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তনফ থাী ায-ংনক্ষ 

“অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়)” ীল থক ভাপ্ত প্রকল্পটি তফগত ১২/৮/২০১০ 

তাতযনখ ১৩৮৪.৫০ রক্ষ টাকায় ৫ ফছনযয জন্য অনুনভাতদত য়। এয ব্যাতপ্তকার জুরাই’ ২০১০ মথনক জুন’ ২০১৫ 

ম থন্ত। যফতীনত প্রকল্পটিয ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যততনযনক প্রতক্ষণ চাতদা বৃতদ্ধ তফনফচনা কনয ৭টি তফবাগীয় য ও ৫টি  

      ৬  উনজরায় ম্প্রাতযত য় এফং                           ।                   ৮২৫০ 

                                    , মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃতদ্ধ, মৃতদ্ধ অজথন ও ক্ষভতায়নন 

ায়তা কযা এফং প্রতক্ষণ গ্রনণয য তানদয উৎাতদত ্রবনব্য (নদন ও তফনদন) ফাজাযজাতকযনণয ব্যফস্থা কযা। 

 

প্রকনল্পয ফাস্তফাতয়ত কাম থক্রভ কতটুকু অজথন নয়নছ তা মূল্যায়ননয জন্য তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন তফবাগ কতৃথক প্রকল্পটি 

ফাছাই কযা নয়নছ এফং যাভ থক প্রততষ্ঠানন এভএ মডনবরনভন্ট এনাতনয়ট’মক দাতয়ত্ব প্রদান কযা নয়নছ। 

প্রবাফ মূল্যায়ননয ভাধ্যনভ প্রকনল্পয াতফ থক কাম থক্রভ ম থানরাচনা, প্রকনল্পয ক্রয়-তযকল্পনা ও কভ থ-তযকল্পনা 

ম থানরাচনা ও তফনেলন, প্রকনল্পয উন্নশ্য অজথননয অফস্থা তফনেলন ও SWOT তফনেলণ এফং প্রতক্ষনণয ভাধ্যনভ 

অতজথত সুপর ম্পনকথ ম থনফক্ষণ ও কাম থকয সুাতযভারা প্রদাননয তননদ থনা মদয়া নয়নছ। দাতয়ত্ব প্রাতপ্তয য  

যাভ থক প্রততষ্ঠান কতৃথক ভীক্ষা তযচারনায জন্য              ৭টি তফবাগীয় য ও ৫টি        ৬  

উনজরায মভাট ৮২৫০                                     (Random Sampling)      

তনফ থাচন কনয তে উাি ংগ্র কযা নয়নছ।  
 

 

প্রকনল্পয নতথ ম থানরাচনা কনয মদখা মায় মম ৮২৫০ জন প্রতক্ষণাথীয মম রক্ষযভাত্রা তনধ থাযণ কযা নয়তছর তা 

৯৯.১৩% অতজথত নয়নছ, শুধু ৭২ জন ঝনয ড়া (Drop out) প্রতক্ষণাথী ছাড়া। নাযী উনযাক্তানদয উৎাতদত 

্রবব্যাতদ মদন তফনদন ফাজাযজাতকযনণয জন্য প্রকল্প চরাকারীন ভনয় ১৬টি স্থানীয় মভরায (ঈদ ও বফাখী)  

আনয়াজন ৩টি আন্তজথাততক মভরায় ্রবব্যাতদ প্রদ থন কযা য়। একটি প্রদ থনী মকন্দ্র স্থান কযা নয়নছ ঢাকানত।  
 

                                                           ১৩  ও      ১          ১৪  

                                             ।        ১৪                     , ১৪   

              । 

  

ভাঠ জযীন মদখা মায় প্রতক্ষণপ্রাপ্ত নমুনাতয়ত নাযীনদয মায় উনেখনমাগ্য তযফতথন এননছ। প্রায় ৫০% নাযী মাযা 

পূনফ থ গৃতণী/নফকায তছনরন তাযা প্রতক্ষনণয য তননজনদয কভ থংস্থান কযনত াযনছন। প্রতক্ষণ যফতীনত নাযীনদয 

আয় মফনড়নছ। পূনফ থ স্বল্প আয়ভূক্ত (ভান ১০০০০ াজায টাকা ফা তায নীনচ) নাযী তছর ২০% ফতথভানন তা কনভ ১০% 

নয়নছ। আফায ভধ্যভ আনয়য (ভান ২০০০০ টাকায উনয) নাযী ১০% মথনক বৃতদ্ধ মনয় ২০% নয়নছ। 
 

নাযীনদয এই ফাড়তত আয় মূরত: তাযা মছনর-মভনয়নদয ড়ানানা, খাফায ও তচতকৎা মক্ষনত্র ব্যয় কনয। এছাড়াও 

তাযা তকছু ঞ্চয়ও কযনছ। তনফ প্রতক্ষণ প্রতক্রয়ায় অনননক খুত নন। কাযণ ফাংরানদনয অন্যান্য মম কর প্রততষ্ঠান 

প্রতক্ষণ তদনয় থানক তায প্রতক্ষনণয ব্যাতপ্তকার অননক মফী; ৪ ভা মথনক ৬ ভা এয তফযীনত প্রকল্পভূক্ত নাযীযা 

প্রতক্ষণ মনয়নছন অতধকাং মক্ষনত্র ৩ ভা। এছাড়াও প্রতক্ষনকয দক্ষতায অবাফ, মেতনং মন্টানযয তযনফ, 

আফাফত্র মথামথ তছনরা না। অতধকন্তু, প্রতক্ষণাথী নাযীযা ানত করনভ তক্ষায ঘাটতত আনছ ফনর ভনন কনয। 

                             ই স্থানীয় ফাজানয তফতক্র কযনত য় তফধায় তানদয রাব কভ য়। আফায 

প্রতক্ষণপ্রাপ্ত উনেখনমাগ্য ংখ্যক নাযী প্রতক্ষনণয নযও কভ থংস্থান কযনত ানয নাই পূ ূঁতজয অবানফ। 
 

প্রকল্পটি মটকই কযায জন্য এফং বতফষ্যনত এ ধযননয অন্যান্য প্রকল্প ফাস্তফায়ননয জন্য তকছু সুাতয প্রণয়ন কযা 

মমনত ানয মমভন:                                      ও                                 

                                                                                       ।     

                      ও                                                      ।       

                    ,        ও                                                ।       

                                                 ও                       ।               
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রবাফ মূল্যায়ন কাম থক্রনভয আওতায় গৃীত প্রকনল্পয তফফযণ 

 

১.১  প্রকনল্পয টভূতভোঃ   

নাযী ভাজনক মদনয অথ থননততক কভ থকানে জতড়ত কনয ফাংরানদনক মৃদ্ধারী কযায রনক্ষয ১৯৭৬ ানর জাতীয় 

ভতরা ংস্থা গঠন কযা য়। ভতরা উন্নয়ননয কাম থক্রভ সুংগঠিত ও তক্তারী কযায জন্য জাতীয় ভতরা ংস্থা 

গঠননয য ভতরা উন্নয়ন প্রানযয রনক্ষয ভতরা তফলয়ক অতধদপ্তয ও নয ভতরা ও তশু তফলয়ক ভন্ত্রণারয় গঠন 

কযা য়। মায রক্ষয তছর মদনয ভতরানদয াতফ থক উন্নয়ন াধন কনয তানদয দক্ষ জনতক্ত রুন গনড় তুনর মদনয 

উন্নয়ননয মূর মরাতধাযায ানথ ম্পৃক্ত কযা। মই রনক্ষয মদনয ৬৪ টি মজরা ও ৫৪ টি থানায় জাতীয় ভতরা ংস্থায 

াখা স্থান কযা য়। এই াখামূনয ভাধ্যনভ তৃণমূর ম থানয় ভতরানদয দক্ষ জনতক্তরূন গনড় তুনর ক্ষভতায়নন 

ায়তা কযা য়। ভতরানদয দক্ষতা উন্নয়ন, আত্ম-কভ থংস্থান, দাতয্রব তফনভাচন, আইনগত অতধকায ংযক্ষণ এফং 

ক্ষভতায়ননয জন্য জাতীয় ভতরা ংস্থা নগয তবতিক ভতরা উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রাভীণ ভতরা উন্নয়ন প্রকল্প, মজরা তবতিক 

ভতরা কতম্পউটায প্রতক্ষণ প্রকল্প ও স্ব-কভ থ ায়ক ঋণদান কভ থসূচী ফাস্তফায়ন কযনছ। এফ ভতরাযা  তফতবন্ন 

উৎাদনমুখী ও আয়ফধ থনমূরক ব্যফা/কভ থকাে তযচারনায ভাধ্যনভ প্রকনল্পয আয় নত ঋনণয অথ থ তযনাধ কযনছ 

এফং তননজনদয ংানযয প্রনয়াজন তভটানে।  তকন্তু চাতদা অনুমায়ী প্রনয়াজনীয় অথ থ, অতবজ্ঞ যাভ থক এফং 

তননদ থনায অবানফ তাযা তানদয উনযাগনক তফকতত কযনত াযনছনা। এই কর উনযাগী  ভতরানদয যকাতয ও 

মফযকাতয প্রততষ্ঠাননয ভাধ্যনভ তচতিত কনয ব্যফা/তল্প উনযাক্তা তানফ গনড় মতারা নর একতদনক মমভন তানদয 

কভ থংস্থান নফ এফং তযফানযয আয় ফাড়নফ অন্যতদনক  উাজথনকাযী  ভতরানদয তযফানয ও ভানজ গুরুত্ব ফাড়নফ 

এফং তায াতযফাতযক ও াভাতজক জীফন আযও তনযাদ নফ। জাতীয় ভতরা ংস্থা এই রক্ষযনক এতগনয় মনয়ায জন্য 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধনন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কনযনছ। এ ভস্ত প্রকল্প ফাস্তফায়নন অতজথত 

অতবজ্ঞতা ও াপনল্যয আনরানক এফং যকানযয দাতয্রব তফনভাচনন মকৌর ম্পতকথত উন্নয়ন কভ থসূতচয ানথ ঙ্গতত 

মযনখ প্রকল্পটি প্রণয়ন কযা  য় এফং প্রকল্পটি জাতীয় ভতরা ংস্থায আওতায় ফাস্তফায়ন কযা নয়নছ।  

১.২  প্রকনল্পয ংতক্ষপ্ত তযতচতত 

১.২.১ প্রকনল্পয নাভ : “অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়)” ীল থক 

ভাপ্ত প্রকল্প।   

১.২.২ উনযাগী  ন্ত্রণারয়/তফবাগ : ভতরা ও তশু তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

১.২.৩ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় ভতরা ংস্থা 

১.২.৪ প্রকনল্পয অফস্থান  : তফবাগীয় প্রধান কাম থারয়োঃ ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফতযার, তনরট, 

যংপুয এফং ৫ টি মজরায ৬টি উনজরাোঃ ভাতনকগঞ্জ দয, নাযায়নগঞ্জ দয, 

কাতরগঞ্জ, রুগঞ্জ, যাইর ও মনায দয।  

 

১.৩ প্রকনল্পয উন্শ্য 

ক) ৮২৫০ জন ভতরানক মৃতদ্ধ অজথন ও ক্ষভতায়নন ায়তা কযা; 

খ) ভতরা উনযাক্তানদয িাযা উৎাতদত ণ্য াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয ও ফতোঃতফনে তফণন; 

গ) ২৫০০ জন ভতরা উনযাক্তায মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃতদ্ধ; 

ঘ) ৫৭৫০ জন মফকায ভতরায দক্ষতা সৃতিয রনক্ষয কাতযগতয প্রতক্ষণ প্রদান।; 

ঙ) ভতরানদয প্রতক্ষনণয ফাস্তফ জ্ঞান অজথন ও ভানম্পন্ন তল্প াভগ্রীয জন্য একটি উৎাদন মকন্দ্র স্থান ও 

তযচারনা; 
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চ) ভতরানদয স্বাথ থকূর তযনফ ফান্ধফ নীতত তনধ থাযণ সৃতিনত কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ; 

ছ) ভতরা উনযাক্তানদয দক্ষতা উন্নয়ন ও অতবজ্ঞতা/তফতনভনয়য াাাত তানদয উৎাতদত ণ্য াভগ্রী মদী ও 

আন্তজথাততক ফাজানয তফণননয সুনমাগ সৃতিয রনক্ষয প্রকনল্পয উনযানগ মভরা, কভ থারা মতভনায ইতযাতদ আনয়াজন। 

 

১.৪ প্রকনল্পয মূর কাম থক্রভ 

 ভতরা উনযাক্তানদয িাযা উৎাতদত ণ্য াভগ্রী মদীয় ফাজায ও          তফণন এফং উৎাদন মকন্দ্র 

স্থান ও তযচারনা। 

 ২৫০০ জন ভতরানক প্রতক্ষণ প্রদান। 

 মদীয় ও আন্তজথাততক মভরায আনয়াজন কযা ফা অংগ্রণ কযা।  

 ৭৯ টি মন্ত্রাতত ংগ্র কযা। 

 ১৬৮টি আফাফত্র ংগ্র কযা। 

 ১২ জন জনফর তননয়াগ। 

১.৫ প্রকল্প অনুনভাদন, ংনাধন, ফাস্তফায়নকার ও প্রকল্প ব্যয়োঃ 

১.৫.১ প্রকল্প অনুনভাদন ও ংনাধন  

‘অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়)’ প্রকল্পটি ১২/৮/২০১০ তাতযনখ অনুনভাতদত য়। 

মূর ম থানয়য অনুনভাদননয ৫০ ভা য ১ভ ফায ংনাধন কযা য়। প্রকল্পটি জুরাই’ ২০১০ মথনক জুন’ ২০১৫ মভয়ানদ 

ফাস্তফায়ননয জন্য মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক অনুনভাতদত য়। যফতীনত প্রকল্পটিয ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যততনযনক প্রতক্ষণ চাতদা 

বৃতদ্ধ তফনফচনা কনয ৭টি তফবাগীয় য ও ৫টি উনজরায় ম্প্রাতযত কনয মভয়াদকার অতযফততথত মযনখ ংনাধন 

কযা য়। তফস্তাতযত াযতণ ১.১ মদখা মমনত ানয।    
 

াযতণ-১.১: প্রকল্প অনুনভাদন ও ংনাধন 

 

      /                                                    

                                 

(%) 

                     

মূর ১২.০৮.২০১০ ৬০ - - 

ংনাতধত (১ভ) ০৯.১০.২০১৪  ৬০ ৫০ ৫০ 

৮৩.৩৩% ৮৩.৩৩%  

              ও          

১.৫.২ প্রকল্প ফাস্তফায়নকার ংক্রান্ত   

মূর প্রকল্পটি ৬০ ভা ভনয় ফাস্তফায়ননয জন্য অনুনভাতদত য়। যফতীনত প্রকল্পটিয মভয়াদকার অতযফততথত মযনখ 

ংনাধন কযা য়।  প্রকল্পটিয মকান টাইভ ওবায-যান য় নাই। তফস্তাতযত াযতণ ১.২ মদখা মমনত ানয।    

 

াযতণ-১.২: প্রকল্প ফাস্তফায়ন কার 

 

তডতত/আযতডতত ফাস্তফায়নকার মভাট ভয় প্রকৃত ভয় ব্যফধান তযফ থতন 

ম থায় আযম্ভ ভাপ্ত ভা  ভা (পূফ থফতী ম থানয়য  তুরনায় 

তকযা মফী/কভ) 

মূর ম থানয়য  তুরনায় 

তকযা মফী/কভ 

মূর জুরাই’১০ জুন ২০১৫ ৬০  - - - 

ংনাতধত (১ভ) জুরাই’১০ জুন ২০১৫  ৬০  

 

৫৮  ৫৮ ৫৮ 

      ৩.৩৩%      ৩.৩৩%      
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 ১.৫.৩ প্রকনল্পয ব্যয় হ্রা/বৃতদ্ধয ায  

প্রকল্পটি ১৩৮৪.৫০ রক্ষ টাকায় ফাস্তফায়ননয জন্য অনুনভাতদত য়। যফতীনত প্রকল্পটিয ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যততনযনক ১ভ 

ংনাধন কযা য়। প্রকল্প ফাস্তফায়নন মভাট প্রকল্প ব্যয় নত ৪৮.০১ রক্ষ টাকা (৩.৪৭%) াশ্রয় য়। তফস্তাতযত াযতণ 

-১.৩ মদখা মমনত ানয।  

াযতণ-১.৩: প্রকনল্পয ব্যয় হ্রা/বৃতদ্ধয ায                                                                   

তডতত/আযতডতত প্রকল্প ব্যয়         ব্যফধান তযফ থতন 

ম থায় রক্ষ টাকায়          (পূফ থফতী ম থানয়য  তুরনায় 

মফী/কভ) 

মূর ম থানয়য  তুরনায় মফী/কভ  

মূর ১৩৮৪.৫০ -- - - 

ংনাতধত (১ভ) ১৩৮৪.৫০  

  

১৩৩৬.৪৯ ৪৮.০১ রক্ষ ৪৮.০১ রক্ষ 

  ৩.৪৭% াশ্রয় ৩.৪৭% াশ্রয় 

             

 

াযতণ-১.৪: ফছয তবতিক তডতত ংস্থান, এতডত ফযা্, অথ থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় 

     (        ) 

 

       

          

      

            

      

        

      

    

           :  :            :  : 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

২০১০-২০১১ 387.93 ৯৭.৫০ ৯৭.৫০ - ৯৭.৫০ ৫৯.০৬ ৫৯.০৬ - ৩৮.৪৪ 

২০১১-২০১২ 242.52 ২৮২.০০ ২৮২.০০ - ২৮২.০০ ২৭৬.০৭ ২৭৬.০৭ - ৫.৯৩ 

২০১২-২০১৩ 247.80 ২৯৩.০০ ২৯৩.০০ - ২৯৩.০০ ২৯০.৯৮ ২৯০.৯৮ - ২.০২ 

২০১৩-২০১৪ 247.49 ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ২৯৩.১২ ২৯৩.১২ - ৬.৮৮ 

২০১৪-২০১৫ 258.76 ৪৫৩.০০ ৪৫৩.০০ - ৪৫৩.০০ ৪১৭.২৬ ৪১৭.২৬ - ৩৫.৭৩ 

     1384.50 ১৪২৫.৫০ ১৪২৫.৫০ - ১৪২৫.৫০ ১৩৩৬.৪৯ ১৩৩৬.৪৯ - ৮৯.০০ 
 

সূত্রোঃ        ও আইএভইতডয প্রততনফদন 

১.৬ প্রকনল্পয দাতয়ত্ব ারনকাযী তযচারকগনণয নাভ ও          

প্রকনল্পয দাতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প তযচারনকয নাভ, দফী, দাতয়নত্বয প্রকৃতত এফং দাতয়ত্ব ারননয ভয়কার তননে ছনক 

উস্থান কযা রোঃ   

াযতণ-১.৫: প্রকনল্পয দাতয়ত্ব ারনকাযী তযচারকগনণয নাভ ও          

ক্রোঃ 

নং 

নাভ দফী দাতয়নত্বয প্রকৃতত দাতয়ত্বকার 

পূন থকারীন  মমাগদান ফদরী 

১                                  ২৬/১০/২০১১               

সূত্রোঃ ততআয 
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১.৭ প্রকনল্পয রগ-মেভ (Logical Framework)  

                        -    (Logical Framework)      -১.১-              ।         -                                  (            ) 

                          । 

      -১.৬                         -    (Logical Framework)   

                

(Narrative Summary) 

                   

(Objective Verifiable Indicator) 

                 

(Means of Verification) 

রক্ষয 

১.ভতরানদয জীফনমাত্রায ভান ফাড়াননা; 

২. প্রতযক্ষ ও নযাক্ষ বানফ ভতরানদয কভ থংস্থান ফাড়াননা; 

৩. ভতরানদয আথ থ-াভাতজক উন্নয়ন সৃতি    । 

১. ভতরানদয  কভ থংস্থান বৃতদ্ধ এফং নাযী           

উন্নয়ন; 

২.আথ থ-াভাতজক অফস্থায উন্নয়ন। 

১.                       ; 

২.               ; 

৩.        । 

উন্শ্য 

১.                          ; 

২.                              ; 

৩.                                   । 

১.                       ২২৫০             

                                              ; 

২.             ৫৫০০                      ; 

৩.                               ; 

৪. ফাতনতজযক উন্নয়নন                    । 

১.        ; 

২.              , ৩.                     

