
 

 

 

 

 

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 

 

 

৩টি তিল্প সম্পর্ক তিক্ষায়িন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  

সংস্কার ও আধুতনর্ায়ন (১ম সংবিাতিি) িীর্ কর্ প্রর্ল্প 

 

 

                               
 

 

        ও       কসক্টর-৫  

        পতরবী ণ ও মূল্যায়ন তবভাগ (আইএমইতি) 

পতরর্ল্পনা মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদি সরর্ার 

 

 

জুন’ ২০১৯ 

  

 

 

 

 

 



     i 

৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম সংশিাশিত) িীর্ কর্ প্রর্শল্পর প্রভাব 

মূল্যায়ন  

সূশিপত্রঃ 

 

ক্রশমর্ নং শবর্য় পৃষ্ঠা নং 

 শনব কাহী সার-সংশক্ষপ iii -iv 

 Acronyms and Abbreviations v 

প্রথম অধ্যায় প্রর্শল্পর পটভুশম ও উশেশ্য  ১ 

১.১ প্রর্শল্পর পটভুশম ১ 

১.২ প্রর্শল্পর উশেশ্য ১ 

১.৩ প্রর্শল্পর শববরণ ১ 

১.৪ প্রর্শল্পর প্রিান প্রিান অংগ ১ 

১.৫ প্রর্ল্প এলার্া ১-2 

১.৬ প্রর্ল্প অনুশমাদন, সংশিািন, কময়াদ বৃশি ও অথ কায়শনর অবস্থা 3 

শিতীয় অধ্যায়  প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের উশেশ্য ও র্ম কপশরশি ৪ 

২.১ ভূশমর্া (Introduction) ৪ 

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের উশেশ্য (Objective) ৪ 

2.৩ প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের র্ম কপশরশি (TOR) ৪-৫ 

2.৪ প্রভাব মূল্যায়শনর পিশত ৫ 

2.৪.১ র্াশরগশর পিশত (Technical Approach) ৫ 

2.৪.২ শবশের্ণগত কেমওয়ার্ক (Analytical Framework) ৬ 

2.4.3 সমীক্ষার িারণা (Conceptualization) ৬-৭ 

2.৫ র্ম কপিশত (Methodology) ৮ 

2.৫.1 প্রর্শল্প দশললাশদ পর্ কাশলািনা ৮ 

2.৫.2 সমীক্ষার রূপশরখা প্রণয়ন ৮-৯ 

2.৫.৩ প্রভাব মূল্যায়শনর শনশদ কির্ শনব কািন ১০ 

2.৫.৪ প্রভাব মূল্যায়শনর েন্য প্রশ্নমালা ও ছর্ ১১ 

2.৫.৫ নমুনা শনব কািন পিশত এবং নমুনা সংখ্যা ১১ 

২.৫.৫.১ পশরমাণগত পিশত ১১-1২ 

২.৫.৫.২ গুণগত পিশত ১৩ 

২.৫.৬ তথ্য সংগ্রহর্ারী শনশয়াগ ও প্রশিক্ষণ ১৩ 

2.৫.৭ প্রাথশমর্ তথ্য সংগ্রহ ১৪ 

2.৫.৮ কসশর্ন্ডারী তথ্য সংগ্রহ ১৫ 

2.৫.৮.১ ক্রয় র্ার্ কক্রম  পশরবীক্ষণ ১৫ 

২.৫.৯ সংগৃহীত তথ্যর গুণগতমান শনয়ন্ত্রণ পিশত ১৫ 

2.৫.১০ সংগৃহীত তশথ্যর ব্যবস্থাপনা এবং পশরসংখ্যাশনর্ শবশের্ণ ১৫ 
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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

   ও          মন্ত্রণালক্ষের অধীক্ষি শ্রম অনধদপ্তর কর্তবক র্াস্তর্ানেত ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর্ং ২২টি শ্রম 

কল্যাণ ককন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকােি (১ম সংক্ষিানধত) প্রকল্পটি কভৌত অবর্াঠাশমা সংস্কার ও প্রশয়ােনীয় আধুশনর্ 

র্ন্ত্রপাশত ক্রয় ও সরবরাহ/ বশি কতর্রশণর মাধ্যশম প্রদি প্রশিক্ষণ ও কসবাসমূহ উন্নত র্রা এবং র্ার্ কসমূহশর্ আরও 

সম্প্রসাশরত ও সমশয়াপশর্াগী র্রার একটি গুরুত্বপুণ ব প্রকল্প।   ,     ণ    ও         ততশরশত       

               -    ড়        ৩২        ণ              ছ       শমর্শদর          প্রদান এবং 

      ,      সশিতনতা,     ও               ণ      এবং শিিশবশনাদন কসবা প্রদান     হ ।        

                     ,            য়ন,                      র্শয়                    , 

     ও      হ                           য়তন                 হশয়শছ।   ণ     ণ         

    ণ এবং            টশন কশিা,                                ণ কর্ন্দ্রগুশলা েরােীণ ক হশয় পশড়। 

এমতাবস্থায়       ণ     ও       র্ক     য়তন       ও          ণ     প্রর্ল্পটি বাস্তবাশয়ত 

হশয়শছ।   

প্রর্ল্পটির অনুশমাশদত প্রাক্কশলত ব্যয় শছল ১২১৫.০০ লক্ষ টার্া এবং প্রর্ল্পটির সংশিাশিত অনুশমাশদত ব্যয় 

১০৯৮.০২লক্ষ টার্া র্ার পুশরাটাই   ও   এর অথ ক। প্রর্ল্পটির বাস্তবায়নর্াল জুলাই ০১, ২০১২ হ      ৩০, 

২০১৫ইং পর্ কন্ত শছল র্া পরবতীশত সামান্য ব্যয় হ্রাস এবং সময় বশি কত র্শর        ৩০, ২০১৫ ইং পর্ কন্ত র্রা 

হশয়শছ । প্রর্ল্পটির কসশেম্বর, ২০১৫ পর্ কন্ত ক্রমপুশিত আশথ কর্ অগ্রগশত কমাট ১০৮০.১০লক্ষ টার্া (৯৮.৩৬%)। 

প্রর্শল্পর ক্রয় সংক্রান্ত নশথ পর্ কাশলািনায় কদখা র্ায় কর্, মালামাল এবং শনম কাণ সংক্রান্ত সাব-লটসহ ২২টি প্যাশর্শের 

মশধ্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত ৯টি প্যাশর্শের সব র্য়টির ক্রয় র্ার্ কক্রম র্ার্ কাশদিকৃত দর অনুর্ায়ী সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। 

পূতকর্াে ক্রয় সংক্রান্ত ১৩টি প্যাশর্শের মশধ্য ৬টি প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রম সামান্য র্ম মূশল্য র্াে সম্পন্ন র্রা 

হশয়শছ। প্রর্শল্পর ক্রয় র্ার্ কক্রশম উশেখশর্াগ্য কর্ান ব্যতযয় পশরলশক্ষত হয়শন।  

পরামি বক প্রনতষ্ঠাি এর সমীো টিম কর্তবক প্রকক্ষল্পর আওতাে গৃহীত সংস্কার ও আধুনিকােি কার্ বক্রম পনরদি বক্ষি কদখা 

র্াে কর্, সংস্কারকৃত অনধকাংি ভর্ক্ষির অর্স্থা ভাল িে। প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে খুর্ই কম কমরামত ও সংস্কার কাজ করা 

হক্ষেক্ষে র্া কেকসই ও দীর্ বস্থােী হেনি । অনধকাংি ভর্ক্ষির রং/ নিসক্ষেম্পার ও চুিকাম ইনতমক্ষে িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে। 

ভর্ক্ষির নর্নভন্ন স্থাক্ষি িযাম্প/ফাঁেল কদখা নিক্ষেক্ষে, ওোক্ষলর ও নসনলংক্ষের প্লাষ্টার িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে এর্ং জািালার গ্লাস 

কভংক্ষি নিক্ষেক্ষে। কদোল, কলাম ও র্ীক্ষম ফাঁেল কদখা নদক্ষেক্ষে, র্াথরুক্ষম োইলস্ কদক্ষর্ নিক্ষেক্ষে, ফলস্ নসনলং ও র্াশঠর 

দরো নষ্ট হশয় শগশয়শছ। ফুসকুরী এর্ং িমক্ষসর িির শ্রম কল্যাণ ককক্ষন্দ্রর ২টি ভর্ক্ষির চাক্ষলর টিি ঠিকমত স্থাপি করা 

হেনি ফক্ষল টিক্ষির চাল নদক্ষে বৃনষ্টর পানি পড়ক্ষে। র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর কর্ায়াট কার গুশলার কবশিরভাগ খাশল পশড় আশছ 

এবং ময়লা আব কেনা পশড় আশছ। কর্ন্দ্র এলার্ায় আগাছা ও েংগশল অপশরচ্ছন্ন হশয় আশছ। পনরদি বক্ষি কদখা র্াে কর্ 

নকছু নকছু ককক্ষন্দ্র কসর্া কার্ বক্রম খুর্ই কম র্া প্রাে র্ন্ধ রক্ষেক্ষে, শ্রনমকরা কসর্া নিক্ষত আক্ষসিা কর্মি সনরষার্ানড়, 

িমক্ষসর িির, ফুসকুনড় উক্ষেখক্ষর্াগ্য। পনরদ বিক্ষি কদখা র্াে কর্, প্রকক্ষল্পর আওতাে সরর্রাহকৃত র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র, 

কনম্পউোর, নপ্রন্টার, এনস, নিজ, টিনভ ও অন্যান্য নচত্ত নর্ক্ষিাদি সামগ্রী অনধকাংিই ভাল রক্ষেক্ষে।  

প্রর্ল্পটির প্রভাব মূল্যায়শনর েন্য প্রাইমাশর ও কসশর্ন্ডাশর উৎস কথশর্ প্রশ্নমালা ও কির্শলস্ট এর মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ 

র্রা হশয়শছ।                         , শবশভন্ন কশ্রণীর সরর্াশর র্ম কর্তকা/ র্ম কিারী, শমি কলশভল ফযাক্টশর 

ম্যাশনেশমন্ট ইতযাশদর র্াছ কথশর্ কমাট ৫৪২টি নমুনা েরীপ র্রা হশয়শছ। এছাড়াও শবশভন্ন কস্টর্শহাল্ডাশরর র্াছ কথশর্ 

৪০টি কর্আইআই সাক্ষাৎর্ার, ৪টি এফশেশি এবং ১টি আঞ্চশলর্ র্ম কিালার মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ র্রা হশয়শছ।  

িমুিা জরীক্ষপ প্রাপ্ত তথ্য নর্ক্ষেষক্ষণ কদখা র্াে কর্, শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি গুক্ষলাক্ষত আসর্ার্পত্র, 

নচত্ত-নর্ক্ষিাদি ও কেিিারী সামগ্রী ইতযানদ সরর্রাহ করাে (৯৭.0% উিরদাতার মশত) প্রদি প্রশিক্ষণ কসবা এবং 

(১৭.০% উিরদাতার মশত) শিি নর্ক্ষিাদিমূলক কসর্াসমূহ পূক্ষর্ বর তুলিাে বৃনি কপক্ষেক্ষে। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল 

ককন্দ্র গুক্ষলাক্ষত র্ন্ত্রপানত ও ঔষধ সামগ্রী সরর্রাহ র্রার ফশল (81.2% উপর্ারশভাগীর মশত) শিশর্ৎসা কসবা পূশব কর 

তুলনায় বৃশি কপশয়শছ। শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র হশত প্রশিক্ষশণর ফশল ৯৭.৪% উপর্ারশভাগীর লাভ হশয়শছ এবং এশদর মশধ্য 
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৫ শদন কময়াশদ ৮৬.০%, ৭শদন কময়াশদ 8.০% এবং ৬.০% উপর্ারশভাগী অন্যান্য শবশভন্ন কময়াশদ প্রশিক্ষণ গ্রহণ র্শর 

লাভবান হশয়শছন।  উপর্ারশভাগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত  শ্রশমর্শদর মশধ্য (৪৪.৩%) মশন র্শরন প্রশিক্ষশণর মান খুবই ভাল নেল, 

(৪০.২%) এর মশত প্রশিক্ষশণর মান ভাল নেল এর্ং (১৫.৫%) এর মশত প্রশিক্ষশণর মান কমাটামুটি ভাল শছল। কর্ন্দ্র সমূহ 

কথশর্ প্রশিক্ষশণর ফশল শ্রশমর্গণ এবং র্ারখানা ব্যবস্থাপর্গণ শবশভন্ন শবর্শয় অবগত ও সশিতনতা বৃশি পাওয়ায় 

র্ারখানার পশরশবি উন্নত হশয়শছ এবং শ্রশমর্শদর েীবনমাশনর উপর ইশতবাির্ প্রভাব পশড়শছ। 

সংস্কারকৃত অনধকাংি ভর্িগুক্ষলা অতযন্ত পুরাক্ষিা হওোে এগুক্ষলা র্ার র্ার সংস্কাক্ষরর পনরর্ক্ষতব পরীো নিরীো কক্ষর 

পুিঃনিম বাণ করা অথর্া ভনর্ষ্যৎ চানহদা নর্ক্ষর্চিাে ককক্ষন্দ্রর খালী জােিাে িতুি ভর্ি নিম বাণ করা কর্ক্ষত পাক্ষর।  

ককন্দ্র সমূক্ষহ ঔষধ সরর্রাহ প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে কম, শ্রনমকক্ষদর স্বাস্থযক্ষসর্া নিনিত করক্ষির জন্য প্রক্ষোজিীে ঔষধ 

সরর্রাহ ও কেে এর ব্যর্স্থা গ্রহণ করা এর্ং প্রক্ষোজক্ষি জরুনর কসর্া প্রদাক্ষির জন্য ককন্দ্রসমূক্ষহ কক্ষেকটি কর্ক্ষির ব্যর্স্থা 

করা, িাস ব নিক্ষোি এর্ং িাক্তারক্ষদর নিেনমত ও নিধ বানরত সমে ককক্ষন্দ্র থাকার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা দরকার। ককন্দ্রসমূক্ষহ 

কেক্ষের সুক্ষর্ািসহ মনহলা শ্রনমক এর্ং তাক্ষদর নিশু র্াচ্চাক্ষদর নচনকৎসার পর্ বাপ্ত সুক্ষর্াি সুনর্ধার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা 

দরকার। 

ককন্দ্রসমূহ হক্ষত প্রদত্ত প্রনিেণ ভাতা খুর্ই কম র্া বৃনি করা এর্ং প্রনিেণকালীি নরক্ষিিক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থা করা। 

কারখািা ব্যর্স্থাপিার প্রনতনিনধক্ষদর প্রনিেক্ষণ অংিগ্রহণ নিনিতকরা এর্ং তাক্ষদর একাউনন্টনর্নলটি র্াড়াক্ষত ককন্দ্রসমূহ 

এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি এর                   ও             প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা করা। এর ফক্ষল অল্প 

সমক্ষে অনধক উপকারক্ষভািীক্ষদর সুনর্ধা প্রদাি এর্ং কারখািা  গুক্ষলার সাক্ষথ ককন্দ্রসমূক্ষহর সম্পৃক্ততা বৃনি পাক্ষর্ । 

ইসুযনভনত্তক নর্স্তানরত কেনিং ম্যানুোল ততরী করা এর্ং নরক্ষসাস ব পারসি ততরীর জন্য TOT পনরকল্পিা গ্রহণ ও তা 

র্াস্তর্ােক্ষির ব্যর্স্থা করা দরকার। ককন্দ্র সমূহ হক্ষত প্রদত্ত প্রনিেক্ষণর ফলাফক্ষলর ফক্ষলাআপ দরকার এক্ষেক্ষত্র আংনিক 

       এর্ং পরর্তী                                     নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির TOT কার্ বক্রম  

বৃনির জন্য শ্রম, নিল্প, স্বাস্থয, নিো ও ধম ব মন্ত্রণালক্ষের কম বকতবাক্ষদর সম্পৃক্ত করা এর্ং নরক্ষসাস ব পাস বি নহক্ষসক্ষর্ নর্নভন্ন 

নর্শ্বনর্দ্যালে, উপক্ষদষ্টা প্রনতষ্ঠাি, এিনজও এর্ং নিল্প প্রনতষ্ঠাক্ষির অনভজ্ঞ কম বকতবাক্ষদর অন্তবভূক্ত করা কর্ক্ষত পাক্ষর।  

কলকারখািা ও নিল্প প্রনতষ্ঠাক্ষির সংখ্যা অক্ষিক কর্ক্ষড় র্াওর্াে প্রনতটি নিল্প এলাকাে শ্রনমক্ষকর সংখ্যা জরীপ কক্ষর 

আনুপানতক হাক্ষর শ্রমকল্যাণ ককন্দ্র গুনলর স্থাপিা ও সুক্ষর্াি সুনর্ধা এর্ং কসর্ার কেত্র র্াড়াক্ষিার জন্য পনরকল্পিা গ্রহণ ও 

র্াস্তর্ােি করা। কদক্ষির নিল্প অঞ্চল গুক্ষলা নচনিত কক্ষর নর্ক্ষিষ কক্ষর ইক্ষকািনমক কজাি এলাকাে র্া তার নিকের্নতব 

িহক্ষর আরও নিল্প সম্পকব নিোেতি স্থাপক্ষির পনরকল্পিা গ্রহণ ও তা র্াস্তর্ােক্ষির ব্যর্স্থা করা। সনরষার্ানড়, িমক্ষসর 

িির, ফুসকুনড় ককক্ষন্দ্র কসর্া কার্ বক্রম খুর্ই কম র্া র্ন্ধ রক্ষেক্ষে, এগুক্ষলার ব্যপাক্ষর প্রক্ষোজিীে ব্যর্স্থা গ্রহণ করা।  

পুরাতি ও ভঙ্গুর ককাোে বার গুক্ষলার পুিঃ নিম বাণ এর্ং আধুনিকােি কক্ষর কম বকতবা/কম বচারীক্ষদর কষ্টিক্ষি অর্স্থাি করার 

প্রক্ষোজিীে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুনর। ককন্দ্র এলাকাে আিাো পনরষ্কার কক্ষর সুন্দর ও স্বাস্থযকর পনরক্ষর্ি ততরীর 

ব্যর্স্থা করা সমীনচি হক্ষর্। 

শ্রমকল্যাণ ককক্ষন্দ্র একজি শ্রমকল্যাণ কম বকতবা নিক্ষোক্ষির মােক্ষম সরকারক্ষর সংনেষ্ট নর্ভাক্ষির সাক্ষথ সমন্বে ও 

সহক্ষর্ানিতার মােম শ্রনমকক্ষদর সুক্ষর্াি-সুনর্ধা নিনিতকরার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা। শ্রম মন্ত্রণালক্ষের নর্নভন্ন নর্ভাক্ষির 

মক্ষে সমন্বে (coordination)                                                                ও 

সহক্ষর্ানিতা বৃনির উক্ষদ্যাি গ্রহণ করা প্রক্ষোজি।  

প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পূক্ষর্ ব কর্জলাইি োনি/ কর্ঞ্চমাকব/ নফনজনর্নলটি োনি করা সমীনচি হক্ষর্। প্রকক্ষল্পর অর্কাঠাক্ষমা 

চেি এর্ং তার নিম বাণকালীি ত্রুটি-নর্চুযনত পর্ বাক্ষলাচিাসহ গুণিতমাি র্জাে ও জর্ার্নদনহতা নিনিত করার জন্য 

ভনর্ষ্যক্ষত এ জাতীে প্রকল্প গ্রহক্ষণর কেক্ষত্র প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কানরিনর ব্যনক্তক্ষদর সমন্বক্ষে একটি মনিেনরং 

কসল িঠি করা সমীনচি হক্ষর্। 
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Acronyms and Abbreviations 

 

ADB  : Asian Development Bank 

ADP  : Annual Development Programme 

BoQ  : Bill of Quantity 

CPM  : Critical Path Method 

DCIs  : Data Collection Instruments 

DCC  : Dhaka City Corporation 

DPP  : Development Project Proposal/ Proforma 

FGD  : Focus Group Discussion 

GOB  : Government of Bangladesh  

JDCF  : Japan Debt Cancellation Funda 

IMED  : Implementation Monitoring and Evaluation Division 

IRI  : Industrial Relations Institute 

KII  : Key Informant Interview 

LWC  : Labour Welfare Centre 

M&E  : Monitoring & Evaluation 

MOF  : Ministry of Finance 

MRC  : MR Consultants 

PCR  : Project Completion Report 

PD  : Project Director 

PIC  : Project Implementation Committee 

PIU  : Project Implementation Unit 

PPA  : Public Procurement Act 

PPR  : Public Procurement Rules 

QASC  : Quality Assurance and Quality Control 

RDPP  : Revised Development Project Proposal 

SWOT  : Strength, Weakness, Opportunity and Threats 

SC  : Steering Committee 

SPSS  : Statistical Package for Social Sciences 

SRS  : Simple Random Sampling 

TOR  : Terms of Reference 

TC  : Technical Committee 

WBS  : Work Breakdown Structure 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রর্শল্পর পটভূশম, শববরণ ও উশেশ্য 

১.1 প্রর্শল্পর পটভুশম 

     ,    এবং    ও স্বাস্থযবান        হ             ।           এ িরশনর               হশল 

কস        য়শনর       ও তত      হ  ।   ,     ণ    ও          ততশরশত                    

  -    ড়        ৩০        ণ              ছ            ,         ,     ও           

    ণ          হ ।          এখাশন        কখলার,                 ড়া       ও     ছ ।   ন্তু 

                 ণ    ণ          য়      হশয় পশড়শছ। র্াশটর দিশর্র                ,      

      য়ন,                      র্শয়      ও                    ,      ও      হ         

                  য়তন                 হশয়শছ ।    ,   ণ     ণ             ণ এ          

েরােীণ ক হ   পশড়।   ছ ড়াও            টশন কশিা,                                ণ          ও 

             হ   ছ। প্রশয়ােনীয়  হ                 ণ                           ছ    ।       

           ,                 হ                     ড়া         ণ কদওয়া হ । উশেশখত       ণ 

    ও              য়তন       ও          ণ              হ   হ   ছ  । 

১.2 প্রর্শল্পর     ণ  
 

             : ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর্ং ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সংস্কার ও 

আধুনিকােি (১ম সংক্ষিানধত) প্রকল্প। 

               : ৩টি কজলা (চেগ্রাম, রাজিাহী ও খুলিা) ও ২২টি থািা। 

গ                   : শ্রম অনধদপ্তর। 

ঘ                /     গ :    ও                   

ঙ. 

 

                 ও    ১) 

২) 

৩) 

     জুলাই ০১, ২০১২        ৩০, ২০১৫ 

                 জুলাই ০১, ২০১২            ৩০, ২০১৫ 

প্রকল্পটির প্রাক্কনলত ব্যে ১২১৫.০০ লে োকা এর্ং সংক্ষিানধত ব্যে 

১০৯৮.০২ লে োকা 

1.3 প্রর্শল্পর উশেশ্য 

২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র (        ) এবং ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন(      ) এর কভৌত অবর্াঠাশমা সংস্কার 

ও প্রশয়ােনীয় আধুশনর্ র্ন্ত্রপাশত ক্রয় ও সরবরাহ/ বশি কতর্রশণর মাধ্যশম প্রদি প্রশিক্ষণ ও কসবাসমূহ উন্নত র্রা এবং 

র্ার্ কসমূহশর্ আশরা সম্প্রসাশরত ও সমশয়াপশর্াগী র্রা এ প্রর্শল্পর উশেশ্য। 

১.4 প্রর্শল্পর প্রিান প্রিান উপাদান 

২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি (চেগ্রাম, রাজিাহী ও খুলিা) এর নিম বাণকাজ এর্ং 

কমরামত/ সংস্কার, র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র, নচত্ত নর্ক্ষিাদি ও ঔষধ সামগ্রী, কেিিারী সামগ্রী ইতযানদ ক্রে ও সরর্রাহ। 

1.5 প্রর্ল্প এলার্া 

৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম সংশিাশিত) িীর্ কর্ প্রর্ল্পটি 

৩টি কেলা (িট্রগ্রাম, রােিাহী ও খুলনা) ও ২২টি থানায় বাস্তবাশয়ত হশয়শছ। প্রর্ল্প বাস্তবায়শনর সংশিাশিত সময়সীমা 

জুলাই ০১, ২০১২ হ          ৩০, ২০১৫ অনুর্ায়ী প্রর্শল্পর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হশয়শছ ।  



     2 

 

 

শিত্র-১ :            মানশিশত্র প্রর্ল্প এলার্া ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন 

(১ম সংশিাশিত) িীর্ কর্ প্রর্শল্পর       । 

৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর্ং ২২টি শ্রম কল্যাণ 

ককন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকােি (১ম সংক্ষিানধত) িীষ বক 

প্রকল্প এলাকা লাল বৃক্ষত্ত (   ) কদখাক্ষিা হক্ষেক্ষে। 
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১.৬ প্রর্ল্প অনুশমাদন, সংশিািন, কময়াদ বৃশি ও অথ কায়  র অবস্থা  

 

শিশপশপশত সংস্থানকৃত কবশিরভাগ প্রিান অংশগর বাস্তবায়ন শর্ছুটা শবলশম্বত হওয়ায় প্রর্শল্পর কময়াদ সামান্য বাড়াশনা 

হশয়শছ শর্ন্তু প্রর্শল্পর ব্যয় শর্ছুটা হ্রাস কপশয়শছ। প্রর্ল্প অনুশমাদন, সংশিািন, কময়াদ বৃশি ও অথ কায়  র অবস্থা       

   ণ            হ   । 
 

প্রর্ল্প অনুশমাদন, সংশিািন, কময়াদ বৃশি ও অথ কায়  র অবস্থা       : 

অনুশমাদন পর্ কায়  কময়াদ 
অনুশমাশদত ব্যয় 

(লক্ষ টার্ায়) 

হ্রাস/বৃশি (%)        

মূল শিশপশপর 

তুলনায় 

  ও       :      (লক্ষ 

টার্ায়) 

মূল অনুশমাশদত  

(৩০.০৯.২০১২) 

জুলাই ০১, ২০১২ হ   

   ৩০, ২০১৫ 
১২১৫.০০ - ১২১৫.০০ - 

- 

১ম সংশিািন 

(১৮.০৫.২০১৫)  

জুলাই ০১, ২০১২ হ   

       ৩০, ২০১৫ 
১০৯৮.০২ (-) 9.63 ১০৯৮.০২ - 

- 

উৎস: DPP এবং RDPP  

প্রর্ল্পটি ১২১৫.০০ লক্ষ টার্া প্রাক্কশলত ব্যশয় জুলাই, ২০১২ হশত জুন, ২০১৫ কময়াশদ বাস্তবায়শনর েন্য ৩০.০৯.২০১২ তাশরশখ 

মাননীয় পশরর্ল্পনা মন্ত্রী র্তৃকর্ অনুশমাশদত হয়। এরপর প্রর্ল্প ব্যয় র্শমশয় ১০৯৮.০২ লক্ষ টার্া এবং কময়াদর্াল বাশড়শয় 

জুলাই, ২০১২ হশত কসশেম্বর, ২০১৫ শনি কারণ র্শর ১ম সংশিািন মাননীয় পশরর্ল্পনা মন্ত্রী র্তৃকর্ ১৮.০৫.২০১৫ তাশরশখ 

অনুশমাশদত হয়। 
 

 

                  ও  য়ঃ 

                                         (        ) 

                 

(  ও  ) 

 

 

                           

          

       

   (   

       

    %) 

       

    (   

        

   ) 

   

(  ও  ) 

         

(  ও  ) 

            

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২১৫.০০ 

 

১০৯৮.০২ 

 

১০৭৯.৯২  জুলাই ০১, 

২০১২ হ   

   ৩০, 

২০১৫ 

 

জুলাই ০১, ২০১২ 

           

৩০, ২০১৫ 

জুলাই ০১, 

২০১২     

       ৩০, 

২০১৫ 

9৮.3৫   ৩ র্ের ৩মাস 

 

 

ঊৎসঃ আরশিশপশপ/ প্রর্শল্পর শপশসআর 

*কিাে: সংক্ষিানধত অনুক্ষমানদত ব্যক্ষের তুলিাে প্রকৃত ব্যে ১৮.১০ লে োকা (১.৬৫%) কম এর্ং প্রকৃত র্াস্তর্ােি কমোদ মূল পনরকনল্পত 

কমোদ হক্ষত ৩ মাস  (০.০৮৩%) কর্িী ।  
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শিতীয় অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের  উশেশ্য (Objective), র্ম কপশরশি (Terms of Reference) ও 

র্ার্ ক     (Methodology)  

২.১ ভূশমর্া (Introduction) 

বাশর্ কর্ উন্নয়ন র্ম কসূশি (এশিশপ)    উন্নয়ন প্রর্ল্পসমূহ পশরর্ল্পনা মন্ত্রণালশয়র আওতািীন বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন শবভাগ (আইএমইশি) র্তৃকর্ পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্রা হয়। এর মাধ্যশম সরর্াশরর সর্ল মন্ত্রণালয়/শবভাগ 

ও সংস্থা র্তৃকর্ বাস্তবায়নািীন/বাস্তবাশয়ত প্রর্শল্পর বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য পাওয়া র্ায়। সমাপ্ত প্রর্শল্পর প্রভাব 

মূল্যায়ন প্রশতশবদশনর মাধ্যশম  উন্নয়ন প্রর্ল্প বাস্তবায়শনর ফশল অশেকত আশভজ্ঞতা আইএমইশি সংশেষ্ট র্তৃকপক্ষশর্ 

অবশহত র্শর।  

এশিশপভুক্ত উন্নয়ন প্রর্শল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগশত পশরবীক্ষশণর পািাপাশি প্রশত অথ কবছর আইএমইশি পরামি কর্ ফাম ক 

শনশয়াশগর  মাধ্যশম সীশমত সংখ্যর্ সমাপ্ত প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়ন পশরিালনা র্শর থাশর্। এরই িারাবাশহর্তায় 

আইএমইশি িলশত ২০১8-১9 অথ কবছশর রােস্ব বাশেশটর আওতায়    ও            ণ      অিীশন শ্রম 

অশিদপ্তর র্তৃকর্ বাস্তবাশয়ত ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম 

সংশিাশিত) প্রর্ল্পটির প্রভাব মূল্যায়শনর উশযাগ শনশয়শছ। আইএমইশি'র এ সংক্রান্ত পশরপত্র অনুসরশন র্থার্থ 

প্রশক্রয়ার মাধ্যশম এম আর র্ন্সালযানান্ট্ (MRC) কর্ বশণ কত প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়শনর  েন্য পরামি কর্ ফাম ক শহশসশব 

শনব কািন র্রা হশয়শছ। উশেশখত প্রর্ল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন পশরিালনা র্রার লশক্ষয 2 োনুয়ারী ২০১৯ পশরশিশত সভা 

এবং এর্ই তাশরশখ পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  কসক্টর- ৫ (স্বাস্থয ও গৃহায়ণ কসক্টর) এর মহাপশরিালর্, বাস্তবায়ন 

পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শবভাগ, পশরর্ল্পনা মন্ত্রণালয়, কির-ই-বাংলা নগর, ঢার্া-১২০৭-এর সাশথ পরামি কর্ প্রশতষ্ঠান 

এম আর র্নসালযানান্ট্ এর ০৪ (িার) মাস কময়াশদ এর্টি চুশক্ত স্বাক্ষশরত হয়। 

চুশক্ত সম্পাদশনর পর পরামি কর্ প্রশতষ্ঠাশনর সমীক্ষা টিম       র্াশের পশরশি, উশেশ্য ও বশণ কত প্রর্শল্পর প্রশয়ােনীয় 

তথ্যাশদ সম্পকশর্ অবশহত ও তা সংগ্রশহর উশেশশ্য মহাপশরিালর্, পশরিালর্, ঊ -       , সহর্ারী        সহ 

প্রর্শল্পর অন্যান্য র্ম কর্তকাশদর সশঙ্গ আনুষ্ঠাশনর্ ও অনানুষ্ঠাশনর্ সভায় শমশলত হন। উক্ত সভার পর আইএমইশি এবং 

প্রর্ল্প পশরিালশর্র র্ার্ কালয় হশত সমীক্ষা টিমশর্ শিশপশপ, শপশসআর ও অন্যান্য প্রশতশবদশনর র্শপ সরবরাহ র্রা হয়। 

আইএমইশি এবং প্রর্ল্প র্ার্ কালয় হশত প্রাপ্ত িকুশমন্ট পর্ কাশলািনা র্শর সমীক্ষা টিম র্তৃকর্ উশেশখত প্রর্ল্পটির প্রভাব 

মূল্যায়শনর েন্য প্রশয়ােনীয় প্রশ্নাবলী ও কির্শলস্ট প্রণয়ন র্শর (পশরশিষ্ট র্ ও খ) স্তর অনুর্ায়ী শবন্যাস র্শর 

প্রশতশবদনটির কির্াংশি পশরশিষ্ট আর্াশর সংযুক্ত র্রা হশয়শছ। 

২.2 প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের উশেশ্য (Objective) 

র্) অনুশমাশদত DPP/RDPP অনুর্ায়ী প্রর্ল্প র্ার্ কক্রম পশরিাশলত হশয়শছল শর্না তা পর্ কাশলািনা ও পরীক্ষা 

র্রা; 

খ)   প্রর্শল্পর  উশেশ্য অেকশন গৃশহত র্ার্ কাবলী র্ার্ কর্র শছল শর্না তা শবশের্ণ ও পর্ কাশলািনা র্শর কদখা;      

গ)  নীশত শনি কারর্, সংশেষ্ট মন্ত্রণালয়/ শবভাগ ও বাস্তবায়নর্ারী সংস্থা ইতযাশদর ভশবষ্যশতর পশরর্ল্পনার েন্য 

সুপাশরি প্রদান র্রা। 

 

২.3 প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের র্ম কপশরশি (TOR)    

 প্রকক্ষল্পর র্ণ বিা (পেভূনম, উক্ষেশ্য, অনুক্ষমাদি/সংক্ষিাধি, অথ বােক্ষির নর্ষে ইতযানদ) পর্ বক্ষর্েণ ও পর্ বাক্ষলাচিা; 

সামনগ্রক এর্ং নর্স্তানরত অংিনভনত্তক র্াস্তর্ােি অগ্রিনতর (   ত ও আনথ বক) তথ্য সংগ্রহ, সারনণ/ কলখনচক্ষত্রর 

মােক্ষম উপস্থাপি ও নর্ক্ষেষণ; 
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 প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অজবক্ষির এর্ং সম্ভাব্য প্রভার্ সম্পক্ষকব প্রকল্পটির অগ্রিনত পর্ বাক্ষলাচিা এর্ং নর্ক্ষেষণ; 

 প্রকক্ষল্পর ক্রে প্রনক্রোে (Procurement process) নপনপএ-২০০৬ এর্ং নপনপআর-২০০৮ প্রনতপালি 

করা হক্ষেক্ষে নক িা কস নর্ষক্ষে পর্ বক্ষর্েণ ও পনরর্ীেণ (এই কেক্ষত্র দরপত্র প্রনক্রো এর্ং মূল্যােক্ষির নর্ষেটি 

মূল্যােি করা র্ােতামূলক); 

 BoQ অনুর্ােী পনরমাণমত পণ্য, কাজ এর্ং কসর্া ক্রে করা হক্ষেক্ষে নকিা তা নর্ক্ষেষণ ও পর্ বক্ষর্েণ, 

কেনসনফক্ষকিি অনুর্ােী গুণমাি নিনিত করা হইক্ষেক্ষে নকিা (এই কেক্ষত্র, মাঠ পর্ বাে কথক্ষক িমুিা সংগ্রহ  

করা এর্ং প্রনতনষ্ঠত/ পনরনচত িক্ষর্ষণািার কথক্ষক পরীো করা)। উপরন্তু, মাঠ পনরদি বক্ষির সাক্ষথ ব্যনক্তিত 

সাোৎকার, কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারনভউ (ককআইআই), এর্ং কফাকাস গ্রুপ আক্ষলাচিা (এফনজনি) এর মােক্ষম 

তথ্য সংগ্রহ করা; 

 প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি সম্পনকবত নর্নভন্ন সমস্যার্লী কর্মি: অথ বােক্ষি নর্লম্ব, ক্রক্ষের নর্লম্ব, ব্যর্স্থাপিাে 

সীমার্িতা, প্রকল্প ব্যে বৃনি এর্ং র্াস্তর্ােি সমেকাল, প্রকল্পটির সামানজক ও পনরক্ষর্িিত প্রভার্ ইতযানদর 

নর্নভন্ন জটিলতার উপর নর্ক্ষেষণ ও পর্ বক্ষর্েণ করা; 

 প্রকক্ষল্পর SWOT নর্ক্ষেষণ এর্ং এর মােক্ষম সর্লনদক, দুর্ বলনদক, সুক্ষর্াি ও ঝুঁনক নচনিত ও র্ি বণা করা; 

দুর্ বলতা এর্ং চযাক্ষলঞ্জগুনল অনতক্রম করার জন্য উপযুক্ত সুপানরিগুনল সরর্রাহ করা (র্নদ থাক্ষক); 

 প্রকল্পটির কার্ বক্রম DPP অনুর্ােী র্থার্থভাক্ষর্ সম্পন্ন হক্ষেক্ষে নকিা, র্নদ িা হে তক্ষর্ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ 

নর্ক্ষেষণ এর্ং পর্ বাক্ষলাচিা করা; 

 প্রকক্ষল্পর আওতাে ততনরকৃত অর্কাঠাক্ষমা/ সুক্ষর্াি সুনর্ধা প্রকল্পটি সম্পন্ন করার পরও র্জাে রাখার ব্যপাক্ষর 

সুপানরি প্রদাি করা; 

 প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির সামনগ্রক অর্স্থার উপর প্রধাি ফলাফল ততনর করা; প্রকল্পটির পূক্ষর্ ব এর্ং পক্ষর প্রকল্পটির 

উক্ষেশ্য পূরণকক্ষল্প প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রমগুনল নর্ক্ষিষ কক্ষর অর্কাঠাক্ষমা এর্ং প্রনিেণ সুনর্ধা ও কল্যাণ কার্ বক্রম 

কমীক্ষদর পূরক্ষণর জন্য র্ক্ষথষ্ট নেল নকিা তা পর্ বাক্ষলাচিা এর্ং নর্ক্ষেষণ করা; 

 প্রকক্ষল্পর মােক্ষম পনরচানলত কার্ বক্রমগুনলর কার্ বকানরতা এর্ং উপক্ষর্ানিতা পর্ বাক্ষলাচিা এর্ং নর্ক্ষেষণ করা 

(IRI এর্ং LWC এর র্তবমাি নর্ক্ষেষণ সহ সুনর্ধাগুনলর অর্স্থা); 

 প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর আক্ষলাক্ষক সুপানরি করা এর্ং ভনর্ষ্যক্ষত এই ধরক্ষির প্রকল্প গুনল প্রণেক্ষির কেক্ষত্র নর্ক্ষর্চিার 

নর্ষক্ষে  সুপানরি করা; 

 পরামি বক প্রনতষ্ঠাি কর্তবক জমাকৃত সমস্ত নরক্ষপাে বগুনল র্াংলাে হওো র্াঞ্চিীে (নিক্ষকাি ফন্ট)। চুনক্ত অনুসাক্ষর 

নিনদ বষ্ট নকছু প্রনতক্ষর্দি ইংক্ষরনজক্ষত দানখল করা; 

 প্রভার্ সমীো একটি সুনিনদ বষ্ট পিনত অর্লম্বক্ষির মােক্ষম সম্পন্ন করা; আইএমইনির প্রভার্ অেেি নর্জ্ঞনপ্ত  

অনুসরণ কক্ষর করা; 

 শ্রম কল্যাণ সুনর্ধা ও প্রনিেক্ষণর ৃশশ্য এর্ং প্রভার্-শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র ও নিল্প সম্পকব সংস্থার উপর নর্ক্ষেষণ 

প্রদাি এর্ং আরও উন্নত সুপানরি প্রদাি করা; 

 ক্রেকারী সংস্থা (আইএমইনি) কর্তবক নিধ বানরত প্রকল্প সংনেষ্ট অন্যান্য নর্ষোনদ। 

 

2.4 প্রভাব মূল্যায়শনর পিশত (Approach and Methodology for the Impact Evaluation) 
   

2.4.১ র্াশরগশর পিশত (Technical Approach)      

প্রর্ল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন পশরিালনার েন্য সর্ল র্ার্ কক্রম প্রর্শল্পর উশেশ্য এবং এ সংক্রান্ত উশেশখত র্ম কপশরশির 

আশলাশর্ গ্রহণ র্রা হশয়শছ। প্রর্শল্পর উশেশ্যশর্ লক্ষয করশখ বতকমান সমীক্ষার কর্ৌিলগত পিশত শনি কারণ র্রা হশয়শছ। 

প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়শন উশেশ্য অেকশন শতন িরশনর কর্ৌিল অবলম্বন র্রা হশয়শছ র্থাঃ 

(১) শবযমান দশললাশদ পর্ কাশলািনার মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ; 

(২) েশরশপর মাধ্যশম প্রর্ল্প এলার্ার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ; 
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(৩) কভৌত র্ািাইর্রশনর (Physical Verfication) মাধ্যশম তথ্যাশদ সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও শবশের্ণ;  

 

2.4.২      ণ      ও  র্ক (Analytical Framework)   

প্রভাব মূল্যায়শন শনব কাশিত শনশদি কর্ সমূশহর সশঙ্গ সঙ্গশত করশখ প্রাপ্ত তশথ্যর Input-Output Framework 

এমনভাশব স্তর শবন্যাস র্রা হয় কর্ন তশথ্যর পশরসংখ্যাণগত শবশের্ণ সঠির্ভাশব সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS 

ও MS Excel  িাটাশবস এর সাহাশে এশি র্রা হশয়শছ এবং SPSS ও MS Excel  সফটওয়যার ব্যবহার র্থার্থ 

পশরসংখ্যান পিশতর মাধ্যশম তথ্য শবশের্ণ র্াে সম্পন্ন র্রা হশয়শছ । 

2.4.৩           ণ  (Conceptualization)  

সমীক্ষা র্ােটি সম্পাদশনর েন্য টাম কস অব করফাশরন্স-এ প্রদি গাইিলাইন অনুসরণ র্রা হশয়শছ। গৃহীত সর্ল 

র্ার্ কক্রম পর্ কায়ক্রশম ও ক্রমানুর্ায়ী সম্পন্ন     হশয়শছ। তশব প্রর্ল্পটির প্রভাব মূল্যায়শনর র্ােটি শনি কাশরত সমশয় 

সম্পন্ন র্রার উশেশশ্য কর্ান কর্ান র্ার্ কক্রম যুশগাপৎভাশব সম্পাশদত হশয়শছ। প্রভাব মূল্যায়ন র্ার্ কক্রশমর শবশভন্ন িাপ 

শনশে বশণ কত হশয়শছ এবং শিত্র-2-এ কদখাশনা হশয়শছ। 

প্রথম িাপঃ 

এ পর্ কাশয় প্রর্ল্প সংশেষ্ট শবশভন্ন প্রশতশবদন ও তথ্যাশদ সংগ্রহ এবং পর্ কাশলািনা র্রা হশয়শছ। এ ছাড়া সমীক্ষা 

সম্পাদশনর পশরর্ল্পনা গ্রহণ, শনশদ কির্ শনব কািন, তশথ্যর উৎস শিশিতর্রণ এবং তথ্য সংগ্রশহর েন্য প্রশয়ােনীয় 

প্রশ্নমালা ও ছর্ প্রস্তুতর্রণ র্রা হশয়শছ। 

শিতীয় িাপঃ 

এই িাশপ মাঠ পর্ কাশয়র তথ্য/ উপাি সংগ্রশহর েন্য প্রশয়ােনীয় কলার্বল শনশয়াগ ও তাশদর প্রশয়ােনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান 

র্রা হশয়শছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবশল ও ছশর্র উপর বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শবভাগ র্তৃকর্ প্রদি মতামত/ 

