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পণ্য ক্রয় করা হকয়কে, র্ার মকধ্য ৪টি প্যাকককের মাধ্যকম র্ানবাহন ক্রয়, ৪টি প্যাকককের মাধ্যকম অফিস সরঞ্জাম এবং 

৭টি প্যাকককের মাধ্যকম কফিউটার ও আনুষফিক সরঞ্জামাফি এবং ৯টি প্যাকককের মাধ্যকম ফেফপএস, 

বাইকনাকুলারসহসহ অন্যান্য সরঞ্জামাফি ক্রয় করা হকয়কে। প্রাপ্ত ফবফিন্ন প্যাকককের ক্রয় সংক্রান্ত নফিপত্র পর্ যাকলাচনা 

ককর দিখা র্ায় দর্, মালামাল ও ফনম যাণ সামগ্রী ক্রয় প্রফক্রয়ার েন্য ফনর্ যাফরত PPA, 2006 & PPR 2008 অনুসরণ 

করা হকয়ফেল এবং সমগ্র পণ্য সামগ্রী ক্রকয়র দ্কত্র উমুক্ত দ িরপত্র পধতিফত অনুসরণ করা হয়। 
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BDR : Bangladesh Rifles  

BGB : Boarder Guard Bangladesh 

BMTF : Boarder Management Task Force 

BOP : Border Observation Post 

CWCS : Center for Women and Children Studies  

DPM :  Direct Procurement Method 

FGD : Focus Group Discussion 

FPC : Finite Population Correction  

GoB : Government of Bangladesh 

IMED  : Implementation Monitoring and Evaluation Division  

NOA : Notification of Award 

OTM : Open Tendering Method 
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PPR : Public Procurement Rules 
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RDPP : Revised Development Project Proposal 

RFQ : Request For Quotation 

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  

TC  : Technical Committee  

TL : Team Leader 

TOR : Terms of Reference 
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১.৩ প্রকল্পের অনুল্পিোদন ও সংল্প োধন 
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১.৪ প্রকল্পের সংমিপ্ত মিিরণ 

 

প্রকল্পের সংমিপ্ত মিিরণ মনল্পে দদওয়ো হল্প ো: 

 

1. cÖK‡íi bvg t                                                          

                                                

2. D‡`¨vMx gš¿Yvjq t              

ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi bvg t                              

3 

 

cÖK‡íi A_©vqb (jÿ UvKv) t g~j e¨q  me©‡kl ms‡kvwaZ           

†gvU t 2480.00 2480.00 2472.72 jÿ UvKv 

(99.67%) wRIwe (100%) t 2480.00 2480.00 

4 

 

cÖK‡íi †gqv`Kvj t cÖKí ïiæi ZvwiL cÖKí mgvwßi 

ZvwiL 
               

                 
g~j t 01 A‡±vei 2008 30 Ryb 2011             

1g ms‡kvwaZ t 01 A‡±vei 2008 30 Ryb 2014  
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প্রকল্পের আরমিমপমপ অনুযোয়ী প্রকেটির অঙ্গমিমিক িোস্তি ও আমথ িক  িযিোত্রো মনল্পে উল্পেখ করো হল্প োোঃ 
  

                                                                                                              ( ি টোকোয়) 
 

   

   

                                   

           

(ক)   রোজস্ব ব্যয়োঃ   
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           (রোজস্ব ব্যয়)         

(খ)   মূ ধমনক ব্যয়োঃ   

                              

                          

                    

                                  

                                            

                         

                        

                                   

                                                    

                                             

           (মূ ধমনক ব্যয়)          

                          - 

 

                

 

িছরমিমিক কি ি পমরকেনো অনুযোয়ী প্রকল্পের  িযিোত্রো মনেরূপোঃ- 
 

                                                                                                             ( ি টোকোয়) 
 

ক্রোঃ নং অথ ি িছর অনুল্পিোমদত আরমিমপমপ অনুযোয়ী 

      টোকো  িযিোত্রো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১. ২০০৯-২০১০ ৩৭৫.০              ৩৭৫.০              ১৫.১২% 

০২. ২০১০-২০১১ ৩৩৯.০০ ৩৩৯.০০ ১৩.৬৬% 

০৩. ২০১১-২০১২ ৩১০.০০ ৩১০.০০ ১২.৫০% 

০৪. ২০১২-২০১৩ ১৩৭৫.৩০ ১৩৭৫.৩০ ৫৫.৪৫% 

০৫. ২০১৩-২০১৪ ১৭৯.০০ ১৭৯.০০ ৭.২১% 

সি িল্পিোট = ২৪৮০.০০         ১০০.০০% 

 

                              

 

এ প্রকল্পের অধীল্পন দিোট ২৪টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি পণ্য ক্রয় করো হল্পয়ল্পছ, তন্মল্পধ্য ৪টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি যোনিোহন 

ক্রয়, ৪টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি অমিস সরঞ্জোি এিং ৭টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি কমিউটোর ও আনুষমঙ্গক সরঞ্জোিোমদ এিং 

৯টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি মজমপএস, িোইল্পনোকু োরসহসহ অন্যোন্য সরঞ্জোিোমদ ক্রয় করো হল্পয়ল্পছ। অপরমদল্পক ২টি প্যোল্পকল্পজর 

িোধ্যল্পি দসিো ক্রয় করো হল্পয়ল্পছ।                                                                
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mviYx-    প্রকল্পের সোিমিক ক্রয় পমরকেনো 

           

c¨v‡KR bs 

wWwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv 

cY¨ 

GKK cwigvY 
µq c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 
cÖv°wjZ e¨q  

m¤¢ve¨ ZvwiL      

`icÎ 

Avnevb 
Pzw³ ¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 
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    -       -    -                                                               

    -  

   

    -    -              -                                                  

    -    -              -  
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c¨v‡KR bs 

wWwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv 

cY¨ 

GKK cwigvY 
µq c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 
cÖv°wjZ e¨q  

m¤¢ve¨ ZvwiL      

`icÎ 

Avnevb 
Pzw³ ¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 

    -  

  

    -    -

   

                     

    
                                             

     -

  

    -    -

   

                       

   
      

      

    
                         

       

     

     -

    

    -    -   

  

        
      

      

   
                       

       

     

        

     
          

     -    -

   

                
          

      

    
                       

      

     

       

     

        

     

     -    -

   

              
        

      

   
                       

      

     

       

     

        

     

     -    -

   

                  

          
            

      

    
                                 

     -    -   

  

                 
            

      

    
                       

     

     

       

     

       

     

    -  

  

    -    -

   

                   

           
                                              

    -        -    -                       

           
                                              

    -    -   

   

                  

        
           

            

       
           

      

     

       

     

        

     

    -        -    -   

  

           
      

      

    
                                 

    -    -   

   

           
      

      

    
                         

       

     

    -

       

    -    -                
       

      

    
                                 

    -        -    -   
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c¨v‡KR bs 

wWwcwc Abyhvqx µ‡qi 

Rb¨ c¨v‡K‡Ri eY©bv 

cY¨ 

GKK cwigvY 
µq c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 
cÖv°wjZ e¨q  

m¤¢ve¨ ZvwiL      

`icÎ 

Avnevb 
Pzw³ ¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi 

†kl ZvwiL 

    -    -

     

            
                                   

      

     

       

     

        

     

    -        -    -

     

         
                                                    

    -    -

      

         
                                        

      

     

       

     

        

     

     -    -

   

           
                                     

      

     

       

     

        

     

     -    -

     

            

                   
                                     

      

     

       

     

        

     

     -    -

      

                  

         
                                    

      

     

       

     

        

     

     -    -

   

          
                                       

    

     

       

     

       

     

µqK…Z c‡Y¨i †gvU g~j¨ 275.98  
 

 

 

c¨v‡KR bs 

wWwcwc/wUwcwc Abyhvqx µ‡qi Rb¨ 

c¨v‡K‡Ri eY©bv 

     

GKK cwigvY 
µq c×wZ 

Ges aib 

µq 

Aby‡gv`bKvix 

KZ…©cÿ 

A‡_©i 

Drm 

cÖv°wjZ 

e¨q (jÿ 

UvKv) 

m¤¢ve¨ ZvwiL     

`icÎ 

Avnevb 

Pzw³ 

¯^vÿi 

Pzw³ Abyhvqx 

m¤úv`‡bi †kl ZvwiL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

 

GmwW (Avi)-1 

wewRwei Rb¨ I‡qemvBU ‰Zwi 
msL¨v 01wU       wWwR, wewRwe wRIwe 2.00 

‡deªæqvix 

2012 

GwcÖj 

2012 
‡g 2012 

 

GmwW (Avi)-2 Awd‡mi miÄvg µq ‡_vK ‡_vK      wcwW, wewRwe wRIwe 4.00 - - wW‡m¤̂i 2012 

µqK…Z ‡mevi †gvU g~j¨ 6.00  
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   MOHA          

- 

 
 
 
 

 

                         

                           

                        

                               

                          

               

                   

              

                 

        

   MOHA 

         

            

            

             

 
 
 
 
 
 

                

                 

                 

      

                    

           

                    

        

                      

        

             

       -           

                 

      

     -               

          

                       

        

                            

                     

                               

                      

                              

                             

                        

                          

                             

                              

                             

                         

                            

                  

                              

                           

                  

          -  

        

         -          

        

              

                -

          

                 

   MOHA 

         

         -    -   
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         -    -   

         

         -     -   

         

         -    -   
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                             (Methodology) 

 

2.1 civgk©K/civgk©K cÖwZôv‡bi Kvh©cwiwa (TOR) 

 

1.       পটভূমি, উল্পেশ্য, অনুল্পিোদন/সংল্প োধ   প্রকে ব্যয়, িোস্তিোয়নকো , মিমপমপ অনুযোয়ী িছরমিমিক 

িরোে, িরোে অনুযোয়ী ব্যয়সহ প্রোসমঙ্গক সক  তথ্য পয িল্পিিণ ও পয িোল্প োচনো; 

2. প্রকল্পের অঙ্গমিমিক িোস্তিোয়ন অিগমতর িোস্তি ও আমথ িক তথ্য সংিহ, সোরমণ/ দ খমচল্পত্রর িোধ্যল্পি  উপস্থোপন 

ও মিল্পেষণ; 

3.                                                                      

4.                                                       

5.                                                Procurement                     

      -                                 -                                         

                                                                                       

         

6.                   /                        ,                                    

           BOQ/TOR,                                                              

                                                       

7.                -                                               HOPE               

                                                                       

8. প্রকল্পের িোস্তিোয়ন সিমকিত মিমিন্ন সিস্যোি ী দযিন: অথ িোয়ল্পন মি ম্ব, পণ্য, কোয ি ও দসিো ক্রয়/সংিল্পহর 

দিল্পত্র মি ম্ব, প্রকে ব্যিস্থোপনোর িোন এিং প্রকল্পের দিয়োদ ও ব্যয় বৃমিসহ মিমিন্ন মদক মিল্পেষণ, পয িল্পিিণ ও 

পয িোদ োচনো; 

9.                                                                                       ; 

10.                                                                       

11.                                                                             

             

12.                                 (        )             ; 

13.                                                                         ; 

14.                                                                                    

                            

15.                                                                               ; 

16.              ,         ,              (SWOT)                                       

                   ; 

17.                                                                   ; 

18. প্রকেটি িোস্তিোয়ল্পনর পর প্রকেটিল্পক দটকসই ও কি িকোন্ডসমূহল্পক সহজ করোর  ল্পিয প্রকল্পের সম্ভোব্য Exit 

plan                                

19.                                          

20. ক্রয়কোরী সংস্থো (আইএিইমি) কতিক মনধ িোমরত প্রকে সংমেষ্ট অন্যোন্য মিষয়োমদ। 
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2.2 cªfve g~j¨vqb mgxÿvi c×wZ  

 

cÖfve g~j¨vqb mgx¶vwU m¤úv`‡b AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK mv¶vrKvi h_v c«kœvewji gva¨‡g gvV Rwic, †dvKvm 

Mªyc wWmKvkb, gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi, c«v_wgK I bvix I wkï cvPvi m¤úwK©Z †m‡KÛvix Z_¨ msM«n, wi‡c©vU 

ch©v‡jvPbv Ges c«Kí GjvKvq cwi`k©b BZ¨vw` Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| GQvov c«K‡íi AvIZvq µq 

c¨v‡KRmg~‡ni (gvjvgvj I †mev BZ¨vw` mg~n) µq c«wµqv (`icÎ Avnevb, `icÎ g~j¨vqb, µq c×wZ 

Aby‡gv`b, Pyw³bvgv m¤úv`b c«f…wZ) we`¨gvb µq bxwZgvjvi Av‡jv‡K Kiv n‡q‡Q wKbv Zv cix¶v Kivi Rb¨ 

wb‡gœ ewY©Z Kg©c×wZ M«nY Kiv n‡q‡Q| GQvov mKj ai‡bi DËi`vZvi AskMÖnYg~jK c×wZ AbymiY K‡i 

†hLv‡b cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx‡`i g‡a¨ †h †Kvb e¨w³ mgxÿv Kvh©µ‡g AskMÖnY Kivi Rb¨ mgvbfv‡e 

my‡hvM cvb|  

 

2.3 mgxÿv wWRvBb 

 

eZ©gvb cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ ỳB ai‡bi bgybv msMÖn c×wZ h_v msL¨vMZ (Quantitative  

Approach) I ¸YMZ (Qualitative Approach) c×wZ e¨eüZ n‡q‡Q, hv wb‡¤œ we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiv n‡jv: 

K) msL¨vMZ we‡kølY 

2.3.1 mivmwi mvÿvrKvi  

msL¨vMZ Z_¨ we‡kølY c×wZ, cÖKí GjvKvq emevmiZ ¯’vbxq RbMY cÖKí, KwgDwbwU RbMY/DcKvi‡fvMx‡`i 

wbKU n‡Z KvVv‡gvMZ cÖkœvewji gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg I Gi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw` mivmwi mvÿvrKv‡ii 

gva¨‡g Kiv n‡q‡Q|  

 

2.3.2 bgzbv msL¨v wba©viY 

 

mgxÿv `j mgxÿvwU e ‘̄wbôfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨wb¤œwjwLZ c×wZ‡Z DcKvi‡fvMx‡`i bgybv msL¨v wba©viY Kivi 

cwiKíbv MÖnY K‡i| c ªfve g~j¨vqb mgxÿvi Rb¨ Multi-stage Random Sampling e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

wb‡gœi cwimsL¨v‡bi m~Î e¨envi K‡i bgybv msL¨v wba©viY Kiv n‡q‡Q: 

Formula of Sample Determination Size: 

The formula used for calculating sample size n estimating n in a large population is given by  

 

Where,  

 n = Desired sample Size 

z = standardized normal deviate usually set at 1.96, which corresponds to the 95% confidence 

interval at 5% level of significance 

p = in probability of a dichotomous event. Since information, regarding project area indicators 

is absence. Hence, From UNDOC Global Report on Trafficking in Person-2018, The Shares of 

women detected victims of trafficking in persons globally 49% 
1
. i.e p=0.49; q = 1-p=1-

0.49=0.51. 

                                                         
1
 Global Report on Trafficking in Persons 2018, United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), Vienna, Austria, 

ISBN: 978-92-1-130361-2 
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d= Allowable margin of error is the maximum risk in the sample size estimation.  

Conventionally, an ‘absolute’ allowable error margin d of ±5 % is chosen, but, as is common 

in, if expected p is <10 %, the 95 % confidence boundaries may cross 0, which is impractical. 

Hence, for an expected the value p 10 to 90 % then the value of d is ±5 % might be a reasonable 

choice. The choice of ‘relative’ allowable margin error as opposed to an absolute value is 

independent of expected p and one might choose it for mid-range values of p which is a valid 

approach. In this study, the allowable error of margin, d is 0.04 due to the due to budget and 

resource constraints.  

Deff = 1.5 

Using the above information, the sample size is determined as approximately as follows: 

 

n = 600.01 *1.5= 900.01~ 900 in round figure. 

Using 95% confidence level with 4% margin of error we have obtained a representative sample 

size of beneficiaries is to be n = 900 for this study.  

G RvZxq DcKviKvix‡fvMx‡`i KvQ ‡_‡K Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ Rb¨ Multi-Stage Random Sampling  bgybv 

c×wZ MÖnY e¨envi Kiv nq| cÖ_g ch©v‡q cÖKí GjvKvi QqwU wefvM wbe©vPb Kiv nq Ges cÖ‡Z¨K wefvM †_‡K 

b~¨bZg 02 wU K‡i †Rjv wbev©P‡bi gva‡g †gvU 20 wU †Rjv wbe©vPb Kiv nq| Z…Zxq ch©v‡q, c«wZwU †Rjv †_‡K 1-2 

wU K‡i bgybv 20 wU †Rjv †_‡K †gvU 23 wU Dc‡Rjv wbe©vPb Kiv nq| PZy_© ch©v‡q, 900 Rb DcKvi‡fvMx 23 wU 

Dc‡Rjv mxgv Í̄eZx© GjvKv †_‡K ˆ`ePq‡bi gva¨‡g wbe©vPb Kiv nq|  

bgybvq‡bi web¨vm  

¯^ivóª gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb eW©vi MvW© evsjv‡`k (wewRwe) KZ©…K ev¯Íevqbvaxb Òmxgv‡šÍ †PvivPvjvb, bvix I wkï 

cvPvi †iv‡ai Rb¨ Gi eW©vi MvW© evsjv‡`k mvwe©K e¨e ’̄vcbvi Dbœqb Ges kw³ e…w×KiYÓ kxl©K cÖK‡íi gva¨‡g  

gv`K †PvivPvjvb Ges bvix I wkï‡`i cvPvi D‡jøL‡hvM¨fv‡e n«vm Kivi Rb¨ evsjv‡`‡ki mxgvšÍ myi¶v Dbœqb 

Kiv| GB D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡bi Rb¨ hvbevnb, miÄvg mieivn Ges cÖwk¶‡Yi gva¨‡g mxgv‡šÍ †PvivPvjvb, bvix I 

wkï cvPvi †iv‡a wewRwe‡K kw³kvjxKiY Kiv n‡q‡Q|  

mviYx 2.1: cÖK    bgybv GjvKv 
 

wefvM †Rjv Dc‡Rjv bgybv mxgvšÍ GjvKv/BEwbqb  

 XvKv  ‡bÎ‡Kvbv  `yMv©cyi  weRqcyi mxgvšÍ GjvKv 

Rvgvjcyi  eKkxMÄ  mxgvšÍeZ©x avbyqv Kvgvjcyi BDwbqb 

  

 PUªMÖvg 

  

  

  

  

 

K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd 

ev›`ievb bvB¶¨sQwo bvB¶¨sQwo 

LvMovQwo  ivgMo 16 wewR weGb Gi mxgvšÍ GjvKv 

Kzwgjøv  eywoPs  ivRvcyi  

e«vþYevwoqv AvLvDov  AvLvDov 

     ‡Mvwcbv_ c yi 

wm‡jU wm‡jU weqvbxevRvi  mxgvšÍeZ©x ‡kIjv BDwbqb  

‡gŠjfxevRvi kªxg½j  14 wewR weGb AvIZvaxb mxgvšÍ GjvKv 

 Lyjbv mvZ¶xiv Kjv‡ivqv  myjZvbcyi  
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k¨vgbMi 34 wewR weGb Gi mxgvšÍ GjvKv  

h‡kvi  kvkv©  ‡ebv‡cvj  

PyqvWv½v Rxeb bMi `k©bv 

 ivRkvnx  ivRkvnx  PviNvU  KvKovgvwi  

ivRkvnx         

bIMvu  cwZœZjv  46 wewR weGb Gi mxgvšÍ GjvKv 

Rqcyinv&U cvPwewe  iZbKv›`v mxgvšÍ GjvKv 

 iscyi  

  

  

cÂMo  Av‡Uvqvix  mxgvšÍeZ©x av‡gvi BDwbqb   

w`bvRcyi  nvwKgcyi  wnwj  

                          

KzwoMÖvg f~iæ½vgvix          

VvKyiMvuI VvKyiMvuI m`i  30 wewR weGb 
 

 

mviYx 2.2:     cÖKí GjvKv
2
 

 

wefvM †Rjv Dc‡Rjv/GjvKv e¨v‡Uwjqb  

XvKv  

  

  

  

XvKv  wbDgv‡K©U  48 Ges 49 wewR weGb 

gqgbwmsn  gqgbwmsn m`i 27 wewR weGb 

‡bÎ‡Kvbv  ‡bÎ‡Kvbv m`i 16 wewR weGb 

Rvgvjcyi  Rvgvjcyi m`i 6 wewR weGb 

PUªMÖvg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PUªMÖvg PUªMÖvg m`i  28 wewR weGb 

K·evRvi 

  

  

  

‡UKbvd 42 wewR weGb 

bvB¶¨sQwo 15 wewR weGb 

_vbwP 10 wewR weGb 

K·evRvi m`i 17 wewR weGb 

ev›`ievb mvZKvwbqv wewRwUwm Ges Gm 

iv½vgvwU 

  

  

  

KvßvB 4 wewR weGb 

iv½vgvwU m`i ‡m±i †nW †KvqvUvm© 

eiKj 22/25 wewR weGb 

evNvBQwo 39 wewR weGb 

LvMovQwo  

  

  

  

  

ivgMo 16 wewR weGb 

evNvBQwo 16 wewR weGb 

gvwUiv½v 29 wewR weGb 

cvbQwo  20/21 wewR weGb 

LvMovQwo m`i 47 wewR weGb 

e«vþYevwoqv mivBj 12 wewR weGb 

Kzwgjøv  Kzwgjøv m`i  33 wewR weGb 

‡dbx  †dbx m`i 19 wewR weGb 

wm‡jU 

  

  

wm‡jU wm‡jU m`i 5/41 wewR weGb 

mybvgMÄ mybvgMÄ m`i 8 wewR weGb 

‡gŠjfxevRvi kªxg½j  14 wewR weGb 

Lyjbv 

  

  

Lyjbv Lyjbv m`i ‡m±i †nW †KvqvUvm©/23 wewR weGb wmGm 

†Kv¤úvbx  

h‡kvi  h‡kvi m`i  26 wewR weGb 

                                                         
2
wWwcwc,mxgv‡šÍ †PvivPvjvb, bvix I wkï cvPvi †iv‡ai Rb¨ Gi eW©vi MvW© evsjv‡`k mvwe©K e¨e ’̄vcbvi Dbœqb Ges kw³ e…w×KiY 
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wefvM †Rjv Dc‡Rjv/GjvKv e¨v‡Uwjqb  

  

 

  

mvZ¶xiv 

  

mvZ¶xiv m`i 38 wewR weGb 

k¨vgbMi 34 wewR weGb 

Kzwóqv  wgicyi  32 wewR weGb 

PyqvWv½v PyqvWv½v m`i 35 wewR weGb 

ivRkvnx  

  

  

  

  

ivRkvnx  ivRkvnx m`i  37 wewR weGb 

PvcvBbeveMÄ  PvcvBbeveMÄ m`i  09 wewR weGb 

bIMvu  

  

bIMvu m`i  43 wewR weGb 

cwZœZjv  46 wewR weGb 

Rqcyinv&U Rqcyinv&U m`i  3 wewR weGb 

iscyi  

  

  

  

  

  

  

iscyi iscyi m`i 7 wewR weGb 

KzwoMÖvg  KzwoMÖvg m`i  45 wewR weGb 

jvjgwbinvU  jvjgwbinvU m`i  31 wewR weGb 

cÂMo  cÂMo m`i  18 wewR weGb 

w`bvRcyi  w`bvRcyi m`i  2 wewR weGb 

dzjevox 40 wewR weGb 

VvKyiMvuI VvKyiMvuI m`i  30 wewR weGb 
 

cÖ‡Z¨K mxgvšÍ wbKUeZx© Dc‡Rjv/GjvKv ‡_‡K 39-41 Rb DcKvi‡fvMx, 23 wU mxgvšÍ Dc‡Rjv †_‡K ‰`ePq‡bi 

gva¨‡g †gvU 900 Rb DcKvi‡fvMx wbe©vPb Kiv nq|  

 

                            ,                                     ,                          

                                                                                         

                                                                                          

                                                                          
 

L)             (Quantative Analysis) 

i.                              ,       (ToT)                            

ii.      /                         (      )                     

i             /                      

iv.        /                                   /             (       -        . )   

v.                  

