ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগগয অওতায় ২০১৬-২০১৭ থ থফছরযয এরডরভূক্ত ভাপ্ত প্রকরেয
মূল্যায়ন প্ররতরফদরনয ওয ভন্ত্রণারয়/ রফবাগরবরিক ায-ংরক্ষ
ক্র:নং

ভন্ত্রণারয়/
রফবারগয নাভ

গভাট
ভাপ্ত
প্রকরে
য
ংখ্যা

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ
রফরনরয়া কারযগ
গজরডরএ
গ
যী
প
প্রকরেয ায়তা ভূক্তপ্রকরে
ংখ্যা
প্রকরেয য ংখ্যা
ংখ্যা

১

২

৩

৪

০১।

অআএভআরড

১

৫
-

৬
১

-

ভয় ও
ব্যয়
উবয়আ
রতক্রান্ত
প্রকরেয
ংখ্যা
৭

মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায়
ভয়
ভয়
ব্যয়
রতক্রা রতক্রারন্ত রতক্রা
ন্ত
য তকযা ন্ত
প্রকরেয ায (%)
প্রকরেয
ংখ্যা
ফ থরনম্ন
ংখ্যা
রবাচ্চ
৮
৯
১০

১

১

+১০০%

১

ব্যয়
রতক্রারন্তয
তকযা ায
(%) ফ থরনম্নরবাচ্চ
১১
৩৩৮৮৩.৭৯র:
টা:
+১৭৭.৪৭%

০১।

ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা : ১

০২।

ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও গভয়াদ বৃরিয কাযণ : াফররক প্ররকউযরভন্ট ব্যফস্থানায উন্নয়ন, প্রকে ংরিষ্টরদয ক্ষভতা
বৃরিয ররক্ষে রফরবন্ন ধযরনয প্রক্ষরণয অরয়াজন কযা এফং রফরবন্ন ংস্থায় আ-রজর কাম থক্রভ চালুয ব্যফস্থা আতোরদ
কাযরণ প্রকে ব্যয় ও ভয় বৃরি ায়।

০৩।

ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয গক্ষরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারযঃ

ক্র:
নং
১.

২.

৩.

ভস্যা

সুারয

“াফররক প্ররকউযরভন্ট রযপভথ প্ররজক্ট-২ (ররঅযর-২)
(৩ম ংরারধত” ীল থক কারযগরয ায়তা প্রকেটি গভাট
১৯০৯২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যরয় জুরাআ, ২০০৭ রত
জুন,২০১২ গভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভারদত য়।
যফতীরত এ প্রকে একারধকফায ংরাধন রয় ফ থরল
প্রাক্কররত ব্যয় ৫৬৮১৭.১৯ রক্ষ টাকায় জুরাআ, ২০০৭ রত
জুন,২০১৭ গভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভারদত য় । এরত
করয প্রকরেয প্রাক্কররত ব্যয় গফরেরছ ৩৩৮৮৩.৭৯ রক্ষ টাকা
(১৭৭.৪৭%) এফং ভয় গফরেরছ মূর গভয়ারদয গচরয়
১০০%। প্রকেটি ফায ফায ংরাধরনয পরর এ ব্যয় ও ভয়
গফরেরছ।
অররাচে প্রকেটি ফাস্তফায়ন গভয়ারদ ৫ জন প্রকে রযচারক
দারয়ত্ব ারন করযন। এয ভরে ২ জন প্রকে রযচারক
মথাক্ররভ ১.৫ ভা এরফং ৩ ভা রতরযক্ত দারয়ত্ব ারন
করযন। প্রকে রযচারক ঘনঘন দরর এফং রতরযক্ত
দারয়ত্ব ারন কযায় প্রকেটিয স্বাবারফক কাম থক্রভ ফাধাগ্রস্থ
রয়রছ।
প্রকেটিয টিরর/অযটিরর-গত গকান জনফররয ংস্থান
রছর না। প্রকরেয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ররটিআউ’য রনজস্ব
ম থাপ্ত জনফর রছর না। এরত করয প্রকেটিয ফাস্তফায়ন

প্রকেটি একারধকফায ংরাধরনয পরর প্রকরেয
প্রাক্কররত ব্যয় ও গভয়াদ বৃরি গরয়রছ। প্রকে দররর
প্রণয়নকারর প্রকে ফাস্তফায়ন ম থারয় মারত প্রকে
ংরাধন কযরত না য় গ নুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ
কযরত রফ।
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প্রকে ফাস্তফায়ন ম থারয় ৫ জন প্রকে রযচারক
দারয়ত্ব ারন করযন। এয ভরে ২ জন প্রকে
রযচারক মথাক্ররভ ১.৫ এফং ৩ ভা রতরযক্ত
দারয়ত্ব ারন করযন। প্রকে রযচারক ঘন ঘন ফদরর
গমন না য় গ রদরক ংরিষ্ট কর্তথক্ষরক জাগ দৃরষ্ট
যাখরত রফ।
প্রকরেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ স্বাবারফকবারফ চর
যাখায ররক্ষে প্রকে দরররর প্ররয়াজনীয় জনফররয
ংস্থান যাখরত রফ।

ক্র:
নং
৪

ভস্যা

সুারয

ম থারয় ধীযগরত রযররক্ষত রয়রছ।
অররাচে প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম থারয় যাজস্ব খারত থ থ ফযাদ্দ প্রকরেয এরডর/অযএরডর থ থ ফযাদ্দ এফং ছাে
এফং ছারেয প্রফা স্বাবারফক রছর না রফরল করয ২০১৩-১৪ স্বাবারফক যাখরত রফ। এ ররক্ষে ংরিষ্ট কর্তথক্ষরত
থ থফছরয যাজস্ব খারত গকান থ থআ ফযাদ্দ রছর না। এরত প্ররয়াজনীয় কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ।
করয প্রকেটিয ম্যারচং পারেয ংকরটয ংকরটয ম্মুখীন
রয়রছ।
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াফররক প্ররকউযরভন্ট রযপভথ প্ররজক্ট-২ (ররঅযর-২) (৩য় ংরারধত) ীল থক প্রকল্পেয ভাপ্ত মূল্যায়ন
প্ররতরফদন
(ভাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১৭)
১.০

প্রকল্পেয নাভ

২.০

প্রারনক ভন্ত্রণারয়/রফবাগ

: াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট লযপভম প্রল্পেক্ট-২ (ললআযল-২) (৩য় ংল্পালধত)”ীল মক কালযগলয ায়তা প্রকে।
: লযকেনা ভন্ত্রণারয়/ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবাগ (আইএভইলি)

৩.০

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: সন্টার প্রলকউযল্পভন্ট সেকলনকযার ইউলনে (ললটিইউ)

৪.০

প্রকল্পেয অফস্থান

: ভগ্র ফাংরাল্পদ

৫.০ প্রকে ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার:
(রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কররত ব্যয়
মূর
ফ থরল
ংরারধত
গভাট
গভাট
টাকা
টাকা
প্রঃ াঃ
প্রঃ াঃ
১
২
১৯০৯২.৪৪ ৫৬৮১৭.১৯
৯৯১.৮১ ৩৩৮৪.৯৪
১৮১০০.৬৩ ৫৩৪৩২.২৫
৬.০

ক্রভ

০১.

