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ভন্ত্রিন্ত্রিষদ ন্ত্রফবাগেি অওতায় ২০১৫-১৬ থ থ ফছগি এন্ত্রিন্ত্রভুক্ত সভাপ্ত প্রকগেি মূল্যায়ন  

প্রন্ত্রতগফদগনি ওি ভিণালয়/ন্ত্রফবােন্ত্রবন্ত্রিক সািসংগে 

 

ক্রঃনং ভিণালয়/ন্ত্রফবাগেি 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকগেি ধিণ মূল সভয় ও ব্যগয়ি তুলনায় 

ন্ত্রফন্ত্রনগয়াে 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

কান্ত্রিেন্ত্রি 

সহায়তা 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

মেন্ত্রিন্ত্রসএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় উবয়আ 

ন্ত্রতক্রান্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সভয় 

ন্ত্রতক্রান্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

সভয় 

ন্ত্রতক্রান্ত 

শতকিা 

হাি (%) 

সফ থন্ত্রনম্ন 

সগফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ন্ত্রতক্রান্ত 

প্রকগেি 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ন্ত্রতক্রাগন্তি 

শতকিা হাি 

(%) সফ থ 

ন্ত্রনম্ন-সগফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ভন্ত্রিন্ত্রিষদ  

ন্ত্রফবাে 

০১টি - ০১ টি - প্রযযোজ্য 

নয় 

প্রযযোজ্য 

নয় 

প্রযযোজ্য 

নয় 

প্রযযোজ্য 

নয় 

প্রযযোজ্য 

নয় 

 

১।   সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্াাঃ ০১টি। 

২।   সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণাঃ প্রল্প াজ্য নয়।  

৩।   সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবায়ল্পনর মেল্পে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুাদ্ধরশাঃ 

 

ক্র: 

নং: 
মস্যো  সুপোররল 

৩.১  উন্নয়ন যযোগীর অর্ থ ব্যয় থর্োক রযযে 

থেখোযনো য়।  

 

৩.১ উন্নয়ন যযোগীর অর্ থ ব্যয় থর্োক রযযে নো থেরখযয় 

আইযেম অনুযোয়ী থেখোযনো প্রযয়োজ্ন যোযে অর্ থ ব্যযয় 

স্বচ্ছেো র্োযক।  

৩.২  ক মন্ত্রণোয়/রেভোগ/ংস্থো এেং মোঠ পয থোযয়র 

প্রলোযন কোয থক্রম পররচোনোর জ্ন্য পয থোপ্ত 

থোকেযর অভোে;  

৩.২ ক মন্ত্রণোয় /রেভোগ/ংস্থো এেং মোঠ পয থোযয়র 

প্রলোযন কোয থক্রম পররচোনোর জ্ন্য পয থোপ্ত থোকেযর 

পেোয়ন করযে যে।  

৩.৩ ক মন্ত্রণোয়/রেভোগ/ংস্থো এেং মোঠ পয থোযয়র 

প্রলোযন অরভযযোগ রনষ্পরির রেযয় েক্ষেো 

উন্নয়যন োরে থক প্ররলক্ষযণর অভোে: 

৩.৩ ক মন্ত্রণোয় /রেভোগ/ংস্থো এেং মোঠ পয থোযয়র 

প্রলোযন অরভযযোগ রনষ্পরির রেযয় েক্ষেো উন্নয়যন 

প্ররলক্ষযণর জ্ন্য ব্যেস্থো গ্রণ করো থযযে পোযর।  

 

 

 



656 

 

ইমপ্রভু িং পাবভক এ্যাডভমনেনেলে এ্ন্ড াভ িন ডডভ াভর ডরা ই-ভউলে; ইমপ্রভু িং ভিআরএ্ 

(আউটপটু-৩) -ীলষক প্রকল্পেয ভাপ্তি ভরূযায়ন প্রপ্তিল্পফদন 

 

