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র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদয ম্পার্দত কাম িাফর্রয
র্বর্িদত ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকা কযছে জজদন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। এ বফবাগ যকার্য খাদত ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চ ’য
আতায় গৃীত প্রকল্পমূদয র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন কযায াাার্ চরভান প্রকদল্পয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ, ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ
মূল্যায়ন কদয থাদক। পছর তা উন্নয়ন কাম িক্রদভ ব্যর্য়ত ম্পদদ য ঠিক ব্যফায, র্নর্দ িষ্ট ভদয় প্রকল্প ভাপ্তকযণ এফাং কার্িত
পরাপর প্রার্প্তদত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাদখ। এছাড়া যকার্য ক্রয় কাদম ি স্বচ্ছতা জফাফর্দ র্তা  দক্ষতা র্নর্িত কযায জন্য
নীর্তভারা প্রণয়ন , যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক দ্ধর্তয ( e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ আইএভইর্ি একটি গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা
ারন কছয আছে।
প্রর্তদফদন প্রকাদয পদর ফতিভান যকাদযয উন্নয়ন কাম যক্রছভয গর্তীরতা, স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্তা এফাং ার্ফ িক
জনকল্যাদণ যকাদযয ভদয়াদমাগী কভির্যকল্পনা ম্পদকি জদফাী ম্যক ধাযণা রাদব ভথ ি দফন। ফতিভান যকায এয
অঙ্গীকায "রূকল্প : ২০২১" ফাস্তফায়ন, জেকই উন্নয়ন অর্বষ্ট রক্ষয অজিন এফাং প্রকদল্পয পর ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ
র্ফজ্ঞানর্বর্িক  বফলম্যীন সুীর ভাজ গঠন, সুখী  মৃদ্ধারী র্ির্জোর ফাাংরাদদ গড়ায় ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন
র্ফবাদগয (আইএভইর্ি) র্নযফর্চ্ছন্ন প্রয়া অব্যাত থাকদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।
আর্ভ এ প্রর্তদফদন প্রণয়দনয াদথ াংর্িষ্ট করদক ধন্যফাদ জানার্চ্ছ।

এভ এ ভান্নান, এভ.র্.
প্রর্তভন্ত্রী
অথ ি ভন্ত্রণারয় এফাং র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

শুদবচ্ছা ফাতিা

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) কর্তিক ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক
প্রর্তদফদন প্রকার্ত দচ্ছ জজদন আর্ভ আনর্িত। এ র্ফবাদগয কাম িক্রভ ম্পদকি একটি ম্যক ধাযণা প্রদান কযজত ফার্ল িক
প্রর্তদফদন ায়ক র্দদফ কাজ কযদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।
ফতযভান যকায একটি সুখী মৃদ্ধ ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয ব্যাক র্যকল্পনা গ্রণ কছযছে। এ র্যকল্পনায আতায়
প্রর্তটি খাদতয উন্নদনয রদক্ষয ফতিভান যকায ভদয়াদমাগী এফাং জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযদছ। আইএভইর্ি
ফার্ল িক
উন্নয়ন কভিসূর্চ’য আতায় গৃীত প্রকল্পমূদয র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন কযায াাার্ চরভান প্রকল্প মূদয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ,
ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন কযছে। এয ভাধ্যদভ এ কর প্রকদল্পয পর ফাস্তফায়দন ায়ক ভূর্ভকা ারন কদয মাদচ্ছ।
যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক দ্ধর্তয ( e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াগ আইএভইর্ি’য একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাজ। ইজেন্ডার্যাং-এ স্বয়াংর্ক্রয় দ্ধর্তদত দযত্র/প্রস্তাফ মূল্যায়ন , চুর্ি ব্যফস্থানা, ই-জদভন্ট আদযা অদনক কাজ স্বল্প ভদয়, দজ 
র্ির্রতবাদফ কযা ম্ভফ দচ্ছ। এছাড়া অন-রাইদন PROMIS (Procurement Management Information
System) এয ভাধ্যদভ াংস্থামূ কর্তিক প্রর্ক্রয়াকযণকৃত দযত্রমূদ াফর্রক প্রর্কউযদভন্ট র্ফর্ধ-র্ফধান মথামথ প্রর্তারন
দচ্ছ র্ক না তা র্যফীক্ষদণয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। প্রদয়াজদন যকার্য ক্রয় র্ফলদয় জমদকান ব্যর্ি/প্রর্তষ্ঠান আইএভইর্ি ’য অধীন
Central Procurement and Technical Unit (CPTU) ছত াফ িক্ষর্ণক অনরাইন এফাং আইন  র্ফর্ধ াংক্রান্ত
যাভি গ্রদণয সুদমাগ াদচ্ছ।
২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকাদয াাার্ র্ির্জোর ফাাংরাদদ গড়ায়
মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি)’য বক্রয় ভূবভকা অব্যাত থাকদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।
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মুখফন্ধ
ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগ য কাম িক্রভ ম্পদকি ম্যক ধাযণা রাব এফাং এ র্ফবাদগয কাম িক্রদভ স্বচ্ছতা 
জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযায জন্য ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্বর্িদত এই ফার্ল িক প্রর্তদফদনটি প্রকার্ত দরা।
ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ ( আইএভইর্ি) এয মূর দার্য়ত্ব দরা যকার্য খাদত ফার্ল িক উন্নয়ন কভিসূর্চয
আতায় গৃীত প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন কযা। আইএভইর্ি প্রকদল্পয অনুদভাদনকাদর প্রকদল্পয র্িজাইন,
ফাস্তফায়ন জভয়াদ, ব্যয় মৄর্িমৄিকযণ ইতযার্দ র্ফলদয় ভতাভত প্রদান এফাং ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ম িাদয় আদয়ার্জত প্রকল্প ম িাদরাচনা
বায় অাংগ্র জণয ভাধ্যদভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযার্িত কদয থাদক। ফাস্তফায়ন ম িাদয় দযজর্ভদন প্রকল্প র্যদিন, র্নর্ফড়
র্যফীক্ষণ এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন জদল প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন এফাং প্রদয়াজনীয় সুার্য প্রণয়ন কদয। ফতিভাদন তবাগ প্রকল্প
র্যফীক্ষদণয রদক্ষয র্ফর্বন্ন উদ্ভাফনী এফাং াংস্কাযমূরক কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয উদযাগ জনয়া দয়দছ।
যকার্য ক্রয় কাদম ি স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্তা  দক্ষতা র্নর্িত কযায জন্য নীর্তভারা প্রণয়ন, যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক
দ্ধর্তয (e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াগ আইএভইর্ি'য একটি গুরুত্বপূণ ি কাজ। এ ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্য 
আনুলর্ঙ্গক র্ফলয়ার্দ র্ির্জোইদজন কদয Online ব্যফস্থায় র্নদয় আায উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ।
জাতীয় শুদ্ধাচায ক্কৌছর ই -গবছন যন্স, আবথ যক শৃঙ্খরা , প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থানা , ছচতনতা বৃবদ্ধমূরক প্রবক্ষণ প্রদান ,
আইন, বফবধ বযত্র প্রণয়ন, উদ্ভাফনী উছযাছগ কর ক্ক্ষছত্র ম্পাবদত কাম যক্রছভয জন্য কর ভন্ত্রণারয়
/বফবাছগয ভছে
আইএভইবড’য বচফ ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায অজযন কদযদছন এফং ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়নন কর
ভন্ত্রণারয়/র্ফবানগয ভনে ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ ( অআএভআর্ড) নফ িাচ্চ নম্বয পনয় ১ভ স্ান র্িন কনযনে।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী য র্নকে দত উবয় ম্মাননা গ্রদণয সুদমাগ সৃর্ষ্ট য়ায় আভযা গর্ফ িত । এ র্িননয মূর দাফীদায –
অআএভআর্ডয কর কভিকর্িা  কভিচাযী গণ মাঁনদয ক্লান্ত  র্নযর র্যশ্রভ এফং কভির্নষ্ঠায কাযনণ এ নন্য ম্মাননা র্িন
ম্ভফয নয়নে। আমভ মফশ্বা কময, আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন  সুান (Good Governance) প্রর্তষ্ঠায় মিমরত আন্তমযক
প্রচেষ্টা, পভধা, দক্ষর্া  পনতৃনেয সুভন্বচ াপনল্যয এ ধাযা ব্যার্ থাকনফ ।
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সূর্চত্র
র্ফলয়

পৃষ্ঠা নাং

েভূর্ভ

০৬

আইএভইর্ি’য াাংগঠর্নক কাঠাদভা
আইএভইর্ি’য কাজ
আইএভইর্ি'য উইাং/জক্টয/ইউর্নে -এয াংর্ক্ষপ্ত র্যচয়
২০১৭-২০১৮ অথ িফছদয আইএভইর্ি কর্তিক ম্পার্দত উদেখদমাগ্য কাম িাফর্র
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র্যর্ষ্ট-১ : ২০১৭-১৮ অথ িফছদয ভাপ্ত প্রকছেয প্রবাফ মূল্যায়জনয তাবরকা
র্যর্ষ্ট-২ : ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণকৃত প্রকদল্পয তাবরকা
র্যর্ষ্ট-৩: আইএভইর্ি’য জক্টযর্বর্িক ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয র্ফন্যা  ভবনটবযং -এয আতায় ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদযয প্রকল্প
াংখ্যা

টভূমভ:
স্বাধীনতা উত্তযকাচর প্রকচেয মফচল কচয াায্যপুষ্ট প্রকচেয ভমনটমযিং ও মূল্যান জজাযদায কযায প্রচাজনীতা
দৃঢ়বাচফ অনুভূত য়। এ পের্ক্ষনর্ ১৯৭৫ াচরয জানুাময ভাচ ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুচযা (PIB)’ সৃমষ্ট কচয যাষ্ট্রমতয কাম যারচ ন্যস্ত
কযা । মূরতঃ ভারচী ভচডচর তদকারীন ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুচযা (PIB)’ প্রমতষ্ঠা কযা । কভযমযমধ বৃমিয কাযচণ ১৯৭৭
াচর মআইমফচক প্রচজক্ট ভমনটমযিং মডমবন (PMD) নাচভ একটি স্বতন্ত্র মফবাচগ উন্নীত কযা  । অতঃয ১৯৮৪ াচর
‘ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ ’, ইিংচযজীচত Implementation Monitoring and Evaluation Division
(IMED) নাচভ মযকেনা ভন্ত্রণারচয অধীচন ন্যস্ত কযা ।
র্ফশ্বব্যাংক  ফাংরানদ যকানযয পমৌথ উনযানগ ১৯৯৯ ানর র্যচার্রর্ Country Procurement Assessment
Report (CPAR) এ ফাংরানদন যকাযী ক্রনয়য পক্ষনে র্ফযভান ত্রুটি  দুফ িরর্া দূয কনয যুনগানমাগী অআন  র্ফর্ধ র্ফধান
েণয়ননয সুার্য কযা য়। এ রনক্ষে র্ফশ্বব্যাংক এযআমথ যক ায়র্ায় গৃীর্ র্র্অযর্(াফর্রক ের্কউযনভন্ট র্যপভয েকল্প)-এয
অর্ায় অআএভআর্ড’পর্ Central Procurement Technical Unit (CPTU) ের্র্ষ্ঠা কযা য়। CPTU েথনভ াফর্রক
ের্কউযনভন্ট র্ফর্ধভারা, ২০০৩ েণয়ন েনয়ানগয র্ন্য Implementation Procedures এফং েনয়ার্নীয় ডকুনভন্ট চালু কনয।
োথর্ভকবানফ ক্রয় কাম যক্রচভ দক্ষর্া, র্নযনক্ষর্া, দযদার্ানদয ের্র্ ভ-অচযণ  ের্র্নমার্গর্া বৃর্িয পনর ব্যফায়ী এফং উন্নয়ন
নমাগীনদয ভনে অত্মর্ফশ্বা সৃর্ি য়। এযআ ধাযাফার্কর্ায় াফর্রক ের্কউযনভন্ট অুাক্ট, ২০০৬ এফং াফর্রক ের্কউযনভন্ট
র্ফর্ধভারা, ২০০৮ কামকিয কযা য়।

ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাজগয মূর বফন
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আইএভইমড’য ািংগঠমনক কাঠাচভা:
মযকেনা ভন্ত্রণারচয অধীনস্থ ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাচগ একজন মেচফয জনতৃচে ১ টি নুর্ফবাগ,
৮টি ভর্নটর্যং পক্টয, ১টি মূল্যায়ন পক্টয, ১টি ভন্বয় পক্টয  ১টি আউর্ননটয ভন্বনয় অআএভআর্ড গঠির্। নুর্ফবানগ ১র্ন যুগ্মর্চফ, পক্টযমূন ১র্ন েধান, ৪র্ন ভার্যচারক  ১র্ন র্যচারক (ভন্বয়) এফিং ইউমনচট একজন ভামযোরচকয জনতৃচে
মযোমরত চে। আইএভইমড-জত ১ভ পশ্রণীয ১২৯ র্ন, ২ জেণীয ৬০ জন, ৩ জেণীয ৯৪ জন, ৪থ য জেণীয ৫৫ জন  জভাট
৩৩৮ জন কভযকতযা-কভযোযীয দ যচচে। ািংগঠমনক কাঠাচভা অনুমাী অনুমফবাগ, জক্টয ও ইউমনট মবমত্তক দমফন্যা
মনম্নরূঃ
প্রান অনুমফবাগঃ ১ জন অমতমযক্ত মেচফয জনতৃচে ১ জন যুগ্মমেফ, ৩ জন উ-মেফ, ২ জন মমনয কাযী
মেফ/কাযী মেফ, ১ জন রাইচেযীান ও ১ জন মাফ যক্ষণ কভযকতযায ভন্বচ এ অনুমফবাগ গঠিত।
ভন্ব ও এভআইএ জক্টযঃ মেচফয যাময তত্ত্বাফধাচন ১ জন অমতমযক্ত মেফ/যুগ্মমেচফয পনতৃনে ১জন
মযোরক ও ১জন যুগ্মমেফ/উমেচফয অধীচন ৫ র্ন উর্যচারক/কাযী র্যচারক, ১ র্ন র্র্নয়য পোগ্রাভায, ১ র্ন
পোগ্রাভায এফং ১ র্ন উর্চনফয ধীনন ১ র্ন র্র্নয়য কাযী র্চফ এয ভন্বনয় এ পক্টনযয কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়র্ নে।
র্র্টিইউঃ ১ জন ভা-মযোরচকয পনতৃনে ৫ র্ন র্যচারক, ৪ র্ন উর্যচারক, ১ র্ন কাযী র্যচারক, ১
র্ন পের্নং পকার্ড িননটয, ১ র্ন র্র্নয়য র্নেভ এনার্রে, ১ র্ন র্নেভ এনার্রে, ১ র্ন কাযী পোগ্রাভায, এয ভন্বনয় এ
ইউমনট গঠির্।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-১(র্ল্প  র্ি): এ জক্টচয ১ জন েধান, ৩ র্ন র্যচারক, ৩ র্ন উর্যচারক এফং
৩ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ পক্টনযয কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়র্ নে।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-২(র্যফন): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ২ র্ন র্যচারক, ২ র্ন উর্যচারক,
এফং ৩ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ য়।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-৩(স্থানীয় যকায  ল্লী উন্নয়ন): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ২ র্ন র্যচারক, ১
র্ন উর্যচারক, এফং ৩ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ য়।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-৪(কৃর্ল  ার্ন ম্পদ): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ২ র্ন র্যচারক, ৩ র্ন
উর্যচারক এফং ৩ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ য়।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-৫(স্বাস্থে  গৃায়ন): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ৩ র্ন র্যচারক, ১ র্ন
উর্যচারক এফং ৪ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ য়।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-৬(র্ক্ষা  াভার্র্ক): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ২ র্ন র্যচারক, ৩ র্ন
উর্যচারক এফং ২ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ নে।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-৭(র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ  গনফলণা): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ১ র্ন র্যচারক,
২ র্ন উর্যচারক এফং ২ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ য়।
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন পক্টয-৮(মূল্যায়ন): ১ জন ভামযোরচকয পনতৃনে ২ র্ন র্যচারক, ২ র্ন উর্যচারক
এফং ৩ র্ন কাযী র্যচারনকয ভন্বনয় এ র্ফবাগ র্যচার্রর্ নে।
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ভার্যচারক
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র্র্নয়য র্নেভ এনার্রে
মযোরক
মচেভ এনামরে
মমনয কাযী র্চফ/কাযী মেফ
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র্র্নয়য পোগ্রাভায
উ-মযোরক
জপ্রাগ্রাভায
জেমনিং জকা-অমড যচনটয
কাযী জপ্রাগ্রাভায
কাযী মযোরক
কাযী জভইচেনান্প ইমিমনায
মমনয কমিউটায অাচযটয
মাফ যক্ষণ কভযকতযা
পভাট ১ভ পশ্রর্ণ কভিকর্িা
১.
প্রামনক কভযকতযা
২.
ব্যমক্তগত কভযকতযা
৩.
রাইচেযীান
৪.
মূল্যান কভযকতযা
৫.
ডাটা এমি/কচিার সুাযবাইজায
৬.
কাযী মাফ যক্ষণ কভিকর্িা
জভাট ২ জেণী কভযকতযা
১.
মাফ যক্ষক
২.
মমনয কমিউটায অাচযটয
৩.
কমিউটায অাচযটয
৪.
ড্রাপটম্যান
৫.
াঁট মুদ্রাক্ষমযক কাভ কমিউটায অাচযটয
৬.
কুামায
৭.
অমপ কাযী কাভ কঃমুদ্রাঃ
৮.
পুাক্স/জটচরক্স অাচযটয
৯.
ডাটা এমি/কচিার অাচযটয
১০.
ড্রাইবায
১১.
পচটাকম পভর্ন অাচযটয
১২.
কুা যকায
জভাট ৩ জেণী
১.
র্প ায়ক (জভাট ৪থ য জেণী)
ফ যচভাট অনুচভামদত দ
* র্াফ যক্ষণ কভিকর্িায একটি দ র্ফলুপ্ত কযা নয়নে।
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আইএভইমড'য কাজ :
রুর অফ মফজচন, ১৯৯৬ এয অুাচরাচকন অফ মফজচন (অনুচেদ ৩২ অনুমাী ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান
মফবাচগয কাম যাফরী মনম্নরূ :
1.
এমডমভুক্ত উন্নন প্রকেমূচয ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান;
2.
প্রকেওাযী ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্যিংগ্র এফিং
িংকরন (Compilation)-এয ভাধ্যচভ, ভাননী
প্রধানভন্ত্রী, এনইম, একচনক ভন্ত্রণারমূ এফিং িংমিষ্ট অন্যান্যচদয জন্য ত্রৈভামক, ফামল যক এফিং াভমক
প্রমতচফদন প্রণন;
3. প্রকে ফাস্তফান মফলচ ভন্ত্রণার/ফাস্তফান িংস্থামূচক প্রচাজচন মফচলজ্ঞ এফিং যাভয জফা প্রদান;
4.
স্পট জবমযমপচকচনয ভাধ্যচভ প্রকচেয ফাস্তফান অফস্থা জানায জন্য ভাঠ ম যাচ মযদযন;
5.
প্রচাজচন ভন্ত্রণার/মফবাগ/িংস্থামূচয ভচধ্য ভন্ব কচয প্রকচেয ফাস্তফান ভস্যা দূযীকযচণয জন্য
ব্যফস্থা গ্রণ;
6. প্রচাজচনয আচরাচক, প্রকচেয মযদযন প্রমতচফদন ভাননী প্রধানভন্ত্রী এফিং িংমিষ্ট ভন্ত্রণারচ জ;
7.
মমটিইউ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ;
8. মমএ ২০০৬ এফিং মমআয ২০০৮ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ ; এফিং
9.
ভচ ভচ প্রধানভন্ত্রী/মযকেনা ভন্ত্রী/জাতী িংদ কতৃযক প্রদত্ত অন্যান্য মফলামদ।
আইএভইমড প্রকচেয প্রাক-অনুচভাদন ম যা, ফাস্তফান ম যা এফিং ফাস্তফাচনাত্তয ম যাচ প্রতুক্ষ ও চযাক্ষবাচফ
ভুমভকা যাখচে। প্রকচেয প্রাক অনুচভাদন ম যাচ মযকেনা কমভচনয প্রকে মূল্যান কমভটি’য বা অিংগ্রণ কচয
মফমনচাচগয মথাথ যতা, একই এরাকায অনুরূ প্রকচেয াচথ Overlapping, ব্য যুমক্তযুক্তকযণ, প্রমকউযচভে প্ল্ুান, রমজকুার
পেভওাকয এফিং ম যাক্রমভক প্রকচেয জক্ষচৈ পূফ যফতী ম যাচয মূল্যান অমবজ্ঞতা ইতুামদ উস্থান কচয থাচক।
অযমদচক প্রকে ফাস্তফানকাচর ভাঠ ম যাচ চযজমভচন প্রকে মযদযন, ভন্ত্রণার/মফবাচগয ভাননী ভমন্ত্র/মেফএয বামতচে অনুমষ্ঠত প্রকে ম যাচরােনা বা অিংগ্রচণয ভাধ্যচভ মযফীক্ষচণয কাজ িন্ন কযা চ থাচক। এয পচর
প্রকচেয ভূমভ অমধগ্রণ, জটন্ডায ফাস্তফান, জনফর মনচাগ, প্রমক্ষণ কাম যক্রভ তথা প্রকচেয জবৌত ও আমথ যক অগ্রগমত জফগফান ।
প্রকচেয ফাস্তফাচনাত্তয ম যাচ ভামি মূল্যান ও মনফ যামেত মকছু িংখ্যক প্রকচেয প্রবাফ মূল্যান কচয ফাস্তফানকারীন উদ্ভূত
ভস্যা এফিং প্রকচেয আউটপুটচক জটকই কযায ব্যাাচয প্রচাজনী সুাময কচয থাচক।

আইএভইমড'য উইিং/জক্টয/ইউমনট -এয িংমক্ষি মযেঃ
য
ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাচগয অগাচনাগ্রাচভ
১টি উইিং, ৯টি জক্টয ও ১টি ইউমনট যচচে।
প্রান উইাং: এ র্ফবাদগয জন্য অনুদভার্দত জভাে ৩৩৮টি দদয কভিকতিা-কভিচাযীয ব্যফস্থানা অথ িাৎ
কভিকতিা-কভিচাযীদদয র্নদয়াগ, দদান্নর্ত, প্রর্ক্ষণ এফাং অন্যান্য প্রার্নক কাম িক্রভ এ উইাং এয একজন অর্তর্যি র্চদফয
জনর্তদত্ব র্যচার্রত য়। প্রবতছফদনাধীন ফেছয ১ভ ক্েবণয ০৩ জন কভযকতযা-ক্ক ছদান্নবত এফং ২য়, ৩য়, ৪থ য ক্েবণয কযাটাগবযছত
মথাক্রছভ ০৩ জন, ১১ জন এফং ০৯ জন ক্ভাট ২৩ জন কভযচাবযয বনছয়াগ চূড়ান্ত কযা য়।
ভন্ব ও এভআইএ জক্টয: মেচফয যাময তত্ত্বাফধাচন একজন অবতবযক্ত বচফ/মৄগ্ন-বচছফয অধীছন একজন
মযোরক এফিং একজন উমেচফয ভাধ্যচভ ৬/৭ জন াখা কভযকতযায দ্বাযা ভন্ব ও এভআইএ জক্টয এয কাম যক্রভ মযোমরত
চে। ফামল যক উন্নন কভযসূমে (এমডম) এয অন্তভুযক্ত প্রকেমূচয ফাস্তফানকাচর ও ফাস্তফান জচল আইএভইমড মফমবন্ন েচকয
(আইএভইমড/২০০৩ পযভ ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) ভাধ্যচভ মনমভত তথ্য িংগ্র কচয। প্রমতফেয এমডমচত অন্তভুযক্ত প্রা ১২০০১৫০০ টি প্রকচেয ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্য মফবাচগয ডাটাচফইচজ িংযক্ষণ কচয। অতঃয ভামক ও ত্রৈভামক মবমত্তচত অগ্রগমত
প্রমতচফদন একচনক ও এনইম বা অফগমত ও অনুচভাদচনয জন্য উস্থান কযা । এফ প্রমতচফদচন এমডময অগ্রগমতয
(ভন্ত্রণার/মফবাগ মবমত্তক, জক্টয মবমত্তক, প্রকে মবমত্তক) তথ্য মন্নচফমত থাচক। তাোড়া এ জক্টয জথচক জাতী িংচদয
অমধচফন েরাকারীন মফমবন্ন প্রচনাত্তয এফিং স্থাী কমভটিয (জমভন- মযকেনা ভন্ত্রণার িমকযত স্থাী কমভটি, জাতী িংচদয
যকাযী প্রমতশ্রুমত কমভটি) োমদা ভামপক মনমভত কাম যৈ প্রণন কচয উস্থান কযা ।
এোড়াও পাে োক প্রকচেয
ভমনটমযিং িংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য ভন্ব কচয জপ্রযণ, তথ্য অমধকায আইন ২০০৯ অনুাচয তথ্য প্রামিয আচফদচনয মযচপ্রমক্ষচত
তথ্য যফযা এফিং উন্নন প্রকেমূচয ফাস্তফান অগ্রগমত েযামন্বত কযচত জজরা প্রাচকয ভাধ্যচভ জজরায মফমবন্ন
ফাস্তফানকাযী িংস্থায াচথ মবমডও কনপাচযন্প আচাজন এ জক্টয জথচক কযা ।
০৯

জক্টযমূ: ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ কতৃযক ফামল যক উন্নন কভযসূমেভুক্ত েরভান তবাগ প্রকে
মযফীক্ষণ, মনফ যামেত প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষণ ও প্রবাফ মূল্যান এফিং কভযিাদন চুমক্তয রক্ষুভাৈা অজযচনয জন্য
মনম্নফমণ যতবাচফ জক্টচযয কম যাফমর মনচদ যক্রচভ পুনঃফেন কযা চচেঃ
১। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-১ (মে ও মক্ত)
২। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-২ (মযফন)
৩। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৩ (স্থানী যকায ও ল্লী উন্নন)
৪। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৪ (কৃমল ও ামন িদ)
৫। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৫ (স্বাস্থু ও গৃাণ)
৬। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৬ (মক্ষা ও াভামজক)
৭। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৭ (মনমফড় মযফীক্ষণ ও গচফলণা)
৮। মযফীক্ষণ ও মূল্যান জক্টয-৮ (মূল্যান)
প্রমতটি জক্টচয প্রধান/ভামযোরক অধীচন একামধক াফ-জক্টয যচচে। উক্ত াফ-জক্টযমূচ মযোরক, উমযোরক ও কাযী মযোরকগণ ভমনটমযিং ও অন্যান্য গুরুেপূণ য কাম যক্রভ মযোরনা কচয থাচকন। উন্নন প্রকচেয ভমনটমযিং ও
ভাি প্রকে মূল্যান কাম যক্রভ িাদচনয জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগচক আইএভইমড’য জক্টযগুচরায াচথ মফন্যস্ত কযা চচে।
মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাচগয জক্টযমবমত্তক মফন্যা ও ভমনটমযিং-এয আওতা ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেচয প্রকে িংখ্যা মযমষ্ট-৩ এ
প্রদান কযা চরা।
জিার প্রমকউযচভে জটকমনকুার ইউমনট (মমটিইউ) : একজন ভামযোরচকয জনতৃচে এ জক্টচযয কাম যক্রভ
মযোমরত । মমআযম প্রকচেয আওতা আইএভইমড’য অধীচন মমটিইউ ১৩ জভ ২০০২ াচর স্থান কযা । এ ইউমনট
জথচক াফমরক প্রমকউযচভে িংক্রান্ত মফমবন্ন আইন, মফমধ, আদয দযৈ/প্রস্তাফ দমরর
(STD), দযৈ/দয প্রস্তাফ মূল্যাচনয
মফমবন্ন ক্রাইচটমযা মনরূণ, ভচডর কিাক্ট ডকুচভে মফমবন্ন গাইডরাইন প্রনণ কযা । এ োড়াও মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগ ও
উায অধীনস্থ দিয ও িংস্থা মূচক জাযীকৃত মফমধ-মফধান অনুযচণ ক্রকাম য মযোরনায জন্য প্রচাজনী কামযগময ও অন্যান্য
াতা প্রদান কযা চে।