পরামি ক অনুসরশণ প্রশ্নাবশল ও ছর্ চূড়ান্তর্রণ পূব কর্ মাঠ পর্ কাশয় র্ািাইর্রণ, নমুনা সমীক্ষা এলার্া শনি কারণ এবং তথ্য/ 

উপাি সংগ্রশহর পশরর্ল্পনা প্রণয়ন র্রা হশয়শছ। 

তৃতীয় িাপঃ 

এই িাশপ তথ্য সংগ্রহর্ারী র্তৃকর্ মাঠ পর্ কায় হশত শনশদ কষ্ট পশরর্ল্পনা ও সময়ানুর্ায়ী তথ্য/উপাি সংগ্রহ র্রা হশয়শছ। 

পরামি কর্ সমীক্ষা টিম র্তৃকর্ তথ্য সংগ্রহর্ারীশদর র্াশের তদারশর্ র্রা হশয়শছ। তথ্য সংগ্রহর্ারীগণ র্তৃকর্ মাঠ 

পর্ কাশয় তদবিয়শনর (Random) শভশিশত শনব কাশিত কস্টর্শহাল্ডারশদর শনর্ট হশত প্রশয়ােনীয় তথ্য সংগ্রহ র্রা হশয়শছ 

এবং প্রর্ল্প পশরিালশর্র অশফস হশত সুশনশদ কষ্ট তথ্য/উপাি সংগ্রহ র্রা হশয়শছ। 

িতুথ ক িাপঃ 

মাঠ পর্ কাশয় সংগৃহীত তশথ্য ভুলত্রুটি থার্শল তা সংশিািন র্রা হশয়শছ। সংগৃহীত তথ্য/উপাি সংশিািশনর পর 

কসগুশলাশত সাংশর্শতর্ নাম্বার প্রদান র্রা হশয়শছ এবং কস অনুর্ায়ী র্শম্পউটাশর িারণ র্রা হশয়শছ। পরবতীশত 

সংগৃহীত তথ্য/উপাি সমুশহর পশরসংখ্যাশনর্ শবশের্ণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল কটশবল আর্াশর উপস্থাপন র্রা হশয়শছ। 

পঞ্চম িাপঃ 

এই িাশপ প্রাপ্ত ফলাফশলর উপর শভশি র্শর খসড়া প্রশতশবদন প্রণয়ন এবং পর্ কাশলািনার েন্য আইএমইশির শনর্ট 

দাশখল র্রা হয়। খসড়া প্রশতশবদশনর উপর কটর্শনর্যাল র্শমটি, শস্টয়াশরং র্শমটি-এর সুপাশরশির শভশিশত চূড়ান্ত 

খসড়া প্রশতশবদন প্রণয়নপূব কর্ র্ম কিালায় উপস্থাপন র্রা হশয়শছ। র্ম কিালা হশত প্রাপ্ত মতামত/ পরামি ক/ সুপাশরশির 

আশলাশর্ চূড়ান্ত প্রশতশবদন প্রণয়ন ও দাশখল র্রা হশয়শছ। 
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তথ্যাশদ সংগ্রহ, পর্ কাশলািনা, র্ম ক পশরর্ল্পনা ও প্রস্তুতর্রণ 

 প্রকল্প দনলল (আরনিনপনপ) ও অন্যান্য তথ্যানদ পর্ বাক্ষলাচিা  

 প্রকল্প সমাপ্ত প্রনতক্ষর্দি (PCR) মূল্যায়ণ ও অন্যান্য প্রনতক্ষর্দি পর্ বাক্ষলাচিা  

 র্াস্তর্ানেত কার্ বক্রম পর্ বাক্ষলাচিা 

 তথ্য সংগ্রক্ষহর জন্য প্রক্ষোজিীে প্র্নমমালা ও েক প্র্তুততকরণ 

 সমীো সম্পাদক্ষির পনরকল্পিা গ্রহণ, নিক্ষদ বিক নির্ বাচি, তক্ষথ্যর উৎস নচনিতকরণ 

 
মাঠ েরীপ পশরর্ল্পনা ও চূড়ান্তর্রণ 

 সমীো এলাকাে িমুিা নিধ বারণ  

 তথ্য সংগ্রহকারী নিক্ষোি ও তাক্ষদর প্রনিেণ প্রদাি 

 িমুিা সমীো এলাকা ও তথ্য প্রদািকারী নির্ বাচি 

 আইএমইনির মতামত/ পরামি ব অনুসরক্ষণ প্র্তুততকৃত প্র্নমমালা ও েক চূড়ান্তকরণ এর্ং মাঠ পর্ বাক্ষে র্াচাইকরণ 

 মাঠ পর্ বাক্ষে তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রক্ষহর পনরকল্পিা প্রণেি ও কম বপিনত চূড়ান্তকরণ 

  
তথ্য সংগ্রহ ও অবর্াঠাশমা র্ািাইর্রণ 

 প্র্তুততকৃত প্র্নমমালা ও েক্ষকর সাহাক্ষে মাঠ পর্ বাে হক্ষত তথ্য সংগ্রহ 

 প্রকল্প এলাকাে অঙ্গনভনত্তক অর্কাঠাক্ষমা র্াচাইকরণ 

 সমীো পনরর্ীেক্ষণর/ তথ্য সংগ্রহ কাক্ষজর গুণিতমাি নিনিত করক্ষণ সঠিক ব্যর্স্থাপিা গ্রহণ  

 স্থািীে পর্ বাক্ষে কম বিালা আক্ষোজি এর্ং সংগৃহীত তথ্য সম্পাদিাকরণ/ র্াচাইকরণ 

   
সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও শবশের্ণ 

 সংগৃহীত তথ্য ব্যর্স্থাপিার পনরকল্পিা অনুর্ােী ব্যর্স্থা গ্রহণ 

 কনম্পউোক্ষর তথ্য এনি ও সংকলি 

 তক্ষথ্যর ভুলত্রুটি সংক্ষিাধিকরণ 

 তক্ষথ্যর নর্ক্ষেষণ ও িাো-কেনর্ক্ষল উপস্থাপি 

    
প্রশতশবদন প্রণয়ন 

 খসড়া প্রনতক্ষর্দি প্র্তুততকরণ 

 খসড়া প্রনতক্ষর্দক্ষির উপর আইএমইনি-র কেকনিকযাল ও নেোনরং কনমটির 

মতামত গ্রহণ 

 কেকনিকযাল ও নেোনরং কনমটির সুপানরক্ষির আক্ষলাক্ষক ২ে খসড়া প্রনতক্ষর্দি 

প্র্তুততকরণ 

 ২ে খসড়া প্রনতক্ষর্দক্ষির উপর জাতীে পর্ বাক্ষে কম বিালা আক্ষোজি 

 কম বিালাে প্রাপ্ত মতামত/পরামি ব অনুসরক্ষণ চূড়ান্ত প্রনতক্ষর্দি প্র্তুততকরণ ও 

দানখল। 
  

শিত্র-২: প্রভাব মূল্যায়শনর র্াশের িাপ শভশির্ র্ম কর্াশের বণ কনা 
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2.5 র্ম কপিশত (Methodology) 

এ অধ্যাশয় সমীক্ষার নমুনা এলার্া শনশদ কষ্টর্রণ, শনশদি কর্ শনব কািন, সমীক্ষায় অংিগ্রহণর্ারী উিরদাতা শনব কািন, 

সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা ও ছর্ ততরী, প্রশ্নমালা ও ছর্ ব্যবহাশরর কর্ৌিলগত পিশত, সমীক্ষা পশরর্ল্পনা, সংগৃহীত 

তশথ্যর ব্যবস্থাপনা ও পশরসংখ্যানগত শবশের্ণ ইতযাশদ শবর্শয় আশলািনা র্রা হয়। উশেখ্য কর্ প্রভাব মূল্যায়শনর 

উশেশ্য ও িাশহদার প্রশয়ােশন বাস্তবাশয়ত প্রর্শল্পর সংখ্যাগত ও গুণগত সমীক্ষার শবশের্ণ র্রা হশয়শছ।  

2.5.1 প্রর্শল্পর         পর্ কাশলািনা  

প্রর্শল্পর র্ার্ কক্রম সম্পশর্ক র্থার্থভাশব অবশহত হওয়া এবং প্রশয়ােনীয় কসশর্ন্ডারী তশথ্যর উৎস সম্পশর্ক োনার েন্য 

প্রর্শল্পর দশললাশদ ও সংশেষ্ট র্ার্ কক্রশমর দশললাশদর পর্ কাশলািনা এবং শবশের্ণ র্রা হয়। এছাড়া প্রর্শল্পর প্রভাব 

মূল্যায়শনর েন্য আইএমইশি, শ্র  অশিদপ্তর ও অন্যান্য সংশেষ্ট অশফস হশত প্রশয়ােনীয় তথ্যাশদ সংগ্রহ র্রা হশয়শছ।  

2.5.2               প্রণয়ন  

প্রভাব মূল্যায়ন র্ােটি সম্পাদশনর েন্য সংখ্যাগত ও গুণগত পিশতর অবলম্বন র্রা হশয়শছ। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা 

(Questionnaire), ছর্, কর্আইআই কির্শলষ্ট এবং        কির্শলষ্ট          প্র        সংখ্যাগত ও গুণগত 

তথ্য সংগ্রহ র্রা হশয়শছ। প্রর্ল্প এলার্ায় সশরেশমন পশরদি কন (Physical Verification/ Observation) র্শর 

পরামি কর্ টিম র্তৃকর্ প্রর্শল্পর অগ্রগশতর শবশভন্ন তথ্যাশদ সংগ্রহ র্রা হশয়শছ। সমীক্ষা র্াে            সঠির্ভাশব 

সম্পন্ন      লশক্ষয এর্টি সময়াবি র্ম কপশরর্ল্পনা প্রণয়ন র্রা হয় র্াশত শবশভন্ন র্াশের বণ কনা ও সম্পাদশনর সম্ভাব্য 

সময়সূশির উশেখ র্রা হশয়শছ।  

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার    ণ য় উশেশখত ৫টি িাশপর সর্ল       কর্ কমাট শতনটি পশব ক সাোশনা হশয়শছ। প্রশতটি 

পশব কর অশিনস্থ       গুশলা শিত্র-৩ এর মাধ্যশম           কদখাশনা হশলা । 
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   -৩: প্রভাব মূল্যায়ন র্ার্ কক্রশমর র্াঠাশমা 

 

প্রভার্ মূল্যােি সমীো কাঠাক্ষমা 

(Study Design) 

১ম পর্ ব                             

(প্র্তুতনত পর্ ব) 

দল সংিঠিতকরণ 

(Team Mobilization) 

দাে-দানেত্ব র্ন্টি 

প্রাথনমক/পক্ষরাে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও 

অেেি 

িমুিার আকার নিণ বে 

প্র্নমপত্র ও েক প্রণেি 

মাঠ পর্ বাক্ষে তথ্য সংগ্রহকারীিক্ষণর 

প্রনিেণ প্রদাি 

২ে পর্ ব                          

(প্রভার্ মূল্যােি পনরচালি পর্ ব) 

মাঠ পর্ বাক্ষে প্র্নমপক্ষত্রর  

প্রাক-সাক্ষভ ব র্াচাই 

প্র্নমপত্র চূড়ান্তকরণ 

তথ্য/উপাত্ত পরীো ও ককানিং 

 
প্রশ্নপশত্রর মাধ্যশম মাঠ পর্ কাশয় তথ্য 

সংগ্রহ 

সশরেশমশন সমীক্ষাস্থল পশরদি কন ও 

র্ািাইর্রণ 

শনশবড় আশলািনা (In-depth 

discussion)  

এফশেশি (FGD) 

স্থানীয় পর্ কাশয় র্ম কিালা  

৩ে পর্ ব 

(প্রভার্ মূল্যােি প্রনক্রোকরণ পর্ ব) 

তথ্য/উপাত্ত এনি কচনকং, প্রনক্রোকরণ 

নর্ক্ষেষণ 

খসড়া প্রনতক্ষর্দি 

চূড়ান্ত খসড়া 

 

জাতীে কম বিালা 

 

চূড়ান্ত প্রনতক্ষর্দি 
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2.5.3 প্রভাব মূল্যায়শনর শনশদ কির্ শনব কািন  

 

প্রকক্ষল্পর কর্জলাইি/ কর্ঞ্চমাকব ও উক্ষেক্ষশ্যর সক্ষঙ্গ কাংনখত/প্রাপ্ত ফলাফক্ষলর তথা নিনপনপক্ষত র্নণ বত নর্ষেসমূক্ষহর চলক 

(Variable) ও নিক্ষদ বিক্ষকর (Indicator) মাি তুলিার মােক্ষম প্রকক্ষল্পর প্রভার্ মূল্যােি করা র্াে। নকন্ত প্রকল্প 

দনলক্ষল কর্জলাইি/ কর্ঞ্চমাকব সংক্রান্ত ককাি তথ্য- উপাত্ত অন্তভু বক্ত িা থাকাে সরাসনর  প্রভার্ মূল্যােক্ষির সুক্ষর্াি সীনমত 

হক্ষে নিক্ষেক্ষে । প্রকক্ষল্পর সফলতা ও তার উক্ষেশ্য অজবি নিভ বর কক্ষর র্াস্তর্ােি সফলতার উপর। সমীোর িতবার্লী 

(TOR) পর্ বাক্ষলাচিা করক্ষল কদখা র্াে কর্ নিক্ষনাক্ত পর্ বাক্ষে মূল্যােক্ষির মােক্ষম প্রকল্পটির প্রভার্ মূল্যােি করা সম্ভর্ঃ  
 

প্রভাব 

মূল্যায়শনর  

প্রকৃশত 

প্রভাব মূল্যায়শনর শবর্য়/িলর্/শনশদ কির্  ৎ       

প্রর্ল্প 

উশেশ্য 

এবং ব্যাশপ্ত 

প্রশেশক্টর স্পষ্টতা (Clarity) এবং সম্ভাব্যতা (feasibility) 

লক্ষযমাত্রা অেকশনর সাশথ সামিস্যপূণ ক শর্না তা প্রর্ল্প 

উপাদানগুশল পরীক্ষা। প্রর্শল্পর লগশেশম বশণ কত সূির্গুশলা 

প্রর্শল্পর র্ার্ কক্রম মুল্যায়শন  র্থার্থ শছল শর্না তা শনরীক্ষণ  

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর 

        

          , প্রশ্নমালা 

েরীপ,        

 

প্রর্ল্প 

বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত 

র্ম কর্াশন্ডর 

মূল্যায়ন 

 

 

র্) প্রর্শল্পর প্রিান অঙ্গসমূহ বাস্তবায়শনর সময়, ব্যয়, 

বছরশভশির্ বরাে, অনুশমাদন/সংশিািন, ও অন্যান্য অবস্থা 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর ও 

        

িকুশমন্ট /        

          , 

       

খ) প্রর্শল্পর র্াবতীয়  র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র, নচত্ত নর্ক্ষিাদি 

ও ঔষধ সামগ্রী, কেিিারী সামগ্রী, কসবাসহ অন্যান্য 

ক্রয়র্ার্ কক্রম পশরর্ল্পনা অনুর্ায়ী সময়মত সম্পন্ন হশয়শছ 

শর্না 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর 

িকুশমন্ট           , 

       

গ) প্রর্শল্পর আওতায় সম্পাশদত শবশভন্ন পণ্য/র্ার্ ক ও কসবা 

সংগ্রশহর কক্ষশত্র প্রিশলত PPR ও প্রশর্ােয গাইি লাইন 

প্রশতপালন র্রা হশয়শছ শর্না 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর  

িকুশমন্ট           , 

       

ঘ) প্রর্শল্পর আওতায় সংগৃহীত পণ্য, র্ার্ ক ও কসবা সংশেষ্ট 

ক্রয় চুশক্তশত শনি কাশরত কস্পশসশফশর্িন, গুণগতমান ও 

পশরমাণ অনুর্ায়ী প্রশয়ােনীয় পশরবীক্ষণ/ র্ািাইশয়র মাধ্যশম 

সংগ্রহ র্রা হশয়শছ শর্না 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর,     

             ণ ও 

           

        হ 

িকুশমন্ট           , 

       ও 

      ণ 

ঙ) প্রর্শল্পর অথ কায়ন ও ব্যবস্থাপনা, এবং র্াশের গুণগত  

মান ও  অনুসরণশর্াগ্য উপাদান 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর ও     

             ণ 

িকুশমন্ট           , 

       ও 

      ণ 

ি) প্রর্শল্পর সবলশদর্, দুব কলশদর্, সুশর্াগ ও ঝুঁশর্ (SWOT) 

শবশের্ণ 

     হ     ণ, 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর  

       ,       , 

            

ছ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃশি উপর্ারশভাগী, 

প্রশিক্ষর্ ও র্ারখানা 

ব্যবস্থাপর্ 

প্রশ্নমালা েরীপ, 

      ,        

প্রর্শল্পর 

বতকমান 

অবস্থা 

পর্ কশবক্ষণ 

ও সাশব কর্ 

মূল্যায়ন 

1. নিম বাণকাজ এর্ং কমরামত/ সংস্কার প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর 

      ,       

    /শিোইন/     

             ণ/ 

কটস্ট 

2. অশফস সরিাম, র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র, নচত্ত নর্ক্ষিাদি ও 

ঔষধ সামগ্রী     

 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর,     

             ণ 

      ,       

     ও       ণ 

3. র্ানবাহন ক্রয় ও েনবল শনশয়াগ 

 

প্রর্ল্প র্তৃকপক্ষ/ শ্রম 

অশিদপ্তর,     

             ণ 

      ,       

     ও       ণ 
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উপশর বশণ কত পশরবীক্ষণীয় শবর্য়/িলর্/শনশদ কির্ সংক্রান্ত তথ্য সঠির্ভাশব সংগ্রহ ও র্থার্থ শবশের্ণ র্শর প্রর্ল্প 

বাস্তবায়ন অবস্থা       /           বশণ কত               তুলনার মাধ্যশম প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়ন র্রা হয়। 

2.5.4 প্রভাব মূল্যায়শনর েন্য প্রশ্নমালা ও ছ    

প্রর্শল্পর র্ার্ কক্রম, প্রভাব মূল্যায়শনর উশেশ্য, িাশহদা ও মূল্যায়ন শনশদ কির্ এর উপর শভশি র্শর প্রভাব মূল্যায়শনর েন্য 

পরামি কর্    র্তৃকর্ শনশে শলশখত প্রশ্নমালা ও ছর্ প্রস্তুত র্রা হশয়শছ (সংযুশক্ত-২)। 

 নমুনা সুশবিাশভাগী (Beneficiary) েশরপ প্রশ্নমালা 

 শনবীড় আশলািনা (KII) কির্শলস্ট 

 কফার্াস গ্রুপ শিসর্ািন (FGD) গাইি লাইন  

 অঙ্গশভশির্ পশরবীক্ষণ ছর্ 

 ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পশরবীক্ষণ ছর্ 

 কভৌত ও অন্যান্য র্াশের অগ্রগশত পশরবীক্ষণ ছর্ 

সমীক্ষার র্াে তথ্য সংগ্রহর্ারী র্তৃকর্ প্রশ্নমালা ও ছর্ পুরশণর মাধ্যশম সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। প্রশতটি প্রশ্নমালা ও ছশর্ 

প্রর্শল্পর িাশহদা, উশেশ্য ও শনশদি কর্ অনুর্ায়ী শবশভন্ন কসর্িশন ভাগ র্রা হশয়শছ এবং শনশদ কষ্ট নমুনা সংখ্যর্ 

প্রশ্নমালার মাধ্যশম প্রর্শল্পর িাশহদা, উশেশ্য ও শনশদি কর্ অনুসাশর শবশভন্ন তথ্য সংগ্রহ র্রা হশয়শছ। প্রর্ল্প এলার্ায় 

সশরেশমন পশরদি কশনর (Physical Observation/ Verification) মাধ্যশম পরামি কর্ টিম র্তৃকর্ প্রর্শল্পর 

                      তথ্যাশদ সংগ্রহ ও র্ািাই র্রা হশয়শছ। 

2.5.5 নমুনা শনব কািন পিশত এবং নমুনা সংখ্যা 

2.5.5.1  পশরমাণগত পিশত 

নমুনার আর্ার শনি কারণ: 

নমুনা সংখ্যা শনি কার ণর েন্য     ব্যবহৃত পশরসংখ্যাশনর্ সূত্র ১ (formula
1
) ব্যবহার র্রা হশয়শছ। 

n=[ ] x design effect 

n= শনণীত নমুনার আর্ার 

p= প্রর্ল্প এলার্ার সুশবিাশভাগীর অনুপাত (proportion) 

z= ৯৫% দৃঢ়তার মাত্রায় (level of confidence) পশরশমত স্বাভাশবর্ িলশর্র (standard normal 

variable) মান 

d= গ্রহণশর্াগ্য ভুশলর পশরমাণ 

সািারনভাশব শবশভন্ন সশমক্ষারশক্ষশত্র d=৬% =০.০৬ িরায় z=১.৯৬ িরা হয়। এ প্রর্ল্প সংশেষ্ট শবশভন্ন শবর্য় 

পর্ কাশলািনা ও শবশবিনা র্শর p নমুনার আর্ার শনি কারশনর কক্ষশত্র p= ০.৫0 িরা হশয়শছ  অথ কাৎ ৫০% এই প্রর্শল্পর 

মাধ্যশম উপকৃত হশয়শছ বশল িারণা র্রা হয় এবং শিোইন ইশফক্ট=১.৫ । 

সুতরাং p, z এবং e এর মান বশসশয় আমরা পাই n=৪০০.১৬, এশক্ষশত্র পশরমাণগত সমীক্ষার েন্য ৪০০ টি খানা 

উপর্ারশভাগী                 ণ     েশরশপর শসিান্ত কনয়া হয় এবং ২০০টি  নন-উপর্ারশভাগীর           

      ণ     েশরশপর শসিান্ত কনয়া হয়। নকন্তু মাঠ পর্ বাক্ষে উপকারক্ষভািী ও িি-উপকারক্ষভািী সরকারী কম বকতবা/কম বচারী 

কম পাওোে (উপকারক্ষভািী সরকারী কম বকতবা/ কম বচারী ১০০জক্ষির স্থক্ষল ৬২ জি এর্ং িি-উপকারক্ষভািী ৫০ জক্ষির স্থক্ষল 

মাত্র ৩০ জি) ৩ (নতি) কযাোিরীর সর্ বক্ষমাে ৫৪২ জি উত্তরদাতার কাে কথক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। 

                                                             
1
Sampling Techniques by William G. Cochran 
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উিরদাতাশদর নমুনা আর্ার শবশবিনা র্শর সাক্ষাৎর্ারটি     ন্ন       র্ারখানা     , সরর্াশর র্ম কর্তকা/র্ম কিারী, 

শমি কলশভল ফযাক্টশর ম্যাশনেশমন্ট এর সাশথ নমূনা সাক্ষাৎর্ার পশরিালনা র্রা হশয়শছ । শবস্তাশরত নমুনা শনেশলশখত 

কটশবশল উপস্থাপন র্রা হশয়শছ।  

ছ :                            

নমুনা স্তর উপর্ারশভাগী নন-উপর্ারশভাগী 

          কমাট নমুনা সংখ্যার (%)           কমাট নমুনা 

সংখ্যার(%) 

                         ২০০ ৫5.3% ১০০ ৫5.5% 

শবশভন্ন কশ্রণীর সরর্াশর র্ম কর্তকা/ 

র্ম কিারী 

62 17.1% 30 16.7% 

শমি কলশভল ফযাক্টশর ম্যাশনেশমন্ট ১০০ ২7.6% ৫০ ২7.8% 

        362 ১০০.0% 180 ১০০.0% 

 

তিব িয়শনর (randomly) শভশিশত নমুনা উিরদাতা শনে শলশখত স্থান (LWCও IRI শবশবিনায়) কথশর্ শনব কািন 

র্রা হশয়শছ। 
 

ছ :                  (কসম্পল শিশিশবউিন)  

ক্রঃ শবভাগ কেলা উপশেলা/থানা এলিশিউশস/ IRI উপর্ারশভাগী নন-উপর্ারশভাগী 

১ ঢার্া ঢার্া কেঁেগাও কেঁেগাও 16 8 

2 োমালপুর সশরর্াবাড়ী সশরর্াবাড়ী 18 ১০ 

৩ িট্টগ্রাম িট্টগ্রাম সদর কর্ালিহর ২০ ১০ 

৪ িট্টগ্রাম সদর JDL office 16 6 

৫ িট্টগ্রাম সদর IRI 12 6 

৬ শব. বাশড়য়া আশুগি আশুগি ২০ ১০ 

৭ িাঁদপুর সদর সদর ২০ ১০ 

৮ রােিাহী রােিাহী সদর IRI 12 6 

৯ বগুড়া ির্সুত্রাপুর বগুড়া সদর 12 8 

১০ রােিাহী সদর সাপুড়া ২০ ১০ 

১১ রােিাহী সদর JDL office 18 8 

১২ খুলনা খুলনা সদর খাশলিপুর ২০ ১০ 

১৩ খুলনা সদর IRI 18 8 

১৪ কুশষ্টয়া সদর সদর ২০ ১০ 

১৫ শসশলট হশবগি চুনারুঘাট িাশিছড়া ২০ ১০ 

১৬ শসশলট সদর শির্নাশগাল ২০ ১০ 

17 কমৌলভীবাোর শ্রীমংগল ফুসকুশড় ২০ ১০ 

18 শ্রীমংগল LWDTI ২০ ১০ 

19 র্মল গি িমশসর নগর ২০ ১০ 

২০ বশরিাল বশরিাল সদর বশরিাল ২০ ১০ 

কমাট 362 18০ 
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2.5.5.2  গুণগত পিশত 

প্রভাব মূল্যায়শন গুণগত সমীক্ষার েন্য মাঠ পর্ কাশয় নমুনা শনব কািন র্রা হশয়শছ। প্রশতষ্ঠান শভশির্ নমুনা ছাড়াও নীশির 

উিরদাতাবৃশির শনর্ট কথশর্ শবশভন্ন পিশতর মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ র্রা হশয়শছ র্া নীশির কটশবশল প্রদশি কত হশলা:  

ক্রশমর্  পিশত পশরমাণ উিরদাতা/ িকুশমন্ট 

১ 
প্রশতশবদন 

পর্ কাশলািনা 

প্রাপ্ত 

প্রাসশঙ্গর্ 

িকুশমন্ট 

শিশপশপ, শপশসআর, সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রশতশবদন, বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, শবশভন্ন 

শরশপাট ক, অগ্রগশত ও পশরবীক্ষশণর প্রশতশবদন ইতযাশদ 

২ 

শনশবড় 

আশলািনা 

(কর্আইআই) 

৪০ টি 

৪ শপশি, শিশপশি, অন্যান্য প্রর্ল্প এবং শ্রম অশিদপ্তশরর সংশেষ্ট র্ম কর্তকা 

৫ শ্র  অশিদপ্তর, শ্র  ও          মন্ত্রণালশয়র সংশেষ্ট শবভাশগর র্ম কর্তকা  

12 
ফযাক্টশর ম্যাশনেশমন্ট, র্াশরগশর ব্যশক্ত, কবসরর্ারী এবং সরর্ারী শিশল্পর 

প্রশতশনশি 

3 
কট্রি অযাশসাশসশয়িশনর প্রশতশনশি এবং  সংশেষ্ট অন্যান্য কট্রি সংস্থাগুশলর 

প্রশতশনশি 

2 েন প্রশতশনশি /স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যশক্তবগ ক 

৪ সংশেষ্ট প্রশর্ৌিলী, প্রর্শল্পর অন্যান্য মাঠ র্ম কর্তকা ইতযাশদ 

১০ 
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র এর প্রশিক্ষর্ ও 

ম্যাশনেশমন্ট  

৩ 

এফশেশি  ৪ 

শবশভন্ন কস্টর্শহাল্ডার, আইএমইশি এবং শপশি অশফশসর প্রশতশনশি, শ্রম ও 

র্ম কসংস্থান মন্ত্রণালয়ও অন্যান্য সংশেষ্ট শবভাগ এবং অন্যান্য কস্টর্শহাল্ডার 

(পাবশলর্ এবং প্রাইশভট) এবং প্রর্ল্পটির সুশবিাশভাগী ইতযাশদ 

৪ 
মাঠ পশরদি কন 

এবং কভৌত 

পর্ কশবক্ষণ/ 

র্ািাইর্রণ 

২০-৩০% 

প্রর্ল্প 

এলার্া এবং  

প্রর্ল্প 

উপাদান 

মাঠ পর্ কাশয় প্রর্ল্প এলার্া এবং অঙ্গশভশির্ র্াশের পর্ কশবক্ষণ / 

র্ািাইর্রণ 

৫ প্রশর্উরশমন্ট  

অশিট/ 

প্রশর্উরশমন্ট 

শরশভউ 

১০%-২০% 

ক্রয় সংক্রান্ত 

নশথ 
ক্রয় সংক্রান্ত নশথ পর্ কশবক্ষণ /র্ািাইর্রণ 

৬          

পরীক্ষা েন্য 

শফল্ড কটস্ট  

৫%- ১০% 

অবর্াঠাশমা/ 

উন্নয়ন র্াে 

অঙ্গশভশির্ র্াশের শফল্ড কটস্ট / ল্যাব কটস্ট মাঠ (প্রশর্ােয কক্ষশত্র) 

৭ স্থানীয় পর্ কাশয় 

র্ম কিালা 
১ শবশভন্ন কস্টর্শহাল্ডার এবং প্রর্ল্প র্ম কর্তকাগণ 

৮ োতীয় পর্ কাশয় 

র্ম কিালা 
১ শ্রম ও র্ম কসংস্থান মন্ত্রণালয়, পশরর্ল্পনা র্শমিন                          

 

২.5.6 তথ্য সংগ্রহর্ারী শনশয়াগ ও প্রশিক্ষণঃ  

তথ্য সংগ্রহর্ারী শনশয়াগঃ পরামি কর্ সংস্থাশর্ সহায়তা ও প্রর্ল্প কথশর্ তথ্য সংগ্রশহর েন্য তথ্য সংগ্রহর্ারী আবশ্যর্ 

হওয়ায় পরামি কর্ প্রশতষ্ঠান র্তৃকর্ শনব কাশিত 8(আট) েন অশভজ্ঞ তথ্য সংগ্রহর্ারী শনশয়াগ র্রা হয়। র্ারা তথ্য 

সংগ্রহর্ারী (Enumerator) ও তদারর্র্ারী (Supervisor) শহশসশব শনশয়াশেত শছশলন তারা সবাই তথ্য 

সংগ্রহর্াশে দক্ষ ও অশভজ্ঞ।  
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তথ্য সংগ্রহর্ারীশদর প্রশিক্ষণঃ তথ্য সংগ্রশহর র্াে কর্ন শনভু কল/ত্রুটিমুক্ত হয় কস লশক্ষয শনব কাশিত তথ্য সংগ্রহর্ারীগণশর্ 

পরামি কর্ সংস্থা র্তৃকর্ ২(  )       প্রশিক্ষণ কদয়া হয় (১শদন মাশঠ অনুিীলনসহ)। প্রশিক্ষশণর উশেশ্য, নমুনা 

শনব কািন, তথ্য সংগ্রশহর শবর্য়, কর্ৌিল এবং প্রশ্নপত্র ও গাইিলাইশন ব্যবহৃত িব্দাবলী সম্পশর্ক অংিগ্রহণর্ারীশদরশর্ 

এর্ই িারণা প্রদান র্রা।  

তথ্য সংগ্রহর্ারীশদর প্রশিক্ষণ র্ম কসূশিশত শনশোক্ত শবর্য়াবলী অন্তভু কক্ত র্রা হয়ঃ  

 প্রভাব মূল্যায়ন  র্াশের পটভূশম এবং উশেশ্য 

 প্রভাব মূল্যায়ন  র্াশের র্ম কপশরশি (TOR) 

 প্রভাব মূল্যায়ন  র্াশের পন্থা ও পিশত (Approach & Methodology) 

 প্রভাব মূল্যায়ন র্াশের প্রশ্নপত্র, ছর্ ও গাইিলাইন (Questionnaire & Guideline) 

 উিরদাতার কশ্রণীশবন্যাস 

 নমুনায়ন 

 উিরদাতাশর্ প্রশ্ন র্রার িরন 

 তথ্য/ উপাি  সংগ্রশহর পিশত এবং িরন 

 উির শলশপবির্রণ 

2.5.7 প্রাথশমর্ তথ্য সংগ্রহ 

প্রশ্নপত্র, ছর্পূরণ ও সাক্ষাৎর্ার সম্পন্ন র্রার মাধ্যশম প্রাথশমর্ তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। 

র্) প্রশ্নপত্র সমীক্ষা/সংখ্যাগত তথ্য (Sample Household Survey / Quantitative Data) 

                        , শবশভন্ন কশ্রণীর সরর্াশর র্ম কর্তকা এবং শমি কলশভল ফযাক্টশর ম্যাশনেশমন্টসহ কমাট 

৬০০ েশনর  সশঙ্গ সাক্ষাৎর্াশরর মাধ্যশম প্রশ্নমালা পূরশণর িারা নমুনা সমীক্ষার র্াে সম্পন্ন র্রা হয়।  

খ) শনশবড় সাক্ষাৎর্ার (KII) 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটির েন্য এর্টি র্াঠাশমাবি প্রশ্নপশত্রর মাধ্যশম শপশি, শিশপশি, অন্যান্য প্রর্ল্প র্ম কর্তকা এবং 

সংশেষ্ট শ্রম অশিদপ্তর র্ম কর্তকা, শ্রম ও র্ম কসংস্থান মন্ত্রণালশয়র সংশেষ্ট অন্যান্য শবভাশগর র্ম কর্তকা, শিল্প সম্পর্ক 

শিক্ষায়তন এবং শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র এর প্রশিক্ষর্ ও র্ারখানার ম্যাশনেশমন্ট, কবসরর্ারী এবং সরর্ারী শিশল্পর 

প্রশতশনশি, কট্রি অযাশসাশসশয়িশনর প্রশতশনশি এবং সংশেষ্ট অন্যান্য কট্রি সংস্থাগুশলর প্রশতশনশি, েন প্রশতশনশি, প্রর্ল্প 

পরামি কর্, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যশক্তবগ ক এর সাশথ কমাট ৪০ টি সাক্ষাৎর্ার গ্রহণ ও আশলািনা র্রা হয়। 

 ) এফশেশি (FGD)  

প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়শন শবশভন্ন কস্টর্শহাল্ডার, আইএমইশি এবং শপশি অশফশসর প্রশতশনশি, শ্রম ও র্ম কসংস্থান 

মন্ত্রণালয়ও অন্যান্য সংশেষ্ট শবভাগ এবং অন্যান্য কস্টর্শহাল্ডার এবং প্রর্ল্পটির সুশবিাশভাগী ইতযাশদ এর সশঙ্গ কমাট 

৪টি এফশেশি র্রা হয়। প্রশতটি এফশেশিশত ১০ কথশর্ ১২ েন অংিগ্রহণর্ারী উপশস্থত শছশলন। প্রশত টিশম ১ েন 

সঞ্চালর্ এবং ১ েন করশপাটিয়ার শছশলন।  

ঘ) অঙ্গশভশির্ বাস্তবায়ন পর্ কাশলািনা 

প্রর্শল্পর অঙ্গশভশির্ উপাদানসমূশহর বাস্তবায়ন সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্যাশদ প্রস্তুতকৃত ছশর্ সংগ্রহ র্রা হয়।  

ঙ) কভৌত পর্ কশবক্ষণ/ র্ািাইর্রন (Physical Varification/Monitoring) এবং ক্রয় সংক্রান্ত নশথ পর্ কাশলািনা
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প্রর্শল্পর আওতায় বাস্তবাশয়ত র্াশের সশরেশমন পর্ কশবক্ষণ এবং                               হ     হ ।  

TOR                   হ      ৫% কথশর্ ১০% অবর্াঠাশমা / উন্নয়ন র্াে                  ণ হ 

                               হ     হয়।                  বাস্তবায়ন                 ক্রয়কৃত 

র্ন্ত্রপাশত ও অন্যান্য সরিামাশদর গুণগতমান পরীক্ষা     হয়                                          

 ণ       হয়।                      ১০-২০% ক্রয় সংক্রান্ত নশথ পর্ কাশলািনা ও আইএমইশির সরবরাহকৃত 

ছশর্ উপস্থাপন     হয়।                                   কর্সর্ল                           

             র্রা হয় তার শবস্তাশরত প্রশতশবদশনর পঞ্চম অধ্যা    ণ     র্রা হ   ছ। 

2.5.8          তথ্য সংগ্রহ 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটির েন্য চুশক্ত স্বাক্ষশরর পর পরামি কর্ দল র্তৃকর্ তথ্য সংগ্রশহর েন্য শবশভন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়শনর 

লশক্ষয প্রর্ল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, প্রর্শল্পর সংর্শলত প্রশতশবদন, প্রর্শল্পর সমাশপ্ত প্রশতশবদন প্রর্ল্প অশফস ও 

আইএমইশি কথশর্ সংগ্রহ ও পর্ কাশলািনা র্রা হয়।  

২.5.8.১  ক্রয় র্ার্ কক্রম পশরবীক্ষণ 

প্রর্শল্পর পূতকর্াে এবং মালামাল ক্রয় পশরর্ল্পনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন হশয়শছ শর্না তা পশরবীক্ষণ র্রা হয়। ক্রয় সংক্রান্ত 

সরর্াশর নীশতমালা অনুসরণ র্রা হশয়শছ শর্না তা পরীক্ষা র্শর কদখার েন্য প্রর্ল্প পশরিালশর্র দপ্তর এবং শপিশিউশি  

অশফশস রশক্ষত ক্রয় সংক্রান্ত শবশভন্ন করর্ি ক কথশর্ প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ পূব কর্ পর্ কাশলািনা র্শর মতামত প্রণয়ন র্রা হয় 

(শবস্তাশরত প্রশতশবদশনর ৩য় ও ৪থ ক অধ্যাশয় বণ কনা র্রা হশয়শছ)। 

2.5.9  সংগৃহীত      গুণগতমান শনয়ন্ত্রণ পিশত  

েশরশপর তথ্যাবলী কর্শহতু অতযন্ত গুরত্বপূণ ক, কস র্ারশণ তথ্য সংগ্রশহর প্রশতটি পর্ কাশয় কর্মন- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য 

সংগ্রহর্ারীশদর শনশয়াগ ও প্রশিক্ষণ, মাঠ ব্যবস্থাপনা, পশরদি কন ও পশরবীক্ষশণর এবং তথ্য প্রশক্রয়ার্রণ ইতযাশদ কক্ষশত্র 

র্শথষ্ট সতর্কতা অবলম্বন র্রা হয়। সমীক্ষা দল র্তৃকর্ প্রশ্নপত্র প্রণয়শনর পশর আইএমইশি'র সাশথ আশলািনা ও মাঠ 

পর্ কাশয় প্রার্-র্ািাই র্রশণর মাধ্যশম চূড়ান্ত র্রা হয়। তথ্য সংগ্রশহর পূশব কই তাশদরশর্ শনশবড় প্রশিক্ষণ প্রদান র্রা হয়। 

তাছাড়া দক্ষ মাঠ ব্যবস্থাপনা, পশরদি কন ও প্রভাব মূল্যায়ন শনশিত র্রার মাধ্যশম তথ্য সংগ্রশহর মান শনয়ন্ত্রণ র্রা হয়। 

2.5.১0  সংগৃহীত      ব্যবস্থাপনা এবং পশরসংখ্যা    শবশের্ণ 

মাঠ পর্ কাশয় তথ্য সংগ্রশহর পর তথ্য সংগ্রহর্ারীগণ র্তৃকর্ প্রাথশমর্ভাশব মাঠ পর্ কাশয়ই সংগৃহীত তথ্যসমূশহর 

প্রশয়ােনীয় ভুল-ত্রুটি সংশিািন র্রা হয়। পরবতীশত পুরণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ ও অন্যান্য তথ্যাশদ পরামি কশর্র শনর্ট 

প্রদান র্রা হয়। পরামি কর্ সমীক্ষা টিম র্তৃকর্ পূরণকৃত প্রশ্নপশত্রর মশধ্য হশত তদবিয়শনর (Random)        শর্ছু 

সংখ্যর্ প্রশ্নপত্র পরীক্ষা র্রা হয়। প্রশ্নপশত্রর ভুল-ভ্রাশন্ত তথ্য সংগ্রহর্ারীশদর সংশিািশনর েন্য কদয়া হয় এবং 

প্রশয়ােশন সাশপশক্ষ মাঠ পর্ কায় হশত পুনরায় তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। এভাশব প্রাথশমর্ভাশব প্রশয়ােনীয় পরীক্ষা-শনরীক্ষা 

কিশর্ সংগৃহীত তথ্যাশদ SPSS ও MS Excel িাটাশবস এর সাহাশে এশি র্রা হয় এবং SPSS ও MS Excel 

সফটওয়যার এর মাধ্যশম তথ্য শবশের্ণ র্াে সম্পন্ন র্রা হয়। সংগৃহীত তথ্যাশদর পশরসংখ্যাশনর্ শবশের্ণ কিশর্ প্রাপ্ত 

ফলাফল সারণী আর্াশর প্রশতশবদশন অন্তভু কক্ত র্রা হয়। 

2.5.১1  স্থানীয় ও োতীয় পর্ কাশয় র্ম কিালা 

স্থানীয় পর্ কাশয় র্ম কিালা 

আইএমইশি'র সাশথ পরামি কক্রশম স্থানীয় পর্ কাশয় র্ম কিালা কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর কট্রশনং হল রুশম আশয়ােন 

র্রা হয় র্াশত আইএমইশি, শ্রম অশিদপ্তশরর ও প্রর্শল্পর প্রশতশনিনার শপিশিউশির প্রশতশনশি, শবশভন্ন র্ারখানার 

প্রশতশনশি, উপর্ারশভাগী, নন উপর্ারশভাগী এবং অন্যান্য কস্টর্ কহাল্ডারগণ অংিগ্রহণ র্শরন। র্ম কিালায় সর্ল 

কস্টর্শহাল্ডাশরর প্রশতশনশিশর্ আমন্ত্রণ এবং উপশস্থশত শনশিত র্রা হয়।  
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োতীয় পর্ কাশয় র্ম কিালা  

খসড়া চূড়ান্ত প্রশতশবদশন শফিব্যার্ অন্তভু কক্ত র্রার পশর, আইএমইশি, প্রর্ল্প র্ম কর্তকা ও োতীয় পর্ কাশয়র 

কস্টর্শহাল্ডারশদর শনশয় আইএমইশিশত এর্টি োতীয় র্ম কিালার আশয়ােন র্রা হয় র্ার মাধ্যশম তাশদর চূড়ান্ত 

শফিব্যার্ গ্রহণ র্রা হয়। আইএমইশি োতীয় পর্ কাশয় র্ম কিালাটির আশয়ােন ও অংিগ্রহণর্ারীশদর আমন্ত্রণ ও 

অংিগ্রহণ শনশিত র্রা হয়।  

২.6 প্রশতশবদন প্রণয়ন 

প্রভাব মূল্যায়ন র্ার্ কক্রম শনি কাশরত সমশয়র মশধ্য সম্পশন্নর উশেশশ্য র্ার্ কপশরশি কমাতাশবর্ পরামি কর্ প্রশতষ্ঠাশনর 

র্ার্ কাবশল, সময়র্াল এবং প্রর্শল্পর র্ার্ কাবলীর সশঙ্গ সমন্বয় র্শর বাস্তবমুখী এর্টি র্ম ক পশরর্ল্পনা ততশর র্রা হয় । 

র্ার্ ক-পশরর্ল্পনা প্রর্শল্পর মূল র্ার্ কাবলী সমূশহর সমন্বশয় গঠিত। কর্মন- প্রস্তুশতমূলর্ র্ার্ কক্রম, প্রর্ল্প সংশেষ্ট প্রশতশবদন 

