
ফাণিজয ভন্ত্রিারয়েয অওতাে ২০১৫-১৬ র্থফছয়যয এণিণবুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভূরযােন প্রণতয়ফদয়নয 
ওয ভন্ত্রিারে/ণফবাগণবণিক াযংয়ে 

 

 

ক্র: 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্তকৃত 

প্রকয়েয

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযন ভে ও 

ব্যে 

উবেই 

অততক্রান্ত 

প্রকয়েয

ংখ্যা 

ভে 

অততকান্ত 

প্রকয়েয

ংখ্যা 

ভে 

অততক্রান্ত

তকযা 

ায% 

ব্যে 

অততক্রান্ত 

প্রকয়েয

ংখ্যা 

ব্যে 

অততক্রান্ত 

তকযা 

ায% 

তফতনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাতযগযী 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মেতিএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

 (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ফাতনেয 

ভন্ত্রণারে 

০২টি ০০ ০২টি ০১টি ০১টি ০১টি ৬৬% ০০টি ০০ 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা- ০২টি 

২। ভাপ্তকৃত প্রকৃত ব্যে ও মভোদকার: 

 

প্রকয়েযনাভ প্রকৃতব্যে প্রকৃতফাস্তফােনকার 

১। Bangladesh Economic Growth Program 

(3rd Revised)। 

২৩৯৮.৯৭ মপব্রুোযী, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৬  

২।  Raising Transparency in Garment and 

Textile value Chains 

১৭০.০০ ০১/০৯/১৫ য়ত ৩০/৬/১৬ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃতিয কাযণ: 

 

প্রকয়েয নাভ মভোদ বৃতিয কাযণ 

১।  Bangladesh Economic 

Growth Program (3rd 

Revised)। 

প্রকে ফাস্তফােয়ন মভাট ৮ ফৎয ৪ ভা ভে মরয়গয়ে মা মূর 

অনুয়ভাতদত ফাস্তফােনকার অয়ক্ষা ৩ ফৎয ৪ ভা মফী। ৫ 

ফৎয়যয ফাস্তফােয়নয েন্য তনধ ধাতযত প্রকয়েয ৬৬.৬৬% মফী 

ভয়ে ফাস্তফােন কাম্য নে। মথাভয়ে প্রকেটি ফাস্তফাতেত য়র 

অয়নক পূয়ফ ধই সুপর াওো মময়তা। 

 



 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্য ও সুাতয: 

 

ভস্যা সুাতয 

৪.১ প্রকেটি ফাস্তফান কারীন ভে (২০০৮-২০১৬) ম ধন্ত ৮ 

ফৎয ৪ ভায় মভাট ৩ েন কভ ধকতধা প্রকে তযচারয়কয 

দাতেয়ে তনয়োতেত তেয়রন। ঘন ঘন প্রকে তযচারক 

ফদরী েতনত কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফােয়ন তফতি ত য়েয়ে ফয়র 

প্রতীেভান ে। 

৪.২ ভাপ্ত প্রকয়েয আওতাে প্রতক্রোধীন External 

Audit মথাীঘ্র ম্পন্ন কযয়ত য়ফ। 

৪.৩ প্রকেটি প্রথভ অনুয়ভাতদত ে মপব্রুোযী ২০০৮-মপব্রুোযী 

২০১৩ ম ধন্ত। তকন্তু প্রকয়েয ংয়াতধত এতিত ফযাদ্দ 

প্রদান কযা ে  ২০১০-১১ ার মথয়ক মা ত তআয এ 

প্রদ ধন কযা  য়েয়ে। এ মক্ষয়ে মদখা মাে মম প্রকে শুরুয 

ফৎয়যয মচয়ে প্রাে ২ ফেয য ফযাদ্দ প্রদান কযা ে। 

পয়র প্রকয়েয কাম ধক্রভ মদযীয়ত শুরু কযা ে ভয়ভ ধ 

প্রতীেভান য়েয়ে। 

৪.১ প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফােন তনতিতকয়ে ঘন ঘন প্রকে তযচারক 

ফদরী  ফা তয ফতধন না কয়য তফদ্যভান তনেভ অনুমােী 

প্রকে তযচাতরক তনয়োয়গ য়চষ্ট থাকায প্রয়োেন। 

প্রকয়েয প্রকে তযচারক  ও অন্যান্য েনফর েরুযী 

প্রয়োেন না য়র ফদরী /তযফতধন না কযায সুাতয 

কযা য়য়রা। 

৪.২ প্রকয়েয External Audit  ম্পন্ন কয়য তা 

োতরত তযকেনা ও আইএভই তি’মত মপ্রযণ কযয়ত 

য়ফ। 

৪.৩ বতফষ্যয়ত অন্য মকান প্রকয়েয ফাস্তফােন মক্ষয়ে মায়ত 

ভে মফী না রায়গ এফং মথা ভয়ে প্রকে মল কযা 

মাে তা অস্বাবাতফক তফরম্ব না ঘয়ট ম তফলয়ে ংস্থা ও 

ভন্ত্রণারেয়ক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ। 

 

 



 

Bangladesh Economic Growth Program (3rd Revised)

-শীর্ ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিল্পেদন 

 

১।      প্রকয়েয নাভ                 : Bangladesh Economic Growth Program (3rd Revised). 

২।      প্রকয়েয ফস্থান     : ভগ্র ফাংরায়দ  

৩।      ফাস্তফােনকাযী ংস্থা      : বফজনন প্রনভোন কোউবির (বফবব), (আউ এ এআড) 

৪। প্রাণনক ভন্ত্রিারে  : ফোবিজয ভন্ত্রিোরয়  

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ফযেঃ  

(রক্ষ টোকোয়) 

প্রোভবরত ফযয় প্রকৃত ফযয় 

(বজওবফ) 

বযকবিত ফোস্তোফয়নকোর প্রকৃত 

ফোস্তফোয়নকোর 

বতক্রোন্ত ফযয় 

(ভূর প্রোভবরত 

ফযনয়য%) 

বতক্রোন্ত ভয় 

(ভূর ফোস্তফোয়ন 

কোনরয%) 

ভূর 

(বজওবফ, প্র: 

ো:) 

ফবনল 

ংনোবধত 

(বজওবফ)  

ভূর ফবনল 

ংনোবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭০৭৮.০০ 

(বজওবফ 

৩৭৬১.০০ + 

প্র: ো: 

