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পরিকল্পনা রিভাগেি আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থিছগিি এরিরপভুক্ত সমাপ্ত প্রকগল্পি মূল্যায়ন প্ররতগিদগনি ওপি 

মন্ত্রণালয়/রিভােরভরিক সাি-সংগেপ 

 

ক্র:নং মন্ত্রণালয়/রিভাগেি 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগল্পি ধিণ মূল সময় ও ব্যগয়ি তুলনায়  

রিরনগয়াে 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

কারিেিী 

সহায়তা 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

মেরিরসএফ 

ভুক্ত 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অরতক্রান্ত 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

সময় 

অরতক্রান্ত 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

সময় 

অরতক্রাগন্তি 

শতকিা 

হাি (%) 

সি থরনম্ন 

সগি থাচ্চ  

ব্যয় 

অরিক্রান্ত 

প্রকগল্পি 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অরতক্রাগন্তি 

শতকিা 

হাি (%) 

সি থরনম্ন- 

সগি থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) পরিকল্পনা রিভাে ০২ - ০২ - ০২ ০২ সি থরনম্ন-

৩৫% 

সগি থাচ্চ-

২৫০% 

০২ সি থরনম্ন- 

০.০১% 

সগি থাচ্চ- 

০.০১% 

 

১। সমাপ্ত প্রকগল্পি সংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্ থ িছগিি এরিরপগত পরিকল্পনা রিভাগেি রিপিীগত অন্তভু থক্ত ০২ (দুই) টি প্রকগল্পি 

সমাপ্ত হগয়গছ। 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকগল্পি প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকাল : সমাপ্ত প্রকল্প ০২ (দুই) টিি উভগয়িই মূল অনুগমারদত ব্যয় ও িাস্তিায়নকাগলি 

বৃরি ঘগট। প্রকল্প ০২ (দুই )টিি িাস্তিায়নকাগলি বৃরিি হাি নর্াক্রগম ৩৫ % এিং ২৫০ %।  

 

৩। সমাপ্ত প্রকগল্পি ব্যয় ও মময়াদ বৃরিি কািণ : িাস্তিায়ন পন থাগয় নন্ত্রপারত/সিঞ্জামারদ, আসিািপত্র, দাতা সংস্থাি অর্ থ ছাড় 

ইতযারদ কািগণ প্রকগল্পি িাস্তিায়ন মময়াদ ও ব্যয় বৃরি ঘগট।    

 

৪। প্রকল্প িাস্তিায়গনি মেগত্র রিরিত সমস্যা ও সুপারিশ : 

সমস্যা সুপারিশ 

cÖK‡íi bvg t Assistance to SICT for Strengthening Planning Division, ERD and 

IMED through ICT. kxl©K KvwiMix mnvqZv cÖKí 

৪.১ cÖK‡íi AvIZvq cwiKíbv wefvM, cwiKíbv Kwgkb, 

BAviwW I AvBGgBwWÕi cÖkvmwbK Kvh©µg 

A‡Uv‡gkb Kivi j‡¶¨ cÖYxZ Software ¸‡jvi 

e¨envi cwiKíbv Abyhvqx cy‡ivcywi wbwðZ Kiv m¤¢e 

nqwb; d‡j cÖK‡íi mvgwMÖK D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| 

৪.১ ASICT cÖK‡íi AvIZvq cÖYxZ Software ¸‡jvi 

c~Y© e¨envi wbwðZ Kivi j‡¶¨ eZ©gv‡b Pjgvb 

“Implementation of Digital ECNEC” cÖK‡í 

h_vkxNÖ e¨e¯’v †bqv Avek¨K| 

৪.২ cÖKíwUi Time overrun n‡q‡Q 6 evi wKš‘ 

Kvw•LZ djvdj AR©‡b m¤ú~Y©fv‡e mdj nqwb|      

৪.২ cÖK‡íi Time overrun Ges cÖKí cwiPvjK 

c‡` G ai‡bi Nb Nb cwieZ©‡bi cÖeYZv cwinvi Kivi 

j‡¶¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv mgxPxb| ৪.৩ ÔcÖKí cwiPvjKÕ c‡` cwieZ©b G‡m‡Q me©‡gvU 14 

evi, hv G‡Kev‡iB Kvw•LZ bq| 

৪.৪ cÖKí mgvwßi `xN©w`b c‡iI AwWU AvcwËmg~‡ni 

wb®úwË cÖwµqvaxb, hv mgxPxb bq| 

৪.৩ c ÖK‡í DÌvwcZ AwWU AvcwËmg~‡ni wb®úwË h_vkxNÖ 

Kivi j‡¶¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv AZ¨vek¨K| 
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সমস্যা সুপারিশ 

প্রকগল্পি নামঃ মপ্রাগ্রাম সাগপাট থ ইউরনট, প্ল্যারনং করমশন )২য় সংগশারধত( শীর্ থক প্রকল্প 

৪.৫ প্রকল্পটিি রিতীয় সংগশাধগনি অন্যতম একটি কািণ রছল 

আগলািয প্রকল্প অর্ থাৎ PSU-PC কর্তথক িযারনিাি সাগর্ 

আগলািনাক্রগম খসড়া ASPS-এি Phase-III প্রণয়ন । 

এ উগেগে সংগশারধত টিরপরপ-মত “Support to 

Documentation, Publication, Workshop, 

Seminars, Meetings” শীর্ থক উপখাগতি রিপিীগত 

৫৪.১৮ লে টাকা িিাে িাখা হয় এিং এ িিাগেি 

রিপিীগত ব্যয় হয় ৩৪.৮৮ লে টাকা। রকন্তু ASPS-III 

প্রণয়ন সংক্রান্ত  মকান Document তর্া মকান তথ্য 

প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতগিদন (PCR) এ পাওয়া নায়রন এিং 

পরিদশ থন সূগত্রও োনা নায়রন।  

৪.৫ এ ধিগনি গুরুত্বপূণ থ এিং Policy-oriented 

প্রকগল্পি আওতায় গৃহীত কান থািলী নাগত অসম্পন্ন না 

র্াগক এ ব্যাপাগি ভরিষ্যগত প্রকল্প িাস্তিায়নকাগল  

সোে দৃরি িাখা িাঞ্ছনীয় ; 

 

৪.৬ প্রকল্পটি িাস্তিায়গনি মুখ্য উগেে রছল ASPS-II এি 

আওতায় িাস্তিারয়ত/িাস্তিায়নাধীন Component 

গুগলাি মগে সমন্বয় সাধন কিা এিং কান থকিী মরনটরিং 

ও রিগপাটি থং কিা । এ উগেগে প্রকগল্পি অধীগন একটি 

“Regular Monitoring and Reporting 

System” প্রণয়ন কিাি লেযমাত্রাও রনধ থারিত রছল। 

প্রকগল্পি আওতায় এ ধিগনি মকান System প্রণয়ন 

এিং ব্যিহাি কিা শুরু কিা হগয়গছ মস সম্পগকথও মকান 

তথ্য পাওয়া নায়রন। এ খাগত িিােকৃত অগর্ থি প্রায় 

পুগিাটাই অব্যরয়ত িগয় মেগছ।  

৪.৬ প্রকগল্পি ক্রয় কান থক্রম পরিিালনাি উগেগে POC ও 

PEC এি েঠন PPR-08 এি রনয়মানুসাগি হয়রন। 

রির্য়টি প্রকল্প িাস্তিায়নকািী কর্তথপে খরতগয় মদখগত 

পাগি।  

 

৪.৭ প্রকগল্পি আওতায় পরলরস ও প্ল্যারনং পিরত 

শরক্তশালীকিগণি লগেয “মসক্টি পরলরস ও প্ল্যারনং 

ম্যানুগয়ল” এিং “প্রগেক্ট অযাপ্রাইোল ম্যানুগয়ল” প্রণয়ন 

কিাি কর্া রছল এিং এ লগেয িিাে রছল নর্াক্রগম 

১৩.৩০ লে এিং ৬.২১ লে টাকা। রকন্তু ম্যানুয়াল দু’মটা 

প্রণয়ন কিা হয়রন এিং িিাগেি পুগিাটাই অব্যরয়ত িগয় 

মেগছ। 

৪.৭ প্রকগল্পি আওতায় সম্পারদত  "েলিায়ু পরিিতথন" 

সংক্রান্ত ১৪টি েগির্ণা এিং ৪টি “প্রাগয়ারেক েগির্ণা 

)Adaptive Research)” - এ  প্রাপ্ত Findings 

মকার্ায় এিং রকভাগি ব্যিহৃত হগে মস সম্পগকথ প্রকল্প 

িাস্তিায়নকািী কর্তথপে, সংরিি মন্ত্রণালয় ও 

আইএমইরিগক অিরহত কিগত পাগি। 

৪.৮ প্রকগল্পি ক্রয় কান থক্রম পন থাগলািনাগন্ত মদখা নায় মন, 

Proposal Opening Committee 

(POC) এিং Proposal Evaluation 

Committee (PEC) ৮ েন সদস্য রনগয় েঠন 

কিা হগয়রছল না PPR-08  এি পরিপন্থী। PPR-

08 অনুনায়ী ৩ )রতন( সদস্য রিরশি POC এিং 

সগি থাচ্চ ৭ )সাত( সদস্য রিরশি PEC েঠন কিাি রনয়ম 

িগয়গছ। এছাড়া, আগলািয প্রকগল্প একটি করমটিই POC 

ও PEC এি দারয়ত্ব পালন কিগছ-এটিও PPR-08 

এি রনয়ম িরহর্ভ থত। 
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Assistance to SICT for Strengthening Planning Division, ERD and IMED 

through ICT kxl©K KvwiMix mnvqZv cÖKí 

mgvß t RyjvB,2012 

 

1.0|  cÖK‡íi Ae ’̄vb t     cwiKíbv Kwgkb PË¡i, ‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 

2.0|  ev —̄evqbKvix ms¯’v t      cwiKíbv wefvM 

3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t      cwiKíbv gš¿Yvjq |  

4.0|  cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q  t  

                                  (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  cwiKwíZ ev¯ZevqbKvj cÖK…Z ev¯Zevqb 

Kvj 

AwZµvšZ 

e¨q (g~j 

cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšZ 

mgq (g~j 

ev¯Zevqb

Kv‡ji %) 

g~j 

 

me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

‡gvU  t 1520.44 

wRIwet   131.70 

cÖtmv t 1388.74 

‡gvUt 1542.87 

UvKvt 11.16 

cÖtmvt 1531.71 

‡gvUt 1542.87 

UvKvt     11.16 

cÖtmvt 

1531.71 

Rvbyqvix,2005 

n‡Z 

wW‡m¤̂i, 

2007 

Rvbyqvix, 

2005 n‡Z 

RyjvB, 2012 

RyjvB, 2006 

n‡Z 

RyjvB, 2012 

0.01% 

 

 250% 

 

