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১। পটভূমি:
স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকলের মিলেষ কলর সাহায্যপুষ্ট প্রকলের িমনটমরিং ও মূল্যায়ন জজারদার করার প্রলয়াজনীয়তা
দৃঢ়ভালি অনুভূত হ
১৯৭৫ সালের জানুয়ামর িালস ‘প্রকে িাস্তিায়ন ব্যুলরা (PIB)’ সৃমষ্ট কলর রাষ্ট্রপমতর
কার্ যােলয় ন্যস্ত করা হয়। মূেতঃ িােলয়েীয় িলেলে তদকােীন ‘প্রকে িাস্তিায়ন ব্যুলরা (PIB)’ প্রমতষ্ঠা করা হয়। কিযপমরমধ
বৃমির কারলে ১৯৭৭ সালে মপআইমিলক প্রলজক্ট িমনটমরিং মেমভেন (PMD) নালি একটি স্বতন্ত্র মিভালে উন্নীত করা হয়।
অতঃপর ১৯৮৪ সালে ‘িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন মিভাে’, ইিংলরজীলত Implementation Monitoring and
Evaluation Division (IMED) নালি পমরকেনা িন্ত্রোেলয়র অধীলন ন্যস্ত করা হয় এিিং র্া িতযিালন "আইএিইমে"
মহলসলি পমরমিত।
Country Procurement
Assessment Report (CPAR)

িযস

Central Procurement Technical

Unit (CPTU)
CPTU
Implementation Procedures

অুাক্ট

,

২। আইএিইমে’র সািংেঠমনক কাঠালিা:
পমরকেনা িন্ত্রোেলয়র অধীনস্থ িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন মিভালে একজন সমিলির জনতৃলে ১
,
,
,
গ্ম,
,
(
) এিিং ইউমনলট একজন
িহাপমরিােলকর জনতৃলে পমরিামেত হলে। আইএিইমে-জত
েী ২ ন, ২য় জেেীর ৪৪ জন, ৩য় জেেীর ৮৪ জন,
৪র্ য জেেীর ৫০ জন সহ জিাট ২৭০ জন কিযকতযা-কিযিারীর পদ রলয়লে। সািংেঠমনক কাঠালিা অনুর্ায়ী অনুমিভাে, জসক্টর ও
ইউমনট মভমত্তক পদমিন্যাস মনম্নরূপঃ
প্রোসন অনুমিভােঃ ১ জন যুগ্ম-সমিলির জনতৃলে ১ জন উপ-সমিি, ৩ জন মসমনয়র সহকারী সমিি/সহকারী সমিি,
১ জন োইলেরীয়ান ও ১ জন মহসাি রক্ষে কিযকতযার সিন্বলয় এ অনুমিভাে েঠিত।
সিন্বয় ও এিআইএস জসক্টরঃ সমিলির সরাসমর তোিধালন ১ জন পমরিােলকর
ও
,

এ জসক্টলর ১ জন প্রধান,

,

-

,

৫

১ জন িহা-পমরিােলকর

,

-

,

৫
মেে ও েমি

১ জন িহা-পমরিােলকর

,

-

,

৫
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জর্াোলর্াে ও স্থানীয় সরকার জসক্ট

১ জন িহা-পমরিােলকর
, ১ জন মহসািরক্ষে কিযকতযা

,
ই
অপালরটর

১ জন িহা-পমরিােলকর
,

১ জন িহা-পমরিােলকর
,
,
ইউমনট

,

পলদর নাি

১
২
(১) সমিি
(২) প্রধান
(৩) যুগ্ম-সমিি
(৪)
-পমরিােক
৫) উপ-সমিি
) পমরিােক
(৭) মসলষ্টি এনামেষ্ট
( ) মসমনয়র
/সহকারী সমিি
) উপ-পমরিােক
) জপ্রাগ্রািার
) জেমনিং জকা-অমে যলনটর
) সহকারী প্রাগ্রামার
) সহকারী পমরিা ক
( )
জিইনলটলনন্স ইমিমনয়ার
( ৫) মসমনয়র কমিউটার অপালরটর
( ) মহসাি রক্ষে কিযকতযা
জিাট ১ি জেেী কিযকতযা
(১) প্রোসমনক কিযকতযা
(২) ব্যমিেত কিযকতযা
(৩) োইলেরীয়ান
(৪) মূল্যায়ন কিযকতযা
(৫) োটা এমি/কলিাে সুপারভাইজার
জিাট ২য় জেেী কিযকতযা
(১) মহসাি রক্ষক
(২) মসমনয়র কমিউটার অপালরটর
(৩) সহকারী মহসাি রক্ষক
(৪) কমিউটার অপালরটর
(৫) ড্রাফটসম্যান
(৬) সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক কাি কঃ অপাঃ
(৭) কুামেয়ার
( ) অমফস সহকারী কাি কঃমুদ্রাঃ

-

-

৫

অনুলিামদত
পদ সিংখ্যা
৩
১
১
১
৫
১
১৭
১
৩
২৩
৩
১
১
৩০
১
১
২
৯২
৭
২৫
১
৮
৩
৪৪
১
২
১
৮
২
৩
২
২৭

, ৭

,
, ১ জন মসমনয়র কমিউটার

,
/ /

ক্রমিক নিং

,

,

কিযরত

শূন্য পদ

৬
১
১
১
৫
১
১৭
১
৩
১
৩
১
২
১
১
০
৭

৭
০
০
০
০
০
০
০
০
১
০
০

১

৭
০
২
১
৭
২
৩
২
১৭

০
০
২
১
১৭
০
১
৭
১
০
০
১
০
০
০
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ক্রমিক নিং
১

পলদর নাি

২
) ফুা /জটলে অপালরটর
) োটা এমি/কলিাে অপালরটর
) ড্রাইভার
) ডুমিলকটিিং জিমেন অপালরটর
) ফলটাকমপ জিমেন অপালরটর
) কুাে সরকার
জিাট ৩য় জেেী
(১)
,
(এি এে এস এস)
জিাট ৪র্ য জেেী
সি যলিাট অনুলিামদত পদ

অনুলিামদত
পদ সিংখ্যা
৩
১
২৬
৫
৩
২
১
৮৪
৫০
৫০
২৭০

কিযরত

শূন্য পদ

৬
১
২৫
৪
৩
২
১
৭

৭
০
১
১
০
০
০
১

৪৭
৪৭
৭

৩
৩

অনুলিামদত পদ সিংখ্যার ৬৩টি মিমভন্ন পদ শূন্য র্াকায় জনিে সিন্বলয়র িাধ্যলি মিমভন্ন জসক্টলরর কাজ পমরিােনা করা হলে।

৩। আইএিইমে'র কাজ :
রুেস অি মিজলনস, ১৯৯৬ এর অুালোলকেন অি মিজলনস (অনুলেদ ৩২ (c)) অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও
মূল্যায়ন মিভালের কার্ যািেী মনম্নরূপ :
1. এমেমপভুি উন্নয়ন প্রকেসমূলহর িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন;
2. প্রকেওয়ারী িাস্তিায়ন অগ্রেমতর তথ্যসিংগ্রহ এিিং সিংকেন(Compilation)-এর িাধ্যলি, িাননীয় প্রধানিন্ত্রী,
এনইমস, একলনক িন্ত্রোেয়সমূহ এিিং সিংমিষ্ট অন্যান্যলদর জন্য ত্রৈিামসক, িামষ যক এিিং সািময়ক প্রমতলিদন প্রেয়ন;
3. প্রকে িাস্তিায়ন মিষলয় িন্ত্রোেয়/িাস্তিায়ন সিংস্থাসমূহলক প্রলয়াজলন মিলেষজ্ঞ এিিং পরািেয জসিা প্রদান;
4. স্পট জভমরমফলকেলনর িাধ্যলি প্রকলের িাস্তিায়ন অিস্থা জানার জন্য িাঠ পর্ যালয় পমরদেযন;
5. প্রলয়াজলন িন্ত্রোেয়/মিভাে/সিংস্থাসমূলহর িলধ্য সিন্বয় কলর প্রকলের িাস্তিায়ন সিস্যা দূরীকরলের জন্য ব্যিস্থা গ্রহে;
6. প্রলয়াজলনর আলোলক, প্রকলের পমরদেযন প্রমতলিদন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এিিং সিংমিষ্ট িন্ত্রোেলয় জপে;
7. মসমপটিইউ সিংক্রান্ত র্ািতীয় মিষয়ামদ;
8. মপমপএ, ০৬ এিিং মপমপআর, ০৮ সিংক্রান্ত র্ািতীয় মিষয়ামদ ; এিিং
9. সিলয় সিলয় প্রধানিন্ত্রী/পমরকেনা িন্ত্রী/জাতীয় সিংসদ কতৃযক প্রদত্ত অন্যান্য মিষয়ামদ।
আইএিইমে প্রকলের প্রাক-অনুলিাদন পর্ যায়, িাস্তিায়ন পর্ যায় এিিং িাস্তিায়লনাত্তর পর্ যালয় প্রতুক্ষ ও পলরাক্ষভালি
ভুমিকা রাখলে। প্রকলের প্রাক অনুলিাদন পর্ যালয় পমরকেনা কমিেলনর প্রকে মূল্যায়ন কমিটি’র সভায় অিংেগ্রহে কলর
মিমনলয়ালের র্র্ার্ যতা, একই এোকার অনুরূপ প্রকলের সালর্ Overlapping, ব্যয় যুমিযুিকরে, প্রমকউরলিন্ট িুান,
েমজকুাে িওয়াকয এিিং পর্ যায়ক্রমিক প্রকলের জক্ষলৈ পূি যিতী পর্ যালয়র মূল্যায়ন অমভজ্ঞতা ইতুামদ উপস্থাপন কলর র্ালক।
অপরমদলক প্রকে িাস্তিায়নকালে িাঠ পর্ যালয় সলরজমিলন প্রকে পমরদেযন, িন্ত্রোেয়/মিভালের িাননীয় িমন্ত্র/সমিিএর সভাপমতলে অনুমষ্ঠত প্রকে পর্ যালোিনা সভায় অিংেগ্রহলের িাধ্যলি পমরিীক্ষলের কাজ সিন্ন করা হলয় র্ালক। এর ফলে
প্রকলের ভূমি অমধগ্রহে, জটন্ডার িাস্তিায়ন, জনিে মনলয়াে, প্রমেক্ষে কার্ যক্রি তর্া প্রকলের জভৌত ও আমর্ যক অগ্রেমত জিেিান
হয়। প্রকলের িাস্তিায়লনাত্তর পর্ যালয় সিামি মূল্যায়ন ও মনি যামিত মকছু সিংখ্যক প্রকলের প্রভাি মূল্যায়ন কলর িাস্তিায়নকােীন
উদ্ভূত সিস্যা এিিং প্রকলের আউটপুটলক জটকসই করার ব্যাপালর প্রলয়াজনীয় সুপামরে কলর র্ালক।
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৪। আইএিইমে'র উইিং/জসক্টর/ইউমনট -এর সিংমক্ষি পমরিয়ঃ
য
েি মিভাজলনর জন্য এ মিভালের অোলনাগ্রালি
১টি উইিং, ৬টি জসক্টর ও ১টি ইউমনট রলয়লে।
প্রোসন উইিং:
এ মিভালের জন্য অনুলিামদত জিাট ২৭০টি পলদর কিযকতযা-কিযিারীর ব্যিস্থাপনা অর্ যাৎ কিযকতযা-কিযিারীলদর
মনলয়াে, পলদান্নমত, প্রমেক্ষে এিিং অন্যান্য প্রোসমনক কার্ যক্রি এ উইিং এর একজন যুগ্ম-সমিলির জনতৃলে পমরিামেত হয়।
সিন্বয় ও এিআইএস জসক্টর:
সমিলির সরাসমর তত্ত্বািধালন একজন পমরিােলকর জনতৃলে সিন্বয় ও এিআইএস জসক্টর এর কার্ যক্রি পমরিামেত
হলে। িামষ যক উন্নয়ন কিযসূমি (এমেমপ) এর অন্তভুযি প্রকেসমূলহর িাস্তিায়নকালে ও িাস্তিায়ন জেলষ আইএিইমে মিমভন্ন
েলকর (আইএিইমে/২০০৩ ফরি ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) িাধ্যলি মনয়মিত তথ্য সিংগ্রহ কলর। প্রমতিের এমেমপলত অন্তভুযি
প্রায় ১২০০-১৫০০ টি প্রকলের িাস্তিায়ন অগ্রেমতর তথ্য মিভালের োটালিইলজ সিংরক্ষে কলর। অতঃপর িামসক ও ত্রৈিামসক
মভমত্তলত অগ্রেমত প্রমতলিদন একলনক ও এনইমস সভায় অিেমত ও অনুলিাদলনর জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসি প্রমতলিদলন
এমেমপর অগ্রেমতর (িন্ত্রোেয়/মিভাে মভমত্তক, জসক্টর মভমত্তক, প্রকে মভমত্তক) তথ্য সমন্নলিমেত র্ালক। তাোাা এ জসক্টর
জর্লক জাতীয় সিংসলদর অমধলিেন িোকােীন মিমভন্ন প্রলনাত্তর এিিং স্থায়ী কমিটির (জর্িন- পমরকেনা িন্ত্রোেয় সিমকযত
স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সিংসলদর প্রমতশ্রুমত কমিটি) িামহদা িামফক মনয়মিত কার্ যপৈ প্রেয়ন কলর উপস্থাপন করা হয়। ২০১৪২০১৫ অর্ য িেলর এ দু’টি কমিটি প্রায় ২৩টি সভা আইএিইমে’র কার্ যপলৈর মভমত্তলত অনুমষ্ঠত হয়।
িমনটমরিং জসক্টরসমূহ:
িামষ যক উন্নয়ন কিযসূমিভুি িেিান (Ongoing) প্রকেসমূলহর িমনটমরিং এিিং সিাি প্রকেসমূলহর মূল্যায়লনর
জন্য জিাট ৪টি মূে (Substantive) িমনটমরিং জসক্টর রলয়লে। জসক্টরগুলো মনম্নসমূহ হলোঃ
১। মেক্ষা ও সািামজক জসক্টর
২। কৃমষ, পল্লী উন্নয়ন ও েলিষো জসক্টর
৩। মেে ও েমি জসক্টর
৪। জর্াোলর্াে ও স্থানীয় সরকার জসক্টর
প্রধান (Chief)/িহাপমরিােক পর্ যালয়র কিযকতযার জনতৃযলে উমল্লমখত িমনটমরিং জসক্টরসমূলহর কার্ যক্রি পমরিামেত
হলে। প্রমতটি জসক্টলর প্রধান/িহাপমরিােক অধীলন একামধক সাি-জসক্টর রলয়লে। উি সাি-জসক্টরসমূলহ পমরিােক, উপপমরিােক ও সহকারী পমরিােকেে িমনটমরিং ও অন্যান্য গুরুেপূে য কার্ যক্রি পমরিােনা কলর র্ালকন। উন্নয়ন প্রকলের
িমনটমরিং ও সিাি প্রকে মূল্যায়ন কার্ যক্রি সিাদলনর জন্য মিমভন্ন িন্ত্রোেয়/মিভােলক আইএিইমে’র মূে জসক্টরগুলোর
সালর্ মিন্যস্ত করা হলয়লে। মিমভন্ন িন্ত্রোেয়/মিভালের জসক্টরমভমত্তক মিন্যাস ও তালদর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলর
িাস্তিায়নাধীন প্রকেসিংখ্যা পমরমেষ্ট-৪ এ প্রদান করা হলো।

মূল্যায়ন জসক্টর:
একজন িহাপমরিােলকর জনতৃযলে এ জসক্টলরর কার্ যক্রি পমরিামেত হলে। ১৯৯২ সালের Population
Development Evaluation Unit (PDEU) আইএিইমে'র সালর্ সিংযুি হলয় মূল্যায়ন ইউমনট প্রমতমষ্ঠত হয়।
দুই িা তলতামধক িের আলে সিাি অর্ যননমতক ও সািামজকভালি গুরুেপূে য মনি যামিত মকছু সিংখ্যক প্রকলের প্রভাি এ
জসক্টলরর িাধ্যলি মূল্যায়ন করা হলয় র্ালক। এ মিভালের সমিলির জনতৃলে একটি কমিটি কতৃযক মূল্যায়নলর্াগ্য প্রকে
মনি যািলনর পর মূল্যায়ন জসক্টলর কিযরত কিযকতযােে কতৃযক এিিং পরািেযক মনলয়াে প্রদান কলর তাঁলদর িাধ্যলি উি
প্রকেসমূলহর প্রভাি মূল্যায়লনর কাজ সিামদত হয়।
জসন্ট্রাে প্রমকউরলিন্ট জটকমনকুাে ইউমনট (মসমপটিইউ):
একজন িহাপমরিােলকর জনতৃযলে এ জসক্টলরর কার্ যক্রি পমরিামেত হয়। মপমপআরমপ প্রকলের আওতায়
আইএিইমে’র অধীলন মসমপটিইউ ১৩ই জি ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউমনট জর্লক পািমেক প্রমকউরলিন্ট সিংক্রান্ত
মিমভন্ন আইন, মিমধ, আদেয দরপৈ/প্রস্তাি দমেে (STD), দরপৈ/দর প্রস্তাি মূল্যায়লনর মিমভন্ন ক্রাইলটমরয়া মনরূপে, িলেে
কন্ট্রাক্ট েকুলিন্টসহ মিমভন্ন োইেোইন প্রনয়ে করা হয়। এ োাাও মিমভন্ন িন্ত্রোেয়/মিভাে ও উহার অধীনস্থ দির ও সিংস্থা
সমূহলক জারীকৃত মিমধ-মিধান অনুসরলে ক্রয়কার্ য পমরিােনার জন্য প্রলয়াজনীয় কামরেমর ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা
হলে।
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৫। ২০১৪-২০১৫ অর্ যিেলর আইএিইমে কতৃক
য সিামদত উলল্লখলর্াগ্য কার্ যািেী :
(ক) প্রকে অনুলিাদন পর্ যালয় আইএিইমে’র ভূমিকা:
পমরকেনা কমিেলনর উলযালে আলয়ামজত প্রকে অনুলিাদন সিংক্রান্ত প্রায় মতন েতামধক PEC সভায় আইএিইমে
প্রমতমনমধে কলরলে। এসি সভায় প্রকলের িাস্তিায়ন ব্যিস্থাপনা, ব্যয় যুমিযুিকরে, েমজকুাে জেিওয়াকয এিিং
Procurment Plan এর উপর আইএিইমে িতািত মদলয় র্ালক। তাোাা পূি যিতী পর্ যালয়র মূল্যায়ন অমভজ্ঞতার
আলোলক উন্নততর পমরকেনার জন্য িতািত মদলয় র্ালক। এোাাও প্রকে িাস্তিায়নকালে িমনটমরিং প্রমক্রয়ার অিংে মহলসলি
িন্ত্রোেয়/মিভাে এর িাননীয় সমিি িলহাদলয়র সভাপমতলে অনুমষ্ঠত প্রায় ৩০০টি প্রকে পর্ যালোিনায় অিংেগ্রহে কলরলে।
এসি সভায় প্রকে িাস্তিায়লনর অগ্রেমত মিলেষ কলর ভূমি অমধগ্রহে, Public Procurment, পরািেযক/জনিে
মনলয়াে, অিকাঠালিা মনিযাে, প্রকলের আমর্ যক ও িাস্তিায়ন অগ্রেমত পর্ যালোিনা কলর র্ালক।
(খ) প্রকে পমরদেযন:
িাঠ পর্ যালয়র প্রকে পমরদেযন আইএিইমে'র একটি মনয়মিত কাজ। প্রকে পমরদেযলনর জক্ষলৈ িেলরর শুরুলতই একটি
কিযপমরকেনা সমিলির মনকট জর্লক অনুলিাদন জনয়া হয়। প্রকে পমরদেযলনর জক্ষলৈ অগ্রামধকারপ্রাি প্রকে, সাহায্যপুষ্ট প্রকে,
ির্ েমতসিন্ন প্রকে এিিং সিামির জন্য মনধ যামরত প্রকেলক অগ্রামধকার জদয়া হলয় র্ালক। এর ফলে প্রকলের স্পট, কালজর
িান এিিং অগ্রেমত সিলকয একটি িাস্তি ধারো পাওয়া র্ায়।
২০১৪-১৫ অর্ যিেলরর জুোই-জুন/২০১৫ অৈ মিভালের কিযকতযােলের পমরদেযলনর েক্ষুিাৈা মেে জিাট ১২২১টি
র্ার মিপরীলত পমরদেযন করা হলয়লে ১৩০২টি (১০৭%)। সিংমিষ্ট িন্ত্রোেয়/মিভাে/সিংস্থায় প্রমতলিদন জপ্ররে করা হলয়লে
১০৭২ (৯০%)টি।
(ে) প্রকে মূল্যায়ন:
আইএিইমে সিাি সকে প্রকলের সিামি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রমতলিদন প্রেয়ন কলর
র্ালক। েলা প্রমত িের প্রায় ২০০-২৫০টি প্রকে সিাি হয়। ২০১৩-১৪ অর্ যিেলর জর্সকে প্রকে সিাি হলয়লে তা সহ ২০১৪১৫ অর্ যিেলর ২২৬টি প্রকে সিাি হলয়লে এিিং প্রকে সিামি মূল্যায়ন প্রমতলিদন (PCR) সিংগ্রলহর কাজও এমেলয় িেলে।
২০১২-২০১৩ অর্ যিেলর সিাি ২০১টি (পমরমেষ্ট-১) প্রকলের ‘সিামি মূল্যায়ন প্রমতলিদন’ িই আকালর প্রকালের মনমিত্ত মিমজ
জপ্রলস জপ্ররে করা হলয়লে।
(ঘ) সিাি প্রকলের প্রভাি মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :
/
(Outcome)

(Output)

র্ যন্ত ক্ষুভুি

মকযত
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মিৈঃ সমিি (আইএিইমে)’র সভাপমতলে ২০১৪-১৫ অর্ যিেলর প্রভাি মূল্যায়ন সিীক্ষা প্রমতলিদন উপস্থামপত কিযোোয় অিংেগ্রহেকারীবৃন্দ।

মদ যষ্ট

:

(FBS)

,
EOI

,

মর্ যক

,

,

কতৃপলক্ষর
ট যস
Survey Data,

Award
তৃযক

:

Baseline
,

(PCR)
Control Group Post Test OnlyRandom Sampling

:
/
Technical Committee
,
/
/

:
/

/

/
/

িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন মিভাে এর মূল্যায়ন জসক্টর জর্লক মিমভন্ন িন্ত্রোেয় কতৃযক সিাি উন্নয়ন প্রকে সমূলহর
িলধ্য গুরুেপূে য মনি যামিত প্রকে সমূলহর প্রভাি মূল্যায়ন কাজ পমরিামেত হলয় র্ালক। প্রভাি মূল্যায়ন একটি েলিষোমূেক কাজ
মিধায় এ কাজ র্লর্ষ্ট সিয় ও ব্যয় সালপক্ষ। ২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলর প্রভাি মূল্যায়ন কাজ পমরিােনার জন্য মিমভন্ন
িন্ত্রোেয়/মিভালের ১৫টি উন্নয়ন প্রকে িাোই করা হয়, র্ার িলধ্য পরািেযক প্রমতষ্ঠান (ফািয) কতৃযক পমরিামেত ১০টি, ব্যমি
পরািেযক কতৃযক পমরিামেত ৪টি এিিং মূল্যায়ন জসক্টলরর কিযকতযােলের িাধ্যলি পমরিামেত ১টি প্রকে। ২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলর
মনধ যামরত জর্ ১৫টি প্রকলের মূল্যায়ন করা হলয়লে তালদর নাি এিিং প্রভাি মূল্যায়লন প্রাি সুপামরেসমূহ পমরমেষ্ট-২ -এ জদয়া হয়।
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মিৈঃ ২০১৪-১৫ অর্ যিেলর আইএিইমে কতৃযক প্রকামেত উলল্লখলর্াগ্য প্রকােনা
(ঙ) মনমিা (In-depth) পমরিীক্ষে:
সিংমিষ্ট অর্ য-িেলর িালজট িরাদ্দ প্রামি সালপলক্ষ রাজস্ব খালত আউটলসামস যিং এর িাধ্যলি িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও
মূল্যায়ন মিভাে (আইএিইমে) এর িমনটমরিং জসক্টর সমূলহর আওতায় মিমভন্ন িন্ত্রোেয়/মিভালের িেমত প্রকলের মনমিা
পমরিীক্ষে কাজ পমরিােনা করা হয়। এ উলদ্দলে প্রকে মনি যািলনর জক্ষলৈ মনম্নরূপ মিষয়ামদ মিলিিনায় রাখা হয়:
(ক) প্রকেটি কামরেমর/আর্ যসািামজক মিলিিনায় গুরুেপূে য।
(খ) প্রকেটি এমেমপভুি িেমত মিমনলয়াে প্রকে (মিলেষ জক্ষলৈ গুরুে মিলিিনায় িেমত কামরেমর প্রকে হলত পালর)
এিিং এর িাস্তিায়নকাে অন্যুন ২(দুই) িের অিমেষ্ট।
ে) প্রকেটির ক্রিপুমিত আমর্ যক ও িাস্তি অগ্রেমত প্রায় ৪০%।
আউটলসামস যিং এর িাধ্যলি িেমত প্রকলের মনমিা পমরিীক্ষে কার্ যক্রলি সাধারেভালি ব্যমি পরািেযক িা পরািেযক
ফািয মনলয়াে করা হয়। পরািেযক মনলয়ালের জক্ষলৈ মিযিান সরকামর ক্রয় আইন এিিং মিমধিাো (মপমপএ-২০০৬, মপমপআর২০০৮) অনুসরে করা হয়। মনয়মিত পমরিীক্ষে কালজ মনলয়ােকৃত ব্যমি পরািেযক/ফািযলক
ক) মনমিা পমরিীক্ষে কাজ পমরিােনার জন্য মনি যামিত প্রকলের িাস্তিায়ন অগ্রেমত এিিং সিামদত কালজর
পমরিান ও গুনেত িান সিলকয সুস্পষ্ট পর্ যলিক্ষে ও তার আলোলক প্রলয়াজনীয় িতািত/সুপামরে প্রদান;
খ) প্রকলের আিংমেক কাজ িাস্তিায়লনর পর সুফে সৃমষ্ট হলয়লে মকনা মকিংিা প্রকেটি পমরকেনা জিাতালিক
িাস্তিাময়ত হলে েক্ষিাৈা অনুর্ায়ী সুফে অজযন করা সম্ভি মকনা জস মিষলয় িাঠ পর্ যায় হলত প্রাইিারী োটা
সিংগ্রহ ও তা মিলিষলের িাধ্যলি সুমনমদ যষ্ট পর্ যলকক্ষে ও িতািত প্রদান;
ে) প্রকলের ক্রয় কার্ য সিাদলন মিযিান সরকামর ক্রয় আইন এিিং মিমধিাো র্র্ার্র্ অনুসরন করা হলে মকনা
তা অনুসন্ধানসহ প্রকে ব্যিস্থাপনা সিলকয সুমনমদ যষ্ট পর্ যলিক্ষে করলত হয়।
২০১৪-১৫ অর্ য িেলর আউট-জসামস যিং-এর িাধ্যলি ১১টি প্রকলের মনমিা পমরিীক্ষে কার্ য সিন্ন করা হলয়লে। ২০১৪-১৫ অর্ য
িেলর মনমিা পমরিীক্ষেকৃত ১১টি প্রকলের তামেকা, প্রকে ব্যয়, সিীক্ষা িািদ ব্যয় এিিং সুপামরে পমরমেষ্ট-৩ -এ জদখা জর্লত পালর।
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(ি) ২০১৩-২০১৪ এিিং ২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলরর এমেমপ পর্ যালোিনাঃ
আইএিইমে কতৃযক প্রমত িের িামষ যক উন্নয়ন কিযসূিীর িাস্তিায়ন অগ্রেমতর পর্ যালোিনা কলর সুপামরে সহ মিস্তামরত
প্রমতলিদন জাতীয় অর্ যননমতক পমরষলদর (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হলয় র্ালক। েত ২০১৩-২০১৪ অর্ য িেলরর এমেমপ
পর্ যালোিনা কলর জাতীয় অর্ যননমতক পমরষলদর (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হলয়লে।
২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলরর এমেমপভুি প্রকলের পর্ যালোিনা প্রমতলিদন প্রনয়ে প্রমক্রয়াধীন আলে। মনলম্ন ২০১৪-২০১৫ অর্ য
িেলরর এমেমপভুি প্রকে ও সামি যক এমেমপ অগ্রেমত সিংক্রান্ত তথ্য জদয়া হলো:
(জকাটি টাকা)

