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র্ থননতিক সম্পকথ তফবাগের অওিায় ২০১৫-১৬ র্ থ ফছগর এতিতভুক্ত সভাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন  

প্রতিগফদগনর ওর ভন্ত্রণালয়/তফবােতবতিক সারসংগে 

 

ক্রঃনং ভন্ত্রণালয়/তফবাগের 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সভয় ও ব্যগয়র তুলনায় 

তফতনগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কাতরেতর 

সহায়িা 

প্রকগের 

সংখ্যা 

মেতিতসএপ 

ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় উবয়আ 

তিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভয় 

তিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভয় 

তিক্রান্ত 

শিকরা 

হার (%) 

সফ থতনম্ন 

সগফ থাচ্চ 

ব্যয় 

তিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

তিক্রাগন্তর 

শিকরা হার 

(%) সফ থ 

তনম্ন-সগফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। র্ থননতিক  

সম্পকথ তফবাে 

০১টি - ০১ টি - -- -- ১ বছর 

(২০%) 

- - 

 

০১।   সভাপ্ত প্রকগের সংখ্যা: ০১টি।   

০২।    সভাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মভয়াদ বৃতির কারণ : প্রকল্পটির ববদেশলক মুদ্রার শবশিময় াদরর  পশরবর্তি, -র্ তায়িকারীর 

ন্তর্ভ তশি, শশিভযাট খাদর্ ব্যয় বৃশি , প্রকদল্প শিদয়াশজর্ কম তকর্তা / কম তচারীর প্রপ্রণ /প্রকল্প ভার্ার ংস্থাি আর্যাশে কারদণ 

প্রকদল্পর ংদলাধি করা য়। 

০৩। সভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফায়গনর মেগে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাতরশ: 

 

ক্রভ সভস্যা ক্রভ সুাতরশ 

৩.১ প্রকল্প েশ যর্া টিশপশপ যর্াযর্ভাদব প্রণয়ি িা ওয়া। ৩.১ যর্াযর্ভাদব প্রকল্প েশ প্রণয়ি করা। 

৩.২ প্রকল্পটির িতুি র্ তায়িকারীর ন্তর্ভ তশি , শবশভন্ন 

অআদটদম ব্যয় বৃশি , প্রকদল্প শিদয়াশজর্ কম তকর্তা / 

কম তচারীর প্রপ্রণ /প্রকল্প ভার্ার ংস্থা ি আর্যাশে 

কারদণ প্রকদল্পর ংদলাধি করা য়।  

৩.২ প্রকল্প েশ প্রণয়িকাদ উন্নয়িদযাগী , শবশভন্ন 

অআদটদমর ব্যয় , প্রকল্প ব্যবস্থাপিার প্রাকব ও ভার্ার   

শবয়মূদর্ গভীর পয তাদাচিার প্রদয়াজিীয়র্া রদয়দছ। 
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স্ট্রেংদেনেেং ক্যাপানিনি ফর এইড ইদফক্নিভদেি ইে বােংলাদেশ  

-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মলূ্যায়ন প্রপ্তিল্পেদন 
 

১।  প্রকল্পেয িাম : প্ররংদেশিং কযাপাশটি ফর এআি আদফকটিভদি আি বাংাদেল।  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : র্ তনিশর্ক ম্পকত শবভাগ (আঅরশি)। 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারয়/নফবাগ   : র্ ত মন্ত্রণায়, র্ তনিশর্ক ম্পকত শবভাগ। 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

 

৫। প্রকল্পেয ংগনবনিক ফাস্তফায়নঃ    (শপশঅর নুযায়ী) 

                                                                                                                                 (রক্ষ টাকায়) 

  

E
co

n
o
m

ic
 c

o
d

e 

ITEM of Work (as per 

RTPP) 
 

 Target as per Revised TPP 
 Actual Progress 

  

Reason 

For 
deviation 

(+/-) 

Unit Financial Physical Financial Physical   

    1 2 3 4 5 6 7 

1 4827 

Production of analytical re-
ports based on AIMS data 

analysis/mining by Aid Ana-

lyst 

L.S 33.6   4.14 Completed   

2 4842 

One-day workshop with Me-

dia, CSO, Parliament Mem-

bers, Line Ministries, etc.  

