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তথ্য ভন্ত্রণারয় ১টি - ১ 

 

- - ১ ৫০% 
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১। ভাপ্ত প্রকল্পেয ংখ্যা: ০১টি। 

 

২। ভাপ্ত প্রকল্পেয ব্যয় ও গভয়াদ বৃবিয কাযণ: ব্যয় বৃবি য়বন। প্রকল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ল্পনয েন্য শুধু গভয়াদ বৃবি ল্পয়ল্পে। 

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয গেল্পে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয: 

 

ভস্যা সুাবয 

(১) (২) 

Making a March towards Universal Health Coverage in Bangladesh: Training up 

Journalists and Capacitating Press Institute of Bangladesh -ীল ষক প্রকল্প 

৩.১  প্রকল্পল্পয অব্যয়িত অথ ষ ককোলোগোল্পয জভো কদিোাঃ 

আল্পরোচ্য প্রকল্পটি ফোস্তফোিনকোল্পর অব্যয়িত অথ ষ যকোযী 

ককোলোগোল্পয জভো প্রদোন কযো িয়ন। এ য়ফলল্পি 

ভন্ত্রণোরল্পিয োল্পথ যোভ ষপূফ ষক অব্যয়িত অথ ষ যকোযী 

ককোলোগোল্পয জভো প্রদোন কযল্পত ল্পফ। 

৩.১ 
প্রকল্পল্পয অব্যয়িত অথ ষ অয়ফরল্পে যকোযী ককোলোগোল্পয 

জভো প্রদোন কল্পয ফোস্তফোিন য়যফীক্ষণ ও মূল্যোিন 

য়ফবোগল্পক অফয়ত কযল্পত ল্পফ। 

৩.২ কয়ভনোয, ওিোকষ ও কদয়-বফল্পদয়ক প্রয়ক্ষণাঃ 

আল্পরোচ্য প্রকল্পটিল্পত কফ য়কছু ধযল্পনয কয়ভনোয, 

ওিোকষ, কদয়-বফল্পদয়ক প্রয়ক্ষণ ইতযোয়দ প্রদোন কযো 

ল্পিল্পে। উক্ত প্রয়ক্ষণপ্রোপ্তযো প্রয়ক্ষল্পণয দক্ষতো 

প্রল্পিোয়গক/ফোস্তফ কক্ষল্পে য়কবোল্পফ কোল্পজ রোয়গল্পিল্পে ক 

য়ফলল্পি সুয়ফন্যস্ত তথ্য উোত্ত এফং পল্পরোআল্পয অবোফ 

যল্পিল্পে। 

৩.২ 
বয়ফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকল্প প্রণিনকোল্পর এভনবোল্পফ 

য়যকল্পনো কযল্পত ল্পফ মোল্পত প্রবেণরব্ধ জ্ঞান 

প্রবেণাথীবৃন্দ ফাস্তল্পফ প্রল্পয়াে কযল্পে বকনা তা 

বনয়বভত বযফীেণ কল্পয প্রল্পয়ােনীয় তথ্য-উাত্ত 

ংযেণ কযা মায়। প্রল্পয়ােল্পন িাটাল্পফে কল্পয এয 

পল্পরাঅ কাম বক্রভ গ্রণ কযা গমল্পত াল্পয। 

৩.৩ 
টিয়ব টক কো: আল্পরোচ্য প্রকল্পল্পয আওতোি টিয়য় 

অনুমোিী ৪০টি টিয়ব টকল্পো কযোয কথো থোকল্পরও ২৪টি 

কযো ল্পিল্পে। এয কাযণ বল্পল্পফ োনাল্পনা য় গম 

টিববল্পত টিবব টকল্পা’য ব্যয় প্রাক্করন ঠিক য়বন, 

বনধ বাবযত ব্যল্পয় তাআ ৪০টি টকল্পা কযা মায়বন। 

৩.৩ 
ববফষ্যল্পত গ্রীতব্য প্রকল্পেয ংেবববত্তক ব্যয় ও 

প্রাক্করন ঠিকবাল্পফ বনরুন কযল্পত ল্পফ। 



 

Making a March towards Universal Health Coverage in Bangladesh: Training 

up Journalists and Capacitating Press Institute of Bangladesh (PIB)  

-শীর্থক সমাপ্ত প্রকয়ের মূলযােন প্রডতয়বদন  
 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : 
Making a March towards Universal Health 

Coverage in Bangladesh: Training up 

Journalists and Capacitating Press Institute of 

Bangladesh (PIB). 

