রযকল্পনা রফবাগেয আওতায় ২০১৩-১৪ অথ থফছগযয এরিরভুক্ত সভাপ্ত প্রকগল্পয মূল্যায়ন প্ররতগফদগনয ওয
ভন্ত্রণারয়/রফবােরবরিক সায-সংগে
ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/রফবাগেয
নাভ

১
১)

২
রযকল্পনা রফবাে

মভাট সভাপ্ত
সভাপ্ত প্রকগল্পয ধযণ
মূর সভয় ও ব্যগয়য তুরনায়
প্রকগল্পয রফরনগয়াে কারযেযী মেরিরসএপ সভয় ও ব্যয় সভয়
সভয়
ব্যয়
ব্যয়
সংখ্যা
প্রকগল্পয সহায়তা
উবয়ই
অরতক্রান্ত
অরতক্রাগন্তয
অরতক্রান্ত
অরতক্রাগন্তয
ভুক্ত
সংখ্যা প্রকগল্পয
অরতক্রান্ত প্রকগল্পয তকযা হায প্রকগল্পয তকযা হায
প্রকগল্পয
সংখ্যা
প্রকগল্পয
সংখ্যা (%) সফ থরনম্ন সংখ্যা (%) সফ থরনম্নসংখ্যা
সংখ্যা
সগফ থাচ্চ
সগফ থাচ্চ
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
০১
০১
০১
০১
সফ থরনম্ন০১
সফ থরনম্ন৮.৩৩%
১৫.১৭%
সগফ থাচ্চসগফ থাচ্চ৮.৩৩%
১৫.১৭%

১।

সভাপ্ত প্রকগল্পয সংখ্যা : ২০১৩-১৪ অথ থ ফছগযয এরিরগত রযকল্পনা রফবাগেয রফযীগত অন্তভুথক্ত
হগয়গছ।

২।

সভাপ্ত প্রকগল্পয ব্যয় ও মভয়াদ বৃরিয কাযণ : ফাস্তফায়ন ম থাগয় ডরারযয বফযীরত ফাাংরারদী মুদ্রায বফবনভরেয ায বৃবি
াওোে এফাং কবতে অাংরগয কাম যক্রভ অভাপ্ত থাকাে প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন মভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ঘগট।

৩।

ভাপ্তকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুারয :

সভস্যা

০১ (এক)টি প্রকল্প সভাপ্ত

সুারয

প্রকরেয নাভঃ ‘‘Capacity Building for the Planning Commission Poverty Environment and Climate
Mainstreaming (PECM)’’ ীল যক কাবযগযী ােতা প্রকে
৩.১) াংরাবধত টিবব-তত অাংগবববিক ব্যে বফফযণীরত প্রদবযত

৩.১) টিবব এফাং প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদরন ফবণ যত কবতে অাংরগয

কবতে অাংরগয প্রাক্কবরত ব্যে ও তবৌত কারজয রক্ষ্যভাত্রা
প্রাক্কবরত ব্যরেয ভরে তম অাংগবত বযরবক্ষ্ত রেরছ ত
এফাং প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদন (ববআয)-এ ফবণ যত ত কর
বফলরে কাযণ ও যুবি প্রকে কর্তযক্ষ্ মথামথ ব্যাখ্যা প্রদান
অাংরগয প্রাক্কবরত ব্যে ও তবৌত কারজয রক্ষ্যভাত্রায ভরে
কযরত ারয।
অাংগবত বযরবক্ষ্ত রেরছ।
৩.২) প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদন অনুমােী কবতে অাংগ তমভন
৩.২) প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদরনয অাংগবববিক ব্যে বফফযণীরত কবতে
যাভযক, Duty Travel (Study tour), আপ্যােন ইতযাবদ
অাংরগয প্রকৃত ব্যে অনুরভাবদত ব্যে অরক্ষ্া অবধক ওোয
খারত প্রাক্কবরত ব্যরেয তুরনাে প্রকৃত ব্যে অবধক।
বফলরেও প্রকে কর্তযক্ষ্ যুবিাংগত ব্যাখ্যা প্রদান কযরত ারয।

