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খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছয়যয এডডডভূক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদয়নয উয 

ভন্ত্রণারে/ডফবাগ ডবডিক ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ

 

নং 

ভন্ত্রণারয়ে

য নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়ে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়ো

গ প্রকে 

ংখ্যা 

কাডযগ

ডয 

াে

তা 

প্রকয়ে

য 

ংখ্যা 

মজডডডএ

প ভূক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন- 

য়ফ থাচ্চ- 

ব্যম 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন- 

য়ফ থাচ্চ- 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ খাদ্য 

ভন্ত্রণারে 

০২ ০১ ০১ - ০১ ০১ ০%- 

২৮.৩৫% 

মফড 

০২ ১.২৫%-

৫৬% 

বফশ 

 

 ১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা:  ০২টি  

 ২।  ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণ:  

 মূরতঃ ডনম্নডরডখত কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডি কযা ে: 
 

নতুন প্রকে এরাকা ন্তভূ থক্ত, নুয়ভাডদত ংগ মূয়য  ব্যে বৃডি, নতুন ংগ ংয়মাজন, ঠিক ডযকেনায বাফ 

আতযাডদ কাযয়ণ প্রকয়েয ব্যে ও ভে বৃডি কযা ে।  

 ৩।  প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয: 

  

ক্রঃ

নং 

প্রকয়েয নাভ ও ভস্যা সুাডযমূ 

১।

  

মাস্তয়গারা যকাযী অধুডনক ভেদায ডভরটি যকাযী খায়ত 

মদয়য একভাে ভেদায ডভর। ডভর ডযচারনা ংক্রান্ত 

নীডতভারা ও যকাযী ডিায়ন্তয বায়ফ মকাটি টাকা ব্যয়ে 

স্থাডত এ ডভরটি চালু কযা মায়ে না। 

াযাফছয মমন ডভরটি চালু যাখা মাে ম রয়েয ডভর 

ডযচারনা ংক্রান্ত নীডতভারা প্রণেয়নয ভাধ্যয়ভ ডভরটি 

ডফরয়ে চালু কযা প্রয়োজন। 

২। ম্পূণ থ কডিউটাযাআজড িডতয়ত ডনেডন্ত্রত ডভরটি 

ডযচারনায জন্য জনফর ংক্রান্ত মকান গ থায়নাগ্রাভ মনআ; 

ডভরটি চালু কযয়ত মগয়র ন্যান্য াআয়রা মথয়ক মরাক এয়ন 

তা চালু কযয়ত ে 

ডভরটি মথামথবায়ফ ডযচারনায ডনডভি জনফয়রয 

একটি গ থায়নাগ্রাভ কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত 

ায়য। 

৩। Silo Bin এ গভ াঠায়নায জন্য মম Grain Receiving 

Pit যয়েয়ছ তায উয়য মকান মড না থাকাে ফল থাকায়র ফা 

বৃডিয ভে Receiving Pit এ মকান গভ মদো মায়ফ না। 

বডফষ্যয়ত বৃডিজডনত ভস্যা মভাকাডফরায জন্য Grain 

Receiving Pit এয উয মড ডনভ থায়ণয ডফলেটি 

ডফয়ফচনা কযা মময়ত ায়য। 

৪। ডভরটি চালু না ওোে ভান ডনেন্ত্রণ ল্যাফয়যটযীয মন্ত্রাডত 

প্যায়কজজাত কয়য যাখা য়েয়ছ দীঘ থডদন এ ফস্থাে থাকয়র 

মন্ত্রাডতগুয়রা নি য়ে মময়ত ায়য। 

ডভরটি চালু কযায ায়থ ায়থ  ভান ডনেন্ত্রণ 

ল্যাফয়যটযীটিও চালু কযায ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 

৫। জাডতংয়ঘয খাদ্য ও কৃডল ংস্থা (এপএও) এয প্রডতডনডধগণ 

প্রকয়েয থ থ ব্যে ও প্রকয়েয কাডযগযী নীডত ও কভ থ-

ডযকেনা ততযী কয়য থায়কন। ফাংরায়দয়য য়ে 

ভন্বেকাযী ডায়ফ এআ প্রকয়েয একজন প্রকে ডযচারক 

থাকা উডচৎ ডছর। 

বডফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকে গ্রয়ণয ভে ফাংরায়দয়য 

য়ে একজন প্রকে ডযচারয়কয উয়েখ টিডডয়ত 

যাখায জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ। 

৬। প্রকয়েয থ থ ব্যে  ন্যান্য অডথ থক কাম থাফরী ম্পূণ থরূয় 

এপএও কর্তথক িন্ন কযা য়েয়ছ। ডকন্তু ডডঅয এ এ 

ংক্রান্ত মকান তথ্য মনআ। 

যফতীয়ত ডডঅয মপ্রযয়ণয ভে প্রকে ডযচারক  

ন্যান্য তথ্য সুস্পিবায়ফ উয়েখ কযয়ত য়ফ কযয়ত 

য়ফ। 
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“বোস্তগগোরো যকোযী অদৄশনক ভয়দো শভর স্থোন (১ভ ংগোশধত)” ীল ষক প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

 (ভোপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১।  প্রকল্প নোভ : বোস্তগগোরো যকোযী অদৄশনক ভয়দো শভর স্থোন (১ভ ংগোশধত)   

২। ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো : খোদ্য শধদপ্তয 

৩। প্রোশনক ভন্ত্রণোরয় : খোদ্য ভন্ত্রণোরয় 

৪। প্রকগল্পয এরোকো : বোস্তগগোরো, ঢোকো।   
 

৫। প্রকগল্পয ফোস্তফোয়ন ভয় ও ব্যয়ঃ (রক্ষ টোকোয়) 

 

নুগভোশদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় শযকশল্পত ফোস্তফোয়নকোর প্রকৃত 

ফোস্তফোয়ন 

শতক্রোন্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভোশদত 

ব্যগয়য %) 

শতক্রোন্ত 

ভয় (মূর 

নুগভোশদত 

ভগয়য %) 

মূর ১ভ  

ংগোশধত 

মূর ১ভ 

ংগোশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩০১৯.৫৯ ১৩৪৭৩.৫৪ ১৩১৮১.৭৮ জুরোআ,২০১২ 

গত জুন, 

২০১৫ 

জুরোআ,২০১২ 

গত জুন, 

২০১৫ 

জুরোআ,২০১২ 

গত জুন, 

২০১৫ 

১৬২.১৯ 

(১.২৫%) 

ভয় 

শতক্রোন্ত 

য়শন 

 

৬। ংগশবশিক গ্রগশতঃ শযশষ্ঠ “ক” বত ংযুক্ত।  

 

৭।  কোজ ভোপ্ত থোকগর তোয কোযণঃ  

 প্রকল্প শযদ ষন ও PCR ম ষোগরোচনো কগয বদখো মোয় বম, প্রকগল্পয অওতোয় বকোন কোজ ভোপ্ত বনআ। 

 

৮।   প্রকল্প গ্রগণয টভূশভ, উগেশ্য ও মূর কোম ষক্রভ: 

 

৮.১।  প্রকগল্পয টভূশভঃ  

 

 জরফোয়ু শযফতষগনয ক্ষশতকয প্রবোগফ ফোংরোগদ শফগেয একটি জরফোয়ুদুগ ষত বদগ শযণত গে। ফন্যো, ঘুশণ ষঝড়, জগরোেো, 

খযো প্রোয়আঃ এ বদগ অঘোত োনগে। অয়বৃশি ও দোশযদ্র শফগভোচগন ফোংরোগদ শফগত ২০ ফেগয  বম োপল্য জষন কগযগে 

তোগত এফ প্রোকৃশতক দুগম ষোগ ব্যোঘোত ঘটোগে এফং এভশডশজ এয রক্ষয জষন কঠিন কগয তুরগে। জনকল্যোগন এআ জরফোয়ুয 

শযফতষগনয োগথ শবগমোজগনয বচষ্টো কযো ফোংরোগদগয জন্য খুফআ প্রগয়োজন। ২০০৮ োগরয খোদ্য ংকট ফোংরোগদ োযো 

শফেগক নোড়ো শদগয়গে।  োধোযণ ভোনুগলয কষ্ট রোঘগফয জন্য খোদ্য গেয ফোজোগয শস্থশতীর ফস্থো ফজোয় যোখো যকোগযয 

