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ফাননজয ভন্ত্রণারয়েয আওতাে ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয এনিনভুক্ত ভানি প্রকয়েয মূল্যােন প্রনতয়ফদয়নয  

ায-ংয়ে 

 

ক্র: 

নং 

ভন্ত্রণার

য়েয 

নাভ 

য়ভাট 

ভািকৃত 

প্রকয়েয

ংখ্যা 

ভাি প্রকয়েয ধযন ভে ও ব্যে 

উবই 

অনতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অনতকান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অনতক্রান্ত 

তকযা 

া% 

ব্যেঅনতক্রা

ন্তপ্রকয়েযং

খ্যা 

ব্যেঅনতক্রা

ন্ততকযাা

% 

নফননয়োগ

প্রকয়েয

ংখ্যা 

কানযগযী 

প্রকয়েয

ংখ্যা 

য়জনিএপভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ফাননজয 

ভন্ত্রণারে 

০২ ০০ ০২টি ০১টি ০১টি ০১টি ২০% ০০টি ০০ 

 

১। ভাি প্রকয়েয ংখ্যা- ০২টি 

২। ভািকৃত প্রকৃত ব্যে ও য়ভোদকার: 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

১। Support to PSES Efforts to Ensure 

Development in the RMG Industry (SPEED) 
ীল থক কানযগযী ােতা প্রকে। 

৪৪০০০ নয়বম্বয/১৪ য়ত জুন/২০১৫ 

২। Support to Bangladesh RMG Sector under 

BWTG Component of Best programme ীল থক 

কানযগযী ােতা প্রকে। 

১৭৬৮.৪৫ জুরাই/১০ য়ত জুন/২০১৫ 
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Support  to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry 

(SPEED) ীল ষক কারযগরয ায়তা প্রকয়েয ভারি মূল্যায়ন প্ররতবফদন 

 
(ভাি :জুন ৫) 

 

 

০১। প্রকবেয নাভ : Support  to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG 

Industry (SPEED) ীল ষক কারযগরয ায়তা প্রকে। 
০২। উবযাগী ভন্ত্রণারয় : ফারণজ্য ভন্ত্রণারয়

০৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : রজ্টিবজ্ড। 
০৪। প্রকবেয অফস্থান : ঢাকা, কারভপুয ও গারজ্পুয

০৫। প্রকবেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়: 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অরতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কররত 

ব্যবয়য%) 

অরতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাবরয (%) 

মূর ফ ষবল 

ংবারধত 

মূর ফ ষবল 

ংবারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৪০.০০ - ৪২৩.০০ নববম্বয, 

২০১৪ বত 

জুন, ২০১৫ 

- নববম্বয, 

২০১৪ বত 

জুন, ২০১৫ 

- - 

 

০৬। অংগনবনিক অগ্রগনতিঃ 

ক্রিঃনং অংয়গয নাভ একক নযকনেত রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

আনথ থক ফাস্তফ  আনথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ইন্টাযন্যানার রং-টাভ থ 

কনারয়টন্ট  

জনভা ৪২.০০ ২.৫ জনভা 

(৫ জন) 

৪২.০০ 

(১০০%) 

২.৫ জনভা (৫ 

জন) 

(১০০%) 

২। ইন্টাযন্যানার ট থ-টাভ থ 

কনারয়টন্ট  

জনভা ৩০.০০ ১০ জনভা 

(১০ জন) 

৩০.০০ 

(১০০%) 

১০ জনভা(১০ জন) 

(১০০%) 

৩। স্থানীে প্রনেণ, য়নভনায, 

ওোকথ 

ংখ্যা ৫০.০০ ১৫ টি (৮, ৩, 

৪) 

৫০.০০ 

(১০০%) 

১৫ টি (৮, ৩, ৪) 

(১০০%) 

৪। বফয়দনক প্রনেণ ংখ্যা ২০.০০ ১ টি ২০.০০ 

(১০০%) 

১ টি 

(১০০%) 

৫। অায়যন ব্যে: 

