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ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ২০১৪-১৫ র্ থফছগযয এন্ত্রডন্ত্রভূক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রন্ত্রিগফদগনয উয  

ভিণারয় / ন্ত্রফবাগন্ত্রবন্ত্রিক াযংগে 

 

ক্রঃ

নং 

ভিণারয়/ 

ন্ত্রফবাগ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

ন্ত্রফন্ত্রনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কান্ত্রযগযী 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজন্ত্রডন্ত্রএপভূক্ত 

প্রকগেয ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ন্ত্রিক্রান্ত 

প্রকগেযং

খ্যা 

ভয় 

ন্ত্রিক্রান্ত 

প্রকগেযং

খ্যা 

ভয় 

ন্ত্রিক্রাগন্তয 

িকযা ায 

(%) ফ থন্ত্রনম্ন- 

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ন্ত্রিক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ন্ত্রিক্রাগন্তয 

িকযা ায 

(%) ফ থন্ত্রনম্ন- 

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ দুদক ১ ১ -- -- -- -- -- -- -- 

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ১ 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃন্ত্রিয কাযন: মভয়াদ বৃন্ত্রি য়ন্ত্রন 

৩। ভাপ্ত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুান্ত্রয: 

ভস্যা সুান্ত্রয 

৩.১. উ-ন্ত্রযচারগকয ন্ত্রপ কগেয মদয়াগর পাটর 

ন্ত্রযরন্ত্রেি য়; 

এফং 

বফনটি ন্ত্রনয়ন্ত্রভি ম থগফেণ কগয প্রগয়াজনীয় ংস্কায কযায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযগি গফ।                

৩.২. বফন ংরগ্ন গাগছয ািা জগভ ছাগদয ান্ত্রন ন্ত্রনষ্কান 

াআগয মুখ ফন্ধ গয় মাওয়ায় ছাগদ ান্ত্রন অটগক র্াগক মা 

বফগনয স্থান্ত্রয়গেয জন্য হুভন্ত্রকরূ। 

 

বফগনয ছাগদয ান্ত্রন ন্ত্রনষ্কান াআগয মুখ মাগি ফন্ধ না য় 

মজন্য বফন ংরগ্ন গাছ র্ফা গাগছয ডার মকগট মপরা মমগি 

াগয। 
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মগায ভন্ত্রিি মজরা কাম থারগয়য জন্য নতুন বফন ন্ত্রনভ থাণ ীল থক প্রকল্পের ভান্ত্রপ্ত মূল্যায়ন প্রন্ত্রিগফদন 

 (ভাপ্ত : জুন ২০১৫) 

 

১। প্রকগেয ফস্থান               : দয উগজরা, মগায 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা   : দুনীন্ত্রি দভন কন্ত্রভন 

৩। প্রান্ত্রনক ভিণারয়   : মকন্ত্রফগনট ন্ত্রডন্ত্রবন 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:                                         (রে টাকায়) 

নুগভান্ত্রদি ব্যয় প্রকৃি 

ব্যয় 

নুগভান্ত্রদি ফাস্তফায়নকার প্রকৃি 

ফাস্তফায়নকার 

ন্ত্রিক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভান্ত্রদি 

ব্যগয়য %) 

ন্ত্রিক্রান্ত ভয় 

(মূর নুগভান্ত্রদি 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) 

মূর ফ থগল 

ংগান্ত্রধি 

মূর ফ থগল 

ংগান্ত্রধি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মভাট 

৩০৪.২৫ 

 

ংগাধন 

কযা য়ন্ত্রন 

২৯৪.৭০ জানুয়ান্ত্রয 

২০১৩-

জুন 

২০১৫ 

----- জানুয়ান্ত্রয 

২০১৩-জুন 

২০১৫ 

----- ----- 

 

৫। প্রকগেয র্ থায়ন: ফাংরাগদ যকায 

৬। প্রকগেয ঙ্গন্ত্রবন্ত্রিক ফাস্তফায়ন:  

