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২০১১-১২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীভু্ক্ত সর্াপ্ত প্রকরেে
মূল্যায়ন প্রর্িরবদরনে র্নব থাহী সাে-সংরেপ

সূচনা:
সেকাে কর্তক
থ গৃহীি পঞ্চবার্ষ থকী পর্েকেনা ও প্রপ্রর্েি পর্েকেনাসহ সকল উন্নয়ন পর্েকেনা বাস্তবায়রনে অন্যির্ পদ্ধর্ি
হরে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচী (এর্ির্প) বাস্তবায়ন। এর্ির্প-এে সুষ্ঠু বাস্তবায়রনে উপরে অরনকাংরেই র্নর্থে করে
বাংলারদরেে অর্ থননর্িক ও সার্ার্িক উন্নয়রনে ধাো। পর্েকেনা র্ন্ত্রণালরয়ে অধীন বাস্তবায়ন পর্েবীেণ ও মূল্যায়ন
র্বর্াগ (আইএর্ইর্ি) সেকাে কর্তক
থ গৃহীি এ সকল উন্নয়ন প্রকরেে বাস্তবায়ন পর্েবীেণ ও মূল্যায়ন করে র্ারক। এ সকল
প্রকে পর্ থারলাচনাে র্রে প্ররিেক অর্ থ বছরে সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন অন্যির্। সেকাে কর্তক
থ গৃহীি উন্নয়ন
প্রকেসমূহ িারদে ঈর্িি লেে ও উরেশ্য অিথরন কিটুকু সফল হরয়রছ িাে একটি ধােনা সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন
প্রর্িরবদন প্রর্রক পাওয়া র্ায়। এ ছাড়াও সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়রনে সর্য় বাস্তবায়নকালীন সর্রয়ে সর্স্যাসমূরহে
পর্ থারলাচনা র্র্বষ্যি প্রকে প্রণয়ন এবং গ্রহরণ সহায়িা করে র্ারক। বাস্তবায়ন পর্েবীেণ ও মূল্যায়ন র্বর্াগ (আইএর্ইর্ি)
র্নয়র্র্ির্ারবই প্রর্িটি অর্ থবছরেে সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন প্রণয়ন করে র্ারক। এেই ধাোবার্হকিায় ২০১১-১২
অর্ থ বছরেে সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদনটি প্রণয়ন কো হরয়রছ।

সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়রনে উরেশ্য:
 সর্াপ্ত প্রকেসমূহ প্রর্ উরেশ্য ও লেে র্নরয় গ্রহণ কো হরয়র্ছল িাে কিটুকু অর্িথি হরয়রছ িাে একটি সম্যক
ধােণা লার্ কো;
 প্রকেসমূরহে মূল ও সংরোর্ধি বোে এবং প্রাক্কর্লি ব্যয়-এে একটি তুলনামূলক আরলাচনা তুরল ধো;
 প্রকেসমূরহে সার্ব থক আর্র্ থক এবং বাস্তব অগ্রগর্িে অংগর্র্র্িক পর্ থারলাচনাে র্ােরর্ প্রর্িটি প্রকরেে সার্ব থক
বাস্তবায়ন তুরল ধো;
 সরেির্র্ন পর্েদেথনসহ অন্যান্য িরেে র্র্র্িরি প্রকে বাস্তবায়নকালীন সর্স্যাসমূহ র্চর্িি কো র্ারি করে
র্র্বষ্যরি অনুরূপ প্রকে গ্রহণকালীন সর্রয় এ সর্স্যা দূে কো র্ায়; এবং
 প্রকে বাস্তবায়নকালীন সর্রয়ে সর্স্যাসমূহ দূেীকেণারর্ থ প্ররয়ািনীয় সুপার্েে প্রণয়ন র্ারি করে র্র্বষ্যরি
পুনোবৃর্ি প্রোধ কো সম্ভব হয়।

সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়ন পদ্ধর্ি:
সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন আইএর্ইর্ি-এে একটি অন্যির্ র্নয়র্র্ি প্রকােনা। সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন
প্রণয়রনে সর্রয় প্রর্ সকল যুরগাপরর্াগী মূল্যায়ন পদ্ধর্ি অনুসেণ কো হরয় র্ারক িা র্নম্নরুপ:
 বাস্তব অগ্রগর্ি ও িে সংগ্ররহে িন্য র্াঠপর্ থারয় র্নয়র্র্ি সরেির্র্ন পর্েদেথন;
 সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয় কর্তক
থ প্রপ্রর্েি প্রকে সর্ার্প্ত প্রর্িরবদন (PCR) পর্ থারলাচনা;
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 র্ন্ত্রণালয় র্র্র্িক এর্ির্পভক্ত প্রকে পর্ থারলাচনা সর্ায় প্রর্াগদান এবং কার্ থর্ববেণী পর্ থারলাচনা;
 প্রকে বাস্তবায়রনে সংরগ সংর্িষ্ট সকল অংর্েদাে (stakeholders)-প্রদে (প্রর্র্ন: পর্েকেনা কর্র্েন,
অর্ থননর্িক সম্পকথ র্বর্াগ, অর্ থ র্বর্াগ, প্রকণ্প বাস্তবায়নকােী সংস্থা এবং উরযাগী র্ন্ত্রণালয়) সংরগ পর্ থারলাচনা
এবং র্ি র্বর্নর্য়;
 সংর্িষ্ট প্রকে সংক্রান্ত এসর্পইর্স, র্িয়ার্েং কর্র্টি এবং প্রকে বাস্তবায়নকালীন কর্র্টি (র্পইর্স) ইিোর্দ
গুরূত্বপূণ থ কর্র্টি কর্তক
থ আরয়ার্িি প্রকে পর্ থারলাচনা সর্ায় অংেগ্রহণ;
 সংর্িষ্ট প্রকরেে র্ির্পর্প/টির্পর্প পর্ থারলাচনা।;
 আেএর্ির্প পর্ থারলাচনা; এবং
 প্রাপ্ত িরেে র্র্র্িরি সংর্িষ্ট কর্থকিথারদে সারর্ আরলাচনা।

বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে আওিাভক্ত র্নধ থার্েি সর্াপ্ত প্রকরেে বাস্তবায়ন:
প্রর্ি অর্ থবছরে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে আওিায় র্বর্র্ন্ন প্রর্য়ারদ র্বর্নরয়াগ, কার্েগেী সহায়িা প্রকে সমূহ গ্রহণ কো হরয়
র্ারক। এে র্রে অর্ধকাংেই চলর্ি প্রকে এবং প্রবে র্কছু প্রকে নতুন প্রকে র্হসারব অন্তথভক্ত কো হয়। এছাড়াও প্রর্ি
অর্ থবছরে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে অন্তথভক্ত র্কছু প্রকে সর্াপ্ত হয়। র্নরম্নে র্চরেে র্ােরর্ গি পাঁচ অর্ থবছরেে র্নধ থার্েি
সর্াপ্ত প্রকরেে বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাে কো হরলা:
পার্শ্থবিী র্চে ১ এ গি ২০০৮-০৯ হরি ২০১২১৩ অর্ থবছে পর্ থন্ত র্নধ থার্েি প্রকরেে সর্ার্প্তে
হারেে একটি র্চে তুরল ধো হরয়রছ। র্নধ থার্েি
প্রকরেে সর্ার্প্তে হাে ২০০৮-০৯ হরি ক্রর্াগি
উর্ধ্থমূখী হরলও ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ
বছরে ক্রর্াগির্ারব র্নম্নমূখী। িরব গি পাঁচ
অর্ থবছরেে র্নধ থার্েি প্রকরেে সর্ার্প্তে হাে ৭০
েিাংরেে প্রবেী েরয়রছ।