‘‘Capacity Building for the Planning Commission Poverty Environment and Climate
Mainstreaming (CPECM)’’ ীল যক কাবযগযী ােতা

প্রকরেয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতরফদন
(ভাপ্তঃ ভাচ য, ২০১৪)
১। প্রকরেয অফস্থান :

াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ, বযকেনা কবভন, তয-ই- ফাাংরা নগয, ঢাকা।

২। ফাস্তফােনকাযী াংস্থা :
৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারে :

াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ, বযকেনা কবভন।
বযকেনা বফবাগ/বযকেনা ভন্ত্রণারে।

৪। প্রকরেয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ
(রক্ষ্ টাকাে)
প্রাক্কবরত ব্যে
প্রকৃত ব্যে
মূর
ফ যরল
াংরাবধত
১
২
৩
তভাটঃ ৬৮৬.৫০ তভাটঃ ৭৯০.৬৭ তভাটঃ ৭৪৭.৭৮
বজওবফঃ -টাকাঃ -টাকাঃ -প্রঃাঃ ৬৮৬.৫০ প্রঃাঃ ৭৯০.৬৭ প্রঃাঃ ৭৪৭.৭৮

বযকবেত ফাস্তফােনকার
মূর
ফ যরল
াংরাবধত
৪
৫
জুরাই, ২০১০ জুরাই, ২০১০
রত
রত
তরেম্বয, ২০১৩ ভাচ য, ২০১৪

প্রকৃত
অবতক্রান্ত ব্যে
ফাস্তফােন (মূর প্রাক্কবরত
ব্যরেয %)
কার
৬
৭
জুরাই, ২০১০
-রত
ভাচ য, ২০১৪

৫।

প্রকরেয অথ যােনঃ UNDP-এয অনুদান এফাং ফাাংরারদ যকারযয অথ যােরন ফাস্তফাবেত।

৬।

প্রকরেয অাংগবববিক ফাস্তফােন অগ্রগবতঃ (াংস্থা কর্তযক যফযাকৃত ববআয এয তরেয বববিরত)।

ক্র:নাং

১

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

বব অনুমােী কারজয অাংগ

২
Revenue Component
(Salary of Staff)
Admin/Finance Assistant
Office Secretary
IT Assistant
Supply and Services
Duty Travel/Study tour
Courier
Printing & Publication (training
materials, reports etc)
Expendables Stationary, seal,
stamps, paper consumable etc.
Monitoring (Inception workshop,
Terminal Evaluation)
Books & Journals
Audio Video Documentary
Communication and Advertising
Training/short course
Consultations/Workshop/Seminar
(for outputs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
2.1 & 2.2)

একক

বব অনুমােী বযকবেত
রক্ষ্যভাত্রা
আবথ যক
ফাস্তফ

অবতক্রান্ত ভে
(মূর ফাস্তফােন
কাররয %)
৮
৬ ভা
(৮.৩৩%)

প্রকৃত ফাস্তফােন
আবথ যক (%)

ফাস্তফ (%)

৩

৪

৫

৬

৭

mm
mm

15.74
12.84

35mm
31mm

15.74
12.84

35mm
31mm

mm
L.S
L.S
L.S
L.S

16.42

32mm

16.41

39mm

6.35
1.27
53.21

On lot
-On lot

9.15
0.37
31.91

----

L.S

13.09

On lot

13.05

--

L.S

8.60

On lot

8.16

2 nos.

L.S
L.S
-L.S
L.S

1.00
-4.60
101.50
102.58

---

0.48
0.66
4.91
98.53
84.98

---07 Nos.
53 Nos.

-L.S
L.S

14.
15.
16.
17.

24.

Office Entertainment
Vehicle Rental
Irregular Labor
Consultancy
(Individual/Institution)
Office Cleanliness
Committee Meeting (NSC,
NTAC, PBM)
Others
Repair & Maintenance
Repair of Furniture
Computer & Office Equipments
Repair of machine and
equipments
Capital Component (Asset
Accumulation and purchase)
Computer & related materials

Nos.

