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প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয অওতায় ২০১6-২০১7 থ থফছরেে এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন 

প্রডতবফদরনে উে ভন্ত্রণালয় ডফবাগ ডবডিক সােসংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণালরয়

ে নাভ 

বভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরে

ে 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরেে ধেণ মূল সভয় ও ব্যরয়ে তুলনায় 

ডফডনরয়া

গ প্রকে 

সংখ্যা 

কাডেগডে 

সহায়তা 

প্রকে 

সংখা 

বেডিডসএ

প ভুক্ত 

প্রকে 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রারন্তে 

শতকো হাে 

(%) 

-সফ থডনম্ন 

-সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডতক্রা

ন্ত 

শতকো 

হাে 

(%) -

সফ থডনম্ন -

সরফ থাচ্চ 

১। প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারে 
০২ টি ০2 টি -- -- -- ০১ টি 

-৫০% 

-৫০% 
-- -- 

 

১। সভাপ্ত প্রকরেে সংখ্যাঃ ০২টি 

২। সভাপ্ত প্রকেসমূরহে প্রকৃত ব্যয় ও বভায়াদকালঃ 

প্রকরেে নাভ প্রকৃত ব্যয়  

(লে টাকা) 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকাল 

প্রকল্প। 
৪১৯৮১.৪৭ জুরাই, ২০১৫ থথয়ক ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

কন্পট্রাকন অফ এনডজও অযায়পো য ব্যযয়যা অডপ ডফডডিং .  নয়বম্বয, ২০১৪ থথয়ক ডডয়ম্বয, ২০১৬ 

 

৩। সভাপ্ত প্রকরেে বভয়াদ বৃডিে কােণঃ 

প্রকরেে নাভ বভয়াদ বৃডিে কােণ 

প্রকল্প। 

মূর ফাস্তফােনকায়রয ভয়ে ৭৭৪.৪২৫ 

একয ভূডভ অডধগ্রণ কযা য়েয়ছ। ডকন্তু ’থত

। 
 

৪। সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনে বেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডেশঃ  

সভস্যাসমূহ সুাডেশসমূহ 

প্রকে এলাকাে ভূডভ ডধগ্রহরণে পরল কভ থফী 

৩৮-৪০টি ভূডভীন ডযফায আফাীন য়ে 

য়েয়ছ। 

প্রকল্প ফাস্তফােয়নয পয়র ফাস্তুীন য়ে মাওো ভূডভীন কর ডযফাযয়ক পূণফ যান 

এয আওতাে আনয়ত য়ফ। 

ভূডভয়ত উঁচু-ডনচু াাে থাকাে 

প্রাকৃডতক থৌন্দম য ডফনষ্ট ফায ম্ভাফনা যয়েয়ছ। 

াাে না থকয়ট ডফদ্যভান ল্যান্ডয়ে 

ও ভূডভ বফডচত্র্য অক্ষুন্ন থযয়ে অথ যননডতক অঞ্চর প্রডতষ্ঠায থরআউট ও ডডজাইন বতডয 

কযয়ত য়ফ।   

ডিট সম্পন্ন না হওয়া। 
প্রকয়ল্পয অডডট ম্পাদন কয়য আইএভইডডয়ক অফডত কযয়ত য়ফ। 

ক্রেকৃত আফাফত্র্মূ ম্পদ থযডজষ্টায়য 

ডরডফদ্ধ না কযা। 

প্রকয়ল্পয আওতাে ক্রেকৃত আফাফত্র্মূ ম্পদ থযডজষ্টায়য ডরডফদ্ধ কযায়ত য়ফ। 

ম্পদ থযডজষ্টায়য ডরডফদ্ধ আফাফয়ত্র্য ক্রডভক নম্বয আফাফয়ত্র্য গায়ে ডরডফদ্ধ 

কযয়ত য়ফ। 

ঠিক ভয়ে ডডআয না াওো। ডযকল্পনা ডফবাগ য়ত জাযীকৃত “যকাডয োয়ত উন্নেন প্রকল্প প্রণেন, প্রডক্রোকযণ, 

অনুয়ভাদন ও িংয়াধন দ্ধডত” ডফলেক ডযত্র্ অনুায়য প্রকল্প ভাডিয ৩ (ডতন) 

ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভাডিয প্রডতয়ফদন আইএভইডডয়ত দাডের কযয়ত য়ফ।  

বডফষ্যয়ত গৃীতব্য প্রকল্প ভাডিয থেয়ত্র্ মথাভয়ে ডডআয থপ্রযয়ণয ডফলয়ে য়চষ্ট 

থাকয়ত য়ফ। 
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 ীল যক 

প্রকয়ল্পয ভাি মূল্যােন প্রডতয়ফদন  

(ভাি: জুন, ২০১৭) 

 

১.  প্রকয়ল্পয নাভ  : 

।
২.  উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে  : প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে  

৩.  ফাস্তফােনকাযী িংস্থা  : ফািংরায়দ অথ যননডতক অঞ্চর কর্তযে (থফজা) 

৪.  প্রকল্প এরাকা  : আয়নাোযা, চট্টগ্রাভ। 

৫. প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ  

 (রে টাকাে) 

অনুয়ভাডদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

অনুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকা

র 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃডদ্ধ 

(মূর অনুঃ 

ব্যয়েয %) 

অডতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর 

  

ফ যয়ল 

িংয়াডধত   

মূর ফ যয়ল 

িংয়াডধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪২০৩৬.৯

৪ 

- ৪১৯৮১.৪৭ জুরাই, ২০১৫ 

থথয়ক  

জুন, ২০১৬ 

জুরাই, ২০১৫ 

থথয়ক  

ডডয়ম্বয, 

২০১৬ 

জুরাই, 

২০১৫ 

থথয়ক  

ডডয়ম্বয, 

২০১৬ 

-৫৫.৪৭ 

(-১.৩২%) 

