প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয ২০১৪-১৫ র্ থফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদরনয ওয
ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ডবডিক ায-ংরে
ক্রঃ ভন্ত্রণারয়/ডফবারগয
নং
নাভ

(১)
(২)
০২। প্রধানভন্ত্রীয
কাম যারে

মভাট
ভাপ্ত প্রকেয ধযণ
মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায়
ভাপ্ত ডফডনরয়াগ কাডযগযী মেডিডএপ ভয় ও
ভয়
ভয়
ব্যয়
ব্যয়
প্রকরেয প্রকরেয ায়িা
ভুক্ত
ব্যয়
ডিক্রান্ত ডিক্রারন্তয ডিক্রান্ত ডিক্রারন্তয
ংখ্যা
ংখ্যা
প্রকরেয
প্রকরেয
উবয়আ
প্রকরেয
িকযা
প্রকরেয
িকযা
ংখ্যা
ংখ্যা
ডিক্রান্ত ংখ্যা
ায (%)
ংখ্যা
ায (%)
প্রকরেয
ফ থডনম্নফ থডনম্নংখ্যা
রফ থাচ্চ
রফ থাচ্চ
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
১
১
১
১
২০%
১
৪.১০%

১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা: ১
২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণ:
৩। ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:

৩.১

৩.
২

৩.
৩

ভস্যা

সুাডয

(১)

(২)

ংস্থা রি প্রদি পপঅয এয িথ্য নুমায়ী মদখা ৩.১ ররােয প্রকেটি ংশলোধন ও যথোযথ
মায় মম, মকান মকান ংরগ ডিডড’য প্রাক্কডরি
কর্তৃশের অনুশ োদন ছোড়ো অতিতরক্ত ব্যয়
ব্যরয়য মেরয় ‡ekx ব্যয় কযা n‡q‡Q। এ মেরে ডিডড
করো শয়শছ যো গুরুির আতথ ৃক ও তরকল্পনো
শৃঙ্খো তরতি। তিয়টি প্রধোন ন্ত্রীর
ংরাধন কযা য়ডন। িাছাড়া
ডিডযক্ত ব্যরয়য
কোয ৃোয় শি িদন্তপূি ৃক দোয়ী ব্যতক্তশদর
ডফলরয় মর্ামর্ ব্যাখ্যা ডডঅয এ উরেখ্য কযা য়ডন।
তিরুশে প্রশয়োজনীয় লোতির ব্যিস্থো গ্রণ করো
ডযদথনকারর োনা মায় মম, ডিডআড বায
যযশি োশর
সুাডযরয অররারক প্রাক্কডরি ব্যয় ও ভয় বৃডি কযা
রয়রছ । িরফ ডিডআড বায সুাডযরয য িা
ংডষ্ট ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ কর্তথক ডিডড ংরাধন
করয নুরভাদন মনয়া য়ডন। এ ধযরনয ডিডযক্ত ব্যয়
অডর্ থক ও ডযকেনা শৃঙ্খরা ডযন্থী।
প্রকল্পটি প্রাে একফছয র শল য়েয়ছ। পকন্তু ৩. প্রকয়ল্পয অওতাে পনপভযত স্থানা বাড়া
পযদযনকায়র শদখা মাে শম, এখনও ম যন্ত শকান শকান ২
শদোয জন্য দ্রুত দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত য়ফ।
শকন এতপদন পতফাপত ওোয যও বাড়া
আপয়জডএ স্থানা বাড়া শদো েপন। অফায শকান
েপন তা ভন্ত্রণারে/ংস্থায়ক খপতয়ে শদখয়ত
শকান আপয়জডএ বাড়ায জন্য দপররত্র স্বাক্ষয ও বাড়া
প্রপিোধীন যয়েয়ছ। প্রকয়ল্পয উয়দশ্ম নুমােী দ্রুত
য়ফ। G e¨vcv‡i †ecRv KZ©„c‡¶i `„wó
d¨v±ix wewìs fvov শদো ম্ভফ য়র Bwc‡RWmg~‡ni
AvKl©Y KiZt ফতযভায়ন পনভযাণাধীন চরপত
ivR¯^ Avq evo‡e| G শক্ষয়ত্র পকছুটা য়রও এয
পযায়টাযী পফপডং প্রকয়ল্পয শক্ষয়ত্র †hb Gi
ব্যতযে ঘয়টয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।
cybive„wË bv N‡U Zvi cÖwZ `„wó †`qv
Avek¨K
প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভয় নুমায়ী (২০১২ মর্রক ৩. প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ডনডিিকরে ঘন ঘন
ডিরম্বয ২০ ১৪) ৩ ফছ ময মভাট ৩ েন কভথকিথা ৩
প্রকে ডযোরক ফদডর ফা ডযফিথন না করয
খন্ডকারীন প্রকে ডযোররকয দাডয়রে ডনরয়াডেি
ডফদ্যভান ডনয়ভ নুমায়ী প্রকে ডযোরক
ডছররন। ঘন ঘন প্রকে ডযোরক ফদডরেডনি কাযরণ
ডনরয়ারগ রেষ্ট র্াকা প্ররয়ােন
প্রকে ফাস্তফায়ন ডফডিি রয়রছ ফরর প্রিীয়ভান য়।
৩.৪ প্রকশল্পর আওিোয় সৃষ্ট অিকোঠোশ োর শি ৃোত্ত
ব্যিোশরর োধ্যশ প্রকল্পের উল্পেল্পে বর্ণ িত
সবামূ র্ির্িত করল্পত ল্পব;
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Construction and vertical extension of factory buidlings in EPZs under
BEPZA ীল থক প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রপতয়ফদন
পডয়ম্বয ২০১৪)
ংস্থায পনজস্ব থ যােয়ন ফাস্তফাপেত
১
ল্ল
২
৩
৪
িান্ত

