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িথ থ বফবাগগয অওতায় ২০১6-২০১7 থ থফছরযয এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতবফদরনয উয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক সাযসংরে 

 

ক্রঃ

 

নং 

ভন্ত্রণাররয়

য নাভ 

বভাট 

সভাপ্তকৃ

ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরেয ধযন মুর সভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়া

গ 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

কাডযগ

য 

প্রকরে

য সংখা 

বেডিডসএ

প ভুক্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রারন্ত

য তকযা 

হায (%)  

ব্যয় 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

সংখ্যা 

১। িথ থ বফবাগ ০২ টি -- ০২ টি -- ০১টি ০২ টি 
-৬৬% 

-১০০% 
০১ টি -৪০০% 

 

১। সভাপ্ত প্রকরেয সংখ্যা ০২টি 

২। সভাপ্তকৃত প্রকরেয প্রকৃত ব্যয় ও বভায়াদকারঃ 

প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

SPEMP-B: Strengthening the Office of the 

Comptroller and Auditor General. 

৯৫৪৬.০৭ জুরািআ ,২০১১ গত িগটাফয ,২০১৬ 

িআনগবস্ঘগভন্ট প্রগভান এন্ড পািআনাবসিং পযাববরটি                                                                    ২০৯১১৮ .৬০  জানুয়াযী ,২০০৭ গত বডগম্বয, ২০১৬ 

 

৩। সভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও বভয়াদ বৃডিয কাযণঃ 

প্রকরেয নাভ বভয়াদ বৃডিয কাযণ 

SPEMP-B: Strengthening the 

Office of the Comptroller and 

Auditor General.  

মথাসভরয় রেযভাত্রা নুমায়ী কাম থক্রভ সম্পন্ন না হওয়ায দরুন প্রকগেয 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ বৃবি ায় বকন্তু ব্যয় হ্রা মগয়গে। 

িআনগবস্ঘগভন্ট প্রগভান এন্ড পািআনাবসিং 

পযাববরটি                                          

                            

প্রকগেয িন-মরবন্ডিং কগপাগনগন্টয িঅওতায় িফকাঠাগভা  খাগত ঋণ ায়তা 

প্রদান কযা য়। ঋণ কাম থক্রগভয াগথ মৄক্ত মফযকাযী খাগতয িিংগ্রণকাযী 
ব্যািংক ও িঅবথ থক প্রবতষ্ঠানমূ কর্তথক মফযকাযী উগযাক্তায িফকাঠাগভা 

খাগতয বফবনগয়াগ প্রস্তাফ িঅিআবএপএপ মগরয ভাধ্যগভ মাচািআ -ফাোিআ মগল 

তাগত চূড়ান্ত িনুগভাদন প্রদাগনয জন্য বফশ্ব ব্যািংক -এয বনকট মপ্রযণ কযা য়। 

বকন্তু িবধকািং মেগেিআ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ঋণ প্রস্তাফ িনুগভাদগন বফরম্ব 

গয়গে। এোড়াও যাভ থ মফা ক্রয় প্রবক্রয়াকযগণয বফববন্ন ধাগ বফশ্ব ব্যািংক 

কর্তথক ম্মবত প্রদাগন বফরগম্বয দরুন রেযভাত্রা নুমায়ী কাম থক্রভ সম্পন্ন কযা 

সম্ভফ হয়ডন। পরর প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ বৃবি মগয়গে। 
 

৪। সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয বেরত্র প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডযঃ  
 

সভস্যাসমূহ সুাডযসমূহ 

পূণ থকারীন প্রকে বযচারক না থাকা এফিং উচুঁ ম থাগয়য 

কভ থকতথা িতযন্ত ব্যস্ত কভ থকতথাগক প্রকে বযচারগকয 

িবতবযক্ত দাবয়ত্ব প্রদান কযা।  
 

প্রকে বযচারক বনগয়াগ িংক্রান্ত বযকেনা বফবাগগয বযে 

িনুযণ কগয পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বনগয়াগ কযা মমগত 

াগয এফিং প্রকে বযচারক বনগয়াগগ উচ্চ ম থাগয়য মকান 

কভ থকতথাগক বনগয়াগ প্রদান বযায কযা ভীচীন। 
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সভস্যাসমূহ সুাডযসমূহ 

স্বে মভয়াবদ প্রবেণ প্রদাগনয প্রফণতা এফিং স্থানীয় ও 

বফগদবক প্রবেগণ িিংগ্রণকাযী বনফ থাচগনয মেগে 

নীবতভারা ও ভাকাঠিয িনুবস্থবত।  

স্বে মভয়াবদ প্রবেগণয বযফগতথ দীঘ থ মভয়াবদ ফা ভধ্য মভয়াবদ 

কাবযগবয ও মাগত প্রবেণ প্রদাগনয িংস্থান যাখগত গফ 

এফিং স্থানীয় ম থাগয় সুবনবদ থষ্ট ভবডউর বববিক প্রবেণ প্রদান 

কগয প্রবতগমাবগতা মূরক যীো গ্রণ তায পরাপগরয 

মভধাক্রভ িনুমায়ী দীঘ থ মভয়াদী বফবদবক প্রবেগণয 

প্রবেণাথী বনফ থাচন কযা মমগত াগয । প্রবেণ কাম থক্রভ 

বযচারনায জন্য প্রকে ফাস্তফায়ন িংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ 

বনগয় একটি সুবনবদ থষ্ট প্রবেণ নীবতভারা প্রণয়ন ও তায 

বববিগত প্রবেণ কাম থক্রভ বযচারনা কযগত গফ; 

প্রকে ভাবি মগল প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রস্তুতকৃত বফববন্ন 

ধযগণয ম্যানুগয়র, গািআডরািআন, মেবনিং ডকুগভন্ট িআতযাবদ 

মথামথবাগফ িংযেগণয ব্যফস্থা না থাকা। 

প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রস্তুতকৃত বফববন্ন ধযগণয ম্যানুগয়র, 

গািআডরািআন, মেবনিং ডকুগভন্ট িআতযাবদ মথামথবাগফ িংযেগণয 

জন্য ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায দৃবষ্ট িঅকল থণ কযা র, মাগত 

যফতীগত ভজাতীয় প্রকে গ্রগণয মেগে ডকুগভন্টগুগরা 

মথামথবাগফ ব্যফায কযা মায়। 
প্রববেত জনফগরয িংযবেত ডাটাগফিআজ না থাকা। প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রববেত জনফগরয একটি ডাটাগফিআজ বতবয 

কযা এফিং িংযেণ কযা প্রগয়াজন, মাগত প্রববেত জনফগরয 

প্রবেণ দেতাগক কাগজ রাবগগয় িআন-াউজ মেবনিং 

িঅগয়াজগনয ভাধ্যগভ Knowledge Sharing িব্যত যাখা 

প্রগয়াজন, এগত কগয িবডট িংক্রান্ত বফলগয় বনগয়াবজত 

ফ থস্তগযয কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয িবডট বফলগয় ধাযণাগত 

িআবতফাচক বযফতথন িঅগফ। 
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িআনগবস্ঘগভন্ট প্রগভান এন্ড পািআনাবসিং পযাববরটি (িঅিআবএপএপ) ীল থক প্রকগেয ভাবি মূল্যায়ন 

প্রবতগফদন 

(ভাি: বডগম্বয, ২০১৬) 

 

০১. প্রকগেয নাভ                                        : িআনগবস্ঘগভন্ট প্রগভান এন্ড পািআনাবসিং পযাববরটি (িঅিআবএপএপ)                                                                      

০২. প্রাবনক ভন্ত্রণারয় বফবাগ                       : িথ থ বফবাগ।  

০৩.ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা                               : ফািংরাগদ ব্যািংক। 

০৪. প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়                  : ফািংরাগদ ব্যািংক বফন, ভবতবির ফা/এ,ঢাকা-১০০০।  

০৫. প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়                  : 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বযকবেত ভয়কার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

িবতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য%) 

িবতক্রান্ত 

ভয়(মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয%) 

মূর ফ থগল 

িংগাবধত 

মূর ফ থগল 

িংগাবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪১৮১৪.০০ ২৮৫০১৮.৭১ ২০৯১১৮.৬০ ১/১/২০০৭-

৩১/১২/২০১৬ 

১/১/২০০৭-

৩১/১২/২০১৬ 

১/১/২০০৭-

৩১/১২/২০১৬ 

৪০০% ১০০% 

 

০৬. িিংগববকবিক িগ্রগবতিঃ  (ফ থগল িংগাবধত টিবব িনুমায়ী) 

মকাড 

নিং 

বব িনুমায়ী কাগজয িঅিআগটভ একক রেয (বব িনুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ন 

না 

ওয়ায 

কাযণ 

    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক.ফাজস্ব ব্যয়িঃ 

৪৬০১ কভ থকতথাগদয মফতন ( ফািংরাগদ ব্যািংক 

গত মপ্রলগণ) 

জন  ১৫ জন  ১৫ জন 

১০০% 

  

 কভ থটাযীগদয মফতন (ওবায টািআভ উৎফ 

বাতা এফিং িন্যান্য বাতা) 

      

৪৭১৩ উৎফ/মফানা জন ৬৭.৬০ ৫ জন ৬৭.৫৭ 

৯৯.৯% 

৫ জন 

১০০% 

 

৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা (স্থানীয়) মথগক ৯.২৩ মথগক ৭.৯৭ 

৫৪% 

  

যফযা ও মফািঃ 

 িবপ বাড়া (াবন,বফদ্যযৎ ও বনযািা 

ব্যফস্থা ) 

 ৭৭৪.৪৮ মথগক ৭৫৬.৬৭   

৪৮১৫ ডাক মথগক ০.৯১ মথগক ০.১১   

৪৮১৬ মটবরগপান/মটবরবপ্রন্টায/ মভাফািআর  মথগক ২.৩১ মথগক ১.৩১ 

৫৭% 

  

৪৮২২ গ্যা ও জ্বারানী, মযবজিঃগগোর ও 

লুবিকযান্ট,ফীভা/ব্যািংক চাগজথ 

মথগক ৬৮.৯৭ মথগক ৫৬.৫৫ 

৮২% 

  

৪৮২৭ মূদ্রণ প্রকানা ও গগফলাণা মথগক ৪.৭৯ মথগক ২.৬৩ 

৫৭% 
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মকাড 

নিং 

বব িনুমায়ী কাগজয িঅিআগটভ একক রেয (বব িনুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ন 

না 

ওয়ায 

কাযণ 

    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪৮২৮ মষ্টনাযী, ীর ও ষ্টযাপ মথগক ৩৯.৫৩ মথগক ৩৩.৫২ 

৮৫% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৩৩ প্রচায ও বফজ্ঞান মথগক ৩৫.২৫ মথগক ৩২.৭৩ 

৯৩% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৪০ প্রবেণ ব্যয়/ষ্টযাবড 

ট্যযয/মবভনায,কনপাগযস 

মথগক ১৮৭৯.৮৯ মথগক ১৬৬৫.৭

৫ 

৮৯% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৪৫ বা/িঅপ্যায়ন ব্যয়  ১৮.১৬ মথগক ১১.৬০ 

৬৪% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৪৬ বযফন ব্যয় মথগক ৭৮.৬১ মথগক ৬৪.৭৪ 

৯৯.২৮

% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৫১ িঅিআনগত ব্যয়,ম্মানী,বনযীো ব্যয় মথগক ১৯.১৮ মথগক ১৬.৮৯ 

৮৮% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৫৪ মভাযাভত, যেণাগফেণ ও পুনফ থান মথগক ৩৫.৯০ মথগক ২৮.০৮ 

৭৮% 

মথগক 

১০০% 

 

৪৮৯৯ িন্যান্য ব্যয় মথগক ১৫৬. 

