বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাগ এর উত্তম চচ চা (Best Practices)
রবক উদ্যাগমূ
বাস্তবান পররবীক্ষণ এবং মূল্যান রবভাদ্গ াম্প্ররিক মামূদ্ সৃজনলীিা এবং উদ্ভাবনী চচ চাদ্ক ব চারিক গুরুত্ব রিদ্
কমচপররকল্পনা প্রণদ্নর মাধ্যদ্ম কায চক্রম শুরুর উদ্যাগ গ্রণ করা । উদ্েখ্য আইএমই রবভাদ্গর কায চপদ্ধরি অন্যান্য মন্ত্রণা/রবভাগ
থেদ্ক রভন্ন  স্বিন্ত্র প্রকৃরির। থ আদ্াদ্ক রনম্নবরন চি উত্তম চচ চা ( Best Practices) রবক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যাগমূ এ
রবভাদ্গর কায চক্রদ্ম গরিলীিা আনদ্ন এবং কমচ পররদ্বল উন্নদ্ন অিযন্ত ফপ্রসু অবিান থরদ্েদ্ছ।

১। Outcome based পররবীক্ষদ্ণর দ্ক্ষয িী (Team) কমচ ব্যবস্থাপনা:
উন্নন পররকল্পনা বাস্তবাদ্নর থক্ষদ্ে রচরাচররি ক্ষয দ্া Output অজচন। রকন্তু শুধুমাে Output অজচদ্নর মদ্ধ্যই মানুদ্র জন্য
উন্নন রনরিি  না। বিচমান রকাদ্রর মূ রভলন দ্ে
ক উন্নদ্নর থকন্দ্ররবন্দু দ্ব মানু এবং মানুদ্র কল্যাণই
রিযকার উন্নদ্নর রনণ চাক। থ দ্ক্ষয বাস্তবান পররবীক্ষণ 
মূল্যান রবভাগ ক উন্নন পররকল্পনা পররবীক্ষণ 
মূল্যাদ্নর থক্ষদ্ে শুধুমাে Output অজচদ্নই ীমাবদ্ধ োকদ্ি
চা না । প্ররিটি উন্নন প্রকল্প থেদ্ক Outcome অজচনদ্কই
অরিকির গুরুত্ব রিদ্ পররবীক্ষণ  মূল্যান কায চক্রম
পররচানা করদ্ছ। ইদ্িামদ্ধ্য এ রবভাগ

Outcome

based পররবীক্ষদ্ণর দ্ক্ষয ক কমচচারীর মন্বদ্ িী

(Team) কমচপররকল্পনা গ্রণ কদ্রদ্ছ। এ িী প্রদ্চষ্টার
মূমন্ত্র দ্ে ক কমচচারী Outcome অজচদ্নর সুরনরি চষ্ট
পররমাপদ্কর রভরত্তদ্ি প্রকল্প পররবীক্ষণ  মূল্যান কায চক্রম
পররচানা করদ্ব। এ প্ররক্রা উন্নন প্রকদ্ল্পর পররবীক্ষণ এবং মূল্যাদ্নর গুণগি উৎক চিা বৃরদ্ধ থপদ্দ্ছ । প্ররিটি প্রকদ্ল্পর অন্তরন চরি এবং
বারযক মস্যা সুরনরি চষ্টভাদ্ব রচরিিকরণপূব চক বাস্তবানকারী ংস্থা/মন্ত্রণাদ্ক সুস্পষ্ট পরামলচ প্রিান ম্ভব দ্ে।