র্চে ১: সর্ার্প্তে িন্য র্নধ থার্েি প্রকরেে বাস্তবায়রনে হাে

২০১১-১২ অর্ থবছরেে সর্াপ্ত প্র ার্ষি প্রকেসমূহ:
২০১1-১২ অর্ থবছরেে সংরোর্ধি বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচী প্রি ৫৪টি র্ন্ত্রণালয়/র্বর্ারগে আওিায় প্রর্াট ১৩৪০টি উন্নয়ন
প্রকে গ্রহণ কো হরয়র্ছল। প্রেনীর্বন্যাস অনুর্ায়ী এগুরলাে র্রে ১০৮৭ টি র্বর্নরয়াগ প্রকে, ১৮২ টি কার্েগেী সহায়িা
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প্রকে এবং ৬২টি িাপানী ঋণ র্ওকুফ সহায়িা িহর্বল প্রকে ও ৯টি উন্নয়ন সহায়িা খাি । এর্ির্পভক্ত ১৩৪০টি প্রকরেে
র্রে ২০১১-১২ অর্ থবছরে ৩৭টি র্ন্ত্রণালয়/র্বর্ারগে আওিায় প্রর্াট ১৯৭টি প্রকে সর্াপ্ত হরয়রছ। এে র্রে ১৩৮টি
র্বর্নরয়াগ প্রকে (লেের্াো ২৩১টি), ৫৬টি কার্েগেী সহায়িা প্রকে (লেের্াো ৪৩টি) এবং ৫টি িাপানী ঋণ র্ওকুফ
সহায়িা িহর্বল প্রকে (লেের্াো ১১টি)।

বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে খাির্র্র্িক সর্াপ্ত প্রকরেে অগ্রগর্ি:
সেকারেে উন্নয়ন পর্েকেনা এবং লেেসমূহ বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে অন্তথভক্ত ১৭টি খারিে আওিায় সেকারেে র্বর্র্ন্ন
র্ন্ত্রণালয়/র্বর্ারগে র্ােরর্ গৃহীি উন্নয়ন প্রকরেে র্ােরর্ বাস্তবার্য়ি হরয় র্ারক। প্রর্ি অর্ থবছরে র্বর্র্ন্ন প্রর্য়ারদ এ সকল
প্রকে সর্াপ্ত হয়। এ বছে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে অন্তথভক্ত ১৭টি খারিে আওিায় প্রায় ৩৭টি র্ন্ত্রণালয়/র্বর্াগ-এে অধীরন
১৯৭টি প্রকে/কর্থসূচী সর্াপ্ত হয়। ২০১১-১২ অর্ থবছরেে সর্াপ্ত প্রকেসমূহ উক্ত অর্ থবছরেে প্রর্াট এর্ির্প প্রকরেে প্রায়
১৫%। িন্মরে প্রর্ৌি পর্েকেনা, পার্ন সেবোহ ও গৃহায়ন প্রসক্টরেে সর্াপ্ত প্রকে প্রর্াট এর্ির্প প্রকরেে েিকো প্রায় ২.৩১
র্াগ, কৃর্ষ প্রসক্টরেে সর্াপ্ত প্রকে প্রর্াট এর্ির্প প্রকরেে েিকো প্রায় ২.১৬ র্াগ।

র্চে ২: সর্ার্প্তে িন্য র্নধ থার্েি প্রকরেে বাস্তবায়রনে হাে (এর্ির্প প্রসক্টে অনুর্ায়ী)
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সর্াপ্ত প্রকেসমূরহে আর্র্ থক ও বাস্তব অগ্রগর্ি
গি ২০১১-১২ অর্ থবছরে ১৬টি প্রসক্টরে সর্াপ্ত প্রকেগুরলাে আর্র্ থক ও বাস্তব অগ্রগর্িে হারেে একটি র্চে র্নরর্াক্ত ছক ১ এ
উপস্থার্পি হরলা:

ছক: ১
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।

এর্ির্প প্রসক্টে
কৃর্ষ
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রর্িষ্ঠান
পার্ন সম্পদ
র্েে
র্বদ্যেৎ
তিল, গ্যাস ও প্রাকৃর্িক সম্পদ
পর্েবহণ
প্রর্াগারর্াগ
প্রর্ৌি পর্েকেনা, পার্ন সেবোহ ও গৃহায়ণ
র্েো ও ধর্থ
ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি
স্বাস্থে,পুর্ষ্ট,িনসংখ্যা ও পর্েবােকল্যাণ
গণসংরর্াগ
সর্ািকল্যাণ,র্র্হলা র্বষয়ক ও যুব উন্নয়ন
িনপ্রোসন
র্বজ্ঞান,িে ও প্রর্াগারর্াগ প্রযুর্ক্ত

আর্র্ থক অগ্রগর্ি
৯৬
৯৬
৮৮
৯৬
১০০
১০৩
৮৪
৯৬
৯৫
৯৭
৯৪
৮৮
৯১
৯১
৭৪
৯২

বাস্তব অগ্রগর্ি
৮৭
৯৬
১৩৮
৯৫
৯৭
৮৯
৭৬
৭৬
৯০
৯২
৮২
৮৫
৮৭
৯০
৭১
৮৪

সার্ব থকর্ারব সর্াপ্ত প্রকরেে বাস্তব অগ্রগর্ি সরন্তাষিনক হরলও (প্রকে লের্াোে ৯০ েিাংে) আর্র্ থক অগ্রগর্িে র্চে একটু র্র্ন্ন।
কৃর্ষ, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রর্িষ্ঠান, র্বদ্যেৎ, প্রর্ৌি পর্েকেনা, পার্ন সেবোহ ও গৃহায়ণ, প্রর্াগারর্াগ, গণসংরর্াগ, সর্ািকল্যাণ, র্র্হলা
র্বষয়ক ও যুব উন্নয়ন, র্বজ্ঞান, িে ও প্রর্াগারর্াগ প্রযুর্ক্ত, র্েে, তিল,গ্যাস ও প্রাকৃর্িক সম্পদ, প্রর্াগারর্াগ, র্েো ও ধর্থ, ক্রীড়া ও
সংস্কৃর্ি, খারি আর্র্ থক অগ্রগর্ি সরন্তাষিনক (এর্ির্প বোরেে ৯০% প্রর্রক ১০০% বাস্তবায়ন) হরলও পর্েবহণ, িনপ্রোসন, স্বাস্থে,
পুর্ষ্ট, পার্নসম্পদ, িনসংখ্যা ও পর্েবােকল্যাণ এবং পার্ন সম্পদ খারিে আর্র্ থক অগ্রগর্ি।

প্রকে বাস্তবায়রন সর্স্যা ও সুপাের্েসমূহ:
সর্স্যা
সুপার্েে
কৃর্ষ (ফসল, খায, বন, র্ৎস্য, প্রার্ণসম্পদ. প্রসচ) প্রসক্টে:
1. অব্যয়িত অর্ থ সরকারী ককাষাগারর জমা প্রদান না করা।
1. উন্নিন প্রকরের কমিাদ কেরষ অব্যয়িত অর্ থ সরকারী
2. সোসর্ে র্বপনন ব্যবস্থা ের্ক্তোলী না হওয়ারি
ককাষাগারর জমা কদিার য়বয়ি-য়বিান ররিরে। য়কন্তু প্রকে
র্েস্বত্বরর্াগীরদে র্ােরর্ পন্য বািােিাি কেরি হরয়রছ।
কমিাদ কেরষ র্ন্ত্রপায়ত ক্রি করা এবং কভৌত কাজ (কার
এেফরল ফসরলে ন্যায্য মূল্য হরি কৃষকগণ বর্ঞ্চি হরয়রছ।
পায়কং) সম্পাদরনর জন্য য়বএফয়ডয়স’র একাউরে োকা
3. খাযগুদারর্ে র্নর্থাণকাি প্রকান প্রকান স্থারন সরন্তাষিনক
িরর রাখা আয়র্ থক য়বয়ি-য়বিারনর সম্পূর্ থ পয়রপন্থী।
হয়র্ন।
য়বএফয়ডয়স কর্তথক এর পূর্ থ ব্যাখ্যা প্রদান এবং এ িররর্র
4. ন ন প্রকে পর্েচালক এবং প্রকরে র্নরয়ার্িি িনবল
য়বষি ভয়বষ্যরত পয়রহার কররত হরব। মৎস্য ও
অন্যে বদলী প্রকে কািরক প্রায়ে: বাধাগ্রস্ত করে।
প্রায়র্সম্পদ মন্ত্রর্ােি কর্তথক এ য়বষরির পূর্ থ তদন্ত হওিা
5. পর্ থাপ্ত জনবরের আভাব।
প্ররিাজন।
6. অরর্ থে অর্ারব প্রকে সর্াপ্ত হওয়াে পে কার্ থক্রর্ অব্যাহি 2. কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তে এবং কৃর্ষ সম্প্রসােণ অর্ধদপ্তে
োখা র্ায় না, ফরল প্রকরেে অিথনও ধরে োখা সম্ভবপে হয়
এে কার্ থক্রর্ আরো প্রিােদাে কেরি হরব।
না।
3. প্রস সর্স্ত গুদারর্ে ছাদ এখরনা টিরনে সর্িািীয়,
7. কেকয়নকযাে ওরিবরবজড প্রকরে য়সরেম এনায়েে না র্াকা
প্রসরেরে টিরনে পর্েবরিথ আের্সর্স ঢালাই র্দরয় ছাদ
8. প্লাবন ভূর্র্রি র্াছ চারষে প্রেরে র্ানসম্মি প্রপানাে অর্াব।
প্রদয়া প্রর্রি পারে।

