জন শাসন ম ণালেয়র ২০১৩-১৪ অথ বছেরর এিডিপ সমা কে র
উপর ম ণালয়/িবভাগিভি ক সার-সংে প
.নং ম ণালেয়র
নাম

১
১

২
জন শাসন
ম ণালয়

মাট
সমা কে র ধরণ
ল সময় ও েয়র লনায়
সমা
িবিনেয়াগ কািরগরী জিডিসএফ সময় ও য় সময়
সময় অিত াে র
য়
য় অিত াে র
কে র কে র সহায়তা
উভয়ই
অিত া
শতকরা হার (%) অিত া
শতকরা হার
সং া সং া
কে র
কে র
অিত া
কে র
সবিন -সেবা
কে র (%) সবিন সং া
সং া কে র সং া সং া
সং া
সেবা
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
০৩
০১
০২
-০২
১৮ মাস (৩০%) ০১
০৮.০০ ল
২ বছর ১০ মাস
টাকা
(৪০.৪৮ %)
(০.৬০%)

১।

সমা

কে র সং াঃ জন শাসন ম ণালেয় ২০১৩-১৪ অথ বছেরর এিডিপ

২।

সমা

কে র

.নং
১
১.

ায়ন িতেবদেনর

০৩

ক সমা হেয়েছ।

ত য় ও ময়াদ ি র কারণঃ
কে র নাম

ত য়
(jÿ UvKv)
২
৩
ÒManaging at the TOP-2 (MATT-2) 16231.05
Bangladesh public service capacity
building programme”

২.

Ò wmwfj mvwf©m †PÄ g¨v‡bR‡g›U †cÖvMÖvgÓ

3465.00

৩.

ÒBbw÷wUDkbvj
†W‡fjc‡g›U
Ae
evsjv‡`k wmwfj mvwf©m GWwgwb‡÷ªkb
GKv‡Wgx (2q ch©vq)

1211.12

‡gqv` e„w×i KviY

ত ময়াদকাল
4
†m‡Þ¤^i, 20০4
n‡Z
Ryb, 20১4
Rvbyqvix, 2008
হেত
Ryb, 20১4
RyjvB, 2011
n‡Z
Ryb, 2014

5
Pvwn`vi Zzjbvq eivÏ AcÖZzj Ges
Nb Nb cÖKí cwiPvj‡Ki e`jx
nIqvi Kvi‡b Kg©cwiKíbv Abyhvqx
h_vmg‡q KvR m¤úbœ Kiv hvqwb|
Nb Nb cÖKí cwiPvj‡Ki e`jx|

-

০3। সম া ও পািরশঃ
সম া
3.1 cÖKíwU ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q (cÖvq 8 eQ‡i) 3.1
RbcÖkvmb gš¿bvj‡qi †gvU 9 Rb Kg©KZ©v cÖKí
cwiPvjK wn‡m‡e AwZwi³ `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|
cÖKí Kvjxb mg‡q c~Y© †gqv‡` †Kvb cÖKí
cwiPvjK wb‡qvwRZ wQ‡jb bv| Dciš‘ Zviv wbR
`vwq‡Z¡i AwZwi³ wn‡m‡e cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ 3.2
cvjb K‡i‡Qb|

পািরশ
cÖK‡íi Kvh©µg h_vh_fv‡e gwbUwis Ges mgš^‡qi j‡ÿ¨
cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q cÖK‡í c~Y© †gqv‡` cÖKí
cwiPvjK wb‡qv‡Mi ms¯’vb ivLv evÂbxq| cÖKí cwiPvj‡Ki
Nb Nb e`jx hZ`~i m¤¢e cwinvi Ki‡Z n‡e ।

3.2 G cÖK‡íi AvIZvq cÖwশ

G¸‡jvi mv‡_ m¤ú„³/সংি

ev¯ÍevwqZ

†QvU

ণ AskMÖnbKvwi KZ©„K

cÖKí¸‡jv

hw`

msw ó

cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kvh©µg n‡Z `xN©‡gqv`x mydj
†c‡Z cÖwkÿ‡Y AskMÖnbKvwi MÖyc KZ©„K ev¯ÍevwqZ PIPs
& SPIPs Gi avivevwnKZv iÿv/‡UKmB Dbœq†bi j‡ ¨
gš¿Yvjq/wefvM/ms¯’v KZ©„K

wb‡R‡`i `vwq‡Z¡i AvIZvfz³ Kivi (Own) cÖ‡qvRbxq
270

gš¿bvjq/wefvM/ms¯’v KZ©„K wb‡R‡`i `vwq‡Z¡i
AvIZvfz³ (Own) bv K‡i Zvn‡j G‡`i
avivevwnKZv iÿv/‡UKmB Dbœqb Kiv m¤¢e n‡ebv|

Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnb Kiv †h‡Z cv‡i| cÖ‡qvR‡b SPIPs Gi
Av`‡j mswkó gš¿Yvjq eo AvKv‡i cÖKí MÖnb Ki‡Z
cv‡i।

3.3

cÖK‡íi
K‡¤úv‡b›U-3
Gi
AvIZvq 3.3 K‡¤úv‡b›U-3 Gi AvIZvq 2010 I 2012 mv‡j miKvwi
Kg©KZ©v‡`i e¨vcK Dcw¯’wZ‡Z B›Uvib¨vkbvj Gw›UComprehensive Communication and
Kivckb Kbdv‡iÝ AbywôZ n‡q‡Q cÖvß Z‡_¨i msiÿÿY I
advocacy activities including the
production of knowledge product and
Zvi e¨envi K‡i G wem‡q †Kvb djvcj †Kb AwR©Z bv
Communication
materials
wWRvB‡b
nIqvi KviY gš¿Yvjq LwZ‡q †`L‡Z cv‡i|
KvwiMwi mnvqZv cÖ`v‡bi jÿ¨gvÎv wba©vwiZ wQj
hvi `„k¨gvb †Kvb djvcj cvIqv hvqwb|
3.4 gv÷vm© ev wW‡cøvgv †Kvm© mgvß Kivi ciI †Kvb 3.4 Kg©KZ©viv gv÷vm© ev wW‡cøvgv m¤úbœ K‡i †`‡k wdi‡jI
Kg©KZ©v‡K GKv‡Wgx‡Z c`vqb Kiv nqwb| Gi
Zv‡`i KvD‡K GKv‡Wgx‡Z c`vqb bv Kivq Zv‡`i
d‡j GKv‡Wgxi cÖvwZôvwbK m gZv e„w×i D‡Ïk¨
AwfÁZv I jäÁvb Kv‡R jvMv‡bv hv‡”Qbv| Gi d‡j
AR©b e¨vnZ n‡”Q|
GKv‡Wgx‡Z cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×i welqwU D‡cwÿZ
†_‡K hvq| Giƒc †ÿ‡Î cÖwk Y cieZ©x mg‡q Kgc‡ 23 eQ‡ii Rb¨ cÖwkw Z Kg©KZ©vMY‡K GKv‡Wgx‡Z
c`vq‡bi welqwU gš¿Yvjq we‡ePbv Ki‡Z cv‡i|
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ÒManaging at the TOP-2 (MATT-2) Bangladesh public service capacity building programme”

mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t ন, ২০১4 wLªt)
1.

cÖK‡íi bvg

t ÒManaging at the TOP-2 (MATT-2) Bangladesh public service
capacity building programme”

2.

D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM

t জন শাসন ম ণালয়

3.

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v

t জন শাসন ম ণালয় Ges evsjv‡`k cvewjK G¨vWwgwb‡÷ªkb †Uªwbs †m›Uvi
(wewcGwUwm)|

4.

cÖK‡íi Ae¯’vb

t evsjv‡`k cvewjK G¨vWwgwb‡÷ªkb †Uªwbs †m›Uvi (wewcGwUwm)|

৫.

cÖK‡íi A_©vqb

t evsjv‡`k miKvi I DFID |

6.

cÖKí ev¯Íevqb mgq I e¨q

t

cÖv°wjZ e¨q
cÖK…Z e¨q
g~j
১ম ms‡kvwaZ
মাট
মাট
মাট
টাকা
.সাহা
টাকা
টাকা
.সাহায¨
.সাহা
19073.41 19073.41 16231.05
2500.00
2500.00 1059.72
16573.41 16573.41 15171.33
7.

mvaviণ ch©‡e¶Y t

7.1

cUf‚wg t

(j¶ UvKvq)
cwiKwíZ ev¯Íevqb Kvj
cÖK…Z ev¯Íevqb AwZµvšÍ AwZµvšÍ mgq
Kvj
e¨q (g~j (g~j ev¯Íevqb
g~j
১ম ms‡kvwaZ
cÖv°wjZ Kv‡ji %)
e¨‡qi %)
†m‡Þ¤^i, ২০০4 †m‡Þ¤^i, ২০০4 †m‡Þ¤^i, ২০০4
n‡Z
n‡Z
n‡Z
AvMó, ২০১1
Ryb, ২০১4
Ryb, ২০১4

-

2 বছর
10 gvm
(40.48 %)

g¨v‡bwRs G¨vU w` Uc-2 (Managing at the TOP-) mvZ eQi †gqv`x GKwU Dbœqb cÖKí| G cÖK‡íi AvIZvq
evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi cÖkvmb K¨vWv‡ii D”P I ga¨ ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i e¨e¯’vcbv I Dbœqb cÖkvm‡bi Ici
GKwU wbweo Ges AvaywbK cÖwk b Kg©m~Pxi D‡`¨vM MÖnb Kiv n‡q‡Q| GB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ cÖwk ‡bi gva¨‡g
evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi cÖkvmb K¨vWv‡ii D”P I ga¨ ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i DbœZ †mev cÖ`v‡bi Kjv‡KŠkj,
cÖkvmwbK ms¯‹vi Ges †RÛvi wel‡qi Ici BwZevPK avibv cÖ`vb Kiv| G cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g
AskMÖnbKvix Kg©KZ©ve„›` GKvav‡i DbœZ we‡k¦i AvaywbK e¨e¯’vcbv I Dbœqb cÖkvm‡bi Ici mgmvgwqKKv‡ji
avibv jvf Ki‡Z mÿg n‡e| Aciw`‡K †`‡ki mvgwMÖK Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ DbœZ †mev cÖ`v‡bi
BwZevPK g‡bvfve M‡o DV‡e| mvZ eQi †gqv`x wZb ai‡bi cÖwk b Kg©m~Px Ges RbcÖkvmb gš¿bvj‡qi
K¨vwiqvi cø¨vwbs I †Uªwbs DBs Gi Kvh©µg †Rvi`viKi‡bi j‡ÿ¨ cÖKíwU MÖnb Kiv n‡q‡Q|

272

7.2 D‡Ïk¨ t
১. wg‡jwbqvg †W‡fjc‡g›U †Mvj (GgwWwR) ev¯Íevq‡bi j‡ ¨ evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi †ckvMZ Ávb I `ÿZv,
D`vi gvbwmKZv Ges †RÛvi m‡PZbZvi gva¨‡g †mevi gvb e„w×KiY;
২. evsjv‡`k wmwfj mvwf©m KvVv‡gvi g‡a¨ we‡kl K‡i RbcÖkvmb gš¿bvj‡qi K¨vwiqvi cø¨vwbs DBs Gi gvbe
m¤ú` Dbœqb;
৩. evsjv‡`‡k †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K‡›`ªi Abyl` Dbœq‡bi gva¨‡g wmwfj mvwf©m cÖwkÿY Kvh©µg m¤úªmvib I AwaKZi
MwZkxjKiY;
৪. †`‡ki mvgwMÖK Av_©-mvgvwRK Ae¯’v I RbM‡bi cÖZ¨vkv c~i‡bi j‡ÿ¨ cÖkvmb K¨vWvi Kg©KZ©v‡`i †mevi gvb I `ÿZv
e„w×KiY; এবং
5. DbœZ †mev I RbM‡bi Pvwn`v c~i‡bi j‡ÿ¨ evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi wmwbqi ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i †ckvMZ Ávb
I `ÿZv e„w×i gva¨‡g †mevi gvb AwaKZi Dbœqb|
8.

cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t
KvwiMix mnvqZv G cÖKíwU wRIwe I DFID Aby`v‡b †gvU 19073.41 j (wRIwe 2500.00 j Ges cÖKí
mvnvh¨ 16573.41 j ) UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ‡m‡Þ¤^i, 2004 n‡Z AvMó, 2011 †gqv‡` ev¯Íevq‡bi Rb¨ MZ
30/01/২০05 তািরেখ h_vh_ KZ©„©cÿ KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| পরবত েত cÖK‡íi বা বায়ন ময়াদ `yBবছর 10 gvm
অথাৎ ‡m‡Þ¤^i, 2004 হেত Ryb, ২০১4 ch©šÍ e„w× Kiv nq|

9.