০২.

০৩.
০৪.

প্রকৃত ব্যয়
গভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
৩
৫২৯৭৬.২৩
২৮২১.৪৫
৫০০৫৪.৭৮

রযকরেত ফাস্তফায়নকার
মূর
ফ থরল
ংরারধত

প্রকৃত
রতক্রান্ত ব্যয় রতক্রান্ত ভয় (মূর
ফাস্তফায়ন কার (মূর প্রকে
ফাস্তফায়নকাররয
ব্যরয়য %)
%)

৪
৫
৬
৭
০১ জুরাআ,
০১ জুরাআ,
০১ জুরাআ, +৩৩৮৮৩.৭৯
২০০৭
২০০৭
২০০৭
+ ১৭৭.৪৭%
রত
রত
রত
৩০ জুন, ২০১২ ৩০ জুন, ২০১৭ ৩০ জুন, ২০১৭

৮
+১০০%

প্রকরেয ঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন (প্রকে দপ্তয রত প্রাপ্ত):
২০১৬-১৭ ফছরযয
ংরারধত জুন, ২০১৬ ম থন্ত প্রকৃত
জথন
রক্ষেভাো
টিরর
ংরারধত টিরর নুমায়ী
নুমায়ী
অরথ থক
ফাস্তফ
অরথ থক
ফাস্তফ
প্রধান প্রধান ঙ্গ
প্রাক্কররত
(% ঙ্গ(% ঙ্গরক্ষ টাকায়
রক্ষ টাকায়
ব্যয়
রবরিক)
রবরিক)
Further policy
১৮,৮৮৭.৪৭ ১৪৪৭১.৪৮
৭৭%
৪৪১৫.৯৯ ২৩%
Reform and
Institutionalizing
Capacity
development
Strengthening
৮৮০৭.৯৪ ৪৭৯৩.৪৬
৫৪%
৪০১৪.৪৮ ৪৬%
procurement
management at
sectoral level
and CPTU/IMED
Introducing e-GP ২৬৬৪৮.৩৪ ১৬২৪২.৪০
৬১%
৯৮৪২.৯৪ ৩৯%
Procurement (eGP)
৫৫%
১১০৭.৯৮ ৪৫%
Behavioural Change ২৪৭৩.৪৪ ১৩৬৫.৪৬
communication and
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জুন, ২০১৭ ম থন্ত গ্রগরত
অরথ থক

ফাস্তফ
(% ঙ্গরক্ষ টাকায়
রবরিক)
১৮০৩২.৪৩ ০.০০%

৫৮৮২.৪০

০.০০%

২৬৭৬৮.৮০ ০.০০%
২২৯২.৬০

০.০০%

২০১৬-১৭ ফছরযয
ংরারধত জুন, ২০১৬ ম থন্ত প্রকৃত
জুন, ২০১৭ ম থন্ত গ্রগরত
জথন
রক্ষেভাো
টিরর
ংরারধত টিরর নুমায়ী
ক্রভ
নুমায়ী
অরথ থক
ফাস্তফ
অরথ থক
ফাস্তফ
অরথ থক
ফাস্তফ
প্রধান প্রধান ঙ্গ
প্রাক্কররত
(% ঙ্গ(% ঙ্গ(% ঙ্গরক্ষ টাকায়
রক্ষ টাকায়
রক্ষ টাকায়
ব্যয়
রবরিক)
রবরিক)
রবরিক)
Social Accountability
(BCC& SAC)
ফ থরভাট
৫৬৮১৭.১৯ ৩৬৮৭২.৮০ ৬৫% ১৯৩৮১.৩৯ ৩৫% ৫২৯৭৬.২৩ ০.০০%
৬.১

প্রকরেয ফাস্তফায়ন:

অররাচে প্রকরেয প্রাপ্ত PCR রত গদখা মায় গম, ২০০৭-০৮ গথরক ২০১৬-১৭ থ থফছয ম থন্ত প্রকেটিয নুকূরর
ফারল থক উন্নয়ন কভথসূচীরত ফ থরভাট ফযাদ্দ রছর ৬০৩৪১.০০ রক্ষ টাকা। তম্মরে প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ৫২৯৭৬.২৩ রক্ষ (রজওরফ২৮২১.৪৫ রক্ষ এফং প্রকে াায্য-৫০০৫৪.৭৮ রক্ষ) টাকা। জুন, ২০১৭ ম থন্ত প্রকরেয ক্রভপুরিত অরথ থক গ্রগরত ৫২৯৭৬.২৩
রক্ষ টাকা, মা ফ থরল নুরভারদত ংরারধত টিরর’য প্রাক্কররত ফযারদ্দয ৮৩% এফং প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%।
৭.০ প্রকরেয কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণ:
প্রকে দপ্তয রত প্রাপ্ত PCR ম থাররাচনায় গদখা মায় গম, আ -রজর িরতরত প্রবাফ মূল্যায়রনয জন্য ডাটা ংগ্ররয
রকছু কাজ “Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement
Project (DIMAPP)”-ীল মক কালযগলয ায়তা প্রকসে স্থানান্তয কযা ল্পয়ল্পে।
৮.০ াধাযণ ম থরফক্ষণ:
৮.১ প্রকরেয টভূরভ:
যকারয ক্রয় কাম থক্ররভ গরতীরতা অনয়ন, স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা প্ররতষ্ঠা এফং দক্ষতা বৃরিয ররক্ষে রফশ্বব্যাংক
এফং ফাংরারদ যকারযয ারথ ভরঝাতা/গমৌথ উরযারগ ১৯৯৮ াররয গভ ভার
Country Procurement
Assessment Report (CPAR) প্রণয়রনয উরযাগ গ্রণ কযা য়। CPAR কাম থক্রভ মূরত: রযচাররত য়
১৯৯৯ াররয জানুয়ারয গথরক রডরম্বয ভা ম থন্ত । ৬ গরেম্বয,২০০০ তারযরখ CPAR এয চুোন্ত প্ররতরফদন প্রণীত য়।
CPAR প্ররতরফদরনয Action Plan এয উয রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ, উন্নয়ন রমাগীরদয ভতাভত রফরফচনা কযা য়।
০৬ গপব্রয়ারয, ২০০১ তারযরখ ভাননীয় প্রধানভ ন্ত্রীয বারতরত্ব নুরষ্ঠত একরনক বায রিারন্তয গপ্ররক্ষরত রফশ্বব্যাংরকয
ায়তায় Public Procurement Reform কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়।
উক্ত একরনক বায় Public
Procurement Reform Project (PPRP) ফাস্তফায়ন এফং অআএভআরড’
গত Public
Procurement Technical Unit (CPTU) স্থারনয রিান্ত গৃীত য়। এ গপ্ররক্ষরত ২০০১ ারর ররটিআউ
প্ররতষ্ঠা কযা য় এফং PPRP ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ শুরু য়। প্রথভ ম থারয় Public Procurement Reform
কাম থক্ররভয অওতায় রজথত াপল্য Sustainable কযা, াফররক প্ররকউযরভন্ট অআন ও রফরধভারা ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ
গজাযদায, যকারয ক্রয় ংক্রারন্ত ায়তা, যাভথ প্রদান, ক্রয় প্ররক্রয়ারক অরযা দ্রুত ও স্বচ্ছ (আ-রজর’য ভােরভ) এফং
প্ররক্ষরণয ভােরভ গণখারতয ক্রয় কাম থক্ররভয ারথ ংরিষ্ট কর রক্ষয ক্ষভতা বৃরি ও ধাযাফারকতা যক্ষা কযায ররক্ষে
রফশ্বব্যাংরকয অআরডএ পারেয ায়তায় “াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট লযপভম প্রল্পেক্ট-২ (ললআযল-২)”-ীল থক কারযগরয ায়তা
প্রকেটি গ্রণ কযা য়।
৮.২ প্রকরেয উ