২০১৭-২০১৮ অথ যফেচয আইএভইমড কতৃক
য িামদত উচল্লখচমাগ্য কাম যাফমর:
প্রকচেয মফমবন্ন ম যাচ আইএভইমড’য ভূমভকা: মযকেনা কমভচনয উচযাচগ আচামজত প্রকে অনুচভাদন িংক্রান্ত
Project Evaluation Committee (PEC) বা আইএভইমড প্রমতমনমধে কচযচে। এফ বা প্রকচেয ফাস্তফান ব্যফস্থানা,
ব্য যুমক্তযুক্তকযণ, রমজকুার জেভওাকয এফিং Procurment Plan এয উয আইএভইমড ভতাভত মদচ থাচক। গত ২০১৭-১৮
অথ য ফেচয অনুমষ্ঠত Project Evaluation Committee (PEC) বামূচ এ মফবাচগয প্রমতমনমধগণ জভৌমখক ও মরমখতবাচফ

ভতাভত প্রদান কচযচেন। প্রকে ফাস্তফানকাচর ভমনটমযিং প্রমক্রায অিং মচচফ ভন্ত্রণার/মফবাগ এয ভাননী মেফ ভচাদচয
বামতচে অনুমষ্ঠত ভার্ক প্রকে ম যাচরােনা বায় (Monthly Project Review) অিংগ্রণ , মোমযিং কমভটিয
(PSC) বা অিংগ্রণ এফিং েকল্প ফাস্তফায়ন বায় (PIC) আইএভইমডয কভিকর্িাগণ ংগ্রণ কনযনেন। এোড়া গর্ থ ি
ফেনয র্ফর্বন্ন গুরুেপূণ ি েকনল্পয ওয নুর্ষ্ঠর্ পনরাঅ বা প্রকে ফাস্তফাচনয অগ্রগমত মফচল কচয ভূমভ অমধগ্রণ, Public
Procurment, যাভযক/জনফর মনচাগ, অফকাঠাচভা মনভযাণ, প্রকচেয আমথ যক ও ফাস্তফান অগ্রগমত ম যাচরােনা য় আইএভইমড
গুরুেপূণ ি ভূর্ভকা ারন কনয থাচক।
ভাি প্রকচেয প্রবাফ মূল্যান (Impact Evaluation) : অআএভআর্ড কতৃকি ফাস্তফার্য়র্ েকল্প/কভর্স িচীয পরাপর
(Output) এফং পরাপনরয ভন্বনয় র্র্র্ি স্বল্প পভয়াদী সুপর (Outcome) এফং পল ম যন্ত রক্ষুভুক্ত সুর্ফধাছবাগী  আথ যাভার্র্ক ব্যফস্থায উয দীঘ © য পভয়াদী েবাফ আর্োর্দ র্নরুননয র্ন্য ফার্ল িক উন্নয়ন কভির্সচীভুি র্কছু ংখ্যক ভাপ্ত েকনল্পয
েবাফ অআএভআর্ড কতৃকি মূল্যায়ন কযা য়। েবাফ মূল্যায়ন একটি গনফলণাধভী ভীক্ষা। াধাযণর্ অথ িননর্তক নীর্র্ 
গ্রার্ধকায এফং মূল্যায়ননয র্ন্য োপ্ত ফযানেয র্ফনফচনায় অআএভআর্ডয র্চফ এয পনতৃনে র্ফযভান একটি কর্ভটি কতৃযক েবাফ
মূল্যায়ননয রনক্ষে ের্র্ফেয র্কছু ংখ্যক ভাপ্ত েকল্প ফাোআ কযা য়। মনফ যামেত ভাপ্ত েকনল্পয কনরফয, ভার্প্তয ম িায় এফং
েবাফ মূল্যায়ন ম্পমকযত র্থ্য/উানেয র্রবের্ায র্ফনফচনায় মূল্যায়ন কার্ ম্পাদননয র্ন্য যাভকি পাভি র্ননয়াগ থফা
র্নর্স্ব র্নফর দ্বাযা েবাফ মূল্যায়ননয কার্ কযা য়।
১০

মূল্যায়ন ভীক্ষায র্ন্য াধাযনর্: বুর্ির্বর্েক  পাগর্ পফা গ্রনণয র্ন্য র্নমদ যষ্ট ফানর্নটয র্বর্েনর্ (FBS)
যাভকি পাভি র্ননয়াগ কযা য়। এর্ন্য াফর্রক ের্কউযনভন্ট র্ফর্ধভারা, ২০০৮ নুমায়ী মাফর্ীয় দনক্ষ থ িাৎ োপ্ত EOI
মূল্যায়ন, ংর্ক্ষপ্ত র্ার্রকাকযণ, কার্যগযী  অমথ যক মূল্যায়ন, পননগার্নয়ন এফং Award েদাননয সুার্য গ্রণ কনয
নুনভাদনকাযী কতৃচক্ষয র্নকট উস্থান কযা য়। র্:য র্ননয়ার্র্র্ যাভিক পাভি কতৃযক োর্ড র্ডর্াআন েনয়ন কনয
আননন র্যনাট য র্েয়ার্যং কর্ভটিয র্ফনফচনায র্ন্য উস্থার্র্ য়। ভীক্ষায র্ন্য Baseline Survey Data, ন্তফর্ী
মূল্যান, ভার্প্ত মূল্যায়ন (PCR)  ন্যান্য র্নথ্যয র্রবের্ায র্বর্েনর্ োর্ড র্ডর্াআন র্নধ িাযণ কযা য়।

ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা প্রর্তদফদদনয য কভিারা-২০১৭ এ উর্স্থত প্রধান অর্তর্থ র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী
জনাফ আ  ভ মুস্তপা কাভার এপর্এ, এভর্, ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয র্চফ জনাফ জভাোঃ ভর্পজুর ইরাভ এফাং র্ফদল
অর্তর্থবৃি।

াধাযণর্ঃ পফআর্ রাআন ানবিয নুর্স্থর্র্নর্ Control Group Post Test Only-র্ডর্াআন ির্র্য োর্ড
র্ডর্াআন গ্রণ কযা য়। র্:য Random Sampling এয র্বর্েনর্ ভাঠ মানয়িয পেকনাল্ডাযগণ এয র্নকট পথনক র্থ্য/উাে
ংগ্র পূফ িক র্ায মথামথ র্ফনেলনণয ভােনভ খড়া ের্র্নফদন তর্যী কযা য়। ের্র্টি মূল্যায়ননয র্বর্েনর্ গঠির্ Technical
Committee কতৃকি খড়া ের্র্নফদনগুনরা ম িানরাচনা কযা য় র্:য র্ফর্বন্ন সুর্ফধানবাগীনদয ের্র্র্নর্ধ, র্যকল্পনা
কর্ভন/অআএভআর্ড/আঅযর্ড/দার্া ংস্থা এফং োর্নক ভন্ত্রণারয়/দপ্তনযয ের্র্র্নর্ধয ভন্বনয় অনয়ার্র্র্
য়াকি/পর্ভনানযয ভােনভ ের্র্নফদন চূড়ান্ত কযা য়। ের্র্নফদনন গৃীর্ সুার্য/রব্ধ র্বজ্ঞর্ায উয েনয়ার্নীয় ব্যফস্থা
পনয়ায র্ন্য ংর্েি কনরয র্নকট পেযণ কযা য়।
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ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ এয মূল্যান জক্টয জথচক মফমবন্ন ভন্ত্রণার কতৃযক ভাি উন্নন প্রকে মূচয
ভচধ্য গুরুেপূণ য মনফ যামেত প্রকে মূচয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযোমরত চ থাচক। প্রবাফ মূল্যান একটি গচফলণামূরক কাজ মফধা
এ কাজ মচথষ্ট ভ ও ব্য াচক্ষ। ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেচয ফামল যক কভযিাদন চুমক্ত (Annual Performance Agreement,
APA) জত উচল্লমখত রক্ষুভাৈা অনুাচয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযোরনায জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাচগয২২টি উন্নন প্রকে ফাোই
কযা । ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেচয মনধ যামযত ২২টিয স্থচর ২৪টি প্রকচেয মূল্যান কযা চচে। জ কর প্রকচেয তামরকা মযমষ্ট-১
-এ জদা ।
ভাি প্রকে মূল্যান প্রমতচফদন প্রণন: প্রকে ফাস্তফায়ছনয ভােছভ কার্িত সুপর জনগক্ণয বনকট ক্ৌৌঁছে ক্দয়ায জন্য
আইএভইবড ফাস্তফাবয়ত প্রকছেয প্রাবন্তক মূল্যায়ন ভাপ্ত প্রকছেয প্রবাফ মূল্যায়ন কছয থাছক এফাং কর প্রকচেয ভামি
মূল্যান (Terminal Evaluation) প্রমতচফদন ফই আকাচয প্রকা কচয থাচক। আইএভইবড কর্তিক ২০১৭-১৮ অথ ি-ফছদয জুন,
২০১৮ ভা ম িন্ত এর্এ অনুমায়ী ভাপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রবতছফদন জাবযয রক্ষযভাত্রা বের ২৩৭টি; মায বফযীছত ২৭৯টি (১১৮%)
প্রবতছফদন জাবয কযা য়। ভীক্ষা প্রাি সুামযগুমর ফাস্তফাচনয জন্য িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবাচগ জপ্রযণ কযা ।

২০১7-১8 অথ যফেচয e-GP- এয মফচলবাচফ উচল্লখচমাগ্য কভযকান্ড:
যকাময ক্রকাচম য অমধকতয স্বেতা, জফাফমদমতা ও অফাধ প্রমতচমামগতা মনমিত কযচত ভাননী প্রধানভন্ত্রী কতৃযক
গত ২ জুন, ২০১১ তামযচখ জাতী ই-মজম জাট যার
(www.eprocure.gob.bd) উচদ্বাধচনয ভাধ্যচভ অন-রাইন িমতচত
জটন্ডায প্রমক্রাকযচনয জন্য ই-মজম [Electronic Government Procurement (e-GP)] িমত প্রফতযন কযা । ইজটন্ডামযিং (e-Tendering) এফিং ই-চুমক্ত ব্যফস্থানা (e-Contract management) একীভূত কচয ই-মজম (Integrated eGP) ব্যফস্থা প্রফতযন মডমজটার ফিংরাচদ গড়ায জক্ষচৈ একটি ফড় ধযচণয দচক্ষ।
ই-মজম োলুয পচর ফতযভাচন ঘচয ফচ জটন্ডায ডকুচভে জভা জদা মাচে। ই-জটন্ডামযিং-এ স্বিংমক্র িমতচত
দযৈ/প্রস্তাফ মূল্যান চুমক্ত ব্যফস্থানা, ই-জচভে আচযা অচনক কাজ স্বে ভচ, চজ ও মিমরতবাচফ কযা ম্ভফ চে।
তাোড়া অচনক জফী প্রমতষ্ঠান/ব্যমক্ত দযৈ জভাদান প্রমক্রা অিংগ্রণ কযচত াযচে। অন-রাইচন জটন্ডায দামখর এই সুমফধা
প্রফতযচনয পচর দযৈদাতাগণ ব-বীমত ও ঝাচভরা মুক্ত মযচফচ দযৈ জভা জদায সুচমাগ াচেন। এোড়াও অন-রাইচন
PROMIS (Procurement Management Information System) এয ভাধ্যচভ িংস্থামূ কতৃযক প্রমক্রাকযণকৃত
দযৈমূচ াফমরক প্রমকউযচভে মফমধ-মফধান মথামথ প্রমতারন চে মক না তাও মযফীক্ষচণয ব্যফস্থা কযা চচে।
২০১7-১8 অথ যফেচয e-GP- এয মফচলবাচফ উচল্লখচমাগ্য কভযকান্ড র্নম্নরূ:
1.
৩০ জুন, ২০১৮ ম িন্ত জভাে ৬১টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ এয ১,২৫২টি াংস্থায ৬,৩৪৭টি ক্রয়কাযী e-GP’য আতায় এদদছ।
একই দঙ্গ ৪৭,৫৭০ জন দযদাতা প্রর্তষ্ঠান/দযদাতা e-GP-জত র্নফর্ন্ধত দয়দছ। e-GP র্দেদভ ২,১২,৬২৪টি দযত্র
আফান কযা দয়দছ এফাং ১,২১,৭৩১টি চুর্ি ম্পার্দত দয়দছ। e-GP র্ফলদয় ক্রয়কাযী ১৩,৮৮৫ জন কভিকতিাদক
প্রর্ক্ষণ জদয়া দয়দছ। চরভান Digitizing Implementation Monitoring & Public Procurement
Project (DIMAPPP) এয আওতায় উক্ত প্রবক্ষণ ২০২২ ার ম যন্ত অব্যাত থাকছফ।

১২

DIMAPPP-এয Launching অনুষ্ঠাছন ভাননীয় অথ যভন্ত্রী, ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী, আইএভইবড’য বচফ অন্যান্য সুধীভন্ডবর

2.

e-GP র্দেদভ দযত্র জাভানত, কাম িম্পাদন জাভানত জযর্জদেন র্প, নফায়ন র্প  জেন্ডায িকুদভন্ট র্প গ্রদণয
জন্য ৪৫টি ব্যাাংদকয াদথ MoU স্বাক্ষর্যত দয়দছ এফাং জভাে ৩,৮৩৭টি াখায ভাধ্যদভ এ জফা প্রদান কযা দচ্ছ।

3.

অথ িননর্তক র্ফলয় াংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিয বায় জকৃত প্রায় ৫২টি  যকার্য ক্রয় াংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিয
বায় জকৃত প্রায় ৩১১টি প্রস্তাফ যীক্ষা কদয ভতাভত প্রস্তুত কযা দয়দছ এফাং বায় উস্থান কযা দয়দছ।

4.

বফযভান ডাটা ক্ন্টাছযয Interim Redundancy বনবিত কযায রছক্ষয ফাাংরাদদ কর্ম্পউোয কাউর্ন্পর
(র্ফর্র্)-ক্ত e-GP র্দেভ এ িাো জন্টায National Date Centre-এ স্থা জনয র্ফলদয় র্র্টিইউ এফাং
র্ফর্র্ এয ভদধ্য গত ২৪/০৬/২০১৮ তার্যদখ MoU স্বাক্ষর্যত দয়দছ।

৬5.

-৯ র্িদম্বয ২০১৭ তাবযছে International Convention Centre-এ অনুবষ্ঠত Digital World 2017-এ
অংগ্রণ ও কাম যক্রভ প্রদযন কযা ছয়ছে।

গত6.

৩০ জুরাই ২০১৭ তার্যদখ র্র্টিইউ’য দিরন কদক্ষ র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাদনয দযদাতা, ব্যফার্য়ক াংস্থা, ব্যাাংক
এফাং র্ভর্িয়ায প্রর্তর্নর্ধদদয ভিদয় র্র্আযর্-২ প্রকদল্পয পরাপর র্নদয় আদরাচনা বা অনুর্ষ্ঠত য়।

7.

