পপঅয না াওয়ায কাযণণ ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রপতণফদণনয পযফণতে
প্রকণেয ফাস্তফায়ন ায-ংণে
(মাপ্ত: জুন,২০১৪)

১।

প্রকণেয নাভ

:

ল্লী কপফ জীভ উপিন ংগ্রারা পনভোণ, পপযদপুয (২য়
ংণাপধত)।

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

ফাংরাণদ জাতীয় জাদুঘয

৩।

উণযাগী ভন্ত্রণারয়

:

ংস্কৃপত পফলয়ক ভন্ত্রণারয়

৪।

প্রাক্কপরত ব্যয়

:

মভাট

টাকা

পএ

৪.১ ভর নুণভাপদত

:

৭৪৪.৪৩

৭৪৪.৪৩

-

৪.২ ফ েণল ংণাপধত নুণভাপদত

:

১২৬৩.০৯

১২৬৩.০৯

-

ফাস্তফায়ন কার

:

অযম্ভ

ভাপপ্ত

৫.১ ভর নুণভাপদত

:

জুরাআ ২০০৬

জুন ২০০৮

৫.২ ফ েণল ংণাপধত নুণভাপদত (প্রণমাজয মেণে)

:

জুরাআ ২০০৬

জুন ২০১৩

৫.৩ ব্যয় বৃপি ব্যপতণযণক মভয়াদ বৃপি (১ভ ফায)

:

জুরাআ ২০০৬

জুন ২০১২

৫.৪ ব্যয় বৃপি ব্যপতণযণক মভয়াদ বৃপি (২য় ফায)

:

জুরাআ ২০০৬

জুন ২০১৪

৬।

প্রকে এরাকা

:

৭।

উণিশ্যঃপ্রকণেয প্রধান উণদশ্য ণরাঃ

৫।

৮।

অপিকাপুয, পপযদপুয দয, পপযদপুয।

ক)

ল্লীকপফ জীভ উিীণনয ভল্যফান াপতযকভে স্মযণীয় কণয যাখায জন্য জাদুঘয স্থান;

খ)

ছাে-ছােী এফং গণফলকণদয াণথ তাঁয াপতযকণভেয পযচয়;

গ)

১টি রাআণেপয ও ১টি গণফলণা মকন্দ্র স্থান।

প্রকণেয নুণভাদন ম োয়ঃ অণরাচয প্রকেটি ৭৪৪.৩০ রে টাকা ব্যণয় জুরাআ ২০০৬ ণত জুন ২০০৮ মভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয
জন্য গত ১১.১০.২০০৬ তাপযণখ মথামথ কর্তেে কর্তেক নুণভাপদত য়। যফতীণত প্রকে ব্যয় বৃপি কণয মভাট ব্যয়
১১২৫.১৭ রে টাকা পনধ োযণ কণয জুরাআ ২০০৬ ণত জুন ২০১১ মভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণেয গত ২১.১০.২০১০ তাপযণখ
ভাননীয় পযকেনা ভন্ত্রী কর্তেক ১ভ ংণাধন নুণভাদন কযা য় । এযয প্রকণেয মভয়াদ জুন ২০১২ ম েন্ত বৃপি কযা য়।
যফতীণত ১২৬৩.০৯ রে টাকা প্রাক্কপরত ব্যণয় জুরাআ ২০০৬ ণত জুন ২০১৩ মভয়াণদ ফাস্তফায়ণনয রণেয গত
৩০.০৫.২০১৩ তাপযণখ ভাননীয় পযকেনা ভন্ত্রী কর্তেক ২য় ংণাধন নুণভাদন কযা য়। যফপতেণত অআএভআপড’য
সুাপযক্রণভ প্রকণেয মভয়াদ জুন ২০১৪ ম েন্ত থ োৎ অণযা ১ ফছয বৃপি কযা য়।

৯। প্রকণেয ভর কাম েক্রভঃ প্রকণেয ভর কাম েক্রভ ভ ণরাঃভূপভ পধগ্রণ, প্রাপনক বফন, রাআণেযী, জাদুঘয, যাস্তা ও
ন্যান্য মবৌত ফকাঠাণভা পনভোণ।
2016