২। নান্দরনক কমচ পররদ্বল সৃরষ্টর উদ্যাগ:
কমচক্ষমিা এবং কমচপররদ্বদ্লর মদ্ধ্য একটি রনরবড় ম্পকচ রদ্দ্ছ। কমচ পররদ্বল যি সুন্দর  নান্দরনক দ্ব কমীর কমচস্পৃা এবং
কমচক্ষমিা িি উন্নিির দ্ব। এ রচন্তাদ্ক ামদ্ন থরদ্ে বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাগ দ্ি প্রদ্িযক কমচচারীর অরফ কক্ষ,
আরিনা ামরগ্রক কমচপররদ্বল উন্নিির করার জন্য রবদ্ল
কায চক্রম গ্রণ করা দ্দ্ছ। পররষ্কার পররেন্ন োকা, কমচস্থদ্ বুদ্জর
আরিকয সৃরষ্ট, অরিকির সূয চাদ্াদ্কর মন্ব ঘটিদ্ একটি দৃরষ্টনন্দন 
নান্দরনক কমচপররদ্বল গদ্ড় থিাার দ্ক্ষয এ রবভাগ ইদ্িামদ্ধ্য
অদ্নকগুদ্া কায চক্রম গ্রণ কদ্রদ্ছ। এদ্ক্ষদ্ে কমচচারীদ্ক উৎামূক
পুরষ্কার প্রিাদ্নর উদ্যাগটি অদ্নক িাৎপয চপূণ চ। এছাড়া পররষ্কার
পররেন্নিা রবদ্ রনরমি প্ররলক্ষণ প্রিান এবং মরনটররংদ্র ব্যবস্থা
থনা দ্দ্ছ। ক উদ্যাগ বাস্তবা

থনর মাধ্যদ্ম একরিদ্ক

কমচপররদ্বল উন্নি  থদ্ছ অন্যরিদ্ক ক কমচচারীর কমচউদ্দীপনা
এবং ক্ষমিা বৃরদ্ধ থপদ্দ্ছ।

৩। কমচক্ষমিা বৃরদ্ধর দ্ক্ষয রনরন্তর প্ররলক্ষণ এবং বুরদ্ধরভরত্তক চচ চা:
রলক্ষা  প্ররলক্ষদ্ণর মন্বদ্ গদ্ড় দ্ে কমচিক্ষিা। একাদ্েরমক রলক্ষা এবং থপলাগি প্ররলক্ষণ একটি রনরন্তর প্ররক্রা

। একজন কমী যি

থবলী থপলাগি প্রাদ্ারগক প্ররলক্ষণ পাদ্ব িিই িার কমচিক্ষিা উদ্ধচমুেী দ্ব। বাস্তবান পররবীক্ষণ 
মূল্যান রবভাগ এ রবভাদ্গর ক কমচচারীর জন্য রনরমি ইনাউজ প্ররলক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা 
পররবীক্ষণ মূল্যান রবক মামরক িারণার উপর পােচক্র, থরমনার এবং াকচলপ আদ্াজদ্নর
মাধ্যদ্ম বুরদ্ধরভরত্তক চচ চা অব্যি থরদ্েদ্ছ। এ কায চক্রদ্মর ফদ্ রবভাদ্গর ক কমচচারীর মদ্ধ্য
কমচচাঞ্চল্য বৃরদ্ধ থপদ্দ্ছ । পালাপারল আত্মরবশ্বা বৃরদ্ধর ফদ্ উন্নিির দৃরষ্ট ভরি  উচ্চির কমচক্ষমিা
অজচন ম্ভব দ্দ্ছ। িাছাড়া ক কমচচারীর জন্য পয চাক্রদ্ম ববদ্িরলক প্ররলক্ষণ/রভরজদ্টর সুদ্যাগ
সৃরষ্টর মাধ্যদ্ম িাদ্ির দৃরষ্টভরি এবং থপলাগি উৎক চিা বৃরদ্ধর উদ্যাগ থনা  । এ প্ররক্রা কাদ্জর
পররমাণ থবদ্ড়দ্ছ এবং গুণগি উৎক চিা অরজচি দ্দ্ছ। ফদ্ এক অে চবছদ্র াফদ্ল্যর াদ্ে লিভাগ
প্রকল্প পররবীক্ষণ ম্ভব দ্দ্ছ।

