ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগগয অর্জনমূঃ
১। ফারল জক কভজম্পাদন চুরতঃ
ফারল জক কভজম্পাদন চুরত (এরএ) মূরত গণপ্রর্াতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রাগফ
ভরন্ত্ররযলদ রিফ এফাং াংরিষ্ট ভন্ত্রণারগয়য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রাগফ াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয রিগফয
ভগে স্বাক্ষরযত একটি ভগ াতা দররর।
যকারয কভজকাগে স্বচ্ছতা  দায়ফদ্ধতা বৃরদ্ধ, ম্পগদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযণ এফাং প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা
উন্নয়গনয রগক্ষে যকারয কভজম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধরতয আতায় ফারল জক কভজম্পাদন চুরত প্রফতজন কযা গয়গে। এই চুরতগত
াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয ককৌরগত উগেশ্যমূ, এ কর ককৌরগত উগেশ্য অর্জগনয র্ন্য গৃীত কাম জক্রভমূ এফাং এ
কর কাম জক্রগভয পরাপর রযভাগয র্ন্য কভজম্পাদন সূিক  রক্ষেভাত্রামূ রফধৃত যগয়গে। াংরিষ্ট অথ জফেয ভাপ্ত য়ায
য ঐ ফেগযয চুরতগত রনধ জরযত রক্ষেভাত্রামূগয রফযীগত াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন কযা য়।
ফারল জক কভজম্পাদন চুরত ২০১৬-১৭
ফাস্তফায়গন কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয ভগে
ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (
আইএভইরি) গফ জাচ্চ নম্বয কগয় ১ভ স্ান
অর্জন কগযগে। এ উরগক্ষে ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রী কখ ারনা গত ০৪ জুরাই, ২০১৮
তারযগখ ফারল জক কভজ ম্পাদন চুরত ২০১৮
এয অনুষ্ঠাগন আইএভইরি’য রিফ র্নাফ
কভাঃ ভরপজুর ইরাভ’কক রগগফ ম্মাননা
প্রদান কগযন।

রিত্র: গত ০৪ জুরাই, ২০১৮ তারযগখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনকট গত ২০২৬-১৭ অথ জ ফেগযয ফারল জক কভজম্পাদন চুরত ফাস্তফায়গন ১ভ স্ান অর্জন
কযায়ফারল জক কভজম্পাদন চুরত ফাস্তফায়কন পুযস্কায গ্রণ কগযন আইএভইরি’য রিফ র্নাফ কভাঃ ভরপজুর ইরাভ

২। শুদ্ধািায ককৌরঃ
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল হললা চারররিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অজজন এবং দুনীরত দমলনর মাধ্যলম সুশাসন প্ররতষ্ঠায় জাতীয়
একটি ককৌশল-দরলল; কেখালন প্রারতষ্ঠারনক আইনকানুন ও রবরি-রবিালনর সুষ্ঠু প্রলয়াগ, পদ্ধরতগত সংস্কার ও উন্নয়ন,
সক্ষমতা বৃরদ্ধ এবং প্ররতষ্ঠান সংরিষ্ট সকললর চররিরনষ্ঠা প্ররতষ্ঠার ললক্ষে গৃহীতব্য কাে জক্রম রচরিত করা হলয়লে।

এোড়া র্াতীয় শুদ্ধািায ককৌগর ইগবগন জন্স,

আরথ জক

শৃঙ্খরা,

প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থানা, গিতনতা
বৃরদ্ধমূরক প্ররক্ষণ প্রদান, আইন,
রফরধ রযত্র প্রণয়ন, উদ্ভাফনী
উগযাগগ কর কক্ষগত্র ম্পারদত
কাম জক্রগভয

র্ন্য

ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয

কর
ভগে

আইএভইরি’য রিফ র্নাফ কভাঃ
রিত্র: গত ০৪ জুরাই, ২০১৮ তারযগখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনকট গত শুদ্ধািায পুযস্কায গ্রণ কগযন
আইএভইরি’য রিফ র্নাফ কভাঃ ভরপজুর ইরাভ

