
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ এর াম্প্ররিক উদ্ভাবনী উদ্যাগ এবং অজজন 

         বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন রবভাদ্গর বিজমান রচব এ রবভাদ্গ যযাগদাদ্নর পর িাঁর পূব জবিী কম জস্থ(মবায় অরিদপ্তর) এর 

িারাবারকিায় সৃজনলীিা এবং উদ্ভাবনী চচ জাদ্ক ব জারিক গুরুত্ব রদদ্য় কম জপররকল্পনা প্রণয়দ্নর মাধ্যদ্ম কায জক্রম শুরুর উদ্যাগ গ্রণ 

কদ্রন। উদ্েক্ষয আইএমই রবভাদ্গর কায জপদ্ধরি অন্যান্য মন্ত্রণায়/রবভাগ যেদ্ক রভন্ন ও  িন্ত্র প্রকৃরির। এখাদ্ন ময়,  ব্যয় এবংযািায়াি 

রবয়টির ম্পৃক্তিা কম োকায় TCV এর যচদ্য় কাদ্জর গুনগি উৎক জিা আনয়ন অরিক গুরত্বপূণ জ। য আদ্াদ্ক রনম্নবরন জি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

উদ্ভাবনী উদ্যাগমূ অিযন্ত ফপ্রসু অবদান যরদ্খদ্ছ। 

১। Outcome based পররবীক্ষদ্ণর দ্ক্ষয দীয় (Team) কম জ ব্যবস্থাপনা:  

উন্নয়ন পররকল্পনা বাস্তবায়দ্নর যক্ষদ্ে রচরাচররি ক্ষয দ্া  Output অজজন। রকন্তু শুধুমাে Output অজজদ্নর মদ্ধ্যই মানুদ্র জন্য 

উন্নয়ন রনরিি য় না। বিজমান রকাদ্রর মূ রভলন দ্ে 

ক উন্নয়দ্নর যকন্দ্ররবন্দু দ্ব মানু এবং মানুদ্র কল্যাণই 

রিযকার উন্নয়দ্নর রনণ জায়ক। য দ্ক্ষয বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাগ ক উন্নয়ন পররকল্পনা পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়দ্নর যক্ষদ্ে শুধুমাে Output অজজদ্নই ীমাবদ্ধ োকদ্ি 

চায় না িাই প্ররিটি উন্নয়ন প্রকল্প যেদ্ক Outcome 

অজজনদ্কই অরিকির গুরুত্ব রদদ্য় পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কায জক্রম পররচানা করদ্ছ। ইদ্িামদ্ধ্য এ রবভাগ Outcome 

based পররবীক্ষদ্ণর দ্ক্ষয ক কম জকিজা/কম জচারীর 

মন্বদ্য় দীয় (Team) কম জপররকল্পনা গ্রণ কদ্রদ্ছ। এ দীয় 

প্রদ্চষ্টার মূমন্ত্র দ্ে ক কম জকিজা Outcome অজজদ্নর 

সুরনরদ জষ্ট পররমাপদ্কররভরিদ্ি প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কায জক্রম পররচানা করদ্ব।  

২। নান্দরনক কম জ পররদ্বল সৃরষ্টর উদ্যাগ: 

কম জক্ষমিা এবং কম জপররদ্বদ্লর মদ্ধ্য একটি রনরবড় ম্পকজ রদ্য়দ্ছ। কম জ পররদ্বল যি সুন্দর ও নান্দরনক দ্ব কমীর কম জস্পৃা এবং 

কম জক্ষমিা িি উন্নিির দ্ব। এ রচন্তাদ্ক ামদ্ন যরদ্খ বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ দ্ি প্রদ্িযক কম জকিজা/কম জচারীর অরফ 

