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অর্থ িক ম্পদ র্ফবাগেয  ২০১৬-২০১৭ র্ থফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদরনয 

াযংরে 

 

ক্রঃ

 

নং 

ভন্ত্রণাররয়য নাভ মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযন মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

   ডফডনরয়া

গ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগ

ডয 

ায়িা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মেডিডএ

প ভূক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডিক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডিক্রারন্ত

য িকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্তয 

িকযা 

ায(%) 

ফ থডনম্ন-রফ থাচ্চ 

(১

) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১।  

অর্থ িক ম্পদ 

র্ফবাে 

০১ ০১ 

 

-- -- -- ০১ ৫০% 

 

০১ ৩৭.৬১% 

 

০১।   ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাঃ ০১ টি 

 

০২। ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণঃ   

 

 মম স্ারন ফাংরারদ ডডকউডযটি এন্ড এক্সরেঞ্জ কডভরনয েন্য একটি মফেরভন্ট ১০ (দিরা) ডনেস্ব বফন তিডয কযা রয়রছ ম 

স্ানটি রি বফধ দখরদায উরেদ ংক্রান্ত ভাভরা ডযোরনারন্ত ডনভ থান কাে অযম্ভ মদডয ওয়ায় প্রকেটিয মভয়াদ বৃডিয প্ররয়ােন রয়রছ 

এছাড়াও ডিাডিওডি’য মযি ডডিউর বৃডি, উরেদ ংক্রান্ত কাে এ ভাভরায ব্যয় এফং মূরবফন ডিিকযণ এফং ১০০০ টন ডফডষ্ট ডরফ্ট 

ন্তথভূডক্তয কাযরণ ব্যয় বৃডি মরয়রছ।  
 

র্নম্নর্রর্িত কাযগণ প্রকগেয মভয়াদ বৃর্ি কযা য়:  

 

প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ 

ক্র:

নং: 

ভস্যা সুাডয 

১. বফনটি র্নভ িাগণয স্ানটি বফধ দিগর র্ির র্ফধায় বফধ 

দির উগেগদয জন্য অদারগতয যণান্ন য়া  

অদারগতয যাগয়য ম ালণায জন্য প্রগয়াজনীয় ভয় গক্ষা 

আতযার্দ কাযগণ ভয় বৃর্ি মগয়গি;   

    মমগতু প্রকেটি কর্ভগনয র্নজস্ব থ িায়গন ফাস্তফার্য়ত 

গয়গি মগক্ষগে প্রগয়াজগন জর্ভটিয নুগভাদন প্রার্িয 

াগথ াগথআ কর্ভন এ ংক্রান্ত কাম িক্রভ গ্রন কযা 

প্রগয়াজন র্ির; 

২. র্ডর্র্ প্রণয়নকাগর বফগনয জন্য কার্িত ধাযণ ক্ষভতা 

র্রপটমূগয ংস্ান যািা প্রগয়াজন র্ির;  

বডফষ্যরি এ ধযরণয প্রকে গ্রণকারর ডিিকযণ 

িযাফশ্যকীয় মন্ত্র ও মন্ত্রাংরয ঠিক ডযভাণ ও ধাযণ 

েভিা ডফরেলণপূফ থক ব্যরয়য ংস্ান যাখা প্ররয়ােন; 
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ক্র:

নং: 

ভস্যা সুাডয 

৩. বফনটি ১০তরা র্ফর্ষ্ট গর এয মফজগভগেয ংখ্যা ভাে ১টি; 

র্ফলয়টি বফন এফং এয ব্যফাগযয াগথ াভঞ্জস্যপূণ ি নয় তথা 

প্রতুর; 

বডফষ্যরি এ ধযরণয প্রকে গ্রণকারর বফরনয স্াডয়ত্ব 

(Life-time) ও বফরনয কাম থডযডধয কাযরণ অগি 

মানফারনয ংখ্যা ডফরফেনা করয মফেরভরন্টয ংখ্যা 

ডনধ থাযণ কযা প্ররয়ােন;  

৪. অআএভআর্ড’য র্ফদ্যভান র্যে নুমায়ী উন্নয়ন প্রকে ভার্িয 

াগে র্তন ভাগয ভগে প্রকে ভার্ি প্রর্তগফদন (র্র্অয) 

অআএভআর্ড-মত মপ্রযণ না কযা; 

