
462 

 

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের আওতাে ২০১২-১৩ অর্ থবছয়রর এণিণিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রণতয়বদয়নর ওির 

মন্ত্রিালে/ণবভাগণভণিক সার-সংয়েি 

 

ক্র: 

নং 

মন্ত্রিালে

/ণবভায়গ

র নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরি মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ণবণনয়োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাণরগণর 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মজ্ণিণসএফ 

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অণতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অণতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অণতক্রায়ন্ত

র শতকরা 

হার (%) 

সব থণনম্ন 

সয়ব থাচ্চ 

ব্যে 

অণতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অণতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সব থণনম্ন 

সয়ব থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১। বাণিজ্য 

মন্ত্রিালে 

১ - ১ - ১ ১ ৩.৬৮% ১ ২১.৪৩% 

 

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যা: ১টি 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকাল:  

প্রকয়ের নাম প্রকৃত ব্যে মমোদকাল 

১। "ডেভেলপ িং পিজভেস সাপে িভসস মাভকিটস ডরাভজক্ট (ডেইজ-টু)”। ২৬,৬১৮.৬৯ মার্ থ ২০০৮-মার্ থ ২০১৩

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃণির কারি:  

(ক) প্রকয়ের আওতাভুক্ত ক্রয় রপক্রয়া যথাসমভয় সম্পন্ন ো করায় পেপ প ভত সিংস্থােকৃত ক্রয় সামগ্রীর (যথা পেম িাণ 

সামগ্রী) মূল্য বৃপি জপেত কারভণ রকল্প ব্যয় বৃপি; 

(খ) ত্রটিপূি থ প্রকে প্রস্তাব প্রিেি; 

(গ) প্রকয়ের বাস্তবােনকাজ্ শুর করয়ত ণবলম্ব করা। 

 
 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাণরশ:  

সমস্যা সুিাণরশ 

(১) প্রকে বাস্তবােয়ন  ণবলম্ব (Time Over-run) (১) চলপত এিিং েপিষ্যভত  গৃহীতব্য রকল্পসমূভহর িাস্তিায়ে 

যথাসমভয় সম্পন্ন করার লভযে  রকল্প িাস্তিাযেকারী সিংস্থা ও 

মন্ত্রণালয়ভক আভরা  সভচষ্ট হভত হভি। 

(২) প্রকয়ের cost over run; (২) প্রকে প্রিেনকায়ল এমনভায়ব িণরকেনা করয়ত হয়ব যায়ত 

প্রকয়ের  cost over run না হে; 

(৩) প্রকয়ের অণিট আিণিসমূহ যর্াসময়ে ণনস্পন্ন করা 

হে না; 

(৫) অণধক স্বচ্ছতার স্বায়র্ থ প্রকেটির আউট আিণিসমূহ দ্রুত 

ণনম্পণি করয়ত হয়ব; 

(৪) প্রকয়ের সমাপ্ত প্রণতয়বদন যর্াসময়ে IMED মত 

মপ্ররি না করার ফয়ল প্রকয়ের মূল্যােন যর্া সময়ে সম্পন্ন 

করা সম্ভব হে না। 

(৬) প্রকয়ের সমাণপ্ত প্রণতয়বদন প্রকে সমাণপ্তর ৩ মায়সর ময়ে 

আইএমইণি-মত মপ্ররয়ির ণবষয়ে মন্ত্রিালেয়ক আয়রা সয়র্ষ্ট হয়ত 

হয়ব।  

(৫) প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত গাড়ী সরকারী িণরবহন 

পুয়ল জ্মা না মদো; 

(৭) প্রকয়ের আওতাে সংগ্রহীত গাড়ী প্রকে সমাণপ্তর ির 

সরকারী িণরবহন পুয়ল জ্মা ণদয়ত হয়ব অর্বা প্রয়োজ্য়নর 

তাণগয়দ মসটি ব্যবহায়রর জ্ন্য জ্নপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের অনুমণত  

ণনয়ত হয়ব। 
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“মিয়ভলণিং ণবজ্য়নস সাণভ থয়সস মায়কথটস ইন বাংলায়দশ (মফস-২)” 

 (সমাণপ্তিঃ মার্ থ, ২০১৩)  

 

১। প্রকয়ের অবস্থানিঃ  ঢাকা, ফণরদপুর, রংপুর, রাজ্শাহী, বগুড়া, যয়শার, খুলনা 

২। বাস্তবােনকারী সংস্থািঃ  বাণিজ্য মন্ত্রিালে  

৩। প্রশাসণনক মন্ত্রিালে/ণবভাগিঃ  বাণিজ্য মন্ত্রিালে 

৪। প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেিঃ   

 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কণলত ব্যে  

 

