i

২০১৬-১৭ থ থফছরযয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীভু্ক্ত ভাপ্ত প্রকরেয
ভল্যায়ন প্রর্তরফদরনয র্নফ থাী ায-ংরে
সূচনা:
যকায কর্তথক গৃীত ঞ্চফার্ল থক র্যকেনা  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  াভার্জক ঈন্নয়রনয ধাযা । র্যকেনা ভন্ত্রণাররয়য ধীন ফাস্তফায়ন র্যফীেণ  ভল্যায়ন র্ফবাগ (অআএভআর্ড)
যকায কর্তথক গৃীত এ কর ঈন্নয়ন প্রকরেয ফাস্তফায়ন র্যফীেণ  ভল্যায়ন করয থারক । এ কর কাম থক্ররভয ভরে প্ররতেক
থ থ ফছরয ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন প্রর্তরফদন প্রণয়ন ন্যতভ। যকায কর্তথক গৃীত ঈন্নয়ন প্রকেভ তারদয ইর্িত রেে 
ঈরেশ্য জথরন কতটুকু পর রয়রছ তায একটি ধায ণা ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন প্রর্তরফদন প্রথরক ায়া মায় । এছাড়া ভাপ্ত
প্রকরেয ভল্যায়রনয ভয় ফাস্তফায়নকারীন ভরয়য ভস্যাভরয ম থাররাচনা বর্ফষ্যত প্রকে প্রণয়ন এফং গ্ররণ ায়তা করয
থারক। ফাস্তফায়ন র্যফীেণ  ভল্যায়ন র্ফবাগ (অআএভআর্ড) র্নয়র্ভতবারফআ প্রর্তটি থ থফছরযয ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন
প্রর্তরফদন প্রণয়ন করয থারক । এযআ ধাযাফার্কতায় ২০১৬-১৭ থ থ ফছরযয ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন প্রর্তরফদনটি প্রণয়ন কযা
রয়রছ।
ভাপ্ত প্রকে ভল্যায়রনয ঈরেশ্য:


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



প্রকেভরয নুকূরর এর্ডর্ ফযাে এফং প্রাক্কর্রত ব্যয়-এয একটি তুরনাভরক অররাচনা তুরর ধযা;



প্রকেভরয া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 ভস্যাভ র্চর্িত কযা মারত করয
বর্ফষ্যরত নুরূ প্রকে গ্রণকারীন ভরয় এ ভস্যা দূয কযা মায়; এফং



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

ভাপ্ত প্রকে ভল্যায়ন দ্ধর্ত:
ভাপ্ত প্রকে ভল্যায়ন প্রর্তরফদন অআএভআর্ড-এয একটি ন্যতভ র্নয়র্ভত প্রকানা
। ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন প্রর্তরফদন
প্রণয়রনয ভরয় প্রম কর যুরগারমাগী ভল্যায়ন দ্ধর্ত নুযণ কযা রয় থারক তা র্নম্নরূ:
 ফাস্তফ গ্রগর্ত  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 র্আর্, 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 অতাভক্ত র্নধ থার্যত ভাপ্ত প্রকরেয ফাস্তফায়ন:
প্রর্ত থ থফছরয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয অতায় র্ফর্বন্ন প্রভয়ারদ র্ফর্নরয়াগ, কার্যগযী ায়তা প্রকে ভ গ্রণ কযা রয়
থারক। এয ভরে র্ধকাংআ চরর্ত প্রকে এফং প্রফ র্কছু প্রকে নতুন প্রকে র্ারফ ন্তথভক্ত কযা য় । এছাড়া 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 ১৩-১৪ রত ২০১৭-১৮
থ থফছয ম থন্ত র্নধ থার্যত প্রকরেয ভার্প্তয ারযয
একটি র্চে তুরর ধযা রয়রছ । র্নধ থার্যত প্রকরেয
ভার্প্তয ায ২০ ১৩-১৪ এয তুরনায় ২০১ ৪-১৫
থ থফছরয বৃর্দ্ধ প্ররয়রছ। ২০১ ৫-১৬ থ থফছ য তা
র্নম্নভৄখী রয় ২০১ ৬-১৭ অথ থ ফছরয তা র্কর্ঞ্চৎ
ঈধ্বভৄখী রয়রছ। গত াঁচ থ থফছরযয র্নধ থার্যত
প্রকরেয ভার্প্তয ায প্রায় ৮৯.৫৪ তাং।

র্চে ১: ভার্প্তয জন্য র্নধ থার্যত প্রকরেয ফাস্তফায়রনয ায
২০১৬-১৭ থ থফছরযয ভাপ্ত প্রঘার্লত প্রকেভ:
২০১৬-১৭ থ থফছরযয ংরার্ধত ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচী প্রত ৫৭টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগয অতায় প্রভাট ১৭১০টি ঈন্নয়ন প্রকে
গ্রণ কযা রয়র্ছর । প্রেনীর্ফন্যা নুমায়ী এগুররায ভরে ১৩৭২টি র্ফর্নরয়াগ প্রকে, ১৫৭টি কার্যগযী ায়তা প্রকে এফং ৬টি
জাানী ঋণ ভকুপ ায়তা তর্ফর প্রকে, র্নজস্ব থ থায়রন ফাস্তফার্য়ত প্রকে ১৬৬টি  ৯টি ঈন্নয়ন ায়তা খাত। এর্ডর্ভক্ত
১৭১০টি প্রকরেয ভরে ২০১৬-১৭ থ থফছরয ৪৩টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগয অতায় প্রভাট ৩২১টি প্রকে ভাপ্ত রয়রছ।

iii
ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয খাতর্বর্িক ভাপ্ত প্রকরেয গ্রগর্ত:
যকারযয ঈন্নয়ন র্যকেনা এফং রেেভ ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীয ন্তথভক্ত
১৭টি খারতয অতায় 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 কভথসূচী প্রত ন্তথভক্ত ১৭টি খারতয অতায় ৪৩টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ-এয ধীরন ৩২১টি
প্রকে/কভথসূচী ভাপ্ত য়। ২০১৬-১৭ থ থফছরযয ভাপ্ত প্রকেভ ঈক্ত থ থফছরযয প্রভাট এর্ডর্ প্রকরেয প্রায় ১৮.৭৭%।

র্চে ২: ভার্প্তয জন্য র্নধ থার্যত প্রকরেয ফাস্তফায়রনয ায (এর্ডর্ প্রক্টয নুমায়ী)
প্রকে ফাস্তফায়রন ভস্যা  সুারযভ
ভস্যা
কৃর্ল (পর, খায, ফন, ভৎস্য, প্রার্ণম্পদ. প্রচ) প্রক্টয:
1. প্রকল্প অনুরভাদরনয য যই প্রকরল্পয কাম থক্রভ চালু কযা  না। পরর
প্রকরল্পয ংরাধন প্রাক্কররত ব্য ও মভাদকার অরধক বৃরি া।
পরশ্রুরতরত জনগণ প্রকরল্পয কারিত পরাপর অজথন কযরত ারয না।
2. প্রকরল্পয বফন রনভথাণ স্থান না রনধ থাযণ না করয /ভূরভ অরধগ্রণ ম্পন্ন না
করয প্রকল্প অনুরভাদন কযা । এয পরর স্থান মরত /ভূরভ অরধগ্ররণ
অরনক রফরম্ব । এরত রনভথাণ ব্য বৃরি প্র কল্প ফায ফায ংরাধন
কযরত ।
3. প্রকে ফায ফায ংরাধন ও ব্যয় বৃর্দ্ধ ব্যর্তরযরক প্রভয়াদ বৃর্দ্ধয পরর
ভয়  ব্যয় ঈবয়আ বৃর্দ্ধ ায় মা কাম্য নয়।
4. অআএভআর্ড’য ২৯/০৩/২০০৬ তার্যরখয অআএভআর্ড/
ভন্বয়৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং র্যরেয ১৩ নং নুরেদ নুমায়ী প্রকান
ঈন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত য়ায য ৩ (র্তন) ভারয ভরে র্র্অয প্রপ্রযরণয
র্নরদ থনা থাকরর অরধকাং মযমে উক্ত ভরয ভরে ররআয মপ্রযণ
কযা  না। প্রকরল্পয ররআরযয কর তথ্য ঠিকবারফ পূযণ না কযা।
5. “যকাযী খারত ঈন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন,
প্ররক্রাকযণ, অনুরভাদন ও
ংরাধন িরত ” ররযানারভ জারযকৃত রযরেয পযরভট অনুমাী
উন্নন প্রকরেয র্িয়ার্যং কর্ভটি (র্এর্)  প্রকে ফাস্তফায়ন কর্ভটি

সুার্য
1. মথাভর প্রকরল্পয কাম থক্রভ ম্পন্ন
কযায ররযে প্রকল্প অনুরভাদরনয য যই
প্রকরল্পয কাম থক্রভ চালু কযরত রফ।
2. বরফষ্যরত প্রকল্প গ্ররণয পূরফ থ ভূরভ
অরধগ্রণ রনরিত কযরত রফ।
3. বর্ফষ্যরত প্রকে প্রণয়নকারর এভনবারফ
প্রকে র্ডজাআন কযা ঈর্চৎ রফ
মারত
প্রভয়াদ  ব্যয় বৃর্দ্ধয র্ফলয়টি র্যায কযা
ম্ভফ য়।
4. রযত্র অনুমায়ী বরফষ্যতে
ফাস্তফারয়ে
প্রওল্প ভারিয ৩ (রেন) ভাতয ভতে
রনর্ভুর  ত্রুটিমুক্ত
ররআয
আইএভইরডতে প্রপ্রযতেয রফলয়টি ভন্ত্রোরয়
রনরিে ওযপ্রফ।
5. উন্নন প্রকরল্পয রযে অনুমাী
রডরররত প্রকল্প রিারযং করভটি
(রএর) ও প্রকল্প ফাস্তফান করভটি

iv
ভস্যা
(র্অআর্) মথামথবারফ গঠন কযা য় না এফং র্নয়র্ভত বা নুর্ষ্ঠত
য় না, মা র্যকেনা শংখরা র্যন্থী।
6. অরধকাং প্রকরল্পয প্রকল্প রযচারক অরতরযক্ত দারত্ব ারন অথফা
একারধক প্রকল্প রযচাররকয দারত্ব ারন করযন। এরত প্রকল্প কাম থক্রভ
ফাস্তফারন ব্যাত । উন্নন প্রকরল্পয ফ থরল রযরেয (অরটাফয
২০১৬ জারযকৃত) ১৬.৩৭ অনুরেদ এফং ংরমাজনী-ঢ় এয ৪.৩ ও ৪.৮
তথ অনুমাী প্রকল্প রযচারক মূর রদ ফার মথরক অরতরযক্ত দারত্ব
ারন এফং একারধক প্রকরল্পয ররড’য দারত্ব ারন রযকল্পনা শংখরা
রযন্থী।
7. অরধকাং প্রকরল্পয মযরে প্রকরল্পয মভাদকারর প্রকল্প রযচারক ফায ফায
রযফতথন কযা । ফাস্তফানকাযী ংস্থা মথরক জানা মা, রদান্নরত,
ফদরীজরনত ও অফযজরনত কাযরণ প্রকল্প রযচারক রযফতথন কযা ।
প্রকল্প রযচারক রযফতথরনয পরর প্রকরল্পয কাম থক্রভ সুষ্ঠুবারফ ও
মথাভর ফাস্তফারত  না। এছাড়া প্রকল্প কাম থক্রভ ধীযগরত ও ব্যাত
ওায মযরে দা-দারত্ব রনরূণ কযা ম্ভফ  না।
8. অরধকাং প্রকরল্পয Exit Plan-এয রফলর ঠিক রনরদ থনা াওা মা
না।

9. প্রকরল্পয আওতা ংগৃীত ভারাভাররয ইনরবন্টরয মথামথবারফ
ংযক্লণ কযরত মদখা মা না। পরর ভারাভাররয ঠিক রাফও াওা
মা না। তাছাড়া ংগৃীত ভারাভাররয গার প্রকরল্পয নাভ ভারকথং কযা
থারক না।
10. উন্নন প্রকল্প মথরক ভৎস্যচাল ও গফারদ শু ারন , জাত উন্নন রফলর
খাভাযী/কৃলকরদয প্ররযণ প্রদান , উকযণারদ রফতযণ, প্রদথনী কযা ।
রকন্তু অরধকাং মযরে এফ সুপররবাগীরদয ঠিক তথ্য ংযযণ কযা
 না। পরর প্রকল্প ভারিয য এফ সুপররবাগীরদয মথামথ তথ্য
াওা মা না।
11. প্রারণরযাগ প্ররতরযাধ ও রনন্ত্রণ প্রকরল্পয মকাারযন্টাইন মষ্টনগুররা রন ভথাণ
রডজাইন ত্রুটি, রনভথাণ কারজ ত্রুটি, মন্ত্রারত ও আফাফে অফরররতবারফ
রড় যররছ। অরধকাং মকাারযন্টাইন মষ্টন চালু কযা রন।
12. রফরবন্ন স্থানা মথাভর রনভথাণ কযা ররও প্ররাজনী জনফররয অবারফ
ভভরতা চালু কযা  না এফং জনফররয অবারফ যযণারফযণ কযা
ম্ভফ  না। অযরদরক স্থানা চালু কযরত না াযা ংগ্রকৃত
ভারাভার ফাক্সফন্দী করয দীঘ থরদন মপরর যাখা ।
ল্লী ঈন্নয়ন  ল্লী প্রর্তষ্ঠান প্রক্টয:
1. প্রকরেয সুর্নর্দ থষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকরেয সুপরভ
প্রটকআ য়র্ন।

সুার্য
(রআইর) গঠন কযা এফং রনরভত এ
দুটি বায আরাজন কযরত রফ।
6. “যকাযী খারত ঈন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন,
প্ররক্রাকযণ, অনুরভাদন ও ংরাধন
িরত” ফ থরল রযে (অরটাফয ২০১৬
জারযকৃত) অনুমাী প্রকল্প রযচারক
রনরাগ ও দারত্ব প্রদান কযা ভীচীন
রফ।
7. প্রকরল্পয কাম থক্রভ রনধ থারযত মভাদকার ও
প্রাক্কররত ব্যরয ভরে ম্পরন্নয ররযে
বরফষ্যরত ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক
রযফতথন রযায কযরত রফ।

8. প্রকরল্পয Exit Plan-এয রফলর ঠিক
রনরদ থনা
থাকা
প্ররাজন।
রডরর/টিএরর প্রণরনয মযরে ংরিষ্ট
প্রকরল্পয Exit Plan সুরনরদ থষ্টবারফ উরেখ
কযরত রফ।
9. ংগৃীত ভারাভাররয ইনরবন্টরয ংযযণ
কযরত রফ। ভারাভাররয গার প্রকরল্পয
নাভ ংরযর অরভাচনী কারর রদর
ভারকথং কযরত রফ।
10. প্রকে ভার্প্তয য প্রকরেয ফাস্তফায়ন
র্ফলরয় তোর্দ প্রার্প্তয সুর্ফধারথ থ বর্ফষ্যরত
প্রকরেয সুর্ফধারবাগীরদয তে ম্বর্রত
তার্রকা  প্রকরেয যফযাকৃত
ঈকযরণয অরাদা ডাটারফআজ ততর্য
কযরত রফ।
11. মকাারযন্টাইন মষ্টনগুররা রনভথাণ ত্রুটিয
রফলর দা -দারত্ব রনরূণ করয
প্ররাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা এফং
মষ্টনগুররা দ্রুত চালূ কযা।
12. প্রকল্প কাম থক্রভ ভাি ক যায পূরফ থ জনফর
রনরাগ প্ররক্রা ম্পরন্নয প্ররাজনী
উরযাগ গ্রণ কযরত রফ।

১. বর্ফষ্যরত এধযরনয প্রকে ফাস্তফায়রনয
পূরফ থ সুর্নর্দ থষ্ট Exit plan প্রণয়ন কযরত
রফ
2. টুয়াখারী প্রজরায় Oxfam “আকনর্ভক এভায়াযরভন্ট ফ র্দ ২. যকাযী প্রকে ভাঠ ম থারয় র্বন্ন নারভ
পুরযি আন ফাংরারদ
(আআর্) (২য় ংরার্ধত )” প্রকরেয ফাস্তফায়ন কীবারফ ররা প্র র্ফলরয় সুর্নর্দ থষ্ট
ফাস্তফায়রনয ারথ যার্য ম্পৃক্ত র্ছরনা , তরফ এনর্জ’টি স্থানীয় ব্যাখ্যা অআএভআ র্ফবারগ প্রপ্রযণ কযরত রফ।
ন্য অরযকটি এনর্জ “রয়ব পাঈরেন ” প্রক ভাঠ ম থারয়
প্রকেটি ফাস্তফায়রনয দার্য়ত্ব প্রদয় এফং
“রয়ব পাঈরেন ”

v
ভস্যা
সুার্য
REECALL (Resilience Economic Empowerment
Climate Change Lesson and Learning) নারভ ফাস্তফায়ন
করয।
3. অয়ফধ থনভরক প্রর্েরণয প্রভয়াদ কভ য়ায় প্রর্েণাথীরদয
৩. বর্ফষ্যরত এ ধযরণয প্রকে প্রণয়রনয প্রেরে
র্ধকাং প্রর্েরণয র্ফলয়ফস্তু অয়ত্ব কযরত ারযনর্ন, পরর
প্রর্েরণয র্ফলয়ফস্তু  প্রভয়াদ সুপররবাগীরদয
অয়ফধ থকভরক কভথকাে র্যচারনা কযরত ভথ থ নর্ন।
চার্দা র্ফরিলণপূফ থক ফাস্তফম্মতবারফ প্রণয়ন
কযরত রফ;
৪. বর্ফষ্যরত প্রকরেয র্র্অয প্রণয়রন তকথতা
4. Initiative for Development, Empowerment,
ফরম্বন কযরত রফ এফং ত্রুটিপূণ থ র্র্অয
Awareness and Livelihood (IDEAL)Project,
Kurigram (1st Revised) প্রকরেয র্র্অয এ ংগর্বর্িক প্রদান প্রথরক র্ফযত থাকরত রফ।
গ্রগর্ত ংর ২২৫টি কর্ভঈর্নটি রাআরের্য প্রর্তষ্ঠায ঈরল্লখ যরয়রছ,
র্কন্তু প্রকরেয ঈরেশ্য জথন ংর ১২১ টি কর্ভঈর্নটি রাআরের্য
প্রর্তষ্ঠায ঈরল্লখ যরয়রছ।
5. প্রকরেয অতায় গঠিত য়াড থ ংদগুররায র্নফন্ধন  দস্যরদয
৫. ঈক্ত য়াড থ ংদভরক র্নফর্ন্ধত করয
কাম থক্ররভয ভর্নটর্যং না থাকায় প্রকরেয সুপরগুররা প্রটকআ রে
ভফায়র্বর্িক কৃর্ল কাম থক্রভ  ক্ষুদ্র ব্যফা
না। প্রকরেয অতায় র্নযুক্ত জনফর (ভাঠকভী, প্রর্েক) ফতথভারন র্যচারনায ঈরযাগ গ্রণ কযা প্রমরত ারয এফং
প্রকে প্রল য়া প্রফকায যরয়রছন।
এরেরে প্রকেটিয অতায় র্নযুক্ত (ফতথভারন
প্রফকায) জনফররক ব্যফায কযা প্রমরত ারয।
৬. এ র্ফলরয় র্ডাট থরভন্টার তদন্তপূফ থক গৃীত
6. Initiative for Development, Empowerment,
ব্যফস্থা ম্পরকথ অআএভআর্ড’প্রক ফর্ত কযরত
Awareness and Livelihood (IDEAL)Project,
রফ।
Kurigram (1st Revised) প্রকরেয র্ডর্র্  র্র্অয এ
ফর্ণ থত তে নুমায়ী ৫০০টি স্যার্নটার্য ল্যার্িন (প্রর্তটি ২০০০ টাকা
করয) যফযা কযা রয়রছ, র্কন্তু ফাস্তরফ তা র্যরর্েত য়র্ন।
র্ধকন্তু র্যদথনকারর প্রমকর স্যার্নটার্য ল্যার্িন ায়া প্রগরছ
প্রগুররা র্নম্নভানম্পন্ন র্ারফ প্রতীয়ভান রয়রছ।
ার্ন ম্পদ প্রক্টয:
1. ম্ভাব্যতা ভীোয র্নর্যরখ প্রকে গ্ররণয
1. র্ধকাং প্রেরে ম্ভাব্যতা ভীো (Feasibility study) ব্যতীত
র্জর্ফ প্রকে গ্রণ কযা;
র্ফলয়টি র্নর্িত কযরত রফ;
2. DPP/TPP-প্রত ঈর্ল্লর্খত কভথর্যকেনা এফং ক্রয় র্যকেনা নুমায়ী প্রকে
ফাস্তফায়ন না কযা;
3. ফাস্তফায়ন প্রভয়াদ বৃর্দ্ধ, ঘন ঘন প্রকে র্যচারক ফদরী কযা;