 

 ) ¸YMZ we‡kølY (Qualitative) 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿvq wb‡¤œv³ DcvË msMÖn Kiv nq t 

‡m‡KÛvwi WKz‡g›U ch©v‡jvPbv I we‡kølY 

 

 ‡m‡KÛvwi WKz‡g›U †_‡K cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn Kiv nq| civgk©K `j KZ©„K ev¯ÍevqbKvix ms ’̄v h_v 

MoHA, BGB sector office, Head Quarters Ges Ab¨vb¨ mswkøó cÖwZôv‡bi wewfbœ Kg©KZ©vi 

mn‡hvwMZvi gva¨‡g Kvh© m¤úv`b Kiv nq| 

 civgk©K cÖK‡íi ev¯Íe Ges Avw_©K AR©b mg~n ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb| ev¯ÍevwqZ cÖK‡íi Avw_©K AMÖMwZ 

†hgbt  
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K) eQi Abyhvqx cÖK‡íi wewfbœ A‡½i g~j I cÖK…Z Li‡Pi Zzjbv  

L) A½ Abyhvqx ev¯ÍevwqZ cÖK‡íi e¨q  

M) Kvh© m¤úv`b e¨q  
 

                  CPTU                          -               -                 

     ,           ,   /    ,                               hvPvBc~e©K                 

                             ,            ,                    ,                   

                                                         

                      cÖ`k©b                                                    

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD)t ¸YMZ we‡køl‡Yi Rb¨ bgybv cÖKí GjvKvq 1wU K‡i 23wU bgybv Dc‡Rjv 

†_‡K 23wU GdwRwW (FGD) Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K FGD-‡Z b~¨bZg 8-10 Rb AskMÖnYKvix Ges mgRvZxq 

e¨w³e‡M©i mgš̂‡q (cÖKí GjvKvq emevmiZ ’̄vbxq RbMY cÖKí, RbcÖwZwbwa Ges KwgDwbwU RbMY Ges 

DcKvi‡fvMxv‡`i wbKU) GdwRwW (FGD) Kiv nq| GdwRwW DËi`vZv‡`i KvQ †_‡K GdwRwW MvBWjvBbm-

Gi gva¨‡g cÖK‡íi Kg©KvÛ mswkøó wewfbœ ¸YMZ Z_¨ msMÖn Kiv nq| GdwRwW DËi`vZv‡`i Qwe AwWI I 

wfwWI Dfqfv‡e aviY Kivmn AskMÖnYKvixi gZvgZ wi‡cv‡U© mwbœ‡ek Kiv nq| GdwRwW¸‡jv GdwRwW 

MvBWjvBb Abymv‡i cwiPvwjZ Kiv nq| 

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi (KII)t cÖKí ev¯Íevq‡bi mv‡_ m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM© Z_v cÖKí cwiPvjK, mswkøó 

†Rjv ch©v‡q mswkøó Kg©KZ©v, wewRwe †m±i Awdm, e¨v‡Uwjqb Awdm Ges wewRwe-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí 

mswkøó e¨w³eM© Gi mgš̂‡q KII Kiv nq| †nW Awd‡m cÖKí mswkøó m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM© Z_v cÖKí cwiPvjK I 

mswkøó Kg©KZ©vi mv‡_ 2wU KII m¤úbœ Kiv nq| bgybv mswkøó wewRwe Kg©KZ©vi Ges wewRwe m`m¨‡`i Kv‡Q 23wU 

bgybv GjvKv †_‡K Kgc‡ÿ 1wU K‡i Gfv‡e †gvU 23wU KII m¤úbœ Kiv nq| cÖK‡íi gyL¨ e¨w³e‡M©i mv‡_ KII 

cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU KII checklist e¨envi Kivmn KII ¸‡jv‡Z AskMÖnYKvix‡`i mvÿvrKvi MÖnYKv‡j 

cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk¨ Abymv‡i ev¯Íevqb, AR©b I cÖavb cÖavb Kg©Kv‡Ûi eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v; cÖKí 

e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb msµvšÍ LuywUbvwU welq; cÖK‡íi gvjvgvj, µq cÖwµqv I Avw_©K e¨q; cÖKí ev Í̄evqb, 

e¨e ’̄vcbv Ges mej (Strength), ỳe©j (Weakness), my‡hvM (Opportunity)I SuywK (Threat) we‡kølY Ges 

cÖKí Dbœq‡b mycvwikmn LyuwUbvwU welq¸‡jv cÖvavb¨ cvq| 

 

‡Km ÷vwW: DcKvi‡fvMx‡`i Dci cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ¶wZKi w`K m¤úwK©Z Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cÖKí 

GjvKvq †gvU 23wU †Km ÷vwW Kivi K_v wQ‡jv, hviv cÖK‡íi gva¨‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb ev ¶wZMÖ¯Í 

n‡q‡Qb Zv‡`i‡K wb‡q| wKš‘ ev¯Í‡e cÖKí GjvKvq 23 Rb bv cvIqvq †gvU 9 R‡bi †Km ÷¨vwW Kiv n‡q‡Q hv 

djvdj ch©v‡jvPbv Aa¨v‡q we‡kølY Kiv n‡q‡Q| 

 

ev¯Íe Ae ’̄v ch©‡eÿYt wewRwe mgxÿv `j I gvVKg©x bgybv 23wU bgybv Dc‡Rjvi cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae¯’v 

mivmwi cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv nq| 

 

                                                                                     

 

                                          (Posting)       

                                  ,                                 /                    

                                                           

                                   

                                           (            -           ) 

                    /                            

                    /                                             
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SWOT we†kølYt DcKvi‡fvMxi KvQ †_‡K mgx¶vi cÖkœvewji gva¨‡g cÖK‡íi mej (Strength), z̀e©j 

(Weakneses), mz‡hvM (Opportuinity) I SzuwK (Threat) we‡køl‡Yi Rb¨ Z_¨ msMÖn Kiv nq, ZvQvov 

GdwRwW I †KAvBAvB Gi gva¨‡gI SWOT we‡kølY Kiv nq| wewfbœ cÖkœvewj †_‡K cÖvß Z_¨¸‡jv mgš̂q K‡i 

cÖwZ‡e`‡b ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| 

 

mKj cÖKvi ‡÷K‡nvìvi‡`i Dcw¯’wZ‡Z gvV ch©v‡q Kg©kvjv 

¯’vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvwUi ¯’vb wba©vi‡Yi Rb¨ cÖKí GjvKvi Dci ÷vwW K‡i wewfbœ wb‡`©kK ‡hgb cªKí 

GjvKvi Vulnerability;                                                                       

                                              ‡÷K‡nvìvi‡`i g‡a¨ Kg©kvjvq cÖKí GjvKvq emevmKvix 

me ai‡bi DcKvi‡fvMx †hgb ¯’vbxq RbMY cÖKí, RbcÖwZwbwa, KwgDwbwU RbMY, GbwRI Kgx©, wkÿK, 

AvBbRxwe, QvÎ I mvgvwRK cÖwZwbwa BZ¨vw`mn mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q wewRwe-Gi mswkøó Kg©KZv©MY 

Dcw¯’Z wQ‡jb| GQvovI AvBGgBwWi Kg©KZ©ve„›` ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvq Dcw¯’Z wQ‡jb| ‡óK‡nvìvi‡`i 

mv‡_ †hme welqe¯‘ wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q †m¸‡jv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv:  
 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv  

 cÖKí cÖYq‡b ¯’vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK bv 

             bvix I wkï cvPvi †iv‡a wewRwei `ÿZv Dbœqb  

 bvix I wkï cvPvi ‡iv‡a KwgDwbwU RbM‡Yi m‡PZbZv e„w× 

 cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿ‡Yi cÖfve   

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~n  

 cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v; 

 cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n 

 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n 

 

mviYx-2.3 ms‡ÿ‡c bgybv DËi`vZvi msL¨v Ges aib 

Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 

DËi`vZv 

DËi`vZvi 

msL¨v 

DËi`vZvi aib 

K. msL¨vMZ mgxÿv 

K-1. DcKvi‡fvMx 

mgxÿv: (cÖkœvewj 

e¨envi K‡i mivmwi 

mvÿvrKvi) 

 
DcKvi‡fvMx 

 

900 

cÖKí GjvKvq DcKvi‡fvMx RbMY †hgb ¯’vbxq 

RbMY, e¨emvqx, RbcÖwZwbwa Ges KwgDwbwU 

RbMY, GbwRI Kgx©, wkÿK, QvÎ I mvgvwRK 

cÖwZwbwa BZ¨vw` 

L. ¸YMZ mgxÿv 

L-1: Gd wR wW ‡gvU 23wU GdwRwW  

cÖwZwU GdwRwW †Z 

8-10 Rb 

AskMÖnYKvix 

230 

 

 

mgRvZxq e¨w³eM© DcKvi‡fvMx RbMY †hgb: 

¯ ’vbxq RbMY cÖKí, RbcÖwZwbwa Ges KwgDwbwU 

RbMY, GbwRI Kgx©, wkÿK, QvÎ, mvgvwRK 

cÖwZwbwa 

L-2: gyL¨ e¨w³e‡M©i 

mvÿvrKvi 

cÖKí ev¯Íevqb I 

e¨e ’̄vcbvi mv‡_ 

m¤ú„³ gyL¨ 

Kg©KZ©v/ e¨w³eM© 

25 

 

wewRwe-Gi †nW Awdm, cÖKí cwiPvjK, mswkøó 

†Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q wewRwe-Gi mswkøó Kg©KZv© 

Ges cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwW-Gi cÖKí 

mswkøó e¨w³eM© 

gvjvgvj hw` cvIqv hvq 
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Kvh©µg AskMÖnYKvix/ 

DËi`vZv 

DËi`vZvi 

msL¨v 

DËi`vZvi aib 

mieivnKvix  

L-3t †Km ÷vwW  cÖKí GjvKvi 

DcKvi‡fvMx 

9 cÖKí GjvKvq DcKvi‡fvMx RbMY/KwgDwbwU 

RbMY 

L-4: ev Í̄e Ae ’̄v 

ch©‡eÿY 

wewRwei mnvZvq cÖKí GjvKvq †gvUimvB‡Kj, wRwcGm, evB‡bvKzjvimn Ab¨vb¨ 

miÄvg ev¯Í‡e ch©‡eÿY I Gi Kvh©KvwiZv hvPvB| 

 

2.4 mgxÿv Kv‡R e¨eüZe¨ wb‡`©kK/m~PKmg~n 

cÖfve g~j¨vqb mgxÿv Kv‡Ri D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wewfbœ m~PK ev wb‡`©kK e¨envi Kiv n‡q‡Q wb‡¤œ cÖ`Ë n‡jv: 

mviYx-2.4 cÖfve g~j¨vqb mgxÿv Kv‡R e¨eüZ wb‡`©kK/m~PK 

‡kªYxweb¨vm cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi wb‡`©kK (Indicator) 

AvB‡WbwUwd‡Kkb  bvg, DcKvi‡fvMxi aib Ges DcKvi‡fvMxi wVKvbv  

‡W‡gvMÖvwdK ‰ewkó¨mg~n eqm wj½, ag©, ‰eevwnK Ae¯’v, †ckv, wkÿv 

cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖfve  cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi RbMY Kxfv‡e DcK…Z n‡q‡Q| 

KwgDwbwU RbMY   m‡PZbZvg~jK cÖPv‡i AskMÖnY  

 cÖPv‡ii mgqKvj  

 bvix I wkï †iv‡a cÖwkÿ‡Yi f~wgKv  

 wjd‡jU  weZiY  

 bvix I wkï  cvPvi †iv‡a m‡PZbZv c«Pv‡ii  cÖfve  

 AviI Dbœq‡bi  Rb¨ mycvwikmg~n 

cÖKí ev¯Íevqb welqK  cÖKí †_‡K cÖvß cwienb Ges my‡hvM¸wj 

 ¸Ygvb Ges Kvh©KvwiZv  

 e¨env‡ii D‡Ïk¨  

 GB mnvqZvq bvix I wkï cvPvi ‡iv‡a Kvh©KvwiZv  

 cÖwk¶‡Yi aiY, 

 DcKi‡Yi ¸Ygvb cÖwk¶‡Yi mieiv‡ni ¸Ygvb 

 AwZwi³ cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRbxqZv  

 cÖwk¶‡Yi kw³ Ges `ye©jZv, fwel¨‡Z AviI Kvh©Ki cÖwk¶‡Yi Rb¨ civgk© 

 fwel¨‡Zi cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRbxqZv 

bvix I wkï cvPvi †iv‡a 

cÖK‡íi f~wgKv  

cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cÖKí GjKvq bvix I wkï cvPvi Zzjbvg~jK weeiY 

 

cÖK‡íi mej I `ye©j 

w`Kmg~n 

 cÖK‡íi mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv; 

 cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv; 

 cÖK‡íi Kvi‡Y wK ai‡bi my‡hvM m„wó n‡”Q ev n‡Z cv‡i; 

 cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n; 

Mycvwikgvjv  cÖK‡íi cÖfve Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ; 

 cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab¨vb¨ cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi mycvwik 

cÖ`vb| 
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2.5 Z_¨ e¨e¯’vcbv, cÖwµqvKiY Ges we‡kølY 

 

¸YMZ djvdj I mwVK we‡køl‡Yi Rb¨ c~iYK…Z cÖkœvewj Lmov DcvË wn‡m‡e we‡ePbv Kiv nq| ‡WUv we‡køl‡Yi 

Rb¨ wb‡¤œi Kvh©µg¸‡jv MÖnY Kiv nq: 

 

 cÖkœvewj m¤úv`bv I †KvwWs: cÖwZwU cÖkœvewj Kw¤úDUv‡i Gw›Uª Kivi c~‡e©B m¤úv`bv I †KvwWs‡qi KvR Kiv nh| 

‡KvwWs KvR mivmwi civgk©‡Ki ZË¡veav‡b m¤úbœ Kiv nq| 

 

Kw¤úDUv‡i WvUv Gw›Uª: m¤úvw`Z I ‡KvwWs Z_¨ cÖkœvewj Abyhvqx WvUv Acv‡iU‡ii gva¨‡g Kw¤úDUv‡ii wbw`©ó 

mdUIq¨v‡i Gw›Uª Kiv nq| MS Access bvgK Kw¤úDUvi c¨v‡KR WvUv Gw›Uªi Rb¨ e¨envi Kiv nq| 

 

 Z_¨ we‡kølY (Data Analysis): DcvË hv gvVch©vq mgxÿvi gva¨‡g msMÖn Kiv n‡q‡Q Zv mvgwóK we‡kølY Kiv 

nq| civgk©K G Kv‡Ri Rb¨ MS Access Kw¤úDUvi ‡cÖvMÖvg e¨envi K‡i‡Qb| cÖv_wgK DcvË ‡Uwej mg Í̄ 

cÖavb m~P‡Ki Rb¨ ˆZwi Kiv nq| wKš‘ ‡m‡KÛvix we‡køl‡Yi Z_¨ I cÖv_wgK we‡køl‡Yi Dcv‡Ëi mv‡_ Zzjbvc~e©K 

we¯ÍvwiZ ‡Uwej, eY©bv I we‡kølY Kiv nq| 

 

cÖKí GjvKvwfwËK DcvË we‡kølY: cÖKífz³ GjvKvi DcvË¸‡jv Avjv`vfv‡e GjvKvভিভিক we‡kølY Kiv 

n‡q‡Q| 

 

2.6 Z‡_¨i ¸YMZ gvb wbqš¿Y †KŠkj 

 

wcÖcv‡ikb †÷R   ToR Abymv‡i we‡klÁ `j MVb;  

 cÖfve g~j¨vq‡bi j‡ÿ¨ mwVK mv‡f© c×wZ cÖYqb;  

 Z_¨ msMÖn cÖkœgvjv cÖYqb; FGD Format, MvBW jvBb BZ¨vw`;  

 Z_¨ msMÖnKvix‡`i Rb¨ gvb m¤úbœ cÖwkÿY; 

 mswkøó KZ©…c‡ÿi m‡½ Av‡jvPbv mv‡c‡ÿ cÖkœgvjv wcÖ-‡Uw÷s I P‚ovšÍKiY|  

Bgwcø‡g‡›Ukb †÷R   cwiKíbv I mgqmxgv Abyhvqx gvV ch©v‡q cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn; 

 civgk©K Uxg KZ©„K gvV cwi`k©b;  

 civgk©K KZ…©K Z_¨ msMÖ‡ni Kvh©µ‡gi Awew”Qbœ gwbUwis;  

 civgk©K KZ…©K gvV ch©vq Kvh©µ‡gi ZË ¡veavb; 

 cÖKí cwiPvjK, gvV ch©v‡q Kg©KZ©v I mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ wbweo 

ch©v‡jvPbv mfv; 

 Z_¨ msMÖn Kvh©µ‡gi †PwKs Ges µm †PwKs;  

WKz‡g‡›Ukb †÷R   msM„nxZ Z‡_¨i 20% †PK  

 jwRK¨vj Kbwmm‡UÝx †PwKs †UKwbK e¨envi   

 SWOT we‡kølY;  

 mgxÿv dvBwÛsm Zz‡j aivi Rb¨ RvZxq ch©v‡qi IqvK©k‡ci Av‡qvRb  

 P‚ovšÍ cÖwZ‡e`‡bi ¸YMZ gvb iÿv;  
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06/01/2020 Zvwi‡L ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯̂v¶wiZ Pyw³ Abyhvqx 05/05/2020 

Zvwi‡Li g‡a¨ mgx¶v Kvh©µg mgv‡ßi j‡¶¨ GKwU mgqwfËK Kg©-cwiKíbv cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡b †`qv n‡qwQj| 

wKš‘ K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y ‡`‡ki mvwe©K cwiw¯’wZ Lvivc nIqvi Kvi‡Y wb‡¤œv³ mgqwfwËK Kg©-cwiKíbv  

‡`Iqv nj-  

 

µwgK Kvh©vewj    gq 

K) Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj Ges mswkøó ‡UKwbK¨vj 

KwgwUi mfv 

07/01/2020 n‡Z 30/01/2020 

L)  ‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvgZ mv‡c‡ÿ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b ms‡kvab 

I `vwLj Ges mswkøó w÷qvwis KwgwUi mfv 

30/01/2020 n‡Z 20/02/2020 

M) P~ovšÍ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b `vwLj 21/02/2020 n‡Z 24/02/2020 

N) Z_¨ msMÖnKvix‡`i cÖwk¶Y  26/02/2020 n‡Z 27/02/2020 

O) Z_¨ msMÖn I Kvh©µg cwi`k©b 05/02/2020 n‡Z 20/03/2020 

P) ¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv 21/03/2020 n‡Z 22/03/2020 

Q) WvUv Gw›U«, ‡fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms, WvUv GbvjvBwmm, 1g 

Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 

28/03/2020 n‡Z 11/05/2020 

R) ‡UKwbK¨vj KwgwU mfvq 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv   12/05/2020 n‡Z 13/05/2020 

S) cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis 

KwgwUi mfvq Dc¯’vcb  

14/05/2020 n‡Z 20/05/2020 

T) 1g Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 2q Lmov PzovšÍ cÖwZ‡e`b 

cÖYqb I RvZxq Kg©kvjvq Dc¯’vcb  

21/05/2020 n‡Z 30/05/2020 

P) 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i Lmov PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb 

I w÷qvwis KwgwUi mfvq Dc¯’vcb 

30/05/2020 n‡Z 06/06/2020 

Q) Kg©kvjv I w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi wfwË‡Z PzovšÍ cÖwZ‡e`b 

cÖYqb Ges P~ovšÍ Bs‡iwR fvm©b cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 

30/06/2020 Gi g‡a¨| 
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প্রোপ্ত প্রকে সিোমপ্ত প্রমতল্পিদন (PCR) অনুযোয়ী প্রকেটির                                        অিগমত 

মনল্পে উল্পেখ করো হল্প োোঃ 

ক্রোঃ নং অথ ি িছর অনুল্পিোমদত আরমিমপমপ অনুযোয়ী প্রকৃত ব্যয় 

( ি টোকো) 

অমজিত অিগমত 

(%)            িযিোত্রো 

১ ২ ৩     

০১. ২০০৯-২০১০ ৩৭৫.০              ৩৭৫.০              ১৫.১২%    .   ১০০% 

০২. ২০১০-২০১১ ৩৩৯.০০ ৩৩৯.০০ ১৩.৬৬%    .   ১০০% 

০৩. ২০১১-২০১২ ৩১০.০০ ৩১০.০০ ১২.৫০%    .   ১০০% 

০৪. ২০১২-২০১৩ ১৩৭৫.৩০ ১৩৭৫.৩০ ৫৫.৪৫%     .   ১০০% 

০৫. ২০১৩-২০১৪ ১৭৯.০০ ১৭৯.০০ ৭.২১%    .   ১০০% 

সি িল্পিোট = ২৪৮০.০০         ১০০.০০%     .   - 

 

৩.১.২                              

 

                                       
 

ক্রোঃ নং অথ ি িছর                                               

                (%)                (%) 

১ ২ ৩           

০১. ২০০৯-২০১০ ৩৭৫.০              ৩৭৫.০              ১৫.১২%    .      .   ১৫.১২% 

০২. ২০১০-২০১১ ৩৩৯.০০ ৩৩৯.০০ ১৩.৬৬%    .      .   ১৩.৬৬% 

০৩. ২০১১-২০১২ ৩১০.০০ ৩১০.০০ ১২.৫০%    .      .   ১২.৫০% 

০৪. ২০১২-২০১৩ ১৩৭৫.৩০ ১৩৭৫.৩০ ৫৫.৪৫%     .       .   ৫৫.৪৫% 

০৫. ২০১৩-২০১৪ ১৭৯.০০ ১৭৯.০০ ৭.২১%    .      .   ৭.২১% 

সি িল্পিোট = ২৪৮০.০০         ১০০.০০%     .       .   ১০০.০০% 

 

      প্রকল্পের অঙ্গমিমিক িোস্তিোয়ন 

 

স্বরোষ্ট্র ি ণো ল্পয়র জনমনরোপিো মিিোগ প্রণীত প্রকে সিোমপ্ত প্রমতল্পিদন (PCR) অনুযোয়ী প্রকেটির অঙ্গমিমিক িোস্তি ও 

আমথ িক অিগমত মনল্পে উল্পেখ করো হল্প োোঃ 

                                                                                                              ( ি টোকোয়) 
 

   

   

                                               

                        

(ক)   রোজস্ব ব্যয়োঃ     
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                    - - 

           (রোজস্ব ব্যয়)                 

(খ)   মূ ধমনক ব্যয়োঃ     

                                          

                                   

                              

                                             

                                                     

                                    

                                  

                                              

                                                              

                                                      

           (মূ ধমনক ব্যয়)                   

                         -         - 
 

 

                                                                                    

                                                             

 

               

 

                                      

 

আল্প োচয প্রকল্পের অধীল্পন দিোট ২৪টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি পণ্য ক্রয় কোয িক্রি সিন্ন করো হল্পয়ল্পছ।               

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                       

        -                                                                             

                                                                             
 

                                                                                         

                                                                                  

 

                               পণ্য, কোয ি ও দসিো সংিল্পহর দিল্পত্র প্রচম ত সংিহ আইন ও মিমধিো ো 

অনুযোয়ী করো হল্পয়ল্পছ মক নো তো পয িোল্প োচনো ও পয িল্পিিণ 
 

            ‡gvUi mvB‡Kj-   , Wvej †Kweb wcKAvc-              gvB‡µvevm-  , wms‡Mj †Kweb 

wcKAvc-     wgZmywewk cv‡R‡iv Rxc-    WvqnvUm Rxc-            
 

 “                                                                                              

          ” kxl©K                      ‡gvUi mvB‡Kj, Wvej †Kweb wcKAvc           gvB‡µvevm, 

wms‡Mj †Kweb wcKAvc-                   wgZmywewk cv‡R‡iv Rxc, WvqnvUm Rxc                    

                wms‡Mj †Kweb wcKAvc-          evsjv‡`k †gwkb Uzjm d¨v±wi wjwg‡UW               

                                                                                           

                               gvUi mvB‡Kj, Wvej †Kweb wcKAvc           gvB‡µvevm, wms‡Mj 

†Kweb wcKAvc, wgZmywewk cv‡R‡iv Rxc, WvqnvUm Rxc                                           

                                    PPR-2008                                            
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`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi cwigvY 

(AviwWwcwc) 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni bvg I 

ZvwiL 

`icÎ †Lvjvi 

ZvwiL I mgq 

`icÎ g~j¨vqb 

KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ wbe©vwPZ 

`icÎ `vZvi 

bvg 

NOA 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

Pzw³ 

 ¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

‡gvU Pzw³ 

g~j¨ 

(UvKv) 

`vßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

       

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR 

ïiæi 

ZvwiL 

KvR  

m¤úbœ 

Kivi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

cÖK„Z ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z  

wej 

(UvKv) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 ৮ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

400 

(PvikZ) wU 

‡gvUi mvB‡Kj 

µq 

754.00 

jÿ 

hyMvšÍi Zvs-17 b‡f¤̂i 

2012, The Daily 

Star- 18 

November 2012 

05 wW‡m¤̂i 

2012 ZvwiL 

1130 NwUKv 

ch©šÍ 

11, 13, 19 

Ges 26 

wW‡m¤̂i 2012 

27 wW‡m¤̂i 

2012 

Atlas 
Bangladesh 

Limited 

06 

Rvbyqvwi 

2013 

17 

Rvbyqvwi 

2013 

754.00 

jÿ 

754.00 

jÿ  

17 

Rvbyqvwi 

2013 

17 

Rvbyqvwi 

2013 

16 †g 

2013 

16 †g 2013 754.00 

jÿ 

100% 

08 

(AvU) wU Wvej 

†Kweb wcKAvc 

µq 

 

200.00 jÿ hyMvšÍi Zvs-07 

Rvbyqvwi 2010, The 

Financial 
Express- 06 

January 2010 

31 Rvbyqvwi 

2010 ZvwiL 

1200 NwUKv 

ch©šÍ 

12 Rvbyqvwi 

2011 

12 Rvbyqvwi 

2011 

cÖMwZ BÛvwóªR 

wjwg‡UW 

(mivmwi µq 

c×wZ) 

13 

Rvbyqvwi 

2011 

31 

Rvbyqvwi 

2011 

199.92 

jÿ 

200.00 

jÿ  

07 

‡deªæqvwi 

2011 

07 

‡deªæqvwi 

2011 

30 GwcÖj 

2011 

30 GwcÖj 

2011 

199.92 

jÿ 

100% 

05 (cuvP) wU 

gvB‡µvevm  

µq 

115.00 jÿ mgKvj Zvs-08 †g 

2010, The 

Financial 
Express- 07 May 

2010 

18 †g 2010 

ZvwiL 11:30 

NwUKv ch©šÍ 

24 †g 2010 24 †g 2010 Rangs 

Limited. 

25 †g 

2010 

26 †g 

2010 

113.50 

jÿ 

115.00 

jÿ  

27 †g 

2010 

27 †g 

2010 

28 Ryb 

2010 

28 Ryb 

2010 

113.50 

jÿ 

100% 

03 (wZb) wU 

wms‡Mj †Kweb 

wcKAvc µq 

75.00 jÿ wWwcGg-- 11 gvP© 2012 

ZvwiL 1230 

NwUKv ch©šÍ 

13 Ges 15 

gvP© 2012 

15 gvP© 

2012 

evsjv‡`k †gwkb 

Uzjm&, d¨v±wi 

wjwg‡UW 

10GwcÖj 

2012 

12 GwcÖj 

2012 

75.00 

jÿ 

75.00 

jÿ  

12 GwcÖj 

2012 

12 GwcÖj 

2012 

25 GwcÖj 

2012 

25 GwcÖj 

2012 

75.00 

jÿ 

100% 

03 (wZb) wU 

wms‡Mj †Kweb 

wcKAvc µq 

90.00 jÿ 

UvKv 

Kv‡ji KÚ Zvs-11 

GwcÖj 2012, The 

Independent- 11 
April 2012 

25 GwcÖj 2012 

ZvwiL 1130 

NwUKv ch©šÍ 

10 †g 2012 10 †g 2012 Rangs 

Limited 

11 †g 

2012 

13 †g 

2012 

76.89 

jÿ 

90.00 

jÿ  

13 †g 

2012 

13 †g 

2012 

31 †g 

2012 

31 †g 2012 76.89 

jÿ 

100% 

02 ( ỳB) wU 

wms‡Mj †Kweb 

wcKAvc µq 

50.00 jÿ 

UvKv 

wWwcGg--- 05 wW‡m¤̂i 

2011 

17 wW‡m¤̂i 

2011 

17 wW‡m¤̂i 

2011 

evsjv‡`k †gwkb 

Uzjm&, d¨v±wi 

wjwg‡UW 

18 

wW‡m¤̂i 

2011 

28 

wW‡m¤̂i 

2011 

49.99 

jÿ 

50.00 

jÿ  

28 

wW‡m¤̂i 

2011 

28 

wW‡m¤̂i 

2011 

15 

Rvbyqvwi 

2012 

26 Rvbyqvwi 

2012 

(Kvógm 

KZ©„cÿ †_‡K 

Qvo Ki‡Z 

wej‡¤̂i 

Kvi‡Y) 

49.99 

jÿ 

100% 

02( ỳB) wU 

wms‡Mj †Kweb 

wcKAvc µq 

60.00 jÿ evsjv‡`k cÖwZw`b Zvs-

17 AvM÷ 2013, 

The Financial 

08 ‡m‡Þ¤̂i 

2013 ZvwiL 

1130 NwUKv 

11 †m‡Þ¤̂i 

2013 

11 †m‡Þ¤̂i 

2013 
Rangs 

Limited 

18 

‡m‡Þ¤̂i 

2013 

02 

A‡±vei 

2013 

54.00 

jÿ 

60.00 

jÿ  

02 

A‡±vei 

2013 

02 

A‡±vei 

2013 

02 

Rvbyqvwi 

2014 

02 Rvbyqvwi 

2014 

54.00 

jÿ 

100% 
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`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi cwigvY 

(AviwWwcwc) 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni bvg I 

ZvwiL 

`icÎ †Lvjvi 

ZvwiL I mgq 

`icÎ g~j¨vqb 

KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ wbe©vwPZ 

`icÎ `vZvi 

bvg 

NOA 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

Pzw³ 

 ¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

‡gvU Pzw³ 

g~j¨ 

(UvKv) 

`vßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

       

