
 

রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবেয অওতাে ২০১৩-১৪ থ থ ফছবযয এরডরভুক্ত ভাপ্ত প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদবনয ওয 

ভন্ত্রণারে/রফবাগ রবরিক ায-ংবে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারে/রফবাবগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকবেয ধযণ মূর ভে ও ব্যবেয তুরনা 

রফরনবোগ 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

কারযগযী 

ােতা 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

মজরডরএপ 

ভুক্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

রতক্রান্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভে 

রতক্রান্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ভে 

রতক্রাবন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন-

বফ থাচ্চ 

ব্যে 

রতক্রান্ত 

প্রকবেয 

ংখ্যা 

ব্যে 

রতক্রাবন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন-

বফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১। রযবফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে 

৬ ৩ ৩ - ৩ ৩ ২০% 

১৫০% 

৩ ৫.৬৪% 

১৭% 
 

১। ভাপ্ত প্রকবেয ংখ্যাঃ    ০৬টি 

২। ভাপ্ত প্রকবেয ব্যে ও মভোদ বৃরিয কাযণঃ  

(ক) Prodoc স্বােয ও মথামথ কর্তথে কর্তথক নুবভাদন রাব ও থ থছাবে প্রাে ০১(এক) ফছয রফরম্ব ওোয কাযবণ প্রকবেয মভোদ 

বৃরি  কযা ে; 

(খ) রফবাগীে প্রকে মূল্যােন করভটিয  (রডরআর) সুারয নুমােী প্রকবেয মভোদ ও ব্যে বৃরি কযা ে;  

(গ) UNDP বত থ থ প্রারপ্তবত রফরম্ব ও ডরাবযয রফযীবত টাকায মূল্য রযফতথবনয মপ্ররেবত প্রকবেয মভোদ ও ভে বৃরি কযা ে। 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােবনয মেবে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারযঃ 

ভস্যা সুারয 

ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন (২ে ম থাে) (১ভ ংবারধত) প্রকে 

৩.১ প্রকবেয অওতাে ৯.৯৯ রে টাকা ব্যবে ১.৮৪৫৩৬ রে ছাোদানকাযী 

গাবছয চাযা মযাবনয রেযভাো রনধ থারযত রছর। PCR এয তথ্যভবত 

৯.৯৯ রে টাকা ব্যে কবয ৬১৫১২টি গাবছয (৩৩ তাং) ফনােন 

ম্পন্ন কযা বেবছ। তবাগ থ থ ব্যে কবয ৭৭% কভ ফনােবনয পবর 

প্রকবেয রযকরেত উবেশ্য জথন ব্যাত বেবছ;  

৩.১  তবাগ থ থ ব্যবে কভ ফনােবনয রফলবে ভন্ত্রণারে 

প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবত াবয; 

৩.২  বযজরভবন মম কেটি ফাঁ ফাগান ও মফত ফাগান রযদ থণ কযা ে 

তাবদয ভবে টাঙ্গাআর মজরাে মফত ফাগান ও গাজীপুয মজরাে ফাঁ 

ফাগাবনয বৃরি বার রযররেত েরন। চাযাগুবরা মযান কযায য 

মথবক মকান রযচম থা বেবছ ফবর ভবন েরন। গাজীপুবয ফাঁ ও 

টাঙ্গাআবর মফত ফাগাবনয রকছু রকছু চাযা মৃতও রযররেত ে। ারন 

মদো এফং  ঠিক রযচম থায বাবফ এভনটা বেবছ। যরদবক 

নওগাঁ মজরাে সৃরজত ফাঁ ফাগাবনয ফস্থা বন্তালজনক 

৩.২  মৃত চাযায স্থাবন নতুন চাযা মযান এফং ঠিক 

রযচম থায জন্য স্থানীে ফন রফবাগবক ভন্ত্রণারে 

রনবদ থনা রদবত াবয; 

৩.৩   প্রকবেয External Audit ম্পাদন কযা েরন। ৩.৩ প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন 

কযতঃ প্ররতবফদবনয কর অআএভআ রফবাবগ মপ্রযণ 

কযবত বফ। 
াভারজক ফনােবনয ভােবভ দারযদ্র রফবভাচন প্রকে 

৩.৫ স্থানীে সুরফধাববাগীবদয ভাবঝ চুরক্তে রফতযণ কযা েরন; ৩.৫ স্থানীে সুরফধাববাগীবদয ভাররকানা রনরিত কযায 

রনরভি নরতরফরবম্ব চুরক্তে রফতযবণয প্রবোজনীে 

ব্যফস্থা গ্রণ কযবত বফ; 

৩.৭ স্থানীে সুরফধাববাগীবদয প্ররেণ প্রদান কযা বরও তাবদয মকান ডাটা 

মফআজ ততযী েরন। পবর ংস্থায প্ররেণ কাম থক্রবভ ংগ্রনকাযীয 

নাভ, জাতীে রযচেে ও মভাফাআর নং আতযারদ তথ্য ংম্বররত ডাটা 

মফআজ না থাকাে এয তযতা মাচাআ কযা মােরন; এফং 

৩.৬ প্রকবেয অওতাে ম্পারদত প্ররেণ কাম থক্রবভ ডাটা 

মফআজ (নাভ, রতায নাভ, ঠিকানা, জাতীে 

রযচেে নং, মভাফাআর নং ও ছরফ) ংরিষ্ট 

ংস্থায website এ ংবমাজন কযবত বফ; 



 

রযবষ্টাবযন এযান্ড কনজাযববন ফ ফাবোডাআবাযরটি আন রদ রডরনউবডড রর ফ ীতাকুন্ড, ভীবযযশ্বযাআ, ফাঁখারী, 

আনানী পবযষ্ট এরযো, ফারযন্দ, ধামুআযাট ার  পবযষ্ট এযান্ড রংো ার পবযষ্ট প্রকে 

৩.৮ ররঅয’য পৃষ্ঠা ২ এয ৯.২ নুবেবদ প্রকৃত অরথ থক খযচ মদখাবনা 

বেবছ ১২৫০.৪৪ রে টাকা। পৃষ্ঠা ৩ এয নুবেদ ৫ এ ঙ্গরবরিক 

রফফযবণ মভাট প্রকৃত ফাস্তফােন মদখাবনা বেবছ ১২২৫.৪৪ রে টাকা। 
য রদবক ররঅয’য পৃষ্ঠা ৬ এ প্রকৃত অরথ থক ফাস্তফােন মদখাবনা 

বেবছ ১২৬৩.২৪ রে টাকা। এভতাফস্থাে প্রকেটিয প্রকৃত অরথ থক 

ফাস্তফােন রনরূন কযা ম্ভফ েরন; 

৩.৮ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা কর্তথক অরথ থক রফফযণীয ভূর 

তথ্য মপ্রযবণয জন্য ংস্থায ংরিষ্টবদয দাে দারেত্ব 

রনরূন কবয ভন্ত্রণারে প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ 

কযবফ; 

মপজ অউট ফ রএপর কনজাম্পন আন রদ ম্যানুবপকচারযং ফ রভটাযড মডাজ আনবরায আন ফাংরাবদ প্রকে 

৩.১০ প্রকবেয মূর ফাস্তফােন মভোদ রছর জুরাআ/২০০৮ বত জুন/২০১৩। 

রকন্তু Prodoc স্বােয ও  মথামথ কর্তথে কর্তথক নুবভাদন ও থ থ 

ছাবে প্রাে ১ ফছয ৬ ভা রফরম্ব ওোয কাযবণ প্রকবেয কাম থক্রভ 

ভাপ্ত কযবত রফরম্ব ে;  

৩.১০অন্তজথারতক প্রবটাকর/কনববনন ফাস্তফােবনয রবেয 

গৃীত প্রকবেয নুবভাদন ও ফাস্তফােন প্ররক্রো দ্রুত 

কযায রবেয ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে ও রফবাগ-মক বচস্ট 

বত বফ;  

কনবা থন ফ্রভ এআচরএপর-১৪১রফ টু াআবলাবনবটআন মটকবনাররজ আন রদ ম্যানুপযাকচায ফ আনসুযবরন মপাভ আন ডবভরস্টক 

মযরফ্রজাবযটয এট ওোরটন াআ-মটক আন্ডারিজ ররঃ 

৩.৯ প্রকেটিয ফাস্তফােন মভোদ রছর জুরাআ/২০১১ বত জুন/২০১৩। রকন্তু 

Prodoc স্বােয ও মথামথ কর্তথে কর্তথক নুবভাদন রাব ও  

থ থছাবে প্রাে ০১(এক) ফছয রফরম্ব ওোয কাযবণ প্রকবেয কাম থক্রভ 

ভাপ্ত কযবত রফরম্ব ে। 

৩.৯ বরফষ্যবত দাতা ংস্থায নুদাবন মকান প্রকে গ্রন 

কযা বর ম প্রস্তারফত প্রকবেয প্রকে দররর ও 

প্রকে নুবভাদবন ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে/দপ্তযবক অবযা 

বচষ্ট ওো প্রবোজন। 

 

 



 

ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন (২ে ম থাে) (১ভ ংবারধত) 

প্রকল্পের ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

 (ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

          

১। প্রকবেয নাভ t  ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন (২ে ম থাে) (১ভ ংবারধত)  

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা t  ফন রধদপ্তয  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারে               t  রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে  

৪। প্রকবেয এরাকা               t  ভগ্র ফাংরাবদ  

৫। প্রকবেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে      t                                                                            

                                                                                                                          (রে টাকাে) 

নুবভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর 

নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

রতক্রান্ত  ভে 

 (মূর ফাস্তফােন 

কাবরয %) 

মূর 

 

১ভ 

ংবারধত 

মূর ১ভ ংবারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৬৫.০০ ১৯১০.০০ ১৭১৮.৭৭ জুরাআ, ২০০৯ 

বত   

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৯ 

বত   

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৯ 

বত   

জুন, ২০১৪ 

- - 

 

৬। প্রকবেয থ থােনঃ   প্রকেটি ম্পূণ থ রজওরফ থ থােবন ফাস্তফারেত বেবছ।  

 

৭। কাবজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােনঃ প্রকবেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােন গ্রগরত:  রযরষ্ট “ক” 

 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকবর তায কাযণঃ  প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন (PCR) যীো, বযজরভন রযদ থন ও ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয 

াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে , রডরর’য রেযভাো নুমােী কর কাবজয তবাগ ফাস্তফােন েরন।  
 

৯। প্রকবেয টভূরভ, উবেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

 

৯.১। প্রকে গ্রবণয টভূরভঃ  ফাংরাবদব  ফাঁ, মফত ও মূতথা তযন্ত মূল্যফান ও প্রবোজনীে ফনজ ম্পদ রববফ রফবফরচত 

ে। গ্রাভীন থ থনীরতবত এ ফনজ ম্পবদয গুরুত্বপূণ থ ভূরভকা যবেবছ। ল্লী এরাকায প্রাে ৯০% জনগণ ঘযফােী রনভ থাণ, 

গৃ াভগ্রী, ঘবযয মফো ততযী এফং জ্বারানী রববফ ব্যফায কবয থবক। কাগজ রবেয কাঁচাভার রববফ এয প্রচুয 

চারদা যবেবছ। কুটিয রে একটি শ্রভ ঘন রে রফধাে ল্লী ঞ্চবর এ রবেয ভােবভ কভ থংস্থান সৃজবনয সুবমাগ 

যবেবছ। এ রবে ফাঁ, মফত ও মূতথায ব্যফায ব্যাক রফধাে এয ভােবভ গ্রাভীন অথ থ-াভারজক ফস্থায উন্নেবন ফদান 

যাখা জতয বফ। এ কর রফলে রফবফচনা কবয ফাঁ, মফত ও মূতথায ফাগান উন্নেন’’ নাবভ একটি প্রকে আবতাভবে 

ফাস্তফােন কযা বেবছ। এ প্রকবেয অওতাে ৩০০০ মক্টয ভুরভবত ফাঁ, ৬০০০ মক্টয ভূরভবত মফত এফং ৩০০ মক্টয 

ভূরভবত মূতথা ফাগান সৃজন কযা বেবছ। কাবরয রযক্রভাে জনংখ্যা বৃরিয মপ্রোবট এ ফনজ ম্পবদয চারদা 

উিবযািয মফবেআ চবরবছ। ফাস্তবফ এ ম্পবদয চারদা যফযাবয তুরনাে বনক মফী। পরশ্রুরতবত এ ফনজ ম্পবদয 

ভজুবদয রবরি ক্রভান্ববে হ্রা াবে। এ ফস্থা মথবক রযোবণয রবেয এ ফনজ ম্পদ উন্নেবন কভ থসূচী/কভ থকান্ড গ্রণ 

রযাম থ ফবর ফন রধদপ্তয ভবন কবয। তাছাো, ম্প্ররত ফন রধদপ্তয কর্তথক এটা স্বীকৃত মম, ফনােবন জনগ মণয 

ম্পৃক্ততা রফবল কবয স্থানীে জনগবণয  ংগ্রণ ফনােন ভস্যা ভাধাবন ফদান যাখবত াবয। ফন নীরতবতও ফনজ 

ম্পদ ব্যফস্থানাে জনগবণয  ংগ্রণ রনরিত কযবত ফরা বেবছ। উরল্লরখত রদকগুবরা রফবফচনা কবয ফাঁ, মফত ও 

মূতথায উৎাদন বৃরিকবে ‘‘ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন (২ে ম থাে)’’ প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  

          



 

 

৯.২। প্রকবেয উবেশ্যঃ    

(ক) ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন;  

(খ) জনাধাযবণয ভাবঝ করঞ্চ করভবক জনরপ্রে কবয মতারা;  

(গ) কাগজ ও কুটিয রবে কাঁচাভার যফযা রনরিত কযা;  

(ঘ) ল্লী জনগবণয রনভ থাণ াভগ্রী ও অফাফবেয চারদা পূযণ;  

(ঙ) র্তণমূর ম থাবে উেীনা সৃরষ্ট ও প্ররেণ;  

(চ) কর প্রারন্তক, ব্যফহৃত ও রযতযক্ত জরভয থ থননরতক ব্যফায রনরিতকযণ;  

(ছ) ভাটিয উফ থযতা বৃরি এফং  

(জ) ফাঁ, মফত ও মূতথা যপ্তানীয ভােবভ তফবদরক মুদ্রা উাজথন কযা।  
 

৯.৩। প্রকবেয মূর কাম থক্রভঃ     

 (ক) প্রকবেয অওতাে ৪,০০০ মক্টয জরভবত ফাঁ ফাগান সৃজন; 

  (খ) ৩০০০ মক্টয জরভবত মফত ফাগান সৃজন; 

 (গ) ৪০০ মক্টয জরভবত মূতথা ফাগান সৃজন; 

  (ঘ) জনগবণয ভাবঝ ৩০ রে চাযা যফযা;     

 (ঙ) ১৫০০ মফযকাযী না থাযী ভাররকবক প্ররে মণয ব্যফস্থা কযণ; এফং 

 (চ) ২০০০ জন ফাগান সৃজবন ংগ্রণকাযীবদয প্ররেণ প্রদান।  
 

৯.৪। প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধনঃ প্রকেটি ২৯/০৯/২০০৯ তারযবখ ভাননীে রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১৮৬৫.৬৯ রে টাকা 

ব্যবে জুরাআ ২০০৯ বত জুন ২০১৪ মভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য নুবভাদন রাব কবয। যফতীবত ফাঁ ও মফবতয চাযায 

মূল্য বৃরিয মপ্ররেবত ৩০/০৯/২০১০ তারযবখ রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবে প্রকেটিয রডরআর বা নুরষ্ঠত ে। উক্ত বাে 

প্রকেটিয ব্যে ১৮৬৫.৬৯ রে টাকা বত ২.৩৭% বৃরিপূফ থক ১৯১০.০০ রে টাকা রনধ থাযবণয সুারয কবয রযবফ ও 