প্রকৃত ব্যে 

িণরকণেত 

বাস্তবােনকাল 

প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

অণতক্রান্ত 

ব্যে (মুল 

প্রাক্কণলত 

ব্যয়ের%) 

অণতক্রান্ত সমে 

(অনুয়মাণদত 

বাস্তবােনকায়লর 

%) 

মূল  

(প্রিঃ সািঃ) 

সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

(প্রিঃ সািঃ) 

 

মূল 

সব থয়শষ 

সংয়শাণধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭,৪৯৩.১৮ 

(২৭,৩৮৮.৯৪) 

 

২৭,৪৯৩.১৮ 

(২৭,৩৮৮.৯৪) 
২৬,৬১৮.৬৯ 

(২৬,৬০৯.৬৬) 

 

মার্ থ 

২০০৮-

মার্ থ 

২০১৩ 

মার্ থ ২০০৮-

মার্ থ ২০১৩ 

মার্ থ ২০০৮-

মার্ থ ২০১৩  

-- 

 

-- 

 

৫। প্রকয়ের অঙ্গণভণিক বাস্তবােনিঃ 

প্রকয়ের অনুয়মাণদত ণিণিণি অনুযােী কায়জ্র সংস্থান এবং PCR এ প্রদণশ থত প্রাপ্ত তথ্যানুযােী মার্ থ, ২০১৩ িয থন্ত 

প্রকয়ের অঙ্গণভণিক অগ্রগণত (আণর্ থক ও বাস্তব) সংক্রান্ত ণববরি ণনম্নরূিিঃ  

  (লে টাকাে) 

ক্র েিং পেপ প  অনুযায়ী কাভজর অিংগ একক প প  অনুযায়ী লযেমাত্রা রকৃত িাস্তিায়ে 

আপথ িক িাস্তি আপথ িক িাস্তি 

১ আন্তজিাপতক  রামর্ িক জেমাস ৩১০৭.৩৯ ২৪১.৪ ৩১০৭.৩৯ ২৪১.৪ 

২ আন্তজিাপতক  রামর্ িক (স্বল্পভময়াদী) জেমাস ৫৯৭.১৬ ২৪ ৫৯৭.১৬ ২৪ 

৩ স্থােীয়  রামর্ িক জেমাস ৩৭০৪.৫৬ ৩১৮৩.৫ ৩৫৩৮.৬৫ ৩১০৩.৮৮ 

৪ সহায়ক জেিল জেমাস ৬৩০.৪৯ ১৮০১ ৬৩০.৪৯ ১৮০১ 

৫ জেিল (পজওপি) জেমাস ৬১.২৪ ১৮০ ৯.০৩ ১২.৫৪ 

৬ আসিাি ত্র ও যন্ত্র াপত সিংখ্যা ৬২.১২ ৫১১ ৬২.১২ ৫১১ 

৭ রপর্যণ -- ২৮৬.৮৪ ২৮৬.৮৪ 

৮ রকল্প কায িক্রম -- ১৫৯৮০.৮২ ১৫৩৬৭.৪৯ 

৯ রকল্প ব্যিস্থা ো -- ২২৫৮.২৯ ২২৫৮.২৯ 

১০ রধাে কায িালয় -- ৭০৭.৪৬ ৭০৭.৪৬ 

১১ িািংলাভদর্ সরকারভক আপথ িক 

সহায়তা 

-- ৫৩.৮১ ৫৩.৭৭ 

১২ পিপিধ -- ৪৩.০০ ০.০০ 

 ডমাট  ২৭,৪৯৩.১৮ -- ২৬,৬১৮.৬৯ -- 

 

৬। প্রকয়ের কাজ্ অসমাপ্ত র্াকয়ল তার কারিিঃ প্রকয়ের মকান কাজ্ অসমাপ্ত মনই।  

 

৭। সাধারি িয থয়বেি   

প্রকেটির মমাট প্রাক্কণলত ব্যে ২৭,৩৮৮.৯৪ লে টাকার ণবিরীয়ত মমাট ব্যে হয়েয়ছ ২৬,৬০৯.৬৬ লে টাকা; যা মমাট 

ব্যয়ের  ৯৭.১৪%।   
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৮.১  প্রকয়ের িটভূণম  