 

৬ ভা 

(৫০%) 

 

৬.  প্রকয়ল্পয অঙ্গডবডিক ফাস্তফােন: প্রকল্প ভাডি প্রডতয়ফদন (PCR) অনুমােী প্রকল্পটিয অঙ্গডবডিক ফাস্তফ ও আডথ যক অগ্রগডত 

ডনয়ে থদো র:  

                                                     (রে টাকাে) 

ক্রঃ

নঃ 

ডডআয  অনুমােী কায়জয 

ডফডবন্ন অয়ঙ্গয নাভ 

একক অনুয়ভাডদত রেযভাত্র্া প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ ডযভাণ আডথ যক ফাস্তফ ডযভাণ আডথ যক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। যাজস্ব োত - - ১৯.৫০ - ১.৬৩ 

২। মূরধন োত - - ৩৮৯০৮.০০ - ৩৮৯০২.৫৩ 

৩। প্রাইজ কনটিনয়জন্পী - - ৩১০৯.৪৪ - ৩০৭৭.৩১ 

 থভাট: - - ৪২০৩৬.৯৪ - ৪১৯৮১.৪৭ 

 

৭.   কাজ অভাি থাকয়র তায কাযণ: ডডডড-য রেযভাত্র্া অনুমােী প্রকয়ল্পয কর কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ।  

৮. মূল্যােন দ্ধডতঃ প্রকল্পটিয ভাডি মূল্যােন প্রডতয়ফদন প্রণেয়ন ডনয়োক্ত ডফলে/দ্ধডত অনুযন কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়ল্পয ডডডড ম যায়রাচনা; 

 প্রকয়ল্পয PCR ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ অগ্রগডত মাচাই ও তথ্য িংগ্রয়য জন্য য়যজডভন ডযদ যন; 

 প্রাি তয়থ্যয ডবডিয়ত িংডিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ আয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ;  

 

৯.    প্রকয়ল্পয টভূডভ:   

  ০৬-১১ জুন, ২০১৪ ায়র ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয চীন পযকায়র চীয়নয প্রধানভন্ত্রী ফািংরায়দ যকায়যয 

প্রতযে য়মাডগতাে G2G ব্যফস্থানাে চীয়নয ডফডনয়োগকাযীয়দয জন্য আরাদাফায়ফ একটি অথ যননডতক ও 
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ডল্পাঞ্চর প্রডতষ্ঠায উয়দ্যাগ থনোয জন্য অনুয়যাধ কয়যন। এ থপ্রোয়ট ০৯ জুন, ২০১৪ তাডযয়ে ফািংরায়দ 

অথ যননডতক অঞ্চয়র কর্তযে (থফজা) ও ফাডণজয ভন্ত্রণারে এয ায়থ চীয়নয একটি ভয়ঝাতা স্মাযক স্বােডযত ে। 

চাইডনজ ইয়কানডভক এণ্ড ইন্ড্রাডিোর থজান স্থায়নয কাম যক্রভ ডফলয়ে গত ১৮ থপব্রুোডয, ২০১৫ তাডযয়ে ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রীয বায়তয়ে ফািংরায়দ  অথ যননডতক অঞ্চর কর্তযয়েয গবডন যিং থফায়ড যয ২ে বাে ডদ্ধান্ত গৃীত ে থম 

“জাানী ডফডনয়োগকাযীয়দয জন্য ডনধ যাডযত অথ যননডতক অঞ্চর ও Chinese Economic & Industrial 

Zone এয জডভ অডধগ্রয়ণয জন্য ডডডডয ভােয়ভ এডডড য়ত অথ যােন কযা য়ফ ”। এ থপ্রোয়ট Chinese 

Economic & Industrial Zone প্রডতষ্ঠায রয়েয ভুডভ অডধগ্রয়ণয ডনডভি  প্রকল্পটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

 

১০.  প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  : ক) আয়নাোযা-২ অথ যননডতক অঞ্চর (  অঞ্চর) প্রডতষ্ঠায জন্য ভূডভ 

যফযা; 

ে) থটকই উন্নেয়ন ােতা কযা এফিং অথ যননডতক অঞ্চয়রয ভয়ে ডফডবন্ন ণ্য 

উৎাদনকাযী ডল্প প্রডতষ্ঠান স্থান; 

গ) ডল্পাঞ্চর ডযচারনা এফিং চীনা থকাম্পানীগুয়রায়ক আকৃষ্ট কযায রয়েয অনুকূর 

ব্যফাডেক ডযফয় বতডয; 

ঘ) থটকই অথ যননডতক উন্নেয়নয রয়েয কভ যিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা ইতযাডদ। 

১১.  প্রকয়ল্পয অনুয়ভাদন: প্রকল্পটি একয়নক কর্তযক থভাট ৪২০৩৬.৯৪ রে টাকা (এয ম্পূণ য অিংই  ডজওডফ) প্রাক্কডরত ব্যয়ে 

১ জুরাই ২০১৫ থথয়ক ৩০ জুন ২০১৬ ম যন্ত থভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকল্পটি  ১৫/০৯/২০১৫ তাডযয়ে  অনুয়ভাডদত 

ে। যফতীয়ত ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়যয়ক প্রকল্পটিয ১ জুরাই ২০১৫ থথয়ক ৩১ ডডয়ম্বয ২০১৬ ম যন্ত ০৬  (ছে) ভা থভোদ 

বৃডদ্ধ কযা ে।  

১২.  প্রকল্পটিয কাম যক্রভ আইএভইডড কর্তযক ডযফীেণ কযা য়েয়ছ।  
১৩.  প্রকল্প ডযচারক ম্পডকযত তথ্য : 