14.64

39 nos.

25.
26.
27.

Computer software
Office Machineries &Equipments
Furniture

-Nos.
Nos.

-21.49
10.70

L.S
36 nos.
155 nos.

28.

Tele Communication

--

1.00

29.

Miscellaneous Expenditure

L.S

0.50

1 PABX
system
L.S

790.67

--

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Total

৭।

L.S
L.S
L.S
L.S

0.50
21.09
1.65
357.60

25mm
L.S
L.S

0.67
18.04
2.16
367.29

-----

L.S
L.S

0.17
1.32

L.S
L.S

0.26
1.80

-19 nos.

L.S

20.65

17.37

--

L.S
L.S
L.S

0.50
1.65

L.S
L.S
L.S
L.S
L.S

0.27
1.00

----

14.64(100
%)
-15.89
10.70(100
%)
1.00(100
%)
0.50(100
%)
747.78

--

L.S

-------

াধাযণ ম যরফক্ষ্ণঃ

৭.১ প্রকরেয টভূবভঃ
ফাাংরারদরয দবযদ্র জনরগাষ্ঠী মূরত: প্রাকৃবতক ম্পদ ব্যফারযয উয বনবযযীর, ত কাযরণ বযরফগত
বস্থবতীরতায ারথ দাবযদ্র ও অথ যননবতক প্রবৃবি ওতরপ্রাতবারফ জবিত। অথ যনীবত, বযরফ, প্রবতরফ, ভাজ এফাং
জনস্বারস্থযয উয জরফায়ু বযফরতযরনয ননবতফাচক প্রবারফয কাযরণ দবযদ্র জনগরণয জীফন-মাত্রায ভান আযও অফনবভত
ওোয ঝবুঁ ক যরেরছ। এ বযরপ্রবক্ষ্রত জাতীে উন্নেন বযকেনাে এফাং কাম যক্ররভ তটকই বযরফ াংযক্ষ্ণ, জরফায়ু
বযফতযরনয প্রবাফ তভাকারফরায নীবত ও তকৌর প্রবতপবরত ওো প্ররোজন; মায প্রোর াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ কর্তযক
আররাচয প্রকেটি গ্রণ কযা রেরছ। প্রকেটিয রক্ষ্য রে ফাাংরারদরয জাতীে উন্নেন বযকেনা ও ফারজট িবতরত
Poverty Environment Climate (P-E-C) াংরমাগমূরক অঙ্গীভূত (Integrate) কযা এফাং Stakeholder তদয
প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষ্তা বৃবি কযা।
৭.২ প্রকরেয উরেশ্যঃ
(ক) ফাাংরারদরয জাতীে উন্নেন বযকেনা ও ফারজট িবতরত দাবযদ্র, বযরফ, জরফায়ু বযফতযন াংক্রান্ত বফলেমূ
অন্তযভুবি;
(খ) ফাাংরারদ জরফায়ুয ারথ বস্থবতীর দাবযদ্র বনযন কাম যক্ররভ কাম যকয ােতা প্রদারনয জন্য জাবতাংরঘয তদীে
ােতা বৃবি।

৭.৩

প্রকরেয মূর কাম যক্রভঃ


জরফায়ু বযফতযন ও উন্নেন এয আন্তঃম্পকয বনধ যাযরণ ২২টি তক প্ররজক্ট বফরেলণ;



দীঘ য, ভে ও স্বেরভোদী বযকেনাে দাবযদ্র, বযরফ ও জরফায়ু বফলরে অন্তভুযবি;



দাবযদ্র, বযরফ ও জরফায়ু বফলরে বযকেনা কবভন, ভন্ত্রণারে/বফবাগ ও অন্যান্য দপ্তরযয বযকেনা াংবেষ্ট
কভযকতযারদয ক্ষ্ভ করয ততারা;



বডবব/টিবব ছরক দাবযদ্র বযরফ, জরফায়ু াংক্রান্ত বফলে অন্তভুযি কযা;