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t

[

µt
bs
১
২
3
4
5
6
7
8
9

Kg©KZ©vi bvg I c`ex

‡gqv`Kvj

Rbve BKevj gvngy`, AwZwi³ mwPe
Rbve gbRyi †nvmvBb, AwZwi³ mwPe
Rbve ‡n`v‡qZzjøvn& Avj gvgyb, AwZwi³ mwPe
Rbve †gv¯Ídv Kvgvj nvq`vi, AwZwi³ mwPe
Rbve Wt †gvt mvw`K, AwZwi³ mwPe
Rbve Avey eKi wmwÏK, AwZwi³ mwPe
Rbve BDbym Di ingvb, AwZwi³ mwPe
Rbve ‡gvt bvRgyj Bmjvg, AwZwi³ mwPe
†eMg w`jiæev, AwZwi³ mwPe

10. mvavib ch©‡eÿbt
10.1 g¨vU-2 †cÖvMÖvg ÷ªvKPvit
1. BbKvw›Uª †Uªwbs †Kvm© (†÷R-1)t
BbKvw›Uª †Uªwbs †Kv‡m© `ywU eo ai‡bi K‡¤úv‡b›U i‡q‡Q|
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ïiæ
2৮.০৩.২০07
2৮.০৩.২০08
10.06.2008
12.11.2008
10.02.2009
08.11.2010
30.11.2011
29.10.2012
02.06.2013

শষ
২7.01.2008
05.06.2008
11.11.2008
08.02.2009
24.01.2010
10.11.2011
29.10.2012
02.06.2013
04.02.2015

cÖ_g K‡¤úv‡b›UwU njt wewcGwUwm‡Z Intensive Training †cÖvMÖvg Ges Experimental Learning [wfwËK (PIPs) hv
G †Uªwbs‡K Kvh©Ki Ki‡Z mnvqZv K‡i]| cÖwZ MÖæ‡c cÖvq 5 Rb K‡i cÖwZ eQi †gvU 63 wU wcAvBwc Kivi ms¯’vb wQj|
cÖK‡íi AvIZvq †gvU 303 wU PIPs (cvidi‡gÝ BgcÖæd‡g›U cÖ‡R±) & 72 wU SPIPs (mycvi cvidi‡gÝ
BgcÖæd‡g›U cÖ‡R±) ˆZwi Kiv n‡q‡Q hvi cÖvq me¸‡jvB bvMwiK †mev †Kw›`ªK| cÖvq cÖ‡Z¨K wcAvBwc‡Z (cÖ‡hvR¨ g‡Z)
Ô`vwi`ª¨ n«vmKibÕ Gi Ici eo ai‡bi Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q|Gi g‡a¨ cÖ¯‘ZK…Z 12 wU wcAvBwc mivmwi `vwi`ª¨
n«v‡mi mv‡_ m¤ú„³ Ges 68 wU wcAvBwcÕi `vwi`ª¨ n«v‡mi Ici †m‡KÛvwi cÖfve _vK‡e| GQvov ÔKg©ms¯’v‡bi my‡hvM
m„wóÕi †ÿ‡ÎI A‡bK wcAvBwc ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| Kg©ms¯’v‡bi mv‡_ mivmwi m¤ú„³ GiKg 26 wU †QvU cÖKí Ges
mivmwi RwoZ bq Giƒc AviI 29 wU wcAvBwc ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| †`ke¨vwc hviv †QvU cÖKí¸‡jv ev¯Íevqb
K‡i‡Q †mme AskMÖnbKvwi‡`i Kg©ZvwjKvq Ôcwi‡ek msiÿYÕ GKwU cÖavb †ÿÎ wQj| cwi‡e‡ki mv‡_ mivmwi RwoZ 17
wU Ges c‡ivÿfv‡e m¤ú„³ GiKg AviI 18 wU cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| GQvov g¨vU-2 Alumni myweavewÂZ
bvMwiK‡`i (ew¯Í GjvKv,cÖwZeÜx) cwi`k©bc~e©K Zv‡`i Ae¯’v Dbœq‡b cÖwZ‡e`b/Action Plan m¤úbœ K‡i Ges
ev¯Íevqb K‡i| D`vnib¯^iƒc, evsjv‡`k mwPevj‡q cÖwZeÜx‡`i PjvPj we‡ePbvq wjd‡U ÔcÖwZeÜx‡`i AMÖvwaKvi w`bÕ
Giæc cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cÖwZeÜx‡`i Rb¨ 1wU wjd‡Ui ms¯’vb ivLv n‡q‡Q|
Avi wØZxq K‡¤úv‡b›UwU njt cÖwZ‡ekx †`k¸‡jv‡Z wiwRIbvj G·‡cvRvi wfwRU hvi gva¨‡g mswkó †`‡ki wmwbqi
ey¨‡iv‡µU‡`i mv‡_ Zv‡`i a¨vb-avibv Ges AwfÁZv †kqvi Kivi my‡hvM _v‡K| cÖKí †gqv‡` †gvU 1680 Rb‡K
cÖwkÿY †`qv m¤¢e n‡q‡Q hv jÿ¨gvÎvi (1890 Rb) Zzjbvq 88.89%|
(K) †Kv‡m©i msL¨v

t

cÖwZ eQi 7 wU

(L) AskMÖnYKvixi msL¨v

t

cÖwZ †Kv‡m© 45 Rb K‡i eQ‡i 7 wU †Kv‡m© (7×45) = 315 Rb K‡i 6 eQ‡i
Kgc‡ÿ 1890 Rb)

(M) †Kv‡m©i †gqv`

t

6 mßvn (wewcGwUwm‡Z 3 mßvn; wdì ÷vwW 1 mßvn Ges cÖwZ‡ekx †`‡k
wiwRIbvj G·‡cvRvi wfwRU 2 mßvn )

২. IfvimxR †Uªwbs †Kvm© (†÷R-2) t
G †Kv‡m©i g~j jÿ¨ n‡”Q Key leadership Competencies Ges AskMÖnbKvix‡`i cwjwm GbvjvBwmm w¯‹jm Gi Dbœqb
mvab| Bb Kvw›Uª †Uªwbs †Kv‡m© AskMÖnbKvix‡`i g‡a¨ †_‡K cvidi‡g‡Ýi wfwË‡Z 6 mßvne¨vcx IfvimxR †Uªwbs †Kv‡m©i
cÖwkÿbv_©x wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| cÖKí †gqv‡` †gvU 365 Rb‡K cÖwkÿY †`qv m¤¢e n‡q‡Q hv jÿ¨gvÎvi
(480
Rb) Zzjbvq 76.05%|
(K) †Kv‡m©i msL¨v
(L)

t

AskMÖnbKvixi msL¨v t

4 wU (cÖwZ eQi)
cÖwZ †Kv‡m© 20 Rb K‡i cÖwZ eQi 4wU †Kv‡m© (4×20)=80 Rb (cÖKí †gqv‡`i
6 eQ‡i Kgc‡ÿ 480 Rb)

3. g¨vU-2 †d‡jvkxc G¨vIqvW© t
G †d‡jvkxc †cÖvMÖvgUv g~jZt nvB cvidigvi‡`i Rb¨ wWRvBb Kiv Ges Zv‡`i‡K c~e© wba©vwiZ †cvó MÖvRy¨‡qU †j‡fj
óvwW †cÖvMÖv‡g AskMÖn‡b DrmvwnZ Kiv nq|
(K) †Kv‡m©i msL¨v

t

1 wU (cÖwZ eQi)

(L) AskMÖnbKvixi msL¨v

t

cÖwZ †Kv‡m© 5 Rb K‡i cÖwZ eQi 5 Rb (cÖKí †gqv‡`i 6 eQ‡i Kgc‡ÿ 30 Rb)

(M) †Kv‡m©i †gqv`

t

6 mßvn
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10.2 cÖK‡íi g~j Kvh©µg t

11.

K.

¯’vbxq cÖwk Y (Qq mßvn †gqv`x G †Kv‡m© cÖwZ e¨v‡P 45 Rb K‡i 6 eQ‡i †gvU 1890 Rb Kg©KZ©v);

L.

‰e‡`wkK cÖwk Y (Qq mßvn †gqv`x G †Kv‡m© cÖwZ e¨v‡P 20 Rb K‡i 6 eQ‡i †gvU 480 Rb Kg©KZ©v);

M.

d‡jvkxc (30 Rb Kg©KZ©v);

N.

¯’vbxq (20Rb-388.6 Rbgvm) I AvšÍR©vwZK civgk©K (4 Rb-135 Rbgvm) wb‡qvM BZ¨vw`|

eQiwfwËK GwWwc/AviGwWwc eivÏ, A½wfwËK eivÏ Ges cÖK…Z AMÖMwZi Z_¨t
11.1 eQiwfwËK GwWwc/AviGwWwc eivÏ Ges cÖK…Z AMÖMwZi Z_¨t
A_©eQi

GwWwc/AviGwWwc eivÏ
wRIwe
cÖtmvt
‡gvU
100.00
500.00
600.00
200.00 50000.00
5200.00
150.00
3290.00
3440.00

2005-06
2006-07
200708
2008-09 180.00
2009-10 200.00
2010-11 180.00
2011-12 200.00
2012-13 200.00

2500.00
2500.00
2725.00
2725.00
2750.00

2680.00
2700.00
2905.00
2925.00
2950.00

wRIwe
40.62
74.77
144.02

cÖK…Z AMÖMwZ
cÖtmvt
‡gvU
29.61
70.23
1632.32
1707.09
1758.71
1902.73

169.99
191.34
179.75
162.09
97.14

2403.96
2669.62
2750.45
2814.25
113.41
†gvU =

2572.95
2860.96
2930.20
2976.34
1210.55
16231.05
(85.10%)

(jÿ UvKv)
gšÍe¨
2013-14
A_© eQ‡i
1.00 jÿ
UvKv
eivÏmn
GwWwc‡Z
AšÍ©fz³
wQj|

11.2 A½wfwËK eivÏ I ev¯Íevqb AMÖMwZ t gš¿Yvjq †_‡K cÖvß wcwmAvi Gi wfwË‡Z cÖKíwUi A½wfwËK eivÏ, ev¯Íevqb
AMÖMwZ wb‡gœ দয়া nj t
µt bs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

As‡Mi weeiY
Rbej
Avš©ÍRvwZK civgk©K
¯’vbxq civgk©K
¯’vbxq cÖwkÿY
‰e‡`wkK cÖwkÿY
‡d‡jvkxc
÷vwW Uz¨i
wcAvBwc G·‡c‡Ým
‡dKvwë †g¤^vi †Uªwbs
hš¿cvwZ
cÖPvibv
Gjvgwb wewìs

cwigvY
4 Rb (432 Rbgvm)
4 Rb (432 Rbgvm)
20 Rb (388.6 Rbgvm)
1890 Rb
480 Rb
30 Rb
18 Rb
‡_vK
‡_vK
11 wU
‡_vK
‡_vK
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(jÿ UvKvq)
AviwUwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q
wRIwe
cÖt mvt
‡gvU
418.57
418.57
95.00
2874.33 2969.33
50.50
1329.80 1380.30
1025.00
3232.94
4257.94
145.00
5336.64 5481.64
24.00
654.00
678.00
35.00
397.19
432.19
100.00
65.97
165.97
50.00
66.70
116.70
57.53
57.53
25.00
56.04
81.04
25.00
162.41
187.41

13.