২। প্রোয়নক ভন্ত্রণোরি/ য়ফবোগ : তথ্য ভন্ত্রণোরি।  

৩। ফোস্তফোিনকোযী ংস্থো : ফাংরাল্পদ গপ্র আন্সটিটিউন (বঅআবফ)। 

৪। প্রকল্পল্পয অফস্থোন : ফাংরাল্পদ গপ্র আন্সটিটিউন (বঅআবফ), ঢাকা ।  

৫। প্রকল্পল্পয ফোস্তফোিন ভি ও ব্যি :  

(রক্ষ টোকোি) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যল্পয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

মূর 

(প্রঃ াঃ) 

ংল্পাবধত 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ংল্পাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৬.৬৬ 

(১৫৬.৬৬) 

- ১৫২.৫৯ 

(১৫২.৫৯) 

জুরাআ ২০১৩ 

ল্পত জুন 

২০১৫ 

- জুরাআ ২০১১ 

ল্পত জুন 

২০১৬* 

- ০১ ফেয  

(৫০%) 

        * প্রকেটি ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পযল্পক এক ফেয গভয়াদ ফাড়াল্পনা ল্পয়ল্পে।  

  ** মূর প্রাক্কবরত ব্যল্পয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ৪.০৭ রে টাকা ( ২.৫৯%) কভ এফং প্রকৃত ফাস্তফায়ন গভয়াদ মূর বযকবেত 

গভয়াদ ল্পত ১ ফেয (৫০%) গফী।   

 

৬। প্রকল্পেয থ বায়ল্পনয উৎ: প্রকেটিয গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১৫৬.৬৬ রে টাকা। এয পুল্পযাটিআ প্রকল্প োোয্য মোয অথ ষোিল্পনয 

উৎ যুক্তযাষ্ট্রবববত্তক যকল্পপরায পাউল্পেন। 

 

৭। প্রকল্পল্পয অংগয়বয়ত্তক ফোস্তফোিনাঃ ভন্ত্রণোরি ল্পত প্রোপ্ত প্রকল্প ভোয়প্ত প্রয়তল্পফদন অনুমোিী প্রকল্পল্পয অঙ্গয়বয়ত্তক ফাস্তফ ও 

আয়থ ষক অগ্রগয়ত য়নম্নরূ:                              

(রক্ষ টোকোি) 

ল্পেয নাভ 

(টিবব নুমায়ী) 
একক 

টিবব নুমায়ী রেযভাো ফাস্তফ গ্রেবত 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Planning Workshop on UHC ংখ্যা 1.71 1 1.69 1 

Seminar on UHC  ংখ্যা 5.66 1 5.50 1 

Talk shows on UHC on a TV Channel ংখ্যা 12.00 40 12.00 24 

Integrating Health Journalism to 

Universities 

ংখ্যা 6.85 
6 

6.60 
6 

Exposer trip for journalists on UHC in ংখ্যা 40.85 2 39.86 2 



 

ল্পেয নাভ 

(টিবব নুমায়ী) 
একক 

টিবব নুমায়ী রেযভাো ফাস্তফ গ্রেবত 

অবথ বক ফাস্তফ অবথ বক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

neighboring countries 

Linking PIB with Int’l 

Organisation 

ংখ্যা 20.00 1 18.58 1 

Advisory Committee Meeting ংখ্যা 1.03 8 0.94 8 

Training of Trainers (ToT) ংখ্যা 3.69 1 3.58 1 

Orientation Program on UHC ংখ্যা 21.30 9 21.30 9 

Capacity Building of PIB officials ংখ্যা 10.00 2 9.53 2 

Research on Health Reporting in 

Bangladesh 

ংখ্যা 4.61 1 4.61 1 

Monitoring and Impact Evaluation ংখ্যা 4.30 1 3.98 1 

Developing Training Manual ংখ্যা 4.20 500 3.97 500 

Purchase of Training Equipments ংখ্যা 3.45 6 3.45 6 

Technological Capacity Enhancement কথোক 17.00 কথোক 17.00 কথোক 

ফ বল্পভাট  156.66  152.59  

 

