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১। সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর এবিবিগত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
০২ (দুই)টি প্রকে সমাপ্ত হগয়গছ।

এর বিিরীগত অন্তভুথক্ত

২। সমাপ্তকৃত প্রকগের প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকাল : সমাপ্ত প্রকে ০২ (দুই)টির মগে মূল অনুগমাবদত ব্যয় ও িাস্তিায়নকাগলর বৃবি
ঘগট এিং ১টির িাস্তিায়নকাগলর বৃবি ঘগট ।
৩। সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃবির কারণ : িাস্তিায়ন ির্ থাগয় বনমথাণ, র্ন্ত্রিাবত/সরঞ্জামাবদ, আসিািিত্র ইতযাবদর মূল্য
বৃবির কারগণ প্রকগের িাস্তিায়ন মময়াদ ও ব্যয় বৃবি ঘগট।
৪। প্রকে িাস্তিায়গনর মেগত্র বচবিত সমস্যা ও সুিাবরশ :
সমস্যা
সুিাবরশ
“২০টি মেলায় মেলা মরবেবি অবফস ও ৬৩টি উিগেলা সাি-মরবেবি অবফস বনমথাণ
৪.১ বিবসআর-এ র্র্ার্র্ তথ্য না মদয়া: প্রাপ্ত বিবসআর-এ
প্রকগের আওতায় নারায়ণেঞ্জ মেলা মরবেিার এিং
িবরশাগলর মুলাবদ উিগেলায় সাি-মরবেিার অবফগসর
অসমাপ্ত কাগের উগেখ মনই। এছাড়া প্রকগের উগেশ্য
অনুর্ায়ী ২য় ির্ থাগয়র প্রকে গ্রহগণর সুবিধাগর্ থ ২৪টি সািমরবেিার অবফগসর েন্য প্রকগের আওতায় ভূবম
অবধগ্রহগণর সংস্থান র্াকগলও এ বিষগয় বিবসআর-এ
মকান তথ্য সবিগিশ করা হয়বন;
৪.২ বিবিবি’র সংস্থাগনর অবতবরক্ত অর্ থ ব্যয়: অনুগমাবদত
অংেসমূগহর মগে সংস্থানকৃত অগর্ থর অবতবরক্ত
(মেশনারী ক্রয় ৩.০০ লে, অভযন্তরীণ িয়:প্রণালী ২.০৪
লে, কম্পাউন্ড মরাি ২.০৩ লে, িাউন্ডারী ওয়াল ৭৮.২৫
লে, আসিািিত্র এিং এবস িািদ ২.০০ লে) মমাট
৮৭.৩২ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ। অবতবরক্ত অর্ থ এিং
এক অগঙ্গর অর্ থ অন্য অগঙ্গ ব্যগয়র মেগত্র র্র্ার্র্
কর্তথিগের অনুগমাদন মনয়া হয়বন;
৪.৩ িবরশাল মরবেবি অবফস ভিনটির মেগসর সংকুলান না
হওয়া: প্রকগের আওতায় বনবমথত মরবেবি ভিনটি প্রায় ২
িছর র্ািৎ ব্যিহার করা হগে এিং বনবমথত ৩ তলা
ভিগন নবর্িত্র সংরেণ ও েবম-েমার কাগে উিবস্থত
েনেগণর সংখ্যাবধকযতার কারগণ মেস সংকুলান
দু:সাে হগে মগমথ োনাগনা হগয়গছ। এছাড়া ভিনটির

৪.১ ভবিষ্যগত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় সমাপ্ত প্রকগের বিবসআর
মপ্ররণকাগল সঠিক ও পূণ থাঙ্গ তথ্য প্রবতফলন বনবিত করগি
(অনু: ১৩.১);

৪.২ বিবিবি’র অনুগমাবদত অংগের সংস্থাগনর অবতবরক্ত অর্ থ
ব্যগয়র বিষয়টি িবরকেনা শৃঙ্খলার ব্যতযয়। এগেগত্র প্রকে
সমাবপ্তর পূগি থ প্রকে সংগশাধন অর্িা আন্ত:খাত সমন্বগয়র
মােগম বিষয়টি বনষ্পবি করা প্রগয়ােন বছল। এ বিষগয়
মন্ত্রণালয় খবতগয় মদগখ প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি এিং
তা আইএমই বিভােগক অিবহত করগত হগি (অনু: ১৩.২);
৪.৩ িবরশাল মরবেবি অবফস ভিনটি সম্প্রসারণ প্রগয়ােন
বিধায় সমোতীয় ২য় ির্ থাগয়র প্রকে গ্রহণকাগল আগলাচয
অবফসটি উিথমুখী সম্প্রসারণ ও চাবরবদগক সুউচ্চ িাউন্ডারী
ওয়াল বনমথাণ অন্তভুথবক্ত বিগিচনা করা মর্গত িাগর (অনু:
১৩.৩);
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সমস্যা
র্ত্রতত্র নবর্িত্র, আিেথনা মদখা মেগছ। িাউন্ডারী
ওয়ালটির চাবরবদগক বিগশষ কগর দবেণ বদগক মদয়া
হয়বন এিং মরবেবি অবফস চত্বগর দবলল মলখকগদর
মছাট মছাট অসংখ্য মদাকান মদখা মেগছ;
৪.৪ নলবছটি সাি-মরবেিার অবফগসর আবঙ্গনা বিবেল র্াকা:
ঝালকাঠী মেলার নলবছটি সাি-মরবেবি অবফসটির
সম্মুগখর িাকা মছাট আবঙ্গনাটি িষ থার িাবনগত বিবেল
হগয় র্ায়। প্রবতকাগর মকানরূি িবরচর্ থা/ব্যিস্থা গ্রহণ করা
হয়বন;
৪.৫ প্রকগের আওতায় বনমথাণ কাে অসম্পূণ থ র্াকা: নারায়ণেঞ্জ
মেলা মরবেবি এিং িবরশাগলর মুলাদী উিগেলা সািমরবেবি ভিগনর বনমথাণ কাে অসমাপ্ত মরগখ প্রকেটি
সমাপ্ত করা হগয়গছ; এিং

সুিাবরশ

৪.৪ নলবছটি সাি-মরবেবি অবফগসর আবঙ্গনায় বিবেলতা
কমাগনার েন্য েণপূতথ অবধদপ্তর স্থানীয়ভাগি প্রগয়ােনীয়
কার্ থক্রম গ্রহণ করগি (অনু: ১৩.৪);
৪.৫ বনবমথত অবফস ভিনগুগলা স্থানীয়ভাগি অতীি গুরুত্বপূণ থ।
প্রকেটির আওতায় ২য় ির্ থাগয়র েন্য ভূবম অবধগ্রহণকৃত
এলাকাসমূগহ ২য় ির্ থাগয়র প্রকে গ্রহণ করা মর্গত িাগর। মসই
সাগর্ অন্য মর্ সকল এলাকায় েবম িাওয়া র্ায়বন, মস সকল
এলাকার ভূবমসহ বনমথাণ ব্যয় উক্ত প্রকগে অন্তভুথক্ত করা মর্গত
িাগর। এছাড়া নারায়ণেঞ্জ মেলা মরবেবি এিং িবরশাগলর
মুলাদী উিগেলা সাি-মরবেবি ভিগনর অসমাপ্ত বনমথাণ কাে
সমাবপ্তর লগেয গৃহীতব্য ২য় ির্ থাগয়র প্রকগে অন্তভুথক্ত করা
র্ায়;
৪.৬ প্রকে িবরচালগকর বনগয়াে ও িদলীর মেগত্র মবন্ত্রিবরষদ
বিভাে এর োরীকৃত স্মারক নং-১৩০ ও তাবরখ:
২০/০৮/২০১৪ অনুসরণ করগত হগি। ঘন ঘন প্রকে িবরচালক
িদলী সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় িবরহার করগি;

