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বফাভরযক রফভান রযফন ও ম যটন ভন্ত্রণারবেয অওতাে ২০১৬-২০১৭ থ য ফছরযয এরিরভুক্ত ভাপ্ত 

প্রকরেয মূল্যােন প্ররতরফদরনয ায-ংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণাররেয 

নাভ 

বভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভে ও ব্যরেয তুরনাে 

রফরনরোগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কারযগরয 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

বেরিরএ

পভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভে ও ব্যে 

উবেআ 

রতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভে  

রতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভে 

রতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ যরনম্ন - 

রফ যাচ্চ 

ব্যে 

রতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যে 

রতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ যরনম্ন - 

রফ যাচ্চ 

১। বফাভরযক 

রফভান 

রযফন ও 

ম যটন 

ভন্ত্রণারে 

০১টি ০০টি ০১টি ০০ টি ০০ টি ০০ টি -- ০০ টি -- 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাঃ  ০১টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকরেয প্রকৃত ব্যে ও বভোদকারঃ 

 

প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যে (রে 

টাকাে) 

প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

Feasibility Study on Tourism Potential Area for Tourism 

Development 

১৯৯.৭৫ জানুঃ ২০১৬- জুন ২০১৭ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যে ও বভোদ বৃরিয কাযণঃ 

 

প্রকরেয নাভ বভোদ বৃরিয কাযণ 

প্রযমাজয নয় প্রযমাজয নয় 

 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােরনয বেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারযঃ 

 

ভস্যামূ সুারযমূ 

আইএভইডি’য ডযত্র অনমায়ী ক ান 

প্র ল্প/ভীক্ষা ভাপ্ত ফায াযে ডিন ভাযয ভযে 

ডনর্ভরু ডডআয আইএভইডি ’কি কপ্রযযেয উযেখ 

যযয়যে। এ ভীক্ষা প্র যল্পয  ামকু্রভ জুন ২০১৭ এ 

ভাপ্ত  য় এফং আইএভইডি ’কি ডডআয াওয়া 

মায় ২৬/০৬/২০১৮ িাডযযখ। অর্াুৎ ভীক্ষা 

 ামকু্রভ ভাডপ্তয প্রায় ১ ফেয য ডডআয াওয়া 

মায়। মা কভাযেই ভীচীন য়ডন। 

বডফষ্যযি প্র ল্প /ভীক্ষা ভাডপ্তয যয আইএভইডি ’য ডযত্র 

কভািাযফ  প্র ল্প /ভীক্ষা ভাডপ্তয াযে ডিন ভাযয ভযে ডনর্ভরু 

িথ্যম্বডরি ডডআয আইএভইডি’কি কপ্রযযেয ডফলয়টি ডনডিি  যযি 

যফ; 

ফাংরাযে মেুন ডল্প ক  আযযা ত্বযা ডিি  যা  ও যাজস্ব আয় বৃডি য 

রযক্ষয ভীক্ষায় সুাডযকৃি Financially viable প্র ল্পগুযরা দ্রুি 

ফাস্তফায়যনয জন্য ংডিষ্ট ভন্ত্রোরয়য  প্রযয়াজনীয় েযক্ষ গ্রে  যযি 

যফ; 

ফাংরাযে মেুন ডল্প ক  আযযা ম্প্রাযযেয উযেযে 

Conditionally Viable রররফ ভীো প্ররতরফদরন রফরফরিত 

প্র ল্পমূযয ডফলযয় ংডিষ্ট ভন্ত্রোরয়  ও ফাস্তফায়ন াযী ংস্থা ক  

ভকয়াযমাগী েযক্ষ গ্রে  যযি যফ; 
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Feasibility Study on Tourism Potential Area for Tourism Development শীর্ ষক  

প্র যল্পয ভারপ্ত মূল্যােন প্ররতরফদন 
(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 
 

১.০ ভীো প্রকরেয নাভ : Feasibility Study on Tourism Potential Area for 

Tourism Development 
 

২.০ ভন্ত্রণারে/রফবাগ : কফাভডয  ডফভান ডযফন ও মেুন ভন্ত্রোরয় 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরাযে মেুন  যযাযযন 

৪.০ ভীোয এরাকা : টুয়াখারী (কুয়া াো, ার্যঘাো, িারিরা), কবারা (ভনপুযা), সুনাভগঞ্জ 

