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প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৬-১৭ থ থফছয়যয এতডতভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রততয়ফদয়নয ওয 

ভন্ত্রণারে/তফবাগতবতিক াযংয়ক্ষ, ভস্যা ও সুাতযমূ: 

 

ক্রঃ

 

নং 

ভন্ত্রণারে

/তফবায়গ

য নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযন মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনা 

তফতনয়ো

গ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাতযগ

তয 

াে

তা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মেডতএপ 

ভূক্ত প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

ততক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ততক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে  

ততক্রায়ন্তয  

তকযা ায 

% ফ থতনম্ন 

য়ফ থাচ্চ 

 

ব্যে 

ততকান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ততক্রায়ন্তয 

তকযা 

ায % 

ফ থতনম্ন 

য়ফ থাচ্চ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 
প্রততযক্ষা 

ভন্ত্রণারে 
৪ ৪ ০ ০ ২ ২ 

৬৬%-

১৮৩% 
২ 

৬৩%-

১০৫% 

০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ৪টি 

০২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃতিয কাযণ: তফয়দ মথয়ক অভদাতনকৃত ভারাভার প্রাতপ্তয়ত তফরম্ব,তফতবন্ন তনভ থান 

কায়েয তডোআয়নয তযফতথন, নতুন অআয়টভ ন্তভূ থতক্তকযণ আতযাতদয পয়র ব্যে ও ভে বৃতি াে। 
০৩। ভাপ্ত প্রকে ফাস্তফােয়নয মক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাতয: 

ক্রতভক ভস্যা সুাতয 

১ 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থায উয়যায়গ প্রকেটি য য 

দুআফায ংয়াধন কযা ে। পয়র প্রকেটিয ১০৫% 

cost overrun এফং ১৮৩% time overrun ে। 
 

বতফষ্যয়ত উন্নেন প্রকে ফাস্তফােন ভোফি (Time-bound) 

কযয়ত ফাস্তফােনকাযী ংস্থায়ক দীর্ থ সূেীতা তযায কয়য 

তনধ থাতযত ভয়েয ভয়ে প্রকে ফাস্তফােয়ন য়েষ্ট য়ত য়ফ; 

২ 

প্রকেটিয ফাস্তফােনাধীন ভয়ে মকান Exit Plan 

তছর না। ফতথভায়ন প্রকেটিয অওতাে মম 

ফকাঠায়ভা ও ন্যান্য সুয়মাগ সুতফধা সৃতষ্ট য়েয়ছ 

তায তযোরনায েন্য াভতযক ফাতনীয যােস্ব 

ফায়েট মথয়ক ব্যে তনফ থা কযা য়ে। ভাপ্ত প্রকয়েয 

বতফষ্যত তদক তফয়ফেনাে মযয়ে একটি Exit Plan 

থাকা প্রয়োেন। 

 

ফতথভায়ন প্রকেটিয অওতাে মম ফকাঠায়ভা ও ন্যান্য 

সুয়মাগ সুতফধা সৃতষ্ট য়েয়ছ তায যক্ষণায়ফক্ষয়ণয েন্য াভতযক 

ফাতনীয যােস্ব ফায়েট মথয়ক ব্যে তনফ থা কযায েন্য একটি 

অতথ থক তযকেনা থাকয়ত য়ফ 

 

 

৩ 

প্রকে ফাস্তফােয়নয েন্য Global Navigation 

Satellite System (GNSS) ও Server স্থান   

তফতবন্ন IT ংতিষ্ট মভতনাযীে স্থান কযা  য়েয়ছ। 
এ ধযয়ণয প্রকয়ে ফশ্যআ IT Expert  তনয়োয়গয 

ংস্থান যাো প্রয়োেন তছর।  IT Expert এয 

বায়ফ এ ফ মন্ত্রাতত তযোরনা ব্যাত য়ত 

ায়য। 
 

Global Navigation Satellite System (GNSS), 

Digital Elevation Model (Dem) ও Server স্থান 

মম তফতবন্ন IT ংতিষ্ট মভতনাযীে স্থান কযা  য়েয়ছ তায 

ঠিক তযোরনায তনতভি দ্রূত IT Expert তনয়োয়গয 

প্রয়োেনীে উয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ 
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ীল থক প্রকয়েয ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রততয়ফদন

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

  

১.০         প্রকল্পেয নাভ  :      

                                                       
 

২.০      প্রাতনক ভন্ত্রণারে : প্র ততযক্ষা ভন্ত্রণারে। 
৩.০  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : অতভ থ মডয়কাোট থায , তেএ ব্রাঞ্চ,  তক্ষা তযদপ্তয  এফং অতভ থ মডয়কাোট থায , 

আ-আন-ত’য ব্রাঞ্চ, তযোরক তক্ষা তযদপ্তয, তভযপুয, ঢাকা কযান্টনয়ভন্ট।  

৪.০  প্রকয়েয ফস্থান : তডএতএত এতযো, তভযপুয, কযান্টনল্পভন্ট। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :       (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কতরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

তযকতেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

ততক্রান্ত 

ব্যে  

(মূর প্রকে 

ব্যয়েয 

%) 

ততক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর  

 

ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮০৫৭.০০ 

৮০৫৭.০০ 

১৬৬১৪.০০ 

১৬৬১৪.০০ 

 

১৬৫৫৪.৩৪৩৮ 

১৬৫৫৪.৩৪৩৮ 

 

োনুমাযী,২০০

৯ 

য়ত 

তডল্পম্বয,২০১১ 

জানুয়াতয, 

২০০৯  

ল্পত  

জুন, ২০১৭ 

জানুয়াতয, 

২০০৯  

ল্পত  

জুন, ২০১৭ 

১০৫% ১৮৩% 

 

৬.০ প্রকয়েয ংগতবতিক ফাস্তফােন (প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রততয়ফদন (ততঅয) এয তবতিয়ত): 

(রক্ষ টাকাে) 

ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন অগ্রগতত 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

১ মেনাযী মথাক মথাক ২০.০০ মথাক ২০.০০ 

২ তযফন ব্যয় মথাক মথাক ০.১০ -- -- 

৩ কনারল্পটতি -- -- ১১০.০০ একক ১১০ 

৪ ম্মানী বাতা মথাক মথাক ১৫.০০ মথাক ১১.৮৮৬ 

৫ মটতেিং তপ -- -- ০২.০০ একক ২.০০ 

 উল্পভাট (যাজস্ব) -- -- ১৪৭.১০ -- ১৪৩.৮৮৬ 

 মূরধন ব্যয়ঃ      

৬ কতিউটায এল্পেতযজ িংখ্যা -- ৪.৪০ মথাক ৪.০০ 

৭ মভতনাযীজ এফিং মন্ত্রাতত      মথাক মথাক ২০০৩.০৭ মথাক ১৯৯৯.৭৬৩ 

৮ আফাফত্র  মথাক মথাক ১১০৬.৯৯৬ মথাক ১১০৬.৫৫৬ 

৯ পায়ায পাইটিং মথাক মথাক ১৫৭.৫০ মথাক ১৫৭.৫০ 

১০ াইট মডল্পবরল্পভন্ট ফঃতভঃ ৭০০০.০০ ৩১.৬২৫ ৭০০০.০০ ৩১.৬২৫ 

১১ অতপ তফতডিং ফঃতভঃ ১৮৭৬৫.৮৫ ৯৪২২.৭৩৫ ১৮৭৬৫.৮৫ ৯৩৭৮.৬১৯ 

১২ আফাতক বফন ফঃ তভঃ  ৯২৩০.৭৭ ১৯১৫.০৬৭ ৯২৩০.৭৭ ১৯১৫.০৬৭ 

১৩ অন্যান্ম বফন ও 

অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ 

ফঃতভঃ ২৬৯.০০ ৩২১.৬০ ২৬৯.০০ ৩২১.৬০ 

১৪ যাস্তা/াড মেযাতডিং ফঃতভঃ ৩৬০০.০০ ৪২০.৪৭ ৩৬০০.০০ ৪২০.৪৭ 

১৫ াযল্পপজ মেন তভটায ১০০০.০০ ২১.৮৫৭ ১০০০.০০ ২১.৮৫৭ 

১৬ ফতঃ াতন যফযা মথাক মথাক ৬১.৯৯ মথাক ৬১.৯৯ 

১৭ ফতঃ তফদ্যযৎ যফযা মথাক মথাক ৯৬৮.০৯ মথাক ৯৬১.৫০ 
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ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন অগ্রগতত 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

১৮ গ্যা াপ্লাই মথাক মথাক ২৯.৫০ মথাক ২৯.৫০ 

১৯ তপতজকযার কতন্টনল্পজতি মথাক মথাক ১.০০ মথাক -- 

২০ প্রাই কনটনল্পজিী মথাক মথাক ১.০০ মথাক -- 

 উল্পভাট (মূরধন) -- -- ১৬৪৬৬.৯০ -- ১৬৪১০.৪৫৭ 

 ফ মল্পভাটঃ -- -- ১৬৬১৪.০০ -- ১৬৫৫৪.৩৪৩৮ 

 

৭.০ কাে ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত ততআয ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকেটয 

আওতায় উয়েেয়মাগ্য মকান কাে ভাপ্ত মনআ। 
৮.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ  

 

৮.১ টভূতভ:  ক্ষ ক্ষ

ন্ত ।

ি ন্ত

ন্ত

ন্ত স্ত স্ত

স্ত

ম মন্ত মভয়াল্পদ প্রকেট একল্পনক কর্তমক অনুল্পভাতদত য়।

৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্য : ক্ষ ক্ষ

৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ: প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়রা- (ক) একায়ডতভক কভয়েয়েয ম্প্রাযয়ণয রয়ক্ষয রাআয়ব্রযী ৮ 

তরা তফতষ্ট ১টি নতুন একায়ডতভক বফন তনভ থাণ; (ে) প্রতক্ষণাথীয়দয অফায়নয েন্য ১৪ তরা তফতষ্ট ‘আ’ টাআ বফন 

তনভ থাণ; (গ) মেনায়যটয ফতঃতফদুযৎ যফযা; (র্) মভতনাযীে ও আক্যযআয়ভন্ট ংগ্র (ঙ) অফাফে ক্রে; (ঙ) 

অফাফে ক্রে; (ে) ভূতভ উন্নেন; (ছ) মৃতিকা যীক্ষা; এফং (ে) কনারয়টন্সী আতযাতদ।  

৮.৪ নুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধন :  প্রকেটিয নুয়ভাদন েন্য গত ১৪-১০-২০০৮ তাতযয়ে তযকেনা কতভয়নয অথ থ-

াভাতেক ফকাঠায়ভা তফবায়গ প্রকে মূল্যায়ন কতভট (তআত) বা নুতিত ে এফং ২০-০১-২০০৯ তাতযয়ে 

নুতিত একয়নক বাে ৮০৫৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়ে োনুমাযী,২০০৯ য়ত তডয়ম্বয, ২০১১ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকেট নুয়ভাতদত ে। যফতীল্পত প্রকল্পেয ব্যয় বৃতি ব্যততল্পযল্পক ফাস্তফায়নকার জানুয়াতয, ২০০৯ 

ল্পত তডল্পম্বয, ২০১৩ ম মন্ত ২ ফছয বৃতি কযা য়। প্রল্পয়াজনীয়তায তনতযল্পখ প্রকল্পেয আন্ত:খাত ভন্বয় কল্পয গত ১৩ 

জানুয়াতয, ২০১৩ তাতযল্পখ প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রকল্পেয প্রাতনক আল্পদ জাযী কযা য়। যফতীল্পত গত ০৩-

০৬-২০১৪ তাতযল্পখ অনুতিত একল্পনক বায় ১৩৮৫৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়ে োনুমাযী,২০০৯ য়ত জুন, ২০১৬ 

মভোয়দ ১ভ ংয়াধীত অকায়য ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকেট নুয়ভাতদত ে। ১ভ ংয়াধয়নয ২ ফছয য গত ১২-০৬-

২০১৬ তাতযয়ে প্রকেটি ২ে ংয়াতধত অকায়য ১৬৬১৪.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়ে োনুমাযী, ২০০৯ য়ত জুন, 

২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয েন্য মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুয়ভাতদত ে।  

 

৮.৫ প্রকে ব্যফস্থানা: প্রকেটি সুিুবায়ফ ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকে মভোয়দ তনম্নফতণ থত কভ থকতথা প্রকে তযোরয়কয দাতেয়ে 

