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ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয আওতায় ২০১৬-১৭ অথ থফছগযয এন্ত্রডন্ত্রভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগফদগনয ওয 

াযংগে 

 

ক্র: 

নং 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ  মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

ন্ত্রফন্ত্রনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কান্ত্রযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজন্ত্রডন্ত্রএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

অন্ত্রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অন্ত্রতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অন্ত্রতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায 

(%) 

ফ থন্ত্রনম্ন 

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অন্ত্রতক্রান্ত  

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

অন্ত্রতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায 

(%) 

ফ থন্ত্রনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

০১ টি ০ ০১ ০ ০১ ০১ ২১% ০ ০ 

 

০১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাাঃ ০১ (এক )টি  

 

০২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃন্ত্রিয কাযণাঃ প্রকে ফাস্তাফয়গন ন্ত্রফরম্বই মভয়াদ বৃন্ত্রিয কাযণ।  

 

০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান ভস্যা ও সুান্ত্রয  

 

ক্রন্ত্রভক 

নং 

ভস্যা সুান্ত্রয 

ন্ত্রফাঃ দ্রাঃ প্রকে ফাস্তফায়গন মকান ভস্যায ম্মুখীন গত য় ন্ত্রন। 
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ন্যনার ইনটিন্ত্রিটি স্ট্রাটিন্ত্রজ াগাট থ প্রগজক্ট ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন  প্রন্ত্রতগফদন 
 

ভাপ্তাঃ জুন, ২০১৭ 

 

 

১।  প্রকগেয নাভ : ন্যনার ইনটিন্ত্রিটি স্ট্রাটিন্ত্রজ াগাট থ প্রগজক্ট 

 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

৩। প্রান্ত্রনক ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ   : ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

৪। প্রকগেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় : ন্ত্রজওন্ত্রফ ও জাইকায অনুদান। 
 (রে টাকায়) 

৫। প্রকগেয অংগন্ত্রবন্ত্রিক ফাস্তফায়নাঃ(রে টাকায়) 

 

ক্রাঃ

কাঃ 

কাগজয অংগ একক অনুগভান্ত্রদত প্রকগেয 

রেযভাো 

ফাস্তফায়ন অিগন্ত্রত  

 

  আন্ত্রথ থক ফাস্তফ আন্ত্রথ থক ফাস্তফ 

 1 2 3 4 5 6 

১ Salary of Staff (4601) 1 6.42 100% 6.42 100% 

২ Additional Charge 

(4737) 

1 4.50 100% 1.23 27.33% 

৩ Airfare (4801) 1 40.78 100% 40.78 100% 

৪ Daily Allownce&etc 1 186.67 100% 186.67 100% 

৫ Rental (venue & 

equipment) (4808) 

1 13.92 100% 13.92 100% 

৬ Printing & Translation 

(4827) 

1 21.71 100% 21.71 100% 

৭ Research (4829) 1 50.00 100% 19.93 39.86% 

৮ Communication & 

Publication (4833) 

1 8.49 100% 7.35 86.58% 

৯  Training (4840) 1 116.85 100% 116.85 100% 

১০ Seminar, Workshop 

& Conference (4842) 

1 106.64 100% 106.64 100% 

১১ Administrative Cost 

(4848) 

1 357.42 100% 357.42 100% 

১২ Specialist (4874) 1 329.56 100% 329.56 100% 

অনুগভান্ত্রদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

(প্রাঃ াাঃ) 

অনুগভান্ত্রদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অন্ত্রতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কন্ত্ররত 

ব্যগয়য %) 

অন্ত্রতক্রান্ত 

ভয় (মূর   

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর 

(প্র:া:) 

১ভ 

ংগান্ত্রধত 

(প্র:া:) 

