i

২০১৪-১৫ থ থফছরযয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীভু্ক্ত ভাপ্ত প্রকরেয
মূল্যায়ন প্রর্তরফদরনয র্নফ থাী ায-ংরে
সূচনা:
যকায কর্তথক গৃীত ঞ্চফার্ল থক র্যকেনা ও প্রপ্রর্েত র্যকেনা কর ঈন্নয়ন র্যকেনা ফাস্তফায়রনয ন্যতভ দ্ধর্ত রে
ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচী (এর্ডর্ ) ফাস্তফায়ন । এর্ডর্ ’য সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয ঈরয রনকাংরআ র্নবথয করয ফাংরারদরয
থ থননর্তক ও াভার্জক ঈন্নয়রনয ধাযা । র্যকেনা ভন্ত্রণাররয়য ধীন ফাস্তফায়ন র্যফীেণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ (অআএভআর্ড)
যকায কর্তথক গৃীত এ কর ঈন্নয়ন প্রকরেয ফাস্তফায়ন র্যফীেণ ও মূল্যায়ন করয থারক । এ কর প্রকে ম থাররাচনায ভরে
প্ররতেক থ থ ফছরয ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রর্তরফদন ন্যতভ । যকায কর্তথক গৃীত ঈন্নয়ন প্রকেমূ তারদয ইর্িত রেে ও
ঈরেশ্য জথরন কতটুকু পর রয়রছ তায একটি ধায ণা ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রর্তরফদন প্রথরক াওয়া মায় । এছাড়াও ভাপ্ত
প্রকরেয মূল্যায়রনয ভয় ফাস্তফায়নকারীন ভরয়য ভস্যামূরয ম থাররাচনা বর্ফষ্যত প্রকে প্রণয়ন এফং গ্ররণ ায়তা করয
থারক। ফাস্তফায়ন র্যফীেণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ (অআএভআর্ড) র্নয়র্ভতবারফআ প্রর্তটি থ থফছরযয ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন
প্রর্তরফদন প্রণয়ন করয থারক । এযআ ধাযাফার্কতায় ২০১৪-১৫ থ থ ফছরযয ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রর্তরফদনটি প্রণয়ন কযা
রয়রছ।
ভাপ্ত প্রকে মূল্যায়রনয ঈরেশ্য:


ভাপ্ত প্রকেমূ প্রম ঈরেশ্য ও রেে র্নরয় গ্রণ কযা রয়র্ছর তায কতটুকু র্জথত রয়রছ তায একটি ম্যক ধাযণা
রাব কযা;



প্রকেমূরয মূর ও ংরার্ধত ফযাে এফং প্রাক্কর্রত ব্যয়-এয একটি তুরনামূরক অররাচনা তুরর ধযা;



প্রকেমূরয ার্ফ থক অর্থ থক এফং ফাস্তফ গ্রগর্তয ংগর্বর্িক ম থাররাচনায ভােরভ প্রর্তটি প্রকরেয ার্ফ থক
ফাস্তফায়ন তুরর ধযা;



রযজর্ভন র্যদথন ন্যান্য তরেয র্বর্িরত প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভস্যামূ র্চর্িত কযা মারত করয
বর্ফষ্যরত নুরূ প্রকে গ্রণকারীন ভরয় এ ভস্যা দূয কযা মায়; এফং



প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ভরয়য ভস্যামূ দূযীকযণারথ থ প্ররয়াজনীয় সুার্য প্রণয়ন মারত করয বর্ফষ্যরত পুনযাবৃর্ি
প্রযাধ কযা ম্ভফ য়।

ভাপ্ত প্রকে মূল্যায়ন দ্ধর্ত:
ভাপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রর্তরফদন অআএভআর্ড-এয একটি ন্যতভ র্নয়র্ভত প্রকানা
। ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রর্তরফদন
প্রণয়রনয ভরয় প্রম কর যুরগারমাগী মূল্যায়ন দ্ধর্ত নুযণ কযা রয় থারক তা র্নম্নরূ:
 ফাস্তফ গ্রগর্ত ও তে ংগ্ররয জন্য ভাঠম থারয় র্নয়র্ভত রযজর্ভন র্যদথন;
 ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রপ্রর্যত প্রকে ভার্প্ত প্রর্তরফদন (PCR) ম থাররাচনা;
 ভন্ত্রণারয় র্বর্িক এর্ডর্ভক্ত প্রকে ম থাররাচনা বায় প্রমাগদান এফং কাম থর্ফফযণী ম থাররাচনা;
 প্রকে ফাস্তফায়রনয ংরগ ংর্িষ্ট কর ংর্দায (stakeholders)-প্রদয (প্রমভন: র্যকেনা কর্ভন, থ থননর্তক
ম্পকথ র্ফবাগ, থ থ র্ফবাগ, প্রক ে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এফং ঈরযাগী ভন্ত্রণারয়) ংরগ ম থাররাচনা এফং ভত
র্ফর্নভয়;
 ংর্িষ্ট প্রকে ংক্রান্ত এর্আর্, র্িয়ার্যং কর্ভটি এফং প্রকে ফাস্তফায়নকারীন কর্ভটি (র্ অআর্) আতোর্দ গুরূত্বপূণ থ
কর্ভটি কর্তথক অরয়ার্জত প্রকে ম থাররাচনা বায় ংগ্রণ;
 ংর্িষ্ট প্রকরেয র্ডর্র্/টির্র্ ম থাররাচনা;
 অযএর্ডর্ ম থাররাচনা; এফং
 প্রাপ্ত তরেয র্বর্িরত ংর্িষ্ট কভথকতথারদয ারথ অররাচনা।

ii
ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয অওতাভক্ত র্নধ থার্যত ভাপ্ত প্রকরেয ফাস্তফায়ন:
প্রর্ত থ থফছরয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয অওতায় র্ফর্বন্ন প্রভয়ারদ র্ফর্নরয়াগ, কার্যগযী ায়তা প্রকে মূ গ্রণ কযা রয়
থারক। এয ভরে র্ধকাংআ চরর্ত প্রকে এফং প্রফ র্কছু প্রকে নতুন প্রকে র্ারফ ন্তথভক্ত কযা য় । এছাড়াও প্রর্ত থ থফছরয
ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয ন্তথভক্ত র্কছু প্রকে ভাপ্ত য় । র্নরম্নয র্চরেয ভােরভ গত াঁচ থ থফছরযয র্নধ থার্যত ভাপ্ত প্রকরেয
ফাস্তফায়ন াপল্য প্রকা কযা ররা:
ার্শ্থফতী র্চে ১ এ গত ২০ ১১-১২ রত ২০১৫-১৬
থ থফছয ম থন্ত র্নধ থার্যত প্রকরেয ভার্প্তয ারযয
একটি র্চে তুরর ধযা রয়রছ । র্নধ থার্যত প্রকরেয
ভার্প্তয ায ২০ ১১-১২ এয তুরনায় ২০১২-১৩
থ থফছরয হ্রা প্ররয়রছ। ২০১৩-১৪ থ থফছ
য ও
২০১৪-১৫ থ থফছরয তা ঈর্ধ্থমূখী রয় ২০১৫-১৬ অথ থ
ফছরয তা র্কর্ঞ্চৎ র্নম্নমুখী রয়রছ। গত াঁচ
থ থফছরযয র্নধ থার্যত প্রকরেয ভার্প্তয ায
প্রায়
৭৮.৯৯ তাং।

র্চে ১: ভার্প্তয জন্য র্নধ থার্যত প্রকরেয ফাস্তফায়রনয ায
২০১৪-১৫ থ থফছরযয ভাপ্ত প্রঘার্লত প্রকেমূ:
২০১৪-১৫ থ থফছরযয ংরার্ধত ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচী প্রত ৫৫টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগয অওতায় প্রভাট ১৪৫৭টি ঈন্নয়ন প্রকে
গ্রণ কযা রয়র্ছর। প্রেনীর্ফন্যা নুমায়ী এগুররায ভরে ১১০৩টি র্ফর্নরয়াগ প্রকে, ১৭৩টি কার্যগযী ায়তা প্রকে এফং ২১টি
জাানী ঋণ ভওকুপ ায়তা তর্ফর প্রকে, র্নজস্ব থ থায়রন ফাস্তফার্য়ত প্রকে ১৪৭টি ও ৯টি ঈন্নয়ন ায়তা খাত । এর্ডর্ভক্ত
১৪৫৭টি প্রকরেয ভরে ২০১৪-১৫ থ থফছরয ৪৩টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগয অওতায় প্রভাট ২৩৭টি প্রকে ভাপ্ত রয়রছ।

iii
ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয খাতর্বর্িক ভাপ্ত প্রকরেয গ্রগর্ত:
যকারযয ঈন্নয়ন র্যকেনা এফং রেেমূ ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয ন্তথভক্ত
১৭টি খারতয অওতায় যকারযয র্ফর্বন্ন
ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগয ভােরভ গৃীত ঈন্নয়ন প্রকরেয ভােরভ ফাস্তফার্য়ত রয় থারক । প্রর্ত থ থফছরয র্ফর্বন্ন প্রভয়ারদ এ কর প্রকে
ভাপ্ত য় । এ ফছয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয ন্তথভক্ত
১৭টি খারতয অওতায় ৪৩টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ-এয ধীরন
২৩৭টি
প্রকে/কভথসূচী ভাপ্ত য়। ২০১৪-১৫ থ থফছরযয ভাপ্ত প্রকেমূ ঈক্ত থ থফছরযয প্রভাট এর্ডর্ প্রকরেয প্রায় ১৬.২৭%।

র্চে ২: ভার্প্তয জন্য র্নধ থার্যত প্রকরেয ফাস্তফায়রনয ায (এর্ডর্ প্রক্টয নুমায়ী)
প্রকে ফাস্তফায়রন ভস্যা ও সুারযমূ
ভস্যা
কৃর্ল (পর, খায, ফন, ভৎস্য, প্রার্ণম্পদ. প্রচ) প্রক্টয:
1. প্রকরেয অওতায় র্নফ থার্চত খাভাযীরদয প্রফ রাআন ারবথয ংস্থান
না থাকায় খাভাযীগরণয পূরফ থয ও ফতথভান ফস্থায ভরে তুরনা কযা
ম্ভফ য়র্ন পরর কার্িত পরাপর ম্পরকথ সুস্পষ্ট ধাযণা াওয়া
মায়র্ন;

2. মূর প্রকেটি একার্ধকফায ংরাধন ব্যয় বৃর্দ্ধ ব্যর্তরযরক প্রভয়াদ
বৃর্দ্ধয পরর ভয় ও ব্যয় ঈবয়আ বৃর্দ্ধ ায় মা কাম্য নয়;

3. প্রকরেয র্ডট ম্পন্ন না ওয়া/ ঈ
র্নষ্পর্ি না ওয়া;

ত্থার্ত র্ডট অর্িমূ

সুার্য
1. প্রকরেয অওতায় র্নফ থার্চত
খাভাযীরদয প্রফ রাআন ারবথ করয
এফং খাভাযীগণরক প্রদি প্রর্েণ ও
ঈকযণ ( Input) এয একটা
পটওয়ায র্বর্িক ডাটা প্রফ প্রযরখ
যফতীরত তায ঈয র্বর্ি করয
প্রকরেয পরাপর (
Output)
মূল্যায়ন কযা প্রমরত ারয;
2. বর্ফষ্যরত প্রকে প্রণয়ন কারর
এভনবারফ প্রকে র্ডজাআন কযা ঈর্চৎ
রফ প্রমন, প্রভয়াদ ও ব্যয় বৃর্দ্ধয
র্ফলয়টি র্যায কযা ম্ভফ য়;
3. র্ডট ম্পন্ন করয (অর্ি থাকরর তা
র্নষ্পর্িপূফ থক) এ র্ফবাগরক ফর্ত
কযরত রফ;

iv
ভস্যা
4. জুন, ২০১৫ প্রত ভাপ্ত প্রকরেয র্র্অয র্নয়ভানুমায়ী প্ররেম্বয,
২০১৫ এয ভরে অআএভআর্ড-প্রত াঠারনায কথা থাকররও র্ফররম্ব
র্র্অয াঠারনা রয়রছ। র্ফররম্ব র্র্অয প্রপ্রযরণয কাযরণ প্রকে
মূল্যায়রন র্ফরম্ব ঘরটরছ;

সুার্য
4. প্রকে ভার্প্তয ৩ (র্তন) ভারয ভরে
র্র্অয অআএভআর্ডরত প্রপ্রযরণয
র্ফলয়টি ভন্ত্রণারয় র্নর্িত কযরত
ারয;

5. ভৎস্য র্ধদপ্তরযয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন র্ফর্বন্ন প্রকে রত প্রজরা
ও ঈরজরা র্পমূর অফাফে, মন্ত্রার্ত ও মানফান
যফযা কযা য়। পরর একআ এরাকায জন্য গৃীত র্ফর্বন্ন প্রকরে
ক্রয় কাম থক্ররভ দ্বৈততা ঘটায ম্ভফনা থারক। আনরবনটর্য ব্যফস্থানা
ছাড়া এগুররায মথামথ র্াফ ংযেণ ও সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্িত কযা
ম্ভফ নয়, র্যদথনকারর অররাচে প্রকরেয অওতায় ক্রয়কৃত
মন্ত্রার্ত, অফাফে ও মানফারন আনরবনটর্য ভার্কথং প্রদখা মায়র্ন;

5. র্ফর্বন্ন প্রকরেয ক্রয়কাম থক্ররভ দ্বৈততা
র্যায, স্বেতা ও জফাফর্দর্তা
র্নর্িতকযণ এফং ক্রয়কৃত াভর্গ্রয
সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্িত কযায ররেে
মথামথ আনরবনটর্য ব্যফস্থানা ও
আনরবনটর্য ভার্কথং-এয ঈরযাগ গ্রণ
কযরত রফ;