Developing Business Services 

Markets Project”  িাস্তিাপয়ত

িাস্তিায়ভের 
রস্তাি 
 

৮.২   প্রকয়ের উয়েশ্য  

            (ক) ব্যািকণভণিক এবং মটকসই দণরদ্র-বান্ধব প্রবৃণি অজ্থয়নর মােয়ম গ্রাম ও শহর এলাকাে পুরুষ ও মণহলায়দর 

জ্ন্য আে ও কম থসংস্থায়নর সুয়যাগ বৃণি করা;  

  (খ) প্রধান প্রধান শহর ও গ্রামীি এলাকাে অণত ক্ষুদ্র ও মেম মেিীর এন্টারপ্রাইয়জ্র ময়ে প্রণতয়যাণগতা 

 বাড়ায়না।   

 

৯.১   প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধন অবস্থা 

Joint Arrangement Joint Arrangement (JA) 

স্ত

Post Facto Approval) 

স্ত

ন্ত

স্ত ন্ত

ন্ত

ন্ত

Swiss Agency for 

Development and Co-operation (SDC)] 

স্ত

DBSM  

(Phase-ll)” 

স্ত

 

৯.২ প্রকয়ের অর্ থােন  

প্রকেটি ১০৪.২৪ লে টাকা বাংলায়দশ সরকায়রর অয়র্ থ এবং ২৭,৩৮৮.৯৪ লে টাকা উন্নেন সহয়যাগীয়দর অর্ থােয়ন 

(ণিএফআইণি, এসণিণস, ণসিা, মনদারল্যান্ডস সরকার) বাস্তবাণেত হয়েয়ছ।  
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১০।  প্রকয়ের িণরদশ থন িয থয়বেিিঃ  

আভলাচে রকল্পটির ঘটভোত্তর অনুভমাদভের পেপমত্ত একভেক বিঠভক গৃহীত পসিাভন্তর আভলাভক রকল্পটি মূল্যায়ভের 

পেপমত্ত আইএমইপে 'র পর্ল্প ও র্পক্ত ডসক্টভরর মহা পরচালক মভহাদয়ভক আহিায়ক কভর গত ১৫ /০৭/২০১২পখি তাপরভখ্ 

পেম্নরূ োভি ০৭ )সাত (সদহপিপর্ষ্ট একটি মূল্যায়ে কপমটি গঠে করা হয়ি  

  

ক্র  .েিং  োম ও  দিী সদহ 

০১ ডিগম োপসমা ডিগম  ,মহা পরচালক ,পর্ল্প ও র্পক্ত ডসক্টর ,আইএমইপে  আহিায়ক 

০২ জোি আকমল ডহাভসে  , পরচালক )ততি( , পর্ল্প ও র্পক্ত ডসক্টর  ,আইএমইপে  সদহ -সপচি  

০৩ জোি ডমাি খ্পললুর রহমাে  , পরচালক )র্পক্ত( , পর্ল্প ও র্পক্ত ডসক্টর  ,আইএমইপে  সদহ 

০৪ জোি েপরদ আপজজ  ,প -রধাে , কায িক্রম পিোগ  , পরকল্পো কপমর্ে  সদহ 

০৫ জোি সুপরয় কুমার কুন্ডু  ,প -সপচি ,ইআরপে ,অথ ি মন্ত্রণালয়  সদহ 

০৬ জোি ডমাি মুসভলহ পপিে  ,প -রধাে ,িাপণজে মন্ত্রণালয়  সদহ 

০৭ জোি ডমাি আিদুল লপতে  ,সহকারী রধাে ,পর্ল্প ও র্পক্ত পিোগ , পরকল্পো কপমর্ে  সদহ 

 

কপমটি 'র সদহগণ রকল্পটির সামপগ্রক মূল্যায়ভের পেপমত্ত পিপেন্ন দভল পিেক্ত হভয় ০৯ /১০/২০১২পখি ডথভক 

১৫/০১/২০১৩পখি তাপরখ্ সমভয়র মভখ্ রকভল্পর আওতায় ১৫টি ডসক্টভর িাস্তিাপয়ত পিপেন্ন অিংর্ সরজপমভে  পরদর্ িে 

কভরেি 

 