ফাস্তফােনকার

িান্ত
ফাস্তফােন
ক

১৮৫৫৮.৮১

১৯৩১৯.৩০

জানুোযী,২০১২
য়ত
জুন, ২০১৪
(৩০ ভা)

জানুোযী, ২০১২
য়ত
পডয়ম্বয, ২০১৪
(৩৬ ভা)

৭৬০.৪৯
(৪.১০ %)

৬ ভা
(২০%)

* অররােয প্রকেটিয উয গি ২০/০৫২০১৪ িাডযরখ ডিডআড বা নুডষ্ঠি য়। উক্ত বায় প্রকরেয প্রাক্কডরি ব্যয়
১৮,৫৫৮.৮১ রে টাকা মর্রক ১৯৪৭১.১০ রে টাকা বৃডি কযা এফং ফাস্তফায়ন কার ডিরম্বয, ২০১৪ ম থন্ত ৬ ভা
বৃডি কযায ডফলরয় সুাডয করয। ডকন্তু এটি মর্ামর্ কর্তথে কর্তথক নুরভাডদি য়ডন। িাআ সুাডযরয ডফলয়টিয
গ্রনরমাগ্যিা মনআ।
৫

ন্ত

ন্ত
ল্ল
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৫.২

৫.
ন্ত

ফাস্তফােয়নয

৫

ফাস্তফাডয়ি

PCR
পডয়ম্বয,২০১৪

ন্ত

ফাস্তফ

Revenue Component:
Pay of Officers/Staffs
Cost of Consultants, Soil test

-

ফাস্তফ

২৭.০৮
৭০.৭৬
L.S
(৩৮.২৭)
Repair, Maintnance etc.
৭০.৭৬
২৭.০৮
Sub Total
Capital Component: New building costruction in place of single storied old buildings:
--

-

Construction of four storied
Sqm
standard factory building in
place of single storied old
factory building at Chittagong
EPZ.

(১১৫.২৮)
(১০৬.৮১)

৬২০০.০০

Construction of four storied Sqm
standard factory building in
place of single storied old Prefab factory building at Dhaka
EPZ.
Construction of 04 storied
Sqm
standard factory building in
place of single storied old prefab factory building at
Karnaphuli EPZ.