5.0| cÖK‡íi A_©vqb t UNDP-Gi Aby`vb Ges evsjv‡`k miKv‡ii A_v©q‡b ev¯—evwqZ| 

6.0| cÖK‡íi AsMwfwËK  ev¯Zevqb AMÖMwZ  t (ms¯’v KZ©„K mieivnK…Z wcwmAvi I Ab¨vb¨ Z‡_¨i wfwË‡Z) 

µwgK 

bs 

wcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK wcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K ev¯Ze Avw_©K (%) ev¯Ze (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Expatriate Consultants MM 1.50 0.5 1.50(100%) 0.5(100%) 

2.  Unspecified Consultants MM 9.31 1 9.31(100%) 1(100%) 

3.  National consultants MM 328.76 352 328.76(100%) 352(100%) 

4.  Unspecified Consultants MM 13.10 -- 13.10(100%) 13.10(100%) 

5.  Administrative support MM 64.64 175 64.64(100%) 175(100%) 

6.  Monitoring and Evaluation LS 0.00 LS 0.00 -- 

7.  Mission Cost LS 12.15 LS 0.00 -- 

8.  In service Training Participants 150.32 2056 150.32(100%) 2056(100%) 

9.  Study Tour Participants 18.32 13 18.32(100%) 13(100%) 

10.  Foreign Training Nos 0.00 -- 0.00 -- 

11.  ICT e-governance Services LS 16.49 LS 16.17(99%) -- 

12.  Workshop LS 10.60 LS 10.60(100%) -- 

13.  Office Supply LS 7.61 LS 7.48(99%) -- 

14.  Operation and Maintenance LS 27.92 LS 27.38(99%) -- 

15.  Reporting Cost LS 0.48 LS 0.48(100%) -- 

16.  UNDP Administrative Cost LS 14.25 LS 14.25(100%) -- 
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17.  Sundry (Allowance for 

National Project Director, 

counterpart Officers, 

Entertainment, conveys, 

Overtime, news paper/ 

Journals, Liveries, Cookeries 

etc. 

LS 9.34 LS 9.34(100%) -- 

18.  Office Space (in Kind) LS 0.00 LS 0.00 -- 

19.  Telephone/Mobile 

installation/Bill 

LS 2.54 LS 2.54(100%) 2.54(100%) 

20.  Utility Bill (in Kind) LS 0.00 -- 0.00 -- 

21.  Site Preparation cost LS 0.00 -- 0.00 -- 

22.  Vehicle Nos. 8.95 1 8.95(100%) 1(100%) 

23.  Software Development for 

Planning 

Division/commission,, ERD 

and IMED 

Nos. 313.65 18 313.65(100%) 18(100%) 

24.  Equipment and services Nos. 501.33 492 501.33(100%) 492(100%) 

25.  Furniture/Office Equipments Nos. 26.77 117 26.77(100%) 117(100%) 

26.  CD/VAT LS 4.84 LS 4.84(100%) 100% 

Total 1542.87 -- 1529.73 

(99.15%) 

100% 

 

77..00||  mmvvaavviiYY  cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt    

77..11||  ccÖÖKK‡‡ííii  ccUUff~~wwgg  tt    

miKvi AvBwmwU LvZ‡K Thrust sector wn‡m‡e †NvlYv Ki‡Q| AvBwmwU cwjwm‡Z †`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡b 

Z_¨ cÖhyw³ e¨env‡ii wel‡q AviI ¸i“Z¡ cÖ`v‡bi K_v ejv n‡q‡Q| cwiKíbv wefv‡Mi Aax‡b mgvß 

Strengthening Institutional System of Planning (SISP) kxl©K cÖK‡íi gva¨‡g cwiKíbv Kwgk‡bi Local 

Area Network (LAN) Energized Kiv Ges Radio Link connecting ¯’vc‡bi gva¨‡g cÖavbgš¿xi Kvh©vjq Ges 

mwPevj‡qi K‡qKwU ¸i“Z¡c~Y© gš¿Yvjq‡K Wide Area Network (WAN) –Gi AvIZvq Avbv n‡q‡Q| cÖKíwU 

mgvwßi ci Gi wekvj †bUIqvK© I WvUv‡eBR i¶Yv‡e¶Y Kiv, cÖwk¶‡Yi gva¨‡g miKv‡ii Bb-nvDm 

K¨vcvwewjwU e„w× Ges Gi gva¨‡g we`¨gvb wm‡÷gwU‡K †UKmB Kiv, we`¨gvb †bUIqvK©wU‡K ¯^í Li‡P AviI 

e„nËi GKwU WAN G cwiYZ Kivi †KŠkj wbiƒc‡Y mgx¶v cwiPvjbv Kiv Ges †m Abyhvqx Avš—tAwdm 

Kv‡bKwUwfwU m¤cÖmvi‡Yi j‡¶¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU ev —̄evq‡bi cÖ¯—ve Kiv nq| G cÖK‡íi gva¨‡g cwiKíbv 

wefvM/Kwgkb, BAviwW I AvBGgBwW Ges evsjv‡`k mwPevj‡qi g‡a¨ B›Uvi Kv‡bKwUwfwU e¨e¯’v †Rvi`vi 

Kivi j¶¨gvÎv †bqv n‡qwQj| cÖKíwU ev —̄evq‡bi gva¨‡g cwiKíbv wefv‡Mi B-MfY©‡g›U †mev D³ wefv‡Mi 

AvIZvaxb mKj `ß‡i mieiv‡ni gva¨‡g cwiKíbv wefvM, BAviwW I AvBGgBwW-Gi g‡a¨ †hvMv‡hvM 

mnRZi nIqvi K_v| 

Av‡jvP¨ cÖKíwUi Kvh©µg wbgœewY©Z 3wU ch©v‡q ev¯—evqb Kivi cwiKíbv wQjt 
  

11gg  cchh©©vvqqtt  

1) ¯’vwcZ †bUIqvK©wUi i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ GKwU kw³kvjx †bUIqvK© †gBb‡Ub¨vÝ wUg MVb Kiv; 

2) fwel¨r m¤cÖmviY we‡ePbvq †i‡L cwiKíbv wefv‡Mi wbR¯ ̂V-SAT  Gi gva¨‡g i¶Yv‡e¶Y‡hvM¨ 

GKwU AcwUgvj †bUIqvK© wWRvBb Ges †gBb‡Ub¨v‡Ýi ÷¨vUvm welqK ÷vwW Kiv; 

3) ‡bUIqv‡K© mshy³ Awdmmg~‡n we`¨gvb wewfbœ B-MfY©‡g›U †mev Ges GwWwc WvUv‡eB‡Ri Z_¨vw` 

AvniY myweav cÖ`vb; 

4) wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© Awdmg~‡n B-MfY©‡g›U †mev m¤cÖmvi‡Yi Rb¨ Need Assessment Kiv; 

5) B-MfY©‡g›U mvwf©m n‡Z †mev MÖn‡Yi j‡¶¨ †bUIqv‡K© mshy³ `ßimg~‡ni K¨vcvwewjwU wewìs Gi wbwgË 

cÖwk¶Y Kvh©µg cÖ`vb| 
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22qq  cchh©©vvqqtt  

1) cwiKíbv Kwgkb PË¡‡i V-SAT ¯’vcb Ges 1g ch©v‡qi mgx¶vi mycvwik Abyhvqx †bUIqvK© 

m¤cÖmviY; 

2) ¯’vwcZ †bUIqv‡K©i m¤¢ve¨ Kvh©KvwiZv wbiƒcY Ges †bUIqvK© wm‡÷g WKz‡g‡›Ukb n‡Z AvnwiZ 

Z_¨vw`i Dci GKwU g~j¨vqb mgx¶v cwiPvjbv; 

3) GjwRBwWÕi GIS WvUv, cwimsL¨vb ey¨‡ivi Av`gïgvwi I Rixc djvdj, weAvBwWGm Ges †bUIqv‡K© 

mshy³ wcGwUwmÕi M‡elYvjä djvdj Ges wewmwmÕi mycwimi mycvi Kw¤úDUvi, B›Uvi‡bU e¨vÛDB_ 

Ges wekvj Z_¨fvÛv‡ii myweav‡K mshy³ Ki‡Z wbKU ~̀i‡Z¡ Aew¯’Z Gme Awd‡mi g‡a¨ Kv‡bKwUwfwU 

¯’vcb ¸i“Z¡c~Y©| GmKj Awdm‡K †bUIqv‡K© mshy³ Kivi Kg©‡KŠkj cÖYq‡bi wbwgË GKwU Pvwn`v 

Rwic cwiPvjbv; 

4) 1g ch©v‡qi mgx¶v Rix‡ci djvdj Abyhvqx wewfbœ Awd‡m cvBjU wfwË‡Z B-MfY©‡g›U mvwf©m 

m¤cÖmviY; Ges 

5) Z`byhvqx mswkó `ßimg~‡n cÖwk¶Y Kvh©µg m¤cÖmviY| 

  

33qq  cchh©©vvqqtt  

11))  cc~~ee©©eeZZ©©xx  cchh©©vv‡‡qq  ccwwiiPPvvwwjjZZ  mmggxx¶¶vvii  ddjjvvddjj  AAbbyyhhvvqqxx  ††kk‡‡iieevvssjjvv  bbMMii¯̄’’  AAwwddmmgg~~‡‡nn  GGeess  mmwwPPeevvjj‡‡qq  

KKvv‡‡bbKKwwUUwwffwwUU  mm¤¤ccÖÖmmvviiYY;;  

22))  BB--MMffYY©©‡‡gg››UU  ††mmeevv  AAvviiII  mmiiKKvvwwii  AAwwdd‡‡mm  mm¤¤ccÖÖmmvviiYY  KKiivv;;  

33))  mm¤¤ccÖÖmmvviiYY  ccwwiiKKííbbvv  AAbbyyhhvvqqxx  KK¨̈vvccvvwwmmwwUU  wweewwììss  KKiivv||  

  

7.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ wQj mgwšẐ bxwZ cÖYq‡bi gva¨‡g KwZcq ¸i“Z¡c~Y© miKvwi Awdm †hgb- cwiKíbv 

Kwgkb, BAviwW, AvBGgBwW Ges evsjv‡`k mwPevj‡qi g‡a¨ AviI Kvh©Ki, Revew`wnZvg~jK I ¯^”Q B-

Mf‡Y©Ý wm‡÷g m„wó Kiv hv‡Z K‡i mn‡R Z_¨ Av`vb-cÖ`vb Kiv hvq| cÖK‡íi cÖavb cªavb D‡Ïk¨ wQj 

wbgœiƒct 

(K) ¸i“Z¡c~Y© miKvwi Awdmg~‡ni g‡a¨ B›Uvi Kv‡bKwUwfwU ˆZix Kiv; 

(L) B‡j±ªwbK Z_¨ wewbgq I Kvh©Ki B-‡hvMv‡hv‡Mi †KŠkj wba©viY; 

(M) Kv‡bKwUwfwUi cÖwgZKiY; 