ক্র  .েিং  মূল্যায়ে কপমটি কর্তিক  পরদপর্ িত এলাকা  পরদর্ িভের তাপরখ্ 

০১ চট্টগ্রাম  ,খ্াগখাগপখ ,কািাজার ,িােরিাে ডজলা  ০৯ /১০/২০১২-১৩/১০/২০১২পখি  

০২ যভর্ার  ,ালো ,সাতযীরা ,িাভগরহাট ডজলা  ০৩ /১১/২০১২-০৬/১১/২০১২পখি  

০৩ িগুখা  ,গন্ধইিাাঁা ,রিংংর ,কুপখগ্রাম ডজলা  ০৬ /১১/২০১২-০৮/১১/২০১২পখি  

০৪ ঢাকা পমপেয়া ডসক্টর ২৯ /১২/২০১২পখি  

০৫ রকল্প কায িালয় ১৫ /০১/২০১৩পখি  

 

রকল্পটির সামপগ্রক মূল্যায়োভন্ত কপমটি 'র সকল সদভহর স্বাযর-সিংিপলত একটি পিস্তাপরত মূল্যায়ে রপতভিদে রণয়ে 

করা। রপতভিদেটি একভেক বিঠভক প স্থা ভের পিষভয় মােেীয়  পরকল্পো মন্ত্রী গত ২৮ /০২/২০১৩পখি তাপরভখ্ তন্ধর 

সেপত না ে কভরে। এর ডরপযভত রকল্পটির সামপগ্রক মূল্যায়োভন্ত মূল্যায়ে কপমটি কর্তিক রণীত পিস্তাপরত মূল্যায়ে 

রপতভিদেটি গত ০৭ /০৩/২০১৩পখি তাপরভখ্ একভেক বিঠভক প স্থা ভের জপ একভেক অনুপিোভগ ডররণ করা হয়  

এিিং রপতভিদেটি গত ০২ /০৪/২০১৩পখি তাপরভখ্ একভেক বিঠভক অনুভমাপদত হয় । রকল্পটি সমাপ্ত ডঘাপষত হয় গত 

১৫ /০৩/২০১৩পখি তাপরভখ্ । িতিমাভে রকল্পটির রোি মূল্যায়ভের পেপমত্ত িতিমাভে আইএমইপে 'র মূল্যায়ে ডসক্টর 

কর্তিক কায িক্রম চলমাে রভয়ভগ। এমতািস্থায়  ,রকল্পটির জপ আলাদাোভি আিংপর্ক মূল্যায়ে ো কভর রকল্পটির 

প পসআর  য িভিযণ কভর এিিং রকল্পটি সমাপপ্তর জপ পেধ িাপরত তাপরভখ্র ০৭ )সাত (পদে তভি ি মূল্যায়ে কপমটি কর্তিক 

সামপগ্রক মূল্যায়োভন্ত রণীত এিিং মােেীয়  পরকল্পো মন্ত্রী এিিং একভেক কর্তিক অনুভমাপদত মূল্যায়ে রপতভিদভে 

পপখপখ্ত কপমটি 'র পিস্তাপরত  পরদর্ িে  য িভিযণ এিিং সু াপরর্সমূহভক রপতেপলত কভর একটি সমাপপ্ত মূল্যায়ে 

রপতভিদে রণয়ভের পিষভয় যথাযথ কর্তি ভযর অনুভমাদভের ডরপযভত এই মূল্যায়ে রপতভিদেটি রণয়ে করা হভয়ভগ। 

 

১১। মন্ত্রিালে হয়ত প্রাপ্ত ণিণসআর এর ণভণিয়ত নীয়র্ প্রকয়ের ণিণিণিয়ত সংয়শাণধত এণিণিয়ত অর্ থ বরাে, অবমুণক্ত, 

বাৎসণরক ব্যে এবং বাস্তব অগ্রগণত প্রদশ থন করা হয়লািঃ 

অথ িিগর 

সিংভর্াপধত এপেপ  িরাি 
টাকা 

অিমুক্ত 

ব্যয় 

             

ডমাট 
টাকা প এ 

             

ডমাট 
টাকা প এ 

২০০৯-২০১০ ১১২৫৩.১২ -- ১১২৫৩.১২ ১১২৫৩.১২ ১১২৫৩.১২ -- ১১২৫৩.১২ 

২০১০-২০১১ ৬৪৪৮.৪৮ ৬৭.৩৩ ৬৩৮১.১৫ ৬৩৮১.১৫ ৬৩৮১.১৫ -- ৬৩৮১.১৫ 

২০১১-২০১২ ৫৬৫৩.৪৮ ২৫.০০ ৫৬২৮.৪৮ ৫৪৭৩.৬৭ ৫৪৭৩.৬৭ -- ৫৪৭৩.৬৭ 

২০১২-২০১৩ ৪১৩৫.০০ ৯.০০ ৪১২৬.০০ ৩৫১০.৭৪ ৩৫১০.৭৪ ৯.০৩ ৩৫১০.৭৪ 

ডমাট ২৭৪৯০.০৮ ১০১.৩৩ ২৭৩৮৮.৭৫ ২৬৬১৮.৬৮ ২৬৬১৮.৬৮ ৯.০৩ ২৬৬১৮.৬৮ 
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ছকটি িয থায়লার্না কয়র মদখা যাে ময, মসটিয়ত মবশ অসংগণত আয়ছ। প্রকয়ের মমাট ব্যয়ের মেয়ত্র ণভন্ন তথ্য িাওো 