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR 

ïiæi 

ZvwiL 

KvR  

m¤úbœ 

Kivi 

ZvwiL 

KvR mgvwßi 

cÖK„Z ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z  

wej 

(UvKv) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 ৮ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Express- 16 
August 2013 

ch©šÍ 

02( ỳB) wU 

wgZmywewk 

cv‡R‡iv Rxc 

µq 

78.70 jÿ hyMvšÍi, cÖKv‡ki Zvs-

07 Rvbyqvwi 2010 

The Financial 
Express- 06 

January 2010 

31 Rvbyqvwi 

2010 ZvwiL 

1200 NwUKv 

ch©šÍ 

cÖMwZ BÛvwóªR 

wjwg‡UW 

- - - 14 gvP© 

2010 

78.19 

jÿ UvKv 

78.70 

jÿ 

04 

†deªæqvwi 

2010 

- - - - -

100% 

02( ỳB) wU 

Wvej †Kweb 

wcKAvc µq 

43.70 jÿ 

UvKv 

hyMvšÍi Zvs-07 

Rvbyqvwi 2010, The 

Financial Express 
06 January 2010 

31 Rvbyqvwi 

2010 ZvwiL 

1200 NwUKv 

ch©šÍ 

03 gvP© 2010 03 gvP© 

2010 

AG 

Automobiles 
Limited 

04 gvP© 

2010 

09 gvP© 

2010 

43.70 

jÿ UvKv 

45.43 

jÿ  

16 gvP© 

2010 

16 gvP© 

2010 

16 gvP© 

2010 

16 gvP© 

2010 

43.70 

jÿ UvKv 

100% 

02( ỳB) wU 

WvqnvUm Rxc 

µq 

80.00 jÿ hvqhvqw`b  

Zvs-04 †g 2011 

The independent-
04 May 2011 

18 †g 2011 

ZvwiL 1200 

NwUKv ch©šÍ 

25 †g 2011 25 †g 2011 Motodrive 
Limited 

26 †g 

2011 

29 †g 

2011 

79.98 

jÿ 

80.00 

jÿ  

27 †g 

2011 

27 †g 

2011 

28 Ryb 

2011 

28 Ryb 

2011 

79.98 

jÿ 

100% 

01(GK) wU 

gvB‡µvevm  

µq 

23.00 jÿ hyMvšÍi Zvs-07 

Rvbyqvwi 2010 

The Financial 
Express- 06 

January 2010 

31 Rvbyqvwi 

2010 ZvwiL 

1200 NwUKv 

ch©šÍ 

03 gvP© 2010 03 gvP© 

2010 

Pacific 
Motors 

Limited 

04 gvP© 

2010 

14 gvP© 

2010 

24.19 

jÿ UvKv 

23.00 

jÿ  

21 gvP© 

2010 

21 gvP© 

2010 

21 gvP© 

2010 

21 gvP© 

2010 

24.19 

jÿ 

100% 

01(GK) wU 

Wvej †Kweb 

wcKAvc µq 

25.00 jÿ mgKvj Zvs- 

08 ‡g 2010, The 

Financial 
Express- 07 May 

2010 

18 ‡g 

2010ZvwiL 

11:30 NwUKv  

ch©šÍ 

24 ‡g 2010 24 ‡g 

2010 

Rangs 

Limited 

25 ‡g 

2010 

26 

‡g 2010 

19.57 

jÿ UvKv 

25.00 

jÿ  

27 ‡g 

2010 

27 ‡g 

2010 

27 ‡g 

2010 

27 Ryb 

2010 

19.57 

jÿ UvKv 

100% 

01(GK) wU 

Wvej †Kweb 

wcKAvc µq 

45.43 jÿ evsjv‡`k cÖwZw`b Zvs-

17 AvM÷ 2013 

The Financial 
Express- 16 

August 2013 

08 ‡m‡Þ¤̂i 

2013 ZvwiL 

1130 NwUKv 

ch©šÍ 

11 †m‡Þ¤̂i 

2013 

11 †m‡Þ¤̂i 

2013 

Rangs 

Limited 

18 

‡m‡Þ¤̂i 

2013 

02 

A‡±vei 

2013 

45.00 

jÿ UvKv 

45.43 

jÿ 

02 

A‡±vei 

2013 

02 

A‡±vei 

2013 

02 

Rvbyqvwi 

2014 

02 Rvbyqvwi 

2014 

45.00 

jÿ UvKv 

100% 
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             (wRwcGm-165, bvBUwfkb evB‡bvKzjvi-50)       

 

“                                                                                                        ” kxl©K                      wRwcGm-   , 

bvBUwfkb evB‡bvKzjvi-                                                                                                      ,                    

                                                                         PPR-2008                                               

                      
 

`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi cwigvY 

(AviwWwcwc) 

jÿ UvKv) 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni 

 bvg I ZvwiL 

`icÎ 

†Lvjvi 

ZvwiL I 

mgq 

`icÎ 

g~j¨vqb 

KwgwUi 

mfvi ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ wbe©vwPZ 

`icÎ `vZvi 

bvg 

NOA 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

Pzw³ 

¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

‡gvU Pzw³ 

g~j¨ (    ) 

v̀ßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j  ̈

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR  

m¤úbœ  

Kivi 

 ZvwiL 

KvR 

mgvwßi 

cÖK„Z 

ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z wej 

(    ) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

84 (Pzivwk) 

 wU wRwcGm 

µq 

21.00 jÿ Kv‡jiKÚ, 

ZvwiL- 02 

wW‡m¤̂i 2010 

w` wbD GR, 

ZvwiL-03 

wW‡m¤̂i 2010 

19 wW‡m¤̂i 

2010 

ZvwiL 

11.30 

NwUKv 

03 Rvbyqvwi 

2011 

03 Rvbyqvwi 

2011 

M/S Habib 

Enterprise 

04 Rvbyqvwi 

2011 

09 

Rvbyqvwi 

2011 

20.23980 

jÿ UvKv 

21.00 

jÿ  

13 

Rvbyqvwi 

2011 

13 

Rvbyqvwi 

2011 

10 gvP© 

2011 

10 gvP© 

2011 

20.23980 

jÿ UvKv 

100% 

81 (GKvwk) 

wU wRwcGm 

µq 

29.00 jÿ mgKvj, ZvwiL- 

22/1/2013 

w` BbwW‡cb‡W›U, 

ZvwiL-

22/1/2013 

30 Rvbyqvwi 

2013 

ZvwiL 

1130 

NwUKv 

04, 06 

Ges 10 

‡deªæqvwi 

2013 

10 

‡deªæqvwi 

2013 

Advance 

Technology 

Consorptium 

10 gvP© 

2013 

24 gvP© 

2013 

22.43700 

jÿ UvKv 

29.00 

jÿ  

24 GwcÖj 

2013 

24 GwcÖj 

2013 

13 Ryb 

2013 

13 Ryb 

2013 

22.43700 

jÿ 

100% 

50 (cÂvk) 

 wU 

bvBUwfkb 

evB‡bvKzjvi 

µq 

132.85 jÿ mgKvj, ZvwiL- 

22 Rvbyqvwi 

2013 

w` BbwW‡cb‡W›U, 

ZvwiL- 22 

Rvbyqvwi 2013 

30 Rvbyqvwi 

2010 

ZvwiL 

1130 

NwUKv 

04, 06 I 

10 

†deªæqvwi 

2013 

11 †deªæqvwi 

2013 

Faithful 

Automobile 

11 Ryb 

2013 

20 Ryb 

2013 

130.00 

jÿ 

132.8

5 jÿ  

20 Ryb 

2013 

20 Ryb 

2013 

30 Ryb 

2013 

30 Ryb 

2013 

130.00 jÿ 100% 
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                   µq (‡iwd«Rv‡iUi-6wU, ‡Rbv‡iUi-2wU, Gqvi KwÛkbvi-2wU)       

 

“                                                                                                        ” kxl©K                      Gqvi 

KwÛkbvi, ‡idwiRv‡iUi AviGdwKD c×wZ‡Z     ‡Rbv‡iUi                                                                                       

                                                                                                                                 PPR-

2008                                                                     

 

`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi cwigvY 

(AviwWwcwc) 

jÿ UvKv) 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni 

 bvg I ZvwiL 

`icÎ 

†Lvjvi ZvwiL 

I mgq 

`icÎ 

g~j¨vqb 

KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ wbe©vwPZ 

`icÎ `vZvi 

bvg 

NOA 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

Pzw³ 

¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

‡gvU Pzw³ g~j¨ 

(    ) 

`vßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j  ̈

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR 

ïiæi 

ZvwiL 

KvR 

m¤úbœ 

Kivi 

ZvwiL 

KvR 

mgvwßi 

cÖK„Z 

ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z 

wej (    ) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

06 (Qq) wU 

‡idwiRv‡iUi 

µq 

1.50 jÿ AviGdwKD 

c×wZ‡Z µq 

10 Rvbyqvwi 

2012 ZvwiL 

1100 NwUKv 

14 Rvbyqvwi 

2012 

14 Rvbyqvwi 

2012 

Avjdv 

B›Uvib¨vkbvj 

- - 1.49850 

jÿ 

1.50 

jÿ  

15 

Rvbyqvwi 

2012 

15 

Rvbyqvwi 

2012 

25 

Rvbyqvwi 

2012 

25 

Rvbyqvwi 

2012 

1.49850 

jÿ 

100% 

02 ( ỳB) wU 

‡Rbv‡iUi 

µq 

25.71 jÿ mKv‡ji Lei  

Zvs-22 

†deªæqvwi 2013 

The 

independent 

– 21 Feb 

2013 

03 gvP© 

2013 

ZvwiL 

1130 

NwUKv ch©šÍ 

11, 13 I 

14 gvP© 

2013 

15 gvP© 

2013 

Trade 

vision 

04 

GwcÖj 

2013 

17 

GwcÖj 

2013 

33.95 jÿ 

UvKv 

(evB‡bvKzjvi 

µ‡qi Lv‡Zi 

D×…Z A_© n‡Z 

AwZwi³ A_© 

msKzjv‡bi 

cÖ Í̄ve Kiv n‡j 

gš¿Yvjq KZ©„K 

M„wnZ nq 

25.71 

jÿ  

21 GwcÖj 

2013 

21 

GwcÖj 

2013 

04 RyjvB 

2013 

04 

RyjvB 

2013 

33.95 

jÿ 

100% 

02 ( ỳB) wU 

Gqvi 

KwÛkbvi µq 

1.79 jÿ AviGdwKD 11 GwcÖj 

2010 ZvwiL 

1200 NwUKv 

12 GwcÖj 

2010 

12 GwcÖj 

2010 

Avjdv 

B›Uvib¨vkbvj| 

 cÖKí 

cwiPvjK 

1.79 jÿ 1.79 

jÿ  

15 GwcÖj 

2010 

15 

GwcÖj 

2010 

25 

GwcÖj 

2010 

25 

GwcÖj 

2010 

1.79 jÿ 100% 

 

                       µq (‡Uwj‡dvb †mU-20wU, d¨v· †gwkb-7wU)       

 

“                                                                                                        ” kxl©K                      ‡Uwj‡dvb †mU 

    d¨v· †gwkb AviGdwKD c×wZ‡Z                                                                                                                

            PPR-2008                                                                    
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`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi cwigvY 

(AviwWwcwc) 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni 

 bvg I ZvwiL 

`icÎ †Lvjvi 

ZvwiL I mgq 

`icÎ g~j¨vqb 

KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ 

wbe©vwPZ 

`icÎ `vZvi 

bvg 

`vßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j  ̈

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR m¤úbœ 

Kivi ZvwiL 

KvR mgvwßi 

cÖK„Z ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z wej 

(    ) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 ৮ 9 10 11 12 13 14 

20 (wek) wU 

‡Uwj‡dvb †mU 

µq 

2.00 jÿ AviGdwKD 

c×wZ 

11 GwcÖj 2010 

ZvwiL 12 NwUKv 

18 GwcÖj 

2010 

18 

GwcÖj 

2010 

†Uwjkc| 2.00 jÿ  27 

GwcÖj 

2010 

27 

GwcÖj 

2010 

07 †g 

2010 

07 †g 2010 1.92850 

jÿ 

100% 

06 (Qq) wU 

d¨v· †gwkb µq 

2.00 jÿ AviGdwKD 

c×wZ 

11 GwcÖj 2010 

ZvwiL 12 NwUKv 

18 GwcÖj 

2010 

18 GwcÖj 

2010 

†Uwjkc| 2.00 jÿ  27 GwcÖj 

2010 

27 GwcÖj 

2010 

07 †g 

2010 

07 †g 2010 1.82400 

jÿ 

100% 

01 (GK) wU 

d¨v· †gwkb µq 

1.00 jÿ AviGdwKD 

c×wZ 

11 GwcÖj 2010 

ZvwiL 12 NwUKv 

18 GwcÖj 

2010 

18 GwcÖj 

2010 

†Uwjkc| 2.00 jÿ  27 GwcÖj 

2010 

27 GwcÖj 

2010 

07 †g 

2010 

07 †g 2010 1.82400 

jÿ 

100% 

 

O. wcÖ‡dweª‡K‡UW d¨vwmwjwU    (wcÖ‡Ödweª‡K‡UW evm ’̄vb-     wcÖdweª‡K‡UW G¨vejykb-           

 

            wcÖ‡Ödweª‡K‡UW evm ’̄vb wcÖdweª‡K‡UW G¨vejykb                                                                                           

                                wcÖ‡dweª‡K‡UW d¨vwmwjwU                                                                     PPR-2008 

                                                                   

 

`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi cwigvY 

(AviwWwcwc) 

 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni 

 bvg I ZvwiL 

`icÎ †Lvjvi 

ZvwiL I mgq 

`icÎ 

g~j¨vqb 

KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ 

wbe©vwPZ 

`icÎ 

`vZvi bvg 

NOA 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

‡gvU Pzw³ g~j¨ 

(    ) 

v̀ßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j  ̈

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR ïiæi 

ZvwiL 

KvR 

m¤úbœ 

Kivi 

ZvwiL 

KvR 

mgvwßi 

cÖK„Z 

ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z wej 

(    ) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 ৮ 9 10 11 12 13 14 15 16 

10(`k) wU 

wcÖd¨weª‡K‡UW 

evm ’̄vb d¨vwmwjwU 

(20 Rb) 

240.00 jÿ ‰`wbK BbwKjve, 27 

b‡f¤̂i 2012 

The independent 

27 Nov 2012 

13 wW‡m¤̂i 

2012 ZvwiL 

1130 NwUKv 

26 wW‡mt 

2012, 03 I 

06 Rvbyqvwi 

2013 

09 

Rvbyqvwi 

2013 

BMTF 

Ltd 

10 

Rvbyqvwi 

2013 

230.019

70 jÿ 

240.00 

jÿ  

23 

Rvbyqvwi 

2013 

23 

Rvbyqvwi 

2013 

23 

GwcÖj 

2013 

23 

GwcÖj 

2013 

230.01970 

jÿ 

100% 

10 (`k) wU 

wcÖd¨weª‡K‡UW 

G¨vejykb 

d¨vwmwjwU (3 Rb) 

80.00 jÿ ‰`wbK BbwKjve, 27 

b‡f¤̂i 2012 

The independent 

27 Nov 2012 

13 wW‡m¤̂i 

2012 

ZvwiL 

1130 

NwUKv 

26 wW‡mt 

2012, 03 I 

06 Rvbyqvwi 

2013 

09 

Rvbyqvwi 

2013 

BMTF 

Ltd 

10 

Rvbyqvwi 

2013 

77.5094

0 jÿ 

80.00 

jÿ 

23 

Rvbyqvwi 

2013 

23 

Rvbyqvwi 

2013 

22 

GwcÖj 

2013 

22 

GwcÖj 

2013 

77.50940 

jÿ 

100% 
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  Kw¤úDUvi           j¨vcUc Kw¤úDUvi-     †W ‹̄Uc Kw¤úDUvi-     wWwRUvj d‡UvKwcqvi †gwkb-     gvwëwgwWqv cÖ‡R±i-          
 

            j¨vcUc Kw¤úDUvi, †W¯‹Uc Kw¤úDUvi, wWwRUvj d‡UvKwcqvi †gwkb-                                                 gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, wWwRUvj 

d‡UvKwcqvi †gwkb-              AviGdwKD c×wZ                                                                                                

             wcÖ‡dweª‡K‡UW d¨vwmwjwU                                                                     PPR-2008                   

                                                 
 

`icÎ Abyhvqx 

Kv‡Ri bvg 

ev‡RU Abyhvqx 

eiv‡Ïi 

cwigvY 

(AviwWwcwc) 

`icÎ cÖKvwkZ 

cwÎKvmg~‡ni bvg I 

ZvwiL 

`icÎ †Lvjvi 

ZvwiL I mgq 

`icÎ 

g~j¨vqb 

KwgwUi mfvi 

ZvwiL 

cÖwZ‡e`b 

Aby‡gv`‡bi 

ZvwiL 

P~ovšÍ wbe©vwPZ 

`icÎ `vZvi 

bvg 

NOA 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

Pzw³ 

 ¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

‡gvU Pzw³ 

g~j¨ 

(UvKv) 

`vßwiK 

cÖv°wjZ 

g~j¨ 

Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi 

ZvwiL 

KvR 

ïiæi 

ZvwiL 

KvR 

m¤úbœ 

Kivi 

ZvwiL 

KvR 

mgvwßi 

cÖK„Z 

ZvwiL 

`vweK…Z I 

cÖ`vbK…Z  

wej (UvKv) 

ev Í̄e 

AMÖMwZ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 ৮ 9 10 11 12 13 14 15 16 ১৭ 
22 (evBk) wU 

j¨vcUc 

Kw¤úDUvi µq 

22.00 

jÿ 

mgKvj, ZvwiL- 

10/5/2010 

w` BbwW‡cb‡W›U, 

ZvwiL-10/5/2010 

20 ‡g 2010 

ZvwiL 1130 

NwUKv 

24 ‡g 

2010 

24 ‡g 

2010 

Computer 

Source 

25 †g 

2010 

25 †g 

2010 

17.1666

0 jÿ 

22.00 

jÿ  

25 †g 

2010 

25 †g 

2010 

31 †g 

2010 

31 †g 

2010 

17.166

60 jÿ 

100% 

02 ( ỳB) wU 

j¨vcUc 

Kw¤úDUvi µq 

2.79 jÿ ‰`wbK B‡ËdvK, 

ZvwiL-10/3/2013 

w` ‡WBwj ÷vi, 

ZvwiL-10/3/2013 

24 gvP© 2013 

ZvwiL 1130 

NwUKv 

31 gvP©, 01 

Ges 04 

GwcÖj 2013 

05 

GwcÖj 

2013 

Computer 

Source Ltd 
17 

GwcÖj 

2013 

12 ‡g 

2013 

2.72 jÿ  12 †g 

2013 

12 †g 

2013 

06 Ryb 

2013 

06 Ryb 

2013 

2.72 

jÿ 

100% 

22 (evBk) wU 

†W ‹̄Uc 

Kw¤úDUvi µq 

22.00 

jÿ 

mgKvj, ZvwiL- 

10/5/2010 

w` BbwW‡cb‡W›U, 

ZvwiL-10/5/2010 

20 ‡g 2010 

ZvwiL 1130 

NwUKv 

24 ‡g 

2010 

24 ‡g 

2010 

Computer 

Source 

25 †g 

2010 

25 †g 

2010 

19.1820 

jÿ 

22.00 

jÿ  

25 †g 

2010 

25 †g 

2010 

31 †g 

2010 

31 †g 

2010 

19.182

0 jÿ 

100% 

06 (Qq) wU 

wWwRUvj 

d‡UvKwcqvi 

†gwkb µq 

5.10 jÿ - 20 ‡g 2010 

ZvwiL 1130 

NwUKv 

24 ‡g 

2010 

24 ‡g 

2010 

Global office 

Auto limited 

25 †g 

2010 

25 †g 

2010 

5.10 jÿ 5.10 

jÿ 

25 †g 

2010 

25 †g 

2010 

31 †g 

2010 

31 †g 

2010 

5.10 

jÿ 

100% 

06 (Qq) wU 

wWwRUvj 

d‡UvKwcqvi 

†gwkb µq 

5.73 jÿ mKv‡ji Lei- 22 

‡deªæqvwi 2013 

The independent 

21 Feb 2013 

23 gvP© 2013 

ZvwiL 1130 

NwUKv 

11, 13 I 

14 gvP© 

2013 

15 gvP© 

2013 

International 

office 

Equipment 

04 

GwcÖj 

2013 

28 

GwcÖj 

2013 

5.73 jÿ 5.73 

jÿ  

28 

GwcÖj 

2013 

28 

GwcÖj 

2013 

04 

RyjvB 

2013 

04 

RyjvB 

2013 

5.73 

jÿ 

100% 

06 (Qq) wU 

gvwëwgwWqv 

cÖ‡R±i µq 

10.72 

jÿ 

- 20 ‡g 2010 

ZvwiL 1130 

NwUKv 

24 †g 

2010 

24 †g 

2010 

Oriental 

Services 

AV(BD) Ltd 

25 ‡g 

2010 
25 ‡g 

2010 

8.85200 

jÿ 

10.72 

jÿ  

25 ‡g 

2010 

25 ‡g 

2010 

31 ‡g 

2010 

31 ‡g 

2010 

8.8520

0 jÿ 

100% 
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    cÖKí A½mg~‡ni Kvh©KvwiZv I D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©v‡jvPbv  

 

৩.৩.১ প্রকে অঙ্গসমূল্পহর িতিিোন কোয িকর অিস্থো 

 

                                                                                   

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                       

                                                                                   

      -                 
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                                                                         ,                

                                                                                   

                                                                                          

                                                   

 

                                                                                            

                      ,                 ,                                                    
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আল্প োচয প্রকল্পের জন্য দকোন পূণ িকো ীন প্রকে পমরচো ক মনল্পয়োগ করো হয়মন। প্রকে িোস্তিোয়ল্পন ৩ জন পমরচো ক 

(ইিই) প্রকে পমরচো ক মহল্পসল্পি কোজ কল্পরল্পছন এিং প্রল্পতযক প্রকে পমরচো ক-ই অমতমরক্ত দোময়ল্পে মছল্প ন। মনল্পে 

মিমিন্ন দিয়োল্পদ দোময়েরত প্রকে পমরচো কগল্পণর নোি দদয়ো হল্প ো:  

 

                               

  .                             ,          -  -       -  -             
  .                               -  -       -  -             
  .                             -  -       -  -             
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আল্প োচয প্রকল্পের জন্য দকোন পূণ িকো ীন জনি  মনল্পয়োগ করো হয়মন। প্রকে িোস্তিোয়ল্পন িি িোর গোি ি িোং োল্পদ     মিমিন্ন 

পল্পদর কি িকতিোগণ অমতমরক্ত দোময়ে                         

 

                                                                     

                                                                                          

                                                                                 

 

                               

3.5.1 cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z msL¨vMZ we‡kølY 

 

                                                                                                

                                                                    ,                  

                       অনুল্পিোমদত                                                       

                                         সিীিোটি পমরচো নো করো হয়ল্পছ  নমুনো এ োকো দথল্পক ৯০০ জন 

উিরদোতোল্পদর সোল্পথ সরোসমর সোিোৎকোর দনওয়ো হল্পয়ল্পছ।                                             

                       -                                                                         

                                                                                        

                   

 

৩.৫.১.১ প্রিোি মূল্যোয়ন সিীিোয় অং িহণকোরীল্পদর সোধোরণ তথ্যোমদ 

 

ক. দপ োর ধরন 

 

প্রিোি মূল্যোয়ন সিীিোয় সুি ল্পিোগকোরীল্পদর প্রধোন দপ ো সংক্রোন্ত তথ্য সংিহ করো হয়। প্রোপ্ত তথ্য দথল্পক প্রতীয়িোন হয় 

দয, প্রকল্পে উিরদোতোল্পদর দপ ো মছ                                                               

                                                                                           

                                                                                     

                                                                  -১                

উিরদোতোল্পদর            দদখোল্পনো হল্পয়ল্পছ। 

 

দ খমচত্র -১: উিরদোতোল্পদর দপ োর ধরন 
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খ.  ম িোগত দযোগ্যতো 

 

প্রিোি মূ োয়ন সিীিোয় সুি ল্পিোগকোরীল্পদর তথ্য মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়,  তকরো ১১ জন উিরদোতো মনরির, ৩৫ জন 

উিরদোতো  ৫ি দেণী পয িন্ত সিন্ন,  তকরো ২৬ জন উিরদোতো ৮ি দেণী পযন্তি,  তকরো ১৩ জন উিরদোতো এস.এস.মস, 

 তকরো ৪ জন উিরদোতো এইচ.এস.মস,  তকরো ৫ জন উিরদোতো স্নোতক এিং প্রোয় ৩% অন্যোন্য মিষল্পয় (কোমরগমর, 

বৃমিমূ ক, মিল্পলোিো এিং স্নোতল্পকোির ইতযোমদ) সিন্ন কল্পরল্পছন। সংখ্যোগত মিল্পেষল্পণ পোওয়ো যোয় উিরদোতোল্পদর  িল্পধ্য 

দিম রিোগ  প্রোথমিক ম িো দপল্পয়ল্পছন, ৫ি দেণী সিন্ন কল্পরল্পছন। দ খমচত্র-২ এিং সোরমণ-৩.২ দত িণ িনো করো হল্পয়ল্পছ।  
 

দ খমচত্র ২:  ম িোগত দযোগ্যতো 
 

 

 

সোরমণ ৩.২: উিরদোতো নোরী ও পুরুল্পষর ম িোগত দযোগ্যতো 
 

ম িোগত দযোগ্যতো সংখ্যো % 

                

                  

                  

                   

                  

             

              

             

 

   নমুনো এ োকো মিমিক উিরদোতোল্পদর সংখ্যো 

 

           সিীিোয় উিরদোতোল্পদর তথ্য মিল্পেষল্পণ দদখো যোয় দয                                      

সিীিোয়                   জন                                                             

                তকরো                                                                    

                                      সিীিোয়                 
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সোরমণ ৩.৩: এ োকোমিমিক উিরদোতোল্পদর সংখ্যো 

 

                                                উিরদোতোর সংখ্যো % 

                                     37 4.1 

                                               30 3.3 

                      46 5.1 

                            37 4.1 

                                            43 4.8 

                      33 3.7 

                          60 6.7 

                 30 3.3 

                                          50 5.6 

                                                   33 3.7 

                            27 3.0 

                                    43 4.8 

                        50 5.6 

                       33 3.7 

                            30 3.3 

                33 3.7 

                                          37 4.1 

                                     33 3.7 

                                         27 3.0 

                        56 6.2 

                          53 5.9 

                         37 4.1 

                                              43 4.8 

                   900 100.0 

 

                   সিমকিত তথ্য  

 

                                                    

  

           সিীিোয় উিরদোতোল্পদর তথ্য মিল্পেষল্পণ দদখো যোয় দয,  তকরো    জন                            

                  সিল্পকি অিগত আল্পছন,  তকরো       জন                                   নো 

     তকরো   জন                 কোজ সিল্পকি                                             

                                                   -                                     

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                           

                                                                        -                       
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      -                                         সিমকিত তথ্য 
 

 
 

      -                                                      

 

  

 

                                          

 

                               সিমকিত তথ্য 

 

           সিীিো      মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়,      % উিরদোতো িল্প ন প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প             

                                                                                              

                                                     -                                 

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                       

                                         -                                            

(        )                    ,           ,                  ,                                

                             /                                                          

                                                                                ©   

                                          .                                               
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দ খমচত্র-                                                  
 

 

 

সোরমণ ৩.৪                                                                   
 

                                                                          

                                                      

                                                                

                                        

                                             

                                                             

                                        

                                           

                                   

                                                           

                                                                    

                                             

                                                     

                                         

                                       

                                              

                                  

                                                            

                                                      

                                                          

                                          

                                           

                                           

                                                               

 

         : প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর কোরল্পণ এ োকোয়                                    
 

                সংখ্যো % 
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সিীিো       মিল্পেষল্পণ (একোমধক উির গৃহীত হল্পয়ল্পছ) দদখো যোয়,      % উিরদোতো                      

                               % উিরদোতো                     % উিরদোতো িল্প ন                

    % উিরদোতো িল্প ন                   % উিরদোতো িল্প ন                                 

                                        (                                                 

                                                                                                

                                                                                -        

                                                                           প্রকে          

    -                                                                                     

                                                                                         

                                          প্রকে     -                                          , 

                                                                                       
 

 

        : প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর কোরল্পণ এ োকোয়                                

 

০ ০০

১০ ০০

২০ ০০

৩০ ০০

৪০ ০০

৫০ ০০

৬০ ০০

মিমজমির 

সিিতো বৃমি

জনসল্পচতনতো 

বৃমি

ম িোর হোর 

বৃমি

কি িসংস্থোন 

বৃমি

ব্যোপক 

পমরিোল্পণ 

গণিোধ্যল্পির  

ব্যিহোর

অন্যোন্য 

৫৯ ০১ 

১৪ ৬৩ 

১০ ৯১ 
৮ ৬২ 

৫ ৫৪ 
১ ২৯ 

 
 

                                      

 

                                                      

 

           সিীিো মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়,       % উিরদোতো িল্প ন প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প                   
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                                                       (                                   

                        ,     ,                                          ,               

                          ,                                                                 

      -                                                                                    

                                   

 

দ খমচত্র  :       এ োকোয়                                         
 

৭৯ ৮১%

৭ ৬৯%

১২ ৫০%

হয 

নো

জোমননো 

 

 

দ খমচত্র         এ োকো                                                        
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  দ খমচত্র  : প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর কোরল্পণ এ োকোয়                                    

 

 

 

সিীিো       মিল্পেষল্পণ (একোমধক উির গৃহীত হল্পয়ল্পছ) দদখো যোয়,      % উিরদোতো                       

                             ,      % উিরদোতো               ,     % উিরদোতো িল্প ন           

   ,     % উিরদোতো িল্প ন             ,     % উিরদোতো িল্প ন                                  

 .  %                                         -                                          , 