তনয়োতেত তছয়রন: 
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ক্রতভক 

নং 

প্রকে তযোরয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে 

তযোরয়কয ধযন অযম্ভ মল 

১ কল্পণ মর াতযয়ায আল্পভদ, প্রকে তযচারক ০২-০২-২০০৯ ২৪-০৯-২০১০ খন্ডকারীন 

২ কল্পণ মর মভাঃ াতফবুয যভান, প্রকে তযচারক ১০-১০-২০১০ ১৫-০৯-২০১১ খন্ডকারীন 

৩ কল্পণ মর সয়দ আল্পভদ আরী, প্রকে তযচারক ১১-০৯-২০১১ ২৭-০৬-২০১২ খন্ডকারীন 

৪ কল্পণ মর মভাঃ তজল্লুয যভান, প্রকে তযচারক ০২-০৮-২০১২ ২৫-০২-২০১৫ খন্ডকারীন 

৫ কল্পণ মর মভাঃ যাল্পদ ইকফার, প্রকে তযচারক ২৬-০২-২০১৫ ৩০-১০-২০১৬ খন্ডকারীন 

৬ কল্পণ মর মভাঃ আব্দুয যতভ, প্রকে তযচারক ৩১-১০-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৭ খন্ডকারীন 

 

৮.৬    মূল্যােন িতত (Methodology): মূল্যােন প্রততয়ফদনটি প্রণেয়ন তনয়ম্নাক্ত িতত (Methodology) 

নুযণ কযা য়েয়ছঃ 

(ক) ভতনটতযং তযয়াট থ ও তফতবন্ন বাে প্রকাতত প্রততয়ফদন ম থায়রােনা;  

(ে) ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রতযত ততঅয ম থায়রােনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  তফতবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থতফফযণী ম থায়রােনা; 

(র্) কায়েয ভান ও ফাস্তফ গ্রগতত মাোআ ও তথ্য ংগ্রয়য েন্য য়যেতভয়ন তযদ থন;  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়থ্যয তবতিয়ত ংতিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রােনা; 

 

৯.০ প্রকয়েয ফছয তবতিক ফযাে ও রক্ষযভাো, ফমুতক্ত ও ব্যেঃ   

৯.১ অতথ থক গ্রগততঃ        (রক্ষ টাকাে) 

অতথ থক ফৎয ংয়াতধত এতডত ফযাে ফমুক্ত  প্রকে মভয়াল্পদ (জুন,১৬ ম থন্ত) অতথ থক গ্রগতত (%) 

১ ২ ৩ ৪ 

২০০৮-০৯ -- -- -- 

২০০৯-১০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১০-১১ ২১১৫.০০ ২১১৫.০০ ২১১৫.০০ 

২০১১-১২ ২০৭৭.০০ ২০৭৭.০০ ২০৭৭.০০ 

২০১২-১৩ ২২১৮.০০ ২২১৮.০০ ২২১৮.০০ 

২০১৩-১৪ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 

২০১৪-১৫ ২০৪৩.০০ ২০৪৩.০০ ২০৪৩.০০ 

২০১৫-১৬ ৪০৩০.০০ ৪০৩০.০০ ৪০৩০.০০ 

২০১৬-১৭ ২৭৯৩.০০ ২৭৯৩.০০ ২৭৩৩.৩৪৩৮ 

মভাট: ১৬৬১২.০০ ১৬৬১২.০০ ১৬৫৫৪.৩৪৩৮ 

 

৯.২  প্রকয়েয উয়েশ্য ও েথনঃ  

তযকতেত উয়েশ্য প্রকৃত েথন  

 

 

 

সৃতি কযা ল্পয়ল্পছ। ফতমভাল্পন প্রতত 

ব্যাল্পচ মদ -তফল্পদল্পয প্রায় ৩০০ জন াভতযক ফাতনীয 

কভ মকতমাল্পদয প্রতক্ষণ মদওয়া ল্পে।  
 

১০.০ ভতনটতযিং : আল্পরাচয প্রকেট প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারল্পয়য িংতিি কভ মকতমা কর্তমক তবন্ন তবন্ন ভল্পয়  তযফীক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১১.০ অতডট:  

১১.১ অবযন্তযীণ অতডট: প্রকেটয আওতায় এখনও অবযন্তযীণ অতডড িন্ন য়তন।  
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১১.২     External Audit: প্রকে চরাকারীন ভল্পয় ২০০৯-২০১০ অথ ম ফছয মথল্পক শুরু কল্পয ২০১৫-২০১৬ অথ ম ফছয 

ম মন্ত  External Audit িন্ন ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয-এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১২.০ প্রকে তযদ মন: আইএভইতড’য তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন মক্টয-৮ এয  কাযী তযচারক জনাফ ফাবুরার যতফদা,  

কর্তমক প্রকে এরাকা তফওএপ গাজীপুয কযান্টনয়ভয়ন্ট গত ০৪-০১-২০১৮ তাতযমখ মযজতভল্পন তযদ মন কযা য়। 

তযদ মনকাল্পর ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায অন্যান্য কভ মকতমাগণ তথ্যাতদ তদল্পয় ল্পমাতগতা কল্পযন। 

১৩.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান মেয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগততঃ   প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত প্রকে ভাতি প্রততল্পফদন 

(ততআয) এ প্রদত্ত প্রধান প্রধান অিংল্পগয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগতত তনয়ম্ন মদয়া য়রাঃ   

১৩.১ অতপ বফন তনভ মাণ: িংল্পাতধত তডতত অনুমায়ী ৯৪.২২ মকাট টাকা ব্যল্পয় ১৮৪৬৫ ফঃ তভঃ আয়তল্পনয ৮ তরা তবল্পত 

৮ তরা বফন তনভ মাল্পণয িংস্থান তছর। ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় ৯৩.৭৮ মকাট টাকা ব্যল্পয় ৮ তরা তবমত 

একট ৮ তরা বফন তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নাভানুাল্পয বফনটয নাভকযণ কযা ল্পয়ল্পছ ‘মখ 

াতনা’ কভল্পপ্লে। ল্পযজতভল্পন তযদ মল্পন তগল্পয় মদখা মায় ‘মখ াতনা’ কভল্পপ্লে বফনট ফতমভাল্পন অতপ বফন ও 

একাল্পডতভক বফন তল্পল্পফ ব্যফহৃত ল্পে। জন্য 

আন্তজমাততক ভাল্পনয ২২ট ক্লা রুভ , একট অতযাধুতনক সুল্পমাগ -সুতফধা িন্ন আন্তজমাততক ভাল্পনয রাইল্পেতয কক্ষ  ও 

অন্যান্য প্রল্পয়াজনীয় কক্ষ তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ। একাল্পডতভক বফন তনভ মাল্পণয পূল্পফ ম পুযাতন মেতনিং কভল্পপ্লে -এ প্রতত ব্যামচ 

৬০জন মভজয দ ভম মাদায কভ মকতমায Pasted Staff Course (PSC) প্রতক্ষণ অনুতিত ত। ফতমভাল্পন 

‘মখ াতনা ’ কভল্পপ্লে তনভ মাল্পণয পল্পর মদ -তফল্পদল্পয ৩০০ জন াভতযক ফাতনীয তক্ষাথী কভ মকতমাল্পদয প্রতক্ষণ 

প্রদান কযা ল্পে।  প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর পূল্পফ ময তুরনায় াঁচজন কভ মকতমায প্রতক্ষণদান ম্ভফ ল্পে। 

১৩.২ আফাতক বফন তনভ মাণ: 

 অনুল্পভাতদত িংল্পাতধত তডতত অনুমায়ী ১৯.১৫ মকাট ব্যল্পয় ১৪ তরা তবল্পত ১৪ তরা তফতি ৯২৩০.৭৭ ফঃ তভঃ 

আফাতক বফন তনভ মল্পণয িংস্থান তছর। ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় প্রকৃতল্পক্ষ ৯২৩০.৭৭ মকাট টাকা ব্যল্পয় 

১৪ তরা তবল্পত একট বফন তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ। মভজয দ ভম মাদায কভ মকতমাল্পদয ১ ফছয মভয়াদী PSC মকা ম 

চরাকারীন ভল্পয় তনতভ মত বফল্পনয ফ্ল্যাটগুল্পরাল্পত আফাল্পনয ব্যফস্থা কযা য়। প্রতত মফ্ল্াল্পয ৪ট কল্পয মভাট ৫২ট ফ্ল্যাট 

সততয কযা ল্পয়ল্পছ। এ আফান সুতফধা সৃতিয পল্পর  মদী-তফমদী প্রায় ৩০০ জন াভতযক ফাতনীয তক্ষাথী 

কভ মকতমাগণ প্রতক্ষণকারীন ভল্পয় প্রতক্ষণ মবযনুয াল্পই অফস্থান কযল্পত াযল্পফন। 

১৩.৩ কনারল্পটতি: িংল্পাতধত তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ ১১০.০০ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। আন্তজমাততক ভাল্পনয 

স্থানা তনভ মাল্পণয নকা ও অন্যান্য  নান্দতনক তদক তুল্পর ধযায জন্য কনারল্পটতি ফাফদ ১১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত 

আতথ মক অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৪ ভূতভ উন্নয়ন:  িংল্পাতধত তডততল্পত ৭ াজায ঘ: তভ: ভূতভ উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ৩১.৬২ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। 

ততআয ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকে মভয়াল্পদ ভূতভ উন্নয়ল্পনয ৭ াজায ঘ: তভ: রক্ষযভাত্রায তফযীল্পত ৩১.৬২ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ।  ল্পযজতভল্পন তযদ মনকাল্পর িংতিি কভ মকতমাযা জানান, আফাতক বফন, অতপ কাভ-

একাল্পডতভক বফন তনভ মামণয স্থান অভতর তছর মা ফতণ মত তযভাল্পণয  ভূতভ উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ িন্ন ল্পয়ল্পছ।  

১৩.৬ ফাতযক াতন যফযা তযজাব মায:  িংল্পাতধত তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ ফাতযক াতন যফযা খাল্পত ৬১.৯৯ রক্ষ 

টাকায িংস্থান যাখা য়। প্রকে মভয়াল্পদ ফাতযক াতন যফযা খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 
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১৩.৫ আফাফত্র যফযা: তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ আফাফত্র যফযা খাল্পত ১১০৬.৯৯ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। 

প্রকে মভয়াল্পদ আফাতক বফন ও একাল্পডতভক বফল্পনয জন্য তফতবন্ন ধযল্পনয আফাফত্র যফযা কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ 

খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

১৪.০ উয়েশ্য তেথত না য়র তায কাযণ  প্রকয়েয উয়েশ্য পুয়যাপুতয তেথত য়েয়ছ ভয়ভ থ ততঅয এ উয়েে কযা য়েয়ছ। 

১৫.০ ম থয়ফক্ষণ: 

১৫.১ 

 েট ফাস্তফায়ন কাজ জুন , ২০১৭-মত িন্ন ল্পয়ল্পছ।  প্রকেটয ফাস্তফায়নাধীন 

ভল্পয় মকান Exit Plan তছর না। ফতমভাল্পন প্রকে টয আওতায় মম অফকাঠাল্পভা ও অন্যান্য সুল্পমাগ সুতফধা সৃতি ল্পয়ল্পছ তায 

তযচারনায জন্য াভতযক ফাতনীয যাজস্ব ফাল্পজট মথল্পক ব্যয় তনফ মা কযা ল্পে।  ভাি প্রকল্পেয বতফষ্যত তদক তফল্পফচনায় মযল্পখ 

একট Exit Plan থাকা প্রল্পয়াজন।

১৫.২ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন দীঘ ম সূত্রীতা তযরতক্ষত ল্পয়ল্পছ। প্রকেট ৮০.৫৭ মকাট টাকা ব্যল্পয় জানুয়াতয, ২০০৯ ল্পত তডল্পম্বয, 

২০১১ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য অনুল্পভাতদত ল্পয়তছর। যফতীল্পত ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায আল্পফদল্পনয মপ্রতক্ষল্পত 

প্রকেটয ব্যয় বৃতি ব্যততল্পযল্পক দ্যইফায মভয়াদ বৃতি কযা ল্পরও ফতধ মত ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রকে ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়তন। 

এ ম মাল্পয় ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায উল্পযাল্পগ প্রকেট য য দ্যইফায িংল্পাধন কযা য়। পল্পর প্রকেটয ১০৫% cost 

overrun এফিং ১৮৩% time overrun য়। 

১৫.৩ োপ কল্পরল্পজ াভতযক ফাতনীয মদ-তফল্পদল্পয কভ মকতমাল্পদয প্রতক্ষণ কাম মক্রভ চরভান যাখল্পত য়। প্রততিানটয 

অাল্পযনার ও মভইনল্পটল্পনি ব্যয় তনফ মাল্পয জন্য ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায একট সুতনতদ মি আতথ মক ও কভ ম-তযকেনা 

