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এভ. এ. ভান্নান এভর্ 

ভন্ত্রী 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 
 

 

  

 

ফাণী 

ফ িকাবরয ফ িবেষ্ঠ ফাঙার্র স্বাধীনতায ভান স্থর্ত জার্তয র্তা বঙ্গফন্ধু শখ মুর্জবুয যভান এঁয স্ববেয ক্ষুধা 

ও দার্যদ্র্যমুক্ত মৃদ্ধ শদ র্ফর্নভ িাবণ ভাননী প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী শখ ার্নায শনতৃবে ২০৪১ াবরয ভবে ফাাংরাবদবক উন্নত 

শদবয ভম িাদা আীন কযবত র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ র্নযর প্রবচষ্টা যত আবছ। এই 

প্রবচষ্টায অাং র্ববফ উক্ত র্ফবাগ কতৃিক ২০১৯-২০২০ অথ িফছবযয গুরুেপূণ ি কাম িাফর্রয উয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযা বে 

শজবন আর্ভ আনর্ন্নত। আর্ভ এই সুন্নয উবযাগবক স্বাগত জানাই। এ ধযবনয ফার্ল িক প্রর্তবফদবন ভন্ত্রণারবয কভ িকাণ্ড ও অগ্রগর্ত 

ম্পবকি াভর্গ্রক ধাযণা র্যরর্ক্ষত । এছাড়া এ জাতী প্রকানায ভােবভ যকার্য কাম িক্রবভয স্বেতা এফাং জফাফর্দর্তাও 

প্রকা শব থাবক। 

কাবজয গুণগতভান ফজা শযবখ র্নধ িার্যত ভীভায ভবে উন্নন প্রকল্প ফাস্তফান, উন্নন প্রকবল্পয সুপর 

জনগবণয শদাযবগাড়া মথামথবাবফ শ ৌঁছাবনা ইতযার্দ র্ফলাফর্র যকাবযয বফ িাচ্চ অগ্রার্ধকাবযয তার্রকা ফ িদা অন্তর্ভ িক্ত 

যববছ। এ শপ্রক্ষাবট ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ উন্নন প্রকবল্পয ফাস্তফান কাম িক্রভ র্যফীক্ষবণয ভােবভ র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণার/র্ফবাগবক ফ িদা াতা প্রদান কবয আবছ। এই প্রর্ক্রা প্রকবল্পয ফাস্তফান কাম িক্রভ েযার্িত ওায াাার্ 

কাবজয গুণগতভানও র্নর্ভত ভর্নটর্যাং কযা ম্ভফ বে। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ এফাং আইএভইর্ড’য শম থ প্রা শদবয চরভান 

উন্নন প্রকল্প ফাস্তফাবনয শক্ষবত্র আযও শফর্ অফদান যাখবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। 

ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাবগয ২০১৯-২০২০ অথ িফছবযয কাম িক্রভ ও াপল্য প্রকাবয এ উবযাবগয 

ার্ফ িক পরতা কাভনা কযর্ছ এফাং এ কাবজয াবথ াংর্িষ্ট করবক ধন্যফাদ জানার্ে। 

জ ফাাংরা, জ বঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্চযজীফী শাক। 
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মুখফন্ধ 

 

 
 

র্চফ  

ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণার 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

  র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয অধীন ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ যকাবযয চরভান উন্নন প্রকবল্পয ফাস্তফান কাজ 

র্নর্ভত ভর্নটর্যাং কযা ভাপ্ত উন্নন প্রকবল্পয প্রার্ন্তক ও প্রবাফ মূল্যা বনয কাজ কবয থাবক। ২০১৯-২০২০ অথ িফছবয এ র্ফবাগ কতৃিক 

এ জাতী শম কর কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ববছ শগুবরা ম্পবকি াংর্িষ্ট করবক অফর্ত কযায রবক্ষয র্নর্ভত প্রকানায অাং র্ববফ 

ফার্ল িক প্রর্তবফদনটি প্রকা কযা বরা। প্রর্তবফদনটিবত আইএভইর্ড’য টভূর্ভ, র্বন, র্ভন, কাম িাফর্র, অধীনস্ত শক্টযমূবয কাবজয 

র্ফফযণ, আওতাধীন প্রকবল্পয অগ্রগর্তয র্ফফযণ, অন্যান্য ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয চরভান উন্নন প্রকবল্পয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ/ভাপ্ত প্রকবল্পয 

প্রার্ন্তক ও প্রবাফ মূল্যান র্ফলক প্রর্তবফদন তুবর ধযায প্রা শনা ববছ। এ প্রর্তবফদন শথবক াংর্িষ্ট কবর র্ফবল কবয উন্নন প্রকল্প 

াংর্িষ্ট ব্যর্ক্তফগ ি, গবফলণামূরক কাবজ াংর্িষ্ট ব্যর্ক্ত/প্রর্তষ্ঠান, র্ফর্নবাগকাযী এফাং এতদর্ফলব আগ্রী নাগর্যক ভাজ উকৃত বফ। 

শদবয চরভান উন্নন প্রকল্পমূবয মথামথ ফাস্তফাবনয শক্ষবত্র র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ-শক প্রবাজনী াতা প্রদাবনয জন্য আইএভইর্ড 

র্যফাবযয কর কভী দৃঢ় প্রর্তজ্ঞ। 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণবন আইএভইর্ড’য আওতাধীন শক্টয/ইউর্নটমূ প্রবাজনী তথ্য যফযা কবয ার্ফ িকবাবফ বমার্গতা 

র্দববছন। এ প্রর্তবফদন প্রস্তুত/প্রকাবয াবথ াংর্িষ্ট করবক আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। আভায দৃঢ় র্ফশ্বা প্রর্তবফদনটি ফাস্তফান 

র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ এয কাম িক্রভ ম্পবকি ব্যাক ধাযণা প্রদান এফাং মূল্যাবন াক বফ। 
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সূর্চত্র 

 

র্ফল পৃষ্ঠা নাং 

টভূর্ভ  ০৫ 

আইএভইর্ড’য র্বন ০৬ 

আইএভইর্ড’য র্ভন ০৬ 

আইএভইর্ড’য কাম িাফর্র    ০৬    

আইএভইর্ড'য উইাং/বক্টয/ইউর্নট -এয াংর্ক্ষপ্ত র্যচ ০৬-১৩ 

২০১৯-২০২০ অথ িফছবয আইএভইর্ড কতৃিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র ১৩-৪৪ 

আইএভইর্ড কতৃিক ফাস্তফানাধীন র্তনটি প্রকবল্পয াংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ 
  ৪৪-৪৭  

উাংায ৪৭ 

র্যর্ষ্ট-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ ৪৮-৭১ 
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টভূমভিঃ 

স্বাধীনতা উত্তযকালর প্রকলেয মফলল কলয াায্যপুষ্ট প্রকলেয ভমনটমযিং  মূল্যান জজাযদায কযায প্রলাজনীতা 

দৃঢ়বালফ িনুভূত । এ জপ্রমিলত ১৯৭৫ ালরয জানুাময ভাল ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুলযা (PIB)’ সৃমষ্ট কলয যাষ্ট্রমতয কাম যারল ন্যস্ত 

কযা । মূরতিঃ ভারলী ভলডলর তৎকারীন ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুলযা (PIB)’ প্রমতষ্ঠা কযা । কভ যমযমধ বৃমিয কাযলণ ১৯৭৭ 

ালর মিঅিআমফলক প্রলজক্ট ভমনটমযিং মডমবন (PMD) নালভ একটি স্বতন্ত্র মফবালে উন্নীত কযা । এযিআ ধাযাফামকতা  ১৯৮৪ 

ালর প্রলজক্ট ভমনটমযিং মডমবনলক ‘ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে’, িআিংলযজীলত Implementation Monitoring 

and Evaluation Division (IMED) নালভ মযকেনা ভন্ত্রণারলয িধীলন ন্যস্ত কযা । 

উলেখ্য, মফশ্বব্ািংক  ফািংরালদ যকালযয জমৌথ উলযালে ১৯৯৯ ালর মযচামরত Country Procurement 

Assessment Report (CPAR) ‘এ ফািংরালদল যকাময ক্রলয জিলে মফযভান ত্রুটি  দুফ যরতা দূয কলয যুলোলমােী  িঅিআন 

 মফমধ মফধান প্রণলনয সুাময কযা । এ রলিু মফশ্বব্ািংক এয িঅমথ যক াতা গৃীত মমিঅযম (াফমরক প্রমকউযলভন্ট 

মযপভ য প্রকে)-এয িঅতা িঅিআএভিআমড’জত Central Procurement Technical Unit (CPTU) নালভ একটি িআউমনট 

১৩ জভ ২০০২ তামযলে প্রমতষ্ঠা কযা । CPTU প্রথলভ াফমরক প্রমকউযলভন্ট জযগুলরন, ২০০৩ প্রণন জটি প্রলালেয জন্য 

Implementation Procedures এফিং প্রলাজনী ডকুলভন্ট প্রণন কলয। প্রাথমভকবালফ ক্র কাম যক্রলভ দিতা, মনযলিতা, 

দযদাতালদয প্রমত ভ-িঅচযণ  প্রমতলমামেতা বৃমিয পলর ব্ফাী এফিং উন্নন লমােীলদয ভলে িঅত্মমফশ্বা সৃমষ্ট । এযিআ 

ধাযাফামকতা াফমরক প্রমকউযলভন্ট িুাক্ট, ২০০৬ (24 নিং িঅিআন) এফিং াফমরক প্রমকউযলভন্ট মফমধভারা, ২০০৮ কাম যকয কযা । 

যকাযী ক্র কাম যক্রভলক মডমজটািআজড কযায রলিু মমটিিআউ কর্তযক Electronic Government Procurement (e-GP)  

চালু কযা । ভাননী প্রধানভন্ত্রী জে ামনা ০২ জুন ২০১১ তামযলে  িআ-মজম প্ল্ুাটপভ য উলবাধন কলযন। 

 

 

মচে ১: ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবালেয মূর বফন 
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িঅিআএভিআমড'য  মবনিঃ  

 জটকিআ উন্নলনয রলিু ফামল যক উন্নন কভ যসূমচয পর ফাস্তফান । 

 

িঅিআএভিআমড'য মভনিঃ 

 প্রকলেয ফাস্তফান কাম যক্রভ মযফীিণ, ভাপ্ত প্রকলেয গুণেতভান মূল্যান এফিং েণোলত ক্র প্রমক্রা স্বচ্ছতা  দিতা 

মনমিত কযায ভােলভ জদলয িঅথ য- াভামজক উন্নলন কাম যকয াতা প্রদান । 

 

িঅিআএভিআমড'য কাম যাফমরিঃ 

 

 ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ কতৃিক র্নম্নফর্ণ িত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র র্যচারনা কযা ঃ  

 

ক) প্রর্তভাব এর্ডর্র্ভক্ত চরর্ত ও ভাপ্ত প্রকল্প র্যদ িনপূফ িক র্যফীক্ষণ ও মূল্যান প্রর্তবফদন প্রণন; 

খ) এর্ডর্’য ফার্ল িক ম িাবরাচনা প্রর্তবফদন প্রণন কবয এনইর্বত উস্থান এফাং াংর্িষ্ট কবরয র্নকট র্ফতযণ; 

গ) এর্ডর্’য ভার্ক র্বর্িবত ফাস্তফান অগ্রগর্ত একবনক বা উস্থান; 

ঘ) এর্ডর্র্ভক্ত ভাপ্ত প্রকবল্পয মূল্যান প্রর্তবফদন প্রণন, মুদ্র্ণ ও র্ফতযণ;  

ঙ) প্রকল্প ফাস্তফানকাবর উদ্ভূত ভস্যা র্নযবন ভিক র্ববফ দার্ে ারনপূফ িক াংর্িষ্ট ভন্ত্রণার/র্ফবাগ ও  

    ফাস্তফানকাযী কতৃিক্ষবক প্রবাজনী যাভ ি প্রদান ও প্রর্তবফদন শপ্রযণ; 

চ) যকার্য ক্র র্ফলব জ্ঞান ও দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য যকার্য কভ িকতিা ও দযদাতাবদয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ অব্যাত যাখা; 

ছ) অনরাইবন যকার্য ক্র দ্ধর্ত চালু যাখায রবক্ষয র্র্টিইউ কতৃিক ই-র্জর্ ব্যফস্থানা অব্যাত যাখা ও কর  

    যকার্য ক্রব তা ম্প্রাযণ কযা; 

জ) যাজস্ব ফাবজবটয আওতা আউটবার্ িাং এয ভােবভ ভাপ্ত প্রকবল্পয প্রবাফ মূল্যান এফাং চরর্ত প্রকবল্পয র্নর্ফড়  

    র্যফীক্ষণ কাম িক্রভ অব্যাত যাখা; 

ঝ) অনরাইন ভর্নটর্যাং ব্যফস্থায জন্য ডাটাবফইজ ম্যাবনজবভন্ট র্বেবভয অবটাবভন ব্যফস্থায ভান উন্নন কযা; 

ঞ) ফাস্তফানাধীন "বরাংবদর্নাং ভর্নটর্যাং এন্ড ইবালুবন কযাার্ফর্রটিজ অফ আইএভইর্ড (এএভইর্আই) (৩  

     াংবার্ধত)”  ীল িক প্রকল্প ফাস্তফান;  

ট) র্ডর্জটাইর্জাং ইভর্িবভবন্টন ভর্নটর্যাং এন্ড াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট প্রবজক্ট (র্ডআইএভএর্র্র্) ীল িক প্রকল্প  

   ফাস্তফান; 

ঠ) কযাার্টি শডববরবভন্ট পয ভর্নটর্যাং এন্ড র্যবাটি িাং টু ইনর্ক্রজ র্দ ইবপর্ক্টব কাবাবযজ অফ শফর্ক শাশ্যার  

    ার্ব িব  (র্র্ডএভআযআই-ইর্র্ফএএ) পয য র্চরবেন এন্ড উইবভন ইন ফাাংরাবদ (শপজ-২) ীল িক প্রকল্প  

    ফাস্তফান।   

 

িঅিআএভিআমড'য উিআিং/লক্টয/িআউমনট -এয িংমিপ্ত মযচিঃ 

 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবালেয িনুলভামদত িে যালনাগ্রাভ িনুমাী িে মফবালে  ১টি প্রান িনুমফবাে, ৮টি 

মযফীিণ  মূল্যান এফিং ১টি ভন্ব জক্টয জভাট ৯টি জক্টয  ১টি িআউমনট যললছ।  
 

 

প্রান িনুমফবােিঃ    

 

আইএভইর্ডয অর্তর্যক্ত র্চফ (প্রান) এয শনতৃবে এ অনুর্ফবাবগয কাম িাফর্র র্যচার্রত বে। প্রান অনুর্ফবাগ 

কতৃিক কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয র্নবাগ, বদান্নর্ত, প্রর্ক্ষণ এফাং অন্যান্য প্রার্নক কাম িাফর্র  ম্পার্দত ।  
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িঅিআএভিআমড’য জনফরিঃ 

লদয িংখ্যা ১ভ জেণী ২ জেণী ৩ জেণী ৪থ য জেণী জভাট 

অনুবভার্দত ১২৯ ৬০ ৯৪ ৫৫ ৩৩৮ 

কভ িযত ৮৬ ১৩ ৮২ ৪৩ ২২৪ 

শূন্য ৪৩ ৪৭ ১২ ১২ ১১৪ 

 

ev‡RU evস্তevqb  

 
      ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাবগয ২০১৯-২০ অথ িফছবয াংবার্ধত ফাবজট ফযাদ্দ ৪৯,৮৮,০০,০০০/- (উনঞ্চা শকাটি 

আটার্ রক্ষ) টাকা। ৩০ জুন, ২০২০ ম িন্ত ব্য ৪৪,৩৪,১৩,০০০/- (চুার্ে শকাটি শচ র্ত্র রক্ষ শতয াজায) টাকা। ফাস্তফান 

অগ্রগর্তয ায ৮৮.৯০%। ব্য  র্ফফযণী র্নম্নরুঃ           

   

(AsKmg~n nvRvi UvKvq) 

†KvW bs wnmv‡ei LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU (2019-20) cÖK…Z e¨q Aewkó 

3111101 Awdmvi‡`i ‡eZb 73000 65692 7308   

3111201 Kg©Pvix‡`i ‡eZb 26000 25723 277   

3111301 `vwqত্বfvi fvZv 120 104 16   

3111302 hvZvqvZ fvZv 475 462 13   

3111306 wk¶v fvZv 1500 1385 115   

3111310 evoxfvov fvZv 39000 33234 5766   

3111311 wPwKrmv fvZv 4500 4274 226   

3111312 ‡gvevBj/‡mj‡dvb fvZv 600 585 15   

3111313 AvevwmK †Uwj‡dvb bM`vqb fvZv 1800 1726 74   

3111314 wUwdb fvZv 320 300 20   

3111325 Drme fvZv 17830 15298 2532   

3111327 AwaKvj fvZv 1000 979 21   

3111328 kªvমি we‡bv`b fvZv 3500 3153 347   

3111331 Avc¨vqb fvZv 100 33 67   

3111332 m¤§vbx fvZv 1000 714 286   

3111335 evsjv beel© fvZv 1800 1447 353   

3111338 Ab¨vb¨ fvZv 150 176 -26   

3111339 cvPK fvZv 192 192 0   

3111340 wbivcËv fvZv 192 192 0   

  Dc‡gvU (bM` gRywi I ‡eZb)t 173079 155669 17410   

3211102 cwi¯‹vi cwi”QbœZv mvgMÖx 300 169 131   

3211106 Avc¨vqb e¨q 1600 903 697   

3211119 WvK 50 30 20   

3211120 †Uwj‡dvb 600 598 2   

3211125 cÖPvi I weÁvcb e¨q 140 34 106   

3211127 eBcÎ I mvgwqKx 495 451 44   

3211134 kÖwgK gRyix 100 54 46   

3211135 wb‡qvM cixিv 2000 381 1619   

  Dc‡gvU (cb¨ I †mevi e¨envi)t 5285 2620 2665   

3221101 wbixিv/mgx¶v wd 231000 223062 7938   

3221105 ‡Uw÷s wd 788 7 781   
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†KvW bs wnmv‡ei LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU(2019-20) cÖK…Z e¨q Aewkó 
 

3221106 cwienb e¨q 130 65 65   

3221108 e¨vsK PvR© 100 28 72   

  Dc‡gvU (wd, PvR© I Kwgkb)t 232018 223162 8856   

3231301 cÖwk¶Y e¨q 4500 4496 4   

 †KvW bs wnmv‡ei LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU(2019-20) cÖK…Z e¨q Aewkó  

  Dc‡gvU (cÖwkিY e¨q)t 4500 4496 4   

3243101 ‡c‡Uªvj I jyweªK¨v›U 2500 2147 353   

  Dc‡gvU (‡c‡Uªvj I jyweªK¨v›U)t 2500 2147 353   

3244101 ågY e¨q 14063 6216 7847   

  Dc‡gvU (ågY e¨q)t 14063 6216 7847   

3255101 Kw¤úDUvi mvgMÖx 1725 1482 243   

3255104 ÷¨v¤ú I mxj 140 45 95   

3255105 Ab¨vb¨ gwbnvix 1913 1567 346   

  Dc‡gvU (gy`ªY I gwbnvix)t 3778 3094 684   

3256103 e¨envh© mvgMÖx 113 0 113   

3256106 ‡cvkvK 208 203 5   

Dc‡gvU (mvaviY mieivn I KuvPvgvj mvgMÖx)t 321 203 118   

3257101 Kbmvj‡UÝx 28125 21139 6986   

3257106 ï×vPvi 250 88 162   

3257301 Abyôvb/Drmevw` 2500 855 1645   

Dc‡gvU (‡ckvMZ †mev, m¤§vbx I we‡kl e¨q)t 30875 22082 8793   

3258101 gUi hvbevnb 600 414 186   

3258102 AvmevecÎ 50 20 30   

3258103 Kw¤úDUvi 200 200 0   

3258126 ‡Uwj‡hvMv‡hvM miÄvg 600 308 292   

3258140 Mvox iিYv‡eিY 22000 18660 3340   

  Dc‡gvU (†givgZ I msi¶Y)t 23450 19602 3848   

4111309 ¯^v ’̄¨ weavb I cvwb mieivn 113 0 113   

Dc‡gvU (¯̂v¯’¨ weavb I cvwb mieivn)t 113 0 113   

4112101 gUihvb 0 0 0   

4112202 Kw¤úDUvi I hš¿vsk 2200 1143 1057   

4112310 Awdm miÄvg 2000 1995 5   

4112314 AvmevecÎ 1688 256 1432   

  Dc‡gvU (hš¿cvwZ I miÄvgvw`)t 5888 3394 2494   

7215101 M„n wbg©vY AwMÖg 120 120 0   

7215102 Kw¤úDUvi AwMÖg 200 200 0   

7215104 gUiMvwo AwMÖg 0 0 0   

7215105 gUimvB‡Kj AwMÖg 210 0 210   

  Dc‡gvUt 530 320 210   

  M‡elYv I D™¢vebx Kvh©µg 
   

  

3111332 m¤§vbx fvZv 0 0 0   

3211101 cyi¯‹vi 100 0 100   

3231301 cÖwk¶Y e¨q 1600 408 1192   
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†KvW bs wnmv‡ei LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU(2019-20) cÖK…Z e¨q Aewkó 
 

3257103 M‡elYv 0 0 0   

3257105 D™¢veb 700 0 700   

Dc‡gvU (M‡elYv I D™¢vebx Kvh©µg)t 2400 408 1992   

‡gvUt 498800 443413 55387 
 

 

মযফীিণ  মূল্যান জক্টযমূিঃ  

 

ফামল যক উন্নন কভ যসূমচভুক্ত প্রকে মযফীিণ  মূল্যান কাম যক্রলভ িঅিআএভিআমডলত ৮টি মযফীিণ  মূল্যান জক্টয 

কাজ কযলছ। একজন ভামযচারলকয িধীলন জক্টলযয কাম যক্রভ মযচামরত । প্রমতটি জক্টলযয িঅতা একামধক াফ-জক্টয 

যললছ। উক্ত াফ-জক্টযমূল মযচারক, উ-মযচারক, কাযী মযচারক  মূল্যান কভ যকতযােণ মযফীিণ  মূল্যান 

িন্যান্য গুরুত্বপূণ য কাম যক্রভ মযচারনা কলয থালকন। ফামল যক উন্নন কভ যসূমচভুক্ত চরভান প্রকে মযফীিণ, ভাপ্ত প্রকলেয প্রামিক 

মূল্যান, মনফ যামচত প্রকলেয মনমফড় মযফীিণ  প্রবাফ মূল্যান িংক্রাি কাম যাফমর জক্টযমূলয ভােলভ ম্পামদত ।  

মযফীিণ  মূল্যান জক্টযমূলয িঅতাধীন ভন্ত্রণার/মফবােমূ মনম্নরুিঃ 

     
 

ক্রমভক জক্টলযয নাভ জক্টলযয িঅতাধীন ভন্ত্রণার/মফবালেয নাভ 

১। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-১   (১) মফদুুৎ মফবাে (২) জ্বারামন  েমনজ ম্পদ মফবাে  (৩) যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণার (৪) জনপ্রান ভন্ত্রণার (৫) মুমক্তযুি মফলক ভন্ত্রণার (৬) 

িঅিআন  মফচায মফবাে (৭) দুজম যাে ব্ফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার এফিং (৮) 

ফািংরালদ যকাময কভ য কমভন। 

২। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-২  (১) ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাে (২) জযরথ ভন্ত্রণার (৩) জতু 

মফবাে (৪) ভমন্ত্রমযলদ মফবাে (৫) ফািংরালদ মনফ যাচন কমভন মচফার 

(৬) িথ যননমতক ম্পকয মফবাে এফিং (৭) দুনীমত দভন কমভন। 

৩। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৩ (০১) স্থানী যকায মফবাে (২) জাতী িংদ মচফার এফিং (৩) 

জরমজলরটিব  িংদ মফলক মফবাে। 

৪। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৪  (০১) কৃমল ভন্ত্রণার (০২) ামন ম্পদ ভন্ত্রণার (০৩) োয ভন্ত্রণার 

(০৪) ভূমভ ভন্ত্রণার (০৫) িঅমথ যক প্রমতষ্ঠান মফবাে এফিং (০৬) িবুিযীণ 

ম্পদ মফবাে।  

৫। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৫  (০১) স্বাস্থু জফা মফবাে (০২) স্বাস্থু মিা  মযফায কল্যাণ মফবাে 

(০৩) জনমনযাত্তা মফবাে (০৪) সুযিা জফা মফবাে (০৫) িংস্কৃমত 

মফলক ভন্ত্রণার (০৬) তথ্য ভন্ত্রণার (০৭) প্রফাী কল্যাণ  বফলদমক 

কভ যিংস্থান ভন্ত্রণার (০৮) েভ  কভ যিংস্থান ভন্ত্রণার এফিং (০৯) মে 

ভন্ত্রণার। 

৬। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৬  (০১) প্রাথমভক  েণমিা ভন্ত্রণার (০২) ভােমভক  উচ্চ মিা মফবাে 

(০৩) কামযেময  ভাদ্রাা মিা মফবাে (০৪) যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার 

(০৫) ভৎস্ম  প্রামণম্পদ ভন্ত্রণার (৬) জফাভমযক মফভান মযফন  

ম যটন ভন্ত্রণার  এফিং (৭) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার। 

৭। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৭  (১) ডাক  জটমরলমাোলমাে মফবাে (০২) তথ্য  জমাোলমাে প্রযুমক্ত 

মফবাে (০৩) গৃান  েণপূতয ভন্ত্রণার (০৪) প্রধানভন্ত্রীয কাম যার (০৫) 

ভমরা  মশু মফলক ভন্ত্রণার (০৬) ফামণজু ভন্ত্রণার (০৭) মফজ্ঞান  

প্রযুমক্ত ভন্ত্রণার (০৮) িথ য মফবাে এফিং (০৯) ধভ য মফলক ভন্ত্রণার। 

৮। মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৮  (০১) াফ যতু চট্টগ্রাভ মফলক ভন্ত্রণার (০২) মযলফ, ফন  জরফায়ু 

মযফতযন ভন্ত্রণার (০৩) জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার (০৪) েী উন্নন  

ভফা মফবাে (০৫) ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার (০৬) মযকেনা মফবাে 
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ক্রমভক জক্টলযয নাভ জক্টলযয িঅতাধীন ভন্ত্রণার/মফবালেয নাভ 

(০৭) মযিংখ্যান  তথ্য ব্ফস্থানা মফবাে (০৮) ফাস্তফান মযফফীিণ 

 মূল্যান মফবাে এফিং (০৯) প্রমতযিা ভন্ত্রণার। 

 

ভন্ব  এভিঅিআএ জক্টযিঃ 
 

 ভন্ব  এভিঅিআএ জক্টয  এয কাম যক্রভ মযচামরত  একজন যুগ্ন-মচলফয জনর্তলত্ব। একজন মযচারক এফিং একজন 

উমচলফয ভােলভ উমযচারক, কাযী মযচারক, কাযী মচফ, মমনয জপ্রাগ্রাভায, জপ্রাগ্রাভায, কাযী জপ্রাগ্রাভায বাযা 

ভন্ব  এভিঅিআএ জক্টয এয কাম যক্রভ মযচামরত লচ্ছ। ফামল যক উন্নন কভ যসূমচ (এমডম) এয িিভু যক্ত প্রকেমূলয 

ফাস্তফানকালর  ফাস্তফান জলল িঅিআএভিআমড মফমবন্ন ছলকয (িঅিআএভিআমড/২০০৩ পযভ ০১, ০২, ০৩, ০৪  ০৫- (মযমষ্ট-ক, 

ে, ে, ঘ  ঙ এ ছকমূ প্রদ যন কযা লরা) ভােলভ মনমভত তথ্য িংগ্র কলয। প্রমতফছয এমডমলত িিভু যক্ত প্রকলেয ফাস্তফান 

িগ্রেমতয তথ্য এ মফবালেয ডাটালফিআলজ িংযিণ কযা । িতিঃয ভামক  বেভামক মবমত্তলত িগ্রেমত প্রমতলফদন একলনক  

এনিআম বা িফেমত  িনুলভাদলনয জন্য উস্থান কযা । এফ প্রমতলফদলন এমডম’য িগ্রেমতয (ভন্ত্রণার/মফবাে মবমত্তক, 

জক্টয মবমত্তক, প্রকে মবমত্তক) তথ্য মন্নলফমত থালক। তাছাড়া এ জক্টয জথলক জাতী িংলদয িমধলফন চরাকারীন মফমবন্ন 

প্রলনাত্তয এফিং স্থাী কমভটিয (লমভন- মযকেনা ভন্ত্রণার ম্পমকযত স্থাী কমভটি, জাতী িংলদয যকাময প্রমতশ্রুমত কমভটি, 

িনুমভত মাফ ম্পমকযত কমভটি, মাফ ম্পমকযত স্াী কমভটি) চামদা ভামপক মনমভত কাম যে প্রণন কলয উস্থান কযা 

। এছাড়া পাস্ট ট্র্ুাক প্রকলেয ভমনটমযিং িংক্রাি ারনাোদ তথ্য ভন্ব কলয জপ্রযণ, তথ্য িমধকায িঅিআন ২০০৯ িনুালয 

তথ্য প্রামপ্তয িঅলফদলনয মযলপ্রমিলত তথ্য যফযা এফিং উন্নন প্রকেমূলয  ফাস্তফান িগ্রেমত ত্বযামন্বত কযলত জজরা 

