
 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তফষয়ক ভন্ত্রণালয়য়র অওতায় ২০১৫-১৬ থ থফছয়রর এক্তিক্তভুি সভাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রক্ততয়ফদয়নর ওর 

ভন্ত্রণালয়/ক্তফবাগ ক্তবক্তিক সারসংয়ে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণালয়/ 

ক্তফবায়গর নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকের ধরণ মূল সভয় ও ব্যয়য়র তুলনায় 

ক্তফক্তনয়য়াগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাক্তরগরী 

সহায়তা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেক্তিক্তসএপ 

ভুি 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভয় ও ব্যয় 

উবয়আ 

ক্ততক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভয় 

ক্ততক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সভয় 

ক্ততক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সফ থক্তনম্ন-

সয়ফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ক্ততক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ক্ততক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সফ থক্তনম্ন-

সয়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 মুক্তিযুদ্ধ ক্তফষয়ক 

ভন্ত্রণালয় 
১ টি ১ - - - ১ 

৩ বছর 

(১০০%) 

- 

 
- 

 

০১। সভাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ০১টি। 

০২। সভাপ্ত প্রকয়ের ব্যয় ও মভয়াদ বৃক্তদ্ধর কারণঃ 

ক্র নং প্রওল্পেয নাভ 
প্রওৃত ফযয় 
(রক্ষ টাওা) 

প্রওৃত মভয়াদওার মভয়াদ ফৃদ্ধিয ওাযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. ‘‘ভুদ্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধতস্তম্ভ 

দ্ধনভমাণ (ংল্পাদ্ধধত) ’’ 
প্রওে 

 ২২৯৬.৮৫ 
 

জরুাআ, ২০১০- 
জনু, ২০১৬ 

ভূর নুল্পভাদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধ ’মত ন্তবুমি মদল্পয ২৭দ্ধট মজরায 

৩৫দ্ধট উল্পজরায ৩৫দ্ধট স্থাল্পনয দ্ধযফল্পতম মদল্পয ৩৫দ্ধট 
মজরায ৬৫দ্ধট উল্পজরায ৬৫দ্ধট স্থাল্পন স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ 
থমাৎ নতনু ৮দ্ধট মজরা এফং ৩০দ্ধট দ্ধতদ্ধযি স্থান ন্তবুমি 
কযায কাযণে প্রকণেয মভয়াদ ফৃদ্ধি ণয়ণে 

 

০৩।  সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাক্তরশঃ 

ক্রঃনং ভস্যা ক্রঃনং সুাদ্ধয 

৩.১  ভূর দ্ধিদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকেদ্ধি প্রথভ ০৩ (দ্ধিন) 
ফেণয ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকণরও প্রকেদ্ধি 
ভাপ্ত কযণি ০৬ (েয়) ফেয ভয় দ্ধিফাদ্ধি 
ণয়ণে। 

৩.১ ভূর দ্ধিদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকেদ্ধি প্রথভ ০৩ (দ্ধিন) ফেণয ম্পন্ন 
ওয়ায কথা থাকণরও প্রকেদ্ধি ভাপ্ত কযণি ০৬ (েয়) ফেয 
ভয় দ্ধিফাদ্ধি ণয়ণে। বদ্ধফষ্য মি প্রকে প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ণনয 
ভয় দ্ধধকিয িকক ও দযূ -দদৃ্ধিম্পন্ন বূদ্ধভকা ারন কযণি 
ণফ, মাণি কণয এি মফদ্ধ িাআভ ও ওবায যান (১০০%) না য়; 

৩.২ মকান মকান স্মদৃ্ধিস্তম্ভভূণ দ্ধনযাত্তায স্বাণথক মকান  
দ্ধনযাত্তা মদয়ার দ্ধনভকাে কযা য়দ্ধন। 

৩.২ স্মদৃ্ধিস্তম্ভভূ দ্ধনযাত্তা য স্বাণথক দ্ধনযাত্তা মদয়ার দ্ধনভকাে কযা 
দযকায; 

৩.৩ প্রওল্পেয দ্ধদ্ধঅয-এ ংকদ্ধবদ্ধিও ফযয় দ্ধফবাজন 
সুষ্পষ্টবাল্পফ মনআ। উল্পজরা দ্ধবদ্ধিও স্মৃদ্ধতস্তম্ভ 
দ্ধনভমাল্পনয জন্য ফযল্পয়য দ্ধাফ দ্ধদ্ধঅয-এ উল্পেঔ 
থাওা প্রল্পয়াজন।   