১০।

প্রকে পযদেনঃ

১০.১।

প্রকেটিয কাম েক্রভ গত ২৫.০১.২০১৪ তাপযণখ অআএভআপড কর্তেক ণযজপভণন পযদেন কযা য়।পযদেণন পনম্নপরপখত
ভস্যাফরী পযরপেত ণয়ণছঃ
ভস্যাঃ
১০.১.১। প্রকণেয অওতায় পনপভেত বফনভণয দযজায় রাগাণনা কাণঠয ভাণঝ ভাণঝ মছাট খাট পাঁকা মদখা মগণছ।
;

১১।

সুাপযঃপযদেণনয অণরাণক সুাপযভ পনম্নরূঃ
১১.১ বফণনয মম কর দযজায কাণঠয মজাড়া পাঁকা যণয়ণছ তা ঠিক কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযণত ণফ;

১২।

১৩।

১২৬৩.০৯ রে টাকা ব্যণয়য একটি প্রকণেয ভাপ্ত প্রপতণফদন (পপঅযফৎয পতক্রা ১ প্রকে ভাপপ্তয )ন্ত ফায যও
না মদয়ায কাযণণ পনণম্নাক্ত পফলয়ভ স্পষ্ট যণয় মগণছঃ
৯.১।

প্রকণেয উণিশ্য পজেত ণয়ণছ পকনা ফা ণয় থাকণর কতবাগ ণয়ণছ তা পযভা কযা ম্ভফ য়পন;

৯.২।

প্রকেটিয কাম েক্রভ প্রকণে পনধ োপযত কণপাণনট ওয়াযী ঠিকবাণফ পজেত ণয়ণছ পকনা তা জানা ম্ভফ য়পন;

৯.৩।

প্রকণেয ব্যপয়ত প্রায়১২৬৩.০৯রে টাকা ঠিকবাণফ ব্যয় ণয়ণছ পকনা ফা এ ব্যণয় মকানরূ ব্যতযয় ঘণটণছ পকনা
তা ভল্যায়নপনরূন কযা ম্ভফ য়পন/;

৯.৪।

প্রকণেয ক্রয় কাম েক্রভ PPA/PPRএয অণরাণক ঠিকবাণফ পন্ন ণয়ণছ পকনা তা ভল্যায়ন কযা মায়পন;

৯.৫।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা পণণফ ফাংরাণদ জাতীয় জাদুঘয এফং মআ াণথ ংপিষ্ট ভন্ত্রণারয় মকন এ ভাপপ্ত
ভল্যায়ন প্রপতণফদন প্রণয়ন পন্ন কণয প্রকে ভাপ্ত মঘালণায যফতী ৩ ভাণয ভণে মপ্রযণণয পনয়ভ থাকণরও
তা যাফপধ অআএভআপডণত মপ্রযণ কণযপন তায কাযণও নুধাফন কযা ম্ভফ য়পন।

অআএভআপড’য ংপিষ্ট ভপনটপযং মক্টয ণত াধাযণ পচঠিণপ্রযণ , ব্যপক্তগত ম োণয় ংপিষ্ট কভেকতোণদয াণথ যাপযও
মটপরণপাণন মমাগাণমাগ / নুণযাধ কযা ণেও পপঅয মপ্রযণণ এরূ পনপরেপ্ততাপযকেনা শৃঙ্খরা পযন্থী।

2017

"Public Private Partnership Program Operationalization (Revised)” ীল েক

কাপযগপয প্রকণেয ভাপপ্ত ভল্যায়ণনয প্রপতণফদণনয পযফণতে
(প্রকে ংপেপ্ত ায-ংক্ষে)
প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয় এয অওতাধীন PPP পপ কর্তেক বাস্তবায়িত ‘‘ Public Private Partnership Program Operationalization
(Revised) ’’ীল েক প্রকণেয প্রকে ভাপ্ত প্রপতণফদন (Project Completion Report) অআএভআপড’মত মপ্রযণ কযা য়পন। পণর প্রকণেয
ভাপপ্ত ভল্যায়ন প্রপতণফদন প্রণয়ন কযাও ম্ভফ য়পন। প্রকেটিয ংপেপ্ত পফফযণ পনম্নরূ:

:

১।

প্রকণেযনাভ

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

৩।

উণযাগী ভন্ত্রণারয়/পফবাগ

:

প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয়।

৪।

প্রাক্কপরত ব্যয়

:

মভাট

:

৮৭৫.৫০

টাকা

:

৫.০০

প্রকে াায্য :

৮৭০.৫০

Publice Private Partnership Program Operationalization (Revised)।
:

(রে টাকায়)

PPP পপ

৫।

ফাস্তফায়নকার

:

মভ ২০১১ ণত পডণিয ২০১৩ ম েন্ত

৬।

প্রকে এরাকা

:

ঢাকা।

৭।

উণিশ্যঃ
াপফ েক উণিণশ্য: যকাযী–মফযকাযী ংীদাপয উণযাগ (পপপ) মক কাম েকয কযায রণেয নীপত িপত উন্নয়ন ও তা ফাস্তফায়ন
কযা অণরাচয প্রকণেয ভর উণিশ্য।
সুপনপদ েষ্ট উণিশ্যভ:

৮।

ক)

প্রধানভন্ত্রীয কাম োরণয়য অওতায় একটি যকাযী–মফযকাযী ংীদাপযত্ব পপ স্থান;

খ)

থ ে পফবাণগ PPP (Public Private Partnership) Unit প্রপতষ্ঠাকযণ;

গ)

মটকআ কাঠাণভা, মাগত জ্ঞান এফং ব্যফস্থানায ভােণভ PPP (Public Private Partnership)
প্রকণেয উন্নয়ন তোফরী এফং ফাস্তফায়ন প্রপক্রয়া স্থায়ীবাণফ ত্বযাপিতকযণ; এফং

ঘ)

পপপ উণযাগ ংক্রান্ত কাণজ যকায ও MOF (Ministry of Finance) এয দেতা বৃপি কযা।

প্রকণেয টভূপভঃ জাতীয় থ েনীপতয াপফ েক উন্নয়ণনয জন্য মদণয ফকাঠাণভা খাণত ব্যাক পফপনণয়াগ প্রণয়াজন। মদণয
ফকাঠাণভা খাণত যকাপয পফপনণয়াগ ঘাটপত পূযণণ যকাপয মফযকাযী ংীদায (PPP) উণযাগ কাম েকয ভূপভকা যাখণত াণয।
আণতাভণে যকাণযয গৃীত দণেণয ভােণভ মদণয পফদুযৎ, গ্যা ও মটপরকভ খাণত পকছু গ্রগপত াপধত ণয়ণছ। যকায এফ
খাত ফন্দয(স্থর, জর ও পফভান) পনভোণ ও উন্নয়ন, ফজেয ব্যফস্থানা, ড়ক ভাড়ক, ফ্লাআওবায ও পফপবন্ন এক্সণপ্রওণয়
পনভোণ, াপন যফযা ও য়:পনষ্কান প্রভৃপত খাণত যকাপয-মফযকাযী ংীদায (PPP) উণযাগণক গ্রাপধকায পদণয়
2018

অণছ।যকাপয-মফযকাযী ংীদাপয(পপপ)মক কাম েকয কযায রণেয নীপত িপতয উন্নয়ন ও ফাস্তফায়নণক ত্বযাপিত কযায
পনপভত্ত এীয় উন্নয়ন ব্যাংণকয(এপডপফ)নুদাণন অণরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা য়। অণরাচয প্রকণেয ন্যতভ উণিণশ্য
প্রধানভন্ত্রীয কাম োরণয়য ধীণন একটি পপপ পপ এফং থ েপফবাণগ একটি পপপ আউপনট স্থাণনয াাাপ ংপিষ্ট দপ্তণযয
কভেকতোণদয প্রপেণ, ওয়াকে/মপভনায আতযাপদ অণয়াজণনয ভােণভ পপপ পণকে মথামথ ধাযণা ও জ্ঞান প্রদান কযা।
৯।

প্রকণেয থ োয়ন ও প্রকে াায্যঃ এীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