টিএ, অনপ ব্যে, ফুয়ের, 

াোনযং, নপ্রনন্টং, স্থানীে াপ্লাই 

য়থাক ৩৪.০০ ৩৪ 

(৫,৯,২,৯,৯) 

৩৪.০০ 

(১০০%) 

৩৪ (৫,৯,২,৯,৯) 

(১০০%) 

৬। বযনকযার: 

টুইন বযানকযার 

ওোটায ট্াংকায 

ওোটায াম্প 

 

ংখ্যা 

 

৪০.০০ 

৭০.০০ 

৩৩.০০ 

 

১ 

১ 

২ 

 

৪০.০০ 

৭০.০০ 

৩৩.০০ 

(১০০%) 

 

১ 

১ 

২ 

(১০০%) 

৭। ননি/বযাট য়থাক ৪০.০০ য়থাক ২৫.০০ 

(৬২.৫০%) 

য়থাক 
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ক্রিঃনং অংয়গয নাভ একক নযকনেত রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

আনথ থক ফাস্তফ  আনথ থক 

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮। মন্ত্রানত:      

 য়টকননকযার মন্ত্রানত য়থাক ৪১.০০ য়থাক ৪১.০০ 

(১০০%) 

য়থাক 

 কনম্পউটায, অনপ মন্ত্রানত, 

বফদ্যযনতক মন্ত্রানত, অন্যান্য 

য়থাক ৪০.০০ য়থাক ৪০.০০ 

(১০০%) 

য়থাক 

 

০৭।  প্রকয়েয টভূনভ ও উয়েশ্যিঃ 

  (ক) টভূরভিঃ 

২-৩ নববম্বয, ২০১৪ তারযখ ঢাকায় অনুরিত জ্াভ ষান-ফাংরাবদ রি-ারিক বা জ্াভ ষান যকায উক্ত বফঠবক ফারণজ্য 

ভন্ত্রণারবয়য আওতায় একটি পৃথক টিরর প্রণয়ন এফং অনুবভাদবনয ভাধ্যবভ এ অথ ষ ব্যবয়য রদ্ধান্ত গৃীত য়। স 

সপ্ররিবত “Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry 

(SPEED)” প্রকেটি প্রস্তাফ কযা বয়বে।  

(খ) প্রকবেয উবেশ্যিঃ 

 ফাংরাবদবয প্রচররত শ্রভ আইন অনুাবয সযরডবভট গাবভ ষন্ট কাযখানায় াভারজ্ক গুণগতভান বৃরদ্ধ কযা;  

 শ্রভ রযদ ষনকবদয শ্রভ আইন ও রযদ ষন দ্ধরত ম্পবকষ অফরত কযা; এফং  

 যীিামূরকবাবফ একটি করভউরনটি সফইজ্ রভরন পায়ায রফবেড স্থান কযা। 

০৮। প্রকবেয মূর কাম ষক্রভ : 

 স্থানীয় প্ররিণ, সরভরনায ও ওয়াকষ এফং বফবদরক প্ররিণ; 

 আন্তজ্ষারতক টটাভ ষ কনারবটন্ট রনবয়াগ; 

০৯। প্রকবেযারফ ষকঅেগরত :  

প্রকেটিয ফ ষবল ংবারধত অনুবভারদত প্রাক্কররত ব্যয় ৪৪০.০০ রি টাকা । প্রাি ররআয অনুমায়ী প্রকে 

ফাস্তফায়বন প্রকৃত ব্যয় বয়বে ৪২৩.০০ রি টাকা মা অনুবভারদত প্রাক্কররত ব্যবয়য ৯৬.১৩%। 

১০। প্রকে রযচারক ম্পরকষত তথ্য :   

         জ্নাফ সভাবর উরেন , উ-প্রধান, ফারণজ্য ভন্ত্রণারয়, ফাস্ত কাবর নববম্বয, ২০১৪ বত জুন, ২০১৫ 

সভয়াবদ) প্রকে রযচারবকয দারয়বে রনবয়ারজ্ত রেবরন। 
 

১১। প্রকেরযদ ষন :  