৪.৬ ঘন ঘন প্রকে িবরচালক িদলী: প্রকেটির মমাট
মময়াদকাগল েণপূতথ বিভাগের মমাট ৮ েন তত্ত্বািধায়ক
প্রগকৌশলী প্রকে িবরচালক বহগসগি খন্ডকালীন দাবয়ত্ব
িালন কগরগছন। র্ার মগে সি থ বনম্ন মময়াদ বছল ২ মাস
এিং সগি থাচ্চ ২ িছর। মদগশর বিবভি মেলা/উিগেলার
৫৪টি এলাকায় গৃহীত বনমথাণধমী এ ধরগনর প্রকগের ঘন
ঘন প্রকে িবরচালক িদলী মকান ক্রগম যুবক্তযুক্ত হয়বন।
Implementation of CEDAW for Reducing Violence against Women (2nd Revised)
৪.৭ বিলগে বিবসআর মপ্ররণ: আইএমইবি’র ২৯/০৩/২০০৬ ৪.৭ প্রকেটি জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত মঘাষণা করা হগলও
তাবরগখর আইএমইবি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং বিবসআর মদবরগত িাওয়ায় আইএমইবি’র কার্ থক্রম বিবিত
িবরিগত্রর ১৩নং অনুগেদ অনুর্ায়ী মকান উিয়ন প্রকে হয়। র্র্াসমগয় সমাপ্ত প্রকগের বিবসআর মপ্ররগণর বিষগয়
সমাপ্ত হওয়ার ির ৩ (বতন) মাগসর মগে বিবসআর সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়গক আরও সগচষ্ট র্াকগত হগি; এিং
(Project Completion Report) মপ্ররগণর
বনগদ থশনা র্াকগলও আগলাচয প্রকেটির বিবসআর িাওয়া
র্ায় প্রায় ১ িছর ৭ মাস িগর। প্রকেটি জুন,২০১৩ এ
সমাপ্ত মঘাষণা করা হগলও বিবসআর মদবরগত িাওয়ায়
আইএমইবি’র কার্ থক্রম বিবিত হয়; এিং
৪.৮ বিবসআর-এ ভুল তথ্য সবিগিশ করা: সি থগশষ সংগশাবধত ৪.৮ ভবিষ্যগত সমাপ্ত প্রকগের বনভুথল বিবসআর মপ্ররগণ
টিএবিবিগত প্রকেটির প্রাক্কবলত ব্যয় বছল সি থগমাট আরও র্ত্নিান হওয়া আিশ্যক।
৯৬.৪৭ লে টাকা, র্ার মগে বেওবি ১৫.০০ লে টাকা
এিং প্রকে সাহায্য ৮১.৪৭ লে টাকা। বিবসআর-এর
পৃষ্ঠা নং-৩ অনুগেদ নং-২ এ মমাট ব্যয় এিং প্রকে
সাহাগয্যর অর্ থ মদখাগনা হগয়গছ র্র্াক্রগম ৮৭.১৫ ও
৭২.১৫ লে টাকা।
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“২০টি মেলায় মেলা মরবেবি অবফস ও ৬৩টি উিগেলা সাি-মরবেবি অবফস বনমথাণ”
শীষ থক প্রকগের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৩)
১।
২।
৩।
৪।

প্রকগের অিস্থান:
মদগশর ২০টি মেলা ও ৬৩টি উিগেলায়
িাস্তিায়নকারী সংস্থা:
বনিন্ধন অবধদপ্তর এিং মেনাগরল অি মরবেগিশন (বনমথাণ কাগের েন্য)
প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়/বিভাে: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়:
প্রাক্কবলত ব্যয়
মূল
সি থগশষ
সংগশাবধত
(১)

(২)

৭৩৯৮.৮৮

৫।

প্রকৃত ব্যয় (জুন
২০১৩ ির্ থন্ত)

১৩০১৭.৭৭

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল
মূল
সি থগশষ
সংগশাবধত

প্রকৃত
িাস্তিায়নকাল

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৭)

জুলাই ২০০৬
হগত
জুন ২০১০
(৪ িছর)

জুলাই ২০০৬
হগত
জুন ২০১২
(৬ িছর)

জুলাই ২০০৬
হগত
জুন ২০১৩
(৭ িছর)

৩২৭৪.৬৯
(৪৪.২৫%)

৩ িছর
(৭৫%)

প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন:
সংগশাবধত বিবিবি অনুর্ায়ী কাগের অংে

একক

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সংখ্যা
মসন্টার
সংখ্যা
মর্াক

১২.৫৬
৫৪.০০

৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.

অবতক্রান্ত সময় (মূল
িাস্তিায়নকাগলর %)

১০৬৭৩.৫৭

ক্রবমক
নং

১.
২.
৩.
৪.

অবতক্রান্ত ব্যয়
(মূল প্রাক্কবলত
ব্যগয়র %)

রােস্ব খাত
েনিল
মাটি িরীো, র্ন্ত্রিাবত িরীো
র্ানিাহন ভাড়া (প্রকে িবরচালগকর েন্য)
মষ্টশনাবর ক্রয় (প্রকে িবরচালগকর দপ্তর)
মূলধন খাত:
েবম অবধগ্রহণ
ভিন বনমথাণ
মলাহার রযাক, এেলাস, গ্াংওগয়
অভযন্তরীণ িয়:প্রণালী
িবহ: িয়:প্রণালী
অভযন্তরীণ বিদুযৎ
িবহ: বিদুযৎ
অবি বনি থািক
মেন এন্ড অযাগপ্রান
কম্পাউন্ড মরাি
িাউন্ডারী ওয়াল
সাইট উিয়ন
আরিবর কালচার
কবম্পউটার, ফগটাকবিয়ার, ইউবিএস ও বপ্রন্টার
আসিািিত্র এিং এবস (প্রকে িবরচালগকর দপ্তর)
বফবেকযাল কবন্টনগেন্সী
মূল্য বৃবি
সি থগমাট:

একর
ি:বম:
ি:বম:
ি:বম:
মসন্টার
ি:বম:
মসন্টার
মসন্টার
মসন্টার
ি:বম:
রাবনং বম:

ঘ:বম:
মসন্টার
মসট
মর্াক
মর্াক
মর্াক

সংগশাবধত বিবিবি অনুর্ায়ী
িবরকবেত লেযমাত্রা
আবর্ থক
িাস্তি

২৩.৪০
২.০০
১৪২১.৩৯
৭৬০৪.০৮
১১২২.৭৩
১৯০.০৬
৩২০.৩৪
৩৪৪.৮১
২৮৭.৩১
২৬.৫৬
৭৮.৩৪
১৮৭.০৮
৫৬২.৫৯
১২৫.৬৯
১০.৮০
৩.৫০
২.৫০
২৪৫.৮৬
৩৮৭.১৮
১৩০১৭.৭৮

(৫)

২
৫৪
১
মর্াক
১০.৫৯
৩৬৩৮১.৬৩
১৪০৭২.৪২
৩৬৩৩৫.১০
৫৪
৫৪
৫৪
৫৪
৫৪
১৩৫২১.৮৮
৯৪৭৪.৭৭
৮৫৯৫৮.৩০
৫৪
১
১
মর্াক
মর্াক

(লে টাকায়)
প্রকৃত িাস্তিায়ন (জুন ২০১৩ ির্ থন্ত)
আবর্ থক

িাস্তি

(৬)

(৭)

০.০০
১৪.৬৭

০.২১
৫.০০

১৯
১
মর্াক

১৩৩৮.৪৬
৬৪০৩.৮৭
৮৬২.২৪
১৯৭.১০
২৪২.১৩
২৪২.০০
২৩৪.৭৪
১৪.৯৪
৫৮.২৮
১৮৯.১১
৬৪০.৮৪
৯৫.৫০
৪.০৯
৩.০০
৪.৫০
১২২.৮৯
০.০০
১০৬৭৩.৫৭

৯.৯৭
৩০৬৩৯.২৪
১০৮০৭.৪১
৩৬৩৩৫.১০
৪৮
৪৮
৪৮
৪৮
৪৮
১৩৫২১.৮৮
৯৪৭৪.৭৭
৭০৪৮৫.৮১
৪৮
১
১
মর্াক
মর্াক
৯৮%

তথ্য সূত্র: বিবসআর

৬।

কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ: প্রকগের আওতায় ১ম ির্ থাগয় ২০টি মেলা মরবেবি অবফস ও ৩৪টি সাি-মরবেবি
অবফস বনমথাণ এিং ২য় ির্ থাগয় সাি-মরবেবি অবফস বনমথাগণর েন্য ২৪টি উিগেলায় েবম অবধগ্রহণ কার্ থক্রগমর সংস্থান

