
410 

 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয অওতায় ২০১৩-১৪ থ থফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন 

প্রডতরফদরনয ওয ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ডবডিক ায-ংরে 

 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ডফবারগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মেডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থডনম্ন -

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থডনম্ন -

রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো 

ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

০১ - ০১ - - - - ০১ ১৪.৩৬ 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা  :  ০১  

২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণ  :  প্রকেটি নুরভাডদত মভয়ারদয ভরে ফাস্তফাডয়ত রয়রছ। 

৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:  

 

ভস্যা সুাডয 

৩.১ দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ধধদপ্তরয  োরযন োরোর্ য টু দো 

আভপ্লেরভন্ট জেনোরযন জরোগ্রোভ পয দ্যো পুওরযস্ট (১ভ 

ংরোধধত) রকরেয নধথ ত্রমূ মথোমথবোরফ ংযক্ষণ 

কযো েধন। 

৩.১ দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ধধদপ্তরয োরযন োরোর্ য টু দো 

আভপ্লেরভন্ট জেনোরযন জরোগ্রোভ পয দ্যো পুওরযস্ট                

(১ভ ংরোধধত ) রকরেয ংধিষ্ট কর নধথত্র 

মথোমথবোরফ ংযক্ষণ কযরত রফ। 
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ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট (১ভ ংরোধধত) ীল যক 

ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 (ভাপ্তঃ  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকরেয নাভ : ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট  

(১ভ ংরোধধত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণারয় 

৩। প্রাডনক ভন্ত্রণারয়               : দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণারয় 

৪। রকে এরোকো : ভগ্র ফোংরোরদ 

 
৫। প্রকরেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়:                                                                                       

                                                                                                                            (রে টাকায়) 

নুরভাডদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত           

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুরভাডদত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত  ভয় 

 (মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

মূর 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

ফ থরল 

ংরাডধত 

(১ভ) মভাট 

টাকা প্রঃ াঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬৬০.৪১ 

 

৩৭.৩৭ 

 

৩৬২৩.০৪ 

৪৬৯৩.৪২ 

 

৮৭.৩৭ 

 

৪৬০৬.০৫ 

৪১৮৬.২০ 

 

৫০.৬১ 

 

৪১৩৫.৫৯ 

১৫ েোনুেোধয 

২০১১  

রত  

৩১ ধিরম্বয 

২০১৩ ম যন্ত 

১৫ েোনুেোধয 

২০১১  

রত 

 ৩০ জুন 

২০১৪ ম যন্ত 

১৫ েোনুেোধয 

২০১১  

রত  

৩০ জুন ২০১৪ 

ম যন্ত 

- - 

 

 

৬। প্রকরেয থ থায়নঃ  

প্রকেটি ডেওডফ ও ধফশ্ব ব্যোংক  এয  থ থায়রন ফাস্তফাডয়ত রয়রছ।  রকেটিয জভোর্ নুরভোধদত ব্যে ৪,৬৯৩.৪২ রক্ষ র্োকো। এয 

ভরে ডেওডফ ৮৭.৩৭ রে টাকা ও প্রকে াায্য ৪৬০৬.০৫ রে টাকা। 

৭। কারেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন (ধধঅয নুমোেী এফং অযটিধধ জভোতোরফক):     ধযধষ্ট-‘ক’ 

৮। কাে ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ   

প্রকরেয ভোধপ্ত রধতরফদন (PCR), রযেধভন ধযদ যন ও ংধি ষ্ট কভ যকতযো জদয োরথ অররোচনো করয েোনো মোে , ংরোধধত 

টিধধ’য রক্ষযভোত্রো নুমোেী কর কোে ভোপ্ত রেরে ।  

৯। প্রকরেয টভূডভ, উরেশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ 

৯.১। প্রকে গ্ররণয টভূডভঃ ফোংরোরদরয ধত দধযদ্র েনরগোষ্ঠীয ভরে নদীবোঙ্গন , চযোঞ্চর, উকূরফতী ও ভ ঙ্গোীধিত এরোকোে 