৮৮ 

মথগক ১৩.০১ 

৮% 

মথগক 

১০০% 

 

মভাট যাজস্ব ব্যয় - ৩১৯১.৮৯ - ২৭৪৯.১

৩ 

৮৬% 

১০০%  

৬৮০০ খ.ক্রয়       

৬৮০৭ মানফান ও পদ িংখ্যা ২০০.৩৬ ১ ১৯১.০৬ 

৯৫% 

  

৬৮১২ স্থানীয় যভা থক জনভা ১৩৭০.৪৮ ৬৮৮ 

জনভা 

১১৩১.৫

৯ 

৮৪.৫% 

৬২০.৫ 

৯০% 

 

৬৮১৩ িঅন্তজথাবতক যভা থক জনভা ১৯৫৬.৬০ ১৫৫ 

জনভা 

১৬৫৪.০

২ 

৮৪.৫% 

১৪৫.১১ 

৯৩.৬

% 

 

৬৮১৫ উ মভাট  ৩৫২৭.৪৪  ২৯৭৬.৬

৭ 

২৬  

 াট থ-এ মভাট  ৬৭১৯.৩

৩ 

 ৫৭২৫.৮

০ 

  

াট থ-বফ িন-মরবন্ডিং (এবডব ফবর্ভ থত) 

 িফকাঠাগভা উন্নয়ন প্রকগে ঋণ ায়ত 

তবফর 

 ২৭৮২৯৯.

৩৮ 

 ২৪৪১৪৯.৩১   

ফ থগভাট ব্যয় (াট থ-এ+াট থ-বফ) ২৮৫০১

৮.৭১ 

  ২৪৯৮৭৫.১১ 

৮৭.৬৬% 

১০০

% 

 

 

০৭.মূল্যায়ন িবতিঃ িঅগরিচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনমম্মাক্ত বফলয়/িবত িনুযন কযা গয়গে। 

 

 এবিআব বায িনুগভাবদত কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 
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 িংগাবধত িনুগভাবদত ও মূর িনুগভাবদত টিবব ম থাগরাচনা; 

 িথ থবফবাগ কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয িগ্রগবত িংক্রান্ত তথ্যাবদ ম থাগরাচনা;  

 ববিঅয এয তথ্য-উাি ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ িগ্রগবত মাচািআ এফিং তথ্য িংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন;  

 ক্রয় িংক্রান্ত তথ্যাবদ ম থাগরাচনা; 

 িবযন্তযীণ ও ফবিঃ প্রবতষ্ঠান বযচাবরত বনযীে প্রবতগফদন ম থাগরাচনা;  

 প্রকগেয কাম থারগয় যবেত নবথ ও তথ্যাবদ ম থাগরাচনা; 

 প্রকে িংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ িঅগরাচনা;এফিং 

 প্রকগেয কাম থক্রভ িংবিষ্ট বফববন্ন প্রবতষ্ঠাগনয কভ থকতথা ও সুবফধাগবাবগগদয াগথ িঅগরাচনা।  

 

০৮. প্রকগেয উগেশ্যিঃ 

িফকাঠাগভা উন্নয়গন প্রগয়াজনীয় বফবনগয়াগ চাবদায পদ িঅযগন যকাগযয াাাব মফযকাযী খাগতয িিংগ্রর ত্বযাবিত 

কযায জন্য দীঘ থ মভয়াবদ িথ থায়ন সুবফধা বফবনগয়াগ িনুকূর বযগফ বতযী কযা এ  প্রকগেয িন্যতভ প্রধান উগেশ্য। 

িথ থননবতক মৃবি িজথগন যকাগযয াাাব মফযকাযী বফবনগয়াগকাযী, উগযাগক্তা ও বফবনগয়াগ বযগফগয উন্নয়ন এফিং 

িফকাঠাগভা বনভ থাণ/উন্নয়ন/বযচারনায় বনন্মাক্ত দ্যটি প্রধান উগেশ্য গরািঃ  

 যকায গৃীত ববব কাম থক্রভ ফাস্তফায়নগয বযগফ বতযী এফিং িংবিষ্ট এগজসীভগয াভথ্যথ ও দেতা বৃবিগত 

কাবযগবযক ায়তা প্রদান কযা। 

 প্রকগে িিংগ্রগণকাযী ব্যািংক ও িঅবথ থক প্রবতষ্ঠাগনয ভাধ্যগভ যকায িনুগভাবদত ববব বববিক িফকাঠাগভা প্রকগে 

দীঘ থগভয়াদী ঋণ ায়তা প্রদান কযা; 

 মদগয িফকাঠাগভা উন্নয়ন প্রকগে িবয ন্তযীণ পগদয প্রফা বৃবি কযায জন্য ব্যািংক ও িঅবথ থ প্রবতষ্ঠানগুগরাগক দীঘ থ 

মভয়াদী ঋণ প্রদাগন উৎাবত কযা; 

 মদগয িফকাঠাগভা উন্নয়ন মফযকাযী খাগতয িিংগ্রণ ত্বযাবিত কযা;  

 মদগয দাবযদ্র বফগভাচন এফিং বফবনগয়াগ বযগফগয উন্নয়গন ায়তা কযা;  

০৯। প্রকগেয টর্ভবভিঃ 

৯.১। ফািংরাগদগয িথ থননবত উন্নয়ন একবদগক িফকাঠাগভা ঘাটবত বফশ্ব িথ থনীবতয ভন্দাগবতয প্রবাগফ গড় বজবডব প্রবৃবি দীঘ থ 

ভয় ধগয ৫.৬% এয ভগধ্য ীবভত গয় গড়বের। পগর িথ থবতক উন্নয়গনয ভাধ্যগভ কভ থিংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট ও দাবযয হ্রাগয 

রেযভাো িজথগনয চযাগরঞ্জ মভাকাগফরায কযা কঠিন গয় গড়। কভ থিংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট ও দাবযয হ্রাগয  চযাগরঞ্জ 

মভাকাগফরায িন্যতভ প্রধান উায় গে িফকাঠাগভা খাগত িবতবযক্ত বফবনগয়াগ কযায ভাধ্যগভ বজবডব প্রবৃবিয ায ৮-১০% এ 

উন্নীতকযণ। বজবডব প্রবৃবি ত্বযাবম্বকযগণয রগেয লষ্ঠ ঞ্চফাবল থক বযকেনা মভয়াদ িফকাঠাগভাগত উন্নয়গন গফ থাচ্চ িগ্রাবধকায 

প্রদান কগয। যকায ফাবল থক উন্নয়ন কভ থসূবচয িঅওতায় বজবডবয প্রায় ৪% পদ ব্যয় কগয থাগক মায বিংবাগ ব্যয় কযা য় 

িফকাঠাগভা উন্নয়ন খাগত। তগফ শুধু যকাগযয বনজস্ব পদ ব্যফাগযয ভাধ্যগভ িফকাঠাগভা খাগতয াভবগ্রক উন্নয়গনয জন্য 

ময়াজনীয় বফপুর িগথয থ  চাবদা পূযণ কযা কঠিন। িফকাঠাগভা উন্নয়গন প্রগয়াজনীয় বফবনগয়াগ চাবদায পদ িঅযগনয 

যকাগযয াাাব মফযকাযী খাগতয িিংগ্রণ িতযন্ত জরুবয। িথ থননবতক মৃবি িজথগন যকাগযয যকাগযয াাাব 

মফযকাযী বফবনগয়াগকাযী, উগযাগক্তা ও িঅবথ থক প্রবকষ্টানমূগয িিংগ্রগণয ভাধ্যগভ যকাযী-মফযকাযী িিংীদাবযত্ব 

(ববব)-এয উগযাগগ বফবনগয়া বযগফগয উন্নয়ন এফিং িফকাঠাগভা বনভ থাণ/উন্নয়ন/বযচারনায় বফগল গুযত্ব প্রদান কযা য়।  

বনবদ থষ্টকৃত খাগতগুগরা গে-বফদ্যযৎ উৎাদন, ঞ্চারন ও বফতযণ (িগ্রাবধকায বববিগত), ফন্দয (স্থর, জর ও বফভান) বনভ থাণ ও 

উন্নয়ন,যজথয ব্যফস্থানা, ড়ক-ভাড়ক,ফ্লািআওবায ও বফববন্ন এক্সগপ্রওগয় বনভ থাণ.াবন যফায ও য়িঃ বনস্কান এফিং বে 

এগস্ঘট ও াকথ উন্নয়ন। 
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১২। িথ থ ফেয বববিক ফযাে ও ব্যয় বফগিলণিঃ 

(রে টাকা) 

িথ থফেয িংগাবধত ফযাে ও রেযভাো টাকা 

িফমু

বক্ত 

িঅবথ থক ও মবৌত িগ্রগাবত 

মভাট টাকা প্রিঃািঃ মবৌত(%) মভাট টাকা প্রিঃািঃ মবৌত(%

) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৬-০৭ ৬৯.০০ - ৬৯.০০  - ৩০.৬৯ - ৩০.৬৯  

২০০৭-০৮ ৪৫০.০০ - ৪৫০.০০  - ১৩১.১৬ - ১৩১.১৬  

২০০৮-০৯ ৩০০.০০ - ৩০০.০০  - ১৬০.৯৫ - ১৬০.৯৫  

২০০৯-১০ ৫৫০.০০ - ৫৫০.০০  - ৩৬২.৬১ - ৩৬২.৬১  

২০১০-১১ ৫০০.০০ - ৫০০.০০  - ৩৫২.৫৪ - ৩৫২.৫৪  

২০১১-১২ ৭৮৬.০০ - ৭৮৬.০০  - ৪২৩.৭৮ - ৪২৩.৭৮  

২০১২-১৩ ৮৬৯.০০ - ৮৬৯.০০  - ৬২১.৪৩ - ৬২১.৪৩  

২০১৩-১৪ ১০৭২.০০ - ১০৭২.০০  - ৮৯৮.৪১৬ - ৮৯৮.৪১৬  

২০১৪-১৫ ১৫৬০.০০ - ১৫৬০.০০  - ১০৯৫.৫৯ - ১০৯৫.৫৯  

২০১৫-১৬ ১৫৮৫.০০ - ১৫৮৫.০০  - ১১০৫.০২ - ১১০৫.০২  

২০১৬-১৭ ৮০৮.০০ - ৮০৮.০০  - ৫৪৩.০৪ - ৫৪৩.০৪  

মভাট ৮৫৪৯.০০ -   - ৫৭২৫.২৭ - ৫৭২৫.২৭  

 