‡_vK

100.00

122.08

14.

Awdm mv‡cvU© Ges †cÖvMÖvg
g¨v‡bR‡g›U
gwbUwis Ges g~j¨vqb

‡_vK

50.50

149.43

199.93

15.

Ab¨vb¨ (Kw›Ub‡RÝx)

‡_vK

-

1689.50

16.

Awdm LiPvw`

‡_vK

298.90
2500.00

436.38
16573.41

1689.50
735.28
19073.41

†gvU =

222.08

cÖK‡íi AbyK‡~ j eivÏK…Z A‡_©i wecix‡Z †gvU e¨q n‡q‡Q 16231.05 jÿ (wRIwe 1059.72 jÿ Ges cÖtmvt
15171.33 jÿ) UvKv Ges Ae¨wqZ A‡_©i cwigvY 2842.36 jÿ (wRIwe 1440.28 jÿ Ges cÖtmvt 1402.08 jÿ)
UvKv|
১2. KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t cÖ‡hvR¨ bq|
13.

cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t
D‡Ï‡k¨

AR©b

wg‡jwbqvg †W‡fjc‡g›U †Mvj (GgwWwR) 1.
ev¯Íevq‡bi j‡ ¨ evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi
†ckvMZ Ávb I ` Zv, D`vi gvbwmKZv Ges
†RÛvi m‡PZbZvi gva¨‡g †mevi gvb e„w×KiY;

RbcÖkvmb gš¿bvj‡q cyivZb Z_vKw_Z g~j¨vqb
c×wZi (ACR with APR) cwie‡Z© wmwfj
mvwf©m Kg©KZ©v‡`i Rb¨ ÔPerformance Based
Evaluation System (PBES)’ kxl©K bv‡g
GKwU mgwš^Z cvidi‡gÝ Bfvjy¨‡qkb c×wZ
cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q|

২. evsjv‡`k wmwfj mvwf©m KvVv‡gvi g‡a¨ we‡kl K‡i 2.
RbcÖkvmb gš¿bvj‡qi K¨vwiqvi cø¨vwbs DBs Gi
gvbe m¤ú` Dbœqb;

miKv‡ii †cÖwwÿZ cwiKíbv Ges ‡UKmB Dbœqb
jÿ¨gvÎv ev¯Íevq‡b mnvqZvKi‡bi j‡ÿ¨
mwPe‡`i cÖvq 66%, cÖvq me AwZwi³ mwPe Ges
hyM¥ mwPe‡`i AwaKvsk‡`i mgš^‡q †ckvMZ Ávb
I `ÿZv, D`vi gvbwmKZv Ges †RÛvi
m‡PZbm¤úbœ wmwfj mv‡f©›U m„wó Kiv n‡q‡Q|

১.

৩.

evsjv‡`‡k †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K‡›`ªi Abyl` 3. AwaK †hvM¨Zv Ges AwfÁ d¨vwmwj‡UUi m¤úbœ
Dbœq‡bi gva¨‡g wmwfj mvwf©m cÖwkÿY Kvh©µg
wewcGwUwm Experiential Learning Gi Rb¨
wb‡R‡K Centre Of Excellence G iæcvšÍi
m¤úªmvib I AwaKZi MwZkxjKiY;
Ki‡Z mÿg n‡q‡Q|

৪.

†`‡ki mvgwMÖK Av_©-mvgvwRK Ae¯’v I RbM‡bi 4. †`‡ki G‡c· †Uªwbs BÝwUwUDU wn‡m‡e wewcGwUwm
cÖZ¨vkv c~i‡Yi j‡ ¨ cÖkvmb K¨vWvi Kg©KZ©v‡`i
cÖvwZôvwbK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ g¨vU-2 cÖK‡íi
we‡klÁ‡`i MvBWjvBb Abyhvqx wbR¯^ ÷ª¨v‡UwRK
†mevi gvb I `ÿZv e„w×KiY; এবং
cø¨vb cÖ¯‘Z Kv‡R wb‡R‡K hy³ K‡i‡Q|

5. DbœZ †mev I RbM‡bi Pvwn`v c~i‡Yi j‡ ¨ evsjv‡`k 5. g¨vU-2 cÖK‡íi HRD K‡¤úv‡b†›U Experiential
wmwfj mvwf©‡mi wmwbqi ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i
Learning Abykxj‡bi gva¨‡g D™¢vweZ m„Rbkxj
cÖ¨vKwU‡mi mgš^‡q wewcGwUwmÕi Uª¨vwWkbvj †Kvi
†ckvMZ Ávb I ` Zv m¤úwK©Z cvewjK Ges
†Kv‡m©i (FTC,ACAD Ges SSC) ms‡kvab
wmwfj‡`i cÖZ¨vkv e„w×KiY|
A_ev cwigvR©b Kiv n‡q‡Q|
6.
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g¨vU-2 cÖK‡íi AvIZvq AskMÖnbKvix KZ©„K
ev¯ÍevwqZ †QvU cÖKí miKv‡ii mswkøó
gš¿bvjq/wefvM/ms¯’v KZ©„K wb‡R‡`i `vwq‡Z¡i
AvIZvfz³ Kiv (Own) n‡q‡Q| wKQz PIPs/

SPIPs ev¯Íevq‡b `viæY dj cvIqv †M‡Q Ges

miKv‡ii

wewfbœ

ch©v‡q

Zv

cÖksmbxq

(Appreciate) n‡q‡Q|

7.

14.
15.

me©‡kl, g¨vU-2 cÖKíwU wb‡Ri Rb¨ eª¨vÛ bvg
m„wó‡Z mÿg n‡q‡Q hv evsjv‡`‡ki wmwfj
mv‡f©›Um‡`i Rb¨ AbymwiZ Conventional &
Time aged Training Methods Gi cwie‡Z©
e¨wZµgag©x mdj cÖwkÿY †cÖvMÖv‡gi mgZzjbxq
wn‡m‡e cwiMwYZ|

D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t েযাজ নয়|
ক পিরদশনঃ
G wefv‡Mi mnKvix cwiPvjK ক ক গত 28.05.২০১6 তািরেখ RbcÖkvmb gš¿bvjq পিরদশন করা হেয়েছ|
পিরদশনকালীন mg‡q cÖK‡íi eZ©gvb †W¯‹ Kg©KZ©v, wmwbqi mnKvix mwPe উপি ত িছেলন| িনে cwi`k©b িববরণ
দয়া হল|

১5.১ cwi`k©bKv‡j কে র আওতায় স ািদত কাজ m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Rvbv hvqwb| KviY cÖKíwU 2014 †Z mgvß n‡q‡Q|
cÖKí †gqv‡` `vwqZ¡iZ cÖKí cwiPvj‡Ki e`jx/ Aem‡ii KviYmn wewfbœ Kvi‡Y wcwmAvi †cÖiY Kiv m¤¢e nqwb|
GQvov Z_¨/DcvË h_vh_fv‡e msi ‡bi Afv‡e cÖKí `wjjmn wewfbœ Z‡_¨i NvUwZ cwijwÿZ nq| cÖKí mvnvh¨ As‡ki
e¨qmn wRIwe e¨‡qi wnmv‡ei †ÿ‡ÎI mgš^qnxbZv wQj e‡j cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq| cÖKí mvnvh¨ As‡ki Li‡Pi wnmve
cy‡ivcywifv‡e Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v wbqš¿Y KiZ| Li‡Pi wel‡q cÖKí cwiPvj‡Kiv AeMZ _vK‡Zb bv hv Kvg¨ bq|
cÖKíwU †UKmBKi‡Yi j‡ÿ¨ cÖKí mgvwßi ciI h_vh_fv‡e Z_¨ msiÿY Avek¨K hv cieZ©x cÖKí/Kg©m~Px MÖn‡bi †ÿ‡Î
cv‡_q n‡e| GQvov cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿ‡Y AskMÖnbKvwiiv †hme †QvU cÖKí ev¯Íevqb K‡i‡Q cÖKí mgvwßi ci
we‡kl K‡i SPIPs Gi ev¯Íevq†bi avivevwnKZvq miKv‡ii mswkøó ms¯’vi mivmwi n¯Í‡ÿc cÖ‡qvRb e‡j cÖZxqgvb
nq| Zv bv n‡j Gi †_‡K `xN©‡gqv`x mydj cvIqv hv‡ebv/†UKmB Dbœqb n‡ebv|
16.

mgm¨v t
১6.১ cÖKíwU ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q (cÖvq 8 eQ‡i) RbcÖkvmb gš¿bvj‡qi †gvU 9 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e
AwZwi³ `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí Kvjxb mg‡q c~Y© †gqv‡` †Kvb cÖKí cwiPvjK wb‡qvwRZ wQ‡jb bv|
Dciš‘ Zviv wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³ wn‡m‡e cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|
১6.২ cÖKí cwiPvj‡Ki Nb Nb e`jxRwbZ Kvi‡Y cÖKí ev¯Íevq‡b mgm¨v m„wó nq|
১6.৩ cÖKí mvnvh¨ As‡ki Li‡Pi wel‡q cÖKí cwiPvjKMY mivmwi AeMZ wQ‡jb bv e‡j cwi`k©‡bi mgq Rvbv hvq|
ZvB cÖK‡íi mvwe©K Z_¨ h_vh_fv‡e msiÿY Kiv m¤¢e nqwb|
১6.৪ cÖK‡íi Kvh©µg wZbwU Ask A_©¨vr wZbwU ms¯’v Ges cÖwZôvb n‡Z ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q h_vt (1) RbcÖkvmb
gš¿bvjq (2) evsjv‡`k †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›`ª Ges (3) Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v wWGdAvBwW| d‡j cÖK‡íi
Avw_©K AMÖMwZi Z_¨mn mvwe©K AMÖMwZi Z_¨ msMÖ‡n/msiÿ‡Y weNœ NUZ| GQvov G‡`i g‡a¨ mgš^‡qi AfveI
cwijwÿZ nq|
১6.৫ G cÖK‡íi AvIZvq cÖwk ‡Y AskMÖnbKvwi MÖæc KZ©„K ev¯ÍevwqZ †QvU cÖKí¸‡jv hw` mswkøó gš¿bvjq/wefvM/
ms¯’v KZ©„K wb‡R‡`i `vwq‡Z¡i AvIZvfz³ (Own) bv K‡i Zvn‡j G‡`i avivevwnKZv iÿv/‡UKmB Dbœqb Kiv
m¤¢e n‡ebv|
16.6 evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi Dbœq‡bi j‡ ¨ G cÖK‡íi wewfbœ Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| KvwiMix mnvqZvcyó
G cÖK‡íi me Kvh©µg `„k¨gvb bq| ZvB cÖKí mgvwßi ci cÖK‡íi Kvh©µ‡gi cÖfve (Impact) ‡evSv Kómva¨|
16.7 cÖKíwUi ev¯Íevqb ch©v‡q ev ev¯Íevqb †k‡l †Kvb B›Uvibvj/G·Uvibvj AwWU Kvh©µg m¤úv`b Kiv nqwb g‡g©
wcwmAv‡i D‡jøL Kiv n‡q‡Q|
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17. mycvwik t
১7.1

cÖK‡íi Kvh©µg h_vh_fv‡e gwbUwis Ges mgš^‡qi j‡ÿ¨ cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q cÖK‡í c~Y© †gqv‡` cÖKí
cwiPvjK wb‡qv‡Mi ms¯’vb ivLv evÂbxq| cÖKí cwiPvj‡Ki Nb Nb e`jx hZ`~i m¤¢e cwinvi Ki‡Z n‡e
(Aby 16.1 I 16.2)|