৩.৩  প্রওল্পেয দ্ধদ্ধঅয-এ ংকদ্ধবদ্ধিও ফযয় দ্ধফবাজন সুষ্পষ্টবাল্পফ 
মনআ। উল্পজরা দ্ধবদ্ধিও স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাল্পনয জন্য ফযাদ্দ  ফযল্পয়য 
দ্ধাফ অআএভআদ্ধিল্পত মপ্রযণ ওযল্পত ল্পফ। বদ্ধফষ্যল্পত ন্যান্য 
প্রওল্পেয মক্ষল্পে ংকদ্ধবদ্ধিও ফযয় দ্ধফবাজন অয দ্ধফদবাল্পফ  
দ্ধদ্ধঅয-এ উল্পেঔ ওযল্পত ল্পফ। 



 

ভুদ্ধিমুল্পিয সৃ্মদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ (ংল্পাদ্ধধত)  
-ীলকক প্রওল্পেয ভাদ্ধি ভরূযায়ন প্রদ্ধতল্পফদন 

 
 

প্রকয়ের নাভঃ মুক্তিযুয়দ্ধর স্মৃক্ততস্তম্ভ ক্তনভ থাণ (সংয়শাক্তধত)  

১.০    প্রকয়ের ফস্থান  : ৩৫ টি মেলার ৬৫ টি উয়েলা। 

২.০    প্রশাসক্তনক ভন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ ক্তফষয়ক ভন্ত্রণালয়। 

৩.০    ফাস্তফায়নকারী সংস্থা : মুক্তিযুদ্ধ ক্তফষয়ক ভন্ত্রণালয় এফং স্থানীয় সরকার প্রয়কৌশল ক্তধদপ্তর।  
৪.০    প্রকয়ের ফাস্তফায়নকাল ও ব্যয়:  

                                                                                                                                ( লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধরত ফযয় প্রওৃত ফযয় দ্ধযওদ্ধেত ফাস্তফায়নওার প্রওৃত 
ফাস্তফায়নওার 

দ্ধতক্রান্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কদ্ধরত 
ফযল্পয়য %) 

দ্ধতক্রান্ত 
ভয় (ভূর 

ফাস্তফায়নওাল্পর
য %) 

ভূর 
মভাট টাওা 
(প্রঃ াঃ) 

ফমল্পল 
ংল্পাদ্ধধত মভাট 
টাওা (প্রঃ াঃ) 

মভাট 
টাওা  

(প্রঃ াঃ) 

ভূর ফমল্পল 
ংল্পাদ্ধধত 

২৩৯১.২০ 
২৩৯১.২০ 

(-) 

২২৯৬.৮৫ 
২২৯৬.৮৫ 

(-) 

 ২২৯৬.৮৫ 
২২৯৬.৮৫ 

(-) 

জরুাআ 
২০১০ ল্পত 
জনু ২০১৩ 

জরুাআ 
২০১০ ল্পত 
জনু ২০১৫ 

জরুাআ ২০১০ 
ল্পত 

জনু ২০১৬ 
-- 

৩ ফছয 
(১০০%) 

 

5.0 প্রকয়ের ংগক্তবক্তিক ফাস্তফায়ন (ভন্ত্রণালয় হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সভাপ্ত প্রক্ততয়ফদন (ক্তক্তসঅর) এর ক্তবক্তিয়ত):  

 

ক্রঃ নং ফমল্পল দ্ধিদ্ধদ্ধ নুমায়ী 
দ্ধফদ্ধবন্ন ংল্পকয নাভ                        

এওও দ্ধযওদ্ধেত রক্ষ্যভাো প্রওৃত ফাস্তফায়ন 
 অদ্ধথমও ফাস্তফ (%) অদ্ধথমও ফাস্তফ (%) 

(ও) যাজস্ব  
১. যফযা  মফা ংঔযা ১৯.৯০ ১০০% ১৯.৯০ ১০০% 
২. মভযাভত,ংযক্ষণ  ূনফমান ংঔযা ৩.২০ ১০০% ৩.২০ ১০০% 
 উ-মভাট   ২৩.১০  ২৩.১০  