গত ১৩ আগষ্ট ২০১৭ তার্যদখ নতুন িাো জন্টাদয e-GP র্দেদভয Installation এফাং Data Migration এয
কাম ি সুম্পন্ন দয়দছ এফাং e-GP এখন নতুন িাো জন্টায জথদক র্যচার্রত দচ্ছ।

8.

২৫ অদক্টাফয, ২০১৭ তার্যদখ ভাননীয় অথ িভন্ত্রী  ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রীয উর্স্থর্তদত
অনুর্ষ্ঠত দয়দছ।

9.

২৫ অদক্টাফয ২০১৭ তার্যদখ ভাননীয় অথ িভন্ত্রী কর্তিক ববটিইউ’য নতুন ওছয়ফাইট উছবাধন কযা ছয়ছে।

10.

DIMAPP

11.

DIMAPPP

DIMAPPP-এয উদবাধন

প্রকল্প ফাস্তফায়ছনয জন্য ৫-১২ নছবম্বয, ২০১৭ তাবযছে বফশ্ব ব্যাংছকয ১ভ বভন এফাং ১৩-১৭ জভ, ২০১৮
তার্যদখ ২য় র্ভন ম্পন্ন কযা ছয়ছে।
প্রকদল্পয Senior Financial Management Consultant র্নদয়াদগয বনবভত্ত গত ১ জানুয়ার্য,
২০১৮ তার্যদখ যাভিদকয াদথ চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ।
১৩

12.

নতুন অনুদভার্দত DIMAPPP-এয Principal Project Management Consultant র্নদয়াদগয র্নর্ভি গত
০৮ ভাচ য, ২০১৮ তার্যদখ যাভিক-এয াদথ Contract Signing ম্পন্ন দয়দছ।

13. DIMAPPP এয Data Base Administrator (DBA) Consultant র্নদয়াদগয র্নর্ভি গত ০১ ভাচ ি, ২০১৮
তার্যদখ Contract Signing ম্পন্ন দয়দছ।
প্রকদল্পয Application Administrator (AA) Consultant র্নদয়াদগয র্নর্ভি গত ০১ ভাচ ি,
২০১৮ তার্যদখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ।

14.

DIMAPPP

15.

যকার্য ক্রদয় নাগর্যক ম্পৃিতা বৃর্দ্ধ এফাং আচাযণগত ইর্তফাচক র্যফতিন আনয়দনয রদক্ষয
Behavioral
Change Communication পাভি র্নদয়াদগয র্নর্ভি যাভিক প্রর্তষ্ঠান এয র্ত গত ১৯ জুন, ২০১৮ তার্যদখ
চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ।

16. ববটিইউ’য Restructuring এফাং e-GP Institutionalizing এয র্নর্ভি যাভিক প্রর্তষ্ঠান এয র্ত গত
২২ এর্প্রর, ২০১৮ তার্যদখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ।
17.

যকার্য ক্রদয় স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িতকদল্প জন ম্পৃিতা বৃর্দ্ধয রদক্ষয কাজ কযায জন্য
Engagement পাভি র্নদয়াদগয র্নর্ভি যাভিক প্রর্তষ্ঠান এয র্ত গত ২৬ জুন, ২০১৮ তার্যদখ চুর্ি
দয়দছ।

Citizen

স্বাক্ষর্যত

18.

র্র্টিইউ’য তৃতীয় তরায় একটি Knowledge & Research Centre স্থান কযা দয়দছ। র্ফর্বন্ন প্রকানা, ফই
এফাং গদফলণা পুস্তক এ জকদে যাখায কাজ চরভান যদয়দছ।

19.

বযববউ প্যাছনছর ৬৭টি বযববউ আীর বনষ্পবত্ত ছয়ছে।

20. র্ির্জোর আকিাইদব র্র্টিইউ, র্র্আযর্-২ এফাং
চরভান যদয়দছ।
21.

DIMAPPP

এয র্ফর্বন্ন িকুদভন্ট আদরািকযদণয কাজ

জল্প জিস্ক াফ িক্ষর্ণক তত্ত্বাফধাদনয জন্য Call Centre Manager র্নদয়াগ কযা দয়দছ। জল্প জিদস্কয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ
কদয ২৪ ঘন্টা চালু যাখা দচ্ছ। Short Code 16575 এ নম্বদয িায়ার কদয জম জকউ e-GP াংক্রান্ত র্ফলদয় জফা
জদত াদযন।

22. ৬৪ জজরায় ৬৪টি e-GP কভিারা আদয়াজন কযা দয়দছ এফাং ৬৪টি গবদভন্ট এন্ড কনট্রাক্টয জপাযাভ গঠন কযা
দয়দছ।
23. ঢাকা দযয পাভিদগে এফাং চাদভরী াউজ এরাকায় স্থার্ত
e-GP র্ির্জোর জফাি ি এয ভাধ্যদভ দযত্র র্ফলদয়
ারনাগাদ তথ্য প্রদান কযা দচ্ছ।
24. র্র্টিইউ'য র্ততীয় তরায় র্নজস্ব প্রর্ক্ষণ ল্যাদফ ই-র্জর্ Organization Administration র্ফলদয় একর্দদনয
প্রর্ক্ষণ উদবাধন কযা য় । ই-র্জর্ র্দেদভ মৄি জমফ যকার্য ক্রয়কাযী াংস্ায Organization
Administration প্রর্ক্ষণ এয ভাধ্যদভ যকার্য ক্রয়কাদজ দক্ষতা, স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা বৃর্দ্ধ াদচ্ছ।

র্র্টিইউ'য র্ততীয় তরায় র্নজস্ব প্রর্ক্ষণ ল্যাদফ ই-র্জর্ Organization Administration র্ফলদয় একর্দদনয প্রর্ক্ষণ

১৪

প্রকে মযদযন: ভাঠ ম যাচয প্রকে মযদযন আইএভইমড'য একটি মনমভত কাজ। প্রকে মযদযচনয জক্ষচৈ ফেচযয
শুরুচতই একটি কভযমযকেনা মেচফয মনকট জথচক অনুচভাদন জনা । প্রকে মযদযচনয জক্ষচৈ অগ্রামধকাযপ্রাি প্রকে,
াায্যপুষ্ট প্রকে, িথ গমতিন্ন প্রকে এফিং ভামিয জন্য মনধ যামযত প্রকেচক অগ্রামধকায জদা চ থাচক। এয পচর প্রকচেয
স্পট, কাচজয ভান এফিং অগ্রগমত িচকয একটি ফাস্তফ ধাযণা াওা মা।
গত ০৭ জুরাই ২০১৭ তার্যদখ
ভগফাজায-জভৌচাক ফ্লাইবাদযয
র্নভিাণ কাম িক্রভ দযজর্ভদন
র্যদিন কযদছন আইএভইর্ি’য
র্চফ। র্যদিনকাদর র্তর্ন
র্নভিাণ কাম িক্রদভয দৃশ্যভান ত্রুটির্ফচুযর্ত  প্রাপ্ত অাংগর্তমূ
দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য র্নযদনয
রদক্ষয প্রদয়াজনীয় র্নদদ িনা
প্রদান কদযন।

২০২১ াছর ভছে রূকে ফাস্তফায়ন, ২০৩০ াছরয ভছে Sustainable Development Goals
(SDGs) এফং ২০৪১ াক্রয ভছে উন্নত মৃদ্ধারী ফাংরাছদ গড়ায রছক্ষয ফতযভান যকায কর ক্টছয স্মযণকাছরয
ইবতাছ ফছচছয় ক্ফব উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন কযছে। এ কর প্রকে পরবাছফ ফাস্তফায়ছনয উছেছে আধুবনক প্রমৄবক্তয
ব্যফায দক্ষ জনফর বাযা বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাম যক্রভ মথামথবাছফ ম্পন্ন কযছে ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ
(আইএভইবড)।
চরভান প্রকছেয তবাগ বযফীক্ষণ, গুরুত্বপূণ য প্রকছেয বনবফড় বযফীক্ষণ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায রছক্ষয
আইএভইবড’য কভযচাবযগণ বনযর বযেভ কছয মাছেন। ইছতাভছেই তথ্য প্রমৄবক্ত ব্যফাছযয ভােছভ চরভান প্রকছেয ফাস্তফায়ন
অগ্রগবত প্রকে ংবিষ্ট ারনাগাদ তথ্যাবদ প্রাবপ্তয সুছমাগ সৃবষ্ট কযা ছয়ছে।২০১৭-১৮ অথ য-ফেছয এবডবভুক্ত ১৭২৩টি প্রকছেয
প্রায় তবাগ বযফীক্ষণপূফ যক প্রছয়াজনীয় ভতাভত/সুাবয বন্নছফবত কছয প্রবতছফদনমূ ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূছ ক্প্রযণ
কযা ছয়ছে।
২০১৭-১৮উ অথ যফেচয (জুরাই, ২০১ ৬-জুন, ২০১ ৭ ম যন্ত) ফামল যক কভযিাদন চুমক্ত (Annual Performance Agreement,
APA) অনুাচয চরভান প্রকে বযফীক্ষণ প্রবতছফদন জাবযয রক্ষযভাত্রা বের ৭৫৫টি; মায বফযীছত ১,১৪৬টি (১৫২%) বযফীক্ষণ
প্রবতছফদন জাবয কযা য়।
মনফ যামেত েরভান প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষণ (In-depth Monitoring): আমথ যক ফযাদ্দ প্রামিয মযজপ্রমক্ষচত প্রমত
ফেয যাভযক (ব্যমক্ত/পাভয) মনচাচগয ভাধ্যচভ ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড)-এয ভমনটমযিং
জক্টযমূচয আওতা মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাচগয র্নফ িার্চর্ েরমত প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাজ মযোরনা কযা চফ। এ
উচদ্দচে প্রকে মনফ যােচনয জক্ষচৈ মনম্নরূ মফলামদ মফচফেনা মনচত চফ:
ক) প্রকেটি কামযগময/আথ য-াভামজক মফচফেনা যকাচযয অগ্রামধকায, ভস্যািংকুর ও গুরুেপূণ য প্রকে চত চফ;
খ) প্রকেটি এমডমভুক্ত েরমত মফমনচাগ প্রকে চত চফ (মফচল জক্ষচৈ গুরুে মফচফেনা েরমত কামযগময প্রকে চত
াচয) এফিং এয ফাস্তফানকার ভীক্ষা জল ওায য আযও অন্তত: এক ফেয থাকচত চফ;
গ) প্রকেটিয ক্রভপুমিত আমথ যক অগ্রগমত াধাযণবাচফ ৪০% চত চফ; এফিং
ঘ) জকান প্রকে একফাজযয জফী াধাযণবাচফ মনমফড় যীফীক্ষচণয আওতা আনা মাচফ না।
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আউটচাম যিং এয ভাধ্যচভ েরমত প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাম যক্রচভ াধাযণবাচফ ব্যমক্ত যাভযক ফা যাভযক
পাভয মনচাগ কযা  । যাভযক মনচাচগয জক্ষচৈ মফযভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা (মমএ-২০০৬, মমআয২০০৮) অনুযণ কযা । মনমভত মযফীক্ষণ কাচজ মনচাগকৃত ব্যমক্ত যাভযক/পাভযচক
ক) মনমফড় মযফীক্ষণ কাজ মযোরনায জন্য মনফ যামেত প্রকচেয ফাস্তফান অগ্রগমত এফিং িামদত কাচজয মযভান
ও গুনগত ভান িচকয সুস্পষ্ট ম যচফক্ষণ ও তায আচরাচক প্রচাজনী ভতাভত/সুাময প্রদান;
খ) প্রকচেয আিংমক কাজ ফাস্তফাচনয য সুপর সৃমষ্ট চচে মকনা মকিংফা প্রকেটি মযকেনা জভাতাচফক
ফাস্তফামত চর রক্ষভাৈা অনুমাী সুপর অজযন কযা ম্ভফ মকনা জ মফলচ ভাঠ ম যা চত প্রাইভাযী ডাটা
িংগ্র ও তা মফচিলচণয ভাধ্যচভ সুমনমদ যষ্ট ম যচকক্ষণ ও ভতাভত প্রদান;
গ) প্রকচেয ক্র কাম য িাদচন মফযভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা মথামথ অনুযন কযা চে মকনা
তা অনুন্ধান প্রকে ব্যফস্থানা িচকয সুমনমদ যষ্ট ম যচফক্ষণ কযচত ।

আইএভইবড কতৃযক আছয়াবজত বনবফড় বযফীক্ষণ ও প্রবা ফ মূল্যায়ন ভীক্ষা কাম যক্রছভ জাতীয় কভযারায় উবস্থত
প্রধানভন্ত্রীয মুখ্যবচফ, এবডবজ বফলয়ক মুখ্য ভন্বয়ক, আইএভইবড বচফ অন্যান্য কভযচাবযগণ

২০১৭-১৮ অথ য ফেচয আউটচাম যিং-এয ভাধ্যচভফামল যক কভযিাদন চুমক্ত (Annual Performance Agreement,
APA) জত উচল্লমখত রক্ষুভাৈা অনুাচয ১৮টি েকল্প মনমফড় মযফীক্ষণ-এয র্ন্য র্নফ িাচন কযা য়। তন্চধ্য ফমণ যত ফেচয১৮টি প্রকচেয
মনমফড় মযফীক্ষণ কাম য িন্ন কযা চচে। ২০১
৭-১৮ অথ য ফেচযমনমফড় মযফীক্ষণকৃত ১৮টি প্রকচেয তামরকামযমষ্ট-২ -এ জদখা জমচত
াচয।
র্যফীক্ষণ প্রর্তদফদন আধুর্নকীকযণ:
ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ প্রকদল্পয র্যফীক্ষণ প্রর্তদফদদনয ভান উন্নত  আধুর্নকীকযদণয রদক্ষয ইদতাভদধ্য
‘র্যফীক্ষণ ছক’ চূড়ান্ত কদযদছ। নতুন ছকটি একর্দদক াংর্ক্ষপ্ত অন্যর্দদক
তথ্যফহুর য়ায় জম জকান কভি চাযী এ ছক াংফর্রত প্রর্তদফদন দজ
অনুধাফন কযদত াযদফ এফাং প্রর্তদফদনটিয ম িদফক্ষণ  সুার্যদক
র্নদজদদয প্রদয়াজদন কাদজ রাগাদত ক্ষভ দফ। এ র্যফীক্ষণ ছদকয
অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি বফর্ষ্ট দচ্ছ ছদক ফর্ণ িত তদথ্যয ভাধ্যদভ পুদযা প্রকদল্পয
একটি ধাযণা ায়ায াাার্ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ারনাগাদ অফস্থা এফাং
ুঁ ায়া মায়।
বর্ফষ্যৎ ফাস্তফায়ন র্যকল্পনায র্দক র্নদদ িনা খদজ
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কমিউটায ল্যাফ ও প্রমক্ষণ জকন্দ্র স্থান ২০১৭-১৮
:
অথ য ফেচয মযকেনা কমভন েেচযয ১৮ নিং ব্লক এয তৃতী
তরা ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাচগয কমিউটায ল্যাফ ও প্রমক্ষণ জকন্দ্র স্থান কযা চচে। আদৄমনক এ ল্যাফটিচত
ভামিমভমডা প্রচজক্টয, ল্যাট ও ইোযচনট সুমফধা ৩০ জচনয প্রমক্ষণ প্রদাচনয ব্যফস্থা যচচে।