১7.২

cÖKí mvnvh¨ As‡ki Li‡Pi wel‡q cÖKí cwiPvjKMY‡K AewnZKi‡bi wel‡q cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| G‡Z
cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZi Z_¨ h_vh_fv‡e msi Y Kiv m¤¢e n†e (Aby 16.3)|

১7.৩

evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ G ai‡bi cÖKí ev¯Íevq‡bi Avek¨KZv i‡q‡Q| Gme cÖK‡íi Kvh©µg
ev¯Íevq‡b mgwóMZ cÖfve _vK‡e GUv Ab¯^xKvh©| Z‡e cieZ©x‡Z G RvZxq cÖKí MÖn†Yi †ÿ‡Î cÖkvmb I Dbœqb
mswkøó wmwfj mv‡f©›U‡`i †ckvMZ Ávb I `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ wmwfj mvwf©‡mi mswkøó K¨vWvi‡`i AšÍf©³
~ Kiv
†h‡Z cv‡i|

১7.৪

cÖKí `wj‡j G cÖK‡íi Kvh©µ‡gi mdj ev¯Íevq‡bi †Km ÷vwW ms‡hvRb KiZt Av_©-mvgvwRK †cÖÿvc‡U Gi
we¯ÍvwiZ cÖfve (Impact) D‡jøL Kiv †h‡Z cv‡i (Aby 16.6)|

17.5

cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kvh©µg n‡Z `xN©‡gqv`x mydj †c‡Z cÖwkÿ‡Y AskMÖnbKvwi MÖæc KZ©„K ev¯ÍevwqZ
PIPs & SPIPs Gi avivevwnKZv iÿv/‡UKmB Dbœq†bi j‡ÿ¨ G¸‡jvi mv‡_ m¤ú„³/mswkøó gš¿bvjq/wefvM/ms¯’v
KZ©K
„ wb‡R‡`i `vwq‡Z¡i AvIZvfz³ Kivi (Own) cÖ‡qvRbxq Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnb Kiv †h‡Z cv‡i| cÖ‡qvR‡b
SPIPs Gi Av`‡j mswkøó gš¿bvjq eo AvKv‡i cÖKí MÖnb Ki‡Z cv‡i (Aby 16.5)|

17.6

cÖK‡íi Kvh©µg hv‡Z wba©vwiZ †gqv‡` mgvß nq Ges cÖKí mgvwßi ci wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ mwVK Z_¨ m¤^wjZ
wcwmAvi hv‡Z †cÖiY Kiv nq Ges cÖKí msµvšÍ wel‡q hv‡Z h_vh_fv‡e Z_¨ msMÖn/msiÿY Kiv nq †m wel‡q
gš¿bvjq (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v) cÖ‡qvRbxq Z`viwK Ges mgš^q Ki‡Z cv‡i (Aby 16.4)|

17.7

cÖK‡íi A‡_©i mØ¨envi I ¯^”QZv wbwðZKi‡bi j‡ÿ¨ cÖK‡íi ev¯Íevqb ch©v‡q B›Uvibvj Ges ev¯Íevqb †k‡l
G·Uvibvj AwWU Kvh©µg m¤úv`b Kiv Avek¨K (Aby 16.7)|
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“িসিভল সািভস চ
ােনজেম
া াম” শীষক
কে র সমাি
ায়ন িতেবদন
(সমা ঃ ন, ২০১৪)
১।

কে র নাম

: িসিভল সািভস চ

২।

কে র অব ান

: িবয়াম ফউে শন, িনউ ই াটন, ঢাকা

৩।

ম ণালয়/িবভাগ

: জন শাসন ম ণালয়

৪।

বা বায়নকারী সং া

: জন শাসন ম ণালয়

৫।

কে র বা বায়ন সময় ও য়

ােনজেম

া াম

:

া িলত য়
ত য়
পিরকি ত বা বায়নকাল
ত
অিত া য়
মাট
বা
বায়নকাল
( ল া িলত
ল
সবেশষ
ল
সবেশষ
টাকা
েয়র %)
মাট
সংেশািধত
সংেশািধত
টাকা
মাট টাকা ( ঃসাঃ)
( ঃসাঃ)
( ঃসাঃ)
৩৮২৪.৪১
-৩৪৬৫.০০ জা য়াির, ২০০৮ জা য়াির, ২০০৮ জা য়াির, ২০০৮
-৮১.৬৬
৬৫.০০
হেত
হেত
হেত
৩৭৪২.৭৫
৩৪০০.০০ িডেস র, ২০১২
ন, ২০১৪ িডেস র, ২০১৪
৬।

সাধারণ পযেব ণt

৬.১

পট িমঃ

(ল টাকায়)
অিত া সময়
( ল বা বায়ন
কােলর %)

১৮ মাস

ইউএনিডিপ এর অথায়েন সং াপন ম ণালয় Developing Civil Service Capacity for 21st Century
Administration নােম এক Preparatory Assistance (PA) ক বা বায়ন কের। ক র সমাি কাল িছল ৩১
িডেস র, ২০০৭। উ
কে র আওতায় ন ন এক
ণাংগ ক
করেত সং াপন ম ণালয় ও ইউএনিডিপ এক
Formulation Mission িনেয়াগ কের। উ িমশন (৫ সদ িবিশ ) ২০০ সােলর সে র ও অে াবর মােস সংি
সকল Stakeholder এর সংেগ াপক আলাপ-আেলাচনার মা েম এক End of Assignment Report দািখল
কের। উ End of Assignment Report এর আেলােক ৫ বছর ময়াদী িবেবচ ক
হণ করা হেয়িছল। ইেতামে
ক সমা ঘািষত হেয়েছ।
৬.২

উে

ঃ

িসিভল সািভ সর দ তা এবং এর গিতশীলতা ি েত সরকার নানা খী কায ম হােত িনেয়েছ, হণ কেরেছ িবিভ সং ার
কায ম। আেলাচ কে র সািবক উে
হে এস সং ার কম চীেক সহায়তা িদেয় আরও বগবান করা এবং ততম
সমেয়র মে কাি ত লে পৗঁছােনা। কে র িনিদ উে
হে ঃ
(ক)

িসিভল সাভেসর মানব স দ ব াপনা সং া িবষেয় বতমােন যসব নীিতমালা আেছ স েলার অিধকতর উ য়ন
কের এতদসং া পািরশমালা ণয়ন;

(খ)

িসিভল সাভসেক এ শ শতেকর উপেযাগী কের গেড় লেত েয়াজনীয় খসড়া rules এবং regulations ণয়ন;

(গ)

িনিদ িক ম ণালয়/ িত ােন change management কায েম অিধকতর গিতশীলতা আনয়ন;
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৭।

(ঘ)

িনিদ িক ম ণালয়/ িত ােন নাগিরক সনদ তরীেত সহায়তাকরণ ও কমকতােদর উ
দান;

(ঙ)

িসিভল সাভেসর জ Key Performance Indicators (KPI) পিরমাপক ি য় ণয়ন এবং িনবািচত
িত ােন তা েয়াগ;

(চ)

২০১২ সােলর মে রাজধানী, িবভাগীয় পযােয় এবং িক
িশ ণ কাস আেয়াজন;

(ছ)

িশ ণ িত ানস েহর এবং পাবিলক সািভস কিমশেনর faculty এবং staff দর দ তা ি েত িশ ণ
আেয়াজন; এবং

(জ)

২০১২ সােলর মে

দেশর ৬৪

সনদ বা বায়েন সহায়তা

জলা ও উপেজলা e-Governance িবষেয় ৩০

জলায় িশ ণ িবধািদ ি করা।

কে র অ েমাদন অব াঃ
“িসিভল সািভস চ
ােনজেম
া াম” শীষক কািরগরী সহায়তা ক ৩৮২৪.৪১ ল টাকা (িজওিব অংশ ৮১.৬৬ ল
টাকা এবং ইউএিডিপ’র া ৩৭৪১.৭৫ ল টাকা) া িলত েয় জা য়াির, ২০০৮ হেত িডেস র, ২০১২ ময়ােদ
বা বায়েনর জ িবগত ১১.০৫.২০০৯ তািরেখ মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। পরবত েত ইআরিড’র
স িত েম য় ি
িতেরেক থম বার ৬ মাস অথাৎ জা য়াির, ২০০৮ হেত ন, ২০১৩ এবং ২য় বার ১ বছর অথাৎ
জা য়াির, ২০০৮ হেত ন, ২০১৪ ময়াদ ি করা হয়।

৮।

ক পিরচালক সং া ত ঃ
.নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

৯।

কমকতার নাম

তািরখ

জনাব ইকবাল মাহ দ, অিতির সিচব
জনাব মান র হােসন, অিতির সিচব
জনাব হদােয়ত উ াহ মা ন, অিতির সিচব
জনাব মা ফা কামাল হায়দার, অিতির সিচব
ড.মহা দ িসি কী, অিতির সিচব
জনাব আ বকর িসি ক, অিতির সিচব
জনাব ইউ র রহমান, অিতির সিচব
জনাব নজা ল ইসলাম, অিতির সিচব
জনাব আ ারী মামতাজ, অিতির সিচব
জনাব, িদল বা, অিতির সিচব

যাগদান
২৮/০৩/২০০৭
২৮/০৩/২০০৮
১০/০৬/২০০৮
১২/১১/২০০৮
১০/০২/২০০৯
০৮/১১/২০১০
০১/১১/২০১১
২৯/১০/২০১২
১৩/০৬/২০১৩
০২/০৭/২০১৩

বদলী
২৭/০১/২০০৮
০৫/০৬/২০০৮
১১/১১/২০০৮
০৮/০২/২০০৯
০৮/১১/২০১০
০১/১১/২০১১
২৯/১০/২০১২
১৩/০৬/২০১৩
০২/০৭/২০১৩
৩০/০৬/২০১৪

কে র ল কায মঃ
কে র আওতায় ওয়াকশপ, সিমনার ( ানীয় ও বেদিশক), িনং ও কনফাের এর আেয়াজন করা এবং যানবাহন,
কি উটার, অিফস সর াম ও আসবাবপ য় ইত ািদ কায ম স াদন করা হেয়েছ।
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১০।

কে র অংগিভি ক বা বায়ন ( ক সমা

ঃ নং

১
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

িতেবদন (িপিসআর) এর িভি েত):

অ েমািদত িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ

একক

২

৩
থাক
জনমাস
থাক
থাক
থাক
থাক
থাক
থাক

Salary & Benefit
Consultancy
Travel
Office Rental
Workshop & Seminar
Training & Conference
Contingency
Other expenses (allowances)
Vehicle
Equipment & Furniture
CD VAT & in kind

সবেমাটঃ
১১।

িপিপ অ যায়ী
ল মা া
আিথক
বা ব
৪
৫
৬.৭৭
থাক
৬.৭৪
৬
২.২০
থাক
৩.৯৬
থাক
৫.৪৮
৩৮
৫.৫০
১০০
১.০৬
থাক
১.০১
থাক
০.৮৩
১
৪.০৪
থাক
০.৬৫
৩৮.২৪

(ল টাকায়)
ত অ গিত
আিথক
৬
৯.৬৭৮
৩.২৪৭
১.৮২৮
১.৭৪
৫.৮৫৯
৫.১০৮
০.০০
০.০০
০.৬৫
৬.৩৬
০.১৮
৩৪.৬৫

বা ব
৭
থাক
৬
থাক
থাক
৩৮
১০০
থাক
থাক
১
থাক

কাজ অসমা থাকেল উহার কারণঃ
কে ােন ২ এর আওতায় িসিভল সািভস এ বা বায়ন হয়িন। কে ােন ২ এর অ গত কায ম হােত নওয়া হেলও তার
ফলাফল অিজত হয়িন।