১৩৩১৭.০০) 

২৫১৬.১৪ ২৩৯৮.৯৭ ফপব্রুয়োযী, 

২০০৮ নত 

ফপব্রুয়োযী 

২০১৩ 

 

ফপব্রুয়োযী, 

২০০৮ নত 

ভোর্ব ২০১৬ 

ফপব্রুয়োযী, 

২০০৮ নত  

জুন ২০১৬ 

 

১৩৬২.০৩ 

(৩৬.২১%) 

৩ ফছয ৪ ভো 

(৬৬.৬৬%) 

 

৬।  প্রকয়েয ঙ্গণবণিক ফা স্তফােন: প্রকে ভাণপ্ত প্রণতয়ফদন ( PCR) নুমােী প্রকেণিয ঙ্গণবণিক ফাস্তফ ও অণর্থক 

গ্রগণত ণনয়ে দদো র:  

 

ক্রঃনং ববঅয নুমোয়ী ংনগয 

নোভ (রৄধভোত্র বজওবফ ) 

একক বযকবিত রক্ষযভোত্রো প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

অবথবক  ফোস্তফ অবথবক (%) ফোস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. বএভআউ - ৪৭৬.৬৫ - ৪৭৬.৬৩ (৯৯.৯৯%) - 

২. বফবব - ২৫৫.০০ - ১৩৮.৩৭ (৫৪.২৬%) - 

৩. বটবকোরর্োয - ৯৯.৭৭  ৯৯.৭৭ (১০০%) ১১ 

৪. এবিকোরর্োয - ৯৮১.৮১ ১৯০ ৯৮১.৮২ (১০০%) ৩২১ 

৫. ফরদোয - ৭০২.৯১ ২১৮ ৭০২.৪৭ (৯৯.৯৩%) ২২০ 

ফভোট ২৫১৬.১৪  ২৩৯৮.৯৭ (৯৫.৩৪%)  

 

৭।    কাজ ভাপ্ত র্াকয়র তায কাযিঃ 

 
বটবব-য রেযভাত্রা নুমােী প্রকয়েয রৄধুভাত্র ণজওণফ ংয়য কাজ  ম্পন্ন  কযা য়েয়ছ। কাযি ণয়য়ফ জানা মাে 

দম, প্রকেণি রৄরুয দভোদকার দপব্রুোযী ২০০৮ ণনধথাযি কযা য়রও প্রকেণিয কামথক্রভ ২০১০-১১ র্থ ফছয দর্য়ক 



 

রৄরু ে। পয়র প্রকেণি  ণনধথাণযত দভোদকায়র  রৄরু কযয়ত ণফরম্ব য়েয়ছ। তাছাড়া দাতা ংস্থায ায়র্ র্থ ছাড় ও 

ণফণবন্ন ণি-াণেক ণফলয়েয কাযয়ি অন্ত:খোত ভন্বনয়য ভোধযনভ প্রকি োোময খোনতয টোকো ফোদ বদনয় রৄধভুোত্র ণজওণফ 

খায়ত ২৫১৬.১৪ রে িাকা ংস্থান দযয়খ প্রাণনক অয়দ জাণয কযা ে। দ নুমােী ণজওণফ ’য ২৫১৬.১৪ রে 

িাকা প্রানণরত ফযয়েয ভয়ধয ২৩৯৮.৯৭ রে িাকা (অণর্থক গ্রগণত ৯৫.৩৪%) ফযে কয়য প্রকেণিয কাজ দল কযা 

য়েয়ছ। র্থাৎ প্রকয়েয অণর্থক গ্রগণত য়রও ফাস্তফ গ্রগণত ণণঅযএ প্রদথন কযা েণন ফয়র প্রতীেভান ে।  

 

৮।  ভূরযােন দ্ধণতঃ প্রকেণিয ভাণপ্ত ভূরযােন প্রণতয়ফদন প্রিেয়ন ণনয়োক্ত ণফলে/দ্ধণত নুযন কযা য়েয়ছঃ 

 প্রকয়েয ণিণণ মথায়রাচনা; 
 প্রকয়েয PCR মথায়রাচনা; 
 কায়জয ফোস্তফ গ্রগণত মাচাআ ও তর্য ংগ্রয়য জন্য য়যজণভন ণযদথন; 

 
৯।    প্রকয়েয ভূর উয়েশ্য ও িবূণভঃ   

৯.১  প্রকয়েয ভূর উয়েশ্যঃ  

প্রকয়েয ভূর উয়েশ্য য়রা এযাকুোকারচায, ণিথকারচায এফং চাভড়াজাত দ্রফয উৎাদয়ন প্রণতয়মাণগতা ফৃণদ্ধয 

ভাধযয়ভ দাণযদ্রয ণফয়ভাচন।         

 ৯.২ প্রকয়েয িবূণভ:   

“Multi Fiber Agreement (MFA)’’ এয অওতাে সুণফধা দয়ে ধতযী দাাক ণয়ে গত অড়াআ দয়ক 

ণফস্মেকয গ্রগণত াণধত য়েয়ছ। গত ৪০ ফছয়যয ুযয়না এভএপএ দকািা দ্ধণত উয়ে দগয়রও ফাংরায়দ 

ম্পয়কথ বণফষ্যৎ ফািী কযা য়েও তায গ্রগণত ধয়য যাখয়ত দয়যয়ছ। ফতথভায়ন ণফশ্ব ভন্দায কাযয়ি যপ্তানী  ণকছুিা 

ণস্থণভত য়েয়ছ । এ রয়েয উৎাদনীরবায়ফ প্রফৃণদ্ধ এফং ম্পয়দয ুণিবুত ণফলেয়ক উন্নণত াধন কযা প্রয়োজন। 

ফাংরায়দয়ক কৃণল ণবণিক র্থনীণত দর্য়ক ণে ণবণিক র্থনীণতয়ত রূান্তণযত কযা প্রয়োজন। প্রণত ফছয খুফআ 

ম্ভাফনাভে ২০ রে জনণক্ত ফাংরায়দয়য র্থনীণতয়ত মুক্ত য়চছ। স্বাধীনতায যফতথী ফছয ১৯৭২-৭৩ ায়র 

ফাংরায়দয়য যপ্তানী অে ণছর ৩৪৮ ণভণরেন ভাণকথন িরায। গত ৩৫ ফছয়য এয প্রফৃণদ্ধ দ গুন ফৃণদ্ধ দয়েয়ছ। 