৮। কোজ অভোপ্ত থোকল্পর তোয কোযণাঃ আল্পরোচ্য প্রকল্পল্পয আওতোি ভস্ত কোজ ম্পোয়দত ল্পিল্পে।  তল্পফ টিবব নুমায়ী ৪০টি 

টিবব টকল্পা কযায কথা থাকল্পরও ব্যয় প্রাক্করন ঠিক না ওয়ায় ফযাদ্দকৃত ল্পথ ব ২৪টি টকল্পা কযা ল্পয়ল্পে ।  

 

৯।  োধোযণ ম ষল্পফক্ষণাঃ  

৯.১। প্রকল্পল্পয টভূয়ভাঃ   

ফোংরোল্পদল্প আউবনবাল্প বর গরথ কাবাল্পযে (UHC) ম্পল্পকব েনল্পেতনতা সৃবি কযা বফল্পলতা াংফাবদকল্পদয ভল্পে এবফলল্পয় 

ল্পেতনানা সৃবিয প্রল্পয়ােন যল্পয়ল্পে। ফাংরাল্পদ গপ্র আন্সটিটিউন (বঅআবফ) মূরত াংফাবদকতা , েণভােভ ও উন্নয়ন 

গমাোল্পমাে ংক্রান্ত প্রবেণ , েল্পফলণা ও প্রকানা  নোনো ধযল্পনয কোম ষক্রভ য়যচ্োরনো কল্পয থোল্পক । াংফাবদকল্পদয ভল্পে 

ল্পেতনতা বৃবিয েন্য এ বফলল্পয় প্রবেণ, কভ বারা, গবভনায কযা প্রল্পয়ােনীয় েল্পফলণা ফা প্রাবতষ্ঠাবনক বোদান 

েরুযী।এভতাফস্থায় ভোয়কষন যুক্তযোল্পেয যকল্পপরোয পোউল্পেল্পনয অথ ষোিল্পন ‘কভয়কং এ ভোচ্ ষ টুওিোর্ ষ ইউয়নবোল্প ষর করথ 

কবোল্পযজ ইন ফোংরোল্পদ; কেয়নং আ জোন ষোয়রস্ট এে কযোোয়ল্পটটিং য়আইয়ফ’ ীল ষক প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

 

৯.২।  প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যাঃ  

 প্রকল্পটিয োভয়গ্রক উল্পেশ্য ল্পরো একটি  ায়ক য়যল্পফ বতয়যয ভােল্পভ গণভোধ্যভ এফং তথ্য ব্যফোয ক গয ফোংরোল্পদল্প 

আউবনবাল্প বর গরথ কাবাল্পযে (UHC) ম্পল্পকব েনল্পেতনতা ততযী এফং য়আইয়ফ'য ক্ষভতোয উন্নয়ন ঘটাল্পনা 

 

৯.৩।  প্রকল্প অনুল্পভোদন ংক্রোন্ত তথ্যাঃ  

প্রকল্পটি ১৫৬.৬৬ রে টাকা (পুল্পযাটিআ প্রকল্প োোয্য ৪৩৫৪.১৪ রক্ষ টোকো ) প্রাক্কবরত ব্যল্পয় জুরাআ ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৫ 

গভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয েন্য তথ্য ভন্ত্রণারল্পয়য ভোননীি ভন্ত্রী কর্তষক ০৫.১১.২০১৩ তাবযল্পে অনুল্পভোয়দত য়। যফতীল্পত প্রকল্পে ব্যয় 

বৃবি ব্যবতল্পযল্পক গভয়াদ ০১ ফেয বৃবি কল্পয জুন ২০১৫ এয বযফল্পতব জুন ২০১৬ ম বন্ত এয ফাস্তফায়নকার বনধ বাযণ কযা য় ।  