L.S 44.2   42 Completed   

3 4501 Staff Costs L.S 1254.5   1160.25 Completed   

4 4829 
Functional review & capacity 

needs assess. 
L.S 168   121.36 Completed   

5 4874 Short-term consultants  L.S 96   86.8 Completed   

6 4840 Training L.S 360   213.7 Completed   

7 4842 Workshops, refreshments L.S 18.4   18 Completed   

8 4890 
Bangladesh Development 

Forum/Follow-up 
L.S 280   100.4 Completed   

9 4801 Study visits L.S 40   33 Completed   

নুদমাশের্ ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

(প্রঃ াঃ) 

নুল্পভানদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

নতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কনরত 

ব্যল্পয়য %) 

নতক্রান্ত 

ভয় (মূর   

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

মূর 

(প্র:া:) 

১ভ 

ংল্পানধত 

(প্র:া:) 

মূর ১ভ ংল্পানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাক্কশর্ ব্যয়- 

 

প্রমাটঃ 

৩৩৫৬.২৫   

প্র: া: 

৩৩০৬.২৫ 

শজওশবঃ 

৫০.০০ 

প্রাক্কশর্ 

ব্যয়- 

 

প্রমাটঃ 

৩৬৩০.০০   

প্র: া: 

৩৫৮০.০০ 

শজওশবঃ 

৫০.০০ 

 িদভম্বর, 

২০১১ দর্ 

জুি, ২০১৫ 

 

িদভম্বর, 

২০১১ দর্ 

জুি,  

২০১৬ 

িদভম্বর, 

২০১১ দর্ 

জুি, ২০১৬ 

---- ১ বছর 

(২০%) 
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E

co
n

o
m

ic
 c

o
d

e 
ITEM of Work (as per 

RTPP) 
 

 Target as per Revised TPP 
 Actual Progress 

  

Reason 

For 
deviation 

(+/-) 

Unit Financial Physical Financial Physical   

    1 2 3 4 5 6 7 

10 4801 

Participation in regional & 

global AE events as approved 
by project technical committee 

L.S 156   129.28 Completed   

11 4827 
Print Production Costs: JCS 

progress reports, etc. 
L.S 20   10 Completed   

12 4601 Web Manager L.S 43.16   42.1 Completed   

13 4601 
LCG Secretariat Support Of-

ficer (RCO) 
L.S 46.28   45.3 Completed   

14 4840 
Project Appraisal (distance 

course) 
L.S 22     Completed   

15 4874 Short-term consultants (PBA) L.S 128   81.14 Completed   

16 4842 
Training conducted on Digital 

ECNEC in PD and LMs  
L.S 33.8     Completed   

17 4911 
Customization of Planning 

Division tools 
L.S 60     Completed   

18 4840 
Roll out support to 

ERD/Training  
L.S 53     Completed   

19 4895 Sitting Allowance (GoB) L.S 17.67   14.9 Completed   

20 4883 Honorarium (GoB) L.S 3.33   3.2 Completed   

21 4795 
Deputation Allowance/Project 

Allowance (GoB) 
L.S 12.5   7.66 Completed   

22 4804 
Misc expenses for PD’s Office 

(GoB) 
L.S 3.92   1.68 Completed   

23 4823 Fuel and Rental Car L.S 56   50.73 Completed   

24 4804 Contingency L.S 80.49     Completed   

25 4848 UNDP GMS and UNDP rent L.S 209.24   70.73 Completed   

Subtotal (Revenue component)   3240.09   2236.37     

26 6817 
Database customization & 
technical support 

L.S 165   105.77 Completed   

27 6815 
Servers, computers, printers, 
database hosting, etc 

L.S 83.59   83.73 Completed   

28 6823 Telephone, Fax, Mobile (rents) L.S 43.97   13.9 Completed   

29 6819 Office Equipment L.S 25.7   14.2 Completed   

30 6807 Project car (Microbus) L.S 23.86   24.95 Completed   

31 6817 Website hosting L.S 5.61   0.58 Completed   

32 7901 CD/VAT (GoB) L.S 12.58   40.49 Completed   

33 6819  stationary, cartridges L.S 29.6   20.49 Completed   

Subtotal (Capital Component)   389.91   304.11     

Grand total (a+b):   3630   2540.48     

*জুি, ২০১৬ পয তন্ত প্রকদল্পর নুকূদ ব্যয় ২৫৪০.৪৮ ক্ষ টাকা, যা প্রমাট প্রকল্প ব্যদয়র ৭০%। 
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৬।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ   প্রকদল্পর প্রকাি কাজ মাপ্ত প্রিআ। 