MOWCA. 

আউটপুট 

১.              ও               ; 

২.          ; 

৩.                          । 

১. ৪২               ০৯                 ; 

২. ১২             ; 

৩.                          । 

১.                      ; 

২. IMED’         ; 

৩.                     । 

 

ইনপুট 

১.       ; 

২.          ; 

৩.                   ; 

৪.            

৫.     ,      ,    ,         ,      ও                    । 

৬.               । 

১.              ও           ; 

২.                  ; 

৩.     ,      ,    ,         ,      ও         

           ; 

৪.                       । 

১.            ; 

২.                      ; 

৩.          ও           ; 

৪.       ; 

৫. IMED’         । 
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   -                  

        ’    -                                                                  ১         

                    ৩                                            । ২             ,     , 

      ও                                                     ।                         

              ও            । 

১.৮  ক্রয় তযকল্পনা 

ক্রয় তযকল্পনা প্রকনল্পয একটি গুরুত্বপূণ থ তফলয়। আযতডতত তফনেলণ কনয মদখা মায় মভাট ক্রয় তযকল্পনায ণ্য ১৩টি ও 

মফা ১টি  মভাট ১৪টি প্যানকনজয ভাধ্যনভ ক্রয় প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযায তযকল্পনা তছনরা।                              

                                           ।                                              

      (As per PPA)।  

াযতণ-১.৭:   তডতত/আযতডতত অনুমায়ী অনুনভাতদত মভাট ক্রয় প্যানকজ ংখ্যাোঃ 

প্যানকজ ণ্য কাম থ মফা মভাট 

আযতডতত অনুানয প্যানকজ ১৩ -- ০১ ১৪ 

দযত্র আব্বান কযা নয়নছ ১৩ -- ০১ ১৪ 

চুতক্ত স্বাক্ষয কযা নয়নছ ১৩ -- ০১ ১৪ 

কাজ ভাপ্ত নয়নছ ১৩ -- ০১ ১৪ 

সূত্রোঃ আযতডতত  
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াযতণ-১.৮:                 প্রকনল্পয               

আযতডতত তফনেলণ কনয মদখা মায় মভাট ক্রয় তযকল্পনায় ণ্য ১৩টি প্যানকজ এয ভাধ্যনভ ক্রয় প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযায তযকল্পনা তছনরা।  এয ভনধ্য ১৩টি-  ক্রয় ম্পাদন কযা নয়নছ। 

ভীক্ষায ভাধ্যনভ মদখা     মমবানফ প্রাক্করন কযা      মবানফ ফাস্তফায়ন য়    । ক্রয় তযকল্পনা ততএ-২০০৬ এফং ততআয-২০০৮অনুানয ম্পাতদত নয়নছ      তা মাচাই ও 

                                       । তফস্তাতযত াযতণ-৪.১ এ মদখা মমনত ানয।  

(        ) 

প্যানকজ 

নং 

প্যানকনজয ফণ থনা একক তযভাণ  দ্ধতত চুতক্ত 

অনুনভাদনকাযী 

কতৃথক্ষ 

অনথ থয 

উৎ 

প্রাোঃ ব্যয় মটোয 

আব্বান 

চুতক্ত স্বাক্ষয কাজ ভাপ্ত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 .                  

    -১ কতম্পউটায ( তপ্রন্টায ও এনেতযজ)  মট ২১ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ২১.০০ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -২ তডতজটার কযানভযা  তচ ০১ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ০.৩০ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৩ ওএইচত মট ০৫ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ৭.৫০ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৪ তিতনং পযান তচ ৪৫ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ১.১৫ ০১       ’১০ ১৫       ’১০        ’১১  

    -৫ অন্যান্য মথাক ৩২৬ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ১৫.০৬ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

  -      ৩৯৮    ৪৫.০১     

  .                   

    -১ াপ মনক্রটাতযনয়ট মটতফর  তচ ৩২ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ৪.৮০ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -২ াই মকায়াতরটি মচয়ায তচ ০৭ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ০.৫৬ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৩ তযদ থন মচয়ায তচ ৪২ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ২.১০ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৪ স্টীর আরতভযা তচ ২২ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ৩.৩০ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৫ পাইর মকতফননট তচ ৩২ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ৩.৮৪ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৬ কতম্পউটায মটতফর তচ ২১ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ১.৬৮ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৭ কতম্পউটায মচয়ায তচ ২১ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ০.৮৪ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

    -৮ অন্যান্য      ৭৬১ (OTM/NCT) As per PPA   ও   ৪৩.১৮ ০১       ’১০ ১৫       ’১০       ’১১  

  -          ৬০.৩০     

  .                                                  As per PPA   ও   ৪.৯৯      

     =   ১৩৩০ ও 

     

   ১১০.৩০     
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াযতণ-১.৯: প্রকনল্পয                                 

আযতডতত তফনেলণ কনয মদখা মায় মভাট ক্রয় তযকল্পনায় মফা ১টি প্যানকজ এয ভাধ্যনভ ক্রয় প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযায তযকল্পনা তছনরা।  এয ভনধ্য ১টি-  ক্রয় ম্পাদন কযা নয়নছ। 

ভীক্ষায ভাধ্যনভ মদখা     মমবানফ প্রাক্করন কযা      মবানফ ফাস্তফায়ন য়    । ক্রয় তযকল্পনা ততএ-২০০৬ এফং ততআয-২০০৮অনুানয ম্পাতদত নয়নছ      তা মাচাই ও 

                                       । তফস্তাতযত াযতণ-৪.১ এ মদখা মমনত ানয।  

 (       ) 

প্যানকজ নং প্যানকনজয ফণ থনা একক তযভাণ  দ্ধতত চুতক্ত 

অনুনভাদনকাযী 

কতৃথক্ষ 

অনথ থয 

উৎ 

প্রাোঃ ব্যয় মটোয 

আব্বান 

চুতক্ত স্বাক্ষয কাজ ভাপ্ত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

    .  -১           ও               

      (              

            ) 

LS LS  --  

As per PPA 
  ও   ৬৫০.১৭        ’১১     ’১১     ’১৫  

    .  -২           LS LS  -- As per PPA    ও    ১৪৫.০০    ’১৪      ’১৪     ’১৫  

      LS LS     ৭৯৫.১৭     
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তিতীয় অধ্যায়  

প্রবাফ মূল্যায়ন কাম থক্রনভয কাম থ দ্ধতত 

২.১ যাভ থনকয দাতয়ত্ব  

ক)            ,      ,     ,        /       ,       ,           ও       ,           

      /               ,           ,           ও                             ও 

          ; 

 )                                                 (     ও      )        ,        , 

      ,      /                      ও           ; 

 ) প্রকনল্পয উন্নশ্য অজথননয অফস্থা ম থানরাচনা ও ম থনফক্ষ  ; 

 )        ও                   ,      ও             (Procurement)                 

ও          (     ,       ,                                )                  /          

           ও           ; 

ঙ)        ও          /          ,      ও                                          

                                    ও           ; 

 ) প্রকনল্পয ঝূঁতক অথ থাৎ ফাস্তফায়ন ম্পতকথত তফতবন্ন তফলয় মমভন: অথ থায়নন     ,                 /     ও 

       ,   ,                                  ও                               

               ও           ; 

 )        ও              ,      ও                     তনধ থাতযত BoQ                    

                                                             ও                      

                                                    ও           ;   

জ)  প্রকনল্পয আওতায় ম্পাতদত মূর কাম থক্রভমূনয কাম থকাতযতা ও উনমাতগতা তফনেলণ এফং তফনল পরতা 

(Success Stories মতদ থানক) তফলনয় আনরাকাত;  

ঝ)        SWOT       ; এনক্ষনত্র              ,         ,      ,                        

একই ধযনণয প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ননয মক্ষনত্র মনথামৄক্ত সুাতয প্রদান;   

ঞ)      ভতরা উনযাক্তানদয কানজয তযনফ কতটুকু ভতরা ফান্ধফ তছর তা         ও                 

          ; 

 ) প্রকনল্পয প্রধান প্রধান কানজয গুণগত ভান ংক্রান্ত তফলনয়য উয         ও           ; 

 ) প্রকনল্পয মকান উন্শ্য অম্পন্ন থাকনর তায কাযণ           ; 

 ) প্রকল্প এরাকা মথনক ংগৃীত তনেয তবতিনত মূল্যায়ন প্রততনফদন প্রণয়ন, তফনেলণ, সুাতয প্রদান ও 

ক্রয়কাযী ংস্থা )আইএভইতড (কতৃথক অনুনভাদন গ্রণ ; 

 ) স্থানীয় ম থানয় একটি ও জাতীয় ম থানয়য একটি কভ থারা আনয়াজন কনয মূল্যায়ন কানজয ম থনফক্ষণ, 

Findings               ও কভ থারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুাতযমূ তফনফচনা কনয মূল্যায়ন 

প্রততনফদনটি চূড়ান্তকযণ;  

 ) ভীক্ষায় প্রাপ্ত তফতবন্ন  ম থনফক্ষনণয  তবতিনত াতফ থক ম থানরাচনা ও প্রনয়াজনীয় সুাতয প্রণয়ন; 

 ) প্রকল্প অনুনভাদন, ংনাধন (প্রনমাজয মক্ষনত্র), অথ থ ফযা্, অথ থ ছাড়, তফর তযনাধ ইতযাতদ তফলনয় তে-

উানিয ম থনফক্ষণ ও ম থানরাচনা; এফং 

 ) ক্রয়কাযী ংস্থা )আইএভইতড (কতৃথক ভনয় ভনয় আনযাতত ভীক্ষা ংতেি অন্যান্য কাজ ম্পাদন।   
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২.২ ভীক্ষা এরাকা তনফ থাচনোঃ 

                                               ।            ,                      

                      ’                 ।            ক) ৮২৫০ জন ভতরানক মৃতদ্ধ অজথন ও 

ক্ষভতায়নন ায়তা কযা; খ) ভতরানদয প্রতক্ষনণয ফাস্তফ জ্ঞান অজথন ও ভান ম্পন্ন তল্প াভগ্রীয জন্য একটি 

উৎাদন মকন্দ্র স্থান ও তযচারনা; গ) ভতরানদয স্বাথ থকূর তযনফ ফান্ধফ নীতত তনধ থাযণ সৃতিনত কাম থকয ব্যফস্থা 

গ্রণ; ঘ) ভতরা উনযাক্তানদয দক্ষতা উন্নয়ন ও অতবজ্ঞতা/তফতনভনয়য াাাত তানদয উৎাতদত ণ্য াভগ্রী মদী 

ও আন্তজথাততক ফাজানয তফণননয সুনমাগ সৃতিয রনক্ষয প্রকনল্পয উনযানগ মভরা, কভ থারা মতভনায ইতযাতদ আনয়াজন 

কযা। 

 

                ৭               ও ৫        ৬        য়               ।              

                                               ও                                   । 

    :             ও উনজরা                              (১০০%)       ও উনজরা মন   

     । অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন এরাকায                     ১০০%         

      ।                     অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন এরাকায            

১৩ ।                        ও                                  । 
 

      ২.১:                    

 

                  

ঢাকা ভাতনকগঞ্জ ভাতনকগঞ্জ দয 

নাযায়নগঞ্জ নাযায়নগঞ্জ দয 

রুগঞ্জ 

গাতজপুয কাতরগঞ্জ 

নযতংদী যাইর 

চট্টগ্রাভ   

যাজাী   

খুরনা       মনায দয 

ফতযার   

তনরট   

যংপুয   

৭ ৫ ৬ 
 

 

২.৩                  

 

প্রকনল্পয াতফ থক মূল্যায়ননয জন্য প্রকল্প ফাস্তফায়নকানর দাতয়ত্বযত কভ থকতথা, ততড, তডইততড,           

            ানথ তনতফড় আনরাচনায ভাধ্যনভ তে অনুন্ধান কযা য়। মকন্দ্রীয় ম থানয় মভাট উিযদাতায ংখ্যা 

াযতণ ৩.২ এ মদয়া নয়নছ।     
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াযতণ- ২.২ মূর উিযদাতা (নকআইআই) – মকন্দ্রীয় ম থায় 

ক্রতভক নং প্রততষ্ঠান উিযদাতা ংখ্যা 

১ ংতেি ভন্ত্রণারয়/তফবাগ প্রকল্প ংতেি অতপায ২ 

২ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা (জাতীয় 

ভতরা ংস্থা) 

প্রকল্প তযচারক ১ 

প্রকল্প ংতেি অতপায ২ 

 মভাট  ৫ 

 

২.৩.১ মূর উিযদাতা (নকআইআই) – ভাঠ ম থায় 

প্রকনল্পয াতফ থক মূল্যায়ননয জন্য প্রকল্প ফাস্তফায়নকানর দাতয়ত্বযত মূল্যায়ন কভ থকতথা, কাতযগতয তফনলজ্ঞ,      

           ,                 ানথ তনতফড় আনরাচনায ভাধ্যনভ তে অনুন্ধান কযা য়। তফবাগ ও উনজরায 

ম থানয় মভাট উিযদাতায ংখ্যা ছক ২.৩ এ মদয়া নয়নছ।     

াযতণ-২.৩ মূর উিযদাতা (নকআইআই) – ভাঠ ম থায় 

ক্রতভক নং প্রততষ্ঠান উিযদাতা ংখ্যা 

১ জাতীয় ভতরা ংস্থায মচয়াযম্যান, 

মজরা কাম থারয়  

জাতীয় ভতরা ংস্থায মজরা প্রতততনতধ ফা 

প্রকল্প ংতেি অতপায 

৭ 

২ জাতীয় ভতরা ংস্থায মচয়াযম্যান, 

উনজরা কাম থারয় 

জাতীয় ভতরা ংস্থায উনজরা প্রতততনতধ ফা 

প্রকল্প ংতেি অতপায 

৬ 

৩ কাতযগতয তফনলজ্ঞ, নাযী উনযাক্তা মজরা ও উনজরা মথনক  ১৩ 

 মভাট  ২৬ 

 

২.৩.২  উকাযনবাগী – ভাঠ ম থায়  

                           ও                             ।                          

                                                               ।                       

                     ।                                                         : 

 

n = 

z2pqN 

e2(N-1)+ z2pq 

       n                  

N              

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

p=                   

q=                           

e= Acceptable error (The precision) 
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                         ৯৫% confidance level                ।     “Z”            

১.৯৬ ।       , p            ০.৫        (                             ),                (১-

.৫) =০.৫ ।  ’            ০.০৫ । 

n            = 

 

  n = 

z2pqN 

e2(N-1)+ z2pq 

  n = 
(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 8250 

(0.05)2(1042-1)+ (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

 

n = 

3.84 x 0.25 x 8250 

0.0025 x 8249+ 3.84 x 0.25  

 

n = 

0.96 x 8250 

20.62+ 0.96  

 

n = 

7290 

21.58 

 

       n =366.964 = 367 

উনয উতেতখত পমু থরা অনুমায়ী ৩৬৭ নে তনধ থাতযত নমুনা ংখ্যা।  

 

ক. ভতরা উদক্তানদয মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা  বৃতদ্ধ 

মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃতদ্ধয জন্য ২৫০০ জন ভতরানক প্রতক্ষনণয রক্ষযভাত্রা তছর। আনুাততক ানয ৮২৫০ 

জননয ভনধ্য নমুনা আকায য় তনেরু 

নমুনা= (৩৬৭/৮২৫০)*২৫০০ = ১১১ 

খ. মফকায ভতরায দক্ষতা  বৃতদ্ধ 

মফকায ভতরায দক্ষতা  বৃতদ্ধ বৃতদ্ধয জন্য ৫৭৫০ জন ভতরানক প্রতক্ষনণয রক্ষযভাত্রা তছর। আনুাততক ানয ৮২৫০ 

জননয ভনধ্য নমুনা আকায য় তনেরূ 

নমুনা= (৩৬৭/৮২৫০)*৫৭৫০ = ২৫৬ 

 