 

৯.৪ প্রকল্প য়যচ্োরকাঃ 

 

ক্রঃ 

নং 
নাভ ও দফী 

পূণ ব 

কাবরন 

েে 

কাবরন 

এল্পকয বধক 

প্রকল্পেয দাবয়ল্পে 

বনল্পয়াবেত বকনা 

প্রকে বযোরল্পকয দাবয়ল্পেয গভয়াদ 

১। 
েনাফ দুরার েন্দ্র বফশ্বা 

ভাবযোরক 

-  
না 

1-12-2012 ল্পত 11-11-

2013 

 

২। 

েনাফ যাবপো যভান 

ববনয়য প্রবেক 

-  
না 

11-12-2013 ল্পত  30-06-

2016 

 

১০।  প্রকল্প য়যদ ষন ও ফাস্তফায়ন ম বল্পফেণ:  

ভাপ্ত প্রকল্পেয কাম বাফরী ম বাল্পরােনা ও মূল্যায়ল্পনয রল্পেয  ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও মূল্যায়ন বফবাল্পেয কাযী 

বযোরক েনাফ নূয গভাাম্মদ গাাআনী কর্তবক ১১/১০/২০১৭ তোয়যল্পে বঅআবফ এয প্রধান কাম বারয় বযদ বন  কযো ি। 

য়যদ ষনকোল্পর প্রকল্প ংয়িষ্ট কভ ষকতষোযা উয়স্থত কথল্পক প্রকল্পল্পয য়যদ ষন কোল্পজ োিতো কল্পযন।  

 

  

অল্পরাকবেে ১-২: যাোীল্পত আউবনবাল্প বর গরথ কাবাল্পযে বনল্পয় নুবষ্ঠত কভ বারা 

প্রকে বযোরক প্রকল্পেয াবফ বক বফলল্পয় ফবত কযল্পত বেল্পয় ফল্পরন, ভাবকবন যুক্তযাল্পষ্ট্রয যকল্পপরায পাউল্পেল্পনয থ বায়ল্পন 

‘গভবকং এ ভাে ব টুওয়াি ব আউবনবাল্প বর গরথ কবাল্পযে আন ফাংরাল্পদ ; গেবনং অ োন বাবরস্ট এে কযাাবল্পটটিং বঅআবফ ’ 

ীল বক প্রকল্পেয অওতায় আউবনবাল্প বর গরথ কবাল্পযে ংক্রান্ত াংফাবদকল্পদয েন্য প্রবেণ কভ বারা , েল্পফলণা নানা ধযল্পনয 

কাম বক্রভ বযোরনা কযা ল্পয়ল্পে। 

 

  

অল্পরাকবেে ৩-৪: খুরনা ও যাোভাটিল্পত নুবষ্ঠত আউবনবাল্প বর গরথ কাবাল্পযে ংক্রান্ত প্রবেণ 

এআ প্রকল্পেয অওতায় স্বাস্থযোল্পত অগ্রী/কভ বযত াংফাবদকল্পদয আউবনবাল্প বর গরথ কবাল্পযে ম্পল্পকব প্রবেণ প্রদাল্পনয 

াাাব বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারল্পয় এ বফলল্পয় বেকল্পদয াল্পথ ভতবফবনভয় বফলয়টিল্পক গকা ব বল্পল্পফ বফশ্ববফদ্যারল্পয়য 

াঠ্যসূবেল্পত ন্তবভুক্তকযল্পণয কাে কযা ল্পয়ল্পে। বফল্পলত যাোী এফং েট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারল্পয় Development Issue 



 

id course curriculam এ াফ বেনীন স্বাস্থযল্পফা ন্তবভুক্ত কযা ল্পয়ল্পে। াফ বেনীন স্বাস্থযল্পফা বফলল্পয় েণভানুল্পলয 

ভল্পে অগ্র বৃবিয েন্য কভ বযত াংফাবদকল্পদয ভল্পে এ প্রবেণ কভ বারা, গবভনায ও টিবব টকল্পা কযা ল্পয়ল্পে।  

 

  

