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১। টভূমভ:
স্বাধীনতা উত্তযকালর প্রকলেয মফলল কলয াায্যপুষ্ট প্রকলেয ভমনটমযিং ও মূল্যান জজাযদায কযায প্রলাজনীতা
দৃঢ়বালফ অনুভূত  য়। এ প্রেক্ষিতত ১৯৭৫ ালরয জানুাময ভাল ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুলযা (PIB)’ সৃমষ্ট কলয যাষ্ট্রমতয
কাম যারল ন্যস্ত কযা । মূরতঃ ভারলী ভলডলর তদকারীন ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুলযা (PIB)’ প্রমতষ্ঠা কযা । কভযমযমধ
বৃমিয কাযলণ ১৯৭৭ ালর মআইমফলক প্রলজক্ট ভমনটমযিং মডমবন ( PMD) নালভ একটি স্বতন্ত্র মফবালগ উন্নীত কযা  ।
অতঃয ১৯৮৪ ালর ‘ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ ’, ইিংলযজীলত Implementation Monitoring
and Evaluation Division (IMED) নালভ মযকেনা ভন্ত্রণারলয অধীলন ন্যস্ত কযা  এফিং মা ফতযভালন
"আইএভইমড" মললফ মযমচত।
ক্ষফশ্বব্যাংক ও ফযাংরযতদ যকযতযয প্রমৌথ উতযযতে ১৯৯৯ যতর ক্ষযচযক্ষরত Country Procurement
Assessment Report (CPAR) এ ফযাংরযতদত যকযযী ক্রতয়য প্রিতে ক্ষফযভযন ত্রুটি ও দুফ বরতয দূয কতয যুতেযতমযেী
আইন ও ক্ষফক্ষধ ক্ষফধযন েণয়তনয সুযক্ষয কযয য়। এ রতিে ক্ষফশ্বব্যাংক এয আমথ যক যয়তযয় গৃীত ক্ষক্ষআযক্ষ (যফক্ষরক
েক্ষকউযতভন্ট ক্ষযপভয েকল্প)-এয আওতযয় আইএভইক্ষড’প্রত Central Procurement Technical Unit (CPTU)
েক্ষতষ্ঠয কযয য়। CPTU েথতভ যফক্ষরক েক্ষকউযতভন্ট ক্ষফক্ষধভযরয, ২০০৩ েণয়ন েতয়যতেয জন্য Implementation
Procedures এফাং েতয়যজনীয় ডকুতভন্ট চযলু কতয। েযথক্ষভকবযতফ ক্রয় কাম যক্রলভ দিতয, ক্ষনযতিতয, দযদযতযতদয েক্ষত
ভ-আচযণ ও েক্ষততমযক্ষেতয বৃক্ষিয পতর ব্ফযয়ী এফাং উন্নয়ন তমযেীতদয ভতে আত্মক্ষফশ্বয সৃক্ষি য়। এযই ধযযযফযক্ষকতযয়
যফক্ষরক েক্ষকউযতভন্টঅুাক্ট, ২০০৬ এফাং যফক্ষরক েক্ষকউযতভন্ট ক্ষফক্ষধভযরয, ২০০৮ কযমকবয কযয য়।

২। আইএভইমড’য ািংগঠমনক কাঠালভা:
মযকেনা ভন্ত্রণারলয অধীনস্থ ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগ একজন মচলফয জনতৃলে ১ টি অনুক্ষফবযে,
৪টি ভক্ষনটক্ষযাং প্রক্টয, ১টি মূল্যযয়ন প্রক্টয, ১টি ভন্বয় প্রক্টয ও ১টি ইউক্ষনতটয ভন্বতয় আইএভইক্ষড েঠিত। অনুক্ষফবযতে ১জন
যুগ্ম-ক্ষচফ, প্রক্টযমূত ১জন েধযন, ৪জন ভযক্ষযচযরক ও ১জন ক্ষযচযরক (ভন্বয়) এফিং ইউমনলট একজন
ভামযচারলকয জনতৃলে মযচামরত লে। আইএভইমড-জত ১ভ প্রেণীয ৯২ জন, ২ জেণীয ৪৫ জন, ৩ জেণীয ৮৩ জন,
৪থ য জেণীয ৫০ জন  জভাট ২৭০ জন কভযকতযা-কভযচাযীয দ যললছ। ািংগঠমনক কাঠালভা অনুমাী অনুমফবাগ, জক্টয ও
ইউমনট মবমত্তক দমফন্যা মনম্নরূঃ
প্রান অনুমফবাগঃ ১ জন যুগ্ম-মচলফয জনতৃলে ১ জন উ-মচফ, ৩ জন মমনয কাযী মচফ/কাযী মচফ,
১ জন রাইলেযীান ও ১ জন মাফ যক্ষণ কভযকতযায ভন্বল এ অনুমফবাগ গঠিত।
ভন্ব ও এভআইএ জক্টযঃ মচলফয যাময তোফধালন ১ জন মযচারলকয
প্রনতৃতে ৪ জন উক্ষযচযরক/কযযী ক্ষযচযরক এফাং ১ জন প্রেযগ্রযভযপ্রযয ভন্বতয় এ প্রক্টতযয কযম বক্রভ ফযস্তফযক্ষয়ত তে।
ক্ষিয ও যভযক্ষজক প্রক্টযঃ এ জক্টলয ১ জন ভা-মযচারক, ৩ জন ক্ষযচযরক, ৪ জন উ-ক্ষযচযরক এফাং ৫ জন
কযযী ক্ষযচযরতকয দ যতয়তে।
কৃক্ষল, ল্লী উন্নয়ন ও েতফলণয প্রক্টযঃ ১ জন ভা-মযচারলকয প্রনতৃতে ৩ জন ক্ষযচযরক, ৪ জন উ-ক্ষযচযরক,
এফাং ৫ জন কযযী ক্ষযচযরতকয ভন্বতয় এ ক্ষফবযে ক্ষযচযক্ষরত য়।
মে ও মি প্রক্টযঃ ১ জন েধযতনয প্রনতৃতে ৩ জন ক্ষযচযরক, ৪ জন উ-ক্ষযচযরক, এফাং ৫ জন কযযী
ক্ষযচযরতকয ভন্বতয় এ ক্ষফবযে ক্ষযচযক্ষরত য়।
জমাগালমাগ ও স্থানী যকায জক্ট যঃ ১ জন ভা-মযচারলকয প্রনতৃতে ২ জন ক্ষযচযরক, ৩ জন উ-ক্ষযচযরক
এফাং ৩ জন কযযী ক্ষযচযরতকয ভন্বতয় এ ক্ষফবযে ক্ষযচযক্ষরত য়।
মূল্যযয়ন প্রক্টযঃ ১ জন ভা-মযচারলকয প্রনতৃতে ২ জন ক্ষযচযরক, ৩ জন উ-ক্ষযচযরক, ৭ জন কযযী
ক্ষযচযরক, ১ জন প্রেযগ্রযভযয, ১ জন মাফযক্ষণ কভযকতযা এফাং ৮ জন মূল্যযয়ন কভবকতবযয ভন্বতয় এ ক্ষফবযে ক্ষযচযক্ষরত
য়।

2
ক্ষক্ষটিইউঃ ১ জন ভা-মযচারলকয প্রনতৃতে ২ জন ক্ষযচযরক, ২ জন উ-ক্ষযচযরক, ১ জন কযযী ক্ষযচযরক ১
জন প্রেক্ষনাং প্রকযক্ষড বতনটয, ১ জন ক্ষতেভ এনযক্ষরে, ১ জন প্রেযগ্রযভযয, ১ জন কযযী প্রেযগ্রযভযয, ১ জন মমনয কমিউটায
অালযটয এয ভন্বতয় এ ইউমনট েঠিত।
ফযস্তফযয়ন ক্ষযফীিণ ও মূল্যযয়ন ক্ষফবযতেয অনুতভযক্ষদত, নফ সৃি, কভবযত ও শূন্য তদয জনফর াংক্রযন্ত তথ্য:
ক্রক্ষভ: নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১.

তদয নযভ
মচফ
প্রধান
অমতমযি মচফ/যুগ্মমচফ
ভযক্ষযচযরক
উমচফ
মযচারক
মলেভ এনামরে
মমনয কযযী ক্ষচফ/কাযী মচফ
উ-মযচারক
জপ্রাগ্রাভায
জেমনিং জকা-অমড যলনটয
কাযী জপ্রাগ্রাভায
কাযী মযচারক
কযযী জভইলেনান্প ইমিমনায
মমনয কমিউটায অালযটয
মাফ যক্ষণ কভযকতযা
প্রভযট ১ভ প্রেক্ষণ কভবকতবয
প্রামনক কভযকতযা
ব্যমিগত কভযকতযা
রাইলেযীান
মূল্যান কভযকতযা
ডাটা এমি/কলিার সুাযবাইজায
কযযী মাফ যক্ষণ কভবকতবয
জভাট ২ জেণী কভযকতযা
মাফ যক্ষক
মমনয কমিউটায অালযটয
কমিউটায অালযটয
ড্রাপটম্যান
াঁট মুদ্রাক্ষমযক কাভ কমিউটায অালযটয
কুামায
অমপ কাযী কাভ কঃমুদ্রাঃ
পুাক্স/জটলরক্স অালযটয
ডাটা এমি/কলিার অালযটয
ড্রাইবায
পলটাকম প্রভক্ষন অালযটয
কুা যকায
জভাট ৩ জেণী
অক্ষপ যয়ক (জভাট ৪থ য জেণী)
ফ যলভাট অনুলভামদত দ

মফদ্যভান দ িংখ্যা
১
১
১
৫
১
১৭
১
৩
২৩
৩
১
১
৩০

কভবযত
1
1
২
৬
১
১৭
1
৩
১০
3
1
০
2৩

শূন্য দ
0
0
-১
-১
০
০
০
০
১৩
0
0
১
৭

১
১
২
৯২
৭
২৫
১
৮
৩
১
৪৫
১
২
৮
২
৩
২
২৭
১
২৬
৫
৫
১
৮৩
৫০
২৭০

1
1
০
৭১
৪
০৬
1
২
১
১
১৫
0
2
7
2
3
2
১৭
1
25
4
৫
1
৬৯
4১
১৯৬

০
0
২
(২৩-২)=২১
৩
১৯
০
৬
২
০
৩০
1
0
১
0
0
0
১০
0
1
1
0
0
১৪
৯
৭৪

অনুলভামদত দ িংখ্যায ৭৪টি মফমবন্ন দ শূন্য থাকা জনফর ভন্বলয ভাধ্যলভ মফমবন্ন জক্টলযয কাজ মযচারনা কযা লে।
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* েত ১০ নতবম্বয, ২০১৫ তযক্ষযতেয ২১.০০৩.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১৫-১৮৫০ নাং অক্ষপ আতদত ১ভ প্রেক্ষণয ৩৮টি, ২য় প্রেক্ষণয
ব
১৫টি, ৩য় প্রেক্ষণয ১১টি ও ৪থ ব প্রেক্ষণয ০৫টি দ সৃজন কযয য়। উক্ত তদয ক্ষফবযজন নতুন অেযতনযগ্রযতভয
কযজ চরতে।
ব
নতুন অেযতনযগ্রযভ
অনুমযয়ী তদয ক্ষফন্যয তফ ক্ষনম্নরূ:
ক্রক্ষভ: নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.

