২০১১-১২ অর্ থ বছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূর্িভুক্ত
সর্াপ্ত প্রকল্পসমূরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন
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এর্ির্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি

ির্ থার ািনা অিযন্ত গুরুত্বপূর্ থ। বাস্তবায়ন ির্েবীক্ষর্ ও মূল্যায়ন র্বভাগ (আইএর্ইর্ি) প্রর্িবছে এর্ির্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি
ির্ থার ািনা ও প্রর্িরবদন প্রর্য়ন কেরছ। এর্ির্ি বাস্তবায়ন ির্ থার ািনাে অংশ র্েরসরব প্রর্িবছে করয়কটি গুরুত্বপূর্ থ ি র্ান
প্রকরল্পে র্নর্বড় ির্েবীক্ষর্ ও সর্াপ্ত প্রকরল্পে প্রভাব মূল্যায়ন কো েয়। এছাড়া প্রর্ি অর্ থবছে সর্াপ্ত প্রকরল্পে মূল্যায়ন
কোও এর্ির্ি ির্ থার ািনাে অংশ।
আইএর্ইর্ি প্রর্িবছে সর্াপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রর্িরবদরনে সংক ন প্রকাশ করে র্ারক। ২০১১-১২ অর্ থবছরে ৩৭টি
র্ন্ত্রর্া য়/র্বভাগ কর্তথক মর্াট ৯৭টি
সর্াপ্ত ম ার্ষি েয়। িম্ম
৯৫ প্রকল্প ির্েদশথনপূব থক সর্াপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন
(Terminal Evaluation) প্রর্িরবদন প্রর্য়ন করে এ সংক নটি প্রকারশে উরযাগ মনয়া েরয়রছ। PCR না িাওয়ায় দু’টি
প্রকরল্পে Terminal Evaluation প্রর্িরবদরনে ির্েবরিথ প্রকল্প দু’টিে সংর্ক্ষপ্ত-সাে এ সংক রন সর্ন্নরবর্শি েরয়রছ।
উরেখ্য ইরিার্রে Terminal Evaluationআ াদাভারব সংর্িষ্ট সক র্ন্ত্রর্া য়/র্বভাগ/সংস্থাে র্নকট মপ্রের্ কো
েরয়রছ। এ সংক রন একটি র্নব থােী সাে-সংরক্ষি (Executive Summary) অন্তভুথক্ত করে উক্ত অংরশ এর্ির্ি’ে ১৭
মসক্টের্ভর্িক ও র্ন্ত্রর্া য়/র্বভাগর্ভর্িক ির্ থার ািনা কো েরয়রছ। র্নব থােী সাে-সংরক্ষরি এর্ির্ি’ে আওিায় ির্েিার্ ি
সার্র্গ্রক উন্নয়ন কার্ থক্রর্ সম্পরকথ

এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকা ীন র্বর্ভন্ন সর্স্যা র্ির্িি করে িদরপ্রর্ক্ষরি

সুিার্েশ সর্ন্নরবর্শি েরয়রছ। সংর্িষ্ট সক র্ন্ত্রর্া য়/র্বভাগ/সংস্থা কর্তথক উক্ত সুিার্েরশে আর ারক র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রের্
কো ের ভর্বষ্যরি প্রকল্প প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন বাং ারদরশে সার্র্গ্রক উন্নয়রন আেও ইর্িবািক ভূর্র্কা োখরি িারে।
প্রসঙ্গি: প্রকল্প সর্াপ্ত েবাে পরবর্তী ৩ (তর্তন) র্ারসে র্রে Project Completion Report (PCR) প্রর্য়ন করে
আইএর্ইর্ি’মি মপ্রেরর্ে র্নরদ থশনা েরয়রছ। প্রর্িটি প্রকরল্পে PCR ির্ থার ািনা এবং প্রকল্প অর্িস ও প্রকল্প এ াকা েরি
প্রাপ্ত র্বর্ভন্ন িথ্য-উিাি র্বরিষর্পূব থক উক্ত প্রকরল্পে Terminal Evaluation প্রর্িরবদন প্রর্য়ন কো েয়। র্র্াসর্রয়
Terminal Evaluation প্রর্িরবদন প্রর্য়ন PCR প্রার্প্তে উিে র্নভথেশী । িাই PCR র্র্াসর্রয় আইএর্ইর্ি’মি

মপ্রেরর্ে র্বষরয় সংর্িষ্ট সক রক আেও র্ত্নশী েওয়াে আেবান জানার্ি।

ভতবষ্যতর্ত উন্নয়ন কর্মসূতি গ্রহণকাতে এ সংকেনটি সরকার কর্তমক বাস্তবাতয়র্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূতহর র্তে ২০১১-১২
অর্ মবছর সর্াপ্ত প্রকল্পসমূতহর র্তথ্য ভান্ডার তহসাতব ব্যবহৃর্ত হতর্ত পাতর। এছাড়া তবতভন্ন সরকারী-ববসরকারী উন্নয়ন, তিক্ষা ও
গতবষণাধর্ী প্রতর্তষ্ঠান এবং ব্যতিবগ ম কর্তমক গতবষণার ‘বসতকন্ডারী র্তথ্য’ উৎস তহতসতবও ব্যবহৃর্ত হতর্ত পাতর। সতব মাপতর, এ
সংকেনটি ভতবষ্যতর্ত প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তমা/কর্মিারীতের তবতভন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রাক্কেন তনধ মারতণ সহায়ক ভূতর্কা
রাখতর্ত পাতর।
তবতভন্ন র্ন্ত্রণােয়/তবভাগ/সংস্থার কর্মকর্তমা/কর্মিারীতের তনরেস পতরশ্রর্ ও আন্ততরক সহত াতগর্তায় সর্াপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন
প্রতর্ততবেন প্রণয়ন করা হতয়তছ। এছাড়া আইএর্ইর্ি’মি কর্থেি আর্াে সেকর্ীরদে ঐকার্ন্তক প্ররিষ্টায় এ সংকেনটি প্রকাশ
কো সম্ভব েরয়রছ। আইএর্ইর্িসে সক

র্ন্ত্রর্া য়/র্বভাগ/সংস্থাে কর্থকিথা/কর্থিােীরদে িারেঁে র্নে স ির্েশ্রর্,

সেরর্ার্গিা ও ঐকার্ন্তক প্ররিষ্টাে জন্য আর্র্ আন্তর্েক কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কের্ছ ও ধন্যবাদ জানার্ি। এ ধেরনে সংক ন
প্রণয়তন সংতিষ্ট সকে র্ন্ত্রণােয়/তবভাগ/সংস্থার আন্ততরক সহত াতগর্তা ও আইএর্ইতি’বর্ত কর্মরর্ত আর্ার সহকর্ীতের
ঐকাতন্তক প্রতিষ্টা ভতবষ্যতর্তও অব্যাহর্ত র্াকতব বতে প্রর্তাািা কতর।
সর্াপ্ত প্রকল্পসমূরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদনসমূরেে সংক ন আরো অর্ থবে এবং এে র্ারনান্নয়রন মর্ মকান গঠনমূ ক িোর্শথ
সাদরে গ্রের্ কো েরব।
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