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মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

১ - 

১ 

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকগেি িাস্তিায়গেি ক্ষেগে প্রধাে প্রধাে সমস্যা ও সুপান্ত্রিশ 

অর্ থ ছাগে ন্ত্রিলম্ব হওয়া: 

 

অর্ থ ছাড় এবং অর্ থ ব্যয় এর ব্যাপারর  প্রকল্প কর্তথপক্ষরক সব 

সময় সরেষ্ট র্াকরে হরব। অন্যান্য প্রকরল্পর ক্ষক্ষরে ক্ষেন অর্ থ 

ছাড় ও অর্ থ ব্যরয় ববলম্ব না ঘরে এবং প্রকল্প বাস্তবারন 

প্রবেবন্ধকো সৃবষ্ট না হয় ক্ষস বিরক প্রকল্প কর্তথপক্ষরক লক্ষয 

রাখরে হরব;  

টিন্ত্রপন্ত্রপ অনুসাগি ক্রয় কার্ থক্রম 

পন্ত্রিচান্ত্রলত ো হওয়া: 

 

ভববষ্যরে  গৃহীেব্য প্রকরল্পর আওোয় ক্রয় কাে থক্রম 

ের্াসমরয় পবরোলনা কররে হরব  ;  

প্রকে ব্যিস্থাপোয় দুি থলতা: 

 

টিবপবপ’র প্রস্তাববে ৭০০.০০ লক্ষ োকা মরে ক্ষকন মাে 

২৫.৬৩ লক্ষ োকা ব্যয় করর প্রকল্প সমাপ্ত ক্ষঘাষণা করা 

হরয়রছ এবং পরবেীরে ক্ষকন বৃহত্তর বববনরয়াগ প্রকল্প গ্রহণ 

করা োয়বন ক্ষস ব্যাপারর সংবিষ্ট ববভাগ ববষয়টি খবেরয় 

ক্ষিখরব। ভববষ্যরে অবভজ্ঞ ও েরর্াপযুক্ত কম থকেথারির প্রকল্প 

পবরোলরকর িাবয়ত্ব অপ থণ করা ক্ষেরে পারর ; 

ন্ত্রেয়ন্ত্রমতভাগি প্রকে িাস্তিায়ে 

কন্ত্রমটিি (ন্ত্রপআইন্ত্রস) সভা অনুন্ত্রিত ো 

হওয়া : 

 

বনয়বমেভারব প্রকরল্পর বাস্তবায়ন কবমটি (বপআইবস)  এর 

সভা আরয়াজরনর উরযাগ গ্রহণ কররে হরব ;  

অন্ত্রিট সম্পন্ন ো  হওয়া: 

 
প্রকেটিি অন্ত্রিট  র্র্ান্ত্রশঘ্র সম্পন্ন কিগত হগি;  
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Preparatory Activities to Develop and Implement Enabling Open 

Government Prject (EOGP) (কান্ত্রিেিী সহায়তা প্রকে)

১।  প্রকগেি োম Preparatory Activities to Develop and 

Implement Enabling Open Government 

Prject (EOGP) (কান্ত্রিেিী সহায়তা প্রকে)  

২  

৩  

৪   

 

৫ স্ত   

 স্ত

 

ন্ত ন্ত

 

 

৬।   প্রকে সাহাগেি উৎস ও ধিণ  :  আইন্ত্রিএ ( ন্ত্রিশ্ব ব্যাাংক), অনুদাে/ঋণ 

 

৭। স্ত

PCR 
স্ত

                                                                                                                        (লে টাকায়) 

 
  স্ত  

 স্ত   স্ত  

(a) Revenue Component 
1. Salary of 

Support Staff 

2. Allowances 

3. Travel Cost 

4. Printing 

Reports & 

Communication 
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   স্ত  
 স্ত   স্ত  

5. Regional Study 

Visit 

6. Workshops, 

Training/Seminar & 

Conference 

7. Consultancy 

a) International  

b) National 

8. Surveys 

9. Vehicle Hiring  

10. Others 

Administrative & 

Supports Cost 

 (b) Capital Component 

1.Office Equipment 

 

 

 

 

 

 

Photocopi

er-2, ICT 

equipment 

Photocopier-

1, ICT 

equipment 

Color 

Printer-01, 

Projector-01, 

Scanner-2, 

Offline UPS-

04 

2. Office Furniture 

 Total  

 

৮ স্ত

৯।   প্রকগেি সমান্ত্রপ্ত মূল্যায়ে পদ্ধন্ত্রত  

 আগলাচয প্রকগেি মূল্যায়ে প্রন্ত্রতগিদেটি প্রণয়গে ন্ত্রেম্নন্ত্রলন্ত্রিত ন্ত্রিষয়/পদ্ধন্ত্রত অনুসৃত হগয়গছেঃ 