4. পূণ থকারীন প্রকে র্যচারক র্নরয়াগ না প্রদয়া;

5. প্রকে ফাস্তফায়রনয জন্য ার্ফ থক প্রকান কভথর্যকেনা না থাকা;
6. ভাঠ ম থারয় প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়রন প্রকে ফাস্তফায়নকাযী

2. DPP/TPP-প্রত ঈর্ল্লর্খত কভথর্যকেনা এফং
ক্রয় র্যকেনা নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়রনয জন্য
প্ররয়াজনীয় দরে গ্রণ কযা;
3. 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 ফদরী
কযরত রফ;
4. ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তথক প্রদত্ত অনুান
মভাতারফক প্ররতটি প্রকরল্পয জন্য একজন
পূণ থকারীন প্রকল্প রযচারক রনরাগ কযায
রফলর প্ররাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
5. র্ডর্র্ নুমায়ী র্নধ থার্যত ভরয়য ভরে
প্রকে ফাস্তফায়রনয জন্য একটি ভয়াফদ্ধ
কভথর্যকেনা যাখরত রফ;
6. প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়রন ংর্িষ্ট ন্যান্য
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ংস্থাভরয ভরে ভন্বয়ীনতা;
7. প্রকান প্রকান প্রকরল্পয আওতা স্থারত রর ব্লরকয রকছু রকছু স্থারন পাঁকা 7.
থাকা, ব্লক রয মায়া, ব্যফহৃত ব্লক ছর্ড়রয় র্ছটিরয় রড় থাকরত প্রদখা
মায়।

8. ভূর্ভ র্ধগ্ররণ ভয়ভত ঈরযাগ গ্ররণয বাফ এফং ভয়রেণ কযা ;

8.

9. প্রকরেয অতায় ফাস্তফার্য়ত কাম থক্রভ প্রকে প্ররল র্যচারনা কযায জন্য
যাজস্ব ফারজরটয প্রতুরতা;

9.

10. ভাপ্ত প্রকরেয Internal ও External অরডট দ্রুত ম্পাদন না
কযা;

10.

11. প্রকে ফাস্তফায়নকারর র্িয়ার্যং কর্ভটি  র্অআর্ কর্ভটিয বা
মথাভরয় নুর্ষ্ঠত না য়া;

11.

12. অআএভআর্ড’য র্ফযভান র্যে নুমায়ী ঈন্নয়ন প্রকে ভার্প্তয ারড়
র্তন ভারয ভরে প্রকে ভার্প্ত প্রর্তরফদন (র্র্অয) অআএভআর্ড-প্রত
প্রপ্রযণ না কযা;

12.

সুার্য
ংস্থায ারথ প্রমাগারমাগ  ভন্বয় যো
কযরত রফ;
প্রকরল্পয আওতা স্থারত রর ব্লরকয
কর পাঁকা স্থান কংরক্রট রদর ফন্ধ কযা
প্ররাজন তা না রর নদীয ারনরত রর
ব্লক যরতগ্র স্ত রফ এফং মম উরেরে রর
ব্লক স্থান কযা ররছ তা পু মযাপুরয ব্যথ থ
রফ। এছাড়া রয মায়া ব্লক র্ডর্র্
নুরভার্দত কাঠারভা নুমায়ী স্থান কযরত
রফ এফং ব্যফহৃত ব্লকভ স্তু অকারয
জভা যাখরত রফ প্রমন অদকারীন ভরয়
তা জরুর্য র্বর্িরত ব্যফায কযা মায়;
মথাভরয় ভূর্ভ র্ধগ্ররণ য প্ররয়াজনীয়
ঈরযাগ গ্রণ কযা এফং তা র্নর্িত কযা;
প্রকরেয অতায় ফাস্তফার্য়ত কাম থক্রভ
প্রকে প্ররল র্যচারনা কযায জন্য যাজস্ব
ফারজরট ংস্থান যাখরত রফ;
ফছযর্বর্িক এক্সটান থার র্ডট করয তা
প্রকে প্রভয়ারদআ র্নষ্পর্ি কযায ঈরযাগ
গ্রণ কযা;
প্রকরেয নুরভার্দত র্ডর্র্’য ংস্থান
নুমায়ী র্িয়ার্যং কর্ভটি  র্অআর্
কর্ভটিয বা অরয়াজন কযরত রফ;
ঈন্নয়ন প্রকে ভার্প্তয ারড় র্তন ভারয
ভরে প্রকে ভার্প্ত প্রর্তরফদন (র্র্অয)
অআএভআর্ড-প্রত প্রপ্রযণ কযরত রফ।

র্ে প্রক্টয:
1. প্রকে গ্ররণয পূরফ থ প্রকান র্পর্জর্ফর্রটি িার্ড ম্পন্ন কযা য়না পরর ১. বর্ফষ্যরত প্রকে প্রণয়নকারর এভনবারফ
প্রকে ফায ফায ংরাধন  ব্যয় বৃর্দ্ধ ব্যর্তরযরক প্রভয়াদ বৃর্দ্ধয পরর প্রকে র্ডজাআন কযা ঈর্চত মারত প্রকে
ব্যয়  প্রভয়াদ ঈবয়আ বৃর্দ্ধ ায় মা কার্িত নয়।
ংরাধরনয র্ফলয়টি র্যায কযা ম্ভফ য়।
2. প্রকে প্রভয়াদকারর ঘন ঘন প্রকে র্যচাররকয ফদর্রয কাযরণ প্রকে ২. বর্ফষ্যরত প্রকে প্রভয়াদকাররয জন্য প্রকে
ফাস্তফায়ন র্ফর্িত য়।
র্যচারক র্নরয়ারগয প্রেরে নীর্তভারা নুমায়ী
নুযণীয় র্ফলয়গুর্র র্ফরফচনায় র্নরত রফ।
3. র্র্অয নুমায়ী ম্পার্দত র্ডরট ঈত্থার্ত অর্িগুর্র র্নষ্পর্ি ৩. ম্পার্দত র্ডরট ঈত্থার্ত অর্িগুর্র
কযা য়র্ন।
র্নষ্পর্িয র্ফলরয় প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরত
রফ।
র্ফদ্যেৎ প্রক্টয:
1. প্রকরেয ব্যয় বৃর্দ্ধ  ফাস্তফায়রন তোর্ধক র্ফরম্ব

1. প্রকে প্রণয়রনয প্রেরে ফাস্তফম্মতবারফ
ব্যয়  ভয় র্নধ থাযণ এফং ফাস্তফায়ন
ম থারয় তা নুযণ কযা প্ররয়াজন।
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2. কারজয গুণগতভান ংক্রান্ত।

3. াায্যপুষ্ট প্রকে ংক্রান্ত।

4. প্রকরেয মানফান ংক্রান্ত।

5. প্রকে র্যচারক ংক্রান্ত।

6. ম্ভাব্যতা ভীো

সুার্য
২. কারজয গুণগতভান র্নর্িত কযরত বর্ফষ্যরত
র্র্অয মথামথবারফ নুযণপূফ থক দে
জনফর এফং প্ররয়াজনীয় মন্ত্রার্ত ভর্ন্বত
ঠিকাদায র্নরয়াগ কযা প্ররয়াজন।
প্রকরেয অতায় ম্পার্দত কাজ র্ফরল করয
র্নম্নভারনয পূতথ কারজয জন্য তদাযর্কয দার্য়রত্ব
র্নরয়ার্জত ংর্িষ্ট কভথকতথা/কভথচাযীয র্ফরুরদ্ধ
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।
৩. াায্যপুষ্ট প্রকরেয প্রেরে ঈন্নয়ন রমাগী
প্রদ/প্রর্তষ্ঠান প্রথরক দ্রুত ঠিক ভরয় থ থ
প্রার্তয র্ফলয়টি র্নর্িত কযায জন্য ংর্িষ্ট
ংস্থা  ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তথক প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।
৪. র্ফযভান যকার্য র্নয়ভ নুমায়ী প্রকরেয
অতায় ংগৃীত মানফান যকার্য র্যফন
পুরর জভা প্রদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক।
৫. প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন র্নর্িতকরে ঘন ঘন
প্রকে র্যচারক ফদর্র ফা র্যফতথন না করয
র্ফযভান র্নয়ভ নুমায়ী প্রকে র্যচারক
র্নয়ারগ রচষ্ট থাকায প্ররয়াজন অরছ।
র্ফর্বন্ন ংস্থায অতায় ফাস্তফায়নাধীন বর্ফষ্যরত
প্রকরেয জন্য যকাযী র্নরদ থনা নুমায়ী পূণ থকারীন
 প্রমাগ্য প্রকে র্যচারক র্নরয়ারগয র্ফলয়টি
ঈরযাগী র্ফবাগ রত র্নর্িত কযা প্ররয়াজন।
৬. মথামথবারফ ভাঠ ম থারয় ভীো না করয
র্যকর্েতবারফ প্রকে গ্ররণয কাযরণ কখরনা
প্রকে ফাস্তফায়ন র্নর্িত রয় রড়। তাআ
প্রকে গ্ররণয পূরফ থ ঈযুক্ত ব্যর্ক্ত ফা প্রর্তষ্ঠানরক
র্দরয় ফাস্তফম্মত ম্ভাব্যতা ভীো ম্পাদন
কযা প্ররয়াজন।

7. ঈৎাদনধভী  ঞ্চারনধভী প্রকরেয ফাস্তফায়রন ভন্বয়ীনতা

৭. র্ফর্বন্ন প্রকরেয অতায় র্নভথাণাধীন র্ফদ্যেৎ
প্রকরেয কারজয গর্তয ারথ ভন্বয় করয গ্রীড
ঈরকে  ঞ্চারন র্নভথাণ কাজ মথাভরয়
ভাপ্ত য়না র্ফধায় ভয়ভত ায়ায
আবোকুরয়ন সুর্ফধা সৃর্ষ্ট কযা মায়না।
ঈৎাদনধভী  ঞ্চারনধভী প্রকরেয ফাস্তফায়রন
ভন্বয় াধন কযা প্ররয়াজন।

8. ভূর্ভ র্ধগ্ররণ র্ফরম্ব

৮. র্ফদ্যেৎ র্ফতযণধভী প্রকরে ঈরকে র্নভথাণ
কারজ দীঘ থ ভয় ব্যয় য়। র্ফরলতঃ ভূর্ভ
র্ধগ্রণ কারজ র্ফরম্ব য় র্ফধায় প্রকরেয
কারজয গর্ত ব্যাত য়। তএফ প্রকে
নুরভাদরনয শুরু প্রথরকআ ভূর্ভ র্ধগ্রণ প্রর্ক্রয়া
শুরু কযা ফাঞ্চনীয়।

viii
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9. র্র্অয প্রপ্রযরণ র্ফরম্ব।

ততর, গ্যা  প্রাকৃর্তক ম্পদ প্রক্টয:
১. BAPEX এয কূ খনরন মরথষ্ট েভতা থাকা রে র্ফরদী
ংস্ারতক কূ খনরনয কাজ প্রদয়া য়।

২. াাার্ একআ জায়গায় র্ফর্বন্ন কূ খনরনয জন্য র্বন্ন র্বন্ন প্রকে গ্রণ
কযা য় মারত রথ থয চয় য়।

সুার্য
৯. প্রকে ভার্প্ত প্রঘালণায য যআ র্র্অয
প্রণয়ন করয অআএভআর্ডরত প্রপ্রযণ র্নর্িত কযা
অফশ্যক।
১. BAPEX এয কূ খনরন মরথষ্ট েভতা
এফং প্ররয়াজনীম র্যগ অনুলর্িক মন্ত্রার্ত
অরছ। তাআ বর্ফষ্যরত কূ খনরন যাষ্ট্রীয়
প্রর্তষ্ঠান BAPEXপ্রক ম্পৃক্ত কযরত রফ।
২. বর্ফষ্যরত ন্য প্রকান ঈন্নয়ন কূ খনন প্রকে
গ্ররণয প্রেরে একআ গ্যা প্রেরে করয়কটি কূ
একারথ খনন কযা মায় র্কনা প্র র্ফলরয় ংস্া
 ভন্ত্রণারয়রক অরগ প্রথরক দরে র্নরত রফ।
এরত রথ থয াএয় ম্ভফ রফ।

র্যফণ প্রক্টয:
1. মথামথ ভীো ছাড়া প্রকে গ্রণ  ব্যয় প্রাক্করন কযা।

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

2. প্রকে নুরভাদরনয য প্রটোয অফান প্রথরক শুরু করয কাম থারদ প্রদান 2. প্রকে নুরভাদরনয য যআ মথাম্ভফ দ্রুত
ম থন্ত র্ধক ভয় ব্যয় রয় থারক।
প্রকে র্যচারক র্নরয়াগপূফ থক ঠিকাদায
র্নরয়াগ/ক্রয় কাম থক্রভ ম্পন্ন কযরত রফ।
3. জর্ভ র্ধগ্রণ  গাছ াযণ আঈটির্রটি র্পটিং এয কাযরণ 3. জর্ভ র্ধগ্রণ, গাছ াযণ, আঈটির্রটি
র্ধকাং প্রেরে ভর প্রকে ফাস্তফায়রন দীঘ থ ভয় রারগ। থ থাৎ মথাভরয়
র্পটিং এয জন্য প্ররয়াজনীয় প্রেরে পৃথক
ভূর্ভ র্ধগ্রণ  আঈটির্রটি র্পটিং না কযরত াযায় র্ফর্নরয়াগ প্রকে
প্রকে গ্রণ কযা প্রমরত ারয। এরত র্ফর্নরয়াগ
র্নধ থার্যত প্রভয়াদ  ব্যরয় মথামথবারফ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভাফয য় না
প্রকেটিয প্রবৌত কাজ র্নধ থার্যত প্রভয়াদ 
য়।
ব্যরয় মথামথবারফ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ রফ।
র্ধকন্তু
ভূর্ভ র্ধগ্রণ প্রর্ক্রয়া
ত্বযার্ন্বতকযরণয ররেে ভন্ত্রণারয় কর্তথক ভূর্ভ
র্ধগ্ররণয প্রর্তটি ম থারয় মথামথ ভর্নটর্যং
এফং প্রজরা প্রারকয ারথ ভন্বয় র্নর্িত
কযরত রফ।
13. মথামথ র্পর্জর্ফরটি িোর্ড এফং
4. প্যারকজভরয ঘন ঘন প্রবর্যরয়ন।
প্রটকর্নকোর ারবথয র্বর্িরত প্রকরেয
র্ফর্বন্ন ি  র্যভাণ র্নধ থাযণ।
5. নুরভার্দত ভর র্ডর্র্’য তুরনায় র্ধক ভয়  ব্যরয় প্রকে 14. নুরভার্দত ভর র্ডর্র্’য কভথ র্যকেনা
ভাপ্ত কযা।
প্রকরেয ফাস্তফায়ন কাজ মথামথবারফ প্রল
কযায কাম থকযী দরে গ্রণ কযরত রফ।
6. ঘন ঘন প্রকে র্যচারক র্যফতথন  পূণ থকারীন প্রকে র্যচারক না 15. প্রর্তটি প্রকরেয র্ফযীরত একজন
থাকা।
পূণ থকারীন প্রকে র্যচারক র্নরয়াগ কযরত
রফ এফং প্রকে ভাপ্ত না য়া ম থন্ত
মথাম্ভফ প্রকে র্যচারকরক ফদরী কযা
মারফনা। প্ররয়াজরন প্রছাট প্রছাট প্রকরেয
প্রেরে র্তর্যক্ত প্রধান প্ররকৌরী/তোফধায়
প্ররকৌরীয র্যফরতথ র্নফ থাী প্ররকৌরী
দভম থাদায কভথকতথারক প্রকে র্যচারক
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র্ররফ র্নরয়াগ প্রদান কযা প্রমরত ারয।
7. PCR প্রপ্রযরণয পূরফ থ র্ধকাং ভরয় External Audit ম্পন্ন 16. প্রকরেয ভার্প্তয ারথ ারথআ External
না কযা
Audit কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্ররয়াজন।
প্রবৌত র্যকেনা, ার্ন যফযা  গৃায়ণ প্রক্টয:
১. Time over run: প্রকেটিয ভর নুরভার্দত র্ডর্র্’য তুরনায় এয ১. প্রকে প্রথরক ঠিক ভরয় সুপর প্রার্প্ত এফং
প্রকৃত ফাস্তফায়নকার র্ধক ভয় র্তফার্ত রয়রছ। ভর নুরভার্দত র্ফর্নরয়াগকৃত রথ থয দ্বব্যফায র্নর্িত কযায
ফাস্তফায়নকাররয প্রচরয় প্রকেটি ফাস্তফায়রন ০৬ ফছয ০৬ ভা ভয় প্রফী ররেে প্রকরেয র্ডজাআন/র্যকেনা এভনবারফ
(১৩০%) ব্যয় রয়রছ। প্রকে ফাস্তফায়রন দীঘ থসূর্েতায পরর ঈকাযরবাগীরদয প্রণয়ন কযরত রফ মারত প্রকরেয Time over
run  Cost over run না ঘটিরয় র্নধ থার্যত
প্রকরেয সুপর প্ররত র্ফরম্ব ঘরটরছ।
Cost over run: প্রকেটিয ভর নুরভার্দত র্ডর্র্’য তুরনায় ফাস্তফায়ন ব্যরয়  ভরয়য ভরে প্রকে ভাপ্ত কযা মায়;
ব্যয় ঈরল্লখরমাগ্য ারয বৃর্দ্ধ প্ররয়রছ। ভর নুরভার্দত প্রাক্কর্রত ব্যয়
২৮৪৬১.৩৮ রে টাকা থাকরর যফতীরত র্তন ফায ংরাধরনয ভােরভ
প্রকরেয ব্যয় র্নধ থার্যত য় ৩৯৭৬৭.৬১ রে টাকা। অফায প্রকে ফাস্তফায়রন
প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ৩৮০১৫.৫৬ রে টাকা থ থাৎ ভর নুরভার্দত ব্যয় রো
প্রকে ব্যয় ৯৫৫৪.১৮ রে টাকা বৃর্দ্ধ প্ররয়রছ (৩৩.৫৭%)। প্রকে প্রণয়নকারর
মথামথ র্যকেনা  ব্যয় প্রাক্কররন ঘাটর্ত র্ছর ভরভথ প্রতীয়ভান য়।
২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা নন্যা অফার্ক এরাকা ১ভ ম থারয়য কাজ প্রল
য়ায পূরফআ ২য় ম থারয়য প্রকে গ্রণ প্রর্ক্রয়া শুরু করয। ২য় ম থায় প্রকরে
ঈরয গত ১১/১২/২০১৬ তার্যখ র্যকেনা কর্ভরন র্আর্ বা নুর্ষ্ঠত য়।
র্আর্ বায র্দ্ধারন্তয অররারক গত ৩১/০১/২০১৭ তার্যরখ নুর্ষ্ঠত একরনক
তফঠরক “নন্যা অফার্ক এরাকায ঈন্নয়ন (২য় ম থায় )’’ ীল থক প্রকেটি
নুরভাদন প্রদয়া য়। ১ভ ম থারয়য কাজ প্ররল অআএভআর্ড’য ভল্যায়ন
ব্যর্তরযরক ২য় ম থারয় প্রকে গ্রণ কযা ভীচীন য়র্ন।
৩. র্যদথরন রেে কযা মায় প্রম, গ্রাভাঞ্চরর একট প্রপরযার্রভন্ট বফন
র্নভথারণয প্রেরে প্রযপুয প্রজরায নার্রতাফাড়ী ঈরজরায় যাভচেপুয কারাকুভা
গ্রাভরক র্নফ থাচন কযা যুর্ক্তযুক্ত রয়রছ। এরাকাটি গারড়া াারড়য াদরদর
প্রবাগাআ নদীয ারড় ফর্স্থত। এখারনয নদী প্রথরক রজ ংগ্র কযা মায়।
এখারন ফার্র  াথয জ রবে য়ায় এ এরাকায় প্রপরযার্রভন্ট প্রযুর্ক্তরত
গৃ র্নভথাণ রনক ােয়ী রয়রছ। ঈরল্লখ্য প্রম, ভাটি ফার্রযুক্ত এফং এখানকায
ভাটি র্দরয় আট প্রস্তুত কযা ম্ভফ নয় র্ফধায় অর-ার প্রকাথা আরটয বাটা
প্রনআ। বফন র্নভথরণয জন্য রনক দ্যয ংগ্র কযরত র্গরয় জনগনরক প্রফর্ ভরল্য
আট ংগ্র কযরত য়। তাআ এফ এরাকায় গৃ র্নভথারণয প্রেরে প্রপরযার্রভন্ট
প্রযুর্ক্ত ব্যফায প্রফর্ ঈরমাগী।

