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চাইল্ড সেনবেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি # ৮  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

সশি-ই-বাাংলা নগি, ঢাকা 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

 

 

 

 

 

 

 

জুন ২০১৯ 

 



 
 

কৃিজ্ঞিা স্বীকাি  
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২.১০.১ স াকাে গ্রুপ আবলাচনা  ১৫ 

২.১০.২ মূল িথ্যদািাি োক্ষাৎকাি  ১৫ 
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৭.২ প্রকল্প সথবক প্রাি অবথ বি সজলা তভতত্তক তবতনবয়াবগি তচত্র   ৪২ 

৭.৩ তবতনবয়াগকৃি অথ ব সথবক মাতেক আবয়ি শিকিা বন্টন ৪৩ 
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NGO : Non-Governmental Organization 

OAS : Open Air School 

OTM : Open Tender Method  

PE : Procuring Entity 

PCR : Project Completion Report 

PCAR : Protection of Children at Risk  

NPD : National Project Director 

PPA : Public Procurement Act 

PPR : Public Procurement Rules 

PSST : Professional Social Services Training 

RTPP : Revised Technical Project Proposal 

SCAR : Service for Child at Risk  

ToR : Terms of Reference  

TPP : Technical Project Proposal 

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat 

UNDAF : United Nations Development Assistance Framework  

UNICEF : United Nations Children’s Fund 

UNO : Upazila Nirbahi Officer 
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স্বাধীনিাি পি তবগি ৪৮ বছবি বাাংলাবদবশি জনোংখ্যা তিগুবনি অতধক হবয়বছ। বাাংলাবদশ েিকাি ২০০৮ োবল খানা 

জতিপ কবি। জতিবপি প্রতিববদন অনুোবি সদখা  ায় সদবশি সমাে জনোংখ্যাি প্রায় ৩৪ শিাাংশ তশï। এবদি মবধ্য ৪৬ 

শিাাংশ তশï জািীয় দাতিদ্রেীমাি নীবচ ও ২৩ শিাাংশ তশï অতিদাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি এবাং ৫৯ শিাাংশ তশï বদতনক 

১.০৮ িলাবিি কম (ক্রয় ক্ষমিা) আবয় জীবনতনব বাহ কবি। এ েকল দতিদ্র তশïিা অন্যান্য েচ্ছল তশïসদি তুলনায় স্বাস্থয, 

পুতষ্ট, তশক্ষা, তনিাপদ খাবাি পাতন, পয়:তনষ্কাশন, আশ্রয় ও িথ্য -এ ৭ টি অতধকাি সথবক বতঞ্চি হবচ্ছ। এ পতিবপ্রতক্ষবি  

তশïসুিক্ষা ও তশï পতিতস্থতি উন্নতিি জন্য ইউতনবে  ও েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানুয়াতি ২০১২ সথবক জুন ২০১৭ োল 

প বন্ত চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ শীষ বক প্রকল্প চ্যতি স্বাক্ষি কবি।  

 

প্রভাি মূল্যায়শ্লনি উশ্লেশ্য বিল-উপকািশ্লভাগীশ্লেি মশ্লে প্রকশ্লেি প্রভাি মূল্যায়ন ও ভবিষ্যশ্লত এ জাতীয় প্রকে পবিকেনা ও 

িাস্তিায়শ্লনি ক্ষেশ্লে সুপাবিশ প্রোন। উশ্লেশ্যসমূহশ্লক বিশ্লিচনা কশ্লি প্রভাি মূল্যায়ন কাশ্লজি জন্য প্রাইমাবি উৎস ক্ষেশ্লক ৬৬৪ 

জন উপকািশ্লভাগী এিং ৩৩৩ উপকািশ্লভাগী নন এমন পবিিাি প্রধাশ্লনি বনকট ক্ষেশ্লক জবিপ প্রশ্নপশ্লেি মােশ্লম পবিমানগত 

তথ্য সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লি। অপিবেশ্লক, প্রকে িাস্তিায়শ্লনি সাশ্লে জবিত ব্যবি ও অংশীজশ্লনি বনকট ক্ষেশ্লক এফবজবি ও 

ক্ষকআইআই গাইিলাইন এি মােশ্লম প্রকশ্লেি গুনগত প্রভাি সম্পশ্লকে তথ্য সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লি। এিািা, ক্ষসশ্লকন্ডাবি উভয় 

উৎস ক্ষেশ্লক ক্ষচকবলষ্ট এি মােশ্লম প্রকশ্লেি প্রভাি, আবে েক অগ্রগবত, প্রকশ্লেি অনুকূশ্লল িিাে ও িিাশ্লেি ব্যিহাি ইতযাবে 

বিষয় সম্পশ্লকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লি।  

 

এ প্রকবল্পি ২য় োংবশাতধি প্রাক্কতলি ব্যবয়ি পতিমান তছল ৬,৪৫৭.৯৫ লক্ষ োকা। এি মবধ্য তজওতব ৪৮.২৯ লক্ষ োকা এবাং 

প্রকল্প োহায্য ৬৪০৯.৬৬ লক্ষ োকা। প্রকল্প বাস্তবায়বন সমাে ব্যয় হবয়বছ ৬,৩২০.০০ লক্ষ োকা। এি মবধ্য তজওতব ৪৭.৪৬ 

লক্ষ োকা (৯৮.৬৫%) এবাং প্রকল্প োহায্য ৬,৩৬৭.৬৪ লক্ষ োকা (৯৮.৬০%)। প্রেিি উবেখ্য শুধুমাত্র প্রকল্প পতিচালবকি 

সবিন তজওতব বিাে সথবক প্রদান কিা হবয়বছ।     

 

শিবযুি অথ ব েহায়িা পাওয়াি পি প্রায় তিন-চতুথ বাাংশ উপকািবভাগী নগদ েহায়িা অথ ব গরু ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবো, 

তিক্সা/ভযান ক্রয়, জতম/বাগান ক্রয়, বগ বা চাষ ও হাঁে মুিতগ পালন ইিযাতদ সক্ষবত্র তবতনবয়াগ কবিবছ। তবতনবয়াগকৃি অথ ব সথবক 

িািা মাবে প্রায় ২০০০ োকা সথবক ৬০০০ োকাি সবশী োকা আয় কবি। উপকািবভাগী পতিবাবিি তশïসদি সুিক্ষা 

উপকািবভাগী নন এমন পতিবাবিি তশïসদি সচবয় প্রায় তিনগুন সবশী। স মন তবদ্যালয় সথবক ঝবি পড়াি সক্ষবত্র উপকািবভাগী 

ও উপকািবভাগী নন  এবদি োংখ্যা  থাক্রবম ১৪.৮% এবাং ৩৭.২%। অপিতদবক তশïশ্রবমি হাি  থাক্রবম ১১.৩% ও 

৩৫.৭%। তশïতববাবহি তচত্রও প্রায় একই ধিবণি স মন: উপকািবভাগীবদি মবধ্য ১১.২% শিাাংশ এবাং উপকািবভাগী নন 

৩৪.৭%।  

 

এ প্রকবল্পি আওিাধীবন েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, েমাজবেবা অতধদ িি এবাং তবতভন্ন েিকাতি ও সবেিকািী প্রতিষ্ঠাবনি 

সমাে ২৩৬৩ জন কম বকিবাবদি সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (তবএেএেটি) এবাং সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (তপএেএেটি) 

সদয়া হয়। প্রতশক্ষণ গ্রহবনি  বল কম বকিবাবদি কাবজি গতি বৃতদ্ধ, দৃতষ্টভতিি ইতিবাচক পতিবিবন, পতিবাতিক কাউবিতলাং 

কিাি দক্ষিা এবাং সকেস্টাতি বিিী কিাি েক্ষমিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ।  

 

প্রকল্পকালীন েমবয় চাইল্ড সহল্পলাইবনি মাধ্যবম ১০,৭,৪৮১ জন তশï, যুব, ছাত্র, তশক্ষক এবাং তপিা-মািা স ান কবিবছ। এ 

ছাড়া চাইল্ড সহল্পলাইন সেবাি মাধ্যবম ৮৮৮ জন তশïি  বাল্য তববাহ বন্ধ কিা েম্ভব হবয়বছ। এছাড়া এ সেবাি মাধ্যবম 

অবনক তশïসক ঝুঁতকপূণ ব স্থান সথবক উদ্ধাি কবি েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থায় তনিাপদ আশ্রবয়ি জন্য সি াি কিা হবয়বছ।   

 

উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা প্রদান কিা হবয়বছ ৩৪,২৯০ জন তশïসক। উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা সশবষ এক-তৃিীয়াাংশ তশï পাশ 

(গ্রাজুবয়শন) কবিবছ এবাং এবদি মবধ্য প্রায় ৬৫ শিাাংশ তশï বিবমাবন আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা গ্রহণ কবিবছ। এছাড়া এ েকল 

তশïসদি স্বাস্থয সেবা এবাং জটিল শািীতিক েমস্যাি জন্য তবতভন্ন হােপািাল ও তিতনবক সি াি কিা হবয়বছ। অন্যান্য সেবা 

তনব বাহী োিোংবক্ষপ 



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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মবধ্য িবয়বছ: মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং, আইতন েহায়িা, জীবনদক্ষিামূলক তশক্ষা, কাতিগতি তশক্ষা, তববনাদন ও 

তবশ্রাবমি ব্যবস্থা।      

 

প্রকল্প চলাকালীন েমবয় (জানুয়াতি ২০১২ হবি জুন ২০১৭) সমাে ৬ জন জািীয় প্রকল্প পতিচালক দাতয়ত্ব পালন কবিবছন। 

প্রকল্প পতিচালকগবনি মবধ্য সকউ সকউ মাত্র ২ মাে বা ৩ মাে দাতয়ত্ব পালন কবিন। 

 

ক্রয় কা বক্রবম, ইউতনবে  িাি তনজস্ব পতলতে অনুেিণ কবিবছ। ক্ষস ক্ষমাতাশ্লিক ইউবনশ্লসফ ক্রয় কার্ ে সম্পােন কশ্লিশ্লি।  

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়বনি  বল তশïসদি উপি আবিা স  েকল গুনগি প্রভাব পবড়বছ িা হবলা: বিবমাবন তশï পড়াশুনা চাতলবয় 

 াবচ্ছ, েবচিন হবয়বছ এবাং েমস্যা সমাকাতবলাি সক্ষবত্র দক্ষিা অজবন কবিবছ। এছাড়া তশïিা বাল্যতববাহ সথবক িক্ষা 

সপবয়বছ, ববষম্য ও স ৌন তন বািন অবনকাাংশ কবম এবেবছ।      

 

সুপাতিশমালা 

 

 প্রকল্পটি তশï সুিক্ষাি সক্ষবত্র তববশষ অবদান িাখবছ, তববশষ কবি বাল্যতববাহ, তশïশ্রম ও তবতভন্ন প্রকাি তন বািন হ্রাে 

এবাং তনয়তমি তবদ্যালবয় উপতস্থতি বৃতদ্ধ সপবয়বছ। সুিিাাং কা বক্রবমি ধািাবাতহকিা িক্ষাবথ ব েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

দীর্ ববময়াদী কম বসূচী গ্রহবনি উবদ্যাগ তনবি পাবি;  

 েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউতনবে  এি োবথ আবলাচনাি মাধ্যবম মূল বা োংবশাতধি কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুি 

অনুবমাদন, অতিকািকৃি অথ ব ছাবড়ি ব্যবস্থা এবাং পাে বনাি এনতজওবদি তবলভাউচাি টিতপতপ অনুোবি েমন্বয় কিাি 

ব্যাপাবি উবদ্যাগী ভূতমকা পালন কিবি পাবি;  

 প্রকল্পকালীন প্রকল্প পতিচালক তনবয়াগ প্রদান।  তদ িা েম্ভব না হয় িবব তবকল্প তহোবব েহকািী প্রকল্প পতিচালবকি 

‘পদ’ সৃতষ্ট ও তনবয়াবগি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 UNDAF এি আওিাধীন ২০ সজলায় ব্যতিি অন্যান্য সজলাি তশïসদি ঝুঁতক তনরুপন কবি শিবযুি অথ ব েহায়িা বৃতদ্ধ 

কিা প্রবয়াজন। তকতস্তি োকা ১৮ মাবেি পতিববিব ৩৬ মাবে ব্যাপী প্রদান কিা স বি পাবি; 

 চাইল্ড সহল্পলাইন েমাজবেবা অতধদ িবিি আওিায় সনয়া এবাং িাজস্ব বাবজবেি মাধ্যবম ব্যয় তনব বাহ কিা প্রবয়াজন; 

 েমাজবেবা অতধদ িি তশïসদি তনবয় স  েকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কবি িা সকে ম্যাবনজবমন্ট এি আওিায় এবন ঝুঁতকপূণ ব 

সজলাি তশïসদি ঝুঁতক তনরুপণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা স বি পাবি; 

 প্রকল্পভূি তশïসদি তবনাখিবচ পড়াশুনা কিাি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 শিবযুি অথ ব েহায়িা প্রািবদি প্রতিমাবে অথবা তিন মাে পি পি  বলা-আপ কিা ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 ভতবষ্যবি এ জািীয় প্রকল্প প্রস্তাবনা বিিীি েময় Exit Plan ও Logframe বিিী কিা এবাং সবইজলাইন ও প্রকল্প সশবষ 

মূল্যায়বনি ব্যবস্থা িাখা; 

 ১৪ বছি বা এি সবশী বয়বেি তশïসদি জন্য কাতিগতি তশক্ষাি ব্যবস্থা বৃতদ্ধ কিা এবাং কাতিগতি তশক্ষা সশবষ স্বল্প সুবদ 

ঋবণি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 পাে বনাি এনতজওবদি োবথ প্রবিযক বছি চ্যতি কিাি প্রবয়াজন হবল সে ব্যাপাবি পূব বপ্রস্ততি তনবি হবব। এনতজওবদি 

পতিদশ বন পি পতিদশ বন প্রতিববদন পাে বনাি এনতজওবক প্রদান কিবি হবব;  
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 চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্প|iii 
 

 
 

 

 

মাতৃ-তপতৃহীন তশï: স  তশïি মািা-তপিা উভয় বা স  সকান একজন মৃতুযবিণ কবিবছ 

সুতবধা বতঞ্চি তশï:  
 

ক. পতিিযি, নাম পতিচয়হীন বা দাতবদািহীন বা আইনানুগ বা ববধ অতভভাবকহীন তশï 

খ. গৃহহীন তশï বা পথতশï  

গ. তভক্ষাবৃতত্ত বা তশï তবকাবশি পতিপতি সকান কাবজ তনবয়াতজি তশï 

র্. চা বাগাবন কম বিি তশï শ্রতমক ও চা শ্রতমকবদি অেহায় তশï  

ঙ. প্রতিবতন্ধ তশï 

চ. বতস্তবি বেবােকািী তশï  

ছ. পতিবাবিি আতথ বক আয় মাতেক ৩৬০০ োকাি নীবচ এমন পতিবাবিি তশï  

জ. অন্যান্য ঝুঁতকবি থাকা তশï  

 

তশï তন বািন:  খন একটি তশï‡K প্রহাি কিা হয়, তনণ্ঠিু আচিণ কবি বা শািীতিক তন বািবনি িািা গুরুিি আহি কিা 

হয়।  খন একটি তশï স ৌন তন বািবনি তশকাি হয়, স মন-ধষ বণ, জবিদতস্ত কিা, প্রাি বয়স্কবদি োবথ অবশাভন আচিণ ও 

স ৌন েম্পবকবি তশকাি হওয়া। বয়:েতন্ধি পূবব বই প্রািবয়স্ক িািা শিীবিি সগাপন স্থাবন স্পশবেহ সজািপূব বক স ৌনেম্পকব 

স্থাপবনি সচষ্টা কিা।    

তশï‡K সশাষণ কিা: তশï  খন পতিিাবৃতত্ত, পবণ বাগ্রাত  এবাং তনতষদ্ধ প্রকাশনাি তশকাি হয় িখনই সে স ৌন সশাষবণি 

তশকাি হয়। বাতনতজযক স ৌন সশাষবণি তশকাি তশïিা প্রািবয়স্কবদি িািা স ৌনকাবজ ব্যবহৃি হয় এ জন্য তশï‡K বা তৃিীয় 

ব্যতিবক নগদ বা অন্য সকানভাবব মূল্য প্রদান কিা হয়। তশïটি িখন পতিগতনি হয় স ৌন এবাং বাতনতজযক পবে।    

আতথ বক েহায়িাি তববিণ: তনব বাতচি তশï‡K সমাে ১৮ মাবেি আতথ বক েহায়িা প্রদান কিা হয়। প্রতি ৬ মাে পি পি সমাে 

১টি তকতস্ত েহায়িা প্রদান কিা হয়। মাতেক অথ ব েহায়িাি পতিমান ২০০০ োকা। এক-একটি তকতস্তবি সমাে ১২,০০০ োকা 

সদয়া হয়। অথ বাৎ তশïি পতিবািবক সমাে ৩টি তকতস্তি মাধ্যবমা েব ববমাে ৩৬,০০০ োকা প্রদান কিা হয়। 

সমৌতলক চাতহদা হবি বতঞ্চি তশï: স ৌতিকভাবব তবতভন্ন বাস্তব চাতহদা, স মন-খাদ্য, বস্ত্র, বােস্থান হবি বতঞ্চি তশï। 

তশïটি হবি পাবি গ্রাম সথবক শহবি অতভবাতেি/স্থানচ্যযি তশï অথবা তপিা মািাহীন তশï। আবিা োধািণভাবব বলা  ায়, 

তশïটি হিদতিদ্র পতিবাি সথবক আো তকাংবা পালক পতিবাবি সববড় ওঠাি কািবণ বঞ্চনাি তশকাি।  

 

আইতন িবে জতড়ি তশï: তশï  খন আইন ভি কবি এবাং চ্যতি, তছনিাই, পবকেমািা, মাদকবেবন বা অন্য স  সকান 

অপিাবধি জন্য আইনপ্রবয়াগকািী োংস্থা কতৃবক সগ্র িাি হয় িখন িাবক আইতন িবে জতড়ি তশï বলা হয়। 

 

অথ ব েহায়িা প্রদাবনি পূব বশিব: তশïি অতভভাবক/দাতয়ত্বগ্রহণকািীবক তনম্নতলতখি শিব োবপবক্ষ অথ ব েহায়িা প্রদান কিা 

হয়: 

ক. ৫-১৩ বছি বয়েী তশï‡K তবদ্যালবয় সপ্রিণ কিবি হবব এবাং সকান প্রকাি শ্রবম তনবয়াতজি কিা  াবব না; 

খ. ১৪ বছবিি সচবয় সবশী বয়বেি তশï  ািা তবদ্যালবয় সলখা পড়া কিবি অপািগ বা েম্ভাবনা নাই িাবদি স াগ্যিা  

    এবাং মিামি অনু ায়ী কাতিগতি প্রতশক্ষণ অথবা ঝুঁতকমুি তবকল্প কম বোংস্থান কিবি হবব; 

গ. তশïতববাহ সথবক তবিি থাকবি হবব;  

খানা (Households): একই চ্যলাি িান্নায় এক বা একাতধক ব্যতি  তদ খাওয়া দাওয়া কবি এবাং একই র্বি বেবাে কবি 

িখন উহাবক খানা (Households) বলা হয়। একই র্বি বেবাে কবি তকন্তু িান্নাি চ্যলা  তদ তভন্ন হয় িখন প্রবিযকটিবক 

আলাদা আলাদা খানা তবববচনা কিা হয়। 

শব্দবকাষ  
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অাংশীজন (Stakeholders): সকান একটি প্রকবল্পি োবথ োংতেষ্ট বা প্রকবল্পি িািা প্রিযক্ষ বা পবিাক্ষভাবব উপকৃি/ক্ষতিগ্রস্ত 

জনগন। এিা চাইবল প্রকবল্পি কাবজ উপকাি কিবি পাবি বা চাইবল ক্ষতি কিবি পাবি,  বল প্রকবল্পি  লা বলি উপি 

প্রভাব পবড়। এই প্রকবল্পি প্রবিা, েিকািী, সবেিকািী, দািা োংস্থা ও অন্যান্য েকল পক্ষ  ািা প্রকল্প িািা প্রভাতবি বা 

আগ্রহী।    

েমাজতভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি: তশïসদি অথ ব েহায়িা কম বসূতচ বাস্তবায়বনি তনতমবত্ত চাইল্ড প্রবেকশন সনেওয়াকব এি 

তেটিকবপ বাবিশন কতমটি ওয়াি ব প বাবয় েমাজতভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি গঠন কিবব এবাং চাইল্ড প্রবেকশন সনেওয়াকব এি 

উপবজলা কতমটিি পবক্ষ উপবজলা তনব বাহী কম বকিবা, তনব বাতচি ইউতনয়ন/সপৌিেভাি োংিতক্ষি আেবনি ওয়াি ব প বাবয় তশï 

সুিক্ষা কতমটি গঠন কিা   

তশïি োংজ্ঞা: জাবতসংঘ তশï অবধকাি সনে অনুসাশ্লি ১৮ িিশ্লিি মশ্লে সকল মানি সন্তান তশï বহসাশ্লি বিশ্লিবচত হশ্লি। 

আন্তজবাতিক শ্রম োংস্থা (ILO): নূন্যিম বয়ে কনবভনশন ১৩৮ অনুোবি ১২ বছি বয়বে তশï হালকা ঝতিঁহীন কাজ 

কিবি পািবব এবাং ১৫ বছবিি তশï কমী-বাতহনীবি প্রববশ কিবি পািবব। আইএলও তশïশ্রবমি োংজ্ঞা তহোবব "একটি 

তশï বয়ে এবাং কাবজি ধিন উপি তনভ বি কবি, অন্তি ১ র্ন্টা বা িাি সবশী েময় স  কাজ"।    

িাংলাশ্লেশ্লশ তশï সংজ্ঞা বিবভন্ন আইশ্লন বভন্ন বভন্ন হশ্লয় োশ্লক। কম েসংস্থান ১৯৩৮ সাশ্ললি তশï আইশ্লন ১২ িিশ্লিি নীশ্লচি 

তশïক্ষেি কম েসংস্থাশ্লনি অনুমবত ক্ষেয়; ১৯৬৫  সাশ্ললি ফযাক্টবিি আইন অনুসাশ্লি ১৪ িিশ্লিি কম িয়সী তশïক্ষেি কম েসংস্থান 

বনবষদ্ধ।  বিবভন্ন বিদ্যমান আইশ্লনি অধীশ্লন কম েসংস্থান ভবতেি জন্য ১৪ ক্ষেশ্লক ১৮ িিি পবিিবতেত হয়।   

 

বাাংলাবদশ পতিোংখ্যান ব্যযবিা (Bangladesh Bureau of Statistics): স  েকল তশï োকাি তবতনমবয় অথবা তবতনময় 

ছাড়া একর্ন্টা বা িাি সবশী েময় কাজ কবি িাবকই তশï কমী বলা হয়। ১০ বছবিি সবশী বয়বেি তশï  ািা আতথ বক 

কা বক্রবম (পতিবাবিি তভিবি বা বাতহবি হবি পাবি) তনবয়াতজি আবছ িাবদিবক তশïশ্রতমক বলা হয়।  

প্রকবল্পি উপকািবভাগী: প্রকবল্পি আওিায় ১৮ বছি প বন্ত তশï‡K তবববচনা কিা হবয়বছ। এখাবন উবেখ্য, স বহতু ইউতনবে  

প্রকল্পটিি আতথ বক েহায়িা (অনুদান) তদবয়বছ সুিিাাং ইউতনবে  United Nation Child Rights Convention (UNCRC) 

অনুোবি এই প্রকবল্পি তশïসদি ১৮ বয়ে প বন্ত তবববচনা কবিবছ। স  েকল তশï পতিবািবক সেবা প্রদান কিা হবয়বছ িািা 

হবলা: 

 স  েকল তশïি বাবা মা সনই 

 মা-বাবা ও তশï পবথ/িাস্তায় থাবক 

 বাবা-মা েকাবল কাবজ চবল  ায় তশïিা োিাতদন পবথ থাবক 

 োিাতদন িাস্তায় থাবক এবাং িাি হবল পাবকব, সষ্টশবন আশ্রয় সনয় 
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প্রথম অধ্যায় 
 

প্রকল্প পতিতচতি  
 

১.১ প্রকবল্পি পেভূতম : বাাংলাবদবশি সমাে জনোংখ্যাি ৩৪% তশï। তশï প্রবঞ্চনা এবাং সশাষবনি হাি তদন তদন সববড়ই 

চবলবছ  াি প্রধান কািণ মানতবক ও অথ বননতিক দীনিা। বাাংলাবদবশি সপ্রক্ষাপবে মািা-তপিাি  ত্ন বতঞ্চি তশïসদিবক 

অন্যান্য তশï সথবক তভন্ন দৃতষ্টবি সদখা হয় এবাং োমাতজকভাবব অবজ্ঞা কিা হয়। আইনগি স্বীকৃতিি অভাবব পথতশïিা মূল 

সরাি ধািায় েম্পৃি হবি পাবি না। সুিিাাং এই েকল তশïসদি প বাি সুিক্ষা প্রদান এবাং িাবদি ম বাদা ও অতধকাি তনতিি 

কিা প্রবয়াজন। সুিিাাং এই েকল পথ তশïসদি অতধকাি সুিক্ষা তনতিি কিাি লবক্ষয েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালবয়ি অধীন 

েমাজবেবা অতধদ িি ইউএনতিতপ’ি েহায়িায় Appropriate Resources for Improving Street Children’s 

Environment (ARISE) বাস্তবায়ন কবি। পিবিীবি ইউতনবে  এি েহায়িায় পথ তশïেহ মািা-তপিাি  ত্নবতঞ্চি 

তশïসদি অতধকাি সুিক্ষাি লবক্ষয Protection of Assistance at Risk (PCAR) প্রকল্প গ্রহণ কবি। PCAR প্রকল্প জানুয়াতি 

২০০৭ সথবক তিবেম্বি ২০১১ েমবয় বাস্তবাতয়ি হয়।  PCAR প্রকবল্পি ধািাবাতহকিায় United Nations Development 

Assistance Framework (UNDAF)  ভুি ২০ টি সজলােহ ঢাকা, চট্রগ্রাম এবাং বতিশাল তবভাগীয় শহবি দু:স্থ, অববহতলি, 

আইবনি োবথ োংর্বষ ব জতড়ি তকাংবা আইবনি োংস্পবশ ব আো তশï ও মািা-তপিাি  ত্নবতঞ্চি তববশষ কবি োমাতজক 

সুতবধাবতঞ্চি তশïসদি সুিক্ষা ও অতধকাি প্রতিষ্ঠাি লবক্ষয ইউতনবে  এি আতথ বক ও কাতিগতি েহায়িায় েমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালবয়ি আওিায় েমাজবেবা অতধদ িবিি পতিচালনায় “চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ 

(তেএেতপতব)” শীষ বক প্রকল্প গি জানুয়াতি ২০১২ হবি শুরু হবয় ৩০ জুন ২০১৭ েমাি হবয়বছ।  

 

১.২ প্রকল্প গ্রহবনি স ৌতিকিা (Justification): স্বাধীনিাি পি তবগি ৪৮ বৎেবি বাাংলাবদবশি জনোংখ্যা তিগুবনি 

অতধক হবয়বছ। বাাংলাবদশ েিকাি ২০০৮ োবল খানা জতিপ কবি। জতিবপি প্রতিববদন অনুোবি সদবশি সমাে জনোংখ্যা 

প্রায় ১৪,২৩,১৯,০০০ (সচৌে সকাটি সিইশ লক্ষ উতনশ হাজাি) জন; এবদি মবধ্য নািী ও পুরুবষি অনুপাি প্রায় েমান অথ বাৎ 

৫০:৫০।
১
 প্রতিববদন সথবক আবিা জানা  ায় স  বাাংলাবদবশ সমাে জনোংখ্যাি প্রায় ৩৪ শিাাংশ তশï। তশïি োংখ্যা বৃতদ্ধি 

োবথ োবথ তশïসদি প্রতি সশাষণ, তন বািবনি এবাং ঝুঁতকি হাি তদন তদন সববড়ই চবলবছ। বাাংলাবদবশ তবগি চাি দশবকি 

সবশী েময় মানবাতধকাি তনবয় তবতভন্ন ধিবণি কা বক্রম পতিচাতলি হওয়া েবত্বও তশïিা িাবদি অতধকাি সথবক বতঞ্চি 

হবচ্ছ।  বল, তবষয়টি উবিবগি কািণ তহোবব সদখা সদয়। এই সশাষণ ও তন বািবনি প্রধান কািণ মানতবক ও অথ বননতিক 

দীনিা। তশïসদি দতিদ্রিাি একটি তববেষণ সথবক সদখা  ায়, ৪৬ শিাাংশ তশï জািীয় দাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি। ২৩ 

শিাাংশ তশï অতিদাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি এবাং ৫৯ শিাাংশ তশï বদতনক ১.০৮ িলাবিি কম (ক্রয় ক্ষমিা) আবয় 

জীবনতনব বাহ কবি। এই েকল দতিদ্র তশïিা অন্যান্য তশïসদি তুলনায় স্বাস্থয, পুতষ্ট, তশক্ষা, তবশুদ্ধ খাবাি পাতন, পয়:তনষ্কাশন, 

আশ্রয় ও িথ্য এই ৭ টি অতধকাি সথবক বতঞ্চি হবচ্ছ। 

 

ইউতনবে , ২০০৯ োবল বাাংলাবদবশ মতহলা ও তশï পতিতস্থতি তনবয় একটি জতিপ কা ব পতিচালনা কবি 
৪
।
 
এি উবেশ্য তছল 

তশï পতিতস্থতিি উন্নয়ন োধবন বাাংলাবদশবক েহব াতগিা কিা। এই প্রতিববদন তববেষণ কবি সদখা  ায়, বাাংলাবদশ তশï 

অতধকাি স মন-তশক্ষা, স্বাস্থয, পুতষ্ট, সুিক্ষা, তনিাপদ খাবাি পাতন, পয়:তনষ্কাশন এবাং তবতভন্ন সক্ষবত্র wkïসদি অাংশগ্রহণ 

ইিযাতদ তবষবয় উন্নতি োধন কিবছ। প্রতিববদন সথবক wkï অতধকাি তবষবয় স মন; তশক্ষা, স্বাস্থয, পুতষ্ট, তন বািন, বঞ্চনা, 

সুিক্ষা, অাংশগ্রহণ, তনিাপদ পাতন, পয়:তনষ্কাশন এবাং পতিস্কাি পতিচ্ছন্নিাি একটি পূণ বাি ধািণা পাওয়া  ায়। অপিতদবক, 

প্রতিববদনটি wkïসদি তন বািন ও বঞ্চনাি মূল কািণ ব্যঝবি োহায্য কবি এবাং সেবাদানকািীবদি দক্ষিা ও দাতয়ত্ব েম্পবকব 

েম্যক ধািণা পাওয়া  ায়। এই েকল কাবজি প্রধান তভতত্ত তছল আন্তজবাতিক wkï অতধকাি েনদ  া বাাংলাবদশ েিকাি ১৯৯০ 

োবল অনুবমাদন কবিবছন। বাাংলাবদবশ, তবতভন্ন কািবণ মানুষ গ্রাম সথবক শহবি স্থানান্তি হবচ্ছ স মন: বন্যা, খিা, নদীভািন, 

জবলাচ্ছ্বাে এবাং কাবজি েন্ধাবন।  বল একতদবক স মন অপতিকতল্পি শহি বিিী হবচ্ছ পাশাপাতশ বতস্তি োংখ্যাও সববড়  াবচ্ছ 

এবাং বাড়বছ সবকািত্ব। এই েকল বতস্তবি েকল ধিবণি নাগতিক সেবা এবাং তশï সুিক্ষা সেবা অনুপতস্থি। এই েকল 

পতিবাবিি তশïিা খাবাি ও কাবজি েন্ধাবন িাস্তায় চবল আেবছ।  বল িািা তশïশ্রম এবাং তবতভন্ন ধিবণি অ-োমাতজক 

কাবজ তলি হবচ্ছ।  
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১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নকািী প্রতিষ্ঠান 
 

ক. প্রকবল্পি নাম   : চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব)   

খ. উবদ্যাগী মন্ত্রণালয়/তবভাগ : েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

গ. বাস্তবায়নকািী োংস্থা  : েমাজবেবা অতধদ িি  
 

১.৪ প্রকবল্পি উবেশ্য: প্রকবল্পি উবেশ্যবক দুই ভাবগ ভাগ কিা হবয়বছ। স মন-ক. দীর্ ববময়াদী উবেশ্য খ. মধ্যবময়াদী  

                             উবেশ্য।  

ক. দীর্ ববময়াদী উবেশ্য: ২০১৭ োবলি জুন মাবেি সশবষ, United Nations Development Assistance Framework 

(UNDAF) এি তনধ বাতিি ২০ টি সজলাি মতহলা, তশï ও যুব’িা অতধকাি েম্পবকব েবচিন হবব এবাং কা বকি োমাতজক 

সুিক্ষা নীতিি  বল সেবাি মান উন্নি হবব।  বল তশï পাচাি, সশাষণ, অববহলা ও তন বািন কবম  াবব।   

 

খ. মধ্যবময়াদী উবেশ্য 
 

- দতিদ্র ও তন বাতিি পতিবাবিি মতহলা, তশï ও যুববদি োমাতজক সুিক্ষা সেবা গ্রহণ বৃতদ্ধ কিা।  বল তন বািন, 

বঞ্চনা, এবাং সশাষণ ইিযাতদি ঝুঁতক কবম আেবব; 
 

- জাতিোংবর্ি তশï অতধকাি েনদ ও আন্তজবাতিক চ্যতিি োবথ োমিস্যপূণ ব আইতন কাঠাবমা এবাং তববশষ নীতি 

সথবক েকল তশï, তববশষি অতধকিি বতঞ্চি তশïসদি অতধকাি তনতিি কিা;     
 

- প্রকল্প এলাকাি জনগনবক উিুদ্ধ কিবণি মাধ্যবম েতহাংেিা, তন বািন এবাং সশাষণ প্রতিবিাবধ ইতিবাচক ও েহায়ক 

োমাতজক আদবশ বি অনুশীলন, উন্নয়ন ও দৃঢ়কিণ কিা;   

 
 

১.৫ প্রকবল্পি প্রধান প্রধান কা বক্রম 
 

 শিবযুি অথ ব েহায়িা; 

 তশïি েহায়িায় সোল তি স ান-চাইল্ড সহল্পলাইন; 

 েক্ষমিা বৃতদ্ধ প্রতশক্ষণ প্রদান; 

 অনলাইন সকেম্যাবনজবমন্ট; 

 তশï‡`ি তববশষ কবি পথ তশïসদি সেবা প্রদাবনি লবক্ষয ড্রপ-ইন-সেন্টাি, জরুতি  অবস্থায় িাতত্রকাতলন তনিাপদ 

আশ্রয়, তশïবান্ধব স্থান এবাং উম্মুি তবদ্যালয় স্থাপন; 

 

১.৬ প্রকবল্পি উপকািবভাগী: 

 

প্রকবল্পি আওিায় ১৮ বছি প বন্ত েকল মানব তশïসক তবববচনা কিা হবয়বছ। এখাবন উবেখ্য, ইউতনবে  প্রকল্পটিি আতথ বক 

েহায়িা (অনুদান) তদবয়বছ, সুিিাাং ইউতনবে  United Nation Child Rights Convention (UNCRC) অনুোবি এই 

প্রকবল্পি তশïসদি বয়ে ১৮ বছি প বন্ত তবববচনা কিা হবয়বছ। স  েকল তশï পতিবািবক সেবা প্রদান কিা হবয়বছ িািা হবলা: 

 

 স  েকল তশïি মা-বাবা সনই;  

 মা-বাবা ও তশï একোবথ িাস্তায় থাবক; 

 মা-বাবা েকাবল কাবজ চবল  ায় তশïিা োিাতদন িাস্তায় থাবক; 

 োিাতদন িাস্তায় থাবক এবাং িাি হবল পাবকব, সষ্টশবন আশ্রয় সনয়;  
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১.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ভুি ২০ টি 

সজলােহ ঢাকা, চট্রগ্রাম এবাং বতিশাল তবভাগীয় শহবি প্রকল্পটি বাস্তবাতয়ি হবয়বছ। তনবম্নি োিতণবি প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা 

সদয়া হ’ল। 

 

োিতণ ১.১ : প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা  

তবভাগ সজলা 

ঢাকা  ঢাকা তবভাগীয় শহি  

বতিশাল বতিশাল তবভাগীয় শহি, বিগুনা, পটুয়াখাতল, সভালা 

খুলনা োিক্ষীিা, খুলনা ও বাবগিহাে 

িাংপুি নীল ামািী, কুতড়গ্রাম, িাংপুি, গাইবান্ধা  

িাজশাহী তেিাজগি 

ময়মনতোংহ জামালপুি ও সনত্রবকানা 

চট্রগ্রাম চট্রগ্রাম তবভাগীয় শহি, খাগড়াছতড়, বান্দিবান, িািামাটি ও কক্সবাজাি 

তেবলে সুনামগি, তেবলে, হতবগি 

 
 

১.৮ প্রকবল্পি োংবশাতধি অনুবমাতদি ব্যয়: প্রকবল্পি োংবশাতধি অনুবমাতদি ব্যয় এি মবধ্য প্রকল্প োহায্য ও তজওতব এি 

পতিমান তনবম্নি োিতণবি সদয়া হ’ল: 
 

োিতণ ১.২: োংবশাতধি অনুবমাতদি ব্যয়                                                                                (লক্ষ োকা) 

প্রাক্কতলি ব্যয় : সমাে ব্যয় তজওতব প্রকল্প োহায্য হ্রাে/বৃতদ্ধ 

৫.১ মূল অনুবমাতদি : ১২,৫৪৬.৮০ ৩৯.২৪ ১২,৫০৭.৫৬ ---- 

৫.২. প্রথম োংবশাতধি অনুবমাতদি : ১২,৫৪৭.১৫ ৩৯.৫৯ ১২,৫০৭.৫৬ বৃতদ্ধ 

৫.৩ তিিীয় োংবশাতধি অনুবমাতদি : ৬,৪৫৭.৯৫ ৪৮.২৯ ৬,৪০৯.৬৬ হ্রাে 

 

১.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও েমাতি কাল: মূল তিতপতপ, প্রথম ও তিিীয় োংবশাতধি তিতপতপ অনুোবি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও 

েমাতি তনবম্নি োিতণবি উবেখ কিা হ’ল।  

 

োিতণ ১.৩: বাস্তবায়ন ও েমাতি কাল  

বাস্তবায়নকাল : আিম্ভ েমাতি 

৬.১ মূল অনুবমাতদি : জানুয়াতি, ২০১২ ৩১ তিবেম্বি, ২০১৬ 

৬.২. প্রথম োংবশাতধি অনুবমাতদি : জানুয়াতি, ২০১২ ৩১ তিবেম্বি, ২০১৬ 

৬.৩ তিিীয় োংবশাতধি অনুবমাতদি : জানুয়াতি, ২০১২ ৩০সশ জুন, ২০১৭ 
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 চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্প|4 

 

 
 

১.১০ প্রকল্প এলাকাি মানতচত্র 
 

 

 

তবভাগীয় েদি  

সজলা   
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তিিীয় অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়বনি পেভূতম ও উবেশ্য, কা বক্রম ও কা বপদ্ধতি 
 

২.১ প্রভাব মূল্যায়বনি কা বপতিতধ  

 

বাতষ বক উন্নয়ন কম বসূতচ (এতিতপ) ভুি উন্নয়ন প্রকল্পেমূহ পতিকল্পনা মন্ত্রণালবয়ি অধীন বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

তবভাগ (আইএমইতি) কতৃবক পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা হয়। এি মাধ্যবম গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাবিি েকল 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ ও োংস্থা কতৃবক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবাতয়ি প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অবস্থাি িথ্য পাওয়া  ায়। েমাি প্রকবল্পি 

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদবনি মাধ্যবম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়বনি  বল অতজবি অতভজ্ঞিা আইএমইতি োংতেষ্ট কতৃবপক্ষবক 

অবতহি কবি।  

 

এতিতপভুি উন্নয়ন প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পতিবীক্ষবণি পাশাপাতশ প্রতি অথ ববছি আইএমইতি কতৃবক পিামশ বক  াম ব 

তনবয়াবগি মাধ্যবম েীতমি োংখ্যক েমাি প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন পতিচালনা কবি থাবক। এিই ধািাবাতহকিায় আইএমইতি 

২০১৮-২০১৯ অথ ববছবি িাজস্ব বাবজবেি আওিায় েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালবয়ি অধীন েমাজবেবা অতধদ িি কতৃবক  

বাস্তবাতয়ি “চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ” (২য় োংবশাতধি)” শীষ বক েমাি প্রকল্পটিি প্রভাব 

মূল্যায়বনি উবদ্যাগ তনবয়বছ। আইএমইতি’ি এ োংক্রান্ত পতিপত্র অনুেিবণ  থা থ প্রতক্রয়াি মাধ্যবম “উন্নয়ন ধািা”সক বতণ বি 

প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য পিামশ বক প্রতিষ্ঠান তহোবব তনবয়াগ কবিবছ।  
 

চাইল্ড সেনতেটিভ সস্যাশাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ শীষ বক েমাি প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়বনি উবেশ্যেমূহ তনম্নরুপ:   

 

ক. প্রকশ্লেি ৫০% এলাকা সমীোি আওতাভুি বহশ্লসশ্লি মূল্যায়ন কিশ্লত হশ্লি; 

খ.   প্রকশ্লেি পটভূবম, উশ্লেশ্য, সংশ্লশাধন, অনুবমাদন, প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়নকাল, আিটিএতপতপ চাবহো   

      অনুর্ায়ী িিি বভবত্তক িিাে ও চাবহো অনু ায়ী অথ ব ছাড়কিণ এিং ব্যশ্লয়ি প্রাসবিক তথ্য পর্ েশ্লিেণ ও পর্ োশ্ললাচনা;  

গ.  প্রকশ্লেি অিবভবত্তক অগ্রগবতি িাস্তি (শ্লভৌত) ও আবে েক তথ্য সংগ্রহ, সবন্নশ্লিশন, বিশ্লেষণ, সািবণ ও ক্ষলখবচশ্লেি 

মােশ্লম উপস্থাপন ও পর্ োশ্ললাচনা; 

ঘ.  প্রকশ্লেি উশ্লেশ্য অজেশ্লনি অিস্থা পর্ েশ্লিেণ ও পর্ োশ্ললাচনা; 

ঙ.  প্রকশ্লেি আওতায় সম্পাবেত বিবভন্ন পণ্য,কার্ ে ও ক্ষসিা ক্রশ্লয়ি (Procurement) ক্ষেশ্লে সিকাবি ক্রয় বিবধমালা 

(বপবপআি-২০০৮), সিকাবি ক্রয় আইন (তপতপএ-২০০৬) এিং উন্নয়ন সহশ্লর্াগীশ্লেি গাইিলাইন ইতযাবে অনুসিণ কিা 

হশ্লয়শ্লি বকনা তা পর্ েশ্লিেণ ও পর্ োশ্ললাচনা;     

চ.  প্রকবল্পি আওিায় ক্রয়কৃি পণ্য, কার্ ে ও ক্ষসিাি িেণাশ্লিেশ্লণি জন্য প্রশ্লয়াজনীয় জনিল এবাং পদ্ধতি প বববক্ষণ ও 

প বাবলাচনা কিা;  

ি.   প্রকশ্লেি িাস্তিায়ন সম্পবকেত বিবভন্ন বিষয় ক্ষর্মন: অে োয়শ্লন বিলম্ব, পণ্য,কার্ ে ও ক্ষসিা ক্রয়/সংগ্রশ্লহি ক্ষেশ্লে বিলম্ব/কার্ ে, 

প্রকে ব্যিস্থাপনাি মান এিং প্রকশ্লেি ক্ষময়াে ও ব্যয় বৃবদ্ধ ইতযাবেি কািণসহ অন্যান্য বেক পর্ েশ্লিেণ, পর্ োশ্ললাচনা ও 

বিশ্লেষণ;  

জ. প্রকশ্লেি আওতায় সম্পাবেত মূল কার্ েক্রমসমূশ্লহি কার্ েকাবিতা ও উপশ্লর্াবগতা বিশ্লেষণ এিং বিশ্লশষ  সফলতা 

(Success Stories) বিষশ্লয় আশ্ললাকপাত; 

ঝ.   বিবভন্ন পর্ েশ্লিেশ্লণ প্রাপ্ত তশ্লথ্যি ও ক্ষসগুশ্ললাি উপি প্রাপ্ত ব্যাখ্যাি পর্ োশ্ললাচনা;  

ঞ.   প্রকশ্লেি সিল বেক, দুি েল বেক, সুশ্লর্াগ ও ঝুঁবক (SWOT) বিশ্লেষণ ও র্োর্ে সুপাবিশ প্রোন কিা;  

ট.    প্রকল্পটিি েম্ভাব্য প্রস্থান পতিকল্পনা (Exit Plan) েম্পবকব ব্যাখ্যা ও মিামি প্রদান; 

ঠ.    এই প্রকল্প এবাং অন্যান্য প্রকল্পগুতলি মবধ্য  তদ সকান বিিকিণ বা পাথ বকয থাবক িবব িা’ ব্যাখ্যা কিা; 

ি.   অনুবমাতদি আিটিএতপতপবি প্রদত্ত তিজাইন এবাং সস্পতেত বকশন অনু ায়ী বিবভন্ন পণ্য, কার্ ে ও ক্ষসিা এি োংখাগি ও   

      গুণগিমান  াচাই কিা; 

ঢ. একই এলাকাি একই িকবমি প্রকশ্লেি সাশ্লে তুলনা কিা;  
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ণ.   মূল্যায়ন কাবজি প বববক্ষণেমূহ স্থানীয় জনগনবক অবতহি কিাি লবক্ষয স্থানীয় প বাবয় একটি  

      কম বশালাি আবয়াজন কিা এবাং প্রতিববদন বিিী কিা;  

ি.   জািীয় প বাবয় ১টি কম বশালাি আবয়াজন কবি মূল্যায়ন কাবজি প বববক্ষণেমূহ অবতহি কিা ও কম বশালায় প্রাি মিামি   

     ও সুপাতিশেমূহ তবববচনা কবি প্রতিববদনটি চূড়ান্ত কিা;  

থ.   প্রকল্প এলাকা সথবক োংগৃহীি িবথ্যি তভতত্তবি একটি মূল্যায়ন প্রতিববদন প্রণয়ন এবাং আইএমইতিি অনুবমাদন গ্রহণ; 

দ.   মূল্যায়ন প্রতিববদনটি বাাংলা (তনকে  ন্ট) ও ইাংবিজী (Times New Roman Font) - উভয় ভাষায় প্রস্তুি কিা; 

ধ.   প্রকেটি মূল্যায়শ্লন পর্ েশ্লিেশ্লণ প্রাপ্ত তশ্লথ্যি বভবত্তশ্লত প্রশ্লয়াজনীয় সুপাবিশ প্রণয়ন; 

ন.    গ্রহণকািী সংস্থা আইএমইবি কর্তেক আশ্লিাবপত অন্যান্য সংবেষ্ট োবয়ত্ব পালন কিা। 

 

প্রতিববদন প্রণয়ন: প্রভাব মূল্যায়ন কাজ তনধ বাতিি েমবয়ি মবধ্য সশষ কিাি উবেবশ্য কা বপতিতধ সমািাববক পিামশ ব 

প্রতিষ্ঠাবনি কা বাবতল, েময়কাল এি োবথ েমন্বয় কবি বাস্তবমুখী কম ব পতিকল্পনা বিিী কিা হয়। পতিকল্পনাটি প্রকবল্পি মূল 

কা বাবলীি েমন্ববয় গঠিি, স মন: প্রস্তুতিমূলক কা বক্রম, প্রকল্প োংতেষ্ট প্রতিববদন, টিতপতপ, আিটিতপতপ, অিতভতত্তক সভৌি 

ও আতথ বক কাবজি অগ্রগতি এবাং গুনাগুন, প্রকবল্পি আওিায় ক্রয় োংক্রান্ত িথ্যাবলী প বাবলাচনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন োংক্রান্ত 

েমস্যাবলীি প বাবলাচনা এবাং েমীক্ষা হবি প্রাি তবষয়াতদ তনরুপণ। প্রাি িথ্য-উপাত্ত ও মিামবিি তভতত্তবি সুপাতিশমালা 

েহ প্রতিববদবনি  াবিীয় তবষয়াতদ আবলাকপাি কিা হবয়বছ। বিবমান েমীক্ষাি জন্য কা বাবলী তনবম্ন সদয়া হবলা: 

  

 আইএমইতি’ি োবথ পতিকল্পনা েভা;  

 প্রকবল্পি তবতভন্ন নতথপত্র, স মন: টিতপতপ, আিটিতপতপ, েমাি প্রতিববদন এবাং মতনেতিাং প্রতিববদন; 

 প্রশ্নমালা, গাইিলাইন ও ছক প্রণয়ন চূড়ান্তকিণ;  

 প্রািতম্ভক প্রতিববদন প্রণয়ন ও দাতখল; 

 প্রািতম্ভক প্রতিববদবনি উপি আইএমইতি’ি সেকতনকযাল ও তস্টয়াতিাং কতমটিি মিামি গ্রহণ ও খেড়া প্রতিববদন 

চূড়ান্তকিণ; 

 িথ্যোংগ্রহকািীবদি প্রতশক্ষণ প্রদান ও প্রশ্নপ্রবত্রি প্রাক- াচাইকিণ;  

 মাঠ প বাবয় িথ্য োংগ্রহ ও এি গুনগি মান িক্ষা; 

 প্রকল্প বাস্তবায়বনি প বায় (বাস্তব ও আতথ বক অগ্রগতি) প বাবলাচনা; 

 প্রকবল্পি আওিাধীন ক্রয় োংক্রান্ত িথ্যাবলীি প বাবলাচনা; 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন োংক্রান্ত েমস্যাবলী প বাবলাচনা; 

 স্থানীয় প বাবয় প্রকল্প এলাকাি উপকািবভাগী ও অাংশীজবনি োবথ কম বশালাি আবয়াজন কিা;  

 িথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতক্রয়াকিণ ও তববেষণ;  

 ১ম খেড়া প্রতিববদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন; 

 খেড়া প্রতিববদবনি উপি  থাক্রবম সেকতনকযাল ও তস্টয়াতিাং কতমটিি সুপাতিবশি তভতত্তবি চূড়ান্ত খেড়া 