২.৩.৩                     -                         

                           ৩৬৭                   ২৫%        ৯৩            ৪৫৯   । 

                       ।  
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                ও                              
 

               

                          

       

     

       

            

         

         

       

         

        

                                                                                                                            

           ।             , 

           ,     , 

             ও                                                       

৬০০ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭৫ ২১০০ ৮৫০ ২৯৫০ 

            ।     

        ,       

৩৭৫ ২৫০ ২৫০ ০ ২৫০ ১১০০ ৫৫০ ১৬৫০ 

              ।     

         

২৫০ ২৫০ ২৫০ ০ ০ ৭৫০ ২৫০ ১০০০ 

           ।     

        ,           

২৫০ ২৫০ ২৫০ ০ ০ ৭৫০ ২৫০ ১০০০ 

             ।     

         

২৫০ ২৫০ ০ ০ ০ ৫০০ ২৫০ ৭৫০ 

            ।     

         

২৫০ ২৫০ ০ ০ ০ ৫০০ ২৫০ ৭৫০ 

           ।     

         

৫০ ০ ০ ০ ০ ৫০ ১০০ ১৫০ 

     ২০০০ ১৬২৫ ১১২৫ ৩৭৫ ৬৭৫ ৫৭৫০ ২৫০০ ৮২৫০ 

 

                ও                      -     

               

                          

       

     

       

            

         

         

       

         

        

 

 

           ।             , 

           ,     , 

             ও                                                       

২৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ৯০ ৪০ ১৩০ 

            ।     

        ,       

১৬ ১১ ১২ ০ ১২ ৫১ ২২ ৭৩ 

              ।     

         

১০ ১১ ১১ ০ ০ ৩২ ১৩ ৪৫ 

           ।     

        ,           

১০ ১১ ১১ ০ ০ ৩২ ১৪ ৪৬ 

             ।     

         

১২ ১১ ০ ০ ০ ২৩ ১০ ৩৩ 

            ।     

         

১১ ১২ ০ ০ ০ ২৩ ১০ ৩৩ 

           ।     

         

৫ ০ ০ ০ ০ ৫ ২ ৭ 

     ৯০ ৭২ ৫০ ১৬ ২৮ ২৫৬ ১১১ ৩৬৭ 
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                     ও            -     

               

                          

       

     

       

            

         

         

       

         

        

 

           ।             , 

           ,     , 

             ও                                                       

৭ ৪ ৪ ৪ ৪ ২৩ ৯ ৩২ 

            ।     

        ,       

৪ ৩ ৩ ০ ৩ ১৩ ৬ ১৯ 

              ।     

         

৩ ৩ ৩ ০ ০ ৯ ৩ ১২ 

           ।     

        ,           

৩ ৩ ৩ ০ ০ ৯ ৩ ১২ 

             ।     

         

৩ ৩ ০ ০ ০ ৬ ২ ৮ 

            ।     

         

৩ ৩ ০ ০ ০ ৬ ২ ৮ 

           ।     

         

১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ ২ 

     ২৪ ১৯ ১৩ ৪ ৭ ৬৭ ২৬ ৯৩ 

 

২.৩.৪        (Focus Group Discussion)   
 

প্রকনল্পয অধীন ৭টি তফবাগ ও ৫টি মজরায ৬ টি উনজরায় প্রতক্ষণ মকনন্দ্রয তনকটফতী এরাকায় এপতজতড তযচারনায 

ভাধ্যনভ আথ থ-াভাতজক উন্নয়নন প্রকনল্পয ভূতভকা, পরতা, ব্যথ থতা ও এ তফলনয় বতফষ্যৎ তদক তননদ থনায ব্যাানয তে 

ংগ্র কযা য়। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত তফতবন্ন তে ও অতবজ্ঞতা,   যীয ক্ষভতায়ন প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক 

ভূতভকা, ত্রুটি, পরতা, ম্ভাফনা ইতযাতদ তচতিত, ভতরা উনযাক্তানদয িাযা উৎাতদত ণ্য াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয ও 

         তফণননয মক্ষনত্র কতটুকু প্রবাফ ড়নছ তা তনরূন কযা য়, ভতরা উনযাক্তানদয মাগত দক্ষতা ও 

ব্যফস্থানায উয প্রবাফ; মফকায ভতরানদয দক্ষতা সৃতিয রনক্ষয কাতযগতয প্রতক্ষনণয প্রবাফ; ভতরানদয প্রতক্ষনণ 

ফাস্তফ জ্ঞান অজথন ভান ম্পন্ন তল্প াভগ্রীয উৎাদননয উয প্রবাফ। এ কর এপতজতডনত স্থানীয় তনফ থাতচত 

প্রতততনতধ, নাযী উনযাক্তা প্রতততনতধ, ফস্ত্র তভততয প্রতততনতধ, প্রকল্প মথনক যাতয সুতফধা ায়তন এরূ কনরার গ্রুনয 

প্রতততনতধ ও স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ থ      ১৩  এপতজতড       ,      এপতজতডনত ৮/১০ জন অংগ্রণকাযী 

তছনরন।    

২.৩.৫ স্থানীয় ও জাতীয় মতভনায  

১ স্থানীয় ম থানয়য কভ থারা (অংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা-৩০) 

১ মস্টকনাল্ডায এফং উকাযনবাগী 

২ জাতীয় ম থানয়য কভ থারা ১ আইএভইতড প্রকল্প কভ থকতথা এফং জাতীয় ম থানয়য 

মস্টকনাল্ডায 
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াযতণ-২.৪: প্রকায অনুানয         ংখ্যা ও তে ংগ্র উকযণ   

ক্রোঃ নং তেদাতায প্রকায তেদাতায 

ংখ্যা 

তে ংগ্র উকযণ 

(Data Instrument) 

১। উকাযনবাগী খানা   

(ভতরা উনযাক্তা ও মফকায ভতরা            

১১১ জন কাঠানভাগত প্রশ্নত্র 

২৫৬      

২। কনরার গ্রু *৯২ জন কাঠানভাগত প্রশ্নত্র 

৩। ংতেি ভন্ত্রণারয়/তফবানগয প্রতততনতধ, ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

(জাতীয় ভতরা ংস্থা) প্রতততনতধগনণয ানথ ৭টি মকআইআই 

কযা য় 

 

৭     মচকতরস্ট  KII 

৪। জাতীয় ভতরা ংস্থা ফা প্রকল্প ংতেি অতপায, মজরা জাতীয় 

ভতরা ংস্থায মচয়াযম্যান ও উনজরা জাতীয় ভতরা ংস্থায 

প্রতততনতধ ফা প্রকল্প ংতেি অতপায এফং কাতযগতয তফনলজ্ঞ ও 

                     ২৬                ।  

২৬ জন মচকতরস্ট  KII  

৫। স্থানীয় তনফ থাতচত প্রতততনতধ, নাযী উনযাক্তা প্রতততনতধ, প্রকল্প মথনক 

যাতয সুতফধা ায়তন এভন কনরার গ্রুনয প্রতততনতধ ও স্থানীয় 

গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ থ          এরাকায় ১৩  এপতজতড       । 

     এপতজতডনত ৮/১০ জন অংগ্রণকাযী তছনরন। 

৮-১০ জন 

(প্রতত 

এপতজতডনত) 

১৩x১০=১৩০ 

   

মচকতরস্ট  এপতজতড 

৬। স্থানীয় ম থানয় কভ থারা (মিকনাল্ডায ও উকাযনবাগীগনণয ভন্বনয়) ১টি ভীক্ষায তফলয়ফস্তু 

উস্থানা মুক্ত আনরাচনা 

৭।  জাতীয় ম থানয় মতভনায। ১টি  

 

 

২.৪        SWOT         

SWOT               দ্ধতত                   (Strength),        (Weakness),       

(Opportunity) ও      (Threat)                                 ।                    

             SWOT                      :  

 

  

      (Strength) ফরতা, প্রকনল্পয আবযন্তযীন পযাক্টয। প্রকল্প ফাস্তফায়নন ফরতদক তানফ কাজ কনয, 

মমভন- তডতত/আযতডতত, প্রকনল্পয অফস্থান, নকা, আতথ থক মমাগান, তযচারনা ল থদ, 

ফাস্তফায়ন ও তদাযতকয ইততফাচক তদক ইতযাতদ তফনেলণ                   

                                                                       

     ।  

       (Weakness) দুফ থরতা, প্রকনল্পয আবযন্তযীন পযাক্টয। প্রকনল্পয দুফ থরতদক মা কাতিত পরাপর       

                       ।      -                           ,              

        কাতযগতয               ।                          ও        

         । 

      (Opportunity) সুনমাগ, প্রকনল্পয ফাতনযয পযাক্টয।                   /                       
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                                         ও                       ও   

                                                  । 

     (Threat)                                                             /      

                                                                

                                                                     

     ।  

 

২.৫            

ভীক্ষায    প্রনয়াজনীয় তে প্রাইভাযী এফং মনকোযী উৎ মথনক ংগ্র কযা     । প্রাইভাযী তেগুতর যাতয 

াক্ষাৎকানযয ভাধ্যনভ এফং মনকোযী তেগুতর তফতবন্ন উকাযনবাগী ংস্থা মথনক ংগ্র কযা  । 

২.৬              

২.৬.১                           

                                                  ।  

 )                           ; 

 )               ; 

 )                  ; 

 )        । 

২.৬.২  মনকোযী উৎ মথনক ংগ্র 

ভাধ্যতভক তে মূরতোঃ তফতবন্ন ডকুনভন্ট মমভন ততআয, তডতত, আযতডতত, মটোয ডকুনভন্ট ম্পতকথত অন্যান্য 

দতরর নত তে ংগ্র কযা য়। 

২.৬.৩ ানব থ ততডউর/প্রশ্নভারায প্রাক-মাচাই  

খড়া ানব থ ততডউর/প্রশ্নভারা বততযয নয আইএভইতড-য ানথ আনরাচনা কনয খড়া চূড়ান্ত কযা নয়নছ; এয নয 

কর খড়া টুর প্রাক-মাচাই মনল তে ংগ্রকাযীনদয প্রতক্ষণ চূড়ান্ত কযা য়। প্রাক-মাচাইনয়য পরাপর 

আইএভইতড-য ানথ আনরাচনাক্রনভ প্রশ্নভারা চূড়ান্ত কযা নয়নছ। 

২.৬.৪  তে ংগ্রকাযী তননয়াগ ও প্রতক্ষণ 

দক্ষ ও অতবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীয ভনধ্য মথনক তে ংগ্রকাযী ও ভাঠ সুাযবাইজায তননয়াগ কযা নয়নছ; তনফ তানদয 

তক্ষাগত মমাগ্যতা ভাস্টা থ  তডতগ্র এফং ন্যযননক্ষ ৩-৫ ফছনযয অতবজ্ঞতা তছর। প্রাযতম্ভক প্রততনফদন তস্টয়াতযং কতভটিয 

বায় অনুনভাদননয য তে ংগ্রকাযী ও সুাযবাইজযগণনক ২ তদননয প্রতক্ষণ (অধ থনফরা তপল্ড তপ্র-মটতিং) মদয়া 

য়। প্রতক্ষনণয ভয় আইএভইতডয ংতেি কভ থকতথাগণ উতস্থত                            ।         

     প্রশ্নত্র চূড়ান্ত অনুনভাদননয য তে ংগ্র কযায জন্য      মপ্রযণ কযা য় এফং ভীক্ষায টীভ তরডায 

নযজতভনন তপল্ড তযদ থন কনযন।  

 

২.৬.৫  াক্ষাৎকায গ্রণ 

তনধ থাতযত প্রশ্ননত্রয াানে উিযদাতাগনণয াক্ষাৎকায গ্রণ ক     । প্রশ্ননত্রই উিয তরতফদ্ধ ক     , প্রনয়াজনন 

পৃথক কাগজও ব্যফায ক     । প্রকল্প এরাকা নযজতভনন তযদ থন,                    ও ক্রয় ংক্রান্ত তে 

মাচাই, তনতফড় আনরাচনা, এপতজতড ইতযাতদয জন্য       মচকতরস্ট/গাইড রাইন অনুযণ কযা      ।        , 

                                ও          ।   
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২.৬.৬ ভীক্ষা ও উানিয ভান তনয়ন্ত্রণ (Quality Control)  

ভাঠ ম থানয় তে ংগ্রনয ভয় সুাযবাইজায   প্রততটি প্রশ্নত্র ও মচকতরস্ট ঠিকভত পূযণ কযা নয়নছ তকনা তা 

যীক্ষা কনয মদ     । বদফচয়ননয ভাধ্যনভ ৫% পূযণকৃত প্রশ্নত্র                 কনয মদ    ন।           

            -             ভাধাননয জন্য দনক্ষ গ্রণ ক  ন।    

২.৬.৭ উাি প্রতক্রয়াকযণ  ও তফনেলণ  

কতম্পউটানযয ভাধ্যনভ উাি প্রতক্রয়াকযণ ম্পন্ন কযা য়। ভাঠ নত ংগৃীত তে-উাি তনয়ভতাতন্ত্রকবানফ তযশুদ্ধ 

কযা      এফং মগুনরা কতম্পউটানয এতরয ভাধ্যনভ মযকড থ কযা  । উাি প্রতক্রয়ায জন্য প্রধানত SPSS 

update version এফং মক্ষত্র তফননল Microsoft Access ও Microsoft Excel 2010 ব্যফায 

কযা য়। মথামথ Tabulation-এয াানে প্রতক্রয়াকৃত উাি ও পরাপর াযতণ, গ্রাপ ও চাট থ আকানয উস্থান 

কযা   এফং মগুনরা ভীক্ষায তফনেলণ  ও ব্যাখ্যায জন্য প্রততনফদননয মথাস্থানন ব্যফায কযা নয়নছ।  

২.৭ খড়া প্রততনফদন  

৪০ (২০+২০) কত খড়া প্রততনফদন বততয কনয কাতযগতয ও তস্টয়াতযং কতভটিয অনুনভাদননয জন্য জভা মদওয়া 

    । 

২.৭.১ খড়া ও চূড়ান্ত প্রততনফদন 

     প্রততনফদন জভা মদওয়ায পূনফ থ এই ভীক্ষায প্রাপ্ত তফলয়াতদ অফততকযনণয জন্য একটি জাতীয় ম থানয়য কভ থারা 

আনয়াজন কযা নয়নছ। এই কভ থারায় ১৩০ কত খড়া প্রততফদননয অংগ্রণকাযীনদয কানছ তফতযণ কযা নয়নছ। 

২.৭.২      প্রততনফদন 

জাতীয় কভ থারা মথনক প্রাপ্ত তপডব্যাক অন্তর্ভ থক্ত কনয প্রততনফদনটি      কযা নফ এফং যফতীনত ফাংরায় ৪০ কত 

ও ইংনযতজনত ২০ কত মু্রবণ কনয আইএভইতড অতপন জভা      নফ।  
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকনল্পয াতফ থক ও অঙ্গতবতিক (ফাস্তফ ও আতথ থক) রক্ষযভাত্রা অজথন 

 

৩.১  প্রকনল্পয অগ্রগতত 

প্রকল্প ভাতপ্ত প্রততনফদন (ততআয) ম থানরাচনা কনয মদখা মায় মম,     ,        ,        ,        

        ,           ,      ও             ,                                           

আযতডততনত ফতণ থত রক্ষযভাত্রায তুরনায় নন্তালজনক। তননেয ছনক প্রকনল্পয অঙ্গতবতিক           অফস্থা 

মদখাননা র।   

াযতণ-৩.১: প্রকনল্পয অঙ্গতবতিক           অফস্থা 

(       ) 

ক্রোঃ 

নং 

অনঙ্গয নাভ       তযকতল্পত রক্ষভাত্রা প্রকৃত ব্যয় 

ফাস্তফ আতথ থক ফাস্তফ আতথ থক 

১ কভ থকতথায মফতন      ৫জন ৫৮.০৬১ ৫জন ৫৬.৯৯ 

(৯৮.১৫%) 

২ কভ থচাযীয মফতন      ৭জন ৩৬.২৫৮ ৭জন ৩২.৫৯ 

(৮৯.৮৮%)  

৩ উৎফ বাতা      ১২জন ৭.৬০৫ ১২জন ৭.৩৪ 

(৯৬.৫১%) 

৪ টিএ/তডএ মথাক মথাক ১২.৪৫ মথাক ১২.৩১ 

(৯৮.৮৭%) 

৫ ওবায টাইভ মথাক মথাক ৩.৮২ মথাক ৩.৮০ 

(৯৯.৪৭%) 

৬ উৎাদন মকন্দ্র মথাক মথাক ২.৭৪ মথাক ২.২৪ 

(৮১.৭৫%) 

৭ তফক্রয় মকন্দ্র বাড়া (অতগ্রভ, 

তফর) মডনকানযন 

মথাক মথাক ১৪.৭২ মথাক ১৩.৫৭ 

(৯২.১৮%) 

 ৮ অতপ বাড়া      ৭টি ৮২.৩১ ৭টি ৮০.১২ 

(৯৭.৩৩%) 

৯ মটতরনপান ও মভাফাইর তফর মথাক মথাক ১.৬৬৯ মথাক ১.৬৫ 

(৯৮.৮৬%) 

১০ তফদুযৎ, গ্যা ও ওয়াা তফর মথাক মথাক ১৩.৪৯ মথাক ১২.০৩ 

(৮৯.১৭%) 

১১ জ্বারানী ও ংযক্ষণ মথাক মথাক ২৩.৭৭৫ মথাক ২৩.১৫ 

(৯৭.৩৭%) 

১২ প্রতক্ষণ উকযণ প্রস্তুত মথাক মথাক ১৬.৯৭ মথাক ১৬.৯৩ 

(৯৯.৭৬%) 

১৩ মিনাযী  মথাক মথাক ৮.২৭৫ মথাক ৮.২৫ 

(৯৯.৭০%) 

১৪ প্রকানা মথাক মথাক ৭.৯৫ মথাক ৭.৯৩ 

(৯৯.৭৫%) 

