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শুদবচ্ছা ফাতিা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এভ এ ভান্নান, এভ.র্. 

ভন্ত্রী 

অথ ি ভন্ত্রণারয়  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) কর্তিক ২০১৮-১৯ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক 

প্রর্তদফদন প্রকার্ত দচ্ছ জজদন আর্ভ আনর্িত। এ র্ফবাদগয গত এক ফছদয ম্পার্দত কাম িক্রভ ম্পদকি একটি ম্যক ধাযণা 

প্রদান কযজত ফার্ল িক প্রর্তদফদন ায়ক র্দদফ কাজ কযদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।  

 

ফর্তভান যকায একটি সুখী মৃদ্ধ ও উন্নত জানায ফাাংরা গড়ায রদক্ষে ব্যাক র্যকল্পনা গ্রণ কক্যক্ে। এ র্যকল্পনায 

আওতায় প্রর্তটি খাদতয উন্নদনয রদক্ষে ফতিভান যকায ভদয়াদমাগী এফাং জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযদছ। আইএভইর্ি 

ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ’য আওতায় গৃীত প্রকল্পমূদয র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কযায াাার্ চরভান প্রকল্প মূদয র্নর্ফড় 

র্যফীক্ষণ ও ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন  কযক্ে। এয ভাধ্যদভ এ কর প্রকদল্পয পর ফাস্তফায়দন ায়ক ভূর্ভকা ারন কদয 

মাদচ্ছ। 

 

যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক দ্ধর্তয (e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াগ আইএভইর্ি’য একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাজ।  ই-জেন্ডার্যাং-

এ স্বয়াংর্ক্রয় দ্ধর্তদত দযত্র/প্রস্তাফ মূল্যায়ন , চুর্ি ব্যফস্থানা, ই-জদভন্ট আদযা অদনক কাজ স্বল্প ভদয়, দজ ও 

র্ির্রতবাদফ কযা ম্ভফ দচ্ছ।  এছাড়াও অনরাইদন  প্রকল্প র্যফীক্ষদণয জন্য Project Management Information 

System (PMIS) প্রণয়ন কযা দয়দছ। প্রদয়াজদন যকার্য ক্রয় র্ফলদয় জমদকান ব্যর্ি/প্রর্তষ্ঠান আইএভইর্ি ’য অধীন 

Central Procurement and Technical Unit (CPTU) ক্র্ াফ িক্ষর্ণক অনরাইন এফাং আইন ও র্ফর্ধ াংক্রান্ত 

যাভ ি গ্রদণয সুদমাগ াদচ্ছ। এ প্রর্ক্রয়ায ভধ্য র্দদয় প্রকদল্পয ক্রয়কাম ি ও ফাস্তফায়দন স্বচ্ছতা ও জফাফর্দর্তা র্নর্িত দচ্ছ।  

 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকাদয াাার্  র্ির্জোর ফাাংরাদদ গড়ায় ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি)’য ক্রিয় ভূক্রভকা অব্যাত থাকদফ ফদর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। 

 

                                                                                   

                                                             

 

  

এভ এ ভান্নান, এভ.র্ 

ভন্ত্রী 
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আবুর ভনসুয জভাোঃ পদয়জউল্লা, এনর্ির্ 

র্চফ  

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

  ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগয কাম িক্রদভ স্বচ্ছতা ও জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযদণয অাং র্দদফ 

ফ িাধাযদণয অফগর্তয র্নর্ভত্ত ২০১৮-১৯ অথ ি ফছদয ম্পার্দত কাম িাফর্রয র্বর্ত্তদত এই ফার্ল িক প্রর্তদফদনটি প্রকার্ত দরা।  

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ ( আইএভইর্ি) এয মূর দার্য়ত্ব দরা যকার্য খাদত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চয 

আওতায় গৃীত প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কযা।  এ র্ফবাগ ফাস্তফায়ন ম িাদয় দযজর্ভদন প্রকল্প র্যদ িন, 

র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন জদল প্রকদল্পয  প্রবাফ মূল্যায়ন এফাং প্রদয়াজনীয় সুার্য প্রণয়ন কদয।  এ ছাড়াও প্রকদল্পয 

অনুদভাদনকাদর প্রকদল্পয র্িজাইন, ফাস্তফায়ন জভয়াদ, ব্যয় মৄর্িমৄিকযণ ইতোর্দ র্ফলদয় ভতাভত প্রদান এফাং ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ 

ম িাদয় আদয়ার্জত প্রকল্প ম িাদরাচনা বায় অাংগ্র জণয ভাধ্যদভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযার্িত  কদয থাদক। এ র্ফবাগ দত প্রকল্প 