২. র্ফযভান র্যে প্রভাতারফক প্রকান ঈন্নয়ন
প্রকরেয র্দ্বতীয় ম থায় নুরভাদরনয পূরফ থ ১ভ
ম থারয়য ভার্প্ত ভল্যায়ন এয সুার্য গ্রণ
কযরত রফ। যফতীরত ংর্িষ্ট প্রার্নক
ভন্ত্রণারয়  র্যকেনা কর্ভন এ র্ফলয়টি
র্নর্িত কযরফ;

৩. গ্রাভীন গৃ র্নভথারণ প্রপরযার্রভন্ট প্রযুর্ক্ত
প্ররয়ারগয র্ফলরয় জনাধাযণরক অয ঈদ্বুদ্ধ
কযায জন্য গৃায়ন  গণপূতথ
ভন্ত্রণারয়/এআচর্ফঅযঅআ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্ররণ রচষ্ট থাকরত রফ। স্কুর বফরনয প্রদয়ার
গুররা ব্লক য়ায় তুরানাভরকবারফ ঈর্ল্লর্খত
বফরন গযভ কভ নুবফ য়। ব্যয় ােয়ী, কভ
েভাে  প্রটকআ ম্পন্ন এ প্রযুর্ক্তরত গৃ
র্নভথারণ কররআ অগ্র প্রকা করযন। এ
প্রযুর্ক্তরত বফন র্নভথারণ প্রকান সুর্ফধা প্রনআ,
ফযঞ্চ তুরনাভরকবারফ এ প্রযুর্ক্তরত র্নর্ভথত
বফরনয জন তুরনাভৄরকবারফ কভ য়ায়
ভূর্ভকম্পরন এফ বফরনয প্রতভন ের্ত য় না।
তাআ এ প্রযুর্ক্তরত বফন র্নভথারণয ভােরভ কৃর্ল
জর্ভয েয়ের্ত হ্রা কযায ররেে এ প্রযুর্ক্তরক
প্রটকআ কযায প্ররয়াজনীয় দরে ভন্ত্রণারয়
গ্রণ কযরফ;
৪. র্নয়র্ভত র্অআর্  র্িয়ার্যং কর্ভটিয বা অরয়াজন না কযা : প্রকে ৪. বর্ফষ্যরত প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন 
দর্ররর প্রকে ফাস্তফায়নকারর প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  ভর্নটর্যংরয়য স্বারথ থ ভর্নটর্যংরয়য স্বারথ থ র্ডর্র্’য ংস্থান নুমায়ী
ফাস্তফায়ন কর্ভটি )র্অআর্(বা  র্িয়ার্যং কর্ভটিয বা অরয়াজরনয
র্অআর্  র্ষ্টয়ার্যং কর্ভটিয বা অরয়াজরন
ংস্থান থাকরর র্নয়র্ভতবারফ ঈক্ত বাভ অরয়াজন কযা য়র্ন। পরর
গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারয়রক ঈরযাগী ভূর্ভকা
প্রকেটি ফাস্তফায়রন জফাফর্দর্তায বাফ র্ছর এফং প্রকেীয় ম থারয় প্রথরক
ারন কযরত রফ;
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৫. যেণারফেরণয বাফ: প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত প্রেনভ র্নয়র্ভত
র্যষ্কায কযা য় না। এয পরর প্রেনভ র্দরয় ার্ন র্নষ্কার্ত না রয় প্রেরন
ার্ন জরভ থাকরছ। এছাড়া প্রকরেয প্ল্োন নুারয প্রেনভ র্দরয় প্রফার্ত
রয় যাজাী র্টি করথারযরনয খারর
র্তত প্রে । র্কন্তু খার র্দরয়
র্নয়র্ভতবারফ ার্ন র্নষ্কার্ত না রর বর্ফষ্যরত
পুরযা প্রেরনজ র্রিভ
কাম থকয রত ারয।
র্ো  ধভথ প্রক্টয:

৫. প্রকরেয প্ল্োন নুারয প্রেনভ র্দরয়
প্রফার্ত রয় যাজাী র্টি করথারযরনয খারর
র্তত প্রে । র্কন্তু খার র্দরয় র্নয়র্ভতবারফ ার্ন
র্নষ্কার্ত না রর বর্ফষ্যরত
পুরযা প্রেরনজ
র্রিভ কাম থকয রত ারয।

মথামথ র্দক র্নরদ থনা ায়র্ন।

‘‘যাজাী র্ফর্শ্র্ফযাররয়য র্ধকতয ঈন্নয়ন (১ভ ম থায়)” (রক্টাফয ২০১০ -জুন ২০১৭)
১.১ প্রকরেয নুকূরর ফছয বর্িক প্ররয়াজনীয় ফযাে না

ায়া;

১.২ চুর্ক্ত প্রভাতারফক কভথর্যকেনায অররারক ঠিকাদায প্রর্তষ্ঠান কর্তথক
মথাভরয় কাজ ম্পন্ন না কযা।

১.১ প্রকরেয র্নধ থার্যত ঈরেশ্য জথন এফং
দীঘ থরভয়ারদ আর্তফাচক প্রবাফ র্নর্িত কযায
র্নর্ভি প্রকরেয অতায় যফযাকৃত
অফাফে, মন্ত্রার্ত এফং র্নর্ভথত
প্রবৌত
ফকাঠারভায মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযরণ
র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথে কর্তথক র্তীঘ্র ঈযুক্ত
ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
১.২ ঈন্নয়ন প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত
ফকাঠারভা র্নধ থার্যত র্নয়রভ র্ফর্শ্র্ফযাররয়য
যাজস্ব ফারজরটয অতায় স্থানান্তরযয দরে
গ্রণ কযা মারত করয
প্রকে ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রবৌত ফকাঠারভায প্রভযাভত 
যেণারফেণ র্নর্িত কযা ম্ভফ য়;
১.৩ ঈন্নয়ন প্রকে, ফাস্তফায়ন  ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় র্নয়ভানুমায়ী র্নধ থার্যত ভরয়য ভরে
র্ডট কাজ ম্পদান কযা;
১.৪ ঈন্নয়ন প্রকরেয র্র্অয প্রনয়রণয প্রেরে
ফাস্তফায়ন ম থারয় ঈদ্ভুত ভস্যা ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রকরেয প্রবাফ প্রমভন-ঈন্নয়রন নাযীয
ংগ্রণ, প্রকরেয প্রটকআ, দার্যদ্র র্ফরভাচরন
ভূর্ভকা, প্রিকরাল্ডাযরদয র্বভত ংক্রান্ত
তোর্দ ংখ্যাগত অকারয সুর্নর্দ থষ্টবারফ
র্ন্নরফ কযা;

১.৫ র্ফর্শ্র্ফযারয়গুররারত ফাস্তফার্য়ত ঈন্নয়ন
প্রকরেয ক্রয় কাম থক্রভ আ-র্জর্রত ম্পাদন
কযায র্ফলয়টি র্নর্িত কযা।
‘‘প্রনায়াখার্র র্ফজ্ঞান  প্রযুর্ক্ত র্ফর্শ্র্ফযাররয়য ঈন্নয়ন (ংরার্ধত)” (জানুয়ার্য ২০১৩- জুন ২০১৭)
২.১ প্রকরেয ফস্থান ঈকূরীয় ঞ্চরর য়ায কাযরণ বাযী বৃর্ষ্টাত 
প্রাকৃর্তক প্রর্তকূরতায কাযরণ ফছরয প্রফর্য বাগ ভয় ফাস্তফায়ন কাজ ফন্ধ
থাকা;

“প্রনায়খার্র র্ফজ্ঞান  প্রযুর্ক্ত র্ফর্শ্র্ফযাররয়য
ঈন্নয়ন” ীল থক প্রকেটি জুন, ২০১৭ তার্যরখ
ভাপ্ত রয়রছ । প্রকরেয অতায় প্রবৌত কারজয

xi
ভস্যা

সুার্য
কাম থারদ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তথক ফার্তর
২.২ চুর্ক্ত প্রভাতাফরক কভথর্যকেনায অররারক ঠিকাদায প্রর্তষ্ঠান কর্তথক
কযায প্রপ্রর্েরত ঠিকাদায প্রর্তষ্ঠান কর্তথক
মথাভরয় কাজ ম্পন্ন না কযা।
াআরকারট থ মায়ায় ভাভান্য াআরকাট থ
স্থর্গতারদ প্রদান করয এফং ফ থরল গত
১২/০৮/২০১৮ তার্যরখ স্থর্গতারদ ফার্তর করয
অগাভী ০৩ (র্তন) ভারয ভরে র্নভথাণ কাজ
ভাপ্ত কযায র্নরদ থনা প্রদান করযন । পরর,
প্রকরেয প্রবৌত কাজ এখন চরভান থাকায়
র্ডরম্বয, ২০১৮ এ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তথক
র্র্অয প্রপ্রযণ কযরফ ভরভথ জার্নরয়রছ”।
‘‘ভারানা বাানী র্ফজ্ঞান  প্রযুর্ক্ত র্ফর্শ্র্ফযাররয়য ঈন্নয়ন (১ভ ংরার্ধত)” (জুরাআ, ২০১৩-জুন, ২০১৭)
৩.১ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফে  মন্ত্রার্ত এফং র্নর্ভথত
ফকাঠারভায মথামথবাফ ব্যফায র্নর্িত কযা য়র্ন।
৩.২ প্রকরেয র্নধ থার্যত রেে জথরনয র্নর্ভি সৃষ্ট সুর্ফধার্দয পূণ থ ব্যফায
র্নর্িত কযা য়র্ন।
৩.৩ প্রকরে অতায় স্থার্ত মন্ত্রার্তয ঠিক র্যচারনায জন্য প্ররয়াজনীয়
েভতা ততযী কযা য়র্ন । র্ফর্শ্র্ফযাররয়য কোম্পার স্থার্ত ফকাঠারভা,
যফযাকৃত মন্ত্রার্ত  অফাফে ঠিকবারফ ংযেরণয ঈরযাগ গ্ররণয
বাফ।

৩.১ প্রকরেয র্নধ থার্যত ঈরেশ্য জথন এফং
দীঘ থরভয়ারদ আর্তফাচক প্রবাফ র্নর্িত কযায
র্নর্ভি প্রকরেয অতায় যফযাকৃত
অফাফে, মন্ত্রার্ত এফং র্নর্ভথত
প্রবৌত
ফকাঠারভায মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযরণ
র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথে কর্তথক র্তীঘ্র ঈযুক্ত
ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
৩.২ ঈন্নয়ন প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত
ফকাঠারভা র্নধ থার্যত র্নয়রভ র্ফর্শ্র্ফযাররয়য
যাজস্ব ফারজরটয অতায় স্থানান্তরযয দরে
গ্রণ কযা মারত করয
প্রকে ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রবৌত ফকাঠারভায প্রভযাভত 
যেণারফেণ র্নর্িত কযা ম্ভফ য়;
৩.৩ ঈন্নয়ন প্রকে, ফাস্তফায়ন  ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় র্নয়ভানুমায়ী র্নধ থার্যত ভরয়য ভরে
র্ডট কাজ ম্পদান কযা;
৩.৪ ঈন্নয়ন প্রকরেয র্র্অয প্রনয়রণয প্রেরে
ফাস্তফায়ন ম থারয় ঈদ্ভুত ভস্যা ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রকরেয প্রবাফ প্রমভন-ঈন্নয়রন নাযীয
ংগ্রণ, প্রকরেয প্রটকআ, দার্যদ্র র্ফরভাচরন
ভূর্ভকা, প্রিকরাল্ডাযরদয র্বভত ংক্রান্ত
তোর্দ ংখ্যাগত অকারয সুর্নর্দ থষ্টবারফ
র্ন্নরফ কযা;
৩.৫ র্ফর্শ্র্ফযারয়গুররারত ফাস্তফার্য়ত ঈন্নয়ন
প্রকরেয ক্রয় কাম থক্রভ আ-র্জর্রত ম্পাদন
কযায র্ফলয়টি র্নর্িত কযা।

চিগ্রাভ প্রবরটর্যনাযী এেে এর্নম্যার াআরন্প র্ফর্শ্র্ফযাররয়য ঈন্নয়ন” (জুরাআ, ২০১৪-র্ডরম্বয, ২০১৬)
৪.১ প্রকরেয নুকূরর ফছয র্বর্িক প্ররমাজনীয় ফযাে না ায়া;
৪.২ চুর্ক্ত প্রভাতারফক কভথর্যকেনায অররারক ঠিকাদায প্রর্তষ্ঠান কর্তথক
মথাভরয় কাজ ম্পন্ন না কযা।

৪.১ প্রবৌত কারজয গুণগত ভান ফজায় যাখা ,
ঈন্নয়ন প্রকে সুষ্ঠু ভর্নটর্যং তথা প্রকরেয
সুর্নর্দ থষ্ট প্রবাফ র্নরুরনয সুর্ফধারথ থ বর্ফষ্যরত
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সুার্য
র্ফর্েন্নবারফ প্রবৌত কারজয র্যকেনা র্যায
করয র্ফর্শ্র্ফযারয়/ংস্থা তথা ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
কর্তথক ঈন্নয়ন প্রকে গ্ররণ রচতনতা ফরম্বন
কযা;
৪.২ ঈন্নয়ন প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত
ফকাঠারভা র্নধ থার্যত র্নয়রভ র্ফর্শ্র্ফযাররয়য
যাজস্ব ফারজরটয অতায় স্থানান্তরযয দরে
গ্রণ কযা মারত করয
প্রকে ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রবৌত ফকাঠারভায প্রভযাভত 
যেণারফেণ র্নর্িত কযা ম্ভফ য় ; ৪.৩
ঈন্নয়ন প্রকে, ফাস্তফায়ন  ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় র্নয়ভানুমায়ী র্নধ থার্যত ভরয়য ভরে
র্ডট কাজ ম্পদান কযা;
৪.৪ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফে,
অর্প মন্ত্রার্ত  তফজ্ঞার্নক মন্ত্রার্তয িক
প্রযর্জস্ট্রায  র্ফর্বন্ন দপ্তরয ফন্টরনয প্রযর্জস্ট্রায
প্রভাতারফক ঠিক তার্রকা অআএভআর্ড’প্রত প্রপ্রযণ
কযা;
৪.৫ ঈন্নয়ন প্রকরেয র্র্অয প্রনয়রণয প্রেরে
ফাস্তফায়ন ম থারয় ঈদ্ভুত ভস্যা ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রকরেয প্রবাফ প্রমভন-ঈন্নয়রন নাযীয
ংগ্রণ, প্রকরেয প্রটকআ, দার্যদ্র র্ফরভাচরন
ভূর্ভকা, প্রিকরাল্ডাযরদয র্বভত ংক্রান্ত
তোর্দ ংখ্যাগত অকারয সুর্নর্দ থষ্টবারফ
র্ন্নরফ কযা;