জভৌসুভী জফকোযত্ব/দোধযরদ্রযয ংখ্যো ফ যোধধক। এ কর এরোকোয দধযদ্র েনরগোষ্ঠী োধোযণত রটোফয  রত ধিরম্বয ম যন্ত 

০৩(ধতন) ভো এফং ভোচ য রত এধরর ম যন্ত ০২(দুআ) ভো ফ যরভোর্ ০৫ (াঁচ) ভো ভে রোে কভ যীন  থোরক। কভ যীন থোকোে 

তোরদয ক্রেক্ষভতো হ্রো োে। পরর এ ভে তোরদয থ যোোরয /নোোরয ধদন কোর্োরত ে। এ ফ দধযদ্র েনরগোষ্ঠীয একটি ং 

যকোয কর্তযক গৃীত োভোধেক ধনযোত্তো জফষ্টনী মথো - Cash for Work, Food for Work, Test Relief, VGF, VGD, 

আতযোধদয ভোেরভ সুধফধো জরে থোরক। এ েোিো ধফধবন্ন যকোধয ও জফযকোধয রধতষ্ঠোন কর্তযক রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ গ্ররণয ভোেরভ 
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রনরক অত্মকভ যংস্থোরনয সুরমোগ জরে থোরক। ধকন্তু জম ফ দধযদ্র ে নগণ একর কভ যসূধচয জকোনর্োরতআ ন্ত র্ভ যক্ত রত োরয নো 

তোযো উধিধিত ভোমূর জকোন উোেযন কযরত োরয নো  ধফধোে এ ফ সুধফধো ফধঞ্চত গ্রোভী ণ দধযদ্র জফকোয েনগরণয েন্য দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয অওতোে যোেস্ব িোরত  “ধতদধযদ্ররদয েন্য কভ যংস্থোন কভ যসূধচ ” ধরযোনোরভ কোরেয ধফধনভরে 

ভজুধয রদোন কোম যক্রভ ফোস্তফোেনোধীন অরে। ধতদধযদ্ররদয েন্য কভ যংস্থোন কভ যসূধচ অযও পরবোরফ ফোস্তফোেরনয েন্য  এফং 

কভ থসূডি ডযিারনায় ডফদ্যভান তদাযডক, ডযফীেণ ও ডযরাটি থং ব্যফস্থা মোযদায কযায েন্য  ধেওধফ ও ধফশ্ব ব্যোংরকয থ যোেরন 

“ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট ” ীল যক কোধযগধয োেতো রকেটি গ্রণ  কযো 

রেরে। 

৯.২। প্রকরেয উরেশ্যঃ    

(ক) ধতদধযদ্ররদয েন্য কভ যংস্থোন কভ যসূধচ সুষ্ঠু ফোস্তফোেরনয েন্য ভোঠ ম যোরে তদাযডক বৃধি, ধযরোটি যং ও ভধন র্ধযং 

ধক্তোরীকযণ; 

(ি) উকোযরবোগী ধনফ যোচন এফং জফো রদোরনয ক্ষভতো উন্নেরনয ররক্ষয ধফধবন্ন ম যোরে (জকন্দ্রীে, জেরো, উরেরো আউধনেন) 

আধেধধ ংধিষ্ট কর জস্টকরোল্ডোযরদয (ধঅআধ রধতধনধধ) রধক্ষণ রদোন; 

(গ) EGPP এয অওতোে কর কভ যকোরেয গুনগতভোন ধনধিত কযো; 

(ঘ) ধফদ্যভোন োভোধেক ধনযোত্তো জফষ্টনীয ধযধবউ কযো ;  

(চ) োভোধেক ধনযোত্তো জফষ্টনীয ধফদ্যভোন ব্যফস্থোনো কোঠোরভো ধক্তোরীকযণ; এফং 

(ে) েরফোে, স্বচ্ছ এফং উদ্ভোফনীমূরক জআরভন্ট ধরস্টভ উন্নেন। 

 

৯.৩। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ   

(ক) “ধত দধযদ্ররদয েন্য কভ যংস্থোন কভ যসূধচ” এয ভধনর্ধযং ও ধযরোটি যং জেোযদোযকযণ; 