Sub Total

১৫০০০.০০
২৯৪০.০০

৭৬০৪.৮০
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৩৮৮০০.০০

১১৫৫.৭১
(৯৫.১০)

২৭৬০.৫৫
(৯৩.৮৯)

৭৮৯২.৯৭

৬৯৩২.৮০
(১১১.৮১)

১৫৩৯১.০০
(১০২.৬০)

৪১১২৩.৮০

New building construction in designated vacant places of EPZs:
Construction of four storied
Sqm
৩৪৪৯.৬০
১৭৬০০.০০
standard factory building at
Adamjee EPZ.
Construction of four storied
Sqm
৩৪৪৯.৬০
১৭৬০০.০০
standard factory building at
Comilla EPZ.
Construction of four storied
Sqm
standard factory building # 03
at Uttara EPZ.
Sub Total

১২১৫.২০

৮১১৪.৪০

৩৪৭৭.৭৯
(১০০.৮১)

১৮৬২৪.০০
(১০৫.৮১)

৪৫২২.৬৮
(১৩১.১০)

২৩৫০০.০০
(১৩৩.৫২)

৬২০০.০০

৯৯২.৫৭
(৮১.৬৭)

৬৩০০.০০
(১০১.৬১)

৪১৪০০.০০

৮৯৯৩.০৪

৪৮৪২৪.০০

৯৫৫.৭৬
(৮৯.৩৬)

৭৮৮৯.৪০
(১০১.৭৯)

১২৫৭.১০
(৯৮.৬৬)

৮২৫৪.০০
(৮৮.৭৫)

Vertical extension of existing factory
Vertical extension of 3rd floor
over existing three storied Sqm
১০৬৯.৫০
৭৭৫০.০০
factory buildings at Comilla
EPZ.
Vertical extension from 1st to
১২৭৪.১০
৯৩০০.০০
Sqm
3rd floor over existing single
storied factory buildings at
Mongla EPZ.
২৩৪৩.৬০
১৭০৫০.০০
Sub Total
Solar electricity system: Supply and installation of solar electricity
EPZ

Chittagong EPZ

১৬

Dhaka EPZ

৪

Adamjee EPZ

১৬

Comilla EPZ

২১

Karnaphuli EPZ

১২

Uttara EPZ

৪

Mongla EPZ

৬

Total
Physical Contingency
Price Contingency
Grand Total

৭৯
-
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২২১২.৮৬ ১৬১৪৩.৪০
system at different
৩৬.৫২
(৪৮.০৫)
১২.০০
(৬৩.১৫)
৩৬.৪৭
(৪৭.৯৮)
৩৬.৫৭
(৩৬.৬৬)
৩৬.৫৭
(৬৪.১৫)
১২.০৩
(৬৩.৩১)
২৩.১৯
(৮২.৮২)
১৯৩.৩৫

১৬
(১০০.০০)
৫
(১২৫.০০)
১৬
(১০০.০০)
১৩
(৬১.৯০)
১৩
(১০৮.৩৩)
৫
(১২৫.০০)
৬
(১০০.০০)
৭৭
-

৬.১

প্রকল্পের অগ্রগতি:

১৮৫৫৮.৮১

স্ব১৯৩১৯.৩০

১০৪.০৯

প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন িডি
অররােয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদনটি প্রণয়রন ডনম্নডরডখি ডফলয়/িডি নুসৃি রয়রছঃ
 প্রকরেয অযডিডড ম থাররােনা;
 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযি প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডি ম থাররােনা;
 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযি প্রকরেয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডিরফদন' এয িথ্য ম থাররােনা;
 Random Selection-এয ডবডিরি কডিয় কারেয দযে ম থাররােনা;
 প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগডি মাোআ এফং িথ্য ংগ্ররয ডনডভি রযেডভন ডযদথন; এফং
 প্রাপ্ত িরথ্যয ডবডিরি ংডিষ্ট কভথকিথারদয ারর্ ম থাররােনা।
৯।

অয়রাচয প্রকয়ল্পয অ্ওতাে

ল্ল

এ বফন পনভযাণ

কযা য়রও পপঅয মূল্যােয়নয জন্য ভংরা আপয়জড , অদভজী আপয়জড ও সেদপুয আপয়জড
পযদযন কযা য়েয়ছ।
ভংরা আপয়জড ং :