ল্লী ঈন্নয়ন ও ল্লী প্রর্তষ্ঠান প্রক্টয:
1. রফরবন্ন ংস্থায ভন্বয়ীনতায অবাফ।

2. প্রকল্প প্রণয়রনয ভয় ারযারবথক রফলয়ারদয রফরফচনায় না আনা।

3. গ্রাভীণ অফকাঠারভামূ পূণ থাঙ্গ ব্যফায না কযা।

থ
4. যাস্তায ারন যেরন রনগভরনয
প্ররফমুরে (Spout) আফজথনা জভায
কাযরণ ফল থায় ারন জরভ যাস্তায স্থারয়ত্ব রফরিত ওয়া চরাচর
অসুরফধা সৃরষ্ট য়।
ার্ন ম্পদ প্রক্টয:
1. ফাস্তফায়ন প্রভয়াদ বৃর্দ্ধ; প্রকে র্যচারক ঘন ঘন ফদরী, ধীযগর্ত,
ব্লক রয মাওয়া
, ফাঁধ র্নয়র্ভত ভর্নটর্যং না কযা
,
এর্ডর্/অযএর্ডর্রত প্ররয়াজনীয় ফযাে না থাকা, প্রকে
ফাস্তফায়রনয জন্য ার্ফ থক প্রকান কভথর্যকেনা না থাকা এফং ভাপ্ত
প্রকরেয Internal ও External অরডট দ্রুত ম্পাদন না
কযা।

1. প্রকল্প ফাস্তফায়রনয ারথ ংরিষ্ট কর
ংস্থারক ভন্বরয়য ভাধ্যরভ প্রকল্প
গ্ররণয প্ররয়াজনীয় উরযাগ গ্রণ কযা
যমরত ারয।
2. প্রকল্প প্রণয়রনয ভয় শুধুভাত্র রফযভান
যাস্তা/াটফাজারযয উন্নয়রনয রফলয়
রচন্তা না করয অন্যান্য ারযারবথক
রফলয়ারদ
যমভন
উরজরা/ইউরনয়ন/যগ্রাথ যন্টাযগুররায
ভরধ্য মথামথ ংরমাগ াধরন ফাধা
রচরিতকযণ ও ভাধারনয রযকল্পনা,
স্থারত/রনরভথত অফকাঠারভায ক্ষরত না
ওয়া এফং তা রত অব্যাত সুপর
াওয়া রফ থারয রযরফরয উয
রফরূ প্রবাফ মারত না রে ইতযারদ
রফলয় রফরফচনা করয প্রকল্প গ্রণ কযা
প্ররয়াজন।
3. গ্রাভীণ অফকাঠারভামূরয পূণ থাঙ্গ
ব্যফায রনরিত কযফায ররক্ষয
াধাযণ জনগরণয ভরধ্য এ কর
অফকাঠারভা রফলরয় ownership
সৃরষ্টয জন্য রচতনামূরক কাম থক্রভ
গ্রণ কযা যমরত ারয।
থ
4. যাস্তায ারন যেরন রনগভযণয
প্ররফমুে(Spout) রযস্কায যাোয
যক্ষরত্র ংরিষ্ট ংস্থারক প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ।
1. ঘন ঘন
প্রকে র্যচারক ফদরীয
র্ফলয়টি র্যায
কযরত রফ।
বর্ফষ্যরত প্রকান প্রকরে র্যচাররকয
ফদরীয প্ররয়াজনীয়তা প্রদখা র্দরর
প্রকে র্যচারক ফদরী ংক্রান্ত
কর্ভটিয সুার্য/নুরভাদন ক্ররভ

v
ভস্যা

2. দর্েণ র্িভাঞ্চরীয় ভর্িত ার্ন ম্পদ র্যকেনা ও ব্যফস্থানা
(র্ফরল ংরার্ধত) প্রকযল্প ার্ন ব্যফস্থানা দর, ার্ন ব্যফস্থানা
র্ভর্ত আতোর্দয ীভানা র্নধ থাযণ র্ফলরয় জটিরতা প্রদখা প্রদয়;
এনর্জও’প্রক র্পল্ড পোর্র্ররটটয র্নরয়ারগয জন্য দার্য়ত্ব প্রদয়া
রয়র্ছর। র্কন্তু র্নরয়ার্জত এনর্জও’য দেতা, াংগঠর্নক কাঠারভায
দূফ থরতা এফং নর্বজ্ঞতায কাযপ্রণ র্পল্ড পোর্র্ররটটয র্নরয়াগ
প্রর্ক্রয়া র্ফরর্ম্বত য়;

3. যগাোন-চাটফােী অরতরযক্ত াম্প যেন রনভথাণ প্রকরল্প াম্প
াঈজটি র্যচারনা ও যেণারফেরনয জন্য র্কছু জনফররয ংকট
যরয়রছ ভরভথ প্রতীয়ভান রয়রছ।
4. প্রকরেয গাড়ী প্রকরেয কারজ ব্যফহৃত না ওয়া,ভাঠ ম থারয়
জনফররয স্বেতা, রজও ব্যাগ যোরা আকারয রনরচ,বাঙ্গন প্রফণ
এরাকায় েক ব্লক ব্যফায না কযা.

5. আফাদী জরভরত েক ব্লক ংযক্ষণ কযা, ব্লক রয রগরয় ফারেঁ নদীয
ারে শূন্য স্থারনয সৃরষ্ট,কারজয রডরপক্ট রায়ারফররটি ররযয়ড যল
রয় মাওয়া।

সুার্য
ফদরী কযরত রফ এফং ভাপ্ত প্রকরল্পয
Internal ও External
অরডট দ্রুত ম্পাদন কযা।
2. প্রকরেয অওতায় গঠিত ার্ন
ব্যফস্থানা র্ভর্তগুররা
WMA/WMG প্রমন প্রটকআ য়
এফং র্নর্ভথত/ প্রভযাভতকৃত
ফকাঠারভা র্যচারনা ও
যেণারফেণ কাজ ব্যহৃত থারক প্র
জন্য নড়াআর ার্ন ঈন্নয়ন প্রফাড থ
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
কযরফ;ফকাঠারভা র্যচারনা ও
যেণারফেণ কারজ ায়তায ররেে
র্ভর্ত/দর কর্তথক র্নধ থার্যত ারয
ার্বথ চাজথ অদারয়য র্ফলয়টি র্নর্িত
কযরত রফ;
3. াম্প াঈজটি র্যচারনায জন্য
প্ররয়াজনীয় জনফররয ংস্থান কযরত
রফ;
4. প্রকরেয অওতায় ংস্থানকৃত গাড়ী
প্রকরেয কারজ ব্যফহৃত না ওয়ায
র্ফলয়টি খর্তরয় প্রদখা প্ররয়াজন।
বর্ফষ্যরত এ র্ফলরয় তকথতা ফরম্বন
কযা প্ররয়াজন।াআভচয ংরয
দর্েরণ তীয যো কারজয প্ররল
ম থারয় এরাকারত বাঙ্গন প্রদখা প্রদয়ায়
ঈক্ত এরাকারত দ্রুত নদীয তীয যো
কযা প্ররয়াজন। প্ররয়াজরন িক ব্লক
ব্যফায কযা প্রমরত ারয। অব্যফহৃত
েক ব্লক ব্যফারযয রফলরয় দ্রুত ব্যফস্থা
রনরত রফ। যম ভস্ত জায়গায় সূরম থয
আাররারত রজও ব্যাগ যরয়রছ যগুররা
ারনয ভরধ্য যপরায উরযাগ গ্রণ
কযরত রফ এফং রফরবন্ন প্রকরল্পয
আওতায় রনরভথত েক ব্লরকয একটি
ঠিক রযংখ্যান রদরত রফ।
5. আফাদী জরভ রত েক ব্লক দ্রুত
রযরয় যপরায উরযাগ গ্রণ কযরত
রফ, নদীয তীয যক্ষা কারজয যম
ভস্ত অংর ব্লক রয রগরয়
শূন্য
স্থারনয সৃরষ্ট রয়রছ যোরন দ্রুত
যভযাভরতয উরযাগ গ্রণ কযরত রফ ,
ফাাউরফা কর্তথক ভাঠ ম থারয় দ্রুত
জনফর দায়ন কযরত রফ , অব্যফহৃত
েক ব্লক ব্যফারযয রফলরয় দ্রুত ব্যফস্থা
রনরত রফ , রফরবন্ন প্রকরল্পয আওতায়
রনরভথত েক ব্লরকয একটি ঠিক

vi
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6. সুযভা নদীয ডান তীয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ রনষ্কান ও যচ প্রকরল্প
ভরয়ারমাগী
ভীো ছাড়াআ প্রকে গ্ররনয পরর প্রকরেয ফাস্তফায়নকার বৃর্দ্ধ
, প্রকরেয
অওতায় র্নভথাণকৃত স্ট্রাকচায মূরয যেণারফে
ণ র্নিয়তা; প্রকরেয
র্র্অয নুমায়ী প্রকরেযExternal Audit ম্পন্ন কযা রয়রছ,
তরফ ৯ টি অর্ি র্নষ্পর্ি কযা য়র্ন
।

6.

7. যনায়াোরীযজরায ারতয়াউরজরাধীনতভরুরিনও ফাংরাফাজাযএরাকায়
যাল্ডায ৭৩/১ (এ+রফ) যক্ষাকরল্প নদী তীয ংযক্ষণ প্রকরল্প রফরবন্ন স্থারন
ব্লক ছরেরয় রছটিরয় থাকা এফং ব্লরকযDistributionঅাভঞ্জস্যপূণ, থ
রজও ব্যাগ সৃরম থয আররারত উন্ু
ক্ত অফস্থায় থাকা, তভরুরিন ফাজায ংরগ্ন
যাস্তায় বাঙ্গন ইতযারদ।

7.

8. ঈকূরীয় ঞ্চররয প্রাল্ডায মূ দীঘ থ ভয় পূনফ থান/প্রভযাভত না
কযায় প্রর্তর্নয়ত প্রজায়ায-বাটা এফং র্নম্নচা জর্নত কাযরন সৃষ্ট ঈচ্চ
প্রজায়ারযয প্রবারফ প্রাল্ডারযয ফকাঠারভা মূ ের্তগ্রস্থ রে।
9.
প্রগাভতী নদীয ঈবয় তীরয ফাঁধ পুনফ থান এফং র্ক্তারীকযণ
প্রকরে বুর্ড়চং ঈরজরায র্ভযপুরয প্রগাভর্ত নদী ডান তীয
ংযেণকৃত স্থারন ফালু র্যফনফাী ট্ররায প্রনাঙয কযায়
ংযেণকৃত কাজটি
ের্তয ম্মুখীন রত ারয। এছাড়া
র্যফনকাযী ট্রাক্টয নদীয ফাঁরধয ঈয চরাচর কযরছ। এরত ফাঁরধয
ের্তয ম্ভাফনা যরয়রছ এফং প্রকরল্পয আওতায় রনরভথত ম থা যম্পয
রপরনরং কাজ ভানম্মত প্রতীয়ভান য়রন ।

8.

10. যপনী যজরায প্রানাগাজী ঈরজরায প্রপনী প্রযগুরটরযয বাটিরত
াআরট চোরনর খনন এফং ভীযযাআ ঈরজরায র্িভরজায়ায
এরাকায় প্রপনী নদীয ফাভ তীয ংযেযণ প্রকে (১ভ ংরার্ধত)
11. স্থানীয় জনাধাযরণয জরভ অরধগ্রণ কযা ররও ম থাপ্ত ক্ষরতপূযণ না
যদয়া, নদীয তীরয যেরজং-এয ভাধ্যরভ ফালু উরতারন কযায পরর
নদীয তীরযয নীরচয গরতথয সৃরষ্ট রে,দুই একটা জায়গায় ব্লক রকছুটা
যদরফ রগরয়রছগাইড ফারেঁয যফ রকছু স্থারন উঁচু-রনচু োনােরেয সৃরষ্ট

10.

9.

সুার্য
রযংখ্যান রদরত রফ।
বর্ফষ্যরত ভরয়ারমাগী ম্ভাব্যতা /
কার্যগযী ভীোয র্বর্িরত প্রকে
প্রণয়ণ কযরত রফ;
প্রকরেয অওতায় র্নভথাণকৃত স্ট্রাকচায
মূরয যেণারফেন র্নর্িত কযরত
রফ; আরতাভরে প্রমফ স্ট্রাকচায
ের্তগ্রস্ত রয়রছ তা প্রভযাভরতয র্ফলরয়
দ্রুত ঈরযাগ র্নরত রফ।
External
Audit
এয
অর্িমূ দ্রুত র্নষ্পর্ি কযরত রফ।
যম ভস্ত স্থারন ব্ল ক ছরেরয় রছটিরয়
যরয়রছ এফং ব্লরকয
Distribution অাভঞ্জস্যপূণ থ
যোরন েক ব্লক রত দ্রুত ব্লক
যপরায উরযাগ গ্রণ কযরত রফ
;
তভরুদ্দিন অঠাযবফদ্দি আউদ্দনয়ন বত
দ্দিভ দ্দিরুদ্দিয়া অজ ভয িার ম যন্ত
১২০০ দ্দভটায এরািাবত বফদ্দি ফাঁধ
দ্দনভযাবেয দ্দফলয়টি াদ্দন উন্নয়ন বফাড য
ির্তযি বটিদ্দনিযার িদ্দভটি গঠবনয
ভাধ্যবভ দ্দফবফচনা িযা বমবত াবয ;
তভরুরিন ফাজায ংরগ্ন যাস্তায়
বাঙ্গন যযারধ দ্রুত কাম থকযী দরক্ষ
গ্রণ কযরত রফ।
ের্তগ্রস্থ প্রাল্ডারযয
ফকাঠারভামূরয র্ফলরয় দ্রুত
দরে গ্রণ কযা প্ররয়াজন।
যাজস্ব ফারজ প্রটয অওতায় প্রকরেয
অওতায় ম্পার্দত কারজয
যেণারফেন র্নর্িত কযা প্রমরত
ারয; ফার্র র্যফনকাযী ট্ররায মারত
নদীয তীয ংেণ কারজয এফং ফালু
র্যফনকাযী ট্রাক্টয মারত নদীয
embankment ের্তগ্রস্থ না
কযরত ারয প্রজন্য স্থানীয় প্রান
প্ররয়াজনীয় কাম থকযী ব্যফস্থা গ্রণ
কযরফ; বরফষ্যরত প্রকরল্পয আওতায়
রনরভথত কারজয রপরনরং কাজ
ভানম্মত কযায রফলরয় রচষ্ট থাকরত
রফ;
দরক্ষণ-পূফ থচয
চারঙ্গয়ায
চয
েেকায
৭নং
যানাগাজী
উরজরায কৃরল জরভ রফনাক্ততায
প্ররকা যথরক যক্ষা কযায জন্য মুহুযী
প্ররজরক্টয যযগুররটয যথরক চয আবুল্যা
এফং ফারয চয যভৌজা যত ফেধরী
ম থন্ত গাইড ফাঁধ/আউটায যফেী রনভথাণ

vii
ভস্যা
রয়রছ

12. চেনা-ফাযারয়া নদী েনন প্রকরল্পক্রুটিপূর্ ণ ডিজাইন, ক ান ধযকনয ভীক্ষা
ছাড়াই প্র ল্প গ্রর্, প্র ল্প ংডিষ্ট ভণ র্ণাদেয গাডপরর্ীও উোীনর্া
এফংনিীয াড় প্রবরঙ্গ মাওয়া।