প্রালকয ভােলভ জজরায মফমবন্ন ফাস্তফানকাযী িংস্থায ালথ মবমড কনপালযন্স িঅলাজন এ জক্টয জথলক কযা । 

 

 জন্ট্রার প্রমকউযলভন্ট জটকমনকুার িআউমনটিঃ 

 

মমটিিআউ এয কাম যক্রভ মযচামরত  একজন ভামযচারলকয জনর্তলত্ব। এ িআউমনট জথলক াফমরক প্রমকউযলভন্ট 

িংক্রাি মফমবন্ন িঅিআন, মফমধ, িঅদ য দযে/প্রস্তাফ দমরর (STD), দযে/দয প্রস্তাফ মূল্যালনয মফমবন্ন ক্রািআলটমযা মনরূণ, ভলডর 

কন্ট্রাক্ট ডকুলভন্ট মফমবন্ন োিআডরািআন প্রণন কযা । এ ছাড়া মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাে  এয িধীনস্থ দপ্তয  িংস্থা মূলক 

জাযীকৃত মফমধ-মফধান িনুযলণ ক্রকাম য মযচারনায জন্য প্রলাজনী কামযেময  িন্যান্য াতা প্রদান কযা লচ্ছ। মমিঅয, 

২০০৮ এয িধীন মমটিিআউ কর্তযক ২০১৯-২০ িথ যফছলয যকাময  জফযকাময প্রমতষ্ঠান কর্তযক মামচত মফমবন্ন মফলল ভতাভত 

প্রদান কযা ললছ। একিআ িথ যফছলয িথ যননমতক মফল িংক্রাি ভমন্ত্রবা কমভটি এফিং যকাময ক্র িংক্রাি ভমন্ত্রবা কমভটিয 

মথাক্রলভ ৩২টি এফিং ১৪৩টি প্রস্তাফ যীিাপূফ যক িংমিষ্ট মফমধ-মফধালনয িঅলরালক ভতাভত প্রদান কযা ললছ। মমটিিআউ কর্তযক 

২০১৯-২০ িথ যফছলয মটিলজন জাট যার  (https://citizen.cptu.gov.bd)  বতময কলয লফািআলট িঅলরাড কযা ললছ। 

প্রমতলফদনাধীন িথ যফছলয মমটিিআউ কর্তযক গুরুত্বপূণ য কলকটি িঅদ য দযে দমরর িআিংলযমজ লত ফািংরা িনুফাদ কলয 

মমটিিআউ’য লফািআলট িঅলরাড কযা ললছ। এগুলরা লরা  িঅদ য দযে দমরর PW1 (জকালটলনয ভােলভ পূতযকাজ 

ম্পাদলনয িনুলযাধ জ্ঞালনয িঅদ য দমরর [িবুিযীণ ক্র]) এফিং PG2 (িঅদ য দযে দমরর [িবুিযীণ ক্র] ণ্য ক্রলয 

জন্য)।   

 

িআ-মজম কাম যক্রভিঃ  
 

 

২০১৯-২০ িথ যফছলয মমটিিআউ’য িআ-জটন্ডামযিং কাম যক্রলভয িঅতা কর ভন্ত্রণার/মফবাে জভাট ১৩৪০টি 

ক্রকাযী প্রমতষ্ঠান িিভু যক্ত ললছ। এ প্রমক্রা উক্ত ভ ম যি জভাট ১২,৪৯৫ জন দযদাতা িআ-মজম মলস্টলভ মনফমিত ললছন। 

উক্ত ভল িআ-মজম মলস্টলভ ৯১,৩৬৩টি দযে িঅফান কযা ললছ এফিং এয ভােলভ জভাট ৫৬,৯৩৭টি চুমক্ত ম্পামদত ললছ। 

িআ-মজময ভােলভ িংগৃীত িঅ ৩৬২ জকাটি টাকা যকাময জকালাোলয জভা জদা ললছ। 

 

 

 

https://citizen.cptu.gov.bd/
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িআ-মজম জে-জডস্কিঃ 
 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবালেয  িঅতাধীন মমটিিআউলত ২৪/৭ িআ-মজম জে-জডস্ক চালু যললছ। িঅয ১০টি 

জে-জডলস্কয ভােলভ বৃৎ ৩২টি িংস্ালক মনমফড়বালফ জফা প্রদান কযা লচ্ছ। জে-জডস্ক নম্বয  ১৬৫৭৫-জত জম জকউ জমলকান 

জভাফািআর জথলক জমলকান ভ জপান কলয িআ-মজল জফা গ্রণ কযলত ালযন। জে-জডস্ক জথলক ব্ফাযকাযীয জপান, িআ-জভিআর 

এফিং িআ-মজম জলস্টভ-এয ভােলভ ামফ যক াতা প্রদান কযা লচ্ছ। 
      

মযমবউ প্যালনরিঃ 

 

মমটিিআউ’য িঅতা জটন্ডায িংক্রাি িমবলমালেয মযমবউ িঅমর শুনানী  মনষ্পমত্তয রলিু ফতযভালন ০৫টি মযমবউ 

প্যালনর মফযভান যললছ। প্রলতুকটি মযমবউ প্যালনর ০৩ দস্যমফমষ্ট। াধাযণত িফযপ্রাপ্ত যকাময কভ যকতযা, জজরা জজ এফিং 

প্রািআলবট জক্টলযয ১(এক) জন প্রমতমনমধয ভন্বল মযমবউ প্যালনর েঠিত । মফযভান ০৫টি মযমবউ প্যালনলরয ভােলভ ২০১৯-

২০ িথ যফছলয জভাট ৬১টি মযমবউ িঅমর মনষ্পমত্ত কযা ললছ এফিং এ ফাফদ জভাট ১২ রি ৩৫ াজায টাকা িঅ ললছ। 

মমটিিআউ’য মযমবউ প্যালনর পুনে যঠলনয রলিু াত দস্য মফমষ্ট াচ য কমভটি েঠন কলয ভলনানন িংগ্রলয কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

ললছ। 

Government Tenderers Forum: 
 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবালেয  িঅতাধীন মমটিিআউ কর্তযক মনমভত জজরা ম যাল ‘G0vernment 

Tenderers Forum’-এয বা িনুমষ্ঠত ল িঅলছ। ২০১৯-২০ িথ য ফছলয মফমবন্ন জজরা এ জাতী ০৩টি বা িনুমষ্ঠত 

ললছ। 

ক্র প্রমক্রা-উত্তয পুনযীিণিঃ 

 

াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট র্ফর্ধভারা-২০০৮ এয র্ফর্ধ ৪৫ ও ৪৬ অনুমাী ক্র প্রর্ক্রা-উিয পুনযীক্ষবণয (Post 

Procurement Review) জন্য আইএভই র্ফবাবগয অনুন্নন ফাবজবটয আওতা র্র্টিইউ কতৃিক র্নযবক্ষ ব্যর্ক্ত 

যাভ িক র্নবাগ কযা । ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবযয র্নম্নফর্ণ িত ৯টি ক্রকাযীয  শভাট ২৭টি প্রকবল্পয ক্র চুর্ক্তয ক্র প্রর্ক্রা-

উিয পুনযীক্ষণ ম্পন্ন কযা ববছ। 

 

ক্রমভক ক্রকাযী কর্তযি ব্মক্ত যাভ যক 

1.  প্রকল্প র্যচারক, দয দপ্তয ও শজরা কাম িার স্থাবনয ভােবভ র্ক্ষা প্রবক র 

অর্ধদপ্তয র্ক্তারীকযণ প্রকল্প 

জনাফ শভাঃ াভছুয যভান, 

র্ক্ষা প্রবক র অর্ধদপ্তয। 

প্রকল্প র্যচারক, এযানযার্ন্পাং র্দ রার্ন িাং এনবাযনবভন্ট অফ র্বরবক্টড ভাদ্র্াা ইন 

ফাাংরাবদ প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, র্নফ িার্চত শফযকাযী ভাের্ভক র্ফযারমূবয উন্নন প্রকল্প 

2.  প্রকল্প র্যচারক, ববফযচয-গজার্যা-মুন্পীগঞ্জ শজরা ভাড়ক (বজড ১০৬৩) 

মথামথ ভান ও প্রস্ততা উন্নীতকযণ প্রকল্প 

জনাফ শভাাম্মদ জাপয ঊোহ্ 

র্ইঞ্জ, ড়ক ও জনথ 

অর্ধদপ্তয। 
প্রকল্প র্যচারক, শজরা ভাড়কমূ মথামথ ভান ও প্রস্থতা উন্নীতকযণ 

(কুর্ভো শজান) প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, এবরঙ্গা-ভূঞাপুয-চযগাফাযা ড়বক ১০টি ক্ষর্তগ্রস্থ শতু ও ১টি 

কারবাট ি পুনঃর্নভ িাণ এফাং আঞ্চর্রক ভাড়কটি উন্নন প্রকল্প 

3.  প্রকল্প র্যচারক, ৩৭টি শজরা বয ার্ন যফায প্রকল্প (২ াংবার্ধত) জনাফ শভাাম্মদ ভনজুরুর 

আবনাায, জনস্বাস্থয প্রবক র 

অর্ধদপ্তয। 

প্রকল্প র্যচারক, অগ্রার্ধকাযমূরক গ্রাভীণ ার্ন যফযা প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, ৩২টি শ যবায ার্ন যফায ও ভানফ ফজিয ব্যফস্থানা 

এনবাযনবভন্টার স্যার্নবটন  প্রকল্প 
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ক্রমভক ক্রকাযী কর্তযি ব্মক্ত যাভ যক 

4.  প্রকল্প র্যচারক, চট্রগ্রাভ বয র্যতযক্ত ফাড়ীবত যকার্য আফার্ক ফ্ল্যাট ও 

ডযর্ভটযী বফন র্নভ িাণ প্রকল্প 

জনাফ আর্ক ভামুদ শচ দৄযী, 

গণপূতি অর্ধদপ্তয। 

প্রকল্প র্যচারক, শগাারগবঞ্জ ফহুতর র্ফর্ষ্ট ভর্িত যকার্য অর্প বফন র্নভ িাণ 

প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, ঢাকাস্থ ভর্তর্ঝর যকার্য কবরার্নবত (াাতার শজান শোয 

কম্পাউন্ড) ফহুতর আফার্ক বফন র্নভ িাণ প্রকল্প 

5.  প্রকল্প র্যচারক, ফাাংরাবদবয নদী শের্জাং এয জন্য শেজায ও আনুলার্ঙ্গক 

মন্ত্রার্ত ক্র প্রকল্প 

শখ নজরুর ইরাভ, ফাাংরাবদ 

ার্ন উন্নন শফাড ি 

প্রকল্প র্যচারক, ফগুড়া শজরায ার্যাকার্ন্ন উবজরাধীন কুর্ন িফাড়ী বত 

চন্ননফাই ম িন্ত মমুনা নদীয ডান তীয াংযক্ষণ ও র্ফকল্প ফাঁধ র্নভ িাণ প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, নদী তীয াংযক্ষবণয ভােবভ শভঘনা নদীয বাঙ্গন বত শবারা 

শজরায তজুমুদ্দীন উবজরা দয াংযক্ষণ প্রকল্প 

6.  প্রকল্প র্যচারক, অবযন্তযীণ শন -বথয ৫৩টি রুবট কযার্টার শের্জাং (১ভ ম িা, 

২৪টি শন -থ) (১ভ াংবার্ধত) প্রকল্প 

কবভাডয ারাউর্দ্দন আবভদ, 

ফাাংরাবদ অবযন্তযীণ শন -

র্যফণ কতৃিক্ষ। 
প্রকল্প র্যচারক, শভাাংরা ফন্নয বত চাঁদপুয ভাওা শগাারন্ন ব াকী ম িন্ত শন  

রুবটয নাব্যতা উন্নন প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, ঢাকা-ফর্যার-খুরনা অবযন্তযীণ শন -রুবট র্যচারনায জন্য ২টি 

নতুন মাত্রীফাী জাাজ াংগ্র প্রকল্প 

7.  প্রকল্প র্যচারক, েী র্ফদ্যযতান ম্প্রাযণ ঢাকা র্ফবগী কাম িক্রভ-২ প্রকল্প জনাফ শক.এভ. াছান, ফাাংরাবদ 

েী র্ফদ্যযতান শফাড ি। প্রকল্প র্যচারক, েী র্ফদ্যযতান ম্প্রাযণ যাজাী র্ফবাগী কাম িক্রভ-২ প্রকল্প 

প্রকল্প র্যচারক, েী র্ফদ্যযতান ম্প্রাযণ ফর্যার র্ফবাগী কাম িক্রভ-২ প্রকল্প 

8.  রাইন ডাইবযক্টয, শপ্রার্কউযবভন্ট, শষ্টাবযজ এন্ড াা্িাই ম্যাবনজবভন্ট-এপর্ 

(র্এএএভ-এপর্), র্যফায র্যকল্পনা অর্ধদপ্তয, ৬ কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

জনাফ শভাাম্মদ যর্ফউর াছান, 

র্যফায র্যকল্পনা অর্ধদপ্তয। 

রাইন ডাইবযক্টয, পযার্ভর্র িার্নাং র্পল্ড ার্ব িব শডর্রবাযী, র্যফায র্যকল্পনা 

অর্ধদপ্তয, ৬ কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

রাইন ডাইবযক্টয, র্ির্নকযার কন্ট্রাবন ার্ব িব শডর্রবাযী, র্যফায র্যকল্পনা 

অর্ধদপ্তয, ৬ কাওযান ফাজায,ঢাকা। 

9.  প্রকল্প র্যচারক, তৃতী নগয র্যচারন ও অফকাঠাবভা উন্নর্তকযণ প্রকল্প জনাফ শভাঃ আফদ্য ািায, 

স্থানী যকায প্রবক র 

অর্ধদপ্তয। 

প্রকল্প র্যচারক, ইউর্নন র্যলদ কভবিক্স বফন র্নভ িাণ প্রকল্প (২ ম িা) 

প্রকল্প র্যচারক, উবজরা ও ইউর্নন ড়বক দীঘ ি শতু র্নভ িাণ প্রকল্প (৩ 

াংবার্ধত)। 

 

    

 মুমজফফল য  উদমানিঃ 
 

 

ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাগ কতৃিক জার্তয র্তা বঙ্গবন্ধু শখ মুর্জবুয যভান এঁয জন্তফার্ল িকী মথাবমাগ্য 

ভম িাদা উদমান উরবক্ষ এ াংক্রান্ত জাতী কর্ভটি ও র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয অন্যান্য র্ফবাবগয াবথ ভি কবয ফল িব্যাী 

কভ িসূর্চ ারন অব্যাত যববছ। উক্ত র্ফলব এ র্ফবাগ কতৃিক গৃীত কাম িক্রভমূ র্নম্নরুঃ 

 
 

(১) জার্তয র্তা বঙ্গবন্ধ ু শখ মুর্জবুয যভান এঁয জন্তফার্ল িকী উরবক্ষ গত ১৭ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ আইএভইর্ডবত 

একটি বঙ্গবন্ধু কণ িায স্থান কযা ববছ; 
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মচে ২: িঅিআএভিআমড’য রািআলেমযলত স্ামত বঙ্গবন্ধু কর্নার 
 

  (২)     জার্তয র্তা বঙ্গবন্ধু শখ মুর্জবুয যভান এঁয  জন্তফার্ল িকী উদমান উরবক্ষ আইএভইর্ড’শত ১৭ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ এক 

আবরাচনা ও শদাা ভার্পর অনুর্ষ্ঠত । ভাননী র্যকল্পনা ভন্ত্রী উক্ত আবরাচনা ও শদাা ভার্পবর প্রধান অর্তর্থ র্ববফ 

উর্হত র্ছবরন। এ উরবক্ষ র্যকল্পনা ভন্ত্রী ভবাদ আইএভইর্ড’য অর্প প্রাঙ্গবণ বৃক্ষবযাণ কবযন; 

 

 

 
                             

                           মচে ৩: ভাননী র্যকল্পনা ভন্ত্রী কতৃিক আইএভইর্ড’য অর্প প্রাঙ্গবণ বৃক্ষ শযাণ 

 

(৩) মুর্জফফল ি  উদমান াংক্রান্ত ব্যানায ও শপস্টুন দ্বাযা আইএভইর্ড’য বফনমূ সুর্িত কযা ; 

(৪) এ র্ফবাবগয কর দাপ্তর্যক শমাগাবমাবগয শক্ষবত্র শমভন: যকার্য ত্র, আধা-যকার্যত্র, স্মাযকবত্র স্ব-স্ব প্রর্তষ্ঠাবনয 

শরাবগায াবথ মুর্জফফবল িয শরাবগা মথামথবাবফ ব্যফহৃত বে; 

(৫) মুর্জফফবল িয শরাবগা ম্বর্রত ভগ, টুর্, টি-াট ি, শকাটর্ন, করভ ও র্গপটফক্স র্ফতযণ কযা ববছ। 

 

২০১৯-২০২০ িথ যফছলয িঅিআএভিআমড কর্তযক ম্পামদত উলেেলমাগ্য কাম যাফমরিঃ 

 

প্রকে মযদ যনিঃ  

 

ফামল যক উন্নন কভ যসূমচভুক্ত প্রকে মযফীিণ  মূল্যান কযা িঅিআএভিআমড'য একটি মনমভত কাজ। প্রকে মযদ যলনয 

জিলে িগ্রামধকাযপ্রাপ্ত প্রকে, াায্যপুষ্ট প্রকে, িথ েমতম্পন্ন প্রকে এফিং ভামপ্তয জন্য মনধ যামযত প্রকেলক িগ্রামধকায জদা ল 

থালক।  িঅিআএভিআমড’য কভ যকতযােণ চরভান প্রকে লযজমভলন মযদ যনপূফ যক মযফীিণ প্রমতলফদন   ভাপ্ত প্রকে মূল্যালনয 



 

14 

 

জন্য লযজমভলন মযদ যনপূফ যক ভাপ্ত প্রকে মূল্যান প্রমতলফদন প্রণন কলযন।  প্রণীত মযফীিণ  মূল্যান প্রমতলফদন িংমিষ্ট 

ভন্ত্রণার/মফবাে, মযকেনা কমভলনয িংমিষ্ট জক্টয  ফাস্তফানকাযী িংস্া ফযাফয জপ্রযণ কযা । চরভান প্রকে 

মযদ যনকালর কভ যকতযােণ উলেেলমাগ্য জম ভস্ত মফল মযফীিণ কলয থালকন তা লরা  প্রকলেয িঅমথ যক  ফাস্তফ িগ্রেমত, ক্র 

মযকেনা, কভ য মযকেনা, এমিট প্ল্ুান, ফাস্তফামত কালজয মযভাণ  গুণাগুন, মডমম’জত ফমণ যত রিুভাো িনুমাী কাম যক্রভ 

ম্পামদত লচ্ছ মকনা, মনভ যাণ কালজয জিলে ব্ফহৃত ভারাভালরয ল্যাফ জটস্ট কযা ললছ মকনা, প্রকে ফাস্তফানকারীন জকান 

ভস্যায উদ্ভফ লচ্ছ মকনা, প্রকলেয সুমফধালবােীলদয ভতাভত এফিং উলেলেয ালথ ফাস্তফামত কাম যক্রভ াভঞ্জস্যপূণ য মকনা 

িআতুামদ। ভাপ্ত প্রকে মূল্যান প্রমতলফদন প্রণলনয ভ জম ভস্ত মফলল মূল্যান কযা  তা লরা মডমম জভাতালফক প্রকলেয 

ভস্ত িিংলেয কাজ ম্পামদত ললছ মকনা, ম্পামদত কালজয মযভাণ  গুণাগুন, এমিট প্ল্ুান জভাতালফক প্রকলেয াভমগ্রক 

কাম যক্রভ স্তািয কযা ললছ মকনা, প্রকলেয াভমগ্রক কাম যক্রভ ফাস্তফালনয জিলে মডমময জকান ব্তু িংঘটিত ললছ মকনা, 

িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালেয মচফ  ফাস্তফানকাযী িংস্া প্রধালনয ভতাভত িআতুামদ মফলল মূল্যান কযা ল থালক। 

মযফীিণ  মূল্যান প্রমতলফদলনয সুামযমূ ফাস্তফান িগ্রেমত ম্পলকয ভতাভত িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবাে িঅিআএভিআমড’জত  

জপ্রযণ কলয থালকন। 

 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে কর্তযক  প্রকে মযদ যন প্রমতলফদন জাময িংক্রাি জক্টযমবমত্তক তথ্য  মনম্নরুিঃ 

 

ক্রমভক মযফীিণ  মূল্যান জক্টলযয নাভ প্রকে মযদ যন প্রমতলফদন জামযয িংখ্যা 

1.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-১ 93 

2.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-২ ১২3 

3.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৩ 129 

4.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৪ 102 

5.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৫ 144 

6.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৬ 120 

7.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৭ 86 

8.  মযফীিণ  মূল্যান জক্টয-৮ 127 

জভাট 924 

  ভাপ্ত প্রকলেয প্রামিক মূল্যানিঃ 

ফামল যক উন্নন কভ যসূমচ’য িঅতা ভাপ্ত প্রকবল্পয প্রার্ন্তক মূল্যান আইএভইর্ডয একটি র্নর্ভত কাজ। প্রকল্প ভার্প্তয ৩ ভাবয 

ভবে প্রকল্প দপ্তয/ফাস্তফান াংহা াংর্িষ্ট ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয ভােবভ প্রকল্প Project Completion Report (PCR) 

আইএভইর্ডবত শপ্রযণ কবয। প্রাপ্ত র্র্আযমুবয কাম িক্রভ আইএভইর্ডয কভ িকতিা কতৃিক যজর্ভবন র্যদ িনপূফ িক প্রর্তবফদন 

প্রণন কযা । ২০১৯-২০ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ শথবক ২২৩টি ভাপ্ত প্রকবল্পয র্র্আয াওা মা। প্রাপ্ত 

র্র্আযমূবয প্রার্ন্তক মূল্যান কাজ মথাযীর্ত অব্যাত আবছ। 
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ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে কর্তযক ভাপ্ত প্রকলেয প্রামিক মূল্যান িংক্রাি জক্টযমবমত্তক তথ্য মনম্নরু: 

ক্রমভক মযফীিণ  

মূল্যান জক্টলযয 

নাভ 

ভাপ্ত 

প্রকে 

মূল্যান 

প্রমতলফদন 

জামযয 

িংখ্যা 

ক্রমভক ভিব্ 

1.  মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-১, 

িঅিআএভিআমড। 

২4  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) ল্যান্ড এুাকুিআমজন এন্ড ল্যান্ড জডলবরলভন্ট পয িআভমপ্ল্লভলন্টন িফ  

েজামযা ৩৫০ (+১০%) জভিঃ িঃ জকার পাাড য থাযভার াায প্ল্ান্ট  

প্রলজক্ট ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০ 

(২) েী র্ফদ্যযতান ম্প্রাযণ ঢাকা র্ফবাগী কাম িক্রভ-II ০১/০৭/২০১৪-  

    ৩১/১২/২০১৯ 

(৩) েী র্ফদ্যযতান ম্প্রাযণ চট্টগ্রাভ-র্বরট র্ফবাগী কাম িক্রভ-II     

      ০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৯ 

(৪) েী র্ফদ্যযতান কাম িক্রবভয আওতা ঢাকা র্ফবাগী অঞ্চবর র্প্র-শবভন্ট 

ই- র্ভটায স্থান (ম িা-১) ০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০ 

(৫) জৌমদ িঅযলফয মযালদ ফািংরালদ চুান্সাময কভলপ্ল্ি মনভ যাণ (১ভ ম যা) 

(২ িংলামধত) ০১/০১/০৯-৩১/১২/২০১৯ 

(৬) পবযন ার্ব ি একাবডভী (সুগন্ধা) অফকাঠাবভাগত উন্নন (১ভ াংবার্ধত)   

০১/১১/১৬-৩১/১২/২০১৯ 

(৭) তুযবেয আঙ্কাযা ফাাংরাবদ চযান্পার্য কভবিক্স র্নভ িাণ (১ভ াংবার্ধত)   

০১/০১/১৫-৩০/০৬/২০২০। 

2.  মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-২, 

িঅিআএভিআমড। 

৩3  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) র্ফআযটির্’য জন্য ট্রাক াংগ্র 

(২) কযাার্টি র্ফর্ল্ডাং এন্ড র্যবায অফ র্বঙ্গর শডকায র্এনর্জ ফাব 

অফ র্ফআযটির্ আন্ডায ইর্ডর্এপ গ্রযান্ট এ এর্ডনার এর্ট্যান্প 

(এএ)  

(৩) শটকর্নকযার এযার্বটন্ট টু ঢাকা ট্রান্পবাট ি শকা-অর্ড িন্যান অথর্যটি 

(৪) Study on Road Safety Hazards Including Design of 

Countermeasures At Intersection on National and  
   Regional Highways of  Bangladesh 

(৫) ঢাকা-খুরনা (এন-৮) ভাড়বকয মাত্রাফাড়ী ইন্টাযবকন শথবক 

(ইকুর্যা-ফাবুফাজায র্রাংক ড়ক) ভাওা ম িন্ত এফাং াচ্চয-বাঙ্গা 

অাংব মানফাবনয জন্য পৃথক শরন ৪-শরবন উন্নীতকযণ 

(৬) নারীাট শেন-চুবট-কাপ্তাই ম িন্ত ডুবরবগজ শযর রাইন র্নভ িাবণয জন্য  

 ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রকল্প 

(৭) জাভারপুয অথ িননর্তক অঞ্চবর শযররাইন াংবমাবগয জন্য ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা ও র্ফদ র্ডজাইন 

(৮) র্ভযযাই-শপনী অথ িননর্তক অঞ্চবর শযর রাইন র্নভ িাবণয জন্য ম্ভাব্যতা  

ভীক্ষা এফাং র্ফদ র্ডজাইন 

(৯) ফাাংরাবদ শযরওব াংোয প্রকল্প (২ াংবার্ধত) 

(১০) াঁচুর্যা-পর্যদপুয-বাাংগা শযরথ পুনফ িান  

(১১) ঢাকা-র্বরট ভাড়বকয ভূরতা ৪-শরন র্ফর্ষ্ট ফ্ল্াইওবায র্নভ িাণ 
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ক্রমভক মযফীিণ  

মূল্যান জক্টলযয 

নাভ 

ভাপ্ত 

প্রকে 

মূল্যান 

প্রমতলফদন 

জামযয 

িংখ্যা 

ক্রমভক ভিব্ 

(১২) পর্যদপুয (ফদযপুয) ারথা-শানাপুয-মুকসুদপুয ড়ক উন্নন  

(১৩) গুরুেপূণ ি আঞ্চর্রক ভাড়ক মথামথ ভান ও প্রস্ততা উন্নীতকযণ (ঢাকা    

শজান) 

(১৪) নকরা ফাইা শজরা ভাড়কবক মথামথ ভান ও প্রস্ততা উন্নীতকযণ   

(১৫) এবরঙ্গা-ভূঞাপুয-চযগাফাযা ড়বক ১০টি ক্ষর্তগ্রস্ত শতু ও ১টি কারবাট ি  

পুনঃর্নভ িাণ এফাং আঞ্চর্রক ভাড়কটি উন্নন   

(১৬) ক্ষর্তগ্রস্থ গুরুেপূণ ি ভাড়কমূ জরুযী পুনফ িান প্রকল্প (শগাারগঞ্জ 

শজান)  

(১৭) Design Review, Updating the Resettlement action 

plan and other Preparatory Works for Improvement 

of Sylhet-Tamabil Road to a 4-Lane Highway and 

Construction of Slow-Moving Vehicular Traffic 

(SMVT) Lane on Both sides  
(১৮) ফর্যার-ঝারকাঠী-যাজাপুয-বান্ডার্যা-র্বযাজপুয ড়বকয (আয-৮৭০)  

 ৪৬তভ র্কবরার্ভটায এ শানানদীয উয র্র্ গাড িায শতু র্নভ িাণ   

(১৯) জাভারপুয-ভাদাযগঞ্জ ড়ক প্রস্থকযণ ও ভজবুতীকযণ (৩ াংবার্ধত) 

(২০) ঢাকা-চট্টগ্রাভ শযরথ উন্নন প্রকল্পঃ াাড়তরী ওাকি উন্নন (২  

াংবার্ধত) 

(২১) প্রকল্প ফাস্তফাবনয জন্য ফাাংরাবদ শযরওবয দক্ষতা উন্নবনয জন্য 

কার্যগযী াতা।  

৩। মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-৩, 

িঅিআএভিআমড। 

24  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) ফর্যার র্টি কব িাবযবনয অফকাঠাবভা র্নভ িাণ ও শ ন্নম িফধ িন প্রকল্প। 