১২।

কে র উে

ও অজনঃ

পিরকি ত উে
অজন
ক) িসিভল সািভস মানব স দ ব াপনা সং া িবষেয় ক) পািলক সািভস এ এর খসড়া ণয়েন কািরগির ও
বতমােন যসব নীিতমালা আেছ স েলার অিধকতর
াপকিভি ক পরামশক সহায়তা দান করা হেয়েছ।
উ য়ন কের এতদসং া পািরশমালা ণয়ন;
খ) িসিভল সািভসেক এ শ শতেকর উপেযাগী কের গেড় খ) ৮ ম ণালয় তােদর ইেনােভ ভ পিরক না ণয়ন
লেত েয়াজনীয় খসড়া ruls এবং regulations
করা হেয়েছ।
ণয়ন;
গ)

িনিদ

িক

ম ণালয়/
management ণয়ন;

িত ােন

change

গ) ১৬ জলায় ১৫ ম ণালেয়র ৫৬ অিফস মিনটিরং
মওয়াকসহ িস েজন’স চাটার বা বায়ন কেরেছ।

ঘ) িনিদ িক ম ণালয়/ িত ােন নাগিরক সনদ তরীেত ঘ) ‘গভণেন ’ ইেনােভ ভ ইউিনট (িজআইইউ) এর
সহায়তাকরণ ও কমকতােদর উ সনদ বা বায়েন
মা েম ইেনােভশন ািত ািনকীকরণ হেয়েছ।
সহায়তা দান;
ঙ) িসিভল সািভেসর জ
Key Performance ঙ) কেয়ক অিফেসর অ তঃ প চ
Indicators (KPI) পিরমাপক ি য়া ণয়ন এবং
চেয় সময় কেম এেসেছ।
িনবািচত িত ােন তা েয়াগ;
চ)

সবা

ে

েবর

২০১২ সােলর মে রাজধানীেত, িবভাগীয় পযােয় এবং চ) বাংলােদশ িসিভল সািভেস কমরত সকল মিহলা
িক জলা ও উপেজলায় e-Goovernance িবষেয়
কমকতােদর ক ােণ ‘The Bangladesh Civil
Service Women Network (BCSWN)’
৩০ িশ ণ কাস আেয়াজন;
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২০১০ সােল িত া লাভ কের কে র কািরগরী
সহেযািগতায় এক
জ ার গাইডলাইন খসড়া
ণয়ন করা হেয় যা পরবত েত জন শাসন ম ণালয়
ক ক অ েমাদন লাভ কের। এছাড়া এই
নটওয়ােকর জ এক কাযকর ওেয়বসাইেটা চা
করা হেয়েছ।
ছ) িশ ণ িত ানস েহর এবং পাবিলক সািভস কিমশেনর ছ) বাংলােদশ পাবিলক সািভস কিমশেনর পরী া
faculty এবং staff দর দ তা ি েত িশ ণ
প িতর জ ‘ইেল িনক এ ািমেনশন এি েকশন
আেয়াজন; এবং
িসে ম’ অেটামশনসহ অ া
শাসিনক প িতর
িডিজটালাইেজশেনর জ ২ সফটওয়ার মিডউল
২০১২ সােলর মে
দেশর ৬৪
জলায় িশ ণ
বতন করা হেয়েছ। এজ সংি িবিপএ িস’র
িবধািদ ি করা।
কমকতােদর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
১৩।
১৪।

উে

েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ

েযাজ নয়।

ক পিরদশনঃ
িবগত ০২/০৪/২০১৫ তািরেখ অ িবভােগর উপ-পিরচালক ক ক আগারগ ও এ ইউএনিডিপ অিফস পিরদশন করা হয়।
পিরদশেনর সময় কে র ইউএনিডিপ অংেশর া াম এনািল , া াম অিফসার এবং কে র ােনজার উপি ত িছেলন।
জন শান ম ণালেয়র অিতির সিচবগণ পদািধকাবেল এনিপিড’র দািয় পালন কেরন। ক সমা ঘািষত হওয়ার পর
বতমােন জন শাসেন তাে র কউই কমরত নই। কে র শষ সমেয় দািয় া এনিপিড বতমােন িপআরএেল গেছন। তার
সােথ ফােন আলাপ হেয়েছ। িনে পিরদশন িববরণ দয়া হল।

১৪.১ িতন মজর কে ােন এর আওতায় কে র কায ম স াদেনর াথিমক ল মা া িনধািরত থাকেলও
কে ােন
এর কায ম হােত নয়া হয়। তীয় কে ােন বা বায়ন করা যায়িন। িনে কে ােন িভি ক বণনা ও তােদর অ গিত বণনা
করা হেলাঃ
কে ােন ১ এর আওতায় স ািদত কাযাবলীঃ
বি ক পিরবতেনর সােথ খাপ খাওয়ােত িসিভল সািভেসর সামথ ি করেত এ কে ােন িডজাইন করা হ এর আওতায়
ক) ‘গভণেন ইেনােভ ভ ইউিনট (িজআইইউ)’ এর মা েম ইেনােভশন িত ািনকীকরণ এবং খ) ১৬ জলায় িস েজন’স
চাটার উ য়ন ও তা বা বায়েন উে াগ হণ অ তম। এ কে ােনে র আওতায় এক শি শালী কিম গঠেনর পািরশ িছল
যারা িসিভল সািভেসর িবিভ সং ার ও জন শাসন ম ণালয় ক ক হীত পদে েপর িবষেয় গাইড করেব। তেব এ কিম
িবলে গ ত হয় বেল ক
ােনজার জানান। ক িবেশষ কের মানব স দ উ য়েন বশ কেয়ক পদে প হণ করা হয়
যথা-িসিভল সািভস এ া , মানব স দ ব াপনার আ িনকায়ন ও িসিভল সািভস প িতর উ য়ন। এ জ
াপকিভি ক
ওয়াকশপ ও িশ েণর ব া হণ করা হেয়েছ।
ধানম ী অিফেস ািপত ‘গভণেন ইেনােভ ভ ইউিনট (িজআইইউ)’ এর জ অবকাঠােমা ও কািরগির িবধা দান করা
হেয়েছ। ২০১২ সাল থেক এক ণমা ায় কাজ
কের। িজআইইউ এর মা েম ৭২০ জন কমকতােক িশ ণ দান করা
হেয়েছ। ৮ ম ণালয় তােদর ইেনােভশন পিরক না ণয়ন কেরেছ। এই ৮ ম ণালেয়র ইেনােভশন টীেমর সদ েদর জ
হাভাড থেক জন েফসরেক আনা হয় িশ ণ দােনর জ । এর ফেল াথিমক িব ালেয়র িশ ক িনেয়াগ প িতেত
অনলাইন িবধা দান এবং অ া সংি ম ণালেয় অনলাইন প িতেত
ব াপনা কাযকর করা হেয়েছ।
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অ িদেক ১৬ জলায় ১৫ ম ণালেয়র ৫৬ অিফস মিনটিরং

মওয়াকসহ িস েজন’স চাটার বা বায়ন কেরেছ। এছাড়া A
process simplification map for 20 DC office services এর উ য়ন করা হেয়েছ। অব পরবত েত অবিশ
জলায় এ কায ম শষ করা যায়িন। তেব ক ে জানা গেছ উ এলাকার কেয়ক অিফেসর অ তঃ ৫ সবা ে
েবর চেয় সময় কেম এেসেছ। িসিভল সািভেসর জ মানব স দ উ য়ন ব াপনায় জন শাসন ম ণালেয় এইচআর তরীর
াথিমক কনে েনাট ত ও িক ইেলক িনক িডভাইস/হাডওয় ার সরবরাহ করা হেলও পরবত েত এ কাজ িগত হেয়
যায়। কননা একই ধরেণর কাজ জন জন শান ম ণালেয় িডএফআইিড’র অথায়েন চা িছল বেল জানা যায়।
কে ােন ১ এর আওতায় স ািদত কাযাবলীঃ
ািত ািনক স মতা গড়ার ে থেমই িশ ণ ই
উট িলর স মতা ি র উে াগ হণ করা হয়। ২৫ এ জাতীয়
িত ােনর ( যমন-িবিপএ িস, িবিসএস শাসন একােডমী এবং িবয়াম) িশ ণ কাসস েহর উ য়েন াপক িভি ক কৗশল
অবল ন জ রী বেল িবেবিচত হয়। কিতপয় কােজর িববরণ িন পঃ
১) বাংলােদশ পাবিলক সািভস কিমশেনর পরী া প িতর জ ‘ইেল িনক এ ািমেনশন এি েকশন িসে ম’ অেটামশনসহ
অ া
শাসিনক প িতর িডিজটালাইেজশেনর জ ২ সফটওয়ার মিডউল বতন করা হেয়েছ। এজ সংি
িবিপএ িস’র কমক ােদর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
২) পাবিলক সািভস এ এর খসড়া ণয়েন কািরগির ও াপকিভি ক পরামশক সহয়াতা দান করা হেয়েছ। কে র
আওতায় এক বড় কে ােন িছল িসিভল সািভস এ বা বায়ন করা। তেব, কে র দীঘ সময় ধের এ িবষেয় কাজ
কেরও তা ড়া করা যায়িন। ইউএনিডিপ অংশ থেক জানা যায়, এ িবষেয় এক াফট তরী করা হেয়েছ। সিচব
কিম েত অ েমািদতও হেয়েছ। ক ািবেনট িডিভশন থেক জাতীয় সংসেদ পাশ হওয়ার কায ম অবিশ রেয়েছ।
৩) জাইকা ও িবিপএ িসর যৗথ সহায়তায় কে র আওতায় ১৬ জলায় পাইলট বিসস সক
বা বায়েনর কায়ািল কে াল টকিনেকর উে াগ হণ কেরেছ।

জনােরশন িস েজন চাটার

৪) বাংলােদশ িসিভল সািভেস কমরত সকল মিহলা কমকতােদর ক ােণ ‘The Bangladesh Civil Swrvice
Women Network (BCSWN)’ ২০১০ সােল িত া লাভ কের। এ অিফস বতমােন স নবািগচায় িনজ তহিবল
থেক পিরচালনা করা হয়। তেব ক চলাকালীন ক থেকও থাক আিথক সহেযািগতা করা হেয়েছ। লত: এক
এক অ-রাজৈনিতক িত ান যখােন কমে ে মিহলা কমকতাগণ য সম সাধারণ সম অ িলর স ুখীন হন তার
স া সমাধান দান করা হেয় থােক। কে র কািরগির সহেযািগতায় এক জ ার গাইডলাইন খসড়া ণয়ন করা হয়
যা পরবত েত জন শাসন ম ণালয় ক ক অ েমাদন লাভ কের। এছাড়া এই নটওয়ােকর জ এক কাযকর ওেয়বসাইট
চা করা হেয়েছ।
এ কে ােনে র সীমাব তাঃ
এ কে ােনে র জ অ তম এক িবষয় িছল ক ীয় ও ানীয় পযােয় িশ ণ িত ানস েহর ািত ািনক স মতা
ণয়ন, কাযকর সম য় কৗশেলর মা েম িশ ণ পিরক না, কাির লাম, িশ ণ প িত ণয়ন ইত ািদ যার অেনকটাই
বা বায়ন করা স ব হয়িন।
কে ােন ৩ এর আওতায় স ািদত কাযাবলীঃ
কে ােনে র আওতায় Comprehensive communication and advocacy activities indluding the
production of knowledge product and communication materials িডজাইেন কািরগির সহায়তা দােনর
ল মা া িনধািরত িছল। ২০১০ ও ২০১২ সােল এ িবষেয় সরকাির কমকতােদর াপক উপি িতেতই া াশনাল এি করাপশন কনফাের অ ি ত হেলও তা থেক মান কান নীিতিনধারণী ফলাফল বা বায়নকাির সং ার মা েম সংরি ত
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হয়িন বেল িপিসআরএ উে খ করা হেয়েছ। ফেল ক বা বায়ন ময়ােদ এ কে ােনে র মা েম কান কায ম স ািদত
হয়িন।
১৪.২ অ া পযেব ণঃ
ক) ইউএনিডিপ ক প এবং কে র ক পিরচালেকর যৗথ স িতেত বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এ তা বা বায়ন
করা হেয়েছ বেল ইউএনিডিপ অিফেসর কমকতারা জানান। কে র আওতায় ানীয় সকল ধরেণর িশ েণ অথবা
বেদিশক িশ েণ কমকতা মেনানয়েন ক অিফেসর অ েমাদন নওয়া হেয়েছ এবং েয়াজেন িবিভ খােতর মে
অেথর সম য়ও করা হেয়েছ। এসব িবষেয় বাড সভায় আেলাচনা েম অ েমাদন দওয়া হেয়েছ বেলও তাজা জানান।