                (         )     ,        ,                               ,           ,           

                                                         (    ,  .    ,           )     

                                                                                          

                                                                              

 

           কে িোস্তিোয়ল্পনর কোরল্পণ এ োকোয়                                
 

            সংখ্যো % 

                            

                        

                       

                     

                                     

              

                          

একোমধক উির গৃহীত হল্পয়ল্পছ 

 

নোরী ও ম শু পোচোর প্রমতল্পরোল্পধ সিোজমিমিক (Community Based) সল্পচতনতোমূ ক কি িসূমচ 

 

সিীিো       মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়,      % উিরদোতো       প্রকে              নোরী ও ম শু পোচোর প্রমতল্পরোল্পধ 

সিোজমিমিক (Community Based) সল্পচতনতোমূ ক কি িসূমচ হল্পয়ল্পছ, ৯.৬৭% উিরদোতো িল্প ন দকোন কি িসূমচ 

হয়মন এিং ১৮.৪৪% উিরদোতো মিষয়টি সিল্পকি জোল্পন নো।  তকরো ৫৮  জন উপকোরল্পিোগী মিমজমির সল্পচনতোমূ ক 

কি িসূমচল্পত অং িহণ কল্পরল্পছ (সোরমণ-৩.৭) । ৪৭% উিরদোতো                                             

                                   (       -       
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সোরমণ ৩.৭ : সিোজমিমিক সল্পচতনতোমূ ক কি িসূমচ 
 

      সংখ্যো % 

আপনোর জোনো িল্পত নোরী ও ম শু পোচোর প্রমতল্পরোল্পধ সিোজমিমিক (Community Based) সল্পচতনতোমূ ক 

দকোন কি িসূমচ সিমকিত তথ্য  

              

           

                 

            

                সিমকিত তথ্য 

              

             

            

 

দ খমচত্র ১০:                                                                              

 

 
 

সোরমণ ৩.৮ : এ োকোমিমিক                                                                         
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সিীিো     মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়                                                                  

                                                           ,                              

                                                                   %                       

          (      -  )          (                     )          ,   .  %               

                       ,   .  %                                             ,   .  % 

                                                  .  %                                

                                                   (     - . )                        ,       

                                                                                    

                                                                                           

                                                                  /                     

                                                                    

 

         :                                                                                   

 

৯১ ৫৬ %

৫ ৬৭ ২ ৭৮ 

হয 

নো

জোমননো 
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         :                                                 

 

      সংখ্যো % 

                    

                      

                            

                       

            

             

একোমধক উির গৃহীত হল্পয়ল্পছ 

 

সিীিো     মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়                                                                      

                                                                                          

                                          -                                                  

                                                                                   

                                                                                            

                                                                                     

                                                                                       

            -                                                        

 

         :                  ,                              
 

০ ০০

১০ ০০

২০ ০০

৩০ ০০

৪০ ০০

৫০ ০০

দচোরোচো োন নোরী পোচোর ম শু পোচোর অন্যোন্য 

৪১ ২৪ 

২৪ ৬৭ 

২৮ ৯৫ 

৫ ১৪ 
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         :                                     
 

 
 

                                                            
 

                               )                   

                                     

                                                

                         

                           

                                              

                          

                         

                             

                                         

                                                   

                            

                                               

                            

                       

                             

                          

                                              

                                      

                                          

                        

                         

                           

                                          

 

           সিীিো       মিল্পেষল্পণ (একোমধক উির গৃহীত হল্পয়ল্পছ) দদখো যোয়,       উিরদোতো িল্প ন প্রকে 

িোস্তিোয়ল্পনর িল্প                                                                                   
                                                                                       

                                           উিরদোতো িল্প ন প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প               

                                  -    )   
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     -                       ,                             
 

     সংখ্যো % 

                           

                              

                    

                                    

                              

                                           

                               

                                       

                                              

                     

                     

                    

                                   

             

                 

একোমধক উির গৃহীত হল্পয়ল্পছ 

 

ঙ  আথ ি-সোিোমজক উন্নয়               

 

প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প  অত্র এ োকোর           আথ ি-সোিোমজক উন্নয়   ভুমিকো রোখল্পছ।                 িল্পত 

প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প                                                      আথ ি-সোিোমজক উন্নয়   

                                    দকোন ভুমিকো নোই (দ খমচত্র-  )।                             

                                                                                           

                                                           -                           

                                                                                            

                      /      /                                -                          

                                                                                                

                                                                  ,                             

                                                     :     ,         ,                       

                                
 

      : আথ ি-সোিোমজক উন্নয়  
 

হয 

৯৭ ২২ 

নো

২ ৭৮ 
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 . . .                                              

 

                                                                                         

                             ,                                                                 

                                                       ,                                         

                             

                                  

                                    
3
 

         

             

             

             

             

             

                     

 

                            Bangladesh Country Report-2016: Combating Human 

Trafficking
4
                                                                                 

                      
5
                              

 

                                    
 

                                       

          

            

           

 

      Bangladesh Country Report- 2016: Combating Human Trafficking                      

 

                      (      )        '                                                            

             ,               ,                                                             

                                                                                       

                                                                    -                    

                                           

 

                                 -              ,                                       

                                                                                               

                                                          সিীিো       মিল্পেষল্পণ (একোমধক উির 

গৃহীত হল্পয়ল্পছ) দদখো যোয়,      % উিরদোতো                                                    

                                        প্রকে                                  

 

 

 

 

                                                         
3
                   

4
 Bangladesh Country Report, 2016 Combating Human Trafficking ,Public Security Division Ministry of Home Affairs  

Government of the People’s Republic of Bangladesh Dhaka, Bangladesh 
5
 http://www.bgb.gov.bd 
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3.5.2 cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z ¸YMZ we‡kølY 

 

3.5.2.1 GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

           mgRvZxq e¨w³eM© mgš̂‡q 1wU K‡i 23 wU bgybv Dc‡Rjv †_‡K 23wU GdwRwW (FGD) Kiv 

n‡q‡Q| cÖ    FGD-‡Z mgRvZxq e¨w³e‡M©i mgš̂‡q (cÖKí GjvKvq emevmiZ ¯’vbxq RbMY, cÖKí mswkøó 

e¨w³eM©, RbcÖwZwbwa Ges KwgDwbwU RbMY Ges DcKvi‡fvMxv‡`i wbKU) b~¨bZg 10 Rb AskMÖnYKvix mgš̂‡q 

GdwRwW (FGD) Kiv n‡q‡Q| AskMÖnYKvix‡`i KvQ †_‡K cÖK‡íi Kg©KvÛ Ges Gi cÖfve mswkøó wewfbœ ¸YMZ 

Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| `jxq Av‡jvPbvmg~n GdwRwW MvBWjvBb Abymv‡i cwiPvwjZ n‡q‡Q| GdwRwWi 

MvBWjvBb cÖYq‡b †h mKj welq/m~PK AšÍf©y³ wQj Zv n‡jv cÖKí Kg©Kv‡Ûi eZ©gvb Ae¯’v, cÖK‡íi mej I  

`ye©j w`Kmg~n Ges  fwel¨‡Z G ai‡Yi cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv| GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

cwiwkó-9 G †`Iqv n‡q‡Q| 

 

                             

 

                        ,     ,                                          ,               

                          ,                                                                 

                                        (      )                                             

                        ,                                                                      

                    নোরী ও ম শু পোচোর প্রমতল্পরোল্পধ সিোজমিমিক সল্পচতনতোমূ ক কি িসূমচল্পত অং িহণ কল্পরল্পছন 

এিং এর িল্প  তোল্পদর সল্পচতনতো বৃমি দপল্পয়ল্পছ,  নোরী ও  ম শু পোচোর দযন নো হল্পত পোল্পর দস মিষল্পয় সতিক হল্পত দপল্পরল্পছ। 

এিমজমিল্পত অং িহণকোরীরো                                                                        

                                                                 

 

( )                             

 

                               (              ,           )                               

                                                                                         

                                                                          -                

                    ,                   ,                ,         ,                   

                                                               (              )           

                                                                                      

 

( )                                 

 

                          ,              ,                                                  

                                                         ,                         

                    ,                                   -                              

                                                                 (               )       

                                                                                          

                                                              ,                      

              -                                                                          

                                                                                     (  

      )                                                                                    

                                                                                          

   ,                                                                                        

                        

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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 ঙ                         

 

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                        

                                  

 

                                     Community Based               ©                   

                                 ©                                                          

                                                                                         

                                                                                          

                                  -                                 
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                            ©-                                                      

                                                                                      

                                                                

 

                                        
 

 

                                                                                  

                                                                                 ,          

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                          

                          

 

                                 -                                                         

                                                                                        

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                    

                                       

 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                        

                                                   informer                               

 

                                               -                                         
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কক্সিোজোল্পরর দটকনোল্পির নোমজরপোি ো মিওমপল্পত মিমজমির 

সদস্যল্পদর মনল্পয  এিমজ   

িোন্দরিোল্পনর           চোকিো ো মিওমপল্পত মিমজমির 

সদস্যল্পদর সোল্পথ এিমজমি 

 

                  -                                      

 

                                                                                           

                                                                                     

                                                                                            

                                                                                          

                              ,                                    

 

  

                                     

                                  

                        

                                       

                         

 

3.5.2.2 †KAvBAvB n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 

 

cÖKí ev¯Íevq‡bi mv‡_ m¤ú„³ gyL¨ e¨w³eM© Z_v cwiPvjK (BgB) wewRwe, wewRwe †m±i Awdm, e¨v‡Uwjqb 

Awdm Ges wewRwe-Gi †nW Awdm-Gi cÖKí mswkøó e¨w³eM©, cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwW Gi cÖKí mswkøó 

e¨w³eM©, cÖKí ev¯Íevq‡bi m¤ú„³ e¨w³e‡M©i mv‡_ ‡KAvBAvB cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| mswkøó wewRwe Kg©KZ©v 

Ges wewRwe m`m¨‡`i 23wU bgybv GjvKv †_‡K 2wU K‡i †gvU 46wU KII m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi g~L¨ 

e¨w³e‡M©i mv‡_ †KAvBAvB cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU KII Checklist e¨envi Kivmn KII ¸‡jv‡Z 
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AskMÖnYKvix‡`i mvÿvrKvi MÖnYKv‡j cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk¨ Abymv‡i ev¯Íevqb, AR©b I cÖavb cÖavb 

Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v; cÖKí e¨e¯’vcbv I ev¯Íevqb msµvšÍ LuywUbvwU welq; cÖK‡íi gvjvgvj, µq 

cÖwµqv I Avw_©K e¨q; cÖKí ev¯Íevqb, e¨e¯’vcbv Ges mej (Strength), ỳe©j (Weakness),my‡hvM 

(Opportunity)I SuywK (Threat) we‡kølY Ges cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM 

†bqv `iKvi      Zv we‡kølY Kiv      | 

 

                        

 

                                                                                          

                               ’                                                              

                                                                                        

                                                                                          

                                                                                         

                                                       ’                                

                                                                                       

                                                                                          

             

 

  ) cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖwZK~jZv 

 

    -                                                                                      

                                                                                    

                                                                                              

                                ,                                -                     

                                                                

 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                      

                                       

 

               ©                      

 

( )                ,         ,       ,       ,          ©          (      ),            ,        

         (        )     ,                                   .                                 

                                                                                                  

                                                              ©                        

                   ,                      ,                                              

 

                       ,                                                                  

                                                                                       

                                          ,                                                      
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 .              ,         (       ),               (        ),            ,           ,        

          ,                                                             /                

                                                                                       

                      ©                                       

 

         ©                                                                                    

                                                                                   ,        

                             ©                                              ’’              

                                                                                   

                             ©                                                            

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                             

                                /                          

 

               -                                                                         

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                      

                  

 

                                                                                                

                                                                                   cÖK†íi 

¸iæZ¡c~Y© Kvh©µ                                                                             
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      ©                                    

    পোচোরকোরীল্পদর সংখ্যো দিপ্তোরকৃতল্পদর সংখ্যো 

 

দমিত ব্যমক্তর সংখ্যো 

              

                        

                        

                         

                      

                        

                           

 

জোনুয়োরী হল্পত মিল্পসম্বর -২০১৬পয িন্ত) মিমজমির দ্বোরো                                    

     দিিতোরকৃত পোচোরকোরীল্পদর দিোট 

সংখ্যো 

উিোরকৃত 

         

              

(Bangladesh Country Report, 2016, Combating Human Trafficking) 

 

                                    

 

                           

 

                                                                                      

               -                                                                        

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                    

 

     -                           

 

                           –                                                          

                                                                                         

  -                       -                    -                -                      -

                       -              

 

                         

 

                                                                                 

                                                                            -               

    -                -                             -                                     
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ঙ                           

 

                                                                                           

                                         -        -                -            -     

                                                          

  

                      -                                                                     
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    িি িোর গোি ি িোং োল্পদ  (মিমজমি) অব্যোহত প্রমতল্পরোধমূ ক প্রল্পচষ্টো  
 

িি িোর গোি ি িোং োল্পদল্প র (মিমজমি) ভূমিকো দদল্প র স্থ সীিো রিো ও মনয়ন্ত্রণ করো। মিমজমির সদস্যরো িোনি পোচোল্পরর 

মিরুল্পি কল্পঠোর পদল্পিপ মনল্পত প্রম মিত ও অনুপ্রোমণত। প্রমতপল্পির সোল্পথ মিমিন্ন স্তল্পরর বিঠল্পক মিমজমি তোল্পদরল্পক 

অনুল্পরোধ কল্পর এই ধরল্পণর অবিধ পোচোল্পরর অনুিমত নো দদ     জন্য। মিমজমি এিং মিএসএি মনয়মিত িোং োল্পদ -

িোরত সীিোল্পন্ত সিমিত টহ  মদল্পয় থোল্পক যোল্পত এ জোতীয় অবিধ পোরোপোর দরোধ করো যোয়। 

 

মিমজমি সীিোন্ত মনয়ন্ত্রণ কল্পর পোচোরকোরী/ দচোরোচো োনকোরীল্পদর িোধো, দিপ্তোর, উিোর, িমতি দদর পুনরুিোর এিং 

িমতিস্থল্পদর দদল্প  মিমরল্পয় আনোর দিল্পত্রও ভূমিকো রোল্পখ। এছোড়ো মিমজমি িোনি পোচোর দরোল্পধ সীিোন্তিতী এ োকোয় 

জনসল্পচতনতো কি িসূমচর আল্পয়োজন কল্পর  

 

প্রমতল্পি ী উিয় দদল্প র অসুস্থ নোগমরক ছোি োও মচমকৎসোর জন্য চ ো, স্বজনল্পদর দদখো, প্রল্পয়োজনীয় পণ্য ক্রয় ইতযোমদর  

মিমিন্ন কোরল্পণ অবিধিোল্পি অে সিল্পয়র জন্য আন্তজিোমতক সীিোনো অমতক্রি করো, এিনমক মিমজমির কিীরো দগোল্পয়ন্দো 

তদন্ত ও মনরস্তর টহ /পয িল্পিিল্পণর ব্যিস্থো কল্পর এ জোতীয় অজ্ঞোতসোরণী আন্তোঃসীিোন্ত ক্রমসংল্পক িোধো মদল্পে। 
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 (গ) িমহ ো ও ম শু পোচোল্পরর মিরুল্পি সল্পচতনতো বৃমি কোয িক্রি 

 

 িমহ ো ও ম শু পোচোর সিমকিত এনমজওর দ্বোরো পমরচোম ত প্রম িণ, কি ি ো ো এিং দসমিনোরগুম ল্পত মিমজমি 

সিথ িন     এিং উপমস্থত  থোল্পকন, 

 িি িোর গোি ি িোং োল্পদল্প র সদস্যরো জোতীয়, কোউন্টোর ট্র্যোমিমকং কমিটির দজ ো ও উপল্পজ ো পয িোল্পয়র বিঠকগুম  

মনয়মিতিোল্পি এিং িমহ ো ও ম শুল্পদর পোচোরল্পক কীিোল্পি দিোকোল্পি ো করল্পত হয় দস সিল্পকি আল্প োচনোয়  

অং  দনয়। 

 স্বরোষ্ট্র িন্ত্রণো ল্পয়র সহোয়তোয় প্রোয় ৫৫৫ জন মিমজমির বসন্যল্পক মিমজমির দ্বোরো ম শুিোন্ধি সোিোৎকোর দিতো 

(মসএিআইএস) প্রম িণ দদওয়ো হল্পয়মছ । প্রম িল্পণর  িয মছ  ম শু পোচোল্পরর ম কোর ম শুল্পদর সোল্পথ ম শু-

িোন্ধি আচরণ সিল্পকি তোল্পদর দ খোল্পনো এিং সংল্পিদন ী  করো, মিল্প ষত কীিোল্পি ম শুটির সোল্পথ আচরণ করো 

যোয় এিং আইমন প্রমক্রয়োর কোয িক োল্পপর জন্য তোল্পদর স্থোনীয় থোনোয় দসোপদ ি করো। 

 িোনি পোচোর দরোল্পধ ৫৫৩ টি সীিোন্ত ি মি  রল্পয়ল্পছ এিং সম্প্রমত িোনি পোচোর দরোল্পধ মিমজমির টহ  মদল্পয় আরও 

নজরদোমর করোর সুমিধোল্পথ ি ১২৮ টি িি িোর দসমি দপোস্টও মনি িোণ করো হল্পয়ল্পছ। 

 অযোমন্ট উইল্পিন অযোন্ড মচ ল্পেন ট্র্যোমিমকং প্রকে দথল্পক মিমজমি ১৫৩৫টি দিোটর সোইল্পক  মকল্পনমছ  এিং 

দকোনও িোনি পোচোল্পরর মিরুল্পি কোয িকর দিোিোই  টহ  পমরচো নোর জন্য এগুম  সিস্ত সীিোন্ত ি মি গুম ল্পত 

িরোে দদয়ো হয়।  
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             ,         (       ),              ,            ,                         

                                                               মিমজমি তোর সদস্যল্পদর জন্য প্রমত 

িছর একটি িো  সংখ্যক িহুিোমত্রক প্রম িণ দকোস ি পমরকেনো এিং মিজোইন কল্পর। 

 

প্রমতটি দকোল্পস ি প্রম িকগণ প্রম িল্পণর প্রল্পয়োজনীয়তো এিং প্রকৃমত অনুসোল্পর মিমিন্ন মিষল্পয় মনমদ িষ্ট পোঠ পমরকেনো 

অনুসরণ কল্পরন তল্পি নোরী ও ম শুল্পদর পোচোর/ প্রমতল্পরোল্পধর মিষয টিল্পক সি িদো পুল্পরো মসল্প িোল্পস অন্তভু িক্ত করো হয়। এই 

পোঠ্যক্রিটি দিম রিোগ দিল্পত্র িোনি পোচোল্পরর সোধোরণ ধোরণো, নোরী ও ম শুল্পদর পোচোল্পরর কোরণ এিং পমরণমত, পোচোল্পরর 

মিরুল্পি সম্ভোব্য প্রমতল্পরোধমূ ক ব্যিস্থো ইতযোমদ অ   ক্ত থোল্পক। 

 

    ,                                                                                   

        ’                               ,                                                

                                                         

 

(ঙ)                    

 

( )                              

 

                                                                                            

                     -                             ©                                      

    ©                                                   (     ),   ©,   ,        ,       (  %) 

                                               

 

                            ,                                                                  

                                       -                                  ©                    

                                                                                        

                        /                                                                

                                                                                          



cvZv-57 

 

                                                                                               

                                /                           

 

 ( )              

 

               ,     (   )                                            ,      ,         , 

                                                                                          

    (     )                                                                          ,      

                                                                                            

            .                                                                      .         

                                                   .                      (     /    )           

                                                                    .                           

                                                                        /                  

           ,                                    ,                                         

                                                                                   

                   (   )         (   )         ,       ,                                    

                  

 

                           

 

                                         

 

রোইটস যল্প োর িোং োল্পদল্প র একটি  ীষ িস্থোনীয় িোনিোমধকোর সংস্থো যো িোনিোমধকোর সুরিো এিং প্রচোর, িোনি পোচোর 

দরোধ ও িোনি পোচোল্পরর ম কোর ব্যমক্তল্পদর দসিো প্রদোল্পনর জন্য                          রোইটস যল্প োর কোজ 

কল্পর চল্প ল্পছ মূ ত ১৯৯১ সো  দথল্পক িোং োল্পদল্প র দমিণ-পমিিোঞ্চল্প । এটি দিোরোি গঠন, সিিতো বৃমি, দনটওয়োমকিং 

এিং  ঙ্ঘল্পনর িকুল্পিল্পন্ট ল্পনর িোধ্যল্পি িোনি পোচোল্পরর ম কোরল্পদর জন্য প্রমতল্পরোধ, সুরিো এিং িোি ো-দিোকেিোর 

ব্যিস্থো সিি করল্পত সহোয়তো কল্পর।                  UNHCR, WINROC                            

                                                                                                

                                                                                            

                                                   

 

Repatriation Data (Bangladeshi Nationals) from January 2019 to May 09, 2020 
 

Male Female Girls Boyes Total 

27 33 09 19 88 

 

Rescued Data (Rohingya Refugee) from January 2019 to May 09, 2020 
 

Male Female Girls Boyes Total 

01 05 07 04 17   
 

  )                               -                

 

                                                -                                     

                                                                       -                   

                                                                                         

    Registration No: 415 (NGO Affairs Bureau, Bangladesh), Member: Global Alliance 

Against Traffic in Women (GAATW).  
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Anti-trafficking Program 
 

Rescued and Repatriation Data (Bangladeshi Nationals) 

From January 2019 to April, 2020 
 

Male Female Girls Boys Total 

1 5 1 2 9 
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3.5.2.3 †Km ÷vwWi weeiY  

 

        # : িোনি পোচোর হওয়ো এক মকল্প োরী দিল্পয় আসিো 

 

আসিোর যখন ৭ িছর িয়স তখন তোর িোিো-িো ত র সোল্পথ িোং োল্পদল্প র  নি োই  দজ ো দথল্পক িোরল্পত পোমি  জিোন। 

দোমরল্পযযর কোরল্পণ আসিোর িোিো-িো িোং োল্পদ  দছল্পি  চল্প  দযল্পত িোধ্য হন এিং িোরল্পত িসিোস শুরু কল্পরমছল্প ন। 

তল্পি িোরল্পতও তোরো িো  মছ  নো। আসিোর িোিো মদনিজুরী কল্পর সংসোল্পরর ব্যয় িহন করমছল্প ন। ২০১৩ সোল্প  

অসিোর িো মিনো মচমকৎসোয   কযোন্সোল্পর আক্রোন্ত হল্পয  িোরো যোন। আসিোর িোল্পয়র মৃত্যযর পর তোর িোিো তোল্পক তোর 

িোিী পম  দিগি এর কোল্পছ  িোরল্পত দরল্পখ দরল্পখ িোং োল্পদল্প  মিল্পর আল্পসন, এিং ত র িোিো প্রমতশ্রুমতিি মছল্প ন দয 

পল্পর তোল্পক িোং োল্পদল্প  মনল্পয় যোওয়ো হল্পি। তল্পি তো হয়মন। হঠোৎ হৃদল্পরোল্পগ আক্রোন্ত হল্পয় তোর িোিো িোরো যোন। 

আসিো অনোথ দহল্পয় দগল্প ন। আসিো তোর িোিীর কোল্পছ দু'িোস থোল্পকন। এরই িোঝোিোমঝ সিল্পয়, তোর সোেোি নোল্পি 

এক যুিল্পকর সোল্পথ পমরচয় হয় । মতমন আসিোল্পক প্রমতশ্রুমত মদল্পয়মছল্প ন দয দস তোল্পক মিল্পয় করল্পিন এিং  োরীমরক 

সিকি শুরু কল্পরন। দসই সিয় আসিো সোেোল্পির সোল্পথ  িীরো দরোল্পির িোি ো িোসোয় থোকল্পতন।  সোেোি আসিোল্পক 

দজোরপূি িক মিমিন্ন পুরুল্পষ  সোল্পথ অসোিোমজক আচরণ করল্পত িোধ্য কল্পর। একসিয় মতমন গিিিতী হল্পয় যোন। এর 

কল্পয়ক মদন পল্পর িোরতীয় পুম   আসিোল্পক িীরো দরোল্পির পমততো য় দথল্পক উিোর কল্পর। এিোর তোল্পক দরসমকউ 

িোউল্পন্ড ল্পনর আেয় িোমি ল্পত আেয় দদওয়ো হয়। এই আেয় িোমি ল্পত মতমন একটি  কন্যো সন্তোল্পনর জন্ম। আসিোর 

অিস্থোন মিল্পিচনো কল্পর, আেয ল্পকল্পে নত্যন জন্ম দনওয ো ম শু জয়ো স্থোনীয  পমরিোল্পরর সদস্য মহসোল্পি গৃহীত হল্পয মছ । 

তোরপর আসিোর জন্য প্রতযোিোসন প্রমক্রয ো শুরু হল্পয মছ  আেল্পয র মস্থমত মিল্পিচনো কল্পর, আেয ল্পকল্পে নত্যন জন্মোল্পনো 

ম শু দ্বোরো জয ো স্থোনীয় পমরিোল্পরর সদস্য মহসোল্পি গৃহীত হল্পয মছ । তোরপল্পর আসিোর জন্য প্রতযোিোসন প্রমক্রয়ো শুরু 

হল্পয়মছ । 

 

এই ঘটনোর পল্পর, রোইটস যল্প োল্পর সহোয়তোয় মতমন ২০১৯ সোল্প র ২১ দিব্রুয োমর িোং োল্পদল্প  মিল্পর আল্পসন। রোইটস 

যল্প োর তোল্পক একটি আেয়ল্পকল্পে আেয় মদল্পয়মছল্প ন এিং তোর পুনরোয় উমিিীত করোর উপোয  অনুসন্ধোন করল্পন। 

যল্প োর দজ োর দকোচুয়ো িোল্পি িসিোসকোরী ম মপযোরো দিগি নোল্পি ত র আল্পরক খো োর সোল্পথ এই দযোগোল্পযোগ করো 

হল্পয়মছ । রোইটস যল্প োল্পরর দীঘ ি অনুল্পপ্ররণোয় মতমন তোর মনল্পজর দহিোজল্পত মনল্পত রোমজ হন। তল্পি আসিো এখোল্পন 

দিম  মদন থোকোর সুল্পযোগ পোনমন। দমরয খো ো আসিোর দোময়ে মনল্পত অস্বীকোর কল্পরমছল্প ন। তোরপল্পর রোইটস যল্প োর 

মদনোজপুর দজ োর আযো দ ল্টোর দহোল্পি আসিোর জন্য একটি আেল্পয়র ব্যিস্থো কল্পরন। িতিিোল্পন আসিোর িয়স ১৮ 

িছর। মতমন দসখোল্পন প্রোথমিক ম িো িহণ করল্পছন। এ ছোি ো মতমন কোমরগমর প্রম িল্পণ িমতির জন্য অল্পপিো করল্পছন। 

এখোল্পন মতমন দসৌন্দল্পয ির কোজ ম খল্পিন। জীিন যুল্পি সমিত হল্পয় এমগল্পয় যোওয়োর স্বপ্ন আল্পছ তোর। 
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       #    িষ িো িোনি পোচোল্পরর স্মৃমত ভুল্প  পি োল্প োনো চোম ল্পয় দযল্পত চোয় 

 

িষ িো (১৫) িোগুরো দজ োর দিোহোম্মদপুর থোনোর অন্তগ িত জো পোি ো িোল্পির দমরয পমরিোর দথল্পক আগত। তোর িোিো 

দসোনমজৎ মিশ্বোস একজন িৎস্যজীিী এিং িোছ ধরোর িোধ্যল্পি প চ সদল্পস্যর পমরিোল্পরর ব্যয় িহন ত র পল্পি খুি কঠিন। 

দস তোর পমরিোল্পরর িি  দিল্পয়। মতমন স্থোনীয় রোজোপুর িোম কো িোধ্যমিক উচ্চ মিদ্যো ল্পয় নিি দেমণ পয িন্ত পি োল্প োনো 