প্রতিববদন প্রণয়নপূব বক কম বশালায় উপস্থাপন কিা হবয়বছ;  
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োংতেষ্ট গববষণাি কাজ চাি ভাবগ তবভি: ১) প্রকল্প োংতেষ্ট প্রােতিক প্রতিববদন, দতলল ও দস্তাববজেমূহ প বাবলাচনা, ২) 

মাঠ প বাবয় গববষণাি মাধ্যবম প্রাথতমক িথ্য-উপাত্ত োংগ্রহ কিা, ৩) োংগৃহীি িথ্য-উপাত্ত তবতভন্ন আতিবক  াচাই 

(triangulate) কিা, এবাং ৪) প্রতিববদন প্রস্তুি কিা। 
 

২.২ প্রভাব মূল্যায়বনি সকৌশল 

প্রকল্প োংতেষ্ট প্রতিববদনেমূহ আবধয় (content) তববেষবণি মাধ্যবম িথ্য-উপাত্ত োংগ্রহ কিা হবয়বছ। এ তবষবয় একটি 

িথ্য ব্যবস্থাপনা তবন্যাে কাঠাবমা ক্রয়কাতি প্রতিষ্ঠান, আইএমইতি-ি োবথ পিামশ বক্রবম বিিী কিা হবয়বছ। প্রকল্প োংতেষ্ট 

প্রতিববদন ও োংতেষ্ট দস্তাববজেমূহ তববেষবণি মাধ্যবম: ১) প্রকবল্পি প বাবলাচনা, ২) প্রকবল্পি বাস্তবায়বনি অবস্থা, ৩) 

প্রকবল্পি উবেশ্যাবলী অজবন প বাবলাচনা, ৪) উপকািবভাগীবদি উপি প্রকবল্পি প্রভাবেমূহ, ৫) ক্রয় তবতধমালা তপতপআি 

প্রতিপালন প বববক্ষণ, ৬) প্রকবল্পি প্রবয়াজনীয় তবষয়াতদ প বববক্ষণ, ৭) প্রকবল্পি েবল ও দুব বল তদক েমূহ আবলাচনা কিা, 

এবাং ৮) স  েকল তবষয় েম্পাতদি হয়তন িা তববেষণ- প্রভৃতি েম্পাদন কিা ।  

তনবম্নাি সিখাতচবত্রি মাধ্যবম (সিখাতচত্র ২.১) গববষণা পদ্ধতিি িাতিক কাঠাবমা তুবল ধিা হবলা। 
 

সিখাতচত্র ২.১: িাতিক কাঠাবমা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাঠ প বাবয় গববষণাি মাধ্যবম োংগৃহীি প্রাথতমক িবথ্যি গুনগিমান তনতিি কিবি েবব বাচ্চ েিকবিা অবলম্বন কিা হবয়বছ। 

িথ্য োংগ্রবহ স  েব প্রবয়াজনীয় প্রশ্নমালা,  িম্যাে, গাইিলাইন প্রস্তুি কিা হবয়বছ সেগুবলাি উপব াতগিা মাঠ প বাবয় 

ব্যবহাবিি আবগ  াচাই কিা হবয়বছ। এইরুবপ িথ্য োংগ্রবহি টুলেমূহ ক্রয়কাতি প্রতিষ্ঠাবনি পিামশ বক্রবম চূড়ান্ত কিা হবয়বছ। 

পতিমানগি িথ্য েমূহ বদবচয়বনি মাধ্যবম তনধ বাতিি উত্তিদািাবদি তনকে সথবক খানা জতিবপি মাধ্যবম োংগ্রহ কিা হবয়বছ। 

গুনগি িথ্যেমূহ মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি গ্রহণ, তনতবড় (in-depth) োক্ষাৎকাি, স াকােগ্রুবপ আবলাচনা ও 

সকেস্টাতিি মাধ্যবম োংগ্রহ কিা হবয়বছ। একটি স্থানীয় প বাবয় কম বশালাি আবয়াজন কিা হবয়বছ এবাং কম বশালা সথবক 

তেএেতপতব প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ণ  

প বাবলাচনা পতিমানগি উপাত্ত গুনগি িথ্য তমশ্র পদ্ধতিবি জতিপ 

প্রকবল্পি নতথপত্র 

তববেষণ   

৩ তবভাগীয় শহবি এবাং ৫ 

সজলায় উপকািবভাগীবদি 

োবথ খানা জতিপ 

তববেষণ   

দলগি আবলাচনা 

মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি  

তনতবড় োক্ষাৎকাি 

সকেস্টাতি ও এলাকা 

প বববক্ষণ  

িথ্য ও উপাত্ত তববেষণ 

SWOT তববেষণ 
ট্রায়াাংগুবলশন 

প্রতিববদন প্রস্তুিকিণ 

প্রতিববদন চূড়ান্তকিণ 

আইএমইতি ও জািীয় প বাবয় কম বশালা সথবক 

প্রাি ত িব্যাক 
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সুপাতিশেমূহ োংগ্রহ ও  াচাই কিা হবয়বছ। এভাবব েকল িথ্য ও উপাত্ত  াচাই বাছাই কবি প্রাি িথ্যাতদি তভতত্তবি প্রতিববদন 

প্রণয়ন কিা হবয়বছ। সিখাতচত্র ২.২ এি মাধ্যবম গববষণা পদ্ধতি সদখাবনা হবলা: 

 

সিখাতচত্র ২.২ গববষণা পদ্ধতি 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন  

প্রািতম্ভক প্রতিববদবনি োবথ চ্যড়ান্ত জতিপ পদ্ধতি, নমুনাি সকৌশল এবাং 

বাস্তবায়ন পতিকল্পনা 

আইএমইতি 

উন্নয়ন ধািা 

প বাবলাচনা  

খানায় পতিমানগি জতিপ গুনগি িথ্য োংগ্রহ 

 দলগি আবলাচনা 

 মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি  

 তনতবড় োক্ষাৎকাি 

 সকেস্টাতি 

 

 

 

নমুনা কাঠাবমা প্রস্তুিকিণ 

নমুনা তনব বাচন 

 টিতপতপ, পতিকল্পনা কতমশন  

 আিটিতপতপ, তপতেআি 

 অন্তবিী প্রতিববদন, মাতেক প্রতিববদন 

 বাতষ বক প্রতিববদন  

 ক্রয় পদ্ধতি 

 

 

 

 প্রকল্প প বাবলাচনা 

 বাস্তবায়ন অবস্থাি প বাবলাচনা 

 লক্ষয ও উবেশ্য অজবন প বাবলাচনা 

 আহিণ তবতধমালা ও তপতপআি মূল্যায়ন  

 প্রকবল্পি প্রবয়াজনীয়িা প বাবলাচনা 

 তবলম্ব ও তবতচ্ছন্নিা তববেষণ 

 

 

 

 

খেড়া প্রশ্নাবতল ও গাইিলাইন প্রস্তুিকিণ 

পাইলে পিীক্ষণ 

প্রশ্নমালা োংবশাধন, চূড়ান্তকিণ 

তনবয়াগ ও প্রতশক্ষণ 

পতিমানগি উপাত্ত ও গুনগি িথ্য োংগ্রহ 

উপাত্ত ও িথ্য তববেষণ, SWOT তববেষণ ও ট্রায়াাংগুবলশন 

খেড়া প্রতিববদন প্রণয়ন  

আইএমইতি-ি ত িব্যাক জািীয় প বাবয় কম বশালা  

প্রতিববদন চূড়ান্তকিণ 

মাঠ জতিপ 
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২.৩ িথ্য ও উপাত্ত োংগ্রবহি টুলেমূহ:  

োিতণ ২.২: িথ্য ও উপাত্ত োংগ্রবহি টুলে ও উৎেেমূহ 

গববষণাি মূল 

পতিেি 

উপাত্ত/িথ্য োংগ্রবহি টুলে ও উৎোবতল 

উপকিণ উৎে 

প্রকল্প প বাবলাচনা নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি  প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব 

বাস্তবায়বনি অবস্থা 

প বাবলাচনা 

নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি  প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব; প্রকবল্পি উপকািবভাগীগন 

লক্ষয ও উবেশ্য অজবন 

প বাবলাচনা 

নতথপত্র প বাবলাচনা; খানা জতিপ; মূল িথ্যদািাবদি 

োক্ষাৎকাি; দলগি আবলাচনা 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব; প্রকবল্পি উপকািবভাগীগন 

আহিণ তবতধমালা ও 

তপতপআি মূল্যায়ন 

নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি; 

মাধ্যতমক উপাত্ত োংকলন 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব 

প্রকবল্পি প্রবয়াজনীয়িা 

প বাবলাচনা 

নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি; 

মাধ্যতমক উপাত্ত োংকলন 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব; প্রকবল্পি উপকািবভাগীগন 

আহিবণি গুনগি তদক 

মূল্যায়ন 

নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি; 

দলগি আবলাচনা; তনতবড় োক্ষাৎকাি 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব; প্রকবল্পি উপকািবভাগীগন 

বাস্তবায়বনি তবলম্ব ও 

িাি কািণ এবাং 

তবতচ্ছন্ন তববেষণ 

নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি; 

তনতবড় োক্ষৎকাি; সকেস্টাতি; মাধ্যতমক উপাত্ত 

োংকলন 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব 

বাস্তবায়ন কম বকাবেি 

 লা ল ও উপব াগ 

তববেষণ  

নতথপত্র প বাবলাচনা; খানা জতিপ; মূল িথ্যদািাবদি 

োক্ষাৎকাি; দলগি আবলাচনা; মাধ্যতমক উপাত্ত 

োংকলন 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব; প্রকবল্পি উপকািবভাগীগন 

SWOT তববেষণ নতথপত্র প বাবলাচনা; মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি; 

দলগি আবলাচনা; মাধ্যতমক উপাত্ত োংকলন 

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব 

আথ ব-োমাতজক 

অবস্থাি প বাবলাচনা  

নতথপত্র প বাবলাচনা; খানা জতিপ; মূল িথ্যদািাবদি 

োক্ষাৎকাি; দলগি আবলাচনা; তনতবড় োক্ষাৎকাি; 

সকেস্টাতি; প বববক্ষণ  

প্রকবল্পি নতথপত্র; প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ; 

োংতেষ্ট ব্যতিবগ ব; প্রকবল্পি উপকািবভাগীগন 

 

২.৪ প্রােতিক দতলল দস্তাববজ প বাবলাচনা  

প্রকবল্পি বাস্তবায়ন দক্ষিা এবাং অতজবি ো ল্য েম্পবকব েম্যক ধািণা অজববনি জন্য প্রকবল্পি বাস্তব ও আতথ বক লক্ষযমাত্রা ও 

অগ্রগতিি তদক েমূহ তববেষণ কিা হয়। এই প্রকবল্পি প্রস্তাব প্রণয়ন সথবক শুরু কবি বাস্তবায়ন প বন্ত েকল প্রতিববদনেমূহ 

প বাবলাচনা কিা হবয়বছ। প বাবলাচনাি প্রধান উবদশ্য তছল প্রকবল্পি সভৌি  ও আতথ বক অগ্রগতিি তুলনা কিা। এ ছাড়াও 

প্রকবল্পি কা বকাতিিায় ত্রুটি-তবচ্যযতি, ে লিা-ব্যথ বিা ইিযাতদ তচতিি কিা হয়। এ লবক্ষয প্রকবল্পি টিতপতপ, আিটিতপতপ, 

তপতেআি ও অগ্রগতিি প্রতিববদন প বাবলাচনা কিা হবয়বছ। প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষাি জন্য প্রকল্প প্রবয়াজনীয় দতললাতদ, িথ্য 

ও উপাত্ত োংতেষ্ট অত ে সথবক োংগ্রহ কিা হবয়বছ। 

 

গববষণা দল প্রকল্প োংতেষ্ট দতলল দস্তাববজেমূহ োংগ্রহ কবি তববেষণ কবিবছ। একাবজ গববষণা েহকাতিিা একটি তনধ বাতিি 

গাইিলাইন অনুেিণ কবি মূল দলবক দতলল দস্তাববজ ও প্রতিববদন োংগ্রবহ ও তববেষবণ েহায়িা কবিবছ। এ প বাবয় কাজ 

প্রািতম্ভক প্রতিববদন জমাদাবনি পি সথবকই শুরু হবয়তছল, এবাং িা প্রভাব মূল্যায়বনি প্রতিববদন খেড়াকিণ প বন্ত চবলবছ। 
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তনবম্ন তববেষবণি তনতমবত্ত স  েব িকুবমন্ট ব্যবহাি কিা হবয়বছ িাি একটি োংতক্ষি িাতলকা প্রদান কিা হবলা: 

 কাতিগতি েহায়িা প্রকল্প প্রস্তাবনা (টিতপতপ); 

 োংবশাতধি কাতিগতি েহায়িা প্রকল্প প্রস্তাবনা (আিটিতপতপ); 

 প্রকল্প েমাি প্রতিববদন (তপতেআি); 

 বাস্তবায়নকািী োংস্থাি বাৎেতিক ও প্রকল্প েমাি প্রতিববদন; 

 আইএমইতি, বাস্তবায়নকািী োংস্থা কতৃবক প্রকল্প পতিদশ বন প্রতিববদন; 

 মধ্যবময়াদী জতিপ প্রতিববদন; 

২.৫ প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য উত্তিদািা ও গববষণাি একক 

 

প্রভাব মূল্যায়বনি সক্ষবত্র স  েকল পতিবাবিি োক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হবয়বছ িাবদি অন্তভূ বতিি (Inclusion criteria) সক্ষবত্র 

তনম্নতলতখি তবষয়েমূহবক গুরুত্ব সদয়া হবয়বছ:  
 

ক. স  েকল তশïসদি খানা জতিপ কিা হবয়বছ (শিবযুি অথ ব েহায়িা অথবা অন্য সকান সেবা সপবয়বছ) 

 বিবমাবন প্রকল্প এলাকায় বেবাে কিবছ; 

 তশï/সপাষ্য তেএেতপতব প্রকল্প সথবক অথ ব েহায়িা সপবয়বছ অথবা অন্য স  সকান সেবা সপবয়বছ; 

 তশïি আইতন অতভভাবক;  

 বয়ে কমপবক্ষ ১৮ বছবিি সবশী;  

 

খ. স  েকল ব্যতিি োক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হয়তন (Exclusion Criteria)  

 সকান েহায়িা পায় নাই  এবাং আইতন অতভভাবক নয়; 

 মানতেকভাবব সুস্থ নয়; 

 োক্ষাৎকাি তদবি িাতজ নন; 

 কম ব এলাকায় বেবাে কবি না;  

 

গ. উপকাি পায়তন এমন পতিবাি খু ুঁবজ সবি কিাি সকৌশল (Control group selection process) 

 তেএেতপতব প্রকল্প সথবক সকান েহায়িা/সেবা পায়তন এমন পতিবািবক সনেওয়াকব সকৌশল/পদ্ধতি অবলম্বন কবি 

খু ুঁবজ সবি কিা হবয়বছ।  

 পতিবাবিি তবদ্যমান আথ ব-োমাতজক অবস্থা উপকািবভাগীবদি প্রায় েমপ বাবয়; 

 তশïটি তশïশ্রবম, পড়াশুনায় ড্রপ-আউে অবস্থায় আবছ এবাং িাবদি মবধ্য বাল্যতববাবহি ঝুঁতক আবছ (তববশষ কবি 

সমবয় তশïি সক্ষবত্র); 

 তশïি বাবা বা মা অথবা উভবয় মৃি; 

 তশïটি অবন্যি আশ্রবয় থাবক (তববশষ কবি সমবয় তশï); 

 তশïটি িাবি িাস্তায়, বতস্তবি বা অবন্যি আশ্রবয় থাবক; 

 

র্. স  েকল তশïিা সকান উপকাি পায়তন এমন পতিবাবিি েদস্য (Control group)  

 পতিবাবি ১৮ বছবিি নীবচ কমপবক্ষ ১ টি তশï আবছ;  

 বিবমাবন প্রকল্প এলাকায় বেবাে কিবছ; 

 তশïি আইতন অতভভাবক;  

 সস্বচ্ছায় োক্ষাৎকাি তদবি েম্মি;  

 মানতেকভাবব সুস্থ;  

 বয়ে কমপবক্ষ ১৮ বছবিি সবশী ; 

 উপকািবভাগীবদি একই কতমউতনটিবি বেবাে কবি এবাং আথ ব-োমাতজক অবস্থা প্রায় েম প বাবয়; 
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২.৬ োংখ্যাগি ও গুনগি পদ্ধতি 

 

তমশ্র পদ্ধতিবি জতিপ পতিকল্পনা/কা বক্রম 

 

গুনগি ও োংখ্যাগি পদ্ধতি প্রভাব মূল্যায়বনি েমস্যা উপলতদ্ধ কিাি জন্য একটি কা বকি পদ্ধতি। তমশ্র পদ্ধতি (োংখ্যাগি ও 

গুনগি পদ্ধতি) একটি কা বকতি সকৌশল বা পদ্ধতি,  া চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য 

ব্যবহাি কিা হবয়বছ। এবক্ষবত্র গুনগি পদ্ধতি ব্যবহাি কিা হবয়বছ নীতি েম্পতকবি অভযন্তবিি প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য এবাং 

পতিমানগি পদ্ধতি ব্যবহাি কিা হবয়বছ উপকাবভাগীবদি েম্পবকব গাতনতিক ধািণা পাবাি জন্য। অপিতদবক, তমশ্র পদ্ধতিি 

মাধ্যবম েকল ধিবণি গববষণাি প্রবশ্নি উত্তি পাওয়া  ায়, তববশষ কবি গুনগি ও পতিমানগি উভয় ধিবণি িথ্য ও উপাত্ত 

োংগ্রহ ও তববেষবণি সুব াগ থাবক।   প্রভাব মূল্যায়বন তমশ্র পদ্ধতি ব্যবহাি কিাি কািণ েমূহ -তবশ্বােব াগ্যিা, েঠিকিা, 

পূণ বিা, পদ্ধতি, েিযবহাি, প্রােতিকিা ইিযাতদ,  া িাোবক এমবববিি (Embedded data)ও ট্রায়াাংগুবলশন 

(Triangulation) কিবি েহব াগীিা কবি।   

 

তমশ্র পদ্ধতিি গববষণায় গববষকিা তচন্তাি গভীবি প্রবববশি উবেবশ্য গুণগি এবাং োংখ্যাগি পদ্ধতিি উপাদান (স মন গুণগি 

এবাং পতিমাণগি দৃতষ্টভতি, িথ্য োংগ্রহ, তববেষণ ও অনুমান সকৌশলগুতল) ব্যবহাি কবি থাবকন। এবক্ষবত্র েচিাচি 

পতিমাণগি িথ্য োংগ্রহ এবাং তববেষণ এবাং গুণগি িথ্য োংগ্রহ এবাং তববেষণ একই েমবয় র্বে এবাং গববষণা েমাতিি 

পবি  লা ল তুলনা কিা হয়। পতিমাণগি িথ্য োংগ্রহ ও তববেষণ, গুণগি িথ্য োংগ্রহ ও তববেষবণি পবি হবি পাবি আবাি 

গুণগি িথ্য োংগ্রহ ও তববেষণ পতিমান িথ্য োংগ্রহ ও তববেষবণি পবি হবি পাবি। গুণগি এবাং পতিমাণগি িথ্য োংগ্রহ 

এবাং তববেষণ একব াবগ বা ক্রমবধ বমান ভাবব র্েবি পাবি; একটি রূপান্তিমূলক নকশা গববষকবক একটি তনতদ বষ্ট িাতিক 

সিমওয়াবকবি মবধ্য কাজ কিাি সুব াগ কবি সদয় এবাং এি  বল একটি োতব বক  লা ল পাওয়া  ায়। প্রকবল্পি প্রভাব 

তনরুপবনি জন্য  তমশ্র জতিপ পদ্ধতিি সকৌশলগুবলা প্রবয়াগ কিা হবয়বছ।  

 

সিখাতচত্র ২.৩: উপাত্ত ও িবথ্যি ট্রায়াাংগুবলশন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

মাধ্যতমক িথ্য 

পতিমানগি উপাত্ত গুনগি িথ্য 

 লা ল সৃতষ্ট ট্রায়াাংগুবলশন এবাং তববেষণ প্রতক্রয়াকিণ/সশ্রনীকিণ 
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২.৭ গববষণা প্রতক্রয়া   

 

প্রভাি মূল্যায়ন সম্পন্ন কিাি জন্য টাম েস অি ক্ষিফাশ্লিন্স এি প্রেত্ত শতেসমূহ অনুসিণ কিা হশ্লয়শ্লি। পবিকবেত সকল কার্ েক্রম 

পর্ োয়ক্রশ্লম সম্পন্ন কিা হবয়বছ। তশ্লি প্রকেটিি প্রভাি মূল্যায়শ্লনি কাজটি বনধ োবিত সমশ্লয় সম্পন্ন কিাি উশ্লেশ্লশ্য ক্ষকান ক্ষকান 

কার্ েক্রম যুগপৎভাশ্লি কিা হশ্লয়শ্লি। কার্ েক্রম গ্রহশ্লণি বিবভন্ন ধাপ ও পর্ োয় বনশ্লেি সািবণ-২.৩ উশ্লেখ কিা হশ্ললা। 

 

োিতণ ২.৩: গববষণা প্রতক্রয়া 

 

 

২.৮ নমুনায়ন ও নমুনাি আকাি  

প্রাথতমক িথ্য-উপাত্ত োংখ্যাগি ও গুনগি পদ্ধতি অনুেিণ কবি োংগ্রহ কিা হবয়বছ। গুনগি িথ্য োংগ্রবহি পদ্ধতি তছল মূল 

িথ্যদািাবদি জতিপ প্রশ্নমালাি মাধ্যবম োক্ষাৎকাি, স াকাে গ্রুপ আবলাচনা ও সকেস্টাতি োংগ্রহ। এছাড়াও তবতভন্ন দতলল 

দস্তাববজ োংগ্রহ ও প বববক্ষণ কিা হবয়বছ। োংখ্যাগি িথ্য-উপাত্ত একটি কাঠাবমাবদ্ধ প্রশ্নপবত্রি োহাবয্য প্রকবল্পি েিােতি 

উপকািবভাগীবদি তনকে সথবক োক্ষাৎকাবিি মাধ্যবম োংগ্রহ কিা হবয়বছ (পতিতশষ্ট-৫)।    
 

  

  বিতভন্ন 

দতললাতদ 

প বাবলাচনা  

 

 

 প্রভাব মূল্যায়ন টিবমি োবথ তমটিাং কিা, দাতয়ত্ব বন্টন কিা এবাং কম বপতিকল্পনা বিিী কিা হবয়বছ; 

 সংবেষ্ট প্রকেটিি বিদ্যমান েবললাবে ও েস্তাশ্লিজ ক্ষর্মন: টিবপবপ, আিটিবপবপ, বিবভন্ন প্রবতশ্লিেন, 

মবনটবিং প্রবতশ্লিেন, ক্ষকসস্টাবি, জবিপ প্রবতশ্লিেন ইতযাবে সংগ্রহ ও পর্ োশ্ললাচনা কিা হশ্লয়শ্লি; 

 বাস্তবাতয়ি কাবজি প বাবলাচনা ও তববেষণ কিা হবয়বছ;  

 প্রভাব মূল্যায়ন কাবজি উবেশ্য েমূহ ও পতিকতল্পি কা বক্রবমি প বাবলাচনা কিা হবয়বছ; 

প্রস্তুতিমূলক 

কাজ   

 

 নমুনাি আকাি তনধ বািণ কিা হবয়বছ;  

 তবতভন্ন ধিবণি প্রশ্নপত্র, সচকতলষ্ট এবাং গাইিলাইন বিিী কিা হবয়বছ;   

 তথ্য সংগ্রহকািী, সুপািভাইজাি, িাটা এবি অপাশ্লিটিশ্লেি বনশ্লয়াগ ও প্রবশেণ ক্ষেয়া হশ্লয়শ্লি; 

 প্রশ্নপত্র Pre-test কিা এবাং Pre-test এি আবলাবক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত কিা হবয়বছ; 

 প্রািতম্ভক প্রতিববদন বিিী এবাং আইএমইতিবি উপস্থাপন কিা হবয়বছ; 

িথ্য ও উপাত্ত 

োংগ্রহ এবাং 

মান তনয়ন্ত্রণ   

 

 মাঠ পর্ োয় হশ্লত বনবে েষ্ট পবিকেনা ও সময়ানুর্ায়ী সংখ্যাগত ও গুনগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ (Face 

to face interview, KII and FGD) কিা হশ্লয়শ্লি;  

 সুপািভাইজািগন মাঠ পর্ োশ্লয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকািীশ্লেি কাজ প্রবতবেন তোিবক কশ্লিশ্লি; 

 প্রায় ৫% প্রশ্নপে পূিশ্লণি পি-পিই র্াচাই কিা হশ্লয়শ্লি;  

 স্থানীয় পর্ োশ্লয় কম েশালাি আশ্লয়াজন কিা হশ্লয়শ্লি;  

িাো 

ব্যবস্থাপনা  

 

 মাঠ পর্ োশ্লয় সংগৃহীত তশ্লথ্য ভুলত্রুটি সংশ্লশাধন কিা হশ্লয়শ্লি;  

 ক্ষকাবিং ও কবম্পউটাশ্লি ধািণ এিং পবিসংখ্যাবনক বিশ্লেষণ কিা হশ্লয়শ্লি; 

 প্রাপ্ত ফলাফল সািবণ ও ক্ষলখবচে ইতযাবে আকাশ্লি উপস্থাপন কিা হশ্লয়শ্লি;  

 প্রকশ্লেি সিলতা-দুি েলতা-সুশ্লর্াগ এিং ঝুঁবক ইতযাবে বিশ্লেষন কিা হশ্লয়শ্লি; 

প্রতিববদন 

বিিী এবাং 

উপস্থাপন 

   প্রাপ্ত ফলাফশ্ললি উপি বভবত্ত কশ্লি খসিা প্রবতশ্লিেন ততিী কশ্লি আইএমইবিি বনকট োবখল কিা 

হশ্লয়শ্লি; 

 খসিা প্রবতশ্লিেশ্লনি উপি র্োক্রশ্লম ক্ষটকবনকযাল ও বস্টয়াবিং কবমটিি  সুপাবিশ্লশি বভবত্তশ্লত চূিান্ত 

খসিা প্রবতশ্লিেন প্রণয়নপূি েক কম েশালায় উপস্থাপন কিা হশ্লয়শ্লি; 

 কম েশালা হশ্লত প্রাপ্ত মতামত/ পিামশ ে/ সুপাবিশ্লশি আশ্ললাশ্লক চূিান্ত প্রবতশ্লিেন প্রণয়ন ও োবখল কিা; 

 চূিান্ত প্রবতশ্লিেন ইংশ্লিবজশ্লত অনুিাে কিা হশ্লয়শ্লি; 
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নমুনা আকাি তনধ বািণ  

 

ক ১. শিবযুি অথ ব েহায়িা প্রাি পতিবাি  

 

এ গশ্লিষণায় বনি োবচত নমুনাসমূহ ক্ষর্ন প্রবতবনবধত্বমূলক হয় ক্ষসটি বনবিত কিাি জন্য একটি বিজ্ঞানবভবত্তক নমুনাি ক্ষকৌশল 

অনুসিণ কিা হশ্লয়শ্লি। নমুনাি আকাি বনণ েশ্লয় ক্ষর্ সূে অনুসিণ কিা হশ্লয়শ্লি তা বনশ্লে উশ্লেখ কিা হশ্ললা। র্ািা প্রকশ্লেি সিাসবি 

উপকািশ্লভাগী অে োৎ শতেযুি অে ে সহায়তা সপবয়বছন িাবদি পতিবাবিিি প্রধান (মািা-তপিা/আইতন অতভভাবক) িাবদি 

নমুনাি আকাি বনধ োিশ্লণি জন্য বনেবলবখত পবিসংখ্যাবনক সূে ব্যিহাি কিা হশ্লয়শ্লি:  
 

 z2pq  

n = -------------------- 

  e2 

ক্ষর্খাশ্লন, n = sample size 

p = proportion/probability of success1  

q = 1-p 

e = precision level 
 

 

Assumptions: 
 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level) 

p = 0.76 এবাং q =1-p, অিএব q = 0.24 

e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level) 
  

(১.৯৬)
2
 x ০.৭৬ x .২৪ 

n = -------------------------------- 

 (০.০৫)
2
 

         

                   ৩.৮৪১৬ x ০.৭৬ x ০.২৪ 

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

 ০.০০২৫ 

              n=২৮০ 

সুতিাং নমুনাি আকাি, n = ২৮০ তনধ বািণ কিা হশ্লয়শ্লি। 
 

অিএব তেএেতপতব প্রকল্প ক্ষেশ্লক ক্ষমাট ২৮০ জন উপকািশ্লভাগীি Systematic Sampling Technique-এি মাধ্যবম 

বনি োচন কশ্লি সাোৎকাি গ্রহণ কিা হশ্লয়শ্লি।  
 

ক ২. তনয়তন্ত্রি গ্রুপ: “চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ” শীষ বক েমাি প্রকল্প সথবক সকান আতথ বক েহায়িা 

পায়তন এমন পতিবাবিি নমুনাি োংখ্যা প্রকশ্লেি উপকািশ্লভাগীশ্লেি সংখ্যাি ৫০% বহসাশ্লি বিশ্লিচনা কিা হশ্লয়শ্লি। অে োৎ 

২৮০ জন এি ৫০%=১৪০ জনশ্লক নমুনা আকাি বিশ্লিচনা কিা হশ্লয়শ্লি এিং তাশ্লেি সাোৎকাি গ্রহণ কিা হশ্লয়শ্লি।  

 

খ-১. নমুনা উপকািবভাগীি োংখ্যা (তিআইতে, উম্মিু তবদ্যালয়, তশïবান্ধব স্থান এবাং জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয়)   

 

প্রকশ্লেি সিাসবি উপকািশ্লভাগী অে োৎ র্ািা তিআইতে, উম্মুি তবদ্যালয়, তশïবান্ধব স্থান এবাং জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয় 

ক্ষকশ্লেি এি ক্ষর্ ক্ষকান একটি ক্ষকে ক্ষেশ্লক ক্ষসিা ক্ষপশ্লয়শ্লি িাবদি পতিবাবিিি প্রধান (মািা-তপিা/আইতন অতভভাবক) এবদি  

নমুনাি আকাি বনধ োিশ্লণি ক্ষেশ্লে বনেবলবখত পবিসংখ্যাবনক সূে ব্যিহাি কিা হশ্লয়শ্লি: 
 

  

                                                             
1 Monitoring Results for Equity System (MoRES) Level 2 Monitoring Report, January 2016, by UNICEF 
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 z2pq  

n = -------------------- 

  e2 

ক্ষর্খাশ্লন, n = sample size 

p = proportion/probability of success 

q = 1-p 

e = precision level 
 

Assumptions: 
 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level) 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level) 
  

(১.৯৬)
2
 x ০.৫ x ০.৫ 

n = -------------------------------- 

 (০.০৫)
2
 

                   

                   ৩.৮৪১৬ x ০.৫ x ০.৫ 

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

 ০.০০২৫ 

          n = ৩৮৪  

সুতিাং নমুনাি আকাি, n = ৩৮৪ বনধ োিণ কিা হশ্লয়শ্লি। 
 

উি সূত্রি  লা বলি মাধ্যবম তেএেতপতব প্রকল্প ক্ষেশ্লক ক্ষমাট ৩৮৪ জন উপকািশ্লভাগীশ্লক সাোৎকাি গ্রহণ কিা হশ্লয়শ্লি।  
 

 

খ-২. তনয়তন্ত্রি গ্রুপ: তেএেতপতব প্রকল্প সথবক সকান উপকাি পায়তন এমন পতিবাবিি নমুনাি োংখ্যা প্রকশ্লেি উপকািশ্লভাগীশ্লেি 

সংখ্যাি ৫০% বহসাশ্লি বিশ্লিচনা কিা হশ্লয়শ্লি। অে োৎ এশ্লেশ্লে ৩৮৪ জন এি ৫০%=১৯২ জন এি সাোৎকাি গ্রহণ কিা 

হশ্লয়শ্লি। 

 

২.৯ িথ্য োংগ্রহকািী তনবয়াগ ও প্রতশক্ষণ: সমীোি তথ্য ও উপাশ্লত্তি মান বনয়ন্ত্রশ্লনি লশ্লেয সঠিক তথ্য সংগ্রহ, মাঠ 

পর্ োশ্লয় তথ্য র্াচাই, প্রবতটি প্রশ্নপশ্লে আলাো আইবি নম্বি প্রোন, ক্ষকাবিং কিা, তথ্য কবম্পউটাশ্লি প্রশ্লিশ কিাশ্লনাি উশ্লেশ্লশ্য 

িথ্য োংগ্রহকািী তনবয়াগ কিা হবয়বছ। তনবয়াবগি সক্ষবত্র স  েকল তবষয়েমূহ তবববচনা কিা হবয়বছ িা’হল: তশক্ষাগি 

স াগ্যিা, একই ধিবণি কাবজি অতভজ্ঞিা, িথ্য ও উপাত্ত োংগ্রবহ অতভজ্ঞিা, সকআইআই, এ তজতি ও তবতভন্ন ধিবণি 

কাবজি অতভজ্ঞিা ইিযাতদ। ২০ জন তথ্য সংগ্রহকািী ও ৫ জন সুপািভাইজাি বনশ্লয়াগ ক্ষেয়া হশ্লয়বিল। প্রািবিক প্রবতশ্লিেন 

বস্টয়াবিং কবমটিি সভায় অনুশ্লমােশ্লনি পি তথ্য সংগ্রহকািী ও সুপািভাইজিশ্লেি ২ বেশ্লনি প্রবশেণ (অধ েশ্লিলা বফল্ড বপ্র-

ক্ষটবষ্টং) ক্ষেয়া হশ্লয়বিল। প্রবশেশ্লণি সময় আইএমইবিি সংবেষ্ট কম েকতোগণ উপবস্থত সথবক প্রকল্প েম্পবকব আবলাচনা 

কবিতছবলন। আইএমইতি কতৃবক প্রশ্নপে চূিান্ত অনুশ্লমােশ্লনি পি টীশ্লমি সেস্যশ্লেি তথ্য সংগ্রশ্লহি জন্য মাঠ প বাবয় ক্ষপ্রিণ 

কিা হবয়তছল।  

 

সমীোি জন্য ক্ষমাট ৯৯৬ জন (৬৬৪ জন উপকািশ্লভাগী ও ৩৩২ জন সুবিধা পায়বন এমন পবিিাশ্লিি) উত্তিোতাি বনকট 

ক্ষেশ্লক জবিপ প্রশ্নপশ্লেি সাহাশ্লে সাোৎকাি গ্রহশ্লণি মােশ্লম তথ্য সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লি। একজন তথ্য সংগ্রহকািী তেবনক 

গশ্লি ৫ জন উপকািশ্লভাগীশ্লেি তথ্য সংগ্রহ কশ্লিশ্লি। ২০ জন তথ্য সংগ্রহকািী ১০ কম েবেিশ্লসি মশ্লে উপকািশ্লভাগী ও 

উপকািশ্লভাগী নন এমন পবিিাশ্লিি প্রধাশ্লনি বনকট ক্ষেশ্লক তথ্য সংগ্রহ কশ্লিশ্লি। সুপািভাইজািগণ তথ্য সংগ্রহকািীশ্লেি ফশ্ললা-

আপ কশ্লিশ্লি। ক্ষকআইআই ও ক্ষফাকাস গ্রুপ আশ্ললাচনাি ক্ষেশ্লে তথ্য সংগ্রহকািীগণ সহায়তা কশ্লিবিল। র্াতায়াত ও সিকাবি 

ছুটি বিশ্লিচনা কশ্লি সকল তথ্য সংগ্রশ্লহি জন্য ক্ষমাট ১৫ বেন সময় প্রশ্লয়াজন হশ্লয়বিল।  
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তপ্রবেস্ট (Pre-test):  তপ্রবেবষ্টি েময় ভুলত্রুটি ঘটনাস্থশ্ললই বচবিত কিা হবয়বছ । িথ্য োংগ্রহকািীবদি ত্রুটিমুিভাশ্লি প্রশ্নপে 

পূিশ্লণি প্রবশেণ ক্ষেয়া িািাও বকভাশ্লি ভুল এিাশ্লত হয় ক্ষস তবষবয় পিামশ ে প্রোন কিা হয়। অতঃপি পূিণকৃত প্রশ্নপশ্লেি 

আশ্ললাশ্লক খসিা প্রশ্নপশ্লেি ত্রুটি ও দুি েলতা সংশ্লশাধন কিা হবয়বছ। েবব বাপতি সংশ্লশাবধত প্রশ্নপশ্লেি সাহাশ্লে তথ্য/উপাত্ত 

সংগ্রহ কবিবছ। 

 

োক্ষাৎকাি গ্রহণ: বনধ োবিত প্রশ্নপশ্লেি সাহাশ্লে উত্তিোতাগশ্লণি সাোৎকাি গ্রহণ কিা হবয়বছ। প্রশ্নপশ্লেই উত্তি বলবপিদ্ধ 

কশ্লিশ্লিন, প্রশ্লয়াজশ্লন পৃেক কাগজ ব্যিহাি কিা হবয়বছ। প্রকে এলাকা সশ্লিজবমশ্লন পবিেশ েন, বনবিি আশ্ললাচনা, এফবজবি 

ইতযাবেি পতিচালনা কিাি জন্য োংতেষ্ট ক্ষচকবলস্ট ও গাইি লাইন অনুসিণ কিা হবয়বছ।  

 

২.১০ গুনগি (Qualitative) িথ্য-উপাত্ত োংগ্রহ পদ্ধতি 

 

প্রকবল্পি প্রভাব গভীিভাবব উপলতদ্ধি জন্য এবাং গুনগি িথ্য োংগ্রহ ও তববেষণ কিা হবয়বছ। স  পদ্ধতি অনুেিণ কবি গুনগি 

িথ্য-উপাত্ত োংগ্রহ কিা হবয়বছ িা তনম্নরুপ: 

 

 স াকাে গ্রুপ আবলাচনা (এ তজতি); 

 মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি (সকআইআই);  

 সকেস্টাতি; 

 স্থানীয় প বাবয় কম বশালা; 

 

২.১০.১ স াকাে গ্রুপ আবলাচনা (এ তজতি) : ”চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ” শীষ বক প্রকবল্পি 

উপকািবভাগীবদি োবথ এফবজবি পবিচালনাি মােশ্লম আে ে-সামাবজক উন্নয়ন, িাল্য বিিাহ হ্রাস, তশïশ্রম হ্রাস এিং তশïক্ষেি 

বিদ্যালশ্লয় গমন বৃবদ্ধ কিাি মােশ্লম তশïি সামাবজক সুিো বনবিত কিা, সফলতা, ব্যে েতা ও এ বিষশ্লয় ভবিষ্যৎ বেক 

বনশ্লে েশনাি ব্যাপাশ্লি তথ্য সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লি। এ সকল এফবজবিশ্লত বনি োবচত জনপ্রবতবনবধ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যবিিগ ে 

অংশগ্রহণ কশ্লিশ্লিন। প্রবতটি এফবজবিশ্লত ৮/১০ জন অংশগ্রহণকািী বিল। তশ্লি ১২-১৬ িিশ্লিি যুিশ্লেি বনশ্লয় ৩টি এফবজবি 

পবিচালনা কিা হশ্লয়শ্লি। ১২ িিশ্লিি ক্ষচশ্লয় কম িয়শ্লসি তশïক্ষেি এফবজবিসি সনয়া হয়তন কািণ এি সচবয় সছােবদি কগবনটিভ 

(ব্যতদ্ধবৃতত্তক) তবকাশ লাভ কবি না অথবা কম কবি। সমাে ১৩ টি এফবজবি’ি আশ্লয়াজন কিা হশ্লয়শ্লি।     

 

২.১০.২ মূল িথ্যদািাবদি োবথ তনতবড় আবলাচনা/পিামশ বমূলক ববঠক (সকআইআই): প্রকে িাস্তিায়শ্লনি ক্ষেশ্লে 

প্রবতিন্ধকতা, প্রকশ্লেি প্রভাি সমূহ এিং সাবি েক মূল্যায়শ্লনি জন্য প্রকে িাস্তিায়নকাশ্লল পূণ ে িা আংবশক োবয়ত্ব প্রাপ্ত 

কম েকতো,”চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ” শীষ বক প্রকে সংবেষ্ট ব্যবিিগ ে, স্থানীয় জনপ্রবতবনবধ, 

বশোবিে, সমাজশ্লসিক, ক্ষসিা প্রোনকািী ব্যবি/সংস্থা প্রমূখ ব্যবিিশ্লগ েি সাশ্লে বনবিি আশ্ললাচনাি মােশ্লম তথ্য 

অনুসন্ধান/সংগ্রহ কিা হশ্লয়শ্লি। সমাে ২০ টি সকআইআই কিা হশ্লয়শ্লি।  

 

২.১০.৩ সকেস্টাতি: প্রকবল্পি উপকািবভাগীবদি ো ল্যগাথা (case studies) োংগ্রহ কিা হবয়বছ। উপকািবভাগীবদি মবধ্য 

 ািা প্রকল্পভুি হবয় তববশষ ো ল্য অজবন কবিবছন িাবদি ো ল্যগাথা জানবি, তকভাবব িািা ে ল হবয়বছন-এ-তবষবয় 

প্রকল্পেহ অন্যান্য তবষয় তক ভুতমকা সিবখবছ, িা জানবি এরুপ ৫ টি সকেস্টাতি িথা ো ল্যগাথা োংগ্রহ কিা হবয়বছ। 
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UNDAF সজলা তভতত্তক নমুনাি আকাি  
 

োিতণ: ২.৪: সজলা অনু ায়ী নমুনাি আকাি 

 

ক্রতমক 

#  

তবভাগ ও UNDAF 

সজলা 

# নমুনাি োংখ্যা এ তজতি’ি 

োংখ্যা 

সক আই আই 

এি োংখ্যা 

সকে স্টাতিি 

োংখ্যা উপকািবভাগী উপকািবভাগী নন 

জািীয় প বায়  

 জািীয় প বায়   ১ ৬  

তবভাগীয় শহি  

১ ঢাকা (৬০%) ২৩১ ১১৫ ৩ ২ ১ 

২ বতিশাল (১৪%) ৫৫ ২৮ ১ ১  

৩ চট্রগ্রাম (২৬%) ৯৮ ৪৯ ১ ২  

সমাে ৩৮৪ ১৯২ ৫ ৫  

UNDA F সজলা েমূহ  

১ োিক্ষীিা (৪%) ১২ ৬ ১ ১  

২ খুলনা (৪%) ১১ ৬ ১ ১ ১ 

৩ িাংপুি (২৫%) ৭১ ৩৫ ২ ২  

৪ তেবলে (২৫%) ৭০ ৩৫ ১ ২  

৫ হতবগি (৩৭%) ১০৪ ৫২ ২ ২  

৬ বতিশাল (৪%) ১২ ৬ ১ ১ ৩ 

সমাে ২৮০ ১৪০ ১৩ ২০ ৫ 

 

২.১১ স্থানীয় প বাবয় কম বশালাি আবয়াজন কিা:  ৪ মাচ ব ২০১৯, বতিশাল তবভাবগ, সেইন্ট বাাংলাবদশ এি েভাকবক্ষ স্থানীয় 

প বাবয় কম বশালাি আবয়াজন কিা হয়। উি কম বশালাি প্রধান উবেশ্য তছল তবতভন্ন সশ্রতন ও সপশাি মানুবষি তনকে সথবক 

েমাি প্রকবল্পি প্রভাব েম্পবকব জানা এবাং ভতবষ্যবি কিণীয় শীষ বক মিামি গ্রহণ কিা। স্থানীয় প বাবয় কম বশালায় প্রধান 

অতিতথ  তহোবব উপতস্থি তছবলন জনাব সমা: কামরুজ্জামান, মহাপতিচালক (অতিতিি েতচব), আইএমইতি, পতিকল্পনা 

মন্ত্রণালয়; তববশষ অতিতথ  তহোবব উপতস্থি তছবলন জনাব সমাশাি  সহাবেন, পতিচালক, বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

তবভাগ (আইএমইতি); এবাং কম বশালায় েভাপতি তহোবব উপতস্থি তছবলন সেইন্ট বাাংলাবদশ এি তনব বাতহ পতিচালক, জনাব 

কাজী জাহািীি আলম। এ ছাড়া েভায় উপতস্থি তছবলন েমাজবেবা অতধদ িি এি বতিশাল তবভাবগি কম বকিবা বৃন্দ, স্থানীয় 

জনপ্রতিতনতধ, স্কুল তশক্ষক, সবেিকািী োংস্থা (এনতজও) প্রতিতনতধ, প্রকবল্পি োংতেষ্ট কম বকিবা, শিবযুি েহায়িা গ্রহণকািী 

তপিামািা/অতভভাবক, পথতশï ও যুব’িা ইিযাতদ।  

 

েমীক্ষা ও উপাবত্তি মান তনয়ন্ত্রণ (Quality Control): মাঠ পর্ োশ্লয় তথ্য সংগ্রশ্লহি সময় সুপািভাইজািগণ প্রবতটি প্রশ্নপে, 

গাইিলাইন ও ক্ষচকবলস্ট ঠিকমত পূিণ কিা হশ্লয়শ্লি বকনা তা পিীো কশ্লি ক্ষেশ্লখশ্লিন। তেিচয়শ্লনি মােশ্লম ৫% প্রশ্নপে 

পূিবণি পি পিই  াচাই কিা হশ্লয়শ্লি। প্রশ্নপত্র পূিবণ সকান প্রকাি ভুলত্রুটি সমাধাশ্লনি জন্য পেশ্লেপ গ্রহণ কিা হবয়বছ। 

এছাড়া, প্রতিটি প্রশ্নপশ্লে আলাো আইবি নম্বি প্রোন, ক্ষকাবিং কিা, তথ্য ও উপাত্ত কবম্পউটাশ্লি প্রশ্লিশ কিাশ্লনা এিং তথ্য ও 

উপাত্ত র্াচাই কিা হশ্লয়শ্লি।    

 

২.১২ িথ্য ও উপাত্ত তববেষণ পদ্ধতি   

 

প্রভাি মূল্যায়শ্লন বনবে েষ্ট সংখ্যক বনশ্লেশ েকসমূশ্লহি সাশ্লে সিবত ক্ষিশ্লখ প্রাপ্ত তশ্লথ্যি input-output framework এমনভাশ্লি 

স্তি বিন্যাস কিা হশ্লয়শ্লি ক্ষর্ন তশ্লথ্যি পবিসংখ্যাণগত বিশ্লেষণ সঠিকভাশ্লি সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS ও MS Excel  

িাটাশ্লিস এি সাহাশ্লে এবি কিা হশ্লয়শ্লি এিং SPSS ও MS Excel  সফটওয়যাি ব্যিহাি কশ্লি র্োর্ে পবিসংখ্যান পদ্ধবতি 

মােশ্লম তথ্য বিশ্লেষণ কিা হশ্লয়শ্লি। এবাং র্োর্ে Tabulation-এি সাহাশ্লে প্রবক্রয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সািবণ, সলখতচত্র 

ও চাট ে আকাশ্লি উপস্থাপন কিা হবয়বছ এিং প্রবতশ্লিেশ্লনি র্োস্থাশ্লন ব্যিহাি কিা হবয়বছ।  
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২.১৩ ‘েবলিা-দুব বলিা, সুব াগ-ঝুঁতক’ তববেষণ   

 

‘েবলিা-দুব বলিা, সুব াগ-ঝুঁতক’ তববেষণ একটি ক্ষকৌশলবভবত্তক আধুবনক পন্থা র্া’ প্রকশ্লেি প্রভাি মূল্যায়শ্লন ব্যিহাি কিা 

হশ্লয়শ্লি। ক্ষকান প্রকশ্লেি সিলতা (Strength), দুি েলতা (Weakness), সুশ্লর্াগ (Opportunity) ও ঝুঁতক (Threat) 

বচবিত কিাি মােশ্লম বিশ্লেষণ প্রবক্রয়াশ্লক ক্ষর্ৌবিক কিা হয়। এটি প্রকে মূল্যায়নশ্লক অবধকতি অে েিহ কশ্লি ক্ষতাশ্লল এিং 

ভবিষ্যৎ প্রশ্লয়াজনীয় প্রাশ্লয়াবগক পিামশ ে /বেকবনশ্লে েশনা প্রোন এিং সঠিক বসদ্ধান্ত গ্রহশ্লণ সাহাে কশ্লি। িতেমান সমীোি জন্য 

েবলিা-দুব বলিা, সুব াগ-ঝুঁতক’ তববেষণ ৬ষ্ঠ অধ্যাবয় সদয়া হবলা: 

 

২.১৪ িথ্য ও উপাত্ত তববেষণ পতিকল্পনা 
 

োংগৃহীি প্রাথতমক িথ্য-উপাত্ত তববেষবণ এেতপএেএে িথ্য তববেষণ ে েওয়যাি ব্যবহাি কিা হবয়বছ।  

 

োংখ্যাগি িথ্য-উপাত্ত তববেষণ: োংখ্যাগি িথ্য-উপাত্ত তববেষবণ প্রধানি ইউতন-ভযাতিবয়ে, বাই-ভযাতিবয়ে তববেষণ পদ্ধতি 

ব্যবহাি কিা হবয়বছ। প্রতিটি ধাবপ তববশষ পতিোংখ্যান সকৌশল ব্যবহাি কবি িথ্য-উপাত্ত তববেষণ কিা হবয়বছ। 
 

মূলি স  েব পতিোংখ্যান টুলে িথ্য-উপাত্ত তববেষবণ ব্যবহাি কিা হবয়বছ িা তনম্নরুপ: 

 

নতমনাল এবাং অতি বনাল চলক তববেষবণ- 

 তিবকাবয়তি তিতস্টতবউশন (গনোংখ্যা তনববশন) গ্রা  ও তচবত্রি মাধ্যবম উপস্থাপন (োংখ্যা, অনুপাি ও শিকিা); 

 পতিোংখ্যান (তমতিয়ান, সমাি ইিযাতদ); 

 ক্রে সেব্যযবলশন; 

 হাইবপাতথতেে সেতস্টাং 

 

কতন্টতনউয়াে সভতিবয়বল  
 

 পতিোংখ্যান (গড়, মধ্যক, প্রচ্যিক, এেতি, সভতিবয়ি, শিকিা ইিযাতদ); 