4
বছল। উক্ত সংস্থাগনর বিিরীগত ২০টি মেলা মরবেিার অবফগসর মগে ১৮টি অবফগসর কাে হাগত মনয়া হগলও েবম
অবধগ্রহগণ বিলে হওয়ায় নারায়ণেঞ্জ মকগের কাে আংবশক অর্ থাৎ প্রায় ৬০% িাস্তি কাে সমাপ্ত হগয়গছ। এছাড়া েবম
না িাওয়ায় োেীপুর এিং মনত্রগকানা মকগের কাে হাগত মনয়া সম্ভি হয়বন। অন্যবদগক ৩৪টি উিগেলা সাি-মরবেবি
মকগের মগে ৩৩টি মকগের বনমথাণ কাে হাগত মনয়া হয়। অর্ থাৎ েবম না িাওয়ায় ১টি সাি-মরবেিার (মাগুরা মেলার
শাবলখা উিগেলা) মকগের কাে হাগত মনয়া সম্ভি হয়বন। এছাড়া িবরশাল মেলার মুলাদী উিগেলা মকগের কাে
সমগয়র অভাগি ৪৫% িাস্তি কাে অসম্পি রগয়গছ। আগলাচয প্রকগের গৃহীতব্য ২য় ির্ থাগয় সাি-মরবেবি অবফস
বনমথাগণর েন্য ২৪টি মকগের মগে ১১টি মকগের েবম ক্রয় করা হগলও েবমর দুষ্প্রাপ্যতার কারগণ এখনও িাকী ১৩টি
মকগের েবম ক্রয় করা সম্ভি হয়বন। েবম ক্রয়কৃত মকেগুগলা হগলা-মধািাউড়া (ময়মনবসংহ), চাটগমাহর (িািনা),
সুোনের (িািনা), বিরামপুর (বদনােপুর), মসনিাে (মনায়াখালী), মলমুয়া (মফনী), শশলকুিাি (বঝনাইদহ), মগহষপুর
(বঝনাইদহ), িাইকোছা (খুলনা), কাবলয়া (নড়াইল) এিং মঠিাবড়য়া (বিগরােপুর)।
৭।
সাধারণ ির্ থগিেণ
৭.১ িটভূবম: বিদ্যমান মেলা মরবেবি অবফস ও সাি-মরবেবি অবফসসমূহ অবত পুরাতন ও েরােীণ থ অিস্থায় বিরাে করায়
অবফসসমূগহর কমথকতথা/কমথচারী ও আেত েনেগণর চরম দুগভথাে মিাহাগত হয়। এছাড়া মেলা ও উিগেলা ির্ থাগয়
মরবেবি অবফসসমূগহর েবতশীলতা এিং সরকাগরর রােস্ব আয় বৃবি বিগিচনায় ২০টি মেলা মরবেবি অবফস এিং
৬৩টি সাি-মরবেবি অবফস বনমথাগণর েন্য বিগিচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়।
৭.২ উগেশ্য: প্রকেটির উগেশ্যসমূহ হল:
(ক) ২০টি মেলা মরবেবি ও ৬৩টি সাি-মরবেবি অবফস বনমথাণ;
(খ) মরবেবি অবফসসমূগহর কমথকতথা/কমথচারীগদর িবধ থত সুবিধা প্রদান এিং সরকার ও েনেগণর মূল্যিান নবর্-িত্র,
দবলল দস্তাগিে ইতযাবদ সংরেগণর লগেয মরকি থ কে বনমথাণ; এিং
(ে) ২য় ির্ থাগয়র েন্য ২৪টি সাি-মরবেবি অবফগসর েন্য েবম অবধগ্রহণ।
৮। প্রকগের অনুগমাদন অিস্থা: প্রকেটির মূল বিবিবি’র উির ৩১/০৫/২০০৬ তাবরগখ প্রকে মূল্যায়ন কবমটি (বিইবস) সভা
থ
অনুবষ্ঠত হয়। বিইবস সভার সুিাবরগশর আগলাগক ৭৩৯৮.৮৮ লে টাকা (সম্পূণ থ বেওবি) প্রাক্কবলত ব্যগয় পুনেঠিত
বিবিবি েত ১৪/০৯/২০০৬ তাবরগখ ‘একগনক’ কর্তথক অনুগমাবদত হয়।
প্রর্ম সংগশাধন: প্রকেটি িাস্তিায়নকাগল বিিবিউবি’র বসবিউল মরগটর িবরিতথন, েবমর মূল্য বৃবি, প্রকেটির সুষ্ঠু
িাস্তিায়গনর লগেয েনিল বনগয়াে, র্ানিাহন, কবম্পউটার, ফগটাকবিয়ার, আসিািিত্র ক্রয়, প্রকগের মময়াদ বৃবি,
স্থািতয নকশায় ও প্রকে ব্যগয় বিঁবড় অন্তভুথক্ত প্রভৃবত কারগণ সংগশাধগনর প্রগয়ােনীয়তা মদখা মদয়ায় সংগশাবধত
থ বিবিবি’র উির পুরনায় অনুবষ্ঠত
প্রকেটির উির েত ১১/০৫/২০০৯ তাবরগখ অনুবষ্ঠত বিইবস সভা এিং পুনেঠিত
২৬/০৭/২০০৯ তাবরগখর বিইবস সভার সুিাবরশক্রগম ‘একগনক’ কর্তথক েত ২৪/১১/২০০৯ তাবরগখ সংগশাবধত প্রকে
অনুগমাবদত হয়। সংগশাবধত প্রকগের প্রাক্কবলত ব্যয় ১৩০১৭.৭৭ লে টাকা এিং মময়াদকাল জুলাই ২০০৬ হগত জুন
২০১২ ির্ থন্ত বনধ থারণ করা হয়। অনুগমাবদত সংগশাবধত প্রকেটি সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তথক েত ২৪/১২/২০০৯ তাবরখ
প্রশাসবনক অনুগমাদন লাভ কগর। িরিতীগত িাস্তিতার বনবরগখ ব্যয় বৃবি ব্যবতগরগক মময়াদকাল ১ িছর বৃবি করা হয়।
প্রকেটি জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়।
৯
৩০/০৮/২০১৪ তাবরগখ িবরশাল সদর, ৩১/০৮/২০১৪ তাবরগখ ঝালকাঠি
মেলার নলবসটি, ১৯/০৯/২০১৪ তাবরগখ মনত্রগকাণা মেলার িারহাট্রা উিগেলা এিং ১৮/১১/২০১৪ তাবরগখ মেলা
মরবেবি অবফস নারায়ণেঞ্জ মেলায় প্রকগের আওতায় িাস্তিাবয়ত কার্ থক্রম িবরদশথন করা হয়। িবরদশথনকাগল সংবিষ্ট
কমথকতথা এিং েণপূতথ বিভাগের প্রগকৌশলীেণ উিবস্থত মর্গক সাবি থক সহগর্াবেতা কগরগছন। সগরেবমগন প্রকে িবরদশথন,
সংবিষ্ট কমথকতথাগদর সগঙ্গ আগলাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ও বিবসআর-এর বভবিগত প্রবতগিদনটি প্রণয়ন করা হগয়গছ। বনগম্ন
িবরদশথনকৃত মরবেিার/সাি-মরবেিার ভিগনর বনমথাণ কাগের সংবেপ্ত িণ থনা মদওয়া হল:
৯.১ িবরশাল মরবেবি অবফস বনমথাণ
েত ৩০/০৮/২০১৪ তাবরগখ প্রকগের আওতায় িবরশাল সদগর বনবমথত মেলা মরবেিার অবফস ভিন িবরদশথন করা হয়।
িবরদশথনকাগল িবরশাল বিভাগের েণপূতথ কার্ থালগয়র উি-বিভােীয় প্রগকৌশলী েনাি িরুন কাবন্ত বিশ্বাস, উি-সহকারী
প্রগকৌশলী েনাি মমা: কামাল মহাগসন উিবস্থত বছগলন। িবরদশথগনর বদন শবনিার হওয়া সগত্বও মরবেিার অবফগসর
অবফস সহকারী েনাি আব্দুল লবতফ ও কবতিয় কমথচারী অবফগস বছগলন। ভিনটি ৫ তলা ফাউগন্ডশগন এ ির্ থাগয় ৩
তলা ির্ থন্ত বনবমথত হগয়গছ। িাইল ফাউগন্ডশন মদয়া হগয়গছ মগমথ উিবস্থত প্রগকৌশলীেণ োনান। নীচ তলায় মষ্টার, সািমরবেিাগরর এেলাস, অবফস সহকারীর কে ও নবর্িত্র রাখার েন্য কগের সংস্থান করা হগয়গছ। বিতীয় তলায় মেলা
মরবেিার এিং তার অবফগসর েন্য আনুষংবেক সুবিধা এিং ৩য় তলায় মরকি থ রুম, নকল অবফস ও নকলখানা রাখা
থ বিবশষ্ট। িাবহযকভাগি ভিগনর বনমথাণ কাগের মান সগন্তাষেনক মগন হগয়গছ। ২ িছর
হগয়গছ। প্রবত মলার ৪২০০ িেফুট

