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 র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) কর্তিক ২০১৬-১৭ অথ ি ফছদয 

ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্বর্িদত ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকার্ত দে জজদন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। আইএভইর্ি যকার্য খাদত ফার্ল িক 

উন্নয়ন কভ িসূর্ি’য আওতায় গৃীত প্রকল্পভদয র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযায াাার্ িরভান প্রকদল্পয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ,  ভাপ্ত 

প্রকদল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন কদয থাদক।  পলর তা  উন্নয়ন কাম িক্রদভ ব্যর্য়ত ম্পদদয ঠিক ব্যফায, র্নর্দ িষ্ট ভদয় প্রকল্প ভাপ্তকযণ 

এফাং কার্িত পরাপর প্রার্প্তদত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাদখ। এছাড়া যকার্য ক্রয় কাদম ি স্বেতা জফাফর্দ র্তা ও দক্ষতা র্নর্িত কযায 

জন্য নীর্তভারা প্রণয়ন , যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক দ্ধর্তয ( e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ আইএভইর্ি একটি গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্ভকা ারন কযদছ।  
 

  প্রর্তদফদন প্রকাদয পদর ফতিভান যকাদযয উন্নয়ন কাম যক্রলভয গর্তীরতা, স্বেতা, জফাফর্দর্তা এফাং ার্ফ িক 

জনকল্যাদণ যকাদযয ভদয়াদমাগী কভ ির্যকল্পনা ম্পদকি  জদফাী ম্যক ধাযণা রাদব ভথ ি দফন। ফতিভান যকায এয 

অঙ্গীকায "রূকল্প : ২০২১" ফাস্তফায়ন, জেকই উন্নয়ন অর্বষ্ট রক্ষয অজিন এফাং প্রকদল্পয পর ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ 

র্ফজ্ঞানর্বর্িক ও বফলম্যীন সুীর ভাজ গঠন, সুখী ও ভদ্ধারী র্ির্জোর ফাাংরাদদ গড়ায় ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন 

র্ফবাদগয (আইএভইর্ি) র্নযফর্েন্ন প্রয়া অব্যাত থাকদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।  
 

আর্ভ এ প্রর্তদফদন প্রণয়দনয াদথ াংর্িষ্ট করদক ধন্যফাদ জানার্ে।   
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র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য  ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) কর্তিক ২০১৬-১৭ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক 

প্রর্তদফদন প্রকার্ত দে জজদন আর্ভ আনর্িত। এ র্ফবাদগয কাম িক্রভ ম্পদকি একটি ম্যক ধাযণা প্রদান কযজত ফার্ল িক 

প্রর্তদফদন ায়ক র্দদফ কাজ কযদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।  
 

ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্ি’য আওতায় গৃীত প্রকল্পভদয র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযায াাার্ িরভান প্রকল্প ভদয 

র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ,  ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন  আইএভইর্ি  কদয থাদক।  একটি সুখী ভদ্ধ ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয ব্যাক 

র্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। এ র্যকল্পনায আওতায় প্রর্তটি খাদতয উন্নদনয রদক্ষয ফতিভান যকায ভদয়াদমাগী এফাং 

জনকল্যাণভৄখী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযদছ। আইএভইর্ি তায ওয অর্ িত দার্য়ত্ব ারদনয ভাধ্যদভ এ কর প্রকদল্পয পর 

ফাস্তফায়দন ায়ক ভূর্ভকা ারন কদয মাদে।  

 

যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক দ্ধর্তয ( e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াগ আইএভইর্ি’য একটি  অন্যতভ  গুরুত্বপূণ ি কাজ।  ই-

জেন্ডার্যাং-এ স্বয়াংর্ক্রয় দ্ধর্তদত দযত্র/প্রস্তাফ ভল্যায়ন , চুর্ি ব্যফস্থানা, ই-জদভন্ট আদযা অদনক কাজ স্বল্প ভদয়, দজ ও 

র্ির্রতবাদফ কযা ম্ভফ দে।  এছাড়াও অন-রাইদন PROMIS (Procurement Management Information 

System) এয ভাধ্যদভ াংস্থাভ কর্তিক প্রর্ক্রয়াকযণকৃত দযত্রভদ াফর্রক প্রর্কউযদভন্ট র্ফর্ধ-র্ফধান মথামথ প্রর্তারন 

দে র্ক না তাও র্যফীক্ষদণয ব্যফস্থা কযা দয়দছ।  প্রদয়াজদন যকার্য ক্রয় র্ফলদয় জমদকান ব্যর্ি/প্রর্তষ্ঠান আইএভইর্ি ’য অধীন 

Central Procurement and Technical Unit (CPTU) লত াফ িক্ষর্ণক অনরাইন এফাং আইন ও র্ফর্ধ াংক্রান্ত 

যাভ ি গ্রদণয সুদমাগ াদে।  

 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকাদয াাার্  র্ির্জোর ফাাংরাদদ গড়ায় ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও 

ভল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি)’য র্নযর্ফর্েন্ন প্রয়া অব্যাত থাকদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। 
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  ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাদগ য কাম িক্রভ ম্পদকি ম্যক ধাযণা রাব এফাং  এ র্ফবাদগয কাম িক্রদভ স্বেতা ও 

জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযায জন্য ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছদয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্বর্িদত এই ফার্ল িক প্রর্তদফদনটি প্রকার্ত 

দরা।  

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাগ ( আইএভইর্ি) এয ভর দার্য়ত্ব দরা যকার্য খাদত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্িয 

আওতায় গৃীত প্রকল্পভদয ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন কযা।  আইএভইর্ি প্রকদল্পয অনুদভাদনকাদর প্রকদল্পয র্িজাইন, 

ফাস্তফায়ন জভয়াদ, ব্যয় ভের্িভেিকযণ ইতযার্দ র্ফলদয় ভতাভত প্রদান এফাং ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ম িাদয় আদয়ার্জত প্রকল্প ম িাদরািনা 

বায় অাংগ্র জণয ভাধ্যদভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযার্িত  কদয থাদক। ফাস্তফায়ন ম িাদয় দযজর্ভদন প্রকল্প র্যদ িন, র্নর্ফড় 

র্যফীক্ষণ এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন জদল প্রকদল্পয  প্রবাফ ভল্যায়ন এফাং প্রদয়াজনীয় সুার্য প্রণয়ন কদয। ফতিভাদন তবাগ প্রকল্প 

র্যফীক্ষদণয রদক্ষয র্ফর্বন্ন উদবাফনী এফাং াংস্কাযভরক কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয উদযাগ জনয়া দয়দছ।  

 যকার্য ক্রয় কাদম ি স্বেতা, জফাফর্দর্তা ও দক্ষতা র্নর্িত কযায জন্য নীর্তভারা প্রণয়ন, যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক 

দ্ধর্তয (e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াগ আইএভইর্ি'য একটি গুরুত্বপূণ ি কাজ। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্য ও 

আনুলর্ঙ্গক র্ফলয়ার্দ র্ির্জোইদজন কদয Online ব্যফস্থায় র্নদয় আায উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

আা কযা মায়, াংর্িষ্ট কদরয দমার্গতায় আগাভীদত আইএভইর্ি জদদয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন ও সুান 

(Good Governance) প্রর্তষ্ঠায় অগ্রণী ভূর্ভকা ারন কযদত ক্ষভ দফ। 
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েভূর্ভ  ০১ 
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টভূমভ: 

স্বাধীনতা উত্তযকালর প্রকলেয মফলল কলয াায্যপুষ্ট প্রকলেয ভমনটমযিং ও মূল্যান জজাযদায কযায প্রলাজনীতা  

দৃঢ়বালফ অনুভূত য়। এ প্রেক্ষিপ্রে ১৯৭৫ ালরয জানুাময ভাল ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুলযা (PIB)’ সৃমষ্ট কলয যাষ্ট্রমতয কাম যারল ন্যস্ত 

কযা । মূরতঃ ভারলী ভলডলর তদকারীন ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুলযা (PIB)’ প্রমতষ্ঠা কযা ।  কভ যমযমধ বৃমিয কাযলণ ১৯৭৭ 

ালর মআইমফলক প্রলজক্ট ভমনটমযিং মডমবন (PMD) নালভ একটি স্বতন্ত্র মফবালগ উন্নীত কযা  । অতঃয  ১৯৮৪ ালর 

‘ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ ’, ইিংলযজীলত Implementation Monitoring and Evaluation Division 

(IMED) নালভ মযকেনা ভন্ত্রণারলয অধীলন ন্যস্ত কযা । 
ক্ষবশ্বব্যাংক ও বযাংযদেল রকযদরর প্রযৌথ উপ্রযযদগ ১৯৯৯ যদ পক্ষরচযক্ষে Country Procurement Assessment 

Report (CPAR) এ বযাংযদেদল রকযরী ক্রদয়র প্রিদে ক্ষবযমযন ত্রুটি ও দুব বেয দূর কদর যুদগযপদযযগী  আইন ও ক্ষবক্ষি ক্ষবিযন 

েণয়দনর সুপযক্ষরল করয য়। এ দিে ক্ষবশ্বব্যাংক এর আমথ যক যয়েযয় গৃীে ক্ষপক্ষপআরক্ষপ (পযবক্ষক েক্ষকউরদমন্ট ক্ষরফভ য েকল্প)-এর 

আওেযয় আইএমইক্ষড’প্রে Central Procurement Technical Unit (CPTU) েক্ষেষ্ঠয করয য়। CPTU েথদম পযবক্ষক 

েক্ষকউরদমন্ট ক্ষবক্ষিমযয, ২০০৩ েণয়ন েদয়যদগর জন্য Implementation Procedures এবাং েদয়যজনীয় ডকুদমন্ট চযলু কদর। 

েযথক্ষমকভযদব ক্রয় কাম যক্রলভ েিেয, ক্ষনরদপিেয, েরেযেযদের েক্ষে ম-আচরণ ও েক্ষেদযযক্ষগেয বৃক্ষির ফদ ব্বযয়ী এবাং উন্নয়ন 

দযযগীদের মদে আত্মক্ষবশ্বয সৃক্ষি য়। এরই িযরযবযক্ষকেযয় পযবক্ষক েক্ষকউরদমন্ট অুাক্ট, ২০০৬ এবাং পযবক্ষক েক্ষকউরদমন্ট 

ক্ষবক্ষিমযয, ২০০৮ কযযকবর করয য়।  
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আইএভইমড’য ািংগঠমনক কাঠালভা: 

মযকেনা ভন্ত্রণারলয অধীনস্থ ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগ একজন মচলফয জনতৃলে  ১ টি অনুক্ষবভযগ, 

৮টি মক্ষনটক্ষরাং প্রক্টর, ১টি মূল্যযয়ন প্রক্টর, ১টি মন্বয় প্রক্টর ও ১টি ইউক্ষনদটর মন্বদয় আইএমইক্ষড গঠিে। অনুক্ষবভযদগ ১জন যুগ্ম-

ক্ষচব, প্রক্টরমূদ ১জন েিযন, ৪জন মযপক্ষরচযক ও ১জন পক্ষরচযক (মন্বয়) এফিং ইউমনলট একজন ভামযচারলকয জনতৃলে 

মযচামরত লে। আইএভইমড-জত  ১ম প্রেণীর ১২৯ জন, ২ জেণীয ৬০ জন,  ৩ জেণীয ৯৪ জন,  ৪থ য জেণীয ৫৫ জন  জভাট 

৩৩৮ জন কভ যকতযা-কভ যচাযীয দ যললছ। ািংগঠমনক কাঠালভা অনুমাী অনুমফবাগ, জক্টয ও ইউমনট মবমত্তক দমফন্যা 