১।  প্রকল্পেয োম : ইমপ্রভু িং পাবভক এ্যাডভমনেনেলে এ্ন্ড াভ িন ডডভ াভর ডরা ই-

ভউলে; ইমপ্রভু িং ভিআরএ্ (আউটপটু-৩)। 
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : মভিপভরদ ভব াগ। 

৩। প্রাপ্তনক ভন্ত্রণারয়/প্তফবাগ   : মভিপভরদ ভব াগ। 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার ও ফযয় :  

   (রক্ষ টাকায়) 

 
৫। প্রকল্পেয ংগপ্তবপ্তিক ফাস্তফায়নঃ (প্তপ্তঅয অনুযায়ী) 

(রক্ষ টাকায়) 

*এ্ভডভব অর্িায়ে অিংনলর আভর্িক অগ্রগভি ভপভআনর ডর্াক ভননব ডদখানো নয়নে। িাো যায় ডয, এ্ভডভব প্রকল্প াাযয   

অিংনলর অর্ি রাভর বযয় করার পর মভিপভরদ ভব ানগ বযনয়র ভাব ডর্াক ভননব ডদভখনয় ই-ডমইনর মাধ্যনম অবভি কনর। 

অনুনমাভদি ফযয় 

প্রকৃি ফযয় 
(প্রঃ াঃ) 

নুল্পভাপ্তদি ফাস্তফায়নকার 
প্রকৃি 

ফাস্তফায়নকার 

প্তিক্রান্ত ফযয় 
(ভূর প্রাক্কপ্তরি 
ফযল্পয়য %) 

প্তিক্রান্ত 
ভয় (ভূর   
ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভূর 
(প্র:া:) 

১ভ 
ংল্পাপ্তধি 
(প্র:া:) 

ভূর 
১ভ 

ংল্পাপ্তধি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৫.০২ 
(১২৮.০০) 

- ১৩৭.৯২ 
১২৪.৬৮) 

 

িানুয়ারী, ২০১৪ 
নি 

ভডনম্বর, ২০১৫ 

- িানুয়ারী,২০১৪ 
নি 

ভডনম্বর, ২০১৫ 
প্রডযািয েয় প্রনযািয েয় 

ক্রঃকঃ 
ইনকােভমক 

ডকাড 
কাল্পজয ংগ একক 

অনুনমাভদি প্রকনল্পর 
রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগপ্তি * 

ফাস্তফ অপ্তথষক ফাস্তফ অপ্তথষক 

রািস্ব বযয়:  
০১ ৪৫০১ কমিকিিানদর ডবিে- ািাভদ   ০৪  ৫   

০২ ৪৬০১ কমিচারীনদর ডবিে- ািাভদ         ০৩  ৩   

০৩ ৪৭৩৭ অভিভরক্ত দাভয়ত্ব ািা ০৭  ২.৫২   

০৪ ৪৮০১ ভ্রমে বযয়      ডর্াক  ১০   

    ০৫ ৪৮০৬ অভি  াড়া       ডর্াক  ০.৫   

০৬ 
৪৮২৮ ডেলোভর, ভ এ্বিং 

েযাম্প 

ডর্াক  ২   

০৭ ৪৮৪২ ডভমোর/ওয়াকিলপ ০২  ২৪   

০৮ ৪৮৪৫ আপযায়ে ডর্াক  ১   

০৯ ৪৮৪৮ অযাডভমে এ্ন্ড ানপাটি ডর্াক  ১০   

১০  

৪৮৭৪ 
পরামলিক (আর্ন্িিাভিক) ০৩ িে-মা  ৫২.৮   

১১ পরামলিক (ডদলীয়) ০৮িে-মা  ১৯.২   

১২ ৪৮৮৩ ম্মােী ডর্াক  ৩   

১৩ ৪৮৯৯ অন্যান্য (কভন্টেনিভি) ডর্াক  ১২   

  ডমাট  ১০০% ১৪৫.০২ ১০০% ১৩৭.৯২ 
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এ্ কারনে এ্ভডভবর প্রকল্প াানযযর অঙ্গভ ভিক বযনয়র অগ্রগভি ভপভআনর ডদখানো ম্ভব য় ভে। এ্োড়া ভিওভব অিংনলর ইে-