ক্রন্ত্রভক ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

একক ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র নুমায়ী নুগভান্ত্রদি 

রেযভাো 

প্রকৃি ফাস্তফায়ন 

অন্ত্রর্ থক ফাস্তফ অন্ত্রর্ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ক) যাজস্ব      

১ ন্ত্রপ ভন্ত্রনাযী   ২.০০ মর্াক ২.০০ মর্াক 

২ ন্ত্রফজ্ঞান  ১.০০ মর্াক ১.০০ মর্াক 

৩ গুনগি ভান 

ন্ত্রনন্ত্রিিকযণ 

 ২.৯৩ মর্াক ১.৮৬ মর্াক 

 

 

ক্রন্ত্রভক ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

একক ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র নুমায়ী নুগভান্ত্রদি 

রেযভাো 

প্রকৃি ফাস্তফায়ন 

অন্ত্রর্ থক ফাস্তফ অন্ত্রর্ থক ফাস্তফ 

    ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪ ভাটি এফং উকযন 

যীো  

 ১.০০ মর্াক ১.০০ মর্াক 

৫ ন্ানী  ২.৫০ মর্াক ০.৯৮ মর্াক 

৬ ন্যান্য   ১.০০ মর্াক ১.০০ মর্াক 
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ক্রন্ত্রভক ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র নুমায়ী 

কাগজয ঙ্গ 

একক ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র নুমায়ী নুগভান্ত্রদি 

রেযভাো 

প্রকৃি ফাস্তফায়ন 

অন্ত্রর্ থক ফাস্তফ অন্ত্রর্ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      ৭ 

 

কন্ত্রিউটায ও ন্যান্য 

মভযাভি 

 ১.৫০ মর্াক ১.৫০ মর্াক 

 খ) মূরধন      

      ১ পগটাকন্ত্র মভন্ত্রন  ১.৫০ ১ টি ১.৫০ ১টি 

২ কন্ত্রিউটায, ন্ত্রপ্রন্টায ও 

ন্যান্য 

 ২.০০ ৩ টি ২.০০ ৩ টি 

৩  অফাফে  ৩.০০ ৩ মট ৩.০০ ৩ মট 

৪ ফাগান/ফনায়ন  ১.০০ মর্াক -- -- 

৫ ন্ত্রগ্ন ন্ত্রনফ থান যঞ্জাভ  ০.৫০ মর্াক ০.৪৮ মর্াক 

৬ ভূন্ত্রভ উন্নয়ন  ৫.৫৯ মর্াক ৩.৫০ মর্াক 

৭ পূিথ কাজ (ন্ত্রপ 

বফন) 

 ২৪৫.৫৪ ৪৩৬.৬৪ ফগ থ 

ন্ত্রভটায 

 

 

 

২৭৪.৮৮ 

 

৮ বযন্তযীণ ও এগপ্রাচ 

মযাড 

 ৪.১৯ ১৯৭.৪১ ফগ থ 

ন্ত্রভটায 

 

৯ ান্ত্রন যফযা  ৫.৫০ মর্াক মর্াক 

১০ বফদুযন্ত্রিক স্থানা 

(বযন্তযীণ ও ফান্ত্রগয) 

 ৮.৫০ মর্াক মর্াক 

১১ প্রাআ কন্ত্রন্টনগজন্ত্রন্প  ৯.০০ মর্াক -- -- 

ন্ত্রপন্ত্রজকযার 

কন্ত্রন্টনগজন্ত্রন্প 

 ৬.০০ মর্াক -- -- 

 ক)+খ)=  ৩০৪.২৫  ২৯৪.৭০  

 

৭। াধাযণ ম থগফেণ:  

৭.১। প্রকগেয টভূন্ত্রভ: 

 

দুনীন্ত্রি দভন কন্ত্রভগনয কভ থদেিা বৃন্ত্রি  কগয এগক ন্ত্রক্তারী কযায ন্ত্রফলগয় ফিথভান যকায প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রিফি। এ রগেয দুদগকয 