মনম্নরূঃ 

প্রান অনুমফবাগঃ  ১ জন অমতমযক্ত মচলফয জনতৃলে ১ জন যুগ্মমচফ, ৩ জন উ-মচফ, ২ জন মমনয কাযী 

মচফ/কাযী মচফ, ১ জন রাইলেযীান ও ১ জন মাফ যক্ষণ কভ যকতযায ভন্বল এ অনুমফবাগ গঠিত।  

ভন্ব ও এভআইএ জক্টযঃ   মচলফয যাময তত্ত্বাফধালন ১ জন মযচারলকয প্রনতৃদে ৪ জন 

উপপক্ষরচযক/কযরী পক্ষরচযক, ১ জন ক্ষক্ষনয়র প্রেযগ্রযমযর, ১ জন প্রেযগ্রযমযর এবাং ১ জন উপক্ষচদবর অিীদন ১ জন ক্ষক্ষনয়র 

কযরী ক্ষচব এর মন্বপ্রয় এ প্রক্টদরর কযয বক্রম বযস্তবযক্ষয়ে দে।  

ক্ষক্ষপটিইউঃ ১ জন ভা-মযচারলকয প্রনতৃদে ৫ জন পক্ষরচযক, ৪ জন উপপক্ষরচযক, ১ জন কযরী পক্ষরচযক, ১ 

জন প্রেক্ষনাং প্রকযক্ষড বদনটর, ১ জন ক্ষক্ষনয়র ক্ষদেম এনযক্ষে, ১ জন ক্ষদেম এনযক্ষে, ১ জন কযরী প্রেযগ্রযমযর, এর মন্বদয় এ 

ইউমনট গঠিে।  

পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-১(ক্ষলল্প ও লক্ষি): এ জক্টলয ১ জন েিযন, ৩ জন পক্ষরচযক, ৩ জন উপপক্ষরচযক এবাং 

৩ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ প্রক্টদরর কযয বক্রম বযস্তবযক্ষয়ে দে। 

পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-২(পক্ষরবন):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ২ জন পক্ষরচযক, ২ জন উপপক্ষরচযক, 

এবাং ৩ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে য়। 

পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-৩(স্থযনীয় রকযর ও পল্লী উন্নয়ন):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ২ জন পক্ষরচযক, ১ 

জন উপপক্ষরচযক, এবাং ৩ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে য়।   

পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-৪(কৃক্ষ ও পযক্ষন ম্পে):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ২ জন পক্ষরচযক, ৩ জন 

উপপক্ষরচযক এবাং ৩ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে য়।   

পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-৫(স্বযস্থে ও গৃযয়ন):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ৩ জন পক্ষরচযক, ১ জন 

উপপক্ষরচযক এবাং ৪ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে য়। 

পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-৬(ক্ষলিয ও যমযক্ষজক):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ২ জন পক্ষরচযক, ৩ জন 

উপপক্ষরচযক এবাং ২ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে দে। 

  পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-৭(ক্ষনক্ষবড় পক্ষরবীিণ ও গদবণয):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ১ জন পক্ষরচযক, 

২ জন উপপক্ষরচযক এবাং ২ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে য়। 

  পক্ষরবীিণ ও মূল্যযয়ন প্রক্টর-৮(মূল্যযয়ন):  ১ জন ভামযচারলকয প্রনতৃদে ২ জন পক্ষরচযক, ২ জন উপপক্ষরচযক 

এবাং ৩ জন কযরী পক্ষরচযদকর মন্বদয় এ ক্ষবভযগ পক্ষরচযক্ষে দে।   
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অগ বযদনযগ্রযম অনুযযয়ী পদের ক্ষবন্যয: 

 

ক্রক্ষম: নাং পদের নযম পে াংখ্যয 

১. মচফ ০১ 

    ২. প্রধান ০১ 

৩. অমতমযক্ত মচফ/যুগ্মমচফ ০২ 

৪. মযপক্ষরচযক ০৮ 

৫. উমচফ   ০৩ 

৬. ক্ষক্ষনয়র ক্ষদেম এনযক্ষে ০১ 

৭. মযচারক  ২২ 

৮. মলেভ এনামরে  ০২ 

৯. মমনয কযরী ক্ষচব/কাযী মচফ  ০৬ 

১০. ক্ষক্ষনয়র প্রেযগ্রযমযর ০২ 

১১. উ-মযচারক  ৩০ 

১২. জপ্রাগ্রাভায  ০৩ 

১৩. জেমনিং জকা-অমড যলনটয ০১ 

১৪. কাযী জপ্রাগ্রাভায ০৩ 

১৫. কাযী মযচারক  ৪০ 

১৬. কযরী জভইলেনান্স ইমিমনায  ০২ 

১৭. মমনয কমিউটায অালযটয ০১ 

১৮. মাফ যক্ষণ কভ যকতযা ০১ 

 প্রমযট ১ম প্রেক্ষণ কম বকেবয ১২৯ 

১. প্রামনক কভ যকতযা  ০৯ 

২. ব্যমক্তগত কভ যকতযা  ৩৬ 

৩. রাইলেযীান ০১ 

৪. মূল্যান কভ যকতযা ০৮ 

৫. ডাটা এমি/কলিার সুাযবাইজায ০৫ 

৬. কযরী মাফ যক্ষণ কম বকেবয ০১ 

                  জভাট ২ জেণী কভ যকতযা ৬০ 

১. মাফ যক্ষক ০১ 

২. মমনয কমিউটায অালযটয ০২ 

৩. কমিউটায অালযটয ১৪ 

৪. ড্রাপটম্যান   ০২ 

৫. াঁট মুদ্রাক্ষমযক কাভ কমিউটায অালযটয ০৩ 

৬. কুামায  ০২ 

৭. অমপ কাযী কাভ কঃমুদ্রাঃ  ৩২ 

৮. পুাক্স/জটলরক্স অালযটয  ০১ 

৯. ডাটা এমি/কলিার অালযটয  26 

১০. ড্রাইবায   ০৫ 

১১. পলটাকম প্রমক্ষলন অালযটয ০৫ 

১২. কুা যকায ০১ 

                  জভাট ৩ জেণী   ৯৪ 

১. অক্ষফ যয়ক (জভাট ৪থ য জেণী) ৫৫ 

                    ফ যলভাট অনুলভামদত দ ৩৩৮ 

* ক্ষযব রিণ কম বকেবযর একটি পে ক্ষবলুপ্ত করয দয়দে।  
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আইএভইমড'য কাজ :  

রুর অফ মফজলন, ১৯৯৬ এয অুালরালকন অফ মফজলন (অনুলেদ ৩২ (c)) অনুমাী ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও 

মূল্যান মফবালগয কাম যাফরী মনম্নরূ : 

1. এমডমভুক্ত উন্নন প্রকেমূলয ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান; 

2. প্রকেওাযী ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্যিংগ্র এফিং িংকরন (Compilation)-এয  ভাধ্যলভ, ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী, এনইম, একলনক ভন্ত্রণারমূ এফিং িংমিষ্ট অন্যান্যলদয জন্য ত্রৈভামক, ফামল যক এফিং াভমক 

প্রমতলফদন প্রণন; 

3. প্রকে ফাস্তফান মফলল ভন্ত্রণার/ফাস্তফান িংস্থামূলক প্রলাজলন মফললজ্ঞ এফিং যাভ য জফা প্রদান;  

4. স্পট জবমযমপলকলনয ভাধ্যলভ প্রকলেয ফাস্তফান অফস্থা জানায জন্য ভাঠ ম যাল মযদ যন;  

5. প্রলাজলন ভন্ত্রণার/মফবাগ/িংস্থামূলয ভলধ্য ভন্ব কলয প্রকলেয ফাস্তফান ভস্যা দূযীকযলণয জন্য 

ব্যফস্থা গ্রণ; 

6. প্রলাজলনয আলরালক, প্রকলেয মযদ যন প্রমতলফদন ভাননী প্রধানভন্ত্রী এফিং িংমিষ্ট ভন্ত্রণারল জ;  

7. মমটিইউ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ; 

8. মমএ ২০০৬ এফিং মমআয ২০০৮ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ ; এফিং   

9. ভল ভল  প্রধানভন্ত্রী/মযকেনা ভন্ত্রী/জাতী িংদ কতৃযক প্রদত্ত অন্যান্য মফলামদ। 

আইএভইমড প্রকলেয প্রাক-অনুলভাদন ম যা, ফাস্তফান ম যা এফিং ফাস্তফালনাত্তয ম যাল প্রতুক্ষ ও লযাক্ষবালফ 

ভুমভকা যাখলছ। প্রকলেয প্রাক অনুলভাদন ম যাল মযকেনা কমভলনয প্রকে মূল্যান কমভটি’য বা অিংগ্রণ কলয 

মফমনলালগয মথাথ যতা, একই এরাকায অনুরূ প্রকলেয ালথ Overlapping, ব্য যুমক্তযুক্তকযণ, প্রমকউযলভে প্ল্ুান, রমজকুার 

প্রেভওাকয এফিং ম যাক্রমভক প্রকলেয জক্ষলৈ পূফ যফতী ম যালয মূল্যান অমবজ্ঞতা ইতুামদ উস্থান কলয থালক।  

অযমদলক প্রকে ফাস্তফানকালর ভাঠ ম যাল লযজমভলন প্রকে মযদ যন, ভন্ত্রণার/মফবালগয ভাননী ভমন্ত্র/মচফ-

এয বামতলে অনুমষ্ঠত প্রকে ম যালরাচনা বা অিংগ্রলণয ভাধ্যলভ মযফীক্ষলণয কাজ িন্ন কযা ল থালক। এয পলর 

প্রকলেয ভূমভ অমধগ্রণ, জটন্ডায ফাস্তফান, জনফর মনলাগ, প্রমক্ষণ কাম যক্রভ তথা প্রকলেয জবৌত ও আমথ যক অগ্রগমত জফগফান । 

প্রকলেয ফাস্তফালনাত্তয ম যাল ভামি মূল্যান ও মনফ যামচত মকছু িংখ্যক প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান কলয ফাস্তফানকারীন উদ্ভূত 

ভস্যা এফিং প্রকলেয আউটপুটলক জটকই কযায ব্যাালয প্রলাজনী সুাময কলয থালক।  

 

আইএভইমড'য উইিং/জক্টয/ইউমনট -এয িংমক্ষি মযচঃ 

ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগয অগ যালনাগ্রালভ ১টি উইিং, ৯টি জক্টয ও ১টি ইউমনট যললছ।  
 

প্রান উইিং: এ মফবালগয জন্য অনুলভামদত জভাট ৩৩৮টি লদয কভ যকতযা-কভ যচাযীয ব্যফস্থানা অথ যাৎ কভ যকতযা-

কভ যচাযীলদয মনলাগ, লদান্নমত, প্রমক্ষণ এফিং অন্যান্য প্রামনক কাম যক্রভ এ উইিং এয একজন অমন্তমযক্ত মচলফয  জনতৃলে 

মযচামরত ।  
 

ভন্ব ও এভআইএ জক্টয:  মচলফয যাময তত্ত্বাফধালন একজন মযচারক  এফিং একজন  উমচলফয জনতৃলে 

ভন্ব ও এভআইএ জক্টয এয কাম যক্রভ মযচামরত লে। ফামল যক উন্নন কভ যসূমচ (এমডম) এয অন্তভু যক্ত প্রকেমূলয 

ফাস্তফানকালর ও ফাস্তফান জলল আইএভইমড মফমবন্ন ছলকয (আইএভইমড/২০০৩ পযভ ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) ভাধ্যলভ 

মনমভত তথ্য িংগ্র কলয। প্রমতফছয এমডমলত অন্তভু যক্ত প্রা ১২০০-১৫০০ টি প্রকলেয ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্য মফবালগয 

