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২০১২-১৩ অর্ থ বছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্িভুক্ত  

সর্াপ্ত প্রকল্পসমূরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন 

 

 
  



 

 

২০১২-১৩ অর্ থ বছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্িভুক্ত ২০১টি 

সর্াপ্ত প্রকল্প এে 
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র্ধ্যর্ আরয়ে দদরে উন্নীি েওয়াে                                            :     -            

             -                                                                              

হ ।      ে সুষ্ঠু                 সার্র্িক অর্ থননর্িক ির্া                            হ     :     ণ 

              ,                                                                        ণ, 

                    ,                      হ    ,                                           

                                  হ                                                       

         ণ                 হ  ।                                                            

           হ  । 

বাাংলারদে সেকাে কর্তথক গৃেীি বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্ি (এর্ির্ি)’ে সফল বাস্তবায়ন বাাংলারদরেে উন্নয়রনে ধাোবার্েকিা 

েক্ষায় গুরুত্বপূণ থ ভূর্র্কা োরে। বাস্তবায়ন ির্েবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ (আইএর্ইর্ি) প্রর্িবছে এর্ির্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

ির্ থারলািনা ও প্রর্িরবদন প্রণয়ন কেরছ। এর্ির্ি বাস্তবায়ন ির্ থারলািনাে অাংে র্েরসরব প্রর্িবছে করয়কটি গুরুত্বপূণ থ িলর্ান 

প্রকরল্পে র্নর্বড় ির্েবীক্ষণ ও সর্াপ্ত প্রকরল্পে প্রভাব মূল্যায়ন কো েয়। এছাড়া প্রর্ি অর্ থবছে সর্াপ্ত প্রকরল্পে মূল্যায়ন 

      কোও এর্ির্ি ির্ থারলািনাে অাংে।  

প্রর্িবছে আইএর্ইর্ি সর্াপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রর্িরবদরনে সাংকলন প্রকাে করে র্ারক। ২০১২-১৩ অর্ থবছরে ৪২টি 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তথক দর্াট ২০১টি     সর্াপ্ত দ ার্ষি েয়। িম্ম    ৯৯  প্রকল্প ির্েদে থনপূব থক সর্াপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন 

(Terminal Evaluation) প্রর্িরবদন প্রণয়ন করে এ সাংকলনটি প্রকারেে উরযাগ দনয়া েরয়রছ। PCR না িাওয়ায় দু’টি 

প্রকরল্পে Terminal Evaluation প্রর্িরবদরনে ির্েবরিথ প্রকল্প ২টিে সাংর্ক্ষপ্ত-সাে এ সাংকলরন সর্ন্নরবর্েি েরয়রছ। 

উরেখ্য, ইরিার্রধ্য Terminal Evaluation-  হ আলাদাভারব সাংর্িি সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ/সাংস্থাে র্নকট দপ্রেণ কো 

েরয়রছ। এ সাংকলরন একটি র্নব থােী সাে-সাংরক্ষি (Executive Summary) অন্তভু থক্ত করে উর্ের্েি অাংরে এর্ির্ি’ে ১৬ 

দসক্টের্ভর্িক ও র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগর্ভর্িক ির্ থারলািনা কো েরয়রছ। র্নব থােী সাে-সাংরক্ষরি এর্ির্ি’ে আওিায় ির্েিার্লি 

সার্র্গ্রক উন্নয়ন কার্ থক্রর্ সম্পরকথ            এবাং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন র্বর্ভন্ন সর্স্যা র্ির্িি করে িদরপ্রর্ক্ষরি 

সুিার্েে সর্ন্নরবর্েি েরয়রছ। সাংর্িি সকল র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ/সাংস্থা কর্তথক উক্ত সুিার্েরেে আরলারক র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রেণ 

কো েরল ভর্বষ্যরি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাাংলারদরেে সার্র্গ্রক উন্নয়রন আেও ইর্িবািক ভূর্র্কা োেরি িারে।  

প্রসঙ্গি, উরেখ্য, প্রকল্প সর্াপ্ত েওয়াে পরবর্তী ০৩ (তর্তন) র্ারসে র্রধ্য Project Completion Report (PCR) প্রণয়ন 

করে আইএর্ইর্ি’দি দপ্রেরণে র্নরদ থেনা েরয়রছ। প্রর্িটি প্রকরল্পে PCR ির্ থারলািনা এবাং প্রকল্প অর্ফস ও প্রকল্প এলাকা 

েরি প্রাপ্ত র্বর্ভন্ন িথ্য-উিাি র্বরিষণপূব থক প্রকরল্পে Terminal Evaluation প্রর্িরবদন প্রণয়ন কো েয়। র্র্াসর্রয় 

Terminal Evaluation প্রর্িরবদন প্রণয়ন PCR প্রার্প্তে উিে র্নভ থেেীল। িাই র্নধ থার্েি সর্রয়ে র্রধ্য PCR 

আইএর্ইর্ি’দি দপ্রেরণে র্বষরয় সাংর্িি সকলরক আেও র্ত্নেীল েওয়াে আেবান জানার্ি। 
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২০১২-১৩ অর্ থবছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীভু্ক্ত সর্াপ্ত প্রকরেে  

মূল্যায়ন প্রর্িরবদরনে  র্নব থাহী সাে-সংরেপ 
সূচনা: 

 

সেকাে কর্তথক গৃহীি পঞ্চবার্ষ থকী পর্েকেনা ও প্রপ্রর্েি পর্েকেনাসহ সকল উন্নয়ন পর্েকেনা বাস্তবায়রনে অন্যির্ পদ্ধর্ি 

হরে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচী (এর্ির্প) বাস্তবায়ন। এর্ির্প-এে সুষ্ঠু বাস্তবায়রনে উপরে অরনকাংরেই র্নর্থে করে 

বাংলারদরেে অর্ থননর্িক ও সার্ার্িক উন্নয়রনে ধাো। পর্েকেনা র্ন্ত্রণালরয়ে অধীন বাস্তবায়ন পর্েবীেণ ও মূল্যায়ন 

র্বর্াগ (আইএর্ইর্ি) সেকাে কর্তথক গৃহীি এ সকল উন্নয়ন প্রকরেে বাস্তবায়ন পর্েবীেণ ও মূল্যায়ন করে র্ারক। এ সকল 

প্রকে পর্ থারলাচনাে র্রে প্ররিেক অর্ থ বছরে সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন অন্যির্। সেকাে কর্তথক গৃহীি উন্নয়ন 

প্রকেসমূহ িারদে ঈর্িি লেে ও উরেশ্য অিথরন কিটুকু সফল হরয়রছ িাে একটি ধােণা সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন 

প্রর্িরবদন প্রর্রক পাওয়া র্ায়। এছাড়াও সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়রনে সর্য় বাস্তবায়নকালীন সর্রয়ে সর্স্যাসমূরহে 

পর্ থারলাচনা র্র্বষ্যি প্রকে প্রণয়ন এবং গ্রহরণ সহায়িা করে র্ারক। বাস্তবায়ন পর্েবীেণ ও মূল্যায়ন র্বর্াগ (আইএর্ইর্ি) 

র্নয়র্র্ির্ারবই প্রর্িটি অর্ থবছরেে সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন প্রণয়ন করে র্ারক। এেই ধাোবার্হকিায় ২০১২-১৩ 

অর্ থ বছরেে সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদনটি প্রণয়ন কো হরয়রছ। 

 

সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়রনে উরেশ্য: 

 সর্াপ্ত প্রকেসমূহ প্রর্ উরেশ্য ও লেে র্নরয় গ্রহণ কো হরয়র্ছল িাে কিটুকু অর্িথি হরয়রছ িাে একটি সম্যক 

ধােণা লার্ কো; 

 প্রকেসমূরহে মূল ও সংরোর্ধি বোে এবং প্রাক্কর্লি ব্যয়-এে একটি তুলনামূলক আরলাচনা তুরল ধো; 

 প্রকেসমূরহে সার্ব থক আর্র্ থক এবং বাস্তব অগ্রগর্িে অংগর্র্র্িক পর্ থারলাচনাে র্ােরর্ প্রর্িটি প্রকরেে সার্ব থক 

বাস্তবায়ন তুরল ধো; 

 সরেির্র্ন পর্েদে থনসহ অন্যান্য িরেে র্র্র্িরি প্রকে বাস্তবায়নকালীন সর্স্যাসমূহ র্চর্িি কো র্ারি করে 

র্র্বষ্যরি অনুরূপ প্রকে গ্রহণকালীন সর্রয় এ সর্স্যা দূে কো র্ায়; এবং 

 প্রকে বাস্তবায়নকালীন সর্রয়ে সর্স্যাসমূহ দূেীকেণারর্ থ প্ররয়ািনীয় সুপার্েে প্রণয়ন র্ারি করে র্র্বষ্যরি 

পুনোবৃর্ি প্রোধ কো সম্ভব হয়। 

 

সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: 

 

সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন আইএর্ইর্ি-এে একটি অন্যির্ র্নয়র্র্ি প্রকােনা। সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন 

প্রণয়রনে সর্রয় প্রর্ সকল যুরগাপরর্াগী মূল্যায়ন পদ্ধর্ি অনুসেণ কো হরয় র্ারক িা র্নম্নরূপ: 

 বাস্তব অগ্রগর্ি ও িে সংগ্ররহে িন্য র্াঠপর্ থারয় র্নয়র্র্ি সরেির্র্ন পর্েদে থন; 

 সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয় কর্তথক প্রপ্রর্েি প্রকে সর্ার্প্ত প্রর্িরবদন (PCR) পর্ থারলাচনা; 

 র্ন্ত্রণালয় র্র্র্িক এর্ির্পভক্ত প্রকে পর্ থারলাচনা সর্ায় প্রর্াগদান এবং কার্ থর্ববেণী পর্ থারলাচনা; 

 প্রকে বাস্তবায়রনে সংরগ সংর্িষ্ট সকল অংর্েদাে (stakeholders)-প্রদে (প্রর্র্ন: পর্েকেনা কর্র্েন, 

অর্ থননর্িক সম্পকথ র্বর্াগ, অর্ থ র্বর্াগ, প্রকে বাস্তবায়নকােী সংস্থা এবং উরযাগী র্ন্ত্রণালয়) সংরগ পর্ থারলাচনা 

এবং র্ি র্বর্নর্য়;  

 সংর্িষ্ট প্রকে সংক্রান্ত এসর্পইর্স, র্িয়ার্েং কর্র্টি এবং প্রকে বাস্তবায়নকালীন কর্র্টি (র্পইর্স) ইিোর্দ 

গুরূত্বপূণ থ কর্র্টি কর্তথক আরয়ার্িি প্রকে পর্ থারলাচনা সর্ায় অংেগ্রহণ;  

 সংর্িষ্ট প্রকরেে র্ির্পর্প/টির্পর্প পর্ থারলাচনা; 

 আেএর্ির্প পর্ থারলাচনা; এবং 

 প্রাপ্ত িরেে র্র্র্িরি সংর্িষ্ট কর্ থকিথারদে সারর্ আরলাচনা। 
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বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীে আওিাভক্ত র্নধ থার্েি সর্াপ্ত প্রকরেে বাস্তবায়ন: 

 

প্রর্ি অর্ থবছরে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীে আওিায় র্বর্র্ন্ন প্রর্য়ারদ র্বর্নরয়াগ, কার্েগেী সহায়িা প্রকে সমূহ গ্রহণ কো হরয় 

র্ারক। এে র্রে অর্ধকাংেই চলর্ি প্রকে এবং প্রবে র্কছু প্রকে নতুন প্রকে র্হসারব অন্তথভক্ত কো হয়। এছাড়াও প্রর্ি 

অর্ থবছরে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীে অন্তথভক্ত র্কছু প্রকে সর্াপ্ত হয়। র্নরম্নে র্চরেে র্ােরর্ গি পাঁচ অর্ থবছরেে র্নধ থার্েি 

সর্াপ্ত প্রকরেে বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাে কো হরলা: 

 

  

পার্শ্থবিী র্চে ১ এ গি ২০০৯-১০ হরি ২০১৩-১৪ 

অর্ থবছে পর্ থন্ত র্নধ থার্েি প্রকরেে সর্ার্প্তে হারেে 

একটি র্চে তুরল ধো হরয়রছ। র্নধ থার্েি প্রকরেে 

সর্ার্প্তে হাে ২০০৯-১০ এে তুলনায় ২০১০-১১ 

অর্ থবছরে বৃর্দ্ধ প্রপরয়রছ। ২০১২-১৩ অর্ থবছে 

পর্ থন্ত র্নধ থার্েি প্রকরেে সর্ার্প্তে হাে হ্রাস 

প্রপরয়রছ। িরব, ২০১৩-১৪ অর্ থবছরে িা উর্ধ্থমূখী 

হরয়রছ। গি পাঁচ অর্ থবছরেে র্নধ থার্েি প্রকরেে 

সর্ার্প্তে হাে ৭৮ েিাংরেে প্রবেী েরয়রছ।  

র্চে ১: সর্ার্প্তে িন্য র্নধ থার্েি প্রকরেে বাস্তবায়রনে হাে  

 

২০১২-১৩ অর্ থবছরেে সর্াপ্ত প্র ার্ষি প্রকেসমূহ: 

 

২০১২-১৩ অর্ থবছরেে সংরোর্ধি বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচী প্রি ৫৫টি র্ন্ত্রণালয়/র্বর্ারগে আওিায় প্রর্াট ১৩২৮টি উন্নয়ন 

প্রকে গ্রহণ কো হরয়র্ছল। প্রেনীর্বন্যাস অনুর্ায়ী এগুরলাে র্রে ১১০৮ টি র্বর্নরয়াগ প্রকে, ১৫৯ টি কার্েগেী সহায়িা 

প্রকে এবং ৫২টি িাপানী ঋণ র্ওকুফ সহায়িা িহর্বল প্রকে ও ৯টি উন্নয়ন সহায়িা খাি । এর্ির্পভক্ত ১৩২৮টি প্রকরেে 

র্রে ২০১২-১৩ অর্ থবছরে ৫৫টি র্ন্ত্রণালয়/র্বর্ারগে আওিায় প্রর্াট ২০১টি প্রকে সর্াপ্ত হরয়রছ।  

 

বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীে খাির্র্র্িক সর্াপ্ত প্রকরেে অগ্রগর্ি: 

 

সেকারেে উন্নয়ন পর্েকেনা এবং লেেসমূহ বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীে অন্তথভক্ত ১৭টি খারিে আওিায় সেকারেে র্বর্র্ন্ন 

র্ন্ত্রণালয়/র্বর্ারগে র্ােরর্ গৃহীি উন্নয়ন প্রকরেে র্ােরর্ বাস্তবার্য়ি হরয় র্ারক। প্রর্ি অর্ থবছরে র্বর্র্ন্ন প্রর্য়ারদ এ সকল 

প্রকে সর্াপ্ত হয়। এ বছে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীে অন্তথভক্ত ১৭টি খারিে আওিায় প্রায় ৫৫টি র্ন্ত্রণালয়/র্বর্াগ-এে অধীরন 

২০১টি প্রকে/কর্ থসূচী সর্াপ্ত হয়। ২০১২-১৩ অর্ থবছরেে সর্াপ্ত প্রকেসমূহ উক্ত অর্ থবছরেে প্রর্াট এর্ির্প প্রকরেে প্রায় 

১৫%।  
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র্চে ২: সর্ার্প্তে িন্য র্নধ থার্েি প্রকরেে বাস্তবায়রনে হাে (এর্ির্প প্রসক্টে অনুর্ায়ী) 

 

 

প্রকে বাস্তবায়রন সর্স্যা ও সুপাের্েসমূহ:  
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কৃর্ষ  (ফসল, খায, বন, র্ৎস্য, প্রার্ণসম্পদ. প্রসচ) প্রসক্টে: 

1. আইর্সএর্ ক্লাবসমূরহে র্রে ১৫%-২০% ক্লারবে 

প্রের্িরেেন র্াকরলও বার্কগুরলাে প্রের্িরেেন প্রনই। সর্বায় 

অর্ধদপ্তে/সর্ািরসবা অর্ধদপ্তরেে েিথাবলী প্রর্রন ক্লাবসমূহ 

প্রের্িরেরেন প্রপরি আগ্রহী নয়। ক্লাবসমূরহে প্রের্িরেেন 

কো না হরল অদূে র্র্বষ্যরি এগুরলাে কার্ থক্রর্ স্থর্বে হরয় 

প্রর্রি পারে, ফরল প্রকরেে উরেশ্য ব্যাহি হরব। 

2. র্বর্র্ন্ন প্রকে আওিায় কৃষকরদে প্রর্েেণ কার্ থক্রর্ প্রিােদাে 

কো। 

3. বাস্তবায়নকােী সংস্থা/প্রকে কর্তথক প্রকে আরো 

র্নয়র্র্ির্ারব র্র্নটর্েং ও সুপাের্র্েন কো। 

4. ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কারি  র্র্ার্র্ পর্েচর্ থাে অর্াব 