১৫ উনযাক্তা এফং মফকায 

ভতরানদয প্রতক্ষণ 

৭৭৫০ ২৫০০+৫৭৫০ 

=৮২৫০জন 

৬৪৮.৯৪৬ ২৪৭৪+৫৭০৪ 

=৮১৭৮জন 

৬৪৮.৮৮ 

(৯৯.৯৯%) 
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১৬ জাতীয় ভতরা ংস্থায স্থায়ী 

কভ থচাযীনদয টিওটি প্রতক্ষণ 

     ২৫জন ৫.০০ ২৫জন ৫.০০ 

(১০০%) 

১৭ ওতযনয়নন্টন ওয়াকথ  মথাক মথাক ৯৮.৯৫ মথাক ৯৮.৯৫ 

(১০০%) 

১৮ ফাতনজয মভরা  মথাক মথাক ১৮৫.৪৯১ মথাক ১৪৯.৯৬ 

(৮০.৮৪%) 

১৯ চুতক্ততবতিক তননয়াগকৃত 

উনযাক্তানদয ম্মানী বাতা 

মথাক মথাক ৯.০০ মথাক ৮.৯৬ 

(৯৯.৫৫%) 

২০ উৎাদন মকনন্দ্রয জন্য 

কাঁচাভার 

মথাক মথাক ৭.৯৮ মথাক ৭.৯৩ 

(৯৯.৩৭%) 

২১ ম্মানী/বায় ঊতস্থতত 

বাতা 

মথাক মথাক ৮.৮২ মথাক ৭.৬৮ 

(৮৭.০৭%) 

২২ কতন্টননজতন্প মথাক মথাক ১৫.৮৮ মথাক ১৫.৮৮ 

(১০০%) 

২৩ মভযাভত ও ংযক্ষণ মথাক মথাক ৪.০৪ মথাক ৪.০৪ 

(১০০%) 

২৪ যঞ্জাভাতদ ৩৯৮টি এফং 

মথাক 

৩৯৮টি এফং 

মথাক 

৪৫.০১ ৩৯৮টি ৪৫.০১ 

(১০০%) 

২৫ আফাফত্র ৯৩২টি এফং 

মথাক 

৯৩২টি এফং 

মথাক 

৬০.৩০ ৯৩২টি ৬০.২৯ 

(৯৯.৯৮%) 

২৬ ভতরানদয বততয ্রবব্যাতদ 

ংগ্র 

মথাক  মথাক  ৪.৯৯ মথাক ৪.৯৯ 

(১০০%) 

 ফ থনভাট  - ১৩৮৪.৫০ - ১৩৩৬.৪৯ 

 

           

উনেখ্য,                     ৯৬.৫৩%        ব্যয় নয়নছ।  

৩.২                         

                                                                                 ১২   ,              

               ১২   ।                                         

      - ৩.২                          

 

     

 

     

 

    

          

           

       

         

        

         ও         

০১             ৫ ১ ১ ১ 

০২                ৯ ১ ১ ১ 

০৩       ৯ ১ ১ ১ 

০৪              ১০ ২ ২ ২ 

০৫                 ১৩ ১ ১ ১ 

০৬           ১৪ ১ ১ ১ 

০৭        ১৬ ২ ২ ২ 

০৮      ১৯ ২ ২ ২ 

০৯             ২০ ১ ১ ১ 

     ১২ ১২   ১২ 

             ও       
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৩.৩                       ও                  

                        ,         ও                   ’ ।                               ।  

     -৩.৩:                       ও             

(       ) 

ক্রোঃ 

নং 

অনঙ্গয নাভ 

 

        ’  

      

        

২০১০-২০১১ 

        

২০১১-২০১২ 
        

২০১২-২০১৩ 
        

২০১৩-২০১৪ 
        

২০১৪-২০১৫ 

          

    

আতথ থক 

ংস্থান 
ফাস্তফ আতথ থক 

ংস্থান 
ফাস্তফ আতথ থক 

ংস্থান 
ফাস্তফ আতথ থক 

ংস্থান 
ফাস্তফ আতথ থক 

ংস্থান  
ফাস্তফ 

   

(%) 

    

(%) 

   

(%) 

    

(%) 

   

(%) 

    

(%) 

   

(%) 

    

(%) 

   

(%) 

    

(%)  

১ কভ থকতথায মফতন ৫জন ৫৮.০৬১ ০.০৮ - - ৭.৬০৮ - - ১৩.৪৯৫ - - ১৪.৯০৪ - - ২১.৯৭২ - - 

২ কভ থচাযীয মফতন ৭জন ৩৫.০২৮ ০.০০ - - ৫.৭৫২ -  ৭.১৭৯ - - ৮.৫৯৪ - - ১৪.৭৩৪ - - 

৩ উৎফ বাতা ১২জন ৭৩২.০০ ০.০০ - - ১.০৬৯ - - ১.৬৮৬ - - ২.৩৬৫ - - ২.১৪৫ - - 

৪ টিএ/তডএ মথাক ১২.৪৫ ০.০০ - - ২.৫৭৫ - - ২.৮৮২ - - ৩.৫০ - - ৩.৫০ - - 

৫ ওবায টাইভ মথাক ৩.৭৭ ০.০০ - - ০.৮৬৯ - - ০.৯০৩ - - ১.০৫ - - ১.০০ - - 

৬ মিনাযী  মথাক ৮.২৭ ০.৩১২ - - ১.৯৯৭ - - ১.৯৬৪ - - ২.০০ - - ২.০০ - - 

৭ জ্বারানী ও ংযক্ষণ মথাক ২২.২৭ ০.২১৫ - - ৪.৬৭৯ - - ৫.৮৮১ - - ৬.০০ - - ৫.৫০ - - 

৮ মটতরনপান ও মভাফাইর তফর মথাক ১.৪৫ ০.০০ - - ০.১৭   ০.৩৪৯ - - ০.৩৭৫ - - ০.৫৫৫ - - 

৯ তফদুযৎ, গ্যা ও ওয়াা তফর মথাক ১৩.৪৯ ০.০০ - - ৩.০৪৬ - - ৩.৪৩৫ - - ৩.৫০ - - ৩.৫০ -  

১০ প্রতক্ষণ উকযণ প্রস্তুত --  ৯.০০ ০.০০ - - ১.০০ - - ২.৫০ - - ৩.০০ - - ২.৫০ - - 

১১ ম্মানী/বায় ঊতস্থতত 

বাতা  

মথাক ৮.৮২ ০.৪৯ - - ২.৩৬২ - - ১.৭৫৪ - - ২.৫০ - - ১.৭৫ - - 

১২ প্রকানা মথাক ৭.৯৫ ০.৩১ - - ২.৯৭৪ - - ১.৬৫৮ - - ০.০০ - - ৩.০০ - - 

১৩ ওতযনয়নন্টন ওয়াকথ মথাক ৯৮.৯৫ ০.০০ - - ২২.১৫ - - ২৫.৬০ - - ২৫.৬০ - - ২৫.৬০ - - 

১৪ ফাতনজয মভরা মথাক ১৮৭.৫৫ ০.০০ - - ১১.৫৯৩ - - ৫.৮০৩ - - ৮.০০ - - ১৬২.১৫ - - 
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১৫ উনযাক্তা এফং মফকায 

ভতরানদয প্রতক্ষণ 

২২৫০+ 

৫৫০০= 

৭৭৫০ 

৬৫০.১৭৬ ০.০০ - - ১২৩.০৬ - - ১৭৬.১১৩ - - ১৭৯.৪৬২ - - ১৭০.৩০৪ - - 

১৬ জাতীয় ভতরা ংস্থায 

স্থায়ী কভ থচাযীনদয টিওটি 

প্রতক্ষণ 

২৫ ৫.০০ ০.০০ - - ৫.০০ - - ০.০০ - - ০.০০ - - ০.০০ - - 

১৭ ভতরানদয বততয ্রবব্যাতদ 

ংগ্র 

মথাক ১৬.৯৭ ০.০০ - - ৩.৯৯৫ - - ৩.৯৮২ - - ৪.০০ - - ৫.০০ - - 

১৮ অতপ বাড়া ৭ ৮২.৩১ ৩.০০ - - ১৭.২৫ - - ১৯.৪৬ - - ২০.৪০ - - ২২.২০ - - 

১৯ উৎাদন মকনন্দ্রয জন্য 

কাঁচাভার 

মথাক ৭.৯৮ ০.০০ - - ১.৯৯৭ - - ১.৯৭৩ - - ২.০০ - - ২.০০ - - 

২০ কতন্টননজতন্প মথাক ১৫.৮৮ ০.৬৯৫ - - ৩.৫৯৮ - - ৩.৫৮৯ - - ৪.৫০ - - ৩.৫০ - - 

২১ উৎাদন মকন্দ্র মথাক ২.৭৪ ০.০০ - - ১.৪৯৯ -  ০.২৪১ - - ০.৫০ - - ০.৫০ - - 

২২ তফক্রয় মকন্দ্র বাড়া (অতগ্রভ, 

তফর) মডনকানযন 

- ১৪.৭২ ০.০০ - - ০.০০ - - ৫.৭২ - - ৬.০০ - - ৩.০০ - - 

২৩ মভযাভত ও ংযক্ষণ মথাক ৪.০৪ ০.৪৯ - - ০.৯৯৬ - - ০.৮১৫ - - ০.৭৫ - - ১.০০ - - 

২৪ যঞ্জাভাতদ ৩৯৮ 

    

মথাক 

৪৫.০১ ২৩.১৯৯ - - ২০.৮১১ - - - - - - - - ১.০০ - - 

২৫ আফাফত্র ৯৩২ 

    

মথাক 

৬০.৩০ ৩০.৩০ - - ২৯.৯৯৪ - - - - - - - - ০.০০ - - 

২৬ চুতক্ততবতিক তননয়াগকৃত 

উনযাক্তানদয ম্মানী বাতা 

-  ৪.৯৯ ০.০০ - - ০.০০ - - ৩.৯৯৫ - - ১.০০ - - ০.০০ - - 

 মভাট= - ১৩৮৪.৫০ ৫৯.০৬ - - ২৭৬.০৫ - - ২৯০.৯৮ - - ৩০০.০০ - - ৪৫৮.৪১ - - 
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                      -২০০৮          

৪.১                  /      

                ,             (       )               -২০০৮ ও      -২০০৬                 

    -      ১৬ (৫), ১৬ (৭)                                               ,      ৯০ (২ ) 

                 ও                                        , ও    (OTM)             

      -২০০৮                    ,      ৮ (১)                                 ৭   ,      ৩৬ 

(৬)                       ১৫          ৩                         ও                । 

     ও                                   ও                                  .  -১ (     

      ) ৬                                    । ৬                             

                        ।          -২০০৮            :   [     ১৭                  

              ] (১)                                                                

                                          ,        :                                   

                                   । (২)                                 (cross-

discounts)                                       ,                                   

             : ৫ (   )                         । 

 

     - ৪.১:                                           

(       ) 
 

প্যা: 

নং 

প্যানকজ ফণ থনা একক ম থায় দ্ধতত তযভাণ প্রা: ব্যয় 

(রক্ষ টাকা)  

তাতযখ 

ও ভয় 

(তদন) 

দযত্র 

আব্বান 

চুতক্ত স্বাক্ষয কাজ 

ভাপ্ত  

ভন্তব্য 

(A) 

GD-

1 

 

        

       ও 

           

    প্রাক্কতরত  

  

OTM 

(NCT) 

২১  ২১.০০ তাতযখ ০১.১২.১০ ১৫.১২.১০ ৩১.১২.১১   

ভয় -- ১৪     ১২      

প্রকৃত  OTM 

(NCT) 

২১ ১০.৫৪ তাতযখ ২৯.১. ১২ ১৮.৪. ১২ ১৮.৪.১২ 

 ভয় -- ৮০     ১      
(B) 

GD-

1-8 
 

    

            

           

         ও 

               

            

              

              

ও           

     

     প্রাক্কতরত  

  

OTM 

(NCT) 

৯৩২ ৬০.৩০ তাতযখ ০১.১২.১০ ১৫.১২.১০ ৩১.১২.১১  

ভয় -- ১৪     ১২      

প্রকৃত  

  

OTM 

(NCT) 

৯৩২ ২৯.৯৯ তাতযখ 

২৯.১.১২ 

 

৯.৪. ১২ 

 

২৭.৫. ১২ 

 

ভয় 

--- 

৮০     ৪৮     

 ১.৫       

 

  :          
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      ৪.২:                            

প্যানক

জ নং 

প্যানকজ ফণ থনা একক ম থায় দ্ধতত তযভাণ প্রা: ব্যয় 

(রক্ষ টাকা)  

তাতযখ 

ও ভয় 

(তদন) 

দযত্র 

আব্বান 

চুতক্ত স্বাক্ষয কাজ 

ভাপ্ত  

ভন্তব্য 

    .

  -১ 

          

      ও       

               

           ও 

              

     প্রাক্কতরত  

  

--      ৬৫০.১৭ তাতযখ        ’

১১ 

    ’১১     ’১৫  

ভয় -- ১২০     ১৪৬১  ৪ 

     

 

প্রকৃত  --      ২৮৬.১৫ তাতযখ ২৪.৭.১২ ৩০.৮.১২ ৩০.৬.১৫ 

 ভয় --- ৩৭     ১০০৪ 

 ৩৩       
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                                  ও         

৫.১                   অফস্থা ও পরাপর 

প্রকনল্পয উন্শ্য কাম থক্রভ আউটপুট                   

প্রতক্ষনণয ভাধ্যনভ 

৮২৫০ জন ভতরানক 

মৃতদ্ধ অজথন ও 

ক্ষভতায়নন ায়তা 

কযা; 

‘                      

                     ২  

      ’ ৬        ৩৩০       

     ৮২৫০          ও 

                       

                      । 

            ২০১৫           

     ৩৩০            ৮১৭৮ 

         ও                

        ও        । 

নাযীযা প্রততক্ষত 

নয়নছ ও তানদয 

দক্ষতা বৃতদ্ধ মনয়নছ।  

দক্ষতা বৃতদ্ধ 

াওয়ায পনর 

নাযীনদয 

কভ থংস্থান বৃতদ্ধ 

মনয়নছ।  

               

                 

            ।  

ভতরা উনযাক্তানদয 

িাযা উৎাতদত ণ্য 

াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয 

ও          

তফণন; 

                   ৩  

                 ও 

          ১৬         ও    

                        

       -                  । 

 

             

                

                 

         । 

                 

          ও 

               

          

              । 

             

            

       ।   

২৫০০ জন ভতরা 

উনযাক্তায মাগত 

ও ব্যফস্থানা দক্ষতা 

বৃতদ্ধ; 

‘                      

                     ২  

      ’ ২৫০০                  

    - ব্যফস্থানা            

          । 

নাযীযা প্রততক্ষত 

নয়নছ ও ব্যফা-

ব্যফস্থানায় দক্ষ 

নয়নছ। 

নাযীযা ব্যফা-

ব্যফস্থানায় দক্ষ 

নয়নছ। এখন তাযা 

তফতবন্ন প্রকায ক্ষু্রব 

ব্যফায উনযাগ 

গ্রণ কযনত াযনছ 

মায পনর 

কভ থংস্থান বৃতদ্ধ 

মনয়নছ। 

               

                 

            । 

     ও         

        (     

           ) 

               

                 

        । 

৫৭৫০ জন মফকায 

ভতরায দক্ষতা সৃতিয 

রনক্ষয কাতযগতয 

প্রতক্ষণ প্রদান; 

৫৬৭৮ জন মফকায ভতরায দক্ষতা 

সৃতিয রনক্ষয কাতযগতয প্রতক্ষণ 

প্রদান কযা নয়নছ। 

নাযীযা প্রততক্ষত 

নয়নছ ও তানদয 

দক্ষতা বৃতদ্ধ মনয়নছ ।  

দক্ষতা বৃতদ্ধ 

াওয়ায পনর 

নাযীনদয 

কভ থংস্থান বৃতদ্ধ 

মনয়নছ।  

               

                 

            ।  

ভতরানদয প্রতক্ষনণয 

ফাস্তফ জ্ঞান অজথন ও 

ভান ম্পন্ন তল্প 

াভগ্রীয জন্য একটি 

উৎাদন মকন্দ্র স্থান 

এই প্রকনল্প নাযী উন্যক্তানদয 

উৎাতদত ণ্য াভগ্রী ফাজাযজাত 

কযায রনক্ষয যাজধানীয এতরপযান্ট 

মযানডয ইস্টথান ভতেকা তং 

কভনেে এ ‘উনন্ল’ নানভ একটি 

               

              

     ,         

           ও 

                

              

                

        । 

               ও 

               

         । 
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ও তযচারনা; তফক্রয় ও প্রদ থনী মকন্দ্র যনয়নছ ।   ।           

             

           । 

ভতরানদয স্বাথ থকূর 

তযনফ ফান্ধফ নীতত 

তনধ থাযণ সৃতিনত 

কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ; 

ভতরানদয স্বাথ থকূর তযনফ ফান্ধফ 

নীতত তনধ থাযনণয মক্ষনত্র অত্র প্রকনল্প 

এই ধযনণয ম্পৃক্ততা াওয়া 

মায়তন।  

              

                

  । 

               

             । 

               

             । 

ভতরা উনযাক্তানদয 

দক্ষতা উন্নয়ন ও 

অতবজ্ঞতা/তফতনভনয়য 

াাাত তানদয 

উৎাতদত ণ্য 

াভগ্রী মদী ও 

আন্তজথাততক ফাজানয 

তফণননয সুনমাগ 

সৃতিয রনক্ষয 

প্রকনল্পয উনযানগ 

মভরা, কভ থারা 

মতভনায ইতযাতদয 

আনয়াজন। 

      উনযাক্তানদয দক্ষতা 

উন্নয়ননয জন্য তানদয উৎাতদত 

ণ্য াভগ্রী মদী ও আন্তজথাততক 

ফাজানয তফণননয সুনমাগ সৃতিয 

রনক্ষয প্রকনল্পয উনযানগ মদী ও 

আন্তজথাততক মভরায় অংগ্রণ কযা 

নয়নছ। এফং এনক অনযয ানথ 

ভততফতনভয় এয সুনমাগ কনয মদয়া 

য় । তফণনন সুনমাগ সৃতিয জন্য 

মতভনায, ভততফতনভয় ও প্রচাযণা 

কযা য় । 

মভরায় অংগ্রণ, 

ভততফতনভয় এয 

সুনমাগ, মতভনায ও 

প্রচাযণায় কাতিত 

ফাজায প্রানয মনথি 

ভূতভকা যাখনত ানয 

নাই । 

             