কক্ষ, আরিনা ামরগ্রক কম জপররদ্বল উন্নিির করার জন্য রবদ্ল 

কায জক্রম গ্রণ করা দ্য়দ্ছ। পররষ্কার পররেন্ন োকা, কম জস্থদ্ বুদ্জর 

আরিকয সৃরষ্ট, অরিকির সূয জাদ্াদ্কর মন্বয় ঘটিদ্য় একটি দৃরষ্টনন্দন ও 

নান্দরনক কম জপররদ্বল গদ্ড় যিাার দ্ক্ষয এ রবভাগ ইদ্িামদ্ধ্য 

অদ্নকগুদ্া কায জক্রম গ্রণ কদ্রদ্ছ। এদ্ক্ষদ্ে Best Practice িারী 

কম জকিজা/কম জচারীদ্ক উৎামূক পুরষ্কার প্রদাদ্নর উদ্যাগটি অদ্নক 

িাৎপয জপূণ জ। এছাড়াও পররষ্কার পররেন্নিা রবদ্য় রনয়রমি প্ররলক্ষণ 

প্রদান এবং মরনটররংদ্য়র ব্যবস্থা যনওয়া দ্য়দ্ছ। ক উদ্যাগ 

বাস্তবারয়ি দ্ যযমরনভাদ্ব কম জপররদ্বল উন্নিির দ্ব ঠিক  



যিমরনভাদ্ব ক কম জকিজা/কম জচারীর কম জউদ্দীপনা এবং ক্ষমিা বহুগুদ্ণ বৃরদ্ধ পাদ্ব।          

৩। কম জক্ষমিা বৃরদ্ধর দ্ক্ষয রনরন্তর প্ররলক্ষণ এবং বুরদ্ধরভরিক চচ জা: 

রলক্ষা ও প্ররলক্ষদ্ণর মন্বদ্য় গদ্ড় ওদ্ে কম জদক্ষিা। একাদ্েরমক রলক্ষা এবং যপলাগি প্ররলক্ষণ একটি রনরন্তর প্ররক্রয়া, একজন কমী যি 

যবলী যপলাগি প্রাদ্য়ারগক প্ররলক্ষণ পাদ্ব িিই িার কম জদক্ষিা উদ্ধজমুখী দ্ব। বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাগ এ রবভাদ্গর ক কম জকিজা/কম জচারীর জন্য রনয়রমি ইনাউজ প্ররলক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা 

ও পররবীক্ষণ মূল্যায়ন রবয়ক মামরয়ক িারণার উপর পােচক্র, যরমনার এবং ওয়াকজলপ আদ্য়াজদ্নর 

মাধ্যদ্ম বুরদ্ধরভরিক চচ জা অব্যি যরদ্খদ্ছ। এ কায জক্রদ্মর ফদ্ রবভাদ্গর ক কম জকিজা/কম জচারীর মদ্ধ্য 

কম জচাঞ্চল্য অদ্নকগুদ্ন বৃরদ্ধ যপদ্য়দ্ছ পালাপারল আত্মরবশ্বা বৃরদ্ধর ফদ্ উন্নিির দৃরষ্ট ভরি ও উচ্চির 

কম জক্ষমিা অজজন ম্ভব দ্য়দ্ছ। িাছাড়াও ক কম জকিজা/কম জচারীর জন্য পয জায়ক্রদ্ম ববদ্দরলক 

প্ররলক্ষণ/রভরজদ্টর সুদ্যাগ সৃরষ্টর মাধ্যদ্ম িাদ্দর দৃরষ্টভরি এবং যপলাগি উৎক জিা বৃরদ্ধর উদ্যাগ যনয়া 

য়।             

৪। পররবীক্ষণ প্ররিদ্বদন আধুরনকীকরণ: 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ প্রকদ্ল্পর পররবীক্ষণ প্ররিদ্বদদ্নর মান উন্নি ও আধুরনকীকরদ্ণর দ্ক্ষয ইদ্িামদ্ধ্য  ‘পররবীক্ষণ 

ছক’ চূড়ান্ত কদ্রদ্ছ। নতুন ছকটি একরদদ্ক ংরক্ষপ্ত অন্যরদদ্ক িথ্যবহু 

ওয়ায় যয যকান কম জকিজা এ ছক ংবরি প্ররিদ্বদন দ্জ অনুিাবন 

করদ্ি পারদ্ব এবং প্ররিদ্বদনটির পয জদ্বক্ষণ ও সুপাররলদ্ক রনদ্জদ্দর 

প্রদ্য়াজদ্ন কাদ্জ াগাদ্ি ক্ষম দ্ব। এ পররবীক্ষণ ছদ্কর অন্যিম গুরুত্বপূণ জ 

ববরলষ্ট দ্ে ছদ্ক বরণ জি িদ্থ্যর মাধ্যদ্ম পুদ্রা প্রকদ্ল্পর একটি িারণা 

পাওয়ার পালাপারল প্রকল্প বাস্তবায়দ্নর ানাগাদ অবস্থা এবং ভরবষ্যৎ 

বাস্তবায়ন পররকল্পনার রদক রনদ্দ জলনা খ ুঁদ্জ পাওয়া যায়।         

 