অর্ যিের

প্রকে
সিংখ্যা

জিাট

১

২

৩

২০১৪-১৫

১৪৫৩

৭৭৮৩৬

টাকা

িরাদ্দ
প্র: সাহায্য

মনজস্ব অর্ যায়ন

জিাট (%)

৪

৫

৬

৭

৫০১০০

২৪৯০০

২৮৩৬

৭১১৩৯
(৯১%)

টাকা

ব্যয়
প্র: িরাদ্দ

মনজস্ব অর্ যায়ন

৮

৯

১০

৪৫৯৬২
(৯২%)

২২৫৭০
(৯১%)

২৬০৭
(৯২%)

* Provisional
(ে) প্রোসমনক কার্ যক্রি:
প্রোসন অনুমিভাে
৪- ৫
০১ (এক)
১ি জেেমর কিযকতযালক মসলেকেন
জগ্রে, ৩য় জেেীর ০১ (এক) জন কিযিারীলক পলদান্নমত এিিং ৪র্ য জেেীর ০৬ (েয়) জন
জক মনলয়াে প্রদান করা হলয়লে।
০১ (এক)
িাইলক্রািাস
করা হলয়লে। ১ি জেেীর ৯৬ (মেয়ানম্বই) জন
কিযকতযা মিলদে এিিং ১৪৫ (একেত পয়তামল্লে) জন কিযকতযা জদলের
জর প্রমেক্ষে প্রদান কলরলেন।
( ) সভা :
২০১৪-২০১৫ অর্ যিেলর অৈ মিভালে ১২টি িামসক সিন্বয় সভা ও ১২টি এমেমপ পর্ যালোিনা সভা অনুমষ্ঠত হলয়লে।
(ঝ) ই-মজমপ সিংক্রান্ত :
সরকামর ক্রয়কালর্ য অমধকতর স্বেতা, জিািমদমহতা ও অিাধ প্রমতলর্ামেতা মনমিত করলত িাননীয় প্রধানিন্ত্রী
কতৃযক েত ২ জুন, ২০১১ তামরলখ জাতীয় ই-মজমপ জপাট যাে (www.eprocure.gob.bd) উলবাধলনর িাধ্যলি অনোইন পিমতলত জটন্ডার প্রমক্রয়াকরলনর জন্য ই-মজমপ [Electronic Government Procurement (eGP)] পিমত প্রিতযন করা হলয়লে। ই-জটন্ডামরিং (e-Tendering) এিিং ই-চুমি ব্যিস্থাপনা (e-Contract
management) একীভূত কলর ই-মজমপ (Integrated e-GP) ব্যিস্থা প্রিতযন মেমজটাে িিংোলদে োার জক্ষলৈ
একটি িা ধরলের পদলক্ষপ।
প্রার্মিক পর্ যালয় িারটি সরকামর সিংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রলকৌেে অমধদির, সাক ও জনপর্ অমধদির, িািংোলদে
পামন উন্নয়ন জিাে য এিিং পল্লী মিদুুতায়ন জিালে যর দিলর সরকামর ক্রলয় পাইেট মভমত্তলত ই-মজমপ ব্যিস্থা প্রিতযন করা হয়।
২০১৪-১৫ অর্ য িেলর ৯টি িন্ত্রোেলয়র ৬৯টি সিংস্থার ৯৯৪টি ক্রয়কারী ই-মজমপ ব্যিস্থার আওতায় এলসলে। একই সলে
৬২১৭টি দরদাতা প্রমতষ্ঠান/দরদাতা ই-মজমপ-জত মনিমন্ধত হলয়লে এিিং ই-মজমপ মসলেলি ১৬৯৫২টি দরপৈ আহিান করা
হলয়লে। ই-মজমপ মসলেিটি োি-িািংো ব্যািংক ও ব্র্যাক ব্যািংক জপলিন্ট জেটওলয়র সালর্ সিংযুি করা হলয়লে। ফলে
ঠিকাদারেে অন-োইলন জক্রমেট কালে যর িাধ্যলি টাকা জিা মদলত পারলে।
ই-মজমপ িালুর ফলে িতযিালন ঘলর িলস জটন্ডার েকুলিন্ট জিা জদয়া র্ালে। ই-জটন্ডামরিং-এ স্বয়িংমক্রয় পিমতলত
দরপৈ/প্রস্তাি মূল্যায়ন চুমি ব্যিস্থাপনা, ই-জপলিন্টসহ আলরা অলনক কাজ স্বে সিলয়, সহলজ ও সমিমেতভালি করা সম্ভি
হলে। তাোাা অলনক জিেী প্রমতষ্ঠান/ব্যমি দরপৈ জিাদান প্রমক্রয়ায় অিংেগ্রহে করলত পারলে। অন-োইলন জটন্ডার দামখে
এই সুমিধা প্রিতযলনর ফলে দরপৈদাতােে ভয়-ভীমত ও ঝালিো মুি পমরলিলে দরপৈ জিা জদয়ার সুলর্াে পালেন। এোাাও
অন-োইলন PROMIS (Procurement Management Information System) এর িাধ্যলি
সিংস্থাসমূহ কতৃযক প্রমক্রয়াকরেকৃত দরপৈসমূলহ পািমেক প্রমকউরলিন্ট মিমধ-মিধান র্র্ার্র্ প্রমতপােন হলে মক না তাও
পমরিীক্ষলের ব্যিস্থা করা হলয়লে।
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মসমপটিইউ’র ২০১৪-২০১৫ অর্ যিেলরর সিামদত কার্ যািেীর িামষ যক প্রমতলিদনঃ (১ জুোই ২০১৪-জুন ২০১৫ পর্ যন্ত)
(১)

জদলে e-Tendering এর আওতায় ৯টি িন্ত্রোেয়/মিভালের ৬৯টি সিংস্থার ৯৯৪টি ক্রয়কারী e-GP ব্যিস্থার
আওতায় এলসলে। একই সলে ৬২১৭টি দরদাতা প্রমতষ্ঠান/দরদাতা e-GP-জত মনিমন্ধত হলয়লে এিিং e-GP
মসলেলি ১৬৯৫২টি দরপৈ আহিান করা হলয়লে।
জদলে
(২) দ দরপৈ জািানত, কার্ য সিাদন জািানতসহ জরমজলেেন মফ, নিায়ন মফ, জটন্ডার েকুলিন্ট মফ গ্রহলের জন্য ৯টি
ব্যািংলকর সালর্ MOU স্বাক্ষর করা হলয়লে।
(৩)
PubliESCB
(Engineering Staff College Bangladesh)-এ ৮৬৮ জন এিিং BIM (Bangladesh
Institute of Management)-এ ৩৯৪ জনসহ জিাট ১২৬২ জন কিযকতযালক ৩ সিাহব্যাপী পািমেক
প্রমকউরলিন্ট ব্যিস্থাপনা সিংক্রান্ত প্রমেক্ষে প্রদান করা হলয়লে। এোাা ৭৮৫ জন কিযকতযালক Short Training
(১মদন/৩মদন/৫মদন) প্রদান করা হলয়লে।
(৪)
ই-মজমপ সিংক্রান্ত মিষলয় ব্যািংকসহ মিমভন্ন সিংস্থার ৮৩০ জন কিযকতযালক প্রমেক্ষে প্রদান করা হলয়লে।
মরমভউ
(৫) স্বেলিয়াদী প্রমেক্ষে সিংক্রান্ত ১২ ধরলের প্রমেক্ষে িমেউে চূাান্তকরে করা হলয়লে।
(৬)
ইসোিািালদ অনুমষ্ঠত South Asia Regional Public Procurement Forum-এর ২য় সলিেলনর Action
Plan িাস্তিায়ন অগ্রেমত সিংক্রান্ত একটি মভমেও কনফালরলন্স (মিশ্বব্যািংলকর ঢাকা অমফলস) অিংে গ্রহে করা হলয়লে।
(৭)
ইটােীর (ITC-ILO)জত ৮ জন কিযকতযা Masters Program-এর Face to Face পি য জেষ কলরলেন।
(৮)
Master’s in Public Procurement and Supply Chain/MCIPS জকালস যর জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষার
িাধ্যলি ২৫ জন কিযকতযার ব্র্যাক মিশ্বমিযােলয় ক্লাস শুরু হলয়লে।
(৯)
PPRP-II প্রকলের আওতায় মিশ্ব ব্যািংলকর ১৩তি এিিং ১৪তি Implementation Support Mission-জক
সামি যক সহায়তা প্রদান করা হলয়লে এিিং মিশ্ব ব্যািংক কতৃযক Aide Memoire চূাান্ত করা হলয়লে।
(১০)
মরমভউ প্যালনে োইে োইন অনুলিাদনপূি যক মিতরে করা হলয়লে।
(১১)
পািমেক প্রমকউরলিন্ট ও ই-মজমপ মিষলয় সলিতনতা বৃমির জন্য Bangladesh Centre for Communication
Program (BCCP) এর সালর্ Social Awareness Campaign & Communication (including eGP) মিষয়ক একটি চুমি স্বাক্ষর করা হলয়লে ও চুমি অনুর্ায়ী কার্ যক্রি িেলে।
(১২)
Post qualification সিংক্রান্ত পমরপৈ জামর করা হলয়লে।
(১৩)
অর্ যননমতক মিষয় সিংক্রান্ত িমন্ত্রসভা কমিটির সভায় জপেকৃত প্রায় ৫৫টি ও সরকারী ক্রয় সিংক্রান্ত িমন্ত্রসভা কমিটির
সভায় জপেকৃত প্রায় ৩৩৪টি প্রস্তাি পরীক্ষা কলর িতািত প্রস্তুত করা হলয়লে এিিং সভায় উপস্থাপন করা হলয়লে।
(১৪)
e-GP ব্যিস্থাপনা ও সিন্বলয়র মনমিলত্ত Sr. e-GP Management Consultant মনলয়াে চুমি সিন্ন করা হলয়লে।
(১৫)
Web Programmer মনলয়াে চুমি সিন্ন হলয়লে।
(১৬)
Financial Management Consultant মনলয়াে চুমি সিন্ন হলয়লে।
(১৭)
Monitoring and Evaluation Consultant (M&E) মনলয়ালের প্রস্তাি অনুলিামদত ও চুমি স্বাক্ষমরত হলয়লে।
(১৮)
e-GP system Independent (Third Party) Audit Consultant মনলয়ালের মনমিত্ত Short Listed
ফািযগুলোলক Request for Proposal (RFP) প্রদান করা হলয়লে ।
(১৯)
ই-মজমপ মিষলয় জ্ঞান ও অমভজ্ঞতা মিমনিলয়র জন্য জনপাে, উোন্ডা ও জামম্বয়ার ৩টি সরকামর প্রমতমনমধ দে
মসমপটিইউ পমরদেযন কলরলে।
(২০)
Social Accountability Consultant (Partnership Program with Public/Private Institution,
Public Private Stakeholders Committee (PPSC) েীষ যক কার্ যক্রি িাস্তিায়লনর েলক্ষু Institute of
Government Studies (IGS) এর সলে জনলোমসলয়েন সিন্ন কলর খসাা চুমি অনুস্বাক্ষমরত হলয়লে।
(২১)
CIPS জকালস য অিংেগ্রহেকারীলদর Exposure Visit ও জকাস য সিংখ্যা বৃমির েলক্ষু CIPS এর সলে
জনলোমসলয়েন সিন্ন হলয় খসাা সিংলোমধত চুমি অনুস্বাক্ষমরত হলয়লে।
(২২)
e-GPজত জটন্ডারারলদর জরমজলেেন এিিং জটন্ডার প্রমক্রয়া সিংক্রান্ত (িািংো ও ইিংলরজীলত) একটি ফ্লায়ার ত্রতমর এিিং
মিতরে করা হলয়লে।
(২৩)
e-GP মিষয়ক সলিতনতামূেক একটি মভমেও এমনলিেন এিিং একটি স্লাইে জো মনিযাে করা হলয়লে।
(২৪)
Post Procurement Review Consultant মনলয়ালের মনমিত্ত EOI গ্রহে করা হলয়লে এিিং মূল্যায়ন করা হলয়লে।
(২৫)
Internal Audit Firm মনলয়ালের জন্য EOI মূল্যায়ন কলর সিংমক্ষি তামেকাভূি প্রমতষ্ঠানলক RFP প্রদান করা হলয়লে।
(২৬)
e-GP system Independent (Third Party) Audit Consultant মনলয়ালের মনমিত্ত Short Listed
ফািযগুলোলক Request for Proposal (RFP) প্রদান করা হলয়লে এিিং প্রাি প্রস্তািসমূহ মূল্যায়ন করা হলয়লে।
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(২৭)
(২৮)

১-৩ নলভম্বর, ২০১৫ তামরলখ ঢাকায় অনমষ্ঠতব্য তৃতীয় দমক্ষে এেীয় আঞ্চমেক Public Procurement
Conference আলয়াজলনর জন্য সমিি িলহাদলয়র জনতৃলে একটি সুপার মভেন কমিটি েঠন করা হলয়লে।
PW3, PG3 এ ২টি STD চূাান্ত করা হলয়লে।

(ঞ) মিমিধ :
দেি জাতীয় সিংসলদর জফ্লালর িমন্ত্রসভার িাননীয় সদস্যেে কতৃযক প্রদত্ত প্রমতশ্রুমতর িাস্তিায়ন এিিং উন্নয়ন প্রকলের
অগ্রেমত পর্ যালোিনার মনমিত্ত জাতীয় সিংসলদর সরকামর প্রমতশ্রুমত কমিটি কতৃযক ২০১৪-২০১৫ অর্ যিেলর অনুমষ্ঠত প্রায় ১৪টি
সভায় আইএিইমে কতৃযক কার্ যপৈ মনয়মিত সরিরাহ করা হয়। এ কার্ যপলৈর মভমত্তলত অনুমষ্ঠত সভার ফলে, উন্নয়ন প্রকলের
আোনুরূপ অগ্রেমত সামধত হলে এিিং জনেে অমধককালর উন্নয়লনর সুফে পালে। এোাা পমরকেনা িন্ত্রোেয় সিমকযত স্থায়ী
কমিটিসহ মিমভন্ন সিংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও মনয়মিতভালি িামহত প্রলয়াজনীয় তথ্য জপ্ররে করা হলয়লে।

৬। িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ে মিভালের উলযালে িাস্তিায়নাধীন মতনটি প্রকলের অগ্রেমত :
আইএিইমে'র আওতায় ৩টি প্রকে িাস্তিায়নাধীন রলয়লে৷ প্রকে ৩টির অনুকূলে ২০১৪-১৫ সিংলোমধত এমেমপলত
জিাট িরাদ্দ ৮১.০১ (মজওমি ১৮.৫৮ ও প্রকে সাহায্য ৬২.৪৩) জকাটি টাকা এর িলধ্য জুন, ২০১৫ পর্ যন্ত ব্যয় হলয়লে ৭২.৮৪
(মজওমি ১৬.১০ ও প্রকে সাহায্য ৫৬.৭৫) জকাটি টাকা। সিংলোমধত এমেমপ িরালদ্দর মিপরীলত িেমত অর্ যিেলর জুন, ২০১৫
পর্ যন্ত িাস্তিায়ন অগ্রেমত ৯০%।

৬.১ পািমেক প্রমকউরলিন্ট মরফিয প্রলজক্ট (PPRP-II) (২য় সিংলোমধত) প্রকেঃ
িন্ত্রোেয়/মিভাে ও িাস্তিায়নকারী সিংস্থার িাধ্যলি প্রকে িাস্তিায়নসহ মনয়মিত কার্ যক্রি সিাদনকালে মিমভন্ন
পণ্য, জসিা িা কার্ য ক্রলয়র প্রলয়াজন হয়। এসি
‘পািমেক প্রমকউরলিন্ট মরফিয প্রলজক্ট(২য় সিংলোমধত)’ েীষ যক প্রকে িাস্তিাময়ত হলে:
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.
প্রকলের সুমনমদ যষ্ট উলদ্দোিেী মনম্নরূপ:
১। ২০ (মিে) টি অিমেষ্ট োন্ডাে য জটন্ডার েকুলিন্ট (STD) সহ অন্যান্য েকুলিন্ট জর্িন: মূল্যায়ন জনাট
মিমধিাোর অনুিাদ , ভাস যন ইতুামদ এর জন্য মনলদ যমেকা প্রনয়ে, হােনাোদকরন এিিং প্রমকউরলিন্ট মরমভউ;
২। কুাপামসটি জেলভেপলিন্ট এর আওতায় পািমেক প্রমকউরলিন্ট ব্যিস্থাপনালক দক্ষতর করার জন্য প্রমেক্ষে
িামহদার আলোলক কিযকতযালদর জন্য স্বে ও দীঘ যলিয়াদী প্রমেক্ষলের আলয়াজলনর সুলর্াে সুমিধামদ সম্প্রসারে
করা;
৩। মসমপটিউ এিিং আইএিইমে’র জসক্টর পর্ যালয়র কুাপামসটি বৃমি করা।
৪। িারটি প্রধান এলজমন্স সহ e-Government Procurement (e-GP) কার্ যক্রিলক জদেব্যাপী ব্যাপকহালর
সম্প্রসারে করা এিিং প্রকে িাস্তিায়ন জেলষ উি িারটি এলজমন্সর সকে কার্ যক্রি ই-মজমপর িাধ্যলি সিন্ন
করা;
৫। মপমপআরমপ-২ এর ১ি সিংলোধেীর আওতায় পাইেট ই-মজমপর জেলভেপলিন্ট জটমেিং এিিং কমিেমনিং কার্ যক্রি
সিন্ন হলয়লে।
৬। জষ্টকলহাল্ডারলদর পািমেক প্রমকউরলিন্ট মিষলয় সিৃি করা এিিং প্রমকউরলিন্ট এনটিটি সমূহলক সিালজর
মনকট দায়িি করা। (িাননীয় পমরকেনা িন্ত্রীর জনতৃলে একটি উচ্চ ক্ষিতা সিন্ন পািমেক, প্রাইলভট
জষ্টকলহাল্ডার কমিটির মদক-মনলদ যেনায় এ কার্ যক্রিটি পমরিামেত হয়।)
৭। ঠিকাদার সরিরাহকারী এিিং পরািেযকলদর অন্তভুযি কলর একটি োটালিইজ প্রেয়ন।
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মিশ্বব্যািংলকর আমর্ যক সহায়তায় মসমপটিইউ কতৃযক িাস্তিায়নাধীন প্রকেটির টিমপমপ ০৪ জুন ২০১৩ তামরলখ
পমরকেনা কমিেন কতৃযক অনুলিামদত হয়। ২য় সিংলোমধত টিমপমপ অনুর্ায়ী প্রকলের প্রাক্কমেত ব্যয় ৪৭৩৬৯.৮৯ েক্ষ টাকা,
র্া মূে টিমপমপ অনুর্ায়ী মেে ১৯০৯২.০০ েক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্ য িেলর এমেমপলত িরাদ্দকৃত ৬৫০০.০০ েক্ষ টাকার
মিপরীলত জুন, ২০১৫ পর্ যন্ত ব্যয় দাঁাায় ৫৭৫৬.৫৭ েক্ষ টাকা, র্া িরালদ্দর প্রায় ৮৯%।

৬.২ জেিংলদমনিং িমনটমরিং এন্ড ইভালুলয়েন কুাপামিমেটিজ অি আইএিইমে (এসএিইমসআই) :

উলদ্দেঃ
প্রকেটির প্রধান প্রধান উলদ্দে মনম্নরূপঃ
১। তৃেমূে পর্ যালয় িাস্তিায়নাধীন প্রকে পমরদেযলন আইএিইমে’র মনজস্ব র্ানিাহন সুমিধা সৃমষ্ট করা এিিং মনরলপক্ষ
ও তমরত পমরিীক্ষে ব্যিস্থা মনমিত করা;
২। অন্যান্য েমজমষ্টক সুমিধামদ (আইটি র্ন্ত্রপামত , ল্যান, ইন্টারলনট ইতুামদসহ) মনমিত করা
৩। িন্ত্রোেয়/মিভাে সমূহ জর্লক ইলেকেমনক উপালয় উপাত্ত ও তথ্য সিংগ্রলহর েলক্ষু োটালিইজ ম্যালনজলিন্ট
মসলেি প্রমতষ্ঠা করা;
৪। জরজাল্ট জিইজে িমনটমরিং (RBM) িালুর েলক্ষু আইএিইমে কতৃযক প্রেীত ‘জেলটমজক িুান (এসমপ-২০০৮)’
িাস্তিায়ন শুরু করা;
৫। পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন কার্ যক্রি অমধকতর কার্ যকরভালি িালুর েলক্ষু িমনটমরিং ও মূল্যায়লনর উপর জসক্টর
মভমত্তক ম্যানুয়াে ত্রতমর করা;
৬। িমনটমরিং ও মূল্যায়ন কিযকতযালদর দক্ষতা বৃমির জন্য জদে-মিলদলে এ মিষলয় প্রমেক্ষে ও উচ্চ মেক্ষার ব্যিস্থা
করা;
৭। পমরদেযন, পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন প্রমতলিদলন আমর্ যক, িাস্তি অগ্রেমত তলথ্যর পাোপামে প্রকলে ব্যিহত মনিযাে
সািগ্রীর গুোগুলের পরীক্ষা-মনরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সালর্ চুমি সিাদন ও িাস্তিায়ন করা।
উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়লন আইএিইমে’র ভূমিকার গুরুে মিলিিনায় িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর
২৯/০৭/২০০৯ তামরলখর অনুোসলনর মভমত্তলত িমন্ত্রপমরষদ মিভাে েত ০৩/০৮/২০০৯ তামরলখ আইএিইমেলক
েমিোেীকরলের জন্য একটি মনলদ যেনা জামর কলর। উি মনলদ যেনার জক্ষলৈ মনম্নমেমখত মিষয় মিলিিনা করা হয়ঃ
"িািংোলদলের অর্ যননমতক উন্নয়লনর মূেধারায় প্রকে িাস্তিায়ন কার্ যক্রলির মিলেষ অিদান রলয়লে। প্রকে
িাস্তিায়ন প্রমক্রয়া ফেপ্রসু ও কার্ যকর করার সালর্ এিিং র্র্ার্র্ প্রকে িাস্তিায়ন জকৌেে মনধ যারলের জক্ষলৈ
Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্ যক্রি
ওতলপ্রাতভালি জমাত। এ পমরলপ্রমক্ষলত প্রকে িাস্তিায়ন পমরদেযন ও মূল্যায়ন কার্ যক্রি অমধকতর কার্ যকর ও যুলোপলর্ােী
করার মনমিত্ত IMED- এর কার্ যক্রি, িাস্তিায়ন জকৌেে, মিজ্ঞানমভমত্তক, আধুমনক ও িাস্তিসিত হওয়া একান্ত প্রলয়াজন"।
উি অনুোসন ও মনলদ যেনার জপ্রমক্ষলত পরীক্ষা-মনরীক্ষা ও পর্ যালোিনার িাধ্যলি জেিংলদমনিং িমনটমরিং এন্ড
ইভালুলয়েন কুাপামিমেটিজ অি আইএিইমে (এসএিইমসআই) েীষ যক প্রকেটি আইএিইমে কতৃযক িাস্তিায়লনর মনমিত্ত প্রনয়ে
করা হয়। প্রকেটি েত ২৪/০১/২০১৩ তামরলখ ৭০৯১.০০েক্ষ টাকা প্রাক্কমেত ব্যলয় একলনক কতৃযক অনুলিামদত হয়। ২০১৪-১৫
অর্ য িেলর সিংলোমধত এমেমপলত এ প্রকলের অনুকূলে জিাট ১৪৫১ েক্ষ টাকা িরাদ্দ প্রদান করা হয় ত্মলধ্য জুন ২০১৫ পর্ যন্ত
সিলয় জিাট ব্যয় হয় ১৩৮০.৮২৫ েক্ষ টাকা, র্া সিংলোমধত িরালদ্দর ৯৫%।

৬.৩ Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective
Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in
Bangladesh প্রকে :
১।

প্রকলের নাি

Capacity Development for Monitoring and
Reporting to Increase the Effective Coverage
of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for
children and women in Bangladesh

২।

(ক) উলযােী িন্ত্রোেয়/মিভাে

িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন মিভাে
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(খ) িাস্তিায়নকারী সিংস্থা
৩।