 েতচত্র উপস্থাপন; 

 কনত বিি ইন্টািবভল (প্রবয়াজবন); 

 হাইবপাতথতেে সেতস্টাং (প্রবয়াজবন); 

 

গুনগি িথ্য-উপাত্ত তববেষণ: 
 

 িথ্য-উপাত্ত োংগ্রহ; 

 িথ্য-উপাত্ত সক ধািণায় তবন্যস্ত কিা; 

 একটি ধািণাি োবথ অন্যবদি েম্পকব ও প্রভাব তনধ বািণ ; 

 োংব াগ তবকল্প ব্যাখ্যা; 

 প্রতিববদবন প্রাি িথ্য-উপাত্ত ব্যবহাি; 
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োিতণ ২.৫: গুনগি িথ্য তববেষবণি ধাপ 

 

ধাপ তশবিানাম দাতয়ত্ব 

১ উপাত্ত োংগ্রহ তনব বাতচি ব্যতিবক োক্ষাৎকাবিি মাধ্যবম উপাত্ত োংগ্রহ কিা। উপাত্ত োংগ্রবহি পদ্ধতি তছল মূল 

িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি, দলীয় আবলাচনা (এ তজতি) ও তনতবড় োক্ষাৎকাি 

২ তিপ্ট প্রস্তুিকিণ োংগৃহীি উপাত্ত তবস্তাতিি সলখা তিপ্ট আকাবি রুপান্ততিি হবয়বছ। 

৩ অাংশগুবলা তচতিিকিণ 

ও তনধ বািণ 

গববষণাি লক্ষয ও উবেশ্যাবতল গববষণাি প্রশ্নাবতলি োবথ প্রােতিকভাবব তবতভন্ন অাংবশ তচতিি 

কবি তলতখি তিপ্ট পাঠ কিা হবয়বছ, তববেষণ কিা হবয়বছ। 

৪ সকাতিাং, এতিটিাং তনধ বাতিি অাংশেমূবহি সেবেি মাধ্যবম সকাতিাং, এতিটিাং েম্পন্ন হবয়বছ। 

৫ পুনতব বববচনা নতুন  লা ল খু ুঁবজ পাওয়া, তনধ বাতিি অাংশেমূবহি সপ্রতক্ষবি তিপ্টগুবলা প বাবলাতচি হবয়বছ। 

৬ পুনিায় সকাি কিা  প বাবলাতচি তিপ্টগুবলাবি মিামি থাকবল সকািগুবলা আবাি সদখা হবয়বছ। নতুন  লা বলি 

সপ্রতক্ষবি সকাতিাং, এতিটিাং োংবশাতধি হবয়বছ।  

৭ গণনা  গুনগি উপাত্ত গণনা অনুেিণ কবি পুনিায় সকাি কিা হবয়বছ। 

৮ হাইিাতকবকযাল সশ্রতন 

পদ্ধতি সৃতষ্ট কিা  

মূল দবলি েদস্যগবনি তচন্তাভাবনা মাধ্যতমক তববেষবণি মাধ্যবম এরুপ সকাতিাং পদ্ধতি বিতি 

কিা হবয়বছ। এ পদ্ধতিি প্রবয়াগ তবতভন্ন সশ্রতনি মবধ্য েম্পকব খু ুঁবজ পাওয়াি সক্ষবত্র বড় সুব াগ 

সৃতষ্ট কবি। 

৯ সমবমা বিতি  খন মিামি ধািণােমূহ পাওয়া তগবয়বছ, এগুবলা ধািণা তহোবব সলখাি জন্য অতিতিি উপাত্ত 

তহবেবব তববেষণ কিাি জন্য স্মািকগুবলা অন্তভু বি কিা হবয়বছ। 

১০ েম্পকব পিীক্ষণ উপাত্ত 

প্রদশ বন 

েম্পকব পিীক্ষণ প্রতক্রয়া একটি সমতট্রবক্সি আওিায় আনা হবয়বছ,  া তকনা সদখায় তকভাবব 

তবতভন্ন ধািণােমূহ োংযুি হয় অথবা হবি পাবি; সকান  লা লগুবলা সকান কািবণি োবথ 

যুি। 

১১  লা ল প্রতিস্থাপন 

তবশুতদ্ধকিণ 

কম বশালাি শুদ্ধিা পিীক্ষণ, প্রােতিক প্রতক্রয়াি অাংশীজন ও ব্যতিববগ বি োবথ তমটিাং এি 

মাধ্যবম  লা বলি ববধিা তনরুপণ কিা হবয়বছ।  

১২ উপোংহাবি উপনীি 

হওয়া 

গুনগি উপাত্ত তববেষণ সথবক উপোংহাি োনা হবয়বছ এ তবষয় মবন সিবখ ‘িথ্যাতদ কিো 

তবশ্বােব াগ্য আি তবশুদ্ধ তছবলা’ ‘গববষণা প্রশ্নমালাি উত্তবিি তববৃতি সথবক   হবয়তছবলা’ অথবা 

‘সেগুবলা কিো স্বিস্ফুিব’। 
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তৃিীয় অধ্যায় 

প্রকবল্পি োতব বক ও অাংগতভতত্তক (আতথ বক ও বাস্তব) বাস্তবায়ন  

 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ শীষ বক েমাি প্রকবল্পি অিেমূহ চািটি ভাবগ ভাগ কিা হবয়বছ: ১) 

প্রকল্প পতিচালনা ও মতনেতিাং বাবদ খিচ, ২) প্রকল্প োংতেষ্ট কম বকিবা, েমাজবেবা অতধদ িি ও সবেিকািী োংস্থাি 

কম বকিবাবৃবন্দি দক্ষিা উন্নয়ন, ৩) শিবযুি অথ ব েহায়িা প্রদান এবাং ৪) অন্যান্য সেবা (তশক্ষা, স্বাস্থয, তচতকৎো, কাউবিতলাং 

ইিযাতদ)।  তবতভন্ন ধিবণি িথ্য ও উপাত্ত  তববেষণ ও প বাবলাচনা কবি প্রকবল্পি অগ্রগতি তনবম্ন আবলাচনা কিা হবলা:  

 

৩.১ প্রকবল্পি োতব বক লক্ষযমাত্রা ও অজবন  

 

িথ্য েমূহ প বাবলাচনা সদখা  ায়, তিিীয় োংবশাতধি টিতপতপ অনু ায়ী প্রাক্কতলি ব্যবয়ি পতিমান তছল ৬৪৫৭.৯৫ লক্ষ োকা।  

এি মবধ্য িাজস্ব (তজওতব) ব্যবয়ি পতিমান ৪৮.২৯ লক্ষ োকা এবাং প্রকল্প োহায্য ৬৪০৯.৬৬ লক্ষ োকা। প্রকল্প বাস্তবায়বন 

সমাে ব্যয় হবয়বছ ৬৩৬৭.৬৪ লক্ষ োকা। এি মবধ্য িাজস্ব ব্যয় হবয়বছ ৪৭,৬৪ লক্ষ োকা (৯৮.৬৫%) এবাং প্রকল্প োহায্য 

সথবক ব্যয় হবয়বছ ৬৩২০.০০ লক্ষ োকা (৯৮.৬০%)।  এখাবন উবেখ্য, শুধুমাত্র প্রকল্প পতিচালবকি সবিন িাজস্ব সথবক 

সদয়া হবয়বছ।     

 

 
 

 
 

৩.২ প্রকবল্পি অিতভতত্তক অগ্রগতিি তচত্র  

 

োিতণ-৩.১ সথবক সদখা  ায়, তশïসদি জন্য জiæতি এবাং তববশষ োমাতজক সুিক্ষা সেবা-সভৌি ৯১.৪% এবাং আতথ বক 

৯৮.৬%, পাে বনাি এনতজও কতৃবক বাস্তবাতয়ি উপকািবভাগীবদি জন্য সেবা- সভৌি ১১৩.২% এবাং আতথ বক ১০০%, েিকাতি 

অত োি, NGOs কম বকিবা, পথতশï ও কতমউতনটি েদস্যবদি  প্রতশক্ষণ সভৌি-৭২.৫% এবাং  আতথ বক ১০০% এবাং তনব বাতচি 

পাইলে প্রতিষ্ঠাবন তশï বান্ধব পতিববশ, সি াবিল ও  সনেওয়াতকবাং উন্নিকিণ এবাং সকে ব্যবস্থাপনা ও নূন্যিম সেবা এবাং 

আইতন েহায়িা প্রদান-সভৌি ১০% ও আতথ বক ৯৭%। সি াবিল, সনেওয়াতকবাং এবাং তেবস্টম উন্নিকিবণি মাধ্যবম তশïসদি 

োমাতজক সুিক্ষা সেবা উন্নি কিা-সভৌি ১০০% এবাং আতথ বক ১০০%। েবিজতমবন পতিদশ বন ও অাংশীজবনি োবথ 

আবলাচনায় জানা  ায় স , পাে বনাি এনতজও কতৃবক বাস্তবাতয়ি উপকািবভাগীবদি জন্য সেবায় সভৌি ১১৩.২% হবয়বছ, এি  

মূল কািণ হবলা-পথতশïিা/সুতবধাবতঞ্চি তশïিা এবক অপবিি েহায়িায়/মাধ্যবম সেবা তনবি আবে, সুিিাাং সকান সকান 

তদন এই োংখ্যা লক্ষযমাত্রাি সচবয় সবশী হবয়  ায়। অপিতদবক, তনব বাতচি পাইলে প্রতিষ্ঠাবন তশï বান্ধব পতিববশ, সি াবিল 

ও  সনেওয়াতকবাং উন্নিকিণ এবাং সকে ম্যবনজবমন্ট ও নূন্যিম সেবা এবাং আইতন েহায়িা প্রদাবনি সক্ষবত্র সভৌি অগ্রগতি 

মাত্র ১০%হবয়বছ কািণ, আইতন েহায়িা প্রদান একটি দীর্ ববময়াদী পদ্ধতি িাই লক্ষযমাত্রাি সচবয় অবনক কম হবয়বছ।  
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প্রকে সহায়তা

অনুশ্লমাবেত 

প্রকৃত ব্যয় শতকিা অনুশ্লমাবেত িাজস্ব প্রকৃত ব্যয় শতকিা 

প্রকে সহায়তাি অগ্রগবত িাজস্ব ব্যশ্লয়ি অগ্রগবত

ক্ষলখবচে ৩.১: প্রকে সহায়তা ও িাজস্ব ব্যশ্লয়ি অগ্রগবত
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োিতণ ৩.১ : প্রকবল্পি আতথ বক ও সভৌি অগ্রগতি 

 

ক্র
তম
ক

 #
 

টিতপতপ অনু ায়ী অবিি 

নাম  

একক লক্ষয (আিটিতপতপ) 

অনুোবি 

প্রকৃি অজবন Deviation  

এি কািণ 

আতথ বক সভৌি  

(োংখ্যা) 

আতথ বক সভৌি 

(োংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪  ৫   

১ কম বকিবাি সবিন  

(প্রকল্প পতিচালক) 

এমএম ৪৮.২৯ ৫৯ এমএম ৪৭.৬৪ 

৯৮.৬৫ 

৫৯ এমএম জািীয় সপ-সস্কল 

অনু ায়ী 

২ পিামশ বক/তববশষজ্ঞ-১ এমএম ৫২.৪৮ ৪৪ এমএম ৫২.৪৮ ৪৪ এমএম  

৩ তবভাগীয় েমন্বয়কাতি-৪ এমএম ৫৫.০০ ৯৬ এমএম ৫৫.০০ ৯৬ এমএম  

৪ অথ ব ও প্রশােতনক 

ব্যবস্থাপক 

এমএম ৪২.১২ ৬৬ এমএম ৪২.১১ 

৯৯.৯ 

৬৬ এমএম তনবয়াগ অনু ায়ী 

সবিন প্রদান 

৫ কম বসূচী কম বকিবা এমএম ১০.৪৪ ১৯  এমএম ১০.৪৪ ১৯  এমএম  

৬ মতনেতিাং ও িকুবমন্টশন 

অত োি 

এমএম ১০.০৮ ১৮  এমএম ১০.০৮ ১৮ এমএম  

৭ অথ ব ও প্রশােন েহব াতগ ও 

কম বসূচী েহব াতগ 

এমএম ৫৮.০০ ১৩২ এমএম ৫৭.৯৯ 

৯৯.৯ 

১৩২ 

এমএম 

তনবয়াগ অনু ায়ী 

সবিন প্রদান 

৮ গাতড় চালক এমএম ২০.২১ ৬৬ এমএম ২০.২১ ৬৬ এমএম  

৯ বািবাবাহক এবাং বনশ প্রহিী এমএম ১৯.৮১ ১২৮ এমএম ১৯.৮১ ১২৮ 

এমএম 

 

১০ পতিচ্ছন্নিা কমী কাম আয়া এমএম ৭.৯১ ৬৬ এমএম ৭.৯১ ৬৬ এমএম  

১১ মবনা-োমাতজক 

কাউবিলি-৩ 

এমএম ১৭.৩৫ ৫৭ এমএম ১৭.৩৫ ৫৭ এমএম  

১২ েমাজ কমী-১৬ এমএম ৭৬.৫২ ৩০৪ এমএম ৭৫.৩৭ 

৯৮.৪ 

৩০০ 

এমএম 

৯৮.৬ 

মাচ ব ২০১৭, ১ 

জন ইবস্ত া 

তদবয়বছ 

১৩ বািবাবাহক এমএম ২.৯২ ১৯ এমএম ২.৯২ ১৯ এমএম  

১৪ েমাজ কমী-২৫ এমএম ১০৪.৫৯  ৫২১ এমএম ১০৪.৫৯ ৫২১ 

এমএম 

 

১৫ বািবাবাহক (তবভাগীয় 

অত ে) -৪ 

এমএম ১২.১৫ ৮৫ ১২.১৪ 

৯৯.৯ 

৮৫ তনবয়াগ অনু ায়ী 

সবিন প্রদান 

১৬ মতনেতিাং এি জন্য 

 ািায়াি ভািা 

প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৪৭.৬৫ প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৪৬.০৯ 

৯৬.৭ 

প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

 ািায়াি ভািা 

বাবদ প্রকৃি 

খিচ  

১৭ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, িথ্য ও 

প্রতিববদন, িকুবমবন্টশন 

ইিযাতদ 

গাইি 

লাইন, 

সকে স্টাতি 

এবাং 

মতিউল 

তপ্রন্ট 

১০২.৫২ গাইি 

লাইন, ৩০ টি 

সকে স্টাতি 

এবাং ৩০০ 

মতিউল তপ্রন্ট 

১০২.৫২ গাইি 

লাইন, ৩০ 

টি সকে 

স্টাতি এবাং 

৩০০ 

মতিউল 

তপ্রন্ট 

ইউতনবে  খিচ 

কবিবছ 

১৮ অত ে সষ্টশনাতি প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৭.৫০ প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৭.৫০ প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

 

১৯ অত ে পতিচালনা ও 

িক্ষণাববক্ষণ 

প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

১১০.৬৬ প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৮৮.০৩ 

৭৯.৫ 

প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

প্রকৃি খিচ  

২০ তশïসদি জন্য জiæতি এবাং 

তববশষ োমাতজক সুিক্ষা 

সেবা 

তশï ৩,৪৫১.০১ ৩৭৬০০ তশï ৩৪০৩.৬৯ 

৯৮.৬ 

৩৪৩৬৫ 

তশï ৯১.৩ 

 



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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ক্র
তম
ক

 #
 

টিতপতপ অনু ায়ী অবিি 

নাম  

একক লক্ষয (আিটিতপতপ) 

অনুোবি 

প্রকৃি অজবন Deviation  

এি কািণ 

আতথ বক সভৌি  

(োংখ্যা) 

আতথ বক সভৌি 

(োংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪  ৫   

২১ পাে বনাি NGOs কতৃবক 

বাস্তবাতয়ি 

উপকািবভাগীবদি জন্য 

সেবা  

তশï ৮৭৪.৫৮ ১৫১৭৩২ 

তশï 

৮৭৪.৫৮ ১৭১৮৭৬ 

তশï 

১১৩.২৭ 

 

২২ েিকাতি অত োি, NGOs 

কম বকিবা, পথ তশï ও 

কতমউতনটি েদস্যবদি  

প্রতশক্ষণ 

কম বকিবা 

 

৬৭৭.৩৭ ৪২১৯ 

কম বকিবা 

 

৬৭৭.৩৭ ৩০৫৯ 

কম বকিবা 

৭২.৪৫ 

 

২৩ তনব বতচি পাইলে প্রতিষ্ঠাবন 

তশï বান্ধব পতিববশ, 

সি াবিল ও  সনেওয়াতকবাং 

উন্নিকিণ এবাং সকে 

ম্যবনজবমন্ট ও নূন্যিম 

সেবা এবাং আইতন েহায়িা 

প্রদান 

তশï/ 

কম বকিবা 

৫৫৩.৮১ ১৩৬০১ 

তশï/ 

কম বকিবা 

৫৩৬.৮৩ 

৯৬.৯ 

১৩৫১ 

তশï/ 

কম বকিবা 

১০.০ 

 

২৪ সি াবিল ও  সনেওয়াতকবাং 

এবাং তেবস্টম উন্নিকিবণি  

মাধ্যবম তশïসদি োমাতজক 

সুিক্ষা সেবা উন্নি কিা 

তশï 

সুিক্ষা 

সনেওয়াকব/ 

কম বকিবা 

৪০.৯৮ ৩১৫ তশï 

সুিক্ষা 

সনেওয়াকব/ 

১৭৩০ 

কম বকিবা 

৪০.৯৮ ৩১৫ তশï 

সুিক্ষা 

সনেওয়াকব/ 

১৭৩০ 

কম বকিবা 

 

উপ-সমাে ৬,৪০৩.৯৫  ৬৩১৩.৬৪   

আতথ বক  

২৫ অত ে েিিাম, আেবাব 

পত্র (কতম্পউোি, ল্যাপেপ, 

 বোকতপ, আইতপএে, 

তপ্রন্টাি) 

প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৫৪.০০ প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

৫৪.০০ প্রবয়াজন 

অনু ায়ী 

 

উপ-সমাে ৫৪.০০  ৫৪.০০   

সমাে (িাজস্ব +আতথ বক) ৬,৪৫৭.৯৫ ১০০% ৬,৩৬৭.৬৪ 

(৯৮.৬৮%) 

৯৪.৫৫%  
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৩.৩ প্রকবল্পি োংবশাতধি অনুবমাতদি ব্যয় 
 

 

প্রকবল্পি মূল টিতপতপ, োংবশাতধি টিতপতপ ও েমাি প্রতিববদন (PCR-তপতেআি) প বাবলাচনা ও তববেষণ কবি সদখা  ায়, 

মূল টিতপতপ অনু ায়ী প্রাক্কতলি ব্যবয়ি পতিমান তছল ১২৫৪৬.৮০ লক্ষ োকা। এি মবধ্য তজওতবি পতিমান ৩৯.২৪ লক্ষ োকা 

এবাং প্রকল্প োহায্য ১২৫০৭.৫৬ লক্ষ োকা। প্রথম োংবশাধবনি পি তজওতবি পতিমান ০.৩৫ লক্ষ োকা বৃতদ্ধ কিা হয় তকন্তু 

প্রকল্প েহায়িাি পতিমান একই তছল। তিিীয় োংবশাধবনি পি তজওতব’ি পতিমান আবিা ৮.৭ লক্ষ োকা বৃতদ্ধ কিা হয় এবাং 

অপিতদবক প্রকল্প োহায্য কতমবয়  ৬০৯৭.৯ লক্ষ োকা তনধ বািণ কিা হয় অথ বাৎ ৪৮.৬০% োকা হ্রাে কিা হয়। প্রকল্পটিি 

সময়াদ স বহতু ৬ মাে বৃতদ্ধ কিা হবয়বছ, সুিিাাং প্রকল্প পতিচালবকি সবিন বাবদ তজওতব’ি োকাি পতিমান বাড়াবনা হবয়বছ।  
 

 

 

৩.৩.১- ১ম োংবশাধন:  জািীয় সবিন সস্কল অনু ায়ী প্রকল্প পতিচালবকি সবিন ভািাতদ প্রদাবনি তনতমত্ত তজওতব খাবি 

ব্যয় বৃতদ্ধ এবাং Installation of Child Protection information Managent System (CPIMS) কা বক্রম দৃঢ়কিণ, 

োংতেষ্টবদি েক্ষমিা বৃতদ্ধ ও তববশষজ্ঞ তনবয়াগ, ৯টি তনব বাতচি প্রতিষ্ঠান পিীক্ষামূলক কা বক্রম সুদৃঢ়কিবণি তনতমত্ত ১৩ জন 

েমাজকমী এবাং ৯ জন মবনা-োমাতজক কাউবিলি তনবয়াগ, তশï আইন ২০১২ বাস্তবায়বনি তনতমত্ত প্রববশন অত োিবদি 

েক্ষমিা বৃতদ্ধ, তনব বাতচি এলাকাি তশïকল্যান সবাবি বি প্রতিতনতধবদি েক্ষমিা বৃতদ্ধ, অথ ব েহায়িা কা বক্রম সুদৃঢ়কিবণি 

তনতমত্ত ১৭ জন েমাজকমী তনবয়াগ, ৩জন অত োি তনবয়াগ এবাং কবয়কটি পবদি পদতব পতিবিবনেহ আিও কবয়কটি কািবণ 

১২৫৪৭.১৫ লক্ষ (তজওতব ৩৯.৫৯ লক্ষ ও প্রকল্প োহায্য ১২৫০৭.৫৬ লক্ষ) োকা প্রাক্কতলি ব্যবয় জানুয়াতি ২০১২ হবি 

তিবেম্বি ২০১৬ সময়াবদ বাস্তবায়বনি জন্য ২৪.০৯.২০১৪ িাতিবখ প্রকবল্পি ১ম োংবশাধন অনুবমাতদি হবয়বছ।  

 

২য় োংবশাধন: ইউতনবে , প্রকল্প কম বকিবা এবাং ইউতনবে  এি চাইল্ড প্রবেকশন সেকশন এি প্রধান তজন লাইবাি সলখা 

তবগি ৮.১২.২০১৬ তচঠিি আবলাবক জানা  ায় স  তেএেতপতব প্রকল্পটি ইউতনবে  ও েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এি োবথ শিব 

তছল স  ইউতনবে  িাি তবতভন্ন উৎে সথবক অিীকািকৃি অথ ব েহায়িা সপবলই এই প্রকবল্পি প্রাক্কতলি অথ ব েহায়িা সদয়া 

হবব। সুিিাাং ইউতনবে  িাি অিীকািকৃি অথ ব েহায়িা না পাওয়ায় পতিকতল্পি অথ ব ছাড় সদয়া েম্ভব হয় নাই।  বল, তবগি 

৩০ অবক্টাবি ২০১৬ িাতিখ জনাব নুরুজ্জামান আহবমদ, এম.তপ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এি েভাপতিবত্ব 

েভাি তেদ্ধান্ত সমািাববক প্রকল্প ২য় োংবশাধণ কিা হয়। এই প্রকবল্পি প্রাক্কতলি ব্যয় অনু াতয় অথ বায়নকািী োংস্থা হবি ছাড় 

না কিাি কািবণ প্রকল্প োহায্য হ্রাে ও প্রকবল্পি সময়াদ ৬ মাে বৃতদ্ধ কবি সমাে ৬, ৪৫৭.৯৫ লক্ষ (তজওতব ৪৮.২৯ লক্ষ এবাং 

প্রকল্প োহায্য ৬৪০৯.৬৬ লক্ষ) োকা প্রাক্কতলি ব্যবয় জানুয়াতি ২০১২ হবি জুন ২০১৭ সময়াবদ প্রকবল্পি ২য় োংবশাধনী কিা 

হবয়বছ।   
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ক্ষমাট ব্যয় সিকািী ব্যয় 

টাকা

প্রকে 

সাহাে

ক্ষমাট ব্যয় সিকািী ব্যয় 

টাকা

প্রকে 

সাহাে

ক্ষমাট ব্যয় সিকািী ব্যয় 

টাকা

প্রকে 

সাহাে

মূল অনুশ্লমাবেত প্রেম সংশ্লশাবধত অনুশ্লমােন বিতীয় সংশ্লশাবধত অনুশ্লমােন

ক্ষলখবচে ৩.২ প্রকশ্লেি সংশ্লশাবধত অনুশ্লমাবেত ব্যশ্লয়ি বচে
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৩.৪ বছি অনু ায়ী বাবজে বিাে ও ব্যবয়ি তচত্র  
 

োিতণ ৩.২ বছি অনু ায়ী বাবজে বিাে ও ব্যবয়ি তচত্র 

আতথ বক বছি োংবশাতধি বিাে এবাং লক্ষযমাত্রা োকা 

ছাড়কিণ 

ব্যয় ও সভৌতিক অগ্রগতি 

সমাে োকা  তপএ সভৌি (%) সমাে োকা  তপএ সভৌি (%) 

২০১২-২০১৩ ১৩০৮.০০ ৮.০০ ১৩০০.০০ ২০.০০ ৭.৭০ ১৩০৬.৮৬ ৬.৮৬ ১৩০০.০০ ২০.৫০ 

২০১৩-২০১৪ ১৬০৬.৭৯ ৬.৭৯ ১৬০০.০০ ২৪.৫০ ৭.০১ ১৬০৬.৭৯ ৬.৭৯ ১৬০০.০০ ২৫.২০ 

২০১৪-২০১৫ ১৭০৮.০০ ৮.০০ ১৭০০.০০ ২৬.১০ ৭.৮৬ ১৭০৭.৮৬ ৭.৮৬ ১৭০০.০০ ২৬.৮০ 

২০১৫-২০১৬ ১২১৩.০০ ১৩.০০ ১২০০.০০ ১৮.৫০ ১১.৭৯ ১০৩১.৭৯ ১১.৭৯ ১০২০.০০ ১৬.২০ 

২০১৬-২০১৭ ৭১৫.০০ ১৫.০০ ৭০০.০০ ১০.৯০ ১৪.৯৯ ৭৪১.৩৪ ১৪.৩৪ ৭০০.০০ ১১.২০ 

সমাে ৬৫৫০.৭৯ ৫০.৭৯ ৬৫০০.০০ ১০০ ৪৯.৩৫ ৬৩৬৭.৬৪ ৪৭.৬৪ ৬৩২০.০০ ১০০ 

উৎে: চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ শীষ বক েমাি প্রকল্পটি তপতেআি, ২০১৭  

 
 

৩.৫ শিবযুি অথ ব েহায়িা 

 

জানুয়াতি ২০১২ সথবক জুন ২০১৭ প বন্ত UNDAF ভুি সজলা েমূবহ ও ‘িানা প্লাজা’ ভবন ধ্ববে তনহি তপতৃ-মাতৃহীন 

পতিবাবিি ১৩৩ জন েহ সমাে ৪৩৩৪ জন দু:স্থ ও োমাতজক সুতবধাবতঞ্চি তশïসক শিবযুি অথ ব েহায়িা কা বক্রবমি আওিায় 

আতথ বক সুতবধা প্রদান কিা হবয়বছ। শিবযুি অথ ব েহায়িা কা বক্রমভুি প্রতিটি তশïসক মাতেক ২০০০/-োকা হাবি ১৮ মাবে 

সমাে ৩৬,০০০ োকা ৩ েমান তকতস্তবি (প্রতি তকতস্তবি ১২,০০০/-োকা) প্রদান কিা হয়। শিবযুি অথ ব েহায়িা কা বক্রবমি 

মূল উবেশ্য তছল:    

 

শিবযুি অথ ব েহায়িা শিবেমূহ 
 

 তবদ্যালবয় তনয়তমি উপতস্থতি;   

 বাল্য তববাহ না সদয়া;  

 তশïশ্রবম তনবয়তজি না কিা;   

 

৩.৬ তশïি েহায়িায় সোল তি স ান চাইল্ড সহল্পলাইন 

জাতিোংর্ তশï অতধকাি েনদ বাস্তবায়বনি তনতমবত্ত সদবশ “তশï 

আইন ২০১৩” অনুবমাদন হওয়াি পি উি আইবনি তবধান 

অনুোবি োিাবদশ ব্যাপী চাইল্ড সহল্পলাইন কা বক্রম চালু কিাি 

তেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালবয়ি অধীন েমাজবেবা 

অতধদ িবিি িত্বাবধাবন তেএেতপতব প্রকবল্পি মাধ্যবম 

ইউতনবে  এি েহায়িায় েমাজবেবা অতধদ িবিি ৮ম িলায় 

সোল তি স ান চাইল্ড সহল্পলাইন এি কল সেন্টাি স্থাপন কিা হয়। 

উি কল সেন্টাবি ১০ টি লাইন/চযাবনল িবয়বছ। েিকাতি ও 

োিাতহক ছুটিি তদনেহ ২৪ র্ন্টাই কল সেন্টাবিি কা বক্রম চালু 

থাবক।  গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাবিি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

সশখ হাতেনা ২৭ অবক্টাবি ২০১৬ োবল চাইল্ড সহল্পলাইন 

“১০৯৮” এি শুভ উবিাধন কবিন। চাইল্ড সহল্পলাইবন সমাে ১৫ 

টি তবষবয় স ান কিা  ায় (এক একটি কািবণি আবাি ৫-৮টি উপ-কািণ আবছ)।  
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কল সেন্টাবি স  েকল তবষবয় সবশী স ান আেবছ িা হবলা: বাল্যতববাহ, তশïশ্রম, 

তশï তন বািন, তশï পাচাি ও তশï অতধকাি লাংর্ন ইিযাতদ। এছাড়া তবতভন্ন ধিবণি 

িথ্য ও কাউবিতলাং সেবা প্রদান কিা হয়। তবষয় েমূহ পাবশ সদখাবনা হবলা।  

চাইল্ড সহল্পলাইবন প্রকল্পকালীন েমবয় ১০,৭,৪৮১ জনবক সেবা প্রদান কিা হবয়বছ। 

সোল তি স ান চাইল্ড সহল্পলাইবনি মাধ্যবম সেবা সদয়াি  বল তশï এবাং যুববদি 

উপি স  প্রভাব পবড়বছ িা হবলা: 

 ১৮ বছবিি কম বয়বেি ৮৮৮ জন তশïি তববাহ বন্ধ কিা হবয়বছ; 

 ৬৬৬ জন তশïসক তবতভন্ন ঝুঁতকপূণ ব স্থান সথবক উদ্ধাি কিা হবয়বছ স মন; 

পুতলবশি তনকে সথবক, বাে সষ্টশন, সিল সষ্টশন, লঞ্চর্াে, তবতভন্ন বাজাি, 

ঝুঁতকপূণ ব শ্রম সথবক উদ্ধাি কবি তিআইতে ও জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয় সকবন্দ্র 

সি াি কিা হবয়বছ।  বল িাবদি ঝুঁতক হ্রাে সপবয়বছ। 

 ৪৭৯৫ জন তশïসক তবতভন্ন েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থায় সি াি কিাি ব্যবস্থা 

কিা হবয়বছ  

  ৪৩০ জন তশïসক সে বহাবম সি াি কিাি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ,  বল িাবদি 

ঝুঁতক হ্রাে সপবয়বছ এবাং সুিক্ষা তনতিি হবয়বছ 

 তশï ও তপিা-মািাবদি তবতভন্ন েমস্যা েমাধাবনি জন্য ১২২৩ জনবক মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং সেবা/পিামশ ব 

প্রদান কিা হবয়বছ।  

 

 

৩.৭ দক্ষিা উন্নয়ণ প্রতশক্ষণ েম্পবকব িথ্য 
 

তশï আইন ২০১৩ অনু ায়ী সদবশি সুতবধাবতঞ্চি তশïসদি সেবা প্রদান ও তশï সুিক্ষামূলক কাবজি েক্ষমিা বৃতদ্ধি তনতমত্ত 

মাঠ প বাবয় েমাজবেবামূলক কা বক্রবমি োবথ জতড়ি েিকাতি ও সবেিকাতি কম বকিবা ও কম বচািীবদি প্রতশতক্ষি কবি গবড় 

সিালাি লবক্ষয সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ ও সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ:   

 

োিতণ ৩.২ সথবক সদখা  ায় ১২৯১ জন েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থাি কম বকিবাগন সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (BSST) 

সপবয়বছন, এবদি মবধ্য ১০৭২ েিকাতি কম বকিবা এবাং ২১৯ জন সবেিকাতি োংস্থাি কম বকিবা। প্রতশক্ষবণ অাংশগ্রহণকাতিবদি 

মবধ্য ৫১৪ জন নািী এবাং ৭৭৭ জন পুরুষ। এই প্রতশক্ষবণি েময়কাল তছল ২ েিাহ। অন্যতদবক, ১২০৫ জন েিকাতি ও 

সবেিকাতি োংস্থাি কম বকিবাগন সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (PSST) সপবয়বছন, এবদি মবধ্য ৯৯৯ েিকাতি কম বকিবা 

এবাং ২০৬ জন সবেিকাতি োংস্থাি কম বকিবা। প্রতশক্ষবণ অাংশগ্রহণকাতিবদি মবধ্য ৪৫৩ জন নািী এবাং ৭৫২ জন পুরুষ। এই 

৮৮৮
৬৬৬

১২২৩

৪৭৯৫

৪৩০

িাল্য বিিাহ িন্ধ বশশু উদ্ধাি মশ্লনা-সামাবজক 

কাউশ্লন্সবলং 

ক্ষিফাি কিা হশ্লয়শ্লি ক্ষসফ ক্ষহাশ্লম ক্ষিফাি

ক্ষলখবচে ৩.৩: ক্ষটাল বি চাইল্ড ক্ষহেলাইন এি মােশ্লম ক্ষসিাি প্রভািসমূহ

স  েকল তবষবয় প্রধানি স ান কিা 

 ায়: 

 তশক্ষা তবষয়ক 
 সশাষণ ও তন বািন 
 বাতনতজযক সশাষণ 
 ববষম্য 
 পতিবাতিক েম্পকব 
 এইচআইতভ/এইিে োংক্রমন ও 

আক্রান্ত 
 পতিবািতবহীন তশïি িথ্য 
 আইতন েহায়িা  
 তপয়াি/োতথ/বন্ধুি োবথ েম্পকব 
 স্বাস্থয তবষয়ক 
 আথ ব োমাতজক ও মানতেক স্বাস্থয  
 স ৌনিা ও স ৌন তবষবয় েবচিনিা  
 তশï তবষবয় স  সকান িথ্য 
 অতি উৎোহী   
 তনিবিা েম্পবকব  
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প্রতশক্ষবণি েময়কাল তছল ৪ েিাহ। প্রতশক্ষবণ গ্রহণকািীবদি োবথ স াকাে গ্রুপ আবলাচনায় জানা  ায় স  প্রতশক্ষবণি  বল 

িাবদি কাবজি সক্ষবত্র তবতভন্ন ধিবণি প্রভাব পবড়বছ, স মন:  
 

 

 প্রতশক্ষবণি পি িাবদি কাবজি গতি বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 তশïসদি োবথ কাবজি সক্ষবত্র দৃতষ্টভতিি ইতিবাচক পতিবিবন হবয়বছ 

 তশïসদি েহমতম বিাি দৃতষ্টবি সেবা কিাি মানতেকিা বিিী হবয়বছ  

  েঠিক ভাবব িকুবমবন্টশন কিবি পাবি 

 পতিবাতিক কাউবিতলাং কিাি দক্ষিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ এবাং কাউতিতলাং কিবছ 

 সকেস্টাতি তলখবি পাবি 

  সকে ব্যবস্থাপনাি  ম ব পুিণ কিবি পািবছ এবাং তশïসদি ঝুঁতক তববেষণ ও তনরুপন কিবি পািবছ   

 

 

অনলাইন সকে ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ: েমাজবেবা অতধদ িি, মতহলা ও তশï তবষয়ক মন্ত্রণালয় ও মাঠ প বাবয় তবতভন্ন 

সবেিকাতি োংস্থাি সমাে ৩৩১ জন প্রতশক্ষণাথীবদি মবধ্য সমাে ৩৩১ জন কম বকিবা ও েমাজকমীবক (পুরুষ-২১৫, মতহলা 

১১৬) ১৮ টি ব্যাবচি মাধ্যবম ৫তদন ব্যাপী অনলাইন সকে ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ এবাং েকল 

প্রতশক্ষণাথীবদি ল্যাপেপ, ট্যাব, মবিম ও তেম প্রদান কিা হবয়বছ।   
 

ব্যবস্থাপনা েমাজ সেবা প্রতশক্ষণ:  েমাজবেবা অতধদ িি, মতহলা তবষয়ক অতধদ িি ও বাাংলাবদশ তশï একাবিমী এি 

মাঠ প বাবয়ি সমাে ২৩ জন প্রথম সশ্রতনি কম বকিবা এবাং তবতভন্ন সবেিকাতি োংস্থাি ৩জন কম বকিবােহ সমাে ২৬জনবক ২০ 

তদনব্যাপী ব্যবস্থাপনা েমাজবেবা প্রতশক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ।  

৩.৮ তিআইতে, উম্মিু তবদ্যালয়, তশïবান্ধব স্থান এবাং জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয়:  এেব স্থান হবলা knivÂ‡j 

myweavewÂZ তশï‡`i তবচিবণি GjvKv। এই েকল সকন্দ্র তনব বাচন কিা হয় †hLv‡b ew Í̄evmx wkï, kÖ‡g wb‡qvwRZ wkï, 

¯‹zj †_‡K Sসি cov wkï‡`i তশïevÜe cwi‡e‡k kvwiixK, gvbwmK Ges eyw× e „wËK mnvqK †mevmg~n েহবজ গ্রহণ 

কিবি পাবি এবাং তশïিা wb‡R‡K weKwkZ Ki‡Z cv‡i| প্রকল্পকালীন েমবয় সমাে ৪,৩৩৪ টি তশïি পতিবািবক শিবযুি 

অথ ব েহায়িা সদয়া হবয়বছ। এই েহায়িাি সক্ষবত্র সমাে তিনটি শিব পূিণ োবপবক্ষ অথ ব সদয়া হবয়বছ, শিবেমূহ: ক. তশïসক 

বাল্যতববাহ সদয়া  াবব না, খ. তশïসক ঝুঁতকপূণ ব শ্রবম তনবয়াগ কিা  াবব না এবাং গ. তশïসক তনয়তমি তবদ্যালবয় পাঠাবি 

হবব। প্রবিযকটি তশïি পতিবািবক তিন তকতস্তবি সমাে ৩৬,০০০ োকা প্রদান কিা হবয়বছ। এই তিন তকতস্ত প্রায় ১৮ মাে 

েময় ব্যাতপ সদয়া হবয়বছ।  তদ সকান পতিবাি প্রথম তকতস্ত গ্রহণ কিাি পি তিনটি শবিবি স  সকান একটি শিব ভি কবিবছ 

িবব িাবদিবক আি তিিীয় তকতস্তি োকা সদয়া হয় নাই। িদ্রুপ, ২য় তকতস্ত পাবাি পবি  তদ সকান একটি শিব ভি কবিবছ 

িবব িাবদিবক আি ৩য় তকতস্তি োকা  সদয়া হয় নাই। তচত্র সথবক সদখা  ায়, ৪৮২৪ জন তশïসক িাবদি েমস্যাি আবলাবক 

১০৭২

২১৯

৯৯৯

২০৬

সিকাবি কম েকতো ক্ষিসিকাবি কম েকতো সিকাবি কম েকতো ক্ষিসিকাবি কম েকতো

BSST PSST

ক্ষলখবচে ৩.৪: বিএসএসটি এিং বপএসএসটি ক্ষেবনং গ্রহণকািী সিকাবি ও ক্ষিসিকাবি কম েকতোগন
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তবতভন্ন েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থায় সি াি কিা হবয়বছ। তবতভন্ন কািবণ হাতিবয়  াওয়া ২৪০৮ জন তশïসক িাবদি 

পতিবাবি পুন:একত্রীকিণ কিা হবয়বছ। এখাবন উবেখ্য, ১০৫৮৪ জন সুতবধাবতঞ্চি পথতশïি জন্মতনবন্ধন কিা হবয়বছ।    

    

৩.৯ তশক্ষা েম্পবকব িথ্য: তশïিা তিআইতে, উম্মুি 

তবদ্যালয়, তশï বান্ধব স্থান এবাং জরুতি িাতত্রকাতলন সেবা 

গ্রহবণি জন্য ভতিব হবল তশïসদি েক্ষমিা অনু ায়ী উপ-

আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা গ্রহবণি জন্য িাতলকাভুি ও সশ্রতনভুি কিা 

হয়। তচত্র ৩.৫ সথবক সদখা  ায় ৩৪২৯০ জন তশïসক উপ-

আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা গ্রহবণি জন্য িাতলকাভুি এবাং উপ-

আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা প্রদান কিা হবয়বছ। এই েকল তশক্ষাি 

সক্ষবত্র ইউতনবে  কতৃবক প্রতণি কাতিকুলাম অনুেিণ কিা 

হবয়বছ।  

এখাবন উবেখ্য, বয়ে ১৮ বছবিি তনবচ এবাং অন্যান্য শিব পূিণ 

হবলই তশï েক্ষমিা অনু ায়ী উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা গ্রহণ 

কিবি পািবব। উপ-আনুষ্ঠাতনক 

তশক্ষা সশষ কবি ৮০১৮ জন তশï 

গ্রাজুবয়শন হবয়বছ (পাশ কবিবছ), 

এবদি মবধ্য ৫০৩৯ জন তশï 

আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা গ্রহণ কিবছ।   

 

 

 

 

 

১০৫৮৪

৪,৩৩৪

২৪০৮

৪৮২৪

জন্মবনিন্ধন কিা হশ্লয়শ্লি  

শতেযুি অে ে সহায়তা 

পবিিাশ্লি পুন:একেীকিণ

ক্ষিফাি কিা হশ্লয়শ্লি

ক্ষলখবচে ৩.৫: বিআইবস, উম্মুি বিদ্যালয় ও বশïিান্ধি স্থান এি ক্ষসিা সমূহ

উপ-আনুষ্ঠাবনক 

বশোয় ভবতে, 

৩৪২৯০

উপআনুষ্ঠবনক 

বশোয় গ্রাজুশ্লয়শন 

হশ্লয়শ্লি, ৮০১৮

আনুষ্ঠাবনক 

বশোয় ভবতে , 

৫০৩৯

ক্ষলখবচে ৩.৬: সুবিধা িবিত বশïক্ষেি বশো সম্পশ্লকে তথ্য



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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৩.১০ স্বাস্থয ও মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং সেবা 

প্রবিযকটি তশïসক প্রাথতমক স্বাস্থয সেবা তনতিি কিাি জন্য একজন সমতিবকল েহকাতি োব বক্ষতণক সেবা প্রদান কবিবছ। 

োিতণ সথবক সদখা  ায় ২৩,৬৪৮ জন তশïসক প্রাথতমক স্বাস্থয সেবা সদয়া হবয়বছ। এবদি মবধ্য প্রায় ২৫% তশïসক উন্নি 

সেবা সদয়াি জন্য তবতভন্ন হােপািাল ও তিতনবক সি াি কিা হবয়বছ। ১৮,২৭৫ জন তশïসক দক্ষ ও অতভজ্ঞ কাউবিলি িািা 

মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং সেবা সদয়া হবয়বছ।  

 

৩.১১ জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা ও কাতিগতি প্রতশক্ষণ  

তশïসদি তববশষ কবি যুববদি জন্য জীবন 

দক্ষিামূলক সেশবনি  ব্যবস্থা কিা হবয়বছ। এই 

েকল সেশবন স  েকল তবষয় তনবয় আবলাচনা 

কিা হবয়বছ: বয়:েতন্ধকাবলি পতিবিবন েমূহ, এই 

েময় কিণীয়, প্রতিকূল পতিবববশ মাতনবয় সনয়াি 

সকৌশল, স ৌনতন বািন, তশï তববাবহি কু ল 

ইিযাতদ। োিতণ সথবক সদখা  ায় ৩৪,৭২৬ জন 

যুববক জীবন দক্ষিামূলক সেশবন অাংশগ্রহণ 

কবিবছ।  অপিতদবক, ৭৮৬ জন যুববদি ( ১৪ বছি 

এবাং এি সবশী) কাতিগতি তশক্ষা সদয়া হবয়বছ, 

 াি উবেশ্য তছল যুবিা  াবি কাতিগতি তশক্ষা 

েমাি কিাি পি িাবদি বয়ে উপব াগী ঝুঁতকহীন 

কাজ কবি স্বাবলম্বী হবি পাবি এবাং আবয়ি োবথ 

যুি হবি পাবি।  পাশাপাতশ, ৬৮৫ জন যুববদি অন তদ জব সট্রতনাং প্রদান কিা হবয়বছ।  

২৩৬৪৮

৬৮৪৯

১৮,২৭৫

প্রােবমক স্বাস্থয ক্ষসিা বশশুশ্লক ক্ষিফাশ্লিশ্ললি মােশ্লম উন্নত 

ক্ষসিা

মশ্লনা-সামাবজক কাউশ্লন্সবলং

ক্ষলখবচে ৩.৭: স্বাস্থয ও মশ্লনা-সামাবজক কাউবন্সবলং
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৩.১২ প্রকল্প পতিচালক েম্পতকবি িথ্য: 

জুলাই ২০১২ হবি জুন ২০১৭ প বন্ত সমাে ৬ জন প্রকল্প পতিচালক তনযুি হবয়বছন। এবদি মবধ্য একজন তবতভন্ন সময়াবদ 

তিনবাি দাতয়ত্ব পালন কবিবছন। প্রথম প্রকল্প পতিচালক জুলাই ২০১২ সথবক ২৭ সেবপ্টম্বি ২০১২ (৩ মাে) প বন্ত দাতয়ত্ব 

পালন কবিবছন। পিবিীবি অন্য একজন ২৭ সেবপ্টম্বি ২০১২ হবি ৫ নবভম্বি ২০১২ (২ মাে) দাতয়ত্ব পালন কবিন। এি 

পি, প্রথম প্রকল্প পতিচালক পুন:িায় ৫ নবভম্বি ২০১২ দাতয়ত্ব গ্রহণ কবিন এবাং ৯ সেবপ্টম্বি ২০১৩ প বন্ত দাতয়ত্ব পালন 

কবিন। তিতন উপেতচব সথবক যুগ্ম েতচবব পদায়ন হন এবাং তৃিীয়বাবিি মি স ব্রুয়ািী ২০১৫ প বন্ত দাতয়ত্ব পালন কবিন।  

েববশষ, প্রকল্প পতিচালক মাচ ব ২০১৫ সথবক জুন ২০১৭ প বন্ত দাতয়বত্ব তছবলন। প্রকল্প পতিচালকগবনি দাতয়ত্ব পালবনি 

েময়কাল তববেষণ কিবল সদখা  ায়, সকান সকান প্রকল্প পতিচালক দাতয়ত্ব পালন কবিবছন: ২ মাে এবাং ৩ মাে। প্রকল্প 

পতিচালকগন দাতয়ত্ব গ্রহণ কবি প্রকল্প বাস্তবায়বনি কাজ শুরু কিাি পূবব বই চবল সগবছন। োংতেষ্ট প্রকল্পটিি প্রকল্প পতিচালক 

তহোবব তবতভন্ন েময়  ািা দাতয়ত্ব পালন কবিবছন িাবদি নাম, পদতব, দাতয়বত্বি প্রকৃতি এবাং দাতয়ত্ব পালবনি 

েময়কাল তনবম্ন ছবকি মাধ্যবম উপস্থাপন কিা হবলা:  
 

প্রকবল্পি দাতয়ত্ব পালনকািী জািীয় প্রকল্প পতিচালকগবণি িথ্য: 

 

নাম পদতব পূণ ব 

কালীন 

খে 

কালীন 

িাতিখ 

স াগদান বদতল 

সমা: ওমি dviæK উপেতচব, েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হযাঁ  ২.৭.১২ ২৭.৯.১২ 

এতবএম শত কুল 

হায়দাি  

উপ প্রধান, েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  হযাঁ ২৭.৯.১২ ৫.১১.১২ 

সমা: ওমি  ারুক উপেতচব, েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হযাঁ  ৫.১১.১২ ১২.৯.১৩ 

সমা: ওমি  ারুক যুগ্ম েতচব, েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হযাঁ  ১২.৯.১৩ ৫.২.১৫ 

এবকএম খায়রুল 

আলম 

যুগ্মেতচব, পতিচালক, অথ ব ও প্রশােন, 

েমাজবেবা অতধদিি 

 হযাঁ ৫.২.১৫ ৪.৩.১৫ 

সমা: মতজব্যি িহমান যুগ্মেতচব,  হযাঁ  ৪.৩.১৫ েমাি প বন্ত 

সূেঃ বপবসআি 

 

প্রকল্প পতিচালক তনবয়াবগি সক্ষবত্র েিকাবিি তনধ বাতিি নীতিমালা অনুেিণ কিা প্রবয়াজন। প্রবয়াজবন প্রকবল্পি সক্ষবত্র আলাদা 

নীতিমালা বিিী কিা প্রবয়াজন। অন্যথায়, প্রকবল্পি উবেশ্য অজবন েম্ভব হবব না। এবক্ষবত্র অথ ব ও েময় দুবোই অপচয় হবব। 

 

৩৪৭২৬

৭৮৬

৬৮৫

জীিন েেতামূলক ক্ষসশশ্লন অংশগ্রহন

কাবিগবি বশো গ্রহন 

অন বে জি ক্ষেবনং

ক্ষলখবচে ৩.৮: জীিন েেতামূলক বশো  ও কাবিগবি বশো সম্পশ্লকে তথ্য
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চতুথ ব অধ্যায় 

ক্রয় কা বক্রম প বাবলাচনা  

 

টিতপতপ ও োংবশাতধি টিতপতপবি বতণ বি ক্রয় পতিকল্পনা অনু ায়ী প্রকবল্পি মালামাল ক্রশ্লয়ি/োংগ্রশ্লহি ক্ষেশ্লে উন্মুি দিপত্র 

পদ্ধতি (OTM) উবেখ আবছ। প্রভাি মূল্যায়ন সমীোি সময় ইউতনবে  এি Procurement এি দাতয়ত্বপ্রাি কম বকিবাবদি 

োবথ আবলাচনা ও দতললাতদ প বাবলাচনা কবি সদখা  ায় স , ইউতনবে  িাি তনজস্ব পতলতে অনুেিণ কবি মালামাল ক্রয় 