১০।

প্রকে নুণভাদন ও ংণাধন ফস্থাঃ গত ১৯/০৫/২০১১ তাপযণখ ৯৫৯.০০ মকাটি টাকা ব্যণয় ভৄর প্রকেটি ভাননীয় পযকেনা ভন্ত্রী
কর্তেক নুণভাপদত য়। এযয প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয় কর্তেক প্রকণেয ব্যয় পযফপতেত মযণখ শুধু ফাস্তফায়ন মভয়াদ ৩০/০৬/২০১২
তাপযখ ম েন্ত ৬ ভা বৃপি কযা য়। যফতীণত ম োণয় পযকেনা কপভন কর্তেক ৩১/১২/২০১২ তাপযখ ম েন্ত প্রকণেয মভয়াদ ২য়
ফায ৬ ভা বৃপি কযা য়। ফ েণল প্রকেটি ১ভ ংণাধন কণয পডণিয,২০১৩ ম েন্ত মভয়াদ বৃপি কণয নুণভাধন কযা য়।
ংণাধণনয কাযণ পণণফ উন্নয়ন ণমাগী এপডপফ কর্তেক প্রদত্ত নুদান ব্যফাণযয পফলয় ভূপভকা ারন কণযণছ ভণভে জানা মগণছ।

১২।

পফণফচয প্রকণেয প্রকে ভাপপ্তয ২ ফৎয ৬ ভা পতক্রান্ত ফায যও ভাপ্ত প্রপতণফদন (পপঅয) না মদয়ায কাযণণ পনণম্নাক্ত
পফলয়ভ স্পষ্ট যণয় মগণছ :
১২.১।

প্রকণেয উণিশ্য জেন ণয়ণছ পকনা ফা ণয় থাকণর কতবাগ ণয়ণছ তা ম েণফেণ কযা ম্ভফ য়পন;

১২.২।

প্রকণেপনধ োপযতকণপাণনটওয়াযীপ্রকেটিযকাম েক্রভঠিকবাণফপজেতণয়ণছপকনাতাজানাম্ভফ
য়পন;

১৩।

১২.৩।

প্রকণেয ব্যপয়ত থ ে ঠিকবাণফ ব্যয় ণয়ণছ পকনা, ফা এ ব্যণয় মকান রূ ব্যতযয় ঘণটণছ পকনা তা ভল্যায়ন/পনরূন কযা
ম্ভফ য়পন;

১২.৪।

প্রকণেয ক্রয় কাম েক্রভ PPA/PPR এয অণরাণক ঠিকবাণফ পন্ন ণয়ণছ পকনা তা ভল্যায়ন কযা মায়পন;

১২.৫।

পপপ পপ প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয় কর্তেক পক কাযণণ এ প্রকণেয
কণযপন, তা নুধাফন কযা ম্ভফ য়পন।

ভাপপ্ত ভল্যায়ন প্রপতণফদন অআএভআপডণত মপ্রযণ

পফণফচয প্রকণেয পনধ োপযত মভয়াদ ভাপপ্তয য ে মক্টণযয পযচারক (পূতে) কর্তেক প্রধানভন্ত্রীয কাম োরণয়য পযচারক-১ এফং প্রধান
পনফ োী কভেকতো, পপপ পপ ফযাফয গত ০৫০/৭২০১/৫ তাপযণখ ণেয ভােণভ পপঅয মপ্রযণণয নুণযাধ কযা য়। ত য:
গত ০৯/০৮/২০১৫ তাপযণখ পপপ
পপ ণত ণেয ভােণভ জানাণনা য় মম, এপডপফ ণত ভাপপ্ত প্রপতণফণদন াওয়া পগণয়ণছ এফং তা ে পফবাণগ াঠাণনা ণরা।
পকন্তু মদখা মায় মম, ণেয াণথ ংযুপক্ত নাআ । যফতীণত গত ১৫/১০/২০১৫ তাপযণখ অআএভআ পফবাণগয কাযী পযচারক কর্তেক
ণে ংপিষ্ট কর্তেণেয পনকট মপ্রপযত ণে পপঅয মপ্রযণণয জন্য পুনযায় নুণযাধ জানাণনা য়। পকন্তু যাফপধ ে পফবাণগ
পপঅয াওয়া মায়পন। এপডপভুক্ত প্রকে ভাপপ্তয পতন ভাণয ভণে অআএভআপড'য পনধ োপযত ছণক প্রকে ভাপপ্ত প্রপতণফদন
(পপঅয) মপ্রযণণয পনণদ েনা থাকা ণত্বও দীঘ ে ভয় পতক্রান্ত ওয়া ণত্বও পপঅয মপ্রযণ না কযা পযকেনা শৃঙ্খরানুমায়ী
ভীচীন ও নাকাপঙ্খত।