(N) ‡bUIqvK© wbf©i B-MfY©‡g›U †mev m¤cÖmviY I 

(O) AvBwmwU K¨vcvwewjwU wewìs /miKvwi Kg©KZ©v‡`i AvBwU cÖwk¶Y cÖ`vb| 
 

88..00  AAbbyy‡‡ggvv`̀bb  cchh©©vvqq  tt Av‡jvP¨ cÖKíwUi g~j wUwcwcwU 01-01-2005 n‡Z 31-12-2007 ch©š— †gqv‡` 

ev¯তevq‡bi Rb¨ h_vh_ KZ…©c¶ KZ©„K 13-02-2003 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| Aby‡gvw`Z †gqv` Abyhvqx 

01-01-2005 ZvwiL †_‡K cÖKíwU ïi“ nIqvi Rb¨ wba©vwiZ _vK‡jI cÖK…Zc‡¶ cÖKíwUi ev¯—evqb ïi“ nq 

RyjvB, 2006 †_‡K| B-Mf‡b©Ý ev¯—evq‡bi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq mdUIqvi ˆZixi KvR cÖwµqvaxb _vKvq 3wU 

wefv‡Mi Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i DbœZ cÖhyw³ wel‡q ¯’vbxq I ˆe‡`wkK Kvh©µg Amgvß _vKvq cÖKíwUi 3 

eQi †gqv` e„w× K‡i 2005-2009 cÖ_g ms‡kvabx Avbv nq hv 15-01-2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖYxZ 

10wU B-Mf‡b©Ý A¨vwc‡Kkb Gi c~e© e¨envi wbwðZ Ki‡Yi Rb¨ wbweo cix¶Y, cix¶vg~jK e¨envi, Z_¨vw` 

nvjbvMv`KiY Ges mswkó e¨enviKvix‡`i cÖ‡qvRbxq cÖwk¶Y cÖ`vb m¤úbœ bv nIqvq cÖKíwU 1 eQi †gqv` 

e„w×c~e©K wØZxq ms‡kvabxi cÖ¯—ve 25-06-2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 

cieZ©x‡Z cwiKíbv Kwgkb PË¡‡i cÖK‡íi AvIZvq cÖwZwôZ D”P ¶gZvm¤úbœ Avš—R©vwZK gv‡bi WvUv 

†m›Uv‡ii m‡e©vËg e¨envi wbwðZKi‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq i¶Yv‡e¶Y Ges e¨enviKvix‡`i wbweo cÖwk¶Y cÖ`vb 

Pjgvb _vKvq Ges wWwRUvj GK‡bK mdUIqvi cÖYq‡bi Rb¨ cÖKíwU 31-05-10 Zvwi‡L Z…Zxqev‡ii gZ 

ms‡kvab Kiv nq Ges 3q ms‡kvabx Abyhvqx cÖK‡íi †gqv` 30-06-2011 ch©š— wba©viY Kiv nq| 

AvBwmwU wm‡÷g i¶Yv‡e¶‡Yi wbwgË `¶ Rbe‡ji gva¨‡g AvBwmwU †mj MV‡bi c~e© ch©š— cÖKí KZ©„K 

cÖwZwôZ WvUv †m›Uv‡i cwiPvwjZ I wbqwš¿Z wWwRUvj GK‡bK mn Ab¨vb¨ Software mg~‡ni avivevwnK 

i¶Yv‡e¶Y I Kvh©¶gZv A¶zbœ ivLvi j‡¶¨ cÖKíwU Qq gvm †gqv` e„w×c~e©K PZz_© ms‡kvabx Avbv nq| 
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Gici eiv‡Ïi Avš—:LvZ mgš̂q, component cÖwZ ’̄vcb Ges component Gi cwiwa cwieZ©‡bi j‡¶¨ 

cÖKíwUi †gqv` 31-05-2012 ch©š— †gqv` e„w× K‡i 28-02-2012 Zvwi‡L cÖKíwUi cÂgev‡ii gZ 

ms‡kvab Kiv nq| 

bZzb cÖKí MV‡b cÖ‡hvRbxq mnvqZv cÖ`vb Ges wbwg©Z mdUIqvi Kvh©Kifv‡e e¨envi gwbUwis Gi Rb¨   
31-07-2012 ch©š— †gqv‡` cÖKíwU 6ô Ges me©‡kl ms‡kvab Kiv nq| 

 

99..00        ccÖÖKKíí  ee¨̈ee¯̄’’vvccbbvv  tt  cÖK‡íi  ïi“ n‡Z mgvwß ch©š—  wbgœewY©Z Kg©KZ©v cÖKí  cwiPvjK-Gi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 

wQ‡jb t 

µwgK 

bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ Ac©Y cÖKí 

cwiPvj‡Ki 

aib 

1.  Rbve wcDm K¯ —v, Dc mwPe (cÖkvmb) 

cwiKíbv wefvM 

29-08-2005 15-10-2006 LÛKvjxb cÖKí 

cwiPvj‡Ki 

`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 

2.  Rbve Gg G gvbœvb, Dc mwPe 

ev‡RU I AvBwU, cwiKíbv wefvM 

15-10-2006 07-02-2008 -H- 

3.  W. †gvt †`jIqvi †nv‡mb Lvb DcmwPe, 

ev‡RU I AvBwU, cwiKíbv wefvM 

07-02-2008 13-09-2009 -H- 

4.  Rbve †gvt kvnv`vZ †nv‡mb, Dc mwPe 

wcwU, cwiKíbv wefvM 

13-09-2009 22-10-2009 -H- 

5.  Rbve †gvt †iRvDj Kwig, Dc mwPe 

cÖkvmb, cwiKíbv wefvM 

27-10-2009 13-01-2010 -H- 

6.  Rbve kvnv`Z †nv‡mb, Dc mwPe 

wcwU, cwiKíbv wefvM 

13-01-2010 11-03-2010 -H- 

7.  Rbve †gvt †iRvDj Kwig, Dc mwPe 

cÖkvmb, cwiKíbv wefvM 

11-03-2010 03-06-2010 -H- 

8.  Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, Dc mwPe 

(ev‡RU I AvBwU) 

cwiKíbv wefvM 

14-06-2010 06-07-2010 -H- 

9.  Rbve †kL Avãyi iDd,Dc mwPe 

GbBwm Ges mgš̂q, cwiKíbv wefvM 

06-07-2010 26-07-2010 -H- 

10.  Rbve †gvt †iRvDj Kwig, Dc mwPe 

ev‡RU I AvBwU, cwiKíbv wefvM 

26-07-2010 08-12-2010 -H- 

11.  Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, Dc mwPe 

(ev‡RU I AvBwU), cwiKíbv wefvM 

08-12-2010 24-05-2011 -H- 

12.  Rbve †kL Avãyi iDd, Dc mwPe 

GbBwm Ges mgš̂q, cwiKíbv wefvM 

24-05-2011 29-06-2011 -H- 

13.  Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg,Dc mwPe 

(ev‡RU I AvBwU), cwiKíbv wefvM 

29-06-2011 13-09-2011 -H- 

14.  Rbve †gvt Avãym mvËvi miKvi 

Dc mwPe (cÖkvmb), cwiKíbv wefvM 

13-09-2011 31-07-2012 -H- 

 

10.0| ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏkk¨̈  AARR©©bb  tt    

D‡Ïk¨  AR©b 

(K) miKvix ms¯’vmg~‡ni g‡a¨ Avš—t‡hvMv‡hvM ’̄vcb (K) K¨v¤úv‡mi 3wU wefv‡Mi Awdmmg~‡n cÖ‡qvRbxq 

AvBwmwU hš¿cvwZ mieivn I ms¯’vc‡bi gva¨‡g 

Avš—t‡hvMv‡hvM cÖwZwôZ n‡q‡Q; 

 ‡jvKvj Gwiqv †bUIqvK© cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Y 
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Kiv n‡q‡Q; 

 j¨vb I B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g B-Mf‡b©Ý wm‡÷g Gi 

Rb¨ 500 eM©dzU cwim‡ii WvUv †m›Uvi cÖwZôv I 

i¶Yv‡e¶Y Kiv n‡q‡Q| 

(L) Z_¨ †hvMv‡hvM cÖhyw³i DrKl© mvab (L) -- 

(M) Kv‡bKwUwfwUi gv‡bvbœqb (M) -- 

(N) ‡bUIqvK© wbf©i B-MfY©‡g›U †mev (N) 3wU wefv‡Mi Avš—t `vßwiK Kvh©vw` m¤úv`‡bi 

Rb¨ j¨vb wbf©i 10wU mdUIq¨vi D™¢veb I cÖYqb; 

(O) Kg©`¶Zv e„w×I Rb¨ miKvix Kg©KZ©v‡`I cÖwk¶Y 

cÖ`vb 

O)  Kg©‡¶‡Î Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i mdj e¨envi 

wbwðZKi‡Yi Rb¨ miKvix Kg©KZ…v/Kg©Pvix‡`i 

wbgœewY©Z cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq: 

 International Computer Driving 

Licence (ICDL) -255 Rb; 

 Office Productivity- 180 Rb; 

 Oracle (OCA & OCP)- 20 Rb; 

 Linux- 20 Rb; 

 e¨enviKvix ch©v‡qi cÖwk¶Y-1548 Rb; 

 cÖwk¶K‡`i cÖwk¶Y- 40 Rb; 

 wk¶v mdi- 13 Rb| 

 

11.0| KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq D‡Ïk¨ L I M-Gi AR©b cy‡ivcywifv‡e wbwðZ Kiv 

m¤¢e nqwb| GQvov †bUIqvK© wbf©i B-MfY©‡g›U †mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ cÖYxZ 10wU mdUIq¨vi wewfbœ Kvi‡Y 

e¨envi Dc‡hvMx Kiv hvqwb| 

1122..00||    gg~~jj¨̈vvqqbb  cc××wwZZ  ((MMeetthhooddoollooggyy))  tt  gg~~jj¨̈vvqqbb  ccÖÖwwZZ‡‡ee`̀bbwwUU  ccÖÖYYqq‡‡bb  wwbb‡‡gg œœvv³³  cc××wwZZmmgg~~nn  AAbbyymmiiYY  KKiivv  nn‡‡qq‡‡QQ||  

K) wUwcwc I cwi`k©b cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv; 

L) gš¿Yvjq KZ…©K ‡cÖwiZ Project Completion Report (PCR) ch©v‡jvPbv; 

M) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation 

Committee (PIC) BZ¨vw` ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv; 

N) cÖK‡íi ev —̄e AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b Ges 

O) cÖvß Z‡_¨i Dci mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 

 

13.0| cÖKí cwi`k©b t MZ 20-02-2014 Zvwi‡L mgvß cÖKíwUi mswkó Kg©KZ©v‡`i `ßi cwi`k©b Kiv nq| 

me©‡kl cÖKí cwiPvjK I DcmwPe Rbve Ave`ym mvËvi miKvi Ab¨Î e`jx n‡q ‡M‡Qb| cÖK‡íi ZrKvjxb 

†cÖvMÖvg g¨v‡bRvi Ges eZ©gv‡b Implementation of Digital ECNEC cÖK‡í Kg©iZ UNDP 

KZ©„K wb‡qvMK…Z Ab¨vb¨ mswkó Kg©KZ©vMY cÖ‡qvRbxq Z_¨ w`‡q mnvqZv K‡ib| g~jZt cwiKíbv wefvM, 