পর্েলর্েি হরয়রছ।প্রোপনকৃি র্বর্র্ন্ন বয়রসে চাো গুরলারি 

উইর্িং/ আগাছা বাছাই, প্রদা-িালা কাটা, িাল পালা ছাটাই, 

এে অর্ারব গারছে বৃর্দ্ধ বাধাগ্রস্থ হরে। 

5. প্রকে বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়রনািে পর্ থারয় স্থানীয় বন 

র্বর্ারগে র্র্নটর্েং এে অর্াব েরয়রছ। সংর্িষ্ট র্বট 

1. প্রকরেে আওিায় কৃষক ক্লাবসমূরহে র্নবন্ধন প্রর্ক্রয়া 

সহির্ারব  সম্পন্ন কোে উরেরশ্য কৃর্ষ র্ন্ত্রণালয়  

সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালরয়ে সারর্ প্রর্াগারর্াগ স্থাপন পূব থক 

সর্বায় অর্ধদপ্তে/সর্ািরসবা অর্ধদপ্তরেে েিথাবলী 

সহিীকেরণ উরযাগ গ্রহণ কেরি পারে।  

2. কৃষকরদে র্বর্র্ন্ন সর্রয় র্বর্র্ন্ন র্বষরয়  প্রর্েেণ প্রদয়া 
হরয় র্ারক। িাই চলর্ান প্রকেসমূরহে আওিায় কৃষক 

প্রর্েেরণে প্রেরে দ্বৈিিা পর্েহাে কেরি হরব এবং 

সকল প্রর্েেণ কার্ থক্ররর্ে িাটারবি দ্বিেী কেরি হরব।  

3. বাস্তবায়নকােী সংস্থা/প্রকে কর্তথক প্রকে আরো 

র্নয়র্র্ির্ারব র্র্নটর্েং ও সুপাের্র্েন কো প্ররয়ািন। 

4. প্রোপনকৃি র্বর্র্ন্ন বয়রসে চাো গুরলারি আগাছা বাছাই, 

িাল পালা ছাটাসহ র্নয়র্র্ি পর্েচর্ থাে র্বষরয় র্ন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নকােী সংস্থারক র্নরদ থেনা র্দরি পারে। 

5. বন র্বর্ারগে র্র্নটর্েং ব্যবস্থা প্রিােদাে করে স্থানীয় 

উপকােরর্াগীরদে  সারর্  বাগান  েেণারবেরণে র্বষরয় 
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অর্ফসাে ও স্থানীয় উপকােরর্াগীরদে র্রে বাগান 

েেনারবেরণে র্বষরয় র্নয়র্র্ি সর্া অনুর্ষ্ঠি হয় না। ফরল 

উপকােরর্াগীরদে র্ারে বাগারনে উপে র্ার্লকানা দ্বির্ে 

হরে না। 

6. স্থানীয় সুর্বধারর্াগীরদে প্রর্েেণ প্রদান কো হরলও িারদে 

প্রকান িাটা প্রবইি দ্বিেী হয়র্ন। ফরল সংস্থাে প্রর্েেণ 

কার্ থক্ররর্ অংেগ্রহণকােীে নার্, িািীয় পর্েচয়পে ও 

প্রর্াবাইল নং ইিোর্দ িে সংম্বর্লি িাটা প্রবইি না র্াকায় 

এে সিেিা র্াচাই কো র্ায়র্ন। 

7. এক্সটান থাল অর্িট সম্পন্ন না হওয়া। 

8. বাউন্ডােী ওয়াল না র্াকায় মূল িায়গা প্রবদখল হওয়াে 

সম্ভবনা আরছ। 

9. ল্যাবরেটেীরি কর্ থেি িনবরলে পদরন্নার্ি কর্ র্াকায় 

প্রর্েেণ র্দরয় দ্বিেী কোে পে িাো অন্যে চরল র্ায়। 

 

র্নয়র্র্ি সর্া আরয়ািন কো প্রর্রি পারে। স্বাের্েি 

চুর্ক্তপে উপকােরর্াগীগরনে র্ারে দ্রুি র্বিেণ কো 

প্রর্রি পারে। 

6. প্রকরেে আওিায় সম্পার্দি প্রর্েেণ কার্ থক্ররর্ িাটা 

প্রবইি (নার্, র্পিাে নার্, ঠিকানা, িািীয় পর্েচয়পে 

নং, প্রর্াবাইল নং  ও ছর্বসহ) সংর্িষ্ট সংস্থাে 

website এ সংরর্ািন কেরি হরব। 

7. এক্সটান থাল অর্িট সম্পন্ন করে আইএর্ইর্িরক অবর্হি 

কো। 

8. ভূর্র্ উন্নয়ন ও বাউন্ডােী ওয়াল র্নর্ থাণ কো প্ররয়ািন। 
9. ল্যাবরেটর্েরি কর্ থেি িনবলরক প্রর্েেণ র্দরয় দ্বিেী 

কোে পে িাো প্রর্ন একটা র্নর্দ থষ্ট সর্য় অন্তিঃ ৫ (পাঁচ) 

বছে ল্যারব কাি করেন িা র্নর্িি কো এবং 

পর্ থায়ক্রর্র্কর্ারব িনবল দ্বিেী কোে ব্যবস্থা গ্রহণ কো 

সর্ীচীন হরব। 

পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রর্িষ্ঠান  প্রসক্টে:  

1. ির্েপ অর্ধদপ্তরেে  দুই লে চাে হািাে প্রর্ৌিা ম্যারপে 

র্রে ৮৯,০০০ সীট এখরনা িাটা প্রবইরি অন্তভ থক্ত হয়র্ন।   

2. র্পর্সআে এ অর্িট সংক্রান্ত প্রকান িে উরল্লখ কো হয়র্ন। 

3. 

 

4. প্রে

প্রলাপ  
ের্িগ্রস্থ  

5. 

 

6. 
স্ত

ধেরনে Undualation-

 

7. 

ে

ে

 

8. 

স্ত  

1. অবর্েষ্ট প্রর্ৌিা সমূহ দ্রুি িাটা প্রবইরি অন্তভ থক্ত কেরি 

হরব। 

2. প্রকরেে অর্িট সম্পন্ন কোে িন্য ভূর্র্ র্ন্ত্রণালয় 

িরুেীর্র্র্িরি ব্যবস্থা  গ্রহণ কেরব। 

3. 

স্ত

 

4. প্রে

প্রলাপ 

 

5. ে

দ্রু

 

6. 

 

7. স্ত ে

 
 

8. ে

 

পার্ন সম্পদ 

1. প্রকে বাস্তবায়রন র্বলম্ব (Time Over-run) ভূর্র্ 

অর্ধগ্রহরণ সর্স্যা, পোর্ে থক র্নরয়ারগ সর্স্যা, বন্যাির্নি 

কােণ,বাস্তবায়ন প্রর্য়াদ বৃর্দ্ধ। 

2. র্িস্তাে প্রর্ স্থারন প্রের্িং-এে প্রস্তাব কো হরয়র্ছল িা প্রটকসই 

হয়র্ন। র্মুনা, পদ্মা, র্িস্তা ইিোর্দ বড় নদী র্বর্েপ্তর্ারব 

প্রের্িং করে প্রকান সুফল পাওয়া র্ায় না। প্রের্িং-এে সুফল 

1. প্রকেটিে আওিায় মুর্িগঞ্জ অংরেে অসর্াপ্ত কারিে 

র্বষয়টি পেীোপূব থক এ িন্য দায়ী/ির্ড়ি ব্যর্ক্তরদে 

র্বষরয় োর্স্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কেরি হরব। অর্ধকন্তু, 

অসর্াপ্ত কারিে র্বরলে র্বষয়টি র্ন্ত্রণালয় কর্তথক খর্িরয় 

প্রদখা প্রর্রি পারে। 

2. র্র্ার্র্ পর্েকেনা এবং র্াঠ পর্ থারয়ে প্রকৃি 
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প্রপরি কোর্পটাল প্রের্িং প্ররয়ািন। বড় নদীগুরলারি র্বর্েপ্ত 

প্রের্িং কো হরল অরর্ থে অপচয় । 

3. আরলাচে পাইলট প্রকরেে আওিায় Institute  f 

 gn l d M reta )M d ( এে ৈাো একটি 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্েং সারর্ থ এবং Centre for 

Environmental & Geographic 

Information Services (CEGIS) এে ৈাো 

সার্ার্িক ও পর্েবরেগি প্রর্াব সারর্ থ কো হয়। এসব 

সারর্ থে র্বষরয় প্রকে পর্েচালরকে দপ্তে হরি প্রকান ক্রয় 

প্রর্ক্রয়া গ্রহণ ছাড়াই বাংলারদে পার্ন উন্নয়ন প্রবারি থে ঢাকাস্থ 

প্রকন্দ্রীয় কার্ থালয় হরি সোসর্ে M d ও CEGIS 

দার্য়ত্ব প্রদয়া হয়। প্রকে পর্েচালক এসব কারিে র্বল 

পর্েরোধ করেরছ র্াে। প্রকান উন্নয়ন প্রকরেে অর্ থ এর্ারব 

ব্যয় কো সেকারেে প্রচর্লি ক্রয় আইন/র্বর্ধর্ালা’ে সারর্ 

সার্ঞ্জস্যপূণ থ নয় বরল প্রিীয়র্ান। র্বষয়টি র্ন্ত্রণালয় কর্তথক 

খর্িরয় প্রদখা আবশ্যক। 

4. প্রকেটি বাস্তবায়রনে পে বন্দরেে অর্েন্তরে প্রদাকানপাট, 

কােখানা ও অন্যান্য অবকাঠারর্া বৃর্দ্ধ পাওয়ায় র্কছুটা পার্ন 

র্নষ্কােন ব্যবস্থায় সর্স্যা প্রদখা র্দরয়রছ। আরলাচে প্রকরেে 

আওিায় ১ নং প্যারকরিে Slope এ র্য়লা, আবিথনা ও 

ছাই প্রফলা হরে, র্বধায় প্রকরেে প্রসৌন্দর্ থ  নষ্ট হরে । দ্বর্েব 

বন্দেটি খুবই  ন বসর্িপূণ থ এবং আর্দানী ও েপ্তানী 

প্রর্ির্নয়ি বৃর্দ্ধ পাওয়ায় বড় ধেরনে Landing 

Platform র্নর্ থাণ প্ররয়ািন। 

5.  ন  ন প্রকে পর্েচালক বদলীে কােরণ প্রকরেে কারিে 

র্ারনে উপে প্রনর্িবাচক প্রর্াব প্রেরখরছ। প্রকরেে আওিায় 

র্নর্র্ থি বা গুিোয় োবাে িোর্ এবং সংর্িষ্ট অবকাঠারর্া 

র্নর্ থারণ র্বলরম্বে কােরণ প্রকরেে বাস্তবায়নকাল অর্ধকহারে 

র্বলম্ব হয়।  বা গুিোয় ফুট ব্রীরিে র্ফর্নর্সং কাি এবং 

পাম্প হাউরিে র্নর্ থাণ কারিে র্ান সরন্তাষিনক হয়র্ন। 

প্রকরেে প্রধান অংগ দু’টিে র্িিাইন প্রস্তুি না করে অনুরর্াদন 

প্রর্ক্রয়াকেণ কোয় প্রকে বাস্তবায়রন িটিলিা সৃর্ষ্ট হয়। 

প্ররয়ািনীয়িাে র্র্র্িরি ও প্রেে র্বরেরষ ম্ভাব্যিাে 

সর্ীোে আরলারক প্রকে গ্রহরণে পদরেপ গ্রহণ কো 

বাঞ্ছণীয়। 

3. আরলাচে পাইলট প্রকরেে আওিায় Institute  f 

 gn l d M reta )M d ( এে ৈাো একটি 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্েং সারর্ থ এবং Centre for 

Environmental & Geographic 

Information Services (CEGIS) এে 

ৈাো সার্ার্িক ও পর্েবরেগি প্রর্াব সারর্ থ কো হয়। 

এসব সারর্ থে সুপার্েরেে র্র্র্িরি প্রকে এলাকাে 

িলাবদ্ধিা দূেীকেরণ প্রটকসই ব্যবস্থা গ্রহরণে লরেে 

বাংলারদে পার্ন উন্নয়ন প্রবাি থ কার্ থকে ব্যবস্থা গ্রহণ 

কেরি পারে। 

4. দ্বর্েব বন্দেরক আধুর্নক বন্দরে রূপান্তে কোে র্নর্র্রি 

Landing Station ও প্রেন র্নর্ থাণ প্রস্তাবসহ ২য় 

প্রফি র্হরসরব একটি প্রকে গ্রহণ কো প্রর্রি পারে। 

প্রকেটিে বাস্তবায়রনািে পর্েচালনা ও েেোরবেণ পার্ন 

উন্নয়ন প্রবাি থ কর্তথক সম্পাদন কো প্রর্রি পারে। প্রকরেে 

আওিায় ক্রয়কৃি গাড়ী সেকার্ে র্নয়র্ানুর্ায়ী পর্েবহণ 

পুরল হস্তান্তে কো প্রর্রি পারে। 

5.  ন  ন প্রকে পর্েচালক বদলীে র্বষয়টি পর্েহাে কেরি 
হরব। র্র্বষ্যরি প্রকান প্রকরে পর্েচালরকে বদলীে 

প্ররয়ািনীয়িা প্রদখা র্দরল প্রকে পর্েচালক বদলী সংক্রান্ত 

কর্র্টিে সুপার্েে/অনুরর্াদন ক্ররর্ বদলী কেরি হরব; 

বা গুিোয় র্নর্র্ থি োবাে িোর্ ও সংর্িষ্ট অবকাঠারর্া 

র্নর্ থারণ চুর্ক্ত বর্হভ থি র্াোর্েক্ত র্বলম্ব কোয় ঠিকাদারেে 

র্নকট প্রর্রক র্লকুইরিরটি প্রিরর্ি আদায় কেরি হরব। 

িাছাড়া বা গুিোয় র্নর্র্ থি িোর্ সংর্িষ্ট পাম্প হাউিটি 

প্রর্িস্থাপরনে ব্যবস্থা প্রনয়া প্রর্রি পারে। 

 

র্েে 

1. প্রকরেে অনুরর্ার্দি র্ির্পর্পরি অর্ থ র্বর্ারগে িনবরলে 

ধেন ও সংখ্যা র্নধ থােণ-সম্পর্কথি কর্র্টি’ে সুপার্েে অন্তভ থক্ত 

প্রনই। উক্ত কর্র্টিে সুপার্েে ব্যর্িরেরক প্রকেটি প্রর্ক্রয়াকেণ 

কো হরয়রছ, র্া পর্েকেনা শংখলাে ব্যিেয় বরল প্রিীয়র্ান 

হয়। 

2. সুগাে র্র্রলে  কর্ থপর্েরবে অিেন্ত অপর্েেন্ন  ও প্রনাংো 

অবস্থায় পাওয়া র্ায়। কর্ থকিথাগণ িানান র্র্লটিে 

েেণারবেণ কাি চলরি র্াকায় পর্েরবে প্রনাংো হরয় 

প্রগরছ। এ অবস্থাে েীগ্রই উন্নর্ি হরব বরল র্ির্ন অবর্হি 

করেন। 

3. প্রকরে দ্ববরদর্েক অনুদারনে অরর্ থে স্বেিাে কােরণ এবং 

প্রকরেে গ্রান্ট প্রক্লার্িং িার্েখ বৃর্দ্ধরি উন্নয়ন সহরর্াগীে 

1. প্রকরেে অনুরর্ার্দি র্ির্পর্পরি অর্ থ র্বর্ারগে  িনবরলে 

ধেন ও সংখ্যা র্নধ থােণ সম্পর্কথি কর্র্টিে সুপার্েে 

অন্তভ থক্ত প্রনই। উক্ত কর্র্টিে সুপার্েে ব্যর্িরেরক প্রকেটি 

প্রর্ক্রয়াকেণ কো হরয়রছ, র্া পর্েকেনা শংখলাে ব্যিেয় 

বরল প্রিীয়র্ান হয়। এ র্বষরয় র্েে র্ন্ত্রণালয় এবং 

পর্েকেনা কর্র্েন ব্যাখ্যা প্রদান কেরব। 

2. সুগাে র্র্রলে অিেন্ত অপর্েেন্ন  ও প্রনাংো কর্ থপর্েরবে 
উন্নি কোে আশু পদরেপ গ্রহণ কেরি হরব। 