৪.৬ াফর্রক র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথক যকারযয
ঈন্নয়ন ফারজরটয অতায় গৃীত ঈন্নয়ন প্রকে
ফাস্তফায়রন ঈন্নয়ন প্রকে নুরভাদন, প্রর্ক্রয়াকযণ
 ংরাধন র্যে, ঈন্নয়ন প্রকরেয থ থ
ব্যফায র্নরদ থর্কা, অর্থ থক েভতা থন
নীর্তভারা নুযরণয র্ফলয়টি র্ফর্শ্র্ফযারয়
ভঞ্জুযী কর্ভন তথা ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তথক
র্নর্িত কযা;
৪.৭ র্ফর্শ্র্ফযারয়গুররারত ফাস্তফার্য়ত ঈন্নয়ন
প্রকরেয ক্রয় কাম থক্রভ আ-র্জর্রত ম্পাদন
কযায র্ফলয়টি র্নর্িত কযা।
ঢাকা র্ফর্শ্র্ফযাররয়য প্রযারকয়া ররয ৭ ভাচ থ বফরনয ফর্ষ্টাং র্নভথাণ’’ (জানুয়ার্য, ২০১৫- জুন, ২০১৭)
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ভস্যা
৫.১ প্রকরেয অতায় ার্ফ থক র্যকেনা প্রভাতারফক কাম থক্রভ গ্রণ না কযা;

সুার্য
৫.১ প্রবৌত কারজয গুণগত ভান ফজায় যাখা ,
ঈন্নয়ন প্রকে সুষ্ঠু ভর্নটর্যং তথা প্রকরেয
৫.২ প্রকরেয অতায় র্নধ থার্যত অআরটরভয (প্রবৌত কারজয) ংস্থানকৃত ব্যয়
সুর্নর্দ থষ্ট প্রবাফ র্নরুরনয সুর্ফধারথ থ বর্ফষ্যরত
থারদ
রো র্ধক ভরল্য কাম
প্রদারনয প্রেরে (র্র্অয এ প্রদি তে
র্ফর্েন্নবারফ প্রবৌত কারজয র্যকেনা র্যায
নুমায়ী) ফ থরল নুরভার্দত র্ডর্র্ এফং র্র্অয মথামথবারফ নুযণ না করয র্ফর্শ্র্ফযারয়/ংস্থা তথা ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
কযা;
কর্তথক ঈন্নয়ন প্রকে গ্ররণ রচতনতা ফরম্বন
কযা;
৫.৩ প্রকরেয ংরার্ধত র্ডর্র্ নুারয অআরটভয়াযী প্রাক্কর্রত ব্যরয়য
৫.২ প্রকরেয অতায় র্নধ থার্যত অআরটরভয
প্ররতেকটি’য র্ফযীরত তবাগ (১০০%) গ্রগর্ত প্রদথন কযা।
(প্রবৌত কারজয) ংস্থানকৃত ব্যয় রো র্ধক
ভরল্য কাম থারদ প্রদারনয প্রেরে (র্র্অয এ
প্রদি তে নুমায়ী) ফ থরল নুরভার্দত
র্ডর্র্ এফং র্র্অয মথামথবারফ নুযণ
কযা রয়রছ র্ক না প্র র্ফলয়টি ভাের্ভক  ঈচ্চ
র্ো র্ফবাগ কর্তথক খর্তরয় প্রদরখ
অআএভআর্ড’প্রক ফর্ত কযা;
৫.৩ প্রকরেয ংরার্ধত র্ডর্র্ নুারয
অআরটভয়াযী প্রাক্কর্রত ব্যরয়য প্ররতেকটি’য
র্ফযীরত তবাগ (১০০%) গ্রগর্ত প্রদথন
কযা রয়রছ মা অাতঃদৃর্ষ্টরত গ্রণরমাগ্য ভরভথ
প্রতীয়ভান য় না। এ র্ফলয়টি ংর্িষ্ট প্রার্নক
ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ তথা ভাের্ভক  ঈচ্চ র্ো
র্ফবাগ, র্ো ভন্ত্রণারয় কর্তথক খর্তরয় প্রদরখ
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
৫.৪ প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত বফনভরয
প্রটকআ র্নভথাণ র্নর্িত কযায র্নর্ভি দযজা
জানারায় ব্যফহৃত কারঠয ভান ফজায় যাখা,
ফাথরুভ  টয়রররটয র্পটিং ভান ম্পন্ন র্ক না
তা র্নর্িত কযা এফং র্পর্নর্ং কাজ
াভর্গ্রকবারফ কাজগুররা কাম থারদ প্রভাতারফক
র্নধ থার্যত ভান নুমায়ী ম্পন্ন য়ায র্ফলয়টি
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা’য প্ররকৌর র্ফবাগ কর্তথক
র্নর্িত কযা প্ররয়াজন । এরেরে ঈন্নয়ন প্রকরেয
অতায় প্রবৌত কাজ ম্পাদনকারীন ভরয়
প্রার্নক ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  ফাস্তফায়নকাযী
ংস্থায ভর্নটর্যং ব্যফস্থা প্রজাযদায কযা;
৫.৫ প্রকরেয র্নধ থার্যত ঈরেশ্য জথন এফং
দীঘ থরভয়ারদ আর্তফাচক প্রবাফ র্নর্িত কযায
র্নর্ভি প্রকরেয অতায় যফযাকৃত
অফাফে, মন্ত্রার্ত এফং র্নর্ভথত
প্রবৌত
ফকাঠারভায মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযরণ
র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথে কর্তথক র্তীঘ্র ঈযুক্ত
ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
৫.৬ ঈন্নয়ন প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত
ফকাঠারভা র্নধ থার্যত র্নয়রভ র্ফর্শ্র্ফযাররয়য
যাজস্ব ফারজরটয অতায় স্থানান্তরযয দরে

xiv
ভস্যা

সুার্য
গ্রণ কযা মারত করয
প্রকে ফাস্তফায়রনািয
থারয়
ম প্রবৌত ফকাঠারভায প্রভযাভত 
যেণারফেণ র্নর্িত কযা ম্ভফ য়;
৫.৭ ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন  ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় র্নয়ভানুমায়ী র্নধ থার্যত ভরয়য ভরে
র্ডট কাজ ম্পদান কযা;
৫.৮ আঈর্জর্, ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  অআএভআর্ড
কর্তথক প্রকে চরাকারীন ভরয় র্যদথনপূফ থক
প্রম ভস্ত প্রর্তরফদন প্রপ্রযণ কযা রয়রছ তায
সুার্যরয অররারক গৃীত ব্যফস্থা দ্রুততভ
ভরয়য ভরে অআএভআর্ড’প্রক ফর্ত কযা;
৫.৯ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফে 
মন্ত্রার্তয িক প্রযর্জস্ট্রায  র্ফর্বন্ন দপ্তরয
ফন্টরনয প্রযর্জস্ট্রায প্রভাতারফক ঠিক তার্রকা
অআএভআর্ড’প্রত প্রপ্রযণ কযা;
৫.১০ ঈন্নয়ন প্রকরেয র্র্অয প্রনয়রণয প্রেরে
ফাস্তফায়ন ম থারয় ঈদ্ভুত ভস্যা ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রকরেয প্রবাফ প্রমভন-ঈন্নয়রন নাযীয
ংগ্রণ, প্রকরেয প্রটকআ, দার্যদ্র র্ফরভাচরন
ভূর্ভকা, প্রিকরাল্ডাযরদয র্বভত ংক্রান্ত
তোর্দ ংখ্যাগত অকারয সুর্নর্দ থষ্টবারফ
র্ন্নরফ কযা;
৫.১১ অআএভআর্ড’য র্যে নুমায়ী প্রকে
প্রভয়াদ প্রল য়ায ০৩ ভারয ভরে প্রকে
ভার্প্ত প্রর্তরফদন অআএভআর্ড’প্রত প্রপ্রযরণয
র্নরদ থনা থাকরর অররাচে প্রকরেয র্র্অয
১৩ ভা য গত ০১/০৮/২০১৮ তার্যরখ ায়া
প্রগরছ। ভাপ্ত প্রকে ভল্যায়ন  এয প্রবাফ
র্নরুরনয সুর্ফধারথ থ বর্ফষ্যরত ভাপ্ত প্রকরেয
র্র্অয র্নধ থার্যত ভরয়য ভরে ফাস্তফায়নকাযী
ংস্থা
তথা
ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
কর্তথক
অআএভআর্ড’প্রত প্রপ্রযরণ তকথতা ফরম্বন কযা;
৫.১২ াফর্রক র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথক যকারযয
ঈন্নয়ন ফারজরটয অতায় গৃীত ঈন্নয়ন প্রকে
ফাস্তফায়রন ঈন্নয়ন প্রকে নুরভাদন, প্রর্ক্রয়াকযণ
 ংরাধন র্যে ঈন্নয়ন প্রকরেয থ থ
ব্যফায র্নরদ থর্কা, অর্থ থক েভতা থন
নীর্তভারা নুযরণয র্ফলয়টি র্ফর্শ্র্ফযারয়
ভঞ্জুযী কর্ভন তথা ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তথক
র্নর্িত কযা;
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৫.১৩ র্ফর্শ্র্ফযারয়গুররারত ফাস্তফার্য়ত ঈন্নয়ন
প্রকরেয ক্রয় কাম থক্রভ আ-র্জর্রত ম্পাদন
কযায র্ফলয়টি র্নর্িত কযা;
৫.১৪ প্রকরেয অতায় স্থার্ত র্ির্নফ থাক
মন্ত্রার্ত র্যচারনা  যেণারফেরণয জন্য
র্নধ থার্যত জনফররক প্রর্েরণয ভােরভ ঈযুক্ত
করয প্রতারায দরে গ্রণ কযা।

াজী প্রভাাম্মদ দারন র্ফজ্ঞান  প্রযুর্ক্ত র্ফর্শ্র্ফযারয় র্ক্তারীকযণ ” (জানুয়ার্য, ২০১৩- জুন, ২০১৭)
৬.১ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফে  মন্ত্রার্ত এফং র্নর্ভথত
৬.১ প্রকরেয র্নধ থার্যত ঈরেশ্য জথন এফং
ফকাঠারভায মথামথবাফ ব্যফায র্নর্িত কযা য়র্ন;
দীঘ থরভয়ারদ আর্তফাচক প্রবাফ র্নর্িত কযায
র্নর্ভি প্রকরেয অতায় যফযাকৃত
৬.২ প্রকরেয র্নধ থাযর্ত রেে জথরনয র্নর্ভি সৃষ্ট সুর্ফধার্দয পূণ থ ব্যফায
অফাফে, মন্ত্রার্ত এফং র্নর্ভথত
প্রবৌত
র্নর্িত কযা য়র্ন;
ফকাঠারভায মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযরণ
৬.৩ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফে, অর্প মন্ত্রার্ত  তফজ্ঞার্নক র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথে কর্তথক র্তীঘ্র ঈযুক্ত
মন্ত্রার্তয িক প্রযর্জস্ট্রায  র্ফর্বন্ন দপ্তরয ফন্টরনয প্রযর্জস্ট্রায প্রভাতারফক ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
ঠিক তার্রকা মথামথবারফ ংযেণ কযা য়র্ন;
৬.৪ র্ফর্শ্র্ফযারয়গুররারত ফাস্তফার্য়ত কর ঈন্নয়ন প্রকরেয ক্রয় কাম থক্রভ আ- ৬.২ ঈন্নয়ন প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত
র্জর্রত ম্পাদন না কযা।
ফকাঠারভা র্নধ থার্যত র্নয়রভ র্ফর্শ্র্ফযাররয়য
যাজস্ব ফারজরটয অতায় স্থানান্তরযয দরে
গ্রণ কযা মারত করয
প্রকে ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রবৌত ফকাঠারভায প্রভযাভত 
যেণারফেণ র্নর্িত কযা ম্ভফ য়;
৬.৩ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফে,
অর্প মন্ত্রার্ত  তফজ্ঞার্নক মন্ত্রার্তয িক
প্রযর্জস্ট্রায  র্ফর্বন্ন দপ্তরয ফন্টরনয প্রযর্জস্ট্রায
প্রভাতারফক ঠিক তার্রকা মথামথবারফ ংযেণ
কযা;
৬.৪ ঈন্নয়ন প্রকরেয র্র্অয প্রনয়রণয প্রেরে
ফাস্তফায়ন ম থারয় ঈদ্ভুত ভস্যা ফাস্তফায়রনািয
ম থারয় প্রকরেয প্রবাফ প্রমভন-ঈন্নয়রন নাযীয
ংগ্রণ, প্রকরেয প্রটকআ, দার্যদ্র র্ফরভাচরন
ভূর্ভকা, প্রিকরাল্ডাযরদয র্বভত ংক্রান্ত
তোর্দ ংখ্যাগত অকারয সুর্নর্দ থষ্টবারফ
র্ন্নরফ কযা;
৬.৫ াফর্রক র্ফর্শ্র্ফযারয় কর্তথক যকারযয
ঈন্নয়ন ফারজরটয অতায় গৃীত ঈন্নয়ন প্রকে
ফাস্তফায়রন ঈন্নয়ন প্রকে নুরভাদন, প্রর্ক্রয়াকযণ
 ংরাধন র্যে, ঈন্নয়ন প্রকরেয থ থ
ব্যফায র্নরদ থর্কা, অর্থ থক েভতা থন
নীর্তভারা নুযরণয র্ফলয়টি র্ফর্শ্র্ফযারয়
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ভঞ্জুযী কর্ভন তথা ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তথক
র্নর্িত কযা;
৬.৭ র্ফর্শ্র্ফযারয়গুররারত ফাস্তফার্য়ত ঈন্নয়ন
প্রকরেয ক্রয় কাম থক্রভ আ-র্জর্রত ম্পাদন
কযায র্ফলয়টি র্নর্িত কযা;

“Development of Stress Tolerant Peanut (Arachis hypogaea L) Breeding Lines Using Modern
Biotechnology (Second Revised)” (জুরাআ, ২০০৮-জুন, ২০১৭)

৭.১ গরফলণাধভী প্রকে য়ায কাযরণ প্রাকৃর্তক র্যরফগত ফস্থা র্ফরফচনায় ৭.১ প্রকেটিয নুরভার্দত ২য় ংরাধীত
এরন গরফলণা কাম থক্রভ র্যচারনায প্রপ্রর্েরত প্রকরেয প্রভয়াদ বৃর্দ্ধয প্ররয়াজন
টির্র্ নুমায়ী ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত
রয়রছ;
অআরটভয়াযী তবাগ প্রদখারনা রয়রছ।
৭.২ প্রকরেয নুকূরর প্রাপ্ত ফযারেয অররারক গরফলণা াভগ্রীক কাম থক্রভ
প্রকৃতরে প্রকরেয প্ররতেকটি অআরটরভয
র্যচারনায ভন্বয় াধরনয র্নর্ভি প্রকরেয ংরাধন কযা রয়রছ।
র্ফযীরত তবাগ অর্থ থক গ্রগর্ত র্নর্িত কযা
রয়রছ র্ক না প্র র্ফলরয় ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তথক
সুষ্ঠু ম থাররাচনা করয অআএভআর্ড  র্যকেনা
কর্ভরনয ংর্িষ্ট প্রক্টযরক েয ফর্ত
কযরত রফ ;
৭.২ প্রকেটিয ঈরেশ্য জথরনয র্নর্ভি গরফলণা
কাম থক্ররভয র্ফলরয় টির্র্রত ঈরল্লখ যরয়রছ

।

র্কন্তু এআ ংগটি ম্পূণ থরুর ফাস্তফায়ন কযা
য়র্ন।

বর্ফষ্যরত এফ প্রেরে

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগপ্রক ফশ্যআ ঈরযাগী রত রফ
এফং প্রমরকান কার্যগর্য ায়তা প্রকরে
অআএভআর্ড, র্যকেনা কর্ভন, ংর্িষ্ট
ভন্ত্রণারয় এফং ঈন্নয়ন রমাগীয ভন্বরয়
ভেফতী ভল্যায়ন এফং ভার্প্ত ভল্যায়ন-এয
ব্যফস্থা যাখরত রফ । প্ররয়াজরন প্রফআজরাআন
ারবথয ব্যফস্থা যাখরত রফ;
৭.৩ বর্ফষ্যরত এ ধযরণয প্রকে গ্ররণয প্রেরে
প্রকে াারয্যয ব্যফায অরযা প্রফর্
Effective কযায র্ফলয়টি র্ফরফচনা কযরত

রফ। অয প্রকে াায্য র্দরয় কার্যগর্য ায়তা
প্রকে গ্ররণয প্রেরে Supply Driven না রয়
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Demand Driven এয র্ফলয়টি র্নর্িতকযরণ
ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ
গ্রণ কযরত ারয;
৭.৪ অররাচে প্রকরেয অতায় র্এআচর্ড
ম থারয়য ০২টি গরফলণা কাম থক্রভ কৃর্ল রেয
র্ের্ডং রাআন ঈন্নয়রনয কাম থক্রভ র্যচারনা কযা
রয়রছ। এফ গরফলণায ভােরভ প্রম জ্ঞান 
র্বজ্ঞতা জথন কযা রয়রছ তা ফাস্তফ প্রেরে
প্ররয়ারগয ঈরযাগ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ গ্রণ কযরফ;

“যকার্য র্ফযারয়র্ফীন ৩১৫টি ঈরজরা দরয ফর্স্থত র্নফ থার্চত প্রফযকার্য র্ফযারয়ভরক ভরডর র্ফযাররয় রুান্তয (২য়
ংরার্ধত)” (জানুয়ারয, 20০৯-জুন, ২০১৭)
৮.১ ঈচ্চ অদাররত র্যট র্টিরনয কাযরন র্নফ থার্চত ৫টি র্ফযাররয় পূতথকাজ 
অফাফে যফযা এফং ৩টি র্ফযাররয় ফআ, তফজ্ঞার্নক মন্ত্রার্ত, প্রখরায াভগ্রী
যফযা কর্ম্পঈটায ল্যাফ  ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থাণ কযা ম্ভফ য়র্ন ভরভথ
র্র্অয এ ঈরল্লখ কযা রয়রছ।
৮.২ রযওরল্পে উতেশ্য অনুমায়ী রনফ ুারিে প্রফযওাযী ভােরভও রফদ্যারতয়য
রক্ষায ারফ ুও গুেকেভান উন্নয়তনয রতক্ষে টিরিিং রারন ুিং সুতমাক-সুরফধা প্রদান,
অরেরযক্ত রক্ষও রনতয়াক এফিং রক্ষওতদয রফলয়রবরিও প্ররক্ষে প্রভৃরেয
রফলয় প্রওান ওাম ুক্রভ ফাস্তফায়ন ওযা য়রন ভতভু জানা মায়;
৮.৩ প্রওল্প ফাস্তফায়তনয পতর য  গ্রাভ অঞ্চতরয রক্ষায সুতমাক-সুরফধায
ার্ ুওে হ্রাতয রযভাে রফলয়ও
প্রকান ভীো র্যচারনা ংক্রান্ত তে
র্র্অযএ ঈরল্লখ প্রনআ।