5
পূগি থ ভিনটি মেলা মরবেিারগক ঝিবঝগয় (Handover) মদয়া হগয়গছ। ভিনটি মরবেিার অবফস বহগসগি তখন
মর্গকই ব্যিহৃত হগে। তগি েত ২ িছগর ব্যিহাগরর ফগল মদয়াল, টয়গলট, বিঁবড়র নীচ ইতযাবদ অিবরেি হগয় মেগছ।
র্ত্রতত্র পুগরাগনা ফাইল িগড় র্াকগত মদখা মেগছ। স্থান সংকুলান কষ্টসাে মগমথ প্রতীয়মান হগয়গছ। মরবেিার ভিগনর
চাবরবদগক বিগশষত: দবেণ বদগক দবলল মলখকগদর মছাট মছাট অসংখ্যা মদাকান মদখা মেগছ। ভিনটির উির িাগশ্বথ
মরবেিার অবফগসর আওতায় বকছু অংশ খাবল োয়ো রগয়গছ। উিবস্থত সকগল অিবহত কগরন মর্, িবরশাল মরবেিার
অবফস ১৯০১ সাগলরও পূগি থর মরকি থ/িত্র রগয়গছ। িবরশাল পুরাতন মেলা বহগসগি নবর্িত্র মিশী। তারা ভিনটির উিথমুখী
সম্প্রসারগণর েন্য অনুগরাধ োবনগয়গছন।
৯.২ সাি-মরবেিার অবফস বনমথাণ, নলবছটি, ঝালকাঠি
িবরদশথনকাগল ঝালকাঠি েণপূতথ বিভাগের উি-বিভােীয় প্রগকৌশলী (ইগলকবট্রকযাল) ইবঞ্জবনয়ার মমা: মুবনরুল মুস্তাক
এিং সংবিষ্ট সাি-মরবেিার েনাি মমা: শাহোহান মমাো উিবস্থত বছগলন। ৪ তলা ফাউগন্ডশগন ১ তলা বিবশষ্ট ভিনটির
সম্মুখ অংগশর আংবেনা িাকা ও বিবেল। বনবমথত ভিগন সাি-মরবেিাগরর এেলাস ও খাস-কামরা, োফগদর অবফস
কে, নকল নবিসগদর িসার োয়ো এিং মরকি থরুগমর সংস্থান রাখা হগয়গছ। ২০১২ সাগল ভিনটি হস্তান্তর করা হগয়গছ।
িাবহযকভাগি কাগের মান সগন্তাষেনক মগন হগয়গছ। ২ িছর ব্যিহার সগত্বও বভতরটি মমাটামুটি িবরেি।
৯.৩ সাি-মরবেিার অবফস, িারহাট্রা, মনত্রগকাণা
িবরদশথনকাগল মনত্রগকাণা মেলার েণপূতথ বিভাগের উি-বিভােীয় প্রগকৌশলী এিং উি-সহকারী প্রগকৌশলী উিবস্থত
বছগলন। শবনিার সাপ্তাবহক ছুটির বদন হওয়া সগত্বও সাি-মরবেিার অবফসটি মখালা বছল এিং কগয়কেন োফ কমথরত
বছগলন। প্রকগের আওতায় অবফস ভিন, সীমানা প্রাচীর, মমইন মেট, েভীর নলকূি এর কাে সম্পি করা হগয়গছ।
মমসাস থ িাপ্পী এন্টারপ্রাইে, ৭/১, পুরাতন এফবিবস মরাি, মতেোঁও, ঢাকা অবফস ভিন বনমথাগণর কাে কগরগছ। মমাট
মটন্ডারমূল্য বছল ১,৪৫,৬৪৯১.৫৪ টাকা। েত ১৯/০৬/২০১২ তাবরগখ বনবমথত ভিনটি েণপূতথ অবধদপ্তর কর্তথক সািমরবেিার অবফসগক ঝিবঝগয় মদয়া হয়। ভিনটির বনমথাণ কাে িাবহযকভাগি সগন্তাষেনক। ভিগনর বভতগর কমন মেসটি
দবলল মলখকগদর িসার েন্য মটবিল, মচয়াগর ভবতথ। ভিনটির মকার্াও মকান ফাটল িা ত্রুটি িবরলবেত হয়বন।
৯.৪ মরবেবি অবফস বনমথাণ, নারায়ণেঞ্জ
েত ১৮/১১/২০১৪ তাবরগখ প্রকগের আওতায় নারায়ণেঞ্জ মেলার মরবেিার ভিন বনমথাণ কাে িবরদশথন করা হয়।
িবরদশথনকাগল েণপূতথ বিভাগের নারায়ণেঞ্জ মেলার বনি থাহী প্রগকৌশলী ইবঞ্জবনয়ার সামসুগজাহা, সংবিষ্ট উি-বিভােীয়
প্রগকৌশলী, বনমথাণকারী প্রবতষ্ঠান বমবি মট্রিাস থ এন্ড বিল্ডাস থ এর স্বত্বাবধকারী েনাি আবতকুর রহমান বমবি উিবস্থত
বছগলন। বনি থাহী প্রগকৌশলী োনান মর্, প্রর্গম েবম মিগত বিলে হওয়ায় এ ভিগনর কাে শুরুগত বিলে হয়। প্রকে
এলাকায় বিদ্যমান িবস্ত উগেগদ আরও সময়গেিণ হগয়গছ। প্রকে এলাকাটি নীচু বিধায় মাটি ভরাট কগর কাে শুরু
করগত সময় মলগেগছ। মূল সড়ক মর্গক ঠিকাদাগরর বনেস্ব অগর্ থ একটি Temporary Culvert শতরী কগর
কাে শুরু করা হগয়গছ। ঠিকাদাবর প্রবতষ্ঠাগনর সাগর্ ২৩/০৯/২০১২ তাবরগখ চুবক্ত স্বােবরত হগলও সাইট ঝিবঝগয় বদগত ৪
মাস বিলে হয়। িাইল মটবেং, বপ্র-কাে িাইল িসাগত িষ থাকাল চগল আসায় আরও সময়গেিণ ঘগট। এ কারগণ
প্রকগের কাে শুরু কগরও পুগরাপুবর মশষ করা সম্ভি হয়বন। মূল ভিগনর বনমথাণ কাগের চুবক্তর মময়াদ বছল ১ িছর।
মূলত: এ বনমথাণ কাগের েন্য ২৩/০৯/২০১২ তাবরগখ চুবক্ত স্বােগরর ির ৯ মাগসর মগেই প্রকগের সমাবপ্ত মঘাষণা করা
হয়। ফগল প্রকগের আওতায় নারায়ণেঞ্জ মরবেিার অবফগসর বনমথাণ কাে অসমাপ্ত মর্গক র্ায়। বনি থাহী প্রগকৌশলী
োনান মর্, ঠিকাদার কর্তথক সম্পাবদত কাে (Measurement Book) অনুর্ায়ী বিল পুগরাপুবর িবরগশাধ করা
হয়বন। তগি ঠিকাদাগরর িাওনার িবরমাণ বতবন োনাগত িাগরনবন।
৫০ শতক েবমগত ৪ তলা ফাউগন্ডশগন ৩ তলা বিবশষ্ট ভিগনর বতন তলা ির্ থন্ত ছাদ ঢালাই আংবশক ব্রীক ওয়াল বনমথাণ
সমাপ্ত হগয়গছ। ভিনটির িাকচার বনমথাণ কাে প্রায় মশষ। ২টি মরকি থরুগম মসল্ফ িসাগনা হগয়গছ। িাউন্ডারী ওয়াগলর
বতনবদগকর কাে মশষ। বনমথাণ সামগ্রীর মগে বকছু ইট সাবরিি অিস্থায় মদখা মেগছ। বনমথাণ কাগের সাবি থক মান
সগন্তাষেনক মগমথ প্রতীয়মান হয়। ৩য় তলা ির্ থন্ত িাকী কাে সমাপ্ত করগত প্রায় ১৯৭.৬৬ লে টাকা প্রগয়ােন হগি মগমথ
বনি থাহী প্রগকৌশলী, েণপূতথ কার্ থালয়, নারায়ণেঞ্জ োবনগয়গছন। অসমাপ্ত ভিনটিগত রাগত িখাগট মছগলগদর আড্ডা হয়
বিধায় সংবিষ্ট সকগল সম্ভাব্য ২য় ির্ থাগয়র প্রকগের মােগম অসমাপ্ত কাে সমাবপ্তগত অনুগরাধ োবনগয়গছন।
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প্রকগের সাবি থক অগ্রেবত

১০।
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৮১.৯৯

১০৬৭৩.৫৭
ত

৯৮
ব্যয়

মমাট

টাকা

প্র: সা:

(১)

(২)

(৩)

(৪)

২০০৫-২০০৬
২০০৬-২০০৭
২০০৭-২০০৮
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩

১১৩৬.৬৮
৩৫৪৯.০৮
৩৬৯৮.১৬
৪৬৩৩.৮৫
১৯৯৯.৫০
১৫০১৭.২৭

১১৩৬.৬৮
৩৫৪৯.০৮
৩৬৯৮.১৬
৪৬৩৩.৮৫
১৯৯৯.৫০
১৫০১৭.২৭

-

অব্যবয়ত
অর্ থ

মমাট

টাকা

প্র:
সা:

-

(৮)

(৯)

(১০)

১৩৫০.০০
২৫০০.০০
৩০০০.০০
৩৪৫০.০০
১৯৯৯.৫০
১২২৯৯.৫০

১১৩৬.৬৮
২৫০০.০০
৩০০০.০০
২৫৬৭.১৩
১৪৭১.৬৯
১০৬৭৫.৫০

১১৩৬.৬৮
২৫০০.০০
৩০০০.০০
২৫৬৭.১৩
১৪৭১.৬৯
১০৬৭৫.৫০

-

২১৩.৩২
৮৮২.৮৭
৫২৭.৮১
১৬২৪.০০

তথ্য সূত্র: বিবসআর

বিবভি অর্ থিছগর প্রকগের অধীগন মমাট ১৫০১৭.২৭ লে টাকা িরাে ও ১২২৯৯.৫০
লে টাকা অিমুক্ত করা হগয়গছ। প্রকেটির অনুকূগল মমাট ব্যয় হগয়গছ ১০৬৭৫.০০ লে টাকা। ছাড়কৃত অগর্ থর মগে ১৬২৪.০০
লে টাকা অব্যবয়ত রগয়গছ। এ অব্যবয়ত অর্ থ সরকাবর মকাষাোগর বিবধ মমাতাগিক েমা সংক্রান্ত তথ্য প্রকে কার্ থালয় হগত
বনবিত হওয়া মেগছ।
১১।