৭। প্রকল্পেয টভূনভঃ  ফাংরাল্পদল্পয উন্নয়ল্পন বফল্পদনক াায্য তযন্ত গুরুত্বপূণ ণ ভূনভকা ারন কল্পয অল্পে। গত ১০ 

ফৎয মাফৎ ফাংরাল্পদ প্রনত ফৎয গল্পে ১.৫৪ নফনরয়ন (১৫৪ ককাটি) ভানকণন ডরায বফল্পদনক াায্য গ্রণ কযল্পে। এ 

বফল্পদনক াায্য কদল্পয কভাট জাতীয় অল্পয়য ভাত্র ২% ল্পরও ফাংরাল্পদল্পয উন্নয়ন ফাল্পজল্পটয প্রায় ৫০%। বফল্পদনক াাল্পয্যয 

প্রায় ৭০% অল্প নফনবন্ন প্রকায ঋণ ায়তা কথল্পক এফং ফাকী ৩০% নুদান ায়তা নল্পল্পফ। বফল্পদনক াায্য ও উন্নয়ন 

কাম ণকানযতায কক্ষল্পত্র নীনত ম ণাল্পয় প্রংনীয় গ্রগনত ানধত ল্পরও জাতীয় উন্নয়ন নযকেনা, কাম ণক্রভ এফং ফাল্পজট প্রনক্রয়ায় 

এআ কাম ণকানযতায ম্পূণ ণতা দাল্পনয কক্ষল্পত্র গ্রগনত ীনভত। যকানয ম ণাল্পয় প্রানতষ্ঠাননক দূফ ণরতা এফং াভল্পযণয ীভাফদ্ধতায 

কাযল্পণ অন্তজণানতক াায্য কাম ণকানযতা ঙ্গীকায ফাস্তফায়ন ব্যাত ল্পে। নকছু যষ্পয ংযুক্ত ও যস্পয ননব ণযীর 

কাঠাল্পভাগত, দ্ধনতগত ও াভযণগত ভস্যায কাযল্পণ ফাংরাল্পদ াায্য ও উন্নয়ন কাম ণকানযতায াপল্য কানিত ম ণাল্পয়য 

কেল্পয় কভ। াভনগ্রকবাল্পফ কর ীভাফদ্ধতা, ভস্যা ও ফাধামূ দূয কল্পয ফাংরাল্পদ াায্য ও উন্নয়ন কাম ণকানযতায কক্ষল্পত্র 

স্থায়ী ও ব্যাপক গ্রগশর্র দক্ষয র্ তনিশর্ক ম্পকত শবভাদগর উদযাদগ আউএিশিশপ াায্যপুষ্ট “বাংাদেদল াায্য 

কায তকাশরর্ার ামর্থ্ত লশিলাীকরণ” লী তক প্রকল্প গ্রদণর উদযাগ প্রিয়া য়। 

 

৮।        প্রকল্পেয উল্পেশ্য: প্রকল্পটির উদেশ্য দে উন্নয়দির সুফ শিশির্করদণর দক্ষয ববদেশলক াায্য ব্যবস্থাপিার ামর্থ্ত 

বৃশি ও পিশর্মুদর উন্নয়ি এবং প্রযৌর্ ংাপ ও মন্বয় প্রজারোরকরদণর মাধ্যদম ববদেশলক াাদয্যর বন্টি, ব্যবস্থাপিা ও 

ব্যবাদরর প্রক্ষদে কায তকাশরর্া, স্বের্া ও জবাবশেশর্া বৃশি করা। এআ উদেশ্যমূ বাস্তবায়দির জন্য _(১) ববদেশলক াায্য 

প্রবাদ স্বের্া এবং বাংাদেল রকাদরর ববদেশলক াায্য র্র্থ্ ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি, (২) আঅরশি’র ববদেশলক াায্য 

ব্যবস্থাপিা ামর্থ্ত লশিলাীকরণ (৩) প্রাকা কিাদটটিভ গ্রুপ (এশশজ) লশিলাীকরণ এবং (৪) ববদেশলক াায্যপুষ্ট 

প্রকল্প বাস্তবায়দির াদর্ ংশিষ্ট কদয়কটি মন্ত্রিায়/শবভাদগর ববদেশলক াায্য মন্বয় ও ব্যবস্থাপিা ামর্থতয লশিলাীকরণ।  

 