v
সর্স্যা

পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রর্িষ্ঠান প্রসক্টে:
1. দািা সংস্থা কর্তথক সোসর্ে প্রকে বাস্তবায়ন কো হয়। মূলি:
দািা সংস্থাে র্নব থার্চি প্রকে ব্যবস্থাপক (প্রকার্েয়ান) এে
এরদরেে কারিে অর্র্জ্ঞিা না র্াকায় প্রকরেে র্বর্র্ন্ন
পর্ থারয়ে বাস্তবায়ন প্রর্ক্রয়ারক ব্যাহি করেরছ র্রর্থ
হ ।
2. লাগসই ব্যবস্থাপনাে অনুপর্স্থর্ি ও প্রর্ৌগর্লক প্রর্িকূলিাে
কােরণ উৎপার্দি পরন্যে প্রিোর্েি ন্যায্য মূল্য না পাওয়া।
3. চে এলাকাে সকল র্েোর্ীরক প্রার্র্র্ক র্েো প্রদারনে
প্রকান সেকােী প্রবসেকােী ব্যবস্থাে অর্াব।
4. তুলনামূলক র্বচারে প্রকে ব্যবস্থাপনা খারি ব্যয় অনুপার্িক
হারে প্রবেী।
5. প্রকরেে র্বর্র্ন্ন কার্ থক্রর্/র্নর্র্থিব্য/র্ন্ত্রপার্ি র্বরেষ করে
োস্তা, স্কুলর্বন, কর্র্উর্নটি প্রসন্টাে, গর্ীেনলকূপ, অগর্ীে
নলকূপ এবং কৃর্ষ র্ন্ত্রপার্ি ইিোর্দ প্রর্ সকল সর্র্র্িরক
প্রদয়া হরয়রছ এ সকল েেণারবেরণ র্ানর্সকিাে
সর্র্র্িগুরলাে র্ানর্ষকিাে অর্াব এবং গারফলার্ি
পর্েলর্েি হরয়রছ।

সুপার্েে
4. প্রকরের কার্ থক্রম সায়ব থকভারব সফে করার জন্য ঘনঘন
প্রকে পয়রচােক পয়রবতথন পয়রহার কররত হরব। প্রকে
পয়রচােকরদর ঘনঘন পয়রবতথরন প্রকে বাস্তবািরনর
য়বয়ভন্ন পর্ থারি য়সদ্ধান্ত গ্রহরর্ দীঘ থ সমরির প্ররিাজন
হরিরে।
5. প্রকরের কার্ থক্রম সুচারুরূরপ সম্পাদরনর জন্য প্রকরের
অনুরমায়দত জনবরের সংস্থান অনুর্ািী জনবে য়নরিাগ
(কপ্রষরর্ এবং সরাসয়র) করা প্ররিাজন।
6. প্রকে সর্াপ্ত হওয়াে পে প্রকরেে অিথন ধরে োখাে িন্য
প্ররয়ািনীয় অর্ থ বোে ও ইন্সটিটিউেনাল সারপাট থ
র্নর্িি কো প্ররয়ািন।
7. কেকয়নকযাে ওরিবরবজড প্রকরের আওতাি বাস্তবায়িত
কার্ থক্রম পরবতীরত পয়রচােনার জন্য একজন য়সরেম
এনায়েরের প্ররিাজন। কেকয়নকযাে ওরিবরবজড প্রকের
কেরে রাজস্ব বারজরের আওতাি একজন য়সরেম
এনায়েষ্ট য়নরিারগর য়বষরি সংয়িষ্ট সংস্থা প্ররিাজনীি
উরযাগ য়নরত পারর।
8. বৃহৎপর্েসরে প্রদেব্যাপী সর্াির্র্র্িক র্ৎস্য চাষ
কার্ থক্রর্
সম্প্রসােরণে লরেে নতুন প্রকে করে
িারি র্ানসম্মি প্রপানাে সেবোহ র্নর্িি কেরি হরব।
9. কৃর্ের্ প্রিনন এে পাোপার্ে প্রাকৃর্িক প্রিনরনে িন্য
র্বএলআেআই এে সাহায্য প্রনয়া প্রর্রি পারে।
1. প্রকে বাস্তবায়রন দািা সংস্থা র্র্নটর্েং এে দার্য়ত্ব
পালন কেরি পারে র্কন্তু প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্থানীয়
কর্তথপরেে র্ােরর্ হওয়া বাস্তব সম্মি।
2. প্রর্ সকল পর্েবাে অর্ থননর্িক, সার্ার্িক ও স্বাস্থেগি
উন্নর্িে ধাোয় সরন্তাষিনক পর্ থারয় অবস্থান কেরছ না ঐ
সকল পর্েবােরক পেবিী প্রকরেে আওিায় সহায়িা
প্রদয়া প্রর্রি পারে।
3. চরেে র্েশুরদে অব্যাহি র্েো ব্যবস্থা গরড় প্রিালাে
প্রেরে সেকােী প্রবসেকােী উরযাগ গ্রহণ বইবই িরুেী।
4. প্রকেব্যবস্থাপনায় র্বরেষ করে তবরদর্েক সহায়িা
(র্িএফআইর্ি) অংরে আরো দেিা ও িবাবর্দর্হিা
সৃর্ষ্টে র্ােরর্ ব্যয় প্রর্ৌর্ক্তক পর্ থারয় কর্র্রয় এরন
সুর্বধারর্াগীরদে সোসর্ে আর্র্ থক সহায়িা আরো বৃর্দ্ধ
কো প্রর্রি পারে।
5. প্রর্ সকল অরে অনুরর্ার্দি বোরেে প্রচরয় প্রবর্ে ব্যয়
কো হরয়রছ এগুরলা র্ন্ত্রণালয় খর্িরয় প্রদখরি পারে।

পার্ন সম্পদ
1. অনুরর্ার্দি র্ির্পর্প অনুসারে সম্পূণ থ কাি সর্াপ্ত না করে
1. অনুরর্ার্দি র্ির্পর্প অনুসারে সম্পূণ থ কাি সর্াপ্ত হ ।
গরবষণাধর্ী প্রকেটি প্রেষ কোে কােন সম্পরকথ
2. নদী পুন:খনন সংক্রান্ত প্রকরেে প্রেরে র্ির্পর্প-প্রি উরল্লর্খি
র্ন্ত্রণালয়/ সংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান কেরব।
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3.
4.

5.
6.