ফন ভন্ত্রণারবেয ভাননীে ভন্ত্রী কর্তথক ০৬/১২/২০১০ তারযবখ নুবভাদন রাব কবয। 
 

৯.৫। ংবারধত এরডর ফযােঃ 

(রে টাকাে) 

অরথ থক ফছয ংবারধত এরডর ফযাে টাকা  

ফমুরক্ত 

ব্যে 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৯-২০১০ ১৩১.০০ ১৩১.০০ - ১৩১.০০ ১১৯.৪৩ ১১৯.৪৩ - 

২০১০-২০১১ ৪২৬.০০ ৪২৬.০০ - ৪২৬.০০ ৩৯৪.৬৭ ৩৯৪.৬৭ - 

২০১১-২০১২ ৪৭০.০০ ৪৭০.০০ - ৪৭০.০০ ৪৬৬.২৪ ৪৬৬.২৪ - 

২০১২-২০১৩ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৪০০.০০ ৩৯২.৬৭ ৩৯২.৬৭৭ - 

২০১৩-২০১৪ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ - ৩৫০.০০ ৩৪৫.৭৪ ৩৪৫.৭৪ - 

মভাট = ১৭৭৭.০০ ১৭৭৭.০০ - ১৭৭৭.০০ ১৭১৮.৭৭ ১৭১৮.৭৭ - 

 

৯.৬।   মূল্যােন িরত (Methodology) t প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদনটি প্রণেবন রনবম্নাক্ত িরত নুযণ কযা বেবছঃ 

 নুবভারদত প্রকে ছক ম থাবরাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্ররযত প্রকবেয ফাস্তফােন গ্রগরত ম থাবরাচনা; 

 ররঅয ম থাবরাচনা; 

 PEC বায কাম থরফফযণী ম থাবরাচনা; 

 কাবজয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রবয জন্য ২৮/০২/২০১৫ এফং১৫/০৪/২০১৫ তারযবখ বযজরভন 

রযদ থন; এফং 



 

 প্রাপ্ত তবথ্যয রবরিবত ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা। 



 

৯.৭। প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্যঃ   

প্রকে রযচারবকয নাভ পূণ থকারীন/ খন্ডকারীন মভোদকার 

১। জনাফ মভাঃ জরয মাবন খন্দকায 

    ফন ংযেক 

পূণ থকারীন ০৬/১২/২০০৯ বত ২২/৯/২০১০ ম থন্ত 

২। জনাফ াযাধন ফরণক 

    ফন ংযেক 

পূণ থকারীন ২২/০৯/২০১০ বত ১৫/০৪/২০১৩ ম থন্ত 

৩। জনাফ মভাঃ রপউর অরভ  

    ফন ংযেক 

খন্ডকারীন ১৫/০৪/২০১৩ বত প্রকে জুন, ২০১৪ 

ম থন্ত। 
 

১০। াধাযণ ম থবফেণঃ 

 ফন  রধদপ্তয কর্তথক ফাস্তফারেত ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন (২ে ম থাে) (১ভ ংবারধত) ীল থক প্রকেটিয মূর কাজ রছর 

ভগ্র মদব্যাী ৩২৮৮ মক্টয জরভবত ফাঁ ফাগান সৃজন কযা। প্ররত মক্টয জরভবত ৪৯৬টি ফাঁবয চাযা রাগাবনায রযকেনা 

রছর। ম নুমােী মভাট ১৬.২৪ রে ফাবেঁয চাযা মদব্যাী রাগাবনা বেবছ মা ররঅয ম থাবরাচনা কবয মদখা মাে। এ ছাোও 

৩০০০ মক্টয জরভবত মফত ফাগান, ৪০০ মক্টয জরভবত মূতথা ফাগান সৃজন কযা বেবছ। ররঅয ম থাবরাচনা পূফ থক ভাপ্ত 

প্ররতবফদন প্রনেবণয রনরভি ২৮/০২/২০১৫ তারযবখ প্রকবেয গাজীপুয ও টাঙ্গাআর এফং ১৫/০৪/১৫ তারযবখ নওগাঁ মজরাে 

রযদ থন কযা ে। রযদ থণ ম থবফেণ ও উবল্লখবমাগ্য বঙ্গয ফাস্তফােন ফস্থা রনবম্ন তুবর ধযা বরা। 
 

১০.১। ফাঁ ফাগান সৃজনঃ (টাঙ্গাআর ও গাজীপুয মজরা) 

 নুবভারদত  প্রকবেয প্রাক্করন নুমােী ৩২৮৮ মক্টয জরভবত ৩৮৭.২৭ রে টাকা ব্যবে ফাঁ ফাগান সৃজবনয রযকেনা 

রছর। ররঅয ম থাবরাচনা কবয মদখা মাে ৩৮৭.২৭ রে টাকা ব্যবে ৩২৮৮ মক্টয জরভবত ফাঁ ফাগান সৃজন কযা 

বেবছ। রযদ থনকাবর গাজীপুয ও টাঙ্গাআর মজরায কবেকটি উবজরাে মভাট ৩০ মক্টয ফাঁ ফাগান সৃজন কযা 

বেবছ। সৃরজত ফাঁ ফাগানগুবরায গে উচ্চতা প্রাে ১০-১২ রপট। স্থাবন স্থাবন বনক ফাবেঁয চাযা ভাযা মগবছ। প্রকবেয 

অওতাে গাজীপুয মজরাে শ্রীপুয থানাে শ্রীপুয পবযষ্ট মযঞ্জ এ ১০ মক্টয ফাঁ ফাগান রযদ থন কযা ে। রযদ থবন মদখা 

মাে রযচম থায বাবফ এ ফন রফবাবগয ফাঁ ফাগানগুবরায স্বাবারফক বৃরি ব্যত বে।  
 

১০.২ ফাঁ ফাগান সৃজন (নওগাঁ ং) 

 প্রকবেয  অওতাে নওগাঁ মজরাে ধাভআযাট উবজরাে াআফান্দা মযবঞ্জ সৃরজত ফাঁ ফাগাবনয ভবে ২০ একয ফাঁ ফাগান 

রযদ থন কযা ে। ফাগান রযদ থন  কাবর মদখা মাে, করঞ্চ করবভয চাযা মযান কবয ফাঁ ফাগান সৃজন কযা বেবছ। 
একটি করঞ্চ করভ মথবক গবে ১৫ মথবক ২০টি ফাঁবয মকাের গরজবে ফাঁবয ঝাে ততরয বেবছ। প্ররতটি ফাঁবয মঝাব 

১২ মথবক ২০ রপট উচ্চতায ফাঁ রযররেত বেবছ। স্থানীে সুরফধাববাগীবদয াবথ ফাগান সৃজন ম্পবকথ অবরাচনা কযা 

ে। এফ ফাঁ ফাগান সৃজন ও যেণাবফেবণ কযা  স্থানীে ফন রফবাগ মথবক প্ররেণ মবেবছন। তাযা রনেরভত এফ 

ফাগান যেণাবফেণ কবয অবছন ফবর জানা মাে। াভারজক ফনােন নীরতভারা নুমােী রনফ থারচত সুরফধাববাগীবদয 

াবথ স্বােরযত চুরক্ত নুমােী তাযা সৃরজত এ ফাঁ ফাগাবনয ভাররকানায ংীদায বরও চুরক্তয কর এখনও ানরন। 
পবর তাবদয ভাবঝ এক ধযবণয বন্তাল রফযাজ কযবছ। এ রফলবে স্থানীে ফন রফবাবগয কভ থকতথাযা জানান, উবজরা ফন 

উন্নেন করভটি নুবভাদন প্রারপ্ত াববে দ্রুত চুরক্ত বেয কর সুরফধাববাগীবদয মদওো বফ।  
 

১০.৩। মফত ফাগান সৃজনঃ(টাঙ্গাআর  মজরা) 

 প্রকবেয  ংস্থান নুমােী ৩৩০.৬৯ রে টাকা ব্যবে ৩০০০ মক্টয জরভবত মফত ফাগান সৃজন কযা বেবছ। টাঙ্গাআর 

মজরাে মভাট ১৬০ মক্টয জরভবত মফত ফাগান সৃজন কযা বেবছ। তায ভবে কবেকটি ফাগান রযদ থণ কযা ে। সৃরজত 

ফাগাবন মফবতয চাযায বৃরি খুফ বার মদখা মােরন। ার ফবন সৃরজত মফত ফাগান মথাথ থবাবফ বৃরি াবে না। মফত মূরত 

ছাো ছন্দ প্রজারতয গাছ। ার ফাগান মথবক ক্রভান্ববে ারাতা ঝোয পবর মফত ফাগাবন মফত গাবছয স্বাবারফক বৃরি 

ব্যাত বে ।তাছাো প্রকবেয অওতাে মম, ছাোদানকাযী বৃবেয চাযা মযাবনয রেযভাো রছর তায রফযীবত এ ফন 

রফবাবগ মকান ছাোদানকাযী বৃবেয ফাগান মদখা মােরন।  



 

১০.৪। বৃে মযানঃ 

 ফাঁ  মফত ও মূতথা ফাগান সৃজবনয াাার ৯.৯৯ রে টাকা ব্যবে ১ রে ৮৪ াজায ৫ ত টি ছাোদানকাযী বৃবেয চাযা 

মযাবনয ংস্থান রছর। রর অয ম থাবরাচনা কবয মদখা মাে তবাগ থ থ ব্যে কবয ৬১ াজায ৫ত ১১টি গাবছয চাযা 

মযাণ কযা বেবছ। তবাগ থ থ ব্যে কবয ৬৭% তাং কভ চাযায ফাগান সৃজবনয রফলবে ররঅযএ মকান ব্যাখ্যা 

প্রদান কযা েরন। প্রকবেয টাঙ্গাআর ও গাজীপুয মজরাে বযজরভবন রযদ থবন রগবে ফাঁ ফাগান ও মফত ফাগান মদখা 

মাে। ে ফন রফবাবগয ংরিষ্ট কভ থকতথাগণ জানান, তাযা ফাঁ ও মফত ফাগান সৃজবনয রনরভি ফযাে 

মবেবন।ছাোপ্রদানকাযী বৃবেয জন্য মকান ফযাে তাযা ানরন। ম কাযবণ উবল্লরখত ফন রফবাগ দুটিবত এ ধযবণয মকান 

ফনােন কাম থক্রভ গ্রণ কযা েরন। প্রকবেয এ ংবগয তবাগ ফাস্তফােন না ওোআ প্রকবেয উবেশ্য জথন ব্যাত ে।  
১০.৫। প্ররেণঃ 

  নুবভারদত প্রকে দররবর ১১.৯০ রে টাকা ব্যবে ২০০০ জন ফাগান সৃজবন ংগ্রণকাযীবদয প্ররেণ মদোয ংস্থান 

রছর। ররঅয ম থাবরাচনাে মদখা মাে ৯.৭৯ রে টাকা ব্যবে ফাগান সৃজবন ংগ্রণকাযীবদয প্ররেণ মদো বেবছ। 
তবফ এ প্ররেণ কাম থক্রবভ মভাট কতজনবক প্ররেণ মদো বেবছ তায মকান তথ্য PCR উবল্লখ কযা েরন।  

১১। উবেশ্য পুবযাপুরয রজথত না বর তায কাযণঃ প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR) এয তথ্যানুমােী এফং বযজরভন রযদ থন ও 

ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে প্রকবেয অওতাে উবেশ্য পুবযাপুরয রজথত বেবছ।  

১২। প্রকবেয  উবেশ্য জথনঃ   

 

রযকরেত রজথত 

ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন রেযভাো নুমােী ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজন কযা বেবছ 

জনাধাযবণয ভাবঝ করঞ্চ করভবক জনরপ্রে কবয মতারা। ফাঁ ফাগান সৃজবনয রনরভি করঞ্চ করভবক জনরপ্রে কযা বেবছ। 
কাগজ ও কুটিয রবে কাঁচাভার যফযা রনরিত কযা। এফ ফাঁ ফাজাবয রফরক্র বফ পবর কুটিয রবেয কাঁচাভার 

রনরিত বফ। 
ল্লী জনগবণয রনভ থাণ াভগ্রী ও অফাফবেয চারদা 

পূযণ। 
মফত ও মূতথা দ্বাযা ল্লী জনগবণয চারদা পূযণ বে। 

র্তণমূর ম থাবে উেীনা সৃরষ্ট ও প্ররেণ। র্তণমূর ম থাবে অংরক প্ররেণ প্রদান কযা বেবছ।  
কর প্রারন্তক, ব্যফহৃত ও রযতযক্ত জরভয থ থননরতক 

ব্যফায রনরিতকযণ। 
ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজবনয পবর কর প্রারন্তক, ব্যফহৃত 

ও রযতযক্ত জরভয ব্যফায রনরিত বেবছ। 

ভাটিয উফ থযতা বৃরি এফং ফাঁ, মফত ও মূতথা ফাগান সৃজবনয পবর ভাটিয উফ থযতা বৃরি 

মবেবছ। 
ফাঁ, মফত ও মূতথা যপ্তানীয ভােবভ তফবদরক মুদ্রা উাজথন 

কযা। 

ফাঁ, মফত ও মূতথা রদবে ততযী রফরবন্ন রজরনলে ও মা র 

রফবদব যপ্তানী কবয তফবদরক মুদ্রা জথবনয থ উন্ুক্ত বেবছ। 

 

১৩। ফাস্তফােন ভস্যাঃ    

১৩.১। প্রকবেয  অওতাে ৯.৯৯ রে টাকা ব্যবে ১.৮৪৫৩৬ রে ছাোদানকাযী গাবছয চাযা মযাবনয রেযভাো রনধ থারযত রছর। 
PCR এয তথ্যভবত ৯.৯৯ রে টাকা ব্যে কবয ৬১৫১২টি গাবছয (৩৩ তাং) ফনােন ম্পন্ন কযা বেবছ। তবাগ থ থ 

ব্যে কবয ৭৭% কভ ফনােবনয পবর প্রকবেয রযকরেত উবেশ্য জথন ব্যাত বেবছ;  

১৩.২। বযজরভবন মম কেটি ফাঁ ফাগান ও মফত ফাগান রযদ থণ কযা ে তাবদয ভবে টাঙ্গাআর মজরাে মফত ফাগান ও গাজীপুয 

মজরাে ফাঁ ফাগাবনয বৃরি বার রযররেত েরন। চাযাগুবরা মযান কযায য মথবক মকান রযচম থা বেবছ ফবর ভবন 

েরন। গাজীপুবয ফাঁ ও টাঙ্গাআবর মফত ফাগাবনয রকছু রকছু চাযা মৃতও রযররেত ে। ারন মদো এফং ঠিক 

রযচম থায বাবফ এভনটা বেবছ। যরদবক নওগাঁ মজরাে সৃরজত ফাঁ ফাগাবনয ফস্থা বন্তালজনক; 



 

 

১৩.৩। প্রকবেয অওতাে ২০০০ জন স্থানীে ংগ্রণকাযী এফং ১২০০ জন মফযকাযী না থাযী ভাররকবদয ফাগান সৃজন ও 

না থাযী সৃজবনয প্ররেণ মদো বেবছ ফবর ররঅবয উবল্লখ থাকবরও টাঙ্গাআর ও গাজীপুয মজরাে প্ররেণ প্রাপ্তবদয 

মকান তথ্য ডাটা মফআজ াওো মােরন। তবফ নওগাঁ মজরাে ফাঁ ফাগান সৃজবন স্থানীে ংগ্রণকাযীবদয প্ররেণ মদো 

বেবছ মা রযদ থন কাবর মদখা মাে; 

১৩.৪। প্রকবেয External Audit ম্পাদন কযা েরন। 
 

১৪। সুারযঃ  

১৪.১। তবাগ থ থ ব্যবে কভ ফনােবনয রফলেটি ভন্ত্রণারে প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবত াবয; 