৯।  প্রকল্পেয অওতায় গৃীত কাম ণাফরীঃ  প্রকল্পেয অওতায় স্থািীয়-২০০ জিমা, অন্তজতাশর্ক-৪১ জিমা শিদয়াগ এবং 

১টি মাআদরাবা, কশম্পউটার ও শফ রঞ্জাম, িাটাদবজ কাস্টভাআল্পজন এফং প্রযুনক্তগত  ায়র্া প্রবা আর্যাশে রয় করা 

দয়দছ।  

 

১০। প্রকে নুল্পভাদন এফং ংল্পাধনঃ   প্রকেটিয মূর টিনন গত ২০-১১-২০১১ তানযখ ভাননীয় নযকেনা ভন্ত্রী কর্তণক 

কভাট ৩৩৫৬.২৫ রক্ষ (নজওনফ ৫০.০০ রক্ষ ও প্রকে াায্য (নুদান) ৩৩০৬.২৫ রক্ষ ) টাকা ব্যল্পয় নল্পবম্বয, ২০১১ কথল্পক জুন, 

২০১৫ কভয়াল্পদ  নুল্পভাদন রাব কল্পয। যফতীল্পত গত ০১-০৪-২০১৩  তানযল্পখ প্রকেটিয কভাট ৩৬৩০.০০ রক্ষ (নজওনফ ৫০.০০ 

রক্ষ ও প্রকে াায্য (নুদান) ৩৫৮০.২৫ রক্ষ ) টাকা ব্যল্পয় কভয়াদ জুন, ২০১৬ ম ণন্ত বৃনদ্ধ কল্পয ংল্পাধন কযা য়।  

 

১১। প্রকে নযদ ণনঃ  

 

১১.১  অআএভআনড’য উ-নযোরক জনাফ ককাননুয অক্তায কর্তণক ১০/১০/২০১৭ তানযল্পখ ঢাকায কয-আ-ফাংরা নগল্পয 

ফনস্থত প্রকে কাম ণারয় ল্পযজনভল্পন নযদ ণন কযা য়। নযদ ণনকাল্পর প্রকল্পেয ংনিষ্ট কভ ণকতণাগণ উনস্থত নেল্পরন। প্রকে 

ংনিষ্ট কভ ণকতণাল্পদয ংল্পগ অল্পরােনা, প্রাপ্ত তয নফল্পিলণ ও ননঅয-এ প্রদি তল্পযয নবনিল্পত প্রনতল্পফদনটি প্রণয়ন কযা 

ল্পয়ল্পে। 

 

১১.২ প্র কল্পেয নপ নযদ ণনকাল্পর প্রকল্পেয অওতায় ম্পানদত ককৌরত্রমূ প্রদ ণন কযা য়। প্রকল্পটির মূ 

র্ তায়িকারী দা আউএিশিশপ। র্দব প্রকল্পটিদর্  -র্ তায়িকারী শদদব আউএিশিশপ ’র াদর্ অাোভাদব চুশি ম্পন্ন কদর 

প্রিিমাকত, শিএফঅআশি, দেশয়া ।  

 

১১.৩  প্রকল্পেয অওতায় থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগ ‘কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন নুনফবাগ’ ীল ণক নতুন নুনফবাগ 

প্রনতষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পে।  প্রকল্প ংশিষ্ট কম তকর্তার াদর্ অদাচিায় জািা যায় প্রয ,  ফাংরাল্পদল্প কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন 

ংক্রান্ত কাম ণক্রভল্পক নক্তারী কযা, এ ম্পল্পকণ যকায তথা নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগল্পক যাভ ণ প্রদান, আল্পনাল্পবটিব 

পাআনানসং, দনক্ষণ-দনক্ষণ ায়তা ও জরফায়ু থ ণায়ন ংক্রান্ত কাম ণাফরী ম্পাদন এফং কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন ও এয 

াল্পথ ম্পনকণত নফনবন্ন নফলল্পয় তয-উাি ও গল্পফলণারব্ধ ম ণল্পফক্ষণ নদল্পয় যকাল্পযল্পক প্রল্পয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযা আতযানদ 

নতুন নুনফবাল্পগয দানয়ত্ব। এোো নতুন নুনফবাগ যকায ও উন্নয়ন ল্পমাগীল্পদয ভন্বয় ায়ক প্লাটপভ ণ করাকার 