গদ্দশ্য:

গণখারত ংগ্র ব্যফস্থানা কভথসূরচ ফাস্তফায়নকরে ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং দপ্তয/ংস্থা গুররারক গণখারত ংগ্র
ব্যফস্থানায উন্নরত াধন এফং ংগ্র িরতয ারথ জনাধাযণরক ম্পৃক্ত কযা।
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৮.৩ প্রকরেয সুরনরদ থষ্ট উরদ্দরশ্য:
লফদ্যভান আইন অফলষ্ট নীলতয ংস্কায ম্পন্ন কযা;
প্রালতষ্ঠালনক ক্ষভতা বৃলিয লনলভত্ত গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায উন্নলত াধন;
গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায উন্নলতয লনলভত্ত ললটিইউ এফং আইএভইলি ংলিষ্ট সক্টল্পযয ক্ষভতা বৃলি কযা;
ললটিইউ এয পৃষ্ঠল্পালকতায় ই-গবণ মল্পভন্ট প্রলকউযল্পভল্পন্টয উন্নয়ন, াইরটিং এফং চালু কযা;
গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায াল্পথ ম্পৃক্ত অংীেনল্পদযল্পক (Stakeholders) এ ব্যফস্থা ম্পল্পকম ল্পচতনতায
ভাধ্যল্পভ ংযুক্ত কযা; ইতযালদ।
৮.৪ প্রকরেয মূর কাম থক্রভ:
“াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট রযপভথ প্রকে (ররঅযর-২)(৩য় ংরারধত)”-ীল মক কালযগলয ায়তা প্রকল্পেয লনম্নফলণ মত
প্রধান ৪(চায)টি কাম মক্রভ যল্পয়ল্পেেঃ
(ক) চরভান নীলতয ংস্কায এফং প্রালতষ্ঠালনক ক্ষভতা বৃলি;
(খ) গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায উন্নলতয লনলভত্ত ললটিইউ এফং আইএভইলি ংলিষ্ট সক্টয ম মাল্পয় ক্ষভতা বৃলি
কযা;
(গ) গণখাল্পত ইল্পরক্ট্রলনক গবমনল্পভন্ট প্রলকউযল্পভন্ট (ই-লেল) ব্যফস্থানা চালু কযা;
(ঘ) গণখাল্পত ংগ্র প্রলক্রয়ায় েনাধাযল্পণয াল্পথ সমাগাল্পমাল্পগয ভাধ্যল্পভ াভালেক দায়ফিতা সৃলষ্ট কযা।
৯.০ প্রকরেয নুরভাদন এফং ৩টি ংরাধন:
রযকেনা করভরনয অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবারগয গত ১৭.০৫.২০০৭ তারযরখয রর/প্যভ/
রএ/৫৭/২০০৭-৪২৯ ংখ্যক স্মাযকমূরর ভাননীয় থ থ ও রযকেনা উরদষ্টা কর্তথক রফশ্বব্যাংরকয অআরড পারেয ায়তায়
অররাচে “Public Procurement Project”- ীল থক কারযগরয ায়তা প্রকেটি গভাট ১৯০৯২.০০ রক্ষ (রজওরফ৯৯২.০০ রক্ষ + প্রকে াায্য-১৮১০০.০০ রক্ষ) টাকা প্রাক্কররত ব্যরয় জুরাআ, ২০০৭ রত জুন,২০১২ গভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য
নুরভারদত য়। যফতীরত এ রফবারগয ০৭.০২.২০১০ তারযরখয নং-অআএভআরড/ভ/১১৫/২০০৯ -৩৬ ংখ্যক স্মাযকমূরর
প্রকেটিয ব্যয় রযফরতথত গযরখ ফাস্তফায় ন গভয়াদ ১ ( এক) ফছয থ থাৎ ২০১৩ ম থন্ত বৃরি কযা য়। রযকেনা করভরনয
১০.০৬.২০১৩ তারযরখয নং-২০.২২২.০১৪.০০.০০.০০৯.২০১৩-২০৮ ংখ্যক স্মাযকমূরর গভাট প্রাক্কররত ব্যয় ৪৭৩৫৯.৮৭ রক্ষ
(রজওরফ-১৭৮৮.১৫ রক্ষ + প্রকে াায্য-৪৫৫৭১.৭২ রক্ষ) টাকা য় জুরাআ, ২০০৭ রত জুন ২০১৭ গভয়ারদ প্রকেটিয রিতীয়
ংরারধত টিরর নুরভারদত য়। ফ থরল গত ২৭.০ ৬.২০১৬ তারযরখ মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক প্রাক্কররত ব্যয় ৫৬৮১৭.১৯
রক্ষ (রজওরফ-৩৩৮৪.৯৪ রক্ষ + প্রকে াায্য-৫৩৪৩২.২৫ রক্ষ) টাকা য় ১জুরাআ , ২০০৭ রত ৩০ জুন ২০১৭
গভয়াগদ
ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভারদত য়।
৯.১ প্রকে

টি ংরাধগনয কাযণঃ
প্রকে চরাকারীন াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট ব্যফস্থানায উন্নয়ন, প্রকে ংলিষ্টল্পদয ক্ষভতা বৃলিয রল্পক্ষয লফলবন্ন ধযল্পনয

প্রলক্ষল্পণয আল্পয়ােন কযা, লফলবন্ন ংস্থায় ই-লেল কাম মক্রভ চালু ইতযালদ কাযল্পণ প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়ােন ল্পয়ল্পে-ভল্পভম
PCR এ উল্পেখ যল্পয়ল্পে।
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১০.