অল্পরাকবেে ৫-৬: যাোী বফশ্ববফদ্যারয় এফং গফযকাযী স্টাভল্পপাি ব বফশ্ববফদ্যারল্পয়য বেকল্পদয াল্পথ আউবনবাল্প বর গরথ 

কাবাল্পযে বফলল্পয় কন্সাল্পেন। 

 

প্রকল্পেয অওতায় ‘স্বাস্থয ন্ধান, ফ বেনীন স্বাস্থয সুযো বফলক েণভােভ াবয়কা’ নাভক একটি ম্যানুয়ার ততযী কযা ল্পয়ল্পে। 

এোড়া টিবব নুমায়ী অল্পরােয প্রকল্পেয একটি েল্পফলণা এফং একটি প্রবাফ মূল্যায়ন ভীো কযা ল্পয়ল্পে।  

 

           ১১.০ থ ব ফেযবববত্তক প্রকগেয ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রোন্ত তথ্যাঃ 

  

অথ ষ ফেয 

ংল্পোয়ধত এয়র্য় ফযোে আয়থ ষক ব্যি  

গভাট টাকা প্র.া. গভাট টাকা প্র.া. 

২০১৩-১৪ 29.00 - 29.00 29.00 - 29.00 

২০১৪-১৫ 29.56 - 29.56 29.56 - 29.56 

২০১৫-১৬ 98.092 - 98.092 94.03 - 94.3 

গভাট 156.66  156.66 152.59  152.59 

 

১২.০  প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য ও অজষনাঃ 

 

উল্পদ্দশ্য েবন 

ফাংরাল্পদল্পয স্বাস্থয বযল্পাটি বংল্পয়য বযভাণ ও বফলয়ফস্তু 

েবতল্পয় গদোয ভােল্পভ আউবনবাল্প বর গরথ কাবাল্পযে বনল্পয় 

াংফাবদকল্পদয াল্পথ কাে কযায সুল্পমাে সৃবি, প্রবেণ, 

কভ বারা, গবভনাল্পযয ভােল্পভ  কযল্পত বঅআবফ প্রবেকল্পদয 

দে কল্পয গতারা  এফং স্বাস্থযল্পফায় থ বায়ন ম্পল্পকব 

াংফাবদকল্পক ল্পেতন কযা বঅআবফয েভতা বৃবি কযা। 

ফাংরাল্পদল্প বঅআবফ’য প্রবেণ কভ বারা, গবভনায 

েল্পফলণা প্রাবতষ্ঠাবনক বো ও েল্পফলণা, স্বাস্থযল্পফায় 

থ বায়ন বফববন্ন বফলল্পয় ল্পেতনতা বৃবি কযা ল্পয়ল্পে মায 

ভােল্পভ বঅআবফ’য দেতা উন্নয়ল্পনয সুল্পমাে ও গেে 

প্রাবযত ল্পয়ল্পে ভল্পভ ব প্রকে কাম বারয় ল্পত োনাল্পনা 

ল্পয়ল্পে। 

 



 

১৩.০  ফোস্তফোিন/য়ফদ্যভোন ভস্োাঃ 

 

১৩.১. প্রকল্পল্পয অব্যয়িত অথ ষ যকোযী ককোলোগোল্পয জভো কদিো: আল্পরোচ্য প্রকল্পটি ফোস্তফোিনকোল্পর অব্যয়িত অথ ষ যকোযী 

ককোলোগোল্পয জভো প্রদোন কযা য়বন এবফলল্পয় ভন্ত্রণারল্পয়য াল্পথ যাভ বপূফ বক অব্যবয়ত থ বযকাযী গকালাোল্পয েভা 

প্রদান কযল্পত ল্পফ।  

১৩.২. যফযোকৃত মন্ত্রোয়তয অফস্থো: আল্পরোচ্য প্রকল্পল্পয আওতোি যফোকৃত কফয়যবোগ মন্ত্রোয়ত চ্রভোন যল্পিল্পে, তো 