১৪.৩

খ)

কে র আওতায় য় ত মালামাল সরকাির ও দাতা সং ার যৗত স িতেত ব া নওয়া হেয়েছ। কে র আওতায়
গাড়ী য় করা হেয়িছল যা বতমােন ইউএনিডিপ বহার করেছ। সেক জনােরশন িস েজন চাটার ফর সািভস
ডিলভাির বা বায়েন ১৬ জলায় পাইলট া াম হােত নয়া হেয়িছল। ঐ সব অিফেসর জ আসবাবপ বা
কি উটার বা ই ইপেম
য় করা হেয়েছ। তারা জানান, ঘন ঘন ক পিরচালক পেদ পিরবতেনর ফেল কপ
বা বায়েন িব হেয়েছ। এছাড়া, িবিভ ম ণালয/সং ার মে সম েয়র অভাবও ক বা বায়েন গিতশীলতা াস
পেয়েছ।

গ)

ড েমে শেনর ািত ািনক প না পাওয়া ক বা বায়েন অ রায় ও ঘন ঘন ক পিরচালক পিরবতন হওয়ায় সািবক
কােজর সম েয়র াঘাত হেয়েছ বেল তারা জানান।

ঘ)

এ কে র আওতায় হীত ব ািদ বা বায়েন সমি ত েচ ার েয়াজন িছল। সীিমত অথ িদেয় মা ১৬ জলায়
পাইলট বিসস া াম হােত নয়া গেছ। সারােদেশ এই কায ম শষ করেত সময় ও অথ ইই েয়াজন িছল। অথাৎ
এক দীঘকালীন কমপির না িনেয় ক বা বায়েনর জ ণীত হয় যা বা বতার সােথ খাপ খাওয়ােত পযা অথ,
িবিভ ম ণালেয়র মে সম য় ও সমেয়র ঘাটিত পিরলি ত হেয়েছ।

ঙ)

কে র শষ বছের ১৬ জলায় সাইনেবাড ও িবলেবাড িনমাণ ও দশেনর জ জলা শাসক বরাবের অথ রণ করা
হেয়িছল। িয়ত অেথর িবপরীেত ভ াট/ া কতন করা হয়িন মেম অিডট আপি রেয়েছ যা অ াবিধ রাহা হয়িন।
ম ণালয ে জানা গেছ, অিডট আপি িন ি র লে এক ি পাি ক (জন শাসন ম ণলয়, অিডট ও ইউএনিডিপ)
বঠক আ ান করা হেয়েছ।
য় সং া ত ঃ

সাহা সং ার িনজ

া েয়ল অ সরণ কের য় কায স াদন করা হেয়েছ।

১৫.০

সম াঃ

১৫.১

এ টানাল অিডট কায ম অিন

ঃ

ক সমা হওয়ার ায় আট মাস অিত া হেলও সাইনেবাড ও িবলেবাড িনমাণ ও দশেনর জ
ভ াট/ া কতন না করায় ই ািপত অিডট আপি র অংশ এখনও িন করা হয়িন।
১৫.২

িয়ত অেথর িবপরীেত

ঘন ঘন ক পিরচালেকর পিরবতনঃ
ঘন ঘন ক পিরচালেকর পিরবতন কে র ু বা বায়েন অ রায় হেয়েছ। এর ফেল কে র আওতায় িবিভ কায ম
স াদেন িস া দােন বা বা বায়েনর িদক িনেদশনা পেত িবল হেয়েছ। এছাড়া কে র িবিভ তে র সংর ণও
স কভােব স াদন করা যায়িন।
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১৫.৩

আ ঃম ণালয় সম য় ও

া াম বা বায়েন ােয়াির র পিরবতন ঘটাঃ

আ ঃম ণালয় সম েয়র অভাব ও া াম বা বায়েন দািয় া এনিপিড’র ােয়াির ণয়েন ইউএনিডিপ অংেশর সােথ
সম েয়র অভাব পিরলি ত হেয়েছ। এর ফেল কে র ২য় কে ােনে র ‘িসিভল সািভস এ ’ এর খসড়া করা গেলও ক
ময়ােদ তা ড়া করা যায়িন।
১৫.৪

কে ােন ৩ বা বায়ন করা হয়িনঃ
এ কে ােনে র আওতায় Comprehensive communication and advocacy activities indluding the
production of knowledge product and communication materials িডজাইেন কািরগির সহায়তা
দােনর ল মা া িনধািরত িছল যা মান কান ফলাফল পাওয়া যায়িন।

১৬।

পািরশঃ

১৬.১

কে র এ টানাল অিডট কায েমর অিন

অংশ ত স

করেত হেব;

১৬.২

এ জাতীয় ক বা বায়েন ণকালীন একজন এনিপিড িনেয়াগ করা সমীিচন িছল। ভিব েত এ িবষয় ম ণালয় িবেবচনায়
রাখেব এবং এ জাতীয় ক হেণর েব যথাযথ Feasiblity Study করেত হেব;

১৬.৩

সািবকভােব অংগওয়ারী য় ায ৯১% হেলও কেয়ক
পাের;

১৬.৪

কে ােন ৩ এর আওতায় ২০১০ ও ২০১২ সােল সরকাির কমকতােদর াপক উপি িতেত ই ার াশনাল এি -করাপশন
কনফাের অ ি ত হেয়েছ। া তে র সংর ণ ও তার বহার কের এ িবষেয় কান ফলাফল কন অিজত হেলা না
ম ণালয় তা খিতেয় দখেত পাের;

১৬.৫

উপ-অ ে দ ১৬.১ থেক ১৬.৪ এর িবষেয় হীত পদে পস হ আইএমই িবভাগেক জানােত হেব।
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ে উে

অজন করা না যাওয়ার িবষয় খিতেয় দখা যেত

mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(mgvß t Ryb, 201 wLªt)
1|

cÖK‡íi Ae¯’vb

t

Bbw÷wUDkbvj †W‡fjc‡g›U Ae evsjv‡`k wmwfj mvwf©m GWwgwb‡óªkb
GKv‡Wgx (2q ch©vq)|

2|

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v

t

evsjv‡`k wmwfj mvwf©m GWwgwb‡÷ªkb GKv‡Wgx (BCSAA)|

3|

cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM

t

RbcÖkvmb gš¿Yvjq

4|

cÖK‡íi Ae¯’vb

t

evsjv‡`k wmwfj mvwf©m GWwgwb‡÷ªkb GKv‡Wgx (BCSAA), kvnevM, XvKv|

5|

cÖK‡íi ev¯Íevqb mgq I e¨q t
cÖv°wjZ e¨q
g~j
1g
ms‡kvwaZ
†gvU
†gvU
UvKv
UvKv
cÖtmvnvh¨
cÖtmvnvh¨
1336.00
1328.00
1336.00
1328.00
-

6|

mvaviY ch©‡eÿY t

6.1

cUf~wgt

cÖK…Z e¨q
†gvU
UvKv
cÖtmvnvh¨

cwiKwíZ
ev¯ÍevqbKvj

cÖK…Z
ev¯ÍevqbKvj

AwZµvšÍ
e¨q (g~j
cÖv°wjZ
e¨‡qi %)

1211.12
1211.12
-

RyjvB, 2011
n‡Z
Ryb, 2014

RyjvB, 2011
n‡Z
Ryb, 2014

08.00
(0.06%)

(jÿ UvKvq)
AwZµvšÍ mgq
(g~j ev¯Íevqb
Kv‡ji %)

-

wewmGm cÖkvmb GKv‡Wgx cÖkvmb K¨vWv‡ii Kg©KZ©v‡`i cÖavb cÖwkÿY cÖwZôvb| miKvi I ivóª e¨e¯’v cwiPvjbvq-G
K¨vWviwU we‡kl ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv iv‡L| GKv‡Wgx‡Z Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i †gav I `ÿZv Dbœq‡bi Rb¨ D”PZi cÖwkÿY
GKvšÍ Riæix| †m mv‡_ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Aax‡b Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i †ckvMZ gv‡bvbœqb I we‡klfv‡e
¸iæZ¡c~Y©| G GKv‡Wgx‡Z cÖwkÿY msµvšÍ myweavw`I evov‡bvi we‡kl cÖ‡qvRb| cÖwkÿ‡Y fvj Kivi Rb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i
we‡`‡k mswÿß wkÿv md‡ii e¨e¯’v Ki‡j Zviv DrmvwnZ †iva K‡i| G mKj welq we‡ePbvq †i‡L wewmGm cÖkvmb
GKv‡Wgx KZ…©K RbcÖkvmb gš¿Yvjqmn Ab¨vb¨ gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v I GKv‡Wgxi cÖwkÿYv_x©‡`i †ckvMZ `ÿZv e„w× Ges
†fŠZ myweav`x evov‡bvi Rb¨ miÄvgvw` msMÖ‡ni Rb¨ m¤ú~Y© †RwWwmGd A_©vq‡b ev¯Íevq‡bi wbwgË Av‡jvP¨ cÖKíwU
MÖnY Kiv nq| B‡Zvg‡a¨ cÖKíwU mgvß †NvwlZ n‡q‡Q|
7|

D‡Ïk¨t
K) mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎv Ges `vwi`ª we‡gvPb †KŠkjcÎ Gi wewfbœ As‡Mi mdj ev¯Íevq‡bi Rb¨ GKwU `ÿ,
†ckv`vix Ges D‡`¨vgx RbcÖkvmb ˆZix Kiv;
L)

wewmGm (cÖkvmb) K¨vWv‡ii m`m¨‡`i mykvmb, DbœqbcÖkvmb, Dbœqb A_©bxwZ, cwi‡ek e¨e¯’vcbv, ˆewk¦K
AvenvIqvMZ cwieZ©b, bevqb‡hvM¨ R¡vjvbx, †UKmB Dbœqb, `vwi`ª we‡gvPb Ges Ô`y‡hv©M e¨e¯’vcbvÕ BZ¨vw`
wel‡qi ms‡M cwiwPZ Kiv;
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M)

wewmGm (cÖkvmb) K¨vWv‡ii m`m¨‡`i G AÂ‡ji DbœZ Ges Dbœqbkxj †`‡ki cÖkvmb e¨e¯’vi Dci ÁvbvR©b‡K
Z¡ivwš^Z Kivi D‡Ï‡k¨ Zv‡`i‡K AvšÍR©vwZK AsM‡b cwiwPZ Kiv‡bv; Ges

(N) wmwfj mv‡f©›U‡`i g‡a¨ mZZv I `vwqZ¡‡eva Ávb mÂvwiZ Kiv hv‡Z Zviv ivR‰bwZK wm×všÍ ev¯Íevqb I
†bZ…Z¡ k~Y¨Zvi ÿwZc~i‡Y g~L¨ f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡i|
7.

cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t
ÒBbwówUDkbvj †W‡fjc‡g›U Ae evsjv‡`k wmwfj mvwf©m GWwgwb‡÷ªkb GKv‡Wgx (2q chv©q)Ó kxl©K cÖKíwU
1336.00 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2011 n‡Z Ryb, 2014 †gqv‡` ev¯Íevq‡bi Rb¨ weMZ 10.11.2011 Zvwi‡L
gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| cieZx©‡Z bZzb AsM ms‡hvRbc~e©K mvwe©K e¨q 08.00 jÿ UvKv n«vm K‡i
1328.00 jÿ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q wba©viY K‡i RyjvB, 2011 n‡Z Ryb, 2014 †gqv` cÖKíwU weMZ 12/03/2013
Zvwi‡L ms‡kvab Kiv nq|