আইএভইমড’য কমিউটায ল্যাফ ও প্রমক্ষণ জকন্দ্র
নাগর্যক জফায় উদ্ভাফন র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ কভিারাোঃ
ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয উদযাদগ র্তন র্দন ব্যাী (২৬ এর্প্রর-২৮ এর্প্রর, ২০১৮ র্রোঃ ম িন্ত) ইদনাদবন প্রর্ক্ষণ
কভিারা অনুর্ষ্ঠত য়। এ প্রর্ক্ষণ কভিারায় প্রধান পযর্র্রদেেয র্দদফ দার্য়ত্ব ারন কদযন মৄগ্ম র্চফ জনাফ ি . ানাউর ক।
ভানী অনুষ্ঠাদন প্রধান অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন জনাফ এন এভ র্জয়াউর আরভ, র্চফ, ভিয়  াংস্কায, ভর্ন্ত্রর্যলদ
র্ফবাগ। বার্তত্ব কদযন জনাফ জভাোঃ ভর্পজুর ইরাভ, র্চফ, ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি), র্যকল্পনা
ভন্ত্রণারয়। এ কভিারা জথদক ৬টি উদ্ভাফনী উদযাগ ায়া মায়। গ্রুর্বর্িক প্রস্তার্ফত উদযাগমূ দরাোঃ
গ্রু-০১। প্রকছেয ভবনটবযং যান্ডবুক চালুকযণ;
গ্রু ।০২-Developing the process to examine quality of construction materials;
গ্রু-০৩। Reformation proposal of existing DPP format;
গ্রু-০৪। ক্টন্ডাবযং এয ক্ক্ষছত্র অনরাইন বযববউ প্যাছনর আীর ব্যফস্থানা;
গ্রু-০৫। উন্নয়ন প্রকদল্পয ব্লু প্রণয়ন এফং কাম যকযীকযণ এফং
গ্রু-০৬। Measurement of physical progress.
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ছয়টি ধাযনাযই প্রাথর্ভক কাঠাদভা বতর্য দয়দছ। র্চফ , আইএভইর্ি ভদাদয় প্রধান অর্তর্থদক অফর্ত কদযন জম , আয
ম িাদরাচনা কদয এফাং যীক্ষা -র্নযীক্ষা জদল আইর্িয়ামূদয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু কযা দফ। প্রধান অর্তর্থ আইএভইর্ি 'য
ফতিভান র্চফ ভদাদদয়য জনর্তদত্ব ম্পার্দত র্ফর্বন্ন উদ্ভাফনী কাম িক্রদভয ভূয়ী প্রাংা কদযন  উদযাগমূদয াপল্য কাভনা
কদযন এফাং নাগর্যক জফায় উদ্ভাফন াংক্রান্ত জাদকর্াং কযায র্ফলদয় ভত প্রকা কদযন।

এমডমভূক্ত প্রকচেয ম যাচরােনা প্রমতচফদন প্রণন ও জাতী অথ যননমতক মযলচদয
(NEC) বা উস্থানঃআইএভইমড
যক
যাচরােনা
কতৃযক প্রমত ফেয ফামল উন্নন কভযসূমেয ফাস্তফান অগ্রগমতয ম
কচয সুাময  মফস্তামযত প্রমতচফদন জাতী অথ যননমতক
মযলচদয (NEC) বা উস্থান কযা চ থাচক। গত ২০১৬-২০১৭ অথ য ফেচযয এমডম ম যাচরােনা প্রমতচফদন জাতী অথ যননমতক
মযলচদয (NEC) বা ২০১৬-১৭ অথ যফেচযয ৬ ভাে য, ২০১৮ তামযচখ উস্থান কযা চচে ও ফই আকাচয প্রকামত চচে এফিং
আইএভইমড’য ওচফাইচট আচরাড কযা আচে।

২০১৭-২০১৮ অথ য ফেচযয এমডমভুক্ত প্রকচেয ম যাচরােনা প্রমতচফদন প্রনণ প্রমক্রাধীন আচে। মনচম্ন ২০১ ৬-২০১৭
অথ য ফেচযয এমডমভুক্ত প্রকে ও ামফ যক এমডম অগ্রগমত িংক্রান্ত তথ্য জদা চরা:
(জকাটি টাকা)

অথফয েয

প্রকে
িংখ্যা

১

২

২০১৬-১৭

১৭০১

জভাট

ফযাদ্দ
টাকা

প্র: াায্য

জভাট (%)

ব্য
টাকা(%)

৩

৪

৫

৭

৮

৯

১১৯২৯৬

৮৩৪৯৯

৩৫৭৯৭

১০৭০৮৪
(৮৯.৭৬)

৭৮৮১৫
(৯৪.৩৯%)

২৮২৬৯
(৭৮.৯৭%)

প্র: াায্য(%)

বা : ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড) কতৃযক প্রমতচফদনাধীন ফেচয এ মফবাচগ ১২ (ফায)টি
ভন্ব বা ও ১২ (ফায)টি ফামল যক উন্নন কভযসূমে (এমডম) ম যাচরােনা বা অনুমষ্ঠত । এোড়া প্রান াখায উচযাচগ
ফামল যক কভযিাদন চুমক্ত, ইচনাচবন প্রস্তাফ, জাতী শুিাোয জকৌর, অমবচমাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা, তথ্য অমধকায, ফাচজট
প্রণন ও ব্যফস্থানা ইতুমদ মফলচ ভচ ভচ বা অনুমষ্ঠত চচে।
প্রকচেয ফাস্তফান অগ্রগমত প্রমতচফদন: ২০১৭-১৮ অথ -ি ফছদয এর্ির্ভুি প্রকদল্পয ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ র্বর্িক ভার্ক
ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত আইএভইর্ি ’য দয়ফাইদে (www.imed.gov.bd) র্নয়র্ভত প্রকা কযা য়।
প্রর্তদফদনাধীন ভদয়
এর্ির্’য ভার্ক , বত্রভার্ক ফাস্তফায়ন অগ্রগর্তয ভন্ত্রণারয় /র্ফবাগ র্বর্িক তথ্য র্যকল্পনা কর্ভন , র্ফর্বন্ন াংদীয় স্থায়ী
কর্ভটিদত জপ্রযণ কযা য়। জাতীয় াংদ দস্যগদণয জন্য প্রদনািয প্রণয়ন কদয তা জাতীয় াংদদ জপ্রযণ কযা য়।
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জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভি-র্যকল্পনা  অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভায আতায় পুযস্কায:
জাতী শুিাোয জকৌর চরা োমযমৈক াদৄতা ফা শুিতা অজযন এফিং দুনীমত দভচনয ভাধ্যচভ সুান প্রমতষ্ঠা জাতী
একটি জকৌর-দমরর; জমখাচন প্রামতষ্ঠামনক আইনকানুন ও মফমধ-মফধাচনয সুষ্ঠু প্রচাগ, িমতগত িংস্কায ও উন্নন, ক্ষভতা বৃমি
এফিং প্রমতষ্ঠান িংমিষ্ট কচরয েমযৈমনষ্ঠা প্রমতষ্ঠায রচক্ষু গৃীতব্য কাম যক্রভ মেমিত কযা চচে।
জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভি -র্যকল্পনা  অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১ ৭-২০১৮ এয আতায় ০২ (দুই) জন
কভিকতিা/কভিচার্যদক জক্রে , নদ এফাং আর্থ িক পুযস্কাদয ভূর্লত কযা য়। ২০১৭-১৮ অথ যফেছযয জন্য শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান
নীবতভারায় ফবণ যত সূচছকয আছরাছক এ বফবাছগয বযচারক জনাফ ক্ভাোঃ মুবজফ
-উর-ক্পযছদৌ এ ফং অবপ কাযী কাভ
কবম্পউটায মুদ্রাক্ষবযক জনাফ ক্ভাোঃ আফদুয যবভছক পুযস্কায প্রদান কছযন ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন বফবাছগয বচফ জনাফ
ক্ভা: ভবপজুর ইরাভ।

জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভি-র্যকল্পনা  অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১৭-১৮ এয আতায় পুযস্কায প্রদান

এোড়া জাতীয় শুদ্ধাচায ক্কৌছর ই -গবছন যন্স, আবথ যক শৃঙ্খরা, প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থানা, ছচতনতা বৃবদ্ধমূরক প্রবক্ষণ প্রদান ,
আইন, বফবধ বযত্র প্রণয়ন, উদ্ভাফনী উছযাছগ কর ক্ক্ষছত্র ম্পাবদত কাম যক্রছভয জন্য কর ভন্ত্রণারয়
/বফবাক্গয ভছে
আইএভইবড’য বচফ জনাফ ক্ভাোঃ ভবপজুর ইরাভ ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায অজযন কছযন এফং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনকট
ছত ম্মাননা গ্রণ কছযন। এ র্িননয মূর দাফীদায – অআএভআর্ডয কর কভিকর্িা  কভিচাযীনদয মাঁনদয ক্লান্ত  র্নযর
র্যশ্রভ এফং কভির্নষ্ঠায কাযনণ এ নন্য ম্মাননা র্িন ম্ভফয নয়নে। র্যননল এ র্ফবানগয র্চফ ভনাদনয়য পভধা , দক্ষর্া
 সুনমাগ্য পনতৃনে অগাভীনর্ াপনল্যয এ ধাযা ব্যার্ থাকনফ।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনকট ছত আইএভইবড’য বচফ জনাফ ক্ভাোঃ ভবপজুর ইরাভ এয ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায গ্রণ
১৯

তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়ী তথ্য যফযা: তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়ী তদথ্যয জন্য আদফদদনয
র্যদপ্রর্ক্ষদত তথ্য যফযাজয র্নর্ভি ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগ তথ্য প্রদানকাযী কভিকতিা, র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী
কভিকতিা, আর্র কর্তিক্ষ র্নদয়াগ কযা দয়দছ। উি কভিকতিায র্নকে র্নধ িার্যত পযদভ তথ্য প্রার্প্তয আদফদন কযা দর র্নয়র্ভত
তথ্য প্রদান কযা দয় থাদক। তথ্য অবধকায আইন , ২০০৯ অনুমায়ী ২০১৭-১৮ অথ যফেছয তথ্য যফযাছয জন্য প্রাপ্ত আদফদদনয
াংখ্যা ০১টি এফাং তথ্য যফযাদয ভাধ্যদভ র্নষ্পর্িকৃত আদফদদনয াংখ্যা ০১টি। র্নম্নর্রর্খত ছদক তা উদেখ কযা দরা।
কতৃযছক্ষয নাভ
ক্র
নং

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

জুরাই/১৭
আগস্ট/১৭
ক্ছেম্বয/১৭
অছটাফয/১৭
নছবম্বয/১৭
বডছম্বয/১৭
জানুয়াবয/১৮
ক্পব্রুয়াবয/১৮
ভাচ ি/১৮
এবপ্রর/১৮
ক্ভ/১৮
জুন/১৮
জভাে

তথ্য
অবধকায
আইন
২০০৯ এয
পযছভট
অনুমায়ী
তথ্য
যফযাছয
জন্য প্রাপ্ত
আছফদছনয
ংখ্যা
০
০
০
০
০
০১
০
০
০
০
০
০
০১

তথ্য
যফযাছয
ভাছেছভ
বনষ্পবত্তকৃত
আছফদছনয
ংখ্যা

অনুছযাধকৃত
তথ্য না
ক্দয়ায
বদ্ধাছন্তয
ংখ্যা ও
উক্ত
বদ্ধাছন্তয
কাযণ

দাবয়ত্ব
প্রাপ্ত
কভযকতযায
বদ্ধাছন্তয
বফরুছদ্ধ
আবছরয
ংখ্যা

আবছরয
বনষ্পবত্তয
ংখ্যা

কতৃযছক্ষয
দাবয়ত্ব প্রাপ্ত
কভযকতযায
বদ্ধাছন্তয
বফরুছদ্ধ
গৃীত
াবস্তমূরক
ব্যফস্থায
ংখ্যা

তথ্য অবধকায
(তথ্য প্রাবপ্ত
ংক্রান্ত)
বফবধভারা
২০০৯ আয
বফবধ ৮ অনুমায়ী
তছথ্যয মূল্য
ফাফদ
আদায়কৃত
অছথ যয বযভাণ

কতৃযক্ষ
কতৃযক গৃীত
বফববন্ন
কাম যক্রছভয
বফফযণ

০
০
০
০
০
০১
০
০
০
০
০
০
০১

০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০

০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০

প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
-

প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
প্রছমাজয নয়
-

০
০
০
০
০
১৬০
০
০
০
০
০
০
১৬০

০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০
০

র্বর্ি কনপাদযন্প: Online Project Monitoring এয অাং র্দদফ ২০১ ৭-১৮ অথ -ি ফছদয ৩৯ (ঊনচর্ে) টি
জজরায জজরা প্রাক এফাং জজরা ম িাদয় এর্ির্ ফাস্তফায়দনয াদথ াংর্িষ্ট কভিকতিাদদয াদথ এ র্ফবাদগয ৩৯ (ঊনচর্ে) টি
র্বর্ি কনপাদযন্প অনুর্ষ্ঠত য়।