১৪.২। মৃত চাযায স্থাবন নতুন চাযা মযান এফং ঠিক রযচম থায জন্য স্থানীে ফন রফবাগবক ভন্ত্রণারে রনবদ থনা রদবত াবয; 

১৪.৩। টাঙ্গাআর ও গাজীপুয মজরাে স্থানীে না থাযী ভাররকবদয প্ররেণ প্রদান না কযায রফলেটি ফন রফবাগ খরতবে মদবখ 

 প্রবোজনীে রনবদ থনা রদবত াবয;  

১৪.৪। প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন কযতঃ প্ররতবফদবনয কর অআএভআ রফবাবগ মপ্রযণ কযবত বফ। 
 



 

াভারজক ফনােবনয ভােবভ দারযদ্র রফবভাচন প্রকে 

ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

(ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

          

    

১। প্রকবেয নাভ   াভারজক ফনােবনয ভােবভ দারযদ্র রফবভাচন প্রকে  

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা    ফন রধদপ্তয 

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারে                  রযবফ ও ফন ভন্ত্রনারে 

৪। প্রকবেয এরাকা                  ভগ্র  ফাংরাবদ 

৫। প্রকবেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে                                                                                  

                                                                                                                             (রে টাকাে) 

নুবভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

রতক্রান্ত  ভে 

 (মূর ফাস্তফােন 

কাবরয %) 

মূর ংবারধত মূর ংবারধত 

মভাট 

রজওরফ 

াটি থরবন্ট 

করিরফউন/ 

রি পারভ থং 

 মভাট 

রজওরফ 

াটি থরবন্ট 

করিরফউন/ 

রি পারভ থং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৯৬৮.১৪ 

৫২৩৪.৭৮ 

৫৭৩৩.৩৬ 

- ৫৩১৩.২৮ 

৪৭৪৯.০৪ 

৫৬৪.২৩৫ 

ভাচ থ, ২০১০  

বত  

রডবম্বয, ২০১৩ 

ম থন্ত 

- জুরাআ, ২০১০ 

বত  

রডবম্বয, ২০১৩ 

ম থন্ত। 

- - 

 
 

৬। প্রকবেয থ থােনঃ  প্রকেটি মভাট  ৫২৩৪.৭৮ রে টাকা (রজওরফ), ৫৭৩৩.৩৬ রে টাকা (াটি থরবন্ট করিরফউন ও রি 

পারভ থং পান্ড) ব্যবে থ থােবন ফাস্তফারেত বেবছ।  

৭। কাবজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােনঃ রজওরফ ও াটি থরবন্ট করিরফউন এফং রি পারভ থং পান্ড রযরষ্ট “ক” 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকবর তায কাযণঃ  প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR),  বযজরভন রযদ থন ও ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ 

অবরাচনা কবয জানা মাে , রডরর’য রেযভাো নুমােী কর কাজ ভাপ্ত বেবছ ।  

৯। প্রকবেয টভূরভ, উবেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

৯.১। প্রকে গ্রবণয টভূরভঃ  রফশ্বব্যাী িরকযার পবযস্ট ক্রভান্ববে হ্রা াবে ।  ফাংরাবদবয ীরভত ভূরভ এফং রফপুর 

জনংখ্যায কাযবণ ফনজ ম্পবদয রযভান আবতাভবে উবল্লখবমাগ্য রযভাবন হ্রা মবেবছ । মদবয জনংখ্যা বৃরিয 

াবথ াবথ একরদবক ফনজ ম্পবদয চারদা ফহুগুবণ বৃরি মবেবছ, ন্যরদবক ব্যাতবাবফ ফনজ ম্পদ ধ্বং বে । 
ফাংরাবদবয ন্যান্য থ থননরতক খাবতয াবথ ফনজ ম্পবদয প্রতযে ম্পৃক্ততা যবেবছ । এ কাযবণ মটকআ থ থননরতক 

উন্নেন রনরিত কযবত  ম্পদ সৃজন ও মথাথ থ ব্যফাবযয গুরুত্ব রযীভ। ফনজ ম্পবদয ফরধ থত চারদা রভটাবনা এফং 

এয ধ্বং মযাধকবে াভারজক ফনােন কভ থসূরচয প্রফতথন কযা বেবছ । এ কভ থসূরচয অওতাে রফরবন্ন উন্নেন প্রকবেয 

ভােবভ আবতাভবে মদব্যাী ফনােন কম থক্রভ ফাস্তফােন কযা  বে।  



 

 

৯.২। প্রকবেয উবেশ্যঃ  

(1) মদবয াভরগ্রক ফনজ ম্পদ বৃরি; 

(2) ফনজ ম্পদ েেবযাধ কযা; 

(3) মদবয ফনজ ম্পদ উন্নেন/সৃরষ্টবত স্থানীে জনগবণয ংগ্রণ রনরিত কযা; 

(4) গ্রাভীণ দারযদ্রয দূযীকযণ; 

(5) ভূরভয থ থননরতক ব্যফায রনরিত কযায জন্য কর প্রারন্তক ও রতত ভূরভ ফনােবনয অওতাে অনেন ; এফং 

(6) মদব াভারজক ফনােন কভ থসূরচবক প্রারতষ্ঠারনক রূ মদোয জন্য এয মটকআ ওো রনরিত কযা। 

৯.৩। প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধনঃ  প্রকেটি ২৩ ভাচ থ ২০১০ তারযবখ নুরষ্ঠত একবনক তফঠবক নুবভাদন রাব কবয । 
নুবভাদন অবদ  জারযয তারযখ ২১ জুন ২০১০ । প্রকবেয মভাট ব্যে ১০৯৬৮.১৪ র ে টাকা । এয ভবে রজওরফ 

৫২৩৪.৭৮ রে টাকা এফং উকাযববাগীবদয ফদান ৫৭৩৩.৩৬ রে টাকা । গত ১২/৭/২০১০ তারযবখ ভন্ত্রণারে কর্তথক 

প্রারনক নুবভাদন জাযী কযা ে। 

৯.৪। ংবারধত এরডর ফযােঃ রজওরফ ং 

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংবারধত এরডর ফযাে টাকা  

ফমুরক্ত 

ব্যে 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৯-২০১০ ০ ০ - ০ ০ ০ - 

২০১০-২০১১ ৯১৫.০০ ৯১৫.০০ - ৯১৪.৯৯ ৮৯৫.৫৫ ৮৯৫.৫৫ - 

২০১১-২০১২ ১৬০৬.০ ১৬০৬.০০ - ১৬০৬.০০ ১৬০১.৯৩ ১৬০১.৯৩ - 

২০১২-২০১৩ ১৬৫৫.০০ ১৬৫৫.০০ - ১৬৫৫.০০ ১৬৫৩.৩২ ১৬৫৩.৩২ - 

২০১৩-২০১৪ ৬১২.০০ ৬১২.০০ - ৫৯৮.৩৬ ৫৯৭.৯০ ৫৯৭.৯০ - 

মভাট = ৪৭৮৮.০০ ৪৭৮৮.০০ - ৪৭৭৪.৩৫ ৪৭৪৯.০৪ ৪৭৪৯.০৪ - 

 

৯.৫। ংবারধত এরডর ফযােঃ াটি থরবন্ট করিরফউন ও রি পারভ থং পান্ড     

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংবারধত এরডর ফযাে টাকা  

ফমুরক্ত 

ব্যে 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৯-২০১০ ৩৪৮.৮৪ ৩৪৮.৮৪ - ০ ০ ০ - 

২০১০-২০১১ ১১৩৪.৫৮ ১১৩৪.৫৮ -  ৩৮.১৯ ৩৮.১৯ - 

২০১১-২০১২ ১৯৬০.৮৩ ১৯৬০.৮৩ -  ১৫৪.৭৩ ১৫৪.৭৩ - 

২০১২-২০১৩ ১৮২৫.৫৯ ১৮২৫.৫৯ -  ২৬৫.৪০ ২৬৫.৪০ - 

২০১৩-২০১৪ ৪৬৩.৫১ ৪৬৩.৫১ -  ১০৫.৮৯ ১০৫.৮৯ - 

মভাট = ৫৭৩৩.৩৬ ৫৭৩৩.৩৬ -  ৫৬৪.২৩ ৫৬৪.২৩ - 

 

৯.৬।   মূল্যােন িরত (Methodology) t  প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদনটি প্রণেবন রনবম্নাক্ত িরত নুযণ কযা বেবছঃ 

 নুবভারদত প্রকে ছক ম থাবরাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্ররযত প্রকবেয ফাস্তফােন গ্রগরত ম থাবরাচনা; 

 ররঅয ম থাবরাচনা; 



 

 PEC বায কাম থরফফযণী ম থাবরাচনা; 

 কাবজয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রবয জন্য মথাক্রবভ ১৫/০৪/২০১৫ তারযবখ মযজরভন রযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তবথ্যয রবরিবত ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা। 

 

৯.৭। প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্যঃ   

 

প্রকে রযচারবকয নাভ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভোদকার 

জনাফ মভাঃ আউনুছ অরী 

প্রধান ফন ংযেক 

খন্ডকারীন ১৯/০৯/২০১০ বত ভারপ্তকার ম থন্ত। 

 

১০। াধাযণ ম থবফেণঃ   

 াভারজক ফন রফবাগ, ফগুো কর্তথক “াভারজক ফনােবনয ভােবভ দারযদ্র রফবভাচন প্রকবেয অওতাে ফনােন কাম থক্রভ 

 গ্রণ কযা বেবছ। াভারজক ফন রফবাগ ফগুো কর্তথক যফযাকৃত তথ্যারদবত মদখা মাে উক্ত ফন রফবাবগয ২(দুআ)টি 

 মজরাে ফগুো ও জেপুয াট প্রকবেয অওতাে িী ফাগান  সৃজন কযা বেবছ ২০২রকঃরভঃ। রফরবন্ন প্রজারতয মভাট 

 চাযায ংখ্যা ২ রে। িী ফাগান সৃজবন প্ররত রডররং রকঃরভঃ -এ এক াজায চাযা মযাণ কযা বেবছ।  

এছাো প্রকবেয অওতাে স্থানীে প্ররেণ রববফ মভাট রনফ থারচত ১৮০০ জনবক ৩ (রতন) রদন মভোদী প্ররেণ প্রদান কযা 

বেবছ। জন বচতনতা সৃরষ্ট ও প্রচায প্রকাানায রনরভি মম ফ কাম থক্রভ গ্রণ কযা বেবছ তা  ’র ব্যানায ততযী, াআনবফাড থ 

ততযী, মনাট ফআ ছাাবনা, তথ্যরচে প্রকা এফং রেকাে প্রচায । 
১০.১। ফগুো মজরায দৄনট ও ারযোকারন্দ  উবজরায জগরত চুরনোাো  বত দৄনবটয মল ীভা ম থন্ত ১০.০ রকঃরভঃ ফাধ 

ফাগান, এফং দরোো বত ারযোকারন্দ মল ীভা ম থন্ত ১০.০০ রকঃরভঃ ফাধ ফাগান সৃজবনয কাজ যজরভবন রযদ থন 

কযা ে।  রযদর থত ফাগাবন নানা প্রজারতয গাবছয চাযা রেয কযা মাে।  

 তায ভবে অকাভরন, আররআরর, ফাফরা, রশু, জুথন, রনভ, জারুর, ফকাআন, কাঁঠার, অভ, রযতরক, মভগণী  

উবল্লখবমাগ্য। রযদর থত রধকাং ফাগাবনয গাবছয গে বৃরি বন্তালজনক ভবন বেবছ। তবফ বনক ফাগাবনয Starting 

& Ending এ মকান গাছ মদখা মােরন। মফ রকছু স্থান জুবে Gap রযররেত বেবছ। যজরভবন রযদ থবনয ভে 

ংরিষ্ট স্থানীে কভ থকতথাযা জানান Starting & Ending Point এ জনগবণয ফাধ মাতাোবতয যাস্তা ংবমাবগয কাযবণ 

ফাগাবনয এ ংটুকু নষ্ট বেবছ। DFO এফং ACF ভবাদে উরস্থত মথবক Gap গুবরা দ্রুত পুযবণয অশ্বা মদন। 

তাছাো বনক স্থাবন সৃরজত ফাগানগুবরায রফস্তারযত তথ্য ম্বররত াআনবফাবড থয ফস্থান াওো মােরন। এ রফলবে স্থানীে 

সুরফধাববাগীযা জানান মম, ঝবেয ভে কবেকটি কবেকটি াআনবফাড থ নষ্ট বে মগবছ। এ রফলবে ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয দৃরষ্ট 

অকল থন কযবর, নরতরফরবম্ব মথাস্থাবন রফস্তারযত তথ্য ম্বররত াআনবফাড থ স্থাবনয রনিেতা মদন।  

১০.২।  প্রকবেয চুরক্তে নুমােী উকাযববাগী রনফ থাচনপূফ থক াভারজক ফনােন রফরধভারা /২০০৪ এয রফরধ-২৪ এয রবরিবত ফন 

রফবাবগয াবথ রদ্বারেক চুরক্ত স্বােরযত ওোয কথা। উকাযববাগীগণ অগাছা ফাছাআ, মদা-ডারা কাটা, ডার ারা 

ছাটাআ, গাছ চুরয  মযাধ এফং ফাগান যেনাবফেন কযবফন এফং এজন্য তাযা ফনােন মথবক প্রাপ্ত অবেয একটা ং 

াবফন। ফনােন নীরতভারা নুমােী  উকায মবাগী ৫৫%, টি পারভ থং পান্ড ১০%, ভুরভ ভাররক ংস্থা ২০%, ফন 

রধদপ্তয ১০%, আউরনেন রযলদ/মৌযবা ৫% াবফ। এ রফলবে জানবত চাওো বর জানবনা ে, উকাযববাগীবদয 

তাররকা ততযী কবয তা মজরা/উবজরা রযবফ ও ফন উন্নেন করভটিবত াঠাবনা বে মছ । নরতরফরবম্ব 

উকাযববাগীবদয  চুরক্তে মদওো বফ । চুরক্তে না াওোে সুরফধাববাগীবদয ভাবঝ ভাররকানা সৃরষ্ট েরন। 
১১। উবেশ্য পুবযাপুরয রজথত না বর তায কাযণঃ প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR) এয তথ্যানুমােী এফং বযজরভন রযদ থন ও 

ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে, প্রকবেয উবেশ্য পুবযাপুরয রজথত বেবছ।   
 

 



 

১২। প্রকবেয  উবেশ্য জথনঃ   

রযকরেত রজথত ভন্তব্য 

মদবয াভরগ্রক ফনজ ম্পদ বৃরি; 

 

প্রকে ফাস্তফােবনয পবর মদবয াভরগ্রক 

ফনজ ম্পদ বৃরি মবেবছ। 

প্রকবেয ভারপ্ত  

প্ররতবফদন (PCR) 

যীো, বযজরভন 

রযদ থন ও ংরিষ্ট 

কভ থকতথাবদয াবথ 

অবরাচনা কবয জানা 

মাে, প্রকবেয 

রযকরেত কাজগুবরা 

ফাস্তফােবনয পবর 

রেযভাো ক্রভান্ববে 

ফাস্তফারেত বে। আা 

একটি চরভান 

প্ররক্রো। 

ফনজ ম্পদ েেবযাধ কযা; ফনজ ম্পদ েেবযাধ বে। 

মদবয ফনজ ম্পদ উন্নেন/সৃরষ্টবত স্থানীে 

জনগবণয ংগ্রণ রনরিত কযা; 