8.

cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t
µtbs

Kg©KZ©vi bvg I c`ex

†gqv`Kvj
ïiæ

‡kl

1

wg‡mm bvmixb Avd‡ivR, Dc-mwPe

01-07-2011

20-03-2012

2

wg‡mm Zvnwgbv AvLZvi, Dc-mwPe

20-03-2012

30-06-2014

9.

cÖK‡íi g~j Kvh©µg t
cÖK‡íi AvIZvq kU© wfwRU (154 R‡bi), kU© †Uªwbs †Kvm© (56 R‡bi), gvóvm© †cÖvMÖvg (8 R‡bi), wW‡cøvgv (2 R‡bi),
kU© wfwRU di gvóvm© Bb cvewjK cwjwm GÛ g¨v‡bR‡g›U ((80 R‡bi) I wfwWI Kbdv‡iÝ-Gi Dci cÖwkÿY,
j¨vs¸‡qR K¬ve Kvh©µgmn ¯‹¨vbvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i I d‡UvKwcqvi BZ¨vw` msMÖn Kiv Ab¨Zg Kvh©µg AšÍfz³
©
wQj|
10. A½wfwËK ev¯Íevqb AMÖMwZ t gš¿Yvjq †_‡K cÖvß wcwmAvi Gi wfwË‡Z cÖKíwUi A½wfwËK AMÖMwZ wb‡¤œ †`qv njt
Items of work
(as per PP)

Unit

1

Target (as per PP)

Actual Progress

(Tk. In lakh)
Reasons for
deviation (+)

Financial

Physical
(Quantity)

Financial

Physical
(Quantity)

2

3

4

5

6

7

Charge
Allowance

Lump
Sum

6.48

Lump Sum

6.48

Lump Sum

Spent as per
actual
requirement
.

Honorarium

L.S

10.78

L.S

9.27

-do-

-do-

Contingency

L.S

7.17

L.S

3.45

Short Visits

Nos.

507.75

154

436.33

-do-

-do-

Short Training
Course

Nos.

324.66

56

313.66

133

-do-

Masters

Nos.

234.92

8

234.92

56

-do-

Diploma

Nos.

39.24

2per.

39.24

08

-do-
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-do-

Short Visit for
Master Course
(MPPM)

Nos.

180.00

80 per

161.50

02

-do-

Internal
Training

Nos.

5.00

14 per

1.70

67

-do-

Scanner

Nos.

0.20

01 nos.

-

14

-do-

Multimedia
Projector

Nos.

2.50

02 nos.

1.70

-

-do-

Photocopier

Nos.

4.50

01 nos.

-

02

-do-

Training
Equipments
(Elec. Boards,
screens with
wheels, LCD
TV)

Nos.

1.80

01 nos.

-

-

-do-

Furniture
(Office Table &
Chair) etc.

Nos.

2.61

-

-do-

1211.12

02 nos.

01 nos.
01 nos.

3.00

02 nos.
40 nos.

Total

1328.00

40 nos.

11. KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t
wcwmAvi Gi Z_¨ Ges cÖKí Awdm †_‡K Rvbv †M‡Q, Scaner, Photocopier and Training Equipments (Elec.
Boards, screens with wheels, LCD TV) µq e¨wZZ Ab¨vb¨ mgy`q KvR mgvß Kiv n‡q‡Q|
12. cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t
D‡Ï‡k¨
K)

L)

AR©b

mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎv Ges `vwi`ª we‡gvPb †KŠkjcÎ Gi DwjøwLZ D‡Ïk¨¸wj AR©‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq †`‡k
wewfbœ As‡Mi mdj ev¯Íevq‡bi Rb¨ GKwU `ÿ, I we‡`‡k cÖwkÿY, wkÿv mdi, gvóvm© †cÖvMÖvg I
†ckv`vix Ges D‡`¨vgx RbcÖkvmb ˆZix Kiv;
wW‡cøvgv †Kvm©mg~n Av‡qvRb I Zvi mdj
ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
wewmGm (cÖkvmb) K¨vWv‡ii m`m¨‡`i mykvmb, Dbœqb
cÖkvmb, Dbœqb A_©bxwZ, cwi‡ek e¨e¯’vcbv, ˆewk¦K
AvenvIqvMZ cwieZ©b, bevqb‡hvM¨ R¡vjvbx, †UKmB
Dbœqb, `vwi`ª we‡gvPb Ges Ô`y‡hv©M e¨e¯’vcbvÕ BZ¨vw`
wel‡qi ms‡M cwiwPZ Kiv;

M)

wewmGm (cÖkvmb) K¨vWv‡ii m`m¨‡`i G AÂ‡ji DbœZ
Ges Dbœqbkxj †`‡ki cÖkvmb e¨e¯’vi Dci RvbvR©b‡K
Z¡ivwš^Z Kivi D‡Ï‡k¨ Zv‡`i‡K AvšÍR©vwZK AsM‡b
cwiwPZ Kiv‡bv; Ges

N)

wmwfj mv‡f©›U‡`i g‡a¨ mZZv I `vwqZ¡‡eva Ávb
mÂvwiZ Kiv hv‡Z Zviv ivR‰bwZK wm×všÍ ev¯Íevqb
I †bZ…Z¡ k~Y¨Zvi ÿwZc~i‡Y g~L¨ f~wgKv cvjb Ki‡Z
cv‡i|

13. D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t
cÖ‡hvR¨ bq|
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14.

cÖKí cwi`k©b t

14.1 G wefv‡Mi Dc-cwiPvjK KZ…©K weMZ 06.04.2015 I 26.04.2015 Zvwi‡L cÖKí Awdm cwi`k©b Kiv nq|
cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjKmn mswkøó Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z wQ‡jb| wb‡¤œ cwi`k©b weeiY †`qv n‡jv t
1)

cÖK‡íi AvIZvq GKv‡Wgx‡Z ev¯ÍevwqZ gvóvm© Bb cvewjK cwjwm GÛ g¨v‡bR‡g›U (GgwcwcG) †Kv‡m©i 80
Rb Kg©KZ©v‡`i Rb¨ fvi‡Z mswÿß wkÿv mdi wba©vwiZ wQj| Zb¥‡a¨ 67 Rb Ask MÖnY K‡i| cÖKí cwiPvjK
Rvbvb, wewfbœ Kvi‡Y 13 Rb Kg©KZ©v Ask MÖnY Ki‡Z cv‡iwb| d‡j G Lv‡Z eivÏK…Z A‡_©i mvkÖq n‡q‡Q| G
†cÖvMÖv‡gi Rb¨ fvi‡Z Academic & Professional Studies Abroad (APSA) Gi mvwf©m MÖnY Kiv nq| G
eve` 24.56 jÿ UvKv e¨q n‡q‡Q|

2)

mswÿß wkÿv mdi wQj 154wU| G †gqv` wQj 10w`b| G †Kv‡m©i AvIZvq gvj‡qwkqv, wmsMvcyi, wf‡qZbvg, Pxb,
fviZ I kÖxjsKv mdi Kiv n‡q‡Q| GKv‡Wgx‡Z Law & Admin ‡Kv‡m©i cÖwkÿYv_x©‡`i msL¨v Kg _vKvq G
Lv‡Z 17 Rb Kg AskMÖnY K‡i‡Qb| GLv‡bI wKQz A_© mvkÖq n‡q‡Q|

3)

cÖK‡íi AvIZvq cÖkvmb K¨vWvi I GKv‡Wgxi d¨vKvwë †g¤^vimn †gvU 56 Rb Kg©KZ©vi Rb¨ wZb mßv‡ni
mswÿß ˆe‡`wkK cÖwkÿ‡Yi cwiKíbv wQj| cÖKí †k‡l †`Lv hvq 56 RbB G †Kv‡m© Ask MÖnY K‡i‡Qb| G
†Kvm©wUi Rb¨ _vBj¨v‡Ûi GAvBwU bvg cÖwZôv‡bi mvwf©m MÖnY Kiv n‡q‡Q| AskMÖnYKvix `yRb Kg©KZ©vi mv‡_
Avjvc nq| ‡m weeiY wb‡¤œ †`qv n‡jv t
K)

L)

4)

Wv³vi Rvnv‡b †di‡`Šm, †gwWK¨vj Awdmvi t cÖkvmb GKv‡Wgx‡Z GUvP‡g›U wnmv‡e 2010 mvj †_‡K
Kg©iZ Av‡Qb| _vBj¨v‡Û kU© †Uªwbs †Kv‡m© Ask wb‡q‡Qb| †Kv‡m©i welq wQj Ô‡óª‡UwRK cø¨vwbs GÛ
cÖ‡R± g¨v‡bR‡g›UÕ| 2012 mv‡ji 9 RyjvB †_‡K 3 AvMó ch©šÍ mg‡q 12 R‡bi GKwU `‡j cÖwkÿY
MÖnY K‡ib| †Kvm©wU‡Z wjWvikxc, Kw¤úDUvi wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb QvovI mswkøó K‡qKwU
GjvKv/cÖwZôv‡b m‡iRwg‡b cwi`k©b Kvh©µgI AšÍfz³
© wQj e‡j wZwb Rvbvb| mKvj 9.00 Uv n‡Z
weKvj 5.00 ch©šÍ K¬vk Kvh©µg Pvjy wQj| †Kvm©wU K‡i Zvi wK Kv‡R jvM‡e Ggb wel‡q wZwb e‡jb,
wPwKrmK †ckvq _vK‡jI Zv‡K cÖkvmwbK A‡bK Kv‡Ri mv‡_ RwoZ _vK‡Z nq| †m‡ÿ‡Î AwR©Z Ávb
Kv‡R jvM‡e e‡j wZwb gZ cÖKvk K‡ib| Z‡e cy‡iv †Kvm© Gi †gqv` A_©vr Kg©w`‡bi msL¨v n«vm K‡i
GgbwK w`‡bi Kg©N›UvI n«vm K‡i Kvw•LZ cÖwkÿYUv‡K djcÖmy Kiv m¤¢e wQj| wZwb Av‡iv Rvbvb, K¬v‡ki
cvkvcvwk gvV ch©v‡q cwi`k©b †ekx Kvh©Kix f~wgKv ivL‡Z cvi‡Zv|
GKB cÖwZôv‡bi cwiPvjK (eZ©gv‡b hyM¥-mwPe) Rbve ˆmq` Avnmvb nKI GKB †Kv‡m© Ask MÖnY
K‡i‡Qb| wZwbI e‡j cÖwkÿ‡Yi gvb fvj wQj| †Kvb Amyweav nqwb| Z‡e wdì wfwRU Kg n‡q‡Q|

cÖK‡íi AvIZvq 8 Rb Kg©KZ©v gvóvm© †Kv‡m© Ask MÖnY K‡i‡Qb| AskMÖnYKvix K‡qKRb Kg©KZ©vi mv‡_ Avjvc nq|
†m weeiYI wb‡¤œ †`qv n‡jvt
K)

Rbve †gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg Lvb, wmwbqi mnKvix mwPe, RbcÖkvmb gš¿Yvjqt wZwb cÖK‡íi AvIZvq
2013-2014 wkÿv eQ‡i Bsj¨v‡Ûi †eW‡dvW©kvqv‡i gvóvm© †Kv‡m© Ask MÖnY K‡i‡Qb| wZwb wba©vwiZ
mg‡qi g‡a¨ †Kvm©wU m¤úbœ Ki‡Z †c‡i‡Qb| †Kvm© †k‡l wi‡cvU© RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q Rgv w`‡q‡Qb e‡j
Rvbvb| Zvi gvóv‡m©i welq wQj- Bbdi‡gkb wm‡óg GÛ weR‡bm g¨v‡bR‡g›U| wZwb Rvbvb, GKeQ‡i
†Kvm©wU Ki‡Z Zvi h‡_ó †eM †c‡Z n‡q‡Q| Z‡e cÖ‡`q Avw_©K Aby`vb h‡_ó bv n‡jI Pvwj‡q †bIqv
†M‡Q| wZwb AviI Rvbvb, GKwU mywbw`©ó bxwZgvjv _vKv `iKvi †hb, gvóvm© †Kvm© m¤úbœ K‡i wd‡i G‡m
GKv‡Wgx‡Z eva¨Zvg~jKfv‡e 2/3 eQi c`vqb Kiv nq Ges jä Ávb GKv‡Wgx‡Z Kv‡R jvMv‡bvi my‡hvM
ˆZix Kiv hvq| welqwU ev¯ÍevwqZ bv n‡j jä Ávb †Zgb Kv‡R Avm‡e bv ev GKv‡Wgxi cÖvwZôvwbK
DbœqbI m¤¢e n‡e bv|
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L)