ভাঠ ম থায়গি শুরু কগয উর্ধ্থিন ম থায় ম থন্ত ফকাঠাগভাগি সুন্ত্রফধা সৃন্ত্রি কযা জরুযী। দুদকগক ন্ত্রক্তারী কযায ং ন্ত্রগগফ 

প্রগয়াজনীয় ন্ত্রপ স্থানা ও ফকাঠাগভাগি সুন্ত্রফধান্ত্রদ ন্ত্রনন্ত্রিিকযগণ ফিথভাগন ২২ টি ভন্ত্রিি মজরা কাম থারগয়য জন্য ন্ত্রনজস্ব 

ন্ত্রপ বফন ন্ত্রনভ থাগণয ন্ত্রযকেনা গ্রণ কযা গয়গছ এফং এয ং ন্ত্রগগফ শুরুগি মগায  ভন্ত্রিি মজরা কাম থারগয়য জন্য 

ন্ত্রপ বফন ন্ত্রনভ থাণ প্রকে গ্রণ কযা গয়গছ। ফিথভাগন প্রায় কর ভন্ত্রিি মজরা কাম থারয় স্থায়ী ফা বাড়া ফান্ত্রড়গি  যগয়গছ। 

মগাগয দুদগকয ন্ত্রনজস্ব জন্ত্রভ র্াকায় মখাগনআ একটি ন্ত্রনজস্ব ন্ত্রপ বফন ন্ত্রনভ থাগণয প্রস্তাফ কগয অগরাচয প্রকেটি প্রণয়ন কযা 

গয়গছ। 

 

৭.২।প্রকগেয উগেশ্য: প্রকগেয প্রধান উগেশ্য র-  
 

      ৭.২.১.    ম্পূণ থ ন্ত্রিি ৪ িরা পাউগেগনয উয ২ িরা ন্ত্রফন্ত্রি একটি ন্ত্রপ বফন ন্ত্রনভ থাণ; 

      ৭.২.২.    দুদগকয কভ থকিথাগদয জন্য উন্নি কভ থন্ত্রযগফ সৃন্ত্রি কযা; এফং 

      ৭.২.৩.   যাষ্ট্রগক উন্নি মফা প্রদাগনয রগেয প্রগয়াজনীয় মবৌি ফকাঠাগভাগি সুন্ত্রফধান্ত্রদ ন্ত্রনন্ত্রিিকযণ। 



 

 

 

649 

 

৭.৩। নুগভাদন ম থায়: প্রকেটি ম্পূণ ন্ত্রজওন্ত্রফ ৩০৪.২৫ রে টাকা ব্যগয় জানুয়ান্ত্রয ২০১৩ মর্গক জুন ২০১৫ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য ভাননীয় ন্ত্রযকেনা ভিী কর্তথক ১০/০৩/২০১৩ িান্ত্রযগখ নুগভান্ত্রদি য়। 

 

৭.৪। প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 

 * ভূন্ত্রভ উন্নয়ন; এফং 

* ২ িরা ন্ত্রফন্ত্রি একটি ন্ত্রপ বফন ন্ত্রনভ থাণ। 

 

৭.৫। প্রকে ফাস্তফায়ন: প্রকেটি সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়গনয জন্য ন্ত্রনগন্াক্ত কভ থকিথা প্রকে ন্ত্রযচারগকয দান্ত্রয়ে ারন কগযন- 

ক্রন্ত্রভক কভ থকিথায নাভ ও দন্ত্রফ দান্ত্রয়ে গ্রণ  দান্ত্রয়ে স্তান্তয দন্ত্রয়মেয ধযন 

১। মভাাম্মদ জন্ত্ররুর হুদা, উ-

ন্ত্রযচারক 

১৭/০৪/২০১৩ প্রকে ভান্ত্রপ্ত ম থন্ত খেকারীন 

 