ডাটালফইলজ িংযক্ষণ কলয। অতঃয ভামক ও ত্রৈভামক মবমত্তলত অগ্রগমত প্রমতলফদন একলনক ও এনইম বা অফগমত ও 

অনুলভাদলনয জন্য উস্থান কযা । এফ প্রমতলফদলন এমডময অগ্রগমতয (ভন্ত্রণার/মফবাগ মবমত্তক, জক্টয মবমত্তক, প্রকে 

মবমত্তক) তথ্য মন্নলফমত থালক। তাছাড়া এ জক্টয জথলক জাতী িংলদয অমধলফন চরাকারীন মফমবন্ন প্রলনাত্তয এফিং স্থাী 

কমভটিয (জমভন- মযকেনা ভন্ত্রণার িমকযত স্থাী কমভটি, জাতী িংলদয যকাযী প্রমতশ্রুমত কমভটি) চামদা ভামপক 

মনমভত কাম যৈ প্রণন কলয উস্থান কযা । এছাড়াও পাে োক প্রকলেয ভমনটমযিং িংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য ভন্ব কলয 

জপ্রযণ, তথ্য অমধকায আইন ২০০৯ অনুালয তথ্য প্রামিয আলফদলনয মযলপ্রমক্ষলত তথ্য যফযা এফিং উন্নন প্রকেমূলয  

ফাস্তফান অগ্রগমত েযামন্বত কযলত জজরা প্রালকয ভাধ্যলভ জজরায মফমবন্ন ফাস্তফানকাযী িংস্থায ালথ মবমডও কনপালযন্স 

আলাজন এ জক্টয জথলক কযা । 

 

০৪ 



 

 

জক্টযমূ: ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ কতৃযক ফামল যক উন্নন কভ যসূমচভুক্ত চরভান তবাগ প্রকে 

মযফীক্ষণ, মনফ যামচত প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ ও প্রবাফ মূল্যান এফিং কভ যিাদন চুমক্তয রক্ষুভাৈা অজযলনয জন্য 

মনম্নফমণ যতবালফ জক্টলযয কম যাফমর মনলদ যক্রলভ পুনঃফেন কযা ললছঃ 

 

১। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-১ (মে ও মক্ত) 

২। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-২ (মযফন) 

৩। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৩ (স্থানী যকায ও ল্লী উন্নন) 

৪। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৪ (কৃমল ও ামন িদ) 

৫। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৫ (স্বাস্থু ও গৃাণ) 

৬। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৬ (মক্ষা ও াভামজক) 

৭। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৭ (মনমফড় মযফীক্ষণ ও গলফলণা) 

৮। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-২ (মূল্যান) 

প্রমতটি জক্টলয প্রধান/ভামযচারক অধীলন একামধক াফ-জক্টয যললছ। উক্ত াফ-জক্টযমূল মযচারক, উ-

মযচারক ও কাযী মযচারকগণ ভমনটমযিং ও অন্যান্য গুরুেপূণ য কাম যক্রভ মযচারনা কলয থালকন। উন্নন প্রকলেয ভমনটমযিং ও 

ভাি প্রকে মূল্যান কাম যক্রভ িাদলনয জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগলক আইএভইমড’য জক্টযগুলরায ালথ মফন্যস্ত কযা ললছ। 

মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগয জক্টযমবমত্তক মফন্যা ও ভমনটমযিং-এয আওতা ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছলয  প্রকে  িংখ্যা মযমষ্ট-৩ এ 

প্রদান কযা লরা।     

জিার প্রমকউযলভে জটকমনকুার ইউমনট (মমটিইউ) : একজন ভামযচারলকয জনতৃলে এ জক্টলযয কাম যক্রভ 

মযচামরত । মমআযম প্রকলেয আওতা আইএভইমড’য অধীলন মমটিইউ ১৩ জভ ২০০২ ালর স্থান কযা । এ ইউমনট 

জথলক াফমরক প্রমকউযলভে িংক্রান্ত মফমবন্ন আইন, মফমধ, আদ য দযৈ/প্রস্তাফ দমরর (STD), দযৈ/দয প্রস্তাফ মূল্যালনয 

মফমবন্ন ক্রাইলটমযা মনরূণ, ভলডর কিাক্ট ডকুলভে মফমবন্ন গাইডরাইন প্রনণ কযা । এ ছাড়াও মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগ ও 

উায অধীনস্থ দিয ও িংস্থা মূলক জাযীকৃত মফমধ-মফধান অনুযলণ ক্রকাম য মযচারনায জন্য প্রলাজনী কামযগময ও অন্যান্য 

াতা প্রদান কযা লে।   

২০১৬-২০১৭ অথ যফছলয আইএভইমড কতৃযক িামদত উলল্লখলমাগ্য কাম যাফমর:  

(ক) প্রকলেয মফমবন্ন ম যাল আইএভইমড’য ভূমভকা: মযকেনা কমভলনয উলযালগ আলামজত প্রকে অনুলভাদন 

িংক্রান্ত Project Evaluation Committee (PEC) বা আইএভইমড প্রমতমনমধে কলযলছ। এফ বা প্রকলেয ফাস্তফান 

ব্যফস্থানা, ব্য যুমক্তযুক্তকযণ, রমজকুার জেভওাকয এফিং Procurment Plan  এয উয আইএভইমড ভতাভত মদল থালক। 

তাছাড়া পূফ যফতী ম যালয মূল্যান অমবজ্ঞতায আলরালক উন্নততয মযকেনায জন্য ভতাভত মদল থালক। এছাড়াও প্রকে 

ফাস্তফানকালর ভমনটমযিং প্রমক্রায অিং মললফ ভন্ত্রণার/মফবাগ এয ভাননী মচফ ভলাদলয বামতলে অনুমষ্ঠত  মযক্ষক 

প্রকে ম যালরাচনা  ভযয়  (Monthly Project Review) অিংগ্রণ , মোমযিং কমভটিয (PSC) বা  অিংগ্রণ এফিং 

েকল্প বযস্তবযয়ন ভযয় (PIC) আইএভইমডর কম বকেবযগণ অাংলগ্রণ কদরদেন। এেযড়য গে অথ ব বেদর ক্ষবক্ষভন্ন গুরুেপূণ ব েকদল্পর 

ওপর অনুক্ষষ্ঠে ফদযআপ বা প্রকে ফাস্তফালনয অগ্রগমত মফলল কলয ভূমভ অমধগ্রণ, Public Procurment , 

যাভ যক/জনফর মনলাগ, অফকাঠালভা মনভ যাণ, প্রকলেয আমথ যক ও ফাস্তফান অগ্রগমত ম যালরাচনা য় আইএভইমড গুরুেপূণ ব ভূক্ষমকয 

পযন কদর থালক। 

 

(খ) ভাি প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান (Impact Evaluation): আইএমইক্ষড কতৃকব বযস্তবযক্ষয়ে েকল্প/কমর্স বচীর 

ফযফ (Output) এবাং ফযফদর মন্বদয় অক্ষজেব স্বল্প প্রময়যেী সুফ (Outcome) এবাং প্রল পম যন্ত ক্ষুভুক্ত সুক্ষবধালবাগী ও 

আথ য-যমযক্ষজক ব্বস্থযর উপর দীঘ য© প্রময়যেী েভযব ইেেযক্ষে ক্ষনরুপদনর জন্য বযক্ষ বক উন্নয়ন কম বর্সচীভুি ক্ষকছু াংখ্যক মযপ্ত েকদল্পর 

েভযব আইএমইক্ষড কতৃকব মূল্যযয়ন করয য়। েভযব মূল্যযয়ন একটি গদবণযিমী মীিয। যিযরণে অথ িননর্তক নীক্ষে ও 

অগ্রযক্ষিকযর এবাং মূল্যযয়দনর জন্য েযপ্ত বরযদের ক্ষবদবচনযয় আইএমইক্ষডর ক্ষচব এর প্রনতৃদে ক্ষবযমযন একটি কক্ষমটি কতৃযক েভযব 

মূল্যযয়দনর দিে েক্ষেবের ক্ষকছু াংখ্যক মযপ্ত েকল্প বযেযই করয য়। মনফ যামচত মযপ্ত েকদল্পর কদবর, মযক্ষপ্তর পয বযয় এবাং 

েভযব মূল্যযয়ন ম্পমকযত েথ্য/উপযদের জভেেযর ক্ষবদবচনযয় মূল্যযয়ন কযজ ম্পযেদনর জন্য পরযমলকব ফযম ব ক্ষনদয়যগ অথবয 

ক্ষনজস্ব জনব দ্বযরয েভযব মূল্যযয়দনর কযজ করয য়।  

০৫ 



 

মূল্যযয়ন মীিযর জন্য যিযরনে: বুক্ষিক্ষভক্ষেক ও প্রপলযগে প্রবয গ্রদণর জন্য ক্ষনমদ যষ্ট বযদজদটর ক্ষভক্ষেপ্রে (FBS) 

পরযমলকব ফযম ব ক্ষনদয়যগ করয য়। এজন্য পযবক্ষক েক্ষকউরদমন্ট ক্ষবক্ষিমযয, ২০০৮ অনুযযয়ী যযবেীয় পেদিপ অথ বযৎ েযপ্ত  EOI 

মূল্যযয়ন, াংক্ষিপ্ত েযক্ষকযকরণ, কযক্ষরগরী ও আমথ যক মূল্যযয়ন, প্রনদগযক্ষলদয়লন এবাং Award েেযদনর সুপযক্ষরল গ্রণ কদর 

অনুদমযেনকযরী কতৃলক্ষয ক্ষনকট উপস্থযপন করয য়। অে:পর ক্ষনদয়যক্ষজে পরযমল বক ফযম ব কতৃযক েযক্ষড ক্ষডজযইন েনয়ন কদর 

ইনদপলন ক্ষরদপযট য ক্ষেয়যক্ষরাং কক্ষমটির ক্ষবদবচনযর জন্য উপস্থযক্ষপে য়। মীিযর জন্য Baseline Survey Data, অন্তবেী 

মূল্যান, মযক্ষপ্ত মূল্যযয়ন (PCR) ও অন্যযন্য েদথ্যর জভেেযর ক্ষভক্ষেপ্রে েযক্ষড ক্ষডজযইন ক্ষনি বযরণ করয য়। 

 

ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা প্রর্তদফদদনয ওয কভ িারা-২০১৭ এ উর্স্থত প্রধান অর্তর্থ র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী         

জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার এপর্এ, এভর্, ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাদগয র্িফ জনাফ জভাোঃ ভর্পজুর ইরাভ এফাং র্ফদল 

অর্তর্থবৃি। 

যিযরণেঃ প্রবইজ যইন যদভ বর অনুপক্ষস্থক্ষেদে Control Group Post Test Only-ক্ষডজযইন পিক্ষের েযক্ষড 

ক্ষডজযইন গ্রণ করয য়। অে:পর Random Sampling এর ক্ষভক্ষেদে মযঠ পযযদয়বর প্রেকদযল্ডযরগণ এর ক্ষনকট প্রথদক েথ্য/উপযে 

াংগ্র পূব বক েযর যথযযথ ক্ষবদেদণর মযেদম খড়য েক্ষেদবেন তেরী করয য়। েক্ষেটি মূল্যযয়দনর ক্ষভক্ষেদে গঠিে Technical 

Committee কতৃকব খড়য েক্ষেদবেনগুদয পয বযদযচনয করয য় অে:পর ক্ষবক্ষভন্ন সুক্ষবিযদভযগীদের েক্ষেক্ষনক্ষি, পক্ষরকল্পনয 

কক্ষমলন/আইএমইক্ষড/ইআরক্ষড/েযেয াংস্থয এবাং েলযক্ষনক মন্ত্রণযয়/েপ্তদরর েক্ষেক্ষনক্ষির মন্বদয় আদয়যক্ষজে 