(ি) ৩৩৪ েন ধপল্ড সুোযবোআেোয, ১৪ েন োরোটি যং স্টোপ, ৫ েন ধফরলজ্ঞ, ৪ েন গোধিচোরক, ১টি জেধনং পোভ য ও ১টি 

এভঅআএ পোভ য ধনরেোগ; 

(গ) ৩৩৪টি জভোর্য োআরকর, ১টি েী, ১টি িোফর জকধফন ধক-অ এফং ২টি ভোআরক্রোফো ক্রে; এফং 

(ঘ) ধফধবন্ন ম যোরে আধেধধ ংধিষ্ট জস্টকরোল্ডোযরদযরক রধক্ষণ রদোন।  
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১০। রকরেয নুরভোদন ও ংরো ধনঃ  অররোচয রকেটি ১৪/০৭/২০১০ তোধযরি নুধষ্ঠত ধআধ বোয ধিোন্ত নুমোেী ভোননীে 

ধযকেনো ভন্ত্রী কর্তযক ০৩/০১/২০১১ তোধযরি নুরভোধদত ে এফং ১ভ ংরোধধত টিধধ ১৩/০৯/২০১২ তোধযরি ভোননীে 

ধযকেনো ভন্ত্রী কর্তযক নুরভোধদত ে। 

 

১১। ংরোধধত এধিধ ফযোদ্দ (ধধঅয নুমোেী) 

(রে টাকায়) 

থ থ ফছয ংরাডধত এডডড ফযাে টাকা  

ফমুডক্ত 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১০-২০১১ ৫৯৯.০০ ৫.০০ ৫৯৪.০০ ৫৯৯.০০ ১৫.৩০ ৫.০০ ১০.৩০ 

২০১১-২০১২ ১২১৩.০০ ১৩.০০ ১২০০.০০ ১২১৩.০০ ১২৫৬.৭২ ১০.৬৪ ১২৪৬.০৮ 

২০১২-২০১৩ ১৬৪০.০০ ৪০.০০ ১৬০০.০০ ১৬৪০.০০ ১১৪৮.৪৬ ১২.৮২ ১১৩৫.৬৪ 

২০১৩-২০১৪ ১৯৫৯.০০ ৫৯.০০ ১৯০০.০০ ১৯৫৯.০০ ১৭৬৫.৭২ ২২.১৫ ১৭৪৩.৫৭ 

জভোর্ = ৫৪১১.০০ ১১৭.০০ ৫২৯৪.০০ ৫৪১১.০০ ৪১৮৬.২০ ৫০.৬১ ৪১৩৫.৫৯ 

 

১২।   মূল্যায়ন িডত ( Methodology):  প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনরম্নাক্ত িডত নুযণ কযা রয়রছঃ 

 নুরভোধদত প্রকে ছক ম থাররািনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররািনা; 

 ডডঅয ম থাররািনা; 

 spec বায কাম থডফফযণী ম থাররািনা; 

 কারেয ফাস্তফ গ্রগডত মািাআ এফং তথ্য ংগ্ররয েন্য জযেডভন ডযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররািনা। 

 

১৩। প্রকে ডযিারক ম্পডকথত তথ্যঃ   

ক্র: নং প্রকে ডযিাররকয নাভ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন মভয়াদকার 

১ েনোফ ফোসুরদফ অচোম য 

যুগ্ম-ধচফ ও রকে ধযচোরক 

পূণ যকোরীন ১৫/০১/২০১১ রত ১৪/১২/২০১১ 

২ েনাফ মভাঃ অব্দুর কুদ্দুছ 

ডতডযক্ত ডিফ ও প্রকে ডযিারক 

পূণ থকারীন ১৪/১২/২০১১ রত ভোধপ্তকোর ম যন্ত। 

 

১৪। োধোযণ ম যরফক্ষণঃ  

১৪.১। প্রকরেয কাম থক্রভ ফাস্তফায়নঃ  

প্রকরেয কাম থক্রভ রযেডভন ডযদ থরনয েন্য ২০/০৮/২০১৫ তাডযরখ প্রকে কাম থারয় দুরম থাগ ব্যফস্থানা ডধদপ্তয 