৪। পররবীক্ষণ প্ররিদ্বিন আধুরনকীকরণ:
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাগ প্রকদ্ল্পর পররবীক্ষণ প্ররিদ্বিদ্নর মান উন্নি  আধুরনকীকরদ্ণর দ্ক্ষয ইদ্িামদ্ধ্য ‘পররবীক্ষণ
ছক’ চূড়ান্ত কদ্রদ্ছ। নতুন ছকটি একরিদ্ক ংরক্ষপ্ত অন্যরিদ্ক িথ্যবহু
া থয থকান কমচ চারী এ ছক ংবরি প্ররিদ্বিন দ্জ অনুিাবন
করদ্ি পারদ্ব এবং প্ররিদ্বিনটির পয চদ্বক্ষণ  সুপাররলদ্ক রনদ্জদ্ির
প্রদ্াজদ্ন কাদ্জ াগাদ্ি ক্ষম দ্ব। এ পররবীক্ষণ ছদ্কর অন্যিম গুরুত্বপূণ চ
ববরলষ্ট দ্ে ছদ্ক বরণ চি িদ্থ্যর মাধ্যদ্ম পুদ্রা প্রকদ্ল্পর একটি িারণা
পাার পালাপারল প্রকল্প বাস্তবাদ্নর ানাগাি অবস্থা এবং ভরবষ্যৎ
ুঁ পাা যা।
বাস্তবান পররকল্পনার রিক রনদ্ি চলনা খদ্জ

৫। লিভাগ পররবীক্ষণ ক্ষমাো রনি চারণ এবং কমচপররকল্পনা প্রনন।
বার চক উন্নন কমচসূচীভুক্ত ক প্রকদ্ল্পর পররবীক্ষণ ক্ষযমাো রনদ্ আইএমইরে এর ২০১৭-২০১৮ অে চবছদ্রর পররবীক্ষণ কমচপররকল্পনা
চূড়ান্ত দ্দ্ছ। প্ররি অে চবছদ্র লিভাগ প্রকল্প পররবীক্ষণ ক্ষযমাো রনি চারদ্ণর
মাধ্যদ্ম আইএমইরে বার চক উন্নন কায চক্রম পররবীক্ষদ্ণর থনটাকচ ম্প্রাররি
কদ্রদ্ছ। ফদ্ এেন থেদ্ক থকান প্রকল্পই পররবীক্ষণ বরভুচি োকার সুদ্যাগ থনই।
ক্ষযমাো অজচদ্নর জন্য ক ক
মচচারীথক মারভরত্তক টাদ্গটচ রনি চারণপূব চক
বাৎররক কমচপররকল্পনা গ্রদ্ণর রনদ্ি চলনা থিা দ্দ্ছ। ইদ্িামদ্ধ্য এ উদ্যাগটির
ফদ্ বাস্তবানকারী ংস্থা এবং মন্ত্রণাগুদ্াদ্ি আইএমইরে’র পররবীক্ষণ রবদ্
দ্চিনিা সৃরষ্ট দ্দ্ছ, পালাপারল মানম্মিভাদ্ব প্রকল্প বাস্তবাদ্ন অরিক মনদ্যাগী
ার প্রবণিা দৃশ্যমান দ্দ্ছ।

৬। ববদ্িরলক ফদ্রর অরভজ্ঞিার প্ররিফন:
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাদ্গর কমচ চারীগণ রবরভন্ন প্রকদ্ল্পর আিা রনরমি ববদ্িরলক প্ররলক্ষণ, উন্নি এবং উন্ননলী
থিদ্লর উন্নন বাস্তবান কায চক্রম রভরজদ্টর সুদ্যাগ থপদ্ োদ্কন। এ িরদ্ণর
ববদ্িরলক প্ররলক্ষণ এবং রভরজটমূদ্ক একটি রস্থরিলী কাোদ্মাগি
ফাফমুেী কায চক্রদ্ম িারবি করার দ্ক্ষয ববদ্িরলক প্ররলক্ষণ  রভরজট
দ্ি প্রাপ্ত জ্ঞান, অরভজ্ঞিা প্রদ্াদ্গর জন্য থবল কিগুদ্া কায চক্রম গ্রণ করা
দ্দ্ছ। এক কায চক্রদ্মর মদ্ধ্য রদ্দ্ছ-(ক) অরভজ্ঞিার উপর প্ররিদ্বিন
বিরী এবং প্ররলক্ষণ থলন , (ে) ববদ্িরলক ভা দৃষ্টাদ্ন্তর আদ্াদ্ক পররবীক্ষণ
 মূল্যান থকৌল রনি চারণ এবং প্ররিদ্বিন মৃদ্ধকরণ, (গ) প্রকল্প প্রণন
রবক রবরভন্ন ভা আইএমইরে’র প্ররিরনরি রদ্দ্ব অরজচি অরভজ্ঞিার
আদ্াদ্ক মিামি প্রিান।