3. প্রকে হরি বাদ পড়া  গুরুত্বপূণ থ ও প্ররয়ািনীয় 

প্যারকিসমূহ উন্নয়ন সহরর্াগীে অনুদারন সত্বে 

বাস্তবায়রনে িন্য র্ন্ত্রণালয় প্রকে বাস্তবায়নকােী 

সংস্থারক অর্ থননর্িক সম্পকথ র্বর্াগ ও উন্নয়ন সহরর্াগীে 



vi 

 

সর্স্যা সুপার্েে 

অসম্মর্িে কােরণ মূল টির্পর্পরি অন্তভ থক্ত পাঁচটি প্যারকি  

বাদ র্দরি হয়। 

4. এর্ির্ব’ে সারর্ ঋণচুর্ক্ত কার্ থকে হরি র্বলম্ব হওয়া ও 

প্রকরেে বাস্তবায়নকােী সংস্থা ও র্নব থাহী সংস্থা র্নধ থােরণ 

র্বলম্ব হওয়াে কােরণ প্রার্র্র্কর্ারব প্রকরেে বাস্তবায়ন 

র্পর্ছরয় পরড়। 

5. প্রকরেে আের্ির্পর্প’ে অনুরর্াদন প্রর্ক্রয়ায় এবং প্রকে 

পর্েচালক র্নরয়ারগ র্বলম্ব হরয়রছ। 

 

 

 

 

সারর্ সাব থের্ণক প্রর্াগরর্াগ েো  কেরি হরব। 

4. র্র্বষ্যরি প্রকান প্রকরেে বাস্তবায়রন র্বলম্ব পর্েহারেে 

িন্য উন্নয়ন সহরর্াগীে সারর্ র্র্াসর্রয় ঋণচুর্ক্ত কার্ থকে 

কো এবং র্ির্পর্প অনুরর্াদরনে সর্য়ই প্রকরেে র্নব থাহী 

সংস্থা ও বাস্তবায়নকােী সংস্থা চূড়ান্ত কোে িন্য সংর্িষ্ট 

সকলরক সরচষ্ট হরি হরব। 

5. র্র্বষ্যরি প্রকান প্রকরেে র্ির্পর্প, আের্ির্পর্প’ে 

অনুরর্াদন প্রর্ক্রয়া র্র্াসম্ভব দ্রুিির্ সর্রয়ে র্রে 

প্রর্ক্রয়াকেণ এবং প্রকরেে বাস্তবায়নকােী সংস্থা 

চূড়ান্তকেরণ ও প্রকে পর্েচালক র্নরয়ারগ অরহতুক র্বলম্ব 

পর্েহারেে িন্য সংর্িষ্ট সকরলে আরো সরচষ্ট হওয়া 

প্ররয়ািন। 

 র্বদুেৎ 

1. প্রকরেে ব্যয় বৃর্দ্ধ ও বাস্তবায়রন অিোর্ধক র্বলম্ব। 

2. কারিে গুণগির্ান সংক্রান্ত। 

3. সাহায্যপুষ্ট প্রকে সংক্রান্ত। 

4. প্রকরেে র্ানবাহন সংক্রান্ত। 

5. প্রকে পর্েচালক সংক্রান্ত। 

6. র্পর্সআে প্রপ্রেরণ র্বলম্ব। 

7. প্রকেটিে আওিায় প্রসালাে পাওয়াে প্ল্োন্টটি স্থাপরনে পে 

জুলাই '২০১২ র্াস প্রর্রক র্নেবর্েন্নর্ারব র্বদুেৎ উৎপাদন 

করে আসরছ র্া সোসর্ে ন্যােনাল গ্রীরি সংরর্ার্িি হরে। 

পর্েদে থকারল পাওয়াে প্ল্োন্টটি পর্েদে থন কো হয় এবং প্রকে 

সর্ার্প্তে পে প্ল্োন্টটিে েেণারবেরণে দার্য়ত্ব গণপূিথ 

অর্ধদপ্তরেে কারছ অপ থণ কো হরয়রছ র্রর্ থ িানা র্ায়। 

পর্েদে থনকারল প্ল্োন্টটিরি আবিথনা ও শুকরনা পািা, ইিোর্দ 

িরর্ র্াকরি প্রদখা প্রগরছ র্া অর্র্রপ্রি নয়।  এে ফরল সূরর্ থে 

আরলা প্রর্রক প্রসৌেের্ক্ত আহেণ র্কছুটা হরলও ব্যাহি হরে 

র্রর্ থ প্রকেসূরে িানা প্রগরছ। 

8. প্রকে সর্ার্প্তে ৬ র্াস পরেও র্সর্র্ল অর্িট র্ির্র্েন কর্তথক 

পর্েচার্লি অর্িট প্রর্িরবদন প্রকে কার্ থলরয় প্রপ্রেণ কো 

হয়র্ন র্রর্ থ িানা প্রগরছ, র্া কাম্য নয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তবসম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য় 

র্নধ থােণ এবং বাস্তবায়ন পর্ থারয় িা অনুসেণ কো 

প্ররয়ািন। 

2. কারিে গুণগির্ান র্নর্িি কেরি র্র্বষ্যরি র্পর্পআে 

র্র্ার্র্র্ারব অনুসেণপূব থক দে িনবল এবং প্ররয়ািনীয় 

র্ন্ত্রপার্ি সর্র্িি ঠিকাদাে র্নরয়াগ কো প্ররয়ািন। 

প্রকরেে আওিায় সম্পার্দি কাি র্বরেষ করে 

র্নম্নর্ারনে পূিথ কারিে িন্য িদাের্কে দার্য়রত্ব 

র্নরয়ার্িি সংর্িষ্ট কর্ থকিথা/কর্ থচােীে  র্বরুরদ্ধ 

প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো আবশ্যক। 

3. সাহায্যপুষ্ট প্রকরেে প্রেরে উন্নয়ন সহরর্াগী প্রদে/প্রর্িষ্ঠান 

প্রর্রক দ্রুি সঠিক সর্রয় অর্ থ প্রার্প্তে র্বষয়টি র্নর্িি 

কোে িন্য সংর্িষ্ট সংস্থা ও র্ন্ত্রণালয়/র্বর্াগ কর্তথক 

প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো আবশ্যক। 

4. র্বযর্ান সেকার্ে র্নয়র্ অনুর্ায়ী প্রকরেে আওিায় 

সংগৃহীি র্ানবাহন সেকার্ে পর্েবহন পুরল ির্া প্রদয়াে 

ব্যবস্থা গ্রহণ কো আবশ্যক। 

5. প্রকে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন র্নর্িিকরে  ন  ন প্রকে 

পর্েচালক বদর্ল বা পর্েবিথন না করে র্বযর্ান র্নয়র্ 

অনুর্ায়ী প্রকে পর্েচালক র্নরয়ারগ সরচষ্ট র্াকাে 

প্ররয়ািন আরছ। র্বর্র্ন্ন সংস্থাে আওিায় বাস্তবায়নাধীন 

ও র্র্বষ্যরি প্রকরেে িন্য সেকােী র্নরদ থেনা অনুর্ায়ী 

পূণ থকালীন ও প্রর্াগ্য প্রকে পর্েচালক র্নরয়ারগে র্বষয়টি 

উরযাগী র্বর্াগ হরি র্নর্িি কো প্ররয়ািন। 

6. প্রকে সর্ার্প্ত প্র াষণাে পে পেই র্পর্সআে প্রণয়ন করে 

আইএর্ইর্িরি প্রপ্রেণ র্নর্িি কো আবশ্যক। 

7. ক্রর্বধ থর্ান র্বদুেৎ চার্হদাে পর্েরপ্রর্েরি গিানুগর্িক 
উপারয় র্বদুেৎ উৎপাদরনে পাোপার্ে প্রসৌে ের্ক্তে 

র্ােরর্ র্বদুেৎ উৎপাদরনে উরেরশ্য প্রসালাে পাওয়াে 

প্ল্োন্ট স্থাপন র্ন:সরন্দরহ একটি র্াল এবং পর্েরবেবান্ধব 

উরযাগ। সুিোং এে র্র্ার্র্ েেণারবেরণে র্বষরয় 

সংর্িষ্ট সকলরক অর্ধকিে িৎপে ও র্রনারর্াগী হরি 
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হরব। িািীয় সংসদ সর্চবালয় র্বষয়টি গণপূিথ র্বর্াগরক 

অবর্হি করে প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহরণে র্নরদ থেনা প্রদরব। 

8. র্সর্র্ল অর্িট র্ির্র্েন কর্তথক পর্েচার্লি অর্িট 

প্রর্িরবদন র্র্ােীঘ্র প্রার্প্তে িন্য সংর্িষ্ট কর্তথপে ব্যবস্থা 

গ্রহণ কেরব। 

দ্বিল, গ্যাস ও প্রাকৃর্িক সম্পদ 

1. র্বর্র্ন্ন সর্রয় প্রদেী ও র্বরদেী প্রর্িষ্ঠান কর্তথক সারর্ থে 

র্ােরর্ র্চর্িি সম্ভাবনার্য় কাপার্সয়া োকচারে প্রিল/গ্যাস 

আর্বস্কারেে প্ররচষ্টা সফল না হওয়াে প্রপছরন কার্েগর্ে ও 

অন্যান্য কােণ/র্দকসমূহ অনুসন্ধান/গরবষণা করে প্রদখা 

প্ররয়ািন। 

2. প্রসমুিাং গ্যাস র্ফল্ড হরি প্রর্ির্দন ২০ র্র্র্লয়ন র্কউর্বক 

র্ফট (এর্এর্র্সএফর্ি) হারে গ্যাস সেবোরহে প্ররেপন কো 

হরলও এ গ্যাস র্ফরল্ডে উৎপাদন করর্ র্াওয়ায় ১টি র্াে কূপ 

(৫নং কূপ) হরি ২০১১ সারল সরব থাচ্চ ১০-১২ এর্এর্র্সএফর্ি 

হারে চট্টগ্রারর্ গ্যাস সেবোহ কো হয়। বিথর্ারন ঐ কূপ সহ 

এ র্ফরল্ডে অপে কূপ (৬ নং কূপ) এে সর্ম্মর্লি উৎপাদন ৬ 

এর্এর্র্সএফর্ি এ হ্রাস প্রপরয়রছ। এছাড়া বরগাপসাগরেে 

সাংগু গ্যাস র্ফরল্ড উৎপাদন বন্ধ েরয়রছ । 

1. জ্বালানী ও খর্নি সম্পদ র্বর্াগ/প্রপররাবাংলা/বারপক্স 

কাপার্সয়া োকচারে প্রিল/গ্যাস আর্বস্কারেে প্ররচষ্টা  

সফল না হওয়াে প্রপছরন কার্েগর্ে ও অন্যান্য 

কােণ/র্দকসমূহ অনুসন্ধান/গরবষণা করে প্রদখরি পারে। 

2. চটগ্রারর্ ির্া সর্গ্র বাংলারদরে গ্যারসে সেবোহ বৃর্দ্ধে 

লরেে Offshore-এ  গ্যাস কূপ খনরনে র্বষয়টি 

অগ্রার্ধকাে র্র্র্িরি বাস্তবায়রনে উরযাগ র্নরি হরব। 

পর্েবহণ 

1. র্র্ার্র্ সর্ীো ছাড়া প্রকে গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন কো। 

2.  ন  ন প্রকে পর্েচালক পর্েবিথন ও পূণ থকালীন প্রকে 

পর্েচালক না র্াকা। 

3. প্রকের্র্র্িক ক্রয় কার্ থক্রর্/ঠিকাদাে র্নরয়াগ প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন 

না করে আর্র্ থক বছের্র্র্িক প্রছাট প্রছাট প্যারকরি ঠিকাদাে 

র্নরয়াগ কোে প্রবনিা। 

4. ভূর্র্ অর্ধগ্রহরণ িটিলিা। 

5. অনুরর্ার্দি র্ির্পর্প’ে তুলনায় অর্ধক সর্য় ও ব্যরয় প্রকে 

সর্াপ্ত কো 

6. টগী এলাকায় প্রনৌ-পরর্ করয়কটি প্রলা-হাইরটে সড়ক ব্রীি 

এবং প্রেলওরয় ব্রীি আরছ। ব্রীিগুরলা প্রর্িস্থাপরনে িন্য 

সেকারেে র্নরদ থেনা র্াকাে পরেও িা প্রর্িস্থাপরনে প্রির্ন 

প্রকান উরযগ প্রনয়া হরে না বরল িানা র্ায়। ফরল শুধুর্াে 

কারগ থা চলাচল কেরি পােরলও  প্রছাট আকারেে একিলা 

লঞ্চ ব্যর্িি অন্য প্রকান লঞ্চ চলাচল কেরি পারে না। 

প্রকরেে আওিায় খননকৃি ঢাকাে অর্েন্তরেে খালগুরলাে 

র্রে োর্পুো খালটি খুবই গুরুত্বপূণ থ। পর্েদে থনকারল লেে 

কো র্ায় খালটিরি প্রচুে প্রনৌ-র্ান চলাচল কেরছ। র্কন্তু 

হার্িে র্েল প্রকরেে র্ােরর্ ঢাকাে সুয়ারেি সোসর্ে 

োর্পুো খারল চরল আসায় খালটিে পার্নে  র্ান প্রচন্ড র্ারব 

দূর্ষি হরে। 

7. র্নয়র্র্ি র্ষ্টয়ার্েং কর্র্টি ও র্পআইএর্স’ে সর্া অনুর্ষ্ঠি  না 

হওয়াে ফরল স্বেিাে ব্যাপারে প্রশ্ন প্রর্রক র্ায়। র্ংলা বন্দে 

কর্তথপরেে  কার্েগেী কর্ থকিথারদে পর্েকেনা, প্রর্কউেরর্ন্ট 

পদ্ধর্িে উপে প্রর্েেরণে অর্াব েরয়রছ র্রর্ থ পর্েলর্েি হয়। 

1. প্রকে গ্রহণকারল পর্ থাপ্ত সর্ীো ও বাস্তবর্র্র্িক ব্যয় 
প্রাক্কলনপূব থক প্রকে প্রস্তাব প্রণয়ন কেরি হরব। 

2. প্রর্িটি প্রকরেে র্বপেীরি একিন পূণ থকালীন প্রকে 
পর্েচালক র্নরয়াগ কেরি হরব এবং প্রকে সর্াপ্ত না 

হওয়া পর্ থন্ত র্র্াসম্ভব প্রকে পর্েচালকরক বদলী কো 

র্ারবনা। প্ররয়ািরন প্রছাট প্রছাট প্রকরেে প্রেরে অর্ির্েক্ত 

প্রধান প্ররকৌেলী/িত্ত্বাবধায় প্ররকৌেলীে পর্েবরিথ র্নব থাহী 

প্ররকৌেলী পদর্র্ থাদাে কর্ থকিথারক প্রকে পর্েচালক 

র্হরসরব র্নরয়াগ প্রদান কো প্রর্রি পারে। 

3. প্রকে অনুরর্াদরনে অনর্ধক ৬ র্ারসে র্রে প্রকরেে 
র্বপেীরি র্র্াসম্ভব সকল ঠিকাদাে র্নরয়াগ/ক্রয় কার্ থক্রর্ 

সম্পন্ন কেরি হরব। 

4. একরনক/সেকারেে সরব থাচ্চ প্রফাোরর্ অনুরর্ার্দি 

প্রকরেে প্রেরে ভূর্র্ অর্ধগ্রহণ প্রর্ক্রয়া আেও 

যুরগাপরর্াগী ও সেলীকেণ কোে উরযাগ গ্রহণ কো 

প্রর্রি পারে। 

5. অনুরর্ার্দি র্ির্পর্প’ে কর্ থ পর্েকেনা অনুর্ায়ী এর্ির্প 

বোে এবং কার্ থারদে প্রদান কেরি হরব। 

6. ঢাকাে চােপারেে নদীগুরলাে দুষণরোধকরে ব্যবস্থা প্রনয়া 
প্ররয়ািন। নদীগুরলাে আরে পারেে র্েে কােখানা 