শনকট একটি ফড় চযোগরন্জ । জোতীয় খোদ্য নীশতয মূর রক্ষযআ র বদগয খোদ্য শনযোিো শনশিত কযো । খোদ্য শনযোিো অগযো 

কোম ষকযী কযোয জন্য ম ষোপ্ত অদকোরীন ভজুদ যক্ষো কযো জরুযী। খোদ্য শনযোিো ব্যফস্থো শক্তোরীকযণ এফং ফোজোয মূল্য 

শস্থশতীর যোখোয রগক্ষয বোস্তগগোরো পুযোতন ভয়দোয শভগরয জোয়গোয় দদশনক ২০০ বভঃ টন ক্রোশং ক্ষভতোম্পন্ন একটি  

অদৄশনক ভয়দো শভর স্থোগনয রগক্ষয অগরোচয প্রকল্পটি গ্রন কযো য়।  

 

৮.২। প্রকগল্পয উগেশ্যঃ 

 

(ক)  খোদ্য শনযোিো কভ ষসূচীয চোশদো পূযণ;  

(খ)  অটো এফং ভয়দোয ফোজোয মূল্য শস্থশতীর যোখো;  

(গ)  জরুযী এফং দূগম ষোগকফশরত শযশস্থশত বভোকোগফরোয জন্য অটো এফং ভয়দোয ংযক্ষণ ও যফযো শনশিতকযণ; এফং 

(ঘ)  প্রশতগমোশগতোমূরক ফোজোগয অটো এফং ভয়োদোয গুনগত ভোন ফজোয় যোখো।  

 

৮.৩। প্রকগল্পয মূর কোম ষক্রভ :  

(ক)  প্রশতশদন ২০০ বভঃ টন ক্রোশং ক্ষভতো ম্পন্ন ১ (এক) টি ভয়দো কর স্থোন;  

(খ)  ১০,০০০ বভঃ টন ধোযণ ক্ষভতো শফশষ্ট ১ (এক) টি স্টীর োআগরো শনভ ষোণ; এফং  

(গ)  অনুলোংশগক স্থোনো শনভ ষোণ।  
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৯।  প্রকল্প নুগভোদন ও ংগোধনঃ 

 

 অগরোচয প্রকল্পটি ০৮/০৫/২০১২ তোশযগখ  নুশষ্ঠত  একগনক বোয় ১৩০১৯.৫৯ রক্ষ টোকো নুগভোশদত ব্যগয় জুরোআ ২০১২ 

গত  জুন,২০১৫ বভয়োগদ ফোস্তফোয়গনয শনশভি নুগভোশদত য়। যফতীগত যোভ ষক প্রশতষ্ঠোগনয যোভ ষ নুমোয়ী কংশক্রট 

োআগরো শনভ ষোগণয শযফগতষ শস্টর োআগরো শনভ ষোগণ ব্যয় বৃশি এফং ন্যোন্য ংগগয ব্যয় হ্রো বৃশিয কোযগণ ১৩/০৮/২০১৩ 

তোশযগখ নুশষ্ঠত শডশআশ বোয সুোশযক্রগভ ভোননীয় খোদ্য ভন্ত্রী কর্তষক ১১/০৯/২০১৩ তোশযগখ ১ভ ংগোধন কযো য়। 

ংগোধন বভোতোগফক প্রকল্প ব্যয় শনধ ষোশযত য় ১৩৪৭৩.৫৪ রক্ষ টোকো এফং ফোস্তফোয়ন বভয়োদ শযফতীত থোগক। ীভোনো 

প্রোচীয শনভ ষোণ ব্যয় বৃশি োওয়োয় ফ ষগল ০৯/০৬/২০১৫ তোশযগখ নুশষ্ঠত শডশআশ বোয সুোশযক্রগভ শপশজকযোর 

কশিনগজন্সী খোত গত ১০০.০০ রক্ষ টোকো মূরধন খোগত ভন্বয় কযো য় মো ভোননীয় খোদ্য ভন্ত্রী কর্তষক নুগভোদন কযো য়।  

 

১০।  শডশশ রক্ষযভোত্রো, এশডশ/অযশডশ ফযোে, ফমুশক্ত ও ব্যয় ংক্রোন্ত তথ্যঃ 

    (রক্ষ টোকোয়) 

থ ষ ফেয ১ভ ংগোশধত শডশশ  

নুমোয়ী রক্ষযভোত্রো 

ংগোশধত এশডশ 

ফযোে 

থ ষ ফমুশক্ত ব্যয় 

২০১২-১৩ ২৮১.৫২৪ ২৮১.৫২৪ ২৮২.০০ ২৮১.৩২ 

২০১৩-১৪ ৮০০২.০৫৩ ৮০০২.০৫৩ ৩০১৮.৭৫ ১৮০০.০৮১ 

২০১৪-১৫ ৫১৮৯.৯৫৫ ৫১৮৯.৯৫৫ ১১৩৯২.০০ ১১১০০.৩৭৭ 

বভোট = ১৩৪৭৩.৫৩ ১৩৪৭৩.৫৩ ১৪৬৯২.৭৫ ১৩১৮১.৭৮ 

 *ফমুক্তকৃত থ ষ মথোমথবোগফ বপযত  প্রদোন কযো গয়গে।  

১১।  প্রকল্প শযচোরক ংক্রোন্ত তথ্যোশদঃ 

 

ক্র: 

নং 
প্রকল্প শযচোরগকয নোভ ও দফী পূণ ষকোরীন খন্ডকোরীন 

দোশয়ত্ব োরগনয বভয়োদ 

বমোগদোগনয তোশযখ ব্যশতয তোশযখ 

১. প্রদী কুভোয শং, শযচোরক পূণ ষকোরীন - - ২৯-০৭-২০১২ ৩০-০৬-২০১৫ 

 

১২।  প্রকল্প শযদ ষনঃ 

 প্রকল্পটি ০৯/১২/২০১৫ তোশযখ এ শফবোগগয কোযী শযচোরক জনোফ বদগফোিভ োন্যোর গযজশভগন শযদ ষন কগযন। 

শযদ ষনকোগর প্রকল্প শযচোরক ও প্রকল্প ংশিষ্ট কভ ষকতষোগণ উশস্থত বথগক শযদ ষগন গমোশগতো কগযন। 

শযদ ষনকোযী কভ ষকতষোগক শভরটি চোলু কগয এয কোম ষক্রভ বদখোগনো য়।  

  

১৩।  ংগশবশিক ফোস্তফোয়ন গ্রগশতঃ  

 

১৩.১   কভ ষকতষো ও কভ ষচোযীগদয বফতন বোতোশদঃ  

  প্রকল্পভূক্ত ৩ জন কভ ষকতষো ও ৫ জন কভ ষচোযীয বফতন বোতোশদ ফোফদ ২২.৪৯ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো গয়গে।  

১৩.২ দফগদশক ভ্রভনঃ  

 প্রকল্প শযচোরক, ২ জন ঃ আশিশনয়োয, খোদ্য ভন্ত্রণোরয়, শযকল্পনো কশভন ও অআএভআশডয একজন কগয কভ ষকতষো 

এফং ১ জন কোযী োআগরো বভআগিগনন্স আশিশনয়োয বভোট ৭ জগনয ১টি দর সুআজোযল্যোগন্ডয ফ্লোওয়োয শভর ও োআগরো 

শযদ ষন কগয। এ খোগত ব্যয় য় ৪০.০০ রক্ষ টোকো।  

১৩.৩ স্থোনীয় প্রশক্ষণঃ  

 আগরকগরো বভকোশনকযোর োগযন এয উয ২০ জগনয ১০ শদগনয স্থোনীয় প্রশক্ষণ  নুশষ্ঠত য়। এ খোগত ব্যয় য় 

১০.০০ রক্ষ টোকো।  

১৩.৪ যোভ ষক বফোঃ  

 প্রকগল্পয ড্রআং-শডজোআন প্রণয়ন, দযত্র দোশরর প্রণয়ন, সুোযশবন কোম ষক্রভ ম্পোদগনয জন্য যোভ ষক ংস্থোন 