০৬/০২/২০১৬ তাপযখ ভংরা আপয়জড ং

কাযী

পনভযাণ কাজ কযা
ভংরা ং পযদযনকায়র প্রতী ভান ে শম , বফনটিয শলাযমূ এখনও বাড়া
েপন। দীঘ যপদন ধয়য ব্যফহৃত ফস্থাে য়ড় যয়েয়ছ। পযদযনকায়র জানা মাে শম , পতীঘ্রআ বাড়া
ওোয ম্ভফনা যয়েয়ছ। শলায এ আনয়বষ্টাযয়দয জন্য ফ ধযয়নয সুয়মাগ সুপফধা যয়েয়ছ তয়ফ পপ রুভ
ন্যান্য সুয়মাগসুপফধায ভয়ে কনপায়যন্স রূয়ভয জন্য শকান শে যাখা েপন। যফতীয়ত ন্যান্য প্রকয়ল্পয
শক্ষয়ত্র কনপায়যন্স রূয়ভয ব্যফস্থা যাখা শময়ত ায়য। ভংরা আপয়জয়ড পনপভযত বফয়নয পস্থয পচত্র পনম্নরুঃ
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অদভজী আপয়জড ং : গত ২৩/০২/২০১৬ তাপযখ অদভজী আপয়জড ং

য়যজপভয়ন পযদ যন কযা ে ।

পযদযনকারীন ভয়ে ংপিষ্ট আপয়জড এয ভাব্যফস্থাক  প্রকল্প ংপিষ্ট কভযকতযাগণ উপস্থত শথয়ক পযদয ন
কায়জ ােতা কয়যন। পযদযনকায়র জানা মাে শম , একটি বফন পফয়দী পফপনয়োগকাযীয পনকট বাড়া শদো য়েয়ছ।
ন্য বফনটিয বাড়া য জন্য চুপি ম্পা দয়নয য়ক্ষাে যয়েয়ছ। তয়ফ বফন দুটি দীঘ যপদন ধয়য খাপর ফস্থাে পছর ।
বফন দু ’টিয কায়েয দযজা উন্নতভায়নয না ওোে পফপবন্ন জােগাে পা ক য়ে যয়েয়ছ এফং ফাথরুয়ভয দযজাগুপর
প্লাপষ্টয়কয বার ভায়নয েপন ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। এছাড়া আয়রকপিকযার কায়জয সুআচ সুআচ শফাড য গুপর
পনম্নভায়নয ফয়র ভয়ন য়েয়ছ।

অদভজী আপয়জয়ড পনপভযত বফয়নয
একাং

পনম্নভায়নয সুআচ শফাড য

কায়েয দযজা

সয়দপুয আপয়জড ং: গত ২৩/০৪/২০১৬ তাপযখ সয়দপুয আপয়জড ং য়যজপভয়ন পযদ যন কযা
ে। পযদযনকারীন ভয়ে ংপিষ্ট আপয়জড কর্তথে উপস্থত শথয়ক পযদযনকায়জ ােতা কয়যন। এ
পযাক্টযী ডফডডং এয েন্য মভাট ফযাদ্দ ডছর ১২১৫.২০ রে টাকা মায ভরে ব্যয় কযা রয়রছ ৯৯২.৫৭ রে
টাকা। র্ থাৎ মভাট ফযারদ্দয মেরয় ২২২.৬৩ রে টাকা কভ খযে কযা রয়রছ।

পযদযনকায়র জানা মাে

শম, বফনটি ডনভথারণয য যআ এবায গ্রীন নাভক ডফরদী মকাম্পানীয ডনকট ডিন ফছরযয েন্য ম্পূণ থ
থ
বফনটি বাড়া মদওয়া রয়রছ। বফ মনয প্রডি ফগডভটায
এয ভাডক বাড়া ২.৭৫ িরায। এ আডরেি এরাকায়
ম থাপ্ত শ্রডভক াওয়া মায় ডফধায় মকান পযাক্টযী ডফডডং খাডর মনআ। রে শ্রডভক াওয়ায েন্য এ
আডরেরি পফয়দী আয়বষ্টযয়দয পযাক্টযী ডফডড বাড়া ও রীে মনয়ায োডদা মফী ফরর ডযদথনকারর োনা
মায় । িাছাড়া ম্পূণ থ আডরেি ঘুরয মদখা মায় মম এখারন আনরবষ্টাযরদয েন্য ফ ধযরনয সুরমাগ সুডফধা
যরয়রছ। ডফডডং ডনভথারণয ারর্ ারর্ বফন মর্রক যােস্ব অয় ওয়ায এ আডরেি এয পযাক্টযী ডফডডংটি
ডনভথারণয উরদ্দশ্য পর রয়রছ ফরর ডযদথনকারর প্রিীয়ভান য়।
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সেদপুয আপয়জয়ড পনপভযত বফন
৯১
ডনরম্নাক্ত কভথকিথাগণ প্রকে
ডযোরক ডররফ ডফডবন্ন মভয়ারদ দাডয়ে ারন করযন:
িপভক
ফস্থানকার
নং
১
২
৩
৪
১.
জনাফ শভাঃ া অরভ যকায, প্রধান
০৮.০২.২০১২
০১.০৪.২০১৩
প্রয়কৌরী
২.
জনাফ শভাঃ াপপজুয যভান, প্রধান
০২.০৪.২০১৩
০৪.০৮.২০১৩
প্রয়কৌরী
৩.
জনাফ এ.এ. পকফপযো, প্রধান
০৫.০৮.২০১৩
৩১.১২.২০১৪
প্রয়কৌরী