উন্নয়ন প্রকে ভার্িয াগে র্তন ভাগয ভগে প্রকে ভার্ি 

প্রর্তগফদন (র্র্অয) অআএভআর্ড-মত মপ্রযণ কযগত গফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1064 

 

Construction of 10-Storied building with One Basement for Bangladesh Securities and 

Exchange Commission (BSEC) at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka ীল িক প্রকগেয ভার্ি 

মূল্যায়ন প্রর্তগফদন 

(ভািঃ র্ডগম্বয, ২০১৬) 

 

০১। প্রকে নাভ : Construction of 10-Storied building with One Basement 

for Bangladesh Securities and Exchange Commission 

(BSEC) at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 

০২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : েণপূতি র্ধদিয 

০৩। প্রার্নক ভন্ত্রণারয় : থ ি ভন্ত্রণারয় 

০৪। প্রকগেয এরাকা : মগয ফাংরা নেয, অোযোঁ, ঢাকা। 

০৫। প্রকগেয থ িায়ন : ফাংরাগদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভন এয র্নজস্ব তর্ফর। 

 

০৬। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ (রক্ষ টাকায়) 

নুগভার্দত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় র্যকর্েত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

র্তক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভার্দত 

ব্যগয়য %) 

র্তক্রান্ত 

ভয় (মূর 

নুগভার্দত 

ভগয়য %) 

মূর ১ভ  

ংগার্ধত 

মূর ১ভ 

ংগার্ধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩৮৬.০৪ ৬০৪৬.০২ ৬০৩৫.৫১ ০১/০১/ ২০১৪ 

গত  

৩১/১২/২০১৫ 

০১/০১/ 

২০১৪ গত  

৩১/১২/২০১৬ 

০১/০১/ 

২০১৪ গত  

৩১/১২/২০১৬ 

৩৭.৬১% ৫০% 

 

০৭। ংের্বর্িক গ্রের্তঃ  

ক্রর্ভ

ক 

নং 

ংে র্বর্িক গ্রের্ত 

(র্ডর্র্ নুাগয) 

আউর্নট র্ডর্র্ নুমায়ী রক্ষযভাো ফাস্তফ গ্রের্ত 

অর্থ িক ফাস্তফ 

(ংগেয%) 

অর্থ িক ফাস্তফ 

(ংগেয%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(a)  

1 Construction of 10 storied 

building with one basement in/c 

internal sanitary & water supply, 

internal electrification and other 

work 

Sqm 4084.30 9063.65 

() 

4084.91 9063.65 

2 Vehicle Purchase 1 69.38 1 69.38 1 

3 Furniture each 70.00 452.00 69.46 452.00 

4 Boundary wall Sqm 30.00 105 29.39 105.00 

5 RCC Road Sqm 14.00 297.48 13.52 438.09 

6 External Electrification L.S. 736.52 - 736.52 - 

7 Electro mechanic L.S. 995.48 - 995.48 - 

8 Revenue component  46.34 - 36.85 - 

   6046.02  6035.51  
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০৮।  কাজ ভাি থাকগর তায কাযণঃ  

 প্রকে র্যদ িন  PCR ম িাগরােনা কগয মদিা মায় মম,  প্রকগেয অতায় ফাস্তফায়গনয জন্য র্নধ িার্যত মকান কাজ 

ভাি মনআ। 

 

০৯।   প্রকে গ্রগণয টভূর্ভ, উগেশ্য  মূর কাম িক্রভ: 

 

৯.১ প্রকগেয টভূর্ভঃ  

১৯৯৩ াগরয ৮ জুন অনুষ্ঠার্নকবাগফ প্রর্তষ্ঠা রাগবয য মথগক মদগয প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রক ংস্থা র্গগফ ফাংরাগদ র্র্কউর্যটিজ 

যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভন কাজ কগয অগি। শুরু মথগকআ যাজধানীয র্দরকুা ফার্ণর্জযক এরাকায় জীফন ফীভা টায়াগযয বাো কযা র্পগ 

কর্ভন তায কাম িক্রভ োর্রগয় অর্ির । র্ফশ্বায়গনয াগথ তার র্ভর্রগয় ফর্র্ফ িগশ্বয র্ফর্নগয়ােকাযীগদয র্ধক াগয অকৃষ্ট কযায জন্য 