সর্স্যা
এলাকার্র্র্িক বাস্তব কারিে পর্ের্াণ ও বোে সংস্থারনে
সারর্ র্াঠ পর্ থারয় প্রাপ্ত িরেে র্রে অসের্ি আরছ।
প্রসচ অবকাঠারর্াগি র্নর্থাণকারিে প্রেরে প্রকারনা প্রকারনা
সর্য় র্িিাইনগি ত্রুটি লেে কো প্রগরছ।
প্রর্ৌি কারিে প্রাক্কর্লি ব্যয় অনুরর্ার্দি র্ির্পর্প দে
অরপো বৃর্দ্ধ পাওয়াসহ নকো পর্েবিথনির্নি কােরণ
প্রকারনা প্রকারনা প্রকে সংরোধন কেরি হয় এবং বাস্তবায়ন
কাল র্বলর্িি হয়।
কর্থপর্েকেনা অনুর্ায়ী প্রকারনা প্রকারনা প্রকরে বোে পাওয়া
র্ায়র্ন।
অর্ থ প্রার্প্ত, অর্ থ ব্যয় ও সর্ীো প্রকেটিে কার্ থ পর্ের্ধে
ব্যাপকিা র্বরবচনায় মূল অনুরর্ার্দি সর্য় প্রর্রক অর্ির্েক্ত
সর্য় প্রলরগরছ র্া মূলি পোর্েথক র্নরয়াগ ও কর্থপর্ের্ধ র্নণ থয়,
প্রকে অনুরর্াদরনে সর্য়, সম্ভাব্য ঝর্ুঁ ক (Probable Risk)
র্নধ থােণপূব থক বাস্তবায়ন সর্য়কাল র্নধ থােণ ও বাস্তবায়রনে সর্য়
সংর্িষ্ট প্রকে পর্েচালক ও সংস্থাে গার্ফলর্িে বর্হিঃপ্রকাে
রটরছ।

2.
3.
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7.

সুপার্েে
খাল ও নদী পুন:খনন সংক্রান্ত প্রকে গ্রহনকারল
র্ির্পর্প’ে বোে সংস্হান ও র্বর্ািন কোে সর্য় র্াঠ
পর্ থারয় প্রাপ্ত িরেে সংরগ সের্ি প্রেরখ কেরি হরব।
র্নর্র্থি প্রসচ অবকাঠারর্া প্রর্োর্রিে র্দরক দৃর্ষ্ট র্দরি
হরব এবং পেবিী প্রি এসংক্রান্ত প্রকে প্রনয়াে সর্য়
র্িিাইনগি ত্রুটিে র্বষয়টিে র্দক নিে র্দরি হরব।
চোরনল/খারলে পারর্শ্থ খননকৃি িার্ম্পং র্াটি র্ারি বৃর্ষ্টে
পার্নে সারর্ পুনোয় খারল পুনিঃর্োট না হয়, প্রস
ব্যাপারে প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরি হরব।
কর্থপর্েকেনা অনুর্ায়ী প্রকরেে অনুকূরল বোে পাওয়াে
সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়
প্ররয়ািনীয়
হ ।
র্বর্নরয়াগ প্রকে বাস্তবায়রনে র্ােরর্ কারিে সুরর্াগ সৃর্ষ্ট,
আয়বধ থরনে সারর্ দার্েদ্র র্বরর্াচন এবং নােীে ের্িায়ন টরব
বরল প্রকরেে বাস্তবায়রনািে প্রর্ারব উরল্লখ েরয়রছ। উর্ল্লর্খি
কারিে সুরর্াগ সৃর্ষ্টে সংখ্যাে র্র্র্িে র্বস্তার্েি এবং দার্েদ্র
র্বরর্াচন ও নােীে ের্িায়রনে র্বষয়টি র্বেদর্ারব উরল্লখ
প্রনই। র্বর্নরয়াগ প্রকে দর্লরল উর্ল্লর্খি র্বষয়সহ সংর্িষ্ট সকল
র্বষয় উরল্লখ র্াকরি হরব।
র্বপুল পর্ের্াণ অব্যবহৃি র্সর্স ব্লকসমূরহে র্নর্থারণে
র্ােরর্ সেকােী অরর্ থে অপচরয়ে র্বষয় োর্স্তমূলক
ব্যবস্থা গ্রহণ কেরি হরব।

র্েে
1.
1. প্রকরেে আওিায় ক্রয়কৃি র্ন্ত্রপার্ি, প্রর্াটের্ান, আসবাবপে
এবং কর্ম্পউটােসহ অন্যান্য র্ন্ত্রপার্ি র্র্ার্র্
েেণারবেরণে অর্ারব অরনক প্রেরে অরকরিা হরয় পরেরছ।
2.
2.

এখারি প্রনয়া র্বর্র্ন্ন প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি
র্ন্ত্রপার্ি, প্রর্াটের্ান, আসবাবপে এবং কর্ম্পউটােসহ
ব্যবহাে অনুপরর্াগী সার্গ্রীগুরলাে িন্য র্নলারর্ে র্ােরর্
র্বক্ররয়ে ব্যবস্থা প্রনয়া প্ররয়ািন।

হ
।
3. প্রর্েেণ প্রকন্দ্র র্নর্থাণ সংক্রান্ত প্রকরেে র্নর্থাণকারিে র্ান 3. নাোয়নগঞ্জ র্েে নগেীরি স্থার্পি সড়ক বার্িগুরলারি
র্ানসম্মি হয়র্ন।
র্বদ্যেৎ সংরর্ারগে িন্য র্বর্সরকে প্ররয়ািনীয় পদরেপ
গ্রহণ কেরি হরব।
4. Intellectual Property Rights (IP) এে ব্যাপারে
প্রর্ের্েি িনবরলে অর্াব, িনসরচিনিা বৃর্দ্ধে প্রেরেে 4. র্বর্র্ন্ন প্রদেীয় ও আ িথার্িক পোর্েথকগণ প্রর্ সর্স্ত
পোর্েথ/সুপার্েে
প্রদান
করেরছন
প্রসগুরলা
ির্গর্ি এবং প্রিকরহাল্ডােরদে সারর্ সর্ন্বরয়ে অর্াব প্রকে
থারলাচনাপূব
থক
পর্
বাস্তবায়রনে র্বষরয় র্বএসটিআই ও
বাস্তবায়রন মূল বাঁধা।
র্েে র্ন্ত্রণালয় কার্ থকেী পদরেপ গ্রহণ কেরব।
5. িনবরলে স্বেিায় প্রেের্ র্েরেে সার্গ্রীক সম্প্রসােণ
5. সেকােী পর্িি/খাস ির্র্রি প্রেের্ চারষে প্ররয়ািনীয়
কার্ থক্রর্ র্াোত্বকর্ারব র্বর্িি হরে।
ব্যবস্থা গ্রহরণে র্ােরর্ দার্েদ্র দূেীকেণ এবং
কর্থসংস্থারনে সুরর্াগ সৃর্ষ্ট কো প্রর্রি পারে ।

vii
সর্স্যা

সুপার্েে

র্বদ্যেৎ
1. কারিে পর্ের্ধ পর্েবিথন, প্রকরেে ব্যয় বৃর্দ্ধ, বাস্তবায়ন কাল 1. কার্ থপর্ের্ধ পর্েবিথরনে কােরণ প্রর্য়াদ বৃর্দ্ধসহ প্রকে
সংরোধন পর্েহাে কোে লরেে র্র্বষ্যরি প্রকে
বৃর্দ্ধ প্রভৃর্ি কােরণ বাে বাে র্ির্পর্প/টির্পর্প সংরোধন
প্রণয়রনে পূরব থ প্রকরেে র্িিাইন, র্বর্র্ন্ন কাি ও এে
কেরি হরয়রছ।
প্রের্ের্ফরকেন, পর্ের্াণ ইিোর্দ সঠিকর্ারব র্নরুপণ
2. ন ন প্রকে পর্েচালক বদলী কো হরয়রছ।
কো সর্ীচীন হরব।
3. দেপে ও ক্রয় প্রর্ক্রয়ায় র্বলি/িটিলিাে কােরণ প্রকরেে
2.
বাস্তবায়ন কার্ থক্রর্ ব্যাহি হরয়রছ।
4.
হ
।
5.
হ
হ
।
হ ।
3. প্রকরেে বার্ষ থক ক্রয় পর্েকেনা, দেপে প্রর্ক্রয়াকেণ
6. হ
পর্েকেনা, বাস্তবায়ন ম্যার্িক্স প্রভৃর্ি সঠিকর্ারব প্রণয়ন
হ ।
এবং িা র্র্ার্র্র্ারব অনুসেণ কেরি হরব।
7.
।
4.
।
5.
হ
হ
হ
হ
।
6. হ
হ
হ