স্থানীে জনগবণয ংগ্রণ বৃরি াবে। 

গ্রাভীণ দারযদ্রয দূযীকযণ; সুরফধাববাগীবদয অরথ থক রবযাং াওোয 

রনরভি দারযদ্রয দূযীকযণ বে। 
ভূরভয থ থননরতক ব্যফায রনরিত কযায জন্য 

কর প্রারন্তক ও রতত ভূরভ ফনােবনয অওতাে 

অনেন; 

কর প্রারন্তক ও রতত ভূরভ ফনােবনয 

অওতাে অনা বে। 

মদব াভারজক ফনােন কভ থসূরচবক প্রারতষ্ঠারনক 

রূ মদোয জন্য এয মটকআ ওো রনরিত কযা। 
মদব াভারজক ফনােন কভ থসূরচবক 

প্রারতষ্ঠারনক রূ মদোয কাজটি চরভান অবছ। 

 

১৩। ফাস্তফােন ভস্যাঃ   

১৩.১। যজরভবন রযদ থনকাবর কবেকটি ফাগাবনয Starting & Ending এ Gap রযররেত বেবছ। রকছু রকছু ফাগাবনয 

ভেস্থাবনও ে রফস্তয খারর জােগা রযররেত েবছ। পবর সৃরজত ফাগান মথবক তবাগ সুরফধা াওো মাবফ না; 

১৩.২। স্থানীে সুরফধাববাগীবদয ভাবঝ চুরক্তে রফতযণ কযা েরন;  

১৩.৩। স্থানীে সুরফধাববাগীবদয প্ররেণ প্রদান কযা বরও তাবদয মকান ডাটা মফআজ ততযী েরন। পবর ংস্থায প্ররেণ 

কাম থক্রবভ ংগ্রণকাযীয নাভ, জাতীে রযচেে ও মভাফাআর নং আতযারদ তথ্য ংম্বররত ডাটা মফআজ না থাকাে এয 

তযতা মাচাআ কযা মােরন; এফং  

১৩.৪। প্রকবেয External Audit ম্পাদন কযা েরন। 
 

 

১৪। সুারযঃ  

১৪.১। Starting & Ending Gap এ দ্রুত চাযা মযাবণয ব্যফস্থা গ্রণ ফাগাবনয ভেস্থাবনও মম ভস্ত খারর জােগা যবেবছ 

মখাবন প্রকে কর্তথে চাযা মযাণ কবয সৃরজত ফাগান মথবক তবাগ সুরফধা াওোয কাম থকযী দবে গ্রণ কযবত 

বফ; 

১৪.২। স্থানীে সুরফধাববাগীবদয ভাররকানা রনরিত কযায রনরভি নরতরফরবম্ব চুরক্তে রফতযবণয প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ 

কযবত বফ; 

১৪.৩। প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন কযবত বফ;  

১৪.৪। প্রকবেয অওতাে ম্পারদত প্ররেণ কাম থক্রবভ ডাটা মফআজ (নাভ, রতায নাভ, ঠিকানা, জাতীে রযচেে নং, 

মভাফাআর নং ও ছরফ) ংরিষ্ট ংস্থায website এ ংবমাজন কযবত বফ; এফং 

১৪.৫। ১৪.১ মথবক ১৪.৪ এ ফরণ থত রফলবে রক ব্যফস্থা মনওো বেবছ তা অগাভী ০১ ভাবয ভবে IMED মক জানাবত বফ। 



 

রযবষ্টাবযন এযান্ড কনজাযববন ফ ফাবোডাআবাযরটি আন রদ রডরনউবডড রর ফ ীতাকুন্ড, ভীবযযশ্বযাআ, 

ফাঁখারী, আনানী পবযষ্ট এরযো, ফারযন্দ, ধামুআযাট ার পবযষ্ট এযান্ড রংো ার পবযষ্ট 

প্রকবেয ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

(ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

          

১। প্রকবেয নাভ  রযবষ্টাবযন  এযান্ড কনজাযববন ফ ফাবোডাআবাযরটি আন রদ রডরনউবডড রর ফ 

ীতাকুন্ড, ভীবযযশ্বযাআ, ফাঁখারী, আনানী পবযষ্ট এরযো, ফারযন্দ, ধামুআযাট ার পবযষ্ট 

এযান্ড রংো ার পবযষ্ট  

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা    ফন রধদপ্তয 

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারে                  রযবফ ও ফন ভন্ত্রনারে 

৪। প্রকবেয এরাকা                  ধামুযাট  (যাজাী), রংো (রদনাজপুয) ফাঁখারী, ীতাকুন্ড (চট্টগ্রাভ) এফং আনানী 

(কক্সফাজায)। 
৫। প্রকবেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে                                                                                   

                                                                                                                             (রে টাকাে) 

নুবভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

রতক্রান্ত  ভে 

 (মূর ফাস্তফােন 

কাবরয %) 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩০০.৫৮ ১৩৩৮.৯৫ ১২৫০.৪৪ জুরাআ ২০১১ 

বত  

জুন ২০১৩ ম থন্ত 

জুরাআ ২০১১ বত  

জুন ২০১৩ ম থন্ত 

জুন ২০১২  

বত 

জুন ২০১৪ ম থন্ত 

- - 

 

৬। প্রকবেয থ থােনঃ   প্রকেটি মভাট  ১৩৩৮.৯৫ রে টাকা, (রজওরফ ২৩০.২৫ রে টাকা, প্রকে াায্য ১১০৮.৭০ রে টাকা ) 

ব্যবে ফাস্তফারেত বেবছ।  

৭। কাবজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােনঃ রযরষ্ট “ক” 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকবর তায কাযণঃ  প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR),  বযজরভন রযদ থন ও ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ 

অবরাচনা কবয জানা মাে , রডরর’য রেযভাো নুমােী কর কাজ ভাপ্ত বেবছ ।  

৯। প্রকবেয টভূরভ, উবেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

৯.১। প্রকে গ্রবণয টভূরভঃ  মৄক্তযাষ্ট্র কর্তথক কৃরল ফারণজয ংক্রান্ত ঋণ ভওকুবপয রফলবে ফাংরাবদ ও মৄক্তযাষ্ট্র যকাবযয 

ভবে ১২/০৯/২০০০ তারযবখ একটি চুরক্ত স্বােরযত ে। যফতীবত ২০০৬ াবর ফাংরাবদ িরকযার পবযষ্ট ম্পবদয 

জীফ-তফরচেয ংযেবণ ফন রধদপ্তযবক বমারগতা প্রদাবনয রবেয ফন রধদপ্তয এফং অযন্যক পাউবন্ডবনয ভবে 

একটি ভবঝাতা স্মাযক স্বােরযত ে। ফন রধদপ্তয, পরজ ম্পদ ব্যফাযকাযী এফং স্থানীে মনর্তবৃন্দবক ম্পৃক্ত কবয 

রফদ্যভান ফনজ ম্পবদয মটকআ ব্যফস্থানা িরত প্রফতথন কযাআ উক্ত ভবঝাতা স্মাযবকয মূর প্ররতাদ্য। এ মপ্ররেবত 

ফন রধদপ্তয, এনরজও এফং -ব্যফস্থানা রযলদ এয মমৌথ ব্যফস্থানাে “আনানী যরেত ফন এরাকা -ব্যফস্থানা”, 

ফাঁখারীয ন্যাো াাবেয জীফ-তফরচেয ংযেণ ও পুনরুিায”, “ীতাকুন্ড ও রভযযাআ এয ন্যাো াাবেয জীফ-

তফরচেয ংযেণ ও পুনরুিায” “ধামুআযাট (নওগাঁ) ার ফন ংযেণ ও পুনরুিায”, এফং রংো (ঠাকুযগাঁও) ার ফন 

ংযেণ ও পুনরুিায” ীল থক ৫টি প্রকে ফাস্তফােবনয রবেয অযন্যক পাউবন্ডবনয রনফ থাী রযচারক কর্তথক প্রস্তাফ কযা 

ে।উক্ত প্রস্তাবফয রযবপ্ররেবত অবরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  



 

৯.২। প্রকবেয উবেশ্যঃ  

(১)  আনানী যরেত ফন এরাকা, ীতাকুন্ড, রভযযাআ ও ফাঁখারী এরাকায ফন ও জীফ-তফরচেয ংযেণ ও পুনরুিায 

কযা; 

(২) রফদ্যভান ফবযন্দ্র এরাকায ধামুআযাট এফং ঠাকুযগাঁও মজরায রংো ার ফন ংযেণ ও পুনরুিায কযা;  

(৩) ফন এরাকায দরযদ্র জনগবণয জীরফকা উন্নেন এফং তাবদয জন্য কাবঠয রযফবতথ রফকে জ্বারানীয ব্যফস্থা কযা;  

(৪) আবকা-টুযরযজভ উন্নেবনয ভােবভ যাজস্ব অবেয সুবমাগ সৃরষ্ট কযা| 

 

৯.৩। প্রকবেয মূর কাম থক্রভঃ      

(1) ফন্য প্রাণীয অফাস্থর পুনফ থান/পুনরুিায (১০৬৪ মক্টয); 

(2) মৃিকযণ ফনােন (৫৪৫ মক্টয); 

(3) প্রকৃরত পুনঃসৃজন (৩৫০ মক্টয); 

(4) উডরট ফনােন (২৫২.২৫ মক্টয); 

(5) কৃরল ফনােন (২১৫ মক্টয); 

(6) স্থানীে প্ররেণ; এফং 

(7) মন্ত্রারত ক্রে ও পূতথকাজ। 

 

৯.৪। প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধনঃ  অবরাচয প্রকেটি ০৩/১২/২০১০ তারযবখ নুরষ্ঠত রআর বায রিান্ত নুমােী 

ভাননীে রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুবভারদত ে। প্রকেটিয মকান ংবাধন েরন। 
 

৯.৫। ংবারধত এরডর ফযােঃ 

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংবারধত এরডর ফযাে টাকা  

ফমুরক্ত 

ব্যে 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১১-২০১২ ৩৪৩.৫৯ ৭৬.৭৫ ২৬৬.৮৩ ২৬৬.৮৩ ৩৪৩.৫৯ ৭৬.৭৫ ২৬৬.৮৩ 

২০১২-২০১৩ ৬৭৪.৪১ ৭৬.৭৫ ৫৯৭.৬৬ ৫৪৩.৮৮ ৬১৮.৮০ ৭৬.৭৫ ৫৪২.০৫ 

২০১৩-২০১৪ ৩২০.৯৪ ৭৬.৭৫ ২৪৪.১৯ ২২৪.১৯ ৩০০.৮৫ ৭৬.৭৫ ২২৪.০৯ 

মভাট = ১৩৩৮.৯৫ ২৩০.২৫ ১১০৮.৭০ ১০৩৪.৯৩ ১২৬৩.২৪ ২৩০.২৫ ১০৩২.৯৯ 

 

৯.৬।   মূল্যােন িরত (Methodology) t প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদনটি প্রণেবন রনবম্নাক্ত িরত নুযণ কযা বেবছঃ 

 নুবভারদত প্রকে ছক ম থাবরাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্ররযত প্রকবেয ফাস্তফােন গ্রগরত ম থাবরাচনা; 

 ররঅয ম থাবরাচনা; 

 PEC বায কাম থরফফযণী ম থাবরাচনা; 

 কাবজয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রবয জন্য  মযজরভন রযদ থন এফং বায অবোজন; এফং 

 প্রাপ্ত তবথ্যয রবরিবত ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা। 

 

৯.৭। প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্যঃ   

 

প্রকে রযচারবকয নাভ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভোদকার 

জনাফ মখ রভজানুয যভান 

উ-প্রধান ফন ংযেক 

খন্ডকারীন ০১/০২/২০১২ বত ২৩/০৪/২০১৪ 

জনাফ াযাধন ফরণক 

উ-প্রধান ফন ংযেক 

খন্ডকারীন ২৩/০৪/২০১৪ বত ভারপ্তকার ম থন্ত। 



 

১০। াধাযণ ম থবফেণঃ 

১০.১ প্রকবেয কাম থক্রভ ফাস্তফােনঃ  

 প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবনয রনরভি নওগাঁ মজরায ধামুযাট উবজরাে ফাস্তফারেত কাম থক্রভ রযদ থণ 

কযা ে। প্রকবেয অওতাে নওগাঁ মজরায ধামুযাট উবজরাে ১৭০ মক্টয জরভবত এনরযচবভন্ট প্লাবন্টন এফং ৮.০০ 

মক্টয জরভবত এবগ্রা পবযষ্ট্রী ম্পন্ন বেবছ।  
 Enrichment Plantation এয ভবে মম ফ প্রজারতয গাবছয চাযা রযচাররত বেবছ তায ভবে অভররক, যতুরক, 

ফবো, জুথন, গজথন, গাভায উবল্লখবমাগ্য। এবগ্রা পবযরষ্ট্র ফনােবনয ভবে অকাভরন, রচকযাী ন্যতভ। ২০১১/১২ এফং 

২০১২/১৩ থ থ ফছবয সৃরজত এফ গাবছয চাযায ফাগাবনয পবর ার ফন ংযেবণয  াাার জীফনফরচেয ংযেণ 

বে।  
১০.২। অবরাচয প্রকবেয অওতাে স্থানীে ফন রফবাবগয কভ থচাযীবদয প্ররেণ প্রদান কযা ে। যাজাী াভারজক ফন রফবাবগয 

৬০ জন কভ থচাযীবক ার ফবনয ব্যফস্থানায নানা করা মকৌবরয উয প্ররেণ প্রদান কযা ে। কভ থচাযীযা জানান, 

প্ররেণ াওোয য ার ফন রযচম থাে তাবদয েভতা বৃরি মবেবছ।   
১০.৩। প্রকবেয ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবনয রনরভবি ভন্ত্রণারে মথবক মপ্ররযত ররঅয ম থাবরাচনা কযা ে। ম থাবরাচনা 

কবয মদখা মাে, ররঅয’য পৃষ্ঠা ২ এয ৯.২ নুবেবদ প্রকৃত অরথ থক খযচ মদখাবনা বেবছ ১২৫০.৪৪ রে টাকা। পৃষ্ঠা ৩ 

এয নুবেদ ৫ এ ঙ্গরবরিক রফফযবণ মভাট প্রকৃত ফাস্তফােন মদখাবনা বেবছ ১২২৫.৪৪ রে টাকা। য রদবক 

ররঅয’য পৃষ্ঠা ৬ এ প্রকৃত অরথ থক ফাস্তফােন মদখাবনা বেবছ ১২৬৩.২৪ রে টাকা। এ ধযবণয রফভ্রান্তীকয তথ্য প্রদান 

প্রকবেয রতযকায অরথ থক গ্রগরত রনধ থাযন প্রশ্নরফদ্য কবয। ভন্ত্রণারে কর্তথক তথ্য এ ধযবণয তথ্য ম্বররত প্ররতবফদন 

মপ্রযবণয পূবফ থ মথাথ থ মাচাআ কবয মপ্রযণ কযা ভীচীন। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা কর্তথক ররঅয’য এ ভূর তথ্য মপ্রযবণয জন্য 

ংস্থায ংরিষ্টবদয দাে দারেত্ব রনরূন কবয ভন্ত্রণারে প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রবণয উবদ্যাগ রনবত াবয।  বরফষ্যবত 

রনরফ থবে প্রকে ফাস্তফােবনয মেবে এফং অরথ থক স্বেতা রনরুবণয রনরভবি প্রারনক ভন্ত্রণারে ফরণ থত রফলবে কাম থকরয 

দবে গ্রণ কযবফন।  
১১। উবেশ্য পুবযাপুরয রজথত না বর তায কাযণঃ প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR) এয তথ্যানুমােী এফং বযজরভন রযদ থন ও 

ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে, প্রকবেয উবেশ্য পুবযাপুরয রজথত বে।    
১২। প্রকবেয  উবেশ্য জথনঃ   