নাভ ও দফী পূণ যকারীন / েন্ডকারীন থমাগদায়নয তাডযে ফদরীয তাডযে থভোদকার 

১। থজযাডত রার কুযী 

   অডতডযক্ত ডচফ 

অডতডযক্ত দাডেে ১৭/১১/২০১৫ - ১৭/১১/২০১৫ 

য়ত 

৩১/১২/২০১৬ 

 

১৪.   অডডট িংক্রান্ত :   

অডডট ভেকার অডডট ডযয়াট য জভাদায়নয 

তাডযে 

অডডট আডি আয়ছ ডকনা অডডট আডি ডনষ্পডি 

য়েয়ছ ডকনা 

- - - - 

 

অডডট ম্পন্ন েডন। 

১৫.    প্রকয়ল্পয উয়েশ্য অজযন : প্রকয়ল্পয ডনডদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্য মু িংয়েয় ডনয়ে উয়েে কযা র: 

 

ডযকডল্পত উয়েশ্য অডজযত পরাপর 

ক) আয়নাোযা-২ অথ যননডতক অঞ্চর (  

অঞ্চর) প্রডতষ্ঠায জন্য ভূডভ যফযা; 

ে) থটকই উন্নেয়ন ােতা কযা এফিং অথ যননডতক 

অঞ্চয়রয ভয়ে ডফডবন্ন ণ্য উৎাদনকাযী ডল্প 

প্রডতষ্ঠান স্থান; 

ক) আয়নাোযা-২ অথ যননডতক অঞ্চর (  

অঞ্চর) প্রডতষ্ঠায জন্য ৭৭৪.৪২৫ একয ভূডভ অডধগ্রণ 

কযা য়েয়ছ ; 

ে) থটকই উন্নেয়ন ােতা কযা এফিং অথ যননডতক 

অঞ্চয়রয ভয়ে ডফডবন্ন ণ্য উৎাদনকাযী ডল্প প্রডতষ্ঠান 
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ডযকডল্পত উয়েশ্য অডজযত পরাপর 

গ) ডল্পাঞ্চর ডযচারনা এফিং চীনা থকাম্পানীগুয়রায়ক 

আকৃষ্ট কযায রয়েয অনুকূর ব্যফাডেক ডযয়ফ 

বতডয; 

ঘ) থটকই অথ যননডতক উন্নেয়নয রয়েয কভ যিংস্থায়নয 

সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা ইতযাডদ। 

স্থান, ডল্পাঞ্চর ডযচারনা এফিং চীনা 

থকাম্পানীগুয়রায়ক আকৃষ্ট কযায রয়েয অনুকূর 

ব্যফাডেক ডযফয় বতডয এফিং থটকই অথ যননডতক 

উন্নেয়নয রয়েয কভ যিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্টয কাজ 

প্রডক্রোধীন। 

 

১৬.   উয়েশ্য পুয়যাপুডয অজযন না য়র এয কাযণ :  প্রয়মাজয নে। 

১৭.  প্রকল্প এরাকা ডযদ যন: 

১৭.১ গত ১২/০১/১৮ তাডযে আইএভইডড’য উ ডযচারক জনাফ থভাাম্মদ এনামুর আান প্রকল্প এরাকা য়যজডভয়ন 

ডযদ যন কয়যন। ডযদ যয়নয ভে িংডিষ্ট কভ যকতযা ও অন্যান্য  কভ যচাযীগণ উডস্থত থথয়ক ডযদ যয়ন ােতা 

কয়যন। 
 

প্রকল্প ডযদ যনকারীন ডস্থয ডচত্র্: 

ডচত্র্:১ ও ২  অঞ্চয়রয প্রয়ফ যাস্তা ও অডধগ্রণ কৃত ভূডভ  

ডচত্র্:৩ ভূডভীনয়দয  ফতফাডে  ডচত্র্:৪  
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১৮. আইএভইডড’য ম যয়ফেণ: 

১৮.১  প্রকল্পটি অনুয়ভাডদত ব্যেীভায ভয়ে ফাস্তফাডেত য়রও ডনধ যাডযত ভয়েয ভয়ে থল েডন। ডডডডয়ত ফডণ যত  প্রকয়ল্পয 

উয়েশ্যমূ অডজযত য়েয়ছ। ৭৭৪.৪২৫ একয ভূডভ অডধগ্রণ কযা য়েয়ছ ; 

তন্য়ে 

 ডডডডয়ত  ৭৭৪.৪২৫০ একয জডভ অডধগ্রয়নয কথা উয়েে আয়ছ। এয ভয়ে 

২৯০.৮৭৫০ একয জডভ ো মা থফজায অনুকূয়র ফয়ন্দাফস্ত থদো য়েয়ছ । 

১৮.২ র ে

ে

ে

থয অতঃয ন্ত

ন্ত  ে ে

ন্ন 

১৮.৩ ে

ে

ন্ত

ে

১৮.৪ এ এরাকাে কভ থফী ৩৮-৪০টি ভূডভীন ডযফায ফফা কযত ভয়ভ য জানা মাে । প্রকয়ল্পয ফাস্তফােয়নয পয়র এ 

ডযফাযমূ আফাীন য়ে য়েয়ছ। ভূডভীন এ কর ডযফাযয়ক পুণফ যান এয আওতাে আনা প্রয়োজন ।   
 

১৮.৫  ভুডভ উচু ডনচু এফিং াাে থাকাে প্রাকৃডতক থৌন্দম য  মৃদ্ধ। বতডযয কাজ 

এেয়না শুরু ে ডন।  ভুডভ ফতযভায়ন অব্যফহৃত অফস্থাে যয়েয়ছ।  
 

১৯.  আইএভইডড’য ভতাভত /সুাডয: 