কল্পরন। তোর দছোট িোই ও দিোনরোও স্থোনীয় মিদ্যো ল্পয় পি োল্প োনো কল্পর। দসোল্পনোমজত মিশ্বোল্পসর পল্পি িোচ্চোল্পদর  

পি োল্প োনোর ব্যয় ধল্পর রোখো খুি কঠিন। এই কোরল্পণ প্রোয় ই তোল্পদর পমরিোল্পর মিতকি দদখো দদয়। মকল্প োরী িষ িো তোর িোিো 

এিং িোল্পয়র িল্পধ্য মিল্পরোধটি সহয হয় নো। এই সুল্পযোগটি দনন প্রমতল্পি ী আজোদু  তোর িোিোল্পক প্রল্পরোমচত কল্পরন যমদ িষ িো 

পি োল্প োনো দছল্পি  যোয় এিং তোর সোল্পথ যোয় তল্পি দস তোর জন্য 

একটি চোকমর মনল্পয় মদল্পি এিং তোর পোমরিোমরক উপোজিন বৃমি 

পোল্পি এিং পমরিোল্পর মিল্পরোধ মনষ্পমি হল্পি। এই প্রস্তোি 

দসোনমজৎ িহণ কল্পরমন। তোরপল্পর আজোদু  নত্যন দকৌ   িহণ 

কল্পরন। মতমন িষ িোল্পক উচ্চ দিতল্পনর  কোল্পজর জন্য প্রল্পরোমচত 

কল্পরমছল্প ন; তোর পমরিোল্পরর কল্যোণ এিং মনল্পজর কথো দিল্পি 

মতমন আজোদুল্প র ি ল্পদ পো দিল্প ন। িষ িোর িন্ধু িোরুি তোল্পক 

এই মসিোন্ত মনল্পত সহোয়তো কল্পর। এই ঘটনোর পল্পর, ৩রো 

নল্পিম্বর ২০১৮ সোল্প , আজোদু  এিং িোরুি তোর িোমড় দথল্পক 

তোল্পক মনল্পয় দযল্পত সি  হল্পয়মছ । প্রথল্পি তোল্পক িোল্পির 

ইসিোইল্প র িোমি ল্পত দনওয ো হল্পয়মছ । 

 

 

 

মসেীপোসো, যল্প োর দজ ো আওনগর উপল্পজ োধীন। এখোল্পন আজোদু  িষ িোল্পক অসোিোমজক কোজ করোর জন্য ব্যিস্থো কল্পরন। 

পল্পরর মদন সকোল্প  আজোদু  ও িোরুি তোল্পক সোতিীরো সীিোন্ত মদল্পয় িোরল্পত মনল্পয় যোয়। িোরল্পত প্রল্পি  কল্পর তোল্পক 

হোওি োর িোঙ্গোলুর দনওয়ো হল্পয়মছ । এই ঘটনোর পল্পর িষ িো জীিন অতযন্ত দিদনোদোয়ক হল্পয় ওল্পঠ। আজোদুল্প র দনতল্পে 

িোঙ্গোলুর দকয়োরিোি ি এ োকোয় প্রমতমদন একদ  দ োক তোল্পক অসোিোমজক কোল্পজ ম প্ত কল্পর। এিং রোল্পত িোরুি তোল্পক 

মনয িোতন করল্পতন। িষ িো এখোন দথল্পক পো োল্পনোর দচষ্টো কল্পরমছ  মকন্তু ব্যথ ি হন। এই খির দজল্পন আজোদু  তোল্পক অন্য 

জোয়গোয় মিমক্র করোর মসিোন্ত দনয়। এই পমরমস্থমতল্পত দিোরসো ইয়মছল্পনর কোল্পছ সহোয়তো দচল্পয়মছল্প ন মযমন আজোদুল্প র 

কোমজন। ইয়োমসন িষ িোল্পক খুম  রোখোর আশ্বোস মদল্পয়মছল্প ন তল্পি মতমন তোল্পক আটটিল্পপোম  এ োকোয় মনল্পয় মগল্পয়মছল্প ন 

এিং তোল্পক িোঙোলুর একটি দহোল্পটল্প  পমততো হল্পত িোধ্য কল্পরমছল্প ন। 

 

অন্যমদল্পক, তোর পমরিোল্পরর সদস্যরো এই দিদনোদোয়ক পমরমস্থমতল্পত তোর উিোর এিং তোর মনল্পজর দদল্প  প্রতযোিোসল্পনর 

জন্য ২৮/১১/২০১৮ রোইটস যল্প োল্পর আল্পিদন কল্পরন। অমধকোর যল্প োর তোর উিোর ও প্রতযোিোসল্পনর জন্য ০২/১২/২০১৮ এ 

দরসমকউ িোউল্পন্ড ন এিং তো োস অযোল্পসোমসল্পয় ল্পন আল্পিদন কল্পরন। এক িছর পল্পর ২/১০/২০১৯ এ তোল্পক তো ো  

সমিমত উিোর কল্পর আদো ল্পত দপ্ররণ করো হল্প  তোল্পক ত ো  অযোল্পসোমসল্পয় ল্পনর আেয়ল্পকল্পে আেয় দদওয়ো হয়। 

 

রোইটস যল্প োর অযোন্ড তো ো  অযোল্পসোমসল্পয  ল্পনর ই-দিইল্প র সোল্পথ দীঘ ি দযোগোল্পযোল্পগর পল্পর, তোল্পক ০২/০৩/২০২০-এ 

দিনোল্পপো  িি িোর হল্পয  রোইটস যল্প োল্পরর সহোয তোয  প্রতযোিোসন কল্পরন। তোল্পক যল্প োল্পর একটি আেয ল্পকল্পে মনল্পয  যোওয ো 

হল্পয মছ , এখোল্পন মতমন কল্পয ক মদন অমতিোমহত কল্পরমছল্প ন এিং ১৫/০৩/২০১০ তোমরল্পখ রোইটস যল্প োর কতিক তোল্পক 

তোর পমরিোল্পরর সদল্পস্যর কোল্পছ হস্তোন্তর করো হল্পয মছ । একই তোমরল্পখ িোগুরো দজ োর িহম্মদপুর থোনোয  দিোল্পনো ও চোন্স 

মসউস অথ িোময়ত প্রকল্পের অধীল্পন রোইটস যল্প োল্পরর সহোয়তোয় একটি িোি ো দোল্পয়র করো হল্পয়মছ  যো ০৭/২০ তোমরল্পখর 

১৫/০৩/২০২০। িতিিোল্পন িষ িো তোর পমরিোল্পরর সদল্পস্যর সোল্পথ ঠিক আল্পছ এিং িোনি পোচোল্পরর সিয় ও তোর দিদনোদোয়ক 

জীিন ভুল্প  পি োল্প োনো শুরু করল্পত চোন। 

 

 

 

িোগুরো দজ োর দিোহোম্মদপুর থোনোয  িোি ো দদওয োর 

সিয  িোি মদক দথল্পক িষ িো মদ্বতীয । 
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       # : সোথী খোত্যন (৩১), মপতো: িরহুি িকবু  দিোেো, িোতো: রমহিো দিগি, দয়োপোি ো গুল্পছো িোি, 

অিয়নগর, যল্প োর 

 

দোমরল্পযযর কোরল্পণ ক্লোস মসল্পক্স পি োর সিয় সোথীর স্কু  জীিন দ ষ হল্পয়মছ । এই ঘটনোর পর, তোর মপতোিোতোর 

অজোনো কোরল্পণ মতমন খুি স্বে িয়ল্পস মিল্পয় করল্পত িোধ্য হয়। স্বোিী ইয়োর আ ীর সোল্পথ  জীিন শুরু কল্পরমছল্প ন। দছোট 

িয়ল্পসর কোরল্পণ মতমন মিিোমহত জীিল্পনর পমরপক্কতো অজিন করল্পত পোল্পরন মন এই কোরল্পণ তোর স্বোিীর দ্বোরো দিন সহয 

করল্পত হল্পয়মছ । এই অিস্থো ৭ িো ৮ িোস অব্যোহত মছ । অতোঃপর তোল্পদর িল্পধ্য একটি তো োক হল্পয় যোয়। মতমন 

অিয়নগল্পরর িোঙ্গোল্পগল্পটর মসিম  জুট মিল্প র একটি কোল্পজ দযোগ মদল্পয়মছল্প ন। চোকমরল্পত দু'িছর অমতিোমহত করোর 

পল্পর ত র জীিল্পন ঘল্পট দগ  একটি করুণ ঘটনো। একই এ োকোর মসরোজ দচোমকদোর ও তোর স্ত্রী জোহোনোরো তোর 

অসহোয়ল্পের  সুল্পযোগ মনল্পয়মছল্প ন।  

 

মতমন সোথীল্পক কোিোল্প র সোল্পথ আল্পরকটি মিল্পয়র দদওয োর জন্য প্রল্পরোমচত কল্পরন। জোহোনোরো তোল্পক িল্প মছল্প ন যমদ 

আপমন কোিো ল্পক মিল্পয় কল্পরন তল্পি আপনোল্পক মুম্বোইল্পত মনল্পয় যোওয়ো হল্পি, কোিো  মুম্বোইল্পতও কোজ কল্পরল্পছন; 

আপমন দসখোল্পন একসোল্পথ কোজ করোর সুল্পযোগ পোল্পিন এিং প্রচুর অথ ি উপোজিন করল্পিন। কোিো ল্পক মিল্পয় কল্পর 

কোিোল্প র  সোল্পথ িোরল্পত যোওয়োর প্রস্তোল্পি রোমজ হন। ১৮ দিব্রুয োমর ২০১০, মসরোজ এিং জোহোনোরো সোথীর কোল্পছ 

এল্পসমছল্প ন; তোরো নওপোি ো মগল্পয়মছ , এই ঘটনোর পল্পর সোথীর পমরিোল্পরর সদস্যরো সোথীর দকোনও সন্ধোন পোনমন। 

তোর পমরিোল্পরর সদস্যরো তোল্পক প্রমতটি দকোণোয় তেোম  করল্প ও ব্যথ ি হন তোরো মসরোজ ও জোহোনোরোর মিরুল্পি 

অিয়নগোর থোনোয় একটি িোি ো দোল্পয়র কল্পরন। মসরোজ, শ্রীপুর ইউমনয ল্পনর দচোমকদোর হওয়োর কোরল্পণ ওই 

ইউমনয়ল্পনর দচয োরম্যোনরো িোি োটি সিোধোন কল্পরল্পছন। ৫/৬িছর পল্পর হঠোৎ সোথীর কোছ দথল্পক তোর িোল্পয়র কোল্পছ 

একটি দিোন আল্পস, মতমন িল্প মছল্প ন দয মতমন মুম্বোইল্পত থোল্পকন এিং কোিোল্প র সোল্পথ তোর মিল্পয় হয়।  িোল্পক আরও 

জোনোন দয কোিো  নি োই  দজ োর কোম য়ো থোনোর অন্তগ িত দিোম্বোগ িোল্পির িোমসন্দো এিং এক িছর পল্পর মিল্পয় করোর 

পল্পর তোরো আিোর িোং োল্পদল্প  মিল্পর এল্পস  আর িোরল্পত যোল্পি নো। তোরো খু নোয় িোস করল্পি। 

 

এই ঘটনোর পল্পর সোথী আিোর মচন্তোমুক্ত মছল্প ন। িোল্পয়র সোল্পথ দকোনও দযোগোল্পযোগ করো হয়মন। হঠোৎ মতন িোস আল্পগ 

সোথীর কোছ দথল্পক তোর িোল্পয়র কোল্পছ একটি দিোন আল্পস, দস জোনোন তোল্পক িোরতীয় পুম   দিপ্তোর কল্পরল্পছ এিং 

িতিিোল্পন িোরল্পতর প্রিো ো দ ল্টোর দহোি হোয়যোিোল্পদ আেল্পয় অল্পছন। মতমন তোর িোল্পক দয দকোনও মূল্পল্য িোং োল্পদল্প  

মিল্পর আসল্পত চোন িল্প  অনুল্পরোধ কল্পরমছল্প ন। সোথীর িো তোর স্বল্পদ  প্রতযোিোসল্পনর জন্য মনি িোহী পমরচো ক রোইটস 

যল্প োল্পরর কোল্পছ ০৭.১০.২০১৯ এ আল্পিদন কল্পরন এিং দদল্প  মিল্পর আল্পসন। 
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দজোহরো, একজন মকল্প োরী দয িোনি পোচোর দথল্পক রিো দপল্পয়মছ । দজোল্পহোরো িোং োল্পদল্প র  ো িমনরহোট দজ োর অন্তগ িত 

সবুজ পোি ো িোল্পির িরহুি জোমকর দহোল্পসল্পনর কন্যো। তোর  িো িমজিনো খোত্যন মপতোর মৃত্যযর পর মিল্পয় কল্পর অন্য জোয়গোয় 

চল্প  দগল্পছন। স্বিোল্পি সর  এক িোম কো। 

 

স্থোনীয় এক িোনি পোচোরকোরী িোরল্পত উচ্চ দিতল্পনর চোকমরর জন্য 

তোল্পক প্রল্পরোমচত কল্পরমছল্প ন। মতমন এই প্রস্তোল্পি রোমজ হল্পয়মছল্প ন। 

২৭. ১০.২০১৮ তোমরল্পখ িোনি পোচোল্পরর জন্য তোল্পক একটি দ   

যল্প োল্পর মনল্পয় যোওয়ো হল্পয়মছ , মকন্তু স্থোনীয় দ োকজন তোল্পদর 

সল্পন্দহ কল্পরমছ , তখন িোনি পোচোরকোরী দজোহরোল্পক দছল্পি  

পোম ল্পয় যোয়। যল্প োর  হর এ োকোর ধি িল্পতো োর স্থোনীয় দ োকজন 

দকোল্পতোয়োম  থোনোয় খির দদন। তোরপর তোল্পক উিোর কল্পর 

আইনশৃঙ্খ ো রিোকোরী িোমহনী যল্প োর দকোল্পতোয়োম  থোনোয় মনল্পয় 

যোয়। থোনো কতিপি রোইটস যল্প োরল্পক জোনোন এিং এই সংস্থো 

দকোল্পতোয়োম  থোনো যল্প োল্পর আল্পিদন জিো মদল্পয় তোল্পক মনজস্ব 

দহিোজল্পত মনল্পয় যোয়।   

 

আেল্পয়র জন্য তোল্পক মিএএি (ঢোকো আহসোমনয়ো মি ন) দ ল্টোর দহোল্পি দনওয়ো হয়। এরই িোঝোিোমঝ সিল্পয  তোল্পক 

যল্প োল্পরর কোউল্পন্স র অি রোইটস কোউল্পন্সম ং সহোয তো মদল্পয মছল্প ন তখন দস তোর  নোি ও ঠিকোনো িল্প ন। স্থোনীয় এক 

িোনি পোচোরকোরী িোরল্পত উচ্চ দিতল্পনর চোকমরর জন্য তোল্পক প্রল্পরোমচত কল্পরমছল্প ন। মতমন এই প্রস্তোল্পি রোমজ হল্পয়মছল্প ন। 

২৭. ১০.২০১৮ তোমরল্পখ িোনি পোচোল্পরর জন্য তোল্পক একটি দ   যল্প োল্পর মনল্পয় যোওয়ো হল্পয়মছ , মকন্তু স্থোনীয় দ োকজন 

তোল্পদর সল্পন্দহ কল্পরমছ , তখন িোনি পোচোরকোরী দজোহরোল্পক দছল্পি  পোম ল্পয় যোয়। যল্প োর  হর এ োকোর ধি িল্পতো োর 

স্থোনীয় দ োকজন দকোল্পতোয়োম  থোনোয় খির দদন। তোরপর তোল্পক উিোর কল্পর আইনশৃঙ্খ ো রিোকোরী িোমহনী যল্প োর 

দকোল্পতোয়োম  থোনোয় মনল্পয় যোয়। থোনো কতিপি রোইটস যল্প োরল্পক জোনোন এিং এই সংস্থো দকোল্পতোয়োম  থোনো যল্প োল্পর 

আল্পিদন জিো মদল্পয় তোল্পক মনজস্ব দহিোজল্পত মনল্পয় যোয়। আেল্পয়র জন্য তোল্পক মিএএি (ঢোকো আহসোমনয়ো মি ন) দ ল্টোর 

দহোল্পি দনওয়ো হয়। এরই িোঝোিোমঝ সিল্পয  তোল্পক যল্প োল্পরর কোউল্পন্স র অি রোইটস কোউল্পন্সম ং সহোয তো মদল্পয মছল্প ন 

তখন দস তোর  নোি ও ঠিকোনো িল্প ন। এই ঘটনোর পল্পর রোইটস যল্প োর  ো িমনরহোট থোনোয় দযোগোল্পযোগ কল্পর এিং তোর 

পমরিোল্পরর সদল্পস্যল্পদর সোল্পথ তোর আমদ ঠিকোনোয় পূণ িিহোল্প র জন্য সহোয়তো চোন এিং  ো িমনরহোট থোনো কতিপি 

সহোয়তো প্রদোন কল্পর। থোনো পুম   দজোল্পহোরোর অঞ্চল্প র ওয়োি ি কমি নোরল্পক রোইটস কতিপল্পির দিোিোই  নম্বর সরিরোহ 

কল্পর। তোর পমরিোল্পরর সদস্য (ল্পজোহরোর িোিো) তোল্পক িহণ করল্পত সম্মত হয়। িতিিোল্পন দজোহরো তোর িোিোর পমরিোল্পর 

সুখী জীিনযোপন করল্পছ। 
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দোমরল্পযযর কোরল্পণ সোমকনো (২৬) পি োল্প োনো ছোড়ল্পত িোধ্য হয় যখন মতমন অস্টি দেমণল্পত পল্পি ন। িোিো মদ্বতীয় মিল্পয় 

করোয় তোরো তোর িোিো দথল্পক আ োদো হল্পয় যোয়। দস তোর িো এিং অন্যোন্য িোই ও দিোল্পনর সোল্পথ থোকত। পল্পর 

সোমকনোর তোর িি  দিোল্পনর শ্বশুর িোমি র কোল্পছই মিল্পয় হয়। এক িছর পল্পর, মতমন একটি পুত্র সন্তোল্পনর জন্ম দদন। 

মিিোহমিল্পেল্পদর পল্পর সোমকনো তোর িোল্পয়র িোমি ল্পত মিল্পর আল্পস। মতমন তোর িোচ্চোর িমিষ্যৎ এিং মনল্পজর সিল্পকি 

উমদ্বগ্ন হল্পয় পল্পি ন। িোল্পয়র দ্বোরো সংসোল্পরর ব্যয় িহন করো খুি কঠিন মছ ।  

 

সোমকনোর কোল্পছ তোর দছল্প ল্পিল্পয়ল্পদর  ো ন-পো ল্পনর জন্য পয িোপ্ত টোকো মছ  নো তোই মতমন একটি কোরখোনোয় কোজ 

শুরু কল্পরমছল্প ন। অন্যমদল্পক মতমন একসিয় গৃহকিী মহসোল্পিও কোজ করল্পতন। মকছু মদন পল্পর মতমন তোর িোিোল্পতো 

িোইল্পয়র িোমি ল্পত মগল্পয়মছল্প ন। তোর দসই িোইল্পয র কথো, মকছু সিয  তোরো িোরল্পত দযল্পতন এিং প্রচুর অল্পথ িোপোজিন 

করল্পতন। তোরো তোল্পক তোল্পদর সোল্পথ িোরল্পত দযল্পত এিং কোজ করোর প্রস্তোি দদয । সোমকনো তোর সন্তোল্পনর এিং মনল্পজর 

িমিষ্যল্পতর কথো দিল্পি প্রস্তোল্পির সোল্পথ একিত হন। ২০১৬ সোল্প র িোঝোিোমঝ িোিোল্পতো িোইল্পদর সোল্পথ িোরল্পত পোমি  

জিোন। তোরো আইনী দম   ছোি োই দিনোল্পপো  সীিোন্ত মদল্পয  িোরল্পত প্রল্পি  কল্পরমছল্প ন। তোরো দটম্পুল্পত  কল্পর িনগ  

দস্ট ন মগল্পয মছ  এিং ম য ো দো দস্ট ল্পনর দট্র্ল্পন উল্পঠমছ । পল্পর তোরো ম য ো দো দথল্পক অন্য দট্র্ল্পন কল্পর রোজস্থোল্পন 
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দপৌৌঁল্পছমছ । দসখোল্পন একটি ফ্ল্যোট িোমি ল্পত মছল্প ন। এক সপ্তোহ পল্পর তোর িোইরো তোল্পক পমততোবৃমিল্পত জমি ত থোকোর 

প্রস্তোি দদয় তখন মতমন অস্বীকোর কল্পরন, তোরপল্পর তোরো তোল্পক প্রহোর কল্পরন এিং হতযো করোর হুিমক দদয়।  
 

তখন দস  পমততোবৃমি দপ োর জন্য িোধ্য হন।  দসখোনকোর মিমিন্ন িোহল্পকর সোল্পথ অসোিোমজক আচরণ করল্পতন তল্পি 

তোর িোইরো তোল্পক দকোনও টোকো মদল্পতন নো। ২৪/৭/১৯ইংতোমরল্পখ পুম   ওই ফ্ল্যোট িোমি ল্পত অমিযোন চোম ল্পয  তোল্পক 

অন্য িমহ োল্পদর সোল্পথ উিোর কল্পর। পুম   তোল্পক আদো ত পোঠিল্পয  তোরপল্পর দরসমকউ িোউল্পন্ড ল্পনর আেয স্থল্প  মনল্পয  

যোয । মতমন দসই আেয ল্পকল্পে ১৪ িোস অিস্থোন কল্পরমছল্প ন। দসখোল্পন দস দসৌন্দয ি এিং দটই োমরং ম খন। পল্পর 

১৪/৮/২০১৯ ইং তোমরল্পখ িোং োল্পদ  সরকোর সহোয তোয  মতমন িোং োল্পদল্প  প্রতযোিোসন কল্পরন। মতমন যল্প োল্পর একটি 

আেয ল্পকল্পে কল্পয ক মদন কোটিল্পয মছল্প ন এিং তোরপল্পর ২১/৮/২০১৯ এ তোল্পক তোর পমরিোল্পরর সদল্পস্যর কোল্পছ হস্তোন্তর 

করো হয । 
    

প্রতযোিোসন দ ল্পষ মতমন কীিোল্পি মনল্পজর এিং িোচ্চোল্পদর ব্যয় িহন করল্পিন তো দিল্পি িোনমসকিোল্পি দিল্পঙ্গ পল্পরন। 

রোইটস যল্প োর তোল্পক কোউল্পন্সম ং পমরল্পষিো সরিরোহ কল্পরন। তোরপল্পর মতমন িোনমসকিোল্পি গমত িোমি ল্পয ল্পছন । 

স্থোনীয়িোল্পি ঋন মনল্পয় িোল্পয়র মুমদ দদোকোনটি আিোর চোলু কল্পরন। িোনি পোচোর দরোল্পধ অন্যোন্য িমহ োল্পদর সল্পচতন 

কল্পরন যোল্পত তোরো মনয িোতল্পনর ম কোর নো হয়। িতিিোল্পন মতমন িোনি পোচোর সিল্পকি সল্পচতন এিং িোনি পোচোল্পরর 

ম কোর হল্পিন নো। 

 

       #                                                 ,     ,                         

                                       ,                                                      
 

এই প্রকল্পের িোধ্যল্পি তোর কি িসংস্থোন সৃমষ্ট হল্পয়ল্পছ। পমরল্পি   োন্ত থোকোয় তোর দদোকোন িোল্প ো চ ল্পছ। মতমন আল্পরো িল্প ন 

প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর পূল্পি ি সীিোন্ত এ োকোয় দচোরোচো োন মছ , নোরী ও ম শু পোচোর হল্পতো িল্প  িমহ োরো চো িোগোল্পন কোজ 

করল্পত িয় দপত                                                                               

                                                                                            

                                               ,                                     

                                                                                               

                                                                                        

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                          

 

        #  

                                                                                           

                                                          -                                

                                                                                        

                BGB                                                                  

                                                                                       

 

BGB                                                                                        

                                                                                         

                                                             

 

                                                                                         

                                                         BGB                             
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                   ,                                                                               

    :     ,         ,                                                          -            

                             BGB                          

 

                                                 

 

                                       Kg©kvjvq                                          

          -                       ©                                                

                                                           ”                              
                                      Kg©kvjvq ‡÷K‡nvìvi‡`i g‡a¨ cÖKí GjvKvq emevmKvix me 

ai‡bi DcKvi‡fvMx †hgb ¯’vbxq        , RbcÖwZwbwa, KwgDwbwU RbMY, GbwRI Kgx©, wkÿK, mvgvwRK 

cÖwZwbwa BZ¨vw`mn mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q wewRwe-Gi mswkøó Kg©KZv©MY Ab-jvB‡b mshy³     Kg©kvjvq 

XvKv ‡_‡K Ab-jvB‡b mshy³ _v    Rbve ‡gvt ‡gvL‡jQyi ingvb, gnvcwiPvjK, Rbve ‡gvt mvBdyj Bmjvg, 

cwiPvjK Ges Rbve †iRIqvbv kebg, DccwiPvjK, cwiex¶Y I g~j¨vqb ‡m±i-05, AvBGgBwW, cwiKíbv 

gš¿Yvjq|      ©           Ab-jvB‡b mshy³                                                    ©-

                                                                                             

                                                                                            

                               Rbve ‡gvt mvBdyj Bmjvg, cwiPvjK, cwiex¶Y I g~j¨vqb ‡m±i-05, 

AvBGgBwW, cwiKíbv gš¿Yvjq                                                          

                                                     -                                    

                                                            
 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv  

 cÖKí cÖYq‡b ¯’vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q    wK bv 

 bvix I wkï cvPvi †iv‡a wewRwei `ÿZv Dbœqb  

 bvix I wkï cvPvi †iv‡a wewRwe m`m¨‡`i `ÿZv Dbœqb  

 bvix I wkï cvPvi ‡iv‡a KwgDwbwU RbM‡Yi m‡PZbZv e„w× 

 cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿ‡Yi cÖfve   

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~n  

 cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v; 

 cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n 

 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n 

 

                              Ab-jvB‡b mshy³                                  

                           

 

              UNO                                                                         
                                                                                               

                                                                                      

                                    -                                                     
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                                 ‘   ’                                                              

                          

 

A¨vW: wecøe      -                                                                        

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                            

                                                                                             

              

 

                   mnKvix Aa¨vcK, Lyjbv K‡jR                                                     

                                                                                          

                                           -                                       -           

          

 

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                           

     

 

                             -                                                        

                                                                                            

                          human Trafficking।                        Social Mapping    

                                                                                                

                                                                                         

                                                                               Human 

Trafficking                                                                                  

                                                                            

 

‡gv`v‡”Qi †nv‡mb          b‡i› ª̀cyi BDwbqb                                          
 

         ,         ,                                                                       

                                                                                          

     

                                                                                             

                                                 

 

                                                                                              

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                       

                       -                                                                     

                                                                                       

                                                                                             

                                                        ©                              
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Rbve ‡gvt mvBdyj Bmjvg, cwiPvjK cwiex¶Y I g~j¨vqb ‡m±i-05, AvBGgBwW                         

                                            Kg©kvjv                                          

                                                                         

 

                     Rbve ‡gvt ‡gvL‡jQyi ingvb, gnvcwiPvjK, cwiex¶Y I g~j¨vqb ‡m±i-05, AvBGgBwW 

                                                                                         

                                                 Watch Tower,                            

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                    

                                                                                             

                                            

 

          Exit Plan 
 

                                                                                  

                                                                                        

                                                                                 

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                          

                                                                   

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                 

                                 

 

 .                                                            /                        

                                    
 

                                                              /                      

            

                 

                        

                      

                 

                     

                  

                    

                       

                     

  -                 

                               

                           

                           

                             

                    

                            

                           

                           

                    

                              

                                

                             

                       
 

                                

                        ’          
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                মিমজমি তোর সদস্যল্পদর জন্য প্রমত িছর 

একটি িো  সংখ্যক িহুিোমত্রক প্রম িণ দকোস ি 

পমরকেনো এিং মিজোইন কল্পর। প্রমতটি দকোল্পস ি 

প্রম িকগণ প্রম িল্পণর প্রল্পয়োজনীয়তো এিং 

প্রকৃমত অনুসোল্পর মিমিন্ন মিষল্পয় মনমদ িষ্ট পোঠ 

পমরকেনো অনুসরণ কল্পরন তল্পি নোরী ও 

ম শুল্পদর পোচোর/প্রমতল্পরোল্পধর মিষয টিল্পক সি িদো 

পুল্পরো মসল্প িোল্পস অন্তভু িক্ত করো হয়। এই 

পোঠ্যক্রিটি দিম রিোগ দিল্পত্র িোনি পোচোল্পরর 

সোধোরণ ধোরণো,  িয দ গুম , নোরী ও ম শুল্পদর 

পোচোল্পরর কোরণ এিং পমরণমত, পোচোল্পরর 

মিরুল্পি সম্ভোব্য প্রমতল্পরোধমূ ক ব্যিস্থো ইতযোমদ 

অন্তভূ িক্ত থোল্পক। 

 

                   

                      

               

                

                    

                       

                    

      

                            

                     

                           

                        

                             

                           

                            

                      

                            

                        

                        

                               

    

 

 .                       