মূর ১ভ 

ংগান্ত্রধত/ 

মভয়াদ বৃন্ত্রি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৩৩.৩৪ 

(ন্ত্রজওন্ত্রফ-

১৭৪.৪৫, 

প্রকে 

াায্য-

১২৫৮.৮৯ 

প্রগমাজযনয় ১৪২৭.৪১ 

(ন্ত্রজওন্ত্রফ-

১৬৮.৫২, 

প্রকে াায্য-

১২৫৮.৮৯ 

মপব্রুয়ান্ত্রয 

২০১৫ 

গতজানুয়ান্ত্রয 

২০১৭ 

মপব্রুয়ান্ত্রয 

২০১৫ 

গতজুন, 

২০১৭ 

মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৫ 

গতজুন, ২০১৭ 

- ৫ ভা 
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ক্রাঃ

কাঃ 

কাগজয অংগ একক অনুগভান্ত্রদত প্রকগেয 

রেযভাো 

ফাস্তফায়ন অিগন্ত্রত  

 

  আন্ত্রথ থক ফাস্তফ আন্ত্রথ থক ফাস্তফ 

 1 2 3 4 5 6 

১৩ Hiring (4893) 1 31.41 100% 31.41 100% 

১৪ Outsourcing Expences 

(4893) 

1 113.16 100% 113.16 100% 

১৫ Miscellanneous (4899) 1 3.00 100% 3.00 100% 

১৬ Computer & Office 

equipment (4911) 

1 0.26 100% 0.26 100% 

১৭ Camera (6812) 1 0.94 100% 0.94 100% 

১৮ Computer & Accessories 

(6815) 

1 8.67 100% 8.67 100% 

১৯ Office equipment for PIU 

(6819) 

1 18.52 100% 18.52 100% 

২০ Furniture (Conference 

room & others) (6821 

1 4.42 100% 4.42 100% 

২১ Development of  

Conference Room (7016) 

1 10.00 100% 10.00 100% 

 মভাট:  1433.34 100% 1398.86 97.59% 

 

৬। কাজ অভাপ্ত থাকগর তায কাযণাঃ প্রকগেয মকান কাজ অভাপ্ত মনই। 

৭। প্রকগেয টভূন্ত্রভাঃ 

 

ফাংরাগদগয স্বপ্নরেয  ২০২১ াগরয ভগে একটি ভেভ আগয়য মদগ ন্ত্রযণত ওয়া । ফাংরাগদ ধাযাফান্ত্রকবাগফ  

৬% এয উয ন্ত্রজন্ত্রডন্ত্র অজথন কগয চগরগছ । এটি ফরায অগো যাগখনা মম যকায উগেখগমাগ্য অথ থননন্ত্রতক প্রবৃন্ত্রি 

অজথন কগযগছ। তগফ, অফকাঠাগভাগত অম থাপ্ততা , ান ব্যফস্থায় দুফ থরতা এফং ম্পগদয ীভাফিতা প্রবৃন্ত্রি অজথগন 

বৃন্ত্রিগত ফাধায সৃন্ত্রি কযগছ । লষ্ঠ ঞ্চফান্ত্রল থকী ন্ত্রযকেনায় দুনীন্ত্রতগক অন্যতভ প্রন্ত্রতফন্ধক ন্ত্রগগফ ন্ত্রচন্ত্রিত কযা গয়গছ । 
ান ব্যফস্থা উন্নত কযায ভােগভ দুনীন্ত্রত হ্রা , কভ থকতথা-কভ থচাযীগদয দেতা বৃন্ত্রি , উন্নত মফা প্রদান ব্যফস্থা 

আইগনয ান ন্ত্রনন্ত্রিন্ত কযায ভােগভ আগযা দেতায াগথ ীভাফি ম্পগদয সুষ্ঠ ব্যফাগয অফদান যাখা য় । ভাজ 

এফং যাষ্ট্রায়ি প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগ কাম থকয এফং সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায রগেয যকায জাতীয় শুিাচায মকৌর  (এনআইএ) 