সমূহ/শিোইন সংগ্রহ, প্রর্শল্পর অঙ্গশভশির্ কভৌত র্ােসমূশহর (বাস্তব এবং আশথ কর্) অগ্রগশত এবং গুণাগুন, প্রর্শল্পর 

আওতািীন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পর্ কাশলািনা, প্রর্ল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর পর্ কাশলািনা, সমীক্ষা হশত প্রাপ্ত 

শবর্য়াশদ শনরুপণ, লব্ধ তথ্য, উপাি ও মতামশতর শভশিশত সুপাশরিমালা এবং মন্তব্য প্রণয়নসহ প্রশতশবদশন র্াবতীয় 

শবর্য়াশদ আাশলার্পাত র্রা হশয়শছ । প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়ন েন্য প্রিান র্ার্ কাবলীসমূহ শনশে প্রদি হশলাঃ 
 

 আইএমইশি'র সাশথ পশরর্ল্পনা সভা/তবঠর্ 

 প্রর্শল্পর শপশসআর, শবশভন্ন প্রশতশবদন সংগ্রহ ও পর্ কাশলািনা 

 প্রশ্নমালা ও ছর্ প্রণয়ন এবং চূড়ান্তর্রণ 

 প্রারশম্ভর্ প্রশতশবদন প্রণয়ন ও দাশখল 

 প্রারশম্ভর্ প্রশতশবদশনর উপর আইএমইশি-র কটর্শনর্যাল ও শস্টয়াশরং র্শমটি-এর মতামত গ্রহণ ও খসড়া 

প্রশতশবদন চূড়ান্তর্রণ 

 তথ্য সংগ্রহর্ারী দলশর্ প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশ্নপশত্রর প্রার্-র্ািাইর্রণ 

 মাঠ পর্ কাশয় তথ্য সংগ্রহ ও তশথ্যর গুনাগুণ পরীক্ষা 

 প্রর্শল্পর আওতািীন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পর্ কাশলািনা 

 প্রর্ল্প শিোইন, বাস্তবায়ন পশরর্ল্পনা ও র্াশের গুণগতমান পর্ কাশলািনা 

 প্রর্ল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলী পর্ কাশলািনা 

 স্থানীয় পর্ কাশয় প্রর্ল্প এলার্ার উপর্ারশভাগী ও কস্টর্শহাল্ডারশদর সাশথ র্ম কিালা আশয়ােন 

 তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রশক্রয়ার্রণ ও শবশের্ণ  

 ১ম খসড়া প্রশতশবদন প্রণয়ন ও  কটর্শনর্যাল ও শস্টয়াশরং র্শমটি-এর মতামত গ্রহণ 

 ২য় খসড়া প্রশতশবদন প্রণয়ন, উপস্থাপন ও সংশিািন  

 োতীয় পর্ কাশয়র র্ম কিালায় ২য় খসড়া  প্রশতশবদন উপস্থাপন ও কস্টর্শহাল্ডারশদর মতামত গ্রহণ 

 র্ম কিালার মতামশতর শভশিশত চূড়ান্ত খসড়া প্রশতশবদন প্রণয়ন  

 চূড়ান্ত খসড়া প্রশতশবদন এর উপর  কটর্শনর্যাল ও শস্টয়াশরং র্শমটি-এর মতামত গ্রহণ এবং প্রশতশবদন 

চূড়ান্তর্রণ ও মুদ্রণ 

 চূড়ান্ত প্রশতশবদন দাশখল 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রর্শল্পর অঙ্গশভশির্ আশথ কর্ ও বাস্তব লক্ষযমাত্রা এবং অেকন 

 

৩.১ প্রর্শল্পর অন্তভু কক্ত প্রিান প্রিান র্ার্ কক্রম এবং অঙ্গশভশির্ লক্ষযমাত্রা ও        

শ্র  ও            ণ    হ                                              বাস্তব ও       

           :   

(        ) 

ক্রঃ 

নং 
অশঙ্গর নাম এর্র্ 

শপশপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগশত 

আশথ কর্ বাস্তব (%) আশথ কর্  (%) বাস্তব (%) 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  ১ ফুক্ষেল এর্ং লুনিক্ষকন্ট এলএস ০.৯৯ এলএস ০.৯৯ 100.0 

২ কেিিারী এর্ং কেম্পস এলএস ৩.৮৬ এলএস ৩.৮৫ 99.7 

৩ মের্তী মূল্যােি এলএস ৩.৭০ এলএস ৩.৫২ 100.0 

৪ র্ই এর্ং পনত্রকা এলএস ৩.০০ এলএস ৩.০০ 100.0 

৫ নর্জ্ঞাপি এলএস ০.২০ এলএস ০.২০ 100.0 

৬ নর্ক্ষিাদিমূলক আইক্ষেম সংখ্যা ১৭.৩৬ ২১৪ ১৭.০৫ 98.2 

৭ কমনিনসি এলএস ২৪.৯৯ এলএস ২৪.৯৯ 100.0 

৮ সম্মািী এলএস ২.২২ এলএস ১.৮৪ 82.9 

৯ অন্যান্য(নর্নর্ধ) এলএস ৮.১৬ এলএস ৮.১৬ 100.0 

১০ কমরামত এর্ং রেণাক্ষর্েণ সংখ্যা ৬৯৯.০২ ২০ ৬৮৫.৮১ 98.1 

১১ র্াির্াহি কমরামত এলএস ০.৪০ এলএস ০.৪০ 100.0 

১২            ( ) উপ-কমাে =  ৭৬৩.৯০  ৭৪৯.৮১ 98.2 

১৩ পনরর্হি র্াির্াহি  সংখ্যা ২৯.৮০ ০১ ২৯.৮০ 100.0 

১৪ র্ন্ত্রপানত সংখ্যা ৬১.৮৩ ৭৭ ৫৭.৮৫ 93.6 

১৫ আসর্ার্পত্র ক্রে সংখ্যা ৪৩.৪৯ ৭৪১ ৪৩.৪৬ 99.9 

১৬ নিম বাণ কাজ সংখ্যা ১৯৯.০০ ০৭ ১৯৯.০০ 100.0 

১৭ ( ) উপ-কমাে =  ৩৩৪.১২  ৩৩০.১১  

১৮             (ক+খ) কমাে =  ১০৯৮.০২  ১০৭৯.৯২  

 ৎসঃ                     (      ) 

শিশপশপ অনুর্ায়ী প্রর্শল্পর প্রাক্বশলত ব্যয় ১০৯৮.০২ লক্ষ টার্া। প্রর্ল্পটির বাস্তবায়নর্াল শছল ৩ বছর ৩ মাস এবং 

প্রকৃত ব্যয় হয়  ১০৭৯.৯২ লক্ষ টার্া। অথ কাৎ প্রর্ল্পটির আশথ কর্ লক্ষযমাত্রার হার ৯৮.৩৫%। 

প্রকক্ষল্পর আওতাে ক্রেকৃত র্াির্াহিঃ প্রকক্ষল্প প্রনভিি অনুসাক্ষর ১(এক) টি নমেসুনর্নি Gj-300 (L-300) মক্ষিক্ষলর  

মাইক্ষক্রার্াস ক্রে করা হক্ষেক্ষে । র্ার র্রাে নেল ৩০.০০ লে োকা এর্ং ব্যে হক্ষেক্ষে ২৯.৮০ লে োকা। উন্নেি প্রকল্প 

সমানপ্তর পর প্রকক্ষল্পর র্াির্াহি পনরর্হি পুক্ষল জমা কদোর প্রচনলত নিেম থাকক্ষলও মাইক্ষক্রার্াসটি শ্রম অনধদপ্তক্ষর 

সরকানর কাক্ষজ ব্যর্হার করা হক্ষে, এখক্ষিা পনরর্হি পুক্ষল জমা কদো হেনি।  

hš¿cvwZ t ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eiv× wQj 61.83 jÿ UvKv Ges msL¨v wQj 77wU| cÖK‡íi Aax‡b µqK…Z 

hš¿cvwZi g‡a¨ i‡q‡Q Kw¤úDUvi 25 wU, wcª›Uvi 25 wU, ‡cbWªvBf 25 wU, wd«R 25wU, d‡UvKwcqvi †gwkb 3wU, 

gvwëwgwWqv cÖ‡R±i 3wU, KW©‡jm wcG wm‡÷g 6wU, †fv‡ëR ÷¨vwejvBRvi 6wU, Gwm 6wU, wewc †gwkb, IRb 

gvcvi hš¿, D”PZv gvcvi hš¿, _v‡g©vwgUvi, Uvs wW‡cÖmi Ges G·‡i wi‡cvU© wfIqvi BZ¨vw`| hš¿cvwZ Lv‡Z 

me©‡gvU e¨q 57.85 j¶ UvKv| পনরদি বক্ষি কর্নিরভাি ককক্ষন্দ্র এসকল র্ন্ত্রপানত ভাল পাওো নিক্ষেক্ষে। 

wPËwe‡bv`b mvgMÖx t ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eiv× wQj wPËwe‡bv`b Lv‡Z 17.36 j¶ UvKv msL¨v wQj 214wU| 

wPËwe‡bv`b mvgMÖx µ‡qi g‡a¨ i‡q‡Q K¨vivg †evW© 28wU, fwjej  81wU, fwjej  †bU 27 wU, `vev 31 wU, jyWz 
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22wU Ges iw½b †Uwjwfkb 25wU| wPËwe‡bv`b Lv‡Z 17.36 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| পনরদি বক্ষি কর্নিরভাি 

ককক্ষন্দ্র এসকল wPËwe‡bv`b mvgMÖx ভাল পাওো নিক্ষেক্ষে এর্ং কম ব্যর্হৃত হক্ষে । 

AvmevecÎ t AvmevecÎ µq Lv‡Z eivÏ Av‡Q  43.49 j¶ UvKv msL¨v wQj 741wU | µq Kiv n‡q‡Q  Kzkb 

†Pqvi 68wU, w÷‡ji Avjgvix 6wU, ÷x‡ji dvBj †Kwe‡bU 6wU, Kv‡Vi i¨vK 6wU, Kw¤úDUvi †Uwej 25wU,  

nvZj Qvov †Pqvi 30wU Ges †U-eì †Pqvi 550 wU | me©‡gvU e¨q 43.46 j¶ UvKv| 

‡÷kbvix mvgMÖx t ‡÷kbvix mvgMÖx µq Lv‡Z 3.86 j¶ UvKv eivÏ †_‡K  e¨q n‡q‡Q 3.85 j¶ UvKv| 
র্তবমাক্ষি সরকাক্ষরর রাজস্বখাত কথক্ষক সরর্রাহ করা হক্ষে। 

cy¯ÍK I mvgwqKx t cy¯ÍK I mvgwqKx Lv‡Z 3.00 j¶ UvKv eivÏ †_‡K  e¨q n‡q‡Q 3.00 j¶ UvKv| 

Jla µq t Jla µq Lv‡Z 24.99 j¶ UvKv eivÏ n‡Z e¨q n‡q‡Q 24.99 j¶ UvKv| র্তবমাক্ষি সরকাক্ষরর 

রাজস্বখাত প্রনতটি ককন্দ্র ফান্ড সরর্রাহ করা হক্ষে এর্ং এক্ষসিনিোল ড্রাি কথক্ষক ঔষধ ক্রে ও সরর্রাহ করা হক্ষে। 

কভৌত অর্কাঠাক্ষমা কমরামত ও সংস্কারঃ কভৌত পর্ কশবক্ষশন প্রতীয়মান হয় কর্, অশির্াংি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র 

(        ) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (      )   হ             হও    এর অবর্াঠাশমার      

কমরামত ও সংস্কার প্রশয়ােন শছল শর্ন্তু উশেশখত প্রর্শল্পর আওতায় প্রশয়ােশনর তুলনায় খুব সামান্য কমরামত ও 

সংস্কার র্াে র্রা হশয়শছল।  

৩.২ প্রর্শল্পর বছর শভশির্ সংস্থান, আশথ কর্ বরাে এবং ব্যয় পর্ কাশলািনা   

প্রর্ল্পটির সব কশির্ অনুশমাশদত প্রাক্কশলত ব্যয় ১০৯৮.০২লক্ষ টার্া। প্রর্শল্পর সমাপ্ত প্রশতশবদন হশত কদখা র্ায় কর্,  

প্রর্ল্পটির কসশেম্বর, ২০১৫ পর্ কন্ত ক্রমপুশিত আশথ কর্ অগ্রগশত কমাট ১০৮০.১০লক্ষ টার্া (৯৮.৩৫%)। প্রর্ল্পটির 

অনুকূশল ২০১২-১৩ হশত ২০১৫-২০১৬ পর্ কন্ত সমশয় সংশিাশিত শিশপশপশত বছর শভশির্ সংস্থান, সংশিাশিত 

এশিশপশত বরাে, অবমুশক্ত ও ব্যয় শনশে কদখাশনা হলঃ 

                                                                   (লে োকাে)  

আনথ বক র্ৎসর সংক্ষিানধত নিনপনপক্ষত র্ের 

নভনত্তক সংস্থাি 

সংক্ষিানধত এনিনপক্ষত র্রাে 

 

অর্মুক্ত ব্যে 

 

২০১২-১৩ ১৪৯.৫৯ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৪৯.৫৯ 

২০১৩-১৪   ৩৫৬.৭৪ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩৫৬.৭৪ 

২০১৪-১৫ ৪৬৫.০১ ৭০৯.০০ ৪৭৪.৪১ ৪৫৬.৯৬ 

২০১৫-১৬ ১২৬.৬৭  ১২৭.০০   ১২৬.৬৭  ১১৬.৬৩   

কমাে ১০৯৮.০২ ১৩৮৬.০০   ১১৫১.০৮   ১০৭৯.৯২ 

উৎসঃ সংক্ষিানধত নপনসআর এর্ং প্রকল্প পনরচালক্ষকর কার্ বালে 

সংক্ষিানধত নিনপনপক্ষত র্ের নভনত্তক সংস্থাি ও র্ের নভনত্তক ব্যে ( লে োকাে) নিক্ষনর নচক্ষত্র কদখাক্ষিা হল- 
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৩.৩ প্রকল্প র্াস্তর্ােি সমস্যা পর্ বাক্ষলাচিা ও নর্ক্ষেষণ 

প্রকল্প অনুক্ষমাদি  এর্ং সংক্ষিাধক্ষির কারণ সম্পবনকতঃ ‘‘৩                       ২২              

      ও          (১          )’’ িীষ বক                    01/7/2012   .            ও    

         ও                                   30/9/2012   .                            

        01/01/2013   .                                                 18/5/2015   . 

                                            

                 - )                           ও  ;  ) গ                    /            

                     ও  ; গ)                   গ           , গ                              

           ঘ)           5                  /                                6            

      /                      

প্রকক্ষল্পর আওতাে অথ বর্রাে, অর্মুক্ত ও ব্যে সম্পবনকতঃ নপনসআর -এর প্রদত্ত তথ্য অনুসাক্ষর ৪(চার) র্ের কমোদী এ 

প্রকক্ষল্পর সংক্ষিানধত কমাে প্রাক্কনলত ব্যে ১০৯৮.০২ লে োকার মক্ষে অর্মুক্ত করা হক্ষেক্ষে কমাে ১১৫১.৪১লে োকা। 

প্রকক্ষল্পর কমাে প্রকৃত ব্যে কদখাক্ষিা হক্ষেক্ষে দু’টি, একটি ১০৭৯.৯২ লে োকা। নপনসআর-এ প্রদত্ত নহক্ষসক্ষর্ কদখা র্াে কর্, 

অর্মুক্তকৃত অক্ষথ বর ৭১.১৬ লে োকা অব্যনেত থাকার কথা। এ অব্যনেত অথ ব প্রচনলত নিেমানুসাক্ষর সমপ বি করা 

হক্ষেক্ষে নক-িা কস সম্পক্ষকব নর্স্তানরত তথ্য পাওো র্ােনি। 

র্াির্াহি সম্পবনকতঃ প্রকক্ষল্পর আওতাে ক্রেকৃত র্াির্াহি পনরর্হি পুক্ষল জমা কদোর প্রচনলত নিেম থাকক্ষলও তা 

পনরর্হি পুক্ষল জমা িা কক্ষর   শ্রম পনরদপ্তক্ষর ব্যর্হার করা হক্ষে,র্া প্রচনলত নিেক্ষমর সাক্ষথ সংিনতপূণ ব িে।    

Audit সম্পবনকতঃ প্রকক্ষল্প ককাি ককাি র্েক্ষর Internal Audit র্া External Audit সম্পন্ন হক্ষেক্ষে এর্ং ককাি 

অনিে আপনত্ত আক্ষে নক-িা, অনিে আপনত্ত িা  থাকক্ষলও কস সম্পক্ষকব নর্স্তানরত তথ্য পাওো র্ােনি। 

কভৌত অর্কাঠাক্ষমা কমরামত ও সংস্কারঃ কভৌত পর্ কশবক্ষশন প্রতীয়মান হয় কর্, অশির্াংি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র 

(        ) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (      )   হ             হও    এর অবর্াঠাশমার      

কমরামত ও সংস্কার প্রশয়ােন শছল শর্ন্তু উশেশখত প্রর্শল্পর আওতায় প্রশয়ােশনর তুলনায় খুব সামান্য কমরামত ও 

সংস্কার র্াে র্রা হশয়শছল। পনরপূণ বরূক্ষপ চানহদা মানফক সম্পন্ন করা হেনি র্া টির্সই ও দীঘ কস্থায়ী হয়শন ফশল  

অশির্াংি কর্ন্দ্র গুশলর কবশিরভাগ অংিই পুনরায় নষ্ট হশয় শগশয়শছ । এছাড়াও সংস্কারকৃত অনধকাংি ভর্ক্ষির োঁদ, 

ওোল, কলাম ও র্ীক্ষম ফাঁেল/িযাম্প কদখা নদক্ষেক্ষে এর্ং নকছু ককক্ষন্দ্রর টিক্ষির চাল ও নেনলং িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে। 

সংস্কারকৃত কর্নিরভাি ককক্ষন্দ্রর প্লাোর/রং, কসনিোরী নফটিংস, তর্দুযনতক নফটিংস, জািালার গ্লাস, েেক্ষলক্ষের োইলস 

ও নফটিংস, পানির লাইি ইতযানদ নিম বাণ/ সংস্কাক্ষরর নকছুনদি পক্ষরই িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে । ফুসকুরী  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র, 

শ্রীমংিল এর্ং পাত্রক্ষখালাশ্রম কল্যাণ ককন্দ্র, কমলিঞ্জ এ দু’টি শ্রম কল্যাণ ককক্ষন্দ্রর অনফক্ষসর চাক্ষলর টিি ঠিক মত 

স্থাপি িা করার কারক্ষি টিক্ষির চাল নদক্ষে বৃনষ্টর পানি পক্ষড়। এক্ষত নিম বাণ কাক্ষজর ত্রুটি প্রতীেমাি হক্ষেক্ষে। 

র্াস্তর্ােি পরর্তী ককন্দ্রগুক্ষলার অর্স্থা সম্পবনকতঃ সক্ষরজনমি পনরদিিকৃত প্রাে সর্গুক্ষলা শ্রমকল্যাণ ককক্ষন্দ্রর এনরোর 

কভতর আিাো ও জংিক্ষল অপনরষ্কার ও অপনরেন্ন হক্ষে আক্ষে। র্া স্বাস্থযকর িে মক্ষম ব প্রতীেমাি হে। শ্রমকল্যাণ 

ককন্দ্রসমূক্ষহর অনধকাংি কম বকতবা/কম বচানর কষ্টিক্ষি অর্স্থাি িা করার কারক্ষণ তাঁক্ষদর জন্য নিনম বত ককাোে বার গুক্ষলার 

প্রাে সর্ই অব্যর্হ্রত অর্স্থাে খানল পক্ষড় আক্ষে এর্ং মেলা আর্জবিাে অপনরেন্ন হক্ষে আক্ষে।  
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িতুথ ক অধ্যায় 

প্রর্শল্পর ক্রয় পশরর্ল্পনা পর্ কাশলািনা, ক্রয় র্ার্ কক্রম পশরবীক্ষণ / দরপত্র ও ঠির্াদার শনশয়াগ 

সংক্রান্ত তথ্য 

 

4.১ আরশিশপশপ অনুসাশর খাত শভশির্ প্রশর্উরশমন্ট এর পশরর্ল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্ কাশলািনাঃ 

প্রর্শল্পর মালামাল ক্রয় পর্ কাশলািনাঃ   

পর্ কাশলািনায় কদখা র্ায় কর্, প্রর্শল্পর মালামাল ক্রয় শ্রম অনধদপ্তর র্তৃকর্ র্রা হশয়শছ। আরশিশপশপশত উশেশখত 

প্রর্শল্পর ক্রয় পশরর্ল্পনায় কমাট ২০টি প্যাশর্শের মাধ্যশম মালামাল ক্রয় সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। ২০টি প্যাশর্শের মশধ্য 

কমাট ৮টি প্যাশর্শের আওতায় র্ন্ত্রপাশত, ৬টি প্যাশর্শের আওতায় শবশনাদনমূলর্ আইশটম এবং ৬টি প্যাশর্শের 

আওতায় আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ র্রা হশয়শছ। মালামাল ক্রশয় র্থাসমশয় চুশক্ত সম্পাদন র্রশত পাশরশন প্রশতটি 

প্যাশর্শে র্মশবশি ব্যতযয় ঘশটশছ এবং চুশক্ত সম্পাদশনর পশরর্শল্পত তাশরখ হুশত সব কশনে ১ মাস হশত সশব কাচ্চ ৪ মাস 

অশতশরক্ত সময় অশতবাশহত র্শর চুশক্ত সম্পাদন র্রা হশয়শছ। শবস্তাশরত সারণী-৪.১ এ কদওয়া হশয়শছ। 

প্রর্শল্পর র্াে ক্রয় পর্ কাশলািনাঃ    

আরশিশপশপশত উশেশখত ক্রয় পশরর্ল্পনায় প্রর্শল্পর র্াে ক্রয় গণপূতক অশিদপ্তর (শপিশিউশি) র্তৃকর্ র্রা হশয়শছ।  কমাট 

১৭টি প্যাশর্শের মাধ্যশম র্াে ক্রয় র্রা হশয়শছ। ১৭টি প্যাশর্শের মশধ্য কমাট ১২ প্যাশর্শের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য 

পর্ কাশলািনায় কদখা র্ায় কর্, ১১টি প্যাশর্শের চুশক্ত সম্পাদন শনি কাশরত সমশয়র মশধ্য সম্পন্ন হয়শন সামান্য ব্যতযয় 

পশরলশক্ষত হশয়শছ এবং ১টি প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রম চুশক্ত পশত্রর শনি কাশরত সমশয়র পুশব কই সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। 

শবস্তাশরত সারণী-4.২ এ কদওয়া হশয়শছ। 
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সারণী- 4.১ প্রর্শল্পর মালামাল ক্রয় পশরর্ল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্ কাশলািনা      

ক্রনমক 

িং 
নিনপনপ/ আরনিনপনপ অনুর্ােী পণ্য ক্রক্ষের র্ণ বণা একক পনরমাণ ক্রে পিনত 

চুনক্ত 

অনুক্ষমাদি 

কর্তবপে 

তহনর্ক্ষল

র উৎস 

আনুমানিক 

খরচ (লে 

োকা) 

সম্ভাব্য তানরখ চুনক্ত 

স্বােক্ষরর 

প্রকৃত 

তানরখ 

মন্তব্য 

প্রাক কর্াগ্যতা 

জন্য আমন্ত্রণ 

দরপত্র 

আহবান 

চুনক্ত স্বাের 

চুনক্ত সম্পন্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

র্ন্ত্রপানত সরর্রাহঃ   

নজনি-১ Refrigerator (small size) Pcs ২২ ওটিএম (এনশসটি) এসইনসওোই শেওশব ১১.০০ িাই 

০৯.০২.১৫ ০২.০৪.১৫ ২৫.০৫.১৫ 

২৭.০৬.১৫ সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ নজনি-২ Refrigerator (big size) Pcs ৩ ওটিএম (এনশসটি) এসইনসওোই শেওশব ২.৭০ িাই 
নজনি-৩ A.C split Type (For Class room) Capacity 2 ton. Pcs ৬ ওটিএম (এনশসটি) এসইনসওোই শেওশব ৯.০০ িাই ২৭.০৬.১৫ 

নজনি-৪ Plan paper photocopier Pcs ৩ ওটিএম (এনশসটি) এসইনসওোই শেওশব ৫.১০ িাই ২৭.০৬.১৫ 

নজনি-৫ General Equipments (BP Machine Set, Weight 

Measurement Machine, Height Measurement 

Machine, Glucometer, Surgical Blade with handle, 

Needle-cutting & round, Thermometer, Toung 

depressor, Torch light, X-ray report viewer, etc.) 

 

এলএস এসআরএফনকউ এসইনসওোই 

শেওশব 

৫.৫০ 

িাই 

০২.০২.১৫ ০৯.০২.১৫ ০১.০৩.১৫ 

12.04.15 সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

নজনি-৬ Cordless P.A System Pcs ৬ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ৬.০০ িাই  

নজনি-৭ Multimedia Projector with screen Pcs ৩ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ৩.০০ িাই  

নজনি-৮ Voltage Stabilizer Pcs ৬ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.৬৬ িাই  

উপ-কমাে = Pcs ৪৯    ৪২.৯৬       

নর্ক্ষিাদিমূলক আইক্ষেম সরর্রাহঃ   

নজনি-১ FOR 22 L.W.C caram board, slandered size (with 

other materials) 

Pcs ২৮ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.৯৮ িাই 

০২.০২.১৫ ০৯.০২.১৫ ০১.০৩.১৫ 

২৬.০২-১৫ সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 
নজনি-২ Volley ball Pcs ৮১ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ১.৬২ িাই 
নজনি-৩ Net for volley ball Pcs ২৭ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.২৭ িাই 
নজনি-৪ Chess board with all accessories Pcs ৩১ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.১৬ িাই 
নজনি-৫ Ludu-board with all accessories  Pcs ২ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.০৬ িাই 
নজনি-৬ Colour Television Pcs ২২ ওটিএম (এনশসটি) এসইনসওোই শেওশব ১১.০০ িাই ০৯.০২.১৫ ০২.০৪.১৫ ২৫.০৫.১৫ ২৫.০২..১৫ সমশয়র পূশব ক 

সম্পন্ন 

উপ-কমাে =  ১৯৬    ১৪.০৯       

আসর্ার্পত্র সরর্রাহঃ   

নজনি-১ Handle less Cushion chair (3x8) Pcs ২৪ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব .৮৪ িাই 

০২.০২.১৫ ০৯.০২.১৫ ০১.০৩.১৫ 

 

 

২৬-০২-১৫ 

 

 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

নজনি-২ Steel Almira ( 3x4) Pcs ৬ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.৯০ িাই 
নজনি-৩ Steel File Cabinet (3x2) Pcs ৬ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.৬০ িাই 
নজনি-৪ Wooden rac (3x2) Pcs ৬ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.৬০ িাই 
নজনি-৫ Computer table Pcs ৩ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ০.৩০ িাই 
নজনি-৬ Handless steel chair Pcs ৩০ এসআরএফনকউ এসইনসওোই শেওশব ১.২০ িাই 
উপ-কমাে =  ৭৫    ৪.৪৪       
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সারণী- 4.২ প্রর্শল্পর র্াে ক্রয় পশরর্ল্পনা ও প্রকৃত অবস্থা পর্ কাশলািনা 

ক্রশমর্ নং 
শিশপশপ/ আরশিশপশপ অনুর্ায়ী 

র্াে ক্রশয়র বণ কণা 
এর্র্ পশরমাণ ক্রয় পিশত 

চুশক্ত 

অনুশমাদন 

র্তৃকপক্ষ 

তহশবশলর 

উৎস 

আনুমাশনর্ 

খরি (লক্ষ 

টার্া) 

সম্ভাব্য তাশরখ  মন্তব্য 

প্রার্ কর্াগ্যতা েন্য 

আমন্ত্রণ (র্শদ 

প্রশর্ােয) 

দরপত্র 

আহবান 
চুশক্ত স্বাক্ষর চুশক্ত সম্পন্ন 

প্রকৃত তাশরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২   

িশিউ 

র্(শপিশিউশি)

/ শবিশিউ-০১ 

Construction of Boundary Wall 

(One at Bogra) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 

এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ৩৫.২৭ নাই ২১.০১.১৫ ২১.০৩.২০১৫ ২১.০৭.১৫ চুশক্ত স্বাক্ষর 

28.4.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

শবিশিউ-০২ 

Construction of Boundary Wall 

(One at Gaibandha) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ২৯.২৮ নাই ১৫.০১.১৫ ১৫.০৩.১৫ ১৫.০৬.১৫   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

শবিশিউ-০৩ 

Construction of Boundary Wall 

(One at Gazipur) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ২৭.৪৬ নাই ২৮.০১.১৫ ২৮.০২.১৫ 28.06. 15   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

এইিআর-৪ 

Construction of Garage, 

Hallroom (One at Chittagong) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ২৩.৩০ নাই 01.02. 15 01.04. 15 01.06. 15 চুশক্ত স্বাক্ষর 

16.03.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

শবিশিউ-০৫ 

Construction of Boundary Wall 

(One at Narayanganj) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ১৪.২৬ নাই 05.02. 15 05.04. 15 05.05. 15   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

শবিশিউ-০৬ 

Construction of Boundary Wall 

(One at Chittagong) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ৪৩.৪৩ নাই 20.01. 15 20.04. 15 20.08. 15 চুশক্ত স্বাক্ষর 

22.3.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

শবিশিউ-০৭ 

Construction of Boundary Wall 

(One at Rajshahi) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ২৬.০০ নাই 07.02.15 07.04. 15 07.06. 15   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-০৮ 

Boundary Wall Repair Works 

(One at Brahmanbaria) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ২.০৬ নাই 09.02. 15 09.03. 15 09.04. 15   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-০৯ 

Civil and Electrical Repair 

Works (One at Kushtia) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৬.০৯ নাই 15.02. 15 15.04. 15 15.05. 15   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১০ 

Civil and Electrical Repair 

Works (One at Sharishabari, 

Jamalpur) 

নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৩.৫৯ নাই 20.02. 15 20.04. 15 20.07. 15   

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

Civil and Electrical Repair 

Works (One at Sharishabari, 

Jamalpur) 

নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৬.৮৪ নাই 04.02. 15 04.04. 15 04.07. 15   
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আরিশিউ-১০ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১১ 

Civil and Electrical Repair 

Works (One at Habiganj) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৯.৫২ নাই 13.02. 15 13.04.2015 13.05. 15 চুশক্ত স্বাক্ষর 

23.4.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১২ 

Special Repair Works (One at 

Sreemongal, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ২৭.৮২ নাই 01.02. 15 01.03.2015 01.05. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

21.5.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৩ 

Special Repair Works (One at 

Shamshernagar, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
শসই, শপিশিউ শেওশব ৪৩.০৫ নাই 11.02. 15 11.04.2015 11.06. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

15.6.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৪ 

Special Repair Works (One at 

Patrokhola, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ২৫.৮৫ নাই 27.02. 15 27.04.2015 27.06. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

7.5.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৫ 

Special Repair Works (One at 

Kapnapahar, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
শসই, শপিশিউ শেওশব ৩২.৭৫ নাই 06.02. 15 06.04.15 06.06. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

21.5.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৫ 

Special Repair Works (One at 

Kapnapahar, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৩.২১ নাই 19.02. 15 19.04.15 19.05. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

21.5.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৬ 

Special Repair Works (One at 

Fushkori, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৬.৮৫ নাই 17.02. 15 17.04.15 17.05. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

15.6.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৬ 

Boundary Wall, Road Repair 

(One at Fushkori, Moulvi 

Bazar 

নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৫.৯৬ নাই 29.02. 15 29.04.15 29.06. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

15.6.15 

 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৭ 

Installation of Deep Tube Well 

(One at Lohaini, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ৫.৫৮ নাই 23.01. 15 23.03.15 23.05. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

6.5.15 

 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৭ 

Special Electrical Repair 

Works (One at Lohaini, Moulvi 

Bazar) 

নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এসই, 

শপিশিউশি 

শেওশব ৪.০৯ নাই 07.02. 15 07.03. 15 07.04. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

21.5.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

িশিউ 

(শপিশিউশি)/ 

আরিশিউ-১৭ 

Boundary Wall, Road, etc. 

(One at Lohaini, Moulvi Bazar) 
নাই ১ ওটিএম 

(এনশসটি) 
এশসই, 

শপিশিউ 

শেওশব ১৮.৯৮ নাই 31.01. 15 31.03. 15 31.05. 15 চুশক্ত সম্পন্ন 

15.6.15 

সামান্য 

ব্যতযয় ঘশটশছ 

 র্াে ক্রশয়র কমাট মূল্য 471.27       
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৪.২ নমুনা প্যাশর্শের  ক্রয় র্ার্ কক্রম পশরবীক্ষণ / দরপত্র ও ঠির্াদার শনশয়াগ সংক্রান্ত তথ্য 

৪.২.১ নমুনা প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রম পশরবীক্ষণঃ  

৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম সংশিাশিত) িীর্ কর্ প্রিান 

প্রিান অঙ্গসমূশহর ক্রয় সংক্রান্ত নশথপত্র র্ািাই বাছাই র্রাসহ প্রর্শল্পর মালামাল এবং শনম কাণ সংক্রান্ত কমাট ২০টি 

প্যাশর্শের মশধ্য সাব-লটসহ ২২টি প্যাশর্শের নশথ পর্ কাশলািনা র্রা হশয়শছ। (শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ ৪.২ কদওয়া 

হশয়শছ)। মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত ৯টি প্যাশর্শের শবস্তাশরত তথ্য পর্ কাশলািনা র্রা হশয়শছ এবং সব র্য়টির ক্রয় 

র্ার্ কক্রম র্ােকশদিকৃত দর অনুর্ায়ী সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। র্ােক্রয় সংক্রান্ত ১১টি প্যাশর্শের আওতায় লটসহ ১৩ টি 

নশথর শবস্তাশরত তথ্য পর্ কাশলািনা র্রা হশয়শছ। ১৩টি প্যাশর্শের মশধ্য ৬টি প্যাশর্শের র্ােকাশদশির শবপরীশত সামান্য 

র্ম মূশল্য  র্াে সম্পন্ন র্রা হশয়শছ এবং বার্ী ৭ টি প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রম র্ােকশদিকৃত দর অনুর্ায়ী সম্পন্ন র্রা 

হশয়শছ। ২০টি প্যাশর্শের দরপত্র আহবান, দরপত্র প্রর্াি, দরপত্র কখালা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুশক্ত সম্পাদন এবং 

র্ার্ কাশদি প্রদান ইতযাশদ শপশপএ-২০০৬, শপশপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী সম্পন্ন হশয়শছ শর্না তা পুংখানুপুংখভাশব র্ািাই 

বাছাই র্রা হশয়শছ। কসই সাশথ প্রর্শল্পর সাশথ সংশেষ্ট র্ম কর্তকাশদর অনুশমাদন কনয়া হশয়শছ শর্না তা পরীক্ষা শনরীক্ষা 

র্শর কদখা হয়। প্রর্শল্পর ক্রয় সংক্রান্ত নশথপত্র শবশের্ণ র্রার পর উহা র্ািাইশয়র েন্য মাঠ পর্ কাশয় পশরদি কন র্রা 

হশয়শছ। নশথ পর্ কাশলািনায় শবশভন্ন প্যারাশমটাশরর শবপরীশত প্রাপ্ত ফলাফল সমূহ শনশের সারশণ ৪.১ কত কদয়া হশলা-  

সারশণ ৪.১ ক্রয় সংক্রান্ত নশথ পর্ কাশলািনায় শবশভন্ন প্যারাশমটাশরর শবপরীশত প্রাপ্ত ফলাফল সমূহ 

ক্র.নং 
ইশন্ডশর্টর 

র্যাটাগশর 
ইশন্ডশর্টর প্রশসস সম্পাশদত িাটা ফলাফল মতামত 

১ দরপত্র 

আহবান 

দরপত্র পশত্রর্ার প্রর্াি । ১ িতর্রা র্ত িতাংি দরপত্র 

পশত্রর্ায় প্রর্াি র্রা হশয়শছল। 

২৭.৩% ২২ টির মশধ্য ৬টি 

প্রশত্রর্ায় প্রর্াশিত 

হশয়শছ বার্ীগুশলা 

প্রশর্ােয নয় মশম ক নশথশত 

উশেখ র্রা হশয়শছ। 

দরপত্র Website এ 

প্রর্াি । 

২ িতর্রা র্ত িতাংি দরপত্র 

Website এ প্রর্াি র্রা হশয়শছ । 

- এব্যপাশর তথ্য পাওয়া 

র্ায়শন। 

২ দরপত্র 

দাশখল 

দরপত্র পশত্রর্ায় প্রর্াি 

এবং দরপত্র প্রস্তুশতর 

েন্য কদয়া সময়সীমা । 

৩ দরপত্র পশত্রর্ায় প্রর্াি এবং 

দরপত্র দাশখশলর মশধ্য গড় শদশনর 

সংখ্যা । 

১৬শদন

কথশর্-

৪মাস 

১৮শদন 

শপশপআর অনুসরশণ 

সামান্য ব্যতযয় হশয়শছ । 

দরপত্র সময়সীমা 

পশরপালন । 

৪ িতর্রা র্ত িতাংি দরপত্র 

দাশখশলর েন্য পর্ কাপ্ত সময় শছল । 

১০০% শপশপআর অনুসরণ র্রা  

হশয়শছ । 

দরদাতা অংিগ্রহণ 

সূির্। 

৫ শবক্রয়কৃত দরপশত্রর সংখ্যা এবং 

দাশখলকৃত দরপশত্রর সংখ্যার 

িতর্রা হার । 

৮0% শবক্রয়কৃত দরপশত্রর মশধ্য 

৮০% েমা হশয়শছ। 

৩ দরপত্র 

উন্মুক্ত 

র্রণ 

দরপত্র উন্মুক্তর্রন 

র্শমটিশত দরপত্র 

মূল্যায়ন র্শমটির সদস্য 

উপশস্থত শছশলন । 

৬ িতর্রা র্ত িতাংি দরপশত্রর 

উন্মুক্তর্রণ র্শমটিশত দরপত্র 

মূল্যায়ন র্শমটির সদস্য অন্তভু কক্ত 

শছল । 

১০০% শপশপআর অনুসরণ র্রা  

হশয়শছ । 

দরপত্র মূল্যায়ন 

র্শমটিশত সংস্থা বশহভূ কত 

সদস্য অন্তভূক্ত শছশলন । 

৭ িতর্রা র্ত িতাংি দরপশত্রর 

মূল্যায়ন র্শমটিশত সংস্থা বশহভূ কত 

সদস্য অন্তভু কক্ত শছল । 

১০০% শপশপআর অনুসরণ র্রা  

হশয়শছ । 

৪ দরপত্র 

মূল্যায়ন 

দরপত্র মূল্যায়শনর সময় ৮ দরপত্র কখালা এবং মূল্যায়শনর 

মশধ্য গড় শদশনর সংখ্যা । 

২-১৫ 

শদন 

শপশপআর অনুসরণ র্রা  

হশয়শছ । 

দরপত্র গ্রহণ ৯ গড় করসপনশসভ দরদাতার সংখ্যা। ২.২১ ১৯ টি নশথর মশধ্য গশড় 
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২.২১ টি করসপনশসভ 

দরপত্র পাওয়া শগশয়শছ। 

  

৪.২.২ ক্রয় র্ার্ কক্রশম শপশপএ-২০০৬ ও শপশপআর-২০০৮ এর শনশদ কিনা অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্য পর্ কাশলািনা 

প্রর্শল্পর ক্রয় র্ার্ কক্রমসমূহ          , শপিশিউশি র্তৃকর্ র্রা হশয়শছ। প্রর্শল্পর ক্রয় সংক্রান্ত শবর্শয় পশরবীক্ষণকৃত 

২২টি প্যাশর্ে শবশের্ণ ও পশরদি কন র্শর কদখা র্ায় কর্,      প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রম শপশপএ-২০০৬ ও শপশপআর-

২০০৮ এর শনশদ কিনা অনুসরণ র্শর র্রা হশয়শছ । দরপত্র কখালার সময় দরপত্র উন্মুক্ত র্শমটির 3 েন সদস্যর মশধ্য 

র্মপশক্ষ ২ েন সদস্য উপশস্থত শছশলন। দরপত্র মূল্যায়ন র্শমটি ৫-৭ সদস্য িারা গঠিত হশয়শছল র্ার মশধ্য ২ েন 

সদস্য অন্য প্রশতষ্ঠান কথশর্ অন্তভূ কক্ত শছশলন। প্রর্শল্পর      প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রশম উশেখশর্াগ্য কর্ান ব্যতযয় 

পশরলশক্ষত হয়শন।  

 

৪.২.৩ ঠির্াদাশরর র্ার্ ক সম্পাদশনর পশরর্ল্পনা ও র্ার্ ক সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য পর্ কাশলািনা 

প্রশতটি দরপশত্রর িতক অনুর্ায়ী চুশক্তপত্র স্বাক্ষশরর সময় ঠির্াদারশর্ র্ার্ ক সম্পাদন পশরর্ল্পনা (Work Plan)  

চুশক্তপশত্রর সাশথ সংযুক্ত র্রা হয়। চুু্শক্তর িতক অনুর্ায়ী সমশয় সমশয় ঠির্াদার র্তৃকর্ র্ার্ ক সম্পাদন পশরর্ল্পনা 

আপশিট র্রা হয়, র্া প্রর্ল্প পশরিালর্ (Project Director) র্তৃকর্ অনুশমাশদত হয়। প্রর্শল্পর পূতক র্াশের প্রশতটি 

র্ার্ ক সম্পাদশনর েন্য সময় শনশদ কষ্ট র্শর কদয়া হয়।  
 

৪.২.৪ কটন্ডার বা কর্াশটিন মূল্য র্ম বা কবিী হওয়া সংক্রান্ত তথ্য পর্ কাশলািনা 

প্রর্শল্পর ২২টি প্যাশর্শের দরপত্র নশথ পর্ কাশলািনা র্শর কদখা র্ায় নমুনা ১২টি প্যাশর্শের র্ার্ কাশদি কদয়া হশয়শছ 

অনুশমাশদত দর কথশর্ সামান্য র্ম দশর । বার্ী প্যাশর্শের র্ার্ কাশদি অনুশমাশদত দশর কদয়া হশয়শছ।  শবস্তাশরত বণ কনা 

শনশের সারশণ ৪.২ কদয়া হশয়শছ।  উশেখ্য কর্, প্রর্শল্পর প্রশতটি দরপত্র মূল্যায়ন প্রশতশবদন (Tender Evaluation 

Report) শ্রম অশিদপ্তর এবং শপিশিউশি র্তৃকর্ অনুশমাশদত হশয়শছ। 
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   ৪.3  ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (নমুনা প্যাকেকের               )  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

1 
Lot-1  

25               
২৫.০২.১৫ 

    ক       

Daily new nation 

 

2টি 2টি 

2
৭
-০
৩

-
1
৫
  

৭েন 

 খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

 ২েন  

     ত  

          

       

৩
১
 -০

৩
 -১
৫
 

১টি ১টি  

১৩,৪১,৩০০.০

০ 

২
৭
- ০

৬
 - ১

৫
 

১৩,৪১,৩০০.