পপআর না াওয়ার কারক্ষে মাপ্ত মূল্যায়ন প্রপিক্ষেদক্ষনর পরেক্ষিে প্রকক্ষের োস্তোয়ন ার-ংক্ষে
2019

১।

প্রকণেয নাভ

:

অছাপনয়া পভন কযান্সায এন্ড মজনাণযর াাতার প্রকে

২।

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

ভাজণফা পধদপ্তয এফং ঢাকা অছাপনয়া পভন

৩।

উণযাগী ভন্ত্রণারয়/পফবাগ

:

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়

৪।

প্রাক্কপরত ব্যয় (রে টাকায়)

:

মভাট

টাকা (পজওপফ)

প্রতাী ংস্থা
(ঢাকা অছাপনয়া পভন)

৫।

৪.১) ভর নুণভাপদত

:

১৬৫০১.৪০

৩৯০০.০০

১২৬০১.৪০

৪.২) ফ েণল ংণাপধত নুণভাপদত

:

-

-

-

ফাস্তফায়নকার
৫.১) ভর নুণভাপদত

: জানুয়াযী, ২০০৯ণতপডণিয, ২০১১

৫.২) ফ েণল ংণাপধত নুণভাপদত

: -

৫.৩) ব্যয় বৃপি ব্যপতণযণক ফপধ েত

: জানুয়াযী, ২০০৯ণতপডণিয, ২০১২

৫.৪) প্রস্তাপফত (ব্যয় বৃপি ব্যপতণযণক)

: জানুয়াযী, ২০০৯ণতজুন, ২০১৪

৬।

প্রকে এরাকা

: অছাপনয়া পভন কযান্সায এন্ড মজনাণযর াাতার, প্লট নং-৩,
এভব্যাংকণভন্ট ড্রাআব ওণয়, মক্টয-১০, উত্তযাভণডরটাউন, ঢাকা-১২০৩

৭।

প্রকণেয টভূপভ: কযান্সায একটি জটির ও দুযাণযাগ্য ঘাতক ব্যাপধ। অভাণদয ফাংরাণদণ ফতেভাণন কযান্সাণয অক্রান্ত মযাগীয ংখ্যা
ক্রভফধ েভান। প্রপতফছয ২রে ভানুল নতুন কণয কযান্সাণয অক্রান্ত য় এফং প্রায় মদড়রে মযাগী ভাযা মায়। ফাংরাণদণ ৬০বাগ
কযান্সায মযাগী প্রায় ৫ ফছণযয ভণেআ ভাযা মায়। এআ কযান্সায শুধু একটি জীফনণকআ ধ্বং কণয না ফযং একটি পযফাযণক অপথ েক ও
ভানপকবাণফ পফম েণয় মপণর মদয়। ফাংরাণদণ কযান্সায মযাণগয বয়াফতায মপ্রোট পফণফচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাণদ যকাণযয
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফং ঢাকা অছাপনয়া পভণনয মমৌথ উণযাণগ “অছাপনয়া পভন কযান্সায এন্ড মজনাণযর াাতার” ীল েক
উন্নয়ন প্রকেটি গ্রণ কযা য়।

৮।

প্রকণেয উণিশ্য: াপফ েকবাণফ প্রকেটিয উণিশ্য ণরা মদণ একটি অন্তজোপতক ভাণনয পফণলাপয়ত কযান্সায াাতার স্থান,
কযান্সায পেণক জনভণন ণচতনতা সৃপষ্ট এফং কযান্সায মযাগ পনযণন উন্নতভাণনয পচপকৎা প্রদাণনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা।কযান্সায