ওয়যকল বপ/প্রক্ষমনযদরর মযেদম েক্ষেদবেন চূড়যন্ত করয য়। েক্ষেদবেদন গৃীে সুপযক্ষরল/ব্ধ  অক্ষভজ্ঞেযর উপর েদয়যজনীয় ব্বস্থয 

প্রনয়যর জন্য াংক্ষেি কদর ক্ষনকট প্রেরণ করয য়।   

 

 

০৬ 



 

ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ এয মূল্যান জক্টয জথলক মফমবন্ন ভন্ত্রণার কতৃযক ভাি উন্নন প্রকে মূলয 

ভলধ্য গুরুেপূণ য মনফ যামচত প্রকে মূলয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযচামরত ল থালক। প্রবাফ মূল্যান একটি গলফলণামূরক কাজ মফধা 

এ কাজ মলথষ্ট ভ ও ব্য ালক্ষ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছলয ফামল যক কভ যিাদন চুমক্ত (Annual Performance Agreement, 

APA) জত উলল্লমখত রক্ষুভাৈা অনুালয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযচারনায জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগয ২০টি উন্নন প্রকে ফাছাই 

কযা । ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছলয মনধ যামযত ২০টিয স্থলর ২২টি প্রকলেয মূল্যান কযা ললছ। জ কর প্রকলেয তামরকা  মযমষ্ট-১ 

-এ জদা ।  

 (গ) ভাপ্ত প্রকল্প ভল্যায়ন প্রর্তদফদন প্রণয়ন:   আইএভইমড ভাি কর প্রকলেয ভামি মূল্যান (Terminal 

Evaluation) প্রমতলফদন ফই আকালয প্রকা কলয থালক। ২০১৫-১৬ অথ যফছলয ২৩৪টি (Provisional) প্রকে ভাি ললছ 

এফিং প্রকে ভামি মূল্যান প্রমতলফদন ( PCR) িংগ্রলয কাজ ও মযদ যন প্রমতলফদন প্রণন এমগল চরলছ । এছাড়া  ২০১৪-১৫ 

অথ যফছলয জম ২৩৭টি  প্রকে ভাি ললছ তায প্রকে ভামি মূল্যান প্রমতলফদন ( PCR) িংগ্র কযা ললছ তায উয প্রণীত 

মূল্যান প্রমতলফদন িংগ্র কলয ‘ভামি মূল্যান প্রমতলফদন’ ফই আকালয প্রকালয মনমভত্ত প্রলাজনী উলযাগ জনা ললছ।  এছাড়া 

২০১৩-২০১৪ অথ যফছলয ভাি ২৩২টি প্রকলেয ‘ভামি মূল্যান প্রমতলফদন’ ফই আকালয প্রকা কলয মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগ জপ্রযণ 

কযা ললছ।  ২০১৬-১৭ অথ য-ফছলয িংলামধত ফামল যক উন্নন কভ যসূমচ (আযএমডম)’-জত ভাি প্রকলেয িংখ্যা ৩১২ (মতনত ফায)টি 

(Provisional) । ভাি প্রকেগুমরয Project Completion Report (PCR) প্রামিয য ভামি মূল্যান 

প্রমতলফদন প্রণন কযা । ভীক্ষা প্রাি সুামযগুমর ফাস্তফালনয জন্য িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালগ জপ্রযণ কযা । 

(ঘ)   ই-র্জর্ াংক্রান্ত :   যকাময ক্রকালম য অমধকতয স্বেতা, জফাফমদমতা ও অফাধ প্রমতলমামগতা মনমিত কযলত 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী কতৃযক গত ২ জুন, ২০১১ তামযলখ জাতী ই-মজম জাট যার ( www.eprocure.gob.bd) উলবাধলনয 

ভাধ্যলভ  অন-রাইন িমতলত জটন্ডায প্রমক্রাকযলনয জন্য ই-মজম [ Electronic Government Procurement 

(e-GP)] িমত প্রফতযন কযা । ই-জটন্ডামযিং ( e-Tendering) এফিং ই-চুমক্ত ব্যফস্থানা ( e-Contract 

management) একীভূত কলয ই-মজম (Integrated e-GP) ব্যফস্থা প্রফতযন মডমজটার ফিংরালদ গড়ায জক্ষলৈ একটি 

ফড় ধযলণয দলক্ষ। 

 

যকালয ক্রয় িংক্রান্ত দলিণ এলয় আঞ্চলরক জর্ভনাদয ভাননীয় অথ ি এফাং র্যকল্পনা প্রর্তভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান, এভর্। 

০৭ 



 

 

প্রাথমভক ম যাল চাযটি যকাময িংস্থাঃ স্থানী যকায প্রলকৌর অমধদিয, ড়ক ও জনথ অমধদিয, ফািংরালদ 

ামন উন্নন জফাড য এফিং ল্লী মফদ্যুতান জফালড যয দিলয যকাময ক্রল াইরট মবমত্তলত ই-মজম ব্যফস্থা প্রফতযন কযা । ২০১ ৬-

১৭ অথ য ফছলয য জুন, ২০১৭ ম যন্ত  ৫২টি ভন্ত্রণার/মফবালগয ১,১২০টি িংস্থায ৪,৭২৫টি ক্রকাযী ই-মজম ব্যফস্থায আওতা 

এললছ। একই লে ৩৩,৭৯২টি দযদাতা প্রমতষ্ঠান/দযদাতা ই-মজম-জত মনফমিত ললছ এফিং ই-মজম মলেলভ ১,০২,৯৫৮টি 

দযৈ আফান কযা ললছ এফিং ৬৫,৫৮৩টি চুমক্ত িামদত ললছ।  ই-মজম মলেভটি ডাচ-ফািংরা ব্যািংক ও ব্র্যাক ব্যািংক 

জলভে জগটওলয ালথ িংযুক্ত কযা ললছ। পলর ঠিকাদাযগণ অন-রাইলন জক্রমডট কালড যয ভাধ্যলভ টাকা জভা মদলত াযলছ।  

 

ই-মজম চালুয পলর ফতযভালন ঘলয ফল জটন্ডায ডকুলভে জভা জদা মালে। ই-জটন্ডামযিং-এ স্বিংমক্র িমতলত 

দযৈ/প্রস্তাফ মূল্যান চুমক্ত ব্যফস্থানা, ই-জলভে আলযা অলনক কাজ স্বে ভল, লজ ও মিমরতবালফ কযা ম্ভফ লে। 

তাছাড়া অলনক জফী প্রমতষ্ঠান/ব্যমক্ত দযৈ জভাদান প্রমক্রা অিংগ্রণ কযলত াযলছ।  অন-রাইলন জটন্ডায দামখর এই সুমফধা 

প্রফতযলনয পলর দযৈদাতাগণ ব-বীমত ও ঝালভরা মুক্ত মযলফল দযৈ জভা জদায সুলমাগ ালেন। এছাড়াও অন-রাইলন 

PROMIS (Procurement Management Information System) এয ভাধ্যলভ িংস্থামূ কতৃযক প্রমক্রাকযণকৃত 

দযৈমূল াফমরক প্রমকউযলভে মফমধ-মফধান মথামথ প্রমতারন লে মক না তাও মযফীক্ষলণয ব্যফস্থা কযা ললছ। 
  
e-GP াংক্রান্ত র্ফলদয় ব্যাাংক র্ফর্বন্ন াংস্থায ৬,৬১৭ (ছয় াজায ছয়ত দতয) জন কভ িকতিা এফাং ১,৯৬৫           

(এক াজায নয়ত পঁয়লর্ি) জন জেন্ডাযাযদক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। e-GP র্দেভ ব্যফস্থানায ধাযাফার্কতা ফজায় যাখা 

এফাং জদদয কর যকার্য ক্রয় e-GP’জত অন্তর্ভ ির্ি রদক্ষয র্নদয় উচ্চক্ষভতা ম্পন্ন নতুন িাো জন্টায স্থান কযা দয়দছ। ভর 

িাো জন্টায BCC National Data Centre-এ এফাং র্ভযয িাো জন্টায র্র্টিইউ’জত ফাদনা দয়দছ। িাো ভাইদগ্রে ও 

জের্োং কযা দয়দছ। 
 

২০১৬-১৭ অথ যফছলয e-GP- এয মনম্নমরমখত কভ যকান্ড মফললবালফ উলল্লখলমাগ্য:  

 

১)  র্ফর্বন্ন  র্ফবাদগয ৩০টি জজরায় Government Contractor Forum (GCF) এয Follow Up বা 

অনুর্ষ্ঠত য়। 
                    ২)   e-GP ফাস্তফায়দন e-GP র্ির্জোর র্ফরদফাি ি; e-GP ফ্লাইয়ায; e-GP র্থভ র্ভউর্জক; e-GP র্ফলয়ক ই-

জভইর ফাতিা; e-GP র্ফলয়ক জভাফাইর ক্ষুদদ ফাতিা; e-GP র্ফলয়ক জপ্র ও অনরাইন র্ত্রকায র্ফজ্ঞান; যকার্য ক্রয় র্ফলয়ক 

জভাফাইর এযা; e-GP র্ফলয়ক এর্নদভন র্বর্িও ; e-GP াপল্য র্নদয় ৬টি র্বর্িও বতযী প্রভৃর্ত কাম িক্রভ ম্পাদন কযা য়। 

এ ছাড়া e-GP-জত ব্যাাংদকয ভূর্ভকা ীল িক ৪টি র্ফবাগীয় দয কভ িারা এফাং ৮টি টির্ব েকদা’য আদয়াজন কযা য়। 

 

৩) জল্প জিস্ক াফ িক্ষর্ণক তত্ত্বাফধাদনয জন্য Call Centre Manager র্নদয়াগ কযা দয়দছ। জল্প জিদস্কয ক্ষভতা 

বৃর্দ্ধ কদয ২৪ ঘন্টা িালু যাখা দে। Short Code  এ নম্বদয িায়ার কদয জম জকউ e-GP াংক্রান্ত র্ফলদয় জফা জদত 

াদযন। 
 

৪) যকার্য ক্রদয় নাগর্যক ম্পৃিতা সৃর্ষ্টয জন্য ২টি জজরায ৪টি উদজরায় াইরটিাং কযা দয়দছ। যকার্য ক্রদয় 

জেকদাল্ডাযদদয ন্তুর্ষ্ট ীল িক গদফলণা প্রর্তদফদন চূড়ান্ত কযা দয়দছ। 

 

৫) ৬৪ জজরায় ৬৪টি e-GP কভ িারা আদয়াজন কযা দয়দছ এফাং ৬৪টি গবদভন্ট এন্ড কনট্রাক্টয জপাযাভ গঠন কযা 

দয়দছ। 

৬) ঢাকা দযয পাভ িদগে এফাং িাদভরী াউজ এরাকায় e-GP র্ির্জোর জফাি ি স্থানকযা দয়দছ ; মায ভাধ্যদভ 

দযত্র র্ফলদয় ারনাগাদ তথ্য প্রদান কযা দে। 

 

 

 

 

 

 

০৮ 



 

(ঙ) প্রকে মযদ যন: ভাঠ ম যালয প্রকে মযদ যন আইএভইমড'য একটি মনমভত কাজ। প্রকে মযদ যলনয জক্ষলৈ 

ফছলযয শুরুলতই একটি কভ যমযকেনা মচলফয মনকট জথলক অনুলভাদন জনা । প্রকে মযদ যলনয জক্ষলৈ অগ্রামধকাযপ্রাি প্রকে, 