০০  

-  

2 

Lot-2 

22       

          

০৯.০২.১৫ 

    ক       

Daily new nation 

 

2টি 2টি 

2
৭
-০
৩

-
1
৫
 

৭েন 

 খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

 ২েন  

    ত   

          

       
৩
১
 -০

৩
 -১
৫
 

১টি ১টি   

 

১০,৭১,৪০০.০০ 

২
৫
 -০

২
 - ১

৫
 

১০,৭১,৪০০.০

০  

-  

0
.৫
৬

%
(ে
ি
) 

  

 

 

 

3 
Lot -3  

 6  Ac  
২৫.০২.১৫ 

    ক       

Daily new nation 

 

৪টি ৪টি 

2
৭
-০
৩

-
1
৫
 

৭েন 

 খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

২েন  

    ত   

          

        

৩
১
 -০

৩
 -১
৫
 

১টি ৩টি  ৮,২৮,০০০.০০ 

২
৭
- ০

৬
 - ১

৫
  

৮,২৮,০০০.০

০  

-  

0
.৫
৯
%
(ে
ি
) 

   

4 

Lot -4:  ৩টি 

    ক  য়ার  

 ম     

২৫.০২.১৫ 

    ক       

Daily new nation 

 

৩টি 3টি 

2
৭
-০
৩

-
1
৫
  

৭েন 

 খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

২েন  

    ত   

          

        

৩
১
 -০

৩
 -১
৫
  

১টি 2টি  ৩,২৪,০০০.০০  

২
৭
- ০

৬
 –

 ১
৫
  

৩,২৪,০০০.০

০  

-  

0
.৫

0
%
(ে
ি
) 
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উ
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ব
ং
 খে

ান
 

স
ং
ি
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স
ব
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R
e
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o
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i
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N
o

n
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R
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o
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i
v
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দ
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ট
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র
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াদ
ক
ন
র
 

ত
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খ
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N
O
A
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ে
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প
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 প
মর
ক
ি
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/ ক
ম

 %
 

ি
ন্ত
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5 

 ০১-  

২৫   ক         

২৫        ম    

২৫   খপনড্রাইভ  

৩           

 

০৮ -0৫ -১৪   প্রক ার্য্ নকহ ৬টি ২টি 

2
৬

-০
5

-1
৪
  

          ৬ েন 

  খিাোঃ  এস এি 

       োিান 

  ম       ক (যুগ্ন 

সমিব)   

২েন  

    ত  

 বাংলাকদি 

েমম্পউটার 

োউমিল  

০
৮

 -০
৬

 -১
৪
  

১টি ১টি 

১
৯
,০
০
,০
০
০
.০
০
 

১৮,৮৬,৬০০.০

০  

০
৮

 - ০
৬

 –
 ১
৪
  

১৮,৮৬,৬০০.

০০  

ে
ি

  

6 

০২-  

 ৩   ম    ম     

     র  

০৮ -0৫ -১৪   

সিোল 

The Daily Star 

 

৪টি ১টি 

2
৬

-০
5

-1
৪
  

 

৬ েন 

খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

২েন  

    ত   

          

         

০
৮

 -০
৬

 -১
৪
  

১টি -  ২,৮৭,২৩৮.০০ 

০
৮

 - ০
৬

 –
 ১
৪
  

২,৮৭,২৩৮.০

০ 

-  

7 
৩     LED ৪২” 

খটমলমভিন 
০২ -0৬ -১৪   প্রক ার্য্ নকহ ৪টি ৪টি 

০
৮

 -0
৬

 -১
৪
    

 

৬ েন 

খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

২েন  

    ত   

          

         

০
৮

 -০
৬

 -১
৪
  

৪টি - 

৩
,৩
০
,০
০
০
.০
০
 

৩,২৬,৮৫০.০০ 

১
৮

 - ০
৬

 –
 ১
৪
  

৩,২৬,৮৫০.০

০ 

ে
ি

  

8 ে -আসবাবপএ  ২৮-০১-১৫  প্রক ার্য্ নকহ ৪টি ৩টি 

১
৬
.০
২
.১
৫
 

 

৭ েন 

খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

২েন  

          

        

          

          

২
৬

-
০
২
-
১
৫
 

১টি ২টি    ৪,৪১,১২০.০০  

০
৪
-০
৬

-১
৫
  

৪,৪১,১২০.০০  

-  

9 খ -  ত্ত         ২৮-০১-১৫  প্রক ার্য্ নকহ ৪টি 3টি 

১
৬

-০
১
-১
৫
  

 

 

৭ েন 

খিাোঃ  এস এি 

       োিান  ম 

      ক (যুগ্ন সমিব)   

২েন  

          

        

          

           

২
৬

-
০
২
-
১
৫
  

১টি ২টি   ৩,০৭,৪১০.০০  

০
৪
-০
৬

-১
৫
  

৩,০৭,৪১০.০০  

-  
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 %
 

ি
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10 
CA No-23/s-

1/2014-15 
01/04/15 প্রক ার্য্ নকহ   ৩ টি  

২
১
.০
৪
.২
০
১
৫
  

A.K.M. Tanvir 

Ahmed  

Sub-Divisional  

Engineer PWD  

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

েনসংখ্যা ও 

পমরবার েল্যাণ 

েি িেতিা।  

২
৮
/০
৪
/২
০
১
৫
 

৩টি ০ 

৮
,৬
৯
,২
৪
৮
/-
  

৮,৬৮,৮৫৬/- 

২
৮
/০
৪
/১
৫
 

৮,৬৮,৬৮১/- 

স
াি
ান্য
 ে
ি

 

 

 

 

 

11 
CA No-24 /s-

1/2014-15 
01/04/15 প্রক ার্য্ নকহ   ৩ টি  

২
১
.০
৪
.২
০
১
৫
  

A.K.M. Tanvir 

Ahmed  

sub-Divisional  

engineer PWD  

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

েনসংখ্যা ও 

পমরবার েল্যাণ 

েি িেতিা।  

২
৮
/০
৪
/২
০
১
৫
 

৩টি ০ 

5
,7

7
9

0
5

/- 

5,77823/- 

২
৮
/০
৪
/১
৫
 

5,77811/- 

স
াি
ান্য
 ে
ি

 

 

12 
CA No-20 /s-

1/2014-15 
08/04/15 প্রক ার্য্ নকহ   ৩ টি  

3
0
.০
৪
.২
০
১
৫
  

Md. Abdus 

Sattar Exen, 

PWD  

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

মিমেৎসা 

েি িেতিা, ও শ্রি 

েল্যাণ খেন্দ্র, 

পএকখালা   

১
৪
/০
৫
/২
০
১
৫
 

৩টি ০ 

১
৬
,৮
১
,5

6
8
/- 

১৬,৮১৩২৪/- 

২
০
/০
৫
/১
৫
 

১৬,৭৮,৮৬৫/

- 

ে
ি

  

13  
 CA NO -19/s-

ii/14-15 
08/04/15  প্রক ার্য্ নকহ  3টি  

৩
০
/০
৪
/১
৫
 

Md. Abdus 

Sattar Exen, 

PWD 

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

সরোরী শ্রি 

েল্যাণ খেন্দ্র, 

ফসকুমি শ্রীঙ্গল   

১
৪
/০
৫
/২
০
১
৫
 

৩টি ০ 

১
৬
,৭
৭
,১
২
৪
 

১৬,৭৬,৫২৪/- 

২
০
/০
৫
/১
৫
 

১৬,৭৫,৩০৫/- 

স
াি
ান্য
 ে
ি

 

 

১৫ 
CA, NO-17/s-

ii/14-15 
08/04/15 প্রক ার্য্ নকহ  3টি 

৩
০
/০
৪
/১
৫
 

Md.Mofizul 

Islam Sub-

Divisional 

Engineer PWD  

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

শ্রি েল্যাণ 

খেন্দ্র, 

পএকখালা।   

0
7
.0

5
.1

5
 

03টি 0 

8
,7

0
,6

0
2
 

8,70,352 

0
7
/0

5
/1

5
 

8,68,865 

স
াি
ান্য
 ে
ি
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16 
CA ,NO-22/s-

ii/14-15 
16/04/15 প্রক ার্য্ নকহ  3 টি  

০
৭
/০
৫
/১
৫
 

Md.Mofizul 

Islam sub-

Divisional 

Engineer PWD 

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

মিমেৎসা 

েি িেতিা, ও শ্রি 

েল্যাণ খেন্দ্র, 

িিকসরনগর । 

২
৪
/০
৫
/১
৫
 

৩টি ০ 

৪
,৮
৫
,২
৪
১
 

৪,৮৫,০০৪ 

২
৪
/০
৫
/১
৫
 

৪,৮৫,০০০ 

 

স
াি
ান্য
 ে
ি

 

 

১৭ 
CA ,NO-2৩/s-

ii/14-15 
16/04/15 প্রক ার্য্ নকহ  3 টি  

০
৭
/০
৫
/১
৫
 

Md.Mofizul 

Islam sub-

Divisional 

Engineer PWD 

2 েন েনস্বািয 

প্রকেৌিল 

অমিদপ্তর এবং 

উপপমরিালে 

,িা মিল্প শ্রি 

েল্যাণ খেন্দ্র, 

শ্রীিঙ্গল। 

২
৪
/০
৫
/১
৫
 

৩টি ০ 

৪
,৩
৫
,৩
৭
২
 

৪,৩৫,১২৩ 

২
৪
/০
৫
/১
৫
 

৪,৩৪,৭০২ 

ে
ি

  

১৮ 
CA,No-49-SD-

2/2013-14 
20/03/14 প্রক ার্য্ নকহ 3টি ৩টি  

০
৮
/০
৪
/১
৪
 

আবু তাকহর  উপ-

মবভাগীয় প্রকেৌিলী -

২ িট্রগ্রাি । 

১ েন , 

শ্রিেল্যাণ খেন্দ্র  

১
৭
/০
৪
/১
৪
 

৩টি  - 

৩
,৪
৮
,২
২
৪
 

৩,৪৮,২২৪ 

১
৮
/০
৫
/১
৪
 

৩,৪৭,৭২৪ 

ে
ি

 

 

১৯ 
০৭ lot-No- 3 

SD-2/2014-15 
29/01/15 

দদমনে সতযবাণী  

দদ: খদকির েথা  
৩টি ৩টি 

১
৬
/০
২
/১
৫
 

খিা: িমনরুল ইসলাি  

মনব িাহী প্রকেৌিলী 

,গনপূতি মবভাগ -১  

িট্রগ্রাি   

৩ েন স্বািয 

প্রকেৌিলী,সওে  

শ্রিেল্যাণ খেন্দ্র  

১
৯
/০
২
/১
৫
 

৩টি - 

৩
,৯
৩
,১
৮
৮
 

৩,৯৩,১৮৮ 

২
২
/০
৩
/১
৫
 

৩,৯২,২৭০ 

-  

২০ 0৮(SD-EM)  02/03/15 - - ৩টি 

১
৯
/০
৩
/২
০
১
৫
 

খিা: খিাবারে খহাকসন 

উপ মবভাগীয় 

প্রকেৌিলী  

১ প্রতযািী 

সংিা 

৩
১
/০
৩
/২
০
১
৫
 

৩টি ০ 

২
,৭
৮
,৫
১
২
.০
০
 

২৭৮,৫১২.০০ 

০
৫
/০
৪
/১
৫
 

২,৭৮,৫১২.০০ 

- 

দবদ্যযমত

ে  োে  
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রর্শল্পর উশেশ্য অেকশনর অবস্থা পর্ কাশলািনা এবং মাঠ পর্ কাশয় কভৌতর্াে পর্ কশবক্ষণ ও পরীক্ষণ 

 

৫.১ প্রর্শল্পর উশেশ্য অেকশনর অবস্থা পর্ কাশলািনা  

         র   য়ন        শনভ কর র্শর কসশদশির দক্ষ মানব সম্পদ ও তার র্মী বাশহনীর উপর। তাই   , 

    ণ    ও         ততশরশত                      -    ড়        ৩০        ণ          

    ছ            ,         ,     ও               ণ          হ ।          এখাশন        

কখলার,                 ড়া       ও     ছ ।   ন্তু                  ণ    ণ          য়      

হশয় পশড়শছ।                             ,            য়ন,                      র্শয়      

ও                    ,      ও      হ                           য়তন                 

হশয়শছ।    ,   ণ     ণ             ণ এ         গুশলা েরােীণ ক হশয় পশড়।   ছ ড়াও            

টশন কশিা,                                ণ          ও              হ   ছ। প্রশয়ােনীয়  হ      

           ণ                          ছ    ।                  ,                 হ       

              ড়া         ণ কদওয়া হ ।               ণ     ও              য়তন       ও 

         ণ              হ   হ   ছ  ।  

২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র(        ) এবং ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন(      ) এর কভৌত অবর্াঠাশমা সংস্কার 

ও প্রশয়ােনীয় আধুশনর্ র্ন্ত্রপাশত ক্রয় ও সরবরাহ/ বশি কতর্রশণর মাধ্যশম প্রদি প্রশিক্ষণ ও কসবাসমূহ উন্নত র্রা এবং 

র্ার্ কসমূহশর্ আশরা সম্প্রসাশরত ও সমশয়াপশর্াগী র্রা এ প্রর্শল্পর উশেশ্য। প্রর্ল্প বাস্তবায়শনর মাধ্যশম উক্ত 

উশেশ্যসমূহ র্তটুকু অেকন র্রা সম্ভব হশয়শছ তার পর্ কাশলািনা সংশক্ষপ্ত আর্াশর শনশে উশেখ র্রা হশলাঃ 

আরশিশপশপ অনুর্ায়ী  প্রর্শল্পর  উশেশ্য প্রর্শল্পর উশেশ্য অেকন 

২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র (        ) এবং 

৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (      ) 

এর কভৌত অবর্াঠাশমা কমরামত ও সংস্কার । 

কভৌত পর্ কশবক্ষশন প্রতীয়মান হয় কর্, অশির্াংি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র 

(        ) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (      )       

হও    এর অবর্াঠাশমার      কমরামত ও সংস্কার প্রশয়ােন 

শছল শর্ন্তু উশেশখত প্রর্শল্পর আওতায় প্রশয়ােশনর তুলনায় খুব 

সামান্য কমরামত ও সংস্কার র্াে র্রা হশয়শছল, পনরপূণ বরূক্ষপ চানহদা 

মানফক সম্পন্ন করা হেনি র্া টির্সই ও দীঘ কস্থায়ী হয়শন ফশল  

অশির্াংি কর্ন্দ্র গুশলর কবশিরভাগ ভাগ অংিই পুনরায় নষ্ট হশয় 

শগশয়শছ র্ার ফশল প্রর্শল্পর উশেশ্য আংশির্ অশেকত হশয়শছ বশল 

প্রতীয়মান হশয়শছ। 

প্রশয়ােনীয় আধুশনর্ র্ন্ত্রপাশত ক্রয় ও 

সরবরাহ র্রশনর মাধ্যশম শ্রম র্ল্যাণ 

কর্ন্দ্রসমূশহর কমশির্যাল কসর্িন িশক্তিালী 

র্রন । 

মাঠ েরীপ ও পর্ কশবক্ষশন কদখা র্ায় কর্, প্রর্শল্পর মাধ্যশম র্ন্ত্রপাশত 

ক্রয় ও ঔর্ি সরবরাহ র্রার ফশল সািারন শিশর্ৎসা কসবার মান ও 

পশরশি (81.2% উপর্ারশভাগীর মশত) পূব কাশপক্ষা বৃশি কপশয়শছ 

তশব তা প্রশয়ােশনর তুলনায় অপ্রতুল শছল। ককন্দ্র গুনলক্ষত জরুরী 

প্রক্ষোজক্ষিও ককাি করািী ভনতবর/ িাোিিনেক ব্যর্স্থা িাই, িভ বর্নতব 

মনহলা শ্রনমক ও র্াচ্চাক্ষদর নচনকৎসার পর্ বাপ্ত সুক্ষর্াি সুনর্ধা িাই। 

কর্ন্দ্রসমূশহর কমশির্যাল কসর্িন পুশরাপুশর িশক্তিালী হয়শন ফশল 

প্রর্শল্পর উশেশ্য আংশির্ অশেকত হশয়শছ । 
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শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্রসমূশহ টিশভ, কখলাধুলার 

সামগী এবং বই পুস্তর্ সরবরাশহর  মাধ্যশম  

শ্রশমর্শদর শিি শবশনাদশনর  েন্য  এর্টি 

িারাবাশহর্ শসশস্টম ততশর র্রা। 

বতকমাশন ব্যশক্ত ও পাশরবাশরর্ পর্ কাশয় শিি শবশনাদনসামগ্রী 

সহেলভয এবং সাশ্রয়ী হওয়ার র্ারশণ শ্রশমর্শদর শবশনাদশনর েন্য 

কর্ন্দ্রগুশলাশত র্াওয়া পূশব কর তুলনায় বহুলাংশি হ্রাস কপশয়শছ। তশব 

ইনশিার কগমস কর্মন-বশলবল, দাবা, লুডু, ক্রামশবাি ক ইতযাশদ কখলার 

েন্য শর্ছু সংখ্যর্ শ্রশমশর্র কর্ন্দ্রগুশলাশত এখশনা র্াওয়া আসা 

আশছ। এ প্রর্শল্পর মাধ্যশম সরবরাহকৃত শবশনাদন ও কখলাধুলাসামগ্রী 

কর্মন, টিশভ, বশলবল, দাবা, লুডু, ক্রামশবাি ক ইতযাশদর র্ারশণ 

প্রর্শল্পর উশেশ্য শর্ছুটা অশেকত হশয়শছ। 

প্রশয়ােনীয় আধুশনর্ র্ন্ত্রপাশত, আসবাবপত্র 

ক্রয় ও সরবরাহ/ বশি কতর্রশণর মাধ্যশম শ্রম 

র্ল্যাণ কর্ন্দ্র (        ) এবং  শিল্প 

সম্পর্ক শিক্ষায়তন (      ) এর 

র্ার্ কক্রম গশতিীল  প্রদি প্রশিক্ষণ ও 

কসবাসমূহ উন্নত র্রা এবং র্ার্ কসমূহশর্ 

আশরা সম্প্রসাশরত ও সমশয়াপশর্াগী র্রা । 

পূব ক হশত কর্ন্দ্রগুশলাশত িারাবাশহর্ভাশব শবশভন্ন পর্ কাশয় শ্রশমর্শদর 

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা িালু শছল। তশব প্রর্শল্পর আওতায় র্ন্ত্রপাশত ও 

আসবাবপত্র সরবরাশহর র্ারশণ শ্রশমর্শদর অংিগ্রহণ ও প্রশিক্ষশণর 

মান ও পশরশি অশনর্াংশি বৃশি কপশয়শছ। কস শহসাশব উক্ত কক্ষশত্র 

প্রর্শল্পর সফলতা অশনর্াংশি অশেকত হশয়শছ বশল িরা র্ায়। 

 

৫.২ মাঠ পর্ কাশয় পর্ কশবক্ষণ এবং শনম কাণ র্াশের গুণগতমান পরীক্ষণ  

৫.২.১ কভৌত র্াে পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ 

 

প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়শনর লশক্ষয পরামি কর্ প্রশতষ্ঠান এম আর র্ন্সালযানান্ট্ এর সমীক্ষা টিম র্তৃকর্ ৩টি শিল্প সম্পর্ক 

শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম সংশিাশিত) িীর্ কর্ শবশভন্ন উপাদাশনর 

অবর্াঠাশমার কভৌত অবস্থা পশরদি কন, পর্ কশবক্ষণসহ র্শর কদখা হয়। এছাড়াও প্রর্শল্পর আওতায় ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাশতর 

আসবাবপত্র, শেে, টিশভ, এশস, কর্রামশবাি ক, দাবা, ভশলবল ইতযাশদ পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ র্রা হয় এবং শেে, টিশভ, 

এশস ইতযাশদর পারফশম কন্স পরীক্ষা র্শর কদখা হয়। অংগ                 হ  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ এবং কটস্ট 

শনশে উশেখ র্রা হশলাঃ  

১। কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণঃ 

কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্রটি ২-তলা শবশিষ্ট ভবন ১৯৬০ সাশলর শদশর্ প্রায় ১ এর্র শনেস্ব েশমর উপর প্রশতশষ্ঠত। 

এশত ৭টি র্ক্ষ রশয়শছ। প্রর্শল্পর আওতায় কমশির্যাল অশফসাশরর রুশমর কমশে ও কমশির্যাল কষ্টার রুু্শরর কমশে 

টাইলস এবং টয়শলট/বাথরুমগুশলা টাইলস ও শফটিংস এবং শিসশটম্পার/রঙ র্রা হশয়শছ। অশফশসর কপছশনর শদশর্ 

নতুন বাউোশর ওয়াল শনম কাণ ও এর্শেশষ্টং বাউন্ডাশর ওয়াশলর উপর ২.৫০ ফুট উচ্চু গ্রীল,বারািায় গ্রীল শনম কাণ,শিঁশড় 

ঘর শনম কাণ, থাই প্লাশষ্টর্ শদশয় এর্টি র্ক্ষ পাটি কিন ও ওয়াটার শরেকাভার কমরামত এবং সম্পূণ ক অশফস ভবশনর কভতশর 

ও বাইশর  চুনর্াম র্রা হশয়শছ। এছাড়া আসবাবপত্র (কট্রশনং কিয়ার ২৫টি,কসশক্রটাশরশয়ট কটশবল-১, হাফশসশক্রটাশরশয়ট 

কটশবল-১,র্শম্পউটার কটশবল-১), কখলাধূলার ও শিি শবশনাদনসামগ্রী (কর্রাম, লুডু, ভশলবল,দাবা,৩২”র্ালার টিশভ-১), 

সািারন শিশর্ৎসা র্ন্ত্রপাশত( শবশপ কমশিন,উচ্চতা মাপর্ কস্কল ও ওশয়ট কমশিন, গ্লুশর্াশমটার, শনশিল ইতযাশদ) 

করশেোশরটর-১, কিক্সটপ র্শম্পউটার-১, শপ্রন্টার-১ এবং সািারন শিশর্ৎসার েন্য কমশিশসন সরবরাহ র্রা হশয়শছ। 

সরেশমশন পশরদ কিশন কদখা র্ায় কর্, ভবশনর কর্ান কর্ান কদয়াশলর শিসশটশটটম্প/ রং ইশতমশধ্য নষ্ট হশয় শগশয়শছ। 

কট্রশনং রুশমর এর্টি ওয়াশলর প্লাষ্টার কভংশগ শগশয়শছ। অত্র কর্শন্দ্রর কমশির্যাল অশফসার বশলন কর্, এ প্রর্ল্প কথশর্ 

সরবরাহকৃত  মালামাল, শিশর্ৎসা র্ন্ত্রপাশত, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কাশরর ফশল পূব কাশপক্ষা ভালভাশব শ্রশমর্ ও 
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তাশদর পশরবাশরর সদস্যশদর সািারন শিশর্ৎসা সুশবিা কদয়া সম্ভব হশচ্ছ। শ্রশমর্শদর শনয়শমত স্বাস্থয পশরির্ কাসহ 

অন্যান্য সশিতনতামুলর্ শবশভন্ন মটিশভিনাল কট্রশনং কদয়া হশচ্ছ। এ কর্শন্দ্র এখন র্শম্পউটার থার্ায় ইণ্টারশনট ব্যবহার 

র্শর বতকমাশন সংশেষ্ট অশফস গুশলাশত প্রশয়ােনীয় শবশভন্ন শরশপাট ক প্রদান র্রা সম্ভব হশচ্ছ।  

পনরদি বক্ষির তানরখঃ ২০.০৩.২০১৯ইং  

পর্ বক্ষর্েণঃ ভবশনর শবশভন্ন স্থাশন কপইন্ট নষ্ট/ িযাম্প কদখা শগশয়শছ । প্রর্শল্পর আওতায় বাউন্ডাশর ওয়াশলর কবশিরভাগ 

অংি উন্নত র্রা হশয়শছ এবং এ অংশির অবস্থা ভাল কদখা শগশয়শছ বার্ী অংি িযাশমে হশয় শগশয়শছ। বাথরুশমর 

অবস্থা ভাল।  শেে, টিশভ ও অন্যান্য শিি শবশনাদন সামগ্রী ভাল পারফম ক র্রশছ । 
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     কতজিাঁও শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র  পনরদি বি ও পর্ বক্ষর্েণ। 

 

২। িমশসর নগর শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণঃ 

িমশসর নগর শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্রটি ৬টি র্ক্ষ শবশিষ্ট টিনশসি অশফস, র্ার কমশে এবং ওয়াল পার্া। তাছাড়া 

র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর পার্া কমশে ও ওয়াল শবশিষ্ট ৪টি টিনশসি কর্ায়াট কার ও ১টি িরশমটশর রশয়শছ। প্রর্শল্পর 

আওতায় টিনশসি অশফশসর ৪টি র্ক্ষ টাইলস, ওয়াল শিসশটম্পার, টয়শলট টাইলস ও শফটিংস, কমশির্যাল অশফসাশরর 

র্ক্ষ ও কট্রশনং র্ক্ষ শসশলং, টিনশসি অশফশসর িাশলর ক্ষশতগ্রস্থ টিন শরশপ্রশলস, এর্শেশষ্টং বাউন্ডাশর ওয়াশলর উপর 

২.৫০ ফুট গ্রীল শনম কাণ, অশফশসর কর্শি কগট শনম কাণ, দরোর কিৌর্াঠ পশরবতকন, ৩টি প্লাশস্টশর্র সাটার প্রদান, 

কর্ায়াট কাশরর শর্শিন ওটয়শলশট টাইলস ও রঙ, শসশলং, আসবাবপত্র (কট্রশনং কিয়ার ২৫টি, কসশক্রটাশরশয়ট কটশবল-১, 

হাফ কসশক্রটাশরশয়ট কটশবল-১), করশেোশরটর-১, ৩২”র্ালার টিশভ-১,কিক্সটপ র্শম্পউটার-১, শপ্রন্টার-১, শিশর্ৎসা 

র্ন্ত্রপাশত(শবশপ কমশিন, উচ্চতা মাপর্ কস্কল, ওশয়ট কমশিন, গ্লুশর্াশমটার, শনশিল ইতযাশদ) সরবরাহ র্রা হশয়শছ।  

 

র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর েন্য এখাশন কর্ায়াট কার থার্শলও এ গুশলা খাশল পশড় আশছ। অত্র কর্শন্দ্র ফুলটাইম এর্েন 

িাক্তার শনশয়াগ কদয়া হশলও কস শনয়শমত কর্শন্দ্র আশস না। কর্শন্দ্র কর্ায়াটাশরর কভতশর ও বাইশর আব কেনা ও েংগশল 

অপশরচ্ছন্ন হশয় আশছ। কমশির্যাল অশফসার োনান কর্, রােস্ব বাশেশটর আওতায় প্রশয়ােনীয় অথ ক না কদয়ায় শ্রম 

র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর শনয়শমত কমইনযানাশনন্স ও কর্শন্দ্রর এশরয়ার কভতর আগাছা শনয়শমত পশরষ্কার র্রা র্াশচ্ছ না । প্রর্ল্প 

কথশর্ সরবরাহকৃত মালামাল, শিশর্ৎসা র্ন্ত্রপাশত, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কাশরর ফশল কর্ন্দ্রটির সাশব কর্ পশরশস্থশত 

পূব কাশপক্ষা ভাল হশয়শছ শর্ন্তু কর্শন্দ্রর আশিপাশি র্লর্ারখানা/ শ্রশমর্ র্শম র্াওয়ায় কর্ন্দ্র হশত খুব অল্প সংখ্যর্ 

শ্রশমর্ ও তাশদর পশরবাশরর সদস্যশদরশর্ কসবা কদয়া সম্ভব হশচ্ছ।  এ কর্শন্দ্র এখন র্শম্পউটার থার্ায় ইণ্টারশনট 

ব্যবহার র্শর বতকমাশন সংশেষ্ট অশফস গুশলাশত প্রশয়ােনীয় শবশভন্ন শরশপাট ক প্রদান র্রা সম্ভব হশচ্ছ।    

পনরদি বক্ষির তানরখঃ ২০.০৩.১৯ ইং 

পর্ বক্ষর্েণঃ প্রকক্ষল্পর আওতাে করা নসনলং কভক্ষঙ্গ নিক্ষেক্ষে ও রং িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে এর্ং ওোক্ষল িযাম্প কদখা নিক্ষেক্ষে। 

নকছু নকছু জািালার কাঁচ ভাঙ্গা কদখা নিক্ষেক্ষে । অনফস ভর্ক্ষির চাক্ষলর টিি ঠিক মত স্থাপি িা করার কারক্ষি টিক্ষির চাল 

নদক্ষে  অনফস কে ও কমি কেক্ষস বৃনষ্টর পানি পক্ষড় র্ক্ষল জািা র্াে। 
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     িমশসর নগর শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র পশরদি কন, পশরবীক্ষণ ও পরীক্ষণ। 

৩। শ্রীমঙ্গল শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

প্রর্শল্পর আওতায়এ শ্রম র্ল্যাণশবভাশগর ৩-তলা শবশিষ্ট অশফস ভবন, র্ম কর্তকাশদর ২টি ২-তলাশবশিষ্ট ৩ ইউশনট 

আবাশসর্ ভবন,র্ম কিারীশদর ১টি ৩-তলা কর্ায়াট কার ১২ ইউশনট- এর কভতশর ও বাশহশরর শদশর্ রঙ, প্রশয়ােনী 

কসশনটারী শফটিংস, তবদুযশতর্ লাইন কমরামত ও শফটিংস,দরো-োনালা রঙ ও কমরামত, টয়শলশট টাইলস ও শফটিংস, 

পাশনর লাইন পশরবতকন ইতযাশদ র্াে র্রা হশয়শছ, এবংএ শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্র করশেোশরটর-১, ৩২”র্ালার টিশভ-১, 

কিক্সটপ র্শম্পউটার-১ প্রদান র্রা হশয়শছ । পশরদ কিনর্াশল ভবশনর কর্ান কর্ান কদয়াশলর চুনর্াম বা রং নষ্ট হশয় 

শগশয়শছ। এখাশন র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর েন্য কর্ায়াট কার থার্শলও এ গুশলা অশির্াংিই ফাঁর্া পশড় আশছ, কর্ায়াট কশর 

অশনশর্ই থাশর্ন না মশম ক োনা র্ায়।  

 

পনরদি বক্ষির তানরখঃ ২৪.০২.২০১৯ এবং ২০.০৩.১৯ ইং  

পর্ বক্ষর্েণঃ প্রর্শল্পর আওতায় কদয়াশলর চুনর্াম/ রং র্রা হশয়শছ । শর্ছু শর্ছু োয়গায় রং নষ্ট হশয় শগশয়শছ। শেে, টিশভ ও 

অন্যান্য শিি শবশনাদন সামগ্রী ভাল রশয়শছ । 
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     শ্রীমঙ্গল শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

 

৪। ফুসকুরী শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, শ্রীমংগল উপশেলা, কমৌলভীবাোরঃ   

িা বাগাশনর কভতর রাস্তার পাশি মশনারম প্রাকৃশতর্ পশরশবশি  এ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্রটি ৬টি র্ক্ষ শবশিষ্ট টিনশসি অশফস, 

র্ার কমশে এবং ওয়াল পার্া। এছাড়াও র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর পার্া কমশে ও ওয়াল শবশিষ্ট ৪টি টিনশসি কর্ায়াট কার ও 

১টি িরশমটশর  রশয়শছ। এ প্রর্শল্পর আওতায় সংস্থান অনুয়ায়ী টিনশসি অশফশসর র্ক্ষ টাইলস, ওয়াল শিসশটম্পার/রঙ, 

টয়শলট টাইলস ও শফটিংস, এর্শেশষ্টং বাউন্ডাশর ওয়াশলর উপর গ্রীল, আর শসশস রাস্তা, আসবাবপত্র (কট্রশনং কিয়ার 

২৫টি,কসশক্রটাশরশয়ট কটশবল-১, হাফ কসশক্রটাশরশয়ট কটশবল-১) উচ্চতা মাপর্ কস্কল ও ওশয়ট কমশিন, করশেোশরটর-১, 

৩২” র্ালার টিশভ-১, কিক্সটপ র্শম্পউটার-১, শপ্রন্টার-১, কপনড্রাইভ-১, শিশর্ৎসা র্ন্ত্রপাশত( শবশপ কমশিন, উচ্চতা মাপর্ 

কস্কল ও ওশয়ট কমশিন, গ্লুশর্াশমটার, শনশিল ইতযাশদ) এবং সািারন শিশর্ৎসার েন্য কমশিশসন সরবরাহ র্রা হশয়শছ। 

সশরেশমন পশরদি কন র্াশল টিশভ, র্শম্পউটার,শপ্রন্টার, করশেোশরটর িালু আশছ এবং অন্যান্য মালামাল ব্যবহার র্রশত 

কদখা কগশছ। ককক্ষন্দ্রর ১টি ভর্ক্ষির চাক্ষলর টিি ঠিক মত স্থাপি িা করার কারক্ষি টিক্ষির চাল নদক্ষে বৃনষ্টর পানি পড়ক্ষে। 

ওয়াশল শর্ছু শর্ছু র্ায়গায় িযাম্প কদখা শগশয়শছ এবং শিসশটম্পার নষ্ট হশয় শগশয়শছ। এখাশন র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর 

েন্য কর্ায়াট কার থার্শলও এ গুশলা ফাঁর্া পশড় আশছ, দু/এর্ েন র্ম কিারী  ছাড়া কর্উ কর্ায়াট কশর থাশর্ন না। অত্র 

কর্শন্দ্র ফুলটাইম এর্েন িাক্তার শনশয়াগ কদয়া হশলও কস শনয়শমত কর্শন্দ্র আশস না। তাছাড়া কর্শন্দ্রর এশরয়ার কভতর 

আগাছা ও েংগশল অপশরচ্ছন্ন হশয় আশছ। োনা র্ায় কর্ ২০১৪-১৫ অথ ক বছশর এ সংস্কার/কমরামত র্াে র্রা হশয়শছ। 

রােস্ব বাশেশটর আওতায় প্রশয়ােনীয় অথ ক না কদয়ায় এ শ্রম র্ল্যান কর্শন্দ্রর শনয়শমত কমইনযানাশনন্স  ও কর্শন্দ্রর 

এশরয়ার কভতর আগাছা ও েংগল শনয়শমত পশরষ্কার র্রা র্ায় না। প্রর্ল্প কথশর্ সরবরাহকৃত মালামাল, শিশর্ৎসা 

র্ন্ত্রপাশত, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কাশরর ফশল কর্ন্দ্রটির সাশব কর্ পশরশস্থশত পূব কাশপক্ষা ভাল হশয়শছ শর্ন্তু কর্শন্দ্রর 

আশিপাশি র্লর্ারখানা/ শ্রশমর্ র্শম র্াওয়ায় কর্ন্দ্র হশত খুব অল্প সংখ্যর্ শ্রশমর্ ও তাশদর পশরবাশরর সদস্যশদরশর্ 

কসবা কদয়া সম্ভব হশচ্ছ। । এ কর্শন্দ্র এখন র্শম্পউটার থার্ায় ইণ্টারশনট ব্যবহার র্শর বতকমাশন সংশেষ্ট অশফস গুশলাশত 

প্রশয়ােনীয় শবশভন্ন শরশপাট ক প্রদান র্রা সম্ভব হশচ্ছ।    

৫। সশরর্াবাড়ী শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

পনরদি বক্ষির তানরখঃ ২১.০৩.১৯ইং 

পর্ বক্ষর্েণঃ ভবশনর শবশভন্ন স্থাশন কপইন্ট নষ্ট/ িযাম্প কদখা শগশয়শছ, শছশলং কভশঙ্গ পশড়শছ । কবশিরভাগ োনালার র্াঁি 

ভাঙ্গা কদখা শগশয়শছ । কর্ায়াটার সহ অন্যান্য শবশল্ডং পশরতযাক্ত কঘার্ণা র্রা হশয়শছ। 
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     সশরর্াবাড়ী শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

প্রর্ল্প কথশর্ ভবশনর ২য় তলা শনম কাণ র্রা হশয়শছ এবং মালামাল, শিশর্ৎসা র্ন্ত্রপাশত, আসবাবপত্র সরবরাহর্রা 

হশয়শছ। শনশম কত ২য় তলা ভাল রশয়শছ শর্ন্তু অন্যান্য ভবন গুশলা পশরতযাক্ত কঘার্ণা র্রা হশয়শছ বশল োনা শগশয়শছ। 

বতকমাশন কর্শন্দ্র কর্ান িাক্তার কনই এবং আিপাশির প্রায় সর্ল র্লর্ারখানা বন্ধ থার্ায় কর্ন্দ্র হশত কসবা প্রদান প্রায়  

বন্ধ রশয়শছ।  

৬। িট্রগ্রাম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ।  

পনরদি বক্ষির তানরখঃ ১৬.০৩.১৯ ইং 

পর্ বক্ষর্েণঃ কদোক্ষল, কলাক্ষম ও র্ীক্ষম ফাঁেল কদখা নদক্ষেক্ষে, র্াথরুক্ষম োইলস্ কদক্ষর্ নিক্ষেক্ষে, প্লাোর ও রং িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে । 
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     িট্রগ্রাম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ।  

 

৭। িাঁদপুর শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

পনরদি বক্ষির তানরখঃ ১৭.০৩.১৯ ইং 

পর্ কশবক্ষণঃ ভবশনর বীশম ফাঁটল কদখা শদশয়শছ, প্লাস্টার ও রং নষ্ট হশয় শগশয়শছ । 
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     িাঁদপুর শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ 

 

 

৮। খুলনা শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ ।  

পর্ বক্ষর্েণঃ ভবশনর প্লাোর ও রং িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে । ককক্ষন্দ্রর এনরোর কভতর আিাো ও জংিক্ষল অপনরেন্ন হক্ষে আক্ষে। 

প্রকক্ষল্পর আওতাে সরর্রাহকৃত এনস কেনর্ল, কচোর সহ অন্যান্য সামগ্রী ভাল কদখা নিক্ষেক্ষে। 
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     খুলনা শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ । 

 

৯। শব.বাশড়য়া শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

পর্ বক্ষর্েণঃ ভবশনর শবশভন্ন স্থাশন কপইন্ট নষ্ট/ িযাম্প কদখা শগশয়শছ, শছশলং কভশঙ্গ পশড়শছ। কবশিরভাগ োনালার র্াঁি ও র্াশঠর 

দরো ভাঙ্গা কদখা শগশয়শছ ।অত্র কর্শন্দ্র এর্েন িাক্তার শনশয়াগ কদয়া হশলও কস শনয়শমত কর্শন্দ্র আশস না বশল োনা র্ায়। 
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     শব.বাশড়য়া শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র পশরদি কন ও পর্ কশবক্ষণ। 

 
t  

৫.২.২  কভৌত র্াে ও ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাশত, আসবাবপত্র, শেে, টিশভ এবং শিিশবশনাদন সামগ্রী সশরেশমশন 

পশরদি কন এবং পর্ কশবক্ষশণ প্রাপ্ত ফলাফশলর উপর সাশব কর্ মতামত 

প্রকক্ষল্পর আওতাে নিল্প সম্পকব নিোেতি এর্ং শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সমূক্ষহর সংস্কার ও আধুনিকােি কার্ বক্রম পনরদি বক্ষি 

কদখা র্াে কর্, সংস্কারকৃত অনধকাংি ভর্ক্ষির অর্স্থা ভাল িে। এক্ষত সংস্কার কাক্ষজর ত্রুটি প্রতীেমাণ হক্ষেক্ষে । 

সক্ষরজনমক্ষি পনরদ বিক্ষি কদখা র্াে কর্, অনধকাংি ভর্ক্ষির রং/ নিসক্ষেম্পার, প্লাোর ইনতমক্ষে িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে। 

ভর্ক্ষির নর্নভন্ন স্থাক্ষি িযাম্প/ফাঁেল কদখা নিক্ষেক্ষে । নকছু ভর্ক্ষির ওোক্ষলর ও নসনলংক্ষের প্লাষ্টার িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে এর্ং 

জািালার গ্লাস কভংক্ষি নিক্ষেক্ষে। ফুসকুশড় এবং িমশসর নগর শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর ভর্ক্ষির চাক্ষলর টিি ঠিক মত স্থাপি 

িা করার কারক্ষি টিক্ষির চাল নদক্ষে বৃনষ্টর পানি পড়ক্ষে। শর্ছু শর্ছু র্াশঠর দরো নষ্ট হশয় শগশয়শছ। কদোল, কলাম ও 

র্ীক্ষম ফাঁেল কদখা নদক্ষেক্ষে, র্াথরুক্ষমর োইলস্ কদক্ষর্ নিক্ষেক্ষে, ফলস্ নসনলং িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে। র্ম কর্তকা/র্ম কিারীশদর 

েন্য কর্ায়াট কার থার্শলও এ গুশলার কবশিরভাগ খাশল পশড় আশছ। কর্ায়াটাশরর কভতশর ও বাইশর আব কেনা পশড় আশছ। 

কর্ন্দ্র এলার্ায় আগাছা ও েংগশল অপশরচ্ছন্ন হশয় আশছ। সশরর্াবাড়ী, ফুসকুশড় এবং িমশসর নগর শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর 

কসবা র্ার্ কক্রম প্রায় বন্ধ রশয়শছ। িাক্তার সংর্ট এবং আিপাশির র্লর্ারখানা বন্ধ থার্ায় বা র্শম র্াওয়ার র্ারশন 

কসবা র্ার্ কক্রম ব্যহত হশচ্ছ । 

পনরদ বিক্ষি কদখা র্াে কর্, প্রকক্ষল্পর আওতাে সরর্রাহকৃত র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র, কনম্পউোর, নপ্রন্টার, এনস, নিজ, টিনভ 

ও অন্যান্য নচত্ত নর্ক্ষিাদি সামগ্রীর অনধকাংিই ভাল আক্ষে ।  
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র্ষ্ঠ অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন এ নমুনা েরীশপর উিরদাতাশদর আথ ক-সামাশের্ অবস্থা শবশের্ণ এবং শ্রম 

র্ল্যাণ কর্ন্দ্রসমূহ এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর উপর মতামতসমূহ 

 

এ অোক্ষে প্রকক্ষল্পর প্রভার্ মূল্যােক্ষির উক্ষেক্ষশ্য িমুিা জরীক্ষপর উত্তরদাতাক্ষদর আথ ব-সামানজক অর্স্থা উপস্থাপি এর্ং তাক্ষদর 

মতামত গ্রহক্ষির জন্য পরামি বক সংস্থা কর্তবক ৩(নতি) ধরক্ষণর সর্ বক্ষমাে ৫৪২ জি উত্তরদাতা র্থা; ক)             

             খ) নর্নভন্ন কশ্রণীর সরকানর কম বকতবা/ কম বচারী এর্ং ি) নমি কলক্ষভল ফযাক্টনর ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর কাে কথক্ষক 

তথ্য সংগ্রহ ও নর্ক্ষেষণ করা হে । প্রনতক্ষর্দক্ষির   তী  অোক্ষে    ও িমুিা সংখ্যা ৬০০ নিধ বারণ করা হক্ষেক্ষে নকন্তু মাঠ 

পর্ বাক্ষে উপকারক্ষভািী ও িি-উপকারক্ষভািী সরকারী কম বকতবা/কম বচারী কম পাওোে (উপকারক্ষভািী সরকারী কম বকতবা/ 

কম বচারী ১০০জক্ষির স্থক্ষল ৬২ জি এর্ং িি-উপকারক্ষভািী ৫০ জক্ষির স্থক্ষল মাত্র ৩০ জি) ৩ (নতি) কযাোিরীর সর্ বক্ষমাে 

৫৪২ জি উত্তরদাতার কাে কথক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। উত্তরদাতাক্ষদর আথ ব-সামানজক অর্স্থার নর্ক্ষেষণ এর্ং 

শ্রমকল্যাণ ককন্দ্রসমূহ এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােি এর্ং এর কসর্া প্রদাি সংক্রান্ত মতামতসমূহক্ষক 

নিক্ষন উপস্থাপি করা হক্ষলাঃ 

 

৭.১  উত্তর দাতার নলঙ্গ নভনত্তক নর্ভাজি 
 

সারশণ-৭.1   নলঙ্গ নভনত্তক উত্তর দাতার কশ্রণী নর্ন্যাস  

 

উিরদা

তার 

শলঙ্গ 

             সরকানর কম বকতবা/ 

কম বচারী 

নমি কলক্ষভল ফযাক্টনর 

ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট 

কমাে 

        গ  িি-

        গ  
     

   গ  

িি-

     

   গ  

     

   গ  

িি-

     

   গ  

      

   গ  

িি-

        গ  

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

পুরুর্ 117 58.5 76 76 80 80 46 92 49 79 24 80 246 68.০ 146 81.1 

মশহলা 83 41.5 24 24 20 20 4 8 13 21 6 20 116 32.০ 34 18.9 

কমাট 200 100 100 100 100 100 50 100 62 100 30 100 362 100 180 100 

 