অনুগভাদন কগযগছ । জাতীয় শুিাচায মকৌগরয  (এনআইএ) াগথ ম্পৃক্ত মেকগাল্ডায প্রন্ত্রতষ্ঠানমূ র 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ, াংন্ত্রফধান্ত্রনক/ংন্ত্রফন্ত্রধফি প্রন্ত্রতষ্ঠান , সুীর ভাজ , মফযকান্ত্রযখাতভুক্ত ফান্ত্রণন্ত্রজযক  ও ন্ত্রে প্রন্ত্রতষ্ঠান , 

ন্ত্রো প্রন্ত্রতষ্ঠান , গনভােভ, যাজননন্ত্রতক দর এফং ন্ত্রযফায । এই মকৌর স্ব স্ব প্রন্ত্রতষ্ঠাগনয জন্য রেযভাো , সুান্ত্রয 

এফং কভ থন্ত্রযকেনা ন্ত্রনধ থাযণ কগয ন্ত্রদগয়গছ। 
 

এনআইএ-এ জাতীয় শুিাচায অজথগনয জন্য ন্ত্রতনটি প্রধান উাদান ন্ত্রচন্ত্রিত কযা গয়গছাঃ  (১) ‘যীন্ত্রত’ প্রন্ত্রতষ্ঠা; (২) 

‘েভতা’ ফন্টন এফং (৩) ‘প্রগণাদনা’ প্রদান । যীন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠায মেগে একটি জফাফন্ত্রদন্ত্রতামূরক যকায অন্ত্রযাম থ মকননা 

প্রতযান্ত্রত যীতনীন্ত্রতয একটি অংই র জফাফন্ত্রদন্ত্রমূরক ভাজ । আয যকান্ত্রয কভ থকতথা -কভ থচাযীগদয ন্ত্রনকট মথগক 

প্রতযাা  কযা য় তাঁযা এনআইএ ফাস্তফায়গন অিণী ভূন্ত্রভকা যাখগফন । এ ন্ত্রযগপ্রন্ত্রেগত, জাইকায কান্ত্রযগন্ত্রয 

গমান্ত্রগতায উগেশ্য ফাংরাগদ যকাগযয জফাফন্ত্রদন্ত্রতা বৃন্ত্রি কযা। 
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৮। প্রকগেয উগেশ্য: 

আগরাচয কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকেটিয  ান্ত্রফ থক উগেশ্য যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয ভগে জফাফন্ত্রদন্ত্রতা বৃন্ত্রি কযা।প্রকে 

ভগয়য  ভগে ভিণারয় / ন্ত্রফবাগগয ভগে একটি কাম থকয NISফাস্তফায়ন কাঠাগভা স্থান কযা য়। 
 

প্রকগেয ন্ত্রনন্ত্রদ থি উগেশ্যগুন্ত্রর র: 

 

১) যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয  জাতীয় শুিাচায মকৌর (এনআইএ) ংক্রান্ত কভ থ ন্ত্রযকেনা  দেতায াগথ ফাস্তফায়ন 

এফং ন্ত্রনয়ন্ত্রভতবাগফ  ম থাগরাচনা কযা; 

২) যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয জাতীয় শুিাচায মকৌর (এনআইএ) ফাস্তফায়ন  ত্বযান্ত্রিত কযা এফং ম কর 

প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয কভ থকতা/কভ থচাযীগদয ভগে এনআইএ-এয ন্ত্রফলগয় জনগগণয প্রন্ত্রত তাগদয দায়ফন্ধতা বৃন্ত্রি কযা; এফং  

৩) জাতীয় শুিাচায মকৌর (এনআইএ) এফং দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন আইগন মম কর ন্ত্রফন্ত্রধ-ন্ত্রফধান ন্ত্রফধৃত যগয়গছ ম 

অনুাগয দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগনয (দুদক) দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতগযাধকাযী েভতা বৃন্ত্রি কযা।  