১২ ক্পব্রুয়াবয ২০১৮ তাবযে ক্যাজ ক্াভফায ক্ফরা ১০:৩০ ঘটিকায় বদনাজপুয ক্জরায ফাবল যক উন্নয়ন কভযসূবচ ংবিষ্ট স্থানীয়
কভযকতযাগছণয (বচফ, আইএভইবড, বযকেনা ভন্ত্রণারয় জনাফ ক্ভাোঃ ভবপজুর ইরাভ -এয াছথ ক্জরা প্রাক, বদনাজপুয
য উন্নয়ন কভযসূবচভুক্ত (এবডব) প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ক্জরা ম যাছয়য অবধদপ্তয/ংস্থা
জনাফ ভীয োয়রুর আরভ ও ফাবল ক
প্রধানগছণয) াছথ বববডও কনপাছযন্স
র্বর্ি কনপাদযদন্প জজরা ম িাদয় ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়দন র্নদয়ার্জত র্ফর্বন্ন াংস্থায কভিকতিাদদয
াদথ ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূদয ভস্যামূ  অগ্রগর্ত ম িাদরাচনা কদয র্দক র্নদদ িনা প্রদান কযা য়।
২০

২০১৭-১৮ অথ -ি ফছদয ৩৯ (ঊনচর্ে)টি জজরায জজরা প্রাক এফাং জজরা ম িাদয় এর্ির্ ফাস্তফায়দনয াদথ াংর্িষ্ট
কভিকতিাদদয াদথ এ র্ফবাদগয ৩৯ (ঊনচর্ে)টি র্বর্ি কনপাদযন্প ম্পর্কিত তথ্য র্নম্নরূোঃ
ক্রম

জজার নাম

(১)

সময়

(২)

০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।
৩৪।
৩৫।

জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা
জজা

৩৬।

প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,
প্রলাসক,

সাতক্ষীরা
জনত্রককাণা
যকলার
কক্সোজার
পঞ্চগড়
জমকেরপুর
রাজোড়ী
রাজলােী
েররলা
জনায়াখাী
জমৌেীোজার
রককলারগঞ্জ
েরেগঞ্জ
চাাঁদপুর
নওগাাঁ
রসকি
খুনা
জয়পুরোি
গাইোন্ধা
জেনী
মাদারীপুর
সুনামগঞ্জ
পােনা
নররসিংদী
মুন্সীগঞ্জ
মারনকগঞ্জ
নারায়নগঞ্জ
জামাপুর
রাঙ্গামারি
কুরিয়া
চাাঁপাইনোেগঞ্জ
রিংপুর
চুয়ািাঙ্গা
গাজীপুর
োকগরোি

(৩)

তাররখ

(৪)

জোাঃ ০৩:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১১:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ০২:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ০৩:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১১:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ০৩:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১১:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১১:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ০২:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ০৩:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ১২:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ০৩:৩০ ঘরিকা।
জোাঃ ১০:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ০৩:০০ ঘরিকা।
জোাঃ ০৩:০০ ঘরিকা।
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জজা প্রলাসক, রদনাজপুর

জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।

১২ জেব্রুয়ারর, ২০১৮ ররাঃ।
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জজা প্রলাসক, খাগড়াছরড়

জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।

১২ মাচচ, ২০১৮ ররাঃ।

৩৮।

জজা প্রলাসক, মাগুরা

জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।

১৮ মাচচ, ২০১৮ ররাঃ।

৩৯।

জজা প্রলাসক, েরগুনা

জোাঃ ১০:৩০ ঘরিকা।

২৮ মাচচ, ২০১৮ ররাঃ।
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ই-পাইমরিং: র্ির্জোর দ্ধর্তদত দাপ্তর্যক নর্থ র্নষ্পর্িয কাম িক্রভ ই-পাইর্রাং চালু কদযদছ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 
মূল্যায়ন র্ফবাগ। ই-পাইর্রাং এয য মদথষ্ট গুরুত্ব আদযা কদয এয কাম িক্রভ এর্গদয় চরদছ। ২০১৭-১৮ অথ িফছদয এ র্ফবাগটি ইপাইর্রাং কাম িক্রদভ ীল িস্থানীয় ভন্ত্রণারয়  র্ফবাগ র্দদফ অফস্থান কদযর্ছর।

ই-পাইর্রাং প্রর্তদফদদন ১ভ স্থাদন ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ
ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি (এর্এ) :
ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি (এর্এ) মূরর্ গণের্ার্ন্ত্রী ফাংরানদ যকানযয ভাননীয় েধানভন্ত্রীয ের্র্র্নর্ধ র্ানফ
ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চফ এফং ংর্েি ভন্ত্রণারনয়য দার্য়েোপ্ত ভাননীয় ভন্ত্রীয ের্র্র্নর্ধ র্ানফ ংর্ে
ি ভন্ত্রণারয় /র্ফবানগয র্চনফয
ভনে স্বাক্ষর্যর্ একটি ভন ার্া দর্রর।
যকার্য কভিকানে স্বের্া  দায়ফির্া বৃর্ি , ম্পনদয মথামথ ব্যফায র্নর্ির্কযণ এফং োর্র্ষ্ঠার্নক ক্ষভর্া
উন্নয়ননয রনক্ষে যকার্য কভিম্পাদন ব্যফস্থানা ির্র্য অর্ায় ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি েফর্িন কযা নয়নে। এআ চুর্িনর্
ংর্েি ভন্ত্রণারয়/র্ফবানগয পকৌরগর্ উনেশ্যমূ, এ কর পকৌরগর্ উনেশ্য র্িননয র্ন্য গৃীর্ কাম িক্রভমূ এফং এ কর
কাম িক্রনভয পরাপর র্যভানয র্ন্য কভিম্পাদন র্সচক  রক্ষেভাোমূ র্ফধৃর্ যনয়নে। ংর্েি থ িফেয ভা প্ত য়ায য ঐ
ফেনযয চুর্িনর্ র্নধ ির্যর্ রক্ষেভাোমূনয র্ফযীনর্ ংর্েি ভন্ত্রণারয়/র্ফবানগয েকৃর্ র্িন মূল্যায়ন কযা য়।
ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি ২০১৬-১৭ ফাস্তফায়নন কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবানগয ভনে ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ
( অআএভআর্ড) নফ িাচ্চ নম্বয পনয় ১ভ স্ান র্িন কনযনে। এ উরনক্ষে ভাননীয় েধানভন্ত্রী পখ ার্না গর্ ০৪ জুরাআ, ২০১৮
র্ার্যনখ ফার্ল িক কভি ম্পাদন চুর্ি ২০১৮ এয নুষ্ঠানন অআএভআর্ড ’য র্চফ র্নাফ পভাঃ ভর্পজুর আরাভ ’পক র্ননফ ম্মাননা
েদান কনযন।
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ভাননীয় েধানভন্ত্রীয র্নকট নর্ ২০২৬-১৭ থ ি ফেনযয ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়নন১ভ স্ান র্িন কযায় ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়নন
পুযস্কায গ্রণ কনযন অআএভআর্ড’য র্চফ র্নাফ পভাঃ ভর্পজুর আরাভ।

“র্কয়স্ক” স্থান:
ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগ আগত কর
দিনাথী, জফা গ্রর্তা, অর্তর্থ এফাং অবযন্তযীন কভিচাযীগণ
মাদত দজই স্ব-চার্রত র্ির্জোর দ্ধর্তদত তথ্য জফা
ায়ায সুদমাগ র্নদত াদযন জ রদক্ষয এ র্ফবাদগয মূর
কাম িারদয়য রর্ফদত (প্রদফ বাদযয াদথই) একটি সুদৃশ্য
অতযাধুর্নক র্কয়স্ক স্থান কযা দয়দছ। ফাস্তফায়ন
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয কদরয জন্য
উদিাচনদমাগ্য ফ তথ্য এ র্কয়স্ক জথদক জম জকউ র্নদজ
অাদযে কদয অফদরাকন কযদত াযদফন। এ কাম িক্রদভয
ভাধ্যদভ তথ্য অর্ধকায আইন ফাস্তফায়দন আইএভইর্ি আয
একধা এর্গদয় জগর। তাছাড়া র্কয়স্কটিদত আইএভইর্ি’য
কর কভিচাযীদদয জফ্লায চাে ি র্ন্নদফর্ত থাকায় জম জকউ
কার্িত কভিচাযীয কক্ষ দজই খদজ ায়ায সুদমাগ
াদফন।
বনয়বভত Public Procurement Newsletter (ত্রত্রভাবক) প্রকা:
যকার্য ক্রয় র্ফলয়ক র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠান, কভিারা, প্রর্ক্ষণ, র্ফর্ধ-র্ফধান
 প্রর্ভত দযত্র দর্রর াংক্রান্ত আদিে, অন্যান্য ক্রয়কাযী াংস্ায
ক্রয় াংক্রান্ত াংফাদ, তথ্য  পরতায র্ফফযণ প্রকা কযা য়।
আন্তজিার্তক জক্ষদত্র য বফববন্ন কভযারা , ক্বভনাছযয ংফাদও এ
বনউজছরটাছয প্রবতপবরত য়। ছফ যাবয এ বনউজছরটাছযয ভােছভ
যকাবয ক্রছয়য সিংকগ মৄক্ত কছরই যকাবয ক্রছয়য বফবধবফধান ও
ফ যছল অফস্ান বফলছয় বনছজছক ারনাগাদ কযায সুছমাগ ায় এফং
ক্দছ বফছদছ উদ্ভুত তথ্য বফবনভছয়য একটি প্লাটপভয বছছফ
বনউজছরটাযটি ভূবভকা ারন কছয।
২৩

Project Management Information System (PMIS): প্রকে বযফীক্ষণ ব্যফস্থা Digitalized কযায রছক্ষয এ
বফবাছগয আওতায় প্রণীত Project Management Information System (PMIS) পট্ওয়যায ব্যফাছযয বনবভত্ত এ

ম যন্ত ১৮৫০ জন প্রকে বযচারক/ প্রকে ংবিষ্ট কভযচাবয-ক্ক বফববন্ন ব্যাছচ ০৩ বদছনয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য় এফং প্রবক্ষণ
কাম যক্রভ ম্পন্ন ক্য়ছে।

এয াাাব ১৩০০ প্রকছেয বফববন্ন তথ্যাবদ উছেবেত পট্ওয়যাছয আছরাড কযা ২৫০টিয অবধক প্রকছেয ারনাগাদ তথ্য
Live-এ আনা ছয়ছে। PMIS পট্ওয়যাছযয ভােছভ ক্ফ বকছু ংখ্যক প্রকছেয Project Completion Report
(PCR) প্রণয়ন কযা ছয়ছে। PMIS পট্ওয়যাছযয ভােছভ বফববন্ন কাম যক্রভ অব্যাত আছে।

র্ফর্বন্ন জাতীয়  আন্তজিার্তক র্দফ উদমান :
ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয (আইএভইর্ি) উদযাদগ র্ফর্বন্ন জাতীয়  আন্তজিার্তক র্দফ উদমান কযা
য়। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদয উদমার্ত এ যকভ র্কছু র্দফদয উদমান াংক্রান্ত তথ্য র্চত্র উস্থান কযা দরা:

১৭ ভাচ ি ২০১৮ তার্যদখ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাদনয ৯৮ তভ জন্ফার্ল িকী  জাতীয় র্শু র্দফদ ফাস্তফায়ন
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয (আইএভইর্ি) র্চফ ভদাদয় জনাফ ভর্পজুর ইরাদভয জনর্তদত্ব আইএভইর্ি'য কভিকতিা 
কভিচাযীবৃি ৩২ নাং ধানভর্ন্ডদত ফঙ্গফন্ধু বফন প্রাঙ্গদণ যর্ক্ষত ফঙ্গফন্ধুয প্রর্তকৃর্তদত পুষ্পাঘ িয অিণ কদযন।
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জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাদনয ঐর্তার্ক ৭ ভাদচ িয বালণ ইউদনদস্কায 'Memory of the World
International Register'-এ অন্তভুির্িয ভাধ্যদভ 'র্ফশ্বপ্রাভাণ্য ঐর্তয'য স্বীকৃর্ত অজিন কযায় আদয়ার্জত ফণ িাঢয 'আনি
জাবামাত্রা'-য় ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) ।

১৫ আগে, ২০১৭ স্বাধীনতায ভান স্থর্ত ফ িকাদরয জেষ্ঠ ফাঙার্র জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাদনয ৪২ তভ
াাদাত ফার্ল িকীদত জাতীয় জাক র্দফ-২০১৭ মথামথ ভম িাদায় ারন উরদক্ষ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ
(আইএভইর্ি) কর্তিক কার ১১ ঘটিকায় দিরন কদক্ষ আদরাচনা বা  জদায়া ভার্পদরয আদয়াজন কযা য়। র্চফ, ফাস্তফায়ন
র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয র্চফ ভদাদয় জনাফ জভা: ভর্পজুর ইরাদভয উর্স্থর্তদত এ আদরাচনা বায় এ র্ফবাদগয
কভিকতিা  কভিচাযীগণ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাদনয ফণ িাঢয জীফদনয র্ফর্বন্ন র্দক র্নদয় আদরাচনা কদযন। র্চফ
ভদাদয় তাঁয ফিদব্য ফঙ্গফন্ধুয রার্রত স্বপ্ন জানায ফাাংরা গদড় জতারায রদক্ষয তাঁয সুদমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জখ
ার্নায র্বন ২০৪১ র্যকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য করদক একদমাদগ কাজ কযায আফান জানান। আদরাচনা জদল জদায়া
ভার্পর অনুর্ষ্ঠত য়।
২৫

অভয ২১ জপব্রুয়ার্য - ভান ীদ র্দফ  আন্তজিার্তক ভার্তবালা র্দফদ আইএভইর্ি র্চফ ভদাদয় জনাফ ভর্পজুর ইরাদভয
জনর্তদত্ব আইএভইর্ি'য কভিকতিা  কভিচাযীবৃি জকর্েয় ীদ র্ভনাদয বালা ীদদদয প্রর্ত েদ্ধাঘ ি র্নদফদন কদযন।

মুর্িমৄদ্ধ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য উদযাদগ জাতীয় প্যাদযি গ্রাউদন্ড ভান র্ফজয় র্দফ উরদক্ষ ভাভান্য যাের্তয প্যাদযি গ্রাউন্ড
র্যদিন  ারাভ গ্রণ, র্ফর্বন্ন ফার্নীয কুচকায়াজ  র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয়য কাম িক্রভ াংক্রান্ত ভদনামুগ্ধকয অনুষ্ঠাদন র্যকল্পনা
ভন্ত্রণারদয়য প্রর্তর্নর্ধত্বকাযী ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয প্রদিনী।