প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্য: প্রকগের শুরু মর্গক মশষ ির্ থন্ত ির্ থায়ক্রগম ৮ েন প্রকে িবরচালগকর দাবয়গত্ব (মপ্রষগণ)
বনগয়াবেত বছগলন। তাঁগদর নাম ও িদিী, মর্ােদাগনর তাবরখ ও িদলীর তাবরখ বনগম্ন মদওয়া হল:
নাম ও িদিী
মমা: সবলম উো, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
এ.এ.এম. মবনর উবেন, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
এ.মক.এম. আব্দুোহ, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
আইনুল ফরহাদ, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
মফৌবে মমাহাম্মদ বিন ফবরদ, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
মমা: বমোনুর রহমান, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
মমা: আব্দুল হাই, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
মমা: শবফকুর রহমান, তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী

পূণ থকালীন
-

খন্ডকালীন
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)
খন্ডকালীন (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)

মর্ােদাগনর তাবরখ
১৬/০৫/২০০৪
০১/০৭/২০০৭
০৫/০৭/২০০৯
২৭/০৯/২০০৯
০৩/০৭/২০১০
১২/০৮/২০১১
১৮/১১/২০১২
০৮/০১/২০১৩

িদলীর তাবরখ
২৮/০৬/২০০৬
০২/০৭/২০০৯
২৬/০৯/২০০৯
০৩/০৭/২০০৯
১২/০৮/২০১১
১৮/০৩/২০১২
০৭/০১/২০১৩
সমাপ্ত ির্ থন্ত

প্রকগের উগেশ্য অেথন:
িবরকবেত উগেশ্য
অবেথত ফলাফল
(ক) ২০টি মেলা মরবেবি ও ৬৩টি (ক) ২০টি মেলা মরবেিার মকগের মগে ১৮টি মকগের কাে হাগত মনয়া হগলও
সাি-মরবেবি অবফস বনমথাণ;
েবম অবধগ্রহণ বিলে হওয়ায় নারায়ণেঞ্জ মকগের কাে আংবশক অর্ থাৎ ৬০%
কাে সমাপ্ত হগয়গছ। এছাড়া েবম না িাওয়ায় োেীপুর এিং মনত্রগকানা
মকগের কাে হাগত মনয়া সম্ভি হয়বন। ৩৪টি উিগেলা সাি-মরবেবি মকগের
মগে ৩৩টি মকগের কাে হাগত মনয়া হয়। অর্ থাৎ েবম না িাওয়ায় ১টি সািমরবেিার (মাগুরা মেলার শাবলখা উিগেলা) মকগের কাে হাগত মনয়া সম্ভি
হয়বন। এগেগত্র িবরশাল মেলার মুলাদী উিগেলা মকগের কাে সমগয়র
অভাগি ৪৫% কাে অসম্পি রগয়গছ। মূলত: েবম অবধগ্রহগণ বিলগের কারগণই
নারায়ণেঞ্জ মেলা মরবেিার অবফস এিং মুলাদী সাি-মরবেিার অবফগসর
কাে অসমাপ্ত রগয় মেগছ। িবরদবশথত এলাকায় বনবমথত ভিনসমূহ পুগরাদগম
অবফস বহগসগি ব্যিহৃত হগে;

১২।
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(খ)

(ে)

মরবেবি অবফস সমূগহর (খ) মরবেিার/সাি-মরবেিার অবফগসর কমথচারীগদর অবফস মেগসর সুবিধা বৃবি
কমথকতথা/কমথচারীগদর িবধ থত
মিগয়গছ এিং মূল্যিান নবর্ িত্র রাখার েন্য মরকি থ রুম শতরী করা হগয়গছ;
সুবিধা প্রদান এিং সরকার ও
এিং
েনেগণর মূল্যিান নবর্-িত্র,
দবলল দস্তাগিে ইতযাবদ
সংরেগণর লগেয মরকি থ কে
বনমথাণ; এিং
২য় ির্ থাগয়র েন্য ২৪টি সাি- (ে) আগলাচয প্রকগে ২য় ির্ থাগয় সাি-মরবেবি অবফস বনমথাগণর েন্য ২৪টি মকগের
মরবেবি অবফগসর েন্য েবম
মগে ১১টি মকগের েবম ক্রয় করা হগলও ১৩টি উিগেলার েন্য েবমর
অবধগ্রহণ।
দুষ্প্রাপ্যতার কারগণ অবধগ্রহণ করা সম্ভি হয়বন।

১৩
প্রকে িাস্তিায়ন সমস্যা:
১৩.১ বিবসআর-এ র্র্ার্র্ তথ্য না মদয়া: প্রাপ্ত বিবসআর-এ প্রকগের আওতায় নারায়ণেঞ্জ মেলা মরবেিার এিং
িবরশাগলর মুলাবদ উিগেলায় সাি-মরবেিার অবফগসর অসমাপ্ত কাগের উগেখ মনই। এছাড়া প্রকগের উগেশ্য
অনুর্ায়ী ২য় ির্ থাগয়র প্রকে গ্রহগণর সুবিধাগর্ থ ২৪টি সাি-মরবেিার অবফগসর েন্য প্রকগের আওতায় ভূবম
অবধগ্রহগণর সংস্থান র্াকগলও এ বিষগয় বিবসআর-এ মকান তথ্য সবিগিশ করা হয়বন;
১৩.২ বিবিবি’র সংস্থাগনর অবতবরক্ত অর্ থ ব্যয়: অনুগমাবদত অংেসমূগহর মগে সংস্থানকৃত অগর্ থর অবতবরক্ত (মেশনারী
ক্রয় ৩.০০ লে, অভযন্তরীণ িয়:প্রণালী ২.০৪ লে, কম্পাউন্ড মরাি ২.০৩ লে, িাউন্ডারী ওয়াল ৭৮.২৫ লে,
আসিািিত্র এিং এবস িািদ ২.০০ লে) মমাট ৮৭.৩২ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ। অবতবরক্ত অর্ থ এিং এক
অগঙ্গর অর্ থ অন্য অগঙ্গ ব্যগয়র মেগত্র র্র্ার্র্ কর্তথিগের অনুগমাদন মনয়া হয়বন;
১৩.৩ িবরশাল মরবেবি অবফস ভিনটির মেগসর সংকুলান না হওয়া: প্রকগের আওতায় বনবমথত মরবেবি ভিনটি প্রায় ২
িছর র্ািৎ ব্যিহার করা হগে এিং বনবমথত ৩ তলা ভিগন নবর্িত্র সংরেণ ও েবম-েমার কাগে উিবস্থত
েনেগণর সংখ্যাবধকযতার কারগণ মেস সংকুলান দু:সাে হগে মগমথ োনাগনা হগয়গছ। এছাড়া ভিনটির র্ত্রতত্র
নবর্িত্র, আিেথনা মদখা মেগছ। িাউন্ডারী ওয়ালটির চাবরবদগক বিগশষ কগর দবেণ বদগক মদয়া হয়বন এিং মরবেবি
অবফস চত্বগর দবলল মলখকগদর মছাট মছাট অসংখ্য মদাকান মদখা মেগছ;
১৩.৪ নলবছটি সাি-মরবেিার অবফগসর আবঙ্গনা বিবেল র্াকা: ঝালকাঠী মেলার নলবছটি সাি-মরবেবি অবফসটির
সম্মুগখর িাকা মছাট আবঙ্গনাটি িষ থার িাবনগত বিবেল হগয় র্ায়। প্রবতকাগর মকানরূি িবরচর্ থা/ব্যিস্থা গ্রহণ করা
হয়বন;
১৩.৫ প্রকগের আওতায় বনমথাণ কাে অসম্পূণ থ র্াকা: নারায়ণেঞ্জ মেলা মরবেবি এিং িবরশাগলর মুলাদী উিগেলা সািমরবেবি ভিগনর বনমথাণ কাে অসমাপ্ত মরগখ প্রকেটি সমাপ্ত করা হগয়গছ; এিং
১৩.৬ ঘন ঘন প্রকে িবরচালক িদলী: প্রকেটির মমাট মময়াদকাগল েণপূতথ বিভাগের মমাট ৮ েন তত্ত্বািধায়ক প্রগকৌশলী
প্রকে িবরচালক বহগসগি খন্ডকালীন দাবয়ত্ব িালন কগরগছন। র্ার মগে সি থ বনম্ন মময়াদ বছল ২ মাস এিং সগি থাচ্চ ২
িছর। মদগশর বিবভি মেলা/উিগেলার ৫৪টি এলাকায় গৃহীত বনমথাণধমী এ ধরগণর প্রকগের ঘন ঘন প্রকে
িবরচালক িদলী মকান ক্রগম যুবক্তযুক্ত হয়বন।
১৪
১৪

সুিাবরশ:
বিবিবি’র অনুগমাবদত অংগের সংস্থাগনর অবতবরক্ত অর্ থ ব্যগয়র বিষয়টি িবরকেনা শৃঙ্খলার ব্যতযয়। এগেগত্র প্রকে
সমাবপ্তর পূগি থ প্রকে সংগশাধন অর্িা আন্ত:খাত সমন্বগয়র মােগম বিষয়টি বনষ্পবি করা প্রগয়ােন বছল। এ বিষগয়
মন্ত্রণালয় খবতগয় মদগখ প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি এিং তা আইএমই বিভােগক অিবহত করগত হগি (অনু:
১৩.১);