প্রকে রযচারক ম্পরকথত তথ্য:
প্রকে রযচারগকয নাভ

ভারযচারক,
০১.০৭.২০০৭
(রফবাগীয় প্রধান)
রত
ররটিআউ
০৫.০৩.২০০৮ ম থন্ত

জনাফ মূল্য কুভায গদফনাথ

ভারযচারক,
০৬.০৩.২০০৮
(রফবাগীয় প্রধান)
রত
ররটিআউ
৩০.০৪.২০১৪ ম থন্ত

দারয়রত্বয
ধযণ
(রনয়রভত/
রতরযক্ত)
রতরযক্ত
দারয়ত্ব

একারধক প্রকরেয প্রকে
রযচারক রারফ দারয়ত্ব প্রাপ্ত
রকনা
োঁ/না
প্রকে ংখ্যা
না
-

রতরযক্ত
দারয়ত্ব

না

-

ভাে ১.৫ ভা
রতরযক্ত
দারয়ত্ব ারন
করযন
ভাে ৩ ভা
রতরযক্ত
দারয়ত্ব ারন
করযন
-

জনাফ ারভা ভামুদ

ভারযচারক
(যুগ্মরচফ),
ররটিআউ

৩০.০৪.২০১৪
রত
১৬.০৬.২০১৪ ম থন্ত

রতরযক্ত
দারয়ত্ব

না

জনাফ গভাঃ গপাউর অরভ

ভারযচারক
(যুগ্মরচফ),
ররটিআউ

১৭.০৬.২০১৪
রত
১৬.০৯.২০১৪ ম থন্ত

রতরযক্ত
দারয়ত্ব

না

জনাফ গভাঃ পারুক গারন

ভারযচারক
(রতরযক্ত
রচফ),
ররটিআউ

১৭.০৯.২০১৪
রত
৩০.০৬.২০১৭ ম থন্ত

রতরযক্ত
দারয়ত্ব

না

Methodology): মূল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রন রনরম্নাক্ত িরত (Methodology) নুযন কযা

প্রকেটিয টিরর/অযটিরর, রফরবন্ন বায় প্রকারত প্ররতরফদন ম থাররাচনা;

(খ) প্রকে দপ্তয রত প্রাপ্ত
(গ)

দারয়ত্বকার

জনাফ এ গক এভ পজলুর
করযভ

১১. মূল্যায়ন িরত (
রয়রছঃ
(ক)

দরফ ও মূর
দপ্তয

PCR ম থাররাচনা;

PIC, DSPEC, Steering Committee রফরবন্ন গুরুত্বপূণ থ বায কাম থরফফযণী ম থাররাচনা;

(ঘ) ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্ররয রনরভি রযাজরভরন রযদথন;
(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয রবরিরত ংরিষ্ট কভথকতথারদয ারথ অররাচনা।
১২. প্রকরেয জনফরঃ
অররাচে প্রকরেয

নুরভারদত টিরর/অযটিরর-গত গকান জনফগরয ংস্থান গনআ। সন্টায প্রলকউযল্পভন্ট সেকলনকযার

ইউলনে (ললটিইউ) এ য কভমকতমা এফং কভমচাযীগণ অলতলযক্ত দালয়ত্ব লল্পল্পফ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন লনল্পয়ালেত লে
PCR-এ উরেখ যরয়রছ।
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সরন ভল্পভম

১৩.

প্রকরেয ফছযরবরিক ফযাদ্দ, ফমুক্ত ও ব্যয়ঃ
(রক্ষ টাকায়)
থ থফছয
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
ফ থরভাট

১৪.

ংরারধত
ফযাদ্দ
১৬০০.০০
১৯৩৩.০০
৩০২৫.০০
৫০৮০.০০
৪৩২৫.০০
৩৮৫০.০০
৬০০০.০০
৬৫০০.০০
৮৬৫০.০০
১৯৩৭৮.০০
৬০৩৪১.০০

রজওরফ ফমুক্ত
যাজস্ব
৩.৮২
১৭.২২
২৪.৫৭
২৩.৭৯
২০.৬৭
৩০.৬৩
০০.০০
২২৪.০০
৪৮০.৭৫
১৯৯৬.০০
২৮২১.৪৫

২৫.০০
২৫.০০
২৫.০০
২৫.০০
২৫.০০
৩০.৬৩
০০.০০
৩০০.০০
৪৮০.৭৫
১৯৯৬.০০
২৯৩২.৩৮

প্রকে ব্যয়
প্রকে াায্য
৮৩৭.২০
১৪৬৯.৯০
২৮৯০.৬৫
৫০৪৯.৯৪
৩৭৯৬.৪৭
৩০০৪.৬৩
৫৩২০.৪৮
৫৫৩২.৫৩
৮১৪৫.৩৩
১৪১০৭.৬৫
৫০১৫৪.৭৮

গভাট
৮৪১.০২
১৪৮৭.১২
২৯১৫.২২
৫০৭৩.৭৩
৩৮১৭.১৪
৩০৩৫.২৬
৫৩২০.৪৮
৫৭৫৬.৫৩
৮৬২৬.০৮
২৪৭২৯.৭৩
৫২৯৭৬.২৩

প্রকরেয উরদ্দশ্য ও জথনঃ

আল্পরাচয “াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট রযপভথ প্রকে (৩য় ংরারধত)”-ীল মক কালযগলয ায়তা প্রকেটি মূরত: ৪ (চায)টি
অল্পে লফবক্ত লের। অেলবলত্তক গুরুত্বপূণ ম ফাস্তফায়ন অগ্রগলত লনল্পম্ন উল্পেখ কযা ল্পরােঃ
রযকরেত উরদ্দশ্য

জথন
প্রকৃত অেমন

মূর কাম মক্রভ
কাল্পেয নাভ
ঙ্গ-১: পাযদায ররর রযপভথ এফং প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরি;
(ক) পাযদায লরল লযপভম
প্রল্পয়ােন অনুাল্পয প্রল্পমােয াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট এযাক্ট ২০০৬ াল্পর গৃীত য়। এ আইন
সক্ষল্পে াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট গৃীত ওয়ায য আইল্পনয ম মায়ক্রল্পভ লনল্পম্নাক্ত ংল্পাধন কযা
এযাক্ট ংল্পাধন
য়েঃ
আইন নং-৩৩, ার-২০০৯, আইন নং-৬৫, ার-২০০৯
আইন নং-৩৬, ার-২০১০, আইন নং-৭৩, ার-২০১১
আইন নং-৩৭, ার-২০১৬
প্রল্পমােয সক্ষল্পে
াফলরক াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট লফলধভারা ২০০৮ ল্পন প্রস্তুত ও গৃীত
প্রলকউযল্পভন্ট
এযাক্ট
এয য়। এ লফলধভারা গৃীত ওয়ায য াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট
আল্পরাল্পক রুরস্ ংল্পাধন
এযাক্ট ংল্পাধল্পনয সপ্রক্ষাল্পে লফলধভারাও ম মায়ক্রল্পভ লনল্পম্নাক্ত
ংল্পাধন কযা য়েঃ
এআযও নং-২০৩, ১২-০৮-২০০৯
এআযও নং-৭৩, ২৭-০৩-২০১১
এআযও নং-৮৩, ০১-০৪-২০১২
এআযও নং-৩৪৫, ২৮-১১-২০১৬