ভরপজুর ইরাভ ২০১৭-১৮ শুদ্ধািায পুযস্কায অর্জন কগযন এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনকট গত ম্মাননা গ্রণ কগযন।
এ অর্জগনয মূর দাফীদায – আইএভইরিয কর কভজকতজা  কভজিাযীগদয মাঁগদয অক্লান্ত  রনযর রযশ্রভ এফাং কভজরনষ্ঠায
কাযগণ এ অনন্য ম্মাননা অর্জন ম্ভফয গয়গে। রযগগল এ রফবাগগয রিফ ভগাদগয়য কভধা, দক্ষতা  সুগমাগ্ম কনতৃগত্ব
আগাভীগত াপগল্যয এ ধাযা অব্যাত থাকগফ।
৩। নান্দননক কভম নযবফ সৃনিয উবযাগ:
কভমক্ষভতা এফং কভমনযবফবয ভবে একটি নননফড় ম্পকম যবেবে। কভম নযবফ মত সুন্দয  নান্দননক বফ কভীয কভমস্পৃা
এফং কভমক্ষভতা তত উন্নততয বফ। এ নিন্তাবক াভবন রযবে ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন নফবাগ বত প্রবতেক কভমিাযীয
অনপ কক্ষ, আনিনা াভনিক কভমনযবফ উন্নততয
কযায জন্য নফবল কাম মক্রভ িণ কযা বেবে। নযষ্কায
নযচ্ছন্ন থাকা, কভমস্থবর বুবজয আনধকে সৃনি, অনধকতয
সূম মাবরাবকয ভন্বে ঘটিবে একটি দৃনিনন্দন  নান্দননক
কভমনযবফ গবড় রতারায রবক্ষে এ নফবাগ ইবতাভবে
অবনকগুবরা কাম মক্রভ িণ কবযবে। এবক্ষবে
কভমিাযীবক
উৎামূরক পুযষ্কায প্রদাবনয উবযাগটি অবনক তাৎম মপূণ ম।
এোড়া নযষ্কায নযচ্ছন্নতা নফলবে ননেনভত প্রনক্ষণ প্রদান
এফং ভননটনযংবেয ব্যফস্থা রনো বেবে। কর উবযাগ
ফাস্তফােরনয ভােবভ একনদবক কভমনযবফ উন্নত রেবে অন্যনদবক কর কভমিাযীয কভমউদ্দীনা এফং ক্ষভতা বৃনি রবেবে।
৪। নযফীক্ষণ প্রনতবফদন আধুননকীকযণ:
ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন নফবাগ প্রকবেয নযফীক্ষণ
প্রনতবফদবনয ভান উন্নত  আধুননকীকযবণয রবক্ষে ইবতাভবে
‘নযফীক্ষণ েক’ চূড়ান্ত কবযবে। নতুন েকটি একনদবক ংনক্ষপ্ত
অন্যনদবক তথ্যফহুর োে রম রকান কভম চারী এ েক ংফনরত
প্রনতবফদন বজ অনুধাফন কযবত াযবফ এফং প্রনতবফদনটিয
ম মবফক্ষণ  সুানযবক ননবজবদয প্রবোজবন কাবজ রাগাবত ক্ষভ

বফ। এ নযফীক্ষণ েবকয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ম বফনি বচ্ছ েবক ফনণ মত তবথ্যয ভােবভ পুবযা প্রকবেয একটি ধাযণা াোয
ুঁ াো মাে।
াাান প্রকে ফাস্তফােবনয ারনাগাদ অফস্থা এফং বনফষ্যৎ ফাস্তফােন নযকেনায নদক ননবদ মনা খবজ
৫। তবাগ নযফীক্ষণ রক্ষভাোঅজমন
ফানল মক উন্নেন কভমসূিীভুক্ত কর প্রকবেয নযফীক্ষণ রক্ষেভাো ননবে আইএভইনড এয ২০১৭-২০১৮ অথ মফেবযয