গত ৩০/০৭/২১৭ তারযবখ আইএভইরড ’য কাযী রযচারক , জ্নাফ সভািঃ সগারাভ যওয়ায , কর্তষক প্রকে এরাকা 

রযদ ষন কযা য়। এ ভবয় প্রকে রযচারক প্রকে ংরিষ্ট কভ ষকতষাযা উরস্থত সথবক রযদ ষবন ারফ ষক বমারগতা 

প্রদান কবযন। 
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প্রকবেয ফাস্তফায়ন রচত্র : 

 

 

রচত্র (১) : রভরন পায়ায রিবগড উবিাধবনয দৃশ্য। রচত্র (২) : পায়ায রিবগবডয ক্রয়কৃত গারিয দৃশ্য। 
 
 

  

রচত্র (৩):  পায়ায রিবগবডয ক্রয়কৃত গারিয দৃশ্য। রচত্র৪):পায়ায রিবগবডয রনরভ ষত বফবনয দৃশ্য। 
 

১২। প্রকবেয উবেশ্য অজ্ষন :  

রযকরেত অরজ্ষত অত্ররফবাবগযভন্তব্য 

 ফাংরায়দয়য প্রচনরত শ্রভ আইন 

অনুায়য য়যনিয়ভট গায়ভ থন্ট 

কাযখানাে াভানজক গুণগত ভান 

বৃনি কযা; 

 শ্রভ নযদ থকয়দয শ্রভ আইন ও 

নযদ থন িনত ম্পয়কথ অফনত 

কযা; এফং 

 যীোমূরকবায়ফ একটি 

কনভউননটিয়ফইজ নভনন পাোয 

নফয়গ্রি স্থান। 

 গাবভ ষন্ট রবে শ্রভ আইন 

প্ররতারবন িভতা বৃরদ্ধয 

রবিয রফরবন্ন বচতনাতামূরক 

কাম ষক্রভ ও প্ররিণ প্রদান কযা 

বয়বে। এোিা 

যীিমূরকবাবফ রভরন পায়ায 

রিবগড স্থানা কযা বয়বে।

আাতদৃরষ্টবত স্বে 

সভয়াবদ অরজ্ষত 

বরও প্রবাফ মূল্যায়বনয 

ভাধ্যবভ প্রকৃত উবেশ্য 

রনরূণ কযা মাবফ।
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১৩। ম ষবফিণ/ ভস্যারদ :  

১৩.১ Time over run: প্রকেটিয মূর অনুবভারদত টিরর অনুমায়ী কাজ্টি রনরদ ষষ্ট ভবয় ম্পন্ন কযা বয়বে। 

১৩.২ সটন্ডায প্ররক্রয়ায় মথা ভবয় ম্পন্ন:টিরর’য ক্রয় রযকেনা অনুমায়ী ক্রয়কাম ষ ম্পন্ন কযা বয়বে।  

১৩.৩ ভন্বয় বাউচায না থাকািঃবাউচায াওয়া মায়রন।  

১৩.৪ অরডট আরিমূ রনস্পরি না ওয়ািঃঅরডট য়রন।  

১৩.৫ প্রকে ভারিয য গারি স্তান্তয:প্রকবেয আওতায় ক্রয়কৃত গািী পায়ায ারব ষ ও ররবর রডবপন্স এয রনকট স্তান্তয 

কযা বয়বে। 

১৩.৬ রআইর ও রিয়ারযং করভটিয বা রনয়রভত আবয়াজ্ন না কযা  :প্রকে দররর অনুাবয প্রকে ফাস্তফায়নকাবর 

প্ররতভাব অন্ত ত একফায ফাস্তফায়ন করভটি (রআইর) বা ও  ০২ ভা অন্তয একফায রিয়ারযং করভটিয বা 

আবয়াজ্বনয ংস্থান থাকবরও রনয়রভতবাবফরআইর ও রিয়ারযং করভটিয বা অনুরিত য়রন।  

১৩.৭  ভন্ত্রণারয় কর্তষক ররআয রনধ ষারযত ভবয়য ভবধ্য সপ্রযণ না কযা: ভন্ত্রণারয় কর্তষক আইএভইরডবত ররআয রনধ ষারযত 