৭। প্রকল্প পররবীক্ষদ্ণ রভরে কনফাদ্রন্স
আধুরনক িথ্যপ্রমৄরক্তর মাধ্যদ্ম স্বল্প মদ্ অদ্নক থেকদ্াল্ডাদ্রর মন্বদ্ প্রকল্প বাস্তবান অগ্রগরি পররচানা রভরে কনফাদ্রন্স একটি
গুরুত্বপূণ চ ারিার।
বাস্তবান পররবীক্ষণ 
মূল্যান রবভাদ্গর
রচব মদ্াি প্ররিটি
থজাদ্ক একটি ইউরনট রবদ্বচনা এদ্ন ঐ থজার ক উন্নন প্রকল্প
বাস্তবানকারী প্ররিষ্ঠাদ্নর থেকদ্াল্ডারদ্ির মন্বদ্ রভরে
কনফাদ্রদ্ন্সর মাধ্যদ্ম প্রকল্প বাস্তবান অগ্রগরি পয চাদ্াচনা কায চক্রম
এরগদ্ রনদ্ যাদ্েন। ২০১৭-২০১৮ অে চবছদ্র ৩৯টি থজার াদ্ে
রভরে ংাপ অনুরষ্ঠি া স্থানীভাদ্ব প্রকল্প বাস্তবাদ্নর গরি
বৃরদ্ধ থপদ্দ্ছ, থেকদ্াল্ডারগণ জবাবরিরিার আিা আা বাস্তবাদ্নর গুণগি উৎক চিা পূদ্ব চর তুনা বৃরদ্ধ থপদ্দ্ছ।

৮। Project Management System (PMIS) গদ্ড় থিাার উদ্যাগ
ইদ্ক্ট্ররনক রদ্েদ্ম প্রকল্প ংক্রান্ত িথ্য Real time এ প্রারপ্ত  রবরা রনরিি করার জন্য িো প্রকল্প পররবীক্ষণ কায চক্রদ্ম
িথ্যপ্রমৄরক্তদ্ক ম্পৃক্তকরদ্ণর দ্ক্ষয আইএমইরে এর উদ্যাদ্গ একটি
Online রভরত্তক স্বংম্পূণ চ োটাদ্বইজ এবং ফটযার প্রণদ্নর
উদ্যাগ থনা দ্দ্ছ। এর মাধ্যদ্ম প্রকল্প ংক্রান্ত ক িথ্য থযমন-মারক
অগ্রগরি, বার চক কমচপররকল্পনা, বছররভরত্তক অগ্রগরি, রেরপরপ’র ংস্থাদ্নর
রবপরীদ্ি প্রাপ্ত বরাদ্দ, এরেরপ অগ্রগরি, Cost over run  Time
over run ইিযারি ংক্রান্ত িথ্য প্রকল্পরভরত্তক, ংস্থা, মন্ত্রণা রকংবা
থক্টররভরত্তক পাা ম্ভব দ্ব।
একই াদ্ে Real time প্রকল্প
পররবীক্ষদ্ণর সুদ্যাগ সৃরষ্ট দ্ব। PMIS প্ররিষ্ঠার মাধ্যদ্ম আইএমইরে
কর্তচক প্রকল্প বাস্তবান রবক বহুমারেক ররদ্পাট চ প্রিাদ্ন ক্ষমিা বিরী দ্ব এবং একটি লরক্তলাী e-project memory গেন
ম্ভব দ্ব।