থাকা প্রল্পয়াজন।  

১৫.৪ প্রকল্পেয আওতায় ৬ট তরফ্ট,  ১ট মেল্পরটয,  ১১৭৩ টন ক্ষভতা িন্ন এত এফিং প্রল্পয়াজনীয় িংখ্যক যফযা কযা 

ল্পয়ল্পছ। তল্পফ মকান প্রকল্পেয আওতায় এফ মন্ত্রাতত ও আফাফত্র যফযা কযা ল্পয়ল্পছ তায মকানও তনদ মন যাখা 

য়তন।   

১৬.০ সুাতযঃ  

 

১৬.১ ণ” ভাি 

েটয Sustainablity’য জন্য ফাস্তফায়নকাযী িংস্থামক প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ;

১৬.২ বতফষ্যল্পত উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়াফি (Time-bound) কযল্পত ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাল্পক দীঘ ম সূত্রীতা 

তযায কল্পয তনধ মাতযত ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ল্পচি ল্পত ল্পফ; 

১৬.৩ মটকইবাল্পফ োপ কল্পরজটয তযচারনা ও এয তনয়তভত যক্ষণাল্পফক্ষণাল্পথ ম ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায একট সুতনতদ মি 

আতথ মক ও কভ ম-তযকেনা যাখা মমল্পত াল্পয। 
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এস্টাফতরস্টয়ভন্ট ফ আংতর বা থন কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কয়রে অন্ডায ন্যানার কাতযক্যরাভ এযাট কুতভো 

কযান্টনয়ভন্ট কুতভো” ীল থক প্রকয়েয  ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রততয়ফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১.০         প্রকল্পেয নাভ : এস্টাফতরস্টয়ভন্ট ফ আংতর বা থন কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কয়রে 

অন্ডায ন্যানার কাতযক্যরাভ এযাট কুতভো কযান্টনয়ভন্ট কুতভো। 

২.০      প্রাতনক ভন্ত্রণারে : প্র ততযক্ষা ভন্ত্রণারে। 
৩.০  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : অতভ থ মডয়কাোট থায , তেএ ব্রাঞ্চ,  তক্ষা তযদপ্তয  এফং অতভ থ মডয়কাোট থায , 

আ-আন-ত’য ব্রাঞ্চ , তযোরক তক্ষা তযদপ্তয , ঢাকা কযান্টনয়ভন্ট এফং তে.আ 

ক্যতভো। 

৪.০  প্রকয়েয ফস্থান : ক্যতভো কযান্টনল্পভন্ট, উমজরা- কুতভো দয।  

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :                      (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কতরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

তযকতেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

ততক্রান্ত 

ব্যে  

(মূর প্রকে 

ব্যয়েয %) 

ততক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর  

 

ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধ

ত মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯১.৯৫ 

১৯৯১.৯৫ 

-- 

১৯৯১.৯৫ 

১৯৯১.৯৫ 

-- 

১৯৭২.৬৮ 

১৯৭২.৬৮ 

-- 

োনুমাযী, 

২০১৫ য়ত 

জুন, ২০১৭ 

-- োনুমাযী, 

২০১৫ য়ত 

জুন, ২০১৭ 

-- -- 

 

৬.০ প্রকয়েয ংগতবতিক ফাস্তফােন (প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রততয়ফদন (ততঅয) এয তবতিয়ত): 

(রক্ষ টাকাে) 

ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

১ মেনাযী মথাক মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ (১০০%) 

২  তফজ্ঞান মথাক মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ (১০০%) 

৩ কনারল্পটতি মথাক মথাক ৯.০০ মথাক ৯.০০ (১০০%) 

৪ ম্মানী বাতা মথাক মথাক ৩.৫০ মথাক ৩.৫০ (১০০%) 

৫ মটতেিং তপ মথাক মথাক ০.৭০ মথাক ০.৭০ (১০০%) 

 উল্পভাট (যাজস্ব) -- -- ১৬.২০ -- ১৬.২০ (১০০%) 

 মূরধন ব্যয়ঃ      

৬ কতিউটায এল্পেতযজ মথাক মথাক ৪.০৫ মথাক ৪.০৫ (১০০%) 

৭ আফাফত্র  মথাক মথাক ৭১.৩০ মথাক ৭১.৩০ (১০০%) 

৮ াইট মডল্পবরল্পভন্ট ঘঃতভঃ ৫৬৪৫.১৯ ৩৫.০০ ৫৬৪৫.১৯ ৩৫.০০ (১০০%) 

৯ পায়ায পাইটিং তল্পেভ মথাক মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ (১০০%) 

১০ অন্যান্য বফন ও 

অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ 

ফঃতভঃ ৮৮২৫.৭৬ ১৮১৪.০৫ ৮৮২৫.৭৬ ১৭৯৪.৭৮ (৯৯%) 

১১ যাস্তা/াড মেযাতডিং ফঃতভঃ ৭৪৭.৩৪ ৮.৩১ ৭৪৭.৩৪ ৮.৩১ (১০০%) 

১২ াযল্পপজ মেন তভটায ৪৫৪.৫০ ৮.৪৬ ৪৫৪.৫০ ৮.৪৬ (১০০%) 

১৩ ফতঃ াতন যফযা মথাক মথাক ৫.৩৮ মথাক ৫.৩৮(১০০%) 

১৪ ফতঃ তফদ্যযৎ যফযা মথাক মথাক ২০.৫০ মথাক ২০.৫০ (১০০%) 

১৫. অন্যান্য মথাক মথাক ৭.২০ মথাক ৭.২০ (১০০%) 

১৬. তপতজকযার কতন্টনল্পজতি মথাক মথাক -- -- -- 

১৭. প্রাই কনটনল্পজিী মথাক মথাক -- -- -- 
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ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

 উল্পভাট (মূরধন) -- -- ১৯৭৫.৭৫ -- ১৯৫৬.৪৮ 

 ফ মল্পভাটঃ -- -- ১৯৯১.৯৫ ১০০% ১৯৭২.৬৮ (৯৯%) 
 

৭.০ কাে ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত ততআয ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকেটয 

আওতায় উয়েেয়মাগ্য মকান কাে ভাপ্ত মনআ। 
৮.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ  

৮.১ টভূতভঃ  অথ থ-াভাতেক উন্নততয ১ভ তথ ভানম্পন্ন তক্ষা ব্যফস্থা। ে এরাকাে তক্ষাথীয়দয য়ক্ষ ভানম্পন্ন 

দূয়যয স্কুরমূয় মাতাোত কয়য ড়ায়রো কযা তযন্ত কষ্টাে। তফয়ল কয়য মভয়ে তক্ষাথীয়দয মক্ষয়ে প্রাে ম্ভফ। 

যকায নাযী তক্ষায়ক গুরূে কায়য তফয়ফেনা কয়যয়ছ। আংয়যেী ভােয়ভ তক্ষাদায়নয মক্ষয়ে এফং তক্ষা গ্রয়ণয 

ভােয়ভ মছয়র ও মভয়েয়দয তক্ষা বফলম্য য়নকাংয়আ দুযীভূত য়ফ। আংয়যেী ভােয়ভ োতীে াঠ্যক্রয়ভয অওতাে 

মৄয়গায়মাগী তক্ষা এফং কতম্পউটায তক্ষায ভােয়ভ ভানফ উন্নেন দাতযদ্র তফয়ভােন কযা ম্ভফ য়ফ।  

  এ এরাকাে ১২ তকঃতভঃ এয ভয়ে আংয়যেী ভােয়ভ তক্ষা কাম থক্রয়ভয মকান তক্ষা প্রততিান মনআ। প্রস্তাতফত 

তক্ষা ব্যফস্থা প্রতততিত য়র ে এেরাকায তফতবন্ন উয়েরায তক্ষাথীযা ভা ন ম্পন্ন আংয়যেী ও কতম্পউটায তক্ষায 

ভােয়ভ প্রতত ফছয প্রাে ২০০০ ছাে/ছােী তক্ষা গ্রণ কযয়ত াযয়ফ এফং সুততক্ষত সুনাগতযক য়ে গয়ড় উঠয়ফ। 

ক্যতভো মনাতনফা এফং এয অয় ায় ১২ তকঃতভঃ এয অওতাে ফফাকাযী ছাে/ছােীযা এ তক্ষােতয়নয ভােয়ভ 

উকৃত য়ফ। এয ভােয়ভ ে এরাকায াভতযক-মফাভতযক কভ থকতথা/কভ থোযী এফং ন্যান্য এনতেও/প্রততিায়নয 

োক্যযী েীতফয়দয ন্তানগণ উন্নতভায়নয মৄয়গায়মাগী তক্ষা গ্রয়ণয সুয়মাগ ায়ফ এ মপ্রতক্ষয়ত প্রকেটি গ্রণ কযা 

য়েয়ছ। 

৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ কুতভো মনাতনফা এফিং এয আল্প াল্পয এরাকায তক্ষাথীল্পদয ন্যানার কাতযকুরাভ অনুযল্পণ 

ইিংল্পযজী ভাধ্যল্পভ সুন্দয তযল্পফল্প ভানম্মত তক্ষা প্রদান কাযই এ প্রকল্পেয মূর উল্পদ্দশ্য। 

৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়ে- ভূতভ উন্নেন, মৃতিকা যীক্ষা, ১টি একায়ডতভক বফন ন্যান্য 

ফকাঠায়ভা তনভ থাণ, যাস্তা ও মেন তনভ থাণ, ফাতযক াতন যফযা, ফাতযক তফদুযৎ যফযা এফং গ্যা যফযা, 

মন্ত্রাতত ও অফাফে ক্রে।  

৮.৪ নুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধন : প্রকেটিয নুয়ভাদন তফয়ফেনায েন্য  তডততয উয গত ২৬-০৮-২০১৪ তাতযয়ে 

তযকেনা কতভয়নয অথ থ-াভাতেক ফকাঠায়ভা তফবায়গ প্রকে মূল্যায়ন কতভট (তআত) বা নুতিত ে। 

যফতীয়ত মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক ১৯৯১.৯৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়ে োনুোতয,২০১৫ য়ত জুন,২০১৭ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকেট নুয়ভাতদত ে।  

৮.৫ প্রকে ব্যফস্থানা : প্রকেটি সুিুবায়ফ ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকে মভোয়দ তনম্নফতণ থত কভ থকতথা প্রকে তযোরয়কয দাতেয়ে 

তনয়োতেত তছয়রনঃ 

ক্রতভক 

নং 

প্রকে তযোরয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে তযোরয়কয 

ধযন অযম্ভ মল 

১। মর: কল্পণ মর মভা: আযাপৄয যভান 

 প্রকে তযচারক 

০৫-০৫-২০১৫ ২৫-০১-২০১৭ খন্ডকারীন 

২। মর: কল্পণ মর মভাঃ তাল্পযক ভামুদ ২৬-০১-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ খন্ডকারীন 
 

৮.৬  মূল্যােন িতত ( Methodology): মূল্যােন প্রততয়ফদনটি প্রণেয়ন তনয়ম্নাক্ত িতত ( Methodology) 

নুযণ কযা য়েয়ছঃ 

 

(ক) ভতনটতযং তযয়াট থ ও তফতবন্ন বাে প্রকাতত প্রততয়ফদন ম থায়রােনা;  

(ে) ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রতযত ততঅয ম থায়রােনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  তফতবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থতফফযণী ম থায়রােনা; 

(র্) কায়েয ভান ও ফাস্তফ গ্রগতত মাোআ ও তথ্য ংগ্রয়য েন্য য়যেতভয়ন তযদ থন;  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়থ্যয তবতিয়ত ংতিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রােনা; 

 



501 

 

৯.০ প্রকয়েয ফছয তবতিক ফযাে ও রক্ষযভাো, ফমুতক্ত ও ব্যেঃ   

৯.১ অতথ থক গ্রগততঃ        (রক্ষ টাকাে) 

অতথ থক ফৎয ংয়াতধত এতডত ফযাে ফমুক্ত  প্রকে মভয়াল্পদ (জুন,১৭ ম থন্ত) অতথ থক গ্রগতত (%) 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১৪-২০১৫ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ (১০০%) 

২০১৫-২০১৬ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ (১০০%) 

২০১৬-২০১৭ ৮৯২.০০ ৮৯২.০০ ৮৭২..৭৩৪০০৩ 

 মভাট১৯৯২.০০ ১৯৯২.০০ ১৯৭২.৭৩৪০৩ 

 

৯.২  প্রকয়েয উয়েশ্য ও েথনঃ  

তযকতেত উয়েশ্য প্রকৃত েথন  

 ক্যতভো মনাতনফা জাতীয় তক্ষা কাম মক্রল্পভয 

প্রচতরত তনয়ভানুাল্পয ঞ্চভ মেণী মথল্পক দ্রৃাদ 

মেণী ম মন্ত ইিংল্পযতজ বা মল্পন ভানম্মত তক্ষা 

প্রদাল্পনয সুল্পমাগ সৃতে কযা; 