A_©‰bwZK m¤úK© wefvM I AvBGgBwW Gi g‡a¨ AvBwmwU e¨e¯’v cÖeZ©‡bi j‡¶¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv 

nq| DwjwLZ wefvMmg~‡ni AvBwmwU AeKvVv‡gv, Z_¨ I Ávb Av`vb-cÖ`v‡b e¨eüZ B-Mf‡b©Ý, A¨vwc‡Kkb 

Gi h_vh_ Dbœqb mvab I cÖ‡qvRbxq cÖwk¶Y cÖ`v‡bi gva¨‡g Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i AvBwmwU e¨env‡i cwic~Y© 

m¶g Kivi †¶‡Î mnvqZv cÖ`vb Kivi D‡Ïk¨ wb‡q cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cÖKíwU Rvbyqvix, 2005 †_‡K 

ïi“ n‡q wW‡m¤̂i, 2007 ch©š— 3 eQi †gqv‡` ev —̄evwqZ nIqvi K_v _vK‡jI wRIwe-Gi A_© Qvo, hš¿cvwZ 

msMÖnmn bvbvwea Kvi‡Y cÖK…Zc‡¶ Rvbyqvix, 2007 mb †_‡K cÖK‡íi Kg©KvÊ cy‡iv`‡g Pvjy nq| cwiKíbv 

wefvM, A_©‰bwZK m¤úK© wefvM Ges ev¯—evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡M e-governance Pvjy Kivi 

j‡¶¨ cÖK‡íi AvIZvq 90wU Kw¤úDUvi, 12wU j¨vcUc, 75wU †jRvi wcÖ›Uvi, 6wU IqvK©MÖ“c wcÖ›Uvi, 90wU 

BDwcGm, 03wU d‡UvKwcqvi †gwgb,3wU gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, 03wU wWwRUvj K¨v‡giv, 03wU †nwfwWDwU 

¯‹¨vbvi, 03wU gvwëdvskb wcÖ›Uvi/d¨v· I Ab¨vb¨ hš¿cvwZ mieivn I ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| e-

governance ev —̄evq‡bi D‡Ï‡k¨ DwjwLZ 3 wefv‡Mi Kg©KZ©v‡`i Avš—R©vwZK gv‡bi 

International Computer Driving License (ICDL) mn Ab¨vb¨ cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q g‡g© mswkó m~‡Î †_‡K AewnZ Kiv n‡q‡Q| 
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cwiKíbv Kwgkb, cwiKíbv wefvM, BAviwW Ges AvBGgBwW Gi cÖkvmwbK Kvh©µg A‡Uv‡gkb Kivi j‡¶¨ 

cÖK‡íi AvIZvq cwiKíbv Kwgkb PZ¡‡i GKwU WvUv †m›Uvi ¯’vcb Kiv nq 10wU mdUIqvi A¨vwc‡Kkb 

†W‡fjc Kiv nq| GQvov 4wU gwWDj ˆZix Kiv nq hv cwiKíbv Kwgkb I Ab¨vb¨ gš¿Yvjq KZ©„K Dbœqb 

cÖKí cwiKíbv, Kvh©µg wefvM KZ©„K ADP resource allocation, A_©‰bwZK m¤úK© wefvM KZ…©K 

Aid allocation Ges AvBGgBwW KZ©„K cÖKí gwbUwis BZ¨vw` KvR AbjvB‡b m¤úv`b Kivi Kv‡R 

e¨eüZ nIqvi K_v wQj| wKš‘ cÖK‡íi AvIZvq cÖYxZ mdUIqvi Ges module mg~‡ni c~Y© e¨envi wbwðZ 

Kiv m¤¢e nqwb| D‡jL¨, cÖKíwUi mgvwßi cy‡e© MZ 12/07/2012 Zvwi‡L cÖKí KZ…©K cÖYxZ module 

¸‡jvi e¨envi ‡hvM¨Zv m¤ú‡K© wbwðZ nIqvi j‡¶¨ Ges D™¢~Z mgm¨v mgvav‡bi wel‡q Av‡jvPbvi j‡¶¨ 

AvBGgBwW KZ©„K cÖKíwU cwi`k©b Kiv n‡qwQj Ges cÖKí n‡Z mieivnK…Z PMIS Software e¨env‡i 

D™¢~Z mgm¨v m¤ú‡K© cÖKí KZ©„c¶‡K AewnZ Kiv n‡qwQj| Gi cwi‡cÖw¶‡Z D™¢~Z mgm¨v wbim‡b cÖ‡qvRbxq 

e¨e¯’v MÖnY Kivi c‡¶ cÖKí KZ©„c¶ KZ©„K Avk¦vm †`qv nq| Z‡e mgm¨v¸‡jv mgvavb Kivi D‡`¨vM MÖnY 

Kivi c~‡e©B cÖKíwU mgvß n‡q hvq| ASICT cÖK‡íi AvIZvq cÖYxZ Software ¸‡jv 

Interdependable nIqvq wewfbœ ms¯’v KZ©„K e¨env‡i mgm¨vi m„wó nw”Qj Ges G mdUIqvi¸‡jv 

e¨env‡ii c‡¶ †Kvb miKvix wb‡ ©̀kbvI †`qv nqwb g‡g© cwi`k©bKv‡j cÖKí m~Î †_‡K AewnZ Kiv nq| 

cwi`k©bKv‡j cwiKíbv wefvM KZ©„K cieZ©x‡Z M„nxZ Ges eZ©gv‡b ev¯—evqbvaxb Implementation 

of Digital ECNEC cÖK‡í G mgm¨v wbim‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q g‡g©I AewnZ Kiv nq|  

 

13.1| AwWU m¤úwK©Z Z_¨ t ˆe‡`wkK mvnvh¨cyó cÖKímg~‡ni wbix¶v Awa`ßi (dvcvW) KZ©„K cÖKí 

ev¯তevqbKv‡ji g‡a¨ †gvU 6 `dv wbix¶v Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q‡Q| cwÄKve‡l©i wfwË‡Z cwiPvwjZ wbix¶v 

Kvh©µ‡g wbgœewY©Z 3wU AvcwË e¨ZxZ Avw_©K cÖwZ‡e`b, Statement of Asset & Equipment 

Ges Statement of Cash Position h_v_© wn‡m‡e cÖZ¨qb Kiv nq: 

1) 2006 mv‡ji Kw¤úDUvi I Awdm miÄvg µ‡gi wecix‡Z 21.86 j¶ UvKv e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q wKš‘ mswkó 

A¨v‡mU †iwR÷v‡i wjwce× Kiv nqwb| 

2) wmwW/f¨vU eve` 4.84 j¶ UvKv cwi‡kv‡ai †¶‡Î wewagvjv h_vh_fv‡e AbymiY Kiv nqwb| 

3) wVKv`vi KZ©„K 1.53 j¶ UvKvi BÝy¨‡iÝ wcÖwgqvg bv Kivi `i“Y wcÖwgqv‡gi Dci 15% nv‡i f¨vU Av`vq 

nqwb| 

13.2| AvcwË¸‡jvi eZ©gvb Ae ’̄v t wb®úwËi Rb¨ cwiKíbv wefv‡Mi wcwU kvLv KZ©„K cÖ‡qvRbxq cÖgvbK mnKv‡i          

m‡š—vlRbK Reve †cÖiY Kiv n‡q‡Q| AvcwËmg~‡ni wb¯úwË cÖwµqvaxb| 

 

13.2| cÖK‡íi AvIZvq µq cÖwµqv c×wZ t cÖK‡íi wUwUwc‡Z DwjwLZ ms¯’v‡bi Av‡jv‡K hveZxq AvBwmwU 

hš¿cvwZ, Awdm miÄvgvw`, AvmevecÎvw`, WvUv †m›Uvi wbg©v‡Yi mKj miÄvgmn mgy`q †mev cÖK‡íi Dbœqb 

mn‡hvwMx ms¯’v UNDP KZ©„K Dex Modality Gi AvIZvq UNDP Gi wbR¯ ̂ µq cÖwµqv 

AbymiYc~e©K µq m¤úv`b K‡i cÖKí `ß‡i mieivn Kiv n‡q‡Q| 

14.0|  ev¯Zevqb mgm¨v t  

14.1| cÖK‡íi AvIZvq cwiKíbv wefvM, cwiKíbv Kwgkb, BAviwW I AvBGgBwWÕi cÖkvmwbK Kvh©µg A‡Uv‡gkb 

Kivi j‡¶¨ cÖYxZ Software ¸‡jvi e¨envi cwiKíbv Abyhvqx cy‡ivcywi wbwðZ Kiv m¤¢e nqwb; d‡j 

cÖK‡íi mvgwMÖK D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| 

14.2| cÖKíwUi Time overrun n‡q‡Q 6 evi wKš‘ Kvw•LZ djvdj AR©‡b m¤ú~Y©fv‡e mdj nqwb| 

14.3| ÔcÖKí cwiPvjKÕ c‡` cwieZ©b G‡m‡Q me©‡gvU 14 evi, hv G‡Kev‡iB Kvw•LZ bq| 

14.4| cÖKí mgvwßi `xN©w`b c‡iI AwWU AvcwËmg~‡ni wb®úwË cÖwµqvaxb, hv mgxPxb bq| 

15.0|  mycvwik t  

15.1| ASICT cÖK‡íi AvIZvq cÖYxZ Software ¸‡jvi c~Y© e¨envi wbwðZ Kivi j‡¶¨ eZ©gv‡b Pjgvb 

“Implementation of Digital ECNEC” cÖK‡í h_vkxNÖ e¨e¯’v †bqv Avek¨K| 

15.2| cÖK‡íi Time overrun Ges cÖKí cwiPvjK c‡` G ai‡bi Nb Nb cwieZ©‡bi cÖeYZv cwinvi Kivi 

j‡¶¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv mgxPxb| 

15.3| cÖK‡í DÌvwcZ AwWU AvcwËmg~‡ni wb®úwË h_vkxNÖ Kivi j‡¶¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv AZ¨vek¨K| 
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মপ্রাগ্রাম সাগপাট থ ইউরনট, প্ল্যারনং করমশন )২য় সংগশারধত(  

শীর্ থক প্রকগল্পি সমাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগিদন 

(mgvß t Ryb, 2013) 

 

০১ প্রকগল্পি অিস্থান t পরিকল্পনা করমশন। 

০২. িাস্তিায়নকািী সংস্থা t কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে, পরিকল্পনা করমশন। 

 ০৩. প্রশাসরনক মন্ত্রণালয় t পরিকল্পনা রিভাে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। 

০৪. প্রকগল্পি িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় t  
 

)লে টাকায়( 

প্রাক্করলত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

পরিকরল্পত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত 

িাস্তিায়নকাল 

অরতক্রান্ত ব্যয়  

)মূল প্রাক্করলত 

ব্যগয়ি %( 

অরতক্রান্ত সময় 

)মূল িাস্তিায়ন 

কাগলি %( 

মূল 

 