শিত্র -৭.1    

 

 

প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়শনর নমুনা েরীশপ কর্ ৩ (শতন) িরশণর সব কশমাট ৫৪২ েন উিরদাতার র্াছ কথশর্ তথ্য সংগ্রহ র্রা 

হশয়শছ তাশদর মশধ্য ৩০০ েন                         , ৯২ েন শবশভন্ন কশ্রণীর সরর্াশর র্ম কর্তকা/ র্ম কিারী এবং 

১৫০ েন শমি কলশভল ফযাক্টশর ম্যাশনেশমন্ট রশয়শছন। শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্ কমাট উিরদাতাশদর মশধ্য পুরুশর্র সংখ্যা 

মশহলার কিশয় অশনর্ কবিী। উপর্ারশভাগী 362 েন উিরদাতার মশধ্য পুরুর্ এবং মশহলার অনুপাত  ৬৮: ৩২ এবং নন-

           ১৮০েন উিরদাতার মশধ্য পুরুর্ এবং মশহলার অনুপাত 81.1 : 18.9 । নমুনা েশরশপর শবশভন্ন র্যাশটগশরর 

উিরদাতাশদর শবস্তাশরত বণ কনা  সারশণ-৭.১  এবং শিত্র-7.১ এ কদয়া হশলা । 
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৭.২ তর্র্ানহক অর্স্থার উপর নভনত্তকক্ষর উত্তর দাতার কশ্রণী নর্ন্যাস 

 

সারশণ-৭.২   তববাশহর্ অবস্থার উপর শভশিশত উিরদাতার কশ্রণী শবন্যাস  

তর্র্ানহক 

অর্স্থা 
             সরকানর কম বকতবা/ 

কম বচারী 

নমি কলক্ষভল ফযাক্টনর 

ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট 

কমাে 

        গ  িি-

        গ  
     

   গ  

িি-

     

   গ  

     

   গ  

িি-

        

গ  

      

   গ  

িি-

        গ  

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

শববাশহত 
177 88.5 87 87.0 93 93.0 46 92.0 60 96.8 29 96.7 330 91.1 162 90.0 

অশববাশহত 
23 11.5 13 13.0 7 7.0 4 8.0 2 2.2 1 3.3 32 8.9 18 10.0 

কমাট 200 100.0 100 100.0 100 100.0 50 100.0 62 100.0 30 100.0 362 100.0 180 100.0 

 

নমুনা েরীশপ কর্ ৩ (শতন) িরশণর সব কশমাট ৫৪২ েন উিরদাতার র্াছ কথশর্ তথ্য সংগ্রহ র্রা হশয়শছ তাশদর মশধ্য 

শববাশহশতর সংখ্যা অশববাশহশতর কিশয় অশনর্ কবিী। উপর্ারশভাগী 362 েন উিরদাতার মশধ্য শববাশহত এবং অশববাশহত 

উিরদাতার অনুপাত  91.1: ৮.৯ এবং নন-           ১৮০েন উিরদাতার মশধ্য শববাশহত এবং অশববাশহত উিরদাতার 

৯০.০ : 1০.০ । নমুনা েশরশপর উিরদাতাশদর তববাশহর্ অবস্থার বণ কনা উপশর উশেশখত সারশণ-৭.২ কত কদয়া হশলা । 

 

ক)                                    

 

৭.৩ শ্রম কল্যাণ ককক্ষন্দ্রর এর িাম শুক্ষিক্ষেি নকিা এই নর্ষক্ষে                 মতামত 

 

সারশণ-৭.৩   শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর এর নাম শুনার উপর শভশিশত উিরদাতার কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত         গ    -        গ  কমাে 

সংখ্যা িতকরা হার সংখ্যা িতকরা হার সংখ্যা িতকরা হার 

হযাঁ 200 100.0 92 92.0 292 97.3 

িা - - 8 8.0 8 2.7 

কমাে 200 100.0 100 100.0 300 100.0 

 

                             র্াছ কথশর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সম্পশর্ক োনশত িাইশল            200 েন 

        সর্শলই (১০০.০%) এর নাম শুশনশছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন অন্যশদশর্    -           ১০০ েশনর 

মশধ্য অশির্াংিই (৯২.০%) এর নাম শুশনশছন এবং মাত্র ৮েন (৮.০%) শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সম্পশর্ক োশনন না বশল 

তাশদর মতামত ব্যক্ত র্শরন ।  নমুনা েশরশপর শবশভন্ন উিরদাতাশদর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.৪ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.৪ শ্রম কল্যাণ ককক্ষন্দ্রর সম্পক্ষকব নক জাক্ষিি এই নর্ষক্ষে                 মতামত 

 

সারশণ-7.৪ শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর সম্পশর্ক শর্ োনার শভশিশত উিরদাতার কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত              -           কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

শবশভন্ন শবর্শয় প্রশিক্ষণ শদশয় থাশর্ 141 70.5 73 81.1 214 73.8 

শিশর্ৎসা কসবা প্রদান র্শর থাশর্ 133 66.0 4 4.4 ৮৪ ৪৪.৪ 
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শিিশবশনাদশনর সুশর্াগ প্রদান র্শর 34 17.0 ০ ০ 34 17.0 

সবগুশলা 55 27.5 15 14.4 70 23.4 

(          )       

 

শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর ভুশমর্া সম্পশর্ক                                 200 েন    কর্র মশধ্য কবশিরভাগ 

(৭০.৫%) বশলন শবশভন্ন শবর্শয় প্রশিক্ষণ শদশয় থাশর্, ৬৬.0% উিরদাতা শিশর্ৎসা কসবা প্রদান র্শর থাশর্, 17.0% 

শিিশবশনাদশনর সুশর্াগ প্রদান র্শর  এবং 27.5% উশেশখত সর্ল শবর্শয় কসবা প্রদান র্শর থাশর্ বশল মতামত ব্যক্ত 

র্শরন। অন্যশদশর্   -                               র্ারা এ সম্পশর্ক োশনন তাশদর মশধ্য অশির্াংিই 

(৮১.১%) শবশভন্ন শবর্শয় প্রশিক্ষণ শদশয় থাশর্ বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন, মাত্র (৪.৪%) শিশর্ৎসা কসবা প্রদান র্শর থাশর্ 

এবং 14.4% উভয় শবর্শয়র উপর তাশদর মতামত ব্যক্ত র্শরন । নমুনা েশরশপর শবশভন্ন উিরদাতাশদর শবস্তাশরত বণ কনা  

সারশণ-7.৪ কত কদয়া হশলা। 

৭.৫ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক প্রনিেণ প্রানপ্তর নর্ষক্ষে                 মতামত 

সারশণ-7.৫ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রাশপ্তর শবর্শয়র শভশিশত উিরদাতার কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত         গ    -        গ  কমাে 

সংখ্যা িতকরা হার সংখ্যা িতকরা হার সংখ্যা িতকরা হার 

হযাঁ ১৯৪ ৯৭.0 - - ১৯৪ ৯৭.0 

না ৬ ৩.০ - - ৬ ৩.০ 

           200 100.0 - - 200 100.0 

 

                             র্াছ কথশর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ কর্ান প্রশিক্ষণ কপশয়শছন শর্না এই শবর্শয় 

োনশত িাইশল            200 েন                সর্শলই (৯৭.০%) প্রশিক্ষণ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত 

র্শরন এবং মাত্র ৩.০% শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ কর্ান প্রশিক্ষণ পায়শন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। কর্ান অন্যশদশর্    -

           ১০০ েশনর মশধ্য সর্শলই (১০০.০%) শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ কর্ান প্রশিক্ষণ পায়শন বশল মতামত ব্যক্ত 

র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.৫ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.৬  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক প্রনিেক্ষণর সুক্ষর্াি পাওো নর্ষক্ষে                 মতামত 

শিত্র -৭.২  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ পাওয়া শবর্শয় মতামত 
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শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ পাওয়া শবর্শয়                                         র্াছ কথশর্ 

োনশত িাইশল            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৯৪ েন                সর্শলই (৮৫.০%) র্ারখানা র্তৃকপশক্ষর মাধ্যশম 

প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন পক্ষান্তশর মাত্র 1১.০% এর মশত সরর্ারী র্ম কর্তকার মাধ্যশম, 

৩.০% এর মশত শনশের কিষ্টায় এবং মাত্র ১.০%                 পশরবার/ বন্ধুবান্ধশবর সহশর্াগীতায় প্রশিক্ষশণর 

সুশর্াগ পাওয়া শবর্শয় মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা শিত্র-7.২ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.৭ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক কতটি/ কতর্ার প্রনিেণ পাওোর নর্ষক্ষে                 মতামত 

 

                                        র্াছ কথশর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ র্তবার/ র্তটি প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ 

কপশয়শছন এ ব্যাপাশর            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৯৪ েন            কবশিরভাগ (7৩.০%) ১ বার প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ 

কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন।  অন্যান্যশদর মশধ্য 13.০%                 ২ বার, 8.০%            

র্ারখানা      ৩ বার, এবং ৬.০%            র্ারখানা      ৩ এর অশির্বার শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষশণর 

সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা  শিত্র-7.৩ কত কদয়া হশলা। 

৭.৮  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র/ নিল্প সম্পকব নিোেতি কথক্ষক কতনদক্ষির প্রনিেণ কপক্ষেক্ষেি এ নর্ষক্ষে                 

মতামত 

সারশণ-7.৬ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ র্তশদশনর প্রশিক্ষণ প্রাশপ্তর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত            নন-           কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

৫শদন 1৬৭ ৮৬.০ - - 1৬৭ ৮৬ 

7শদন 16 8.০ - - 16 8 

99 11 6.০ - - 11 6 

           ১৯৪ 100.0 - - ১৯৪ 100.0 

 

সারশণ-7.৬ শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্, শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৯৪ 

েন        কবশিরভাগ (৮৬.০%) ৫ শদন কময়াশদ প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। অন্যান্যশদর 

মশধ্য ৮.০%                 ৭ শদন কময়াশদ এবং বার্ী ৬.0%                        গন ৭ এর অশির্ শদন 

কময়াশদ প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নন-              র্শদর মশধ্য কর্উ  শ্রম র্ল্যাণ 

কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ পায়শন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন।  
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৭.৯ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র/ নিল্প সম্পকব নিোেতি কথক্ষক প্রনিেক্ষণর নর্ষক্ষে উপর মতামত  

সারশণ-7.৭ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষশণর শবর্য় এর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত            নন-           কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

শ্রম অশির্ার শবর্শয় 98 50.5 - - 98 50.5 

শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব সম্পশর্ক 84 43.3 - - 84 43.3 

স্বাস্থয সুরক্ষা শবর্শয় 76 39.2 - - 76 39.2 

সামাশের্ শনরাপিা শবর্শয় 16 8.2 - - 16 8.2 

পশরবার পশরর্ল্পনা শবর্শয় 60 30.9 - - 60 30.9 

উপশররসবগুশলা 95 49.0 - - 95 49.0 

           )       

 

                                        র্াছ কথশর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ শর্ শর্ 

শবর্শয় প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন এ ব্যাপাশর            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৯৪ েন        কবশিরভাগ (৫০.৫%) এর 

মশত শ্রম অশির্ার শবর্শয়,  4৩.৩% শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব সম্পশর্ক, 3৯.২%স্বাস্থয সুরক্ষা শবর্শয়, ৩০.9% পশরবার পশরর্ল্পনা 

শবর্শয়, 8.২%                 সামাশের্ শনরাপিা শবর্শয় এবং 4৯.০%            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত      

উশেশখত সবগুশলা শবর্শয় প্রশিক্ষণ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নন-              র্শদর র্াছ এব্যপাশর কর্ান 

মতামত পাওয়া র্ায়শন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.৭কত কদয়া হশলা।  

৭.১০ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক প্রনিেণ গ্রহক্ষণর উপকার/লাভ হক্ষেক্ষে নকিা তার উপর                 মতামত 

সারশণ-7.৮ র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষণ গ্রহশণর উপর্ার/লাভ হশয়শছ শর্না এর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত            

সংখ্যা িতর্রা হার 

হযাঁ 189 97.4 

না 5 2.6 

                    কমাট 194 100.0 

 

                                        র্াছ কথশর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ 

গ্রহশণর ফশল উপর্ার/লাভ সংক্রান্ত শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত                           (97.4%) মশনর র্শরন 

তাশদর উপর্ার/লাভ হশয়শছ এবং খুব অল্প সংখর্ (২.৬%) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত      মশন র্শরন প্রশিক্ষণ গ্রহশণর ফশল তাশদর 

কতমন লাভ/উপার্ার হয়শন।  শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.৮ কত কদয়া হশলা।  
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৭.১১  প্রনিেণ গ্রহক্ষণর উপকার/লাভ সংক্রান্ত নর্ষক্ষের উপর কারখািা শ্রনমকক্ষদর মতামত 

সারশণ-7.৪ র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষণ গ্রহশণর উপর্ার/লাভ সংক্রান্ত শবর্শয়র শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

 

উপর্ারশভাগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রশমর্শদর শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ গ্রহশণর ফশল শর্ শর্ 

উপর্ার/লাভ হশয়শছ এ ব্যাপাশর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৯৪ েন শ্রশমশর্র কবশিরভাগ (৫3.0%) এর মশত তারা শ্রম অশির্ার 

সম্পকশর্ োনশত কপশড়শছন। অন্যান্যশদর মশধ্য 48.5% এর মশত শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব সম্পশর্ক, 37.5%এর মশত স্বাস্থয সুরক্ষা 

শবর্শয়, 28.0%এর মশত পশরবার পশরর্ল্পনা শবর্শয়, 12.0% উপর্ারশভাগী শ্রশমর্শদর মশত সামাশের্ শনরাপিা শবর্শয়, 

৯.৫% এর মশত র্ারখানার পশরশবি সম্পশর্ক এবং 40.5.০% উপর্ারশভাগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রশমর্ উপশর উশেশখত 

সবগুশলা শবর্শয় জ্ঞাত হশয় উপকৃত হশয়শছ বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা শিত্র- 7.৪কত কদয়া 

হশলা। 

৭.১২ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক কর্ প্রনিেণ প্রদাি করা হে তার গুিিত মাক্ষির উপর মতামত 

সারশণ-7.১০ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রদান র্রা হয় তার গুনগত মাশনর মতামশতর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

খুবইভাল 78 40.2 

ভাল 86 44.3 

কমাটামুটি 30 15.5 

খারাপ - - 

খুবইখারাপ - - 

অন্যান্য - - 

কমাট 194 100.0 

 

শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত উপর্ারশভাগী শ্রশমর্শদর র্াছ কথশর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ কর্ 

প্রশিক্ষণ প্রদান র্রা হয় তার গুনগত মান কর্মন শছল এ ব্যাপাশর তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। উপর্ারশভাগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৯৪ 

েশনর মশধ্য (৪৪.৩%) মশন র্শরন প্রশিক্ষশণর মান খুবইভাল নেল এবং (৪০.২%) মশন র্শরন প্রশিক্ষশণর মান ভাল  এর্ং  

(১৫.৫%)  এর মশত প্রশিক্ষশণর মান কমাটামুটি ভাল শছল। শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.১০ কত কদয়া হশলা।  
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৭.১৩  পশরবার পশরর্ল্পনার কক্ষশত্র পিশত ব্যবহার ব্যবহাশরর উপর মতামত 

 

 

উপর্ারশভাগী র্ারখানায় র্ম করত শ্রশমর্শদর র্াছ কথশর্ পশরবার পশরর্ল্পনার পিশত ব্যবহাশরর উপর মতামত গৃহীত হয়। 

উপর্ারশভাগী শ্রশমর্শদর মশধ্য (৭১.৮%) পশরবার পশরর্ল্পনার কক্ষশত্র পিশত ব্যবহার র্শরন থাশর্ন এবং 

(২৮.২%)পশরবার পশরর্ল্পনার কক্ষশত্র কর্ান িরশণর পিশত ব্যবহার র্শরন না তাশদর মতামত ব্যক্ত র্শরন । শবস্তাশরত 

বণ কনা  শিত্র-7.১০ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.1৪  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ স্বাস্থযশসবা প্রাশপ্ত সংক্রান্ত মতামত 

সারশণ-7.১১ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ স্বাস্থযশসবার প্রাশপ্ত সংক্রান্ত মতামশতর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত উপর্ারশভাগী নন-উপর্ারশভাগী কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

হযাঁ 133 66.0 - - 133 66.0 

না 67 34.0 - - 67 34.0 

     200 100.0 - - 200 100.0 

 

উপর্ারশভাগী শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত শ্রশমর্শদর সাশথ আশলািনার  মাধ্যশম োনা র্ায় কর্  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ 

স্বাস্থয কসবা কপশয়শছ এ ব্যাপাশর উপকারক্ষভািী স্বাস্থয কসর্া কপক্ষেক্ষেি প্রাপ্ত 200 েন শ্রশমশর্র সাশথ র্থা বশল োনা র্ায় কর্ 

(66.0%)স্বাস্থয কসবা গ্রহশণর সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। (34.0%) উপর্ারশভাগী  শ্রশমর্ স্বাস্থয কসবা 

গ্রহশণর সুশর্াগ পায়শন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.১১কত কদো হক্ষলা। 

৭.1৫  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র হশত র্তবার স্বাস্থয কসবা প্রাশপ্ত সংক্রান্ত মতামত  

 



     48 

শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত উপর্ারশভাগী শ্রশমর্গণ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ র্তবার স্বাস্থয কসবার সুশর্াগ কপশয়শছন এ 

ব্যাপাশর উপর্ারশভাগী ১৩৩ েন শ্রশমশর্র মশধ্য (৪৬.৬%) উপর্ারশভাগী  শ্রশমর্ ৩ এর অশির্ বার শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র 

কথশর্ স্বাস্থয কসবার সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। বার্ী উপর্ারশভাগীশদর মশধ্য (২৭.৮.%) উপর্ারশভাগী 

শ্রশমর্ ২ বার প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন, (১০.৫%) উপর্ারশভাগী  শ্রশমর্ ৩ বার প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন, এবং 

(১৫.০%) সব কশনে ১ বার প্রশিক্ষশণর সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন ।  নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা  শিত্র-

7.৬ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.1৬ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র হশত স্বাস্থয কসবা না পাওয়ার র্ারণ সম্পশর্ক মতামত  

সারশণ-7.১২ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ স্বাস্থযশসবার না পাওয়ার মতামশতর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

শিশর্ৎসার মান ভালনা ৮ 11.9 

সব সময় িাক্তার থাশর্না 32 47.8 

প্রশয়ােনীয় কমশিশসন নাই ৪০ 59.7 

আধুশনর্ র্ন্ত্রপাশত নাই ২০ 29.9 

অন্যান্য ১০ 14.9 

(এর্াশির্ উির) n=৬৭   

 

র্ারখানায় র্ম করত উপর্ারশভাগী শ্রশমর্গশণর মশধ্য শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ স্বাস্থয কসবা না পাওয়া  ৬৭ েন  শ্রশমশর্র 

মশধ্য কবশিরভাগ (47.8%) সবসময় িাক্তার থাশর্না শবিায় তারা স্বাস্থযশসবা পানশন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। (59.7%) 

এর মশত প্রশয়ােন অনুর্ায়ী কমশিশসন কনই, (২৯.৯%)এর মশত আধুশনর্ র্ন্ত্রপাশত কনই এবং 11.9% এর মশত শিশর্ৎসার 

মান ভালনা বশল তারা স্বাস্থযশসবা কথশর্ বশঞ্চত হশয়শছন বশল মশন র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.১২ 

কত কদয়া হশলা। 

৭.১৭  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক নর্িামুক্ষল্য স্বাস্থয কসর্া পাওোর উপর মতামত 

 

সারশণ-7.১৩ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শবনামুশল্য স্বাস্থয কসবা পাওয়ার শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

হযাঁ 108 81.2 

না 25 18.8 

কমাট 133 100 

 

উপর্ারশভাগী শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ স্বাস্থয কসবা প্রাপ্ত ১৩৩ েশনর শ্রশমর্শদর সাশথ 

আশলািনার মাধ্যশম োনা র্ায় কর্ তাশদর মশধ্য শবনামূশল্য স্বাস্থয কসবার সুশর্াগ কপশয়শছন (৮১.২%) এবং অবশিষ্ট 

(১৮.৮%) উপর্ারশভাগী শ্রশমর্ শবনামূশল্য স্বাস্থয কসবার সুশর্াগ পায়শন। শবস্তাশরত সারশণ-7.১৩ কত কদয়া হশলা। 
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৭.১৮ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র হক্ষত স্বাস্থয কসর্া কপক্ষত নফ প্রদাক্ষির উপর মতামত 

সারশণ-7.১৪ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ স্বাস্থয কসবা কপশত শফ প্রদাশনর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

শফ প্রদান উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

5 টার্া 127 95.5 

৬-১০ টার্া 2 1.5 

১১-100 টার্া - - 

১০০ টার্ার অশির্ - - 

অন্যান্য 4 3.0 

কমাট ১৩৩ ১০০.০ 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শনি কাশরত শফ প্রদান পুব কর্ শবশভন্ন র্ারখানার উপর্ারশভাগী শ্রশমর্গণ স্বাস্থয কসবা কপশয়শছন বশল 

মতামত ব্যক্ত র্শরন। উপর্ারশভাগী স্বাস্থয কসবা প্রাপ্ত ১৩৩ েন শ্রশমশর্র মশধ্য (৯৫.৫.%) শনি কাশরত শফ ৫ টার্া প্রদান 

পুব কর্ কর্ন্দ্র হশত স্বাস্থয কসবার সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। অপরশদশর্ (১.৫%) উপর্ারশভাগী শ্রশমর্ 

শনি কাশরত শফ অনুর্ায়ী  ৬- ১০ টার্া প্রদান র্শর স্বাস্থয কসবার সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর 

শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.১৪ কত কদয়া হশলা। 

৭.১৯ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক নর্িা মূক্ষল্য ঔষধ কপক্ষেক্ষেি নকিা এ ব্যপাক্ষর মতামত 

সারশণ-7.১৫ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শবনা মূশল্য ঔর্ি পাওয়ার শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

হযাঁ 108 81.2 

না 25 18.8 

কমাট ১৩৩ ১০০.০ 

 

স্বাস্থযশসবা প্রাপ্ত শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত ১৩৩ েন উপর্ারশভাগী শ্রশমশর্র র্াছ কথশর্ প্রাপ্ত তথ্য শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,  

তাশদর মশধ্য (৮১.২%) শবনামূশল্য ঔর্ি কপশয়শছন এবং (১৮.৮%) উপর্ারশভাগী শ্রশমর্ কর্ন্দ্র হশত শবনামূশল্য ঔর্ি 

পায়শন । নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.১৫ কত কদয়া হশলা।  

৭.২০ শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র কথক্ষক নচত্তনর্ক্ষিাদক্ষির ককাি ধরক্ষণর সুক্ষর্াি কপক্ষেক্ষেি নক? 
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শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত উপর্ারশভাগী শ্রশমর্শদর সাশথ আশলািনার শভশওশত োনা র্ায় কর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ 

শিিশবশনাদন কপশয়শছন এমন ২০০ েন শ্রশমশর্র মশধ্য মাত্র ৩৪ েন (১৭.০%) উপর্ারশভাগী শ্রশমর্ শিিশবশনাদশনর 

সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন এবং (৮৩.০%) শিিশবশনাদশনর সুশর্াগ পায়শন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। 

নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা শিত্র-7.৭ কত কদয়া হশলা। 

৭.২১  নচত্তনর্ক্ষিাদক্ষির নর্নভন্ন নর্ষক্ষে সুক্ষর্াক্ষির উপর মতামত 

 
 

সারশণ-7.১৬ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শিিশবশনাদশনর শবশভন্ন শবর্শয় সুশর্াশগর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস 

মতামত উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

বই/ পশত্রর্া/ ম্যাগাশেন পড়ার সুশর্াগ 7 20.6 

টিশভ কদখার সুশর্াগ 20 58.8 

শবশভন্ন িরশণর কখলাধুলার সুশর্াগ 21 61.8 

অন্যান্য 1 2.9 

(এর্াশির্ উির ) n=৩৪   

 

শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত উপর্ারশভাগী শ্রশমর্শদর তথ্য শবশেয়শন োনা র্ায় কর্, শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শিিশবশনাদশনর 

কসবা কপশয়শছন এমন উপর্ারশভাগী শ্রশমশর্র মশধ্য (৬১.৮.০%) শবশভন্ন িরশণর কখলাধুলার সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত 

ব্যক্ত র্শরন। (৫৮.৮.০%) টিশভ কদখার সুশর্াগ কপশয়শছন, (২০.৬%) বই/ পশত্রর্া/ ম্যাগাশেন পড়ার সুশর্াগ কপশয়শছন বশল 

মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা  সারশণ-7.১৬ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.2২ শিিশবশনাদশনর সুশর্াগ না পাওয়ার র্ারশণর উপর মতামত  

 

সারশণ-7.১৭ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শিিশবশনাদশনর সুশর্াগ না পাওয়ার র্ারশণর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত উপর্ারশভাগী 

সংখ্যা িতর্রা হার 

সময় হয়শন 8৮ 53.0 

কর্শন্দ্র শিিশবশনাদশনর সামগ্রী কনই ২০ 12.0 

অন্যান্য 58 34.9 

কমাট 166 100.0 

 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কথশর্ শিিশবশনাদশনর কসবা পায়শন এমন শ্রশমর্শদর র্াছ কথশর্ প্রাপ্ত তথ্য শবশের্শণ োনা র্ায় কর্ ১৬৬ 

েন শ্রশমশর্র মশধ্য (৫৩.০%) সমশয়র অভাশব শিিশবশনাদশনর সুশর্াগ শনশত পাশরশন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। 

(১২.০.%) কর্শন্দ্র শিিশবশনাদশনর সামগ্রী কনই তাই সুশর্াগ পায়শন বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত 

বণ কনা সারশণ-7.১৭ কত কদয়া হশলা। 
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খ) নিল্প সম্পকব নিোেতি সম্পক্ষকব  সরকারী কম বকতবাক্ষদর মতামত  

৭.২৩ নিল্প সম্পকব নিোেতি এর কম বকান্ড সম্পক্ষকব ধারণার উপর মতামত 

 

 

শ্রম অশিদপ্তশরর আওতািীন শবশভন্ন শ্রমর্ল্যান কর্ন্দ্র, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্তকা এবং শ্রম অশিদপ্তশররঅন্যান্য 

র্ম কর্তকাশদর মশধ্য কমাট ৯২ র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম তাশদর র্াছ কথশর্ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড 

সম্পশর্ক তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। এশক্ষশত্র এর্ই উিরদাতা এর্াশির্ শবর্শয় তাশদর মতামত প্রদান র্শরন। শবশের্শণ কদখা 

র্ায় কর্,            ৬২ েন র্ম কর্তকার মশধ্য প্রায় সর্শলই (95.2%) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক 

শ্রম অশির্ার ও শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ বশল মতামত প্রদান র্শরন। প্রর্ারান্তশর 83.9% এর 

মশত শ্রম আইন শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ এবং 67.7% উপর্ারশভাগী সরর্ারী র্ম কর্তকাশদর মশত শ্রশমশর্র 

স্বাস্থয সুরক্ষা শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্।  

অপরশদশর্   -           ৩০ েন সরর্ারী র্ম কর্তকাশদর মশধ্য ৮৩.৩% উিরদাতার শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সম্পশর্ক 

এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক শ্রম অশির্ার ও শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ বশল মতামত প্রদান র্শরন।  

৮০.০% এর মশত শ্রম আইন শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ এবং ৬৬.৭% নন-উপর্ারশভাগী সরর্ারী র্ম কর্তকার মশত 

শ্রশমশর্র স্বাস্থয সুরক্ষা শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্।  শবস্তাশরত বণ কনা শিত্র-7.৮ কত কদয়া হশলা। 

 

৭.২৪ নিল্প সম্পকব নিোেতি হক্ষত কতনদক্ষির প্রনিেণ  কপক্ষেক্ষেি এর উপর মতামত 

সারশণ-7.১৮ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন হশত র্তশদশনর প্রশিক্ষণ কপশয়শছন এর শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত            কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

7 শদশনর ৪৮ 77.4 ৪৮ 77.4 

28 শদশনর ৩০ 48.4 ৩০ 48.4 

(এর্াশির্ উির n=৬২)     

 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর র্ম কর্তকা এবং শ্রম অশিদপ্তশরর অন্যান্য উপর্ারশভাগী র্ম কর্তকাশদর মশধ্য 

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমাট ৬২ েন র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রাশপ্ত সম্পশর্ক 

তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। এশক্ষশত্র কর্ান কর্ান উিরদাতা এর্াশির্ শবর্শয় তাশদর মতামত প্রদান র্শরন। শবশের্শণ কদখা র্ায় 

কর্,            ৬২ েন র্ম কর্তকার মশধ্য প্রায় সর্শলই (77.4%) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ ৭ শদন ব্যাশপ প্রশিক্ষণ 

এর সুশর্াগ কপশয়শছন এবং 48.4% এর মশত ২৮ শদন ব্যাশপ প্রশিক্ষণ এর সুশর্াগ কপশয়শছন বশল মতামত প্রদান র্শরন। 

নমুনা েশরশপর শবস্তাশরত বণ কনা  সারশণ-7.১৮ কত কদয়া হশলা।  
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৭.২৫ নিল্প সম্পকব নিোেতি কথক্ষক প্রনিেণ প্রানপ্তর নর্ষক্ষের উপর মতামত 

 

 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমাট ৬২ েন র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন 

কথশর্ প্রশিক্ষশণর শবর্য় সম্পশর্ক তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। এশক্ষশত্র এর্ই উিরদাতা এর্াশির্ শবর্শয় তাশদর মতামত প্রদান 

র্শরন। শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত  ৬২ েন র্ম কর্তকার মশধ্য  (90.3%%) শ্রশমশর্র স্বাস্থয সুরক্ষা 

শবর্শয়,  83.9% শ্রম অশির্ার শবর্শয়, 80.6% সামাশের্ শনরাপিা শবর্শয়,  77.4% শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব সম্পশর্ক, 71.0% 

র্ারখানার পশরশবি শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ বশল মতামত প্রদান র্শরন। এছাড়াও 83.9%            

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত  উপশরাক্ত সবগুশলা শবর্শয়র র্থা উশেখ র্শরন। শবস্তাশরত বণ কনা শিত্র-7.৯ কত কদয়া হশলা। 

খ) নর্নভন্ন ধরক্ষির কারখািার নমি কলক্ষভল কম বকতবাক্ষদর মতামত 

৭.২৬  িমুিা  জরীক্ষপ নমি কলক্ষভল কম বকতবাক্ষদর  নিোিত অর্স্থার উপর মতামত  

সারশণ-7.১৯ শমি কলশভল র্ম কর্তকাশদর  শিক্ষাগত অবস্থার শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

কলখাপড়া 

 

             -           কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

১ -৫  13 13.0 3 6.0 16 10.6 

৫ম-১০ম কশ্রণী 17 17.0 10 20.0 27 18.0 

এসএসশস 6 6.0 10 20.0 16 10.6 

এইিএসশস 13 13.0 16 32.0 29 19.3 

শবএ/শবর্ম/শবএসশস/অনাস ক 18 18.0 9 18.0 27 18.0 

মাস্টাস ক 30 30.0 1 2.0 31 20.6 

অন্যান্য 3 3.0 1 2.0 4 2.6 

কমাট 100 100.0 50 100.0 150 100.0 

 

উৎপাদনর্ারী র্ারখানা প্রশতষ্ঠাশন র্ম করত শবশভন্ন র্যাটাগশরর ১৫০ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম 

তাশদর প্রশতষ্ঠাশনর্ শিক্ষাগত অবস্থার শবর্শয় তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। প্রাপ্ত তথ্য শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,            ১00 

েন র্ম কর্তকার মশধ্য মাস্টাস ক পাি (৩০.০%), শবএ/শবর্ম/শবএসশস/অনাস ক (১৮.০%), ৫ম-১০ম কশ্রণী পাি 17.0%, ১ -

৫      এইিএসশস পাি ১৩.০% এবং এসএসশস পাি 6.0%। অন্যশদশর্ নন            ৫০ েন শবশভন্ন র্যাটাগশরর 

শমি কলশভল র্ম কর্তকার তথ্য শবশেয়শন োনা র্ায় কর্, তাশদর মশধ্য সবশিশয় কবশি (৩২.০%) এইিএসশস পাি। অন্যান্যশদর 

মশধ্য ৫ম- এসএসশস ২০.০%, শবএ/শবর্ম/শবএসশস/অনাস ক পাি 18.0% এবং মাস্টাস ক পাি মাত্র ২.০%। নমুনা েশরশপর 

উিরদাতাশদর শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.১৯ কত কদয়া হশলা। 
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৭.২৭ নিল্প সম্পকব নিোেতি সম্পক্ষকব নমি কলক্ষভল কম বকতবাক্ষদর ধারণার উপর মতামত  

সারশণ-7.২০ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সম্পশর্ক শমি কলশভল র্ম কর্তকাশদর িারণার শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত              -           কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

হযাঁ 96 96.0 41 82.0 137 91.3 

না 4 4.0 9 18.0 13 8.7 

     100 100.0 50 100.0 150 100.0 

 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সম্পশর্ক উৎপাদনর্ারী র্ারখানা প্রশতষ্ঠাশন র্ম করত শবশভন্ন র্যাটাগশরর ১৫০ েন শমি কলশভল 

র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম তাশদর র্াছ কথশর্ তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। প্রাপ্ত তথ্য শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্, 

           ১00 েন র্ম কর্তকার মশধ্য প্রায় সর্শলই (96.0%) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক োশনন 

এবং  খুবই অল্প সংখ্যর্ মাত্র ৪.০% এর শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক পশরষ্কার িারনা কনই। অপরশদশর্ 

  -           ৫০ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার মশধ্য 82.0% উিরদাতার শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সম্পশর্ক িারণা 

রশয়শছ এবং বার্ী  18.0% নমুনা েশরশপর উিরদাতাশদর শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক কর্ান িারনা 

কনই। শবস্তাশরত বণ কনা সারশণ-7.২0 কত কদয়া হশলা। 

 

৭.২৮ নিল্প সম্পকব নিোেতি এর কম বকান্ড সম্পক্ষকব ধারণার উপর মতামত 

সারশণ-7.২১ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সম্পশর্ক শমি কলশভল র্ম কর্তকাশদর িারণার শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত              -           কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

শ্রম অনধকার ও শ্রনমক্ষকর 

দানেত্ব নর্ষক্ষে প্রনিেণ 

প্রদাি কক্ষর থাক্ষক 

91 94.8 36 87.8 127 

92.7 

শ্রম আইি নর্ষক্ষে 

প্রনিেণ প্রদাি কক্ষর থাক্ষক 
78 81.2 

21 52.2 99 72.2 

শ্রনমক্ষকর স্বাস্থয 

সুরোনর্ষক্ষে প্রনিেণ 

প্রদাি কক্ষর থাক্ষক 

59 61.5 

22 53.6 81 59.1 

GKvwaK DËi n=96 n=41 137 

 

উৎপাদনর্ারী র্ারখানা প্রশতষ্ঠাশন র্ম করত শবশভন্ন র্যাটাগশরর ১৩৭ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম 

তাশদর র্াছ কথশর্ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। এশক্ষশত্র এর্ই উিরদাতা এর্াশির্ 

শবর্শয় তাশদর মতামত প্রদান র্শরন। শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,            ৯৬ েন র্ম কর্তকার মশধ্য প্রায় সর্শলই 

(94.8%) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক শ্রম অশির্ার ও শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর 

থাশর্ বশল মতামত প্রদান র্শরন। প্রর্ারান্তশর 81.2% এর মশত শ্রম আইন শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ এবং 

61.5% উপর্ারশভাগীর মশত শ্রশমশর্র স্বাস্থয সুরক্ষাশবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্।  

 

অপরশদশর্   -           ৪১ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার মশধ্য 87.8% উিরদাতার শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সম্পশর্ক 

এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক শ্রম অশির্ার ও শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ বশল মতামত প্রদান র্শরন।  

52.2% এর মশত শ্রম আইন শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্ এবং 53.6% নন-উপর্ারশভাগী শমি কলশভল র্ম কর্তকার 

মশত শ্রশমশর্র স্বাস্থয সুরক্ষা শবর্শয় প্রশিক্ষণ প্রদান র্শর থাশর্।  শবস্তাশরত বণ কনা শনশের সারশণ-7.২১ কত কদয়া হশলা- 



     54 

৭.২৯ নিল্প সম্পকব নিোেতি কথক্ষক প্রনিেণ প্রানপ্তর নর্ষক্ষের উপর মতামত 

সারশণ-7.২২ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রাশপ্তর শবর্শয়র শভশিশত কশ্রণী শবন্যাস  

মতামত            কমাট 

সংখ্যা িতর্রা হার সংখ্যা িতর্রা হার 

শ্রম অশির্ার শবর্শয় 
35 38.5% 35 38.5% 

শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব সম্পশর্ক 26 28.6% 26 28.6% 

শ্রশমশর্র স্বাস্থয সুরক্ষাশবর্শয় 27 29.7% 27 29.7% 

সামাশের্ শনরাপিা শবর্শয় 11 12.1% 11 12.1% 

র্ারখানার পশরশবি শবর্শয় 15 16.5% 15 16.5% 

উপশরর সবগুশলা 54 59.3% 54 59.3% 

           n=৯১)     

 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত কমাট ৯১ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার সাশথ 

আশলািনার মাধ্যশম তাশদর র্াছ কথশর্ প্রশিক্ষশণর শবর্য় সম্পশর্ক তথ্য সংগ্রহ র্রা হয়। এশক্ষশত্র এর্ই উিরদাতা এর্াশির্ 

শবর্শয় তাশদর মতামত প্রদান র্শরন। শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত  ৯১ েন র্ম কর্তকার মশধ্য  

(38.5%%) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর র্ম কর্ান্ড সম্পশর্ক শ্রম অশির্ার শবর্শয়, ও 28.6% শ্রশমশর্র দাশয়ত্ব শবর্শয়, 

29.7% শ্রশমশর্র স্বাস্থয সুরক্ষাশবর্শয়, 16.5% র্ারখানার পশরশবি শবর্শয়, 12.1% সামাশের্ শনরাপিা শবর্শয় প্রশিক্ষণ 

প্রদান র্শর থাশর্ বশল মতামত প্রদান র্শরন। এবং 59.3%            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত  উপশরাক্ত সবগুশলা শবর্শয়র 

র্থা উশেখ র্শরন। শবস্তাশরত বণ কনা  সারশণ-7.২২ কত কদয়া হশলা। 

৭.৩০ নিল্প সম্পকব নিোেতি কথক্ষক প্রনিেণ গ্রহক্ষণর পর  কারখািা ব্যর্স্থাপিাে কতটুকু পনরর্তবি এক্ষসক্ষে এব্যপাক্ষর মতামত 

 
 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শবশভন্ন র্ারখানায় র্ম করত কমাট ৯১ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার সাশথ 

আশলািনার মাধ্যশম োনা র্ায় কর্,  শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ প্রশিক্ষণ গ্রহশণর পর তা র্াশে লাশগশয় র্ারখানা 

ব্যবস্থাপনায় কবি পশরবতকন এশসশছ । তথ্য শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,            প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত  ৯১ েন র্ম কর্তকার মশধ্য 

(26.4%%) এর মশত র্ারখানা ব্যবস্থাপনায় অশনর্ পশরবতকন এশসশছ, 45.1% এর মশত কমাটামুটি এবং অবশিষ্ট 

28.6% এর মশত সামান্য পশরবতকন এশসশছ বশল মতামত প্রদান র্শরন। শবস্তাশরত বণ কনা  শিত্র-7.১0 কত কদয়া হশলা।  
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৭.৩১  কারখািার নিরাপদ কম ব পনরক্ষর্ি ততরীক্ষত নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির ভূনমকার প্রক্ষোজি সম্পনকবত মতামত  

 

 

 

র্ারখানার শনরাপদ র্ম ক পশরশবি ততরীশত শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তশনর ভূশমর্ার প্রশয়ােশনর উপর র্ারখানা প্রশতষ্ঠাশন 

র্ম করত শবশভন্ন র্যাটাগশরর ১৫০ েন শমি কলশভল র্ম কর্তকার সাশথ আশলািনার মাধ্যশম তাশদর র্াছ কথশর্ তথ্য সংগ্রহ 

র্রা হয়। প্রাপ্ত তথ্য শবশের্শণ কদখা র্ায় কর্,            ১00 েন র্ম কর্তকার মশধ্য প্রায় সর্শলই (9৫.0%) শিল্প সম্পর্ক 

শিক্ষায়তন এর ভুশমর্ার  প্রশয়ােন আশছ বশল মতামত প্রদান র্শরন এবং  খুবই অল্প সংখ্যর্ মাত্র  5.0%  শিল্প সম্পর্ক 

শিক্ষায়তন এর ভুশমর্ার  প্রশয়ােন নাই বশল মতামত প্রদান র্শরন । অপরশদশর্   -           ৫০ েন শমি কলশভল 

র্ম কর্তকার মশধ্য 8০.0% উিরদাতা র্ারখানার শনরাপদ র্ম ক পশরশবি ততরীশত শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর ভুশমর্ার  

প্রশয়ােন আশছ বশল মতামত প্রদান র্শরন এবং বার্ী  ২০.0% শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর ভুশমর্ার  প্রশয়ােন নাই বশল 

মতামত প্রদান র্শরন । শবস্তাশরত বণ কনা শিত্র-7.১১ কত কদয়া হশলা। 

৭.৩২  নিল্প সম্পকব নিোেতি এর্ং শ্রম কল্যাণ এর দুর্ বল নদক সম্পক্ষকব আপিার মতামত  

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর দুব কল শদর্ সম্পশর্ক উপর্ারশভাগী ও নন-উপর্ারশভাগী উিরদাতাশদর 

মতামত োনশত িাইশল সবশিশয় কবশি উিরদাতা 50.3% প্রশিক্ষশণর ভাতা র্ম এবং শরশেিশমন্ট এর সুশর্াগ কনই এবং 

49.7% সব সময় িাঃ থাশর্না এবং কমশিশসশনর পর্ কাপ্ততা কনই বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। এছাড়াও 39.4% উিরদাতার 

মশত দক্ষ প্রশিক্ষর্ র্ম/ নাই, 25.5% এর মশত কর্ন্দ্রগুশলা আধুশনর্ায়ন নয় ও েনবল র্ম, 30.4% প্রশিক্ষশণ 

কমশটশরয়াল সরবরাহ র্রা হয় না এবং প্রশিক্ষণ পরবতী কর্ান ফশলাআপ নাই এবং 16.1% কর্ন্দ্র গুশলাশত শিিশবশনাদশনর 

পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা কনই বশল মতামত ব্যক্ত র্শরন। শবস্তাশরত বণ কনা শনশের সারশণ-7.২৩ কত  কদয়া হশলা। 

      উপর্ারশভাগী নন-উপর্ারশভাগী কমাট 

           হ              হ              হ   

1 194 53.5 79 44.০ 273 50.3 

2 168 46.4 101 56.০ 269 49.7 

3 146 40.2 68 37.9 214 39.4 

4 80 22.1 58 32.2 138 25.5 

5 118 32.5 47 26.2 165 30.4 

6 52 14.4 35 19.4 87 16.1 

(এর্াশির্ উির) n=542 

     
 

1.  প্রশিক্ষশণর ভাতা র্ম এবং শরশেিশমন্ট এর সুশর্াগ কনই ।   2. সব সময় িাঃ থাশর্না এবং কমশিশসশনর পর্ কাপ্ততা কনই । 