(ঔ) ভূরধন 
৩. ম্পদ ংগ্র ংখ্যা ৫.১০ ১০০% ৫.১০ ১০০% 
৪. দ্ধনভমাণ ওাজ ংখ্যা ২২৪০.৬০ ১০০% ২২৪০.৬০ ১০০% 
 উ-মভাট   ২২৪৫.৭০  ২২৪৫.৭০  

(ক) দ্ধপদ্ধজওযার ওদ্ধটটনল্পজদ্ধি মথাক ১৪.০৫ ১০০% ১৪.০৫ ১০০% 
(খ) প্রাআ ওদ্ধটটনল্পজদ্ধি মথাক ১৪.০০ ১০০% ১৪.০০ ১০০% 

 ফমল্পভাট (ও+ঔ+ক+খ)  ২২৯৬.৮৫  ২২৯৬.৮৫  
 

6.0 ওাজ ভাি থাকণর িায ওাযণ: 

মপ্রদ্ধযি দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী প্রওল্পেয অতায় মকান ওাজ ভাি নাআ। 



 

 

7.0 াধাযণ মমল্পফক্ষণ:  

৭.১     প্রওল্পেয টবূদ্ধভ: 

ফাঙ্গারী জাদ্ধতয দীখম আদ্ধতাল্প ১৯৭১ াল্পরয ভান ভুদ্ধিমুি  ফল্পেল্পয় মকৌযফজ্জ্বর ধযায়। এ মুি ফাঙ্গারী জাদ্ধতয জন্য মওফর 

এওদ্ধট ৃথও অফাবূদ্ধভযআ ৃদ্ধষ্ট ওল্পযদ্ধন, ফযং দ্ধনল্পফদ্ধও ান-মালণ-ফঞ্চনা ওর প্রদ্ধতফন্ধওতা দূয ওল্পয ৃদ্ধষ্ট ওল্পযল্পছ 

এও নন্য াংস্কৃদ্ধতও ফরয়। তারুণয অয মৌল্পমময এ দ্ধফজয়কাাঁথা অজ দ্ধফল্পেয মাদ্ধলত-ফদ্ধঞ্চত ভানুল্পলয রড়াআ ংগ্রাল্পভয এও 

উজীফয। তাআল্পতা অভাল্পদয াদ্ধতয ংস্কৃদ্ধতল্পত তথা ঐদ্ধতল্পে  ভান ভদু্ধিমুি এও দ্ধফার স্থান দ্ধধওায ওল্পয অল্পছ।  রক্ষ 

ভানুল্পলয অত্মতযাক  ভা-মফানল্পদয ম্ভ্রল্পভয দ্ধফদ্ধনভল্পয় অভযা মল্পয়দ্ধছ অভাল্পদয দ্ধপ্রয় ভাতৃবূদ্ধভ ফাংরাল্পদ। ভুদ্ধিমুল্পিয ভয় 

জাদ্ধত-ধভম-ফণম দ্ধনদ্ধফমল্পল্পল মদল্পয ওর প্রান্ত মথল্পওআ কল্পড় মতারা ল্পয়দ্ধছর প্রদ্ধতল্পযাধ, ংগ্রাভ। দুবমাকযক্রল্পভ ভুদ্ধিমুল্পিয  ংগ্রাভ 

স্থাল্পনয দ্ধিও দ্ধযংঔযান অজ দ্ধনরুন ওযা ম্ভফ য়দ্ধন,  মদ্ধদ ১৯৯৮ াল্পর এগুল্পরা ংযক্ষল্পণয দ্ধওছুটা  উল্পদযাক গ্রণ ওযা 

য়। পল্পর মত্ন ফল্পরায় ল্পড় থাওা ঐ ওর স্থান মদল্পয ল্পেতন ভানুলল্পও এওদ্ধদল্পও মমভন ওল্পযল্পছ ফযদ্ধথত, ন্যদ্ধদল্পও 

নতুন প্রজন্ম ল্পয়ল্পছ স্বাধীনতায দ্ধিও আদ্ধতা মথল্পও ফদ্ধঞ্চত। 

 

উমুমি মপ্রক্ষাল্পট নতনু প্রজন্মল্পও স্বাধীনতায দ্ধিও আদ্ধতা তুল্পর ধযায দল্পক্ষ গ্রণ ওযা ল্পয়ল্পছ। এযআ ং দ্ধল্পল্পফ  