র্ে
১. তুুঁত জাত ও প্রযভকীরটয ভার্ত-র্র্তজাত ংযেরণয জন্য যাজস্ব ফারজরট
নুন্নয়ন খারতয ফযােকৃত থ থ ম থাপ্ত নয়।

সুার্য
কযা যমরত ারয। প্রকরল্পয জন্য
অরধগ্রণকৃত
জরভয
ম থাপ্ত
ক্ষরতপূযরণয ব্যফস্থা কযরত রফ, নদীয
তীরয যেরজং-এয ভাধ্যরভ ফালু
উরতারন ফন্ধ কযায রফলরয় প্ররয়াজনীয়
দরক্ষ গ্রণ কযরত রফ,যম ভস্ত
জায়গায় ব্লক রকছুটা যদরফ রগরয়রছ
যগুররায যভযাভরতয প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ, গাইড ফারেঁয
উয ভরল চরাচর ফন্ধ কযায রফলরয়
প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযরত
রফ,ম্পারদত প্রকরেয এক্সটান থার
র্ডট ফরজকনগুররা দ্রুত র্নস্পর্ি
কযরত রফ.
11. প্রকল্প ফাস্তফায়নকারর রডজাইরন ক্রুটি
থাকায র্ফলয়টি নজরয অায যও
তা ংরাধন না করযআ প্রকে
ফাস্তফায়ন কযায জন্য দায়ী
কভথকতথারদয র্চর্িত করয ব্যফস্থা প্রনয়া
প্রমরত ারয;
যাজফার্ড় প্রজরায চান্দনা নদী খনরন
প্রকে ঈরেশ্য র্জথত না ওয়ায
র্ফলয়টি ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণারয় খ র্তপ্রয়
প্রদখরফ; প্রকরেয র্ডজাআরন ক্রুটি র্ছর
র্ক-না প্র র্ফলয়টি একটি কার্যগযী
কর্ভটি ম থাররাচনা করয প্রদখরত ারয
এফং চান্দনা নদী পুনঃ খনন করয
ার্নয স্বাবার্ফক প্রফা চরাচররয
প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ গ্রণ কযরত রফ।

১. তুুঁত জাত ও প্রযভকীরটয ভার্ত-র্র্তজাত
ংযেযণয ররক্ষয নুন্নয়ন খারতয যাজস্ব
ফারজরট প্ররয়াজণীয় ফযাে র্নর্িত কযা
অফশ্যক।
২. ঠিক জনফররয বারফ র্নয়র্ভত মন্ত্রার্ত ব্যফায ও যেণারফেরণয
২. প্রকরেয অওতায় ক্রয়কৃত মূল্যফান মন্ত্রার্ত
বারফ রনক মূল্যফান মন্ত্রার্ত নষ্ট রয় মাওয়ায অংকা যরয়রছ।
র্নয়র্ভত ব্যফায ও যেণারফেরণয ঈরযাগ গ্রণ
কযরত রফ মারত ব্যফায না ওয়াজর্নত
কাযরণ মন্ত্রার্তগুররা নষ্ট না য়।
৩. প্রকরেয অওতায় যটক্সটাইর ইরঞ্জরনয়ারযং করররজয জন্য যম কর ৩. বর্ফষ্যরত এ ধযরণয প্রকরেয জন্য মন্ত্রার্ত
মন্ত্রার্ত ক্রয় কযা রয়রছ তায অরধকাং পোক্টর্যরত ব্যফারযয জন্য দ্বতযী ক্ররয়য প্রেরে পোক্টর্য বাযরনয র্যফরতথ ল্যাফকযা রয়রছ। ল্যাফ বাযন ক্রয় কযা রর ব্যয় াশ্যয় অারযটিং ব্যয়ও বাযন মন্ত্রার্ত ক্রয় কযা প্রমরত ারয
কভ ত।
৪. নুরভার্দত জনফররয কাঠারভারত জনফররয ংস্থান থাকররও প্রফ
৪. নুরভার্দত জনফররয শু ণ্য দ পূযরণ ব্যফস্থা
করয়কটি দ শূণ্য যরয়রছ।
গ্রণ কযরত রফ।

viii
ভস্যা

সুার্য

র্ফদ্যেৎ
1. প্রকল্প গ্ররণয ভয় সুদূযপ্রাযী রযকল্পনা না করয এফং বরফষ্যরতয
যপ্রক্ষাট রফরফচনা না করয রডরর প্রণয়ন কযা য়। পরর যফতীরত
কারজয রযরধ যফরে মায়, পরশ্রুরতরত ব্যয় বৃরি ায়।
2. ফায ফায যভয়াদ বৃরিয পরর স্থানীয় ও আন্তজথারতক ফাজারয দ্রব্যমূরল্য দাভ
যফরে মায় এফং যকান যকান যক্ষরত্র দযরত্রয যযট ররডউর রযফতথন রয়
মায়, পরর প্রকল্প ব্যয় যফরে মায়।

1. প্রকল্প প্রণয়রনয যক্ষরত্র
ফাস্তফম্মতবারফ
ব্যয় ও ভয় রনধ থাযণ এফং ফাস্তফায়ন
ম থারয় তা অনুযণ কযা প্ররয়াজন।
2. কারজয গুণগতভান রনরিত কযরত
বরফষ্যরত ররআয মথামথবারফ
অনুযণপূফ থক দক্ষ জনফর এফং প্ররয়াজনীয়
মন্ত্রারত ভরন্বত ঠিকাদায রনরয়াগ কযা
প্ররয়াজন।

3. জটির ও ব্যরতক্রভধভী কারজয যক্ষরত্র অরনক ভয় টাণ থকী ঠিকাদারযয
3. প্রকরল্পয আওতায় ম্পারদত কাজ রফরল
উয অরতভাত্রায় রনবথযীরতা যফরে মায় এফং চুরক্ত স্বাক্ষরযয ভয় কর
করয রনম্নভারনয পূতথ কারজয জন্য
তথাফরী াফধানতায ারথ রফরফচনা কযা য়না রফধায় টাণ থকী ঠিকাদায
তদাযরকয দারয়রত্ব রনরয়ারজত ংরিষ্ট
রফরবন্ন ভয় ফােরত রফর দাফী কযায সুরমাগ ায়।
কভথকতথা/কভথচাযীয রফরুরি প্ররয়াজনী য়
ব্যফস্থা গ্রণ কযা আফশ্যক।
4. মূর রডরর অনুরভাদরনয তারযরেয রযও যটন্ডায ডকুরভন্ট ততরয , যটন্ডায 4. াায্যপুষ্ট প্রকরল্পয যক্ষরত্র উন্নয়ন রমাগী
যদ/প্ররতষ্ঠান যথরক দ্রুত ঠিক ভরয় অথ থ
আফান, মূল্যায়ন ও কাম থারদ প্রদারন অরনক রফরম্ব য়। পরর ভাঠ
প্রারতয রফলয়টি রনরিত কযায জন্য
ম থারয় প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু রত যফরয বাগ যক্ষরত্র এক ফছয
ংরিষ্ট ংস্থা ও ভন্ত্রণারয় /রফবাগ কর্তথক
যথরক দুই ফছয রফরম্ব রয় মায়।
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা আফশ্যক।
5. াায্যপুষ্ট প্রকরল্পয যক্ষরত্র ঋণ চুরক্ত স্বাক্ষয ও কাম থ

কয কযরত মরথষ্ট

রফরম্ব য়।

6. াায্যপুষ্ট প্রকরল্পয দযত্র মূল্যায়রনয ভয় উন্নয়ন রমাগী ংস্থায
কনকারযন্প যরত মরথষ্ট রফরম্ব য়।

7. ভূরভ অরধগ্রণজরনত জটিরতায কাযরণ যফরয বাগ প্রকরল্প মরথষ্ট
ভয়রক্ষণ য়।

8. প্রকল্প দপ্তরযয অদক্ষতায কাযরণ এফং দূযদরথতায অবারফ প্রকরল্পয
ফাস্তফায়ন রফরম্ব য়।
দ্বতর, গ্যা ও প্রাকৃর্তক ম্পদ
1. প্রকরেয ব্যয় বৃর্দ্ধ ও ফাস্তফায়রন তোর্ধক র্ফরম্ব য়।

5. রফযভান যকারয রনয়ভ অনুমায়ী প্রকরল্পয
আওতায় ংগৃীত মানফান যকারয
রযফন পুরর জভা যদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ
কযা আফশ্যক।
6. প্রকল্প সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন রনরিতকরল্প ঘন ঘন
প্রকল্প রযচারক ফদরর ফা রযফতথন না
করয রফযভান রনয়ভ অনুমায়ী প্রকল্প
রযচারক রনয়ারগ রচষ্ট থাকায প্ররয়াজন
আরছ।
7. রফরবন্ন ংস্থায আওতায় ফাস্তফায়নাধীন ও
বরফষ্যরত প্রকরল্পয জন্য যকাযী রনরদ থনা
অনুমায়ী পূণ থকারীন ও যমাগ্য প্রকল্প
রযচারক রনরয়ারগয রফলয়টি উরযাগী
রফবাগ রত রনরিত কযা প্ররয়াজন।
8. প্রকল্প ভারপ্ত যঘালণায য যই র রআয
প্রণয়ন করয আইএভইরডরত যপ্রযণ রনরিত
কযা আফশ্যক।
1. প্রকে প্রণয়রনয প্রেরে ফাস্তফম্মতবারফ
ব্যয় ও ভয় র্নধ থাযণ এফং ফাস্তফায়ন
ম থারয় তা নুযণ কযা প্ররয়াজন।

ix
ভস্যা
2. কারজয গুণগতভান ংক্রান্ত ভস্যা।

3. াায্যপুষ্ট প্রকরেয প্রেরে ঈন্নয়ন রমাগী প্রদ /প্রর্তষ্ঠান প্রথরক দ্রুত
ঠিক ভরয় থ থ প্রাপ্যতা ফভয় র্নর্িত কযা মায় না। পরর প্রকে
ফাস্তফায়রন র্ফরম্ব য়
4. প্রকে ভার্প্ত প্রঘালণায য অআএভআর্ডরত র্র্অয প্রপ্রযরণ র্ফরম্ব য়।

5. গ্যা কূ রত ঈৎার্দত গ্যারয চা করভ মাওয়ায় কূ ফার্তর কযা।

সুার্য
2. কারজয গুণগতভান র্নর্িত কযরত
বর্ফষ্যরত র্র্অয মথামথবারফ
নুযণপূফ থক দে জনফর এফং প্ররয়াজনীয়
মন্ত্রার্ত ভর্িত ঠিকাদায র্নরয়াগ কযা
প্ররয়াজন।
3. াায্যপুষ্ট প্রকরেয প্রেরে ঈন্নয়ন রমাগী
প্রদ/প্রর্তষ্ঠান প্রথরক দ্রুত ঠিক ভরয় থ থ
প্রাপ্যতায র্ফলয়টি র্নর্িত কযায জন্য
ংর্িষ্ট ংস্থা ও ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ কর্তথক
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।
4. প্রকে ভার্প্ত প্রঘালণায য যআ র্র্অয
প্রণয়ন করয অআএভআর্ডরত প্রপ্রযণ র্নর্িত
কযা অফশ্যক।
5. বর্ফষ্যরত থ্রী-র্ড াআর্ভক ারবথয তে
ন্যান্য তোর্দয কার্যগযী র্ফরিলণ ও
আন্টাযর্প্ররটন আতোর্দ প্ররয়াজরন
অন্তজথার্তক যাভথরকয ায়তা র্নরয়
ফারক্স কর্তথক সুষ্ঠবারফ ম্পাদন করয তায
র্বর্িরত র্নর্ন থত পরাপররয অররারক কূ
খনরনয প্রকে গ্রণ কযা প্রমরত ারয।

র্যফণ
1. মথামথ ভীো ছাড়া প্রকে গ্রণ ও ব্যয় প্রাক্করন কযা। পরর ঘন ঘন
প্রকে ংরাধন ও প্যারকজ প্রবর্যরয়ন ড থায প্ররয়াজন য়। এরত
প্রকরেয ভয় ও ব্যয় ঈবয়আ বৃর্দ্ধ য় এফং থ থ ব্যরয়য মথাথ থতা থারক
না।

1. প্রকে গ্রণকারর ম থাপ্ত ভীো ও
ফাস্তফর্বর্িক ব্যয় প্রাক্করনপূফ থক প্রকে প্রস্তাফ
প্রণয়ন কযরত রফ।

2. ঘন ঘন প্রকে র্যচারক র্যফতথন ও পূণ থকারীন প্রকে র্যচারক না
থাকা।

2. প্রর্তটি প্রকরেয র্ফযীরত একজন পূণ থকারীন
প্রকে র্যচারক র্নরয়াগ কযরত রফ এফং
প্রকে ভাপ্ত না ওয়া ম থন্ত মথাম্ভফ প্রকে
র্যচারকরক ফদরী কযা মারফনা। প্ররয়াজরন
প্রছাট প্রছাট প্রকরেয প্রেরে র্তর্যক্ত প্রধান
প্ররকৌরী/তত্ত্বাফধায় প্ররকৌরীয র্যফরতথ
র্নফ থাী প্ররকৌরী দভম থাদায কভথকতথারক
প্রকে র্যচারক র্ররফ র্নরয়াগ প্রদান কযা
প্রমরত ারয।

3. প্রকের্বর্িক ক্রয় কাম থক্রভ/ঠিকাদায র্নরয়াগ প্রর্ক্রয়া ম্পন্ন না করয
অর্থ থক ফছযর্বর্িক প্রছাট প্রছাট প্যারকরজ ঠিকাদায র্নরয়াগ কযায
প্রফনতা।

3. প্রকে নুরভাদরনয নর্ধক ৬ ভারয ভরে
প্রকরেয র্ফযীরত মথাম্ভফ কর ঠিকাদায
র্নরয়াগ/ক্রয় কাম থক্রভ ম্পন্ন কযরত রফ।

4. ভূর্ভ র্ধগ্রণ ও স্ানা াযণ জটিরতা।

4. একরনক/যকারযয রফ থাচ্চ প্রপাযারভ
নুরভার্দত প্রকরেয প্রেরে ভূর্ভ র্ধগ্রণ
প্রর্ক্রয়া অযও যুরগারমাগী ও যরীকযণ
কযায ঈরযাগ গ্রণ কযা প্রমরত ারয।

প্রবৌত র্যকেনা, ার্ন যফযা ও গৃায়ণ
1.