5)

6)

Rbve †gvnv¤§` iæûj KzÏym, Dc‡Rjv wbev©nx Kg©KZ©v, ivR¯’jx, iv½vgvwUt wZwb cÖK‡íi AvIZvq 20132014 wkÿv eQ‡i Bsj¨v‡Ûi Kb‡f›Uªx wek¦we`¨vj‡q `y‡hv©M e¨e¯’vcbv wel‡q gvóvm© †Kv‡m© Ask MÖnY
K‡i‡Qb| wZwbI wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ †Kvm©wU m¤úbœ Ki‡Z †c‡i‡Qb| †Kvm© †k‡l wi‡cvU© Rb cÖkvmb
gš¿Yvj‡q Rgv w`‡qwQb e‡j Rvbvb| wZwb Rvbvb, fvj i¨vswKs wewkó wek¦we`¨vjq¸wj‡Z wUDkb wd †ekx
cÖ‡qvRb nq| cÖK‡íi AvIZvq mxgveÜ A‡_© fvj gv‡bi wek¦we`¨vjq¸wj‡Z covi my‡hvM mxwgZ| wZwb
cÖ¯Íve K‡ib fvj gv‡bi wek¦we`¨vj‡q fwZ©i my‡hvM †c‡j cÖ‡qvRbxq A‡_©i †hvMvb †`qv DwPZ| wZwb
AviI Rvbvb, eZ©gvb Kg©¯’‡j jä Ávb Lye †ekx Kv‡R jvM‡e e‡j g‡b K‡ib bv| wZwbI gvóvm© †Kvm©
m¤úbœ K‡i wd‡i G‡m GKv‡Wgx‡Z eva¨Zvg~jKfv‡e 2/3 eQi c`vq‡bi c‡ÿ gZ cÖ`vb K‡ib|

cÖK‡íi AvIZvq wW‡cøvgv †Kv‡m© Ask MÖnYKvix 2 Rb Kg©KZ©vi AwfÁZv GLv‡b Zz‡j aiv nj t
K)

Rbve †gvt Lvqiæj Kexi †gbb, wmwbqi mnKvix mwPe, ¯^ivóª gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq t wZwb cÖK‡íi
AvIZvq 2013-2014 wkÿv eQ‡i BDwbfvwm©wU DZviv gvj‡qwkqvq 9 gvm †gqv`x wW‡cøvgv †Kv‡m© Ask MÖnY
K‡ib| AwaZ welq wQj- jxWvikxc g¨v‡bR‡g›U| wZwb Rvbvb, fvj i¨vswKs wewkó wek¦we`¨vjq¸wj‡Z covïbvi
Rb¨ cÖK‡íi AvIZvq eivÏ A_© h‡_ó bq| D‡jøL¨, wZwb wW‡cøvgv †Kv‡m© hvIqvi c~e© ch©šÍ cÖK‡íi wWwcwW
wnmv‡e Kg©iZ wQ‡jb| wZwb cÖkvmb GKv‡Wgxi Pjgvb †Kvm©¸wj‡Z jxWvikxc gwWDj Pvjyi cÖ¯Íve K‡ib|

L)

Rbve †gvt IqvwjDjøvn wgqv, Dc-mwPe, A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡M Kg©iZ i‡q‡Qb| wZwbI cÖK‡íi AvIZvq
2013-2014 wkÿv eQ‡i BDwbfvwm©wU DZviv gvj‡qwkqvq 9 gvm †gqv`x wW‡cøvgv †Kv‡m© Ask MÖnY K‡ib|
ZviI AwaZ welq wQj-jxWvikxc g¨v‡bR‡g›U| wZwb e‡jb, 12wU gwWD‡ji GB †Kvm©wU Zvi K¨vwiqv‡ii Rb¨
e¨vcK cÖfve †d‡j‡Q| BAviwW‡Z `vZv ms¯’vi mv‡_ †b‡Mvwk‡qkb Kg©Kv‡Û jä Ávb Kv‡R jvM‡Q| G Qvov
jxWvikxc e¨e¯’vcbv wel‡q cÖkvmb GKv‡Wgx‡Z wbqwgZ K¬vm wb‡”Qb| Zvui g‡Z cÖKíwU MÖn‡Yi gva¨‡g cÖkvmb
GKv‡Wgx cÖvwZôvwbK Dbœqb Ki‡Z mÿg n‡q‡Q|

Ab¨vb¨ ch©‡eÿY t
K)

wcwmAvi Gi cvU©-B Gi annual Output msµvšÍ Q‡K †h Z_¨/msL¨vmg~n DwjøwLZ n‡q‡Q Zv cÖK…Zc‡ÿ Output
g‡b nq bv| G¸‡jv Input wnmv‡e MY¨ Kiv †h‡Z cv‡i| eis D³ e¨envi K‡i wK Output n‡Z cv‡i Zv D‡jøL
Kivi cÖ‡qvRb wQj|

L)

wcwmAvi Gi cvU©-B Gi G·Uvibvj AwWU msµvšÍ Q‡K Kg©KZ©v‡`i ‰e‡`wkK md‡ii Individual Action Plan
(IAP) & per Diem wel‡q AvcwËi welqwU myivnv nqwb g‡g© †`Lv hvq|

M)

µq msµvšÍ Z_¨ t
cÖK‡íi AvIZvq µq msµvšÍ Kvh©µ‡gi bw_cÎ †`Lv nq| cÖK‡í dvwY©Pvi mieivn, gvwëwgwWqv, Scaner,
Photocopier and Training Equipments (Elec.boards, screens with wheels, LCD TV) µq Kiv wba©vwiZ wQj|
dvwY©Pvi µ‡qi †Kv‡Ukb c×wZ Aej¤^b Kiv nq| 27.5.2013 Zvwi‡L †bvwUk †ev‡W© weÁwß cÖKvk Kiv nq|
G‡Z wZbwU cÖwZôvb `ic‡Î AskMÖnY K‡i| 13.6.2013 Zvwi‡Li wcBwm mfvi mycvwi‡k me©wb¤œ `i`vZv
cÖwZôvb A‡Uvwe‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| Ab¨w`‡K jU-1 Gi AvIZvq gvwëwgwWqv I jU-2 Gi AvIZvq
Scaner, Photocopier and Training Equipments (Elec.boards, screens with wheels, LCD TV) µq Kvh©µ‡g
IwUGg c×wZ e¨envi Kiv nq| `ic‡Îi weÁwß weMZ 21.04.2013 Zvwi‡L ˆ`wbK B‡ËdvK I †WBwj óvi
cwÎKvq cÖKvwkZ nq| jU-1 Gi Rb¨ 2wU `icÎ cvIqv hvq| `ywU cÖwZôvbB †imcwÝf nq| ÔBDwbK weR‡bm
wm‡ógÕ me©wb¤œ `i`vZv wnmv‡e we‡ewPZ nq Ges Zv‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| 5 m`m¨ wewkó cÖwZwU `icÎ
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gyj¨vqb KwgwU‡Z 2 Rb ms¯’vi evB‡ii Kg©KZ©v wQ‡jb| me©wb¤œ `i`vZv cÖwZôvbmg~n‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq
13.6.2013 Zvwi‡L| cÖKí cwiPvjK Rvbvb, wVKv`v‡ii Rvgvb‡Zi A_© †diZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| jU-2 G Rb¨
`yBevi †UÛvi Avnevb Kiv n‡jI †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx `icÎ bv cvIqvq Ges cÖK‡íi mgq †kl n‡q hvIqvq
Scaner, Photocopier and Training Equipments (Elec.boards, screens with wheels, LCD TV) BZ¨vw`
hš¿cvwZ µq Kiv m¤¢e nqwb e‡j cÖKí cwiPvjK Rvbvb|
15| mgm¨v t
15.1 AwWU Kvh©µg wb®úwË bv nIqv t
cÖKíwU mgvß nIqvq cÖvq `k gvm AwZµvšÍ n‡jI AwWU Kvh©µ‡gi GKwU As‡k wb®úbœ nqwb|
15.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡b BbcyU‡K AvDUcyU wnmv‡e we‡ePbv Kivt
wcwmAvi Gi cvU©-B Gi Annual Output msµvšÍ Q‡K †h Z_¨/msL¨vmg~n D‡ িখত n‡q‡Q Zv cÖK…Zc‡

Output

bq|
15.3 cÖwkw Z Kg©KZ©v‡`i GKv‡Wgx‡Z c`vqb bv Kiv t
gvóvm ev wW‡ vgv ‡Kvm© mgvß Kivi ciI †Kvb Kg©KZ©v‡K GKv‡Wgx‡Z c`vqb Kiv nqwb| Gi d‡j GKv‡Wgxi
cÖvwZôvwbK m gZv e„w×i D‡Ïk¨ AR©b e¨nZ n‡”Q|
15.4 cÖ‡qvRbxq DcKiY µq Ki‡Z bv cviv t
GKv‡Wgxi Rb¨ AwZcÖ‡qvRbxq DcKiY †hgb Scaner, Photocopier and Training Equipments (Elec.boards,
screens with wheels, LCD TV) µ‡qi Rb¨ eivÏ wQj| Z‡e Zv µq Kiv nqwb|

16. mycvwik t
16.1 cÖK‡íi G·Uvibvj AwWU Kvh©µ‡gi Ask ত wb®úbœ Ki‡Z n‡e| gš¿Yvjq G e¨vcv‡i Z`viwK Ki‡Z cv‡i|
AwWU AvcwË wb®úwË Kivi ci Zv AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡Z n‡e;
16.2 Annual Output msµvšÍ Q‡K †h Z_¨ †`qv n‡q‡Q Zv g~jZ Input wnmv‡e MY¨ Kiv †h‡Z cv‡i| fwel¨‡Z
Giƒc † ‡Î BbcyU e¨envi K‡i wK Output cvIqv †Mj Zv D‡ L Ki‡Z n‡e;
16.3 Kg©KZ©viv gvóvm© ev wW‡ াgv m¤úbœ K‡i †`‡k wdi‡jI Zv‡`i KvD‡K GKv‡Wgx‡Z c`vqb bv Kivq Zv‡`i
AwfÁZv jä Ávb Kv‡R jvMv‡bv hv‡”Q bv| Gi d‡j GKv‡Wgxi cÖvwZôvwbK m gZv e„w×i welqwU D‡cw Z
†_‡K hvq| Giƒc †ÿ‡Î cÖwk Y cieZx© mg‡q Kgc‡

2-3 eQ‡ii Rb¨ cÖwkÿZ Kg©KZ©vMY‡K GKv‡Wgx‡Z

c`vq‡bi welqwU gš¿Yvjq we‡ePbv Ki‡Z cv‡i;
16.4 cÖ‡qvRbxq DcKiY msMÖ‡ni Rb¨ eivÏ _vK‡jI GKv‡Wgxi wbqwgZ Kvh©µg myôzfv‡e m¤úv`‡bi Rb¨ H
DcKiYmg~n †Kb µq Kiv nqwb Zv LwZ‡q †`Lv †h‡Z cv‡i; Ges
16.5 Dc-Aby‡”Q` 16.1 †_‡K 16.4 Gi wel‡q M„wnZ c`‡ cmg~n AvBGgB wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e|
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