228

রযকরেত উরদ্দশ্য
মূর কাম মক্রভ

জথন
কাল্পেয নাভ
প্রকৃত অেমন
এটিলি/আযএপল মূ প্রস্তুত এটিলি/আযএপল মূ প্রল্পয়ােন অনুাল্পয গলতীর কযায
এফং লযফতমন/
েন্য ভল্পয় ভল্পয় ারনাগাদ কযা য়।
লযলভত কযণ
ণ্য ংগ্রল্পয সক্ষল্পে এটিলি এয ললে-১, ললে-২, ললে-৩,
ললে-৪, লল-৫এ, লল-৫লফ, ললকউলে, লেল-৬ এফং
এএলেই-এ িকুল্পভন্টমূ ারনাগাদ কযা য়।
কাম ম সক্ষল্পে এটিলি এয লিলিউ-১, লিলিউ-২এ, লিলিউ২লফ, লিলিউ-৩, লিলিউ-৪, লিলিউ-৫, লিলিউ-৬,
লিলিউ-৭, এএএপইলফ-লফ িকুল্পভন্টমূ ারনাগাদ কযা য়।
সফায সক্ষল্পে এটিলি এয লএ-১, লএ-২, লএ-৩, লএ৪, লএ-৫, লএ-৬, লএ-৭, লএ-৮, লএ-৯, লএ-১০,
লএ-১১, লএ-১২, লএএন িকুল্পভন্টমূ ারনাগাদ কযা
ল্পয়ল্পে।

(খ) প্রালতষ্ঠালনক ক্ষভতা বৃলি

1২8 েন যকালয কভমকতমাল্পক ব্র্যাক ইনলিটিউে অফ গবল্পন মন্স
অযান্ড সিল্পবরল্পভন্ট (লফআইলেলি), ব্র্যাক ইউলনবাল মটিয
ল্পমালগতায় লআইলএ সথল্পক এভললএ সকাল্প ময উয
প্রলক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে।

এভলআইলএ

সেকই উন্নয়ন লনলিত কযায প্রালতষ্ঠালনক ক্ষভতা বৃলিয অং লল্পল্পফ ২5 েন যকালয
রল্পক্ষয াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট কভমকতমা ইতালরয তুলযন লফশ্বলফদ্যারয় সথল্পক গণখাল্পত ংগ্র
ব্যফস্থানায উয ভািায ম ব্যফস্থানায উয দক্ষতা বৃলি এফং সাদালযত্ব ততলযয লনলভত্ত
লিলগ্র অেমন
সেকই উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ভািায লিলগ্র রাব কল্পযল্পেন।
োতীয় প্রলক্ষকল্পদয ংলক্ষপ্ত ইতালরয তুলযন লফশ্বলফদ্যারয় সথল্পক ভল্পনানীত ৬০ েন োতীয়
প্রলক্ষণ প্রদান
প্রলক্ষকল্পদয ভল্পধ্য ৫২েন প্রলক্ষকল্পক ংলক্ষপ্ত প্রলক্ষণ প্রদান
কযা ল্পয়ল্পে।
লযলবউ প্যাল্পনর গাইি রাইন প্রালতষ্ঠালনক ক্ষভতা বৃলিয আওতায় লযলবউ প্যাল্পনর গাইি
প্রণয়ন
রাইন প্রস্তুত, অনুল্পভাদন এফং গত ১৯.০১.২০১৫ তালযল্পখ তা’
প্রকা কযা ল্পয়ল্পে।
গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায ললটিইউ-সত গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায উয িাোল্পফে
উয িাোল্পফে প্রণয়ন
প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পে।
ঙ্গ-২: প্ররকউযরভন্ট ব্যফস্থনায উয ক্ষভতা বৃরিয ররক্ষে অআএভআরড/ররটিআউ এয গক্টয ম থারয় রক্তারীকযণ
২-তরা ললটিইউ অলপ বফন ২০১৩ ল্পন ললটিইউ’য েন্য ২-তরা লফললষ্ট অলপ বফন
ম
স্থান
লনভমাণ কযা ল্পয়ল্পে। তাোড়া এ বফল্পনয ৩য় তরা বাটিকযার
ফলধ মতকযণ কযা ল্পয়ল্পে।
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রযকরেত উরদ্দশ্য