ভুদ্ধিমুি দ্ধফলয়ও ভন্ত্রণারয়  কিৃকক ভুদ্ধিমুল্পিয দ্ধফদ্ধবন্ন ঐদ্ধতাদ্ধও স্থান/ীদ ভাদ্ধধ ংযক্ষণ ওল্পয স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাল্পণয জন্য 

প্রওেদ্ধট গ্রণ ওযা ণয়ণে। 
                

7.2 প্রওল্পেয উল্পদ্দশ্য: 
 

প্রওল্পেয ভূর উল্পদ্দশ্য ল্পে নতুন প্রজন্মল্পও স্বাধীনতায আদ্ধতা জানাল্পনা মাল্পত তাযা তাল্পদয ভাতৃবূদ্ধভ দ্ধনল্পয় কফমল্পফাধ ওযল্পত 

াল্পয এফং স্মৃদ্ধতস্তল্পম্ভ দ্ধফদ্ধবন্ন জাতীয় নুষ্ঠান দ্ধযোরনায ভাধযল্পভ মদল্পপ্রভ  উদায কণতাদ্ধন্ত্রও মেতনায় নুপ্রাদ্ধণত ল্পত াল্পয। 

এছাড়া প্রওেদ্ধটয দ্ধনম্নদ্ধরদ্ধঔত উল্পদ্দশ্য যল্পয়ল্পছ t  

ও) জনকণল্পও ১৯৭১ াল্পরয ভান ভুদ্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধত  মেতনায় নুপ্রাদ্ধণত ওযা এফং জাতীয় দ্ধদফল্প দ্ধফদ্ধবন্ন নুষ্ঠান 

অল্পয়াজল্পনয ভাধযল্পভ মদল্পপ্রল্পভয মেতনায় উদ্বুি ওযা; 

ঔ) ৩৫দ্ধট মজরায ৬৫দ্ধট উল্পজরায ৬৫দ্ধট স্থাল্পন ভদু্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ; এফং 

ক) উন্নত মবৌত ফওািাল্পভা সুদ্ধফধায় দ্ধফদ্ধবন্ন জাতীয় নুষ্ঠান দ্ধযোরনা ওযা। 

 
8.0 প্রওল্পেয নুল্পভাদন  ংল্পাধন: 

৮.১    প্রওল্পেয নুল্পভাদন ফস্থাঃ  

‚ভুদ্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ‛ ীলমও প্রওেদ্ধটয উয কত ২৬/০৭/২০১০ তাদ্ধযল্পঔ দ্ধআদ্ধ বা নুদ্ধষ্ঠত য়। দ্ধআদ্ধ বায 

সুাদ্ধযল্পয অল্পরাল্পও ২৩৯১.২০ রক্ষ টাওা প্রাক্কদ্ধরত ফযল্পয় জুরাআ, ২০১০ ল্পত জনু, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য কত 

১০/১০/২০১০  তাদ্ধযল্পঔ ভাননীয় দ্ধযওেনা ভন্ত্রী ওতৃমও প্রওেদ্ধট নুল্পভাদন রাব ওল্পয। 



 

৮.২ প্রওমেয ংল্পাধনঃ 

ভূর নুল্পভাদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধ ’মত ন্তবুমি মদল্পয ২৭দ্ধট মজরায ৩৫দ্ধট উল্পজরায ৩৫দ্ধট স্থাল্পনয দ্ধযফল্পতম মদল্পয ৩৫দ্ধট মজরায 

৬৫দ্ধট উল্পজরায ৬৫দ্ধট স্থাল্পন স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ থমাৎ নতনু ৮দ্ধট মজরা এফং ৩০দ্ধট দ্ধতদ্ধযি স্থান ন্তবুমিওযণ।  দ্ধিদ্ধযক্ত 

স্থান ন্তবভকক্ত কযায কাযণে প্রকণেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ জভন, ২০১৩ এয দ্ধযফণিক জভন, ২০১৪ মকন্ত ১ (এক) ফেয 

ফৃদ্ধিওযল্পণয প্রল্পয়াজনীয়তা । এোড়া ভান ভদু্ধিমুল্পিয ঐদ্ধতাদ্ধও দ্ধফদ্ধবন্ন খটনা দ্ধেযস্মযণীয় ওল্পয যাঔায জন্য স্থানীয় 

ভুদ্ধিল্পমািা ংদ  ন্যান্য মেওল্পাল্ডাযল্পদয নুল্পযাল্পধ ৭দ্ধি জায়গায় স্মদৃ্ধিস্তণম্ভয াাাদ্ধ ভভদ্ধক্তমভি দ্ধভদ্ধন জাদুঘয, 