নযফীক্ষণ

কভমনযকেনা চূড়ান্ত বেবে। প্রনত অথ মফেবয তবাগ প্রকে নযফীক্ষণ
রক্ষেভাো ননধ মাযবণয ভােবভ আইএভইনড ফানল মক উন্নেন কাম মক্রভ
নযফীক্ষবণয রনটোকম ম্প্রানযত কবযবে। পবর এেন রথবক রকান
প্রকেই নযফীক্ষণ ফনভুমত থাকায সুবমাগ রনই। রক্ষেভাো অজমবনয জন্য
কর ক ভমিাযীরক ভানবনিক টাবগটম ননধ মাযণপূফ মক ফাৎনযক
কভমনযকেনা িবণয ননবদ মনা রদো বেবে। ইবতাভবে এ উবযাগটিয
পবর ফাস্তফােনকাযী ংস্থা এফং ভন্ত্রণারেগুবরাবত আইএভইনড’য
নযফীক্ষণ নফলবে বিতনতা সৃনি বেবে, াাান ভানম্মতবাবফ
প্রকে ফাস্তফােবন অনধক ভনবমাগী োয প্রফণতা দৃশ্যভান বেবে।
৬। প্রকে নযফীক্ষবণ নবনড কনপাবযন্স
আধুননক তথ্যপ্রযুনক্তয ভােবভ স্বে ভবে অবনক রেকবাল্ডাবযয ভন্ববে প্রকে ফাস্তফােন অিগনত নযিারনাে নবনড
কনপাবযন্স
একটি
গুরুত্বপূণ ম
ানতোয।
ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন নফবাবগয নিফ ভবাদে
প্রনতটি রজরাবক একটি ইউননট নফবফিনাে এবন ঐ রজরায
কর উন্নেন প্রকে ফাস্তফােনকাযী প্রনতষ্ঠাবনয
রেকবাল্ডাযবদয ভন্ববে নবনড কনপাবযবন্সয ভােবভ
প্রকে ফাস্তফােন অিগনত ম মাবরািনা কাম মক্রভ এনগবে ননবে
মাবচ্ছন। ২০১৭-২০১৮ অথ মফেবয ৩৯টি রজরায াবথ নবনড
ংরা অনুনষ্ঠত োে স্থানীেবাবফ প্রকে ফাস্তফােবনয গনত বৃনি রবেবে, রেকবাল্ডাযগণ জফাফনদনতায আতাে আাে
ফাস্তফােবনয গুণগত উৎকল মতা পূবফ ময তুরনাে বৃনি রবেবে।

৭। Project Management System (PMIS) প্রবর্তন
ইবরক্ট্রননক নবেবভ প্রকে ংক্রান্ত তথ্য Real time এ প্রানপ্ত  যফযা নননিত কযায জন্য তথা প্রকে নযফীক্ষণ
কাম মক্রবভ তথ্যপ্রযুনক্তবক ম্পৃক্তকযবণয রবক্ষে আইএভইনড এয
উবযাবগ একটি Online নবনিক স্বেংম্পূণ ম ডাটাবফইজ এফং
পটেোয প্রণেন কযা বেবে। এয ভােবভ প্রকে ংক্রান্ত কর
তথ্য রমভন-ভানক অিগনত, ফানল মক কভমনযকেনা, ফেযনবনিক
অিগনত, নডনন’য ংস্থাবনয নফযীবত প্রাপ্ত ফযাদ্দ, এনডন
অিগনত, Cost over run  Time over run
ইতোনদ ংক্রান্ত তথ্য প্রকেনবনিক, ংস্থা, ভন্ত্রণারে নকংফা
রক্টযনবনিক াো ম্ভফ বফ। একই াবথ Real time
প্রকে নযফীক্ষবণয সুবমাগ সৃনি বফ। PMIS প্রনতষ্ঠায ভােবভ
আইএভইনড কর্তমক প্রকে ফাস্তফােন নফলেক ফহুভানেক নযবাট ম প্রদাবন ক্ষভতা বতযী বফ এফং একটি নক্তারী eproject memory গঠন ম্ভফ বফ।