 ক্যতভো মনাতনফা জাতীয় তক্ষা কাম মক্রল্পভয প্রচতরত 

তনয়ভানুাল্পয ঞ্চভ মেণী মথল্পক দ্রৃাদ মেণী ম মন্ত ইিংল্পযতজ 

বা মল্পন ভানম্মত তক্ষা প্রদাল্পনয সুল্পমাগ সৃতেয রল্পক্ষয ৬তরা 

বীত ৫তরা অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১০.০ ভতনটতযিং : আল্পরাচয প্রকেট প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারল্পয়য িংতিি কভ মকতমা কর্তমক তবন্ন তবন্ন ভল্পয়  তযফীক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া আইএভইতড কর্তমক প্রকেটয ভাি মূল্যায়ন প্রততল্পফদন প্রণয়ল্পনয তনতভত্ত 

গত ২৭-০১-২০১৮ তাতযল্পখ তযদ মন কযা য়। 

১১.০ অতডট:  

১১.১ অবযন্তযীণ অতডট: প্রকেট জুন, ২০১৭-মত ভাি ল্পয়ল্পছ । তকন্তু ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় প্রকেটয 

কাম মক্রল্পভয উয এখনও অবযন্তযীণ অতডট িন্ন য়তন।  

১১.২     External Audit: প্রকেট জুন ২০১৭ মত ভাি ল্পয়ল্পছ। ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায়, ভাি এ 

প্রকেটয অযাফতধ External Audit িন্ন য়তন। 

১২.০ প্রকল্ তযদ মন: আইএভইতড’য তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন মক্টয-৮ এয  কাযী তযচারক জনাফ ফাবুরার যতফদা,  

কর্তমক প্রকে এরাকা গত ২৭-০১-২০১৮ তাতযল্পখ ল্পযজতভল্পন তযদ মন কযা য়। তযদ মনকাল্পর ফাস্তফায়নকাযী 

িংস্থায অন্যান্য কভ মকতমাগণ তথ্যাতদ তদল্পয় ল্পমাতগতা কল্পযন। 

১৩.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান মেয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগততঃ   প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত প্রকে ভাতি প্রততল্পফদন 

(ততআয) এ প্রদত্ত প্রধান প্রধান অিংল্পগয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগতত তনয়ম্ন মদয়া য়রাঃ   

১৩.১ অন্যান্য বফন ও অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ : অনুল্পভাতদত আন্ত:অঙ্গ ভন্বময়য য তডততল্পত এখাল্পত ৮৮২৫.৭৬ ফ: তভ: 

আয়তল্পনয ৬তরা বীল্পত ৪ তরা একাল্পডতভক বফন তনভ মাল্পণয রল্পক্ষয ১৮১৪.০৫ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। এয 

তফযীল্পত ৮৮২৫.৭৬ ফ: তভ: আয়তল্পনয ৬তরা বীল্পত ৪ তরা অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত 

অল্পথ ময ভল্পধ্য ১৭৯৪.৭৮ রক্ষ টাকা প্রকে মভয়াল্পদ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ৯৯% ও ফাস্তফ অগ্রগতত 

১০০%। 

১৩.২ কনারল্পটতি: অনুল্পভাতদত তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ ৯.০০ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। কনারল্পটতি ফাফদ ৯.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা 

ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৩ ভূতভ উন্নয়ন: িংল্পাতধত তডততল্পত ভূতভ উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ৩৫.০০ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। ততআয 
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ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকে মভয়াল্পদ ভূতভ উন্নয়ল্পনয রক্ষযভাত্রায তফযীল্পত ৩৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় তযকতেত 

৫৬৪৫ ঘন: তভ: ভূতভ উন্নয়ল্পনয কাজ িন্ন ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ১০০% এফিং ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৪ ফত: তফদ্যযৎ ও াতন যফযা: িংল্পাতধত তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ ফত: তফদ্যযৎ যফযা খাল্পত ২০.৫০ রক্ষ টাকায 

িংস্থান যাখা য়। প্রকে মভয়াল্পদ ফত: তফদ্যযৎ খামত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয এ 

উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৫ আফাফত্র যফযা: তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ আফাফত্র যফযা খাল্পত ৭১.৩০ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। 

প্রকে মভয়াল্পদ তফতবন্ন ধযল্পনয আফাফত্য যফযা কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

১৪.০ উয়েশ্য তেথত না য়র তায কাযণ  প্রকয়েয উয়েশ্য পুয়যাপুতয তেথত য়েয়ছ ভয়ভ থ ততঅয এ উয়েে কযা য়েয়ছ। 

১৫.০ ম থয়ফক্ষণ: 

 

১৫.১ “এস্টাফতরস্টয়ভন্ট ফ আংতর বা থন কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কয়রে অন্ডায ন্যানার কাতযক্যরাভ এযাট 

  কুতভো কযান্টনয়ভন্ট কুতভো” ীল থক নায়ভ নুয়ভাতদত প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ল্পযজতভল্পন তযদ মল্পন তগল্পয় 

  মদখা মায় তফযারয়টয নাভকযণ কযা ল্পয়ল্পছ ও ভয়নাভতত ইন্টাযল্পননার াই স্কুর। এতডতভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পেয  

 অথ মায়ল্পন ফাস্তফাতয়ত প্রকল্পেয নাভকযণ তযফতমল্পনয মকান সুল্পমাগ মনই। 

 

১৫.২ এোফতরেল্পভন্ট অফ ইিংতর বা মন কযান্টনল্পভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কল্পরজ আন্ডায ন্যানার কাতযকুরাভ এযাট 

কুতভো কযান্টনল্পভন্ট কুতভো েট ফাস্তফায়ন কাজ জুন , ২০১৭-মত িন্ন ল্পয়ল্পছ। প্রকেটয ফাস্তফায়নাধীন 

ভল্পয় মকান Exit Plan তছর না। ফতমভাল্পন প্রকেটয আওতায় মম অফকাঠাল্পভা ও অন্যান্য সুল্পমাগ সুতফধা সৃতি 

ল্পয়ল্পছ তায তযচারনায জন্য াভতযক ফাতনীয যাজস্ব ফাল্পজট মথল্পক ব্যয় তনফ মা কযা ল্পফ। ভাি প্রকল্পেয বতফষ্যত 

তদক তফল্পফচনায় মযল্পখ একট Exit Plan থাকা প্রল্পয়াজন তছর।

১৫.৩ তফযারয়টল্পত প্রায় কর ধযল্পনয আধুতনক সুতফধা এফিং তযল্পফ যল্পয়ল্পছ। তল্পফ Adolescent মভল্পয়ল্পদয জন্য 

মকান ফাথরুভ ব্লল্পক  Private room/change room যাখা য়তন। 

 

১৬.০ সুাতয:  

 

১৬.১ এতডতভুক্ত “এস্টাফতরস্টয়ভন্ট ফ আংতর বা থন কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কয়রে অন্ডায ন্যানার কাতযক্যরাভ  

 এযাট কুতভো কযান্টনয়ভন্ট কুতভো” ীল থক উন্নয়ন প্রকল্পেয অথ মায়ল্পন ফাস্তফাতয়ত তফধায় তফযারল্পয়য নাভকযণ কযল্পত 

  ল্পফ “কুতভো কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কল্পরজ’’ (অনুল্পেদ-১৫.১)। 

   

১৬.২ ফতমভাল্পন প্রকেটয আওতায় মম অফকাঠাল্পভা ও অন্যান্য সুল্পমাগ সুতফধা সৃতি ল্পয়ল্পছ তায যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য াভতযক  

 ফাতনীয যাজস্ব ফাল্পজট মথল্পক ব্যয় তনফ মা কযায জন্য একট আতথ মক তযকেনা থাকল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৫.২)। 

১৬.৩ আধুতনক সুল্পমাগ সুতফধা এফিং তযল্পফ ম্বতরত তফযারয়টল্পত Adolescent মভল্পয়ল্পদয জন্য একট Private  

 room/change room  যাখা মমল্পত াল্পয (অনুল্পেদ-১৫.৩)। 

 

১৬.৪ প্রকল্পেয আওতায় external অতডট িন্ন কল্পয প্রাতনক ভন্ত্রণারয় ও আইএভইতডল্পক অফতত কযল্পত ল্পফ  

 (অনুল্পেদ-১১.২)। 
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Improvement of Digital Mapping System of   Bangladesh (2nd Revised)ীল থক 

প্রকয়েয  প্রকে ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রততয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

১.০         প্রকল্পেয নাভ                 :     Improvement of Digital Mapping System of   

                                                        Bangladesh (2
nd

 Revised)  

২.০      প্রাতনক ভন্ত্রণারে        : প্র ততযক্ষা ভন্ত্রণারে। 
৩.০  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ েতয তধদপ্তয (এওতফ)  

৪.০  প্রকয়েয ফস্থান : ভগ্র ফাংরায়দ  

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে  :                   (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কতরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

তযকতেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

ততক্রান্ত 

ব্যে  

(মূর প্রকে 

ব্যয়েয 

%) 

ততক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর  

 

ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৪৭৬.৬০ 

১১৪৭৬.৬০ 

১৯৫২৮.০০ 

১৯৫২৮.০০ 

 

১৮৭১২.৪৫ 

১৮৭১২.৪৫ 

 

 জুরাআ, ২০০৭ 

য়ত  জুন, 

২০১৩ 

 জুরাই, ২০০৭ 

ল্পত  জুন, 

২০১৭ 

 জুরাই, ২০০৭ 

ল্পত  জুন, 

২০১৭ 

৬৩.০৫ 

% 

৬৬.৬ % 

 

৬.০ প্রকয়েয ংগতবতিক ফাস্তফােন (প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রততয়ফদন (ততঅয) এয তবতিয়ত): 

(রক্ষ টাকাে) 

ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন অগ্রগতত 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

১ প্রতক্ষণ বাতা -- -- ৪০.০০ ১০০ ৯.৫৬ 

২ ভাঠ জতযল্পয জন্য অতপ 

বাড়া 

-- -- ৪০.০০ ১০০ ৩১.৭৫ 

৩ ভাঠ জতযল্পয জন্য ফাা 

বাড়া 

-- -- ৪০.০০ ১০০ ২২.৫৫ 

৪ মানফান এফিং 

মজনাল্পযটল্পযয জন্য জ্বারানী 

িংখ্যা ২৮ ২৫৫.০০ ১০০ ১৯৮.৯৯ 

৫ ম্যা তপ্রতন্টিং তট ১২৫১ তট ৫০০.০০ ১২৫১ ৪৯৮.৯৮ 

৬ তফজ্ঞান ও প্রচাযণা -- -- ৩৫.০০ ১০০ ৩২.৯৪ 

৭ প্রতক্ষণ/তক্ষা পয -- -- ১৮০.০০ ১০০ ১৭৯.৯৪ 

৮ মতভনায/ওয়াকম -- -- ২৫.০০ ১০০ ২৩.৯৭ 

৯ তযফন ব্যয় -- -- ৩২০.০০ ১০০ ৩১৭.০১ 

১০ কনারট্যান্ট এভএভ ৪৮৬ এভ 

এভ 

৬৫০.০০ ১০০ ৫০৩.৩৬ 

১১ ম্মানী বাতা -- -- ১৮.০০ ১০০ ১৬.১৯ 

১২ েতভক িংখ্যা/তদন ২০ জন/ 

তদন/াট ম 

২৫০.০০ ১০০ ১৮০.৯৯ 

১৩ তযফন বাড়া (ভটয/মপতয) -- -- ৩২০.০০ ১০০ ৩০৫.৬৯ 

১৪ কতন্টনল্পজতি ও অন্যান্য ব্যয় -- -- ৪০০.০০ ১০০ ৩৯৪.৬৯ 

      ১৫ মানফান যক্ষণাল্পফক্ষণ িংখ্যা ২৮ ট ৯০.০০ ১০০ ৬৩.৩৩ 

১৬ মভযাভত, যক্ষণাল্পফক্ষণ এফিং 

মন্ত্রাতত ও মন্ত্রািং 

প্রততস্থান 

-- -- ১৫০.০০ ১০০ ১৩১.৯১ 

১৭ অতপ বফন িংোয -- -- ১১০.০০ ১০০ ১০৯.৯৫ 

 (ক)উ-মভাট যাজস্ব   ৩৪২৩.০০  ৩০২১.৮০ 
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 মূরধন ব্যয়:      