৪।
৫।
৬।

িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন মিভাে

প্রকলের প্রাক্কমেত ব্যয় (েক্ষ টাকা)
(ক) জিাট
৬৯৭.৭০
(খ) মজওমি
৫০.১০
(ে) প্রকে সাহায্য
৬৪৭.৬০
প্রকলের অর্ যায়ন
মজওমি এিিং ইউমনলসফ-এর অনুদান
িাস্তিায়নকাে
জুোই/২০১৪ হলত মেলসম্বর/২০১৬
প্রকলের উলদ্দে
প্রকলের সািমগ্রক উলদ্দে হলো, সরকার কতৃযক গৃহীত মিমভন্ন প্রকলের িাধ্যলি মেশু ও নারীলদর সািামজক জিৌমেক
পমরলসিার কার্ যকর কাভালরজ বৃমিকলে মনরীক্ষে ও প্রমতলিদন প্রেয়লন আইএিইমে ও সিংমিষ্ট সহলর্ােী িন্ত্রোেলয়র
সক্ষিতা আলরা বৃমি করা।


সািামজক পমরলষিার কার্ যকর কভালরলজর মনরীক্ষে, মূল্যায়ন এিিং প্রমতলিদন প্রস্ত্ত্তলতর জন্য
আইএিইমের অধীলন একটি সিমন্বত জাতীয় ব্যিস্থা স্থাপন করা;



তথ্য সিংগ্রহ, প্রমতিন্ধকসমূলহর মিলিষে এিিং সািময়ক প্রমতলিদন ত্রতরী করলত আইএিইমে, ইআরমে,
এসআইমে/মিমিএস ও মিআইমেএস-এর প্রামতষ্ঠামনক এিিং িানিসিদ ক্ষিতার উন্নয়ন করা;



এর কিযসূমি পর্ যালোিনা করা এিিং উচ্চ পর্ যালয়র জর্ৌর্ মিেলন অিংেগ্রহে করা;



জিৌমেক সািামজক পমরলষিার কার্ যকর কভালরজ তাৎক্ষমেক পর্ যলিক্ষলে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্ যালয়
সিংমিষ্ট িন্ত্রোেলয়র সক্ষিতা বৃমি করা;



ন্যায্যতার সালর্ মেশু ও নারীর উপকারালর্ য প্রিােমভমত্তক পমরকেনা, িালজট ও কার্ যক্রি প্রেয়লনর জন্য
উন্নয়ন-প্রমতিন্ধকতার দামেমেকরে, মিতরে ও সুব্যিহার করা;



অনগ্রসর জনলোষ্ঠীর জিৌমেক সািামজক পমরলষিার কার্ যকর কভালরজ প্রামির পলর্ িাস্তিায়ন
প্রমতিন্ধকতাসমূলহর পিমতেত অনুসরে ও অপসারে এিিং



৭।

অনগ্রসর মেশু ও নারীলদর জন্য ন্যায্যতামভমত্তক ফোফে অজযলন সিলদর িমিযত ও অমধক দক্ষ
ব্যিহালরর জন্য প্রিার করা।
প্রকে অনুলিাদলনর তামরখ
িাননীয় পমরকেনা িন্ত্রী ০৯/১০/২০১৪ তামরলখ প্রকেটি
অনুলিাদন কলরন এিিং ১৯/১০/২০১৪ তামরলখ প্রকে
অনুলিাদলনর প্রোসমনক আলদে জারী করা হয়।

৮।

২০১৪-১৫ অর্ য িেলরর িাস্তিায়ন অগ্রেমত

২০১৪-১৫ অর্ য িেলরর আরএমেমপ’জত প্রকলের অনুকূলে
১৫০.০০ েক্ষ টাকা (মজওমি: ৭.০০ েক্ষ টাকা, মপএ: ১৪৭.০০
েক্ষ টাকা) িরাদ্দ মেে র্ার িলধ্য ২০১৫ সালের জুন পর্ যন্ত জিাট
ব্যয় ১৪৭.০২ েক্ষ টাকা (মজওমি: ৪.৭৩ েক্ষ টাকা, মপএ:
১৪২.২৯ েক্ষ টাকা)।

৭। উপসিংহারঃ
৭ি পঞ্চিামষ যকী পমরকেনার েক্ষু জিাতালিক সরকামর ক্রয় ব্যিস্থাপনা, ই-মজমপ সম্প্রসারে, িমনটমরিং ও
মূল্যায়লনর জক্ষলৈ জরজাল্ট-জিইজে ম্যালনজলিলন্টর প্রলয়াে, প্রকে িাস্তিায়লনর তথ্য অনোইলন সিংগ্রহ এিিং িমনটমরিং
কিযকতযালদর েমজমষ্টক সালপাট য বৃমির উলযাে িাস্তিায়নাধীন আলে। সরকামর ক্রলয় ইলেকেমনক জটন্ডামরিং িাস্তিায়ন এিিং
মনমিা পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন ব্যিস্থা িেিৎ করার ফলে উন্নয়ন খালত সিলদর অপিয় এিিং দুনীমত দূর করার িজব্যত মভমত্ত
স্থামপত হলয়লে। এসি কার্ যক্রলির ফলে দামরদ্র মিলিািন, কিযসিংস্থান, িানিসিদ উন্নয়ন, কৃমষ, খায মনরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন,
মেক্ষা, স্বাস্থু ও পমরিার পমরকেনা, মনরাপদ পামন সরিরাহ, জর্াোলর্াে ব্যিস্থা ও মিদুুৎ জসক্টলরর উন্নয়ন, পমরলিে ও
জেিায়ু সিংরক্ষে, আইমসটি তর্া ইন্টারলনট, জটমেলফান-এর উন্নয়ন, সুোসন প্রমতষ্ঠা, মিিার ব্যিস্থা ও িানিামধকার
পমরমস্থমতর সূিকসমূলহর অজযন জিেিান হলয়লে। এসি উন্নয়লনর সুফে জনেে অমধক হালর পালেন।
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পমরমেষ্ট-১
২০১৪-১৫ অর্ যিেলর সিংকমেত ২০১২-২০১৩ অর্ যিেলর সিাি প্রকলের ওপর মভমত্ত কলর ‘সিামি মূল্যায়ন
প্রমতলিদন’-এ অন্তভুযি সিাি ২০১টি প্রকলের নাি ও তামেকা
আইন ও বিচার বিভাগ
1.
2.

জদলের ২০টি জজোয় জজো জরমজমে ও ৬৩টি উপলজোয় সাি-জরমজোর অমফস মনিযাে (১ি পর্ যায়) (সিংলোমধত)
এলড্রমসিং ভায়ালেন্স এলেইনে উলিন থ্রু আইওএি

কৃবি মন্ত্রণালয়
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

বৃহত্তর রিংপুর জজোয় কৃমষ ও গ্রািীে উন্নয়ন প্রকে (মেএই অে)
এমগ্রকােিার জসক্টর জপ্রাগ্রাি সালপাট য-২য় পর্ যায় (কৃমষ সম্প্রসারে অিংে)
সিমন্বত িাোই ব্যিস্থাপনা (আইমপএি) ২য় পর্ যায়
ইিারলজন্সী সালপাট য ফর ইমিমেলয়ট মরলহমিোইলটেন অি জিাে ভােনালরিে ইন ফাইভ উপলজোস অি যা সাতক্ষীরা
মেমেক্ট অি সাউদান য িািংোলদে
জেিংলদমনিং িােরুি জেলভেপলিন্ট
কৃমষ িীজ উন্নয়ন ও িমধ যতকরে (২য় পর্ যায়)
জসি এোকা উন্নয়ন ও প্রমেক্ষে প্রকে (২য় পর্ যায়)
জসি এোকা িমধ যতকরে ও উন্নয়ন
ধালনর জাত রক্ষোলিক্ষেও েীোর িীজ উৎপাদন জজারদারকরে
িালয়ালটকলনােমজ মরসাি য জফমসমেটিজ জেলভেপলিন্ট (মিআরএফমে) এুাট মিআরআরআই
জেিংলদমনিং এন্ড কুাপামসটি মিমল্ডিং অি িালয়ালটকলনােমজ ল্যািলরটরী ইন মে
মিএআরআই -এর তথ্য ও জর্াোলর্াে প্রযুমি এিিং িালয়ালকমিমেকুাে সুমিধা জজারদারকরে
কৃমষ উন্নয়লনর জন্য কমিউমনটি জরমেওর িাধ্যলি পল্লী জর্াোলর্াে জসিা বৃমিকরে (সিংলোমধত)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
16.
17.
18.

খুেনা-র্লোর জরাে মসটি িাইপাস জরালের িলধ্য দুটি সিংলর্াে সাক মনিযাে
প্রাকৃমতক দুলর্ যালে সহনীয় ব্যয় স্বােয়ী স্থাপনা মনিযালে েলিষো ও উদ্ভুিকরে (সিংলোমধত)
ইমিমনয়ামরিং োফ কলেজ, িািংোলদে (২য় পর্ যায়)

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
19.
20.

কক্সিাজালর মিয়াি ফাউলন্ডেলনর আঞ্চমেক জকন্দ্র স্থাপনসহ মিয়াি ফাউলন্ডেলনর প্রধান কার্ যােলয়র অসিাি কাজ
সিািকরে
আইমসটি জেলভেপলিন্ট ইন মদ মিমনমে অি পািমেক এুােমিমনলেেন

জার্ীয় সংসদ সবচিালয়
21.

জসাোর পাওয়ার মসলেিস ইন িািংোলদে পােযালিন্ট

জ্বালানী ও খবনজ সম্পদ বিভাগ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

টিএ প্রলজক্ট ফর ইনমেটিউেনাে জেলভেপলিন্ট অি িািংোলদে এনামজয জরগুলেটরী কমিেন
িাঁদপুর ১৫০ জিঃ ওঃ ক্ষিতাসিন্ন তাপ মিদুুৎ জকলন্দ্র গ্যাস সরিরাহ প্রকে (সিংলোমধত)
এক্সলিালরেন এন্ড জপ্রাোকেন কুাপামসটি মিমল্ডিং অি িালপক্স
কাপামসয়া জতে/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন
জসমুতািং গ্যাস জক্ষৈ উন্নয়ন প্রকে
শ্রীকাইে ত্রতে/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন (কুপ নিং-২)
আপলগ্রলেেন অি োটা জসন্টার অি িালপক্স (২য় সিংলোমধত)
রমেদপুর গ্যাস মফলল্ড ত্রদমনক ৩*১২৫০ ব্যালরে ক্ষিতাসিন্ন একটি কনলেনলসট োকেলনেন িুান্ট স্থাপন

র্থ্য মন্ত্রণালয়
30.
31.
32.
33.
34.

িািংোলদে জিতালরর মিমভন্ন জকলন্দ্রর র্ন্ত্রসািগ্রী সিীকরে, আধুমনকায়ন, প্রমতস্থাপন ও সম্প্রসারে (১ি পর্ যায়)
িািংোলদে জিতালরর জদেব্যাপী এফএি সম্প্রিার জনটওয়াকয প্রিতযন (১ি পর্ যায়)
িািংোলদে জটমেমভেলনর ঢাকা জটমেমভেন জকলন্দ্রর সম্প্রসামরত ভিলনর স্টুমেও র্ন্ত্রপামত স্থাপন
িেমচ্চৈ সিংরক্ষে ব্যিস্থার উন্নয়ন, মেমজটাে পিমতলত সনাতন িেমচ্চৈ সিংরক্ষে ও িািংোলদে মফল্ম আকযাইলভর
কার্ যক্রি পুনরুিারকরে
জলয়ন্ট জপ্রাগ্রাি টু এলড্রস ভালয়ালেন্স এলেইন্টস উইলিন
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র্থ্য ও য াগায াগ প্রযুবি বিভাগ
35.

সালপাট য টু হাইলটক পাকয অলর্ামরটি টু এোমিে হাইলটক পাকয এুাট কামেয়ানকর, োজীপুর

দুয তাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
36.

পািতযু িট্টগ্রালি গ্রািীে রাস্তায় জোট জোট (১২ মিঃ ত্রদঘ যু পর্ যন্ত) জসতু/কােভাট য মনিযাে মনিযাে

ধমত বিিয়ক মন্ত্রণালয়
37.
38.

ইসোমিক ফাউলন্ডেলনর কার্ যক্রি মেমজটালে রূপান্তর ও মেমজটাে আকযাইভ স্থাপন প্রকে
নারীর প্রমত সমহিংসতা প্রমতলরালধ ধিীয় জনতালদর সিৃিকরে প্রকে

যনৌ-পবরিহণ মন্ত্রণালয়
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

জিনালপাে স্থে িন্দলরর আধুমনকীকরে (১ি পর্ যায়) (২য় সিংলোমধত)
ঢাকা েহলরর িামরমদলক বৃত্তাকার জনৌ-পর্ িালুকরে (২য় পর্ যায়)
উিারকারী জের্ান সিংগ্রহ (১ি সিংলোমধত)
জনায়াপাাা, ত্রভরি-আশুেি ও িরগুনায় নদী িন্দর স্থাপন
িট্টগ্রাি িন্দর জেে ফুামসমেলটেন (িট্টগ্রাি িন্দর কতৃযপক্ষ)
জনমভলেেনাে এইেস্ টু িিংো জপাট য
িিংো িন্দলরর জন্য একটি কাটার সাকেন জড্রজার, পাইেট ও জেসপাস জিাট সিংগ্রহ

পবরসংখ্যান ও র্থ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ
46.

কুাপামসটি মিমল্ডিং অি মিমিএস (জফজ-২): এুাকেন িুান ফর ন্যােনাে জেলটমজ ফর মদ জেলভেপলিন্ট অি
েুাটিসটিক্স (এনএসমেএস) মপ্রপালরেন প্রকে

পবরকল্পনা বিভাগ
47.
48.

এুামসসলটন্স টু এসআইমসটি ফর জেিংলদমনিং িুামনিং মেমভেন, ইআরমে, আইএিইমে থ্রু আইমসটি েীষ যক কামরেমর
সহায়তা প্রকে
জপ্রাগ্রাি সালপাট য ইউমনট, পমরকেনা কমিেন (২য় সিংলোমধত) প্রকে

পবরযিশ ও িন মন্ত্রণালয়
49.
50.
51.

িেগ্রাি উত্তর িন মিভাে এোকার ন্যাাা পাহাা িনায়ন (২য় পর্ যায়) (১ি সিংলোমধত)
বৃহত্তর রাজোহী ও কুমষ্টয়া জজোয় িনায়লনর িাধ্যলি জীি-ত্রিমিৈু সিংরক্ষে ও দামরদ্রু মিলিািন (১ি সিংলোমধত)
ইমন্টলগ্রলটে জপ্রালটলক্টে এমরয়া জকা-ম্যালনজলিন্ট (আইপ্যাক)-মনসে য

পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
52.

উত্তরাঞ্চলের হত দমরদ্রলদর কিযসিংস্থান মনমিতকরে প্রকে (সিংলোমধত)

প্রবর্রক্ষা মন্ত্রণালয়
53.
54.
55.

জনৌিামহনী স্কুে ও কলেলজর একালেমিক ভিন মনিযাে, িিংো, িালেরহাট
ইনোোকিার জেলভেপলিন্ট অি ইন্টার সামভযলসস মসলেকেন জিাে য (আই.এস.এস,মি) (সিংলোমধত)
মসরাজ-খালেদা জিলিামরয়াে কুান্টনলিন্ট জিাে য জজনালরে হাসপাতাে সম্প্রসারে

পাবনসম্পদ মন্ত্রণালয়
56.
57.
58.
59.
60.

জসলকন্ডারী টাউন্স ইমন্টলগ্রলটে ফ্লাে প্রলটকেন প্রলজক্ট (জফজ-২), কুমষ্টয়া, রাজোহী, োইিান্ধা, জািােপুর, িয়িনমসিংহ,
িামনকেি, মুন্সীেি, মি.িাাীয়া ও সুনািেি েহর (িাপাউলিা অিংে)
মতস্তা ব্যালরজ হলত িমন্ডিারী পর্ যন্তত মতস্তা নদীর িািতীর সিংরক্ষে প্রকে
খুেনা জজোর ভুমতয়ার মিে এিিং িেীে সমেিপুর জকাোিাশুখােী িন্যা মনয়ন্ত্রে ও মনষ্কােন প্রকে
ত্রভরি িন্দর সিংরক্ষে প্রকে
িাতামুহুরী জসি প্রকে (২য় পর্ যায়)

প্রাথবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়
61.
62.
63.

জরমজোে য জিসরকারী প্রার্মিক মিযােয় উন্নয়ন প্রকে (৩য় পর্ যায়)
মরমিিং আউট অি স্কুে মিেলড্রন প্রকে
িায়না সহায়তাপুষ্ট ২টি গ্রািীে িলেে সরকামর প্রার্মিক মিযােয় মনিযাে

প্রিাসী কল্যাে ও ত্রিলদমেক কিযসিংস্থান িন্ত্রোেয়
64.
65.
66.

ইউএন-মজওমি জলয়ন্ট জপ্রাগ্রাি টু এলড্রস ভালয়ালেন্স এলেইমনে ওলিন
জনটওয়াকযস ফর মপ্রলভনেন এন্ড জপ্রালটকেন অি ওলিন িাইগ্রান্ট ওয়াকযারস েি ভালয়ালেন্স
ইকলনামিক এিাওয়ারলিন্ট অি ওলিন িাইগ্রুান্ট ওয়াকযস েি িািংোলদে
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িামেজু িন্ত্রোেয়
67.

জেলভেমপিং মিজলনস সামভযলসস িালকযটস ইন িািংোলদে (জফজ-২)

জিসািমরক মিিান পমরিহে ও পর্ যটন িন্ত্রোেয়
68.

িাঁপাইনিািেি, মকলোরেি, রাজোহী এিিং রিংপুর এর পর্ যটন সুমিধামদর উন্নয়ন

মিদুুৎ মিভাে
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

জঘাাাোে তাপ মিদুুৎ জকলন্দ্রর ১নিং ও ২নিং ইউমনট পুনি যাসন ও আধুমনকীকরে (সিংলোমধত)
িাদপুর ১৫০ জি:ও: কম্বাইন্ড সাইলকে মিদুুৎ জকন্দ্র মনিযাে ও সিংমিষ্ট সঞ্চােন ব্যিস্থা েলা জতাো (সিংলোমধত)
মসমিরেি ২*১২০ জিঃওঃ মপমকিং পাওয়ার িান্ট মনিযাে প্রকে (২য় সিংলোমধত)
মিমিয়ানা-কুমিল্লা (উত্তর) ২৩০ জকমভ সঞ্চােন োইন
জসৌর মিদুুৎ িামেত জসি পাি ও জসাোর জহাি মসলেি
জেিংলদমনিং জেসলকাস ইলেকমেক মেমেমিউেন জনটওয়াকয (সিংলোমধত)
আপলগ্রমেিং এন্ড এক্সপামন্ডিং মেমেমিউেন মসলেি ইন গুেোন সালকযে (সিংলোমধত)
জসক্টর এলসসলিন্ট অন পাওয়ার মসলেি ইমফমসলয়মন্স ইিপ্রুভলিন্ট প্রলজক্ট-২

বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়
77.
78.
79.

এনহুান্সলিন্ট অি মরসাি য ফুামসটিমেটি অি এনআইমি
ইনমেটিউট অি ন্যােনাে এনাোইটিকুাে মরসাি য এন্ড সামভযস স্থাপন
জয়পুরহাট ইনমেটিউট অি িাইনামরিং মিনালরােমজ এন্ড জিটাোমজয েমিোেীকরে

ব্যাংক ও আবথ তক প্রবর্ষ্ঠান বিভাগ
80.
81.

ইম্প্রুভলিন্ট অি কুামপটাে িালকযটস েভান্যযান্স প্রলজক্ট
জসন্ট্রাে ব্যািংক জেিংলদমনিং প্রলজক্ট

ভূবম মন্ত্রণালয়
82.
83.

কুাপামসটি জেলভেপলিন্ট অি যা মেপাট যলিন্ট অি ল্যান্ড জরকে যস এন্ড সালভযস এন্ড িে যানাইলজেন অি কুাোোে
জিপস েিং, মপ্রজারলভেন এন্ড মরোইভাে মসলেি প্রকে
ঢাকা িহানেরীর মেন্নমূে িমস্তসী ও মনম্নমিত্তলদরলক ঢাকায় সরকামর জমিলত িহুতে মিমেষ্ট ভিলন পুনি যাসন প্রকে

মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

আঞ্চমেক িৎস্য ও পশুসিদ উন্নয়ন প্রকে (িমরোে অে) (১ি সিংলোমধত)
ব্রুে ব্যািংক স্থাপন প্রকে (২য় পর্ যায়)
আঞ্চমেক িৎস্য ও পশুসিদ উন্নয়ন প্রকে (জনায়াখােী অে)
েীে আপলগ্রলেেন থ্রু প্রলজমন জটে (২য় পর্ যায়)
এমভয়ান ইনফ্লুলয়িা মপ্রমপয়াে যলনস এন্ড জরসপন্স প্রকে (২য় সিংলোমধত)
মঝনাইদহ সরকারী জভলটমরনারী কলেজ স্থাপন প্রকে (২য় সিংলোমধত)
পািনা জজোর সুজানের উপলজোর োজনার মিলের সিংলর্াে নদীখনন জসি সুমিধা এিিং িৎস্য িাষ প্রকে
িালেরহাট জজোয় মিিংমা েলিষো জকন্দ্র স্থাপন

মবহলা ও বশশু বিিয়ক মন্ত্রণালয়
92.
93.
94.
95.

কুাপামসটি মিমল্ডিং ফর িমনটমরিং িাইল্ড রাইটস্
নারী ও পুরুলষর িলধ্য সিতার উন্নয়ন এিিং নারীর ক্ষিতায়ন
জেমনিং ফর মেজএেভানলটজে ওলিন অন জরমেলিে োলিন্টযস এুাট েহীদ জেখ ফমজোতুলন্নো মুমজি ওলিন জেমনিং
একালেিী, মজরানী, োজীপুর
জজো মভমত্তক িমহো কমিউটার প্রমেক্ষে (২য় পর্ যায়)

মবন্ত্রপবরিদ বিভাগ
96.

মপ্রপামরটরী একটিমভটিজ টু জেলভেপ এন্ড ইিমিলিন্ট ইলনিমেিং ওলপন েভন যলিন্ট প্রলজক্ট (ইওমজমপ)

মুবিযুদ্ধ বিিয়ক মন্ত্রণালয়
97.

মুমিযুিকােীন উলল্লখলর্াগ্য সিুখ সিলয়র স্থানগুলোর সিংরক্ষে সিংলোমধত

যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
98.
99.

কিনওলয়েথ্ ইয়ুর্ জপ্রাগ্রাি জটকলনােমজ এিাওয়ারলিন্ট জসন্টার (মস.ওয়াই.মপ.টি.ই.মস) অন হুইেস্ ফর
মেলসনোন্সাইড্ রুরাে ইয়ািং মপপে ফর িািংোলদে
যুি উন্নয়ন অমধদির ও জিসরকারী জস্বোলসিী যুি সিংেঠলনর িলধ্য কিযসূমিমভমত্তক জনটওয়ামকযিং জজারদারকরে
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যরলপথ মন্ত্রণালয়
100.
101.
102.
103.

িািংোলদে জরেওলয়র রাজোহী-জরাহনপুর িে যার এিিং আিনুরা-িাঁপাইনিানেি জসকেনসমূহ পুনি যাসন
িািংোলদে জরেওলয়র োেিমনরহাট-ব্যমািারী জসকেলনর পুনি যাসন
িািংোলদে জরেওলয়র জেৌরীপুর-জামরয়া ঝািাইে এিিং োিেি-জিাহনেি জসকেলনর পুনি যাসন
িািংোলদে জরেওলয়র পূিাঞ্চলের জফৌজদারহাট-মসমজমপওয়াই এসআরমভ-িট্টগ্রাি জসকেলনর পুনি যাসন

যলবজসযলটিভ ও সংসদ বিিয়ক বিভাগ
104.
105.

পমেমস এুােলভালকমস এন্ড জেমজসলেটিভ মরফিয প্রলজক্ট
ইিমিলিলন্টেন অি মসইমেএ েমিও ফর মরমভউমিিং ভালয়ালেন্স এুালেইনে উইলিন

শ্রম ও কমতসংস্থান মন্ত্রণালয়
106.

জপ্রালিাটিিং জজন্ডার ইকুয়ুামেটি এন্ড মপ্রলভনটিিং ভালয়ালেন্স এলেইনে উইলিন এুাট ওয়াকযলিস

বশক্ষা মন্ত্রণালয়
107.
108.
109.

-

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

র্তন
-

118.
119.
120.
121.

বশল্প মন্ত্রণালয়
122.
123.
124.
125.

স্ট্যান্স
িাংলাযদশ কাবরগবর বশক্ষা যিার্ ত (২য় ব্লক) বনমতাণ
য
ফাটিমফলকেন
অি এমেিে ওলয়ে ইন িািংোলদে
জিনারসী পল্লী উন্নয়ন, রিংপুর
মিএিআর অি ফমরদপুর সুোর মিেস মেমিলটে
য
ইোিমেষ্টলিন্ট অি এন অরোমনক িালয়া-ফাটিোইজার
িুান্ট ফরি জপ্রস-িাে এুাট জকরুস সুোর মিে

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

এমতি ও প্রমতিন্ধী জেলেলিলয়লদর জন্য ৬টি মিভালে ৬টি কামরেমর প্রমেক্ষে জকন্দ্র স্থাপন
জেখ ফমজোতুলন্নো মুমজি জিলিামরয়াে মিলেষাময়ত হাসপাতাে এন্ড নামস যিং কলেজ মনিযাে (১ি পর্ যায়)
সালপাট য সামভযলসস জপ্রাগ্রাি ফর জসাসামে মেজএেভালন্টইজে ওলিন এন্ড োেযস
সালপাট য সামভযস ফর ভােনালরিে গ্রুপ
এুাোিমেমেিং অফ মেমিলকমপ কমিউমনট হসমপটাে এন্ড জভালকেনার জেইমনিং জসন্টার ফর ভােনালরিে স্লাি ডুলয়োস য
এোিমেেলিন্ট অি মেভার োন্সিালন্টেন ইউমনট ইন িািংোলদে োয়ালিটিক এুালসমসলয়েন (মিএমেএস)
এিমিলিলন্টেন অফ ইউএন কনলভনেন অন যা রাইটস অফ পারসনস উইর্ মেজুামিমেটিস (ইউএনমসআরমপমে)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
133.
134.
135.
136.

জদলের গুরুেপূে য ৪৬ টি উপলজো সদলর ফায়ার সামভযস ও মসমভে মেলফন্স জষ্টেন স্থাপন
কনোকেন অি ন্যােনাে ক্রাইি কলন্ট্রাে এন্ড অপালরেন িমনটমরিং মিমল্ডিং
প্রমকউরলিন্ট অি িোন য ইকুপলিন্ট এন্ড জফমসমেটিজ ফর িে যার োে য িািংোলদে
জসৌর েমির িাধ্যলি ১৬৫ মিওমপ মিদুুৎতায়ন

সাক মিভাে
137.
138.
139.
140.