প্রকরেয অওতায় জর্ভ র্ধগ্রণ এফং তা দখরর র্নরত র্ফরম্ব য়। এরত

1.

জর্ভ র্ধগ্রন কাম থক্রভ দ্রুততাযয ারথ

x
ভস্যা
প্রকে মথাভরয় ফাস্তফায়রন র্ফরম্ব ঘরট।
ও Cost over run

সুার্য
ম্পন্ন কযরত রফ।

2.

Time over run

2.

প্রকে প্রণয়নকারর এভনবারফ র্যকেনা
কযরত রফ মারত প্রকরেয Time over
run ও Cost over run না ঘটিরয় র্নধ থার্যত
ব্যয় ও ভরয়য ভরে প্রকে ভাপ্ত কযা
মায়। এরত যকারযয ফাস্তফার্য়ত প্রকে
মথাভরয় ম্পন্ন কযা ম্ভফ রফ এফং
যকার্য রথ থয ৈব্যফায র্নর্িত কযা
মারফ।

3.

এক্সটান থার ও আন্টাযনার র্ডট অর্ি র্নম্পর্ি না ওয়া।

3. অর্থ থক স্বেতায স্বারথ থ প্রক প্রেয র্ডট
অর্িমূ দ্রুত র্নষ্পর্ি কযরত রফ।

4.

র্অআর্ ও র্িয়ার্যং কর্ভটিয বা অরয়াজন না কযা।

4.

5.

কারজয গুণগতভান ংক্রান্ত।

5.

1.

ডক্ষার্থীয ংখ্যা অর্যডধ াদয কফদড় মাফায াযদর্ কেদয অডর্
েডযদ্র্য অঞ্চদরয ডক্ষা প্রডর্ষ্ঠাদন বৃডি প্রোদনয জন্য ডক্ষার্থী ফাছাই যা
দূরূ দে দড়, ক কক্ষদে উবৃডি প্রোদনয ংখ্যা অম ণাপ্ত প্রর্ীেভান
দেদছ। এছািা, কেদয ভপস্বর এরা াে উবৃডিয ায দযয তুরনাে
ভ ফদর প্রডর্েভান ে।

১. উবৃডি প্রোদনয ংখ্যা বডফষ্যদর্ আদযাও
বৃডি যা কমদর্ াদয। এদক্ষদে, কেদয ভ
সুডফধাপ্রাপ্ত ভপস্বর এরা াে উবৃডিয ায য
এরা ায তুরনাে বৃডি যা কমদর্ াদয;

2.

প্র ল্পটি ফাস্তফােদনয পদর ডক্ষার্থীয ড্র-আউদেয ায র্টুকু হ্রা
ণ ক ান ভীক্ষা ডযচারনা ংক্রান্ত র্থ্য ডডআযএ
কদেদছ ক ম্পড র্

২. প্র ল্পটি ফাস্তফােদনয পদর ডক্ষার্থীয ড্রআউে-এয ায র্টুকু হ্রা কদেদছ এফং
াাাড, াদয ায বৃডি এফং ডক্ষায

প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ও ভর্নটর্যংরয়য
স্বারথ থ র্নয়র্ভতবারফ র্অআর্ ও র্িয়ার্যং
কর্ভটিয বা অরয়াজরন গৃায়ন ও গণপূতথ
ভন্ত্রণারয়রক ঈরযাগী ভূর্ভকা ারন কযরত
রফ।

কারজয গুণগতভান র্নর্িত কযরত
বর্ফষ্যরত
র্র্অয
মথামথবারফ
নুযণপূফ থক দে জনফর এফং
প্ররয়াজনীয় মন্ত্রার্ত ভর্িত ঠিকাদায
র্নরয়াগ কযা প্ররয়াজন।
6. রনরভথত অফকাঠারভায সৃষ্ট নাগরযক সুরফধা যটকই কযায জন্য এগুররা
৬. রনরভথত অফকাঠারভায সৃষ্ট নাগরযক সুরফধা
ংযক্ষণ কযা প্ররয়াজন।
যটকই কযায ররক্ষয এগুররা ংযক্ষণ কযায
জন্য ংরিষ্ট ংস্থারক উরযাগ গ্রণ কযরত যফ।
7. কর প্রৌযবায একটি করয ভাষ্টায প্লান থাকা প্ররয়াজন।
৭. প্রম কর প্রৌযবায এখনও ভাষ্টায প্লান প্রনআ
যকরপ্রৌযবায ভাষ্টায প্লান দ্বতর্যয ঈরযাগ গ্রণ
কযারমরতারয।
8. াযারদর গ্রাভীণ এরাকায় রনযাদ ারন যফযারয কবারযজ অরনকটা বৃরি ৮. প্রদরয গ্রাভীণ এরাকায়
রনযাদ ারন
যরয়রছ তরফ রনযাদ ারন যফযারযকবাযযজ আযও ফাোরনাযমরত ারয।
যফযারয কবারযজ আযও ফাোরনায রফলয়টি
ভন্ত্রণারয় রফরফচনা কযরত ারয।
9. রিটরভন্ট প্লারন্ট ারন যাধরনয জন্য ব্যফহৃত যায়রনক প্রমভন-র্ব্লর্চং ৯. র্যরাধরনয জন্য ব্যফহৃত ঈকযণমূ
াঈডায ও প্রাডা আতোর্দ ভাটিরত ছরেরয় রে থাকরত যদো মায়।
প্রমভন-র্ব্লর্চং াঈডায ও প্রাডা আতোর্দ ঠিক
র্যভারন ও মথামথ ঈারয় ব্যফায কযরত রফ
প্রমন র্ট্রটরভন্ট প্লারন্টয
রভরক্সং যচম্বারযয
আরারয রযরফ দূরলত না য় এফং
ম্পরদয অচয় না য়।
র্ো ও ধভথ

xi
ভস্যা
উদেখ কনই ফা ংডিষ্ট ভণ র্ণাগর্ এ ম্পদ ণ সুডনডে ণষ্টবাদফ জানাদর্
াদযনডন;

সুার্য
ণ
গুনগর্ভান বৃডি ও আনুলডি ডফলে ম্পড র্
ভীক্ষা ডযচারনা যায রদক্ষয প্রাডন
ভন্ত্রর্ারে/ডফবাগ/ংস্থা উদযাগ গ্রর্ যদর্
াদয।

3.

ডিডজোর নদেন্ট তর্যীদর্ প্রডক্ষর্প্রাপ্ত ডক্ষদ য ংখ্যা মদর্থষ্ঠ
ডছরনা ভদভণ ডযরডক্ষর্ দেদছ
; র্াছাড়া প্রডর্ষ্ঠাদনয অবযন্তযীন
ব্যফস্থানাে প্রডক্ষর্ প্রাপ্ত ডক্ষদ য ংখ্যা বৃডিদর্ ড ছু ড ছু কক্ষদে
আন্তডয র্ায অবাফ অনুভূর্ দেদছ;

৩. ডিডজোর নদেন্ট তর্যীদর্ প্রডক্ষর্প্রাপ্ত
ডক্ষদ য ংখ্যা মদর্থষ্ঠ ডছরনা ভদভণ ডযরডক্ষর্
দেদছ; প্রডর্ষ্ঠাদনয ডনজস্ব ব্যফস্থানাে প্রডক্ষর্
প্রাপ্ত ডক্ষদ য ংখ্যা বৃডি যায প্রদচষ্টা গ্রর্
যদর্ দফ ;

4.

প্র ল্প ডযচার ফায ফায ডযফর্ণন এফং যাভণ ডনদোদগ
ডফরদেয পদর প্র দল্পয  র াজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পন্ন যা মােডন ভদভণ
জানা মাে;

৪. প্র ল্প ডযচার ফায ফায ডযফর্ণন এফং
যাভণ ডনদোদগ ডফরদেয পদর প্র দল্পয  র
াজ সুষ্ঠুবাদফ ম্পন্ন যা মােডন। বডফষ্যদর্ এ
ধযদর্য প্র ল্প গ্রর্ াদর প্র ল্প ডযচার ফায
ফায ডযফর্ণদনয ডফলেটি ডযায যদর্ দফ;

5.

ঋন ও গ্রান্ট ডজওডফ অর্থ ণ সুষ্ঠুবাদফ ব্যে যদর্ াডির্ েক্ষর্ায
অবাফ ডযরডক্ষর্ ে। এছাড়া প্র ল্প সুষ্ঠু ফাস্তফােন এফং প্র দল্পয
ডয ডল্পর্ উদেশ্য াডির্ ভাোে অজণন ব্যর্ দেদছ ভদভণ প্রর্ীেভান
ে।

৫. ঋন ও গ্রান্ট ডজওডফ অর্থ ণ সুষ্ঠুবাদফ ব্যে
যায ডফলেটিদর্ প্রাডন ভন্ত্রর্ারে এয
আযও র্ৎয ওো আফশ্য ।

6.

ডফযারদে আইডটি ল্যাফ স্থান য াযীবাদফ যা দেদছ। এদক্ষদে
ড ছু ডক্ষা প্রডর্ষ্ঠান ডনজস্ব অর্থ ণােদন ল্যাদফয উন্নেন দযদছ র্দফ কফীয
বাগ প্রডর্ষ্ঠাদনয য াদযয প্রডর্ ডনবণীরর্ায প্রফনর্া যদেদছ। এছাড়া
ডফযারেমূদ স্থাডর্ IT Lab মর্থামর্থ যক্ষনাদফক্ষদর্য অবাফ
ডযরডক্ষর্ দেদছ;

৬. ডফযারদে আইডটি ল্যাফ সুডফধায কে ই
উন্নেদনয রদক্ষয প্রডর্ষ্ঠানমূ-ক ডনজস্ব
অর্থ ণােদন ল্যাদফয উন্নেন ও যক্ষনাদফক্ষর্ যদর্
দফ। এ ডফলদে ভন্ত্রর্ারে/ংস্থা প্রদোজনীে
ডনদে ণনা ডেদর্ াদয;

7.

প্র দল্পয ভাধ্যদভ ভণজীফী ডশুদ কভৌডর ডক্ষা প্রোন যা দরও
ফডর্ ণর্ ংখ্যা ডশুদেয ক ান িাো কফইজ ংযক্ষর্ দযনডন। প্রডক্ষর্
াওোয য ক ান প্র ায পদরাআ েডন। প্রডক্ষর্ রব্ধ জ্ঞান ডনদে র্
ংখ্য ডশু জীফনমুখী ক ান াদজ ম্পৃক্ত আদছ ক র্থ্য প্র ল্প েপ্তয
ংযক্ষর্ দযনডন।

৭. প্রিবেয িাম যক্রভ এয িাম যিাদ্দযতা ফা
পরাপর মূল্যায়বনয জন্য ফা যফতীবত এ
িাম যক্রভটি চরভান যািা/না যািায দ্দদ্ধান্ত
গ্রবেয জন্য প্রদ্দক্ষেপ্রাপ্ত শ্রভজীফী দ্দশুবিয
ডাটা বফআজ ংযক্ষে পবরাঅ িযায দ্দফলবয়
ংদ্দিষ্টবিয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে িযবত বফ।

8.

যাাডটি ডফডডং অংদগয আওর্াে ডফডবন্ন ডফলদে
ভণ র্ণা/ ভণচাযীদেয প্রডক্ষর্ প্রোন যা দেদছ। ড ন্তু প্রডক্ষর্ার্থীদেয
ক ান র্াডর া প্র ল্প অডপদ ংযক্ষর্ যা েডন। প্রডক্ষর্ রব্ধ
ভণ র্ণা/ ভণচাযীগর্ প্র ল্প েপ্তদয ভণযর্ কর্থদ প্র ল্প ডযচারনা
াম ণক্রদভ ক্ষভর্া অজণন দযদছ ভদভণ প্রর্ীেভান েডন।

৮. প্র দল্পয আওর্াে গৃীর্ াডযগযী প্রডক্ষদর্য
আদরাদ প্রাডর্ষ্ঠাডন েক্ষর্া িাবজ রাগাবনায
রদক্ষয ভন্ত্রোরয়/ংস্থা ির্তযি প্রদোজনীে
িবক্ষ গ্রর্ যদর্ দফ।

9.

বম ির দ্দক্ষার্থী উবৃদ্দিয সুদ্দফধা ায় তাযা দ্দনয়দ্দভত দ্দফদ্যারবয়
উদ্দস্থত র্থািবরও উবৃদ্দি সুদ্দফধা না াওয়া দ্দক্ষার্থীযা দ্দনয়দ্দভত দ্দফদ্যারয়
উদ্দস্থত য় না। এবত িবয উবৃদ্দি প্রাপ্ত ও প্রাপ্ত দ্দক্ষার্থীবিয ভবধ্য
দ্দিছুটা বফলম্য বিিা বিয়;

৯. বদ্দফষ্যবত এ ধযবনয প্রিে গ্রে িযা বর
প্রার্থদ্দভি দ্দক্ষা িাবত দ্দক্ষার্থীবিয ভবধ্য বফলম্য
দূযীিযে এফং দুনীদ্দত ও স্বজনপ্রীদ্দত বযাধিবে
তবাগ দ্দক্ষার্থীবি উবৃদ্দি প্রিান এফং প্রদ্দত
দ্দক্ষার্থীবি প্রবিয় উবৃদ্দিয বর্থ যয দ্দযভাে
ফািাবনা বমবত াবয। এ দ্দফলবয় প্রাদ্দনি
ভন্ত্রোরয় প্রবয়াজনীয় িবক্ষ গ্রে িযবত

xii
ভস্যা

সুার্য
াবয।

10.