এবডব ও এভটিবফএপ অন্যান্য উন্নেন ফারজট কাঠারভারত জরফায়ু বযফতযন বফলেটি ম্পৃি কযা; এফাং



দাবযদ্র, বযরফ ও জরফায়ু বফলেটি মূরধাযাে ম্পৃিকযরণ বযকেনা কবভরনয প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষ্ভতা বৃবি কযা।

৮.০

অনুরভাদন ম যােঃ „„Capacity Building for the Planning Commission Poverty Environment and Climate
Mainstreaming(CPECM)‟‟ ীল যক প্রকেটি ইউএনবডব ও ইউএনইব-বইআই এয আবথ যক ােতাে ৬৮৬.৫০ রক্ষ্
টাকা প্রাক্কবরত ব্যরে জুরাই,২০১০ রত তরেম্বয,২০১৩ তভোরদ ফাস্তফােরনয বনবভি গত ৮ জুন, ২০১০ তাবযরখ মথামথ
কর্তযক্ষ্ কর্তযক অনুরভাবদত ে। ডরারযয বফযীরত ফাাংরারদব মুদ্রায বফবনভে ায বৃবি াওোে প্রকরেয ব্যে বৃবি তরে
দাঁিাে ৭৯০.৬৭ রক্ষ্ টাকা এফাং এ কাযরণ প্রকেটি াংরাধন কযা ে, মা তপব্রুোযী ২০১৩ ভার অনুরভাবদত ে। এযয
প্রকরেয কাম যক্রভ অম্পন্ন থাকাে প্রকেটি ৩ ভা করয ২ দপাে ৬ ভা ব্যে বৃবি ব্যবতরযরক তভোদ বৃবি কযা ে এফাং
প্রকেটি ৩১-০৩-২০১৪ তাবযরখ চূিান্তবারফ ভাপ্ত ে ।

৯।

প্রকরেয অনুকূরর াংরাবধত ফাবল যক উন্নেন কভযসূচীরত ফছয বববিক ফযাে ও অগ্রগবতঃ
অথ যফছয

াংরাবধত ফাবল যক উন্নেন কভযসূচীরত ফযাে ও
অগ্রগবত
তভাট
টাকা
প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%)
২০১০-১১ ১৮৮.০০
-১৮৮.০০ ২৫
২০১১-১২ ২০০.০০
-২০০.০০ ৩৫
২০১২-১৩ ২৫০.০০
-২৫০.০০ ৩০
২০১৩-১৪ ১৯৭.০৬
-১৯৭.০৬ ১০
তভাটঃ ৮৩৫.০৬
-৮৩৫.০৬ ১০০%
১০।

অথ য ছাি

ফছয বববিক ব্যে ও ফাস্তফ অগ্রগবত

তভাট
১৭৫.৩৮ ১৭৫.৩৮
২২৯.৬৩ ২২৯.৬৩
১৮৮.৫৯ ১৮৮.৫৯
৫৯.৭৭
৫৯.৭৭
৬৫৩.৩৭ ৬৫৩.৩৭

টাকা
------

প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%)
১৭৫.৩৮
২৩
২২৯.৬৩
৩২
১৮৮.৫৯
২৮
৫৯.৭৭
৪
৬৫৩.৩৭
৮৭%

প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয শুরু রত ভাবপ্ত ম যন্ত বনম্নফবণ যত কভযকতযা প্রকে বযচারক-এয দাবেরে বনরোবজত বছররনঃ
ক্র: নাং
1.
2.
3.