তয়ফ দদয়য যপ্তানী অে ধতযী দালাক কয়েকণি য়িযয ভয়ধয ীভাফদ্ধ অয়ছ। পয়র যপ্তানী অে একণি ঝুুঁণকূিথ 

ফস্থাে যয়েয়ছ। এ ফস্থা দর্য়ক উিযয়িয জন্য িয ও ফাজায উবে ণদক ণদয়ে যপ্তানীয়ক ফহুভুখীকযি কযা 

প্রয়োজন। এযআ ং ণয়য়ফ ণিথকারচায, এযাকুোকারচায ও দরদায দয়য যপ্তানীয ফাধাভূ দূযীকযয়িয জন্য 

অয়রাচয প্রকে গ্রি কযা য়েয়ছ।  

 

১০।  প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ 

 প্রকেণি ভাননীে ণযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক নুয়ভাদন ওোয য ণযকেনা কণভয়নয ১৮/১০/২০১০ তাণযয়খ 

স্মাযক নং ২০.৪৫২.০১৪.০২.০১.৩৮৫.২০০৮/৩১৮ নং ত্র ভাযাপত প্রাণনক নুয়ভাদন জাণয কযা ে।  মায  

প্রানণরত ফযে  ১৭০৭৮.০০ রে িাকা (ণজওণফ ৩৭৬১.০০ এফং প্র: া: ১৩৩১৭.০০)  ও দভোদকার দপব্রুোযী 

২০০৮ য়ত দপব্রুোযী ২০১৩ মথন্ত। যফতথীয়ত ণযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক ০৭/১২/২০১১ তাণযয়খ  ১৭০৭৮.০০ রে 

িাকা (ণজওণফ ৩৭৬১.০০ এফং প্র: া: ১৩৩১৭.০০)  প্রানণরত ফযয়ে দপব্রুোযী ২০০৮ য়ত দপব্রুোযী ২০১৩ ভয়ে 



 

ফাস্তফােয়নয জন্য (ংয়াণধত) নুয়ভাণদত ে। অফাযও প্রকেণিয ফযে ও দভোদকার ংয়াধন কয়য ১৫৮৩৩.১৪ 

রক্ষ টোকো (বজওবফ ২৫১৬.১৪ এফং প্র: ো: ১৩৩১৭.০০) প্রানণরত ফযয়ে দেব্রুোযী ২০০৮ য়ত ভাচথ ২০১৬ দভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য (তৃতীে ংয়াণধত) নুয়ভাণদত ে। প্রকেণি ফথয়ল অন্ত:খাত ভন্বয়েয ভাধযয়ভ প্রকে াাময 

ং ফাদ ণদয়ে রৄধুভাত্র ণজওণফ ংয়য ২৫১৬.১৪ রে িাকা ফযাে দযয়খ প্রকেণিয দভোদকার দপব্রুোযী ২০০৮ 

য়ত জুন ২০১৬ মথন্ত ণনধথাযি কযা ে । দ নুমােী রৄধুভাত্র ণজওণফ ংয়য িাকা ফযে কযা ে।  

   

১১। প্রকে এরাকা ণযদথনঃ 

১১.১ প্রকেণি ভাণপ্তয য প্রকয়েয কামথক্রভ ভূরযােয়নয ণনণভি ফাস্তফােন ণযফীেি ও ভূরযােন ণফবায়গয কাযী 

ণযচারক জনাফ দভা: দগারাভ যওোয  ০৯/০৯/২০১৭  তাণযয়খ প্রকে ণপয় প্রকয়েয কামথক্রভ য়যজণভন 

ণযদথন কয়যন।  

১১.২  প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থা:  

প্রকিবট মবনফক্ষি কনয ফদখো মোয় ফম, প্রকিবটয বডববনত ফম কয়বট উনেনে বছর, তোয ভনধয বজওবফ ংনয  

উনেনে ছোড়ো ফোকী উনেনেগুবর দোতো ংস্থোয োনথ ভন্বয়ীনতোয কোযনি প্রকি োোময ং ফোদ বদনয় অন্ত:খোত 

ভন্বনয়য ভোধযনভ বজওবফ ংনয ফযোেকৃত থব ফযনয়য ভোধযনভ প্রকিবট ভোপ্ত কযো য়। মোয পনর প্রকিবটয ফফ 

কনয়কবট  উনেনে পর য়বন ভনভব প্রতীয়ভোন য়। তোছোড়ো প্রকিবট বনধবোবযত ভনয় রৄরু কযোয কথো থোকনরও প্রকতৃ 

নক্ষ  অযম্ভ কযনত ফদযী নয়নছ ফনর প্রকি ংবিষ্টগন বযদবনকোনর জোবননয়নছন।  বযদবনকোনর জোনো মোয় ফম, 

প্রকিবট দোতো ংস্থো ও ফোংরোনদ যকোয কতৃবক ফোস্তফোয়ননয জন্য বনধবোবযত বছর। বকন্তু  ঘন ঘন প্রকি বযর্োরক 

ফদবর ওয়োয কোযনি  ফনর্নয় ফফী ভস্যো বৃষ্ট নয়নছ। এ ধযননয প্রকি িনিয ূনফব নীবতবনধবোযি মবোনয় বিক 

বদ্ধোন্ত ও ভয় উনমোগী দনক্ষ িি কযো ফ ফর্নয় জরুযী বফলয় বছর ফনর বযদবন কোনর প্রতীয়ভোন নয়নছ। 

উনযোক্ত বফলয়ভূআ প্রকনিয ফতবভোন ফস্থো ফনর প্রতীয়ভোন নয়নছ।   

 

 ১১.৩   ভন্ত্রিোরয় নত প্রোপ্ত ববঅয এয বববিনত নীনর্ প্রকনিয বটববনত ংনোবধত এবডববনত থব ফযোে, ফোৎবযক ফযয়  

এফং ফোস্তফ িগবত প্রদবন কযো নরো:  

 