  প্রকগেি টিন্ত্রপন্ত্রপ পর্ থাগলাচো; 

 মিণালয় কর্তথক ক্ষপ্রন্ত্রিত প্রকগেি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রত পর্ থাগলাচো; 

 মিণালয় কর্তথক ক্ষপ্রন্ত্রিত প্রকগেি 'প্রকে সমান্ত্রপ্ত প্রন্ত্রতগিদে' এি তথ্য পর্ থাগলাচো; 

 প্রকগেি ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যান্ত্রদ পর্ থাগলাচো; 

 প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রিগত সাংন্ত্রিষ্ট কম থকতথাগদি সাগর্ আগলাচো। 

 

১০.     

ে

Enabling Open 

Governmnet স্ত ে
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১১। 

এি মাধ্যগম েতুে প্রকে গ্রহণ কিাি লগেয  ন্ত্রেগম্নাক্ত উগেশ্য 

ন্ত্রেধ থািণ কিা হগয়গছ:

 

 স্ত

 

১২।  

স্ত

স্ত ে

১৩।  

স্ত ক্ষ
স্ত

স্ত ক্ষ
স্ত স্ত

        

লে লে ত
ত লে

১৪। 

জোি ক্ষমাৰ েজরুল ইসলাম, অন্ত্রতন্ত্রিক্ত সন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েত ১৭.১১.২০১১ তান্ত্রিি হগত প্রকে সমাপ্ত পর্ থন্ত এ 

প্রকগেি প্রকে পন্ত্রিচালগকি দান্ত্রয়ত্ব পালে কগিে।  

 

১৫।  ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যান্ত্রদ: 

 অে প্রকগেি আওতায় ক্ষসিা ক্রগয়ি ক্ষেগে স্থােীয় পিমশ থক িাগত ১৬.৪৩ লে টাকা ব্যয় কিা হগয়গছ। এছাোও ৫.২৭ 

লে টাকা ব্যগয় একটি ফগটাকন্ত্রপয়াি, একটি কালাি ন্ত্রপ্রন্টাি, একটি প্রগজক্টি, দু’টি স্ক্র্যাোি ও চািটি ইউন্ত্রপএস ক্রয় 

কিা হগয়গছ র্া ক্রয় সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রধ প্রন্ত্রতপালে কগি সম্পন্ন কিা হগয়গছ মগম থ অিন্ত্রহত কিা হগয়গছ।   

 

১৬|   

ে

এি মাধ্যগম েতুে প্রকে গ্রহণ 

কিত: ন্ত্রেগম্নাক্ত উগেশ্য অজথে:

 

 স্ত

ে

 

৭

১৭.১ অর্ থ ছাগে ন্ত্রিলম্ব হওয়া: 

প্রকেটি অগক্টািি, ২০১২ ক্ষত শুরু হগলও দাতা সাংস্থা কর্তথক েত ৩১ মাচ থ, ২০১৩ তান্ত্রিগি প্রর্ম ন্ত্রকন্ত্রস্ত ন্ত্রহগসগি ৮০.০০ 

লে টাকা ছাে কগি। দীর্ থ ০৬ মাস অন্ত্রতিান্ত্রহত হওয়াি পি অর্ থ ছাে হওয়ায় প্রকগেি  আওতায় অর্ থ ব্যগয় ন্ত্রিলম্ব র্গট 
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র্া প্রকে িাস্তিাগে প্রন্ত্রতিন্ধকতা সৃন্ত্রষ্ট কগি;  

১৭.২ টিন্ত্রপন্ত্রপ অনুসাগি ক্রয় কার্ থক্রম পন্ত্রিচান্ত্রলত ো হওয়া: 

অে প্রকগেি আওতায় ০৫টি প্যাগকগজি অধীে পণ্য ক্রয়, ১৭টি প্যাগকগজি অধীে ক্ষসিা ক্রগয়ি সাংস্থাে র্াকগলও প্রকে 

ক্ষময়াগদ ক্ষিশীিভাে ক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্ন কিা হয়ন্ত্রে। ফগল প্রকগেি আন্ত্রর্ থক ব্যগয়ি অগ্রেন্ত্রত কম হগয়গছ;  

১৭.৩ প্রকে ব্যিস্থাপোয় দুি থলতা: 

অে প্রকগেি আওতায় ১ম ন্ত্রকন্ত্রস্তগত ৮০.০০ লে টাকা ছাো কিা হগলও প্রকে সমান্ত্রপ্ত পর্ থন্ত ব্যয় কিা হগয়গছ মাে 