কাইণ্ড-এ্ ৮.৫২ ক্ষ টাকা বযভিি বাভক টাকার অঙ্গভ ভিক অগ্রগভি ভপভআনর পাওয়া যায় ভে।  
 

৬। কাজ ভাি থাকল্পর িায কাযণঃ প্রকল্পেয ককান কাজ ভাি কনআ। 

৭। প্রকল্পেয টবূপ্তভঃ বািংানদল রকার িেগনের ডবা প্রদানের মাে উন্নি করার নক্ষয এ্কভট ডবাপ্রদাে ডকভিক, স্বচ্ছ ও 

িংনবদেলী প্রলাে ৃৃ্ভি করনি প্রভিশ্রুভিবদ্ধ। এ্ই ধ্রনের প্রলাে প্রভিষ্ঠার িন্য ভগ্র াি ভরনে ভনেম (ভিআরএ্)- এ্কভট 
িযাভভনভটিং টু ভননব অনেক ডদনল বযবার নয় আনে। ভি.আর.এ্-এ্র িন্য ির্য প্রযুভক্ত এ্কভট ভিয় িযাক্টর  যা 
ভনেভমক উন্নভির িন্য অভ নযাগগুভ কাযিকর ানব ভবনেে করনি পানর। ভপএ্আরভ প্রভিনবদে-২০০০-এ্র সুপাভরনলর পর 
মভিপভরদ ভব াগ এ্কভট ভিআরএ্ বাস্তবায়ে কনরনে।  িনব ভনেমভট মযানুয়া নচ্ছ এ্বিং এ্র িন িবাবভদভমূক ও 

স্বচ্ছ ানব মস্ত অভ নযাগগুভ ভচভিি করা কভিে ভে। এ্ই কারনে আর্ন্িিাভিক ানব নবিািম চচিা এ্বিং ভডভিটা বািংানদনলর 

দভৃি ভঙ্গর ানর্ ঙ্গভি ডরনখ রকার আইভভট ভ ভিক অোইে ভিআরএ্ প্রভিষ্ঠার উনদযাগ ভেনয়নে যানি িেগনের িন্য 

ভনেমভট আরও িির য়।  যকাপ্তয দিল্পযয প্রপ্তিশ্রুি কফা, কফা প্রদান দ্ধপ্তি এফং কফা ও ল্পণযয ভান ম্পল্পকষ 
নাগপ্তযল্পকয ন্তুপ্তি প্রভল্পনয প্তনপ্তভি প্তবল্পমাগ প্রপ্তিকায ফযফস্থানা ( Grievance Redress System-GRS) দ্ধপ্তি চারু 
কযল্পর যকাল্পযয দায়ফদ্ধিা প্তনপ্তিি কযা ম্ভফ ল্পফ এফং কফায ভান উন্নয়ল্পন এ দ্ধপ্তি প্তফল্পল কামষকয বূপ্তভকা ারন 
কযল্পফ। নাগপ্তযডকর কফাকামষক্রল্পভ স্বচ্ছিা অনয়ন, কফা কামষক্রল্পভ জনগল্পণয ংপ্তদাযত্ব ফৃপ্তদ্ধ এফং যকাপ্তয দিল্পয কভষকিষা 
কভষচাপ্তযল্পদয জফাফপ্তদপ্তয ভাধযল্পভ নাগপ্তযকল্পদয ন্তুপ্তি জষল্পনয জন্য এ নিনু দ্ধপ্তি প্রণয়ল্পন এ প্রকে াল্পি কনয়া য়।  
 