৮.১ র্যদর্থত যাভসুন্দয গ্রগাভী ভরডর ঈচ্চ
র্ফযারয়, ভির চর্ে র্নর্কান্ত ভরডর ঈচ্চ
র্ফযারয় এফং প্রটকনাপ ভরডর াআরট ঈচ্চ
র্ফযারয় প্রদব্যার্ প্রকরেয অতায় প্ররদয়
ওরিউটায ল্যাফ  অন্যান্য রফরবন্ন আইটি
ইকুতভন্টমূ রফতল ওতয প্রমগুররায য়ারযর্ন্ট
র্র্যয়ড যরয়রছ, প্রগুররায প্রেরে র্ফক্ররয়ািয
প্রফা প্রার্প্তয র্নর্ভি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
মথামথ ব্যফস্থা র্নর্িত কযরফ;
৮.২ আতরািে প্রওল্প ভজােীয় রফরবন্ন
প্রওতল্পয আোয় প্রদব্যার রফরবন্ন রক্ষা
প্ররেষ্ঠাতন প্রতদয় ভারিরভরডয়া ক্লারূভ,
ওরিউটায ল্যাফ, প্রনটয়াওু  অন্যান্য আইটি
ইকুইতভন্টগুতরায মর্ামর্  রনযরফরিন্ন ব্যফায
রনরিেওযতেয রতক্ষে ব্যফায কাইডরাইন
প্রেয়ন এগুতরা যক্ষোতফক্ষে  ট্রাফরসুটিিং এয
জন্য অন্তেঃ উতজরা ম ুায় তে প্রওান
প্রটওরনওোর প্রফা প্রদয়া মায় রওনা ো
রফতফিনাপূফ ুও প্রার্নক ভন্ত্রণারয় মথামথ
দরে গ্রণ কযরফ;
৮.৩ রযদরুে ওতয়ওটি প্ররেষ্ঠাতন প্রতদয়
আফাফত্র রফতল ওতয প্রেরেওতক্ষয
প্রফঞ্চগুতরাতে রনম্নভাতনয ওাঠ ব্যফহৃে তয়তে
ভতভু প্রেীয়ভান য়। এ রফলয়টি ঔরেতয় প্রদতঔ
প্রারনও ভন্ত্রোরয় প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে
ওযা বরফষ্যতে ভজােীয় প্রওতল্পয প্রক্ষতত্র
আয মত্নফান য়া প্রতয়াজন;
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৮.৪ প্রকরেয অতায় প্রেরেওতক্ষয জন্য প্রতদয়
৪ রপট দদতখ ুেয প্রফঞ্চগুতরাতে রক্ষার্ীতদয ফায
রফতল ওতয যীক্ষায ভতয় রক্ষার্ীতদয
িংকুরাতন অসুরফধা তি ভতভু রযদুনওাতর
জানা মায়। াাার, াই প্রফঞ্চগুতরায
ম্মূঔবাতকয াতবু অরেরযক্ত এওটি ওাঠ (েক্তা)
যুক্ত ওযতর প্রফঞ্চটিয রনতিয বাকটা প্ররফ্
রততফ রক্ষার্ীযা ব্যফায ওযতে াযতো ফতর
প্রেীয়ভান য়। এ রফলয়টি বরফষ্যতে ভজােীয়
প্রওতল্প প্রেরেওতক্ষয জন্য ৬ রপট ফা উযুক্ত
দদতখ ুেয এফিং াই প্রফঞ্চগুতরাতে প্ররফ্ সুরফধা
যুক্তপূফ ুও প্রদাতনয জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
প্রার্নক ভন্ত্রণারয়রক রফতলবাতফ গুরুত্ব রদতে
তফ;
৮.৫ রযদরুে দীননাথ আনর্িটিঈরন প্রতদয়
ওরিউটায/আইটি ল্যাতফয ওর এওতযীজ 
ভারিরভরডয়া প্রতজক্টযগুতরা দীখ ু প্রায় ০২ ফেয
ধতয (রযদুনওার মন্তু) প্রট-আ না ওযায়
ব্যফহৃে তি না। এতে ওতয প্রওতল্পয উতেশ্য
ব্যাে প্রওতল্পয উতমারকো প্রতে রফরম্ব
তি। রযদরুে দীননাথ আনর্িটিঈন
প্রকরেয অতায় ন্যান্য কর প্রর্তষ্ঠারন
প্ররদয় ওরিউটায/আইটি ল্যাফ  ভারিরভরডয়া
প্রতজক্টযগুতরায মথামথ ব্যফায র্নর্িত কযরত
প্রারনও ভন্ত্রোরয় প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে
ওযতফ। াাার, বরফষ্যতে ভজােীয় প্রওতল্প
এ ধযতেয আইটি ইকুইতভন্ট প্রদাতনয প্রক্ষতত্র
িারদারবরিও রফতফিনায় রফদ্যারয় রনফ ুািন ওযা
প্রতয়াজন;
৮.৬ র্যদর্থত প্ররৌজং ভরডর াআরট ঈচ্চ
র্ফযারয় এফং প্রটকনাপ ভরডর াআরট ঈচ্চ
র্ফযারয় মথাক্ররভ প্রওান প্রওায প্রঔরাধুরা
াভগ্রী, ফইত্র এফিং দফজ্ঞারনও মন্ত্রারে ায়রন
ফতর রযদুতন জানা মায়। প্রওতল্পয আোয়
রনধ ুারযে ওর ইকুইতভন্ট  অন্যান্য মূরধন
অঙ্গ ফযাে অনুমায়ী রনফ ুারিে রফদ্যারয়মূ
প্রতয়তে রওনা এ রফলয়টি জরযপূফ ুও প্রারনও
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ভন্ত্রোরয় প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে ওযতে াতয;
৮.৭ রনরভুে এওাতডরভও বফতনয রডজাইতন প্ররে
েরায ফাযান্দায় ম্মূঔবাতক প্রওান গ্রীর না রদতয়
প্রঔারা যাঔায় বফতনয রনযািা রফরিে রফতল
ওতয বফতন র্াওা ওরিউটায ল্যাফ 
ভারিরভরডয়া অন্যান্য মূল্যফান ইকুইতভতন্টয
ক্ষরে াধন তে াতয ভতভু রযদুতন
রযররক্ষে য়। এ রফলয়টি রফতফিনাপূফ ুও
প্রারনও ভন্ত্রোরয় প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে
ওযতে াতয। াাার, রনরভুে বফনমূতয
রাইপ টাইভ অনুমায়ী ব্যফাযতমাগ্য যাঔায জন্য
রনরদষ্ট ভয়াতন্ত প্রভযাভে  িংস্কাতযয উয
গুরুত্ব প্রদয়া প্রতয়াজন;
৮.৮ প্রওতল্পয উতেশ্য অনুমায়ী রনফ ুারিে
প্রফযওাযী ভােরভও রফদ্যারতয়য রক্ষায ারফ ুও
গুেকেভান উন্নয়তনয রতক্ষে টিরিিং রারন ুিং
সুতমাক-সুরফধা প্রদান, অরেরযক্ত রক্ষও রনতয়াক
এফিং রক্ষওতদয রফলয়রবরিও প্ররক্ষে প্রভৃরে
রফলতয় প্রওান ওাম ুক্রভ ফাস্তফায়ন ওযা য়রন ভতভু
জানা মায় । প্রওতল্পয উতেতশ্য এ রফলয়গুতরা
প্রযতঔ প্রাক্কররে ব্যতয় প্রওান ফযাে না যাঔায
প্রমৌরক্তওো প্রারনও ভন্ত্রোরয় ওর্তুও
আইএভইরড’প্রও অফরে ওযতফ;
৮.৯ প্রওল্প ফাস্তফায়তনয পতর য  গ্রাভ
অঞ্চতরয রক্ষায সুতমাক-সুরফধায ার্ ুওে হ্রাতয
রযভাে রফলয়ও প্রকান ভীো র্যচারনা করয
ভীোয পরাপর অআএভআর্ড’য রি প্রয়ায
কযা প্রমরত ারয।

এিাফর্ররভন্ট ফ পরযন ল্যাংগুরয়জ প্রির্নং প্রন্টায-২ (এপএরটির্-২) (২য় ংরার্ধত) (আকস্ট, 2012 –ভাচ থ, ২০১৭)
৯.১ ফাস্তফার্য়ত অররাচে এ প্রকরেয অতায় র্ফরদী বালা প্রর্েরণয
রেেভাো তবাগ র্জথত য়র্ন। প্রর্েণ রেেভাো ১৫,০০০ জরনয র্ফযীরত
১৩,০০০ জন প্রর্েণাথীরক র্ফর্বন্ন বালায় প্রর্েণ প্রদান কযা রয়রছ (ফাস্তফ
গ্রগর্ত ৮৬.৬৭%)। এছাড়া, ম্যানুয়ার ততর্য  ভদ্ররণয প্রেরে ৫টি
রেেভাোয র্ফযীরত ৩টি প্রণয়ন  ভদ্রণ কযা রয়রছ (ফাস্তফ গ্রগর্ত
৬০.০০%)। প্রেঞ্চ  প্রের্ন প্রর্েণ প্রকা থবুক প্রস্তুত কযা ম্ভফ য়র্ন ভরভথ
র্যদথরন জানা মায়;

৯.১ বর্ফষ্যরত ভজাতীয় প্রকে ফাস্তফায়রনয
প্রেরে
প্রকরেয
অতায়
র্নধ থার্যত
রেেভাোভ তবাগ জথন কযায ররেে
প্রকে ংর্িষ্টরদয অয মত্নফান রত রফ।

৯.২ স্থার্ত র্ফরদী বালায় প্রর্েণ প্রকেভর
র্ফর্বন্ন প্রকা থগুররারত Beginner 
Advanced learner দ্যটি অরাদা গ্রুর
৯.২ র্ফরদী বালায় প্রর্েণ প্রকা থগুররা Beginner  Advanced র্যচারনা কযায মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রমরত
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learner দ্যটি অরাদা গ্রুর র্যচারনা কযরর প্রর্েণ কাম থক্রভ অয ারয।
কাম থকযী রতা ফরর প্রতীয়ভান য়। এরেরে অরাদা গ্রু না করয একরে ৯.৩ ফাস্তফার্য়ত প্রকেটিয অতায় স্থার্ত
প্রর্েণ প্রদয়ায় Beginner প্রদয প্রফগ প্ররত রয়র্ছর ভরভথ র্যরর্েত য়; ল্যাঙ্গুরয়জ প্রন্টারয প্ররদয় ল্যাফ আকুআরভন্ট 
৯.৩ ফাস্তফার্য়ত প্রকেটিয অতায় স্থার্ত ল্যাঙ্গুরয়জ প্রন্টারয প্ররদয় ল্যাফ প্রনটয়ারকথয র্ফযাভান কার্যগর্যগত ভস্যাভ
আকুআরভন্ট  প্রনটয়ারকথয Troubleshooting এয জন্য ঈযুক্ত কার্যগর্য ভাধান/প্রভযাভরতয র্নর্ভি ভাের্ভক  ঈচ্চ
জ্ঞানম্পন্ন জনফররয বাফ র্যরর্েত য়। ঈরল্লখ্য প্রম, র্যদর্থত প্রর্েণ র্ো র্ধদপ্তয প্রার্নক ভন্ত্রণারয় মথামথ
প্রকেভর প্ররদয় ল্যাফ আকুআরভন্ট  প্রনটয়ারকথয কার্যগর্যগত ভস্যা ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ।
প্রতীয়ভান য়;
৯.৪ র্ফরদী বালায দেতা বৃর্দ্ধয ররেে স্থার্ত র্ফরদী বালা প্রর্েণ
প্রকেভর প্রর্েণ কাম থক্রভ চরভান থাকা ফাঞ্চনীয়। প্রকননা স্থার্ত
প্রকেভর প্রর্েণ কাম থক্রভ চরভান না থাকরর প্রকরেয অতায় প্রর্র্েত
িাপ/প্রিআনাযরদয র্জথত র্বজ্ঞতা কারজ না রাগারনা প্ররদয় আকুআরভন্ট,
অফাফে  ন্যান্য স্থানা প্রভৃর্ত ব্যফহৃত ফস্থায় প্রথরক ভয়ারন্ত র্ফনষ্ট
রয় মারফ ভরভথ র্যরর্েত য়। মা ফাস্তফার্য়ত এ প্রকরেয ঈরেশ্য  যকার্য
রথ থয মথাথ থ ব্যফায ব্যাত রফ ভরভথ প্রতীয়ভান য়;

৯.৪
প্রকরেয
অতায়
প্রর্র্েত
িাপ/প্রিআনাযরদয র্জথত র্বজ্ঞতা কারজ
রাগারনা প্ররদয় আকুআরভন্ট, অফাফে 
ন্যান্য স্থানা প্রভৃর্ত মারত ব্যফহৃত ফস্থায়
প্রথরক র্ফনষ্ট রয় না মায় তা র্ফরফচনাপূফ থক
স্থার্ত র্ফরদী বালা প্রর্েণ প্রকেভর
প্রর্েণ কাম থক্রভ চরভান যাখায ররেে
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রার্নক ভন্ত্রণারয়
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ।

৯.৫ বর্ফষ্যরত ভজাতীয় প্রকে ফাস্তফায়রনয
প্রেরে প্রকে ফাস্তফায়ন যফতী কাম থক্রভভ
চরভান
যাখায
ব্যাারয
সুর্নর্দ থষ্ট
র্দকর্নরদ থনা/র্যকেনা তথা প্রকরেয মথামথ
Exit Plan/Strategy এয ঈয র্ফরল
৯.৬ র্ফরদর কভথংস্থারনয প্রেরে বালাগত দেতা ফাংরারদী কভীরদয সুনাভ গুরুত্ব প্রদান কযা প্ররয়াজন।
 প্রযর্ভরটরন্পয প্রফা বৃর্দ্ধরত প্রবাফ প্রপররফ তা নুরভয়। তাআ এরেরে র্ফরদর ৯.৬ র্ফরদর কভথংস্থারনয ঈরেরশ্য গভরণয
কভথংস্থারনয ঈরেরশ্য গভরণয পূরফ থ ংর্িষ্ট প্রদরয বালায ঈয প্রর্েণ পূরফ থ ংর্িষ্ট প্রদরয বালায ঈয প্রর্েণ
থ
গ্রণ/াটির্পরকট
জথরনয অফর্শ্যকতায য গুরুু্ত্ব প্রদান কযা প্ররমাজন। গ্রণ/াটির্পরকট
থ
জথরনয অফর্শ্যকতায য
এরত করয অররাচে প্রকরেয ঈরেশ্য ত্বযার্ন্বত য়ায াাার্ র্ফর্বন্ন গুরুু্ত্ব প্রদান কযা প্রমরত ারয। এরত করয
র্ফরদী বালা য ঈরল্লখরমাগ্য ংখ্যক অগ্রী প্রর্েণাথী ায়া মারফ। র্ফরদগাভী কভীযা ংর্িষ্ট প্রদরয বালা র্খরত
থ
ঈরল্লখ্য প্রম, ংর্িষ্ট প্রদরয বালায ঈয প্রর্েণ গ্রণ/াটির্পরকট
জথরনয অয অগ্রী রফ, মা র্ফরদর কভথংস্থারনয
অফর্শ্যকতা না থাকায় অররাচে প্রকরেয অতায় আংরযর্জ ছাড়া ন্যান্য প্রেরে কভীরদয দেতায একটি ন্যতভ
র্ফরদী বালায প্রর্েণাথী কভ র্যরর্েত রয়রছ;
র্যভাক র্ররফ কাজ কযরফ ফরর ভরন য়।
৯.৫ অররাচে এ প্রকরেয ফাস্তফায়ন যফতী স্থার্ত প্রর্েণ প্রকেভর বালা
প্রর্েণ কাম থক্রভ চরভান যাখায ব্যাারয সুর্নর্দ থষ্ট র্দকর্নরদ থনা/র্যকেনায
বাফ র্যরর্েত রয়রছ। থ থাৎ প্রকে মথামথ Exit Plan/Strategy -এয
বাফ র্ছর ভরভথ প্রতীয়ভান য়;

৯.৭ প্রর্েণাথীরদয প্ররয়াজনীয় র্োগত প্রমাগ্যতা ভাের্ভক া
(এএর্/ভভান) এফং ফায জন্য ঈম্মুক্ত রর মথামথ প্রচাযণায বারফ
ভৄরতঃ েয়নযত কররজ র্োথীযাআ স্থার্ত প্রর্েণ প্রকেভর প্রর্েণ
গ্রণ করযরছ ভরভথ র্যরর্েত য়। প্রমখারন র্ফরদর মায়ায প্রেরে ননস্টুরডন্টযা ঈরল্লখরমাগ্য ংখ্যক যরয়রছ। এ প্রপ্রর্েরত ফায জন্য এ প্রর্েণ
কাম থক্রভ ঈম্মুরক্তয র্ফলয়টি প্রকেীয়  প্রন্টায র্বর্িক মথামথ প্রচাযণায
প্ররয়াজন র্ছর ভরভথ প্রতীয়ভান য়।

৯.৭ স্থার্ত র্ফরদী বালা প্রর্েণ প্রকেভর
প্রর্েণ কাম থক্ররভ েয়নযত র্োথীরদয
াাার্ অগ্রী নন-স্টুরডন্টরদয গুরুু্ত্ব প্রদান
কযা ফাঞ্চনীয়। এ ররেে ফায জন্য বালা
প্রর্েণ কাম থক্রভ ঈম্মুরক্তয র্ফলয়টি প্রকেীয় 
প্রন্টায র্বর্িক মথামথ প্রচাযণায র্নর্ভি
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রার্নক ভন্ত্রণারয়
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ।
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“Establishment of Upazila ICT Training and Resource Center for Education (UITRCE)”
(অগি, ২০১০-জুন, ২০১৭)