রযকরেত রজথত ভন্তব্য 

আনানী যরেত ফন এরাকা, ীতাকুন্ড, রভযযাআ ও 

ফাঁখারী এরাকায ফন ও জীফ-তফরচেয ংযেণ ও 

পুনরুিায কযা। 

প্রকে ফাস্তফােবনয পবর ফরণ থত এরাকাে ফন 

ও জীফ তফরচেয ংযেণ বে। 
প্রকবেয ভারপ্ত  

প্ররতবফদন (PCR) 

যীো, বযজরভন 

রযদ থন ও ংরিষ্ট 

কভ থকতথাবদয াবথ 

অবরাচনা কবয জানা 

মাে,প্রকবেয রযকরেত 

কাজ গুবরা ফাস্তফােবনয 

পবর রেযভাো 

ক্রভান্ববে রজথত  বে। 
আা একটি চরভান 

প্ররক্রো। 

রফদ্যভান ফবযন্দ্র এরাকায ধামুআযাট এফং 

ঠাকুযগাঁও মজরায রংো ার ফন ংযেণ ও 

পুনরুিায কযা। 

ধামুআযাট এফং ঠাকুযগাঁও মজরাে ার ফন 

যরেত এফং পুনরুিায কযা বে।  

ফন এরাকায দরযদ্র জনগবণয জীরফকা উন্নেন এফং 

তাবদয জন্য কাবঠয রযফবতথ রফকে জ্বারানীয 

ব্যফস্থা কযা। 

কাবঠয রফকে জ্বারানীয ব্যফস্থা কযাে ফন 

ংযেণ বে। 

আবকা-টুযরযজভ উন্নেবনয ভােবভ যাজস্ব অবেয 

সুবমাগ সৃরষ্ট কযা 

আবকা-টুযরযজভ উন্নেবনয ভােবভ যাজস্ব 

অবেয সুবমাগ সৃরষ্ট কযায পবর যাজস্ব অে 

বৃরি াবে।  

 

 

 

 



 

১৩। ফাস্তফােন ভস্যাঃ   

১৩.১। প্রকবেয অরথ থক রফফযণীয ভূর তথ্য মপ্রযণঃ 

 ররঅয’য পৃষ্ঠা ২ এয ৯.২ নুবেবদ প্রকৃত অরথ থক খযচ মদখাবনা বেবছ ১২৫০.৪৪ রে টাকা। পৃষ্ঠা ৩ এয নুবেদ 

৫ এ ঙ্গরবরিক রফফযবণ মভাট প্রকৃত ফাস্তফােন মদখাবনা বেবছ ১২২৫.৪৪ রে টাকা। য রদবক ররঅয’য পৃষ্ঠা 

৬ এ প্রকৃত অরথ থক ফাস্তফােন মদখাবনা বেবছ ১২৬৩.২৪ রে টাকা। এভতাফস্থাে প্রকেটিয প্রকৃত অরথ থক ফাস্তফােন 

রনরূন কযা ম্ভফ েরন। 
১৩.২ External Audit: প্রকবেয External Audit ম্পাদন কযা েরন। 
১৩.৩। প্ররেণাথীবদয ডাটা মফআজ ততযীঃ 

কভ থচাযীবক ার ফবনয ব্যফস্থানায নানা করা মকৌবরয উয প্ররেণ প্রদান  বরও তাবদয মকান ডাটা মফআজ ততযী 

েরন। পবর ংস্থায প্ররেণ কাম থক্রবভ ংগ্রনকাযীয নাভ, জাতীে রযচেে ও মভাফাআর নং আতযারদ তথ্য 

ংম্বররত ডাটা মফআজ না থাকাে এয তযতা মাচাআ কযা ম্ভফ েরন।   
 

১৪। সুারযঃ  

১৪.১। ফাস্তফােনকাযী  ংস্থা কর্তথক অরথ থক রফফযণীয ভূর তথ্য মপ্রযবণয জন্য ংস্থায ংরিষ্টবদয দাে দারেত্ব রনরূন কবয 

ভন্ত্রণারে প্রবোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযবফ; 

১৪.২। প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন কযতঃ অআএভআরডবক ফরত কযবত বফ; 

১৪.৩। প্রকবেয অওতাে ম্পারদত প্ররেণ কাম থক্রবভ ডাটা মফআজ (নাভ, রতায নাভ, ঠিকানা, জাতীে রযচেে নং, 

মভাফাআর নং ও ছরফ) ংরিষ্ট ংস্থায website এ ংবমাজন কযবত বফ; 

১৪.৪। বরফষ্যবত ফাস্তফােনকাযী ংস্থাবক রনভু থর তথ্য ম্বররত ররঅয মপ্রযবণ বচষ্ট থাকবত ভন্ত্রণারে রনবদ থনা রদবত 

াবয; এফং 

১৪.৫। নুবেদ ১৫.১ -১৫.৪ এয রফলেবে প্রবোজনীে কাম থকযী উবদ্যাগ গ্রণ এফং তা IMED মক অগাভী ০১ ভাবয ভবে 

ফরত কযবত বফ। 



 

মপজ অউট ফ রএপর কনজাম্পন আন রদ ম্যানুবপকচারযং ফ রভটাযড মডাজ আনবরায আন ফাংরাবদ 

প্রকল্পের ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

 (ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

           

১। প্রকবেয নাভ t  মপজ অউট ফ রএপর কনজাম্পন আন রদ ম্যানুবপকচারযং ফ রভটাযড মডাজ 

আনবরায আন ফাংরাবদ  

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  t  রযবফ রধদপ্তয  

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারে                t  রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে  

৪। প্রকে এরাকা                t   ভগ্র ফাংরাবদ 

৫। প্রকবেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে       t                                                                            

                                                                                                                            (রে টাকাে) 

নুবভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

রতক্রান্ত  ভে 

 (মূর ফাস্তফােন 

কাবরয %) 

মভাট 

রজওরফ আন 

কাআন্ড 

মফযকাযী 

প্ররতষ্ঠান 

প্রঃ াঃ 

ংবারধত  

(১ভ ংবারধত) 

মভাট রজওরফ 

আন কাআন্ড 

মফযকাযী প্ররতষ্ঠান 

প্রঃ াঃ 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১২৫.৪৪ 

১২.০০ 

২২৫.২২ 

১৮৮২.২২ 

২২৪৮.৫৩ 

১৮.০০ 

২৩২.০৬ 

১৯৯৮.৪৭ 

২২৪৫.২৮ 

14.75 

2৭১.৩৮ 

১৯৫৯.১৫ 

জুরাআ, ২০০৮  

বত  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০০৮  

বত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৮  

বত  

জুন, ২০১৪ 

119.84 

(৫.৬৪%) 

১২ ভা 

(২০%) 

 

৬। প্রকবেয থ থােনঃ Multilateral Fund (MLF) / UNDP’ য প্রকে াাবয্য ফাস্তফারেত। 
 

৭। কাবজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােনঃ    

   (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
ংগেয নাভ একক 

সংগাধধত টিধধ নুমায়ী 

ংগেয প্রাক্করন 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ  অধথ িক ফাস্তফ (%) অধথ িক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. প্রকল্প ধযচারক  জন ১ ১৮.০০ ১ (১০০) ১৮.০০ (১০০) 

০২. অন্তজিাধতক ভ্রভণ জন ১০  ৪০.০০ ১২ (১২০) ৩৯.৬৫ (১০০) 

০৩. বফগদধক যাভ িক জনভাস ২ ১৯.০২ ২ (১০০) ১৮.৯০ (১০০) 

০৪. প্প্রাডাক্ট প্ডগবরগভন্ট সংখ্যা ১৫ ৯৮০.৫৮ ১৫ (১০০) ৯৮০.৫৭ (১০০) 

০৫. মন্ত্রাধত প্থাক প্থাক ৬৬৩.০৩ প্থাক ৬৬৩.০২ (১০০) 

০৬. ধপস আকুআগভন্ট প্সট ৩২ ৫৮.০০ ৩৫ (১০৯) ৫৬.০৩ (৯৭)  

09. ধফধফধ ব্যয় প্থাক প্থাক ২২.৭৭ প্থাক ২২.৩২ (১০০) 

০৭. ধসধড/বযাট (সুধফধাগবােী প্রধতষ্ঠান 

কর্তিক ফহন কযা হগফ) 

প্থাক প্থাক ২৩২.০৬ প্থাক ২৩২.০৬ (১০০) 

০৮. আনধক্রগভন্টার াগযটিং ব্যয় সংখ্যা 10 ২১৫.০৭ 10 (100) 214.73(100) 

প্ভাট =   ২২৪৮.৫৩ ১০০ ২২৪৫.২৮ (১০০) 



 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকবর তায কাযণঃ  প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR) ম থাবরাচনা, বযজরভন রযদ থন ও ংরিষ্ট 

 কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে, টিরর’য রেযভাো নুমােী কর কাজ ভাপ্ত বেবছ ।  
 

৯। প্রকবেয টভূরভ, উবেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

৯.১। প্রকে গ্রবণয টভূরভঃ  এজভা মযাগীবদয জন্য তযাফশ্যকীে ঔলধ রভটাযড্ মডাজ আনবরায (এভরডঅআ) ততযীয 

উাদান রাবফ মলাবযাবলাবযা কাফ থন (রএপর)-১১ ও মলাবযাবলাবযা কাফ থন (রএপর)-১২ ব্যফহৃত বে। ফাংরাবদব 

২০০৬-২০০৭ াবর এভরডঅআ ততযীবত এ উাদান দুটিয ব্যফায রছর মথাক্রবভ ৭৩.৬০ মভরিক টন ও ৭২.০০ মভরিক 

টন। জরফায়ু ংক্রান্ত ভরির প্রবটাকবরয ১৮তভ াটি থ বায রিান্ত নুমােী ফাংরাবদব এভরডঅআ প্রস্তুতকাযী 

প্ররতষ্ঠানমূ রএপরমুক্ত িরত প্ররতষ্ঠাবনয জন্য ভারিল্যাটাযার পাবন্ডয অরথ থক ও কারযগযী ােতা াওোয মমাগ্য। 
তা ছাো রএপর রবরিক এভরডঅআ প্রস্তুতকাযীবত রূান্তয কযা না মগবরও প্রবটাকর নুমােী ফাংরাবদবয রএপর 

ফযাে ব্যাত থাকবফ। তবফ ম মেবে এভরডঅআ প্রস্তুবতয জন্য মম রযভাণ রতরযক্ত রএপর ব্যফায কযা বফ তা 

Compliance এ অনা বফ না। এ মপ্ররেবত  জুরাআ ২০০৭ ভরির মপ্রাটকর ভারি-ল্যাটাযার পান্ড (এভএরএপ) প্রারপ্তয 

উবেবশ্য ফাংরাবদ Transition Strategy for the Phase-out of CFCs in the Manufacturing of MDIs 

Bangladesh (Project Aid: US$ 70,000.00) এফং Phase out of CFC consumption in the manufacturing of 

Metered Dose Inhalers in Bangladesh (Project Aid: US$ 27,76,788.00) ীল থক দুটি প্রকে উস্থান কযবর তা 

ভারি-ল্যাটাযার পাবন্ডয রনফ থাী করভট কর্তথক নুবভারদত ে। ভারি ল্যাটাযার পান্ড প্রারপ্তয মপ্ররেবত অবরাচয প্রকেটি 

গ্রণ কযা ে। 
৯.২। প্রকবেয উবেশ্যঃ   ২০১৩ াবরয ভবে ফাংরাবদবয ঔলধ রবে ব্যফহৃত রএপর -১১ ও রএপর-১২ এয মভাট 

৭৬.৩০ ও ৭২.০০ মভঃ টন ক্রভান্ববে হ্রা কযায রবেয রএপর রনব থয রভটাযড মডাজ আনবরায (এভরডঅআ) ততযীয 

িরত রযফতথন কবয াআবরা মফ্রাবযা এযারবকন (এআচএপএ) রনব থয এভরডঅআ ততযী কযা।  

৯.৩। প্রকবেয মূর কাম থক্রভঃ প্রকবেয মূর কাম থক্রভ বে তফবদরক ও স্থানীে যাভ থক ােতা প্রদান, প্রডাক্ট মডববরবভন্ট, 

মন্ত্রারত ংগ্র এফং এভরডতাআ প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠাবনয আনরক্রবভন্টার াবযটিং কষ্ট প্রদান।  

১০। প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধনঃ প্রকেটি ২৫-০৪-২০১১ তারযবখ ভাননীে রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২,১২৫.৪৪ রে টাকা ব্যবে 

জুরাআ, ২০০৮ বত জুন, ২০১৩ মভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য নুবভারদত ে।  যফতীবত  রফবাগীে প্রকে মূল্যােন করভটিয  

(রডরআর) সুারয মভাতাবফক রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবেয ভাননীে ভন্ত্রী কর্তথক ২,২৪৮.৫৩ রে টাকা  প্রাক্কররত ব্যবে জুরাআ 

২০০৮ বত জুন, ২০১৪ মভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য নুবভারদত ে।   
 

১১। ংবারধত এরডর ফযােঃ 

(রে টাকাে) 

অরথ থক ফছয ংবারধত এরডর ফযাে টাকা  

ফমুরক্ত 

ব্যে 

ররঅয এয পৃষ্ঠা ৭ এয নুবেদ ১০ (রফ) নুমােী 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট প্রঃাঃ 

২০০৮-২০০৯ ০ ০ ০    

২০০৯-২০১০ ৭৩৩.০০ ০ ৭৩৩.০০ ৭৩২.৫৬ ৭৩২.৫৬ ৭৩২.৫৬ 

২০১০-২০১১ ৬১৫.০০ ০ ৬১৫.০০ ৬০২.৯২ ৬০২.৯২ ৬০২.৯২ 

২০১১-২০১২ ১৫.০০ ০ ১৫.০০ ১৪.৯৫ ১৪.৯৫ ১৪.৯৫ 

২০১২-২০১৩ ২৪০.০০ ০ ২৪০.০০ ২৩৯.৮৯ ২৩৯.৮৮ ২৩৯.৮৮ 

২০১৩-১৪ ৩৭০.০০ ০ ৩৭০.০০ ৩৬৮.২৫ ৩৬৮.৮৪ ৩৬৮.৮৪ 

মভাট = ১৯৭৩.০০ ০ ১৯৭৩.০০ ১৯৫৮.২৫ ১৯৫৯.১৫ ১৯৫৯.১৫ 

 

 



 

১২।   মূল্যােন িরত ( Methodology):  প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদনটি প্রণেবন রনবম্নাক্ত িরত নুযণ কযা বেবছঃ 

 নুবভারদত প্রকে ছক ম থাবরাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্ররযত প্রকবেয ফাস্তফােন গ্রগরত ম থাবরাচনা; 

 ররঅয ম থাবরাচনা; 

 DSPEC বায কাম থরফফযণী ম থাবরাচনা; 

 কাবজয ফাস্তফ গ্রগরত ও  মযজরভন রযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তবথ্যয রবরিবত ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা। 
 

১৩। প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্যঃ   
 

প্রকে রযচারবকয নাভ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভোদকার 

১। জনাফ মভাঃ াজাান 

    রতরযক্ত ভারযচারক, রযবফ রধদপ্তয 

খন্ডকারীন ২০/০১/২০১০ বত জুন, ২০১৪ ম থন্ত 

 

১৪। াধাযণ ম থবফেণ ও রযদ থনঃ  

১৪.১  াধাযণ ম থবফেণঃ   

কারযগরয ােতা প্রকেটিয মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবনয রনরভি ১৩/০১/২০১৫ তারযবখ প্রকে কাম থারে রযবফ 

রধদপ্তবয যজরভবন রযদ থন কযা ে। নরথে ম থাবরাচনা এফং প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কযা 

ে। প্রকবেয অওতাে ম্পারদত ন্যতভ কাজ রছর এভরডঅআ প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠানমূবক নতুন Product 