র্বরেষ করে প্রিিগাঁও এলাকা, র্বর্সক এলাকা ও টগীে 

সকল প্রকাে র্েে কােখানাে বিথে প্রোধরনে ব্যবস্থা প্রনয়া 

িরুেী। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা প্রনয়াে িন্য পর্েরবে ও বন 

র্ন্ত্রণালয় এবং র্েে র্ন্ত্রণালয়রক অনুরোধ কো হরলা।                          

হার্িে র্েল এলাকাে বিথে পর্েরোধরনে ব্যবস্থা প্রনয়া 
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হরল োর্পুো খারলে পার্ন প্রচন্ডর্ারব নষ্ট হওয়া প্রর্রক 

েো পারব এবং ঢাকাে এ গুরুত্বপূণ থ খালটি  প্রনৌ-

চলাচরলে উপরর্াগী র্াকরব। 

7. প্রকে বাস্তবায়রন স্বেিা ও িবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধে লরেে 

র্র্বষ্যরি র্নয়র্র্ি র্িয়ার্েং কর্র্টি ও র্পআইর্স সর্া 

অনুষ্ঠান কো প্ররয়ািন। র্ংলা বন্দে কর্তথপরেে কার্েগেী 

কর্ থকিথারদে িন্য পর্েকেনা ও প্রর্কউেরর্ন্ট র্বষরয় 

প্রর্েেরণে ব্যবস্থা কো প্ররয়ািন। 

প্রর্ৌি পর্েকেনা, পার্ন সেবোহ ও গৃহায়ণ 

1. প্রকরেে ব্যয় বৃর্দ্ধ ও বাস্তবায়রন অিোর্ধক র্বলম্ব। 

2. কারিে গুণগির্ান সংক্রান্ত। 

3. র্পর্সআে প্রপ্রেরণ র্বলম্ব। 

4. ভূর্র্ অর্ধগ্রহরণ র্বলম্ব। 

5. ছাড়কৃি অরর্ থে অব্যর্য়ি অর্ থ সেকােী প্রকাষাগারে ির্া 

সংক্রান্ত প্রকান িোর্দ আইএর্ইর্িরি প্রপ্রেণ কো হয়র্ন; 

6. সর্াপ্ত প্রকেটিে র্পর্সআে পর্ থারলাচনারন্ত প্রদখা র্ায়, 

প্রকেটিে প্রকান External এবং Internal 

Audit সম্পন্ন কো হয়র্ন। 

7. নাফ নদীে অপে িীরে র্ায়ানর্াে অঞ্চরল প্রকার্াও প্রকার্াও 

কাঁটা িারেে প্রবড়া প্রদওয়া আরছ র্া বাংলারদে অংরে প্রনই। 

প্রস কােরণ র্াদক প্রচাোচালানকােীো র্াদক পাচারে সুরর্াগ 

পারে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তবসম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য় 

র্নধ থােণ এবং বাস্তবায়ন পর্ থারয় িা অনুসেণ কো 

প্ররয়ািন। 

2. কারিে গুণগির্ান র্নর্িি কেরি র্র্বষ্যরি র্পর্পআে 

র্র্ার্র্র্ারব অনুসেণপূব থক দে িনবল এবং প্ররয়ািনীয় 

র্ন্ত্রপার্ি সর্র্িি ঠিকাদাে র্নরয়াগ কো প্ররয়ািন। 

প্রকরেে আওিায় সম্পার্দি কাি র্বরেষ করে 

র্নম্নর্ারনে পূিথ কারিে িন্য িদাের্কে দার্য়রত্ব 

র্নরয়ার্িি সংর্িষ্ট কর্ থকিথা/কর্ থচােীে  র্বরুরদ্ধ 

প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো আবশ্যক। 

3. প্রকে সর্ার্প্ত প্র াষণাে পে পেই র্পর্সআে প্রণয়ন করে 

আইএর্ইর্িরি প্রপ্রেণ র্নর্িি কো আবশ্যক। 

4. প্রকে গ্রহরণে পূরব থ ভূর্র্ অর্ধগ্রহরণে র্বষয়টি পূব থ প্রর্রক 
র্নস্পর্ি কো আবশ্যক। 

5. ছাড়কৃি অরর্ থে অব্যর্য়ি অংে সেকােী প্রকাষাগারে 

ির্া সংক্রান্ত িোর্দ অবশ্যই আইএর্ইর্িরি প্রপ্রেণ 

কেরি হরব; 

6. প্রকেটিে External এবং Internal Audit 

সম্পন্ন করে িাে ছায়ার্লর্প আইএর্ইর্ি’প্রি প্রপ্রেণ কেরি 

হরব। 

7. সীর্ান্ত প্রচাোচালান প্রর্িরোরধ আরোও কার্ থকে 

পদরেপসহ প্রকে গ্রহরণে উরযাগ প্রনয়া প্রর্রি পারে। 

র্েো ও ধর্ থ 

1. ‘‘প্রের্িিাি থ প্রবসেকার্ে প্রার্র্র্ক র্বযালয় উন্নয়ন-৩য় 

পর্ থায়’’ েীষ থক প্রকরেে আওিায় অরনক প্রার্র্র্ক র্বযালয় 

র্বরনে র্বর্র্ন্ন স্থারন প্রহয়াে ক্রোক সৃর্ষ্ট হরয়রছ। বীরর্ে 

সারর্ আের্সর্স সংরর্াগ না হওয়াে ফরল ফাটল প্রদখা 

র্গরয়রছ; 

2. ‘‘র্ের্চং আউট অব স্কুল র্চলরেন-েস্ক (চতুর্ থ সংরোর্ধি)” 

েীষ থক প্রকরেে আওিায় স্থার্পি আনন্দ স্কুল অব্যাহি োখাে 

লরেে অরপোকৃি কর্ বয়সী র্েশুরদে র্র্িথ কর্েরয় 

িারদেরক উচ্চিে প্রেণীরি পাঠ প্রদয়া হরে র্েোর্ীে র্কছু 

সংখ্যক আইর্ি প্রপ্রাফাইরলে সারর্ র্েোর্ীরদে প্রকান র্র্ল 

খু ুঁরি পাওয়া র্ায়র্ন। নতুন করে প্রর্ সকল র্েোর্ীরদে 

র্েরপ্ল্সরর্ন্ট কো হয়, িারদে িে হালনাগাদ কো হয়র্ন; 

1. প্রার্র্র্ক র্বযালরয়ে র্নর্ থাণ কাি সরন্তাষিনক 

পর্েলর্েি হয়র্ন ; র্া কাম্য নয়। র্র্বষ্যরি এ ধেরনে 

প্রকে বাস্তবায়রন র্নর্ থাণ কারিে গুণগি র্ান বিায় 

োখাে র্বষরয় সিকথ র্াকা বাঞ্ছনীয়।  উর্ল্লর্খি ত্রুটিসমূহ 

সংরোধরনে িন্য প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা প্রার্র্র্ক র্েো 

অর্ধদপ্তে কর্তথক িারদে োিস্ব বারিরটে আওিায় র্নরি 

হরব; 

2. প্রকরেে প্রেরে অরপরোকৃি কর্ বয়সী র্েশুরক র্র্িথ 

কোরনাে র্বষয়টি প্রোধ কোে িন্য উপরিলা র্েো 

অর্ফসাে র্নয়র্র্ি র্র্নটর্েং কেরবন এবং 

অর্র্র্াবকগরণে সারর্ এ র্বষরয় আরলাচনা কেরবন। 

আইর্ি প্রপ্রাফাইল হালনাগাদপূব থক প্রর্ সকল র্েোর্ীরদে 
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3. প্রকরেে আওিায় স্থার্পি র্বযালয় র্বরনে র্নর্ থাণ নকোয় 

ত্রুটি পর্েলর্েি হরয়রছ। ত্রুটিপূণ থ নকোে কােরণ অরনক স্থান 

অব্যবহৃি অবস্থায় েরয়রছ। উক্ত স্থানটিরি আরো অর্ির্েক্ত 

অরনকগুরলা প্রেণীকে র্নর্ থাণ কো সম্ভব হি বরল প্রিীয়র্ান 

হয়। 

4. েেণারবেণ খারি প্ররয়ািনীয় বোে না র্াকায় র্বরনে 

প্রছাটখারটা ত্রুটি সংস্কারে প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো সম্ভব 

হরে না। ফরল প্রছাট খাট সর্স্যা প্রর্র্ন- প্রর্িবছে 

লবণাক্তিা প্রর্িরোরধে িন্য েং না কো এবং প্রিনরলস 

িীল র্রটরর্ন্ট না কোে ফরল এগুরলা ের্িগ্রস্ত হরে; 

5. প্রকরেে বাস্তবায়ন সর্ার্প্তে অব্যবর্হি পূরব থ আন্তঃখাি 

সর্িয় কোে র্বষয়টি র্াল অনুেীলন নয়। এরি র্রন হরি 

পারে সর্িয়কৃি অরর্ থে ব্যয় পূব থারিই সম্পাদন কোে পরে 

এ সর্িয় অনুরর্াদন কো হরয়রছ, এটি একটি গুরুিে সর্স্যা। 

6. প্রকেটি Relevancy, Effectiveness, efficiency, 

impact, sustainability এ পাঁচটি Criteria-প্রি 

মূল্যায়ন কো হরয়রছ, র্াে র্রে প্রকেটি Relevancy 

ব্যিীি অন্য প্রকান Criteria-প্রি উিীণ থ হরি পারের্ন, 

7. র্পর্পআে-২০০৮ এে ধাো-১৬ অনুর্ায়ী উন্নয়ন প্রকরেে িন্য 

ক্রয় পর্েকেনা প্রণয়ন বােিামূলক হরলও বর্ণ থি প্রকরেে 

ক্রয় পর্েকেনা পাওয়া র্ায়র্ন। 

 

 

 

 

র্েরপ্ল্সরর্ন্ট কো হয়, িারদে িে হালনাগাদ 

কোের্বষরয় প্রকে কর্তথপে প্ররয়ািনীয় পদরেপ গ্রহণ 

কেরব; 

3. প্রকরেে প্রস্পস ম্যারনিরর্ন্ট র্র্ার্র্র্ারব র্নর্িি 

কোে লরেে র্র্বষ্যরি এরূপ প্রকান প্রকরেে নকো 

প্রণয়রনে পূরব থ ব্যবহােকােী এবং সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালরয়ে 

র্ােরর্ নক্সা অনুরর্াদন কোে উরযাগ গ্রহণ কেরি হরব। 

এ র্বষরয় প্রসনাসদরেে পূিথ পর্েদপ্তে প্ররয়ািনীয় পদরেপ 

গ্রহণ কেরব। 

4. প্রর্িবছে েেণারবেণ খারি প্ররয়ািনীয় অর্ থ  বোে  

োখরি হরব। র্ারি করে লবণাক্তিা প্রর্রক র্বনটিরক   

েোে িন্য প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো র্ায়; 

5. র্র্বষ্যরি প্রকান প্রকে বাস্তবায়রনে এরকবারে 

প্রেষপর্ থারয় এরস আন্তঃখাি সর্িরয়ে র্বষয়টি র্বরবচনা 

সর্ীচীন নয়। প্রর্িেো র্ন্ত্রণালয় র্র্বষ্যরি এ র্বষরয় 

সর্ায়ানুগ পদরেপ র্নরব; 

6. প্রকরেে আওিায় ১৯.১০ লে টাকা ব্যরয় দ্বির্েকৃি 

িাটারবইি সম্পর্কথি প্রকান িে পাওয়া র্ায়র্ন। কারিই 

এ ধেরনে িাটারবইি আরদৌ দ্বির্ে কো হরয়রছ র্ক-না বা 

দ্বির্ে কো হরয় র্াকরল এটি প্রর্ উরেরশ্য দ্বির্ে কো 

হরয়রছ, প্রস উরেরশ্য ব্যবহৃি হরে র্ক-না সংর্িষ্ট 

র্ন্ত্রণালয় িা খর্িরয় প্রদরখ আইএর্ইর্ি’প্রক অবর্হি 

কেরব। 

7. প্রকেটিে বার্ষ থক ক্রয় পর্েকেনা প্রণয়ন না কোয় 

আইরনে ব্যিেয় হরয়রছ। র্র্বষ্যরি সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালরয়ে 

আওিায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকরেে ক্রয় পর্েকেনা 

(সম্ভাব্য বারিট প্রার্প্তে র্বষয়টি র্বরবচনায় র্নরয়) প্রণয়ন 

প্ররিেক অর্ থবছরেে শুরুরিই সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়রক র্নর্িি 

কেরি হরব। 

ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি 

1. সুষ্ঠুর্ারব ক্লাব র্নব থাচন কো হয়র্ন। অর্ধকাংে স্থারনই 

এনর্িও প্রর্িষ্ঠান র্নব থাচন কো হরয়রছ। ফরল কার্িি 

ফলাফল অিথন কো সম্ভব হরে না। 

2. সেবোহকৃি কর্ম্পউটাে র্দরয় অর্ফরসে র্নিস্ব  কাি 

পর্েচালনা কো হরে। প্রবকাে যুবরদে কর্ম্পউটাে প্রর্েেণ 

বা প্রোক টিস কোে কািটি কর্ হরে।   

3. ক্লাব কর্তথক প্রর্েেণ প্রদারনে পে র্বিেণকৃি সাটি থর্ফরকরটে 

গ্রহণরর্াগ্যিা পারে না। ফরল িারদে র্ােরর্ প্রর্েেরণ 

আগ্রহী যুবরদে সংখ্যাও বৃর্দ্ধ পারেনা। 

4. প্রকে অনুরর্াদন হওয়াে প্রায় দুই বছে পে কার্ থক্রর্ শুরু     

হওয়ায় প্রকরেে কার্িি ফলাফল প্রপরি র্বলম্ব হরয়রছ। 

5. প্রকে র্নধ থার্েি সর্রয় শুরু না হওয়ায় র্সওয়াইর্প’ে প্রর্িশ্রুি 

অর্ থ (প্রকে সাহায্য) পাওয়া র্ায়র্ন। 

 

 

১.  র্র্বষ্যরি এ িািীয় প্রকে গ্রহণকারল স্থানীয় প্রোসন ও 

যুব উন্নয়ন অর্ধদপ্তরেে সুপার্েরেে র্র্র্িরি প্রকৃি ক্লাব 

র্নব থাচন কেরি হরব। 

২.  সেবোহকৃি কর্ম্পউটােটিে র্র্ার্র্ ব্যবহাে 

র্নর্িিকরে যুব উন্নয়ন কর্ থকিথারদে র্নর্বড় িদােকীে 

প্ররয়ািন। 

৩.  ক্লাব িাে প্রর্েেণার্ীরদে র্রে সাটি থর্ফরকট 

র্বিেণকারল যুব উন্নয়রনে সম্পৃক্তায় প্রর্ৌর্র্ারব িা 

কেরি পারে র্কনা প্রস র্বষয়টি র্বরবচনায় োখা প্রর্রি 

পারে। 

৪.   র্র্বষ্যরি এ িািীয় প্রকে গ্রহণ কো হরল িা 

বাস্তবায়রন অর্র্া র্বলম্ব পর্েহাে কো প্ররয়ািন।  

৫.  কর্ থসংস্থারনে সুরর্াগ সৃর্ষ্ট এবং প্রদরেে দার্েদ্র হ্রারস 

ভর্র্কা   োখাে িন্য এই িািীয় কার্ থক্রর্ অব্যাহি 

োখা প্রর্রি পারে। 
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স্বাস্থে, পুর্ষ্ট, িনসংখ্যা ও পর্েবােকল্যাণ 

1. র্বর্র্ন্ন র্বরন 

রুরর্

রুরর্ে বার্রুরর্ে

রুরর্

রুরর্ে রুরর্ে 
ব্ল

রুরর্ে রুরর্ে

প্রলানা

রুরর্ে

(ছ) 

বার্রুরর্ে (ি) 
ন্ত

গণপূিথ র্বর্াগ প্রর্ির্নর্ধ হাসপািাল র্বন 

হস্তান্তরেে পূরব থ এসব প্ররয়ািনীয় প্রর্োর্ি সম্পন্ন র্নর্িি 

কেরবন র্রর্ থ িার্নরয়রছন। 

2. ২৩১৭১.৬৩

২৩০৯০.৭৬

টাকা।

২৪৬৭৬.২৪

। ছাড়কৃি অর্ থ ব্যরয়ে পে ১৫৮৫.৪৮

অব্যর্য়ি র্ছল ছাড়কৃি অব্যর্য়ি অর্ থ প্রকে 

পর্েচালক বছেওয়ােী প্রধান র্হসাব েেণ কর্ থকিথা বোবে 

পরেে র্ােরর্ সর্প থণ করেরছন। অর্ থ র্ন্ত্রণালরয়ে অর্ থ 

র্বর্াগ কর্তথক উন্নয়ন প্রকেসমূরহে অর্ থ অবমুর্ক্ত ও ব্যবহাে 

র্নরদ থর্েকা (১৩ নরর্ম্বে,২০১২) অনুর্ায়ী উন্নয়ন বারিরটে 

অব্যর্য়ি অর্ থ সর্প থরণে প্রেরে প্রকরেে অব্যর্য়ি সমুদয় অর্ থ 

র্িও িােীে ের্িা প্রাপ্ত কর্ থকিথা র্স.এ.ও বোবরে আরদে 

িােীে র্ােরর্ সর্প থরণে র্বধান র্াকরলও এ প্রকেটিে 

প্রেরে িা প্রর্িপালন কো হয়র্ন র্রর্ থ প্রিীয়র্ান হয়। 

3. 