           

               

             

     । 

             

          

               

             

             

               

           । 

 

  

                                          ও       ,               

 

                                                   



    25 

 

৫.১.১                         

                                                                                        

      ।                                ৬                      ।                          

         ৩                      ।                                     ,                 , 

                 ,                                    ঋ              ।             

                  ও                                            ,                         , 

                  ও                  ,    ও                                              

              । 

 

                                   ও  ।                                                   

                         ।                          ও                        ।           

                                      ।                                                

     ।                                                                   ।             

                                       । 

৫.১.২                                 

                                    ,                                                     

                ৭৮% ও ৬৪%                        ও      ।                                

                           ।                      ও                   ৮০%            

              ।                                                    ও                    । 

                ৪৩%                                                                  

            ।                              ও         ।  

৫.২                                          

৫.২.১                    

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২       )                ও           ৭        

ও ৫        ৬                                              ও                                

      ।  
 

৫.৫.২            

                                                                  ৭        ও ৫        

৬                   ।                                         ।               ’২০১০      

৭                 ৫                     ।                                    ৫        ৬  

                                                       ৬        ।                    

               ,             ,           ,            ও      ,                         । 

          ২৫                   ।                                                      

                                     ।                ৬            ৮২৫০ জন ভতরানক মৃতদ্ধ 

অজথন ও ক্ষভতায়নন ায়তা কযা                ।    ৮২৫০          ২৫০০ জন ভতরা উনযাক্তায 

মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃতদ্ধ     ৫৭৫০ জন মফকায ভতরায দক্ষতা সৃতিয রনক্ষয কাতযগতয প্রতক্ষণ প্রদান 

   , ভতরা উনযাক্তানদয িাযা উৎাতদত ণ্য াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয ও          তফণন     ভতরানদয স্বাথ থকূর 

তযনফ ফান্ধফ নীতত তনধ থাযণ সৃতিনত কাম থকয ব্যফস্থা গ্র         ভতরানদয প্রতক্ষনণয ফাস্তফ জ্ঞান অজথন ও ভান  
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ম্পন্ন তল্প াভগ্রীয জন্য একটি উৎাদন মকন্দ্র স্থান ও তযচারনা       প্রকনল্পয উনযানগ মভরা, কভ থারা 

মতভনায ইতযাতদ আনয়াজন        ।  

 

                                                         /                              

          । প্রকল্প চালু ওয়ায পনর ভতরানদয মৃতদ্ধ অজথন নাযীয ক্ষভতায়নন ায়ক নয়নছ              

           ভতরা উনযাক্তা         উৎাতদত ণ্য াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয ও ফততফ থনে তফণন কয        । 

   কাতযগতয প্রতক্ষনণয ভাধ্যনভ মফকায নাযীযা মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা       আথ থ-াভাতজকবানফ রাবফান 

     ।                       ,                                    -                            

                                                                                  ।          

                       । 

                 , মচয়াযম্যান জাতীয় ভতরা ংস্থা                                 

              ।  

 



    27 

 

        

SWOT        

৬.১  SWOT তফনেলণ দ্ধতত  

                              (Strength),         (Weakness),       

(Opportunity), ও      (Threat)                                         । 

 

 )                      SWOT      

 )                      SWOT  

            SWOT                          ও                         ।       ,     

      SWOT                     ও                  ও                               / 

                    । 

  

৬.২ SWOT 
 

৬.২.১       (Strength: Internal Positive factor)                              

        

                        । 

                   । 

                         ।  

                           ,               ও                     । 

                  :          । 

                                          :         । 

                                             ,                   ,           

                  ,     -                 ও                         । 

 

৬.২.২        (Weakness: Internal negative factor) 

 

                                                                                      

   ।                             

                                                                               

                                  ।                                            ।  

                                                            ও    -             

                                           । 

   -              । 

                         । 

                                         । 

                             ,                             । 
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৬.২.৩       (Opportunity: External positive factor) 

 

                                                                                       

                                         ও                       ও            ।        

                       

                                                                               

                                          । 

                                                                                   

                 । 

                   ,     ,            ,                                           / 

                            । 

                                               ও                                   

                 । 

                                          /                                         

ও       ও                    ।  

                                                                                    । 

                                                      । 
 

 

৬.২.৪      (Threat: External negative factor) 

 

     (Threat)                                      ও                             

                                          ।                      

                               ও                                                

                     । 

                                                                      । 

                                             । 

                                 । 

                                             । 
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                 ,            ও         

 ৭.১               -                        ও            

৭.১.১ উিয দাতানদয ফয় ংক্রান্ত তে 
 

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

প্রথনভই ংতেি এরাকায় প্রতক্ষণ প্রাপ্ত নাযীয ংখ্যা কতৃথনক্ষয তনকট মথনক ংগ্র কযা য়। তে ংগ্রকারীন 

ভনয় প্রকল্প এরাকায মভাট ৩৬৭ জন সুতফধানবাগী ও ৯২ জন সুতফধা ায়তন এভন নাযীয তে ংগ্র কযা য়। প্রবাফ 

মূল্যায়নন অংগ্রণকাযী সুতফধানবাগী নাযী এফং সুতফধা ায়তন এভন নাযীনদয ফয় তবতিক উাি াযতণ-৭.১.১ এ 

উস্থান কযা নরা। উাি তফনেলণ কনয মদখা মায় মম,প্রকনল্পয সুতফধানবাগী উিযদাতানদয গড় ফয় ৩০ ফছয। 

াভতগ্রকবানফ, ফনচনয় মফী ংখ্যক (৫২.৩০%) সুতফধানবাগী উিযদাতা, মানদয ফয় ২১-৩০ ফছয। প্রকনল্পয সুতফধা 

ায়তন এভন উিযদাতানদয গড় ফয় ২৮.০২ ফছয। াভতগ্রকবানফ, ফনচনয় মফী ংখ্যক (৬১.৮০%) সুতফধানবাগী 

উিযদাতা, মানদয ফয় ২১-৩০ ফছয। আফায ফনচনয় কভ ংখ্যক (০.৮০%) সুতফধানবাগী উিযদাতা, মানদয ফয় 

৫১-৬০ ফছয এফং প্রকনল্পয সুতফধা ায়তন এভন কভ উিযদাতায ংখ্যা (৭.৮৭%), মানদয ফয় ১৮-২০ ফছয।  
 

াযতণ-৭.১.১: উবয় প্রকায উিযদাতানদয ফয়নয তকযা ায তফন্যা    
 

                      

                                      

                              

    

১৮ - ২০     ২২ ৬.০০ ৭ ৭.৮৭ 

২১ - ৩০     ১৯২ ৫২.৩০ ৫৫ ৬১.৮ 

৩১ - ৪০     ১১৮ ৩২.২০ ২৭ ৩০.৩৪ 

৪১ - ৫০     ৩২ ৮.৭০ ০ ০.০০ 

৫১ -  ৬০     ৩ ০.৮০ ০ ০.০০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
 

 

        ৭.১.১: উবয় উিযদাতানদয ফয়নয তকযা ায তফন্যা    
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৭.১.২ উিযদাতানদয তক্ষাগত মমাগ্যতা 

প্রবাফ মূল্যায়নন অংগ্রণকাযী সুতফধানবাগী নাযী এফং সুতফধা ায়তন এভন নাযীনদয তক্ষাগত মমাগ্যতা তবতিক উাি 

াযতণ-৭.১.২ এ উস্থান কযা নরা। াভতগ্রকবানফ, ফনচনয় মফী ংখ্যক (৩৭.৯০%) সুতফধানবাগী উিযদাতা, 

মানদয তক্ষাগত মমাগ্যতা তফএ া/ভাস্টা থ া এফং ফনচনয় কভ ংখ্যক (০.৩০%) সুতফধানবাগী উিযদাতা, 

মানদয তক্ষাগত মমাগ্যতা প্রাইভাযী স্কুর া। মতভতনবানফ, ফনচনয় মফী ংখ্যক (৪২.৫০%) সুতফধা ায়তন এভন 

উিযদাতা, মানদয তক্ষাগত মমাগ্যতা এইচ এ ত া এফং ফনচনয় কভ ংখ্যক (১.২৫%) সুতফধা ায়তন এভন 

উিযদাতা, মানদয তক্ষাগত মমাগ্যতা প্রাইভাযী স্কুর া।  

াযতণ-৭.১.২: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয তক্ষায ায 

                      

                                      

                              

          

                  ৪ ১.১০ ০ ০.০০ 

               ১ ০.৩০ ১ ১.২৫ 

             ৪৮ ১৩.১০ ৯ ১১.২৫ 

             ৬৩ ১৭.২০ ২৫ ৩১.২৫ 

              ১১২ ৩০.৫০ ৩৪ ৪২.৫০ 

        /             ১৩৯ ৩৭.৯০ ২০ ২৫.০০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 

 

 

        ৭.১.২ উবয় উিযদাতানদয তক্ষায ায 
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৭.১.৩ উিযদাতানদয              

প্রবাফ মূল্যয়নন অংগ্রণকাযী সুতফধানবাগী নাযী এফং সুতফধা ায়তন এভন নাযীনদয বফফাতক অফস্থা তবতিক উাি 

াযতণ-৭.১.৩ এ উস্থান কযা নরা। াভতগ্রকবানফ, দুই-তৃতীয়াং নাযী সুতফধানবাগী (৬৬.২০%) উিযদাতা 

তফফাতত। সুতফধানবাগী নাযীয তকযা ২৯.৭০ বাগ অতফফাতত। মমখানন তফধফা নাযীয ংখ্যা তকযা ১.১০ এফং 

তারাকপ্রাপ্ত আনছ তকযা ২.৫০।          ,                        , তানদয মফী ংখ্যক (৬০.৬৭%) 

উিযদাতা তফফাতত। এনদয ভনধ্য অতফফাতত নাযীনদয ংখ্যা তকযা ৩৭.০৮ । যাতয সুতফধা না াওয়া তফধফা 

এফং তারাকপ্রাপ্ত নাযীনদয ংখ্যা ভান (১.১২%) ।  

াযতণ-৭.১.৩: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয               

                      

                                      

                              

                           

        ২৪৩ ৬৬.২০ ৫৪ ৬০.৬৭ 

         ১০৯ ২৯.৭০ ৩৩ ৩৭.০৮ 

      ৪ ১.১০ ১ ১.১২ 

         ৯ ২.৫০ ১ ১.১২ 

     (          ) ২ ০.৫০ ০০ ০০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
 

৭.১.৪: উিযদাতানদয                  

াযতণ ৭.১.৪ মথনক মদখা মায় মম, সুতফধানবাগী নাযী উিযদাতা তযফায এফং যাতয সুতফধা না াওয়া নাযী 

উিযদাতা তযফানযয দস্য ংখ্যায উাি। াভতগ্রকবানফ, প্রায় দুই-তৃতীয়াংনয মচনয়ও মফত ংখ্যক (৭৬.৬০%) 

নাযী সুতফধানবাগী উিযদাতা তযফানযয দস্যংখ্যা ৫ জন ফা তায কভ এফং ফনচনয় কভ ংখ্যক সুতফধানবাগী নাযী 

উিযদাতা তযফানযয দস্য ংখ্যা ১১-১৫ জন, মা মভাট তকযায ১.৬০% । মতভতনবানফ, যাতয সুতফধা না াওয়া 

নাযী উিযদাতা তযফানযয ফনচনয়ও মফত ংখ্যক (৫৫.০৬%) নাযী তযফানযয দস্যংখ্যা ৬-১০  জন এফং 

ফনচনয় কভ ংখ্যক যাতয সুতফধা না াওয়া নাযী উিযদাতা তযফানযয দস্য ংখ্যা ১১-১৫ জন, মা মভাট 

তকযায ৩.৩৭% ।     

াযতণ-৭.১.৪: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয তযফানয দস্য ংখ্যা 

                      

                                      

                              

                 

 ৫              ২৮১ ৭৬.৬০ ৩৭ ৪১.৫৭ 

৬ - ১০    ৮০ ২১.৮০ ৪৯ ৫৫.০৬ 

১১ - ১৫    ৬ ১.৬০ ৩ ৩.৩৭ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
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৭.১.৫: সুতফধানবাগী নাযী উিযদাতা                          

প্রবাফ মূল্যায়ননয জন্য সুতফধানবাগী নাযী উিযদাতানদয পূনফ থয ও ফতথভান মা তননেয াযতণ-৭.১.৫ মত মদখাননা 

নরা। পূনফ থ ফনচনয় মফী ংখ্যক (৩৭.৬০%) নাযী উিযদাতায মা তছর গৃতণী। মমখানন তকযা ১১.২০ বাগ  

উিযদাতা চাকতয কযত এফং ফনচনয় কভ ংখ্যক (১.১০%) নাযী াসঁ, মুযগী ও গরু ছাগর ারন কযনতা। আয 

ব্যফা কযনতা ভাত্র ৮.৪০% এফং ক্ষু্রব ব্যফা কযনতা ৩.৫০% । অন্যতদনক, ফতথভানন তম্মতরতবানফ প্রায় ৪২% 

ব্যফা এফং ১১.২০% ক্ষু্রব ব্যফা কনয তানদয জীতফকা তনফ থা কযনছ । চাকতয কযনছ ১২.৮০%। গৃতণীয ংখ্যা কনভ 

দাতড়নয়নছ ২১% । ফনচনয় কভ ংখ্যক (০.৩০%)             ।                               । 

াযতণ-৭.১.৫:                            ও            

 

                      

                       

                              

     

       ৪৭ ১২.৮০ ৪১ ১১.২০ 

     (            , 

        ,           , 

                 )  

১৫৪ ৪২.০০ ৩১ ৮.৪০ 

        ৪১ ১১.২০ ১৩ ৩.৫০ 

        ১ ০.৩০ ০ ০ 

        ,              ১৫ ৪.০০ ৪ ১.১০ 

        ১ ০.৩০ ০ ০ 

       /       ৩১ ৮.৪০ ২৮ ৭.৬০ 

      ৭৭ ২১.০০ ১৩৮ ৩৭.৬০ 

       ১১২ ৩০.৫০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৩৬৭ ১০০ 

 

৭.১.৬: মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতায                  

প্রবাফ মূল্যায়ননয জন্য সুতফধা না াওয়া নাযী উিযদাতানদয পূনফ থয ও ফতথভান মা তননেয াযতণ-৭.১.৬ মত মদখাননা 

নরা। পূনফ থ ফনচনয় মফী ংখ্যক (৩৮.২০%) নাযী উিযদাতায মা তছর গৃতণী। মমখানন তকযা ৫.৬২ বাগ 

উিযদাতা চাকতয কযত । পূনফ থয মায় নফ থাচ্চ  ২য় ম থানয় যনয়নছ ছাত্রী, মায ায তকযা ৩৫.৯৬ বাগ। আয ব্যফা 

কযনতা ভাত্র ৪.৪৯% এফং ক্ষু্রব ব্যফা কযনতা ১.১২% । অন্যতদনক, ফতথভানন তম্মতরতবানফ প্রায় ৫২.৮১% ব্যফা 

এফং ৫.৬২% ক্ষু্রব ব্যফা কনয তানদয জীতফকা তনফ থা কযনছ । চাকতয কযনছ ৭.৮২% । গৃতণীয ংখ্যাও কনভ 

অনধ থনক (১৯.১০%) দাতড়নয়নছ । ফনচনয় কভ ংখ্যক (১.১২%) নাযী াসঁ, মুযগী ও গরু ছাগর ারন     ।     

                          । 

াযতণ-৭.১.৬:                                             ও            

                      

                       

                              

     

       ৭ ৭.৮৭ ৫ ৫.৬২ 
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     (            , 

        ,           , 

                 )  

৪৭ ৫২.৮১ ৪ ৪.৪৯ 

        ৫ ৫.৬২ ১ ১.১২ 

        ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

        ,              ১ ১.১২ ০ ০.০০ 

        ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

       /       ১২ ১৩.৪৮ ১৩ ১৪.৬১ 

      ১৭ ১৯.১০ ৩৪ ৩৮.২০ 

       ৩২ ৩৫.৯৬ 

     ৮৯ ১০০ ৯২ ১০০ 

 

৭.১.৭: উবয় উিযদাতানদয       ফতথভান                    

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প মাযা সুতফধা মনয়নছ এফং মাযা সুতফধা ায়তন তানদন ফতথভান আয় তবতিক াযতণ- ৭.১.৭ এ মদয়া নরা। 

মমখানন নফ থাচ্চ (০.৩০%) আয় তছর ৫০০০১-৬০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৭৬.৩০%) নাযীয আয় তছর <= 

১০০০০      । প্রায় একই তচত্র মদখা মায় মাযা সুতফধা ায়তন তানদয ফতথভান আনয়য মক্ষনত্রও। ফতথভানন মাযা সুতফধা 

ায়তন এভন  নাযীয ভাতক নফ থাচ্চ (১.১২%) আয় তছর ৪০০০১-৫০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৭৩.০৩%) 

নাযীয আয় তছর <= ১০০০০      । তনফ সুতফধানবাগী নাযীয আয় সুতফধা না াওয়া নাযীয আনয়য মথনক একটু 

মফত। 

 

াযতণ-৭.১.৭: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয                            

 

                      

                              

                    

                              

        

<= ১০০০০      ২৮০ ৭৬.৩০ ৬৫ ৭৩.০৩ 

১০০০১ - ২০০০০      ৬৮ ১৮.৫০ ১৭ ১৯.১০ 

২০০০১ - ৩০০০০      ১১ ৩.০০ ৬ ৬.৭৪ 

৩০০০১ - ৪০০০০      ৬ ১.৬০ ০ ০.০০ 

৪০০০১ - ৫০০০০      ১ ০.৩০ ১ ১.১২ 

৫০০০১ - ৬০০০০      ১ ০.৩০ ০ ০.০০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
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        ৭.১.৭ উবয় উিযদাতানদয                           
 