প্রিবেয িাম যক্রবভয দ্দনয়দ্দভত বিান দ্দডট িযা য় না। পবর ১০. প্রিবেয িাম যক্রবভয স্বচচ্ছতা ও
প্রিবেয িাম যক্রবভ স্বচ্ছতা ও জফাফদ্দিদ্দতা দ্দনদ্দিতিযে এফং যিাবযয জফাফদ্দিদ্দতা দ্দনদ্দিতিযে এফং ফ যিাযী
উন্নয়ন প্রিবে ফযািকৃত বর্থ যয দ্ব্যফায ফাধাগ্রস্ত য়।
উন্নয়ন প্রিবে ফযািকৃত বর্থ যয ঠিি দ্
ব্যফায িযায রবক্ষয প্রিবেয িাম যক্রবভয
দ্দনয়দ্দভত দ্দডট িযা প্রবয়াজন।

11.

াধাযণবারফ প্রকরেয ব্যয় বৃর্দ্ধ ব্যার্তরযরক প্রভয়াদ বৃর্দ্ধয কথা ফরা
ররও র্কছু খারত প্রমভন: প্রফতন/বাতা , মানফান, র্যচারন/যেণারফেন
আতোর্দ খারতয ব্যয় ভয় বৃর্দ্ধয ারথ ারথ বৃর্দ্ধ ায়। এছাড়া ভয়
বৃর্দ্ধয ারথ ারথ আরতাভরে ব্যর্য়ত রথ থয ঈরমাগীতা প্রার্প্ত র্ফরর্ম্বত
য়;
12.
প্রভযাভত ও ংস্কাযমূরক প্রকরেয প্রেরে ফাস্তফ কাজ ও ব্যয়
প্রাক্কররন মরথষ্ট জটিরতায ম্মুখীন রত রয়রছ।

13.

প্রকরেয অর্থ থক স্বেতায স্বারথ থ র্ডট কাম থক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা
প্ররয়াজন;

১১. র্ত অফশ্যক না রর প্রকরেয প্রভয়াদ
বৃর্দ্ধয ংস্কৃর্ত র্যায কযা প্ররয়াজন;

১২. প্রভযাভত ও ংস্কাযমূরক প্রকরেয প্রেরে
প্রকে প্রণয়নকাররআ প্ররয়াজনীয় কাজ র্চর্িত ও
এয র্যভাণ ও প্রাক্করন সুর্নর্দ থষ্টবারফ র্স্থয করয
তা র্ডর্র্রত ন্তভথক্ত কযরফ;

১৩. প্রভযাভত ও ংস্কাযমূরক প্রকরেয প্রেরে
প্রকে প্রণয়নকাররআ প্ররয়াজনীয় কাজ র্চর্িত ও
এয র্যভাণ ও প্রাক্করন সুর্নর্দ থষ্টবারফ র্স্থয করয
তা র্ডর্র্রত ন্তভথক্ত কযরফ;
১৪. বর্ফষ্যরত প্রকান প্রকে ভার্প্তয ০৩ ভারয
14.
প্রকে ভার্প্তয য অআএভআর্ডরত ০৩ ভারয ভরে র্র্অয
ভরে প্রকে ভার্প্ত প্রর্তরফদন (
PCR)
প্রপ্রযরণয কথা থাকররও অআএভআর্ডরত র্র্অয র্ফররম্ব াওয়া মায় ,
অআএভআর্ডরত অফর্শ্যকবারফ প্রপ্রযণ কযায
র্র্অয প্রপ্রযরণ র্ফরম্ব ঘটা ভীচীন নয়।
ব্যাারয ভন্ত্রণারয়রক কাম থকযী ভূর্ভকা ারন
কযরত রফ;
15.
প্রকরেয অওতায় ক্রয়কৃত র্ফর্বন্ন দ্বফজ্ঞার্নক মন্ত্রার্ত আসুে
১৫. প্রকরেয ধীরন ক্রয়কৃত মন্ত্রার্তয
প্রযর্জিারয এর্ন্ট না করযআ র্ফর্বন্ন র্ডাট থরভন্ট যফযা কযা য়, পরর
Inventory এয র্ফফযণী দ্বতযী কযরত রফ
প্রকরেয অওতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রার্তমূরয ফস্থা ও ফস্থান র্নণ থয় কযা এফং ঈক্ত র্ফফযণীটিয াড থকর্ ও পট কর্
কিাে য়;
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায় ংযেণ কযরত রফ ।
16.
প্রকরেয অওতায় র্নর্ভথত অফার্ক বফরন যকার্য র্নয়ভ নুমায়ী
১৬. যকার্য রথ থ র্নর্ভথত বফন যকার্য
ফাড়ী বাড়া কাটা রে না;
র্নয়ভানুমায়ী মারত বাড়া কতথন কযা য়, প্র
র্ফলয়টি ংর্িি কর্তথে এফং ভন্ত্রণারয় র্নর্িত
কযরফ।
থক
17.
প্রকরেয অওতায় ার্ফ র্নভথাণ কারজয ভান রন্তালজনক ফরর ভরন ১৭. প্রকরেয অওতায় র্নর্ভথত স্থানামূরয
ররও স্থানাগুররায যেণারফেণ মরথষ্ট র্যভারণ কযা য় না;
যেণারফেরণয জন্য র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথে
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ ;
18.
র্নভথাণ কাজ প্রল ফায ভাে এক ফৎয ভরয়য ভরে প্রদয়ারর
১৮. র্নভথাণ কারজয ভান ফজায় যাখায র্ফলরয়
ডোম্প ধযা ফা যং নষ্ট রয় মাওয়া র্নম্নভারনয কারজয ঈদাযণ;
র্ফর্শ্র্ফযারয় রত প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা র্নরত রফ;
19.
প্রকে ফাস্তফায়নকারর র্ডর্র্ ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত
১৯. বর্ফষ্যরত ভন্ত্রণারয় র্ডর্র্রত ঈর্ল্লর্খত
ফযাে াওয়া মায়র্ন। পরশ্রুর্তরত প্রটন্ডায অফানপূফ থক প্রভযাভত ও
ফছয-র্বর্িক ব্যরয়য প্রাক্করন নুমায়ী এর্ডর্ /
ংস্কায কাজ মথাভরয় ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়র্ন। পরর প্রকরেয প্রভয়াদ ২ অযএর্ডর্ ফযাে র্নর্িত কযায ব্যফস্থা গ্রণ
ফছয বৃর্দ্ধ কযরত রয়রছ;
ভয়ভত প্ররয়াজনীয় ফযাে াওয়ায ররেে
প্রকে কর্তথেরকও মথামথ ঈরযাগ গ্রণ কযরত
রফ মারত করয র্নধ থার্যত প্রভয়ারদয ভরে প্রকে
ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়;
20.
রফবরফযাররয়য ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতরত বৃরি ারে। তাই ২০. রফবরফযাররয়য ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত
ফতথভান অফকাঠারভারত র্তর্যক্ত ংখ্যক র্োথীরদয তীব্র অফার্ক
গরতরত বৃরি ারে। তাই ফতথভান অফকাঠারভারত

xiii
ভস্যা
ংকট যরয়রছ, ঈদাযণ স্বরূ- ঢাকা র্ফর্শ্র্ফযাররয়য কর্ফ জীভ ঈর্েন
র ার্যদথনকারর অফারনয তীব্র ংকট র্যরর্েত রয়রছ।
ক্রীড়া ও ংস্কৃর্ত
1. বরফষ্যরত রফবরফযারয় রনভথারণয জন্য প্রস্তারফত জরভ অরধগ্রণ ফাফদ
প্রাক্কররত ব্যয় ম্পন্ন ররও যই জরভ দেরর াওয়া মায়রন।
2. প্রকরল্পয আওতায় রনরয়াগপ্রাপ্ত যকাচরদয ভারক ম্মানীয রযভান
কভ ওয়ায় তারদয ভরধ্য তাা সৃরষ্ট রয়রছ।

3. প্রকরেয অওতায় ব্যফহৃত পুযাতন টারপথয ভান বার না থাকায়
থ
প্রযারক্ট ভারঠয অরধ থকটায় (প্রায় ৩৭৬০০ ফগপৄট)
রাগারনা ম্ভফ
রয়রছ। পুযাতন টারপথয যটম্পায নষ্ট রয়যছ পরর প্রযারক্ট ভারঠ তা
ম্পূণ থবারফ রাগারনা ম্ভফ য়রন।
4. র্ফরকএর্’য অওতায় র্নর্ভথত র্ক ভাঠ প্ররয়াজরনয তুরনায় ব্যফায
প্রফর্ য়। পরর এ ভারঠ স্থার্ত কৃর্েভ টারপথয আয়ুস্কার/স্থায়ীত্বকার
র্নধ থার্যত ভরয়য তুরনায় কভ য়। াাার্ এগুররা যেণারফেণ
খারত প্রচুয জনফর ও রথ থয প্ররয়াজন য় মা ংকুরান কযা কষ্টাে
ব্যাায রয় দাড়ায়।

সুার্য
র্তর্যক্ত ংখ্যক র্োথীরদয তীব্র অফার্ক
ংকট প্রভাকারফরায় র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথে
প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ গ্রণ কযরত ারযন;
1. র্ধগ্রণকৃত জর্ভয দখর প্ররত ংস্থা ও
ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরত
ারয।
2. ভগ্র প্রদর প্রজরা ম থারয়/র্তণমূর ম থারয়
র্নয়র্ভতবারফ প্রর্তবা রিলণ কভথসূচী
ব্যাত যাখা দে এফং র্বজ্ঞ প্রকাচ
র্দরয় প্রর্েণ কাম থক্রভ ব্যাত যাখা
অফশ্যক। প্রকাচরদয ম্মানী বৃর্দ্ধয র্ফলরয়
প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ প্রনওয়া প্রমরত ারয।
3. র্ক ভারঠয চার্দা ও ব্যফারযয গুরুত্ব
র্ফরফচনায় বরফষ্যরত প্রযারক্ট ভারঠ নতুন
করয রনরথটিক টাপথ রাগারনা প্রমরত
ারয। এটা রাগারনা রর প্রর্েণাথীরদয
াাার্
যেররায়ােযা
রনয়রভত
অনুীরন কযরত াযরফ।
4. প্রকরেয অওতায় র্ক ভারঠ স্থার্ত
কৃর্েভ টাপথ প্ররয়াজরনয তুরনায় ব্যফায
প্রফর্ য় এফং এয অযুস্কার র্নধ থার্যত
ভরয়য তুরনায় কভ য়। পরর এ ভারঠ
স্থার্ত কৃর্েভ টারপথয
আয়ুস্কার/স্থায়ীত্বকার ফজায়/বৃর্দ্ধয ররেে
এয ব্যফায ীর্ভত/র্ফকে ব্যফস্থা কযা
প্রমরত ারয।

5. যাজাী ভর্রা ক্রীড়া কভরপ্লরক্স পুররয করয়ক জায়গায টাআর
বাংগা র্যরর্েত য়। এরত বর্ফষ্যরত পুররয ার্ন র্রক কযায
ম্ভাফনা যরয়রছ ফরর প্রতীয়ভান য়।

5. বর্ফষ্যরত পুররয ার্ন মারত র্রক না করয
প্রজন্য সুআর্ভংপুররয করয়ক জায়গায
র্যরর্েত বাংগা টাআর মথাীঘ্রআ
প্রভযাভরতয ব্যফস্থা কযরত রফ।

6. নারটায প্রির্ডয়ারভ প্যার্বর্রয়ন বফরনয র্নচতরায় প্রের্ং রুরভয
ংস্থান যাখা রয়রছ মা ত্রুটিপূণ থ। প্রদাতরায় রর বার ত মারত করয
প্রখররায়াড়যা ভারঠয প্রখরা প্রদরখ প্রস্ির্ত র্নরত ারয।

6. প্রখররায়াড়রদয সুর্ফধারথ থ ভারঠয প্রখরা
প্রদরখ প্রস্ির্ত প্রনয়ায র্নর্ভি প্যার্বর্রয়ন
বফরনয প্রদাতরায় প্রের্ং যম্নরভয ংস্থান
যাখা মায় র্কনা প্র র্ফলয়টি কর্তথে
র্ফরফচনা কযরত ারয

7. রফগঞ্জ প্রির্ডয়াভ র্যদথনকারর প্রাণ প্রকাম্পানীয স্পন্সযর্র
কনাট থ প্রপ্রাগ্রারভয চরভান প্রস্ির্ত র্যরর্েত য়। এরত করয ভারঠ
স্থানা র্নভথারণয কাযরণ ভাঠ ব্যাকবারফ ের্তগ্রস্থ য় এফং এয
ব্যফায ঈরমার্গতা াযায়। যফতীরত এটারক পুনযায় প্রখরাধুরায
ঈরমার্গ কযরত যকার্য রথ থয ব্যয় য়।

7. প্রখরাধুরায ঈরমার্গ যাখরত এফং
যকার্য রথ থযও ােয় কযায ররেে
এখারন কনাট থ প্রপ্রাগ্রাভ না কযায র্ফলরয়
মথামথ কর্তথেরক প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ
র্নরত রফ
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সুার্য