কবিবছ। উবেখ্য, ইউবনশ্লসফ তাি ক্ষলািাল নীবত অনুসিণ কশ্লি িাংলাশ্লেশ সিকাশ্লিি সাশ্লে ১৯৯০ সাশ্লল একটি চুবি স্বােি 

কশ্লি। এই চুবিি ধািা (ক্রয় কার্ েক্রশ্লমি) অনুসাশ্লি-মূল উশ্লেশ্য বিল ইউবনশ্লসফ এি অে োয়শ্লন সিকাশ্লিি সাশ্লে ক্ষর্ সকল 

প্রকে িাস্তিায়ন কিা হশ্লি তাি সকল ধিশ্লণি ক্রয় ইউবনশ্লসফ কিশ্লি। শুধুমাে ২৫০ িলাশ্লিি কম িাশ্লজশ্লটি ক্রয় কিা হশ্লল 

সংবেষ্ট প্রকে ক্রয় কিশ্লত পািশ্লি (বপবপআি-২০০৮ অনুসাশ্লি)। আিটিতপতপবি বতণ বি ক্রয় পতিকল্পনা অনু ায়ী ইউতনবে  

িাি তনজস্ব পতলতে অনুেিণ কবি মালামাল ক্রয় কবিবছ। অিএব ক্রয় কা বক্রম স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুি হবয়বছ।   

অনুবমাতদি ক্রয় এি তবপিীবি অগ্রগতি তনবম্নি োিতণ ৪.১ এ উবেখ কিা হ’ল-                                                  
 

 

 

োিতণ ৪.১: ক্রয় কা ব পতিকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন এি তচত্র                                                        [লে টাকায়] 

অথ ববছি টিতপতপ অনু ায়ী পতিকতল্পি লক্ষয 

মাত্রা 

এতিতপ 

বিাে 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্তব্য 

কাজ পতিমান পতিমান আতথ বক 

২০১২-২০১৩ অবফস আসিািপে, 

কবম্পউটাি, ফশ্লটাকবপ 

ক্ষমবশন, আইবপএস, 

বপ্রন্টাি, ল্যাপটপ ইতযাবে 

প্রবয়াজন  

অনু ায়ী 

৪০.০০ এতক্সতকউটিভ সেতবল, সচয়াি, 

 াইল সকতববনে-৫, কতম্পউোি-

৩, স্কানাি, এতে-৩, সো াবেে, 

ল্যাপেপ-২, সজনাবিেি 

৪০.০০ প্রদত্ত 

মালামাল 

অথ বায়নকািী  

োংস্থা 

ইউতনবে  

হবি 

েিবিাহ 

কিা হবয়বছ  

২০১৩-২০১৪ অবফস আসিািপে, 

কবম্পউটাি, ফশ্লটাকবপ 

ক্ষমবশন, আইবপএস, 

বপ্রন্টাি, ল্যাপটপ ইতযাবে 

প্রবয়াজন  

অনু ায়ী 

১৪.০০ এতক্সতকউটিভ  সচয়াি-৫, 

কন াবিি সেতবল-১২ এবাং 

সচয়াি-৬৭,তভতজেি সচয়াি-৩, 

সেতবল-২, কযাবমিা, এতে-৩, 

মাতিতমতিয়া প্রবজক্টি 

১৪.০০ 

সমাে প্রাক্কতলি ব্যয়  ৫৪.০০  প্রকৃি ব্যয় ৫৪.০০  
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পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকবল্পি উবেশ্য অজববনি অবস্থা প বাবলাচনা  

 

৫.১ প্রকবল্পি কম ব-পতিকল্পনা ও অজবন    
 

প্রকবল্পি কম ব-পতিকল্পনা ও অজবনেমূহ তনবম্নি োিতণ ৫.১ এ উবেখ কিা হ’ল।   
 

োিতণ ৫.১: প্রকবল্পি কম ব-পতিকল্পনা ও অগ্রগতি  
 

কম ব-পতিকল্পনা  অজবন 

সট্রতনাং:{েিকাতি, (ববেিকাতি-NGO)  কম বকিবা, পথতশï 

ও কতমউতনটিি েদস্য} 

 সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ-১২৯১ জন; 

 সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ-১২০৫ জন; 

 মাষ্টাি সট্রইনাি (টিওটি)-৪২ জন; 

 ব্যবস্থাপনা েমাজবেবা প্রতশক্ষণ-২৬ জন; 

 অনলাইন সকে ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ-৩৩১ জন; 

 সকে ম্যাবনজবমন্ট, শিবযুি অথ ব েহায়িা, তশï উন্নয়ন, 

জীবন দক্ষিা তবষবয় টিওটি এবাং অনলাইন সকে 

ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ, সকাি অব কোক্ট-৮৬৪ জন;  

 ১২৯১ জন সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ সপবয়বছ;  

 ১২০৫ জন সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ সপবয়বছ;  

 ৪২ জন মাষ্টাি সট্রইনাি (টিওটি) সপবয়বছ; 

 ব্যবস্থাপনা েমাজবেবা প্রতশক্ষণ সপবয়বছ-২৬ জন; 

 ৩৩১ জন অনলাইন সকে ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ সপবয়বছ; 

 সকে ম্যাবনজবমন্ট, শিবযুি অথ ব েহায়িা, তশï উন্নয়ন, 

জীবন দক্ষিা তবষবয় টিওটি এবাং অনলাইন সকে 

ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ, সকাি অব কোক্ট তবষবয় প্রতশক্ষণ 

সপবয়বছ-৮৬৪ জন; 

তশïসদি জন্য জরুতি এবাং তববশষ োমাতজক সুিক্ষা সেবা 

কা বক্রম:  

 ৬টি তিআইতেি মাধ্যবম ১৬৯৮৫ জন পথতশïসদি সেবা 

প্রদান; 

 ৭৬৩৩ জন পথতশïসক চািটি জরুিী িাতত্রকাতলন আশ্রয় 

সকন্দ্র সথবক সেবা প্রদান; 

 ৪৩৩৪ জন তশï পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা 

প্রদান; 

 সি াবিল, পুন:একত্রীকিণ, তিআইতে, িাতত্রকাতলন 

আশ্রয় ইিযাতদ সেবা সদয়া হবব ৫৭০০ জনবক; 

 

 ১৬৯৮৫ জন পথ তশïসক ৬টি তিআইতেি মাধ্যবম সেবা 

প্রদান কিা হবয়বছ; 

 ৭৬৩৩ জন পথতশïসক চািটি জরুিী িাতত্রকাতলন আশ্রয় 

স্থান এি মাধ্যবম সেবা প্রদান কিা হবয়বছ; 

 ৪৩৩৪ জন মািা-তপিাহীন সুতবধাবতঞ্চি তশï পতিবািবক 

শিবযুি অথ ব েহায়িা সদয়া হবয়বছ; 

 ৫৭০০ তশïসক সি াবিল, পুন:একত্রীকিণ, তিআইতে, 

িাতত্রকাতলন আশ্রয় ইিযাতদ মাধ্যবম সেবা সদয়া হবয়বছ; 

 

উপকািবভাগীবদি জন্য সেবা কা বক্রম:    

 চাইল্ড সহল্পলাইন ১০,৭৪৮১ জনবক সেবা প্রদান; 

 তশïবান্ধব পতিববশ/স্থাবনি মাধ্যবম তশক্ষা প্রদান 

৩০,৫২৫ জন; 

 উমু্মি তবদ্যালবয়ি মাধ্যবম তশক্ষা প্রদান-৫৬৩০;  

 ১০,৭৪৮১ তশïসক চাইল্ড সহল্পলাইন এি মাধ্যবম সেবা 

প্রদান কিা হবয়বছ; 

 ৩০,৫২৫ তশïসক তশï বান্ধব পতিববশ/স্থাবনি মাধ্যবম 

তশক্ষা প্রদান কিা হবয়বছ;   

 উমু্মি তবদ্যালবয়ি মাধ্যবম ৫৬৩০ তশïসক তশক্ষা প্রদান 

কিা হবয়বছ; 

সি াবিল ও  সনেওয়াতকবাং এবাং পদ্ধতিি  মাধ্যবম োমাতজক 

সুিক্ষা সেবা উন্নি কিা 

 তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব গঠন-৪০ টি; 

 কতমউতনটি তভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি গঠন-২২০ টি; 

 তশïকল্যান সবাবি বি গতিশীলিা ও শতিশালীকিণ-৭৫০ 

জন; 

 মাতেক সকে কন াবিি-৯৮০ জন;  

 

 ৪০ টি তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব গঠন কিা হবয়বছ; 

 ২২০ টি কতমউতনটি তভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি গঠন কিা 

হবয়বছ; 

 ২১৪ জনবক তশïকল্যান সবাবি বি েদস্যবক পতিবীক্ষণ ও 

প্রতিববদন বিিীি তবষবয় প্রতশক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ; 

 ৪৫৬ জন েমাজকমী মাতেক সকে কন াবিবি অাংশগ্রহণ 

কবিবছ;  
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৫.২ প্রকবল্পি উবেশ্য অজবন অবস্থা 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ শীষ বক েমাি প্রকবল্পি সুতনতদ বষ্ট লক্ষয ও উবেশ্যেমূহ বাস্তবায়বনি 

তনতমবত্ত নানা সকৌশল অনুেিণ কিা হবয়বছ। প্রকবল্পি মূল দশ বন তছল ১৮ বছি প বন্ত তশïসদি তবতভন্ন ধিবণি ঝুঁতক হ্রাে কিা 

তববশষ কবি বাল্যতববাহ বন্ধ কিা, তশïশ্রম হ্রাে কিা এবাং তশïসদি স্কুলগামী কিা। অথ বাৎ প্রকবল্পি মাধ্যবম সুতবধাবতঞ্চি, 

পথতশï, চা বাগাবন কম বিি তশï, তপিা-মািা হীন তশï, এই েকল তশïসদি পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা এবাং তশïসদি 

অন্যান্য সেবা স মন: তশক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, থাকাি স্থান এবাং সখলাধুলা কিাি ব্যবস্থা কিা হবয়তছল। এই েকল সেবা গ্রহণ কিাি 

 বল পতিবাবিি আয় সববড়বছ, তশïিা তনয়তমি তবদ্যালবয়  াবচ্ছ, বাল্য তববাহ কবমবছ, এবাং তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ। অন্যতদবক 

আতথ বক েহায়িা পাবাি  বল পতিবাবিি মতহলািা কাবজি োবথ যুি হবি পািবছ, পাশাপাতশ আত্মকম ব োংস্থাবনি মাধ্যবম 

তবকল্প/বাড়তি আবয়ি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ।  

 

োিতণ ৫.২ : প্রকবল্পি উবেশ্য অজববনি অবস্থা  
 

টিতপতপ অনু ায়ী প্রকবল্পি উবেশ্য প্রকবল্পি উবেশ্য অজবন 

২০১৭ োবলি জুন মাবেি সশবষ, 

UNDAF এি তনধ বাতিি ২০ টি সজলাি 

মতহলা, তশï ও যুব’িা িাবদি অতধকাি 

েম্পবকব েবচিন হবব। এবক্ষবত্র কা বকি 

োমাতজক সুিক্ষা নীতিি বাস্তবায়বনি  বল 

সেবাি মান উন্নি হবব। এবাং তশï পাচাি, 

সশাষণ, অববহলা ও তন বািন কবম  াবব;   

 ৪,৩৩৪ টি তশï পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা সদয়া হবয়বছ এবাং শিব তছল- 

তশïসক তনয়তমি তবদ্যালয় পাঠাবি হবব, বাল্যতববাহ সদয়া  াবব না এবাং 

তশïসক তশïশ্রবম তনযুি কিা  াবব না। সুিিাাং স  েকল পতিবাি এই শিবযুি 

অথ ব েহায়িা সপবয়বছ িাবদি পতিবাবিি তশïসদি বাল্যতববাহ ও তশïশ্রম হ্রাে 

সপবয়বছ এবাং তবদ্যালবয়  াবাি হাি বৃতদ্ধ সপবয়বছ; 

 সোল তি সহল্পলাইবন ১,০৭৪৮১ তশï স ান কবি তশïসদি তবতভন্ন েমস্যাি 

কথা জাতনবয়বছ, তববশষ কবি তশïতববাবহি খবি। এই খবি পাওয়াি পি 

পিই সোল তি সহল্প লাইন সথবক সজলা তশï কল্যান সবাি ব অথবা উপবজলা 

তশïসুিক্ষা কতমটিবক অবতহি কিবণি মাধ্যবম বাল্যতববাহ প্রতিবিাধ/বন্ধ কিা 

হবয়বছ;    

 প্রকল্প েমবয়ি মবধ্য ৮৮৮ জন  wkïi বাল্যতববাহ বন্ধ কিা হবয়বছ; 

 ৪৭৯৫ জন তশï‡K তবতভন্ন েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থায় ঝুঁতক হ্রাবেি জন্য 

সি াি কিা হবয়বছ; 

 ৬৬৬ জন তশï‡K ঝুঁতকপূণ ব অবস্থা সথবক উদ্ধাি কবি তবতভন্ন োংস্থায় সি াি 

কিা হবয়বছ; 

 ২০ টি সজলাি মতহলা, তশï ও যুবিা েবচিনমূলক সেশবনি মাধ্যবম অতধকাি 

েম্পবকব েবচিন হবয়বছ; 

 ৪০ টি তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব কতমটি গঠন কিা হবয়বছ,  ািা তশïসদি সুিক্ষা 

তবষবয় কাজ কিবছ, তববশষ কবি বাল্য তববাহ ববন্ধ কাজ কিবছ; 

 ২২০ কতমউতনটি তভতত্তক তশïসুিক্ষা কতমটি েভা কিা হবয়বছ এি  বল 

কতমউতনটি েবচিন হবয়বছ এবাং তশï পাচাি, সশাষণ, অববহলা ও তন বািন 

কবম আেবছ; 

দতিদ্র ও তন বাতিি পতিবাবিি মতহলা, তশï ও 

যুববদি োমাতজক সুিক্ষা সেবা গ্রহণ বৃতদ্ধ 

কিা।  বল তন বািন, বঞ্চনা, এবাং সশাষবণি 

ঝুঁতক কবম আেবব; 

 ৬৬৬ জন তশïসক তবতভন্ন স্থান স মন-পুতলবশি তনকে সথবক, বাে সষ্টশন, 

সিল সষ্টশন, লঞ্চর্াে, তবতভন্ন বাজাি, ঝুঁতকপূণ ব শ্রম সথবক উদ্ধাি কবি 

তিআইতে ও জরুতি িাতত্রকাতলন সকবন্দ্র সি াি কিা হবয়বছ;  

 ১২২৩ জন তশï ও িাি পতিবািবক মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং কিা 

হবয়বছ; 

 ৪৭৯৫ জন তশïসক েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থায় সি াি কিা হবয়বছ; 

 ৪৩০ জন তশïসক সে বহাবম সি াি কিা হবয়বছ; 

 তশïসদি তশক্ষা সথবক ঝবি পড়া কবমবছ;  
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 তশïিা তনয়তমি তবদ্যালবয়  াবচ্ছ; 

 তশï ও তপিা-মািাবদি জন্য একটি প্লাে ম ব বিিী হবয়বছ স খাবন িািা 

মবনি কথা বলবি পাবি; 

 তশï তন বািন কবমবছ; 

জাতিোংবর্ি তশï অতধকাি েনদ ও 

আন্তজবাতিক চ্যতিি োবথ োমিস্যপূণ ব আইতন 

কাঠাবমা এবাং তববশষ নীতি সথবক েকল তশï, 

তববশষি অতধকিি বতঞ্চি তশïিা লাভবান 

হবব  

 ১৬ জন তশïসক আইতন েহায়িা সদয়া হবয়বছ; 

 সজলা Probation officer এি মাধ্যবম তশïসদিবক আইতন েহব াগীিা 

কিা হয়।  বল অতধকিি বতঞ্চি তশïিা লাভবান হবয়বছ;  

প্রকল্প এলাকাি জনগনবক উিুদ্ধ কিাি মাধ্যবম 

েতহাংেিা, তন বািন এবাং সশাষণ প্রতিবিাধ 

কিা  

 প্রকল্প  এলাকায় ৮২ টি স ৌথ ব্যবস্থাপনা কতমটি গঠন কিা হবয়বছ এবাং 

এই েকল কতমটি ২৮৯ টি েভা কবিবছ; 

 ৫০টি সকেস্টাতি প্রকাতশি হবয়বছ;  

 ৪০ টি তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব কতমটি গঠন কিা হবয়বছ; 

 ২২০ তেতবতেতপতে তমটিাং কিা হবয়বছ; 

 ৫ টি তিবোে ব িাইবিক্টতি প্রকাতশি হবয়বছ; 

  ২১৪ টি তশï কল্যান সবাি ব তমটিাং, এবাং ৪৫৬ সকে কন াবিি কিা হবয়বছ 

 েভাি মাধ্যবম এলাকাি জনগনবক েবচিন কবিবছ।  বল েতহাংেিা, 

তন বািন এবাং সশাষণ হ্রাে সপবয়বছ;  
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৫.৩ প্রকবল্পি উবেশ্য অজববনি জন্য কা বক্রম, লক্ষযমাত্রা ও অজবন  

প্রকবল্পি উবেশ্য অজববনি জন্য স  েকল কা বক্রবমি পতিকল্পনা কিা হবয়বছ এবাং এই েকল কাবজি লক্ষযমাত্রা ও অজবন 

এবাং অজবন পতিকল্পনাঅনু াতয় না হওয়াি কািণ তনবম্নি োিতণবি উবেখ কিা হ’ল। এখাবন একটি তবষবয় উবেখ্য স , ড্রপ-

ইন-সেন্টাি, জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয় সকন্দ্র, তশïবান্ধব সকন্দ্র এবাং উম্মুি তবদ্যালয় সথবক কী কী সেবা সদয়া হবব িা 

টিতপতপবি উবেখ কিা হয় হবয়বছ। োিতণ ৫.৪ এ ইতেবকেি অনু ায়ী সদয়া হবয়বছ।  
 

োিতণ ৫.৩ : প্রকবল্পি উবেশ্য, লক্ষযমাত্রা এবাং অজববনি অবস্থা ও তবচ্যযতিি কািণেমূহ 
 

সেবা/কা বক্রম লক্ষযমাত্রা অজবন তবচ্যযতিি কািণেমূহ 

দীর্ ববময়াদী উবেশ্য:  ২০১৭ োবলি জুন মাবেি সশবষ, UNDAF এি তনধ বাতিি ২০ টি সজলাি মতহলা, তশï ও যুব’িা িাবদি 

অতধকাি েম্পবকব েবচিন হবব। এবক্ষবত্র কা বকি োমাতজক সুিক্ষা নীতিি বাস্তবায়বনি  বল সেবাি মান উন্নি হবব। এবাং তশï 

পাচাি, সশাষণ, অববহলা ও তন বািন কবম  াবব।   

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ ৮৫০ জন  ২৩৬৩ জন  তশï আইন ২০১৩ অনুবমাদন হওয়াি পি েমাজবেবা 

েকল অত োিবক প্রতশক্ষণ সদয়া হবয়বছ  

সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (PSST) মতিউল বিিী  ১ ১ ৪ েিাবহি প্রতশক্ষণ মতিউল বিিী কিা হবয়বছ 

সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (BSST মতিউল বিিী ১ ১ ২ েিাবহি প্রতশক্ষণ মতিউল বিিী কিা হবয়বছ 

তিবোে ব িাইবিক্টতি বিিী ও প্রকাশনা  ৫ ৫  

সকে ব্যবস্থাপনা িাো সবইজ ১ ১  

মধ্যবময়াদী উবেশ্য-১: দতিদ্র ও তন বাতিি পতিবাবিি মতহলা, তশïও যুববদি োমাতজক সুিক্ষা সেবা গ্রহণ বৃতদ্ধ কিা।  বল 

তন বািন, বঞ্চনা, এবাং সশাষবণি ঝুঁতক কবম আেবব 

তশï সুিক্ষা সেবা গ্রহণ  ৯৯,৯০০ ১০,৭৪৮১ পথতশï/সুতবধাবতঞ্চি তশïসদি চাতহদা সবশী তছল 

তবধায় লক্ষযমাত্রাি সচবয় অজবন সবশী হবয়বছ 

জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয় সকন্দ্র স্থাপন ৪ ৪  

শিবযুি অথ ব েহায়িা প্রদান ১১,০০০ ৪৩৩৪ দািা োংস্থা সথবক অথ ব পাওয়া  ায় নাই 

ড্রপ-ইন-সেন্টাি স্থাপন ৬ ৬  

তশïবান্ধব সকন্দ্র স্থাপন ২০ ২০  

উমু্মি তবদ্যালয় ১০ ১০  

সকে স্টাতি বিিী ও প্রকাশনা ৫০ ৫০  

তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব বিিী  ৪০ ৪০  

নূন্যিম মানেম্পন্ন সকে ব্যবস্থাপনাি গাইিলাইন 

বিিী  

১ ১  

তিবোে ব িাইবিক্টতি প্রকাতশি হবয়বছ ৫ ৫  

মধ্যবময়াদী উবেশ্য-২: জাতিোংবর্ি তশï অতধকাি েনদ ও আন্তজবাতিক চ্যতিি োবথ োমিস্যপূণ ব আইতন কাঠাবমা এবাং তববশষ 

নীতি সথবক েকল তশï, তববশষি অতধকিি বতঞ্চি তশïিা লাভবান হবব 

তশï সুিক্ষা নীতি (Policy) োংেবদ উপস্থাপন ও 

অনুবমাদন 

১ ১ তশï আইন ২০১৩ োংেবদ উপস্থাপন ও অনুবমাদন  

মধ্যবময়াদী উবেশ্য-৩: প্রকল্প এলাকাি জনগনবক উিুদ্ধ কিাি মাধ্যবম েতহাংেিা, তন বািন এবাং সশাষণ প্রতিবিাধ কিা 

তেতবতেতপতে তমটিাং কিা হবয়বছ ২৫০ ২২০   
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৫.৪ প্রকবল্পি চলক েমূহ, লক্ষযমাত্রা ও অজবন  

পথতশï বা সুতবধাবতঞ্চি তশïিা তবতভন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান স মন: ড্রপ-ইন-সেন্টাি স্থাপন, জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয় সকন্দ্র 

স্থাপন, তশïবান্ধব সকন্দ্র এবাং উম্মুি তবদ্যালয় সথবক স  েকল সেবা সপবয়বছ িা তনবম্নি ছবক সদখাবনা হ’ল।  
 

োিতণ ৫.৪ চলক েমূহ, লক্ষযমাত্রা ও অজবন 

# নাং চলক  লক্ষয অজবন 

সছবল সমবয় সমাে 

১ তিআইতে সি কযাোগতি-১ তশïসদি ভতিব (তদন িাি ২৪ র্ন্টা) ৩৬০০ ২৪৬৪ ৯৪৬ ৩৪১০ 

২ তিআইতে সি কযাোগতি-২,৩ এবাং ৪ তশïসদি ভতিব (তদবনি সবলা) ৬০০ ৮৮৫৮ ৪৭১৭ ১৩৫৭৫ 

৩ সমাে তিআইতে সেবা গ্রহণকািী তশïসদি োংখ্যা (১+২) ৪২০০ ১১৩২২ ৬৫৬৩ ১৬৯৮৫ 

৪ লকাি সুতবধা গ্রহণ  ৪১৫২ ১৮১৯ ৫৯৭১ 

৫ তিআইতে সথবক পতিবাবি পুন:একতত্রকিণ  ৬৫৭ ৬১২ ১২৬৯ 

৬ তিআইতে সথবক েমাবজ পুন:একতত্রকিণ  - ৬ ৬ 

৭ তিআইতে সথবক গ্রুপ সহাবম পুন:একতত্রকিণ  ৮ - ৮ 

৮ তিআইতে সথবক তশïসদি পুন:একতত্রকিণ (৫+৬+৭) ৩০০০ ৬৬৫ ৬১৮ ১২৮৩ 

৯ তিআইতে সথবক পতিবাবি পুন:একতত্রকিণ (শিবযুি অথ ব েহায়িা)  ১১৩ ১১২ ২২৫ 

১০ জন্ম তনবন্ধন কিা হবয়বছ  ১৩৮৩ ১১০১ ২৪৮৪ 

১১ প্রাথতমক স্বাস্থয সেবা গ্রহণ  ৩৯৫৬ ৩১৫৫ ৭১১১ 

১২ সি াবিবলি মাধ্যবম উন্নি সেবা গ্রহণ  ৯১১ ২৮১ ১১৯২ 

১৩ মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং গ্রহণ  ৩২৭৬ ৩১৮২ ৬৪৫৮ 

১৪ সি াবিবলি মাধ্যবম মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং গ্রহণ  ১৫ ৬৫ ৮০ 

১৫ উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় ভতিব কিা হবয়তছল  ২৫০৬ ১৪০৪ ৩৯১০ 

১৬ উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা েমাি কবিবছ   ২৬৬ ৩৯১ ৬৫৭ 

১৭ আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় ভতিব কিা হবয়বছ  ৫৩৩ ৩২৯ ৬৫৭ 

১৮ জীবন দক্ষিামূলক সেশবন অাংশগ্রহণ   ২৫৯৭ ১৮৭৮ ৪৪৭৫ 

১৯ কাতিগতি তশক্ষায় অাংশগ্রহণ  ১৭৮ ১৫৯ ৩৩৭ 

২০ বৃতত্তমূলক তশক্ষায় অাংশগ্রহণ  ৩০৪ ১০৮ ৪১২ 

২১ আইতন েহব াগীিা গ্রহণ  ১৩ ৩ ১৬ 

২২ স ৌথ ব্যবস্থাপনা কতমটি গঠন  ৪১ ৪১ ৮২ 

২৩ স ৌথ ব্যবস্থাপনা কতমটিি তমটিাং কিা হবয়বছ  ১৪৬ ১৪৩ ২৮৯ 

২৪ তশïসদি েিকাতি ও সবেিকাতি োংস্থায় সি াি কিা হবয়বছ  ৬ ২৩ ২৯ 

২৫ ঝবি পড়া তশïসদি োংখ্যা   ২৮০ ৪৪ ৩২৪ 

২৬ তশïসদি  াইল পুন:িায় চালু কিা   ২৮৫ ১৮ ৩০৩ 

২৭ তশïবান্ধব স্থান কা বকি      

২৮ তশïবান্ধব সকবন্দ্র তশï ভতিব কিা হবয়তছল  ৫০০০ ১৬৭৩৫ ১৩৭৯০ ৩০৫২৫ 

২৯ উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় ভতিব কিা হবয়তছল (এতবএল)  ১২৫০৫ ১২২৪৫ ২৪৭৫০ 

৩০ তশïবান্ধব স্থান এি উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা সথবক গ্রাজুবয়ে হবয়বছ   ২৮৩৮ ২৬৮৫ ৫৫২৩ 

৩১ আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় ভতিব হবয়বছ  ২০৫৮ ২২৫৭ ৪৩১৫ 

৩২ জীবন দক্ষিামূলক সেশবন অাংশগ্রহণ  ৯৩৭৬ ১০৩৭০ ১৯৭৪৬ 

৩৩ জন্মতনবন্ধন কিা হবয়বছ  ৪২১৩ ৪৪৪৫ ৮৬৫৮ 

৩৪ প্রাথতমক স্বাস্থয সেবা গ্রহণ   ৮৬১৯ ৭৯১৮ ১৬৫৩৭ 

৩৫ সি াবিবলি মাধ্যবম উন্নি সেবা গ্রহণ  ২১০ ১০৩ ৩১৩ 

৩৬ মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং গ্রহণ   ৪৫২৫ ৪৩৭৬ ৮৯০১ 

৩৭ সি াবিবলি মাধ্যবম মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং গ্রহণ     

৩৮ সি াবিল ও সনেওয়াতকবাং এি মাধ্যবম সেবা গ্রহণ (৩৫+৩৭)  ২১০ ১০৩ ৩১৩ 
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 চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্প|36 

 

 
 

৩৯ কাতিগতি তশক্ষায় অাংশগ্রহণ  ১১৫ ১৫১ ২৬৬ 

৪০ বৃতত্তমূলক তশক্ষায় অাংশগ্রহণ  ১৭৬ ৯৭ ২৭৩ 

৪১ তিআইতেবি সি াি কিা হবয়তছল   ৪৬৫ ১৫৯ ৬২৪ 

৪২ উম্মিু তবদ্যালয়      

৪৩ উমু্মি তবদ্যালবয় ভতিব হবয়তছল ১২৫০ ৪৭০৬ ৯২৪ ৫৬৩০ 

৪৪ উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় গ্রাজুবয়ে হবয়তছল   ১৫৩১ ৩০৭ ১৮৩৮ 

৪৫ আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় ভতিব হবয়বছ  ৪৯ ১৮ ৬৭ 

৪৬ জীবন দক্ষিামূলক সেশবন অাংশগ্রহণ  ১৬৮৪ ২৪৮ ১৯৩২ 

৪৭ জরুতি িাতত্রকাতলন সেবা সকন্দ্র     

৪৮ জরুতি িাতত্রকাতলন সেবা সকবন্দ্র ভতিব হবয়তছল  ১০,০০০ ৬৯৬৫ ৬৬৮ ৭৬৩৩ 

৪৯ পতিবাবি পুন:একতত্রকিণ  ৩৩৬ ৯৫ ৪৩১ 

৫০ লকাি সেবা গ্রহণ  ৭৪২৬ ১৩৮১ ৮৮০৭ 

৫১ জন্মতনবন্ধন কিা হবয়বছ  ১৩০৪ ১৩৪ ১৪৩৮ 

৫২ সি াবিবলি মাধ্যবম উন্নি সেবা প্রদান কিা হবয়বছ    ৫২২৭ ১১৭ ৫৩৪৪ 

৫৩ সি াবিবলি মাধ্যবম মবনা:োমাতজক সেবা প্রদান কিা হবয়বছ  ২৮৫২ ৬৪ ২৯১৬ 

৫৪ কাতিগতি তশক্ষা সদয়া হবয়বছ  ১০৯ ৭৪ ১৮৩ 

৫৫ উমু্মি তবদ্যালবয় সি াি কিা   ৪২২১ ১১৩ ৪৩৩৪ 

৫৬ জীবন দক্ষিামূলক সেশবন অাংশগ্রহণ  ৬৯৯৭ ১৫৭৬ ৮৫৭৩ 

৫৭ তিআইতেবি সি াি কিা হবয়বছ   ৯১৫ ৩১ ৯৪৬ 

৫৮ সোল তি চাইল্ড সহল্পলাইন      

৫৯ কল গ্রহণ ৬০,০০০ ৬৯০৪৪ ৩৮৩৩৭ ১০৭৪৮১ 

৬০ তশï উদ্ধাি  ২৯৫ ৩৭১ ৬৬৬ 

৬১ পতিবাবি পুন:একতত্রকিণ  ২১৯ ২৭১ ৪৯০ 

৬২ কতমউতনটিবি পুন:একতত্রকিণ  - - - 

৬৩ অন্যান্য েিকাতি ও সব-েিকাতি োংস্থায় সি াি কিা হবয়তছবলা  ২৬৭৪ ২১২১ ৪৭৯৫ 

৬৪ মবনা-োমাতজক কাউবিতলাং  ৮৪২ ১০৮১ ১৯২৩ 

৬৫ সে বহাম সেবা গ্রহণ  ১০৪ ৩২৬ ৪৩০ 
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ষষ্ঠ অধ্যায়  

প্রকবল্পি েবলিা (Strength), দুব বলিা (Weakness), সুব াগ (Opportunity) এবাং ঝুঁতক (Threat) 

েমূহ প বাবলাচনা 

বাাংলাবদবশ সমাে জনোংখ্যাি প্রায় ৩৪ শিাাংশ তশï। তশïি োংখ্যা বৃতদ্ধি োবথ োবথ তশïসদি প্রতি বঞ্চনা এবাং সশাষবণি 

হাি তদন তদন সববড়ই চবলবছ,  াি প্রধান কািণ মানতবক ও অথ বননতিক দতিদ্রিা। তশïসদি দতিদ্রিাি একটি তববেষণ সথবক 

সদখা  ায় স , ৪৬ শিাাংশ তশï জািীয় দাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি। ২৩ শিাাংশ তশï অতিদাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি 

এবাং ৫৯ শিাাংশ তশï বদতনক ১.০৮ িলাবিি কম (ক্রয় ক্ষমিা) আবয় জীবনতনব বাহ কবি। এই েকল দতিদ্র তশïিা অন্যান্য 

েচ্ছল তশï তশïসদি তুলনায় স্বাস্থয, পুতষ্ট, তশক্ষা, তবশুদ্ধ খাবাি পাতন, পয়:তনস্কাশন, আশ্রয় ও িথ্য -এই ৭ টি অতধকাি সথবক 

বতঞ্চি হবচ্ছ। এই েকল তশïসদি ৭টি অতধকাি তনতিি কিা েহ তশïশ্রম, 

বাল্যতববাহ ইিযাতদ প্রতিবিাধ ও হ্রাে কিাি জন্য তেএেতপতব প্রকল্প বাস্তবায়ন 

কিা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়বনি কাবল েবল, দুব বল, ঝুঁতক ও সুব াগ েমূহ কী 

কী তছল িা আবলাচনা কিা হবলা।  
 

cÖKí mswkøó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Ges ’̄vbxq MY¨gvb¨ e¨w³‡`i mv‡_ 

†KAvBAvB m¤úbœ Kiv n‡q‡Q, cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ `jxq Av‡jvPbv Kiv 

n‡q‡Q| GQvovI wewfbœ Drm †_‡K †m‡KÛvix DcvË msMÖn Kiv n‡q‡Q| GB েমীক্ষাি djvdj ‡_‡K cÖvß Z_¨-

Dcv‡Ëi wfwË‡Z cÖK‡íi mej I দূe©j w`K¸‡jv wPwýZ Kiv n‡q‡Q| 

৬.১ প্রকবল্পি েবলিা (Strength): প্রকবল্পি েবল তদক েমূহ তনবম্ন আবলাচনা কিা হবলা- 

 েিকাতি , সবেিকাতি এবাং েমাজবেবা কম বকিবা েহ সমাে ১২৯১ জন কম বকিবা সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ 

সপবয়বছ;  

 েিকাতি , সবেিকাতি এবাং েমাজবেবা কম বকিবা েহ সমাে ১২০৫ জন কম বকিবা সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ 

সপবয়বছ;  

 সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ ও  সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ  পতিচালনাি জন্য ৪২ জন কম বকিবাবক মাষ্টাি 

সট্রইনাি (টিওটি) সদয়া হবয়বছ;  

 েিকাতি প্রথম সশ্রতনি কম বকিবা ও সবেিকাতি োংস্থাি ২৬ প্রতিতনতধ ব্যবস্থাপনা েমাজবেবা প্রতশক্ষণ সপবয়বছ 

 ৩৩১ জন মাঠ প বাবয়ি কম বকিবাগন অনলাইন সকে ম্যাবনজবমন্ট প্রতশক্ষণ সপবয়বছ;  

 সমাে ৪৩৩৪ জন দু:স্থ ও োমাতজক সুতবধাবতঞ্চি তশïসক শিবযুি অথ ব েহায়িা কা বক্রবমি আওিায় আতথ বক 

সুতবধা প্রদান কিা হবয়বছ;  

 ৪০ টি তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব গঠন কিা হবয়বছ; 

 ২২০ টি কতমউতনটি তভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি গঠন কিা হবয়বছ; 

 ২১৪ জনবক তশï কল্যান সবাবি বি েদস্যবক পতিবীক্ষণ ও প্রতিববদন বিিীি তবষবয় প্রতশক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ; 

 জাতিোংর্ তশï অতধকাি েনদ বাাংলাবদশ েিকাি কতৃবক স্বীকৃি এবাং অনুস্বাক্ষতিি;  

 তবতভন্ন মন্ত্রণালয় স মন-োংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বজলা প্রশােক, উপবজলা তনব বাহী কম বকিবা), স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুতলশ 

প্রশােন) তবতভন্ন কাবজ েহব াগীিা কবিবছ: বাল্যতববাহ প্রতিবিাবধ/ববন্ধ, শিবযুি অথ ব েহায়িাি জন্য তশï  

পতিবািবক তনব বাচন কিাি জন্য সকে কন াবিি কিা এবাং অনুবমাদন সদয়া; 

 তশïি েহায়িায় সোল তি স ান চাইল্ড সহল্পলাইন স খাবন তশï বা িাি পতিবাি ২৪ র্ন্টা সেবা সপবি পাবি;  

 সকেব্যবস্থাপনা  ম ব বিিী এবাং ব্যবহাি;     

 

 

সিলতা দুি েলতা

সুশ্লর্াগ ঝুঁবক

SWOT
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৬.২ প্রকবল্পি দুব বলতদকেমূহ (Weakness): 
  

 েময়মি অথ ব ছাড় না কিা  বল শিবযুি অথ ব েহায়িায় লক্ষযমাত্রাি সচবয় কম হবয়বছ;   

 প্রকল্প চলাকালীন েময় অথ বাৎ ৫ বছবি সমাে ৬ বাি ‘জািীয় প্রকল্প পতিচালক’ পতিবিবন কিা হবয়বছ;  

 প্রকল্প েমাতিি পি মতনেতিাং ও  বলা-আবপি সকান ব্যবস্থা সনই;  

 Exit plan ও Logframe নাই; 

 প্রকবল্পি শুরুি পূবব ব সকান সবইজলাইন জতিপ কিা হয়তন; 

 তশïসক পতিবাবি পুন:একতত্রকিবণি জন্য তনবয় সগবল অবনক সক্ষবত্র প্রকৃি অতভভাবক খু ুঁবজ পাওয়া  ায় না। সদখা 

 ায় বাবা সনই, মা/বাবা ২য় তববয় কবিবছ। আত্মীয়িা তশïটিবক গ্রহণ কিবি চায় না অথবা গ্রহণ কিবলও 

পিবিীবি তশïটি পতিবাি সথবক আবাি িাস্তায় চবল আবে; 

 তশïসদি পতিবাবি তদবি হবল িাবক বিিী কিবি েময় দিকাি হয় অথচ অল্প েমবয় ওতিবয়ন্টশন তদবয় পতিবাবি 

পুন:একতত্রকিণ কিবল তশï পতিবাবি টিবক থাবক না; 

 

৬.৩ প্রকবল্পি সুব াগেমূহ (Opportunity): 
 

 সজলা প বাবয় তশï কল্যান সবাি ব কাজ কিবছ  াি প্রধান হবচ্ছ সজলা প্রশােক;  

 উপবজলা প বাবয় তশï সুিক্ষা কতমটি কাজ কিবছ  াি প্রধান হবচ্ছ উপবজলা তনব বাতহ কম বকিবা;  

 কতমউতনটি তভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি কাজ কিবছ;  

 ইউতনবে  সেকতনকযাল েহব াগী তহোবব কাজ কিবছ;   

 েিকাতি অত ে ব্যবহাি কিা হবচ্ছ, আলাদা সকান অত ে সস্পে ব্যবহাি/ভাড়া লাগবছ না; 

 তশïবান্ধব স্কুল, উম্মুি তবদ্যালয় ইিযাতদ স্থান/বাোি ব্যবস্থা কবি তেটি কবপ বাবিশন েহব াতগিা কিবছ; 

 

৬.৪ প্রকবল্পি ঝুঁতকেমূহ (Threat):  

 

 ইউতনবে  অথ ব েহায়িা বন্ধ কবি তদবল 

 হতবগি ও তেবলে সজলায় প্রায় েকল উপকািবভাগীই গরু ছাগল পালন কবিবছ। প্রকল্প এলাকায় চা বাগাবন র্াে 

পাওয়া  ায় না অথবা চাবষি সকান ব্যবস্থা নাই। এই েকল উপকািবভাগীিা গরু পালন সথবক স  পতিমান সু ল 

পাওয়া দিকাি তছল িা পাবচ্ছ না   

 স  েকল তশïসক থানা সথবক সি াি কিা হয় সে েকল তশïসক জরুতি িাত্রীকাতলন আশ্রয়স্থবল িাখা চযাবলি হবয় 

 ায়। কািণ তশïটি অপিাবধি োবথ জতড়ি থাকায় অন্য তশïসদি মাবঝ িাি প্রভাব পবড়  

 

  



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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েিম অধ্যায় 

উপকািবভাগীবদি আথ ব-োমাতজক অবস্থায় প্রকবল্পি প্রভাব  
 

 

৭.১ প্রকবল্পি প্রভাব  

 

“চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ” শীষ বক প্রকল্পটি  মূলি পাঁচটি কবম্পাবনন্ট (ও তকছু োংতেষ্ট োব-

কবম্পাবনন্ট েহ) তনবয় গঠিি সুতবধাবতঞ্চি দতিদ্র ও ঝুঁতকপূণ ব পথ তশïসদি তবতভন্ন ধিবণি ঝুঁতক হ্রাে কবি িাবদি অতধকাি 

সুিতক্ষি কিাই এ প্রকবল্পি মূল উবেশ্য। এ প্রকল্প বাস্তবায়বনি  বল উপকািবভাগী জনবগাষ্ঠী, তববশষ কবি তশïসদি ঝুঁতক 

নানা ভাবব হ্রাে সপবয়বছ এবাং িাবদি অতধকাি সুিক্ষাি সক্ষবত্র ইতিবাচক প্রভাব স বলবছ। এ অধ্যাবয় গুনগি ও পতিমানগি 

উপাবত্তি তভতত্তবি উপকািবভাগী তশïসদি অতধকাি সুিক্ষাি সক্ষবত্র প্রকবল্পি প্রভাব তববেষণ কিা হবয়বছ।  

 

৭.২ প্রকবল্পি প্রভাব-গুনগি তববেষণ 
 

এ তজতি-সি অাংশগ্রহণকািী খানাি েদবস্যি মিানু ায়ী তশïসদি ঝুঁতক হ্রাে এবাং োমাতজক সুিক্ষা তনতিবিি সক্ষবত্র এ 

প্রকবল্পি তিনটি প্রভাব হবচ্ছ:   
 

 বিবমাবন তশïিা তনয়তমি তবদ্যালবয়  াবচ্ছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ এবাং  

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ।  

 

এছাড়াও িািা আবিা এগাবিাটি (১১) প্রভাববি কথা উবেখ কবিন; স মন: পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ, ভাবলা জামা কাপড় 

পিবছ, আয়বধ বণমূলক কম বকাে বৃতদ্ধ সপবয়বছ, ক্ষুদ্র ব্যবোি প্রোি হবয়বছ, েবচিনিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ, মানতেক উন্নতি হবয়বছ, 

োমাতজক েম্মান বৃতদ্ধ সপবয়বছ, জন্মতনবন্ধন েনদ সপবয়বছ, জীবন দক্ষিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ, বাল্যতববাহ বন্ধ হবয়বছ এবাং েবব বাপতি 

তশïিা পতিবাবি বেবাে কিবি পািবছ। সজলাতভতত্তক তববেষবণি জন্য োিতণ ৭.১ এি ৩ নাং কলাবম উবেখ কিা হবয়বছ।  

 

তেবলে ও বতিশাল সজলায় যুববদি োবথ এ তজতি কিাি েময় িািা প্রকবল্পি শীষ ব োিটি (৭) প্রভাব উবেখ কবিন। স মন- 

যুব-মতহলাবদি মবি “এখন তনয়তমি স্কুবল  াতচ্ছ, অন্যবদি োবথ কথা বলবি পািতছ, ভাবলা সখবি পািতছ, স ৌন তন বািবনি 

ঝুঁতক কবম এবেবছ, ইভটিতজাং কবমবছ এবাং পতিবাি তববাবহি কথা ববল না”।  

 

প্রকবল্পি কম বকিবািা সকআইআই আবলাচনায় শীষ ব ছয়টি (৬) প্রভাব তচতিি কবিবছন। স মন: তশïিা তনয়তমি তবদ্যালয়গামী 

হবয়বছ, তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ, বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ, তশï পতিবাবি বেবাে কিবছ, তশï ও িাি পতিবাি েবচিন হবয়বছ, 

পতিবাবিি আয় বৃতদ্ধ সপবয়বছ। এছাড়া প্রকবল্পি কম বকিবািা আিও ১৩ টি প্রভাববি কথা উবেখ কবিন। এগুবলা হবলা: পুতষ্টকি 

খাবাি সখবি পািবছ, ভাবলা জামা কাপড় পিবছ, আয়বধ বণমূলক কম বকাে বৃতদ্ধ সপবয়বছ, ক্ষুদ্র ব্যবোি প্রোি হবয়বছ, োমাতজক 

েম্মান বৃতদ্ধ সপবয়বছ, জন্মতনবন্ধন েনদ সপবয়বছ, জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা বৃতদ্ধ সপবয়বছ ও বাল্যতববাহ বন্ধ হবয়বছ, 

অপিাধমূলক ও েমাজতববিাধী কা বক্রম হ্রাে সপবয়বছ, তশïসদি মাদবক আেতি হ্রাে সপবয়বছ। এছাড়া আবিা স  েকল 

প্রভাববি কথা ববলবছন িা’হল: অবনক পতিবাি েচ্ছল হবয়বছ, আত্মতনভবিশীল হবয়বছ এবাং ব্যবো পতিচালনা কিবছ। 

সজলাতভতত্তক তববেষবণি জন্য োিতণ ৭.১ এি ৪ নাং কলাম সদখুন।  

 

প্রকবল্পি শিবযুি অথ ব েহায়িা গ্রহণকািীবদি আবিা তকভাবব তনয়তমিভাবব  বলা-আপ কিা  ায় এবাং এ প্রকবল্পি কা বক্রমবক 

তকভাবব সেকেই কিা  ায় এ তনবয় প্রকবল্পি কম বকিবাবদি োবথ তবস্তাতিি আবলাচনা হবয়বছ। একজন প্রকল্প কম বকিবা ববলন, 

 

 

 

 

 

 

 

”বিবমাবন, প্রকল্পটি UNDAF এি ২০ সজলায় পতিচাতলি হবয়বছ। সুিিাাং তশïসদি 

ঝ ুঁতক তনরুপন কবি সজলাি োংখ্যা বৃতদ্ধ কিা স বি পাবি, পাশাপাতশ পতিবাবিি োংখ্যাও 

বৃতদ্ধ কিা স বি পাবি। অপিতদবক, একটি তশïসক ৩ টি তকতস্তি মাধ্যবম োকা সদয়াি 

জন্য েময় ১৮ মাবেি পতিববিব ৩৬ মাে কিা প্রবয়াজন। এি  বল তশï প্রায় ৩৬ মাে 

তনতবড় প বববক্ষবণ থাকবব এবাং শিব তিনটি ভািাি সকান েম্ভাবনা থাকবব না।  বল 

প্রকল্পটি আিও সবশী সেকেই হবব।” (মতনেতিাং অত োি, তেএেতপতব) 
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োক্ষাৎকাবি অাংশগ্রহণকািীবদি প্রায় েকল কম বকিবা শীষ ব ছয় (৬) ধিবণি প্রভাববি কথা উবেখ কবিন। এগুবলা হবলা: তশïিা 

তনয়তমি তবদ্যালয়গামী হবয়বছ, তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ, বাল্য তববাহ হ্রাে সপবয়বছ, তশïসদি জন্মতনবন্ধন হবয়বছ, োমাতজক 

ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ এবাং তশï িাি পতিবাবি বেবাে কিবছ। এছাড়া আিও ৪টি প্রভাববক উভয় পবক্ষি সকউ না সকউ 

তনবজবদি শীষ ব ৫ প্রভাববি িাতলকায় সিবখবছন: স গুবলা হবলা: পতিবাবিি আয় সববড়বছ, পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ, তশï 

ভাবলা জামা-কাপড় পিবছ, পতিবাি েবচিন হবয়বছ এবাং আয়বধ বণমূলক কম বকাবে যুি হবয়বছ।    
 

 

প্রকল্প সথবক উপকািবভাগীিা শিবযুি আতথ বক েহব াগীিা এবাং তবতভন্ন ধিবণি সেবা গ্রহবনি  বল উপকািবভাগীবদি তববশষ 

কবি তশïসদি উপি স  েকল প্রভাব পবড়বছ িা হবলা:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

সুিিাাং প্রকবল্পি প্রভাব েমূহ একতদবক স মন তশï সুিক্ষাি কাজ কবি অন্যতদবক তশïি পতিবাি আতথ বকভাবব েচ্ছল 

হবয়বছ, তশïিা মাদক এবাং অপিাধ সথবক দূবি আবছ। 

দীর্ ববময়াদী প্রকল্প পতিকল্পনা ও এ প্রকল্পবক কম বসূচীবি রুপান্তবিি সক্ষবত্র কিণীয় তবষবয় আলাপকাবল প্রকল্প োংতেষ্ট 

কম বকিবািা নানা ধিবণি প্রস্তাবণাি কথা উবেখ কবিতছল। স মন:  

 

 

 

 

 

 

সুিিাাং বাাংলাবদবশি তশï পতিতস্থতি তবববচনা কবি আগামীবি কম বসূচীি পতিকল্পনা কিা স বি পাবি। এি  বল একতদবক 

স মন তশï ও িাি পতিবাি লাভবান হবব অন্যতদবক প্রকবল্পি প্রভাব সেকেই হবব।    

  

প্রকবল্পি প্রভাব তনণ ববয় সজলাতভতত্তক গুনগি উপাত্ত তববেষণ কিা হবয়বছ। এ উপাবত্তি মূল উৎে স াকাে গ্রুপ আবলাচনা ও 

মূল িথ্যদািাবদি োক্ষাৎকাি। সকআইআই তববেষবণ সদখা  ায় বতিশাল সজলায় প্রকবল্পি প্রভাব লক্ষযনীয়: প্রভাববি মবধ্য 

িবয়বছ তশïশ্রম ও বাল্যতববাহ হ্রাে, তবদ্যালবয়  াবাি োংখ্যা বৃতদ্ধ, আয় বধ বনমূলক কম বকাে বৃতদ্ধ, েবচিনিা বৃতদ্ধ, োমাতজক 

ম বাদা বৃতদ্ধ, জীবন  াত্রাি মবনান্নয়ন, তশïি পাতিবাতিক পতিবববশ বেবাে বৃতদ্ধ এবাং জন্মতনবন্ধন েনদ প্রাতিি হাি বৃতদ্ধ। 

বতিশাবলি পি ঢাকা সজলায় গুনগি প্রভাববি লক্ষনীয়: স মন- তশïশ্রম ও বাল্যতববাহ হ্রাে, তনয়তমি তবদ্যালবয়  াবাি োংখ্যা 