তদয নযভ
মচফ
প্রধান
অমতমযি মচফ/যুগ্মমচফ
ভযক্ষযচযরক
উমচফ
ক্ষক্ষনয়য ক্ষতেভ এনযক্ষরে
মযচারক
মলেভ এনামরে
মমনয কযযী ক্ষচফ/কাযী মচফ

ক্ষক্ষনয়য প্রেযগ্রযভযয
উ-মযচারক
জপ্রাগ্রাভায
জেমনিং জকা-অমড যলনটয
কাযী জপ্রাগ্রাভায
কাযী মযচারক
কযযী জভইলেনান্প ইমিমনায
মমনয কমিউটায অালযটয
মাফ যক্ষণ কভযকতযা
প্রভযট ১ভ প্রেক্ষণ কভবকতবয
১.
প্রামনক কভযকতযা
২.
ব্যমিগত কভযকতযা
৩.
রাইলেযীান
৪.
মূল্যান কভযকতযা
৫.
ডাটা এমি/কলিার সুাযবাইজায
৬.
কযযী মাফ যক্ষণ কভবকতবয
জভাট ২ জেণী কভযকতযা
১.
মাফ যক্ষক
২.
মমনয কমিউটায অালযটয
৩.
কমিউটায অালযটয
৪.
ড্রাপটম্যান
৫.
াঁট মুদ্রাক্ষমযক কাভ কমিউটায অালযটয
৬.
কুামায
৭.
অমপ কাযী কাভ কঃমুদ্রাঃ
৮.
পুাক্স/জটলরক্স অালযটয
৯.
ডাটা এমি/কলিার অালযটয
১০.
ড্রাইবায
১১.
পলটাকম প্রভক্ষন অালযটয
১২.
কুা যকায
জভাট ৩ জেণী
১.
অক্ষপ যয়ক (জভাট ৪থ য জেণী)
ফ যলভাট অনুলভামদত দ
* ক্ষযফ যিণ কভবকতবযয একটি দ ক্ষফলুপ্ত কযয তয়তে।

দ াংখ্যয
০১
০১
০২
০৮
০৩
০১
২২
০২
০৬
০২
৩০
০৩
০১
০৩
৪০
০২
০১
০১
১২৯
০৯
৩৬
০১
০৮
০৫
০১
৬০
০১
০২
১৪
০২
০৩
০২
৩২
০১
26
০৫
০৫
০১
৯৪
৫৫
৩৩৮
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৩। আইএভইমড'য কাজ :
রুর অফ মফজলন, ১৯৯৬ এয অুালরালকন অফ মফজলন (অনুলেদ ৩২ ( c)) অনুমাী ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও
মূল্যান মফবালগয কাম যাফরী মনম্নরূ :
1. এমডমভুি উন্নন প্রকেমূলয ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান;
2. প্রকেওাযী ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্যিংগ্র এফিং
িংকরন(Compilation)-এয ভাধ্যলভ, ভাননী
প্রধানভন্ত্রী, এনইম, একলনক ভন্ত্রণারমূ এফিং িংমিষ্ট অন্যান্যলদয জন্য ত্রৈভামক, ফামল যক এফিং াভমক
প্রমতলফদন প্রণন;
3. প্রকে ফাস্তফান মফলল ভন্ত্রণার/ফাস্তফান িংস্থামূলক প্রলাজলন মফললজ্ঞ এফিং যাভয জফা প্রদান;
4. স্পট জবমযমপলকলনয ভাধ্যলভ প্রকলেয ফাস্তফান অফস্থা জানায জন্য ভাঠ ম যাল মযদযন;
5. প্রলাজলন ভন্ত্রণার/মফবাগ/িংস্থামূলয ভলধ্য ভন্ব কলয প্রকলেয ফাস্তফান ভস্যা দূযীকযলণয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ;
6. প্রলাজলনয আলরালক, প্রকলেয মযদযন প্রমতলফদন ভাননী প্রধানভন্ত্রী এফিং িংমিষ্ট ভন্ত্রণারল জ;
7. মমটিইউ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ;
8. মমএ ২০০৬ এফিং মমআয ২০০৮ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ ; এফিং
9. ভল ভল প্রধানভন্ত্রী/মযকেনা ভন্ত্রী/জাতী িংদ কতৃযক প্রদত্ত অন্যান্য মফলামদ।
আইএভইমড প্রকলেয প্রাক-অনুলভাদন ম যা, ফাস্তফান ম যা এফিং ফাস্তফালনাত্তয ম যাল প্রতুক্ষ ও লযাক্ষবালফ
ভুমভকা যাখলছ। প্রকলেয প্রাক অনুলভাদন ম যাল মযকেনা কমভলনয প্রকে মূল্যান কমভটি’য বা অিংগ্রণ কলয
মফমনলালগয মথাথ যতা, একই এরাকায অনুরূ প্রকলেয ালথ Overlapping, ব্য যুমিযুিকযণ, প্রমকউযলভে প্ল্ুান,
রমজকুার প্রেভওাকয এফিং ম যাক্রমভক প্রকলেয জক্ষলৈ পূফ যফতী ম যালয মূল্যান অমবজ্ঞতা ইতুামদ উস্থান কলয থালক।
অযমদলক প্রকে ফাস্তফানকালর ভাঠ ম যাল লযজমভলন প্রকে মযদযন, ভন্ত্রণার/মফবালগয ভাননী ভমন্ত্র/মচফএয বামতলে অনুমষ্ঠত প্রকে ম যালরাচনা বা অিংগ্রলণয ভাধ্যলভ মযফীক্ষলণয কাজ িন্ন কযা ল থালক। এয পলর
প্রকলেয ভূমভ অমধগ্রণ, জটন্ডায ফাস্তফান, জনফর মনলাগ, প্রমক্ষণ কাম যক্রভ তথা প্রকলেয জবৌত ও আমথ যক অগ্রগমত জফগফান
। প্রকলেয ফাস্তফালনাত্তয ম যাল ভামি মূল্যান ও মনফ যামচত মকছু িংখ্যক প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান কলয ফাস্তফানকারীন
উদ্ভূত ভস্যা এফিং প্রকলেয আউটপুটলক জটকই কযায ব্যাালয প্রলাজনী সুাময কলয থালক।

৪। আইএভইমড'য উইিং/জক্টয/ইউমনট -এয িংমক্ষি মযচঃ
য
েভ মফবাজলনয জন্য এ মফবালগয অগালনাগ্রালভ
১টি উইিং, ৬টি জক্টয ও ১টি ইউমনট যললছ।
প্রান উইিং:
এ মফবালগয জন্য অনুলভামদত জভাট ২৭০টি লদয কভযকতযা-কভযচাযীয ব্যফস্থানা অথ যাৎ কভযকতযা-কভযচাযীলদয
মনলাগ, লদান্নমত, প্রমক্ষণ এফিং অন্যান্য প্রামনক কাম যক্রভ এ উইিং এয একজন যুগ্ম-মচলফয জনতৃলে মযচামরত ।
ভন্ব ও এভআইএ জক্টয:
মচলফয যাময তত্ত্বাফধালন একজন মযচারলকয জনতৃলে ভন্ব ও এভআইএ জক্টয এয কাম যক্রভ মযচামরত
লে। ফামল যক উন্নন কভযসূমচ (এমডম) এয অন্তভুযি প্রকেমূলয ফাস্তফানকালর ও ফাস্তফান জলল আইএভইমড মফমবন্ন
ছলকয (আইএভইমড/২০০৩ পযভ ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) ভাধ্যলভ মনমভত তথ্য িংগ্র কলয। প্রমতফছয এমডমলত অন্তভুযি
প্রা ১২০০-১৫০০ টি প্রকলেয ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্য মফবালগয ডাটালফইলজ িংযক্ষণ কলয। অতঃয ভামক ও ত্রৈভামক
মবমত্তলত অগ্রগমত প্রমতলফদন একলনক ও এনইম বা অফগমত ও অনুলভাদলনয জন্য উস্থান কযা । এফ প্রমতলফদলন
এমডময অগ্রগমতয (ভন্ত্রণার/মফবাগ মবমত্তক, জক্টয মবমত্তক, প্রকে মবমত্তক) তথ্য মন্নলফমত থালক। তাছাড়া এ জক্টয জথলক
জাতী িংলদয অমধলফন চরাকারীন মফমবন্ন প্রলনাত্তয এফিং স্থাী কমভটিয (জমভন- মযকেনা ভন্ত্রণার িমকযত স্থাী
কমভটি, জাতী িংলদয যকাযী প্রমতশ্রুমত কমভটি) চামদা ভামপক মনমভত কাম যৈ প্রণন কলয উস্থান কযা ।
২০১৫-২০১৬ অথ য ফছলয অনুমষ্ঠত মযকেনা ভন্ত্রণার িমকযত স্থাী কমভটি য ৯টি বা এফিং জাতী িংলদয যকাযী
প্রমতশ্রুমত কমভটিয ৮টি বা আইএভইমড অিংগ্রণ কলয ও প্রমতটি বা আইএভইমড কতৃযক প্রণীত কাম যৈ উস্থান কযা
।
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ভমনটমযিং জক্টযমূ:
ফামল যক উন্নন কভযসূমচভুি চরভান ( Ongoing) প্রকেমূলয ভমনটমযিং এফিং ভাি প্রকেমূলয মূল্যালনয
জন্য জভাট ৪টি মূর (Substantive) ভমনটমযিং জক্টয যললছ। জক্টযগুলরা লরাঃ
১। মক্ষা ও াভামজক জক্টয
২। কৃমল, ল্লী উন্নন ও গলফলণা জক্টয
৩। মে ও মি জক্টয
৪। জমাগালমাগ ও স্থানী যকায জক্টয
প্রধান ( Chief)/ভামযচারক ম যালয কভযকতযায জনতৃলে উমল্লমখত ভমনটমযিং জক্টযমূলয কাম যক্রভ মযচামরত
লে। প্রমতটি জক্টলয প্রধান/ভামযচারক অধীলন একামধক াফ-জক্টয যললছ। উি াফ-জক্টযমূল মযচারক, উমযচারক ও কাযী মযচারকগণ ভমনটমযিং ও অন্যান্য গুরুেপূণ য কাম যক্রভ মযচারনা কলয থালকন। উন্নন প্রকলেয
ভমনটমযিং ও ভাি প্রকে মূল্যান কাম যক্রভ িাদলনয জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগলক আইএভইমড’য মূর জক্টযগুলরায
ালথ মফন্যস্ত কযা ললছ। মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগয জক্টযমবমত্তক মফন্যা ও ভমনটমযিং-এয আওতা ২০১৫-২০১৬ অথ য
ফছলয চরভান প্রকে িংখ্যা মযমষ্ট-৩ এ প্রদান কযা লরা।