১০.১ এ ম থন্ত ১২৫ টি ঈরজরায় UIRTCE প্রকে র্নভথাণ কাজ কযা
রয়রছ। প্রম কর ঈরজরায় UIRTCE প্রকে র্নভথাণ কযা য়র্ন ঐ কর
ঈরজরায র্েকগরণয জন্য ার্শ্থফতী/ দূযফতী ন্য ঈরজরায় প্রর্েরণয
ব্যফস্থা কযা য়। এরেরে র্ফযারয় রত UIRTCE প্রকে দূরয য়ায়
তাযা তদর্নক প্রর্েণ প্ররল মায়া-অা কষ্টাে ফরর প্রর্েরণ প্রমাগ র্দরত
গর্ড়ভর্ করযন। র্েকবৃন্দ  কভথকতথারদয দাফী ম থায়ক্ররভ প্রদরয কর
ঈরজরায় UIRTCE প্রকে র্নভথাণ কযা রর এ ভস্যা প্রথরক ঈরিাযণ রফ
;
১০.২ াবথারযয আঈর্এ-এয ব্যাটার্য ব্যাকঅ কভ থাকায় র্ফর্বন্ন ভয়
কর্ম্পঈটায ব্যফারয র্ফি সৃর্ষ্ট য় ;
১০.৩ প্রর্েণাথীরদয প্রর্েণ প্রভয়াদ (৬০ ঘন্টা ব্যাী, ১৫ র্দন) প্রতুর এফং
ম্মার্ন বাতা কভ ;
১০.৪ র্ধকাং র্ো প্রর্তষ্ঠারন কর্ম্পঈটায/ অআর্টি ল্যাফ না থাকায়
অআর্টিরত প্রর্র্েত র্েকগণ তা মথামথ প্ররয়াগ কযরত াযরছন না ;
১০.৫ আন্টাযরনট র্েড কভ থাকায় আন্টাযরনট ার্বথ সুর্ফধা প্ররত র্ফর্বন্ন
ভয় প্রবাগার্ন্তয র্কায রত য় ;
১০.৬ র্ো প্রর্তষ্ঠারন স্থার্ত কর্ম্পঈটায ল্যাফ র্যদথন  ভার্ির্ভর্ডয়া
ক্লা ভর্নটয কযায জন্য
UIRTCE প্রন্টারয র্নরয়ার্জত কাযী
প্রপ্রাগ্রাভাযরদয ম্পৃক্ততা প্রনআ । মায পরর র্ো প্রর্তষ্ঠারন স্থার্ত কর্ম্পঈটায
ল্যাফ র্যদথন  ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লা ভর্নটয কযা তারদয রেে ম্ভফ রে না
;
১০.৭ রনক প্রেরে প্রর্েরণয জন্য ভরনানীত র্েকরদয র্ো প্রর্তষ্ঠান
প্রথরক ফভৄক্ত কযরত ংর্িষ্ট প্রধান র্েকগণ গর্ড়ভর্ করয থারকন প্রম
কাযরণ ভরনানীত র্েকগণ মথাভরয় প্রর্েণ গ্রণ কযরত ারযন না ;
১০.৮ UIRTCE প্রন্টাযভৄর স্থার্ত কর্ম্পঈটায  কর্ম্পঈটায ংক্রান্ত
মন্ত্রার্তভ প্রভআনরটআরনন্প  ার্বথর্ং কযায জন্য ঈরজরা র্বর্িক দে
জনফর না থাকায় কর্ম্পঈটায  কর্ম্পঈটায ংক্রান্ত মন্ত্রার্তভ
প্রভআনরটআরনন্প  ার্বথর্ং ম্ভফ রে না ;
১০.৯ ভাের্ভক  ঈচ্চ র্ো র্ফবাগ কর্তথক প্রপ্রর্যত র্র্অয ম থাররাচনা করয
প্রদখা মায় প্রম, প্রকরেয ফযারেয র্জর্ফ ংরয ফভৄক্তকৃত ১১০২৭.০০ রে
টাকায ভরে ব্যয় কযা রয়রছ ৯৭৭৬.৪৭ রে টাকা । ফর্ষ্ট ব্যর্য়ত প্রভাট
১২৫০.৫৩ রে টাকা যকাযী প্রকালাগারয জভা প্রদান কযা রয়রছ র্ক-না এ
ংক্রান্ত তে র্র্অয-এ ঈরল্লখ কযা য়র্ন ;
১০.১০ প্রকরেয ভােরভ ক্রয়কৃত মানফানটি যকাযী র্যফন পুরর জভা

১০.১ প্রদরয কর ঈরজরায় কভথযত কর
ম থারয়য র্েকগরণয অআর্টি/কর্ম্পঈটায
প্রর্েরণয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা র্নর্িত কযরত
ম থায়ক্ররভ
প্রদরয
কর
ঈরজরায়
UIRTCE প্রকে র্নভথাণ কযায জন্য ংর্িষ্ট
ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ গ্রণ কযরত ারয;
১০.২ UIRTCE প্রন্টারয প্ররদয় প্রর্েরণয
প্রভয়াদ এফং প্রর্েক  প্রর্েণাথীরদয ম্মানী
বৃর্দ্ধ কযায প্ররয়াজনীয় ঈরযাগ গ্রণ কযরত রফ
;
১০.৩ ম থায়ক্ররভ প্রদরয কর র্ো প্রর্তষ্ঠারন
কর্ম্পঈটায/ অআর্টি ল্যাফ স্থারনয ঈরযাগ
গ্রণ কযরত রফ ;
১০.৪ র্ো প্রর্তষ্ঠারন স্থার্ত কর্ম্পঈটায ল্যাফ
র্যদথন  ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লা ভর্নটয কযায
জন্য UIRTCE প্রন্টারয র্নরয়ার্জত কাযী
প্রপ্রাগ্রাভাযরদয ম্পৃক্ত কযা প্রমরত ারয;
১০.৫ প্রর্েরণয জন্য ভরনানীত র্েকরদয
মথামথ কাযণ ব্যতীত র্ো প্রর্তষ্ঠান প্রথরক
ফভৄক্ত কযায র্ফলয়টি র্নর্িত কযরত রফ । এ
র্ফলরয় প্রধান র্েক ফা ংর্িষ্ট র্েরকয প্রকান
নীা থাকরর তারদয র্ফরুরদ্ধ র্ফবাগীয় ব্যফস্থা
গ্রণ কযরত রফ;
১০.৬ UIRTCE প্রন্টাযভৄর স্থার্ত
কর্ম্পঈটায, কর্ম্পঈটায ংক্রান্ত মন্ত্রার্তভ
এফং এর্, প্রজনারযটয কর মন্ত্রার্ত
প্রভআনরটআরনন্প  ার্বথর্ং কযায জন্য দে
জনফর র্নরয়ারগয ঈরযাগ গ্রণ কযরত রফ;
১০.৭ প্রকে ফযারেয র্জর্ফ ংরয ব্যর্য়ত
প্রভাট ১২৫০.৫৩ রে টাকা যকাযী প্রকালাগারয
জভা প্রদারনয তে-প্রভাণাদী অআএভআর্ড’প্রক
ফর্ত কযরত রফ;
১০.৮ প্রকরেয ভােরভ ক্রয়কৃত মানফানটিয
ব্যফস্থানা প্রকে ভার্প্তয য Exit Plan
প্রভাতারফক র্নষ্পর্ি কযা রয়রছ র্ক-না প্র
র্ফলয়টি ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ খর্তরয় প্রদরখ
এ র্ফবাগরক ফর্ত কযরত রফ;
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প্রদান কযা রয়র্ছ র্ক-না এ ংক্রান্ত তে র্র্অয-এ ঈরল্লখ কযা য়র্ন ;
এফং
১০.১১ UIRTCE প্রন্টারয র্েকরদয অআর্টি প্রর্েণ কাম থক্রভ
র্নযর্ফর্েন্নবারফ চালু যাখায জন্য মথাভরয় থ থ ফযাে না প্রদয়ায় প্রর্েণ
প্রদান কাম থক্রভ ফন্ধ থারক।

সুার্য
১০.৯ UIRTCE প্রন্টারযয প্রর্েকরদয
ঈচ্চতয প্রর্েণ প্রদান কযরত রফ মারত তাযা
যুরগারমাগী অআর্টি র্ফলরয় জ্ঞানাজথন করয
র্েকরদয অআর্টি প্রর্েরণ তা প্ররয়াগ কযরত
ারয ;
১০.১০ UIRTCE প্রন্টারয র্েকরদয
অআর্টি প্রর্েণ কাম থক্রভ র্নযর্ফর্েন্নবারফ চালু
যাখায জন্য মথাভরয় প্ররয়াজনীয় থ থ ফযাে
র্নর্িত কযরত ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; এফং
১০.১১
র্যদথনকারীন
নফ
র্নর্ভথত
UIRTCE বফনভ র্যস্কায-র্যেন্ন 
াজারনা প্রগাছারনা প্রদখা প্রগরছ। র্কন্তু যফতীরত
যেণারফেরণয জন্য প্ররয়াজনীয় ফযাে না
থাকরর এফং র্নরয়ার্জত কভথকতথা/কভথচাযীগণ
মর্দ ভরনারমাগী না য় তরফ এ ফস্থা ধরয যাখা
ম্ভফ রফ না। এ র্ফলরয় ভন্ত্রণারয়  স্থানীয়
প্রানরক র্নফীড় তদাযর্কয র্ফলয়টি র্নর্িত
কযরত রফ।

”ফাংরারদ গারথ গাআড এরার্রয়রনয গাআড াঈজ এফং কার্রয়ানকরযয ফানড়াড়াস্ গারথ গাআড কোরম্পয ঈন্নয়ন (১ভ
ংরার্ধত)” (জানুয়াযী, ২০১২-জুন, ২০১৭)
১১.১ প্রকরেয অতায় র্নর্ভথত ভার্িাযা ১০ তরা বফনটি র্নভথারণয স্থারন
র্ফযভান ১টি যকার্য প্রাথর্ভক র্ফযাররয়য রি জর্ভ ংক্রান্ত জটিরতায
কাযরণ প্রকে াআট গারথ গাআড কর্তথে ঠিকাদাযরক মথাভরয় স্তান্তয কযরত
ারযর্ন। পরর ভয়ভত র্নভথাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়র্ন। এছাড়া প্রকরেয
অতায় ফানড়াড়ায় র্নর্ভথত ডযরভটযী বফরনয জায়গা ফন র্ফবাগ কর্তথক
স্তান্তয না কযায কাযরণ গারথ গাআড কর্তথে প্রকে াআট ঠিকাদাযরক
মথাভরয় বুর্ঝরয় র্দরত ারযর্ন। এ কাযরণ র্নধ থার্যত ভরয় র্নভথাণ কাজ শুরু
কযা ম্ভফ য়র্ন;

১১.১ প্রফআরী প্রযারড গারথ গাআরডয
১০
তরার্ফর্ষ্ট র্নর্ভথত ভার্িাযা বফরনয
গ্রাঈে প্রলারযয নীরচ প্রফআজরভরন্ট ১৬টি গাড়ী
যাখায ঈরমাগী ার্কথং প্রে র্নভথাণ কযা
রয়রছ মা ভর নুরভার্দত র্ডর্র্/নক্সায় র্ছর
না। এছাড়া ভর নুরভার্দত র্ডর্র্-প্রত বফরনয
র্যরটআর্নং প্রদয়ার  ম থারম্পয ংস্থান না
থাকায কাযরণ ংরার্ধত র্ডর্র্-প্রত এগুর্র
ন্তভথক্ত কযা য়। অযর্ডর্র্-প্রত ১টিয
র্যফরতথ ২টি র্রপট  ৩০০ প্রকর্বএ এয
র্যফরতথ ৫০০ প্রকর্বএ এয তফদ্যের্তক াফপ্রিরনয ংস্থান যাখা য়। র্ডর্র্ প্রণয়ণকারর
ফাস্তফতায র্বর্িরত প্রকরেয িভ র্নধ থাযণ
না কযায কাযরণ এরু রয়রছ। প্রম কাযরণ
র্ডর্র্ ংরাধরনয প্ররয়াজন য় এফং
ফাস্তফায়ন র্ফর্িত  র্ফরর্ম্বত য়। বর্ফষ্যরত
ঠিক ফাস্তফতা  চার্দায র্বর্িরত র্ডর্র্য
ি র্নধ থাযণ র্ফলরয় রচষ্ট থাকরত রফ;
১১.২ ১০ তরা বফনটি র্নভথারণয স্থারন র্ফযভান
১টি যকার্য প্রাথর্ভক র্ফযাররয়য রি জর্ভ
ংক্রান্ত জটিরতায কাযরণ প্রকে াআট গারথ
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সুার্য
গাআড কর্তথে ঠিকাদাযরক মথাভরয় স্তান্তয
কযরত ারযর্ন। পরর ভয়ভত র্নভথাণ কাজ শুরু
কযা ম্ভফ য়র্ন। প্রকরেয ফানড়াড়ায র্নধ থার্যত
জায়গা ফন র্ফবাগ কর্তথক মথাভরয় স্তান্তয না
কযায কাযরণ গারথ গাআড কর্তথে প্রকে াআট
ঠিকাদাযরক বুর্ঝরয় র্দরত ারযর্ন। এ কাযরণ
র্নধ থার্যত ভরয় র্নভথাণ কাজ শুরু কযা ম্ভফ
য়র্ন। যফতী ম থারয় ভূর্ভ স্তান্তয/দখর
ংক্রান্ত কর জটিরতা র্নযনপূফ থক প্রকে গ্রণ
কযা ফাঞ্ছনীয় রফ । প্রকরেয জন্য র্নস্কন্টক জর্ভ
র্নফ থাচরনয জন্য র্ফরফচনা কযা ভীচীন রফ;
১১.৩ প্রকে ভার্প্তয ১ ফছয য
ভার্িাযা বফরনয জন্য প্রকরেয অতায়
৩০.০০ রে টাকা প্রাক্কর্রত ব্যরয় ংগৃীত
অফাফেভরয আনরবর্ি ততযী কযা য়র্ন
র্ফধায় র্ফররম্ব আনরবর্ি প্রণয়ণপূফ থক
অফাফেভরয দৃশ্যভান জায়গায় প্রকরেয
নাভ  আনরবর্ি নম্বয প্রদারনয প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ (নুরেদ ৮.১.৫) ;
১১.৪ ভার্িাযা বফরনয জন্য প্রকরেয
অতায় ৩০.০০ রে টাকা প্রাক্কর্রত ব্যরয়
ংগৃীত অফাফে প্রকে ভার্প্তয ১ ফছয
য প্রকন স্থানপূফ থক র্নধ থার্যত প্রড-প্রকয়ায
প্রন্টায  নাথ অেভ চালু কযা য়র্ন প্র
র্ফলয়টি ংর্িষ্ট র্ফবাগ খর্তরয় প্রদরখ যফতী
প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ;
১১.৫ অযর্ডর্র্য ংস্থান নুারয
কার্রয়ানকরযয ফানড়াড়ায় ৫ তরা র্বরতয ঈয
৪ তরা ডযরভটযী বফন র্নভথাণ, ২০টি টয়ররট 
ফাথরুভ র্নভথাণ, গাড থ প্রড/গাড থ াঈজ র্নভথাণ,
১১৮৪ যার্নং র্ভটারযয ীভানা প্রাচীয র্নভথাণ,
১টি গবীয নরকূ স্থান  প্ররয়াজনীয়
মন্ত্রার্ত ৫০০ প্রকর্বএ এয ১টি তফদ্যের্তক
াফ-প্রিন স্থান কাজ ম্পন্ন কযা রয়রছ।
ফর্ণ থত ৬টি িআ অযর্ডর্র্য প্রাক্কর্রত ব্যয়
রো কভ ব্যরয় ম্পন্ন কযা রয়রছ ভরভথ
র্র্অয সৃরে জানা মায়। থ থাৎ ঠিক
ফাস্তফতায র্বর্িরত প্রাক্কর্রত ব্যয় র্নধ থাযণ কযা
য়র্ন। যফতী ম থারয় ঠিক ফাস্তফতায র্বর্িরত
র্ডর্র্য রিয প্রাক্কর্রত ব্যয় র্নধ থাযরণ
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মত্নফান রফ;
১১.৬ প্রকরেয অতায় ফানড়াড়ায় ৫০০
প্রকর্বএ এয ১টি র্ফদ্যেৎ াফ-প্রিন র্নভথাণ কযা
রয়রছ। তরফ র্ফকে র্ফদ্যেৎ ব্যফস্থা র্ারফ
প্রকরে প্রজনারযটরযয ংস্থান যাখা য়র্ন। ঈক্ত
স্থানায় র্নযফর্েন্ন র্ফদ্যেৎ যফযা ফজায় যাখায
স্বারথ থ গারথ গাআরডয র্নজস্ব থ থায়রন প্রজনারযটয
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স্থারনয প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রমরত
ারয;
১১.৭ অযর্ডর্র্ নুারয ডযরভটযী বফরনয
১১৮৪ যার্নং র্ভটারযয ীভানা প্রাচীয র্নভথারণয
ংস্থান র্ছর। তরফ র্র্অয এয সূেভরত এফং
র্যদথনকারর প্রদখা মায় প্রম ৭৩৮.৩৪ যার্নং
র্ভটায ীভানা প্রাচীয র্নভথাণ কযা রয়রছ।
তন্রে ২১৭ যার্নং র্ভটায আরটয গাঁথুনী দ্বাযা
এফং ৫২১.৩৪ যার্নং র্ভটায কাঁটা তায দ্বাযা
ীভানা প্রাচীয র্নভথাণ কযা রয়রছ। ফর্ষ্ট
৪৪৫.৬৬ যার্নং র্ভটায ীভানা প্রাচীয প্রকন
র্নভথাণ কযা য়র্ন প্র র্ফলয়টি ংর্িষ্ট র্ফবাগ
খর্তরয় প্রদরখ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ;
১১.৮ প্রকেটিয একটি ন্যতভ ঈরেশ্য র্ছর গারথ
গাআড এরার্রয়রনয ভর প্রর্েণ কভথসূচী
র্যচারনায ভােরভ প্রভরয়, তরুণী  নাযী
প্রনেীরদয র্দ্ধান্ত গ্রণ েভতা  ব্যর্ক্তগত
দেতা বৃর্দ্ধ। র্কন্ত এ ংক্রান্ত প্রকান তে
র্র্অয এ ন্তভথক্ত কযা য়র্ন। গারথ গাআড
এরার্রয়রনয ে প্রথরক কতজনরক এ মাফৎ
এ র্ফলরয় প্রর্েণ প্রদান কযা রয়রছ এফং
কতজন নাযী প্রনেী ভারজ এ র্ফলরয় ফদান
প্রযরখরছন প্র ংক্রান্ত প্রকান ডাটা প্রফআজ ততযী
কযা না রয় থাকরর তা ততযী কযায জন্য
র্ফররম্ব ঈরযাগ গ্রণ কযা প্রমরত ারয
(নুরেদ ১০(গ) ;
১১.৯ প্রকেটিয বেন্তযীণ  এক্সটাযনার র্ডট
ম্পাদন ংক্রান্ত তে র্র্অয এ ন্তভথক্ত কযা
য়র্ন। এরত প্রতীয়ভান য় প্রম, প্রকেটিয প্রকান
র্ডট ম্পন্ন য়র্ন মা অর্থ থক শিরায র্যন্থী
র্ারফ র্ফরফর্চত । প্রকে প্রভয়ারদ বেন্তযীণ 
এক্সটাযনার র্ডট প্রকন ম্পার্দত য়র্ন এ
র্ফলরয় ংর্িষ্ট র্ফবাগ/ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
প্ররয়াজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান কযরত ারয;
১১.১০ র্র্অয এ ১০ তরা ভার্ি াযা
বফন  ফানড়াড়ায় ৪ তরা ডযরভটযী বফন
র্নভথাণ র্ফলরয় প্রর্কঈযরভন্ট ছরক দযে প্রখারায
তার্যখ, ঠিকাদারযয নাভ  র্যরার্ধত ভল্য
ংক্রান্ত তে প্রদান কযা য়র্ন। ফাস্তফায়ন
র্যফীেণ  ভল্যায়ন র্ফবাগরক ঈক্ত তে
ফর্তপূফ থক যফতী ম থারয় এ কর তে
ন্তভথক্ত করয ম্পূণ থ প্রর্কঈযরভন্ট তে প্রদান
র্ফলরয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থারক জাগ থাকরত
রফ।