যায়চ্ছ। তাছাড়া, 'টাকা অবমুণক্ত' কলায়ম মমাট অয়র্ থর অবমুণক্ত মদখায়না হয়েয়ছ।    
 

১২। প্রকয়ের ব্যবস্থািনািঃ  

প্রকে িণরর্ালয়কর নাম ও িদবী 
কায থকাল 

ণনয়যায়গর তাণরখ  বদণলর তাণরখ 

জ্নাব ণদলীি কুমার দাস 

অণতণরক্ত সণর্ব, বাণিজ্য মন্ত্রিালে 

০১/০৩/২০১২ ১৫/০৩/২০১৩ 

 

প পসআর ডথভক জাো যায় ডয, পেভসম্বর, ২০০৯ ডথভক ডেব্রুয়াপর, ২০১২  য িন্ত ডকাে রকল্প  পরচালক পগভলে ো। 

িাপণজে মন্ত্রণালভয়র প  রধাে ডোকাল ব্যপক্ত পহভসভি দাপয়ত্ব  ালে কভরে। 
 

১৩। প্রকয়ের প্রধান প্রধান অংয়গর ণববরি 
 

 ত

 ন্ত  
 ত

 ন্ত

 ন্ত

  স্ত

 
 

ত

 সহায়ক জেিল
   ত

 
 

স্ত

 
 

  ত

 
   

স্ত

 
   

স্ত

 
 

স্ত
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রধাে কায িালয়

   
স্ত স্ত

স্ত স্ত

 
  

 

১৪। কপমটি কর্তিক সভরজপমে  পরদর্ িভে রাপ্ত তথ্যাপদ ও িাস্তি অিস্থা 
 

স্ত

 

Intervention) 

ন্ত

মৃণিকা 

র স্ত

প্রকয়ের আওতাে 

জ্ণময়ত প্রয়োগয়যাগ্য িণরমায়ির 

,

স্ত

 (উিয়জ্লা কৃণষ অণফস)

Intervention) 
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স্ত স্থানীে হাঠ বাজ্ায়র মনোর 

উদ্বুি 

দীর্ থ ণদন 

যাবৎ স্ত

 (ব্যবসােী, উৎিাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক) ,

 

Intervention) 

 

স্ত

স্ত

স্ত

স্ত

ি

Intervention) 
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স্ত

স্ত

Intervention) 
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স্ত

স্ত

ন্ত

Intervention) 

ন্ত

স্ত

ি

মি স্ত
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স্ত

Intervention) 

স্ত ন্ত

স্ত

ন্ত

ি

ন্ত

ষ্ক

Intervention) 
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 উিয়জ্লা বণিক সমবাে 

সণমণতর মােয়ম বাস্তবােন কয়র। কৃণষ িয়ের উৎিাদন ও বাজ্ারজ্াতকরয়ির ণবষয়ে স্থানীে/মাঠ িয থায়ের 

কৃষকয়দর ধারিা না র্াকা/কম র্াকাে তায়দরয়ক বণিক সণমণত (প্রকয়ের ভাষাে ণবজ্য়নস মমম্বারণশি 

অরগানাইয়জ্শন বা ণবএমও) এবং সংণিষ্ট সরকাণর কম থকতথায়দর সায়র্ সম্পকথ স্থািয়নর মােয়ম তথ্য 

আদান-প্রদান ও প্রযুণক্ত হস্তান্তর বাস্তবােন করা হে। এ জ্ন্য উিয়জ্লা িয থায়ে ণবদ্যমান ণবণভন্ন সণমণতর মে 

মর্য়ক বাছাই কয়র অয়নক সণমণতয়ক তায়দর কায থক্রয়মর সায়র্  করা হে। তাছাড়া নতুন সণমণতও 

করা মযয়ত িায়র বয়ল জ্ানায়না হে। প্রার্ণমকভায়ব উিয়জ্লা িয থায়ে উিয়জ্লা কৃণষ কম থকতথা, উিয়জ্লা 