(কেয যঘাে, োঙ্গুয়ায াওয), ািক্ষীযা (মুন্সীগঞ্জ), ডযরে (জাপরং), 

কনত্রয ানা (ডফডযডডয, খাডরয়াজুডয), ঞ্চগে (েয, ফাংরাফান্ধা), 

চাঁাইনফাফগঞ্জ (২য় ভানন্দা কতু), ভয়ভনডং েয 

 

৫.০  স্টারিয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ  

(রে টাকাে) 
প্রাক্কররত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

রযকরেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

রতক্রান্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কররত 

ব্যরেয %) 

রতক্রান্ত ভে  

(মূর ফাস্তফােন 

কাররয %) 
মূর ফ যরল 

ংরারধত 

মূর ফ যরল 

ংরারধত 

১৯৯.৭৫ - ১৯৯.৭৫ জানুঃ ২০১৬- 

জুন ২০১৭ 

- জানুঃ ২০১৬- 

জুন ২০১৭ 

- - 

 ■   ফাংরাযে য াকযয ডনজস্ব অর্াুয়যন স্টাডি প্র ল্প ফাস্তফাডয়ি। 

 

৬.০ প্রকরেয টভূরভ ও উরেশ্যঃ 

৬.১ টভূরভঃ মেুন এ টি ম্ভাফনাভয় খাি। ভগ্র কেযয কম ভস্ত জায়গায় মেুন কভাযের/কাযের স্থাযনয ম্ভাফনা 

তিডয যয়যে ক ভস্ত জায়গামূযয কক্ষযত্র এ টি ভডিি ম্ভাব্যিা ভীক্ষা ম্পােন  যা প্রযয়াজন। নতুন কভাযের 

ডনভাুে ফা ডফদ্যভান কভাযেযরয ম্প্রাযযেয পূযফ ুএয চাডো ডনরূযেয জন্য এ ভীক্ষা  যা প্রযয়াজন। নতুন কভাযের 

ডনভাুযেয কক্ষযত্র আয-াযয ডফদ্যভান কভাযের ফা কাযেযরয  যয়  ফেযযয অকুযডন্স কযযেয কেন্ড কর্য  নতুন 

কভাযের ডনভাুে ডফদ্যভান কভাযেযরয ম্প্রাযযেয প্রযয়াজনীয় ধাযো াওয়া মায়। ক কভািাযফ  ডফদ্যভান প্র ল্প 

প্রডক্রয়া যে িডি অনাযয ভীক্ষা  ামকু্রভ ডযচারনায জন্য ফাংরারদ যকারযয রনেস্ব থ যােরন রফরফিয ভীো 

প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

 

৬.২ উরেশ্যঃ 

ফাংরারদব ১০-১২টি ম যটন ম্ভাব্য স্থানগু বরায কাম যকারযতা রনধ যাযরণয েন্য প্রযুরক্তগত-থ যননরতক ও াভারেক 

ম্ভাব্যতা ভীো রযিারনা কযা। 

 

৭.০ প্রকরেয মূর কাম যক্রভঃ  

 যাভ ু ডনযয়াগ 

 যফযা ও কফা 

 কডভনায ও  নপাযযন্স 

 

৮.০ ভীোয ংগরবরিক ফাস্তফােন (প্রকে ভাপ্ত প্ররতরফদন (ররঅয) এয রবরিরত):  

(রে টাকাে) 

ক্ররভক 

নং 

অনযভাডেি রর নুমােী কারেয ংগ একক রর নুমােী রেযভাো প্রকৃি ব্যয় 

ফাস্তফ অরথ যক ফাস্তফ অরথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ডপ্রডটং - - ১৯.৮৩ - ১৯.৮৩ 
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ক্ররভক 

নং 

অনযভাডেি রর নুমােী কারেয ংগ একক রর নুমােী রেযভাো প্রকৃি ব্যয় 

ফাস্তফ অরথ যক ফাস্তফ অরথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২ কডভনায ও  নপাযযন্স - - ১২.০০ - ১২.০০ 

৩ মানফান ব্যয় - - ৫.২০ - ৫.২০ 

৪ যাভ ু - - ১২১.৫৮ - ১২১.৫৮ 

৫ অন্যান্য - - ৪১.১৪ - ৪১.১৪ 

 কভাে ব্যয় (যাজস্ব ও মূরধন):   ১৯৯.৭৫  ১৯৯.৭৫ 

 