3.দক্ষ প্রশিক্ষর্ র্ম/ নাই ।    4.কর্ন্দ্রগুশলা আধুশনর্ায়ন নয় ও েনবল র্ম ।   

 5.প্রশিক্ষণশন কমশটশরয়াল সরবরাহ র্রা হয় না এবং পরবতী ফশলাআপ নাই।   ৬। শিিশবশনাদশনর পর্ কাপ্ত ব্যবস্থা কনই। 

 



     56 

সপ্তম অধ্যায়  

প্রর্শল্পর সবলতা (Strength), দুব কলতা (Weakness), সুশর্াগ (Opportunity) এবং 

ঝুঁশর্ (Threat) সমূহ পর্ কাশলািনা 

কর্ক্ষহতু প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর কভৌত অর্কাঠাক্ষমা 

সংস্কার এর্ং প্রক্ষোজিীে র্ন্ত্রপানত ক্রে ও সরর্রাক্ষহর মােক্ষম প্রদত্ত প্রনিেণ ও কসর্াসমূহ আক্ষরা বৃনি করা এর্ং 

কার্ বক্রমসমূহক্ষক আক্ষরা সমক্ষোপক্ষর্ািী ও িনতিীল করা হক্ষেক্ষে সুতরাং প্রকক্ষল্পর SWOT নর্ক্ষেষক্ষণ অনধদপ্তক্ষরর 

আনুসাংনিক নকছু নর্ষে আক্ষলাচিাে চক্ষল এক্ষসক্ষে। 

প্রকক্ষল্পর সর্লতা (Strength)  র্া ইনতর্াচক নদকসমূহঃ 

১। উক্ত প্রকক্ষল্পর আওতাে ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর কভৌত অর্কাঠাক্ষমা সংস্কার 

করার ফক্ষল জরাজীণ ব ও প্রাে ব্যর্হার অনুপক্ষর্ািী নকছু ভর্ি ব্যর্হার উপক্ষর্ািী হক্ষেক্ষে।  

২। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি গুক্ষলাক্ষত আসর্ার্পত্র, নচত্ত-নর্ক্ষিাদি ও কেিিারী সামগ্রী ইতযানদ 

সরর্রাহ করাে প্রদত্ত প্রনিেণ ও নচত্ত নর্ক্ষিাদিমূলক কসর্াসমূহ পূক্ষর্ বর তুলিাে বৃনি কপক্ষেক্ষে। 

৩। উক্ত প্রকক্ষল্পর আওতাে প্রনিেক্ষণর ফক্ষল কম বক্ষেক্ষত্র আচরণ ও শৃঙ্খলা, কপিািত স্বাস্থয, নিরাপত্তা সম্পনকবত 

নর্নধনর্ধাি ও শ্ররনমক্ষকর দানেত্ব ও কতবব্য, শ্ররনমক্ষকর মজুরী ও ইহার পনরক্ষিাধ সম্পনকবত নর্নধনর্ধাি, পনরর্ার 

পনরকল্পিা, প্রসূনত কল্যাণ সুনর্ধা, দুর্ বেিাজনিত কারক্ষণ জখক্ষমর জন্য েনতপূরণ সংক্রান্ত নর্নধনর্ধাি, কম বর্ন্টা ও ছুটি 

সম্পনকবত নর্নধনর্ধাি, নিল্প সম্পকব, নিরাপদ কম ব পনরক্ষর্ি সৃনষ্টক্ষত শ্রনমকক্ষদর দানেত্ব ও কতবব্য, নিক্ষল্পর 

উৎপাদিিীলতা বৃনিক্ষত শ্রনমকক্ষদর ভূনমকা, প্রাথনমক স্বাস্থয পনরচর্ বা ইতযানদ নর্ষক্ষে অর্িত ও সক্ষচতিতা বৃনি 

পাওোে জীর্িমাক্ষির উপর ইনতর্াচক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে। 

৪। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল ককন্দ্র গুক্ষলাক্ষত র্ন্ত্রপানত ও ঔষধ সামগ্রী সরর্রাহ করার ফক্ষল এর মােক্ষম নচনকৎসা 

কসর্া পূক্ষর্ বর তুলিাে বৃনি কপক্ষেক্ষে। 

৫। প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল শ্রমকল্যাণ ককন্দ্র ও নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির কার্ বক্রক্ষম িনতিীলতা নকছুো বৃনি কপক্ষেক্ষে। 

৬। ককন্দ্রগুক্ষলার অর্কাঠাক্ষমা সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির ফক্ষল শ্রনমকক্ষদর প্রনিেণ গ্রহক্ষণ উৎসাহ কর্ক্ষড়ক্ষে এর্ং শ্রনমকরা 

শ্রম আইি সম্পক্ষকব অর্িত হওোে প্রনতষ্ঠাক্ষির কম বপনরনধ বৃনি কপক্ষেক্ষে এোড়াও প্রনিেণ কিোে শ্রনমকক্ষদর পনরর্ার 

পনরকল্পিা নসিান্ত গ্রহণও সহজ হক্ষে । 

প্রকক্ষল্পর দুর্ বল (Weakness) র্া কিনতর্াচক নদকসমূহঃ 

 

১। প্রকক্ষল্পর ককাি কর্জলাইি োনি/ কর্ঞ্চমাকব/ নফনজনর্নলটি োনি নরক্ষপাে ব িাই। এর ফক্ষল কর্জলাইি এর সাশথ প্রর্ল্প 

বাস্তবায়শনর পরবতী তুলনামূলর্ পাথ কর্য বা প্রকক্ষল্পর প্রভার্ মূল্যােক্ষির নর্ষেটি সুনিনদ বষ্টভাক্ষর্ উপস্থাপন করা র্াক্ষেিা।  

২। কর্সকল কভৌত অর্কাঠাক্ষমা সংস্কার করা হক্ষেক্ষে তার অনধকাংিই কেকসই ও দীর্ বস্থােী হেনি। প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে 

খুর্ই কম কমরামত ও সংস্কার কাজ করা হক্ষেক্ষে। ককক্ষন্দ্রর নেনলং, কদোক্ষলর প্লাোর/ রং, কসনিোরী নফটিংস, তর্দুযনতক 

নফটিংস, জািালার গ্লাস, েেক্ষলক্ষের োইলস ও নফটিংস, পানির লাইি ইতযানদ কর্নিরভাি সংস্কাক্ষরর নকছুনদি পক্ষরই 

িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে।  

৩।  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি গুক্ষলাক্ষত প্রনিেণ ভাতা খুর্ই কম নেল এর্ং নরক্ষিিক্ষমন্ট এর 

ককাি ব্যর্স্থা নেল িা। প্রনিেণ পরর্তী প্রনিেক্ষণর ফলাফক্ষলর উপর নফিব্যাক কিোর ককাি ব্যর্স্থা র্া করকি ব 

পনরলনেত হেনি। 

৪। ঔষধ সরর্রাহ প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে কম নেল। ককন্দ্র গুনলক্ষত জরুরী প্রক্ষোজক্ষিও করািী ভনতবর ব্যর্স্থা িাই, র্াচ্চাক্ষদর 

নচনকৎসার পর্ বাপ্ত সুক্ষর্াি সুনর্ধা িাই। 
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৫। শ্রনমকক্ষদর স্বাস্থযক্ষসর্া প্রদাক্ষণ সার্ বেনণক িাক্তাক্ষরর ব্যর্স্থা রাখা হেনি। ককন্দ্র গুক্ষলাক্ষত ককাি িাস ব কিই, কেক্ষের  

ব্যর্স্থা এর্ং কর্ক্ষির ব্যর্স্থা কিই। 

৬। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির চানহদা অনুর্ােী আধুনিকােক্ষির কাজ করা হেনি।  আনধকাংি 

কেনিং হল গুক্ষলা আধুনিনককরি করা হেনি। 

৭। শ্রমকল্যাণ ককন্দ্রসমূক্ষহর অনধকাংি কম বকতবা/কম বচারী কষ্টিক্ষি অর্স্থাি িা করার কারক্ষণ ককাোে বারগুক্ষলার প্রাে সর্ই 

অব্যর্হ্রত অর্স্থাে খানল পক্ষড় আক্ষে ফক্ষল ক্রক্ষমই কসগুক্ষলা র্সর্াক্ষসর অনুপক্ষর্ািী হক্ষে পড়ক্ষে। 

৮। কর্নিরভাি শ্রম কল্যাণ ককক্ষন্দ্রর এনরোর কভতর আিাো জক্ষে আক্ষে, অপনরষ্কার ও অপনরেন্ন পনরক্ষর্ি নর্রাজ 

করক্ষে র্া স্বাস্থযকর িে । 

৯। প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পরর্তীক্ষত এর সুফল ধক্ষর রাখার জন্য ককাি কমইিটিক্ষিন্স কপ্রাগ্রাম/ ফক্ষলাআপ প্রগ্রাম হাক্ষত কিো 

হেনি।  

প্রকক্ষল্পর সুক্ষর্াি (Opportunity) সমূহঃ 

১। উক্ত প্রকক্ষল্পর আওতাে ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর কভৌত অর্কাঠাক্ষমা সংস্কার 

করার ফক্ষল জরাজীণ ব ও প্রাে ব্যর্হার অনুপক্ষর্ািী ভর্ি গুক্ষলা ব্যর্হাক্ষরর সুক্ষর্াি ততরী হক্ষেক্ষে।  

২। প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি গুক্ষলাক্ষত আসর্ার্পত্র, নচত্ত নর্ক্ষিাদি ও কেিিারী 

সামগ্রী ইতযানদ সরর্রাহ করাে প্রদত্ত প্রনিেণ ও নচত্ত নর্ক্ষিাদিমূলক কসর্াসমূহ বৃনির সুক্ষর্াি ততরী হক্ষেক্ষে।  

৩। কেনিং এর ফক্ষল শ্রনমকক্ষদর পুক্ষর্ বর তুলিাে সক্ষচতিতা, কম বেমতা, দেতা ও স্বাস্থয- সুরোর অনধকার রোর  

নর্ষক্ষে অনধকতর সুক্ষর্াি সৃনষ্ট হক্ষেক্ষে।  

৩। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল ককন্দ্র গুক্ষলাক্ষত র্ন্ত্রপানত ও ঔষধ সামগ্রী সরর্রাক্ষহর ফক্ষল এর মােক্ষম অনধকতর 

নচনকৎসা কসর্া প্রদাক্ষির সুক্ষর্াি সৃনষ্ট হক্ষেক্ষে ।  

৪। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির কার্ বক্রক্ষম িনতিীলতা বৃনির সুক্ষর্াি 

ততরী হক্ষেক্ষে। 

প্রকক্ষল্পর ঝুঁনক (Threat ) সমূহঃ 

 

১। সংস্কারকৃত নকছু ভর্ক্ষির োঁদ, ওোল, কলাম ও র্ীক্ষম ফাঁেল কদখা নদক্ষেক্ষে তাই কর্ ককাি সমে এসর্ ভর্ি সম্পূি ব 

েনতগ্রস্থ হওোর আিংকা রক্ষেক্ষে।  

 

২। অনধকাংি ভর্িগুক্ষলা অতযন্ত পুরাক্ষিা হওোে এগুলু সংস্কার ও কমরামত করা সক্ষেও এর স্থােীত্ব কর্নিনদি থাক্ষকিা 

এর্ং র্ার র্ার সংস্কাক্ষরর জন্য আনথ বক েনত সানধত হে।  

৩।  ককন্দ্র গুনলক্ষত প্রনিেণ ভাতা খুর্ই কম এর্ং নরক্ষিিক্ষমন্ট এর ককাি ব্যর্স্থা িা থাকাে শ্রনমকক্ষদর প্রনিেক্ষণ অংি 

গ্রহক্ষণর আগ্রহ ও উপনস্থনত কক্ষম র্াওোর আিংকা রক্ষেক্ষে।  

৪। নিেনমত িাক্তার িা থাকাে এর্ং ঔষক্ষধর অপ্রতুলতার কারক্ষণ ককন্দ্র গুনল হক্ষত শ্রনমকক্ষদর স্বাস্থযক্ষসর্া প্রদাক্ষির  

উপক্ষর্ািীতা কক্ষম কর্ক্ষত পাক্ষর।  

৪। শ্রমকল্যাণ ককন্দ্রসমূক্ষহর অনধকাংি কম বকতবা/কম বচারী কষ্টিক্ষি অর্স্থাি িা করার কারক্ষণ ককাোে বারগুক্ষলা দীর্ বনদি 

অব্যর্হ্রত অর্স্থাে পক্ষড় থাকাে ক্রক্ষমই কসগুক্ষলা র্সর্াক্ষসর অনুপক্ষর্ািী হওোর আিংকা রক্ষেক্ষে। 

৫। কর্নিরভাি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এলাকাে আিাো জক্ষে আক্ষে, অপনরষ্কার ও অপনরেন্ন পনরক্ষর্ি নর্রাজ করক্ষে র্া 

স্বাস্থযঝুঁনকর কারণ হক্ষত পাক্ষর। 
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অষ্টম অধ্যায় 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তশথ্যর পর্ কশবক্ষণ (Findings) এবং সুপাশরিসমুহ (Recommendations) 

 

প্রর্শল্পর প্রভাব মুল্যায়শন প্রাপ্ত প্রিান প্রিান পর্ কশবক্ষণ (Major Findings): 

১।  নর্ক্ষেষক্ষি কদখা র্াে কর্, নিনপনপ অনুসাক্ষর প্রকক্ষল্পর                    জুলাই ০১, ২০১২        ৩০, 

২০১৫ র্া ১ম র্ার              ৩     (০.০৮৩%)                ৩০, ২০১৫ কত সমাপ্ত হক্ষেক্ষে এর্ং প্রকল্প 

ব্যে  ১২১৫.০০ লে োকা কথক্ষক কক্ষম ১০৯৮.০২ লে োকা অথ বাৎ ১১৬.৯৮ লে োকা (৯.৬৩%) হ্রাস কপক্ষেক্ষে।  

২। প্রকক্ষল্পর আওতাে ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি এর কভৌত অর্কাঠাক্ষমা সংস্কার করা  

হক্ষেক্ষে র্াক্ষদর অনধকাংক্ষির অর্স্থাই ভাল িে। সংস্কারকৃত অনধকাংি ভর্ক্ষির োঁদ, ওোল, কলাম ও র্ীক্ষম 

ফাঁেল/িযাম্প কদখা নদক্ষেক্ষে এর্ং নকছু ককক্ষন্দ্রর টিক্ষির চাল ও নেনলং িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে।  

৩। সংস্কারকৃত কর্নিরভাি (প্রাে ৯০%) ককক্ষন্দ্রর প্লাোর/রং, কসনিোরী নফটিংস, তর্দুযনতক নফটিংস, জািালার গ্লাস, 

েেক্ষলক্ষের োইলস ও নফটিংস, পানির লাইি ইতযানদ নিম বাণ/ সংস্কাক্ষরর নকছুনদি পক্ষরই িষ্ট হক্ষে নিক্ষেক্ষে । সংস্কার ও 

আধুনিকােক্ষির কাজ চানহদা মানফক পনরপূণ বরূক্ষপ সম্পন্ন করা হেনি। আনধকাংি কেনিং হল আধুনিকীকরি করা হেনি। 

৪। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি গুক্ষলাক্ষত আসর্ার্পত্র, নচত্ত-নর্ক্ষিাদি ও কেিিারী সামগ্রী ইতযানদ 

সরর্রাহ করাে (৯৭.0% উিরদাতার মশত) প্রদি প্রশিক্ষণ এবং (১৭.০% উিরদাতার মশত) শিি নর্ক্ষিাদিমূলক 

কসর্াসমূহ পূক্ষর্ বর তুলিাে বৃনি কপক্ষেক্ষে। 

৫। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল ককন্দ্র গুক্ষলাক্ষত র্ন্ত্রপানত ও ঔষধ সামগ্রী সরর্রাহ র্রার ফশল (81.2% উপর্ারশভাগীর 

মশত) শিশর্ৎসা কসবা পূশব কর তুলনায় বৃশি কপশয়শছ। 

৬। শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র হশত প্রশিক্ষশণর ফশল ৯৭.৪% উপর্ারশভাগীর লাভ হশয়শছ এবং এশদর মশধ্য ৫ শদন কময়াশদ 

৮৬.০%, ৭শদন কময়াশদ 8.০% এবং ৬.০% অন্যান্য শবশভন্ন কময়াশদ প্রশিক্ষণ গ্রহণ র্শর লাভবান হশয়শছন। 

৭। উপর্ারশভাগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রশমর্শদর মশধ্য (৪৪.৩%) মশন র্শরন প্রশিক্ষশণর মান খুবইভাল শছল, (৪০.২%) এর 

মশত প্রশিক্ষশণর মান ভাল শছল  এবং  (১৫.৫%) এর মশত প্রশিক্ষশণর মান কমাটামুটি ভাল শছল।  

৮। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি কথক্ষক প্রনিেক্ষণর ফক্ষল কম বক্ষেক্ষত্র আচরণ ও শৃঙ্খলা, কপিািত 

স্বাস্থয, নিরাপত্তা সম্পনকবত নর্নধনর্ধাি ও শ্ররনমক্ষকর দানেত্ব ও কতবব্য, শ্ররনমক্ষকর মজুরী সম্পনকবত নর্নধনর্ধাি, পনরর্ার 

পনরকল্পিা, প্রসূনত কল্যাণ সুনর্ধা, দুর্ বেিাজনিত কারক্ষণ জখক্ষমর জন্য েনতপূরণ সংক্রান্ত নর্নধনর্ধাি, কম বর্ন্টা ও ছুটি 

সম্পনকবত নর্নধনর্ধাি, নিল্প সম্পকব, নিরাপদ কম ব পনরক্ষর্ি সৃনষ্টক্ষত শ্রনমকক্ষদর ও ব্যর্স্থাপিা কম বকতবাক্ষদর দানেত্ব ও 

কতবব্য, নিক্ষল্পর উৎপাদিিীলতা বৃনিক্ষত শ্রনমকক্ষদর ভূনমকা, প্রাথনমক স্বাস্থয পনরচর্ বা ইতযানদ নর্ষক্ষে অর্িত ও 

সক্ষচতিতা বৃনি পাওোে জীর্িমাক্ষির উপর ইনতর্াচক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে। 

৯। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ফক্ষল শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির কার্ বক্রক্ষম িনতিীলতা নকছুো বৃনি 

কপক্ষেক্ষে। শর্ন্তু সশরর্াবাড়ী, ফুসকুশড় এবং িমশির নগর শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর কসবা র্ার্ কক্রম প্রায় বন্ধ রশয়শছ। িাক্তার 

সংর্ট এবং আিপাশির র্লর্ারখানা বন্ধ থার্ার র্ারশন কসবা র্ার্ কক্রম ব্যহত হশচ্ছ। 

১০। ককন্দ্রগুক্ষলার অর্কাঠাক্ষমা সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির ফক্ষল শ্রনমকক্ষদর প্রনিেণ গ্রহক্ষণর উৎসাহ নকছুো বৃনি কপক্ষেক্ষে 

এর্ং শ্রনমকরা শ্রম আইি সম্পক্ষকব অর্িত হওোে প্রনতষ্ঠাক্ষির কম বপনরনধ বৃনি কপক্ষেক্ষে এোড়াও প্রনিেণ কিোে 

শ্রনমকক্ষদর পনরর্ার পনরকল্পিা নসিান্ত গ্রহণও সহজ হক্ষে এর্ং উপকারক্ষভািী শ্রনমকক্ষদর মক্ষে (৭১.৮%) পনরর্ার 

পনরকল্পিার কেক্ষত্র পিনত ব্যর্হার করক্ষেি। 
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১১। ককন্দ্র সমূক্ষহর প্রনিেণ ভাতা খুর্ই অপর্ বাপ্ত নেল এর্ং নরক্ষিিক্ষমন্ট এর ককাি ব্যর্স্থা নেল িা। প্রনিেণ পরর্তী 

প্রনিেক্ষণর ফলাফক্ষলর উপর নফিব্যাক কিোর ককাি ব্যর্স্থা র্া করকি ব পনরলনেত হেনি। 

১২। ঔষধ সরর্রাহ প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে কম নেল। ককন্দ্র গুনলক্ষত জরুরী প্রক্ষোজক্ষিও ককাি করািী ভনতবর ব্যর্স্থা িাই, 

মনহলা শ্রনমক ও র্াচ্চাক্ষদর নচনকৎসার নর্ক্ষিষ ও পর্ বাপ্ত সুক্ষর্াি সুনর্ধা িাই। 

১৩। শ্রনমকক্ষদর স্বাস্থয কসর্া প্রদাক্ষণ সার্ বেনণক িাক্তাক্ষরর ও িাক্ষস বর ব্যর্স্থা রাখা হেনি। 

১৪। শ্রমকল্যাণ ককন্দ্রসমূক্ষহর অনধকাংি কম বকতবা/কম বচারী কষ্টিক্ষি অর্স্থাি িা করার কারক্ষণ ককাোে বারগুক্ষলা দীর্ বনদি 

অব্যর্হ্রত অর্স্থাে খানল পক্ষড় আক্ষে এর্ং ক্রক্ষমই কসগুক্ষলা র্সর্াক্ষসর অনুপক্ষর্ািী হক্ষে পড়ক্ষে।  

১৫। পনরদি বক্ষি কদখা র্াে কর্ নকছু নকছু ককক্ষন্দ্র কসর্া কার্ বক্রম খুর্ই কম র্া র্ন্ধ রক্ষেক্ষে, শ্রনমকরা কসর্া নিক্ষত আক্ষসিা  

কর্মি সনরষার্ানড়, িমক্ষসর িির, ফুসকুনড় শ্রমকল্যাণ ককন্দ্র উক্ষেখক্ষর্াগ্য। 

১৬। কর্নিরভাি শ্রমকল্যাণ ককন্দ্র এলাকাে আিাো জক্ষে আক্ষে, অপনরষ্কার ও অপনরেন্ন পনরক্ষর্ি নর্রাজ করক্ষে ।  

১৭। প্রকল্প র্াস্তর্ােি পরর্তী এর সুফল ধক্ষর রাখার জন্য ককাি কমইিটিক্ষিন্স কপ্রাগ্রাম/ ফক্ষলাআপ কপ্রাগ্রাম হাক্ষত কিো 

হেনি। জািা র্াে অক্ষিক কারখািাে শ্রনমকরা ন্যযিতম মজুনর হক্ষত র্নঞ্চত হক্ষেি। 

১৮। প্রর্শল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূশহর মালামাল এবং শনম কাণ সংক্রান্ত কমাট ২০টি প্যাশর্শের মশধ্য সাব-লটসহ ২২টি 

প্যাশর্শের ক্রয় সংক্রান্ত নশথ পর্ কাশলািনায় কদখা র্ায় কর্ মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত ৯টি প্যাশর্শের সব র্য়টির ক্রয় 

র্ার্ কক্রম র্ােকশদিকৃত দর অনুর্ায়ী সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। পূতকর্াে ক্রয় সংক্রান্ত ১১টি প্যাশর্শের আওতায় লটসহ  

১৩টি প্যাশর্শের মশধ্য ৬টি প্যাশর্শের র্ােকাশদশির শবপরীশত সামান্য র্ম মূশল্য  র্াে সম্পন্ন র্রা হশয়শছ এবং 

বার্ী ৭ টি প্যাশর্শের ক্রয় র্ার্ কক্রম র্ােকশদিকৃত দর অনুর্ায়ী সম্পন্ন র্রা হশয়শছ। ক্রয় র্ার্ কক্রশম শপশপএ ২০০৬ 

এবং শপশপআর ২০০৮ এর শনশদ কিনার ব্যতযয় পশরলশক্ষত হয়শন।  

১৯। এই আক্ষলাচয প্রকক্ষল্পর ককাি কর্ঞ্চমাকব/ কর্জলাইি োনি/ নফনজনর্নলটি োনি নরক্ষপাে ব এর্ং Exit Plan পাওো 

র্াে িাই।  

 

সুপাশরিমালা (Recommendations): 
 

১। সংস্কারকৃত অনধকাংি ভর্িগুক্ষলা অতযন্ত পুরাক্ষিা হওোে এগুক্ষলা র্ার র্ার সংস্কাক্ষরর পনরর্ক্ষতব প্রক্ষোজিীে পরীো 

নিরীো কক্ষর পুিঃনিম বাণ করা কর্ক্ষত পাক্ষর অথর্া ভনর্ষ্যৎ চানহদা নর্ক্ষর্চিাে ককক্ষন্দ্রর খালী জােিাে িতুি ভর্ি নিম বাণ 

করা কর্ক্ষত পাক্ষর ; 

২। শ্রম অনধদপ্তর হক্ষত কর্ পনরমাণ ঔষধ সরর্রাহ করা হে তার পনরমাণ বৃনি কক্ষর শ্রনমকক্ষদর স্বাস্থযক্ষসর্া নিনিত 

করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা কর্ক্ষত পাক্ষর; 

৩। শ্রমকল্যাি ককন্দ্রসমূহ কথক্ষক র্াক্ষত শ্রনমকরা প্রক্ষোজক্ষি জরুনর স্বাস্থযক্ষসর্া কপক্ষত পাক্ষর কস জন্য ককন্দ্রসমূক্ষহ নকছু 

কর্ক্ষির ব্যর্স্থা করা, িাস ব নিক্ষোি এর্ং িাক্তারক্ষদর নিেনমত ও নিধ বানরত সমে ককক্ষন্দ্র থাকার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা;  

৪। ককন্দ্রসমূক্ষহ কেক্ষের নুযিতম সুক্ষর্ািসহ িভ বর্নত মনহলা শ্রনমকক্ষদর এর্ং নিশু র্াচ্চাক্ষদর নচনকৎসার পর্ বাপ্ত সুক্ষর্াি 

সুনর্ধা প্রদাক্ষির ব্যর্স্থা গ্রহণ করা দরকার ; 

৫। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্রসমূহ এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি হক্ষত প্রদত্ত প্রনিেক্ষণর ভাতা বৃনি ও প্রনিেণকালীি 

নরক্ষিিক্ষমন্ট এর ব্যর্স্থা গ্রহণ করা কর্ক্ষত পাক্ষর; 
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৬। কারখািা ব্যর্স্থাপিা প্রনতনিনধক্ষদর প্রনিেক্ষণ অংিগ্রহণ নিনিত করক্ষত এর্ং তাক্ষদর একাউনন্টনর্নলটি র্াড়াক্ষত শ্রম 

কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি এর                   ও             প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা করা র্াক্ষত 

কক্ষর অল্প সমক্ষে অনধক উপকারক্ষভািীক্ষদর সুনর্ধা প্রদাি করা র্াে এর্ং কারখািা গুক্ষলার সাক্ষথ ককন্দ্রসমূক্ষহর সম্পৃক্ততা 

ও সহক্ষর্ানিতা বৃনি পাে; 

৭। ইসুযনভনত্তক নর্স্তানরত কেনিং ম্যানুোল ততরী করা এর্ং নরক্ষসাস ব পারসি ততরীর জন্য TOT পনরকল্পিা গ্রহণ ও তা 

র্াস্তর্ােক্ষির ব্যর্স্থা করা দরকার। শ্রমকল্যাি ককন্দ্র সমূহ হক্ষত প্রদত্ত প্রনিেক্ষণর ফলাফক্ষলর ফক্ষলাআপ দরকার এক্ষেক্ষত্র 

আংনিক        এর্ং পরর্তী                                   ;  

৮। প্রনতটি নিল্প এলাকাে শ্রনমক্ষকর সংখ্যা জরীপ কক্ষর আনুপানতক হাক্ষর শ্রমকল্যাণ ককন্দ্র গুনলর স্থাপিা ও সুক্ষর্াি 

সুনর্ধা এর্ং কসর্ার কেত্র র্াড়াক্ষিার জন্য পনরকল্পিা গ্রহণ করা দরকার। কর্ সকল ককক্ষন্দ্র কসর্া কার্ বক্রম খুর্ই কম র্া 

র্ন্ধ রক্ষেক্ষে (সশরর্াবাড়ী, ফুসকুশড় এবং িমশির নগর উশেখশর্াগ্য) এগুক্ষলার ব্যপাক্ষর প্রক্ষোজিীে ব্যর্স্থা গ্রহণ করা; 

৯। কদক্ষির নিল্প অঞ্চল গুক্ষলা নচনিত কক্ষর নর্ক্ষিষ কক্ষর ইক্ষকািনমক কজাি এলাকাে র্া তার নিকের্নতব িহক্ষর আরও 

নিল্প সম্পকব নিোেতি স্থাপক্ষির পনরকল্পিা গ্রহণ ও তা র্াস্তর্ােক্ষির ব্যর্স্থা করা; 

১০। নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির কার্ বক্রক্ষমর মাি ও তার ব্যপকতা র্াড়াক্ষিার লক্ষেয এক্ষক শুধুমাত্র প্রনিেণ কার্ বক্রক্ষম 

সীমার্ি িা করক্ষখ নিল্প িক্ষর্ষণা নর্ষক্ষে দানেত্ব প্রদাি করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা; 

১১। নিল্প সম্পকব নিোেতক্ষির TOT কার্ বক্রম বৃনির জন্য শ্রম, নিল্প, স্বাস্থয, নিো ও ধম ব মন্ত্রণালক্ষের কম বকতবাক্ষদর 

সম্পৃক্ত করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা, এতদ্ সংক্ষি নরক্ষসাস ব পাস বি নহক্ষসক্ষর্ নর্নভন্ন নর্শ্বনর্দ্যালে, উপক্ষদষ্টা প্রনতষ্ঠাি, এিনজও 

এর্ং নিল্প প্রনতষ্ঠাক্ষির অনভজ্ঞ কম বকতবাক্ষদর অন্তবভূক্ত করা কর্ক্ষত পাক্ষর;  

১২। শ্রমকল্যাণ ককন্দ্রসমূক্ষহ কম বকতবা/কম বচারীক্ষদর কষ্টিক্ষি অর্স্থাি করার প্রক্ষোজিীে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুনর । 

পুরাতি ও ভঙ্গুর ককাোে বার গুক্ষলা পুিঃ নিম বাণ এর্ং আধুনিকােক্ষির প্রক্ষোজিীে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;  

১৩। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এলাকার আিাো ও আর্জবিা পনরষ্কার কক্ষর সুন্দর, পনরেন্ন ও স্বাস্থযকর পনরক্ষর্ি ততরীর ব্যর্স্থা 

করা সমীনচি হক্ষর্; 

১৪। প্রনতটি শ্রমকল্যাণ ককক্ষন্দ্র একজি শ্রমকল্যাণ কম বকতবা নিক্ষোক্ষির মােক্ষম সংনেষ্ট নর্ভাক্ষির সাক্ষথ সমন্বে ও 

সহক্ষর্ানিতার মােম শ্রনমকক্ষদর সুক্ষর্াি-সুনর্ধা নিনিতকরার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা। শ্রম মন্ত্রণালক্ষের নর্নভন্ন নর্ভাক্ষির 

মক্ষে সমন্বে (coordination)                                                    ও সহক্ষর্ানিতা 

বৃনির উক্ষদ্যাি গ্রহণ করা প্রক্ষোজি; 

১৫। সরকাক্ষরর র্াইক্ষরও শ্রনমকক্ষদর জন্য অনুদাি নহসাক্ষর্ ঔষধপত্র, নর্ক্ষিাদি সামগ্রী নিল্প প্রনতষ্ঠািগুক্ষলার কল্যাণ 

তহনর্ল কথক্ষক পাওোর জন্য উদ্বুি করক্ষত শ্রমকল্যাণ ককন্দ্র ও নিল্প সম্পকব নিোেতি উক্ষদ্যাি গ্রহণ করক্ষত পাক্ষর;  

১৬। প্রকক্ষল্পর অর্কাঠাক্ষমা চেি এর্ং তার নিম বাণকালীি ত্রুটি-নর্চুযনত পর্ বাক্ষলাচিাসহ গুণিতমাি র্জাে ও 

জর্ার্নদনহতা নিনিত করার জন্য ভনর্ষ্যক্ষত এ জাতীে প্রকল্প গ্রহক্ষণর কেক্ষত্র প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কানরিনর 

ব্যনক্তক্ষদর সমন্বক্ষে একটি মনিেনরং কসল িঠি করা প্রক্ষোজি; এর্ং 

১৭। প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পূক্ষর্ ব কর্জলাইি োনি/ কর্ঞ্চমাকব/ নফনজনর্নলটি োনি করা সমীনচি হক্ষর্। 
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স্থািীে পর্ বাক্ষে           কম বিালা 

গত 04 এশপ্রল ২০১৯ইং তাশরখ করাে বৃহস্পশতবার “৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও 

আধুশনর্ায়ন (১ম সংশিাশিত)” িীর্ কর্ প্রর্শল্পর স্থানীয় পর্ কাশয়র কম বিালা কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, কতেগাঁও শিল্প এলার্া, 

ঢার্া এর কট্রশনং হলরুশম অনুশষ্ঠত হয়। মতনর্নিমে কম বিালার কার্ বনর্র্রণী, উপনস্থত সদস্যবৃক্ষন্দর তানলকা এর্ং তাক্ষদর 

মতামতসমূহ নিক্ষন তুক্ষল ধরা হক্ষলা - 

  

  

 

স্থািীে পর্ বাক্ষের কম বিালার কার্ বনর্র্রণীঃ 

িত 04 এশপ্রল ২০১৯ইং তানরখ করাজ বৃহস্পশতবার সকাল ১০.৩০ র্টিকাে কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, কতেগাঁও শিল্প এলার্া, 

ঢার্া এর কট্রশনং হলরুশম স্থািীে পর্ বাক্ষের একটি মতনর্নিমে কম বিালা শুরু হে । কম বিালাে সভাপনতত্ব কক্ষরি জিার্ কমাঃ 

মশনরুজ্জামান, প্রর্ল্প পশরিালর্, ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম 

সংশিাশিত) িীর্ কর্ প্রর্ল্প। কম বিালাে প্রধাি অনতনথ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থত নেক্ষলি জিার্ েনাব কমাঃ আশমনুল হর্, পশরিালর্ (উপ 

সশিব), পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কসক্টর-৫, আইএমইশি, পশরর্ল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢার্া। কম বিালাে নর্ক্ষিষ অনতনথ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থত 

নেক্ষলি ১। জিার্ ন্যর কমাহাম্মদ কহাসাইিী, উপ পনরচালক, পনরর্ীেণ ও মূল্যােি কসক্টর-৫, আইএমইনি, পনরকল্পিা মন্ত্রণালে। 

২। িাঃ তসয়দা নুরুন নাহার, শসশনয়র কমশির্যাল অশফসার, কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, ঢার্া।   

উক্ত কম বিালাে শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর নর্নভন্ন কশ্রণীর কম বকতবািণ, নর্নভন্ন নিল্প-প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রনতনিনধবৃন্দ, িণপূতব অনধদপ্তক্ষরর 

প্রনতনিনধবৃন্দ, নর্নভন্ন কশ্রণীর স্থািীে/সাধারণ ব্যনক্তর্ি ব, নর্নভন্ন সংস্থার প্রনতনিনধবৃন্দ এর্ং নর্নভন্ন কপিাজীনর্ সংিঠক্ষির সদস্যবৃন্দ 

উপনস্থত নেক্ষলি (তানলকা সংযুনক্ত -১ কদো হক্ষেক্ষে) । প্রধাি অনতনথর স্বািত র্ক্তক্ষব্যর মােক্ষম কম বিালার কার্ বক্রম শুরু হে । 

সভার শুরুক্ষত পরামি বক সংস্থা এম আর কন্সালট্যান্টস্ এর ব্যর্স্থাপিা পনরচালক জিার্ কমাঃ মকবুল কহাক্ষসি প্রকল্প সম্পক্ষকব 

একটি সংনেপ্ত ধারণা কদি এর্ং পরামি বক সংস্থা কর্তবক এ র্ার্ৎকৃত প্রভার্ মূল্যােি কার্ বক্রক্ষমর উপর গৃহীত নর্নভন্ন কার্ বার্লীর 

উপস্থাপি কক্ষরি। আইএমইনির উপ-পনরচালক জিার্ ন্যর কমাহাম্মদ কহাসাইিী প্রভার্ মূল্যােি সমীোর উক্ষেশ্য ও কার্ বপনরনধ 

সম্পক্ষকব নর্স্তানরত আক্ষলাচিা কক্ষরি। পরর্তীক্ষত সভাপনত মক্ষহাদক্ষের অনুমনতক্রক্ষম কম বিালাে উপনস্থত সদস্যবৃক্ষন্দর কাে কথক্ষক 
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প্রকল্প সংনেষ্ট মতামত ও প্র্নম আহর্াি করা হে এর্ং উক্ত কম বিালা কথক্ষক মতামক্ষতর নভনত্তক্ষত প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপানরিসমূহ 

নিক্ষন সংনেপ্ত আকাক্ষর তুক্ষল ধরা হক্ষলা- 

স্থািীে পর্ বাক্ষের কম বিালা কথক্ষক মতামক্ষতর নভনত্তক্ষত প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপানরিসমূহঃ 

প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােি করা হক্ষেক্ষে। এর ফক্ষল প্রনিেণ 

সুনর্ধা, স্বাস্থযক্ষসর্া ও অন্যান্য নচত্তনর্ক্ষিাদিমূলক কসর্া বৃনি কপক্ষেক্ষে। সংস্কাক্ষরর ফক্ষল প্রাে ব্যর্হার অনুপক্ষর্ািী ককন্দ্রগুনল 

ব্যর্হারক্ষর্াগ্য হক্ষেক্ষে র্ক্ষল প্রকল্প পনরচালক ও শ্রমকল্যাি ককক্ষন্দ্র কম বকতবািণ উক্ষেখ কক্ষরি। 

এই প্রকক্ষল্পর আওতাে সৃষ্ট সুনর্ধানদ পনরচালিার জন্য িতুি জির্ক্ষলর প্রক্ষোজি নেল। িতুি জির্ল নিক্ষোক্ষির জন্য উর্ধ্বতি 

কর্তপক্ষের নিকে চানহদা পত্র কপরি করা হক্ষেনেল নকন্তু তাৎেনিকভাক্ষর্ জির্ল সরর্রাহ করা সম্ভর্ হেনি। 

শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির কার্ বক্রমসমূক্ষহর গুণিত র্জাে রাখার ব্যপাক্ষর প্রকল্প 

কর্তপে সমক্ষে সমক্ষে মনিেনরং কক্ষরক্ষে এর্ং গুণিতমাি র্জাক্ষের ব্যপাক্ষর প্রক্ষোজিীে ব্যর্স্থা নিক্ষত নপিনিউক্ষক নিক্ষদ বিিা প্রদাি 

করা হক্ষেক্ষে র্ক্ষল প্রকল্প পনরচালক্ষকর পে কথক্ষক র্লা হে।  

শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার এর্ং আধুনিকােক্ষির জন্য আধুনিক র্ন্ত্রপানত ক্রে ও সরর্রাক্ষহর মােক্ষম 

প্রনিেণক্ষসর্া, স্বাস্থয কসর্া ও নচত্তনর্ক্ষিাদি কসর্া বৃনি কপক্ষেক্ষে র্ক্ষল প্রকল্প পনরচালক ও শ্রমকল্যাি ককক্ষন্দ্র কম বকতবািণ উক্ষেখ 

কক্ষরি। প্রকল্প পরর্তীক্ষত সরকাক্ষরর রাজস্ব খাত কথক্ষক প্রনতটি ককক্ষন্দ্র ঔষধ ক্রক্ষের জন্য র্াক্ষজে র্রাে কদো হে এর্ং এক্ষসনন্সোল 

ড্রািস হক্ষত ককন্দ্র সমূক্ষহর ঔষধ ক্রে করা হে র্ক্ষল তথ্য পাওো র্াে। 

দে এর্ং স্বাস্থয ও সু-স্বাস্থযর্াি প্রনিনেত কমী র্া শ্রনমক িক্ষড় কতালার লক্ষেয এই প্রকক্ষল্পর কর্ি র্ড় ভূনমকা রক্ষেক্ষে। প্রকক্ষল্পর 

আওতাে ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির ফক্ষল নমি কলক্ষভল ফযাক্টনর ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং সরকারী 

কম বকতবা ও কম বচারীক্ষদর প্রনিেক্ষণর কেক্ষত্র ইনতর্াচক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে র্ক্ষল মতামত গৃহীত হে। 

এই প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রনমকক্ষদর শ্রম আইি, স্বাস্থয সুরো, পনরর্ার পনরকল্পিা, কারখািার পনরক্ষর্ি, শ্রনমক্ষকর অনধকার ইতযানদ 

নর্ষক্ষে প্রনিেণ কর্নি প্রদাি করা হে র্ক্ষল শ্রমকল্যাি ককক্ষন্দ্রর কম বকতবািণ উক্ষেখ কক্ষরি।  

শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র হক্ষত প্রনিেণ প্রাপ্ত শ্রনমকক্ষদর প্রনিেণ পরর্তীক্ষত নর্নভন্ন ধরক্ষণর প্রভার্ (কর্মি- কম বক্ষেক্ষত্র, পানরর্ানরক  ও 

সামানজক পনরক্ষর্ি ইতযানদ) পক্ষড়ক্ষে র্ক্ষল উপনস্থত শ্রম সংিঠক ও শ্রনমকক্ষিতািণ মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং 

নিল্প সম্পকব নিোেতি হক্ষত প্রদত্ত  প্রনিেণ ভাতা বৃনি এর্ং নরক্ষিিক্ষমক্ষন্টর ব্যর্স্থার ব্যপাক্ষর কজাড়াল দানর্ উত্থানপত হে।  

এই প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রনমকক্ষদর জন্য টিনভ, কযারাম, দািা, লুডু ভনলর্ল ইতযানদ এর্ং কপপার, র্ই, ম্যািানজি ইতযানদর ব্যর্স্থা 

রাখা হক্ষেক্ষে এর্ং নচত্তনর্ক্ষিাদক্ষি শ্রনমকক্ষদর উপর ইনতর্াচক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে র্ক্ষল মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। 

এই প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রনমকক্ষদর স্বাস্থয কসর্া প্রদাক্ষি নর্িামূক্ষল্য ঔষধ সরর্রাহ ও স্বাস্থয কসর্া নিনিত করা হক্ষেক্ষে নকন্তু ঔষধ 

সরর্রাহ আরও র্াড়াক্ষিা সহ কসর্া কার্ বক্রম আরও র্াড়াক্ষিা দরকার র্ক্ষল উপনস্থত শ্রনমক, শ্রম সংিঠক ও শ্রনমক কিতািণ 

মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। 

ককন্দ্রগুনলক্ষত স্বাস্থয কসর্া প্রদাক্ষি সার্ বেনণক িাক্তার র্া ককন্দ্রসমূক্ষহ জরুনর কসর্া প্রদাক্ষির জন্য ককাি কেে ও কর্ক্ষির ব্যর্স্থা িাই 

র্ক্ষল শ্রমকল্যাি ককক্ষন্দ্রর কম বকতবািণ উক্ষেখ কক্ষরি। মনহলা শ্রনমকক্ষদর এর্ং তাক্ষদর নিশু র্াচ্চাক্ষদর নচনকৎসার পর্ বাপ্ত সুক্ষর্াি 

সুনর্ধা ততনরর ব্যর্স্থা গ্রহক্ষণর উপর মতামত গৃহীত হে। 

শ্রনমকক্ষদর নুন্যতম মজুনর ও অন্যান্য ফযানসনলটি নিনিত করার জন্য শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র হক্ষত কারখািা মনিেনরং করা  এর্ং 

সরকাক্ষর উচ্চ পর্ বাক্ষে ব্যর্স্থা গ্রহক্ষণর জন্য পদক্ষেপ কিওোর ব্যপাক্ষর কারখািা শ্রনমক, শ্রম সংিঠক ও শ্রনমক কিতাক্ষদর পে 

কথক্ষক সুপানরি করা হে। 
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এফনজনি – শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র, নিল্প সম্পকব নিোেতি ও শ্রম অনধদপ্তক্ষরর নর্নভন্ন কশ্রণীর কম বকতবাক্ষদর সাক্ষথ 