জথন
মূর কাম মক্রভ
কাল্পেয নাভ
প্রকৃত অেমন
 লযফীক্ষণ ও মূল্যাল্পয়াল্পন  ৪টি োল্পগেম এল্পেলন্সয কভমকতমাল্পদয প্রলক্ষণ প্রদান;
 লযলবউ প্যাল্পনর কর্তমক লফদ্যভান অলবল্পমাগ লনস্পলত্তকযণ;
ক্ষভতা বৃলি;
 কন্টকযাক্ট এযায়াি ম প্রকা কযা য়।
 অলবল্পমাগ লনস্পলত্তকযণ;
 কন্টকযাক্ট এযায়াি ম প্রকা
ঙ্গ-৩: গণখারত আ-গব: (আ-রজর) ব্যফস্থানা চালুকযণ
ই-লেল লল্পিভ
ই-লেল িলতয ফাস্তফায়ন ক্রয় কাম মক্রভ ই-লেল’সত ম্পন্ন কযায রল্পক্ষয ললটিইউ’সত
ভলিত উচ্চ ক্ষভতাম্পন্ন একটি লভযয িাো সন্টায এফং
লফলল’সত একটি িাো সন্টায স্থান কযা ল্পয়ল্পে। এ
কাম মক্রল্পভয আওতায় অন্যাল্পন্যয ভল্পধ্য লনল্পম্নাক্ত ংস্থামূল্পক
অন্তর্ভমক্ত কযা ল্পয়ল্পে:
ভন্ত্রণারয়/লফবাগ-48টি, ংস্থা-1120টি, লই অলপ: 47২5টি,
লনফলিত ব্যাংক: 44টি, লনফলিত াখা: 3216টি, দযে
আহ্বাণ-1,02,960টি, দযে মূল্য: 9107২,1১,২১,৫৮৯ োকা।
দযে দালখর-95849টি, িকুল্পভন্ট ফাফদ লপ প্রালপ্ত1,341,805,২991.00 োকা, সভাে ব্যফাযকাযী ংখ্যা58,864 েন। ই-লেল এয আওতায় ইতযালদ কাম মক্রভ ম্পন্ন
কযা ল্পয়ল্পে।
নতুন িাো সন্টায স্থান
ললটিইউ এফং লফলল’সত িাো সন্টাল্পযয আওতায় ই-লেল ব্যফাযকাযীল্পদয ালফ মক
নতুন িাো সন্টায স্থান
ল্পমালগতা, ই-লেল ম্পল্পকম লযলচত কযাল্পনা, লল্পিভটি
ম্পল্পকম ভাঠকভীল্পদয প্রলক্ষণ প্রদান ইতযালদ কাম মক্রভ
ললটিইউ বফল্পন এফং লফলল’সত োতীয় িাো সন্টায স্থান
এফং লরংক প্রদান কযা ল্পয়ল্পে।
ঙ্গ-৪: দৃলষ্টবলেতয লযফতমন এফং াভালেক ংল্পমাগ স্থান এফং েফাফলদলতা
ই-লেল awareness এফং
 সভাফাইর আযালিল্পকল্পন আল্পরাি কযা এফং তায লফকা;
লযপভম এল্পেন্ডা
 গ্রাভীণল্পপাল্পনয ভাধ্যল্পভ প্রায় ৫,০০,০০০ টি এএভএ
সপ্রযণ;
 প্রায় ৭,০০,০০০টি ই-সভইর সপ্রযণ;
 অন-রাইন লেকায় প্রচায;
 ভকার, লফলি লনউে-২৪ (ফাংরা এফং ইংল্পযেী লেকা)
এ প্রচায;
 ৬৪টি সেরায় ই-লেল ল্পচতনতামূরক কভমারা আল্পয়ােন
কযা;
 দযদাতা ংলিষ্ট ব্যলক্তল্পদয ই-লেল’য ধাযনা প্রদান;
 ২টি টিলব চযাল্পনল্পরয স্ক্রল্পর ই-লেল’য ফাতমা প্রচায,
ইতযালদ।
স্বচ্ছতা এফং েফাফলদলতায
রল্পক্ষয ই-লেল’সত ক্রল্পয়য
লনলভত্ত েনভত গল্পড় সতারা

েনাধাযল্পণয ভতাভতল্পক 
গুরুত্ব লদল্পয় ই-লেল’সত
ক্রল্পয়য লনলভত্ত েনভত
ততলয।
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ই-লেল’সত ক্রয় ংক্রান্ত ালফ মক সফায উয গান,
লবলিও, তথ্যালদ ইতযালদ সযলিও, টিলব গুরুত্বপূণ ম স্থাল্পন
প্রচায;
৪টি সযলিও এয ভাধ্যল্পভ াফলরক তলফর এফং াফলরক

রযকরেত উরদ্দশ্য
মূর কাম মক্রভ

কাল্পেয নাভ









কনিাক্ট-২ ট্রালকং ালবম র্টয
এযাকল্প
ইভপ্যাক্ট
অন
কলভলনল্পকন এযান্ড াফলযল্পকন্স

১৫.

২টি ভীক্ষা লযচারনা এফং 
লনউে সরোয প্রকা


জথন
প্রকৃত অেমন
ালবম লিলরবালয ব্যফায ম্পল্পকম প্রচায;
৯টি টিলব চযাল্পনল্পরয ভাধ্যল্পভ াফলরক তলফর এফং
াফলরক ালবম লিলরবালয ব্যফায ম্পল্পকম প্রচায;
ঢাকায় ২টি লিলেোর লফরল্পফাি ম লনভমাণ;
ই-লেল’সত (প্রথভ আল্পরা, ভকার, ফাংরাল্পদ
সপ্রাোইলিন এফং লপনান্সলয়ার এক্সল্পপ্র) ক্রল্পয়য লফলল্পয়
প্রচাযনা;
ই-লেল’সত ক্রল্পয়য লফলল্পয় ৬টি কার্ট মন প্রচায;
টিলব-সত ৪টি েক-সা এয আল্পয়ােন কযা;
ললটিইউ এয েন্য লিলেোর আকমাইব ততলয এফং স্থান
কযা;
ললটিইউ এফং ক্রয় ব্যফস্থানায ংস্কাল্পযয উয একটি
সপ্রল্পেল্পন্টন এফং স্লাইি-সা ততলয কযা; ইতযালদ।
পরাপর
মূল্যায়ল্পনয
েন্য
অংীেনল্পদয
(Stakeholders) াল্পথ সয়ায কযা;
ললটিইউ কর্তমক তেভালক ংফাদে, টিলব েক-সা
এফং লভলিয়ায় প্রলতল্পফদন প্রকা; ইতযালদ।

রডট ম্পরকথত তথ্যারদঃ

প্রকরেয কাম থক্রভ চরাকারীন ২০০৭-২০০৮ রত ২০১৩-২০১৪ ভ গয় বেন্তযীণ রডট ( Internal Audit)
ম্পন্ন কযা য় এফং ২২.১২.২০১৬ তারযরখ উক্ত রডট রযরাট থ দারখর কযা য় । তাছাো ২০১৪-২০১৫ ভরয়য এক্সট থানার
রডট (External Audit) ম্পন্ন য় এফং ২১.০৬.২০১৬ তারযরখ উক্ত রডট রযরাট থ দারখর কযা য়। প্রকে
চরাকারীন উত্থারত কর রডট অরিমূ রনস্পরি রয়রছ ভরভথ PCR উরেখ যরয়রছ।
১৬. ভাপ্ত প্রকে রযদথনঃ
গত ০৩.০৭.২০১৮ তারযখ অআএভআ রফবারগয রনম্নস্বাক্ষযকাযী [গভা:ফীয অারম্মদ, কাযী রযচারক (কাযী
রচফ)] কর্তথক অররাচে ভাপ্ত প্রকেটি রযাজরভরন রযদথন কযা য়। রযদথনকারর প্রকে রযচারক, উ-প্রকে
রযচারকগরণয ারথ প্রকরেয ফাস্তফ ও অরথ থক গ্রগরত PCR এয রফলরয়য অররাচনা য়। প্রকরেয অওতায় ম্পারদত
প্রধান প্রধান কাম থক্রভ রনরম্ন উরেখ কযা ররাঃ
১৬.১ প্ররক্ষণ কাম থক্রভ (স্থানীয়/বফরদরক ):
প্রকরেয

০৫টি স্থানীয় প্ররক্ষরণয অওতায় ২০,৭৫৪ জনরক রফরবন্ন গভয়ারদ প্ররক্ষণ প্রদান কযা গয়রছ। তম্মরে ১০৭