ডযদ থন কযা য়। ডযদ থন কারর প্রকে ংডিষ্ট কভ থকতথাবৃন্দ উডস্থত মথরক কাডযগযী ায়তা ীল থক প্রকেটিয 

ডফডবন্ন ডদক ফণ থনা করযন।  

১৪.২। ডপল্ড সুাযবাআোয ডনরয়াগঃ 

“ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট” ীল থক প্রকরে  ৩৩৪ েন ডপল্ড 

সুাযবাআেয ডনরয়াগ কযা য়। সুাযবাআোয ডনরয়ারগয পরর ডতদডযদ্ররদয কভ থংস্থান কভ থসূডিয ফাস্তফায়ন 

তদাযডক, ভডনটডযং এফং ডযরাটি থং ব্যফস্থা উন্নত রয়রছ ।  
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রকরেয অওতোে ধপল্ড সুোযবোআেোযরদয রধক্ষণ 

 

১৪.৩। রডেণঃ  

রকে ংধিষ্ট ক ভ যকতযোরদয ধনকর্ রত েোনো মোে জম , রকেটিয অওতোে জদরয ৫০টি জেরোয আউধনে ন ম যোরে কর 

জস্টকরোল্ডোয এফং ডপল্ড সুোযবোআেোযরদয েন্য রধক্ষণ জরোগ্রোভ ধযচোধরত রেরে।  এেোিোও জকন্দ্রীয় এফং জেরো  

ম যোরে  কভ যোরো ও জধভনোয  অরয়ােন কযা রয়রছ। প্রকরে ১টি রধক্ষণ যোভ যকোযী র ডতষ্ঠান ডনরয়াগ কযা রয়রছ। 

উক্ত  রডতষ্ঠান, দুআটি TOT course এয ভাধরভ ৫০ েন রধক্ষকমক উরেরো ও আউধন য়ন ম যো ময় রধক্ষণ প্রদান 

করযরছ। এছাড়াও উক্ত  রডতষ্ঠান রধক্ষণ ভধিউর, ম্যোনুেোর, রধক্ষক ধনরদ যধকো  কর উকযণ রস্তুত করয ভোঠ  

ম যোরে ডফতযণ করয। প্রকরেয অওতায় দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণারয় এফং প্রকে ডযিাররকয দপ্তয এয ১২ েন 

কভ থকতথায েভতা বৃডিয েন্য রকেটিয বফমদডক রডেরণয ব্যফস্থো কযো ে।  

১৪.৪। এভ অআ এ উন্নয়নঃ 

ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট প্রকরেয  ভােমভ একটি এভ অআ এ 

ডাটারফআে রনয়ন কযা রয়রছ। ভাঠ ম যোরে উকাযরবাগীরদয তাডরকা এভ অআ এ ডাটারফআরে ধরধফি কযো রেরে। 

এরত ভাঠ ম যোরে উকাযরবাগীরদয তাডরকা, উকাযরবাগীরদয াডেযায তথ্য, প্রকরেয তাডরকা, উকাযরবাগীরদয 

ভজুযী  মাফতীয় তথ্যোধদ ংযক্ষণ কযো মোে। তোেোিো ভোঠ ম যোে রত ধযরোর্ য / ধযর্োন য ংগ্ররয কোে উক্ত এভ অআ 

এ দ্বাযা সুষ্ঠুবারফ ম্পন্ন কযা মায়। 

১৪.৫। মরভন্ট ডরস্টভঃ  

প্রকরে মভাফাআর মপারনয ভোেরভ একটি মরভন্ট ডরস্টভ োআরর্ প্রকে অকারয গ্রণ কযা য় মায ভোেরভ 

উকাযরবাগীরদয প্রডতডদরনয াডেযা মভাফাআর মপারনয ভোেরভ ভজুযী প্রদান কযা য়।  

 

১৪.৬। স্ানীয় যোভ যকঃ 

প্রকরে এভ অআ এ ও প্রডেণ রদোরনয েন্য স্ানীয় যোভ যক ধনরেোগ কযো ে। মো য ভােরভ একটি এভ অআ এ 