(২) ফর্যার র্টি কব িাবযবনয র্ফর্বন্নস্থাবন ড়ক উন্নন ও প্রস্তকযণ 

র্িজ কারবাট ি র্নভ িাণ প্রকল্প। 

(৩) ফর্যার র্টি কব িাবযন এরাকা শফক কবরানী র্নভ িাণ প্রকল্প। 

(৪) গাজীপুয র্টি কব িাবযবনয র্ফদ্যযৎ অচ শযাধ ও ােবয জন্য শারায 

প্যাবনর এনার্জি শবায ড়ক ফার্ত স্থানকযণ। 

(৫) যাজাী ভানগযীয জরাফদ্ধতা দূযীকযণাবথ ি নদ িভা র্নভ িাণ (৩ ম িা)। 

(৬) খুরনা ার্ন যফযা প্রকল্প। 

(৭) চট্রগ্রাভ ওাায প্রার্তষ্ঠার্নক উন্নন ও যাজস্ব আ ফর্ভূ িত ার্ন কভাবনায 

উবযাগ এর্গব শনওায কার্যগর্য াতা প্রকল্প। 

(৮) ২২৪০৪৬৭০০- াফনা শজরায বাঙ্গুড়া উবজরাধীন বাঙ্গুড়া-নওগাঁ 

র্জর্এভ ড়ক উন্নন (২ াংবার্ধত) (২০১১-১২ বত জুন ২০২০। 

(৯) শকাোর িাইবভট শযর্জর্রবন্ট ইনফ্রারাকচায প্রবজক্ট। 

(১০) বৃিয শনাাখারী (শনাাখারী, শপনী ও রক্ষ্মীপুয শজরা) েী অফকাঠাবভা 

উন্নন প্রকল্প-২ (১ভ াংবার্ধত) 

(১১) গুরুেপূণ ি ৯টি িীজ র্নভ িাণ প্রকল্প (াংবার্ধত) 
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ক্রমভক মযফীিণ  

মূল্যান জক্টলযয 

নাভ 

ভাপ্ত 

প্রকে 

মূল্যান 

প্রমতলফদন 

জামযয 

িংখ্যা 

ক্রমভক ভিব্ 

(১২) শনত্রবকাণা শজরাধীন আটাড়া ও শভানগঞ্জ   উবজরায গুরুেপূণ ি গ্রাভীণ 

অফকাঠাবভা উন্নন প্রকল্প 

(১৩) গুরুেপূণ ি গ্রাভীণ অফকাঠাবভা উন্নন প্রকল্প (২ াংবার্ধত) 

(১৪) মুর্ন্পগঞ্জ শজরায দয এফাং গজার্যা উবজরা গুরুেপূণ ি অফকাঠাবভা 

উন্নন ীল িক প্রকল্প (২০৩৮.২০/জুরাই/১৬ বত জুন/১৯) 

(১৫) গুরুেপূণ ি ১৯ (উর্ন) টি শ যবা অফকাঠাবভা উন্নন প্রকল্প। (৩ 

াংবার্ধত 

(16) জাভারপুয ও ভাদাযগঞ্জ শ যবায ড়ক উন্নন প্রকল্প। 

(17) র্যাজগঞ্জ শ যবা ার্ন যফযা ব্যফস্থায উন্নন প্রকল্প , জানুার্য 

২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০১৯ ম িন্ত শভাদ বৃর্দ্ধ প্রবঙ্গ 

(18) র্প্রাবযটর্য এর্ক্টর্বটিজ অফ ঢাকা স্যার্নবটন ইভপ্রুববভন্ট প্রবজক্ট (শপজ-

১) অবক্টাফয ২০১৭ বত র্ডবম্বয ২০১৯) 

(19)  যাজাী ওাায ভূর্যর্স্তত ার্ন শাধনাগাবযয জন্য জর্ভ অর্ধগ্রন 

(20) যাজাী ভানগযীয যাজাী-নওগাঁ  প্রধান ড়ক বত শভানপুয-

যাজাী-নাবটায ড়ক ম িন্ত পূফ ি র্িভ াংবমাগ ড়ক র্নভ িাণ, 

(21) যাজাী ভানগযীয জরাফদ্ধতা দূযীকযণাবথ ি নদ িভা র্নভ িাণ (৩ফ ি), 

(22) র্বরট র্টি কব িাবযবনয ভবে র্দব প্রফার্ত ১১টি ছড়া /খার াংযক্ষণ 

ও আযর্র্ র্যটার্ন িাং ওার র্নভ িাণ 

(23) গাজীপুয র্টি কব িাবযবনয র্ফদ্যযৎ অচ শযাধ ও ােবয জন্য শারায 

প্যাবনর এনার্জি শইবায ড়ক ফার্ত স্থানকযণ, (জানুার্য ২০১৭ বত 

র্ডবম্বয ২০১৯)। 

৪। মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-৪, 

িঅিআএভিআমড। 

২৩  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) র্ফএর্ডর্’য র্ফযভান ফীজ উৎাদন, প্রর্ক্রাজাতকযণ ও র্ফতযণ 

ব্যফস্থার্দয আদৄর্নকীকযণ এফাং উন্নন (১ভ াংবার্ধত)  

(২) ধান গভ র্ভট্টায উন্নতয ফীজ উৎাদন এফাং উন্নন -২ ম িা (১ভ 

াংবার্ধত) 

(৩) ডার ও শতরফীজ উৎাদবনয ভােবভ শটকই পুর্ষ্ট র্নযািা 

শজাযদাযকযণ (১ভ াংবার্ধত) 

(৪) ফর্যার র্ফবাগ ক্ষুদ্র্ শচ উন্নন (১ভ াংবার্ধত) 

(৫) আশুগঞ্জ-রা এবগ্রা ইর্যবগন (৫ভ ম িা) 

(৬) গভ ও র্ভট্টায উন্নততয ফীজ উৎাদন এফাং উন্নন প্রকল্প (২ ম িা) 

(৭) ফাাংরাবদ ইক্ষু গবফলণা ইন্পটিটিউট এয ভর্িত গবফলণা কাম িক্রভ  

শজাযদাযকযণ 

(৮) র্ডর্জটার দ্ধর্তবত ভূর্ভ জর্য ও শযকড ি প্রণন এফাং াংযক্ষণ (১ভ 

ম িা) 

(৯) ভূর্ভ প্রান ও প্রর্ক্ষণ শকবন্ধ ৬ তরা থবক ১২ তরা ম িন্ত উর্ধ্িমূখী  

ম্প্রাযণ 
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ক্রমভক মযফীিণ  

মূল্যান জক্টলযয 

নাভ 

ভাপ্ত 
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মূল্যান 

প্রমতলফদন 

জামযয 

িংখ্যা 

ক্রমভক ভিব্ 

৫। মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-৫, 

িঅিআএভিআমড। 

08  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) ৯টি পুর্র সুায অর্প বফন র্নভ িাণ (র্আইর্ড ও র্র্ফআই অর্প) 

(২) আদৄর্নক মন্ত্রার্ত ক্রবয ভােবভ ীভান্ত র্নযািা র্ক্তারীকযণ 

(৩) ফড িায গাড ি ফাাংরাবদবয জন্য র্ফর্বন্ন র্ফওর্’য র্যীভা ফযাফয 

কাঁটাতাবযয শফড়া  র্নভ িাণ (১ভ ম িা) 

(৪) ফাাংরাবদয শকাে গাবড িয অফকাঠাবভা র্যয ফর্ধ িতকযণ 

(৫) ঢাকা শকন্ধী কাযাগায, শকযানীগঞ্জ র্নভ িাণ (৩ াংবার্ধত) 

(৬) ভর্রা কাযাযক্ষীবদয জন্য আফান র্নভ িাণ 

(৭) The project for illicit Drug Eradication and Advanced  
Management through It (I DERAM it) 

(৮) অনরাইবন গ্রন্থাগাযমূবয ব্যফস্থানা ও উন্নন 

(৯) ৩টি শজরা র্তনজন ফবযণ্য ব্যর্ক্তয স্মৃর্ত শকন্ধ/াংগ্রারা স্থান 

(১০) নজরুবরয অপ্রচর্রত গাবনয সুয াংগ্র, স্বযর্রর্ প্রণন, াংযক্ষণ, প্রচায  

এফাং নফীন প্রজন্বক উদ্বুদ্ধকযণ 

(১১) খাগড়াছর্ড়য ক্ষুদ্র্ নৃ-শগাষ্ঠীয াাংস্কৃর্তক ইন্পটিটিউট এয অফকাঠাবভা 

উন্নন 

(১২) এযাক্সবটনন অফ ীদ শখ আবু নাবয এযাবর্ারাইজড 

র্টার,খুরনা (১ভ াংবার্ধত) 

(১৩) শগাারগঞ্জ র্ফর্ক র্ল্প নগযী ম্প্রাযণ  

(১৪) ধাভযাই র্ফর্ক র্ল্প নগযী ম্প্রাযণ  

(১৫) র্ফর্বকয ৪টি ননপুণ্য র্ফকা শকবন্ধয পুনঃর্নভ িাণ ও আদৄর্নকান  

(১৬) তযর্ঞ্চ র্বল্পয উন্নন, যাংপুয-২ ম িা। 

৬। মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-৬, 

িঅিআএভিআমড। 

25  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) মলরট কৃমল মফশ্বমফযারলয উন্নন, ১ভ ম যা (২ িংলামধত)        

(২) ঢাকা মফশ্বমফযারলয িমপাযলদয জন্য ২০ তরা িঅফামক ীদ জে  

যালর টাায বফন মনভ যাণ 

(৩) মলরট ফমযার  খুরনা লয ৭টি যকাময ভােমভক মফযার স্থান 

(৪) উচ্চ ভােমভক উবৃমত্ত প্রকে (২ ম যা) 

(৫) মনফ যামচত জফযকাময ভােমভক মফযারমূলয জবৌত িফকাঠালভা মনভ যাণ 

(৬) ফমযার িআমঞ্জমনামযিং কলরজ স্থান 

(৭) ফান্নযফান শজরায রাভা, আরী কদভ ও থানর্চ উবজরায অপ র্গ্রড 

স্কুরমূব শারায র্নযাদ ার্ন যফযাবয ম্ভাব্যতা/ভীক্ষা 

(৮) দর্ক্ষণ র্িভাঞ্চরী প্রার্ণ ম্পদ উন্নন (২ াংবার্ধত) 

(৯) আগাযগাঁওস্থ শয-ই-ফাাংরা নগবয ম িটন বফন র্নভ িাণ 
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ক্রমভক মযফীিণ  

মূল্যান জক্টলযয 
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িংখ্যা 

ক্রমভক ভিব্ 

(১০) াফর্রক প্রাইববট াট িনাযর্ (র্র্র্) এয আওতা ফাস্তফার্তব্য 

খানজাান আরী র্ফভানফন্নয র্নভ িাণ প্রকবল্পয জর্ভ অর্ধগ্রবণয জন্য 

র্রাংক প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) 

(১১) নাবটায ও গাইফান্ধা শজরা দবয ইনবডায শের্ডাভ র্নভ িাণ  

(১২) ফীয মুর্ক্তবমাদ্ধা এযাডঃ আব্দুর ার্কভ শের্ডাভ কভবিক্স, জাভারপুয এয  

উন্নন প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) 

(১৩) শযপুয ীদ মুর্ক্তবমাদ্ধা স্মৃর্ত শের্ডাভ উন্নন এফাং ইনবডায শের্ডাভ 

র্নভ িাণ প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) 

(১৪) মুন্পীগঞ্জ শজরা শের্ডাভ এফাং র্ফযভান সুইর্ভাংপুবরয অর্ধকতয 

উন্নন ইনবডায শের্ডাভ ও শটর্ন শকাট ি র্নভ িাণ 

(১৫) র্বরট র্ফবাগী র্ক্রবকট কভবিবক্সয আউটায শের্ডাবভয উন্নন এফাং 

ভাগুযা ফীয মুর্ক্তবমাদ্ধা আছাদ্যিাভান আউটায শের্ডাভ উন্নন 

জার্তয র্তায মুযযার স্থান 

(১৬) শনত্রবকাণা শজরা দবয ইনবডায শের্ডাভ, শখবরাাড়বদয জন্য 

ডযর্ভটর্য বফন র্নভ িাণ এফাং র্ফযভান শটর্ন কভবিবক্সয উন্নন। 

৭। মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-৭ 

9  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) গাজীপুয শজরায কারীগঞ্জ উবজরা কাভ িজীফী ভর্রা শাবের র্নভ িাণ ও  

র্শু র্দফামত্ন শকন্ধ স্থান (জুরাই ২০১৬ শথবক জুন ২০২০) 

(২) র্ডর্জটার ফাাংরাবদবয জন্য িডব্যান্ড ওাযবর শনটওাকি স্থান প্রকল্প 

(শভ ২০১৪ বত র্ডবম্বয ২০১৯) 

(৩) াইবিাট্রন সুর্ফধার্দ শট-র্টি স্থান (অবক্টাফয, ২০১১ বত র্ডবম্বয, 

২০১৮) 

(৪) ফঙ্গবফবনয অবযন্তবয যাষ্ট্রর্তয শযর্বডন্প ব্লক াংরগ্ন পূফ ির্দবক সুইর্ভাং 

পুর স্থান (র্ডবম্বয ২০১৫- র্ডবম্বয ২০১৯) 

(৫) চট্টগ্রাবভয যাউজান উবজরা াইট এন্ড ার্ব িব আফার্ক িট (২  

ম িা) (জুরাই, ২০১৫- জুন, ২০১৯) 

(৬) এএএপ এয অর্পা ি শভ ও নন-শগবজবটড কভ িচার্যবদয আফার্ক  

বফবনয ঊর্ধ্িমূখী ম্প্রাযণ (শপব্রুার্য, ২০১৮ বত জুন, ২০২০) 

(৭) কক্সফাজায যকার্য জর্ভবত আফার্ক বফন র্নভ িাণ প্রকল্প 

 (জুরাই, ২০১২-জুন, ২০২০) 

(৮) ঢাকাস্থ রারভাটিা র্নউকবরানী এরাকা পুনফ িাবনয রবক্ষয ১২০টি  

(াংবার্ধত ১৩০টি) আফার্ক ফ্ল্যাট র্নভ িাণ (জুরাই, ২০১৫- জুন, 

২০১৯)। 

৮। মযফীিণ  

মূল্যান জক্টয-৮ 

31  মনম্নফমণ যত ভাপ্ত প্রকলেয মমিঅয াা মামন। 

(১) ১২টি গুরুেপূণ ি শন -বথয খনন (১ভ াংবার্ধত) প্রকল্প। 

(২) শভাাংরা ফন্নবযয াযফায চযাবনবরয পৄড াইবরা এরাকা শের্জাং প্রকল্প। 

(৩) শরাংবদর্নাং যা টিচাগাাং শাট ি অথর্যটি শট্রর্নাং ইনর্েটিউট প্রকল্প। 
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(৪) চট্টগ্রাভ ফন্নবযয জন্য দ্যটি শভাফাইর াযফায শক্রন াংগ্র প্রকল্প। 

(৫) র্নউমুর্যাং র্দ্বতী ওবাযবফ্ল্া কবন্টইনায ইাড ি র্নভ িাণ প্রকল্প। 

(৬) র্নউমুর্যাং কবন্টইনায টার্ভ িনার র্নভ িাণ প্রকল্প। 

(৭) প্রর্কউযবভন্ট অফ ইকুযইবভন্ট পয র্নউমুর্যাং কবন্টইনায টার্ভ িনার র্নভ িাণ  

(৮) ঢাকা-ফর্যার-খুরনা শন -রুবট র্যচারনায জন্য ২টি নতুন মাত্রীফাী 

জাাজ াংগ্র (১ভ াংবার্ধত)  প্রকল্প।  

(৯) প্রর্কউযবভন্ট অফ ওান াই াওায টাগবফাট পয র্চটাগাাং শাট ি 

অথর্যটি প্রকল্প। (ভাপ্ত ২০১৮-১৯ অথ িফছয) 

(১০) Construction of 5 Storied Tribal Welfare  

Association Central Office Cum Commuity    

Hall at Balashpur, Mymensinghজুরাই/২০১৩ –

ভাচ ি/২০১৯ 

(১১) ন্যানার াট ি পাউবন্ডন র্টার স্থান োহ্মণফামড়া 

জুরাই/২০১৬ বত জুন/২০১৯ 

(১২) এোফর্রবভন্ট অফ ীদ এটিএভ জাপয আরভ ডাাবফটিক এযান্ড    

কর্ভউর্নটি র্টার উর্খা কক্সফাজায জানুাযী /২০১৭ জুন/২০১৯ 

(১৩) ঞ্চগড় ডাাবফটিক াাতাবরয উন্নন ও আদৄর্নকীকযণ   

জানুার্য/২০১৭- জুন/২০১৯ 

(১৪) জাভারপুয শজরা সুইড স্কুর বফন র্নভ িাণ জুরাই/২০১৬- জুন/২০১৯ 

(১৫) এোফর্রভবভন্ট অফ মুন্পীগঞ্জ ডাাবফটিক াাতার 

 জানুার্য/২০১৫ জুন/২০১৯ 

(১৬) ন্যানার াট ি পাউবন্ডন র্টার স্থান োহ্মণফামড়া    

 জুরাই/২০১৬ বত জুন/২০১৯ 

(১৭) ঞ্চগড় ডাাবফটিক াাতাবরয উন্নন ও আদৄর্নকীকযণ     

 জানুার্য/২০১৭- জুন/২০১৯ 

(১৮) জাভারপুয শজরা সুইড স্কুর বফন র্নভ িাণ 

 জুরাই/২০১৬- জুন/২০১৯ 

(১৯) ওাবজদা কুদ্দু  প্রফীণ র্নফা এফাং িাৎদ র্কবায-র্কবাযীবদয 

জন্য কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ শকন্ধ  স্থান (১ভ াংবার্ধত)  

(২০) চাঁাইনফাফগঞ্জ শজরায ৫টি উবজরা র্নযাদ ভাতৃে  কাম িক্রভ।  

  177 ১২০ 

 

ব্ বৃমি ব্মতলযলক প্রকলেয জভাদ বৃমিিঃ  

 

ফামল যক উন্নন কভ যসূমচ’য িঅতা চরভান প্রকবল্পয ব্য বৃর্দ্ধ ব্যর্তবযবক প্রকবল্পয শভাদ বৃর্দ্ধয প্রবাজন বর াংর্িষ্ট 

ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয ভােবভ শভাদ বৃর্দ্ধয আবফদন সুর্নর্দ িষ্ট ছবক িঅিআএভিআমডলত জপ্রযণ কযা । প্রাপ্ত িঅলফদনমূ িঅিআএভিআমডয 

কভ যকতযা কর্তযক যজমভলন মযদ যনপূফ যক জভাদ বৃমি িংক্রাি ভতাভত প্রণন কযা । ২০১৯-২০ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয আওতা ২৮৪টি শভাদ বৃর্দ্ধয আবফদবনয র্ফযীবত ২৮৪টি প্রকবল্পয শভাদ বৃর্দ্ধয জন্য আইএভইর্ড কতৃিক 

সুার্য কযা । 
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  ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে কর্তযক মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালেয িঅতা ফাস্তফানাধীন প্রকলেয ব্ বৃমি 

ব্মতলযলক প্রকলেয জভাদ বৃমিয সুাময িংক্রাি তথ্য মনম্নরু: 

ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

1.  ামন ম্পদ 

ভন্ত্রণার 

৪২টি (১) টাঙ্গাইর শজরায শগাারপুয ও ভূঞাপুয উবজরাধীন 

মমুনা নদীয ফাভ তীযফতী কাউরীফাড়ী িীজ বত 

াখার্যা (বরুা-ফটতরা) ম িন্ত তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ 

াংবার্ধত) (ভাচ ি, ২০১৭ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(২) টাঙ্গাইর শজরায শদরদ্যায উবজরাধীন ধবরশ্বযী নদীয 

ফাভ তীযফতী গাছ-গাছকুমুেী ফাযার্না এফাং নাগযপুয 

উবজরায শঘানাাড়া ফাবুপুয-রাউাটি প্রকল্প এরাকা 

নদী তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত)  (জানুার্য, 

২০১৭ বত জুন, ২০২১)   

১ ফছয 

(৩) টাঙ্গাইর শজরায ভূঞাপুয উবজরায অজুিনা নাভক 

এরাকাবক মমুনা নদীয বাঙ্গন বত যক্ষাবথ ি নদীতীয 

াংযক্ষণ প্রকল্প  (১ভ াংবার্ধত) (অবক্টাফয, ২০১৭ বত 

জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৪) জাভারপুয শজরায র্যলাফার্ড় উবজরাধীন মমুনা নদীয 

ফাভতীয াংযক্ষবণয ভােবভ ভূাপুয-তাযাকার্ন্ন ড়ক 

যক্ষা প্রকল্প  (১ভ াংবাধনী প্রর্ক্রাধীন) (জুরাই, ২০১৭ 

বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৫) জাভারপুয শজরায ইরাভপুয উবজরা অফর্স্থত 

কুরকার্ন্ন ও গুঠাইর াড িববন্টয ভেফতী শফরগাছা 

এরাকাটি মমুনা নদীয বাঙ্গন বত যক্ষা প্রকল্প  (১ভ 

াংবাধনী প্রর্ক্রাধীন) (জুরাই, ২০১৭ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৬) শনত্রবকাণা শজরায শভানগঞ্জ উবজরাধীন াইজদা ফাঁবধয 

ঝৌঁর্কপূণ ি স্থানমূ র্ক্তারীকযণ প্রকল্প (ভাচ ি, ২০১৭ বত 

জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৭) কুর্ভো শজরায পুযাতন ডাকার্তা-নতুন ডাকার্তা নদী 

শচ ও র্নষ্কান প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (অবক্টাফয, ২০১৭ 

বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৮) িাহ্মণফার্ড়া শজরায অন্তগ িত র্ততা নদী  (আায) 

পুনঃখনন প্রকল্প (ববন্ফম্বয, ২০১৫ ইবত  জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(৯) রক্ষীপুয শজরায যাভগর্ত ও কভরনগয উবজরা  ও 

তৎাংরগ্ন এরাকাবক শভঘনা নদীয অব্যাত  বাাংগন বত 

যক্ষাকবল্প প্রর্তবযাধ (১ভ ম িা) (২ াংবার্ধত) (জুরাই, 

২০১৪ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১০) চট্টগ্রাভ শজরায ফাঁখারী উবজরায শাল্ডায নাং ৬৪/১এ, 

৬৪/১র্ফ এফাং ৬৪/১র্ এয ভিব ক্ষর্তগ্রস্ত 

অফকাঠাবভামূবয পুনফ িান প্রকল্প (২ াংবার্ধত) 

(জুরাই,২০১৫ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১১) চট্টগ্রাভ শজরায র্ভযশ্বযাই উবজরা ফাাংরাবদ 

অথ িননর্তক অঞ্চর (বফজা) ফন্যা র্নন্ত্রণ ড়ক কাভ শফড়ী 

ফাঁধ প্রর্তযক্ষা ও র্নষ্কান প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (জুরাই, 

২০১৬ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১২) চট্টগ্রাভ শজরায ন্দী উবজরায শাল্ডায নাং-৭২ এয 

বাঙ্গনপ্রফণ এরাকা শলা প্রর্তযক্ষা কাবজয ভােবভ 

১ ফছয 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

পুনফ িান প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (জুরাই, ২০১৭ বত 

জুন, ২০২১)  

(১৩) চট্টগ্রাভ শজরায ফাঁখারী উবজরাধীন পুইছর্ড়  

ইউর্নবনয শাল্ডায নাং-৬৪/২এ (পুইছর্ড় াট ি) এয 

পুনফ িান ও র্নষ্কান প্রকল্প (জুরাই, ২০১৮  

 বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১৪) চট্টগ্রাভ শজরায শরাাগড়া ও াতকার্না উবজরা াঙ্গু 

এফাং ডলু নদীয তীয াংক্ষণ প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) 

(অবক্টাফয, ২০১৭ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১৫) চট্টগ্রাভ শজরায পটিকছর্ড় ও াটাজাযী উবজরা 

ারদা নদী ও দৄযাং খাবরয তীয াংযক্ষণ ও ফন্যা র্নন্ত্রণ 

প্রকল্প (অবক্টাফয, ২০১৮ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১ ৬) কক্সফাজায শজরাধীন ক্ষর্তগ্রস্ত শাল্ডাযমূবয পুনফ িান 

প্রকল্প (২ াংবার্ধত) (জুরাই, ২০১৫ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(১৭) কক্সফাজায শজরায শটকনাপ উবজরা াযীয দ্বীবয 

শাল্ডায-৬৮ এয ফাঁধ  পুনঃর্নভ িাণ ও প্রর্তযক্ষা কাজ 

প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (জুরাই, ২০১৬ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১৮) কক্সফাজায শজরায ফাঁকখারী নদী ফন্যা র্নন্ত্রণ, র্নষ্কান, 

শচ ও শের্জাং প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (অবক্টাফয, ২০১৬ 

বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(১৯) র্দনাজপুয শজরায দয উবজরাধীন শগ যীপুয নাভক 

স্থাবন খযা শভ সুবভ ম্পূযক শচ প্রদাবনয রবক্ষয পুনবিফা 

নদীয উয ভর্িত ার্ন র্নন্ত্রণ অফকাঠাবভা র্নভ িাণ 

প্রকল্প (১ভ  

 াংবার্ধত) (অবক্টাফয, ২০১৬ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(২০) র্যাজগঞ্জ শজরা মমুনা নদী বত পুনরুদ্ধাযকৃত ভূর্ভয 

উন্নন এফাং প্রস্তার্ফত অথ িননর্তক অঞ্চর যক্ষা প্রকল্প (১ভ 

াংবাধনী প্রর্ক্রাধীন) (জানুার্য, ২০১৮ বত  জুন, 

২০২১) 

১ ফছয 

(২১) সুবযশ্বয খার খনন ও র্নষ্কান প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) 

(জুরাই, ২০১৬ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(২২) যানজয শকাটারীাড়া ফন্যা র্নন্ত্রণ, র্নষ্কান ও  শচ 

প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (আগে, ২০১৬ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(২৩) কুভায নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুরাই, ২০১৬ বত র্ডবম্বয, 

২০২০) (১ভ াংবাধনী প্রর্ক্রাধীন) 

১ ফছয 

(২৪) ফর্যার শজরায াতরা-ফাগধা প্রকবল্পয শাল্ডায পুনফ িান 

প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (অবক্টাফয, ২০১৭ বত জুন, 

২০২১)   

১ ফছয 

(২৫) র্বযাজপুয শজরায বান্ডার্যা উবজরা র্ভফবনশ্বয নদী 

পুনঃখনন এফাং শানা নদী ও র্ভফবনশ্বয নদীয বাঙ্গন বত 

র্ফর্বন্ন স্থানা/ম্পদ যক্ষা প্রকল্প (১ভ াংবাধনী 

প্রর্ক্রাধীন) (জুরাই, ২০১৮ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(২৬) শবারা শজরায শদ রতখান ও শফাযানউর্দ্দন উবজরা 

শভঘনা নদীয বাঙ্গন বত শাল্ডায   নাং-৫৬/৫৭ যক্ষা 

প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (জানুার্য, ২০১৬ বত জুন, 

২০২১)  

১ ফছয 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

(২৭) শভঘনা নদীয বাাংগন বত শবারা শজরায দয 

উবজরাধীন যাজাপুয ও পূফ ি ইর্রা ইউর্নন যক্ষাবথ ি 

তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) (র্ডবম্বয, ২০১৫ 

বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(২৮) নদী তীয াংযক্ষবণয ভােবভ শভঘনা নদীয বাঙ্গন বত 

শবারা শজরায তজুমুর্দ্দন উবজরা দয াংযক্ষণ প্রকল্প 

(১ভ াংবার্ধত) (জুরাই, ২০১৬ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(২৯) ফাবগযাট শজরায শাল্ডায নাং-৩৬/১ এয পুনফ িাণ প্রকল্প 

(১ভ াংবার্ধত) (অবক্টাফয, ২০১৫ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৩০) ফাবগযাট শজরায শভাাংরা উবজরা ফাাংরাবদ শনা 

কল্যাণ াংস্থায র্নজস্ব প্রর্তষ্ঠান এর্রপযান্ট িান্ড র্বভন্ট 

পযাক্টযী ও তৎাংরগ্ন এরাকা শুয নদীয ফাভ তীবযয 

বাঙ্গন শথবক যক্ষা প্রকল্প (ভাচ ি, ২০১৯ বত জুন,  ২০২১)  

১ ফছয 

   (৩১) নবযফ ও রূা নদীয বাঙ্গন বত খুরনা বযয গুরুেপূণ ি 

যকাযী স্থানামূ যক্ষা প্রকল্প (১ভ াংবার্ধত) 

 (অবক্টাফয, ২০১৮ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৩২) াতক্ষীযা শজরায শাল্ডায নাং-৩ এয নাাংরা  নাভক স্থাবন 

ইছাভর্ত নদীয ফাভতীয াংযক্ষণ কাজ প্রকল্প  

(জানুার্য, ২০১৯ বত জুন, ২০২১)  

১ ফছয 

(৩৩) খুরনা শজরায ভূর্তায র্ফর এফাং ফণ িার র্রভপুয 

শকারাফাসুখারী ফন্যা র্নন্ত্রণ ও র্নষ্কান প্রকল্প (২ 

ম িা) (২ াংবার্ধত)  

(০১-১০-২০১৩ বত ৩০-০৬-২০২১)  

১ ফছয 

(৩৪) Coastal Embankment Improvement 

Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, 

Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & 

Patuakhali District  (১ভ াংবাধনী 

প্রর্ক্রাধীন)(০১-০৭-২০১৩ বত ৩০-০৬-২০২১) 

১ ফছয 

(৩৫) Flood and River Bank Erosion Risk 

Management Investment Program  (২ 

াংবার্ধত) (এর্প্রর, ২০১৪ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(৩৬) ফাাংরাবদবয নদী শের্জাং-এয জন্য শেজায ও আনুলার্ঙ্গক 

মন্ত্রার্ত ক্র (র্ফবল াংবাধনী প্রর্ক্রাধীন)  