 

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                   

                                          ’                                              
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                                 SWOT Analysis) 

 

cÖK‡íi mejw`K, `ye©jw`K, my‡hvM Ges SzuwK (SWOT) m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ aviYv cvIqvi j‡ÿ¨ cÖkœgvjvi 

gva¨‡g DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i mivmwi mvÿvrKvi MÖnY, wewRwe Gi cÖKí mswkøó e¨w³eM©, GjvKvi 

DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv Ges gvVch©v‡q mgxÿv `j KZ©„K m‡iRwg‡b ch©‡eÿY BZ¨vw`i 

gva¨‡g cÖvß Z_¨mg~~n we¯ÍvwiZ ch©v‡jvPbv I we‡kølY Kiv nq| GQvov cÖKí ev¯Íevqb cieZx© mswkøó cÖwZôv‡bi 

wba©vwiZ `vwqZ¡, KZ©e¨ I cÖKí Kvh©µg e¨e¯’vcbvi `ye©jZv mbv³Ki‡Yi Rb¨ wewfbœ WKz‡g›U I wi‡cvU©mg~n 

cixÿv-wbixÿv Kiv nq| ewY©Z                             Zv m¤ú‡K© aviYv †bqvi Rb¨ cÖK‡íi 

SWOT we‡kølY Kiv n‡q‡Q hv wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv| 

 

    cÖK‡íi mej w`Kmg~n   

 

mgxÿvi gva¨‡g cÖK‡íi mej w`Kmg~n mbv³ Kiv n‡q‡Q hv wb¤œiƒct 

 

K.                                                                                  

           

L.                                                                               

M.                                     ,                                ,                  

                                                    

N.                                                                

O.                                    

P.                                                                      

Q.                                          

R.                                                           

 

    cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n 

 

cÖK‡íi A‡bK¸‡jv ỳe©j w`K mgxÿvi gva¨‡g mbv³ Kiv n‡q‡Q hv wb¤œiƒct 

 

K.                                                                                

L.                                                                              

M.                                   ,                                                     

                        

N.                                                                            

O.                                                                                        

P.                         ’   ’                                                        

                  

Q.                                                                 

R. cÖK‡íi wWwcwc‡Z mywbw`©ó Exit Plan bv _vKv। 
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    cÖK‡íi gva¨‡g m„ó my‡hvMmg~n  

 

cÖKí Kvh©µ‡gi wKQz „̀k¨gvb DcKvi QvovI A‡bK¸‡jv my‡hvM Kv‡R jvwM‡q cÖKí n‡Z Av‡iv AwaK Ges 

†UKmB DcKvi cvIqv †h‡Z cv‡i| Gi g‡a¨ me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© my‡hvM n‡jvt 

 

K.                                          

L.                                                         

M.                                                                

N.                                          

 

    cÖK‡íi SzuwKc~Y© w`Kmg~n 

 

cÖK‡íi wba©vwiZ jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wKQz SzuwK mgxÿvi gva¨‡g wPwýZ Kiv n‡q‡Q| mgxÿvq wPwýZ 

cÖavb cÖavb SzuwKmg~n wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jvt 

 

K.                                 ,                                                         

                         

L.                      ,                                                     

M.                                         

N.                                            

O.                                                           

P.                                                                                          

                       

Q.                /                                                                         

                                              

R.                                                                               
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                                              ©                                       

                                                                                   

                                             :  

 

                                          -                                       

                                                                                    

                   ,                                ’                           

                                                                          

                                                                                   

                                                 

   .                                                                                  

                                                                              

      

   .         :                                                                        ২৪টি 

প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি পণ্য ক্রয় করো হল্পয়ল্পছ, যোর িল্পধ্য ৪টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি যোনিোহন ক্রয়, ৪টি প্যোল্পকল্পজর 

িোধ্যল্পি অমিস সরঞ্জোি এিং ৭টি প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি কমিউটোর ও আনুষমঙ্গক সরঞ্জোিোমদ এিং ৯টি 

প্যোল্পকল্পজর িোধ্যল্পি মজমপএস, িোইল্পনোকু োরসহসহ অন্যোন্য সরঞ্জোিোমদ ক্রয় করো হল্পয়ল্পছ। প্রোপ্ত মিমিন্ন প্যোল্পকল্পজর 

ক্রয় সংক্রোন্ত নমথপত্র পয িোল্প োচনো কল্পর দদখো যোয় দয, িো োিো  ও মনি িোণ সোিিী ক্রয় প্রমক্রয়োর জন্য মনধ িোমরত 

PPA, 2006 & PPR 2008 অনুসরণ করো হল্পয়মছ ।  

৫.৪ উল্পেশ্য অজিন:                                                                      

                                                                                       

                                                                                      

                                                                               

                   

৫.৫. প্রকে অঙ্গসমূল্পহর িতিিোন কোয িকর অিস্থো:                               ,           

          ,       ,                 ,                                             

                                                                                  

                                                                                    , 

                             ,                      ’                              

                                                                                     

                                                                                 

                                 ,                 ,                          

                                                                              

 . .                                      :            সিীিো      মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়,      % 

উিরদোতো িল্প ন প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প                                                           
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                                      :            সিীিো মিল্পেষল্পণ দদখো যোয়,       % উিরদোতো 

িল্প ন প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর িল্প                                                                 

                                                                                  

                                              

                                                                      : সিীিো     মিল্পেষল্পণ দদখো 

যোয়                                                                                  

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                / 
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                                সল্পচতনতোমূ ক দপ্রোিোি এিং প্রচোরণো দদল্প র সল্পচতন িোনুষল্পদর জন্য খুি 

কোয িকর। সল্পচতনতোমূ ক কি িসূমচ প্রল্পয়োজনমিমিক হওয়ো উমচত। মিল্প ষত, জোতীয় পয িোল্পয় দচোরোচো োন দূর করোর 

জন্য সল্পচতনতো এিং           প্রল্পয়োজন। এল্পিল্পত্র স্থোনীয় ও জোতীয় পয িোল্পয়র এনমজওল্পদর সিৃক্ত করো 

দরকোর। 

ঙ   প্রম িণ ও                         িোনি পোচোর মিল্পরোধী আইন, কোউল্পন্সম ং, সোিোৎকোর দকৌ   ও 

দিতো, ম শুল্পদর পমরচো নো, তদন্ত ও িোি ো-দিোকেিো, িোি ো দোল্পয়র, সোিী, দরকমি িং, আইনকোনুন, িোি ো 

পমরচো নো ইতযোমদর মিষল্পয় আইন প্রল্পয়োগকোরী সংস্থো-মিমজমি, পুম  , ইমিল্পি ন পুম   কি িকতিোল্পদর 

আইনীকরল্পণর জন্য সিিতো বৃমি অতযন্ত গুরুেপূণ ি এিং তোর ব্যিস্থো রোখো। 

   নমথপত্র সংরিণ এিং †iwR÷vif~³ Kivt wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx                              

              msiÿY Ges Zv †iwRóvif~³                                               

  |                 IEC (Information Education and Communication)          

                                      

                                                                                             

                                                                                       

                                        

 

                                

 

                                                                                    

                                                                             

                                                                         

                                                                                     

                                                                                

      Fesibility study     Baseline                                                  
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ঙ                                          ’                                           

(Sustainable)                                                                   

                                                                                       

                                                      

 .                                                                                  

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                 

                                                                             

                                                                                     

                                                                                     

                                           ’                                         
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 . এমক্সট লযোন                              প্রকল্পের    এমক্সট লযোন                     

                                                                                  

     

ঞ                                (WBS                                              

                                           WBS                  

 .                      Operation & Maintanence):                         

          O &M                                                                      
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      (Positive Impact)                                       (Goal)                      
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cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-5 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 
 

“সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেন্তি এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ” kxl©K সমাপ্ত cÖK‡íi প্রভাব g~j¨vqb mgxÿv 

 

cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj 

 

†KvW bst 

 

স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালন্তয়র অশেনস্থ বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেি কর্তডক বাস্তবায়নােীন “সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের 

জন্য বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেন্তি এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ” kxl©K cÖKíটি শবগত ২৫/১০/২০০৮ 

তাশরন্তে ২৪৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কশলক ব্যন্তয় অন্তটাবর /২০০৮ হন্তত জুন/২০১২ পযেড চময়ান্তে বাস্তবায়ন্তনর শনশমন্তে 

পশরকল্পনা কর্তডপক্ষ কর্তডক অনুন্তমাশেত হয়। শকন্তু শনে ডাশরত সমন্তয় প্রকল্পটি সমাপ্ত না  হওয়ায় প্রকন্তল্পর চময়াে ০২ বছর বৃশি 

কন্তর জুন/২০১৪ পযেড শনে ডারন করা হয় এবাং প্রকল্পটি জুন/২০১৪ এ সমাপ্ত চ াষনা করা হন্তয়ন্তছ। প্রকন্তল্পর প্রোন লক্ষছ শছল 

মাদক চচারাচালান এবং নারী ও শিশুদদর পাচার উদেখদ াগ্য ভাদব হ্রাস করার জন্য বাংলাদদদির সীমান্ত সুরক্ষা উন্নয়ন 

করা। এই উদেশ্য বাস্তবায়দনর জন্য  ানবাহন, সরঞ্জাম সরবরাহ এবং প্রশিক্ষদের মাধ্যদম সীমাদন্ত চচারাচালান, নারী ও 

শিশু পাচার চরাদে শবশজশবদক িশিিালী করে। প্রকদের এই লক্ষয কতটুকু সফল বাস্তবাশয়ত হদয়দে তার প্রভাব মূল্যায়দনর 

জন্য ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM (আইএমইশর্) যথাযথ প্রশিয়ার মাধ্যন্তম ‘চর্ন্তভলপন্তমন্ট চটকশনকছাল 

কনসালট্যন্টস প্রাাঃ শলাঃ (শর্টিশসএল)’ চক প্রভাব g~j¨vqb mgxÿv কায ডিমটি সম্পােন্তনর জন্য পরামি ডক প্রশতষ্ঠান শহন্তসন্তব 

শনন্তয়াগ প্রোন কন্তরন্তছন। সমাপ্ত cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae¯’v ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev¯Íevq‡b 

¯’vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength), ỳe©jw`K 

(weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK (threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí 

MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi D‡Ïk¨| 

 

এই কান্তজর জন্য প্রকন্তল্পর অাংিীোর/ সাংশিষ্ট শহন্তসন্তব আপনান্তের কাছ চথন্তক তথ্য চনওয়া আমান্তের েরকার । আন্তলাচনায় 

প্রাপ্ত সকল তথ্য চকবল গন্তবষণার কান্তজ ব্যবহত হন্তব এবাং আপনার পশরচয় এ গন্তবষণার চলাকালীন সময় বা সম্পন্ন 

হওয়ার পন্তরও চকান ভান্তবই প্রকাশিত হন্তব না। 

 

আপনান্তের সন্মশতিন্তম একটি ছশব চতালা েরকার হন্তত পান্তর। আপনান্তের অনুমশত সান্তপন্তক্ষ আন্তলাচনা শলশপবি করা হন্তব। 

আপনান্তের স্বত:স্ফুতডভান্তব সাক্ষাৎকান্তর অাংিগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ করা হন্তয়ন্তছ। আমরা আপনান্তের সশিয় অাংিগ্রহণ 

আিা করশছ। অশেন্তবিন্তনর চয চকান সময় শনন্তজন্তক প্রতছাহার কন্তর চনয়ার অশেকার আপনার  আন্তছ। 

 

আপনান্তের কান্তছ চকান শবষয় অস্বশস্তকর মন্তন হন্তল আন্তলাচকন্তক জানান। যশে আপনারা আমান্তের আন্তলাচনা অশেন্তবিন্তন 

চযাগ শেন্তত আগ্রহী হন এবাং আমান্তের আন্তলাচনা শলশপবি করার অনুমশত প্রোন কন্তরন, েয়া কন্তর হাশজরাপত্র স্বাক্ষর করুন। 

 

 (আন্তলাচন্তকর করনীয়) অাংিগ্রহণকারীন্তের কান্তছ তারা শকন্তস সন্মশত শেন্তছে  ব্যা্া করুন । সকলন্তক তা পন্তে চিানান যান্তত 

তারা পশরস্কারভান্তব বুঝন্তত পান্তর। (ন্তকার্: ১=হছাঁ, ২=না)  

 

01. প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার নাম t.............................................................................. 
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02 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t [mKj DËi`vZvi Rb¨]  

Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask cyiY Ki‡eb 

2.1 DËi`vZvi bvg t  

2.2 eqm t  

2.3 wj½t (‡KvW: 1=cyiæl, 2= gwnjv, 3=Z…Zxq wj½)|   

2.4 ˆeevwnK Ae ’̄vt (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)| 

2.5 MÖvg/ †gŠRvt  

2.6 BDwbqbt  

2.7 Dc‡Rjvt  

2.8 †Rjvt  

2.9 wefvMt  

2.10 †gvevBj b¤^it  

2.11 mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t  

2.12 wkÿvMZ †hvM¨Zv t 1= wbiÿi; 2= 5g ‡kÖYx; 3= 8g ‡kÖYx; 4= Gm.Gm.wm; 

5=GBP.Gm.wm; 6= Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb --------------------) 

2.13 Avcbvi †ckv t 

[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

†KvWmg~nt K…wlRxwe-1/, PvKzixজীশব-২/, e¨emvqx-৩/, পশরবহন 

শ্রশমক-৪/, শ্রশমক-৫, গৃশহণী-৬/, ছাত্র-৭/, জনপ্রশতশনশে-৮/, শিক্ষক-৯/, 

এনশজওকমী ১০/, সমাজকমী-১১/,  Ab¨vb¨-12 (D‡jøL Kiæb -------

----------------------) 

 

cÖK‡íi cªfve m¤ú‡K© gZvgZ t 

 

৩.০ যানবাহন, সরঞ্জাম সরবরাহ এবাং প্রশিক্ষন্তণর মাধ্যন্তম সীমান্তে চচারাচালান, নারীও শিশু পাচার চরান্তে 

শবশজশবন্তক িশিিালী করণ সম্পশকডত Z_¨vejx [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

৩.১ বর্ ডার গার্ বাংলান্তেি (শবশজশব)এর কায ডিম সম্পন্তকড আপনার চকান োরনা আন্তছ শক?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2, শকছুটা Rvwb =3] 

 

৩.২ হছাঁ/শকছুটা Rvwb, হন্তল শবশজশব 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' শহন্তসন্তব শক েরন্তনর কাজ কন্তর থান্তক। 

[GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]   [চকার্: ১= সীমাে সুরক্ষা, ২=চচারাচালান প্রশতন্তরাে ৩=নারী 

পাচার,  ৪=শিশু পাচার,  ৫=মােক পাচার, ৬=অন্যান্য…………………উন্তেে করুন] 

 

৩.৩ গত এক েিক (১০) পূন্তব ডর  তুলনায় বতডমান্তন  চচারাচালান কন্তমন্তছ শক? 

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2, শকছুটা  =3] 

 

৩.৪ হছাঁ/ শকছুটা হন্তল, আপনার মন্তত শক পশরমাণ কন্তমন্তছ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

[১= চসই সময় প্রায় প্রশতশেনই েরা পেত এেন মান্তঝ মান্তঝ, ২= চসই সময় প্রশত সপ্তান্তহই েরা 

পেত এেন মান্তস দুই একবার েরা পন্তর  ৩= চসই সময় পশরমাণ চবশি হন্তলও এেন পশরমান্তণ কম,  

৪= এেন নাই বলন্তলও চন্তল ] 

 

৩.৫ গত একেিক (১০) পূন্তব ডর তুলনায় বতডমান্তন নারী ও শিশু পাচার কন্তমন্তছ শক? 

 [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, শকছুটা  =3] 

 

৩.৬ হছাঁ/ শকছুটা হন্তল, আপনার মন্তত শক পশরমাণ কন্তমন্তছ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

[১= চসই সময় প্রায় প্রশতশেনই েরা পেত এেন মান্তঝ মান্তঝ, ২= চসই সময় প্রশত সপ্তান্তহই েরা 

পেত এেন মান্তস দুই একবার েরা পন্তর  ৩= চসই সময় সাং্া চবশি হন্তলও এেন সাং্ায় কম,  

৪= এেন নাই বলন্তলও চন্তল ] 

 

৩.৭ চচারাচালান কমার কারণ শক? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]  

[ ১=শবশজশবর সক্ষমতা বৃশি, ২= জনসন্তচতনতা বৃশি, ৩= শিক্ষার হার বৃশি, ৪=কম ডসাংস্থান বৃশি, 

৫=ব্যপক পশরমান্তণ গণমাধ্যন্তমর  ব্যবহার, ৬=অন্যান্য (উন্তেে করুন………………….) 

 

৩.৮ নারী ও শিশু পাচার কমার কারণ শক? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e]   



 

cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj  

 cvZv-3  

 

[চকার্: ১=শবশজশবর সক্ষমতা বৃশি, ২= জনসন্তচতনতা বৃশি, ৩= শিক্ষার হার বৃশি, ৪=কম ডসাংস্থান 

বৃশি, ৫=ব্যপক পশরমান্তণ গণমাধ্যন্তমর ব্যবহার, ৬=অন্যান্য (উন্তেে করুন……………….)] 

৩.৯ পূন্তব ডর তুলনায় বতডমান্তন বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেি (শবশজশব) এর সেস্যরা শক অশত অল্প সমন্তয়র  মন্তধ্য  

সীমান্তের  চকান দূ ডটনা কবশলত স্থান্তন চপৌছান্তত পারন্তছ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, শকছুটা  =3] 

 

৩.১০ শবশজশবর সেস্যরা  শক যান ব্যবহার কন্তর দূ ডটনা কবশলত স্থান্তন চপৌছান্তত? [ GKvwaK DËi MÖnY 

Kiv hv‡e] [চকার্: ১=পান্তয় চেঁন্তট, ২= সাইন্তকন্তল চন্তে, ৩=চমাটরসাইন্তকন্তল চন্তে, ৪= চার চাকার 

গােী, ৫=অন্যান্য (উন্তেে করুন……………….)] 

 

৩.১১ আপনার জানা মন্তত এেরন্তনর চকান অশভজ্ঞতা জানা আন্তছ শক? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, শকছুটা  =3]  

৩.১২ হছাঁ/ শকছুটা হন্তল, বণ ডনা করুন 

 

 

৪.০ নারী ও শিশু পাচার প্রশতদরাদে সমাজশভশিক (Community Based) সদচতনতামূলক কম মসূশচ  

৪.১ আপনার জানা মদত নারী ও শিশু পাচার প্রশতদরাদে সমাজশভশিক (Community Based) 

সদচতনতামূলক চকান কম মসূশচ গ্রহে করা হদয় শেল শক ? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, জাশন না =3] 

 

৪.২ হছাঁ হন্তল,  আপশন চকান কম ডসূশচন্তত অাংিগ্রহণ কন্তরন্তছন শক? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2 ]  

৪.৩ হছাঁ হন্তল, আপনার অশভজ্ঞতা বণ ডনা করূন 

 

 

 

৪.৪ সীমান্তে চচারাচালান, নারীও শিশু পাচার চকানটা চবশি কন্তমন্তছ? [GKvwaK DËi MÖnY Kiv hv‡e] 

[ন্তকার্: ১=চচারাচালান, ২=নারী পাচার,৩=শিশু পাচার, ৪=অন্যান্য (উন্তেে করুন…………)] 

 

৪.৫ কমার কারণ শক? [চকার্: ১=শবশজশবর সক্ষমতা বৃশি, ২=জনসন্তচতনতা বৃশি, ৩= শিক্ষার হার বৃশি, 

৪=কম ডসাংস্থান বৃশি, ৫=ব্যপক পশরমান্তণ গণমাধ্যন্তমর ব্যবহার, ৬=অন্যান্য (উন্তেে করুন……)] 

 

৪.৬ বতডমান্তন নারী ও শিশু পাচার চরান্তে সন্তচতনতামূলক শবলন্তবার্ ড আন্তছ শকনা?  

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2,৩=চকাথাও চকাথাও চেো যায় ] 

 

৪.৭ ১০ বছর পূন্তব ড নারী ও শিশু পাচার চরান্তে সচচতনতামূলক শবলন্তবার্ ড শছল শকনা? 

[‡KvW: n¨vu=1, bv=2,৩=চকাথাও চকাথাও চেো যায় ] 

 

৪.৮ পূন্তব ডর  তুলনায়  শবশজশবর  টহল বতডমান্তন চবন্তেন্তছ শকনা? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2, শকছুটা =3]  

৪.৯ টহন্তলর সময় শবশজশবর সেস্যরা শক শক যন্ত্র ব্যবহার কন্তর থান্তক? 

 

 

 

৪.১০ নারী ও  শিশু পাচার চরাে এবাং মােক ও চচারাচালান বন্তের সন্তচতনতামূলক চকান শভশর্ও আপনারা 

চেন্তেন্তছন শক? 

 

 

 

৫.০ “সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ ড বাাংলান্তেি এর সাশব ডক  

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ আপনার মন্তত বতডমান অবস্থা শক? বণ ডনা করুন 

 

 
 

 

 

৬.০ Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve  [mKj DËi`vZvi Rb¨] 

৬.১ চচারাচালান কমার ফন্তল  সামাশজক ও আশথ ডক অবস্থার উন্নয়ন হন্তয়ন্তছ শক? [‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  

৬.২ হছাঁ হন্তল এর কারন শক? [চকার্: ১=শবশজশবর সক্ষমতা বৃশি, ২= জনসন্তচতনতা বৃশি, ৩= শিক্ষার 

হার বৃশি, ৪=কম ডসাংস্থান বৃশি, ৫=ব্যাপক পশরমান্তণ গণমাধ্যন্তমর ব্যবহার, ৬=অন্যান্য (উন্তেে 

করুন……………..)] 

 

৬.৩ নারী ও শিশু পাচার চরাদে সদচতনতা বৃশি চপদয়দে শক?[‡KvW: n¨vu=1, bv=2]  



 

cwiwkó-1: DcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ cÖkœvewj  

 cvZv-4  

 

৬.৪ হছাঁ হন্তল, এর কারন শক?  [চকার্: ১=শবশজশবর সক্ষমতা বৃশি, ২= জনসন্তচতনতা বৃশি, ৩= শিক্ষার 

হার বৃশি, ৪=কম ডসাংস্থান বৃশি, ৫=ব্যাপক পশরমাণ গণমাধ্যন্তমর ব্যবহার, ৬=শবশজশবন্তত মশহলা 

সেচস্যর  সাং্া  বৃশি,  ৭=অন্যান্য (উন্তেে করুন……………..)] 

 

৬.৫ fwel¨‡Z এ েরন্তনর প্রকল্প গ্রহণ করার D‡`¨vM †bqv `iKvi আচছ শক? আপনার মতামত শেন 

 

 

 

 

 

7.0 SWOT we‡kølY 

7.1 cÖK‡íi কান্তজর cÖavb wZbwU mej w`K(strength) শক শছল তা D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                                           

3. 

7.2 cÖK‡íi কান্তজর wZbwU ỳe©j w`K  (weakness) শক শছল তা D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                           

3. 

7.3  cÖK‡íi  Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM (opportunity) শক শছল তা D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                                            

3. 

7.4  cÖK‡íi  wZbwU SzuwKc~Y© w`K  (threat) শক শছল তা  D‡jøL Kiæb : 

1.                                        

2.                                            

3. 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt ------------- 
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                   ” kxl©K      cÖK‡íi      g~j¨vqb mgxÿv 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (GdwRwW) mfvi MvBWjvBb 

 

 

                                                        “                                    

                                                                    ” kxl©K cÖKí       

                                                                                  

                                                                                      

                                                                                          

                          মাদক চচারাচালান এবং নারী ও শিশুদদর পাচার উদেখদ াগ্য ভাদব হ্রাস করার জন্য 

বাংলাদদদির সীমান্ত সুরক্ষা উন্নয়ন করা। এই উদেশ্য বাস্তবায়দনর জন্য  ানবাহন, সরঞ্জাম সরবসাহ এবং প্রশিক্ষদের 

মাধ্যদম সীমাদন্ত চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরাদে শবশজশবদক িশিিালী করে। প্রকদের এই লক্ষয কতটুকু সফল 

বাস্তবাশয়ত হদয়দে তার প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM                        

                                                               g~j¨vqb mgxÿv         

                                                          cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v 

ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev Í̄evq‡b ’̄vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q 

Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength), `ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK 

(threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik 

cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi  D‡Ïk¨| 

 

                                                                                 

                                                                                      

                                            

 

                                                                                      

                                                                                   

                                                                                   

 

                                                                                

                                                                                   

                   

 

(                                                                                       
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GdwRwWÕi Awa‡ek‡bi  ¯’vb t...................................................................................... 

MÖvg/ †gŠRv t........................................................BDwbqb t....................................... 

Dc‡Rjv t ...................... †Rjv t............................. ..........wefvM t............................. 

ZvwiL t.......................................................................mgq t................................... 

           t............................................................................................ 

†PKwj÷ 

 

                                                                                          

                  Z_¨vejx 

 

                                                                         

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                                              

 

 

                                                    

 

 

                                                                                               

                                 

 

 

                                                                

 

 

                                                                      

 

 

নারী ও শিশু পাচার প্রশতদরাদে সমাজশভশিক (community Based) সদচতনতামূলক কম মসূশচ 

 

৯ আপনাদদর জানা মদত নারী ও শিশু পাচার প্রশতদরাদে সমাজশভশিক (community Based) সদচতনতামূলক 

চকান কম মসূশচ গ্রহে করা হদয় শেল শক? 

 

 

১০.                                                                    
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Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖK‡íi cÖfve 

 

                                                         

 

 

   নারী ও শিশু পাচার চরাদে সদচতনতা বৃশি চপদয়দে? 

 

 

১৮.                                                                     

 

 

 ৯  fwel¨‡Z         cÖKí          D‡`¨vM †bqv `iKvi       ?                   

 

 

SWOT we‡kølY 

 

    cÖK‡íi       cÖavb wZbwU mej w`K(strength)           D‡jøL Kiæb : 

 

 

    cÖK‡íi       wZbwU `ye©j w`K  (weakness)           D‡jøL Kiæb : 

 

 

    cÖK‡íi  Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM (opportunity)           D‡jøL Kiæb : 

 

 

    cÖK‡íi  wZbwU SzuwKc~Y© w`K  (threat)            D‡jøL Kiæb : 
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GdwRwWÕ‡Z AskMÖnYKvixM‡Yi Dcw ’̄wZi ZvwjKvt 

 

µwgK 

bs 

bvg I wVKvbv ‡ckv I c`gh©v`v wkÿvMZ 

†hvM¨Zv 

‡gvevBjbs ¯^vÿi 

01.  

 

    

02.  

 

    

03.  

 

    

04.  

 

    

05.  

 

    

06.  

 

    

07.  

 

    

08.  

 

    

09.  

 

    

10.  

 

    

11.  

 

    

12.  

