পপঅয না াওয়ায কাযণে ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রপিণফদণনয পযফণিে প্রকল্প ফাস্তফায়ন ায-ংণে
(ভাপ্তঃ জুন ২০১৫)
১। প্রকণল্পয নাভ: জুপিপয়ার স্টংণদপনং প্রণজক্ট (জাট)
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাণদ সুপপ্রভ স্কার্ ে
৩। উণযাগী ভন্ত্রোরয়:অআন পফচায ও ংদ পফলয়ক ভন্ত্রোরয়
৪। নুণভাপদি ব্যয়:
স্ভার্
৩৩৬২.০০

র্াকা
৩৩৬২.০০

৫। ফাস্তফায়ন কার:
মূর
ফ েণল ংণাপধি
প্রকৃি

পএ
৩২৪০.০০
অযম্ভ
০১.০৭.২০১২
----০১.০৭.২০১২

দািা ংস্থা
আউএনপিপ
ভাপপ্ত
৩০.০৬.২০১৫
----৩০.০৬.২০১৫

৬। প্রকল্প এরাকা: ফাংরাণদ সুপপ্রভ স্কার্ ে
৭। উণেশ্য :প্রকণল্পয সুপনপদ েষ্ট উণেশ্য রক। উত্তভ পফচাপযক স্ফা প্রদান পনপিি কযায জন্য প্রাপিষ্ঠাপনক েভিা বৃপিয ভাধ্যণভ ভাভরা ব্যফস্থানা িপিয উন্নয়ন াধে;
খ। ভাভরা জর্ কভাণনায জন্য সুপপ্রভ স্কাণর্ েয স্কৌরগি পযকল্পনা এফং প্রাপনক েভিা বৃপিকযে;
গ। পনফ োপচি াআরর্ স্জরা মূণ অদারি ব্যফাযকাযীণদয জন্য উত্তভ ভাভরা ব্যফস্থানা কাম েক্রভ ও উন্নি স্ফা প্রদান বৃপিকযে;
এফং
ঘ। ভাভরা ব্যফস্থানা এফং প্রাপিষ্ঠাপনক উন্নয়ন পফলণয় প্রপেে েভিা বৃপিকযে।
৮। প্রকণল্পয নুণভাদন ম োয় :প্রকল্পটি ০২/১২/২০১২ পরঃ িাপযণখ ভাননীয় পযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তেক নুণভাপদি য়।
৯। প্রকণল্পয মূর কাম েক্রভ: অণরাচয প্রকণল্পয ভাধ্যণভ সুপপ্রভণকার্ ে ও ৩ টি স্জরা স্কাণর্ েয স্কআ ব্যফস্থানায় ায়িা প্রদান এ
কর স্কাণর্ েয স্কার্ ে াযণাণনরণদয েভিা ও দেিায উন্নয়ন কযা। ভাভরায দীঘ েসূত্রিায কাযেমূ পচপিি কণয দ্রুি ভাভরা
পনষ্পপত্ত কযায জন্য দীঘ েণভয়াদী কভে স্কৌর প্রেয়ন অআপটিএ ভপিি ব্যফাণযয ভাধ্যণভ স্কার্ ে ব্যফস্থানা িপিণয ংস্কায
াধন কযা। এয পণর াভপিক পফচায ব্যফস্থায় প্রাপনক দেিা বৃপি াণফ এফং একটি কাম েকযী পফচায ব্যফস্থা পনপিি কযা
ম্ভফ স্ফ।
১০। প্রকল্প পযদেন : পপঅয না াওয়ায় পযদেন কযা য় পন।

১১। সুাপয: পযদেন না কযায় প্রপিণফদন প্রনয়ে ও সুাপয কযা য়পন।
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১২। ৩৩৬২.০০ রে র্াকা ব্যণয়য একটি প্রকণল্পয ভাপপ্ত প্রপিণফদন ২ (দুআ) ফছয পিক্রান্ত ওয়ায যও অআএভআপিণি স্প্রযে
না কযায কাযণে পনণমাক্ত পফলয়গুণরা স্পষ্ট যণয় স্গণছঃ
১২.১। প্রকণল্পয উণেশ্য পজেি ণয়ণছ পকনা ফা ণয় থাকণর কি বাগ ণয়ণছ িা পযভা কযা ম্ভফ য়পন;
১২.২। প্রকল্পটিয কাম েক্রভ প্রকণল্প পনধ োপযি কণপাণনন্টওয়াযী ঠিকবাণফ পজেি ণয়ণছ পকনা িা জানা ম্ভফ য়পন;
১২.৩। প্রকল্পটিয নুণভাপদি ব্যয় ৩৩৬২.০০ রে র্াকা ঠিকবাণফ ব্যপয়ি ণয়ণছ পক না ফা ব্যণয় স্কান রূ ব্যিযয় ণয়ণছ পকনা িা
পনরূন কযা ম্ভফ য়পন;
১২.৪। প্রকণল্পয ক্রয় কাম েক্রভ PPA/PPR এয অণরাণক ঠিকবাণফ পন্ন ণয়ণছ পকনা িা মূল্যায়ন কযা ম্ভফ য়পন; এফং
১২.৫। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা পণণফ ফাংরাণদ সুপপ্রভণকার্ ে এফং স্আ াণথ ংপিষ্ট ভন্ত্রোরয় স্কন ভাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপিণফদন
প্রনয়ে কণয প্রকল্প ভাপপ্ত স্ঘালনায যফিী ৩ ভাণয ভণধ্য স্প্রযণেয পনয়ভ থাকণরও িা যাফপধ অআএভআপিণি স্প্রযে
কণযপন িায কাযে জানা মায়পন।
১৩। অআএভআপি’য ংপিষ্ট ভপনর্পযং স্ক্টয ণি াধাযে পচঠি স্প্রযে, ব্যপক্তগিবাণফ ংপিষ্ট কভেকিোণদয াণথ যাপয ও
স্র্পরণপাণন স্মাগাণমাগ/ নুণযাধ কযা ণেও পপঅয স্প্রযণে এরূ পনপরেপ্তিা
পযকল্পনা শৃঙ্খরা পযন্থী।
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