ক্রীড়া  ংস্কৃর্ত প্রক্টয:
1. জাতীয়বারফ গুরুত্বপূণ থ  অন্তজথার্তক টুণ থারভন্ট অরয়াজরনয জন্য প্রবনুে 1. বর্ফষ্যরত

যাজস্ব

প্রকৃর্তয

কাম থক্রভ
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ংস্কায  প্রভযাভরতয ররেে স্বেরভয়ার্দ প্রকে গ্রণ কযা য়।
ফাস্তফায়রনয জন্য যাজস্ব ফারজরটয
প্রির্ডয়ারভয র্যচারন  যেণারফেণ খারত ফাৎর্যক ফযােকৃত থ থ
অতায় প্ররয়াজনীয় ফযাে প্রার্প্ত ংর্িষ্ট
প্ররয়াজরনয তুরনায় কভ র্ফধায় প্রির্ডয়ারভয
এতফড় ফকাঠারভায
ভন্ত্রণারয় কর্তথক র্নর্িত কযরত রফ।
প্ররয়াজনীয় ংস্কায  প্রভযাভত কাম থক্রভ র্নয়র্ভতবারফ ম্পন্ন কযা ম্ভফ
য় না। পরর টূণ থারভন্ট অরয়াজরনয ভয় র্ফরল করয অন্তথজার্তক
প্রমরকান টূণ থারভরন্টয ভয় াভর্য়ক র্কছু প্ররয়াজনীয় ংস্কায 
প্রভযাভরতয ররেে স্বেরভয়ার্দ প্রকে গ্ররণয ভােরভ ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ
ম্পন্ন কযা য় মা যফতীরত প্রটকআ য়না।
2. প্রকে ভার্প্তয ১ ফছয ১ ভা য প্রকরেয ব্যর্য়ত থ থ প্রপযতদারনয 2. প্রকে ভার্প্তয ব্যফর্ত রযআ প্রকরেয
র্ফলয়টি অর্থ থক শিরা র্যর্ন্থ।
ব্যর্য়ত থ থ যকার্য প্রকালাগারয
জভাদারনয র্ফলয়টি মথামথ কর্তথে কর্তথক
র্নর্িত কযরত রফ। বর্ফষ্যরত এ জাতীয়
কাম থাফরী নুযণ র্যায কযরত রফ।
3. ফাস্তফার্য়ত প্রকরেয এক্সটাযনার র্ডট ম্পন্ন কযা য় না।
3. র্জর্ফ থ থায়রন ফাস্তফার্য়ত প্রকরেয
নুকূরর ফযােকৃত রথ থয মথামথ ব্যফায
র্নর্িতকযরণ এক্সটাযনার র্ডট কাম থক্রভ
দ্রুত
ম্পন্নপূফ থক
র্ডট
র্যরাট থ
অআএভআর্ড ংর্িষ্ট ন্যান্য দপ্তরয
প্রপ্রযণ কযরত রফ।
4. অআএভআর্ড’য
২৯/০৩/২০০৬
তার্যরখয
অআএভআর্ড/ভন্বয়- 4. র্যে নুমায়ী প্রকে ভার্প্তয র্নধ থার্যত
৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং র্যরেয ১৩ নং নুরেদ নুমায়ী প্রকান
ভরয়য ভরে র্নভূথর তে ম্বর্রত
ঈন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত য়ায য গত ৩ (র্তন ভারয ভরে র্র্অয
র্র্অয অআএভআর্ডরত প্রপ্রযরণয র্ফলয়টি
প্রপ্রযরণয র্নরদ থনা থাকরর র্ধকাং প্রেরে ঈক্ত ভরয়য ভরে
ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক র্নর্িত কযরত
র্র্অয প্রপ্রযণ না কযা এফং র্র্অয এয কর তে ঠিকবারফ পূযণ
রফ।
না কযা।
স্বাস্থে, পুর্ষ্ট, জনংখ্যা  র্যফায কল্যাণ প্রক্টয:
স্বাস্থে, জনিংখ্যা  পুরষ্ট প্রক্টয ওভুসুরি (এইিরএনএরডর) (৩২টি অাতযনার প্ল্োতনয ভােতভ ফাস্তফারয়ে)
 স্বাস্থে, জনিংখ্যা  পুরষ্ট প্রক্টয উন্নয়ন ওভুসুরি (এইিরএনএরডর) প্রভাট ৩২টি
অাতযনার প্ল্োতনয ভােতভ ফাস্তফারয়ে তয়তে। ৩২টি অাতযনার প্ল্োন ১

 যফরেু প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়নওাতর এফিং
)

ফাস্তফায়তনািয ভতয় প্রপ্রাগ্রাতভয ফাস্তফায়ন

স্বাস্থে  রযফায ওল্যাে ভন্ত্রোরয় (৫টি), ২) স্বাস্থে অরধদিয (১৭টি), ৩) রযফায
রযওল্পনা অরধদিয (৭টি), ৪) নার ুিং প্রফা  রভডয়াইপারয অরধদিয (১টি), ৫)

অগ্রকরে িতওু প্ররেতফদন প্রেয়ন, ররআয

রনতাট ু (১টি), ৬) লধ প্রান অরধদিয (১টি)-এয ভােতভ ফাস্তফারয়ে তয়তে।

বরফষ্যতেয জন্য িংযক্ষতেয রতক্ষে প্রতয়াজনীয়

স্বাস্থে প্রতওৌর অরধদিয এফিং কেপূেু অরধদিয স্বাস্থে  রযফায ওল্যাে

দতক্ষ গ্রে ওযতে তফ;

ভন্ত্রোরতয়য াতর্ রপরজওোর পোরররটিজ প্রডতবরতভন্ট অাতযনার প্ল্োন
ফাস্তফায়ন ওতযতে। ফরে ুে িংস্থামূ ১৯৯৮ ার প্রর্তও প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন
ওযতে। প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়নওাতর এফিং ফাস্তফায়তনািয ভতয় প্রপ্রাগ্রাতভয
ফাস্তফায়ন অগ্রকরে িতওু প্ররেতফদন প্রেয়ন, প্ররেতফদন িংরিষ্ট দিতয
(আইএভইরড) প্রপ্রযে এফিং বরফষ্যতেয জন্য িংযক্ষতে দূফ ুরো রযররক্ষে তয়তে।
 প্ররেটি প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় াাোর রফরবন্ন প্ররেষ্ঠাতনয জন্য অতনও
মন্ত্রারে, আফাফত্র, কারি ইেোরদ িংগ্র ওযা তর োয ঠিও রযিংখ্যান 

ওর প্ররেতফদন আইএভইরড প্রপ্রযে এফিং
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ব্যফায িতওু পূে ুাঙ্গ প্রযওড ু িংযক্ষে ওযা য়রন।
 প্ররেটি প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় রফরবন্ন ধযতেয নতুন স্থানা রনভুাে 
পূেঃরনভুাে এফিং য্যািংখ্যা উন্নীেওযে ওযা তর ঐওর স্থানায জন্য
প্রতয়াজনীয় জনফতরয িংস্থান মর্া ভতয় ওযা য়রন। পতর রনরভুে স্থানা তে
ঈপ্সীে প্রফা প্রদান ব্যে তয়তে।
 প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় রনভুাে, মন্ত্রারে  আফাফতত্রয িংস্থান এফিং
জনফতরয দ সৃজন  দায়ন এই রফলয়গুতরায ভতে ভন্বয়ীনো রযররক্ষে
তয়তে।
 প্ররক্ষে, ভীক্ষা  কতফলোঔাতে রফরবন্ন অাতযনার প্ল্োতন রফরিন্নবাতফ অতর্ ুয

 প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় াাোর রফরবন্ন
প্ররেষ্ঠাতনয জন্য প্রম ওর মন্ত্রারে, আফাফত্র,
কারি ইেোরদ িংগ্র ওযা 

য় োয ঠিও
রযিংখ্যান  ব্যফায িতওু পূে ুাঙ্গ প্রযওড ু
িংযক্ষে ওযতে তফ;

ব্যফায তয়তে এফিং এওর প্ররক্ষে, ভীক্ষা  কতফলোয প্রকৃে সুপর িংক্রান্ত  প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় রফরবন্ন ধযতেয নতুন
েথ্য-উাি ায়া মায়রন।
স্থানা রনভুাে  পূেঃরনভুাে এফিং য্যািংখ্যা
উন্নীেওযে ওযায পূতফ ু ঐওর স্থানায জন্য
প্রতয়াজনীয় জনফতরয দ  িংখ্যা রনরূন ওতয
দ সৃজতনয ব্যফস্থা গ্রে ওযতে তফ মাতে রনরভুে
স্থানা তে ঈপ্সীে প্রফা প্রদান ব্যে না য়;
 প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় রনভুাে, মন্ত্রারে 
আফাফতত্রয িংস্থান এফিং জনফতরয দ সৃজন 
দায়ন এই রফলয়গুতরায ভতে ভন্বয় াধন ওতয
রনভুাে ওাম ুক্রভ শুরু ওযতে তফ;
 প্রক্টয প্রপ্রাগ্রাতভয আোয় ওর প্ররক্ষে, ভীক্ষা
 কতফলো ওাম ুক্রভ রফরবন্ন অাতযনার প্ল্োতন
রফরিন্নবাতফ না প্রযতঔ রনরদ ুষ্ট এওটি ফা দু’টি
অাতযনার প্ল্োতন যাঔা প্রমতে াতয। স্বাস্থে,
জনিংখ্যা  পুরষ্ট িরওুে িংরিষ্ট প্ররক্ষে 
কতফলোধভী প্ররেষ্ঠাতনয ভােতভ প্ররক্ষে, ভীক্ষা
 কতফলো ওাম ুক্রভ ফাস্তফায়তনয রফলয়টি
বরফষ্যতে রফতফিনা ওযা প্রমতে াতয।

য়ান প্ররর্ প্রপতরার ইরন্টতগ্রটিিং এডুতওন এন্ড এওন পয য়ান প্ররর্ ইন ফািংরাতদ
 প্রওল্পটি িতওু প্রওান অগ্রকরে প্ররেতফদন প্রওল্প রযিারও ফা ফাস্তফায়নাযী

 বরফষ্যতে আইইরডরআয ওর্তুও ফাস্তফারয়ে

িংস্থায ক্ষ প্রর্তও ায়া মায়রন। ফায ফায োরকদ, আইএভইরড’য রিফ ভতাদয়

প্রওতল্পয অগ্রকরেয েথ্য 

মর্াভতয় ররআয

ওর্তুও রড ত্র প্রপ্রযে এফিং আইইরডরআয এয িংরিষ্ট ওভুওেুায াতর্ ফায ফায

আইএভইরড-প্রে প্রপ্রযতে য রফলয়টি রনরিে ওযতে

ব্যরক্তকে প্রমাকাতমাতকয য ররআয য়া মায়রন। এটি প্রভাতট ওাম্য নয়।

উতদ্যাকী ভন্ত্রোরয় /রফবাক প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে
ওযতফ।

াতটইরনিং ইনফ্লুতয়ঞ্জা ারবুতরন্স প্রনটয়াওু এন্ড প্রযন্স টু রজনার এন্ড প্রনতডরভও ইনফ্লুতয়ঞ্জা ইন ফািংরাতদ
 প্রওল্পটি িতওু প্রওান অগ্রকরে প্ররেতফদন প্রওল্প রযিারও ফা ফাস্তফায়নাযী
িংস্থায ক্ষ প্রর্তও ায়া মায়রন। ফায ফায োরকদ, আইএভইরড’য রিফ ভতাদয়

 বরফষ্যতে আইইরডরআয ওর্তুও ফাস্তফারয়ে
প্রওতল্পয অগ্রকরেয েথ্য 

মর্াভতয় ররআয
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ওর্তুও রড ত্র প্রপ্রযে এফিং আইইরডরআয এয িংরিষ্ট ওভুওেুায াতর্ ফায ফায

আইএভইরড-প্রে প্রপ্রযতে য রফলয়টি রনরিে ওযতে

ব্যরক্তকে প্রমাকাতমাতকয য ররআয য়া মায়রন। এটি প্রভাতট ওাম্য নয়।

উতদ্যাকী ভন্ত্রোরয় /রফবাক প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে
ওযতফ।

ভাজকল্যাণ, ভর্রা র্ফলয়ক  যুফ ঈন্নয়ন প্রক্টয:
1. প্রওল্প গ্রতেয প্রক্ষতত্র সুরফধাতবাকীতদয িারদা মািাই না ওযা।

১. প্রওল্প গ্রতেয প্রক্ষতত্র সুরফধাতবাকীতদয িারদা
মািাই পূফ ুও প্রওল্প প্রেয়ন ওযা প্রতয়াজন।

2. প্রওতল্পয মূর ওতিাতনন্ট অনুমায়ী ওম ুক্রতভয জন্য রনধ ুারযে ভয়
িতওু ধাযো না র্াওা;

২. প্রওতল্পয মূর ওতিাতনন্ট অনুমায়ী ওম ুক্রতভয
জন্য রনধ ুারযে ভয় অনুমায়ী প্রওল্প প্রভয়াদ
রনধ ুাযে ওযা এফিং রনধ ুারযে ভতয় ফাস্তফায়তনয
রতক্ষে ওভুরযওল্পনা প্রেয়ন  প্র অনুমায়ী
ফাস্তফায়ন ওযা।
৩. প্রওতল্পয ভয় বৃরি  ব্যয় বৃরি রফলতয়
রনরুৎারে ওযা প্রতয়াজন।
৪. প্রওতল্পয সুষ্ট ফাস্তফায়তনয রতক্ষে রনয়রভে
প্রওল্প রযিারতওয ব্যফস্থা ওযা প্রতয়াজন।
৫. আরর্ ুও ব্যফস্থানায স্বিো রনরিে ওযায
স্বাতর্ ু প্রওতল্প আরর্ ুও ওাম ুাফরী রনয়রভে অরডট
ওযা।
৬.
প্রওতল্পয ওাম ুক্রভ ফাস্তফায়নওাযী
িংস্থা/ভন্ত্রোরয় ওর্তুও রনয়রভে ভরনটরযিং
রনরিে ওযতে তফ।
৭. প্রওতল্পয ওাম ুক্রভতও ডাটা প্রফইজ ওতয
িংযক্ষে ওযা মা যফরেুতে ওাতজ ব্যফায ওযা
মায় এফিং বাযল্যারিং রযাতয ায়ো ওতয।
৮. প্রওতল্পয ওর ওাতজয প্রক্ষতত্র স্বিো 
জফাফ রদরো রনরিে ওযতে তফ।

3. প্রওতল্পয ভয় বৃরি  ব্যয় বৃরি রযররক্ষে য়;
4. খন খন প্রওল্প রযিারও রযফেুন না ওযা;
5. রনয়রভে অরডট িন্ন না য়া;
6. ফাস্তফায়নওাযী ভন্ত্রোরয়/িংস্থা ওর্তুও রনয়রভে ভরনটরযিং ওযা;
7. প্রওতল্পয ওাম ুক্রভতও ডাটা প্রফইজ প্রওয িংযক্ষে ওযা;
8. প্রওতল্পয ওাম ুক্রতভ স্বিো  জফাফ রদরো অবাফ;

জনপ্রান প্রক্টয:
1. প্রকে এরাকায় র্ফযভান ফকাঠারভা াযণ  দযে জটিরতা ১. ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় /দপ্তয/ংস্থায ারত ভন্বয়
ংক্রান্ত ভাভরা জটিরতা।
করয ভস্যা ভাধান কযা প্রমরত ারয।
2. দে জনফর না থাকা।
২. ম থাপ্ত প্রর্েরণয ভােরভ জনফররক দে
করয গরড় তুররত রফ।
3. স্থায়ী বফন  ডাটা প্রন্টারযয জন্য র্নধ থার্যত প্রে না থাকা।
৩. স্থায়ী বফন  ডাটা প্রন্টারযয জন্য র্নধ থার্যত
প্রে ততর্য করয ভস্যা ভাধান কযা রয়রছ।
4. আন্টাযরনরটয গর্ত কভ এফং র্নযর্ফর্েন্ন র্ফদ্যেৎ যফযা না থাকা।
৪. আন্টাযরনরটয গর্ত এফং র্নযর্ফর্েন্ন র্ফদ্যেৎ
যফযারয ভস্যা ভাধান রয়রছ।
র্ফজ্ঞান, তে  প্রমাগারমাগ প্রযুর্ক্ত প্রক্টয:
ভংরা ফন্দরয প্রতজর্িয়তা যীেণ  ভর্নটর্যং গরফলণাগায স্থান (২য় ংরার্ধত) প্রকে/ এিাফরররভন্ট অফ মডরজগরনরটড
মযপারযন্স ইনরিটিউট পয মকরভকোর মভজাযরভন্ট প্রকে
1. প্রকেটি ঈরেশ্য ফাস্তফায়রনয জন্য তোদৄর্নক ল্যাফরযটর্য স্থান ১. প্রকরেয অতায় সৃষ্ট ফকাঠারভা এফং
কযা রয়রছ। র্কন্তু জনফররয বারফ ল্যফরযটর্যয কাজ শুরু য়র্ন।
স্থার্ত তোদৄর্নক মন্ত্রার্তভরয রফ থািভ
ব্যফারযয ভােরভ প্রকরেয
ঈরেরশ্য ফর্ণ থত
প্রফাভ র্নর্িত কযরত রফ এফং প্ররয়াজনীয়
জনফর দায়ন করয ল্যাফরযটর্যটি দ্রুত চালু
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কযরত রফ।
2. র্ডঅযঅআর্এভ-এয কাজ ম্পাদরনয স্বারথ থ প্ররয়াজনীয় জনফর না ২. র্ডঅযঅআর্এভ-এয কারজয গর্তীরতায
থাকা এফং প্রর্তষ্ঠারনয সৃষ্ট প্রফাভ ব্যফারযয র্নর্ভি প্ররয়াজনীয় স্বারথ থ প্ররয়াজনীয় জনফর র্নর্িত কযরত রফ
অআনী ফকাঠারভা না থাকা।
এফং প্রম কর প্রফা সৃর্ষ্ট কযা রয়রছ প্রগুররা
মথামথ ব্যফারযয র্নর্ভি প্ররয়াজনীয় অআনী
ফকাঠারভা সৃর্ষ্ট কযা প্রমরত ারয।
3. প্রকর্ভকোর প্রভরিারর্জ র্ফলরয় ম থাপ্ত প্রর্েরণয সুরমাগ না থাকা,
প্রর্েন ংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র আঈর্নট না থাকা এফং প্রকর্ভকোর
প্রভরিারর্জ ংক্রান্ত ঈচ্চতয গরফলণায প্রেরে র্ফর্শ্র্ফযারয়  ন্যান্য
প্রর্তষ্ঠারনয ারথ কাম থকয প্রমাগারমাগ প্রর্তষ্ঠায়
র্কছুটা ঘাটর্ত
র্ফযভান।