2020

পচপকৎায মেণে াাতারটিণক একটি মন্টায প এপণরন্স (Centre of Excellence) পণণফ প্রপতপষ্ঠত কযা এফং তা“না-রাব
না-েপত (No-Profit No-Loss)” পবপত্তণত পযচাপরত কযা। প্রকেটিয Specific উণিশ্য ভ ণরাক) মদণ কযান্সায মেণে অন্তজোপতক ভাণনয পফণলাপয়ত পচপকৎা সুপফধা প্রদান কযা;
খ) স্বে অণয়য মযাগীণদয ৩০% পচপকৎা মফা ফনণমাগ্য ব্যণয় প্রদান কযা;
গ) মতদূয ম্ভফ গযীফ মযাগীণদয পফনাভণল্য পচপকৎা মফা প্রদান কযা; এফং
ঘ) কযান্সায পচপকৎায জন্য পফণদ ভ্রভণ পনরুৎাপত কযা এফং বফণদপক ভৄদ্রায াশ্রয় কযা।

৯।

ে
প্রকক্ষের মূ কায েক্রমঃ কযান্সার ররাগ প্রপিক্ষরাধ, এর প্রপিকার এেং এ পেক্ষয় গেক্ষেিনিা সৃপির ক্ষেয ১৫০৩১৫.০৫ েগফুট
আয়িক্ষনর ৯ম-১৩ িা য েন্ত ভেন পনমোক্ষের মাধ্যক্ষম প্রপলপেি পেপকৎক ও রপেকার মন্বয় াধন দ্বারা প্রাথপমকভাক্ষে ২০০
লয্যাপেপলি একটি আধুপনক সু-পিি কযান্সার াািা স্থান।

১০।

প্রকণেয নুণভাদন: প্রকেটি পফগত ২২.১২.২০০৮ তাপযণখ নুপষ্ঠত একণনক বা কর্তেক নুণভাপদত য়।

১১।

প্রকণেয ভস্যা:

১১.১

ফাপল েক উন্নয়ন কভেসূচীণত রেযভাো নুমায়ী এপডপ ফযাি না াওয়া : ঢাকা অাপনয়া পভন ও ফাংরাণদ যকায কর্তেক
মমৌথবাণফ ফাস্তফায়নাধীন প্রকেটিয নুণভাপদত পডপপণত পজওপফ খাণত ৩৯.০০ মকাটি টাকায ংস্থান যণয়ণছ। তায ভণে জুন ২০১২
ম েন্ত পজওপফ ফভৄক্ত এফং ব্যয় ণয়ণছ ৮ .৭৫ মকাটি টাকা এফং ২০১২ -১৩ থ েফছণযয এপডপণত ফযাি মদয়া ণয়ণছ ১৫ .৬২ মকাটি
টাকা। সুতযাং নুণভাপদত পডপপ নুমায়ী এখনও ১৪ .৬৩ মকাটি টাকা প্রকণেয নুকূণর প্রাপ্য যণয়ণছ মা ২০১২ -১৩ থ ে ফছণযয
এপডপণত ফযাি প্রদান কযা য়পন। গত ২০১১ -২০১২ থ ে ফছণয ভর এপডপণত প্রকেটিয জন্য ৩০ .২৫ মকাটি টাকা ফযাি থাকণরও
মকান থ েআ ছাড় কযা য়পন এফং ংণাপধত এপডপণত ফযাি কপভণয় ১
.০০ রে টাকা মটাণকন ফযাি যাখা য়। মথাভণয়
থ েফভৄক্ত না ওয়ায় প্রকণেয পপবর কনস্ট্রাকণনয পফর মথাভণয় পযণাধ কযণত ভস্যা ণে এফংএণত কণয রেযভাো
নুমায়ী প্রকেটিয ভাপ্ত কযণণয কাণজ পফরি ণে। তাছাড়া ভয় বৃপিয াণথ াণথ পজপনল ণেয ভল্য বৃপি মণয়ণছ;

১১.২

নুণভাপদত পডপপণত মন্ত্রাপতয তাপরকা না থাকা: একণনক কর্তেক নুণভাপদত পডপপণত মন্ত্রাপত ক্রয় খাণত ৮৮৮৮.৮০ রে
টাকা ক্রণয়য ংস্থান যণয়ণছ। প্রকণেয পডপপণত মমকর পফবাণগয জন্য মন্ত্রাপত ক্রয় কযা ণফ তায নাভ থাকণরও মন্ত্রাপতয মকান
তাপরকা ংযুক্ত কযা মনআ। পণর প্রকণেয ওতায় পক পক মন্ত্রাপত ক্রয় কযা ণফ তায পূণ ে ধাযণা াওয়া মায়পন;