বৃতদ্ধ, আয় বধ বনমূলক কম বকাে বৃতদ্ধ, েবচিনিা বৃতদ্ধ, োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ, তশïি পাতিবাতিক পতিবববশ বেবাে এবাং 

জন্মতনবন্ধন েনদ প্রাতিি হাি বৃতদ্ধ।  এিপি িাংপুি এবাং খুলনা সজলায় প্রায় একই ধিবণি প্রভাব সদখা  ায়। 

 

 

 

 
 

 “Avgv‡`i GB cÖ‡R± G অন্তভু বি mKj wkï‡`i wbivcËv Z_v myiÿv w`‡Z Avgiv 

mÿg n‡qwQ| ¯‹zj †_‡K S‡i cov wkïi nvi K‡g †M‡Q; তশïশ্রবম তনবয়াতজি nIqvi 

nvi K‡g †M‡Q, evj¨weevn kZ fvM n«vm †c‡q‡Q, Acivag~jK I mgvRwe‡ivax 

Kvh©µg  n«vm †c‡q‡Q, wkï‡`i gv`‡K Avmw³ 95%  n«vm †c‡q‡Q, Avw_©Kfv‡e 

A‡bK cwievi m”Qj n‡q‡Q; mgv‡R Zv‡`i GKwU m¤§vbRbK ’̄vb দাঁwo‡q‡Q; wkïiv 

Zv‡`i wb‡R‡`i ̀ ÿZvq wb‡Riv AvZœwbf©ikxj n‡q‡Q Ges e¨emv cÖwZôvb cwiPvjbv 

Ki‡Q †hgb-‡mjyb/ weDwU cvj©vi, মুতদ †`vKvb, †UBjvwis শc BZ¨vw` (প্রকল্প 

েমন্ময়কািী, অপিাবজয় বাাংলাবদশ”|  

”gvbbxq cÖavbgš¿xi ‡Nvlbv Abyhvqx †Kvb wkï iv Í̄vq _vK‡e bv, M„nnxb _vK‡e bv 

Ges AvDUAe ¯‹zj _vK‡e bv| G wel‡q miKvwifv‡e wewfbœ Kvh©µg Pvjy n‡q‡Q wKš‘ 

†mme Kvh©µg AZ¨šÍ AcÖZzj| ZvB ¯‹zj †_‡K ঝবি cov, c‡_ emevmiZ wkï Ges 

we‡kl wkï‡`i Rb¨ GB ai‡bi cÖKí miKvwi, †emiKvwi, AvavmiKvwi I 

`vZv‡Mvôxmg~‡ni gva¨‡g `xN©‡gqv‡` Ges Av‡iv e„nr cwim‡i ev Í̄evqb Kiv DwPZ|”  

অপিাবজয় বাাংলাবদশ, বতিশাল   
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োিতণ ৭.১ : স াকাে গ্রুপ ও মূল িথ্যদািাবদি োবথ োক্ষাৎকাবিি মাধ্যবম প্রাি িথ্য-উপাবত্তি োংবক্ষপ   

ক্রম সজলা 

তভতত্তক 

অাংশগ্রহণকািী বা উত্তিদািা 

এ তজতি-সি অাংশগ্রহণকািী খানা েমূবহি েদস্য প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ 

১ ঢাকা  তশïিা তনয়তমি তবদ্যালয়  াবচ্ছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ 

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 অপিাধমূলক কাবজি োবথ োংশ্রব হ্রাে সপবয়বছ 

 পতিবাবিি েদস্যিা আয়বধ বণমূলক কাবজ যুি হবচ্ছ 

 েবচিনিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 কাতিগতি তশক্ষা সপবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বেবাে কিবছ 

 িাস্তা সথবক তশïিা পতিবাবি ত বি এবেবছ 

 তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ 

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 অপিাধমূলক কাবজি োবথ োংশ্রব হ্রাে সপবয়বছ 

 মাদক গ্রহবনি প্রবনিা হ্রাে সপবয়বছ 

 েবচিনিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন দক্ষিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 আবয়ি োবথ যুি হবয়বছ  

 কাতিগতি তশক্ষা সপবয়বছ  

 িাস্তা সথবক তশïিা পতিবাবি ত বি এবেবছ  

২ চট্রগ্রাম  তশïিা তবদ্যালয়  াবচ্ছ  

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 অপিাধমূলক কাবজি োবথ োংযুতি হ্রাে সপবয়বছ 

 মাদক গ্রহবনি প্রবনিা হ্রাে সপবয়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 িাস্তা সথবক তশïিা পতিবাবি ত বি এবেবছ  

 তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন েনদ সপবয়বছ  

 অপিাধমূলক কাবজি োবথ োংযুতি হ্রাে 

সপবয়বছ 

 মাদবকি প্রতি আগ্রহ হ্রাে সপবয়বছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বাে কিবছ 

৩ বতিশাল  তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 অপিাধমূলক কাবজি োবথ োংশ্রব হ্রাে সপবয়বছ 

 মাদক গ্রহবনি প্রবনিা হ্রাে সপবয়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 অবপক্ষাকৃি ভাবলা মাবনি জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 আয়বধ বণমূলক কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 ক্ষুদ্র ব্যবোি প্রোি র্বেবছ 

 েবচিনিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 মানতেক উন্নতি হবয়বছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 কাতিগতি তশক্ষা সপবয়বছ 

 জীবন  াত্রাি মাবনান্নয়ন হবয়বছ 

 িাস্তা সথবক তশïিা পতিবাবি ত বি সগবছ  

 তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 অপিাধমূলক কাবজি োবথ োংশ্রব হ্রাে সপবয়বছ 

 মাদক গ্রহবনি প্রবনিা হ্রাে সপবয়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 ভাল জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 আয়বধ বণমূলক কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 ক্ষুদ্র ব্যবোি প্রোি র্বেবছ 

 েবচিনিা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 কাতিগতি তশক্ষা আগ্রহ সববড়বছ 

 জীবন  াত্রাি মাবনান্নয়ন হবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বাে কিবছ 

 

৪ খুলনা  তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ  তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 
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 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 অবপক্ষাকৃি ভাবলামাবনি জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 পতিবাবিি েদস্যিা আয়বধ বণমূলক কম বকাবে যুি 

হবচ্ছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বেবাে কিবছ 

 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 অবপক্ষাকৃি ভাবলামাবনি ভাল জামা কাপড় 

পিবি পািবছ 

 পতিবাবিি েদস্যিা আয়বধ বণমূলক কম বকাবে 

যুি হবচ্ছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন  াত্রাি মাবনান্নয়ন হবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বাে কিবছ 

৫ তেবলে  তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 অবপক্ষাকৃি ভাবলামাবনি জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 ক্ষুদ্র ব্যবোি প্রোি র্বেবছ 

 মানতেক উন্নতি হবয়বছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 ভাবলামাবনি জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 পতিবাবিিি অন্যান্য েদস্যিা আয়বধ বণমূলক 

কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

৬ হতবগি  তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 ভাল জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 পতিবাবিিি অন্যান্য েদস্যিা আয়বধ বণমূলক 

কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন  াত্রাি মাবনান্নয়ন  

 তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে কবমবছ 

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 ভাল জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 পতিবাবিি অন্যান্য েদস্যিা আয়বধ বণমূলক 

কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন  াত্রাি মাবনান্নয়ন  

৭ িাংপুি  তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ 

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 ভাল জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 আয়বধ বণমূলক কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 ক্ষুদ্র ব্যবোি প্রোি র্বেবছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 জীবন  াত্রাি মাবনান্নয়ন হবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বাে কিবছ 

 তশïিা তবদ্যালয়গামী হবয়বছ 

 বাল্যতববাহ হ্রাে সপবয়বছ  

 তশïশ্রম হ্রাে সপবয়বছ 

 জন্মতনবন্ধন হবয়বছ 

 পতিবাবিি আয় সববড়বছ 

 পুতষ্টকি খাবাি সখবি পািবছ 

 ভাল জামা কাপড় পিবি পািবছ 

 পতিবাবিিি অন্যান্য েদস্যিা আয়বধ বণমূলক 

কম বকাবে যুি হবচ্ছ 

 োমাতজক ম বাদা বৃতদ্ধ সপবয়বছ 

 তশïিা পাতিবাতিক পতিবববশ বাে কিবছ 
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৭.৩ প্রকবল্পি পতিমানগি প্রভাব তববেষণ 

 

ক. শিবযুি েহায়িাি অথ ব তবতনবয়াগ কবি আবয়ি উপি প্রভাব 
 

োিতণ ৭.২ সথবক সদখা  ায়, প্রায় তিন-চতুথ বাাংশ (৭৩.৬%) উপকািবভাগী উত্তিদািা শিবযুি অথ ব েহায়িাি অথ ব তবতনবয়াগ 

কবিবছ, বাকী উত্তিদািা (২৬.৪%) প্রাি অথ ব তবতনবয়াগ কবিতন। তবতনবয়াগকাতিবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক (৭৯.২%) 

উপকািবভাগী তবতনবয়াগ কবিবছ গরু ছাগল পালবন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী হতবগি সজলায় (৯৫.৬%) এবাং েববচবয় 

কম বতিশাল সজলায় (১৬.৯%)। সজলা তভতত্তক তবতনবয়াবগি তচত্র তভন্ন তভন্ন স মন- বতিশাবল প্রায় অবধ বক (৪৯.৮%) োংখ্যক 

উত্তিদািা তিক্সা/ভযান ক্রয় কবিবছ, িাংপুবি জতম/বাগান ক্রয় কবিবছ (২৯.৬%)। আবাি খুলনা ও োিক্ষীিা সজলায়  থাক্রবম 

২৫.০% এবাং ২০.০% উত্তিদািা হাঁে মুিগী পালবন তবতনবয়াগ কবিবছ। োিতণ সথবক সদখা  ায়, তবতনবয়াবগি তচত্র এক এক 

এলাকায় এক এক ধিবনি হবলও, গরু ছাগল পালন েব এলাকাবিই োমতগ্রকভাবব সবশী।   

 

োিতণ ৭.২: উত্তিদািাবদি প্রকল্প সথবক প্রাি অবথ বি সজলা তভতত্তক তবতনবয়াবগি তচত্র (%) 

 

সূচক/তনবদ বশক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

%
 

ে
াং
খ্য
া 

 তবতনবয়াগ েম্পবকব িথ্য 

  হযাঁ ৬৩.

৫ 

৪০ ১০০ ১২ ৭৯.৪ ৫৪ ৩৬.

৪ 

৪ ৪১.৭ ৫ ৯০.১ ৯১ ৭৩.৬ ২০৬ 

  না ৩৬.

৫ 

২৩ - - ২০.৬ ১৪ ৬৩.৬ ৭ ৫৮.৩ ৭ ৯.৯ ১০ ২৬.৪ ৭৪ 

তবতনবয়াবগি সক্ষত্রেমূহ 

গরু/ছাগল ক্রয় ৮৫.

০ 

৩৪  ১৬.৯ ২ ৫৭.৪ ৩১ ৭৫.

০ 

৩ ৮০.০ ৪ ৯৫.

৬ 

৮৭ ৭৯.২ ১৬১ 

গাছ সিাপন - - - - ১.৯ ১ - - - - ১.১ ১ ১.০ ২ 

  জতম/বাগান ক্রয় ২.৫ ১ - - ২৯.৬ ১৫ - - - - ১.১ ১ ৮.৯ ১৭ 

  তিক্সা/ভযান ক্রয় ২.৫ ১  ৪৯.৮ ৬ - - - - - - - - ৩.৫ ৭ 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০.

০ 

৪ ৩৩.৩

৩ 

৪ ৫.৬ ৩ - - - - ১.১ ১ ৪.০ ১২ 

র্ি সমিামি - - - - ৩.৭ ২ - - - - ১.১ ১ ১.৫ ৩ 

  সেলাই সমতশন ক্রয় - - - - ১.৯ ১ - - - - - - ০.৫ ১ 

  হাঁেমুিতগ পালন - - - - ১.৯ ১ ২৫.

০ 

১ ২০.০ ১ - - ১.৫ ৩ 

সমাে  ১০০.০ ৪০ ১০০.০ ১২ ১০০.০ ৫৪ ১০০.০ ৪ ১০০.০ ৫ ১০০.০ ৯১ ১০০.০ ২০৬ 
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খ. শিবযুি েহায়িাি অথ ব তবতনবয়াগ সথবক মাতেক গড় আয় 
 

তবতনবয়াগ সথবক মাতেক আয় োিতণ ৭.৩ এ উবেখ কিা হবলা। োিতণ সথবক সদখা  ায় ৮২.৩% উপকািবভাগী শিবযুি অথ ব 

েহায়িাি অথ ব তবতনবয়াগ কবি মাবে ২০০০ োকা বা এি কম আয় কিবছ, এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী খুলনা সজলায় (১০০%) 

এবাং েববচবয় কম বতিশাল সজলায় (৩৩.৩%)। অপিতদবক, ৬.৮% উপকািবভাগী মাবে ২০০১-৪০০০ োকা আয় কবিন, 

এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী বতিশাল সজলায় (১৬.৭%)।  েববচবয় সবশী পতিমান োকা (৬,০০১ োকা বা এি সবশী) আয় 

কবি ৪.২% উত্তিদািা,  ািা েকবলই বতিশাল সজলাি উপকািবভাগী।  

োিতণ ৭.৩: উত্তিদািাবদি তবতনবয়াগকৃি অথ ব সথবক মাতেক আবয়ি শিকিা বন্টন 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 

% োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা 

তবতনবয়াগকৃি অথ ব সথবক মাতেক আয় 

≤২০০০ ৭৫.০ ৩০ ৩৩.৩ ৪ ৯৬.২ ৫২ ১০০ ৪ ১০০ ৫ ৮৯.০ ৮১ ৮২.৩ ১৭৬ 

২০০১-৪০০০ ১২.৫ ৫ ১৬.৭ ২ - - - - - - ১১.০ ১০ ৬.৮ ১৭ 

৪০০১-৬০০০ ১২.৫ ৫ ২৫.০ ৩ ৩.৮ ২ - - - - - - ৬.৭ ১০ 

৬০০১≤ োকা - - ২৫.০ ৩ - -  - - - - - ৪.২ ৩ 

সমাে (%) ১০০.০ ৪০ ১০০.০ ১২ ১০০.

০ 

৫৪ ১০০.০ ৪ ১০০.০ ৫ ১০০.০ ৯১ ১০০.০ ২০৬ 

 
 

গ. তশï সুিক্ষাি উপি প্রভাব 
 

সজলা তভতত্তক স্কুল সথবক ঝবি পড়াি িথ্য সলখতচত্র ৭.১ উবেখ কিা হবলা । োমতগ্রকভাবব ১৪.৮% উপকািবভাগী পতিবাবিি 

তশশুিা তবদ্যালবয়  ায় না। এবদি মবধ্য এই োংখ্যা েববচবয় সবশী িাংপুি সজলায় (১৭.৮%) এবাং েববচবয় কম বতিশাল 

সজলায় (১২.৩%)। অন্যতদবক, এক-তৃিীয়াাংবশি সবশী (৩৭.২%) োংখ্যক উপকািবভাগী-নন পতিবাবিি তশïিা বিবমাবন 

তবদ্যালবয়  ায় না। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী হতবগি সজলায় (৩৯.৩%) এবাং েববচবয় কম বতিশাল সজলায় (৩৫.৫%)।    
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র্. তশïশ্রম েম্পতকবি িথ্য  

সলখতচত্র ৭.২ তববেষবণ সদখা  ায়, োমতগ্রকভাবব, ১১.৩% উপকািবভাগী উত্তিদািা স্বীকাি কবিবছন স  িাবদি েন্তান/সপাষ্য 

বিবমাবন তশïশ্রবম তনযুি আবছ। এই হাি েববচবয় সবশী তেবলে সজলায় (১৪.৭%) এবাং েববচবয় কম বতিশাল সজলায় 

(৮.৮%)। অন্যতদবক, এক-তৃিীয়াাংবশি সবশী (৩৫.৬%) উপকািবভাগী-নন উত্তিদািািা ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য 

বিবমাবন তশï শ্রবম তনবয়াতজি। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী হতবগি সজলায় (৩৭.৭%) এবাং েববচবয় কম বতিশাল সজলায় 

(৩৩.৪%)।  

  

ঙ. বাল্যতববাহ 

 

বাল্যতববাবহি োমতগ্রক তচত্র সলখতচত্র ৭.৩ উপস্থাপন কিা হবলা। োমতগ্রকভাবব ১১.২% উপকািবভাগী পতিবাবিি 

েন্তান/সপাষ্যবক তশï বয়বে (১৮ বছবিি কম বয়বে) তববয় তদবয়বছন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক হতবগি সজলায় 

(১৪.৭%) এবাং েববচবয় কম বতিশাল সজলায় (৮.১%)। অপিতদবক, এক-তৃিীয়াাংবশি সবশী উপকািবভাগী-নন স্বীকাি 

কবিবছন স  িাবদি েন্তান/সপাষ্যবক বাল্যতববাহ তদবয়বছন। এই হাি েববচবয় সবশী হতবগি সজলায় (৩৭.০%) এবাং েববচবয় 

কম বতিশাল সজলায় (৮.১%)।  
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চ. িাো ট্রায়াাংগুবলশন:  
 

প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য তমশ্র পদ্ধতি অবলম্বন কবি তবতভন্ন সশ্রতনি উত্তিদািাবদি তনকে সথবক পতিমানগি ও গুনগি িথ্য ও 

উপাত্ত োংগ্রহ কিা হবয়বছ। উত্তিদািাবদি োবথ আবলাচনা তববেষণ কবি সদখা  ায়, শিবযুি অথ ব তবতনবয়াগ কিায় িাবদি 

আয় সববড়বছ। অপিতদবক, তশïশ্রম, বাল্যতববাহ, স ৌনতন বািন হ্রাে সপবয়বছ এবাং তবদ্যালবয় উপতস্থতি বৃতদ্ধ সপবয়বছ। সুিিাাং 

তববেষণ সথবক বলা  ায় প্রকল্পটি তশï সুিক্ষাি উপি ইতিবাচক প্রভাব পবড়বছ-োিতণ ৭.৪। 

 

োিতণ ৭.৪ িাো ট্রায়াাংগুবলশন 

 

প্রধান  লা ল জতিপ িাো  স াকােগ্রুপ আবলাচনা মূল িথ্যদািাবদি োবথ আবলাচনা  

আয় উপি প্রভাব ৭৩.৬% উত্তিদািা ববলবছন 

শিবযুি অথ ব েহায়িাি অথ ব 

তবতনবয়াগ কিাি  বল পূবব বি 

তুলনায় িাবদি আয় সববড়বছ  

তশïিা মািা-তপিা ও আইতন 

অতভভাবকবদি োবথ 

আবলাচনায় জানা  ায়, 

শিবযুি অথ ব েহায়িাি অথ ব 

তবতনবয়াগ কিাি  বল িাবদি 

আয় সববড়বছ 

মূল িথ্যদািাবদি োবথ আবলাচনায় 

জানা  ায়, স  েকল পতিবাি এই 

োকা সপবয়বছ িািা অবনবকই এই 

োকা তবতভন্ন ভাবব তবতনবয়াগ কবিবছ 

এবাং তবতনবয়াগ সথবক আয় কিবছ 

এবাং পূবব ব সথবক বিবমাবন আয় 

সববড়বছ 

তশïশ্রম হ্রাে   উপকািবভাগী পতিবাবিি 

তশïসদি মবধ্য তশïশ্রবমি হাি 

১১.৩% এবাং উপকাি পায়তন 

এমন পতিবাবি তশïসদি মবধ্য 

এই হাি ৩৫.৬% 

অতভভাবকবদি োবথ 

আবলাচনাি েময় িািা জানান 

স , বিবমাবন িাবদি েন্তাবনিা 

সকান কাজ কবি না।   

উত্তিদািািা আবলাচনাকাবল 

জানান, স  েকল পতিবাি োকা 

সপবয়বছ িাবদিবক তবতভন্ন েমবয় 

 বলা-আপ কিবি তগবয় সদবখবছ 

তশï সকান কাবজ তনবয়াতজি নাই।  

তশï তবদ্যালয় সথবক 

ঝবি পড়াি  হাি 

কবমবছ   

 উপকািবভাগী পতিবাবিি 

তশïসদি মবধ্য তবদ্যালয় সথবক 

ঝবি পড়াি  হাি ১৪.৮% এবাং 

উপকাি  পায়তন এমন 

পতিবাবি তশïসদি মবধ্য এই 

হাি ৩৭.২% 

তশïি অতভভাবকবদি োবথ 

আবলাচনাি েময় িািা 

ববলবছন স , বিবমাবন িাবদি 

েন্তাবনিা তনয়তমি তবদ্যালবয় 

 ায় এবাং পড়াশুনা কিবছ।   

পতিবাি  বলা-আপ কবি জানা  ায়, 

স  েকল পতিবাি োকা সপবয়বছ 

িাবদিবক তশïিা তনয়তমি 

তবদ্যালবয়  াবচ্ছ ববল িথ্যদািািা 

জানান।  

বাল্য তববাহ হ্রাে 

সপবয়বছ 

 উপকাি সপবয়বছ এমন 

পতিবাবিি তশïসদি মবধ্য 

বাল্য তববাবহি হাি ১১.২% 

এবাং উপকাি পায়তন এমন 

পতিবাবি তশïসদি মবধ্য এই 

হাি ৩৪.৭% 

তশïি অতভভাবকবদি োবথ 

আবলাচনাি েময় স্বীকাি 

কবিবছন স , বিবমাবন িািা 

বাল্যতববাবহি কু ল ব্যঝবি 

সপবিবছন। িাবদি েন্তানবদি 

আি বাল্যতববাহ তদববন না ।    

আবলাচনাি েময় উত্তিদািািা 

জানান, স  েকল পতিবাি োকা 

সপবয়বছ িাবদি প্রায় েকবলি োবথ 

এবাং তশïসদি োবথ আমাবদি 

স াগাব াগ আবছ।  বলা-আবপি  

তিবপাে ব অনুোবি বলা  ায় বাল্য 

তববাহ অবনকাাংবশ হ্রাে সপবয়বছ।  

স ৌন তন বািন হ্রাে  উপকািবভাগী পতিবাবিি 

তশïসদি মবধ্য স ৌন তন বািন 

এি হাি ৪০.৭% কবমবছ  

তশïসদি আবলাচনাি েময় 

িািা জানান স , বিবমাবন 

িাবদি স ৌন তন বািন হাি 

কবমবছ।    

অপিতদবক অতভভাবকবদি 

োবথ আবলাচনাি েময় িািা 

একইমি প্রকাশ কবিন।     

তশïসদি পতিবাি পতিদশ বন কবি 

এবাং পতিবাবিি োবথ আবলাচনায় 

জানা  ায় তশïসদি স ৌন তন বািন 

হাি আবগি তুলনায় কবমবছ ।  িািা 

আবিা জানান স  এলাকাবি তশï 

সুিক্ষা কতমটি এ তবষবয় কাজ 

কিবছ। 

জীবনদক্ষিা সববড়বছ  স  েকল তশïিা তবতভন্ন 

ধিবণি সেবা সপবয়বছ িাবদি 

মবধ্য প্রায় েকল (১০০%) যুব 

মতহলা জীবন দক্ষিামূলক 

প্রতশক্ষণ সপবয়বছন।  

তশïি অতভভাবকবদি োবথ 

আবলাচনাি েময় িািা জানান 

স , বিবমাবন িাবদি েন্তাবনিা 

েমস্যা সমাকাতবলা কিবি 

পাবি, তবদ্যালবয়  ািায়াবি 

সিমন েমস্যা হয় না।   

যুবিা জীবন দক্ষিামূলক প্রতশক্ষণ 

গ্রহবনি  বল িািা তনবজিাই অবনক 

েমস্যা সমাকাতবলা কিবি পািবছ।  
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ছ. তবতভন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান সথবক সেবা গ্রহবনি  বল প্রভাব েমূহ 

অবনক উপকািবভাগী তশïiv তিআইতে, তশïবান্ধব সকন্দ্র, উম্মুি তবদ্যালয় এবাং জরুতি িাতত্রকাতলন আশ্রয় সকন্দ্র সথবক সেবা 

গ্রহণ কবিবছ। তকন্তু িািা সকান শিবযুি েহায়িা পায়তন। এ েকল তশïসদি উপি স  প্রভাব পবড়বছ িা তনবম্ন োিতণবি উবেখ 

কিা হবলা: 

োিতণ ৭.৪ সথবক সদখা  ায় স , ৬৬.২% উপকািবভাগীিা ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য েমবয়েীবদি োবথ চলাব িা কিবি 

পািবছ। তিিীয় েবব বাচ্চ উপকািবভাগীিা ববলবছন িাবদি েন্তান বিবমাবন পড়াশুনা কিবছ এবাং তনয়তমি তবদ্যালবয়  াবচ্ছ। 

উত্তিদািাদািা অন্যান্য স  েকল প্রভাববি কথা ববলবছন িা হবলা: েমস্যা সমাকাতবলা কিবি পাবি (৬৩.২%); েবচিন 

হবয়বছ (৫৭.৭%); অপিাধমূলক কাজ সথবক তবিি আবছ (৫৭.৭%); বাল্য তববাহ সথবক িক্ষা সপবয়বছ (৫০.১%); 

পতিবািবক কাবজ েহব াগীিা কিবি পািবছ (৫২.৯%); স ৌন তন বািবনি ভয় নাই (৪০.৭%); এবাং মাদক গ্রহণ সথবক 

তবিি আবছ (২৯.৪%)।  

  

োিতণ ৭.৫: সজলাতভতত্তক উত্তিদািাবদি েন্তান/সপাবষ্যি উপি কী কী প্রভাব পবড়বছ িাি শিকিা বন্টন 

চলক তবভাগীয় শহি েব ববমাে 

ঢাকা চট্রগ্রাম বতিশাল 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

সমাে () n=231 n=115 n=98 n=49 n=55 n=28 n=384 n=192 

সেবা পাবাি  বল তশïসদি উপি কী কী প্রভাব েম্পবকব িথ্য  

অপিাধমূলক কাজ সথবক তবিি  ৬৭.১ ১৩.৬ ৫৪.৩ ১৪.৬ ৫১.৯ ১৯.৫ ৫৭.৭  

মাদক সথবক তবিি  ৩৯.৩ ১১.২ ২১.৭ ১২.১ ২৭.১ ২১.৩ ২৯.৪  

স ৌন তন বািবনি হ্রাে সপবয়বছ ৪৭.৪ ১৩.৭ ৩১.১ ১১.৬ ৪৩.৫ ১৭.৬ ৪০.৭  

েমস্যা সমাকাতবলা কিবি পাবি ৬৭.৩ ১২.৮ ৬৯.২ ১১.৪ ৫৩.২ ১৮.৬ ৬৩.২  

বিবমাবন পড়াশুনা কিবছ ৬৩.৫ ২৩.৩ ৮১.১ ১৯.৫ ৪৭.৪ ৩৭.৩ ৬৪.০  

বাল্য তববাহ সথবক িক্ষা সপবয়বছ ৪৯.৪ ৭.০ ৪৩.৭ ৬.২ ৫৭.২ ১৫.০ ৫০.১  

পতিবাবিি েম্মান সববড়বছ ৪৩.৩ ৩.৩ ৪১.২ ৫.১ ৫২.১ ৬.২ ৪৫.৫  

েমবয়েীবদি োবথ চলাব িা 

কিবি পািবছ 

৬৪.৩ ১১.১ ৭৭.৮ ১২.২ ৫৬.৪ ২১.১ ৬৬.২  

পতিবািবক কাবজ েহব াগীিা 

কিবি পািবছ 

৫২.২ ২৩.৯ ৪৭.২ ২৭.৯ ৫৯.৩ ৩৭.৩ ৫২.৯  

েবচিন হবয়বছ ৫৭.৪ ১৯.৬ ৪৬.২ ২১.৬ ৬৯.১ ২৯.৫ ৫৭.৭  

সমাে ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

৭.৪ প্রকবল্পি প্রােতিকিা  
 

বাাংলাবদবশ সমাে জনোংখ্যাি প্রায় ৩৪ শিাাংশ তশï। তশïি োংখ্যা বৃতদ্ধি োবথ োবথ তশïসদি প্রতি বঞ্চনা এবাং সশাষবণি 

হাি তদন তদন সববড়ই চবলবছ,  াি প্রধান কািণ মানতবক ও অথ বননতিক দতিদ্রিা 
১
। তশïসদি দতিদ্রিাি একটি তববেষণ সথবক 

সদখা  ায়, ৪৬% তশï জািীয় দাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি, এবাং ২৩% তশï অতিদাতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি এবাং ৫৯% 

তশï বদতনক ১.০৮ িলাবিি কম (ক্রয় ক্ষমিা) আবয় জীবনতনব বাহ কবি। এই দতিদ্র তশïিা অন্যান্য েচ্ছল তশïসদি তুলনায় 

স্বাস্থয, পুতষ্ট, তশক্ষা, তবশুদ্ধ খাবাি পাতন, পয়:তনষ্কাশন, আশ্রয় ও িথ্য -এই ৭ টি অতধকাি সথবক বতঞ্চি হবচ্ছ।  বল তদন তদন 

বাড়বছ পথতশïসদি োংখ্যা, অপিতদবক সববড় চবলবছ তশïশ্রম, তবদ্যালয় সথবক ঝবি পড়া তশïি োংখ্যা এবাং বাল্যতববাহ। 

এমন একটি পতিতস্থতিবি ইউতনবে  এি কাতিগতি েহব াগীিায় তশï অতধকাি সুিক্ষা কিা এবাং সেবাদানকাতিবদি দক্ষিা 

বৃতদ্ধ কিা অপতিহা ব হবয় পবড়। েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাবদশ েিকাি ”চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবোকশন ইন 

বাাংলাবদশ” শীষ বক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু কবি। প্রকল্পটি পতিকল্পনা  এবাং বাস্তবায়ন স ৌতিক এবাং খুব প্রােতিক তছল । 

অপিতদবক, এই েকল সুতবধাবতঞ্চি তশïসদি অবস্থা তবববচনা কবি স  েকল কা বক্রম বাস্তবায়ন কিা হয় িা অিযন্ত প্রােতিক 

তছল, স মন: শিবযুি অথ ব েহায়িা, পথ তশïসদি জন্য তনিাপদ থাকা ও খাবাি ব্যবস্থা, উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা, কাতিগতি 

তশক্ষা, তববনাদবনি ব্যবস্থা, জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা, জন্মতনবন্ধন, আইতন েহায়িা এবাং পতিবাবি পুন:একত্রীকিণ ইিযাতদ।     
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৭.৫ কা বকাতিিা  
 

প্রকবল্পি কা বক্রম দুইভাবব বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ স মন: শিবযুি অথ ব েহায়িা ও অন্যান্য সেবা- পথতশïসদি জন্য তনিাপদ 

থাকাি ব্যবস্থা, খাবাি ব্যবস্থা, উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা, কাতিগতি তশক্ষা, তববনাদবনি ব্যবস্থা, জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা, 

জন্মতনবন্ধন, আইতন েহায়িা এবাং পতিবাবি পুন:একত্রীকিণ ইিযাতদ। স  েকল উপকািবভাগী (তশï ও পতিবাি) এই দুই 

ধিবণি সেবা সপবয়বছ িাবদি োবথ স াকাে গ্রুপ আবলাচনাি মাধ্যবম জানা  ায়, শিবযুি অথ ব েহায়িা পাবাি  বল িাবদি 

তশïিা বিবমাবন পড়াশুনা কিবছ, িাবদি মবধ্য বাল্য তববাহ সদয়াি ইচ্ছা কবমবছ এবাং ১৮ বছবিি আবগ সকান  ঝুঁতকপূণ ব কাজ 

কিবি না সদয়াি ব্যাপাবি একধিবণি োংকল্প সবাধ বিিী হবয়বছ। প্রকবল্পি  বল তশïি পতিবাবি ভাবলা খাবাি সখবি পািবছ। 

তশïিা তনয়তমি তবদ্যালবয়  াবচ্ছ এবাং িািা জন্মতনবন্ধন কিবি েক্ষম হবয়বছ। েবব বাপতি, িাবদি তবতভন্ন ধিবণি ঝুঁতকপূণ ব 

কাজ কিাি প্রবনিা এবাং সুিতক্ষি ভাবব বেবাে কিবছ।   

 

৭.৬ দক্ষিা 
 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষিাি পতিচয় পাওয়া  ায়। িবব, জািীয়  প্রকল্প পতিচালকগন স্বল্প েমবয়ি জন্য দাতয়ত্ব গ্রহণ কিাি 

 বল প্রকল্পি কাবজি গতিশীলিা হ্রাে পায়। িবব সকান সকান প্রকল্প পতিচালকগন দীর্ ব েময় দাতয়বত্ব থাকাি  বল প্রকবল্পি 

অজবন  লপ্রসু হবয়বছ। প্রকবল্পি দুই ধিবণি বাবজবেি (িাজস্ব ও প্রকল্প োহায্য) প্রায় ৯৯% খিচ হবয়বছ। প্রকল্প কম বকিবাবৃন্দ 

সমৌতলক েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (তবএেএেটি) এবাং সপশাগি েমাজবেবা প্রতশক্ষণ (তপএেএেটি) সপবয়বছন। এেব কম বকিবাবদি 

োবথ আবলাচনাি মাধ্যবম জানা  ায়, প্রকল্প শুরুি তদবক েমাজকমী কম তছল এবাং এ ধিবনি কাবজ িাবদি দক্ষিাও কম 

তছল। প্রতশক্ষণ পাওয়াি পি, বিবমাবন, িাবদি কাবজি দক্ষিা সববড়বছ। প্রকবল্পি প্রাথতমক অবস্থায় জতিবপি মাধ্যবম তশïি 

ঝুঁতক মূল্যায়ন কিা হবিা,  বল সবশী েমবয়ি প্রবয়াজন হবিা। তকন্তু, পিবিীবি সকে ম্যাবনজবমন্ট এি মাধ্যবম তশïি ঝুঁতক 

মূল্যায়ন হবচ্ছ ও মূল্যায়বনি তভতত্তবি তশï তনব বাচন কিা হবয়বছ। এিপি সকে কন াবিি এি মাধ্যবম তশïি অতভভাবক ও 

েমাজকমী স ৌথভাবব তশïটিি জন্য ভতবষ্যি কম বপতিকল্পনা বিিী কবিন। এ প্রকবল্পি শিবযুি েহায়িা প্রদান কিা হয়। 

তববেষবণ সদখা  ায় তশï তনব বাচন পদ্ধতি শতিশালী হবয়বছ।  

 

৭.৭ প্রকবল্পি সেকেই তদকেমূহ 

 

শিবযুি অথ ব েহায়িা তশï সুিক্ষাি জন্য একটি প্রধান কা বক্রম। শিবযুি অথ ব েহায়িা প্রদাবনি সক্ষবত্র তিনটি শিব তশïি 

পতিবািবক সমবন চলবি হবয়বছ, স মন- তশïসক তববয় সদয়া  াবব না, তনয়তমি তবদ্যালবয় পাঠাবি হবব, এবাং িাবদি ঝুঁতকপূণ ব 

কাবজ তনযুি কিা  াবব না। পাশাপাতশ, পথতশïসদি জন্য উপ-আনুষ্ঠাতনক তশক্ষা েমাতিি পি আনুষ্ঠাতনক তশক্ষায় 

সি াি/ভতিববি েহায়িা কিা, কাতিগতি তশক্ষা প্রদান কিা, জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা প্রদান কিা ও জন্মতনবন্ধন এবাং 

পতিবাবি পুন:একত্রীকিণ তনতিি কিা ইিযাতদ। তিনটি মাধ্যবম উপকািবভাগীবদি িথ্য োংগ্রহ কিা হবয়বছ স মন: খানা 

জতিপ, স াকাে গ্রুপ আবলাচনাি এবাং মূল িথ্যদািাবদি োবথ োক্ষাৎকাবিি মাধ্যবম। উপাত্ত তববেষবণ সদখা  ায় তশï  

বিবমাবন পতিবাবিি োবথ বেবাে কিবছ অথ বাৎ তশïিা বিবমাবন আি পবথ/কম বস্থবল অবস্থান কবি না। তশïিা বিবমাবন 

তনয়তমি তবদ্যালবয়  ায়, িািা ঝুঁতকপূণ ব কাবজ তনযুি নাই। িবব পতিবািবক িািা মাবঝ মাবঝ পতিবাতিক কাবজ েহায়িা 

কবি। তশïসদি মবধ্য বাল্য তববাবহি ঝুঁতক হ্রাে সপবয়বছ। অপিতদবক, তশïিা তববশষ কবি যুবিা েবচিন হবয়বছ এবাং 

তনবজিাই েমস্যা সমাকাতবলা কিবি েক্ষম হবয়বছ। তশïি পতিবাবিি েদস্যিা জানায়, েমাবজ িাবদি ম বাদা সববড়বছ, 

তশïিা তবতভন্ন ঝুঁতক ও এি কু ল েম্পবকব পূবব বি সচবয় েবচিন হবয়বছ। ভতবষ্যবি পতিবাি িাবদি তশïসক তনয়তমি তবদ্যালবয় 

পাঠাবব, ঝুঁতকপূণ ব কাবজ পাঠাবনা সথবক তবিি থাকবব ও বাল্যতববাহ তনরুৎোতহি কিবব। অথ বাৎ বলা  ায়  তশïিা বিবমাবন 

সুিতক্ষি। প্রকল্পটিি উবেশ্য েমূহ অজবন হবয়বছ  া সেকেই পবথি গতিবক ত্বিাতন্বি কবি।  
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৭.৮ আথ ব-োমাতজক অবস্থায় প্রভাব 

 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক েমাি প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য 

উপকািবভাগী ও উপকািবভাগী-নন (কবরাল গ্রুপ) নািী ও পুরুষবদি তনকে সথবক গুনগি ও োংখ্যাগি িথ্য-উপাত্ত োংগ্রহ 

কিা হবয়বছ। প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য ৯৯৬ জন তপিা-মািা/অতভভাবকবদি তনকে সথবক িথ্য ও উপাত্ত োংগ্রহ 

কিা হবয়বছ, এবদি মবধ্য ২৮০ জন উপকািবভাগী  ািা শিবযুি অথ ব েহায়িা সপবয়বছ, ৩৮৪ জন উপকািবভাগী  ািা 

শিবযুি অথ ব েহায়িা পায়তন তকন্তু অন্যান্য সেবা সপবয়বছ এবাং ৩৩২ জন উত্তিদািা  ািা সকান উপকাি পায়তন। 

 

আথ ব-োমাতজক প্রভাব মূল্যায়বনি জন্য সমাে ৯ টি উবেশ্যবক প্রধানি তিনটি ভাবগ ভাগ কিা হবয়বছ। প্রথমি: আথ ব-োমাতজক 

অবস্থা;বয়ে, তশক্ষাগি স াগ্যিা, বববাতহক অবস্থা, বেবাবেি স্থান, সছবল সমবয়ি োংখ্যা, আবয়ি োবথ যুি পতিবাবিি েদস্য,  

আবয়ি উৎে, বিবমাবন মাতেক আয় ও ব্যয় এবাং পূবব বি আয় ইিযাতদ। তিিীয়ি: তশï সুিক্ষা োংক্রান্ত িথ্য স মন- তশïি 

বয়ে, তলি, বিবমাবন পড়াশুনাি অবস্থা, বববাতহক অবস্থা, তববয় হবল  খন তববয় হবয়তছল িখন বয়ে কি তছল, বিবমাবন 

তশï/সপাষ্যি তশïশ্রম েম্পবকব িথ্য। এবাং তৃিীয়ি: তবতভন্ন সকন্দ্র সথবক সেবা গ্রহণ স মন-তিআইতে, উম্মুি তবদ্যালয়, জরুিী 

িাতত্রকালীয় তনিাপদ আশ্রয়, তশïবান্ধব সস্পে/স্থান ইিযাতদ সথবক সেবা গ্রহণ েম্পতকবি িথ্য।  

 

এ োংক্রান্ত িথ্য পিবিী অাংবশ তনম্নতলতখিভাবব সদখাবনা হবলা:  

 

 আথ ব-োমাতজক অবস্থাি িথ্য 

 তশï সুিক্ষা েম্পতকবি িথ্য 

 প্রকল্প সেবা েম্পবকব িথ্য 

 শিবযুি অথ ব েহায়িা েম্পবকব িথ্য 

 তবতভন্ন সেবা েম্পবকব িথ্য 

 অন্যান্য 

 

এই উপ-অধ্যাবয় শিবযুি েহায়িা সপবয়বছ এবাং  ািা পায় নাই এমন উত্তিদািাবদি আথ ব-োমাতজক অবস্থা আবলাচনা কিা 

হবয়বছ স মন-বয়ে, তশক্ষাগি স াগ্যিা, বববাতহক অবস্থা, বেবাবেি স্থান, আবয়ি উৎে, পতিবাবিি সলাকোংখ্যা, বিবমাবন 

মাতেক আয় ও ব্যয় এবাং পূবব বি আয় ইিযাতদ। 
 

তলি তভতত্তক বন্টন 
 

সলখতচত্র ৭.১ এবাং ৭.২ সথবক সদখা  ায়, উপকািবভাগী নািীবদি শিকিা হাি পুরুবষি হাবিি প্রায় তিন গুন। অথ বাৎ নািী 

শিকিা ৭৩.২% এবাং পুরুষ ২৬.৮%। অপিতদবক উপকািবভাগী-নন এমন উত্তিদািাবদি মবধ্য নািী ও পুরুষ োংখ্যা 

৭৮.৬% এবাং ২১.৪%।  

 

 

নািী, ৭৩.২

পুরুষ, 

২৬.৮

ক্ষলখবচে ৭.৪: উপকািশ্লভাগী উত্তিোতাি বলি বভবত্তক

শতকিা হাি

নািী, ৭৮.৬

পুরুষ, ২১.৪

ক্ষলখবচে ৭.৫: উপকািশ্লভাগী নন উত্তিোতাি বলি

বভবত্তক শতকিা হাি
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োিতণ ৭.৫: সজলা  তভতত্তক খানা েদস্যবদি তলি বন্টন (%)  

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি  
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 n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

উত্তিদািাি তলি 

নািী ৮২.৯ 

 

৭৪.৩ 

 

৭৫ 

 

৫০ 

 

৯১.৫ 

 

৯১.৪ 

 

৬৩.৬  ৮৩.৬ 

 

৬৬.৭ 

 

১০০ 

 

৫৫.৮ 

 

৭৩.১ 

 

৭৩.২ 

 

৭৮.৬ 

 
পুরুষ ১৭.১ 

 

২৫.৭ 

 

২৫  ৫০ 

 

৮.৫  ৮.৬ 

 

৩৬.৪ 

 

১৬.৭ 

 

৩৩.৩ 

 

 

- 

৪৪.২ 

 

২৬.৯ 

 

২৬.৮ 

 

২১.৪ 

 সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
 

বয়ে তভতত্তক বন্টন 
 

উপকািবভাগীি বয়বেি বন্টন সলখতচত্র ৭.৬ এ উবেখ কিা হবলা। তচত্র সথবক সদখা  ায়, েববচবয় সবশী োংখ্যক 

উপকািবভাগীবদি (২৮.৯%) বয়ে ৫১ বছি এবাং এি সবশী। তিিীয় অবস্থাবন আবছ ২২.৯% উত্তিদািা  াবদি বয়ে ৩৬-

৪০ বছি। েববচবয় কম োংখ্যক উত্তিদািা (৪.১%) এবদি বয়ে ৩০ বছি এবাং এি কম।   

 

উপকািবভাগী-নন মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক উত্তিদািাি (২২.৯%) বয়ে ৩৬-৪০ বছি। তিিীয় স্থাবন আবছ ১৯.৩ শিাাংশ 

উত্তিদািা  াবদি বয়ে ৫০ বছি এবাং এি সবশী। েববচবয় কম োংখ্যক উত্তিদািাি োংখ্যা ১১.৪ শিাাংশ এবদি বয়ে ৩০ 

বছি এবাং এি কম।   
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≠৩০ িিি ৩১-৩৫ ৩৬-৪০ ৪১-৪৫ ৪৬ -৫০ ৫১≤িিি

ক্ষলখবচে ৭.৬: উত্তিোতাশ্লেি িয়স বভবত্তক শতকিা িন্টন
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 চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্প|51 

 

 
 

োিতণ ৭.৬: সজলা তভতত্তক উত্তিদািাবদি বয়বেি শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

উত্তিদািাি বয়ে 

≠৩০ বছি ২.৯ 

 

১১.৪ 

 

- - ৫.৭ 

 

১৪.৩ 

 

৯.১ 

 

১৬.৭ 

 

৮.৩ 

 

৩৩.৩ 

 

২.৯ 
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৪.১ 

 

১১.৪ 

 ৩১-৩৫ ২৭.১ 
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১৬.৭ 

 

৫.৬ 
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- ১৬.৭ 
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১৮.২ 

 

 

 

২২.৯ 

 
৪১-৪৫ ১২.৯ 

 

১১.৪ 

 

৮.৩ 

 

১৬.৭  ১২.৭ 

 

১৪.৩ 

 

২৭.৩ 

 

৩৩.৩ 

 

২৫.০ 

 

১৬.৭ 

 

 ২২.১ 

 

১৯.২ 

 

১৭.১ 

 

১৬.৪ 

 ৪৬ -৫০ ১৫.৭ 

 

৮.৬ 

 

১৬.৭ 

 

৩৩.৩ 

 

২৩.৯ 

 

১১.৪ 

 

১৮.২ 

 

- ২৫.০ 

 

১৬.৭ 

 

২১.২ 

 

১৯.২ 

 

২০.৪ 

 

১৪.৩ 

 ৫১≤বছি ২২.৯ 

 

 

২.৯  

 

২৫.০ 

 

- ৪০.৮ 

 

২৫.৭ 

 

২৭.৩ 

 

- ২৫.০ 

 

৩৩.৩ 

 

 ২৬.০ 

 

 

২৮.৮ 

 

২৮.৯ 

 

১৯.৩ 

 গড় বয়ে ৪৩.০ ৩৭.৩ ৪৩.০ ৪১.০ ৪৮.১ ৪২.১ ৪৪.৩ ৩৬.৩ ৪৪.৫ ৩৯.৮ ৪৫.৪ ৪৪.৫ ৪৫.৩ ৪১.৪ 

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

তশক্ষাগি স াগ্যিা 

উভয় সশ্রতনি উত্তিদািাবদি তশক্ষাগি স াগ্যিাি িথ্য োিতণ ৭.৩ এ উবেখ কিা হবলা। িথ্য তববেষণ কবি সদখা  ায়,  

োমতগ্রকভাবব উপকািবভাগীবদি অবধ ববকি ও সবশী (৫১.৮%) উত্তিদািা কখবনা স্কুবল  ায়তন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী 

িাংপুবি (৫৬.৩%) এবাং েববচবয় কম খুলনায় (২৭.৩%)। দুই-পঞ্চমাাংবশি সবশী (৪০.৮%) উপকািবভাগীবদি তশক্ষাগি 

স াগ্যিা ৫ম সশ্রতন পাশ।  উপকািবভাগীবদি প্রায় ৩.৯ শিাাংশ অষ্টম সশ্রতন পাশ, ২.৯ শিাাংশ এে.এে.তে পাশ এবাং মাত্র 

০.৪ শিাাংশ এইচ.এে.তে পাশ কবিবছ।  

 

অন্যতদবক, কখবনা স্কুবল  ায়তন এমন উত্তিদািাি োংখ্যা উপকািবভাগীবদি মবধ্য ৫১.৮% এবাং উপকািপায়তন িাবদি মবধ্য 

৪২.১%। উবেখ্য, অষ্টম এবাং িদুধ ব সশ্রতণবি তশক্ষাগি স াগ্যিাি হাি উপকািবভাগীবদি মবধ্য কম। উপকািবভাগীবদি মবধ্য 

৭.২%, অপিতদবক উপকািবভাগী নন এবদি মবধ্য ১৯.৩%।  

োিতণ ৭.৭: সজলা তভতত্তক উত্তিদািাি তশক্ষাগি স াগ্যিাি শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

তশক্ষাগি স াগ্যিা 

প্রাইমাতি স্কুল 

পাশ 

৪১.৪ ৩৪.৩ ৬৬.৭ ৩৩.৩ ৩৬.৬ ৪৫.৭ ৪৫.৫ ৩৩.৩ ৪১.৭ ৫০.০ ৩৯.৪ ৩৬.৫ ৪০.৭ ৩৮.৬ 

অষ্টম সশ্রতন পাশ ১.৪ ১৪.৩ - ১৬.৭ ৪.২ ১৪.৩ ১৮.২ - ১৬.৭ ১৬.৭ ২.৯ ৯.৬ ৩.৯ ১২.৪ 

এে.এে.তে পাশ ১.৪ ২.৯ - - ১.৪ ২.৯ ৯.১ ১৬.৭ ৮.৩ ১৬.৭ ৩.৮ ১.৯ ২.৯ ৩.৩ 

এইচ.এে.তে পাশ - ৫.৭ - ১৬.৭ ১.৪ ২.৯ - ১৬.৭ - - - - ০.৪ ৩.৬ 

কখবনা স্কুবল  ায় 

নাই  

৫৫.৭ ৪২.৯ ৩৩.৩ ৩৩.৩ ৫৬.৩ ৩৪.৩ ২৭.৩ ৩৩.৩ ৩৩.৩ ১৬.৭ ৫২.৯ ৫১.৯ ৫১.৮ ৪২.১ 

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০   ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
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বববাতহক অবস্থাি তথ্য 

 

োমতগ্রকভাবব উপকািবভাগীবদি অবধ ববকি সবশী (৫১.১%) উত্তিদািা তবধবা বা তবপতত্নক। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী তেবলে 

সজলায় (৫৮.৬%) এবাং েববচবয় কম োংখ্যক োিক্ষীিা সজলায় (৩৩.৩%)। অন্যতদবক, দুই-পঞ্চমাাংবশি সবশী (৪১.১%) 

উপকািবভাগীিা বিবমাবন তববাতহি। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী বতিশাল সজলায় (৫৮.৩%), এবাং েববচবয় কম তেবলে 

সজলায় (২৭.১%)। এখাবন উবেখ্য স  তেবলে সজলায় ১৪.৩ শিাাংশ উত্তিদািা িালাকপ্রাি।  

 

অপিতদবক কবরাল গ্রুবপি মবধ্য অবধ বক (৫০%) বিবমাবন তববাতহি। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশীিভাগ বতিশাল সজলায় ১০০ 