সি থগশর্ সংগশারধত 

 

মূল সি থগশর্ 

সংগশারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মমাটঃ ৫৯৯.৭৮ 

রেওরিঃ ৪০.০০ 

প্রঃসাঃ ৫৫৯.৭৮ 

মমাটঃ ১২২৪.৮৮ 

রেওরিঃ ৪১.৮০ 

প্রঃসাঃ ১১৮৩.০৮ 

৯১৯.৩৮ অগক্টািি,০৬ 

হগত 

মসগেম্বি,১৩ 

অগক্টািি,০

৬ হগত 

জুন,২০১৩ 

অগক্টািি,২০০৬ 

হগত 

জুন,২০১৩ 

-- ৩৫% 

 

০৫.    প্রকগল্পি অর্ থায়নঃ  িাংলাগদশ সিকাি ও িযারনিা।  

 

০৬. প্রকগল্পি অংেরভরিক িাস্তিায়ন ) মন্ত্রণালয় হগত প্রাপ্ত প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতগিদন )রপরসআি(-এি রভরিগত(t 

 )লে টাকায়( 

ক্ররমক 

নং 

অনুগমারদত মূল রপরপ অনুনায়ী কাগেি 

অংে 

একক রপরপ অনুনায়ী 

পরিকরল্পত লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন  

(+) 
আরর্ থক িাস্তি আরর্ থক )%( িাস্তি )%( 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 কম থকতথা/কম থিািীগদি মিতন  

  কম থকতথাগদি মিতন েন ১০৯.০৫ ১ ৮৫.৯২ ১ ২৩.১৩ 

  কম থিািীগদি মিতন েন ১৬৫.৫৭ ৪ ১৪৮.৫৪ ৪ ১৭.৩ 

  উপগমাট =  ২৭৪.৬২  ২৩৪.৪৬  ৪০.১৬ 

 পরলরস ও প্ল্যারনং পিরত শরক্তশালীকিণ 

  মসক্টি পরলরস ও প্ল্যারনং ম্যানুগয়ল 

প্রণয়ন 

সংখ্যা ১৩.৩০ ৬০/৯ ০.০০ ০ ১৩.৩০ 

  প্রগেক্ট অযাপ্রাইোল ম্যানুগয়ল প্রণয়ন সংখ্যা ৬.২১ ৪০/১ ০.০০ ০ ৬.২১. 

  েগির্ণা ও সমীো পরিিালনা সংখ্যা ১৯.৫৪ ১০৮/২ ১০.৫৩ ৭২/৬ ৯.০১ 

  Support to Documentation, 

Publications, Workshop, 

Seminars etc.  

মর্াক ৫৪.১৮ ৯০/৫ ৩৪.৮৮ ১২৮৯/৩৫ ১৯.৩০ 

  উপগমাট )পরলরস ও প্ল্যারনং(  =  ৯৩.২৩  ৪৫.৪১  ৪৭.৮২ 

 উপাি ও তথ্য ব্যিস্থাপনা পিরতি উন্নয়ন  

  System Analysis and 

Designining of the MIS 

সংখ্যা ৬.৭৫ ৪৫/১ ২.৯৫ ২৫/১ ৩.৮০ 
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ক্ররমক 

নং 

অনুগমারদত মূল রপরপ অনুনায়ী কাগেি 

অংে 

একক রপরপ অনুনায়ী 

পরিকরল্পত লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন  

(+) 
আরর্ থক িাস্তি আরর্ থক )%( িাস্তি )%( 

  MIS Database ও 

Application উন্নয়ন ও স্থাপন 

১ ১০.৫০ ১ ০.০০ ০ ১০.৫০ 

  LAN স্থাপগনি েন্য হাি থওয়াি ও 

সফটওয়াি ক্রয় 

০ ১৪.১৪ ০ ১৩.৬৫ - ০.৪৯ 

  Data coll. on the relevant 

areas of MIS systems 

০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

  করম্পউটাি রসগেম ও MIS 

application এি উপি প্ররশেণ 

সংখ্যা ১৬.৮৭ ৮০/৪ ৪.৮৯ ৫১/২ ১১.৯৮ 

  করম্পউটাি হাি থওয়াি, LAN ও MIS 

এি িেণাগিেণ 

মর্াক ৬.৭০ - ২.০৫ - ৪.৬৫ 

  উপগমাট )MIS System) =  ৫৪.৯৬  ২৩.৫৪  ৩১.৪২ 

 Human Resources Development  

  Introd. to sustainable 

development and 

practice 

সংখ্যা ২৩.৮০ ০ ১৩.০৬ ১৮১/৩ ১০.৭৪ 

  প্রকল্প রিরিতকিণ, রিোইন, মরনটরিং 

ও মূল্যায়ন।  

সংখ্যা ২৩.১১ ৩৬/৬ ২.৮৬ ৮০/৩ ২০.২৫ 

  পরলরস িাস্তিায়ন কনসালগটটিভ প্রগসস সংখ্যা  ৪.৮৮ ১১৬/১২ ০.১৪ ০ ৪.৭৪ 

  স্থানীয় ও বিগদরশক প্ররশেণ সংখ্যা/ 

অংশগ্রহণ

কািী 

৮৯.৫০ ৪/২০ ৬৬.০৭ ৪০/৮ ২৩.৪৩ 

  উপগমাট )HRD)  =  ১৪১.২৯  ৮২.১৩  ৫৯.১৬ 

 Adaptive Research  

  Project Research Cost-4 

projects  

সংখ্যা ২৩৯.২১ ৪ ২১৫.৫০ ৪ ২৩.৭১ 

  Mid-term and Final 

Monitoring & Evaluation 

 ৭.৫০ ৬০/২ ৬.৮২ ৪৮/৪ ০.৬৮ 

  Documentation and 

Publications   

 ৬.৮০ ৪০/৪ ০.০০ ০ ৬.৮০ 

  Dissemination workshop   ২.৪০ ১০/১ ০.০০ ০ ২.৪০ 

  উপগমাট (Adaptive Research) =  ২৫৫.৯১  ২২২.৩২  ৩৩.৫৯ 

 Climate Change 

  Proj. App. & Evalu. Manual 

for Climate ch. Scren.  

সংখ্যা ৩.০০ ২০/১ ০.০০ ০ ৩.০০ 

  TA project on CC (grants 

for polt proj.) 

 ১৭৫.০০ - ১৬১.১৬ ১৪টি প্র: ১৩.৮৪ 

  Monitoring of Pilot projects 

(Consultancy) 

 ৩.০০ ২০/১ ০.০০ ০ ৩.০০ 
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ক্ররমক 

নং 

অনুগমারদত মূল রপরপ অনুনায়ী কাগেি 

অংে 

একক রপরপ অনুনায়ী 

পরিকরল্পত লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন  

(+) 
আরর্ থক িাস্তি আরর্ থক )%( িাস্তি )%( 

  Regi. Study tour/tr. on CC, 

environment and NRM 

 ৩০.০০ ১০/২ ১৭.৯৭ ১০/২ ১২.০৩ 

  Worksh. & Dis. Sem. on CC 

(const., workshop) 

 ৩.৮০ ২০/২ ০.৫২ ২৫/১ ৩.২৮ 

  Printing and Publications  ৭.০০ ৫০/২ ১.৫০ ১ ৫.৫০ 

   উপগমাট (Climate Change) =  ২২১.৮০  ১৮১.১৫  ৪০.৬৫ 

 Recurrent  

  নািনাহন পরিিালনা ও িেণাগিেণ মর্াক ৮.৩৬ মর্াক ৭.৯৮ মর্াক ০.৩৮ 

  অরফস পরিিালনা ও িেণাগিেণ ,, ২৫.৯৩ - ২২.৪৪ - ৩.৪৯ 

  ভ্রমণ/বদরনক ভাতা/মাঠ পরিদশ থন ,, ৩.৬৫ - ২.৬০ - ১.০৫ 

  মটরলগফান/মমািাইল/মফক্স এিং 

ইন্টািগনট ইতযারদ 

,, ৮.৭৮ - ৮.৭৪ - ০.০৪ 

  অরিট রফ ,, ৮.৪১ - ৫.৮১ - ২.৬০ 

  উপগমাট )Recurrent( =  ৫৫.১৩ - ৪৭.৫৭ - ৭.৫৬ 

 CD VAT  & Contingency  

  Contingency (GOB) মর্াক ০.০০ মর্াক ০.০০ মর্াক ০.০০ 

  Contingency (DPA) ,, ২৬.৯৪ - ০.০০ - ২৬.৯৪ 

  CD VAT (GOB) ,, ৪১.৮০ - ৪১.৮০ - ০.০০ 

  উপগমাট (CD VAT  & Contingency) =  ৬৮.৭৪  ৪১.৮০  ২৬.৯৪ 

 Equipment 

  নানিাহন মর্াক ১৮.৬৮ ১ ১৮.৬৮ ১ ০.০০ 

  ফগটাকরপয়াি ও অন্যান্য সিঞ্জাম ,, ৮.২৪ - ৬.০৩ - ২.২১ 

  আসিািপত্র অরফস Renovation, 

Scanner ও অন্যান্য  

,, ১৭.২৮ - ১৬.২৯ - ০.৯৯ 

  LAN স্থাপগনি েন্য হাি থ ওয়াি ও 

সফট ওয়াি 

,, ১৫.০০ - ০.০০ - ১৫.০০ 

 উপগমাট )Equipment( =  ৫৯.২০ - ৪১.০০ - ১৮.২০ 

 সি থগমাট=   ১,২২৪.৮৮  ৯১৯.৩৮  ৩০৫.৫০ 

 

৬.১।      সংগশারধত এরিরপ িিাে ও অগ্রেরতঃ 

আরর্ থক িছি সংগশারধত িিাে ও লেযমাত্রা খিি ও িাস্তি অগ্রেরত 

মমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য িাস্তি  

১% 

মমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য িাস্তি  

১% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০০৬-০৭ ২০.০০ - ২০.০০ ১.৬৩ ১৯.৭১ - ১৯.৭১ ১.৬১ 

২০০৭-০৮ ১৩০.০০ ৪১.৮০ ৮৮.২০ ১০.৬১ ৯৩.৪২ ৪১.৮০ ৫১.৬২ ৭.৬৩ 
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২০০৮-০৯ ১০০.০০ - ১০০.০০ ৮.১৬ ৪৫.২১ - ৪৫.২১ ৩.৬৯ 

২০০৯-১০ ১০০.০০ - ১০০.০০ ৮.১৬ ৯৮.২১ - ৯৮.২১ ৮.০১ 

২০১০-১১ ৩৪০.০০ - ৩৪০.০০ ২৭.৭৬ ৮১.৮৯ - ৮১.৮৯ ৬.৬৯ 

২০১১-১২ ৬০১.০০ - ৬০১.০০ ৪৯.০৬ ২৭৫.২৫ - ২৭৫.২৫ ২২.৪৭ 

২০১২-১৩ ৫৮৪.০০ - ৫৮৪.০০ ৪৭.৬৮ ৩০৫.৬৯ - ৩০৫.৬৯ ২৪.৯৬ 

 