৯.০ কাে ভাপ্ত থারকরর উায কাযণঃ  ফরণ যত ভীোয অওতাে নুরভারদত রর নুমােী কর ংরগয কাে 

ফাস্তফােন কযা রেরছ। 
 

১০.০ প্রকরেয নুরভাদনঃ 

অররািয ভীো প্রস্তারফয ওয ১৩/০৫/২০১৩ তারযরে ংরিষ্ট ভন্ত্রণাররে রআর বা নুরিত ে। যফতীরত 

০৬/১০/২০১৫ তারযরে রিরআর নুরিত ে। রিরআর বাে ১৯৯.৭৫ রে টাকা (ম্পূণ য রেওরফ) প্রাক্কররত ব্যরে 

োনুোরয, ২০১৬ বথরক জুন, ২০১৭ বভোরদ ভীো ম্ভাব্যতা ফাস্তফােরনয েন্য রিরর ২২/০৩/২০১৬ তারযরে 

নুরভারদত ে। 

 

১১.০ ফছয রবরিক এরির/ংরারধত এরির ফযাে, ফমুরক্ত ও ব্যেঃ 

(রে টাকাে) 

অরথ যক ফছয এরির/ংরারধত এরির ফযাে ফমুরক্ত 

(টাকা) 

ব্যে 

বভাট টাকা প্রঃাঃ বভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১৫-২০১৬ ৪৯.৯৪ ৪৯.৯৪ - ৪৯.৯৪ ৪৯.৯৪ ৪৯.৯৪ - 

২০১৬-২০১৭ ১৪৯.৮১ ১৪৯.৮১ - ১৪৯.৮১ ১৪৯.৮১ ১৪৯.৮১ - 

বভাটঃ ১৯৯.৭৫ ১৯৯.৭৫ - ১৯৯.৭৫ ১৯৯.৭৫ ১৯৯.৭৫ - 

 

১২.০  প্রকে রযিারক ম্পরকযত তথ্যঃ 

ক্রঃনং প্রকে রযিাররকয নাভ বমাগদারনয তারযে ফদররয তারযে 

০১ জনাফ াাোি কাযন ২২/০৩/২০১৬ ০২/০২/২০১৭ 

০২ জনাফ কভাুঃ ীদুর আরভ ০২/০২/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ 

 
১৩.০ ভীক্ষায প্রধান প্রধান অংযগয ডফযিলেুঃ 

 

১৩.১ যাভ ু ডনযয়াগুঃ  অনযভাডেি ভীক্ষা  ামকু্রভ ডযচারনায জন্য য াডয যাভ ু প্রডিষ্ঠান “Centre for 

Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)” ডনযয়াগ কেয়া য়। যাভ ু 

প্রডিষ্ঠান  র্ত ু ভীক্ষা ডযচারনায জন্য ১২১.৫৮ রক্ষ ো া ব্যয় য়। 

 

১৩.২ ডপ্রডটং ও াফডরয নুঃ  ভীক্ষা  ামকু্রভ চরভান ারীন  র খো প্র ানা ও চূোন্ত ভীক্ষা প্র ানা ফাফে 

১৯.৮৩ রক্ষ ো া ব্যয় য়। 

 

১৩.৩ কডভনায ও  ভুারাুঃ  ভীক্ষা ডযচারনায জন্য ডফডবন্ন ডফলযয় কডভনায ও  ভুারা আযয়াজন ফাফে ১২.০০ রক্ষ 

ো া ব্যয় য়। 

 

১৪.০ ভীো কাম যক্রভ রযদ যনঃ 

 ভীক্ষায ফাস্তফায়ন  ামকু্রভ যযজডভযন ডযেযুনয ডনডভত্ত আইএভইডি  র্ত ু ১০/০৯/২০১৮ িাডযযখ ঢা ায় 

ফাংরাযে মেুন  যযাযযযন ভীক্ষা  াযজ ম্পৃক্ত  ভ ুিাুযেয াযর্ আযরাচনা  যা য়। ডনযয়াগকৃি যাভ ু 

প্রডিষ্ঠান ভীক্ষা ডযচারনায় কমফ  ামকু্রভ ম্পন্ন  যযযে ও সুাডয  যযযে িা ডনযে তুযর ধযা রুঃ 
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 বদরয ম যটন ররেয রযকরেত উন্নেন ও রফকারয ররেয বদরয ম যটন ম্ভাফনাভে ১৬টি স্থারনয Detail 