ভন্তফ
৫

১০।

মরয়রছ। িরফ প্রবাফ
মূল্যায়রনয ভােরভ ডফস্তাডযি োনা মারফ।
১

না কাযণ
ভংরা আপয়জয়ড পনপভযত বফনটি এখনও বাড়া না ওোে

উি বফন  শত যাজস্ব অদাে য়ে না এফং

শখায়ন কভযংস্থায়নয সুয়মাগও সৃপষ্ট েপন।এছাড়া প্রকয়ল্পয উয়েশ্য শভাতায়ফক উি পনপভযত বফনটি যপ্তানী
অে বৃপিয়ত শকান ভূপভকা যাখয়ছ না।
১২। প্রকরেয প্রডকউযরভন্ট ংক্রান্ত িথ্য:
দযে ংক্রা ন্ত নডর্ মাোআরয়য ভােরভ প্রকেটিয অওিায় ক্রয়কৃি কােটি
নুযরণ রয়রছ ডকনা িা ম থরফেণ কযা য়। এ মেরে প্রকেটিয অওিায় একাডধক প্যারকে/
Selection এয ভােরভ করয়কটি প্যারক

ডডঅয-২০০৮
র্াকায় Random

ক্রয় প্রডক্রয়া ম থাররােনা কযা য়।

প্যায়কজ নং-০৬ (Construction of 04 storied standard factory building #03 at Adamjee

EPZ): ৬নং প্যায়কয়জয ফপণ যত কাজ ম্পাদয়নয রয়ক্ষয ২০/১১/২০১২ তাপযয়খ দযত্র অফান কযা ে।
119

দযত্র প্রপিো ম্পন্ন কয়য

১১/০২/২০১৩ তাপযয়খ চুপি স্বাক্ষপযত ে। স্বাক্ষপযত চুপি শভাতায়ফক

০৫/০৫/২০১৪ তাপযয়খ পনভযাণ কাজ ম্পন্ন ওোয কথা থাকয়রও তা ২৫/১২/২০১৪ তাপযয়খ ম্পন্ন কযা ে
থ যাৎ চুপিয়ত উয়ল্লপখত শভোয়দয শচয়ে ৭ ভা ভে শফী শরয়গয়ছ।
প্যায়কজ নং -০৭ (Construction of 04 storied standard factory building #04 at
Adamjee EPZ): ৭নং প্যায়কয়জয ফপণ যত কাজ ম্পাদয়নয রয়ক্ষয ০৬/১১/২০১২ তাপযয়খ দযত্র অফান
কযা ে। দযত্র প্রপিো ম্পন্ন কয়য ১০/০২/২০১৩ তাপযয়খ চুপি স্বাক্ষপযত ে। স্বাক্ষপযত চুপি শভাতায়ফক
০১/০৭/২০১৪ তাপযয়খ পনভযাণ কাজ ম্পন্ন ওোয কথা থাকয়রও তা ২৫/১২/২০১৪ তাপযয়খ ম্পন্ন কযা ে
থ যাৎ চুপিয়ত উয়ল্লপখত শভোয়দয শচয়ে ৫ ভা ভে শফী শরয়গয়ছ।
প্যায়কজ নং -১০ (Construction of 04 storied standard factory building #03 at
Uttara EPZ): ১০নং প্যায়কয়জয ফপণ যত কাজ ম্পাদয়নয রয়ক্ষয ২৩/০১/২০১২ তাপযয়খ দযত্র অফান
কযা ে। দযত্র প্রপিো ম্পন্ন কয়য ১৪/০৫/২০১২ তাপযশখ চুপি স্বাক্ষপযত ে। স্বাক্ষপযত চুপি শভাতায়ফক
০৫/০৮/২০১৩ তাপযয়খ পনভযাণ কাজ ম্পন্ন ওোয কথা থাকয়রও তা ০৩/১১/২০১৩ তাপযয়খ ম্পন্ন কযা ে
থ যাৎ চুপিয়ত উয়ল্লপখত শভোয়দয শচয়ে ৩ ভা ভে শফী শরয়গয়ছ।
প্যায়কজ নং-১৬ (Construction of first to third floor of standard factory building #02
at Mongla EPZ): ১৬নং প্যায়কয়জয ফপণ যত কাজ ম্পাদয়নয রয়ক্ষয ০২/০৫/২০১২ তাপযয়খ দযত্র