থব ফছয ংনোবধত এবডব ফযোে ফযয় ফোস্তফ িগবত 

২০১০-২০১১ ১৫০.০০ ২২.০৬ ১৪.৭১ 

২০১১-২০১২ ৩৫০.০০ ২৩৩.৫৫ ৬৬.৭৩ 

২০১২-২০১৩ ৮০০.০০ ২৮৪.২৯ ৩৫.৫৪ 

২০১৩-২০১৪ ৪০০.০০ ২৮৫.৮১ ৭১.৪৫ 

২০১৪-২০১৫ ৬৪৮.০০ ৫৩২.২৭ ৮২.১৪ 

২০১৫-২০১৬ ১১৪৯.০০ ১০৪০.৯৭ ৯০.৬০ 

 

১২।    প্রকয়েয অণর্থক ও ফাস্তফ গ্রগণত:  

 
প্রকেণি ফথয়ল অন্ত:খাত ভন্বয়েয ভাধযয়ভ প্রকে াাময ং ফাদ ণদয়ে নুয়ভাণদত ফাস্তফােনকার ফেব্রুয়োযী 
২০০৮ নত জুন ২০১৬ মথন্ত ফৃণদ্ধ কয়য রৄধুভাত্র ণজওণফ ংয়য ২৫১৬.১৪ রে িাকা প্রানণরত ফযয়েয ভয়ধয জুন 
২০১৬ মথন্ত ফযে য়েয়ছ ২৩৯৮.৯৭ রে িাকা (৯৫.৩৪%)।  

 



 

১৪.০  প্রকয়েয জনফর ণনয়োগ: 

 প্রকয়েয ণিণণয়ত ৮ জন ণপায়যয ভয়ধয ৫ জনয়ক ণনয়োগ দদো ে। এয ভয়ধয ৪ জন ুরুল ও এক জন 

ভণরা, ২২ জন কভথচাযী ভয়ধয ১৮ জন কভথচাযীয়ক ণনয়োগ দদো ে। এয ভয়ধয ১৭ জন ুরুল ও এক জন 

ভণরা। তায়দযয়ক ণজওণফ খাত দর্য়ক দফতন বাতা প্রদান কযা ে। প্রকে ভাণপ্তকারীন মথন্ত তাযা প্রকে 

ংণিষ্ট কামথক্রয়ভয ায়র্ মৃ্পক্ত ণছর ফয়র জানা মাে।    

 

১৫.০ প্রকে ণযচারক ম্পণকতথ তর্য:   

নোভ ও দফী ূিবকোরীন খণ্ডকোরীন তোবযখ 

ফমোগদোন ফদরী 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১) ফভোঃ অোন অব্দলু্লো 

 মুগ্ম বর্ফ 

ূিবকোরীন - ২৭ জোনুয়োযী ২০১৫ ৩০ জুন ২০১৬ 

২) ফভোঃ ফগোরোভ আয়োবয়ো 

 মুগ্ম বর্ফ 

বতবযক্ত 

(র্রবত দোবয়ত্ব) 

- ২৯ জোনুয়োযী ২০১৪ ২৭ জোনুয়োযী ২০১৫ 

৩) ফভোঃ ভোপুজুয যভোন 

 মুগ্ম বর্ফ 

ূিবকোরীন - ১রো ভোর্ব ২০১২ ২৯ জোনুয়োযী ২০১৪ 

 

১৬.০ প্রকনিয প্রবকউযনভন্ট ম্পবকবত তথয:  

প্রকনিয অওতোয় প্রবকউযনভন্ট ংক্রোন্ত বফধোন ফমভন: দযত্র অফোন, বববফন্ন কবভবট গিন, দযত্র ভূরযোয়ন, 

কোমবোনদ প্রদোন আতযোবদ প্রবক্রয়োয় ববঅয-২০০৮ এয বফবধবফধোন মথোমথবোনফ নুযি কযো নয়নছ।   

১৮.০  প্রকনিয উনেে জবন: 

 

ণযকেনা জথন 

প্রকয়েয ভূর উয়েশ্য য়রা 

এযাকুোকারচায, ণিথকারচায এফং 

চাভড়াজাত দ্রফয উৎাদয়ন 

প্রণতয়মাণগতা ফৃণদ্ধয ভাধযয়ভ দাণযদ্রয 

ণফয়ভাচন।    

ফতবভোনন কৃবল, ভৎস্য ও র্োভড়ো ফময নোনো ধযনিয ভস্যোয মু্মখীন মো এ 

প্রকনিয ভোধযনভ ভোধোন কযো অফেক বছর। বকন্তু এ উনেেবট ফোস্তফোয়ন কযো 

ম্ভফ য়বন। তনফ প্রকিবট ফোস্তফোয়ননয ভোধযনভ বফববন্ন ধযনিয ফেবনং, স্টোবড, 

মন্ত্রোবত ক্রয় ম্পন্ন কযো নয়নছ। তনফ দোবযদ্র্য বফনভোর্নন ত্য প্রকিবট কতটো 

বূবভকো োরন কযনত ক্ষভ নয়নছ তো এ মবোনয় বনরূন কযো ম্ভফ য়বন। 

 

১৭.০ োধোযি মবনফক্ষি:  

১৭.১ ঘন ঘন প্রকি বযর্োরক ফদরী:  
প্রকেণিয ফাস্তফােনকারীন ভে ( ২০০৮ দর্য়ক ২০১৬) মথন্ত ৮ ফছয  ৪ ভায়  দভাি ৩ জন কভথকতথা প্রকে ণযচারয়কয 
দাণেয়ে ণনয়োণজত ণছয়রন। ঘন ঘন প্রকে ণযচারক ফদণরজণনত কাযয়ি প্রকে ফাস্তফােন ণফণিত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান 
ে। 
 
১৭.২ প্রকে ফাস্তফােয়ন  ণফরম্ব (Time Over-run):  
প্রকেণি ফাস্তফােয়ন দভাি ৮ ফছয ৪ ভা  ভে ফযে য়েয়ছ মা ভূর নুয়ভাণদত ফাস্তফােনকার নক্ষো ৩ ফছয ৪ ভো ভা 



 

দফী। ৫ ফছয়য ফাস্তফােয়নয জন্য ণনধথাণযত প্রকয়েয  ৬৬.৬৬% দফী ভয়ে ফাস্তফােন কাভয নে ।  মর্াভয়ে প্রকেণি 
ফাস্তফাণেত য়র য়নক ূয়ফথআ সুপর াওো দময়তা।    

 