াায্যপুষ্ট প্রকে, িথ গমতিন্ন প্রকে এফিং ভামিয জন্য মনধ যামযত প্রকেলক অগ্রামধকায জদা ল থালক। এয পলর প্রকলেয 

স্পট, কালজয ভান এফিং অগ্রগমত িলকয একটি ফাস্তফ ধাযণা াওা মা।   

 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাদগয র্িফ জনাফ জভাোঃ ভর্পজুর ইরাভ গত ২৫ জপব্রুয়ার্য, ২০১৭ তার্যদখ দ্মা জতু র্নভ িাণ কাদজয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কদযন। 
২০১৬-১৭ অথ যফছলয (জুরাই, ২০১ ৬-জুন, ২০১ ৭ ম যন্ত) ফামল যক কভ যিাদন চুমক্ত (Annual Performance Agreement, 

APA) অনুালয  অৈ মফবালগয কভ যকতযাগলণয মযদ যলনয রক্ষুভাৈা মছর জভাট ৭৫০টি।  এ অথ যফছলয চরভান প্রকে মযদ যপ্রনর 

পর িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবাগ/িংস্থা ৭৫১টি প্রমতলফদন জপ্রযণ কযা ললছ; মা রক্ষুভাৈায ১০০.১৩%।   
 (চ) মনফ যামচত চরভান প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ (In-depth Monitoring):  আমথ যক ফযাদ্দ প্রামিয মযজপ্রমক্ষলত 

প্রমত ফছয যাভ যক   (ব্যমক্ত/পাভ য) মনলালগয  ভাধ্যলভ ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড)-এয ভমনটমযিং 

জক্টযমূলয আওতা মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগয ক্ষনব বযক্ষচে চরমত প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাজ মযচারনা কযা লফ। এ 

উলদ্দলে প্রকে মনফ যাচলনয জক্ষলৈ মনম্নরূ মফলামদ মফলফচনা মনলত লফ:   

ক)  প্রকেটি কামযগময/আথ য-াভামজক মফলফচনা যকালযয অগ্রামধকায, ভস্যািংকুর ও গুরুেপূণ য প্রকে লত লফ; 

খ)  প্রকেটি এমডমভুক্ত চরমত মফমনলাগ প্রকে লত লফ (মফলল জক্ষলৈ গুরুে মফলফচনা চরমত কামযগময প্রকে লত 

ালয) এফিং এয ফাস্তফানকার ভীক্ষা জল ওায য আযও অন্তত: এক ফছয থাকলত লফ; 

গ)   প্রকেটিয ক্রভপুমিত আমথ যক অগ্রগমত াধাযণবালফ ৪০% লত লফ; এফিং 

ঘ)   জকান প্রকে একফাজযয  জফী াধাযণবালফ মনমফড় যীফীক্ষলণয আওতা আনা মালফ না।   

 

 

০৯ 



 

আউটলাম যিং এয ভাধ্যলভ চরমত প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাম যক্রলভ াধাযণবালফ ব্যমক্ত যাভ যক ফা যাভ যক 

পাভ য মনলাগ কযা  । যাভ যক মনলালগয জক্ষলৈ মফযভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা (মমএ-২০০৬, মমআয-

২০০৮) অনুযণ কযা । মনমভত মযফীক্ষণ কালজ মনলাগকৃত ব্যমক্ত যাভ যক/পাভ যলক 

ক)  মনমফড় মযফীক্ষণ কাজ মযচারনায জন্য মনফ যামচত প্রকলেয ফাস্তফান অগ্রগমত এফিং িামদত কালজয মযভান 

ও গুনগত ভান িলকয সুস্পষ্ট ম যলফক্ষণ ও তায আলরালক প্রলাজনী ভতাভত/সুাময প্রদান;  

খ) প্রকলেয আিংমক কাজ ফাস্তফালনয য সুপর সৃমষ্ট ললছ মকনা মকিংফা প্রকেটি মযকেনা জভাতালফক 

ফাস্তফামত লর রক্ষভাৈা অনুমাী সুপর অজযন কযা ম্ভফ মকনা জ মফলল ভাঠ ম যা লত প্রাইভাযী ডাটা 

িংগ্র ও তা মফলিললণয ভাধ্যলভ সুমনমদ যষ্ট ম যলকক্ষণ ও ভতাভত প্রদান;  

গ)  প্রকলেয ক্র কাম য িাদলন মফযভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা মথামথ অনুযন কযা লে মকনা 

          তা অনুিান প্রকে ব্যফস্থানা িলকয সুমনমদ যষ্ট ম যলফক্ষণ কযলত । 

২০১৬-১৭ অথ য ফছলয আউটলাম যিং-এয ভাধ্যলভ ফামল যক কভ যিাদন চুমক্ত (Annual Performance Agreement, 

APA) জত উলল্লমখত রক্ষুভাৈা অনুালয  ১৭টি েকল্প মনমফড় মযফীক্ষণ-এর জন্য ক্ষনব বযচন করয য়। তন্মলধ্য ফমণ যত ফছলয ১৮টি প্রকলেয 

মনমফড় মযফীক্ষণ কাম য িন্ন কযা ললছ।  ২০১৬-১৭ অথ য ফছলয মনমফড় মযফীক্ষণকৃত ১৮টি প্রকলেয তামরকা মযমষ্ট-২ -এ জদখা জমলত 

ালয।     

(ছ)  এমডমভূক্ত প্রকলেয ম যালরাচনা প্রমতলফদন প্রণন ও  জাতী অথ যননমতক মযললদয (NEC) বা উস্থানঃ 

আইএভইমড কতৃযক প্রমত ফছয ফামল যক উন্নন কভ যসূচীয ফাস্তফান অগ্রগমতয ম যালরাচনা কলয সুাময  মফস্তামযত প্রমতলফদন জাতী 

অথ যননমতক মযললদয (NEC) বা উস্থান কযা ল থালক। গত ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছলযয এমডম ম যালরাচনা প্রমতলফদন জাতী 

অথ যননমতক মযললদয (NEC) বা ২০১৬-১৭ অথ যফছলযয ২৮ জপব্রুাময, ২০১৭ তামযলখ উস্থান কযা ললছ ও ফই আকালয প্রকামত 

ললছ এফিং আইএভইমড’য ওলফাইলট আলরাড কযা আলছ। 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছলযয এমডমভুক্ত প্রকলেয ম যালরাচনা প্রমতলফদন প্রনণ প্রমক্রাধীন আলছ। মনলম্ন ২০১ ৬-২০১৭ 

অথ য ফছলযয এমডমভুক্ত প্রকে ও ামফ যক এমডম অগ্রগমত িংক্রান্ত তথ্য জদা লরা:  

(জকাটি টাকা) 

অথ যফছয প্রকে 

িংখ্যা 

ফযাদ্দ ব্য 

জভাট টাকা প্র: াায্য মনজস্ব অথ যান জভাট (%) টাকা প্র: াায্য মনজস্ব 

অথ যান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৬-১৭ ১৬৮১ ১১৯২৯৬ ৭৭৭০০ ৩৫৭৯৭ ৫৭৯৯ ১০৭২২৯ 

(৮৯.৮৯) 

৭২৪১০ 

(৯৩.১৯%) 

২৮৪৩০ 

(৭৯.৪২%) 

৬৩৯০ 

(১১০.১৯%) 

* Provisional 

 
 

(জ) প্রামনক কাম যক্রভ:   এ মফবাগ -জক জকমিবালফ মক্তারী কযায রলক্ষু নতুন জনফর কাঠালভা সৃজন ও 

মনলালগয ভাধ্যলভ মফযভান ০৪ (চায)টি মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয -জক ০৮ (আট)টি মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টলয মফবক্ত কযা 

। াাাম প্রমতলফদনাধীন ফছলয ১ভ জেমণয ০৩ (মতন) জন কভ যকতযা-জক লদান্নমত এফিং ২ , ৩, ৪থ য জেমণয কুাটাগমযলত 

মথাক্রলভ ০৩ (মতন) জন, ১১ (এগায) জন এফিং ০৯  (ন) জন জভাট ২৩ (জতই) জন কভ যচামযয মনলাগ চূড়ান্ত কযা  । 
এছাড়াও কর ম যালয কভ যকতযা/কভ যচাযীলক মনমভত প্রমক্ষণ প্রদান কযা ।  

 

(ঝ) বা: ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড) কতৃযক প্রমতলফদনাধীন  ফছলয এ মফবালগ ১২ (ফায)টি 

ভন্ব বা ও ১২ (ফায)টি ফামল যক উন্নন কভ যসূমচ (এমডম) ম যালরাচনা বা অনুমষ্ঠত । এছাড়া প্রান াখায  উলযালগ 

ফামল যক কভ যিাদন চুমক্ত, ইলনালবন প্রস্তাফ, জাতী শুিাচায জকৌর, অমবলমাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা, তথ্য অমধকায, ফালজট 

প্রণন ও ব্যফস্থানা ইতুমদ মফলল ভল ভল বা অনুমষ্ঠত ললছ।  

 

(ঞ) প্রকলেয ফাস্তফান অগ্রগমত প্রমতলফদন : ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছদয এর্ির্র্ভি প্রকদল্পয ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ র্বর্িক 

ভার্ক ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত আইএভইর্ি ’য ওদয়ফাইদে (www.imed.gov.bd) র্নয়র্ভত প্রকা কযা য়।  প্রর্তদফদনাধীন ভদয় 

এর্ির্’য ভার্ক , বত্রভার্ক ফাস্তফায়ন অগ্রগর্তয ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ র্বর্িক তথ্য র্যকল্পনা কর্ভন , র্ফর্বন্ন াংদীয় স্থায়ী 

কর্ভটিদত জপ্রযণ কযা য়। জাতীয় াংদ দস্যগদণয জন্য প্রদনািয প্রণয়ন কদয তা জাতীয় াংদদ জপ্রযণ কযা য়।  ২০১৬-১৭ 

অথ ি-ফছদয এর্ির্ ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত ম িাদরািনা প্রর্তদফদন প্রণয়দনয রদক্ষয িতুথ ি প্রার্ন্তক ম িন্ত Project Management 

Information System (PMIS)-এ প্রকল্পর্বর্িক িাো এর্ি িরভান যদয়দছ।  

 

১০ 

http://www.imed.gov.bd/


 

 (ে) জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর কভ ি -র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা য আওতায় পুযস্কায : জাতীয় শুদ্ধািায 

জকৌর কভ ি-র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১৬ -২০১৭ এয আওতায় ০২  (দুই) জন কভ িিার্যদক জক্রে , নদ এফাং 

আর্থ িক পুযস্কাদয ভূর্লত কযা য়। 

 

 

 

  

          জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর কভ ি-র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১৬-১৭ এয আওতায় পুযস্কায প্রদান   

 

 

(ঠ) তথ্য অলধকায আইন , ২০০৯ অনুমায়ী তথ্য যফযা :  তথ্য অলধকায আইন , ২০০৯ অনুমায়ী তদথ্যয জন্য 

আদফদদনয র্যদপ্রর্ক্ষদত তথ্য যফযাজয র্নর্ভি ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাদগ তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা র্নদয়াগ কযা 

দয়দছ। উি কভ িকতিায র্নকে র্নধ িার্যত পযদভ তথ্য প্রার্প্তয আদফদন কযা দর র্নয়র্ভত তথ্য প্রদান কযা দয় থাদক।  তথ্য 

অলধকায আইন , ২০০৯ অনুমায়ী ২০১৬-১৭ অথ যফছলয তথ্য যফযালয  জন্য প্রাপ্ত আদফদদনয াংখ্যা ০২টি এফাং তথ্য যফযাদয 