 

৯। প্রকগেয আওতায় গৃীত কাম থাফরীাঃ 

 

প্রকগেয আওতায়ভিণারয় /ন্ত্রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাগনয জন্য জাতীয়শুিাচাযগকৌরকভ থ-ন্ত্রযকেনাপ্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়নঅিগন্ত্রতন্ত্রযফীেণকাঠাগভাপ্রণয়ন, ৩২ টি ন্ত্রফবাগ ও মজরা এনআইএ কভ থারা আগয়াজন , মদী ও ন্ত্রফগদী 

প্রন্ত্রেগণয আগয়াজন। । 
 

 

১০। প্রকে অনুগভাদন এফং ংগাধনাঃ 

 

প্রকেটি ২২-০৪-২০১৫তান্ত্রযগখ ভাননীয় ন্ত্রযকেনা ভিী কর্তথক ন্ত্রজওন্ত্রফ এফং জাইকায অথ থায়গন মভাট ১৪৩৩ .৩৪ রে 

টাকা (ন্ত্রজওন্ত্রফ: ১৭৪.৪৫ ও প্রকে াায্য১২৫৮ .৮৯ রে টাকা ) প্রাক্কন্ত্ররত ব্যগয় মপব্রুয়াযী , ২০১৫ মথগক জানুয়ান্ত্রয , 

২০১৭ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয ন্ত্রনন্ত্রভি অনুগভান্ত্রদত গয়গছ। যফতীগত প্রকেটিয ব্যয় বৃন্ত্রি ব্যন্ত্রতগযগক মভয়াদ বৃন্ত্রি 

য় মপব্রুয়াযী, ২০১৫ মথগক জুন , ২০১৭ ম থন্ত।মভয়াদবৃন্ত্রিযাযংগেগভাননীয়প্রধানভিীানুিস্বােযকগযন ২৫ -১১-

২০১৬ তান্ত্রযগখ। 

 
 

১১। প্রকে ন্ত্রযদ থনাঃ 

 গত ০৫ /০৯/২০১৮ তান্ত্রযখ আইএভইন্ত্রড ’য উ -ন্ত্রযচারক জনাফ মকান্ত্রনুয আক্তায কর্তথক প্রকে এরাকা গযজন্ত্রভগন 

ন্ত্রযদ থন কযা য় । ন্ত্রযদ থনকাগর প্রকে ংন্ত্রিি কভ থকতথাগণ উন্ত্রস্থত ন্ত্রছগরন । প্রকে ংন্ত্রিি কভ থকতথাগদয াগথ 

আগরাচনা, প্রাপ্ত তথ্য ন্ত্রফগিলণ ও ন্ত্রন্ত্রআয-এ প্রদি   তগথ্যয ন্ত্রবন্ত্রিগত প্রন্ত্রতগফদনটি প্রণয়ন কযা গয়গছ। 
 

১২। ক্রয় কাম থক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাঃ প্রকগেয ন্ত্রন্ত্রআয অনুমায়ী জানা মায় মম, আগরাচয প্রকগেয আওতায় কযাগভযা,  

কন্ত্রম্পউটায ও এযাকগন্ত্রয এফং অন্ত্রপ ইক্যযইগভন্ট- কাম থাগদ অনুমায়ী ভারাভার যফযা না কযায় উক্ত ভারাভার 

িণ কযা য় ন্ত্রন। তগফ কনপাগযন্স রুগভয আফাফে ও কনপাগযন্স রুভ উন্নয়গনয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

১৩। প্রকগেয ান্ত্রফ থক অিগন্ত্রতাঃ ন্ত্রন্ত্রআয অনুাগয প্রকগেয ফছযন্ত্রবন্ত্রিক ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্র ফযাে , অথ থ অফমুক্ত ও ব্যগয়য 

ন্ত্রচে ন্ত্রনম্নরূাঃ      

 