১৮ মানফান ক্রয় িংখ্যা ০৭ ট ২৬২.৮৪ ১০০ ২৬২.৮৪ 

১৯ মন্ত্রাতত ও মন্ত্রািং ক্রয় -- -- ৮৫৩৭.১৬ ১০০ ৮৫৩৭.০৫ 

২০ আফাফত্র -- -- ৯০.০০ ১০০ ৮৯.৯৬ 

২১ অন্যান্য (এতযয়ার 

পল্পটাগ্রাত এফিং স্যাল্পটরাইট 

ডাটা একুইতজন +মডভ) 

ফগ ম তকঃতভঃ ১০০০০০ 

ফগ ম তকঃতভঃ  

৩০৫০.০০ ১০০০০০ 

তকঃতভঃ 

২৮৪৯.১২ 

২২ ভুতভ উন্নয়ন ঘন তভটায ১৩২০৭  

ঘন তভটায 

৪০.০০ ১০০ ৩১.০০ 

২৩ অতপ বফন তনভ মাণ ফগ ম তভটায ৫৭৩৮ 

ফগ ম তভটায 

২১৮২.০০ ১০০ ২১৭৭.৪৭ 

২৪ আফাতক বফন তনভ মাণ ফগ ম তভটায ২৪৩৯ 

ফগ ম তভটায 

৫৫০.০০ ১০০ ৫৪৯.৫৩ 

২৫ সফদ্যযততক মন্ত্রাতত -- -- ১২০.০০ ১০০ ১১৯.৯৯ 

২৬ অন্যান্য তনভ মাণ ব্যয় -- -- ৫৬৩.০০ ১০০ ৫৬২.১৯ 

২৭ াল্পব ম তরায তনভ মাণ িংখ্যা ১০০০ ট ২১০.০০ ১০০ট ১৮০.৯২ 

২৮ ততড/বযাট -- -- ৩৪৫.০০ ১০০ ৩৩০.৫৮ 

  -- --  -- -- 

 (খ)উল্পভাট (মূরধন) -- -- ১৫৯৫০.০০ ১০০ ১৫৬৯০.৬৫ 

 (গ)প্রাই কতন্টনল্পজতি   ১৫৫.০০ -- -- 

 ফ মল্পভাটঃ (ক+খ+গ)   ১৯৫২৮.০০ ১০০ ১৮৭১২.৪৫ (৯৬%) 

 

 

৭.০ কাে ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত ততআয ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকেটয 

আওতায় উয়েেয়মাগ্য মকান কাে ভাপ্ত মনআ। 
 

৮.০ টভূতভ: ফািংরাল্পদ জতয অতধদিয (Survey of Bangladesh) ফািংরাল্পদল্পয একভাত্র জাতীয় ভানতচত্র 

প্রণয়নকাযী প্রততিান। স্বাধীনতায য মথল্পক এ অতধদিয তনতদ মি মডটাভ ল্পয়ল্পন্টয অনুতস্থতত, তজওল্পডটক কল্পরার 

ল্পয়ল্পন্টয অভ স্থান, দ্মা নদী দ্রৃাযা মরল্পবতরিং মনটওয়াল্পকময তফবতক্তকযণ, াল্পব ম ও ম্যাতিং িংক্রান্ত তল্পথ্যয সুি ু

িংযক্ষল্পণয অবাফ ইতযাতদ মভৌতরক ভস্যায মু্মখীন ল্পয়ল্পছ। ফািংরাল্পদ জতয অতধদিয অতযন্তগুরুল্পেয াল্পথ 

উতেতখত ভস্যাফরী ভাধাল্পনয মচিা কযল্পছ এফিং ভগ্র মদল্পয তজও মডটক কল্পরার মনটওয়াকম স্থাল্পনয কাজ শুরু 

কল্পযল্পছ। ফািংরাল্পদ জতয অতধদিয ইল্পতাপূল্পফ ম জাানী ায়তায় দ্যট উন্নয়ন প্রকে পর ফাস্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ পাি 

অড মায তজতএ এফিং মরল্পবতরিং মনটওয়াকম স্থাল্পনয কাজ িন্ন কল্পযল্পছ। এছাড়াও জাানী ায়তায় ফাস্তফাতয়ত 

অন্য একট প্রকল্পেয আওতায় ঢাকা ল্পযয ১:৫,০০০ মেল্পরয তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ম্যা এফিং তডতজটার ডাটাল্পফজ 

প্রণয়ন িন্ন কল্পযল্পছ। ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য তফবাগীয় ল্পয (চেগ্রাভ, খুরনা, ফতযার, যাজাী ও তল্পরট) ফড় 

মেল্পরয তথ্য মৃি তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ম্যা অযাফতধ প্রণয়ন কযা ম্ভফ য়তন। ফতমভাল্পন ১:৫০,০০০ মেল্পরয 

এনারগ িততল্পত সতযী ভগ্র মদল্পয মফইজ ম্যা মল্পথি তথ্য মৃি নয়। 

 

৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্য: ফািংরাল্পদল্পয যকাযী, মফযকাযী ও স্বায়োতত প্রততিাল্পনয উন্নয়ন কাম মক্রমভ মথামথ তযকেনা 

প্রণয়ন ও তায পরপ্রসূ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ঠিক ও তফস্তাতযত তথ্যম্বতরত টল্পাগ্রাতপক ম্যা ও তডতজটার ডাটাল্পফজ 

সতযী ও যফযা কযাই প্রকেটয মূর উল্পদ্দশ্য।  

 

৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ: প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ য়রা-  

 

ক)   ঢাকায তভযপুল্পযয দাভারল্পকাল্পট ফািংরাল্পদ জতয অতধদিল্পযয তনজস্ব জায়গায় একট তডতজটার ম্যাতিং মন্টায স্থান। 

 

খ) ফািংরাল্পদল্পয াঁচট তফবাগীয় ল্পযয (চেগ্রাভ, খুরনা, ফতযার, যাজাী, ওতল্পরট) তথ্য মৃি ১:৫,০০০ মেল্পরয 

২৬৩ট তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ম্যা প্রণয়ন এফিং ২৬৩ট ম্যা ীল্পটয তডতজটার ডাটাল্পফজ প্রণয়ন।  
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গ) ভগ্র ফািংরাল্পদল্পয জন্য ১:২৫,০০০ মেল্পরয ৯৮৮ট টল্পাগ্রাতপক ম্যাীট প্রণয়ন এফিং ৯৮৮ট ম্যাীমটয তডতজটার 

ডাটাল্পফজ প্রণয়ন। 

 

ঘ) ফািংরাল্পদ জতয অতধদিল্পযয তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ভানতচত্র প্রণয়ল্পনয ক্ষভতা বৃতিকযণ। 

 

৮.৪ নুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধন: প্রকেট গত ২৮/০৮/২০০৭ তাতযল্পখ ১১৪.৭৬৬ মকাট টাকা ব্যল্পয় জুরাই, ২০০৭ ল্পত 

জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একল্পনক কর্তমক অনুল্পভাতদত য়। অনুল্পভাদল্পনয দ্যই ফছয য ৬৬ মকাট টাকা 

ব্যয় বৃতি ও ততন ফছয মভয়াদ বৃতি কল্পয ০২/০৯/২০০৯ তাতযল্পখ ১ভ িংল্পাতধত তডতত ১৮১.৪৩ মকাট টাকা ব্যল্পয় 

জুরাই, ২০০৭ ল্পত জুন, ২০১৬ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য একল্পনক কর্তমক অনুল্পভাতদত য়। যফতীল্পত গত 

১৪/০৩/২০১৩ তাতযল্পখ ১৯৫.২৮ মকাট টাকা ব্যল্পয় ফাস্তফায়নকার অতযফততমত মযল্পখ ২য় িংল্পাতধত তডতত ভাননীয় 

তযকেনা ভন্ত্রী কর্তমক অনুল্পভাতদত য়। প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তমক গত ২৩/০২/২০১৫ তাতযল্পখ  ১ভ আন্ত:খাত 

ভন্বল্পয়য প্রস্তাফ অনুল্পভাদন কযা য়।  ১ভ আন্ত:খাত ভন্বল্পয়য য গত ২২/০৩/২০১৬ তাতযল্পখ আইএভইতড’য 

সুাতযল্পয মপ্রতক্ষল্পত তযকেনা কতভন কর্তমক প্রকেটয ব্যয় বৃতি ব্যততল্পযল্পক ১ (এক) ফৎয  মভয়াদ বৃতি অথ মাৎ 

জুন, ২০১৭ ম মন্ত কযা য়। ফ মল্পল প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারল্পয়য প্রস্তাল্পফয মপ্রতক্ষল্পত ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তমক গত 

২২/০৮/২০১৬ তাতযল্পখ ২য় আন্ত:খাত প্রস্তাফ অনুল্পভাদন কযা য়।  

 

৮.৫ প্রকে ব্যফস্থানা: প্রকেটি সুিুবায়ফ ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকে মভোয়দ তনম্নফতণ থত কভ থকতথা প্রকে তযোরয়কয দাতেয়ে 

তনয়োতেত তছয়রন: 

 

ক্রতভক 

নং 

প্রকে তযোরয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে 

তযোরয়কয ধযন অযম্ভ মল 

১ মভাাম্মদ াতফবুয যভান খান, তএত 

তেল্পগতডয়ায মজনাল্পযর 

াল্পব ময়ায মজনাল্পযর অফ ফািংরাল্পদ 

০১-০৭-২০০৭ ৩১-০১-২০০৯ পূণ মকারীন 

২ মভাঃ ভতভনুর ক, এএপডতব্লউত, তএত 

তেল্পগতডয়ায মজনাল্পযর 

াল্পব ময়ায মজনাল্পযর অফ ফািংরাল্পদ  

০১-০২-২০০৯ ২৫-১২-২০১১ 
পূণ মকারীন 

৩ মভাঃ অতদ্যর ইরাভ তালুকদায, এনতডত, 

এএপডতব্লউত, তএত 

তেল্পগতডয়ায মজনাল্পযর 

াল্পব ময়ায মজনাল্পযর অফ ফািংরাল্পদ  

২১-১২-২০১১ ১৬-০৬-২০১৪ 
পূণ মকারীন 

৪ মভাঃ আবুর খাল্পয়য, এনতডত, ত.ইঞ্জ 

তেল্পগতডয়ায মজনাল্পযর 

াল্পব ময়ায মজনাল্পযর অফ ফািংরাল্পদ  

১৭-০৬-২০১৪ ২২-১০-২০১৬ 
পূণ মকারীন 

৫ জাতকয আল্পভদ তএত 

তেল্পগতডয়ায মজনাল্পযর 

াল্পব ময়ায মজনাল্পযর অফ ফািংরাল্পদ  

২৩-১০-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৭ 
পূণ মকারীন 

 

 

৮.৬   মূল্যােন িতত (Methodology): মূল্যােন প্রততয়ফদনটি প্রণেয়ন তনয়ম্নাক্ত িতত (Methodology) নুযণ 

কযা  

          য়েয়ছঃ 

 

(ক)  ভতনটতযং তযয়াট থ ও তফতবন্ন বাে প্রকাতত প্রততয়ফদন ম থায়রােনা;  

             (ে)  ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রতযত ততঅয ম থায়রােনা;  

(গ)  PEC, Steering Committee, PIC  তফতবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থতফফযণী ম থায়রােনা; 



506 

 

(র্)  কায়েয ভান ও ফাস্তফ গ্রগতত মাোআ ও তথ্য ংগ্রয়য েন্য য়যেতভয়ন তযদ থন;  

(ঙ)  প্রাপ্ত তয়থ্যয তবতিয়ত ংতিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রােনা; 

 

৯.০ প্রকয়েয ফছয তবতিক ফযাে ও রক্ষযভাো, ফমুতক্ত ও ব্যেঃ  

৯.১ অতথ থক গ্রগততঃ        (রক্ষ টাকাে) 

অতথ থক ফৎয ংয়াতধত এতডত ফযাে ফমুক্ত  প্রকে মভয়াল্পদ (জুন,১৭ ম থন্ত) অতথ থক গ্রগতত  

১ ২ ৩ ৪ 

২০০৭-০৮ ৩০০.০০ ২২৫.০০ ১৭২.৯৫ 

২০০৮-০৯ ১৩৬৫.০০ ৬৮২.৫০ ৫৫৬.৭৭ 

২০০৯-১০ ৫৭৮০.০০ ১৯৯৭.১৮ ১৯৯৭.১৮ 

২০১০-১১ ৬২৩০.০০ ৬১৫৫.৮২ ৬০৪৮.৩৮ 

২০১১-১২ ২৫৫৪.০০ ২৫৫৪.০০ ২৫১১.১৫ 

২০১২-১৩ ৫৯০.০০ ৫৯০.০০ ৫৭৪.৩৮ 

২০১৩-১৪ ১৫৫০.০০ ১৫৫০.০০ ১৫৪১.০৭ 

২০১৪-১৫ ১৫১৬.০০ ১৫১৬.০০ ১৪৯৫.১৩ 

২০১৫-১৬ ২৭১১.০০ ২৫৭৯.০০ ২৫৪৯.৭৫ 

২০১৬-১৭ ১২৮৬.০০ ১২৮৬.০০ ১২৬৫.৬২ 

মভাট: ২৩৮৮২.০০ ১৯১৩৫.৫০ ১৮৭১২.৪৫ 

 
 