মৎস্য কম থকতথা এবং উিয়জ্লা প্রাণিসম্পদ কম থকতথায়ক প্রকয়ের আওতাে মনো হয়েয়ছ। িণরদশ থনকায়ল 

উিয়জ্লা বণিক সংণিষ্ট কম থকতথাগয়ির সায়র্ মতণবণনমে করা হে এবং উিয়জ্লার অধীনস্থ গ্রাম িয থায়ের 

একটি সণমণতর কায থক্রম িণরদশ থন করা হে। সণমণতর সদস্যরা জ্ানাে ময এই কায থক্রয়মর ফয়ল উিয়জ্লা 

িয থায়ের ব্যবসােী সণমণত ও উিয়জ্লা িয থায়ের কম থকতথায়দর সায়র্ তায়দর মযাগায়যাগ বৃণি মিয়েয়ছ এবং 

এতদসংক্রান্ত তথ্য মিয়ত সহজ্ হয়েয়ছ।

এ কায থক্রয়মর আওতাে উিয়জ্লা িয থায়ের ণবদ্যমান এফণবণসণসআই-মক উিয়জ্লা 

িয থায়ের ণবএমও ণহয়সয়ব ণর্ণিত করা হয়েয়ছ এবং ণবদ্যমান সণমণতর তাণলকা সংগ্রহ কয়র তায়দর 

সভািণত ও মহা-সণর্বয়ক আহবান জ্ানায়না হে এবং তায়দর মে মর্য়ক আগ্রহী সণমণতয়ক বাছাই করা 

হয়েয়ছ। িে উৎিাদন ও বাজ্ারজ্াতকরয়ির ব্যিায়র তথ্য ণবণনমে ও ন্যায্য মূল্য িাওোর এবং 

কম থকতথাগয়ির কাছ মর্য়ক সহােতা িাওোর ময দা ব করা হয়েয়ছ বাস্তয়ব তা িণরপূি থভায়ব প্রণতফলন মদখা 

যােনা। তয়ব সংণিষ্টয়দর ময়ে মযাগসূত্র স্থািন করা হয়েয়ছ বয়ল প্রতীেমান হে। এই কায থক্রয়মর আওতাে 

সণমণতভুক্ত সদস্যরা সংণেপ্ত প্রণশেি ও উৎিাদন যন্ত্র (ণরভনয়রটিং ণিভাইজ্) মিয়েয়ছ ময়ম থ জ্ানাে। এ 

প্রকে মর্য়ক প্রধানত মযাগসূত্র স্থািয়নর উয়দ্যাগ মনো হয়েয়ছ তয়ব গত আমন মমৌসুয়ম কৃষয়কর ন্যায্য মূল্য 

িাওোর ব্যািায়র যর্ ি যুক্ত ভূণমকা উয়দ্যাগ মনো হয়লও তা  সুফল িাওো যােণন।

  

Intervention) 

ি

ি
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Intervention) 

স্ত

বাস্তবাণেত হে। এ জ্ন্য বাংলায়দশ মকাল্ড মটায়রি 

এয়সাণসয়েশন এবং অংশীদা সংস্থা 

মক অংশীদারী সংস্থার বাছাই

স্ত

র

 ফয়ল প্রণশেয়নর 

ফলাফল সম্পয়কথ সণন্ধহান হওোর অবকাশ আয়ছ।

 কায থক্রম স্ত ণবষয়ে

Intervention) 
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স্ত

স্ত

ন্ত

নুরূ

স্ত

Intervention) 

ইন্টারন্যাশনাল মিভলিয়মন্ট এন্ট রপ্রাইজ্ (আইণিই) কর্তথক উন্নত মসর্ িাম্প প্র্তুততকরি  দেতা বৃণি

স্ত ন্ত স্ত

 বৃণির

স্ত ন্ত

ন্ত

(মতান্তয়র 
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অন্য দু-একটি) 

তায়দর ই এবং

স্ত

Intervention) 

স্ত

সম্প্রসারি

ণনব থার্ন 

সংণিষ্ট 

তারা কর্তথিয়ের 

স্ত ি

স্ত

Intervention) 

 তার আউটয়সাণস থং এর 

মােয়ম ণনয়োণজ্ত মকা-মফণসণলয়টটর ণজ্মাকথ কনসালয়টন্ট ণল: এবং িাট থনার অরগানাইয়জ্শন ইসিাহাণন 

বায়োয়টয়কর মােয়ম বাস্তবােন কয়র। মূলত: এ কায থক্রয়মর আওতাে সমণিত বালাই ব্যবস্থানার 