স্বাস্থে, পুর্ষ্ট, জনংখ্যা ও র্যফাযকল্যাণ
১. “এক্সরটনন অফ ঢাকা রশু াাতার
” ীল থক প্রকরল্প রডরর’য ১. মথামথ কর্তথরেয নুরভাদন ব্যর্তরযরক
অনুরভারদত ংস্থান ও চুরক্তমূল্য অরক্ষা অরতরযক্ত অথ থ ব্যয় কযা এফং মথামথ র্ডর্র্’য ংস্থান ও চুর্ক্তমূল্য রো
কর্তথকরেয নুরভাদন ব্যর্তরযরক এক ংরগয থ থ ন্য ংরগ থ থ ব্যয় কযা র্তর্যক্ত থ থ ব্যয় কযা, কর্তয় ঈারঙ্গয
ফাস্তফায়ন না করয ংস্থানকৃত থ থ এফং কর্তয়
ঈারঙ্গয ােয়কৃত থ থ ন্য খারত ব্যরয়য
রফলয়টি রযকল্পনা শৃঙ্খরায ব্যতযয়। এ কর
রফলরয় ভন্ত্রণারয় েরতরয় যদরে প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ এফং গৃীত কাম থক্রভ ম্পরকথ
অআএভআর্ড’প্রক ফর্ত কযরফ;
২. “এক্সরটনন অফ ঢাকা রশু াাতার ” ীল থক প্রকরল্প অনুরভারদত ংস্থান ২. বফনটিয অনুরভারদত আয়তন কভারনা ও
অনুমায়ী মথামথবারফ ফাস্তফায়ন না কযায় বরফষ্যত রযকল্পনায় রফি ঘটায

নকা রযফতথন কযা , জায়গা স্বল্পতায কাযরণ

অঙ্কা;

যছাট রযরয আন্ডাযগ্রাউন্ড ওয়াটায রযজাবথায ও
াফ-যেন বফন রনভথাণ কযা , ১০০০ যকরবএ
াফ-যেন মন্ত্রারতয স্থরর

৮০০ যকরবএ

মন্ত্রারত স্থান কযা, াম্প ভটয ২টিয স্থরর ১টি
ক্রয় কযা রয়রছ। আয়তন ও নকা রযফতথ
গুরুত্বপূণ থ এ উাঙ্গগুরর মথামথবারফ ফাস্তফায়ন
না কযায রফলয়টি ভন্ত্রণারয় েরতরয় যদরে মথামথ
ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ এফং আইএভইরডরক তা
অফরত কযরফ;
৩. “এক্সরটনন অফ ঢাকা রশু াাতার ” ীল থক প্রকরল্প ছাড়কৃত অরতরযক্ত ৩. ২০১১-২০১২ এফং ২০১৩-২০১৪ অথ থফছরয
অথ থ রফরধ যভাতারফক যকারয যকালাগারয জভা না যদয়া
অব্যরয়ত অথ থ ভথণ ংক্রান্ত তথ্যারদয ভরধ্য
মরথষ্ট গেরভর রযররক্ষত রয়রছ রফধায়
জভাদান ংক্রান্ত ফারল থক রযকনররররয়ন
ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয় রনরিত কযরফ এফং
আইএভইরডরক তা অফরত কযরফ;
৪. “এক্সরটনন অফ ঢাকা র শু াাতার” ীল থক প্রকরল্পয অনুকূরর বফনটিয ৪. ২০১১-২০১২ অথ থফছরয “এক্সরটনন অফ
রনভথাণ কারজয জন্য যক্টয কভথসূচী রত ফযাি প্রদান

ঢাকা রশু াাতার ” ীল থক প্রকরল্পয (যকাড
নং ৫-২৭১১-৫০২০) কাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয জন্য
যক্টয কভথসূচী রত একই যকায়াট থাযমূ
য
ফযাি ও অথ থছাে কযায রফলয়টি স্পষ্ট নয়। বফন
রনভথাণ কারজয জন্য যক্টয কভথসূচী রত অথ থছাে
কযা ভীচীন য়রন। যক্টয কভথসূচী রত
অথ থছারেয রফলরয় ভন্ত্রণারয় মথামথ ব্যাখ্যা 
যমৌরক্তকতা প্রদান কযরফ;

xv
ভস্যা
৫. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্র

দ্দতষ্ঠান স্থান

প্র দল্পয াাতার বফনটি মথামথবারফ স্তান্তয না কযা
৬. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্রদ্দতষ্ঠান স্থান
প্র দল্পয অফ াঠাদভা ডনভণার্ াকজ ত্রুটি
৭. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু

াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্রদ্দতষ্ঠা

প্ররয়াজনীয় জনফররয দ সৃজন ওয়া রত্বও সৃর্জত রদ জনফর

সুার্য
৬. রনভথাণ ংস্থা ও
াাতার কর্তথক্ষ
বফনমূরয স্তান্তয প্রর্ক্রয়ায রফলরয় দ্রুত ব্যফস্থা
গ্রণ কযরফ;
৭. প্র দল্পয আওর্াে ম্পন্ন  র ডনভণার্ ত্রুটি
কভযাভদর্য প্রদোজনীে ব্যফস্থা গ্রর্

কনয ৯.ডচড ৎ   র সৃডজর্ দে জনফর
ডনদোগ/োেন ডনডিৎ যদর্ দফ;

র্নরয়াগ/দায়ন না কযা
৮. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্রদ্দতষ্ঠান স্থান
প্র দল্পয একারডর্ভক ও গরফলণায জন্য affiliation যনয়ায দরে না প্রনয়া
এফং একারডর্ভক ও গরফলণা কাম থক্রভ শুরু না কযা, এজন্য প্রদোজনীে আডর্থ ণ
ফযাদেয ব্যফস্থা না যা;
৯. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্রদ্দতষ্ঠান স্থান
প্র দল্পয ১৪টি বফন স্তান্তডযর্ না ওোে অব্যফাযজডনর্ াযদর্ বফনগুদরা
নষ্ট ওো এফং
১০. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্রদ্দতষ্ঠান স্থান
প্র দল্পয ফযাে ব্যর্ীদযদ ৪টি বফদনয অডধ াং ক্ষ/ফ্লাদে ডফডধর্ভণর্বাদফ
তফদ্যযডর্ যাইকু ায/চুরা ডফডবন্ন তফদ্যযডর্ যঞ্জাভ ব্যফায যা

১১. বি পদ্দজরাতুবন্নছা মুদ্দজফ চক্ষু াাতার ও প্রদ্দক্ষে প্রদ্দতষ্ঠা ন স্থান
প্র দল্পয আওর্াে ংগৃীর্ মন্ত্রাডর্, আফাফে ও ৩টি গাডড় ডযফন পূদর
জভা না কেো অর্থফা টিওই র্ভক্তনা যা

১০. এ াদিডভ ক া ণ ডযচারনায জন্য
affiliation গ্রর্ ও সুডনডে ণষ্ট ভণডয ল্পনা
প্রর্েন দয এ াদিডভ ও গদফলনা াম ণক্রভ
শুরু যদর্ দফ এফং এজন্য প্রদোজনীে আডর্থ ণ
ফযাদেয ব্যফস্থা ংস্থান যদর্ দফ
১৩. বফনগুদরা দ্রুর্ই ংস্থায ডন ে স্তান্তয দয
এয সুষ্ঠূ ব্যফায ডনডির্ যায ভাধ্যদভ
বফনগুদরাদর্ প্রাডন াম ণক্রভ শুরু যা।
১৫. ফযােে ছাড়া য াযী আফাড স্থানাে
ফফা াযী ভণ র্ণা- ভণচাযীগদর্য ডন ে
কর্থদ ডফডধ কভার্াদফ ফদ ো ম্পুন ণ
ফাডড়বাড়া র্ণন যা কমদর্ াদয; এছাড়া
র্াদেয ডন ে কর্থদ উক্ত বফনগুদরাদর্ ব্যফহৃর্
ডফদ্যযদর্য ডফর/াডনয ডফর ফদ ো আোে
যা কমদর্ াদয।
১৬. প্রিকল্পয আওর্াে ংগৃীর্ মন্ত্রাডর্,
আফাফে ও ৩টি গাডড় ডযফন ডফডধ অনুমােী
টিওই র্ভক্ত যদর্ দফ।

ভাজকল্যাণ, ভর্রা র্ফলয়ক ও যুফ ঈন্নয়ন
১. ফতথভারন প্রদরয ৫৩ টি প্রজরায় যুফ ঈন্নয়ন র্ধদপ্তরযয র্নজস্ব বফরন
র্যচার্রত যুফ প্রর্েরণ ংগ্রনকাযী প্রর্েণাথীরদয জন্য অফারনয
ব্যফস্থা তারদয ংখ্যা ও প্রট্ররডয চার্দা নুমায়ী সুর্ফন্যা কযা য়র্ন। প্রমভনঃ
র্যদর্থত এরাকা ভাগুড়ায় অফারনয চার্দা থাকা রত্ত্বও ছাোফা ও
ছােীফারয ঈর্ধ্থমুখী ম্প্রাযন কযা য়র্ন। ন্যর্দরক র্ফগঞ্জ ও পর্যদপুরয
অফারনয সুর্ফধা নুমায়ী চার্দা (র্ফরল করয ছােীরদয প্রেরে)
তুরনামুরকবারফ কভ।
২.যুফ ঈন্নয়ন র্ধদপ্তরযয অওতায় প্রজরা ম থারয় একআ ধযরনয যুফ ঈন্নয়ন
থ
প্রর্েণ প্রকে র্নভথাণ কযা রয়রছ। ১২৪০ ফগর্ভটায
অয়তরনয ৫ তরার্ফর্ষ্ট
থ
র্প কাভ একারডর্ভক বফরন (প্রর্ত তরা ২৪৮ ফগর্ভটায)
ঈ-র্যচাররকয
কাম থারয়, প্রডপুটি প্রকা-র্ড থরনটরযয কাম থারয়, ২টি প্রগষ্ট রুভ ছাড়া প্রম জায়গা
ফর্ষ্ট থারক তা র্দরয় প্রকে কর্তথক র্যচার্রত
প্রর্েরণয জন্য করেয
ংকুরান কযা ম্ভফ য়না। র্কছু র্কছু প্রট্ররডয প্রর্েরণয জন্য ফযােকৃত কে
(কর্ম্পঈটায, র্ফঈটির্পরকন, প্রালাক র্ে আতোর্দ) ন্য প্রট্ররডয
প্রর্েণ
কারজও ব্যফায কযা মায়না।

১. যুফ ঈন্নয়ন প্রর্েণ প্রকরেয কভথকতথা ও
কভথচাযী এফং প্রর্েণা থীরদয জন্য অফারনয
ব্যফস্থা তারদয ংখ্যা ও চার্দা নুমায়ী
সুর্ফন্যা কযায প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা র্নরত রফ।
র্প কাভ একারডর্ভক বফরন প্রট্ররডয
প্রর্েরণয জন্য প্ররয়াজনীয় করেয ব্যফস্থা
কযরত রফ। বর্ফষ্যরত ফকাঠারভা র্নভথাণ ও
প্রর্েণ কাম থক্ররভয
র্যকেনা গ্রণ ও
ফাস্তফায়রনয প্রেরে ংর্িষ্ট এরাকায ফাস্তফ
চার্দা র্ফরফচনায় র্নরত রফ।

xvi
ভস্যা
৩. ৪টি প্রট্ররডয ভরে কর্ম্পঈটায ব্যতীত ন্যান্য প্রট্ররড প্রর্েণাথী কভ ওয়ায়
মন্ত্রার্ত তুরনামূরকবারফ কভ ব্যফায রে।
৪.প্রর্েণ বফনটিয প্রফ র্কছু করেয ব্যফায এখনও শুরু য়র্ন। ব্যফহৃত
কে মূর প্রর্তর্দন দ্যটি ব্যারচ প্রর্েণ প্রদয়ায সুরমাগ যরয়রছ।

সুার্য
২. প্রর্েরণয র্ফর্বন্ন প্রকা থ দ্রুত চালুকযরণয
ভােরভ প্রর্েণ বফরনয ব্যফহৃত কেগুর্র
ঠিকবারফ ব্যফায র্নর্িত কযরত রফ।
৩. কর্ম্পঈটায ও ন্যান্য কর মন্ত্রার্তয
ফ থাত্বক ব্যফায ও সুষ্ঠু যেণারফেণ র্নর্িত
কযরত রফ।