শোগফ Development Design Consultant Ltd, 47 Mohakhali C/A, Dhaka-1212 ও 

Structural Engineers Company LLC, 2963 West Elliot Road, Suit-3, Chandler 
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Arizona 8522, USA (JV) শনগয়োশজত শের। এ যোভ ষক খোগত ব্যয় শনধ ষোশযত শের ২০৫৮.২৪ রক্ষ টোকো এফং 

ব্যয় য় ৯৮৩.২৪ রক্ষ টোকো।  

১৩.৫ যফযো ও বফোঃ  

 শফজ্ঞোন শফর, বটশরগপোন শফর, পযোক্স শফর, বোষ্টোর, গ্যো, ৪টি গোড়ী বযশজগেন, জ্বোরোনী ও লুশিগকি, বস্টনোযী 

ফোফদ ফযোে শের ৪৪.৮৬ রক্ষ টোকো । এয ভগে ব্যয় গয়গে ৩২.০২ রক্ষ টোকো।  

১৩.৬  বভযোভত যক্ষণোগফক্ষণ ও পুনফ ষোনঃ  

  এ খোগত ফযোে শের ৬.০০ রক্ষ টোকো এফং এয ভগে ব্যয় য় ৫.৫৩ রক্ষ টোকো।  

১৩.৭ মোনফোন ক্রয়ঃ  

 প্রকগল্পয অওতোয় ১টি জী, ১টি ভোআগক্রোফো ও ২টি কোবোড ষ বযোন ক্রয় ফোফদ ফযোে শের ১৫৫.০০ রক্ষ টোকো। এয 

ভগে ব্যয় য় ১২৭.৩৭ রক্ষ টোকো। জীটি খোদ্য শধদপ্তগয প্রকল্প বগল স্তোন্তয কযো গয়গে। শভগরয কভ ষকতষোগদয 

মোতোয়োগতয জন্য  ক্রয়কৃত ভোআগক্রোফোটি এফং কোবোড ষ বযোন ২টি খোদ্য শধদপ্তগযয একটি বগড যোখো অগে মো শভর 

চোলু গর ব্যফোয কযো গফ।  

১৩.৮ প্যোগিোয শরপটঃ  

 প্রকগল্পয অওতোয় শনধ ষোশযত ৬০.০০ রক্ষ টোকো ব্যগয় ১২০০ োউন্ড ধোযণ ক্ষভতোয ২টি শরপট শভর বফগন স্থোন কযো 

গয়গে।  

১৩.৯ আিোযকভঃ  

 শনধ ষোশযত ১০.০০ রক্ষ টোকোয পুগযোটোআ ব্যগয়য ভোেগভ শভর ও কযোম্পোগ আিোযকভ ংগমোগ বদয়ো গয়গে। 

শযদ ষনকোগর বদখো মোয় আিোযকভ চর অগে।  

১৩.১০ কশম্পউটোয, পগটোকশয়োয, পযোক্স, বটশরগপোন ও অফোফত্রঃ  

 প্রকগল্পয অওতোয় ১.৯৯ রক্ষ টোকো ব্যগয় ২টি কশম্পউটোয,  ২.৯৯ রক্ষ টোকো ব্যগয় ২টি পগটোকশয়োয,  ৪.৯৯ রক্ষ 

টোকো ব্যগয় ৯ বট পোশন ষচোয,  ০.৫৫ রক্ষ টোকো ব্যগয় ২টি বটশরগপোন বট,  ০.৩৮ রক্ষ টোকো ব্যগয় ২টি পযোক্স বভশন 

ক্রয় কযো গয়গে।  

১৩.১১ ভূশভ বরগবশরং ও বড্রশং:  

 এখোগত শনধ ষোশযত ১০.০০ রক্ষ টোকোয পুগযোটোআ ব্যগয়য ভোেগভ ভূশভ বরগবশরং ও বড্রশং কযো গয়গে।  

১৩.১২ শপ বফনঃ  

 প্রকগল্পয অওতোয় ৬ তরো পোউগন্ডন শফশষ্ট ১৫০ ফগ ষশভটোয অয়তগনয একটি শিতর শপ বফন শনভ ষোণ কযো 

গয়গে। এ কোগজ ব্যয় য় ১১৫.৯১ রক্ষ টোকো।   

১৩.১৩ োআগরো শফন ও ংশিষ্ট সুশফধোশদ শনভ ষোণঃ  

 এ প্রকগল্পয অওতোয় প্রশতটি ২৫০০ বভঃ টন ধোযণ ক্ষভতোয বভোট ৪টি থ ষোৎ ১০,০০০ বভঃ টন ধোযণ ক্ষভতোয োআগরো 

শনভ ষোণ এফং বগ্রআন শযশশবং শট ও কনগবশয়ং শগস্টভ এয ব্যফস্থো কযো গয়গে।  এ কোগজ শনধ ষোশযত ২৫৫২.৪৮ রক্ষ 

টোকো ব্যয় গয়গে।  

১৩.১৪ দফদুযশতক কোজ (বোরোয প্যোগনর বটিং) : 

 নুগভোশদত ৩১৫.০০ রক্ষ টোকো ব্যগয়য ভোেগভ দফদুযোশতক কোজ ও বোরোয প্যোগনর বটিং কযো গয়গে।  

১৩.১৫ ভয়দো শভর (ববৌত শনভ ষোণ ং) :  

 ভূশভকম্প নীয় শফচোগয স্টীর কোঠোগভোয ২০০০ ফগ ষশভটোয অয়তগনয শভর বফন শনভ ষোণ কযো গয়গে। ফোংরোগদ 

বভশন টুর পযোক্টশযয ভোেগভ এ কোজ কযো য়। শভর বফন শনভ ষোগণ শনধ ষোশযত ৪৮২.১৪ রক্ষ টোকো ব্যশয়ত গয়গে।  

১৩.১৬ শিশনং, কশন্ডশনং, শভশরং, বস্টোগযজ, প্যোগকশজং ও কগেশং আউশনটঃ  

 দদশনকং ২০০ বভঃ টন ক্রোশং ক্ষভতোম্পন্ন একটি ভয়দো শভর (শিশনং, কশন্ডশনং, শভশরং, বস্টোগযজ, প্যোগকশজং ও 

কগেশং আউশনট) স্থোন কযো গয়গে। জোভ ষোনী গত বুরোয (BUHLER) বকোম্পোনীয বভশনত্র এগন  কশভশনং 

কযো গয়গে। এ কোগজ ব্যয় য় ৬৫৫০.১৪ রক্ষ টোকো।   

১৩.১৭ ল্যোফগযটযী মন্ত্রোশতঃ  

 ক্রোশংকৃত অটো ও ভয়দোয ভোনশনয়ন্ত্রগণয জন্য শপ বফগনয শনচতরোয় ল্যোফগযটযী স্থোন কযো গয়গে। 

ল্যোফগযটযীয জন্য ভোগপর পোগন ষ, ওগবন, বডশগকটয, আগরকশরক শনশক্ত, টগেট, চোলুশন, ভোআগক্রোগকো, ওয়োটোযফোথ 

ও গ্লোওয়যোয ক্রয় কযো গয়গে। শভরটি চোলু নো ওয়োয় ল্যোফগযটযীয মন্ত্রোশত শধকোংআ প্যোগকটজোত কগয যোখো 

গয়গে। ল্যোফগযটযী মন্ত্রোশত ক্রয় খোগত ব্যয় য় ৬০.০০ রক্ষ টোকো।  
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১৩.১৮ গবীয নরকূ স্থোনঃ  

 শনজস্ব োশনয ব্যফস্থোয জন্য ৪৫.০০ রক্ষ টোকো ব্যগয় একটি গবীয নরকূ স্থোন কযো গয়গে।  

১৩.১৯ রোক বকর স্থোনঃ  

 শভগর গভ শনগয় অগত ও শভর বথগক যফযোকৃত অটো,  ভয়দো শযভোগয জন্য একটি রোক বকর স্থোন কযো গয়গে। 

এ কোগজ ব্যয় গয়গে ২৫.০০ রক্ষ টোকো।  

১৩.২০ বগোডোউন ও িোন বস্টোগযজ শনভ ষোণঃ  

 প্রকগল্পয থ ষোয়গন ১টি ফস্তো ও শপশনড বপ্রোডোক্ট যোখোয বগোডোউন (৮০০ ফগ ষশভটোয) এফং িোন (ভূশল) বগোডোউন (৮০০ 