৫। লিভাগ পররবীক্ষণ ক্ষমাো রনি জারণ এবং কম জপররকল্পনা প্রনয়ন। 

বার জক উন্নয়ন কম জসূচীভুক্ত ক প্রকদ্ল্পর পররবীক্ষণ ক্ষযমাো রনদ্য় আইএমইরে এর ২০১৭-২০১৮ অে জবছদ্রর  পররবীক্ষণ কম জপররকল্পনা 

চূড়ান্ত দ্য়দ্ছ। প্ররি অে জবছদ্র লিভাগ প্রকল্প পররবীক্ষণ ক্ষযমাো রনি জারদ্ণর 

মাধ্যদ্ম আইএমইরে বার জক উন্নয়ন কায জক্রম পররবীক্ষদ্ণর যনটওয়াকজ ম্প্রাররি 

কদ্রদ্ছ। ফদ্ এখন যেদ্ক যকান প্রকল্পই পররবীক্ষণ বরভু জি োকার সুদ্যাগ যনই। 

ক্ষযমাো অজজদ্নর জন্য ক কিজকিজাদ্ক মারভরিক টাদ্গ জট রনি জারণপূব জক 

বাৎররক কম জপররকল্পনা গ্রদ্ণর রনদ্দ জলনা যদয়া দ্য়দ্ছ। ইদ্িামদ্ধ্য এ উদ্যাগটির 

ফদ্ বাস্তবায়নকারী ংস্থা এবং মন্ত্রণায়গুদ্াদ্ি আইএমইরে’র পররবীক্ষণ রবদ্য় 

দ্চিনিা সৃরষ্ট দ্য়দ্ছ, পালাপারল মানম্মিভাদ্ব প্রকল্প বাস্তবায়দ্ন অরিক মনদ্যাগী 

ওয়ার প্রবণিা দৃশ্যমান দ্য়দ্ছ।     

 

 



 

৬। ববদ্দরলক ফদ্রর অরভজ্ঞিার প্ররিফন: 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদ্গর কম জকিজাগণ রবরভন্ন প্রকদ্ল্পর আওিায় রনয়রমি ববদ্দরলক প্ররলক্ষণ, উন্নি এবং উন্নয়নলী 

যদদ্লর উন্নয়ন বাস্তবায়ন কায জক্রম রভরজদ্টর সুদ্যাগ যপদ্য় োদ্কন। এ িরদ্ণর 

ববদ্দরলক প্ররলক্ষণ এবং রভরজটমূদ্ক একটি রস্থরিলী কাোদ্মাগি 

ফাফমুখী কায জক্রদ্ম িারবি করার দ্ক্ষয ববদ্দরলক প্ররলক্ষণ ও রভরজট 

দ্ি প্রাপ্ত জ্ঞান, অরভজ্ঞিা প্রদ্য়াদ্গর জন্য যবল কিগুদ্া কায জক্রম গ্রণ করা 

দ্য়দ্ছ। এক কায জক্রদ্মর মদ্ধ্য রদ্য়দ্ছ-(ক) অরভজ্ঞিার উপর প্ররিদ্বদন 

বিরী এবং প্ররলক্ষণ যলন গ্রণ, (খ) ববদ্দরলক ভা দৃষ্টাদ্ন্তর আদ্াদ্ক 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যকৌল রনি জারণ এবং প্ররিদ্বদন মৃদ্ধকরণ, (গ) প্রকল্প 

প্রণয়ন রবয়ক রবরভন্ন ভায় আইএমইরে’র প্ররিরনরি রদ্দ্ব অরজজি 

অরভজ্ঞিার আদ্াদ্ক মিামি প্রদান ইিযারদ। এ ক উদ্যাদ্গর মদ্ধ্য 

ইদ্নাদ্ভটিভ কম জকিজাদ্ক পুরস্কৃি করার ব্যবস্থা গ্রণ করা দ্য়দ্ছ। ফদ্ ক কম জকিজার মদ্ধ্যই প্রাণচাঞ্চল্য এবং কম জমুখী উদ্দীপনা বহুগুদ্ণ 

বৃরদ্ধ যপদ্য়দ্ছ।  

 

৭। ই-রজরপ বাস্তবায়দ্ন অভাবনীয় অগ্রগরি: 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ এর অিীন রকারর ক্রয় ব্যবস্থাপনার ইদ্কট্ররনক রদ্েম িো ই-রজরপ কায জকর ও বাস্তবায়দ্নর 

