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পিপআর না িাওয়ার কারণে মাপ্ত মূল্যায়ন প্রপিণেদণনর িপরেণিে প্রকল্প ার-ংণেি 

(মাপ্ত: পিণম্বর ২০১৬ ) 

 

১. প্রকণল্পর নাম: জাপি সক্টর ফ্যাপপটি। 

২.  োস্তোয়নকারী ংস্থা: আইন ও পেচার পেভাগ। 

৩. উণযাগী মন্ত্রোয়/পেভাগ: আইন পেচার ও ংদ পেয়ক মন্ত্রোয়। 

৪. অনুণমাপদি ব্যয়: (ে টাকায়)         

  (ে টাকায়) 

সমাট টাকা উন্নয়ন ণযাগীর অর্ ে উন্নয়ন ণযাগী 

৫৭৩২.৫০ ৩৮.০০ ৫৬৯৪.৫০  UNDP 

DFID 

 

৫। োস্তোয়ন কা আরম্ভ ামাপপ্ত 

মূ জুাই, ২০১২  জুন, ২০১৫ 

ে েণল ংণলাপিি  জুাই, ২০১২ পিণম্বর, ২০১৬ 

প্রকৃি  জুাই, ২০১২ পিণম্বর, ২০১৬ 

 

৫. োস্তোয়নকা:  জুাই, ২০১২ – পিণম্বর, ২০১৬ 

৬. প্রকল্প এাকা: ঢাকা। 

৭. উণেশ্য:  

1. To enhance communication, coordination and co-operation between justice agencies 

enhanced in two district pilots through establishment of solutions for inter-agency 

case management; 

2. To improve strategic planning, monitoring and evaluation, delivery of government 

legal aid, and prosecution of cases of selected agencies; and 

3. To strengthen cross sectoral dialogue and sector wide coordination mechanism 

established. 

৮। প্রকণল্পর অনুণমাদন িয োয়: ২৯/০৫/২০১৩ িাপরণে প্রকল্পটি অনুণমাপদি য়। 

৯। প্রকণল্পর মূ কায েক্রম:  

1. Establishment of functional criminal justice coordination committees. 

2. ICT initiatives for enabling improved communication and coordination. 

3. Support to legal aid. 

4. Orientation of Govt. legal aid. 

5. Baseline study. 
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১০। প্রকল্প িপরদল েন: পিপআর না িাওয়ায় িপরদল েন ম্ভে য়পন। 

১১। সুিাপরল: িপরদল েন না করায় প্রপিণেদন প্রেয়ন ও সুিাপরল করা য়পন। 

১২। উক্ত প্রকণল্পর মাপপ্ত প্রপিণেদন প্রায় ২ (দুই) েছর াি মা অপিক্রান্ত ওয়ার িরও আইএমইপিণি সপ্ররে না করার কারণে 

পনণমাক্ত পেয়গুণা অস্পষ্ট রণয় সগণছ:  

১২.১। প্রকণল্পর উণেশ্য অপজেি ণয়ণছ পকনা ো ণয় র্াকণ কি ভাগ ণয়ণছ িা িপরমাি করা ম্ভে য়পন; 

১২.২। প্রকল্পটির কায েক্রম প্রকণল্প পনি োপরি কণপাণনন্টওয়ারী ঠিকভাণে অপজেি ণয়ণছ পকনা িা জানা ম্ভে য়পন; 

১২.৩। প্রকল্পটির অনুণমাপদি ব্যয় ৫৭৩২.৫০ ে টাকা ঠিকভাণে ব্যপয়ি ণয়ণছ পক না ো ব্যণয় সকান রূি ব্যিযয় ণয়ণছ 

পকনা িা পনরূিন করা ম্ভে য়পন; 

১২.৪। প্রকণল্পর ক্রয় কায েক্রম PPA/PPR এর আণাণক ঠিকভাসে পন্ন ণয়ণছ পক না মূল্যায়ন করা ম্ভে য়পন; এেং 

১২.৫। োস্তোয়নকারী ংস্থা এেং সই াণর্ ংপিষ্ট মন্ত্রোয় সকন মাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপিণেদন প্রেয়ন কণর প্রকল্প মাপপ্ত 

স াোর িরেিী ৩ মাণর মণে সপ্ররণের পনয়ম র্াকণও িা অযােপি আইএমইপিণি সপ্ররে কণরপন িার কারে জানা যায়পন। 

১৩। আইএমইপি’র ংপিষ্ট মপনটপরং সক্টর ণি ািারে পচঠি সপ্ররে (২১.১৬১.০১৪.০০.০০.০১৭.১৬-৭, িাপরে: ২৮ আগি 

২০১৭ পি:, ২১.০০.০০০০.২৬৫.১৪.০৪৮.১৭-১২, িাপরে: ০৮/০২/২০১৯ পি: স্মারকমূণ িত্র সপ্ররে করা য়), ব্যপক্তগিভাণে 

ংপিষ্ট কম েকিোসদর াণর্ রাপর ও সটপণফ্াণন সযাগাণযাগ/অনুণরাি করা ণেও পিপআর সপ্ররণে এরূি পনপ েপ্তিা িপরকল্পনা 

শৃঙ্খা িপরিন্থী। 

*প্রকল্পটিণি উন্নয়ন ণযাগীর অর্ োয়ন র্াকায় টিপিপি ইংণরপজ ভাায় প্রেয়ন করা য়। প্রকণল্পর উণেশ্য এেং প্রিান প্রিান 

কায েক্রম মূ অনুণমাপদি টিপিপি অনুাণর উণেে করা ণয়ণছ। 

 