(০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০২০) 

১ ফছয 

(৩৭) ীভান্ত নদী তীয াংযক্ষণ ও উন্নন প্রকল্প (বপজ-২) (১ভ 

াংবাধনী প্রর্ক্রাধীন)  (জুরাই, ২০১৭ বত জুন, ২০২১)   

১ ফছয 

(৩৮) Feasibility for re-excavation of small & 

medium khals-beels in  the country  
(ববন্ফম্বয, ২০১৮ বত জুন, ২০২০)  

৩ ভা 

(৩৯) Post project evaluation and impact 

assessment of 10 BWDB projects  
(জানুার্য, ২০১৮ বত শবন্ফম্বয, ২০১৯)   

৬ ভা 

(৪০) Feasibility Study for Providing Irrigation 

Facilities through Construction of 

Hydraulic Elevator Dam (HED) across 

Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; 

৩ ভা 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & 

Kasalang River at Sajek Valley, 

Rangamat (শভ, ২০১৯ বত র্ডবম্বয, ২০১৯)  

(৪১) Feasibility Study for Protection & 

Development of Kuakata Sea Beach (জুরাই, 

২০১৯ বত জুন, ২০২০)  

৩ ভা 

(৪২) Feasibility Study for Protection & 

Development of Cox’s bazar Sea Beach 

(জুরাই, ২০১৯ বত জুন, ২০২১) 

২ ভা 

2.  কৃমল ভন্ত্রণার ৫টি (১) জাতী কৃর্ল প্রর্ক্ষণ একাবডভী র্ক্তারীকযণ  প্রকল্প 

(১ভ াংবার্ধত) 

(অবক্টাফয, ২০১৫ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(২) ফাাংরাবদ শতরফীজ ও ডার পবরয গবফলণা ও উন্নন 

(১ভ াংবার্ধত) (এর্প্রর, ২০১৬ বত র্ডবম্বয, ২০২১) 

১ ফছয 

(৩) ফাাংরাবদ ধান গবফলণা ইনর্েটিউবটয শব ত সুর্ফধার্দ ও 

গবফলণা কাম িক্রভ বৃর্দ্ধকযণ (২  াংবার্ধত) 

(জানুার্য, ২০১৬ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(৪) যাজাী শজরায ফাঘা, চাযঘাট ও ফা উবজরা 

জরাফদ্ধতা র্নযন এফাং ভূ-উর্যস্থ ার্নয প্রাপ্যতা বৃর্দ্ধয 

ভােবভ শচ সুর্ফধা ম্প্রাযণ (১ভ াংবার্ধত) 

(অবক্টাফয, ২০১৮ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(৫) র্নযাদ উযানতার্িক পর উৎাদন ও াংগ্রবািয 

প্রমৄর্ক্ত ম্প্রাযণ (১ভ াংবার্ধত) 

 (জুরাই, ২০১৮ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

3.  ভূমভ ভন্ত্রণার 3টি (১) উবজরা ও ইউর্নন ভূর্ভ অর্প র্নভ িাণ (৬ষ্ঠ) ফ ি প্রকল্প 

(১ভ াংবার্ধত) (জুরাই, ২০১৪ বত র্ডবম্বয, ২০২০) 

৬ ভা 

(২) ভূর্ভ বফন কভবিক্স র্নভ িাণ (১ভ াংবার্ধত) (জুরাই, 

২০১৫ বত র্ডবম্বয,২০২১) 

১ ফছয 

(৩) গুেগ্রাভ-২ ম িা (িাইবভট র্বকটিভ র্যযার্ফর্রবটন) 

(১ভ াংবার্ধত) প্রকল্প  

(অবক্টাফয, ২০১৫ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

4.  িবুিযীন ম্পদ 

মফবাে 

২টি (১) ফাাংরাবদ আঞ্চর্রক শমাগাবমাগ প্রকল্প-১: ন্যানার 

র্বঙ্গর উইবন্ডা এফাং কােভ আদৄর্নকান 

শজাযদাযকযণ (জুরাই, ২০১৭ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

(২) াতক্ষীযা কােভ, এক্সাইজ ও বযাট র্ফবাগী দপ্তয এফাং 

শবাভযা এরর্ শেন র্নভ িাণ 

(জুরাই, ২০১৮ বত জুন, ২০২১) 

১ ফছয 

5.  ড়ক মযফন  

ভাড়ক মফবাে 

১৩টি (১) ফাবগযাট-র্চতরভাযী াটগাতী  ভাড়ক মথামথ ভান ও  

প্রস্ততা উন্নীত কযণপ্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(২) ফর্যার-ঝারকাঠী-যাজাপুয বান্ডার্যা র্বযাজপুয   

ড়বকয (আয-৮৭০) ৪৬তভ র্কঃর্ভঃ এ শানা নদীয  

উয র্র্ গাড িায শতু র্নভ িাণপ্রকল্প। 

৬ (ছ ভা) 

(৩) ফগুড়া য শথবক শভর্ডবকর কবরজ ম িন্ত াংবমাগ ড়ক  

র্নভ িাণ (এন-৫১৯) প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(৪) শগ যীপুয-কচুা-াজীগঞ্জ ড়বকয শচঃ ০+০০০ ও শচঃ  

১০+০০০ ও শচঃ ২৪+০০০ বত ৪২+০০০ ম িন্ত মথামথ  

৬ (ছ ভা) 
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ভীভা 

ভাবন উন্নীতকযণ প্রকল্প। 

(৫) শনত্রবকানা-র্ফর্উড়া-ঈশ্বযগঞ্জ ড়ক (শজড-৩৭১০) উন্নন 

প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(৬) খার্রপুয-ভবপুয-দিনগয-র্জন্নানগয-মাদফপুয ড়ক 

প্রস্তকযণ ও উন্নন (শজড-৭০২৩) প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(৭) চযখারী-তুলখারী-ভঠফার্ড়া-াথযঘাটা (শজড-৮৭০১) 

ড়ক উন্নন ও প্রস্তকযণ প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(৮) জাভারপুয-ধানুা-কাভারপুয-কদভতরা (শয ভাযী) শজরা 

ভাড়ক (কাভারপুয স্থর ফন্নয র্রাংক) প্রস্তকযণ ও 

ভজবুর্তকযণ। 

১ (এক 

ফছয) 

(৯) ঢাকা-মলরট ভাড়লকয ৯৩তভ মকলরামভটালয 

২১৯.৪৫৬ মভটায দীঘ য মম োড যায জতু (াাফাজপুয 

জতু) মনভ যাণ প্রকল্প। 

৬ (ছ ভা) 

(১০) ফড়তামকা (িঅব্য জতাযাফ) জথলক মভলযযযািআ   িআমলজড 

িংলমাে ড়ক মনভ যাণ প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(১১) ার্রখা (ভাগুড়া)-আড়াড়া-কার্রগঞ্জ  (র্ঝনাইদ) শজরা 

ভাড়ক প্রস্তকযণ ও ভজবুর্তকযণ প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

(১২)   স্রািআর-িঅরপাডাো িংলমাে ড়লকয উন্নন 

পমযদপুয (ভািআজকান্দী) –জফাারভাযী-জোারেঞ্জ 

(বাটিাাড়া) ড়লকয উন্নন (১ভ িংলামধত) প্রকল্প। 

১ (এক) 

ফছয 

৬ (ছ ভা) 

(১৩)  সুরতানপুয র্চনাইয আখাউড়া ভাড়ক (শজড-১২১৬) 

উন্নন প্রকল্প। 

৬ (ছ ভা) 

6.  জযরথ ভন্ত্রণার ৩টি (১) ফাাংরাবদ শযরওবয কুরাউড়া-াফাজপুয শকবনয 

পুনফ িান প্রকল্প। 

২ (দ্যই ফছয) 

(২) ঢাকা বযয চতুর্দ িবক বৃিাকায শযরথ র্নভ িাবণয জন্য 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রকল্প। 

(৩ ভা) 

(৩) ফাাংরাবদ শযরওবয জন্য র্ভটাযবগজ ও িডবগজ 

প্যাবঞ্জায কযাবযজ াংগ্র প্রকল্প। 

১ (এক 

ফছয) 

7.  মনফ যাচন কমভন ১টি (১) Identification system for Enhancing 

Access to Services  (IDEA) Project 
৬ (ছ) ভা 

8.  ভাের্ভক ও উচ্চ 

র্ক্ষা র্ফবাগ 

২৩টি (১) চট্টগ্রাভ প্রবক র ও প্রমৄর্ক্ত র্ফশ্বর্ফযারবয অর্ধকতয 

ম্প্রাযণ ও উন্নন 

 

১ ফছয 

(২) চট্টগ্রাভ র্ফশ্বর্ফযারবয শফ দ্ধ ও অন্যান্য াংখ্যারঘু 

র্ক্ষাথীবদয জন্য আফার্ক সুর্ফধা সৃর্ষ্টকযণ (১ভ 

াংবার্ধত) 

১ ফছয 

(৩) চট্টগ্রাভ র্ফশ্বর্ফযারবয ইন্পটিটিউট অফ শভর্যন াববন্প 

এন্ড র্পাযীবজয গবফলণা ও ক্ষভতা বৃর্দ্ধ 

১ ফছয 

(৪) চট্টগ্রাভ র্ফশ্বর্ফযারবয একাবডর্ভক ও শব ত অফকাঠাবভা 

উন্নন (২ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

(৫) কুর্ভো র্ফশ্বর্ফযারবয উন্নন (১ভ ম িা) ১ ফছয 

(৬) যাাংগাভাটি র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ক্ত র্ফশ্বর্ফযার স্থান ১ ফছয 

(৭) ফাাংরাবদ ইউর্নবার্ িটি অফ প্রবপনারস্ এয উন্নন (১ভ 

াংবার্ধত) 

১ ফছয 

(৮) ফঙ্গফন্ধু শখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফযারবয শব ত 

সুর্ফধার্দ ও গবফলণা ক্ষভতা র্ক্তারীকযণ 

১ফছয 
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ভীভা 

(৯) জগন্নাথ র্ফশ্বর্ফযারবয উন্নন (২ াংবার্ধত) ৬ ভা 

(১০) ভাের্ভক র্ক্ষা উবৃর্ি, ২ ম িা (১ভ াংবার্ধত) ৬ ভা 

(১১) ফঙ্গফন্ধু শখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফযারবয শব ত 

সুর্ফধার্দ ও গবফলণা ক্ষভতা র্ক্তারীকযণ 

১ ফছয 

(১২) াজারার র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ক্ত র্ফশ্বর্ফযারবয অর্ধকতয 

উন্নন 

১ ফছয 

(১৩) ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারবয একাবডর্ভক ও আফার্ক বফন 

র্নভ িাণ 

১ ফছয 

(১৪) ফর্যার র্ফশ্বর্ফযার স্থান (২ াংবার্ধত)  ১ ফছয 

(১৫)  উচ্চ ভাের্ভক উবৃর্ি (১ভ াংবার্ধত)  ৬  ভা 

(১৬) কুর্ভো শজরায  রারভাই র্ডর্গ্র কবরবজয অফকাঠাবভা 

উন্নন 

১ ফছয 

৬ ভা 

(১৭) ফাাংরাবদব োউটিাং ম্প্রাযণ ও োউট তার্ি বফন 

র্নভ িাণ  

২ ফছয 

(১৮) জাভ িান-ফাাংরাবদ াায এডুবকন শনটওাকি পয 

াবটইবনফর শটক্সটাইরস্   

১  ফছয 

১ ভা 

(১৯) শবকন্ডার্য এডুবকন শক্টয ইনববেবভন্ট শপ্রাগ্রাভ (বর্) 

(২ াংবার্ধত)  

১ ফছয 

(২০) ফীযবেষ্ঠ মুন্পী আব্দুয যউপ াফর্রক কবরজ, র্ফ.র্জ.র্ফ. 

শড শকাাট িায, ঢাকা এয অফকাঠাবভা উন্নন 

২ ফছয 

৬ভা 

(২১) সুনাভগঞ্জ শজরায র্তনটি শফযকার্য কবরবজয 

অফকাঠাবভা উন্নন 

২ ফছয 

(২২) ফীযবেষ্ঠ মুন্পী আব্দুয যউপ াফর্রক কবরজ, র্ফর্জর্ফ 

শডবকাাট িায, ঢাকা এয অফকাঠাবভা উন্নন 

২ ফছয 

৬ ভা 

(২৩) কুর্ভো শজরায রারভাই র্ডর্গ্র কবরবজয অফকাঠাবভা 

উন্নন 

১ ফছয 

৬ ভা 

9.  কার্যগর্য ও 

ভাদ্র্াা র্ক্ষা 

র্ফবাগ 

৪টি (১) র্বরট, ফর্যার, যাংপুয এফাং ভভনর্াং র্ফবাবগ ৪টি 

ভর্রা র্রবটকর্নক ইনর্েটিউট স্থান 

১ ফছয 

(২) অর্ধক াংখ্যক র্ক্ষাথী বর্তিয সুবমাগ সৃর্ষ্টয রবক্ষয 

র্ফযভান র্রবটকর্নক ইনর্েটিউটমূবয অফকাঠাবভা 

উন্নন 

১ ফছয 

(৩) র্ের এন্ড এভিবভন্ট শপ্রাগ্রাভ ইন ফাাংরাবদ (শ-র্ফ) 

প্রবজক্ট 

৯ ভা 

(৪) শদবয ৬৫৩টি ভাদ্র্াা ভার্ির্ভর্ডা িারুভ স্থান ১ ফছয 

10.  ভৎস্য ও 

প্রার্ণম্পদ 

ভন্ত্রণার 

৪টি (১) শদবয ৩টি উকূরী শজরায ৪টি স্থাবন আনুলর্ঙ্গক 

সুর্ফধার্দ ভৎস্য অফতযণ শকন্ধ স্থান (২ াংবার্ধত)  

১ ফছয 

(২) াওয অঞ্চবর ভৎস্য অফতযণ শকন্ধ স্থান (২ 

াংবার্ধত)  

১ ফছয 

(৩) ইনর্েটিউট অফ রাইবেক াইন্প এন্ড  শটকবনারর্জ 

স্থান (১ভ াংবার্ধত)  

১ ফছয 

(৪) দর্ক্ষণ-র্িভাঞ্চরী প্রার্ণম্পদ উন্নন (২ াংবার্ধত) ৬ ভা 

11.  শফাভর্যক র্ফভান 

র্যফণ ও ম িটন 

ভন্ত্রণার 

৪টি (১) চট্টগ্রাভ া আভানত আন্তজিার্তক র্ফভানফন্নবয র্ফযভান 

যানওব ও শটর্ক্সওবয র্ক্ত বৃর্দ্ধকযণ 

১ ফছয 

(২) র্বরট ওভানী আন্তজিার্তক র্ফভানফন্নবয র্ফযভান 

যানওব ও ট্যার্ক্সওবয র্ক্ত বৃর্দ্ধকযণ 

১ ফছয 

(৩) ম িটন ফল ি উরবক্ষয শদবয কর্ত ম িটন আকল িণী ১ ফছয 
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ভীভা 

এরাকায ম িটন সুর্ফধার্দয উন্নন (১ভ াংবার্ধত)  

(৪) কক্সফাজায র্ফভান ফন্নয উন্নন (১ভ ম িা) (৩ 

াংবার্ধত) 

১ ফছয ৬ 

ভা 

12.  ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণার 

১৩টি (১) এ োর্ড অন র্দ শডববরবভন্ট অফ শটক্সটাইর এডুবকন 

শক্টয ইন ফাাংরাবদ টাবগ িটিাং র্দ পৄরর্পরবভন্ট অফ 

শরাকার এইচ আয র্ডভান্ড  

১ ফছয 

 

(২) ড. এভ এ ওাবজদ র্ভা শটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নায কবরজ, 

ীযগঞ্জ, যাংপুয স্থান (২ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

 

(৩) ীদ আফদ্যয যফ শযর্নাফাত শটক্সটাইর ইনর্েটিউট, 

শগ যনদী স্থান (২ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

 

(৪) শফগভ আর্ভনা ভনসুয শটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নার্যাং ইনর্েটিউট 

স্থান (১ভ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

 

(৫) শবারা শটক্সটাইর ইনর্েটিউট স্থান (২ াংবার্ধত) ১ ফছয 

 

(৬) শখ যাবর শটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নার্যাং কবরজ, র্বরট 

স্থান 

১ ফছয 

 

(৭) র্বরট শটক্সটাইর ইনর্েটিউট স্থান ১ ফছয 

(৮) শখ যাবর শটক্সটাইর ইনর্েটিউট, ভাদাযগঞ্জ,জাভারপুয 

স্থান (১ভ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

৬ ভা 

(৯) শখ শযানা শটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নার্যাং কবরজ, শগাারগঞ্জ, 

স্থান (২ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

 

(১০) শখ ার্না শটক্সটাইর ইর্ঞ্জর্নার্যাং কবরজ, শভরান্ন, 

জাভারপুয স্থান (১ভ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

 

(১১) ীদ কাভরুিাভান শটক্সটাইর ইনর্েটিউট, ভান্না স্থান 

(১ভ াংবার্ধত) 

১ ফছয 

 

(১২) শখ ার্না শোরাইজড জুট শটক্সটাইর র্ভর, 

ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয 

১ ফছয 

 

(১৩) র্ফবজএভর্’য ৩টি সুলভকযণ, আদৄর্নকান, পুনফ িান 

এফাং ফর্ধ িতকযণ 

১ ফছয 

 

13.  মৄফ ও ক্রীড়া 

ভন্ত্রণার 

২টি (১) পর্যদপুয শজরাস্থ বাঙ্গা উবজরা শের্ডাভ র্নভ িাণ ১ ফছয 

 

(২) র্ফবকএর্’য প্রর্ভরা প্রর্ক্ষণাথীবদয উন্নন 

 

২ ফছয 

14.  প্রধানভন্ত্রীয 

কাম িার 

১টি (১) ফাাংরাবদ র্ফর্নবাগ উন্নন কতৃিক্ষ (র্ফডা) বফন র্নভ িাণ 

(২ াংবার্ধত) ীল িক প্রকল্প 

১ (এক) 

ফছয 

15.  ডাক ও 

শটর্রবমাগাবমাগ 

র্ফবাগ 

২টি (১) ৩জি প্রযুজি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়াকক 

সম্প্রসারণ(নেি-২) প্রকল্প। 

৬ (ছ) ভা 

(২) র্ডর্জটার াংবমাবগয জন্য শটর্রকর্ভউর্নবকন শনটওাকি 

আদৄর্নকীকযণ (MoTN) প্রকল্প 

০১ (এক) 

ফছয 

16.  র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ক্ত 

ভন্ত্রণার 

৩টি (১) র্ফর্এআইআয-এয আইএভএভএভ-এ একটি খর্নজ 

প্রর্ক্রাকযণ শকন্ধ প্রর্তষ্ঠাকযণ (১ভ  াংবার্ধত) প্রকল্প। 

০১ (এক) 

ফছয 

(২) ফাাংরাবদ যভাণু র্ক্ত কর্ভবনয খায ও র্ফর্কযণ 

জীফর্ফজ্ঞান সুর্ফধার্দয আদৄর্নকীকযণ  প্রকল্প 

৬ (ছ) ভা 

(৩) রূপুয াযভানর্ফক র্ফদ্যযৎ শকবন্ধয জন্য র্গন্যার্রাং 

শযররাইন াংোয ও র্নভ িাণ  প্রকল্প 

০১ (এক) 

ফছয 
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ভীভা 

17.  গৃান ও গণপূতি 

ভন্ত্রণার 

৬টি (১) ফাাংরাবদ র্চফারব ২০ তরা র্ফর্ষ্ট নতুন অর্প বফন 

র্নভ িাণ 

২ ফছয ৬ 

ভা 

(২) ঢাকাস্থ যভনা াবকিয অফকাঠাবভাগত উন্নন  এফাং যভনা 

শরক ার্ফ িক শ ন্নম ি বৃর্দ্ধকযণ প্রকল্প। 

৬ (ছ) ভা 

(৩) এএএপ এয অর্পা ি শভ ও নন শগবজবটড 

কভ িচাযীবদয আফার্ক বফবনয উর্ধ্িমূখী ম্প্রাযণ (১ভ 

াংবার্ধত) প্রকল্প। 

১ (এক) 

ফছয 

(৪) প্রধানভন্ত্রীয কাম িার এফাং গণবফবনয  প্রবাজনী 

নফদ্যযর্তক/মার্ন্ত্রক র্বেবভয আদৄর্নকান প্রকল্প। 

১ (এক) 

ফছয 

(৫) তারাইভাযী চিবয জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু শখ মুর্জবুয 

যভান োয র্নভ িাণ প্রকল্প। 

১ (এক) 

ফছয 

(৬) স্বল্প আবয ভানুবলয জন্য উন্নত জীফন ব্যফস্থা প্রকল্প ১ (এক) 

ফছয ৯ ভা 

18.  ভর্রা ও র্শু 

র্ফলক ভন্ত্রণার 

২টি (১) অথ িননর্তক ক্ষভতাবন নাযী উবযাক্তাবদয র্ফকা াধন 

প্রকল্প (৩ ম িা) প্রকল্প। 

৬ (ছ) ভা 

(২) নীরবক্ষত কভ িজীফী নতুন ভর্রা শাবের র্নভ িাণ এফাং 

শদবয র্ফর্বন্ন শজরা র্ফযভান কভ িজীফী ভর্রা শাবের 

মূবয অর্ধকতয  উন্নন প্রকল্প। 

১ (এক) 

ফছয 

19.  মফদুুৎ মফবাে ১৪টি (১) জভাোাট ১০০ জভ: : জৌযমফদুুৎ জকন্দ্র মনভ যালণয জন্য 

ভূমভ িমধগ্রন  ভূমভ উন্নন 

১ ফছয 

(২) জডলকা এরাকা সুাযবািআজময কলন্ট্রার  ডাটা 

একুিআমজন (স্কুাডা) মলস্টভ স্থান 

২ ফছয 

(৩) কন্সট্র্াকন িফ মনউ ১৩২/৩৩ এন্ড ৩৩/১১ জকমব  

াফলস্টন িঅন্ডায মডমমডম 

২ ফছয 

(৪) মপ্রলিআড মভটামযিং জপ্রালজক্ট িপ মি এনমএ 

মডমবন িঅন্ডায মডমমডম 

২ ফছয 

(৫) ভলোরী াায াফ এয ভূমভ িমধগ্রণ প্রকে ১ ফছয 

(৬) মফদুুৎ মফতযণ ব্ফস্থা উন্নন প্রকে, যাজাী জজান (১ভ 

িংলামধত) 

১ ফছয 

(৭) মতনটি াফ যতু জজরা মফদুুৎ মফতযণ ব্ফস্থায উন্নন 

প্রকে। 

১ ফছয 

(৮) কন্সট্র্াকন িফ মফমফানা-III ৪০০ জভিঃিঃ কম্বািআন্ড 

ািআলকর াায প্ল্ুান্ট প্রকে 

১ ফছয 

(৯) ন্যানার াায ট্র্ান্সমভন জনটাকয জডলবরলভন্ট 

প্রলজক্ট 

১ ফছয 

(১০) টুাোরী ১৩২০ জভিঃিঃ সুায থাভ যার াায প্ল্ুান্ট 

এয জন্য ভূমভ িমধগ্রণ, ভূমভ উন্নন  িংযিণ প্রকে 

১ ফছয ৬ 

ভা 

(১১) মফদুুৎ মফতযণ ব্ফস্থা উন্নন প্রকে, চট্টগ্রাভ জজান (১ভ 

িংলামধত) 

১ ফছয ৬ 

ভা 

(১২) মপ্র-জলভন্ট মভটামযিং প্রলজক্ট পয মডমিমফউন কুমভো 

এন্ড ভভনমিং জজান ফািংরালদ 

১ ফছয 

(১৩) এুানলন্সলভন্ট িফ কুাামটি িফ গ্রীড াফলস্টন এন্ড 

ট্র্ান্সমভন রািআন পয রুযার িআলরকমট্র্মপলকন (১ভ 

িংলামধত) 

১ ফছয ৬ 

ভা 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

(১৪) Technical Assistance Project for 

Development of Sustainable Renewable 

Energy Power Generation (SREPGen) 

প্রকে 

৬ ভা 

20.  মুমক্তযুি মফলক 

ভন্ত্রণার 

২টি (১) ঢাকাস্থ জাযাাদী উযালন স্বাধীনতা স্তম্ভ মনভ যাণ (৩ 

ম যা) 

১ ফছয 

(২) মুমক্তযুি কালর ীদ মভেফামনীয দস্যলদয স্মযলণ 

স্মৃমতস্তম্ভ মনভ যাণ 

1 ফছয 

21.  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 

 

২টি (১) ব্রুনািআলয ফন্দয জযী জফোালন ফািংরালদ চুান্সাযী 

কভলপ্ল্ি  ািআকমভনালযয ফাবফন মনভ যাণ। 

২ ফছয 

(২) পলযন ামব য একালডভীয (সুেিা কুাম্পা) 

িফকাঠালভােত উন্নন (১ভ িংলামধত)। 

৬ ভা 

22.  জনপ্রান 

ভন্ত্রণার 

১টি (১) েবন যলভন্ট মপ্রমন্টিং জপ্র (মজমম) এফিং ফািংরালদ 

মমকউমযটি মপ্রমন্টিং জপ্র (মফএমম) এয িভতা 

বৃমিকযণ প্রকে 

১ ফছয 

23.  দুলম যাে ব্ফস্ানা 

 োণ ভন্ত্রণার 

১টি (১) cÖwKDi‡g›U Ae m¨vjvBb IqvUvi wUªU‡g›U প্ল্¨v›U (2 

Ub UªvK gvD‡›UW) 

৯ ভা 

24.  েী উন্নন  

ভফা মফবাে 

২টি (১) র্যাজগবঞ্জয ফাঘাফাড়ীঘাবট গুৌঁবড়া দ্যগ্ধ কাযখানা প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৫ বত র্ডবম্বয,২০১৯) 

১ (এক) 

ফছয 

(২) Technical Assistant Project on Making 

Markets Work for the Jamuna, Padma and 

Teesta Chars. (M4C) 2
nd

 Revised (০১ শভ, 

২০১৩ বত ৩১ র্ডবম্বয, ২০১৯) 

৬ (ছ) ভা 

25.  মযকেনা মফবাে ১টি (১) কাম িক্রভ র্ফবাবগ একটি নতুন র্ডর্জটার ডাটাবফজ র্বেভ 

স্থাবনয ভােবভ উন্নন ফাবজট ব্যফস্থানা দ্ধর্ত 

র্ক্তারীকযণ (০১/০৪/২০১৭ বত ৩১/০৩/২০২০) 

১ (এক) 

ফছয 

26.  প্রমতযিা ভন্ত্রণার 3টি (১) র্ফএএপ যাডায ইউর্নট ফগুড়া র্ফএএপ াীন স্কুর ও 

কবরজ স্থান (১ভ াংবার্ধত) 

 ৯ (ন) 

ভা 

(২) র্ফএনএ ফঙ্গফন্ধু কভবিক্স র্নভ িাণ, বতঙ্গা, চট্টগ্রাভ (২ 

াংবার্ধত) 

১ (এক) 

ফছয 

(৩) ঢাকা শনার্নফাব ডাইবযক্টবযট শজনাবযর অফ শপাব ি 

ইবন্টর্রবজন্প (র্ডর্জএপআই) এয জন্য আনুলর্ঙ্গক কাজ 

অর্পা ি শভ কভবিক্স ও ফাস্থান র্নভ িাণ (১ভ াংবার্ধত) 

৪ (চয) ভা 

27.  ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণার 

২টি (১) জাতী ভাজবফা একাবডর্ভয ক্ষভতা ও দক্ষতা 

বৃর্দ্ধকযণ প্রকল্প 

১ (এক) 

ফছয 

(২)   শনত্রবকানা ডাাবফটিক াাতার র্নভ িাণ (১ভ 

াংবার্ধত) 

১ (এক) 

ফছয 

28.  জনৌ-মযফন 

ভন্ত্রণার 

৫টি (১) Establishment of Global Maritime 

Distress and Safety System & Integrated 

Maritime Navigation System (EGIMNS) 

২ (দ্যই) ফছয 

(২) শভাাংরা ফন্নয চযাবনবরয আউটায ফাবয শের্জাং প্রকল্প ১ (এক) 

ফছয 

(৩) Development of Maritime Lagislation of 

Bangladesh (DOMLOB) 

৬ (ছ) ভা 

(৪) চট্টগ্রাভ-ন্দী-ার্তা-ফর্যার উকূরী রুবট দক্ষ 

মাত্রীফাী ার্ব ি র্যচারনায রবক্ষয মাত্রীফাী জাাজ 

১ (এক) 

ফছয 
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নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

র্নভ িাণ 

(৫) শভাাংরা ফন্নবযয াযফায চযাবনবরয পৄড াইবরা এরাকা 

শের্জাং প্রকল্প 

১ (এক) 