িট্টগ্রাি-কািাই সালক জসতু ও কােভাট য মনিযাে
জজো সাক উন্নয়ন (িট্টগ্রাি জজান)
িহদ্দারহাট জর্লক ৩য় কে যফুেী জসতুর এুালপ্রাি পর্ যন্ত সাক িার জেলন উন্নীতকরে
িট্টগ্রাি িন্দর জেে ফুামসমেলটেন (সাক ও জনপর্ অমধদির)
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

খাোােমা-রািংোিাটি-িান্দরিান সাক উন্নয়ন (খাোােমা-িহেেমা-খাোা অিংে, সাক ও জনপর্ (সিংলোমধত
অননুলিামদত)
িািংোলদে-িায়ানিার সিংলর্াে সাক প্রকলের মেজাইন জফলজর োমে ও মেজাইন
সাক জনটওয়াকয উন্নয়ন ও রক্ষোলিক্ষে প্রকে-২ (সওজ অিংে)
িামনকেি সাক মিভাোধীন জোোা-সাটুমরয়া সালকর মিমভন্ন মকলোমিটালর ৬টি জসতু মনিযাে
মসলেট-জমকেি (িরখাই-জমকেি) সাক উন্নয়ন
জজো সাক উন্নয়ন (মসলেট জজান)
মসলেট-সালুটিকর-জকািানীেি-জভাোেি সালকর ১০টি জসতু মনিযাে
জফনী-জনায়াখােী জাতীয় িহাসালকর জিৌমুহনী িাজার অিংে ৪ জেলন উন্নীতকরে
কুমিল্লা-ব্যমািিং-োহ্মেপাাা-মিরপুর সালকর ৩য় মকঃ মিঃ-এ মপমস োে যার জসতু (পােপাাা জসতু) মনিযাে
জজো সাক উন্নয়ন (রিংপুর জজান)
সাদুল্লাপুর-নিািেি সালকর ২৭ মকঃ মিঃ এ (কাঁিদহ ঘালট) করলতায়া নদীর উপর মপ্র-জষ্ট্রসে োে যার জসতু মনিযাে
রিংপুর-িদরেি-পাি যতীপুর সাক প্রেস্থকরে ও েমিোেীকরে
পািনা েহলরর মিযিান সালকর জপভলিন্ট প্রেস্তকরে ও মিমেয়ান মনিযাে
(িাস টামিযনাে জর্লক ঘাসপাাা)
আতাইকুো-সুজানের সাক প্রেস্তকরে ও উন্নয়ন (জসতু মনিযােসহ) প্রকে
জেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-মসরাজেি সালকর ৯ি মকমিলত িথুয়ািাাীলত মপমস োে যার জসতু মনিযাে
জটকমনকুাে এমসসলটন্স ফর জরাে জসফটি ইিপ্রুভলিন্ট জপ্রাগ্রািস
টািংোইে-এোমসন নািক স্থালন ধলেশ্বরী নদীর উপর জসতু মনিযাে
মকলোরেি-মনকেী সাক উন্নয়ন (জিাহরলকানা সিংলর্ােসহ)
িয়িনমসিংহ েহর িাইপাস সালকর অিমেষ্ট কাজ সিািকরে
১.০২৫ মকঃমিঃ ত্রদঘ যু মিমেষ্ট জদৌেতমদয়া জফরীঘাট এুালপ্রাি সাক মনিযাে এিিং জদৌেতমদয়া-ফমরদপুর-িাগুরামঝনাইদহ-র্লোর-খুেনা িহাসালকর প্রর্ি ২.৫০ মকঃমিঃ সাকািংে ২ জেন হলত ৪ জেলন উন্নীতকরে
ফমরদপুর েহরস্থ সওজ অমধদিলরর সাক উন্নয়ন
জোপােেি জজোর ১৬টি সাক উন্নয়ন প্রকে
মিরপুর মিিান িন্দর সালকর ফ্লাইওভার এিিং িনানী জরে ক্রমসিং এ ওভারপাস মনিযাে
মিযিান জিঘনা জসতু ও জোিমত জসতু পুনি যাসন প্রকে

সরকাবর কমত কবমশন
165.

ঢাকার জেলর িািংো নেরস্থ আোরোঁওলয় িািংোলদে সরকারী কিযকমিেন সমিিােলয়র কিলিক্স মনিযাে (২য় পি য)

সংস্কৃবর্ বিিয়ক মন্ত্রণালয়
166.
167.
168.

োেিাে জকল্লার সিংস্কার সিংরক্ষে ও োইট এন্ড সাউন্ড জো িালুকরে এিিং িহাস্থানো ও তৎসিংেগ্ন প্রািীন কীমতযর
সিংস্কার ও সিংরক্ষে
জেলভেপলিন্ট সালপাট য টু নন-েভঃ োইলেমরজ
জেমনিং এন্ড কুাপামসটি মিমল্ডিং ফর েিংটািয ম্যালনজলিন্ট এন্ড জিে প্রাকটিস কনজারলভেন ফর মদ মপ্রজারলভেন অফ
কােিারাে জহমরলটজ সাইটস এন্ড ওয়াল্ড জহমরলটজ জপ্রাপারটিজ ইন িািংোলদে (ইউলনলস্কা সহায়তা)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

স্যামনলটেন, স্বাস্থু, মেক্ষা এিিং পামন সরিরাহ প্রকে
জাতীয় স্যামনলটেন প্রকে (২য় পর্ যায়)
িািংোলদলের দমক্ষে পমিিাঞ্চলে গ্রািীে পামন সরিরাহ প্রকে
অঞ্চে-৬ এর অধীন ৪২ নিং ওয়ালে যর অিকাঠালিা উন্নয়ন এিিং জিাহািদপুর এর আদাির এোকায় রাস্তা, নদ যিা ও
ফুটপাত উন্নয়ন
সালয়দািাদ পামন জোধনাোর প্রকে
মবতীয় গ্রািীে অিকাঠালিা উন্নয়ন (আরআইআইমপ-২) (মিলেষ সিংলোমধত)
রুরাে এিিয়লিন্ট এন্ড জরাে জিলন্টলনন্স জপ্রাগ্রাি (আরইআরএিমপ)
ইউমনয়ন সাক ও অন্যান্য অিকাঠালিা উন্নয়ন প্রকে (বৃহত্তর িগুাা, রাজোহী ও পািনা জজো) (১ি সিংলোমধত)
ইউমনয়ন সাক ও অন্যান্য অিকাঠালিা উন্নয়ন প্রকেঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জজো (কুমিল্লা, িাঁদপুর ও মি.িাাীয়া জজো) (১ি
সিংলোমধত)
পল্লী অিকাঠালিা উন্নয়ন প্রকেঃ পাি যতু িেগ্রাি
জসতু/কােভালট যর এুালপ্রাি জরাে উন্নয়ন (১ি সিংলোমধত)
নালটার জজোর মসিংাা-িারুহাস-তারাস (মসিংাা অিংে) সাক অিকাঠালিা উন্নয়ন
িাঁপাইনিািেি-নওো ভায়া িটতেী মজমস-োিতেী মজমস (জিইঃ০০-৭০১০ মিঃ) সাক উন্নয়ন
জভাো িাসেুান্ড-োহারহাট সিংলর্াে সাক উন্নয়লনর জন্য সম্ভাব্যতা র্ািাই ও মিস্তামরত নক্সা প্রেয়ন সিংক্রান্ত
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183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

মফমজমিমেটি োমে এন টািয অি হাইলড্রােমজকুাে এন্ড িরলফােমজকুাে োমে, ইলকানমিক এুানাোইমসস,
এনভায়রনলিন্টাে ইিুাক্ট এুালসসলিন্ট (ইআইএ) ইনক্লুমেিং েলপাগ্রামফকুাে সালভয এন্ড মেজাইন অি ইিপরলটন্ট ৫
(ফাইভ) নিং োজয মেলজজ ইন নাাইে, োইিান্ধা, মিটাোিং এন্ড িাগুরা মেসমেক্ট
মফমজমিমেটি োমে ইন টািয অি হাইলড্রােমজকুাে এন্ড িরলফােমজকুাে োমে, ইলকানমিক এুানাোইমসস এন্ড
এনভায়রনলিন্টাে ইিুাক্ট এুালসসলিন্ট (ইআইএ) ইনক্লুমেিং েলপাগ্রামফকুাে সালভয এন্ড মেজাইন অি ইিপরলটন্ট ৫
(ফাইভ) োজয মেলজস ইন জািােপুর মেসমেক্ট
মফমজমিমেটি োমে ইন টািয অি হাইলড্রােমজকুাে এন্ড িরলফােমজকুাে োমে, ইলকানমিক এুানাোইমসস এন্ড
এনভায়রনলিন্টাে ইিুাক্ট এুালসসলিন্ট (ইআইএ) ইনক্লুমেিং েলপাগ্রামফকুাে সালভয এন্ড মেজাইন অি ইিপরলটন্ট ৫
(ফাইভ) োজয মেলজস ইন জনৈলকাো মেসমেক্ট
মফমজমিমেটি োমে ইন টািয অি হাইলড্রােমজকুাে এন্ড িরলফােমজকুাে োমে, ইলকানমিক এুানাোইমসস এন্ড
এনভায়রনলিন্টাে ইিুাক্ট এুালসসলিন্ট (ইআইএ) ইনক্লুমেিং টলপাগ্রামফকুাে সালভয এন্ড মেজাইন অি ইিপরলটন্ট ৩
(মি) োজয মেলজস নঁওো এন্ড িামনকেি মেসমেক্ট
রিংপুর মিভালের অন্তেতয ৬টি নদীর উপর দীঘ য জসতু মনিযালের উলদ্দলে সম্ভাব্যতা সিীক্ষা প্রকে
বৃহত্তর মসলেট জজোর কলয়কটি গুরুেপূে য মফোর সাক ও জসতু মনিযাে
জটকমনকুাে এুামসসলটন্স ফর এক্সলটলন্ডে মিউমনমসপাে কুাপামসটি মিমল্ডিং জপ্রাগ্রাি এন্ড মপ্রপালরেন এন্ড মিউমনমসপ্যাে
সামভযলসস প্রলজক্ট-২
জেিায়ু পমরিতযলনর ফলে উপকূেীয় েহলরর পামন সরিরাহ, জড্রলনজ ও সামনলটেন ব্যিস্থায় দুলর্ যাে সহন ক্ষিতা
বৃমিকরে
ির অঞ্চলে িাজার অিকাঠালিা উন্নয়ন প্রকে
জসলকন্ডারী টাউন্স ইমন্টলগ্রলটে ফ্লাে প্রলটকেন প্রলজক্ট (জফজ-২) রাজোহী, খুেনা, ঢাকা, মসলেট ও িট্টগ্রাি
সোটিয়া িাজার-হামজেি িাজার-জদওয়ানেি িাজার সালক পুরাতন েহ্মপুৈ নদীর উপর জসতু মনিযাে
িামেমজুক রাজধানী িট্টগ্রালির অিকাঠালিা উন্নয়ন এিিং পমরলিে ও পয়ঃমনষ্কােন ব্যিস্থার উন্নয়ন (১ি সিংলোমধত)
োলভযজ কালেকেন, মেসলপাজাে এন্ড মেটলিন্ট িুান্ট
িট্টগ্রাি ওয়াসার জরুরী পামন সরিরাহ প্রকে
খুেনা মসটি কলপযালরেলনর অিকাঠালিােত সুলর্াে সুমিধার উন্নয়ন
ইনেলেেন অি োইট ইমিটিিং োলয়ট (এেইমে) েীট োইটিিং মসলেি ফর মরমেউমসিং অি এনামজয কনজািেন
রাজোহী মসটি কলপযালরেন এোকায় জভৌত অিকাঠালিা জড্রলনজ ও পামন সরিরাহ ব্যিহার উন্নয়ন

স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
200.
201.

ন্যােনাে ইনমষ্টটিউট অি মনউলরা সালয়লন্সস স্থাপন (সিংলোমধত)
ইএনটি এন্ড জহে জনক কুান্সার হাসপাতাে ও প্রমতষ্ঠান স্থাপন
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পমরমেষ্ট-২
সিাি প্রকলের প্রভাি মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :
িাস্তিায়ন পমরিীক্ষে ও মূল্যায়ন মিভাে এর মূল্যায়ন জসক্টর জর্লক মিমভন্ন িন্ত্রোেয় কতৃযক সিাি উন্নয়ন প্রকে সমূলহর িলধ্য
গুরুেপূে য মনি যামিত প্রকে সমূলহর প্রভাি মূল্যায়ন কাজ পমরিামেত হলয় র্ালক। প্রভাি মূল্যায়ন একটি েলিষোমূেক কাজ মিধায় এ
কাজ র্লর্ষ্ট সিয় ও ব্যয় সালপক্ষ। ২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলর প্রভাি মূল্যায়ন কাজ পমরিােনার জন্য মিমভন্ন িন্ত্রোেয়/মিভালের
১৫টি উন্নয়ন প্রকে িাোই করা হয়, র্ার িলধ্য পরািেযক প্রমতষ্ঠান (ফািয) কতৃযক পমরিামেত ১০টি, ব্যমি পরািেযক কতৃযক
পমরিামেত ৪টি এিিং মূল্যায়ন জসক্টলরর কিযকতযােলের িাধ্যলি পমরিামেত ১টি প্রকে। ২০১৪-২০১৫ অর্ য িেলর মনধ যামরত জর্ ১৫টি
প্রকলের মূল্যায়ন করা হলয়লে, তা মনলম্ন সারেী ১, সারেী- ২ এিিং সারেী-৩ -এ জদয়া হলো।
সারেী - ১
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পোমর্থক প্রতিষ্ঠান (ফামথ) কিতক
থ পতেচাতিি ১০তি সমীক্ষাে নামঃ
প্রকরেে মময়দকাি
ক্রম

০১।

০২।

০৩।

০৪।

প্রকরেে নাম

ঢাকা র্হরেে চােতদরক বতত্তাকাে মনৌপর্ চািুকেণ (১ম ও ২য় পর্থায়)।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
বাংিারদর্ অভযন্তেীন মনৌপতেবহন কিতথপক্ষ, মনৌপতেবহন মন্ত্রণািয়।
প্রতকউেরমন্ি অব তসএনতি তসরেি
মডকাে বারসস ফে তবআেতিতস
আন্ডাে এনতডএফ মিান।

মর্রক

পর্থন্ত

তিওতব

প্রঃ সাহার্য

(১ম পর্থায়)

(১ম পর্থায়)

৯০৫৪.০০

-

০১/০৭/২০০০ ৩০/০৬/২০০৫
(২য় পর্থায়)

(২য় পর্থায়)

০১/০৭/২০০৭ ৩০/০৬/২০১৩

মমািঃ ৯০৫৪.০০

২৭৪৯.০০

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
সড়ক
ক
(
স),সড়ক
পতেবহন ও মহাসড়ক তবভাগ, সড়ক
পতেবহন ও মসিু মন্ত্রণািয়।
চে িীতবকায়ন কমথসূচী
(তসএিতপ)১ম পর্থায়।

০১/০৭/২০০৮ ৩০/০৬/২০১১

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ এবং
তডএফআইতড, স্ানীয় সেকাে, পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণািয়।
পল্লী তবদ্যযৎ সতমতিে তবদযমান
তবিেণ বযবস্ায় দর্ িক্ষ
গ্রাহক সংরর্াগ।

০১/০৭/২০০৩ ৩০/০৬/২০১১

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
পল্লী তবদ্যযিায়ন মবাডথ, তবদ্যযৎ তবভাগ,

প্রকরেে প্রাক্কতিি বযায়
(িক্ষ িাকায়)

৬৫৮৪৫.৮৯

মমািঃ ৬৬৭৪৯.৮৩

২৫১৬৬.৭০

সমাহাে
কনসািরিন্িস
তিতমরিড।

৯৫০০ ০০

মমািঃ ১২২৪৯ ০০

৯০৩.৯৪

সমীক্ষা
পতেচািনাকােী
পোমর্থক
প্রতিষ্ঠান
(ফামথ)

৯৬০৯.১০

০১/০৭/২০০৬ ৩০/০৬/২০১২
মমািঃ ৩৪৭৭৫.৮০

মদারব
ইন্িােন্যার্নাি
তিতমরিড।

ক্রাতন্ত
এরসাতসরয়ি
তিতমরিড।

আইআেতি
মডরভিপরমন্ি
সাতভথরসস
তিতমরিড।
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প্রকরেে মময়দকাি
ক্রম

প্রকরেে নাম
মর্রক

০৫।

০৬।

০৭।

তবদ্যযৎ, জ্বািানী ও খতনি সম্পদ
মন্ত্রণািয়।
বাংিারদর্ মেিওরয়ে
মগৌেীপুে-িাতেয়াঝাঞ্জাইি
এবং শ্যামগঞ্জ -মমাহনগঞ্জ
মসকর্রনে পুনবথাসন।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
বাংিারদর্ মেিওরয়, মেিপর্
মন্ত্রণািয়।
গুনগি মানসম্পন্ন বীি
সেবোহ বততিকরে সুরর্াগ
সুতবধাতদ আধুতনকীকেণ ও
র্তির্ািীকেণ।

০৯।

তিওতব

প্রঃ সাহার্য

১৮০৯০.২২

-

০১/০৬/২০১৩
মমািঃ ১৮০৯০.২২

৩০৬১২.৮৯
০১/০৭/২০০৬

-

৩০/০৬/২০১১

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
বাংিারদর্ কততি উন্নয়ন করপথারের্ন
(তবএতডতস), কততি মন্ত্রণািয়।
বাংিারদরর্ মভািযরিি
সমতদ্ধকেণ।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
তর্ে মন্ত্রণািয়।

০৮।

০১/০১/২০০৮

পর্থন্ত

প্রকরেে প্রাক্কতিি বযায়
(িক্ষ িাকায়)

মমািঃ ৩০৬১২.৮৯

৩১৮.০১
০১/০১/২০১০

২১০৪.১৯

৩০/০৬/২০১৩
মমািঃ ২৪২২.২০

পল্লী উন্নয়ন প্রকে;
অবকাঠারমা উন্নয়নঃ ২৬।

৮৭২৮২.২২

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
স্ানীয় সেকাে প্ররকৌর্ি অতধদপ্তে,
স্ানীয় সেকাে তবভাগ, স্ানীয়
সেকাে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণািয়।
তিিীয় আেবান প্রাইমাতে
মহির্ মকয়াে।

০১/০৭/২০০৩

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
স্ানীয় সেকাে তবভাগ, স্ানীয়
সেকাে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণািয়।

০১/০৭/২০০৫

১৭২৯৭৬.৯৮

৩০/০৬/২০১২
মমািঃ ২৬০২৫৯.২০

১২২৪০.০০

৪৯৭৬৯.২০

৩০/০৬/২০১২
মমািঃ ৬২০০৯.২০

সমীক্ষা
পতেচািনাকােী
পোমর্থক
প্রতিষ্ঠান
(ফামথ)

পার্মাকথ
এযারসাতসরয়িস
তিতমরিড।

মসন্িাে ফে
তেরসাসথ
মডরভিাপরমন্ি
স্টাতডথস
তিতমরিড।
ইরিন
কনসািরিন্িস
এরসাতসরয়র্ন
উইর্
তক্ররয়তিভ
কনসািতিং
তিতমরিড।
এনভয়েনরমন্ি,
এতগ্রকািচর
এযান্ড
মডরভিপরসন্ি
সাতভথরসস
তিতমরিড।

ইউসুফ এন্ড
এরসাতসরয়ি।
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প্রকরেে মময়দকাি
ক্রম

প্রকরেে নাম
মর্রক

১০।

পর্থন্ত

পাবিথয চট্রগ্রাম এিাকায়
সমতিি সমাি উন্নয়ন (২য়
পর্থায়)।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
পাবিথয চট্রগ্রাম উন্নয়ন মবাডথ,
পাবিথয চট্রগ্রাম তবিয়ক
মন্ত্রণািয়।

০১/০১/১৯৯৬

প্রকরেে প্রাক্কতিি বযায়
(িক্ষ িাকায়)
তিওতব

প্রঃ সাহার্য

১২০৯০.৭৭

১০৮২৪.২৩

৩০/০৬/২০১২
মমািঃ ২২৯১৫.০০

সমীক্ষা
পতেচািনাকােী
পোমর্থক
প্রতিষ্ঠান
(ফামথ)
মডরভিপরমন্ি
মিকতনকযাি
কনসািরিন্িস
(প্রাঃ) তিতমরিড।
সারেী – ২

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বযতি পোমর্থক কিতক
থ পতেচাতিি ৪তি সমীক্ষাে নামঃ
প্রকরেে মময়দকাি
ক্রম

প্রকরেে নাম
মর্রক

০১।

০২।

০৩।

০৪।

পর্থন্ত

আরনায়াো-বাাঁর্খািী-চরকাতেয়া
সড়ক উন্নয়ন।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
সড়ক ও িনপর্ অতধদপ্তে, সড়ক
পতেবহন ও মহাসড়ক তবভাগ, সড়ক
পতেবহন ও মসিু মন্ত্রণািয়।
তনবথাতচি মবসেকােী
করিিসমূরহ একারডতমক ভবন
তনমথাণ।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
তর্ক্ষা প্ররকৌর্ি অতধদপ্তে, তর্ক্ষা
মন্ত্রণািয়।
কযাপাতসতি মডরভিপরমন্ি ফে
মাদ্রাসা এডুরকর্ন।

০১/০৭/২০০২ ৩০/০৬/২০১২

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
বাংিারদর্ মাদোসা তর্ক্ষা মবাডথ, তর্ক্ষা
মন্ত্রণািয়।
মিিা পাবতিক িাইরেতেসমূরহে
উন্নয়ন -৩য় পর্থায় (২য়
সংরর্াতধি)।

০১/০৭/২০০৯

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
গণগ্রন্থাগাে অতধদপ্তে, সংস্কততি তবিয়ক
মন্ত্রণািয়।

প্রকরেে প্রাক্কতিি বযায়
(িক্ষ িাকায়)
তিওতব

প্রঃ সাহার্য

৫৮১৩.৬৫

-

সমীক্ষা
পতেচািনাকােী
বযতি
পোমর্থক
িনাব
মমাহাম্মদ িাফে
উল্লাহ্

মমািঃ ৫৮১৩.৬৫
১৫৯৫৮.২৮
০১/০৭/২০০৪

-

৩১/১২/২০০৯

ড. এম. এম
আতমে
মহারসন

মমািঃ ১৫৯৫৮.২৮

৩০/০৬/২০১১

১২৩.৫৬

৬৮৬.৪৪

মমািঃ ৮১০.০০
১২২৮৩.৩৬
০১/০৭/২০০৫

-

৩০/০৬/২০১২
মমািঃ ১২২৮৩.৩৬

ড. মমাঃ
আবদ্যস
সাত্তাে

মমাঃ হাতবব
উল্লাহ
মিুমদাে
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২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মূিযায়ন মসক্টরেে কমথকিথাগরণে মাধযরম পতেচাতিি ১তি সমীক্ষাে নামঃ
প্রকরেে মময়দকাি
ক্রম

প্রকরেে নাম
মর্রক

০১।

মিিা তভতত্তক মতহিা কতম্পউিাে
প্রতর্ক্ষণ (২য় পর্থায়) (১ম
সংরর্াতধি)।
বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণািয়/তবভাগ/সংস্াঃ
িািীয় মতহিা সংস্া, মতহিা ও তর্শু
তবিয়ক মন্ত্রণািয়।

০১/০৭/২০০৮

পর্থন্ত

প্রকরেে প্রাক্কতিি বযায়
(িক্ষ িাকায়)
তিওতব

প্রঃ সাহার্য

১৬৭৫.৪৭

-

৩০/০৬/২০১৩

সমীক্ষা
পতেচািনাকােী

মূিযায়ন মসক্টরেে
সকি কমথকিথা।

মমািঃ ১৬৭৫.৪৭

সমীক্ষায় উতল্লতখি সুপাতের্সমূরহে তবস্তাতেি তববেণঃ
পোমর্থক প্রতিষ্ঠান (ফামথ) কিতক
থ পতেচাতিি ১০তি সমীক্ষাে নাম ও সুপাতের্সমূহঃ
ক্রম
০১।