ভবয়য ভবধ্য সপ্রযণ না কবয অতযরধক রফরবম্ব (০৭ ভা) সপ্রযণ কযা বয়বে।  

১৪।  সুারয/ভতাভত :  

১৪.১ প্রকেটি রনরদ ষষ্ট ভবয় ও ব্যবয়য ভবধ্য ভন্ন্ন কযায় প্রকে ফাস্তফায়নকাযী কর্তষি দিতায রযচয় রদবয়বে। 

ফারণজ্য ভন্ত্রণারয় প্রকে ব্যফস্থানায় অযায প্রকবে এ প্রকবেয অরজ্ষত জ্ঞান প্রবয়াগ কযবত াবয।  ; 

১৪.২ প্রকে ভারিয ০৩ ভাবয ভবধ্য ভন্ত্রণারয় কর্তষক প্রকে ভারি প্ররতবফদন (ররআয) রনধ ষারযত েবক প্রণয়ন কবয 

আইএভইরডবত সপ্রযবণয কথা থাকবরও তা প্ররতারন কযা য়রন বরফষ্যবত এ ব্যাবয ফারণজ্য ভন্ত্রণারবয়য নজ্যদারয 

প্রবয়াজ্ন;  

১৪.৩ রফযভান রযত্র সভাতাবফক সকান উন্নয়ন প্রকবেয ১ভ ম ষাবয়য ভারি মূল্যায়ন এয সুারয েণ কযবত বফ। 

যফতীবত ংরিষ্ট ভন্ত্রণারবয় ও রযকেনা করভন এ রফলয়টি রনরিত কযবফ।  

১৪.৪ আরথ ষক ব্যফস্থানা স্বচ্ছতা রনরিত কযায স্বাবথ ষ অত্র প্রকবেয অরডট আরিমূ দ্রুত রনষ্পরিপূফ ষক আইএভইরডবক 

অফরত কযবত বফ; 

১৪.৫ অনুবচ্ছদ ১৪.১ বত ১৪.৪ ম ষন্ত সুারযমূ ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থাফরী ফারণজ্য ভন্ত্রণারয় কর্তষক আগাভী ০১  (এক) 

ভাবয ভবধ্য আইএভইরডবক অফরত কযবত বফ। 
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Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST 

Programme ীল থক প্রকয়েয ভারি মূল্যায়ন প্ররতবফদন 

  

(ভাি : রডবম্বয, ৫) 

 

 

 

১। প্রকবেয নাভ : Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG 

Component of BEST Programme ীল ষক কারযগরয ায়তা 

প্রকে।  
২। উবযাগী ভন্ত্রণারয় : ফারণজ্য

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : এক্সবাট ষ প্রবভান ব্যযবযা (ইররফ) এফং UNIDO 

৪। প্রকবেয অফস্থান : ঢাকা।
 
  ৫।   প্রকবেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                   (রি টাকায়)  

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অরতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কররত 

ব্যবয়য %) 

অরতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাবরয ( %) 
মূর ফ ষবল 

ংবারধত 

মূর ফ ষবল 

ংবারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৭৬৮.৪৫ - ১৭৫৮.৪৫ জুরাই, ২০১০ 

বত 

জুন, ২০১৫ 

- জুরাই, ২০১০ 

বত 

জুন, ২০১৫

- - 

০৭। প্রকবেয মূর কাম ষক্রভ :  

 যাভ ষক রনবয়াগ; 

 প্ররিণ প্রদান; 

 ওয়াকষ ও সরভনায আবয়াজ্ন 

০৬। প্রকবেয উবেশ্য :   

BEST (Better Works and Standards Programme) এয মূর উবেশ্য বচ্ছ 

অথ ষননরতক প্রবৃরদ্ধ ও দারযদ্র রফবভাচবনয রবিয ফাংরাবদবক রফশ্ব ফাজ্াবযয সুরফধা েবণ ায়তা প্রদান কযা ;