শিাাংশ এবাং েববচবয় কম হতবগি সজলায় (২৫%)।  িালাকপ্রাি েববচবয় সবশী খুলনা সজলায় (১৬.৭%), োিতণ-৭.৮।  

 

োিতণ ৭.৮: সজলা তভতত্তক উত্তিদািাবদি বববাতহক অবস্থাি শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

বববাতহক অবস্থা 

অতববাতহি -  -  -  ৯.১  ১৬.৭  ১.০  ১.৪ - 

বিবমাবন তববাতহি ২৭.১ ৮৫.৭ ৫৮.৩ ১০০ ৪৬.৫ ৪০.০ ৪৫.৫ ৫০.০ ৪১.৭ ৬৬.৭ ৪৪.২ ২৫.০ ৪১.১ ৫০.০ 

তবধবা/তবপতত্নক ৫৮.৬ ৮.৬ ৪১.৭ - ৪৯.৩ ৫৪.৩ ৩৬.৪ ৩৩.৩ ৩৩.৩ ৩৩.৩ ৫১.৯ ৭১.২ ৫১.১ ৪৫.০ 

িালাকপ্রাি ১৪.৩ ৫.৭ - - ৪.২ ৫.৮ ৯.১ ১৬.৭ ৮.৩ - ২.৯ ৩.৮ ৬.৪ ৫.০ 

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

উত্তিদািাি বেবাবেি স্থান েম্পবকব িথ্য 

 

উত্তিদািাি বেবাবেি স্থান োিতণ ৭.৯ এ উবেখ কিা হবলা। উপকািবভাগীবদি তিন-পঞ্চমাাংবশি সবশী (৬৪.৪%) ভাড়া 

বাতড়বি বেবাে কবি। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী তেবলে ও হতবগি সজলায় (১০০%)। িথ্য োংগ্রবহি েময় এলাকা পতিদশ বণ 

এবাং দলীয় আবলাচনায় জানা  ায়, এিা েকবলই চা বাগাবনি শ্রতমক। বাগাবনি মাতলক এবদি জন্য থাকাি ব্যবস্থা কবিবছ। 

োমান্য তকছু অবথ বি তবতনমবয় (তবদুযি তবল েহ) মাতলকবদি সদয়া র্বিই বাে কবি। এক-তৃিীয়াাংবশি সবশী োংখ্যক 

উপকািবভাগী তনজ বাতড়বি বাে কবি। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক িাংপুি সজলায় (৯৫.৭%) এবাং েববচবয় কম 

বতিশাল সজলায় (৬৬.৭%)। এখাবন উবেখ্য স  বতস্তবি বেবােকািীি োংখ্যা সবশী (১৬.৭%) বতিশাল সজলায়।  

 

অপিতদবক কবরাল গ্রুবপি েববচবয় সবশী ভাড়া বাতড়বি বেবাে কবি (৬৫.৭%)। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যা 

(১০০%)তেবলে এবাং হতবগি সজলায় । প্রায় এক-তৃিীয়াাংশ (৩২.১%) উত্তিদািা তনজ বাতড়বি বেবাে কবি। এই োংখ্যা  

েববচবয় সবশী িাংপুি সজলায় (৯৭.১%), এবাং েববচবয় কম খুলনা সজলায় (৮৩.৩%) ।    

 

 

 

 

 

  
 



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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োিতন ৭.৯: সজলা তভতত্তক উত্তিদািাি বেবাবেি স্থাবনি শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

বেবাবেি স্থান 

িাস্তায় - - - -      - ১.১  ০.৪  

বতস্তবি - - ১৬.৭ ১০০  ২.৯  ১৬.৭  - - ১.৯ ০.৭ ২.২ 

তনজ বাড়ী - - ৬৬.৭ - ৯৫.৭ ৯৭.১ ৯০.৯ ৮৩.৩ ৯১.৭ ১০০ ১.০ - ৩৪.৫ ৩২.১ 

ভাড়া বাড়ী ১০০ ১০০ ১৬.৭ - ৪.৩ - ৯.১ - ৮.৩ - ৯৯.০ ৯৮.১ ৬৪.৪ ৬৫.৭ 

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

উত্তিদািাি গড় েন্তান োংখ্যা 

 

সলখতচত্র ও োিতণ সথবক সদখা  ায়, োমতগ্রকভাবব উপকািবভাগীবদি গড় েন্তান োংখ্যা উপকািবভাগী নন এবদি গড় েন্তান 

োংখ্যাি সচবয় সবশী অথ বাৎ উপকািবভাগীবদি (জীতবি) েন্তাবনি গড় ৩ জন এবাং উপকািবভাগী নন এবদি গড় েন্তান োংখ্যা 

২.৭৬ জন। গড় েন্তান োংখ্যা েববচবয় সবশী বতিশাল সজলায় (৩.৯২ জন) এবাং েববচবয় কম োিক্ষীিায় (১.৯২ জন) । 

েববচবয় সবশী োংখ্যক উত্তিদািাবদি (৪৬.৮%) েন্তান োংখ্যা ৩-৪ জন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক (৫৩.৪%) 

উপকািবভাগী হতবগি সজলায় এবাং েববচবয় কম োিক্ষীিা সজলায় (২৫%) । দুই-পঞ্চমাাংবশি সচবয় কম োংখ্যক 

উত্তিদািাি (৩৯.৬%) েন্তান োংখ্যা ২ জন এবাং এি কম। এবদি মবধ্য সবশী োংখ্যক খুলনা সজলায় (৭২.৭%) এবাং েববচবয় 

কম বতিশাল সজলায় (৩৩.৩%)। 

 

উপকািবভাগী নন, এবদি েববচবয় সবশী োংখ্যক উত্তিদািাবদি েন্তান োংখ্যা ৩-৪জন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক 

(৫৭.১%) তেবলে সজলায়। েববচবয় কম োংখ্যক িাংপুি সজলায় (৩৭.১%)। সজলা তভতত্তক েববচবয় সবশী োংখ্যক (৫ এবাং 

এি সবশী) েন্তান িাংপুি সজলায় (২৪.৩%) উপকািবভাগীবদি  মাবঝ। এবাং তিিীয় স্থাবন আবছ তেবলে সজলা (১৪.৩%)। 

উপকািবভাগী নন, এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক োিক্ষীিা সজলায় (১৬.৭%)।  
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বসশ্ললট িবিশাল িংপুি খুলনা সাতেীিা হবিগঞ্জ

বচে ৭.৭: উত্তিোতাশ্লেি গি সন্তান সংখ্যা
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বিবমাবন পতিবাবিি মাতেক আয়  

 

উপকািবভাগীবদি পতিবাবিি মাতেক আয় োিতণ ৯.১১ উবেখ কিা হবলা। োিতণ সথবক সদখা  ায় স  উপকািবভাগীবদি 

পতিবাবিি মাতেক গড় আয় হবলা ৭,১৯৩ োকা। অন্যতদবক উপকািবভাগী নয় এমন পতিবাবিি মাতেক গড় আয় ৬,৩২৬ 

োকা। অথ বাৎ উপকািবভাগী পতিবাবিি গড় মাতেক আয় ৭১৯৩-৬৩২৬ বা ৮৬৭ োকা (১৩.৭%) সবশী। উপকািবভাগী 

পতিবাবিি গড় আয় েববচবয় সবশী ৮,০৫৭ োকা িাংপুি সজলায় এবাং েববচবয় কম খুলন সজলায়-৫৫০১ োকা। উপকািবভাগী-

নন এমন পতিবাবিি েববচবয় সবশী গড় আয় খুলনা সজলায়-৭,৯১৬ োকা এবাং েববচবয় কম গড় আয় িাংপুি সজলায়-৫,৯৪২ 

োকা।  
 

োিতণ ৭.১১: সজলা তভতত্তক উত্তিদািা পতিবাবিি মাতেক আয় অনু ায়ী শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

পতিবাবিি মাতেক আয় 

≠৩০০০ োকা ১.৪ -  - ৭.০ ২০.০  -  ১৬.৭ ১.৯ ৯.৬ ২.৯ ৯.৩ 

৩০০১-৫০০০ ৪১.৪ ২৮.৬ ১৬.৭ ১৬.৭ ২১.১ ৩১.৪ ৫৪.৫ ৩৩.৩ ৫০.০ - ৩৫.৬ ৫৩.৮ ৩৩.৯ ৩৭.১ 

৫০০১-৮০০০ ৩২.৯ ৫১.৪ ২৫.০ ৫০.০ ৩১.০ ১৭.১ ৪৫.৫ ১৬.৭ ৫০.০ ৩৩.৩ ৩২.৭ ১১.৫ ৩৩.২ ২৫.৭ 

৮০০১-১০০০০ ১২.৯ ১৭.১ ৫০.০ ৩৩.৩ ২২.৫ ২২.৯  ৩৩.৩  ৫০.০ ১২.৫ ৯.৬ ১৫.৭ ১৮.৬ 

≤১০০০১োকা ১১.৪ ২.৯ ৮.৩ - ১৮.৩ ৮.৬  ১৬.৭  - ১৭.৩ ১৫.৪ ১৪.৩ ৯.৩ 

গড় আয় ৬৪৯৯ ৬৬৪৪ ৮০৪১ ৭৩৫০ ৮০৫৭ ৫৯৪২ ৫৫০১ ৭৯১৬ ৫৭৮৩ ৬৬৫০ ৭৩৯৪ ৬০২৯ ৭১৯৩ ৬৩২৬ 

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
 

বিবমাবন পতিবাবিি মাতেক ব্যয় 
 

উপকািবভাগী পতিবাবিি মাতেক গড় ব্যয় হবলা ৬,০৮১ োকা। অন্যতদবক উপকািবভাগী নয় এমন পতিবাবিি মাতেক গড় 

ব্যয় ৫,৪৮১ োকা। উপকািবভাগী পতিবাবিি ব্যয় সজলা তভতত্তক বন্টন সথবক সদখা  ায় স  েববচবয় সবশী গড় ব্যয়-৭,৩৭৫ 

োকা এবাং েববচবয় কম গড় ব্যয়  খুলনা সজলায়-৫,৩৬৪ োকা। উপকািবভাগী নয় এমন পতিবাবিি গড় ব্যয় েববচবয় সবশী 

বতিশাল সজলায়-৭,২২৭ োকা এবাং েববচবয় কম গড় ব্যয় হতবগি  সজলায় (৪,৮১৬ োকা)।  

োিতণ ৭.১২: সজলা তভতত্তক উত্তিদািা পতিবাবিি মাতেক ব্যবয়ি শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

পতিবাবিি মাতেক ব্যয় 

≠৩০০০ োকা ১৮.৬ -  - ৯.৯ ৩৭.১ - ১৬.৭ - ১৬.৭ ১২.৫ ৪০.৪ ১১.৮ ২৫.৭ 

৩০০১-৫০০০ ৩২.৯ ২৮.৬ ১৬.৭ ১৬.৭ ৩৩.৮ ১১.৪ ৪৫.৫ - ৪১.৭ - ৩১.৭ ২৫.০ ৩২.৯ ২০.০ 

৫০০১-৮০০০ ৩৪.৩ ৫৭.১ ৪১.৭ ৬৬.৭ ৪৩.৭ ৩৭.১ ৫৪.৫ ৬৬.৭ ৫৮.৩ ৬৬.৭ ৩৯.৪ ১৯.২ ৪০.৭ ৩৯.৩ 

৮০০১-১০০০০ ১০.০ ১৪.৩ ৪১.৭ ১৬.৭ ৭.০ ৮.৬  -  ১৬.৭ ৯.৬ ১১.৫ ৯.৬ ১২.৪ 

≤১০০০১োকা ৪.৩ - - - ৫.৭ ৫.৭  ১৬.৭   ৬.৭ ৩.৮ ৫.০ ২.৬ 

গড় ব্যয় ৫৫৯৬ ৬১৮৪ ৭৩৭৫ ৭২২৭ ৫৯৮৬ ৫১৫০ ৫৩৬৪ ৬৫৮৩ ৫৪৫৮ ৬২২৫ ৬৪৭২ ৪৮১৬ ৬০৮১ ৫৪৮১ 

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
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তশïি োবথ উত্তিদািাি েম্পকব 

 

িথ্য সথবক সদখা  ায় েববচবয় সবশী উত্তিদািা ববলবছন িাবদি তশশু/সপাষ্য মাবয়বদি োবথ বাে কবি। মাবয়ি োবথ বেবাে 

কবি এই হাি েববচবয় সবশী তেবলে সজলায় (৮১.৪%) এবাং েববচবয় কম িাংপুি সজলায়-৪৫.৫%। উপকাি পায়তন এমন 

পতিবাবিি তশশুিা প্রায় ৭০.৮% মাবয়ি োবথ বাে কবি; এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োিক্ষীিা সজলায় এবাং েববচবয় কম 

বতিশাল সজলায় ৪৯.৪%।  
 

োিতণ ৭.১৪: সজলা তভতত্তক উত্তিদািা তশïি োবথ েম্পকব অনু ায়ী শিকিা বন্টন   

 

 

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 
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সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

তশïটিি োবথ েম্পকব 

মা ৮১.৪ ৭৪.৩ ৬৬.৭ ৪৯.৮ ৫৩.৫ ৭৯.৪ ৪৫.৫ ৬৬.৭ ৫০.০ ৮৩.৩ ৪৯.০ ৬৪.০ ৫৮.৯ ৭০.৮ 

মা-বাবা ১৪.৩ ২৫.৭ ১৬.৭ ৫১.২ ৭.০ ৫.৯ ২৭.৩ ৩৩.৩ ২৫.০ ৩৩.৩ ৩৫.৬ ২৪.০ ২১.৪ ২০.৪ 

অতভভাবক ৪.৩  -  ৩৮.০ ১৪.৭ -  -  ১৫.৪ ১২.০ ১৬.৪ ৮.৮ 

দাদা/দাতদ -  ১৬.৭  ১.৪  ২৭.৩  ২৫.০  -  ৩.২  

সমাে (%) ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

 

প্রকল্প সথবক েহব াগীিাি িথ্য  

প্রকল্প সথবক স  েকল েহব াগীিা সপবয়বছ িা োিতণ ৭.১৫ সদখাবনা হবলা। এখাবন েবাই শিবযুি অথ ব েহায়িা সপবয়বছ। 

িথ্য তববেষণ কবি সদখা  ায় স  ৯৫.৪ শিাাংশ উত্তিদািা ঋবণি তিনটি তকতস্ত সপবয়বছ। অপিতদবক ২.৯ শিাাংশ উত্তিদািা 

মাত্র প্রথম তকতস্ত এবাং ১.৮ শিাাংশ ১ম ও ২য় তকতস্ত সপবয়বছ। এিা সকউই তৃিীয় তকতস্ত পায় তন।  

 

ঋবণি েকল তকতস্ত পায়তন সকন এমন প্রবশ্নি উত্তবি অবধ ববকি সবশী োংখ্যক উত্তিদািা (৫২.৪%) স্বীকাি কবিবছ স  তশïসক 

তববয় তদবয়তছ িাই পিবিী সকান তকতস্ত পাইতন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী হতবগি সজলায় (৬৬.৭%) এবাং েববচবয় কম 

িাংপুি সজলায় (৩৩.৩%)। অপিতদবক, অবধ ববকি কম োংখ্যক উত্তিদািা (৪৭.৩%) ববলবছ তশï পড়াশুনা কবিতন িাই 

েকল তকতস্ত পাইতন। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী িাংপুি সজলায় (৬৬.৭%) এবাং েববচবয় কম হতবগি সজলায় (৩৩.৩%)।  

 

োিতণ ৭.১৬: সজলা তভতত্তক উত্তিদািা পতিবাি প্রকল্প সথবক সেবা গ্রহবনি শিকিা বন্টন   

 

সূচক 

সজলা  সমাে 

তেবলে বতিশাল িাংপুি খুলনা োিক্ষীিা হতবগি 

% োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা % োংখ্যা 

সমাে (n) n=৭০ n=৩৫ n=১২ n=৬ n=৭১ n=৩৫ n=১১ n=৬ n=১২ n=৬ n=১০৪ n=৫২ n=২৮০ n=১৪০ 

সেবাি ধিণ 

শিবযুি অথ ব েহায়িা  ১০০  ১০০  ১০০  ১০০  ১০০  ১০০  ১০০  

তকতস্তি পতিমান 

প্রথম তকতস্ত ৪.৩ ৩ -  ৪.২ ৩ -  -  ১.৯ ২ ২.৯ ৮ 

২য় তকতস্ত ৫.৭ ৪ -  -  -  -  ১.০ ১ ১.৮ ৫ 

৩য় তকতস্ত  ৯০.০ ৬৩ ১০০ ১২ ৯৫.৮ ৬৮ ১০০ ১১ ১০০ ১২ ৯৭.১ ১০১ ৯৫.৪ ২৬৭ 
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সমাে (%) ১০০ ৭০ ১০০ ১২ ১০০ ৭১ ১০০ ১১ ১০০ ১২ ১০০ ১০৪ ১০০ ২৮০ 

েকল তকতস্ত না পাওয়াি কািণ 

তশïসক তববয় 

তদবয়তছ 

৫৭.১ ৪   ৩৩.৩ ১     ৬৬.৭ ২ ৫২.৪ ৭ 

তশï পড়াশুনা 

কিবছ না  

৪২.৯ ৩   ৬৬.৭ ২     ৩৩.৩ ১ ৪৭.৬ ৬ 

সমাে ১০০.০ ৭ ১০০.০  ১০০.০ ৩     ১০০.০ ৩ ১০০.০ ১৩ 

 

অথ ব েহায়িা পায়তন তকন্তু অন্যান্য সেবা সপবয়বছ 

 

এই উপ-অধ্যাবয় স  েকল উত্তিদািা তবতভন্ন ধিবনি সেবা (তিআইতে, উম্মুি তবদ্যালয়, তশïবান্ধব সকবন্দ্রি সেবা এবাং জরুতি 

িাতত্রকাতলন আশ্রয়) সপবয়বছ এবাং  ািা সকান সেবা পায় নাই িাবদি আথ ব-োমাতজক অবস্থাি আবলাচনা কিা হবয়বছ স মন-

বয়ে, তশক্ষাগি স াগ্যিা, বববাতহক অবস্থা, বেবাবেি স্থান, আবয়ি উৎে, পতিবাবিি সলাকোংখ্যা, বিবমাবন মাতেক আয় ও 

ব্যয় এবাং পূবব বি আয় ইিযাতদ। 
 

তলি তভতত্তক বন্টন: 
 

সলখতচত্র ৭.১০ ও ৭.১১ সথবক সদখা  ায়, উপকািবভাগীবদি মবধ্য েববচবয় সবশী নািী (৯২.৭%) এবাং পুরুষ মাত্র ৭.৩ 

শিাাংশ। সজলা অনু ায়ী েববচবয় সবশী পুরুষ উপকািবভাগী বতিশাল সজলায় (১০০%) এবাং নািী চট্রগ্রাম সজলায় (২১.৪%)। 

েববচবয় কম উত্তিদািা চট্রগ্রাম সজলায় (৭৮.৬%)। অন্যতদবক, কবরাল গ্রুবপি মবধ্য সবশী উত্তিদািা (৮৭.৫%) নািী এবাং 

মাত্র ১২.৫ শিাাংশ পুরুষ। সজলা অনু ায়ী েববচবয় সবশী পুরুষ উপকািবভাগী নন বতিশাল সজলায় (১০০%) এবাং েববচবয় 

কম ঢাকা সজলায় (৩.০%)। েববচবয় কম উত্তিদািা ঢাকা সজলায় (৮১.৭%)। (োিতন ৭.১)।  

 

বববাতহক অবস্থা  

উপকািবভাগী উত্তিদািাি বয়বেি বন্টন সলখতচত্র ২ এ সদখাবনা হবলা। সলখতচত্র সথবক সদখা  ায়, সবশী উপকািবভাগীবদি 

প্রায় এক তৃিীয়াাংবশি (২৮.৯) বয়ে ৫১ বছি এবাং এি সবশী। এবদি মবধ্য তিিীয় স্থাবন আবছ ২২.৯ শিাাংশ উত্তিদািা 

 াবদি বয়ে ৩৬-৪০ বছি। েববচবয় কম োংখ্যক উত্তিদািাি (৪.১%) বয়ে ৩০ বছি এবাং এি কম।   

 

কবরাল গ্রুবপি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক উত্তিদািাি (২২.৯%) বয়ে ৩৬-৪০ বছি। তিিীয় স্থাবন আবছ ১৯.৩ শিাাংশ 

উত্তিদািা  াবদি বয়ে ৫০ বছি এবাং এি সবশী। েববচবয় কম োংখ্যক উত্তিদািাি োংখ্যা ১১.৪ শিাাংশ এবাং এবদি বয়ে 

৩০ বছি এবাং এি কম।   

 

 

মহিলা, 

92.7

পুরুষ, 

7.3

ক্ষলখবচে ৭.১০: উপকািশ্লভাগী নািী ও পুরুষ

উত্তি োতাি অনুপাত

মবহলা

৮৭.৫

পুরুষ, 

১২.৫

ক্ষলখবচে ৭.১১: উপকািশ্লভাগী নন এমন

নািী ও পুরুষ উত্তিোতাি অনুপাত
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োিতণ ৭.১৮ সজলা অনু ায়ী বয়ে তভতত্তক উত্তিদািা েদস্যবদি বন্টন (%)  

চলক তবভাগীয় শহি েব ববমাে 

ঢাকা চট্রগ্রাম বতিশাল 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী নন উপকািবভাগী উপকািবভাগী নন উপকািবভাগী উপকািবভাগী নন উপকািবভাগী উপকািবভাগী নন 

সমাে (n) n=231 n=115 n=98 n=49 n=55 n=28 n=384 n=192 

উত্তিদািাবদি বয়বেি িথ্য 

≠৩০ বছি 00 5.2 

 

2.0 

 

    2.0 

 

00 3.6 

 

0.5 

 

4.2 

 ৩১-৩৫ 3.5 

 

13.0 

 

14.3 

 

6.1 

 

12.7 

 

25.0 

 

7.6 

 

13.0 

 ৩৬-৪০ 10.4 

 

17.4 

 

12.2 

 

18.4 

 

14.5 

 

14.3 

 

11.5 

 

17.2 

 ৪১-৪৫ 17.3 

 

20.9 

 

15.3 

 

26.5 

 

25.5 

 

25.0 

 

18.0 

 

22.9 

 ৪৬ -৫০ 68.8 

 

43.5 

 

56.1 

 

46.9 

 

47.3 

 

32.1 

 

62.5 

 

42.7 

 সমাে ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

তশï সুিক্ষা তবষবয় িথ্য   

উত্তিদািাি েন্তান/সপাবষ্যি পড়াশুনা, তশïশ্রম ও বাল্যতববাহ তভতত্তক শিকিা বন্টন োিতণ ৭.১৯ সদখাবনা হবলা। োিতণ 

সথবক সদখা  ায়, অবধ ববকি সবশী োংখ্যক (৬৬.৮%) ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য বিবমাবন পড়াশুনা কিবছ। এবদি মবধ্য 

েববচবয় সবশী বতিশাল তবভাগীয় তেটিবি (৭১.৬%) এবাং েববচবয় কম ঢাকা তবভাগীয় তেটিবি (৬৩.৫০%)।  

পুনিায়, সবশী োংখ্যক (৬৬.৫%) ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য বিবমাবন তশïশ্রবম তনযুি নাই। এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী 

োংখ্যক বতিশাল সজলায় (৭৫.৪%) এবাং েববচবয় কম ঢাকায় (৬১.৩%)।  

অপিতদবক, েববচবয় সবশী োংখ্যক উপকািবভাগী ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য বিবমাবন অতববাতহি (৬৯.১%), এবদি মবধ্য 

েববচবয় সবশী োংখ্যক বতিশাল তবভাগীয় শহবি (৭১.১%) এবাং েববচবয় কম চট্রগ্রাম তবভাগীয় শহবি (৬৭.৫%)।  

োিতণ ৭.১৯: সজলা তভতত্তক উত্তিদািাি েন্তান/সপাষ্য পড়াশুনা, তশïশ্রম ও বাল্যতববাহ তভতত্তক শিকিা বন্টন 

চলক তবভাগীয় শহি েব ববমাে 

ঢাকা চট্রগ্রাম বতিশাল 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

সমাে (n) n=231 n=115 n=98 n=49 n=55 n=28 n=384 n=192 

পড়াশুনাি িথ্য 

বিবমাবন তবদ্যালবয়  ায় ৬৫.১ ৫৩.৩ ৬৩.৫ ৫৬.৪ ৭১.৬ ৫৮.৩ ৬৬.৮ ৫৬.০ 

  বিবমাবন তবদ্যালবয়  ায় না ৩৪.৯ ৪৬.৭ ৩৬.৫ ৪৩.৬ ২৮.৪ ৪১.৭ ৩২.২ ৪৪.০ 

তশïশ্রম েম্পবকব িথ্য 

বিবমাবন তশïশ্রবম তনবয়াতজি নাই  ৬১.৩ ৫৭.৪ ৬২.৭ ৫৬.৫ ৭৫.৪ ৬৮.১ ৬৬.৫ ৬০.৬ 

  বিবমাবন তশïশ্রবম তনবয়াতজি 

আবছ 

৩৮.৯ ৪২,৬ ৩৭.৩ ৪৩.৫ ২৪.৬ ৩১.৯ ৩৩.৫ ৩৯.৪ 

বাল্যতববাহ 

  বাল্যতববাহ হয় নাই  ৬৮.৭ ৬১.৮ ৬৭.৫ ৬০.৬ ৭১.১ ৬৪.৭ ৬৯.১ ৬২.৩৬ 

  বাল্যতববাহ হবয়বছ ৩১.৩ ৩৮.২ ৩২.৫ ৩৯.৪ ২৮.৯ ৩৫.৩ ৩০.৯ ৩৭.৬৪ 

সমাে ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
  

 প্রকল্প সথবক সেবা গ্রহবণি িথ্য 

উপকািবভাগী উত্তিদািাি েন্তান/সপাষ্যবদি সেবা প্রতিষ্ঠান সথবক কী কী ধিবণি সেবা সপবয়বছ িাি িথ্য োিতণ ৭.২০ 

সদখাবনা হবলা। শিভাগ উত্তিদািা ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য পড়াশুনা কবিবছ, জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা গ্রহণ কবিবছ, 

তবশ্রাম ও তববনাদন সেবা সপবয়বছ। অন্যতদবক, অবধ ববকি সবশী োংখ্যক উত্তিদািা (৬৮.২%) ববলবছন িাবদি তশïিা মবনা-

োমাতজক কাউবিতলাং সেবা সপবয়বছ।  এবদি মবধ্য েববচবয় সবশী োংখ্যক বতিশাল তবভাগীয় তেটিবি (৭৮.২%) এবাং 
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েববচবয় কম চট্রগ্রাম তবভাগীয় তেটিবি (৫৯.৩%)। অপিতদবক, অবধ ববকি সবশী (৫৯.৬%) উত্তিদািা স্বীকাি কবিবছন স  

িাবদি েন্তান/সপাষ্য স্বাস্থয সেবা সপবয়বছ। এই হাি েববচবয় সবশী বতিশাবল (৬৯.৬%) এবাং েববচবয় কম চট্রগ্রাবম 

(৫৩.৬%)। উপকািবভাগী নন এমন উত্তিদািািা ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য এনতজও তবদ্যালবয় পড়াশুনা কবিবছ 

(৪৯.১%) এবাং ২০.০% জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা সপবয়বছ। শিভাগ ববলবছ িাবদি তশïিা তবশ্রাম ও তববনাদন এবাং 

কাউতিতলাং সেবা পায় নাই। মাত্র ১০.৮% ববলবছ িাবদি েন্তাবনি জন্মতনবন্ধন হবয়বছ।   

োিতণ ৭.২০: সজলা অনু ায়ী সেবা সকন্দ্র সথবক সেবা গ্রহণ তভতত্তক শিকিা বন্টন 

চলক তবভাগীয় শহি েব ববমাে 

ঢাকা চট্রগ্রাম বতিশাল 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

সমাে (n) n=231 n=115 n=98 n=49 n=55 n=28 n=384 n=192 

তিআইতে, উম্মিু তবদ্যালয়, জরুিী িাতত্রকালীন আশ্রয় সকন্দ্র সথবক সেবা েম্পবকব িথ্য 

তশক্ষা ১০০ ৪৭.৯ ১০০ ৪৮.২ ১০০ ৫১.৩ ১০০ ৪৯.১ 

তবনামূবল্য স্বাস্থয সেবা ৫৫.৭ ১৭.৬ ৫৩.৫ ১৯.২ ৬৯.৬ ২৩.৩ ৫৯.৬ ২০.০ 

জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষা ১০০ ১৭.৭ ১০০ ২১.৩ ১০০ ২২.৯ ১০০ ২০.৬ 

কাউবিতলাং ৬৭.১ - ৫৯.৩ - ৭৮.২ - ৬৮.২ - 

তবনামূবল্য খাবাি ৩২.৩ - ২৭.৫ - ৪১.৬ - ৩৩.১ - 

তবশ্রাম ১০০ - ১০০ - ১০০ - ১০০ - 

তববনাদন ১০০ ২১.৩ ১০০ ১৯.৮ ১০০ ২৩.৮ ১০০ ২১.৬ 

জন্মতনবন্ধন ২৩.২ ৯.২ ২৯.৫ ১০.৩ ২১.৩ ১৩.১ ২৪.৭ ১০.৮ 

সমাে ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

সেবা গ্রহবনি  বল প্রভাব েমূহ 

িথ্য সথবক সদখা  ায় স  ৬৬.২% উপকািবভাগী ববলবছন িাবদি েন্তান/সপাষ্য েমবয়েীবদি োবথ চলাব িা কিবি পািবছ। 

তিিীয় েবব বাচ্চ উপকািবভাগী ববলবছন িাবদি েন্তান বিবমাবন পড়াশুনা কিবছ। এি পবিই আবছ  থাক্রবম: েমস্যা সমাকাতবলা 

কিবি পাবি (৬৩.২%); েবচিন হবয়বছ (৫৭.৭%); অপিাধমূলক কাজ সথবক তবিি আবছ (৫৭.৭%); বাল্য তববাহ সথবক 

িক্ষা সপবয়বছ (৫০.১%); পতিবািবক কাবজ েহব াগীিা কিবি পািবছ (৫২.৯%);স ৌন তন বািবনি ভয় নাই (৪০.৭%); 

এবাং মাদক সথবক তবিি আবছ (২৯.৪%)। উপকাি পায়তন এমন পতিবাবিি মবধ্য এই োংখ্যা েববচবয় সবশী বিবমাবন 

পড়াশুনা কিবছ (২৬.৭%) এবাং কম পতিবাবিি েম্মান সববড়বছ ( ৪.৮%)।  

 

োিতণ ৭.২১: সজলা অনু ায়ী উত্তিদািা েন্তান/সপাষ্যি উপি কী কী প্রভাব পবড়বছ িাি শিকিা বন্টন 

চলক তবভাগীয় শহি েব ববমাে 

ঢাকা চট্রগ্রাম বতিশাল 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

উপকািবভাগী উপকািবভাগী  

নন 

সমাে (n) n=231 n=115 n=98 n=49 n=55 n=28 n=384 n=192 

সেবা পাবাি  বল তশïসদি উপি কী কী প্রভাব েম্পবকব িথ্য  

অপিাধমূলক কাজ সথবক তবিি  ৬৭.১ ১৩.৬ ৫৪.৩ ১৪.৬ ৫১.৯ ১৯.৫ ৫৭.৭ ১৫.৯ 

মাদক সথবক তবিি  ৩৯.৩ ১১.২ ২১.৭ ১২.১ ২৭.১ ২১.৩ ২৯.৪ ১৪.৮ 

স ৌন তন বািবনি হ্রাে সপবয়বছ ৪৭.৪ ১৩.৭ ৩১.১ ১১.৬ ৪৩.৫ ১৭.৫ ৪০.৭ ১৪.৩ 

েমস্যা সমাকাতবলা কিবি পাবি ৬৭.৩ ১২.৮ ৬৯.২ ১১.৪ ৫৩.২ ১৮.৬ ৬৩.২ ১৪.২ 

বিবমাবন পড়াশুনা কিবছ ৬৩.৫ ২৩.৩ ৮১.১ ১৯.৫ ৪৭.৪ ৩৭.৩ ৬৪.০ ২৬.৭ 

বাল্য তববাহ সথবক িক্ষা সপবয়বছ ৪৯.৪ ৭.০ ৪৩.৭ ৬.২ ৫৭.২ ১৫.০ ৫০.১ ৯.৪ 

পতিবাবিি েম্মান সববড়বছ ৪৩.৩ ৩.৩ ৪১.২ ৫.১ ৫২.১ ৬.২ ৪৫.৫ ৪.৮ 

েমবয়েীবদি োবথ চলাব িা 

কিবি পািবছ 

৬৪.৩ ১১.১ ৭৭.৮ ১২.২ ৫৬.৪ ২১.১ ৬৬.২ ১৪.৮ 

পতিবািবক কাবজ েহব াগীিা 

কিবি পািবছ 

৫২.২ ২৩.৯ ৪৭.২ ২৭.৯ ৫৯.৩ ৩৭.৩ ৫২.৯ ২৯.৭ 

েবচিন হবয়বছ ৫৭.৪ ১৯.৬ ৪৬.২ ২১.৩ ৬৯.১ ২৯.৫ ৫৭.৭ ৩৭.৬ 

সমাে ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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অষ্টম অোয়  

প বববক্ষণ ও সুপাতিশ 

 

প বববক্ষণেমূহ: 

 প্রকল্প অনুবমাদন: চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্পটি PCAR প্রকবল্পি ধািাবাতহক 

একটি প্রকল্প। PCAR প্রকল্প তিবেম্বি ২০১১ সশষ হবল জানুয়ািী ২০১২ সথবক প্রকল্পটি  াবি শুরু হবি পাবি সে 

ব্যাপাবি ইউতনবে  এি তশï সুিক্ষা তবভাবগি প্রধান েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালবয়ি েতচব মবহাদয়বক অবতহি কবি 

(ref:Unicef/CP/TPP/CAR/RP/2011-02)। ইউতনবে  এি তশï সুিক্ষা তবভাবগি প্রধান েমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালবয়ি েতচব মবহাদয়বক ৭ স ব্রুয়ািী ২০১২ পবত্রি মাধ্যবম কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুবমাদবনি জন্য 

অনুবিাধ কবিন। তকন্তু মন্ত্রণালয় সথবক ২২ সম ২০১২ িাতিবখ প্রকল্পটি অনুবমাদন কিা হয়।  বল জানুয়াতি সথবক 

জুন সমাে ৬ মাে প্রকল্প শুরু হবি তবলম্ব হবয়বছ।   

 

 প্রকবল্পি োংবশাধণ ও অনুবমাদন: প্রকবল্পি কাতিগতি প্রস্তাবনা ও প্রকবল্পি েমাতি প্রতিববদন (PCR-তপতেআি) 

তববেষণ ও প বাবলাচনা কবি সদখা  ায়, মূল টিতপতপ অনু ায়ী প্রাক্কতলি ব্যবয়ি পতিমান তছল ১২৫৪৬.৮০ লক্ষ 

োকা। এি মবধ্য তজওতব’ি পতিমান ৩৯.২৪ লক্ষ োকা এবাং প্রকল্প োহায্য ১২৫০৭.৫৬ লক্ষ োকা। প্রথম 

োংবশাধবনি পি তজওতব ০.৩৫ লক্ষ োকা বৃতদ্ধ কিা হয় এবাং প্রকল্প োহায্য েমপতিমান তছল। তিিীয় োংবশাধবনি 

পি তজওতব অতিতিি ৮.৭ লক্ষ োকা বৃতদ্ধ কিা হয়। প্রকল্পটিি সময়াদ স বহতু ৬ মাে বৃতদ্ধ কিা হবয়বছ, সুিিাাং 

প্রকল্প পতিচালবকি সবিন বাবদ তজওতব ব্যয় বাড়াবনা হবয়বছ। অপিতদবক প্রকল্প োহায্য ৬০৯৭.৯ লক্ষ োকা অথ বাৎ 

৪৮.৬০% োকা হ্রাে কিা হবয়বছ। এখাবন উবেখ্য, প্রকল্পটিি ২য় োংবশাধন অনুবমাদন হয় ২৩ স ব্রয়ািী ২০১৭, 

 া প্রকল্পকালীন েমবয়ি মবধ্য নয়, বতধ বি েমবয় কিা হবয়বছ।  
 

 পাে বনাি এনতজওবদি অথ ব ছাড়কিণ: কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুোবি (পৃ-৩৩) পাে বনাি এনতজও িাবদি 

মাতেক, বত্রমাতেক, ষান্মাতেক এবাং বাৎেতিক আতথ বক ও সভৌি অগ্রগতিি প্রতিববদন তবভাগীয় েমন্বয়কািী ও 

জািীয় প্রকল্প পতিচালক এি তনকে অনুবমাদবনি জন্য জমা তদববন। পিবিীবি, পাে বনাি এনতজও িাবদি তবল 

ভাউচাি আতথ বক েমন্ববয়ি  জন্য ইউতনবে  এ উপস্থাপন কিা হি। তকন্তু তবগি ২০১৩ োবল তবভাগীয় েমন্বয়কািী 

পদটি তবলুি হবাি পি ইউতনবে  েিােতি পাে বনাি এনতজওবদি আতথ বক ব্যয় েমন্বয় কবি থাবক।  
 

 শিবযুি অথ ব েহায়িা: মূল কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনু ায়ী ১১,০০০ তশï পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা 

সদয়াি পতিকল্পনা কিা হয় এবাং সে অনু ায়ী বাবজবে বিাে িাখা হয়। ১ম োংবশাতধি কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা 

অনুোবি এই োংখ্যা বৃতদ্ধ কবি ১৬,০০০ তশï পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা সদয়াি পতিকল্পনা কিা হয়। তকন্তু 

২য় োংবশাধণ অনু ায়ী  মাত্র ৪৩৩৪ তশï পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা সদয়া হয়। সুিিাাং ১১,৬৬৬ জন তশï 

পতিবাি শিবযুি অথ ব েহায়িা সথবক বতঞ্চি হবয়বছ।    
 

 প্রকল্প পতিচালক: জুলাই ২০১২ হবি জুন ২০১৭ প বন্ত সমাে ৬ জন প্রকল্প পতিচালক তনযুি হবয়বছন। এবদি মবধ্য 

একজন তবতভন্ন সময়াবদ তিনবাি দাতয়ত্ব পালন কবিবছন। প্রথম প্রকল্প পতিচালক জুলাই ২০১২ সথবক ২৭ সেবপ্টম্বি 

২০১২ (৩ মাে) প বন্ত দাতয়ত্ব পালন কবিবছন। পিবিীবি অন্য একজন ২৭ সেবপ্টম্বি ২০১২ হবি ৫ নবভম্বি ২০১২ 

(২ মাে) দাতয়ত্ব পালন কবিন। এি পি, প্রথম প্রকল্প পতিচালক পুন:িায় ৫ নবভম্বি ২০১২ দাতয়ত্ব গ্রহণ কবিন এবাং 

৯ সেবপ্টম্বি ২০১৩ প বন্ত দাতয়ত্ব পালন কবিন। তিতন উপেতচব সথবক যুগ্ম েতচবব পদায়ন হন এবাং তৃিীয়বাবিি 

মি স ব্রুয়ািী ২০১৫ প বন্ত দাতয়ত্ব পালন কবিন।  পিবিীবি, একজন প্রকল্প পতিচালক মাত্র ১ মাে দাতয়বত্ব তছবলন। 

েববশষ, প্রকল্প পতিচালক মাচ ব ২০১৫ সথবক জুন ২০১৭ প বন্ত দাতয়বত্ব তছবলন। প্রকল্প পতিচালকগবনি দাতয়ত্ব 

পালবনি েময়কাল তববেষণ কিবল সদখা  ায়, সকান সকান প্রকল্প পতিচালক দাতয়ত্ব পালন কবিবছন: ২ মাে এবাং 

৩ মাে, মবন হয় দাতয়ত্ব গ্রহণ কবি প্রকল্প বাস্তবায়বনি কাজ শুরু কিাি পূবব বই চবল সগবছন। 
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 মতনেতিাং: প্রকবল্পি এলাকা েবিজতমবন পতিদশ ববনি েময় সদখা  ায়, স  েকল উপকািবভাগী নগদ অথ ব 

েহায়িা সপবয়বছ িাবদিবক নগদ অথ ব েহায়িা গ্রহবনি েময় তিনটি শিব সমবন চলাি অিীকাি কিা হবয়তছল 

স মন-তনয়তমি তবদ্যালবয় উপতস্থতি, বাল্যতববাহ না সদয়া এবাং তশïশ্রবম তনবয়াতজি না কিা; প্রকল্প েমাতিি পি 

এ তবষবয় মতনেতিাং এি সকান ব্যবস্থা িাখা হয়তন।   
 

 সোল তি স ান চাইল্ড সহল্পলাইন: অবক্টাবি ২০১৬ সথবক জুন ২০১৭ েমবয় ১০,৭,৪৮১ তশï পতিবািবক সোল তি 

স ান চাইল্ড সহল্পলাইবনি মাধ্যবম তবতভন্ন ধিবণি সেবা সদয়া হবয়বছ। উি কল সেন্টাবি ১০ টি লাইন/চযাবনল 

িবয়বছ। েিকাতি ও োিাতহক ছুটিি তদনেহ ২৪ র্ন্টাই কল সেন্টাবিি কা বক্রম চালু থাবক। সোল তি স ান চাইল্ড 

সহল্পলাইবনি শে ব সকাি-১০৯৮ এি মাধ্যবম বাল্যতববাহ, তশï তশïশ্রম, তশï তন বািন, তশï পাচাি ও তশï অতধকাি 

লাংর্ন োংক্রান্ত িথ্যাতদ োংিক্ষণকিি: তশï অতধকাি ও তশïি োমাতজক সুতবধা তনতিি কিবণি তনতমবত্ত 

োব বক্ষতণকভাবব প্রবয়াজনীয় সেবা ও পিামশ ব প্রদান কিা হবচ্ছ।   

 

 সকে ম্যাবনজবমন্ট: বিবমাবন অন-লাইন সকেম্যাবনজবমন্ট পদ্ধতিি (process) কাজ চলবছ এবাং জুন’১৯ এি 

মবধ্য পূণ বাি কাজ শুরু হবব। সুিিাাং ভতবষ্যবি সকে ম্যাবনজবমন্ট এি আওিায় বাাংলাবদবশি ঝুঁতকপূণ ব সজলাি 

তশïসদি ঝুঁতক ও িাবদি প্রবয়াজন তনরুপণ কবি প্রকল্প প্রস্তাবনা বিিী ও বাস্তবায়ন কিা স বি পাবি। অপিতদবক, 

েমাজবেবা অতধদ িি এি আওিায় তশïসদি তনবয় স েকল কা বক্রম পতিচাতলি হবচ্ছ িা সকে ম্যাবনজবমন্ট এি 

আওিায় আনা স বি পাবি,  বল প্রকল্পগুবলা সুোংগঠিি হবব এবাং নীতি তনধ বািকগন একটি স্থান সথবক েকল 

ধিবণি িথ্য সপবি েক্ষম হববন। প্রকবল্পি ো ল্য, অগ্রগতি এবাং প্রভাব ইিযাতদ তবষবয় অতিদ্রুি িথ্য ও উপাত্ত 

জানবি পািবব।  া একটি প্রতিষ্ঠাতনক রুপ পাবব।  

 

 তবনাখিবচ পড়াশুনাি ব্যবস্থা কিা: প্রকবল্পি আওিায় তশïিা প্রাথতমক তবদ্যালয় েমাি কবি মাধ্যতমক সশ্রতনবি 

ভতিব হবি সগবল ভতিব ত  ও সবিন তদবি হয়  া পতিবাবিি জন্য সবাঝা তহোবব সদখা সদয়।  বল এই েকল তশïিা 

আবাি পড়াশুনা সথবক ঝবি পড়াি েম্ভাবনা সদখা সদবব।  

  

 কাতিগতি তশক্ষাি ব্যবস্থা কিা: স  েকল তশïসদি বয়ে ১৪ বছি বা এি সবশী সে েকল তশïসদি জন্য কাতিগতি 

তশক্ষাি ব্যবস্থা বৃতদ্ধ কিা এবাং কাতিগতি তশক্ষা সশবষ স্বল্প সুবদ ঋবণি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি। একজন কম বকিবাবক 

দাতয়ত্ব সদয়া স বি পাবি ত তন তবতভন্ন োংস্থাি োবথ স াগাব াগ কবি কাতিগতি প্রতশক্ষবণি ব্যবস্থা কিবব এবাং 

ভতবষ্যবি চাকুতিি সুব াগ বিিী কবি তদববন।  

 

 কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা: প্রকবল্পি কাজ েমাি হবাি পি বা প্রকল্প চলাকাতলন েমবয় প্রকল্প কা বক্রম প্রিযাহাি 

কিাি প্রবয়াজন হবল Exit Plan অনুেিণ কবি কিা হয়। প্রকবল্পি Exit Plan প্রকবল্পি প্রস্তাবনা বিিীি েময় কিা 

হয়। এই প্রকল্প প্রস্তাবনায় Exit Plan নাই। অপিতদবক প্রকল্প প্রস্তাবনায় Logframe সনই।  াি মাধ্যবম প্রকবল্পি অগ্রগতি 

ও উপকািবভাগীবদি উপি প্রভাব পতিমাপ কিা  ায়। এ’ছাড়া প্রকল্প শুরুি পূবব ব সবইজলাইন জতিপ ও প্রকল্প েমাি জতিপ 

কিাি পতিকল্পনা কিা হয়তন।  
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সুপাতিশমালা 

 

প্রকবল্পি প্রধান কাজেমূবহি প্রভাব োমতগ্রক েবলিা, দুব বলিা, সুব াগ ও ঝুঁতকেমূহ তববেষণ সশবষ তনম্নতলতখি সুপাতিশমালা 

প্রদান কিা হবলা:    

 

 প্রকল্পটি তশï সুিক্ষাি সক্ষবত্র তববশষ অবদান িাখবছ, তববশষ কবি বাল্যতববাহ, তশïশ্রম ও তবতভন্ন প্রকাি তন বািন হ্রাে 

এবাং তনয়তমি তবদ্যালবয় উপতস্থতি বৃতদ্ধ সপবয়বছ। সুিিাাং কা বক্রবমি ধািাবাতহকিা িক্ষাবথ ব েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

দীর্ ববময়াদী কম বসূচী গ্রহবনি উবদ্যাগ তনবি পাবি;  

 েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউতনবে  এি োবথ আবলাচনাি মাধ্যবম মূল বা োংবশাতধি কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুি 

অনুবমাদন, অতিকািকৃি অথ ব ছাবড়ি ব্যবস্থা এবাং পাে বনাি এনতজওবদি তবলভাউচাি টিতপতপ অনুোবি েমন্বয় কিাি 

ব্যাপাবি উবদ্যাগী ভূতমকা পালন কিবব;  

 প্রকল্পকালীন প্রকল্প পতিচালক তনবয়াগ প্রদান।  তদ িা েম্ভব না হয় িবব তবকল্প তহোবব েহকািী প্রকল্প পতিচালবকি 

‘পদ’ সৃতষ্ট ও তনবয়াবগি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 UNDAF এি আওিাধীন ২০ সজলায় ব্যতিি অন্যান্য সজলাি তশïসদি ঝুঁতক তনরুপন কবি শিবযুি অথ ব েহায়িা বৃতদ্ধ 

কিা প্রবয়াজন। তকতস্তি োকা ১৮ মাবেি পতিববিব ৩৬ মাে প বন্ত প্রদান কিা স বি পাবি; 

 চাইল্ড সহল্পলাইন েমাজবেবা অতধদ িবিি আওিায় সনয়া এবাং িাজস্ব বাবজবেি মাধ্যবম ব্যয় তনব বাহ কিা প্রবয়াজন; 

 েমাজবেবা অতধদ িি তশïসদি তনবয় স  েকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কবি িা সকে ম্যাবনজবমন্ট এি আওিায় এবন ঝুঁতকপূণ ব 

সজলাি তশïসদি ঝুঁতক তনরুপণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা স বি পাবি; 

 প্রকল্পভূি তশïসদি তবনাখিবচ পড়াশুনা কিাি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 শিবযুি অথ ব প্রািবদি প্রতিমাবে অথবা তিন মাে পি পি  বলা-আপ কিা কিা প্রবয়াজন; 

 ভতবষ্যবি এ জািীয় প্রকল্প প্রস্তাবনা বিিীি েময় Exit Plan ও Logframe বিিী কিা এবাং সবইজলাইন ও প্রকল্প সশবষ 

মূল্যায়বনি ব্যবস্থা িাখা; 

 ১৪ বছি বা এি সবশী বয়বেি তশïসদি জন্য কাতিগতি তশক্ষাি ব্যবস্থা বৃতদ্ধ কিা এবাং কাতিগতি তশক্ষা সশবষ স্বল্প সুবদ 

ঋবণি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি; 

 পাে বনাি এনতজওবদি োবথ প্রবিযক বছি চ্যতি কিাি প্রবয়াজন হবল সে ব্যাপাবি পূব বপ্রস্ততি তনবি হবব। এনতজওবদি 

পতিদশ বন পি পতিদশ বন প্রতিববদন পাে বনাি এনতজওবক প্রদান কিাি ব্যবস্থা কিা স বি পাবি;  
 

 

উপোংহাি: বালাবদবশি মি উন্নয়নশীল সদবশ “চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্ররবেকশন ইন বাাংলাবদশ” প্রকল্পটি 

সুতবধাবতঞ্চি, দু:স্থ, অববহতলি, আইবনি োবথ োংর্বষ ব জতড়ি তকাংবা আইবনি োংস্পবশ ব আো তশïসদি সুিক্ষায় তববশষ 

অবদান িাখবছ। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি  বল তশï সুিক্ষায় স  েকল প্রভাব পবড়বছ িা মূল্যায়বনি পাশাপাতশ তবতভন্ন েমস্যা 

ও প্রতিবন্ধকিা তচতিি কিা হবয়বছ। প্রভাব মূল্যায়বনি মাধ্যবম তচতিি েমস্যা েমূহ েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউতনবে  এি 

োবথ আবলাচনাি মাধ্যবম কাতিগতি প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুি অনুবমাদন, অতিকািকৃি অথ ব ছাবড়ি ব্যবস্থা এবাং পাে বনাি 