১৭.৩ প্রকনিয বডট বনস্পবি নো ওয়ো: 
 ভোপ্ত প্রকনিয ববঅয মবনফক্ষনন ফদখো মোয়, প্রকি র্রোকোরীন এফং প্রকি ফনল ফকোন বযন্তবযন বডট য়বন। এ প্রকনি 

২০১১-১২ নত ২০১৩-১৪ োর মবন্ত এক্সটোনবোর বডট পর বোনফ ম্পন্ন কযো নরও ২০১৪-১৫ থব ফছনযয বডট এখনও 

প্রবক্রয়োধীন যনয়নছ। তোছোড়ো ২০১৫-১৬ থব ফছনযয বডট এখনও ম্পন্ন কযো য়বন ভনভব ববঅয মবোনরোর্নোয় ফদখো মোয়।  
 

১৭.৪ বনধবোবযত ভনয় প্রকনিয কোমবক্রভ রৄরু নো ওয়ো: 
 প্রকিবট প্রথভ নুনভোবদত য় ফপব্রুয়োযী ২০০৮- ফপব্রুয়োযী ২০১৩ ফভয়োনদয জন্য। বকন্তু প্রকনিয ংনোবধত এবডব ফযোে 

প্রদোন কযো য় ২০১০-১১ োর ফথনক মো ববঅয এ প্রদবন কযো নয়নছ। এ ফক্ষনত্র ফদখো মোয় ফম, প্রকি রৄরুয ফৎনযয ফর্নয় 

প্রোয় রৃ’ফছয য ফযোে প্রদোন কযো য় পনর প্রকনিয কোমবক্রভ ফদযীনত রৄরু কযো য় ভনভব প্রতীয়ভোন নয়নছ।  
 

১৭.৫ বফনদবক োোময ফযয় নো ওয়ো: 
 প্রকিবট নুনভোদন প্রবক্রয়ো মবোনরোর্নো কনয ফদখো মোয় ফম, প্রকিবটয প্রথভ নুনভোদননয ভয় প্রকি োোময’য ংস্থোন ফযনখ 

নুনভোদন কযো য়। যফতবীনত ফবনল প্রকিবট অন্ত:খোত ভন্বয় কযোয ভয় প্রকি োোময ূিয ফযনখ রৄধভোত্র বজওবফ 

ংনয টোকোয ংস্থোন ফযনখ নুনভোদন কযো য় এফং ফ নুমোয়ী বজওবফ ংনয ংস্থোনকৃত থব দ্বোযোআ প্রকনিয কোমবক্রভ 

বযর্োরনো কনয প্রকিবট ভোপ্ত কযো য়। প্রকি োোময বক কোযনি ফোদ ফদয়ো নয়নছ তোয ফকোন কোযি ববঅয এ উনল্লখ কযো 
য়বন। পনর প্রকি োোময  ফযফোয নো  কযোয কোযনি প্রকনিয দোতো ংস্থোয দ্বোযো ফোস্তফোবয়ত উনেে পর য়বন ফনর 

প্রতীয়ভোন নয়ফছ।    
 

১৮. সুোবয/ভতোভত: 

  

১৮.১ প্রকয়েয সুষু্ঠ ফাস্তফােন ণনণিতকয়ে ঘন ঘন প্রকে ণযচারক ফদণর ফা ণযফতথন না কয়য ণফদযভান ণনেভ 
নুমােী  প্রকে ণযচারক ণনয়োয়গ য়চষ্ট র্াকা প্রয়োজন। প্রকনিয প্রকি বযর্োরক ও ন্যোন্য জনফফর 

জরুযী প্রনয়োজন নো নর ফদরী/বযফতবন নো কযোয সুোবয কযো নর। 
১৮.২ বণফষ্যয়ত ন্য ফকোন প্রকনিয ফোস্তফোয়ননয ফক্ষনত্র মোনত ভয় ফফী নো রোনগ এফং মথো ভনয় প্রকি ফল কযো মোয় 

ফো স্বাবাণফক ণফরম্ব না ঘয়ি দ ণফলয়ে ংস্থা ও ভন্ত্রিোরয়নক  য়চষ্ট র্াকয়ফ য়ফ ।  
১৮.৩ প্রকনিয অওতোয়  প্রবক্রয়োধীন External Audit মথোশ্রীঘ্র ম্পন্ন কযনত নফ।  
১৮.৪ বটবব বতযীয ভয় ফভয়োদকোর বনধবোযনিয তকব ওয়ো প্রনয়োজন। বটবব নুনভোদন প্রবক্রয়ো দীঘবোবয়ত নর 

প্রকনিয ফভয়োদ বযফতবন কযো ফমনত োনয।  
১৮.৫ ববফষ্যনত ফম ফকোন বফনদবক পোনন্ড ফোস্তফোবয়ত প্রকি  প্রিেয়নয ভে দোতো ংস্থোয বনয়ভ-কোনুন প্রকি রৄরু ফোয 

ূনফব র্বুক্তনত্র উনল্লখ থোকনত নফ। এ ণফলয়ে ংণিষ্ট কতৃথেয়ক তকথতা ফরম্বন কযায জন্য  ফরা দময়ত 
ায়য।   

১৮.৬ বণফষ্যয়ত প্রকে প্রিেয়নয ভে উয়েশ্য ণনধথাযয়িয ণফলয়ে ংণিষ্ট কতৃথেয়ক তকথতা ফরম্বন কযায ণনণভি 
সুাণয কযা দময়ত ায়য।   

১৮.৭ প্রকনিয বডববনত ফযোেকৃত নথবয গৃীত কভবকোণ্ড ও সুবফধোবদয বিক ফযফোয বনবিত কযোয জন্য ংবিস্ট 

ভন্ত্রিোরনয়য দবৃষ্ট অকলবন কযো নরো। 
১৮.৮ উমুথক্ত সুাণয/ভতাভত নুমােী (নুয়েদ ১৮.১-১৮.৭ মবন্ত) গৃীত ফযফস্থা ম্পয়কথ অগাভী ০১ (এক) ভায়য 

ভয়ধয ফাস্তফােন ণযণফেি ও ভূরযােন ণফবাগ-দক ফণত কযয়ত য়ফ। 
 



 

Raising Transparency in Textile and Garments Value Chains 

-শীর্ ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিল্পেদন 

 

১।       প্রকয়েয নাভ                : Raising Transparency in Garment andTextile value 