য়যদ ষনকোল্পর কদেো মোি।  

১৩.৩. কয়ভনোয, ওিোকষ ও কদয়-বফল্পদয়ক প্রয়ক্ষণ: আল্পরোচ্য প্রকল্পটিল্পত গফ বকছু  ধযল্পনয কয়ভনোয, ওিোকষ, কদয়-

বফল্পদয়ক প্রয়ক্ষণ ইতযোয়দ প্রদোন কযো ল্পিল্পে। উক্ত প্রয়ক্ষণপ্রাপ্তযা প্রবেল্পণয দেতা প্রল্পিোয়গক/ফোস্তফ কক্ষগে য়কবোল্পফ 

কোল্পজ রোয়গল্পিল্পে ক য়ফলল্পি সুবফন্যস্ত তথ্য উাত্ত এফং পল্পরাঅল্পয বাফ যল্পয়ল্পে। 

১৩.৪. টিয়ব টক কো: আল্পরোচ্য প্রকল্পল্পয আওতোি টিয়য় অনুমোিী ৪০টি টিয়ব টকল্পো কযোয কথো থোকল্পরও ২৪টি কযো ল্পিল্পে। 

এয কাযণ বল্পল্পফ োনাল্পনা য় গম টিববল্পত  টিবব টকল্পা’য ব্যয় প্রাক্করন ঠিক য়বন, বনধ বাবযত ব্যল্পয় তাআ ৪০টি 

টকল্পা কযা মায়বন। 

১৩.৫   বিট ম্পবকবত: প্রকল্পল্পয internal অয়র্ট ম্পন্ন কযোয য়ফলল্পি ভন্ত্রণোরি কর্তষক কপ্রয়যত য়য়আয এ ককোন তথ্য 

উল্পেে কযো িয়ন। 

১৩.৬. প্রকল্পল্পয য়য়আয কপ্রযল্পণ য়ফরে: আল্পরোচ্য প্রকল্পটি জুন ২০১৬ কত কল ি। অন্যয়দল্পক ভোয়প্ত প্রয়তল্পফদন এবপ্রর ২০১৭ 

অআএভআবিল্পত গপ্রযণ কযা য়। প্রকে ভাবপ্তয ০৯ ভা য ভোয়প্ত প্রয়তল্পফদন কপ্রযল্পণয য়ফলিটি অনোকোয়িত। 

 

১৪.০। সুোয়যাঃ  

 

১৪.১. প্রকল্পেয ব্যবয়ত থ ব বফরল্পে যকাযী গকালাোল্পয েভা প্রদান কল্পয ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও মূল্যায়ন বফবােল্পক   

ফবত কযল্পত ল্পফ; 

১৪.২.  বয়ফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকল্প প্রণিনকোল্পর এভনবোল্পফ য়যকল্পনো কযল্পত ল্পফ মোল্পত প্রবেণরব্ধ জ্ঞান প্রবেণাথীবৃন্দ ফাস্তল্পফ 

প্রল্পয়াে কযল্পে বকনা তা বনয়বভত বযফীেণ কল্পয প্রল্পয়ােনীয় তথ্য-উাত্ত ংযেণ কযা মায়। প্রল্পয়ােল্পন িাটাল্পফে  কল্পয 

এয পল্পরাঅ কাম বক্রভ গ্রণ কযা গমল্পত াল্পয; 

১৪.৩.  ববফষ্যল্পত গ্রীতব্য প্রকল্পেয ংেবববত্তক ব্যয় ও প্রাক্করন ঠিকবাল্পফ বনরুন কযল্পত ল্পফ; 

১৪.৪.  বয়ফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকল্প প্রণিনকোল্পর এভনবোল্পফ য়যকল্পনো কযল্পত ল্পফ মোল্পত প্রকল্পল্পয Time over-run নো 

ঘটিল্পি য়নধ ষোয়যত ভল্পিয ভল্পধ্য প্রকল্প ভোপ্ত কযো মোি; 

১৪.৫.  উগযাক্ত সুাবয/ভতাভত (নুল্পেদ ১৪.১-১৪.৪) নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকব মথাীঘ্র ফাস্তফায়ন বযফীেণ ও 

মূল্যায়ন বফবাে-গক ফবত কযল্পত ল্পফ। 

 