।

7.
।
তিল, গ্যাস ও প্রাকৃর্িক সম্পদ

1. প্রকরেে অর্ থ সর্য়র্ি ছাড় না হওয়ায় প্রকরেে র্বর্র্ন্ন খেচ
প্রর্টারি অসুর্বধা হয়। এে ফরল র্বর্র্ন্ন সর্রয়
প্রির্িটিএন্ডর্িএসএল-র্নিস্ব িহর্বল হরি ব্রীি ফাইন্যার্ন্সং
এে র্ােরর্ প্রকরেে খেচ র্নব থাহ কেরি হরয়রছ।
2. একরনক কর্তথক অনুরর্াদন লারর্ে পে প্রকরেে প্রোসর্নক
অনুরর্াদন প্রপরি র্বলি রটরছ। এে ফরল প্রকরেে কাি শুরূ
কেরিই ৪ (চাে) র্াস র্বলি হয়।
3. প্রকরেে আওিায় স্থার্পি গ্যাস র্িসর্ির্বউেন প্রনটওয়ারকথে
অপারেেন ও েেণারবেণ ছাড়াও গ্যাস র্বপণন কার্ থক্রর্
দে িনবল দ্বাো পর্েচালনাে িন্য প্ররয়ািনীয় উরযাগ গ্রহণ
কো প্ররয়ািন।
4. অর্িটসংক্রান্ত আপর্িে সুোহা না হওয়া।
5. এ খারি গৃহীি প্রকরেে ইন্টােনাল ও এক্সটােনাল অর্িট
সম্পন্ন হয় ।

1. জ্বালানী ও খর্নি সম্পদ র্বর্াগ র্র্বষ্যরি প্রকরেে সুষ্ঠু
বাস্তবায়রনে লরেে র্বর্ধ প্রর্ািারবক র্র্াসর্রয়
এর্ির্প/আেএর্ির্পরি বোেকৃি অরর্ থে অবমুর্ক্ত র্নর্িি
কেরব
2. একরনক কর্তথক অনুরর্াদন লারর্ে পে প্রকরেে
প্রোসর্নক অনুরর্াদন র্ারি দ্রুিির্ সর্রয়ে র্রে প্রদান
কো র্ায় প্রস র্বষরয় জ্বালানী ও খর্নি সম্পদ র্বর্াগ
র্র্বষ্যরি উরযাগ গ্রহণ কেরব।
3. প্রকরেে আওিায় স্থার্পি গ্যাস র্ির্ির্বউেন প্রনটওয়াকথ
ও অন্যান্য সুর্বধার্দে অপারেেন ও েেণারবেণ এবং
গ্যাস র্বপণন কার্ থক্রর্ দে িনবল দ্বাো পর্েচালনাে
িন্য
, প্রপরিাবাংলা ও
র্পর্ির্সএল প্ররয়ািনীয় উরযাগ গ্রহণ কেরব;
4. অর্িট প্রর্িরবদরন উত্থার্পি অর্িট আপর্িসমূহ দ্রুি
র্নষ্পর্িে লরেে জ্বালানী ও খর্নি সম্পদ, প্রপরিাবাংলা ও
টির্িটির্ির্সএল প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব।
5. জ্বালানী ও খর্নি সম্পদ র্বর্াগ প্রকরেে ইন্টােন্যাল ও
এক্সটােনাল অর্িটসমূহ সম্পরন্নে িন্য উরযাগী হরয়
প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব।

viii
সর্স্যা

সুপার্েে

পর্েবহণ
1. র্র্ার্র্ সর্ীো ছাড়া প্রকে গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন কো।
1. প্রকে গ্রহণকারল পর্ থাপ্ত সর্ীো ও বাস্তবর্র্র্িক ব্যয়
2. ন ন প্রকে পর্েচালক পর্েবিথন ও পূণ থকালীন প্রকে
প্রাক্কলনপূব থক প্রকে প্রস্তাব প্রণয়ন কেরি হরব।
পর্েচালক না র্াকা।
2. প্রর্িটি প্রকরেে র্বপেীরি একিন পূণ থকালীন প্রকে
3. প্রকের্র্র্িক ক্রয় কার্ থক্রর্/ঠিকাদাে র্নরয়াগ প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন
পর্েচালক র্নরয়াগ কেরি হরব এবং প্রকে সর্াপ্ত না
না করে আর্র্ থক বছের্র্র্িক প্রছাট প্রছাট প্যারকরি ঠিকাদাে
হওয়া পর্ থন্ত র্র্াসম্ভব প্রকে পর্েচালকরক বদলী কো
র্নরয়াগ কোে প্রবনিা
।
র্ারবনা।
4. ভূর্র্ অর্ধগ্রহরণ িটিলিা পর্েলর্েি হয়।
3. প্রকে অনুরর্াদরনে অনর্ধক ৬ র্ারসে র্রে প্রকরেে
5. প্রকে বাস্তবায়নকারল বাস্তবিাে র্নর্েরখ ব্যয় প্রাক্কলন না
র্বপেীরি র্র্াসম্ভব সকল ঠিকাদাে র্নরয়াগ/ক্রয় কার্ থক্রর্
কো হয়র্ন।
সম্পন্ন কেরি হরব।
4. একরনক/সেকারেে সরব থাচ্চ প্রফাোরর্ অনুরর্ার্দি
প্রকরেে প্রেরে ভূর্র্ অর্ধগ্রহণ প্রর্ক্রয়া আেও
যুরগাপরর্াগী ও সেলীকেণ কোে উরযাগ গ্রহণ কো
প্রর্রি পারে।
প্রর্াগারর্াগ
1.
হ
হ ।
2.
হ
হ
1.
হ
।
।
2.
।
হ
3. িে প্রযুর্ক্ত সংক্রান্ত্র প্রকরেে ক্রয়কৃি র্ন্ত্রপার্িে র্র্ার্র্
হ
।
সংেেরণে ব্যবস্থা না র্াকা।
3. প্রর্েেণার্ীরদে আধুর্নক প্রনটওয়াকথ র্র্র্িক প্রর্েেণ
4. দান বা র্বনামূরল্য ির্র্ না পাওয়ায় অরনক প্রেরে গ্রার্ীণ
প্রদারনে র্নর্র্ি এবং প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি
বািাে এলাকায় িাক ে র্নর্থাণ কো সম্ভব হয়র্ন।
সার্থােসহ প্রনটওয়াকথ র্প্রন্টাে চালু কোে িন্য প্ররয়ািনীয়
5.
।
প্রিরর্া সফটওয়োে তিেীকেিিঃ দ্রুি চালু কোে র্বষরয়
6.
।
বাংলারদে িাক র্বর্াগরক প্ররয়ািনীয় পদরেপ গ্রহণ
7.
হ
।
কেরি হরব।
8.
4.
।

হ

।

হ
।

হ
5.
হ ।
6.
-

হ ।

7.
হ
হ
।
8.
হ ।

ix
সর্স্যা
প্রর্ৌি পর্েকেনা, পার্ন সেবোহ ও গৃহায়ণ
1. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তব সম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য়
প্রাক্কলরন অদূেদর্েথিা।
2. ন ন র্সর্িউল অব প্রেটস পর্েবিথরনে ফরল প্রকে ব্যয়
বৃর্দ্ধ ির্া প্রকে বাস্তবায়রন র্বি সৃর্ষ্ট হয়।
3. প্রকে পর্েচালকগণ র্পর্পএ ২০০৬, র্পর্পআে ২০০৮ ও
উন্নয়ন প্রকরেে র্নয়র্নীর্ি অনুসেণ না করে প্রকে
বাস্তবায়ন করে।
4. প্রকে বস্তবায়রন দী থসূেীিা।
5. অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ি না কো।
6. প্রকে বাস্তবায়রন টাইর্ ওর্ােো ।

সুপার্েে
1.