জন ব্র্যাক রফশ্বরফযাররয় ১ফছয গভয়ারদ ভাস্টা থ গকা থ ম্পন্ন করযগছন। যরদরক বফরদরক প্ররক্ষরণয অওতায় ২০৭ জনরক
রফরবন্ন গভয়ারদ প্ররক্ষণ প্রদান কযা রয়রছ। এ বফরদরক প্ররক্ষরণয অওতায় ২৫ জন কভথকতথাগক আটাররয তুরযন রফশ্বরফযারয়
গথরক ভাস্টা থ গকা থ (ফরষ্ট ৪ ভা গভয়াদ) ম্পন্ন করযরছন। তাছাো ১৩০ জন কভথকতথা এক্সরাজায রবরজট করযরছন। 1২8
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েন যকালয কভমকতমাল্পক ব্র্যাক ইনলিটিউে অফ গবল্পন মন্স অযান্ড সিল্পবরল্পভন্ট (লফআইলেলি), ব্র্যাক ইউলনবাল মটিয ল্পমালগতায়
লইলএ সথল্পক এভললএ সকাল্প ময উয প্রলক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। গণখাল্পত ংগ্র ব্যফস্থানায উয ৪টি োল্পগেম
এল্পেলন্সয (LGED, RHD, BWDB & REB) 1300 েন কভমকতমাল্পক প্রলক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে। ই-লেল
ব্যফাযকাযীল্পদয ালফ মক ল্পমালগতা, ই-লেল ম্পল্পকম লযলচত কযাল্পনা, লল্পিভটি ম্পল্পকম ভাঠকভীল্পদয প্রলক্ষণ প্রদান কযা
ল্পয়ল্পে।
১৬.২ গরভনায/ওয়াকথঃ
প্রকেটিয আওতায় সলভনায/ওয়াকম এয অং লল্পল্পফ ৬৪টি সেরায় ই-লেল ল্পচতনতামূরক কভমারা আল্পয়ােন,
টিলব-সত ৪টি েক-সা এয আল্পয়ােন, ললটিইউ এফং ক্রয় ব্যফস্থানায ংস্কাল্পযয উয একটি সপ্রল্পেল্পন্টন প্রদান এফং স্লাইিসা প্রদমন, ই-লেল’সত ংগ্রল্পয লফলল্পয় ৬টি কার্ট মন প্রকা, ললটিইউ কর্তমক তেভালক ংফাদে, লভলিয়া প্রলতল্পফদন প্রকা
ইতযালদ কাম মক্রভ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পে।
১৬.৩ যাভথক গফা (অন্তজথারতক):
বফরদরক যাভথক গফায অওতায় আ-রজর ররষ্টভ কাম থক্ররভয জন্য ৩.৫ জনভা গভয়ারদ ৩৪,৪৪,৬১৫ টাকা ব্যয়
রয়রছ। আ-রজর ররস্টভ ম্যারনজরভন্ট এফং ারযন কারজয জন্য ১৪ প্তা গভয়ারদ ১৮,১৯,৭৮,০০০.০০ টাকা ব্যয় রয়রছ।
াফররক প্রোকটি গযগুররটরয থরযটি এফং স্ব-স্থায়ী আ-রজর ারযরনয জন্য গকৌরগত কাঠারভা রফকারয রনরভি
ডকুরভন্ট প্রণয়রণয কাজটি ১৪ প্তা গভয়ারদ ম্পন্ন রয়রছ। আ-রজর যাভথক এয ১২০ রদন গভয়ারদ ৪,৮৭৩,২২৬.০০ টাকা
ব্যয় রয়রছ।
১৬.৪ যাভথক গফা

(স্থানীয়):

স্থানীয় যাভথক গফায অওতায় ম্ভাব্য দযদাতারদয আ-রজর প্ররক্ষরণয জন্য ৬ জনভা গভয়ারদ
৪,১১,৬২,৮১৩.০০ টাকা ব্যয় য়। বেন্তযীণ রডট (Internal Audit) কাম থক্ররভয জন্য ৩৬ প্তা গভয়ারদ
১১,৮৫,৬০০.০০ টাকা ব্যয় রয়রছ। ররটিআউ এয জন্য উন্নতভারনয ওরয়ফাআট রডজাআন, গডরবররভন্ট এফং চালু কযায
কারজ ১৬ জনভা গভয়ারদ ২৪,১৩,৩৩৪.০০ টাকা ব্যয় রয়রছ। ভরনটরযং এফং মূল্যায়ন (এভএেআ) ডকুরভন্ট প্রণয়রনয কারজ
যাভথক গফায ৭৫ জনভা গভয়ারদ ৪,৪৩,৮৪,৮০০.০০ টাকা ব্যয় য়। আ-রজর ররস্টভ ম্যারনজরভন্ট এফং ারযন ৩৮৪
জনভা গভয়ারদ ১৩০,৬,৭৫,০১২.০০ টাকা ব্যয় য়। আ-রজর গযার-অউট এফং কোারটি গডরবররভরন্টয রনরভি মূল্যায়ন
কারজ ১৪ প্তার ১,৯৪,৩৮৯২০.০০ টাকা ব্যয় য়।
১৬.৫ ভটয গােী ংগ্রঃ
প্রকরেয নুরভারদত মূর

টিরর’গত গােী ংগ্র খারত ৬২.৫০ রক্ষ টাকায ংস্থান রছর। দারখরকৃত

PCR রত

গদখা মায় গম, মথাক্ররভ ২৬.০২.২০০৯ তারযরখ ২টি কায এফং ২৮.০৩.২০১০ তারযরখ ১টি ভাআরক্রাফা ংগ্র কযা রয়রছ। এ
কর কায এফং ভাআরক্রাফা যকারয রযফন পুরর জভা প্রদান কযা রয়রছ।

232

১৬.৬ াভারজক রচতন তা বৃরিয কাম থক্রভঃ
াভালেক ল্পচতনা বৃলিয কাম মক্র সভয আওতায় সভাফাইর আযালিল্পকল্পন আল্পরাি এফং তায লফকা, গ্রাভীণ সপাল্পনয
ভাধ্যল্পভ প্রায় ৫,০০,০০০ টি এএভএ সপ্রযণ, প্রায় ৭,০০,০০০টি ই-সভইর সপ্রযণ, অন-রাইন লেকায় প্রচায, ভকার, লফলি
লনউে-২৪ (ফাংরা এফং ইংল্পযেী) লেকায় প্রচায, দযদাতা ংলিষ্ট ব্যলক্তল্পদয ই-লেল ম্পল্পকম পূনাে ধাযনা প্রদান, ২টি
টিলব চযাল্পনল্পরয সস্ক্রল্পর ই-লেল’য ফাতমা প্রচায, ই-লেল’সত ক্রয় ংক্রান্ত ালফ মক সফায উয গান, লবলিও, তথ্যালদ, ধাযনা
ইতযালদ সযলিও/টিলব গুরুত্বপূণ ম স্থাল্পন প্রচায কযা ল্পয়ল্পে।
১৬.৭ ররটিআউ রক্তারীকযণঃ
ররটিআউ কভথকতথারদয গদর-রফরদর রফরবন্ন প্রকায প্ররক্ষণ প্রদান, ২০১৩ ল্পন ললটিইউ’য েন্য ২-তরা লফলষ্ট
ম
অলপ বফন স্থান কযা ল্পয়ল্পে। তাোড়া এ বফল্পনয ৩য় তরা বাটিকযার
ফলধ মতকযণ কযণ কাে ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। ললটিইউ
বফল্পন োতীয় িাো সন্টায এফং লফলল’সত একটি লভযয িাো সন্টায স্থান এফং লরংক প্রদান কযা ল্পয়ল্পে।
১৬.৮