ডাটারফআে রণয়ন এফং  ভাঠ ম যোময় েভতা বৃধিয েন্য প্রডেণ রদোন কযো ে। 

১৪.৭ । ম্পদ ংগ্রঃ 

রকরেয অওতোে ধনম্নধরধিত মোনফোন, মন্ত্রোধত এফং অফোফত্র ংগ্র কযো ে।  
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          (রক্ষ র্োকোে) 

ক্র: নং ংরগয নাভ ংখ্যো ব্যে 

১ কডম্পউটায মন্ত্রাডত (ডপ্রন্টায, আউডএ) ৩৪৭ টি ২৪০.৯৬ 

২ মভাটয াআরকর ৩৩৪ টি ৩৯৮.৯৩ 

৩ মানফান (১টি েী, ২টি ভাআরক্রাফা, ১টি ডকঅ) ০৪ টি ১৫২.৭২ 

৪ অফাফে (মড ডপ) জথোক ৫.১১ 

৫ আন্টাযরনট ভরডভ মন ড্রোআব ৩৪৭ টি ১৯.১৭ 

৬ াব থায (ল্যান ও আন্টাযরনট ংরমাগ) ০১ টি ১.২০ 

৭ এভ অআ এ াড থওয়ায জথোক ৪৫.৮৪ 

৮ পরটাকডয়ায ০১ টি ১.৪৪ 

৯ পযাক্স মভডন ০৪ টি ১.১৯ 

১০ স্ক্যানায ০২ টি ০.৩৮ 

১১ এরডডড প্ররেক্টয  ০১ টি ১.৬৯ 

১২ ডডডেটার কযারভযা  ০২ টি ০.৬৭ 

 

 
১৫। প্রকরেয  উরেশ্য েথন (ডডঅয মভাতারফক):   

 

নুরভাডদত ডেথত 

ধতদধযদ্ররদয েন্য কভ যংস্থোন কভ যসূধচ সুষ্ঠু  

ফোস্তফোেরনয েন্য ভোঠ ম যোরে তদাযডক বৃধি, 

ধযরোটি যং ও ভধনটিধযং ধক্তোরীকযণ; 

 

আধেধধ কাম থক্রভ সুষ্ঠুবারফ ম যরফক্ষণ, তত্ত্বোফধোন ও ধযরোটি যং 

ধক্তোরীকযরণয  েন্য   অররািয টি এ প্রকরেয অওতায় ভাঠ 

ম যোময় ৩৩৪টি উরেরায় ৩৩৪ েন ডপল্ড সুাযবাআোয 

ডনরয়াগ কযা য়। এছাড়া তারদয কররক ১টি করয কডম্পউটায 

এফং ১টি করয ভটযাআরকর প্রদান কযা য়।  ধপল্ড 

সুোযবোআেোযগরণয তত্ত্বোফধোরন আধেধ কভ যসূচীয ম যরফক্ষণ, 

তদোযধক ও ফোস্তফোেন রধক্রেোয কোে এফং ধযরোর্ য / ধযর্োন য 

ংগ্ররয ভোন জেোযদোয ও উন্নত কযো রেরে।  

উকোযরবোগী ধনফ যোচ ন এফং জফো রদোরনয ক্ষভতো 

উন্নেরনয ররক্ষয ধফধবন্ন ম যোরে জকন্দ্রীে , জেরো, 

উরেরো আউধনেন আধেধধ ংধিষ্ট কর 

জস্টকরোল্ডোযরদয (ধঅআধ রধতধনধধ ) রধক্ষণ 

রদোন; 

 

৫০ জেরোয আউধন েন ম যোরে কর জস্টকরোল্ডোয এফং ডপল্ড 

সুোযবোআেোযরদয েন্য রধক্ষণ জরোগ্রো ভ ধযচোধরত রেরে । 

এেোিোও জকন্দ্রী য় এফং জেরো  ম যোরে কভ যোরো ও জধভনোয , 

কযা রয়রছ। একটি রধক্ষণ যোভ যকোযী র ডতষ্ঠান ডনরয়াগ 

কযা রয়রছ। উক্ত  রডতষ্ঠান, দুআটি TOT course এয ভাধরভ 

৫০ েন রধক্ষকমক উরেরো ও আউধন য়ন ম যো ময় রধক্ষণ 

ডদরয়রছ। এছাড়াও উক্ত  রডতষ্ঠান রধক্ষণ ভধিউর , ম্যোনুেোর, 

রধক্ষক ধনরদ যধকো  কর উকযণ রস্তুত করয ভোঠ ম যোরে 

ডফতযণ করয। 

EGPP এয অওতোে কর কভ যকোরেয গুনগতভোন 

ধনধিত কযো; 