এনতজওবদি তবলভাউচাি টিতপতপ অনুোবি েমন্বয় কিাি ব্যাপাবি উবদ্যাগী ভূতমকা পালন কিবল মাঠ প বাবয় কাবজি গতি 

আবিা সবশী ত্বিাতন্বি হবব এবাং সবশী োংখ্যক তশïি সুিক্ষা সেবা তনতিি হবব। প্রকল্পটি সেকেই কিবণি লবক্ষয দক্ষ জনবল 

বিিী পাশাপাতশ তনয়তমি মতনেতিাং ও  বলা-আবপি ব্যবস্থা কিা প্রবয়াজন  াবি নগদ অথ ব েহায়িা প্রািিা শিবেমূহ অনুেিণ 

কবি।  বল বালাবদবশি েকল সুতবধা বতঞ্চি তশï সুিক্ষা সেবাি আওিায় আোি সক্ষবত্র প্রকল্পটি তববশষ অবদান িাখবব।   
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‡Km ÷vwW-১ 

gyb ¯̂cœ †`‡L GKRb Av`k©evb ‡mweKv nবাি, gvby‡li †mev 

Kivi Ges Amnvq I `wi`ª gvby‡li cv‡k দাঁড়াবনাি। ¯̂প্ন †`‡L 

†QvU †evb‡K wkwÿZ K‡i wkÿK evbv‡e| gyb, 16 eQ‡ii GK 

evwjKv, wcZv g„Z.  gvCbDwÏb c¨v`v, gvZv- gvnvdzRv †eMg, 

MÖvg-‡÷wWqvg K‡jvbx, WvKNi-ewikvj, _vbv-ewikvj| 

 

gy‡bi evevi মৃতুযি ci gv তিিীয় weevn K‡i| gv I mr evevi  

cwiev‡iB emevm KiwQj Iiv `yB †evb| mr evev webv Kvi‡Y 

Ii gv‡qi mv‡_ cÖvqB SMov KiZ  GgbwK Mv‡q nvZ w`ি| GK 

ch©v‡q Ii mr evev I‡`i fiY‡cvl‡bi `vwqZ¡ bv †bqvi K_v 

Rvbvq| wbiæcvq n‡q Ii gv I‡`i‡K Ni ‡_‡K †ei K‡ি †`q| সজাছনা  iv‡Zi gyb ZLb অমাবস্যাি  gy‡b cwibZ nq| 

wVKvbv nq iv Í̄vq| সরা‡Zi †kIjvi gZ fvm‡Z fvm‡Z GKw`b gyb wVKvbv cvq Wªc-Bb-‡m›Uv‡i (evwjKv )|  

 

†m›Uvi †_‡K wbivc` Avkªq, Lv`¨, wPwKrmv, we‡bv`b, Rxeb `ÿZv cÖwkÿb, KvwiMix cÖwkÿb (‡mjvB), Rb¥ wbeÜb 

I g‡bv-mvgvwRK mnvqZv MÖnb Ki‡Z থা‡K gyb| e¨vwÞó wgkb evwjKv D”P we`¨vj‡q 8g †kÖbx ch©šÍ c‡o‡Q| 

 

gyb Gi mv‡_ KvD‡Ýwjs Kivi GK ch©vসয় bvbv-bvwbi mv‡_ _vKvi AvMÖn cÖKvk Ki‡j Zvi gZvg‡Zi wfwË‡Z 

bvwbi cwievi cÖvK cwi`k©b Kiv nq| bvbv-bvwb `vwqZ¡ wb‡Z AvMÖn cÖKvk K‡ib| 

Gici wkïwU †hb cwiev‡i myiwÿZ _v‡K Zvi Rb¨ GKwU KwgDwbwU †Kqvi KwgwU MVb Kiv nq|  

 

MZ 02/03/2015 ZvwiL wkï gyb‡K cÖK‡íi mgvRKg©x ‡KvZqvwj g‡Wj  _vbvi wWDwU Awdmvi  Gi 

Dcw¯’wZ‡Z wRwWi gva¨‡g Zvi bvwbi  wbKU n¯ÍvšÍi Kiv nq|  

 

gy‡bi cwievi d‡jvAvc K‡i Rvbv hvq, bvbv-bvwbi cwievi LyeB `wi ª̀ Ges bvbv ev‡kui mvwR ˆZix K‡i wewµ 

K‡i RxweKv wbe©vn K‡ib| ‡QvU  gvgv A‡b¨i †`vKv‡b †gvevBj mvwf©wms Gi KvR K‡ib| gy‡bi †jLvcov 

Pjgvb ivLv I Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨ cÖKí †_‡K Zvi bvwb‡K kZ© hy³ A_© mnvqZv †`Iqv nq| cÖKí †_‡K 

cÖvß cÖ_g, wØZxq I Z…Zxq wKw¯Íi UvKv w`‡q ‡QvU gvgv †gvevBj mvwf©wms Gi †`vKvb w`‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 

 

wkï gyb eZ©gv‡b kwn` AvjZvd ¯§„wZ gva¨wgK evwjKv we`¨vjq †_‡K 2019 mv‡j GmGmwm cixÿvq AskMÖnY 

K‡i‡Q|  bvbv-bvwb e„× Ges Amy¯’¨| gvgv cwiev‡ii fiY‡cvlb Gi `vwqZ¡ wb‡q‡Qb| gyb bvbv-bvwbi cwiev‡i 

fvj Av‡Q| 
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‡Km÷vwW-২ 
 

‡gvt †mvnvM, 16 eQi GK ZiæY, wcZv-g„Z ‡gvt gyÝx, gv- kvnxb~i †eMg, MÖvg-Avjxcyi, WvKNi-`kwgbv, _vbv -

`kwgbv, †Rjv- cUzqvLvjx 

 

†mvnv‡Mi evevি g„তুযি ci gv 2q weevn K‡i XvKvq _v‡K| †mvnvM Zvi fvB mn PvPv-PvPxi mv‡_ MÖv‡g _v‡K| †mvnv‡Mi 

†QvU fvB 2q †kÖতন‡Z c‡o| PvPv K…wl KvR K‡ib| †mvnvM Zvi bvbv bvbxi Kv‡Q wKQzw`b _vKvi ci bvbv Zv‡K KvR 

Ki‡Z e‡j, ZvB †m evwo †_‡K KvD‡K wKQz bv e‡j c‡_ P‡j Av‡m|  

 

wkï †mvnvM 14/12/2013 ZvwiL Riæix ivÎxKvjxb AvkÖq†K‡›`ª AšÍ©f‚³ nq|  †m †m›Uvi †_‡K wbivc` Avkªq, Lv`¨, 

wPwKrmv, we‡bv`b, Rxeb `ÿZv cÖwkÿb, g‡bv-mvgvwRK mnvqZv MÖnb 

K‡i‡Q| ‡mvnvM †m›Uv‡i ‡_‡K DØv ‘̄ Av`k© miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q 3q 

†kÖতন ch©šÍ c‡o‡Q |  

 

†mvnvM PvPv-PvPxi mv‡_ _vKvi AvMÖn cÖKvk Ki‡j Zvi gZvg‡Zi wfwË‡Z 

wkïwUi PvPvi cwievi cÖvK cwi`k©b Kiv nq| PvPv-PvPxi †mvnv‡Mi `vwqZ¡ 

wb‡Z AvMÖn cÖKvk K‡ib| 

Gici wkïwU †hb cwiev‡i myiwÿZ _v‡K Zvi Rb¨ GKwU KwgDwbwU †Kqvi 

KwgwU MVb Kiv nq|  

 

MZ 11/05/2016 ZvwiL wkï †mvnvM‡K cÖK‡íi mgvRKg©x `kwgbv _vbvi wWDwU Awdmvi  Gi Dcw ’̄wZ‡Z wRwWi 

gva¨‡g Zvi PvPvi wbKU n Í̄všÍi Kিা হয়|  

 

wkkyi cwievi d‡jvAvc K‡i Rvbv hvq, PvPvi cwievi LyeB `wi`ª Ges †m K…wl KvR K‡i RxweKv wbe©vn K‡i| ZvB 

†mvnv‡Mi †jLvcov Pjgvb ivLv I Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨ cÖKí †_‡K Zvi PvPv‡K kZ© hy³ A_© mnvqZv †`Iqv nq | 

 

cÖKí †_‡K cÖvß cÖ_g I wØZxq wKw Í̄i UvKv w`‡q GKwU Miæ µq K‡i‡Q,  

K…wl Kv‡R e¨q Ges wkïi wkÿvq e¨q Ki‡Q | 3q wKw Í̄i A_©mnvqZv †c‡q 

GKwU wi·v µq K‡i‡Q|  

 

†mvnvM eZ©gv‡b Lvwjmv Lvwj †bQvwiqv `vwLj gv`ªvmvq lô †kÖতন‡Z c‡o| 

wkïi d‡jvAvc Kv‡j wkÿ‡Ki mv‡_ K_v e‡j Rvb‡Z cviv hvq †mvnvM 

†jLvcovq fvj Ges †m wbqwgZ মাদ্রাোয় hvq|  

 

সোহাগ eo n‡q GKRb Av`k©evb wkÿK n‡Z Pvq| 

  



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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সকেস্টাতি-৩ 

  

১৬ বছবিি এক যুবক সবলাল । আবয়ি একো অাংশ পথতশïসদি কল্যাবন দান কিবব, স্বপ্ন সদবখ সবলাল। বিবমাবন সে 

বতিশাল শহবি পতলবেকতনক ইনতস্টটিউে ছাত্র। েমাবজি আি দশো তশïি মি এখন 

স্বপ্ন সদবখ সবলাল। এক েময় স্বপ্ন সদখা ভুবল তগবয়তছল সবলাল। চাইল্ড সেনতেটিভ 

সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) প্রকবল্পি মাধ্যবম আবাি সুন্দি 

আগাতমি স্বপ্ন সদবখ সবলাল।  

সহলাল এি বাড়ী বতিশাল সজলাি বাব্যগি উপবজলাি, মাধবপাশা ইউতনয়ন এি অন্তগ বি 

িহমিপুি গ্রাম। বাবাি নাম িইচ সমাো এবাং মাবয়ি নাম আতমনা সবগম। তিন ভাই 

সবাবনি মবধ্য সহলাল েবাি সছাে। সহলাবলি বাবা কৃতষ কাজ কিবিা। ওি পতিবাি সকান 

মবি দু’সবলা দু মুবঠা সখবয় চবল স ি। বড় দু’সবাবনি তববয় হবয়  ায়। হঠাৎ সকান এক 

অজ্ঞাি সিাবগ সহলাবলি মা আক্রান্ত হবল বতিশাল সমতিবকল কবলবজ ভতিব কিা হয়। 

ওি মাবয়ি তচতকৎোি জন্য ধান চাবষি জতমটুকু তবতক্র কবি সহলাবলি বাবা। তকন্তু সশষ 

িক্ষা হয় না। সহলালবক চাি বছি বয়বে সিবখই ওি মা না স িাি সদবশ চবল  ায়। সহলাবলি বাবা ওি মাবয়ি মৃতুযি মাে 

খাবনক পিই তিিীয় তববয় কবি এবাং সহলালবক সিবখ নতুন স্ত্রীবক তনবয় শহবি পাতড় জমায়। সহলাবলি আশ্রয় হয় িাি বড় 

সবাবনি বাোয়। তকন্তু ঐ স  দতিদ্রিা। সেখাবন ওি সবান এবাং দুলাভাইি মাবঝ েব েময় ঝগড়া সলবগই থাকি। এই অবস্থায় 

দূতব বেহ হবয় পবড় ৭ বছবিি সহলাবলি জীবন। তক কিবব, তক কিা উতচৎ ইিযাতদ সকান তকছুই না সভবব একতদন েকবলি 

অবগাচবি বাবে উবঠ বতিশাল চবল আবে। কাজ সনয় একটি সছাে সহাবেবল থালা সপ্লে সধায়াি। হঠাৎ  একতদন একটি গ্লাে 

সভবি স বল, আি িখবনই শাতিতিক ও মানতেক তন বািন শুরু হয় এবাং অববশবষ িাবক সহাবেল সথবক গলাধাক্কা তদবয় সবি 

কবি সদয়া হয়। চাতিতদবক অন্ধকাি সদখবছ সহলাল। সবশ সিা ভাবলাই তছল দু সবলা সপেপুবি সখবি সিা পািি। সহাবেবলি 

োমবন দাঁতড়বয় কাঁদতছবলা সহলাল, এখন সকাথায়  াবব। এমন েময় কালাম নাবমি এক ৮-৯ বছবিি সছবল ওবক অপিাবজয় 

বাাংলাি “জরুতি িাতত্র কাতলন সেবা সকবন্দ্র” তনবয় আবে। িখন সথবকই বদবল স বি থাবক ওি জীবন।  

অপিাবজয় বাাংলাি আপা ভাইয়াবদি োংস্পবশ ব আোি পি বদবল স বি থাবক ওি জীবন। এখাবন পতিচয় হয় ওি মি অবনক 

তশïসদি োবথ। শুরু হয় পড়াশুনা, সখলাধুলা, ছতব আঁকা, গল্পবলা এবাং একোবথ ঘুমাবি  াওয়া। এভাববই চলবি থাবক 

সহলাবলি জীবন। পড়াশুনাি পাশাপাতশ সহলাবলি কাবছ জানবি চায় ওি পতিবাবি সক সক আবছ এবাং সকাথায় থাবক ইিযাতদ। 

অপিাবজয় বাাংলাি আপা ভাইয়ািা সহলাবলি সবাবনি োবথ স াগাব াগ কবি। হঠাৎ একতদন সহলাল সদখবি পায় িাি বড়ববান  

িাবদিই সকবন্দ্র। সবানবক সদবখ কান্নায় সভবি পবড় সহলাল। সহলাবলি পতিবািবক শিবযুি অথ ব েহায়িা সদয়া হয়। এই 

েহায়িা †_‡K cÖvß cÖ_g I wØZxq wKw Í̄i UvKv w`‡q GKwU Miæ µq K‡i‡Q,  3q wKw Í̄i োকা তদবয় GKwU সেলাই সমতশন 

তকবনবছ এবাং বাতক োকা K…wl Kv‡R e¨q কবিবছ| সহলাল সেলাই সমতশবনি কাজ কবি  া আয় কবি িাি িািা ওি 

পড়াশুনাি খিচ তমবে  ায়। বিবমাবন সহলাল বতিশাল পতলবেকতনক ইনতস্টটিউে এি ১ম ববষ বি ছাত্র।  

 

 

মা মািা  াবাি পি বাবা আবিক 

মতহলাবক তববয় কবি আমাবক 

সছবড় চবল সগবল আতম িাস্তায় 

চবল আতে এবাং িখন সথবকই 

আতম িাস্তাি তশï” এই প্রকল্প 

োহায্যই আমাবক পতিবাবি 

ত তিবয় তদবয়বছ। আতম আবাি 

আমাি সবানবক সপবয়তছ 
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সকেস্টাতি-৪ 

বকশ্লশািী ক্ষমঘলাি এখন হাবসমুখ 

তশï: ক্ষমঘলা    

িয়স: ১৫ িৎসি          

বপতাি নাম: মৃত জাহাংগীি 

মাতাি নাম: ফাইমা ক্ষিগম                                                                                   

   িতেমান ঠিকানা: 

   ক্ষগািি চাকা  

   ওয়াি ে নং-১৮, বসটি কশ্লপ োশ্লিশন, খুলনা 

 

 

                                                                                                               
   

     তশï ক্ষমঘলা ক্ষগািি চাকা ক্ষমইন ক্ষিাি, ১৮নং ওয়াশ্লি েি একটি িবস্তশ্লত ক্ষিাট ভাইসহ োেীি সাশ্লে িসিাস কশ্লি। 

তশïি িািা মৃত জাহাংগীি, মাতা ফাইমা ক্ষিগম। তশïি িািা সাটাবিং বমবিি ক্ষলিাি বিল। একবেন কাজ কিাি সময় তশïি 

িািা হঠাৎ চািতলা ক্ষেশ্লক পশ্লি র্ায় এিং সশ্লি সশ্লি তাি মৃতুয হয়। তখন তশïি িয়স বিল মাে ২ িৎসি ৬ মাস এিং 

ক্ষিাট ভাইশ্লয়ি িয়স ১ িৎসি। িািাি মৃতুযি ৪০ বেন পি তশïি মা ক্ষমঘলা ও ক্ষিাট ভাইশ্লক োেীি কাশ্লি ক্ষিশ্লখ পুণিায় বিশ্লয় 

কশ্লি অন্যে চশ্লল র্ায়। ফশ্লল িাবদি জীববন অন্ধকাি সনবম আবে। তািা মাশ্লয়ি আেি-র্ত্ন ক্ষেশ্লক িবিত হশ্লয় পশ্লি। পিিতীশ্লত 

মা তাশ্লেি আি ক্ষকান ক্ষখোঁজ-খিি ক্ষনয়বন। 

 

       অসহায় ক্ষমঘলা োেীি কাশ্লি িি হশ্লত োশ্লক। োেী মায়া ক্ষিগম এি িয়স প্রায় ৬০িিি।  বৃদ্ধ োেী অশ্লন্যি িাসায় কাজ 

কশ্লি ক্ষমঘলা ও তাি ভাইশ্লক ক্ষকান িকশ্লম আধা ক্ষপট খাইশ্লয় মানুষ কশ্লিশ্লি। েবিদ্রতাি কািশ্লণ োেীি পশ্লে নাতী-নাতনীশ্লেি 

ভিণ-শ্লপাষন ও ক্ষলখাপিা খিচ চালাশ্লনা কষ্টকি হশ্লয় পশ্লিশ্লি। অভাি অনটশ্লনি কািশ্লণ ক্ষলখাপিা শুরু কিশ্লত অশ্লনক ক্ষেবি 

হশ্লয় র্ায় ক্ষমঘলাি। ক্ষকান িকশ্লম ৪ে ে ক্ষশ্রবন পর্ েন্ত পিাি পি তশïি োেীি অসুস্থযতাি কািশ্লণ িন্ধ হশ্লয় র্ায়। 

 

     োেীি শািীবিক অসুস্থযতাি কািশ্লণ ক্ষমঘলাশ্লক ক্ষলখাপিা িন্ধ কশ্লি ক্ষপশ্লটি োশ্লয় অশ্লন্যি িাসা-িাবিশ্লত কাজ কিশ্লত ক্ষর্শ্লত 

হয়। ফশ্লল ক্ষমঘলাি ক্ষলখাপিা কশ্লি িি হওয়াি স্বপ্নটা ক্ষভশ্লি র্ায়। এভাশ্লি চলাি পি ৩ িৎসি পি ক্ষমঘলাি োেী তাশ্লক 

পুণিায় স্কুশ্লল ভবতে কশ্লি ক্ষেয়। তশï ক্লাশ্লশ িি িশ্লল সহপাঠিিা তাশ্লক ক্ষমশ্লন বনশ্লত পাশ্লি না, তাশ্লক নানা িকম কটুবি কশ্লি। 

ফশ্লল ক্ষস প্রায়ই মন ভাি কশ্লি োকশ্লতা। িতেমাশ্লন ক্ষস ৫ম ক্ষশ্রনীশ্লত পশ্লি।  

 

     ক্ষমঘলা ক্ষেখশ্লত ভাশ্ললা হওয়ায় তাশ্লক বিশ্লয়ি প্রস্তাি ক্ষেয় এলাকাি ক্ষলাশ্লকিা, বকন্তু ক্ষমঘলাি োেীি ইচ্ছা তাশ্লক অে িয়শ্লস 

বিশ্লয় বেশ্লি না, ক্ষলখাপিা কিাশ্লি। 

 

ক্ষমঘলাি ক্ষলখাপিাি প্রবত আগ্রহ ক্ষেশ্লখ এলাকাি এক সমাজ ক্ষসিক গফফাি িাবু সমাজশ্লসিা অবধেফতশ্লিি 

বসএসবপবি প্রকশ্লেি মােশ্লম আবে েক সহশ্লর্াবগতাি ব্যিস্থা কশ্লি ক্ষেন। আবে েক সহশ্লর্াবগতা ক্ষপশ্লয় ক্ষমঘলাি হাবিশ্লয় র্াওয়া স্বপ্ন 

পুণিায় বফশ্লি পায়। ক্ষলখাপিা বশশ্লখ িি হশ্লি, বনশ্লজ চাকুিী কশ্লি ক্ষিাট ভাই ও োেীি মুশ্লখ হাবস ফুটাশ্লি এমনটাই তাি 

প্রতযাশা। ক্ষমঘলা িাল্যবিিাহ কিশ্লত চায় না। 

 

 

 



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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সকেস্টাতি-৫ 

তশï উন্নয়ন কেন্দ্র (বালে) যশ ার এ সিএিসিসব প্রেশের আওতায় ের্ মরত িাইশোশিাস্যাল োউসিলর কর্া:মু সিকুর 

রহর্াশনর িািল্য োসহনীর নমুনা কেি স্টাসি:  

Avmv ỳj (QÙbvg) †QvU‡ejv‡Z Zvi gv-evev‡K nvwi‡q‡Q| †m MvBevÜvi my›`iM‡Ä Zvi ‡ev‡bi evwo‡Z _vKZ| 11 

eQi eqmx Avmv`yj GKwU Pzwii gvgjv‡Z Awfhy³ n‡q 2016 mv‡ji †deªæqvix gv‡m wkï Dbœqb †K›`ª (evjK) h‡kvi 

G Av‡m| †m †Kvb †gvevBj b¤̂i ej‡Z cv‡ibv Ges Zvi †ev‡bi evwoi wVKvbv I ej‡Z cv‡ibv| GK eQi ‡cwi‡q 

†M‡jI †KD Zvi ‡LvRu K‡iwb Ges †KvU © †_‡KI †Kvb nvwRiv Av‡mwb| cÖwZôv‡bi mnKvix cwiPvjK wmGmতপwe cÖK‡íi 

mvB‡Kv‡mvm¨vj KvDwÝji †gvt gykwdKzi ingvb wbKU †KmwU nস্তান্তি K‡ib| wZwb GB ‡KmwU দাwqZ¡ cvevi ci 

Avmv ỳ‡ji mv‡_ GKvwaKevi `xN©mgq K_v e‡jb| wZwb Avmv`y‡ji Rb¨ GKwU cwiKíbv cÖbqb K‡ib| Zvi cwiKíbv 

Abyhvqx wZwb AwZ দ্রুি wZbwU KvR m¤úbœ K‡ib| G¸‡jv হবলা- (1) ১ eQ‡ii †ewk mgq ‡Kv‡ে ব bv hvIqvয় †Kv‡U©i 

Kv‡Q nvwজivি ZvwiL †P‡q wPwV সপ্রিণ (2) Avmv ỳ‡ji AvBbMZ mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ wjM¨vj GBW, MvBevÜv‡Z 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ সপÖiY (3) Zvi Awffveকবক Luy‡R †ei Kiv| cÖ_g `yBwU KvR m¤úbœ Kivi ci Z „Zxq Kvসজি 

hLb AMÖMwZi nw”Qjbv ZLb Avmv ỳ‡ji Kv‡Q Zvi GjvKvi GK †g¤̂v‡ii bv‡gi myÎ a‡i Avwg wb‡RB MvBevÜvq 

my›`iM‡Äi njw`MÖvg BDwbq‡b hvB| my›`iM‡Äi mgvR‡mev Awdmvi 2 Rb BDwbqb mgvRKg©x‡K এই Kv‡R mnvqZvi 

Rb¨ সপ্রiY K‡ib| mK‡j wg‡j mvivw`b ‡খাঁজাLywRi K‡i Ae‡k‡l Avmv`y‡ji `yjvfvB‡qi †LuvR cvIqv ‡Mj| Zvi 

†evb I `yjvfvB Avmv ỳ‡ji ‡e u‡P _vKvi K_v ï‡b Avb‡›` †Ku‡` ‡d‡jb, Zvrক্ষwbKfv‡e Avmv`y‡ji mv‡_ Zv‡`i K_v 

eলাবনা  nq| cieZx‡Z miKvix Li‡P AvBbRxex wb‡qv‡Mi gva¨‡g Avmv`y‡ji Rvwg‡bi e¨e ’̄v Kiv nq| 2017 mv‡ji 

25 RyjvB cÖwZôv‡bi GKRb Kg©Pvixi gva¨‡g Rvwgb প্রা Öß Avmv`yj‡K Zvi †evb ỳjvfvB‡qi Kv‡Q nস্তান্তি Kiv nq| 

mvB‡Kvসোশ্যাল KvDwÝji †gvt gykwdKzi ingvb িাি অতভভাববকি োবথ কথা ববল আোদুলবক স্কুবল ভতিব কিাি ব্যবস্থা 

কবিন । Avgiv Zvi my›`i োdj¨ Kvgbv KiwQ|  
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পবিবশষ্ট -২ 

স্থানীয় প বাবয় কম বশালা 
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স্থানীয় প বায় কম বশালা 

স্থানীয় প বাবয় অনুতষ্ঠি কম বশালাি  লা ল প বাবলাচনা:  

সভাপবত: ক্ষমা: জনাব কাজী জাহািীি আলম 

প্রধান অবতবে: সমা: কামরুজ্জামান, মহাপতিচালক (অতিতিি েতচব), আইএমইতি, পতিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বিশ্লশষ অবতবে: জনাব সমাশাি  সহাবেন, পতিচালক, বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ (আইএমইতি), 

স্থান: সেইন্ট বাাংলাবদশ, বতিশাল   

তাবিখ: মাচ ব ২০১৯  

আশ্লয়াজশ্লন: আইএমইবি, পবিকেনা মন্ত্রণালয় 

সহশ্লর্াগীতায়: উন্নয়ন ধািা  

 

অনুষ্ঠান সূবচ 

১০.০০-১০.৩০  : ক্ষিবজশ্লেশন  

১০.৩০-১০.৩৫  : অবতবেশ্লেি আসন গ্রহণ 

১০.৩৫-১০.৪৫  : স্বাগত িিব্য 

১০.৪৫-১১.০০  : কম েশালাি কার্ েক্রম উপস্থাপন 

১১.০০-১১.৩০  : মূল প্রিন্ধ উপস্থাপন 

১১.৩০-১২.৩০  : মুি আশ্ললাচনা 

১২.৩০-১২.৪৫  : প্রধান অবতবেি িিব্য 

১২.৪৫-০১.০০  : সভাপবতি িিব্য    

 

 

চাইল্ড সেনতেটিভ সস্যাশাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক েমাি প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষা  কা বক্রবমি 

(শিব) অনু ায়ী স্থানীয় প বাবয় তবতভন্ন সশ্রতনি সস্টকবহাল্ডািবদি 

তনবয় একটি কম বশালাি আবয়াজন কিা। এই কম বশালাি প্রধান 

উবেশ্য হবচ্ছ তবতভন্ন সশ্রতন ও সপশাি মানুবষি তনকে সথবক েমাি 

প্রকবল্পি প্রভাব েম্পবকব জানা এবাং ভতবষ্যবি কিণীয় শীষ বক 

মিামি গ্রহণ কিা। প্রকবল্পি উবেশ্যবক তবববচনায় সিবখ ৪ মাচ ব 

২০১৯ িাতিখ েকাল ১১ র্টিকায় বতিশালস্থ “সেইন্ট বাাংলাবদশ” 

এি েভা কবক্ষ  স্থানীয় প বাবয় একটি কম বশালাি আবয়াজন কিা 

হয়। উি স্থানীয় প বাবয় কম বশালায় প্রধান অতিতথ  তহোবব 

উপতস্থি তছবলন জনাব সমা: কামরুজ্জামান, মহাপতিচালক 

(অতিতিি েতচব), আইএমইতি, পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তববশষ 

অতিতথ  তহোবব উপতস্থি তছবলন জনাব সমাশাি  সহাবেন, পতিচালক, বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ (আইএমইতি), 

এবাং কম বশালাি েভাপতি তহোবব উপতস্থি তছবলন সেইন্ট বাাংলাবদশ এি তনব বাতহ পতিচালক, জনাব কাজী জাহািীি আলম। 

এ ছাড়া েভায় উপতস্থি তছবলন স্থানীয় জনপ্রতিতনতধ, স্কুল তশক্ষক, সবেিকািী োংস্থা (এনতজও) প্রতিতনতধ, প্রকবল্পি োংতেষ্ট 

কম বকিবা, শিবযুি েহায়িা   গ্রহণকািী তপিামািা/অতভভাবক, পথ তশï ও যুব’িা ইিযাতদ।  
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কম বশালাি শুরুবি পতিত্র সকািআন সথবক সিলাওয়াি কিা 

হয়। কম বশালায় শুবভচ্ছা বিব্য উপস্থাপন কবিন বাস্তবায়ন 

পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ (আইএমইতি) এি পতিচালক 

সমা: সমাশাি  সহাবেন। তিতন িাি বিবব্য চাইল্ড সেনতেটিভ 

সস্যাশাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক েমাি 

প্রকবল্পি পতিতচতি এবাং প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষা কা বক্রবমি 

উবেশ্য ও েমাি কাবজি োংতক্ষি তববিণ উপস্থাপন কবিন।  
 

কম বশালায় বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ 

(আইএমইতি) এি পতিচালক সমা: সমাশাি  সহাবেন চাইল্ড 

সেনতেটিভ সস্যাশাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক েমাি প্রকবল্পি সপ্রক্ষাপে ব্যাখা কবিন। সদবশি সমাে 

জনোংখ্যাি প্রায় ৩৪ শিাাংশ তশïসদি দতিদ্রিাি একটি তববেষণ সথবক সদখা  ায় স , ৪৬ শিাাংশ তশï জািীয় দতিদ্রেীমাি 

নীবচ বাে কবি। ২৩ শিাাংশ তশï অতিদতিদ্রেীমাি নীবচ বাে কবি এবাং ৫৯ শিাাংশ তশï বদতনক ১.০৮ িলাবিি কম (ক্রয় 

ক্ষমিা) আবয় জীবনতনব বাহ কবি। এই েকল দতিদ্র তশïিা অন্যান্য (স্বচ্ছল) তশïসদি তুলনায় স্বাস্থয, পুতষ্ট, তশক্ষা, তবশুদ্ধ 

খাবাি পাতন, পয়:তনস্কাশন, আশ্রয় ও িথ্য -এই ৭ টি অতধকাি সথবক বতঞ্চি হবচ্ছ।  

 

তিতন জানান-এই প্রকবল্পি মূল উবেশ্য তছল- শিবযুি অথ ব েহায়িা, তশïি েহায়িায় সোল তি স ান-চাইল্ড সহল্পলাইন, 

েক্ষমিা বৃতদ্ধ প্রতশক্ষণ প্রদান, অনলাইন সকে ম্যাবনজবমন্ট, তশïসদি তববশষ কবি পথ তশïসদি সেবা প্রদাবনি লবক্ষয ড্রপ-

ইন-সেন্টাি, জরুতি  অবস্থায় িাতত্রকাতলন তনিাপদ আশ্রয়, তশï বান্ধব স্থান এবাং উম্মুি তবদ্যালয় পতিচালনা কিা। তিতন 

আবিা ববলন-আমাবদি “মাননীয় প্রধান মন্ত্রীি হাি ধবি েকল তশï  াবব র্বি”। এই প্রকবল্পি শিবযুি অথ ব েহায়িা সদয়াি 

 বল পতিবািটি আতথ বকভাবব স্বচ্ছল হবব এবাং  বল তশï/সপাষ্যবক তবদ্যালবয় তদবি হবব, তশï শ্রবম সদয়া  াবব না এবাং 

তশï/সপাষ্যবক বাল্যতববাহ সদয়া  াবব না। তিতন েবাইবক ধন্যবাদ তদবয় িাি মূল্যবান বিব্য সশষ কবিন।    

 

 পিামশ বক দবলি েদস্য ও উন্নয়ন ধািাি তনব বাহী প্রধান সমা: োঈদুি িহমান কম বশালা পতিচালনা কবিন। তববশষ অতিতথি 

বিবব্যি পি তবষয় তভতত্তক মুি আবলাচনা শুরু কিা হয়। কম বশালায় উপতস্থি েকবলই স্বি:স্ফুিব অাংশগ্রহণ কবিন। প্রকবল্পি 

ইতিবাচক তদকগুবলা েম্পবকব আবলাচকগবনি মিামি তনবম্ন সদয়া হবলা- 

 উপতস্থি েকবল একমি “চাইল্ড সেনতেটিভ সস্যাশাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব)” শীষ বক েমাি 

প্রকবল্পি শিবযুি অথ ব েহায়িা পাবাি  বল পতিবাবিি আতথ বক স্বচ্ছলিা এবেবছ, তশï/সপাষ্যবক তনয়তমি তবদ্যালবয় 

স বি পািবছ, প্রাইবভে তশক্ষক তদবয়তছ, পুতষ্টকি খাবাি তদবি পািতছ 

 পলাশ নাবম একটি তশï ববলন প্রকল্পটি হবলা “পথ তশïসদি পথ সথবক মূল সরাবিি োবথ অথ বাৎ েভয সলাবকি 

েমাবজি োবথ েম্পৃি কবি” িাই আমিা আজ পতলবেকতনক কবলবজ পড়াশুনা কিতছ 

 যুব’িা ববল “আমিা পূবব ব (প্রকল্প শুরুি আবগ) কথা বলবি পািিাম না এমন তক সকউ খািাপ কথা বলবল প্রতিবাদ 

কিবি পািিাম না তকন্তু এখন কথা বলবি পাতি এবাং প্রতিবাদ কিবি পাতি” আমাবদি জীববন এই ভাবব প্রকবল্পি 

প্রভাব পবড়বছ 

 কম বশালায় উপতস্থি কবয়কজন অতভভাবক ববলন ”পূবব ব আমিা ও ঝুঁতকপূণ ব কাজ কিিাম স মন-ইে ভািা, মাটি 

কাো এবাং িাস্তা সমিামি কিা, তকন্তু বিবমাবন ঐ েকল কাজ সছবড় তদবয়তছ”  

 অপিাবজয় বাাংলাি প্রতিতনতধ স িবদৌতে ববলন-পথ তশïিাই বিবমাবন সকবন্দ্র তশক্ষক তহোবব কাজ কিবছ” এই 

প্রকল্প স  পথতশïসদি জীববনি উপি প্রভাব পবড়বছ এোই িাি প্রমান  

 প্রকবল্পি শিবযুি অথ ব েহায়িাি অথ ব তবতনবয়াগ কিাি  বল উপকািবভাগী পতিবাি কম বমুখী হবয়বছ 

এবাং এি  বল পতিবাবিি আতথ বক স্বচ্ছলিা এবেবছ 
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ভতবষ্যি কম ববকৌশল বিতি কিাি জন্য স  েকল সুপাতিশ কিা হয় িা তনবম্ন সদয়া হবলা- 

 প্রকল্পটি দীর্ ববময়াদী কিা  াবি প্রবিযকটি তশïসক তনবয় আলাদা পতিকল্পনা কিা  ায় 

 ঝুঁতকপূণ ব তশïসদি জন্য শিবযুি অথ ব েহায়িা চালু িাখবি হবব  

 পুন:একত্রীকিণ অথবা শিবযুি অথ ব েহায়িা প্রদানকাতি পতিবািবক তনয়তমি  বলা-আবপি ব্যবস্থা কিবি হবব  

 স  েকল তশïিা মাধ্যতমক প বাবয় স্কুবল ভতিব হবি  ায় িাবদি তনকে সথবক স্কুবলি সবিন ও ভতিব ত  সনয়া হয়,  

এই ধিবনি পতিবাবিি জন্য এো একো সবাঝা। সুিিাাং স  েকল তশïিা এই প্রকবল্পি আওিায় থাকবব িাবদি 

১০০% ভাগ উপ-বৃতত্তি আওিায় আনা প্রবয়াজন িববই তশïশ্রম, বাল্যতববাহ এবাং স্কুল সথবক ঝবি পড়াি হাি হ্রাে 

পাবব 

 পাতিবাতিক কাউবিতলাং কিাি ব্যবস্থা কিা  

 সমবয়বদি সেিাি সহাবমি ব্যবস্থা কিা কািণ সছবলবদি সচবয় সমবয়িা সবশী ঝুঁতকপূণ ব 

 োবগ বে এি পতিববিব প্রকবল্পি গুনগি মাবন সবশী গুরুত্ব সদয়া উতচৎ 

 অপিাধ কিা তশïসদি জন্য সকান সেিাি সহাম নাই, তশïটি অপিাধ কবিবছ জানবল সকউ গ্রহণ কিবি চায় না 

এমনতক পতিবাি ও গ্রহণ কিবি চায় না। অপিতদবক মাদকােি তশïসক ও সকউ গ্রহণ কিবি চায় না। এই েকল 

তশïসদি পতিবাবি স িৎ তদবল পতিবাি সথবক এই েকল তশïিা আবাি িাস্তায় চবল আবে, সুিিাাং এবদি জন্য 

আলাদা সেবাি ব্যবস্থা কিবি হবব।  
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 চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্প|77 

 

 
 

 

 

 

 

 

পবিবশষ্ট -৩ 

কম বপতিকল্পনা  
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কম বপতিকল্পনা 

 

ক্র
তম
ক

 ন
াং
 

              

     

                       তবষয় 

কা বক্রবমি েময় (মাে তভতত্তক) ২০১৮-২০১৯   

বি
শ্ল
স

ম্ব
ি
 

জানুয়াতি  স ব্রুয়াতি  মাচ ব  এতপ্রল 

১ সমীো পবিকেনা ও পিামশ েক েশ্ললি 

সেস্যশ্লেি মশ্লে োবয়ত্ব িন্টন 

                

২ মাঠ পর্ োশ্লয় প্রশ্নমালা  প্রাক-র্াচাই                 

৩ প্রশ্নমালা চূড়ান্তকিণ ও ইনবেপশন তিবপাে ব 

প্রণয়ন 

                

৪ সেকতনকযাল কতমটি কতৃবক ইনবেপশন 

তিবপাবে বি উপি সুপাতিশ প্রদান 

                

৫ তস্টয়াতিাং কতমটি কতৃবক ইনবেপশন তিবপাে ব 

অনুবমাদন 

                

৬ প্রতশক্ষণ,েবিজতমন প বববক্ষণ ও মাঠ 

প বাবয় উপাত্ত োংগ্রহ 

                

৭ উপাত্ত োংগ্রহ কা বক্রবমি িদািতক                 

৮ KII &FGD পতিচালনা কিা                 

৯ স্থানীয় প বাবয় কম বশালা পতিচালনা কিা                 

১০ োংগৃহীি উপাত্ত েম্পাদনা                 

১১ িাো এতর ও  াচাইকিণ                 

১২ সেব্যবলেন েম্পন্ন কিা                 

১৩ িাো তববেষণ কিা                 

১৪ ১ম খেড়া প্রতিববদন প্রণয়ন ও দাতখল                 

১৫ খেড়া প্রতিববদন সেকতনকযাল কতমটি কতৃবক 

প বাবলাচনা  

          

 

      

১৬ সেকতনকযাল কতমটিি সুপাতিবশি আবলাবক 

খেড়া প্রতিববদন োংবশাধন ও চূিান্ত খেড়া 

প্রতিববদন দাতখল 

                

১৭ জািীয় প বাবয়ি সেতমনাবি চূড়ান্ত খেড়া 

প্রতিববদন উপস্থাপন ও মিামি োংগ্রহ 

                

১৮ সেতমনাবিি মিামবিি তভতত্তবি খেড়া 

প্রতিববদন চূড়ান্তকিণ ও চূড়ান্ত প্রতিববদন 

দাতখল 
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পবিবশষ্ট -৪ 

প্রকল্প কা বক্রবমি  বো   
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তশïিা পড়াশুনা কিবছ তশïিা গল্প শুনবছ 

তশïিা সখলাধুলা কিবছ তশïিা তববনাদন কিবছ 

সমবয় তশïিা সখলাধুলা কিবছ সছবল তশïিা সখলাধুলা কিবছ 
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শিবযুি অথ ব েহায়িা িািা গরু তকবনবছ শিবযুি অথ ব েহায়িা িািা সদাকান কিবছ  

জীবন দক্ষিাি তশক্ষা সেশন শিবযুি অথ ব েহায়িা িািা সদাকান কিবছ  

শিবযুি অথ ব েহায়িা িািা কৃতষ খামাি কিবছ 
শিবযুি অথ ব েহায়িা িািা গরু তকবনবছ 
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পবিবশষ্ট -৫ 

িাো োংগ্রবহি টুলে  
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন এি  

আথ ব-োমাতজক জতিপ প্রশ্ন পত্র (উপকািবভাগী)  

েম্মতি পত্র  

পতিতচতি ও গববষণাি উবেশ্য বণ বনা  
 

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কাি 

আতম --------------------------।“উন্নয়ন ধািা” নামক একটি গববষণা প্রতিষ্ঠান সথবক এবেতছ। উন্নয়ন ধািা, তবতভন্ন 

েিকািী, সবেিকািী এবাং আন্তবজাতিক প্রতিষ্ঠাবনি োবথ  গববষণা/জতিপ কা ব পতিচালনা কবি আেবছ। েমাজবেবা 

অতধদিি কতৃবক বাস্তবাতয়ি েমাজকল্যাণ মন্ত্রনালবয়ি অধীন একটি জতিপ কা বক্রবমি জন্য এবেতছ। আপনািা অবগি 

আবছন স , ঝুঁতক পূণ ব তশïসদি সুিক্ষাি জন্য ইউতনবে  ও বাাংলাবদশ েিকাবিি আতথ বক েহায়িায় “চাইল্ড সেনতেটিভ 

সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ-২য় প বায় (তেএেতপতব)” শীষ বক প্রকল্প ২০১২ সথবক ২০১৭ োল প বন্ত বাস্তবায়ন কিা 

হবয়বছ। পতিকল্পনা মন্ত্রণালবয়ি অধীবন বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ এি পক্ষ সথবক বাস্তবাতয়ি প্রকবল্পি 

প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষাি জন্য আপনাবদি এলাকায় এবেতছ।  
 

সগাপনীয়িা এবাং েম্মতি: আমিা এই োক্ষািকাবি উি প্রকবল্পি তবতভন্ন ধিবণি সেবা, আথ ব-োমাতজক অবস্থা, তশï শ্রম 

এবাং বাল্য তববাহ ইিযাতদ তবষবয় তকছু জানবি চাইব।  
 

আপনাি প্রদত্ত িথ্য েম্পূণ ব সগাপন িাখা হবব এবাং এই িথ্য োংগ্রহ কিবি আমাবদি আনুমাতনক এক র্ন্টা েময় লাগবব। 

জতিবপ অাংশগ্রহবনি জন্য আপনাবক সকান প্রকাি সজাি কিা হবব না এবাং আমিা আশা কিতছ আপতন সস্বচ্ছায় প্রবশ্নাত্তি 

তদবি েম্মি হববন সকননা এই তবষবয় আপনাি মিামি আমাবদি কাবছ খুবই গুরুত্বপূণ ব। আপতন সকান উত্তি না তদবি 

চাইবল আমাবদিবক বলববন আমিা পিবিী প্রবশ্ন চবল  াব। এই জতিবপ আমাবদিবক েহায়িা কিাি জন্য আমিা 

আপনাবক তববশষ ধন্যবাদ জানাতচ্ছ।  

 

আপনাি তক এই জতিপ েম্পবকব সকান প্রশ্ন আবছ? আমিা তক িাহবল শুরু কিবি পাতি ?  

 

আতম তক আপনাি োক্ষাৎকাি শুরু কিবি পাতি?    হযাঁ---------------------1      

                                                              না ----------------2                      
 

োক্ষাি প্রদানকািীি স্বাক্ষি              সমাবাইল নম্বি:                       
     

   

 

 জািীয় পতিচয়পত্র নম্বি:   

     

োক্ষাি গ্রহবনি িাতিখ  

 
 

 

mv¶v‡Zi wel‡q Avcbvi m¤§wZi Rb¨ c ÖK‡íi c¶ †_‡K ab¨ev`|    

             

 

 

 

োক্ষাৎকাি শুরুি েময়  

গ্রাম:  উপবজলা:  

সজলা:  তবভাগ:  

োক্ষাৎকাি গ্রহণকািীি নাম:  িদািককািীি নাম:  

স্বাক্ষি:  স্বাক্ষি: 

w`b gvm eQi 

AvBwW bs োংযুতি-১ 
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পিামশ বক োংস্থা:   

উন্নয়ন ধািা, সমাহাম্মদপুি, ঢাকা-১২০৭   

 

১. আথ ব-োমাতজক তবষবয় িথ্য:  

 

ক্রতমক 

# 
প্রশ্ন  উত্তি েহ সকাি  তনবদ বশনা  

১০১ 

উত্তি দািাি তলি 

 (প্রশ্ন কিাি প্রবয়াজন সনই, সদবখ তলখুন) 

 মতহলা                                                1 

 পুরুষ                                                 2  

 তহজড়া                                               3  

 

১০২ দয় কবি আপনাি বয়ে বলুন  

 (প্রবয়াজবন জািীয় পতিচয় পত্র সদবখ তনতিি 

সহান) 

  (পূণ ব বয়ে তলখুন) 

---------------------বছি 
 

 

 

১০৩ আপতন সকান সশ্রতন প বন্ত সলখাপড়া 

কবিবছন?  

 প্রাইমািী স্কুল পাশ (৫ম সশ্রতন)                   1 

 অষ্টম সশ্রতন পাশ                                    2 

 এেএেতে পাশ                                      3 

 এইচ এে তে                                        4 

 তবএ/মাস্টাে ব পাশ                                   5 

 কখবনা স্কুবল  াই নাই                             6 

 

 

 

১০৪ 
বিবমাবন আপনাি বববাতহক অবস্থা তক? 

(একটি মাত্র উত্তি হবব) 

 অতববাতহি                                          1 

 বিবমাবন তববাতহি                                 2 

 তবধবা/তবপতত্নক                                    3 

 িালাক প্রাি/প্রািা                                 4 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 

 

 

১০৫ 
বিবমাবন আপতন/আপনাি পতিবাি সকাথায় 

থাবকন ? 

 িাস্তায়                                               1 

 বতস্তবি                                              2 

 তনজ বাতড়বি                                       3 

 ভাড়া বাতড় (টিন/তবতল্ডাং)                         4 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 

১০৬ 
আপনাি েন্তান োংখ্যা কি? ----------------জন  

১০৭ আপনাি স্বামী/িী বক ক্ষকান কাশ্লজি সাশ্লে 

জবিত র্া  ক্ষেশ্লক টাকা আয় হয়।  

 হযাঁ                                                 1 

 না                                                 2  

 

 

১০৮ আপতন তক ক্ষকান কাশ্লজি সাশ্লে জবিত  ,  র্া 

ক্ষেশ্লক টাকা আয় হয়। 

 হযাঁ                                                 1 

 না                                                 2  

 

 

 

 

১০৯ 

আপনাি পতিবাবিি আি সক সক আবয়ি 

োবথ জতড়ি?  

(স খান সথবক োকা আবে) 

(একাতধক উত্তি হবি পাবি এবাং একাতধক 

সছবল সমবয় হবি পাবি) 

 সছবল                                               1 

 সমবয়                                               2 

 সছবলি বউ                                        3 

 সমবয়ি জামাই                                    4 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 



                                                                                                                                                     প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিববদন 
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১১০ 
আপনাি স্বামীি/িীি আবয়ি প্রধান উৎে 

তক?  

(একটি  মাত্র উত্তি হবব)  

 

 কৃতষ                                                1 

 তদন মজুি                                         2 

 বগ বা চাতষ                                          3 

 তিক্সা/ভযন চালক                                 4 

  সমকাতনক্স                                                  5                                                   

 চা বাগাবনি শ্রতমক                              6 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 

 

 

১১১ 

আপনাি আবয়ি প্রধান উৎে তক?  

(একটি মাত্র উত্তি হবব)  

 

 

 কৃতষ                                                1 

 তদন মজুি                                         2 

 বগ বা চাতষ                                          3 

 গৃহ পতিচাতিকা                                   4 

 সমকাতনক্স                                                   5                                                   

 চা বাগাবনি শ্রতমক                              6 

অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 

 

১১২ 

বিবমাবন আপনাি পতিবাবিি মাতেক আয় 

কি? 

(েকবলি মাতেক আয় এক োবথ হবব) 

-------------------োকা   

১১৩ বিবমাবন আপনাি পতিবাবিি মাতেক ব্যয় 

কি? 

(েকবলি মাতেক ব্যয় এক োবথ হবব) 

-------------------োকা   

১১৪ এই প্রকবল্পি আওিায় শিবযুি আতথ বক 

েহায়িা পাবাি পূবব ব  পতিবাবিি আয় কি 

তছল 

( তদ শিবযুি েহায়িা না সপবয় থাবক িবব 

এই প্রশ্ন প্রব াজয হবব না) 

--------------------োকা   

 
 

২. তশï সুিক্ষা েম্পতকবি িথ্য:  

 
 

২০১ দয়া কবি আপনাি তশï/সপাষ্যিবদি িথ্য তদন?  
 

(েকল প্রবশ্নি উত্তি ভাবলা ভাবব তলখুন সকান প্রশ্ন বাদ সদয়া  াবব না) 
 

ক্রতমক 

নাং 

বয়ে তলি পড়াশুনা 

কবি তক 

? 

সকান সশ্রতন 

প বন্ত 

পবড়বছ/পড়বছ 

তববাতহি/ 

অতববাতহি 

তববাতহি হবল, 

 খন তববয় 

হবয়তছল িখন 

বয়ে কি তছল ? 

কাবজ 

জতড়ি তক 

না (আয় 

হয়) 

কাজ কিবল 

 তক কাজ কবি  

১          

২         

৩         

৪         
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৫         

ক্রতমক 

# 
প্রশ্ন  উত্তি েহ সকাি  তনবদ বশনা  

 

 

২০২ 
তশïসদি োবথ আপনাি েম্পকব তক? 

 মা                                          1 

 বাবা                                        2  

 অতভভাবক                                 3 

 দাদা/দাতদ                                          4 

 মামা/মাতম                                         5 

 অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------- 

 

 

২০৩ 
বিবমাবন কাবজি োবথ জতড়ি তশï /সপাষ্য 

সকাথায় থাবক  

(২০১ নম্বি প্রবশ্নি োবথ তমতলবয় তনন, ) 

 মা-বাবাি োবথ                           1 

 আত্মীবয়ি বাোয়                              2 

 কম বস্থবল                                   3 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 

২০৪ তশïটি তববাতহি হবল সকন তববয় তদবয়বছন? 