৮। প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  কাভরগভর ায়িা প্রকনল্পর ামভগ্রক উনেশ্য না ডবা প্রদানের গুেগি মাে উন্নয়নে এ্বিং সুলাে 

উন্নয়নের ভেভমি অন্যান্য মিোয়/ভব াগনক অর্ন্ ুিক্ত করার মাধ্যনম এ্কভট ডকিীয় ভিআরএ্ গিে পভরকল্পো প্রেয়নে 

মভিপভরদ ভব ানগর ক্ষমিা বৃভদ্ধ করা। প্রকল্পভটর ভেভদিি ক্ষয না: 

 ডদলবযাপী ভিআরএ্-ডক ম্প্রারে করার িন্য ৫ বেনরর এ্কভট ডকৌল পভরকল্পো এ্বিং ৩ বেনরর বাস্তবায়ে কমি- 

পভরকল্পো প্রেয়ে করা; 

 ভবভ ন্ন মিোয়/ভব াগ এ্বিং মাি পযিানয়র প্রলানে ভিআরএ্-এ্র কাযিিম পভরবীক্ষনের িন্য প্তজঅযএ ফযফস্থানা    

ংক্রান্ত াখা/কর গিে করা। 

৯। প্রকল্পেয অওিায় গৃীি কামষাফরীঃ   প্রকল্পেয অওিায় এপ্তিপ্তফ কিৃষক যাভষক ংস্থা/ ফযপ্তি যাভষক (স্থানীয়-৩৫ 
জনভা ও অন্তজষাপ্তিক-৩ জনভা) প্তনল্পয়াগ প্রদান কযা য়। এছাড়া ১২ জন কভষকিষাল্পক প্তফল্পদল্প প্রপ্তক্ষণ ও ২৪০ জন 
কভষকিষাল্পক স্থানীয় প্রপ্তক্ষণ প্রদান কযা য়।  
  
১০। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ প্রকেপ্তট ১৮/০১/২০১৪ িাপ্তযল্পখ ভাননীয় প্তযকেনা ভন্ত্রী কিৃষক ১৪৫.০২ রক্ষ 
(প্তজওপ্তফ-১৭.০২  রক্ষ এফং এপ্তিপ্তফ ’য প্রকে াাময-১২৮.০০ রক্ষ) টাকা ফযল্পয় জানুয়াপ্তয, ২০১৪ ল্পি প্তিল্পম্বয, ২০১৫ 
মষন্ত কভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয প্তনপ্তভি নুল্পভাপ্তদি ল্পয়ল্পছ। 
 
১১। প্রকে প্তযদষনঃ গি ১১/১০/২০১৭ িাভরখ আইএ্মইভড’র উপ-পভরচাক িোব ডকাভনুর আক্তার কিৃিক প্রকল্প এ্াকা 
নরিভমনে পভরদলিে করা য়। পভরদলিেকান প্রকল্প িংভেি কমিকিিাগে উপভিি ভেনে। প্রকল্প িংভেি কমিকিিানদর ানর্ 

আনাচো, প্রাপ্ত ির্য ভবনেে ও ভপভআর-এ্ প্রদি িনর্যর ভ ভিনি প্রভিনবদেভট প্রেয়ে করা নয়নে।  
 

১২। ক্রয় কামষক্রভ ংক্রান্ত িথযঃ  প্রকল্পেয অওিায় রাভর এপ্তিপ্তফ কিৃষক যাভষক ংস্থা/ফযপ্তি যাভষক কফা (স্থানীয়-
৩৫ জনভা ও অন্তজষাপ্তিক-৩ জনভা)-কফা ক্রয় কযা য়।  
 

১৩। প্রকল্পেয াপ্তফষক গ্রগপ্তিঃ  প্রকল্পেয ংগপ্তবপ্তিক  ফাস্তফায়ন গ্রগপ্তিল্পি প্তপ্তঅয-এয প্তাফ নুমায়ী প্রকল্পেয 