রাআণেযী ও কনপাণযন্স মন্িায দ্ধনভকাণেয প্রস্তাফ অযদ্ধিদ্ধদ্ধণি ন্তবভকক্ত কযা এফং যফিকীণি দ্ধিন ধযণনয (িাআ-এ, 

িাআ-দ্ধফ ও িাআ-দ্ধ) স্মদৃ্ধিস্তম্ভ দ্ধনভকাণেয দ্ধযফণিক দুআ ধযণেয (িাআ-এ ও িাআ-দ্ধফ) স্মদৃ্ধিস্তম্ভ দ্ধনভকাণেয প্রস্তাফনায পণর 

প্রকণেয কামকদ্ধযদ্ধধ দ্ধযফদ্ধিকি ওয়ায় প্রকে ংণাধণনয প্রণয়াজনীয়িা মদখ্া মদয়। পণর ভাননীয় দ্ধযকেনা ভন্ত্রী কিৃকক 

১৪/০৫/২০১৪ িাদ্ধযণখ্ ‘‘ভুদ্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ (ংল্পাদ্ধধত)’’ ীলমও প্রওেদ্ধটয দ্ধিদ্ধদ্ধ নুল্পভাদ্ধদত য়। 

 

9.0 ফছয দ্ধবদ্ধিও এদ্ধিদ্ধ ফযাদ্দ, ফভুদ্ধি  ফযয় (দ্ধদ্ধঅয নুাল্পয): 

        
অদ্ধথমও ফছয 

এদ্ধিদ্ধ ফযাদ্দ ফভুদ্ধি ফযয় 

মভাট টাওা প্র: া:  মভাট টাওা প্র: া: 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১০-২০১১ ৪০০.০০ ৩৮৮.৪৬ - ৩৮৮.৪৬ ৩৮৮.৪৬ ৩৮৮.৪৬ - 

২০১১-২০১২ ৮০০.০০ ৪৯১.৪৮ - ৪৯১.৪৮ ৪৯১.৪৮ ৪৯১.৪৮ - 

২০১২-২০১৩ ৭৫০.০০ ৭৪৭.৪২ - ৭৪৭.৪২ ৭৪৭.৪২ ৭৪৭.৪২ - 

২০১৩-২০১৪ ৩৮০.০০ ৯২.৪৯ - ৯২.৪৯ ৯২.৪৯ ৯২.৪৯ - 

২০১৪-২০১৫ ৫৩৯.০০ ৩৮২.০০ - ৩৮২.০০ ৩৮২.০০ ৩৮২.০০ - 

২০১৫-২০১৬ ১৯৫.০০ ১৯৫.০০ - ১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ১৯৫.০০ - 

              

১০.০  প্রওে দ্ধযোরও ম্পদ্ধওমত তথযঃ   

ক্রঃ
নং 

প্রকে দ্ধযচারণকয নাভ দফী দাদ্ধয়ণেয ধযে দাদ্ধয়ে গ্রে দাদ্ধয়ে স্তান্তয 

১। জনাফ মভা: অফভর কারাভ অজাদ প্রওে 
দ্ধযোরও 

খ্ন্িকারীন ০৬/১০/২০১
০ 

০৫/১১/২০১২ 

২। জনাফ মভাঃ খ্দ্ধররভয যভান প্রওে 
দ্ধযোরও 

খ্ন্িকারীন ০৫/১১/২০১২ ১০/০৭/২০১৩ 

৩। জনাফ মভা: খ্ন্দকায অরী নযূ প্রওে 
দ্ধযোরও 

খ্ন্িকারীন ১০/০৭/২০১
৩ 

০৯/১১/২০১৪ 

৪। জনাফ ভদ্ধভন ভদ্ধজফভর ক ভাজী প্রওে 
দ্ধযোরও 

খ্ন্িকারীন ০৯/১১/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ 



 

১১.০   প্রওে দ্ধযদমন:         

      প্রওে ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন ( PCR) প্রাদ্ধিয য কত ২৫-২৬/১০/২০১৭ তাদ্ধযল্পঔ ীলমও প্রওেদ্ধটয েট্টগ্রাভ মজরায যাউজান 
উল্পজরায় এফং ২৭-২৮/১০/২০১৭ তাদ্ধযল্পঔ ভাদ্ধনওকঞ্জ মজরায দয উল্পজরায় অআএভআদ্ধি ’য ওাযী দ্ধযোরও জনাফ 