Chains 

২।  প্রকয়েয ফস্থান   :    ঢাকা।  

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা    :    ফোবিজয ভন্ত্রিোরয়। 

৪। প্রাণনক ভন্ত্রিারে             :   ফোবিজয ভন্ত্রিোরয়। 

 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ফযেঃ  

 (রে িাকাে) 

নুয়ভাণদত ফযে  

প্রকৃত ফযে 

 

নুয়ভাণদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ভূর ফযয়েয 

হ্রা/ফৃণদ্ধ 

(ভূর নুঃ 

ফযয়েয %) 

ণতক্রান্ত ভে 

(ভূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভূর 

 

ফথয়ল 

ংয়াণধত   

ভূর ফথয়ল 

ংয়াণধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭০.০০ - ১৭০.০০ ০১/০৯/১৫ 

নত 

৩০/৬/১৬ 

- ০১/০৯/১৫ 

নত ৩০/৬/১৬ 

-- 

 

-- 

 

৬।  প্রকয়েয ঙ্গণবণিক ফা স্তফােন: প্রকে ভাণপ্ত প্রণতয়ফদন ( PCR) নুমােী প্রকেণিয ঙ্গণবিক ফাস্তফ ও অণর্থক 

গ্রগণত ণনয়ে দদো র।  

(রে িাকাে) 

র্থননণতকয়কাি

/াফ-দকাি 

য়ঙ্গয ণফফযন ণযভান 

(জনভা) 

ফযে 

ণজওণফ প্রঃাঃ 

 

দভাি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

ক) যাজস্ব খাত: জনফর 

৪৮৭৪ আন্িাযন্যানার রং-িাভথ কনারয়িস্ট ১০ - ১৭.০০ ১৭.০০ 

৪৮৭৪ আন্িাযন্যানার রং-িাভথ কনারয়িস্ট ২২ - ৪৫.০০ ৪৫.০০ 

৪৮৭৪ ন্যানার এক্সািথ ৫ - ৬.০০ ৬.০০ 

৪৮৭৪ ন্যোনোরটব-টোভএক্সোটব/কনোরনটস্ট ২০ - ৩২.০০ ৩২.০০ 

 উনভোট ৫৭ - ১০০.০০ ১০০.০০ 

প্রয়জ একণিবববটোনোটব 

৫৯২১ পাআয়নণসং এণগ্রয়ভন্ি ফথোক - ৪.০০ ৪.০০ 

৪৮৪০/৪৮৪২ স্থোনীয়প্রবক্ষন ৩বট - ১০.০০ ১০.০০ 

ওয়োকব ৩বট - ৬.০০ ৬.০০ 

র্থননণতকয়কাি

/াফ-দকাি 

য়ঙ্গয ণফফযন ণযভান 

(জনভা) 

ফযে 

ণজওণফ প্রঃাঃ দভাি 



 

র্থননণতকয়কাি

/াফ-দকাি 

য়ঙ্গয ণফফযন ণযভান 

(জনভা) 

ফযে 

ণজওণফ প্রঃাঃ 

 

দভাি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 
বফনদপ্রবক্ষি/এক্সনোজোযবববজট ১বট - ১৫.০০ ১৫.০০ 

৪৮০১ ভ্রভনবোতো (বটএ/বডএ) ফথোক - ৬.০০ ৬.০০ 

৪৮৭৪ এডবভবনবিবটবস্টোপোনোটবটুকোউন্টোযোটব ১১বট - ৪.০০ ৪.০০ 

 উনভোট  - ৪৫.০০ ৪৫.০০ 

১৮০০/৬৮০৭ ফরোকোরোপ্লোআ ও বফবফধ (বপবোড়ো, জ্বোরোনী, ফস্টনোযী, 

মোনফোন, বোড়ো) 

ফথোক - ৬.০০ ৬.০০ 

ভযোননজনভন্টর্োজব ফথোক - ১২.০০ ১২.০০ 

উনভোট :  - ১৮.০০ ১৮.০০ 

ফভোট (যোজস্বখোত):  - ১৬৩.০০ ১৬৩.০০ 

(খ) ভূরধনখোত: (ফভনটবযয়োরএন্ডআকুআনভন্ট)     

৬৮১৫ কবম্পউটোবএন্ডএনক্সবয ১ফট - ১.০০ ১.০০ 

৬৮১৯/৬৮২১ বপআকুআনভন্ট (পোবিবোয) ফথোক - ২.০০ ২.০০ 

 ফটবরকবভউবননকনআকুআনভন্ট ফথোক - ২.০০ ২.০০ 

৬৮২৭ আনরবিকআকুআনভন্ট ফথোক - ২.০০ ২.০০ 

 উ-ফভোট:  - ৭.০০ ৭.০০ 

 ফভোট (ভূরধনখোত)  - ৭.০০ ৭.০০ 

 ফবনভোট (ক+খ)  - ১৭০.০০ ১৭০.০০ 

(১০০%) 

 

৭।   কাজ ভাপ্ত র্াকয়র তায কাযিঃবটবব-য রেযভাত্রা নুমােী প্রকয়েয কর কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ।  

 

৮।  ভূরযােন দ্ধণতঃ প্রকেণিয ভাণপ্ত ভূরযােন প্রণতয়ফদন প্রিেয়ন ণনয়োক্তণফলে/দ্ধণত নুযন কযা য়েয়ছঃ 

 প্রকয়েয ণিণণ মথায়রাচনা; 
 প্রকয়েয PCR মথায়রাচনা; 
 কায়জয ফোস্তফ গ্রগণত মাচাআ ও তর্য ংগ্রয়য জন্য য়যজণভন ণযদথন; 

 
৯। প্রকয়েয ভূর উয়েশ্য ও িবূণভঃ 

৯.১ প্রকয়েয ভূর উয়েশ্যঃ 

প্রস্তাণফত প্রকয়েয উয়েশ্য র ফাংরায়দয়য দাাক ও ফস্ত্রণয়েয প্রণতষ্ঠান ভূয়য াভাণজক এফং ণযয়ফ গত 

ভান নুযন এ ণয়েয ভগ্র াপ্লাআ দচআয়নয স্বেতা উন্নেয়ন প্রণতফন্ধকতা দূযীকযিায়র্থ ণনণফড় ণফয়িলন কযা।  

 