কসারল্পটটিব গ্র (Local Consultative Group)-এয নেফারয় নল্পল্পফও কাজ কযল্পফ ভল্পভ ণ  জানা মায়। 
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১১.৪ প্রকল্পেয অওতায় ফাংরাল্পদল্প বফল্পদনক ায়তায প্রফাল্প স্বেতা ও জফাফনদনতা নননিতকযল্পণয রল্পক্ষয 

নরাআননবনিক Aid Information Management System (AIMS)  প্রনতষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পে। বনফষ্যল্পত যকায ও 

উন্নয়ন ল্পমাগী নভল্পর AIMS-কক উন্নয়ন ায়তা ংক্রান্ত তয ব্যফস্থানায একক উৎ নল্পল্পফ গল্পে তুরল্পত ক্ষভ ল্পফ 

এফং জনগণ বফল্পদনক ায়তা নফলয়ক তল্পয নবগম্যতা রাব কযল্পফ, পল্পর গণতদাযকী নননিত ল্পফ ভল্পভ ণ জানা মায়।  
 

১১.৫ ফাংরাল্পদল্প উন্নয়ন ায়তায ওয যাল্পেয কর্তণত্ব প্রনতষ্ঠা, উন্নয়ন ায়তা অযণ, ফযাে ও ফাস্তফায়ল্পনয কক্ষল্পত্র একটি 

সুংত ও ভনন্বত কভ ণন্থা ফরম্বন এফং ল্পফা ণনয বফল্পদনক ায়তা ব্যফস্থানায় গুনগত নযতণন অনয়ল্পনয রল্পক্ষয 

ফাংরাল্পদল্পয আনতাল্প ফ ণপ্রথভ “উন্নয়ন ায়তা ংক্রান্ত জাতীয় নীনতভারা” এয খো প্রণয়ণ কযা ল্পয়ল্পে  ভল্পভ ণ 

নযদ ণনকাল্পর জানা মায় । এ নীনতভারা কদল্প অন্তজণানতক ম ণাল্পয় গৃীত ঙ্গীকাল্পযয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ণ একটি পরাপর ননব ণয 

উন্নয়ন ায়তা ব্যফস্থানা প্রফতণল্পন প্রধান ননয়ল্পভয ভূনভকা ারন কযল্পফ ভল্পভ ণ ধাযণা কযা ল্পে। 

 

১১.৬ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগয  Functional Review and Capacity Need Assessment 

কল্পয চূোন্ত প্রনতল্পফদন কর্তণল্পক্ষয ননকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পে  ভল্পভ ণ প্রকে ংনিষ্ট কভ ণকতণা ফনত কল্পযন।  এোো, প্রকল্পেয 

ায়তায় ৫টি রাআন ভন্ত্রণারয়/নফবাল্পগয  Capacity Assessment এফং Capacity Development Strategy- 

প্রণয়ন কল্পয তা ংনিষ্ট ভন্ত্রণারয়/নফবাল্পগয ননকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পে ফল্পর জানা মায়। 
 

১১.৭ প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত নপ াভগ্রী/ভারাভার প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগ ‘কডল্পবরল্পভন্ট 

আল্পপকটিবল্পন নুনফবাগ’ ীল ণক নতুন নুনফবাল্পগ ব্যফায কযা ল্পে। ননঅয নুমায়ী এ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ  ংগৃীত 

ভাআল্পক্রাফা প্রকন্দ্রীয় পশরবি পু-এ স্তান্তর করা দয়দছ।   

 

১২। ক্রয় কাম ণক্রভ ংক্রান্ত তযঃ  প্রকল্পেয অওতায় আউএননডন কর্তণক যাভ ণক ংস্থা/ব্যনক্তগত যাভ ণক ননল্পয়াল্পগয 

ভাধ্যল্পভ যাভ ণক  কফা গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে। এোো, আউএননডনয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয় কস্টনাযী, কভনউটায ও নপ 

াভগ্রী ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে। আউএনওনএ কর্তণক ১টি প্যাল্পকল্পজ ১টি ভাআল্পক্রাফা ক্রয় কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৩। প্রকল্পেয ানফ ণক গ্রগনতঃ  প্রকল্পেয শুরু ল্পত  জুন, ২০১৬ ম ণন্ত ক্রভপুনঞ্জত ব্যয় ২৫৪০.৪৮ ক্ষ টাকা , যা প্রকদল্পর 