১৯.১  াাে না থকয়ট ডফদ্যভান ল্যান্ডয়ে ও ভূডভ বফডচত্র্য অক্ষুন্ন থযয়ে 

অথ যননডতক অঞ্চর প্রডতষ্ঠায থরআউট ও ডডজাইন বতডয কযয়ত য়ফ।   

১৯.২   যফতী প্রয়োজনীে ধা/কাম যক্রভ 

ডনধ যাডযত তাডযয়েয ভয়ে শুরু কযয়ত য়ফ।   

১৯.৩  প্রকল্প ফাস্তফােয়নয পয়র ফাস্তুীন য়ে মাওো ভূডভীন কর ডযফাযয়ক পূণফ যান এয আওতাে আনয়ত য়ফ।  
১৯.৪  ায়থ ায়থ প্রকল্প এরাকায আয় ায় মাতাোত  ব্যফস্থা   উন্নত কযা 
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১৯.৫ 

প্রয়োজন।   

প্রকয়ল্পয অডডট 

ম্পাদন কয়য আইএভইডডয়ক অফডত কযয়ত য়ফ।  
১৯.৬  প্রকল্পটি ম্পূণ য ডজওডফ অথ যােয়ন ফাস্তফােন য়েয়ছ। ডকন্তু ডডডড ইিংয়যজী বালাে প্রণেন কযা য়েয়ছ। বডফষ্যয়ত 

ডডডড প্রণেয়নয থেয়ত্র্ নীডত ভারা অনুযণ কযয়ত য়ফ। 

১৯.৭  প্রকল্প এরাকাে ফফাযত গ্রাভীণ জনগয়ণয আথ যাভাডজক উন্নডত এফিং আগাভীয়ত চীনা ডফডনয়োয়গয অনুকূর ােক 

ব্যফাফান্ধফ ডযয়ফ সৃডষ্টয ডফলয়ে ফািংরায়দ অথ যননডতক অঞ্চর কর্তযেয়ক দ্রুত কভ যডযকল্পনা বতডয এফিং তা 

ফাস্তফােয়নয দয়ে গ্রয়ণয যাভ য থদওো র।  

১৯.৮ ১৯.১ য়ত ১৯.৭ প্রয়মাজয থেয়ত্র্ গৃীত প্রাডনক ভন্ত্রণারে 

ও প্রকল্প ফাস্তফােনকাযী িংস্থা আগাভী ২১ ডদয়নয ভয়ে ন্ত ে কযয়ফ
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কন্পট্রাকন অফ এনডজও এয়পো য ব্যযয়যা অডপ ডফডডিং ীল যক প্রকয়ল্পয ভাি মূল্যােন প্রডতয়ফদন  

(ভাি: ডডয়ম্বয, ২০১৬) 

 

 

১.  প্রকয়ল্পয নাভ  : কন্পট্রাকন অফ এনডজও এয়পো য ব্যযয়যা অডপ ডফডডিং 

২.  উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে  : প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে  

৩.  ফাস্তফােনকাযী িংস্থা  : গনপূতয ডফবাগ 

৪.  প্রকল্প এরাকা  : প্লট ই-১৩-ডফ, আগাযগাঁও, ঢাকা  

৫. প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে : 

 (রে টাকাে) 

অনুয়ভাডদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

 

অনুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃডদ্ধ 

(মূর অনুঃ 

ব্যয়েয %) 

অডতক্রান্ত 

ভে 

(মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর 

 

ফ যয়ল 

িংয়াডধত   

মূর ফ যয়ল 

িংয়াডধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪৭৩৭.৪৭ ৪৭৩৭.  .

 থথয়ক 

৩১/১২/২০১

৬ 

 থথয়ক 

৩১/১২/২০১৬ 

০৯/১১/২০১৪ 

থথয়ক 

৩১/১২/২০১৬ 

-৬০৫ 

১৩.৫৪% 

 

- 

 

৬.  প্রকয়ল্পয অিংগ ডবডিক অগ্রগডত:  

(রে টাকাে) 

কায়জয আইয়টভ (ডড 

অনুমােী) 

ইউডনট রেযভাত্র্া (ডড 

অনুমােী) 

প্রকৃত অগ্রগডত ডফচুযডতয কাযণমূ 

আডথ যক ফাস্তফ 

(ডযভাণ) 

আডথ যক ফাস্তফ 

(ডযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ভভভি ফগ যডভটায ১০৪৩.১৪ ২৪৮১. ১০২৫.৩

৩ 

২১৮১ আডকযয়টকচায এফিং স্ট্রাকচাযার 

অিংকন অনুমােী কাজ ম্পন্ন 

২।পভরকাঠামমার খরচ ফগ যডভটায ২২০১.৫

৬ 

১০৭৫৫৫.৮ ২১১৭.১৭ ১০৭৫৫.৮ আডকযয়টকচায এফিং স্ট্রাকচাযার 

অিংকন অনুমােী কাজ ম্পন্ন 

৩।অভযন্তরীণ স্যাভিটারী এবং 

পাভি সরবরাহ 

ফগ যডভটায ৯১.১৫ ১১৯৯৭ ৯১.১৫ ১১৯৭৭ আডকযয়টকচায এফিং স্ট্রাকচাযার 

অিংকন অনুমােী কাজ ম্পন্ন 

৪।অভযন্তরীণ ভবদ্যযতায়ি ফগ যডভটায ১০৬ ১১৯৯৭ ৯৭.৮৪ ১১৯৯৭ আডকযয়টকচায এফিং স্ট্রাকচাযার 

অিংকন অনুমােী কাজ ম্পন্ন 

৫। গ্যাস সংমযাগ ১টি জফ ১০ ১ ৯.৯৯ ১ আডকযয়টকচায এফিং স্ট্রাকচাযার 

অিংকন অনুমােী কাজ ম্পন্ন 

৬। গবীয নরকূ স্থান 

ফাডযক াডন এফিং 

েডনষ্কান 

১ টি 

ডডটিডডি

ঊ 

১৫০.৫৬ ১ ডডটিডডিঊ ৬৯.৮৮ ১ 

ডডটিডডিঊ 

াডন ডযজাবেয ডয়েভ স্থান 

৭। সংমযাগ রাস্তা এর এ ১৫ ১ ১৪.৯৯ ১ - 

৮। কম্পাউন্ড থেন ফগ যডভটায ৪.৩৬ ১৮৬.৫ ৪.৩৬ ১৮৬.৫ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