নুকূল্পর কভাট ফযাে ১৪৫.০২ রক্ষ টাকায প্তফযীল্পি কভাট ১৩৭.৯২ রক্ষ (এপ্তিপ্তফ থষায়ল্পন গ্রগপ্তি ১২৪.৬৮ রক্ষ টাকা ও 
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প্তজওপ্তফ থষায়ল্পন ১৩.২৪ রক্ষ, এয ভল্পধয প্তজওপ্তফল্পি আন কাআণ্ড ৮.৫২ রক্ষ) টাকা গ্রগপ্তি ল্পয়ল্পছ। মা কভাট প্রকে ফযল্পয়য 

৯৫.১০%। প্তপ্তঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ফছযপ্তবপ্তিক ংল্পাপ্তধি এপ্তিপ্ত ফযাে, থষ ফভুি ও ফযল্পয়য প্তচত্র প্তনম্নরূঃ 
     

(রক্ষ টাকায়) 
থষ ফছয ংল্পাপ্তধি এপ্তিপ্ত ফযাে ফযয় 

কভাট টাকা প্রঃ াঃ কভাট টাকা প্রঃাঃ 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ 

২০১৩-২০১৪ ৫৪.০১ ৮.০১ ৪৬.০০ 

(১৩.২) 

 .৯৭ .৯৭ - 

২০১৪-২০১৫ ৯১.০১ ৯.০১ ৮২.০০ 

(৩৯.৬) 

৭৮.৩৯ ৩.৭৫ ১৩৩.২০ 

কভাটঃ ১৪৫.০২ ১৭.০২ ১২৮.০০ 

(৫২.৮) 

১৩৭.৯২ ৪.৭২ ১৩৩.২০ 

 

১৪। উকাযল্পবাগীল্পদয ভিাভিঃ  কাযিকরী ভগ্রন ি ভরনে ভনেনমর প্রনয়ানগর মাধ্যনম মভিপভরদ ভব াগ এ্বিং অন্যান্য 

মিোয়/ভব াগ/িংিানক লভক্তলাী করা নয়নে। রকানরর দাভয়ত্বপ্রাপ্ত িংিাগুভর ানর্ রাভর ডযাগানযানগর মাধ্যনম 

োগভরকনদর অভ নযাগ ভচভিি করার ভবয়ভট লভক্তলাী করা ম্ভব নয়নে। যার িাি/সুভবধ্া ক মিোয়/ভব াগ ড াগ 

করনে। 
 

১৫। প্রকে প্তযচারক ম্পপ্তকষি িথযঃ  প্রকে প্তযচারক ংক্রান্ত িথযাপ্তদ প্তনল্পচ প্রদান কযা রঃ 
 

নাভ ও দফী ূণষকারীন খন্িকারীন  কমাগদাল্পনয 
িাপ্তযখ 

ফদরীয িাপ্তযখ দাভয়ত্ব পানের 
ডময়াদকা 

িোব ডমা. েিরু ইাম, 

অভিভরক্ত ভচব, মভিপভরদ ভব াগ 

--- ∙ ১৮.০১.২০১৪ ২৮.১২.২০১৪ ১১ মা ১০ ভদে 

িোব ডমা: মভউেীে খাে,  

অভিভরক্ত ভচব, মভিপভরদ ভব াগ 

--- ∙ ২৯.১২.২০১৪ ৩১.১২.২০১৫ ১ বের ২ ভদে 

 
১৬। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জষনঃ 
 

প্তযকপ্তেি উল্পেশ্য (প্তটপ্তপ্ত নুমায়ী) প্তজষি পরাপর 

ক) ডদলবযাপী ভিআরএ্ ম্প্রারনের িন্য ৫-বেনরর 
ডকৌল পভরকল্পো এ্বিং ৩-বেনরর বাস্তবায়ে কমি -
পভরকল্পো প্রস্তুি করা। 