কভযকতযায নাভ ও দফী
জনাফ এ এভ নাবভ উেীন
ম্যারক্রা অযান্ড া যরবক্টব প্ল্যাবনাং উইাং
াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ
জনাফ তভাঃ তযজাউর কবযভ, যুগ্ম প্রধান
ম্যারক্রা অযান্ড া যরবক্টব প্ল্যাবনাং উইাং
াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ
জনাফ তভাঃ যবপকুর ইরাভ, যুগ্ম প্রধান
ম্যারক্রা অযান্ড া যরবক্টব প্ল্যাবনাং উইাং
াধাযণ অথ যনীবত বফবাগ

দাবেে গ্রণ
১০-০৬-২০১০

দাবেে অযণ
১৫-১০-২০১২

প্রকে বযচাররকয ধযন
অবতবযি দাবেরে

১৫-১০-২০১২

২১-১০-২০১২

অবতবযি দাবেরে

১৬-০৭-২০১৩

প্রকে ভাবপ্ত ম যন্ত

অবতবযি দাবেরে

১১। প্রকরেয উরেরশ্যয বফযীরত অজযনঃ
উরেশ্য

অজযন

1) ফাাংরারদরয জাতীে উন্নেন বযকেনা ও ফারজট

1) প্রকরেয আওতাে দাবযদ্র-বযরফ-জরফায়ু বযফতযন-দুরম যাগ এয
আন্ত:ম্পকয অথ যাৎ Poverty- Environment-climate-Disaster
(PECD) nexus াংক্রান্ত বফলেটি লষ্ঠ ঞ্চফাবল যকী বযকেনায ৮ভ
অোরেয Part-1 এফাং দভ অোরেয Part-2 এ াংরমাজন কযা
রেরছ।
২) াধাযণ অথ যনীবত বফবারগয অধীরন প্রণীত
Perspective Plan:
Making Vision 2021 Reality (2010-2021) দবররর ১৮ টি
PECD আন্ত:ম্পকীে ফাস্তফােন তকৌর অন্তভুি কযা রেরছ। বফববন্ন
ভন্ত্রণারে, বফবাগ ও এরজন্সী কর্তযক
PECD াংক্রান্ত বফলেমূ
ফাস্তফােরন সুবফধায ররক্ষ্য এই Perspective Plan টি ফাাংরাে মুবদ্রত
রেরছ। আররাচয প্রকরেয আওতাে বযকেনা কবভনরক কর
ধযরনয তটকবনকযার ও আবথ যক সুবফধা প্রদান কযা রেরছ
Plan
documnent টি মুদ্রণ এফাং কর Stakeholder-তদয বনকট তৌুঁরছ
তদোয জন্য।
৩) দাবযদ্র-বযরফফান্ধফ-দুরম যাগ-জরফায়ু াংক্রান্ত অবধক াংখ্যক প্রকে
গ্ররণয জন্য ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অথ যফছরযয
Annual
Development Plan (ADP) গাইডরাইরন PovertyEnvironment-climate আন্ত:ম্পকীে ( nexus) ৪টি Clause
অন্তভুযি কযা রেরছ।
৪) কৃবল তক্টরযয Climate Investment Plan (CIP) এয ৩টি
কভযসূচীরত Poverty- Environment-climate-Disaster (PECD)
nexus issue অন্তভুযি কযা রেরছ।
৫) National Sustainable Development Strategy (NSDS)
2010-2021- এ PECD nexus (আন্ত:ম্পকয) বফলেগুররা অন্তভুযি
কযা রেরছ এফাং NSDS দবররর ‘ National Disaster and
Climate Change‟ বরযানারভ ১টি অোে াংরমাজন কযা রেরছ।
৬) আররাচয প্রকরেয আওতাে ২০১০-১১ অথ যফছরযয এবডবভুি ২২টি
Case Project বনফ যাচন করয এই প্রকে দবররগুররারত দাবযদ্রবযরফ-জরফায়ু-দুরম যাগ ( Poverty-Environment- ClimatesDisaster, PECD) বফলেগুররা বফরফচনা কযা রেবছর বকনা তা
বফরেলণ কযা রেরছ। এ ভীক্ষ্া বযচারনায ভােরভ াফবরক
তক্টরযয ১৮ টি উন্নেন প্রকে ফাস্তফােনকাযী কর্তযক্ষ্ তারদয
প্রকেমূরয বডজাইন, ফাস্তফােন ও াংরাধন প্রবক্রোে
PECD
nexus অন্তভুযিকযরণ ম্মত রেরছ। এগুররায ভরে
i)