প্রকরেয উরদ্দরশ্য রজথত না রর তায কাযণ/প্রকৃত জথনঃ
প্রকেটিয উরদ্দশ্য প্রতেক্ষ ও রযাক্ষবারফ রজথত রয়রছ ভরভথ PCR-এ উরেখ যরয়রছ। প্রকেটি ফাস্তফায়রনয পরর

যকায আ-রজর’গত জুন, ২০১৭ ম থন্ত ১৫৮৫১ .৫৮ রক্ষ টাকা অয় করযরছ। গদর ব্যফা-ফারণরজেয প্রারযয ারথ ারথ রদন রদন এ অরয়য রযভাণ অরযা বৃরি ারফ ভরভথ অা কযা মায়।
১৭.

ারফ থক ম থরফক্ষণ:

 “াফলরক প্রলকউযল্পভন্ট লযপভম প্রল্পেক্ট-২ (ললআযল-২) (৩য় ংল্পালধত)” - ীল থক কারযগরয ায়তা প্রকেটি গভাট
১৯০৯২.০০ টাকা প্রাক্কররত ব্যরয় জুরাআ, ২০০৭ রত জুন,২০১২ গভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভারদত য়। যফতীরত এ
প্রকেটি একারধকফায ংরাধন রয় ফ থরল প্রাক্কররত ব্যয় ৫৬৮১৭.১৯ রক্ষ টাকা য় ১জুরাআ, ২০০৭ রত ৩০ জুন ২০১৭
গভয়াগদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভারদত য়। এরত করয প্রকরেয প্রাক্কররত ব্যয় গফরেরছ ৩৩৮৮৩৭৯ রক্ষ (১৭৭.৪৭%) এফং
ভয় গফরেরছ মূর গভয়ারদয গচরয় ১০০%। প্রকেটি ফায ফায ংরাধরনয পরর এ ব্যয় ও ভয় বৃরি গরয়রছ।
 অররাচে প্রকেটি ফাস্তফায়ন গভয়ারদ ৫জন প্রকে রযচারক দারয়ত্ব ারন করযন। এয ভরে ২জন প্রকে রযচারক
মথাক্ররভ ১.৫ ভা এফং ৩ ভা রতরযক্ত দারয়ত্ব ারন করযন । প্রকে রযচারক ঘনঘন ফদরর এফং রতরযক্ত দারয়ত্ব
ারন কযায় প্রকেটিয স্বাবারফক কাম থক্ররভ ফাধাগ্রস্থ রয়রছ।
 প্রকেটিয টিরর/অযটিরর-গত গকান জনফররয ংস্থান রছর না। প্রকরেয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ররটিআউ’য রনজস্ব
ম থাপ্ত জনফর রছর না। এরত করয প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম থারয় ধীযগরত রযররক্ষত রয়রছ।
 অররাচে প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম থারয় যাজস্ব খারত থ থ ফযাদ্দ এফং ছারেয প্রফা স্বাবারফক রছর না। রফরল করয ২০১৩-১৪
থ থফছরয যাজস্ব খারত গকান থ থআ ফযাদ্দ রছর না। এরত করয প্রকেটিয ম্যারচং পারেয ংকরটয ম্মুখীন রয়রছ।
 অররাচে প্রকরেয অওতায় গােী, রপ যিাভারদ, অফাফে এফং ন্যান্য মন্ত্রারত ংগ্র কযা য়। এ রফলরয় প্রকে
দপ্তয রত জানারনা রয়রছ গম, ক্রয়কৃত এ কর ণ্যারদয রধকাংআ DIMAPP প্রকরে ব্যফায রচ্ছ এফং ২টি কায
ও ১টি ভাআরক্রাফা মথাযীরত যকারয রযফন পুরর জভা প্রদান কযা রয়রছ। ভাপ্ত
এ প্রকরেয অওতায় ংগৃরত
ফরষ্ট ণ্যারদ (মরদ থারক) রফরধ গভাতারফক যক্ষণারফক্ষণ কযা প্ররয়াজন।
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১৮. সুারয:
(ক) প্রকেটি একারধকফায ংরাধরনয পরর প্রকরেয প্রাক্কররত ব্যয় ও গভয়াদ বৃরি গরয়রছ। প্রকে দররর প্রণয়নকারর
প্রকে ফাস্তফায়ন ম থারয় মারত ংরাধন কযরত না য় গ ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ;
(খ)

প্রকেটি ফাস্তফায়ন ম থারয় ৫জন প্রকে রযচারক দারয়ত্ব ারন করযন। এয ভরে ২জন প্রকে রযচারক মথাক্ররভ
১.৫ এফং ৩ ভা রতরযক্ত দারয়ত্ব ারন করযন । প্রকে রযচারক ঘনঘন ফদরর গমন না য় গরদরক ংরিষ্ট
কর্তথক্ষরক জাগ দৃরষ্ট যাখরত রফ।

(গ) প্রকরেয ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ স্বাবারফকবারফ চর যাখায ররক্ষে প্রকে
রফ;

দরররর প্ররয়াজনীয় জনফররয ংস্থান যাখরত

(ঘ)

প্রকরেয এরডর/অযএরডর থ থ ফযাদ্দ এফং ছাে স্বাবারফক যাখরত রফ। এ ররক্ষে ংরিষ্ট কর্তথক্ষরক প্ররয়াজনীয়
কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ;

(ঙ)

প্রকরেয অওতায় ংগৃরত ফরষ্ট ণ্যারদ (মরদ থারক) রফরধ গভাতারফক ংযক্ষণ কযা গমরত ারয;

(চ)

বরফষ্যরত প্ররক্ষণধভী গম কর প্রকে গ্রণ কযা রফ , গখারন অআএভআ রফবারগয কভথকতথা গদয গ্রারধকায রবরিরত
প্ররক্ষণ প্রারপ্তয রফলয়টি রফরফচনায় যাখা গমরত ারয;

(ছ)

স্থানীয় ও বফরদরক প্ররক্ষরণয গক্ষরে অআএভআরড’য ক্ষভতা বৃরিরক গুরুত্ব রদরয় রযকেনা কযা ভীচীন রফ।

(জ)

ফরণ থত সুারযরয {১৮(ক)-(ছ)} অররারক গৃীত ব্যফস্থা অআএভআ রফবাগ-গক ফরত কযরত রফ।
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