ফছয 

29.  সুযক্ষা শফা র্ফবাগ 7টি (১) কাযা র্নযািা আদৄর্নকান ১ ফছয 

(২) শদবয গুরুেপূণ ি উবজরা দয/স্থাবন ১৫৬টি পাায 

ার্ব ি ও র্র্বর র্ডবপন্প শেন স্থান 
১ ফছয 

(৩) খুরনা শজরা কাযাগায র্নভ িাণ (১ভ াংবার্ধত) ১ ফছয 

(৪) কাযা প্রর্ক্ষণ একাবডভী, যাজাী র্নভ িাণ ১ ফছয 

(৫) ভভনর্াং শকন্ধী কাযাগায ম্প্রাযণ ও 

আদৄর্নকীকযণ 
১ ফছয 

(৬) ১৭টি আঞ্চর্রক াবাট ি অর্প বফন র্নভ িাণ ১ ফছয 

(৭) ৪টি র্ফবাগী বয ভাদক দ্র্ব্য র্নন্ত্রণ অর্ধদপ্তবযয 

শটর্োং ল্যাফবযটযী স্থান 
১ ফছয 

30.  জন র্নযািা 

র্ফবাগ 

১১টি (১) ০৫ টি য যাফ কভবিক্স এফাং একটি য যাফ শট্রর্নাং স্কুর কভবিক্স 

র্নভ িাণ  
১ ফছয 

(২) ফর্যার ও র্বরট আভ িড পুর্র ব্যাবটর্রন (এর্র্ফএন) এফাং 

শযঞ্জ র্যজাব ি (আযআযএপ) পুর্র রাইন র্নভ িাণ  
১ ফছয 

(৩) ফর্যার শভবট্টার্রটন ও খুরনা শজরা পুর্র রাইন র্নভ িাণ  ১ ফছয 

(৪) ফাাংরাবদ পুর্র র্ফবাবগয আদৄর্নকান ও ক্ষভতা বৃর্দ্ধয 

জন্য এনকভ বফবনয উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ 
১ ফছয 

(৫) ফাাংরাবদ পুর্রবয উর্ধ্িতন কভ িকতিাবদয জন্য আফার্ক  

 বফন র্নভ িাণ   
১ ফছয 

(৬) এনটিএভর্’য র্নজস্ব বফন ম্প্রাযণ  ১ ফছয 

(৭) শজরা দবয ও ব্যাটার্রান দবযয আনায ও র্বর্ডর্য  

ব্যাযাকমূবয শব ত সুর্ফধার্দ ম্প্রাযণ  
১ ফছয 

(৮) ফাাংরাবদ শকােগাবড িয ৩টি শেবন প্রার্নক বফন ও 

নার্ফক র্নফা র্নভ িাণ 
১ ফছয 

(৯) ফাাংরাবদ শকাে গাবড িয জন্য র্ফর্বন্ন প্রকায জরমান র্নভ িাণ  ১ ফছয 

(১০) র্ফযভান পুর্র াাতারমূ আদৄর্নকীকযণ  ১ ফছয 

(১১) র্ডর্জটারাইবজন আদৄর্নকীকযণ এফাং াঁচটি র্ফর্জর্ফ 

াাতাবরয কাম িক্রভবক র্ক্তারীকযণ (১ভ াংবার্ধত)  
১ ফছয 

31.  স্বাস্থয শফা র্ফবাগ ৮টি (১) এোফর্রবভন্ট অফ ন্যানার ইনর্েটিউট অফ ল্যাফবযটযী 

শভর্ডর্ন এন্ড শযপাবযন্প শন্টায (২ াংবার্ধত)  
৬ ভা 

(২) াতক্ষীযা শভর্ডবকর কবরজ ও াাতার স্থান প্রকল্প 

(২ াংবার্ধত)  
১ ফছয 

(৩) শখ াবযা খাতুন শভর্ডবকর কবরজ এফাং নার্ িাং 

ইনর্েটিউট (১ভ াংবার্ধত) 
 

(৪) ীদ এভ ভনসুয আরী শভর্ডবকর কবরজ ও ৫০০ য্যায 

শভর্ডবকর কবরজ াাতার স্থান, র্যাজগঞ্জ (১ভ 

াংবার্ধত)  

১ ফছয 

(৫) ইউর্নবাব ির নার্ িাং ইনর্েটিউট স্থান  ১ ফছয 

(৬) শের্রাং আ এন ইর্ন্টবগ্রবটড ইন্টাযববনন প্যাবকজ টু 

র্যর্ডউ ম্যাটাযনার এন্ড র্নউবনটার ভযর্ফর্ডটি এন্ড 

ভযটার্রটি ইন রুযার ফাাংরাবদ  

১ ফছয 

(৭) শইপ ভাদাযহুড শপ্রাবভান অাবযন র্যাচ ি অন  

 শইপ ভাদাযহুড এন্ড র্নউফণ ি াব িাইবার  
২ ফছয 
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নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

(৮) শরবদর্নাং াফর্রক শরথ এযাকন পয ইভার্জিাং  

ইনবপকটিা ি ইববন্ট ইন ফাাংরাবদ  
১ ফছয 

32.  র্ল্প ভন্ত্রণার ১৮টি (১) াজারার পাটি িরাইজায প্রবজক্ট (২ াংবার্ধত)   ১ ফছয 

(২) ায াংযক্ষণ ও র্ফতযণ সুর্ফধায জন্য শদবয র্ফর্বন্ন  

শজরা ১৩ (বতয)টি ফাপায শগাডাউন র্নভ িাণ,  
১ ফছয 

(৩) অস্থাীর্বর্িবত যাার্নক দ্র্ব্য াংযক্ষবণয জন্য গুদাভ 

র্নভ িাণ  
১ ফছয 

(৪) Fortification of Edible Oil in Bangladesh 

(Phase-III)” 
১ ফছয 

(৫) র্ফএভআয অফ শকরু এযান্ড শকাাং (র্ফর্ড) র্র. (১ভ 

াংবার্ধত)  
১ ফছয 

(৬) ১৪টি র্চর্নকবর ফজিয র্যবাধনগায স্থান।  ১ ফছয 

(৭) চাভড়া র্ল্প নগযী, ঢাকা (৪থ ি াংবার্ধত)  ১ ফছয 

(৮) এযাকটিব পাভ িার্উটিকযার ইনবগ্রর্ডবন্ট (এর্আই) র্ল্প 

াকি (৩ াংবার্ধত),  
১ ফছয 

(৯) র্ফর্ক র্ল্প নগযী, নবযফ (১ভ াংবার্ধত)   ১ ফছয 

(১০) র্ফর্ক র্ল্প নগযী, চূাডাঙ্গা (১ভ াংবার্ধত)  ১ ফছয 

(১১) র্ফর্ক র্ল্প াকি, টাঈাইর, (১ভ াংবার্ধত)  ১ ফছয 

(১২) র্ফর্ক মুদ্র্ণ র্ল্প নগযী  ১ ফছয 

(১৩) ভাদার্যপুয র্ফর্ক র্ল্পনগযী ম্প্রাযণ ১ ফছয 

(১৪) ফর্যার র্ফর্ক র্ল্পনগযীয অনুন্নত এরাকা উন্নন এফাং 

উন্নত এরাকায অফকাঠাবভা শভযাভত পুনঃর্নভ িাণ,  
১ ফছয 

(১৫) জাতী গুণগত ভাননীর্ত ফাস্তফান এফাং জাতী গুনগত 

ভান ও কার্যগযী র্নন্ত্রণ কাউর্ন্পর প্রর্তষ্ঠা  

(র্ফএনর্কউআযটির্) 

১ ফছয 

(১৬) র্ফটাবকয কাম িক্রভ র্ক্তারী কযায রবক্ষয শটর্োং 

সুর্ফধা টুর ইন্পটিটিউট স্থান (১ভ াংবার্ধত) 
১ ফছয 

(১৭) ঢাকা েীর ওাকি র্রঃ আদৄর্নকান প্রকবল্পয ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা 
১ ফছয 

(১৮) আদৄর্নক সুবমাগ সুর্ফধা ন্যানার শপ্রাডার্ক্টর্বটি 

অগ িানাইবজন (এনর্ও) ও শবটন্ট, র্ডজাইন ও 

শট্রডভাকি অর্ধদপ্তয (র্ডর্র্ডটি) এয অর্প বফন র্নভ িাণ 

 

১ ফছয 

33.  তথ্য ভন্ত্রণার ৪টি (১) ফাাংরাবদ শটর্রর্ববনয শকন্ধী ম্প্রচায ব্যফস্থায 

আদৄর্নকান, র্ডর্জটারাইবজন ও অবটাবভন (১ভ 

ম িা)  

১ ফছয 

(২) ফাাংরাবদ শফতাবযয র্বরট শকন্ধ আদৄর্নকান ও 

র্ক্তারীকযণ (জুরাই/২০১৮-জুন/২০২১) 
১ ফছয 

(৩) জাতী শফতায বফবন আদৄর্নক ও র্ডর্জটার ম্প্রচায 

মন্ত্রার্ত স্থান  
১ ফছয 

(৪) ফাাংরাবদ শফতাবযয ভার্ক্ত শপ্রযণ শকবন্ধ ১০০০ 

র্কবরাওাট ভেভ তযঙ্গ ট্রান্পর্ভটায স্থান  
১ ফছয 

34.  েভ ও কভ িাংস্থান 

ভন্ত্রণার 

২টি (১) শদবয াফ িতয অঞ্চবরয ের্ভকবদয কল্যাণ সুর্ফধার্দ  ও 

দক্ষতা উন্নন ও কাম িক্রভ ম্প্রাযন ও শজাযদায কযবণ 

যাঙাভাটিয ঘাঘযা একটি ফহুর্ফধ সুর্ফধা কভবিক্স 

র্নভ িাণ ীল িক প্রকল্প 

১ ফছয 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

(২) েভ র্যদপ্তযাধীন র্ফযভান ৬টি কাম িার পুনঃর্নভ িাণ ও 

আদৄর্নকান ীল িক প্রকল্প।  
১ ফছয 

35.  প্রফাী কল্যাণ ও 

নফবদর্ক 

কভ িাংস্থান 

ভন্ত্রণার 

২টি (১) ৪০ টি উবজরা ৪০টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ শকন্ধ ও 

চট্টগ্রাবভ ১টি ইনর্েটিউট অফ শভর্যন শটকবনারর্জ স্থান  
১ ফছয 

(২) 
ঢাকা কার্যগর্য র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্েটিউট স্থান  ১ ফছয 

36.  স্থানী যকায 

র্ফবাগ 

৬৫টি (১) Kzwgো †Rjvi m`i `wিY I bv½j‡KvU Dc‡Rjvi cেী 

AeKvVv‡gv Dbœqb (2q ch©vq) (1g ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(২) bv½j‡KvU †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (1g 

ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(৩) DcK~jxq kni cwi‡ekMZ AeKvVv‡gv cÖKí (1g 

ms‡kvwaZ) 

01 eQi 

(৪) PÆMÖvg †Rjv cwUqv Dc‡Rjvi moK I moK 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (1g ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(৫) dwi`cyi †Rjvi fv½v, m`icyi I Pif`ªvmb Dc‡Rjvq 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 

01 eQi 

(৬) cেী  AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít ‡bvqvLvjx †Rjvi 

†eMgMÄ Dc‡Rjv cÖKí| 

01 eQi 

(৭) eb¨v I `~‡h©v‡M িwZMÖ ’̄ cেী  moK AeKvVv‡gv 

cybe©vmb cÖKí|  
01 eQi 

(৮) ‡`ke¨vcx MÖvgxY evRvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 01 eQi 
(৯) jv½je›` gvnvógx c~Y¨স্দান Drm‡ei AeKvVv‡gv 

Dbœqb|  
02 eQi 

(১০) cেী  AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít cve©Z¨ PÆMÖvg-2q 

ch©vq (1g ms‡kvwaZ)|  

01 eQi 

(১১) Kzwgো †Rjvi gyiv`bMi Dc‡Rjvi cেী   AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKí (1g ms‡kvwaZ)|   
01 eQi 

(১২) cেী   mo‡K গুরুত্বc~Y †mZz wbg©v‡Yi mgxিv cÖKí (1g 

ms‡kvwaত)|  
01 eQi 

(১৩) evDdj †cŠimfvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v I †fŠZ 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(১৪) XvKv †Rjvi ‡KivYxMÄ Dc‡Rjvi MÖvgxY AeKvVv‡gv 

Dbœqb kxl©K cÖKí| 

01 eQi 

(১৫) cেী   AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí t `wিY mybvgMÄ I 

RMbœv_cyi Dc‡Rjvq, mybvgMÄ †Rjv (1g ms‡kvwaZ) 

kxl©K cÖKí|  

01 eQi 

(১৬) ‡bÎ‡Kvbv †Rjvaxb †gvnbMÄ I AvUcvov Dc‡Rjvi 

গুরুত্বc~Y MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb (1g ms‡kvwaZ)| 

07 gvm 

(১৭) wK‡kviMÄ †Rjvi BUbv, wgVvgBb I AóMÖvg 

Dc‡Rjvi cেী    AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 

01 eQi 

(১৮) nvIo AÂ‡ji AeKvVv‡gv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí 

(2q ms‡kvwaZ)| 

02 eQi 

(১৯) e„nËi gqgbwmsn cেী AeKvVv‡gv Dbœqb (2q 

ms‡kvwaZ) kxl©K cÖKí| 

01 eQi 

(২০) mve©Rbxb mvgvwRK AeKvVv‡gv Dbœqb 01 eQi 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

(wRGmAvBwWwc) kxl©K cÖKí| 

(২১) BDwbqb cwil` Kgপ্লেজপ্ল্· feb wbg©vY (2q ch©vq) 

(2q ms‡kvwaZ) kxl©K cÖKí| 

01 eQi 

(২২) AMÖvwaKvi wfwË‡Z গুরুত্বc~Y© cেী   AeKvVv‡gv Dbœqb 

cÖKí-2 (1g ms‡kvwaZ)|  

01 eQi 

(২৩) e„nËi PÆMÖvg ‡Rjv cেী  AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(PÆMÖvg I K·evRvi †Rjv) (1g ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(২৪) wgDwbwmc¨vj Mfvi‡bÝ GÛ mvwf©‡mm cÖ‡R± 

(GgwRGmwc) (1g ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(২৫) e„nËi cvebv I e¸ov †Rjvi MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb 

(1g ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 
 

(২৬) gv¸iv †Rjvi m`i I kÖxcyi Dc‡Rjvi MÖvgxY 

AeKvVv‡gv Dbœqb (1g ms‡kvwaZ)| 

01 eQi 

(২৭) cUzqvLvjx †Rjvi †jvnvwjqv b`xi Dci wbg©vYvaxb 

wcwm MvW©vi weª‡Ri Amgvß wbg©vY KvR mgvßKiY 

kxl©K cÖKí| 

02 eQi 

(২৮) ফাাংরাবদব গ্রাভ আদারত র্ক্রকযণ (২ ম িা)  (১ভ 

াংবার্ধত) প্রকল্প 

 

০৬ ভা 

(২৯) প্রর্কউযবভন্ট অফ ইকুইবভন্ট পয র্রড ওবষ্ট 

ম্যবনজবভন্ট প্রকল্প 

 

০১ ফছয 

(৩০) আযফান াফর্রক এন্ড এনবাযনবভন্টার শরথ শক্টয 

শডববরবভন্ট প্রবজক্ট (২ াংবার্ধত)  

০২ ফছয 

   (৩১) ৩৭ শজরা বয ার্ন যফযা প্রকল্প ১ ফছয 

(৩২) থানা দয ও শগ্রাথবন্টাবয অফর্স্থত শ যবা মূব 

াই রাইবনয ভােবভ ার্ন যফযা ও 

এনবাযনবভন্টার স্যার্নবটন প্রকল্প (২ ফ ি) 

১ ফছয 

(৩৩) ৪০ শ যবা ও শগ্রাথ শন্টাবয অফর্স্থত ার্ন যফযা 

এফাং এনবাযণবভন্টার স্যার্নবটন প্রকল্প (২ ম িা) 

১ ফছয 

(৩৪) েী অঞ্চবর ার্ন যফযা প্রকল্প ১ ফছয 

(৩৫) জাতী স্যার্নবটন প্রকল্প (৩ ম িা) ৬ ভা 

(৩৬) ার্ন াংযক্ষণ ও র্নযাদ ার্ন যফযাবয রবক্ষয শজরা 

র্যলবদয পুকুয/র্দর্ঘ/জরামূ পুনঃখনন/াংোয প্রকল্প 

১ ফছয 

(৩৭) ফান্নযফান শজরায র্ফর্বন্ন উবজরা র্নযাদ ার্ন 

যফযা 

১ ফছয 

(৩৮) শগাারগঞ্জ এফাং ফাবগযাট শ যবায ার্ন যফযা ও 

এনবাযনবভন্টার স্যার্নবটন ব্যফস্থায উন্নর্তকযণ প্রকল্প 

১ ফছয 

(৩৯) যাঙ্গাভাটি শজরায র্ফর্বন্ন উবজরা গ্রাভীন এরাকায 

জন্য ার্ন যফযা  এফাং স্যার্নবটন  প্রকল্প  

১ ফছয 

(৪০) খাগড়াছর্ড় শজরায র্ফর্বন্ন উবজরা গ্রাভীন এরাকায 

জন্য ার্ন যফযা ও স্যার্নবটন প্রকল্প 

১ ফছয 

(৪১) াবফক র্ছটভর এরাকামূবক র্ফবল গুরুে প্রদানপূফ িক 

রারভর্নযাট, কুর্ড়গ্রাভ, ঞ্চগড় ও  নীরপাভাযী শজরা 

র্নযাদ ার্ন যফযা ও স্যার্নবটন প্রকল্প 

৬ ভা 

(৪২) জাভারপুয শজরায র্তনটি শ যবা ার্ন যফযা ও ১ ফছয 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

এনবাযনবভন্টার স্যার্নবটন ব্যফস্থায উন্নর্তকযণ প্রকল্প 

(৪৩) শনাাখারী শ যবা ার্ন যফযা ও স্যার্নবটন 

ব্যফস্থায ম্প্রাযণ ও উন্নন প্রকল্প 

১ ফছয 

(৪৪) টুঙ্গীাড়া ও শকাটারীাড়া উবজরা এফাং শ যবা 

ার্ন যফযা ব্যফস্থায উন্নন ও ম্প্রাযণ প্রকল্প  

১ ফছয 

(৪৫) খুরনা, ফাবগযাট ও াতক্ষীযা শজরায েী এরাকা 

র্নযাদ ার্ন যফযা প্রকল্প 

১ ফছয 

(৪৬) টুাখারী শজরাধীন কুাকাটা শ যবা র্নযাদ ার্ন 

যফযা ও স্যার্নবটন প্রকল্প 

১ ফছয 

(৪৭) ীযগঞ্জ শ যবায ার্ন যফযা ও এনবাযনবভন্টার 

স্যার্নবটন ব্যফস্থায  উন্নর্তকযবণয প্রকল্প   

১ ফছয 

(৪৮) অগ্রার্ধকাযমূরক গ্রাভীণ ার্ন যফযা প্রকল্প ১ ফছয 

(৪৯) ৩২টি শ যবা ার্ন যফযা ও ভানফফজিয 

ব্যফস্থানা এনবাযনবভন্টার স্যার্নবটন প্রকল্প 

১ ফছয 

(৫০) র্বযাজপুয শজরাধীন বান্ডার্যা উবজরায র্ফর্বন্ন 

ইউর্নবন র্নযাদ ার্ন যফযা প্রকল্প 

১ ফছয 

(৫১) যাজাী, নওগাঁ ও চাঁাইনফাফগঞ্জ শজরাধীন র্নম্ন 

ার্নস্তয এরাকা কর্ভউর্নটি র্বর্িক ার্ন যফযা 

প্রকল্প 

১ ফছয 

(৫২) চা ফাগান কভীবদয জন্য র্নযাদ সুব ার্ন যফযা ও 

স্যার্নবটন প্রকল্প 

১ ফছয 

(৫৩) ভূ-উর্যস্থ ার্ন র্যবাধবনয ভােবভ যাঙ্গাভাটি, 

ফাবগযাট ও পর্যদপুয শজরা র্নযাদ ার্ন যফযা 

প্রকল্প 

১ ফছয 

(৫৪) ার্ন যফযা াংক্রান্ত াভর্গ্রক ব্যফস্থানা দক্ষতা উন্নন 

প্রকল্প     

১ ফছয 

   (৫৫) enÏvinvU eviBcvov n‡Z KY©dzjx b`x ch©ি Lvj Lbb  ১ ফছয 

(৫৬) PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb eb¨v I 

Rjve×Zvq ক্ষwZMÖ ’̄ ivস্তা mg~‡ni Dbœqb Ges bvjv, 

cÖwZ‡iva †`qvj eªxR I KvjfvU© Gi wbg©vb/cybt 

wbg©vb|  

৬ ভা 

(৫৭) PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ GjvKvi ¸রুZ¡c~b© 

moK Ges eªxR mg~‡ni Dbœqbmn AvaywbK hvb hš¿cvwZ 

msMÖn I moK Av‡jvKvqb   

১ ফছয 

(৫৮) PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ GjvKvi Iqv‡W©i 

moK †bUIqvK© Dbœqb Ges evm/UªvK  Uvwg©bvj wbg©vY 
১ ফছয 

(৫৯) PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb cwi”Qbœ  
Kg©x wbevm wbg©vY 

১ ফছয 

(৬০) Modernization of City Street light 

System at Different area under 

Chattogram City Corporation. 

১ ফছয 

(৬১) র্বরট র্টি কব িাবযবনয অফকাঠাবভা র্নভ িাণ  

 

০১ ফছয 

(৬২) কুর্ভো র্টি কব িাবযবনয  যাস্তা, শেন র্নভ িাণ ও 

াংোযকযণ কাজ 

০১ ফছয 
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ক্রমভক ভন্ত্রণার/মফবালেয 

নাভ 

িংখ্যা ক্রমভক ভ বৃমিয জন্য সুামযকৃত প্রকলেয মফফযণ সুামযকৃত 

ভীভা 

(৬৩) কুর্ভো র্টি কব িাবযবনয অফকাঠাবভা উন্নন (যাস্তা, 

শেন, পৄটাত) 

০১ ফছয 

(৬৪) যাজাী ভানগযীয র্ফর্বন্ন গুরুেপূণ ি যাস্তায উন্নন”  ০১ ফছয 

(৬৫) যাজাী কল্পনা র্বনভা র শথবক তারাইভাযী শভাড় 

ম িন্ত ড়ক প্রস্তকযণ ও উন্নন  

০১ ফছয 

 

   (৬৬) চট্টগ্রাভ ওাা ার্ন যফযা উন্নর্তকযণ ও স্যার্নবটন 

প্রকল্প (CWSISP)। 

০১ ফছয 

 

 ফ িবভাট ২৮৪টি    

 

মনফ যামচত চরভান প্রকলেয মনমফড় (In-depth) মযফীিণিঃ  

  ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে কর্তযক যাজস্ব ফালজলটয িঅতা প্রমত ফছয যাভ যক  (ব্মক্ত/পাভ য) মনলালেয 

ভােলভ মযফীিণ  মূল্যান জক্টযমূলয িঅতা মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালেয মনফ যামচত চরমত প্রকলেয মনমফড় মযফীিণ কাজ 

মযচারনা কযা । যাভ যক মনলালেয জিলে মফযভান যকাময ক্র িঅিআন এফিং মফমধভারা (মমএ-২০০৬, মমিঅয-২০০৮) 

িনুযণ কযা ।  ২০১৯-২০ িথ যফছলয িঅউটলাম যিংলয ভােলভ ৪৮টি চরভান প্রকলেয মনমফড় মযফীিণ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা 

। মনমফড় মযফীিণ প্রমতলফদনমূ মথাভল প্রকাকযতিঃ িঅিআএভিআমড’য লফািআলট িঅলরাড কযা ললছ। একিআালথ 

ভীিা প্রাপ্ত সুামযগুলরা ফাস্তফালনয জন্য িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালে জপ্রযণ কযা ললছ।  

র্যফীক্ষণ ও মূল্যান শক্টযমূবয আওতা  ২০১৯-২০ অথ িফছবয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণকৃত ৪৮টি প্রকবল্পয তার্রকা 

 

(০১) ফারাী  ফাাদুযফালদ জপমযঘাট িঅনুলামেক স্থানামদ মনভ যাণ (২ িংলামধত) প্রকে। (জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার) 

(০২) াজাভজা/মতত পুকুয পুনিঃেনলনয ভােলভ িংেঠিত জনলোষ্ঠীয াট পঁচালনা যফতী ভাছ চাললয ভােলভ দামযদ্র  

     মফলভাচন-প্রকে। (েী উন্নন  ভফা মফবাে) 
(০৩) িআনমস্টটিউট িপ মনউমিায জভমডমন এন্ড এমরলড ািআলন্স (িআনভা) ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, মলরট,  

       মদনাজপুয  যিংপুয-এয িভতা বৃমি প্রকে। (মফজ্ঞান  প্রযুমক্ত ভন্ত্রণার) 
(০৪) ঢাকা লয গুরান, ধানভমন্ড  জভাাম্মদপুলয ২০টি মযতুক্ত ফামড়লত ৩৯৮টি যকাময িঅফামক ফ্ল্ুাট মনভ যাণ  

      প্রকে। (গৃান  েণপূতয ভন্ত্রণার) 

(০৫) জভাাম্মদপুয-এপ-ব্ললক ীমভত িঅলয জরাকলদয মনকট মফক্রলয জন্য িঅফামক ফ্ল্ুাট মনভ যাণ (২ িংলামধত) প্রকে।  

      (গৃান  েণপূতয ভন্ত্রণার)।(০৬) এিলাট য কলম্পটিটিবলন পয জফ (EC4J) প্রকে। (ফামণজু ভন্ত্রণার) 

(০৭) জগ্রটায ঢাকা ালটিআলনফর িঅযফান ট্র্ান্সলাট য প্রলজক্ট (মফিঅযটি, োজীপুয-এাযলাট য)। (ড়ক মযফন  ভাড়ক  

      মফবাে) 

(০৮) ক্র ফড যায জযাড জনটাকয উন্নমত প্রকে (ফািংরালদ) (প্রথভ িংলামধত) (ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাে) 

(০৯) ফমযার-টুাোরী ড়লক াযা নদীয উয াযা জতু মনভ যাণ (২ িংলামধত) প্রকে (ড়ক মযফন   

      ভাড়ক মফবাে) 

(১০) রামন যিং এন্ড িঅমন যিং জডলবরলভন্ট প্রলজক্ট (২ িংলামধত) (তথ্য  জমাোলমাে প্রযুমক্ত মফবাে) 

(১১) উলজরা ম যালয ভমরালদয জন্য িঅফধ যক (িঅিআমজএ) প্রমিণ প্রকে (ভমরা  মশু মফলক ভন্ত্রণার) 

(১২) মলায জজরায ভমনযাভপুয  জকফপুয উলজরাধীন িঅাযবদ্রা নদী, মযয নদী, ব্যমড়বদ্রা নদী  াশ্বযফতী  

      োরগুলরায জরাফিতা দূযীকযণ প্রকে (ামন ম্পদ ভন্ত্রণার) 

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/1_2020_Final_Balashi_Bahadurbad_indepth_compressed.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/1_2020_Final_Balashi_Bahadurbad_indepth_compressed.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/2_2020_Final_Report_Hazamaza_indepth.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/3_2020_indepth_INMAS_Final_Report_30_6_2020.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/4_2020_indepth_Final_Report_Gulshan_Dhanmondi_Mohammadpur_Project..pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/5_2020_indepth_Final_Report_Mohammadpur_F_Block_Project..pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/6_2020_indepth_Final_Report_EC4J_Sector-7.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/6_2020_indepth_Final_Report_EC4J_Sector-7.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/7_2020_Indepth_2020_BRT_%28Final%29_compressed.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/9_2020_Indepth_2020_FINAL_REPORT_CROSS_BORDER.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/11_2020_indepth_Learning_Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/12_2020_7-indepth_Final_Report-IGA_PCDF__30_6_2020.pdf
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(১৩) উযানতামিক পলরয েলফলণা জজাযদাযকযণ এফিং চয এরাকা উযান  ভাঠ পলরয প্রযুমক্ত মফস্তায প্রকে (কৃমল     

      ভন্ত্রণার) 

(১৪) িআমযলেন ম্যালনজলভন্ট িআভপ্রুবলভন্ট প্রলজক্ট পয মুহুযী িআমযলেন প্রলজক্ট (২ িংলামধত) (ামন ম্পদ ভন্ত্রণার) 

(১৫) ন্যানার এমগ্রকারচাযার জটকলনালরামজ জপ্রাগ্রাভ জপজ-২ প্রকে (এনএটিম-২) (কৃমল ভন্ত্রণার) 

(১৬) জনাাোরী, জপনী  রক্ষ্মীপুয জজরা ক্ষুদ্র জচ উন্নন প্রকে (কৃমল ভন্ত্রণার) 

(১৭) িঅিআলডমন্টমপলকন মলস্টভ পয এনুানমিং এলি টু ামব যল (িঅিআমডিআএ) প্রকে (মনফ যাচন কমভন মচফার) 

(১৮) খুরনা লত ভিংরা ম যি জযরথ মনভ যাণ (প্রথভ িংলামধত)  প্রকে (জযরথ ভন্ত্রণার) 

(১৯) কিফাজায মফভানফন্দয উন্নন প্রকে (১ভ ম যা) ( ৩ িংলামধত) (জফাভমযক মফভান মযফন  ম যটন ভন্ত্রণার) 

(২০) বৃত্তয কুমভো জজরায ভৎস্য উন্নন (১ভ িংলামধত) (ভৎস্য  প্রামণম্পদ ভন্ত্রণার) 

(২১) ১০০টি উলজরা একটি কলয জটকমনকুার স্কুর  কলরজ স্থান (মফলল িংলামধত) প্রকে (কামযেময  ভাদ্রাা   

      মিা মফবাে) 