মূল্যান জক্টয:
একজন ভামযচারলকয জনতৃ জে এ জক্টলযয কাম যক্রভ মযচামরত লে। ১৯৯২ ালরয
Population
Development Evaluation Unit (PDEU) আইএভইমড'য ালথ িংযুি ল মূল্যান ইউমনট প্রমতমষ্ঠত ।
দুই ফা তলতামধক ফছয আলগ ভাি অথ যননমতক ও াভামজকবালফ গুরুেপূণ য মনফ যামচত মকছু িংখ্যক প্রকলেয প্রবাফ এ
জক্টলযয ভাধ্যলভ মূল্যান কযা ল থালক। এ মফবালগয মচলফয জনতৃলে একটি কমভটি কতৃযক মূল্যানলমাগ্য প্রকে
মনফ যাচলনয য মূল্যান জক্টলয কভযযত কভযকতযাগণ কতৃযক এফিং ব্যমি যাভযক/ যাভযক পাভয মনলাগ প্রদান কলয তাঁলদয
ভাধ্যলভ উি প্রকেমূলয প্রবাফ মূল্যালনয কাজ িামদত ।
জিার প্রমকউযলভে জটকমনকুার ইউমনট (মমটিইউ):
একজন ভামযচারলকয জনতৃজে এ জক্টলযয কাম যক্রভ মযচামরত । মমআযম প্রকলেয আওতা
আইএভইমড’য অধীলন মমটিইউ ১৩ জভ ২০০২ ালর স্থান কযা । এ ইউমনট জথলক াফমরক প্রমকউযলভে িংক্রান্ত
মফমবন্ন আইন, মফমধ, আদয দযৈ/প্রস্তাফ দমরর ( STD), দযৈ/দয প্রস্তাফ মূল্যালনয মফমবন্ন ক্রাইলটমযা মনরূণ, ভলডর
কিাক্ট ডকুলভে মফমবন্ন গাইডরাইন প্রনণ কযা । এ ছাড়াও মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাগ ও উায অধীনস্থ দিয ও িংস্থা
মূলক জাযীকৃত মফমধ-মফধান অনুযলণ ক্রকাম য মযচারনায জন্য প্রলাজনী কামযগময ও অন্যান্য াতা প্রদান কযা
লে।

৫। ২০১৫-২০১৬ অথ যফছলয আইএভইমড কতৃক
য িামদত উলল্লখলমাগ্য কাম যাফরী:
(ক) প্রকলেয মফমবন্ন ম যাল আইএভইমড’য ভূমভকা:
মযকেনা কমভলনয উলদ্যালগ আলামজত প্রকে অনুলভাদন িংক্রান্ত ৫০৮টি PEC বা আইএভইমড প্রমতমনমধে
কলযলছ। এফ বা প্রকলেয ফাস্তফান ব্যফস্থানা, ব্য যুমিযুিকযণ, রমজকুার জেভওাকয এফিং Procurment Plan
এয উয আইএভইমড ভতাভত মদল থালক। তাছাড়া পূফ যফতী ম যালয মূল্যান অমবজ্ঞতায আলরালক উন্নততয মযকেনায
জন্য ভতাভত মদল থালক। এছাড়াও প্রকে ফাস্তফানকালর ভমনটমযিং প্রমক্রায অিং মললফ ভন্ত্রণার/মফবাগ এয ভাননী
মচফ ভলাদলয বামতলে অনুমষ্ঠত ৩ ১৮টি ভযক্ষক প্রকে ম যালরাচনা বযয় (Monthly Project Review)
অিংগ্রণ কলযলছ। এছাড়া ৩২৬টি প্রকে মোমযিং কমভটিয ( PSC) বা , ২৫৭টি েকল্প ফযস্তফযয়ন বযয় (PIC)
আইএভইমডয কভবকতবযেণ অাংগ্রণ কতযতেন। এেযড়য েত অথ ব ফেতয ক্ষফক্ষবন্ন গুরুেপূণ ব েকতল্পয উয ২৪টি পতরযআ বয
অনুক্ষষ্ঠত তয়তে। এফ বা প্রকে ফাস্তফালনয অগ্রগমত মফলল কলয ভূমভ অমধগ্রণ,
Public Procurment ,
যাভযক/জনফর মনলাগ, অফকাঠালভা মনভযাণ, প্রকলেয আমথ যক ও ফাস্তফান অগ্রগমত ম যালরাচনা য় আইএভইমড গুরুেপূণ ব
ভূক্ষভকয যরন কতয থালক।
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(খ) প্রকে মযদযন:
ভাঠ ম যালয প্রকে মযদযন আইএভইমড'য একটি মনমভত কাজ। প্রকে মযদযলনয জক্ষলৈ ফছলযয শুরুলতই একটি
কভযমযকেনা মচলফয মনকট জথলক অনুলভাদন জনা । প্রকে মযদযলনয জক্ষলৈ অগ্রামধকাযপ্রাি প্রকে, াায্যপুষ্ট প্রকে,
িথ গমতিন্ন প্রকে এফিং ভামিয জন্য মনধ যামযত প্রকেলক অগ্রামধকায জদা ল থালক। এয পলর প্রকলেয স্পট, কালজয
ভান এফিং অগ্রগমত িলকয একটি ফাস্তফ ধাযণা াওা মা।
২০১৫-১৬ অথ যফছলয (জুরাই, ২০১৫-জুন, ২০১৬ম যন্ত ) ফামল যক কভযিাদন চুমি (Annual Performance
Agreement, APA) অনুালয অৈ মফবালগয কভযকতযাগলণয মযদযলনয রক্ষুভাৈা মছর জভাট ৯১০টি (চরভযন ৭০৫টি
এফাং ভযপ্ত ২০৫টি) এফাং ৯১০টি ক্ষযদবন উক্ত ফেতযয ভতে ম্পন্ন য়। িংমিষ্ট অথ যফছলয চরভান প্রকে মযদযপ্রনয য
িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবাগ/িংস্থা ৭০১টি প্রমতলফদন জপ্রযণ কযা ললছ; মা রক্ষুভাৈায ৯৯.৪৩% এফিং ভাি প্রকে
মযদযপ্রনয য িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবাগ/িংস্থা ২০২টি প্রমতলফদন জপ্রযণ কযা ললছ; মা রক্ষুভাৈায ৯৮.৫৩%।
(গ) ভাি প্রকে মূল্যান প্রমতলফদন প্রণন:
আইএভইমড ভাি কর প্রকলেয ভামি মূল্যান (Terminal Evaluation) প্রমতলফদন ফই আকালয প্রকা
কলয থালক। ২০১৫-১৬ অথ যফছলয ২২২টি ( Provisional) প্রকে ভাি ললছ এফিং প্রকে ভামি মূল্যান প্রমতলফদন
(PCR) িংগ্রলয কাজ ও মযদযন প্রমতলফদন প্রণন এমগল চরলছ। এছাড়া ২০১৪-১৫ অথ যফছলয জম ২২৬টি প্রকে ভাি
ললছ তায প্রকে ভামি মূল্যান প্রমতলফদন ( PCR) িংগ্র কযা ললছ তায উয প্রণীত মূল্যান প্রমতলফদন িংগ্র কলয
‘ভামি মূল্যান প্রমতলফদন’ ফই আকালয প্রকালয মনমভত্ত প্রলাজনী িাদনায কাজ চরলছ। এছাড়া
২০১৩-২০১৪
অথ যফছলয ভাি ২ ৩২টি প্রকলেয িাদনায কাজ িন্ন ললছ এফিং ‘ভামি মূল্যান প্রমতলফদন’ ফই আকালয প্রকালয
মনমভত্ত মফমজ জপ্রল জপ্রযলণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা জে।
(ঘ) ভাি প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান (Impact Evaluation) :
আইএভইক্ষড কতৃকব ফযস্তফযক্ষয়ত েকল্প/কভর্স বচীয পরযপর (Output) এফাং পরযপতরয ভন্বতয় অক্ষজতব স্বল্প প্রভয়যদী
সুপর (Outcome) এফাং প্রল ম যন্ত রক্ষুভুি সুক্ষফধযতবযেী ও আথ য-যভযক্ষজক ব্ফস্থযয উয দীঘ © য প্রভয়যদী েবযফ ইতেযক্ষদ
ক্ষনরুতনয জন্ম ফযক্ষল বক উন্নয়ন কভবর্সচীভুক্ত ক্ষকছু াংখ্যক ভযপ্ত েকতল্পয েবযফ আইএভইক্ষড কতৃকব মূল্যযয়ন কযয য়। েবযফ
মূল্যযয়ন একটি েতফলণযধভী ভীিয। যধযযণত অথ যননমতক নীক্ষত ও অগ্রযক্ষধকযয এফাং মূল্যযয়তনয জন্য েযপ্ত ফযযতেয
ক্ষফতফচনযয় আইএভইক্ষডয ক্ষচফ এয প্রনতৃতে ক্ষফযভযন একটি কক্ষভটি কতৃযক েবযফ মূল্যযয়তনয রতিে েক্ষতফেয ক্ষকছু াংখ্যক
ভযপ্ত েকল্প ফযেযই কযয য়। মনফ যামচত ভযপ্ত েকতল্পয কতরফয, ভযক্ষপ্তয ম বযয় এফাং েবযফ মূল্যযয়ন ম্পমকযত তথ্য/উযতেয
জরবেতযয ক্ষফতফচনযয় মূল্যযয়ন কযজ ম্পযদতনয জন্য যযভকব পযভব ক্ষনপ্রয়যে অথফয ক্ষনজস্ব জনফর দ্বযযয েবযফ
মূল্যযয়তনয কযজ কযয য়।
মূল্যযয়ন ভীিযয জন্য যধযযনত: বুক্ষিক্ষবক্ষেক ও প্রযেত প্রফয গ্রতণয জন্য ক্ষনমদ যষ্ট ফযতজতটয ক্ষবক্ষেতত (FBS)
যযভকব পযভব ক্ষনতয়যে কযয য়। এজন্য যফক্ষরক েক্ষকউযতভন্ট ক্ষফক্ষধভযরয, ২০০৮ অনুমযয়ী মযফতীয় দতি অথ বযৎ েযপ্ত
EOI মূল্যযয়ন, াংক্ষিপ্ত তযক্ষরকযকযণ, কযক্ষযেযী ও আমথ যক মূল্যযয়ন, প্রনতেযক্ষতয়ন এফাং Award েদযতনয সুযক্ষয গ্রণ
কতয অনুতভযদনকযযী কতৃলক্ষয ক্ষনকট উস্থযন কযয য়। অত:য ক্ষনতয়যক্ষজত যযভবক পযভব কতৃযক েযক্ষড ক্ষডজযইন েনয়ন
কতয ইনতন ক্ষযতযট য ক্ষেয়যক্ষযাং কক্ষভটিয ক্ষফতফচনযয জন্য উস্থযক্ষত য়। ভীিযয জন্য Baseline Survey
Data, অন্তফতী মূল্যান, ভযক্ষপ্ত মূল্যযয়ন (PCR) ও অন্যযন্য ততথ্যয জরবেতযয ক্ষবক্ষেতত েযক্ষড ক্ষডজযইন ক্ষনধ বযযণ কযয
য়।
যধযযণতঃ প্রফইজ রযইন যতববয অনুক্ষস্থক্ষততত Control Group Post Test Only-ক্ষডজযইন িক্ষতয েযক্ষড
ক্ষডজযইন গ্রণ কযয য়। অত:য Random Sampling এয ক্ষবক্ষেতত ভযঠ মযতয়বয প্রেকতযল্ডযযেণ এয ক্ষনকট প্রথতক
তথ্য/উযে াংগ্র পূফ বক তযয মথযমথ ক্ষফতেলতণয ভযেতভ েড়য েক্ষততফদন ততযী কযয য়। েক্ষতটি মূল্যযয়তনয ক্ষবক্ষেতত েঠিত
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কতৃকব েড়য েক্ষততফদনগুতরয ম বযতরযচনয কযয য় অত:য ক্ষফক্ষবন্ন সুক্ষফধযতবযেীতদয েক্ষতক্ষনক্ষধ,
ক্ষযকল্পনয কক্ষভন/আইএভইক্ষড/ইআযক্ষড/দযতয াংস্থয এফাং েযক্ষনক ভন্ত্রণযরয়/দপ্ততযয েক্ষতক্ষনক্ষধয ভন্বতয় আতয়যক্ষজত
ওয়যকব/প্রক্ষভনযতযয ভযেতভ েক্ষততফদন চূড়যন্ত কযয য়। েক্ষততফদতন গৃীত সুযক্ষয/রব্ধ অক্ষবজ্ঞতযয উয েতয়যজনীয়
ব্ফস্থয প্রনয়যয জন্য াংক্ষেি কতরয ক্ষনকট প্রেযণ কযয য়।
Technical Committee

ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ এয মূল্যান জক্টয জথলক মফমবন্ন ভন্ত্রণার কতৃযক ভাি উন্নন প্রকে মূলয
ভলধ্য গুরুেপূণ য মনফ যামচত প্রকে মূলয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযচামরত ল থালক। প্রবাফ মূল্যান একটি গলফলণামূরক কাজ
মফধা এ কাজ মলথষ্ট ভ ও ব্য ালক্ষ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছলযফামল যক কভযিাদন চুমি (Annual Performance
Agreement, APA) জত উলল্লমখত রক্ষুভাৈা অনুালয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযচারনায জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগয
১৮টি উন্নন প্রকে ফাছাই কযা । ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছলয মনধ যামযত জম ১৮টি প্রকলেয মূল্যান কযা ললছ জকর প্রকলেয
তামরকা মযমষ্ট-১ -এ জদা ।
(ঙ) মনফ যামচত চরভান প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ (In-depth Monitoring):
মনমফড় মযফীক্ষলণয জন্য প্রকে মনফ যাচলনয জমৌমিকতা: ফালজট ফযাদ্দ প্রামিয জপ্রমক্ষলত প্রমত ফছয যাভযক
(ব্যমি/পাভয) মনলালগয ভাধ্যলভ ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড)-এয ভমনটমযিং জক্টযমূলয আওতা
মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালগয ক্ষনফ বযক্ষচত চরমত প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাজ মযচারনা কযা জফ। এ উলদ্দলে প্রকে
মনফ যাচলনয জক্ষলৈ মনম্নরূ মফলামদ মফলফচনা মনলত জফ:
(ক) প্রকেটি কামযগময/আথ য-াভামজক মফলফচনা যকালযয অগ্রামধকায, ভস্যািংকুর ও গুরুেপূণ য প্রকে লত লফ;
(খ) প্রকেটি এমডমভুি চরমত মফমনলাগ প্রকে লত লফ (মফলল জক্ষলৈ গুরুে মফলফচনা চরমত কামযগময প্রকে
লত ালয) এফিং এয ফাস্তফানকার ভীক্ষা জল ওায য আযও অন্তত: এক ফছয থাকলত লফ;
গ) প্রকেটিয ক্রভপুমিত আমথ যক অগ্রগমত াধাযণবালফ ৪০% লত লফ; এফিং
ঘ) জকান প্রকে একফা জযয জফী াধাযণবালফ মনমফড় যীফীক্ষলণয আওতা আনা মালফ না।
আউটলাম যিং এয ভাধ্যলভ চরমত প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাম যক্রলভ াধাযণবালফ ব্যমি যাভযক ফা যাভযক
পাভয মনলাগ কযা । যাভযক মনলালগয জক্ষলৈ মফদ্যভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা (মমএ-২০০৬, মমআয২০০৮) অনুযণ কযা । মনমভত মযফীক্ষণ কালজ মনলাগকৃত ব্যমি যাভযক/পাভযলক
ক) মনমফড় মযফীক্ষণ কাজ মযচারনায জন্য মনফ যামচত প্রকলেয ফাস্তফান অগ্রগমত এফিং িামদত কালজয
মযভান ও গুনগত ভান িলকয সুস্পষ্ট ম যলফক্ষণ ও তায আলরালক প্রলাজনী ভতাভত/সুাময প্রদান;
খ) প্রকলেয আিংমক কাজ ফাস্তফালনয য সুপর সৃমষ্ট ললছ মকনা মকিংফা প্রকেটি মযকেনা জভাতালফক
ফাস্তফামত লর রক্ষভাৈা অনুমাী সুপর অজযন কযা ম্ভফ মকনা জ মফলল ভাঠ ম যা লত প্রাইভাযী ডাটা
িংগ্র ও তা মফলিললণয ভাধ্যলভ সুমনমদ যষ্ট ম যলকক্ষণ ও ভতাভত প্রদান;
গ) প্রকলেয ক্র কাম য িাদলন মফদ্যভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা মথামথ অনুযন কযা লে মকনা
তা অনুন্ধান প্রকে ব্যফস্থানা িলকয সুমনমদ যষ্ট ম যলফক্ষণ কযলত ।
২০১৫-১৬ অথ য ফছলয আউট-জাম যিং-এয ভাধ্যলভ ফামল যক কভযিাদন চুমি (Annual Performance
জত উলল্লমখত রক্ষুভাৈা অনুালয ১৫টি েকল্প মনমফড় মযফীক্ষণ-এয জন্য ক্ষনফ বযচন কযয য়। তন্লধ্য ফমণ যত
ফছলয ১৩টি প্রকলেয মনমফড় মযফীক্ষণ কাম য িন্ন কযা ললছ। ২০১৫-১৬ অথ য ফছলয
মনমফড় মযফীক্ষণকৃত ১৩টি প্রকলেয তামরকা
মযমষ্ট-২ -এ জদখা জমলত ালয।
Agreement, APA)