FGD Guideline 

 

শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র, নিল্প সম্পকব নিোেতি ও শ্রম অনধদপ্তক্ষরর নর্নভন্ন কশ্রণীর কম বকতবাক্ষদর  কম বকতবাক্ষদর সাক্ষথ FGD    

                            সমূহ                  তুক্ষল ধরা     : 

  
 

১. প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােি করা হক্ষেক্ষে। এর ফক্ষল প্রনিেণ 

সুনর্ধা, স্বাস্থযক্ষসর্া ও অন্যান্য নচত্তনর্ক্ষিাদিমূলক কসর্া বৃনি কপক্ষেক্ষে। সংস্কাক্ষরর ফক্ষল প্রাে ব্যর্হার অনুপক্ষর্ািী ককন্দ্রগুনল 

ব্যর্হারক্ষর্াগ্য হক্ষেক্ষে।  

২.  এই প্রকক্ষল্পর আওতাে সৃষ্ট সুনর্ধানদ পনরচালিার জন্য িতুি জির্ক্ষলর প্রক্ষোজি নেল। িতুি জির্ক্ষলর জির্ল নিক্ষোক্ষির 

জন্য উধ বতি কর্তপক্ষের নিকে চানহদা পত্র কপরি করা হক্ষেনেল। 

৩. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির র্ার্ কক্রমসমূশহর গুণগত মান শছল।রাখার 

ব্যপাশর প্রর্ল্প র্তৃপক্ষ সমশয় সমশয় মশনটশরং র্শরশছ এবং গুণগত মান বোশয়র ব্যপাশর প্রশয়ােনীয় ব্যবস্থা শনশত 

শপিশিউশর্ শনশদ কিনা প্রদান র্রা হশয়শছ। 

৪. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার এর্ং আধুনিকােক্ষির জন্য আধুনিক র্ন্ত্রপানত ক্রে ও সরর্রাক্ষহর 

মােক্ষম প্রশিক্ষণশসবা, স্বাস্থয কসর্া ও শিিশবশনাদন কসর্া বৃনি কপক্ষেক্ষে।  

৫. এই প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রশমর্শদর শ্রম আইন, স্বাস্থয সুরক্ষা, পশরবার পশরর্ল্পনা, র্ারখানার পশরশবি, শ্রশমশর্র অশির্ার 

ইতযাশদ শবর্শয় প্রশিক্ষণ কবশি প্রদান র্রা হয়।  

৬. এই প্রর্শল্পর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রশমর্শদর পরবতীশত শবশভন্ন িরশণর প্রভাব (কর্মন- র্ম কশক্ষশত্র, পাশরবাশরর্, 

সামাশের্ ও সামাশের্ পশরশবি ইতযাশদ) পশড়শছ বশল  মশন হয়।  

৭. এই প্রর্শল্পর আওতায় শ্রশমর্শদর েন্য টিশভ, র্যারাম, দানা, লুডু ভশলবল ইতযাশদ এবং কপপার, বই, ম্যাগাশেন ইতযাশদর 

ব্যবস্থা রাখা হশয়শছ এবং শিিশবশনাদশন শ্রশমর্শদর উপর ইশতবাির্ িরশণর প্রভাব পশড়শছ বশল মশন হয়।  

৮. এই প্রর্শল্পর আওতায় শ্রশমর্শদর স্বাস্থয কসবা প্রদাশন শবনামূশল্য ঔর্ি সরবরাহ ও স্বাস্থয কসবা শনশিত র্রা হশয়শছ।  

৯. প্রকক্ষল্পর আওতাে স্বাস্থয কসর্া প্রদাশন সার্ বেনণক িাক্তার র্া সর্ ধরক্ষির কমনিনসক্ষির পর্ বাপ্ত ব্যর্স্থা রাখা সম্ভর্ হেনি।  

১০. দে এর্ং স্বাস্থয ও সু-স্বাস্থযর্াি প্রনিনেত কমী র্া শ্রনমক িক্ষড় কতালার লক্ষেয এই প্রকক্ষল্পর কর্ি র্ড় ভূনমকা রক্ষেক্ষে। 

প্রকক্ষল্পর আওতাে ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির ফক্ষল নমি কলক্ষভল ফযাক্টনর ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং 

সরকারী কম বকতবা ও কম বচারীক্ষদর প্রনিেক্ষণর কেক্ষত্র ইনতর্াচক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে র্ক্ষল মক্ষি হে।  

১১. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােি সংক্রান্ত প্রকক্ষল্পর সর্লনদক গুনল হক্ষে নর্নভন্ন 

নর্ষক্ষে প্রনিেণ কর্মি স্বাস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা, শ্রম আইি, শ্রম অনধকার ইতযানদ এর্ং স্বাস্থযক্ষসর্া ও নচত্তনর্ক্ষিাদি 

মূলক কসর্া প্রদাি। দুর্ বলনদক হক্ষে প্রনিেণ ভাতা খুর্ই কম নেল এর্ং নরক্ষিিক্ষমন্ট এর ককাি ব্যর্স্থা নেল িা, স্বাস্থয কসর্া 

প্রদাক্ষি সার্ বেনণক িাক্তার র্া ককন্দ্রসমূক্ষহ জরুনর কসর্া প্রদাক্ষির জন্য ককাি কেে ও কর্ক্ষির ব্যর্স্থা িাই প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে 

অপ্রতুল ঔষধ সরর্রাহ ইতযানদ। 
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এফনজনিঃ কারাখািা ব্যর্স্থাপক/ কানরিনর ব্যনক্ত ও নর্নভন্ন কশ্রণীর কম বকতবাক্ষদর সাক্ষথ এফনজনি (FGD) 

িাইিলাইি 

কারাখািা ব্যর্স্থাপক/ কানরিনর ব্যনক্ত ও নর্নভন্ন কশ্রণীর কম বকতবাক্ষদর সাক্ষথ FGD                                

সমূহ                                

  

 

১।  ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন (১ম সংশিাশিত) প্রর্ল্প সম্পশর্ক 

উপশস্থত র্ম কর্তকাগন বশলন কর্ তারা এর নাম শুশনশছন এবং এর ফশল শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ 

কর্ন্দ্রশর্ ফযাশসশলশটি র্রা হশয়শছ বশল তারা অবগত হশয়শছন। 

২. কর্শহতু প্রর্শল্পর মাধ্যশম ফশল শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্রশর্ ফযাশসশলশটি র্রা হশয়শছ তাই 

কসবার মান পূশব কর তুলনায় শর্ছুটা বৃশি কপশয়শছ শর্ন্তু আরও ফযাশসশলটি বাড়াশনা এবং কট্রশনং হল আধুশনর্ায়ন র্রা 

দরর্ার বশল সর্শল মতামত ব্যক্ত র্শরন। 

৩. শ্রম কল্যাণ ককক্ষন্দ্র প্রশিক্ষণ প্রদাশণর েন্য পর্ কাপ্ত ফযাশসশলটিে এর ব্যবস্থা শছল না, প্রশিক্ষণ ভাতা খুবই র্ম শছল এবং 

শরশেিশমন্ট এর কর্ান ব্যবস্থা শছল না। 

৪. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির জন্য র্ন্ত্রপানত ক্রে ও সরর্রাক্ষহর মােক্ষম শ্রম কল্যাণ ককন্দ্রগুক্ষলার কসর্ার 

মাি পূশব কর তুলনায় শর্ছুটা বৃশি কপশয়শছ আরও ঔর্ি সরবরাহ র্রা দরর্ার। করাগী ভশতকর ব্যবস্থা নাই, বাচ্চাশদর 

শিশর্ৎসার আরও সুশর্াগ সুশবিা বাড়াশনা দরর্ার বশল সর্শল মতামত ব্যক্ত র্শরন। 

৫. এই প্রর্শল্পর আওতায় শ্রশমর্শদর স্বাস্থয কসবা প্রদাশণ সার্ বেনণক িাক্তার র্া কমনিনসি প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে পর্ বাপ্ত 

ব্যর্স্থা রাখা হেনি আরও সুশর্াগ সুশবিা বাড়াশনা দরর্ার বশল সর্শল মতামত ব্যক্ত র্শরন। 

৬. এই প্রর্শল্পর আওতায় শ্রশমর্শদর েন্য টিশভ, কর্রামশবাি ক, দাবা, ভশলবল, কপপার, ম্যাগাশেন, বই ইতযাশদ 

শিিশবশনাদন সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হশয়শছ এবং শিিশবশনাদশন শ্রশমর্শদর শর্ছুটা ইশতবািন প্রভাব পশড়শছ বশল সর্শল 

মতামত ব্যক্ত র্শরন। 

৬. কর্ক্ষহতু শ্রনমকরা শ্রমকল্যাি ককন্দ্র হক্ষত নর্নভন্ন নর্ষক্ষে কর্মি স্বাস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা, শ্রম আইি, শ্রম অনধকার 

ইতযানদ নর্ষক্ষে প্রনিেণ ও স্বাস্থযক্ষসর্া পাক্ষে তাই প্রনিনেত কনম ব র্া শ্রনমক িক্ষড় কতালার লক্ষেয এই প্রকক্ষল্পর ভূনমকা 

রক্ষেক্ষে র্ক্ষল সর্শলই মক্ষি কক্ষরি। 

৭. এই প্রর্শল্পর বাস্তবায়শনর ফশল পশরশবশির উপর খারাপ প্রভাব বশল  সর্শলই অনভমত ব্যক্ত কক্ষরি।  

৮.  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােি সংক্রান্ত প্রকক্ষল্পর সর্লনদক গুনল হক্ষে নর্নভন্ন 

নর্ষক্ষে প্রনিেণ কর্মি স্বাস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা, শ্রম আইি, শ্রম অনধকার ইতযানদ এর্ং স্বাস্থযক্ষসর্া ও নচত্তনর্ক্ষিাদি 

মূলক কসর্া প্রদাি। দুর্ বলনদক হক্ষে প্রনিেণ ভাতা খুর্ই কম নেল এর্ং নরক্ষিিক্ষমন্ট এর ককাি ব্যর্স্থা নেল িা, স্বাস্থয 

কসর্া প্রদাক্ষি সার্ বেনণক িাক্তার র্া ককন্দ্রসমূক্ষহ জরুনর কসর্া প্রদাক্ষির জন্য ককাি কেে ও কর্ক্ষির ব্যর্স্থা িাই 

প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে অপ্রতুল ঔষধ সরর্রাহ ইতযানদ। 
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     ই-সাোৎকার 

প্রভার্ মূল্যােি সমীোর জন্য একটি কাঠাক্ষমার্ি প্র্নম পক্ষত্রর মােক্ষম প্রকক্ষল্পর নপনি, অন্যান্য প্রকল্প কম বকতবা এর্ং শ্রম 

অনধদপ্তক্ষরর সংনেষ্ট কম বকতবা, নিল্প কারখািার প্রনতনিনধ, কানরিনর ব্যনক্ত, নরক্ষেইলার অযাক্ষসানসক্ষেিক্ষির প্রনতনিনধ, অন্যান্য কেি 

সংস্থাগুনলর প্রনতনিনধ, সংনেষ্ট প্রক্ষকৌিলী, ঠিকাদার, প্রকক্ষল্পর অন্যান্য মাঠ কম বকতবা, স্থািীে িণ্যমান্য ব্যনক্তর্ক্ষি বর ইতযানদর সাক্ষথ 

        ৪০         সাোৎকার গ্রহণ ও নিনর্ড় আক্ষলাচিা করা হে (তানলকা সংযুনক্ত -১ কদো হক্ষেক্ষে)। এ সকল কেক 

কহাল্ডারক্ষদর নিকে কথক্ষক              তাক্ষদর ধারণা ও মতামত সম্পক্ষকব তথ্যানদ সংগ্রহ করা হে । উক্ত সাোৎকার ও 

আক্ষলাচিাে প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষি প্রকক্ষল্পর প্রভার্ সম্পক্ষকব মতামত ও সুপানরিমালা গৃনহত হে র্া নিক্ষন তুক্ষল ধরা হক্ষলা:- 

শপশি, শ্র  অশিদপ্তশরর প্রর্ল্প সংশেষ্ট র্ম কর্তকা ও অন্যান্য সংশেষ্ট শবভাশগর র্ম কর্তকাশদর সাশথ শনশবড় আশলািনার ফলাফল 

শনশে কদয়া হশলাঃ- 

১.  প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােি করা হক্ষেক্ষে। এর ফক্ষল প্রনিেণ 

সুনর্ধা, স্বাস্থযক্ষসর্া ও অন্যান্য নচত্তনর্ক্ষিাদিমূলক কসর্া বৃনি কপক্ষেক্ষে। সংস্কাক্ষরর ফক্ষল প্রাে ব্যর্হার অনুপক্ষর্ািী ককন্দ্রগুনল 

ব্যর্হারক্ষর্াগ্য হক্ষেক্ষে।  

২.  এই প্রকক্ষল্পর আওতাে সৃষ্ট সুনর্ধানদ পনরচালিার জন্য িতুি জির্ক্ষলর প্রক্ষোজি নেল। িতুি জির্ক্ষলর জির্ল নিক্ষোক্ষির 

জন্য উধ বতি কর্তপক্ষের নিকে চানহদা পত্র কপরি করা হক্ষেনেল। 

৩. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির র্ার্ কক্রমসমূশহর গুণগত মান শছল।রাখার 

ব্যপাশর প্রর্ল্প র্তৃপক্ষ সমশয় সমশয় মশনটশরং র্শরশছ এবং গুণগত মান বোশয়র ব্যপাশর প্রশয়ােনীয় ব্যবস্থা শনশত 

শপিশিউশর্ শনশদ কিনা প্রদান র্রা হশয়শছ। 

৪. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এর্ং নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার এর্ং আধুনিকােক্ষির জন্য আধুনিক র্ন্ত্রপানত ক্রে ও সরর্রাক্ষহর 

মােক্ষম প্রশিক্ষণশসবা, স্বাস্থয কসর্া ও শিিশবশনাদন কসর্া বৃনি কপক্ষেক্ষে।  

৫. এই প্রকক্ষল্পর আওতাে শ্রশমর্শদর শ্রম আইন, স্বাস্থয সুরক্ষা, পশরবার পশরর্ল্পনা, র্ারখানার পশরশবি, শ্রশমশর্র অশির্ার 

ইতযাশদ শবর্শয় প্রশিক্ষণ কবশি প্রদান র্রা হয়।  

৬. এই প্রর্শল্পর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রশমর্শদর পরবতীশত শবশভন্ন িরশণর প্রভাব (কর্মন- র্ম কশক্ষশত্র, পাশরবাশরর্, 

সামাশের্ ও সামাশের্ পশরশবি ইতযাশদ) পশড়শছ বশল  মশন হয়।  

৭. এই প্রর্শল্পর আওতায় শ্রশমর্শদর েন্য টিশভ, র্যারাম, দানা, লুডু ভশলবল ইতযাশদ এবং কপপার, বই, ম্যাগাশেন ইতযাশদর 

ব্যবস্থা রাখা হশয়শছ এবং শিিশবশনাদশন শ্রশমর্শদর উপর ইশতবাির্ িরশণর প্রভাব পশড়শছ বশল মশন হয়।  

৮. এই প্রর্শল্পর আওতায় শ্রশমর্শদর স্বাস্থয কসবা প্রদাশন শবনামূশল্য ঔর্ি সরবরাহ ও স্বাস্থয কসবা শনশিত র্রা হশয়শছ।  

৯. প্রকক্ষল্পর আওতাে স্বাস্থয কসর্া প্রদাশন সার্ বেনণক িাক্তার র্া সর্ ধরক্ষির কমনিনসক্ষির পর্ বাপ্ত ব্যর্স্থা রাখা সম্ভর্ হেনি।  

১০. দে এর্ং স্বাস্থয ও সু-স্বাস্থযর্াি প্রনিনেত কমী র্া শ্রনমক িক্ষড় কতালার লক্ষেয এই প্রকক্ষল্পর কর্ি র্ড় ভূনমকা রক্ষেক্ষে? 

প্রকক্ষল্পর আওতাে ৩টি নিল্প সম্পকব নিোেতি সংস্কার ও আধুনিকােক্ষির ফক্ষল নমি কলক্ষভল ফযাক্টনর ম্যাক্ষিজক্ষমন্ট এর্ং 

সরকারী কম বকতবা ও কম বচারীক্ষদর প্রনিেক্ষণর কেক্ষত্র ইনতর্াচক প্রভার্ পক্ষড়ক্ষে র্ক্ষল মক্ষি হে।  

১১. প্রকক্ষল্পর সর্লনদক, দুর্ বল নদক, সুক্ষর্াি এর্ং ঝুঁনক সম্পক্ষকব র্লুি।  

১২.  প্রর্শল্পর আওতায় কর্ান িরশণর অপ্রশয়ােনীয় র্ন্ত্রপাশত ক্রয় র্রা হয়শন র্া অব্যবহৃত অবস্থায় পশড় আশছ।   
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শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়ত এর শবশভন্ন প্রশিক্ষর্ ও ম্যাশনেশমন্ট এর সাশথ শনশবড় আশলািনার ফলাফল শনশে কদয়া 

হশলাঃ- 

   

   

 

১. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন প্রশিক্ষর্ ও অন্যান্য ম্যাশনেশমন্ট এর র্ম কর্তকারা োনান, গাশম কন্টস শ্রশমর্, শমিশলশভল 

ফযাক্টরী ম্যাশনর্শমন্ট, কনতা (কট্রি ইউশনয়ন), আগ্রহী প্রশিক্ষণাথী, সরর্াশর-কবসরর্াশর স্বায়ত্বশ্বাশসত প্রশতষ্ঠান এর প্রায় সর্ল 

র্ম কর্তকা র্ম কিারী, মাশলর্বৃশির কলার্েন ও অন্যান্য শ্রশমর্গণ প্রশিক্ষণ কনয় । 

২. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন প্রশিক্ষর্ ও অন্যান্য ম্যাশনেশমন্ট এর র্ম কর্তকারা োনান, ৪ সপ্তাহ কময়াদী ২ টি কর্াশস ক  

এবং সপ্তাশহ ৫ শদন কময়াদী ২৮টি কর্াশস ক প্রশিক্ষণ কদয়া হয়। 

৩. শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র/ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়ত এর প্রশিক্ষর্ ও ম্যাশনেশমন্ট এর অন্যান্য র্ম কর্তকারা োনান, এই প্রর্ল্প 

বাস্তবায়শনর ফশল, শিণ্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনগুশলা আধুশনর্  ও কর্াগশপাশর্াগী হশয়শছ এবং শ্রশমর্শদর প্রশিক্ষণ গ্রহশণ উৎসাহ 

কবশড়শছ । 

০৪. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন প্রশিক্ষর্ ও অন্যান্য ম্যাশনেশমন্ট এর র্ম কর্তকারা োনান, শ্রশমর্শদর উন্নত প্রশিক্ষণ 

প্রাদাশন প্রায় ২৫% শবশ্বশবযালয় শিক্ষর্, সরর্াশর উচ্চপদস্থ র্ম কর্তা, শবশির্ভাশব অশভজ্ঞতা সম্পন্ন কবসরর্ারী কসক্টর র্ম কর্তকা, 

ও অন্যান্য কনতৃবৃশির মাধ্যশম প্রশিক্ষণ প্রদান র্রা হয়। 

০৫. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন প্রশিক্ষর্ োনান, প্রশিক্ষণর্ালীন প্রশতযর্ প্রশিক্ষণাথীশদর তদশনর্ ১৫০ টার্া র্শর ভাতা 

কদয়া হয় এবং আবাশসর্ ব্যবস্থা রাখা হয় এছাড়াও সাটি কশফশর্ট প্রদান র্রা হয়। 

০৬. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন প্রশিক্ষর্রা োনান, প্রশিক্ষণ প্রদাশণর েন্য পর্ কাপ্ত সুশর্াগ-সুশবিা কনই।  

০৭. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন র্ম কর্তকারা োনান, প্রর্শল্পর আওতায় র্াে গুশলা সম্পূণ করুশপ সম্পন্ন র্রা হয়। শর্ন্তু ৩-৪ 

মাস পশরই আবার পুনঃরায় পূশব কর মশতা হশয় র্ায় অথ কাৎ, আধুশনর্ায়ন ও সংস্কাশরর র্াে নষ্ট হশয় র্ায়।   

০৮. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন র্ম কর্তকারা োনান, এ প্রর্শল্প সবলশদর্ হশচ্ছ, শিণ্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনগুশলা 

আধুশনর্ায়ন  ও কর্াগশপাশর্াগী হশয়শছ এবং শ্রশমর্শদর প্রশিক্ষণ গ্রহশণ উৎসাহ কবশড়শছ এবং শ্রশমর্রা শ্রম আইন সম্পশর্ক 

অবগত হওয়ায় প্রশতষ্ঠাশনর র্ম কপশরশি বৃশি কপশয়শছ এছাড়াও প্রশিক্ষণ কনয়ায় শ্রশমর্শদর পশরবার পশরর্ল্পনা শসিান্ত গ্রহশণও 

সমস্যা হশচ্ছ না। আর এ প্রর্শল্পর দুব কল শদর্ হশচ্ছ, প্রশতটা কর্ন্দ্র এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তশনর িাশহদা অনুর্ায়ী প্রর্শল্পর র্াে 

হয়শন।   

৯. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর শবশভন্ন র্ম কর্তকারা োনান, শ্রশমর্শদর মাশে প্রশিক্ষণ কনয়ার উৎসাহ অশনর্াংশি বৃশি কপশয়শছ। 

এবং তারা মশন র্শরন  শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্রগুশলা আশরা আধুশনর্ র্রা দরর্ার ও প্রশিক্ষর্শদর 

শবশদি কথশর্ প্রশিক্ষণ কনয়ার ব্যবস্থা র্রা দরর্ার। 
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১0. শবশভন্ন কর্শন্দ্রর সরার্াশর র্ম কর্তকাগণ োনান, তাশদর েনবশলর ঘাটশত রশয়শছ, প্যাথলশে শবভাগ কনই, পাশনর সমস্যা 

ইতযাশদ দ্রুত পদশক্ষপ শনশয় এই সমস্যাগুশলার সমািান র্রা হয়। 

 

সরর্ারী এবং কবসরর্ারী র্ারখানার ম্যাশনেশমন্ট, র্াশরগশর ব্যশক্ত এবং অন্যান্য র্ম কর্তকার সাশথ শনশবড় আশলািনার ফলাফল 

শনশে কদয়া হশলাঃ- 

   

 

১. সরর্ারী এবং কবসরর্ারী র্ারখানা ম্যাশনেশমশন্টর অশির্াংিই শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কথশর্ ২৮ শদন ব্যাশপ এবং ৭ শদন 

ব্যাশপ প্রশিক্ষণ কপশয়শছন। 

২. প্রশিক্ষণর্ালীন প্রশতযশর্ই আবাশসর্ ও স্বল্প-পশরমাশণ ভাতার সুশর্াগ সুশবিা কপশয়শছন। 

৩. র্ম কর্তকা এবং ফযাক্টশর ম্যাশনেশমশন্টর অশির্াংিই  মশন র্শরন প্রশতযর্ র্ম কর্তকা ও র্ম কিারীশদর প্রশিক্ষণ আবশ্যর্ কস 

েন্য তারা অশিনস্ত র্ম কর্তকা/ র্ম কিারীশদর প্রশিক্ষন শনশত উৎসাহ প্রদান র্শরন। 

৪. ফযাক্টশর ম্যাশনেশমশন্টর র্ম কর্তকারা োনান, শ্রশমর্রা  প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তাশদর র্াশের গশতিীলতা বৃশি, স্বচ্ছতা ও  

েবাবশদহীতা লক্ষয র্রা র্ায়। শ্রশমর্রা র্শম্পউটার পশরিালনা দক্ষতা অেকন র্রায় অশফশসর র্ম কপশরশি বৃশি কপশয়শছ। 

৫. শবশভন্ন সরর্ারী ও কবসরর্ারী ফযাক্টশর ম্যাশনেশমন্ট এর র্ম কর্তকারা োনান, বাংলাশদি শ্রশমর্ র্ল্যাণ ফাইশন্ডিন র্তৃকর্ 

চুশক্ত শভশির্ শনশয়াগকৃত এর্েন িাক্তার িারা শ্রশমর্ ও শ্রশমর্ পশরবাশরর সদস্যশদর শবনামূল্য শিশর্ৎসা কসবা প্রদান র্রা হয়।  

র্ম কর্তকারা মশন র্শরন  আশরা উন্নত কসবা প্রদাশণর েন্য আশরা অশির্ পশরমাশণ অথ ক বরাশের প্রশয়ােন। 

৬. র্ম কর্তারা োনান শিিশবশনাদশনর ব্যবস্থা রশয়শছ তশব আশরা কবশি শিিশবশনাদশনর সামগ্রী দরর্ার। অশনর্ কর্শন্দ্র ২েন শ্রম 

র্ল্যাণ সংগঠর্ িারা কর্রাম, লুডু, দাবা কখলার আশয়ােন র্রা হয়। 

৭. সরর্ারী ও কবসরর্ারী র্ারখানা ম্যাশনেশমশন্টর র্ম কর্তকারা  োনান, অশিনস্ত র্ম কিারী/ শ্রশমর্রা প্রায় সবাই শ্রম আইন 

সম্পশর্ক অবগত। এবং অশনশর্ই মশন র্শরন শ্রশমর্শদর শ্রম আইন সম্পশর্ক োনশত আশরা প্রশিক্ষণ প্রশয়ােন। 

৮. র্ারখানা ম্যাশনেশমশন্টর র্ম কর্তকারা  োনান, দক্ষ এবং সু-স্বাস্থযবান প্রশিশক্ষত র্মী বা শ্রশমর্ গশড় কতালার লশক্ষয এই 

প্রর্শল্পর র্শথষ্ট ভূশমর্া রশয়শছ। শর্ন্তু আশরা দক্ষ ও প্রশিশক্ষত র্মী কপশত হশল আশরা প্রশিক্ষণ দরর্ার। 

৯. শবশভন্ন কর্শন্দ্রর সরর্ারী র্ম কর্তারা োনান, প্রর্শল্পর আওতায় র্াে গুশলা িাশহদা মাশফর্ সম্পূণ করুশপ সম্পন্ন র্রা হয়শন । 

তাই শর্ছুশদন পশরই আবার পুনঃরায় পূশব কর মশতা হশয় র্ায় অথ কাৎ আধুশনর্ায়ন ও সংস্কাশরর র্াে দীঘ কস্থায়ী হয়শন ।  

১০. র্ম কর্তকারা োনান, এই প্রর্শল্পর পূশব ক কর্ন্দ্রগুশলার অবস্থা আরও খারাপ শছল । এই প্রর্শল্পর ফশল কর্শন্দ্রর শর্ছুটা উন্নশত 

সািন হশয়শছল শর্ন্তু শর্ছুশদন পশরই তা আবার পূশব কর অবস্থায় রুপ কনয়। অথ কাৎ সংস্কার র্ােগুশলা কটর্সই হয়শন। 
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 স্থানীয় পর্ কাশয়র র্ম কিালায় অংিগ্রহণ       ণ        তাশলর্া শনশে কদয়া হশলাঃ 

            স্থানঃ কতেগাঁও শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র এর কটশনং হল রুম, ঢার্া। 

ক্রশমর্ 

নং 
নাম ও পদবী সংস্থা/ দপ্তর/ প্রশতষ্ঠাশনর নাম কমাবাইল নং 

১ নুর কমাহাম্মদ কহাসানী, উপ-পশরিালর্  IMED, কসক্টর ৫, পশরর্ল্পনা মন্ত্রণালয়  017১৭৯২০৩৯৩ 

২ কমাঃ আশমনুল ইসলাম, পশরিালর্ IMED, কসক্টর ৫, পশরর্ল্পনা মন্ত্রণালয় ০১৭৬০৯৪১৭৭১ 

৩ কমাঃমশনরুজ্জামান, প্রর্ল্প পশরিালর্  

৩টি শিল্প ও ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র  

শ্রম অশিদপ্তর ,ঢার্া ০১৯১৫৩৩০৫৩৬ 

৪ িাঃ তসয়দা নুরুন নাহার  

শসশনয়র কমশিশর্ল অশফসার  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র , কতেগাঁও,ঢার্া ০১৭১৬০৮০২২৭ 

৫ খাশদো কবগম  

েনসংখ্যা ও পশরবার র্ল্যাণ র্ম কর্তকা  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া  

৬ কসাশহল মাহমুদ ,শনব কাহী প্রশর্ৌিলী  গণপূতক অশিদপ্তর, কসগুনবাশগিা, ঢার্া ০১৭৭৫৯৬৬৪১০ 

৭ কমাঃ নুর কহাশসন, অপাশরটর  কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭২০৩৪৪৩৫৫ 

৮ কমাঃ আঃ মশতন, (মাঃ কটর্ ) কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭১৯৫৯৩৩৬৮ 

৯ রশফকুল ইসলাম, িীফ সুপারভাইোর  কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭১২৮৩৬৩৭২ 

১০ কমাঃ োমাল কহাশসন, কফারমান  কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭৩১৪২৩৮৫২ 

১১ করো শময়া, অপাশরটর  কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭২৭৩৪৮৬৬৮  

১২ কমাঃ কমাোশম্মল হর্  

সভাপশত নাশবশস্কা র্ম কিারী র্ল্যাণ সশমশত 

নাশবশস্কা কর্াঃ শলঃ ০১৭১৮০৯৯৭৭৩ 

১৩ র্ােী আর্রাম কহাশসন  

সভাপশত র্ম কিারী র্ল্যাণ সশমশত 

শনরাপিা কপ্রস, কতেগাঁও, ঢার্া  ০১৬১৫৩৯৯৬৫৯  

১৪ রমোন আলী কমাো  

িীফ, র্ম কিারী র্ল্যাণ 

আইসক্রীম (কপালার) ০১৭১১১১৯৭৫৫ 

১৫ কমাঃ শরপন উশেন  নাশবশস্কা কর্াঃ শলঃ ০১৮৫৫৪৭৬৬৫৩ 

১৬ কমাঃ আব্দুল মাশেদ  নাশবশস্কা কর্াঃ শলঃ ০১৮৫০০২৭৬২৯  

১৭ কমাঃ সশহদ  শিল্প কগাষ্টী ০১৯৮০৮৫৮৮৩০ 

১৮ কমাঃ সাহাব উশেন  হর্ ব্রাদাস ক  ০১৬২৫০৮৫৫২৯  

১৯ কসানাম উশেন  শিল্প কগাষ্টী ০১৯১৪৩৫৫৫২৫ 

২০ অসীম কুমার মশমরবর (ফাম কাশসস্ট) শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৭১৪৫৭১৩৮০  

২১ আবুল র্ালাম আোদ, LWO শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৭১১৯০০১২৯  

২২ কমাঃ তাশরকুল ইসলাম, LWO শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৮২৭৯৬৫৮৩৯  

২৩ মুশন্ন খাতুন, অশফস সহায়র্ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৭৩৯৬০৩০৩৭  

২৪ ফাশতমা খাতুন  

অশফস সহর্ারী র্াম-র্শম্পউটার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৭২৩৬৫৬৭১৮৫ 

২৫ তাহশমনা খাতুন, অশফস সহায়র্  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৬৮৫৮১৯০০৮ 

২৬ শ্রী রাে কুমার  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৯৪৭৯০২০৪৪ 

২৭ কমাঃ হাসান শময়া   ০১৭১১৯৯৩৭১৮  

২৮ কমাঃ শমঠু শময়া, শসশর্উশরটি কসর্িন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৭৪০২৮১৩৭৫  

২৯ নােমা কবগম  

েনসংখ্যা ও পশরবার র্ল্যাণ র্ম কর্তকা  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র ,কতেগাঁও, ঢার্া ০১৭৩১৯৫৩৬১৯ 

৩০ এস এম  মশহব্বেুাহ, টিম শলিার  এম আর র্ন্সালশটন্  ০১৭১১৬১৮০২০ 

৩১ কমাঃ কমার্বুল কহাশসন  

মূল্যায়ন শবশির্জ্ঞ 

এম আর র্ন্সালশটন্ 

 

০১৯৪৭৭১২৪৬২ 



     -১ 
 

     69 

৩২ কমাঃ হৃদয়, শসশনয়র এশিশর্উটিভ এম আর র্ন্সালশটন্ ০১৭৮৪০৪২৩৩২ 

৩৩ কমাঃ আঃ লশতফ, এশিশর্উটিভ এম আর র্ন্সালশটন্ ০১৬০০১৯৩৪৬২  

৩৪ কমাঃ আব্দুল আশলম নাশবশস্কা শবস্কুট এন্ড কব্রি কর্াঃ শলঃ ০১৭১৮০৭৯৭৫৬ 

৩৫ কমাঃ িশহদ কহাসাইন  আইসক্রীম (কপালার), ঢার্া ০১৯২৫৭৯২৭৩৭ 

 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, র্ারখানা ব্যবস্থাপর্, এবং অন্যান্য কস্টর্শহাল্ডার এর সাশথ  FGD                                                      

ক্রশমর্ 

নং 

অংিগ্রহনর্ারীশদর নাম অংিগ্রহনর্ারীশদর ঠির্ানা  অংিগ্রহনর্ারীশদর         

কমাবাইল নং  

১. কমাহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান  ম্যাশনোর (প্রিাসন), নাশবশস্কা শবস্কুট 

এন্ড কব্রি কর্াঃ শলঃ, ঢার্া। 

০১৭১২১৬১৬০৬ 

২. কমাঃ শরপন উশেন  নাশবশস্কা শবস্কুট এন্ড কব্রি কর্াঃ শলঃ ০১৮৫৫৪৭৬৬৫৩ 

৩ কমাঃ আব্দুল মাশেদ  নাশবশস্কা শবস্কুট এন্ড কব্রি কর্াঃ শলঃ ০১৮৫০০২৭৬২৯  

৪. রমোন আলী কমাো   আইসক্রীম (কপালার) ০১৭১১১১৯৭৫৫ 

৫. কমাঃ কমাোশম্মল হর্, সভাপশত নাশবশস্কা শবস্কুট 

এন্ড কব্রি র্ল্যাণ সশমশত  

নাশবশস্কা শবস্কুট এন্ড কব্রি কর্াঃ শলঃ ০১৭১৮০৯৯৭৭৩ 

৬. কমাঃ আঃ মশতন (মাঃ কটর্ ) কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭১৯৫৯৩৩৬৮ 

৭. রশফকুল ইসলাম  

িীফ সুপারভাইোর  

কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ(বাঃ)শলঃ ০১৭১২৮৩৬৩৭২ 

৮. কমাঃ োমাল কহাশসন  

কফারমান  

কর্াশহনুর কর্শমর্যাল কর্াঃ (বাঃ)শলঃ ০১৭৩১৪২৩৮৫২ 

৯. কমাঃ সাহাব উশেন  হর্ ব্রাদাস ক, ঢার্া ০১৬২৫০৮৫৫২৯  

১০. কসানাম উশেন  শিল্প কগাষ্টী ০১৯১৪৩৫৫৫২৫ 

১১. কমাঃ আব্দুল আশলম নাশবশস্কা শবস্কুট এন্ড কব্রি কর্াঃ শলঃ ০১৭১৮০৭৯৭৫৬ 

১২. কমাঃ িশহদ কহাসাইন  আইসক্রীম (কপালার), ঢার্া ০১৯২৫৭৯২৭৩৭ 

১৩. খির্ার আশেজুল ইসলাম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন,রােিাহী ০১৭১৮৮২৩১৭০ 

১৪. শমোনুর রহমান  শ্রম অশিদপ্তর, রােিাহী ০১৭৪২৬৭৯৬১৭ 

 কমাঃ র্ামরুজ্জামান  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, রােিাহী  ০১৭১৩৭৭৯৯৩২ 

১৫. মুরশিদ আশিার্া ল্যাবশরটশরে,রােিাহ ০১৭১১০৫৫২০৩ 

১৬ হাসানুজ্জামান  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, রােিাহী ০১৭১২৪৪১৮৩১ 

১৭ আল কমাতাশেদুল  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, রােিাহী ০১৫৫৬৩২৪৪৬৭ 

১৮ মৃদুল সরর্ার  প্রাণ এশগ্রাঃ শলঃ,রােিাহী ০১৭০৪১৪০২৪৪০ 

১৯ োশর্য়া সুলতানা বাংলাশদি ব্যাংর্,রােিাহী ০১৭৬৫৬৪৮৮৩৯ 

২০ এস এম ফারুখ  শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা  ০১৯১৪৭২৩৮৭৬  

২১ শসরাজুল ইসলাম  শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা ০১৭২২৯৬২৯৮৬ 

২২  সুশেত মজুমদার  শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা  

২৩ হায়দার আলী  েনতা ব্যাংর্, খুলনা ০১৭৩৬২৮০৮১৮ 

২৪ আবু হাসান  বাংলাশদি ব্যাংর্,খুলনা  ০১৭৭৯০২৪৬০২ 

2৫ সুমন  সরর্ার  ইস্টান ক জুট শমলস শলঃ আটরা,খুলনা  ০১৯১১৩৭৩১৮২ 

২৬ কমাঃ ইব্রাহীম  ইস্টান ক জুট শমলস শলঃ আটরা,খুলনা ০১৭৪৯৪০০৮০৪ 

2৭ েনাব শমলন রায় ইস্টান ক জুট শমলস শলঃ আটরা,খুলনা ০১৭৩৬৪৯৯৪৮৫ 

2৮ িাঃ সাশলহ উশেন মুহাম্মদ শরয়াশদ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, শিমলা 

বাোর,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর  

০১৭১১৯৫৮৬৯৬ 

2৯  িাঃ আশনায়ার কহাশসন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, শিমলা ০১৭১৬৬২৫২৮২ 
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বাোর,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর  

৩০ এ,কে, এম আব্দুোহ্ পপুলার জুট শমল্ 

শলঃ,বাইসা,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর 

০১৭১৮০১৬৩০৫ 

৩১ কমাঃ শসরাজুল ইসলাম  পপুলার জুট শমল্ 

শলঃ,বাইসা,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর 

০১৭৪৯৬৪১৬৪৪ 

৩২ কমাঃ কমাসশলহ উশেন  পপুলার জুট শমল্ 

শলঃ,বাইসা,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর 

০১৭১৬৭৫৭৪৫০ 

৩৩ কমাঃ িাহ্ আলম  পপুলার জুট শমল্ 

শলঃ,বাইসা,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর 

০১৯১১৫৯৮৮২৭ 

৩৪ কমাঃ কতৌশহদুর রহমান  পপুলার জুট শমল্ 

শলঃ,বাইসা,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর 

০১৭৮৪৫৭৯৬৩৮ 

৩৫ কমাঃিাখাওয়াত কহাশসন  পপুলার জুট শমল্ 

শলঃ,বাইসা,সশরর্াবাড়ী, োমালপুর 

০১৭২৪০৬৪৫৩৬ 

 

শনশবড় আশলািনা (KII) তথ্য প্রদানর্ারীগশণর নাশমর তাশলর্া শনশে কদয়া হশলাঃ 

ক্রশমর্ 

নং 
নাম ও পদবী সংস্থা/ দপ্তর/ প্রশতষ্ঠাশনর নাম 

কমাবাইল নং 

 

১ কমাঃ আবু আিরীফ মাহমুদ  

পশরিালর্(িঃদাঃ) 

 শ্রম অশিদপ্তর ,ঢার্া  ০১৭৯৯০৮৯৮৩৫ 

২ মুহাম্মদ আশমনুল হর্  

পশরিালর্  

শ্রম অশিদপ্তর ,ঢার্া ০১৭৪৫৭৩৮৫৫৫ 

৩  কমাঃমশনরুজ্জামান  

প্রর্ল্প পশরিালর্ ৩টি শিল্প ও ২২টি শ্রম 

র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুশনর্ায়ন 

শ্রম অশিদপ্তর ,ঢার্া ০১৯১৫৩৩০৫৩৬ 

৪ কমাঃ মাহবুব আলম 

সহর্ারী পশরিালর্  

শ্রম অশিদপ্তর ,ঢার্া ০১৭১২১৪১৮২৫ 

৫ িাঃ তসয়দা নুরুন নাহার  

শসশনয়র কমশিশর্ল অশফসার  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কতেগাঁও,ঢার্া  ০১৭১৬০৮০২২৭ 

৬ িাঃ রাশিদ মাহমুদ  

কমশিশর্ল অশফসার  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র , কর্ালিহর, কপাঃ 

পশলশটর্শনর্, নাশসরাবাদ, িট্রগ্রাম  ৪২০৯ 

০১৯৫৫০৭৪০৪২ 

৭ কমাঃ শগয়াস উশেন  

পশরিালর্  

শবভাগীয় শ্রম দপ্তর, োমু্বরীমাঠ, আগ্রাবাদ, 

িট্রগ্রাম  

০১৭১২৭৭১৫৭১ 

৮ শমশসস রুমারা আক্তার  

উপ-পশরিালর্  

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন , িট্রগ্রাম  ০১৭১০৫২৭৫৭২ 

৯ িাঃ নশভানীলা দাস  

কমশিশর্ল অশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, আশুগি ব্রাক্ষ্বণবাড়ীয়া  ০১৭১৭১০৩৩৮৯ 

১০ িাঃ ইসরাত োহান  

কমশিশর্ল অশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র,পুরান বাোর, িাঁদপুর  ০১৭১৯৪১৮৩২৯ 

১১ েনাব কমাঃ মুহাম্মদ নাশসর উশেন  

পশরিালর্ (িঃদাঃ)অশত:দা: 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কপাঃর্যান্টশমন্ট, 

কতরখাদা, রােিাহী  

০১৭১১৬৬৮৬৫৩ 

১২ িাঃশতৌশহদুর রহমান   

কমশিশর্ল অশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র,ির্সূএাপ, বগুড়া  ০১৭১৭১২৪৩২৯  

১৩ িাঃ োফরীনা োন্নাত িাশমম  

কমশিশর্ল অশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, সপুরা,রােিাহী ০১৬৭৯৩৫৩৮৬৪ 

১৪ েনাব, মুহাম্মদ নাশসর উশেন   

পশরিালর্ (িঃদাঃ) 

পশরিালশর্র  র্ার্ কলয়,শবভাগীয় শ্রম দপ্তর, 

কগ্রটার করাি, রােিাহী  

০১৭১১৬৬৮৬৫৩ 
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১৫  িাঃ িাদ মুহাম্মদ কিখ  

শসশনয়র কমশিশর্ল অশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, খাশলিপুর, খুলনা  ০১৭১৮১১৯৯৪৯ 

১৬ েনাব, কমা:শমোনুর রহমান  

পশরিালর্(অশতঃদাঃ) 

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা  ০১৭১২৬১৭৫৯৭ 

১৭ িাঃ এস এম নাশেম উশেন 

কমশিশর্ল অশফসার  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, ৫নং মাহাতাব উশেন করাি, 

কুশষ্টয়া  

০১৭১২৫৯৯১৬৫  

১৮ িাঃআফোল রহমান  

কমশিশর্ল আশফসার  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, িশন্ডছাড়া, চুনারুঘাট, 

হশবগি  

০১৮৫৮৮৫৫২৬৭ 

১৯ িাঃ শবশ্ব শপ্রয় দাস  

কমশিশর্ল আশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র,শির্নাগুল,খান িা-বাগান, 

শসশলট  

০১৭১৫১২৮৮৬৭ 

২০ িাঃশনবাস িন্দ্র পাল  

শসশনয়র কমশিশর্ল অশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, ১০ নং ভানুগাছা 

করাি,শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাোর  

০১৭১১৩২৫৭১৩ 

২১ িাঃশপ্রয় কতার্ রায়  

কমশিশর্ল আশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র,িমশসরনগর, কপাঃ 

র্মলগি, উপশেলা: র্মলগি কেলাঃ 

কমৌলভীবাোর 

০১৭১২৯০২৬৩১ 

২২ িাঃ তানশেনুল হর্  

কমশিশর্ল আশফসার 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র,আমানতগি,বশরিাল  ০১৭১৭৪০৮২১৫ 

২৩ হর্রত আলী  

শ্রম র্ল্যাণ সংগঠর্ 

পুরান বাোর, িাঁদপুর  ০১৭১৬৫৫২০১৫ 

২৪ কমাঃ আশনছুর রহমান  

েনসংখ্যা ও পশরবার র্ল্যাণ র্ম কর্তকা 

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র,আমানতগি বশরিাল  ০১৭১৭৩১১৬৯১ 

২৫ রুমানা আক্তার  

উপ-পশরিালর্  

শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, নাশসরাবাদ  িট্রগ্রাম  ০১৭১০৫২৭৫৭২ 

২৬ কমাঃ আশনায়ার কহাশসন মাশে  

 ব্যবসায়ী 

 িাঁদপুর ,পুরান বাোর  ০১৭১২২০৮৮৬৮ 

২৭ আোদ রহমান  

শ্রম র্ল্যাণ সংগঠর্ 

িশন্ডছড়া,িনারুঘাট,হশবগি  ০১৭১১১৮০২৬৩ 

২৮ র্ােী িশহদুল ইসলাম  

উপ- পশরিালর্  

শ্রম অশিদপ্তর , শির্নাগুল, শসশলট  ০১৯৩৮১৪৬৯৩ 

২৯ 

 

তসয়দ কমাঃশসশলম  

প্রশিক্ষর্  

িশন্ডছড়া িা বাগান,হশবগি ০১৭১৭৫৪১২৩৮ 

৩০ করশমনা খাতুন  

সহর্ারী পশরিালর্ (িঃদাঃ)  

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন , কতরখাদা, রােিাহী ০১৭১৪২৫৭৫৯০ 

৩১ খির্ার আশেজুল ইসলাম 

শ্রম র্ম কর্তকা  

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন , রােিাহী ০১৭১৮৮২৩১৭০ 

৩২ মাছুদা কবগম  

সহর্ারী পশরিালর্ 

আঞ্চশলর্ শ্রম দপ্তর, বগুড়া                                                                                 ০১৯১৮৭৪৬৬৫২ 

৩৩ মৃদুল সরর্ার  প্রাণ এশগ্রা: শল:, খুলনা ০১৭০৪১৪০২৪০ 

৩৪ োশর্য়া সুলতানা  বাংলাশদি ব্যাংর্ , খুলনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ০১৭৬৫৬৪৮৮৩৯ 

৩৫ হায়দার আলী  েনতা ব্যাংর্, খুলনা  ০১৭২৩৭৯২৯০২ 

৩৬ এস এম ফারুখ  শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা  ০১৯১৪৭২৩৮৭৬ 

৩৭ হাসানুজ্জামান আশিার্া ল্যাবশরটশরে, রােিাহী  ০১৭১১০৫৫২০৩ 

৩৮ র্ামরুজ্জামান  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, রােিাহী ০১৭১৩৭৭৯৯৩২ 

৩৯ আল কমাতাশেদুল  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, রােিাহী ০১৫৫৬৩২৪৪৬৭ 

৪০ নােমুন নাহার কবগম  শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র, শ্রীমঙ্গল  ০১৭৯৫০৬২২২৭ 
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 আইডি নং 

 

৩টি ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুডনর্ায়ন (১ম সংশিাডিত) িীর্ কর্ প্রর্শল্পর  

প্রভাব মূল্যায়ন 

নমুনা জডরপ প্রশ্নমালা  
 

ক্রডমর্ নং ডবর্য় সম্ভাব্য উত্তর  ডনশদ কিনা কর্াি 

সম্মডতপত্র 

পডরডিডত ও প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়শনর উশেশ্য বণ কনা 

আচ্ছালামুআলাইকুম/নমস্কার। 

আডম...................... ঢার্ায় অবডিত এম আর র্ন্সালট্যান্টস্ নামর্ এর্টি পরামি কর্ প্রডতষ্ঠান কেশর্ এশসডি। সরর্াশরর ডবডভন্ন 

মন্ত্রণালয়/ ডবভাগ এবং ডবডভন্ন কবসরর্ারী প্রডতষ্ঠান কদশির আে ক-সামাডজর্ অবিার উন্নয়শন ডবডভন্ন রর্ম র্ম কসূিী বাস্তবায়ন র্শর 

আসশি। আমরা ঐ সব র্াশজর গশবর্ণার/ জডরশপর র্াজ র্শর োডর্। বতকমাশন আমরা ৩টি ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম 

র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সংস্কার ও আধুডনর্ায়ন (১ম সংশিাডিত) িীর্ কর্ প্রর্শল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পডরর্ল্পনা মন্ত্রণালশয়র 

বাস্তবায়ন পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবভাগ এর পশক্ষ জডরপ র্াশজর আপনাশদর আে ক-সামাডজর্ আবিার তথ্য সংগ্রহ র্রশত এশসডি। 

আপনার র্াি কেশর্ প্রাপ্ত তথ্য এই জডরপ র্াজ িাড়া অন্য কর্াোও ব্যবহার র্রা হশব না। আডম আপনাশর্ সম্পূণ ক ডনডিত র্রডি কে 

আপডন ো বলশবন আমরা অবশ্যই তা কগাপন রাখশবা। আমরা আিা র্রশবা আপডন সঠির্ তথ্য ডদশয় সহায়তা র্রশবন। আপনার 

সঠির্ তশথ্যর উপর ডনভকর র্রশি আমাশদর র্াশজর সফলতা। এই সাক্ষাশত আনুমাডনর্ ৩০ ডমডনট সময় ব্যয় হশব। আপনার ডর্ এই 

জডরপ সম্পশর্ক কর্ান প্রশ্ন আশি? আমরা ডর্ আগাশত পাডর? 