(২২) চামদামবমত্তক যকাময প্রাথমভক মফযার উন্নন প্রকে (১ভ ম যা) (প্রাথমভক  েণমিা ভন্ত্রণার) 

(২৩) জযভ প্রযুমক্ত উন্নন, মফস্তায  দি জনমক্ত সৃমষ্টয ভােলভ উৎাদনীরতা বৃমিকযণ (১ভ িংলামধত) প্রকে (ফস্ত্র    

      াট ভন্ত্রণার) 

(২৪) জলকন্ডাযী এডুলকন িআনলবস্টলভন্ট জপ্রাগ্রাভ (ভােমভক  উচ্চ মিা মফবাে) 

(২৫) ায এরাকা ফন্যা ব্ফস্থানা  জীফনমাোয ভান উন্নন প্রকে (ফাাউলফা িিং) (প্রথভ িংলামধত) (ামন ম্পদ  

      ভন্ত্রণার) 

(২৬) মভউমনমার েবলন যন্স এন্ড ামব যল প্রলজক্ট (প্রথভ িংলামধত) (স্থানী যকায, েী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার) 

(২৭) কণ যফুলরী াটায াপ্ল্ািআ প্রলজক্ট জপজ-২ (প্রথভ িংলামধত) (স্থানী যকায মফবাে) 

(২৮) ফহুমুেী দুলম যাে িঅেলকন্দ্র প্রকে (MDSP) (স্থানী যকায মফবাে) 

(২৯) িগ্রামধকাযমূরক গ্রাভীণ ামন যফযা প্রকে (স্থানী যকায মফবাে) 

(৩০) ঢাকা দমিণ মটি কল যালযলনয মফমবন্ন িফকাঠালভা উন্নন প্রকে (স্থানী যকায মফবাে) 

(৩১) ায এরাকায ফন্যা ব্ফস্থানা  জীফনভান উন্নন প্রকে (HFMLIP) (স্থানী যকায মফবাে) 

(৩২) কুমষ্টা জভমডলকর কলরজ  াাতার স্থান প্রকে, কুমষ্টা ( ১ভ িংলামধত) (স্বাস্থু জফা মফবাে) 

(৩৩) জে ামনা জভমডলকর কলরজ  াাতার এফিং নাম যিং কলরজ , জাভারপুয স্থান প্রকে (১ভ িংলামধত) (স্বাস্থু  

       জফা মফবাে) 

(৩৪) জদলয গুরুত্বপূণ য ২৫টি (িংলামধত ৪৬টি) উলজরা দয/স্থালন পাায ামব য এফিং মমবর মডলপন্স জস্টন স্থান  

      প্রকে (সুযিা জফা মফবাে) 

(৩৫) ায িংযিণ  মফতযণ সুমফধায জন্য জদলয মফমবন্ন জজরা ১৩টি নতুন ফাপায জোডাউন মনভ যাণ (১ভ িংলামধত)   

      (মে ভন্ত্রণার) 

(৩৬) চট্টগ্রাভ  খুরনা মফএটিিঅিআ'য িঅঞ্চমরক িমপ স্থান  িঅদৄমনকীকযণ (১ ভ িংলামধত) প্রকে (মে ভন্ত্রণার) 

(৩৭) ফমযার  মলরট  িঅভ যড পুমর ব্াটামরন  জযঞ্জ মযজাব য জপা য পুমর রািআন মনভ যাণ প্রকে (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার) 

(৩৮) মফদুুৎ মফতযণ ব্ফস্থা উন্নন প্রকে, যাজাী জজান  (মফদুুৎ মফবাে) 

(৩৯) মলরট মফবাে েী মফদুুতান কাম যক্রভ ম্প্রাযণ এফিং মফিঅযিআমফ'য দয দপ্তলযয জবৌত সুমফধামদয উন্নন   

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/16%20Final%20Report_IMIP-MIP_30_June_2020.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/16%20Final%20Report_IMIP-MIP_30_June_2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/17%20Final_Report%20_%20NATP_%2030_June_2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/18%20Final_Report%20Noakhali_30_June_2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/18_2020_In-depth%20Monitoring%20Report%20of%20IDEA_final.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/18_2020_In-depth%20Monitoring%20Report%20of%20IDEA_final.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/19%20indepth_Khulna%20Mongla%20Rail%20Line%2030%20June.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/19%20indepth_Khulna%20Mongla%20Rail%20Line%2030%20June.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/20_indepth_Coxsbazar%20Airport%20Developmnent.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/21_indepth_Cumilla%20Fish%20Development.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/22_indepth_100-TSC.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/22_indepth_100-TSC.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/23_indepth.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/25_indepth.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/26_indepth.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/In-depth%20Monitoring%20Report%20of%20MGSP%20-%20June%202020.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/In-depth%20Monitoring%20Report%20of%20MGSP%20-%20June%202020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/KWSP-update.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/KWSP-update.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/mdsp.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/mdsp.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_PRWSP.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_PRWSP.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_DSCC_30June_v10.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_DSCC_30June_v10.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_hfmlip.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_hfmlip.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_Kushtia_medical.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth_Kushtia_medical.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_sheikh_hasina_medical.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/fscd-bengali_compressed.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_BSTI%20%281%29.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/indepth-armed-police.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/39_BPDB_Raj.pdf
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      (িংলামধত) (মফদুুৎ মফবাে) 

(৪০) ফািংরালদলয ৩৭টি জজরা ামকযট াউলজয উর্ধ্যমুেী ম্প্রাযণ প্রকে (জনপ্রান ভন্ত্রণার) 

(৪১) চট্টগ্রাভ-জপনী-ফােযাফাদ গ্যা ঞ্চারন ভািযার ািআরািআন মনভ যাণ (১ভ িংলামধত) (জ্বারামন  েমনজ ম্পদ   

     মফবাে) 

(৪২) লস্ট জজান এরাকা মফদুুৎ মফতযণ ব্ফস্থায ম্প্রাযণ  িঅলগ্রলডন প্রকে (মফদুুৎ মফবাে) 

(৪৩) ধনুা-এলরো  ফেফন্ধু জতুয মিভ াড়-নরকা গ্যা ঞ্চারন ািআরািআন (১ভ িংলামধত) প্রকে  (জ্বারামন     

       েমনজ ম্পদ মফবাে) 

(৪৪) যকাময মশু মযফায  জছাটভমন মনফা মনভ যাণ/পুনিঃমনভ যান প্রকে (ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার) 

(৪৫) ফািংরালদলয প্রামিক জনলোষ্ঠীয জীফনভান উন্নন (১ভ িংলামধত) প্রকে  (ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার) 

(৪৬) াফ যতু চট্টগ্রালভয প্রতুি এরাকা মভে পর চাল (১ভ িংলামধত) প্রকে (াফ যতু চট্টগ্রাভ মফলক ভন্ত্রণার) 

(৪৭) ফলোােলয জজলে ঠা নতুন চয উকূরী এরাকা ফনান ীল যক প্রকে (মযলফ, ফন  জরফায়ু মযফতযন  

      ভন্ত্রণার) 

(৪৮) দ্মা ফহুমূেী জতু মনভ যাণ (২ িংলামধত) ীল যক প্রকলেয মনমফড় মযফীিণ প্রমতলফদন (ড়ক মযফন  জতু  

      ভন্ত্রণার/ জতু মফবাে) 

ভাপ্ত প্রকলেয প্রবাফ (Impact) মূল্যানিঃ 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে কর্তযক যাজস্ব ফালজলটয িঅতা প্রমত ফছয যাভ যক (ব্মক্ত/পাভ য) মনলালেয 

ভােলভ মযফীিণ  মূল্যান জক্টযমূলয িঅতা মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালেয মনফ যামচত ভাপ্ত প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান কাজ 

মযচারনা কযা । যাভ যক মনলালেয জিলে মফযভান যকাময ক্র িঅিআন এফিং মফমধভারা (মমএ-২০০৬, মমিঅয-২০০৮) 

িনুযণ কযা ।  ২০১৯-২০ িথ যফছলয িঅউটলাম যিংলয ভােলভ ২৪টি চরভান প্রকলেয প্রবাফ মূল্যান কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা 

। প্রবাফ মূল্যান প্রমতলফদনমূ মথাভল প্রকাকযত: িঅিআএভিআমড’য লফািআলট িঅলরাড কযা ললছ। একিআালথ 

ভীিা প্রাপ্ত সুামযগুলরা ফাস্তফালনয জন্য িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালে জপ্রযণ কযা ললছ।  

র্যফীক্ষণ ও মূল্যান শক্টযমূবয আওতা  ২০১৯-২০ অথ িফছবয প্রবাফ মূল্যানকৃত ২৪টি প্রকবল্পয তার্রকা 
 

(০১) ঢাকা, নাযাণেঞ্জ  টিংেী নদী ফন্দলযয উলচ্ছদকৃত জপাযলায ভূমভলত জবৌত িফকাঠালভা মনভ যাণ (১ভ  

      িংলামধত) (জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার) 

(০২) জজরা ড়ক উন্নন প্রকে (মলরট জজান) (১ভ িংলামধত) (ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাে) 

(০৩) জলদফপুয-ভভনমিং জজরা ড়ক উন্নন প্রকে (জজএভিঅযিঅিআম) (ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাে) 

(০৪) তথ্য  প্রযুমক্ত মনব যয গ্রাভীণ ডাকঘয মনভ যাণ (২ িংলামধত) প্রকে। (ডাক  জটমরলমাোলমাে মফবাে) 

(০৫) ভমজদ াঠাোয ম্প্রাযণ  মক্তারীকযণ (১ভ িংলামধত) প্রকে (ধভ য মফলক ভন্ত্রণার) 

(০৬) জে ামনা পটয্যায জটকলনারমজ াকয, মলায, প্রকে (২ িংলামধত) (তথ্য  জমাোলমাে প্রযুমক্ত মফবাে) 

(৭) নতুন ডাকামতা  পুযাতন ডাকামতা-জছাট জপনী নদী মনষ্কান প্রকে (৫ভ িংলামধত) (ামন ম্পদ ভন্ত্রণার) 

(০৮) ২ স্য ফহুমুেীকযণ প্রকে (২ িংলামধত) (কৃমল ভন্ত্রণার) 

(০৯) জিিংলদমনিং েবলন যন্স ম্যালনজলভন্ট প্রলজক্ট (এমজএভম) (১ভ িংলামধত) (িবুিযীণ ম্পদ মফবাে) 

(১০) মেন্যামরিং টেী-ববযফফাজায জকলন ডাফর রািআন মনভ যাণ (৩ িংলামধত) (জযরথ ভন্ত্রণার) 

(১১) প্রামণলযাে প্রমতলযাধ  মনন্ত্রণ (২ িংলামধত) (ভৎস্য  প্রামণম্পদ ভন্ত্রণার) 

(১২) াঁচটি াফমরক মফশ্বমফযারল নতুন মফবাে চালুকযলণয রলিু িফকাঠালভা সুমফধামদ সৃমষ্টকযণ (১ভ িংলামধত)  

      (ভােমভক  উচ্চ মিা মফবাে) 

(১৩) মলরট মফবােী জস্টমডাভলক িঅিজযামতক ভালনয মক্রলকট জস্টমডালভ উন্নীতকযণ (১ভ িংলামধত) (যুফ  ক্রীড়া   

     ভন্ত্রণার) 

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Circuit_House_After_1st_Correction.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/WZPDCL.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/45_SSP.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/46_Marginal.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/47_Mixed_fruit.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/1_2020_Dhaka_Tongi_Impact_Study_report_compressed.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/2_2020_Final_Report_Sylhet_Zone.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/2_2020_Final_Report_Sylhet_Zone.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/3_2020_Final_Report_Joydebpur-Mymensingh.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/3_2020_Final_Report_Joydebpur-Mymensingh.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/4_2020_impact_Final_Report_Post%20Office_30_June2020.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/4_2020_impact_Final_Report_Post%20Office_30_June2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/5_7_impact_FinalReport_Masjid.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/6_7_impact_Report-SHSTP.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/7_2020_Impact_Final%20_Report_New%20Dakatia_30_June_2020.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/7_2020_Impact_Final%20_Report_New%20Dakatia_30_June_2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/8_2020-Impact_Final_Report%20_2nd%20Crop_30_June_2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/9_impact_Final_Report_NBR_30_June2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/bn_TONGI%20BHAIRAB_15.06.2020.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/11_impact_Livestock%20Quaraintain%20Station.pdf
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(১৪) মলরট  ফমযার ভানেযীলত ামন যফযা, স্যামনলটন  জেলনজ প্রকে (স্থানী যকায মফবাে) 

(১৫)  ঢাকা াটায াপ্ল্ািআ জক্টয জডলবরলভন্ট প্রলজক্ট (স্থানী যকায মফবাে) 

(১৬) জরফায়ু মযফতযন িমবলমাজন (২ িংলামধত) (স্থানী যকায মফবাে) 

(১৭) এস্টাফমরলভন্ট িফ ন্যানার িআনমস্টটিউট িফ িআএনটি-পাস্টয জপিআজ িআন ঢাকা (২ িংলামধত) (স্বাস্থু  মযফায  

     কল্যাণ ভন্ত্রণার) 

(১৮) মশু  নাযী উন্নলন জমাোলমাে কাম যক্রভ (৪থ য ম যা) (তথ্য ভন্ত্রণার) 

(১৯) ীভালি জচাযাচারান, নাযী  মশু াচায জযালধ মফমজমফ’য িভতা বৃমি প্রকে (১ভ িংলামধত) (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার) 

(২০) িঅশুেঞ্জ  এলরো কলম্পয জস্টন স্থান (২ িংলামধত) (মফদুুৎ, জ্বারামন  েমনজ ম্পদ ভন্ত্রণার) 

(২১) গ্রাভীণ যাস্তা েীজ/কারবাট য মনভ যাণ (১২ মভিঃ বদঘ যু  ম যি) প্রকে (৩ ম যাম) (দুলম যাে ব্ফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার) 

(২২) েী মফদুুতান ম্প্রাযলণয ভােলভ ২৫ রি গ্রাক িংলমাে প্রকে (মফদুুৎ মফবাে) 

(২৩) জিিংলদমনিং মযমজনার জকা-িালযন পয ািআল্ড রািআপ প্রলটকন প্রকে (এিঅযমডমব্লউম) (মযলফ, ফন   

       জরফায়ু মযফতযন ভন্ত্রণার) 

(২৪) দামযদ্র মফলভাচলন ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পাউলন্ডন (এএপমডএপ) এয কাম যক্রভ ম্প্রাযণ (১ভ িংলামধত) প্রকে   

      (েী উন্নন  ভফা মফবাে) 

 

ভামক ভন্ব বািঃ  

 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে (িঅিআএভিআমড) কর্তযক প্রমত ভাল ১টি কলয ভন্ব বা িনুমষ্ঠত ল থালক। 

প্রমতলফদনাধীন ফছলয এ মফবালে ৯ (ন)টি ভন্ব বা িনুমষ্ঠত । উলেখ্য জম, জকামবড-১৯ ভাভাযী জমনত কাযলণ ২০২০ 

ফছলযয  এমপ্রর, জভ  এফিং জুন ভাল ভামক ভন্ব বা িঅলাজন কযা ম্ভফ মন। 

 

এমডম ফাস্তফান িগ্রেমত ম যালরাচনা বািঃ  

 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে (িঅিআএভিআমড) কর্তযক প্রমত ভাল ১টি কলয এমডম ম যালরাচনা বা িনুমষ্ঠত ল থালক। 

প্রমতলফদনাধীন ফছলয এ মফবালে ৯ (ন)টি এমডম ম যালরাচনা বা িনুমষ্ঠত । উলেখ্য জম, জকামবড-১৯ ভাভাযী জমনত কাযলণ 

২০২০ ফছলযয  এমপ্রর, জভ  এফিং জুন ভাল এমডম ম যালরাচনা বা িঅলাজন কযা ম্ভফ মন। 

 

িনরািআন বািঃ 

 

জকামবড-১৯ ভাভাযী জমনত কাযলণ  িে মফবালেয মযফীিণ  মূল্যান কভ যকতযােণ িথ যফছলযয জল প্রামিলক ভাঠ ম যাল 

যজমভলন প্রকে মযদ যন কযলত ালযমন। জ ভ মযফীিণ কাম যক্রভ জথলভ থালকমন। মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবালেয িঅতা 

ফাস্তফানাধীন প্রকেমূ িনরািআলন মযফীিণ কাম যক্রভ চালু মছর।   

 

অনরাইবন র্যফীক্ষণকৃত  প্রকবল্পয তথ্য র্নম্নরুঃ 

 

ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয নাভ অনরাইবন র্যফীক্ষণকৃত  প্রকবল্পয াংখ্যা 

গৃান ও গণপূতি ভন্ত্রণার ২টি 

ধভ ি র্ফলক ভন্ত্রণার ৩ টি 

ভর্রা ও র্শু র্ফলক ভন্ত্রণার ১ টি 

 
 

  

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/14_sylhet.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/14_sylhet.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/dwssdp-update-bn.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/dwssdp-update-bn.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/16_jolobayu_impact.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/16_jolobayu_impact.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/17_2020_impact_ENT.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Advocacy.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/bgb-bengali.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Compressor.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final%20Report%20_Bridge%20Culvert%20_%2030%20June%202020%20updated_compressed.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final_Report_25lakh_REB_30June_compressed.pdf
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মফবােী উন্নন ভন্ব কমভটিয বািঃ 

 

     মফেত ১৯-০৩-২০১৯ তামযলে িনুমষ্ঠত এনিআম বা “মফবােী উন্নন ভন্ব কমভটিয বা িংমিষ্ট মফবালে চরভান 

প্রকলেয িগ্রেমত ম যালরাচনায মফলটি িিভু যক্ত কযলত লফ এফিং মফবােী ম যাল িনুলষ্ঠ উন্নন কমভটিয বা িঅিআএভিআমড’য 

প্রমতমনমধ জপ্রযণ কযলত লফ” ভলভ য মিাি গৃীত । উক্ত মিালিয িঅলরালক িঅিআএভিআমড’য কভ যকতযােণ মনমভত মফবােী 

উন্নন ভন্ব কমভটিয বা িিংগ্রণ কলয িঅলছন। এ িংক্রাি কাম যক্রলভয রিভাো ফামল যক কভ য ম্পাদন চুমক্তলত মনধ যাযণ 

কযা িঅলছ। 

 

      ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে কর্তযক  মফবােী উন্নন ভন্ব কমভটিয বা  িিংগ্রলণয জক্টযমবমত্তক তথ্য  

মনম্নরু: 

 

ক্রমভক বায মফফযণ িিংগ্রণকাযী কভ যকতযায নাভ, দফী  তামযে 

1.  চট্র্গ্রাভ মফবােী উন্নন ভন্ব বা (০১) জনাফ িঅফদুো িঅর ভামুন, মযচারক (২২.০৭.২০১৯) 

(০২) কাজী িঅলনাায জালন, মযচারক (১৮.১১.২০১৯) 

(০৩) জনাফ জভা: ভমতায যভান, মযচারক (১৬.০৯.২০১৯) 

2.  যাজাী মফবােী উন্নন ভন্ব 

বা 

(০১) জনাফ িঅমভনুর ক, মযচারক (২৬.১২.২০১৯) 

(০২) জনাফ িঅফদুো িঅর ভামুন, মযচারক (১৭.০২.২০২০) 

3.  ভভনমিং মফবােী উন্নন ভন্ব 

বা 

(০১) জনাফ জভা: ভাব্যব্যয যভান, মযচারক ( ১৭.১২.২০১৯,  

     ২১.১০.২০১৯ ২২.০৮.২০১৯) 

(০২) জনাফ যমপকুর িঅরভ, মযচারক (১৫.০৬.২০২০) 

(০৩) জনাফ ভমউয যভান, উ মযচারক (১৭.০২.২০২০) 

4.  মলরট মফবােী উন্নন ভন্ব বা (০১) জনাফ িঅিআনুয িঅক্তায ান্না, মযচারক (১৭.০২.২০২০) 

5.  যিংপুয মফবােী উন্নন ভন্ব বা (০১) জনাফ যমপকুর িঅরভ, মযচারক (২১.১০.২০১৯) 

6.  খুরনা মফবােী উন্নন ভন্ব বা (০১) জনাফ েমরর িঅলম্মদ, মযচারক (১৭.০২.২০২০) 

 

 র্বর্ডও কনপাবযন্পঃ  

 

Online Project Monitoring এয অাং র্ববফ ২০১৯-২০ অথ িফছবয ২০ (র্ফ) টি শজরায শজরা প্রাক এফাং 

শজরা ম িাব এর্ডর্ ফাস্তফাবনয াবথ াংর্িষ্ট কভ িকতিাবদয াবথ ২০ (র্ফ) টি র্বর্ডও কনপাবযন্প অনুর্ষ্ঠত । র্বর্ডও 

কনপাবযবন্প শজরা ম িাব ফাস্তফানাধীন প্রকল্পমূবয ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রকল্প াংর্িষ্ট র্ফর্বন্ন র্ফলব ভতর্ফর্নভ কযা  

এফাং প্রকল্প ফাস্তফান কাম িক্রভ েযার্িত কযায জন্য র্ফর্বন্ন র্দক র্নবদ িনা প্রদান কযা ।  

২০১৯-২০ অথ িফছবয র্নবম্নাক্ত শজরা প্রাকবদয াবথ র্বর্ডও কনপাবযন্প অনুর্ষ্ঠত ।  

 

ক্রর্ভক  র্ফবাবগয নাভ শজরায নাভ তার্যখ 

1.  

ঢাকা  

শজরা প্রাক, নযর্াংদী ১১ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

2.  শজরা প্রাক যীতপুয ২৪ র্ডবম্বয ২০১৯ 

3.  শজরা প্রাক, নাযাণগঞ্জ ০৮ র্ডবম্বয ২০১৯ 

4.  শজরা প্রাক, র্কবাযগঞ্জ ২৫ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

5.  শজরা প্রাক, ভার্নকগঞ্জ ১১ র্ডবম্বয ২০১৯ 

6.  শজরা প্রাক, মুর্ন্পগঞ্জ ২৩ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

7.  শজরা প্রাক, যাজাফার্ড় ২৪ অবক্টাফয ২০১৯ 

8.  শজরা প্রাক, ভাদাযীপুয ২৩ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

9.  শজরা প্রাক, শগাারগঞ্জ ০৫ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

10.  চট্টগ্রাভ  শজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি ০৫ র্ডবম্বয ২০১৯ 
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ক্রর্ভক  র্ফবাবগয নাভ শজরায নাভ তার্যখ 

11.  শজরা প্রাক, কক্সফাজায ২৪ র্ডবম্বয ২০১৯ 

12.  
যাজাী  

শজরা প্রাক, র্যাজগঞ্জ ১১ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

13.  শজরা প্রাক, াফনা ১১ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

14.  

খুরনা  

শজরা প্রাক, াতক্ষীযা ২৫ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

15.  শজরা প্রাক, চুাডাঙ্গা ২২ অবক্টফয ২০১৯ 

16.  শজরা প্রাক, ভাগুযা  ২৩ অবক্টফয ২০১৯ 

17.  
ফর্যার  

শজরা প্রাক, ঝারকাঠি ০৯ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

18.  শজরা প্রাক, ফর্যার ২৩ অবক্টফয ২০১৯ 

19.  র্বরট  শজরা প্রাক, শভ রবীফাজায ২৫ শবন্ফম্বয ২০১৯ 

20.  যাংপুয  শজরা প্রাক, র্দনাজপুয ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ 

 

 
                 

             র্চত্র ৪: ১১ শবন্ফম্বয ২০১৯ অনুর্ষ্ঠত শজরা প্রাক,র্যাজগঞ্জ ও আইএভইর্ড’য র্বর্ডও কনপাবযন্প। 

 

জাতী শুদ্ধাচায শক র কভ ি-র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাবভায আওতা পুযোযঃ 

 

জাতী শুিাচায জকৌর লরা চামযমেক াদৄতা ফা শুিতা িজযন এফিং দুনীমত দভলনয ভােলভ সুান প্রমতষ্ঠা জাতী 

একটি জকৌর-দমরর; জমোলন প্রামতষ্ঠামনক িঅিআনকানুন  মফমধ-মফধালনয সুষ্ঠু প্রলাে, িমতেত িংস্কায  উন্নন, িভতা বৃমি 

এফিং প্রমতষ্ঠান িংমিষ্ট কলরয ততা  কতযব্যাণতা প্রমতষ্ঠায রলিু গৃীতব্ কাম যক্রভ মচমিত কযা ললছ। 

 

জাতী শুদ্ধাচায শক র কভ ি-র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাবভা ২০১৯-২০২০ এয আওতা ০২ (দ্যই) জন 

কভ িকতিা/কভ িচার্যবক শক্রে, নদ এফাং আর্থ িক পুযোবয ভূর্লত কযা । ২০১৯-২০ অথ িফছবযয জন্য শুদ্ধাচায পুযোয প্রদান 

নীর্তভারা ফর্ণ িত সূচবকয আবরাবক এ র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চফ শভাাম্মদ আফদ্যর ভাননান এফাং অর্প  াক জনাফ শভাঃ 

ভবনাারুর ইরাভবক পুযোয প্রদান কবযন  ভাননী র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ. এ. ভান্নান, এভর্ । 

 

  
 

র্চত্র ৫:  ভাননী র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ. এ. ভান্নান, এভর্  কতৃিক ২০১৯-২০ অথ িফছবযয জন্য শুদ্ধাচায পুযোয প্রদান 
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তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ অনুমাী তথ্য যফযাঃ  

 

               তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ অনুমাী তবথ্যয জন্য আবফদবনয র্যবপ্রর্ক্ষবত তথ্য যফযাবয র্নর্ভি ফাস্তফান 

র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাবগ তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা, র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা, আর্র কতৃিক্ষ র্নবাগ কযা ববছ। 

উক্ত কভ িকতিায র্নকট র্নধ িার্যত পযবভ তথ্য প্রার্প্তয আবফদন কযা বর র্নর্ভত তথ্য প্রদান কযা ব থাবক। তথ্য অর্ধকায আইন, 

২০০৯ অনুমাী ২০১৯-২০ অথ িফছবয তথ্য যফযাবয জন্য প্রাপ্ত আবফদবনয াংখ্যা ০৭টি এফাং তথ্য যফযাবয ভােবভ 

র্নষ্পর্িকৃত আবফদবনয াংখ্যা ০৭টি।  

 

ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্তিঃ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্ত (এমএ) মূরত েণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরালদ যকালযয ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রমতমনমধ মললফ 

ভমন্ত্রমযলদ মচফ এফিং িংমিষ্ট ভন্ত্রণারলয দামত্বপ্রাপ্ত ভাননী ভন্ত্রীয প্রমতমনমধ মালফ িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালেয মচলফয 

ভলে স্বািমযত একটি ভলঝাতা দমরর।  

              যকাময কভ যকালে স্বচ্ছতা  দাফিতা বৃমি, ম্পলদয মথামথ ব্ফায মনমিতকযণ এফিং প্রামতষ্ঠামনক িভতা 

উন্নলনয রলিু যকাময কভ যম্পাদন ব্ফস্থানা িমতয িঅতা ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্ত প্রফতযন কযা ললছ। এিআ চুমক্তলত 

িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালেয জকৌরেত উলেেমূ, এ কর জকৌরেত উলেে িজযলনয জন্য গৃীত কাম যক্রভমূ এফিং এ কর 

কাম যক্রলভয পরাপর মযভালয জন্য কভ যম্পাদন সূচক  রিুভাোমূ মফধৃত যললছ। িংমিষ্ট িথ যফছয ভাপ্ত ায য ঐ 

ফছলযয চুমক্তলত মনধ যামযত রিুভাোমূলয মফযীলত িংমিষ্ট ভন্ত্রণার/মফবালেয প্রকৃত িজযন মূল্যান কযা । ২০১৮-১৯ 

অথ িফছবয ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাবগয ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্তয িমজযত নম্বয ৮৭.০৫।  

িআলনালবনিঃ 

যকাময কভ যচাযীলদয  দিতা বৃমিয ভােলভ নােমযক জফা মজকযণ  সুান সুিংতকযলণ জনপ্রালন উদ্ভাফন 

চচ যায ভূমভকা গুরুত্বপূণ য। াফর্রক শক্টবয উদ্ভাফন ফরবত শফায ভাবনান্নন র্নর্িতকবল্প আযও দক্ষতায াবথ কাজ কযাবক বুঝা। 

নাগর্যকবদয র্ফড়ম্বনা  ও ব্য হ্রা এফাং তুরনামূরকবাবফ কভ ভব একটি শফা প্রদান র্নর্িত কযা। ঝৌঁর্ক থাকা বিও শকান 

ভস্যায গতানুগর্তক ফা রুটিন ভাধাবনয র্ফকল্প ফা নতুন ভাধান শফয কযা, মা জনগবণয কাবছ অর্ধকতয গ্রণবমাগ্য এফাং মায 

ভােবভ দ্ধর্তগত জটিরতা কভবফ, শফায ভাবনান্নন ঘটবফ, কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ম্পৃক্ততা ফাড়বফ এফাং জনগবণয জন্য তা 

অর্ধক পরপ্রসু বফ। ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ও মূল্যান র্ফবাবগয ০১ জুরাই ২০১৯ বত ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত ভব ইবনাবববনয 

ফার্ল িক র্যকল্পনা ২০১৯-২০২০ অনুমাী ফাস্তাফার্ত কাম িক্রভ র্নবম্ন উবেখ কযা বরাঃ 

ইবনাবববনয ফার্ল িক র্যকল্পনা ২০১৯-২০২০ এয অনুবেদ ২ এয ২.১১ অনুমাী িআলনালবন টিলভয ৪টি বা মথাক্রলভ 