৭.০। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তাি কািণঃ   প্রকগল্পি আওতায় করতপয় কাে মনমন LAN স্থাপগনি েন্য 

হাি থওয়াি/সফটওয়াি ক্রয়, MIS িাটাগিে উন্নয়ন ও স্থাপন, ইতযারদ অসমাপ্ত মর্গক মেগছ; কািণ োনা নায়রন। এ 

ছাড়া “মসক্টি পরলরস ও প্ল্যারনং ম্যানুয়াল” এিং “প্রগেক্ট অযাপ্রাইোল ম্যানুয়াল”- এ দু’টি ম্যানুয়াল প্রণয়ন কিা 

হয়রন।  
 

৮.০। সাধািণ পন থগিেণঃ 
 

৮.১। পটর্ভরমঃ িযারনিাি অর্ থায়গন িযারনিাি কারি মপ্রাগ্রাম Agriculture sector programmes support 

(ASPS-II) এি আওতায় Programme support Unit Planning Commission” শীর্ থক কারিেরি 

সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কিা হয়। 

 Asps-II এি আওতায় ৩টি Component িগয়গছ, না রনম্নরূপঃ 

ক( কৃরর্ মন্ত্রণালগয়ি অধীন Agriculture Extension component 

খ( মৎস্য ও প্রারণসম্পদ মন্ত্রণালগয়ি অধীগন Regional Fisheries & Livestock Development 

Component (Barisal & Noakhali); এিং 

ে( স্থানীয় সিকাি রিভাগেি অধীন Rural Roads and Market Access Component. 

উরল্লরখত ৩টি কগম্পাগনন্ট এি িাস্তিায়ন কান থক্রম নর্ানর্ পরিিীেণ, সমন্বয়, তত্ত্বািধান এিং ASPS-II এি 

Programme Steering Committee মক প্রগয়ােনীয় সহায়তা প্রদাগনি লগেযই পরিকল্পনা করমশগনি কৃরর্, 

পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাগেি অধীগন প্রকল্পটি িাস্তিারয়ত হগয়গছ। 

 

৮.২। প্রকগল্পি উগেেঃ  

ক( ASPS-II কম থসূিীি আওতায় কগম্পাগনন্টসমূগহি সমন্বয় সাধগন সহগনারেতা কিাি মেগত্র পিামশ থ ও রনগদ থশনা 

প্রদান কিা এিং মরনটরিং ও রিগপাটি থং কিা; 

খ(  ASPS-II কম থসূিীি Programme steering Committee মক প্রগয়ােনীয় সহগনারেতা ও সহায়তা 

প্রদান; 

ে( পরিকল্পনা করমশগনি কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাগে তথ্য প্রদান, পরিকল্পনা, রসিান্ত গ্রহণ ও পরলরস 

প্রণয়গনি েন্য Management Information System (MIS) and e-governance স্থাপন কিা; 

ঘ( পরলরস প্রণয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, পন থাগলািনা, পরিিীেণ ও প্রকল্প মূল্যায়গনি উগেগে কৃরর্, পারনসম্পদ ও পল্লী 

প্ররতষ্ঠান রিভাগেি কম থকতথা কম থিািীগদি দেতা ও সহায়তা বৃরি কিা; 

ঙ( েলিায়ু পরিিতথন অরভঘাতসহ এি েন্য অরভগনােন ও উপশম সংক্রান্ত ধািণা আত্মস্থকিণ এিং এ রির্গয় 

সগিতনতা ও দেতা বৃরি ; এিং 

ি( কৃরর্, পল্লী উন্নয়ন, মসি, পরিগিশ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাগত Policy প্রণয়গনি েন্য Adaptive research 

পরিিালনা।  

 

৮.৩। অনুগমাদন পন থায়ঃ িযারনিাি সাগর্ ১৫অগক্টািি,২০১৩ তারিগখ স্বােরিত ক্রক্ত অনুনায়ী ৫.০০ রমরলয়ন DKK 

অনুদানসহ মমাট ৫৫৮.৭৮ লে টাকা প্রাক্করলত ব্যগয় অগক্টািি,২০০৬ হগত মসগেম্বি,২০১১ পন থন্ত মময়াগদ পরিকল্পনা 

মন্ত্রী মগহাদয় কর্তথক ২১-০৩-২০০৭ তারিগখ টিরপরপটি অনুগমারদত হয়। পিিতীগত রসরিভযাট িািদ অরতরিক্ত িারহদা 

বৃরি পায় ১.৮০ লে টাকা ও আনুর্ংরেক খাগতি রেওরি অংগশ অপ্রতযারশত ব্যয় ২০.০০ লে টাকাি সংস্থান িাখাি 

প্রগয়ােন হয়। এছাড়া িযারনিা মক্রানাগিি সাগর্ টাকাি রিরনমগয়ি হাগিি তািতগম্যি কািগণ িযারনিাি অনুদান প্রায় 

৪০.০০ লে টাকা বৃরি মপগয় মমাট অনুদান দাঁড়ায় ৬০০.০০ লে টাকা। এি পরিগপ্ররেগত মমাট ৬৪২.০০ লে টাকা 

প্রাক্করলত ব্যগয় )প্রঃ সাঃ ৬০০.০০+স্থানীয় মুদ্রা ৪২.০০ লে টাকা( অগক্টািি,২০০৬ মর্গক মসগেম্বি,২০১১ পন থন্ত 

মময়াগদ আগলািয প্রকল্পটিি ১ম সংগশাধন েত ১৮-১১-২০০৭ তারিগখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক অনুগমারদত হয়। 

পিিতীগত িযারনিা অরতরিক্ত ৫.০০ রমরলয়ন িযারনশ মক্রানাি রদগত সম্মত হওয়ায় এ পরিমাণ অর্ থ অন্তভু থরক্ত, 

কগয়কটি নতুন অংে, মনমন আইরসটি উন্নয়ন, Adaptive research on Agriculture, climate change 

issue, ইতযারদ অন্তভু থরক্ত, রকছু অংগেি ব্যয় হ্রাস/বৃরিসহ প্রকগল্পি মময়াদ রিগসম্বি,২০১২ পন থন্ত বৃরি কিাি লগেয 

১২২৪.৮৮ লে টাকা )রেওরি ৪১.৮০+ প্রঃ সাঃ ১১৮৩.১৮ লে টাকা( ব্যগয় প্রকগল্পি ২য় সংগশাধন মাননীয় 
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পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক ২৯-১১-২০১১ তারিগখ অনুগমারদত হয়। পিিতীগত প্রকল্পটিি মময়াদ ব্যয় বৃরি ব্যরতগিগক ৬ 

)ছয়( মাস অর্ থাৎ জুন,২০১৩ পন থন্ত বৃরি কিা হয়।  

 

৮.৪। প্রকগল্পি মূল কান থক্রমঃ 

ক( িযারনিাি ASPS-II-এি আওতায় িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূগহি মগে সমন্বয়, পরিিীেণ ও মূল্যায়ন কিা, 

প্রাগয়ারেক েগির্ণা পরিিালনা কিা; 

খ( কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাগে MIS System স্থাপন; 
           

ে( ASPS-II-এি আওতায় িাস্তিায়নাধীন কগম্পাগনন্টসমূগহি কান থািলীি অগ্রেরত পন থাগলািনা, িারর্ থক িাগেট ও 

ওয়াকথপ্ল্যান অনুগমাদগনি লগেয মপ্রাগ্রাম রেয়ারিং করমটি-মক সহায়তা প্রদান কিা; 

ঘ( কৃরর্ রিভাগেি কম থকতথাগদি পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন ইতযারদগত কম থদেতা বৃরিি লগেয 

মদশী/রিগদশী প্ররশেণ কম থশালা ও মসরমনাি আগয়ােন; আঞ্চরলক কৃরর্ উন্নয়গনি অরভজ্ঞতা অেথগনি লগেয 

বিগদরশক রশো সফি আগয়ােন; এিং 

ঙ( নানিাহন ও নন্ত্রপারত ক্রয়। 

 

৮.৫। প্রকল্প ব্যিস্থাপনাঃ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাগি িাস্তিায়গনি েন্য প্রকল্প মময়াগদ রনম্নিরণ থত কম থকতথাবৃদ প প্রকল্প পরিিালগকি 

দারয়গত্ব রনগয়ারেত রছগলনঃ 

ক্ররমক 

নং 

প্রকল্প পরিিালগকি নাম দারয়ত্ব গ্রহণ দারয়ত্ব হস্তান্তি মন্তব্য 

০১. েনাি মুহাম্মদ হারিবুি িহমান, 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

২৯-১১-২০০৬ ২৮-০৪-২০০৮ অরতরিক্ত দারয়ত্ব 

০২. মিেম মেনাইদা ইিফাত 

রিভাে প্রধান  

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

০৭-০১-২০০৯ ১৫-০২-২০০৯ ,, 

০৩. েনাি ফখরুল আহসান 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

১৬-০২-২০০৯ ২৯-১২-২০০৯ ,, 

০৪. েনাি আবু িকি রসরেক 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

৩০-০৩-২০০৯ ১৩-১২-২০০৯ ,, 

০৫. ি. মোলাম সািওয়াি 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

১৪-১২-২০০৯ ২১-০১-২০১০ ,, 

০৬. েনাি আিদুল মাগলক 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

২২-০১-২০১০ ১৭-১০-২০১০  

০৭. েনাি শাহ আলম রসরেকী 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

১৮-১০-২০১০ ০৪-০৪-২০১১ ,, 

০৮. খদ পকাি মমািাদ মহাগসন 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

১০-১১-২০১২ ৩০-০৬-২০১৩ ,, 

০৯. েনাি মমাঃ োরহদ মহাগসন 

রিভাে প্রধান 

কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাে 

০২-০৯-২০১২ ৩০-০৬-২০১৩ 

)প্রকল্প সমারপ্ত 

পন থন্ত( 

,, 

 

৮.৬। মূল্যায়ন পিরত )Methodology): মূল্যায়ন প্ররতগিদনটি প্রণয়গন রনগম্নাক্ত মূল্যায়ন পিরত Methodology 

অনুসিণ কিা হগয়গছঃ 

 ক. টিরপরপ ও পরিদশ থন প্ররতগিদন পন থাগলািনা; 

খ. মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্ররিত Project Completion Report (PCR) পন থাগলািনা; 

ে. PEC, Steering Committee এিং Project Implementation Committee 



312 

 

(PIC), ইতযারদ গুরুত্বপূণ থ সভাি কান থরিিিনী পন থাগলািনা; 

ঘ. িাস্তি অগ্রেরত নািাই ও তথ্য সংগ্রগহি েন্য সগিেরমগন পরিদশ থন এিং 

ঙ. প্রাপ্ত তগথ্যি উপি সংরিি কম থকতথাগদি সাগর্ আগলািনা। 

 

৯.০। প্রকল্প পরিদশ থনঃ  েত ০৪.১২.২০১৩ তারিগখ পরিকল্পনা করমশগন অিরস্থত প্রকগল্পি কান থালয় পরিদশ থন কিা হয়। 

পরিদশ থনকাগল প্রকল্প পরিিালক মগহাদয়, প্রকল্প ব্যিস্থাপকসহ সংরিি কম থকতথােণ প্রগয়ােনীয় তথ্যারদ প্রদান কগি 

সহায়তা কগিন। পরিদশ থগন প্রাপ্ত তথ্যারদ রনগম্ন িরণ থত হলঃ 
 

 

৯.১। প্রকগল্পি আওতায় সম্পারদত কান থািলীঃ 
 

৯.১.১। েলিায়ূ পরিিতথন সম্পরকথত প্রাগয়ারেক েগির্ণা:  

 প্রকল্প সূত্র মর্গক োনা নায়, “PSU-PC”  প্রকগল্পি আওতায় Outsourcing এি মােগম েলিায়ু পরিিতথন 

সম্পকীয় প্রাগয়ারেক েগির্ণা পরিিালনা কিা হগয়গছ। সম্পারদত ১৪টি েগির্ণাি রিস্তারিত রিিিণ রনম্নরূপঃ 

েগির্নাি নাম েগির্না পরিিালনাকািী 

প্ররতষ্ঠাগনি নাম 

মুখ্য েগির্ক সময়কাল ব্যরয়ত অর্ থ  

)লে টাকায়( 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1. Adaptive trial cum demonstration of 

wheat varieties against drought and 

cold.  