৭.১.৮: সুতফধানবাগী উিযদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয                    

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প মাযা সুতফধা মনয়নছ তানদন ফতথভান ও পূনফ থয আয় তবতিক াযতণ- ৭.১.৮ এ মদয়া নরা। াভতগ্রকবানফ, 

ফতথভানন সুতফধানবাগী নাযীয ভাতক আয় মমখানন নফ থাচ্চ (০.৬০%) ৯০০০১-১০০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক 

(৪৭.৪০%) নাযীয আয় ১০০০১-২০০০০      । পূনফ থ সুতফধানবাগী নাযীয ভাতক আয় নফ থাচ্চ (০.৩০%) আয় তছর 

৯০০০১-১০০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৪৮.২০%) নাযীয আয় তছর ১০০০১-২০০০০     । তনফ সুতফধানবাগী 

নাযীয ফতথভান আয় পূনফ থয তুরনায় একটু মফত। 

 

াযতণ-৭.১.৮: সুতফধাগনণয ফতথভান ও পূনফ থয আয় তফলয়ক তে 

 

                      

                   

                              

            

<= ১০০০০      ৪৯ ১৩.৪০ ৮৪ ২২.৯০ 

১০০০১ - ২০০০০      ১৭৪ ৪৭.৪০ ১৭৭ ৪৮.২০ 

২০০০১ - ৩০০০০      ৭৩ ১৯.৯০ ৫৪ ১৪.৭০ 

৩০০০১ - ৪০০০০      ২৮ ৭.৬০ ২৭ ৭.৪০ 

৪০০০১ - ৫০০০০      ১৫ ৪.১০ ১৭ ৪.৬০ 

৫০০০১ - ৬০০০০      ১৬ ৪.৪০ ৬ ১.৬০ 

৬০০০১ - ৭০০০০      ৬ ১.৬০ ১ ০.৩০ 

৭০০০১ - ৮০০০০      ৪ ১.১০ ০ ০.০০ 

৯০০০১ - ১০০০০০      ২ ০.৬০ ১ ০.৩০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৩৬৭ ১০০ 
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মরখতচত্রোঃ ৭.১.৮ সুতফধাগনণয ফতথভান ও পূনফ থয আয় তফলয়ক তে 
 

৭.১.৯: মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয                    

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প মাযা সুতফধা ায়তন তানদন ফতথভান ও পূনফ থয আয় তবতিক াযতণ- ৭.১.৯ এ মদয়া নরা। াভতগ্রকবানফ, 

ফতথভানন সুতফধা না াওয়া নাযীয ভাতক  আয়  নফ থাচ্চ (১.১২%) ৬০০০১-৭০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক 

(৪২.৭০%) নাযীয আয় ১০০০১-২০০০০      । পূনফ থ এই প্রকনল্প মাযা সুতফধা ায়তন তানদন ভাতক আয় তছর নফ থাচ্চ 

(৩.৩৭%) ৪০০০১-৫০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৪৮.৩১%) নাযীয আয় তছর ১০০০১-২০০০০     । তনফ 

সুতফধা না াওয়া নাযীয ফতথভান আয় পূনফ থয তুরনায় অননক মফত। 
 

াযতণ-৭.১.৯: মাযা সুতফধা ায়নাই এভন উিদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয আয় তফলয়ক তে 

 

 

                      

                   

                              

            

<= ১০০০০      ৭ ৭.৮৭ ১৩ ১৪.৬১ 

১০০০১ - ২০০০০      ৩৮ ৪২.৭০ ৪৩ ৪৮.৩১ 

২০০০১ - ৩০০০০      ২৩ ২৫.৮৪ ২৩ ২৫.৮৪ 

৩০০০১ - ৪০০০০      ১০ ১১.২৪ ৭ ৭.৮৭ 

৪০০০১ - ৫০০০০      ৬ ৬.৭৪ ৩ ৩.৩৭ 

৫০০০১ - ৬০০০০      ৪ ৪.৪৯ ০০ ০.০০ 

৬০০০১ - ৭০০০০      ১ ১.১২ ০০ ০.০০ 

     ৮৯ ১০০ ৯২ ১০০ 
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মরখতচত্রোঃ ৭.১.৯  মাযা সুতফধা ায়নাই এভন উিদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয আয় তফলয়ক তে 
 

৭.১.১০: সুতফধানবাগী উিযদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয                    

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প সুতফধানবাগীয ফতথভান ও পূনফ থয ব্যয় তবতিক াযতণ- ৭.১.১০ এ মদয়া নরা। াভতগ্রকবানফ, ফতথভানন 

সুতফধানবাগী নাযীয ভাতক  ব্যয় নফ থাচ্চ (০.৩০%) ৬০০০১-৭০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৪০.১০%) নাযীয 

ব্যয় ১০০০১-২০০০০      । পূনফ থ এই প্রকনল্পয সুতফধানবাগী নাযীয ভাতক  ব্যয় তছর নফ থাচ্চ (০.৩০%) ব্যয় তছর 

৫০০০১-৬০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৪৬.৯০%) নাযীয ব্যয় তছর ১০০০১-২০০০০     । তনফ সুতফধানবাগী 

নাযীয ফতথভান ব্যয় পূনফ থয তুরনায় অননক মফত। 
 

াযতণ-৭.১.১০: সুতফধাগনণয ফতথভান ও পূনফ থয ব্যয় তফলয়ক তে 

                      

                   

                              

            

<= ১০০০০      ৯১ ২৪.৮০ ১২৬ ৩৪.৩০ 

১০০০১ - ২০০০০      ১৪৭ ৪০.১০ ১৭২ ৪৬.৯০ 

২০০০১ - ৩০০০০      ৭৯ ২১.৫০ ৪৮ ১৩.০০ 

৩০০০১ - ৪০০০০      ৩১ ৮.৪০ ১৯ ৫.২০ 

৪০০০১ - ৫০০০০      ১৩ ৩.৫০ ১ ০.৩০ 

৫০০০১ - ৬০০০০      ৫ ১.৪০ ১ ০.৩০ 

৬০০০১ - ৭০০০০      ১ ০.৩০ ০ ০.০০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৩৬৭ ১০০ 
 

৭.১.১১: সুতফধা না াওয়া উিযদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয                    

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প সুতফধা না াওয়া নাযীয ফতথভান ও পূনফ থয ব্যয় তবতিক াযতণ- ৭.১.১১ এ মদয়া নরা। াভতগ্রকবানফ, 

ফতথভানন সুতফধা না াওয়া নাযীয ভাতক ব্যয় নফ থাচ্চ (৩.৩৭%) ৫০০০১-৬০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক 

(৩৯.৩৩%) নাযীয ব্যয় ১০০০১-২০০০০      । পূনফ থ  সুতফধা না াওয়া নাযীয ভাতক ব্যয় তছর নফ থাচ্চ (১.১২%) 
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৪০০০১-৫০০০০ টাকা এফং নফ থাচ্চ ংখ্যক (৫২.৮১%) নাযীয ব্যয় তছর ১০০০১-২০০০০     । তনফ প্রকনল্প সুতফধা 

না াওয়া নাযীয ফতথভান ব্যয় পূনফ থয তুরনায় অননক মফত। 
 

াযতণ-৭.১.১১: মাযা সুতফধা ায়নাই এভন উিদাতানদয ফতথভান ও পূনফ থয ব্যয় তফলয়ক তে 

                      

                   

                              

            

<= ১০০০০      ১৬ ১৭.৯৮ ২১ ২৩.৬০ 

১০০০১ - ২০০০০      ৩৫ ৩৯.৩৩ ৪৭ ৫২.৮১ 

২০০০১ - ৩০০০০      ২৯ ৩২.৫৮ ১৫ ১৬.৮৫ 

৩০০০১ - ৪০০০০      ১ ১.১২ ৫ ৫.৬২ 

৪০০০১ - ৫০০০০      ৫ ৫.৬২ ১ ১.১২ 

৫০০০১ - ৬০০০০      ৩ ৩.৩৭ ০ ০.০০ 

     ৮৯ ১০০ ৯২ ১০০ 

 

 

৭.১.১২  সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধানবাগী নয় উবয় গ্রুনয                                  

“                                           (২য় ম থায়)” ীল থক ভাপ্ত প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা 

মূল্যায়নন মদখা মায় মম, মাযা এই প্রকনল্পয সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধানবাগী নয় উবয়                     

                                                           । তে তফনেলনন মদখা মায় ৪৬.০৩% 

                              ১-৩                                         ৩.১৭%            

        ৪-৬                                   ।                                          

৬৮.৫৭%                    ১-৩                              ৫.৭১%                    ৪-৬    

                                      ।                                                     

                                         ,                                  ও (      

   )                    ।                                    ,                          

   ।                                                                     ।  

 

     :৭.১.১২  সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধানবাগী নয় উবয় গ্রুনয                                  

                     

                               

                            

             /    

    ৬৪ ৫০.৭৯ ৯ ২৫.৭১ 

১-৩    ৫৮ ৪৬.০৩ ২৪ ৬৮.৫৭ 

৪-৬    ৪ ৩.১৭ ২ ৫.৭১ 

     ১২৬ ১০০ ৩৫ ১০০ 

  

৭.১.১৩: উবয় উিযদাতানদয খানায                   

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প সুতফধানবাগী ও সুতফধা না াওয়া নাযীয খানায ফতফাড়ীয ধযন তবতিক াযতণ- ৭.১.১২ এ মদয়া নরা। 
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                   ,      (         ,      ও    )                  সুতফধানবাগীয      (৬৮.৯০%) 

     সুতফধা ায়তন তানদয ফফাকাযী ংখ্যায (৬২.৯২%) মথনকও মফী।                                

(         /      ও   )                  সুতফধানবাগীয      (২৬.৪০%)      সুতফধা ায়তন তানদয 

ফফাকাযী ংখ্যায (৩১.৪৬%) মথনকও কভ।      (         /          /        )          

                 (৩.৫০%),             সুতফধা ায়তন তানদয ফফাকাযী ংখ্যা (৪.৪৯%) । তনফ          

                                         ।  

াযতণ-৭.১.১৩: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয                   

                      

                                      

                              

                                  

     (         ,      ও    ) ২৫৩ ৬৮.৯০ ৫৬ ৬২.৯২ 

          (         /      ও    ) ৯৭ ২৬.৪০ ২৮ ৩১.৪৬ 

     (         /          /        ) ১৩ ৩.৫০ ৪ ৪.৪৯ 

        ৪ ১.১০ ১ ১.১২ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 

 

 

৭.১.১৪: উবয় উিযদাতানদয                        

 

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প সুতফধানবাগী ও সুতফধা না াওয়া নাযীয খানায ফতফাড়ীয ভাতরকানায ধযন তবতিক াযতণ- ৭.১.১৩ এ 

মদয়া নরা।                    ,                      সুতফধানবাগীয      (৪৭.৪০%)      সুতফধা ায়তন 

তানদয ফফাকাযী ংখ্যায (৪৪.৯৪%) মথনকও মফী।                                            

                সুতফধানবাগীয      (৫০.১০%)      সুতফধা ায়তন তানদয ফফাকাযী ংখ্যায (৫৩.৯৩) 

মথনকও কভ। তনফ উবয় উিযদাতায ীতভত ংখ্যক ফফাকাযী যকাযী খা জতভনত থানক। 
 

াযতণ-৭.১.১৪: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয                     

                       

                                      

                              

                          

         ১৭৪ ৪৭.৪০ ৪০ ৪৪.৯৪ 

          ১৮৪ ৫০.১০ ৪৮ ৫৩.৯৩ 

        ৯ ২.৫০ ১ ১.১২ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
 

৭.২ প্রতক্ষণ ংক্রান্ত তে 

৭.২.১ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য তননজয উাতজথত অথ থ 

ব্যয় তফলয়ক তে 

 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য 

তননজয উাতজথত অথ থ ব্যয় তফলয়ক তে ম থানরাচনা কযনর মদখা মায় মম, সুতফধানবাগী প্রতক্ষণাথীযা প্রতক্ষণ াওয়ায 

য তানদয অতজথত অথ থ নত মছনরনভনয়নদয ড়ানরখা খানত ফনচনয় মফী তযভান খযচ কনয ৪৩.৯০% এফং 
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ফনচনয় কভ তযভান ব্যয় কনয গরু-ছাগর ারনন ১.৯০%। এছাড়া সুতফধানবাগী প্রতক্ষণাথীযা প্রতক্ষণ াওয়ায য 

তানদয অতজথত অথ থ তযফানযয খাফানযয খানত ব্যয় কনয ৩৩.৮০%, ঞ্চয় কনয ৩৪.১০%, ঋন তযনাধ কনয 

৪.১০%, তচতকৎা খানত ব্যয়কনযন ২২.১০%। অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) 

সুতফধানবাগী নয় এভন উিযদাতানদয ভনধ্য  তানদয উাতজথত অথ থ নত মছনরনভনয়নদয ড়ানরখা খানত ফনচনয় মফী 

তযভান খযচ কনয ৫৮.৪৩% এফং ফনচনয় কভ তযভাণ ব্যয় কনয গরু-ছাগর ারনন ১.১২%। এছাড়া সুতফধানবাগী 

প্রতক্ষণাথীযা প্রতক্ষণ াওয়ায য তানদয অতজথত অথ থ তযফানযয খাফানযয খানত ব্যয় কনয ৩৫.৯৬%, ঞ্চয় কনয 

৩৪.৮৩%, ঋন তযনাধ কনয ১.১২%, তচতকৎা খানত ব্যয় কনযন ৩৩.৭১%। তফনেলণ মথনক প্রতীয়ভান য় মম, 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন সুতফধানবাগী প্রতক্ষণাথীনদয ব্যনয়য ভনধ্য াভঞ্জস্যপূ থন 

তযতথন নয়নছ। 

 

াযতণ-৭.২.১: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য তননজয উাতজথত অথ থ 

ব্যয় তফলয়ক তে 

তননদ থক উিয দাতায ধযণ 

সুতফধানবাগী মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই 

যাঁ না মভাট যাঁ না মভাট 

ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ং

খ্যা 

% ংখ্যা % 

প্রতক্ষণ াওয়ায য আনায তননজয উাতজথত অথ থ তক কানজ ব্যয় কযা য় 

মছনর-মভনয়নদয 

ড়ানরখা 
১৬১ ৪৩.৯০ ২০৬ ৫৬.১০ ৩৬৭ 

১০০.০০ 
৫২ ৫৮.৪৩ ৩৭ ৪১.৫৭ ৯২ 

১০০.০০ 

তযফানযয খাফায ১২৪ ৩৩.৮০ ২৪৩ ৬৬.২০ ৩৬৭ ১০০.০০ ৩২ ৩৫.৯৬ ৫৭ ৬৪.০৪ ৯২ ১০০.০০ 

ঞ্চয় ১২৫ ৩৪.১০ ২৪২ ৬৫.৯০ ৩৬৭ ১০০.০০ ৩১ ৩৪.৮৩ ৫৮ ৬৫.১৭ ৯২ ১০০.০০ 

ঋন ১৫ ৪.১০ ৩৫২ ৯৫.৯০ ৩৬৭ ১০০.০০ ১ ১.১২ ৮৮ ৯৮.৮৮ ৯২ ১০০.০০ 

গরু-ছাগর ক্রয় ৭ ১.৯০ ৩৬০ ৯৮.১০ ৩৬৭ ১০০.০০ ১ ১.১২ ৮৮ ৯৮.৮৮ ৯২ ১০০.০০ 

তচতকৎা ৮১ ২২.১০ ২৮৬ ৭৭.৯০ ৩৬৭ ১০০.০০ ৩০ ৩৩.৭১ ৫৯ ৬৬.২৯ ৯২ ১০০.০০ 

অন্যান্য (মতদ থানক) ৫০ ১৩.৬০ ৩১৭ ৮৬.৪০ ৩৬৭ ১০০.০০ ১৩ ১৪.৬১ ৭৬ ৮৫.৩৯ ৯২ ১০০.০০ 
 

৭.২.২ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন  উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য াতযফাতযক তফলনয় তদ্ধান্ত 

তফলয়ক তে 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয ভনধ্য প্রতক্ষণ াওয়ায য 

তননজয উাতজথত অথ থ ব্যয় তফলয়ক তে ম থানরাচনা কযনর মদখা মায় মম, সুতফধানবাগী প্রতক্ষণাথীযা প্রতক্ষণ াওয়ায 

য তানদয মছনরনভনয়নদয মরখাড়ায তফলনয় ৯৫৫.৩০%),  তানদয াতযফাতযক তফলনয় তদ্ধান্ত তচতকৎায মক্ষনত্র 

(৫৩.৭০%) ও ম্পদ ক্রনয়য মক্ষনত্র (১০.৯০%) এফং অন্যান্য তফলনয় (১৯.৩০%) তদ্ধান্ত গ্রণ কযনত ানয। অয 

তদনক মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই তানদয মক্ষনত্রও মছনরনভনয়নদয মরখাড়ায তফলনয় (৬৫.১৭%),  তানদয 

াতযফাতযক তফলনয় তদ্ধান্ত তচতকৎায মক্ষনত্র (৭১.৯১%) ও ম্পদ ক্রনয়য মক্ষনত্র (১৯.৯০%) এফং অন্যান্য তফলনয় 

(১৬.৮৫%) তদ্ধান্ত গ্রন কযনত ানয। এনক্ষনত্র তক্ষায ীভা ও প্রতক্ষনণয ভয়কার তফনল ভূতভকা মযনখনছ।  
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াযতণ-৭.২.২: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য াতযফাতযক তফলনয় 