১৩.প্রকগেয াবফ থক িগ্রগবত:  

প্রকগেয িংগাবধত ফাস্তফায়ন কার বডগম্বয ২০১৬ ম থন্ত কাবযগবয ায়তা িিংগয ক্রভপুবি।জত িগ্রগবত গয়গে ৫৭২৫.২৭ 

রে টাকা মা প্রকগেয িংগাবধত িনুগভাবদত ব্যয় ৬৭১৯.৩৩ রে টাকায ৮৫.২%। িযবদগক, প্রকগেয িন-মরবন্ড িিং ( 

এবডবড ফবর্ভ থত) বডগম্বয ২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুবঞ্জত িগ্রগবত ২৪৪১৪৯.৩১ রে টাকা মা এ িিংগগয িংস্থাগনয ৮৭.৭৩%। পগর 

বফগফচয প্রকগেয দ্য’টি িিংগয াকুগম থত ক্রভপুাঞ্জত িঅবথ থক িগ্রগবত ২৪৯৮৭৫.১১ রে টাকা মা িনুগভাবদত ব্যগয়য ৮৭.৬৬%। 

১৪.০ প্রকে বযদ থন ও প্রকগেয ফাস্তফায়ন ম থগফেণ% 

১৪.১ বফগফচয প্রকেটি ভাবিয য এ প্রকগেয ধাযাফাবকতায বফশ্ব ব্যািংগকয িথ থায়গন বিতীয় ম থায় গ্রগণয রগেয প্রণীত 

টিবব বফগফচনায জন্য গত ৩/৭/২০১৭ তাবযগখ বযকেনা কবভগন এবিআব বা িনুবষ্ঠত য়। উক্ত  বায় গৃীত বিান্ত নিং 

৪.১ “১ভ ম থাগয়য প্রকগেয ভাবি মূল্যায়ন কাম থক্রভ দ্রুততায াগথ পন্ন কযায জন্য িঅিআএভিআবডগক িনুগযাধ কযা য়। 

িঅিআএভিআবড প্রণীত প্রকে ভাবি মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয সুাবয/ম থগফেণ পুনগ থঠিত টিববগত িনুগযন কযগত গফ”। উক্ত 

বিান্ত প্রবতারগনয রগেয িঅিআএভিআবড’য বযচারক,কাজী মদগরায়ায মাগন কর্তথক গত ১৬/৭/২০১৭ তাবযগখ ফামরাগদ 

ব্যািংক-এয প্রধান কাম থারয়স্থ প্রকে িবপ বযদন থ কযা য়। বযদ থন কাগর প্রকে িংবিষ্ট কভ থকভতথাগণ উবস্থত বেগরন।  

বফগদবক প্রবেণ িঅগয়াজগনয বফলয়বববিক এফিং িিংগ্রণকাযীগদয িংখ্যা বববিক বফন্যা  

প্রবেণ 

িঅগয়াজগনয 

িংখ্যা (টি) 

বফলয়বববিক প্রবেণ/ওয়াকথ/মবভনায/বোপয 

মভাট 

বফশ্ব ব্যািংগকয ক্রয় 

িবত/ববব ক্রয় িবত 

ও িংবিষ্ট বফলয়াবদয 

ওয প্রবেণ 

ববব 

উগযাগগ 

িফকাঠাগভা 

উন্নয়গন বফববন্ন  

মদগয 

িববজ্ঞতা 

িংক্রান্ত 

প্রবেণ 

ববব 

উগযাগগ 

িফকাঠাগভা 

উন্নয়ন 

প্রকে গ্রণ 

ও 

ফাস্তফায়ন 

প্রবেণ 

প্রকে/কভ থসূবচ 

াভাবজক ও  

বযগফলগত 

প্রবাফ 

বফগিলণ 

প্রবেণ 

িঅবথ থক 

বফগিলণ/িঅবথ থক 

ভগডর িংক্রন্ত 

প্রবেণ 

মগভননায 

ওয়াকথ/বো 

পয ও 

িববজ্ঞতা 

বফবনভয় 

৫টি ৮টি ১২টি ৫টি ৪টি ১৩টি ৪৭টি 
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১৪.২ বফগদবক প্রবেণ িঅগয়াজগনয বফলয়বববিক িংখ্যা বফন্যা ম থাগরাচনা কগয মদখা মাগে মম, এ জাতীয় ৪৭টি কভ থসুবচয 

ভগধ্য এককবাগফ ফগচগয় মফী ১২টি মবভনায/ওয়াকথ/বো পয ও িববজ্ঞতা বফবনভয়  

কভ থসুবচ িঅগয়াজন কযা গয়গে।বফলয়বববিক প্রবেণ কভ থসুবচ িঅগয়াজগনয িংখ্যা ৩৩টি গরও প্রবেণ ব্যাবিকার বের ৩-৭ 

বদন মভয়াবদ। ওয়ায় এত স্বে ভগয় কাবযগবয ও মাগত বফলগয় কাম থকয জ্ঞান ও দেতা িজথন কযা মফীয বাগ মেগে ম্ভফ 

য় না। 

বফগদবক প্রবেণ িঅগয়াজগনয বফলয়বববিক এফিং িিংগ্রণকাযীগদয িংখ্যাবববিক বফন্যা  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/িংস্থায 

নাভ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/িংস্থা বববিক িিংগ্রণকাযী িংখ্যা (জন) 

মভাট 

বফশ্ব 

ব্যািংগকয 

ক্রয় 

িবত/ব

বব ক্রয় 

িবত ও 

িংবিষ্ট 

বফলয়াবদয 

ওয 

প্রবেণ 

ববব 

উগযাগগ 

িফকাঠাগভা 

উন্নয়গন 

বফববন্ন  

মদগয 

িববজ্ঞতা 

িংক্রান্ত 

প্রবেণ 

ববব 

উগযাগগ 

িফকাঠা

মভা উন্নয়ন 

প্রকে 

গ্রণ ও 

ফাস্তফায়ন 

প্রবেণ 

প্রকে/কভ থ

সূবচ 

াভাবজক 

ও  

বযগফগ

ত প্রবাফ 

বফগিলণ 

প্রবেণ 

িঅবথ থক 

বফগিলণ/িঅ

বথ থক ভগডর 

িংক্রন্ত 

প্রবেণ 

মগভননায 

ওয়াকথ/

বো পয 

ও িববজ্ঞতা 

বফবনভয় 

ফািংরাগদ ব্যািংক ১১ ১০ ২৮ ১৬ ১০ ৩৭ ১১২ 

িথ থ বফবাগ ০১ ০৪ ১০ ০৪ - ৩০ ৪৯ 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়/ 

ববব 

- ০২ ০৩ ০১ ০১ ০৭ ১৪ 

বযকেনা কবভন - ০১ ০৩ - - ০৩ ০৭ 

বফডা (াগফক বফবনগয়াগ 

মফাড থ 

- ০২ ০৩ - - ০১ ০৬ 

িআিঅযবড - - ০৩ - - ০২ ০৫ 

িঅিআএভিআবড - - ০৩ - - ০২ ০৫ 

ড়ক বফবাগ  ০১ - - - - ০২ ০৩ 

মনৌ-বযফন ভান্ত্রিঃ - - - ০২ - ০৩ ০৪ 

খবনজ পদ বফিঃ ০১ - - - - - ০১ 

িঅিআন ও িংদ বফলয়ক 

বফবাগ 

- - - - - ০২ ০২ 

মফিঃবফভান চিঃ ভন্ত্রিঃ - - - - - ০১ ০১ 

াবন পদ ভন্ত্রিঃ ০১ - - - - - ০১ 

মফজা - - - - - ০২ ০২ 

গৃায়ণ কর্তথে - - - - - ০১ ০১ 

বফএএভএভিআউ - - - - - ০১ ০১ 

ভাজ মফা িবধিঃ - - - - - ০১ ০১ 

বফিঅিআবফএভ - - - - - ০১ ০১ 

মফযকাযী ব্যািংক ০১ - ০৩ ২১ - - ২৫ 

মভাট ১৬ ১৯ ৫৪ ৪৩ ১১ ৯৪ ২৩৭ 
 

১৪.৩ বফগদবক প্রবেগণ িিংগ্রণকাযীগদয িংস্থাবববিক িফস্থান ম থাগরাচনা কগয মদখা মাগে মম, মভাট ২৩৭ জগনয ভগধ্য 

১৬১ জন  (৬৮%) ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা ও উগযাগী ভন্ত্রণারগয়য কভ থকতথা। এগত কগয প্রবতয়ভান গয়গে প্রবেণ 

িিংগ্রগকাযী বনফ থাচগন িন্যান্য ভন্ত্রণারয় বফবাগ/িংস্থাগক মাথামথবাগক বফগফচনা কযা য়বন। প্রাি তথ্য-উাি ম থাগরাচনায় 

মদখা মাগে মম, কগয়কজন কভ থকতথা এ প্রকগেয িঅওতায় ১০-১২ ফায ম থন্ত বফগদবক প্রবেণ গ্রগণয সুগমাগ রাব কগযগেন। 
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পগর িফকাঠাগভা উন্নয়ন িংবিল।ট িন্যান্য ভন্ত্রণারয় বফবাগ/িংস্থামূগয কভ থকতথাগণ বফগদবক প্রবেগণয সুগমাগ 

তুরনামূরকবিগফ কভ াওয়ায় ববব িংক্রান্ত াভথ্যথ ও দে জনফর গগড় মতারায উগেশ্য মাথাথ থবাগফ িবজথত য়বন। এ 

বফলয়টি িঅিআএভিআবড’য একটি বযদ থন ্ যবতগফদগন উগেক কগয একিআ কভ থকতথাগক একাবধক ফায প্রবেণ মপ্রযগণয মেগে 

সুবনবদ থষ্ট নীবতভারা িনুযন কযায সুাবয প্রদান কযা গরও তা প্রবতারন কযা গয়গে ভগভ থ মকান তথ্য-উাি াওয়া মায়বন।  

১৪.৪ তাোড়া, বফলয়বববিক প্রবেণ িঅগয়াজগন গুরুত্বপূণ থ বফলয় মথা ববব প্রকগেয াভাবজক ও বযগফগত প্রবাফ বফগিলন 

এফিং িঅবথ থক বফগিলণ/ িঅবথ থক ভগডর িআতযাবদ প্রবেণ তুরনামূগরাকবাগফ কভ িঅগয়াজন কযা গয়গে একিআ াগথ এফ বফলগয় 