র্যফীক্ষদণ র্ফর্বন্ন উদ্ভাফনী এফাং াংস্কাযমূরক কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয উদযাগ জনয়া দয়দছ।  

 যকার্য ক্রয় কাদম ি স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্তা ও দক্ষতা র্নর্িত কযায জন্য নীর্তভারা প্রণয়ন, যকার্য ক্রদয় ইদরকট্রর্নক 

দ্ধর্তয (e-GP) পরপ্রসু প্রদয়াগ আইএভইর্ি'য একটি গুরুত্বপূণ ি কাজ। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্য ও 

আনুলর্িক র্ফলয়ার্দ র্ির্জোইদজন কদয Online ব্যফস্থায় র্নদয় আায উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

আমভ মফশ্বা কময, আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন ও সুান (Good Governance) প্রর্তষ্ঠায় মিমরত আন্তমযক প্রচেষ্টা, 

মভধা, দক্ষতা   মনতৃত্বেয সুভন্বচ  াপত্বেয এ ধাযা অব্যাত থাকত্বফ । 

 

 

 

 

 

আবুর ভনসুয জভাোঃ পদয়জউল্লা, এনর্ির্ 

র্চফ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সূর্চত্র 

 

র্ফলয় পৃষ্ঠা নাং 

েভূর্ভ  ০৫ 

আইএভইর্ি’য কাজ    ০৬    

আইএভইর্ি'য উইাং/জক্টয/ইউর্নে -এয াংর্ক্ষপ্ত র্যচয় ০৬-০৭ 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছদয আইএভইর্ি কর্তিক ম্পার্দত উদল্লখদমাগ্য কাম িাফর্র   ০৮-২৫  

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগয উদযাদগ ফাস্তফায়নাধীন র্তনটি প্রকদল্পয অগ্রগর্ত ২৬-২৮ 

উাংায ২৮ 

র্যর্ষ্ট-১ :  ২০১৮-১৯ অথ িফছদয ভাপ্ত প্রকক্েয প্রবাফ মূল্যায়জনয র্াক্ররকা  

র্যর্ষ্ট-২ :  ২০১৮-১৯ অথ ি ফছদয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণকৃত  প্রকদল্পয র্াক্ররকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

টভূমভ: 

স্বাধীনতা উত্তযকাচর প্রকচেয মফচল কচয াায্যপুষ্ট প্রকচেয ভমনটমযিং ও মূল্যান জজাযদায কযায প্রচাজনীতা  

দৃঢ়বাচফ অনুভূত য়। এ মেক্ষক্ষত্বত ১৯৭৫ াচরয জানুাময ভাচ ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুচযা (PIB)’ সৃমষ্ট কচয যাষ্ট্রমতয কাম যারচ ন্যস্ত 

কযা । মূরতঃ ভারচী ভচডচর তদকারীন ‘প্রকে ফাস্তফান ব্যুচযা (PIB)’ প্রমতষ্ঠা কযা ।  কভ যমযমধ বৃমিয কাযচে ১৯৭৭ 

াচর মআইমফচক প্রচজক্ট ভমনটমযিং মডমবন (PMD) নাচভ একটি স্বতন্ত্র মফবাচগ উন্নীত কযা  । অতঃয  ১৯৮৪ াচর 

‘ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাগ ’, ইিংচযজীচত Implementation Monitoring and Evaluation Division 

(IMED) নাচভ মযকেনা ভন্ত্রোরচয অধীচন ন্যস্ত কযা । 

ক্ষফশ্বব্যাাংক  ফাাংরাত্বদ যকাত্বযয মমৌথ উত্বযাত্বগ ১৯৯৯ াত্বর ক্ষযচাক্ষরত Country Procurement Assessment 

Report (CPAR) এ ফাাংরাত্বদত্ব যকাযী ক্রত্বয়য মক্ষত্বে ক্ষফযভান ত্রুটি  দুফ বরতা দূয কত্বয যুত্বগাত্বমাগী  আইন  ক্ষফক্ষধ ক্ষফধান 

েণয়ত্বনয সুাক্ষয কযা য়। এ রত্বক্ষে ক্ষফশ্বব্যাাংক এয আমথ যক ায়তায় গৃীত ক্ষক্ষআযক্ষ (াফক্ষরক েক্ষকউযত্বভন্ট ক্ষযপভ য েকল্প)-এয 

আতায় আইএভইক্ষি’মত Central Procurement Technical Unit (CPTU) েক্ষতষ্ঠা কযা য়। CPTU েথত্বভ াফক্ষরক 

েক্ষকউযত্বভন্ট ক্ষফক্ষধভারা, ২০০৩ েণয়ন েত্বয়াত্বগয জন্য Implementation Procedures এফাং েত্বয়াজনীয় িকুত্বভন্ট চালু কত্বয। 