১ভ বা ০৩ জলেম্বয ২০১৯, ২ বা ০৩ মডলম্বয ২০১৯, ৩ বা ১২ মডলম্বয ২০১৯ এফিং ৪থ য বা ১২ জপব্রুাময ২০২০ 

তামযলে িনুমষ্ঠত । ইবনাবববনয অনুবভার্দত ফার্ল িক র্যকল্পনা ২০১৯-২০২০ এয ক্রর্ভক নাং-৪ এ উর্ের্খত ক্ষভতা বৃর্দ্ধয 

জন্য উদ্ভাফন ও শফা র্জকযণ র্ফলব ১ (এক) র্দবনয ৩ (র্তন) টি কভ িারা 90 জন কভ িকতিা শক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা  

(৪.১)।           কবযানায কাযবণ রকডাউন ওা ক্ষভতা বৃর্দ্ধয জন্য দ্যই র্দন ব্যার্ দ্যটি ইন াউজ (৪.২) ও ঢাকায ফাইবয ৫ র্দবনয 

প্রর্ক্ষণ (৪.৩) কভ িসূর্চ অনুবভার্দত বরও ফাস্তফান কযা ম্ভফ র্ন।  ইবনাবববনয অনুবভার্দত ফার্ল িক র্যকল্পনা ২০১৯-

২০২০ এয ৫.১ এফাং ৫.১.১ অনুমাী প্রাপ্ত ৫টি িআলনালবন িঅিআমডায ভলে Smart Desk & Easy documentation By 

LAN System ফাস্তফান কযা ললছ। এ মফলল ১৫ মডলম্বয ২০১৯ তামযলে LAN System কাম যকয কযায জন্য একটি 

িমপ িঅলদ জাময কযা । এটি িনুলচ্ছদ ১১.১ এয ১১.১.১ িনুমাী একটি মডমজটার জফা। ২০১৯-২০২০ িথ য ফছলয উদ্ভাফন 

োলত ২৫.০০ রি টাকা ফযাে মছর এফিং ৪.১৭ টাকা ব্ কযা ললছ। জকামবড-১৯ ভাভাযী শুরুয কাযলণ ২০১৯-২০২০ িথ য 

ফছলযয িনুলভামদত ফামল যক কভ যমযকেনা িঅিংমক ফাস্তফামত া এ োলত ফযােকৃত িথ য ব্ কযা ম্ভফ মন।  

 

িমবলমাে প্রমতকায ব্ফস্ানািঃ 

 

িমবলমাে প্রমতকায ব্ফস্থা (মজিঅযএ) মূরত যকাময জফা প্রদান মনমিতকযলণয একটি প্ল্ুাটপভ য।  িমবলমাে 

প্রমতকায ব্ফস্া িংক্রালি িঅিআএভিআমড’জত মনমভত বেভামক বা  প্রমিণ কভ যসূমচ মযচামরত লচ্ছ। বেভামক বা এফিং 

প্রমিণ কভ যসূমচলত িংমিষ্ট করলক িফমত কযা ললছ জম,  জম জকান নােমযক জম জকান জফায মফরুলি তায িলিাল ফা তায 
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জিাব  জামনল িমবলমাে দামের কযলত ালযন। িমবলমােকাযীলক তায িমবলমালেয মফলল জম জকান ধযলনয িগ্রেমত ফা মিাি 

ম্পলকয িফমত কযা এফিং জকান মফলল তায ভতাভত ফা যাভ য মূল্যান কযা এিআ ব্ফস্থায িন্যতভ রিু। যকাময কভ যকতযা/ 

কভ যচাযী একিআবালফ জম জকান জফায মফযীলত প্রলদ িমবলমাে এোলন জানালত ালযন। মজিঅযএ ব্ফস্থা একজন নােমযক 

মনফিনপূফ যক নােমযক মললফ তায প্রাপ্য জফা িংমিষ্ট িমবলমাে কযলত ালযন িথফা ব্মক্তেত তথ্য জোন জযলে  িজ্ঞাতনাভা 

মললফ িমবলমাে কযলত ালযন। তলফ ধভী, জকান িঅদারলত মফচাযাধীন, তথ্য িমধকায, যকাময কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয মফরুলি 

গৃীত মফবােী ভাভরা িথফা িঅিআন ফা মফমধয িঅতা মযমবউ/িঅমলরয সুলমাে যললছ এ রূ মফল িংমিষ্ট িমবলমাে 

গ্রণলমাগ্য লফ না। িমবলমালেয জেমণমফন্যালয ভলে যললছ (১) নােমযক িমবলমাে (২) কভ যকতযা/কভ যচাযী িমবলমাে (৩) 

িজ্ঞাতনাভা মললফ িমবলমাে। িমবলমাে প্রমতকায ব্ফস্থা জম জকান প্রন কযা, িমবলমাে মনষ্পমত্তলত প্রমতমক্রা, িঅমর  কযা, 

জফায ভালনান্নলন যাভ য প্রদান কযা িআতুামদ গুরুত্বপূণ য স্তয যললছ। 

েণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরালদলয জকান নােমযক ফা যকাময কভ যকতযা/কভ যচাযীযা িে মফবালেয প্রাপ্য জফা-িংমিষ্ট জকান 

িমবলমাে দামের কলযমন। িমবলমাে প্রমতকায মফলল  ২০১৯-২০ িথ যফছলয জকান দযোস্ত/িমবলমাে িে মফবাে প্রাপ্ত মন। 

এমডমভূক্ত প্রকলেয ম যালরাচনা প্রমতলফদন প্রণন   জাতী িথ যননমতক মযললদয (NEC) বা উস্থানিঃ  

 

িঅিআএভিআমড কর্তযক প্রমত ফছয ফামল যক উন্নন কভ যসূমচয ফাস্তফান িগ্রেমতয ম যালরাচনা কলয সুাময  মফস্তামযত প্রমতলফদন 

জাতী িথ যননমতক মযললদয (NEC) বা উস্থান কযা ল থালক। েত ২০১৮-২০১৯ িথ যফছলযয এমডম ম যালরাচনা প্রমতলফদন 

জাতী িথ যননমতক মযললদয (NEC) বা ১৯ ভাচ য, ২০২০ তামযলে উস্থান কযা ললছ  ফিআ িঅকালয প্রকামত ললছ এফিং 

িঅিআএভিআমড’য লফািআলট িঅলরাড কযা িঅলছ। এ জপ্রিালট ২০১৯-২০২০ িথ যফছলযয এমডমভুক্ত প্রকলেয ম যালরাচনা প্রমতলফদন 

মনলম্নয ছলক উলেে কযা  লরািঃ 

 

ক্রিঃ 

নিং- 

  
প্রকে 

িংখ্যা 

 ফযাে ব্ 

ভন্ত্রণার/মফবাে 
জভাট 

জভাট এমডময 

% জভাট 

ফযালেয   

%  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (7) 

(১) স্থানী যকায মফবাে (জথাক ফযাে) ২৬২ ৩২৫৯২.০৭ 16.20% ২৬৫৭৫.০৩ 81.54% 

(২) মফদুুৎ মফবাে ১০৪ ২৬০৩২.৭৭ 12.94% ২৩৯১৩.৬৬ 91.86% 

(৩) ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাে ২১৯ ২৩৯৫৯.৮০ 11.91% ২০৫৭০.৬৫ 85.85% 

(৪) মফজ্ঞান  প্রযুমক্ত ভন্ত্রণার ২৭ ১৫৯০৮.৪৭ 7.91% ১২১৫৩.১২ 76.39% 

(৫) জযরথ ভন্ত্রণার ৪০ ১০২৪৯.০০ 5.09% ৫৮৮২.১৭ 57.39% 

(৬) প্রাথমভক  েণমিা ভন্ত্রণার ১৪ ৯০১৬.২৪ 4.48% ৬৪৮১.৫৯ 71.89% 

(৭) স্বাস্থু জফা মফবাে ৫০ ৭৭৬১.৮৭ 3.86% ৫৭৪০.৭৬ 73.96% 

(৮) ভােমভক  উচ্চ মিা মফবাে ৮৮ ৭৬৯৭.৬৫ 3.83% ৬২১৯.৮০ 80.80% 

(৯) ামন ম্পদ ভন্ত্রণার ১১০ ৭০৯৮.৫৮ 3.53% ৫৪০৭.২৮ 76.17% 

(১০) গৃাণ  েণপূতয ভন্ত্রণার ১১১ ৬৯৭১.৯৫ 3.47% ৪৯১৫.৯৯ 70.51% 

(১১) জতু মফবাে ৭ ৬৭১৫.৩৩ 3.34% ৬৬৮৮.৪৮ 99.60% 

(১২) মে ভন্ত্রণার ৫০ ৪০৮৯.৭৯ 2.03% ৪০৫৫.৬৫ 99.17% 

(১৩) জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার ৫৯ ৩৬৪১.৩১ 1.81% ৩০৮৫.৪৩ 84.73% 

(১৪) 
জফাভমযক মফভান মযফন  ম যটন 

ভন্ত্রণার ২৩ ৩৬২৯.৪৬ 1.80% ৩৪৭৫.৩৭ 95.75% 

(১৫) জ্বারামন  েমনজ ম্পদ মফবাে ৩২ ৩৫৩৪.৯৬ 1.76% ৩১৫৪.১৩ 89.23% 

(১৬) প্রধানভন্ত্রীয কাম যার (জথাক ফযাে) ১৯ ২৯১১.৭৩ 1.45% ২২৮৬.৮৫ 78.54% 

(১৭) দুলম যাে ব্ফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার ১২ ২৪১৫.৭৫ 1.20% ২২৮৯.৯৬ 94.79% 

(১৮) জনমনযাত্তা মফবাে ৩৮ ২০৮০.৩১ 1.03% ১০৬৭.৫২ 51.32% 
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ক্রিঃ 

নিং- 

  
প্রকে 

িংখ্যা 

 ফযাে ব্ 

ভন্ত্রণার/মফবাে 
জভাট 

জভাট এমডময 

% জভাট 

ফযালেয   

%  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (7) 

(১৯) কৃমল ভন্ত্রণার ৮৯ ১৭৬৩.৯৪ 0.88% ১৬৪৫.৭৬ 93.30% 

(২০) মনফ যাচন কমভন মচফার ৩ ১৬৪৬.২২ 0.82% ১৪৪৫.৩৬ 87.80% 

(২১) েী উন্নন  ভফা মফবাে ২৭ ১৬৩৭.১৬ 0.81% ১২৮৭.২৯ 78.63% 

(২২) স্বাস্থু মিা  মযফায কল্যাণ মফবাে ১৫ ১৫৯৩.৪৬ 0.79% ১০২২.৮২ 64.19% 

(২৩) ডাক  জটমরলমাোলমাে মফবাে ১২ ১৫৯০.৭৩ 0.79% ১৩৭৩.৭৮ 86.36% 

(২৪) ধভ য মফলক ভন্ত্রণার ১২ ১৫৮৯.৫৯ 0.79% ৯৪৩.৯২ 59.38% 

(২৫) প্রমতযিা ভন্ত্রণার ২৬ ১৫৫০.৩৪ 0.77% ১৫২৫.৭৪ 98.41% 

(২৬) কামযেময  ভাদ্রাা মিা মফবাে ১৩ ১৩৫৪.৭৯ 0.67% ১০৮০.৯২ 79.79% 

(২৭) সুযিা জফা মফবাে ১৯ ১১৬৮.৮৮ 0.58% ৭৪০.৭২ 63.37% 

(২৮) ভৎস্য  প্রামণম্পদ ভন্ত্রণার ৪৩ ১০২৮.৪৭ 
0.51% 

৮৩২.৪০ 80.94% 

(২৯) তথ্য  জমাোলমাে প্রযুমক্ত মফবাে ৩১ ৯৯৬.৭৪ 0.50% ৮৯৭.৯৬ 90.09% 

(৩০) 
াফ যতু চট্টগ্রাভ মফলক ভন্ত্রণার (জথাক 

ফযাে) 
২১ ৮১২.১৭ 0.40% ৭৪২.১৬ 91.38% 

(৩১) ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণার ৩১ ৬৫৬.৬২ 0.33% ৪৮৯.৩০ 74.52% 

(৩২) ভমরা  মশু মফলক ভন্ত্রণার ২৪ ৫৯৫.৬৪ 0.30% ৩৪০.২৫ 57.12% 

(৩৩) িথ য মফবাে ৪ ৫৩৯.৭৫ 0.27% ৩৮৪.৪১ 71.22% 

(৩৪) ভূমভ ভন্ত্রণার ৭ ৫০৮.৮৬ 0.25% ৩৬১.৭৯ 71.10% 

(৩৫) োয ভন্ত্রণার ৫ ৪৬৩.৯৭ 0.23% ২১৭.০৫ 46.78% 

(৩৬) মযিংখ্যান  তথ্য ব্ফস্থানা মফবাে  ১৪ ৪৪৬.৮৯ 0.22% ১৭৬.৩৬ 39.46% 

(৩৭) িঅিআন  মফচায মফবাে ৬ ৪৩৫.০০ 0.22% ২২৫.৪৯ 51.84% 

(৩৮) জনপ্রান ভন্ত্রণার ১৫ ৩০৪.৬৩ 0.15% ১৯০.৫৮ 62.56% 

(৩৯) 
প্রফাী কল্যাণ  বফলদমক কভ যিংস্থান 

ভন্ত্রণার 
৭ ২৮৯.৭৬ 0.14% ২২০.৮৮ 76.23% 

(৪০) 
মযলফ, ফন  জরফায়ু মযফতযন 

ভন্ত্রণার 
২৬ ২৬০.৪৭ 

0.13% 
২২৪.৬৬ 86.25% 

(৪১) েভ  কভ যিংস্থান ভন্ত্রণার ১১ ২৫৩.৪৮ 0.13% ২০৬.৩৪ 81.40% 

(৪২) ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণার ৪০ ২৫২.৮১ 
0.13% 

১৯৪.৭২ 77.02% 

(৪৩) িবুিযীণ ম্পদ মফবাে ৬ ২৩০.৫২ 0.11% ৩৪.৬৪ 15.03% 

(৪৪) মুমক্তযুি মফলক ভন্ত্রণার ৯ ২১৪.৭৮ 0.11% ১৮২.৩৭ 84.91% 

(৪৫) ফামণজু ভন্ত্রণার ১০ ২০৭.০৮ 0.10% ১৮২.২৫ 88.01% 

(৪৬) িংস্কৃমত মফলক ভন্ত্রণার ১৭ ১৭৭.৫৫ 0.09% ১০৩.৩৫ 58.21% 

(৪৭) তথ্য ভন্ত্রণার ১৪ ১৭১.২৫ 0.09% ১১২.৯৩ 65.95% 

(৪৮) যুফ  ক্রীড়া  ভন্ত্রণার ২৭ ১৫৫.২৯ 0.08% ১১১.১৮ 71.59% 

(৪৯) ফাস্তফান মযফফীিণ  মূল্যান মফবাে ৩ ১৫২.৫৬ 0.08% ৭২.৫২ 47.54% 
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ক্রিঃ 

নিং- 

  
প্রকে 

িংখ্যা 

 ফযাে ব্ 
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জভাট 

জভাট এমডময 

% জভাট 

ফযালেয   

%  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (7) 

(৫০) িঅমথ যক প্রমতষ্ঠান মফবাে ৬ ১১৪.৩৭ 0.06% ৫৭.৭৬ 50.50% 

(৫১) মযকেনা মফবাে (উন্নন ফযাে) ১৮ ১০২.৫৫ 0.05% ৬২.৮১ 61.25% 

(৫২) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ১০ ৮৪.৬৫ 0.04% ৬৩.৬৬ 75.20% 

(৫৩) িথ যননমতক ম্পকয মফবাে ৭ ৮১.৮৮ 0.04% ৭০.৪৭ 86.06% 

(৫৪) ভমন্ত্রমযলদ মফবাে ৭ ৬৬.৪৭ 0.03% ৫২.১৮ 78.50% 

(৫৫) 
ফািংরালদ যকাময কভ য কমভন 

(মফমএম) 

২ 
৫২.৫৩ 

0.026% 

২৩.৯৭ 45.64% 

(৫৬) দুনীমত দভন কমভন ২ ৯.৭২ 0.005% ৪.৬৫ 47.86% 

(৫৭) জরমজলরটিব  িংদ মফলক মফবাে ১ ২.৮৪ 0.001% ১৮৯.৭৩ 66.81% 

(৫৮) জাতী িংদ মচফার ১ ০.৮৩ 0.0004% ০.৭০ 84.61% 

  
মফলল প্রলাজলন উন্নন াতা 

(মযকেনা মফবাে) 
-- ১৩২৬.২৮ 0.66% --- --- 

  ফ যলভাট ১৯০৬ ২০১১৯৮.৫৬ 100% ১৬১৮৭১.৪২ 80.45% 

 
 

িঅিআএভিআমড কর্তযক ফাস্তফানাধীন মতনটি প্রকলেয িংমিপ্ত মফফযণিঃ  

িঅিআএভিআমড কর্তযক ফতযভালন ০৩টি উন্নন প্রকে ফাস্তফান কযা লচ্ছ। উক্ত ০৩টি প্রকলেয ভলে Digitizing 

Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) প্রকবল্পয জুন/২০ ম িন্ত 

আর্থ িক অগ্রগর্ত ৬৮০১.১৬ রক্ষ টাকা ( ৪৭.৪৬%), Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of 

IMED( 2
nd

 Revised)(SMECI) প্রকবল্পয জুন/২০ ম িন্ত আর্থ িক অগ্রগর্ত ২৮৬.০৮ রক্ষ টাকা ( ৩৬.৮৭%) এফাং 

Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of 

Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase II) 

(CDMRI-ECBSS) প্রকবল্পয জুন/২০ ম িন্ত আর্থ িক অগ্রগর্ত ৭৮.৪০ রক্ষ টাকা (৫২.২৭%)।  উক্ত ০৩টি প্রকলেয জুন/২০২০ 

ম যি ফাস্তফান িগ্রেমতয েড় ায ৪৭.৫৪%।   

(১) Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP): 

           Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) 

ীল িক প্রকল্পটি ৪৪১৫৭.৫০ (র্জওর্ফ ৩৯০০.০০ রক্ষ টাকা এফাং প্রকল্প াায্য ৪০২৫৭.৫০ রক্ষ টাকা) রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রত ব্যব 

ভাননী ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণার কতৃিক ০৬/০৭/২০১৭ তার্যবখ অনুবভার্দত । প্রকল্পটিয ফাস্তফানকার  ০১ জুরাই ২০১৭ বত 

৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত। জুন’২০২০ ম িন্ত উক্ত প্রকবল্পয আর্থ িক অগ্রগর্ত  ৪৭.৪৬% ও ফাস্তফ অগ্রগর্ত  ৪০%।  

 

প্রকবল্পয উবদ্দশ্যঃ  

 

শদব যকার্য ক্র ব্যফস্থানায ার্ফ িক ভান উন্নন এফাং র্ডর্জটাইবজবনয ভােবভ উন্নন প্রকল্প ফাস্তফান র্যফীক্ষবণয 

ক্ষভতা বৃর্দ্ধ।  
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প্রকবল্পয প্রধান প্রধান কাম িক্রভঃ 

 

( ১) র্র্টিইউ’য পুনগ িঠণ ও নীর্ত াংোয।  

(২) যকার্য ক্রবয অর্ধকতয র্ডর্জটাইবজন।  

(৩) যকার্য ক্রব শাদার্যে সৃর্ষ্ট ও নাগর্যক ম্পৃক্ততা।  

(৪) প্রকল্প ফাস্তফান র্যফীক্ষণ র্ডর্জটাইবজন।  

 

প্রকবল্পয আওতা গৃীত প্রধান প্রধান কাম িাফর্রয অগ্রগর্তয তথ্যঃ 

 

(১)  র্র্টিইউ পুনগ িঠন াংক্রান্ত খড়া আইন ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্ফবফচনাধীন;  

(২) ইবরকট্রর্নক গবন িবভন্ট প্রর্কউযবভন্ট (ই-র্জর্) র্যচারন ও ব্যফস্থানা াংক্রান্ত চুর্ক্ত ম্পাদন ও কাম িক্রভ অব্যাত; 

(৩) র্নধ িার্যত ২৭টি যকার্য ক্রকার্য াংস্থায “প্রর্কউযবভন্ট শর” গঠন ক্রকাযী ও দযত্রদাতাবদয জন্য ই-র্জর্ প্রর্ক্ষণ  

     অব্যাত; 

(৪) ইবরকট্রর্নক কন্ট্রাক্ট ম্যাবনজবভন্ট (ই-র্এভ) চালুকযণ; 

(৫) দযত্র দাতাবদয ডাটাবফইজ নতযীকযণ;  

(৬) আদ ি দযত্র দর্ররমূবয ফাাংরা অনুফাদ; 

(৭) যকার্য ক্রব ক্ষভতা বৃর্দ্ধ ও শাদার্যে সৃর্ষ্টয রবক্ষয ITCILO এয াংবঙ্গ  চুর্ক্ত স্বাক্ষয এফাং প্রর্ক্ষণ অব্যাত;  

(৮) শদবয ৪৮টি র্নফ িার্চত উবজরায যকার্য ক্র ফাস্তফাবনয নাগর্যক ম িবফক্ষণ চালুকযণ; 

(৯) কর শজরায গবন িবভন্ট-শটন্ডাযায শপাযাভ গঠন;  

(১০) নাগর্যকবদযবক যকার্য ক্রবয তথ্য অফর্ত কযায জন্য “যকার্য ক্র ফাতান” ফা“র্টিবজন শাট িার” চালুকযণ;  

(১১) যকার্য ক্র র্ফলক শভাফাইরঅযা চালুকযণ;  

(১২) ক্রকাযী অর্প কতৃিক র্র্টিইউ ওবফাইবট রগ-ইন এয ভােবভ র্নবজবদয দযত্র শনাটি এয এর্ন্ট্র প্রদাবনয  

      ব্যফস্থাকযণ; 

(১৩) প্রকবল্পয আওতা “শলাফার শডববরবভন্ট রার্নাং শনটওাকি(র্জর্ডএরএন)  “দার্ক্ষন এী আঞ্চর্রক যকার্য ক্র  

            শনটওাবকিয” াবথ অর্বজ্ঞতা র্ফর্নভ অব্যাত।  

(২) Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective 

Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in 

Bangladesh (Phase II):  
 

CDMRI-ECBSS (Phase-II) ীল যক প্রকেটি ৯০৮.৮২ (মজমফ ১১৩.৮২ রি টাকা, প্রকে াায্য ৭৯৫.০০ 

রি টাকা) রি টাকা প্রাক্কমরত ব্ল েত ১২/১২/২০১৭ তামযলে ভাননী ভন্ত্রী, মযকেনা ভন্ত্রণার কর্তযক িনুলভামদত । 

প্রকেটিয ফাস্তফানকার িলক্টাফয, ২০১৭ লত মডলম্বয, ২০২১ম যি। জুন’২০২০ ম িন্ত উক্ত প্রকবল্পয আর্থ িক অগ্রগর্ত ৫২.২৭% ও 

ফাস্তফ অগ্রগর্ত  ৮.৬৩% ।  

 

প্রকে এরাকািঃ 

 

             জাভারপুয, জবারা, জভৌরবীফাজায  োিআফািা জজরা। 
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প্রকলেয উলেেিঃ 

 

1) জভৌমরক াভামজক মযলফায কাম যকয ব্ামপ্ত ম্পমকযত তলথ্যয উন্নন; 

2) জাতী মূল্যান নীমতভারা এফিং এয ফাস্তফান িমতয কভ যলকৌর প্রণন এফিং যকাময কভ যকতযালদয মযফীিণ  

মূল্যান মফলক দিতা উন্নন; 

3) যীিামূরক কাম যক্রলভয ভােলভ ভন্ত্রণার এফিং ভাঠ ম যালয কভ যকতযালদয াফ-ন্যানার ম যালয পরাপর মযফীিণ 

 মূল্যান দিতা বৃমি; 

4) GOB-UNICEF এয Country Program ফাস্তফান কভ যসূমচ ম যালরাচনা কযা। 

 

প্রকলেয প্রধান প্রধান কাম যক্রভিঃ 

 

(১) উচ্চ ভানম্পন্ন, প্রদ যনলমাগ্য এফিং প্রবাফম্পন্ন প্রকেমূলয মূল্যান কযা। 

(২) জাতী  াফ-ন্যানার ম যালয যকাময কভ যকতযালদয জন্য ভতামবমত্তক াভামজক মযলফায মযফীিণ মফলক   

     মযললন্টন, প্রমিণ, জমভনায, কভ যারা িঅলাজন কযা। 

      (৩) াভামজক মযলফায উত্তভ উদাযণমূলয উয মবমত্ত কলয ICT Based Hub প্রমতষ্ঠা কযা। 

      (৪) জাতী মূল্যান নীমতভারায েড়া বতময কযা। 

      (৫) যকাময াঁচটি প্রমিণদানকাযী িংস্থায  (মএটিম, মফমএ প্রান একালডমভ, মযকেনা একালডমভ, ফাড য এফিং  

           িঅযমডএ) ালথ একলে কাজ কলয মূল্যালনয উয National Resource Pool বতময কযা এফিং মনমভত  

           প্রমিলণ মূল্যান মফলটি কামযকুরালভ িিভু যক্ত কযা । 

      (৬) জজরা ম যাল District Result Monitoring Unit প্রমতষ্ঠা (৪টি) কযা। 

      (৭) উচ্চ ম যালয GOB-UNCEF Joint Monitoring Visits িঅলাজন কযা। 

      (৮) Bangladesh Evaluation Society প্রমতষ্ঠা কযলত াতা প্রদান কযা। 

      (৯) Mid-Year   Annual Review িঅলাজন কযা। 

      (১০) মনমভত ভাঠ ম যালয কাম যক্রভ মযদ যন। 

      (১১) িবুিযীণ  িঅিজযামতক Exchange Visit িঅলাজন কযা। 

 

 (৩) Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI)( 2
nd

 Revised): 
  

       "বরাংবদর্নাং ভর্নটর্যাং এন্ড ইবালুবন কযাার্ফর্রটিজ অফ আইএভইর্ড (এএভইর্আই) (৩ াংবার্ধত)” ীল িক 

প্রকল্পটি ম্পূণ ি র্জওর্ফ অথ িাবন ৬৮৮৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রত ব্যব গত 22/01/2013 তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত একবনক বা 

অনুবভার্দত । প্রকল্পটিয ফাস্তফানকার  ০১ জানুার্য’ ২০১৩ বত ৩০ জুন’২০২০ ম িন্ত। প্রকল্পটি  ৩০ জুন ২০২০ তার্যবখ 

কবকটি অাংবঙ্গয কাজ অভাপ্ত শযবখ ভাপ্ত শঘালণা কযা । প্রকবল্পয র্র্আয প্রণবনয কাজ চরভান যববছ। প্রকল্পটি 

ভার্প্তয য প্রকবল্পয ভােবভ ক্রকৃত ০৬টি র্জ গার্ড় র্ফর্ধবভাতাবফক যকার্য পররবহর্ পুলে জমা দেয়া হলয়লে। জুন’২০২০ 

ম িন্ত উক্ত প্রকবল্পয ক্রভপুর্ঞ্জত আর্থ িক অগ্রগর্ত ৮৭.৪৬% ও ফাস্তফ  অগ্রগর্ত ৮৭.২৮% ।  
 

প্রকলেয  উলেেিঃ   

 

(1) ঠিক তথ্য িংগ্রপূফ যক প্রণীত প্রমতলফদন মনমদ যষ্ট ভল প্রধানভন্ত্রীয কাম যার/এনিআম/একলনক/মযকেনা ভন্ত্রণারল 

জপ্রযণ কযায জন্য Project Management Information System (PMIS) বতমযকযণ; 

(2) ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবালেয কভ যকতযালদয মযফীিণ  মূল্যান মফলল িভতা বৃমিয জন্য মযফীিণ  

মূল্যান ম্যানুলর প্রণন; 

(3)  প্রকে এরাকা মযদ যলনয জন্য িঅিআএভিআমড’য মনজস্ব মযফন সুমফধা সৃমষ্ট; 

(4) প্রকে ব্ফস্থানা, মযফীিণ  মূল্যান মফলল স্থানী  িঅিজযামতক ম যাল প্রমিলণয ব্ফস্থা কযা;  
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প্রকলেয িঅতা ম্পামদত কাম যাফমরিঃ 

 

(১) উন্নন প্রকলেয ফাস্তফান কাম যক্রভ মযফীিলণয জন্য ৬টি জী ক্র; 

(২) PMIS পটুায বতমযকযণ; 

(৩) মযফীিণ  মূল্যান ম্যানুার প্রণন;  

(৪) স্থানী  িঅিজযামতক ম যাল প্রমিণ িঅলাজন; 

(৫) কমম্পউটায, ল্যাট, স্কুানায, িঅফাফে িমপলয কাম যক্রভ সুষ্ঠুবালফ ফাস্তফালনয জন্য প্রলাজনী দ্রব্ামদ  

     ক্র; এফিং  

(৬) এ মফবালেয মনজস্ব ডাটা জন্টায স্থান। 

 

উিংাযিঃ 

 

ফাস্তফান মযফীিণ  মূল্যান মফবাে মফমবন্ন ভন্ত্রণার/মফবাে কর্তযক ফাস্তফানাধীন উন্নন প্রকে ফাস্তফান 

কাম যক্রভ মযফীিণ এফিং ম্পামদত কালজয গুণেতভান মনমিতকলে মফমবন্ন যাভ য প্রদান কলয থালক।  মমটিিআউ এয ভােলভ  

যকাময ক্র প্রমক্রা  িআলরকট্র্মনক জটন্ডামযিং ফাস্তফান কযায পলর উন্নন োলত ম্পলদয িচ এফিং দুনীমত দূয কযায ভজব্যত 

মবমত্ত স্থামত লচ্ছ। এয াাাম এ মফবালেয কভ যকতযােণ প্রকলেয মিঅিআম, মএম  মিআম বা মনমভত জমােদান কলয 

নীমতেত এফিং েঠনমূরক ভতাভত প্রদান কলয িঅলছ। প্রকলেয ব্ ব্তীত জভাদ বৃমিয িঅলফদলনয জপ্রমিলত যজমভলন প্রকে 

কাম যক্রভ মযদ যনপূফ যক ভতাভত প্রদান কলয থালকন। এ কর কাম যক্রভ উন্নন প্রকলেয পর ফাস্তফালন মফলল ভূমভকা ারন 

কলয িঅলছ।  

                                                       _ 
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পরিরিষ্ট-ক 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 1 of 4) 
 (For New/Approved/Revised Approved Project) 

 

A. Project Identification 

               Code 
          

A.1  Project Title:................................................................... 
 