ভাধ্যদভ র্নষ্পর্িকৃত আদফদদনয াংখ্যা ০২টি। র্নম্নর্রর্খত ছদক তা উদেখ কযা দরা।  

ক্র

নিং  

কর্তযলিয নাভ তথ্য 

অলধকায 

আইন 

২০০৯ এয 

পযলভট 

অনুমায়ী 

তথ্য 

যফযালয 

জন্য প্রাপ্ত 

আলফদলনয 

িংখ্যা 

তথ্য 

যফযালয 

ভালেলভ 

লনষ্পলিকৃত 

আলফদলনয 

িংখ্যা 

অনুলযাধকৃত 

তথ্য না 

দদয়ায 

লদ্ধালন্তয 

িংখ্যা ও 

উক্ত 

লদ্ধালন্তয 

কাযণ 

দালয়ত্ব 

প্রাপ্ত 

কভ যকতযায 

লদ্ধালন্তয 

লফরুলদ্ধ 

আললরয 

িংখ্যা 

আললরয 

লনষ্পলিয 

িংখ্যা 

কর্তযলিয 

দালয়ত্ব প্রাপ্ত 

কভ যকতযায 

লদ্ধালন্তয 

লফরুলদ্ধ 

গৃীত 

ালিমূরক 

ব্যফস্থায 

িংখ্যা 

তথ্য অলধকায 

(তথ্য প্রালপ্ত 

িংক্রান্ত) 

লফলধভারা 

২০০৯ আয 

লফলধ ৮ অনুমায়ী 

তলথ্যয মূল্য 

ফাফদ 

আদায়কৃত 

অলথ যয লযভাণ 

কর্তযি 

কর্তযক গৃীত 

লফলবন্ন 

কাম যক্রলভয 

লফফযণ 

১ জুরাই/১৬ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

২ 

 

 

 

 

 

আগস্ট/১৬ 

 

 

 

 

০১ ০১ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৩ দলেম্বয/১৬ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৪ অলটাফয/১৬ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৫ নলবম্বয/১৬ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৬ লডলম্বয/১৬ ০১ ০১ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৭ জানুয়ালয/১৭ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৮ দপব্রুয়ালয/১৭ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

৯ ভাি ি/১৭ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

১০ এলপ্রর/১৭ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

১১ দভ/১৭ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

১২ জুন/১৭ ০ ০ ০ ০ প্রলমাজয নয় প্রলমাজয নয় ০ ০ 

 জভাে ০২ ০২ ০ ০ - - ০ ০ 

      

১১ 



 

 

(ি)র্বর্িও কনপাদযন্স: Online Project Monitoring এয অাং র্দদফ ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছদয ০৮ (আে)টি জজরায 

জজরা প্রাক এফাং জজরা ম িাদয় এর্ির্ ফাস্তফায়দনয াদথ াংর্িষ্ট কভ িকতিাদদয াদথ এ র্ফবাদগয ০ ৮ (আে)টি র্বর্িও 

কনপাদযন্স অনুর্ষ্ঠত য়।  

 

 

১৬/০৫/২০১৭ তার্যদখ অনুর্ষ্ঠত আইএভইর্ি’য র্িফ এয াদথ জজরা প্রাক, জযপুয এয র্বর্িও কনপাদযন্স 

 

 

র্বর্িও কনপাদযদন্স জজরা ম িাদয় ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভদয ফাস্তফায়দন র্নদয়ার্জত র্ফর্বন্ন াংস্থায কভ িকতিাদদয 

াদথ ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভদয ভস্যাভ ও অগ্রগর্ত ম িাদরািনা কদয র্দক র্নদদ িনা প্রদান কযা য়।  ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছদয 

০৮ (আে)টি জজরায জজরা প্রাক এফাং জজরা ম িাদয় এর্ির্ ফাস্তফায়দনয াদথ াংর্িষ্ট কভ িকতিাদদয াদথ এ র্ফবাদগয ০ ৮ 

(আে)টি র্বর্িও কনপাদযন্স ম্পর্কিত তথ্য র্নম্নরূোঃ  

 

ক্রর্ভক নাং জজরায নাভ তার্যখ 

১. জগাারগঞ্জ ১৯/০৩/২০১৭ 

২. ঞ্চগড় ১০/০৪/২০১৭ 

৩. র্যাজগঞ্জ ১৭/০৪/২০১৭ 

৪. োঙ্গাইর ৮/০৫/২০১৭ 

৫. ঝারকাঠি ৯/০৫/২০১৭ 

৬. জযপুয ১৬/০৫/২০১৭ 

৭. র্ঝনাইদ ২৩/০৫/২০১৭ 

৮. জবারা ২৮/০৫/২০১৭ 

 

 

 

 

১২ 



 

(ঢ) ই-পাইমরিং: র্ির্জোর দ্ধর্তদত দাপ্তর্যক নর্থ  র্নষ্পর্িয কাম িক্রভ ই-পাইর্রাং িালু কদযদছ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও 

ভল্যায়ন র্ফবাগ। ই-পাইর্রাং এয ওয মদথষ্ট গুরুত্ব আদযা কদয এয কাম িক্রভ এর্গদয় িরদছ। ২০১৬-১৭ অথ িফছদয এ র্ফবাগটি ই-

পাইর্রাং কাম িক্রদভ ীল িস্থানীয় ভন্ত্রণারয় ও র্ফবাদগয ার্যদত অফস্থান কদযর্ছর। 

  
 

 

 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ৩০ জুন, ২০১৭ তার্যদখ দপ্তযর্বর্িক ই-পাইর্রাং প্রর্তদফদদন ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন র্ফবাগ  

 

 

মফলল অজযন: ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছদয APA ফাস্তফায়দন জাতীয় ম িাদয় এ র্ফবাগ ২য় অফস্থান অজিন কদয; মা ২০১৬-

১৭ অথ ি-ফছদয জঘালণা কযা য়।  

 

ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগয উলযালগ ফাস্তফানাধীন চাযটি প্রকলেয অগ্রগমত:  

আইএভইমড'য আওতা  ২০১৬-১৭ অথ যফছলয ফাস্তফানাধীন প্রকে িংখ্যা  ৪ টি। প্রকে ৪টিয অনুকূলর ২০১ ৬-১৭ 

অথ যফছলযয িংলামধত এমডমলত জভাট ফযাদ্দ ২১৫৩৫.০০ (মজওমফ ৩৬৬৫.০০ ও প্রকে াায্য ১৭৮৭০.০০) রক্ষ টাকা এয ভলধ্য 

জুন, ২০১৭ ম যন্ত ব্য ললছ ১৯০২৬.০০ (মজওমফ ২৭৯০.০০ ও প্রকে াায্য ১৬২.৩৬) রক্ষ টাকা। িংলামধত এমডম ফযালদ্দয 

মফযীলত এ অথ যফছলয জুন, ২০১৭ ম যন্ত ফাস্তফান অগ্রগমত ৮৯.৮৮%। 
 

Public Procurement Reform Project (PPRP-II) (3rd Revised) Project:  

ভন্ত্রণার/মফবাগ ও ফাস্তফানকাযী িংস্থায ভাধ্যলভ প্রকে ফাস্তফান মনমভত কাম যক্রভ িাদনকালর মফমবন্ন ণ্য, 

জফা ফা কাম য ক্রলয প্রলাজন । এফ রকযরী ক্রদয় কম বেিেয উন্নয়দনর দিে ক্ষনম্নক্ষক্ষখে চযরটি কদম্পযদনন্ট এর মন্বদয় 

‘াফমরক প্রমকউযলভে মযপভ য প্রলজক্ট(3 িংলামধত)’ ীল যক প্রকে ফাস্তফামত ললছ: 
  

1. Furthering policy reform and institutionalizing capacity development  
 

2. Strengthening procurement management at sectoral level of IMED & CPTU 
 

3. Introducing e-Government Procurement (e-GP) 
 

4.     Communication, behavioral changes and social accountability. 
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প্রকলেয সুমনমদ যষ্ট উলদ্দোফরী মনম্নরূ: 
 

১।  ২০ (মফ) টি অফমষ্ট োন্ডাড য জটন্ডায ডকুলভে (STD)  অন্যান্য ডকুলভে  জমভন: মূল্যান জনাট 

মফমধভারায   অনুফাদ , বা যন ইতুামদ এয জন্য মনলদ যমকা প্রনণ, ারনাগাদকযন এফিং প্রমকউযলভে মযমবউ;  
 

২।  কুাামটি জডলবরলভে এয আওতা াফমরক প্রমকউযলভে ব্যফস্থানালক দক্ষতয কযায জন্য প্রমক্ষণ চামদায 

আলরালক কভ যকতযালদয জন্য স্বে ও দীঘ যলভাদী প্রমক্ষলণয আলাজলনয সুলমাগ সুমফধামদ ম্প্রাযণ কযা; 
 

৩।   মমটিউ এফিং আইএভইমড’য জক্টয ম যালয কুাামটি বৃমি কযা। 
 

৪।  চাযটি প্রধান এলজমন্স  e-Government Procurement (e-GP) কাম যক্রভলক জদব্যাী ব্যাকালয 

ম্প্রাযণ কযা এফিং প্রকে ফাস্তফান জলল উক্ত চাযটি এলজমন্সয কর কাম যক্রভ ই-মজময ভাধ্যলভ িন্ন কযা; 
 

৫। মমআযম-২ এয াইরট ই-মজময জডলবরলভে জটমেিং এফিং কমভমনিং কাম যক্রভ িন্ন ললছ।  

৬।  জষ্টকলাল্ডাযলদয াফমরক প্রমকউযলভে মফলল িৃক্ত কযা এফিং প্রমকউযলভে এনটিটি মূলক ভালজয 

মনকট দাফি কযা। (ভাননী মযকেনা ভন্ত্রীয জনতৃলে একটি উচ্চ ক্ষভতা িন্ন াফমরক, প্রাইলবট 

জষ্টকলাল্ডায কমভটিয মদক-মনলদ যনা এ কাম যক্রভটি মযচামরত ।) 
 

৭।   ঠিকাদায যফযাকাযী এফিং যাভ যকলদয অন্তভু যক্ত কলয একটি ডাটালফইজ প্রণন।   

 

মফশ্বব্যািংলকয আমথ যক াতা মমটিইউ কতৃযক ফাস্তফানাধীন প্রকেটিয টিমম ০৪ জুন ২০১৩ তামযলখ মযকেনা 

কমভন কতৃযক অনুলভামদত । ৩ িংলামধত টিমম অনুমাী প্রকলেয প্রাক্কমরত ব্য ৫৬৮১৭.১৯ রক্ষ টাকা। ২০১ ৬-১৭ অথ য 

ফছলয এমডমলত ফযাদ্দকৃত ১৯৩৮১.০০ রক্ষ টাকায মফযীলত জুন, ২০১৭ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ১৭১২.৬৭ রক্ষ টাকা, মা ফযালদ্দয প্রা 

৯১.৯০%।  
Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (1st Revised) 

Project: 
  

           উলদ্দেঃ 

  প্রকেটিয প্রধান প্রধান উলদ্দে মনম্নরূ: 
 

১।  তৃণমূর ম যাল ফাস্তফানাধীন প্রকে মযদ যলন আইএভইমড’য মনজস্ব মানফান সুমফধা সৃমষ্ট কযা এফিং মনযলক্ষ 

ও  তমযত মযফীক্ষণ ব্যফস্থা মনমিত কযা; 
 

২।  অন্যান্য রমজমষ্টক সুমফধামদ (আইটি মন্ত্রামত , ল্যান, ইোযলনট ইতুামদ) মনমিত কযা  
 

৩।  ভন্ত্রণার/মফবাগ মূ জথলক ইলরকেমনক উাল উাত্ত ও তথ্য িংগ্রলয রলক্ষু PMIS (Project 

Management Information System) প্রমতষ্ঠা কযা; 
 