ক) ডদলবযাপী ভিআরএ্ -এ্র ম্প্রারনের িন্য ৫-বেনরর ডকৌল 
পভরকল্পো প্রেয়ে এ্বিং ৩-বের ডময়ানদ বাস্তবায়ে কমি -
পভরকল্পোর প্রভিনবদে প্রস্তুি করা নয়নে। 

(খ) ভবভ ন্ন মিোয়/ভব াগ/িংিা এ্বিং মাি প্রলানে 
ভিআরএ্ কাযিিম পযিনবক্ষনের িন্য এ্কভট 
ভি.আর.এ্. বযবিাপো লাখা/ড তিভর করা। 

খ) ভবভ ন্ন মিোয় /ভব াগ/িংিা এ্বিং মাি প্রলানে ভিআরএ্ 
কাযিিম ভেরীক্ষনের িন্য এ্কভট ভি .আর.এ্ মযানেিনমন্ট ড গিে 
করা নয়নে। 

 

১৭। উল্পেশ্য ুল্পযাুপ্তয প্তজষি না ল্পর এয কাযণঃ  প্রল্পমাজয নয়।  

১৮। প্তিট ংক্রান্তঃ  প্রকেপ্তটয প্তিট ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 

১৯। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্াঃ  প্রকল্প বাস্তবায়নে ডকাে মস্যার ম্মখুীে নি য়ভে।  
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২০। পযিনবক্ষেঃ 

২০.১ প্রকনল্পর ভপভআনর এ্ভডভব’র অর্িায়ে অিংনলর অিংগভ ভিক আভর্িক অগ্রগভি ডর্াক ভননব ডদখানো নয়নে। এ্োড়া 

ভিওভব’র অনর্ির অিংগভ ভিক আভর্িক অগ্রগভির ির্য যর্াযর্ ানব ডদখানো য় ভে; 

২০.২ ক মিোয়/ভব াগ/িংিা এ্বিং মাি পযিানয়র প্রলানে ভিআরএ্-এ্র কাযিিম পভরবীক্ষনের িন্য প্তজঅযএ 

ফযফস্থানা ংক্রান্ত াখা/কর তিভর করা নয়নে; 

২০.৩ ডদলবযাপী ভিআরএ্ -এ্র ম্প্রারনের িন্য ৫-বেনরর ডকৌল পভরকল্পো প্রেয়ে এ্বিং ৩-বের ডময়ানদ বাস্তবায়ে 

কমি-পভরকল্পোর প্রভিনবদে প্রস্তুি করা নয়নে; 

২০.৪ ডদলবযাপী ভিআরএ্-এ্র ম্প্রারনের িন্য ৫-বেনরর ডকৌল পভরকল্পোর সুপাভরল অনুযায়ী মভিপভরদ ভব ানগর 

ওনয়ব াইনট অভ নযাগ প্রভিকার বযবিাপো ম্পভকিি এ্কভট িটওয়যার চা ুকরা নয়নে। এ্োড়া অভ নযাগ প্রভিকার 

বযবিা বাস্তবায়নের এ্কভট সুভেভদিি পদ্বভি অনুরনের সুভবধ্ানর্ি ‘অভ নযাগ প্রভিকার বযবিা িংিার্ন্ ভেনদিভলকা-২০১৫’ প্রেয়ে 

করা নয়নে;  

২০.৫ বাভিক কমিম্পাদে চভুক্তনি আবভশ্যক ডকৌলগি উনেশ্যমূনর কাযিিনম অভ নযাগ প্রভিকার বযবিা বাস্তবায়ে 

অর্ন্ ুিক্ত করা নয়নে। অভ নযাগ ভেষ্পভি করার উনেশ্য ভেনয় প্রায় প্রভিভট মিোয় /ভব ানগ স্ব স্ব মিোয় /ভব াগ/িংিার 