১৪.২ িবরশাল মরবেবি অবফস ভিনটি সম্প্রসারণ প্রগয়ােন বিধায় সমোতীয় ২য় ির্ থাগয়র প্রকে গ্রহণকাগল আগলাচয
অবফসটি উিথমুখী সম্প্রসারণ ও চাবরবদগক সুউচ্চ িাউন্ডারী ওয়াল বনমথাণ অন্তভুথবক্ত বিগিচনা করা মর্গত িাগর (অনু:
১৩.৩);
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১৪.৩ নলবছটি সাি-মরবেবি অবফগসর আবঙ্গনায় বিবেলতা কমাগনার েন্য েণপূতথ অবধদপ্তর স্থানীয়ভাগি প্রগয়ােনীয়
কার্ থক্রম গ্রহণ করগি (অনু: ১৩.৪);
১৪.৪ বনবমথত অবফস ভিনগুগলা স্থানীয়ভাগি অতীি গুরুত্বপূণ থ। প্রকেটির আওতায় ২য় ির্ থাগয়র েন্য ভূবম অবধগ্রহণকৃত
এলাকাসমূগহ ২য় ির্ থাগয়র প্রকে গ্রহণ করা মর্গত িাগর। মসই সাগর্ অন্য মর্ সকল এলাকায় েবম িাওয়া র্ায়বন, মস
সকল এলাকার ভূবমসহ বনমথাণ ব্যয় উক্ত প্রকগে অন্তভুথক্ত করা মর্গত িাগর। এছাড়া নারায়ণেঞ্জ মেলা মরবেবি এিং
িবরশাগলর মুলাদী উিগেলা সাি-মরবেবি ভিগনর অসমাপ্ত বনমথাণ কাে সমাবপ্তর লগেয গৃহীতব্য ২য় ির্ থাগয়র প্রকগে
অন্তভুথক্ত করা র্ায়;
১৪.৫ প্রকে িবরচালগকর বনগয়াে ও িদলীর মেগত্র মবন্ত্রিবরষদ বিভাে এর োরীকৃত স্মারক নং-১৩০ ও তাবরখ:
২০/০৮/২০১৪ অনুসরণ করগত হগি। ঘন ঘন প্রকে িবরচালক িদলী সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় িবরহার করগি;
১৪.৬ ভবিষ্যগত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় সমাপ্ত প্রকগের বিবসআর মপ্ররণকাগল সঠিক ও পূণ থাঙ্গ তথ্য প্রবতফলন বনবিত করগি;
১৪.৭ প্রকেটির দ্রুত External Audit সম্পাদন করগত হগি; এিং
১৪.৮ অনুগেদ ১৪.১ মর্গক ১৪.৭ এর বিষগয় গৃহীত ব্যিস্থা সম্মগন্ধ আইএমইবি’মক অিবহত করগত হগি।
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“Addressing Violence Against Women through IOM”
প্রকগের সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০
২.০
৩.০
৪.০

প্রকগের অিস্থান
মন্ত্রণালয়/বিভাে
িাস্তিায়নকারী সংস্থা
প্রকগের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কবলত ব্যয়
মূল
সি থগশষ সংগশাবধত
মমাট
মমাট
টাকা (বেওবি)
টাকা (বেওবি)
(প্রঃসাঃ)
(প্রঃসাঃ)
৮০.৭১
-১৫.০০
(৬৫.৭১)*

: ঢাকা।
: আইন ও বিচার বিভাে; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
: বিচার প্রশাসন প্রবশেণ ইনবেটিউট।
:
(লে টাকায়)

প্রকৃত ব্যয়
মমাট
টাকা
(প্রঃসাঃ)

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল
মূল
সি থগশষ
সংগশাবধত

প্রকৃত
িাস্তিায়নকাল

অবতক্রান্ত অবতক্রান্ত সময়
ব্যয় (মূল
(মূল
প্রাক্কবলত িাস্তিায়নকাগলর
ব্যগয়র %)
%)

৮০.৭১
১৫.০০
(৬৫.৭১)*

োনুয়াবর, ২০১০
-োনুয়াবর, ২০১০
-৬ মাস
হগত
হগত
(১৬.৬৬%)
বিগসের, ২০১২
জুন, ২০১৩**
Multi Doner Trust Fund (MDTF) through International Organization for Migration (IOM)

*
** ব্যয় বৃবি ব্যবতগরগক মময়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃবি করা হগয়গছ।
৫.০

প্রকগের অংেবভবিক িাস্তিায়ন (প্রকে সমাপ্ত প্রবতগিদন (বিবসআর) এর বভবিগত):
(লে টাকায়)

ক্রবমক
নং

টিবিবি অনুর্ায়ী কাগের অংে

একক

১
০১

২
Project Director/Focal Point

৩
েনমাস

০২

IOM Project Support Cost

েনমাস

০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

Development of Judiciary Training Manual
Consultation meeting for sharing the draft manual
Printing of manual
Organize training for Judges
Organize training for Prosecutors
Project monitoring visit
PIC meeting
মমাটঃ

মর্াক
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা

৬.০
৭.০
৭.১

টিবিবি অনুর্ায়ী
লেযমাত্রা
আবর্ থক
িাস্তি
৪
৫
১৫.০০
৩৬
েনমাস
২১.০১
৩৬
েনমাস
৪.৭৭
৫০ বদন
০.০১
১টি
৪.৬০
১৪০০টি
২৬.১৩
২৪টি
৭.৫০
৮টি
১.১৬
৬টি
০.৫৩
৬টি
৮০.৭১

জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত
ক্রমপুবঞ্জত অগ্রেবত
আবর্ থক
িাস্তি
৬
৭
১৫.০০
৩৬
েনমাস
২১.০১
৩৬
েনমাস
৪.৭৭
৫০ বদন
০.০১
১টি
৪.৬০
১৪০০টি
২৬.১৩
২৪টি
৭.৫০
৮টি
১.১৬
৬টি
০.৫৩
৬টি
৮০.৭১
-

কাে অসমাপ্ত র্াবকগল উহার কারণঃ বিবসআর ির্ থাগলাচনা কগর মদখা র্ায় মর্, টিবিবি অনুর্ায়ী প্রকগের মকান
অংগের কাে অসমাপ্ত মনই।
সাধারণ ির্ থগিেণ
িটভূবমঃ
েণপ্রোতন্ত্রী িাংলাগদগশর সংবিধাগন নারী ও পুরুগষর সমাঅবধকাগরর বনবিয়তা রগয়গছ। বকন্তু প্রচবলত কুসংস্কার, অন্ধ
বিশ্বাস, অবশো ও আইনী সীমািিতার কারগণ নারীরা িবরিার, সমাে এিং কমথগেগত্র ভাগয়াগলগন্সর বশকার হগে।
ফগল সমাগের একটি বৃহৎ অংশ আে বিবছগয় আগছ। একবদগক মর্মন িাংলাগদগশ নারীগদর েন্য আইন শিষম্যমূলক
অন্যবদগক মতমবন আইগনর র্র্ার্র্ প্রগয়াগের অভাি িবরলবেত হগে। িাংলাগদশ সহস্রাব্দ উিয়ন লেযমাত্রায় িবণ থত
নারীগদর শিষম্যদূরীকরণ ও তাগদর বিরুগি বনিীড়নগরাগধ অঙ্গীকারািি। আর্ থ সামাবেক উিয়গনর েন্য বিবছগয় িড়া
নারীসমােগক সমাগের মূল মস্রাত ধারায় বফবরগয় আনা প্রগয়ােন। এ মপ্রোিগট োবতসংঘ বমবলবনয়াম মিগভলিগমন্ট
ফান্ড-এর আওতায় িাংলাগদশ সরকাগরর সাগর্ নারীর বিরুগি ভাগয়াগলন্স মরাধকগে প্রায় ৮.০০ বমবলয়ন মাবকথন
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িলাগরর একটি মর্ৌর্ কমথসূবচ গ্রহণ কগরগছ। ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাে এ মর্ৌর্ কমথসূবচ িাস্তিায়গনর সাগর্ সম্পৃক্ত। উক্ত
আমগব্রলা কমথসূবচর আওতায় আইন ও বিচার বিভাগের বিচার প্রশাসন প্রবশেণ ইনবষ্টটিউট কর্তথক উক্ত প্রকেটি
িাস্তিায়গনর প্রস্তাি করা হগয়গছ। উক্ত প্রকগের আওতায় নারী অবধকার সংক্রান্ত আইন বিষগয় একটি Judidiary
Training Manual প্রণয়ন করা হগি এিং উক্ত ম্যনুগয়গলর বভবিগত ৯৬০ েন বিচারক এিং ৩২০ েন
প্রবসটিউটরগদর প্রবশেণ প্রদান করা হগি। উক্ত প্রবশেগণর িারা আইগনর র্র্ার্র্ প্রগয়াগের মেগত্র বিচারকেগণর
দেতা আরও বৃবি িাগি এিং নারীগদর বিরুগি সন্ত্রাগসর মাত্রা হ্রাস িাগি। আইওএম প্রকে িাস্তিায়গন JATI
(Judicial Administration Training Institute) -মক প্রগয়ােনীয় সহগর্াবেতা প্রদান করগি। এ মপ্রোিগট
প্রকেটি গৃহীত হয়।
৭.২