একটি অধুর্নক এফং দক্ষ প ুঁর্জফাজায প্রর্তষ্ঠা  একান্ত প্রগয়াজন। এ রগক্ষয র্ফদ্যভান বাো কযা র্পগ স্থান ংকুরান না য়ায় 

পর্জফাজাগযয াগথ ংর্িষ্ট কাম িক্রভ গ্রন কযা দুয গয় ের্ির। ন্যান্য উন্নততয মদ মমভন  -যুক্তযাষ্ট্র ,যুক্তযাজয ,জাান ,র্ঙ্গাপয ,

েীন ,বাযত আতযার্দ মদগয প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রক ংস্থাগুগরা র্নগজগদয ভগে তথ্য অদান-প্রদান ,র্িার্ক্ষক প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্ে আতযার্দ 

অগয়াজগনয ভােগভ ফতিভান র্ফগশ্বয ের্তীর প ুঁর্জফাজাগযয র্স্থর্তীরতা র্নর্িত কগয র্নয়ন্ত্রণ কাম িক্রভ র্যোরনা কগয থাগক। এ কাযগণ 

প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রক ংস্থামূগক প্রায়আ র্ফর্বন্ন অন্তজিার্তক বা  ,মর্ভনায ,কনপাগযগেয অগয়াজন ক ময থাগক। ফাংরাগদ 

র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভন ঐকর বা মর্ভনায  ,কনপ াাগযগে র্নয়র্ভত ংগ্রণ কগয থাগক। র্কন্তু কর্ভগনয র্নজস্ব বফন 

এফং অন্তজিার্তক ভাগনয মর্ভনায  কনপাগযে কক্ষ না থাকায কাযগণ ফাংরাগদগ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভন কর্তিক এধযগণয 

অন্তজিার্তক বা  ,মর্ভনায ,কনপাগযগেয অগয়াজন কযা ম্ভফ র্ের না। একাযগন র্ফর্বন্ন মদগয র্নয়ন্ত্রক ংস্থায র্নকট ফাংরাগদগয 

র্নয়ন্ত্রক ংস্থাগক ঠিকবাগফ উস্থান কযা ম্ভফ য় না। এ মপ্রর্ক্ষগত ২০১৪ াগর যাজধানীয মগয ফাংরা নেগয ফাংরাগদ র্র্কউর্যটিজ 

যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভন -এয র্নজস্ব তর্ফর /থ িায়গন "  Construction of 10-Storied building with One 

Basement for Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)” ীল িক প্রকগেয 

গ্রগনয ভােগভ ঢাকা ভানেযীয অোযোঁ  ,মগয ফাংরা নেয প্রার্ক ঞ্চগর র্নজস্ব বফন র্নভ িাগণয জন্য  কাজ শুরু য়।  উগেখ্য মম  ,

এটি প্রধান ভন্ত্রীয গ্রার্ধকায প্রকগেয ভগে একটি প্রকে। 
 

৯.২ প্রকগেয উগেশ্যঃ র্ডর্র্ মদিগত গফ। 
 কর্ভগনয র্নজস্ব ফকাঠাগভােত সুর্ফধা র্নর্িত কযা 

 র্নজস্ব র্প বফগন প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুবাগফ র্যোরনায র্যগফ ততর্য কযা  

 প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত কাজ ঠিকবাগফ র্যোরনায জন্য কর ধযগণয অধুর্নক সুর্ফধা র্নর্িত 

কযা 

 ফাংরাগদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভগনয জন্য র্নজস্ব র্প মে র্নর্িৎ কযা। 
 

 

৯.৩ প্রকগেয মূর কাম িক্রভ : ফাংরাগদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভগনয  জন্য একটি মফআজগভে ১০তরা র্ফর্ষ্ট 

অধুর্নক  বফন র্নভ িাণ  র্িতকযণ। 
১০।  প্রকে নুগভাদন  ংগাধনঃ  জুন, ২০১৩ ভাগ মূর র্ডর্র্ নুগভার্দত য়। তৎগপ্রর্ক্ষগত ২৯.১০.২০১৩ আং তার্যগি 

প্রকেটি ১রা জানুয়ার্য ২০১৪ গত ৩১ম র্ডগম্বয, ২০১৫ মভয়াগদ ৪৩৮৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রত ব্যগয়য ন্বর্রত 