িবতরত দাবযদ্র বযরফ জরফায়ু বযফতযন
াংক্রান্ত বফলেমূ অন্তযভুবি

“Production, Storage and Designing of Quality Rice, ii)
Wheat and Jute seeds at Farmers Level Project”, iii)
“Gorai River Perspective Project” এফাং iv) “One house,
One Farm” প্রকেগুররা উরেখরমাগ্য।

৭) কর Development Project Proforma (DPP)-তত PECD
বফলোফরী াংক্রান্ত ৬ টি Clause এফাং ৩ টি াংরমাজনী (Annexure)
এফাং TPP Format-এ ১ টি Annexure অন্তভুযি কযা রেরছ। এছািা
প্রকরেয আওতাে DPP/TPP প্রণেন াংক্রান্ত একটি ম্যানুোর (দাবযদ্র
ােক, বযরফ ফান্ধফ এফাং জরফায়ুু্ও দুরম যাগ ব্যফস্থানা উন্নেন
াংক্রান্ত Indicator ) প্রণেন কযা রেরছ।
৮) Climate Public Expenditure and Institutional Review
(CPEIR) ম্পন্ন কযা রেরছ। CPEIR ভীক্ষ্ায পরশ্রুবতস্বরূ
অথ যবফবারগ Climate Budget Code  Climate Fiscal
Framework চালু কযা রেরছ;

উরেশ্য

অজযন
৯)

Poverty-Environment-Climate Change and Disaster
Inclusive Development Project design বফলরে ১৯১ জন

বযকেনায ারথ াংবেষ্ট কভযকতযারক প্রবক্ষ্ণ প্রদান কযা রেরছ।
এছািা, ৫ জন বযকেনা াংবেষ্ট কভযকতযারক ICCCAD কর্তযক প্রদি
আন্তজযাবতক প্রবক্ষ্রণয আওতাে আনা রেরছ।
খ) ফাাংরারদর জরফায়ুয ারথ বস্থবতীর দবযদ্র
বনযন কাম যক্ররভ কাম যকয ােতা প্রদারনয জন্য
জাবতাংরঘয তদীে ােতা বৃবি।

১)

“Union parishad Government Project (UPGP)”,
“Comprehensive Disaster Management Project (CDMP)”
এফাং “Environment and disaster Cluster of UNDP of
Bangladesh”- এ PECD াংক্রান্ত বফলোফরী অন্তভুযি কযা রেরছ।

২) United Nations Development Assistance Framework-এ
দাবযদ্র, বযরফ ও জরফায়ু বযফতযন ম্পবকযত যকাবয উরযাগ ও
বফবনরোরগ ােতা প্রদারনয ররক্ষ্য দাবযদ্র, বযরফ ও জরফায়ু বযফতযন
াংক্রান্ত Indicator অন্তভুযি কযা রেরছ।

১২। কাজ অভাপ্ত থাবকরর উায কাযণঃ

১৩।

তকান উরেখরমাগ্য কাজ অভাপ্ত তনই ফরর অফবত কযা রেরছ।

মূল্যােন িবত (Methodology) : মূল্যােন প্রবতরফদনটি প্রণেরন বনরম্নাি িবতমূ অনুযণ কযা রেরছ।
ক) টিবব ও বযদযন প্রবতরফদন ম যাররাচনা;
খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক তপ্রবযত Project Completion Report (PCR) ম যাররাচনা;
গ) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) ইতযাবদ গুরুেপূণ য বায
কাম যবফফযণী ম যাররাচনা;
ঘ) প্রকরেয ফাস্তফ অগ্রগবত মাচাই ও তে াংগ্ররয জন্য রযজবভরন বযদযন এফাং
ঙ) প্রাপ্ত তরেয উয াংবেষ্ট কভযকতযারদয ারথ আররাচনা।