৯.২  প্রকয়েয উয়েশ্য ও েথনঃ  

তযকতেত উয়েশ্য প্রকৃত েথন  

  

      ঢাকায তভযপুল্পযয দাভারল্পকাল্পট ফািংরাল্পদ জতয 

অতধদিল্পযয তনজস্ব জায়গায় একট তডতজটার 

ম্যাতিং মন্টায স্থান। 

 

ফাস্তফাতয়ত প্রকল্পেয আওতায় ঢাকায তভযপুল্পযয দাভারল্পকাট 

ফািংরাল্পদ জতয অতধদিল্পযয তনজস্ব জায়গায় একট তডতজটার 

ম্যাতিং মন্টায স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। 

  

     ফািংরাল্পদল্পয াঁচট তফবাগীয় ল্পযয (চেগ্রাভ, 

খুরনা, ফতযার, যাজাী, ও তল্পরট) তথ্য মৃি 

১:৫,০০০ মেল্পরয ২৬৩ট তডতজটার টল্পাগ্রাতপক 

ম্যা প্রণয়ন এফিং ২৬৩ট ম্যা ীল্পটয তডতজটার 

ডাটাল্পফজ প্রণয়ন।  

 

মদল্পয াঁচট তফবাগীয় ল্পযয (চেগ্রাভ, খুরনা, ফতযার, 

যাজাী, ওতল্পরট) তথ্য মৃি ১:৫,০০০ মেল্পরয ২৬৩ট 

তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ম্যা  এফিং ২৬৩ট ম্যা ীল্পটয তডতজটার 

ডাটাল্পফজ প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

  

      ভগ্র ফািংরাল্পদল্পয জন্য ১:২৫,০০০ মেল্পরয 

৯৮৮ট টল্পাগ্রাতপক ম্যাীট প্রণয়ন এফিং ৯৮৮ট 

ম্যাীল্পটয তডতজটার ডাটাল্পফজ প্রণয়ন। 

 

            ভগ্র ফািংরাল্পদল্পয জন্য ১:২৫,০০০ মেল্পরয ৯৮৮ট টল্পাগ্রাতপ  

ম্যাীট প্রণয়ন এফিং ৯৮৮ট ম্যাীল্পটয তডতজটার ডাটাল্পফজ 

প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

     ফািংরাল্পদ জতয অতধদিল্পযয তডতজটার 

টল্পাগ্রাতপক ভানতচত্র প্রণয়ল্পনয ক্ষভতা বৃতিকযণ। 

 

ফািংরাল্পদ জতয অতধদিয এনারগ িততয ভানতচএ প্রণয়ন 

কযত। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর  তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ভানতচত্র 

প্রণয়ল্পনয ক্ষভতা বৃতি মল্পয়ল্পছ। 

 
 

১০.০ ভতনটতযিং : আল্পরাচয প্রকেট আইএভইতড’য িংতিি কভ মকতমা কর্তমক ২২/০৮/২০১৩ তাতযল্পখ  তযফীক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১১.০ অতডট:  

১১.১ অবযন্তযীণ অতডট: ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায়,প্রকেটয আওতায় এখনও অবযন্তযীণ অতডট িন্ন য়তন।  

১১.২     External Audit: প্রকে চরাকারীন ভল্পয় ২০০৭-২০০৮ অথ মফছয মথল্পক শুরু কল্পয ২০১৫-২০১৬ অথ মফছয 

ম মন্ত  External Audit িন্ন ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয-এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। ততআয এয তথ্য ম মাল্পরাচনা 
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কল্পয মদখা মায়,এখনও  External Audit  এয ৩০ট আতত্ত তনষ্পন্ন কযা য়তন। 

 

১২.০ প্রকে তযদ মন: আইএভইতড’য তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন মক্টয-৮ এয  কাযী তযচারক জনাফ ফাবুরার যতফদা,  

কর্তমক প্রকে এরাকা ঢাকায দাভার মকাট গত ০৪-০১-২০১৮ তাতযল্পখ ল্পযজতভল্পন তযদ মন কযা য়। তযদ মনকাল্পর 

ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায অন্যান্য কভ মকতমাগণ তথ্যাতদ তদল্পয় ল্পমাতগতা কল্পযন। 

 

১৩.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান মেয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগততঃ   প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত প্রকে ভাতি প্রততল্পফদন 

(ততআয) ম মাল্পরাচনা, যজতভল্পন তযদ মন ও িংতিষ্ট কভ মকতমাল্পদয াল্পথ আল্পরাচনায মপ্রতক্ষল্পত প্রধান প্রধান 

অিংল্পগয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগতত তনয়ম্ন মদয়া য়রাঃ  

 

১৩.১ অতপ বফন তনভ মাণ: 

প্রকয়েয অওতাে ১৫ তরা তবল্পত ৫ তরা তফতি ৫৭৩৮ ফঃ তভঃ আয়তল্পনয অতপ বফন তনভ মাল্পণয জন্য২১৮২.০০ 

রক্ষ টাকায িংস্থান তছর। প্রকেট ল্পযজতভমন তযদ মন এফিং ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় ১৫ তরা তবল্পত ৫ 

তরা তফতি অতপ বফন তনভ মাল্পণয কাজ  িন্ন ল্পয়ল্পছ। তডতত’য িংস্থান অনুমায়ী অনুল্পভাতদত তডজাইন অনুযন 

কল্পয বফন তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর িংতিি কভ মকতমাগণ জানান। এ তফলল্পয় জতয অতধদিল্পযয ভাতযচারক জানান, 

তনতভ মত অতপ বফনট মথাভল্পয় বুল্পঝ মনওয়া ল্পয়ল্পছ। ফতমভাল্পন অতপ বফনটল্পত তডতেটার ম্যাতং আউতনট 

স্থানপূফ থক ম্যা প্রণেয়নয কাে েরয়ছ। 

 

১৩.২    মন্ত্রাতত ও মন্ত্রাং ক্রে: 

প্রকল্পেয আওতায় ৮৫.৩৭ মকাট টাকা ব্যল্পয় তডতেটার ম্যাতং আউতনট, পয়ট মপ্র, Global Positioning 

System ( GPS) Permanent Station,াব মায ইতযাতদ মন্ত্রাতত ও মন্ত্রািং ক্রল্পয়য িংস্থান তছর। 

িংস্থায মপ্রতযত তথ্য এফিং ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায়,তডতেটার ম্যাতং আউতনট, পয়ট মপ্র, GPS 

Permanent Station, াব মায ইতযাতদ মন্ত্রাতত ও মন্ত্রািং ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। ক্রয়কৃত মন্ত্রাতত ও মন্ত্রািং 

তডতেটার ম্যা প্রনয়ল্পণ ব্যফহ্বত ল্পে ফল্পর জানা মায়। 

 

১৩.৩  কনারল্পটতি: 

অনুল্পভাতদত প্রকল্পেয িংস্থান অনুমায়ী Foreign   Consultant তনল্পয়াগ কল্পয  টল্পাগ্রাতপক ম্যা ীট 

প্রণয়ন,ম্যা ীল্পটয তডতজটার ডাটাল্পফজ প্রণয়ন,তডতজটার টল্পাগ্রাতপক ম্যা প্রণয়ন এফিং জতয অতধদিল্পযয তডতজটার 

টল্পাগ্রাতপক ভানতচত্র প্রণয়ল্পন ক্ষভতা বৃতিয জন্য প্রতক্ষণ প্রদান কযা য়। জতয অতধদিল্পযয ভাতযচারক জানান, 

প্রকে মল্পল আইট তফল্পলজ্ঞ জনফর না থাকায় তডতজটার ম্যাতিং ইউতনট তযচারনায় ভস্যা ল্পে।  

১৩.৪  অন্যান্ম খাত: 

অনুল্পভাতদত প্রকল্পেয আওতায় অন্যান্য খাল্পত ৩০.৫০ মকাট টাকায িংস্থান তছর। প্রকে তযচারক জানান, এ খাত 

মথল্পক  Acquisition of Aerial Photography, Satellite Image & Digital 

Elevation Model (Dem) ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১৪.০ ম থয়ফক্ষণ:  

১৪.১    ফাংরায়দ েতয তধদপ্তয়যয তনজস্ব মকান IT Expert মনই ফল্পর প্রকে কর্তমক্ষ জানান। অযতদল্পক প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য Global Navigation Satellite System (GNSS) ও Server স্থান   

তফতবন্ন IT িংতিি মভতনাযীজ স্থান কযা  ল্পয়ল্পছ।এ ধযল্পণয প্রকল্পে অফশ্যই IT Expert  তনল্পয়াল্পগয িংস্থান 

যাখা প্রল্পয়াজন তছর।  IT Expert এয অবাল্পফ এ ফ মন্ত্রাতত তযচারনা ব্যাত ল্পত াল্পয। 

১৪.২ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন দীঘ মসূত্রীতা তযরতক্ষত ল্পয়ল্পছ। প্রকেট গত ২৮/০৮/২০০৭ তাতযল্পখ ১১৪.৭৬৬ মকাট টাকা ব্যল্পয় 

জুরাই, ২০০৭ ল্পত জুন, ২০১৩ মভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য  অনুল্পভাতদত ল্পয়তছর। যফতীল্পত ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায 

আল্পফদল্পনয মপ্রতক্ষল্পত প্রকেট য য  ২ ফায িংল্পাধন, ২ ফায আন্ত:খাত ভন্বয় ও একফায  ব্যয় বৃতি ব্যততল্পযল্পক 

১ফছয মভয়াদ বৃতি কল্পয ফাস্তফায়ন কযা য়। পল্পর প্রকেটয ৬৩.০৫ % cost overrun এফিং ৮০ % time 

overrun য়। 
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১৪.৩     ফাংরায়দ েতয তধদপ্তয মক ম্যা প্রণয়ল্পন ও াল্পব ম তযচারনায তনতভত্ত তফতবন্ন কাম মক্রভ চরভান যাখল্পত য়। 

প্রততিানটয অাল্পযনার ও মভইনল্পটল্পনি ব্যয় তনফ মাল্পয জন্য ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায একট সুতনতদ মি আতথ মক ও কভ ম-

তযকেনা থাকা প্রল্পয়াজন। ফাস্তফাতয়ত প্রকেট এভনট তছরনা ভল্পভ ম তযরতক্ষত ল্পয়ল্পছ।  

১৪.৪ প্রকল্পেয আওতায় মদখা মায়,তডতেটার ম্যাতং আউতনট, পয়ট মপ্র, GPS Permanent Station, 

াব মায ইতযাতদ মন্ত্রাতত ও মন্ত্রািং ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।  তল্পফ মকান প্রকল্পেয আওতায় এফ মন্ত্রাতত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ 

তায মকানও তনদ মন যাখা য়তন। পল্পর যকাল্পযয অন্য মা ম মথল্পক যফযাকৃত মন্ত্রাততয াল্পথ এগুল্পরা পৃথক কযা 

মাল্পফনা। 

১৪.৫        ফাস্তফাতয়ত এ প্রকল্পেয আওতায় িংগৃীত মন্ত্রাতত ও অতপ যঞ্জাভাতদ, ইকুইল্পভন্ট ইতযাতদ’য প্রাতযতক 

তযচারন, তায ব্যয়,মভইনল্পটল্পনি এয তফলল্পয় ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায কাম মকযী উল্পযাগ গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন। 

১৪.৬    প্রকে ফাস্তফায়নকারীন ২০০৭-২০০৮ অথ মফছয মথল্পক শুরু কল্পয ২০১৫-২০১৬ অথ মফছয ম মন্ত  External Audit 

িন্ন ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এখনও ৩০ট External Audit  এয  আতত্ত অতনষ্পন্ন যল্পয়ল্পছ। 

১৪.৭     ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায়, প্রকল্পেয আওতায় এখনও অবযন্তযীণ অতডট িন্ন 

য়তন। দ্রূত অবযন্তযীণ অতডট িন্ন কযায উল্পযাগ গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন।  

১৪.৮ “Improvement of Digital Mapping System of  Bangladesh (2
nd

 

Revised)” েটয ফাস্তফায়ন    কাজ জুন , ২০১৭-মত িন্ন ল্পয়ল্পছ। প্রকেটয ফাস্তফায়নাধীন ভল্পয় 