প্রকগেয প্রার্নক নুগভাদন  জাযী কযা য়। যফতীগত ফাস্তফতায র্নগযগি  ভাননীয় থ ি ভন্ত্রী কর্তিক ০২.০৬.২০১৬ 

তার্যগি  ২য় ংগার্ধত র্ডর্র্ নুগভার্দত য়।  
 

১১।  র্ডর্র্ রক্ষযভাো, এর্ডর্/অযর্ডর্ ফযাে, ফমুর্ক্ত  ব্যয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

   (রক্ষ টাকায়) 

থ ি ফিয ংগার্ধত এর্ডর্ 

ফযাে 

থ ি ফমুর্ক্ত ব্যয় 

মভাট  টাকা  প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১৩-২০১৪ ৫৬৫.২৫ ১০৫.৫০ ৭৪.২০ ৭৪.২০ - ২.০০% 

২০১৪-২০১৫ ১০৪৯.৭৫ ১৫১০.০০ ৬৬২.৪৩ ৬৬২.৪৩ - ১১.০০% 

২০১৫-২০১৬ ২৮৮০.৩৯ ২৭৭১.০০ ৯৪৬.১৭ ৯৪৬.১৭ - ১৬.০০% 

২০১৬-২০১৭ ১৫৫০.৪৩ ১৬৬০.০০ ৪৩৫২.৭১ ৪৩৫২.৭১ - ৭১.০০% 

মভাট = ৬০৪৬.০২ ৬০৪৬.০০ ৬০৩৫.৫১ ৬০৩৫.৫১  ১০০% 

*এ প্রকগেয নুগভার্দত ব্যয় গত াশ্রয়কৃত ফমুক্ত ১০ .৪৯ টাকা গৃায়ন  েণপূতি র্ধদিগয িাত গত ফাংরাগদ 

র্র্কউর্যটি এন্ড এক্সগেঞ্চ কর্ভগনয িাগত মথামথবাগফ মপযত  প্রদামনয প্রর্ক্রয়া েরগি।  
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১২।  প্রকে র্যোরক ংক্রান্ত তথ্যার্দঃ 

 

ক্র: 

নং 
প্রকে র্যোরগকয নাভ  দফী পূণ িকারীন িন্ডকারীন 

দার্য়ত্ব ারগনয মভয়াদ 

মমােদাগনয 

তার্যি 

ব্যর্তয তার্যি 

০১. অফদুর মভাগভন মেৌধুযী,  

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী , ঢাকা েণপূতি 

াগকির-৩, মগয ফাংরা নেয, ঢাকা। 

- র্তর্যক্ত দার্য়ত্ব ২২/০৮/২০১৪ ২৮/০২/২০১৬ 

০২. মভা: মভাস্তপা কাভার,  

তত্ত্বাফধায়ক প্রগকৌরী , ঢাকা েণপূতি 

াগকির-৩, মগয ফাংরা নেয, ঢাকা। 

- র্তর্যক্ত দার্য়ত্ব ২৮/০২/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

 

১৩।  প্রকে র্যদ িনঃ ভাি প্রকেটি র্যদ িনকাগর মদিা মায় মম, কর্ভগনয র্নজস্ব থ িায়গন প্রকেটি ফাস্তফার্য়ত য়ায় 

কর্ভগনয ক্ষ গত কর্ভগনয প্রান র্ফবাগেয ভােগভ র্নয়র্ভত র্যদ িন  ম িাগফক্ষণ  কযা ত। এিাো, 

প্রকগেয মল ০৬ ভাগ কর্ভন কর্তিক একটি কর্ভটি েঠন কগয র্নয়র্ভতবাগফ প্রকগেয ফাস্তফায়ন  গ্রের্ত 

র্যদ িন/ম িগফক্ষণ কযা য়। র্যদ িন কাগর এ প্রকেটি ন্যগকান কর্তিক্ষ কর্তিক র্যদ িন কযা গয়গি র্ক না ম 

র্ফলগয় মকান নর্থ-ে/মযকড ি  ায়া মায় র্ন।  

১৪।  ংের্বর্িক ফাস্তফায়ন গ্রের্তঃ   

 

১৪.১  যাভ িক মফাঃ এ প্রকগে মকান যাভ িক মফা প্রগয়াজন য় নাআ র্ফধায় র্ডর্র্গত এ ংগেয ংস্থান র্ির না।  

 