দ্ক্ষয Central Procurement Technical Unit 

(CPTU) কাজ কদ্র যাদ্ে। CPTU এর উদ্যাদ্গ ইদ্িামদ্ধ্য ০৫টি 

মন্ত্রণায়/রবভাগ/দপ্তর/ংস্থার লিভাগ রকারর ক্রয় কায জক্রম ই -

রজরপ এর মাধ্যদ্ম পররচারি দ্ে। িাছাড়া ২০১৬-২০১৭ অে জবছদ্র 

৪২,৫০৫.০০ যকাটি টাকার ক্রয় কায জক্রম ই-যটন্ডাররংদ্য়র আওিায় 

আনা ম্ভব দ্য়দ্ছ এবং ২০১৭-২০১৮ অে জবছদ্রর যফব্রুয়ারর ২০১৮ 

মা পয জন্ত ৪৮,৪০৬.০০ যকাটি টাকার  রকারর ক্রয় ই-যটন্ডাররং 

প্ররক্রয়ায় ম্পন্ন য়। স্বল্প মদ্য় ই-রজরপ বাস্তবায়দ্নর এ ার 

অভাবনীয় অগ্রগরি বদ্য় এদ্নদ্ছ। ই-রজরপ এর মাধ্যদ্ম উন্নয়ন প্রকদ্ল্পর 

ক্রয় ব্যবস্থাপনা পররচারি ওয়ায় দরপে দারখদ্ শৃঙ্খা, স্বেিা ও গরিলীিা আনায়ন এবং রকারর অদ্ে জর অপচয় যরাি করার 

মাধ্যদ্ম যোযে ব্যবার রনরিি দ্য়দ্ছ। 

 

০৮। প্রকল্প পররবীক্ষদ্ণ রভরেও কনফাদ্রন্স 

আধুরনক িথ্যপ্রমৄরক্তর মাধ্যদ্ম স্বল্প মদ্য় অদ্নক যেকদ্াল্ডাদ্রর মন্বদ্য় প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররচানায় রভরেও কনফাদ্রন্স একটি 

গুরুত্বপূণ জ ারিয়ার। 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন রবভাদ্গর 

রচব মদ্াদয় প্ররিটি 

যজাদ্ক একটি ইউরনট রবদ্বচনায় এদ্ন ঔ যজার ক  উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়নকারী প্ররিষ্ঠাদ্নর যেকদ্াল্ডারদ্দর মন্বদ্য় রভরেও 

কনফাদ্রদ্ন্সর মাধ্যদ্ম  প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরি পয জাদ্াচনা কায জক্রম 

এরগদ্য় রনদ্য় যাদ্েন। 



 

০৯। ই-নরে বাস্তবায়দ্ন অগ্রণী 

বিজমান রকাদ্রর রেরজটা বাংাদ্দল রবরনম জাদ্ণর স্বপ্নপূরদ্ণ প্ররিটি রকারর দপ্তরদ্ক যপপাররবীন কায জক্রদ্মর আওিায় রনদ্য় আার 

ক্ষয বাস্তবায়দ্ন প্রিানমন্ত্রীর কায জাদ্য়র এটুআই যপ্রাগ্রাদ্মর 

ায়িায় বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ রনরন্তর 

প্রদ্চষ্টা চারদ্য় যাদ্ে। এরই অংল রদ্দ্ব 

কম জকিজা/কম জচারীদ্দর প্ররলক্ষণ প্রদান, রনয়রমি মরনটররং এবং 

উদ্বুদ্ধকরণ কায জক্রদ্মর ফদ্ নদ্ভম্বর ২০১৭ দ্ি জানুয়ারর 

২০১৮ পয জন্ত ক মন্ত্রণায়/রবভাদ্গর মদ্ধ্য বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ লী জস্থান অজজদ্ন ক্ষম য়। 

িারাবারকভাদ্ব লী জস্থান িদ্র রাখার জন্য মরন্বিভাদ্ব 

কম জপররকল্পনা গ্রণ করা দ্য়দ্ছ এবং এ রবভাগদ্ক যপপাররবীন 

প্রমৄরক্তরনভ জর স্মাট জ দপ্তদ্র উপনীি করার অভীষ্ট দ্ক্ষয যপৌুঁছাদ্নার ামরগ্রক প্রস্তুরি গ্রণ করা দ্য়দ্ছ।  

 