৪।  জযজাল্ট জফইজড ভমনটমযিং (RBM) চালুয রলক্ষু আইএভইমড কতৃযক প্রণীত ‘জেলটমজক  প্ল্ুান (এম-২০০৮)’ 

ফাস্তফান শুরু কযা; 
 

৫।  মযফীক্ষণ ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকযবালফ চালুয রলক্ষু ভমনটমযিং ও মূল্যালনয উয জক্টয 

মবমত্তক  ম্যানুার ত্রতময কযা; 
 

৬।  ভমনটমযিং ও মূল্যান কভ যকতযালদয দক্ষতা বৃমিয জন্য জদ-মফলদল এ মফলল  প্রমক্ষণ ও উচ্চ মক্ষায ব্যফস্থা কযা; 
 

৭।  মযদ যন, মযফীক্ষণ ও মূল্যান প্রমতলফদলন আমথ যক, ফাস্তফ অগ্রগমত তলথ্যয াাাম প্রকলে ব্যফত মনভ যাণ 

াভগ্রীয  গুণাগুলণয যীক্ষা-মনযীক্ষায জন্য BUET/ BCSIR এয ালথ চুমক্ত িাদন ও ফাস্তফান কযা।  

 

উন্নন প্রকে ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যালন আইএভইমড’য ভূমভকায গুরুে মফলফচনা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

২৯/০৭/২০০৯ তামযলখয অনুালনয মবমত্তলত ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তামযলখ আইএভইমডলক মক্তারীকযলণয 

জন্য একটি মনলদ যনা জাময কলয। উক্ত মনলদ যনায জক্ষলৈ মনম্নমরমখত মফল মফলফচনা কযা ঃ  

 

"ফািংরালদলয অথ যননমতক উন্নলনয মূরধাযা প্রকে ফাস্তফান কাম যক্রলভয মফলল অফদান যললছ। প্রকে ফাস্তফান 

প্রমক্রা পরপ্রসু ও কাম যকয কযায ালথ এফিং মথামথ প্রকে ফাস্তফান জকৌর মনধ যাযলণয জক্ষলৈ Implementation 

Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এয কাম যক্রভ ওতলপ্রাতবালফ জমড়ত। এ মযলপ্রমক্ষলত প্রকে ফাস্তফান 

মযদ যন ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকয ও যুলগালমাগী কযায মনমভত্ত IMED- এয কাম যক্রভ, ফাস্তফান জকৌর, 

মফজ্ঞানমবমত্তক, আদৄমনক ও ফাস্তফিত ওা একান্ত প্রলাজন"। 
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উক্ত অনুান ও মনলদ যনায জপ্রমক্ষলত যীক্ষা-মনযীক্ষা ও ম যালরাচনায ভাধ্যলভ জেিংলদমনিং ভমনটমযিং এন্ড ইবালুলন 

কুাামফমরটিজ অফ আইএভইমড (এএভইমআই) ীল যক প্রকেটি আইএভইমড কতৃযক ফাস্তফালনয মনমভত্ত প্রনণ কযা । 

২০১6-১7 অথ য ফছলয িংলামধত এমডমলত এ প্রকলেয অনুকূলর জভাট ১৪৯৮.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা  তন্মলধ্য জুন 

২০১৭ ম যন্ত ভল জভাট ব্য  ৬৩৬.৬৫ রক্ষ টাকা, মা িংলামধত ফযালদ্দয ৪২.৫০%।  
এ র্ফবাদগয ভাধ্যদভ ফাস্তফায়নাধীন SMECI (1st Revised) ীল িক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ প্রকল্প Monitoring 

ব্যফস্থা Digitalized কযায রদক্ষয প্রর্ক্রয়াধীন PMIS পট ওয়যায ব্যফাদযয র্নর্ভি ২০১৬-১৭ অথ ি-ফছয ম িন্ত ৪৫(পঁয়তার্ে)টি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয ৩৬৬ (র্তনত জছলর্ি ) জন প্রকল্প র্যিারক র্ফর্বন্ন ম িাদয়য ৭১৭ (াতত দতয ) জন কভ িকতিা -জক 

র্ফর্বন্ন ব্যাদি ০৩ (র্তন) র্দদনয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য় এফাং প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ফতিভাদন িরভান আদছ।  

 

এ র্ফবাদগয ভাধ্যদভ ফাস্তফায়নাধীন “Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED 

(SMECI) (1st Revised)” ীল িক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ২০১৬ -১৭ অথ ি-ফছদয ভেিযাদজয ০২ (দুই)টি ব্যাদি ১৪ (জিৌদ্দ) র্দন কদয 

Management for Development Results ও Results Based Monitoring র্দযানাদভ জভাে  ২২ (ফাই) জন এফাং 

র্াংগাপুদয ০১ (এক) টি ব্যাদি ০৭  (াত) র্দদনয Environmental Monitoring র্দযানাদভ    ১২ (ফায) জন কভ িকতিা -জক 

বফদদর্ক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

 

Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the EffectiveCoverage 

of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh (1st 

Revised) Project: 
 

 প্রকলেয উলদ্দে   

 প্রকলেয াভমগ্রক উলদ্দে লরা, যকায কতৃযক গৃীত মফমবন্ন প্রকলেয ভাধ্যলভ মশু ও নাযীলদয  াভামজক জভৌমরক 

মযলফায কাম যকয কাবালযজ বৃমিকলে মনযীক্ষণ ও প্রমতলফদন প্রণলন আইএভইমড ও িংমিষ্ট লমাগী ভন্ত্রণারলয 

ক্ষভতা আলযা বৃমি কযা।  
 াভামজক মযললফায কাম যকয কবালযলজয মনযীক্ষণ, মূল্যান এফিং প্রমতলফদন প্রস্ত্ত্তলতয জন্য 

আইএভইমডয অধীলন একটি ভমন্বত জাতী ব্যফস্থা স্থান কযা;  

 তথ্য িংগ্র, প্রমতফিকমূলয মফলিলণ এফিং াভমক প্রমতলফদন ত্রতযী কযলত আইএভইমড, ইআযমড, 

এআইমড/মফমফএ ও মফআইমডএ-এয প্রামতষ্ঠামনক এফিং ভানফিদ ক্ষভতায উন্নন কযা; 

 GOB-UNICEF-এয কভ যসূমচ ম যালরাচনা কযা এফিং উচ্চ ম যালয জমৌথ মভলন অিংগ্রণ কযা;  

 জভৌমরক াভামজক মযললফায কাম যকয কবালযজ তাৎক্ষমণক ম যলফক্ষলণ জাতী ও উ-জাতী ম যাল 

িংমিষ্ট ভন্ত্রণারলয ক্ষভতা বৃমি কযা;  

 ন্যায্যতায ালথ মশু ও নাযীয উকাযালথ য প্রভাণমবমত্তক মযকেনা, ফালজট ও কাম যক্রভ প্রণলনয জন্য 

উন্নন-প্রমতফিকতায দামরমরকযণ, মফতযণ ও সুব্যফায কযা;   

 অনগ্রয জনলগাষ্ঠীয জভৌমরক াভামজক মযললফায কাম যকয কবালযজ প্রামিয লথ ফাস্তফান 

প্রমতফিকতামূলয িমতগত অনুযণ ও অাযণ এফিং  

 অনগ্রয মশু ও নাযীলদয জন্য ন্যায্যতামবমত্তক পরাপর অজযলন িলদয ফমিযত ও অমধক দক্ষ 

ব্যফালযয জন্য প্রচায কযা। 

প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য ৮২৪.২৮ রক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অথ য ফছলযয িংলামধত এমডমলত ফযাদ্দকৃ  ৪২৯.৫৫ রক্ষ 

টাকায মফযীলত জুন, ২০১৭ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ৩৫১.২৭ রক্ষ টাকা, মা ফযালদ্দয প্রা ৯০.০০%। 

এ র্ফবাদগয “Capacity Development for Monitoring and Reporting to increase the Effective 

Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (1
st
 

Revised)” ীল িক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ প্রর্তদফদনাধীন ফছদয ভারদয়র্য়ায় ১০ (দ) জন কভ িকতিা -জক ০৫ (াঁি) র্দদনয 

Monitoring & Evaluation র্ফলদয় বফদদর্ক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  এ প্রকদল্পয আওতায় র্ফর্বন্ন ব্যাদি র্ফর্বন্ন র্ফলদয় ও 

জভয়াদদ জভাে ৪৪ (চুয়ার্ে) জন কভ িকতিা-জক স্থানীয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য় এফাং  ০৮ (আে)টি জজরায় ০৮ (আে)টি কভ িারায় 

অনুর্ষ্ঠত য়। 

১৫ 



 

Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) Project:  

প্রকলেয উলদ্দে: ফািংরালদলয উন্নন মযকেনা প্রণন ও ফাস্তফালন পরাপরমবমত্তক মযফীক্ষণ ও মূল্যান 

(Results Based M&E)  প্রমক্রায মদলক অগ্রয ওা এফিং পরা 2পরমবমত্তক মযফীক্ষণ ও মূল্যান মযচারনায জন্য 

আইএভইমড’য ক্ষভতা বৃমি কযা। 

এ র্ফবাদগয “Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI)” ীল িক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ 

ভারদয়র্য়ায় ০২ (দুই)টি ব্যাদি  ০৭ (াত) র্দন কদয জভাে ২৫ (পঁর্ি) জন কভ িকতিা-জক Technical Audit র্ফলদয় বফদদর্ক 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। এ প্রকদল্পয আওতায় র্ফর্বন্ন ব্যাদি র্ফর্বন্ন র্ফলদয় ও জভয়াদদ জভাে ২৭৩ (দুইত র্তয়ািয) জন কভ িকতিা-

জক স্থানীয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 

প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য ৪৭৪.০০ রক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অথ য ফছলযয িংলামধত এমডমলত ফযাদ্দকৃত ২২৬.০০ রক্ষ 

টাকায মফযীলত জুন, ২০১৭ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ২২৩.৫৭ রক্ষ টাকা, মা ফযালদ্দয প্রা ৭৫.০০%। 

 

উিংাযঃ 

৭ভ ঞ্চফামল যকী মযকেনা  ও  SDG-এয রক্ষুভাৈায ালথ েমত জযলখ  যকাময ক্র ব্যফস্থানা, ই-মজম 

ম্প্রাযণ, ভমনটমযিং ও মূল্যালনয জক্ষলৈ জযজাল্ট-জফইজড ম্যালনজলভলেয প্রলাগ, প্রকে ফাস্তফালনয তথ্য অনরাইলন িংগ্র 

এফিং ভমনটমযিং কভ যকতযালদয রমজমষ্টক ালাট য বৃমিয উলযাগ ফাস্তফানাধীন আলছ। যকাময ক্রল ইলরকেমনক জটন্ডামযিং ফাস্তফান 

এফিং মনমফড় মযফীক্ষণ ও মূল্যান ব্যফস্থা ফরফৎ কযায পলর উন্নন খালত িলদয অচ এফিং দ্যনীমত দূয কযায ভজব্যত মবমত্ত 

স্থামত ললছ। এফ কাম যক্রলভয পলর দামযদ্র মফলভাচন, কভ যিংস্থান, ভানফিদ উন্নন, কৃমল, খায মনযাত্তা, ল্লী উন্নন, 

মক্ষা, স্বাস্থু ও মযফায মযকেনা, মনযাদ ামন যফযা, জমাগালমাগ ব্যফস্থা ও মফদ্যুৎ জক্টলযয উন্নন, মযলফ ও জরফায়ু 

িংযক্ষণ, আইমটি তথা ইোযলনট, জটমরলপান-এয উন্নন, সুান প্রমতষ্ঠা, মফচায ব্যফস্থা ও ভানফামধকায মযমস্থমতয 

সূচকমূলয অজযন জফগফান ললছ। এফ উন্নলনয সুপর জনগণ অমধক ালয ালেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৬ 



 

মযমষ্ট-১ 

ভাি প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান (Impact Evaluation) এর েযক্ষকয : 

২০১৬-১৭ অথ যফছলয ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগয মূল্যান জক্টয কতৃযক ২২ টি ভাি প্রকলেয প্রবাফ 

মূল্যান েযক্ষকয মনম্নরূ: 

 

ক্র নিং প্রকলেয নাভ 

১. ল্লী লফদ্যযতায়ন ম্প্রাযণ যাজাী-যিংপুয লফবাগীয় কাম যক্রভ-১ 

২. ফঙ্গফন্ধু দটক্সটাইর ইলিলনয়ালযিং কলরজ স্থান প্রকল্প (লফলল িংলালধত)  

৩. Development of National ICT Infra Network for Bangladesh Govt. (Bangladesh 

Govt.) 