Research Iniatives 

Bangladesh (RIB) 
ি. মমাঃ মকািিান 

আলী 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.১১ 

2. Study on diagnosis and control 

measures of poultry diseases in 

selected climatic change prone 

delta region of Bangladesh. 

Bangladesh Agriculture 

University (BAU) 
ি. সুকুমাি সাহা মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৮২ 

3.  Enhancing food security and 

climate change impacts adaptation 

through innovative farming 

practices in the vulnerable areas of 

droughts, floods, and salinity/tidal 

surges of Bangladesh. 

Bangladesh Centre for 

Advanced Studies 

(BCAS) 

ি. আরতক িহমান মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১০.৪৫ 

4. Adaptations of horticultural crops to 

climate change with  particular 

reference to water stress 

Shere-e-Bangla 

Agricultural University  

(SAU) 

ি. মমাঃ নেরুল 

ইসলাম 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১২.০০ 

5. Up-scaling of poly bagging 

technique for pesticide free banana 

production.  

Bangladesh Agriculture 

Resource Institute ( 

BARI) 

ি. এ মক এম 

মখািগশদুজ্জামান 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৯০ 

6. Action research to determine small 

and marginal farmer’s response  to 

adapt agricultural production 

system(s) in selected flood and 

salinity  prone areas in the face of 

climate change  

Bangladesh Nnnayan 

Parishad (BUP) 
ি. নীলুফাি িানু মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৫৯ 

7. Bag gardening in coastal and haor 

areas of Bangladesh: An adaptive 

technology for food security under 

climate change impact  

Kranti Associates Ltd. এ.রি.এম. রসরেক মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৯৮ 

8. Introducing BAU aquaponics and 

sac bag fro fish and vegetable 

cultivation to climate change 

adaptation in south-western coastal 

region of Bangladesh  

Department of  

aquaculture Bangladesh 

agricultural University   

মমাঃ ইয়ারসন 

প্রধান 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১২.০০ 

9. Assessment of traditional and 

modern technologies in climatically 

vulnerable ecosystems and 

developments of strategy for 

comatting impacts of climate 

change in Bangladesh  

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman 

Agricultural University 

(BSMRAU) 

অোপক 

ি.রে.মক.এম, 

মমাস্তারফজুি 

িহমান 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৯৬ 

10. Climate Resilience rice and other 

crops based technology validation 

and dissemination through on farm 

adaptive research trial in costal 

Bangladesh Rice 

Research Institute 

(BRRI)  

মমাঃ আনসাি 

আলী 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

৯.৬২ 
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েগির্নাি নাম েগির্না পরিিালনাকািী 

প্ররতষ্ঠাগনি নাম 

মুখ্য েগির্ক সময়কাল ব্যরয়ত অর্ থ  

)লে টাকায়( 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

saline environment.  

11. Use of beneficial organism to 

reduce the methane emission from 

ruminant to decrease the carbon 

contain in the air, 

Dept, of Animal 

Science and Nutrition 

Chittagong Veterinary 

and Animal science 

University.   

অোপক মমাঃ 

আশিাফ আলী 

রিশ্বাস 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১০.৫৪ 

12. Anthrax vaccine efficacy, 

characterization virulence 

determination and comparison of 

bacillus antharcis in climatic 

change delta region with semi-

changeable endemic region origin 

bacteria (Livestock) 

Department of 

pathology Bangladesh 

Agriculture University 

(BAU) 

অোপক ি.মমাঃ 

মমাকবুল মহাগসন 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১২.০০ 

13. Prevalence of diseases of 

ruminants and immunity profiles of 

vaccinated animals in the climate 

change-prone Satkhira district of 

Bangladesh. 

Community-based 

Dairy Veterinary 

Foundation Department 

of Surgery & Obstetrics 

Bangladesh 

Agricultural University,  

অোপক ি.মমাঃ 

মমাশািিফ উরেন 

র্ভ ূঁইয়া 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৮২ 

14. Small and medium enterprise 

(SME) development in crops, 

livestock and fisheries in the 

climate affected ones of 

Bangladesh: Status problems and 

potentials. 

Dept. of Development 

Poverty Studies Sher-e-

Bangla Agricultural 

University (SAU) 

ি. মমাহাম্মদ 

রমোনুল হক 

কােী 

মসগেম্বি’১২ 

হগত 

এরপ্রল’১৩ 

১১.৯৯ 

 

 ৯.১.২। েগির্ণা কান থক্রম:  

   প্রকগল্পি আওতায় ৪টি প্রাগয়ারেক েগির্ণা (Adaptive Research) Outsourcing( এি মােগম 

পরিিালনাি পদগেপ মনয়া হয় এিং ৪টি েগির্ণা কান থক্রমই সম্পন্ন কিা হগয়গছ। ৪টি েগির্ণাি রিস্তারিত রিিিণ 

রনগম্ন িরণ থত হলঃ 

i) ‘Value addition to horticulture crops through post harvest Technologies’ শীর্ থক 

েগির্ণা কান থক্রমটি ‘FORUM’ নামক organization িািা রিগসম্বি ২০০৯ – োনুয়ারি ২০১২ সময়কাগল 

সম্পারদত হগয়গছ। এ কান থক্রগমি েন্য ব্যয় হগয়গছ ৫.৬৮ রমরলয়ন টাকা। 

ii) Technology Dissemination for Value addition to Horticultural produces by poor 

farmers to improve their livelihood: িাংলাগদশ কৃরর্ রিশ্বরিদ্যালগয়ি Bureau of Research 

Testing & Consultation (BRTC)” কর্তথক পরিিারলত এ েগির্না কান থক্রমটি রিগসম্বি ২০০৯- এরপ্রল 

২০১২ পন থন্ত সময়কাগল ৩.৭৮ লে টাকা ব্যগয়  সম্পন্ন কিা হগয়গছ।  

iii) Climate change adaptation among Fisher communities in Noakhali শীর্ থক েগির্ণা 

কান থক্রমটি মনৌর্ভাগি  “Nature Conservation Management (NACOM)” এিং “Sagorika 

Samay Unnayan Sangstha (SSUS) কর্তথক রিগসম্বি ২০০৯ – মফব্রুয়ারি ২০১২ পন থন্ত সময়কাগল 

৬.৯৯ রমরলয়ন টাকায় সম্পারদত হগয়গছ। 

iv) Improvement of Integrated Farming Systems for Maximizing Income, Food 

Security and Human Nutrition in Noakhali Region” শীর্ থক েগির্ণা কান থক্রমটি িাংলাগদশ 

কৃরর্ রিশ্বরিদ্যালগয়ি কৃরর্-অর্ থনীরত রিভাগেি উগদ্যাগে রিগসম্বি ২০০৯- জুন ২০১২ সময়কাগল ৫.১০ লে টাকায় 

সম্পরদত হগয়গছ।   

 

৯.১.৩।  মপ্রাগ্রাম রেয়ারিং করমটি )PSC): 

        আগলািয প্রকগল্পি আওতায় কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাগেি সদস্য মগহাদগয়ি সভাপরতগত্ব একটি মপ্রাগ্রাম 

রেয়ারিং করমটি েঠন কিাি কর্া রছল এিং করমটি েঠন কিা হগয়গছ। করমটিি দারয়ত্ব হগে িারর্ থক কম থ পরিকল্পনা 

ও িাগেট িিাে অনুনায়ী অগ্রেরত পন থাগলািনা কিা। এ করমটিগত সংরিি মন্ত্রণালগয়ি কম থকতথাবৃদ প সদস্য রহগসগি 

দারয়ত্ব পালন কিগছন। প্রকগল্পি িাস্তিায়নকালীন মময়াগদ ৪টি মপ্রাগ্রাম রেয়ারিং করমটিি সভা অনুরষ্ঠত হগয়গছ। 
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১০। প্রকগল্পি উগেে ও অেথনঃ 

পরিকরল্পত অেথন 

১।  ASPS-II মপ্রাগ্রাগমি আওতায় এি Component 

সমূগহি সমন্বয় সাধগন সহগনারেতা কিাি মেগত্র পিামশ থ ও 

রনগদ থশনা প্রদান এিং মরনটরিং ও রিগপাটি থং কিা।  

১।  এ উগেগে মপ্রাগ্রাম রেয়ারিং করমটি েঠন কিা হগয়গছ এিং 

করমটিি ৪টি সভা অনুরষ্ঠত হগয়গছ।  

২। ASPS-II মপ্রাগ্রাগমি Programme Steering 

Committee মক প্রগয়ােনীয় সহগনারেতা ও সহায়তা 

প্রদান। 

২।  PSU-PC প্রকল্পটি মপ্রাগ্রাম রেয়ারিং করমটি-এি মকন্দ্রীয় 

কান থালয় রহগসগি র্ভরমকা পালন কগিগছ।   

৩। পরিকল্পনা করমশগনি কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান 

রিভাগে তথ্য প্রদান. পরিকল্পনা, রসিান্ত গ্রহণ ও পরলরস 

প্রণয়গনি েন্য Management Information 

System (MIS) ও e-Governance স্থাপন কিা।  

৩। পরিকল্পনা করমশগনি কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী প্ররতষ্ঠান রিভাগে 

তথ্য প্রদান. পরিকল্পনা, রসিান্ত গ্রহণ ও পরলরস প্রণয়গনি েন্য 

Establishment of Web-Based MIS, LAN 

based Electronic Work Flow and Archieve 

Management” শীর্ থক একটি Need Assessment 

study পরিিালনা কিা হগয়গছ।  

৪।  পরলরস প্রণয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, পন থাগলািনা পরিিীেণ ও 