উগেশ্যঃ
প্রকগের মূল লেয হগে- বিচার বিভােীয় কমথকতথাগদর প্রবশেগণর মােগম বিদ্যমান আইগনর র্র্ার্র্ প্রগয়ােপূি থক
নারীর বিরুগি সবহংসতা মরাধ।
সুবনবদ থষ্ট উগেশ্যঃ
(ক) বিচার বিভাগের সাগর্ সম্প্রক্ত কমথকতথা ও ব্যবক্তিগেরথ সেমতা বৃবি করা;
(খ) মেন্ডার এিং মেন্ডার শিষম্যকরণ সম্পবকথত তথ্য সহেলভয করা; এিং
(ে) নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতগরাগধ মেকগহাল্ডারস এিং মেইটবকিারগদ সগচতনতা, মনটওয়াকথ ও সেমতা বৃবি
করা;

৮.০

প্রকগের অনুগমাদন ও সংগশাধনঃ

৮.১

প্রকে অনুগমাদনঃ প্রকেটির টিবিবি’র উির ০১/১২/২০১০ তাবরগখ বিভােীয় বিগশষ প্রকে মূল্যায়ন কবমটি
থ টিবিবি তৎকালীন আইন, বিচার ও
(বিএসবিইবস) এর সভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত সভার সুিাবরগশর আগলাগক পুনেঠিত
সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী কর্তথক ২৭/০১/২০১১ তাবরগখ ৮০.৭১ লে টাকা ব্যগয় োনুয়াবর, ২০১০ হগত বিগসের,
২০১২ মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য অনুগমাবদত হয়। িরিতীগত ০৮/০৭/২০১৩ তাবরগখ প্রকেটির প্রাক্কবলত ব্যয়
অিবরিবতথত মরগখ সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রকেটির মময়াদ ৬ (ছয়) মাস অর্ থাৎ োনুয়াবর, ২০১০ হগত জুন, ২০১৩
ির্ থন্ত বৃবি করা হয়।

৯.০

প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্যঃ
বিচার প্রশাসন প্রবশেণ ইবনবেটিউট এর িবরচালক (প্রশাসন) েনাি আবেজুল ইসলাম ১৩/০৪/২০১১ ইং তাবরখ
মর্গক ৩১/০৫/২০১১ ইং তাবরখ ির্ থন্ত এ প্রকগে খন্ডকালীন প্রকে িবরচালগকর দাবয়ত্ব িালন কগরন। িরিতীগত একই
প্রবতষ্ঠাগনর িবরচালক (প্রশাসন) েনাি মমাঃ োবকর মহাগসন ০৫/০৭/২০১১ ইং তাবরখ মর্গক প্রকগের মশষ ির্ থন্ত
(জুন, ২০১৩) খন্ডকালীন প্রকে িবরচালগকর দাবয়ত্ব িালন কগরগছন।

১০.০

প্রকে িবরদশথনঃ
প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রণয়গনর লগেয আইএমইবি কর্তথক েত ১৭/১১/২০১৪ তাবরগখ বিচার প্রশাসন
প্রবশেণ ইনবেটিউগট প্রকগের কার্ থালয় িবরদশথন করা হয়। িবরদশথগনর সময় সি থগশষ প্রকে িবরচালক িদবলেবনত
কারগণ না র্াকায় তার সাগর্ মর্াোগর্াে করা সম্ভি হয়বন। প্রকে িবরদশথগনর সময় উি-প্রকে িবরচালক েনাি
আলমেীর এস রহমান (বর্বন প্রকগের Focal Point বহগসগি দাবয়ত্ব িালন কগরগছন) উিবস্থত বছগলন। তাছাড়া
বিচার প্রশাসন প্রবশেণ ইনবেটিউট এর িতথমান িবরচালক (প্রশাসন) ি. মমাঃ আখতারুজামান উিবস্থত বছগলন।
িবরদশথনকাগল ইনবেটিউগটর মহািবরচালক বিচারিবত খন্দকার মুসা খাগলদ এর সাগর্ সাোৎ করা হয়।
িবরদশথনকাগল JATI (Judicial Administration Training Institute) এর বনকট প্রকে সম্পবকথত ির্ থাপ্ত
তথ্য সংরবেত না র্াকায় প্রকেটির উিয়ন সহগর্ােী সংস্থা IOM এর সংবিষ্ট কমথকতথার সাগর্ মর্াোগর্াগের েন্য
অনুগরাধ করা হয়। িরিতীগত ১৯/১১/২০১৪ তাবরখ IOM এর সংবিষ্ট কমথকতথার সাগর্ মর্াোগর্াে করা হগল বতবন
বক বক তথ্য প্রগয়ােন তা E-mail-এর মােগম চাওয়ার েন্য অনুগরাধ কগরন। মস অনুর্ায়ী E-mail-এ তথ্য চাওয়া
হয়। অদ্যািবধ মকান তথ্য িাওয়া র্ায়বন।

১১.০

প্রকে িবরদশথনকাগল প্রাপ্ত তথ্য এিং বিবসআর বিগিষণ কগর প্রকগের বিবভি অংগের আওতায় িাস্তিাবয়ত কার্ থক্রম
সম্পগকথ বনগম্ন আগলাচনা করা হলঃ

১১.১

Development of Judiciary Training Manual: নারীর প্রবত সবহংসতা বিষয়ক প্রবশেগণর েন্য মট্রবনং

ম্যানুগয়ল শতবর করা হয়। মট্রবনং ম্যানুগয়লটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালগয়র আইন বিভাগের সহগর্ােী অোিক মরগদায়ানুল হক
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বি এইচ বি শতবর কগরন। ম্যানুগয়লটিগত ৬টি অোগয় প্রাসংবেক বিবভি বিষয় বিশদভাগি আগলাচনা করা হগয়গছ।
তাছাড়া নারীর প্রবত সবহংসতার সাগর্ সম্পৃক্ত োতীয় ও আন্তেথাবতক আইন মঘাষণা চুবক্তসমূহগক অন্তভুথক্ত করা
হগয়গছ। VAW বিষয়টির সাগর্ সম্পৃক্ত হাইগকাট থ বিবভশন এিং নারী ও বশশু বনর্ থাতন দমন ট্রাইঝিনাল এর
অনুসরণীয় বসিান্তসমূহ তুগল ধরা হগয়গছ ম্যনুগয়লটিগত। সাবি থক বিগিচনায় মট্রবনং ম্যনুগয়লটি একটি যুেগিাগর্ােী
ম্যানুগয়ল বহগসগি বিগিচনা করা র্ায়। ম্যনুগয়লটি শতবরর েন্য অোিক মরগদায়ানুল হক ৫০ বদিস কাে কগরগছন
এিং এ িািদ টিবিবির প্রাক্কবলত ৪ ৭৭ লে টাকার পুগরাটাই ব্যয় হগয়গছ।
১১.২

Consultation Meeting for sharing the draft manual: Training Manual সম্পগকথ মতামত

প্রদাগনর েন্য PIC’র সদস্যবৃন্দগক Draft Manual for Judges and Procecutors on violence
Against Women এর কবি সরিরাহ করা হয়। ২৯/০৮/২০১১ ইং তাবরগখ অনুবষ্ঠত সভায় বসিান্ত গৃহীত হয় মর্,
প্রকে িবরচালক IOM কর্তথক বনগয়ােকৃত বিগশষজ্ঞ ি. মরগদায়ানুল হক এক সাগর্ শিঠক কগরগছন এিং JATI’র
কমথকতথােণ খসড়া ম্যনুগয়লটি ির্ থাগলাচনা কগর অবধকতর উিয়গনর েন্য বকছু িরামশথ প্রদান কগরগছন। PIC’র
সদস্যবৃন্দ ম্যনুগয়লটির বিষয় এিং কাঠাগমার ব্যািাগর মূল্যিান মতামত প্রদান কগরগছন। বিগশষজ্ঞ কর্তথক বিবভি
মতামত গ্রহণপূি থক ম্যনুগয়লটি improve কগর চূড়ান্তভাগি প্রস্তুত করা হয়।
১১.৩

Printing of Manual: এই প্রকগের মােগম বিচারক এিং আইনেীিীেগনর মট্রবনং এর েন্য ৪.৬০ লে টাকা

ব্যগয় ১৪০০টি মট্রবনং ম্যানুগয়ল ছািাগনা হয়।
১১.৪

Organise Training for Jud ges: এই প্রকগের আওতায় ২৬.৩১ লে টাকা ব্যগয় মেলা েেগদর েন্য নারীর

প্রবত সবহংসতা বিষয় ২৪টি প্রবশেণ এর মােগম ৯৭৯ েন মেলা েেগক প্রবশেণ প্রদান করা হগয়গছ।
১১.৫

Organise Training for Prosecutors: ৭.৫০ লে টাকা ব্যগয় ৮টি প্রবশেগণর মােগম ৩২২ েন