(চ) এমডমভূি প্রকলেয ম যালরাচনা প্রমতলফদন প্রণন ও জাতী অথ যননমতক মযললদয (NEC) বা উস্থানঃ
আইএভইমড কতৃযক প্রমত ফছয ফামল যক উন্নন কভযসূচীয ফাস্তফান অগ্রগমতয ম যালরাচনা কলয সুাময  মফস্তামযত
প্রমতলফদন জাতী অথ যননমতক মযললদয ( NEC) বা উস্থান কযা ল থালক। গত ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছলযয এমডম
ম যালরাচনা প্রমতলফদন জাতী অথ যননমতক মযললদয ( NEC) বা ২০১৫-১৬ অথ যফছলযয ০৫ এমপ্রর, ২০১৬ তামযলখ
উস্থান কযা ললছ ও ফই আকালয প্রকামত ললছ এফিং আইএভইমড’য ওলফাইলট আলরাড কযা আলছ।
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২০১৫-২০১৬ অথ য ফছলযয এমডমভুি প্রকলেয ম যালরাচনা প্রমতলফদন প্রনণ প্রমক্রাধীন আলছ। মনলম্ন ২০১৫-২০১৬ অথ য
ফছলযয এমডমভুি প্রকে ও ামফ যক এমডম অগ্রগমত িংক্রান্ত তথ্য জদা লরা:

(জকাটি টাকা)

অথফয ছয

প্রকে
িংখ্যা

জভাট

টাকা

ফযাদ্দ
প্র: াায্য

ব্য
মনজস্ব অথায ন

জভাট (%)

টাকা

প্র: ফযাদ্দ

মনজস্ব
অথায ন

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

২০১৫-১৬

১৫৫০

৯৩৮৯৫

৬১৮৪০

২৯১৬০

২৮৯৫

৮৬৯৬৭
(৯২.৬২)

৫৮২৪৯
(৯৪.১৯%)

২৫২৩৯
(৮৬.৫৫%)

৩৪৭৯
(১২০.১৯%)

* Provisional
(ছ) প্রামনক কাম যক্রভ:
আইএভইক্ষড’য প্রান অনুমফবাগ কতৃবক ২০১৫-১৬ অথ ব ফেতয ৪থ ব প্রেণীয ০১ জন কভবচযযীতক তদযন্নক্ষত , যযজস্ব
ফযতজতটয আওতযয় ০১টি ভযইতক্রযফয ক্রয় , ১ভ প্রেণীয ১০১ জন কভ বকত যব -প্রক তফতদক্ষ ক েক্ষ িণ এফাং ৫৯৫৫ জন কভ বকত যব তক
অবেন্তযীণ েক্ষ ক্লণ, ৩য় প্রেণীয ১২(ফযয) জন ও ৪থ ব প্রেণীয ৪(চযয) জন কভ বচযক্ষয তকআঞ্চক্ষর কপ্ররযক েযন েক্ষ িণ প্রকন্দ্র, ঢযকয-প্রত
েক্ষ িণ, এ ক্ষফবযতেয ২য়, ৩য় ও ৪থ ব প্রেণীয কর কভবকতবয /কভবচযক্ষযতদয-প্রক ভন্বয় ও এভআইএ প্রক্টয প্রথতক অবেন্তযীণ
েক্ষিণ েদযন কযয তয়তে। এেযড়য, ৩য় ও ৪থ ব প্রেক্ষণয ২৭টি তদয ক্ষনতয়যতেয কযম বক্রভ চরভযন যতয়তে।
(জ) বা :
২০১৫-২০১৬ অথ যফছলয আইএভই মফবালগ ভন্ব ও এভআইএ জক্টলযয উলদ্যালগ ১২টি ভামক ভন্ব বা ও
আইএভই মফবালগ ফাস্তফানাধীন এমডমভূি প্রকলেয ১২টি ম যালরাচনা বা অনুমষ্ঠত ললছ। এছাড়া প্রান াখায
উলদ্যালগ ফামল যক কভযিাদন চুমি, ইলনালবন প্রস্তাফ, জাতী শুিাচায জকৌর, অমবলমাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা, তথ্য
অমধকায, ফালজট প্রণন ও ব্যফস্থানা ইতুমদ মফলল ভল ভল বা অনুমষ্ঠত ললছ।
(ঝ) ই-মজম িংক্রান্ত :
যকাময ক্রকালম য অমধকতয স্বেতা, জফাফমদমতা ও অফাধ প্রমতলমামগতা মনমিত কযলত ভাননী প্রধানভন্ত্রী
কতৃযক গত ২ জুন, ২০১১ তামযলখ জাতী ই-মজম জাট যার ( www.eprocure.gob.bd) উলবাধলনয ভাধ্যলভ অন-রাইন
িমতলত জটন্ডায প্রমক্রাকযলনয জন্য ই-মজম [ Electronic Government Procurement (e-GP)] িমত প্রফতযন
কযা ললছ। ই-জটন্ডামযিং ( e-Tendering) এফিং ই-চুমি ব্যফস্থানা ( e-Contract management) একীভূত কলয ইমজম (Integrated e-GP) ব্যফস্থা প্রফতযন মডমজটার ফিংরালদ গড়ায জক্ষলৈ একটি ফড় ধযলণয দলক্ষ।
প্রাথমভক ম যাল চাযটি যকাময িংস্থাঃ স্থানী যকায প্রলকৌর অমধদিয, ড়ক ও জনথ অমধদিয, ফািংরালদ
ামন উন্নন জফাড য এফিং ল্লী মফদুুতান জফালড যয দিলয যকাময ক্রল াইরট মবমত্তলত ই-মজম ব্যফস্থা প্রফতযন কযা ।
২০১৫-১৬ অথ য ফছলয ৩৯টি ভন্ত্রণার/মফবালগয ২৮১টি িংস্থায ২,৪৭৪টি ক্রকাযী ই-মজম ব্যফস্থায আওতা এললছ। একই
লে ২২,০৮০টি দযদাতা প্রমতষ্ঠান/দযদাতা ই-মজম-জত মনফমন্ধত ললছ এফিং ই-মজম মলেলভ ৫৭,৮৭৬টি দযৈ আফান
কযা ললছ এফিং ৩৭ ,৬১৫টি চুমি িামদত ললছ। ই-মজম মলেভটি ডাচ-ফািংরা ব্যািংক ও ব্র্যাক ব্যািংক জলভে
জগটওলয ালথ িংযুি কযা ললছ। পলর ঠিকাদাযগণ অন-রাইলন জক্রমডট কালড যয ভাধ্যলভ টাকা জভা মদলত াযলছ।
ই-মজম চালুয পলর ফতযভালন ঘলয ফল জটন্ডায ডকুলভে জভা জদা মালে। ই-জটন্ডামযিং-এ স্বিংমক্র িমতলত
দযৈ/প্রস্তাফ মূল্যান চুমি ব্যফস্থানা, ই-জলভে আলযা অলনক কাজ স্বে ভল, লজ ও মিমরতবালফ কযা ম্ভফ
লে। তাছাড়া অলনক জফী প্রমতষ্ঠান/ব্যমি দযৈ জভাদান প্রমক্রা অিংগ্রণ কযলত াযলছ। অন-রাইলন জটন্ডায দামখর
এই সুমফধা প্রফতযলনয পলর দযৈদাতাগণ ব-বীমত ও ঝালভরা মুি মযলফল দযৈ জভা জদায সুলমাগ ালেন। এছাড়াও
অন-রাইলন PROMIS (Procurement Management Information System) এয ভাধ্যলভ
িংস্থামূ কতৃযক প্রমক্রাকযণকৃত দযৈমূল াফমরক প্রমকউযলভে মফমধ-মফধান মথামথ প্রমতারন লে মক না তাও
মযফীক্ষলণয ব্যফস্থা কযা ললছ।
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মমটিইউ’য ২০১৫-২০১৬ অথ যফছলযয িামদত কাম যাফরীয ফামল যক প্রমতলফদন: (১ জুরাই ২০১৫-৩০ জুন ২০১৬ ম যন্ত)
জদল e-Tendering এয আওতা ইলতাভলধ্য ৩০ জুন, ২০১৬ ম যন্ত জভাট ৩৯টি ভন্ত্রণার এয ২৮১টি িংস্থায
২,৪৭৪টি ক্রকাযী e-GP ব্যফস্থায আওতা এললছ। একই লে ২২০৮০ জন দযদাতা প্রমতষ্ঠান/দযদাতা e-GP-জত
মনফমন্ধত ললছ। e-GP মলেলভ ৫৭,৮৭৬টি দযৈ আফান কযা ললছ এফিং ৩৭,৬১৫টি চুমি িামদত ললছ।
জদল
(২)
দযৈ জাভানত, কাম য িাদন জাভানত জযমজলেন মপ, নফান মপ, জটন্ডায ডকুলভে মপ গ্রলণয জন্য
৪১টি
ব্যািংলকয ালথ MOU স্বাক্ষয কযা ললছ।
(৩) Public ESCB ( Engineering Staff College Bangladesh )-এ ৫৯৪ জন এফিং BIM (Bangladesh
Institute of Management)-এ ২৮৯ জন কভযকতযা জভাট ৮৩৩ জন কভযকতযালক ৩ িা ব্যাী াফমরক
প্রমকউযলভে ব্যফস্থানা িংক্রান্ত প্রমক্ষণ প্রদান কযা ললছ। এছাড়া ৪ ,৩২৭ জন কভযকতযালক Short Training
(১মদন/৩মদন/৫মদন) প্রদান কযা ললছ।
ই-মজম
(৪) িংক্রান্ত মফলল ব্যািংক মফমবন্ন িংস্থায ১২১৩ জন কভযকতযালক প্রমক্ষণ প্রদান কযা ললছ।
মযমবউ
(৫) Post Procurement Review Consultant লদ মনলাগ চুমি িন্ন ললছ।
(৬) Social Accountability Consultant (Partnership Program with Public/Private
Institution, Public Private Stakeholders Committee (PPSC) ীল যক কাম যক্রভ ফাস্তফালনয রলক্ষু
BRAC Institute of Governance Studies (BIGD) এয লে চুমি স্বাক্ষমযত ললছ।
ইটারীয
(৭) (ITC-ILO) জত ৮ জন কভযকতযা Masters Program-এয Face to Face ফ য জল কলয জদল মপলযলছন ।
আগাভী ৪ ভা তাযা জদল Research Work (মথম) কযলফন।
(৮) PPRP-II প্রকলেয আওতা মফশ্ব ব্যািংলকয ১৬তভ এফিং ১৭তভ Implementation Support Mission-জক
ামফ যক াতা প্রদান কযা ললছ এফিং মফশ্ব ব্যািংক কতৃযক Aide Memorandum চূড়ান্ত কযা ললছ।
(৯) াফমরক প্রমকউযলভে ও ই-মজম মফলল লচতনতা বৃমিয জন্য Bangladesh Centre for Communication
Program (BCCP) এয ালথ Social Awareness Campaign & Communication (including eGP) মফলক একটি চুমি স্বাক্ষয কযা ললছ ও চুমি অনুমাী কাম যক্রভ চরলছ।
অথ
(১০)যননমতক মফল িংক্রান্ত ভমন্ত্রবা কমভটিয বা জকৃত প্রা ৪০টি ও যকাযী ক্র িংক্রান্ত ভমন্ত্রবা কমভটিয
বা জকৃত প্রা ২৭১টি প্রস্তাফ যীক্ষা কলয ভতাভত প্রস্তুত কযা ললছ এফিং বা উস্থান কযা ললছ।
মমআযম
(১১)
-২ প্রকলেয মোমযিং কমভটিয বা অনুমষ্ঠত ললছ।
(১২) ভাননী মযকেনা ভন্ত্রীয বামতলে আইন ও মফমধ িংলাধন িংক্রান্ত অনুমষ্ঠতব্য বায মফজ্ঞামি জাযী কযা ললছ।
(১৩) ভমন্ত্রমযলদ মচলফয জনতৃলে ১০ দস্য মফমে টিভ ই-মজম মলেভ প্রতুক্ষ কযায মনমভত্ত র্তগয ার ভ্রভন কলযলছন।
(১৪) ভাননী ভন্ত্রীয অনুলভাদলনয য JVCA িংক্রান্ত মযৈ জাযী কযা ললছ।
(১৫) Financial Management Consultant লদ মনলাগ কযা ললছ।
(১৬) ভাননী ভন্ত্রীয অনুলভাদনক্রলভ Price Adjustment িংক্রান্ত মযৈ জাযী কযা ললছ।
(১৭) Preliminary Outline of the Future Strategy on CPTU and e-GP System প্রস্তুত কযা ললছ।
(১৮) Internal Audit Firm লদ মনলাগ কযা ললছ।
(১৯) e-GP System Independent (Third Party) Audit Consultant মনলাগ কযা ললছ।
(২০) CIPS জকাল য অিংগ্রণকাযীলদযExposure Visit ও জকা য িংখ্যা বৃমিয রলক্ষুCIPS এয লে চুমি স্বাক্ষমযত ললছ
।
(২১) e-GP system ব্যফস্থানায ধাযাফামকতা ফজা যাখা এফিং এয কুাামম বৃমিয জন্য মমটিইউ-এ নর্তন ডাটা
জোয ও ফািংরালদ কমিউটায কাউমন্পর (মফমম)-এ মভযয ডাটা জোয স্থান িংক্রান্ত চুমি স্বাক্ষয কযা ললছ।
(২২) ৩ মদন ব্যাম দমক্ষণ এমা আঞ্চমরক যকাময ক্র িংক্রান্ত কনপালযন্প-এয আলাজন কযা ললছ।
(২৩) মফশ্ব ব্যািংলকয মমআযম-২ প্রকলেয ২টি Implementation Support Mission-িন্ন ললছ।
(২৪) মমটিইউ’য নর্তন ওলফাইট ত্রতমযয জন্য যাভযক মনলালগয কাম যক্রভ অব্যাত যললছ।
(২৫) মমটিইউ ও ই-মজম প্রামতষ্ঠামনক কাঠালভা পুনগঠ যন িংক্রান্ত যাভযক মনলালগয কাম যক্রভ অব্যাত যললছ।
(২৬) ক্র িংক্রান্ত প্রমভত দমরর SAFE-A, SAFE-B এফিং PSN চূড়ান্ত কযা ললছ।
(২৭) গত ২৭ ভাচ য, ২০১৬ তামযলখ 2nd Additional Financing of Public Procurement Reform
Project-II (PPRP-II AF-2) মফলক Appraisal Mission িন্ন ললছ।
(১)
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৬। ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগয উলদ্যালগ ফাস্তফানাধীন চাযটি প্রকলেয অগ্রগমত :
আইএভইমড'য আওতা ৪টি প্রকে ফাস্তফানাধীন যললছ৷ প্রকে ৪টিয অনুকূলর ২০১৫-১৬ িংলামধত এমডমলত
জভাট ফযাদ্দ ১০১৯০.০০ (মজওমফ ১৭৭০.০০ ও প্রকে াায্য ৮৪২০.০০) রক্ষ টাকা এয ভলধ্য জুন, ২০১৬ ম যন্ত ব্য ললছ
৯৯০৬.৪১ (মজওমফ ১৫৪২.৩০ ও প্রকে াায্য ৮৩৬৪.১১) রক্ষ টাকা। িংলামধত এমডম ফযালদ্দয মফযীলত চরমত
অথ যফছলয জুন, ২০১৬ ম যন্ত ফাস্তফান অগ্রগমত ৯৭.২২%।