১৪.২  অনুার্ঙ্গক/র্ফর্ফধ ব্যয়: র্ডর্র্ ততযী কাগর েণপূতি র্ধদিয কর্তিক ২০১১ াগরয মযট র্র্ডউর নুযন কযা 

গয়র্ির। যফতীগত প্রকগেয জন্য র্নধ িার্যত স্থান গত উগেদ  ন্যান্য কাজ ন্তভূ িক্ত য়ায় ঠিক ভগয় 

প্রকগেয কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়র্ন। আগতাভগে মযড র্র্ডউর বৃর্িয, উগেদ ংক্রান্ত কাজ  মূর বফন 

র্িতকযণ ১০০০ টন র্ফর্ষ্ট র্রপট ন্তভূ িক্ত আতযার্দ মক্ষগে র্যফতিন য়ায় ৪৩৫৪.৬২ রক্ষ টাকায স্থগর 

৬০৪৬.০২ রক্ষ টাকা ব্যয় ধগয প্রকেটি ১ভ ংগাধন কযা য়।  

 

১৪।  প্রকগেয উগেশ্য জিনঃ 

 

র্যকর্েত র্জিত 

ক) কর্ভগনয র্নজস্ব ফকাঠাগভােত সুর্ফধা র্নর্িত কযা র্জিত গয়গি 

ি) র্নজস্ব র্প বফগন প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুবাগফ র্যোরনায   

     র্যগফ ততর্য কযা 

র্জিত গয়গি 

ে) প ুঁর্জফাজাগযয র্নয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত কাজ ঠিকবাগফ র্যোরনায জন্য কর ধযগণয  

    অধুর্নক সুর্ফধা র্নর্িত কযা 

র্জিত গয়গি 

 ) ফাংরাগদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সগেঞ্জ কর্ভগনয জন্য র্নজস্ব র্প মে  

     র্নর্িত কযা 

র্জিত গয়গি 
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র্যদ িনকাগর েণপূতি র্ধদিগযয উকাযী প্রগকৌর  

র্ফএআর্ এয কভ িকতিাবৃন্দ 

র্যদ িনকাগর র্ফএআর্ মেয়াযম্যান দস্য  

ন্যান্য কভ িকতিাগদয াগথ অগরােনা  

 

১৫।  উগেশ্য র্জিত না গয় থাকগর তায কাযনঃ    এ প্রকগেয  ম্পূণ ি ফা নর্জিত মকান উগেশ্য  মনআ। 

 

১৬।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ প্রকগেয মূর র্ডর্র্ নুমায়ী নুগভার্দত মভয়াদকার ০১ .০১. ২০১৪ গত ৩১ .১২. ২০১৫ গর 

র্প বফন র্নভ িাগণয জন্য যকায কর্তিক ফযােকৃত জর্ভয াভগনয বফধ স্থানা উগেদ , মযট র্র্ডউর বৃর্ি আতযার্দ র্নফাম ি 

কাযগণ র্কছুটা ভয় র্তফার্ত য়। একাযগন প্রকগেয নুগভার্দত মভয়াদকাগরয প্রথভ ৮ ভা উগেদ ংক্রান্ত কাজ ব্যয় য়। 

প্রকৃত কাজ শুরু য় ২০১৪ াগর অেষ্ট ভাগ (৮ভা য) ।  একাযগন প্রকে ম্পন্ন কযগত  ০১ (এক) (এক )ফিয ভয় বৃর্িয 

প্রগয়াজন গয়গি। 
 

১৭।  অআএভআর্ড’য ভতাভত:  

 

১৮.১ প্রকেটিয ভাি মূল্যায়ন প্রর্তগফদন প্রার্িয মপ্রর্ক্ষগত েত ১১ এর্প্রর, ২০১৮ তার্যগি র্যদ িনকাগর েণপূতি 

র্ধদিগয উ র্ফবােীয় প্রগকারী জনাফ ভর্পজুর আরাভ এফং তফদুযর্তক এয উ কাযী প্রগকৌরী নাজমুন 

নাায উর্স্থত র্িগরন। এিাো প্রতযার্ ংস্থা ফাংরাগদ র্র্কর্যউটি এক্সগেঞ্চ কর্ভগনয উধ্বতিন 

কর্তিক্ষ প্রকে ফাস্তফায়ন  ভর্নটর্যং াগথ ংর্িষ্ট ব্যর্ক্তফে ি উর্স্থত র্িগরন। কর্ভগন মেয়াযম্যান জনাফ 