 

    

 

(we. ª̀ t mgRvZxq e¨w³e‡M©i mgš̂‡q GdwRwW (FGD) Ki‡Z n‡e Ges AskMÖnYKvix mvÿvr`vZvi 

Qwe, AwWI I wfwWI Dfqfv‡e aviY Ki‡Z n‡e|) 

 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix t 

¯v̂ÿi t                                           ‡gvevBj t 
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          ” kxl©K      cÖK‡íi      g~j¨vqb mgxÿv 

 

gyL¨ e¨w³e‡M©i (cÖKí mswkøó Kg©KZ©v Rb¨ cÖkœvewj) 

 

                                                        “                                    

                                                                    ” kxl©K cÖKí       

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                          

                          মাদক চচারাচালান এবং নারী ও শিশুদদর পাচার উদেখদ াগ্য ভাদব হ্রাস করার জন্য 

বাংলাদদদির সীমান্ত সুরক্ষা উন্নয়ন করা। এই উদেশ্য বাস্তবায়দনর জন্য  ানবাহন,সরঞ্জাম সরবরাহ এবং প্রশিক্ষদের 

মাধ্যদম সীমাদন্ত চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরাদে শবশজশবদক িশিিালীকরে। প্রকদের এই লক্ষয কতটুকু সফল 

বাস্তবাশয়ত হদয়দে তার প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM                        

                                                               g~j¨vqb mgxÿv         

                                                          cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v 

ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv, cÖKí cwiKíbv I ev Í̄evq‡b ’̄vbxq RbMY I DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY KZUzKz Av‡Q 

Zv wbiæcb Kiv; cÖK‡íi mejw`K (strength), `ye©jw`K (weakness), my‡hvM (opportunity) I SzuwK 

(threat) (SWOT) we‡kølY Ges fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î h‡_vchy³ mycvwik 

cÖ`vb KivB D³ mgxÿvi  D‡Ïk¨| 
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           t................................................................................................... 

mvaviY Z_¨vewjt bvgt ---------------------------------------c`ext----------------------------- 

‡gvevBj t ------------ 

cÖwZóvb t ------------------------------------ †Rjv t --------------------------- wefvM t-------------- 

 

cÖKí MÖn‡Yi aviYv I D‡Ïk¨ 

 

 . cÖK‡íi mKj Kvh©µg c~Y©fv‡e ev¯ÍevwqZ        wK? ‡Kvb Kvh©µg MÖnY Kiv m¤¢e      ? 

 

   wWwcwc-†Z †h fv‡e jÿ¨ w ’̄i wQj †m fv‡e cÖKí D‡Ïk¨¸‡jv AR©b Kiv m¤¢e         wK? bv n‡j KviY wK? 

 

৩            cÖK†íi ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µ‡gi eZ©gvb Ae ’̄v wK? 

 

 

   †gqv` †k‡l Gi Kvh©vewj I iÿYv‡eÿY wKfv‡e     ? 

                                                          

 

 

cÖK   cÖfve 

 

                  পশরবহন ও তথ্য চ াগাদ াগ প্রযুশির চক্ষদে শবশজশব-এর সক্ষমতা বৃশি চক্ষদে চ  অগ্রগশত  

    হদয়দে তার সাশব িক অবস্থা উদেখ করুন। 

 

 

৬. নারী ও শিশু পাচার চরােকদে  শবশজশবর সদস্যদদর  শবশভন্ন শবষদয় সদচতনতামূলক চ  প্রশিক্ষে প্রদান  করা হদয়  

     শেল চসই সকল প্রশিক্ষদের নাম, প্রশিক্ষদের সংখ্যা, প্রশিক্ষোথীর সংখ্যা, প্রশিক্ষক  ইতযাশদ উদেখ করুন। 

 

 

৭. বতিমাদন এই প্রশিক্ষে প্রশিয়া চলমান আদে শক? 

 

 

৮. নারী ও শিশু পাচার প্রশতদরাদে সমাজশভশিক (community Based) সদচতনতামূলক চ  কম িিালা 

(Workshop) গ্রহে করা হদয়শেল চসই কম িসূশচ নাম এবং চকান চকান এলাকায় এই কম িিালা অনুশিত হদয়শেল তা 

উদেখ করুন। 

 

৯.                                                                                 
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 ৩                                                                     

 

                                                             নারী ও শিশু পাচার চরাদে সদচতনতা 

বৃশি চপদয়দে শক? 

 

                                      d‡j     GjvKvq wK wK DcKvi       e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

16.                                                               

 

 

17.                                                                

 

 

                                                   

 

 

                                                   

 

 

                                                                                          

    

 

 

    cÖKí mgvwßi ci           “                                                                  

                                      ”                

 

 

cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

 

      cÖKí e¨e ’̄vcbv Ges Kv‡Ri mej (strength) w`K¸‡jv        D‡jøL Kiæb 

 

 

 ৩.  cÖKí e¨e ’̄vcbv Ges Kv‡Ri ỳe©j (weakness) w`K¸‡jv        D‡jøL Kiæb 
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    cÖKí e¨e ’̄vcbv Ges KvR Dbœq‡b Av‡iv ‡Kvb my‡hvM (opportunity) wQj wKbv e‡j Avcwb g‡b K‡ib?  

 

 

    eZ©gv‡b ‡Kvb ai‡Yi SuywK (threat) w`K¸‡jv        e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 

 

 

 ৬. cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi                   

 

 

 

 ৭  fwel¨ ‡Z                      D‡`¨vM †bqv                          ? 

 

 

 

 

 

g~L¨ e¨w³e‡M©i ¯̂vÿi I mxj (we.`ª. Qwe wbb) 

 

 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------- 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 

 

 

mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-5 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 

 

Impact Evaluation of the Project “Capacity Building of Boarder Guard 

Bangladesh to Curb Women and Child Trafficking”  

 

“সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ ড বাাংলান্তেন্তি এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ” kxl©K সমাপ্ত cÖK‡íi প্রভাব g~j¨vqb mgxÿv 

 

ev¯Íevqb I mgm¨vw` m¤úwK©Z Z_¨vw` I gZvgZ msMÖ‡ni wbwgচে বর্ ডার গার্ ড বাাংলান্তেন্তির পশরচালন্তকর Rb¨ 

cÖkœgvjv 

 

     cwiPvj‡Ki bvg t 

 

c`ex t 

 

‡gvevBj b¤̂i t 

 

cÖKí e¨e ’̄vcbv t 

 
১. Avcwb KZ ZvwiL n‡Z পশরচালক (ইএশম)শিন্তসন্তব `vwq‡Z¡ পালন কন্তর Avস‡Qb? 

 

 

২. c~‡e© Ab¨ চকান চকান cwiPvjK এই প্রকন্তের `vwq‡Z¡ শিন্তলন? AYyMÖnc~e©K Zuvi/ Zuv‡`i bvg I mgqKvj 

D‡jøL Kiæb| 

 

 

৩. wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix এই প্রকন্তে পোয়ন Kiv n‡qশিল? AYyMÖnc~e©K Zuvi/Zuv‡`i bvg 

উন্তেখ করুন। 

 

ক্রশমক নাং কম ডকর্ডা ও কম ডচারী (শর্শপশপ অনুযায়ী) কম ডকর্ডা ও কম ডচারী সাংখ্যা 

(শর্শপশপ অনুযায়ী) 

বাস্তন্তব কম ডকর্ডা ও 

কম ডচারী সাংখ্যা 

(ক) প্রকে ব্যবস্থাপনা অশিস 

১    

২    

৩    

৪    

৫    

৬    

চমাট   

(খ) আঞ্চশলক অশিস 

১    

২    
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৩    

৪    

৫    

চমাট   

সব ডন্তমাট   

 

৪. gvjvgvj (Goods), KvR (Works) I †mev (Services) Gi msMÖn/µq (Procurement)-Gi ‡h    

    KqwU c¨v‡KR গ্রিণ Kiv n‡qwQj, †m¸‡jvi m¤ú~Y©fv‡e সমাপ্ত করা সম্ভব িন্তয়শিল শক?  

 

 

৫. gvjvgvj (Goods), KvR (Works) I †mev (Services) Gi msMÖn/µq অবস্থা উন্তেখ করুন। 

 

 

৬. †UÛvwis cÖwµqvq h_vh_ miKvix wewagvjv wcwcG 2006 Ges wcwcAvi 2008 mwVKfv‡e AbymiY Kiv n‡q   

    শিল wKbv Ges GB cÖwµqvq †Kvb mgm¨vq m¤§yLxb n‡qwQ‡jb wK? 

 

 

৭. মালামাল ক্রয়/সাংগ্রন্তির কাগজপত্র/ েশললাশে সাংগ্রন্তি চরন্তখন্তি শকনা? প্রে ডিন করুন 

 

 

৮. cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖwZK~jZv wK ai‡bi wQj? 

 

 

৯. cÖKíwU Av‡iv fvj I ¸YMZfv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ wKwK D‡`¨vM †bIqv `iKvi শিল? 

 

 

১০.cÖKí ev¯Íevq‡b ‡Kvb Avw_©K I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q শিল wK? 

 

 

১১.cÖK‡íi jÿ¨ AR©‡b eivÏ A_© h‡_ó wQj wK? 

 

 

 

 

১২.cÖK‡íi eivÏK…Z A_© e¨q Kiv m¤¢e n‡qwQj wK? hw` bv n‡q _v‡K, Z‡e †Kb? 
 

 

cÖKচে cÖfve 

 

১৩. এই প্রকন্তের আওর্ায় পরিবহন ও তথ্য য োগোয োগ প্রযুরিি যেযে রবরিরব-এি সেমতো বৃরি যেযে যে অগ্রগরত  

    হযেযে তোি সোরব িক অবস্থো উযেখ করুন। 

 

 

১৪. নোিী ও রিশু পোচোি যিোধকযে  রবরিরবি সদস্যযদি  রবরিন্ন রবষযে সযচতনতোমূলক য  প্ররিেণ প্রদোন  কিো হযে  

     রেল যসই সকল প্ররিেযণি নোম, প্ররিেযণি সংখ্যো, প্ররিেণোর্থীি সংখ্যো, প্ররিেক  ইতযোরদ উযেখ করুন। 
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১৫. বতিমোযন এই প্ররিেণ প্ররিেো চলমোন আযে রক? 

 

 

১৬. নোিী ও রিশু পোচোি প্ররতযিোযধ সমোিরিরিক (community Based) সযচতনতোমূলক য  কম িসূরচ গ্রহণ  
     কিো হযে রেল যসই কম িসূরচ নোম এবং যকোন যকোন এলোকোে এই কম িিোলো অনুরিত হযেরেল তো উযেখ করুন। 

 

 

১৭. বর্ডমান অবস্থায় োশিন্তয় cÖKí বাস্তবায়ন্তনর d‡j প্রকে GjvKvq wK wK DcKvi িন্তয়ন্তি e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

১৮. cÖKí mgvwßi ci আপনার মন্তর্ “সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেি 

এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ” অবস্থা উন্তেখ করূন  

 

 

২১.পূন্তব ডর  তুলনায়  শবশজশবর  টিল বর্ডমান্তন চবন্তিন্তি শকনা? 

 

 

২২.টিন্তলর সময় শবশজশবর সেস্যরা শকশক যন্ত্র ব্যবিার কন্তর থান্তক? 

 

 

২৩.নারী ও  শিশু পাচার চরাে এবাং মােক ও চচারাচালান বন্তের সন্তচর্নর্ামূলক চকান শভশর্ও চেখান্তনা িন্তয়ন্তি শক? 

 

 

২৪.SWOT we‡kølY 

 

(K) cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K(strength) শক শিল র্া D‡jøL Kiæb : 

 (i) 

 (ii) 

 (iii) 

 

(L)   cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K  (weakness) শক শিল র্া D‡jøL Kiæb :  

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

(M)   cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM (opportunity) শক শিল র্া D‡jøL Kiæb : 

(i) 

 (ii) 

 (iii) 
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(N) cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y© w`K (threat) শক শিল র্া D‡jøL Kiæb : 

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

 

২৫. fwel¨ৎ‡Z এ েরন্তনর প্রকে গ্রিন করার D‡`¨vM †bqv যুশিকর্া আন্তি শক র্া উন্তেখ করুন? 

 

 

 

 

 (we.`ª. GKwU Qwe wbb) 

 

 

 

 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 
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DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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Impact Evaluation of the Project “Capacity Building of Boarder Guard 

Bangladesh to Curb Women and Child Trafficking”  

 

“                                                                                              

          ” kxl©K      cÖK‡íi      g~j¨vqb mgxÿv। 

 

‡Km ÷vwWi Rb¨ ‡PKwj÷ 

 

‡Km ÷vwW t DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨ msMÖn Rb¨ †Km ÷vwWR Kiv n‡e 

†hLv‡b cÖKí ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y myweav-Amyweav Ges mvdj¨-e¨_©Zv cÖvavb¨ cv‡e| 

 

01 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t  [mKj DËi`vZvi Rb¨] Z_¨ msMÖnKvixMY ïiæ‡ZB GB Ask c~Y© Ki‡eb 

1.1 DËi`vZvi bvgt  

1.2 wcZvi bvg t                               1.3 gvZvi bvg t                          

1.4 ¯̂vgx/¯¿xi bvg t  

1.5 eqm t 1.6wj½ t 

1.7 ˆeevwnK Ae ’̄v t (‡KvW: 1=weevwnZ, 2=AweevwnZ, 3=weaev, 4= wecZœxK)| 

1.8 MÖvg/ †gŠRv t 1.9 BDwbqb t 

1.10 Dc‡Rjv t 1.11 †Rjv t 

1.13 †gvevBj b¤̂i t                                     1.14 mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t 

1.15 wkÿvMZ †hvM¨Zv t                                            1.16 †ckvwKt:     

1.17 Avcwb AÎ GjvKvq KZ eQi hver emevm K‡ib?  
 

K) ’̄vqx evwm›`v  L) ’̄vbvšÍwiZ-------------- eQi (c~Y© ermi D‡jøL Kiæb) 

1.18 cwiev‡iii m`m¨ msL¨v 

†gvUt   gwnjvt   cyiæl t 

cÖK‡íi mvdj¨ 

K) cÖKíwU                                                                    ? 

L) cÖKí                                                                         

M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb ? 

N) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e©        A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj ?  

O) Avcbvi        DbœwZ‡Z cÖKíwU  wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q? 

 

http://www.imed.gov.bd/
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cÖK‡íi cÖfve mg~n 

K)  GB cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK                Kg©KvÛ M‡o D‡V‡Q? G‡Z cÖK‡íi Ae`vb KZUzK e‡j 

Avcwb g‡b Ki‡Qb? 

 

L) cÖKí ev¯Íevq‡b Avcbvi Rvbv g‡Z                                                     

                                

 

গ) cÖKíwU Avcbvi GjvKvq e¨emv evwY‡R¨ wK cÖfve †d‡j‡Q ? 

cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n 

1.  cÖK‡íi wZbwU mej w`K(strength)     D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

2. cÖK‡íi wZbwU `ye©j w`K(weakness)     D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM(opportunity)     D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

4.  cÖK‡íi wZbwU SzuwK(threat)  c~Y©w`K     D‡jøL Kiæb : 

 

 

 

5. GB cÖKí m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ I mycvwikmg~n wK? we Í̄vwiZ ejyb | 

 

 

 

 

 

 

 

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mdjZvi Qwe Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

AskMÖn‡Yi Rb¨ Avcbv‡K AmsL¨ ab¨ev` 

 

       Z_¨ msMÖnKvixi bvg t                                                            ¯̂vÿi t 

       ‡gvevBj b¤î t                                                                     ZvwiL t 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

 cwiKíbv gš¿Yvjq  

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-5 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 
“সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেন্তি এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবাং 

িশি বৃশিকরণ” kxl©K সমাপ্ত cÖK‡íi প্রভাব g~j¨vqb mgxÿv 
 

wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj/†mev µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

(cÖwZwU c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v Avjv`v †PKwjó e¨envi Kiæb) 

c¨v‡KR- 

 

১ gš¿Yvjq / wefvM :  

2 ev Í̄evqbKvix ms¯’v :  

3 েরপত্র অনুযায়ী কান্তজর নাম   : সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ 

বাাংলান্তেন্তি এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ 

4 `icÎ Abyhvqx কাজের bvg :  

5 বান্তজট অনুযায়ী বরান্তের পশরমাণ (শর্শপশপ/ 

শর্শপশপ) 

:  

6 ক্রয় পশরকল্পনা অনুন্তমােন্তনর তাশরখ :  

7 েরপত্র েশলল প্রস্তুত ও অনুন্তমােন্তনর তাশরখ :  

8 েরপত্র প্রকাশিত পশত্রকাসমূন্তের নাম ও তাশরখ :  

9 েরপত্র শসশপটিইউ-এর ওন্তয়বসাইন্তট চেয়া েন্তয়ন্তে 

শক-না 

:  

10 শসশপটিইউ ও শপর্শিঊশর্ ওন্তয়বসাইন্তট প্রকাশিত 

েওয়ার তাশরখ 

:  

11 েরপত্র শসশপটিইউ–এর ওন্তয়বসাইন্তট প্রকাশিত না 

েন্তয় থাকন্তল তার কারণ 

:  

12 `icÎ weµq প্রথম ZvwiL :  

13 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

14 েরপত্র চখালার তাশরখ ও সময়  :  

15 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v ও নাম  :  

16 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi চমাট সেস্য সাংখ্যা 
েicÎ g~j¨vqb KwgwU গঠন সম্পশকডত তথ্য 

সাংযুি করুন) 

:  

 

17 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v ও নাম  :  

১৮ েরপত্র কশমটিন্তত বশেস ডেস্য কতজন আন্তেন :  

১৯ 

 

`icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL/ZvwiL 
সমূে 

:  
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২০ `icÎ মূল্যায়ন প্রশতন্তবেন োশখন্তলর তাশরখ :  

২১ প্রশতন্তবেন অনুন্তমােন্তনর তাশরখ (প্রশতন্তবেন্তনর  

কশপ সাংযুি করুন) 

:  

  

২২ মূল্যায়ন প্রশতন্তবেন অনুন্তমােনকারী কর্তডপক্ষ ও  

তার শবস্তাশরত শববরণ  

:  

 

২৩ চূড়াে শনব ডাশচত েরপত্র োতার নাম :  

২৪ Notification of Award  প্রোন্তনর তাশরখ :  

২৫ NOA এর সম্মশত প্রোন্তনর তাশরখ  :  

২৬ Pzw³ ¯^v¶‡ii ZvwiL :  

২৭ †gvU Pzw³ g~j¨ :  

২৮ োপ্তশরক প্রাক্কশলত মূল্য :  

২৯ অকৃতকায ড েরপত্র োতান্তের শচঠি প্রোন্তনর তাশরখ :  

৩০ কার্ যাজেশ cÖ`v‡bi ZvwiL :  

৩১ কাজ শুরুর তাশরখ :  

৩২ কাজ সম্পন্ন করার তাশরখ :  

৩৩ কাজ সমাশপ্তর প্রকৃত তাশরখ :  

৩৪ সময় বৃশি েন্তয় থাকন্তল, কতশেন বৃশি করা েন্তয়ন্তে  

(কত শেন এবাং কত তাশরখ) 

:  

৩৫ সময় বৃশি করণ :  

৩৬ বশে ডত সময় অনুযায়ী কাজ সমাশপ্তর তাশরখ :  

৩৭ শুরু েন্তত োবীকৃত ও প্রোনকৃত শবল সম্পকৃডত তথ্য :  

৩৮ বাস্তব অগ্রগশত :  

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

¯̂vÿit 

‡gvevBjt 

 

  mgxÿK  

 

DTCL  

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-5 

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

Impact Evaluation of the Project “Capacity Building of Boarder Guard Bangladesh to Curb Women and Child Trafficking”  
 

“সীমান্তে চচারাচালান, নারী ও শিশু পাচার চরান্তের জন্য বর্ ডার গার্ বাাংলান্তেন্তি এর সাশব ডক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবাং িশি বৃশিকরণ” kxl©K সমাপ্ত cÖK‡íi প্রভাব 
g~j¨vqb mgxÿv 

 

বাস্তব অবস্থা পর্ ডন্তবক্ষণ চচকশলষ্ট 

 

ক্রশমক 

নাং 

র্ানবাহন/সরঞ্জামাশের শববরণ চমাট 

পশরমাণ 

পর্ ডন্তবক্ষণ এলাকায় 

পশরমাণ 

মেব্য (বাস্তব অবস্থা) 

১. শমতসুশবশস পান্তজন্তরা ০২টি   

২. র্ায়হাটস জীপ ০২টি   

৩. শমতসুশবশস মাইন্তক্রাবাস ০৬টি   

৪. র্াবল চকশবন শপকআপ ১২টি   

৫. শসাংন্তগল চকশবন শপকআপ ১০টি   

৬ মটরসাইন্তকল ৪০০টি   

৭. চজনান্তরটর ০২টি   

৮. শপ্রফ্যশিন্তকন্তটর্ বাসস্থান ফ্যাশসশলটি (২০ জন) ১০টি   

৯. শপ্রফ্যশিন্তকন্তটর্ এযাবলুিন ফ্যাশসশলটি ১০টি   
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১০. চরশিজান্তরটর ০৬টি   

১১. শর্শজটাল ফ্ন্তটাকশপয়ার চমশিন ১২টি   

১২. মাশিশমশর্য়া প্রন্তজক্টর ০৬টি   

১৩. এয়ার কশিিনার ০২টি   

১৪. নাইটশভিন বাইন্তনাকুলার ৫০টি   

১৫. শজশপএস ১৬৫টি   

১৬. চর্স্কটপ কশিউটার ২২টি   

১৭. ল্যাপটপ কশিউটার ২৪টি   

১৮. ফ্যাক্ক্স চমশিন ০৭টি   

১৯. চটশলন্তফ্ান চসট (কলার আইশর্) ১০টি   

২০. চটশলন্তফ্ান চসট (স্ট্যািার্) ১০টি   

 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------------------------------ 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------------------------------- 

mgxÿK 

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj) 
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১.                                                   

 

                         ৩০     ০১                ।                               

                             ।                                                       

                                                                                       

           । 

 

   

১. 
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          - -১৩-৩ ০১                                                                ০১  

          - -১৩-                                                 ০১  
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       ০   

 .           
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          - - ৩- ০                                                        ০১  

          - - ৩- ০                                                                ০১  

          - - ৩- ০                                         ,      ০১  

          - - ৩- ০                                                          ০১  

      ০   

৩.       

         - -১১-        ©                                            (           ,    ) ০১  
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 স                                                                    স               

                   ” kxl©K স    cÖK‡íi      g~j¨vqb mgxÿv 

 

K. GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix e¨w³e‡M©i bvg, †ckv I wVKvbvmn †gvevBj b¤̂i 

 

bgybv cÖKí GjvKvq 1wU K‡i 23wU bgybv Dc‡Rjv †_‡K 23wU GdwRwW (FGD) Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ GdwRwWi 

DËi`vZv‡`i bvg, ‡ckv, wVKvbv I †gvevBj b¤^i †`Iqv n‡jv: 

 

এফরিরি-১ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ স াোহাট, গ্রামঃ োনুি কুঠি, ইউরেয়েঃ স াোহাট, উপবিলাঃ ভুরুঙ্গামািী  

সিলাঃ কুরিগ্রাম, রেভাগঃ িংপুি 

 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ িরফকুল ই লাম  ব্যে া ৮ম ০১৭৬১৬৭৭৪৯৮ 

২ সমাঃ িরেউল ই লাম  ব্যে া এ  এ  র  ০১৭২৯৪২৮৭৫৫ 

৩ সমাঃ রমিানুি িহমাে  ব্যে া এ  এ  র  ০১৭৫৩৮০৫২৪৭  

৪ সমাঃ মরিেি িহমাে ব্যে া ৮ম - 

৫ সমাঃ ওোয়দুল ই লাম  ব্যে া এইচ এ  র  ০১৭২৬৫৪৫৩৫৫ 

৬ সমাঃ একিামুল ই লাম ব্যে া এ  এ  র  ০১৭২৬৫৪৫৩৫৫ 

৭ সমাঃ োিমুল ই লাম  ব্যে া এ  এ  র  ০১৫২২৯৫১৮১৩ 

৮ সমাঃ আরিফুল ই লাম  ব্যে া মাস্টা স  ০১৭৬০৫০৭২৫২ 

৯  সমাঃ আলম  ব্যে া ৫ম - 

১০ সমাঃ ছুেহাে ব্যে া এ  এ  র  ০১৭৯৮৮৯৬৯২৭ 

  

এফরিরি-২ 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ িংকুচাইল  ীমান্ত ফাঁিী, গ্রামঃ েেীোোদ, ইউরেয়েঃ িািাপুি 

উপবিলাঃ বুরিচং, সিলাঃ কুরমল্লা, রেভাগঃ চট্টগ্রাম  

 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ িারকল চাকুিী রে রে এ ০১৭৬৫৩১০০৮২ 

২ সমাঃ মাসুদ আলম কৃরি ৫ম ০১৬২১২৫২২৩২১  

৩ সমাঃ হুমায়ুে করেি ড্রাইভাি ৫ম ০১৭৩১৬৩৪৬৩৪ 

৪ সমাঃ রুবেল রময়া ব্যাে া ৫ম ০১৭৪১৪০৬০৯৫ 

৫ সমাঃ ফারুক সহাব ে রদেমজুি ৫ম ০১৭৩৩৩১৪২৪৭ 

৬ সমাঃ করেি সহাব ে কৃরি আই এ ০১৭১৩৩৭০৪৩৬  

৭ সমাঃ আব্দুল োিী কৃরি এ  এ  র  ০১৭২২৭৩২৮১৭ 

৮ সমাঃ আলমগীি সহাব ে কৃরি দিম সেণী ০১৭৫৭৪৬৪৬০৫ 

৯ সমাঃ অরহদুি িহমাে কৃরি ৫ম ০১৮৩৪৪৬১৭৩ 

১০ সমাঃ আরমি সহাব ে কৃরি ৫ম - 
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এফরিরি ৩ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ স াবহল রময়াি সদাকাবেি  ামবে, কালী ঘাট রেওরপ, গ্রামঃরেলা  ছিা,  

ইউরেয়েঃ ৮ েং কালী ঘাট, উপবিলাঃ শ্রীমঙ্গল, সিলাঃ সমৌলভীোিাি, রেভাগঃ র বলট  

 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ শ্রী রদলীপ কুমাি েরমক ৮ম ০১৭৩০৬৩৮৫৬২ 

২ সমাঃ সতাফাবয়ল  েরমক ২য় -  

৩ সমাঃ  ারফয়া সেগম  েরমক ৫ম - 

৪ শ্রী পঞ্চমী  েরমক ২য় - 

৫ সমাঃ স াবহল রময়া  েরমক ৫ম ০১৭৩৬৮০৯৬৫৯ 

৬ সমাছঃ িাহাোছ েরমক ২য় ০১৭৩৬৮০৯৬৫৯ 

৭ সমাঃ িরফদুল ই লাম  েরমক ৫ম ০১৭০০৬০০০৬৯ 

৮ অরমত সমািং  েরমক ৩য় ০১৩০৯০৩৬৫৮৭ 

৯  রিে রিরচল  ছাত্র  এ  এ  র   ০১৩০২৭০৪৬৬৮ 

১০ শ্রী িতে তাঁরত  েরমক ৪র্ স ০১৭৬২৫১৮০৯১ 

 

এফরিরি-৪ 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ োলুগাও  ঃ প্াঃ রেঃ, গ্রামঃ িানুয়া, ইউরেয়েঃ িানুয়া কামালপুি  

উপবিলাঃ েকিীগি, সিলাঃ িামালপুি, রেভাগঃ ময়মের ংহ 

 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ ইউসুফ আলী ব্যাে া এ  এ  র  ০১১৭১২১০৪৯৫৬ 

২ সতাফাজ্জল ব্যাে া ১০ম ০১৭৩৩৬০১১০৪ 

৩ সমাকাি সহাব ে ব্যাে া রে এ  র  ০১৭১২৪৭৩৮১৫ 

৪ ই মাইল সহাব ে ব্যাে া ৫ম ০১৭৩৬৪৬৮৮৩২ 

৫ রিল্লুি িহমাে ব্যাে া এইচ এ  র  ০১৭৯৯৭২২৯৯৬ 

৬ সমাঃ আঃ োবিক ব্যাে া ৭ম ০১৭৪৬৪৩৬৭১০ 

৭ সমাঃ মামুে ব্যাে া রে রে এ  ০১৭০৫৩৭৫৭৪১ 

৮ সমাঃ িামাে সহাব ে ব্যাে া অো স ০১৭১৫০২২২০৩ 

৯ সমাঃ িাবিদুল িহমাে ব্যাে া এইচ এ  র  ০১৭১৩৫৮২৭৯২ 

১০ িাহারঙ্গি আলম ব্যাে া ৮ম ০১৭৩৫৪৮৪০১২ 

 