৮। ই-নজন নফলেক Goal অজমবনয রবক্ষে ভাইরবোন ননধ মাযণ
যকানয ক্রবেয তবাগ ই-নজন’য ভােবভ রটন্ডানযং এয রবক্ষে বনফষ্যৎ কভমনযকেনায অং নববফ ভেনবনিক
ভাইরবোন ননধ মাযণ কযা বেবে। ই-নজন প্লাটপবভময আতাে যকানয অবথ ম রফা ক্রে ( Service Procurement),
আন্তজমানতক দযে আফান, Online এ কর ডকুবভন্ট রবনযনপবকন যকানয ক্রে ংক্রান্ত অন্যান্য রফা িালু কযায
রবক্ষে সুনননদ মি ভেনবনিক ভাইরবোন ননধ মাযণপূফ মক কভমনযকেনা িণ কযা বেবে। Central Procurement
Technical Unit (CPTU) এ কভমনযকেনা ফাস্তফােবনয রবক্ষে নফনবন্ন কাম মক্রভ িণ কযবে।
৯। “নকেস্ক” স্থান
ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন নফবাবগ আগত কর
দমনাথী, রফা িনতা, অনতনথ এফং অবেন্তযীন
কভমিাযীগণ মাবত বজই স্ব-িানরত নডনজটার িনতবত
তথ্য রফা াোয সুবমাগ ননবত াবযন র রবক্ষে এ
নফবাবগয মূর কাম মারবে য রনফবত (প্রবফ দ্বাবযয াবথই)
একটি সুদৃশ্য অতোধুননক নকেস্ক স্থান কযা বেবে।
ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন নফবাবগয কবরয জন্য
উবম্মািনবমাগ্য ফ তথ্য এ নকেস্ক রথবক রম রকউ ননবজ
অাবযট কবয অফবরাকন কযবত াযবফন। এ কাম মক্রবভয
ভােবভ তথ্য অনধকায আইন ফাস্তফােবন আইএভইনড
আয একধা এনগবে রগর। তাোড়া নকেস্কটিবত
আইএভইনড’য কর কভমিাযীবদয রলায িাট ম নন্নবফনত
থাকাে রম রকউ কানিত কভমিাযীয কক্ষ বজই খবজ
াোয সুবমাগ াবফন।
১০। প্রনক্ষণ প্রদাবনয ভােবভ ক্ষভতা অজমন
ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন নফবাগ
শুধুভাে ননজস্ব কভমিাযীবদয প্রকে
ফাস্তফােন নযফীক্ষণ  মূল্যােন
নফলেক প্রনক্ষণ প্রদান কবয না।
অন্যান্য ভন্ত্রণারে/নফবাবগয াবথ
ংনিি কভমিাযীবদয প্রনক্ষবণয
ব্যফস্া কবয থাবক। পবর এ নফবাবগয
কভমিাযীবদয প্রনক্ষণ প্রদাবন ক্ষভতা
অনজমত বেবে। গত ৭-৯ আগস্ট ২০১৮
র্াররখে আইএমইরি’র খেন কখে
মরিপররদ নফবাবগয ৩০ জন
কভমিাযীবক
“Project
Management,
Monitoring
and
Evaluation” নফলেক প্রনক্ষণ
প্রদান কযা বেবে। পবর মরিপররদ
নফবাবগয কভমিাযীবদয প্রকবেয
নযফীক্ষণ  মূল্যােন ক্ষভতা বৃনি
াবফ।

১১। রনয়রমর্ Public Procurement Newsletter (ত্রৈমারক) প্রকাল
যকানয ক্রে নফলেক নফনবন্ন অনুষ্ঠান, কভমারা, প্রনক্ষণ, নফনধনফধান  প্রনভত দযে দনরর ংক্রান্ত আবডট, অন্যান্য ক্রেকাযী
ংস্ায ক্রে ংক্রান্ত ংফাদ, তথ্য  পরতায নফফযণ প্রকা কযা
ে। আন্তজমানতক রক্ষবে র রবরভন্ন কমতলাা, সরমনাখরর ংবাদও এ
রনউজখটাখর প্ররর্ফরর্ য়। খব তাপরর এ রনউজখটাখরর মাধ্যখম
রকারর ক্রখয়র সংগে যুক্ত কখই রকারর ক্রখয়র রবরিরবিান ও
ব তখল অবস্ান রবখয় রনখজখক ানাগাদ করার সুখযাগ পায়
এবং সদখল রবখদখল উদ্ভুর্ র্থ্য রবরনমখয়র একটি প্লাটফমত রখখব
রনউজখটারটি ভূরমকা পান কখর।