৯। ই-রজরপ রবক Goal অজচদ্নর দ্ক্ষয মাইদ্োন রনি চারণ
রকারর ক্রদ্র লিভাগ ই-রজরপ’র মাধ্যদ্ম থটন্ডাররং এর দ্ক্ষয ভরবষ্যৎ কমচপররকল্পনার অংল রদ্দ্ব মরভরত্তক মাইদ্োন রনি চারণ
করা দ্দ্ছ। ই-রজরপ প্লাটফদ্মচর আিা রকারর অদ্ে চ থবা ক্র ( Service Procurement), আন্তজচারিক িরপে আবান,
Online এ ক েকুদ্মন্ট থভরররফদ্কলন রকারর ক্র ংক্রান্ত অন্যান্য থবা চালু করার দ্ক্ষয সুরনরি চষ্ট মরভরত্তক মাইদ্োন রনি চারণপূব চক
কমচপররকল্পনা গ্রণ করা দ্দ্ছ। Central Procurement Technical Unit (CPTU) এ কমচপররকল্পনা বাস্তবাদ্নর দ্ক্ষয
রবরভন্ন কায চক্রম গ্রণ করদ্ছ।

১০। আউট থার চং এর মাধ্যদ্ম রনব চারচি প্রকদ্ল্পর মানম্মি রনরবড় পররবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যাদ্নর দ্ক্ষ ব্যরক্ত
পরামলচকদ্ক অব্যারি
প্ররিবছর বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাগ দ্ি রবরভন্ন কযাটাগররর রনব চারচি প্রকল্পমূদ্র রনরবড় পররবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যাদ্নর দ্ক্ষয
আউট থার চং এর মাধ্যদ্ম ব্যরক্ত  প্ররিষ্ঠান রনদ্াগ থিা । রবগি বছরগুদ্াদ্ি ব্যরক্ত পরামলচক কর্তচক এ কায চক্রম পররচানা নানারবি মস্যা,
অস্বেিা এবং জটিিা সৃরষ্ট া ২০১৭-২০১৮ অে চবছদ্র আউট থার চং পদ্ধরিদ্ি যোমদ্ মানম্মি পররবীক্ষণ  মূল্যান প্ররিদ্বিন প্রারপ্তর
স্বাদ্ে চ শুধুমাে ‘ফামচ’ রনদ্াগ প্রিান করা । অে চাৎ ব্যরক্ত পরামলচকদ্ক এ কাজ থেদ্ক অব্যারি প্রিান করা । র্তত্বী পদ্ক্ষর মাধ্যদ্ম িো
রবদ্লজ্ঞগদ্ণর মন্বদ্ গঠিি টিম(ফামচ) কর্তচক পররবীক্ষণ এবং মূল্যান কাজ ম্পািদ্নর ফদ্ প্রকদ্ল্পর Outcome অজচদ্নর রবটি রভন্ন
আংরগদ্ক গভীরভাদ্ব রবদ্েদ্ণর সুদ্যাগ সৃরষ্ট । এ থেদ্ক একরিদ্ক আইএমইরে’র কমচ চারীগণ Lesson learning এর সুদ্যাগ থপদ্ োদ্কন
অন্যরিদ্ক বাস্তবানকারী ংস্থা/মন্ত্রণা মিমী পরবিী প্রকল্প প্রণদ্নর থক্ষদ্ে প্রদ্াজনী Resource পান।

১১। প্রকল্প প্রণন, বাস্তবান এবং বাস্তবাদ্নাত্তর কায চক্রদ্ম ‘এনইর’ ভা বাস্তবরভরত্তক সুপাররল প্রিান
(ক) একই প্রকল্প পররচাকদ্ক একারিক প্রকদ্ল্পর প্রকল্প পররচাক রদ্দ্ব রনদ্াগ না থিা।
(ে) ঘন ঘন প্রকল্প ংদ্লািন এর মাধ্যদ্ম Time এবং Cost over-run পররার করা।
(গ) পররমাণগি Output অজচদ্নর পালাপারল গুণগি Outcome অজচনদ্ক অরিক গুরুত্ব থিা।
(ঘ) জবায়ু, পররদ্বল  প্ররিদ্বলজরনি ভারাম্য রবদ্বচনা রনদ্ প্রকল্প প্রণন করা।
(ঙ) মরন্বি ভূরম ব্যবস্থাপনা/ব্যবাদ্রর দ্ক্ষয নীরি কাোদ্মা িো Comprehensive Land Management Policy
(CLMP) গ্রণ  বাস্তবান।