৬.১ Public Procurement Reform Project (PPRP-II) (2nd Revised) Project:
ভন্ত্রণার/মফবাগ ও ফাস্তফানকাযী িংস্থায ভাধ্যলভ প্রকে ফাস্তফান মনমভত কাম যক্রভ িাদনকালর মফমবন্ন
ণ্য, জফা ফা কাম য ক্রলয প্রলাজন । এফ যকযযী ক্রতয় কভবদিতয উন্নয়তনয রতিে ক্ষনম্নক্ষরক্ষেত চযযটি কতম্পযতনন্ট এয
ভন্বতয় ‘াফমরক প্রমকউযলভে মযপভয প্রলজক্ট(২ িংলামধত)’ ীল যক প্রকে ফাস্তফামত লে:
1. Furthering policy reform and institutionalizing capacity development
2. Strengthening procurement management at sectoral level of IMED &
CPTU
3. Introducing e-Government Procurement (e-GP)
4.

Communication, behavioral changes and social accountability.

প্রকলেয সুমনমদ যষ্ট উলদ্দোফরী মনম্নরূ:
১। ২০ (মফ) টি অফমষ্ট োন্ডাড য জটন্ডায ডকুলভে (
STD)  অন্যান্য ডকুলভে জমভন: মূল্যান জনাট
মফমধভারায অনুফাদ , বা যন ইতুামদ এয জন্য মনলদ যমকা প্রনণ, ারনাগাদকযন এফিং প্রমকউযলভে মযমবউ;
২। কুাামটি জডলবরলভে এয আওতা াফমরক প্রমকউযলভে ব্যফস্থানালক দক্ষতয কযায জন্য প্রমক্ষণ চামদায
আলরালক কভযকতযালদয জন্য স্বে ও দীঘ যলভাদী প্রমক্ষলণয আলাজলনয সুলমাগ সুমফধামদ ম্প্রাযণ কযা;
৩। মমটিউ এফিং আইএভইমড’য জক্টয ম যালয কুাামটি বৃমি কযা।
৪। চাযটি প্রধান এলজমন্প  e-Government Procurement (e-GP) কাম যক্রভলক জদব্যাী
ব্যাকালয ম্প্রাযণ কযা এফিং প্রকে ফাস্তফান জলল উি চাযটি এলজমন্পয কর কাম যক্রভ ই-মজময ভাধ্যলভ
িন্ন কযা;
৫। মমআযম-২ এয ১ভ িংলাধণীয আওতা াইরট ই-মজময জডলবরলভে জটমেিং এফিং কমভমনিং কাম যক্রভ
িন্ন ললছ।
৬। জষ্টকলাল্ডাযলদয াফমরক প্রমকউযলভে মফলল িৃি কযা এফিং প্রমকউযলভে এনটিটি মূলক ভালজয
মনকট দাফি কযা। (ভাননী মযকেনা ভন্ত্রীয জনতৃলে একটি উচ্চ ক্ষভতা িন্ন াফমরক, প্রাইলবট
জষ্টকলাল্ডায কমভটিয মদক-মনলদ যনা এ কাম যক্রভটি মযচামরত ।)
৭। ঠিকাদায যফযাকাযী এফিং যাভযকলদয অন্তভুযি কলয একটি ডাটালফইজ প্রণন।
মফশ্বব্যািংলকয আমথ যক াতা মমটিইউ কতৃযক ফাস্তফানাধীন প্রকেটিয টিমম ০৪ জুন ২০১৩ তামযলখ
মযকেনা কমভন কতৃযক অনুলভামদত । ২ িংলামধত টিমম অনুমাী প্রকলেয প্রাক্কমরত ব্য ৪৭৩৫৯.৮৯ রক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অথ য ফছলয এমডমলত ফযাদ্দকৃত ৮৬৫০.০০ রক্ষ টাকায মফযীলত জুন, ২০১৬ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ৮৬০৪.৫৩ রক্ষ
টাকা, মা ফযালদ্দয প্রা ৯৯.৪৭%।
৬.২
Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI)
(1st Revised) Project:

উলদ্দেঃ
প্রকেটিয প্রধান প্রধান উলদ্দে মনম্নরূঃ
১। তৃণমূর ম যাল ফাস্তফানাধীন প্রকে মযদযলন আইএভইমড’য মনজস্ব মানফান সুমফধা সৃমষ্ট কযা এফিং মনযলক্ষ
ও তমযত মযফীক্ষণ ব্যফস্থা মনমিত কযা;
২। অন্যান্য রমজমষ্টক সুমফধামদ (আইটি মন্ত্রামত , ল্যান, ইোযলনট ইতুামদ) মনমিত কযা
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৩। ভন্ত্রণার/মফবাগ মূ জথলক ইলরকেমনক উাল উাত্ত ও তথ্য িংগ্রলয রলক্ষু ডাটালফইজ ম্যালনজলভে
মলেভ প্রমতষ্ঠা কযা;
৪। জযজাল্ট জফইজড ভমনটমযিং ( RBM) চালুয রলক্ষু আইএভইমড কতৃযক প্রণীত ‘জেলটমজক প্ল্ুান (এম২০০৮)’ ফাস্তফান শুরু কযা;
৫। মযফীক্ষণ ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকযবালফ চালুয রলক্ষু ভমনটমযিং ও মূল্যালনয উয জক্টয
মবমত্তক ম্যানুার ত্রতময কযা;
৬। ভমনটমযিং ও মূল্যান কভযকতযালদয দক্ষতা বৃমিয জন্য জদ-মফলদল এ মফলল প্রমক্ষণ ও উচ্চ মক্ষায ব্যফস্থা কযা;
৭। মযদযন, মযফীক্ষণ ও মূল্যান প্রমতলফদলন আমথ যক, ফাস্তফ অগ্রগমত তলথ্যয াাাম প্রকলে ব্যফত মনভযাণ
াভগ্রীয গুণাগুলণয যীক্ষা-মনযীক্ষায জন্য BUET/ BCSIR এয ালথ চুমি িাদন ও ফাস্তফান কযা।
উন্নন প্রকে ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যালন আইএভইমড’য ভূমভকায গুরুে মফলফচনা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয
২৯/০৭/২০০৯ তামযলখয অনুালনয মবমত্তলত ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তামযলখ আইএভইমডলক
মিারীকযলণয জন্য একটি মনলদ যনা জাময কলয। উি মনলদ যনায জক্ষলৈ মনম্নমরমখত মফল মফলফচনা কযা ঃ
"ফািংরালদলয অথ যননমতক উন্নলনয মূরধাযা প্রকে ফাস্তফান কাম যক্রলভয মফলল অফদান যললছ। প্রকে
ফাস্তফান প্রমক্রা পরপ্রসু ও কাম যকয কযায ালথ এফিং মথামথ প্রকে ফাস্তফান জকৌর মনধ যাযলণয জক্ষলৈ
Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এয কাম যক্রভ
ওতলপ্রাতবালফ জমড়ত। এ মযলপ্রমক্ষলত প্রকে ফাস্তফান মযদযন ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকয ও যুলগালমাগী
কযায মনমভত্ত IMED- এয কাম যক্রভ, ফাস্তফান জকৌর, মফজ্ঞানমবমত্তক, আদৄমনক ও ফাস্তফিত ওা একান্ত প্রলাজন"।
উি অনুান ও মনলদ যনায জপ্রমক্ষলত যীক্ষা-মনযীক্ষা ও ম যালরাচনায ভাধ্যলভ জেিংলদমনিং ভমনটমযিং এন্ড
ইবালুলন কুাামফমরটিজ অফ আইএভইমড (এএভইমআই) ীল যক প্রকেটি আইএভইমড কতৃযক ফাস্তফালনয মনমভত্ত প্রনণ
কযা । প্রকেটি গত ২৪/০১/২০১৩ তামযলখ ৭০৯১.০০রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যল একলনক কতৃযক অনুলভামদত । ২০১৫১৬ অথ য ফছলয িংলামধত এমডমলত এ প্রকলেয অনুকূলর জভাট ১২৫০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা  তন্লধ্য জুন ২০১৬
ম যন্ত ভল জভাট ব্য  ১০৪৫.৩৭ রক্ষ টাকা, মা িংলামধত ফযালদ্দয ৮৩.৬৩%।

৬.৩

Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the
EffectiveCoverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and
women in Bangladesh (1st Revised) Project:
প্রকলেয উলদ্দে
প্রকলেয াভমগ্রক উলদ্দে লরা, যকায কতৃযক গৃীত মফমবন্ন প্রকলেয ভাধ্যলভ মশু ও নাযীলদয াভামজক জভৌমরক
মযলফায কাম যকয কাবালযজ বৃমিকলে মনযীক্ষণ ও প্রমতলফদন প্রণলন আইএভইমড ও িংমিষ্ট লমাগী ভন্ত্রণারলয
ক্ষভতা আলযা বৃমি কযা।
 াভামজক মযললফায কাম যকয কবালযলজয মনযীক্ষণ, মূল্যান এফিং প্রমতলফদন প্রস্ত্ত্তলতয জন্য
আইএভইমডয অধীলন একটি ভমন্বত জাতী ব্যফস্থা স্থান কযা;


তথ্য িংগ্র, প্রমতফন্ধকমূলয মফলিলণ এফিং াভমক প্রমতলফদন ত্রতযী কযলত আইএভইমড, ইআযমড,
এআইমড/মফমফএ ও মফআইমডএ-এয প্রামতষ্ঠামনক এফিং ভানফিদ ক্ষভতায উন্নন কযা;



GOB-UNICEF-এয কভযসূমচ ম যালরাচনা কযা এফিং উচ্চ ম যালয জমৌথ মভলন অিংগ্রণ কযা;



জভৌমরক াভামজক মযললফায কাম যকয কবালযজ তাৎক্ষমণক ম যলফক্ষলণ জাতী ও উ-জাতী ম যাল
িংমিষ্ট ভন্ত্রণারলয ক্ষভতা বৃমি কযা;



ন্যায্যতায ালথ মশু ও নাযীয উকাযালথ য প্রভাণমবমত্তক মযকেনা, ফালজট ও কাম যক্রভ প্রণলনয জন্য
উন্নন-প্রমতফন্ধকতায দামরমরকযণ, মফতযণ ও সুব্যফায কযা;



অনগ্রয জনলগাষ্ঠীয জভৌমরক াভামজক মযললফায কাম যকয কবালযজ প্রামিয লথ ফাস্তফান
প্রমতফন্ধকতামূলয িমতগত অনুযণ ও অাযণ এফিং



অনগ্রয মশু ও নাযীলদয জন্য ন্যায্যতামবমত্তক পরাপর অজযলন িলদয ফমিযত ও অমধক দক্ষ
ব্যফালযয জন্য প্রচায কযা।
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প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য ৬৯৭.৭০ রক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অথ য ফছলয এমডমলত ফযাদ্দকৃত ২৫০.০০ রক্ষ টাকায মফযীলত জুন,
২০১৬ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ২৪৭.৭৩ রক্ষ টাকা, মা ফযালদ্দয প্রা ৯৯%।

৬.৪ Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) Project:
প্রকলেয উলদ্দে
ফািংরালদলয উন্নন মযকেনা প্রণন ও ফাস্তফালন পরাপরমবমত্তক মযফীক্ষণ ও মূল্যান ( Results Based M&E )
প্রমক্রায মদলক অগ্রয ওা এফিং পরা 2পরমবমত্তক মযফীক্ষণ ও মূল্যান মযচারনায জন্য আইএভইমড’য ক্ষভতা বৃমি
কযা।
প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য ৪৭৪.০০ রক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অথ য ফছলয এমডমলত ফযাদ্দকৃত ৪০.০০ রক্ষ টাকায মফযীলত জুন,
২০১৬ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ৮.৭৮ রক্ষ টাকা, মা ফযালদ্দয প্রা ২২%।

৭। উিংাযঃ
৭ভ ঞ্চফামল যকী মযকেনায রক্ষু জভাতালফক যকাময ক্র ব্যফস্থানা, ই-মজম ম্প্রাযণ, ভমনটমযিং ও
মূল্যালনয জক্ষলৈ জযজাল্ট-জফইজড ম্যালনজলভলেয প্রলাগ, প্রকে ফাস্তফালনয তথ্য অনরাইলন িংগ্র এফিং ভমনটমযিং
কভযকতযালদয রমজমষ্টক ালাট য বৃমিয উলদ্যাগ ফাস্তফানাধীন আলছ। যকাময ক্রল ইলরকেমনক জটন্ডামযিং ফাস্তফান এফিং
মনমফড় মযফীক্ষণ ও মূল্যান ব্যফস্থা ফরফৎ কযায পলর উন্নন খালত িলদয অচ এফিং দুনীমত দূয কযায ভজব্যত মবমত্ত
স্থামত ললছ। এফ কাম যক্রলভয পলর দামযদ্র মফলভাচন, কভযিংস্থান, ভানফিদ উন্নন, কৃমল, খাদ্য মনযাত্তা, ল্লী উন্নন,
মক্ষা, স্বাস্থু ও মযফায মযকেনা, মনযাদ ামন যফযা, জমাগালমাগ ব্যফস্থা ও মফদুুৎ জক্টলযয উন্নন, মযলফ ও
জরফায়ু িংযক্ষণ, আইমটি তথা ইোযলনট, জটমরলপান-এয উন্নন, সুান প্রমতষ্ঠা, মফচায ব্যফস্থা ও ভানফামধকায
মযমস্থমতয সূচকমূলয অজযন জফগফান ললছ। এফ উন্নলনয সুপর জনগণ অমধক ালয ালেন।
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মযমষ্ট-১
ভাি প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান (Impact Evaluation) এয তযক্ষরকয :
২০১৫-১৬ অথ যফছলয ফাস্তফান মযফীক্ষণ ও মূল্যান মফবালগয মূল্যান জক্টয কতৃযক ১৮ টি ভাি প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান
তযক্ষরকয মনম্নরূ:
ক্রমভক নিং

প্রকলেয নাভ

১.

Introduction of ICT Course in 10 Post-Graduate Colleges (Pilot) Project.

২.

১৯৭১ ালর ভান মুমিযুিকালর ানাদায ফামনী কতৃযক ব্যফমযত ফধ্যভূমভ মূ িংযক্ষণ ও স্মৃমতস্তম্ভ মনভযাণ ।

৩.