 

আধেধধ কাম থক্রভ সুষ্ঠুবারফ ম যরফক্ষণ, তত্ত্বোফধোন ও ধযরোটি যং 

ধক্তোরীকযরণয  েন্য  ভাঠ  ম যোময় ৩৩৪ েন ডপল্ড 

সুাযবাআেয ডনরয়াগ কযা য়। তাছাড়া তারদয কররক 

আধেধধ এয সুাযডবন ও ভডনটডযং এয গুণগত ভোন 

ধনধিত কযো য েন্য ভটযাআরকর, কডম্পউটায, আন্টাযরনট 

ভরডভ এফং মন ড্রোআব প্রদান কযা য়। 
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নুরভাডদত ডেথত 

ধফদ্যভোন োভোধেক ধনযোত্তো জফষ্টনীয ধযধবউ কযো  

 

আধেধধ যকোরযয  বৃত্তভ এফং পর ধনযোত্তো জফষ্টনী 

কভ যসূধচয একটি। জদর ধফদ্যভোন ন্যোন্য ধনযোত্তো জফষ্টনী 

কভ যসূধচয তুরনোে আধেধধ এয সুধফধোরবোগী ধনফ যোচন , রকে 

ধনফ যোচন, ফোস্তফোেন িধত , উন্নত ম যরফক্ষণ ও তদোযধক এফং 

োভধগ্রক জরভন্ট ধরস্টভ পৃথক  ব্যোংক একোউরন্টয ভো েরভ 

সুধফধোরবোগীরদয মুজুযী ডনডিতকযণ ংক্রান্ত ডফলয় 

কভ থসূিীটিরক স্বচ্ছ, েফোফধদধমূরক ও পরবোরফ  ফোস্তফোধেত 

রত োোয্য করযরে। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয 

অওতোে ৫টি োভোধেক ধনযোত্তো কভ যসূচী ফোস্তফোধেত অরে। 

এফ কভ যসূচীয ভরে ধত দধযদ্ররদয কভ যংস্থোন, কভ যসূচী, 

কোধফিো, টিঅয, ধেঅয ও ধবধেএপ কভ যসূচী এয অওতোে  

২০১২-১৩ থ য ফেরয ৫৪০০ জকোটি র্োকোয ধধক ফযোদ্দ রদোন 

কযো রেরে। IFPRI এয েধয জভোতোরফক ন্যোন্য কভ যসূচীয 

তুরনোে আধেধধয জআরভন্ট ধরস্টভ ধধকতয স্বচ্ছ এফং 

নোন্য কভ যসূচীয তুরনোে এ কভ য সূচীয অওতোে সুধফধোরবোগীয 

ংখ্যো ধধক।  

েরফোে, স্বচ্ছ এফং উদ্ভোফ নীমূরক জআরভন্ট  

ধরস্টভ উন্নেন 

প্রকরে মভাফাআর মপারনয ভোেরভ একটি মরভন্ট ডরস্টভ 

োআরর্ প্রকে অকারয গ্রণ কযা য়। মায ভোেরভ 

উকাযরবাগীরদয প্রডতডদরনয াডেযা মভাফাআর মপারনয 

ভোেরভ ভজুযী প্রদান কযা য়।  

 

 

    দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রনারয় কর্তথক ফাস্তফাডয়ত ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা 

পুওরযস্ট (১ভ ংরোধধত) ীল যক রকরেয নধথরত্রয ধচত্র 

 

১৬। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ   
 

১৬.১ দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ধধদপ্তরয   ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট              

(১ভ ংরোধধত) রকরেয নধথত্রমূ মথোমথবোরফ ংযক্ষণ কযো েধন। রকে ংধিষ্ট কভ যকতযোগরণয ধনকর্ রত 