০২।

প্রকরেে নাম
ঢাকা র্হরেে চােতদরক বতত্তাকাে
মনৌ-পর্ চািুকেণ (১ম ও ২য়
পর্থায়)।

সুপাতের্সমূহ
১। আন্তিন্ত্রোেলয়র (BIWTA & BIWTC) সিন্বয় প্রলয়াজন।
২। মনয়মিতভালি নদী খনন করলত হলি এিিং কতৃযপলক্ষর িমনটমরিং ব্যিস্থাপনা জজারদার
করলত হলি।
৩। বৃত্তাকার জনৌ-পলর্র উভয় পালা হাঁটার রাস্তা মনিযাে এিিং ঘাটগুলোর সালর্ অভুন্তরীে
মেিংক জরাে ত্রতমর করলত হলি।
৪। প্রকে এোকার জসৌন্দর্ য িধ যন করলত হলি (পালয় িোর পর্ ও িসার স্থান উনািত করা
এিিং োে োোলনার িাধ্যলি পাা রক্ষাসহ জসৌন্দে য িধ যন করা)।
৫। মসমনািরলটক জর্লক আশুমেয়া পর্ যন্ত দখেকৃত নদী জরুমরভালি পুনরুিার করলত হলি।
৬। জিইসোইন সিীক্ষার আলোলক টেী জরেওলয় মেজ এিনভালি পুনঃমনিযাে করলত হলি,
য অন্যান্য জনৌর্ান জকালনা িাধা োাা িোিে করলত পালর।
র্ালত কালোসহ
৭। বৃত্তাকার জনৌ-পলর্র িারমদলক মনরাপত্তার জন্য মনরাপত্তা জিৌমক স্থাপন করলত হলি।
৮। নেরিাসীলক জনৌ-পলর্ র্াতায়াত ও িাোিাে পমরিহলন উবুি করার জন্য
ব্যাপকমভমত্তক প্রিারো িাোলত হলি।
৯। ভমিষ্যলত এ ধরলনর কালজর জন্য জিইসোইন সিীক্ষা পমরিােনা করার প্রলয়াজন
রলয়লে।
প্রমকউরলিন্ট অি মসএনমজ স্বে জিয়াদী সুপামরেসমূহ
মসলেে জেকার িালসস ১। িাসগুলো জকনা হলয়লে সুদযুি ঋলের িাধ্যলি সরকার িা মিআরটিমসলক তা জফরত
ফর মিআরটিমস আন্ডার
মদলত হলি। র্মদ োভ নাও করা র্ায়, কিপলক্ষ োভ-জোকসান সিান এিনভালি
এনমেএফ জোন।
(Break Even Point) পমরিােনা করা দরকার।
২। িাস িোিলের েে ব্যক পরীক্ষা পূি যক এিিং কমিউটার মভমত্তক োটা অনুসরে কলর
িতযিান কালজর মসিান্ত মনলত হলি। িাস জকািামন প্রদত্ত ওয়াকযেপ মনলদ যমেকা
অনুসরে করা িাঞ্ছনীয়।
৩। সিয়িত িাস পমরিােনা, টিমকট মনমিত করে, অমধক র্াৈী িহন, রক্ষোলিক্ষে ও
জিরািত, কাউন্টার মভমত্তক িোিে মিষলয় মনমিাভালি পর্ যলিক্ষে ও িমনটমরিং
(Real time monitoring) করা।
িধ্যলিয়াদী সুপামরেসমূহ
১। মিআরটিমস এিিং জিসরকামর িালসর সামি যকভালি পমরিােনা, ব্যিস্থাপনা, মনয়ন্ত্রে,
সহজীকরলের উলদ্দলে সরকারলক খসাা পমরিােনা ও িমনটমরিং সিংক্রান্ত নীমতিাো
িা পিমতর অিতারো করলত হলি। পাোপামে নীমতিাো িা পিমত িানার জন্য ব্যিস্থা
গ্রহে িা িেপ্রলয়াে করলত হলি।
২। মিআরটিমসলত প্রকে গ্রহলের পূলি য Feasibility Study কলর মসিান্ত গ্রহে ও
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সুপাতের্সমূহ
িমনটমরিং ইউমনট স্থাপন কলর মনয়মিত জমরপ, প্রলয়াজনীয়তা র্ািাই, েলিষো/মূল্যায়ন
কার্ যক্রি িালু করলত হলি।
৩। মিআরটিমস’র জোকিেলক মিমভন্ন দলে মিভি (জর্িনঃ োে, নীে) কলর
প্রমতলর্ােীতার পর্ যালয় আনলত হলি। প্রমেক্ষেপ্রাি জিকামনকলদর কালজ োমেলয় ভাে
কালজর জন্য পুরস্কৃত করলত হলি।
৪। মেমজটাে টিমকট মসলেি িালু, টিমকলট উমল্লমখত েন্তব্যস্থে পর্ যন্ত র্াৈা এিিং ধারে
ক্ষিতার জিলয় অমধক র্াৈী িহন না করা।
দীঘ যলিয়াদী/জকৌেেেত সুপামরেসমূহ
১। ব্যাপক িামহদার জপ্রমক্ষলত আরও িাস ক্রয় করলত হলি জর্ন জনেে পর্ যাি জসিা পায়।
িািংোলদলের সালর্ িানানসই, দীঘ যস্থায়ী ও উপযুি মদব্তে িাস ক্রয় করা জর্লত পালর।
শুধুিাৈ কিদাি মিলিিনায় িাস ক্রয় করার উপর জজার মদলত হলি।
২। সিংকট জিাকালিোয় সিংমিষ্ট সকেলক সিৃি কলর Transport Architecrure
েঠন করা। এোাাও ক্রয় পূি য ও পরিতী পর্ যালয় কামরেমর মিষলয়র উপর প্রলয়াজনীয়
জক্ষলৈ ব্যলয়ট/মিলেষজ্ঞ প্রমতষ্ঠালনর সাহায্য মনলয় জস্পমসমফলকেন র্ািাই কলর
প্রমতলিদন প্রদান।
৩। জদেীয় সিদ ব্যিহার কলর উলযািা ও যুি সিাজলক েহলরর র্াতায়াত ব্যিস্থার
উন্নয়ন ও োমফক সিস্যা সিাধালনর েলক্ষু জটকসই ধারনা/প্রযুমি উদ্ভািলন উবুি ও
সুলর্াে কলর মদলত সরকার/মিআরটিমসলক পদলক্ষপ মনলত হলি। পাোপামে মপমপমপ-এর
িাধ্যলি জিসরকারী খাতলক যুি কলর িাসগুলোর সঠিক জিরািত ও রক্ষোলিক্ষে
মনমিত করলত হলি।
৪। প্রকে মভমত্তক কালজ কিযকতযালদর জন্য প্রলজক্ট ম্যালনজলিন্ট ও কুাপামসটি মিমল্ডিং
মিষলয় অমভজ্ঞ প্রলজক্ট ম্যালনজলিন্ট জস্পোমেষ্ট কতৃযক প্রমেক্ষে প্রদান ও মূল্যায়ন
করা।
৫। আধুমনক জিরািত সরিাি ব্যিহার কলর সরাসমর প্রধান কার্ যােলয়র মনলদ যলে কিযকতযা
কিযিারীলদর প্রমেক্ষে পমরিামেত হলি। িতযিালন র্ারা নিীন তালদরলকও
ধারািামহকভালি প্রমেক্ষে প্রদান করলত হলি জর্ন জকউ িাকমর োালত িা অিসর গ্রহে
করলেও দক্ষ িানি সিলদর অভাি না হয়।
৬। ভমিষ্যলত ক্রয়কােীন সিলয় ১েক্ষ মকলোমিটার িোিলের জন্য র্ত প্রকার খুিরা
র্ন্ত্রািংে ক্রয় করা প্রলয়াজন তা মকলন িজুদ রাখলত হলি।
৭। সিীক্ষা জর্লক প্রাি তথ্য অনুর্ায়ী এই প্রকলের কার্ যক্রি েহলরর প্রমতিন্ধী ও িয়ষ্ক
জনলোষ্ঠীর জন্য সহায়ক মেে তাই ভমিষ্যলত প্রকে গ্রহলের জক্ষলৈ এই ধারািামহকতা
অব্যাহত রাখলত হলি।
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০৩।

প্রকরেে নাম
চে িীতবকায়ন কমথসূচী
(তসএিতপ)১ম পর্থায়।

০৪।

পল্লী তবদ্যযৎ সতমতিে
তবদযমান তবিেণ বযবস্ায়
দর্ িক্ষ গ্রাহক সংরর্াগ।

সুপাতের্সমূহ
১। এই প্রকলের অমভজ্ঞতা জর্লক জদখা র্ায় জর্ এ ধরলনর আরও প্রকে জদলের মিমভন্ন
স্থালন পুনরাবৃমত্ত করার আলে আরও মনমিাভালি েলিষো এিিং মিলিষলের প্রলয়াজন।
তাোাা প্রকলের মিমভন্ন তলথ্য, মরলপাট য এিিং উপলদষ্টালদর কাজ পর্ যালোিনা করা
একান্ত প্রলয়াজন।
২। িরাদ্দকৃত সিস্ত অর্ য র্র্ার্র্ভালি ব্যয় করার জন্য প্রকে পমরিােকসহ সিংমিষ্ট সকে
কিযকতযােেলক সজাে র্াকলত হলি। িরাদ্দকৃত অর্ য পুলরাপুমর ব্যয় করলত পারলে
এোকার জনেে আরও জিমে উপকৃত হলত পারলতা এিিং সঠিকভালি জনেলের আর্ যসািামজক অিস্থার উন্নমত হলতা।
৩। ভমিষ্যলত একই প্রকলের ক্রয় প্রমক্রয়ায় স্বেতা ও জিািমদমহতা মনমিত করার েলক্ষু
িািংোলদে সরকালরর ক্রয় নীমতিাো জিলন িো উমিৎ।
৪। মেমপমপ অনুর্ায়ী মসএেমপলত স্বাস্থু ও পমরিার পমরকেনা মিষলয় দমরদ্র জনলোষ্ঠী
জসিা প্রদান কার্ যক্রলি িালু মেে। মকন্তু প্রকে িাস্তিায়লন স্বাস্থু অমধদিলরর জকান
ধরলনর অিংেীদামরে মেে না। তাই ভমিষ্যলত িা ও মেশু স্বাস্থুলসিা কার্ যক্রি
সুমনমিত করলত স্বাস্থু অমধদিরলক অন্তভুযি করা প্রলয়াজন।
৫। দমরদ্র জনলোষ্ঠীর মনয়মিত আলয়র পর্ সুেি করার েলক্ষু পরিতী প্রকলে নানামিধ
আয়িধ যক প্রমেক্ষে কার্ যক্রলির ব্যিস্থা রাখলত হলি ও সিংমিষ্ট কালজর প্রলয়াজনীয়
র্ন্ত্রপামত সরিরালহর ব্যিস্থা রাখলত হলি।
৬। প্রকে এোকায় সুমিধালিােীলদর উৎপামদত পণ্য র্ালত সহজতরভালি িাজারজাতকরে
করলত পালর জস ব্যাপালর প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা জনওয়া প্রলয়াজন। জকননা উৎপামদত পণ্য
সঠিকভালি িাজারজাতকরে করলত না পারলে পলণ্যর সঠিক মূল্য প্রামি জর্লক
উৎপাদনকারীরা িমঞ্চত হন। ফলে প্রকলের দীঘ য জিয়াদী েক্ষু অজযন িাধাগ্রস্থ হয়।
৭। দূরিতী ও দূেিয িরাঞ্চলে িাঠকিযলদর সঠিক ও সফেভালি কাজ করার জন্য প্রকে
কতৃযপলক্ষর র্র্ার্র্ নজর রাখা অতুন্ত জরুরী। দূরিতী িলরর জক্ষলৈ প্রলয়াজলন িটর
সাইলকে, ইমিনলিাট সুমিধা এিনমক প্রলয়াজলন দূেিয িরগুলোলত জোট জোট ইউমনট
অমফস জখাো প্রলয়াজন র্ালত কিীরা মনমি যঘ্নী কাজ করলত পালর এিিং র্াতায়ালত
অলহতুক সিয় নষ্ট না হয়।
৮। প্রকলের ধারািামহকতা রক্ষা করার জন্য ও সুমিধালভােীরা র্ালত মনরমিমেন্নভালি
সুমিধা জপলয় জাতীয় অর্ যননমতক উন্নয়লন অিদান রাখলত পালর জস েলক্ষু
প্রলয়াজনমভমত্তক প্রমেক্ষে িালু রাখলত হলি।
১। দ্রুত মিদুুৎ উৎপাদন ও সিংলর্ালের ব্যিস্থাঃ সুদূর প্রসারী আর্ য-সািামজক উন্নয়ন
েরামন্বত করার জন্য দ্রুত মিদুুৎ সিংলর্ালের জব্যৌিস্থা করা। জর্ সিস্ত এোকায়
মিদুুতায়ন হয়মন, জসই সি এোকায় মিদুুৎ সিংলর্াে জদয়ার ব্যিস্থা গ্রহে করা। অমধক
সিংখ্যক মিদুুৎ সিংলর্াে প্রদালনর পূি যেতয হে অমধক হালর মিদুুৎ উৎপাদন করা,
সঞ্চােন ও িণ্টন জনটওয়াকয ত্রতমর করা।
২। মিদুুৎ সঞ্চােন ক্ষিতা বৃমিকরেঃ মিদুুৎ উৎপাদন বৃমির সালর্ সালর্ সরকার গৃহীত
উচ্চ জভালল্টজ সঞ্চােন োইলনর বৃমিকরে সিংক্রান্ত কার্ যক্রি িাস্তিায়ন করা। পল্লী
মিদুুতায়ন জিালে যর আওতায় পল্লী এোকায় মিদুুৎ সঞ্চােন ও মিতরলের জক্ষলৈ
আরইমি কতৃযক গৃহীত প্রকেসমূলহর দ্রুত িাস্তিায়লনর ব্যিস্থা করা।
৩। মিদুুৎ সরিরাহ ও মিতরে োইলনর ক্ষিতা বৃমিকরেঃ সঞ্চােন ও মিতরে োইন
পুরাতন হওয়ায় এিিং মিতরে োন্সফরিারগুমে ওভারলোলেে র্াকায় সঞ্চােন ও
সরিরাহ োইলন মিদুুৎ র্াকলেও গ্রাহকলদর জোেলেমেিংলয়র কিলে পালত হয়। এই
অিস্থা জর্লক পমরৈালের েলক্ষ অমধকতর ক্ষিতাসিন্ন োন্সফরিার স্থাপলনর
পাোপামে সঞ্চােন ও মিতরে োইলনর আধুমনকায়ন ও ক্ষিতা বৃমিকরে অপমরহার্ য।
৪। মেমজটাে মিটার স্থাপন করাঃ মিদুুলতর অপিয় জরাধ, অনিধ ব্যিহার িন্ধ এিিং
অমধকতর সঠিক মিদুুৎ ব্যিহার মনমিতকরেকলে িতযিান ইলেকমেক মিটার
পমরিতযন কলর মেমজটাে/মপ্র-মপইে মিটার স্থাপন করা।
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০৫।

বাংিারদর্ মেিওরয়ে
মগৌেীপুে-িাতেয়াঝাঞ্জাইি
এবং শ্যামগঞ্জ মমাহনগঞ্জ মসকর্রনে
পুনবথাসন।

সুপাতের্সমূহ
৫। মিদুুৎ সঞ্চােন ও মিতরে ব্যিস্থা িমনটমরিং করাঃ মনরিমেন্ন মিদুুৎ সরিরালহর েলক্ষ
মিদুুৎ সঞ্চােন ও মিতরে ব্যিস্থার সাি যক্ষমেক িমনটমরিং আরও মনমিা করা।
৬। সাি-জষ্টেনসমূলহর মনরাপত্তা ব্যিস্থা মনমিত করাঃ উপলকলন্দ্রর র্ন্ত্রপামত ও জনিলের
মনরাপদ দাময়ে পােন ও পমরিােনার জন্য অিকাঠালিােত উন্নয়ন ও মনরাপত্তা
মনমিত করা।
৭। অনিধ সিংলর্াে কতযনঃ পল্লী মিদুুৎ সমিমতর পক্ষ জর্লক অনিধ মিদুুৎ সিংলর্াে
গ্রহেকারী ও প্রদানকারীলক সনাি কলর প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা জর্িন, মিদুুৎ সিংলর্াে
মিমেন্ন ও োমস্ত মিধান অব্যাহত রাখা। প্রলয়াজলন স্থানীয় প্রোসলনর সহায়তায় অনিধ
মিদুুৎ সিংলর্াে মিমেন্নকরে টিি-েঠন করা।
৮। সিংলর্াে প্রদালন গ্রাহকলদর মনকট জর্লক র্ালত অমতমরি টাকা জনওয়া না হয় জস
মিষলয় ব্যিস্থা জনয়া।
৯। পল্লী এোকায় মিদুুৎ ব্যিহার সিপলকয েেসলিতনা বৃমিঃ মিদুুৎ অপিয় জরাধ করার
জন্য প্রিারো ও উবুিকরে কিযসূিীর আওতায় েেসলিতনতা বৃমি করার জন্য সভা,
জসমিনার ও েেসিংলর্ালের ব্যিস্থা করা।
১০। রামৈকােীন িমনটমরিং ব্যিস্থা এিিং ভ্রাম্যিান আদােত েঠনঃ অনিধ সিংলর্াে মিমিত
করার জন্য রামৈকামেন িমনটমরিং ব্যিস্থা জজারদান করা। অনিধ মিদুুৎ ব্যিহারকারীর
োমস্তমনমিতকরলের েলক্ষ একইভালি ভ্রাম্যিান আদােত েঠন করা।
১১। এনামজয জসমভিং িাল্ব ব্যিহার সিলকয জনসলিতনতা বৃমিঃ জভািা পর্ যালয় মিদুুৎ
সােয়ী এনামজয জসমভিং িাল্ব ব্যিহালর উবুি করা ও প্রলয়াজন োাা মিদুুৎ ব্যিহার না
করা সিলকয জনসলিতনতা বৃমি করা।
১২। মপক-জোে সিলয় জসি পাি ও িটরিামেত র্ন্ত্রপামত ব্যিহার না করাঃ ক্রিিধ যিান
মিদুুলতর িামহদার পমরলপ্রমক্ষলত প্রলয়াজনীয় জভালল্টজ ও জসি পালির মনরাপত্তার
স্বালর্ য মপক-জোে সিলয় জসি র্ন্ত্র ও িটর িামেত র্ন্ত্র ব্যিহার না করার জন্য
পল্লীজনলোষ্ঠীলক সলিতন করা।
১৩।প্রকলের িাোিাে ও র্ন্ত্রপামত ক্রয় কার্ যক্রিঃ মিদুুৎ সরিরালহ প্রলয়াজনীয় র্ন্ত্রপামতর
র্র্াসিলয় সিংগ্রহ, সিংরক্ষে ও মিতরে এর ব্যিস্থা করা ও এগুলোর র্র্ার্র্ িমনটমরিং
করা।
জেৌরীপুর-জামরয়াঝািাইে ও োিেি-জিাহনেি জসকেন দুটির জন্য সুপামরেিাো
১। অমধকািংে জেেলনর মিোিাোর প্রায় সিয় তাো িন্ধ অিস্থায় র্ালক। র্াৈীরা র্ালত
মিোিাোর ব্যিহালরর সুলর্াে পায় জস মিষলয় জরে কতৃযপলক্ষর দৃমষ্ট রাখলত হলি।
জেেলনর টয়লেটগুলো ব্যিহালরর উপলর্ােী রাখলত হলি।
২। র্াৈী অনুপালত জেলনর সিংখ্যা কি হওয়ায় র্াৈীলদর সুমিধালর্ য সকে জেলনর িমের
সিংখ্যা িাাালত হলি।
৩। হাওা এক্সলপ্রস জেলনর জনমপ্রয়তা মদনমদন বৃমি পালে। এই জেলনর িামহদা জিটালত
জেলনর র্াৈী িহন ক্ষিতা িাাালনা দরকার।
৪। জিাহনেি ঘাট হলত পার্র, িালু, িৎস্য ও উৎপমদত কৃমষ দ্রব্যামদ পমরিহলের জেলন
ওয়ােন িাাালনাসহ, জিাহনেি ঘাট পর্ যন্ত িমধ যত জরে োইন স্থাপলনর ব্যিস্থা করার
পদলক্ষপ জনওয়া জর্লত পালর।
৫। জরে োইলনর জেলভে ক্রমসিং-এ উন্নতিালনর জেট স্থাপন ও জেটম্যান মনলয়ালের উপর
গুরুে প্রদান করা উমিত।
য
৬। সুনািেি জজোর ধিযপাো, তালহরপুর এিিং জনৈলকাো জজোর দূোপুর,
কেিাকান্দা,
িয়িনমসিংহ জজোর জধািাউাা উপলজোসমূলহর হাওা এোকার জনসাধারে
জিাহনেি জেেন ব্যিহার কলর। এই জেেলন র্াৈীলদর িাপ জিমে র্াকায় মসট ও িমের
সিংখ্যা িাাালনা প্রলয়াজন।
৭। িািংোলদে জেওলয় োখা জসকেনসমূলহ জেন ভ্রিেলক মনরাপদ করার জন্য মপ্রলভনটিভ
জিইনটিলনলন্সর ব্যিস্থা মনলত পালর র্ালত রক্ষোলিক্ষেজমনত জিাট জিাট সিস্যা িা
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সুপাতের্সমূহ
িা সিস্যার সৃমষ্ট না করলত পালর। জরে োইনসমূহ রক্ষোলিক্ষলের জন্য ভমিষ্যলত
প্রকে গ্রহলের জক্ষলৈ আোদা িালজট র্াকা প্রলয়াজন।
সাধারে সুপামরেিাো
১। িািংোলদে জরেওলয় পর্ যায়ক্রলি অমত পুরাতন অিকাঠালিাসমূহলক পুনঃমনিযাে করা
এিিং জক্ষৈ মিলেলষ পুনি যাসন করা উমিত র্ালত র্াৈীলদর কালে জেলন ভ্রিেলক
সিসিলয়র জন্য আকষ যেীয় কলর রাখা র্ায়।
২। জরেওলয় হলো একটি জ্বাোনী এিিং ভূমি ব্যিহালরর সােয়ী জর্াোলর্াে ব্যিস্থা। এই
সিমদক মিলিিনায় জরেওলয় িাোর িুানলক সম্প্রসামরত করার উলযাে জনওয়া জর্লত
পালর।
৩। এই জর্াোলর্াে ব্যিসর্া পমরলিলের জন্য সাক জর্াোলর্ালের জর্লক অলনক কি
ক্ষমতকর। এ মিষয়টি জদলের পমরলিে সিংরক্ষে পমরকেনার অন্তভুযি হলত পালর।
৪। এই সিীক্ষার প্রাি একটি ফোফে হলো জর্ এই জসকেন দুটিলত সঠিকভালি জেন
পমরিােনার জন্য প্রলয়াজনীয় জনিলের অভাি প্রকট। এ অিস্থা সামি যকভালি
িািংোলদে জরেওলয়র জন্য প্রলর্াজু। িািংোলদে জরেওলয়র জন্য প্রলয়াজনীয় জনিে
মিলেষ কলর কামরেমর জনিলের স্বেতা মিমভন্ন ব্যিস্থার িাধ্যলি পূরে করলত পালর
জর্স ব্যিস্থা জনয়া অতুন্ত জরুমর। কামরেমর জনিলের স্বেতা পূরলে ক্রাে জপ্রাগ্রাি িালু
করা জর্লত পালর।
৫। জরেওলয় জর্াোলর্াে ব্যিস্থায় নতুন অিকাঠালিা মনিযালের জন্য প্রলয়াজন মিোে
মিমনলয়াে এিিং এর জর্লক সুমিধা জপলত অলনক সিয় োলে। মকন্তু এটি সাক
জর্াোলর্াে ব্যিস্থার জর্লক অলনক জিমে sustainable। জদলের জর্াোলর্ালের জন্য
দীঘ যস্থায়ী ব্যিস্থা মহসালি এই জসক্টলর দীঘ যলিয়াদী মিমনলয়ালের উপর মিলেষ
পর্ যালোিনা হলত পালর।
৬। প্রকেটি িোকােীন সিলয় পাঁিিার প্রকে পমরিােক পমরিতযন করা হলয়মেে। ঘনঘন
প্রকে পমরিােক পমরিতযন করলে প্রকে িাস্তিায়লন জদরী হয়। প্রকে িাস্তিায়নকালে
ঘনঘন প্রকে পমরিােক পমরিতযন পমরহার করার জন্য সুপামরে করা হলো।
৭। িািংোলদলে উলল্লখলর্াগ্য সিংখ্যক জোক মিমভন্ন ধরলনর প্রমতিমন্ধতায় ভুেলে। প্রমতিমন্ধ
র্াৈীলদর জন্য মিলেষ ধরলনর জসিার প্রলয়াজন হয় এিিং সাধারে র্াৈীলদরলক প্রদত্ত
সুমিধামদলক প্রমতিন্ধীলদর উপলর্ােী কলর মনলত হয়। িািংোলদলের অর্ যনীমতর
িাস্তিতায় সি জেেলন এিিং জেলন এই সুমিধা জদওয়া সম্ভি নয়। তলি দু-একটি
আন্তনের জেলন এ সুমিধার ব্যিস্থা করা র্ায়। িোলফরায় অসির্ য জোক জোকজলনর
জন্য জেেলন জেলন উঠানািার জন্য মিলেষ portable রুালির ব্যিস্থা করা র্ায়।
একদুটি আন্তনের জেলন অন্তত একটি কলর িমেলত হুইে জিয়ার জর্ন accessible হয়
জস রকি space এিিং টয়লেলটর ব্যিস্থা করা জর্লত পালর। প্রর্ি অিস্থায় প্রর্ি ও
জেষ জেেলন এ জন্য মিলেষ ব্যিস্থা করা জর্লত পালর।
৮। জরেওলয়র পুনি যাসন পূতযকাজ প্রধান। পূতযকালজর উপর জেিায়ু ও ঋতুর প্রভাি। সঠিক
সিলয় িালজট না পাওয়ায় এিিং তার সালর্ িষ যাকালের প্রভাি যুি হলয় প্রকেটি
িাস্তিায়লন প্রায় জদা িের সিয় জিমে জেলেলে। এর ফেশ্রুমতলত জটমেকমিউমনলকে
এিিং মসেন্যামেিং এর কাজ িাস্তিায়ন করলত সলতর িাস জদরী হয়। প্রকে িাস্তিায়লন
এই ধরলের মিেম্ব পমরহার করলত হলি।
৯। মূে কালজর ক্রয় প্রলসস করলত সিয় জেলেলে প্রায় দেিাস। ক্রয় প্রমক্রয়া প্রলসস করলত
এরকি মিেম্ব না হয় তা মনমিত করার প্রলয়াজন।
১। িীজ উৎপাদন, িীজ প্রমক্রয়াজাতকরে, িীজ গুদািজাতকরে, িীজ পরীক্ষা ও িীজ
গুনগি মানসম্পন্ন বীি
সরিরাহ ইতুামদর তথ্য শুধু জরমজষ্টালরর পমরিলতয, কমিউটালর িা উভয় স্থালন
সেবোহ বততিকরে সুরর্াগ
সিংরক্ষে করা আিেক।
সুতবধাতদ আধুতনকীকেণ ও
২।
মিএমেমস’র অলনক স্থাপনালত মিলেষ কলর খািালর অলনক পুরাতন/অলকলজা
র্তির্ািীকেণ।
র্ানিাহন/র্ন্ত্রপামত র্ৈতৈ পলা র্াকলত জদখা র্ায়। অমত সত্তর অলকলজা মজমনসপৈ
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০৭।