১২। প্রকল্প পররবীক্ষণ এবং মূল্যান চচ চা মৃদ্ধ করার দ্ক্ষযEvaluation Lab এবং Center of Excellence
প্ররিষ্ঠার উদ্যাগ
প্রকল্প পররবীক্ষণ এবং মূল্যান কায চক্রমদ্ক আর
রনরবড়  গদ্বণািমী করার দ্ক্ষয ক সুদ্যাগ-সুরবিা
ম্বরি একটি নান্দরনক গদ্বণা থকন্দ্র বিরীর
আবশ্যকিা রদ্দ্ছ। থ দ্ক্ষয বাস্তবান পররবীক্ষণ 
মূল্যান রবভাদ্গ একটি Evaluation ল্যাব এবং এ
ংক্রান্ত প্ররলক্ষণ  উদ্ভাবনী চচ চাদ্ক প্রারিষ্ঠারনক রুপ
থিার জন্য Center of Excellence গদ্ড়
থিাার উদ্যাগ থনা দ্দ্ছ। এ প্ররক্রা বাস্তবান
পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাদ্গ প্রকল্প পররবীক্ষণ 
মূল্যান রবক গদ্বণা, উচ্চির একাদ্েরমক চচ চা এবং থমিারভরত্তক প্ররিদ্যারগিার থক্ষে সৃরষ্ট দ্ব। ফদ্ উন্নন প্রকল্প বাস্তবান
কায চক্রম যোযেভাদ্ব পররবীক্ষদ্ণর নতুন নতুন আইরো প্রণদ্নর থক্ষে বিরর দ্ব।

১৩। চমান ভা/থরমনার/াকচলপ/প্ররলক্ষদ্ণ আপ্যাদ্নর পররবদ্িচ অনুষ্ঠান থলদ্ রবদ্ি রিি আপ্যান থটরবদ্
আপ্যাদ্নর ব্যবস্থা
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাদ্গর দ্ম্মন  প্ররলক্ষণ
কদ্ক্ষ চমান ভা/থরমনার/াকচলপ/প্ররলক্ষদ্ণ চা-নাস্তা
অন্যান্য আপ্যান ামরগ্র পররদ্বলন ররি কদ্র কদ্ক্ষর বা ইথর
রবদ্ি সুরিি থটরবদ্ আপ্যান ামরগ্র রাোর ব্যবস্থা করা
দ্দ্ছ। রবররির ম অেবা অনুষ্ঠান থলদ্ অংলগ্রণকারীগণ
আপ্যান উপদ্ভাদ্গর সুদ্যাগ থপদ্ োদ্ক। এ কায চক্রম চালু
ার ফদ্ চমান ভা/থরমনার/াকচলপ/প্ররলক্ষদ্ণ
অংলগ্রণকারীগণ রনরবড় মনদ্যাগ রক্র অংলগ্রণ করদ্ি
পাদ্র। অে চাৎ ভা/প্ররলক্ষণ কদ্ক্ষ আপ্যান পররদ্বলনজরনি
মনদ্যাগ রবরিি ার ম্ভাবনা অদ্নকাংদ্ল হ্রা থপদ্দ্ছ এবং
ভা/থরমনার/াকচলপ/প্ররলক্ষণ অরিকির ফপ্রসু ার থক্ষে
বিরর দ্দ্ছ।

১৪। ক পয চাদ্র কমচচারীদ্ির াদ্ে ারব চক রব রনদ্ রনরমি মিরবরনম
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাদ্গর ক পয চাদ্র
কমচচারীগদ্ণর াদ্ে এ রবভাদ্গর অভযন্তরীন প্রলারনক এবং আরে চক
থবা প্রিানকারী লাো প্ররি মাদ্র একটি রনি চাররি িাররে  মদ্
ারব চক রব রনদ্ রনরমি মিরবরনম ভা কদ্র োদ্কন। এর
ফদ্ কমচচারীদ্ির িাপ্তররক কমচপররদ্বল, চারিা, ব্যরক্তগি 
পাররবাররক সুে-দু:ে থলার করার মাধ্যদ্ম পারস্পররক দ্যারগিা
 মরমচিার বন্ধন সুদৃঢ় দ্দ্ছ। পালাপারল এ রবভাদ্গর ামরগ্রক
কমচপররদ্বল এবং কমচপদ্ধরি উন্নদ্ন ক পয চাদ্র কমচচারীদ্ির
মিামি গ্রণ  উপমৄক্ত সুপাররল বাস্তবাদ্নর থক্ষে প্রাররি
দ্দ্ছ।