রোপ্ত তরথ্য েোনো জগরে জম , ফতযভোরন ধধদপ্তরয উিযমুিী ম্প্রোযরণয কোম যক্রভ এয কোে ব্যোত অরে মো ম্পন্ন 

রর রকরেয নধথত্রমূ মথোমথবোরফ ংযক্ষণ কযো রফ; 
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১৬.২ ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট (১ভ ংরোধধত ) ীল যক রকরেয 

অওতোে NCS4-date June 28, 2012 (Hiring event management firm), GD14 Date: April 23, 2012 

(Interior decoration (partition, ceiling etc)), GD15- Date: January 16, 2012 (Procurement of air cooler 

and pedestal fan) ীল যক Contract এয ধফলরে ধফশ্বব্যোংক Mis-procurement ফরর ধবরমোগ করযরে; 

১৬.৩ রকে ংধিষ্ট কভ যকতযো েোধনরেরেন জম, রকরেয External Audit ম্পন্ন রেরে ধকন্তু External Audit এয কধ 

রদ যন কযরত োরযধন; এফং 

১৬.৪ রকরেয ধধঅয এ রকে ধযচোরক ংক্রোন্ত তরথ্য ত্রুটি-ধফচ্যযধত ধযরধক্ষত ে । নুরভোধদত অযটিধধজত  ১৪ 

েন কভ যচোযী ৪ েন ড্রোআবোয এফং ৩৩৪ েন ধপল্ড সুোযবোআেোয  জভোর্ ৩৫২ েরনয জফতন ফোফদ ১৫৫৭.১২ রক্ষ 

র্োকো ংস্থোন অরে ধকন্তু ধধঅয এয নুরচ্ছদ ৫ এ অযএটিধধ ’য করম্পোরনন্টধবধত্তক গ্রগধত ংক্রোন্ত েরক 

রকরেয ৩৫২ েন কভ যচোযীয জফতন ফোফদ ফযোদ্দ ১৫৫৭.১২ রক্ষ র্োকো রদ যন কযো রেরে।  এেোিো ধ ধঅয এয 

কর নুরচ্ছদ (Descriptive Report ং) পূযণ কযো েধন। 

 

১৭। সুাডযঃ  

১৭.১ দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ধধদপ্তরয ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট                  

(১ভ ংরোধধত) রকজেয ংধিষ্ট কর নধথত্র মথোমথবোরফ ংযক্ষণ কযরত রফ;  

১৭.২ ারযন ারাট থ টু দা আভপ্লয়রভন্ট মেনারযন মপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুওরযস্ট (১ভ ংরোধধত ) রকরেয অওতোে 

NCS4-date June 28, 2012 (Hiring event management firm), GD14 Date: April 23, 2012 (Interior 

decoration (partition, ceiling etc)), GD15- Date: January 16, 2012 (Procurement of air cooler and 

pedestal fan) ীল যক Contract এয ধফলরে ধফশ্বব্যোংক অনীত Mis procurement ধবরমোরগয ধফলরে দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরে কর্তযক ধক ব্যফস্থো গ্রণ কযো রেরে এ ধফলরে অআএভআধি জক ফধত কযরত রফ;  

১৭.৩ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit রধতরফদন এয কধ অআএভআ ধফবোরগ জরযণ কযরত রফ; এফং 

১৭.৪ বধফষ্যরত ফোস্তফোেনকোযী ংস্থোরক ধনর্ভ যর তথ্য ম্বধরত ধধঅয জরযরণ রচষ্ট থোকো য ধফলরে ভন্ত্রণোরে কর্তযক 

ররেোেনীে ধনরদ যনো রদোন কযরত রফ।  
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ডযডষ্ট “ক” 

 

 (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 
ংরগয নাভ একক 

টিডড নুমায়ী ংরগয প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ  অডথ থক ফাস্তফ  অডথ থক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যােস্ব :      