ফগ ষশভটোয) শনভ ষোণ কযো গয়গে। এ কোগজ ৩৫১.৪৯ রক্ষ টোকো ব্যয় য়।  

১৩.২১ মন্ত্রোশত ও ওয়োকষ টুরঃ  

 প্রকগল্পয থ ষোয়গন ৪২০.০০ রক্ষ টোকো ব্যগয় ওয়োকষগয জন্য শফশবন্ন দফদুযশতক মন্ত্রোশত ও ওয়োকষ টুর ক্রয় কযো 

গয়গে।  

১৩.২২ ন্যন্য পূতষকোজঃ  

 প্রকগল্পয অওতোয় এ শভর কযোম্পোগ ভূগবষস্থ এফং ওবোযগড োশনয ট্োংক (৮টি), ১টি োম্প োউজ (৫০ ফগ ষশভটোয), 

বযন্তযীণ যোস্তো ও এযোগপ্রোচ বযোড (৮০০০ ফগ ষশভটোয), ওয়োকষ (৪৫০ ফগ ষশভটোয), দফদুযশতক োফ-বস্টন (৪০ 

ফগ ষশভটোয), টগয়গরট গোড ষরুভ (৪৫ ফগ ষশভটোয), চোযতরো স্টোপ ডযগভটশয (৬০০ ফগ ষশভটোয) এফং স্যোগনটোযী কোজ 

কযো গয়গে । এ  কর কোগজ ব্যয় য় ৯৫২.৩২ রক্ষ টোকো।  
 

 কর পূতষকোজ ফোংরোগদ বনোফোশনী শনয়শন্ত্রত প্রশতষ্ঠোন ফোংরোগদ বভশন টুর পযোক্টযী (শফএভটিএপ) এয ভোেগভ 

যোশয ক্রয় িশতগত কযো গয়গে। পূতষকোগজয ভোন ফোশযক দৃশষ্টগত গন্তোলজনক ভগভ ষ প্রতীয়ভোন গয়গে।  
 

 

    

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       শচত্রঃ শভর বফন 

শভগর কশভশনংকৃত মন্ত্রোশতয একোং 

শচত্রঃ শভর বফন 

শচত্রঃ োআগরো ১০,০০০ বভঃ টন 
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১৪।  প্রকগল্পয উগেশ্য জষনঃ 

 

শযকশল্পত শজষত 

(ক)  খোদ্য শনযোিো কভ ষসূচীয চোশদো পূযণ;  শভর শফশডং ন্যোন্য ফকোঠোগভো শনভ ষোণ কযো 

গয়গে। বভশনোযীজ কশভশনং কগয শভরটি ক্রোশং 

এয জন্য ম্পূন ষ প্রস্তুত অগে। শভর শযচোরনো ংক্রন্ত 

নীশতভোরো ও যকোযী শিোগন্তয বোগফ শভরটি 

ফতষভোগন চোলু বনআ। শভরটি চোলু গর উগেশ্য শজষত 

গফ ভগভ ষ অো কযো মোয়।  

(খ)  অটো এফং ভয়দোয ফোজোয মূল্য শস্থশতীর যোখো; 

(গ)  জরুযী এফং দূগম ষোগকফশরত শযশস্থশত বভোকোগফরোয 

জন্য অটো এফং ভয়দোয ংযক্ষণ ও যফযো 

শনশিতকযণ; 

(ঘ)  প্রশতগমোশগতোমূরক ফোজোগয অটো এফং ভয়দোয গুনগত 

ভোন ফজোয় যোখো।  

 

১৫।  উগেশ্য শজষত নো গয় থোকগর তোয কোযনঃ  শভরটি চোলু নো থোকোয় এখনও উগেশ্য শজষত য়শন।  

 

১৬।  ফোস্তফোয়ন ভস্যোঃ 

 

১৬.১ বোস্তগগোরো যকোযী অদৄশনক ভয়দোয শভরটি যকোযী খোগত বদগয একভোত্র ভয়দোয শভর। শভর শযচোরনো ংক্রোন্ত 

নীশতভোরো ও যকোযী শিোগন্তয বোগফ বকোটি টোকো ব্যগয় স্থোশত এ শভরটি চোলু কযো মোগে নো;  

 ১৬.২ ম্পূণ ষ কশম্পউটোযোআজড িশতগত শনয়শন্ত্রত শভরটি শযচোরনোয জন্য জনফর ংক্রোন্ত বকোন গ ষোগনোগ্রোভ বনআ; শভরটি 

চোলু কযগত বগগর ন্যোন্য োআগরো বথগক বরোক এগন তো চোলু কযগত য়;  

১৬.৩ Silo Bin এ গভ োঠোগনোয জন্য বম Grain Receiving Pit যগয়গে তোয উগয বকোন বড নো থোকোয় ফল ষোকোগর ফো 

বৃশষ্টয ভয় Receiving Pit এ বকোন গভ বদয়ো মোগফ নো;  

১৬.৪ শভরটি চোলু নো ওয়োয় ভোন শনয়ন্ত্রণ ল্যোফগযটযীয মন্ত্রোশত প্যোগকজজোত কগয যোখো গয়গে দীঘ ষশদন এ ফস্থোয় থোকগর 

মন্ত্রোশতগুগরো নষ্ট গয় বমগত োগয;  এফং   

১৬.৫ প্রকগল্পয External Audit ম্পন্ন গয়গে। উত্থোশত শডট অশিমূগয শফলগয় িডীগট জফোফ প্রদোন কযো গয়গে 

এফং তো শনষ্পশিয গক্ষোয় অগে।  

 

১৭.০  সুোশযভোরোঃ 

 

১৭.১ োযোফেয বমন শভরটি চোলু যোখো মোয় ব রগক্ষয শভর শযচোরনো ংক্রোন্ত নীশতভোরো প্রণয়গনয ভোেগভ শভরটি শফরগে 

চোলু কযো প্রগয়োজন;  

১৭.২ শভরটি মথোমথবোগফ শযচোরনোয শনশভি জনফগরয একটি গ ষোগনোগ্রোভ কযোয ব্যফস্থো গ্রণ কযো বমগত োগয;  

১৭.৩ বশফষ্যগত বৃশষ্টজশনত ভস্যো বভোকোশফরোয জন্য Grain Receiving Pit এয উয বড শনভ ষোগণয শফলয়টি শফগফচনো 

কযো বমগত োগয;  

১৭.৪ শভরটি চোলু কযোয োগথ োগথ  ভোন শনয়ন্ত্রণ ল্যোফগযটযীটিও চোলু কযোয ব্যফস্থো কযগত গফ;  

১৭.৫ External Audit শনষ্পশি কগয তো অআএভআশডগক ফশত কযগত গফ; এফং 

১৭.৬ নুগেদ ১৭ .১-১৭.৫ এয শফলগয় প্রগয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কগয তো অগোভী ৩ (শতন) ভোগয ভগে অআএভআশডগক 

ফশত কযগত গফ।   
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শযশষ্ট-“ক”  

ংগশবশিক গ্রগশতয েক 

 

ক্রঃ

নং 

গেয নোভ নুগভোশদত শডশশ নুমোয়ী 

রক্ষযভোত্রো 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

ববৌত অশথ ষক ববৌত অশথ ষক 

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 (ক) যোজস্ব ব্যয়ঃ     

1.  কভ ষকতষো/কভ ষচোযীগদয বফতন ও বোতোশদ ৩৬+৩৬ জনভো ৪৪.০০ ৩৬+৩৬ জনভো ২২.৪৯ 

2.  যোভ ষক বফো - ১০৫৮.২৪ - ৯৮৩.২৪ 

3.  প্রশক্ষণ (দফগদশক ও স্থোনীয়) ৭জন দফগদশক + 

২০ জন স্থোনীয় 

৫০.০০ ৭জন দফগদশক + 

২০ জন স্থোনীয় 

৫০.০০ 

4.  যফযো ও বফো (শফজ্ঞশপ্ত, বটশরগপোন, পযোক্স, 

বোস্টোর, গ্যো, গোড়ী বযশজগষ্টন, জ্বোরোনী, 

বস্টনোযী আতযোশদ) 