 

1. র্নর্র্ থি র্বনগুরলা পর্েদে থরনে সর্য় র্নর্ থাণ কারিে 
র্চর্হৃি ত্রুটিসমূহ অর্ি দ্রুি প্রর্োর্ি/েেণারবেণ 

প্ররয়ািন; 

2. প্রকরেে প্রর্য়াদকারল বছেওয়ােী সব থরর্াট 

১৫৮৫.৪৮ লে টাকা র্নয়রর্ র্ে

র্ে ির্াদান 

অর্বা বার্ষ থক র্েকনর্সর্লরয়েন সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয় 

র্নর্িি কেরব এবং আইএর্ইর্িরক অবর্হি কেরব। 

3. হাসপািাল কর্তথপে হাসপািারলে উরেরশ্যে সারর্ 

সার্ঞ্জস্য প্রেরখ দািব্য কার্ থক্রর্ অব্যাহি োখরি সরচষ্ট 

র্াকরব। অর্ধকন্তু পাবর্লক-প্রাইরর্ট পাট থনাের্েপ 

প্রকরেে আওিায় স্থার্পি হাসপািালসমূহ কর্তথক 

স্বেমূরল্য/র্বনামূরল্য দািব্য র্চর্কৎসা প্রসবা প্রদান র্নর্িি 

কোে লরেে সর্ািকল্যাণ র্ন্ত্রণালয় কর্তথক একটি 

সর্র্িি নীর্ির্ালা প্রণয়নসহ র্র্নটর্েং কার্ থক্রর্ 

প্রিােদাে কেরি হরব। 

গণসংরর্াগ 

1. আইএর্ইর্ি’ে ২৯/০৩/২০০৬ িার্েরখে আইএর্ইর্ি/সর্িয়-

৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পর্েপরেে ১৩ নং অনুরেদ 

অনুর্ায়ী প্রকান উন্নয়ন প্রকে সর্াপ্ত হওয়াে পে সারড় র্িন 

র্ারসে র্রে র্পর্সআে প্রপ্রেরণে র্নরদ থেনা র্াকরলও করয়কটি 

প্রকরেে র্পর্সআে অরনক র্বলরম্ব পাওয়া র্ায়, র্া সম্পূণ থ 

অনাকার্িি এবং এি প্রদর্েরি র্পর্সআে প্রপ্রেণ প্রর্ প্রকান 

প্রকে সঠিকর্ারব মূল্যায়রনে অন্তোয়। 

2. এ প্রকে বাস্তবায়নকারল অর্ থাৎ ৭ অর্ থ বছরে প্রর্াট ৮ িন 

প্রকে পর্েচালক র্নরয়ার্িি র্ছরলন। প্রকে পর্েচালক বাে 

বাে পর্েবিথরনে ফরল এ প্রকরেে বাস্তবায়ন র্কছুটা বাধাগ্রস্ত 

1. র্বলরম্ব র্পর্সআে প্রপ্রেণ প্রর্ারটই কাম্য নয়। সংর্িষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়রক র্র্বষ্যরি র্র্াসর্রয় র্পর্সআে প্রপ্রেণ 

র্নর্িি কেরি হরব। 

2. র্র্বষ্যরি সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয় কর্তথক উন্নয়ন প্রকে 

বাস্তবায়রন প্রকে পর্েচালক র্নরয়াগ ও বদলীে প্রেরে 

র্র্াক্ররর্ পর্েকেনা কর্র্েরনে এনইর্স-একরনক ও 

সর্িয় অনুর্বর্ারগে ০৮ নরর্ম্বে, ২০০৯ িার্েরখে 

পর্ব/এনইর্স-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পর্েপে এবং 

র্র্ন্ত্রপর্েষদ র্বর্ারগে ১৬ প্রফব্রুয়ার্ে, ২০১০ িার্েরখে 

র্পর্ব/কঃর্বঃোঃ/র্সক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন 
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হয় এবং প্রকেটিে বাস্তবায়ন দী থার্য়ি হয়। 

3. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি য্ন্ত্ন্ত্রপার্িগুরলা প্রকরে র্নরয়াগকৃি 

িনবল (র্াো পেবিীরি োিস্ব খারি স্থানান্তে হরয়রছ) ৈাো 

পর্েচালনা কো হরে এবং পুোিন চলর্চ্চেগুরলা র্ির্িটারল 

রূপান্তে কো হরে। উরল্লখ্য, সেবোহকােী প্রর্িষ্ঠান 

র্ন্ত্রপার্িগুরলাে পর্েচালন পদ্ধর্ি সম্পরকথ প্রকরেে 

প্রলাকবলরক প্রর্েেণ প্রদান করেরছ। র্কন্তু র্ন্ত্রপার্িগুরলা 

সংস্কাে বা প্রর্োর্ি সম্পরকথ প্রকরেে প্রলাকবরলে সুস্পষ্ট 

ধােণা না র্াকায় মূল্যবান র্ন্ত্রপার্িগুরলা সঠিকর্ারব 

েেণারবেরণ অর্নিয়িা েরয়রছ। 

অনুসেণ কেরি হরব; 

3. প্রকরেে আওিায় চলর্চ্চে ও অন্যান্য আকথাইর্াল বস্তু 

সংেেরণে িন্য সংগৃহীি মূল্যবান আধুর্নক 

র্ন্ত্রপার্িগুরলা সঠিকর্ারব পর্েচালনা ও েেণারবেরণে 

সুর্বধারর্ থ পৃর্ক করে স্থাপন কো সর্ীচীন হরব; 

 

 

সর্ািকল্যাণ, র্র্হলা র্বষয়ক ও যুব উন্নয়ন 

1. আইএর্ইর্ি’ে ২৯/০৩/২০০৬ িার্েরখে আইএর্ইর্ি/সর্িয়-

৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পর্েপরেে ১৩ নং অনুরেদ 

অনুর্ায়ী প্রকান উন্নয়ন প্রকে সর্াপ্ত হওয়াে পে সারড় র্িন 

র্ারসে র্রে র্পর্সআে প্রপ্রেরণে র্নরদ থেনা র্াকরলও করয়কটি 

প্রকরেে র্পর্সআে র্বলরম্ব পাওয়া র্ায়, র্া সম্পূণ থ 

অনাকার্িি এবং এি প্রদর্েরি র্পর্সআে প্রপ্রেণ প্রর্ প্রকান 

প্রকে সঠিকর্ারব মূল্যায়রনে অন্তোয়। 

2. প্রকেটি জুন, ২০১৩ এ সর্াপ্ত হরলও ০২/১২/২০১৪ িার্েরখ 

প্রকেটিে সর্ার্প্ত মূল্যায়রনে িন্য প্রকে এলাকা পর্েদে থরনে 

সর্য় প্রদখা র্ায় প্রর্, প্রকরেে র্নর্ থাণ কারিে অন্তভ থক্ত 

কািগুরলা এখনও সম্পন্ন হয়র্ন। প্রর্র্ন- র্ন্ত্রপার্িগুরলা 

এখরনা স্থাপন কো হয়র্ন; প্রসন্ট্রাল এর্স চালু কো হয়র্ন; 

পাম্প র্টে স্থাপন কো হয়র্ন; ফলস্ র্সর্লং, প্রলাে ম্যাট ও 

টাইলস্ স্থাপন কো সম্পন্ন হয়র্ন; সাউন্ড র্সরির্ চালু কো 

সম্ভব হয়র্ন। 

3. র্পর্সআে পর্ থারলাচনা করে প্রদখা র্ায় প্রর্, প্রকরেে আওিায় 

সর্হংসিাে র্েকাে নােীরদেরক র্নরয় একটি িাটারবইি গঠন 

কো বাবদ ১৯.১০ লে টাকা ব্যয় হরয়রছ। িরব প্রকে 

পর্েচালক এবং সংর্িষ্ট কর্ থকিথাগণ এ সম্পর্কথি প্রকান িে 

র্দরি সের্ হনর্ন। এছাড়াও র্সরলট প্রিলা পর্েদে থরনে সর্য় 

এ েকর্ িাটারবইরিে প্রকান িে পাওয়া র্ায়র্ন এবং 

সংর্িষ্ট কর্ থকিথাো এ র্বষরয় র্কছু িারনন না র্রর্ থ 

িার্নরয়রছন। 

4. সেবোহকৃি কর্ম্পউটাে র্দরয় অর্ফরসে র্নিস্ব  কাি 

পর্েচালনা কো হরে। প্রবকাে যুবরদে কর্ম্পউটাে প্রর্েেণ 

বা প্রোক টিস কোে কািটি কর্ হরে।   

5. প্রকে অনুরর্াদন হওয়াে প্রায় দুই বছে পে কার্ থক্রর্ শুরু     

হওয়ায় প্রকরেে কার্িি ফলাফল প্রপরি র্বলম্ব হরয়রছ। 

1. র্বলরম্ব র্পর্সআে প্রপ্রেণ প্রর্ারটই কাম্য নয়। সংর্িষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়রক র্র্বষ্যরি র্র্াসর্রয় র্পর্সআে প্রপ্রেণ 

র্নর্িি কেরি হরব। 

2. প্রকরেে র্নর্ থাণ কাি অর্ি দ্রুি সম্পন্ন করে প্রকরেে 

আওিায় ক্রয়কৃি সকল র্ন্ত্রপার্ি স্থাপন করে র্লর্াে 

রািপ্ল্োরন্টেন ইউর্নটটি দ্রুি চালু কোে উরযাগ গ্রহণ 

কেরি হরব। 

3. প্রকরেে আওিায় ১৯.১০ লে টাকা ব্যরয় দ্বির্েকৃি 

িাটারবইি সম্পর্কথি প্রকান িে পাওয়া র্ায়র্ন। কারিই 

এ ধেরনে িাটারবইি আরদৌ দ্বির্ে কো হরয়রছ র্ক-না বা 

দ্বির্ে কো হরয় র্াকরল এটি প্রর্ উরেরশ্য দ্বির্ে কো 

হরয়রছ, প্রস উরেরশ্য ব্যবহৃি হরে র্ক-না সংর্িষ্ট 

র্ন্ত্রণালয় িা খর্িরয় প্রদরখ আইএর্ইর্ি’প্রক অবর্হি 

কেরব। 

4. সেবোহকৃি কর্ম্পউটােটিে র্র্ার্র্ ব্যবহাে 

র্নর্িিকরে যুব উন্নয়ন কর্ থকিথারদে র্নর্বড় িদােকীে 

প্ররয়ািন। 

5. র্র্বষ্যরি এ িািীয় প্রকে গ্রহন কো হরল িা 

বাস্তবায়রন অর্র্া র্বলম্ব পর্েহাে কো প্ররয়ািন। 

 

িনপ্রোসন 

1. সকল র্বরন র্র্ার্র্ িদাের্কে অর্ারব সমুদয় এর্স স্থাপরনে 

অব্যবস্থাপনাে িন্য র্বরনে প্রসৌন্দর্ থহার্নসহ র্সর্র্ল কারিে 

ত্রুটি দৃশ্যর্ান হরয়রছ। এটি র্নোপিাে র্দক প্রর্রকও ঝুঁর্কপূণ থ। 

2. প্রর্েেণ র্বরনে বার্রুর্ এবং অর্ফস ব্লরকে কেগুর্লরি 

দৃশ্যর্ান   ফাটল সৃর্ষ্ট হরয়রছ। 

1. সমুদয় এর্স স্থাপরনে অব্যবস্থাপনাির্নি ত্রুটি দ্রুি 

সংরোধন করে র্বনসমূরহে প্রসৌন্দর্ থ র্ফর্েরয় আনরি 

হরব এবং র্নোপিা র্নর্িি কেরি হরব। 

2. প্রর্েেণ র্বরনে বার্রুর্ এবং অর্ফস ব্লরকে 

কেগুর্লরি দৃশ্যর্ান ফাটল দ্রুি প্রর্োর্ি কেরি হরব। 
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3. ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুর্ে ব্যবহাে না হওয়ায় এ প্রকরেে 

সার্ব থক সাফল্য পাওয়া র্ারে  না। 

4. র্াঠ পর্ থারয় কোপার্সটি র্বর্ল্ডং না হওয়ায় স্থার্পি 

সফটওয়োরেে ব্যবহােও সম্প্রসােণ কো র্ারে না। 

5. কইকাে সারর্ চুর্ক্ত পর্ থারয় অস্পষ্টিা র্াকায় প্রপ্রাগ্রারর্ে 

প্রসাস থ প্রকাি ব্যবহাে কেরি না পাোয় র্ন্ত্রণালরয়ে বিথর্ান 

চার্হদা পূেরণ সফটওয়োে কাষ্টর্াইি কো সর্স্যা হরে। 

6. 

 

7. প্রকরেে ক্রয় কার্ থক্রর্ পর্ থারলাচনারন্ত প্রদখা র্ায় প্রর্, Proposal 

Opening Committee (POC) এবং Proposal 

Evaluation Committee (PEC) ৮ িন সদস্য র্নরয় 

গঠন কো হরয়র্ছল র্া PPR-08  এে পর্েপন্থী। PPR-08 

অনুর্ায়ী ৩ (র্িন) সদস্য র্বর্েষ্ট POC এবং সরব থাচ্চ ৭ (সাি) 

সদস্য র্বর্েষ্ট PEC গঠন কোে র্নয়র্ েরয়রছ। এছাড়া, 

আরলাচে প্রকরে একটি কর্র্টিই POC ও PEC এে দার্য়ত্ব 

পালন কেরছ-এটিও PPR-08 এে র্নয়র্ বর্হভূ থি। 

3. র্ির্স ও র্বর্াগীয় কর্র্েনারেে অর্ফরসে সারর্ 

িনপ্রোসন র্ন্ত্রণালরয়ে র্রে  ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুর্ে 

চালু কো প্রর্রি পারে। 

4. র্াঠ পর্ থারয় আইর্সটি প্রিরর্লপরর্রন্টে িন্য র্ির্স ও 

র্বর্াগীয় কর্র্েন অর্ফরসে কোপার্সটি র্বর্ল্ডং কো 

প্রর্রি পারে। 

5. কইকাে সারর্ প্রপ্রাগ্রারর্ে প্রসাস থ প্রকাি ব্যবহাে কোে 

র্বষরয় উরযাগ প্রনয়া প্রর্রি পারে। 

6. 
 