(আইণিএম) আওতাে মপ্রায়মাটার র্াণষর মােয়ম স্থানীে কৃষকয়দরয়ক উদ্বুিকরি এবং মফয়রাণিন নামক 

ণকটনাশয়কর একটি প্রযুণক্ত বাজ্ারজ্াতকরয়ির উয়দ্যাগ গ্রহি করা হে। এজ্ন্য প্রয়মাটারয়দর মােয়ম 
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ণনব থাণর্ত কৃষকয়দরয়ক প্রণশেি মদওো হে। স্থানীে িয থায়ের উি-সহকারী কৃণষ কম থকতথাগি এ প্রকয়ের 

কায থক্রম সম্পয়কথ অবণহত আয়ছন এবং তায়দর স্বভাণবক কায থক্রয়মর িাশািাণশ তারাও অংশগ্রহি কয়রন 

বয়ল জ্ানান।    

আউটয়সাণস থং এর মােয়ম ণনব থাণর্ত িাট থনার অরগানাইয়জ্শন ইসিাহাণন বায়োয়টক 

মফয়রণিন ণবণক্রসহ তায়দর কায থক্রয়মর জ্ন্য এখয়না আনুষ্ঠাণনকভায়ব মরণজ্য়েশন িানণন। তয়ব তারা 

মরণজ্য়েরশন প্রণক্রোে আয়ছ বয়ল জ্ানা যাে। কৃণষ সম্প্রসারি অণধদপ্তয়রর মাঠ িয থায়ের কম থকতথা বা 

কম থর্ারীরা এই ণবষয়ে মকান আিণি মনই বয়ল িণরদশ থনকারী কম থকতথাগিয়ক জ্ানান। প্রধানত িাট থনার 

অরগানাইয়জ্শন ইসিাহাণন বায়োয়টক এর স্থানীে এয়জ্ন্ট বা মপ্রায়মাটায়রর মােয়মই পুয়রা কায থক্রমটি 

িণরর্াণলত হে বয়ল প্রতীেমান হে। মকা-মফণসণলটিটয়রর প্রণতণনণধ মাঠ িয থায়ে (মজ্লা িয থায়ে) অবস্থান 

করয়লও িাট থনার অরগানাইয়জ্শয়নর মকান প্রণতণনণধ মায়ঠ অবস্থান কয়রন না। বালাই ব্যবস্থািনার এ প্রযুণক্ত 

মাঠ িয থায়ে কৃণষ সম্প্রসারি অণধদপ্তয়রর িাশািাণশ এ প্রকয়ের মােয়ম সম্প্রসাণরত হয়লও মূলত: িাট থনার 

অরগানাইয়জ্শয়নর ব্যবসা মপ্রায়মাট করাই অন্যতম প্রধান বয়ল িণরদশ থনকারীগয়ির কায়ছ অনুণমত হে।  

১৫। কপমটি কর্তিক রাপ্ত োইপডিংস 

 

১৫.১   

ক) স্ত

স্ত

খ)

স্ত স্ত স্ত

স্ত

শাস

ন্ত

গ) মসর্ মসক্টয়রর আওতাে “Assess the Economic and 

Environmental Impact of Irrigation by Using More Efficient 

Pumps with the Better Installation Technique” শীষ থক একটি Study 

িরামশ থক সংস্থা Waste Concern Consultants কর্তথক করায়না হে। উক্ত Study 

Report িয থায়লার্নাে মদখা যাে ময,  Study’র  মল উয়েশ্য  ণছল মসর্ কায থক্রয়ম উন্নত মসর্ িাম্প 

স্থািয়নর মােয়ম অর্ থননণতক ও িণরয়বশগত প্রভাব ণর্ণিত করা এবং মূল্যােন করা। উক্ত সমীোর কায়জ্ 

প্রাে উণনশ লে টাকা ব্যে হে। ণকন্তু ণরয়িাট থ িয থায়লার্নাে মদখা যাে ময, আসয়ল উহা একটি সাধারি 

মতামত জ্ণরি মাত্র। উক্ত জ্ণরয়ি কয়েকটি িাম্প বাজ্ায়র ণবণক্র এবং িণরর্ালনা সুণবধার উিয়র 

সংণিষ্টয়দর মতামত সংগ্রহ  করা হয়েয়ছ এবং এর ময়ে রণন িাম্প এর অবস্থা ভাল মদখায়না হয়েয়ছ। রণন 