নুদমাশের্ ব্যদয়র ৮৬.৯১%। ননঅয নুাল্পয প্রকল্পেয ফেযনবনিক ংল্পানধত এনডন ফযাে, থ ণ ফমুক্ত ও 

ব্যল্পয়য নেত্র ননম্নরূঃ      

(রক্ষ টাকায়) 

থ ণ ফেয ংল্পানধত এনডন ফযাে ব্যয় 

কভাট টাকা প্রঃ াঃ কভাট টাকা প্রঃাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ 

কভাটঃ 

 

১৪। উকাযল্পবাগীল্পদয ভতাভতঃ  প্রকল্পেয যানয উকাযল্পবাগী থ ণনননতক ম্পকণ নফবাগ, থ ণ ভন্ত্রণারয় এফং ফাংরাল্পদ 

যকাল্পযয নফনবন্ি ভন্ত্রণারয়/নফবাগমূ। এোো প্রকল্পে  অওর্ায় প্রস্তুর্কৃর্ শবশভন্ন প্রকৌলপে শবশভন্ন গ্রুদপর ংলীজি 

প্রযমি, জি প্রশর্শিশধ, স্থািীয় শভজার্দেিী, স্থািীয় প্রলাি, শলক্ষক, ধমীয় প্রশর্শিশধ, মশাদের প্রশর্শিশধ এবং 

এিশজও প্রশর্শিশধদের াদর্ কম তলাার অদয়াজি কদর প্রলয়ার করা দয়শছ। এব ংলীজদির মর্ামর্ এআি পশশ 

ও  এআি আিফরদমলি ম্যাদিজদমন্ট শদেমদক উন্নর্ করদর্ ায়র্া কদর।  

 

১৫। প্রকে নযোরক ম্পনকণত তযঃ  প্রকে নযোরক ংক্রান্ত তযানদ ননল্পে প্রদান কযা রঃ 

 

নাভ ও দফী পূণ ণকারীন খন্ডকারীন  কমাগদাল্পনয তানযখ ফদরীয তানযখ 

জিাব নুরজাাি প্রবগম, যুগ্ম-শচব িা যাঁ ১৯.০২.২০১২ ০৬.০৮.২০১৪ 

শমজ্ মামুো প্রবগম, শর্শরি শচব িা যাঁ ০৭.০৮.২০১৪ ৩১.১২.২০১৪ 

জিাব মদিায়ার অদমে, শর্শরি শচব িা যাঁ ০১.০১.২০১৫ ৩০.০৬.২০১৬ 
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১৬। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জণনঃ 

নযকনেত উল্পেশ্য নজণত পরাপর 

ববদেশলক াায্য প্রবাদ স্বের্া এবং 

বাংাদেল রকাদরর ববদেশলক াায্য 

র্র্থ্ ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 

ফাংরাল্পদল্প বফল্পদনক ায়তায প্রফাল্প স্বেতা ও জফাফনদনতা নননিতকযল্পণয 

রল্পক্ষয নরাআননবনিক  Aid Information Management 

System (AIMS) প্রনতষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পে।  

আঅরশি’র ববদেশলক াায্য ব্যবস্থাপিা 

ামর্থ্ত লশিলাীকরণ 

ক) প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগ ‘কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন 

নুনফবাগ’ ীল ণক নতুন নুনফবাগ প্রনতষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পে।  

খ) বফল্পদনক ায়তা ব্যফস্থানায় গুনগত নযতণন অনয়ল্পনয রল্পক্ষয 

ফাংরাল্পদল্পয আনতাল্প ফ ণপ্রথভ “উন্নয়ন ায়তা ংক্রান্ত জাতীয় নীনতভারা” 

এয খো প্রণয়ণ কযা ল্পয়ল্পে। 

গ) প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগয  Functional Review and 

Capacity Need Assessment কল্পয চূোন্ত প্রনতল্পফদন কর্তণল্পক্ষয ননকট 

স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পে। 

ঘ)  বফল্পদনক ায়তা র কায ত কর ব্যবার ও ব্যস্থাপিার উপর আঅরশি ’র 

কম তকর্তাদের ২৫ জিদক শভদয়র্িাম , রুয়াণ্ডা, কদম্বাশিয়ায় এবং ৬৩ জিদক  

স্থািীয় প্রশলক্ষণ প্রোি করা দয়দছ।  

 

প্রাকা কিাদটটিভ গ্রুপ (এশশজ) 