৯। দেয়া এবং দগইমটর 

সীমািা 

আয এভ ১৬.২৬ ২৩৬ ১৬.২৬ ২৩৬ আডকযয়টকচায এফিং স্ট্রাকচাযার 

অিংকন অনুমােী কাজ ম্পন্ন ফগ যডভটায ৩.১১ ৩৩.৪৪ ৩.১১ ৩৩.৪৪ 

১০। একাউডস্ট্রক জন্য 

অডতডযক্ত েযচ 

এর এ ২০ ১ ১৪.৯১ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১১।ফায়ার পাইটিিং  ২০ ১০০.০০% ১৯.৩২ ১০০.০০ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 
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কায়জয আইয়টভ (ডড 

অনুমােী) 

ইউডনট রেযভাত্র্া (ডড 

অনুমােী) 

প্রকৃত অগ্রগডত ডফচুযডতয কাযণমূ 

আডথ যক ফাস্তফ 

(ডযভাণ) 

আডথ যক ফাস্তফ 

(ডযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

% কাজ ম্পন্ন 

 ১২। আরবভরকাচার এবং 

ভূভম দেভপং 

এ এ ২০ ১ ১৯.৯১ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১৩। সাইট উন্নয়ণ এর এ ৮ ১ ০  প্রয়োজন নাই 

১৪। বভহভ ভাগ ভবদ্যয়তায়ি  

ক  )এইচটি ,এরটি সুইচডগোয,  

ডএপআই, তায আডথ যিং 

১০০০থকডবএ াফ থেন 

 ১০৪.২৭ ১০০.০০% ১০৪.২৫ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ে)  ডফডবন্ন তরাে এভডডডফ,ডডডফ  এরটি 

ডফতযন তায 

৩৪.৭৭ ১০০.০০% ২৮.২৯ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

গ)স্বেিংডক্রে থবায়েজ 

থযগুয়রটয 

 ৫০.৪৪ ১০০.০০% ৫০.৪ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ঘ)কম্পাউন্ড ,ডনযািা থগইট 

এফিং ফাগায়নয রাইট 

জফ ৯.৯ ১ ৯.৮ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ঙ) এোয কুরায ডয়েভ টন ১৮.৩১ ৩০ ১৮.৩ ৩০ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

চ) ডরপটঃ২ টি, ১০০০থকডজ, 

১৩ মাত্র্ী ধাযন ম্পন্ন 

এনওএ ৭০.৫২ ২ ৭০.৫১ ২ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ছ) থজনায়যটযঃ ২০০থকডবএ 

ইভাযয়জডন্প থজনায়যটয  

এনওএ ৪৭.১৪ ১০০.০০% ৪১.২৯ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

জ)ডফডবন্ন তরাে 

এভডডডফ,ডডডফ  ইভাযয়জডন্প 

ডফতযন তায 

 ১১.৯৩ ১০০.০০% ৮.৬ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ঝ)অডি ডনফ যাক এর এ ৭.৩৫ ১ ৬.৭২ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ঞ) াডন াম্প থভাটয থট 

১০ এইচ ড 

এনওএ ৬ ১ ৫.৭৬ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ট) থারায প্যায়নর ডয়েভ 

১০ থক ডডিউ ড 

থক ডডিউ ১৮.৫৭ ১ ১৮.৫৬ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

ঠ)থডা/থডয়কা/ডডডডডড 

িংয়মাগ 

জফ ২৩ ১ ২২.৪৮ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১৫) ইন্টাযকভ এফিং ল্যান 

ডয়েভ 

 ৯ ১০০.০০% ৮.৬২ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১৬)য়ম্মরন কে,ডডডজ 

কে,ডযচারকয়দয কে এফিং 

গ্রন্থাগায়য রাইট যফযা 

 ১০ ১০০.০০% ৯.৩৮ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১৭)থটডরয়পান এফিং ইন্টাযকভ ডয়েভ 

যফযা 

১০ ১০০.০০% ৯.৯৮ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১৮)ডফডবন্ন তরাে এডয জন্য 

কন্ট্রর প্যায়নর এফিং  

তায যফযা 

 ১০ ১০০.০০% ৯.৯৬ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

১৯)অবযন্তযীন ডফদ্যযতােয়নয কায়জয অফডষ্ট ১০ ১০০.০০% ৯.৬৪ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

২০)অন্যান্য কয়ে ডফয়ল ধযয়নয রাইট 

যফযা 

১০ ১০০.০০% ৯.৯১ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 
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কায়জয আইয়টভ (ডড 

অনুমােী) 

ইউডনট রেযভাত্র্া (ডড 

অনুমােী) 

প্রকৃত অগ্রগডত ডফচুযডতয কাযণমূ 

আডথ যক ফাস্তফ 

(ডযভাণ) 

আডথ যক ফাস্তফ 

(ডযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১)ডফডবন্ন তরাে  প্রয়োজনীে 

ইয়রডিকযার ডফতযন ডয়েভ 

যফযা 

 ৭.৫ ১০০.০০% ৭.৩১ ১০০.০০

% 

ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

২২)আফাফত্র্ ও অন্যান্য াভগ্রী ৭৫.৪৪  ৭৫.৩৮  ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

২৩)ডনযািা এফিং এয়ে 

ডনেন্ত্রন ডয়েভ 

জফ ১৬.৫ ১ ১৬.০৭ ১ ব্যফাডযক প্রয়োজন অনুমােী 

কাজ ম্পন্ন 

২৪)ভাটি তদন্ত/যীো জফ ৩ ১ ০   

২৫)াথয়যয ডবডি ফায়না জফ ১৫ ১ ১৫  ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয কর্তযক 