Development কযায রনরভি মন্ত্রারত যফযা এফং আনরক্রবভন্টার াবযটিং ব্যে রনফ থা কযা। এছাো তফবদরক 

যাভ থক দ্বাযা Developed Product এয উয মূল্যােন ম্পন্ন কযা। এ প্রকবেয অওতাে ম্পারদত রকছু কাবজয 

ংরেপ্ত রফফযণ রনবম্ন মদো বরাঃ 

১৪.২ অন্তজথারতক ভ্রভণ  

নুবভারদত টিররবত  রফকে প্রমৄরক্ত ম্পবকথ ধাযণা রাববয জন্য তফবদরক ভ্রভবণয ংস্থান রছর। ম নুমােী 17-20 

মপব্রুোরয ২০১৪ ভবে রফরবন্ন ভন্ত্রণারে, রধদপ্তয-এয সংধিষ্ট কভ থকতথা, আউএনরডরয সংধিষ্ট কভ থকতথা ভন্ববে গঠিত 

১৫ দবস্যয একটি দর জাান পয কবযন । পবয দরটি জাাবনয যকাযী ংস্থা ও মফযকাযী ংস্থা বত তাবদয 

এআচরএপর-এয রফকে প্রমৄরক্ত ম্পবকথ ধাযনা জথন কবযন। এছাো ১২-১৬ নববম্বয ২০১২ ভবে সুআজাযল্যাবন্ড 

নুরষ্ঠত ২৪তভ Meeting of the Parties (MOP)-এ যকাবযয প্ররতরনরধ ংগ্রণ কবযন। 

১৪.৩ তফবদরক যাভ থকঃ 

প্রকবেয কাম থক্রভ মূল্যােবনয উবেবশ্য একজন তফবদরক যাভ থক দাতা ংস্থা আউএনরডর কর্তথক রনবোরজত ন। রতরন 

মফরক্সভবকা, স্কোয ও একরভয প্রকে এরাকা  রযদ থন কবযন এফং প্রকবেয ারফ থক কাম থক্রভ মূল্যােন ও ভারপ্ত 

প্ররতবফদন প্রদান কবযন ।  

১৪.৪ মপ্রাডাক্ট মডববরবভন্টঃ 

প্রকে দররর ও সুরফধাববাগীয এভরডঅআ প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠাবনয াবথ যকাবযয চুরক্ত নুমােী, মফরক্সভবকা - ১০টি, 

স্কোয - ১০টি, এফং একরভ কর্তথক - ৬টি প্প্রাডাক্ট প্ডগবর কযা বেবছ নতুন  মপ্রাডাক্টগুবরা ফাজাবয গ্রাক ম থাবে 

ব্যফহৃত বে। 
১৪.৫ মন্ত্রারতঃ  

প্রকে দররর ও সুরফধাববাগী প্ররতষ্ঠাবনয াবথ যকাবযয চুরক্ত নুমােী মফরক্সভবকা, স্কোয ও একরভ তাবদয স্ব স্ব 

কাযখানাে Chlorofluorocarbon (CFC)  রবরিক এভরডঅআ ততযীয রযফবতথ াআবরা মফ্রাবযা এযারবকন (এআচএপএ)  

রবরিক এভরডঅআ ততযীয জন্য প্রবোজনীে মন্ত্রারত প্ররতস্থান কবযবছ । ফতথভাবন রএপর রবরিক মকান এভরডঅআ 

ততযী বে না।  



 

 

এআচএপএ রবরিক আনবরায উৎাদবনয মন্ত্রারত 

১৪.৬ রপ আকুআবভন্টঃ 

নুবভারদত টিরর’য ংস্থান নুমােী ৩০ মট করম্পউটায ও রপ্রন্টায ক্রেপূফ থক রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে এফং রযবফ 

রধদপ্তয-এয দয দপ্তয, রফবাগীে ও মজরা কাম থারবে রফতযণ কযা বেবছ। 

১৪.৭ ররড/বযাট (সুরফধাববাগী প্ররতষ্ঠান কর্তথক ফন কযা বফ): 

সুরফধাববাগী প্ররতষ্ঠানমূ মন্ত্রারত প্ররতস্থাবনয জন্য অভদারনকৃত মন্ত্রারতয উয যকাবযয রনেভ নুমােী ররড/ 

বযাট প্রদান কবয। 

১৪.৮ আনরক্রবভন্টার াবযটিং কষ্টঃ 

প্রকে দররর ও সুরফধাববাগীয াবথ যকাবযয চুরক্ত নুমােী সুরফধাববাগীবক আনধক্রগভন্টার াগযটিং ব্যয় প্রদান কযা 

ে। এভরডঅআ প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠান প্রকবেয অওতাে আনরক্রবভন্টার কষ্ট প্রারপ্তয কাযবণ উৎারত বে নতুন প্রমৄরক্ত 

স্থান কবযন এফং এআচএপএ রবরিক এভরডঅআ উৎাদন ব্যাত যাবখন। পবর ফাজাবয এভরডঅআ-এয মূল্য রস্থরতীর 

থাবক। 

১৫ । প্রকবেয প্রবাফঃ  

১৫.১  প্রতযে প্রবাফঃ এভরডঅআ প্রস্তুরতবত ঔলধরবে রএপর-এয ব্যফায ম্পূণ থ মপজ অউট কযা বেবছ। এবত ভরির 

 প্রবটাকর ফাস্তফােবন ফাংরাবদ যকাবযয প্ররতশ্রুরত যো মবেবছ এফং Compliance Status ফজাে যবেবছ। 

১৫.২  বযাে প্রবাফঃ প্রকবেয অওতাে কারযগরয ােতাে স্কোয, একরভ ও মফরক্সভবকা পাভ থারউটিকযার দ্বাযা এযাজভা 

 মযাগীবদয রচরকৎাে তযাফশ্যকীে ঔলধ আনবরায  (CFC Free) উৎাদন চরভান  যবেবছ। এ প্রকে ফাস্তফােবনয 

 ভােবভ যকাবযয  Public  Private Partnership কাম থক্রভ উৎারত বেবছ।  

১৬। প্রকবেয  উবেশ্য জথনঃ   

নুবভারদত রজথত 

২০১৩ াবরয ভবে ফাংরাবদবয ঔলধ রবে ব্যফহৃত 

রএপর -১১ ও রএপর-১২ এয মভাট ৭৬.৩০ ও 

৭২.০০ মভঃ টন ক্রভান্ববে হ্রা কযায রবেয রএপর 

রনব থয রভটাযড মডাজ আনবরায (এভরডঅআ) ততযীয 

িরত রযফতথন কবয াআবরা মলাবযা এযারবকন 

(এআচএপএ) রনব থয এভরডঅআ ততযী কযা। 

২০১৩ াবরয ভবে ফাংরাবদবয ঔলধ রবে ব্যফহৃত রএপর -

১১ ও রএপর-১২ এয মভাট ৭৬.৩০ ও ৭২.০০ মভঃ টন 

ক্রভান্ববে হ্রা কযায রবেয রএপর রনব থয রভটাযড মডাজ 

আনবরায (এভরডঅআ) ততযীয িরত রযফতথন কবয াআবরা 

মলাবযা এযারবকন (এআচএপএ) রনব থয এভরডঅআ ততযী কযা  

বেবছ। 
 

 



 

১৭। ফাস্তফােন ভস্যাঃ    

১৭.১ 
প্রকবেয মূর ফাস্তফােন মভোদ রছর জুরাআ/২০০৮ বত জুন/২০১৩। রকন্তু Prodoc স্বােয ও মথামথ কর্তথে কর্তথক 

নুবভাদন ও থ থ ছাবে প্রাে ১ ফছয ৬ ভা রফরম্ব ওোয কাযবণ প্রকবেয কাম থক্রভ ভাপ্ত কযবত রফরম্ব ে;  

১৭.২ 
মারন্ত্রক কাযবণ স্কোয পাভ থারউটিকযাবর রকছু ংখ্যক মলা মুরবং মপ্রাডাক্ট কভ থারোর মপ্রাডাকবন মমবত রফরম্ব ে। 

যফতীবত রনজস্ব থ থােবন স্কোয পাভ থারউটিকযার ররঃ  Small Mixing Vessel  ংগ্র কবয তাবদয মলা মভারবং 

আনবরায উৎাদন কবয ফাজাযজাত কবয। 

 

১৮। সুারযঃ  

১৮.১ অন্তজথারতক প্রবটাকর/কনববনন ফাস্তফােবনয রবেয গৃীত প্রকবেয নুবভাদন ও ফাস্তফােন প্ররক্রো দ্রুত কযায 

রবেয ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে ও রফবাগ-মক বচস্ট বত বফ;  

 
১৮.২ ঔলধ রবেয ভবতা ন্যান্য মক্টবযও public private partnership-এয ভােবভ প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফােবনয 

ভােবভ ওবজানস্তয েেকাযী দ্রবব্যয ব্যফায হ্রা কযা মমবত াবয;  

 
১৮.৩ প্রকবেয অওতাে রজথত াপল্য মদীে ও অন্তজথারতক ম থাবে প্রচাবযয রবেয একটি পূণ থাঙ্গ রযবাট থ ও 

Documentary প্রণেন ও প্রচাবযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমবত াবয; এফং  

 
১৮.৪ প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন কযতঃ অআএভআরডবক ফরত কযবত বফ। 

 

 



 

কনবা থন ফ্রভ এআচরএপর-১৪১রফ টু াআবলাবনবটআন মটকবনাররজ আন রদ ম্যানুপযাকচায ফ 

আনসুযবরন মপাভ আন ডবভরস্টক মযরফ্রজাবযটয এট ওোরটন াআ-মটক আন্ডারিজ ররঃ 

প্রকবেয ভাপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

(ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকবেয নাভ t কনবা থন ফ্রভ এআচরএপর-১৪১রফ টু াআবলাবনবটআন মটকবনাররজ আন রদ 

ম্যানুপযাকচায ফ আনসুযবরন মপাভ আন ডবভরস্টক মযরফ্রজাবযটয এট ওোরটন 

াআ-মটক আন্ডারিজ ররঃ 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা t রযবফ রধদপ্তয 

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারে               t রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে 

৪। প্রকবেয এরাকা               t ভগ্র ফাংরাবদ 

৫। প্রকবেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে      t  

                                                                                                                            (রে টাকাে) 

নুবভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

রতক্রান্ত  ভে 

 (মূর ফাস্তফােন  

কাবরয %) 

মভাট 

রজওরফ আন  

কাআন্ড প্রঃ াঃ 

মফযকাযী 

প্ররতষ্ঠান 

ফ থবল 

ংবারধত 

(১ভ 

ংবারধত) 

 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০২৬.৯২ 

৬.০০ 

৮০২.২৫ 

২১৮.৬৭ 

১১৮৭.৬৫ 

৯.০০ 

৯২৫.৬০ 

২৫৩.০৫ 

১১৬৩.১৯ 

৯.০০ 

৯০১.১৪ 

২৫৩.০৫ 

জুরাআ, ২০১১  

বত  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১১ 

বত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১১ 

বত  

জুন, ২০১৪ 

১৩৬.২৭ 

(১৩.২৭%) 

১২ 

(৫০%) 

 

৬। প্রকবেয থ থােনঃ   Multilateral Fund (MLF) / UNDP’য প্রকে াাবয্য ফাস্তফারেত।  
 

৭। কাবজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােনঃ    

   (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
ংগেয নাভ একক 

ংবারধত টিরর নুমােী 

ংবগয প্রাক্করন 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ  অধথ িক ফাস্তফ (%) অধথ িক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. প্রকল্প ধযচারক (এনধধড) জনভাস ৩৬ ৯.০০ ৩৬ 9.00 (100) 

০২. বফগদধক ভ্রভণ  সংখ্যা ১০ ৩০.০০ ১1 29.95 (100) 

০৩. আনধক্রগভন্টার াগযটিং ব্যয় প্থাক - ৯৬.০০ - 92.52 (96) 

০৪. বফগদধক যাভ িক জন ধদফস ৩০ ৯.৬০ ৩০ 7.94 (83) 

০৫. স্থানীয় যাভ িক জন ধদফস ২০ ৩.২০ ২০ 2.38 (74) 

০৬. স্টান্ডাড ি ধপ্রাগযন জনভাস ১২ ২০.০০ 9 12.00 (60) 

০৭. ধযফীক্ষণ ও ন্যান্য  প্থাক প্থাক ৩.০০ প্থাক 2.97 (99) 



 

   (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
ংগেয নাভ একক 

ংবারধত টিরর নুমােী 

ংবগয প্রাক্করন 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ  অধথ িক ফাস্তফ (%) অধথ িক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৮. মন্ত্রাধত প্থাক প্থাক ৭২৩.০০ প্থাক 714.34 (99) 

০৯. ধপস মন্ত্রাধত সংখ্যা ২০  ৩২.০০ ২০ 31.72 (99) 

১০. ধফধফধ প্থাক প্থাক ৮.৮০ প্থাক 7.32 (83) 

১১. ধসধড/বযাট প্থাক প্থাক ২৫৩.০৫ প্থাক ২৫৩.০৫ (100) 

 প্ভাট =   ১১৮৭.৬৫ ১০০% 1163.19 

(৯৮%) 

 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকবর তায কাযণঃ  প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন (PCR) ম থাবরাচনা, বযজরভন প্রকে কাম থারে  রযদ থন ও 

ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে , টিরর’য রেযভাো নুমােী কর কাজ ভাপ্ত  বেবছ ।  
৯। প্রকবেয টভূরভ, উবেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

৯.১। প্রকে গ্রবণয টভূরভঃ  ওবজান  স্তয েেকাযী দ্রব্য (Ozone Depleting Substance) হ্রা কযায রবেয ১৯৯০ াবর 

স্বােরযত ভরির প্রবটাকবর ন্যান্য মদবয ভবে ফাংরাবদও স্বােযকাযী ও ভথ থনকাযী একটি মদ। ভরির মপ্রবটাকর 

স্বােযকাযী মদ রাবফ ফাংরাবদবয জন্য ফােতামূরক কভ থকান্ড বে ২০১০ এয ভবে রএপর, যারন এফং কাফ থন 

মটিাবলাযাআড, ২০১৫ এয ভবে রভথাআর মলাবযাপযভ এফং ২০৩০ এয ভবে এআচরএপর’য অভদানী ও ব্যফায 

ক্রভান্ববে হ্রা কযা। ভরির প্রবটাকবরয নুযবণ রডবম্বয ২০০৯ এয ভবে ফাংরাবদব মলাবযালবযা কাফ থন, কাফ থন মটিা 

মলাযাআড, রভথাআর মলাবযাপযভ, যারনস্ এফং রভথাআর মরাভাআড এয ব্যফায Phase out কযা বেবছ। ফতথভাবন 

াআবরাবলাবযালবযা কাফ থন (HCFC) বে একভাে ওবজান স্তয েেকাযী ফস্তু, মা Phase out কযবত বফ। ফাংরাবদব 

HCFCs, মযরফ্রজাবযটয এ আনসুবরন মপাভ প্রস্তুবত এফং এোয করন্ডনাবয রযরফ্রজাবযটয রাবফ ব্যফহৃত ে। উবল্লখ্য 

মপাভ প্রস্তুতকযবণ HCFC-141b এয ব্যফায ক্রভান্ববে বৃরি াবে। ২০০৭ াবর ৪৫ মভঃ টন HCFC-141b ব্যফহৃত 

বরও ২০০৯ াবর এয রযভাণ বৃরি মবে ১৯০ মভঃ টন ে। এ মপ্রোবট HCFC-141b এয ব্যফায Phase out 

কযায রবেয অবরাচয প্রকেটি গৃীত ে। 
৯.২। প্রকবেয উবেশ্যঃ   ফাংরাবদ ওবজানস্তয যোে গৃীত ভরির প্রবটাকর স্বােযকাযী মদবয ন্যতভ মদ। এ 