৩. র্ডঅযঅআর্এভ ংক্রান্ত ম থাপ্ত প্রর্েরণয
সুরমাগ সুর্ষ্ট কযরত রফ এফং প্রর্েন ংক্রান্ত
একটি স্বতন্ত্র আঈর্নট গঠন কযা প্রমরত ারয।
প্রযপারযন্প ল্যাফরযটর্য র্ররফ র্ডঅযঅআর্এভ
মারত প্রকর্ভকোর প্রভরিারর্জ ংক্রান্ত কর
ধযরনয যীেণ ম্পন্ন কযরত ারয তায জন্য
যুরগারমাগী প্রযুর্ক্ত  াভেথ র্নর্িত কযরত
রফ  ঈচ্চতয গরফলণায় র্ফর্শ্র্ফযারয় 
ন্যান্য প্রর্তষ্ঠারনয ারথ কাম থকয প্রমাগারমাগ
প্রর্তষ্ঠা কযা প্রমরত ারয।
4. ক্রয়কৃত অফাফেভ ম্পদ প্রযর্জষ্টারয র্রর্ফদ্ধ না কযা এফং ৪. প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত অফাফেভ
মথামথবারফ যেণারফেণ না কযা। প্রকে প্ররল য়ারযর্ন্ট নুমায়ী ম্পদ প্রযর্জষ্টারয র্রর্ফদ্ধ কযারত রফ এফং
ক্রয়কৃত র্রফট এফং প্রজনারযটয র্নয়র্ভত ার্বথর্ং না কযা।
প্ররয়াজনীয় যেণারফেণ র্নর্িত কযরত রফ।
যফযাকাযী প্রর্তষ্ঠারনয র্নকট রত য়ারযর্ন্ট
নুমায়ী র্রফট এফং প্রজনারযটয র্নয়র্ভত
ার্বথর্ং কযরত রফ।
েভ  কভথংস্থান প্রক্টয:
Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE) -ীল থক প্রকে
1. ররআয-এ প্ররযণ ংক্রান্ত ভুর তথ্য যফযা : প্রকরল্পয ভারি ১. প্রকরল্পয ভারি প্ররতরফদন (ররআয)-এ মমন
প্ররতরফদন (ররআয)-এয পৃষ্ঠা নম্বয ৭এ উরেখ্য মম, ঢকা অনুরষ্ঠত মকান ভুর তথ্য যফযা কযা না  , ম রফলর
১টি প্রিকরাল্ডায র্যরয়রন্টন য়াকথর ১১০জন এফং চিগ্রারভ
শ্রভ ও কভথংস্থান ভন্ত্রণার প্ররাজনী উরযাগ
১টি য়াকথর ৬০ জন প্রভাট ১৬০জন ং গ্রণ করযরছ।
গ্রণ কযরফ
প্রকৃতরে প্রর্েণাথীয ংখ্যা রফ ১৭০ জন।
2. মফজরাইন ারবথয প্রভাণক ংক্রান্ত: প্রকরেয ভৄর কাম থক্রভ প্রফজরাআন ২. প্রফজরাআন ারবথ একটি গুরুত্বপূণ থ কাম থক্রভ
ারবথ ম্পন্ন য়ায প্রভাণক র্যদথনকারর ায়া মায়র্ন। এ
য়ায় প্রকরেয অতায় প্রফজরাআন ারবথ
র্ফলরয় প্রকরেয র্াফ যেক জনাফ পায়জুর আরাভ ঈরল্লখ করযন, ম্পন্ন রয় থাকরর আায প্রভাণক অআএভআর্ডপ্রফজরাআন ারবথ কাম থক্রভটি UNFPA কর্তথক ম্পন্ন ররছ ফরর প্রত প্রপ্রযণ কযরত রফ ।
তাঁয ভরন রড় । প্রকৃতরয মফজরাইন ারবথ ম্পন্ন ররছ রকনা
তা জানায জন্য প্রভাণক প্ররাজন।
3. গারভথন্ট পোরটারযরত প্ররয ণ চালু যাখা : প্রকরেয অতায়
প্রর্েণ ভর্ডঈর ততর্য  ভািায প্রিআনায প্রর্েণ প্রদয়া রয়রছ।
ভািায প্রিআনায দ্বাযা কর পোরক্টার্যরত প্রর্েণ কাম থক্রভ ব্যাত
যাখা প্ররয়াজন। এরত ভািায প্রিনাযরদয প্রর্েরণ র্জথত জ্ঞান ভরর
মায়া প্রথরক যো ারফ, ন্যর্দরক নতুন ের্ভকরক প্রর্র্েত কযা
ম্ভফ রফ।

৩. প্রকরেয অতায় প্রণীত র্ফর্বন্ন প্রর্েণ ভর্ডঈর 
ভািায প্রিআনাযরদয দ্বাযা কর পোরক্টার্যরত প্রর্েণ
কাম থক্রভ ব্যাত যাখা প্রমরত ারয।

Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised)
ীল থক প্রকে
1. প্রকল্পেয আওতায় এক্সটাযনার ফা ইন্টাযনার ককান অডিট ম্পন্ন
১. প্রককেয আওতায় ককান প্রকায ইন্টাযনার ফা

xxix
ভস্যা
য়ডন
2. প্রকল্পের ডডআয-এ প্রকল্পেয অঙ্গডবডিক আডথ মক রক্ষ্যভাত্রা
থাকল্পরও ফাস্তফ রক্ষ্যভাত্রা উল্পেখ কযা য়ডন।

সুার্য
এক্সটাযনার অডিট ম্পন্ন না ওয়ায কাযণ ফা
ব্যাখ্যা প্রদাল্পনয জন্য শ্রভ ও কভমংস্থান
ভন্ত্রণারয়কক অনুল্পযাধ কযা র।
২. যফতীল্পত PCR-প্রস্তুল্পত আডথ মক রক্ষ্যভাত্রায াল্পথ
ফাস্তফ রক্ষ্ভাত্রা উল্পেখ কযা কমল্পত াল্পয।

Improving fire and General Building Safety in Bangladesh ীল থক প্রকে
1. প্রকল্পের ক্রয় কায যকম ডকুল্পমন্ট প্রকে অফিল্প ংরক্ষণ করা য়ফি।

2. PCR এর পল্পয়ন্ট ০৫ অনুযায়ী কল্পপাল্পিন্ট –ওয়াইজ প্রল্পগজ এ
প্রাক্কফে ব্যয় ধরা ল্পয়ল্পে ১১৮৬.০০ ক্ষ োকা এেং প্রকৃে ব্যয়
উল্পেখ করা ল্পয়ল্পে ১১৫৮.৫৬ ক্ষ োকা, োকী অব্যফয়ে ২৭.৪৪
ক্ষ োকা ফক করা ল্পয়ল্পে, োর উল্পেখ করা য়ফি।
মমাগারমাগ প্রক্টয:
1. প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রার্তয গারয় তে র্রর্ফদ্ধ/ট্যার্গং না
কযা এফং মথামথবারফ মন্ত্রার্তয র্ফফযণ ম্পদ প্রযর্জিায- এ
র্রর্ফদ্ধ না কযা।

১. টেকফিকযা এফল্পেন্স (টিএ) প্রকল্পের
টক্ষল্পেও ক্রয় ংক্রান্ত ডকুল্পমন্ট প্রকে অফিল্প
ংরক্ষণ করল্পে ল্পে।
অব্যফয়ে অর্ য (২৭.৪৪ ক্ষ) যর্া ফিয়ল্পম
ফিষ্পফি ল্পয়ল্পে ফকিা ট ফেল্পয় শ্রম ও
কমযংস্থাি মন্ত্রণায় পরীক্ষা কল্পর টেখল্পে।
২.

১. প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রার্তয গারয়
তে র্রর্ফদ্ধ/ট্যার্গং কযরত রফ এফং
মথামথবারফ মন্ত্রার্তয র্ফফযণ ম্পদ
প্রযর্জিায- এ র্রর্ফদ্ধ কযরত রফ।
2. র্ফটির্এর কর্তথক প্ররদয় প্রফা  সুর্ফধা ম্পরকথ জনগণরক ফর্ত ২. র্ফটির্এর কর্তথক প্ররদয় প্রফা  সুর্ফধা
কযায ব্যফস্থা না কযা এফং আঈর্নয়ন র্ডর্জটার প্রন্টায রত ম্পরকথ জনগণরক ফর্ত কযরত র্নজস্ব
আন্টাযরনট ংরমাগ আঈর্নয়ন র্যলদ ংরি ন্যান্য র্পর র্ফস্তৃত ‘রয়ফাআট’ প্রণয়ন  চালু এফং ফহুর প্রচারযয
কযায ব্যফস্থা না কযা।
(ফাংরা  আংরযর্জরত র্রপররট প্রণয়ন, র্ফর্বন্ন
আররকির্নক র্ভর্ডয়ায় প্রচায আতোর্দ) ব্যফস্থা
গ্রণ কযরত রফ। আঈর্নয়ন র্ডর্জটার প্রন্টায
রত আন্টাযরনট ংরমাগ আঈর্নয়ন র্যলদ ংরি
ন্যান্য র্পর র্ফস্তৃত কযরত রফ এফং
ব্যফাযকাযীয র্ফস্তৃর্ত ঘটারত রফ।
3. প্রটর্ররপান এক্সরচরঞ্জয প্রফাড থ রুভ/সুআচ রুভ থফা প্রম কর স্থারন ৩. প্রটর্ররপান এক্সরচরঞ্জয প্রফাড থ রুভ/সুআচ রুভ
গুরুত্বপূণ থ মন্ত্রার্ত যরয়রছ প্র কর স্থারনয ম থাপ্ত র্নযািা না থাকা। থফা প্রম কর স্থারন গুরুত্বপূণ থ মন্ত্রার্ত যরয়রছ
র্র্টির্ফ কোরভযায অতায় অনরত রফ।
প্র কর স্থান র্র্টির্ফ কোরভযায অতায়
অনরত রফ।
4. প্রাি আ-প্রন্টায রত প্রদি প্রফাভরয ভল্য তার্রকা ডাক ৪. প্রাি আ-প্রন্টায রত প্রদি প্রফাভরয ভল্য
র্ধদপ্তয রত জার্য কযা য়র্ন র্ফধায় র্বন্ন র্বন্ন আ-প্রন্টারয একআ তার্রকা ডাক র্ধদপ্তয রত ত্বয জার্য কযরত
রফ।
প্রফায জন্য র্বন্ন ভল্য ধাম থ কযা রে।
5. স্থান ংকরটয পরর রনক প্রাি আ-প্রন্টায বাড়া কযা ঘরয ৫. মথাম্ভফ র্নজস্ব স্থানায় প্রাি আকাম থক্রভ র্যচারনা কযরছ, প্রাি আ-প্রন্টাযভ রত স্বে ংখ্যক প্রন্টাযভরয কাম থক্রভ র্যচারনায ঈরযাগ
গ্রণ কযরত রফ। প্রাি আ-প্রন্টাযভ রত
প্রফা প্রদান কযা রে এফং প্রাি আ-প্রন্টাযভরয ভারাভারগুররায প্রদি প্রফাভরয ংখ্যা ফাড়ারত রফ এফং
ম থাি র্নযািা মনই।
আঈর্নয়ন র্ডর্জটার প্রন্টারয প্রদি প্রফাভ আপ্রন্টারয প্রফতথন কযরত রফ। আ-প্রন্টাযভরয
ভারাভারগুররায র্নযািা র্ফধান কযায জন্য
প্রজাযদায র্নযািা ব্যফস্থা র্নর্িত কযরত রফ।
6. প্রকেভক্ত
কযায জন্য
৬. প্রকেভক্ত
) না থাকা।

xxx
ভস্যা

সুার্য
কযা কভথানুগ রফ।

7.

৭.
না থাকা।

গণংরমাগ প্রক্টয:

ফাংরারদ রপল্ম আকথাইব বফন রনভথাণ (ংরারধত) প্রকল্প
1. প্রকরেয ব্যর্য়ত থ থ : প্রকরেয প্রভাট প্রাক্কর্রত ব্যয় ৮৬৭৫ .০০
রে টাকা । প্রকরেয নুকূরর ৮৫৩৩.৫৪ রে টাকা ব্যয় রয়রছ
ফরর র্র্অয এ ঈরল্লখ কযা রয়রছ। তরফ, ব্যর্য়ত ১৪১.৪৬ রে
টাকা যকার্য প্রকালাগারয জভাদান ংক্রান্ত তে ফা প্রভাণে
র্র্অয-এ ায়া মায়র্ন।

১. প্রকরেয প্রভাট প্রাক্কর্রত ব্যয় ৮৬৭৫.০০ রে টাকা য
ভরে ররআয অনুমাী ব্যয় রয়রছ ৮৫৩৩.৫৪ রে
টাকা। ব্যর্য়ত ৫৩.৪১ রে টাকা যকাযী প্রকালাগারয
জভাদারনয প্রভাণ ায়া মায়র্ন। এ র্ফলরয় ংর্িষ্ট
ভন্ত্রণারয় যকাযী র্নয়ভ নুমায়ী প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
কযরফ।

2. র্ডট ংক্রান্ত : প্রকরেয জুরাআ ২০১১ প্রথরক জুন ২০১৫ ম থন্ত র্ফগত ০৪

২. প্রকরেয জুরাআ ২০১১ প্রথরক জুন ২০১৫ ম থন্ত
র্ফগত ০৪ থ থফছরযয র্ডট ম্পন্ন রয়রছ ফরর
জানা মায়। ফর্ষ্ট প্রভয়াদকার জুরাআ ২০১৫
প্রথরক জুন ২০১৭ ম থন্ত ০২ থ থ ফছরযয র্ডট
ম্পন্ন কযায জন্য ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ কযরফ;

থ থফছরযয র্ডট ম্পন্ন রয়রছ। ঈক্ত র্ডরট প্রভাট ০৮টি র্ডট অর্ি র্ছর, মা
আরতাভরে র্নষ্পর্ি রয়রছ ফরর জানা মায় । জুরাআ ২০১৫ প্রথরক জুন ২০১৭ ম থন্ত
ফর্ষ্ট ০২ থ থ ফছরযয র্ডট এখন ম্পন্ন য়র্ন, মা জরুর্যর্বর্িরত ম্পন্ন
কযা প্ররয়াজন।

ডফএপডিডয আধুডনকায়ণ ও ম্প্রাযণ (ংল্পাডধত) ীল মক প্রকে
1. প্রকল্পের ক্রয় ডযকেনায় ফডফজো কযল্পমরা অন্যান্য পন্য ক্রল্পয়র
েরাদ্দ োংাল্পেলী মুদ্রায় উল্পেখ কযা য়ল্পে ফকন্তু চুফিমূল্য ইউল্পরা
(Euro) এেং ইউএফড (USD)টে প্রেমন করা কয়ল্পে। িল্প
ফডফপফপর েরাল্পদ্দর াল্পর্ ডডআল্পয প্রদি প্রকৃে ক্রয়মূল্পল্যর ঠিক
মূল্যায়ি করা ম্ভে য়ফি।

১. ররআয এ প্রদত্ত প্রকরল্পয ভােরভ রফরবন্ন
রেয ক্রকৃত অরথ থয রযভাণ ক্রকারযথয
ভকাররয কনবা থন মযট ফাংরারদরয
আরথ থক মুদ্রা কনবথাট করয ক্রকারযথ ব্যারত
অরথ থয ঠিক রযভাণ রনণ থ কযায জন্য
রফএপরডর এফং তথ্য ভন্ত্রণাররক উরযাগ গ্রণ
কযরত রফ;
2. প্রকল্পের মাধ্যল্পম ক্রয়কৃে ফডফজো যন্ত্রপাফেয ব্যোর ইল্পোমল্পধ্য ৪ ২. ফেএিফডফর চমাি ফডফজো ইকুল্পয়পল্পমন্ট
েের অফেক্রান্ত ল্পয়ল্পে ,িল্প এর আপল্পডে ভা যি োজাল্পর আল্প এর কায যক্রম ধারাোফকভাল্পে েজায় রাখার জন্য
এগুল্পার কায যক্রম ফিঁফেল্পয় পড়ার ম্ভােিা রল্পয়ল্পে;
ংস্থার ফিজস্ব অর্ যায়ল্পি আপল্পডে ফডফজো
ইকুল্পয়পল্পমন্ট ও ফডফজো কযাল্পমরা ইেযাফে ক্রয়
করল্পে ল্পে;
3. প্রকে োস্তোয়িকাীি এক্সোরিা-অফডে পন্ন য়ফি। েল্পে ৩. প্রকল্পের চমাি এক্সোরিা অফডে দ্রুে
প্রককেয ভাডিয ২ (দুই) ফেয য এক্সটাযনার -অফডে চরভান ফল্পর পন্ন কল্পর এয প্রডতল্পফদন উল্পযাগী মন্ত্রণাল্পয়র
উল্পেখ কযা ল্পরও এ ডফলল্পয় ককান তথ্য প্রদান কযা য়ডন;
মাধ্যল্পম পফরকেিা কফমলি ও আইএমইফডল্পে
টপ্ররণ ফিফিে করল্পে ল্পে।

ঈংায:
গত ২০১৬-১৭ থ থফছরযয ফার্ল থক ঈন্নয়ন কভথসূচীরত ফাস্তফায়নাধীন প্রভাট প্রকে ংখ্যায (১৭ ১০টি প্রকে) তকযা প্রায় ১ ৮.৭৭
বাগ ভাপ্ত রয়রছ । তএফ, একর ভাপ্ত প্রকরেয মথামথ ফাস্তফায়ন এফং ঈরেশ্য জথরনয ঈয ভগ্র ফার্ল থক ঈন্নয়ন
কভথসূচী তথা যকায কর্তথক গৃীত কর ঈন্নয়ন কভথকারেয াপল্য রনকাংর র্নবথয কযরছ। এছাড়া ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন

xxxi
প্রর্তরফদরনয র্যরপ্রর্েরত বর্ফষ্যরত গৃীতব্য ভভারনয এফং ভম থারয়য প্রকে প্রণয়নকারীন ভরয় গুরুত্বপূণ থ তে যফযা
কযরত াযরফ। রফ থার্য, ভাপ্ত প্রকে ভল্যায়ন প্রর্তরফদন এআ াযংরেটি এর্ডর্ প্রক্টয নুমায়ী য়ায় ফার্ল থক ঈন্নয়ন
কভথসূচীয একটি াভর্ষ্টক র্চে ায়া মারফ।