৫.অনুরভারদত আযরডরর অনুমায়ী ফ কাজ ম্পন্ন কযা য়রন ।

৪.অনুরভারদত আযরডরর অনুমায়ী যমফ কাজ
অযাফরধ ম্পন্ন কযা য়রন তা অনরতরফররম্ব
ম্পন্ন কযরত রফ এফং আইএভইরডরক তা
অফরত কযরত রফ।
৫. এ ধযরনয প্রকে গ্ররণয পূরফ থ ংর্িষ্ট
৬.অনুরভারদত রডরররত প্রতযাী ংস্থায অফদারনয অং রররফ ক্রয়কৃত
Feasibility
৩.৩০ একয জরভয ম্পূণ থ অং এ প্রকরল্পয কারজ ব্যফহৃত রেনা। শুধুভাত্র এ ভন্ত্রণারয়রক ফশ্যআ
study
কযরত
রফ
এফং
িার্ডয
র্ডজাআন
প্রকরল্পয কারজ ব্যফাযরমাগ্য জরভয অংরয মূল্যভানই প্রতযাী ংস্থায
এভনবারফ কযরত রফ মারত প্রকরেয
অফদান রররফ ধযা প্ররয়াজন রছর। তারর যকারয অংরয রযভাণ আযও
দীঘ থরভয়াদী ঈরেশ্য মথামথবারফ ফাস্তফার্য়ত য়।
কভ ত এফং রজওরফ অংর অরথ থয াশ্রয় ও মথামথ ব্যফায ত। যফ যকারয এরক্ষরত্র প্রকল্প এরাকা, জরভয ভাররকানা ,
প্রতযাী ংস্থা , িারষ্ট যফাড থ ইতযারদ রফলরয়
নীরতভারায আররারক াায্য প্রদারনয যক্ষরত্র ভন্ত্রনারয় কর্তথক
Feasibility study এয ভাধ্যরভ প্রতযাী ংস্থায অরস্তত্ব , কাম থক্রভ, প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা পূরফ থই ংগ্র কযরত রফ।
গঠনতন্ত্র, রনফন্ধীকযণ, এয কাম থক্রভ এরাকা , জরভয কাগজত্র , প্রকল্প এরাকা
রনধ থাযরনয যমৌরক্তকতা, প্রস্তারফত ম্যারনজরভন্ট য ট-আ ইতযারদ ম্পরকথ বার
করয মাচাই কযা প্ররয়াজন।
জনপ্রান
১. প্রকে কারীন ভরয় পূণ থ প্রভয়ারদ প্রকান জনফর র্নরয়ার্জত র্ছর না। ঈযন্তু ১. প্রকরেয কাম থক্রভ মথামথবারফ ভর্নটর্যং
প্রকরেয ফাস্তফায়ন কারজ র্নযুক্ত ০৮ জন (প্রকে র্যচারক ও ঈ প্রকে
এফং ভিরয়য ররেে প্রকরে পূণ থ প্রভয়ারদ
র্যচারক ) জনফররয ফাআ র্নজ দার্য়রত্বয র্তর্যক্ত র্ররফ দার্য়ত্ব
জনফররয (র্ফরল করয প্রকে র্যচারক
ারন করযরছন। পরর তারদয জন্য র্নয়র্ভত কারজয ফাআরয প্রকরেয জন্য
এফং ঈ/কাযী প্রকে র্যচারক) ংস্থান
প্ররয়াজনীয় ভরয়য ংস্থান কযা কষ্টাে ব্যাায র্ছর।প্রকরে র্নরয়ার্জত
যাখা অফশ্যক । এছাড়া এ জাতীয় প্রকরে
জনফররয ভরে প্রপ্রাগ্রাভায ছাড়া প্রকঈআ অাআর্টি ব্যাক গ্রাঈরন্ডয ন
য়।
দে ও র্বজ্ঞতাম্পন্ন প্রকে র্যচারক
পরর ম্পূণ থ অআর্টি প্রফআজড এ প্রকেটি ফাস্তফায়রন র্ফর্বন্ন প্রর্তকূর
র্নরয়াগ করয ফাস্তফায়নকারীন ভরয়য জন্য
র্যর্স্থর্তয সৃর্ষ্ট রয়রছ। এছাড়া প্রকে চরাকারীন ভরয় প্রকে
র্নরয়াগ কযরত রফ। প্রকে র্যচাররকয
র্যচাররকয ফদরীয কাযরণ প্রকে ফাস্তফায়ন র্ফর্িত য়।
ফদরী মতদূয ম্ভফ র্যায কযরত রফ।
২. স্রাব্দ উন্নয়রনয রক্ষযভাত্রা অজথরনয উরিরশ্য এফং সুান প্ররতষ্ঠায
২. ফাংরারদ র্র্বর ার্বথরয ঈন্নয়রনয ররেে
ররক্ষয রফরএটির -এয কর অনুলদ দস্যবৃে এফং অন্যান্য ংরিষ্ট
এ ধযরনয প্রকে ফাস্তফায়রনয অফশ্যকতা
কভথকতথারদয (প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় , জনপ্রান ভন্ত্রণারয় , কযারফরনট
যরয়রছ। ফাংরারদ র্র্বর
ারবথ ফা
রডরবন, রযকল্পনা করভন , আইএভইরড, অথ থ রফবাগ ও অথ থননরতক
জনপ্রান ফররত শুধুভাত্র একটি ফা ীরভত
ম্পকথ রফবাগ) ারফ থক াভথ্যথ ও দক্ষতায বৃরি এফং ঈন্নয়ন কযা প্রকরল্পয
ংখ্যক কযাডাযরক বুঝায়না উযন্তু
উরিরশ্য-২ এ ফরণ থত থাকররও যফরযবাগ কাম থক্ররভ প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়,
যকারযয কর কযাডারযয ভরষ্টগত
কোর্ফরনট র্ডর্বন, র্যকেনা কর্ভন, অআএভআর্ড, থ থ র্ফবাগ ও
কভথকতথারগাষ্ঠীরক বুঝায় মারদয ভরন্বত
থ থননর্তক ম্পকথ র্ফবা যগয প্র রতরনরধয অংগ্ররনয ায খুফই নগন্য
প্ররচষ্টা যদরয াভরগ্রক উন্নয়রন ভূরভকা
রযররক্ষত য়। এয পরর প্রকরল্পয এ রনরদ থষ্ট উরিশ্য অজথন প্রশ্নরফি
যারে। তাই প্রকরল্পয ভাধ্যরভ কতথকতথারদয
রয়রছ।
দক্ষতা বৃরিয সুরমাগ
-কর কযাডায
কভথকতথারদয জন্য যমৌরক্তক ভতা
য
রবরতরত রনধ থাযণ করয বরফষ্যত প্রকল্প
প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযরত রফ। রফরল
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সুার্য
করয এ জাতীয় প্রকে গ্ররণয প্রেরে প্রান
ও ঈন্নয়ন ংর্িষ্ট র্র্বর ারবথন্টরদয
প্রাগত জ্ঞান ও দেতা বৃর্দ্ধয ররেে
র্র্বর ার্বথরয ংর্িষ্ট কোডাযরদয
ন্তভূথক্ত কযরত রফ;

৩. ফাংরারদ র্র্বর ার্বথরয ঈন্নয়রনয ররেে এ প্রকরেয আওতায় র্ফর্বন্ন ৩. ফাংরারদ র্র্বর ার্বথরয ঈন্নয়রনয ররেে
কাম থক্রভ রররফ Foundation training Course(FTC), Advanced
এফং প্রকরল্পয উরিশ্য মথামথবারফ
Course on Administration and Development (ACAD) এফং
প্ররতপররনয রনরভত বরফষ্যরত
Senior staff Course (SSC) ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। রকন্তু এফ
রফরএটির’য রফরলারয়ত যকার থয
যকার থয ভরধ্য শুধুভাত্র এপ .টি.র.যত ফ কযাডারযয কভথকতথারদয
এ.র.এ.রড. এফং এ .এ.র যকার থ ফ
অংগ্ররনয সুরমাগ থাকররও অন্য
২টি যকার থ (এ.র.এ.রড. এফং
কযাডারযয কভথকতথরদয অংগ্রন
এ.এ.র) য সুরমাগ না থাকায় তারদয দক্ষতা বৃরি /উন্নয়ন য ারয
রনরিতকযরনয প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা রনরত
রেনা। অথচ এ দুটি তফরদরক প্ররক্ষরণ যভাট ৩৭৪৫.৯৭ রক্ষ টাকা ব্যয়
রফ;
কযা রয়রছ মা যভাট তফরদরক প্ররক্ষণ ব্যরয়য ৭৭.৬৮%। পরর প্রকরল্পয
উরিশ্য (উরিশ্য-১) মথামথবারফ অরজথত রেনা ভরভথ প্রতীয়ভান রে।
র্ফজ্ঞান, তে ও প্রমাগারমাগ প্রযুর্ক্ত
1. প্রকে ফাস্তফায়রন র্ফরম্ব ( Time Over-run)
2. প্রকরেয cost over run;
3. প্রকরেয ভাপ্ত প্রর্তরফদন মথাভরয় IMED প্রত প্রপ্রযণ না কযায পরর
প্রকরেয মূল্যায়ন মথা ভরয় ম্পন্ন কযা ম্ভফ য় না।
4. প্রকরেয অওতায় ংগৃীত গাড়ী যকাযী র্যফন পুরর জভা না প্রদয়া।

1. চরর্ত এফং বর্ফষ্যরত গৃীতব্য প্রকেমূরয
ফাস্তফায়ন মথাভরয় ম্পন্ন কযায ররেে
প্রকে ফাস্তফামনকাযী ংস্থা ও ভন্ত্রণারয়রক
অরযা রচষ্ট রত রফ।
2. প্রকে প্রণয়নকারর এভনবারফ র্যকেনা
কযরত রফ মারত প্রকরেয cost over run
না য়;
3. প্রকরেয ভার্প্ত প্রর্তরফদন প্রকে ভার্প্তয ৩
ভারয ভরে অআএভআর্ড-প্রত প্রপ্রযরণয র্ফলরয়
ভন্ত্রণারয়রক অরযা রচষ্ট রত রফ।
4. প্রকরেয অওতায় ংগৃীত গাড়ী প্রকে
ভার্প্তয য যকাযী র্যফন পুরর জভা
র্দরত রফ থফা প্ররয়াজরনয তার্গরদ প্রটি
ব্যফারযয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রাররয়য
নুভর্ত র্নরত রফ।

েভ ও কভথংস্থান
1. টিটিরগুররারত প্রকরল্পয অরথ থ যফযাকৃত মূল্যফান মন্ত্রারত
,
প্ররক্ষণ উকযণ যরক্ষত কক্ষগুররা রযস্কায রযে ন্ন না থাকা এফং
ভারাভারগুররা াজারনা যগাছারনাবারফ না যাো;

2. প্রকল্প ফাস্তফায়নকারর Internal & External Audit ম্পন্ন

1. প্রকরল্পয আওতায় রনরভথত যবৌত
অফকাঠারভা এফং স্থারত মূল্যফান
মন্ত্রারতগুররায মথামথ ংযক্ষণ,
যভযাভত মন্ত্রারত যরক্ষত কক্ষগুররা
রযস্কায রযেন্ন যাোয রফলরয়
রফএভইটি ও ংরিষ্ট কর্তথক্ষ
প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযরফ এফং
ভন্ত্রণারয় এ রফলরয় প্ররয়াজনীয় রদক
রনরদ থনা প্রদান কযরফ। প্ররয়াজরন
মরথষ্ট ফযরিয ংস্থান যােরত রফ;
2. প্রকরল্পয অরডট মথাীঘ্র ম্পন্ন কযরত

xviii
ভস্যা
রয়রছ রক-না তা ররআযএ উরেে কযা য়রন;
3. Enhancing the Vocational Training Program of TTC
Chittagong প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকারর ইআযরড
, আইএভইরড,
রযকল্পনা করভন, KOICA ও রফএভইটি ভন্বরয় একটি মূল্যায়ন
করভটি গঠন করয প্রকল্পটি ভধ্যফতীর্ মূল্যায়ন কযায ংস্থান
টিরররত রছর, মা কযা য়রন;

যমাগারমাগ প্রক্টয:
1. প্রিবেয অওতায় বম ির অফাফত্র যফযা িযা বয়বছ ব
ির অফাফবত্রয গাবয় প্রিবেয নাভ এফং নম্বয না র্থািায়
ন্যান্য অফাফত্র বত দ্দফবফচয প্রিবেয অওতায় যফযাকৃত
অফাফত্র পৃর্থি িযা মায় না।
2. ফাংরাদে িা ডফবাদগয আওর্াে কম  র বফন
দ্দনভযাে/পূেঃদ্দনভযাে িযা বয়বছ ব ির বফবনয দ্দনয়দ্দভত
যক্ষর্াদফক্ষর্ ( Maintanance) িযা য় না। পবর বফনমূবয
স্থাদ্দয়ত্ব হ্রা ায়।

গণংরমাগ প্রক্টয:
১. ভাভরাজর্নত কাযরণ প্রকল্প ফাস্তফায়নকারর ৩ ফায ব্যয় বৃরি ব্যরতরযরক
ভয় বৃরি কযা য়। পরশ্রুরতরত ৩ ফছয যভয়াদী এ প্রকল্পটি ১২ ফছরয ভাপ্ত
য়।

২. রডরজটার াউন্ড ররেভ ও অরডও যযকরড থং যভরন মথামথ স্থান ও
করভরনং না কযাাঃ প্রকরল্পয আওতায় রডরজটার রথরয়টায ররেভ (রডটিএ)
এয মন্ত্রারতয ভরধ্য ৯টি Auxiliary Item পুযাতন Item রররফ রচরিত
ওয়ায় মন্ত্রারত স্থান ও করভরনং-এ জটিরতায সৃরষ্ট য়। ৯টি Auxiliary
Item রযফতথরনয জন্য রফএপরডর যফারড থয রিারন্তয আররারক যফযাকাযী