বথোক ৪৪.৮৬ বথোক ৩২.০২ 

5.  বভযোভত, যক্ষণোগফক্ষণ ও পুনফ ষোন বথোক ৬.০০ বথোক ৫.৫৩ 

 উ বভোট যোজস্ব ব্যয় =  ১২০৩.১০  ১০৯৩.২৮ 

 (খ) মূরধন ব্যয়ঃ      

6.  মোনফোন (জী ১টি+ ভোআগক্রোফো ১টি+ কবোড ষ 

বযোন ২টি) 

(জী ১টি+ 

ভোআগক্রোফো ১টি+ 

কবোড ষ বযোন ২টি) 

১৫৫.০০ (জী ১টি+ 

ভোআগক্রোফো ১টি+ 

কবোড ষ বযোন ২টি) 

১২৭.৩৭ 

7.  মোশন্ত্রক ও দফদুযশতক মন্ত্রোশত এফং ওয়োকষ 

টুর  

১ বট ৪২০.০০ ১ বট ৪২০.০০ 

8.  প্যোগিোয শরপট ২টি ৬০.০০ ২টি ৬০.০০ 

9.  আিোযকভ বথোক ১০.০০ বথোক ১০.০০ 

10.  কশম্পউটোয, পগটোকশয়োয, পযোক্স, বটশরগপোন, 

অফোফত্র আতযোশদ  

কশম্পউটোয ২টি, 

পগটোকশয়োয ২টি, 

পযোক্স ২টি, 

বটশরগপোন ২টি, 

অফোফত্র ৯বট 

১২.০০ কশম্পউটোয ২টি, 

পগটোকশয়োয ২টি, 

পযোক্স ২টি, 

বটশরগপোন ২টি, 

অফোফত্র ৯বট 

১০.৯১ 

11.  ভূশভ বরগবশরং - ১০.০০ - ১০.০০ 

12.  শপ বফন শনভ ষোণ ১৫০ ফগ ষ শভটোয ১১৫.৯১ ১৫০ ফগ ষ শভটোয ১১৫.৯১ 

13.  োআগরো শফন ও ংশিষ্ট সুশফধোশদ শনভ ষোণ ১০,০০০ বভঃ টন 

ধোযণ ক্ষভতো 

২৫৫২.৪৮ ১০,০০০ বভঃ টন 

ধোযণ ক্ষভতো 

২৫৫২.৪৮ 

14.  দফদুযশতক কোজ (বোরোয প্যোগনর বটিং) - ৩১৫.০০ বথোক ৩১৫.০০ 

15.  ভয়দো শভর (ববৌত শনভ ষোণ ং) দদশনক ২০০ বভঃটন 

উৎোদন ক্ষভতো 

৪৮২.১৮ দদশনক ২০০ 

বভঃটন উৎোদন 

ক্ষভতো 

৪৮২.১৪ 

16.  ভয়দো শভর (শিশনং, কশন্ডশনং, শভশরং, 

বস্টোগযজ, প্যোগকশজং, কভগপ্রশং আউশনট/িশত) 

১ বট ৬৫৫০.৮৮ ১ বট ৬৫৫০.১৪ 

17.  ল্যোফগযটযী মন্ত্রোশত  বথোক ৬০.০০ বথোক ৬০.০০ 

18.  শড টিউফওগয়র স্থোন ১টি ৪৫.০০ ১টি ৪৫.০০ 

19.  োআগরো ও ভয়দো রোক বকর  ১টি ২৫.০০ ১টি ২৫.০০ 

20.  বগোডোউন/বস্টোগযজ/িোন বস্টোগযজ শনভ ষোণ ১টি কগয ৩৫১.৪৯ ১টি কগয ৩৫১.৪৯ 

21.  ন্যোন্য শনভ ষোণ (োশনধোযক, োম্প আশিন, রোক 

োশকং, বযন্তযীণ যোস্তো, এগপ্রোচ বযোড, 

ওয়োকষ,  োফ-বস্টন, গোড ষ রুভ, টয়গরট, স্টোপ 

ডযগভটযী, স্যোশনটোযী ওয়োকষ, ীভোন প্রোচীয) 

- ৯৫৫.৫৪ - ৯৫২.৩২ 

 উ বভোট যোজস্ব =  ১২০২০.৪৪  ১২০৮৮.৫০ 

22.  (গ) প্রোআ কশিনগজন্সীঃ  - ১৫০.০০ - - 

23.  (ঘ) শপশজকযোর কশিনগজন্সীঃ  - ০.০০ - - 

 ফ ষগভোট  ১৩৪৭৩.৫৪  ১৩১৮১.৭৮ 
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ন্যানার ফুড ডরড কযাাডটি মেন্দডনং মপ্রাগ্রাভ-২ (এনএপডডএড-২) প্রকয়েয ভোশপ্ত মূল্যোয়ন 

প্রশতগফদন 

 (ভোপ্ত:  ভাচ থ, ২০১৫) 

 

১। প্রকগল্পয নোভ : ন্যানার ফুড ডরড কযাাডটি মেন্দডনং মপ্রাগ্রাভ-২ (এনএপডডএড-২) 

২। ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো : খাদ্য ডযকেনা ও ডযধাযণ আউডনট (এপডএভআউ) এফং 

জাডতংয়ঘয খাদ্য ও কৃডল ংস্থা (এপএও) 

৩। প্রোশনক ভন্ত্রণোরয়               : খাদ্য ভন্ত্রণোরয় 

৪। প্রকে এরাকা : ঢাকা 

 

৫। প্রকগল্পয ফোস্তফোয়নকোর ও ব্যয়:                                                                                       

                                                                                                                            (রক্ষ টোকোয়) 

নুগভোশদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

বভোট 

টোকো 

প্রঃ োঃ 

নুগভোশদত ফোস্তফোয়নকোর প্রকৃত           

ফোস্তফোয়নকোর 

শতক্রোন্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভোশদত 

ব্যগয়য %) 

শতক্রোন্ত  ভয় 

 (মূর 

ফোস্তফোয়নকোগর

য %) 

মূর 

বভোট 

টোকো 

প্রঃ োঃ 

ফ ষগল 

ংগোশধত  

বভোট 

টোকো 

প্রঃ োঃ 

মূর ফ ষগল 

ংগোশধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩৪৪.১৮ 

 

৯০.০০ 

 

৭২৫৪.১৮ 

৯৪০৭.৮৩ 

 

৯৭.৩০ 

 

৯৩১০.৫৩ 

৯৪০৭.৮৩ 

 

৯৭.৩০ 

 

৯৩১০.৫৩ 

০১ জানুোডয 

২০০৯ য়ত 

৩১ ডডয়েয 

২০১২ ম থন্ত 

০১ জানুোডয 

২০০৯ য়ত 

৩১ ভাচ থ 

২০১৫ ম থন্ত 

০১ জানুোডয 

২০০৯ য়ত 

৩১ ভাচ থ 

২০১৫ ম থন্ত 

২৮.৩৫% 

মফড 

৫৬% 

মফড 

 

৬। প্রকগল্পয থ ষোয়ন:  প্রকল্পটি ফোংরোগদ যকোয, আউগযোশয় আউশনয়ন ও আউএএআড এয থ ষোয়গন ফোস্তফোশয়ত গয়গে।  

এয মভাট নুয়ভাডদত ব্যে ৯৪০৭.৮৩ রে টাকা। তন্ময়ধ্য শজওশফ ৯৭.৩০ রক্ষ টোকো ও প্রকল্প োোয্য ৯৩১০.৫৩ রক্ষ 

টোকো। প্রকল্প োোগয্যয ৩৯৬৪.২০ রক্ষ টোকো আউগযোশয় আউশনয়ন ও ৫৯৪৬.৩০ রক্ষ টোকো আউএএআড নুদোন 

শোগফ প্রদোন কগযগে। 

 

৭। কোগজয েশবশিক ফোস্তফোয়ন (ডডঅয নুমােী এফং অযটিডড মভাতায়ফক):   

প্রকয়েয প্রধান প্রধান ঙ্গডবডিক ব্যে ডনম্নরূ:-  

ক্রডভক য়ঙ্গয নাভ ব্যে (রে টাকাে) % (মভাট প্রকে ব্যয়েয) 