২৬

মফমবন্ন জভরা অিংগ্রণ : গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাচদ যকায আচামজত মফমবন্ন জভরা (জমভন: উন্নন জভরা,
মডমজটার জভরা) ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ র্ক্রয়বাদফ অাংগ্রণ কদয ।

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয র্চফ জনাফ জভা: ভর্পজুর ইরাভ ভদাদয় কর্তিক ৬-১২-২০১৭ তার্যদখ র্ির্জোর
য়ার্ল্ি ২০১৭ এয ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয ের র্যদিন।

ফার্ল িক ফনদবাজন : র্ফপুর উৎা উদ্দীনা  জাঁকজভকপূণ ি র্যদফদ আজ ১৬ জপব্রুয়ার্য ২০১৮ তার্যদখ াবাযস্থ
াদবি এন্ড জদেরদভন্ট কযাদম্প ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) এয ফনদবাজন ২০১৮ অনুর্ষ্ঠত য়। র্চফ
ভদাদয় জনাফ জভা: ভর্পজুর ইরাদভয জনর্তদত্ব সুদীঘ ি ভয় য অনুর্ষ্ঠত এ ফনদবাজদন এ র্ফবাদগয চায তার্ধক কভিকতিা/
কভিচাযী এফাং র্যফাদযয দস্যদদয স্বত:স্ফুতি  প্রাণফন্ত অাংগ্রণ এ অনুষ্ঠানদক এক র্ভরন জভরায় র্যণত কদয।

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) এয ফনদবাজন ২০১৮

২৭

ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাচগয উচযাচগ ফাস্তফানাধীন োযটি প্রকচেয অগ্রগমত:
আইএভইমড'য আওতা ২০১৭-১৮ অথ যফেচয ফাস্তফানাধীন প্রকে িংখ্যা ৪ টি। প্রকে ৪টিয অনুকূচর ২০১ ৭-১৮
যফেচযয
অথ
িংচামধত এমডমচত জভাট ফযাদ্দ ৬০.২১ (মজওমফ ২৫.৭৬ ও প্রকে াায্য ৩৪.৪৫ ) জকাটি টাকা এয ভচধ্য জুন,
২০১৮ ম যন্ত ব্য চচে ৫৩.১৫ (মজওমফ ২২.৭০ ও প্রকে াায্য ৩০.৪৪) জকাটি টাকা। িংচামধত এমডম ফযাচদ্দয মফযীচত এ
অথ যফেচয জুন, ২০১৮ ম যন্ত ফাস্তফান অগ্রগমত ৯৪.০২%।
Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP ):
PPRP-II প্রকছেয াপছল্যয ধাযাফাবকতায় বফশ্বব্যাংছকয অথ যায়ছন CPTU ফাস্তফায়ন কযছে Digitizing
Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) ক্টকই যকাবয ক্রয়
বনবিতকছে এফং SDG এয রক্ষযভাত্রা অজযছন আছরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ছয়ছে। Digitizing Implementation
Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) ীল িক কার্যগর্য ায়তা প্রকল্পটি ভাননীয় ভন্ত্রী ,

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় কর্তিক ০৬/০৭/২০১৭ তার্যদখ অনুদভার্দত দয়দছ। প্রকল্পটিয অনুদভার্দত জভাে ব্যয় ৪৪১৫৭.৫০ রক্ষ (চাযত
একচর্ে জকাটি াতান্ন রক্ষ ঞ্চা াজায) োকা মায ভদধ্য র্জর্ফ: ৩৯০০.০০ রক্ষ োকা এফাং প্রকল্প াায্য: ৪০২৫৭.৫০ রক্ষ
োকা।
ফাস্তফায়নকাযী
কাবযগযী ও আবথ যক ায়তা
ফাস্তফায়নকার

ক্ন্টার প্রবকউযছভন্ট এন্ড ক্টকবনকযার ইউবনট (ববটিইউ)
আইবডএ, বফশ্বব্যাংক
জুরাই ২০১৭ – জুন ২০২২

মফশ্বব্যািংচকয আমথ যক াতা মমটিইউ কতৃযক ফাস্তফানাধীন প্রকেটিয অনুকূছর ২০১৭-১৮ অথ য ফেচয এমডমচত
ফযাদ্দকৃত ৪৫.০০ পকাটি টাকায মফযীচত জুন, ২০১৮ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ৪২.২৯ পকাটি টাকা, মা ফযাচদ্দয প্রা ৯৩.৯৯%।
Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2nd Revised)
Project:

উচদ্দেঃ
প্রকেটিয প্রধান প্রধান উচদ্দে মনম্নরূ:
১। তৃণমূর ম যাচ ফাস্তফানাধীন প্রকে মযদযচন আইএভইমড’য মনজস্ব মানফান সুমফধা সৃমষ্ট কযা এফিং মনযচক্ষ
ও তমযত মযফীক্ষণ ব্যফস্থা মনমিত কযা;
২। অন্যান্য রমজমষ্টক সুমফধামদ (আইটি মন্ত্রামত , ল্যান, ইোযচনট ইতুামদ) মনমিত কযা
৩। ভন্ত্রণার/মফবাগ মূ জথচক ইচরকেমনক উাচ উাত্ত ও তথ্য িংগ্রচয রচক্ষু
Management Information System) প্রমতষ্ঠা কযা;

PMIS (Project

৪। জযজাি জফইজড ভমনটমযিং (RBM) োলুয রচক্ষু আইএভইমড কতৃযক প্রণীত ‘জেচটমজক প্ল্ুান (এম-২০০৮)’
ফাস্তফান শুরু কযা;
৫। মযফীক্ষণ ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকযবাচফ োলুয রচক্ষু ভমনটমযিং ও মূল্যাচনয উয জক্টয
মবমত্তক ম্যানুার ত্রতময কযা;
৬। ভমনটমযিং ও মূল্যান কভযকতযাচদয দক্ষতা বৃমিয জন্য জদ-মফচদচ এ মফলচ প্রমক্ষণ ও উচ্চ মক্ষায ব্যফস্থা কযা;
৭। মযদযন, মযফীক্ষণ ও মূল্যান প্রমতচফদচন আমথ যক, ফাস্তফ অগ্রগমত তচথ্যয াাাম প্রকচে ব্যফত মনভযাণ
াভগ্রীয গুণাগুচণয যীক্ষা-মনযীক্ষায জন্য BUET/ BCSIR এয াচথ চুমক্ত িাদন ও ফাস্তফান কযা।

২৮

উন্নন প্রকে ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যাচন আইএভইমড’য ভূমভকায গুরুে মফচফেনা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয
২৯/০৭/২০০৯ তামযচখয অনুাচনয মবমত্তচত ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তামযচখ আইএভইমডচক মক্তারীকযচণয
জন্য একটি মনচদ যনা জাময কচয। উক্ত মনচদ যনায জক্ষচৈ মনম্নমরমখত মফল মফচফেনা কযা ঃ
"ফািংরাচদচয অথ যননমতক উন্নচনয মূরধাযা প্রকে ফাস্তফান কাম যক্রচভয মফচল অফদান যচচে। প্রকে ফাস্তফান
প্রমক্রা পরপ্রসু ও কাম যকয কযায াচথ এফিং মথামথ প্রকে ফাস্তফান জকৌর মনধ যাযচণয জক্ষচৈ
Implementation
Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এয কাম যক্রভ ওতচপ্রাতবাচফ জমড়ত। এ মযচপ্রমক্ষচত প্রকে ফাস্তফান
মযদযন ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকয ও যুচগাচমাগী কযায মনমভত্ত
IMED- এয কাম যক্রভ, ফাস্তফান জকৌর,
মফজ্ঞানমবমত্তক, আদৄমনক ও ফাস্তফিত ওা একান্ত প্রচাজন"।
উক্ত অনুান ও মনচদ যনায জপ্রমক্ষচত যীক্ষা-মনযীক্ষা ও ম যাচরােনায ভাধ্যচভ জেিংচদমনিং ভমনটমযিং এন্ড ইবালুচন
কুাামফমরটিজ অফ আইএভইমড (এএভইমআই) ীল যক প্রকেটি আইএভইমড কতৃযক ফাস্তফাচনয মনমভত্ত প্রনণ কযা । ২০১ 7১8 অথ য ফেচয িংচামধত এমডমচত এ প্রকচেয অনুকূচর জভাট 11.73 পকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা  তন্চধ্য জুন ২০১৮ ম যন্ত
ভচ জভাট ব্য  ১১.০৯ পকাটি টাকা, মা িংচামধত ফযাচদ্দয ৯৪.৩৮%।
প্রকে বযফীক্ষণ ব্যফস্থা Digitalized কযায রছক্ষয এ বফবাছগয আওতায় ফাস্তফায়নাধীন “Strengthening
Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2nd Revised)” ীল িক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ প্রণীত
Project Management Information System (PMIS) পট্ওয়যায ব্যফাছযয বনবভত্ত এ ম যন্ত ১৮৫০ জন
প্রকে বযচারক/ প্রকে ংবিষ্ট কভযচাবয-ক্ক বফববন্ন ব্যাছচ ০৩ বদছনয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য় এফং প্রবক্ষণ কাম যক্রভ ম্পন্ন
ছয়ছে।
আদরাচয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ২০১ ৭-১৮ অথ ি -ফছদয ইতারী, ফ্রান্প, সুইজাযল্যান্ড, র্পর্রাইন  জকর্নয়ায় ০১-০৪
প্তা ব্যাী র্যফীক্ষণ  মূল্যায়দনয য বফদদর্ক প্রর্ক্ষণ অনুর্ষ্ঠত দয়দছ। এ ছাড়া অথ ি ফছদযয র্ফর্বন্ন ভদয় একার্ধক
স্থানীয় প্রর্ক্ষণ, কভিারা  জর্ভনায আদয়াজন কযা দয়দছ।
Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the
EffectiveCoverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in
Bangladesh (Phase-II) Project:

প্রকচেয উচদ্দে:
প্রকচেয াভমগ্রক উচদ্দে চরা, যকায কতৃযক গৃীত মফমবন্ন প্রকচেয ভাধ্যচভ মশু ও নাযীচদয াভামজক জভৌমরক
মযচফায কাম যকয কাবাচযজ বৃমিকচে মনযীক্ষণ ও প্রমতচফদন প্রণচন আইএভইমড ও িংমিষ্ট চমাগী ভন্ত্রণারচয
ক্ষভতা আচযা বৃমি কযা।
 াভামজক মযচলফায কাম যকয কবাচযচজয মনযীক্ষণ, মূল্যান এফিং প্রমতচফদন প্রস্ত্ত্তচতয জন্য
আইএভইমডয অধীচন একটি ভমন্বত জাতী ব্যফস্থা স্থান কযা;


তথ্য িংগ্র, প্রমতফন্ধকমূচয মফচিলণ এফিং াভমক প্রমতচফদন ত্রতযী কযচত আইএভইমড, ইআযমড,
এআইমড/মফমফএ ও মফআইমডএ-এয প্রামতষ্ঠামনক এফিং ভানফিদ ক্ষভতায উন্নন কযা;



GOB-UNICEF-এয কভযসূমে ম যাচরােনা কযা এফিং উচ্চ ম যাচয জমৌথ মভচন অিংগ্রণ কযা;



জভৌমরক াভামজক মযচলফায কাম যকয কবাচযজ তাৎক্ষমণক ম যচফক্ষচণ জাতী ও উ-জাতী ম যাচ
িংমিষ্ট ভন্ত্রণারচয ক্ষভতা বৃমি কযা;



ন্যায্যতায াচথ মশু ও নাযীয উকাযাচথ য প্রভাণমবমত্তক মযকেনা, ফাচজট ও কাম যক্রভ প্রণচনয জন্য
উন্নন-প্রমতফন্ধকতায দামরমরকযণ, মফতযণ ও সুব্যফায কযা;



অনগ্রয জনচগাষ্ঠীয জভৌমরক াভামজক মযচলফায কাম যকয কবাচযজ প্রামিয চথ ফাস্তফান
প্রমতফন্ধকতামূচয িমতগত অনুযণ ও অাযণ ।



অনগ্রয মশু ও নাযীচদয জন্য ন্যায্যতামবমত্তক পরাপর অজযচন িচদয ফমিযত ও অমধক দক্ষ
ব্যফাচযয জন্য প্রোয কযা।
২৯

প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য ৯.০৮ জকাটি টাকা, ২০১ ৭-১৮ অথ য ফেচয য িংচামধত এমডমচত ফযাদ্দকৃ ২.২৮ জকাটি
টাকায মফযীচত জুন, ২০১ ৮ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ০.৬৮ জকাটি টাকা, মা ফযাচদ্দয প্রা ২৯..৭১%। ২০১৭-১৮ অথ য ফেচয আচরােু
প্রকচেয উচল্লখচমাগ্য াপল্য মনম্নরূ :
১. াইরে বববত্তছত গাইফান্ধা ক্জরায় ক্জরা প্রাছকয কাম যারছয় ‘ক্যজাল্ট ভবনটবযং ইউবনট’ এয কাম যক্রভ শুরু কযা ছয়ছে।
প্রকছেয বনছয়াগপ্রাপ্ত বডবিট ক্যজাল্ট ভবনটবযং এক্সাট য ক্োছন পূণ যকারীন বাবয়ত্ব ারন কছযছেন।
২. ‘ক্যজাল্ট ভবনটবযং ইউবনট’ এয কাম যক্রভ ীল যক একটি কভযারা আছয়াজন- ১টি
৩. ‘ক্যজাল্ট ভবনটবযং ইউবনট টাস্ক ক্পা য কবভটি’ এয বব-ভাবক বা আছয়াজন -১টি
৪. UNICEF-GOB প্রকে বযদযন -৪টি
৫. উচ্চ ম যাছয়য যকাবয-ইউবনছপ কভযকতযাছদয ক্মৌথ ভবনটবযং বববজট -১টি
৬. ইউবনছপ ফাংরাছদ কাবি িযাছটবজ ২০১৭-২০২০ এয উয Mid-Year Review-২০১৮-১টি
৭. ‘Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) in Bangladesh: Round-2’ ীল যক আন্ত:
ভন্ত্রণারয় বায আছয়াজন -১টি।

Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) Project:

প্রকচেয উচদ্দে: ফািংরাচদচয উন্নন মযকেনা প্রণন ও ফাস্তফাচন পরাপরমবমত্তক মযফীক্ষণ ও মূল্যান
(Results Based M&E) প্রমক্রায মদচক অগ্রয ওা এফিং পরাপর মবমত্তক মযফীক্ষণ ও মূল্যান মযোরনায জন্য
আইএভইমড’য ক্ষভতা বৃমি কযা।
এ র্ফবাদগয “Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI)” ীল িক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ জনদাযল্যান্ড
 ইতার্রদত ০২ (দুই)টি ব্যাদচ জভাে ২ ২ (পঁর্চ) জন কভিকতিা -জক Monitroing and Evaluation র্ফলদয় বফদদর্ক
প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। এ প্রকদল্পয আতায় র্ফর্বন্ন ২০১৭-১৮ অথ য ফেছয ৩০ জন কভিকতিা-জক স্থানীয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।
প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য ৪.৭৮ পকাটি টাকা, ২০১ ৭-১৮ অথ য ফেচয য িংচামধত এমডমচত ফযাদ্দকৃত ০.৫২ পকাটি
টাকায মফযীচত জুন, ২০১৮ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ০.৪১ পকাটি টাকা, মা ফযাচদ্দয প্রা ৭৮.৫১%।

উিংাযঃ
৭ভ ঞ্চফামল যকী মযকেনা ও SDG-এয রক্ষুভাৈায াচথ ঙ্গমত জযচখ যকাময ক্র ব্যফস্থানা, ই-মজম
ম্প্রাযণ, ভমনটমযিং ও মূল্যাচনয জক্ষচৈ জযজাি-জফইজড ম্যাচনজচভচেয প্রচাগ, প্রকে ফাস্তফাচনয তথ্য অনরাইচন িংগ্র
এফিং ভমনটমযিং কভযকতযাচদয রমজমষ্টক াচাট য বৃমিয উচযাগ ফাস্তফানাধীন আচে। যকাময ক্রচ ইচরকেমনক জটন্ডামযিং ফাস্তফান
এফিং মনমফড় মযফীক্ষণ ও মূল্যান ব্যফস্থা ফরফৎ কযায পচর উন্নন খাচত িচদয অে এফিং দুনীমত দূয কযায ভজব্যত মবমত্ত
স্থামত চচে। এফ কাম যক্রচভয পচর দামযদ্র মফচভােন, কভযিংস্থান, ভানফিদ উন্নন, কৃমল, খায মনযাত্তা, ল্লী উন্নন,
মক্ষা, স্বাস্থু ও মযফায মযকেনা, মনযাদ ামন যফযা, জমাগাচমাগ ব্যফস্থা ও মফদুুৎ জক্টচযয উন্নন, মযচফ ও জরফায়ু
িংযক্ষণ, আইমটি তথা ইোযচনট, জটমরচপান-এয উন্নন, সুান প্রমতষ্ঠা, মফোয ব্যফস্থা ও ভানফামধকায মযমস্থমতয
সূেকমূচয অজযন জফগফান চচে। এফ উন্নচনয সুপর জনগণ অমধক াচয াচেন।

৩০

র্যর্ষ্ট-১
ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন (Impact Evaluation) এয তাবরকা :
২০১৭-১৮ অথ িফছদয ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ  মূল্যায়ন র্ফবাদগয মূল্যায়ন জক্টয কর্তিক ২৪ টি ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ
মূল্যায়ন তাবরকা র্নম্নরূ:
০১। ঢাকা বটি কছযাছযছনয ক্ষবতগ্রস্ত যাস্তা, নদ যভা ও পৄটাত উন্নয়ন (১ভ ংছাধনী) প্রকে।
০২। বফছল গ্রাভীণ াবন যফযা প্রকে (১ভ ংছাবধত)।
০৩। উকূরীয় এরাকায় ঘূবণ যঝড় আইরায আঘাছত ক্ষবতগ্রস্ত ফাাউছফা'য অফকাঠাছভামূ পুনফ যান (দবক্ষণ-বিভাঞ্চর) প্রকে।
০৪। কৃবল তথ্য ও ক্মাগাছমাগ ক্কছেয ভােছভ বডবজটার কৃবল তছথ্যয প্রচরন ও গ্রাভীণ জীফনভান উন্নয়ন (১ভ ংছাবধত) প্রকে।
০৫। বযছবফরাইছটন ওয়াকয অফ বতস্তা ক্ভইন কযাছনর এন্ড বযছরছটড িাকচায আন্ডায কভান্ড এবযয়া অফ বতস্তা ব্যাছযজ-১ভ
ম যায় প্রকে।
০৬। ২টি নতুন ক্জরা ক্স্টবডয়াভ বনভযাণ (চুয়াডাঙ্গা এফং বফগঞ্জ), চাযটি ক্জরা ক্স্টবডয়াছভয (ভয়ভনবং, নাছটায, টাঙ্গাইর এফং
পবযদপুয) এফং দুটি বফবাগীয় ভবরা ক্রীড়া কভছপ্লক্স (খুরনা ও যাজাী) এয অবধকতয উন্নয়ন (১ভ ংছাবধত)
০৭। জাটকা ংযক্ষণ, ক্জছরছদয বফকে কভযংস্থান এফং গছফলণা (২য় ংছাবধত) (কছম্পাছনন্ট: এ ও বফ)
০৮। বফএভআয অফ ক্কবএভ (কণ যপৄবর ক্ায বভর)
০৯। ভড যানাইছজন অফ বফএটিআই ক্রা ক্প্রাবকউযছভন্ট অফ বপবস্টছকক্টড ইকুইছভন্ট এন্ড ইনফ্রািাকচায ক্ডছবরছভন্ট অফ
ল্যাফছযটযীজ পয এযাবক্রবডছটন (১ভ ংছাবধত)
১০। বনম্নবফত্ত ও ভেবফত্ত ক্েণীয কভযজীফী ভবরাছদয বশুছদয জন্য বদফামত্ন কভযসূচী
১১। ঈশ্বযদী যপ্তানী প্রবক্রয়াকযণ এরাকা (২য় ম যায়)
১২। তথ্য আাোঃ বডবজটার ফাংরাছদ গড়ায রছক্ষয তথ্য ক্মাগাছমাগ প্রমৄবক্তয ভােছভ ভবরাছদয ক্ষভতায়ন (২য় ংছাবধত)
১৩। ভছনাযদী-ধনুয়া এফং এছরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু ক্তুয পূফ য াড় ম যন্ত গ্যা ঞ্চারন াইরাইন বনভযাণ
১৪। ঢাকা বশু াাতার ম্প্রাযণ প্রকে
১৫। আইবটিয ভােছভ ভােবভক ও উচ্চ ভােবভক স্তছয বক্ষায প্রচরন
১৬। অংীদাবযত্বমূরক েী উন্নয়ন প্রকে ম যায়-২
১৭। Establishment of Multipurpose rehabilitation centre for Destitute Aged-Old People and Socially
Disabled Adolescent Girls

১৮। ফাংরাছদ জীফ ত্রফবচত্র ংযক্ষণ ও ইছকা ট্যযবযজভ উন্নয়ন
১৯। ববতীয় নগয বযচারনা ও অফকাঠাছভা উন্নবতকযণ (ক্টয) প্রকে (UGIIP-II)
২০। ফাংরাছদ ক্যরওছয়য ভয়ভনবং-জাভারপুয-ক্দওয়াগঞ্জ ফাজায ক্কন পুনফ যান প্রকে (১ভ ংছাবধত)
য
২১। প্রবকউযছভন্ট অফ ডাফর ক্ডকায, বছঙ্গর ক্ডকায এব এন্ড আটিকুছরছটড
ফাছ পয বফআযটিব
২২। ক্জরা ড়ক উন্নয়ন (যংপুয ক্জান) (১ভ ংছাবধত)
২৩। খুরনা ১৫০ ক্ভগাওয়াট ববকং াওয়ায প্লান্ট বনভযাণ (২য় ংছাবধত)
২৪। Managing at the TOP-2 (MATT-2) Bangladesh public service capacity building programme

র্যর্ষ্ট-২
ভর্নের্যাং জক্টযমূ কতৃযক ২০১৭-১৮ অথ ি ফছদয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণকৃত প্রকদল্পয তার্রকা:
০১। ৩৭ ক্জরা ছয াবন যফযা (২য় ংছাবধত) প্রকে।
০২। াওয অঞ্চছরয অফকাঠাছভা এফং জীফনভান উন্নয়ন (১ভ ংছাবধত) প্রকে।
০৩। োভায মাবন্ত্রকীকযছণয ভােছভ পর উৎাদন বৃবদ্ধ ২য় ম যায় প্রকে।
০৪। আধুবনক োয ংযক্ষণাগায বনভযণ (১ভ ংছাবধত) প্রকে।
০৫। কাবরয়াককয াই-ক্টক াকয (অন্যান্য াই-ক্টক াকয)-এয উন্নয়ন (৩য় ংছাবধত)
০৬। ইউবনয়ন ম যাছয় ভৎস্য চাল প্রমৄবক্ত ক্ফা ম্প্রাযণ (২য় ম যায়)
০৭। ন্যানার ইনবষ্টটিউট অফ ল্যাফছযটযী ক্ভবডবন এন্ড ক্যপাছযর ক্ন্টায স্থান (২য় ংছাবধত)
০৮। ক্ে াছয়যা োতুন ক্ভবডছকর কছরজ, ক্ভবডছকর কছরজ াাতার এফং নাব যং কছরজ স্থান, ক্গাারগঞ্জ (২য়
ংছাবধত)
০৯। বচটাগাং বটি আউটায বযং ক্যাড প্রকে (ছতঙ্গা ছত াগবযকা) (২য় ংছাবধত)
১০। েী বফদুযতায়ন ম্প্রাযণ ঢাকা বফবাগীয় কাম যক্রভ-২
১১। ফাংরাছদ ৬৪টি ক্জরায় বচপ জুবডবয়ার ম্যাবজছিট আদারত বফন বনভযাণ (১ভ ম যায়) (২য় ংছাবধত)
১২। কনিাকন অফ বনউ ১৩২/৩৩ ক্কবব এযান্ড ৩৩/১১ ক্কবব াফ-ক্স্টন আন্ডায বডববডব
১৩। বক্ষায ভাছনান্নয়ছনয রছক্ষয ক্জরা দছয অফবস্থত যকাযী ক্াস্ট গ্রাজুছয়ট কছরজমুছয উন্নয়ন
১৪। গ্রাভীণ জনছগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফং আধুবনক নাগবযক সুছমাগ সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববত্তক ফহুতর বফন বফবষ্ট 'েী
জনদ' বনভযাণ
১৫। অবযন্তযীণ ক্নৌছথয ৫৩টি রুক্ট কযাবটার ক্েবজং (১ভ ম যায়োঃ ২৪টি রুট)
১৬। কালুোরী-বাটিয়াাড়া ক্কন পুনফ যান এফং কাবয়ানী-ক্গাারগঞ্জ-ট্যংগীাড়া ম যন্ত নতুন ক্যরথ বনভযাণ (১ভ
ংছাবধত)
১৭। ঢাকা-খুরনা (এন-৮) ভাড়ছকয মাত্রাফাবড় ইন্টাযছকন ক্থছক (ইকুবযয়া-ফাবুফাজায বরংক ড়ক) ভাওয়া ম যন্ত এফং
াচ্চয-বাংগা অং ধীযগবতয মানফাছনয জন্য পৃথক ক্রন ৪ ক্রছন উন্নয়ন
১৮। াছক (SASEC) ড়ক ংছমাগ প্রকে: জয়ছদফপুয-চো-টাঙ্গাইর-এছরঙ্গা ড়ক-৪ ক্রছন উন্নীতকযণ

র্যর্ি-৩
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ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ

(২)
স্থানী যকায মফবাগ (জথাক ফযাদ্দ)
ল্লী উন্নন ও ভফা মফবাগ
ড়ক মযফন ও ভাড়ক মফবাগ
জতু মফবাগ
স্বাস্থয ক্ফা বফবাগ
স্বাস্থু বক্ষা ও মযফায কল্যাণ মফবাগ
গৃাণ ও গণপূতয ভন্ত্রণার
মফদুুৎ মফবাগ
জ্বারামন ও খমনজ িদ মফবাগ
ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ
কামযগময ও ভাদ্রাা মক্ষা মফবাগ
ডাক ও জটমরচমাগাচমাগ মফবাগ
তথ্য ও জমাগাচমাগ প্রযুমক্ত মফবাগ
জনমনযাত্তা মফবাগ
সুযক্ষা জফা মফবাগ
অথ য মফবাগ
অবুন্তযীণ িদ মফবাগ
আমথ যক প্রমতষ্ঠান মফবাগ
অথ যননমতক িকয মফবাগ
মযিংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা মফবাগ
মযকেনা মফবাগ (উন্নন ফযাদ্দ)
ফাস্তফান মযফফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ
প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণার
জফাভমযক মফভান মযফন ও ম যটন ভন্ত্রণার
াফ যতু েট্টগ্রাভ মফলক ভন্ত্রণার (জথাক ফযাদ্দ)
মে ভন্ত্রণার
আইন ও মফোয মফবাগ
মনফ যােন কমভন মেফার
প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণার
ামন িদ ভন্ত্রণার
ধভয মফলক ভন্ত্রণার
ফামণজু ভন্ত্রণার
মযচফ, ফন ও জরফায়ু বযফতযন ভন্ত্রণার
ভূমভ ভন্ত্রণার
প্রধানভন্ত্রীয কাম যার (জথাক ফযাদ্দ)
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার
ভৎস্য ও প্রামণিদ ভন্ত্রণার
যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণার
খায ভন্ত্রণার
প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভিাংস্থান ভন্ত্রণারয়
মুমক্তযুি মফলক ভন্ত্রণার

প্রকল্প াংখ্যা
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ক্রোঃ নাং৪২
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ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
যাগ
দুচম ব্যফস্থানা ও ৈাণ ভন্ত্রণার
েভ ও কভযিংস্থান ভন্ত্রণার
তথ্য ভন্ত্রণার
ভমরা ও মশু মফলক ভন্ত্রণার
ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণার
জনপ্রান ভন্ত্রণার
জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার
িংস্কৃমত মফলক ভন্ত্রণার
কৃমল ভন্ত্রণার
যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার
জযরথ ভন্ত্রণার
ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ
দুনীমত দভন কমভন
ফািংরাচদ যকাময কভয কমভন (মফমএম)
মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণার
জাতী িংদ মেফার
মফচল প্রচাজচন উন্নন াতা (মযকেনা মফবাগ)
ফ যচভাট

প্রকল্প াংখ্যা
7
9
১1
20
২6
9
49
15
71
5
48
৪
3
১
20
2
-১৭২৩