সুার্য
রফ।
3. প্রকল্পটি চরাভাকরীন ইআযরড
,
আইএভইরড, রযকল্পনা করভন ,
KOICA ও রফএভইটি ভন্বরয়
একটি ভধ্যফতী মূল্যায়ন রযচারনায
রফলরয় টিরররত ংস্থান থাকররও
তা ফাস্তফায়ন কযা য়রন অথচ
ররআরয উক্ত োরতয অথ থ পুরযাপুরয
েযচ প্রদথন কযা রয়রছ।
রফলয়টি
ভন্ত্রণারয় েরতরয় যদরথ প্ররয়া নজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ;
1. প্র দল্পয আওর্াে বফন ও
আফাফদেয ডনেডভর্
যক্ষর্াদফক্ষদর্য উদযাগ গ্রর্ যদর্
দফ মাদর্ এগুদরায স্থাডেত্ব বৃডি াে
2. ডনফ ণাডচর্ জযাজীে য ২৮৭টি িা ঘদযয
ভদধ্য ডফদফচয প্র দল্পয আওর্াে ১০৪টি
জযাজীে য ডািঘয দ্দনভযাে/পূেঃদ্দনভযাে
িযা বয়বছ। ম যায়ক্রবভ ফদ্দষ্ট
১৮৩টি
জযাজীে য ডািঘয
দ্দনভযাে/পূেঃদ্দনভযাে িযা বমবত াবয
3. ফদ্দষ্ট ১৮৩টি
জযাজীে য ডািঘয
দ্দনভযাে/পূেঃদ্দনভযাে িযায বক্ষবত্র দ্দত
জযাজীে য এফং মূল্যফান আনস্ট্রুবভন্ট
(বমভন-ডািটিদ্দিট, ঞ্চয়ত্র, নগি
র্থ য) ডািঘবয যািবত য় এভন
ডািঘযগুবরাবি গ্রাদ্দধিায দ্দিবত বফ
4. বডফষ্যদর্ ক ান প্রিবেয অওতায়
অফাফত্র ফা মন্ত্রাদ্দত ক্রবয়য য
তাবিয Identity দ্দনধ যাযবেয জন্য
প্রিবেয নাভ এফং নম্বয ডরখদর্ দফ
১. প্রকল্পটি ৩ ফছরযয স্থরর ১২ ফছরয ভাপ্ত য়।
এরক্ষরত্র ২ ফায ংরাধন ও ৩ ফায ব্যয় বৃরি
ব্যরতযযরক যভয়াদ বৃরি কযা য়।
পরর
যফরনরপরয়াযীরদয যকারযয ব্যরয়ত অরথ থয
উরমাগীতা যরত রফরম্ব য়। তাই প্রকরল্পয
যভয়াদ বৃরিয এ ংস্কৃরত রযায /রনরুৎারত
কযা ফাঞ্ছনীয়
২. প্রকরল্পয রক্ষয ও উরিশ্য পুরযাপুরয ফাস্তফায়ন
এফং রফএপরডর ’য যাজস্ব আয় বৃরিয ররক্ষয
রডরজটার াউন্ড ররেভ মন্ত্রারত দ্রুত চালুয
ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ। যরক্ষরত্র জটিরতা রনযরনয
জন্য মন্ত্রারত যফযাকাযী প্ররতষ্ঠারনয এরর’য
ফরকয়া ৪০% অথ থ ও াযপযরভন্প গ্যাযারন্টয
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সুার্য
প্ররতষ্ঠারনয রফরুযি ১৮/০৬/২০০৯ তারযরে অথ থ ঋণ আদাররত ভাভরা রুজু কযা ১০% অথ থ (মা ইরতাভরধ্য ইনকযা কযা রয়রছ )
য়। রকন্তু যফতীরত ভাভরা প্রতযাারযয য ভারাভার যফযা কযা ররও প্রদারনয রফলয়টি দ্রুত রনষ্পরতয ররক্ষয ভ ন্ত্রণারয়
প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযরফ। যমরতু
রডটিটার াউন্ড ররেভ চালু কযা য়রন।
ভন্ত্রণাররয়য রেয়ারযং করভটিয বায়
৮টি
Auxiliary Item এরর যথরক ফাদ যদয়ায
রিান্ত গৃীত য় এফং কারযগরয রদক যথরক এ
৮টি আইরটভ ব্যতীতই ফতথভারন
Software
রদরয় রডরজটার াউন্ড ররেভ রযচারনা কযা
ম্ভফ তাই রথরয়টাযয যরক্ষত রডরজটার াউন্ড
ররেভ-এয মন্ত্রারত স্থান ও করভরনং কাজ
যফযাকাযী প্ররতষ্ঠানরক রদরয়
দ্রুত ম্পন্ন
কযায ররক্ষয ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় দরক্ষ
গ্রণপূফ থক আইএভইরডরক অফরত কযরফ
৩. প্রকল্প যথরক ক্রয়কৃত মন্ত্রারত অব্যফহৃত অফস্থায় থাকাাঃ প্রকল্প শুরু ওয়ায ৩. চররিরত্রয ভান উন্নয়ন ও আন্তজথারতক ভারনয
য আভদানীকৃত াফ -টাইরটর যভরন , রডরজটার নন -রররনয়ায এরডটিং চররিত্র উৎাদরনয ররক্ষয প্রকরল্পয আওতায়
যভরন, অটিকযার াউন্ড িান্পপায যভরন , রপল্ম রিরনং যভরন , াউন্ড ক্রয়কৃত এফং রফএপরডররত স্থারত রডরজটার
যনরগটিব প্ররয যভরনগুররা স্থারনয য ব্যফায কযা রতা। রকন্তু ফতথভারন প্রযুরক্তয মন্ত্রারতগুররা দ্রুত চালু কযায
প্রযুরক্তগত রযফতথরনয কাযরণ এ যভরনগুররায ব্যফায ীরভত রয় রেরছ প্ররয়াজনীয় উরযাগ রফএ পরডর কর্তথক্ষ গ্রণ
অথফা যক্ষত্র রফররল ২/১টি যভরন ব্যফায রে না;
কযরফ;
৪. ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক রযফতথনাঃ প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকারর যভাট ৫ জন
প্রকল্প রযচারক রফরবন্ন যভয়ারদ দারয়রত্ব রনরয়ারজত রছররন। ররআয
ম থাররাচনা করয যদো মায় , রফএপরডর কর্তথরক্ষয রিান্তক্ররভ প্ররতযক প্রকল্প
রযচারক রযফতথন ক যা য় এফং প্ররতযরকই এ প্রকরল্প অরতরযক্ত দারয়ত্ব
ারন করযরছন। তরফ যভ , ২০০৯ রত নরবম্বয , ২০১২ ম থন্ত ২ জন প্রকল্প
রযচারক রনরয়ারজত থাকররও প্রকরল্পয ভাভরাজরনত কাযরণ যকান কাম থক্রভ
রছর না। প্রকল্প রযচারক ফায ফায ফদরীয কাযরণ প্রকল্প ঠিকবারফ ফাস্তফায়ন
রফরিত য়। প্রকল্প রযচারক ফায ফায রযফতথন যভারটই ভীচীন নয়।
৫. ভন্ত্রণাররয়য প্রকল্প রযচারনা ও ভরনটরযং -এ দুফ থর ব্যফস্থানাাঃ মূর প্রকল্পটি

৪. বরফষ্যরত উন্নয়ন প্রকল্প মথামথবারফ
ফাস্তফায়রনয ররক্ষয ভন্ত্রণারয় ও ফাস্তফায়নকাযী
ংস্থা কর্তথক প্রকল্প রযচারক ফায ফায রযফতথন
রযায কযরত রফ এফং রযফতথন একান্ত
আফশ্যকীয় রর প্রকল্প রযচারক রযফতথ
ন
রফলয়ক করভটিরত রফরফচনা কযরত রফ

র্নভথারণ র্ফরম্ব এফং অভদানীকৃত ভারাভাররয র্ফলরয়

৫. প্রকল্প প্রণয়নকাররই ব্যয় প্রাক্করন
যমৌরক্তকবারফ রনধ থাযণ কযা উরচত রছর এফং
উদ্ভুত ভাভরায রফলরয় ভন্ত্রণারয় ও রফএপরডর
কর্তথরক্ষয রনরফে রযফীক্ষরণয ভাধ্যরভ দ্রুত
রনষ্পরত করয প্রকল্পটি মথাম্ভফ কভ ভরয়
ভাপ্ত কযা উরচত রছর। বরফষ্যরত এ ধযরনয
যক্ষরত্র মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ভীচীন রফ

৬. দুটি ম্প্রচায মন্ত্রারত একই করক্ষ স্থান কযাাঃ Master Control
Room (MCR) Equipment এফং Program Control Room
(PCR) equipment একই করক্ষ স্থান কযা রয়রছ। একই করক্ষ ২
ধযরনয Control Room অফরস্থত ওয়ায় প্রযুরক্তগত রদক যথরক ২ ধযরনয
রবন্ন কাজ রযচারনায় ব্যাঘাত সৃরষ্ট য়। জবারফ ফরা মায় যম, PCR এফং

৬. Master Control Room, Program
Control Room, Work Station,
News Studio ইতযারদ পৃথক করক্ষ স্থান
কযা রর চট্টগ্রাভ যটরররবন যকরেয ম্প্রচায
কাজ আযও সুষ্ঠু ও সুচারুবারফ ম্পন্ন রফ।

জুরাআ ২০০৩ রত জুন ২০০৬ ম থন্ত প্রভয়ারদ ফাস্তফায়রনয রেেভাো র্নধ থার্যত র্ছর। র্কন্তু
প্রকরেয মন্ত্রার্ত দযে প্রর্ক্রয়াকযণ, অভদানীকৃত ভারাভার র্ফররম্ব প্রৌুঁছারনা ও স্থান, বফন

ভাভরাজরনত জটিরতায কাযরণ
প্রকল্পটি ৩ ফছরযয স্থরর ১২ ফছরয ভাপ্ত য়। ভন্ত্রণাররয়য দুফ থর ভরনটরযং
ব্যফস্থায কাযরণ ভাভরাটি দীঘ থারয়ত য় এফং প্রকল্প ফাস্তফায়রন অরধক
ভয়রক্ষন য়। এরক্ষ যত্র ভন্ত্রণারয় ও রফএপরডর কর্তথরক্ষয প্রকল্পটিয
অনুকূরর দারয়যকৃত ভাভরায রফলরয় দ্রুত রনষ্পরতয প্ররয়াজনীয় উরযাগ গ্রণ
কযা ভীচীন রছর;

xx
ভস্যা
সুার্য
MCR একই করক্ষ ওয়ায় প্রচায এফং যযকরড থং-এয কাজ একই ারথ বরফষ্যরত এ ধযরনয উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়রনয
চরভান থাকরর িান্পরভন-এয ভয় ব্দ উৎন্ন য় ফরর আররাচনায় জানা পূরফ থ এ ধযরনয মূল্যফান, সূক্ষ্ম ও উিভানম্পন্ন
মন্ত্রারতয ঠিক ব্যফায রনরিত কযায জন্য
মায়;
প্ররয়াজনীয় স্থান রযকল্পনা ফা যর-আউট প্রণীত
রডরররত অফশ্যই ংযুক্ত কযা ভীরচন রফ;
৭. প্রকরল্পয আওতায় ৪ যট Electronic News Gathering (ENG)
কযারভযা, ৩ যট Electronic Production (EFP) কযারভযা, ৪ যট
Studio কযারভযা ক্রয় কযা রয়রছ। রযদথনকারর ইসুয যযরজষ্ট্রায ও অন্যান্য
কাগজত্র ম থাররাচনায় যদো মায় , যফ রকছু ংখ্যক কযারভযা ফাংরারদ
যটরররবরনয অরতরথ প্ররমাজক-এয নারভ ইসুয কযা রয়রছ। প্রকরল্পয আওতায়
ক্রয়কৃত এফ সুক্ষ্ম ও মূল্যফান কযারভযামূ যক্ষণারফক্ষণ ও ইসুয কযায জন্য
রফরল যকান রফধান আরছ রক -না জানরত চাইরর দারয়ত্বযত প্ররকৌরী জানান ,
ENG ও EFP কযারভযামূ যটরররবন যকরেয ফাইরয যকান কারজয জন্য
াঠারনা রর অফ শ্যই একজন উ -কাযী প্ররকৌরী কযারভযাগুররা
যক্ষণারফক্ষরণয দারয়রত্ব রনরয়ারজত থাকরফ এফং প্ররতরদন রনরদ থষ্ট কাজ যরল
ইসুযকৃত কযারভযামূ রফটিরব যকরে যপযৎ আরফ। অথচ যদো মায় , ইসুযকৃত
কযারভযাগুররায জন্য যকান Assign Engineer যনই এফং রনধ থারযত কাজ
যরল যকরে যপযৎ আায রফলয়টি রনরিত কযা য় না।
৮. রনরভথত বফরনয রপরনরং কাজ ও যং ম্পন্ন না কযা : রযদথরনয ভয়
যদো মায়, বফরনয রফরবন্ন স্থারন রপরনরং কাজ অম্পন্ন যরয়রছ:
* বফরনয যবতরয রফরবন্ন স্থারন রপরনরং যং কযা য়রন;
* রফরবন্ন জায়গায় যদয়ারর য প্লাোয রপরনরং কযা য়রন , পরর যদয়ার
অভান যরয়রছ;
* ১০ভ তরায় দযজায যচৌকাঠ চাযরদরক ঠিকবারফ প্লাোয কযা য়রন;
* ৭ভ তরায় ৭০৯ নং কক্ষ করয়কটি দযজায থাই যেভ খুরর যগরছ;
* ৪থ থ যথরক ১১ তরা ম থন্ত ররপরটয াভরনয যস্পরয যভরঝরত ব্যফহৃত
ভারফ থর াথয যবরঙ্গ যগরছ ও রফফণ থ রয় যগরছ;

৭. প্রকরল্পয আওতায় ক্রয়কৃত সুক্ষ্ম ও মূল্যফান
এফ কযারভযাগুররায Sustainable life
time রনরিতকরল্প কযারভযাগুররা ইসুয কযায
যক্ষরত্র ফাংরারদ যটরররবন , চট্টগ্রাভ যকরেয
কর্তথক্ষরক আযও মত্ন ফান রত রফ। রনয়ভ
অনুমায়ী মূল্যফান মন্ত্রারত ফাররয ব্যফায
কযরত রর একজন উ-কাযী প্ররকৌরী যক
Assign কযরত রফ এফং কযারভযাগুররা
যটরররবন যকরে যপযৎ আায রফলয়টি রনরিত
রত রফ;

৮. প্রকেটি জুন, ২০১৫ প্রত ভাপ্ত প্রদখারনা
রয়রছ এফং তায প্রপ্রর্েরত র্র্অয প্রণয়ন
করয জভা প্রদয়া রয়রছ। র্কন্তু এর্প্রর ২০১৬
ভার বফরনয যংরয়য র্পর্নর্ং কাজ ম্পন্ন,
প্রদয়াররয র্ফর্বন্ন স্থারন প্লািারয র্পর্নর্ং না
কযা, র্কছু র্কছু দযজায প্রচৌকারঠয চার্যর্দরক
প্লািায না কযা, বাঙ্গা ভারফ থর াথয
প্রর্তস্থারনয কাজ ম্পন্ন না ওয়ায র্ফলয়গুররা
র্যকেনা ও অর্থ থক শংখরা র্যন্থী। কাজ
ভাপ্ত থাকা ফস্থায় র্কবারফ ব্যয় প্রদখারনা
ররা এ র্ফলয়টি ভন্ত্রণারয় নুন্ধানকযতঃ
অআনানুগ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ এফং
তা অআএভআর্ড’প্রক ফর্ত কযরফ;

ঈংায:
গত ২০১৪-১৫ থ থফছরযয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীরত গৃীত প্রভাট প্রকে ংখ্যায (১৪৫৭টি প্রকে) তকযা প্রায় ১৬.২৭ বাগ
র্জথত রয়রছ ভাপ্ত প্রকরেয ভােরভ। তএফ, একর ভাপ্ত প্রকরেয মথামথ ফাস্তফায়ন এফং ঈরেশ্য জথরনয ঈয ভগ্র
ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচী তথা যকায কর্তথক গৃীত কর ঈন্নয়ন কভথকারন্ডয াপল্য রনকাংর র্নবথয কযরছ। এছাড়াও ভাপ্ত
প্রকরেয মূল্যায়ন প্রর্তরফদরনয র্যরপ্রর্েরত বর্ফষ্যরত গৃীতব্য ভভারনয এফং ভম থারয়য প্রকে প্রণয়নকারীন ভরয়
গুরুত্বপূণ থ তে যফযা কযরত াযরফ। রফ থার্য, ভাপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রর্তরফদন এআ াযংরেটি এর্ডর্ প্রক্টয নুমায়ী
ওয়ায় ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয একটি াভর্ষ্টক র্চে াওয়া মারফ।