১০। বার জক কম জ-ম্পাদন (APA) চুরক্ত বাস্তবায়দ্ন আএমইরে লীদ্ জ 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদ্গর রচব এবং মরন্ত্রপররদ রচদ্বর মদ্ধ্য স্বাক্ষররি ২০১৬-২০১৭ অে জবছদ্রর বার জক কম জম্পাদন 

চুরক্তর ক্ষযমাো অজজদ্নর যক্ষদ্ে এ রবভাগ ১০০ নম্বদ্র ক 

মন্ত্রণায়/রবভাদ্গর মদ্ধ্য দ্ব জাচ্চ নম্বর যপদ্য় লী জস্থান অজজদ্ন ক্ষম 

দ্য়দ্ছ মূি এ রবভাদ্গর ক কম জকিজা/কম জচারীর দ্ব জাচ্চ 

আন্তররকিা, রনর প্রদ্চষ্টা এবং যপলাগি উৎক জিার ফদ্ই এ 

িরদ্নর াফল্য অজজন ম্ভব দ্য়দ্ছ। অরজজি াফদ্ল্যর 

িারাবারকিায় ময়রভরিক সুরনরদ জষ্ট কম জপররকল্পনা, যবা প্রদাদ্নর 

যক্ষদ্ে ইদ্নাদ্ভলন নানামুখী কায জদ্মর মন্বদ্য় ২০১৭-২০১৮ 

অে জবছদ্রর বার জক কম জম্পাদন চুরক্তর লিভাগ ক্ষযমাো অজজদ্নর 

পদ্ে এরগদ্য় যাদ্ে বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ। 

 

১১। Project Management System (PMIS) গদ্ড় যিাার উদ্যাগ 

ইদ্ক্ট্ররনক রদ্েদ্ম প্রকল্প ংক্রান্ত িথ্য Real time এ প্রারপ্ত ও রবরা রনরিি করার জন্য িো প্রকল্প পররবীক্ষণ কায জক্রদ্ম 

িথ্যপ্রমৄরক্তদ্ক ম্পৃক্তকরদ্ণর দ্ক্ষয আইএমইরে এর উদ্যাদ্গ একটি 

Online রভরিক স্বয়ংম্পূণ জ োটাদ্বইজ এবং ফটওয়যার প্রণয়দ্নর 

উদ্যাগ যনয়া দ্য়দ্ছ। এর মাধ্যদ্ম প্রকল্প ংক্রান্ত ক িথ্য যযমন-মারক 

অগ্রগরি, বার জক কম জপররকল্পনা, বছররভরিক অগ্রগরি, রেরপরপ’র ংস্থাদ্নর 

রবপরীদ্ি প্রাপ্ত বরাদ্দ, এরেরপ অগ্রগরি, Cost over run ও Time 

over run ইিযারদ িথ্য প্রকল্পরভরিক, ংস্থা, মন্ত্রণায় রকংবা 

যক্টররভরিক পাওয়া ম্ভব দ্ব। একই াদ্ে Real time প্রকল্প 

পররবীক্ষদ্ণর সুদ্যাগও সৃরষ্ট দ্ব। PMIS প্ররিষ্ঠার মাধ্যদ্ম আইএমইরে 

কর্তজক প্রকল্প বাস্তবায়ন রবয়ক বহুমারেক ররদ্পাট জ প্রদাদ্ন ক্ষমিা বিরী দ্ব এবং  একটি লরক্তলাী e-project memory গেন 

ম্ভব দ্ব। 

 



১২। ই-রজরপ রবয়ক Goal অজজদ্নর দ্ক্ষয মাইদ্োন রনি জারণ 

রকারর ক্রদ্য়র লিভাগ ই-রজরপ’র মাধ্যদ্ম যটন্ডাররং এর দ্ক্ষয ভরবষ্যৎ কম জপররকল্পনার অংল রদ্দ্ব ময়রভরিক মাইদ্োন রনি জারণ 

করা দ্য়দ্ছ। ই-রজরপ প্লাটফদ্ম জর আওিায় রকারর অদ্ে জ যবা ক্রয় ( Service Procurement), আন্তজজারিক দরপে আবান, 

Online এ ক েকুদ্মন্ট যভরররফদ্কলন রকারর ক্রয় ংক্রান্ত অন্যান্য যবা চালু করার দ্ক্ষয সুরনরদ জষ্ট ময়রভরিক মাইদ্োন রনি জারণপূব জক 

কম জপররকল্পনা গ্রণ করা দ্য়দ্ছ। Central Procurement Technical Unit (CPTU) এ কম জপররকল্পনা বাস্তবায়দ্নর দ্ক্ষয 