বাংিারদরর্ মভািযরিি
সমতদ্ধকেণ।

০৮।

পল্লী উন্নয়ন প্রকে;
অবকাঠারমা উন্নয়নঃ ২৬।

সুপাতের্সমূহ
মেসলপাজ করার ব্যিস্থা করা উমিত। জর্ সিস্ত র্ন্ত্রপামত/র্ানিাহন জিরািত সম্ভি,
জসগুলো তাাাতামা জিরািত কলর ব্যিহার করা প্রলয়াজন।
৩। প্রকে জর্লক সরিরাহকৃত মূল্যিান র্ন্ত্রপামতর সঠিক ব্যিহালরর জন্য র্র্ার্র্ ব্যমি
মনি যািন কলর প্রমেক্ষলের ব্যিস্থা গ্রহে করা প্রলয়াজন।
৪। মিএমেমস’র গুেেত িানসিত িীজ উৎপাদলনর ধারালক অব্যাহত রাখার জন্য স্ব স্ব
স্থালন জরুরীভালি সঠিক জনিে মনলয়াে ও পদায়ন করা উমিত।
৫। কামরেমরভালি অমভজ্ঞ ব্যমিলক সিংমিষ্ট দির জর্লক মিকে অমভজ্ঞ জনিলের ব্যিস্থা
কলর িদমে করাই জেয়।
৬। মিএমেমস’র মিমভন্ন জকলন্দ্রর জিরািতলর্াগ্য র্ন্ত্রপামতর জিরািত ও রক্ষোলিক্ষলের
জন্য প্রলয়াজনীয় িরাদ্দ প্রদান করা উমিত।
৭। চুমিিি কৃষকলদর সরিরাহকৃত িীলজর মূল্য স্বেতি সিলয়র িলধ্য পমরলোলধর
ব্যিস্থা গ্রহে করা প্রলয়াজন।
৮। প্রকে িোকােীন ধারািামহকতা ও জিািমদমহতা মনমিত করার েলক্ষু প্রকে
পমরিােক িদেী না করাই জেয়।
৯। মিএমেমস কতৃক পমরিামেত সকে প্রমেক্ষলের জন্য োটা জিজ ত্রতরী করলত হলি, র্ালত
র্াকলি প্রমেক্ষলে অিংেগ্রহেকারীর নাি, পদিী, প্রমেক্ষলের মিষয়, সিয় কাে,
প্রমেক্ষলের স্থান ও অলর্ যর উৎস।
১০। প্রমেক্ষে কার্ যক্রি আরও ফেপ্রসু করলত হলে প্রমেক্ষলের জিয়াদ বৃমি করলত হলি এিিং
হালত কেলি প্রমেক্ষলের ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
১১। প্রকলের ধারািামহকতা, Sustainability ও িীলজর জাতীয় িামহদালক েক্ষু জরলখ
মিএমেমস’র িীজ উইিংলক আরও েমিোেী করা প্রলয়াজন। সরকামর সহায়তার
িাধ্যলি সিংস্থার মনজস্ব আয় িধ যন কার্ যক্রি (IGA) গ্রহে করলত পালর।
১। জনসলিতনতার অভাি মভটামিন “এ” যুি জভাজুলতে না খাওয়ার একটি অন্যতি
কারে। কালজই জনসলিতনতা বৃমির েলক্ষু মিমভন্ন মিজ্ঞাপন ও জনসলিতনতামূেক
কার্ যক্রি বৃমি করা উমিত। ইলেকেমনক ও মপ্রন্ট মিমেয়ায় মিমভন্ন প্রিারোমূেক
কার্ যক্রি গ্রহে করলত হলি।
২। মভটামিন “এ” সমৃি জতে জখাো িাজালর সিংরক্ষলের মনয়িকানুন খুিরা মিলক্রতালদর
অিমহত করা ও প্রিার করার প্রমক্রয়াটি একটি িেিান প্রমক্রয়ালত পমরেত করা।
৩। জনস্বাস্থু পুমষ্ট প্রমতষ্ঠান Micro-nutrient এর Status servey-এর িাধ্যলি
িানুলষর রলি সি ধরলনর অনুপুমষ্টর িাৈা পরীক্ষার িাধ্যলি জভাজুলতলে মভটামিন
“এ” এর িাৈা মনে যয় কলর প্রকৃত প্রভাি মূল্যায়ন করা।
৪। িেিান প্রকলের আওতায় মনরলপক্ষ সিীক্ষা এিিং অমেট করা প্রলয়াজন। এলত প্রকলের
িাস্তিায়ন সুষ্ঠুভালি সিন্ন করা সহজ হলি।
৫। মভটামিন “এ” সমৃি Logo মিষলয় জনসলিতনতা বৃমি এিিং মরফাইনামরগুলো Logo
ব্যিহার কলর জসই ব্যিস্থা মনলত হলি।
৬। মভটামিন “এ” মিমভন্ন িাৈায় মিমভন্ন িানুলষর জন্য প্রলয়াজন। মকন্তু জর্ সকে
িানুষলদর মভটামিন “এ” এর অভাি জনই তালদর জক্ষলৈ অমতিাৈায় গ্রহলের ফলে
মিমভন্ন োরীমরক সিস্যা র্ালত না হয় জসই মিষয়টিলত প্রকেটির Phase-II
িোকােীন অিস্থায় অমধকতর েলিষো করার কার্ যক্রি গ্রহে করা প্রলয়াজন।
৭। খুিরা িাজালর মভটামিন “এ” সমৃি জভাজুলতলে মভটামিন “এ” এর উপমস্থমত মনে যলয়র
জন্য আলরা অমধক সিংখ্যক নমুনা উৎপাদন হলত ১ িের পর্ যন্ত রাসায়মনক মিলিষে
করা প্রলয়াজন।
প্রকে সিমকযত সুপামরে
১। প্রকলের িাস্তি অগ্রেমত জগ্রার্ জসন্টার উন্নয়ন, স্কুে কাি কমিউমনটি জসন্টার মনিযাে ও
বৃক্ষলরাপে ও পমরির্ যা ইতুামদ জক্ষলৈ কি হলয়লে। এসি কাজ একই এোকায়
িাস্তিায়নাধীন অন্য জকান প্রকে িারফত সিন্ন করা জর্লত পালর।
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০৯।

তিিীয় আেবান প্রাইমাতে
মহির্ মকয়াে।

সুপাতের্সমূহ
২। প্রকলের মনিযাে কালজর গুেেতিান জিমের ভাে জক্ষলৈ ভালো হলেও রক্ষোলিক্ষে
মনয়মিত না হওয়ায় অিকাঠালিার অিস্থা ক্রলি খারাপ হলয় জর্লত পালর। জসজন্য
প্রকলে সিন্ন কাজসমূহ সুষ্ঠুতায় রক্ষোলিক্ষলের ব্যিস্থা জনয়া জর্লত পালর।
৩। স্থানীয় প্রোসন ও স্থানীয় সরকার প্রমতষ্ঠালনর িলধ্য সিন্বয় মেে না। প্রকে িাস্তিায়ন
ও এর মূল্যায়ন মিষলয় তালদর সিৃি করা জর্লত পালর র্ালত তারা মনজ মনজ অিস্থান
জর্লক রক্ষোলিক্ষে কাজ সুষ্ঠুভালি সিন্ন করার ব্যাপালর সহায়তা করলত পালরন।
৪। প্রকে িারফত মনমিযত অলনক সালক ভারী র্ানিাহন িোিে করলে। এসি সাক
উন্নত মেজাইন অনুর্ায়ী পূনমনিযাে না হওয়া পর্ যন্ত িা রাস্তা জর্লক স্থানীয় রাস্তায়
প্রলিে স্থলে প্রমতিিকতা কাঠালিা মনিযাে করা জর্লত পালর।
৫। রাস্তার স্লপ ও জোল্ডার মেজাইলনর তুেনায় কি পাওয়া জেলে। ঐসি জক্ষলৈ অন্য প্রকে
িারফত িা জিইনলটলনন্স ফান্ড জর্লক অর্ য িরাদ্দ মদলয় এর কাজ উন্নততর করা জর্লত
পালর।
পল্লী অিকাঠালিা উন্নয়ন প্রকলের জন্য সাধারে সুপামরে
১। ভমিষ্যৎ প্রকলের পুনি যাসন ও রক্ষোলিক্ষলের মদলক অমধক গুরুে মদলত হলি।
২। গ্রািীে সালকর মেজাইন ভারী র্ানিাহন িোিলের উপযুি নয়। ভমিষ্যৎ প্রকলের
জক্ষলৈ মিলেষত উপলজো সাক আরও িানসিন্ন করা িাঞ্ছনীয়।
৩। বৃক্ষলরাপলের সালর্ বৃক্ষপমরির্ যার উপর মিলেষ গুরুে মদলত হলি। জসজন্য স্থানীয়ভালি
পমরকেনা গ্রহে কলর স্থানীয় ইউমনয়ন পমরষদ, উপকারলভােী ও পাশ্বযিতী জমির
িামেক সকেলক সিৃি করা র্ায়।
৪। জগ্রার্ জসন্টার, ঘাট, রাস্তা ইতুামদ অিকাঠালিা অলনক সিয় প্রভািোেীরা দখে কলর
জনয়। এই দখেিামজ প্রমতলরালধর ব্যিস্থা করলত হলি। এ ব্যাপালর স্ব-স্ব জজোর জেপুটি
কমিেনার ও উপলজো মনি যাহী কিযকতযার ব্যিস্থা জনয়া প্রলয়াজন।
৫। একই প্রকলে অমধক সিংখ্যক প্রকে পমরিােক কাজ করলে ধারািামহকতা রক্ষায়
সিস্যা হয়। প্রকে পমরিােলকর পমরিতযন আিেক হলে প্রকে পমরিােক পদায়লনর
সি যলেষ সাকুযোর অনুসরে করা িাঞ্ছনীয়।
১। ভমিষ্যলত মসটি কলপালরেন/জপৌরসভার মনজস্ব জমিলত স্থায়ী PHCC ও CRHCC
মনিযাে কলর মনরমিমেন্নভালি (Sustainable) প্রার্মিক স্বাস্থুলসিার সুলর্াে প্রদালনর
জন্য অমধকতর গুরুে জদয়া উমিত।
২। এখন জর্লকই মসটি কলপযালরেন/জপৌরসভায় এরূপ স্বাস্থুলসিার জন্য প্রলয়াজনীয় িালজট
িরাদ্দ ও মনজস্ব জনিে রাখা িাঞ্ছনীয়। তলি পািমেক প্রাইলভট পাট যনারমেলপর
িাধ্যলি PA NGO বারা জসিা প্রদালনর ব্যিস্থাও র্াকলত পালর।
৩। ভমিষ্যলত PHCC ও CRHCC জত জনিে বৃমি (মিলেষ কলর এলনসলর্মসে পদ
সৃমষ্ট), প্যার্েমজ জটলের সুমিধা, পর্ যাি ঔষলধর ব্যিস্থা র্াকা িাঞ্ছনীয়।
৪। প্রার্মিক স্বাস্থুলসিায় েহলরর মিলেষ কলর দমরদ্র জনসাধারেলক আরও সলিতন কলর
জতাো এিিং স্বাস্থুলসিা জকন্দ্র জর্লক অমধকহালর স্বাস্থুলসিা গ্রহলে উবুি করা খুি
জরুমর।
৫। কে-মরকভামর মসলেি আরও জজারদার কলর সরকালরর ওপর আমর্ যক িাপ কিালনা
জর্লত পালর। সাির্ যিান জসিা গ্রহেকারীেলের জর্লক আয় কলর অমধক সিংখ্যক দমরদ্র
জসিা গ্রহেকারীেেলক মিনামূলল্য জসিাদান অব্যাহত রাখা সম্ভি।
৬। PA NGO এর সক্ষিতা এরূপ প্রকলে গুরুেপূে য। PA NGO মনি যািলন তাহালদর
সক্ষিতা র্র্ার্র্ ভালি র্ািাই করা িাঞ্ছনীয়। PA NGO এর সক্ষিতা িজায় রাখা
িা সক্ষিতা আরও বৃমিকলে প্রকে জর্লক সহায়তা প্রদান করা উমিত।
৭। BCCM প্রার্মিক স্বাস্থুলসিা প্রসালর সহায়ক এিিং সুমিধালভােীলদর সলিতনতা বৃমি
ও স্থানীয় েণ্যিান্যলদর সামি যক সহায়তা এিিং PA NGOজদর কমিটলিন্ট ও কালজর
িান উন্নয়লন এটা সহায়ক।
৮। মিনা মূলল্য জসিা পাওয়ার উপযুিতা সঠিকভঅলি জপাভাটি য ম্যামপিং এর িাধ্যলি
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মনধ যারে করা এিিং আয়সীিা জর্ৌমিকভালি িাাালনা প্রলয়াজন।
৯। োেকাে য জপলত র্ারা জর্াগ্য নন মকন্তু পূে যমূলে জসিার ব্যিস্থা রাখলে একমদলক
সুমিধালভােীর সিংখ্যা ও কে মরকভারী মকছুটা িাাালনা সম্ভি। এ মিষয়টি Piloting
করা জর্লত পালর।
১০। মসটি কলপযালরেন/জপৌরসভাকতৃযক েহলরর ধনী এিিং দানেীে সািামজক ব্যমিে ও
প্রমতষ্ঠান জর্লক (জমি, িামা, অর্ য, ঔষধ, র্ন্ত্রপামত) সহায়তা মনলয় এরূপ জসিা
পমরিােনা করলত পালর।
১১। জটকসই মকন্তু সহজ HMIS এরূপ প্রকলের জন্য খুিই প্রলয়াজন।

১০।

পাবিথয চট্রগ্রাম এিাকায়
সমতিি সমাি উন্নয়ন
(২য় পর্থায়)।

১। মিমভন্ন ক্ষুদ্র জামতলোষ্ঠীর সম্প্রদায় েত িামহদার ওপর মভমত্ত কলর নতুন জমরপ
প্রলয়াজন।
২। প্রকলের েমত িাাালনার েলক্ষু এোকা-মভমত্তক স্থানীয় অিংেগ্রহেমূেক পমরকেনা
প্রলয়াজন।
৩। পাি যতু িট্টগ্রাি এোকার দুেিয অঞ্চেগুলোলত আরও ৪০০০ পাাালকন্দ্র স্থাপন করলত
হলি। পাি যতু িট্টগ্রালির প্রতুন্ত অঞ্চলের অলধ যলকরও জিমে জনলোষ্ঠীলক আয়লত্ত আনার
েলক্ষ প্রকেলক নতুন জকৌেে অিেম্বন করলত হলি।
৪। মকছু দুেিয এোকায় টিকাদান কিযসূমির মিস্তৃমত আোনুরূপ নয়। জর্লহতু দুেিয এোকায়
স্বাস্থুলসিা জপৌৌঁোলনা কঠিন সুতরািং ঐসকে এোকায় স্বাস্থুলসিা জপৌৌঁোলনার জন্য
মিকে ব্যিস্থা িালু করলত হলি।
৫। পাাালকন্দ্রগুলো স্থানীয় সম্প্রদালয়র সিমন্বত জসিালকন্দ্র মহলসলি কাজ করলত পালর।
এগুলোলক আলরাও কার্ যকর করা র্ায় র্মদ তালদর স্বাস্থু ও সািামজক জসিার জকন্দ্র
মহলসলি র্র্ার্র্ভালি ব্যিহার করা হয়। এলক্ষলৈ সরকারী নীমত সম্বমেত ত্রিধ কাঠালিা
(Legal Framework) অতুন্ত জরুমর।
৬। পাাা কিীলদর জন্য িাকরীকােীন প্রমেক্ষলের সুলর্াে বৃমি করলত হলি এিিং জিতন
ত্রৈিামসকভালি এিিং জিলকর মভমত্তলত প্রদান না কলর িামসক মভমত্তলত জদয়া উমিত।
৭। জর্খালন পাাালকন্দ্র কতৃযক প্রাক-প্রার্মিক মেক্ষা পমরিামেত হয় তদসিংেগ্ন এোকায়
এনমজও পমরিামেত প্রাক-প্রার্মিক মিযােয় পমরিােনা করলত জদয়া সিীিীন হলি না।
এলক্ষলৈ দুেিয এোকায় জর্খালন পাাালকন্ত্র জনই জসখালন এনমজওলদর প্রাক-প্রার্মিক
মিযােয় পমরিােনা করার জন্য উৎসামহত করলত হলি, তাহলে একই জায়োয় প্রাকপ্রার্মিক মিযােলয়র এাালনা Duplication সম্ভি।
৮। পাাালকন্দ্র কতৃযক পমরিামেত প্রাক-প্রার্মিক মিযােয় কিযসূমিলক প্রার্মিক মেক্ষায়
উন্নীত কলর তা প্রার্মিক মিযােলয়র অিংে মহলসলি স্বীকৃমত প্রদালনর প্রলয়াজন।
য
৯। এোকালভলদ দুেিতা,
জনলোষ্ঠীর আমর্ যক অস্বেেতা, মনরাপত্তাহীনতা এিিং অন্যান্য
অপ-সািংস্কৃমতক কারলে প্রার্মিক এিিং িাধ্যমিক মিযােয় হলত উলল্ললর্াগ্য পমরিাে
োৈ ঝলর পলা র্ালক িলে তা জরাধকলে প্রকে কতৃযক আশু ব্যিস্থা জনয়া উমিত।
১০। পাাালকন্দ্রগুলোলত মেক্ষা এিিং অন্যান্য উপকরে বৃমি করলত হলি। পাাালকন্দ্রগুলোলত
মেসলিলিাে য এিিং আেিামর প্রদান করলত হলি।
১১। মকছু মকছু পাাালকলন্দ্রর মনরাপদ পামনর ব্যিস্থা এিিং স্বাস্থুসিত টয়লেলটর ব্যিস্থা
করলত হলি।
১২। পাাালকলন্দ্রর Permanent Building করলত হলি। পাাালকন্দ্রগুলো স্থানীয়
মেশুলদর কালে আকষ যেীয় কলর জতাোর জন্য পাকা অিকাঠালিা েলা জতাো এিিং
মেশুলদর জন্য জখোধুোর সরিাি সরিরাহ করা প্রলয়াজন।
১৩।Phase অনুর্ায়ী পর্ যায়ক্রলি পাাালকন্দ্রগুলোলক সরকারীভুি করা জর্লত পালর।
১৪। পাাালকলন্দ্রর জমি জরমজমে করলত হলি।
১৫। িাোন িি যার ওপর প্রমেক্ষে আিার িালু করা উমিত এিিং পুমষ্টকর মিস্কুট পুনরায়
মিতরে করা উমিত।
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১৬।পাাালকলন্দ্রর উমিত আলয়র পর্ ত্রতরী কলর জিকারে হ্রাস করা এিিং স্বাস্থু, মনরাপদ
পামন এিিং পয়ঃমনষ্কােন সুমিধা সরাসমর িালু করা।
১৭। প্রাক-প্রার্মিলক স্থানীয় ভাষায় পাঠদান মনমিত করলত হলি। প্রিালরর জন্য িািংো
ভাষাই র্র্ার্র্ মকন্তু প্রকে সািগ্রী জপৌৌঁোলনার জন্য স্থানীয় ভাষায় অনুিাদ এিিং জিমে
কলর েমি ব্যিহার করা অমধকতর কার্ যকর হলত পালর।
১৮।সঠিকভালি প্রকে িাস্তিায়লনর মনমিলত্ত মিমভন্ন স্তলরর কিযকতযালদর আন্তমরক িলনালর্াে
আনয়ন ও দক্ষতা বৃমির জন্য সুমনমদ যষ্ট প্রমেক্ষে কার্ যক্রি গ্রহে করা একটি গুরুেপূে য
মিষয়।

বযতি পোমর্থক কিতক
থ পতেচাতিি ৪তি সমীক্ষাে নাম ও সুপাতের্সমূহঃ
ক্রম
০১।

প্রকরেে নাম
আরনায়াো-বাাঁর্খািীচরকাতেয়া সড়ক উন্নয়ন।

সুপাতের্সমূহ
১। এ-মি-মস সাক উন্নয়ন প্রকলে ১০ িেলর ২২ জন প্রকে পমরিােক দাময়ে পােন কলরন।
উন্নয়ন প্রকে িোকােীন প্রকে পমরিােক র্ালত ঘন ঘন িদেী/অিসর জমনত পমরিতযন
না করা হয় এিিং প্রকে পমরিােক পদলক জর্ন অমতমরি দাময়ে মদলয় িাোলনা না হয়,
এ মিষলয় সাক পমরিহন ও িহাসাক মিভােলক আোি সতকযতামূেক প্রোসমনক
ব্যিস্থাপনা মনমিত করলত হলি এিিং অমতমরি প্রকে পমরিােকলক Key Role
পােলনর জন্য দাময়ে প্রদান করলত হলি।
২। রুটিন জিরািত কালজ এিিং মপমরয়মেক সিংস্কার কালজ িাটির কাজ ও hardshoulder অন্তভুযি করা এিিং তা িাঠ পর্ যালয় সঠিকভালি িাস্তিায়ন মনমিত করলত
হলি। সাক ও জনপর্ অমধদিরলক এ জলন্য প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
৩। ভূমি হুকুিদখে তর্া ROW িামেকানা োাা আঞ্চমেক িহাসাক সঠিকভালি
জুামিমতক মেজাইন কলর মনিযাে করা র্ায় না। আঞ্চমেক িহাসাক মহলসলি এ-মি-মস
সালকর িাঁেখােী উপলজোধীন ৩৪ মকলোমিটার অিংলের ভূমি হুকুিদখে র্র্ােীঘ্র
সম্ভি সিন্ন করলত হলি। জুামিমতক মেজাইন (Geometric Design) প্রেয়ন ও
অনুসরে োাা জকান সাক িা উহার অিংে মিলেষ মনিযাে/উন্নয়ন করা র্ালি না।
৪। “সাক ও জনপর্ অমধদিলরর সকে জফ্লমক্সিে জপভলিন্ট মনিযাে কালজর মেজাইলন
Sand-drain অন্তভুযি করলত হলি এিিং জপভলিন্ট মনিযালের সিয় উহা িাদ জদয়া
র্ালি না” এ জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
৫। এ-মি-মস আঞ্চমেক িহাসালকর িাস-েুান্ড গুলোলত Bus-Bay মনিযাে এিিং হাটিাজার অিংলে জপভলিন্ট extra প্রেস্তকরে করার পদলক্ষপ গ্রহে করলত হলি।
৬। সওজ অমধদির কতৃযক মেজাইন ইউমনলটর িাধ্যলি টইটিং জসতু এোকা জমরপ ও
েুামে করতঃ প্রলয়াজলন মনমিযত এিাটলিলন্টর আিংমেক ভাোসহ জসতু ও ক্রস-জরালের
মেজাইন করা এিিং উহার িাস্তিায়ন মনমিত করা জরুমর। সিস্যার র্লর্াপযুি
প্রালয়ামেক মিষয়ামদ মিলিষে না কলর সরকারী অর্ য ব্যয় করা এিিং জসতুটি অসিাি
র্াকার কারে অনুসন্ধান কলর তদনুর্ায়ী ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
৭। প্রমত িের মকলোমিটার জপাে জিরািতকরে, মেখন মকিংিা প্রলয়াজলন পুনঃমনিযাে
মনমিত করলত হলি; মকলোমিটার জপালের সালর্ সালর্ সালক সাইন-মসেন্যাে
স্থাপন/প্রমতস্থাপনও প্রমত িের মনমিত করলত হলি।
৮। মেমপমপ দামখলের সিয় িাস্তিায়নকারী সিংস্থা কতৃযক প্রস্তামিত জসতু ও কােভালট যর
অিস্থান এিিং ত্রদঘ যু জদখালনা সূমি ম্যাপ (Index Line Diagram) িা Bar-Chart
দামখে করলত হলি।
৯। মপমসআর-এর সালর্ As built জসতু ও কােভালট যর অিস্থান জদখালনা এিিং প্রলতুকটির
particular-সহ সূমি নকো (Index Line Diagram) িা Bar-Chart দামখে
করলত হলি।
১০। জসতুলত মিয়ামরিং স্থাপলনর পূলি য ‘মিয়ামরিং প্যাে’-এর পরীক্ষা নকোর মনলদ যেনা
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০২।

তনবথাতচি মবসেকােী
করিিসমূরহ একারডতমক
ভবন তনমথাণ।

সুপাতের্সমূহ
অনুর্ায়ী BUET মকিংিা অন্য জকান অনুলিামদত পরীক্ষাোলর পরীক্ষাকরে মনমিত
করলত হলি। ‘মিয়ামরিং প্যাে’-এর জটলের ফোফে একামধক কিযকতযার দিলর
সিংরক্ষে করলত হলি।
১১। সুষ্ঠুভালি ও সিয়িত প্রকে িাস্তিায়লনর েলক্ষু মপমপআর-২০০৮-এর মিমধ-১৬
অনুর্ায়ী িামষ যক ক্রয় পমরকেনা (Annual Procurement Plan) প্রেয়ন ও
অনুসরে করলত হলি।
১২। এ-মি-মস সাক সিংেগ্ন জকান জকান স্থলে জোিিতা সৃমষ্ট হলে তা সলরজমিলন মিমিত
কলর ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি; প্রলয়াজলন এেমজইমে’র সালর্ সিমন্বতভালি জোিিতা
মনয়ন্ত্রলের ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
১৩।সাক ও িহাসালক বৃক্ষলরাপলনর সিয় িাঁলকর মভতর পালশ্বয (Inner side) জকানরূপ
োে োোলনা র্ালি না। িাঁলকর িামহর পালশ্বয (Outer side) োে োোলনা জর্লত পালর।
িাঁলকর মভতর পালশ্ব োে র্াকলে র্ানিাহন িােলকর দৃমষ্টসীিায় প্রমতিন্ধকতার সৃমষ্ট
কলর। অতএি, পমরলিে ও িন িন্ত্রোেলয়র জারীকৃত েভুািংে িণ্টলনর সাকুযোর এিিং
িন অমধদিলরর সালর্ সাক ও জনপর্ অমধদিলরর ১৩-০৪-২০০২ ইিং তামরলখ
স্বাক্ষমরত সিলঝাতা স্মারক অনুর্ায়ী সওজ অমধদিলরর মনরাপদ মনলদ যেনা (Safety
guideline) জিলন পমরকমেতভালি আঞ্চমেক িহাসাকটিলত অমিেলম্ব ফেজ, িনজ
ও ঔষমধ বৃলক্ষর ‘সািামজক িনায়ন কিযসূমি’ গ্রহে করলত হলি।
১৪। এ-মি-মস সালকর দুঘ যটনা হ্রালস পদলক্ষপ গ্রহে করলত হলি। সাক ও জনপর্ অমধদির
কতৃযক তাঁলদর সিংরমক্ষত দুঘ যটনার তথ্য এিিং সিংমিষ্ট র্ানায় জরকে যকৃত তথ্য সিংগ্রহ
কলর দুঘ যটনা-প্রিে স্পটগুলো মিমিত কলর, প্রমতকারমূেক পদলক্ষপ গ্রহে করলত হলি।
ভিন মনিযাে সিংক্রান্ত
ভিন মনিযালে উন্নত িালনর মনিযাে সািগ্রীর ব্যিহার মনমিৎ করলত হলি। এজন্য
মসমেউলে মনধ যামরত িালনর মনিযাে সািগ্রী, টয়লেলটর মফটিিংস, দরজা ও জিয়ার
জটমিলের কাঠ ও জানাোয় গ্রীে ব্যিহার করার মিষয়টি মনমিত করলত হলি। তাোাা
ভিলনর জফ্লার, িার্রুলির মফটিিংস ও জদয়ালের িাোর জর্খালন ক্ষমতগ্রসর্ ও জভলে
জেলে জসগুলো দ্রুততি সিলয় জিরািত করলত হলি। এ মিষলয় আইএিইমে জর্লক মেক্ষা
িন্ত্রোেয়লক র্র্ার্র্ ব্যিস্থা জনয়ার অনুলরাধ করা হলেও িাস্তলি জকান পলদলক্ষপ মনলত
জদখা র্ায়মন।
ভিন ব্যিহার সিংক্রান্ত
প্রকেটির আওতায় মনমিযত নতুন একালেমিক ভিনগুলো সলি যাত্তি ব্যিহার মনমিত
করলত হলি। এলক্ষলৈ ভিনগুলো জর্লহতু মেক্ষাদালনর উলদ্দলে মনিযাে করা হলয়লে
জসলহতু ভিনগুলো জেমেকক্ষ মহলসলি ব্যিহার করার মদলক দৃমষ্ট রাখলত হলি। এলক্ষলৈ
প্রলয়াজলন অধ্যক্ষ ও অমফস ব্যিহালরর জন্য মনমদ যষ্ট িালনর কক্ষ মনিযালের উলযাে গ্রহে
করা জর্লত পালর। জেমেকক্ষলক অধ্যলক্ষর রুি মহলসলি র্ালত ব্যিহার না করা হয় জর্
মিষলয় িাধ্যমিক ও উচ্চ িাধ্যমিক মেক্ষা অমধদির ও মেক্ষা িন্ত্রোেয়লক প্রলয়াজনীয়
ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
ভিন রক্ষোলিক্ষে সিংক্রান্ত
১। ভিনটি র্ালত পমরষ্কার পমরেন্ন র্ালক জস মিষলয় কলেজ কতৃযপক্ষ তর্া মেক্ষা
অমফসালরর দৃমষ্ট র্াকলত হলি। ভিনসমূহলক পমরেন্ন রাখার জন্য মকছু জিাটিলভেনাে
কাজ জর্িনঃ পমরেন্নতার মিষলয় মিমভন্ন িুাকাে য প্রস্তুত কলর জদয়ালে োোলনা, ভিলনর
মিমভন্ন স্থালন ঢাকনাসহ োেমিন রাখা এিিং মেক্ষক ও মেমক্ষকােেলক োৈ-োৈীলদর
মনলয় সিালহ একমদন পমরেন্ন কাজ পমরিােনা করা ইতুামদ িাস্তিায়ন করা।
২। মনমিযত ভিনগুলোর স্থায়ীে বৃমি ও সলি যাত্তি ব্যিহার মনমিত করলত জিরািত ও
রক্ষোলিক্ষে িািদ প্রলয়াজনীয় অর্ য রাজস্ব িালজলটর আওতায় িরাদ্দ জরলখ সিলয়
সিলয় জিরািত ও রক্ষোলিক্ষলের ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি। এোাাও কলেজ কতৃযপক্ষ
তালদর মনজস্ব তহমিে জর্লক মনয়মিত জোটখাট জিরািত ও রক্ষোলিক্ষে কলর জসজন্য
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১।