মভা: তাীপ যভান ওতৃমও প্রওে দ্ধযদমন ওযা য়। দ্ধযদমনওাল্পর প্রওে ংদ্ধিষ্ট মওান ওভমওতমা উদ্ধস্থত দ্ধছল্পরন না।  
প্রওে ফাস্তফায়ন ওামমক্রল্পভয দ্ধফফযণ মদয়া রঃ 

       
১৩.০ প্রওল্পেয উল্পদ্দশ্য  জমনঃ 

দ্ধযওদ্ধেত উল্পদ্দশ্য জমন 

ও) জনকণল্পও ১৯৭১ াল্পরয ভান ভুদ্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধত  মেতনায় 

নুপ্রাদ্ধণত ওযা এফং জাতীয় দ্ধদফল্প দ্ধফদ্ধবন্ন নুষ্ঠান অল্পয়াজল্পনয 

ভাধযল্পভ মদল্পপ্রল্পভয মেতনায় উদ্বুি ওযা; 

 স্মদৃ্ধিস্তম্ভ দ্ধনভকাণেয ভাধযণভ জনকণল্পও ১৯৭১ াল্পরয ভান 
ভুদ্ধিমুল্পিয স্মৃদ্ধত  মেতনায় নুপ্রাদ্ধণত ওযা ল্পয়ল্পছ।  

ঔ) ৩৫দ্ধট মজরায ৬৫দ্ধট উল্পজরায ৬৫দ্ধট স্থাল্পন ভদু্ধিমুল্পিয 

স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ;  

৩৫দ্ধট মজরায ৬৫দ্ধট উল্পজরায ৬৫দ্ধট স্থাল্পন ভদু্ধিমুল্পিয 
স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাণ ওযা ল্পয়ল্পছ।  

ক) উন্নত মবৌত ফওািাল্পভা সুদ্ধফধায় দ্ধফদ্ধবন্ন জাতীয় নুষ্ঠান 

দ্ধযোরনা ওযা। 

উন্নত মবৌত ফওািাল্পভা সুদ্ধফধায় দ্ধফদ্ধবন্ন জাতীয় নুষ্ঠান 
দ্ধযোরনা ওযা ল্পয়ল্পছ। 

 

14.0 উল্পদ্দশ্য দ্ধজমত না ল্পয় থাওল্পর উায ওাযণঃ 

প্রওল্পেয উল্পদ্দশ্য দ্ধজমত ল্পয়ল্পছ। 

15.0 ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 
 

১৫.১  ভূর দ্ধিদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকেদ্ধি প্রথভ ০৩ (দ্ধিন) ফেণয ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকণরও প্রকেদ্ধি ভাপ্ত কযণি ০৬ (েয়) ফেয 

ভয় দ্ধিফাদ্ধি ণয়ণে।   

১৫.২।  প্রকেদ্ধি জভন ২০১৬-মি ভাপ্ত ণয়ণে। প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০৩ (দ্ধিন) ভাণয ভাণধয প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধিণফদন (দ্ধদ্ধঅয)   

মপ্রযণেয দ্ধফধান থাকণরও প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০৯ (নয়) ভা য ত্র দপ্তণয দ্ধদ্ধঅয মপ্রযে কযা ণয়ণে।    

 ১৫.৩ অআএভআদ্ধি-মত উন্নয়ন প্রওে ভাদ্ধিয য দ্ধদ্ধঅয-এয ভূর ওদ্ধ মপ্রযল্পণয দ্ধফধান থাওল্পর দ্ধদ্ধঅয-এয পল্পটাওদ্ধ 
মপ্রযণ ওযা ল্পয়ল্পছ।  

১৫.৪ প্রওল্পেয দ্ধদ্ধঅয-এ ংকদ্ধবদ্ধিও ফযয় দ্ধফবাজন সুষ্পষ্টবাল্পফ মনআ। উল্পজরা দ্ধবদ্ধিও স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাল্পনয জন্য ফযল্পয়য দ্ধাফ 
দ্ধদ্ধঅয-এ উল্পেঔ থাওা প্রল্পয়াজন।  

 