৭.৬। মূল্যায়ন িন্ত্রি: মূল্যায়গনয মেগে ন্ত্রনগন্াক্ত িন্ত্রি নুযন কযা গয়গছ- 

 

ক. ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র ম থাগরাচনা; 

খ. ন্ত্রন্ত্রঅয ম থাগরাচনা; 

গ. ন্ত্রন্ত্রঅয প্রান্ত্রপ্তয য গযজন্ত্রভন ন্ত্রযদ থন; এফং 

ঘ. প্রাপ্ত িগেয উয প্রকে ংন্ত্রিি কভ থকিথাগদয াগর্ অগরাচনা। 

 

৮। প্রকে ন্ত্রযদ থন:  

 

ভাপ্ত প্রকেটি অআএভআন্ত্রডয মূল্যায়ন কভ থকিথা জনাফ মুাম্মদ ভাবুফ মাগন কর্তথক০৯/০৯/২০১৭ন্ত্ররঃ িান্ত্রযগখন্ত্রযদ থন কযা 

য়।ন্ত্রযদ থনকাগর উন্ত্রস্থি ন্ত্রছগরন দুদগকয মগায ভন্ত্রিি মজরা কাম থারগয়য উ-ন্ত্রযচারক জনাফ মভাঃ জান্ত্রদ মাগন এফং 

মগায গণপূিথ ন্ত্রধদপ্তগযয উ-কাযী প্রগকৌরী জনাফ মভাস্তপা পারুকুিাভান। প্রকগেযউগেশ্য ,জথন, ক্রয় প্রন্ত্রক্রয়া এফং 

ভস্যা ন্ত্রনগয় িাগদয াগর্ অগরাচনা য় এফং প্রকে ংন্ত্রিি ডকুগভন্ট মাচাআ কযায়। কাম থারয়টি ন্ত্রযদ থন কগয মদখা মায় 

প্রগিযক কভ থকিথায মডস্ক কন্ত্রিউটায, ন্ত্রপ্রন্টায ও ন্যান্য যঞ্জাভ দ্বাযা ন্ত্রিি অগছ। বফনটিগি ১টি াংফান্ত্রদক গম্মরন কে, 

স্টাপগদয র্াকায জন্য ২ টি ব্যাযাক কে, ভন্ত্ররা ও পুরুলগদয জন্য অরাদা নাভাগজয কে, ২টি ন্ত্রযদ থন ফাংগরা এফং একটি 

রাআগেযী যগয়গছ। িগফ ন্ত্রযদ থনকাগর উ-ন্ত্রযচারগকয ন্ত্রপকগেয মদয়াগর পাটর ন্ত্রযরন্ত্রেি গয়গছ। একটি দ্য ন্ত্রনন্ত্রভ থি 

বফগন এরূ পাটর কান্ত্রিি নয়।  

 

 

মগায ভন্ত্রিি মজরা কাম থারগয়য উ-ন্ত্রযচারক ভগাগদগয়য াগর্ মগায ভন্ত্রিি মজরা কাম থারয় বফন 
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৯। প্রকগেয উগেগশ্যয ন্ত্রফযীগি জথন: 