7. এ ধেরনে গুরুত্বপূণ থ এবং Policy-oriented 

প্রকরেে আওিায় গৃহীি কার্ থাবলী র্ারি অসম্পন্ন না 

র্ারক এ ব্যাপারে র্র্বষ্যরি প্রকে বাস্তবায়নকারল  

সিাগ দৃর্ষ্ট োখা বাঞ্ছনীয়। 

র্বজ্ঞান, িে ও প্রর্াগারর্াগ প্রযুর্ক্ত 

1. প্রকে বাস্তবায়রন  র্বলম্ব (Time Over-run) 

2. প্রকরেে cost over run; 

3. অর্ধকাংে প্রেরে প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি র্ন্ত্রপার্ি 

র্র্ার্র্র্ারব সংেেণ কো হয় না। 

4. প্রকরেে অর্িট আপর্িসমূহ র্র্াসর্রয় র্নস্পন্ন কো হয় না; 

5. প্রকরেে সর্াপ্ত প্রর্িরবদন র্র্াসর্রয় IMED প্রি প্রপ্রেণ না 

কোে ফরল প্রকরেে মূল্যায়ন র্র্া সর্রয় সম্পন্ন কো সম্ভব 

হয় না। 

6. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি গাড়ী সেকােী পর্েবহন পুরল 

ির্া না প্রদয়া। 

 

 

 

 

 

 

 

1. চলর্ি এবং র্র্বষ্যরি  গৃহীিব্য প্রকেসমূরহে বাস্তবায়ন 

র্র্াসর্রয় সম্পন্ন কোে লরেে  প্রকে বাস্তবার্নকােী 

সংস্থা ও র্ন্ত্রণালয়রক আরো  সরচষ্ট হরি হরব। 

2. প্রকে প্রণয়নকারল এর্নর্ারব পর্েকেনা কেরি হরব 
র্ারি প্রকরেে  cost over run না হয়; 

3. সংগৃহীি র্ন্ত্রপার্িসমূরহে সুষ্ঠু েেণারবেরণে র্নর্র্ি 
প্রসগুরলা সংস্থাে টিওইভক্ত করে োিস্ব বারিরট 

বাৎসর্েক পর্ থাপ্ত বোে োখা প্ররয়ািন; 

4. অর্ধক স্বেিাে স্বারর্ থ প্রকেটিে অর্িট আপর্িসমূহ দ্রুি 

র্নম্পর্ি কেরি হরব; 

5. প্রকরেে সর্ার্প্ত প্রর্িরবদন প্রকে সর্ার্প্তে ৩ র্ারসে 
র্রে আইএর্ইর্ি-প্রি প্রপ্রেরণে র্বষরয় র্ন্ত্রণালয়রক 

আরো সরচষ্ট হরি হরব। 

6. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি গাড়ী প্রকে সর্ার্প্তে পে 

সেকােী পর্েবহন পুরল ির্া র্দরি হরব অর্বা 

প্ররয়ািরনে িার্গরদ প্রসটি ব্যবহারেে িন্য িনপ্রোসন 

র্ন্ত্রালরয়ে অনুর্র্ি  র্নরি হরব। 

ের্ ও কর্ থসংস্থান 

1. প্রাপ্ত পিপিআর এর িার্ভ ে/ স্টাপি ও িাপি খার্ে যথাক্রর্ে 

৫০.২২ ও ১৩.১৬ লক্ষ টাকা বরার্ের পবিরীর্ে যথাক্রর্ে 

৫০.৫২ ও ১৩.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হর্য়র্ে। এ দুটি খার্ে 

বরার্ের চের্য় চবশী ব্যয় করা হর্য়র্ে।  এর্ক্ষর্ে আন্ত:খাে 

িেন্বয় করার পবধান থাকর্লও, পিপিইপির িভা আহবান ও 

এর সুিাপরর্শর োধ্যর্ে আন্ত:খাে িেন্বয় করা হর্য়র্ে বর্ল 

প্রেীয়োন হর্ে না। 

2. িপরদশ ের্নর িেয় মূল্যায়র্নর জন্য জরুরী প্রকল্প িংক্রান্ত েথ্য 

1. পিপিআর এর প্রাপ্ত েথ্য হর্ে জানা যায় চয, িার্ভ ে/স্টাপি 

ও িাপি খার্ে বরার্ের চের্য় চবশী ব্যয় করা হর্য়র্ে।  

িংপিষ্ট েন্ত্রণালয় এ পবষর্য় িংস্থার কার্ে প্রর্য়াজনীয় 

ব্যাখ্যা োইর্ব এবং আন্ত:খাে িেন্বয় করার পবষর্য় 

প্রর্য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হর্য়পেল পকনা- এ পবষর্য় 

েন্ত্রণালয় আইএেইপির্ক সুপনপদ েষ্ট েথ্য প্রদান করর্ব। 

2. ভপবষ্যর্ে উন্নয়ন িংস্থার িার্থ চযৌথভার্ব বাস্তবাপয়েব্য 

প্রকর্ল্প েপনটপরং এবং প্রকল্প িংক্রান্ত অগ্রগপেিহ পবপভন্ন 
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(চযেন; অপেপরক্ত ব্যয়, পবস্তাপরে চেপনং কায েক্রে ইেযাপদ) 

ঠিকের্ো িাওয়া যায়পন। প্রকল্প িংপিষ্টর্দর (পবর্শষ কর্র 

আইএলও) কাে চথর্ক  প্রর্য়াজনীয় ও িেয়ের্ো পডিব্যাক 

িাওয়া যায়পন। ডর্ল মূল্যায়ন কার্জ পবঘ্ন ঘর্টর্ে। 

3. প্রকরেে সর্ার্প্ত প্রর্িরবদন (র্পর্সআে)-এ অনুরর্ার্দি 

টির্পর্প সংস্থানকৃি অংরগে ব্যয় উরল্লখ না করে টির্পর্প 

বর্হভ থি কর্িপয় অংরগে ব্যরয়ে অসার্ঞ্জস্যিা লেে কো 

র্ায়; র্া পর্েকেনা ও আর্র্ থক শংখলা পর্েপন্থী। 

েথ্য আইএেইপির্ক িেয়ের্ো প্রদার্নর জন্য েন্ত্রণালয় 

প্রর্য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ব। 

3. অনুরর্ার্দি টির্পর্প’ে বর্হভ থি অংরগ ব্যয় কো সম্পূণ থ 

র্নয়র্-নীর্ি পর্েপন্থী। প্রকরেে অনুরর্ার্দি টির্পর্প 

বর্হভ থি অংরগ ব্যরয়ে র্বষয়টি সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয় খর্িরয় 

প্রদরখ প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব এবং গৃহীি ব্যবস্থা 

সম্পরকথ পর্েকেনা কর্র্েন ও আইএর্ইর্ি’প্রক অবর্হি 

কেরব। 

 

উপসংহাে: 
 

গি ২০১২-১৩ অর্ থবছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূচীরি গৃহীি প্রর্াট প্রকে সংখ্যাে (১৩২৮টি প্রকে) েিকো প্রায় ১৫ র্াগ অর্িথি 

হরয়রছ সর্াপ্ত প্রকরেে র্ােরর্। অিএব, এসকল সর্াপ্ত প্রকরেে র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন এবং উরেশ্য অিথরনে  উপে  সর্গ্র বার্ষ থক 

উন্নয়ন কর্ থসূচী ির্া সেকাে কর্তথক গৃহীি সকল উন্নয়ন কর্ থকারন্ডে সাফল্য অরনকাংরে র্নর্ থে কেরছ। এছাড়াও সর্াপ্ত প্রকরেে 

মূল্যায়ন প্রর্িরবদরনে পর্েরপ্রর্েরি র্র্বষ্যরি গৃহীিব্য সর্র্ারনে এবং সর্পর্ থারয়ে প্রকে প্রণয়নকালীন সর্রয় গুরুত্বপূণ থ িে 

সেবোহ কেরি পােরব। সরব থাপর্ে, সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন এই সােসংরেটি এর্ির্প প্রসক্টে অনুর্ায়ী হওয়ায় বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূচীে একটি সার্র্ষ্টক র্চে পাওয়া র্ারব। 

 



সূচিপত্র 
 

২০১২-২০১৩ অর্ থ বছরেে এচিচপভুক্ত সমাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রচিরবদন 
 

  পৃষ্ঠা নং 

১) আইন ও বিচার বিভাগ          

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১-২ 

  1.  দদরেে ২০টি দেলায় দেলা দেচেচি ও ৬৩টি উপরেলায় সাব-দেচেিাে অচিস চনম থাণ 

(১ম পর্ থায়) (সংরোচিি) 
 ৩-৮  

  2.  এরেচসং ভায়ারলন্স এরগইনস্ট উরমন থ্রু আইওএম  ৯-১২ 

২) কৃবি মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১৩-১৩ 

  3.  বৃহিে েংপুে দেলায় কৃচি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকে (চিএই অঙ্গ)  ১৪-1৮ 

  4.  এচগ্রকালিাে দসক্টে দপ্রাগ্রাম সারপার্ থ-২য় পর্ থায় (কৃচি সম্প্রসােণ অংে)  ১৯-২৩ 

  5.  সমচিি বালাই ব্যবস্থাপনা (আইচপএম) ২য় পর্ থায়  ২৪-২৮ 

  6.  ইমােরেন্সী সারপার্ থ িে ইচমচিরয়র্ চেরহচবলাইরর্েন অব দমাস্ট ভালনারেবল ইন িাইভ 

উপরেলাস অব দ্যা সািেীো চিচিক্ট অব সাউদান থ বাংলারদে 

 ২৯-৩১ 

  7.  দিংরদচনং মােরুম দিরভলপরমন্ট  ৩২-৩৮ 

  8.  কৃচি বীে উন্নয়ন ও বচি থিকেণ (২য় পর্ থায়)  ৩৯-৪৭ 

  9.  দসি এলাকা উন্নয়ন ও প্রচেেণ প্রকে (২য় পর্ থায়)  ৪৮-৫২ 

  10.  দসি এলাকা বচি থিকেণ ও উন্নয়ন  ৫৩-৫৭ 

  11.  িারনে োি েেণারবেণও ব্রীিাে বীে উৎপাদন দোেদােকেণ  ৫৮-৬২ 

  12.  বারয়ারর্করনালচে চেসাি থ দিচসচলটিে দিরভলপরমন্ট (চবআেএিচি) এযার্ 

চবআেআেআই 

 ৬৩-৬৬ 

  13.  দিংরদচনং এন্ড কযাপাচসটি চবচডং অব বারয়ারর্করনালচে ল্যাবরের্েী ইন চব্র  ৬৭-৭০ 

  14.  চবএআেআই -এে িথ্য ও দর্াগারর্াগ প্রযুচক্ত এবং বারয়ারকচমচিকযাল সুচবিা 

দোেদােকেণ 

 ৭১-৭৬ 

  15.  কৃচি উন্নয়রনে েন্য কচমউচনটি দেচিওে মাধ্যরম পল্লী দর্াগারর্াগ দসবা বৃচিকেণ 

(সংরোচিি) 

 ৭৭-৮১ 

৩) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৮২-৮২ 

  16.  খুলনা-র্রোে দোি চসটি বাইপাস দোরিে মরধ্য দুটি সংরর্াগ সড়ক চনম থাণ  ৮৩-৯৪ 

  17.  প্রাকৃচিক দুরর্ থারগ সহনীয় ব্যয় স্বাশ্রয়ী স্থাপনা চনম থারণ গরবিণা ও উদু্ভিকেণ 

(সংরোচিি) 

 ৯৫-১০৩ 

  18.  ইচিচনয়াচেং স্টাি করলে, বাংলারদে (২য় পর্ থায়)  ১০৪-১১৮ 

৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১১৯-১১৯ 

  19.  কক্সবাোরে চবয়াম িাউরন্ডেরনে আঞ্চচলক দকন্দ্র স্থাপনসহ চবয়াম িাউরন্ডেরনে প্রিান 

কার্ থালরয়ে অসমাপ্ত কাে সমাপ্তকেণ 

 ১২০-১২৯ 

  20.  আইচসটি দিরভলপরমন্ট ইন চদ চমচনচি অব পাবচলক এযািচমচনরিেন  ১৩০-১৩২ 

৫) জার্ীয় সংসদ সবচিালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১৩৩-১৩৩ 

  21.  দসালাে পাওয়াে চসরস্টমস ইন বাংলারদে পাল থারমন্ট  ১৩৪-১৩৮ 
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৬) জ্বালানী ও খবনজ সম্পদ বিভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১৩৯-১৪১ 

  22.  টিএ প্ররেক্ট িে ইনচস্টটিউেনাল দিরভলপরমন্ট অব বাংলারদে এনাচেথ দেগুরলর্েী 

কচমেন 

 ১৪২-১৪৬ 

  23.  িাঁদপুে ১৫০ দমেঃ ওেঃ েমিাসম্পন্ন িাপ চবদুযৎ দকরন্দ্র গ্যাস সেবোহ প্রকে 

(সংরোচিি) 

 ১৪৭-১৫৩ 

  24.  এক্সরলারেেন এন্ড দপ্রািাকেন কযাপাচসটি চবচডং অব বারপক্স  ১৫৪-১৬৪ 

  25.  কাপাচসয়া দিল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন  ১৬৫-১৭০ 

  26.  দসমুিাং গ্যাস দেত্র উন্নয়ন প্রকে  ১৭১-১৭৪ 

  27.  শ্রীকাইল তিল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন (কুপ নং-২)  ১৭৫-১৭৯ 

  28.  আপরগ্ররিেন অব িার্া দসন্টাে অব বারপক্স (২য় সংরোচিি)  ১৮০-১৮৪ 

  29.  েচেদপুে গ্যাস চিরড তদচনক ৩*১২৫০ ব্যারেল েমিাসম্পন্ন একটি কনরিনরসর্ 

ফ্রাকেরনেন লযান্ট স্থাপন 

 ১৮৫-১৮৮ 

৭) িথ্য মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১৮৯-১৯০ 

  30.  বাংলারদে দবিারেে চবচভন্ন দকরন্দ্রে র্ন্ত্রসামগ্রী সমীকেণ, আধুচনকায়ন, প্রচিস্থাপন ও 

সম্প্রসােণ (১ম পর্ থায়) 

 ১৯১-১৯৫ 

  31.  বাংলারদে দবিারেে দদেব্যাপী এিএম সম্প্রিাে দনর্ওয়াকথ প্রবিথন (১ম পর্ থায়)  ১৯৬-২০০ 

  32.  বাংলারদে দর্চলচভেরনে ঢাকা দর্চলচভেন দকরন্দ্রে সম্প্রসাচেি ভবরনে স্টুচিও র্ন্ত্রপাচি 

স্থাপন 

 ২০১-২০৪ 

  33.  িলচিত্র সংেেণ ব্যবস্থাে উন্নয়ন, চিচের্াল পিচিরি সনািন িলচিত্র সংেেণ ও 

বাংলারদে চিল্ম আকথাইরভে কার্ থক্রম পুনরুিােকেণ 

 ২০৫-২১০ 

  34.  েরয়ন্ট দপ্রাগ্রাম টু এরেস ভারয়ারলন্স এরগইন্টস উইরমন  ২১১-২১৪ 

৮) িথ্য ও দর্াগারর্াগ প্রযুচক্ত চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ২১৫-২১৬ 

  35.  সারপার্ থ টু হাইরর্ক পাকথ অরর্াচেটি টু এস্টাচিে হাইরর্ক পাকথ এযার্ কাচলয়াককে, 

গােীপুে 
 ২১৭-২২০ 

৯) দুরর্ থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ২২১-২২১ 

  36.  পাবিথয িট্টগ্রারম গ্রামীণ োস্তায় দছার্ দছার্ (১২ চমেঃ তদর্ঘ থয পর্ থন্ত) দসতু/কালভার্ থ চনম থাণ 

চনম থাণ 
 ২২২-২২৮ 

১০) িম থ চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ২২৯-২৩০ 

  37.  ইসলাচমক িাউরন্ডেরনে কার্ থক্রম চিচের্ারল রূপান্তে ও চিচের্াল আকথাইভ স্থাপন প্রকে  ২৩১-২৪১ 

  38.  নােীে প্রচি সচহংসিা প্রচিরোরি িমীয় দনিারদে সম্পৃক্তকেণ প্রকে  ২৪২-২৪৫ 

১১) দনৌ-পচেবহণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ২৪৬-২৪৮ 

  39.  দবনারপাল স্থল বন্দরেে আধুচনকীকেণ (১ম পর্ থায়) (২য় সংরোচিি)  ২৪৯-২৫৪ 

  40.  ঢাকা েহরেে িাচেচদরক বৃিাকাে দনৌ-পর্ িালুকেণ (২য় পর্ থায়)  ২৫৫-২৬২ 

  41.  উিােকােী েলর্ান সংগ্রহ (১ম সংরোচিি)  ২৬৩-২৬৮ 

  42.  দনায়াপাড়া, তভেব-আশুগি ও বেগুনায় নদী বন্দে স্থাপন  ২৬৯-২৭৪ 

  43.  িট্টগ্রাম বন্দে দিি িযাচসচলরর্েন (িট্টগ্রাম বন্দে কর্তথপে)  ২৭৫-২৮০ 

  44.  দনচভরগেনাল এইিস্ টু মংলা দপার্ থ  ২৮১-২৮৫ 
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  45.  মংলা বন্দরেে েন্য একটি কার্াে সাকেন দেোে, পাইলর্ ও দিসপাস দবার্ সংগ্রহ  ২৮৬-২৯১ 