৯.২ গায়ভথন্ি খায়ত াপ্লাআ দচআয়ন ফাংরায়দ উৎাদক ণয়য়ফ গুরুেূিথ দাণেে ারন কযয়র ও গায়ভথন্ি ধতণযয Raw 



 

Material ফথনকনক্রতোনদভূনয Customer preference, Shopping strategy বফলনয় chains এয 

প্রবতফন্ধকতো ম্পনকব মথোমথ জ্ঞোন নোথোকোয় ফোংরোনদন এ খোনত value addition খফুআ কভ কনয থোনক। পনর বফুর 

বযভোন অযএভবজ যপ্তোবন কনযও ফতভন রোবফোন য়নো। এ কোযননআ অয়রাচয প্রকে গ্রি কযা ে।   

 

১০।    প্রকয়েয নুয়ভাদনঃ 

প্রকেণি জাভথান যকায়যয নুদায়ন জাভথান উন্নেন ংস্থা GIZ কতৃবক ফোস্তফোয়ননয জন্য ১৭০.০০ রক্ষ টোকো 

প্রোভবরত ফযনয় ফনেম্বয ২০১৫ নত জুন ২০১৬ মবন্ত দভোদকার ধামথয কয়য ফাণিজয ভন্ত্রিারয়েয অওতাে গত 

২৯/০৯/২০১৫ তাণযয়খয প্রজ্ঞায়নয ভাধযয়ভ প্রকয়েয প্রাণনক নুয়ভাদয়নয অয়দ জাণযয ভাধযয়ভ যফতথী 

কামথক্রভ গ্রয়িয জন্য নুয়ভাদন কযা ে।  

 

১১। প্রকে এরাকা ণযদথনঃ 

১১.১ প্রকেণি ভাণপ্তয য প্রকয়েয কামথক্রভ ভূরযােয়নয ণনণভি ফাস্তফােন ণযফীেি ও ভূরযােন ণফবায়গয  কাযী 

ণযচারক জনাফ দভা: দগারাভ যওোয ২৪/১০/২০১৭  তাণযয়খ ঢাকাে প্রকয়েয কামথক্রভ য়যজণভন ণযদথন 

কয়যন। ণযদথন কায়র প্রকে এযািবাআজায জনাফ দভাঃ অপায উণেন ও ন্যান্য কভথকতথাফৃন্দ উণস্থত ণছয়রন 

এফং প্রনয়োজনীয় তথযোবদ বদনয় নমোবগতো কনযন। 

 

১১.২  প্রকয়েয কায়জয ফতথভান ফস্থা:  

প্রকিবট মবনফক্ষি কনয ফদখো মোয় ফম , প্রকিবটয বটববনত প্রকনিয ফমউনেনে বছর ফনুমোয়ী দোতো ংস্থোয 

োনথ ভন্বয় কনয কর কোমবক্রভ ফযোেকৃত থব ফযনয়য ভোধযনভ ভোপ্ত কযো য়। মোয পনর প্রকিবটয বিক 

উনেনে পর নয়নছ ভনভব প্রতীয়ভোন য়। তোছোড়ো প্রকিবট বনধবোবযত ভনয় রৄরু কনয মূ্পিব থব ফযনয় ফমনম 

কোমবক্রভ িন কযো নয়বছর ফবফলয়ভূ মবোনরোর্নো কযো য়। প্রকিবট জোভবোন উন্নয়ন ংস্থো কতৃবক টবটোভব 

যোভবক ও রংটোভব যোভবক দ্বোযো উনেে নুমোয়ী কোমবক্রভ িি কযো নয়নছ এফং এয ভোধযনভ বকবযভোন সুপর 

সুবফধো ফবোগীযো ফনয়নছ তোমবনফক্ষি কযো য়। তোছোড়ো এ প্রকনিয ভোধযনভ কবম্পউটোয যঞ্জোভোবদ 

বপআকুআনভন্ট ফমভস্ত ভোরোভোর ক্রয় কযো নয়নছ এফং তোদ্বোযো বকবক সুবফধো োওয়ো ফগনছ এফং ভোরোভোর 

গুবরয গুনগত ভোন ফকোথোয় বকফস্থোয় ফযফরত নে বফলয়গুবর বননয় প্রকি ংবিষ্টগনিয োনথ ভত বফবনভয় কযো 

য়। এধযননয প্রকিিনিয বদ্ধোন্ত ও ভয় উনমোগী নয়নছ ফনর বযদবনকোনর প্রতীয়ভোন নয়নছ। উনযোক্ত 

বফলয়ভূআ প্রকনিয ফতবভোন ফস্থো ফনর প্রতীয়ভোন নয়নছ।   

 

১১.৩   ভন্ত্রিোরয় নত প্রোপ্ত ববঅয এয বববিনত নীনর্ প্রকনিয বটববনত ংনোবধত এবডববনত থব ফযোদ্দ, ফোৎবযক 

ফযয় এফং ফোস্তফ িগবত প্রদবন কযো নরো:  

 

থবফছয ংনোবধতএবডবফযোে ফযয় ফোস্তফিগবত 

২০১৫-২০১৬ ১৭০.০০ ১৭০.০০ ১০০% 

    

 



 

১১.৪ ক্রেকৃত কতম্পউটায  অন্যান্য 

ভারাভায়র  

 

Discription of 

Procurement  

(good/works/consultanc

y) as per bid documents 

As per 
DPP 

Contract
ed 

Value 

Invitaito
n Date  

contract 
signing 

/L.C 

Opening 
Date 

As per 
Contra
ct  

Actual 

(১) (৩) (৪) (৫)  (৮)   

Computer in TPP 

Accessories, Office 

Equipments-Tele 

Comm, Cell Phones 

Electric Equipment 

Approved 7.00 Septemb

er 2015 

November 

2015 

June 

2016 

June 

2016 

 

১২।  প্রকয়েয অণর্থক ও ফাস্তফ গ্রগণত: 

 
প্রকেণি ফনেম্বয ২০১৫ নত জুন ২০১৬ মথন্ত  ১৭০.০০ রে িাকা (মূ্পিথ প্রকে াাময) প্রানণরত ফযয়েয 

ভয়ধয জুন ২০১৬ মথন্ত ফযে য়েয়ছ ১৭০.০০ রে িাকা (১০০%)।  

 
১৩.০  প্রকয়েয জনফর ণনয়োগ: 