প্রবেণাথীয িংখ্যাও উগেখগমাগ্য নয়। প্রবেণ কার ও িতযন্ত স্বে মভয়াদী ওয়ায গুরুত্বপূণ থ বফলয়মূ বফস্তাবযতবাগফ মখায 

ও প্রগয়াগ কযায সুগমাগ ীবভত গয় মায়। এগেগে,যফতী প্রকগে কর প্রকায প্রবেগণ ( স্খানীয় ও বফবদবক) দীঘ থ ও ভধ্য 

মভয়াদী (১/২ ফেয ও ৬-৯ ভা মভয়াদী) িংস্থান মযগখ প্রবতগমাবগতামূরক যীোয ভাধ্যগভ মভধায বববিগত িিংগ্রণকাযী 

বনফ থাচন কযা গর িঅগ্রী ও 

 মমাগ্যতা পন্নযা প্রবেণ রাগবয সুগমাগ মগত াগয ভগভ থ িঅা কযা মায়। উচ্চ ও ভধ্যভ ম থাগয়য কভ থকতথাগদযগক ববব 

বফলয়ক জ্ঞান বৃবি ও িফবত কযায জন্য মবভনায/ওয়থাক/বো পয ও িববজ্ঞতা বফবনভয় িআতযাবদবয িংস্থান যাখা মমগত 

াগয। 

মফযকাযী খাগত িফকাঠাগভা উন্নয়ন প্রস্তাফ প্রবক্রয়াকযগণ বফশ্ব ব্যািংগকয ম্মবত প্রদাগন গৃীত ভয় বফগিলণ:  

বফলয় 

মফযকাযী খাগত িফকাঠাগভা প্রকগে িঅিআবএপএপ এয িথ থায়ন প্রস্তাগফ বফশ্ব ব্যািংগকয 

ম্মবত প্রদাগন িবতফাবত ভয়বববিক প্রকেয িংখ্যা 

৩০ বদন 

গত ৬০ 

বদন 

৬১ বদন 

গত ৯০ 

বদন 

৯১ বদন 

গত ১২০ 

বদন ভা 

১২০ গত 

১৮০ বদন 

১৮১ গত  

২৭০বদন 

২৭১ 

গত 

৩৬৫বদন 

৩৬৫ 

বদগনয 

মফী  

প্রকগেয িংখ্যা (টি) ০১ ০৩ ০২  ০২ ০৫ ০১ 

িবতফাবত ভয় (প্রকে িংখ্যা 

িনুমায়ী প্রকৃত িবতফাবত বদন 

মমাগ কগয)। 

       

মভাট িবতফাবত ভয় (প্রকে িবতফাবত বদনমূ মমাগ কগয)=২৯৬৮ বদন 

গড় িবতফাবত ভয়(মভাট িবতফাবত বদন/প্রকে িংখ্যা)=২১২ বদন 

 

১৪.৫ বফগফচয প্রকগেয  ঋণ কাম থক্রগভয াগথ মৄক্ত মফযকাযী খাগতয িিংগ্রণকাযী ব্যািংক ও িঅবথ থক প্রবতষ্ঠানমূ কর্তথক 

মফযকাযী উগযাক্তায িফকাঠাগভা খাগতয বফবনগয়াগ প্রস্তাফ িঅিআবএপএপ মগরয ভাধ্যগভ মাচািআ-ফাোিআ মগল তাগত চূড়ান্ত 

িনুগভাদন প্রদাগনয জন্য বফশ্ব ব্যািংক- এয বনকট মপ্রযণ কযা য়। বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক প্রকেবববিক ঋণ প্রস্তাফ িনুগভাদন িংক্রান্ত 

তথ্য-উাি বফগিলণ কগয মদখা মাগে বফশ্ব  ব্যািংক ফ থবনম্ন ৩৬ বদগন ০১ টি প্রকগেয ঋণ প্রস্তাগফ ম্মবত প্রদান কগযবে। 

িযবদগক িন্য ০১ টি প্রকগে ম্মবত প্রদাগন বফশ্ব ব্যািংক গফাচ্চথ ৫৬৭ বদন ভয় বনগয়গে। এ িংক্রান্ত ১৪ টি প্রকগেয ঋণ প্রস্তাফ 

িনুগভাদগন গগড় ২১২ বদন ভয় মরগগগে মা স্বাবাবফগকয তুরনায় ভাোয় মফী ভগভ থ প্রবতয়ভান গয়গে।  

১৪.৬ িফকাঠাগভা খাগতয প্রকে প্রস্তাফ বফগফচনায় িঅবথ থক সূচকমূ িন্যতভ প্রধান বনণ থায়ক ওয়ায এজাতীয় প্রকগেয িথ থায়ন 

বফগফচনায় িবধক ভয় িবতফাবত গর মূল্যস্ফীবতয বযফতথন,মুদ্রায বফবনভয় াগযয বযফতথন,যকাগযয যাজস্ব নীবতয 

বযফতথন স্থানীয় ও িঅন্তথজাবতক বফববন্ন কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়গন িবধক ভয় িবতফাবত গর প্রকগেয বফবনগয়াগ 

উগমাবগতায় মনবতফাচক প্রবাফ মপরগত াগয  মা প্রকগেয প্রবতগমাবগতামূরক েভতাগক চযাগরগঞ্জয মু্মখীন কযায িঅিংকা 

মথগক। এগেগে, িঅিআবএপএপ-এয ২য় ম থাগয়য প্রকে বফশ্ব ব্যািংক মফযকাযী খাগতয বফবনগয়াগ প্রকগেয ঋণ প্রস্তাফ িনুগভাদন 

মটযবববিক ফ থবনন্ম ও গফ থাচ্চ ভয়ীভা বনধ থাযণ কযায বফলগয় িআিঅযবড’য ভাধ্যগভ বফশ্ব ব্যািংগকয াগথ িঅগরাচনা কযায 

জন্য ফািংরাগদ ব্যািংক এফিং িথ থ বফবাগ কর্তথক কাম থকয উগযাগ গ্রণ কযা ভীচীন গফ ভগভ থ প্রবতয়ভান য়।  
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১৪.৭ িফকাঠাগভা িঅওতায় িংস্থানকৃত যাযভ থ মফা গ্রণ িংক্রান্ত ক্রয় কাম থক্রগভয বফববন্ন প্যাগকজ প্রস্তাফ প্রবক্রয়াকযগণ বফশ্ব 

ব্যািংগকয ম্মবত প্রদান গৃীত ভয় বফগিলণ: 

বফলয় 

যাযভ থ মফা ক্রয় প্রস্তাফ প্রস্তাফ প্রবক্রয়াকযগণ বফশ্ব ব্যািংগকয ম্মবত  প্রদাগন িবতফাবত ভয়বববিক 

প্যাগকজ িংখ্যা এফিং িবতফাবত ভয় 

১০বদন গত 

৩০বদন 

৩১বদন গত 

৬০বদন 

৬১বদন গত 

১২০বদন ভা 

১২০ গত ১৮০বদন ১৮১ গত 

২৭০বদন 

কভ থবযবধ (িংখ্যা-

টি) 

- ০৩টি ০২টি - ০১টি 

খড়া চবক্তগত ম্মবত 

প্রদাগনয িংখ্যা 

০৩টি ০৩টি ১টি - - 

মূল্যায়ন প্রবতগফদগন 

ম্মবতয িংখ্যা 

০১টি - ০১টি - - 

কাবযগবয মূল্যায়ন 

প্রবতগফদগন ম্মবতয 

িংখ্যা 

০১টি ০২টি - - - 

চবক্ত ভয়ীভা 

ফবধ থতকযণ িংখ্যা 

- - ০১টি - - 

  

১৪.৮ বফগফচয প্রকগেয িঅওতায় িংস্থানকৃত গুযত্বপূণ থ িিংগ যাভ থ মফা ক্রয় কাম থক্রভ প্রবক্রয়াকযগণ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক 

উগেখগমাগ্য ভয় িবতফাবত কযা গয়গে ভগভ থ প্রাি তথ্য-উাি ম থাগরাচনায় প্রবতয়ভান গয়গে। মদখা মগগে মম, যাভ থ মফা 

ক্রয় প্রবক্রয়াকযগণয বফববন্ন ধাগ (কভ থবযবধ,কাবযগবয মূল্যায়ন প্রবতগফদন,মূল্যায়ন প্রবতগফদন,খড়া চবক্ত দবরর, দযকলাকবল 

বায কাম থবফফযণী িন্যান্য কাজ) বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন গগড় প্রায় ১৮০ বদন গত ২৭০ বদন ভয় িবতফাবত 

য়। এভনবক যাভ থ মফায ১টি প্যাগকজ ( প্রবাফ মূল্যায়ন প্যাগকজ-এ ৩০) এয কভ থবযবধয ম্মবত প্রদাগন বফশ্ব ব্যািংক 

কর্তথক ২৬৯ বদন ভয় মনয়া গয়গে। ক্রয় কাম থক্রভ িংক্রান্ত প্রস্তাগফ একটি বনধ থাবযত মভায়াদ ম থন্ত কাম থকয থাকায ভয়ীভা 

উগেক কযা থাগক। ক্রয় কাম থক্রভ প্রবক্রয়াকযগণ উক্ত ভয়ীভা িবতক্রভ কযা গর প্রস্তাফ দাতায াগথ ভয়ীভা ফাড়াগনায জন্য 

িনুগযাধ কযগত গফ। এ প্রবক্রয়ায় িগনকগেগেিআ উচ্চতয মমাগ্যতা পন্ন যাভ থক এয চাবদা মফী থাকায় তাযা িনাগ্রী  

গয় গড়। বফগফচয প্রকগেও কগয়কটি প্যাগকজ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন দীঘ থ ভয় মনয়া উক্ত মফা গ্রগণ (মথা-ববব 

িবপ এয জন্য Transaction Advisor.প্যাগকজ-এ ২২) িংবিষ্ট িংস্থা িনাগ্রী ওয়ায় তা ফাদ মদয়া গয়গে।বফশ্ব 

ব্যািংগকয িথ থায়গন মমফ িিংগগয ক্রয় প্রবক্রয়া কযা গফ তায প্রবতটি স্তগয ভয়ীভা বনধ থাযগণয কাঠাগভা প্রণয়য়ন কযা গর ক্রয় 

কাম থক্রভ দ্রুত পন্ন কগয বনধ থাবযত ভগয় প্রকে ফাস্তফায়গনয গমাগ ফবি ায়। এ বফলগয় িআিঅযবড’য ভাধ্যগভ বফশ্ব িািংগকয 

াগথ িঅগরাচনা কযায জন্য  ফািংরাগদ ব্যািংক এফিং িথ থ বফবাগ কর্তথক কাম থকয উগযাগ গ্রণ কযায বফলয়টি বফগফচনা কযা 

মমগত াগয। 

১৪.৯ বফগফচয প্রকেটি জানুয়াযী ২০০৭ গত বডগম্বয ২০১৬ মন্তথ মভয়াগদ ১০ ফেয ধগয ফাস্তফায়ন কযা গয়গে। এিআ দীঘ থ ১০ 