ব্যযয়যায নতুন বফন উয়বাধয়নয  

জন্য যাো অথ য 

২৬) ডিডড ভয়ডডরিং জফ ১ ১ ০  প্রয়োজন নাই 

২৭)অয়টাকযাড কন, োপটিিং, 

এফিং স্ট্রাকচাযায়রয ডপ্রডন্টিং 

এর এ ২  ০  থকান ডফর ডযয়াধ কযা েডন 

২৮)ম্মানী এর এ ৫.৫ এন/এ ১.১৫ এন/এ  

২৯)ডফজ্ঞান ও প্রচায এর এ ২.৫ এন/এ ২.১৪ এন/এ  

৩০)যীোয মন্ত্রাডত এ এ ৮     

৩১)টাকায  ২%  ডপডজকযার 

অনাকাডিত েযচ 

৮৬.১৪     

৩২) টাকায ৮% মুল্য অনাকাডিত েযচ ৩৪৪.৫৪     

                                              থভাট : ৪৭৩৭.৪৬  ৪০৬২.৬২   

 

৭. কাজ অভাি থাকয়র তায কাযণ:প্রয়মাজয নে। 

 

৮. মূল্যােন দ্ধডত:প্রকল্পটিয ভাডি মূল্যােন প্রডতয়ফদন প্রণেয়ন ডনয়োক্তডফলে/দ্ধডত অনুযন কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়ল্পয ডডডড ম যায়রাচনা; 

 প্রকয়ল্পয PCR ম যায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফঅগ্রগডত মাচাই ও তথ্য িংগ্রয়য জন্য য়যজডভন ডযদ যন; 

 প্রাি তয়থ্যয ডবডিয়ত িংডিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ আয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ;  

 

৯.  প্রকয়ল্পয টভূডভ :   

 এনডজও ডফলেক ব্যযয়যায ভৎস্য বফয়ন ১০ তরায পুযা অিং ও ১১ তরায ডকেদিংয় ভাত্র্ ৮৬৮৭ ফগ যপৄট স্থায়ন কাম যক্রভ 

ডযচাডরত ত। ১৯৯০ ায়র এনডজও এয়পো য ব্যযয়যা প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয অধীয়ন পৃথকবায়ফ কাম যক্রভ শুরু কয়য। 

তাযপুয়ফ য স্বল্পডযয়য তীব্র স্থানাবায়ফ এয কাম যক্রভ ডযচাডরত ডির। নডথত্র্ িংযেণ ছাোও কভ যকতযা কভ যচাযীয়দয 

স্থান ঙ্কুরায়নয জন্য বফন ডনভ যায়নয প্রয়োজনীেতায ডফলেটি ডফয়ফচনা কয়য যকায আগাযগাও এ ৮৪ তািং জডভ 

এনডজও ব্যযয়যায অনুকুয়র ফযাে প্রদান কয়যডছর এফিং তৎডযফডতযয়ত উক্ত স্থায়ন এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায ডনজস্ব বফন 

ডনভ যান কয়ল্প প্রকল্পটি গৃডত ে।  

 

১০.  প্রকয়ল্পয উয়েশ্য  : ১। এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায েভতা বৃডদ্ধ; 

২। এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায ডনজস্ব বফন ডনভ যান; 

৩। ডযয়ফ ফান্ধফ ও উন্নত ডযয়ফয় এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায কভ যকতযা 

কভ যচাযী গথণয কাজ কযায সুয়মাগ সৃডষ্ট; 
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১১.  প্রকয়ল্পয অনুয়ভাদন অফস্থা  : 

 কন্পট্রাকন অফ এনডজও এয়পো য ব্যযয়যা অডপ  ডফডডিং প্রয়জক্ট স্থান ীল যক প্রকল্পটি ম্পূণ য ডজওডফ অথ যােয়ন থভাট 

৪৭৩৭.৪৭ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে এফিং জানুোযী২০১৪ থথয়ক ডডয়ম্বয ২০১৬ থভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয ডফগত 

১১/০২/২০১৪ তাডযয়ে একয়নক কর্তযক অনুয়ভাডদত ে। এযয ২৯/১২/২০১৬ তাডযয়ে আন্তঃঅয়ঙ্গয ব্যে ভন্বয়েয 

রথেয আন্তঃোত ভন্বে কযা ে।  

 

১২.  প্রকল্পটিয কাম যক্রভ আইএভইডড কর্তযক ডযফীেণ: 

নাভ এফিং দফী ডযদ যয়নয তাডযে 

আ ন ভ থযাকন উডেন 

ডযচারক, আই এভ ই ডড 

১৫/০৯/২০১৫ 

 

১৩. আডথ যক ও ফাস্তফ কভ যসূচী 

১৩.১ মূর ও িংয়াডধত কভ যডযকল্পনা ডড অনুমােী: 

অথ য ফছয মূর ডড অনুমােী আডথ যক এফিং ফাস্তফ রেযভাত্র্া ফ যয়ল িংয়াডধত ডড অনুমােী আডথ যক এফিং ফাস্তফ 

রেযভাত্র্া 

থভাট টাকা ডএ ফাস্তফ % থভাট টাকা ডএ ফাস্তফ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১৩-২০১৪ ৩৪০.৬২ ৩৪০.৬২ - ৭.১৯% - - - - 

২০ ২০    - % - - - - 

   - % ০ ০   

২০ -২০    - % ০ ০   

থভাট    ১০০% - -  - 

 

১৩.২ িংয়াডধত এডডড ফযাে এফিং অগ্রগডত: 

অথ য ফছয িংয়াডধত ফযাে ও অগ্রগডত অথ য 

অফমুডক্ত 

ব্যে ও ফাস্তফ অগ্রগডত 

থভাট টাকা ডএ ফাস্তফ % থভাট টাকা ডএ ফাস্তফ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৩-২০১৪ ৩৪০.৬২ ৩৪০.৬২ - ৭.১৯%    - ০  