১৫। “রকস্ক” স্থাপন
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাদ্গ আগি ক িলচনােী,
থবা গ্ররিা, অরিরে এবং অভযন্তরীন কমচচারীগণ যাদ্ি দ্জই স্বচারি রেরজটা পদ্ধরিদ্ি িথ্য থবা পাার সুদ্যাগ রনদ্ি পাদ্রন
থ দ্ক্ষয এ রবভাদ্গর মূ কায চাদ্ র রবদ্ি (প্রদ্বল দ্বাদ্রর
াদ্েই) একটি সুদৃশ্য অিযাধুরনক রকস্ক স্থাপন করা দ্দ্ছ।
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাদ্গর কদ্র জন্য
উদ্ম্মাচনদ্যাগ্য ব িথ্য এ রকস্ক থেদ্ক থয থকউ রনদ্জ অপাদ্রট
কদ্র অবদ্াকন করদ্ি পারদ্বন। এ কায চক্রদ্মর মাধ্যদ্ম িথ্য
অরিকার আইন বাস্তবাদ্ন আইএমইরে আর একিাপ এরগদ্
থগ। িাছাড়া রকস্কটিদ্ি আইএমইরে’র ক কমচচারীদ্ির থলার
চাট চ রন্নদ্বরলি োকা থয থকউ কারিি কমচচারীর কক্ষ দ্জই
খদ্জ পাার সুদ্যাগ পাদ্বন।

১৬। প্ররলক্ষণ প্রিাদ্নর মাধ্যদ্ম ক্ষমিা অজচন
বাস্তবান পররবীক্ষণ  মূল্যান রবভাগ
শুধুমাে
রনজস্ব কমচচারীদ্ির প্রকল্প বাস্তবান পররবীক্ষণ 
মূল্যান রবক প্ররলক্ষণ প্রিান কদ্র না। অন্যান্য
মন্ত্রণা/রবভাদ্গর াদ্ে ংরেষ্ট কমচচারীদ্ির
প্ররলক্ষদ্ণর ব্যবস্া কদ্র োদ্ক। ফদ্ এ রবভাদ্গর
কমচচারীদ্ির প্ররলক্ষণ প্রিাদ্ন ক্ষমিা অরজচি
দ্দ্ছ। গি
৭-৯ আগস্ট ২০১৮ তাররখে
আইএমইরি’র খেন কখে মরিপররদ রবভাদ্গর
৩০ জন
কমচ
চারীদ্ক
“Project
Management, Monitoring and
Evaluation” রবক প্ররলক্ষণ প্রিান করা
দ্দ্ছ। ফদ্ মরিপররদ রবভাদ্গর কমচচারীদ্ির
প্রকদ্ল্পর পররবীক্ষণ  মূল্যান ক্ষমিা বৃরদ্ধ পাদ্ব।

১৭। রনয়রমত Public Procurement Newsletter (ত্রৈমারক) প্রকাল
রকারর ক্র রবক রবরভন্ন অনুষ্ঠান, কমচলাা, প্ররলক্ষণ, রবরি-রবিান 
প্ররমি িরপে ির ংক্রান্ত আপদ্েট, অন্যান্য ক্রকারী ংস্ার ক্র ংক্রান্ত
ংবাি, িথ্য  ফিার রববরণ প্রকাল করা । আন্তজচারিক থক্ষদ্ে র রবরভন্ন
কমমলাা, সরমনাখরর ংবাদও এ রনউজখটাখর প্ররতফরত য়। খব মাপরর এ
রনউজখটাখরর মাধ্যখম রকারর ক্রখয়র সংগে যুক্ত কখই রকারর ক্রখয়র
রবরিরবিান ও ব মখল অবস্ান রবখয় রনখজখক ানাগাদ করার সুখযাগ পায়
এবং সদখল রবখদখল উদ্ভুত তথ্য রবরনমখয়র একটি প্লাটফমম রখখব
রনউজখটারটি ভূরমকা পান কখর।