ড. এভ. িায়রুর মাগন এয  ভতভত গত জানা মায় মম, মমগতু বফনটি তাগদয র্নজস্ব থ িায়গন র্নর্ভ িত র্ের 

র্ফধায় র্তর্ন এফং তায দিগযয কভ িকতিা/কভ িোযীেণ প্রর্তর্নয়তআ ফাস্তফায়নকাগজ ংযুক্ত র্িগরন। মকান মকান 

মক্ষগে র্নধ িার্যত কাজ  কাগজয র্ফন্যা ফাস্তফ ফস্থায মপ্রর্ক্ষগত ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা েণপূতি র্ধদিগযয 

াগথ র্নর্ফে মমাোগমাে এয ভােগভ র্যফতিন র্যফধ িন  ভাজিন কগযগিন। একাগজ েণপূতি র্ধদিগযয 

অন্তর্যকতা  ভন্বগয়য র্ফলগয় ভগনাবাফ তযন্ত আর্তফােক র্ির। প্রতযার্ ংস্থা এ প্রকগেয ফাস্তফায়গনয 

র্ফলগয় ন্তুষ্ট এফং অাত দৃর্ষ্টগত বফন র্নভ িাণ এফং র্িতকযণ ঠিকবাগফ গয়গি ভগভ ি প্রতীয়ভান গে।  
উগেখ্য মম, প্রকেটি গফ িাে কভ ভগয় র্নর্ভ িত গয়গি র্কন্তু প্রকগে ফাস্তফায়গন প্রতযার্ ংস্থা েণপূতি র্ধদিয 

 অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান র্ফবাগেয প্রকে ংর্িষ্ট র্ফর্ধ-র্ফধান  র্নয়ভ-কানন ম্পগকি েষ্ট তথ্য না জানায কাযগন 

কাগজয র্নয়ভ-নীর্তয ব্যতয়. মথা-  

(ক) প্রকগেয র্িয়ার্যং কর্ভটিয েঠন কযা গয় তা প্রকে ফাস্তফায়গনয াগথ ংর্িষ্ট র্যে  র্ফর্ধ-র্ফধান 

নুযণ কযা য়র্ন। এ কাযগন মম কর ভন্ত্রণারয় ফা র্ফবাগেয প্রর্তর্নর্ধ ন্তিভূক্ত কযায প্রগয়াজন র্ির তা কযা  

য় র্ন। 
(ি) প্রকগেয ফাস্তফায়ন কর্ভটি েঠগন  প্রকে ফাস্তফায়গনয াগথ ংর্িষ্ট র্যে  র্ফর্ধ-র্ফধান নুযণ কযা 

য়র্ন। এ কাযগন মম কর ভন্ত্রণারয় ফা র্ফবাগেয প্রর্তর্নর্ধ ন্তিভূক্ত কযায প্রগয়াজন র্ির তা কযা  য় র্ন।  
 

১৮।  অআএভআর্ড’য  সুার্যভারাঃ 

১৮.১ বর্ফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গন অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান র্ফবােগক প্রকে দর্রর ততযী কযায ভয় প্রকগেয াগথ ংর্িষ্ট 

অআন র্ফর্ধ-র্ফধান প্রর্তারগনয প্রর্ত জাে দৃর্ষ্ট যািগত গফ। 
১৮.২ র্ক কাযগন প্রকগেয র্িয়ার্যং কর্ভটিয েঠন  প্রকগেয ফাস্তফায়ন কর্ভটি েঠগন ব্যতয় সৃর্ষ্ট গয়গি তা জানায 
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জন্য ংর্িষ্ট র্ফবােগক ফরা মমগত াগয। 
১৮.৩ প্রকগেয ভােগভ র্জিত মন্ত্রাং  োেীমূ মথামথ প্রর্ক্রয়ায ভােগভ  র্ফএআর্-এয নুকূগর ফযাে থফা 

অআনানুেবাগফ প্রর্ক্রয়াটি ম্পন্ন কযায মথামথ ব্যফস্থা গ্রন কযা মমগত াগয। 
১৮.৪ উর্যউক্ত সুার্যভারায র্বর্িগত কাম িক্রভ গ্রন কযত অোভী ০১ (এক) ভাগয ভগে অআএভআর্ডগক ফর্ত 

কযগত গফ। 
 

 

         