জিার ব্যািংক জেিংলদমনিং প্রলজক্ট ।

৪.

ঢাকা ভানগযীয মছন্নমূর ফমস্থফাী ও মনম্নমফত্তলদয ঢাকা যকাযী জমভলত ফহুতর মফমষ্ট বফলন পূণ যফান প্রকে ।

৫.

Support to ICT Task Force Programme (SICT)

৬.

Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II)

৭.

Muhuri-Kahua Flood Control, Drainage and Irrigation Project (Revised)

৮.

ফািংরালদ এুালগ্রা মফজলন জডলবরলভে প্রলজক্ট।

৯.

জৌযমিয ভাধ্যলভ ফডযায গাডয ফািংরালদ এয ১৬৫টি মফওম মফদুুতান ।

১০.

জরাকার গবলভে ালযাট প্রলজক্ট )এরমজএম(।

১১.

১০টি জটক্সটাইর জবালকনার ইনমেটিউট স্থান ) িংলামধত৩(।

১২.

রুযার এভপ্ল্লভে অযচুমনটি পয াফমরক এলট প্রকে)মযওা(।

১৩.

কৃমৈভ প্রজনন কাম যক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রূণ স্থানান্তয প্রযুমি ফাস্তফান প্রকে )মবতী ম যা(।

১৪.

মবতী গ্রাভীণ অলফাকাঠালভা উন্নন প্রকে।

১৫.

জলকন্ডাযী টাউন্প ইমেলগ্রলটড ফ্লাড প্রলটকন প্রলজক্ট।

১৬.

মফএভআয অফ পমযদপুয সুগায মভর মর ) িংলামধত২( :।

১৭.

Compensation Package for Rehabilitating the Affected
People of Barapukuria Coal Mine (Central Part)

১৮.

আলগ্রমডিং এন্ড এক্সামন্ডিং মডমেমফউন মলেভ ইন গুরান ালকযর ।
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মযমষ্ট-২
ভমনটমযিং জক্টযমূ কতৃক
ব ২০১৫-১৬ অথ য ফছলয মনমফড় মযফীক্ষণকৃত প্রকলেয তামরকা
ক্রঃনিং

প্রকলেয নাভ

1.

কুামটার (াইরট) জড্রমজিং অফ মযবায মলেভ ইন ফািংরালদ’’(১ভ িংলামধত)

2.

ল্লী জীমফকান প্রকে (জী) প্রকে

3.

ফেফন্ধু জখ মুমজফ াপাযী াকয গাজীপুয (৩ িংলামধত) প্রকে

4.

াফ যতু চট্টগ্রাভ অঞ্চলর ভৎস্য চাল উন্নন ও ম্প্রাযণ (২ ম যা) প্রকে

5.

“মক্ষ্ময ও কুষ্ঠ ক্ষনয়ন্ত্রণ (াংতযক্ষধত)” অযতযনযর প্লযন প্রকে

6.

এনাফমরিং এনবাযনলভে পয চাইল্ড যাইটস (ইইমআয) প্রকে

7.

তথ্য েযুক্ষক্তয যয়তযয় ক্ষিযয ভযতনযন্নয়তনয রতিে ক্ষনফ বযক্ষচত প্রফযকযযী কতরজমূতয উন্নয়ন
(াংতযক্ষধত) প্রকে

8.

‘কভযিংস্থান ও আত্মকভযিংস্থান সৃমষ্টয রজক্ষু উলজরা ম যাল প্রমক্ষণ কাম যক্রভ জজাযদাযকযণ প্রকে’
(িংলামধত)

9.

মমিযগি ৩৩৫জভগাওাটকম্বাইন্ড াইলকর াওায প্ল্ুােমনভযাণ প্রকে

10.

উচ্চ পরনীর (উপী) াট ও াট ফীজ উৎাদন এফিং উন্নত াট চন প্রকে (২ িংলামধত)

11.

এেযকটিব পযভবযক্ষউটিকেযর ইনতগ্রক্ষডতয়ন্ট (এক্ষআই)

12.

এুাকল টু ইনপযলভন (এটুআই) েকল্প

13.

City Region Development Project
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ক্ষযক্ষি-৩

আইএভইক্ষড'য প্রক্টযক্ষবক্ষেক ভন্ত্রণযরয়/ক্ষফবযতেয ক্ষফন্যয ও ভক্ষনটক্ষযাং-এয আওতযয় ২০১৫-২০১৬
অথ ব ফেতযয চরভযন েকল্প াংখ্যয
ক্রক্ষভক
নাং
১
২
৩
৪

ভন্ত্রণযরয়/ক্ষফবযে
ক্ষিয ও যভযক্ষজক প্রক্টয
েযথক্ষভক ও েণক্ষিয ভন্ত্রণযরয়
াংস্কৃক্ষত ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণযরয়
েক্ষতযিয ভন্ত্রণযরয়
ক্ষিয ভন্ত্রণযরয়

মূর েকল্প
াংখ্যয
১২
১০
২১
৮৭

৫
৬

জনেযন ভন্ত্রণযরয়
অথ ব ক্ষফবযে

৩
৫

৭
৮
৯

অথ বননক্ষতক ম্পকব ক্ষফবযে
অবেন্তযীণ ম্পদ ক্ষফবযে
ব্যাংক ও আক্ষথ বক েক্ষতষ্ঠযন ক্ষফবযে

৬
৬
৫

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

স্বযস্থে ও ক্ষযফযয কল্যযণ ভন্ত্রণযরয়
স্বযযষ্ট্র ভন্ত্রণযরয়
তথ্য ভন্ত্রণযরয়
েভ ও কভবাংস্থযন ভন্ত্রণযরয়
আইন ও ক্ষফচযয ক্ষফবযে
প্ররক্ষজতরটিব ও াংদ ক্ষফলয়ক ক্ষফবযে
জযতীয় াংদ ক্ষচফযরয়
ক্ষযকল্পনয ক্ষফবযে

৬১
৪৬
৮
৯
৫
১
২
১৭

১৮
১৯

ক্ষযাংখ্যযন ও তথ্য ব্ফস্থযনয ক্ষফবযে
ফযস্তফযয়ন ক্ষযফীিণ ও মূল্যযয়ন ক্ষফবযে

১১
৪

২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

ধভব ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণযরয়
ভযজ কল্যযণ ভন্ত্রণযরয়
ভক্ষরয ও ক্ষশু ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণযরয়
যুফ ও ক্রীড়য ভন্ত্রণযরয়
মুক্ষক্তযুি ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণযরয়
েফযী কল্যযণ ও তফতদক্ষক কভবাংস্থযন
ভন্ত্রণযরয়
ফযাংরযতদ ক্ষনফ বযচন কক্ষভন ক্ষচফযরয়
উ: (েকল্প াংখ্যয) প্রভযট-

৫
১৫
১৯
১৩
৪
৭

২৬

৪
৩৮৬

ভন্ত্রণযরয়/ক্ষফবযে
জমাগালমাগ ও স্থানী যকায জক্টয
ড়ক মযফন ও ভাড়ক ক্ষফবযে
প্রযরথ ভন্ত্রণযরয়
প্রতু ক্ষফবযে
স্থযনীয় যকযয ক্ষফবযে
উ: (েকল্প াংখ্যয) প্রভযটকৃক্ষল, ল্লী উন্নয়ন ও েতফলণয প্রক্টয
ক্রক্ষভক
ভন্ত্রণযরয়/ক্ষফবযে
নাং
৩১
যফ বতে চট্টগ্রযভ ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণযরয়
৩২
কৃক্ষল ভন্ত্রণযরয়
৩৩
প্রফযভক্ষযক ক্ষফভযন ক্ষযফন ও ম বটন
ভন্ত্রণযরয়
৩৪
েযয ভন্ত্রণার
৩৫
দুতম বযে ব্ফস্থযনয ও েযণ ভন্ত্রণযরয়
৩৬
ক্ষযতফ ও ফন ভন্ত্রণযরয়
৩৭
ভৎস্য ও েযক্ষণম্পদ ভন্ত্রণযরয়
৩৮
ভূক্ষভ ভন্ত্রণযরয়
৩৯
ল্লী উন্নয়ন ও ভফযয় ক্ষফবযে
৪০
প্রনৌ-ক্ষযফন ভন্ত্রণযরয়
৪১
যক্ষন ম্পদ ভন্ত্রণযরয়
উ: (েকল্প াংখ্যয) প্রভযটক্ষল্প ও ক্ষক্ত প্রক্টয
ক্রক্ষভক
ভন্ত্রণযরয়/ক্ষফবযে
নাং
৪২
েধযনভন্ত্রীয কযম বযরয়
৪৩
ক্ষফদুেৎ ক্ষফবযে
৪৪
জ্বযরযনী ও েক্ষনজ ম্পদ ক্ষফবযে
৪৫
যযযষ্ট্র ভন্ত্রণযরয়
৪৬
গৃযয়ণ ও েণপূতব ভন্ত্রণযরয়
৪৭
ক্ষল্প ভন্ত্রণযরয়
ক্রক্ষভক
নাং
২৭
২৮
২৯
৩০

৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪

ফস্ত্র ও যট ভন্ত্রণযরয়
ডযক ও প্রটক্ষরতমযেযতমযে মফবাগ
ক্ষফজ্ঞযন ও েযুক্ষক্ত ভন্ত্রণযরয়
তথ্য ও প্রমযেযতমযে েযুক্ষক্ত মফবাগ
ফযক্ষণজে ভন্ত্রণযরয়
দুনীক্ষত দভন কক্ষভন
ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ
উ: (েকল্প াংখ্যয) প্রভযটফ বতভযট: (েকল্প াংখ্যয)

মূর েকল্প
াংখ্যয
১৩৭
৫২
১২
২২৪
৪২৫

৯
১০০
১৪
৫
১১
৩৫
৬৩
১১
২৬
৩৭
৭০
৩৮১

১২
৭৭
৬০
৪
৯৮
৩৮
১৬
১৪
১৭
৮
১০
১
৩
৩৫৮
১৫৫০