অফান কযা ে। দযত্র প্রপিো ম্পন্ন কয়য ০১/০৮/২০১২ তাপযয়খ চুপি স্বাক্ষপযত ে। স্বাক্ষপযত
চুপি শভাতায়ফক ২৮/০৪/২০১৩ তাপযয়খ পনভযাণ কাজ ম্পন্ন ওোয কথা থাকয়রও তা ২৩/১১/২০১৩
তাপযয়খ ম্পন্ন কযা ে থ যাৎ চুপিয়ত উয়ল্লপখত শভোয়দয শচয়ে ৭ ভা ভে শফী শরয়গয়ছ।
প্যায়কজ নং-১৭ (Construction of first to third floor of standard factory building #03
at Mongla EPZ):

১৭ নং প্যায়কয়জয ফপণ যত কাজ  ম্পাদয়নয রয়ক্ষয ২৪/০৬/২০১২ তাপযয়খ দযত্র অফান কযা ে।
দযত্র প্রপিো ম্পন্ন কয়য ২৭/০৮/২০১২ তাপযয়খ চুপি স্বাক্ষপযত ে। স্বাক্ষপযত চুপি শভাতায়ফক
২৫/০৫/২০১৩ তাপযয়খ পনভযাণ কাজ ম্পন্ন ওোয কথা থাকয়রও তা ২৩/১১/২০১৩ তাপযয়খ ম্পন্ন
কযা ে থ যাৎ চুপিয়ত উয়ল্লপখত শভোয়দয শচয়ে ৬ ভা ভে শফী শরয়গয়ছ।
১৩।

অডিটঃ
ডিডিআর এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় দয , কয়য়কটি ইডিয়েি এ অডিট িম্পন্ন করা হয়য়য়ে। দয িক
ইডিয়েি এ এখনও িয যন্ত অডিট িম্পন্ন করা হয়ডন দি িক ইডিয়েি এ দ্রুত অডিট িম্পন্ন করয়ত হয়ে।

৪

ম যয়ফক্ষণ/
৪.১ ডিডড’য ংস্থারনয মেরয় মফী ব্যয় কযা
ংস্থা রি প্রদি পপঅয এয িথ্য নুমায়ী মদখা মায় মম, মকান মকান ংরগ ডিডড ’য প্রাক্কডরি
ব্যরয়য মেরয়

ব্যয় কযা

। এ মেরে ডিডড ংরাধন কযা য়ডন। িাছাড়া ডিডযক্ত ব্যরয়য
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ডফলরয় মর্ামর্ ব্যাখ্যা ডডঅয এ উরেখ্য কযা য়ডন। ডযদথনকারর োনা মায় মম, ডিডআড বায
সুাডযরয অররারক প্রাক্কডরি ব্যয় ও ভয় বৃডি কযা রয়রছ । িরফ ডিডআড বায সুাডযরয য িা
ংডষ্ট ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ কর্তথক ডিডড ংরাধন করয নুরভাদন মনয়া য়ডন । এ ধযরনয ডিডযক্ত ব্যয়
অডর্ থক ও ডযকেনা শৃঙ্খরা ডযন্থী।
১৪.২ প্রকে ফাস্তফায়রন ডফরম্ব ( Time Over-run) মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট ২
রয়রছ মা মূর নুরভাডদি ফাস্তফায়নকার