১। প্রকয়েয কভ থকতথা ও কভ থচাযীয়দয মফতন ৫৩৬৯.০৮ ৫৭.০৭% 

২। যাভ থয়কয ম্মানী ৫২৪.৭০ ৫.৫৮% 

৩।  চুডক্ত ও গয়ফলণা ৬৩৮.৮৭ ৬.৭৯% 

৪। প্রডেণ এফং ওোকথ ৭৭৬.৬৭ ৮.২৬% 

৫। ভ্রভণ ৪২৮.৫৪ ৪.৫৬% 

প্রকয়েয কায়জয ঙ্গডবডিক ফাস্তফােন ডযডি-‘ক’ দ্রিব্য। 
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৮। কোজ ভোপ্ত থোকগর তোয কোযণ:   

প্রকগল্পয ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (PCR), য়যজডভন ডযদ থন ও ংডিি কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মাে , 

 ংয়াডধত টিডড’য রেযভাো নুমােী কর কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ ।  

৯। প্রকগল্পয টভূশভ, উগেশ্য ও মূর কোম ষক্রভ:  

৯.১। প্রকল্প গ্রগণয টভূশভ:  

১৯৯৬ ায়র নুডিত ডফশ্ব খাদ্য ীল থ য়ম্মরয়ন ফাংরায়দ যকায মম মঘালণায়ে স্বােয কয়যয়ছ তায়ত ২০১৫ ায়রয 

ভয়ধ্য ডনম্নপুডি িন্ন জনংখ্যা য়ধ থয়ক হ্রা কযায ঙ্গীকায ডফধৃত অয়ছ। উক্ত ঙ্গীকায ফাস্তফােয়ন ফাংরায়দ 

যকায়যয জাতীে খাদ্য নীডত -২০০৬ এ ডতনটি রেয ডনধ থাযণ কযা য়েয়ছ , মথা (১) ম থাপ্ত ও ডযডভত ডনযাদ ও 

পুডিকয খাদ্য যফযা; (২) জনগয়ণয ক্রে েভতা ও খাদ্য াফায ডধকায ডনডিতকযণ এফং (৩) প্রয়তযয়কয (ডফয়ল 

কয়য ভডরা ও ডশুয়দয ) জন্য ম থাপ্ত ডযভাণ পুডিয ব্যফস্থা কযা। এজন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে ন্যান্য য়মাগী 

ভন্ত্রণারয়েয ংডিি কভ থকতথায়দয গয়ফলণারব্ধ ডফডবন্ন তথ্য ও উাি ডফমিলণ কভ থদেতা বৃডি কযা প্রয়োজন।  

 

এ মপ্রডেয়ত ‘ন্যানার ফুড ডরড কযাাডটি মেনয়দডনং মপ্রাগ্রাভ ’ প্রকে ০/০৬/২০০৫ তাডযয়খ নুয়ভাডদত ে  এফং 

জুরাআ, ২০০৫ য়ত ডডয়েয , ২০০৮ মভোয়দ ফাস্তফাডেত ে । উক্ত প্রকয়েয ধাযাফাডকতাে ‘ন্যানার ফুড ডরড 

কযাাডটি মেনয়দডনং মপ্রাগ্রাভ (মপজ-২)’ প্রকেটি ৭৩.৪৪১৮ মকাটি টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে (ডজওডফ ০.৯০ মকাটি টাকা 

+ প্রকে াায্য ৭২.৫৪১৮ মকাটি টাকা ) জানুোডয, ২০০৯ মথয়ক ডডয়েয , ২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য 

নুয়ভাডদত ে।  

 

৯.২। প্রকগল্পয উগেশ্য:    

(ক) জাতীে খাদ্য নীডত ও এয কভ থ ডযকেনা, Country Investment Plan (CIP) এফং ংডিি 

নীডত/ডযকেনা ফাস্তফােয়ন ফাংরায়দয়য েভতা বৃডি; 

(খ) খাদ্য ভন্ত্রণারয়েয অওতাধীন খাদ্য ডযকেনা ও ডযধাযণ আউডনয়টয কাডযগডয, প্রাডতিাডনক ও ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত দেতা বৃডি কযা মায়ত স্বে  ভয়েয ভয়ধ্য খাদ্য ভন্ত্রণারে ও য়মাগী ভন্ত্রণারেমূয়ক খাদ্য 

ডনযািা ংক্রান্ত ডফলয়ে ঠিক যাভ থ প্রদান কযা মাে; এফং 

(গ) খাদ্য ডযকেনা ও ডযধাযণ আউডনট (এপডএভআউ) কর্তথক ভধ্যভ ও দীঘ থ মভোদী নীডত ডফয়িলণপূফ থক 

যকাযয়ক খাদ্য ডযডস্থডত ও নীডত ংডিি ডফলয়ে সুাডয প্রদায়নয দেতা বৃডি। 

 

৯.৩। প্রকগল্পয মূর কোম ষক্রভ:   

(ক) জাতীে খাদ্য নীডত ফাস্তফােয়ন ফাংরায়দ যকায়যয েভতা বৃডিকযণ ; 

(খ) খাদ্য নীডতয ডফলয়ে অন্তঃভন্ত্রণারে ভন্বে মজাযদাযকযণ ও তথ্য অদান-প্রদান; 

(গ) জাতীে খাদ্য নীডতয কভ থডযকেনা (NFP/PoA) এফং মদীে ডফডনয়োগ ডযকেনা (Country 

Investment Plan) এয ভডনটডযং প্রডতয়ফদন প্রকানা; 

(ঘ) গয়ফলণা; এফং 

(ঙ) ফুড ডডকউডযটি ও ডনউডিন আনপযয়ভন ডয়েয়ভয জন্য একটি ডাটা ম্যায়নজয়ভন্ট ডয়েয়ভয ফডধ থত 

ংস্কযণ ততডয কযা।  
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১০। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন:   

ক) প্রকেটি ৩১/১২/২০০৮ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা উয়দিা কর্তথক ৭৩.৪৪১৮ মকাটি টাকা ব্যয়ে (ডজওডফ ০.৯০ 

মকাটি টাকা + প্রকে াায্য ৭২.৫৪১৮ মকাটি টাকা) জানুোডয, ২০০৯ মথয়ক ডডয়েয, ২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয 

জন্য নুয়ভাডদত ে;  

খ) যফতীয়ত প্রকয়েয ভাপ্ত কাজ ভাডপ্তয প্রয়োজয়ন প্রকেটিয টিডড ১৭/০২/২০১৩ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তথক ১ভ ংয়াধন কযা ে। ১ভ ংয়াডধত টিডড মভাতায়ফক ব্যে দাঁড়াে ১০১.৬৩১২ মকাটি টাকা (ডজওডফ 

০.৯০ মকাটি টাকা + প্রকে াায্য ১০০.৭৩১২ মকাটি টাকা) এফং ফাস্তফােন মভোদ জানুোডয, ২০০৯ য়ত ডডয়েয, 

২০১৩ ম থন্ত; 

গ) প্রকয়েয মভোদ নে ভা বৃডি ডজওডফ ব্যে ডযফডতথত মযয়খ ব্যে ১.৬০% হ্রা কয়য ১০০.০০৫৩ মকাটি টাকা 

(ডজওডফ ০.৯০ মকাটি টাকা + প্রকে াায্য ৯৯.১০৫৩ মকাটি টাকা) ব্যয়ে জানুোডয, ২০০৯ য়ত ময়েেয, ২০১৪ 

মভোমদ ২ে ংয়াডধত টিডড ০৭/০১/২০১৪ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাডদত ে; এফং  

ঘ) খাদ্য ভন্ত্রণারে ১টি গাডড়য শুল্ক ডযয়ায়ধয রয়েয ডডড বযাট খায়ত ডতডযক্ত ৭.৩০ রে টাকা ব্যে বৃডি এফং 

প্রকয়েয মভোদ অযও ৪ (চায) ভা বৃডিয জন্য প্রকেটি ৩ে ফায ংয়াধন কযা ে। 

১১। ংয়াডধত ডডডডয়ত ংস্থান ও এডডড ফযাদ্দ (ডডঅয নুমােী) 

(রক্ষ টোকোয়) 