কর্তথক র্র্নটর্েং আরো করঠাের্ারব কেরি
হরব এবং িবাবর্দর্হিা র্নর্িি কেরি হরব।
হরি প্রপ্রর্েি র্েরপাট থ পর্ থারলাচনা প্ররয়ািনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ কো উর্চি।
2. প্রর্ সকল প্রেরে র্সর্িউল অব প্রেটস বৃর্দ্ধ প্রপরয় প্রকে
বাস্তবায়রন র্বি টায় প্রস সকল প্রকরেে প্রেরে র্সর্িউল
প্রেট পর্েবিথন/ সংরোধন সহিীকেণ কো প্রর্রি পারে।
3. র্পর্পএ ২০০৬, র্পর্পআে ২০০৮ ও উন্নয়ন প্রকরেে
র্নয়র্নীর্ি র্ারি অনুসেণ করে এিন্য দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা
গ্রহন কো প্ররয়ািন।
4. র্নর্থাণ সার্গ্রীে মূল্য বৃর্দ্ধে কােরণ প্রকরেে বাস্তবায়ন
প্রর্ন র্বর্িি না হয় প্রস র্দরক বাস্তবায়নকােী সংস্থারক
র্নরর্াগী হরি হরব।
5. প্রকে প্রণয়রনে সর্রয় বাস্তবসম্মির্ারব সর্য় ও ব্যয় র্নধ থােণ
এবং বাস্তবায়ন পর্ থারয় িা অনুসেণ কো প্ররয়ািন।

র্েো ও ধর্থ

1. র্ির্পর্প-প্রি অনুরর্ার্দি র্িিাইরনে ব্যিেয় টারনা।
2. প্রকরেে আওিায় র্নর্থাণ কারি র্বর্র্ন্ন ত্রুটি পর্েলর্েি হয়
এবং র্ির্পর্প অনুর্ায়ী র্কছু র্নর্থাণ কাি সর্াপ্ত কো হয়র্ন।
র্কছু র্নর্থাণ কাি র্ির্পর্প অনুর্ায়ী হয়র্ন। র্নর্থাণ সার্গ্রীে
মূল্য বৃর্দ্ধ।
3.
।
4. প্রকরেে নানার্বধ কািসমূহ অসম্পন্ন প্রেরখ প্রকে সর্াপ্ত
প্র াষণা কো।
5. র্পর্পআে-২০০৮ এে র্বর্ধ-র্বধান অনুসেণ না করে প্রকরেে
ক্রয় প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন কো।
6. র্বর্র্ন্ন র্বর্শ্র্বযালরয়ে টিএ প্রকরেে আওিায় উচ্চ র্েো
গ্রহরণে পে (প্রফরলােীপ প্রাপ্ত) ছােছােীরদে র্নকট হরি প্রদরে
র্ফরে আসাে র্নিয়িা প্রনয়া হয়র্ন।
7. অর্ধকাংে পাঠক মূলিিঃ পর্েকা পাঠ কোে িন্য
লাইরব্রেীরি আরসন।
8. পাঠাগােগুরলারি র্র্হলারদে িন্য প্রির্ন প্রকান সুর্বধািনক
ব্যবস্থা না র্াকায় িাো পাঠাগাে ব্যবহারেে সুরর্াগ হরি
বর্ঞ্চি হয়।
9. প্রকে বাস্তবায়রন সংর্িষ্ট কর্তথপরেে গার্ফলার্ি এবং দ্যব থল
ব্যবস্থাপনাে িন্যই প্রকরেে ব্যয় ও সর্য় অর্িক্রান্ত হরয়রছ।

1. র্ির্পর্প’ে সংস্থানকৃি প্রকে সাহায্য অংে সাধােণি
দািাসংস্থা কর্তথক সোসর্ে ব্যর্য়ি হয় । এ প্রকে সাহায্য
অংরেে ব্যরয়ে র্হসাব সংর্িষ্ট কর্তথপরেও র্নকট
র্র্াসর্রয় প্রপ্রেণ কেরি হরব।
2. র্ন্ত্রণালয় কর্তথক র্র্নটর্েং আরো করঠাের্ারব কেরি
হরব এবং িবাবর্দর্হিা র্নর্িি কেরি হরব।
হরি প্রপ্রর্েি র্েরপাট থ পর্ থারলাচনা প্ররয়ািনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ কো উর্চি।
3.
।
4. র্ির্পর্পে ব্যিেয় টিরয় র্র্ার্র্ কর্তথপরেে অনুরর্াদন
ছাড়া র্িিাইন পর্েবিথন করে অবকাঠারর্া র্নর্থাণ কো
পর্েকেনা শৃঙ্খলাে পর্েপন্থী। এ র্বষরয় সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়
প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব।
5. প্রকরেে আওিায় বোেকৃি সম্পূণ থ অর্ থ ব্যয় কো হরলও
প্রকরেে কাি অসর্াপ্ত প্রেরখই প্রকেটি সর্াপ্ত প্র াষণা
কো আর্র্ থক শৃংখলাে পর্েপন্থী হরয়রছ। এ র্বষরয়
সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয় প্রকে পর্েচালকসহ সংর্িষ্ট
কর্থকিথারদে র্বরুরদ্ধ প্ররয়ািনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
কেরি পারে।
6. প্রদরেে প্রর্ধাপাচাে প্রোরধ প্রকরেে র্াধরর্ উচ্চ র্েোে
িন্য প্ররদয় বৃর্িে েিথাবলী র্হরসরব প্রকাস থ প্রেরষ অর্িিিঃ
০৫ বছে প্রদরেে প্রসবায় র্নরিরক র্নরয়ার্িি োখরব র্রর্থ
র্েোর্ীরদে কাছ প্রর্রক বন্ড গ্রহণ কোই সর্ীচীন হরব।

x
সর্স্যা
ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি
1. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তব সম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য়
প্রাক্কলরন অদূেদর্েথিা।
2. প্রর্ৌগর্লক অবস্থান র্বরবচনা না করে একই ধেরনে
অবকাঠারর্া র্নর্থাণ
3. র্বর্র্ন্ন প্রির্িয়ার্ ও র্েেকলা একারির্ী র্নর্থাণ কারিে ত্রুটি
র্বচ্যের্ি েরয়রছ।
4. প্রিলা র্েেকলা একারির্ীরি পর্ থাপ্ত িনবরলে অর্াব
পর্েলর্েি হরয়রছ।
5. প্রকরেে আওিায় র্বর্র্ন্ন প্রিলায় র্েেকলা একারির্ীরি
সেবোহকৃি এবং স্থার্পি লাইট ও সাউন্ড র্সরির্ এে
র্ন্ত্রপার্িগুরলাে প্রটকর্নকোল র্বরেষজ্ঞ না র্াকায় এগুরলা
ব্যবহাে কো র্ারে না।

স্বাস্থে,পুর্ষ্ট,িনসংখ্যা ও পর্েবােকল্যাণ
1. দািা সংস্থাে অর্ থায়রন প্রকে গৃহীি হরলও সেকাে কর্তথক
প্রকান প্রকে পর্েচালক র্নরয়াগ প্রদান কো হয়র্ন। এরি
প্রকে বাস্তবায়নকারল সেকারেে সোসর্ে কর্তথত্ব ও সুষ্ঠু
সর্ন্বয় র্বর্িি হরয়রছ।
2. প্রর্য়াদ উিীরণ থে পরেও র্র্ার্র্ কর্তথপে কর্তথক প্রর্য়াদ বৃর্দ্ধ
ব্যর্িরেরক প্রকে বাস্তবায়ন কো হরয়রছ।
3. প্রকে সর্ার্প্তে পে সর্চব পর্ থারয় র্ি.ও পে সহ প্রিস্ক
পর্ থারয়ে পুনিঃ পুনিঃ পরেে র্ােরর্ র্পর্সআে প্রপ্রেরণে
অনুরোরধে প্রপ্রর্েরি গি ১০ র্াচ থ, ২০১৪ িার্েরখ অর্ থাৎ ১
বছে ৯ র্াস পে র্পর্সআে পাওয়া প্রগরছ। প্রকে সর্ার্প্তে
প্রায় ২ বছে পরে মূল্যায়ন কো হরল এ ধেরণে মূল্যায়রনে
গুরুত্ব হার্েরয় র্ায়।
4.
Sharing
Soft
ঐ Report
হ ।
,
২৯/০ /২০১১
RTTP
DSPEC