১৪।

ভবনটবযাং: প্রবত ভার বযকেনা বফবাগ কর্তযক অনুবষ্ঠত এবডব ফাস্তফােন অগ্রগবত ও ম যাররাচনা বাে আররাচয প্রকরেয
অগ্রগবত ম যাররাচনা কযা রেরছ। এছািা, প্রকে ফাস্তফােনকারর ইউএনবডব ও ইউএনএপব-ফযাফয ভাবক, নত্রভাবক,
ফাবল যক ও বিফাবল যক অগ্রগবত প্রবতরফদন তপ্রযণ কযা রেরছ। আইএভইবড কর্তযক প্রকেটি ভবনটবযাং কযা েবন।

১৫।

অবডট ম্পবকযত তেঃ
(ক) অবযভত্মযীণ অবডটঃ প্ররমাজয নে।
(খ) এক্সাটান যার অবডটঃ প্রকেটিয উয অবডট কাম যক্রভ বযচারনা কযা ে ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এফাং ২০১৩-১৪ অথ যফছরয।
২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ য ফছরযয অবডট কাম যক্ররভ তকান আবি উত্থাবত েবন ফরর প্রকে সূরত্র ও প্রকে ভাবপ্ত
প্রবতরফদন (ববআয) তথরক জানা মাে। তরফ ২০১৩-১৪ অথ যফছরয ম্পাবদত অবডট প্রবতরফদন বযদযরনয বদন ম যন্ত
াওো মােবন ভরভয জানা তগরছ।

১৬।

প্রকে বযদযনঃ গত ২২-০৭-২০১৪ এফাং ৩১-০৮-২০১৪ তাবযরখ প্রকেটিয কাম যারে বযদযন কযা ে। বযদযনকারর

প্রকে বযচারক প্ররোজনীে তে বদরে ােতা করযন। আররাচয কাবযগযী ােতা প্রকেটিয মূর রক্ষ্য বছর ফাাংরারদরয
জাতীে উন্নেন বযকেনা ও ফারজট িবতরত Poverty-Environment-Climate-Change (P-E-C) াংরমাগমূরক

অঙ্গীভূত কযা এফাং াংবেষ্ট Stakeholder তদয প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষ্তা বৃবি কযা। এ উরেরশ্য প্রকরেয আওতাে ম্পাবদত
কাম যাফরীয বফফযণ বনম্নরূঃ
২০১১ ও ২০১২ ারর “Poverty,
Environment, Climate change and Disaster Inclusive Development Project Design ’’ বফলরে ০৫
বদন তভোদী প্রবক্ষ্ণ প্রদান;

(ক) যকাবয খারতয উন্নেন প্রকে প্রণেন/প্রবক্রো াংবেষ্ট ১৯১ জন কভযকতযারক

(খ) জরফায়ু বযফতযন ও দুরম যাগ বফলে অন্তভুযবিয জন্য উন্নেন প্রকে ছরকয াংরাধন;
(গ) উন্নেন প্রকে প্রস্তাফ প্রস্ত্িবত বফলরে পূণ যাঙ্গ গাইডরাইন প্রণেন;
(ঘ) জাতীে বযকেনা দবররমূর জরফায়ু বযফতযরনয বফলেটি অন্তভুযবিরত কাবযগযী ােতা প্রদান;
(ঙ) এবডব গাইডরাইরন জরফায়ু বযফতযন বফলেটি অন্তভুযবিরত কাবযগযী ােতা প্রদান;
(চ) জরফায়ু বযফতযন বফলেটি বযকেনা ও ফারজট কাম যক্ররভয মূরধাযাে আনেরনয জন্য বফববন্ন বদক বনরদ যনামূরক
প্রকানা;
(ছ) অথ যবফবারগয ারথ তমৌথবারফ
১৬.১

Climate fiscal Framework প্রণেন।

প্রকানাঃ জরফায়ু বযফতযন বফলেটি বযকেনা ও ফারজট কাম যক্ররভয মূরধাযাে আনায জন্য প্রকরেয আওতাে কবতে
প্রকানা যরেরছ। প্রকানাগুররায বরযানাভ বনম্নরূঃ
(a)

Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh climate public expenditure and Institutional
Reviews;

(b)

Capacity Building strategy for climate mainstreaming a strategy for public sector planning
Professionals;

(c)

Reverting changes: An Impact Amusement of Training on poverty-Environment-climates-Disaster
news;

(d)

Towards resilient development: Scope for Mainstreaming Poverty, Environment, climate change and
disaster in Development Projects;

(e)

An Indicator in Framework for inclusive and resilient Development.