থ ষ ফেয ংগোশধত 

শডশশ ফযোে 

ংগোশধত এশডশ ফযোে ব্যয় বভোট ব্যয় 

বভোট টোকো প্রঃোঃ টোকো প্রঃোঃ 

২০০৮-২০০৯ ৭৯৭.০০ ১০১৫.০০ - ১০১৫.০০ ১২.৩৪ ৭৮৪.৬৬ ৭৯৭.০০ 

২০০৯-২০১০ ৫৮১.৪৭ ৭৭০.০০ - ৭৭০.০০ - ৫৮১.৪৭ ৫৮১.৪৭ 

২০১০-২০১১ ১২৩৫.৪৪ ১৩৯২.০০ - ১৩৯২.০০ - ১২৩৫.৩১ ১২৩৫.৩১ 

২০১১-২০১২ ২৪৪১.০৭ ২৪৪১.০০ - ২৪৪১.০০ - ২১৯৭.৯৩ ২১৯৭.৯৩ 

২০১২-২০১৩ ২৯৩২.৫৫ ২১৭৪.৪৩ - ২১৭৪.৪৩ - ১৯৮৫.৬০ ১৯৮৫.৬০ 

২০১৩-২০১৪ ২১৭৫.৫৮ ২০০০.০০ - ২০০০.০০ - ১৯৪৮.৭০ ১৯৪৮.৭০ 

২০১৪-২০১৫ - ৬৬১.০০ ৮৪.৯৬ ৫৭৬.০৪ ৮৪.৯৬ ৫৭৬.৮৬ ৬৬১.৮২ 

মভাট ৯৭.৩০ ৯৩১০.৫৩ ৯৪০৭.৮৩ 

 

১২।   মূল্যোয়ন িশত ( Methodology):  প্রকগল্পয মূল্যোয়ন প্রশতগফদনটি প্রণয়গন শনগনোক্ত িশত নুযণ কযো 

গয়গে: 

 নুয়ভাডদত প্রকল্প েক ম ষোগরোচনো; 

 ভন্ত্রণোরয় কর্তষক বপ্রশযত প্রকগল্পয ফোস্তফোয়ন গ্রগশত ম ষোগরোচনো; 

 শশঅয ম ষোগরোচনো; 

 কোগজয ফোস্তফ গ্রগশত মোচোআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য মযজশভন শযদ ষন এফং 

 প্রোপ্ত তগথ্যয শবশিগত ংশিষ্ট কভ ষকতষোগদয োগথ অগরোচনো। 
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১৩। প্রকল্প শযচোরক ম্পশকষত তথ্য:   

প্রকল্প শযচোরগকয নোভ ও দফী পূণ ষকোরীন/খন্ডকোরীন বভয়োদকোর 

ভাআক যফন 

কাডি ডযয়প্রয়জডন্টটিব, এপএও, ফাংরায়দ 

খন্ডকোরীন প্রকয়েয শুরু য়ত ভাডপ্তকার ম থন্ত। 

 

**  খাদ্য ডযকেনা ও ডযধাযণ আউডনট এয ভাডযচারক প্রকেটিয মপাকার য়েন্ট কভ থকতথা ডায়ফ দাডেত্ব ারন কয়যয়ছন। 

১৪। ম থয়ফেণ মূ:  

১৪.১। প্রকগল্পয কোম ষক্রভ শযদ ষন:  

প্রকগল্পয কোম ষক্রভ গযজশভন শযদ ষগনয জন্য ২১/০৯/২০১৬ তোশযগখ প্রকল্প কোম ষোরয় খাদ্য ডযকেনা ও ডযধাযণ 

আউডনট শযদ ষন কযো য়। শযদ ষন কোগর প্রকল্প ংশিষ্ট কভ ষকতষোবৃন্দ উশস্থত বথগক কোশযগযী োয়তো প্রকল্পটিয 

শফশবন্ন শদক উস্থোন কগযন।  

১৪.২। এপডএভআউ এয কাডযগযী েভতা বৃডি: 

প্রকগল্পয অওতোয় এপডএভআউ এয কাডযগযী েভতা বৃডিয রয়েয একটি এপডএভআউ-মত একটি মিার াব থায ফা 

Food Security and Nutrition Information System (FSNIS) স্থান কযা য়েয়ছ। এটি খাদ্য 

ডনযািায ায়থ ংডিি তথ্য মৃি মদয়য ফ থবৃৎ তথ্য বান্ডায। এ প্রকয়েয অওতাে একটি ডকুয়ভয়ন্টন মন্টায 

স্থান কযা য়েয়ছ। এখায়ন প্রাে ১০০০টি ডফডবন্ন ধযয়ণয প্রকানা ংযডেত যয়েয়ছ।  

মায ভয়ধ্য প্রকয়েয অওতাে প্রকাডত ডফডবন্ন ধযয়ণয প্রকানাও যয়েয়ছ। এপডএভআউ এয ওয়েফাআটি প্রকয়েয 

অওতাে উন্নত কযা য়েয়ছ। এখান মখয়ক মদয়য খাদ্য ডযডস্থডতয তদডনক, াপ্তাডক, াডেক ও ভাডক প্রডতয়ফদন 

এফং তথ্য তাৎেডণকবায়ফ াওো মাে। 

১৪.৩। গগফলণো: 

প্রকগল্পয অওতোয় ১৬টি গগফলণো কভ ষ ম্পোদন গয়গে। গগফলণো কভ ষ মূ অন্তজষোশতক জোন ষোগর প্রকোশত গয়গে।  

শযদ ষনকোগর এফ গগফলণো কগভ ষয োযংগক্ষ এয কশ ংগ্র কযো গয়গে। 

১৪.৪।  ওোকথ / মডভনায:  

১৬টি গয়ফলণাে প্রাপ্ত Findings এয উয ১৭টি মডভনায ও ৩টি ওোকথ নুডিত য়েয়ছ। একর কভ থারা ও 

মডভনায মথয়ক প্রাপ্ত ভতাভয়তয উয ডবডি কয়য ১২টি Policy Brief ও ৩টি Nutrition Fact 

Sheet ততযী কযা য়েয়ছ। ডযদ থনকায়র এফ প্রকানায কড ংগ্র কযা ে। 

১৪.৫। মদীে ডফডনয়োগ ডযকেনা (Country Investment Plan) এয ভডনটডযং প্রডতয়ফদন প্রকানা: 

জাতীে খাদ্য নীডত এয কভ থ ডযকেনা এফং Country Investment Plan (CIP) এয ভডনটডযং 

প্রডতয়ফদন প্রকা কযা য়েয়ছ। ডযদ থনকায়র ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ায়রয CIP ভডনটডযং প্রডতয়ফদন 

ম থয়ফেণ কযা ে। 
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১৪.৬। ডথয়ভটিক ডযাট থ টিভ গঠন: 

খাদ্য নীডত ডফলয়েয উয যাকন প্লান ততযীয কাজ কযায জন্য ১১টি ভন্ত্রণারয়েয ভন্বমে ৪টি ডথয়ভটিক ডযাচ থ টিভ গঠন কযা 

ে। এয ভয়ধ্য ডথয়ভটিক টিভ ‘ডড’-মত অআএভআডড ন্তভূ থক্ত ডছর। ডকন্তু এআ ডযাচ থ টিভগুডরয ম থােক্রয়ভ প্রডত দুআ প্তায় একটি 

ডভটিং কযায কথা থাকয়রও একটি কয়য ডভটিং নুডিত য়েয়ছ। 

১৪.৭।  খাদ্য ডযকেনা ও ডযধাযণ আউডনট (এপডএভআউ) এয জনফর বৃডি: 

এপডএভআউ এয জনফর বৃডিয জন্য উয়দ্যাগ গ্রণ কযা য়েয়ছ। জনপ্রান ভন্ত্রণারয়ে ১২ জন জনফয়রয জন্য নুয়ভাদন চাওো 

য়র ৯জন জনফয়রয নুয়ভাদন মদওো ে। ডযদ থনকায়র এপডএভআউ এয ভাডযচারক জানান শূণ্য য়দ জনফর ডনয়োগ 

প্রডক্রোধীন যয়েয়ছ। 

১৪.৮। উচ্চতয ডো বৃডি: 

প্রকগল্পয অওতোয় ৬জনগক ংশিষ্ট শফলগয় উচ্চ শক্ষোয জন্য বৃশি প্রদোন কযো গয়শের। এয ভগে ৪জন স্দোতগকোিয ও 

২জন এভশপর বকো ষ ম্পন্ন কগযগেন। উচ্চ শক্ষো বগল তাঁযো এপডএভআউ-মত কভ থযত অয়ছন।  

১৪.৯। প্রডেণ: 