মকান Exit Plan তছর না। ফতমভাল্পন প্রকেটয আওতায় মম অফকাঠাল্পভা ও মটকল্পনারতজ মফইজড অন্যান্য সুল্পমাগ 

সুতফধা সৃতি ল্পয়ল্পছ তায ঠিক তযচারনা ও যক্ষণাল্পফক্ষণ ব্যাত ল্পত াল্পয। ভাি প্রকল্পেয বতফষ্যত তদক তফল্পফচনায় 

মযল্পখ একট Exit Plan থাকা প্রল্পয়াজন তছর। 

 

১৫.০ সুাতযঃ  

 

১৫.১ Global Navigation Satellite System (GNSS), Digital Elevation Model 

(Dem) ও Server স্থান মম তফতবন্ন IT িংতিি মভতনাযীজ স্থান কযা  ল্পয়ল্পছ তায ঠিক তযচারনায 

তনতভত্ত দ্রূত IT Expert তনল্পয়াল্পগয প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৪.১); 
 

১৫.২ বতফষ্যল্পত উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়াফি (Time-bound) কযল্পত ফাস্তফায়নকাযী িংস্থাল্পক ৬৩% Cost 

overrun ও ৬৬.৬% Time overrun এয ভত দীঘ মসূত্রীতা তযায কল্পয  তনধ মাতযত ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পন ল্পচি ল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৪.২); 

১৫.৩ মটকইবাল্পফ তডতেটার ম্যাতং আউতনট তযচারনা ও এয তনয়তভত যক্ষণাল্পফক্ষণাল্পথ ম ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায একট 

সুতনতদ মি আতথ মক ও কভ ম-তযকেনা যাখা মমল্পত াল্পয (অনুল্পেদ-১৪.৩); 

১৫.৪ অবযন্তযীণ অতডট দ্রূত িন্ন কল্পয ও External অতডল্পটয ৩০ট আতত্ত তনষ্পতত্ত কল্পয প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারল্পয়য 

ভাধ্যল্পভ এ তফবাগল্পক অফতত যাখল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৪.৬); 

১৫.৫ প্রকল্পেয আওতায় মম কর কভ মকতমাগণল্পক কাতযগতয প্রতক্ষণ মদওয়া ল্পয়ল্পছ তাল্পদয প্রতক্ষণ রব্ধ জ্ঞান ফতমভান 

তডতজটার ইউতনট তযচারনায় কাল্পজ রাগাল্পনায তনতভত্ত িংস্থা প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্যণ কযল্পফ (অনুল্পেদ-১৩.৩); 

১৫.৬ প্রকল্পেয আওতায় মদখা মায়,তডতেটার ম্যাতং আউতনট, পয়ট মপ্র, GPS Permanent Station, 

Digital Elevation Model (Dem) াব মায ইতযাতদ ক্রয়কৃত মন্ত্রাততগুল্পরাল্পত প্রকল্পেয নাভ অল্পভাছনীয় 

কাতর দ্রৃাযা তরল্পখ যাখল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ-১৪.৪);   

১৫.৭ প্রকে মথল্পক প্রাি সুতফধাতদ ও এয মটকই এয তদকট তফল্পফচনায় মযল্পখ বতফষ্যল্পত উন্নয়ন প্রকে গ্রণকাল্পর তডতত -মত 

একট Exit Plan থাকা আফশ্যক (অনুল্পেদ-১৪.৮)। 
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এস্টাফতরস্টয়ভন্ট ফ আংতর বা থন কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কয়রে অন্ডায ন্যানার কাতযক্যরাভ এযাট 

মল্পায কযান্টনয়ভন্ট মল্পায ীল থক প্রকয়েয ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রততয়ফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৭) 

 

 

১.০         প্রকল্পেয নাভ : এস্টাফতরস্টয়ভন্ট ফ আংতর বা থন কযান্টনয়ভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড কয়রে 

অন্ডায ন্যানার কাতযক্যরাভ এযাট মল্পায কযান্টনয়ভন্ট মল্পায। 

২.০      প্রাতনক ভন্ত্রণারে : প্র ততযক্ষা ভন্ত্রণারে। 
৩.০  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : অতভ থ মডয়কাোট থায , তেএ ব্রাঞ্চ,  তক্ষা তযদপ্তয  এফং অতভ থ মডয়কাোট থায , 

আ-আন-ত’য ব্রাঞ্চ , তযোরক তক্ষা তযদপ্তয , ঢাকা কযান্টনয়ভন্ট এফং তে.আ 

ময়ায। 
৪.০  প্রকয়েয ফস্থান : ময়ায  কযান্টনল্পভন্ট। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :                      (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কতরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

তযকতেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

ততক্রান্ত 

ব্যে 

(মূর প্রকে 

ব্যয়েয %) 

ততক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর 

 

ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

মভাট 

টাকা 

প্র: া: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯৮.০০ 

১৯৯৮.০০ 

-- 

১৯৯৮.০০ 

১৯৯৮.০০ 

-- 

১৯৮৮.০০ 

১৯৮৮.০০ 

-- 

োনুমাযী,২০১৪ 

য়ত 

জুন,২০১৬ 

-- োনুমাযী,২০১৪ 

য়ত 

জুন,২০১৭ 

-- -- 

 

৬.০ প্রকয়েয ংগতবতিক ফাস্তফােন (প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রততয়ফদন (ততঅয) এয তবতিয়ত): 

(রক্ষ টাকাে) 

ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

1.  মেনাযী মথাক মথাক ৪.৪২ মথাক ৪.৪২(১০০%) 

2.   তফজ্ঞান মথাক মথাক ১.০০ ১০০% ১.০০(১০০%) 

3.  কনারল্পটতি মথাক মথাক ৮.০০ ১০০% ৮.০০(১০০%) 

4.  ম্মানী বাতা মথাক মথাক ২.৩০ ১০০% ২.৩০(১০০%) 

5.  মৃতত্তকা যীক্ষা মথাক মথাক ৯.৭৮ ১০০% ৯.৭৮(১০০%) 

 উল্পভাট (যাজস্ব) -- -- ২৫.৫০ ১০০% ২৫.৫০ (১০০%) 

 মূরধন ব্যয়ঃ      

6.  মভতনাযীজ এফিং মন্ত্রাতত      মথাক মথাক ২২.০০ ১০০% ১২.০০(৫৫%) 

7.  কতিউটায িংখ্যা ২০ ১০.০০ 

    ২০(১০০% 

১০.০০ (১০০%) 

8.  আফাফত্র  মথাক মথাক ২৯.৯৮ (১০০%) ২৯.৯৮(১০০%) 

9.  ভূতভ উন্নয়ন ঘঃতভঃ ২০৯৬৭.৭৫ ১৩০.০০ ২০৯৬৭.৭৫ ১৩০.০০(১০০%) 

10.  অন্যান্য বফন ও অফকাঠাল্পভা 

তনভ মাণ 

ফঃতভঃ ৬৪৭৭.২২ ১৪৫১.৬৪ ৬৪৭৭.২২ ১৪৫১.৬৪ (১০০%) 

11.  যাস্তা/াড মেযাতডিং ফঃতভঃ ২৮৬৬ফ:তভ: ৬৯.৫৮ ২৮৬৬ (১০০%) ৬৯.৫৮(১০০%) 

12.  াযল্পপজ মেন যা:তভটায ৭৮৯.৮৭ ২২.৬৫ ৭৮৯.৮৭(১০০%

) 

২২.৬৫(১০০%) 

১৩. ফতঃ াতন যফযা মথাক মথাক ৬৪.০০ (১০০%) ৬৪.০০(১০০%) 

১৪. ফতঃ তফদ্যযৎ যফযা মথাক মথাক ৯০.০০ (১০০%) ৯০.০০(১০০%) 

১৫. অন্যান্য মথাক মথাক ৮২.৬৪ মথাক ৮২.৬৪ (১০০%) 

 মভাট (মূরধন)      
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ক্র: 

নং 

ংয়াতধত তডতত 

নুমােী কায়েয ংগ 

 তযকতেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অতথ থক ফাস্তফ (%) অতথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজস্ব      

১৬. তপতজকযার কতন্টনল্পজতি মথাক মথাক -- -- -- 

১৭. প্রাই কনটনল্পজিী মথাক মথাক -- -- -- 

 উল্পভাট (মূরধন) -- -- ১৯৭২.৪৯ -- -- 

 ফ মল্পভাটঃ -- -- ১৯৯৮.০০ ১০০% ১৯৮৮.০০ 

(৯৯.৪৯%) 

 

৭.০ কাে ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত ততআয ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকেটয 

আওতায় উয়েেয়মাগ্য মকান কাে ভাপ্ত মনআ। 
৮.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ  

৮.১ টভূতভঃ  যকায়যয াফ থেনীন তক্ষা নীততয অয়রায়ক ফায েন্য তক্ষায রক্ষযভাো েথয়ন ভান ম্পন্ন তক্ষা 

প্রততিান গয়ড় মতারায রয়ক্ষয ময়ায  মনাতনফা এরাকাে একটি াফতরক স্কুর ও কয়রে প্রততিায তযকেনা গ্রণ 

কযা ে। মনাতনফা এরাকায াভতযক এফং মনাতনফা ংরগ্ন মফাভতযক ব্যতক্তফয়গ থয ন্তানয়দয ক্রভফধ থভান বততথয 

ো বৃতি াওোে উক্ত প্রকেটি ফাস্তফােন কযায তযকেনা গ্রণ কযা ে। োতীে থ থননততক তযলদ (একয়নক) 

বায তিান্ত ভয়ত াভতযক ফাতনীয াাাত যকাযী কভ থকতথা-কভ থোযী এফং ময়ায  এরাকায নগ্রয েনয়গািী 

বততথয মক্ষয়ে প্রাধান্য ায়ফ। বততথয মক্ষয়ে াভতযক ফাতনীয দস্যল্পদয  ন্তাল্পনয েন্য ৩০% , াধাযণ েনগয়ণয 

ন্তানয়দয েন্য ৫ ০%, যকাযী কভ থকতথা-কভ থোযীয ন্তানয়দয েন্য ১৮% এফং প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয়েয কভ থকতথা-

কভ থোযীয়দয ন্তাল্পনয েন্য ২% অন ংখ্যা তনধ থাতযত থাকয়ফ । াভতযক এফং মফাভতযক কয়রয েন্য তক্ষা ব্যয় 

ভান যাোয ব্যফস্থা থাকয়ফ। 
৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ ময়ায মনাতনফা এফং ার্শ্থফতী এরাকায মছয়রয়ভয়েয়দয েন্য উন্নত তযয়ফয় ভানম্মত তক্ষা 

রায়বয সুয়মাগ সৃতষ্ট কযাআ এ প্রকয়েয মূর উয়েশ্য। 
৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকয়েয অওতাে াআট মডয়বরয়ভন্ট, একায়ডতভক বফন তনভ থাণ, বযন্তযী ণ যাস্তা তনভ থাণ ও 

মেন ন্যান্য আনুলিংতগক কাম মক্রভ আতযাতদ। 
৮.৪ নুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধনঃ  প্রকেটিয নুয়ভাদন তফয়ফেনায েন্য  তডততয উয গত ২৯-০৮-২০১৩ তাতযয়ে 

তযকেনা কতভয়নয অথ থ-াভাতেক ফকাঠায়ভা তফবায়গ প্রকে মূল্যায়ন কতভট (তআত) বা নুতিত ে এফং 

০৯-০৩-২০১৪ তাতযয়ে মথামথ  কর্তথক্ষ কর্তথক ১৯৯৮.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়ে োনুমাযী,২০১৪ য়ত জুন,২০১৬ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকেট নুয়ভাতদত ে। যফতীল্পত প্রকল্পেয প্রল্পয়াজনীয়তায তনতযল্পখ প্রকল্পেয মভাট ব্যয় 

অতযফততমত মযল্পখ আন্ত:খাত ভন্বয় কল্পয গত ৩০/০৬/২০১৬ তাতযল্পখ প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তমক  প্রকল্পেয প্রাতনক 

আল্পদ জাযী কযা য়। 

৮.৫ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকেটি সুিুবায়ফ ফাস্তফােয়নয েন্য প্রকে মভোয়দ তনম্নফতণ থত কভ থকতথা প্রকে তযোরয়কয দাতেয়ে 