A.2  Executing Authority: 

(1) Ministry: ..................................................................... 

(2) Division:..................................................................... 

(3) Agency/Lead Agency: .................................................................  

(4) Agency Type:   Single   Multiple 
 

If Multiple (Other Than Leading Agency) 

 Agency name Code 

1)   

2)   

3)   

(®e¡V x HL¡¢dL pwÙÛ¡ à¡l¡ h¡Ù¹h¡¢ua fÍLÏfl ®rœ k¢c ¢iæ ¢iæ pwÙÛ¡l SeÉ k¢c ¢iæ ¢iæ PPb¡L, a¡qm fÐaÉL PP'l 

SeÉ fªbL i¡h HC glj f§lZ Lla qhz öd¤j¡œ HLC PP ¢L¿º ¢iæ ¢iæ h¡Ù¹h¡ueL¡l£ pwÙÛ¡l ®rœ Lead Agency 

glj¢V f§lZ Llhz)  

A.3 ADP Sector Name: ............................................................................................ 

A.4 ADP Sub-Sector Name: ......................................................................................  

A.5 Project Location (As per PP/TAPP): 

Division/Metropolitan City District Upazilla 
   

   

   

   

   

(®e¡V x  fÐLÒf¢V p¡l¡ ®cnhÉ¡f£ ¢hÙ¹ªa qm ®Sm¡-EfSm¡l ®L¡e a¡¢mL¡ ¢ca qh e¡, öd¤ j¡œ 'All Upazillas' ¢mMmC qhz 

AeÉb¡u pw¢nÔø ®Sm¡ EfSm¡l a¡¢mL¡ pwk¤š² Lla qhz) 
 

A.6 Probable Major Impact/Thrust of the Project (as per PCP/PP/TAPP) (Please tick multiple 

boxes, if necessary) 
 

 Institutional dev.  Enhanced production  Income & employment generation 
      

 Poverty alleviation  Export oriented  Environmental protection/Dev. 
  

 

   

 Service oriented  Import substitution  Infrastructure development 
  

 

   

 Women development  Human development  Others (specify) 
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Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 2 of 4) 
(For New/Approved/Revised Approved Project) 

 

B. Project Objective, Components and Approval Status 

               Code 

          

B.1   Project Title:.................................................................... 
 

B.2   Project Objective (As Per PCP/PP/TAPP): 
 

 

B.3 Components: (As per table E1 of PP/E(32) of TAPP/more detail)  (Amount in Lakh Taka) 

Sl. No. Name of all component (s) of 

PCP/PP/TAPP 

Is the item 

Physical 

(Yes/No) 

Unit Quantity Cost 

      

      

      

      

Total Project Cost  

 

B. 4 Implementation Period : (Date will be ‘DD-MM-YY’) 
               Day       Month     Year  

(1) Original :                 Date of Commencement    
 

  
 

  (as per PCP/PP/TAPP)        Date of Completion    
 

  
 

 (2) Latest Revised (if applicable) :      Date of Commencement    
 

  
 

  (as per PP/TAPP)        Date of Completion    
 

  
 

B. 5 Approval Status: (Please Tick) 
 

(1) PCP:   Approved 
 

  Unapproved 

[If Unapproved no need to go for 2 & 3] 

(2) Original PP/TAPP:   Approved  
 

  Unapproved 

   [If Unapproved no need to go for 3] 

(3) Latest Revised PP/TAPP:   Approved 
 

  Unapproved 

 

B. 6 Date of Approval: 
    

             Day       Month    Year 
 PCP    

 
  

 PP/TAPP    
 

  

 RPP/RTAPP    
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Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 3 of 4) 
(For New/Approved/Revised Approved Project)  

 

 

C. Project Cost and Project Aid 
               Code 

          

C.1   Project Title:.................................................................... 

 

C.2  ADP Program: 

 Main (Investment)  TA 
    

 Self-financed  Food-aided 

 

C.3    Project Cost (As Per PCP/PP/TAPP)    (Amount in Lakh Taka) 

Head Original Revised 

1. GoB (Cash Foreign Exchange) (             ) (              ) 
2. RPA (RPA Through GoB + RPA Other)   
3. DPA   
4. Monitised Food Aid/ Food Aid (Food)   
Sub -Total (1+2+3+4)   
5. Agency’s/Project’s/Beneficiary’s Own 

Resources in Cash 
  

6. Agency’s/Project’s/Beneficiary’s Own 

Resources in Kind 

  

Sub -Total (5+6)   
Total (1+2+3+4+5+6)   

 

 

C.4 Project Aid by Development Partner:                                                                              

(DD-MM-YYYY) 

Development 

Partner’s  

Name 

Amount 

(US$) 

in Million 

Exchange  

Rate 

(As Per 

agreement) 

Date of 

Agreement 

and 

Effectiveness 

Date of Loan/Grant 

Closing 

Development 

Partner’s Major 

Conditionality (s) 

for making credit 

effective Original Revised 
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Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 4 of 4) 
 (For New/Approved/Revised Approved Project)  

 

D. Project Director’s Profile: 
 

[Note: This form will be filled-in by the Project Director.  IMED will send a pre-printed format with 

information available in IMED MIS and send it to the PDs once a year. The PDs will reflect the  

changes, if any.] 

               Code 

          

D.1  Project Title:.................................................................... 

 

D.2    Project Director/Head of the Project’s Name: .............................................................................. 
 

D.2.1. Designation (Parent Office) and Pay Scale : ........................................................................ 
 

D.2.2. Date of Joining as PD: ........................................................................................................... 
 

D.2.3. Last Working Date of Previous Project Director (if any): ................................................. 
 

D.2.3. Previous Experience as Project Director (if any):  

Project Code Project Name Joining Date as PD Last Date as PD 

    

    

D.3   Address 

 

 D.3.1  Official  : ........................................................................................... 
 

               :................................................................................…………. 
 

           Phone : ...............................................................................................   
 

    Fax : ............................................E-mail...................................... 

 

 D.3.2  Residential : ........................................................................................... 
      

: ..........................................................................................………………………. 
  

   Phone : ............................................E-mail .......................................... 

 

D.3.3           Whether PD lives in Project Location   Yes   No 

 

D.4 Project Director’s Working Status: 

 

1. Nature of Employment:    Full time 
 

  Part time  
 

2. Employed for:   Single Project 
 

  Multiple Project 

 

Project Director/      Head of the Agency/ 

Authorized Signature      Authorized Signature 

Date:         Date: 

Secretary/Head of the Planning Wing / Branch 

Authorized Signature 

Date: 



Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 
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পরিরিষ্ট-খ 

Project Monitoring Form: IMED 02/2003 (Revised) (Page 1 of 2)  
     (Yearly Target) 

ADP: 20__ __ - __ __ __ __ 
 

A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year 

                Code 
           

A.1 a) Project Title:.................................................................………. 
 

b) Ministry: ..................................................................... 
 

c) Division:..................................................................... 
 

d) Agency:........................................................................  
 

A.2  Quarterly Physical and Financial Target (As per yearly Allocation): 
(in lakh Taka) 

Sl. 
No. 

Name of the Component 
(As per Table E-1 of PP) 

or  
(As per Part E (32) of TAPP) 

Total Target First Quarter Target Second Quarter Target Third Quarter Target Fourth Quarter Target Remarks 

Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial  

Unit Qtty Qtty % Qtty % Qtty % Qtty % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

                  

                  

                  

                  

 Total             

 

A.3 Is the project targeted for completion in this financial year  Yes  No 

®e¡V x 

1. 2 ew Lm¡j öd¤j¡œ I pLm AwNl e¡j EõM Lla qh ®k pLm AwN h¡Ù¹h¡uel SeÉ haÎj¡e AbÎ hRl mrÉj¡œ¡ ¢ÙÛl Ll¡ quRz  

2. L¡¢lNl£ pq¡ua¡ fÍLÏfl ®rœ Hl AwN kb¡ ¢lf¡VÎ, fÍ¢nrZ CaÉ¡¢c ¢m¢fhÜ Lla qhz 

3. f¢lj¡fk¡NÉ h¡Ù¹h mrÉj¡œ¡ ¢edÎ¡le pñh qm % ®cJu¡l ¢hou¢V fÍk¡SÉ qh e¡ (Lm¡j-7, 10, 13 J 16)z ah ¢hhQe¡d£e pju L¡Sl mrÉj¡œ¡ ¢edÎ¡le Ll¡ paÅJ ®k pLm A‰l h¡Ù¹h L¡Sl mrÉj¡œ¡ pwMÉ¡/ 

HLL f¢lj¡fk¡NÉ qh e¡, öd¤j¡œ ®p ®rœ % hÉhq¡l Lla qhz Eš² A‰l f¤l¡ fÍLÏfL¡m£e pjul a¤me¡u pw¢nÔø pjul mrÉj¡œ¡l % ¢ca qhz 18 ew Lm¡j % hÉhq¡ll L¡lZ ¢m¢fhÜ Lla qhz 

4. k¢c ®L¡e A‰l ®rœ pwÙÛ¡l ¢eSü pÇfc ®bL hl¡Ÿ b¡L, a¡qm a¡ Financial  Lm¡j AeÉ¡eÉ ¢qp¡hl p¡b ®k¡N Ll ®cM¡a qhz 
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Project Monitoring Form: IMED 02/2003 (Revised) (Page 2 of 2) 
 (Yearly Target) 

ADP: 20__ __ - __ __ __ __ 

 
B. Upazila-wise Target of Current Year and Progress of Last Year 

                Code 
 

B.1  Project Title:................................................................... 
 
B.2  Upazila-wise Target of Current Year and Progress of Last Year 

(Amount in Lakh Taka) 

Sl. 
No. 

District Upazilla Cumulative 
Expenditure Upto 

Last Year 

Expenditure of 
Last Year 

Financial Target of 
Current Year 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Total:     
 

®e¡V x 

 

pwÙÛ¡l ¢eSü pÇfc ®bL k¢c fÍLÏf AbÎ¡ue Ll¡ qu, a¡qm mrÉj¡œ¡ J ANËN¢a/hÉul Ol Eq¡ A¿¹iÎ§š² Lla qhz 

 

   

Project Director /      Head of the Agency/ 

Authorized Signature      Authorized Signature 

Date:        Date: 

 

 

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch 

Authorized Signature 

Date:
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পরিরিষ্ট-গ 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 

 

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 1 of 4) 
 (Quarterly Progress Report) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

A. Quarterly Financial Progress Report 

 

               Code 
          

A.1  a) Project Title:................................................................... 
 

b) Ministry: ..................................................................... 
 

c) Division: ..................................................................... 
 

d) Agency: ........................................................................  
 

A.2  Quarterly Financial Progress: 
(Amount in Lakh Taka) 

Head Release for the Quarter Expenditure for the Quarter Current Year’s Expenditure 

GoB RPA GoB RPA DPA GoB RPA DPA 

Revenue         

Capital         

Grand Total         
 

 

Cash Foreign Exchange Spent Spent from Own Resources CD/VAT 

Cash Kind 

    

 

 

 

RPA Spent 

(Cumulative to Date) 

RPA Claimed RPA Reimbursed 
Reporting 
Quarter 

Cumulative to 
Date 

Reporting 
Quarter 

Cumulative to Date 

     

 

 

®e¡V x 

1. RPA (f¤eiÑlZk¡NÉ fÍLÏf p¡q¡kÉ) Ol CjfÍø, ®Øfn¡m HL¡E¾V CaÉ¡¢c A¿¹iÎ§š² b¡Lhz 

2. ''Spent from Own Resources'' - Hl Ol pwÙÛ¡l ¢eSü AbÑ¡ue ®bL fÐLÒfl SeÉ hÉu EõM Lla qhz 

3. RPA pwœ²¡¿¹ ¢qp¡h fÍk¡SÉ e¡ qm pw¢nÔø Ol ""fÍk¡SÉ eu'' ¢mMa qhz
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Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 2 of 4) 
    (Quarterly Progress Report) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

B. Quarterly Component-wise Progress 
 

               Code 
          

B.1  Project Title:................................................................... 
 

B.2 Quarterly Component-wise Progress: 
        (Amount in Lakh Taka) 

Sl. 
No 

Name of the Component 
(As per Table E-1 of PP) 

or 
(As per Part E (32) of TAPP) 

Unit Cumulative Progress Upto 
Last June 

Yearly Target Progress in Current 
Quarter 

Current Year's 
Progress 

Remarks 

Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial  
Qtty % Qtty % Qtty % Qtty % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

 Total              

 
®e¡V x 

1. 2 ew Lm¡j öd¤j¡œ I pLm AwNl e¡j EõM Lla qh ®k pLm AwN h¡Ù¹h¡uel SeÉ haÎj¡e AbÎ hRl mrÉj¡œ¡ ¢ÙÛl Ll¡ quR Hhw k¡ BCHjC¢X 02/2003 (pwn¡¢da) glj 

Hl A.2 ®a EõM Ll¡ quRz 

2. L¡¢lN¢l pq¡ua¡ fÍLÏfl ®rœ 2 ew Lm¡j h¡Ù¹h BEVf¤V ®kjex ¢lf¡VÎ, fÍ¢nrZ CaÉ¡¢c ¢m¢fhÜ Lla qhz 

3. f¢lj¡fk¡NÉ h¡Ù¹h ANËN¢a A¢SÑa qm % ®cJu¡l ¢hou¢V fÐk¡SÉ qh e¡ (Lm¡j-5, 8, 11 J 14)z ah ¢hhQe¡d£e pju L¡S qJu¡ paÅJ ®k pLm A‰l h¡Ù¹h L¡Sl gm¡gm 

pwMÉ¡/ HLL f¢lj¡fk¡NÉ qu e¡C, öd¤j¡œ ®p ®rœ % hÉhq¡l Lla qhz Eš² A‰l f¤l¡ fÍLÏfL¡m£e pjul a¤me¡u pw¢nÔø pjul ANËN¢al % ¢ca qhz 16 ew Lm¡j % 

hÉhq¡ll L¡lZ ¢m¢fhÜ Lla qhz 

4. k¢c ®L¡e A‰l ®rœ pwÙÛ¡l ¢eSü pÇfc ®bL hÉu b¡L, a¡qm a¡ Financial  Lm¡j AeÉ¡eÉ ¢qp¡hl p¡b ®k¡N Ll ®cM¡a qhz 
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Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 3 of 4) 
 (Quarterly Progress Quarter) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

C. Implementation Problems and Suggested Measures 

               Code 
          

C.1  Project Title:................................................................... 
 

C.2  Implementation Problems:  
 

Problem 

 Number 

Problem Type Description of Problem (s) 

1. Approval Process  

2. Procurement  

3. Management  

4. Fund Allocation/Release  

5. Manpower Recruitment  

6. Others (specify)  

 

C.3  Suggested Measures: (In brief and specific) 
  

Problem 

 Number 

Measures Suggested 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Others  

None  

 

C.4 Is the project declared Completed  Yes  No 

 

 

Project Director/      Head of the Agency/ 

Authorized Signature       Authorized Signature 

Date:        Date: 

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch 

Authorized Signature  

Date: 
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Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 4 of 4) 
 (Quarterly Progress Report) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

D. Contract Implementation Report 
 

(Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk. 200.00 lakh and consultancy 

contract of value above Tk. 100.00 lakh) 

               Code 
          

D.1  Project Title:................................................................... 
 

D.2 Contract Implementation: 

 
        (Amount in Lakh Taka) 

Description of contracts  

(as per tender  document) 

Contract 

value 

Date of work 

order/contract 

agreement 

Completion 

date as per 

contract 

Progress 

Amount 

paid 

Physical 

(%) 

      

      

      

      

      

      

 

e¡V x  

1z ®L¡e L¾VÌ¡ƒ Qmj¡e b¡L¡L¡m£e pju fÍ¢a ®L¡u¡VÎ¡l H RL abÉ fÍc¡e Lla qhz ah L¾VÌ¡ƒ pj¡ç qh¡l fl j¡œ 

HLh¡lC a¡l Progress report Lla qh, h¡lh¡l euz  

2z L¾VÌ¡ƒ pwœ²¡¿¹ ¢qp¡h fÍk¡SÉ e¡ qm pw¢nÔØV Ol ""fÐk¡SÉ eu'' ¢mMa qhz 

 

 

D.3 Problems/Reasons for Delay in Contract Implementation (if any): 

 

Sl. No. Description 

  

  

  
 

 

Project Director/       Head of the Agency/ 

Authorized Signature       Authorized Signature 

Date:         Date: 
 
 

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch 

Authorized Signature 

Date: 
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পরিরিষ্ট-ঘ 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 

 

 PROJECT COMPLETION REPORT : IMED 04/2003 (Revised) 

 

              A.  PROJECT DESCRIPTION :  

 

01. Name of the Project : 

02. Administrative Ministry/Division : 

03. Executing Agency : 

04. Location of the Project : 

 

05. Objective of the Project : 

 

 

06.  Estimated Cost   :                             

(In lakh Taka) 

 Original Latest Revised 

(a) Total   

(b) Taka   

(c) Foreign Currency   

(d) Project Aid   

(e)  RPA   

 

07. Date of Approval : PCP PP 

    

  (a)  Original :  

 

 

  (b)  Latest Revised :   

    

08. Implementation Period           : 

 

 Date of Commencement Date of Completion 

(a)  Original   

(b)  Latest Revised   

(c)  Actual   
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09.  Financing Arrangement (Source-wise) : 

 

9.1 Status of Loan/Grant  

a) Foreign Financing   : 

Source (s) Currency 

as per 

Agreement 

Amount 

in US $ 

(Million) 

Nature 

(Loan/Grant/ 

supplier's/ 

Date of 

Agreement 

Date of 

Effective

-ness 

Date of Closing 

   credit)   Origina

l 

Revised 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 b) GOB :                   

  (In lakh Taka) 

Total amount Loan Grant Cash Foreign Exchange 

1 2 3 4 

 

   

 

 

 

 

 

 

9.2  Utilization of Project Aid : (Source wise) 

 (In million) 

Source (s) Total Amount Actual Expenditure Unutilized Amount 

 In US $ In Local 

Currency 

In US $ In Local 

Currency 

In US $ In Local Currency 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

9.3   Re-imbursible Project Aid (RPA) :                        

(In lakh Taka) 

R P A Amount Amount Amount Amount Remarks 

As per PP As per 

Agreement 

Spent Claimed Re-imbursed  

1 2 3 4 5 6 
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B.  IMPLEMENTATION POSITION 

 

01. Implementation Period : 

 

Implementation  Period 

as per PP 

Actual 

Implementation 

Time Over-run 

(% of original 

Remarks 

Original Latest 

Revised 

period implementation 

period)  

 

1 2 3 4 5 

     

 

02. Cost of the Project :               

(In lakh Taka) 

 

Description 

Estimated Cost Actual  

expenditure 

Cost over-run  

(% of original cost)  

Remarks 

 Original Latest revised      

1 2 3 4 5 6 

TOTAL      

TAKA      

PA      

 

 03. Project Personnel : 

 

Sanctioned  Manpower Status of the existing manpower Manpower 

strength as 

per PP 

employed 

during 

execution 

Manpower 

requirement  for  

O&M as per pp 

Existing 

manpower 

for O & M 

Others  Employed 

1 2 3 4 5 Male Female 

Officer (s)      

Staff(s)       

Total :      

 

04. Training of Project Personnel (Foreign/Local) : 

 

Field of  Provision as per PP Actual Remarks 

Training 

/Study 

tour/workshop/

Seminer etc. 

Number of 

person 

Man -

months  

Number of 

person 

Man -

months 

 

1 2 3 4 5 6 

a. Foreign 

 

 

b. Local 



 

61 

 

05.  Component-wise Progress  (As per latest   approved   PP) : 

 

(In lakh Taka)        

 Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  

(as per PP) Unit Financia

l  

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

06. Information regarding Project Director (s) : 

 

Name & Full time Part 

time 

Responsible  Date of  Remarks 

Designation 

with pay 

Scale. 

  for more than 

 one project 

Joining Transfer  

1 2 3 4 5 6 7 
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07. Procurement of  Transport (in Nos.) : 

 

Type of 

transport 

Number 

as per 

P.P. 

Procured 

with date 

  

Transferred to 

Transport  

Pool with date 

Transferr

ed to  

O & M 

with date 

Condemned/

damaged 

with date 

 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

Car       

Jeep       

Microbus       

Minibus       

Bus       

Pick-up       

Truck       

Motor Cycle       

By-cycle       

Speed Boat       

Launch       

Others 

with name 

      

 

08. Procurement of Goods, Works and Consultancy Services: 

 

08.1 Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh. and  Consultancy above 

Tk. 100.00 lakh : 

 

Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

/consultancy) 

as per bid 

document 

As per PP Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 
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8.2   Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local): 

 

Name of the Field Approved man month Actual man month utilised  Remarks 

 As per PP As per contract   

1 2 3 4 5 

 

a) Foreign : 

b) Local : 

 

09. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment : 

 

Description of 

items 

Quantity 

(as per 

PP) 

 

Quantity 

procured 

with date 

Transferre

d to  

O & M 

with date 

Disposed off 

as per rule 

with date 

 

Balance 

 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C.  FINANCIAL AND PHYSICAL PROGRAMME  : 

 

 

01. (a)  Original and revised schedule as per PP : 

                                                                                                                      (In lakh Taka) 

Financial 

Year 

Financial provision & physical 

target as per original PP 

Financial provision & physical target as per 

latest revised PP 

 Total Taka P.A. Physical % Total Taka P.A. Physical % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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01. (b)  Revised ADP allocation and progress : 

                                                                                                                       (In lakh Taka) 

Financial Revised Allocation & target Taka Expenditure & physical progress 

Year Total Taka P.A. Physical 

% 

release Total Taka P.A. Physical % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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D.   ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF THE PROJECT : 

 

Objectives as per PP Actual achievement Reasons for shortfall, if any 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

(d) 
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E. BENEFIT  ANALYSIS 

 

01. Annual Out-put: 

Items of out-put Unit Estimated 

quantity expected 

at full capacity 

actual quantity of out-put during the 1st 

year of operation at full capacity (or during, 

real production for newly completed 

project). 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

   

 

 

02. Cost / Benefit : 

Item Estimated Actual 

(1) Benefit cost ratio of the project 

      (i) Financial 

 

      (ii) Economic 

 

 

(2) Internal Rate of Return 

     (i) Financial 

 

     (ii) Economic 

 

  

 

 

03. Please give reasons for shortfall, if any, between the estimated and actual benefit: 
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F. MONITORING AND AUDITING 

 

 

0.1 Monitoring: 

 

Name & designation of 

the inspecting official 

Date of  

Inspection 

Identified Problems  Recommendations 

    

1 2 3 4 

(a) Ministry / Agency: 

 

 

(b) IMED : 

 

 

(c) Others:   (Please specify) 

 

 

 

0.2.  Auditing during and after Implementation: 

 

2.1. Internal Audit: 

 

Period of Audit Date of submission Major findings/ Whether objections 

 of Audit Report objections resolved or not. 

1 2 3 4 

    

    

    

 

2.2.  External Audit: 

Audit period Date of submission Major findings/ Whether objections 

 of Audit Report objections resolved or not. 

1 2 3 4 
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G.   DESCRIPTIVE REPORT 

 

1. General Observations/Remarks of the Project on : 

 1.1  Background 

 1.2  Justification/Adequacy 

 1.3  Objectives 

    1.4  Project revision with reasons 

2.  Rationale of the  project in respect of Concept, Design, Location and Timing. 

3.  Brief description on planning and financing  of  the project and  its applicability. 

 Project Identification 

 Project Preparation 

 Appraisal 

 Credit Negotiation 

 Credit Agreement 

 Credit Effectiveness 

 Loan Disbursement 

 Loan Conditionalities 

 Project Approval. 

 Others (if any). 

4.   Analysis of the Post-Implementation situation and result of the project  : 

4.1 Whether the beneficiaries of the project have clear knowledge about the Target/ 

Objectives of the project. 

4.2 Programme for use of created-facilities of the project 

4.3 O & M programme of the project.  

4.4 Impact of the project - 

4.4.1 Direct 

4.4.2  Indirect 

4.5 Transfer of Technology and Institutional Building through the project  

4.6 Employment generation through the project. 

4.7 Possibility of Self employment  

4.8 Possibility of women-employment opportunity 

4.9 Women's participation in development 

4.10 Probable Impact on Socio-Economic activity.  
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4.11 Impact on environment  

4.12 Sustainability of the project 

4.13 Contribution to poverty alleviation/reduction  

4.14 Opinion of the public representatives, local elite, local administration, teachers, 

religious leaders, women's representatives etc. 

4.15 Contribution of Micro-credit programmes and Comments on overlapping with any 

NGO activities. 

 

5. Problems encountered during Implementation  (with duration & steps taken to remove those) 
 

5.1 Project Management 

5.2 Project Director 

5.3 Land Acquisition 

5.4 Procurement 

5.5 Consultancy 

5.6 Contractor 

5.7 Manpower 

5.8 law & Order 

5.9 Natural clamity 

5.10 Project financing, allocation and  

              release. 

5.11 Design formulation/approval 

 5.12 Project aid disbursement and re-

imbursment  

5.13 Mission of the development partners. 

5.14      Time & Cost Over-run 

5.15       Project Supervision/Inspection 

5.16       Delay in Decision 

5.17 Transport 

5.18 Training 

5.19 Approval 

5.20 Others. 

      

 

6.  Remarks & Recommendations  of the Project Director : 

 

 

 

Date : ..................................                                  Signature and seal of the Project Director/Manager 

 

 

 

 

7.     Remarks/Comments of Agency Head 

 

        Date : .................................. 

  Signature and Seal 

 

 

 

 

 

8.   Remarks/Comments  of the officer in- charge of the Ministry/Division 

 

 

 

Date :                   Signature and Seal 
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পরিরিষ্ট-ঙ 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 
 

 Monthly Implementation Progress Review meeting of 

ADP included Project of the year ........................... 

IMED 05/2003 (Revised) 

Monthly Progress Report 

 

Reporting Period : 
 

Name of the Ministry/Division/Organization : 
 (In Lakh Taka) 

Name of 

the Project 

Allocation for the year............. Taka 

released 

Expenditure upto July ........... & % of 

allocation 

Total Taka Project Aid 

(RPA) 

Total Taka Project Aid 

(RPA) 

a) Main Programme :  

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

b) Technical Assistance Programme : 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

c) Organization's Self Financed Programme : 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

d) Food Aided Programme : 

 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

Grand Total : 
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 Monthly Implementation Progress Review meeting of 

ADP included Project of the year ........................... 

IMED 05/2003 (Revised) 

Monthly Progress Report 

 

Reporting Period: 
 
Name of the Ministry/Division/Organization : 

1. Name of the Project  : 

2. Objectives of the Project  : 

3. Implementation Period  :  a) Original :   b) Revised : 

4. Location of the Project  : 

5. Source of Funding (with amount) : 

6. Estimated Cost   :        (In Lakh Taka) 

Total Taka Project Aid (RPA) Physical (% of 

Total Project) 

a) i. Original   : 

ii. Revised   : 

b) Cumulative Progress upto last June : 

c) Current year allocation and 

and Physical Target  : 

d) Progress of current month : 

e) Progress upto the current 

month of the year  : 

f) Fund released upto the current 

month   : 

 

7. Quarterly Financial    : 

and Physical                    (In Lakh Taka) 

1st Quarter 2nd  Quarter 3rd Quarter 4th  Quarter 
Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical 

 
 a)  Target    : 

 

 b)  Achievement    : 

 (Physical progress as the % of total project) 

 

8. Target and Achievement of the main Components of the Project :      

   (In Lakh Taka) 
Sl. 
No. 

Work components 
as per PP  

(With quantity) 

Estimated 
Cost 

Achievement upto last June Target of the current year Progress upto the month of 
.................... of the current year 

Financial Physical  

(% of  the 
component) 

Financial Physical 

(% of  the 
component) 

Financial Physical 

(% of  the 
component) 

 

 

 

 

 
9. Reasons for the delay of  

Project implementation   : 

 

10. Existing problems of  

implementation of the project  : 

 

          Name & Signature of the  

          Project Director & 

          Telephone No. 
 