Feasibility Study ম্পন্ন কযায উরযাগ বনো ে এফং ভীো রযিারনা কযা ে;  

 প্রকরে প্রস্তারফত স্থানমূরয স্টারি কযায েন্য ারন ম্পদ ভন্ত্রণাররেয অওতাধীন প্ররতিান CEGIS (Centre for 

Enviromental and Geographic Information Services)-বক গত ২৮ এরপ্রর ২০১৬ তারযরে রনরোগ 

বদো ে। 

 

 CEGIS ১২টি প্রকরেয (১৬টি স্থারনয) Detail Feasibility Study (DFS) ম্পন্ন করয। তন্মরে ৮টি প্রকে 

Financially Viable এফং ফরষ্ট প্রকেগুররা Conditionally Viable রররফ ভীো প্ররতরফদরন রফরফরিত 

রেরছ। Financially Viable প্রকেমূঃ 

(1) Construction of Watch Tower at Kuakata, Patuakhali; প্রকে ব্যে : ৭৯৩২.২০ রে টাকা। 

(2) Construction of Tourist Centre at Panchgar; প্রকে ব্যে : ২৩৭২.৬৫ রে টাকা। 

(3) Construction of Tourist Centre at Jaflong, Sylhet; প্রকে ব্যে : ৬৫২৯.৫৪ রে টাকা। 

(4) Construction of Tourist Centre at Munshiganj, Shathkhira; প্রকে ব্যে : ৪৮০৮.৪২ রে 

টাকা  

(5) Construction of Tourist Centre at Baraker Tila, Sunamganj; প্রকে ব্যে : ২৩৭৬.৪৩ রে 

টাকা  

(6) Construction of Tourist Centre at Khaliajhuri, Netrokona; প্রকে ব্যে : ৪৯৩২.০৭ রে 

টাকা  

(7) Construction of Tourist Centre at Birisiri, Netrokona; প্রকে ব্যে : ৪১৩৪.৯৫ রে টাকা 

(8) Creation of Tourist Facilities at adjacent area of 2
nd

 Mohananda Bridge, 

Chapainababganj প্রকে ব্যে : ৫৬৯১.২৭ রে টাকা। 

 

Financially Viable প্রকেমূ ফাস্তফােরন ফবুভাট ৩৮৭৭৭.৫৫ রে টাকা ব্যে প্রস্তাফ কযা ে। 

প্রকরেয নাভ েরভয 

রযভাণ 

প্রস্তারফত সুরফধারদ 

Khaliajuri, 

Netrokona 

26 acres  15 numbers of cottages, 

 Youth Inn with 260 beds, 

 Hotel of 40 Rooms; 

 Swimming pool; 

 Restaurant  150 seats,  

 amusement facilities (butterfly Park) 

 Changing Room & Juice bar,  

 Children Park, Garden etc. 

Durgapur,  Birisiri, 

Netrokona 

12 acres  18 numbers of cottages, 

 Youth Inn with 120 beds, 

 Hotel of 40 Rooms; 

 Swimming pool; 

 Restaurant  150 seats; 

 Picnic Shed; 

 Convention Centre ; 

 Health Club; 

 Children Park, Garden etc. 

Tahirpur, 

Sunamganj 

20 acres  12 numbers of cottage, a Youth Inn with 50 to 

 Restaurant 100 Seat 

 Convention 200 

 Picnic Shed -02 

Munshiganj, 

Satkhira 

8 acres  45 meter Watch Tower 

 80 Rooms Motel  
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প্রকরেয নাভ েরভয 

রযভাণ 

প্রস্তারফত সুরফধারদ 

 15 cottages for 

 Children Corner 

 Boat Club 

 Water Body 

 Youth Inn 

 250-300  Seated Conference Hall 

PurboJaflong, 

Sylhet 

10 Acres  50 Rooms Motel 

 03 numbers of Cottage,  

 Restaurant 100 Seat 

 Convention 100 

 Children Corner and Swimming Pool 

  

ChapaiNawabganj 

Sadar, 

ChapaiNawabganj 

61 acres  Hotel with 32 rooms,  

 Restaurant with 150 seats,  

 10 number of cottages,  

 Dormitory 144 beds; 

 Watch Tower 01; 

 Picnic Shed; 