িাম্প পূব থ মর্য়কই তুলনাকৃত  অন্যান্য িায়ম্পর মর্য়ে বাজ্ায়র ভায়লা অবস্থায়ন র্াকাে স্বাভাণবকভায়বই  

জ্ণরয়ি ভায়লা অবস্থায়ন র্াকয়ব  এটাই স্বাভাণবক। এ ধরয়ির ষ্টাণিয়ত  প্রকয়ের সু  প্রকাশ করা 

হয়লও বাস্তয়ব প্রকয়ের প্রভাব কতটা হয়েয়ছ তা ণনয়ে যয়র্ষ্ট সংশে আয়ছ। 

র্) ণিণবএসএম প্রকয়ের কনসালয়টন্টয়দর তাণলকা  ও মযাগ্যতাে তাঁরা  প্রাে সবাই  অর্ থনীণত ণকংবা ব্যবসা 

প্রশাসন/ ণশো ণবষয়ে একায়িণমক ণিগ্রীধারী। ণকন্তু তাঁরা ময সকল মসক্টয়র কাজ্ কয়রন মসগুয়লার 

অণধকাংশই কৃণষর সায়র্ সম্পৃক্ত। ময সকল ষ্টাণি করায়না হয়েয়ছ ণকংবা  ময সকল জ্ঞান/আইণিো/প্রযুণক্ত 

ণনয়ে কাজ্ করয়ছন তা অণধকাংশই  কাণরগণর  ও গয়বষিা সংণিষ্ট। ফয়ল উক্ত প্রকয়ের  িয়ে ঐ ণবষে 

সমূয়হ যর্াযর্ তদারণক করা ণকংবা মানসম্মত ণরয়িাট থ আদাে করা তাঁয়দর িয়ে সম্ভব নে। তাই তাঁরা 

সকল কায়জ্র সায়র্ আউটয়সাণস থং ণকংবা ণনয়োগ  ণকংবা ণনব থার্ন কয়রন। প্রকৃত 

িয়ে শুধু মাত্র সংয়যাগ স্থািন ও অর্ থ সংস্থান ছাড়া িয়ের সরবরাহ লাইন প্রণতষ্ঠা, বাজ্ার ও উয়িাক্তা  

সৃণষ্টয়ত তাঁয়দর দৃশ মান  সুফল মদখা যাে না । অণধকন্ত প্রকয়ের মােয়ম 

প্রযুণক্ত/জ্ঞান হস্তান্তর  সম্প্রসারি ব্যে বৃণি িাে। 
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১৫.২   

ক)

পূি থ

খ)

গ)

ন্ত

 

১৫.৩   

ক)

খ)

িয থন্ত

গ)

র্) 

ঙ)

র্)

  ছ)

ন্ত

   জ্) ন্ত

    ঝ)
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    ঞ)

 

১৫.৪   কণমটি'র সাণব থক মন্তব্য

স্ত

স্ত

স্ত

স্ত ন্ত

১৬।   কণমটি'র সুিাণরশসমূহ

ন্ত

স্ত

১ ।   ণিণসআর িয থয়বেিায়ন্ত সুিাণরশ

১৭.১ আভলাচে রকল্পটি গত ১৫-০৩-২০১৩পখি তাপরভখ্ সমাপ্ত হভলও িাস্তিায়ে  পরিীযণ ও মূল্যায়ে পিোভগ 

রকল্পটির সমাপপ্ত রপতভিদে  াওয়া যায় রকল্প সমাপপ্তর রায় গয় মাস  ভর। প পসআর এর রপত পৃষ্ঠায় 

মন্ত্রণালভয়র দাপয়ত্বরাপ্ত কম িকতিার স্বাযর ডেই। এগাখা, রকভল্পর রকৃত ব্যয় সম্পভকি প পসআর এর পিপেন্ন 

স্থাভে পেন্ন পেন্ন তথ্য  াওয়া যায়। অপধকন্তু, প পসআর এর ০৮েিং পৃষ্ঠায় রদত্ত ডটপিভল তথ্যগত অসিংগপত 

 পরলপযত হয়। েপিষ্যভত রকল্প গ্রহভণর ডযভত্র সঠিক তথ্য এিিং রপত পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালভয়র দাপয়ত্বরাপ্ত 

কম িকতিার স্বাযর সিংিপলত প পসআর পেধ িাপরত সময়সীমার মভখ্ িাস্তিায়ে  পরিীযণ ও মূল্যায়ে পিোভগ 

ডররভণর পিষভয় সিংস্থা এিিং মন্ত্রণালয় সভচষ্ট থাকা রভয়াজে। 

 