এফরিরি-৫ 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ চাি ঘাট োবু পািা, গ্রামঃ োবু পািা, ইউরেয়েঃ সপৌি ভা ৬ েংওয়াি স  

উপবিলাঃচাি ঘাট, সিলাঃ িািিাহী, রেভাগঃ িািিাহী  
 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ  াইফুল   ব্যাে া  - ০১৭৩১৩২৬৯৪৩ 

২ ইব্রারহম  েরমক  - ০১৭৬৭০১২৮৮২ 

৩ সমাঃ িবয়ি উরিে  কৃরি  ৯ম ০১৭১৭২৬৯২১০ 

৪ মুিতুি হা াে  ছাত্র এইচ এ  র   ০১৭৮৮৪৪৬৪৩১ 

৫ আলারমে ব্যাে া ৫ম ০১৭৬২০২৯৭৭২ 

৬ সমাঃ হারুে  ব্যাে া এ  এ  র   ০১৭৩৭২৫৮৯৯২ 

৭ সমাঃ িরলে  ব্যাে া ৮ম  ০১৭৮১৩২৬৯৪৩ 

৮ সমাঃ ই িাইল  কৃরি ৭ম  ০১৭৮৪০৯৫০৭২ 
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৯ সমাঃ িারহদুল  েরমক রে এ  ০১৭৭২৬৫৫২২৭ 

১০ সমাঃ তুিাি আলী  িািরমস্ত্রী  ৯ম  ০১৭৮৬০৬৬০৯২ 

 

এফরিরি-৬ 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ কামাি খারল োিাি, গ্রামঃ েিই কারি, ইউরেয়েঃ কুল্লাগি, উপবিলাঃ দূগ সাপুি  

সিলাঃ সেত্রবকাো, রেভাগঃ ময়মের ংহ 
   

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ মাহাবুে হা াে ব্যে া ১০ম ০১৭১৪৯২০৩২০ 

২ রেিয় তাজ্জু ব্যে া এইচ এ  র  ০১৯৬১৫৫০৫৭ 

৩ সমাঃ িরফকুল ই লাম ব্যে া ৯ম ০১৯১৪১৪৯১৪৯ 

৪ আঃ কুদ্দু  ব্যে া ৮ম ০১৯১০২২৮৭৮০ 

৫ সমাঃ রেল্লাল খা ব্যে া ৮ম ০১৯৩৩৮১২০২০ 

৬ ইব্রারহম ব্যে া ৫ম ০১৯৯১০০৯০৯৫ 

৭ িারমম ব্যে া ৪র্ স ০১৯৭২৮৪০৩০১ 

৮ রিপে  িকাি ব্যে া ৯ম ০১৯৬৭২৯৬১৬১ 

৯ কামরুজ্জামাে ব্যে া ৮ম ০১৯৮৩৫৭১৩৩৩ 

১০ তনুবয়ল ব্যে া ৮ম ০১৯৮৮৫৮৮৬২০ 

 

এফরিরি-৭ 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ িরফকুবলি চাবয়ি সদাকাে, েস্তােি  ীমান্ত ফারি, গ্রামঃ মরহিবতাি, 

ইউরেয়েঃআলমপুি, উপবিলাঃ িামিহাট, সিলাঃ েওগাঁ, রেভাগঃ িািিাহী 
  

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ সমাতাহাি কৃরি এইচ এ  র  ০১৭১৮২৩৫৩৫২ 

২ আবু মুছা ছাত্র স্নাতক ০১৭১৪৩০১৫৬১ 

৩ আঃ করিম কৃরি ৬ষ্ঠ ০১৭৫০৭২৪৯৬৬ 

৪ শ্রী আমুল কুমাি কৃরি ১০ম ০১৩১০৩২৩৩৯৫ 

৫ আি ছামাদ সিখ েরমক ৮ম - 

৬ সিবেকা সুলতাো গৃরহেী ৫ম ০১৭১৯১৬২০৪৬ 

৭ শ্রী গীতািােী কৃরি ৮ম - 

৮ িরিদ কৃরি ৩য় ০১৩০১৪৪৫০২৪ 

৯ রফিি সহাব ে ভযাে চালক ৫ম ০১৭২৭৯৭০৩২৯ 

১০ শ্রী সূ স মরে গৃরহেী এ  এ  র  ০১৭৭৮৯৩১৪৮১ 

 

এফরিরি-৮ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ িাবমাি হাট প্াঃ রেদ্যালয়, গ্রামঃ িাবমাি হাট, ইউরেয়েঃ িাবমাি  

উপবিলাঃ আবটায়ািী, সিলাঃ পঞ্চগি, রেভাগঃ িংপুি  

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ নূি আলম কৃরি ৫ম - 

২ সমাঃ ছালাম কৃরি রে এ ০১৮৭৯৯৯১২১৫ 

৩ সমাঃ িরফকুল কৃরি রেিক্ষি - 

৪ আলারমে কৃরি ৫ম ০১৭৬২০২৯৭৭২ 

৫ সমাঃ িবয়ি উরিে  কৃরি   ০১৭১৭২৬৯২১০ 

৬ আমিাদ আলী কৃরি ৮ম ০১৭৬৭১৩৩১৯০ 
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৭ ই মাইল সহাব ে কৃরি ৫ম ০১৭৩৬৪৬৮৮৩২ 

৮ িাহীে  িকাি কৃরি ৫ম - 

৯ সমাঃ রিয়াজুল কৃরি রে এ ০১৭২৩৯৯৪২০৪ 

১০ সমাঃ িরফকুল কৃরি ৫ম - 

 

এফরিরি-৯ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ কাউ াি আলীি সদাকাবে, আটািপািা, গ্রামঃ উত্তি সগাপালপুি, ইউরেয়েঃ োগিাো  

উপবিলাঃ পাঁচরেরে, সিলাঃ িয়পুিহাট, রেভাগঃ িংপুি   

 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ ছাবোয়াি সহাব ে সমম্বাি ইউ রপ ৮ম ০১৯২০০৬৮২৪ 

২ সমাঃ সগালাম সমাস্তফা কৃরি ৮ম ০১৯৮২১৫৩৮১১ 

৩ সমাঃ এমদাদুল হক ব্যাে া ৩য় ০১৯৩০৯২৯০৫৪ 

৪ সমাছাঃ োরছমা গৃরহেী ৫ম - 

৫ সমাঃ আইনুল ই লাম ব্যাে া ৭ম ০১৯২৮৯৪৮১৩৬ 

৬ সমাছাঃ সমাকর দা মুরদবদাকাে ৫ম ০১৯৮৩৩৭৩৭০৮ 

৭ সমাঃ আক্কা  ব্যাে া ৪র্ স - 

৮ ছাবোয়াি সহাব ে ভযাে চালক ৫ম ০১৯৪৩৬৫৩৬৫৭ 

৯ সমাঃ েিরুল ই লাম ভযাে চালক ৩য় ০১৯৩৭১৮৫৩৭৬ 

১০ সমাঃ িহুরুল ব্যাে া ৯ম ০১৪০৮৪৪৩৩৮৩ 

 

এফরিরি-১০ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ গুচ্ছগ্রাম োিাি, গ্রামঃ গুচ্ছ গ্রাম, উপবিলাঃ পাটগ্রাম, সিলাঃ লালমরেিহাট  
 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ আলী সহাব ে কৃরি ৫ম ০১৭৯৯৭২২৯৯৬ 

২ সমাঃ আইনুল হক কৃরি ৫ম ০১৭২২৭৩২৮১৭ 

৩ আব্দুি  ালাম কৃরি ৫ম ০১৭০৫৩৭৫৭৪১ 

৪ িরফকুল ই লাম কৃরি ৫ম - 

৫ আ িাফুল ই লাম কৃরি এ  এ  র  ০১৭১৩৩৭০৪৩৬  

৬ রমেহাজুল ই লাম কৃরি ৫ম - 

৭ সমাঃ িরফক কৃরি ৫ম ০১৭৫৭৪৬৪৬০৫ 

৮ সমাঃ স াবহল কৃরি ৭ম ০১৭০৫৩৭৫৭৪১ 

৯ আঃ মারিত কৃরি ৫ম - 

১০ আকেি আলী কৃরি ৫ম ০১৭৪৬৪৩৬৭১০ 

 

এফরিরি- ১১ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ উত্তি ভারদয়ালী োিাি, ইউরপ  দস্যি অরফ ,কলাবিায়া,  াতক্ষীিা 
 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১                    স স স ০১৭৪০৯৮৬৫৪১ 

২                      স স স ০১৭৪৮০৭৮০৯৪ 

৩                    স স স ০১৭৫৭৮৪৭৭০৭ 

৪               ৫       - 

৫                ৫       - 
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৬       স      ৫       - 

৭       স      ৪থ      - 

৮             ৪থ      ০১৭৬৪৫৪৬২৭৪ 

৯              ৫       ০১৭৪২৪৫৭৯৭৩ 

১০                  ৫       ০১৭৮৬৭৫৭৭৫৬ 

এফরিরি- ১২ 
 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ োিীিপািা রেওরপ, সটকোফ,        , 
 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১          স           ০১৯২৮০৭২৫৮৯ 

২                 ০১৮৬৮৫৮৬৯৬১ 

৩                   ০১৮২৮৯০৫২৬০ 

৪                  ০১৯৬৯২৩১৬১৯ 

৫                   ০১৮৮১০৮১৮৬২ 

৬            স    ০১৮১৪৩১০০৯৬ 

৭            স    ০১৯২৬৬১৪১৯৭ 

৮      স           স    ০১৮৫৭১০৮৮৩২ 

৯               স   স    ০১৯২৪৪৩৯১৩৪ 

১০                স      ০১৭১২৩৫৩১৮৬ 

১১           স      ০১৯৬৯৬৫৫৯৮১ 

১২        স        স    ০১৯৮৮৭৪০৯০৫ 

 

এফরিরি -১৩ 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃেীলডুমি ব্যটারলয়ে ১৭ রেরিরে, উত্তি  ককখালী সকাম্পারে  দবি, শ্যামেগি,  াতক্ষীিা 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১  স           স           স স স ০১৩০৫০৩০৩৩০ 

২                      ৫       ০১৯৪০৩৬৭০৫১ 

৩ স      স            ৫       ০১৩০৭৬৪৭৯৭৩ 

৪                                 ০১৭১০৮৬১৯৬৮ 

৫                      স স স - 

৬                            ০১৭২০২৯৬২৭৭ 

৭                      স স স ০১৯৯৪৬১৯৮৯৬ 

৮                           ০১৯৮৮৫৩০৮৩২ 

৯                 ৫      ০১৯৭৫২১৭৮৭৪ 

১০                    ৫      ০১৯৬৪১৬৬৫০ 

১১                       স স স ০১৯৯৬০০৭৬৭২ 

১২                       স স স ০১৯৪৯২৪৩৮৩৪ 

 

এফরিরি -১৪ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ িয়্েগি  িকািী প্: রে: দি সো সপৌি ভা, দামুিহুদা, চুয়ািাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা ব্যাটারলয়ে ৬ 

রেরিরে 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১                           স স      ০১৯১২১৯৪৮১৩ 

২        স                   স স স,     স ০১৭১২০১১৫৪৬ 
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৩    স                          ০১৯১৬৭০৪৯৬১ 

৪   স                    স স ,       ০১৭১১৩৯৩৭৫ 

৫                            স স ,       ০১৭১২২৩৭৫৯৪ 

৬         স                স স      ০১৯১১৬৪০১০৭ 

৭       স      স                 স স ০১৭২৫৭০২১৩২ 

৮                            ০১৯১৩২৪৭৮৪৭ 

৯    স                     স স ০১৭৪৬৯০৯৭৮৪ 

১০         স                 স স ০১৯২০৫০৯৯৫৯ 

 

এফরিরি-১৫ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ         স                  ,         
 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১           স      স       ০১৮৮৯৮৫১১৯৪ 

২                         ০১৭৬৪৪৫৩৬৮৫ 

৩                  স           ০১৭৭১৮২৩২২০ 

৪                      ০১৭৩৯৩৩২০৫১ 

৫                            ০১৭২৪৭৬০৬৩৮ 

৬                     ০১৭৩৯৮৫১৫৮ 

৭               স   স     ০১৮৫৬৪৫৩৫৭৩ 

৮              স     স     ০১৭৩১৬৮৮৬৩৫ 

৯              স     ০১৭৩৮৬২৬৭৮৮ 

১০              স     স    ০১৮৭১১১৯৬১০ 

১১                 স     ০১৭৫৭২৮৪৬৭৭ 

১২          স       স     ০১৭৫০১৯৬৯৫৫ 

 

এফরিরি-১৬ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ           ,         
 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১               স       ০১৭৩৫৬৮১২৩৪ 

২                  ০১৮১৫০৭৫৫৯২ 

৩               স             ০১৭২২৮৩৫৩৫১ 

৪                           ০১৭২৪০০১৪৩০ 

৫             স     ০১৯৮২০০৪৬২০ 

৬            থ  স     ০১৭০৩০৫৯০৩২ 

৭                  স   স     ০১৭৬৭২৯১৩২০ 

৮                স     ০১৭১৬১০০৫৬৮ 

৯              স   স     ০১৭৪৮৪৪২৬৩৯ 

১০                  স     ০১৭৪৩৩১১৩৯৯ 

১১                   স   স     ০১৩১৭৮৬৬৫৪৯ 

১২                       স     ০১৮৪৩৩৬১৩৬৭ 
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এফরিরি-১৭ 
 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ সটকোফ রেওরপ, সিটিঘাট, সটকোফ 
 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১             স       ০১৭১৪৪৫৭৮৯৩ 

২       স       ০১৭৩৯৭৮৩৪২৭ 

৩         স       ০১৭১৬৩৮৩৫৫১ 

৪                 ০১৭৭১১১৬৫৩৩ 

৫ স             স          ০১৯২৫৭৩৭০৪৯ 

৬  স           স     ০১৪০২৭১১৭৩৯ 

৭         স     স     ০১৮৬১৫৪৯৭৮৪ 

৮         স     স     ০১৭০৫৮০৪৮৭৮ 

৯            স     ০১৭৬৫৮৯০১৭০ 

১০                স     ০১৯৩০৭৯১৯৪৫ 

 

এফরিরি-১৮ 
 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ মহামরে  ীমান্তফারি, িামগি, খাগিাছরি। 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১                স                  ০১৭৩৬৩০২৫৯৭ 

২                           ০১৮৩৬২২৩৭৮৭ 

৩             স   স     ০১৯৮২০০৪৬২০ 

৪               স     ০১৭২২৮৩৫৩৫১ 

৫           স     ০১৭৩৮৬২৬৭৮৮ 

৬             স             ০১৯২৫৭৩৭০৪৯ 

৭  স      স               ০১৭৫০১৯৬৯৫৫ 

 

এফরিরি-১৯ 
 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ োগাে োিাি, িামগি, খাগিাছরি 
 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১                       ০১৮৪৪০১৪৩৫৯ 

২           স             ০১৮৭২০৯৫৮১১ 

৩                স        ০১৮৫২৮৭৮২১২ 

৪              স             ০১৭১৮৬৩০৯৮৫ 

৫           স     ০১৮৮৭৭৮০৮৬৪ 

৬             স     স     ০১৭৪০২৫৩৭২৩ 

৭                স     ০১৮৮৪০৯৩৪৪৯ 

৮              স   স     ০১৮৪৯৭১১৬৬৭ 

 

এফরিরি-২০ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ িঘুোর্পুি রেওরপ, িাি সা,  বিাহি 

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১                     ০১৭৪৭৪৮৮৩১৪ 

২                     ০১৭৩৬৩০৩৮৩০ 
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৩               স           ০১৯৩৩৮৯২৯১৪ 

৪               স      স     ০১৭২৪৭০১১২৪ 

৫            - -        স     ০১৭৩৭৫৬৪৫৭৪ 

৬                স     ০১৭৭৮৬৯৬৯৯ 

৭               স  স              ০১৭৬৯৬০৪১১৪ 

 

এফরিরি-২১ 

 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ িাহফরিরদি মাবেি পািা  িকািী প্ার্রমক রেদ্যালয়, সটকোফ,         

ক্ররমক েং োম সপিা সমাোইল 

১                     ০১৮২৬৫০০৫২০ 

২          স           ০১৮২৬৩০৭৪২৯ 

৩        স               ০১৮৬০৬২৬৮৬০ 

৪            স                ০১৮১৮৯২০৬১৬ 

৫                   ০১৮১৭৭৫২১০৭ 

৬                  ০১৮৭৭২৩৩৭৩৭ 

 

এফরিরি-২২ 
 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ সগাপীোর্পুি, উপবিলাঃ ক ো, সিলাঃ রে-োরিয়া 
 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ সমাঃ িারকল চাকুিী রে রে এ ০১৭৬৫৩১০০৮২ 

২ সমাঃ মাসুদ আলম কৃরি ৫ম ০১৬২১২৫২২৩২১  

৩ স      স            ৫       ০১৩০৭৬৪৭৯৭৩ 

৪                                 ০১৭১০৮৬১৯৬৮ 

৫ সমাঃ ফারুক সহাব ে রদেমজুি ৫ম ০১৭৩৩৩১৪২৪৭ 

৬ সমাঃ িরফক কৃরি ৫ম ০১৭৫৭৪৬৪৬০৫ 

৭ সমাঃ স াবহল কৃরি ৭ম ০১৭০৫৩৭৫৭৪১ 

৮ সমাঃ আলমগীি সহাব ে কৃরি দিম সেণী ০১৭৫৭৪৬৪৬০৫ 

৯ সমাঃ অরহদুি িহমাে কৃরি ৫ম ০১৮৩৪৪৬১৭৩ 

১০ সমাঃ আরমি সহাব ে কৃরি ৫ম - 

     

এফরিরি-২৩ 
 

এফরিরি অরিবেিবেি স্থােঃ োবচাল গ্রাম, উপবিলাঃ আখাউিা, সিলাঃ রে-োরিয়া 
 

ক্ররমক েং োম সপিা রিক্ষাগত স াগ্যতা সমাোইল 

১ ইব্রারহম ব্যে া ৫ম ০১৯৯১০০৯০৯৫ 

২ িারমম ব্যে া ৪র্ স ০১৯৭২৮৪০৩০১ 

৩ সমাঃ স াবহল কৃরি ৭ম ০১৭০৫৩৭৫৭৪১ 

৪ আঃ মারিত কৃরি ৫ম - 

৫ আকেি আলী কৃরি ৫ম ০১৭৪৬৪৩৬৭১০ 

৬ সমাঃ িরফক কৃরি ৫ম ০১৭৫৭৪৬৪৬০৫ 

৭ সমাঃ স াবহল রময়া  েরমক ৫ম ০১৭৩৬৮০৯৬৫৯ 

৮ সমাছঃ িাহাোছ েরমক ২য় ০১৭৩৬৮০৯৬৫৯ 

৯ সমাঃ িরফদুল ই লাম  েরমক ৫ম ০১৭০০৬০০০৬৯ 
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L. mgxÿvq AšÍfz©³ cÖwkÿY cÖvß wewRwe m`m¨‡`i bv‡gi ZvwjKv 

 

                                   ,                                                   স 

স                  ।     স          ৬                             থ          ।         , 

      ’             ৫                   স         ।                      ৩              

                 স                                     ।                               

                 ’  স      স  থ                     ,                                  ’  

স                   ।                                                 স            

                    

 

e¨vUvwjq‡bi/GjvKvi bvg  ‡Rjvi bvg cÖwkÿY cÖvß wewRwe 

m`m¨‡`i bvg 

c`ex~ ‡gvevBj bs 

১১                           স                  ০১৮১৮৪৫১৯৩২ 

                         স               স      ০১৬১৬৮১৪১৫১ 

                             স            ০১৭৬৯৬০২১১১ 

                                

                                 স                  ০১৭১৬৬২৯০৫৪ 

                   স                   ০১৭৬৯৬০৩৩৩০ 

       স            -                              ০১৭৬৯৬০৩৬৪৩ 

       স            -                  স              স     ০১৮৩৫৩২৭০৫৭ 

                                        স      স           ০১৭৩৪২৪৬১২০ 

                    

           ১৪         

                    স                 ০১৭৬৯৬১২১৪১ 

                  ১৪ 

        

        স            স                  ০১৭৬৯৬০২১৩১ 

                                    স                 ০১৭৬৯৬১২৩২৭ 

২০                         থ        স              ০১৭৬৯৬১২২৩৪ 

               ৫১                   স       স                 স       ০১৭৬৯৬১২৪২০ 
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Terms of Reference 

 
Impact Evaluation of the project “Capacity Building of Boarder Guard Bangladesh to 

Curb Women and Child Trafficking (2nd Revised)’’ 

 
1. Background: 

 
Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) under the Ministry 

of Planning performs in-depth monitoring of few selected important ongoing 

projects under Annual Development Programme (ADP) each year. Like all other 

previous year, in the current fiscal year 2019-20, IMED has selected 24 

completed important projects to undertake Impact Evaluation. Like all other 

Monitoring & Evaluation Sectors (M&E Sector) Monitoring & Evaluation 

Sector-5 of IMED has been assigned to perform in-depth monitoring of 3 

completed projects. 1(One) of those projects is sponsored by Security Service 

Division. The completed project titled ‘Capacity Building of Boarder Guard 

Bangladesh to Curb Women and Child Trafficking (2nd Revised)’  is one of the 

selected projects for impact evaluation under revenue budget in FY 2019-20 

(Project Brief is attached in Annexure-1). It will support the development of 

IMED as an central organization entrusted with monitoring of the development 

projects in public sector, line Ministry/Division (Ministry of Home/ Security 

Service Division) and the Agency (Boarder Guard Bangladesh) responsible for 

implementation of the Project in the field of monitoring of the project. 

 

2. Objective of the Assignment: 

The objective of this assignment is to recruit a leading consulting firm to monitor 

the project in all aspects in collaboration with project personnel and all possible 

stakeholders. The outcome of the proposed study would allow the sponsoring 

Ministry/Division and Agency to implement the recommendations made by 

Consultants in order to move the project in right track. The main specific 

objectives of the assignment are the following: 

2.1 Review to check whether the activities are conducted in accordance with the 

approved DPP/RDPP; 

2.2 Review and analysis of the project activities to assess whether they can achieve 

the objective of the project; 

2.3 Make recommendation for the sponsoring Ministry/Division and implementing 

Agency in achieving the objectives of the project. 
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3. Responsibilities of the consultant: 
 

3.1 Will review all documents related to the project including DPP/RDPP, all 

meeting decisions about the project and any other references mentioned in the 

project, basis of all price estimate etc.; also review the project background, 

objectives, approval/revision, funding etc. 

3.2 Will collect information related to physical and financial target, physical and 

financial progress of all components/activities and present those through 

tables/charts; 

3.3 Will review the project implementation progress in consistence will DPP time 

bound Physical and financial target. 

3.4 Will review and analyze all procurement of goods, works and services under the 

project and examine whether they are accomplished in accordance with the 

procurement laws and regulations (PPA 2006 and PPR 2008); 

3.5 Review/analyze and comment whether procuring entity followed the conditions 

mentioned in the agreement/BOQ/specification and fulfilled them, also whether 

proper test/inspection done during the procurement of works/goods/services; 

3.6 Will review the procurement plan of the DPP/RDPP, the Annual Procurement 

Plan approved by the HOPE and actual procurement status to analyze whether the 

procurement followed the approved procurement plan; 

3.7 Will review and analyze the problems related to implementation of the project, 

such as delays in financing, delays in procurement of goods, works and services, 

quality of project management and extension of project duration and cost, and any 

other aspects of the project; 

3.8 Review and analyze the information related to project revision, fund allocation, 

fund release, payment etc. of the project; 

3.9 Will analyze the performances of project personnel including Project Director in 

implementing the project activity; 

3.10 Will visit at least 2 but not more than 3 districts from each division; a total of 22 

Upazilla/project locations including all ongoing project locations; 

3.11 Will find out the reasons for delay (if any) in implementing the project activity; 

3.12 Will review all the progress reports produced by the project authority during 

implementation of the project; 

3.13 Will review the progress of the activities of the project and analyze whether the 

activities are compatible with the objectives of the project and provide feedback; 

3.14 Will review and analyses whether the project activities are adequate to meet the 

objective of the project; 

3.15 Will conduct SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunities and Threat) of 

the project and provide appropriate recommendations to overcome weaknesses 

and challenges (if any); 

3.16 To review and analyze libratory test result of all civil works and construction 

material testing. 

3.17 Will make exit plan of the project for the sustainability and smooth operation 

after implementation of the project; 

3.18 Will make suitable recommendations for successful implementation of the project 

3.19 Any other task, related to the project, assigned by the Procuring Agency (IMED). 
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4. Qualification of the consultant firm and personnel: 

A) CONSULTING 

FIRM Educational 

Qualification: N/A 
Experience: At least 1 (One) year working experience in relevant field & 
Should have experience in conducting Impact Evaluation study. 

B) TEAM 
i) Team Leader 
a) Qualification: 

o Master degree in Social Sciences/Masters in Law; 
o Ph.D in Civil Engineering will be given preference 

 
b) Experience: 
• At least 10 years of experience in relevant field; 

• Should have experience in conducting research, Project Monitoring & Impact 

Evaluation studies. At least 3 publications in project Impact Evaluation. 

• Must have knowledge on research methodology, sampling design, questionnaire 

preparation and statistical analysis and report writing; 
• Must have knowledge on the PPA 2006 and PPR 2008; 
• Report Presentation Capacity. 

 
ii) Socio Economic Expert 

a) Qualification: 
o Master in Project Management/ Any other fields. 
o Ph.D in Civil Engineering will be given preference 

 

b) Experience: 
o At least 07 years of experience in relevant field 
o Should have experience in conducting research, Project Monitoring & Impact 

Evaluation studies. At least 3 publications on Project Impact Evaluation; 

o Must have knowledge on research methodology, sampling design, 
questionnaire preparation and statistical analysis and report writing. 

 

iii) Data Management Specialist 
a) Qualification: 

o Master’s degree in Statistics/Related field ; 
b) Experience: 

At least 5 years’ Experience in survey/research and data management activities in 

relevant field. Experience in using various statistical software packages (SPSS, 

regression Analysis etc) Working experience at least 3 (three) number of Project 

monitoring and evaluation studies.  
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5. Output of the consultant and schedule: 

 
Sl. 

No. 

Name of the Report Schedule 

1) Inception Report for Technical Committee Within 10 days after the signing of 

contract 

2) Inception Report (Revise/Recast if any) 

for Steering Committee 

Within 12 days after the signing of 

contract 

3) Inception Report (Revise/Recast if any) 

for Approval 

Within 15 days after the signing of 

contract 

4) 1st Draft Report for Technical Committee Within 75 days after the signing of 

contract 

5) 1st Draft Report (Revise/Recast if any) for 

Steering Committee 

Within 85 days after the signing of 

contract 

6) 1st Draft Report (Final) for Approval Within 90 days after the signing of 

contract 

7) 2nd Draft Report for Workshop Within 95 days after the signing of 

contract 

8) Draft Final Report (Bengali & English) 

for Technical Committee 

Within 100 days after the signing of 

contract 

9) Draft   Final   Report (Bengali   &   

English) (Revise/Recast if any) for 

Steering Committee 

Within 105 days after the signing of 

contract 

10) Draft Final Report (Bengali & English) 

(Revise/Recast if any) for Approval 

Within 110 days after the signing of 

contract 

11) Final Report (40 copies in Bengali & 20 

copies in English) 

115 days after the signing of contract 

 

6. The Client will provide the following inputs and facilities: 

 

a) Development Project Proposal (DPP/RDPP); 

b) Progress report of the project prepared by the Ministries/Departments/Agencies, 

c) The client will facilitate the consultant activities like data collection, 

meeting/seminar arrangement and other arrangement related to the proposed 

assignment. 
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