১। ধপোযরদয জফতন ০২ ০২ ৪৩.৪৭ ০২ ৪৩.৪৭ 

২। কভ থিাযী(১৪ েন),ড্রাআবায (৪েন),ডপল্ড 

সুাযবাআোয(৩৩৪ েন) এয  জফতন 

৩৫২ ৩৫২ ১৫৫৭.১২ ৩৫২ ১৫৪৮.১২ 

৩। এপ এভ ডফরলজ্ঞ ০১ ০১ ৬৬.০০ ০১ ৬৩.৮১ 

৪। প্রডকউযরভন্ট ডফরলজ্ঞ ০১ ০১ ৩৮.০০ ০১ ৩৫.০১ 

৫। এভ অআ এ ডফরলজ্ঞ ০১ ০১ ৩২.০০ ০১ ২৮.৫০ 

৫। প্রডেণ ডফরলজ্ঞ ০১ ০১ ৩২.০০ ০১ ২৮.৫০ 

৭। ধযচোরনো িযচ (ডপল্ড ডপ) জথোক জথোক ৬৭৭.২৯ জথোক ৬৩৯.১৬ 

৮। ধযচোরনো িযচ (মড ডপ) জথোক জথোক ১৮৫.৮১ জথোক ১২৩.৬৪ 

৯। বো এফং  ম্মানী জথোক জথোক ৮.৮১ জথোক ৮.৭৭ 

১০। এভ অআ এ (উন্নয়ন) ০১ ০১ ৩৬৯.০০ ০১ ৩৬৮.৭৫ 

১১। প্রডেণ জথোক জথোক ২৩৭.৫০ জথোক ১৭০.৫২ 

১২। াধাযণ মাস্ট ডপ ডপঃ (MDTF) জথোক জথোক ১২০.০০ জথোক ৩৭.৯১ 

১৩। মরভন্ট ডরস্টভ (MDTF) জথোক জথোক ১৬০.০০ জথোক ১১১.৮১ 

১৪। ডযফীেণ িডত (MDTF) জথোক জথোক ১৬০.০০ জথোক ২৬.৯৮ 

১৫। ডযিারনা ব্যয় (মড ডপ) MDTF জথোক জথোক ৩৪.০০ জথোক ৩.৭৪ 

১৬। কডম্পউটায মন্ত্রাডত (ডপ্রন্টায, আউডএ) ৩৪৭ ৩৪৭ ২৪১.০০ ৩৪৭ ২৪০.৯৬ 

১৭। মভাটয াআরকর ৩৩৪ ৩৩৪ ৪০০.৫৪ ৩৩৪ ৩৯৮.৯৩ 

১৮। মানফান ০৪ ০৪ ১৫২.৮৬ ০৪ ১৫২.৭২ 

১৯। অফাফে (মড ডপ) জথোক জথোক ৬.৮২ জথোক ৫.১১ 

২০। মড ডপ মট-অ (াটি থন ডডরং আতযাডদ) জথোক জথোক ০.৪১ জথোক -- 

২১। আন্টাযরনট ভরডভ মন ড্রোআব ৩৪৭ ৩৪৭ ১৯.১৮ ৩৪৭ ১৯.১৭ 

২২। াব থায (ল্যান ও আন্টাযরনট ংরমাগ) ০১ ০১ ১.৫০ ০১ ১.২০ 

২৩। এভ অআ এ াড থওয়ায জথোক জথোক ৫৪.৩৪ জথোক ৪৫.৮৪ 

২৪। পরটাকডয়ায ০১ ০১ ১.৪৪ ০১ ১.৪৪ 

২৫। পযাক্স মভডন ০৪ ০৪ ১.১৯ ০৪ ১.১৯ 

২৬। স্ক্যানায ০২ ০২ ০.৩৮ ০২ ০.৩৮ 

২৭। এরডডড প্ররেক্টয  ০১ ০১ ১.৬৯ ০১ ১.৬৯ 

২৮। ডডডেটার কযারভযা  ০২ ০২ ০.৬৭ ০২ ০.৬৭ 

২৯। মূরধন কডন্টনরেডি (রচোয উকযণ) জথোক জথোক ৫০.০০ জথোক -- 

৩০। এভ অআ এ (জির্ো এধি) জথোক জথোক ৪০.৫০ জথোক ৩৮.২০ 

 ফ যরভোর্ =   ৪৬৯৩.৪২  ৪১৮৬.২০ 

 

 
  