লশিলাীকরণ 

ক) প্রকল্পটি শজওশব এবং শিশপগুশর মদধ্য মন্বয়দক লশিলাী করার দক্ষয 

এশশজ প্ল্যািশরজ ংগঠির্ কদরদছ। 

খ) প্রকেটি যকায ও উন্নয়ন ল্পমাগীল্পদয ভন্বয় ায়ক প্লাটপভ ণ এরননজ 

(Local Consultative Group) প্ল্যািাশরর পূণ ণকারীন নেনফক ায়তা প্রদান 

কল্পয। 

গ) প্রকল্পটি উন্নর্  মন্বয়, স্বের্া ও জবাবশেশর্া শিশির্করদণর শিশমত্ত র্র্থ্ 

প্রচাপ্ররর জন্য এশশজ ওদয়বাআদট প্রাশেং এবং অপদিট করার করার কাদজ 

দযাগীর্া কদরদছ। 

ঘ) প্রকল্পটি ১৮টি প্রক্টরা ওয়াশকতং গ্রুপ বর্রী এবং কায তকরী করার কাদজ 

ায়র্া প্রোি কদর। 

ঙ) প্রকল্পটি প্রযৌর্ দযাশগর্া প্রকৌল (প্রজএএ)-এর কম ত-পশরকল্পিা (২

 এর বাস্তবায়ি গ্রগশর্র পয তায়রশমক পয তাদাচিাদর্ ায়র্া কদর। 

চ) ২য় জদয়ন্ট প্রকা-পাদরলি রযাদটশজ ( ) এর একটি শজদরা ড্রাফট 

প্রস্তুর্ করা দয়দছ এবং   প্রকল্পটির ায়র্ায় উন্নয়ি দযাগীদের াদর্ একটি 

পরামল ত ভা ম্পন্ন দয়দছ। 
 

ছ) বাংাদেল রকার ও উন্নয়ি দযাগীদের (শিশপ’র) মদধ্য  মন্বয়দক 

লশিলাী করার উদযাদগর ংল শাদব বাংাদেল প্রিদভদাপদমন্ট প্রফারাম-

২০১১ প্রকল্পটির ায়র্ায় অদয়াজি করা য়। মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর এ প্রফারাপ্রমর 

উদবাধি কদরি এবং বাংাদেল রকার ও শিশপ’প্রের মধ্য দর্ উচ্চ পয তাদয়র 

কম তকর্তারা প্রফারাদম ংলগ্রণ কদরি।  

ববদেশলক াায্যপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়দির 

াদর্ ংশিষ্ট কদয়কটি 

মন্ত্রিায়/শবভাদগর ববদেশলক াায্য 

মন্বয় ও ব্যবস্থাপিা ামর্থ্ত 

লশিলাীকরণ। 

ক) প্রকল্পেয ায়তায় ৫টি রাআন ভন্ত্রণারয়/নফবাল্পগয  Capacity Assess-

ment-ম্পন্ন ল্পয়ল্পে এফং  শরদপাট ত ংনিষ্ট ভন্ত্রণারয়/নফবাল্পগয ননকট স্তান্তয 

কযা ল্পয়ল্পে। 
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১৭।        উল্পেশ্য পুল্পযাপুনয নজণত না ল্পর এয কাযণঃ  প্রদযাজয িয়।  

১৮। নডট ংক্রান্তঃ  প্রকেটিয নডট ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। 

১৯। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ককান ভস্যায মু্মখীন য় নন।  

২০।       পয তদবক্ষণঃ 

২০.১  প্ররংপ্রেশিং কযাপাশটি ফর এআি আদফকটিভদি আি বাংাদেল এআি আদফকটিভদি আউশিট ’লী তক প্রকল্পটির ববদেশলক 

মুদ্রার শবশিময় াদরর পশরবর্তি , -র্ তায়িকারীর ন্তর্ভ তশি, শশিভযাট খাদর্ ব্যয় বৃশি , প্রকদল্প শিদয়াশজর্ কম তকর্তা/ কম তচারীর 

প্রপ্রণ/প্রকল্প ভার্ার ংস্থাি আর্যাশে কারদণ প্রকদল্পর ংদলাধি করা য়। ( নু: ১১.২) 

 

২০.২  প্রকল্পেয অওতায় থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগ ‘কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন নুনফবাগ’ ীল ণক নতুন নুনফবাগ প্রনতষ্ঠা 