ফেগয প্রকগেয িঅওতায় গঠিত বস্ঘয়াবযিং কবভটিয (বএব) ভাে ০৭টি বা এফিং প্রকে ফাস্তফায়ন কবভটিয (বিঅিআব) ০৫টি 

বা িঅগয়াজন কযা গয়গে ভগভ থ প্রাি তথ্য গত জানা মগগে। দীঘ থ ১০ ফেগয এগতা স্বে িংখ্যাক বস্ঘয়াবযিং কবভটিয (বএব) 

এফিং প্রকে ফাস্তফায়ণন কবভটিয (বিঅিআব) কবভটিয বা িঅগয়াজন কাম্য নয়।  

১৫.০ মফযকাযী খাগত িফকাঠাগভা উন্নয়গন দীঘ থ মভয়াদী ঋণ প্রদান কাম থক্রভিঃ 

১৫.১ প্রকগেয িন-মরবন্ডিং কগপাগনন্ট এয িঅওতায় প্রকগে িিংগ্রণকাযী ব্যািংক ও িঅবথ থক প্রবতষ্ঠানমূগয ভাধ্যগভ সুবনবদ থষ্ট 

নীবতভারায িঅগরাগক ববববববিক িফকাঠাগভা উন্নয়ন প্রকগে মফযকাযী খাগতয উগযাক্তা/প্রবতষ্ঠানগক দীঘ থগভয়াদী ঋণ প্রদান 

কযা গয়গে। প্রকগেয িঅওতায়  িফকাঠাগভা উন্নয়গন িথ থায়নগয জন্য বনবদ থষ্টকৃত খাতগুগরা গে-বফদ্যযৎ উৎাদন,ঞ্চারন ও 

্াফতযণ ( িগ্রাবধকায বববিগত),ফন্দয (স্থর,জর ও বফভান) বনভ থাণ ও উন্নয়ন ফজথ ব্যফস্থানা, ড়ক-ভাড়ক,ফ্লািআওবায ও 

বফববন্ন এক্সগপ্রওগয় বনভ থাণ, াবন যফা ও ািঃ বনস্কান এফিং বে এগস্ঘট এ াকথ উন্নয়ন।  
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১৫.২ প্রকগেয জন্য ১ জুন,২০০৬ তাবযগখ স্বােবযত প্রথভ ঋট্যবক্তয ভাধ্যগভ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ফািংরাগদভ যকাযগক জ গতথ 

প্রদি ৫০.০০ বভবরয়ন ভাবকথন ডরাগযয ঋগণয ভগধ্য িন-মরবন্ডিং এয জন্য ৪৭.৫০ বভবরয়ন ডরাগযয (িফবষ্ট ২.৫০ বভবরয়ন 

ডরায কাবযগবয ায়তা) িংস্থান যাখা য়। ঋণচবক্তয তথানুাগয ফািংরাগদ যকাযও িনগরবন্ডিং ফাফদ ১০ বভবরয়ন ভাবকথন 

ডরাগযয ভবযভাণ ৬৯.৬৯ রে টাকা প্রদান কগয। 

১৫.৩ প্রকগেয িন-মরবন্ডিং কগপাগনন্ট এয বনধাবযত িথ থ বডগম্বয, ২০১১ ম থন্ত বফতযগণয বযকেনা থাকগরও িআগতাভগধ্য ৭টি 

মফযকাযী বফদ্যযৎ উৎাদন প্রকে ফাস্তফায়গন িন-মরবন্ডিং এয প্রায় পুগযা িংস্থান বফতযণ কযা য়। মদগয িফকাঠাগভা উন্নয়ন 

প্রকগে িথ থায়গনয িব্যাত চাবদায মপ্রবেগত িঅগরাচয প্রকগেয জন্য বফশ্ব ব্যািংক এফিং ফািংরাগদ যকাগযয ভগধ্য ০৭ জুন, 

২০১০ তাবযগখ ২৫৭ বভবরয়ন এফিং ভাবকথন ডরাগযয িঅযও একটি জ গতথয ঋণচবক্ত স্বােবযত য় মায ভগধ্য  িন-মরবন্ডিং-

এয িংস্থান ২৫০.০০ বভবরয়ন ডরায ( িফবষ্ট ৭.০০ বভবরয়ন ডরায কাবযগবয ায়তা) মা বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ০২ মগেম্বয, 

২০১০ তাবযগখ কাম থকয কযা য়। 

প্রকে 

িংখ্যা 

(টি) 

িিংগ্রণকাযী 

ব্যািংক ও 

িঅবথ থক 

প্রবতষ্ঠাগনয 

িংখ্যা 

প্রকগেয ঋণ বফতযণ উগযাক্তায 

বনজস্ব 

মূরধন 

িিংগ্রণকাযী 

ব্যািংক ও 

প্রবতষ্ঠাগনয 

িফদান 

মভাট 

বফবনগয়াগ মভাট  টাকা প্রিঃািঃ 

২১টি ১৮টি ২৪৪১.৪৯ ৪০৭.৫৬ ২০৩৩.৯৩ ২২২১.৯১ ১৩৮৬.৮৪ ৬০৫০.২৫ 

  

১৫.৪ িন-মরবন্ডিং কাম থক্রভ ম থাগরাচনা কগয মদখা মাগে মম, প্রকগেয িঅওতায় ২৪৪১.৪৯ মকাটি টাকা দীঘ থ মভয়াদী ঋণ বফতযণ 

কযায ভাধ্যগভ মফযকাযী উগযাক্তা এফিং িিংগ্রণকাযী ব্যািংক ও িঅবথ থক প্রবতষ্ঠান গত িঅগযা ৩৬০৮.৭৬ মকাটি টাকায 

বফবনগয়াগ িংগমাজন ঘটিগয় মভাট ৬০৫০.২৫ মকাটি টাকা বফবনগয়াগগয ভাধ্যগভ ২১টি িফকাঠাগভা প্রকে ফাস্তফায়ন কযা গয়গে। 

এখাগন তাৎম থপূণ থ বফলয়টি গে প্রকে ঋণ ২৪৪১.৪৯ মকাটি টাকায বফযীগত মফযকাযী উগযাক্তায বনজস্ব মূরধন বাগফ 

২২২১.৯১ মকাটি টাকা বফবনগয়াগ িংঘটগনয িনুকূর বযগফ বতযী কযায ভাধ্যগভ িথ থননবতক উন্নয়গন িফদান যাখায াাাব 

কভ থিংস্থান ও দাবযয বনযগন যাবয িফদান যাখায সুগমাগ বতযী গয়গে। 

১৬. প্রকগেয উগেশ্য িজথন 

টিবব িনুমায়ী বযকবেত উগেশ্য ফাস্তফ িজথন ঘাটবতয কাযণ (মবদ থাগক) 

   

(ক) িফকাঠাগভা খাগত বফবনগয়াগগ দীঘ থ 

মভয়াদী িথ থায়ন সুবফধা প্রদাগনয রগেয 

িঅবথ থক ফাজাগয ম্পুযক পগদয 

িংমৄবক্ত ঘটাগনা 

প্রকগেয িঅওতায় ২৪৪১.৪৯ মকাটি টাকা 

দীঘ থ মভয়াদী ঋণ বফতযণ কযায ভাধ্যগভ 

মফযকাযী উগযাক্তা এফিং 

িিংগ্রণকাযী ব্যািংক ও িঅবথ থক 

প্রবতষ্ঠান গত িঅগযা ৩৬০৮.৭৬ মকাটি 

টাকায বফবনগয়াগ িংগমাজন ঘটিগয় মভাট 

৬০৫০.২৫ মকাটি টাকা বফবনগয়াগগয 

ভাধ্যগভ ২১টি িফকাঠাগভা প্রকে 

ফাস্তফায়ন কযা গয়গে। 

 

(খ) িফকাঠাগভা উন্নয়গন মফযকাযী 

খাগতয উগযাক্তাগদয র্ভবভকায বফকা 

াধন 

প্রকে ঋণ ২৪৪১.৪৯ মকাটি টাকায 

বফযীগত মফযকাযী উগযাক্তায বনজস্ব 

মূরধন বাগফ ২২২১.৯১ মকাটি টাকা 

বফবনগয়াগ িংঘটগনয িনুকূর বযগফ 

বতয কযায ভাধ্যগভ িথ থননবতক উন্নয়গন 

িফদান যাখায াাাব কভ থিংস্থান ও 

দাবযদ্র বনযগন যাবয িফদান যাখায 

সুগমাগ বতযী গয়গে। 
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১৭. প্রকে ফাস্তফায়গনয প্রবাফিঃ 

প্রকেটি ফাস্তফায়গন প্রকে ঋণ বাগফ ২৪৪১.৪৯ মকাটি টাকায িথ থয়গনয সুগমাগ বদগয় মফযকাযী খাগত ২১টি িফকাঠাগভা 

প্রকগেয পর ফাস্তফায়ন ও বযচারনায পগর জাতীয় িথ থনীগতগত মম প্রতযে িফদান ঘগটগে তা গরািঃ  

 বফদ্যযৎ খাগত ১৫ টি বফদ্যযৎ উৎাদন মকন্দ্র স্থাগনয ভাধ্যগভ জাতীয় গ্রীগড িবতবযক্ত ৫৮৯ মভগা ওয়াট বফদ্যযৎ 

িংগমাজন 

 কনগটিআনায িংযেণ ব্যফস্থায উন্নয়গন মফযকাযী খাগত চট্টগ্রাভ ১টি িবযন্তযীন কনগটিআনায বডগা প্রবতষ্ঠা এফিং ২টি 

ড্রািআ ডক প্রবতষ্ঠা 

 বে বযগফ উন্নয়গন  চট্টগ্রাগভ ১টি এফিং কুবভোয় ২টি াবন যবাধন প্ল্যান্ট স্থান  

  িআন্টাযগনট ব্যফস্থা ম্প্রাযগন পািআয এট মাভ এফিং বভট কবভউবনগকন মভাপানীিয়গক ঋণ প্রদান; এফিং  

 স্বাস্থয মফায উন্নয়গন চট্টগ্রাগভ ‘ িআভগবযয়ার াাতার বরিঃ নাগভ ৩৫৩ য্যায একটি াাতার স্থান।  

১৮. প্রকগে  িঅওতায় সৃবষ্ট সুবফধাবদ মটকিআকযণ: বফগফচয প্রকগেয িঅওতায় িংস্থানকৃত জ তথ দীঘ থ মভয়াদী ঋণ সুবফধা 

প্রদাগনয ফাস্তফায়ন কযা গয়গে।গফযকাযী উগযাক্তগণগক বফগফচয প্রকগেয িঅওতায় দীঘ থ মভয়াদী ঋণ সুবফধা প্রদাগনয ভাধ্যগভ 