প্রকয়েয ণণঅয মথায়রাচনা কয়য দদখা মাে দম রৃআ জন িথ িাভথ ধফয়দণক যাভথক, রৃআ জন ন্যানার িথ 

িাভথ যাভথক, রৃআ জন আন্িাযন্যানার িথ িাভথ এক্সািথ, ণতন জন ণযচাথ এযায়াণয়েি এফং রৃআ জন 

ন্যানার এক্সািথ যাভথক দভাি ১১  জনয়ক ণনয়োগ দদো ে। এয ভয়ধয ৬ জন ুরুল ও ৫ জন ভণরা। 

প্রকে ভাণপ্তকারীন মথন্ত তাযা প্রকে ংণিষ্ট কামথক্রয়ভয ায়র্ মৃ্পক্ত ণছর ফয়র জানা মাে।  

 

১৪.০ প্রকে ণযচারক ম্পণকতথ তর্য:  

  

ক্রঃ নং কভথকতথায নাভ দণফ ূিথকারীন/খন্িকারীন ভেকার 

১।  জনোফ ফভোনরভ 

উবেন 

প্রকি বযর্োরক খন্ডকোরীন ০১/০৯/১৫ নত ৩০/৬/১৬ 

 

১৫.০ প্রকনিয প্রবকউযনভন্ট ম্পবকবত তথয:  

প্রকনিয অওতোয় প্রবকউযনভন্ট ংক্রোন্ত বফধোন ফমভন: দযত্র অফোন, বফববন্ন কবভবট গিন, দযত্র ভূরযোয়ন, 

কোমবোনদ প্রদোন আতযোবদ প্রবক্রয়োয় ববঅয-২০০৮ এয বফবধবফধোন মথোমথবোনফ নুযি কযো নয়নছ।   



 

১৬.০  প্রকনিযউনেেজবন: 

 

ণযকেনা জথন 

প্রস্তাণফত প্রকয়েয উয়েশ্য র ফাংরায়দয়য দাাক ও 

ফস্ত্রণয়েয প্রণতষ্ঠান ভূয়য াভাণজক এফং ণযয়ফ 

গত ভান নুযন এ ণয়েয ভগ্র াপ্লাআ দচআয়নয 

স্বেতা উন্নেয়ন প্রণতফন্ধকতা দূযীকযিায়র্থ ণনণফড় 

ণফয়িলন কযা। 

প্রস্তাণফত প্রকয়েয উয়েশ্য র ফাংরায়দয়য দাাক ও 

ফস্ত্রণয়েয প্রণতষ্ঠান ভূয়য াভাণজক এফং ণযয়ফ গত 

ভান নুযন এ ণয়েয ভগ্র াপ্লাআ দচআয়নয স্বেতা 

উন্নেয়ন প্রণতফন্ধকতা দূযীকযিায়র্থ ণনণফড় ণফয়িলন কযা 

য়েয়ছ।  

 

১৭.০ োধোযি মবনফক্ষি:  

 

১৭.৩ প্রকনিয বডট বনস্পবি নোওয়ো: 

 

 ভোপ্ত প্রকনিয ববঅয মবনফক্ষনন ফদখো মোয়, প্রকি র্রোকোরীন এফং প্রকি ফনল ফকোন আন্টোযন্যোর ও এক্সটোন্যোর 

বডট য়বন। দ্রুত বডট ম্পন্ন কনয ংবষ্টগিনক ফবতকযো প্রনয়োজন ফনর প্রতীয়ভোন নয়নছ।  
 

১৭.৪ বনধবোবযত ভনয় প্রকনিয কোমবক্রভ রৄরু ও ফল ওয়ো: 

 

প্রকিবট মথোভনয় রৄরু ও ফল কযো নয়নছ। ফনথব এ প্রকিবটনক একবট পর প্রকি বননফ গিয কযো মোয়। 

োোোব এ ধযননয প্রকি িনি ফাংরায়দয়য দাাক ও ফস্ত্রণয়েয প্রণতষ্ঠান ভূয়য াভাণজক এফং ণযয়ফ 

গত ভান নুযন এ ণয়েয ভগ্র াপ্লাআ দচআয়নয স্বেতা উন্নেয়ন প্রণতফন্ধকতা দূযীকযিায়র্থ ণনণফড় ণফয়িলন 

ণফলয়ে গিয়চতনাতা ফৃণদ্ধয ণফলেণি দক ংণিষ্ট কতৃথয়েয ভণনিণযং অযও দফগফান কযা প্রয়োজন।  

 

১৮. সুোবয/ভতোভত: 

  

১৮.১ প্রকয়েয অওতাে ফাস্তফাণেত কামথক্রয়ভয ভাধযয়ভ উনেনে ফবিবত ফফোভূ বনবিত কযনত নফ; 

১৮.২ প্রকনিয অওতোয় Internal/External Audit মথোশ্রীঘ্র ম্পন্ন কযনত নফ। 

১৮.৩ প্রকনিয বটববনত ফযোেকৃত নথবয গৃীত কভবকোণ্ড ও সুবফধোবদয বিক ফযফোয বনবিত কযোয জন্য ংবিস্ট 

ভন্ত্রিোরনয়য দবৃষ্ট অকলবন কযো নরো। 

১৮.৪ মথোভনয় প্রকি রৄরু ও ফল কযোয জন্য প্রকিংবিষ্টগিনক ববফষ্যনত দোতোংস্থোয োনথ ভন্বয় োধননয 

ভোধযনভ প্রকি িনি উৎো প্রদোন কযো ফমনত োনয।   

১৮.৫ প্রকনিয অওতোয় ংগৃীত কবম্পউটোয মন্ত্রোবত ও ন্যোন্য ভোরোভোরভূয়য সুষ্ঠ ুও বনয়বভত যক্ষিোনফক্ষি এফং 

কোমবকয যোখোয জন্য ফগুনরো ংস্থোযবট ওআবুক্ত কনয যোজস্ব ফোনজনট ফোৎবযক মবোপ্ত ফযোে যোখনত নফ। 

১৮.৬ উমুথক্ত সুাণয/ভতাভত নুমােী (নুয়েদ ১৮.১-১৮.৫মবন্ত) গৃীত ফযফস্থা ম্পয়কথ অগাভী ০১ (এক) ভায়য 

ভয়ধয ফাস্তফােন ণযণফেি ও ভূরযােন ণফবাগ-দক ফণত কযয়ত য়ফ। 
 