১১.৩

প্রকণেয অওতায় মন্ত্রাপত ক্রণয় পফরি: প্রতযাী ংস্থা ণত দাপ্তপযকবাণফ প্রাপ্ত গ্রগপতয প্রপতণফদণন মন্ত্রাপত খাণত ব্যয় মদখাণনা
ণরও পযদেনকাণর জানা মায় মম , মন্ত্রাপতখাণত মকান ব্যয় কযা য়পন। এ মপ্রপেণত প্রতযাী ংস্থা ণত জানাণনা য় মম , বফন
পনভোণ কাজ ভাপ্ত না ওয়ায় মন্ত্রাপত ক্রয় কযা য়পন।

১২।

সুাপযঃ
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১২.১ ঢাকা অাপনয়া পভন নুণভাপদত প্রকণেয ংস্থান মভাতাণফক কর মন্ত্রাপত ংগ্র কযণফ এফং ফপষ্ট পনভোণ কাজ
দ্রুততায াণথ পন্ন কযণফ;
১২.২ প্রকণেয অওতায় ংস্থানকৃত পজওপফ ও ঢাকা অছাপনয়া পভণনয ব্যপয়ত থ ে মথাভণয় ফযাি প্রদাণনয প্রণয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমণত াণয;
১২.৩ প্রকণে অওতায় মমকর পফবাণগয মন্ত্রাপত ক্রয় কযা ণফ মকর পফবাণগয মন্ত্রাপতয তাপরকা ারনাগাদ কণয
প্রণয়াজণন পডপপণত ংযুক্ত কযায রণেয পফপধ মভাতাণফক প্রণয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযণত ণফ।

১৩।

প্রাক্কপি ব্যয় ১৬৫০১.৪০ রে টাকা িপরত একটি প্রকণেয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রপতণফদন (পপঅয) ২ ফছয ১ ভা পতক্রান্ত ফায
যও না মদয়ায কাযণণ পনণম্নাক্ত পফলয়ভ স্পষ্ট যণয় মগণছঃ
১৩.১ প্রকণেয উণিশ্য পজেত ণয়ণছ পক-না ফা ণয় থাকণর কত বাগ ণয়ণছ তা পযভা কযা ম্ভফ য়পন;
১৩.২ প্রকেটিয কাম েক্রভ প্রকণে পনধ োপযত কণপাণনন্ট ওয়াযী ঠিকবাণফ পজেত ণয়ণছ পক-না তা জানা ম্ভফ য়পন;
১৩.৩ প্রকণেয প্রাক্কপরত ব্যয় ১৬৫০১.৪০ রে টাকা ঠিকবাণফ ব্যয় ণয়ণছ পক-না ফা এ ব্যণয় মকানরূ ব্যতযয় ঘণটণছ পক-না তা
ভল্যায়ন/পনরূণ কযা ম্ভফ য়পন;
১৩.৪ প্রকণেয ক্রয় কাম েক্রভ পপএ/পপঅয-এয অণরাণক ঠিকবাণফ পন্ন ণয়ণছ পক-না তা ভল্যায়ন কযা মায়পন;
১৩.৫ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা পণণফ
ভাজণফা পধদপ্তয এফং ঢাকা অছাপনয়া পভন এফং ম াণথ ংপিষ্ট ভন্ত্রণারয় মকন
প্রকে ভাপ্ত মঘালণায যফতী ৩ ভাণয ভণে পপঅযণপ্রযণণয পনয়ভ থাকণরও ভাপপ্ত ভল্যায়ন প্রপতণফদন (পপঅয)
প্রণয়ন পন্ন কণয তা যাফপধ অআএভআপডণত মপ্রযণ কণযপন তায কাযণও নুধাফন কযা ম্ভফ য়পন।

১৪।

অআএভআপড’য ংপিষ্ট ভপনটপযং মক্টয ণত াধাযণ পচঠি মপ্রযণ, ব্যপক্তগত ম োণয় ংপিষ্ট কভেকতোণদয াণথ যাপয ও মটপরণপাণন
মমাগাণমাগ/নুণযাধ কযা ণেও পপঅয মপ্রযণণ এরূ পনপরেপ্ততা পযকেনা শৃংখরা পযন্থী।
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