১২) পচেসংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ২৯২-২৯২ 

  46.  কযাপাচসটি চবচডং অব চবচবএস (দিে-২): এযাকেন লযান িে ন্যােনাল দিরর্চে িে 

চদ দিরভলপরমন্ট অব স্টযাটিসটিক্স (এনএসচিএস) চপ্রপারেেন প্রকে 
 ২৯৩-২৯৮ 

১৩) পচেকেনা চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ২৯৯-৩০০ 

  47.  এযাচসসরর্ন্স টু এসআইচসটি িে দিংরদচনং লযাচনং চিচভেন, ইআেচি, আইএমইচি থ্রু 

আইচসটি েীি থক কাচেগচে সহায়িা প্রকে  

 ৩০১-৩০৬ 

  48.  দপ্রাগ্রাম সারপার্ থ ইউচনর্, পচেকেনা কচমেন (২য় সংরোচিি) প্রকে  ৩০৭-৩১৫ 

১৪) পচেরবে ও বন মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  316-316 

  49.  িিগ্রাম উিে বন চবভাগ এলাকাে ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্ থায়) (১ম সংরোচিি)  317-322 

  50.  বৃহিে োেোহী ও কুচিয়া দেলায় বনায়রনে মাধ্যরম েীব-তবচিত্রয  সংেেণ ও দাচেদ্র্য 

চবরমািন (১ম সংরোচিি) 

 323-331 

  51.  ইচন্টরগ্ররর্ি দপ্রারর্রক্টি এচেয়া দকা-ম্যারনেরমন্ট (আইপ্যাক)-চনসগ থ  332-341 

১৫) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  342-343 

  52.  উিোঞ্চরলে হি দচেদ্র্রদে কম থসংস্থান চনচিিকেণ প্রকে (সংরোচিি)  344-350 

১৬) প্রচিেো মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  351-352 

  53.  দনৌবাচহনী স্কুল ও করলরেে একারিচমক ভবন চনম থাণ, মংলা, বারগেহার্  353-358 

  54.  ইনফ্রািাকিাে দিরভলপরমন্ট অব ইন্টাে সাচভ থরসস চসরলকেন দবাি থ (আই.এস.এস,চব) 

(সংরোচিি) 

 359-366 

  55.  চসোে-খারলদা দমরমাচেয়াল কযান্টনরমন্ট দবাি থ দেনারেল হাসপািাল সম্প্রসােণ  367-373 

১৭) পাচনসম্পদ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  374-375 

  56.  দসরকন্ডােী র্াউন্স ইচন্টরগ্ররর্ি ফ্লাি প্ররর্কেন প্ররেক্ট (দিে-২), কুচিয়া, োেোহী, 

গাইবান্ধা, োমালপুে, ময়মনচসংহ, মাচনকগি, মুন্সীগি, চব.বাড়ীয়া ও সুনামগি েহে 

(বাপাউরবা অংে) 

 376-380 

  57.  চিস্তা ব্যারেে হরি িচন্ডমােী পর্ থন্তি চিস্তা নদীে বামিীে সংেেণ প্রকে  381-385 

  58.  খুলনা দেলাে ভুচিয়াে চবল এবং বণীল সচলমপুে দকালাবাশুখালী বন্যা চনয়ন্ত্রণ ও 

চনষ্কােন প্রকে 

 386-390 

  59.  তভেব বন্দে সংেেণ প্রকে  391-396 

  60.  মািামুহুেী দসি প্রকে (২য় পর্ থায়)  397-402 

১৮) প্রার্চমক ও গণচেো মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  403-404 

  61.  দেচেস্টাি থ দবসেকােী প্রার্চমক চবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকে (৩য় পর্ থায়)  405-417 

  62.  চেচিং আউর্ অব স্কুল চিলরেন প্রকে  418-432 

  63.  িায়না সহায়িাপুি ২টি গ্রামীণ মরিল সেকাচে প্রার্চমক চবদ্যালয় চনম থাণ  433-440 

১৯) প্রবাসী কল্যাণ ও তবরদচেক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  441-442 
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  64.  ইউএন-চেওচব েরয়ন্ট দপ্রাগ্রাম টু এরেস ভারয়ারলন্স এরগইচনস্ট ওরমন  443-450 

  65.  দনর্ওয়াকথস িে চপ্ররভনেন এন্ড দপ্রারর্কেন অব ওরমন মাইগ্রান্ট ওয়াকথােস ফ্রম 

ভারয়ারলন্স 

 451-455 

  66.  ইকরনাচমক এম্পাওয়ােরমন্ট অব ওরমন  মাইগ্রযান্ট ওয়াকথস ফ্রম বাংলারদে  456-461 

২০) বাচণেয মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  462-462 

  67.  দিরভলচপং চবেরনস সাচভ থরসস মারকথর্স ইন বাংলারদে (দিে-২)  463-478 

২১) দবসামচেক চবমান পচেবহণ ও পর্ থর্ন মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  479-479 

  68.  িাঁপাইনবাবগি, চকরোেগি, োেোহী এবং েংপুে এে পর্ থর্ন সুচবিাচদে উন্নয়ন  480-48৪ 

২২) চবদুযৎ চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  485-485 

  69.  দর্ঘাড়াোল িাপ চবদুযৎ দকরন্দ্রে ১নং ও ২নং ইউচনর্ পুনব থাসন ও আধুচনকীকেণ 

(সংরোচিি) 

 486-491 

  70.  িাদপুে ১৫০ দম:ও: কম্বাইন্ড সাইরকল চবদুযৎ দকন্দ্র চনম থাণ ও সংচিি সঞ্চালন ব্যবস্থা 

গরড় দিালা (সংরোচিি) 

 492-499 

  71.  চসচিেগি ২*১২০ দমেঃওেঃ চপচকং পাওয়াে লান্ট চনম থাণ প্রকে (২য় সংরোচিি)  500-504 

  72.  চবচবয়ানা-কুচমল্লা (উিে) ২৩০ দকচভ সঞ্চালন লাইন  505-511 

  73.  দসৌে চবদুযৎ িাচলি দসি পাম্প ও দসালাে দহাম চসরস্টম  512-515 

  74.  দিংরদচনং দিসরকাস ইরলকচিক চিচিচবউেন দনর্ওয়াকথ (সংরোচিি)  516-522 

  75.  আপরগ্রচিং এন্ড এক্সপাচন্ডং চিচিচবউেন চসরস্টম ইন গুলোন সারকথল (সংরোচিি)  5২3-530 

  76.  দসক্টে এরসসরমন্ট অন পাওয়াে চসরস্টম ইচিচসরয়চন্স ইমপ্রুভরমন্ট প্ররেক্ট-২  531-533 

২৩) চবজ্ঞান  ও  প্রযুচক্ত মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  534-535 

  77.  এনহযান্সরমন্ট অব চেসাি থ িযাচসটিচলটি অব এনআইচব  536-548 

  78.  ইনচস্টটিউর্ অব ন্যােনাল এনালাইটিকযাল চেসাি থ এন্ড সাচভ থস স্থাপন  549-563 

  79.  েয়পুেহার্ ইনচস্টটিউর্ অব মাইনাচেং চমনারোলচে এন্ড দমর্ালাচেথ েচক্তোলীকেণ  564-573 

২৪) ব্যাংক ও আচর্ থক প্রচিষ্ঠান চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  574-574 

  80.  ইম্প্রুভরমন্ট অব কযাচপর্াল মারকথর্স গভান্যথান্স প্ররেক্ট  575-580 

  81.  দসন্ট্রাল ব্যাংক দিংরদচনং প্ররেক্ট  581-590 

২৫) ভূচম মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  591-591 

  82.  কযাপাচসটি দিরভলপরমন্ট অব দ্যা চিপার্ থরমন্ট অব ল্যান্ড দেকি থস এন্ড সারভ থস এন্ড 

মি থানাইরেেন অব কযািািাল দমপস িং, চপ্রোেরভেন এন্ড চেিাইভাল চসরস্টম প্রকে 

 592-595 

  83.  ঢাকা মহানগেীে চছন্নমূল বচস্তসী ও চনম্নচবিরদেরক ঢাকায় সেকাচে েচমরি বহুিল 

চবচেি ভবরন পুনব থাসন প্রকে 

 596-603 

২৬) মৎস্য ও প্রাচণসম্পদ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  604-604 

  84.  আঞ্চচলক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকে (বচেোল অঙ্গ) (১ম সংরোচিি)  605-612 

  85.  ব্রুি ব্যাংক স্থাপন প্রকে (২য় পর্ থায়)  613-622 

  86.  আঞ্চচলক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকে  (দনায়াখালী অঙ্গ)  623-63৪ 
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  87.  ব্রীি আপরগ্ররিেন থ্রু প্ররেচন দর্স্ট (২য় পর্ থায়)  63৫-645 

  88.  এচভয়ান ইনফ্লুরয়িা চপ্রচপয়াি থরনস এন্ড দেসপন্স প্রকে (২য় সংরোচিি)  646-653 

  89.  চিনাইদহ সেকােী দভরর্চেনােী করলে স্থাপন প্রকে (২য় সংরোচিি)  654-660 

  90.  পাবনা দেলাে সুোনগে উপরেলাে গােনাে চবরলে সংরর্াগ নদীখনন দসি সুচবিা এবং 

মৎস্য িাি প্রকে 

 661-665 

  91.  বারগেহার্ দেলায় চিংচড় গরবিণা দকন্দ্র স্থাপন  666-674 

২৭) মচহলা ও চেশু চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  675-676 

  92.  কযাপাচসটি চবচডং িে মচনর্চেং িাইড োইর্স্  677-682 

  93.  নােী ও পুরুরিে মরধ্য সমিাে উন্নয়ন এবং নােীে েমিায়ন  683-690 

  94.  দিচনং িে চিেএিভানরর্েি ওরমন অন দেচিরমি গারমন্টথস এযার্ েহীদ দেখ 

িচেলাতুরন্নছা মুচেব ওরমন দিচনং একারিমী, চেোনী, গােীপুে 

 691-697 

  95.  দেলা চভচিক মচহলা কচম্পউর্াে প্রচেেণ (২য় পর্ থায়)  698-705 

২৮) মচন্ত্রপচেিদ চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  70৬-706 

  96.  চপ্রপাচের্েী একটিচভটিে টু দিরভলপ এন্ড ইমচলরমন্ট ইরনবচলং ওরপন গভন থরমন্ট প্ররেক্ট 

(ইওচেচপ) 
 707-710 

২৯) মুচক্তযুি চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  711-711 

  97.  মুচক্তযুিকালীন উরল্লখরর্াগ্য সম্মুখ সমরয়ে স্থানগুরলাে সংেেণ সংরোচিি  712-724 

৩০) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  725-725 

  98.  কমনওরয়লথ্ ইয়ুর্ দপ্রাগ্রাম দর্করনালচে এম্পাওয়ােরমন্ট দসন্টাে 

(চস.ওয়াই.চপ.টি.ই.চস) অন হুইলস্ িে চিরসনফ্রান্সাইড্ রুোল ইয়াং চপপল িে 

বাংলারদে 

 726-730 

  99.  যুব উন্নয়ন অচিদপ্তে ও দবসেকােী দস্বচ্ছারসবী যুব সংগঠরনে মরধ্য কম থসূচিচভচিক 

দনর্ওয়াচকথং দোেদােকেণ 

 731-736 

৩১) দেলপর্ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  737-737 

  100.  বাংলারদে দেলওরয়ে োেোহী-দোহনপুে বি থাে এবং আমনুো-িাঁপাইনবানগি 

দসকেনসমূহ পুনব থাসন 

 738-743 

  101.  বাংলারদে দেলওরয়ে লালমচনেহার্-বুচড়মােী দসকেরনে পুনব থাসন  744-748 

  102.  বাংলারদে দেলওরয়ে দগৌেীপুে-োচেয়া িািাইল এবং শ্যামগি-দমাহনগি দসকেরনে 

পুনব থাসন 

 749-753 

  103.  বাংলারদে দেলওরয়ে পূবাঞ্চরলে দিৌেদােহার্-চসচেচপওয়াই এসআেচভ-িট্টগ্রাম 

দসকেরনে পুনব থাসন 

 754-759 

৩২) দলচেসরলটিভ ও সংসদ চবিয়ক চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  760-760 

  104.  পচলচস এযািরভারকচস এন্ড দলচেসরলটিভ চেিম থ প্ররেক্ট  761-765 

  105.  ইমচলরমরন্টেন অব চসইচিএ িচিও িে চেচভউচিং ভারয়ারলন্স এযারগইনস্ট উইরমন  766-769 

৩৩) শ্রম ও কম থসংস্থান মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  770-770 
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  106.  দপ্রারমাটিং দেন্ডাে ইকুয়যাচলটি এন্ড চপ্ররভনটিং ভারয়ারলন্স এরগইনস্ট উইরমন এযার্ 

ওয়াকথরলস 
 771-774 

৩৪) চেো মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  775-776 

  107.                                                                 777-786 

  108.                                                          787-794 

  109.                                     -                            

                                                          

                             

 795-800 

  110.                                   801-806 

  111.                                                     807-810 

  112.                                       811-814 

  113.                                                         815-821 

  114.                                    র্তন   822-826 

  115.                                                               827-830 

  116.                                                                     

                 

 831-837 

  117.                  -                                                

                                   

 838-841 

  118.                                                      842-848 

  119.                                                                   

                                                      

 849-855 

  120.                      স্ট্যান্স                                      

       

 856-856 

  121.  িাংলাদদশ কাবরগবর বশক্ষা বিার্ ত (২য় ব্লক) বনম তাণ  857-862 

৩৫) চেে মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  863-865 

  122.  িাটি থচিরকেন অব এচিবল ওরয়ল ইন বাংলারদে  ৮৬৬-৮৭১ 

  123.  দবনােসী পল্লী উন্নয়ন, েংপুে  ৮৭২-৮৮০ 

  124.  চবএমআে অব িচেদপুে সুগাে চমলস চলচমরর্ি  ৮৮১-৮৮৩ 

  125.  ইস্টাবচলিরমন্ট অব এন অেগাচনক বারয়া-িাটি থলাইোে লযান্ট িেম দপ্রস-মাি এযার্ 

দকরুস সুগাে চমল 

 ৮৮৪-৮৯৬ 

৩৬) সমাে কল্যাণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৮৯৭-৮৯৯ 

  126.  এচিম ও প্রচিবন্ধী দছরলরমরয়রদে েন্য ৬টি চবভারগ ৬টি কাচেগচে প্রচেেণ দকন্দ্র স্থাপন  ৯০০-৯০৯ 

  127.  দেখ িচেলাতুরন্নছা মুচেব দমরমাচেয়াল চবরেিাচয়ি হাসপািাল এন্ড নাচস থং করলে 

চনম থাণ (১ম পর্ থায়) 

 ৯১০-৯১৬ 

  128.  সারপার্ থ সাচভ থরসস দপ্রাগ্রাম িে দসাসাচল চিেএিভারন্টইেি ওরমন এন্ড গাল থস  ৯১৭-৯২৪ 

  129.  সারপার্ থ সাচভ থস িে ভালনারেবল গ্রুপ  ৯২৫-৯৩২ 

  130.  এযাস্টাবচলচেং অি চিচবরকচপ কচমউচনর্ হসচপর্াল এন্ড দভারকেনাে দিইচনং দসন্টাে 

িে ভালনারেবল স্লাম ডুরয়লাস থ 

 ৯৩৩-৯৩৭ 

  131.  এস্টাবচলেরমন্ট অব চলভাে িান্সলারন্টেন ইউচনর্ ইন বাংলারদে িায়ারবটিক 

এযারসচসরয়েন (চবএচিএস) 

 ৯৩৮-৯৪৪ 



  পৃষ্ঠা নং 

  132.  এমচলরমরন্টেন অি ইউএন কনরভনেন অন দ্যা োইর্স অি পােসনস উইর্ 

চিেযাচবচলটিস (ইউএনচসআেচপচি) 

 ৯৪৫-৯৪৯ 

৩৭) স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৯৫০-৯৫৩ 

  133.  দদরেে গুরুত্বপূণ থ ৪৬ টি উপরেলা সদরে িায়াে সাচভ থস ও চসচভল চিরিন্স দিেন স্থাপন  ৯৫৪-৯৬২ 

  134.  কনিাকেন অব ন্যােনাল ক্রাইম করন্ট্রাল এন্ড অপারেেন মচনর্চেং চবচডং  ৯৬৩-৯৬৮ 

  135.  প্রচকউেরমন্ট অব মিান থ ইকুপরমন্ট এন্ড দিচসচলটিে িে বি থাে গাি থ বাংলারদে  ৯৬৯-৯৭৪ 