ওবজানস্তয েেকাযী দ্রব্য HCFC-141b ব্যফাযকাযী প্ররতষ্ঠান Walton Hi-tech Industries Ltd. এ প্ররতষ্ঠান কর্তথক 

রযরফ্রজাবযটয প্রস্তুবতয ভে রযরফ্রজাবযটবযয Body-মত Insulation Foam প্রস্তুবতয জন্য ব্যফহৃত প্রাে ১৯০.০০ মভঃ টন 

HCFC-141b গ্যা এয রযফবতথ রযবফফান্ধফ Cyclopentane ব্যফাবযয জন্য প্ররতষ্ঠানটিবক  প্রবোজনীে মন্ত্রারত, 

মটকরনকযার াবাট থ এফং Incremental Operating Cost প্রদান কযা।    
৯.৩। প্রকবেয মূর কাম থক্রভঃ    প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ র ওোরটন াআ-মটক আন্ডারষ্ট্রজ এ মপাভ প্রস্তুবতয ভে HCFC-141b 

এয রযফবতথ Cyclopentane ব্যফাবযয রবেয প্ররতষ্ঠানটিবক প্রবোজনীে মন্ত্রারত, মটনরনকযার াবাট থ এফং 

Incremental Operating Cost প্রদান কযা। এছাো প্রকবেয অওতাে রযবফ রধদপ্তবযয েভতা বৃরিয জন্য 

রযবফ রধদপ্তয-এয দয দপ্তয, রফবাগীে ও মজরা কাম থারবে রপ আকুযআবভন্ট রফতযণ; এআচরএপর-এয রফকে 

প্রমৄরক্ত গ্রবণয জন্য একটি গবফলণামূরক স্টারড রযচারনা কযা; যকারয ও মফযকাযী রফরবন্ন মস্টক মাল্ডাবযয ভন্ববে 

গঠিত টিবভয এআচরএপর-এয রফকে প্রমৄরক্ত গ্রবণয উবেবশ্য স্টারড টুযয রযচারনা।  

১০। নুবভাদন ও ংবাধনঃ কারযগযী ােতা প্রকেটি ১৩-০২-২০১২  তারযবখ ভাননীে রযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১০২৬.৯২ রে 

টাকা (রজওরফ আন কাআন্ড-৬.০০, সুপরববাগী প্ররতষ্ঠান ২১৮.৬৭, প্রকে াায্য-৮০২.২৫) ব্যবে জুরাআ ২০১১ বত জুন, ২০১৩ 

মভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য নুবভারদত ে। থ থ ছাবে রফরম্ব, টাকায রফযীবত ডরাবযয রফরনভে ায রযফতথন, এআচরএপর –

এয রফকে গ্রবণয মেবে রযরফ্রজাবযন্ট –এয স্টযান্ডাড থ প্রণেন জাতীে  ও অন্তজথারতক ম থাবে জরুযী বে বে ।  প্রকবেয বথ থ 

রযরফ্রজাবযন্ট –এয স্টযান্ডাড থ প্রণেবনয জন্য নতুন খাত ন্তভু থরক্ত কযা ে ।  রযবফ রধদপ্তবযয রফবাগীে ও মজরা ম থাবেয 



 

কাম থারেমূবয েভতা বৃরিয জন্য রপ আকুযআবভন্ট যফযাবয প্রবোজন ে। এ মপ্ররেবত  রফবাগীে রফবল প্রকে  

মূল্যােন করভটিয (রডএরআর) সুারয মভাতাবফক ১১৮৭.৬৫ রে টাকা (রজওরফ আন কাআন্ড-৯.০০, সুপরববাগী প্ররতষ্ঠান-

২৫৩.০৫ এফং প্রকে াায্য ৯২৫.৬০) ব্যবে জুরাআ ২০১১ বত জুন, ২০১৪ মভোবদ ফাস্তফােবনয জন্য রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে 

কর্তথক ০৫-১১-২০১১ তারযবখ প্রকেটি ংবাধন কবয  নুবভাদন  কযা ে।    
 

১১। ংবারধত এরডর ফযাে ও ব্যেঃ  

(রে টাকাে) 

অরথ থক ফছয ংবারধত এরডর ফযাে ব্যে 

ররঅয এয পৃষ্ঠা ৭ এয নুবেদ ০.১ (রফ) নুমােী 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট প্রঃ াঃ 

২০১১-২০১২ ১১২.০০ - ১১২.০০ ১২২.১৪ ১২২.১৪ 

২০১২-২০১৩ ৫৬০.০০ - ৫৬০.০০ ৫৫১.০০ ৫৫১.০০ 

২০১৩-২০১৪ ২৩০.০০ - ২৩০.০০ ২২৮.০০ ২২৮.০০ 

মভাট = ৯০২.০০ - ৯০২.০০ ৯০১.১৪ ৯০১.১৪ 

  

 প্রকৃত ব্যে ১১৬৩.১৯ রে টাকা। এয ভবে প্রকে াায্য- ৯০১.১৪, রজওরফ আন কাআন্ড-৯.০০, মফযকাযী প্ররতষ্ঠান                

ফদান-২৫৩.০৫ রে টাকা। 
 

১২।   মূল্যােন িরত (Methodology): প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদনটি প্রণেবন রনবম্নাক্ত িরত নুযণ কযা বেবছঃ 

 নুবভারদত প্রকে ছক ম থাবরাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্ররযত প্রকবেয ফাস্তফােন গ্রগরত ম থাবরাচনা; 

 ররঅয ম থাবরাচনা; 

 DSPEC বায কাম থরফফযণী ম থাবরাচনা; 

 কাবজয ফাস্তফ গ্রগরত ও  মযজরভন প্রকে কাম থারে রযদ থন এফং 

 প্রাপ্ত তবথ্যয রবরিবত ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা; 

 

১৩। প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্যঃ   

প্রকে রযচারবকয নাভ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভোদকার 

১।    মভাঃ াজাান 

 রতরযক্ত ভারযচারক 

 রযবফ রধদপ্তয 

খন্ডকারীন ০২/০৪/২০১২ বত জুন ২০১৪ ম থন্ত 

 

১৪। াধাযণ ম থবফেণ ও রযদ থনঃ  

১৪.১  াধাযণ ম থবফেণঃ   

 কারযগরয ােতা প্রকেটিয মূল্যােন প্ররতবফদন প্রণেবনয রনরভি ১৩/০১/২০১৫ তারযবখ প্রকে কাম থারে তথা রযবফ 

রধদপ্তবয যজরভবন রযদ থণ কযা ে। নরথে ম থাবরাচনা এফং প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কযা 

ে। প্রকবেয অওতাে ম্পারদত ন্যতভ কাজ রছর Walton Hi-tech Industries Ltd প্ররতষ্ঠানটিবক  Hydro 

chlorofluorocarbon (HCFC) 141b এয রযফবতথ Cyclopentane ব্যফাবযয রবেয প্ররতষ্ঠানটিবক প্রবোজনীে 

মন্ত্রারত, মটনরনকযার াবাট থ এফং Incremental Operating Cost প্রদান কযা। তাছাো ন্যান্য ম্পারদত কাবজয 

ংরেপ্ত রফফযণ রনবম্ন মদো বরাঃ- 



 

 

১৪.২ তফবদরক ভ্রভণঃ 

 নুগভাধদত  প্রকগল্পয সংস্থান প্থগক 23 -২৬ জুন ২০১৩ ভবে রফরবন্ন ভন্ত্রণারে, রধদপ্তয-এয ং ধিষ্ট কভ থকতথা, 

আউএনরডরয ং ধিষ্ট কভ থকতথা ভন্ববে গঠিত ১৫ দবস্যয একটি দর চীবন পয কবযন। পবয দরটি চীবনয যকাযী 

ংস্থা ও মফযকাযী ংস্থা বত তাবদয এআচরএপর-এয রফকে প্রমৄরক্ত ম্পবকথ ধাযনা রাব কবযন। এছাো ২৪-২৮ জুন 

২০১৩ ভবে থাআল্যাবন্ড নুরষ্ঠত ৩৩তভ Open Ended Working Group Meeting -এ যকাবযয সদগেয প্ররতরনরধ 

ংগ্রণ কবযন। 
১৪.৩ আনরক্রবভন্টার াবযটিং ব্যেঃ 

 প্রকে দররর ও সুরফধাববাগীয াবথ যকাবযয চুরক্ত নুমােী সুরফধাববাগীবক আনধক্রগভন্টার াগযটিং ব্যয় ধহসাগফ 

৯২.৫২ রক্ষ টাকা প্রদান কযা হগয়গে।  
১৪.৪ তফবদরক যাভ থকঃ 

 প্রকবেয কাম থক্রভ মূল্যােন ও প্রকবেয ভারপ্ত প্ররতবফদন দারখবরয উবেবশ্য একজন তফবদরক যাভ থক আউএনরডর 

কর্তথক রনবোরজত ন। রতরন প্রকবেয ারফ থক কাম থক্রভ মূল্যােন ও ভারপ্ত প্ররতবফদন প্রদান কবযন । 

১৪.৫ স্থানীে যাভ থকঃ 

 প্রকবেয Safety Audit কাম থক্রভ রযচারনায জন্য একজন স্থানীে যাভ থক আউএনরডর কর্তথক রনবোরজত ন। রতরন 

প্রকবেয অওতাে ওোরটন াআবটক আন্ডারিজ-এয Safety Audit  কবযন এফং প্ররতবফদন দারখর কবযন ।  

১৪.৬ স্টান্ডাড থ রপ্রাবযনঃ 

 প্রকবেয অওতাে Study for the Adoption of HCFC Alternatives ফাংরাবদ প্রবকৌর রফশ্বরফদ্যারবেয ােতাে 

প্রণেন কযা ে। UNDP যারয রনবোগ কবয । 

১৪.৭ রযফীেণ ও ন্যান্যঃ 

 প্রকবেয কাম থক্রভ ও ফাস্তফােন গ্রগরতয মূল্যােবনয জন্য রযবফ রধদপ্তয, রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে, অআএভআরড, 

আউএনরডর, রযকেনা করভন-এয প্ররতরনরধবদয ভন্ববে একটি Project Implementation Committee 

গঠিত ে। উক্ত করভটি সুরফধাববাগীয াবথ যকাবযয চুরক্ত নুমােী প্রবতযকটি ভাআরপরক মূল্যােণপূফ থক 

ভারযচারবকয রনকট মুল্যােন প্ররতবফদন দারখর কবযন। 

১৪.৮ মন্ত্রারতঃ 

 প্রকে দররর নুমােী সুরফধাববাগী প্ররতষ্ঠান তায ম্যানুপযাকচারযং আউরনবট প্রবোজনীে মন্ত্রারত প্ররতস্থান কবযন। 

 

  
Picture : Unit-2 Magnetic coupling Picture : Unit-2 Premixing Exhaust System 



 

  

Picture : unit-2 premixing station Picture : Unit-Poly+Pentane Buffer Tank 
 

১৪.৯ রপ মন্ত্রারতঃ 

 ২০টি পবটাকরোয মভরন রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে এফং রযবফ রধদপ্তয-এয দয দপ্তয, রফবাগীে ও মজরা 

কাম থারবে রফতযণ কযা ে। 

১৪.১০ ররড/বযাটঃ 

 সুরফধাববাগী প্ররতষ্ঠান মন্ত্রারত প্ররতস্থাবনয জন্য অভদারনকৃত মন্ত্রারতয উয যকাবযয রনেভ নুমােী ররড /বযাট 

প্রদান কবযন। 

১৪.১১ গবফলণা কাম থক্রভঃ 

 প্রকবেয অওতাে Study for the Adoption of HCFC Alternatives ফাংরাবদ প্রবকৌর রফশ্বরফদ্যারবেয ােতাে 

প্রণেন কযা বেবছ। 

 

১৫। প্রকবেয প্রবাফঃ  

১৫.১  প্রতযে প্রবাফঃ  

প্রকবেয অওতাে মন্ত্রারত যফযা ও কারযগরয ােতায ভােবভ Walton Hi-tech Industries-এ ব্যফহৃত HCFC-

141b-এয রযফবতথ রযবফফান্ধফ Cyclopentane প্রমৄরক্ত প্রফতথন কযা ে। এবত প্রাে ১৯০.০০ মভঃ টন HCFC-141b-

এয ব্যফায হ্রা াে। পবর ভরির প্রবটাকর এয ফােফাধকতা নুমােী ফাংরাবদ  ২০১৩-১৫ এয মপজ অউট টাবগ থট 

জথবন েভ বফ ফবর প্রকে ংরিষ্টযা জানান ।  

১৫.২  বযাে প্রবাফঃ   

Walton Hi-tech Industries-এ রযরফ্রজাবযটয ততরযয ভে Body Foam ততরযবত HCFC-141b-এয রযফবতথ Low 

GWP & Energy Efficient alternative, Cyclopentage প্রমৄরক্ত প্রফতথন কযা ম্ভফ বে ফবর প্রকে ংরিষ্ট ও 

সুরফধাববাগী প্ররতষ্ঠান মথবক জানা মাে। পবর Refrigerator ব্যফাবযয মেবে রফদুযৎ াশ্রে বে এফং ন্যান্য 

Refrigerator প্রস্ত্িতকাযী প্ররতষ্ঠান তাবদয  আন্ডারিজ-এ নুরূ প্রমৄরক্ত গ্রবণ উৎারত বফ।  

 

১৬। ফাস্তফােন ভস্যাঃ    

 

১৬.১

  

প্রকেটিয ফাস্তফােন মভোদ রছর জুরাআ/২০১১ বত জুন/২০১৩। রকন্তু Prodoc স্বােয ও মথামথ কর্তথে কর্তথক 

নুবভাদন রাব ও  থ থছাবে প্রাে ০১(এক) ফছয রফরম্ব ওোয কাযবণ প্রকবেয কাম থক্রভ ভাপ্ত কযবত রফরম্ব  ে; এফং 

১৬.২ Cyclopentane দায দাথ থ ওোে উক্ত দ্রব্য ব্যফাবযয মেবে কাযখানা শ্ররভক ও মটকরনরোনবদয ভবে প্রথবভ 

রনা প্রকা কবয ফবর জানা মাে। যফতীবত মন্ত্রারত যফযাকাযী প্ররতষ্ঠান কর্তথক প্ররেণ প্রদান ও Practical 

demonstration প্রদান কযাে মটকরনরোন ও শ্ররভকযা নতুন প্রমৄরক্ত গ্রবণ উৎারত ে এফং উৎাদন স্বাবারফক ে।  



 

১৭। সুারযঃ  

 

১৭.১ বরফষ্যবত দাতা ংস্থায নুদাবন মকান প্রকে গ্রন কযা বর ম প্রস্তারফত প্রকবেয প্রকে দররর ও প্রকে নুবভাদবন 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে/দপ্তযবক অবযা বচষ্ট ওো প্রবোজন; 

১৭.২ প্দগ প্যধিজাগযটয/এধস প্রস্তুতকাযী/অভদানীকাযী প্রধতষ্ঠান ভাধরকগদয সম্পৃক্ত কগয Public Private Partnership 

(PPP) এয অদগর কাম িক্রভ গ্রহগণয উগযাে ধনগত হগফ;  

১৭.৩ প্রকবেয অওতাে রজথত াপল্য মদীে ও অন্তজথারতক ম থাবে প্রচাবযয রবেয একটি পূণ থাঙ্গ রযবাট থ প্রণেন ও 

প্রচাবযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমবত াবয; এফং  

১৭.৪ প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন কযতঃ অআএভআরডবক ফরত কযবত বফ। 
 



 

রযরনউেযার ফ আনরষ্টটিউনার মষ্টনবদরনং পয রদ মপজ অউট ফ ওবজান রডবপ্লটিং াফবস্টবন্প (মপজ-৬)  