 Convention Centre  250 seats  

 Children’s park with amusement facilities 

Kuakata Watch 

Tower 

18.545 

acres 

 45 Meter Watch Tower 

 Reception Building 

 Restaurant 150 Seat 

 Motel Building 20 Rooms 

 03 Cottege 

 Children Corner 

 Shuvinior Shop 

Panchagar 1.90 acres  05 Suite Room 

 15 Delux Room 

 12 Rooms Youth Inn 

 2 Restaurant 

 Way Side Restaurant 
 

Conditionally Viable নে, বকর প্রকেমূ রনম্নরূঃ 

 

1) Creation of Tourism Facilities at Char Kukrimukri & Monpura, Bhola; 

2) Establishment of Exclusive Tourist Zone at Sonarchar under Rangabali upazila for 

Foreign Tourist; 

3) Establishment of Tourist Zone taking Kuakata, Taltoli & Patorghata; 

4) Creation of Tourist Facilities at Mymensing; 

5) Construction of Tourist Complex at Banglabanda; 

6) Construction of Tourist Complex at Koyra, Khulna 
 

Condition মূ রনম্নরূ : 
 

Creation of Tourism Facilities at Char Kukrimukri & Monpura, Bhola ডনেফডেিু প্রডিফন্ধ িামূ 

ডচডি  যা য়: 

 প্রযয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ   

 ঝুঁড পূে ুকনৌর্ 
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 প্রস্তাডফি এরা ায় প্রকয়াজনীয় ডফদুযৎ সুডফধায অবাফ  

 ানীয় জযরয অবাফ 

 স্বাস্থয কফায অবাফ 

 ংডিষ্ট অর্নুনডি   ামকু্রযভয অবাফ 

 যমাগী মেুন অফ াঠাযভায অবাফ। 
 

Establishment of Exclusive Tourist Zone at Sonarchar under Rangabali upazila for Foreign 

Tourist: 

 প্রযয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ   

 ঝড পূে ুকনৌর্ 

 প্রস্তাডফি এরা ায় প্রযয়াজনীয় ডফদুযৎ সুডফধায অবাফ  

 ানীয় জযরয অবাফ 

 স্বাস্থয কফায অবাফ 

 ংডিষ্ট অর্নুনডি   ভ ুাযন্ডয অবাফ 

 যমাগী মেুন অফ াঠাযভায অবাফ ইিযাডে। 
 

Establishment of Tourist Zone taking Kuakata, Taltoli & Patorghata; 

 প্রকয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ   

 ঝড পূে ুকনৌর্ 

 প্রস্তাডফি এরা ায় প্রযয়াজনীয় ডফদুযৎ সুডফধায অবাফ  

 ানীয় জযরয অবাফ 

 স্বাস্থয কফায অবাফ 

 ংডিষ্ট অর্নুনডি   ভ ুাযন্ডয অবাফ 

 যমাগী মেুন অফ াঠাযভায অবাফ ইিযাডে । 
 

Creation of Tourist Facilities at Mymensing: 

 প্রযয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ   

 প্রস্তাডফি এরা ায় প্রযয়াজনীয় ডফদুযৎ সুডফধায অবাফ  

 ংডিষ্ট অর্নুনডি   ভ ুাযন্ডয অবাফ 

 যমাগী মেুন অফ াঠাযভায অবাফ ইিযাডে । 
 

Construction of Tourist Complex at Banglabanda; 

 প্রযয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ   

 প্রস্তাডফি এরা ায় প্রযয়াজনীয় ডফদুযৎ সুডফধায অবাফ  

 ংডিষ্ট অর্নুনডি   ভ ুাযন্ডয অবাফ 

 ডনযাত্তায অবাফ 

 যমাগী মেুন অফ াঠাযভায অবাফ ইিযাডে । 

 

Construction of Tourist Complex at Koyra, Khulna 

 প্রযয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ   

 প্রস্তাডফি এরা ায় প্রযয়াজনীয় ডফদুযৎ সুডফধায অবাফ  

 ানীয় জযরয অবাফ 

 স্বাস্থয কফায অবাফ 

 ংডিষ্ট অর্নুনডি   ভ ুাযন্ডয অবাফ 

 যমাগী মেুন অফ াঠাযভায অবাফ 

 প্রযয়াজনীয় ে  অফ াঠাযভায অবাফ ইিযাডে । 
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১৪.১ ভীক্ষা প্র যল্পয  ামকু্রভ ম্পােযনয জন্য ারন ম্পদ ভন্ত্রণাররেয অওতাধীন যাভ ু প্রডিষ্ঠান “Centre for 

Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)”ক  ডনযয়াগ কেয়া য়। 

যাভ ু প্রডিষ্ঠানয   ামাুযে প্রোন  যা য় ০৫.০৪.২০১৬ িাডযযখ এফং চুডক্ত স্বাক্ষডযি য় ২৮.০৪.২০১৬ 

িাডযযখ। চুডক্তয ভয়ীভা অনমায়ী জুন ২০১৭ এয ভযে ভীক্ষা ম্পন্ন কযল চূোন্ত প্রডিযফেন োডরখ  যা য়। 

 

১৫.০ ভীোয উরেশ্য ও েযনঃ 

রযকরেত উরেশ্য েযন 

ফাংরারদব ১০-১২টি ম যটন ম্ভাব্য 

স্থানগুবরায কাম যকারযতা রনধ যাযরণয 

েন্য প্রযুরক্তগত-থ যননরতক ও 

াভারেক ম্ভাব্যতা ভীো 

রযিারনা কযা। 

ফাংরারদব ১২টি প্রকরেয (১৬টি স্থান) মটুন ম্ভাব্য স্থানগু বরায 

কাম যকারযতা রনধ যাযরণয েন্য প্রযুরক্তগত-থ যননরতক ও াভারেক ম্ভাব্যতা 

ভীো রযিারনা কযা রেরছ। তন্মরে ৮টি প্রকে Financially  Viable 

এফং ফরষ্ট প্রকেগুররা Conditionally Viable রররফ ভীো 

প্ররতরফদরন রফরফরিত রেরছ। ফিভুাযন সুাডযকৃি প্র ল্পগুযরা ফাস্তফায়যনয 

উযদ্যাগ গ্রে  যা যয়যে। 

 
১৬.০ প্র ল্পটি ম্পয  ুআইএভইডি’য মযুফক্ষেুঃ 

 

১৬.১ আইএভইডি’য ডযত্র অনমায়ী ক ান প্র ল্প /ভীক্ষা ভাপ্ত ফায াযে ডিন ভাযয ভযে ডনর্ভরু ডডআয 

আইএভইডি’কি কপ্রযযেয উযেখ যযয়যে। এ ভীক্ষা প্র কল্পয  ামকু্রভ জুন ২০১৭ এ ভাপ্ত য় এফং আইএভইডি ’কি 

ডডআয াওয়া মায় ২৬/০৬/২০১৮ িাডযযখ। অর্াুৎ ভীক্ষা  ামকু্রভ ভাডপ্তয প্রায় ১ ফেয য ডডআয াওয়া 

মায়। মা কভাযেই ভীচীন য়ডন; 

 

১৭.০ সুারয/রদক-রনরদ যনাঃ 

 

১৭.১ বডফষ্যযি প্র ল্প /ভীক্ষা ভাডপ্তয যয আইএভইডি ’য ডযত্র কভািাযফ  প্র ল্প /ভীক্ষা ভাডপ্তয াযে ডিন ভাযয 

ভযে ডনর্ভরু িথ্যম্বডরি ডডআয আইএভইডি’কি কপ্রযযেয ডফলয়টি ডনডিি  যযি যফ; 

 

১৭.২ ফাংরাযে মেুন ডল্পয  আযযা ত্বযাডিি  যা ও যাজস্ব আয় বৃডিয রযক্ষয ভীক্ষায় সুাডযকৃি Financially 

viable প্র ল্পগুযরা দ্রুি ফাস্তফায়যনয জন্য ংডিষ্ট ভন্ত্রোরয়য  প্রযয়াজনীয় েযক্ষ গ্রে  যযি যফ; 

 

১৭.৩ ফাংরাযে মেুন ডল্পয  আযযা ম্প্রাযযেয উযেযে Conditionally Viable রররফ ভীো প্ররতরফদরন 

রফরফরিত প্র ল্পমূযয ডফলযয় ংডিষ্ট ভন্ত্রোরয় ও ফাস্তফায়ন া যী ংস্থায  ভযয়াযমাগী েযক্ষ গ্রে  যযি 

যফ; 

 

১৭.৪ উযযাডেডখি সুাডযযয আযরায  গৃডি েযক্ষ প্রডিযফেন প্রাডপ্তয ৩০ (ডত্র) ডেযনয ভযে এ ডফবাগয  অফডি 

 যায জন্য অনযযাধ  যা যরা। 

 

 

 

 