িফকাঠাগভা উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন পর ওয়ায় এ বফলগয় িঅবথ থক খাত ও মফযকাযী উগযাক্তাগগণয বনকট এ প্রকেসৃষ্ট 

সুবফধাবদ গ্রগণয একটি কাম থকয চাবদা বতযী গয়গে। পগর এ িবতগত প্রকে ফাস্তফায়গনয প্রস্তাগফয দীঘ থ ািআ রািআন বতযী 

গয়গে ভগভ থ িিংগ্রণকাযী ব্যািংক/িঅবথ থক প্রবতষ্ঠান ও িঅিআবএপএপ মর গত জানা মগগে। এিআ  

মপ্রোট বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক িঅিআএপএ ২য় ম থাগয়য জন্য িথ থায়ন বনবিত কযায ভাধ্যগভ প্রকে গ্রণ কযায উগযাগ মনয়া 

গয়গে। বকন্তু প্রকে বববিক এিআ কাম থক্রভ মল গর এটিয ধাযাফাবকতা যো ও িফকাঠাগভা খাগত মভয়াবদ ঋণ সুবফধা প্রফা 

িঅবথ থক জরবয কযায জন্য ফািংরাগদ ব্যািংক কর্তথক পুন:িথ থায়ন ব্যফস্থা প্রফতথন কযায বফলয়টি বফগফচনা কযা মমগত াগয। 

১৯. ম থগফেণ/ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

প্রকেটিয ফাস্তফায়ন িংক্রান্ত তথ্য-উাি ম থাগরাচনা,প্রকে িবপ গযজবভন বযদ থন এফিং প্রকে িংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ 

িঅগরাচনায বববিগত মম কর ফাস্তফায়ন ভস্যা বচবিত কযা গয়গে। মগুগরা গরা: 

  ১৯.১  প্রকে বযচারক িংক্রান্ত: বফগফচয প্রকগে মকান পূণ থকারীন বের না। কাবযগবয ায়তা প্রকগে াধাযণত খন্ডকারীন 

প্রকে বযচারক বনগয়াবজত থাগকন। তগফ বফগফচয প্রকেটি কাবযগবয ায়তা প্রকে গরও এটিয াগথ এবডব ফবর্ভ থত বফার 

িিংগকয ঋণ ( িন মরবডিং) কভ থসূবচ মৄক্ত থাকায় এ প্রকে গর ও পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বনগয়াবজত কযা প্রগয়াজন বের। 
তাোড়া,উচুঁ ম থাগয়য কভ থকতথা মথা উ গবণ থয স্তগযয িতযন্ত ব্যস্ত কভ থকতথাগক প্রকে বযচারগকয িবতবযক্ত দাবয়ত্ব প্রদান কযায় 

িগনক মেগেিআ প্রকগেয কাগজ তাগক বনবফড়বাগফ পৃক্ত কযা ম্ভফ য়বন ভগভ থ প্রবতয়ভান গয়গে। 

১৯.২ স্বে মভয়াবদ প্রবেণ প্রদাগনয প্রফণতা: ববপ্রকগেয িঅওতায় বফববন্ন মদগ ৩৩ টি বফলয়বববিক প্রবেণ কভ থসূবচ িঅগয়াজন 

কযা গর ও উক্ত প্রবেণগুগরায ব্যাবিকার ৩-৭ বদন মভয়াবদ ওয়ায এগত স্বে ভগয় কাবযগবয ও মাগত বফলগয় মথামথ 

জ্ঞান ও দেতা িজথন কযা মফীযবাগ মেগেিআ ম্ভফ য়  বন ভগভ থ িনুর্ভত গয়গে। স্বে মভয়াবদ প্রবেগণয বযফগতথ ববব 

বফলয়ক দীঘ থ মভয়াবদ কাবযগবয ও মাগত  প্রবেণ প্রদান কযা গর  মদগ এ বফলগয় দে জনফগরয ঘাটবত হ্রাগয ভাধ্যগভ 

ববব উগযাগগ প্রকে প্রণয়ন,উন্নয়ন,িথ থায়ন, ফাস্তফায়ন ও বযচারনায় মাগত মফা প্রাবিয সুগমাগ বতযী গফ। 

১৯.৩ স্থানীয় ও বফগদবক প্রবেগণ িিংগ্রণকাযী বনফ থাচগনয মকান নীবতভারা ও ভাকাঠিয িনুবস্থবত: প্রকগেয িঅওতায় 

মদগ ৪০৫ জন কভ থকতথা এফিং বফগদগ ২৩৪ জন কভ থকতথা প্রবেণ গ্রণ কগযগেন। বকন্তু এ বফপুর িংখ্যক প্রবেণাথী বনফ থাচগন 

নীবতভারা ও ভাকাঠি না থাকায় বফগদগ প্রবেণ গ্রণকাযা ২৩৪ জন কভ থকতথায ভগধ্য ১৬১ জনিআ ( প্রায় ৬৯%) বের 

ফাস্তাফায়নকাযী িংস্থা ও উগযাগী ভন্ত্রণারগয়য প্রবতবনবধ। িযবদগক, কগয়কজন কভ থকতথা এ প্রকগেয িঅওতায় ১০-১২ ফায ম থন্ত 

বফগদবক প্রবেণ গ্রগনয সুগমাগ রাব কগযগেন। পগর িফকাঠাগভা উন্নয়ন িংবিষ্ট িন্যান্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/িংস্থামূগয 

কভ থকতথাগগণয বফগদবক প্রবেগণয সুগমাগ তুরনামূরকবাগফ কগভ মাওয়ায় ববব িংক্রান্ত াভথ্যথ ও দে জনফর গগড় 
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মতারায উগেশ্য মথ থামথ থবাগফ িবজথত য়বন। তাোড়া, প্রবেণাথী বনফ থাচগন মকান প্রকায প্রবতগমাবগতামূরক যীোয িঅওতায় 

মভধায বববিগত বনফ থাচগনয স্বে িবত ম্ববরত নীবতভারা প্রণয়ণ কযা য়বন। 

১৯.৫ যাভ থ মফা িংগ্রগয বফববন্ন ম থাগয় বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন বফরম্ব: যাভ থ মফা ক্রয় প্রবক্রয়াকযগণয বফববন্ন 

ধাগ ( কভ থবযবধ,কাবযগবয মূল্যায়ন প্রবতগফদন,মূল্যায়ন প্রবতগফদন,খড়া, চবক্ত দবরর, দযকলাকবল বায কাম থবফফযণী 

িন্যান্য কাজ) বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন গগড় প্রায় ১৮০ বদন গত ২৭০ বদন ভয় িবতফাবত য়। ক্রয় কাম থক্রভ 

িংক্রান্ত  প্রস্তাগফ একটি বনধ থাবযত মভয়াদ ম থান্ত প্রস্তাফ কাম থকয থাকায ভয়ীভা উগেখ কযা থাগক। ক্রয় কাম থক্রভ প্রবক্রয়াকযগণয 

উক্ত ভয়ীভা িবতক্রভ কযা গর প্রস্তাফ দাতাগক প্রস্তাফ কাম থকয থাকায ভয়ীভা ফাড়াগনায জন্য িনুগযাধ কযগত য়। এ 

প্রবক্রয়ায় িগনকগেগেিআ উচ্চতয মমাগ্যতা পন্ন যাভ থক এয চাবদা মফী থাকায় তাযা িনাগ্রী গয় গড়। বফগফচয প্রকগে ও 

কগয়কটি প্যাগকগজ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন দীঘ থ ভয় মনয়ায় কগয়কটি প্যাগকগজয মফা গ্রগণ িংবিষ্ট িংস্থা িনাগ্রী 

গয়গে। 

১৯.৬ িন-মরবডিং কাম থক্রগভ ঋণ প্রস্তাগফ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন দীঘ থ বফরম্ব: িন-মরবডিং কাম থক্রগভ িঅওতায় ঋণ প্রাি 

১৪ টি প্রকগেয ঋণ প্রস্তাফ িনুগভাদগন বফশ্ব কর্তথক িবতফাবত মভাট ভগয়য বববিগত বাফ কগয মদখা মাগে মম, প্রবতটি 

প্রকগেয ঋণ প্রস্তাফ িনুগভাদগন গগড় ২১২ বদন ভয় মরগগগে মা স্বাবাবফগকয তুরনায় উগেখগমাগ্য  ভাো মফী ভগভ থ প্রবতয়ভান 

গয়গে।িফকাঠাগভা খাগতয প্রকে প্রস্তাফ বফগফচনায় িঅবথ থক সূচকমূ িন্যতভ প্রধান বনণ থায়ক ওয়ায়  এ জাতীয় প্রকগেয 

িথ থায়ন বফগফচনায় িবধক ভয় িবতফাবত গর প্রকগেয বফবনগয়াগ উগমাবগতায় মনবতফাচক প্রবাফ মপরগত াগয মা প্রকগেয 

প্রবতগমাবগতামূরক েতাগক চাগরগঞ্জয মু্মখীন কযায িঅিংকা থাগক। 

২০.সুাবয: 

২০.১ িঅিআএপএপ-২ প্রকগে প্রকে বযচারক বনগয়াগগ প্রকে যচারক বনগয়াগ িংক্রান্ত বযকেনা বফবাগগয বযে িনুযণ 

কগয পূণ থকারীন প্রকে বযচারক বনগয়াগ কযা মমগত াগয। প্রকে বযচারক বনগয়াগগ উ গবণ থয ফা উচ্চ ম থাগয়য মকান 

কভ থকতথাগক বনগয়াগ প্রদান বযায কযা ভীচীন; 

২০.২ স্বে মভয়াবদ প্রবেগণয বযফগতথ দীঘ থ মভয়াবদ ফা ভধ্য মভয়াবদ কাবযগবয ও মাগত প্রবেণ প্রদাগনয িংস্থান যাখগত 

গফ। 

২০.৩ িঅিআবএপএপ-২ প্রকগে প্রবেণ কাম থক্রভ বযচারনায জন্য প্রকে ফাস্তফায়ন িংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ( বযকেনা 

কবভন, িঅিআএভিআবড, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়) বনগয় একটি সুবনবদ থষ্ট প্রবেণ নীবতভারা প্রণয়ন ও তায বববিগত প্রবেণ কাম থক্রভ 

বযচারনা কযগত গফ; 

২০.৪ স্থানীয় ম থাগয় সুবনবদ থষ্ট ভবডউর বববিক প্রবেণ প্রদান কগয প্রবতগমাবগতা মূরক যীো গ্রণ তায পরাপগরয মভধাক্রভ 

িনুমায়ী দীঘ থ মভয়াদী বফবদবক প্রবেগণয প্রবেণাথী বনফ থাচন কযা মমগত াগয;  

২০.৫ যাভ থ মফা িংগ্রগ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন একটি ভয়ীভা বনধ থাযগণ িআিঅযবড’য ভাধ্যগভ ফািংরাগদ ব্যািংক 