প্রকগল্পয অওতোয় বভোট ২৪টি বযন্তযীণ প্রশক্ষণ অগয়োজগনয ভোেগভ বভোট ৩৭১ জনগক প্রশক্ষণ  বদওয়ো য়। ৬টি 

বযন্তযীণ শক্ষো পগযয ভোেগভ বভোট ৪৬ জনগক এক প্তোগয প্রশক্ষণ প্রদোন কযো য়। ২২টি দফগদশক শক্ষো 

পগযয ভোেগভ ৪৮জনগক এক প্তোগয দফগদশক প্রশক্ষণ বদওয়ো য়। 

১৫। প্রকগল্পয  উগেশ্য জষন:   

নুগভোশদত শজষত 

ক) এপডএভআউ এয প্রাডতিাডনক এফং 

ব্যাফস্থানা েভতা বৃডি।  

 

ক) এপডএভআউ এয কাডযগযী েভতা বৃডিয রয়েয একটি 

এপডএভআউ-মত একটি মিার াব থায ফা Food 

Security and Nutrition Information 

System (FSNIS) স্থান কযা য়েয়ছ। এপডএভআউ-মত 

৯টি নতুন দ সৃডি কযা য়েয়ছ। 

খ) এপডএভআউ এয কাডযগযী েভতা বৃডি।  

 

খ) প্রকগল্পয অওতোয় এপডএভআউ-এ কভ থযত কভ থকতথায়দয 

ডফডবন্ন ম থায়ে মদয় ও ডফয়দয় প্রডেণ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

এছাড়াও প্রকয়েয অওতোয় শফগদগ উচ্চ শক্ষো ম্পন্ন কযোয য 

৬জন কভ ষকতষো এপডএভআউ-মত কভ থযত অয়ছন। প্রকয়েয 

অওতাে মদয়-ডফয়দয় মভাট ৪৬৫ জনয়ক প্রডেণ প্রদান কযা 

য়েয়ছ। 

গ) এপডএভআউ এয ায়থ ংডিি ভন্ত্রণারে / 

ংস্থায য়মাডগতা বৃডি কযা। 

গ) এপডএভআউ এফং ংডিি ভন্ত্রণারে / ংস্থায প্রডতডনডধয়দয 

ডনয়ে গঠিত ডথয়ভটিক টিভ মূয়য ১০১টি বা ও ২৩টি 

ওোকথ/মডভনায অয়োজন কযা য়েয়ছ। এগুডরয ভাধ্যয়ভ 

জাতীে খাদ্য নীডত এয কভ থ ডযকেনা এফং Country 

Investment Plan (CIP) এয ভডনটডযং প্রডতয়ফদন, 

Policy Brief ও  Nutrition Fact Sheet চূড়ান্ত 

কযা য়েয়ছ। 
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নুগভোশদত শজষত 

 

ঘ) ভধ্য ও দীঘ থ মভোদী খাদ্য ডনযািা ডফলেক 

গয়ফলণা কযা এফং খাদ্য ডনযািা নীডত 

িডকথত ডফলয়ে যকায়যয ায়থ প্রধান প্রধান 

মেকয়াল্ডাযয়দয অয়রাচনা ব্যাত যাখা। 

ঘ) এআ রয়েয ফ থয়ভাট ছে তাডধক ডভটিং, কভ থারা, মডভনায 

আতযাডদ অয়োজন কযা য়েয়ছ। 

 

 

১৬। ভস্যো:   

 

১৬.১ জাডতংয়ঘয খাদ্য ও কৃডল ংস্থা (এপএও) এয প্রডতডনডধগণ প্রকয়েয থ থ ব্যে ও প্রকয়েয কাডযগযী নীডত ও কভ থ-

ডযকেনা ততযী কয়য থায়কন। ফাংরায়দয়য য়ে ভন্বেকাযী ডায়ফ এআ প্রকয়েয একজন প্রকে ডযচারক 

থাকা উডচৎ ডছর;  

১৬.২ প্রকয়েয ডডঅয এ প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত তথ্য মদওো েডন; 

১৬.৩ প্রকয়েয থ থ ব্যে  ন্যান্য অডথ থক কাম থাফরী ম্পূণ থরূয় এপএও কর্তথক িন্ন কযা য়েয়ছ। ডকন্তু ডডঅয এ 

এ ংক্রান্ত মকান তথ্য মনআ; এফং 

১৬.৪ প্রকয়েয External Audit িডকথত তথ্য ডডঅয এ উয়েখ কযা েডন; এফং 

১৬.৫ অআএভআডডয ডনধ থাডযত ছয়ক প্রডত ভায় প্রকয়েয গ্রগডত ংক্রান্ত তথ্য প্রদান কযা েডন। 

 

১৭। সুোশয:  

১৭.১ বডফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকে গ্রয়ণয ভে ফাংরায়দয়য য়ে একজন প্রকে ডযচারয়কয উয়েখ টিডডয়ত যাখায 

জন্য খাদ্য ভন্ত্রণারে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ;  

 

১৭.২ যফতীয়ত ডডঅয মপ্রযয়ণয ভে প্রকল্ ডযচারক  ন্যান্য তথ্য সুস্পিবায়ফ উয়েখ কযয়ত য়ফ কযয়ত 

য়ফ;  

 

১৭.৩ ভোপ্ত প্রকল্পটিয  External Audit প্রডতয়ফদন এয কড অআএভআ ডফবায়গ মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; এফং 

 

১৭.৪ বডফষ্যয়ত ফাস্তফােনকাযী ংস্থায়ক প্রডত ভায় প্রকয়েয গ্রগডত ংক্রান্ত ডনর্ভ থর তথ্য অআএভআডডয ডনধ থাডযত ছয়ক 

মপ্রযয়ণ য়চি থাকায ডফলয়ে ভন্ত্রণারে কর্তথক প্রয়োজনীে ডনয়দ থনা প্রদান কযয়ত য়ফ।  
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শযশষ্ট “ক” 

 

 (রক্ষ টোকোয়) 

ক্রঃ 

নং 

ংগগয নোভ 

 

একক 

টিশশ নুমোয়ী ংগগয প্রোক্করন প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

অশথ ষক  ফোস্তফ অশথ ষক  ফোস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। প্রকয়েয কভ থকতথা ও কভ থচাযীয়দয মফতন জন/ভা ৫৩৬৯.০৮ ১৪৮২.৩০ ৫৩৬৯.০৮ ১৪৮২.৩০ 

২। যোভ ষগকয ম্মোনী - ৫২৪.৭০ ৮৭.৫০ ৫২৪.৭০ ৮৭.৫০ 

৩। চুশক্ত ও গগফলণো - ৬৩৮.৮৭ - ৬৩৮.৮৭ - 

৪। ভ্রভণ - ৪২৮.৫৪ - ৪২৮.৫৪ - 

৫। প্রশক্ষণ এফং ওয়োকষ - ৭৭৬.৬৭ - ৭৭৬.৬৭ - 

৫। কোশযগযী োয়তো জন/ভা ১৩৭.৯৯ ১০ ১৩৭.৯৯ ১০ 

৭। 
যফযা ব্যে 

- ১৪২.৪৩ - ১৪২.৪৩ 
- 

৮। 
াধাযণ ব্যে 

- ৩০৬.৬৮ - - 
- 

৯। 
ােতা ব্যে 

- ৮৯৪.৯৩ - - 
- 

১০। 
ল্যোট 

মট ১৩.৮১ ১১ ১৩.৮১ ১১ 

১১। 
বডকট কশম্পউটোয 

মট ১২.৭৮ ৩২ ১২.৭৮ ৩২ 

১২। 
শপ্রিোয 

টি ৯.৪৪ ৪ ৯.৪৪ ৪ 

১৩। 
পগটোকশয়োয 

টি ৩.৫৭ ১ ৩.৫৭ ১ 

১৪। 
মোনফোন (ভোআগক্রোফো) 

টি ১৪.৪৭ ১ ১৪.৪৭ ১ 

১৫। 
ন্যান্য মন্ত্রাডত 

- ৩৬.৫৬ - ৩৬.৫৬ 
- 

১৬। 
শশড/বযোট 

- ৯৭.৩০ - ৯৭.৩০ 
- 

 ফ থয়ভাট   ৯৪০৭.৮৩  ৯৪০৭.৮৩  

 