আন্তজ্ষারতক ফাজ্াবযয াবথ তার রভররবয় বেয উৎাদন বৃরদ্ধ , বেয ফহুমুখীকযণ , প্ররতবমারগতা বৃরদ্ধকযবণয 

ভাধ্যবভ যিানী আয় বৃরদ্ধ কযা; 

(গ)  BEST এয অং রববফ BWTG (Better Work in Textiles and Garments) এয 

মূর রিয বচ্ছ ফস্ত্র ও সালাক রবে প্ররতবমারগতা বৃরদ্ধ এফং কাবজ্য রযবফ উন্নরতকযবণয ভাধ্যবভ এই খাতবক 

আবযা প্রারযত কযা এফং কভ ষংস্থাবনয সুবমাগ সৃরষ্ট কযা; এফং 

(ঘ) রফশ্ব ফাজ্াবয ফস্ত্র ও সালাক রেবক প্ররতবমারগতামূরক কযবত জ্নফবরয দিতা বৃরদ্ধ , বেয গুণগতভান বৃরদ্ধয 

ভাধ্যবভ আন্তজ্ষারতক ফাজ্াবয সুরফধা েণ কযা। 
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০৮। প্রকবেয ারফ ষক অেগরত :  

প্রকেটিয মূর অনুবভারদত প্রাক্কররত ব্যয় ১৭৬৮.৪৫ রি টাকা। প্রাি ররআয অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়বন প্রকৃত ব্যয় 

বয়বে ১৭৫৮.৪৫ রি টাকা মা অনুবভারদত প্রাক্কররত ব্যবয়য ৯৯.৪৩%। ফাস্তফ অেগরতয রফলয়টি ররআয এ উবেখ 

কযা য়রন।  

(অংগরবরিক আরথ ষক ও ফাস্তফ অেগরতয রফস্তারযত তাকা ‘ক’ সত ংযুক্ত) 

 ০৯। প্রকে রযচারক ম্পরকষত তথ্য :    

নাভ ও দরফ পূণ ষকারীন খন্ডকারীন দারয়েকার 

বত ম ষন্ত 

জ্নাফ যরফউর ইরাভ 

উ-প্রধান 

- খন্ডকারীন ০১/০৭/২০১০ ৩১/১২/২০১১ 

জ্নাফ মুবর উরেন 

উ-প্রধান 

- খন্ডকারীন ০১/০২/২০১২ ৩১/১২/২০১৪ 

১০।  প্রকে রযদ ষন, রযদর ষত এরাকা ও প্রকবেয ফাস্তফায়ন ম ষবফিণ :  

রফগত ২৫/০৭/২০১৭ তারযবখ আইএভইরড’য কাযী রযচারক জ্নাফ সভা: সগারাভ যওয়ায কর্তষক অত্র প্রকেটি রযদ ষন কযা 

য়। এ ভবয় প্রকে রযচারক প্রকে ংরিষ্ট কভ ষকতষাগণ উরস্থত সথবক রযদ ষবন ারফ ষক বমারগতা 

প্রদান কবযন।  

১১। প্রকবেয উবেশ্য অজ্ষন :  

রযকরেত অরজ্ষত অত্র রফবাবগয ভন্তব্য 

BEST (Better Works 

and Standards 

Programme) এয মূর উবেশ্য বচ্ছ 

অথ ষননরতক প্রবৃরদ্ধ ও দারযদ্র রফবভাচবনয 

রবিয ফাংরাবদবক রফশ্ব ফাজ্াবযয সুরফধা 

েবণ ায়তা প্রদান কযা;

আন্তজ্ষারতক ফাজ্াবযয াবথ তার 

রভররবয় বেয উৎাদন বৃরদ্ধ , বেয 

ফহুমুখীকযণ, প্ররতবমারগতা বৃরদ্ধকযবণয 

ভাধ্যবভ যিানী বৃরদ্ধ কযা; 

 