সুপার্েে
১. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তব সম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য়
প্রাক্কলরন ও র্নধ থার্েি ব্যয় ও সর্রয়ে র্রে প্রকরেে
বাস্তবায়ন র্নর্িি কো প্ররয়ািন।
২. প্রর্ৌগর্লক অবস্থারনে কর্া র্বরবচনা করে অবকাঠারর্া
র্নর্থাণ কেরি হরব। র্বরেষ করে প্রির্িয়ার্ র্নর্থারণে
প্রেে র্বষয়টি র্ালর্ারব পর্ থারলাচনা করে র্নরি হরব।
৩. পর্েদর্েথি র্েেকলা একারির্ীগুরলাে র্নর্থাণ কারিে
ত্রুটি/র্বচ্যের্ি সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তথক খর্িরয়
প্রদরখ এগুরলা প্রর্োর্রিে র্বষরয় র্র্ার্ থ ও কার্ থকে
ব্যবস্থা গ্রহণ কো আবশ্যক।
৪. প্ররয়ািনীয়িা ও এিদ্সংক্রান্ত র্বর্ধর্ালা অনুসেণপূব থক
নব-র্নর্র্থি র্েেকলা একারির্ী র্বরন র্বর্র্ন্ন পর্ থারয়ে
িনবল র্নরয়ারগে র্বষয়টি র্বরবচনা কো আবশ্যক।
৫. প্রকরেে আওিায় র্বর্র্ন্ন প্রিলা র্েেকলা একারির্ীরি
সেবোহকৃি এবং স্থার্পি লাইট ও সাউন্ড র্সরির্ এে
র্ন্ত্রপার্িগুরলা পর্েচালনাে র্বষরয় সংর্িষ্ট সংস্থা কর্তথক
প্রিলা প্রোসরনে কর্থচােীরদেরক একটি স্বে সর্রয়ে
প্রর্েেরণে আরয়ািন কেরি পারে।

1. প্রায় ৭১.০০ প্রকাটি টাকাে প্রকরে বাংলারদে সেকারেে পরে
প্রকান প্রকে পর্েচালক র্নরয়াগ না কোে ফরল প্রকেটি
বাস্তবায়রন প্রর্ সকল সর্স্যাে সৃর্ষ্ট হরয়রছ িা সংর্িষ্ট
র্ন্ত্রণালয় কর্তথক র্চর্িি করে আইএর্ই র্বর্াগ, পর্েকেনা
কর্র্েন এবং অর্ থননর্িক সম্পকথ র্বর্াগরক অবর্হি কেরি
হরব।
2. প্রর্য়াদ উিীরণ থে পরেও র্র্ার্র্ কর্তথপে কর্তথক প্রর্য়াদ বৃর্দ্ধ
ব্যর্িরেরক র্কর্ারব প্রকেটি বাস্তবায়ন কো হরয়রছ প্রস র্বষরয়
িদন্তপূব থক সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালরয়ে সুেষ্ট র্িার্ি আইএর্ই
র্বর্াগ ও পর্েকেনা কর্র্েনরক অবর্হি কেরি হরব।
3. প্রকে সর্ার্প্তে ১ বছে ৯ র্াস পে অসম্পূণ থ িে সির্লি এ
ধেরণে র্পর্সআে প্রপ্রেণ প্রকানর্ারবই কাম্য নয়। র্র্বষ্যরি
সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকােী সংস্থারক সর্য়র্ি সর্াপ্ত
প্রকরেে র্র্ার্র্ িে সির্লি র্পর্সআে প্রপ্রেরণ িৎপে হরি
হরব।
4. র্বরবচে প্রকরেে আওিায় সম্পার্দি গরবষণা/সারর্থ
কািসমূরহে প্রর্িরবদন র্নরপাট থ-এে ওরয়বসাইরট প্রকারেে
িন্য ২৯/০৬/২০১১ িার্েরখ এ প্রকরেে RTPP এর
উপর অনুর্ষ্ঠি DSPEC
হ
হ
,
হ ।
।
5. প্রর্র্িকোল ইকুেপরর্ন্ট ক্রয় না কোয় আউটরিাে প্রর্র্িকোল
,
,
প্রসবা প্রদান বাধাগ্রস্থ হরে।
,
হ
হ
হ ।
5. র্ির্পর্প অনুসারে সংস্থাে র্নিস্ব িহর্বরলে অংে ব্যরয়ে
র্বষয়টি দ্রুি র্নের্ি কো প্ররয়ািন।

xi
সর্স্যা
সর্ািকল্যাণ,র্র্হলা র্বষয়ক ও যুব উন্নয়ন
1. কর্িপয় অংরগ অনুরর্ার্দি প্রকরেে সংস্থান অরপো
অর্ির্েক্ত খেচ।
2. ন ন প্রকে পর্েচালক পর্েবিথন।
3. ঢাকা কর্র্উর্নটি হাসপািাল কর্তথক বাস্তবার্য়ি প্রকরেে
প্রেরে র্বনামূরল্য র্চর্কৎসা প্রদারনে প্রকান পূণ থাে নীর্ির্ালা
প্রনই বরল প্রিীয়র্ান হয়।
4. উপকােরর্াগী
IGA র্হরসরব প্রর্সব মুেগী/ছাগল
প্রপরয়রছন এগুরলা বাড়ীরি আনাে করয়কর্দরনে র্রে র্াো
র্াওয়ায়, এসব IGA'ে র্ােরর্ র্ার্সক র্ািাে সর্পর্ের্াণ
অর্ থ আয় কেরি সের্
5. র্েশুরদে র্াইেরয়ি ও অন্যান্য হেরর্ান সংক্রান্ত প্রোগ
সম্পরকথ গরবষণা না খাকায় প্রোগ সম্পরকথ গরবষণা র্কর্ারব
হরব এবং গরবষণাে ফলাফল র্কর্ারব র্র্হলা ও র্েশুরদে
স্বাস্থেরসবায় কারি লাগারনা হরব িা সুেষ্ট হয়র্ন।
6. “সর্ািরসবা অর্ধদপ্তরেে উন্নয়ন, সম্প্রসােণ ও
আধুর্নকায়ন” প্রকরেে
Rain Water
Harvesting Reservior
হ ।
,
হ ।

সুপার্েে
1. প্রকরেে আওিায় কর্িপয় অংরগ প্রাক্কর্লি ব্যয় অরপো
অর্ির্েক্ত খেচ কো হরয়রছ র্া পর্েকেনা শৃংখলাে
পর্েপন্থী। র্র্বষ্যরি র্র্হলা ও র্েশু র্বষয়ক র্ন্ত্রণালয় এ
র্বষরয় সিকথিা অবলিন কেরব।
2. প্রকরেে কার্ থক্রর্ সার্ব থকর্ারব সফল কোে িন্য ন ন
প্রকে পর্েচালক পর্েবিথন পর্েহাে কেরি হরব।
3. র্বনামূরল্য র্চর্কৎসা প্রসবা প্রদারনে িন্য প্রোগী র্নব থাচরনে
র্বষরয় একটি পূণ থাে নীর্ির্ালা অনুসেণ কেরি হরব।
4. র্র্বষ্যরি গৃহীি প্রকেরি র্ারি প্রিোর্েি ফলাফল
পাওয়া র্ায়, প্রসিন্য IGA ক্রয় কোে প্রেরে সংর্িষ্ট
কর্তথপেরক দেিাে পর্েচয় র্দরি হরব। IGA প্রক র্র্র্ি
করে দর্েদ্র র্ানুরষে দার্েদ্র র্বরর্াচরনে পর্টি প্রর্ন
Sustainable হয় অর্ থাৎ প্রকে প্রেষ হরয় প্রগরল দর্েদ্র
র্ানুষগুরলা প্রর্ন আবাে দার্েদ্র সীর্াে নীরচ না র্ায়, প্রস
র্বষয়টি প্রকে কর্তথপেরক র্নর্িি কেরি হরব।
5. হাসপািালটিরি িায়ারবটিস, এরন্ডার্ক্রন ও প্রর্টাবর্লক
প্রোরগে র্চর্কৎসাে পাোপার্ে র্র্হলা ও র্েশুরদে
র্াইেরয়ি ও অন্যান্য হেরর্ান সংক্রান্ত প্রোগ সম্পরকথ
গরবষণা কার্ থক্রর্ পর্েচালনা এবং এে ফলাফল
স্বাস্থেরসবাে কারি লাগারনাে িন্য হাসপািাল
কর্তথপেরক প্ররয়ািনীয় উরযাগ গ্রহণ কেরি হরব।
6.
হ
Rain Water Harvesting
Reservior