(রে টাকায়) 

অথ থফছয ংগান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্র ফযাে টাকা 

অফমুন্ত্রক্ত 

ব্যয় 

 মভাট টাকা প্রাঃা:  ফাস্তফ  মভাট টাকা প্র:া:



াাঃ 

ফা স্তফ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015-

2016 

847 107 740 40% 107 740.786 0.7860 740 40% 

2016-

2017 

586 67 519 60% 67 519.610 0.610 519 57% 

Total 1433 174 1259 100% 174 1260.40 1.40 1259 97% 

 

১৪। উকাযগবাগীগদয ভতাভতাঃপ্রগমাজযনয়। 
 

১৫। প্রকে ন্ত্রযচারক ম্পন্ত্রকথত তথ্যাঃ  প্রকে ন্ত্রযচারক ংক্রান্ত তথ্যান্ত্রদ ন্ত্রনগচ প্রদান কযা রাঃ 

 

নাভ ও দফী পূণ থকারীন খন্ডকারীন  মমাগদাগনয তান্ত্রযখ ফদরীয তান্ত্রযখ 

জনাফ ন্ত্রভ. মভা: ভন্ত্রদউন্ত্রেন খান, অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ না যাঁ ২৪.০৫.২০১৫ ২৮.১২.২০১৬ 

জনাফ ন্ত্রভ. সুরতান আগভদ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ 

না যাঁ ১৮.০১.২০১৭ - 

১৬। প্রকগেয উগেশ্য অজথনাঃ 

 

ন্ত্রযকন্ত্রেত উগেশ্য অন্ত্রজথত পরাপর 

আগরাচয কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকেটিয  ান্ত্রফ থক উগেশ্য যাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয ভগে জফাফন্ত্রদন্ত্রতা বৃন্ত্রি কযা। 

 

প্রকে ভগয়য  ভগে ভিণারয় / ন্ত্রফবাগগয ভগে একটি কাম থকয 

NISফাস্তফায়ন কাঠাগভা স্থান কযা য়। 

 

 

 

১) ৬১ টি  ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রায়ি 

প্রন্ত্রতষ্ঠানগুন্ত্রর জানুয়াযী ২০১৫ গত জানুয়াযী 

২০১৬ , জুরাই ২০১৬-জুন, ২০১৭ , জুরাই,  ২০১৭ 

গত জুন, ২০১৮-এ এনআইএ কভ থ ন্ত্রযকেনা 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কগযগছ।  

 

(২) কর যাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রন্ত্রতষ্ঠান ননন্ত্রতক কন্ত্রভটি গঠন 

কগযগছ। 

 যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয জাতীয় শুিাচায মকৌর (এনআইএ) ংক্রান্ত 

কভ থ ন্ত্রযকেনা  দেতায াগথ ফাস্তফায়ন এফং ন্ত্রনয়ন্ত্রভতবাগফ  ম থাগরাচনা 

কযা; 

এনআইএ কভ থ-ন্ত্রযকেনা নেভান্ত্রক ম থগফেণ 

কযা গে। 

 যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয জাতীয় শুিাচায মকৌর (এনআইএ ) ফাস্তফায়ন  

ত্বযান্ত্রিত কযা এফং ম কর প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগয কভ থকতা/কভ থচাযীগদয 

ভগে এনআইএ-এয ন্ত্রফলগয় জনগগণয প্রন্ত্রত তাগদয দায়ফিতা বৃন্ত্রি কযা; 

এফং   

 

 

১) ৩২ টি ন্ত্রফবাগ ও মজরা এনআইএ কভ থারা 

আগয়াজন কযা গয়গছ। 

 

২) ন্ত্রফন্ত্রএ অযাডন্ত্রভন একাগডন্ত্রভ-মত প্রায় ৩৫০ 

জন যকান্ত্রয কভ থকতথাগক এনআইএ প্রন্ত্রেণ 

প্রদান কযা গয়গছ।  
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ন্ত্রযকন্ত্রেত উগেশ্য অন্ত্রজথত পরাপর 