  136.  দসৌে েচক্তে মাধ্যরম ১৬৫ চবওচপ চবদুযৎিায়ন  ৯৭৫-৯৭৮ 

৩৮) সড়ক চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ৯৭৯-৯৭৯ 

  137.  িট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়রক দসতু ও কালভার্ থ চনম থাণ  ৯৮০-৯৮৪ 

  138.  দেলা সড়ক উন্নয়ন (িট্টগ্রাম দোন)  ৯৮৫-৯৯০ 

  139.  বহদ্দােহার্ দর্রক ৩য় কণ থফুলী দসতুে এযারপ্রাি পর্ থন্ত সড়ক িাে দলরন উন্নীিকেণ  ৯৯১-৯৯৬ 

  140.  িট্টগ্রাম বন্দে দিি িযাচসচলরর্েন (সড়ক ও েনপর্ অচিদপ্তে)  ৯৯৭-১০০০ 

  141.  খাগড়াছচড়-োংগামাটি-বান্দেবান সড়ক উন্নয়ন (খাগড়াছচড়-মহলছচড়-খাগড়া অংে, 

সড়ক ও েনপর্ (সংরোচিি অননুরমাচদি) 

 ১০০১-১০০৭ 

  142.  বাংলারদে-মায়ানমাে সংরর্াগ সড়ক প্রকরেে চিোইন দিরেে স্টাচি ও চিোইন  ১০০৮-১০১১ 

  143.  সড়ক দনর্ওয়াকথ উন্নয়ন ও েেণারবেণ প্রকে-২ (সওে অংে)   ১০১২-১০২০ 

  144.  মাচনকগি সড়ক চবভাগািীন দগালড়া-সাটুচেয়া সড়রকে চবচভন্ন চকরলাচমর্ারে ৬টি দসতু 

চনম থাণ 

 ১০২১-১০২৫ 

  145.  চসরলর্-েচকগি (িেখাই-েচকগি) সড়ক উন্নয়ন  ১০২৬-১০৩৭ 

  146.  দেলা সড়ক উন্নয়ন (চসরলর্ দোন)  ১০৩৮-১০৪৭ 

  147.  চসরলর্-সালুটিকে-দকাম্পানীগি-দভালাগি সড়রকে ১০টি দসতু চনম থাণ  ১০৪৮-১০৫১ 

  148.  দিনী-দনায়াখালী োিীয় মহাসড়রকে দিৌমুহনী বাোে অংে ৪ দলরন উন্নীিকেণ  ১০৫২-১০৫৬ 

  149.  কুচমল্লা-বুচড়িং-ব্রাহ্মণপাড়া-চমেপুে সড়রকে ৩য় চকেঃ চমেঃ-এ চপচস গাি থাে দসতু 

(পালপাড়া দসতু) চনম থাণ 

 ১০৫৭-১০৬০ 

  150.  দেলা সড়ক উন্নয়ন (েংপুে দোন)  ১০৬১-১০৬৬ 

  151.  সাদুল্লাপুে-নবাবগি সড়রকে ২৭ চকেঃ চমেঃ এ (কাঁিদহ র্ঘারর্) কেরিায়া নদীে উপে চপ্র-

দষ্ট্রসি গাি থাে দসতু চনম থাণ 

 ১০৬৭-১০৭০ 

  152.  েংপুে-বদেগি-পাব থিীপুে সড়ক প্রেস্থকেণ ও েচক্তোলীকেণ  ১০৭১-১০৭৫ 

  153.  পাবনা েহরেে চবদ্যমান সড়রকে দপভরমন্ট প্রেস্তকেণ ও চমচিয়ান চনম থাণ 

(বাস র্াচম থনাল দর্রক র্ঘাসপাড়া) 

 ১০৭৬-১০৭৯ 

  154.  আিাইকুলা-সুোনগে সড়ক প্রেস্তকেণ ও উন্নয়ন (দসতু চনম থাণসহ) প্রকে  ১০৮০-১০৮৪ 

  155.  দেেপুে-ধুনর্-কােীপুে-চসোেগি সড়রকে ৯ম চকচমরি বথুয়াবাড়ীরি চপচস গাি থাে দসতু 

চনম থাণ 

 ১০৮৫-১০৮৮ 

  156.  দর্কচনকযাল এচসসরর্ন্স িে দোি দসিটি ইমপ্রুভরমন্ট দপ্রাগ্রামস  ১০৮৯-১০৯৩ 

  157.  র্াংগাইল-এলাচসন নামক স্থারন িরলশ্বেী নদীে উপে দসতু চনম থাণ  ১০৯৪-১০৯৯ 

  158.  চকরোেগি-চনকলী সড়ক উন্নয়ন (দমাহেরকানা সংরর্াগসহ)  ১১০০-১১০৬ 

  159.  ময়মনচসংহ েহে বাইপাস সড়রকে অবচেি কাে সমাপ্তকেণ  ১১০৭-১১১০ 

  160.  ১.০২৫ চকেঃচমেঃ তদর্ঘ থয চবচেি দদৌলিচদয়া দিেীর্ঘার্ এযারপ্রাি সড়ক চনম থাণ এবং 

দদৌলিচদয়া-িচেদপুে-মাগুো-চিনাইদহ-র্রোে-খুলনা মহাসড়রকে প্রর্ম ২.৫০ চকেঃচমেঃ 

সড়কাংে ২ দলন হরি ৪ দলরন উন্নীিকেণ 

 ১১১১-১১১৪ 

  161.  িচেদপুে েহেস্থ সওে অচিদপ্তরেে সড়ক উন্নয়ন  ১১১৫-১১১৯ 

  162.  দগাপালগি দেলাে ১৬টি সড়ক উন্নয়ন প্রকে  ১১২০-১১২৪ 



  পৃষ্ঠা নং 

  163.  চমেপুে চবমান বন্দে সড়রকে ফ্লাইওভাে এবং বনানী দেল ক্রচসং এ ওভােপাস চনম থাণ  ১১২৫-১১৩২ 

  164.  চবদ্যমান দমর্ঘনা দসতু ও দগামচি দসতু পুনব থাসন প্রকে  ১১৩৩-১১৩৯ 

৩৯) সেকাচে কম থ কচমেন   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১১৪০-১১৪০ 

  165.  ঢাকাে দেরে বাংলা নগেস্থ আগােগাঁওরয় বাংলারদে সেকােী কম থকচমেন সচিবালরয়ে 

কমরলক্স চনম থাণ (২য় পব থ) 

 ১১৪১-১১৪৯ 

৪০) সংস্কৃচি চবিয়ক মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১১৫০-১১৫১ 

  166.  লালবাগ দকল্লাে সংস্কাে সংেেণ ও লাইর্ এন্ড সাউন্ড দো িালুকেণ এবং মহাস্থানগড় ও 

িৎসংলগ্ন প্রািীন কীচিথে সংস্কাে ও সংেেণ 

 ১১৫২-১১৫৭ 

  167.  দিরভলপরমন্ট সারপার্ থ টু নন-গভেঃ লাইরব্রচেে  ১১৫৮-১১৬৩ 

  168.  দিচনং এন্ড কযাপাচসটি চবচডং িে লংর্াম থ ম্যারনেরমন্ট এন্ড দবস্ট প্রাকটিস 

কনোেরভেন িে চদ চপ্রোেরভেন অি কালিাোল দহচেরর্ে সাইর্স এন্ড ওয়াড 

দহচেরর্ে দপ্রাপােটিে ইন বাংলারদে (ইউরনরস্কা সহায়িা) 

 ১১৬৪-১১৬৯ 

৪১) স্থানীয় সেকাে চবভাগ   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১১৭০-১১৭১ 

  169.  স্যাচনরর্েন, স্বাস্থয, চেো এবং পাচন সেবোহ প্রকে  ১১৭২-১১৭৬ 

  170.  োিীয় স্যাচনরর্েন প্রকে (২য় পর্ থায়)  ১১৭৭-১১৮১ 

  171.  বাংলারদরেে দচেণ পচিমাঞ্চরল গ্রামীণ পাচন সেবোহ প্রকে  ১১৮২-১১৮৬ 

  172.  অঞ্চল-৬ এে অিীন ৪২ নং ওয়ারি থে অবকাঠারমা উন্নয়ন এবং দমাহাম্মদপুে এে আদাবে 

এলাকায় োস্তা, নদ থমা ও ফুর্পাি উন্নয়ন 

 ১১৮৭-১১৯২ 

  173.  সারয়দাবাদ পাচন দোিনাগাে প্রকে  ১১৯৩-১২০০ 

  174.  চিিীয় গ্রামীণ অবকাঠারমা উন্নয়ন (আেআইআইচপ-২) (চবরেি সংরোচিি)  ১২০১-১২১২ 

  175.  রুোল এমলয়রমন্ট এন্ড দোি দমরন্টরনন্স দপ্রাগ্রাম (আেইআেএমচপ)  ১২১৩-১২১৭ 

  176.  ইউচনয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠারমা উন্নয়ন প্রকে (বৃহিে বগুড়া, োেোহী ও পাবনা 

দেলা) (১ম সংরোচিি) 

 ১২১৮-১২২১ 

  177.  ইউচনয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠারমা উন্নয়ন প্রকেেঃ বৃহিে কুচমল্লা দেলা (কুচমল্লা, 

িাঁদপুে ও চব.বাড়ীয়া দেলা) (১ম সংরোচিি) 

 ১২২২-১২২৭ 

  178.  পল্লী অবকাঠারমা উন্নয়ন প্রকেেঃ পাব থিয িিগ্রাম  ১২২৮-১২৩৭ 

  179.  দসতু/কালভারর্ থে এযারপ্রাি দোি উন্নয়ন (১ম সংরোচিি)  ১২৩৮-১২৪৪ 

  180.  নারর্াে দেলাে চসংড়া-বারুহাস-িাোস (চসংড়া অংে) সড়ক অবকাঠারমা উন্নয়ন  ১২৪৫-১২৪৯ 

  181.  িাঁপাইনবাবগি-নওগা ভায়া বর্িলী চেচস-গাবিলী চেচস (দিইেঃ০০-৭০১০ চমেঃ) সড়ক 

উন্নয়ন 

 ১২৫০-১২৫৫ 

  182.  দভালা বাসস্টযান্ড-লাহােহার্ সংরর্াগ সড়ক উন্নয়রনে েন্য সম্ভাব্যিা র্ািাই ও চবস্তাচেি 

নক্সা প্রণয়ন সংক্রান্ত 

 ১২৫৬-১২৫৮ 

  183.  চিচেচবচলটি স্টাচি এন র্াম থ অব হাইরোলচেকযাল এন্ড মেরিালচেকযাল স্টাচি, 

ইরকানচমক এযানালাইচসস, এনভায়েনরমন্টাল ইম্পযাক্ট এযারসসরমন্ট (ইআইএ) ইনক্লুচিং 

িরপাগ্রাচিকযাল সারভ থ এন্ড চিোইন অব ইমপেরর্ন্ট  ৫ (িাইভ) নং লােথ চব্ররেে ইন 

নড়াইল, গাইবান্ধা, চির্াগাং এন্ড মাগুো চিসচিক্ট 

 ১২৫৯-১২৬১ 

  184.  চিচেচবচলটি স্টাচি ইন র্াম থ অব হাইরোলচেকযাল এন্ড মেরিালচেকযাল স্টাচি, 

ইরকানচমক এযানালাইচসস এন্ড এনভায়েনরমন্টাল ইম্পযাক্ট এযারসসরমন্ট (ইআইএ) 

ইনক্লুচিং িরপাগ্রাচিকযাল সারভ থ এন্ড চিোইন অব ইমপেরর্ন্ট ৫ (িাইভ) লােথ চব্ররেস 

ইন োমালপুে চিসচিক্ট 

 ১২৬২-১২৬৪ 



  পৃষ্ঠা নং 

  185.  চিচেচবচলটি স্টাচি ইন র্াম থ অব হাইরোলচেকযাল এন্ড মেরিালচেকযাল স্টাচি, 

ইরকানচমক এযানালাইচসস এন্ড এনভায়েনরমন্টাল ইম্পযাক্ট এযারসসরমন্ট (ইআইএ) 

ইনক্লুচিং িরপাগ্রাচিকযাল সারভ থ এন্ড চিোইন অব ইমপেরর্ন্ট ৫ (িাইভ) লােথ চব্ররেস 

ইন দনত্ররকাণা চিসচিক্ট 

 ১২৬৫-১২৬৭ 

  186.  চিচেচবচলটি স্টাচি ইন র্াম থ অব হাইরোলচেকযাল এন্ড মেরিালচেকযাল স্টাচি, 

ইরকানচমক এযানালাইচসস এন্ড এনভায়েনরমন্টাল ইম্পযাক্ট এযারসসরমন্ট (ইআইএ) 

ইনক্লুচিং র্রপাগ্রাচিকযাল সারভ থ এন্ড চিোইন অব ইমপেরর্ন্ট ৩ (চি) লােথ চব্ররেস 

নঁওগা এন্ড মাচনকগি চিসচিক্ট 

 ১২৬৮-১২৭০ 

  187.  েংপুে চবভারগে অন্তগ থি ৬টি নদীে উপে দীর্ঘ থ দসতু চনম থারণে উরদ্দরশ্য সম্ভাব্যিা সমীো 

প্রকে 

 ১২৭১-১২৭৩ 

  188.  বৃহিে চসরলর্ দেলাে করয়কটি গুরুত্বপূণ থ চিিাে সড়ক ও দসতু চনম থাণ  ১২৭৪-১২৮১ 

  189.  দর্কচনকযাল এযাচসসরর্ন্স িে এক্সরর্রন্ডি চমউচনচসপাল কযাপাচসটি চবচডং দপ্রাগ্রাম এন্ড 

চপ্রপারেেন এন্ড চমউচনচসপ্যাল সাচভ থরসস প্ররেক্ট-২ 

 ১২৮২-১২৮৬ 

  190.  েলবায়ু পচেবিথরনে িরল উপকূলীয় েহরেে পাচন সেবোহ, দেরনে ও সাচনরর্েন 

ব্যবস্থায় দুরর্ থাগ সহন েমিা বৃচিকেণ 

 ১২৮৭-১২৯০ 

  191.  িে অঞ্চরল বাোে অবকাঠারমা উন্নয়ন প্রকে  ১২৯১-১২৯৭ 

  192.  দসরকন্ডােী র্াউন্স ইচন্টরগ্ররর্ি  ফ্লাি প্ররর্কেন প্ররেক্ট (দিে-২) োেোহী, খুলনা, ঢাকা, 

চসরলর্ ও িট্টগ্রাম 

 ১২৯৮-১৩০৫ 

  193.  সলাটিয়া বাোে-হাচেগি বাোে-দদওয়ানগি বাোে সড়রক পুোিন ব্রহ্মপুত্র নদীে উপে 

দসতু চনম থাণ 

 ১৩০৬-১৩১০ 

  194.  বাচণচেযক োেিানী িট্টগ্রারমে অবকাঠারমা উন্নয়ন এবং পচেরবে ও পয়েঃচনষ্কােন 

ব্যবস্থাে উন্নয়ন (১ম সংরোচিি) 

 ১৩১০-১৩১৩ 

  195.  গারভ থে কারলকেন, চিসরপাোল এন্ড চির্রমন্ট লযান্ট  ১৩১৪-১৩১৭ 

  196.  িট্টগ্রাম ওয়াসাে েরুেী পাচন সেবোহ প্রকে  ১৩১৮-১৩২২ 

  197.  খুলনা চসটি করপ থারেেরনে অবকাঠারমাগি সুরর্াগ সুচবিাে উন্নয়ন  ১৩২৩-১৩২৬ 

  198.  ইনস্টরলেন অব লাইর্ ইচমটিং িারয়র্ (এলইচি) িীর্ লাইটিং চসরস্টম িে চেচিউচসং 

অব এনাচেথ কনোম্পেন 

 ১৩২৭-১৩৩০ 

  199.  োেোহী চসটি করপ থারেেন এলাকায় দভৌি অবকাঠারমা দেরনে ও পাচন সেবোহ 

ব্যবহাে উন্নয়ন 

 ১৩৩১-১৩৩৯ 

৪২) স্বাস্থয ও পচেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয়   

 মন্ত্রণালয়/চবভাগচভচিক সাে-সংরেপ  ১৩৪০-১৩৪১ 

  200.  ন্যােনাল ইনচিটিউর্ অব চনউরো সারয়রন্সস স্থাপন (সংরোচিি)  ১৩৪২-১৩৪৮ 

  201.  ইএনটি এন্ড দহি দনক কযান্সাে হাসপািাল ও প্রচিষ্ঠান স্থাপন  ১৩৪৯-১৩৫২ 

 
 

 

 

 

 

 