হ
হ
হ ।।
িনপ্রোসন
1. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তব সম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য় 1. প্রকে প্রণয়রনে প্রেরে বাস্তব সম্মির্ারব ব্যয় ও সর্য়
প্রাক্কলরন ও র্নধ থার্েি ব্যয় ও সর্রয়ে র্রে প্রকরেে
প্রাক্কলরন অদূেদর্েথিা।
বাস্তবায়ন র্নর্িি কো প্ররয়ািন।
2. ন ন প্রকে পর্েচালক র্নরয়াগ/বদর্ল ।
2. অবসেপ্রাপ্ত সেকােী কর্থচােীরদে হাসপািারল প্রর্র্িকোল
ইকুেপরর্ন্ট ক্রয় করে আউটরিাে প্রর্র্িকোল প্রসবা
বাড়ারনা প্ররয়ািন।
র্বজ্ঞান,িে ও প্রর্াগারর্াগ প্রযুর্ক্ত
1. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি র্ন্ত্রপার্িসমূহ অর্ির্াোয় 1. সংস্থা প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি র্ন্ত্রপার্িসমূরহে সুষ্ঠু
সংরবদনেীল।
এসকল
র্ন্ত্রপার্িে
র্নয়র্র্ির্ারব
ও র্নয়র্র্ি েেণারবেণ র্নর্িি কেরব।
েেণারবেরণে িন্য আর্র্ থক বোে।
2. প্রকল্প প্রণয়নে যেে পরিকল্পো শৃংখলাি যকাে ব্যত্যয় ো
2. প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পো শৃংখলাি ব্যত্যয়।
ঘনে, যে রিষনয় েৃংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এিৃং পরিকল্পো
3. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি র্ন্ত্রপার্ি স্থাপন ও পেীোে
করমশে-যক েনেষ্ট থাকনত্ হনি।
সর্রয় ন ন প্রলািরের্িং-এে কােরণ প্রকে বাস্তবায়ন 3. র্নেবর্েন্ন র্বদ্যেৎ সেবোহ র্নর্িি কোে লরেে দ্রুি ও
সর্রয় কারিে প্রচ্যে র্বি রটরছ।
কার্ থকে উরযাগ গ্রহণ কেরি হরব।
4. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি র্ন্ত্রপার্ি এবং আসবাবপেসমূরহ 4. প্রকরেে আওিায় সংগৃহীি কর্ম্পউটাে/র্ন্ত্রপার্ি এবং

xii
সর্স্যা
সুপার্েে
সনাক্তকেণ র্চি প্রদান কো হয়র্ন।
আসবাবপেসমূরহ সনাক্তকেণ র্চি অনর্ির্বলরি প্রদান
5. প্রকনল্পি েমারিি পি গারি েিকারি পরিিহে পুনল জমা ো
কো আবশ্যক।
যেয়া।
5. প্রকনল্পিআওত্ায়
েৃংগৃহীত্
গারিেিকারি
পরিিহেপুনলজমারেনত্হনিঅথিানেটিব্যিহানিি জন্য
জেপ্রশােে মন্ত্রণালনয়ি অনুনমােনেি জন্য দ্রুত্ ব্যিস্থা
গ্রহণ কিনত্ হনি।
ের্ ও কর্থসংস্থান
1. কার্েগেী প্রর্েেণ প্রকরন্দ্রে প্রর্েেণার্ীরদে উপর্স্থর্িে হাে 1. কার্েগেী প্রর্েেণ প্রকরন্দ্রে প্রর্েেণার্ীরদে র্ািা,
কর্ র্াকা।
আর্র্ থক প্ররণাদনা, কর্থসংস্থারনে সুরর্াগ বৃর্দ্ধে পর্েরবে
2. র্নধ থার্েি ছরক প্ররয়ািনীয় িোবলী ও র্পর্সআে
সৃর্ষ্টে র্ােরর্ অনুপ্রার্ণি কো প্রগরল উপর্স্থর্িে
র্র্ার্র্র্ারব উপস্থাপন কো হয়র্ন।
লেের্াো অিথন কো সম্ভব।
3. আইএলও কর্তথক প্রকে বাস্তবার্য়ি হরয়রছ র্বধায় অর্িট 2. র্র্বষ্যরি এ ধেরনে প্রকে বাস্তবায়ন পেবিী সর্রয়
(FAPAD কর্তথক) কো হয়র্ন র্রর্থ র্পর্সআে এ উরল্লখ
র্নয়র্ানুর্ায়ী র্নধ থার্েি ছরক প্ররয়ািনীয় িোবলী ও
কো হরয়রছ।
র্পর্সআে র্র্ার্র্র্ারব উপস্থাপরনে িন্য সংর্িষ্ট
4. স্বাবলিী কর্ীরদে সঠিক িে না র্াকা।
র্ন্ত্রণালয়রক আেও িৎপে হরি হরব।
5. প্রর্েেণপ্রার্প্তে পে কর্থসংস্থারনে ব্যবস্থাপনাে অর্াব 3. র্র্বষ্যরি এ িািীয় প্রকরেে িন্য অর্িট কোে সুরর্াগ
েরয়রছ।
োখা প্রর্রি পারে।
6. দে প্রর্েেণার্ীরদে প্রর্েেণ কার্ থক্রর্ প্রেরষ ঋরণে ব্যবস্থা 4. প্রর্েেণ কার্ থক্ররর্ে কার্ থকর্েিা বৃর্দ্ধে লরেে প্রর্েেণ
না র্াকা ।
প্রকন্দ্র হরি প্রর্েেণার্ীরদে িন্য িবরপ্লসরর্ন্ট ও িব
প্রফয়ারেে র্রিা অনুষ্ঠান আরয়ািন কো এবং সঠিক
িাটা/িে সংগ্ররহে ব্যবস্থা কো।

উপসংহাে:
গি ২০১১-১২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীরি গৃহীি প্রর্াট প্রকে সংখ্যাে (১৩৪০ টি প্রকে) েিকো প্রায় ১৫ র্াগ অর্িথি
হরয়রছ সর্াপ্ত প্রকরেে র্ােরর্। অিএব, এসকল সর্াপ্ত প্রকরেে র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন এবং উরেশ্য অিথরনে উপে সর্গ্র বার্ষ থক
উন্নয়ন কর্থসূচী ির্া সেকাে কর্তথক গৃহীি সকল উন্নয়ন কর্থকারন্ডে সাফল্য র্নর্থে কেরছ। এছাড়াও সর্াপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন
প্রর্িরবদরনে পর্েরপ্রর্েরি র্র্বষ্যরি গৃহীিব্য সর্র্ারনে এবং সর্পর্ থারয়ে প্রকে প্রণয়নকালীন সর্রয় গুরুত্বপূণ থ িে সেবোহ কেরি
পােরব। সরব থাপর্ে, সর্াপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রর্িরবদন এই সােসংরেটি এর্ির্প প্রসক্টে অনুর্ায়ী হওয়ায় বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূচীে একটি
সার্র্ষ্টক র্চে পাওয়া র্ারব।