জাতীয় শুিাচায মকৌর (এনআইএ ) এফং দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন আইগন 

মম কর ন্ত্রফন্ত্রধ-ন্ত্রফধান ন্ত্রফধৃত যগয়গছ ম অনুাগয দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগনয 

(দুদক) দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতগযাধকাযী েভতা বৃন্ত্রি কযা। 

 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন এই ন্ত্রফলগম ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগগয াাান্ত্র কাজ কযগছ । উযন্তু দুনীন্ত্রত 

দভন কন্ত্রভগনয এনআইএ কভ থ ন্ত্রযকেনা প্রণয়ণ 

ও ফাস্তফায়ন। 

 

 

১৭।      উগেশ্য পুগযাপুন্ত্রয অন্ত্রজথত না গর এয কাযণাঃ প্রগমাজয নয়। 

 

১৮। অন্ত্রডট ংক্রান্তাঃইন্টাযনার ও এক্সটাযনার অন্ত্রডট ন্ত্রযগাট থ গত ১২ এন্ত্রপ্রর ২০১৭ তান্ত্রযগখ দান্ত্রখর কযা গয়গছ। মায 

আন্ত্রি ন্ত্রনষ্পগন্নয কাজ চরভান যগয়গছ। 

 

১৯। প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যাাঃ প্রকে ফাস্তফায়গন মকান ভস্যায ম্মুখীন গত য়ন্ত্রন। 
 

 

২০। ম থগফেণাঃ 

২০.১   প্রকে ভান্ত্রপ্তয য আইএভইন্ত্রড’য ০৪/২০০৩ পযগভগট মম Project Completion Report প্রস্তুত কযা য়,  

         ম পযগভগটয প্রগতযকটি অংগয প্রন্ত্রতটি অনুগেদ/মটন্ত্রফর/ায-ংগে মথামথবাগফ পূণ থ কযা য়ন্ত্রন; 

 

২০.২   প্রকগেয আওতায় ভিণারয় /ন্ত্রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাগনয জন্য জাতীয় শুিাচায মকৌর কভ থ-ন্ত্রযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

         অিগন্ত্রত ন্ত্রযফীেণ কাঠাগভা কযা গয়গছ । 

 

২০.৩  প্রকগেয আওতায় দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুিাচায মকৌর কভ থ-ন্ত্রযকেনা প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

 
 

২১।   আইএভইন্ত্রডয ভতাভত/সুান্ত্রযাঃ 

 

২১.১     প্রকে ভান্ত্রপ্তয য আইএভইন্ত্রড ’য ০৪/২০০৩ পযগভগট মম Project Completion Report   প্রস্তুত কযা 

য়, ম পযগভগটয প্রগতযকটি অংগয প্রন্ত্রতটি অনুগেদ /মটন্ত্রফর/ায-ংগে মথামথবাগফ পূণ থ কযা ফাঞ্ছনীয় (অনু: 

২০.১ ); 

২১.২ দপ্তয/ংস্থায ন্ত্রটিগজন চাট থায অনুমায়ী ভয়ানুগ ও গুনগত মফা প্রদান ন্ত্রনন্ত্রিত কযগত কর দপ্তয ংস্থায জাতীয়  

           শুিাচায মকৌর ন্ত্রনয়ন্ত্রভত ন্ত্রযফীেগণয জরুযী ব্যফস্থা িণ কযা মমগত াগয ;  

 

২১.৩ অনুগেদ ২১.১ গত ২১.২ এয ন্ত্রফলগয় গৃীত ব্যফস্থা ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ আগাভী ০১ ভাগয ভগে আইএভইন্ত্রডগক   

        অফন্ত্রত কযগত গফ। 
  

 

 

 

  

 

 