ক্রন্ত্রভক উগেশ্য জথন 

১ ম্পূণ থ ন্ত্রিি ৪ িরা পাউগেগনয উয ২ িরা 

ন্ত্রফন্ত্রি একটি ন্ত্রপ বফন ন্ত্রনভ থাণ। 

২ িরা ন্ত্রফন্ত্রি ন্ত্রপ বফনটিয মবৌি কাজ 

ভাপ্ত গয়গছ এফং প্রগয়াজনীয় যঞ্জাভান্ত্রদ 

দ্বাযা ন্ত্রিি কযা গয়গছ। 

২ দুদগকয কভ থকিথাগদয জন্য উন্নি কভ থন্ত্রযগফ সৃন্ত্রি 

কযা। 

দুদগকয কভ থকিথাগদয জন্য উন্নি কভ থন্ত্রযগফ 

সৃন্ত্রি কযা গয়গছ। 

৩ যাষ্ট্রগক উন্নি মফা প্রদাগনয রগেয প্রগয়াজনীয় 

মবৌি ফকাঠাগভাগি সুন্ত্রফধান্ত্রদ ন্ত্রনন্ত্রিিকযণ। 

যাষ্ট্রগক উন্নি মফা প্রদাগনয রগেয 

প্রগয়াজনীয় মবৌি ফকাঠাগভাগি সুন্ত্রফধান্ত্রদ 

ন্ত্রনন্ত্রিি কযা গয়গছ। 

 

১০। উগেশ্য ন্ত্রজথি না গর িায কাযণ:  প্রকগেয উগেশ্য ন্ত্রজথি গয়গছ ফগর ন্ত্রন্ত্রঅয ও ন্ত্রযদ থন মর্গক ভগন গয়গছ। 

১১। ভন্ত্রনটন্ত্রযং:অআএভআন্ত্রড’য ন্ত্রযচারক জনাফ অ. ন. ভ. মযাকন উন্ত্রেন  ০২/০৪/২০১৫ িান্ত্রযগখ প্রকেটিন্ত্রযদ থন কগযন। 

িাছাড়া  

প্রকেটি দুদগকয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কভ থকিথা কর্তথক এফং গণপূিথ ন্ত্রধদপ্তগযয কভ থকিথা কর্তথক একান্ত্রধকফায ন্ত্রযদন্ত্র থি য়। 

 

১২। ন্ত্রডট: (প্রাপ্ত ন্ত্রন্ত্রঅয নুমায়ী) 

 

 ১২.১। বযন্তযীণ ন্ত্রডট: ন্ত্রডট কযা য়ন্ত্রন। 

 ১২.২। এক্সটান থার ন্ত্রডট: ন্ত্রডট কযা য়ন্ত্রন। 

 

১৩। প্রকগেয অওিায় গৃীি ক্রয় কাম থক্রভ:  

 

 প্রকেটিয অওিায় ১টি পগটাকন্ত্রয়ায, ৩টি কন্ত্রিউটায ও ৩ মট অফাফে ক্রয় কযা য়। 

 

১৪। ভস্যা: ন্ত্রযদ থনকাগর ন্ত্রকছু ভস্যা ন্ত্রযরন্ত্রেি য় মা ন্ত্রনম্নরূ- 

 

১৪.১। উ-ন্ত্রযচারগকয ন্ত্রপ কগেয মদয়াগর পাটর ন্ত্রযরন্ত্রেি য়; এফং 

১৪.২। বফন ংরগ্ন গাগছয ািা জগভ ছাগদয ান্ত্রন ন্ত্রনষ্কান াআগয মুখ ফন্ধ গয় মাওয়ায় ছাগদ ান্ত্রন অটগক র্াগক মা                           

       বফগনয স্থান্ত্রয়গেয জন্য হুভন্ত্রকস্বরূ। 

১৫। সুান্ত্রয: 

 

১৫.১। বফনটি ন্ত্রনয়ন্ত্রভি ম থগফেণ কগয প্রগয়াজনীয় ংস্কায কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযগি গফ।                

১৫.২। বফগনয ছাগদয ান্ত্রন ন্ত্রনষ্কান াআগয মুখ মামি ফন্ধ না য় মজন্য বফন ংরগ্ন গাছ র্ফা গাগছয ডার মকগট মপরা 

মমগি াগয। 

১৫.৩। সুান্ত্রয ১৫.১ গি ১৫.২ এয অগরাগক ংন্ত্রিি ংস্থা কর্তথক গৃীি ব্যফস্থা অআএভআন্ত্রডগক েয ফন্ত্রি কযগি                          

গফ। 

                                                                                                                      

 