এফিং িথ থ বফবাগ কাম থকয উগযাগ গ্রণ কযগফ; 

২০.৬ িন-মরবডিং কাম থক্রগভয িঅওতায় ঋণ প্রস্তাগফ বফশ্ব ব্যািংক কর্তথক ম্মবত প্রদাগন মটযবববিক গফ থাচ্চ ভয়ীভা 

বনধ থাযগণয রগেয িআিঅযবড’য ভাধ্যগভ ফািংরাগদ ব্যািংক এফিং বফবাগ কাম থকয এযাগ গ্রণ কযগফ;  

২০.৭ মফযকাযী খাগত িফকাঠাগভা উন্নয়গন িঅিআবএপএপ-এয িঅওতায় সৃবষ্ট দীঘ থ মভয়াদী িথ থায়ন মটকিআ যাখায রগেয একটি 

পুনিঃিথ থায়ন তবফর গঠ কাযায বফলয়টি বফগফচনা কযা মমগত াগয মাগত িঅবথ থক ফাজাগয IDCOL  BIFFL াাাব 

একাবধক িথ থায়নকাযী প্রবতষ্ঠাগনয উবস্থবতগত প্রবতগমাবগতামূরক বযগফগ দীঘ থ মভয়াদী িথ থায়ন সুবফধা জ রবয য়।  

২০০.৮ উমৄ থক্ত িনুগেদ ২০.১ গত ২০.৭ সুাবযমূগয ওয গুীত পগকথ ফািংরাগদ ব্যািংক এফিং িথ থাবফবাগ কর্তথক 

িঅিআএভিআবডগক িফবত কযগত গফ। 
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SPEMP-B: Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General 

ীল থক প্রকগেয ভাি মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

ভাবি (িগটাফয, ২০১৬) 

 

ক. প্রকগেয মভৌবরক তথ্য 

১.  প্রকগেয নাভ: SPEMP-B: Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General. 

২. প্রকগেয ধযন  (বফবনগয়াগ/কাবযগবয ায়তা/ভীো): কাবযগবয ায়তা প্রকে। 
৩.১  িথ থায়গনয উৎ (বজওবফ/ প্রকে াায্য/মজবডবএপ/স্ব িথ থায়ন/িন্যান্য): প্রকে াায্য। 
৩.২  উন্নয়্ন গমাগী: বফশ্ব-ব্যািংক। 
৪.১  উগযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ: িথ থ বফবাগ। 

৪.২ ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা: ভা-বাফ বনযীেক ও বনয়ন্ত্রগকয কাম থারয়।  

৫. (ক) প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়ন কার ও িনুগভাদন িংক্রান্ত:                                                                      (রে টাকা) 

বফলয় 

িনুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় 

ফাস্তফায়ন কার 
িনুগভাদগনয 

তাবযখ 

*বযফতথন(+/-) 

মভাট বজওবফ প্র:া: 
বনজস্ব 

িথ থায়ন 
ব্যয় (%) 

মভয়াদ 

(%) 

মূর ১১৪৪৪.৩৪ - ১১৪৪৪.৩৪ - 

জুরািআ, ২০১১ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

০২/০৮/২০১১ - - 

ফ থগল 

িংগাবধত 
১০২৯৭.৬১ - ১০২৯৭.৬১ - 

জুরািআ, ২০১১ 

গত 

িগটাফয, 

২০১৬ 

২২/১০/২০১৪ 

১১৪৬.৭৩ 

(১০.০২% 

হ্রা) 

২৪ ভা 

(৬৬.৬৭%) 

 

 প্রকৃতগে প্রকগেয কাম থক্রভ িগটাফয ২০১৬ নাগাদ ভাি গয়গে। Grace Period- প্রকগেয ফাস্তফায়নকার বের 

জুরািআ, ২০১১ গত িগটাফয, ২০১৬ ম থন্ত, মা ১২/০৭/২০১৬ তাবযগখ মথামথ কর্তথে কর্তথক িনুগভাবদত য়। তািআ প্রকৃতগে 

মূর মভয়াগদয াগগে প্রকগেয ক্রভপুবঞ্জত মভয়াদ বৃবিয ায ৭৭.৭৮%। 
 

(খ) মূর প্রাক্করগনয াগথ ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় হ্রাগয ায (%): ১০.০২%। 
(গ) মূর প্রাক্করগনয াগথ ক্রভপুবঞ্জত মভয়াদ বৃবিয ায (%): ৬৬.৬৭%। 
৬. প্রকে এরাকা (িংখ্যায় উগেখ কযগত গফ): 

 

বফবাগ মজরা উগজরা/বটি কগ থাগযন/ মৌযবা 

ঢাকা ঢাকা িবডট কভগপ্ল্ক্স, মগুনফাবগচা  

 

৭. প্রকগেয উগেশ্য (বুগরট িঅকাগয িংবেি): 

 Support the Office of the Comptroller and Auditor General to adopt ISSAIs compliant 

audit methodology in Bangladesh. (Overall)  
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 Create a cadre of Internationally Accredited Professionals in Office of the 

Comptroller and Auditor General to understand and adopt this methodology in regular 

government audit. (Overall) 
 

খ. প্রকগেয ফাস্তফায়ন িগ্রগবত িংক্রান্ত তথ্য 

৮. িঙ্গবববিক িগ্রগবত: (রে টাকা) 

ক্রিঃ 

নিং 
প্রকগেয িঅিআগটভ/িঙ্গ 

বডবব িনুমায়ী 

রেযভাো (িঅবথ থক) 

প্রকৃত িঅবথ থক িগ্রগবত (%) ভন্তব্য 

 ১ কভ থকতথাগদয মফতন ৭৬.৭৭ ৬৯.৪৪ (৯০.৪৫%) - 

২ কভ থচাযীগদয মফতন ২৫.৯৭ ২২.৭১ (৮৭.৪৫%) - 

৩ বাতা ১৫৭.৬৬ ১২৮.৭১ (৮১.৬৪%) - 

৪ িঅন্তজথাবতক যাভ থগকয বফভান বাতা ২৬৮.৪৭ ২৬৫.৯৫ (৯৯.০৬%) - 

৫ মাতায়াত বাতা ৭.১০ ৩.৯৪ (৫৫.৫০%) - 

৬ মটবরগপান বফর ৪.৯৮ ৪.৫৫ (৯১.৩৬%) - 

৭ মটগরক্স এফিং িআন্টাযগনট ১২.০৯ ৪.৯৬ (৪১.০৩%) - 

৮ মযবজগস্গন এফিং িআসুযগযস ১.৯২ ০.৪৭ (১০০%) - 

৯ মগোর এফিং বএনবজ ৪৪.৮৯ ৪৩.৫৮ (২৪.৪৮%) - 

১০ বপ্রবন্টিং এন্ড াফবরগকস ৫৫.৯৪ ৫৪.৩০ (৯৭.০৭%) - 

১১ মস্ঘনাযী ২৩.৭৮ ২৩.৭৮ (১০০%) - 

১২ বফজ্ঞান ৬.৮৪ ৬.৭১ (৯৮.১০%) - 

১৩ প্রবেণ (স্থানীয় ও বফগদবক) ২৩০৯.১০ ২২২৭.৩৬ (৯৬.৪৬%) - 

১৪ িঅন্তজথাবতক যাভ থক ৪৭২৮.৬৮ ৪২৩৪.৯৮ (৮৯.৫৬%)  - 

১৫ স্থানীয় যাভ থক ১২৮৮.৭০ ১২৭৩.১১ (৯৮.৭৯%) - 

১৬ বএভবিআউ যাভ থক (স্থানীয়) ৩৩৪.৪৪ ২৫২.৪৫ (৭৫.৪৮%) - 

১৭ মানফান বাড়া ৫২.৩৬ ৪০.০১ (৭৬.৪১%) - 

১৮ বযচারন ব্যয় ৭১.৪৭ ৬৮.৩১ (৯৫.৫৮%) - 

১৯ মভযাভত ও িংযেণ ৬৬.৩৮ ৬০.৬৮ (৯১.৪১%) - 

২০ বভবনফা ও ভািআগক্রাফা ১০৬.৯৯ ১০৬.৯৯ (১০০%) - 

২১ িঅিআবএ ৪.৫৫ ৪.৫৫ (১০০%) - 

২২ কবপউটায ৩১০.৩৬ ৩১০.৩৬ (১০০%) - 

২৩ পট ওয়ায ৬০.৬৮ ৬০.৬৮ (১০০%) - 

২৪ িবপ যঞ্জাভাবদ ২৬১.৮৯ ২৬১.৮৯ (১০০%) - 

২৫ ববড/বযাট ১৫.৬ ১৫.৬ (১০০%) - 

মভাট ১০২৯৭.৬১ ৯৫৪৬.০৭ (৯২.৭০%)  
 

৯. প্রকে বযচারক পবকথত তথ্য (ম থায়ক্রগভ প্রকে শুরু গত ফতথভান ভয় ম থন্ত): 

প্রকে বযচারগকয নাভ 
মূর দিয ও 

দবফ 
দাবয়ত্বকার 

দাবয়গত্বয ধযণ 

(বনয়বভত/িবতবযক্ত) 

একাবধক প্রকগেয  প্রকে 

বযচারক বাগফ দাবয়ত্ব প্রাি 

বকনা  

যাঁ/না প্রকে িংখ্যা 

েনাফ বভাহাম্মদ োডকয ভা-বাফ ০৭/০৮/২০১১- বনয়বভত না - 
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প্রকে বযচারগকয নাভ 
মূর দিয ও 

দবফ 
দাবয়ত্বকার 

দাবয়গত্বয ধযণ 

(বনয়বভত/িবতবযক্ত) 

একাবধক প্রকগেয  প্রকে 

বযচারক বাগফ দাবয়ত্ব প্রাি 

বকনা  

যাঁ/না প্রকে িংখ্যা 

বহাসাআন বনযীেক ও 

বনয়ন্ত্রগকয 

কাম থারয় 

০৪/০৮/২০১৩ 

েনাফ বভাঃ েহুরুর 

আসরাভ 

ভা-বাফ 

বনযীেক ও 

বনয়ন্ত্রগকয 

কাম থারয় 

০৪/০৮/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৬ 

বনয়বভত না - 

 

গ. প্রকে বযদ থন িংক্রান্ত ম থগফেণ 

 

১০. াবফ থক ম থগফেণ: 

িথ থায়ন িংক্রান্তিঃ 

World Bank Administered Multi-donor Trust Fund-এয িঅওতায় িআউগযাবয়ান কবভন, কানাবডয়ান বডা, 

ডাবনডা এফিং মনদাযল্যান্ড কর্তথক এিআ প্রকগেয জন্য িনুদান (বয-িআভফাযবফর প্রকে াায্য) বগগফ ১৬.৬০ বভবরয়ন িআউএবড 

িথ থায়গনয বফলগয় গত ২৯/০৫/২০১১ তাবযগখ চবক্ত স্বােয গয়গে এফিং তা ১৭/১১/২০১১ তাবযখ মথগক কাম থকয গয়গে। বকন্তু 