তদ্ধান্ত তফলয়ক তেোঃ  

তননদ থক উিয দাতায ধযণ 

সুতফধানবাগী মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই 

যাঁ না মভাট যাঁ না মভাট 

ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % ং

খ্যা 

% ংখ্যা % ংখ্যা % 

প্রতক্ষণ াওয়ায য আতন মকান মকান তফলনয় াতযফাতযক তদ্ধান্ত তননত াযনছন 

মছনর-মভনয়নদয ড়াশুনা ২০৩ ৫৫.৩০ ১৬৪ ৪৪.৭০ ৩৬৭ ১০০.০০ ৫৮ ৬৫.১৭ ৩১ ৩৪.৮৩ ৯২ ১০০.০০ 

তচতকৎা ১৯৭ ৫৩.৭০ ১৭০ ৪৬.৩০ ৩৬৭ ১০০.০০ ৬৪ ৭১.৯১ ২৫ ২৮.০৯ ৯২ ১০০.০০ 

ম্পদ ক্রয় ৪০ ১০.৯০ ৩২৭ ৮৯.১০ ৩৬৭ ১০০.০০ ১৭ ১৯.১০ ৭২ ৮০.৯০ ৯২ ১০০.০০ 

অন্যান্য (মতদ থানক) ৭১ ১৯.৩০ ২৯৬ ৮০.৭০ ৩৬৭ ১০০.০০ ১৫ ১৬.৮৫ ৭৪ ৮৩.১৫ ৯২ ১০০.০০ 

 

৭.২.৩ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য মম ধযননয তযফতথন নয়নছ 

মই তফলয়ক তে 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয ভনধ্য প্রতক্ষণ াওয়ায য 

তননজ                                    তে ম থানরাচনা কযনর মদখা মায় মম, সুতফধানবাগী প্রতক্ষণাথীযা 

প্রতক্ষণ াওয়ায য               (    ,      ও     ) ৭১.৪০%,  তানদয                 মক্ষনত্র ( 

    ঋ  ,       ) ৪৩.৬০% ও                      মক্ষনত্র ৩১.১০%,            (   ,    ,        

            ) ৫.২০% এফং অন্যান্য তফলনয় ১.৪০% তদ্ধান্ত গ্রন কযনত ানয। অয তদনক মাযা যাতয সুতফধা 

ায় নাই তানদয মক্ষনত্রও               (    ,      ও     ) ৮৫.৩৯%,  তানদয                  

মক্ষনত্র (     ঋ  ,       ) ৫৫.০৬% ও                      মক্ষনত্র ১৯.১০%,              (   ,    , 

                   ) ৫.২০%। প্রতক্ষনণয ভয়কার ও     তফনল ভূতভকা মযনখনছ।   
 

াযতণ-৭.২.৩: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতানদয প্রতক্ষণ াওয়ায য মম ধযননয তযফতথন 

নয়নছ মই তফলয়ক তে  

তননদ থক উিয দাতায ধযণ 

সুতফধানবাগী মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই 

যাঁ না মভাট যাঁ    মভাট 

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

প্রতক্ষণ াওয়ায য আনায মকান মকান তফলনয় তযফতথন এননছ 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

(তক্ষা, দক্ষতা, ইতযাতদ) 
২৬২ ৭১.৪০ ১০৫ ২৮.৬০ ৩৬৭ 

১০০.০

০ 
৭৬ ৮৫.৩৯ ১৩ ১৪.৬১ 

৯২ 
১০০.০০ 

অথ থননততক বাফ স্বাফরতম্ভ 

(ঞ্চয়,ঋন ইতযাতদ) 
১৬০ ৪৩.৬০ ২০৭ ৫৬.৪০ ৩৬৭ 

১০০.০

০ 
৪৯ ৫৫.০৬ ৪০ ৪৪.৯৪ 

৯২ 
১০০.০০ 

াভাতজক মমাগানমাগ 
১১৪ ৩১.১০ ২৫৩ ৬৮.৯০ ৩৬৭ 

১০০.০

০ 
১৭ 

১৯.১০ 
৭২ ৮০.৯০ 

৯২ 
১০০.০০ 

ফাতযক ম্পদ (জতভ, 

পুকুয,মরাই মভতন, 

মন্ত্রাতত ইতযাতদ) 

৯ ৫.২০১ ৩৪৮ ৯৪.৮০ ৩৬৭ 
১০০.০

০ 
৬ 

৬.৭৪ 

৮৩ ৯৩.২৬ 

৯২ 

১০০.০০ 

অন্যান্য (মতদ থানক) ৫ ১.৪০ 
৩৬২ ৯৮.৬০ ৩৬৭ 

১০০.০

০ 
১ ১.১২ ৮৮ ৯৮.৮৮ 

৯২ 
১০০.০০ 
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৭.২.৪ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উবয় উিযদাতাগনণয প্রতক্ষণপ্রাপ্ত ভয় তফলয়ক তে  
 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয ভনধ্য প্রতক্ষণ াওয়ায য 

তননজ                                    তে ম থানরাচনা কযনর মদখা মায় মম, সুতফধানবাগী প্রতক্ষণাথীযা ১ 

    প্রতক্ষণ         ১৭.৪০%, ২                  ৮.৯৯%, ৩                   ৫৯.৭০%, ৪    

              ৭.৪০% ও ৬                  ০.০০%           মাযা         যাতয সুতফধা ায় 

         ১     প্রতক্ষণ         ০.০০%, ২                  ১৫.৫০%, ৩                   

৭৪.১৬%, ৪                  ৪.৪৯% ও ৬                  ১২.৩৬% ।       প্রতক্ষনণয ভয়কার 

তফনল ভূতভকা মযনখনছ।   

 

াযতণ-৭.২.৪: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষণপ্রাপ্ত ভয় তফলয়ক তে 

তননদ থক উিয দাতায ধযণ 

সুতফধানবাগী মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই  

                              

আতন কত তদন ফা ভানয জন্য প্রতক্ষণ মনয়নছন  

১ ভা ৬৪ ১৭.৪০   

২ ভা ৫৭ ১৫.৫০ ৮ ৮.৯৯ 

৩ ভা ২১৯ ৫৯.৭০ ৬৬ ৭৪.১৬ 

৪ ভা ২৭ ৭.৪০ ৪ ৪.৪৯ 

৬ ভা   ১১ ১২.৩৬ 

মভাট ৩৬৭ ১০০ ৯২  ১০০ 

  

৭.২.৫ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ফাধায ম্মখুীন তফলয়ক 

ত  
 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয ভনধ্য প্রতক্ষণ             

                                           ৪.৯০         প্রতক্ষণ                             

          ৯৫.১০          মাযা         যাতয সুতফধা ায়               প্রতক্ষণ             

                          ৪.৪৯ প্রতক্ষণ                                       ৯৫.৫১    । 

                      ও                                 । 
 

াযতণ-৭.২.৫: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ফাধায ম্মখুীন তফলয়ক 

ত    

তননদ থক উিয দাতায ধযণ 

সুতফধানবাগী মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই  

                              

এই প্রতক্ষণ গ্রণ কযনত আতন মকান প্রকায ফাধাঁয মু্মখীন নয়নছন তক 

যাঁ ১৮ ৪.৯০ ৪ ৪.৪৯ 

না ৩৪৯ ৯৫.১০ ৮৫ ৯৫.৫১ 

মভাট ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
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৭.২.৬: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ফাধায ম্মখুীন তফলয়ক তে  
 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয ভনধ্য প্রতক্ষণ             

                              , তযফায মথনক প্রতক্ষণ গ্রণ কযনত না মদয়া       ৫৫.৫৬    , াভাতজক 

বানফ ফাধাঁ সৃতি ওয়া       ২৭.৭৮    ,                 ১৬.৬৭    ।         মাযা         

যাতয সুতফধা ায়               তযফায মথনক প্রতক্ষণ গ্রণ কযনত মদয়া             ১০০    ।         

               । 

 

াযতণ-৭.২.৬: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ফাধায ম্মখুীন তফলয়ক তে 

তননদ থক উিয দাতায ধযণ 

সুতফধানবাগী মাযা যাতয সুতফধা ায় নাই  

                              

যাঁ নর তক ধযনণয ফাধাঁয মু্মখীন নয়নছন 

তযফায মথনক প্রতক্ষণ গ্রণ 

কযনত না মদয়া 
১০ ৫৫.৫৬ 

৪ ১০০.০০ 

াভাতজক বানফ ফাধাঁ সৃতি ওয়া ৫ ২৭.৭৮ ০ ০.০০ 

অন্যান্য (মতদ থানক) ৩ ১৬.৬৭ ০ ০.০০ 

মভাট ১৮ ১০০ ৪   ১০০ 
 

াযতণ-৭.২.৭: সুতফধানবাগী উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ব্যাচ তফলয়ক তে 

 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উিযদাতানদয ভনধ্য                    

          সুতফধা মবাগী উিয দাতাগনণয প্রতক্ষনণ                                    , ২০১৪      

                                               ৬২.৭%    , ২০১৮                     

                              ১.৬%    ।                           ২০১২      ১১.৪%, 

২০১৩      ১২%, ২০১৫      ৪.৯%, ২০১৬      ১.৪%, ২০১৭      ৫.৭% ও ২০১৮      ১.৬%           

              । 
 

াযতণ-৭.২.৭: সুতফধানবাগী উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ব্যাচ তফলয়ক তে  

তননদ থক 

সুতফধানবাগী 

               

আতন কত তভ ব্যানচ প্রতক্ষণ গ্রন কনযনছন? 

২০১২ ার ৪২ ১১.৪ 

২০১৩ ার ৪৪ ১২ 

২০১৪ ার ২৩০ ৬২.৭ 

২০১৫ ার ৫১ ১৩.৬ 

     ৩৬৭ ১০০ 
 

৭.২.৮: সুতফধানবাগী উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় উতস্থত তফলয়ক তে 
 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উিযদাতানদয ভনধ্য                    

          সুতফধা মবাগী উিয দাতাগনণয প্রতক্ষনণ                                                , 

                                            ২১-৩০             ৯৪.০১%    ,          

                  ০১-১০             ০.০০%    ,       ১১-২০              ৫.৭২%     ৩১-৪০ 

                              .২৭%। 
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াযতণ-৭.২.৮: সুতফধানবাগী উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় উতস্থত তফলয়ক তে 

তননদ থক 

সুতফধানবাগী 

               

তননয়াতভত উতস্থত থাকনতা কতজন 

≥ ১০ জন ০ ০.০০ 

১১ -২০ জন ২১ ৫.৭২ 

২১ - ৩০ জন ৩৪৫ ৯৪.০১ 

৩১ - ৪০ জন ১ ০.২৭ 

মভাট ৩৬৭ ১০০ 

 

৭.২.৯:  সুতফধানবাগী উিযদাতাগনণয প্রতক্ষণ তফলয়ক তে 
 

অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতানদয ভনধ্য                  

প্রতক্ষনণয                                         , তফজনন ম্যাননজনভন্ট                     

৫১.৮%, ইনন্টতযয়য মডনকানযন                  ৪.১%,              ২০.৪%, কযাটাতযং (খায যফযা) 

                  ২৬.২%, তফউটিতপনকন  (মৌন্দে)                   ৩৭.৯%,                  

        ৬.৩%, 
 

াযতণ-৭.২.৯: সুতফধানবাগী উিয দাতাগনণয প্রতক্ষণ তফলয়ক তে 

তননদ থক 

সুতফধানবাগী 

               

মকান মকান তফলনয় আতন প্রতক্ষণ মনয়নছন 

তফজনন ম্যাননজনভন্ট ১৯০ ৫১.৮ 

ইনন্টতযয়য মডনকানযন ১৫ ৪.১ 

পযান তডজাইন ৭৫ ২০.৪ 

কযাটাতযং (খায যফযা) ৯৬ ২৬.২ 

তফউটিতপনকন  (মৌন্দে) ১৩৯ ৩৭.৯ 

টাযী ২৩ ৬.৩ 

মভাট ৩৬৭ ১০০ 

  

মযখতচত্রোঃ ৭.২.৯ সুতফধানবাগী উিয দাতাগনণয প্রতক্ষণ তফলয়ক তে 
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৭.২.১০: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ানত করনভ প্রতক্ষণ তফলয়ক তেোঃ  

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

উবয় উিযদাতাগনণয                  -                       ,                              

তফলয়ক তচত্র াযতণ- ৭.২.১০ এ মদয়া নরা । াভতগ্রকবানফ, প্রায় তবাগ (৯৯.৭০%) নাযী সুতফধানবাগী উিযদাতা 

                 -                   । মতভতনবানফ, যাতয সুতফধা না াওয়া নাযী উিযদাতা 

(৯৭.৭৫%)                  -                   । তাই ফরা মায় মম, প্রকনল্প সুতফধানবাগী নাযী 

উিযদাতাযা যাতয সুতফধা না াওয়া নাযী উিযদাতানদয মচনয়ও                  -                

        ।  

াযতণ-৭.২.১০ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ানত করনভ প্রতক্ষণ তফলয়ক তে  

 

                      

                                      

                              

                 -                        

    ৩৬৬ ৯৯.৭০ ৮৭ ৯৭.৭৫ 

   ১ ০.৩০ ২ ২.২৫ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 

 

৭.২.১১: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন  এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষণ তফলয়ক তেোঃ  

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন তানদয প্রতক্ষনণয তফলয় তবতিক াযতণ- ৭.২.১১ এ মদয়া নরা। 

                   , ‘               ’               ও   সুতফধানবাগী নাযীয      (৪৯.৩২%)      

       সুতফধা ায়তন তানদয ংখ্যায (৩৫.৬৩%) মথনকও অননক মফী।                  ‘          ’ 

(     ) ও ‘            ’                                        । ‘        ’            ) 

              ও   সুতফধানবাগী নাযীয      (২৭.৫২%)      সুতফধা ায়তন তানদয ংখ্যায (২০.৬৯%) 

মথনকও মফী ।     ‘                 ’                     সুতফধা না াওয়া নাযীয ংখ্যায (১৪.৯৪%) 

      সুতফধানবাগী নাযীয      (৩.৫৪%)        । 

াযতণ-৭.২.১১ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ানত করনভ প্রতক্ষণ তফলয়ক তে  

                      

                                      

                              

                                

                ১৮১ ৪৯.৩২ ৩১ ৩৫.৬৩ 

                  ১৩ ৩.৫৪ ১৩ ১৪.৯৪ 

             ৭৫ ২০.৪৪ ১৭ ১৯.৫৪ 

         (          ) ১০১ ২৭.৫২ ১৮ ২০.৬৯ 

            (     ) ১৩৭ ৩৭.৩৩ ৩২ ৩৬.৭৮ 

     ২৬ ৭.০৮ ৬ ৬.৯০ 

 

৭.২.১২: উবয় উিযদাতাগনণয ম্যানুনয়র তফলয়ক তেোঃ 

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

উবয় উিযদাতাগণ                    তফলয়ক তচত্র াযতণ- ৭.২.১২ এ মদয়া নরা।                   
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         ও   সুতফধানবাগী নাযীয      (৯৮.১০%)             সুতফধা ায়তন তানদয ংখ্যায (৭৬.৪০%) 

মথনকও অননক মফী।  

াযতণ-৭.২.১২                                            (২য় ম থায়) উবয় উিযদাতাগনণয ম্যানুনয়র তফলয়ক 

তে 

                      

                                      

                              

                                       

    ৩৬০ ৯৮.১০ ৬৮ ৭৬.৪০ 

   ৭ ১.৯০ ২১ ২৩.৬০ 

     ৩৬৭ ১০০ ৯২ ১০০ 
 

৭.২.১৩: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয প্রতক্ষনণয ভয় ম্যানুনয়র তফলয়ক তেোঃ 

াযতণ ৭.২.১৩ মথনক মদখা মায় মম, সুতফধানবাগী নাযী উিযদাতা  এফং যাতয সুতফধা না াওয়া নাযী উিযদাতায 

প্রতক্ষনণয ম্যানুনয়র তফলয়ক উাি। াভতগ্রকবানফ, ‘         ’   ও   সুতফধানবাগী নাযী (৯২.৬৪%) ও যাতয 

সুতফধা না াওয়া নাযী (৯২.৬৫%) উিযদাতায ংখ্যা প্রায় ভান ।             ‘  ’   ও   সুতফধানবাগী নাযীয 

     (১০.৬৩%)             সুতফধা ায়তন তানদয ংখ্যায (১৩.২৪%) মথনক কভ।          ,         

    ‘    ’   ও   সুতফধানবাগী নাযীয     ও (০.২৭%)             সুতফধা ায়তন তানদয ংখ্যায (১.৪৭%) 

মথনকও কভ। তাই ফরা মায় এই প্রকনল্প সুতফধানবাগী নাযীয মথনক মাযা        সুতফধা ায়তন তাযা             

     ম্যানুনয়র মনয়নছ । 

াযতণ-৭.২.১৩ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ম্যানুনয়র তফলয়ক তে 

                      

                                      

                              

   ,                             

   ৩৯ ১০.৬৩ ৯ ১৩.২৪ 

     ১ ০.২৭ ১ ১.৪৭ 

          ৩৪০ ৯২.৬৪ ৬৩ ৯২.৬৫ 

      ৩৬৭ ১০০ ২ ২.৯৪ 
 

৭.২.১৪: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ন্তুি তফলয়ক তেোঃ   

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

উবয় উিযদাতাগনণয            তফলয়ক তচত্র াযতণ- ৭.২.১৪ এ মদয়া নরা।                  ,        

               সুতফধানবাগী নাযীয            ৯৮.৬০                     সুতফধা ায়তন তানদয ংখ্যা 

তকযা ৯৩.২৬ বাগ । তাই ফরা মমনত ানয, প্রকনল্পয সুতফধানবাগী নাযীযাই মফী ন্তুি । 
  

াযতণ-৭.২.১৪ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ন্তুি তফলয়ক তে 
 

                      

                                      

                              

                        

    ৩৬২ ৯৮.৬০ ৮৩ ৯৩.২৬ 

   ৫ ১.৪০ ৬ ৬.৭৪ 

     ৩৬৭ ১০০ ৮৯ ১০০ 
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৭.২.১৫: সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগণ মম ফ তফলনয় ন্তুি ম তফলয়ক তেোঃ 

                                           (২য় ম থায়) প্রকনল্পয আথ থ-াভাতজক অফস্থা মূল্যায়ননয জন্য 

এই প্রকনল্প উবয় উিযদাতাগনণয     তফলয়ক তফতবন্ন তদক াযতণ- ৭.২.১৫ এ মদয়া নরা। এখানন সুতফধানবাগী 