আইনেীিীগক প্রবশেণ প্রদান করা হয়।
১২.০

প্রকগের উগেশ্য ও অেথনঃ বিবসআর এিং IOM কর্তথক মপ্রবরত তথ্য উিাি বিগিষণ কগর প্রকেটির অেথন সম্পগকথ
বনগম্ন আগলাচনা করা হল:
িবরকবেত উগেশ্য
অেথন
ক) বিচার বিভাগের সাগর্ সম্পৃক্ত ক) এই প্রকগের আওতায় মমাট ১৩০১ েনগক প্রবশেণ প্রদান করা হয়
কমথকতথা ও ব্যবক্তিগেরথ সেমতা বৃবি র্ার মগে ৯৭৯ েন বিচারক এিং ৩২২ েন আইনেীিী। এগত বিচার
করা;
বিভাগের সাগর্ সংবিষ্ট কমথকতথাগদর সেমতা বৃবি মিগয়গছ;
খ) মেন্ডার এিং মেন্ডার শিষম্যকরণ খ) প্রকগের আওতায় প্রবশেণ প্রদাগনর েন্য মর্ মট্রবনং ম্যনুগয়লটি
সম্পবকথত তথ্য সহেলভয করা; এিং শতবর করা হগয়গছ মসটি ির্ থাগলাচনায় মদখা র্ায় ম্যনুগয়লটিগত মেন্ডার
এিং মেন্ডার সম্পবকথত বিবভি আন্তেথাবতক Convention,
Declaration, Covenant এর িাশািাবশ িাংলাগদগশ প্রচবলত এ
সংক্রান্ত অবধকাংশ আইন অন্তভুথক্ত করা হগয়গছ। প্রবশেণ মশগষ
ম্যনুগয়লটি প্রগতযক প্রশেণার্ীগক প্রদান করায় বিচারক এিং
আইনেীিীেণ মেন্ডার ও মেন্ডার শিষম্যকরণ সম্পবকথত তথ্য এখন খুি
সহগে হাগতর কাগছ মিগয় র্াগিন।
ে) নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতগরাগধ ে) বিচার প্রশাসন প্রবশেণ ইন্সটিটিউট তাগদর বনয়বমত প্রবশেণসূচীগত
মেকগহাল্ডার এিং মেইটবকিারগদর আগলাচয বিষয়টি অন্তভুথক্ত করার েন্য উগদ্যাে গ্রহণ কগরগছ।
সগচতনতা, মনটওয়াকথ ও সেমতা
বৃবি করা।

১৩.০

উগেশ্য পুগরাপুবর অবেথত না হগয় র্াকগল তার কারণঃ
আগলাচয প্রকেটির টিবিবি এিং বিবসআর ির্ থাগলাচনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকগের আওতায় মূলত মেলা েে ও
আইনেীিীেনগক প্রবশেণ প্রদান করা হগয়গছ। প্রকৃতিগে সভা, মসবমনার, প্রবশেণ ইতযাবদর িরিতী সমগয় মকান
দৃশ্যমান outcome র্াগক না। িতথমান প্রকগে নারীর প্রবত সবহসংতা বিষগয় আইনী সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য
সহেলভয হওয়া, মেকগহাল্ডারগদর সগচতনতা ও সেমতা বৃবি করার লগেয প্রবশেণ, সভা, মসবমনার কার্ থক্রম
িাস্তিাবয়ত হগয়গছ। এ ধরগণর প্রবশেণগক চলমান রাখা ও মটকসই করা প্রগয়ােন। প্রবশেণ প্রদাগনর েন্য মর্ মট্রবনং
ম্যনুগয়লটি শতবর করা হগয়গছ মসখাগন প্রবশেগণর বিষয়িস্তু বহগসগি মর্ অোয়গুগলা সবিগিশ করা হগয়গছ তা র্র্ার্র্।
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তাছাড়া ম্যনুগয়লটিগত নারীর প্রবত সবহংসতা এিং মেন্ডার শিষম্যকরণ সম্পবকথত বিবভি আন্তেথাবতক ও মদশীয় আইন,
উচ্চ আদালগতর গুরুত্বপূণ থ বকছু বসিান্ত, নারীর প্রবত সবহংসতা বনগয় মর্ সকল সংস্থা কাে কগর মস সংস্থাগুগলার
তাবলকা অন্তভুথক্ত করা হগয়গছ। সুতরাং সাবি থক বিগিচনায় মট্রবনং ম্যনুগয়লটি একটি মানসম্মত এিং যুেগিাগর্ােী
ম্যনুগয়ল এিং এর আগলাগক মর্ প্রবশেণ প্রদান করা হগয়গছ তা বিচার বিভাগের কমথকতথা ও সংবিষ্টগদর বিচাবরক
কাগে এিং সবহংসতার বশকার নারীগদর ন্যায় বিচার প্রদান বনবিতকরগণ সেমতা বৃবি করগি। এই মপ্রোিগট
প্রকেটির উগেশ্য অবেথত হগয়গছ মগমথ প্রতীয়মান হয়।
১৪.০

প্রকেটি সম্পগকথ আইএমইবি’র ির্ থগিেণ

১৪.১

বিলগে বিবসআর মপ্ররণঃ আইএমইবি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাবরগখর আইএমইবি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং
িবরিগত্রর ১৩ নং অনুগেদ অনুর্ায়ী মকান উিয়ন প্রকে সমাপ্ত হওয়ার ির সাগড় ৩ (বতন) মাগসর মগে বিবসআর
মপ্ররগণর বনগদ থশনা র্াকগলও আগলাচয প্রকেটি জুন, ২০১৩’মত সমাপ্ত হগলও প্রকেটির বিবসআর আইএমইবি’মত
িাওয়া র্ায় ১৩/০৭/২০১৪ তাবরখ অর্ থাৎ প্রায় ১ িছর ১ মাস ির;

১৪.২

সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদগনর েন্য প্রগয়ােনীয় তথ্য সরিরাহ করগত না িারাঃ প্রকে িবরদশথনকাগল প্রকগের অংে
বভবিক ব্যয় এিং প্রকগের কার্ থক্রম সম্পগকথ বিস্তাবরত তথ্য োনগত চাইগল সংবিষ্ট কমথকতথা োনান মর্, প্রকে মশষ
হওয়ার ির প্রকে সম্পবকথত সমস্ত িকুগমন্ট এিং তথ্যাবদ International Organization for Migration (IOM)
এর সংবিষ্ট কমথকতথাগদর িরাির হস্তান্তর করা হগয়গছ। িরিতীগত IOM এর সংবিষ্ট কমথকতথার সাগর্ মর্াোগর্াে কগর
ির্ থাপ্ত তথ্য িাওয়া র্ায় নাই; এিং

১৪.৩

সিগুগলা অংগে িরাগের সমান ব্যয় হওয়াঃ প্রকগের অনুগমাবদত টিবিবি অনুর্ায়ী ১০টি অংগের বিিরীগত ৮০.৭১
লে টাকার সংস্থান বছল এিং বিবসআগর ১০টি অংগের বিিরীগত ৮০.৭১ লে টাকা ব্যয় মদখাগনা হগয়গছ। প্রকগের
সকল অংগে টিবিবি সংস্থাগনর ঠিক সমিবরমাণ অর্ থ ব্যয় হওয়া অস্বাভাবিক।

১৫.০

সুিাবরশ/বদক-বনগদ থশনা

১৫.১

ভবিষ্যগত মর্ মকান সমাপ্ত প্রকগের মেগত্র আইএমইবি কর্তথক সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগিদন প্রণয়ন না হওয়া ির্ থন্ত প্রকে
িবরচালক কর্তথক প্রগয়ােনীয় তথ্য প্রদাগন সহগর্াবেতা এিং প্রগর্ােয মেগত্র উিয়ন সহগর্ােীগদর সময়মগতা তথ্য
প্রদাগনর বিষয়টি সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়গক বনবিত করগত হগি;

১৫.২

প্রকগের অনুগমাবদত টিবিবি’র অংেবভবিক সংস্থাগনর সমান সমান ব্যয় হওয়া প্রায় অসম্ভি। এ বিষগয় সংবিষ্ট
মন্ত্রণালয় আইএমইবি’মক প্রগয়ােনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করগি;

১৫.৩

এ ধরগনর সেমতা/দেতা বৃবি বিষয়ক প্রকে িাস্তিায়নকাগল মর্সি কার্ থক্রগমর (সভা, মসবমনার, প্রবশেণ, কমথশালা,
আগলাচনা সভা ইতযাবদ) িরিতী সমগয় দৃশ্যমান মকান Outcome িাওয়া র্ায় না, মস সকল কার্ থক্রম আগয়ােগনর
পূগি থ আইএমইবি’মক অিবহত করগত হগি, র্াগত আইএমইবি কার্ থক্রম চলাকাগল তা িবরদশথন করগত িাগর; এিং

১৫.৪

ভবিষ্যগত প্রকে সমাবপ্তর ির ৩ মাস ১৫ বদগনর মগে বিবসআর আইএমই বিভাগে মপ্ররণ বনবিতকরগণ সংবিষ্ট
কর্তথিেগক অবধকতর র্ত্নিান হওয়া প্রগয়ােন।