২৫.৬৩ লে টাকা। এছাোও, অে টিএ প্রকগেি আওতায় পিিতীগত বৃহিি ন্ত্রিন্ত্রেগয়াে প্রকে গ্রহগণি কর্া র্াকগলও 

পিিতীগত তা গ্রহণ কিা সম্ভি হয়ন্ত্রে। এ ক্ষেগে প্রকগেি উগেশ্য র্র্ার্র্ভাগি অন্ত্রজথত হয়ন্ত্রে।   

১৭.৪ ন্ত্রেয়ন্ত্রমতভাগি প্রকে িাস্তিায়ে কন্ত্রমটিি (ন্ত্রপআইন্ত্রস) সভা অনুন্ত্রিত ো হওয়া : 

অে প্রকগেি টিন্ত্রপন্ত্রপ অনুসাগি প্রন্ত্রতমাগস ০১ িাি িা প্রগয়াজে অনুসাগি ন্ত্রেয়ন্ত্রমতভাগি ন্ত্রপআইন্ত্রস কন্ত্রমটিি সভা 

আগয়াজগেি কর্া র্াকগলও প্রকে িাস্তিায়ে ক্ষময়াগদ তা কিা হয়ন্ত্রে;  

১৭.৫  অন্ত্রিট সম্পন্ন ো  হওয়া: 

ন্ত্রপন্ত্রসআি এি তথ্য পর্ থাগলাচোয় ক্ষদিা র্ায় ক্ষর্, অে প্রকগেি  ক্ষকাে অন্ত্রিট সম্পন্ন  কিা হয়ন্ত্রে। প্রকগেি অর্ থ ব্যগয়ি 

স্বচ্ছতাি স্বাগর্ থ দ্রুত অন্ত্রিট সম্পন্ন কিগত হগি।  

১৮।   

১৮.১ অর্ থ ছাড় এবং অর্ থ ব্যয় এর ব্যাপারর  প্রকল্প কর্তথপক্ষরক সব সময় সরেষ্ট র্াকরে হরব। অন্যান্য প্রকরল্পর ক্ষক্ষরে ক্ষেন   

অর্ থ ছাড় ও অর্ থ ব্যরয় ববলম্ব না ঘরে  এবং  প্রকল্প বাস্তবারন প্রবেবন্ধকো সৃবষ্ট  না হয় ক্ষস বিরক প্রকল্প কর্তথপক্ষরক লক্ষয 

রাখরে হরব (অনু: ১৭.১);  

১৮.২ ভববষ্যরে  গৃহীেব্য প্রকরল্পর আওোয় ক্রয় কাে থক্রম ের্াসমরয় পবরোলনা কররে হরব (অনু: ১৭.২) ;  

১৮.৩ টিবপবপ’র প্রস্তাববে ৭০০.০০ লক্ষ োকা মরে ক্ষকন মাে ২৫.৬৩ লক্ষ োকা ব্যয় করর প্রকল্প সমাপ্ত ক্ষঘাষণা করা হরয়রছ 

এবং পরবেীরে ক্ষকন বৃহত্তর বববনরয়াগ প্রকল্প গ্রহণ করা োয়বন ক্ষস ব্যাপারর সংবিষ্ট ববভাগ ববষয়টি খবেরয় ক্ষিখরব। 

ভববষ্যরে অবভজ্ঞ ও েরর্াপযুক্ত কম থকেথারির প্রকল্প পবরোলরকর িাবয়ত্ব অপ থণ করা ক্ষেরে পারর  (অনু: ১৭.৩); 

১৮.৪ বনয়বমেভারব প্রকরল্পর বাস্তবায়ন কবমটি (বপআইবস)  এর সভা আরয়াজরনর উরযাগ গ্রহণ কররে হরব (অনু: ১৭.৪);  

১৮.৫ প্রকেটিি অন্ত্রিট  র্র্ান্ত্রশঘ্র সম্পন্ন কিগত হগি (অনু: ১৭.৫); এিাং  
১৮.৫ উপর্য থক্ত সুপান্ত্রিশ/মতামত অনুর্ায়ী (অনুগচ্ছদ ১৭.১ ক্ষর্গক ১৭.৫ পর্ থন্ত) গৃহীত ব্যিস্থা সম্পগকথ আোমী ০১ (এক) মাগসি 

মগধ্য িাস্তিায়ে পন্ত্রিন্ত্রিেণ ও মূল্যায়ে ন্ত্রিভাে-ক্ষক অিন্ত্রহত কিগত হগি। 

 