২।
৩।
৪।
৫।
০৩।

কযাপাতসতি মডরভিপরমন্ি
ফে মাদ্রাসা এডুরকর্ন।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।
৭।
৮।
৯।
০৪।

মিিা পাবতিক
িাইরেতেসমূরহে উন্নয়ন
-৩য় পর্থায় (২য়
সংরর্াতধি)।

১।
২।

সুপাতের্সমূহ
িাধ্যমিক ও উচ্চ িাধ্যমিক মেক্সা অমধদিরলক কার্ যকরী ভূমিকা পােন করলত হলি।
এজন্য উচ্চ িাধ্যমিক মেক্ষা অমধদির ও কলেজ ব্যিস্থাপনা কতৃযপলক্ষর সালর্ কলেজ
মনিযাে পূি যিতী একটি অেীকারনািা স্বাক্ষর করা জর্লত পালর। র্মদ জকান কলেজ
কতৃযপক্ষ উি অেীকারনািা পােন না কলর তাহলে জস কলেলজর সরকার জর্লক জদয়া
সিস্ত সুলর্াে সুমিধা িন্ধ কলর জদয়া হলি। এোাাও প্রমত পাঁি িের অন্তর মেক্ষা
প্রলকৌেে অমধদিলরর অধীন জিরািত ও রক্ষোলিক্ষলের ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
ভমিষ্যৎ পমরকেনা গ্রহে সিংক্রান্ত
মেক্ষা প্রমতষ্ঠালন একালেমিক ভিন মনিযালের জক্ষলৈ একটি সিমন্বত নীমতিাো প্রেয়ন
করা জর্লত পালর। নীমতিাো অনুয়ায়ী মেক্ষা প্রমতষ্ঠালন প্রলয়াজন অনুর্ায়ী ভিন মনিযাে
করার মিষলয় উলযাে গ্রহে করা জর্লত পালর। তাোাা জর্ সিস্ত মেক্ষা প্রমতষ্ঠালন
মিযিান ভিলনর উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারলের সুলর্াে রলয়লে জসগুলোলত নতুন ভিন মনিযালের
পমরিলতয মিযিান ভিলনর উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারে করাই যুমিযুি।
ভিলনর স্থায়ীে ও ভূমিকিন সহনেীেতার কর্া মিলিিনা কলর ইলটর ফাউলন্ডেলনর
পমরিলতয আরমসমস জেি োকিার ভিন করা প্রলয়াজন।
য
দুইটি জেমেকলক্ষর িাঝখালন স্থায়ী জদয়াে মনিযাে না কলর অস্থায়ী পাটিেলনর
িাধ্যলি
মনিযাে করা হলে দুইটি জেমেকক্ষ একলৈ কলর কিন ক্লাস ও কলেলজর অন্যান্য মিমভন্ন
কিযকালন্ড ব্যিহার করা জর্লত পালর।
ভিলন একটি জফ্লালর দুই রুলির পমরিলতয মতন জর্লক িারটি কক্ষ এিিং মিঁমা ও
িার্রুলির ব্যিহার আমর্ যকভালি অমধক সােয়ী এিিং সীমিত জায়োয় অমধক সিংখ্যক
মেক্ষার্ীর মেক্ষার সুলর্াে বৃমি করলি।
মেক্ষা নীমতিাো, মভেন ২০২১, জসক্টর পমরসিংখ্যান ও সাধারে ও কামরেরী মেক্ষার
িামহদার মভমত্তলত িার তো ফাউলন্ডেলনর মবতে ভিনলক িার তোয় উন্নীত করা।
টিমপমপলত িাদরাসা জসক্টলরর (আউটপুটস) পর্ যালোিনার আলোলক জর্ জরােম্যাপ
প্রেয়ন করা হলয়লে তা অগ্রামধকার মভমত্তলত িাস্তিায়লনর কিযসূমি গ্রহে করা প্রলয়াজন।
জরােম্যাপ িাস্তিায়লনর জর্ মিমনলয়াে কিযসূমির প্রস্তাি জঘাষো করা হলয়লে তা
িাস্তিায়লনর জন্য অগ্রামধকার মভমত্তলত আমর্ যক সিংস্থালনর ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
িাদরাসা মেক্ষকলদর প্রমেক্ষে প্রদালনর জন্য প্রমতটি মিভালে একটি কলর মিএিটিটিআই
স্থাপন করলত হলি।
ধিীয় মেক্ষকলদর এন্ডালোজী ও প্যাোলোজী প্রমেক্ষলের মিষয়টি অগ্রামধকার মভমত্তলত
গ্রহে করা জর্লত পালর।
িাদরাসা জসক্টলর কৃমতমভমত্তক ব্যিস্থাপনা (performance Based
Manasement-PBM) ও িাদরাসা মভমত্তক মূল্যায়ন (Madrasah Based
Assesment-MBA) মনমিত করার জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা করলত হলি।
িাদরাসা মেক্ষা জর্লক Dropout জরালধ ‘স্কুেমফমেিং’ কিযসূমি ও জিধািী মেক্ষার্ীলদর
বৃমত্তর ব্যিস্থা করা প্রলয়াজন।
জাতীয় মেক্ষানীমতর আলোলক িাদরাসা মেক্ষার পাঠ্যসূমি, পাঠ্যপুস্তক প্রেয়ন, মেক্ষা
উপকরে প্রেয়ন ও পাঠদান পিমতর কার্ যক্রি গ্রহে করলত হলি।
িাদরাসা মেক্ষার্ীরা র্ালত কিযসিংস্থান (Job Market) পায় জস মনমিলত্ত “কিাস য
গ্রুপ” জখাোর মিষয় িাদরাসা মেক্ষা নীমতিাোয় অন্তভুযি করা প্রলয়াজন; এিিং
িাদরাসা মেক্ষায় পাঠ্য কার্ যক্রি সুষ্ঠুভালি পমরিােনা করার জন্য মিষয়মভমত্তক প্রমেক্ষে
প্রাি মেক্ষক মনলয়ালের ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
জটমেলফান সিংলর্াে প্রদালনর জক্ষলৈ কিযকতযালদর পদিী/প্রামধকার মিলিিনায় না এলন
েেগ্রন্থাোলরর জসিার মিষয়টি মিলিিনায় জরলখ প্রমতটি েেগ্রন্থাোলর জটমেলফান সিংলর্াে
প্রদালনর িাধ্যলি ইন্টারলনট জসিা িালু করা।
পর্ যাি সিংখ্যক কমিউটার, মপ্রন্টার ও ফলটাকমপয়ার পাঠক িামহদা/সিংখ্যানুপালর
সিংলর্াজন করা এিিং িইলয়র অিংেমিলেষ ফলটাকমপ করার সুমিধা (মূলল্যর মিমনিলয়)

33
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প্রদান করা।
৩। োইলেমর িত্তলর িইলয়র জদাকানসহ মনতু প্রলয়াজনীয় মজমনলসর জদাকান এিিং সাইিার
কুালফ স্থাপন করা জর্লত পালর।
৪। প্রলয়াজনীয় জনিে মনলয়ালের জন্য পদ (নাইট োে য, মক্লনার, অমফস সহকারী,
পাঠকক্ষ/জটকমনকুাে সহকারী, ব্যক সটার ইতুামদ পদ) সৃমষ্ট করা এিিং মিযিান শূন্য
পদগুলো জরুমরমভমত্তলত পূরে করলত হলি।
৫। োইলেমরগুলোলক পাঠক িান্ধি করলত হলে জজনালরটর, আইমপএস সিংলর্ােপূি যক
মনরিমেন্ন মিদুুৎ সিংলর্াে প্রলয়াজন। একই সালর্ প্রমতটি োইলেমরলত জসাোর মসলেি
স্থাপন করলত হলি।
৬। মেমজটাে পিমতলত ওলয়ি সাইলট মিমভন্ন জরফালরন্স ও প্রলয়াজনীয় িইপুস্তক এিিং
পাঠলকর তথ্য সিংরক্ষে করার জন্য র্র্ার্র্ ব্যিস্থা জনওয়া প্রলয়াজন।
৭। স্কুে কলেলজর পাঠ্য পুস্তক মিলেষ কলর অনাস য/িাোস য জেলিলের িই সিংলর্াজন করলত
হলি।
৮। প্রলফেনাে, মেশুলদর িই, কালন্ট অরালফয়াস য, রাজননমতক িই, মেকেনামর, ধিীয় পুস্তক,
নতুন/প্রমতমষ্ঠত জেখলকর িই ও স্থানীয় সিংিাদপৈ পাঠক িামহদা অনুর্ায়ী সিংলর্াজলনর
ব্যিস্থা জনওয়া প্রলয়াজন।
৯। পাঠক প্রসার বৃমি করার জন্য সভা জসমিনার/কিযোো এিিং মিমভন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও
প্রমতলর্ামেতামূেক অনুষ্ঠান মনয়মিতভালি িালু রাখার িাধ্যলি োইলেমরলক একটি
সািামজক জকন্দ্র মহলসলি প্রমতষ্ঠা করলত হলি।
১০। োইলেমরলত মেশু ও িমহোলদর িই পাার জন্য পৃর্ক কে যার এর ব্যিস্থা করা প্রলয়াজন।
১১। িমহো ও মেশুলদর দক্ষতা বৃমির জন্য মিমভন্ন প্রকার সিংস্কৃমতক মিষলয় প্রমেক্ষে রাখলত
হলি।
১২। োইলেমরলত সৃষ্ট িমধ যত সুলর্াে সুমিধা সিলকয স্থানীয়, জাতীয় মপ্রন্ট ও ইলেকেমনক
মিমেয়ায় প্রিালরর ব্যিস্থা করা।
১৩।োইলেমরগুলোলত সিামহক ছুটি দু’মদলনর িলধ্য েমনিার জখাো জরলখ সিালহর অন্য
একমদন ছুটির রাখার ব্যিস্থা করলত হলি।
১৪। িই চুমর/িইলয়র পাতা কাটা, পাঠ কলক্ষ পাঠকলদর অনাকামিত আিরে এিিং ইভটিমজিং জরাধ করার জন্য মসমস কুালিরা স্থাপন জরুমর।
১৫। খাওয়ার পামনর জন্য ওয়াটার মফল্টালরর ব্যিস্থা গ্রহে করা প্রলয়াজন।
১৬।টয়লেট এর সিংখ্যা বৃমি করলত হলি। িমহোলদর জন্য প্রলয়াজনীয় সিংখ্যক পৃর্ক
টয়লেট এর ব্যিস্থা করলত হলি। টয়লেটসমূহ মনয়মিত পমরেন্ন রাখার জন্য ব্যিস্থা
মনলত হলি।
১৭। োইলেমরর কুািাস পমরস্কার পমরেন্ন রাখার ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
১৮।জজো োইলেমরর ভিন মিলেষ কলর িামল্টপারপাস হে র্র্ার্র্ ব্যিহালরর জন্য
প্রকলের নকো অনুর্ায়ী েে গ্রন্থাোলরর উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারলের কাজ দ্রুত সিন্ন করা
উমিত।
১৯। ক্রয় প্রমক্রয়ায় মপমপআর ২০০৮ কলঠারভালি অনুসরে করার জন্য এিিং ভমিষ্যলত জকান
অিস্থালতই ক্রয় প্রমক্রয়ায় একামধক ধাপ তমাঘমা কলর র্ালত একমদলন সিন্ন না করা
হয় এ ব্যাপালর সিংমিষ্ট িন্ত্রোেয় একটি মনলদ যেনা জারী করলত পালরন।
২০।ভমিষ্যলত পরািেযক প্রমতষ্ঠান মনলয়াে না কলর মপেমিউমে এর িাধ্যলি উর্ধ্যমুখী
সম্প্রসারলের কাজ করা প্রলয়াজন। এ ব্যাপালর েেগ্রন্থাোর অমধদিলরর প্রলকৌেে
মিভালে জনিে বৃমিপূি যক মনজস্ব তদারমক/িমনটমরিং ক্ষিতা বৃমি করলত পারলে মনিযাে
কাজ আরও সুন্দর হলি।
২১। োইলেমর ভিনগুলোর মনয়মিত সিংস্কার ও রক্ষোলিক্ষলের জন্য ইমিমনয়ামরিং জনিে
বৃমিসহ পািমেক োইলেমর অমধদিলরর আমর্ যক িরাদ্দ বৃমি করলত হলি।
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মিিা তভতত্তক মতহিা
কতম্পউিাে প্রতর্ক্ষণ (২য়
পর্থায়) (১ম সংরর্াতধি)।

সুপাতের্সমূহ
১।
প্রক
প্রতিতি মিিাে স্ানীয় পতিকায় প্রকার্
ও প্রতিতি উপরিিা এবং ইউতনয়ন পর্থারয় মাইতকং ও তিফরিি তবিেরণে মাধযরম বযাপক
প্রচােণা চািারি হরব। এরক্ষরি ইউতনয়ন পতেিদ ও উপরিিা পতেিরদে সাহার্য মনওয়া
মর্রি পারে
২। প্রার্থী তনবথাচরনে মক্ষরি
ক
কোে বযবস্া র্াকরি হরব
৩। বযবহাতেক ক্লাস Continue কোে িন্য তবকে তবদ্যযৎ বযবস্া মর্মন IPS বা
Generator এে বযবস্া কো মর্রি পারে
৪।
স কক
অর্থাৎ িনপ্রতি একতি কতম্পউিারেে বযবস্া কেরি হরব
তবকি ক
এে সময়ম মমোমরিে বযবস্া কেরি হরব এবং
Back
up Support এ
ক
ক
৫। কতম্পউিাে
নােীরদে Refreshment Training এ
Provision
ক
৬। Course Module-এ Outsourcing, Freelance, Graphics Design,
Photoshop, Hardware Maintenance & Networking ইিযাতদ তবিয়
অন্তভুথিসহ বিথমান চাতহদাে সারর্ সামঞ্জস্য কেরি হরব
৭।
ক
ক
Basic English
Course এ
ক
৮। কতম্পউিাে িযারব Broad Band Internet Connection বা Wifi zone কো
মর্রি পারে। এরক্ষরি
সক
ক
Broad Band Internet
Connection Router এে মাধযরমও
ক
৯। কতম্পউিাে িযারবে Space
ক
১০। ক
স
এ
ক
এ
স
স
এ
ক
ক
স
স
স
ক
১১। প্রতর্ক্ষকরদে দক্ষিা বা সক্ষমিা বততদ্ধে িন্য প্ররয়ািনীয় Training এে বযবস্া
কেরি হরব এবং র্র্াসমরয় প্রকরেে কার্থক্রম শুরু কেরি হরব।

35

পমরমেষ্ট-৩
িমনটমরিং জসক্টরসমূলহর কার্ যক্রি (২০১৪-১৫ অর্ য িেলর মনমিা পমরিীক্ষকৃত প্রকলের নাি, অগ্রেমত ও সুপামরেিাো
ক্রঃ
নিং

প্রকলের নাি

প্রকে ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)

১।

তারাইে-পাঁচুমরয়া িন্যা মনয়ন্ত্রে,
মনষ্কােন ও জসি প্রকে।
িাি য, ২০১০ হলত জুন ২০১৬

২৮১৪৫.০০

২।

পািনা নালটার মসরাজেজ্ঞ ক্ষুদ্র
জসি উন্নয়ন প্রকে (৩য় পর্ যায়)।
িাি য, ২০১১ হলত জুন ২০১৬

১৬৬৩৬.১০

সিীক্ষা
িািদ ব্যয়
সুপামরেিাো
(েক্ষ টাকা)
১২ .০০
০১. িন্যা মনয়ন্ত্রন ও জসি প্রকে গ্রহে করার পূলি য
মিস্তামরত সিীক্ষা সিাদন প্রলয়াজন।
০২. জরগুলেটলরর জেটগুলো সহলজ পমরিােনার জন্য
জেটগুলোর মনিযাে উৎপাদন অলপক্ষাকৃত হােকা
ও Anti Corrosive material এর হওয়া
প্রলয়াজন। জস সলে জেট উঠালনা নািালনা
পিমতটি সহজসাধ্য করা দরকার। প্রলয়াজলনর
সিয় র্ালত জেট উঠালনা নািালনা র্ায় জস জন্য
প্রলয়াজনীয় উপকরেসহ প্রমেমক্ষত মকন্তু
পুলরাপুমর অস্থায়ী জনিে ত্রতরী রাখা ও তালদর
service জনয়া সিীিীন;
০৩. প্রকলের সিংলে জমাত কিযকতযােেলক প্রকে
িোকােীন সিলয় মিলেষ কারে ব্যতীত িদেী
পমরহার করলত হলি।
০৪. িাঁধ মনিযাে/নদী/ খাে/পুনঃ খননকালে তার
ত্রদলঘ যর প্রমত মকলোমিটালর জপাল্ডার নম্বর,
জিইলনজ, নদী/খালের Cross Section
(gradient, side, slope, bottom
width, Top width, খনন হলত উলত্তামেত
িাটি রাখার স্থান) জেখা সম্বমেত সাইন জিাে য
রাখা প্রলয়াজন।
০৫. Embankment-র উপলর উঠার কাজটি
সহজসাধ্য করার প্রলয়াজনলন উপযুি
মেজাইলনর মসমা ত্রতরী করা প্রলয়াজন।
০৬. Borrow Pit-এ জদেী জালতর িাে িালষর
সলে সলে হাঁস পােনও করা জর্লত পালর।
জকান জকান প্রজামতর িাে এ Borrow Pit এ
ভালো জল্ম তা িৎস্য অমধদিলরর
সহলর্ামেতায় জানা জর্লত পালর। এর জন্য
জভসাে এর ব্যিহার মনয়ন্ত্রে করা প্রলয়াজন।
১২ .০০
০১. েভীর নেকূলপ মিদুুৎ সিংলর্াে েরামন্বত করার
জন্য আন্তমিভােীয়/আন্তিন্ত্রোেয় পর্ যালয়
আলোিনা কলর ব্যিস্থা গ্রহে করা জর্লত পালর;
Alternate Wetting and Drying
(AWD) প্রযুমির ব্যিহার উৎসামহত করার
জন্য এ প্রযুমি ব্যিহালরর জক্ষলৈ জসিিাজয
জর্ামিক হালর হ্রাস করা জর্লত পালর;
০২. জিলে িাটির জমিলত ধান িালষ অতুামধক
পামনর অপিয় হয় মিধায় সরকামর মিপুে অর্ য
ব্যলয় েভীর নেকূপ স্থাপন করার জক্ষলৈ ধান
িালষর জন্য এ ধরলের জমি মনি যািন পমরহার
করা জর্লত পালর; এিিং কি পামন প্রলয়াজন হয়
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িন্যা মনয়ন্ত্রে ও জসি প্রকে
এোকায় এিিং অন্যান্য জোেলয়
িৎস্য ও প্রামে সিদ উন্নয়ন প্রকে
(৪র্ য পর্ যায়)।
জুোই, ২০১১ হলত জুন ২০১৫

প্রকে ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)

সিীক্ষা
িািদ ব্যয়
(েক্ষ টাকা)

১২.০০

সুপামরেিাো
এিন ফসে এসকে এোকার জন্য মনি যািন
করা জর্লত পালর।
০৩. প্রকে সিামির পর প্রকে জিয়াদ প্রাি তথ্যমদ
সুমনমদ যে কলর সিংগ্রহ ও সিংরক্ষে করা হলে তা
পরিতীলত কার্ যকর ভূমিকা রাখলত সহায়ক
হলি। পরিতীলত ব্যিহালরর জন্য প্রকলের
উলদ্দে পূরলের সালর্ সিংমিষ্ট তথ্যামদ মনয়মিত
সিংগ্রহ ও সিংরক্ষে করা জর্লত পালর।
০৪. প্রকলের উলদ্দে পূরলের সালর্ সিংমিষ্ট তথ্যামদ
মনয়মিত সিংগ্রহ ও সিংরক্ষে করার জন্য
ন্যুনপলক্ষ প্রকে িোকােীন সিলয়র জন্য
সািময়কভালি অস্থায়ী জনিে মনলয়াে করা
জর্লত পালর।
০৫. উন্নত জসি প্রযুমি ব্যিহালরর ওপর অমধক
কৃষক প্রমেক্ষে/ উবৃিকরে কিযসূমি গ্রহে করা
জর্লত পালর;
০৬. প্রকলের েক্ষু ও উলদ্দে অজযলনর জন্য জসি
স্থাপনা মনিযালের পর এর পমরিােনা ও সুষ্ঠু
ব্যিহার মনয়মিত তদারমক ও িমনটমরিং এর
ব্যিস্থা করলত হলি; এিিং
০৭. িালঠ AWD প্রযুমির ব্যিহার ওপর প্রদেযনীর
ব্যিস্থা করা জর্লত পালর।
০১. িৎস্য অমধদিলরর িাধ্যলি একজন পুে যকােীন
প্রকে পমরিােলকর বারা প্রকেটি িাস্তিায়ন
করা জর্লত পালর।
০২. মিভােীয় উপ-পমরিােলকর তোিধালন একটি
স্কীি পমরিীক্ষে কমিটি েঠন ও পমরিীক্ষে
কার্ যক্রলির মিষলয় নীমতিাো ও মেমপমপলত
অন্তভুযি করা িাঞ্চনীয়।
০৩. প্রকলের কার্ যক্রি সঠিকভালি তদামরমক ও
সুফেলভােী দেীয় সদস্যলদর সিয়িত সহায়তা
জদখার জন্য উপলজো পর্ যালয়র জন্য র্াতায়াত
ভাতা/জ্বাোনী ব্যয় মেমপলত সিংস্থান রাখা
উমিত।
০৪. উপলজো পর্ যালয় িা জজো পর্ যালয় প্রকে
পমরমিমত কিযোো আলয়াজলনর মিষয়টি
মেমপমপ ও নীমতিাোয় উলল্লখ র্াকা জর্খালন
স্থানীয় পর্ যালয় জন প্রমতমনমধলদর স্কীি
িাস্তিায়ন নীমতিাো সিলকয সামি যক ধারো
জদয়া, র্ালত তাঁরা স্কীি িাস্তিায়ন ও
সুফেলভােী মনি যািন ও দে েঠলন সহায়তা
করলত পালরন।
০৫. িাস্তিায়ন নীমতিাোয় স্কীি মনি যািলন পুকুলরর
সি য মনম্ন আয়তন ০.২৫ জহক্টর ও খালের তো
প্রলস্থর মনম্ন িাপ কি পলক্ষ ২৫ ফুট কর জর্লত
পালর।
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েরী
।
জানুয়ারী, ২০০৩ হলত জুন, ২০১৬

প্রকে ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)

সিীক্ষা
িািদ ব্যয়
(েক্ষ টাকা)