তনয়োতেত তছয়রনঃ 

ক্রতভক 

নং 

প্রকে তযোরয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে তযোরয়কয 

ধযন অযম্ভ মল 

১। মর: কল্পণ মর এ.মক.এভ আজভ মচৌধুযী 

 প্রকে তযচারক 

০৪-০৫-২০১৪ ১৪-০৫-২০১৫ খন্ডকারীন 

২। মর: কল্পণ মর মভাঃ যাতদ্যর ইরাভ ১০-১-২০১৫ ০৩-০২-২০১৬ খন্ডকারীন 

৩। মর: কল্পণ মর তাতরভ আান ০৪-০২-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬ খন্ডকারীন 

 

৮.৬  মূল্যােন িতত (Methodology): মূল্যােন প্রততয়ফদনটি প্রণেয়ন তনয়ম্নাক্ত িতত (Methodology) নুযণ কযা 

য়েয়ছঃ 

(ক) ভতনটতযং তযয়াট থ ও তফতবন্ন বাে প্রকাতত প্রততয়ফদন ম থায়রােনা;  

(ে) ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রতযত ততঅয ম থায়রােনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  তফতবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থতফফযণী ম থায়রােনা; 

(র্) কায়েয ভান ও ফাস্তফ গ্রগতত মাোআ ও তথ্য ংগ্রয়য েন্য য়যেতভয়ন তযদ থন;  
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(ঙ) প্রাপ্ত তয়থ্যয তবতিয়ত ংতিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রােনা; 

 

৯.০ প্রকয়েয ফছয তবতিক ফযাে ও রক্ষযভাো, ফমুতক্ত ও ব্যেঃ   

৯.১ অতথ থক গ্রগততঃ        (রক্ষ টাকাে) 

অতথ থক ফৎয ংয়াতধত এতডত ফযাে ফমুক্ত  প্রকে মভয়াল্পদ (জুন,১৬ ম থন্ত) অতথ থক গ্রগতত (%) 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১৩-১৪ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ (১০০%) 

২০১৪-১৫ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ (১০০%) 

২০১৫-১৬ ১২৮৮.০০ ১২৮৮.০০ ১২৮৮ (১০০%) 

মভাট: ১৯৮৮.০০ ১৯৮৮.০০ ১৯৮৮.০০ (১০০%) 

 

৯.২  প্রকয়েয উয়েশ্য ও েথনঃ  

তযকতেত উয়েশ্য প্রকৃত েথন  

 ময়ায মনাতনফা জাতীয় তক্ষা কাম মক্রল্পভয 

প্রচতরত তনয়ভানুাল্পয ঞ্চভ মেণী মথল্পক দ্রৃাদ 

মেণী ম মন্ত ইিংল্পযতজ বা মল্পন ভানম্মত তক্ষা 

প্রদাল্পনয সুল্পমাগ সৃতে কযা; 

 ময়ায মনাতনফা জাতীয় তক্ষা কাম মক্রল্পভয প্রচতরত 

তনয়ভানুাল্পয ঞ্চভ মেণী মথল্পক দ্রৃাদ মেণী ম মন্ত ইিংল্পযতজ 

বা মল্পন ভানম্মত তক্ষা প্রদাল্পনয সুল্পমাগ সৃতেয রল্পক্ষয ৬তরা 

বীত ৫তরা অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১০.০ ভতনটতযিং : আল্পরাচয প্রকেট প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারল্পয়য িংতিি কভ মকতমা কর্তমক তবন্ন তবন্ন ভল্পয়  তযফীক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া আইএভইতড কর্তমক প্রকেটয ভাি মূল্যায়ন প্রততল্পফদন প্রণয়ল্পনয তনতভত্ত 

গত ৩০-০৭-২০১৭ তাতযল্পখ তযদ মন কযা য়। 

১১.০ অতডট:  

১১.১ অবযন্তযীণ অতডট: আতভ ম মডল্পকায়াট মায এফিং ইইনত’য োঞ্চ পূতম তযদিয এয মটকতনকযার টীভ কর্তমক অবযন্তযীণ 

অতডট িন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। অতডল্পট উত্থাতত আতত্ত তভটাল্পনা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয-এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১১.২     External Audit: প্রকেট জুন ২০১৬ মত ভাি ল্পয়ল্পছ। ততআয ম মাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায়, ভাি এ প্রকেটয 

অযাফতধ External Audit িন্ন য়তন। 

১২.০ প্রকে তযদ মন: আইএভইতড’য তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন মক্টয-৮ এয  কাযী তযচারক জনাফ ফাবুরার যতফদা,  

কর্তমক প্রকে এরাকা তফওএপ গাজীপুয কযান্টনয়ভয়ন্ট গত ৩০/০৭/২০১৭ তাতযল্পখ মযজতভল্পন তযদ মন কযা য়। 

তযদ মনকাল্পর ফাস্তফায়নকাযী িংস্থায অন্যান্য কভ মকতমাগণ তথ্যাতদ তদল্পয় ল্পমাতগতা কল্পযন। 

১৩.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান মেয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগততঃ   প্রততযক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক মপ্রতযত প্রকে ভাতি প্রততল্পফদন 

(ততআয) এ প্রদত্ত প্রধান প্রধান অিংল্পগয অতথ থক ও ফাস্তফ গ্রগতত তনয়ম্ন মদয়া য়রাঃ   

১৩.১ অন্যান্য বফন ও অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ : িংল্পাতধত তডততল্পত এখাল্পত ৬৪৭৭.২২ ফ: তভ: আয়তল্পনয ৬তরা বীল্পত ৫তরা 

একাল্পডতভক বফন তনভ মাল্পণয রল্পক্ষয ১৪৫১.৬৪ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। এয তফযীল্পত ৬৪৭৭.২২ ফ: তভ: 

আয়তল্পনয ৬তরা বীল্পত ৫তরা অফকাঠাল্পভা তনভ মাণ কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই অথ মাৎ 

১৪৫১.৬৪ রক্ষ টাকা প্রকে মভয়াল্পদ ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

 

১৩.২ কনারল্পটতি: িংল্পাতধত তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ ৮.০০ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। কনারল্পটতি ফাফদ ৮.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা 

ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৩ ভূতভ উন্নয়ন: িংল্পাতধত তডততল্পত ভূতভ উন্নয়ল্পনয রল্পক্ষয ১৩০.০০ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। ততআয 
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ম মাল্পরাচনায় মদখা মায়, প্রকে মভয়াল্পদ ভূতভ উন্নয়ল্পনয রক্ষযভাত্রায তফযীল্পত ১৩০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

তল্পফ কত রক্ষ ঘন: তভ: ভূতভ উন্নয়ল্পনয কাজ িন্ন ল্পয়ল্পছ, ম তফলল্পয় ততআয এ উল্পেখ কযা য়তন। এ তফলল্পয় 

তযদ মনকাল্পর িংতিিল্পদয দৃতি আকল মণ কযা ল্পর মকান উত্তয াওয়া মায়তন। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৪ ফত: তফদ্যযৎ ও াতন যফযা: িংল্পাতধত তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ ফত: তফদ্যযৎ যফযা খাল্পত ৯০.০০ রক্ষ টাকা 

এফিং ফত: াতন যফযা খাল্পত ৬৪.০০ রক্ল টাকায িংস্থান যাখা য়। প্রকে মভয়াল্পদ ফত: তফদ্যযৎ ও ফত: াতন 

যফযা খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ম ততআয এ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক 

অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

১৩.৫ আফাফত্র যফযা: তডততল্পত মথাক তল্পল্পফ আফাফত্র যফযা খামত ২৯.৯৮ রক্ষ টাকায িংস্থান যাখা য়। 

প্রকে মভয়াল্পদ তফতবন্ন ধযল্পনয আফাফত্র যফযা কযা ল্পয়ল্পছ এফিং এ খাল্পত ফযাদ্দকৃত অল্পথ ময পুল্পযাটাই ব্যয় কযা 

ল্পয়ল্পছ। এখাল্পত আতথ মক অগ্রগতত ও ফাস্তফ অগ্রগতত ১০০%। 

১৪.০ উয়েশ্য তেথত না য়র তায কাযণ  প্রকয়েয উয়েশ্য পুয়যাপুতয তেথত য়েয়ছ ভয়ভ থ ততঅয এ উয়েে কযা য়েয়ছ। 

১৫.০ ম থয়ফক্ষণ: 

১৫.১ তফযারয় বফনট দতক্ষণমুখী এফিং ফাযান্দায় মফ তকছু অিং মখারা আল্পছ। পল্পর বৃতিয াতন ল্পজই ল্পজই ক্লারুল্পভ 

ঢুল্পক ড়ল্পছ। যজতভল্পন তযদ মনকাল্পর মদখা মায়, ৩য় মথল্পক ৫তরা ম মন্ত কল্পয়কট মেণী কল্পক্ষ ম মাি াতন ঢুল্পক 

মগল্পছ। াতন জল্পভ থাকায পল্পর াঠদান কাম মক্রভ ব্যাত ল্পে। 

 

তচত্র :১ –মেণী কল্পক্ষ জল্পভ থাকা াতন। 

১৫.২ একাল্পডতভক বফল্পনয তপ্রতিার কল্পক্ষয ওয়া রুল্পভ এেজে পযান স্থাল্পনয তকছু তদন ল্পযই তা নি ল্পয় মায় ফল্পর 

তপ্রতিার ভল্পাদয় অফতত কল্পযন। 

১৫.৩ ফাযান্দায় বাট মকযার তডজাইল্পন মযতরিং ফাল্পনা ল্পয়ল্পছ। মযতরিং এয উচ্চতা কভ ওয়ায় তক্ষাথীযা মযতরিং-এয উয 

ঝুল্পর মখরাধূরা কল্পয । পল্পর মম মকান ভসৄল্পতম তক্ষাথীযা দ্যঘ মটনায তকায ল্পত াল্পয।  
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তচত্র :২ –বফল্পনয মখারা ফাযান্দা তদল্পয় বৃতিয াতন মেণী কল্পক্ষ প্রল্পফ কযল্পছ। 

১৫.৪ তযদ মনকাল্পর তফযারয় বফল্পনয দযজায াল্প মদয়াল্পর ডযাি/ তবজা অফস্থা তযরতক্ষত ল্পয়ল্পছ। দযজায াল্প 

মদয়াল্পর ডযাভ/ তবজায কাযল্পণ এয স্বাতয়ে নি ল্পে। এ তফলল্পয় িংতিি কভ মকতমা জানান, বৃতিয াতন ল্পড় এভনটা 

ল্পয়ল্পছ। 

১৫.৫ তফযারয়টল্পত প্রায় কর ধযল্পনয আধুতনক সুতফধা এফিং তযল্পফ যল্পয়ল্পছ। তল্পফ Adolescent মভল্পয়ল্পদয জন্য মকান 

ফাথরুভ ব্লল্পক  Private room/change room যাখা য়তন। 

 

১৬.০ সুাতযঃ   

১৬.১ তনতফ মল্পে াঠদান কাম মক্রভ তযচারনায রল্পক্ষয তফযারয় বফনটয ৩য় মথল্পক ৫তরা ম মন্ত কল্পয়কট মেণী কল্পক্ষ জল্পভ 

থাকা বৃতিয াতন অাযণ এফিং বতফষ্যল্পত স্থায়ী ভাধাল্পনয তনতভত্ত ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা দ্রুত প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযল্পফ। 

১৬.২ তপ্রতিার কল্পক্ষয ওয়া রুল্পভ এেজে পযান মছাট খাল্পটা ত্রুট তফচ্যযতত কল্পরজ কর্তমল্পক্ষয াল্পথ আল্পরাচনা াল্পল্পক্ষ 

তডল্পপক্ট রাইতফতরট ততযয়ল্পডয ভল্পধ্যই িংতিষ্ট ঠিকাদায প্রততিান কর্তমক প্রল্পয়াজনীয় িংোয কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৩ অনাকাতিত দ্যঘ মটনা এডাল্পনায রল্পক্ষয তক্ষাথীযা মাল্পত মযতরিং এয উয না উঠল্পত াল্পয তায প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা মমল্পত াল্পয।  

১৬.৪ তফযারয় বফল্পনয দযজায াল্প মদয়াল্পর ডযাি/ তবজা অফস্থা তযরতক্ষত স্থামন তডল্পপক্ট রাইতফতরট  ততযয়ল্পডয 

ভল্পধ্যই িংতিি ঠিকাদায প্রততিান কর্তমক প্রল্পয়াজনীয় িংোয কযল্পত ল্পফ; 

১৬.৫    মভল্পয়ল্পদয স্বােন্দয  এফিং তনযাত্তায স্বাল্পথ ম ফাথরুভ ব্লল্পক একট Private room/change room যাখা মমল্পত াল্পয। 

১৬.৬ প্রকল্পেয আওতায় external অতডট িন্ন কল্পয প্রাতনক ভন্ত্রণারয় ও আইএভইতডল্পক অফতত কযল্পত ল্পফ। 

 

 

 