 

 

                                                         কমাবাইল নম্বরঃ 

সাক্ষাত প্রদানর্ারীর স্বাক্ষর 

 

 

সাক্ষাৎর্ার গ্রহশণর তাডরখঃ 

 

 

 

           

        

ডদন মাস বির 

০১ উত্তর দাতার নামঃ ডপতা/স্বামীর নামঃ  
 

০২ উত্তর দাতার ডলঙ্গ 
পুরুর্ --------------------------------------১ 

মডহলা ------------------------------------২ 

উত্তরদাতা 

জডরপর্ারী 

ডনশজই  

০৩ উত্তর দাতার কপিাঃ   

০৪ উত্তর দাতার পদডবঃ প্রডতষ্ঠাশনর/ অডিদপ্তশরর নামঃ  

০৫ ওয়াি ক/ইউডনয়নঃ- োনা/উপশজলাঃ- 
 

০৬ কজলাঃ-  ডবভাগঃ- 
 

০৭ সাক্ষাৎর্ার গ্রহণর্ারীর নামঃ- তদারর্র্ারীর নামঃ- 
 

০৮ স্বাক্ষরঃ- স্বাক্ষরঃ- 
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ক্ররিক

নং 
প্রশ্ন উত্তরসহ কর্াি ডনশদ কিনা 

 

১ আে ক-সামাডজর্ অবিাঃ                               [কসর্িন ১ কেশর্ কসর্িন ৪ পে কন্ত সর্শলর জন্য প্রশোজয]  

10১ আপডন কর্ান কশ্রণী পে কন্ত কলখাপড়া র্শরশিন? ১ম-৫ম     ............................................১ 

৫ম-১০ম কশ্রণী..........................................৩ 

এসএসডস ................................................৪ 

এইিএসডস ...............................................৫ 

ডবএ/ডবর্ম/ডবএসডস/অনাস ক …......................৬ 

 মাস্টাস ক....................................................৭ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)................................৯৯ 

 

১০২ আপনার বববাডহর্ অবিা ডববাডহত...................................................১ 

অডববাডহত................................................২ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন).................................৯৯ 

 

১০৩ আপনার পডরবাশর কলার্ সংখ্যা র্ত? 

(এর্ই বাডড়শত েতজন কলার্ খানা খায় এবং এর্ 

সাশে বসবাস র্শর তার সংখ্যা) 

 

কমাটঃ................জন 

 

নারীঃ............জন,      পুরুর্ঃ..........জন 

 

১০৪ আপনার পডরবাশর উপাজকনর্াডর কলার্ সংখ্যা র্ত 

জন? 

 

১জন ...................................................... ১ 

২জন ...................................................... ২ 

৩জন ..................................................... ৩ 

৩ জশনর অডির্...........................................৪ 

 

২ শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র সম্পশর্ক শ্রডমর্শদর মতামত  

২০১ আপডন ডর্ শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর এর নাম শুশনশিন/ 

শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর সম্পশর্ক ডর্ছু জাশনন ডর্? 

হযাঁ..........................................................১ 

না...........................................................২ 

২     

 

  ২০৩ 

২০২ হযাঁ হশল, শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর  সম্পশর্ক ডর্ জাশনন? ডবডভন্ন ডবর্শয় প্রডিক্ষণ ডদশয় োশর্.....................১ 

ডিডর্ৎসা কসবা প্রদান র্শর োশর্........................২ 

বই/ পডত্রর্া পড়া, টিডভ কদখা, কখলাধুলা ও ডবডভন্ন 

ডিত্তডবশনাদশনর সুশোগ প্রদান র্শর োশর্..............৩ 

সবগুশলা.....................................................৪ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)..................................৯৯ 

 

২০৩ আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ কর্ান প্রডিক্ষণ 

কপশয়শিন ডর্না? 

হযাঁ...........................................................১ 

না............................................................২ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)..................................৯৯ 

২     

 

  ২১২ 

২০4 আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ প্রডিক্ষশণর সুশোগ  

কপশলন ডর্ভাশব? 

র্ারখানা র্র্তকপশক্ষর মাধ্যশম............................১ 

সরর্ারী র্ম কর্তকার মাধ্যশম..............................২ 

পডরবার/ বন্ধুবান্ধশবর সহশোগীতায়.....................৩ 

ডনশজর কিষ্টায়.............................................৪ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)..................................৯৯ 

 

২০5 আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ র্তটি/ র্তবার 

প্রডিক্ষণ কপশয়শিন? 

১ বার.......................................................১ 

২ বার.......................................................২ 

৩ বার......................................................৩ 

৩ এর অডির্ বার ...................... .. ..............৪ 

 

২০6 আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ র্তডদশনর প্রডিক্ষণ  

কপশয়শিন ? 

৩ডদন.......................................................১ 

৫ডদন.......................................................২ 

৭ডদন......................................................৩ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন).................................৯৯ 

 

 

 

 

২০7 আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ প্রডিক্ষশণর ভাতা 

কপশয়শিন ডর্না? 

হযাঁ..........................................................১ 

না...........................................................২ 
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২০8 আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ ডর্ ডর্ ডবর্শয় 

প্রডিক্ষণ কপশয়শিন? 

শ্রম অডির্ার ডবর্শয়......................................১ 

শ্রডমশর্র দাডয়ত্ব সম্পশর্ক.................................২ 

স্বািয সুরক্ষাডবর্শয়........................................৩ 

সামাডজর্ ডনরাপত্তাডবর্শয়...............................৪ 

পডরবার পডরর্ল্পনা ডবর্শয়...............................৫ 

উপশরর সবগুশলা..........................................৬ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)..................................৯৯ 

 

২09 শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ প্রডিক্ষণ গ্রহশণর ফশল 
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৪০৬ আপডন ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন কেশর্ কেশর্ ডর্ ডর্ 

ডবর্শয় প্রডিক্ষণ কপশয়শিন? 

শ্রম অডির্ার ডবর্শয়......................................১ 

শ্রডমশর্র দাডয়ত্ব সম্পশর্ক................................২ 

শ্রডমশর্র স্বািয সুরক্ষাডবর্শয়...........................৩ 
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সামাডজর্ ডনরাপত্তাডবর্শয়...............................৪ 

র্ারখানার পডরশবি ডবর্শয়.............................৫ 

উপশরর সবগুশলা..........................................৬ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন).................................৯৯ 

৪০৭ ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন কেশর্ প্রডিক্ষণ গ্রহশণর 

ফশল আপনার কর্ান উপর্ার/লাভ হশয়শি ডর্না? 

হযাঁ..........................................................১ 

না..........................................................২ 

 

৪০৮ েডদ হযাঁ হয়, তশব ডর্ িশনর উপর্ার/লাভ হশয়শি 

বশল আপডন মশন র্শরন? 

শ্রম অডির্ার সম্পশর্ক জানশত কপশরডি.................১ 

শ্রডমশর্র দাডয়ত্ব সম্পশর্ক জানশত কপশরডি.............২ 

স্বািয সুরক্ষাডবর্শয় জানশত কপশরডি....................৩ 

সামাডজর্ ডনরাপত্তা ডবর্শয় জানশত কপশরডি...........৪ 

পডরবার পডরর্ল্পনা ডবর্শয় জানশত কপশরডি............৫ 

র্ারখানার পডরশবি সম্পশর্ক অবগত হশয়ডি..........৬ 

উপশরর সবগুশলা..........................................৭ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)................................৯৯ 

 

৪০৯ ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন কেশর্ প্রডিক্ষণ গ্রহশণর পর  

আপডন আপনার র্ারখানা ব্যবিাপনায় র্তটুকু 

পডরবতকন আনশত কপশরশিন বশল আপডন মশন 

র্শরন? 

সামান্য--------------------------------------------১ 

কমাটামুটি------------------------------------------২ 

অশনর্ -------------------------------------------৩ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)................................৯৯ 

 

৪১০ র্ারখানার ডনরাপদ র্ম ক পডরশবি বতরীশত ডিল্প 

সম্পর্ক ডিক্ষায়তশনর ভূডমর্ার প্রশয়াজন আশি 

ডর্না? 

হযাঁ...........................................................১ 

না............................................................২ 

 

৪১১ হযাঁ হশল ডর্ভাশব এ ভূডমর্া রাখশত পাশর বশল 

আপডন মশন র্শরন? 

প্রশয়াজনীয় নীডতমালা বতরী ও বাস্তবায়শনর ডনডিত 

র্রা.........................................................১ 

অন্যান্য (ডনডদ কষ্ট র্রুন)................................৯৯ 

 

৫ সর্শলর জন্য প্রশোজযঃ  

৫০১ ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন এবং শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর 

ডরডপয়ার ও করনুশভিশনর কক্ষশত্র এর দুব কল ডদর্ 

সম্পশর্ক আপনার মতামত ডদন। 

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

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

 

 

৫০২ ডিল্প সম্পর্ক ডিক্ষায়তন এবং শ্রম র্ল্যাণ কর্শন্দ্রর 

র্াে কক্রম আরও প্রসাডরত এবং ফলপ্রসূ র্রার লশক্ষ 

আপনার মতামত ডদন। 

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

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

 

 

৫০৩ আপডন শ্রম র্ল্যাণ কর্ন্দ্র কেশর্ আর ডর্ ডর্ িরশণর 

কসবা প্রতযািা র্শরন? 

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

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

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

 

 

সাক্ষাৎর্ার গ্রহণর্ারীঃ 

প্রশ্নটি পুনরায় পরীক্ষা র্রুন। কর্ান প্রশশ্নর উত্তর বাদ ডগশয় োর্শল উত্তরদাতাশর্ আবারও ডগশয় ডজজ্ঞাসা র্রুণ এবং উত্তরসমূহ 

সটির্ভাশব এশসশি ডর্না কস ব্যাপার ডনডিত কহান। পডরশিশর্ সাক্ষাৎর্ার গ্রহশণ মূল্যবান সময় কদয়ার জন্য উত্তরদাতাশর্ 

আবারও িন্যবাদ জানান। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) 

৩টি রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন এবাং ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন (১ম সাংদিারিত) প্রকদল্পি 

প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য 
 

শ্রম অরিেপ্তি/ রপরি-রিরপরি/ শ্রম ও কম কসাংস্থান মন্ত্রণালদয়ি রবরভন্ন কশ্রণীি কম ককতকাদেি সাদে রনরবড় 

আদলাচনাি  (KII) গাইিলাইন 
 

উত্তি োতাি নাম:                                                                           কমাবাইল নাং:  

পেরব:  

ঠিকানাাঃ 

১ .  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত এই প্রকদল্পি কাযক কক্রম সম্পদকক আপরন রক 

জাদনন এবাং এই প্রকদল্প আপনাি োরয়ত্ব/ কতকব্য রক রিল  ?রবস্তারিত বিন । আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে 

রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন । 

২.  এই প্রকদল্পি আওতায় সৃষ্ট সুরবিারে পরিচালনাি জন্য নতুন জনবদলি প্রদয়াজন রিল রকনা এবাং কস অনুযকায়ী জনবদলি 

সাংস্থান হদয়দি রকনা? না হদল তাি কািণ ও জনবল রনদয়াদগি হালনাগাে অবস্থা বণ কনা করুন। 

৩. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়দনি কার্ মক্রর্সমূশের গুণগত র্ান িজায় রি  রকনা? 

এ রিষশয় আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

৪. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি এবাং আধুরনকায়দনি জন্য আধুরনক যকন্ত্রপারত ক্রয় ও সিবিাদহি 

মাধ্যদম রক রক িিদণি সুদযকাগ-সুরবিা সৃরষ্ট হদয়দি? আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত 

করুন। 

৫. এই প্রকদল্পি আওতায় শ্ররর্কশের প্ররেক্ষণ প্রোশণ ককান ককান িরশণর প্ররেক্ষণ কিরে প্রোন করা েয়? আপনার 

কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন । 

৬. এই প্রকশের আওতায় প্ররেক্ষণ প্রাপ্ত শ্ররর্কশের পরিতীশত রক রক িরশণর প্রভাি (কর্র্ন- আরথ মক, পাররিাররক, সার্ারজক 

ও পররশিে ইতযারে) পশেশি িশ  আপনার র্শন েয়। আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে  আশ াকপাত করুন । 

৭. এই প্রকশের আওতায় শ্ররর্কশের জন্য রক রক িরশণর রিত্তরিশনােন সার্গ্রীর ব্যিস্থা রাখা েশয়শি এিং রিত্তরিশনােশন 

শ্ররর্কশের ককান িরশণর প্রভাি পশেশি িশ  আপনার র্শন েয় রকনা? আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে 

রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন । 

৮. এই প্রকশের আওতায় শ্ররর্কশের স্বাস্থয কসিা প্রোশন রক রক িরশণর স্বাস্থয কসিা রনরিত করা েশয়শি? আপনার 

কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন । 

৯. প্রকদল্পি আওতায় স্বাস্থয কসবা প্রোশন সাব কক্ষরণক িাক্তাি বা কমরিরসদনি পযক কাপ্ত ব্যবস্থা িাখা হদয়দি রকনা? প্রকদল্পি 

আওতায় আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

১০. েক্ষ এবাং স্বাস্থয ও সু-স্বাস্থযবান প্ররিরক্ষত কমী বা শ্ররমক গদড় কতালাি লদক্ষয এই প্রকদল্পি ভূরমকা কতটুকু িদয়দি? 

প্রকদল্পি আওতায় ৩টি রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়দনি ফদল রমি কলদবল ফযাক্টরি ম্যাদনজদমন্ট এবাং 

সিকািী কম ককতকা ও কম কচািীদেি প্ররিক্ষদণি কক্ষদে কতটুকু প্রভাব পদড়দি বদল আপরন মদন কদিন।  

১১. প্রকদল্পি সবলরেক, দুব কল রেক, সুদযকাগ এবাং ঝুঁরক সম্পদকক  বিন। আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি 

আশ াকপাত করুন। 

১২.  প্রকশের আওতায় ককান িরশণর অপ্রশয়াজনীয় র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা েশয়রি  রকনা র্া অব্যিহৃত অিস্থায় পশে আশি? 

আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

১৩.  অন্য ককান র্্তবব্য  /র্তার্ত থাকশ  িতন । 

 

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও স্বাক্ষর                                                                     কর্ািাই  নম্বরঃ   

তাররখঃ   
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) 

৩টি রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন এবাং ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন (১ম সাংদিারিত)  প্রকদল্পি 

প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য 
 

ফযাক্টরি ম্যাদনজদমন্ট, কারিগরি ব্যরক্ত, সিকািী এবাং কবসিকািী কািখানাি অন্যান্য কম ককতকাি সাদে রনরবড় 

আদলাচনাি  (KII) গাইিলাইন 

 

উত্তি োতাি নাম:                                                                 কমাবাইল নাং:  

পেরব:         কািখানাি নামাঃ 

ঠিকানাাঃ 

 

১. আপরন িাকুররকা ীন সর্শয় শ্রর্ অরেপ্তশরর আওতািীন IRI কথশক ককান িরশণর প্ররেক্ষণ গ্রেণ কশরশিন রকনা? এ 

সম্পশকম রকছু িতন। 

২. প্ররেক্ষণকা ীন ককান িরশণর সুশর্াগ-সুরিিা কপশয়শিন রকনা?  এ সম্পশকম রকছু িতন। 

৩. আপনার অরিনস্ত কর্ মকতমা/ কর্ মিারীশেরশক প্ররেক্ষণ রনশত উৎসাে প্রোন কশরন রকনা? এ সম্পশকম রকছু িতন। 

৪. প্ররেক্ষণ প্রাপ্ত কর্ মকতমা/ কর্ মিারীশের পররতীশত কার্ মশক্ষশে ককান ককান রিশষশয় প্রভাি  শক্ষয করা র্ায়?  এ সম্পশকম রকছু 

িতন। 

৫. আপনার অরিস/ িযাক্টররশত কর্ী/ শ্ররর্কশের স্বাস্থয কসিা গ্রেশণর ককান ব্যিস্থা রশয়শি রকনা? এ সম্পশকম রকছু িতন। 

৬. আপনার অরিস/ িযাক্টররশত কর্ী/ শ্ররর্কশের অিসর সর্শয় রিত্তরিশনােশনর ব্যিস্থা রশয়শি রকনা? এ সম্পশকম রকছু িতন। 

৭. আপনার অরিনস্ত কর্ মকতমা/ কর্ মিারী সকশ ই শ্রর্-আইন সম্পশকম অিগত রকনা? এ সম্পশকম রিস্তাররত িতন। 

৮. েক্ষ এবাং স্বাস্থয ও সু-স্বাস্থযবান প্ররিরক্ষত করম ক বা শ্ররমক গদড় কতালাি লদক্ষয এই প্রকদল্পি ভূরমকা কতটুকু িদয়দি বদল 

আপরন/ আপনািা মদন কদিন? 

৯. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকল্প সম্পদকক রকু  জাদনন রকনা এ  

সম্পশকম রিস্তাররত িতন। 

১০.  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকদল্পি সবলরেক ও দুব কলরেক সম্পদকক 

আপনাি মতামত রেন। 

১১.  অন্য ককান র্্তবব্য / র্তার্ত থাকশ  িতন। 

 

 

 

 

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও        

তাররখঃ   
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) 

৩টি রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন এবাং ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন (১ম সাংদিারিত)  প্রকদল্পি 

প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য 
 

শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র/ রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন  এি প্ররিক্ষক ও ম্যানজদমন্ট এি সাদে রনরবড় আদলাচনাি  (KII) 

গাইিলাইন 

 

উত্তি োতাি নাম:                                                                 কমাবাইল নাং:  

পেরব:        প্ররতষ্ঠাদনি নামাঃ 

ঠিকানাাঃ 

 

১. এই প্রকশের আওতায় ককান ককান িরশণর শ্ররর্কশের কিরে প্ররেক্ষণ প্রোন করা েয়? আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত 

অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

২. এই প্রকশের আওতায় আপনারা কতগুশ া প্ররেক্ষশণর ব্যিস্থা করশখশিন এিং কত রেন পর পর? আপনার কর্ মপরররির 

আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

৩. এই প্রকশের আওতায় প্ররেক্ষণ প্রোশন রক রক সুশর্াগ সুরিিা সৃরষ্ট েশয়শি? আপনার কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে 

রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

৪. শ্ররর্কশের উন্নত প্ররেক্ষণ প্রোশনর জন্য অন্য ককান সংস্থা কথশক প্ররেক্ষক রনশয়াগ কশরন রকনা?  আপনার কর্ মপরররির 

আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

৫. এই প্রকশের আওতায় প্ররেক্ষণকা ীন প্ররেক্ষণ গ্রেণকারীশের রক িরশণর সুশর্াগ-সুরিিা প্রোন কশরন? আপনার 

কর্ মপরররির আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

৬. এই প্রকশের আওতায় প্ররেক্ষণ প্রোশণর জন্য পর্ মাপ্ত িযারসর টিজ এর ব্যিস্থা রশয়শি রকনা? আপনার কর্ মপরররির 

আওতাভুক্ত অংশে রিশেষভাশি আশ াকপাত করুন। 

৭. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকল্প সম্পদকক রকু  জাদনন রকনা এ  

সম্পশকম রিস্তাররত িতন। 

৮.  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকদল্পি সবলরেক ও দুব কলরেক সম্পদকক 

আপনাি মতামত রেন। 

৯.  অন্য ককান র্্তবব্য / র্তার্ত থাকশ  িতন। 

 

 

 

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও        

তাররখঃ   
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) 

৩টি রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন এবাং ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন (১ম সাংদিারিত)  প্রকদল্পি 

প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য 
 

জন প্ররতরনরি / স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ক  এি সাদে রনরবড় আদলাচনাি  (KII) গাইিলাইন 

 

উত্তি োতাি নাম:                                                                           কমাবাইল নাং:  

পেরব:  

ঠিকানাাঃ 

 

১. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকল্প সম্পদকক রকু  জাদনন রকনা এ  

সম্পশকম রিস্তাররত িতন। 

২. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন হওয়ায় প্রকে এ াকাসে এর আশেপাশের এ াকার আথ মসার্ারজক কপ্রক্ষাপশে 

   িরশণর পররিতমন আসশি িশ  আপরন র্শন কশরন ? 

২. এই প্রকশের িশ  পররশিশের উপর খারাপ প্রভাি       রক-না। পররশিে িান্ধি ও কেকসই পররশিে সৃরষ্টর  শক্ষয রক রক 

কার্ মক্রর্ কনয়া েশয়শি ? 

৩. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়দনদি সময় শ্রর্ অরিেপ্তশরর কর্তমপশক্ষর সাশথ স্থানীয়/ সািারণ জনগশণর সাশথ 

           রিশরাি ঘশেশি রকনা? এ সম্পশকম রিস্তাররত িতন। 

৪. এই প্রকশের আওতায় প্ররেক্ষণ ি াকা ীন সর্য় শ্ররর্কগণ প্ররেক্ষণ গ্রেণ কশরশি রকনা? এ সম্পশকম রকছু িতন।  

৫. প্ররেক্ষণ গ্রেণকারী শ্ররর্কশের পরিতীশত ককান িরশণর পররিতমন  শক্ষয করা র্ায় রকনা? এ সম্পশকম রকছু িতন। 

৬. এই প্রকশের আওতায় শ্রর্ কল্যাণ ককশে শ্ররর্কগণ স্বাস্থয কসিা গ্রেণ কশর রকনা? এ সম্পশকম রকছু িতন। 

৭.  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকদল্পি সবলরেক ও দুব কলরেক সম্পদকক 

আপনাি মতামত রেন। 

৮.  অন্য ককান র্্তবব্য / র্তার্ত থাকশ  িতন। 

 

 

 

 

 

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও        

তাররখঃ   
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) 

৩টি রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন এবাং ২২টি শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন (১ম সাংদিারিত)  প্রকদল্পি 

প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য 
 

শ্রম ও কম কসাংস্থান মন্ত্রণালয়/ শ্রম অরিেপ্তি / রপরি অরফস/  আইএমইরি, এবাং  অন্যান্য কেকদহাল্ডাি এি  সাদে   

 FGD Guideline  

 

অাংিগ্রহণকািীদেি নাম অাংিগ্রহণকািীদেি কপিা অাংিগ্রহণকািীদেি ঠিকানা অাংিগ্রহণকািীদেি কমাবাইল নাং 

১.    

২.     

৩.     

৪.     

৫.     

৬.     

৭.     

৮.     

৯.    

১০.    

 

১. ৩টি রেে সম্পকম রেক্ষায়তন এিং ২২টি শ্রর্ কল্যাণ ককে সংস্কার ও আধুরনকায়ন (১র্ সংশোরিত)  প্রকে সম্পশকম রকছু 

িতন। 

২. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন হওয়ায় প্রকে এ াকাসে এর আশেপাশের 

এ াকার আথ মসার্ারজক কপ্রক্ষাপশে    িরশণর পররিতমন আসশি িশ  আপরন/ আপনারা র্শন কশরন? 

৩. এই প্রকশের আওতায় প্ররেক্ষণ প্রোশণর জন্য পর্ মাপ্ত িযারসর টিজ এর ব্যিস্থা রি  রকনা? এ সম্পশকম  রকছু িতন। 

৪. শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র সাংস্কাি ও আধুরনকায়দনি জন্য আধুরনক যকন্ত্রপারত ক্রয় ও সিবিাদহি মাধ্যদম শ্রম কল্যাণ ককন্দ্রগুদলাি 

রক রক িিদণি সুদযকাগ-সুরবিা সৃরষ্ট হদয়দি বদল আপনািা মদন কদিন। 

৫. এই প্রকশের আওতায় শ্ররর্কশের স্বাস্থয কসিা প্রোশণ রক রক িরশণর স্বাস্থয কসিা রনরিত করা েশয়শি? এিং স্বাস্থয কসবা 

প্রোদণ সাব কক্ষরণক িাক্তাি বা কমরিরসদনি পযক কাপ্ত ব্যবস্থা িাখা হদয়দি রকনা?  এ সম্পদকক রকু  বিন। 

৬. এই প্রকশের আওতায় শ্ররর্কশের জন্য জন্য রক রক িরশণর রিত্তরিশনােন সার্গ্রীর ব্যিস্থা রাখা েশয়শি এিং রিত্তরিশনােশন 

শ্ররর্কশের ককান িরশণর প্রভাি পশেশি িশ  আপনার/ আপনাশের র্শন েয়। 

৬. েক্ষ এবাং স্বাস্থয ও সু-স্বাস্থযবান প্ররিরক্ষত করম ক বা শ্ররমক গদড় কতালাি লদক্ষয এই প্রকদল্পি ভূরমকা কতটুকু িদয়দি বদল 

আপরন/ আপনািা মদন কদিন? 

৭. এই প্রকশের িশ  পররশিশের উপর খারাপ প্রভাি       রক-না। পররশিে িান্ধি ও কেকসই পররশিে সৃরষ্টর  শক্ষয রক রক 

কার্ মক্রর্ কনয়া েশয়শি ? 

৮.  শ্রম কল্যাণ ককন্দ্র এবাং রিল্প সম্পকক রিক্ষায়তন সাংস্কাি ও আধুরনকায়ন সাংক্রান্ত প্রকদল্পি সবলরেক ও দুব কলরেক সম্পদকক 

আপনাি মতামত রেন। 

৯.  অন্য ককান র্্তবব্য / র্তার্ত থাকশ  িতন। 

 

তথ্য সংগ্রেকারীর নার্ ও            তাররখঃ   
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ভ ৌত অবকাঠাম া : পরিবীক্ষণ ছক  

প্যামকজ নং / পরিরিরত : 

পরিবীক্ষণ কামজি অবস্থান:  

 

কাজ আিমেি তারিখ সম্পাদমনি পরিকরিত তারিখ সম্পাদমনি প্রকৃত তারিখ 

 

 

  

 

ক্র: 

নং 
কামজি রববিণ 

অনুম াদন  অনুসামি 

কিণীয় 

 াঠপর্ যায় প্রকৃত 

সম্পাদমনি অবস্থা 
 ন্তব্য 

১ দালামনি রববিণ    

২ পরি াপ (দদ   / প্রস্থ/ভলাি এরিয়া)    

৩ আি.রস.রস. কামজি গুণগত অবস্থা    

৪ রিক ওয়াকয কামজি গুণগত অবস্থা     

৫ প্লাষ্টামিি গুণগত অবস্থা    

৬ দিজা / জানালাি অবস্থা    

৭ র্ন্ত্রপারত/ অন্যান্য আসবাবপত্র এি অবস্থা    

৮ পারন সিবািহ/ রনষ্কাশমনি এি অবস্থা    

৯ টয়মলমটি অবস্থা (পুরুষ/  রহলা)    

১০ দবদ্যুরতক কামজি (লাইন,বারত, পাখাি) অবস্থা     

১১ দালামনি িং এি অবস্থা    

১২ টাইলস্ এবং ভ াজাইক কামজি অবস্থা    

১৩ কাজ সম্পাদমন রবলমেি কািণ (প্রমর্াজুমক্ষমত্র)    

১৪ অন্যান্য পরিবীক্ষণ    
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পরিবীক্ষণ ছক : সাধািণ 

পরিবীক্ষমণি অবস্থান:  

কামজি  প্যামকজ নং / পরিরিরত : 

কাজ আিমেি তারিখ সম্পাদমনি পরিকরিত তারিখ সম্পাদমনি প্রকৃত তারিখ 

 

 

  

 

ক্রর ক 

নং 
কামজি রববিণ অনুম াদন  অনুসামি কিণীয় 

 াঠপর্ যায় প্রকৃত সম্পাদমনি 

অবস্থা 
 ন্তব্য 

১ কামজি ধিণ     

২ কামজি পরি াপগত তথ্য    

৩ কামজি বতয ান অবস্থা     

৪ সম্পারদত কামজি তথ্য     

৬ কামজি গুণগত অবস্থা    

৭ কাজ সম্পাদমন রবলমেি 

কািণ (প্রমর্াজুমক্ষমত্র) 

   

৮ অন্যান্য পরিবীক্ষণ    

 

 

প্রকমিি পিা শ যক প্ররতষ্টামনি ব্যবস্থাপনা 

ক্রর ক 

নং 

পিা শ যক 

প্ররতষ্ঠামনি না  
পরজশন / রিরসরপ্লন চুরি অনুর্ারয় জনবল রনময়াগকৃত জনবল  ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

      

  



গত 30/০5/২০১৯ ইং তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাখগি সরিব জনাব আবুল মনসুি মমাোঃ ফখয়জউল্লাহ, এনরিরস 

এি সভাপরতখে                 কক্ষে "৩টি রিল্প সম্পর্ক রিক্ষায়তন ও ২২টি শ্রম র্ল্যাণ মর্ন্দ্র সংস্কাি ও আধুরনর্ায়ন 

(১ম সংখিারিত)" িীর্ কর্ প্রর্খল্পি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাি উপি জাতীয় কর্ মশালার অনুরিত হয়। উক্ত                    

                         এবং                                                           - 
 

 

   

     
                                                                 

১.১ রিরপরপ’ি ব্যার্গ্রাউন্ড অংখি প্রদত্ত বণ কণায় মেখর্ মবজলাইন সংক্রান্ত 

তথ্য রনখত হখব। 

ডিডিডি’র ব্যাকগ্রাউন্ড অংক্ষশ প্রদত্ত বর্ মর্া থেক্ষক 

থবজলাইন সম্পক্ষকম ধারর্া ডনক্ষে প্ররতখবদনটি 

সরিখবরিত  র্িা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং ১, ৩৮। 

১.২

  

ক্রয় সংক্রান্ত র্খয়র্টি বণ কনায় OTM/LTM পদ্ধরতি স্থাখন মেখর্ান 

এর্টি পদ্ধরতি উখল্লে র্িখত হখব। 

ক্রয় সংক্রান্ত র্খয়র্টি বণ কনায় OTM/LTM পদ্ধরতি 

স্থাখন এর্টি পদ্ধরতি উখল্লে র্িা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং ২০, 

২১। 

১.৩

  

শ্রমর্ল্যাণ মর্খন্দ্রি িাক্তািখদি সম্পখর্ক তাখদি পদ, পদায়ন ও 

দারয়েসম্পখর্ক পূণ কাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ র্খি এতদসংক্রান্ত মন্তব্য প্রদান 

র্িখত হখব। 

শ্রমর্ল্যাণ মর্খন্দ্রি িাক্তািখদি সম্পখর্ক তাখদি পদ, 

পদায়ন ও দারয়ে সম্পখর্ক পূণ কাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ র্খি 

এতদসংক্রান্ত মন্তব্য প্রদান র্িা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং ৩১, 

৩৩, ৩৬। 

১.৪

  

প্ররতখবদখনি রিখপাখট কি রনব কাহী সাি-সংখক্ষখপ ম াট বাখর্ে সারজখয় 

রলেখত হখব।  

প্ররতখবদখনি রনব কাহী সাি-সংখক্ষখপ ম াট বাখর্ে 

সারজখয় মলো হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং iv-v। 

১.৫ প্ররমত বানানিীরত ব্যবহাি র্খি িব্দগত ও ব্যার্িণগত ত্রুটিসমূহ 

ঠির্ র্িখত হখব। 

প্ররমত বানানিীরত ব্যবহাি র্খি িব্দগত ও ব্যার্িণগত 

ত্রুটিসমূহ ঠির্ র্িা হক্ষেক্ষে। 

২.১ রনব কাহী সািসংখক্ষপ আখিা মগা াখলা ও সুরলরেত হখত হখব। রনব কাহী সািসংখক্ষপ আখিা মগা াখলা ও সুরলরেত র্িা 

হক্ষেক্ষে। 

২.২                                                

                         

                                      

            ততরি র্িা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং iv ও ১। 

৩.১ রনম কাণ ত্রুটিি র্তটুকু ঠির্াদাখিি গারফলরত আি র্তটুকু প্রর্ল্প 

সমারিি পি রবগত িাি/ পাঁি ব খি হখয়খ  তা ব্যাখ্যা র্িখত হখব। 

 

রনম কাণ ত্রুটিি প্রায় ৩০% ঠির্াদাখিি গারফলরত আি 

প্রায় ৭০% প্রর্ল্প সমারিি পি রবগত িাি/ পাঁি ব খি 

হখয়খ  বখল িািনা পাওয়া োয়। 

৩.২ প্রকক্ষের SWOT Analysis এর ভুলসমূহ দূর করক্ষে হক্ষব। প্রকক্ষের SWOT Analysis এর ভুলসমূহ সংক্ষশাধন 

করা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং ৫৫ ও ৫৬।  

৪.০ প্রর্খল্পি ব্যয় সংক্রান্ত তখথ্যি contradiction দূি র্িখত হখব। প্রর্খল্পি ব্যয় সংক্রান্ত তখথ্যি contradiction 

সংক্ষশাধন করা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং ৩ ও ১৮। 

৫.১ SWOT Analysis                        contradiction 

িখয়খ  তা দূি র্িখত হখব। 

SWOT Analysis                      

contradiction সংক্ষশাধন করা হক্ষেক্ষে। 

৫.২ SWOT Analysis এি পখয়ন্টসমূহ নতুন র্খি সারজখয় রলেখত 

হখব। 

এব্যিাক্ষর প্রক্ষোজনীে ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হক্ষেক্ষে। 

৬.০                                                  

                                                

     

                           করা হক্ষেক্ষে। 

                                      

              সংক্ষশাধন করা হক্ষেক্ষে। 

৭.০ রনব কাহী সািসংখক্ষপটি সংরক্ষি ও র্িখত হখব; সুপারিিসমূহ বুখলট 

আর্াখি এবং সংরক্ষি র্িা মেখত পাখি। 

রনব কাহী সািসংখক্ষপটি সংরক্ষি করা হক্ষেক্ষে। 

৮.০ শ্রম র্ল্যাণ মর্ন্দ্র ও শ্রম অরিদিখিি জন্য 

রবখির্ সুপারিি উখল্লে র্িখত হখব। 

শ্রম র্ল্যাণ মর্ন্দ্র ও শ্রম অরিদিখিি জন্য রবখির্ 

সুপারিি উখল্লে করা হক্ষেক্ষে পৃষ্ঠা নং ৫৮ ও ৫৯ । 

 



গত 11/০6/২০১৯ ইং তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাখগি সরিব জনাব আবুল মনসুি মমাোঃ ফখয়জউল্লাহ, এনরিরস 

এি সভাপরতখে                 কক্ষে "৩টি রিল্প সম্পর্ক রিক্ষায়তন ও ২২টি শ্রম র্ল্যাণ মর্ন্দ্র সংস্কাি ও আধুরনর্ায়ন 

(১ম সংখিারিত)" িীর্ কর্ প্রর্খল্পি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাি Draft Final Report-এর  উপি স্টিয়াস্টরিং কস্টিটি সভা অনুরিত 

হয়। উক্ত স্টিয়াস্টরিং কস্টিটি সভায়                                     এবিং                                

                           - 
 

 

     

   
                          ও                                        

১.১ প্রস্টিক্ষবদনটি গি ২৭/০৯/২০১৮ ইিং িাস্টরক্ষে আইএিইস্টি কর্তকৃ 

জারীকৃি পস্টরপত্র নিং-২১.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০৪.১৮-১৪৫, এর 

সিংক্ষ াজনী-৯ এ উস্টিস্টেি সকল স্টবষয় অন্তর্ভকৃ্ত কক্ষর মিাট ৮(আট) 

টি অধ্যাক্ষয় প্রণয়ন করক্ষি হক্ষব; 

প্রস্টিক্ষবদনটি গি ২৭/০৯/২০১৮ ইিং িাস্টরক্ষে আইএিইস্টি 

কর্তকৃ জারীকৃি পস্টরপত্র নিং-

২১.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০৪.১৮-১৪৫, এর সিংক্ষ াজনী-

৯ এ উস্টিস্টেি সকল স্টবষয় অন্তর্ভকৃ্ত কক্ষর মিাট ৮(আট)টি 

অধ্যাক্ষয় প্রণয়ন র্িা হক্ষয়ক্ষে। 

১.২

  

মোট মোট অর্পৃূণ ৃবাকয ব্যবহার কক্ষর স্টনবাৃহী সারসিংক্ষেপটি আক্ষরা 

সুস্টবন্যস্ত ও সুস্টলস্টেি করক্ষি হক্ষব; 

মোট মোট অর্পৃূণ ৃ বাকয ব্যবহার কক্ষর স্টনবাৃহী 

সারসিংক্ষেপটি আক্ষরা সুস্টবন্যস্ত ও সুস্টলস্টেি র্িা হক্ষয়ক্ষে। 

পৃষ্ঠা নিং iii-iv । 

১.৩

  

সুপাস্টরশিালায় স্টবস্তাস্টরি িথ্য ও দীর্ ৃবাকয পস্টরহার করক্ষি হক্ষব 

এবিং এর কক্ষলবর  িটা সম্ভব সিংস্টেপ্ত করক্ষি হক্ষব; 

সুপাস্টরশিালায় স্টবস্তাস্টরি িথ্য ও দীর্ ৃ বাকয পস্টরহার 

করক্ষি হক্ষব এবিং এর কক্ষলবর  িটা সম্ভব সিংস্টেপ্ত র্িা 

হক্ষয়ক্ষে। পৃষ্ঠা নিং 60। 

১.৪

  

প্রকক্ষের SWOT Analysis এর অসিংগস্টিসমূহ দূর কক্ষর আক্ষরা 

সুস্টনস্টদষৃ্ট করক্ষি হক্ষব; 

প্রকক্ষের SWOT Analysis এর অসিংগস্টিসমূহ দূর 

কক্ষর আক্ষরা সুস্টনস্টদষৃ্ট র্িা হক্ষয়ক্ষে পৃষ্ঠা নিং ৫৬-৫৭ । 

১.৫ প্রস্টিক্ষবদক্ষনর কভার পৃষ্টার কাগক্ষজর ধরণ, মলো বা মটক্সট ও কভার 

মপক্ষজর কালার আইএিইস্টি কর্তকৃ সরবরাহকৃি নমুনা মিািাক্ষবক 

হক্ষি হক্ষব; 

প্রস্টিক্ষবদক্ষনর কভার পৃষ্টার কাগক্ষজর ধরণ, মলো বা 

মটক্সট ও কভার মপক্ষজর কালার আইএিইস্টি কর্তকৃ 

সরবরাহকৃি নমুনা মিািাক্ষবক র্িা হক্ষয়ক্ষে। 

২.১                                               

              সম্পাদনা সম্পন্ন করক্ষি হক্ষব। 

                                         

                   সম্পাদনা সম্পন্ন র্িা হক্ষয়ক্ষে। 
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