রো ৬ ভা

২

৯ভা ভয় ব্যয়

৬ ভার

স্ত

ডনধ থাডযি প্রকরে ০ মফী ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়। মর্াভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ি রর রনক পূরফ থআ
সুপর াওয়া মমরিা।
১৪.৩ প্রকয়ল্পয অওতাে পনপভযত স্থানা বাড়া না ওো

প্রকল্পটি প্রাে একফছয র শল য়েয়ছ। পকন্তু

পযদযনকায়র শদখা মাে শম, এখনও ম যন্ত শকান শকান আপয়জডএ স্থানা বাড়া শদো েপন। অফায শকান
শকান আপয়জডএ বাড়ায জন্য দপররত্র স্বাক্ষয ও বাড়া প্রপিোধীন যয়েয়ছ। প্রকয়ল্পয উয়দশ্য নুমােী দ্রুত
শদো ম্ভফ য়র

শক্ষয়ত্র পকছুটা য়রও এয

ব্যতযে ঘয়টয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে।
৪.৪ ঘন ঘন প্রকে ডযোরক ফদরী : প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভ য় নুমায়ী (২০১২ মর্রক ডিরম্বয ২০ ১৪)
৩ ফছময মভাট ৩ েন কভথকিথা খন্ডকারীন প্রকে ডযোররকয দাডয়রে ডনরয়াডেি ডছররন। ঘন ঘন প্রকে
ডযোরক ফদডরেডনি কাযরণ প্রকে ফাস্তফায়ন ডফডিি রয়রছ ফরর প্রিীয়ভান য়।

১৫.১

ররােয প্রকেটি ংশলোধন ও যথোযথ কর্তৃশের অনুশ োদন ছোড়ো অতিতরক্ত ব্যয় করো শয়শছ যো গুরুির
আতথ ৃক ও তরকল্পনো শৃঙ্খো তরতি। তিয়টি প্রধোন ন্ত্রীর কোয ৃোয় শি িদন্তপূি ৃক দোয়ী ব্যতক্তশদর
তিরুশে প্রশয়োজনীয় লোতির ব্যিস্থো গ্রণ করো যযশি োশর (অনুশেদ-১৪.১)।

১৫.২

ভতিষ্যশি অন্য সকাি প্রকল্পের বাস্তবায়ল্পির সেল্পে যাল্পত ময় সবলী িা াল্পে এবং যথা মল্পয় প্রকে সল
করা যায় বা অস্বোভোতিক তিম্ব নো ঘশে য তিশয় ংস্থো ও মন্ত্রণায়সক শেষ্ট থোকশি শি
(অনুশেদ-১৪.২)।

১৫.৩

প্রকয়ল্পয অওতাে পনপভযত স্থানা বাড়া শদোয জন্য দ্রুত দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত য়ফ। শকন এতপদন
পতফাপত ওোয যও বাড়া েপন তা ভন্ত্রণারে/ংস্থায়ক খপতয়ে শদখয়ত য়ফ।
ফতযভায়ন পনভযাণাধীন চরপত পযায়টাযী পফ পডং প্রকয়ল্পয শক্ষশত্র
(অনুশেদ-১৪.৩)।

১৫.৪

প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ডনডিিকরে ঘন ঘন প্রকে ডযোরক ফদডর ফা ডযফিথন না করয ডফদ্যভান ডনয়ভ
নুমায়ী প্রকে ডযোরক ডনরয়ারগ রেষ্ট র্াকা প্ররয়ােন (অনুশেদ-১৪.৪)।।

১৫.৫

প্রকশল্পর আওিোয় সৃষ্ট অিকোঠোশ োর শি ৃোত্ত ব্যিোশরর োধ্যশ

প্রকল্পের উল্পেল্পে বর্ণ িত সবামূ

র্ির্িত করল্পত ল্পব;
১৫.৬

প্রকয়ল্পয অওতাে প্রপিোধীন External Audit মথাশ্রীঘ্র ম্পন্ন কযয়ত য়ফ।

১৫.৭

উর্য থক্ত সুাডয/ভিাভি নুমায়ী (নুরেদ ১৫.১-১৫. ৬ ম যন্ত) গৃীি ব্যফস্থা ম্পরকথ অগাভী ০২ (দুআ)
ভারয ভরে ফাস্তফায়ন ডযডফেণ ও মূল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডি কযরি রফ।
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