প্রকল্প মূল্যায়ন কিাি উগেগে কৃরর্, পারন সম্পদ ও পল্লী 

প্ররতষ্ঠান রিভাগেি কম থকতথা কম থিািীগদি দেতা ও 

সহায়তা বৃরি।  

৪।  এতদুগেগে স্থানীয় প্ররশেণ প্রদান কিা হগয়গছ এিং বিগদরশক 

রশো সফগিি আগয়ােন কিা হগয়গছ। সি থগমাট ১৮১ েন 

কম থকতথাগক Logical Frame Approach, Cost 

benefit Analysis, ICT, English Language ও 

Result based M&E ইতযারদ রির্গয় স্থানীয় প্ররশেণ 

প্রদান কিা হগয়গছ। অপিরদগক মমাট ২০েন কম থকতথাগক রশো 

সফগি িীন মালগয়রশয়া, রফরলফাইন, রভগয়তনাম, র্াইল্যান্ড ও 

মালিীগপ মপ্রিণ কিা হয়।   

৫। েলিায়ূ পরিিতথন অরভঘাতসহ এি েন্য অরভগনােন ও 

উপশম সম্পরকথত ধািণা আত্বস্থকিণ এিং এ রির্গয় 

সগিতনতা ও দেতা বৃরি।  

৫। প্রকগল্পি আওতায় েলিায়ূ পরিিতথন সম্পকীয় মমাট ১৪টি 

প্রাগয়ারেক েগির্ণা )Adaptive Research) পরিিালনা 

কিা হগয়গছ।  

৬। কৃরর্, পল্লী উন্নয়ন, মসি, পরিিহণ, মৎস্য ও প্রারণ সম্পদ 

খাগত Policy প্রণয়গনি েন্য  Adaptive 

Research পরিিালনা।  

৫। প্রকগল্পি আওতায় কৃরর্, পল্লী উন্নয়ন, মসি, পরিিহণ, মৎস্য ও 

প্রারণ সম্পদ খাগত ৪টি  প্রাগয়ারেক েগির্না )Adaptive 

Research) পরিিালনা কিা হগয়গছ। 
 

১১। উগেে অরেথত না হগল তাি কািণঃ  প্রকগল্পি কান থািলীি মগে অন্যতম  দারয়ত্ব রছল ASPS-II এি আওতায় 

সম্পারদত কান থািলীি মরনটরিং এি েন্য একটি Regular Monitoring and Reporting System প্রণয়ন 

কিা। রকন্তু প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতগিদন (PCR) এিং পরিদশ থগন প্রাপ্ত তথ্যারদ অনুসাগি প্রকগল্পি আওতায় 

Monitoring and Reporting System প্রণয়ন কিাি পগে মকান তথ্য পাওয়া নায়রন । এছাড়া 

Programme Steering Committee এি সভা িছগি অন্তত:পগে ২ িাি অনুরষ্ঠত কিাি ব্যিস্থা িাখা হগলও 

প্রকল্প মময়াগদ রেয়ারিং করমটিি সভা অনুরষ্ঠত হগয়গছ মাত্র ৪ িাি।  
  

১২।    মরনটরিং: প্রকল্পটি িলাকালীন েত ২৯ এরপ্রল ২০১৩ তারিগখ আইএমইরি কর্তথক পরিদশ থন কিা হয়। পরিদশ থগনি 

রভরিগত প্ররতগিদন প্রণয়ন কিা হয় এিং প্রকল্প কর্তথপগেি রনকট মপ্রিণ কিা হয়। মন্ত্রণালয়/এগেন্সী কর্তথক প্রকগল্পি 

মকান প্রকাি মরনটরিং কিা হয়রন।  

 
 

১৩।     অরিটঃ 

১৪.১।   অভযন্তরিন অরিটঃ  প্রগনােয নয়।  

 

১৪.২।   এক্সটািনাল অরিটঃ প্রকল্পটি িাস্তিায়নকালীন ৬টি অর্ থ-িছগি FAPAD কর্তথক ৬ িাি অরিট কিা হগয়গছ। তগি প্রকল্প 

সমারপ্তি মশর্ িছি অর্ থাৎ ২০১২-১৩ অর্ থ-িছগি মকান অরিট কিা হয়রন মগম থ প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতগিদন )PCR( সূগত্র 

োনা মেগছ। রনিীো প্ররতগিদনসমূহ পন থাগলািনা কগি প্ররতটি অরিট আপরিি রনম্পরি কিা হগয়গছ মগম থ পরিলরেত 

হগয়গছ।  

 

১৪।  প্রকগল্পি আওতায় গৃহীত ক্রয় কান থক্রমঃ  প্রকগল্পি আওতায় ১৪টি  "েলিায়ু পরিিতথন" সংক্রান্ত েগির্ণা এিং ৪টি 

প্রাগয়ারেক েগির্ণা কান থক্রম Out-sourcing এি মােগম েগির্ণা প্ররতষ্ঠান রনি থািন কগি পরিিালনা কিা হগয়গছ। 

এ মসিা ক্রগয় PPR-2008 অনুসিণ কিা  হগয়গছ িগট তগি  এি পাশাপারশ DANIDA-এি ক্রয়নীরতও অনুসিণ 

কিা হগয়গছ। েগির্ণা প্ররতষ্ঠান রনি থািগনি লগেয ‘বদরনক প্রর্ম আগলা’ ও ‘The Daily Star’- এ দু’টি 

প্ররত্রকায় রিজ্ঞরপ্ত প্রকাশ কিা হগয়গছ। এছাড়া CPTU এি Website-এও প্রকাশ কিা হগয়গছ। মমাট ৮ সদস্য 
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রিরশি Proposal Opening Committee (POC) এিং Proposal Evaluation Committee 

(PEC)-মত সংরিি সিকারি কম থকতথােণ ব্যরতগিগক Danish Embassy এি দু’েন প্ররতরনরধ অন্তভু থক্ত রছগলন। । 

উগল্লখ্য, একটি করমটিই POC এিং PEC-উভয় করমটি রহগসগি দারয়ত্ব পালন কগিগছ। অনুগমাদন গ্রহগণি মেগত্র 

HOPE কর্তথক অনুগমাদন গ্রহগণি পাশাপারশ Danish Embassy এি সংরিি কর্তথপেও অনুগমাদন রদগয়গছন।  

 

১৫। সমস্যাঃ  

১৫.১। প্রকল্পটিি রিতীয় সংগশাধগনি অন্যতম একটি কািণ রছল আগলািয প্রকল্প অর্ থাৎ PSU-PC কর্তথক িযারনিাি সাগর্ 

আগলািনাক্রগম খসড়া ASPS-এি Phase-III প্রণয়ন । এ উগেগে সংগশারধত টিরপরপ-মত “Support to 

Documentation, Publication, Workshop, Seminars, Meetings” শীর্ থক উপখাগতি রিপিীগত 

৫৪.১৮ লে টাকা িিাে িাখা হয় এিং এ িিাগেি রিপিীগত ব্যয় হয় ৩৪.৮৮ লে টাকা। রকন্তু ASPS-III প্রণয়ন 

সংক্রান্ত  মকান Document তর্া মকান তথ্য প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতগিদন (PCR) এ পাওয়া নায়রন এিং পরিদশ থন 

সূগত্রও োনা নায়রন।  

 

১৫.২। প্রকল্পটি িাস্তিায়গনি মুখ্য উগেে রছল ASPS-II এি আওতায় িাস্তিারয়ত/িাস্তিায়নাধীন Component গুগলাি 

মগে সমন্বয় সাধন কিা এিং কান থকিী মরনটরিং ও রিগপাটি থং কিা । এ উগেগে প্রকগল্পি অধীগন একটি “Regular 

Monitoring and Reporting System” প্রণয়ন কিাি লেযমাত্রাও রনধ থারিত রছল। প্রকগল্পি আওতায় এ 

ধিগনি মকান System প্রণয়ন এিং ব্যিহাি কিা শুরু কিা হগয়গছ মস সম্পগকথও মকান তথ্য পাওয়া নায়রন। এ খাগত 

িিােকৃত অগর্ থি প্রায় পুগিাটাই অব্যরয়ত িগয় মেগছ।  
 

১৫.৩। প্রকগল্পি আওতায় পরলরস ও প্ল্যারনং পিরত শরক্তশালীকিগণি লগেয “মসক্টি পরলরস ও প্ল্যারনং ম্যানুগয়ল” এিং 

“প্রগেক্ট অযাপ্রাইোল ম্যানুগয়ল” প্রণয়ন কিাি কর্া রছল এিং এ লগেয িিাে রছল নর্াক্রগম ১৩.৩০ লে এিং ৬.২১ 

লে টাকা। রকন্তু ম্যানুয়াল দু’মটা প্রণয়ন কিা হয়রন এিং িিাগেি পূগিাটাই অব্যরয়ত িগয় মেগছ।  

 

১৫.৪। প্রকগল্পি ক্রয় কান থক্রম পন থাগলািনাগন্ত মদখা নায় মন, Proposal Opening Committee (POC) এিং 

Proposal Evaluation Committee (PEC) ৮ েন সদস্য রনগয় েঠন কিা হগয়রছল না PPR-08  এি 

পরিপন্থী। PPR-08 অনুনায়ী ৩ )রতন( সদস্য রিরশি POC এিং সগি থাচ্চ ৭ )সাত( সদস্য রিরশি PEC েঠন কিাি 

রনয়ম িগয়গছ। এছাড়া, আগলািয প্রকগল্প একটি করমটিই POC ও PEC এি দারয়ত্ব পালন কিগছ-এটিও PPR-08 

এি রনয়ম িরহর্ভ থত।  

 

১৬.।  সুপারিশঃ  

১৬.১। এ ধিগনি গুরুত্বপূণ থ এিং Policy-oriented প্রকগল্পি আওতায় গৃহীত কান থািলী নাগত অসম্পন্ন না র্াগক এ 

ব্যাপাগি ভরিষ্যগত প্রকল্প িাস্তিায়নকাগল  সোে দৃরি িাখা িাঞ্ছনীয় ; 

 

১৬.২। প্রকগল্পি ক্রয় কান থক্রম পরিিালনাি উগেগে POC ও PEC এি েঠন PPR-08 এি রনয়মানুসাগি হয়রন। রির্য়টি 

প্রকল্প িাস্তিায়নকািী কর্তথপে খরতগয় মদখগত পাগি।  

 

১৬.৩। প্রকগল্পি আওতায় সম্পারদত  "েলিায়ু পরিিতথন" সংক্রান্ত ১৪টি েগির্ণা এিং ৪টি “প্রাগয়ারেক েগির্ণা )Adaptive 

Research)” - এ  প্রাপ্ত Findings মকার্ায় এিং রকভাগি ব্যিহৃত হগে মস সম্পগকথ প্রকল্প িাস্তিায়নকািী 

কর্তথপে, সংরিি মন্ত্রণালয় ও আইএমইরিগক অিরহত কিগত পাগি।  

 