৪. ৩লজ প্রযু্লক্ত চালুকযণ ও ২.৫লজ দনটওয়াকয ম্প্রাযণ (২য় িংলালধত) 

৫. দচ কালজ ব্যফালযয জন্য অচালূ/অলকলজা গবীয নরকূ চরকযণ (২য়  িংলালধত) প্রকল্প 

৬. ারদা নদীয প্রাকৃর্তক ভৎস্য প্রজনন জক্ষত্র পুনরূদ্ধায প্রকল্প 

৭. র্ির্িত অফক্ষর্য়ত জরায় উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা এফাং জদীয় প্রজার্তয ভৎস্য াংযক্ষণ প্রকল্প। 

৮. পলযদপুয য যিা প্রকল্প 

৯. উিযাঞ্চলরয তদলযদ্রলদয কভ যিংস্থান লনলিতকযণ কভ যসূলচ (িংলালধত) 

১০. ভাতাভহুযী দচ প্রকল্প ২য় ম যায় 

১১. এক্সানন এন্ড দডলবরলভন্ট অফ প্রয়া এযাট ঢাকা কযান্টনলভন্ট (িংলালধত) 

১২. “ভানফ উন্নয়লনয জন্য স্বািযতা উিয ও অব্যাত লিা-২” ীল যক প্রকল্প 

১৩. “দলকন্ডাযী এডুলকন দটয দডলবরলভন্ট প্রলজট” ীল যক প্রকল্প 

১৪. দযলবলটরাইলজন অফ কলভউলনটি দরথ দকয়ায ইলনললয়টিফ ইন ফািংরালদ (আযল 

এইচলআইলফ) 

১৫. লশুয লফকাল প্রাযলিক লিা (৩য় িংলালধত) 

১৬. ফািংরালদল ঝুঁলকপূণ য কালজ লনলয়ালজত লশু শ্রভ লনযন (র্ততীয় ম যায়) 

১৭. ফািংরালদ দযরওলয়য যাজাী যনপুয ফড যায এফিং আভনুযা চাঁাইনফাফগি  দকনমূলয 

পুন যফান। 

১৮. “ফািংরালদ দযরওলয়য জন্য ২০ দট (লতন ইউলনলট এক দট লডলজর ইলরকলিক ভালিপুর 

ইউলনট (লডইএভইউ) িংগ্র (১ভ িংলালধত)” ীল যক প্রকল্প 

১৯. ড়ক ও জনথ অলধদপ্তলযয আওতাধীন ড়ক দনটওয়ালকয অন্তর্ভ যক্ত দতুমূলয অভাপ্ত কাজ 

ভাপ্তকযণ (১ভ িংলালধত) 

২০. লকলাযগি –কলযভগি-চাভড়াঘাট-লভঠাভইন-ড়ক উন্নয়ন( লকলাযগি চাভড়াঘাট অিং) 

২১. 

টুয়াখারী, ফযগুনা, দনায়াখারী ও রিীপুয দজরা প্রকল্প (১ভ িংলালধত) 

২২. ালয়দাফাদ ালন দাধনাগায (দপজ-২) (১ভ িংলালধত) প্রকল্প 

 

 

 

১৭ 



 

মযমষ্ট-২ 

 

ভমনটমযিং জক্টযমূ কতৃবক ২০১৬-১৭ অথ য ফছলয মনমফড় মযফীক্ষণকৃত প্রকলেয তামরকা: 

 

ক্রঃনিং প্রকলেয নাভ 

1.  ভমন্বত কৃমল উন্নলনয ভাধ্যলভ পুমষ্ট ও খায মনযাত্তা মনমিতকযণ প্রকে

2.  একটি ফার্ড় একটি খাভায প্রকল্প

3.  

4.  ভাজলবলিক ও ফালণলজযক খাভালয দদী দবড়ায উন্নয়ন ও িংযিণ ২য় ম যায়

5.  েী র্ফদুযতায়ন ম্প্রাযণ খুরনা র্ফবাগীয় কাম িক্রভ-২

 

6.  াযাদদদ র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন কর্ম্পোয ও বালা প্রর্ক্ষণ ল্যাফ স্থান  

7.  উদজরা ম িাদয় অটিকযার পাইফায কযাফর জনেওয়াকি উন্নয়ন 

8.  পূফ িাির নতুন য

9.  লযলচিং আউট অফ স্কুর লচরলেন ২য় ম যায় যস্ক ২  

10.  দলকন্ডালয এডুলকন দকায়ালরটি এন্ড এযাকল ইনান্সলভন্ট প্রলজট দকালয়  

 

11.  ব্রুি ব্যাাংক স্থান (৩য় ম িায়)

12.  দালযদ্রয লফলভাচলনয রলিয ব্যাক প্রযলক্ত লনব যয ভলিত ম্পদ ব্যফস্থানা ২য় ম যায় িংলালধত  

13.  জজরা ড়ক উন্নয়ন মলরট এফিং জজরা ড়ক উন্নয়ন যাজাী দজান

14.  ীদ সয়দ নজরুর ইরাভ দভলডলকর কলরজ াাতার স্থান, লকলাযগি 

15.  জরুময-২০০৭ ঘূমণ যঝড় পুনরুিায ও পুনফ যান প্রকে 

16.  ফাাংরাদদ গ্রাভীণ ার্ন যফযা ও স্যার্নদেন প্রকল্প (১ভ াংদার্ধত) 

17.  ক্ষবক্ষবয়যনয কযক্ষয়যককর ৪০০ প্রকক্ষভ এবাং প্রফঞ্চুগঞ্জ-ক্ষবক্ষবয়যনয ২৩০ প্রকক্ষভ ঞ্চযন যইন (াংদলযক্ষিে) 

18.  ফািংরালদ দযরওলয়য ঈশ্বযদী দথলক াফনা লয় ঢারাযচয ম যন্ত নতুন দযরওলয় রাইন লনভ যাণ ১ভ

িংলালধত  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 
 



 

            পক্ষরক্ষলি-৩ 

আইএমইক্ষড'র প্রক্টরক্ষভক্ষেক মন্ত্রণযয়/ক্ষবভযদগর ক্ষবন্যয ও মক্ষনটক্ষরাং-এর আওেযয় ২০১৬-২০১৭ 

অথ ব বেদরর েকল্প াংখ্যয: 

 

 

ক্রোঃ নাং- 

  

প্রকল্প াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ 

(১) (২) (৩) 

১ স্থানী যকায মফবাগ (জথাক ফযাদ্দ) ২৩২ 

২ মফদ্যুৎ মফবাগ ১১৬ 

৩ ড়ক মযফন ও ভাড়ক মফবাগ ১৪০ 

৪ জযরথ ভন্ত্রণার ৫৩ 

৫ জতু মফবাগ ১০ 

৬ প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণার ১১ 

৭ গৃাণ ও গণপূতয ভন্ত্রণার ১০৩ 

৮ ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ ৮১ 

৯ স্বাস্থু ও মযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার ৬৫ 

১০ মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণার ১৭ 

১১ ামন িদ ভন্ত্রণার ৯৮ 

১২ জ্বারামন ও খমনজ িদ মফবাগ ৫৮ 

১৩ ডাক ও জটমরলমাগালমাগ মফবাগ ১২ 

১৪ দ্যলম যাগ ব্যফস্থানা ও ৈাণ ভন্ত্রণার ১১ 

১৫ জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার ৩৮ 

১৬ কৃমল ভন্ত্রণার ৮৯ 

১৭ তথ্য ও জমাগালমাগ প্রযুমক্ত মফবাগ ১৭ 

১৮ ল্লী উন্নন ও ভফা মফবাগ ২৯ 

১৯ প্রধানভন্ত্রীয কাম যার (জথাক ফযাদ্দ) ১২ 

২০ জনমনযাত্তা মফবাগ ৩২ 

২১ ভৎস্য ও প্রামণিদ ভন্ত্রণার ৫৬ 

২২ সুযক্ষা জফা মফবাগ ২৩ 

২৩ প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণার ২৩ 

২৪ জফাভমযক মফভান মযফন ও ম যটন ভন্ত্রণার ১২ 

২৫ াফ যতু চট্টগ্রাভ মফলক ভন্ত্রণার (জথাক ফযাদ্দ) ১৮ 

২৬ মে ভন্ত্রণার ৪৯ 

২৭ আইন ও মফচায মফবাগ ৬ 

২৮ মনফ যাচন কমভন মচফার ৩ 

২৯ কামযগময ও ভাদ্রাা মক্ষা মফবাগ ৫ 

৩০ অবুন্তযীণ িদ মফবাগ ৫ 

৩১ ধভ য মফলক ভন্ত্রণার ৭ 

৩২ ফামণজু ভন্ত্রণার ১১ 

৩৩ মযলফ ও ফন ভন্ত্রণার ৪১ 

৩৪ ভূমভ ভন্ত্রণার ১১ 

৩৫ অথ য মফবাগ ৬ 

৩৬ ফস্ত্র ও াট  ভন্ত্রণার ১৯ 

৩৭ মযিংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা মফবাগ  ১০ 

৩৮ যুফ ও ক্রীড়া  ভন্ত্রণার ২১ 

৩৯ খায ভন্ত্রণার ৪ 

৪০ প্রফাী কল্যাণ ও বফদদর্ক কভ িাংস্থান ভন্ত্রণারয় ৭ 

৪১ মুমক্তযুি মফলক ভন্ত্রণার ৩ 

৪২ ফাস্তফান মযফফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ ৪ 

   ১৯ 



 

 

ক্রোঃ নাং- 

  

প্রকল্প াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ 

৪৩ েভ ও কভ যিংস্থান ভন্ত্রণার ৮ 

৪৪ তথ্য ভন্ত্রণার ১২ 

৪৫ ভমরা ও মশু মফলক ভন্ত্রণার ১৮ 

৪৬ ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণার ২১ 

৪৭ জনপ্রান ভন্ত্রণার ৬ 

৪৮ ব্যািংক ও আমথ যক প্রমতষ্ঠান মফবাগ ৩ 

৪৯ িংস্কৃমত মফলক ভন্ত্রণার ৯ 

৫০ মযকেনা মফবাগ (উন্নন ফযাদ্দ) ১৮ 

৫১ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ৪ 

৫২ অথ যননমতক িকয মফবাগ ৫ 

৫৩ ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ ৪ 

৫৪ দ্যনীমত দভন কমভন ২ 

৫৫ ফািংরালদ যকাময কভ য কমভন (মফমএম) ১ 

৫৬ জরমজলরটিব ও িংদ মফলক মফবাগ ১ 

৫৭ জাতী িংদ মচফার ১ 

  মফলল প্রলাজলন উন্নন াতা (মযকেনা মফবাগ) -- 

  ফ যলভাট ১৬৮১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 