প্রকবেয ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতবফদন 

(ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকবেয নাভ t রযরনউেযার ফ আনরষ্টটিউনার মষ্টনবদরনং পয রদ মপজ অউট ফ ওবজান রডবপ্লটিং 

াফবস্টবন্প (মপজ-৬) প্রকে 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা t রযবফ রধদপ্তয 

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারে               t রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারে 

৪। প্রকে এরাকা t ভগ্র ফাংরাবদ 

 

৫। প্রকবেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে         t                                                                                

                                                                                                                            (রে টাকাে) 

নুবভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

নুবভারদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত           

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর নুবভারদত 

ব্যবেয %) 

রতক্রান্ত  ভে 

 (মূর ফাস্তফােন 

কাবরয %) 

মূর 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

ফ থবল 

ংবারধত 

মভাট টাকা 

প্রঃ াঃ 

মূর ফ থবল 

ংবারধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৭.০০ 

৬.০০ 

৯১০০ 

১১৪.৯৫ 

৯.০০ 

১০৫.৯৫ 

১১২.৬৭ 

৯.০০ 

১০৩.৬৭ 

জুরাআ, ২০১১ 

বত  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১১ 

বত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১১ 

বত  

জুন, ২০১৪ 

১৫.৬৭ 

(১৭%) 

১২ 

(১৫০%) 

 

৬। প্রকবেয থ থােনঃ প্রকেটি রজওরফ (আন কাআন্ড) ও UNDP (নুদান) এয  থ থােবন ফাস্তফারেত বেবছ। নুবভারদত প্রকে ব্যবেয 

ভবে  রজওরফ ৯.০০ রে টাকা ও প্রকে াায্য ১০৫.৯৫ রে টাকা। 

 

৭। কাবজয ঙ্গরবরিক ফাস্তফােনঃ  রযরষ্ট-‘ক’   

 

৮। কাজ ভাপ্ত থাকবর তায কাযণঃ   

প্রকবেয ভারপ্ত  প্ররতবফদন (PCR), বযজরভন রযদ থন ও ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা কবয জানা মাে, টিরর’য 

রেযভাো নুমােী কর কাজ ভাপ্ত বেবছ ।  
 

৯। প্রকবেয টভূরভ, উবেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

৯.১। প্রকে গ্রবণয টভূরভঃ  ফাংরাবদ ১৯৯০ াবরয ০২ অগষ্ট ওবজান স্তয যোে গৃীত ভরির প্রবটাকর স্বােয কবয এফং 

যফতীবত উক্ত প্রবটাকবরয কর ংবাধনী মথা রন্ডন, মকাবনববগন, ভরির ও মফআরজং এ ংবাধনীমূ নুস্বােয 

কবয। ভাঠ  ম থাবে প্রবটাকর ফাস্তফােবনয রবেয রযবফ রধদপ্তবযয ভারযচারক-মক মচোযম্যান কবয রযবফ 

রধদপ্তবয “ওবজান মর” গঠন কযা ে। উক্ত ওবজান মবরয অওতাে ভরির প্রবটাকর ংক্রান্ত কভ থকান্ড রযচারনায 

রবেয ১৯৯৫ াবর ভরির প্রবটাকর ভারিবরটাবযর পাবন্ডয অওতাে প্রকেটি গ্রন কযা ে।   

        

 



 

৯.২। প্রকবেয উবেশ্যঃ    

 

(ক) ওবজানস্তয েেকাযী দ্রব্যাভগ্রীয (ওরডএ) ফাৎরযক অভদারন ও ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র; 

(খ) তথ্য রযবাটি থং; 

(গ) অভদানী ও ব্যফায রনেন্ত্রবণয রবেয যকাযী নীরত রনধ থাযবণ ােতা প্রদান; 

(ঘ) ওবজানস্তয েেকাযী দ্রব্যাভগ্রীয অভদানীয জন্য রাআবন্প প্রদান; 

(চ) অন্তজথারতক ওবজান রদফ ারন; 

(ছ) নীরত রনধ থাযকবদয জন্য প্ররেণ ও মরভনায অবোজন; 

(জ) ওরডএ-এয ব্যফায ম থােক্ররভক বাবফ হ্রা কযায রবেয প্রবোজনীে প্রকে প্রণেন ও ফাস্তফােবন ােতা প্রদান; এফং 

(ঝ) ওরডএ ংক্রান্ত মদীে ও অন্তজথারতক বা ও কভ থারাে মমাগদান ও তথ্য মপ্রযণ আতযারদ। 
 

৯.৩। প্রকবেয মূর কাম থক্রভঃ  

(ক) ২০১১-২০১২ ও ২০১৩ াবরয ওবজানস্তয েেকাযী দ্রবব্যয অভাদানী ও ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র ও ংরিষ্ট 

রপমূব ডাটা মপ্রযণ; 

(খ) ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ ভবে অন্তজথারতক ওবজান রদফ (১৬ মবন্ফম্বয) ারন কযা; 

(গ) রাআবন্প প্রথায অওতাে ওবজানস্তয েেকাযী দ্রবব্যয অভদারন ও ব্যফায রনেন্ত্রণ কযা; 

(ঘ) ওবজানস্তয েেকাযী দ্রবব্যয অভদারন ও ব্যফায ভরনটরযং কযা; 

(ঙ) রফশ্ব রযবফ রদফ ও অন্তজথারতক ওবজান রদফব ওবজানস্তয েে ও তায প্ররতরক্রো ম্পবকথ জনগণবক বচতন কযায 

রবেয প্রচায কাম থক্রভ চারাবনা; 

(চ) ওবজানস্তয েেকাযী দ্রবব্যয ব্যফায মযাধ কযায রবেয প্রবোজনীে প্রকে প্রণেন ও ফাস্তফােবন ােতা প্রদান; এফং 

(ছ) ভরির প্রবটাকর ও ওবজানস্তয েেবযাধ ংক্রান্ত মদীে ও অন্তজথারতক বা, বেরন ও কভ থারাে মমাগদান কযা। 
 

১০। প্রকবেয নুবভাদন ও ংবাধনঃ   

 

 গত ০৯/০৯/২০১১ তারযবখ ৯৭.০০ রে টাকা ( রজওরফ আন কাআন্ড-৬.০০ ও UNDP  (নুদান-৯০.০০) ব্যবে  জুরাআ, ২০১১ বত 

জুন, ২০১৩ মভোবদ ফাস্তফােবনয রবেয প্রকেটি নুবভারদত ে। যফতীবত UNDP বত থ থ প্রারপ্তবত রফরম্ব ও ডরাবযয 

রফযীবত টাকায মূল্য রযফতথবনয মপ্ররেবত অন্তঃখাত ভন্বে কবয ০৫/১১/২০১৩ তারযবখ  ব্যে ১১৪.৯৫ (রজওরফ ৯.০০ রে 

টাকা ও প্রকে াায্য ১০৫.৯৫) রে টাকা রনধ থাযণ কবয ১ (এক) ফছয ভে বৃরিপূফ থক থ থাৎ জুরাআ, ২০১১ বত জুন, ২০১৪ 

মভোবদ ফাস্তফােবনয রবেয প্রকেটি নুবভারদত ে। 

 

১১। ংবারধত এরডর ফযাে নুমােীঃ 
(রে টাকাে) 

অধথ িক ফেয সংগাধধত এধডধ ফযাদ্দ টাকা  

ফমুধক্ত 

প্রকৃত ব্যয় 

প্ভাট টাকা প্রঃসাঃ প্ভাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১১-২০১২ ৩০.০০ - ৩০.০০ 

প্র
গ
ম
াজ

য 
ন
য়
 

২৮.৮২ - ২৮.৮২ 

২০১২-২০১৩ ৩৩.০০ - ৩৩.০০ ৩২.৯৮ - ৩২.৯৮ 

২০১৩-২০১৪ ৪২.০০ - ৪২.০০ ৪১.৮৭ - ৪১.৮৭ 

মভাট = ১০৫.০০  ১০৫.০০ ১০৩.৬৭ - ১০৩.৬৭ 

 

 



 

১২।   মূল্যােন িরত ( Methodology):  প্রকবেয মূল্যােন প্ররতবফদনটি প্রণেবন রনবম্নাক্ত িরত নুযণ কযা বেবছঃ 

 নুবভারদত প্রকে ছক ম থাবরাচনা; 

 ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্ররযত প্রকবেয ফাস্তফােন গ্রগরত ম থাবরাচনা; 

 ররঅয ম থাবরাচনা; 

 DSPEC বায কাম থরফফযণী ম থাবরাচনা; 

 কাবজয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রবয জন্য মযজরভন রযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তবথ্যয রবরিবত ংরিষ্ট কভ থকতথাবদয াবথ অবরাচনা। 

 

১৩। প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্যঃ   
 

প্রকে রযচারবকয নাভ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভোদকার 

১। জনাফ মভাঃ াজাান 

    রতরযক্ত ভারযচারক 

    রযবফ রধদপ্তয 

খন্ডকারীন  ১০/১০/২০১১ বত ভাপ্ত ম থন্ত 

 

১৪। াধাযণ ম থবফেণঃ  

১৪.১। প্রকবেয কাম থক্রভ ফাস্তফােনঃ   

প্রকবেয কাম থক্রভ বযজরভন রযদ থবনয জন্য ১৩ /০১/২০১৫ তারযবখ প্রকে কাম থারে রযবফ রধদপ্তবয রযদ থন কযা 

ে। রযদ থন কাবর ংরিষ্ট প্রকে রযচারক এফং প্রকে ংরিষ্ট কভ থকতথাবৃন্দ উরস্থত মথবক কারযগযী ােতা ীল থক 

প্রকেটিয রফরবন্ন রদক ফণ থনা কবযন।  

১৪.২। ম্পদ ংগ্রঃ 

 প্রকবেয অওতাে নুবভারদত ফযাবেয রফযীবত করম্পউটায, পবটাকরোয অনুলারঙ্গক মন্ত্রারত ংগ্র কযা 

বেবছ। প্ররেণ, ফরতকযণ কাম থক্রভ, ওবজান রদফ ারন রযবফ রধদপ্তবযয ওজন মবরয াভথ থ বৃরিকযবণ 

কাম থক্রভ গ্রণ কযা বেবছ ফবর রযদ থণকাবর জানা মাে। তাছাো প্রকে ফাস্তফােনাধীন ভবে ওজন স্তয েেকাযী 

দ্রবব্যয অভদারন ও ব্যফায রাআবরন্পং প্রথায ভােবভ রনেন্ত্রণ কযা ে এফং মথাভবে তথ্য ংগ্র ও প্রাপ্ত তথ্য ওবজান 

রচফারে ও ভারিবরটাবযর পান্ড রচফারে দাতা ংস্থায রনকট মপ্রযণ কযা ে। ওজন স্তয েেকাযী দ্রবব্যয ব্যফায 

হ্রাবয রবেয HCFC Phase-out Management (Plan Stage-1) প্রণেন ও ফাস্তফােন কযা বেবছ। প্রকে 

ফাস্তফােনকারীন ভবে ফাংরাবদ ভরির প্রবটাকবরয ফােফাধকতা মভবন চরাে Compliance Status ফজাে যবেবছ। 

১৫। প্রকবেয  উবেশ্য জথনঃ   

রযকরেত রজথত 

  ওবজানস্তয েেকাযী দ্রব্যাভগ্রীয (ওরডএ) ফাৎরযক 

অভদারন ও ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র। 
  ওবজানস্তয েেকাযী দ্রব্যাভগ্রীয (ওরডএ) 

ফাৎরযক অভদারন ও ব্যফায ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র 

কযা বেবছ । 
  তথ্য রযবাটি থং।   ওবজান রচফারে (মকরনোয নাআবযারফ) ন্যান্য 

ংস্থাে তথ্য মপ্রযণ কযা বেবছ। 

  অভদানী ও ব্যফায রনেন্ত্রবণয রবেয যকাযী নীরত 

রনধ থাযবণ ােতা প্রদান। 
  অভদানী ও ব্যফায রনেন্ত্রবণয রবেয যকাযী নীরত 

রনধ থাযবণ ােতা প্রদান কযা বে।  

  ওবজানস্তয েেকাযী দ্রব্যাভগ্রীয অভদানীয জন্য 

রাআবন্প প্রদান। 
  ভরির প্রবটাকবরয রফরধ-রফধান মভবন ওবজানস্তয  

েেকাযী দ্রব্যাভগ্রীয অভদানী রাআবন্প প্রদান 

কযা ে। 



 

রযকরেত রজথত 

  অন্তজথারতক ওবজান রদফ ারন।   অন্তজথারতক ওবজান রদফ রনেরভত ারন কযা ে। 
 

  নীরত রনধ থাযকবদয জন্য প্ররেণ ও মরভনায অবোজন।   নীরত রনধ থাযকবদয জন্য প্ররেণ ও মরভনায 

অবোজন কযা ে।  
  ওরডএ-এয ব্যফায ম থােক্ররভক বাবফ হ্রা কযায 

রবেয প্রবোজনীে প্রকে প্রণেন ও ফাস্তফােবন ােতা 

প্রদান  এফং 

  ওরডএ-এয ব্যফায ম থােক্ররভক বাবফ হ্রা কযায 

রবেয প্রণেন ও ফাস্তফােবন ােতা প্রদান কযা ে 

এফং 

  ওরডএ ংক্রান্ত মদীে ও অন্তজথারতক বা ও 

কভ থারাে মমাগদান ও তথ্য মপ্রযণ আতযারদ। 
  ওরডএ ংক্রান্ত মদীে ও অন্তজথারতক বা ও 

কভ থারাে মমাগদান ও তথ্য মপ্রযণ কযা ে।  
 

 

১৬। ফাস্তফােন ভস্যাঃ    

 

১৬.১ প্রকেটিয ফাস্তফােন মভোদ রছর জুরাআ/২০১১ বত জুন/২০১৪। রকন্তু Prodoc স্বােয ও মথামথ কর্তথে কর্তথক 

নুবভাদন রাবব রফরম্ব ও থ থছাবে প্রাে ৭(াত) ভা রফরম্ব ওোয কাযবণ প্রকবেয কাম থক্রভ ভাপ্ত কযবত                    

রফরম্ব ে; 

 

১৬.২ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা কর্তথক নুবভারদত ংবারধত টিরর নুমােী তথ্য মপ্রযণ না কযাে ভারপ্ত মূল্যােন 

প্ররতবফদন প্রনেবণ নাকারিত রফরম্ব ে। 
 

 

১৭। সুারযঃ  

 

১৭.১ বরফষ্যবত দাতা ংস্থায নুদাবন মকান প্রকে গ্রন কযা বর ম প্রস্তারফত প্রকবেয প্রকে দররর ও প্রকে নুবভাদবন 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে/দপ্তযবক অবযা বচষ্ট ওো প্রবোজন; 

 

১৭.২ প্রকেটিয মথা রঘ্র External Audit ম্পাদন কযতঃ অআএভআরডবক ফরত কযবত বফ; 

 

১৭.৩ ফাংরাবদব ওবজান স্তয েেবযাধ ংক্রান্ত  কাম থক্রভ ব্যাত যাখায স্বাবথ থ রযবফ রধদপ্তবযয রনজস্ব জনফরবক 

রধক াবয ম্পৃক্ত কযা এফং প্রকবেয অওতাে একর কাম থক্রভ দীঘ থরদন চালু যাখায রযফবতথ যাজস্ব খাবত কাম থক্রভ 

গ্রন কযা প্রবোজন; এফং 

 

১৭.৪ বরফষ্যবত ফাস্তফােনকাযী ংস্থাবক রনভু থর তথ্য ম্বররত ররঅয মপ্রযবণ বচষ্ট থাকবত ভন্ত্রণারে রনবদ থনা রদবত 

াবয। 
 

 

 