অভ নযাগ ভেষ্পভির ভেভমি অভ নযাগ ভেষ্পভিকারী কমিকিিা (অভেক) ও আপী কমিকিিা ভেধ্িারে কনর মভিপভরদ ভব াগনক 

অবভি করা নয়নে; 

২০.৬ অভ নযাগ প্রভিকার বযবিাপো িংিার্ন্ েীভি-ভেধ্িারেী ভবয়াভদ পযিানাচোর িন্য মভিপভরদ ভচব মনাদনয়র ডেিৃনত্ব 

এ্কভট ‘ডকিীয় অভ নযাগ বযবিাপো পভরবীক্ষে’ কভমভট গিে করা নয়নে;  

২০.৭   বািংানদল রকানরর মিোয় /ভব াগ/িংিা নি অভ নযাগ প্রভিকার বযবিার উপর ভেধ্িাভরি েক অনুযায়ী মাভক 

প্রভিনবদে ডপ্ররে করার বযবিা গ্রে করা নয়নে। ভেধ্িা ভরি েক অনুযায়ী প্রভি মানর ১০ িাভরনখর মনধ্য এ্কভট প্রভিনবদে 

মভিপভরদ ভব ানগ ডপ্ররে করনি য়; 
 

২১.০  আইএ্মইভড’র মিামি/সুপাভরল: 

২১.১ প্রকল্প মাভপ্তর পর আইএ্মইভড ’র ০৪/২০০৩ িরনমনট ডয প্রস্তুি করা য় , ড িরনমনটর প্রনিযকভট অিংনলর প্রভিভট 
অনুনচ্ছদ/ডটভব/ারিংনক্ষপ যর্াযর্ ানব পেূি করা বাঞ্ছেীয় (অনু: ২০.১); 
 
২১.২ ক মিোয় /ভব াগ/িংিা এ্বিং মাি পযিানয়র প্রলানে ‘অভ নযাগ প্রভিকার বযবিা ’ কাযিিম পভরবীক্ষে বযবিা 
লভক্তলাী করনি নব (অনু: ২০.২);  
 
২১.৩ ক মিোয় /ভব াগ/িংিা এ্বিং মাি পযিানয়র প্রলানে ভিআরএ্-এ্র কাযিিম পভরবীক্ষনের িন্য অভ নযাগ 
প্রভিকার বযবিাপো লাখা /ড-এ্র কাযিিম লভক্তলাী করা ও গভিলীিা আেয়ে করনি যর্াযর্ বযবিা গ্রে করনি নব 
(অনু: ২০.২); 
 
২১.৪ অভ নযাগ প্রভিকার  বযবিার উপর ভেধ্িাভরি েক অনুযায়ী প্রাপ্ত মাভক প্রভিনবদে ও বাভিক কমিম্পাদে চভুক্তনি 
আবভশ্যক ডকৌলগি উনেশ্যমূনর কাযিিনম অর্ন্ ুিক্ত অভ নযাগ প্রভিকার বযবিা বাস্তবায়নে যর্াযর্ পযিনবক্ষে এ্বিং 
অভেষ্পন্ন অভ নযাগ ভেষ্পভির ভবয়নয় িংভেি মিোয়/ভব াগ/িংিানক ভেয়ভমি পরামলি প্রদানে কাযিকর ানব বযবিা গ্রে করা 
ডযডি পানর (অনু: ২০.৫);  
 
২১.৫ ক মিোয় /ভব াগ/িংিা এ্বিং মাি পযিানয়র প্রলানে অভ নযাগ ভেষ্পভির ভবনয় দক্ষিা উন্নয়নে প্রভলক্ষনের িন্য 
বযবিা গ্রে করা ডযনি পানর (অনু: ২০.৫); এ্বিং  
 
২১.৬ অনুনচ্ছদ ২১.১ নি ২১.৫ এ্র ভবনয় গৃীি বযবিা মিোয়/ভব াগ আগামী ০১ মানর মনধ্য আইএ্মইভডনক অবভি 
করনব। 