২০ ২০    - %    - % 

   - %    - % 

২০ ২০    - %    - % 

থভাট    ১০০%    -  

 

১৪.  প্রকল্প ডযচারক ম্পডকযত তথ্য : 

নাভ ও দফী পূণ যকারীন / েন্ডকারীন থমাগদায়নয তাডযে ফদরীয তাডযে থভোদকার 

১। থক এভ আব্দু ারাভ, মৄগ্ম 

ডচফ 

েন্ডকারীন থভ, ২০১৪ নয়বম্বয, ২০১৬ ২০১৪-২০১৬ 

২। থগাকুর কৃষ্ণ থঘাল, মৄগ্ম 

ডচফ 

েন্ডকারীন ডডয়ম্বয, ২০১৬ ডডয়ম্বয, ২০১৬ ২০১৬-২০১৬ 
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১৫.   অডডট িংক্রান্ত :অডডট ম্পন্ন েয়ছ। 
 

অডডট ভেকার অডডট ডযয়াট য জভাদায়নয তাডযে অডডট আডি আয়ছ ডকনা অডডট আডি ডনষ্পডি য়েয়ছ 

ডকনা 

২০১৫ থথয়ক ২০১৬ - অডডট আডি নাই - 

২০১৬ থথয়ক ২০১৭ - অডডট আডি নাই - 

 

১৬.    প্রকয়ল্পয উয়েশ্য অজযন : প্রকয়ল্পয ডনডদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্য মু িংয়েয় ডনয়ে উয়েে কযা র: 

 

ডযকডল্পত উয়েশ্য অডজযত পরাপর 

১। এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায েভতা বৃডদ্ধ; 

 

১। ডনজস্ব অডপ বফন ডনডভ যত ওোে জাতীে এফিং আন্তজযাডতক ম যায়েয 

২৬১০টি এনডজও প্রডতষ্ঠানয়ক ডনফন্ধন প্রদান, প্রকল্প অনুয়ভাদন, অথ যছাে, ডফয়দী 

ডফয়লজ্ঞ ডনয়োগ ও এনডজও কাম যক্রভ মুল্যােন ইতযাডদ কায়জয গডত বৃডদ্ধ 

থয়েয়ছ।  

২। এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায ডনজস্ব বফন 

ডনভ যান; 

 ২। ১৩ তরা পাউয়ন্ডন  ৫ তরা ম যন্ত বফন ডনভ যান কযা য়েয়ছ।  

৩। ডযয়ফ ফান্ধফ ও উন্নত ডযয়ফয় 

এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায কভ যকতযা 

কভ যচাযীগথণয কাজ কযায সুয়মাগ সৃডষ্ট; 

 

৩। ডযয়ফ ফান্ধফ ও উন্নত ডযয়ফয় এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায কভ যকতযা 

কভ যচাযী গয়নয কাজ কযায সুয়মাগ সৃডষ্ট য়েয়ছ। ডযয়ফ উন্নত ওোে থফায 

ভান থফয়েয়ছ। দািডযক নডথত্র্ এফিং আইডটি াভগ্রী মথামথবায়ফ িংযেণ 

কযা ম্ভফ য়ে। ডফয়দী এনডজও এফিং দাতা িংস্থায প্রডতডনডধগন এ দিয়য 

আগভন কয়যন ডফধাে যকায়যয বাফমুডতয বৃডদ্ধ থয়েয়ছ।  

 

১৭.   উয়েশ্য পুয়যাপুডয অজযন না য়র এয কাযণ :  প্রয়মাজয নে। 

 

১৮.  প্রকয়ল্পয াডফ যক ফাস্তফােন অগ্রগডত ম যয়ফেণ :  

১৮.১  গত ১২ /০৪/২০১৮ তাডযে আইএভইডড’য উ-ডযচারক জনাফ থভাাম্মদ এনামুর আান প্রকল্প এরাকা য়যজডভয়ন 

ডযদ যন কয়যন। ডযদ যয়নয ভে প্রকল্প ডযচারক (মৄগ্ম-ডচফ) জনাফ থগাকুর কৃষ্ণ থঘাল এফিং িংডিষ্ট অন্যান্য কভ যচাযীগণ 

উডস্থত থথয়ক ডযদ যয়ন ােতা কয়যন। 
১৮.২  ডযদ যয়ন থদো মাে থম, ফাস্তফােনকাযী িংস্থা (ডডয়াডজট) গণপূতয ডফবাগ, গণপূতয ায়কযর-৩, ঢাকা কর্তযক স্থানা ও ডনভ যাণ 

কাজ মূ ম্পন্ন য়েয়ছ। অডপ কযাম্পাটি ইনডেটিউট কযাম্পা ডযাটি কয়য যাো আয়ছ। ১৩ তরা পাউয়ন্ডন  ৫ 

তরা ম যন্ত বফন ডনভ যাণ কযা য়েয়ছ। মূর বফয়নয ছায়দ থারায প্যায়নর ফায়না য়েয়ছ। 

১৮.৩ বফনটিয নীচ তরাে ডযডন, ভডজদ, ২ে তরাে থড –থকোয থন্টায স্থান কযা য়েয়ছ। ২ে তরায থলায ডডড 

কর্তযয়েয ডনকট বাো থদো য়েয়ছ। ৩ে তরাে কনপায়যন্প রুভ ও থট্রডনিং রুভ স্থান কযা য়েয়ছ। ৪থ য তরাে ভাডযচারক 

ভয়াদয়েয অডপ কে, ডভডন কনপায়যন্প কে ৩ জন ডযচারয়কয অডপ স্থান কযা য়েয়ছ। ৫ভ তরাে এনডজও 