রবরভন্ন কায জক্রম গ্রণ করদ্ছ।  

১৩। আউট যার জং এর মাধ্যদ্ম রনব জারচি প্রকদ্ল্পর মানম্মি রনরবড় পররবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যায়দ্নর দ্ক্ষ  ব্যরক্ত 

পরামল জকদ্ক অব্যারি 

 প্ররিবছর বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ দ্ি রবরভন্ন কযাটাগররর রনব জারচি প্রকল্পমূদ্র রনরবড় পররবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যায়দ্নর দ্ক্ষয 

আউট যার জং এর মাধ্যদ্ম ব্যরক্ত ও প্ররিষ্ঠান রনদ্য়াগ যদয়া য়। রবগি বছরগুদ্াদ্ি ব্যরক্ত পরামল জক কর্তজক এ কায জক্রম পররচানায় নানারবি মস্যা, 

অস্বেিা এবং জটিিা সৃরষ্ট ওয়ায় ২০১৭-২০১৮ অে জবছদ্র আউট যার জং পদ্ধরিদ্ি যোমদ্য় মানম্মি পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররিদ্বদন প্রারপ্তর 

স্বাদ্ে জ শুধুমাে ‘ফাম জ’ রনদ্য়াগ প্রদান করা য়। অে জাৎ ব্যরক্ত পরামল জকদ্ক এ কাজ যেদ্ক অব্যারি প্রদান করা য়। র্তত্বীয় পদ্ক্ষর মাধ্যদ্ম িো 

রবদ্লজ্ঞগদ্ণর মন্বদ্য় গঠিি টিম(ফাম জ) কর্তজক পররবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাজ ম্পাদদ্নর ফদ্ প্রকদ্ল্পর Outcome অজজদ্নর রবয়টি রভন্ন 

আংরগদ্ক গভীরভাদ্ব রবদ্েদ্ণর সুদ্যাগ সৃরষ্ট য়। এ যেদ্ক একরদদ্ক আইএমইরে’র কম জকিজাগণ Lesson learning এর সুদ্যাগ যপদ্য় োদ্কন 

অন্যরদদ্ক বাস্তবায়নকারী ংস্থা/মন্ত্রণায় মিমী পরবিী প্রকল্প প্রণয়দ্নর যক্ষদ্ে প্রদ্য়াজনীয় Resource পান।  

১৪। প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়দ্নাির কায জক্রদ্ম ‘এনইর’ ভায় বাস্তবরভরিক সুপাররল প্রদান 

(ক) একই প্রকল্প পররচাকদ্ক একারিক প্রকদ্ল্পর প্রকল্প পররচাক রদ্দ্ব রনদ্য়াগ না যদয়া।  

(খ) ঘন ঘন প্রকল্প ংদ্লািন এর মাধ্যদ্ম Time এবং Cost over-run পররার করা। 

(গ) পররমাণগি Output অজজদ্নর পালাপারল গুণগি Outcome অজজনদ্ক অরিক গুরুত্ব যদয়া। 

(ঘ) জবায়ু, পররদ্বল ও প্ররিদ্বলজরনি ভারাম্য রবদ্বচনায় রনদ্য় প্রকল্প প্রণয়ন করা।  

(ঙ) মরন্বি ভূরম ব্যবস্থাপনা/ব্যবাদ্রর দ্ক্ষয নীরি কাোদ্মা িো Comprehensive Land Management Policy 

(CLMP) গ্রণ ও বাস্তবায়ন। 
 

১৫। প্রকল্প পররবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন চচ জা মৃদ্ধ করার দ্ক্ষয Evaluation Lab এবং Center of Excellence 

প্ররিষ্ঠার উদ্যাগ 

 

         প্রকল্প পররবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কায জক্রমদ্ক আরও 

রনরবড় ও গদ্বণািমী করার দ্ক্ষয ক সুদ্যাগ-সুরবিা 

ম্বরি একটি নান্দরনক গদ্বণা যকন্দ্র বিরীর 

আবশ্যকিা রদ্য়দ্ছ। য দ্ক্ষয বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রবভাদ্গ একটি Evaluation ল্যাব এবং এ 

ংক্রান্ত প্ররলক্ষণ ও উদ্ভাবনী চচ জাদ্ক প্রারিষ্ঠারনক রুপ 

যদয়ার জন্য Center of Excellence গদ্ড় 

যিাার উদ্যাগ যনয়া দ্য়দ্ছ।  