(গ)  BEST এয অং রববফ 

BWTG (Better Work in 

Textiles and Garments) এয 

মূর রিয বচ্ছ ফস্ত্র ও সালাক রবে 

প্ররতবমারগতা বৃরদ্ধ এফং কাবজ্য রযবফ 

উন্নরতকযবণয ভাধ্যবভ এই খাতবক আবযা 

প্রারযত কযা এফং কভ ষংস্থাবনয সুবমাগ 

সৃরষ্ট কযা; এফং 

 

এ প্রকে ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ 

অথ ষননরতক প্রবৃরদ্ধ ও দারযদ্র 

রফবভাচবনয রবিয ফাংরাবদবক রফশ্ব 

ফাজ্াবযয সুরফধা েবণ ায়তা 

প্রদান এফং আন্তজ্ষারতক ফাজ্াবযয 

াবথ তার রভররবয় বেয উৎাদন 

বৃরদ্ধ, বেয ফহুমুখীকযণ , 

প্ররতবমারগতা বৃরদ্ধকযবণয ভাধ্যবভ 

যিানী আয় বৃরদ্ধ কযা  এফং কাবজ্য 

ভান উন্নয়বনয ভাধ্যবভ আন্তজ্ষারতক 

ফাজ্াবয সুরফধা েণ কযা।  

আাতদৃরষ্টবত স্বে সভয়াবদ 

 অরজ্ষত বরও 

প্রবাফ মূল্যায়বনয ভাধ্যবভ 

প্রকৃত উবেশ্য রনরূণ কযা 

মাবফ।
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রযকরেত অরজ্ষত অত্র রফবাবগয ভন্তব্য 

(ঘ) রফশ্ব ফাজ্াবয ফস্ত্র ও সালাক 

রেবক প্ররতবমারগতামূরক কযবত জ্নফবরয 

দিতা বৃরদ্ধ , বেয গুণগতভান বৃরদ্ধয 

ভাধ্যবভ আন্তজ্ষারতক ফাজ্াবয সুরফধা েণ 

কযা।  

 

১৫। ম ষবফিণ:  

১৫.১  Time over run: প্রকেটিয মূর অনুবভারদত রডরর সভাতাবফক প্রকৃত ফাস্তফায়নকাসরয ভবধ্য ভাি 

বয়বে রফধায় অরতরযক্ত ভবয়য প্রবয়াজ্ন য়রন।  

১৫.২  ভরনটরযং এন্ড অরডট: প্রকবেয ররআয ম ষাবরাচনায় সদখা মায় সম, প্রকে ফাস্তফায়নকাবর ইন্টাযনার 

অরডট ও এক্সটাযনার অরডট ম্পারদত য়রন।  

১৬।  সুারয/ ভতাভত :  

১৬.১  প্রকেটি ভারি য় জুন, ২০১৫ াবর। প্রকে ভারিয য আইএভইরডবত ০৩ ভাবয ভবধ্য ররআয 

সপ্রযবণয কথা থাকবরও আইএভইরডবত ররআয াওয়া মায় প্রায় ০১ (এক) ফেয ০৬ ভা বয (জ্ানুয়ারয, 

২০১৬ সত), মা সভাবটও কাম্য নয়;  

১৬.২  গাবভ ষন্ট রবেয ভান উন্নয়বন উন্নয়ন বমারগ প্ররতিাবনয বমারগতায় এ জ্াতীয় প্রকে েণ ও 

ফাস্তফায়বন ফারণজ্য ভন্ত্রণারয় উবযাগী ভূরভকা যাখবত াবয; 

১৬.৩ আরথ ষক ব্যফস্থানা স্বচ্ছতা রনরিত কযায স্বাবথ ষ এ প্রকবেয অরডট দ্রুত ম্পন্ন কবয আইএভইরডবক অফরত 

কযবত বফ; এফং 

১৬.৪  অনুবচ্ছদ ১৬.১ বত ১৬.৩ ম ষন্ত সুারযমূ ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থাফরী ফারণজ্য ভন্ত্রণারয় কর্তষক 

আগাভী ০১ ভাবয ভবধ্য আফরশ্যকবাবফ আইএভইরডবক অফরত কযবত বফ।     