সুপামরেিাো

০৬. পুকুলরর পাোপামে খাে, মিে ও িরা নদীর
উপর সিান েরুে প্রদান করা আিেক। তলি
দীঘ য জিয়ালদ ইমতিািক প্রভাি ও স্কীলি জিেী
সিংখ্যক সুফেলভােী সিৃি করার েলক্ষু
বৃহদাকার জোেয় উন্নয়লন মিলেষ গুরুে জদয়া
উমিত।
০৭. প্রকলের প্রমেক্ষে, উপকরে ও সুফেলভােী দে
সিংমিষ্ট িরাদ্দ সরাসমর উপলজো িৎস্য দিলর
প্রদান এিিং উি দিলরর িাধ্যলি িাস্তিায়ন
করা জর্লত পালর।
০৮. ভমিষ্যত প্রকে প্রেয়লন জেিায়ু পমরিতযলনর
ফলে োেয় ভরাট ও ‘ব্যয়-অিংমেদাময়ে
মিষয়গুলো মিষয়গুলো মিলিিনা করা জর্লত
পালর।
১২ েক্ষ টাকা ০১. মনধ যামরত সিয়সীিায় হাজারীিাে হলত সকর
ট্যানারী িািাা মেেনেরীলত স্থানান্তর করলত
হলে মেে ইউমনটসমূলহর মনিযােকাজলর েমত
অলনকািংলে বৃমি করা অতুন্ত জরুরী।
০২. মেে ইউমনটসমূলহর মনিযাে কালরজ িাস্তি
অরেমত পর্ যনিক্ে করার জন্য মিমসক কতৃযপক্ষ
একটি িমনটমরিং জসে করা অতুািেক।
০৩. CETP মনিযাে কালজর েমত িাাালনা উমিত
এিিং সাি যক্ষমেক িমনটমরিংলয়র ব্যিস্থা করা
উমিত। এ েলক্ষু একটি েমিোেী িমনটমরিং
জসে েঠন করা অতুািেক।
০৪. CETP-জত পৃর্কভালি েিে পমরলোধলের
ব্যিস্থা রাখা অতুন্ত জরুরী, অন্যর্ায়
পমরলিলের ওপর মিরুপ প্রভাি পালি। এখালন
উলল্লখ্য জর্, অমতমরি েিলের জন্য তরে
িালজযুর TDS এর পমরিােও জিলা র্ায়।
০৫. জকানিানীর সিয় অমতমরি ইফ্রুলয়ন্ট
কুাপামসটি মনিযাোধীন CETPএর হলি মকনা
মস মিষলয় েভীরভালি মিন্তাভািনা করা উমিত।
প্রমত মদন ১০ ঘন্টা ট্যানারীর উৎপাদন সিয়
মিলিিনা কলর CETP এর কুাপামসটি
২০০০০ ঘনমেটার/প্রমত মদন মনধ যারে করা
হলয়লে। মকন্তু জকারিানী পরিতী ৩ িাস
ট্যানারীলত প্রায় ২৪ ঘন্টা জপ্রাোকেন িলে।
০৬. ইফুলয়ন্ট জোে কিালনা এিিং CETP এর
অমধকতর কার্ যকারীতার জন্য মেেনেরীর
সকে ট্যানারীলক িাধ্যতামূেক পমরেন্ন প্রযুমি
ব্যিহার করলত হলি।
০৭. ট্যানারী কতৃযক সৃষ্ট িায়ু দুষে অিেই মনয়ন্ত্রে
করলত হলি এিিং জসজন্য প্রমতটি ট্যানারীলক
িািাা প্রলসলস টামক্সক গ্যাস উৎপন্ন হলি না
এরূপ জকমিকুাে ও প্রলসস ব্যিহালর আইন
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প্রলয়ালের িাধ্যলি িাধ্য করলত হলি।
০৮. ইনমসনালরেন পিমতলত স্লাজ হলত মিদুুৎ
উৎপাদন প্রমক্রয়ায় িায়ু দুষলের সম্ভািনা
রলয়লে। জসজন্য িায়ু দুষলের মিষয়টি
অমধকতর পরীক্ষা মনরীক্ষা করা এিিং মিদুুৎ
উৎপাদন খরি জিমে হলি মকনা তাও পরীক্ষা
মনরীক্ষা করা উমিত।
০৯. জরুরী মভমত্তলত ধলেশ্বরী নদীর পালা অিমেষ্ট
জিমা-িাঁধ মনিযাে করা অতুািেক। অমত বৃমষ্ট
িা িন্যায় প্রকে এোকাটি িামিত হওয়ার সমূহ
সম্ভািনা রলয়লে।
১০. িািাা মেেনেরীলত কাঁিা িািাা ও
জকমিকুােস পমরিহলনর সিয় র্ালত মেেনেরী
ও তার আলেপালে দুেন্ধয না োায় জস জন্য
পমরেন্ন ও স্বাস্থু সিত ভালি কাঁিা িািাা ও
জকমিকুােস পমরিহন করলত হলি। এলক্ষলৈ
কাে যাে ভুালন কলর কাঁিা িািাা ও
জকমিকুােস পমরিহে করার জন্য আইন কর
জর্লত পালর।
১২ েক্ষ টাকা ০১. গুেেতিান রক্ষা কলর সামভযস ড্রপ জখাোিাজার
জর্লক জকনা িা গ্রাহলকর জন্য উ্মুি কলর
জদওয়া জর্লত পালর।
০২. সঠিকভালি জমরিানা আদায় এিিং মসলেলির
িান উন্নয়লন পাওয়ার ফুাক্টর পমরিাে করা
র্ায় এিন মেমজটাে মিটার (৩-জফজ) স্থাপন
করলে সমিমত ও গ্রাহক উভলয়র োভিান হলত
পালর।
০৩. প্রলয়াজন অনুর্ায়ী তাৎক্ষমনক োইন িন্ধ িা
িালুকরে ও দ্রুত গ্রাহক জসিা জদওয়ার জন্য
উপলকন্দ্র সাি যক্ষমনক দক্ষ জোকিে মনলয়াে
করা জর্লত পালর।
০৪. আিংমেক অসম্পূে য োইলনর জর্ৌর্ পমরদেযন না
কলর কাজটি সম্পূে য কলর জর্ৌর্ পমরদেযন করার
ব্যিস্থা জনওয়া জর্লত পালর।
০৫. মেমপমপ এর েক্ষুিাৈা অনুর্ায়ী প্রকেটি
মেলসম্বর, ২০১৫ এর িলধ্য অনুলিামদত ব্যলয়
সিাি হলি না। মিদুুৎ মিভাে/িািংোলদলে পল্লী
মিদুুতায়ন জি যাে অমিেলম্ব মেমপমপ সিংলোধন
এিিং জিয়াদ বৃমির মিষলয় র্র্ার্র্ কতৃযপলক্ষর
অনুলিাদন গ্রহলে উলযাে মনলত পালর।
০৬. মেমপমপ সিংলোধলনর সিয় গ্রাহক পর্ যালয়
সিংলর্াে প্রদালনর কাজ প্রকলের আওতায়
অন্তভুযি করা জর্লত পালর।
০৭. িাঠ পর্ যালয় ব্যমি িামেকানাধীন জমির উপর
খুটি স্থাপলন জমির িামেকলদর পক্ষ জর্লক িাধা
আলস। ভমিষ্যলত গৃহীতব্য প্রকেসমূলহর জন্য
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জমির ক্ষমত পূরলের মিষয়টি িািংোলদে পল্লী
মিদুুতায়ন জি যাে মিলিিনা করলত পালর।

৬।

হসমপটাে সামভযস ম্যালনজলিন্টট প্রকে।
জুোই, ২০১১ হলত জুন, ২০১৬

১৮ েক্ষ টাকা Short term:
01. The vacant posts of the medical
technologists should be filled-up and
new posts be created with appropriate
and skill based human resources as a
priority for proper utilization of the
supplied equipments/ laboratory and
to reduce tests outside the hospitals;
02. Both
financial
and
physical
progresses must be expedited as per
planned activities in the approved
Revised Operational Plan by
monitoring and controlling the
Annual Work Plan and Annual
Procurement Plan. The Critical Path
Method may be followed.
03. Segregation of waste at the point
generation as per Government
approved color code should be in
place with activation of the waste
management committee at different
administrative levels.
04. A thorough investigation should be
conducted to reduce the system and
time loss of both the suppliers
(CMSD) and the recipients (Hospital
authority) of the machineries and
equipments,
and
also
the
procurement of machineries be need
based.
05. Separate independent study regarding
procurement of logistic, specially
highlighting the specification price of
the individual items.
Long-term
01. Non-functioning equipments may be
identified through a country-wide
survey. Repair/maintenance as well
as calibration may be done for the
useable
equipments
through
outsourcing.
02. In long-term, posts of Biomedical
Engineer may be created and
recruited at the divisional level, and
if required at the district levels based
on the necessity of the human
resources.
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03. TQM
activities
should
be
emphasized and proper training of
the managers of the health service
should be ensured.
04. Operational research should be
conducted regularly and findings
must be shared to the related
stakeholders to ensure knowledge
based management and clinical
practice at the hospitals.

৭।

সরকারী প্রার্মিক মিযােয় পুন:মনিযাে ও
সিংস্কার প্রকে (RAARIP, ১ি
সিংলোমধত।
জুোই, ২০০৬ হলত জুন, ২০১৬

৮।

আইোয় ক্ষমতগ্রস্থ গ্রািীে অিকাঠালিা
পুনি যাসন প্রকে(১ি সিংলোমধত।
জানুয়ারী, ২০১১ হলত জুন, ২০১৫

১৬৬৬৯০.৬০ ১২ েক্ষ টাকা ০১. প্রমতটি মিযােলয়র পাঠদান মনমি যঘ্ন করার
েলক্ষু প্রমতটি জেেী কলক্ষর প্রলয়াজন অনুসালর
উঁচু মনচু জিঞ্চসহ প্রকে সিংস্থান অনুর্ায়ী সকে
আসিািপৈ সরিরাহ করলত হলি। এোাা
প্রকলের আওতায় সরিরাহকৃত নষ্ট হলয় র্াওয়া
উঁচু-মনচু জিঞ্চ জিরািত করলত হলি।
০.২ জর্ সকে মিযােলয়র োলদ পামন জলি র্ালক
জস সকে মিযােলয়র োলদর পামন মনষ্কােলনর
জন্য মনষ্কােন পাইপ পমরষ্কার রাখার মনমিত্ত
প্রলয়াজনীয় পদলক্ষপ গ্রহে করলত হলি।
০.৩ জর্ সকে মিযােয় ভিলনর দরজা জেঁলক,
জভলে ও খলস পলালে জসগুলো র্র্ার্র্ভালি
জিরািত ও সিংষ্কার করলত হলি, এোাা জর্সি
মিযােলয়র জফ্লার ইলতািলধ্য নষ্ট হলয় জেলে তা
জরুরীমভমত্তলত জিরািত করলত হলি এিিং
মিনষ্ট টয়লেট সিংস্কালরর উলযাে গ্রহে করলত
হলি।
০.৪ পমরদমেযত জর্সি মিযােলয় এখনও সুলপয়
পামনর ব্যিস্থা হয়মন, জস সকে মিযােলয়
টিউিওলয়ে স্থাপন কলর অর্িা সিংষ্কার কলর
সুলপয় পামনর ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
০.৫ ঘন ঘন প্রকে পমরিােক পমরিতযন প্রকলের
সুষ্ঠু িাস্তিায়লনর অন্তরায়। তাই ঘন ঘন প্রকে
পমরিােক িদেী পমরহার করলত হলি।
১৪০২৪.৯৩ ১২ েক্ষ টাকা ০১. স্থানীয় সরকার মিভালের অধীন ভমিষ্যলত জর্
জকা প্রকলের স্কীি মনধ যারলের জক্ষলৈ প্রকৃত
িামহদার জপ্রমক্ষলত মনধ যারে করা সিীিীন হলি।
এোাা পটভূমি ও উলদ্দলের সালর্ স্কীি
মনধ যারলে সািিস্য র্াকা িাঞ্চনীয়।
০২. এ জাতীয় প্রকে িাস্তিায়লনর জক্ষলৈ অন্যান্য
প্রকে হলত অগ্রামধকার তামেকা রাখা প্রলয়াজন
মেে, র্া স্থানীয় সরকার মিভাে মকিংিা
এেমজইমে কতৃযক করা হয়মন। ভমিষ্যলত
স্থানীয় সরকার মিভাে এ জাতীয় জরুরী
পুন যিাসন সিংক্রান্ত প্রকে িাস্তিায়লনর জক্ষলৈ
অগ্রামধকার তামেকা কলর পমরকমেত
েক্ষুিাৈা জিাতালিক িরাদ্দ প্রদালনর িাধ্যলি
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০৩.

০৪.

০৫.

০৬.

০৭.

০৮.

মনধ যামরত জিয়াদ ও ব্যলয়র িলধ্য প্রকে
সিামির উলযাে গ্রহে করলি।
প্রকেটির আওতায় জর্ সকে স্কীলির মনিযাে
কালজর গুনেতিান র্র্ার্র্ িানসিত হয়মন,
জস সকে মনিযাে কালজর গুেেত িান
মনমিলতর মিষলয় অগ্রামধকার প্রদান করলত
হলি।
প্রকেটির আওতায় জর্ সকে জসতু/কােভালট যর
এুালপ্রাি সাক র্র্ার্র্ভালি মনিযাে করা হয়মন
জসসকে এুালপ্রাি দ্রুত মনিযালের উলযাে গ্রহে
করলত হলি। ভমিষ্যলত এেমজইমে কতৃযক
িাস্তিায়নাধীন ও িাস্তিাময়তব্য জর্ জকান
সালক জসতু/কােভযাট মনিযালের প্যালকলজর
সালর্ এুালপ্রাজ সাক অন্তভুযি কলর একই
প্যালকলজর আওতায় দরপৈ আহ্বানপূি যক
ঠিকাদার মনলয়াে করলত হলি। এলক্ষলৈ আোদা
আোদা প্যালকজ করা সিীিীন হলি না।
প্রকেটির আওতায় মপলরাজপুর জজোর
ভান্ডামরয়া উপলজোয় ৮১ মিটার ত্রদলঘ যুর
মনিযােধীন জসতু ও ঝােকাঠি জজোর রাজাপুর
ও কাঠামেয়া উপলজো এিিং পটুয়াখােী জজোর
সদর উপলজোয় মনিযাোধীন সাকসহ অন্যান্য
জজোয় িেিান মনিযাে কাজসমূহ প্রকে সিামি
মনধ যামরত জিয়াদ জুন, ২০১৫ এর িলধ্য সিাি
করার জন্য স্থানীয় সরকার মিভােলক
িমনটমরিং আরও বৃমি করলত হলি।
ঠিকাদার প্রমতষ্ঠালনর সালর্ জর্ জকান ধরলের
আইমন জটিেতা জরালধ প্রকলের জিয়াদকালের
মদলক েক্ষু না জরলখ প্রকলের আওতায় মিমভন্ন
স্কীলির মিপরীলত ঠিকাদার প্রমতষ্ঠালনর
কার্ যকাে মিলিিনা না করার মিষয়টি খমতলয়
জদলখ ভমিষ্যলত এ জাতীয় পমরমস্থমতর র্ালত
পুনরাবৃমত্ত না হয় এজন্য স্থানীয় সরকার মিভাে
একটি সাধারে মনলদ যেনা প্রদান করলত পালর।
সাতক্ষীরা জজোয় ঠিকাদার মনলয়ালের জক্ষলৈ
দরদাতালদর িলধ্য প্রমতলর্ামেতা না হওয়ার
মিষয়টি স্থানীয় সরকার মিভাে খমতলয় জদখলি
এিিং ভমিষ্যলত এেমজইমে কতৃযক িাস্তিাময়তব্য
সকে প্রকলের আওতায় ঠিকাদার মনলয়ালে
র্র্ার্র্ প্রমতলর্ামেতা হওয়ার মিষয়টি মনমিত
করলত হলি।
প্রকেটির আওতায় মনমিযত জর্ সকে স্কীলির
সালর্ মনকটিতী জগ্রার্ জসন্টার মকিংিা প্রধান
সালকর সালর্ কালনকটিমভটি মিমেন্ন রলয়লে,
জসসকে স্কীলির কালনকটি জপলত সিংমিষ্ট
এোকায় িোিান জর্ জকান প্রকলের আওতায়
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জাতীয় ভূমি জজামনিং প্রকে।
জুোই, ২০১২ হলত জুন, ২০১৫

প্রকে ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)

১৭৮২.২৫

সিীক্ষা
িািদ ব্যয়
(েক্ষ টাকা)

সুপামরেিাো

নতুন স্কীি গ্রহলের িাধ্যলি এসকে স্কীলির
পূে যাে কালনকটিমভটি মনমিত করলত হলি।
ভমিষ্যলত এেমজইমে কতৃযক জকা প্রকলের
আওতায় স্কীি মনধ যারলের জক্ষলৈ জগ্রার্ জসন্টার
মকিংিা প্রধান সাক হলত কালনকটিমভটির
মিয়টি মিলিিনা করা সিীিীন হলি।
১২ েক্ষ টাকা স্বে জিয়াদী সুপামরেঃ
০১. িাঠ পর্ যালয়র জিেীভাে জনসাধারে প্রকেটি
সিযলক অিমহত নন। ফলে ভূমি জ্রমনিং এর
প্রতুামেত
ফোফে
িাঠ
পর্ যালয়
পরীক্ষা/মনরীক্ষা ও জনসাধারেলক অিমহত
করার মনমিত্ত িাস্তিায়লনর জন্য জদলের ৭
(সাত)টি মিভালের কিপলক্ষ জিৌদ্দ (১৪)টি
উপলজোয় (প্রমত মিভালের ২টি কলর উপলজো,
একটি েহরাঞ্চলে ও একটি গ্রািাঞ্চলে) একটি
পাইেট প্রকে গ্রহে করা জর্লত পালর।
০২. ভূমি জজামনিং সিলকয স্থানীয় পর্ যালয় প্রোসন
এিিং সুমিধালভােীলদর সুস্পষ্ট ধারো না র্াকায়
এ মিষলয় সভা, জসমিনার, মসলিামজয়াি
প্রমেক্ষে ইতুামদ কিযসূিী গ্রহলের িাধ্যলি
কার্ যকর প্রিারনা িাোলনার উলযাে মনলত হলি।
এ োাাও ইলতাপূলি য প্রেীত প্রর্ি পর্ যালয়র
প্রকলের ভূমি জজামনিং প্রমতলিদনও ম্যাপ সমূহ
সঠিক ভালি সিংরমক্ষত না হওয়ায় প্রর্ি
পর্ যালয়র প্রকলের কার্ যক্রি অর্ যাৎ প্রমতলিদন ও
ম্যাপ সমূহ মরমভউ কলর আপলেট করার
প্রলয়াজন রলয়লে।
০৩. “জাতীয় ভূমি জজামনিং (২য় পর্ যালয়)”
প্রকেটিলত জজামনিং এর মিষলয় ব্যাপক প্রিার
প্রিারোর জন্য উলল্লখলর্াগ্য অর্ য িরাদ্দ জনই।
ব্যাপক প্রিার প্রিারোর জন্য জর্ সকে কিযসূিী
গ্রহে করা জর্লত পালর তা হলচ্চ: জরমেও
জটমেমভেলন মিজ্ঞাপন; জদলের প্র্রতুন্ত অঞ্চে
পর্ যন্ত প্রিার প্রিারো জর্িন মিে জিাে য স্থাপন,
জপাোর,
ব্যকলেট,
ক্রমেউয়ুার,
েট যমফল্ম,মসলনিাহে সমূলহ মফোর প্রদেযন
ইতুামদ আকালর প্রিার িাোলনা। স্থানীয় পর্ যালয়
ও মিষলয় সভা, জসমিনার মসলিামজয়াি এিিং
প্রমেক্ষে ইতুামদ ব্যিস্থা করা। িেমত প্রকলে
প্রলয়াজনীয় আমর্ যক সিংস্থন না র্াকায় উপযযুি
মিষয়ামদ একীভূত কলর এমিষলয় প্রলয়াজলন
আোদা নতুন একটি প্রকে গ্রহে কলর মিস্তামরত
কিযসিী প্রেয়ন /মনধ যারে করা জর্লত পালর।
০৪. প্রকেটির আওতায় জদলের মিমভন্ন অঞ্চলের
জজামনিং সিযলক একটি ধারো জদয়া হলে। তলি
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প্রকে ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)

সিীক্ষা
িািদ ব্যয়
(েক্ষ টাকা)

সুপামরেিাো
এই জজামনিং জক চূাান্ত করার পূলি য স্থানীয়
প্রোসন, েেিান্য ব্যীিিে য এনমজও এিিং
সুমিধালভােীলদর সলে মিস্তামরত আলোিনা ও
পর্ যালোিনা করা জর্লত পালর। এোাা ভূীি
জজামনিং কার্ যকক্রি সঠিক ভালি িাস্তিায়লনর
জন্য স্থানীয় পর্ যালয় জকান দির এিিং কারা এ
মিষলয় কাজ করলি তা ‘স্পমষ্টকরে” করা
প্রলয়াজন।
দীঘ যলিয়াদী সুপামরেসমূহঃ
০১. সাক িা িহাসাক মনিযালের সিয় উি যর কৃমষ
(দুই িা তলতামধক ফসেী)জক পমরহার করা
জর্লত পালর। জকান কৃমষ জমিলক নষ্ট অকৃমষ
স্থাপনা মনিযাে করা র্ালি না। অনুি যর, অকৃমষ,
অকৃমষ জমিলত আিাসন িামাঘর, ইলটর ভাট,
মেে কারখানা প্রভৃমত স্থাপন করা র্ালি। জখাো
ইলটর ভাটা মনিযাে পমরহার করা জর্লত পালর।
০২. জর্ জকান মেে কারখানা, সরকারী জিসরকারী
ভিন, িাসস্থান মনিযালের জক্ষলৈ ভূমির উর্ধ্যমুখী
ব্যিহার (Vertical Expansion) জক
সি যলতাভালি উৎসামহত করা জর্লত পালর।

১০।

পল্লী অিকাঠালিা উন্নয়ন (জনগূরূেপূে য
গ্রািীে জর্াোলর্াে এিিং হাটিাজার উন্নয়ন
প্রকে (২য় খন্ড, ১ি সিংলোমধত।
জুোই, ২০০৫ হলত জুন, ২০১৬

৯৯৫০০.০০

১২ েক্ষ টাকা ০১. ভমিষ্যলত এেমজইমে কতৃযক জকান প্রকের আওতায় স্কীি
মনধ যারলের জক্ষলৈ জগ্রার্ জসন্টার মকিংিা প্রধান সাক হলত
কালনকটিমভটি মিষয়টি মিলিিনায় মনলত হলি।
০২. প্রাকৃমতক দুলর্ যালের ধরে মিলিিনাপূি যক (জর্িন িন্যা, আইো,
মসের ইতুামদ) সাক িাঁলধর উচ্চতা, সালকর জস্লাপ, সাক
রক্ষাপ্রদকাজ, পর্ যাি কােভাট য ইতুামদর সিংস্থান জরলখ জরাে
মেজাইন করলত হলি। এোাা হাট/িাজার/জগ্রার্ জসন্টারসহ
জর্সি এোকায় পর্ যি জড্রলনজ ফুামসমেটিমজ জনই জসসকে
স্থালন জফ্লমঙিে জপভলিলন্টর পমরিলতয মরমজে জপভলিন্ট মনিযাে
করা জর্লত পালর।
০৩. জসতু মনিযালের সালর্ উি জসতুর এুালপ্রাি সাক অন্তভুযি
করলত হলি। এক্ষলৈ আোদা আোদা প্যালকজ করা র্ালি না।
০৪. িাটির ধরে মিলিিনায় মনলয় র্র্ার্র্ জসাল্ডার ও সাক িাঁলধর
জস্লাপ জিইনলটইন কলর সাক মনিযাে করলত হলি। সাক
িাঁলধর িাটি ক্ষয়লরাধকলে ঘাস ও বৃক্ষলরাপে করা জর্লত
পালর।
০৫. সালকর কালপযটিিং ও সীেলকালটর স্তর মকিংিা সালকর
উপমরভাে ক্ষমতগ্রস্ত হওয়ার মিষয়টি মিলিিনাপূি যক ভমিষ্যনত
এেমজইমে কতৃযক িাস্তিায়নাধীন ও িাস্তিাময়তব্য সাক
মেজাইলনর (সালকর মিমভন্ন জেয়ালরর পুরুে মনধ যারে) জক্ষলৈ
প্রকৃত োমফক জোে মিলিিনা করা প্রলয়াজন। এলক্ষলৈ প্রকৃত
মেজাইলনর আলোলক সালকর মিমভন্ন জেয়ালরর পুরুে বৃমি
করা জর্লত পালর।
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উজানির-িামজতপুর-অষ্টগ্রাি সাক উন্নয়ন
প্রকে।
জানুয়ারী, ২০১১ হলত জুন, ২০১৫

প্রকে ব্যয়
(েক্ষ টাকায়)

১৩৪২১.৮৫

সিীক্ষা
িািদ ব্যয়
(েক্ষ টাকা)

সুপামরেিাো

০৬. প্রাকৃমতক দুলর্ যালের ধরে মিলিিনাপূি যক (জর্িন, িন্যা,
আইো, মসের ইতুামদ) সাক িাঁলধর উচ্চতা সালকর জস্লাপ,
সাক রক্ষাপ্রদকাজ, পর্ যন্ত পামন মনষ্কােন ব্যিস্থা ইতুামদর
সিংস্থান জরলখ জরাে মেজাইন করলত হলি।
০৭. মনিযাে কালজর গুেেত িান পরীক্ষার জন্য জজো পর্ যালয়র
পাোপামে উপলজো পর্ যালয়ও এেমজইমে র জটমেিং সুমিধা
বৃমি করা জর্লত পালর।
১২ েক্ষ টাকা ০১. প্রকলের িমধ যত জিয়াদকাে জুন, ২০১৫ এর িলধ্য প্রকেটি
সিাি করা সম্ভি হলি না।
০২. গুেেত িান িজায় জরলখ প্রকলের অিমেষ্ট কাজ দ্রুত সিন্ন
য
করার েলক্ষু অনুলিামদত মেমপমপ র অোলনাগ্রাি
অনুর্ায়ী
অিমেষ্ট কামরেমর জনিে মনলয়ােদালনর িাধ্যলি সুপারমভেন
জজারদার করলত হলি।
০৩. অনুলিামদত মেজাইন অনুর্ায়ী সফট জসাল্ডালরর কাজ সিাি
করলত হলি। জসাল্ডার কলিকেন এিিং জস্লাপ র্র্ার্র্ভালি
মনমিত করলত হলি।
০৪. ইলতািলধ্য মনমিযত সাক এিিং িক্স কােভাট যসমূলহর ক্ষমতগ্রস্থ
অিংে জিরািলতর জন্য সাক ও জনপর্ অমধদিলরর
জটকমনকুাে সামভযলসস উইিং জর্লক িতািত মনলয় কার্ যক্রি
গ্রহে করলত হলি।
০৫. জফ্লমক্সিে জপভলিন্ট জিইলনজ মকঃমিঃ ৩৬+১২ হলত
৩৬+০৩২ এিিং জিইলনজ মকঃমিঃ ৩৪+৩২৮ হলত
৩৪+৩৪০ পর্ যন্ত 7mm thick সীে জকাট মদলয়
কালপযটিিং Thickness পুনঃমনিযাে কলত হলি।
প্রলয়াজলন পরীক্ষা কলর অন্য জকার্াও Thickness এর
ঘাটমত সনাি হলে অনুরূপ ব্যিস্থার িাধ্যলি জিরািলতর
ব্যিস্থা মনলত হলি।
০৬. ঠিকাদালরর সালর্ সিামদত চুমি অনুর্ায়ী মনিযাে সািগ্রী
অনুলিামদত স্বতন্ত্র Labortory জত পরীক্ষা কলর কালজর
গুেেত িান মনমিত করলত হলি।
০৭. আইএসমজ, সাি-জিইজ, জিইজ, কালপযটিিং সীেলকাট,
আরমসমস জপভলিন্ট ইতুামদ Pavement Layer
Thickness Chart এর িাধ্যলি Thickness এর
পমরিাপ মনে যলয়র ব্যিস্থা গ্রহে করলত হলি।
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