এয়পো য ব্যযয়যায কভ যকতযা ও কভ যচাযীগয়ণয দািডযক কায়জয জন্য স্থান ব্যফায কযা য়ে।  

১৮.৪ ১০০০ থকডবএ বফদ্যযডতক াফ-থেন এফিং ১টি ডী টিউফওয়ের স্থান কযা য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয আওতাে ভাডযচারয়কয 

দিয, র রুভ, ডযচারয়কয দিয অন্যান্য কয়ে ৭৫.৩৮ রে টাকায আফাফত্র্ গণপূতয ডফবায়গয কায়ঠয কাযোনা 

কর্তযক যফযা কযা য়েয়ছ। এনডজও এয়পো য ব্যযয়যায ডনজস্ব বফন ডনভ যা ণ ওোে  ডযয়ফ ফান্ধফ ও উন্নত ডযয়ফয়  

কভ যকতযা কভ যচাযীগথণয কাজ কযায সুয়মাগ সৃডষ্ট য়েয়ছ। 
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প্রকল্প ডযদ যনকারীন ডস্থয ডচত্র্: 

 
 

ডচত্র্:১ NGO ডফলেক ব্যযয়যায অডপ বফন। ডচত্র্:২ কনপায়যন্প রুভ। 

  

ডচত্র্:৩ বফয়নয মূ্মে অিং। ডচত্র্:৪ বফয়নয ছায়দ স্থাডত থারায প্যায়নর। 

 

১৯. াডফ যক ভতাভত/সুাডযমূ  :  

১৯.১ বফন ও ার্শ্যফতী এরাকায থান্দম য ফার যাোয জন্য ডনেডভত যেণায়ফেয়ণয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ। প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন 

যফতী বফন ডযষ্কায ডযেন্ন যাো (থৌচাগায) ও ডনযািা প্রদায়নয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
১৯.২ প্রকয়ল্পয আওতাে ক্রেকৃত আফাফত্র্মূ ম্পদ থযডজষ্টায়য ডরডফদ্ধ কযায়ত য়ফ। ম্পদ থযডজষ্টায়য ডরডফদ্ধ আফাফয়ত্র্য 

ক্রডভক নম্বয আফাফয়ত্র্য গায়ে ডরডফদ্ধ কযয়ত য়ফ। আফাফয়ত্র্য প্রয়োজনীে যেণায়ফেণ ডনডিত কযয়ত য়ফ।  

১৯.৩ ডরফ ট এফিং থজনায়যটয ডনেডভত াডব যডিং কযয়ত য়ফ। যফযাকাযী প্রডতষ্ঠায়নয ডনকট য়ত ওোয়যডন্ট অনুমােী াডব য গ্রণ 

কযয়ত য়ফ। 

১৯.৪ প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন যফতী কাম যারে সুষ্ঠুবায়ফ ডযচারনায জন্য অডপডোর আফাফত্র্ ক্রয়েয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ।  প্রকয়ল্পয 

অধীয়ন নফসৃষ্ট সুডফধাডদয িংযেণ ও য়ফ যাি ব্যফায ডনডিতকযয়ণ প্রয়োজনীে দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ ; 

১৯.৫ এ বফয়ন দ যনাথী থযডজোয িংযেণ কযয়ত য়ফ। বফনটিয ডযডন আয়যা সুন্দয ও জনফান্ধফ কযা থময়ত ায়য।  

১৯.৬ যকায়যয এ দিয়য প্রাি থফা ও সুডফধা ম্পয়কয িংডিষ্ট করয়ক অফডত কযা ডনজস্ব ‘ওয়েফাইট’ প্রণেন ও চালু এফিং ফহুর 

প্রচায়যয (ফািংরা ও ইিংয়যডজয়ত ডরপয়রট প্রণেন , ডফডবন্ন ইয়রকট্রডন ে ডভডডোে প্রচায ইতযাডদ ) ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

থক্টযডবডিক থেকয়াডাযয়দয ভন্বয়ে থডভনায ডয়ম্পাডজোভ আয়োজয়নয ভােয়ভ স্ব স্ব থক্টয়যয জন্য প্রয়মাজয থফায 

ব্যফায এফিং নতুন নতুন থফা সৃডষ্ট ও উন্নেয়নয জন্য কযণীে ডনধ যাযণ কযয়ত য়ফ ; 

১৯.৭ ডযকল্পনা ডফবাগ য়ত জাযীকৃত “যকাডয োয়ত উন্নেন প্রকল্প প্রণেন, প্রডক্রোকযণ, অনুয়ভাদন ও িংয়াধন দ্ধডত” ডফলেক 

ডযত্র্ অনুায়য প্রকল্প ভাডিয ৩ (ডতন) ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভাডিয প্রডতয়ফদন আইএভইডডয়ত দাডের কযয়ত য়ফ।  আয়রাচয 

প্রকল্পটি ডডয়ম্বয, ২০১৬ থত ভাি য়েয়ছ। ভাডিয ১ (এক) ফছয ২ (দ্যই) ভা য ডডআয াওো থগয়ছ। ডডআয প্রাডিয 
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থেয়ত্র্ এ জাতীে ডফরম্ব কাম্য নে। বডফষ্যয়ত গৃীতব্য প্রকল্প ভাডিয থেয়ত্র্ মথাভয়ে ডডআয থপ্রযয়ণয ডফলয়ে য়চষ্ট থাকয়ত 

য়ফ।  

১৯.৮ উয়যাক্ত সুাডয/ভতাভত  ১৬.১ য়ত ১ ৬.৭)  প্রয়মাজয থেয়ত্র্ গৃীত  প্রাডনক ভন্ত্রণারে ও প্রকল্প 

ফাস্তফােনকাযী িংস্থা আগাভী ২১ (একু)ডদয়নয ভয়ে স্ত ে কযয়ফ  

 

 

 

 