একাতধক উত্তি হবি পাবি 

(২০১ নম্বি প্রবশ্নি োবথ তমতলবয় তনন)  

--------------------------------------- 

--------------------------------------- 
 

 
 

৩. প্রকল্প সেবা েম্পবকব িথ্য:  
 

ক্রতমক 

# 
প্রশ্ন উত্তি েহ সকাি  তনবদ বশনা  

৩০১ 

আপতন/আপনাি পতিবাি এই প্রকল্প সথবক 

তক তক সেবা সপবয়বছন?  

 শিবযুি আতথ বক েহায়িা                          1                              

 প্রতশক্ষণ/সট্রতনাং                                     2  

 িাতত্রকালীন তনিাপদ আশ্রয়                       3 

 চাইল্ড সহল্প লাইন                                   4 

 মবনা-োমাতজক সেবা                              5 

 আইতন েহব াতগিা                                 6 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 
 

                      

   ৩০৮ 

৩০২ 

আপতন োকা সপবয় থাকবল সমাে কি োকা 

সপবয়বছন? 

 ১ম তকতস্ত ------------------োকা               1  

২য় তকতস্ত--------------------োকা              2 

৩য় তকতস্ত--------------------োকা              3  

৩০৭ 

 

৩০৩ 
এই োকা সপবি আপনাি সকান েমস্যা 

হবয়তছল তক? 

 হযাঁ                                                    1 

 না                                                     2 
 

৩০৪ এই োকা তদবয় আপতন তক আয় বধ বনমূলক 

সকান কাবজ তবতনবয়াগ কবিবছন তক ? 

 হযাঁ                                                    1 

 না                                                     2 

 

৩০৮ 

৪০৫ হযাঁ হবল তক কাবজ তবতনবয়াগ কবিবছন?  -------------------------------------------  

৩০৬ বিবমাবন এই তবতনবয়াগ সথবক মাবে কি 

োকা আয় হয়?  
----------------------োকা  
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৩০৭ 

১ম তকতস্ত ও ২য় তকতস্ত সপবল সকন ৩য় 

তকতস্ত পানতন? 

তশïসক তববয় তদবয়তছ                                    1 

তশïসক তবদ্যালবয়  াওয়া বন্ধ কবিতছ           2 

তশïসক কবজ/ তশïশ্রবম তদবয়তছ                 3 

অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩০৮ 
এই েকল সেবা সপবি আপনাি সকান 

েমস্যা হবয়বছ তক না ? 

 হযাঁ                                                   1 

 না                                                    2 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩০৯ আপনাি তশï/সপাষ্য তক এই প্রকল্প সথবক 

সকান প্রতশক্ষণ সপবয়বছন? 

 হযাঁ                                                   1 

 না                                                    2 

 

   ৩১১ 

৩১০ হযাঁ হবল, এই প্রতশক্ষবণি  বল  আপনাি 

তশï/সপাবষ্যি তক উপকাি হবয়বছ ?  

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
 

৩১১ আপনাি তশï/সপাষ্য তক তশïি েহায়িায় 

সোল তি স ান-চাইল্ড সহল্পলাইন সথবক সকান 

সেবা তনবয়বছ তক না? 

  

 হযাঁ                                                    1 

 না                                                     2 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

    ৩১৪ 

৩১২ হযাঁ হবল, কী কী সেবা সপবয়বছ/কী কািবন 

স ান কবিতছল?  

 --------------------------------- 

  
 

৩১৩ 

এই সেবা পাবাি  বল আপনাি 

তশï/সপাবষ্যি তক উপকাি/লাভ হবয়বছ ? 

------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

শিবযুি 

েহায়িা 

সপবল-

৩২৫  ান 

৩১৪ আপনাি তশï/সপাষ্য তক ড্রপ-ইন-সেন্টাি 

সথবক সকান সেবা গ্রহণ কবিবছ? 

 হযাঁ                                                     1 

 না                                                      2 

  

 

   ৩১৭ 

৩১৫ 

হযাঁ হবল, কী কী সেবা সপবয়বছ ?  

 

(একাতধক উত্তি হবব) 

 পড়াশুনা কবি                                        1         

 সখলাধুলা কবি                                       2 

 টিত ন পায় (খাবাি পায়)                          3 

 কাজ তশখবি পাবি                                  4 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩১৬ 

এই সেবা পাবাি  বল আপনাি 

তশï/সপাবষ্যি তক উপকাি হবয়বছ ? 

 তলখবি পাবি                                         1 

 কাতিগতি কাজ তশবখবছ                             2 

 ভাবলা ভাবব কথা বলবি পাবি                    3 

 কতবিা/ছড়া বলবি পাবি                          4 

 েবচিন হবয়বছ                                      5 

অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩১৭ আপনাি তশï/সপাষ্য তক জরুতি  অবস্থায় 

িাতত্রকাতলন তনিাপদ আশ্রয় সকন্দ্র সথবক 

সেবা সপবয়বছ 

 হযাঁ                                                    1 

 না                                                     2 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

৩২০ 

৩১৮ 

হযাঁ হবল, কী কী সেবা সপবয়বছ ?  

 িাবি তনিাপবদ থাকবি সপবিবছ                 1 

 খাবাি সপবয়বছ                                     2 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 
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৩১৯ এই সেবা পাবাি  বল আপনাি 

তশï/সপাবষ্যি তক উপকাি হবয়বছ ? 

------------------------------------------- 

------------------------------------------ 
 

৩২০ আপনাি তশï/সপাষ্য তক তশïবান্ধব 

পতিববশ/সস্পে এ তনয়তমি  ায়? 

 হযাঁ                                                    1 

 না                                                     2 

 

 

    ৩২৩ 

৩২১ 

হযাঁ হবল, কী কী সেবা সপবয়বছ ?  

 সখলাধুলা কবি                                      1  

 গল্প কিবি পাবি                                    2   

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩২২ 
এই সেবা পাবাি  বল আপনাি 

তশï/সপাবষ্যি তক উপকাি হবয়বছ ? 

 তশïিা হাতে খুতশ থাবক                            1    

 মন ভাবলা থাবক                                    2        

অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩২৩ আপনাি তশï/সপাষ্য তনয়তমি উম্মুি 

তবদ্যালয়   ায়? 

 হযাঁ                                                     1 

 না                                                      2 

 

    ৩২৫ 

৩২৪ 
এই সেবা পাবাি  বল আপনাি 

তশï/সপাবষ্যি তক উপকাি হবয়বছ ? 

হযাঁ                                                      1 

 না                                                     2 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩২৫ 

আপনাি তশï তক সকান কতমটিি েদস্য? 
 হযাঁ                                                     1 

 না                                                      2 

না হবল 

সশষ 

করুন 

৩২৬ 

হযাঁ হবল সকান সকান কতমটিি েদস্য 

তশï সুিক্ষা সনেওয়াকব                               1 

তশï কল্যান সবাি ব                                    2 

অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

 

৩২৭ 
এই েকল কতমটিি েদস্য হবাি  বল 

তশï/সপাবষ্যি তক সকান উপকাি হবয়বছ? 

 হযাঁ                                                     1 

 না                                                      2 

 অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------------- 

না হবল 

সশষ 

করুন 

৩২৮ 

হযাঁ হবল তক তক উপকাি হবয়বছ? 
----------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 
 

 

 

 

mv¶vrKvi MÖnYKvix: 

cÖkœÎwU cybivq cix¶v Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges 

DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mv¶vrKvi M Ön‡Y g~j¨evb mgq †`qvi 

Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 
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ণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন এি  
 

আথ ব-োমাতজক জতিপ প্রশ্ন পত্র (প্রকবল্পি উপকািবভাগী নন) 

 

েম্মতি পত্র  

পতিতচতি ও গববষণাি উবেশ্য বণ বনা  
 

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কাি 

আতম --------------------------।“উন্নয়ন ধািা” নামক একটি গববষণা প্রতিষ্ঠান সথবক এবেতছ। উন্নয়ন ধািা, তবতভন্ন 

েিকািী, সবেিকািী এবাং আন্তবজাতিক প্রতিষ্ঠাবনি োবথ  গববষণা/জতিপ কা ব পতিচালনা কবি আেবছ। েমাজবেবা 

অতধদিি কতৃবক বাস্তবাতয়ি েমাজকল্যাণ মন্ত্রণলবয়ি অধীন একটি জতিপ কা বক্রবমি জন্য এবেতছ। আপনািা অবগি 

আবছন স , ঝুঁতক পূণ ব তশïসদি সুিক্ষাি জন্য ইউতনবে  ও বাাংলাবদশ েিকাবিি আতথ বক েহায়িায় “চাইল্ড সেনতেটিভ 

সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ-২য় প বায় (তেএেতপতব)” শীষ বক প্রকল্প ২০১২ সথবক ২০১৭ োল প বন্ত বাস্তবায়ন কিা 

হবয়বছ। পতিকল্পনা মন্ত্রণালয় এি অধীন বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ এি পক্ষ সথবক বাস্তবাতয়ি প্রকবল্পি 

প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষাি জন্য আপনাবদি এলাকায় এবেতছ।  
 

সগাপনীয়িা এবাং েম্মতি: আমিা এই োক্ষািকাবি আপনাি েন্তান/সপাষ্য েম্পকব তকছু জানবি চাইব।  
 

আপনাি প্রদত্ত িথ্য েম্পূণ ব সগাপন িাখা হবব এবাং এই িথ্য োংগ্রহ কিবি আমাবদি আনুমাতনক এক র্ন্টা েময় লাগবব। 

জতিবপ অাংশগ্রহবনি জন্য আপনাবক সকান প্রকাি সজাি কিা হবব না এবাং আমিা আশা কিতছ আপতন সস্বচ্ছায় প্রবশ্নাত্তি 

তদবি েম্মি হববন সকননা এই তবষবয় আপনাি মিামি আমাবদি কাবছ খুবই গুরুত্বপূণ ব। আপতন সকান উত্তি না তদবি 

চাইবল আমাবদিবক বলববন আমিা পিবিী প্রবশ্ন চবল  াব। এই জতিবপ আমাবদিবক েহায়িা কিাি জন্য আমিা 

আপনাবক তববশষ ধন্যবাদ জানাতচ্ছ।  

 

আপনাি তক এই জতিপ েম্পবকব সকান প্রশ্ন আবছ? আমিা তক িাহবল শুরু কিবি পাতি ?  
 

আতম তক আপনাি োক্ষাৎকাি শুরু কিবি পাতি?    হযাঁ---------------------1      

                                                              না ----------------2                      
 

োক্ষাি প্রদানকািীি স্বাক্ষি              সমাবাইল নম্বি:                       
     

   

 

 জািীয় পতিচয়পত্র নম্বি:   

     

োক্ষাি গ্রহবনি িাতিখ  

 
 

 

mv¶v‡Zi wel‡q Avcbvi m¤§wZi Rb¨ c ÖK‡íi c¶ †_‡K ab¨ev`|    

             

 

 

 

োক্ষাৎকাি শুরুি েময়  

গ্রাম:  উপবজলা:  

সজলা:  তবভাগ:  

োক্ষাৎকাি গ্রহণকািীি নাম:  িদািককািীি নাম:  

স্বাক্ষি:  স্বাক্ষি: 

 

w`b gvm eQi 

AvBwW bs োংযুতি-২ 
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পিামশ বক োংস্থা:   

উন্নয়ন ধািা, সমাহাম্মদপুি, ঢাকা-১২০৭   

 

১. আথ ব-োমাতজক তবষবয় িথ্য:  

 

ক্রতমক 

# 
প্রশ্ন  উত্তি েহ সকাি  তনবদ বশনা  

১০১ 
উত্তি দািাি তলি  

(প্রশ্ন কিাি প্রবয়াজন সনই, সদবখ তলখুন)   

 মতহলা                                                1 

 পুরুষ                                                 2  

 তহজড়া                                               3  

 

১০২ দয়া কবি আপনাি বয়ে বলুন  

 (প্রবয়াজবন জািীয় পতিচয় পত্র সদবখ 

তনতিি সহান) 

  (পূণ ব বয়ে তলখুন) 

---------------------বছি 
 

 

 

১০৩ আপতন সকান সশ্রতন প বন্ত সলখাপড়া 

কবিবছন?  

 প্রাইমািী স্কুল পাশ (৫ম সশ্রতন)                   1 

 অষ্টম সশ্রতন পাশ                                    2 

 এেএেতে পাশ                                      3 

 এইচ এে তে                                        4 

 তবএ/মাস্টাে ব পাশ                                   5 

 কখবনা স্কুবল  াই নাই                             7 

 

 

 

১০৪ 
বিবমাবন আপনাি বববাতহক অবস্থা তক? 

(একটি মাত্র উত্তি হবব) 

 অতববাতহি                                          1 

 বিবমাবন তববাতহি                                 2 

 তবধবা/তবপতত্নক                                    3 

 িালাক প্রাি/প্রািা                                 4 

 অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------------------- 

 

 

 

১০৫ 
বিবমাবন আপতন/আপনাি পতিবাি সকাথায় 

থাবকন ? 

 িাস্তায়                                               1 

 বতস্তবি                                              2 

 তনজ বাতড়বি                                       3 

 ভাড়া বাতড়বি (টিন/তবতল্ডাং)                     4 

 অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------------------- 

 

১০৬ 
আপনাি েন্তান োংখ্যা কি? ----------------জন  

১০৭ আপনাি স্বামী বক ক্ষকান কাশ্লজি সাশ্লে 

জবিত  ,  র্া ক্ষেশ্লক টাকা আয় হয়।  

 হযাঁ                                                   1 

 না                                                    2  

 

 

১০৮ আপতন তক ক্ষকান কাশ্লজি সাশ্লে জবিত  ,  র্া 

টাকা আয় হয়।ক্ষেশ্লক  

 হযাঁ                                                  1 

 না                                                   2  

 

 

 

 

১০৯ 
আপনাি পতিবাবিি সক সক আবয়ি োবথ 

জতড়ি? (স খান সথবক োকা আবে) 

 সছবল                                               1 

 সমবয়                                               2 

 সছবল বউ                                          3 

 সমবয় জামাই                                      4 

 অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------------------- 
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১১০ আপনাি স্বামীি আবয়ি প্রধান উৎে তক?  

(একটি  মাত্র উত্তি হবব)  

 

 কৃতষ                                                1 

 তদন মজুি                                         2 

 বগ বা চাতষ                                          3 

 তিক্সা/ভযন চালক                                 4 

 সমকাতনক্স                                         5 

  চা বাগাবনি শ্রতমক                             6 

 অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------------------- 

 

 

 

১১১ 

আপনাি আবয়ি প্রধান উৎে তক?  

(একটি উত্তি হবব)  

 

 

 কৃতষ                                                1 

 তদন মজুি                                         2 

 বগ বা চাতষ                                          3 

 গৃহ পতিচাতিকা                                   4 

 চা বাগাবনি শ্রতমক                               5 

অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------------------- 

 

 

১১২ 

বিবমাবন আপনাি পতিবাবিি মাতেক আয় 

কি? 

(েকবলি মাতেক আয় এক োবথ হবব) 

-------------------োকা   

 বিবমাবন আপনাি পতিবাবিি মাতেক ব্যয় 

কি? 

(েকবলি মাতেক ব্যয় এক োবথ হবব) 

-------------------োকা   

১১৩ তবগি ২০১২ োবল আপনাি পতিবাবিি 

আয় কি তছল 
--------------------োকা   

 

 

২. তশï সুিক্ষা েম্পতকবি িথ্য:  

 

২০১ দয়া কবি আপনাি তশï/সপাবষ্যিবদি িথ্য তদন? 

 

ক্রতমক 

নাং 

বয়ে তলি পড়াশুনা 

কবি তক 

? 

সকান সশ্রতন 

প বন্ত 

পবড়বছ/পড়বছ 

তববাতহি/ 

অতববাতহি 

তববাতহি হবি, 

 খন তববয় 

হবয়তছল িখন 

বয়ে কি তছল ? 

কাবজ 

জতড়ি তক 

না (আয় 

হয়) 

কাজ কিবল 

 তক কাজ কবি  

১          

২         

৩         

৪         

৫         
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 চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ প্রকল্প|96 

 

 
 

ক্রতমক 

# 
প্রশ্ন  উত্তি েহ সকাি  তনবদ বশনা  

 

 

২০২ 
তশïসদি োবথ আপনাি েম্পকব তক? 

 মা                                          1 

 বাবা                                        2  

 অতভভাবক                                 3 

 অন্যান্য (তনতদষ্ট করুন)------- 

 

 

 

 

২০৩ 

বিবমাবন কাবজি োবথ জতড়ি তশïটি সকাথায় 

থাবক  

মা-বাবাি োবথ                           1 

আত্মীয়ি বাোয়                               2 

কম বস্থবল                                   3 

অন্যান্য (তনতদ বষ্ট করুন)--------------- 

 

২০৪ তশïটি তববাতহি হবল সকন তববয় তদবয়বছন? 

একাতধক উত্তি হবি পাবি 

(২০১ নম্বি প্রবশ্নি োবথ তমতলবয় তনন)  

--------------------------------------- 

--------------------------------------- 
 

 
 

৩. প্রকল্প সেবা েম্পবকব িথ্য:  

 

ক্রতমক 

# 
প্রশ্ন উত্তি েহ সকাি  তনবদ বশনা  

৩০১ আপনাি পতিবাি তক চাইল্ড সেনতেটিভ 

সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ 

(তেএেতপতব) শীষ বক প্রকল্প ব্যতি অন্য সকান 

প্রকল্প সথবক সেবা পান/সপবয়তছবলন?  

 হযাঁ                                                    1 

 না                                                     2 

না হবল 

সশষ 

করুন 

৩০২ 
হযাঁ হবল কী কী সেবা সপবয়বছন/পাবচ্ছন?  

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

 

৩০৩ 
এই সেবা পাবাি  বল আপনাবদি কী কী লাভ 

হবয়বছ?  

 ---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

mv¶vrKvi MÖnYKvix: 

cÖkœÎwU cybivq cix¶v Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges 

DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mv¶vrKvi M Ön‡Y g~j¨evb mgq †`qvi 

Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  
 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন    
 

তবতভন্ন সশ্রতনি কম বকিবাবদি োবথ আবলাচনাি গাইিলাইন 

 
 i.  উত্তিোতাি নামঃ 

 ii.  মন্ত্রণালয়/সংস্থাি নামঃ 

 iii.  পেিীঃ  

 ১.  প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়শ্লন আপনাি অবভজ্ঞতা িণ েনা করুন। 

 ২.  প্রকেটি কতিাি সংশ্লশাধন কিা হশ্লয়বিল? প্রকে সংশ্লশাধশ্লনি কািণ কী বিল?  

৩.  প্রকশ্লেি মালামাল, ইকুইপশ্লমন্ট, জনিল ও ক্ষসিা সংগ্রশ্লহ বপবপআি ২০০৮ অনুসিণ কিা হশ্লয়বিল বকনা?  

     এ সংক্রান্ত িকুশ্লমশ্লন্টি কবপ আশ্লি বক?  

 ৪. বিবপবপ প্রস্তুবতি পূশ্লি ে প্রকশ্লেি সিাব্যতা বনশ্লয় ক্ষকান সমীো কিা হশ্লয়বিল বক না এিং  তাশ্লত  

     Sensitivity Analysis এিং Cause-Effect Analysis বিল বক? 

৫. প্রকশ্লেি সময় ও কম েকাশ্লন্ডি গুণগতমান বনয়ন্ত্রশ্লণি উশ্লেশ্লশ বনজস্ব পতিবীক্ষণ ও মে-শ্লময়ােী মূল্যায়ন  

    কিা হশ্লয়বিল বক না? হশ্লয় োকশ্লল তাি ক্ষকান Checklist/Data Instrument আশ্লি বক?  

৬.  প্রকে িাস্তিায়শ্লনি জন্য ক্ষকান Project team গঠন কিা হশ্লয়বিল বক না? 

৭.  প্রকে  িাস্তিায়শ্লনি সিল ও  দুি েল বেকগুশ্ললা সম্পেশ্লক আপনাি মতামত িলুন। 

৮. প্রকে িাস্তিায়শ্লন ক্ষকাোয় কী কী িাধা বিপবত্তি সন্মূখীন হশ্লয়শ্লিন? বকভাশ্লি উত্তিণ হশ্লয়বিশ্ললন? 

৯. প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়শ্লন ক্ষকান ক্ষকৌশলগত দুি েলতা বিল বক? োকশ্লল বক বক  

১০. এ প্রকশ্লেি ক্ষকান exit plan আবছ তকনা? থাকবল িাি েবল ও দুব বল তদক আবলাচনা  করুন।  

১১. শিব োবপবক্ষ আতথ বক েহায়িা সদয়াি  বল প্রকবল্পি উপকািবভাগীবদি আথ ব-োমাতজক অবস্থাি উপি তক তক  

      প্রভাব পবড়বছ ববল আপতন মবন কবিন? 

১২. তশïসদি জন্য তবতভন্ন সেবাি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ স মন: 

      ক. তশï বান্ধব সস্পে 

      খ. উমু্মি তবদ্যালয় 

      গ. জরুিী িাতত্রকাতলন থাকাি ব্যবস্থা  

      র্. ড্রপ-ইন-সেন্টাি  

      ঙ. সোল তি স ান কল এি ব্যবস্থা ইিযাতদ সেবা গ্রহবনি  বল তশïসদি উপি কী কী প্রভাব পবড়বছ ববল আপতন মবন কবিন?  

১৩. কতমউতনটি তভতত্তক তশï সুিক্ষা কতমটি এি কা বক্রম েম্পবকব তকছু বলুন। এই কতমটি তকভাবব প্রকল্পবক  

      েহায়িা কিবছ? 

১৪.  েিকাতি তশï পতিবাি ও তকবশাি উন্নয়ন সকবন্দ্র এই প্রকল্প সথবক কী কী কাজ কবিবছন? এই কাবজি  বল  

      তশïিা তকভাবব উপকৃি হবয়বছ?  

১৫. আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন এই প্রকে ক্ষেশ্লক ক্ষর্ সকল ক্ষসিাি ফশ্লল প্রকে এলাকায় তশïক্ষেি  

     ক্ষর্ৌন বনর্ োতন, ক্ষশাষণ, িিনা , তশïশ্রম, িাল্য বিিাহ ইতযাবে পূশ্লি েি তুলনায় কশ্লমশ্লি/কশ্লম র্াশ্লচ্ছ? 

১৬. এই প্রকে সম্পেশ্লক আপনাশ্লেি আশ্লিা বকছু মূল্যিান মতামত োকশ্লল িলুন। 
 

mv¶vrKvi MÖnYKvix: 

cÖkœÎwU cybivq cix¶v Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges 

DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mv¶vrKvi M Ön‡Y g~j¨evb mgq †`qvi 

Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন    

 

ইউতনবে  এি োবথ আবলাচনাি গাইিলাইন 

 

 i.  উত্তিোতাি নামঃ 

 ii.  মন্ত্রণালয়/সংস্থাি নামঃ 

 iii.  পেিীঃ  

 ১.  প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়শ্লন আপনাি অবভজ্ঞতা িণ েনা করুন। 

 ২.  প্রকেটি কতিাি সংশ্লশাধন কিা হশ্লয়বিল? প্রকে সংশ্লশাধশ্লনি কািণ কী বিল?  

৩.  পতিবীক্ষণ ও মে-শ্লময়ােী মূল্যায়ন কিা হশ্লয়বিল বক না? হশ্লয় োকশ্লল তাি বিশ্লপাট ে আশ্লি বক?  

৪. ইউবনশ্লসফ বকভাশ্লি পাট েনাি এনবজও বনি োচন কশ্লিবিল ( প্রশ্লয়াজশ্লন েবললাবে সংগ্রহ করুন) 

৫. প্রকে িাস্তিায়শ্লন ইউবনশ্লসফ কী কী ধিশ্লণি কাবিগবি সহায়তা বেশ্লয়বিশ্ললন (সমাজশ্লসিা অবধেফতি ও পাট েনাি  

     এনবজও ক্ষেি)? 

৬.  প্রকে  িাস্তিায়শ্লনি সিল ও  দুি েল বেকগুশ্ললা সম্পেশ্লক আপনাি মতামত িলুন। 

৭. প্রকে িাস্তিায়শ্লন ক্ষকাোয় কী কী িাধা বিপবত্তি সন্মূখীন হশ্লয়শ্লিন? বকভাশ্লি উত্তিণ হশ্লয়বিশ্ললন? 

৮. প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়শ্লন ক্ষকান ক্ষকৌশলগত দুি েলতা বিল বক? োকশ্লল বক বক  

    এ প্রকশ্লেি ক্ষকান exit plan আবছ তকনা? থাকবল িাি েবল ও দুব বল তদক আবলাচনা  করুন।  

৯. শিব োবপবক্ষ আতথ বক েহায়িা সদয়াি  বল প্রকবল্পি উপকািবভাগীবদি আথ ব-োমাতজক অবস্থাি উপি তক তক  

      প্রভাব পবড়বছ ববল আপতন মবন কবিন? 

১০. তশïসদি জন্য তবতভন্ন সেবাি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ স মন: 

      ক. তশïবান্ধব সস্পে 

      খ. উম্মুি তবদ্যালয় 

      গ. জরুিী িাতত্রকাতলন থাকাি ব্যবস্থা  

      র্. ড্রপ-ইন-সেন্টাি  

      ঙ. সোল তি স ান কল এি ব্যবস্থা ইিযাতদ সেবা গ্রহবনি  বল তশïসদি উপি কী কী প্রভাব পবড়বছ ববল আপতন মবন 

কবিন?  

১১. আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন এই প্রকে ক্ষেশ্লক ক্ষর্ সকল ক্ষসিাি ফশ্লল প্রকে এলাকায় তশïক্ষেি  

     ক্ষর্ৌন বনর্ োতন, ক্ষশাষণ, িিনা , তশïশ্রম, িাল্য বিিাহ ইতযাবে পূশ্লি েি তুলনায় কশ্লমশ্লি/কশ্লম র্াশ্লচ্ছ? 

১২. এই প্রকে সম্পেশ্লক আপনাশ্লেি আশ্লিা বকছু মূল্যিান মতামত োকশ্লল িলুন। 

 

ধন্যবাদ তদবয় সশষ করুন 

 

োংযুতি-৩.২ 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি 

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

 

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন    

 

এনতজও/তশï সুিক্ষা কতমটিি কম বকিবাবদি োবথ আবলাচনাি গাইিলাইন 

 

 i.  উত্তিোতাি নামঃ 

 ii.  মন্ত্রণালয়/সংস্থাি নামঃ 

 iii.  পেিীঃ  

 ১.  আপনািা বকভাশ্লি এই প্রকশ্লেি সাশ্লে যুি হশ্ললন 

২.  প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়শ্লন আপনাি অবভজ্ঞতা িণ েনা করুন 

৩. প্রকে িাস্তিায়শ্লন ইউবনশ্লসফ কী কী ধিশ্লণি কাবিগবি সহায়তা বেশ্লয়বিশ্ললন 

৪. ইউবনশ্লসফ এি কম েকতো প্রকেকালীন আপনাি কার্ েক্রম মবনটবিং কশ্লিশ্লি বক না? কশ্লি োকশ্লল এি বফিব্যাক  

    সহ ক্ষকান প্রবতশ্লিেন বক আপনাশ্লেি কাশ্লি আশ্লি?  

৫. প্রকশ্লেি ক্ষময়াে (২০১২-জুন ২০১৭) ক্ষশষ হওয়াি পি ক্ষকান “প্রকে সমাবপ্ত বিশ্লপাট ে” কশ্লিবিশ্ললন বক?  

৬. টিবপবপশ্লত আপনাশ্লেি কাশ্লজি target ক্ষেয়া আশ্লি ক্ষসই target আপনাশ্লেি প্রকে প্রস্তািনায় বিল বক  

    না? র্বে োশ্লক তশ্লি target অনুসাশ্লি আপনািা কতটুকু অজেন কিশ্লত ক্ষপশ্লিশ্লিন? 

৭.  প্রকে  িাস্তিায়শ্লনি সিল ও  দুি েল বেকগুশ্ললা সম্পেশ্লক আপনাি মতামত িলুন। 

৮. প্রকে িাস্তিায়শ্লন ক্ষকাোয় কী কী িাধা বিপবত্তি সন্মূখীন হশ্লয়শ্লিন? বকভাশ্লি উত্তিণ হশ্লয়বিশ্ললন? 

৯. প্রকে প্রণয়ন ও িাস্তিায়শ্লন ক্ষকান ক্ষকৌশলগত দুি েলতা বিল বক? োকশ্লল বক বক  

    এ প্রকশ্লেি ক্ষকান exit plan আবছ তকনা? থাকবল িাি েবল ও দুব বল তদক আবলাচনা  করুন।  

১০. শিব োবপবক্ষ আতথ বক েহায়িা সদয়াি  বল প্রকবল্পি উপকািবভাগীবদি আথ ব-োমাতজক অবস্থাি উপি তক তক  

      প্রভাব পবড়বছ ববল আপতন মবন কবিন? 

১১. তশïসদি জন্য তবতভন্ন সেবাি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ স মন: 

      ক. তশïবান্ধব সস্পে 

      খ. উম্মুি তবদ্যালয় 

      গ. জরুিী িাতত্রকাতলন থাকাি ব্যবস্থা  

      র্. ড্রপ-ইন-সেন্টাি  

      ঙ. সোল তি স ান কল এি ব্যবস্থা ইিযাতদ সেবা গ্রহবনি  বল তশïসদি উপি কী কী প্রভাব পবড়বছ ববল আপতন মবন 

কবিন?  

১১. আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন এই প্রকে ক্ষেশ্লক ক্ষর্ সকল ক্ষসিাি ফশ্লল প্রকে এলাকায় তশïক্ষেি  

     ক্ষর্ৌন বনর্ োতন, ক্ষশাষণ, িিনা , তশïশ্রম, িাল্য বিিাহ ইতযাবে পূশ্লি েি তুলনায় কশ্লমশ্লি/কশ্লম র্াশ্লচ্ছ? 

১২. এই প্রকে সম্পেশ্লক আপনাশ্লেি আশ্লিা বকছু মূল্যিান মতামত োকশ্লল িলুন। 

 

  

োংযুতি-৩.৩ 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন এি  

FGD গাইিলাইন  
 

 

পতিতচতি ও গববষণাি উবেশ্য বণ বনা  

 

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কাি 

আতম --------------------------।“উন্নয়ন ধািা” নামক একটি গববষণা প্রতিষ্ঠান সথবক এবেতছ। উন্নয়ন ধািা, তবতভন্ন েিকািী, 

সবেিকািী এবাং আন্তবজাতিক প্রতিষ্ঠাবনি োবথ  গববষণা/জতিপ কা ব পতিচালনা কবি আেবছ। েমাজবেবা অতধদ িি, 

েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালবয়ি অধীন একটি জতিপ কা বক্রবমি জন্য এবেতছ। আপনািা অবগি আবছন স , ঝুঁতক পূণ ব তশïসদি 

সুিক্ষাি জন্য ইউতনবে  ও বাাংলাবদশ েিকাবিি আতথ বক েহায়িায় “চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ-

২য় প বায় (তেএেতপতব)” শীষ বক প্রকল্প ২০১২ সথবক ২০১৭ োল প বন্ত বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ। পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন, 

পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ এি পক্ষ সথবক বাস্তবাতয়ি প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন েমীক্ষাি জন্য আপনাবদি এলাকায় এবেতছ।  

 

সগাপনীয়িা এবাং েম্মতি: আমিা এই আবলাচনায় উি প্রকবল্পি তবতভন্ন ধিবণি সেবা, আথ ব-োমাতজক অবস্থা, তশïশ্রম এবাং 

বাল্য তববাহ ইিযাতদ তবষবয় তকছু জানবি চাইব।  

 

আপনাবদি প্রদত্ত িথ্য েম্পূণ ব সগাপন িাখা হবব এবাং এই িথ্য োংগ্রহ কিবি আমাবদি আনুমাতনক এক র্ন্টা েময় লাগবব। 

জতিবপ অাংশগ্রহবনি জন্য আপনাবদি সকান প্রকাি সজাি কিা হবব না এবাং আমিা আশা কিতছ আপনািা সস্বচ্ছায় প্রবশ্নাত্তি 

তদবি েম্মি হববন সকননা এই তবষবয় আপনাবদি মিামি আমাবদি কাবছ খুবই গুরুত্বপূণ ব। আপনািা সকান উত্তি না তদবি 

চাইবল আমাবদিবক বলববন আমিা পিবিী প্রবশ্ন চবল  াব। এই জতিবপ আমাবদিবক েহায়িা কিাি জন্য আমিা আপনাবক 

তববশষ ধন্যবাদ জানাতচ্ছ।  

 

আপনাবদি তক এই জতিপ েম্পবকব সকান প্রশ্ন আবছ? আমিা তক িাহবল শুরু কিবি পাতি ?  

 

হাতজিা তেে: 

 

নাম এনআইতি নাং সপশা উপবজলা স্বাক্ষি 
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গাইিলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র 

 

 ‘‘চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব)” প্রবজক্ট েম্পবকব আপনািা তক জাবনন?  

 এলাকাি জনগণ/সুিো কবমটি বকভাশ্লি এ প্রকশ্লেি সাশ্লে যুি হশ্লয়শ্লি? এি ব্যিস্থাপনা বকভাশ্লি চলশ্লি? 

 এই প্রকশ্লেি মােশ্লম এলাকাি জনগনশ্লক বিবভন্ন ধিশ্লণি প্রবশেণ ক্ষেয়া হশ্লয়শ্লি, এ বিষশ্লয় আপনািা বক জাশ্লনন এিং 

এই প্রবশেশ্লনি ফশ্লল আপনাশ্লেি বক উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 এই প্রকশ্লেি মােশ্লম এলাকাি ঝুঁবকপূণ ে তশïক্ষেি জন্য জীিন েেতা বিষশ্লয় বশো, বৃবত্তমূলক ও কাবিগবি বশো ক্ষেয়া 

হশ্লয়শ্লি, এই প্রবশেশ্লনি ফশ্লল তশïক্ষেি বক উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 আপনাশ্লেি জানামশ্লত এই প্রবশেণ ক্ষশশ্লষ ক্ষকান তশï বক আয় িধ েক/চাকুবি কিশ্লত পািশ্লি? (ঝুঁবকপূণ ে তশïশ্রম ব্যতীত) 

 আপনাশ্লেি বক জাশ্লনন ক্ষর্ এবতম/অনাে তশïক্ষেি জন্য িাবে র্াপশ্লনি জন্য বনিাপে আশ্রয় ক্ষকে আশ্লি? এই বনিাপে 

আশ্রয় ক্ষকশ্লেি ফশ্লল এবতম/অনাে তশïক্ষেি উপকাি হশ্লয়শ্লি িশ্লল আপনািা মশ্লন কশ্লিন বক ? 

 পেতশï ও অন্যান্য ঝুঁবক পূণ ে তশïক্ষেি জন্য উম্মুি বিদ্যালয়ও  তশïিান্ধি স্থান এি ব্যিস্থা কিা হশ্লয়শ্লি, এি ফশ্লল 

তশïক্ষেি বক উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 আপনািা বক জাশ্লনন ক্ষর্ এই সকল ঝুঁবক পূণ ে তশïক্ষেি বপতা-মাতাশ্লক শতে সাশ্লপশ্লে (তশï/শ্লপাষ্য বনর্বমত স্কুশ্লল ক্ষর্শ্লত 

হশ্লি, তশïশ্রশ্লম ক্ষর্াগ বেশ্লত পািশ্লি না এিং িাল্য বিিাহ বেশ্লত পািশ্লি না ) নগে সহায়তা প্রোন কিা হশ্লয়শ্লি। আপবন 

বক মশ্লন কশ্লিন এই নগে অে ে পািাি ফশ্লল বপতা মাতাি আয় ক্ষিশ্লিশ্লি এিং তাশ্লেি সন্তাশ্লেি িাল্য বিিাহ, তশïশ্রম 

কশ্লমশ্লি এিং বিদ্যালশ্লয় উপবস্থবতি হাি ক্ষিশ্লিশ্লি?  

 আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন ক্ষর্ উপশ্লিাি ক্ষসিা ক্ষেয়াি ফশ্লল আপনাশ্লেি এলাকায় তশïক্ষেি ক্ষর্ৌন বনর্ োতন, ক্ষশাষণ, িিনা, 

তশïশ্রম, িাল্য বিিাহ ইতযাবে পূশ্লি েি তুলনায় কশ্লমশ্লি/কশ্লম র্াশ্লচ্ছ? 

 এই প্রকে সম্পেশ্লক আপনাশ্লেি আশ্লিা বকছু মূল্যিান মতামত োকশ্লল িলুন। 

  

BSST & PSST সট্রতনাং প্রািবদি জন্য 

 ‘‘চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব)” প্রবজক্ট েম্পবকব আপনািা তক জাবনন?  

 এ প্রকশ্লেি সাশ্লে আপনািা বকভাশ্লি যুি হশ্লয়শ্লিন হশ্লয়শ্লি? এি ব্যিস্থাপনা বকভাশ্লি চলশ্লি? 

 এই প্রকশ্লেি মােশ্লম আপনািা বিবভন্ন ধিশ্লণি প্রবশেণ ক্ষপশ্লয়শ্লিন, এই প্রবশেশ্লনি ফশ্লল আপনাশ্লেি বক উপকাি 

হশ্লয়শ্লি? 

 কতবেন ব্যবপ এই প্রবশেণ হশ্লয়বিল, এিং প্রবশেণ কী কী বিষয় বনশ্লয় আশ্ললাচনা হশ্লয়শ্লি?  

 প্রবশেণ পািাি পি আপনািা বক ক্ষকান প্রবতশ্লিেন ততিী কশ্লিশ্লিন এিং উর্ধ্েতন কর্তেপশ্লেি কাশ্লজ োবখল কশ্লিশ্লি?  

 এই প্রবশেশ্লণি বশখনশ্লক আপনািা বকভাশ্লি আপনাশ্লেি কম েশ্লেশ্লে প্রশ্লয়াগ কশ্লিশ্লিন এি ফশ্লল আপনাশ্লেি বক এিং 

মন্ত্রণালশ্লয়ি কাশ্লজি কী কী উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন ক্ষর্ আপনাশ্লেি প্রবশেশ্লণি ফশ্লল এই প্রকশ্লেি ক্ষকান লাভ হশ্লয়শ্লি? র্বে লাভ হশ্লয় োশ্লক তশ্লি 

কী কী?  

 প্রবশেশ্লণি সময় আপনাশ্লেি বক ক্ষকান মবিউল ক্ষেয় হশ্লয়বিল? এই মবিউল পািাি ফশ্লল আপনাশ্লেি বক ক্ষকান উপকাি 

হশ্লয়শ্লি? আপবন বক মশ্লন মবিউশ্লল আশ্লিা ক্ষকান বিষয় অন্তভূি কিশ্লল ভাশ্ললা হশ্লতা। 
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তশïসদি জন্য গাইিলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র (১৩-১৬ বছি) 

 

 ‘‘চাইল্ড সেনতেটিভ সোশ্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব)” প্রবজক্ট েম্পবকব আপনািা তক জাবনন?  

আপনািা বকভাশ্লি এ প্রকশ্লেি সাশ্লে যুি হশ্লয়শ্লি? এি কার্ েক্রম সম্পশ্লকে আপনািা বক জাশ্লনন; 

 এই প্রকশ্লেি মােশ্লম এলাকাি তশïক্ষেি কী কী ধিশ্লণি প্রবশেণ ক্ষেয়া হশ্লয়শ্লি, এ বিষশ্লয় আপনািা বক জাশ্লনন এিং এই 

প্রবশেশ্লনি ফশ্লল তশïক্ষেি বক বক উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 এই প্রকশ্লেি মােশ্লম এলাকাি ঝুঁবকপূণ ে তশïক্ষেি জন্য জীিন েেতা বিষশ্লয় বশো, বৃবত্তমূলক ও কাবিগবি বশো ক্ষেয়া 

হশ্লয়শ্লি, এ বিষশ্লয় আপনািা বক জাশ্লনন এিং এই প্রবশেশ্লনি ফশ্লল তশïক্ষেি বক উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 আপনাশ্লেি জানামশ্লত এই প্রবশেণ ক্ষশশ্লষ ক্ষকান তশï বক আয় িধ েক/চাকুবি কিশ্লত পািশ্লি? (ঝুঁবকপূণ ে তশïশ্রম ব্যতীত) 

 আপনাশ্লেি বক জাশ্লনন ক্ষর্ এবতম/অনাে তশïক্ষেি জন্য িাবে র্াপশ্লনি জন্য বনিাপে আশ্রয় ক্ষকে আশ্লি? এই বনিাপে 

আশ্রয় ক্ষকশ্লেি ফশ্লল এবতম/অনাে তশïক্ষেি উপকাি হশ্লয়শ্লি িশ্লল আপনািা মশ্লন কশ্লিন বক ? 

 পেতশï ও অন্যান্য ঝুঁবক পূণ ে তশïক্ষেি জন্য  

ক. উম্মুি বিদ্যালয় 

খ. তশïিান্ধি স্থান  

গ. ড্রপ-ইন-শ্লসন্টাি এি ব্যিস্থা কিা হশ্লয়শ্লি, এি ফশ্লল তশïক্ষেি বক বক উপকাি হশ্লয়শ্লি? 

 আপনািা বক জাশ্লনন ক্ষর্ এই সকল ঝুঁবক পূণ ে তশïক্ষেি বপতা-মাতাশ্লক শতে সাশ্লপশ্লে (তশï/শ্লপাষ্য বনর্বমত স্কুশ্লল ক্ষর্শ্লত 

হশ্লি, তশï শ্রশ্লম ক্ষর্াগ বেশ্লত পািশ্লি না এিং বাল্য বিিাহ বেশ্লত পািশ্লি না) নগে সহায়তা প্রোন কিা হশ্লয়শ্লি। আপবন 

বক মশ্লন কশ্লিন এই নগে অে ে পািাি ফশ্লল বপতা মাতাি আয় ক্ষিশ্লিশ্লি এিং তাশ্লেি সন্তাশ্লেি িাল্য বিিাহ, তশïশ্রম 

কশ্লমশ্লি এিং বিদ্যালশ্লয় উপবস্থবতি হাি ক্ষিশ্লিশ্লি?  

 আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন ক্ষর্ উপশ্লিাি ক্ষসিা ক্ষেয়াি ফশ্লল আপনাশ্লেি এলাকায় তশïক্ষেি ক্ষর্ৌন বনর্ োতন, ক্ষশাষণ, িিনা, 

তশïশ্রম, িাল্য বিিাহ ইতযাবে পূশ্লি েি তুলনায় কশ্লমশ্লি/কশ্লম র্াশ্লচ্ছ? 

 আপনািা বক মশ্লন কশ্লিন তশïক্ষেি জন্য অন্যান্য আশ্লিা ক্ষসিাি প্রশ্লয়াজন? র্বে প্রশ্লয়াজন হয় তশ্লি বক বক ক্ষসিাি 

প্রশ্লয়াজন আশ্লি িশ্লল আপনািা মশ্লন কশ্লিন; 

 এই প্রকে সম্পেশ্লক আপনাশ্লেি আশ্লিা বকছু মূল্যিান মতামত োকশ্লল িলুন। 

  

েকলবক ধন্যবাদ তদবয় সশষ করুন 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন এি  
 

ড্রপ-ইন-সেন্টাি/জরুিী িাতত্রকালীন আশ্রয় স্থল এি সচক তলষ্ট   
 

 সেন্টাবিি নাম: 

  ঠিকানা: 

  পতিদশ ববণি িাতিখ:  

  পতিদশ ববনি েময়:  

 ড্রপ-ইন-সেন্টাি: শুরু েকাল ---------োয় হয় এবাং সশষ তবকাল --------োয় 

   পতিদশ ববনি তদন কিজন সছবল এবাং সমবয় উপতস্থি তছল:--------সছবল------------সমবয়  

   কি জন সছবল সমবয়ি হাতজিা খািায় নাম আবছ:-------------সছবল-------------------সমবয় 

   বদতনক কাবজি রুটিন বিিী কিা আবছ তক না:             হযাঁ           না  

  সেন্টাবিি তভিবিি পতিববশ তশïবান্ধব তক না:            হযাঁ           না  

   সেন্টাি তশïিা েহবজ আেবি পাবি তক না:                  হযাঁ           না  

   তশïসদি সুিক্ষাি পতিববশ আবছ তক না:                      হযাঁ          না  

   সেন্টাবিি সদয়াল তশï বান্ধব ছতব তদবয় োজাবনা তক না:               হযাঁ            না  

   কী কী সেবা সদয়া হয়: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   তশïসদি তববনাদবনি জন্য কী কী ব্যবস্থা আবছ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 তশïসদি সখলনা/তশখন উপকিণ তশï উপব াগী তক না:            হযাঁ            না  

 

  তপ্র-প্রাইমািী তশক্ষাি তক তক ব্যবস্থা আবছ: -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 জীবন দক্ষিামূলক তশক্ষাি তক তক ব্যবস্থা আবছ: ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 জীবন দক্ষিামূলক প্রতশক্ষবণি জন্য সকান মতিউল আবছ তক না:             হযাঁ            না  

 

 কী কী স্বাস্থয সেবা সদয়া হয়? ব্যবস্থাপত্র সদয়া হয়             ঔষধ সদয়া হয় 

 

 জরুিী প্রবয়াজবন তকভাবব সি াবিবলি মাধ্যবম উন্নি তচতকৎোি ব্যবস্থা কিা হয় 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

োংযুতি-৬.১ 
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 সকাথায় সকাথায় সি াি কিা হয়: ---------------------------------------------------------------------- 

 স  েকল হােপািাল বা তিতনবক সি াি কিা হয় িাবদি োবথ সকান চ্যতিপত্র আবছ তক না? 

হযাঁ             না 

 

 সেন্টাবি সকান খাবাি রুটিন আবছ তক না? হযাঁ             না 

(খাবাি রুটিবনি একো ছতব তনন)  

 কাতিগতি তশক্ষাি তক তক ব্যবস্থা আবছ: ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 কিজনবক চাকুতিি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ: -----------সমবয়------------সছবল  

 

 সকান ধিবণি কাবজ সবশী তনবয়াগ সপবয়বছ:------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  সেন্টাবিি েময় সূচী তকভাবব তনধ বািন কিা হবয়বছ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 সেন্টাবিি স্টা বদি েম্পবকব িথ্য:  

ক্রতমক# নাম পদতব তশক্ষাগি স াগ্যিা োংতেষ্ট কাবজ অতভজ্ঞিা (বছি) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  এই প্রকবল্পি ভাবলা তদক এবাং দুব বল তদক েমূহ তকছু বলুন 

 

 

 

   অন্যান্য ( তদ তকছু থাবক উবেখ করুন):  

 

উত্তিদািাি নাম ও স্বাক্ষি                                                        িথ্য োংগ্রহকািীি নাম ও স্বাক্ষি 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন এি  

 

তশïবান্ধব সস্পে/জায়গা এি সচক তলষ্ট   
 

  তশïবান্ধব সস্পে/জায়গা  নাম:   

  ঠিকানা: 

  পতিদশ ববণি িাতিখ:  

  পতিদশ ববনি েময়:  

 সকন্দ্র: শুরু হয় ----------- এবাং বন্ধ হয়---------  

   পতিদশ ববনি তদন কিজন সছবল এবাং সমবয় উপতস্থি তছল:--------সছবল------------সমবয়  

   কি জন সছবল সমবয়ি হাতজিা খািায় নাম আবছ: ----------সছবল-------------------সমবয় 

   সেন্টাবিি তভিবিি পতিববশ তশïবান্ধব তক না:             হযাঁ           না  

   সেন্টাি তশïিা েহবজ আেবি পাবি তক না:                  হযাঁ            না  

   তশïসদি সুিক্ষাি পতিববশ আবছ তক না:                      হযাঁ           না  

   সেন্টাবিি সদয়াল তশïবান্ধব ছতব তদবয় োজাবনা তক না:               হযাঁ            না  

   কী কী সেবা সদয়া হয়: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   তশïসদি তববনাদবনি জন্য কী কী ব্যবস্থা আবছ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 তশïসদি সখলনা/তশখন উপকিণ তশï উপব াগী তক না:             হযাঁ            না  

 

   সেন্টাবিি েময় সূচী তকভাবব তনধ বািন কিা হবয়বছ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 সেন্টাবিি স্টা বদি েম্পবকব িথ্য:  

ক্রতমক# নাম পদতব তশক্ষাগি স াগ্যিা োংতেষ্ট কাবজ অতভজ্ঞিা (বছি) 
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 এই প্রকবল্পি ভাবলা তদক এবাং দুব বল তদক েমূহ তকছু বলুন 

 

 

  অন্যান্য ( তদ তকছু থাবক উবেখ করুন):  

 

 

 

উত্তিদািাি নাম ও স্বাক্ষি                                                             িথ্য োংগ্রহকািীি নাম ও স্বাক্ষ 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েিকাি  

পতিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ  

চাইল্ড সেনতেটিভ সোস্যাল প্রবেকশন ইন বাাংলাবদশ (তেএেতপতব) শীষ বক প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন এি  

 

উমু্মি তবদ্যালয় এি সচক তলষ্ট   
 

  তবদ্যালবয়ি নাম:   

  ঠিকানা: 

  পতিদশ ববণি িাতিখ:  

  পতিদশ ববনি েময়:  

 তবদ্যালবয় পাঠদান: শুরু হয় ----------োয়- এবাং সশষ হয়-----------োয়  

   পতিদশ ববনি তদন কিজন সছবল এবাং সমবয় উপতস্থি তছল:--------সছবল------------সমবয়  

   কি জন সছবল সমবয়ি হাতজিা খািায় নাম আবছ: ----------সছবল-------------------সমবয় 

   পতিববশ তশïবান্ধব তক না:           হযাঁ               না  

   তশïিা েহবজ আেবি পাবি তক না:   হযাঁ             না  

   তশïসদি সুিক্ষাি পতিববশ আবছ তক না:   হযাঁ            না  

   কী কী সেবা সদয়া হয়: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   তশïসদি তববনাদবনি জন্য কী কী ব্যবস্থা আবছ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 তশïসদি সখলনা/তশখন উপকিণ তশï উপব াগী তক না:             হযাঁ            না  

 

   তবদ্যালবয়ি েময় সূচী তকভাবব তনধ বািন কিা হবয়বছ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  অন্যান্য ( তদ তকছু থাবক উবেখ করুন):  

 

 

উত্তিদািাি নাম ও স্বাক্ষি                                                             িথ্য োংগ্রহকািীি নাম ও স্বাক্ষ 
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