16.0 সুাদ্ধযঃ 
 

১৬.১  ভূর দ্ধিদ্ধদ্ধ নুমায়ী প্রকেদ্ধি প্রথভ ০৩ (দ্ধিন) ফেণয ম্পন্ন ওয়ায কথা থাকণরও প্রকেদ্ধি ভাপ্ত কযণি ০৬ (েয়) ফেয 

ভয় দ্ধিফাদ্ধি ণয়ণে। বদ্ধফষ্যমি প্রকে প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ণনয ভয় দ্ধধকিয িকক ও দযূ-দদৃ্ধিম্পন্ন বূদ্ধভকা ারন 

কযণি ণফ, মাণি কণয এি মফদ্ধ িাআভ ও ওবায যান (১০০%) না য়; 



 

১৬.২।  প্রকেদ্ধি জভন ২০১৬-মি ভাপ্ত ণয়ণে। প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০৩ (দ্ধিন) ভাণয ভাণধয প্রকে ভাদ্ধপ্ত প্রদ্ধিণফদন (দ্ধদ্ধঅয)   

মপ্রযণেয দ্ধফধান থাকণরও প্রকে ভাদ্ধপ্তয ০৯ (নয়) ভা য ত্র দপ্তণয দ্ধদ্ধঅয মপ্রযে কযা ণয়ণে। বদ্ধফষ্যণি ভয় ভি 

দ্ধদ্ধঅয প্রেয়ন এফং মপ্রযণেয প্রদ্ধি নজয মদয়া প্রণয়াজন;      

 ১৬.৩ অআএভআদ্ধি-মত উন্নয়ন প্রওে ভাদ্ধিয য দ্ধদ্ধঅয-এয ভূর ওদ্ধ মপ্রযল্পণয দ্ধফধান থাওল্পর দ্ধদ্ধঅয-এয পল্পটাওদ্ধ 
মপ্রযণ ওযা ল্পয়ল্পছ। বদ্ধফষ্যল্পত ওর প্রওল্পেয মক্ষল্পে দ্ধদ্ধঅয-এয ভূর স্বাক্ষদ্ধযত ওদ্ধ অআএভআদ্ধিল্পত মপ্রযণ ওযল্পত ল্পফ;  

১৬.৪ প্রওল্পেয দ্ধদ্ধঅয-এ ংকদ্ধবদ্ধিও ফযয় দ্ধফবাজন সুষ্পষ্টবাল্পফ মনআ। উল্পজরা দ্ধবদ্ধিও স্মৃদ্ধতস্তম্ভ দ্ধনভমাল্পনয জন্য ফযাদ্দ  
ফযল্পয়য দ্ধাফ অআএভআদ্ধিল্পত মপ্রযণ ওযল্পত ল্পফ। বদ্ধফষ্যল্পত ন্যান্য প্রওল্পেয মক্ষল্পে ংকদ্ধবদ্ধিও ফযয় দ্ধফবাজন অয 
দ্ধফদবাল্পফ  দ্ধদ্ধঅয-এ উল্পেঔ ওযল্পত ল্পফ।  

১৬.৫   মদল্পয দ্ধফদ্ধবন্ন স্থাল্পন দ্ধনদ্ধভমত স্মদৃ্ধিস্তম্ভভূণয দ্ধনযাত্তায স্বাণথক দ্ধনযাত্তা মদয়ার/মপদ্ধন্সং দ্ধনভকাে কযা প্রণয়াজন; 

১৬.৬ স্মৃদ্ধতস্তম্ভ যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য মওান উমুি ওতৃমল্পক্ষয দ্ধনওট দাদ্ধয়ত্ব স্তান্তয ওযল্পত ল্পফ;  

১৬.৭ প্রওে এরাওা দ্ধফদ্ধবন্ন স্থানা যক্ষ্ণামফক্ষ্ণ, দ্ধযষ্কায দ্ধযেন্ন  দ্ধনযািা াভগ্রীওবাল্পফ সুন্দয ফযফস্থানায জন্য 
ংদ্ধিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ ংদ্ধিষ্ট ওতৃমক্ষ্ণক প্রল্পয়াজনীয় ওামমওয দল্পক্ষ গ্রণ ওযমি ণফ; এফং 

১৬.৮ উমভকক্ত সুাদ্ধযভূণয অণরাণক গৃীি ফযফস্থা ম্পণকক প্রদ্ধিণফদন জাযীয ৩০ (দ্ধত্র) কভকদ্ধদফণয ভাণধয অআএভআদ্ধি-মক 

ফদ্ধি কযণি ণফ।  

     

 

 