নাযীযা                        ও  ,                  -              ,        /                 

  ও  ,                              ও                            ও  ,           যাতয সুতফধা না 

াওয়া নাযীনদয মথনকও মফী ন্তুি। তকন্তু এই প্রকনল্প সুতফধানবাগীনদয মথনকও  যাতয সুতফধা না াওয়া নাযীযাই  

             ও                    ন্তুি তছর । 

াযতণ-৭.২.১৫ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ন্তুি তফলয়ক তে  

                      

                                      

                              

                                 

                       ও       ২৮৩ ৭৭.১১ ৫৩ ৬৩.৮৬ 

             ২৬১ ৭১.১২ ৭৫ ৯০.৩৬ 

                 -              ৩২৯ ৮৯.৬৫ ৭০ ৮৪.৩৪ 

       /                      ১৪৪ ৩৯.২৪ ১৭ ২০.৪৮ 

                  ২৬৭ ৭২.৭৫ ৬৪ ৭৭.১১ 

                             ৫৪ ১৪.৭১ ৪ ৪.৮২ 

                           ও       ২০০ ৫৪.৫ ২১ ২৫.৩০ 
 

 

 

 

        ৭.২.১৫ সুতফধানবাগী ও মাযা সুতফধা ায়তন এভন উিযদাতাগনণয ন্তুি তফলয়ক তে  

 

 

 
 

 

৭.৩ এপতজতড ও স্থানীয় ম থানয়য পরাপর ম থানরাচনা 

৭.৩.১  প্রকল্প এরাকাধীন (১৩) টি এপতজতডয পরাপর ম থানরাচনা 

আনরাচয প্রকনল্পয তফতবন্ন তফলয়াতদ াতফ থক ম থানরাচনায জন্য প্রকল্প এরাকায় ১৩টি এপতজতড-য আনয়াজন কযা 

নয়তছর। এনত অং মনয় স্থানীয় তনফ থাতচত প্রতততনতধ, প্রকল্প অতপনয প্রতততনতধ, ংতেি তফবাগ এফং অন্যান্য নাযী 
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উনযাক্তা, স্থানীয় ভতরা প্রতততনতধ ব্যতক্তফগ থ এফং কনরার গ্রুনয প্রতততনতধ প্রমুখ। এপতজতডনত উতস্থত কনর 

প্রকনল্পয সুতফধা, অসুতফধা ইতযাতদ তফলনয় মখারানভরা আনরাচনায় স্বতোঃস্ফূতথবানফ অংগ্রণ কনযন। 

                                  ,                                              

    ।             ও                                                              ।    

        ও                                                                       

                                                                                    

                                                                     ।  

              ,                    (               ,         ,             ,            , 

                         )                                                           

                 ।                                    ও                             

                                                      -                       ।  

 আনরাচকগণ ভনন কনযন,             ও                                                    

                                                ও            ও            । 

                              -                                ।  

              ,                           ও                                        

              ও                                                          ,        , 

                                    ও                                            । 

          আনযা     ,                             -               ,      ও           

                                                     ,         ও              ও   

                                ও  ,                                                

   । 

 ৭        ও ৫        ৬                   ১৩                                     

             ,                                                                       

   ।             ,               ,                                   ।                

                          ও                                           । 

                                                                              ,        

                                । 
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৭.৪ স্থানীয় ম থানয় অনুতষ্ঠত কভ থারায পরাপর ম থানরাচনা  
 

ভীক্ষায TOR অনুমায়ী প্রকল্প এরাকাধীন                                                   

                     (২য় ম থায়) এয প্রতক্ষণ মকনন্দ্রয         স্থানীয় ম থানয় একটি কভ থারায আনয়াজন 

কযা নয়তছর।                                                        ও             

(       )                  .                 ,                                        

        ও             (       )          -                       ও                

                                                             ।                       

                     (২য় ম থায়) প্রকল্প      য নাযী প্রতততনতধ, স্থানীয় জন প্রতততনতধ, নাযী উনযাক্তা, ফাজায 

তভততয প্রতততনতধ, প্রতক্ষক ও কাতযগতয তফনলজ্ঞ,                                         ,       

                                                                                      

     ।                                                                               (২য় 

ম থায়) প্রকনল্পয প্রকল্প তযচারক                    (           ), জাতীয় ভতরা ংস্থা, ভতরা ও তশু 

তফলয়ক ভন্ত্রণারয়।  
 

                                         ও          ।                                

                ও             (       )          -                             

        ও             ও                                 ।  

                         ও             (       )                  .                  

                                                                       - ৮২৫০ জন ভতরানক 

মৃতদ্ধ অজথন ও ক্ষভতায়নন ায়তা কযা; ভতরা উনযাক্তানদয িাযা উৎাতদত ণ্য াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয ও 

ফতোঃতফনেথ তফণন কযা; ২৫০০ জন ভতরা উনযাক্তায মাগত ও ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃতদ্ধ; ৫৭৫০ জন মফকায 

ভতরায দক্ষতা সৃতিয রনক্ষয কাতযগতয প্রতক্ষণ প্রদান কযা; ভতরানদয প্রতক্ষনণয ফাস্তফ জ্ঞান অজথন ও ভান ম্পন্ন 

তল্প াভগ্রীয জন্য একটি উৎাদন মকন্দ্র স্থান ও তযচারনা কযা; ভতরানদয স্বাথ থকূর তযনফ ফান্ধফ নীতত তনধ থাযণ 

সৃতিনত কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ এফং ভতরা উনযাক্তানদয দক্ষতা উন্নয়ন ও অতবজ্ঞতা/তফতনভনয়য াাাত তানদয 

উৎাতদত ণ্য াভগ্রী মদী ও আন্তজথাততক ফাজানয তফণননয সুনমাগ সৃতিয রনক্ষয প্রকনল্পয উনযানগ মভরা, কভ থারা 

মতভনায ইতযাতদ আনয়াজন কযা। এয য তততন                                          ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ,       ,        

      যাভ থক দনরয দস্য ও ভীক্ষা টীভ তরডায ড. অনাক কুভায মঘাল’এয ঞ্চারনায় তফনল অতততথগণ 

প্রকনল্পয প্রবাফ ংক্রান্ত তফলনয়য উয আনরাচনা কনযন।                                                
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     (২য় ম থায়) প্রকল্প এরাকায নাযী প্রতততনতধ ও কারীগঞ্জ উনজরায জাতীয় ভতরা ংস্থায মভম্বায            

      ,          ফক্তব্য ম কনযন। তাযযই তফলয় তবতিক মুক্ত আনরাচনা শুরু য়। কভ থারায় উতস্থত 

কনরই এই আনরাচনায় স্বতোঃস্ফূতথ বানফ অং মনন। প্রকনল্পয ইততফাচক তদকগুনরা ম্পনকথ আনরাচকগনণয ভতাভত 

তনেরূোঃ 
 

                   “                                           (২য় ম থায়)” ীল থক ভাপ্ত 

                                                 -                             । “         

                                  (২য় ম থায়)” ীল থক ভাপ্ত প্রকল্পটি      ও                       

                       ।                                          ।                       

        /        ও                    ।                                               

    ।             ও                                                              ।    

        ও                                                                                

                                                                                              

                                                  ।  

                               ,                  (               ,         ,       

      ,            ,                          )                                       

                                     ।                                    ও         

                                                                          -

                        ।                                                              

                              ও            ও            ।                     

          -                                ।                               ও        

                                              ও                                         

                 ,        ,                                    । 

                            ,                                              -     

          ,      ও                                              ,         ও          

                                                                        ও       

                                                        ।  

 

৭.৫          (Success Story) 

                                                                                  (২য় ম থায়)     

 ও                         ও             ।                                         ’ ।    
 

“                                           (     )” ীল থক                               

  ও                 

                             

      ৩৯      

                   ৪     

                  .  .    

                       ,          ,       ,         

                ও              

                                        ।                                                        ।     

                                         -          ।                                            । 
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                                                                                            (২য় 

ম থায়) ম্পনকথ জাননত ানযন। তনকট আত্নীনয়য তে অনুমায়ী তয়াযা মফগভ ান্তা                                 

                 (২য় ম থায়) প্রতক্ষণ মকনন্দ্র আনন এফং মখান মথনক বততথয তনয়ভাফরী, প্রতক্ষনণয মভয়াদ এফং 

প্রতক্ষণ মনল কানজয ম্ভাব্য তফলয়াফরী ম্পনকথ তফস্তাতযত আরা-আনরাচনা কনয তফউটিতপনকন মেনড বততথয তদ্ধান্ত মনন। 

প্রতক্ষণ মনল তয়াযা মফগভ ান্তা তকছু টাকা ংগ্র কনয  তননজয ফাায় তফউটি ার থানযয কাজ শুরু কনযন। প্রথভ তদনক 

এরাকায মরাকজন ার থানযয মাটানক াভাতজকবানফ গ্রণ কযনত তদিানফাধ কযনতন এফং অনননকই ার থানযয মা তননয় 

তফতবন্ন ধযননয ভন্তব্য কযনতন, তাই শুরুয তদনক ার থানয নাযীযা কভ আনতন এভনতক ভান ৪/৫টিয মফত কানজয সুনমাগ 

নতানা। যফতীনত ক্রভই ার থানয কাজ ফাড়নত থানক। কানজয চাতদা বৃতদ্ধ াওয়ায় তয়াযা মফগভ ান্তা কারীগঞ্জদনয ততভ 

তফউটি ার থায নানভ একটি মদাকান চালু কনযন। শুরুনত মূরধন তছর ২০,০০০ টাকা ক্রনভাই মূরধন বৃতদ্ধ মনয় ফতথভানন 

১,৫০,০০০.০০ টাকা। ার থানয ান্তা ৫জন দক্ষ কাতযগয কাজ কনযন। ৪জননক প্রততভান ৩৬০০০ াজায টাকা মফতন প্রদান 

কযনত য়। এফং তততন প্রতত ভান মদাকান বাড়া মদন ৫০০০ টাকা। মদাকান বাড়া ফাফদ অতগ্রভ প্রদান কনযন ২৪,০০০টাকা, প্রতত 

ভান তডতএ ঞ্চয় কনযন ৫০০০ টাকা, এই ছাড়াও তায মছনর ও মভনয়য ড়া-মরখায খযচ াংাতযক কানজ ব্যয় কনযন 

৩০,০০০ টাকা। ান্তায এক মভনয় ফয় ১৪ ফছয, নফভ মশ্রণীনত নড় এফং মছনরয ফয় ০৮ না থাযীনত নড়, তততন ফনরন মছনর-

মভনয়য ড়া-মরখা ংানযয মাফতীয় ব্যয় কনয খুফ বারবানফ জীফন মান কযনছন। তততন আনযা ফনরন এই াপল্য 

                                           (২য় ম থায়) এয কাযনণ অন্যথায় তায ংায মছনর-মভনয়য ড়াশুনা 

কযাননা অননক কিাধ্য ত।                              সুস্থ ও সুন্দয                   ।  

 

 

 

 

                      ,                         ,           ,        

 

 

                       ,                         ,           ,        



    51 

 

         

                

৮.১         ম থনফক্ষণ (Findings) 

(১)            ন্ত ম থনফক্ষণ 

                 (        )-                 ।                     -          । 

    ,              -      Narrative Description, Objectively 

Verifiable Indicators (OVIs), Means of Verification (MoV)     

Assumptions -                                  ,       Assumptions 

      ; 

   -                   ও                              ; 

 ২                                                          Baseline Study 

        ; 

                                । 

 

 

(২)     ফাস্তফায়ন     ন্ত ম থনফক্ষণ 

 “অথ থননততক ক্ষভতায়নন নাযী উনযাক্তানদয তফকা াধন (২য় ম থায়)” ীল থক      প্রকল্পটি তফগত 

১২/৮/২০১০        ১৩৮৪.৫০ রক্ষ টাকায় ৫       জন্য অনুনভাতদত য়। প্রকল্পটিয ব্যাতপ্তকার জুরাই, 

২০১০ মথনক জুন, ২০১৫ ধা         । যফতীনত প্রকল্পটিয ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যততনযনক প্রতক্ষণ চাতদা বৃতদ্ধ 

তফনফচনা কনয ৭টি তফবাগীয় য ও ৫টি উনজরায় ম্প্রাতযত কনয মভয়াদকার অতযফততথত মযনখ প্রকল্পটি 

ংনাধন কযা য়; 

                                     ও              ।                       ৪৮.০১ 

        (৩.৪৭%)         ; 

                                                     এফং অনুনভাতদত ভনয়য ভনধ্যই      

        ও       ।  

 
 

(৩)                 ও       -২০০৮              ন্ত ম থনফক্ষণ  

 মভাট ক্রয় তযকল্পনায ণ্য ১৩টি, মফা ১টি  মভাট ১৪টি প্যানকনজয ভাধ্যনভ ক্রয় প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযায 

তযকল্পনা    । তনফ ভীক্ষায ভাধ্যনভ মদখা মায় আযতডততনত মমবানফ প্রাক্করন কযা নয়নছ মবানফ 

প্যানকজওয়াযী ফাস্তফায়ন কযা য় নাই। প্রকল্প অতপনয ানথ কথা ফনর জানা মায় মফা প্যানকজটি ব্যততত 

  য ১৩টি প্যানকজয দযত্র একই তাতযনখ আব্বান কযা য় এফং মভাট প্রাক্করন অনুমায়ী ১৩টি 

প্যানকজনক ২টি প্যানকজ কনয (১টি মন্ত্রাতত এফং ১টি আফাফত্র) একজন ঠিকাদানযয ভাধ্যনভ ক্রয় কাম থ 

ম্পাদন কযা নয়নছ। 

                     ংক্রান্ত                                                       

(        ও     )             ২০০৮ ও       ২০০৬                                   

                                                                 (Work Plan) 

                           ।  

                                                         ।  
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(৪)      ফাস্তফায়ন     ন্ত ম থনফক্ষণ  

 ৮২৫০ জন        ৮১৭০    ভতরানক               মৃতদ্ধ অজথন ও ক্ষভতায়নন ায়তা কযা 

         ; 

 ভতরা উনযাক্তানদয িাযা উৎাতদত ণ্য াভগ্রী স্থানীয় ফাজানয          ও ফতোঃতফনে তফণন     

    । 

 ভতরানদয স্বাথ থকূর তযনফ ফান্ধফ নীতত তনধ থায  অত্র প্রকনল্প এই ধযনণয ম্পৃক্ততা াওয়া মায়তন। নাযী  

নীতত-১১’এয তকছু কাম থক্রভ পনরা কযা নয়নছ। 

 

(৫)                ন্ত ম থনফক্ষণ  

 

 “                                           (২       )” ীল থক               -        

                                                                ৭              ও 

৬          ৮২৫০                                                ,      ,             

                        ।                            ও                              

                       ।                                               ৩৬৭           

     ৯২            ৪৫৯   । 

                            ,                                          ২১     ৪০       

                     ।                                            ,               

            ও                  ।                                             ।          

                                                            ।                     

    /                                                                            । 

                                                                ।                  

                 ৮.৪০%                                                      ৪২% 

     ।                              ৪%                                   ১১%,       

                                                         ।                    

                                                                    ও          

               । 

                                                  ।                                    

                         ।     ,           (<=১০০০০     )             ২৩%          

                  ১৩%      ।                  (২০০০১-৩০০০০     )       ১৫%      

         ২০%      ।               ,                                                 । 

        ,                                         ।                                , 

                                             ।                                  

                           ।                               ,                    

                          ।                           ও                             । 

 

                                                                          ও          

         ৬০%                 ।    ও                                  ।          
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           ও                                                  -          -    

                                               ।                                      

                                                                          , 

                                                    । 

                                                                                    

            ।                                ৬                      ।        

                           ৩                      ।                                    

                                                ,                                        

                               ।                                                       

             ২০১৪      ৬৩%               (৯৯%)                     ২১-৩০   । 

                      ও            ২১     ৩০        ।  

                                    ও  ।                                     

                                       ।                                             

             ।                      ।                            ।           

                                                       ।                        

                             ।                                                

                   ।                                                     । 

                                 ,                                                

                     ৭৮% ও ৬৪%                        ও      ।                 

                                          ,                                       

                    ।                      ও                   ৮০%                 

                                        ।                                           

         ও                    ।                                    ৪৩%         

                   ।                   ৫৪%                                 ।      

                                                                 ও         ।  

                                             ও                                 

                                              ।                                      

                                                   ।                                

                                (১০০০০-৩০০০০     )               ।                   

                      ।                                                          । 

                                   ১০০০০০/-           ২০০০০০/-           ।       

            ,                                   ,                             

      । 

              ,     ৮৫%                      ১০০০০           ২০০০০           ; 

                            ও         ।                                          

                                        ।                                    
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                                     ১-৩                             ।             

                                 ,                                                     

                               ।  

                                     ।                                            

                                    ।                                              

                                                      ।                          , 

               ও                                       ।                         

       ও       ও         ।  

       ও                                                                      

       ও                                                                           

                ও                            ।  

                                      ৯০%                                      

             ।                                                                       

  ,           ,           ও                   ।                      ,               

                                          ।                                        

                                                             ,                    

                   ,                ,                      ।  

                   ও                ৮০%                                           

                  ।              ;                              ,         ও       । 

                                                                                 

      ,               ,                               ,                           

         । 

        ,                                    ,                 ,                  , 

                                   ঋ              ।                           ও 

                                           ,                         ,         

          ও                  ,    ও                                                  

          ।  
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৯.১            

                                                                               

         । 
 

                              ও                 ।  
 

                                  ও                                     

                               ।  
 

                                             ,        ও                  

                  ও            ।  
 

                                 ও                                        ।  
 

                     ঋ                         ও,         ,                

                                             ও            ।  
 

                                                        । 
 

                                                                            

         ।                ,      ,                                        

                       ও            ।  

 

                   , “                                           (২       )”       

                                      ,                 -            ,            , 

    ,          ,      ও           ,                                         ।       

                                                      ,              -        

                                                । 
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                    -৫৪৭ (    -১/ ),        ,      -২,     -১২১৬ 

            +৮৮ ০১৫৩১-৯৪৭৪৮৪ 

         -      msdassociates17@gmail.com 
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