১৬.২ অতীরত গৃীত বডবব এফাং টিববরত দাবযদ্র বযরফ ও জরফায়ু বযফতযরনয বফলেগুররা আরদৌ বফরফচনা কযা রেবছর বকনা
এফাং রে থাকরর বকবারফ কযা রেবছর তা ম যাররচনায ররক্ষ্য ২২টি তক স্টাবড প্রকরেয ভাঠ ম যারে বযদযন করয
প্রবতরফদন প্রণেন কযা রেরছ। এছািা, স্থানীে ম যারে জরফায়ু ভস্যা তভাকাবফরায জন্য ব্যে প্রবতপবরত করয ফারজট
কাঠারভা প্রণেরনয ররক্ষ্য প্রকরেয আওতাে ৭টি বফবারগয ৮টি ইউবনেরন ভাঠ বযদযন ম্পন্ন রেরছ। আযও উরেখ কযা
মাে তম, আররাচয প্রকরেয আওতাে বযকেনা কবভন/আইএভইবড/ বফববন্ন ভন্ত্রণারে/বফবাগ এফাং উন্নেন বযকেনা
ফাস্তফােরনয ারথ ম্পৃি ফাস্তফােনকাযী াংস্থা/দপ্তয ও অবধদপ্তরযয ১৯১ জন কভযকতযারক ‘‘
Poverty, Environmentclimate Change and Disaster inclusive Development Project Design” বফলরে প্রবক্ষ্ণ প্রদান কযা রেরছ। প্রবক্ষ্ণ
প্রাপ্ত কভযকতযাগণ প্রকে প্রণেন ও ফাস্তফােরন প্রাপ্ত প্রবক্ষ্ণ কতটুকু কারজ রাগারত াযরছ তা মূল্যােরনয জন্য যাভযক
বনরোগ করয ‘‘ Training Impact Assessment” কযা ে। এই Assessment- এ প্রাপ্ত সুাবযগুররা যফতী ‘‘ Training
Module-এ াংরমাজন কযা রেরছ ভরভয জানা তগরছ।

১৭।

ফাস্তফােন ভস্যাঃ
১৭.১ াংরাবধত টিবব-তত অাংগবববিক ব্যে বফফযণীরত প্রদবযত কবতে অাংরগয প্রাক্কবরত ব্যে ও তবৌত কারজয রক্ষ্যভাত্রা এফাং
প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদন (ববআয)-এ ফবণ যত ত কর অাংরগয প্রাক্কবরত ব্যে ও তবৌত কারজয রক্ষ্যভাত্রায ভরে অাংগবত
বযরবক্ষ্ত রেরছ।
১৭.২ প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদন অনুমােী কবতে অাংগ তমভন যাভযক,
প্রাক্কবরত ব্যরেয তুরনাে প্রকৃত ব্যে অবধক।

Duty Travel (Study tour), আপ্যােন ইতযাবদ খারত

১৮। সুাবযঃ
১৮.১ টিবব এফাং প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদরন ফবণ যত কবতে অাংরগয প্রাক্কবরত ব্যরেয ভরে তম অাংগবত বযরবক্ষ্ত রেরছ ত বফলরে
কাযণ ও যুবি প্রকে কর্তযক্ষ্ মথামথ ব্যাখ্যা প্রদান কযরত ারয।
১৮.২ প্রকে ভাবপ্ত প্রবতরফদরনয অাংগবববিক ব্যে বফফযণীরত কবতে অাংরগয প্রকৃত ব্যে অনুরভাবদত ব্যে অরক্ষ্া অবধক ওোয
বফলরেও প্রকে কর্তযক্ষ্ যুবিাংগত ব্যাখ্যা প্রদান কযরত ারয।