কযা ল্পয়ল্পে। এ নুনফবাল্পগ প্রমাট ৩৮টি পদের ংস্থাি রদয়দছ ( নু: ১১.৩)। 

২০.৩  নরাআননবনিক Aid Information Management System (AIMS) চ রদয়দছ (নু: ১১.৪)।   

২০.৪  “উন্নয়ন ায়তা ংক্রান্ত জাতীয় নীনতভারা” এয খো  প্রেল তি করা য়। িীশর্মাাটি নুদমােদির জন্য প্রশরয়াধীি 

রদয়দছ (নু:-১১.৫)।  

২০.৫ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগয  ‘Functional Review and Capacity Need Assessment’-এর চূোন্ত 

প্রনতল্পফদন কর্তণল্পক্ষয ননকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পে (নু: ১১.৬)। 

২০.৬  প্রকল্পেয অওতায় ৫টি রাআন ভন্ত্রণারয়/নফবাল্পগয  মথা- নযকেনা নফবাগ, নফদ্যযৎ নফবাগ, নক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয 

ভন্ত্রণারয়, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারল্পয়য Capacity Assessment এফং Capacity Development Strategy- প্রণয়ন 

কল্পয তা ংনিষ্ট ভন্ত্রণারয়/নফবাল্পগয ননকট স্তান্তয কযা ল্পয়ল্পে (নু: ১১.৭)। 

 

২০.৭  মাপ্ত প্রকল্পটির নডট ম্পন্ন দয়দছ (নু: ১৮)।   
 

২১।  অআএমআশির মর্ামর্/সুপাশরলঃ 

২১.১ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগ  সৃষ্ট নতুন ‘কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন নুনফবাগ '-কক কাম ণকযী যাখা  এবং কায তরম 

পশরচািায় গশর্লীর্া অিয়দির জন্য প্রদয়াজিীয় জিবদর পোয়ি শিশির্ করদর্ দব (নু: ২০.২)।  

২১.২ কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন নুনফবাগ '-কক কভ ণফণ্টণ নুমায়ী ফাংরাল্পদল্প কডল্পবরল্পভন্ট আল্পপকটিবল্পন ংক্রান্ত 

কাম ণক্রভল্পক নক্তারী কযা, এ ম্পল্পকণ যকায তথা নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগল্পক যাভ ণ প্রদান  ও নফনবন্ন নফলল্পয় ল্পমাগীতা 

প্রদান কযায প্রল্পেষ্টা ব্যাত যাখল্পত ল্পফ (নু:২০.২)।  

২১.৩ নরাআননবনিক Aid Information Management System (AIMS)-কক চ ও অল্পডট যাখায নফলল্পয় 

তৎয ল্পত ল্পফ এফং এ ংক্রান্ত প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: ২০.৩)।  

২১.৪ AIMS-কক উন্নয়ন ায়তা ংক্রান্ত তয ব্যফস্থানায একক উৎ নল্পল্পফ গল্পে তুরল্পত  প্রল্পয়াজনীয় ফ দল্পক্ষ গ্রণ 

কযা কমল্পত াল্পয (নু: ২০.৩)। 

২১.৫  মন্ত্রণায়/শবভাগদক ‘উন্নয়ন ায়তা ংক্রান্ত জাতীয় নীনতভারা” এয খো টি দ্রুত নুল্পভাদল্পনয জন্য  প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: ২০.৪)।   
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২১.৬ থ ণনননতক ম্পকণ নফবাল্পগয  ‘Functional Review and Capacity Need Assessment’-এর চূোন্ত 

প্রনতল্পফদল্পন প্রনতপনরত সুানযমূ ফাস্তফায়ল্পনয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নু: ২০.৫)। 

২১.৭ প্রয ৫টি াআি মন্ত্রণায়/শবভাদগর Capacity Assessment এফং Capacity Development Strategy- প্রণয়ন 

কদর স্তান্তর করা দয়দছ , প্র ব মন্ত্রণায় /শবভাগ কর্ততক গৃীর্ ব্যবস্থা ও এ ম্পশকতর্ গ্রগশর্ পয তাদাচিা করদর্ দব  এবং 

এর শিয়শমর্ ফদাঅপ করদর্ দব (নু: ২০.৬)। 

২১.৮ নুদেে ২১.১ দর্ ২০.৭ এর শবদয় গৃীর্ ব্যবস্থা মন্ত্রণায় /শবভাগ অগামী ১ মাদর মদধ্য অআএমআশিদক বশর্ 

করদব। 