প্রকৃতগে ১৩.০৩ বভবরয়ন িআউএবড িনুদান (বয-িআভফাযবফর প্রকে াায্য) াওয়া মগগে, মায ভগধ্য প্রকগেয ভাধ্যগভ 

১১.৯৩ বভবরয়ন িআউএবড িথ থাৎ ৯১.৫৬% ব্যয় কযা গয়গে এফিং ফাকী ১.১০ বভবরয়ন িআউএবড িব্যবয়ত যগয়গে। িব্যবয়ত 

িথ থ মথামথ প্রবক্রয়ায় বফশ্ব-ব্যািংগক বযপান্ড কযা গয়গে।   
যাভ থক িংক্রান্তিঃ 

িংগাবধত প্রকে দবরর িনুমায়ী িঅন্তজথাবতক, স্থানীয় এফিং একক যাভ থক ফাফদ মভাট ৮৩৯.৬০ জন-ভাগয িংস্থান বের, 

মায বফযীগত ৭৫৬.২৫ জন-ভা যাভ থক মফা ব্যফহৃত গয়গে িথ থাৎ যাভ থক মফা ব্যফাগযয ফাস্তফায়ন িগ্রগবত প্রায় 

৯০%। 
প্রবেণ িংক্রান্তিঃ 

প্রকগেয িঅওতায় ১৫৩ জনগক বফগদবক প্রবেণ এফিং ১০৫৫ জনগক স্থানীয় প্রবেণ প্রদাগনয িংস্থান বের, মায বফযীগত 

১৯৯ জনগক বফগদবক প্রবেণ এফিং ১০৮২ জনগক স্থানীয় প্রবেণ প্রদান কযা গয়গে, িথ থাৎ রেযভাোয িবতবযক্ত প্রবেণ 

প্রদান কযা গয়গে এফিং িগ্রগবতয ায মথাক্রগভ ১৩০% এফিং ১০২.৬৬%। 
মবভনায/ওয়াকথ িংক্রান্তিঃ 

প্রকগেয িঅওতায় ১টি িঅন্তজথাবতক মবভনায এফিং ১৩টি মবভনায/ওয়াকথ িঅগয়াজন কযা গয়গে। 
মানফান িংক্রান্তিঃ 

প্রকগেয িঅওতায় ১টি মভাটযকায, ১টি ভািআগক্রাফা এফিং ১টি বভবনফা ক্রয় কযা গয়গে। প্রকে মগল ভািআগক্রাফা ও বভবনফা 

FIMA-মক এফিং মভাটযকায ভা-বাফ বনযীেক ও বনয়ন্ত্রগকয কাম থারগয় স্তান্তয কযা গয়গে। 

িবপ যঞ্জাভাবদ িংক্রান্তিঃ 

প্রকগেয িঅওতায় ৩৫৪টি মডস্কট, ৩২২টি ল্যাট, ১৫৬টি বপ্রন্টায, ৩১৯টি িআউবএ, ৩৫৪টি স্ঘযাবফরািআজায, ৭টি 

পগটাকবয়ায এফিং ১টি িঅিআবএ ক্রগয়য িংস্থান বের, মায বফযীগত ১৬৭টি মডস্কট, ৩২টি ল্যাট, ১৪টি বপ্রন্টায, ১২২টি 
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িআউবএ, ৪২টি স্ঘযাবফরািআজায, ৭টি পগটাকবয়ায এফিং ১টি িঅিআবএ ক্রয় কযা গয়গে। এ বফলগয় িগ্রগবত ম থগফেণ কযগর 

মদখা মায় মম, িবধকািং মেগেিআ রেযভাোয মচগয় মফ কভ বযভাগণ যঞ্জাভাবদ ক্রয় কযা গয়গে িথ থাৎ প্রকে দবরর 

প্রনয়ণকারীন মথামথবাগফ Demand Analysis কযা য়বন। 
িবডট িংক্রান্তিঃ 

Foreign Aided Projects Audit Directorate (FAPAD) কর্তথক ২০১১ ার মথগক ২০১৭ ার ম থন্ত ৬টি িথ থফেগয 

িবডট পাদন কযা গয়গে। এয ভগধ্য ২০১৪-১৫ িথ থফেগয ১টি িঅবি প্রদান কযা গয়গে এফিং বনষ্পবিয জন্য জফাফ মপ্রযণ 

কযা গয়গে। 
ক্রয়-কাম থক্রভ িংক্রান্তিঃ 

টিএবব’মত ণ্য িংক্রান্ত ৩৫টি এফিং কাম থ িংক্রান্ত ১১টি প্যাগকজ যগয়গে। প্যাগকজগুগরা মথামথ প্রবক্রয়া িফরম্বনপূফ থক 

মথাভগয় ক্রয় কযা গয়গে এফিং ক্রয়-কাম থক্রভ বযচারনা কযায ভয় ববএ-২০০৬ এফিং ববিঅয-২০০৮ িনুযণ কযা 

গয়গে। 

িঅবথ থক ও মবৌত িগ্রগবত িংক্রান্তিঃ 

প্রকগেয মভাট িনুগভাবদত ব্যয় ধযা গয়বের ১০২৯৭.৬১ রে টাকা বকন্তু প্রকৃত খযচ গয়গে ৯৫৪৬.০৭ রে টাকা, মা বভাট 

নুরভাডদত ব্যরয়য ৯২.৭০%। প্রকে ডপস বথরক প্রাপ্ত তথ্য ভরত, ফডষ্ট থ থ মথামথ প্রডক্রয়া ফরম্বনপূফ থক সযকায-বক 

বপযত প্রদান কযা হরয়রছ। প্রকে দডররর ফডণ থত কভ থ-ডযকেনা বভাতারফক তবাগ কাে ফাস্তফাডয়ত হরয়রছ থ থাৎ প্রকরেয 

ফাস্তফ/ববৌত গ্রগডত ১০০%। 
 

১১. উগেশ্য িজথন িফস্থা বফগিলণিঃ 

বনবদ থষ্ট উগেশ্য উগেগশ্যয বফযীগত রেযভাো রেযভাোয বফযীগত প্রকৃত িজথন 

Supporting the 

OCAG to 

adopt ISSAIs 

compliant 

audit 

methodology 

in Bangladesh 

 Completion of on-going 2
nd

 

round of remaining 06 pilot 

audits and Conduct 15 more 

pilot audits in 3
rd

, 4
th

 and 5
th

 

round. 

 Development of ToT group 

and training materials on 

ISSAI methodologies. 

 Follow up the implementation 

progress of Peer Review 

recommendations. 

 To provide ongoing support 

through twining arrangement, 

 2
nd

 round pilot audits on 6 

different topics have been 

completed and 3
rd

, 4
th

 and 5
th

 

round pilot audits on 18 

different topics have been 

completed. 

 ToT group has been created 

and training materials on IT 

audit, Revenue audit and 

Environmental Audit have 

been developed. 

 An action plan and 

implementation matrix has 
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বনবদ থষ্ট উগেশ্য উগেগশ্যয বফযীগত রেযভাো রেযভাোয বফযীগত প্রকৃত িজথন 

joint audit and knowledge 

sharing with SAI India, 

NAAA, iCISA and iCED. 

 Finalization of 05 ISSAI 

Compliant Audit Manuals and 

publication of ISSAI 

Compliant Audit Template 

and Booklet. 

 Training on Computerized 

audit techniques (TeamMate, 

IDEA and AMMS)  

  Formal approving of new 

audit reporting format. 

 Develop ISSAI compliant 

training curriculum. 

 Train trainers to develop core 

group for conducting training 

during mainstreaming 

exercise. 

 Hold an international seminar 

on “Role of SAI as an 

Institution of Accountability”. 

been prepared and submitted 

to OCAG to monitor 

progress. 

 Letter of exchange has been 

signed between SAI India 

and SAI Bangladesh. SAI 

India used iCISA and iCED 

for imparting training under 

twining arrangement to SAI 

Bangladesh Officials. 

 6 ISSAIs Compliant Audit 

Manuals have been field 

tested, approved and 

published as well as an IT 

Audit Manual have been 

modified and published. 

 3 guidelines have been 

approved, translated in 

Bangla and published 

separately. 

 181 OCAG officials have 

been imparted training on 

Computerized Audit 

Techniques. 

  Training Curriculum on 

ISSAI compliant compliance 

audit has been developed and 

imported training on it to 

OCAG officials. 

 International seminar on 

“Role of SAI as an 

Institution of Accountability” 
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বনবদ থষ্ট উগেশ্য উগেগশ্যয বফযীগত রেযভাো রেযভাোয বফযীগত প্রকৃত িজথন 

has been organized at Dhaka 

during 26-27 October, 2015. 

Create a cadre 

of 

Internationally 

Accredited 

Professionals 

in OCAG 

 Continue globally accredited 

CIPFA professional courses at 

three levels like Certificate, 

Diploma and Advanced 

Diploma at FIMA and 

Professional level course from 

the UK. 

 Equip FIMA with faculty to 

deliver professional level 

internationally accredited 

courses to OCAG staff.  

 CIPFA professional courses 

at three levels were 

continued throughout the 

project period at FIMA. 

 Two groups of OCAG 

officials went to UK to 

pursue Professional Level 

Course. 

 303 OCAG officials enrolled 

in professional accreditation 

courses against project’s 

target of 275. (10 CPFA 

Professional Qualification, 

25 Advanced Diploma Level 

Qualification, 40 Diploma 

Level Qualification, 176 

Certificate Level 

Qualification) 

 

১২. সুাবয/ভতাভত: 

(ক) প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রস্তুতকৃত বফববন্ন ধযগণয ম্যানুগয়র, গািআডরািআন, মেবনিং ডকুগভন্ট িআতযাবদ মথামথবাগফ িংযেগণয জন্য 

ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায দৃবষ্ট িঅকল থণ কযা র, মাগত যফতীগত ভজাতীয় প্রকে গ্রগণয মেগে ডকুগভন্টগুগরা মথামথবাগফ 

ব্যফায কযা মায়। 
(খ) প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রববেত জনফগরয একটি ডাটাগফিআজ বতবয কযা এফিং িংযেণ কযা প্রগয়াজন। 
(গ) প্রববেত জনফগরয প্রবেণ দেতাগক কাগজ রাবগগয় িআন-াউজ মেবনিং িঅগয়াজগনয ভাধ্যগভ Knowledge Sharing 

িব্যত যাখা প্রগয়াজন, এগত কগয িবডট িংক্রান্ত বফলগয় বনগয়াবজত ফ থস্তগযয কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয িবডট বফলগয় ধাযণাগত 

িআবতফাচক বযফতথন িঅগফ। 
(ঘ) েভতা বৃবি িংক্রান্ত এ জাতীয় প্রকগেয মেগে Economic Cost-Benefit বাফ কযা প্রগয়াজন। 

 

 