োথক্ষভকবাত্বফ ক্রয় কাম যক্রচভ দক্ষতা, ক্ষনযত্বক্ষতা, দযদাতাত্বদয েক্ষত ভ-আচযণ  েক্ষতত্বমাক্ষগতা বৃক্ষিয পত্বর ব্যফায়ী এফাং উন্নয়ন 

ত্বমাগীত্বদয ভত্বে আত্মক্ষফশ্বা সৃক্ষি য়। এযই ধাযাফাক্ষকতায় াফক্ষরক েক্ষকউযত্বভন্ট অুাক্ট, ২০০৬ এফাং াফক্ষরক েক্ষকউযত্বভন্ট 

ক্ষফক্ষধভারা, ২০০৮ কামকবয কযা য়।  

 

ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাজগয মূর বফন 

 

০৫ 

 



 

আইএভইমড'য কাজ :  

রুর অফ মফজচন, ১৯৯৬ এয অুাচরাচকন অফ মফজচন (অনুচেদ ৩২  অনুমাী ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান 

মফবাচগয কাম যাফরী মনম্নরূ : 

1. এমডমভুক্ত উন্নন প্রকেমূচয ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান; 

2. প্রকেওাযী ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্যিংগ্র এফিং িংকরন (Compilation)-এয  ভাধ্যচভ, ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী, এনইম, একচনক ভন্ত্রোরমূ এফিং িংমিষ্ট অন্যান্যচদয জন্য ত্রৈভামক, ফামল যক এফিং াভমক 

প্রমতচফদন প্রেন; 

3. প্রকে ফাস্তফান মফলচ ভন্ত্রোর/ফাস্তফান িংস্থামূচক প্রচাজচন মফচলজ্ঞ এফিং যাভ য জফা প্রদান;  

4. স্পট জবমযমপচকচনয ভাধ্যচভ প্রকচেয ফাস্তফান অফস্থা জানায জন্য ভাঠ ম যাচ মযদ যন;  

5. প্রচাজচন ভন্ত্রোর/মফবাগ/িংস্থামূচয ভচধ্য ভন্ব কচয প্রকচেয ফাস্তফান ভস্যা দূযীকযচেয জন্য 

ব্যফস্থা গ্রে; 

6. প্রচাজচনয আচরাচক, প্রকচেয মযদ যন প্রমতচফদন ভাননী প্রধানভন্ত্রী এফিং িংমিষ্ট ভন্ত্রোরচ জ;  

7. মমটিইউ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ; 

8. মমএ ২০০৬ এফিং মমআয ২০০৮ িংক্রান্ত মাফতী মফলামদ ; এফিং   

9. ভচ ভচ  প্রধানভন্ত্রী/মযকেনা ভন্ত্রী/জাতী িংদ কর্তযক প্রদত্ত অন্যান্য মফলামদ। 

আইএভইমড প্রকচেয প্রাক-অনুচভাদন ম যা, ফাস্তফান ম যা এফিং ফাস্তফাচনাত্তয ম যাচ প্রতুক্ষ ও চযাক্ষবাচফ 

ভুমভকা যাখচে। প্রকচেয প্রাক অনুচভাদন ম যাচ মযকেনা কমভচনয প্রকে মূল্যান কমভটি’য বা অিংগ্রে কচয 

মফমনচাচগয মথাথ যতা, একই এরাকায অনুরূ প্রকচেয াচথ Overlapping, ব্য যুমক্তযুক্তকযে, প্রমকউযচভন্ট প্ল্ুান, রমজকুার 

মেভওাকয এফিং ম যাক্রমভক প্রকচেয জক্ষচৈ পূফ যফতী ম যাচয মূল্যান অমবজ্ঞতা ইতুামদ উস্থান কচয থাচক।  

অযমদচক প্রকে ফাস্তফানকাচর ভাঠ ম যাচ চযজমভচন প্রকে মযদ যন, ভন্ত্রোর/মফবাচগয ভাননী ভমন্ত্র/মেফ-

এয বামতচে অনুমষ্ঠত প্রকে ম যাচরােনা বা অিংগ্রচেয ভাধ্যচভ মযফীক্ষচেয কাজ ম্পন্ন কযা চ থাচক। এয পচর 

প্রকচেয ভূমভ অমধগ্রে, জটন্ডায ফাস্তফান, জনফর মনচাগ, প্রমক্ষে কাম যক্রভ তথা প্রকচেয জবৌত ও আমথ যক অগ্রগমত জফগফান । 

প্রকচেয ফাস্তফাচনাত্তয ম যাচ ভামি মূল্যান ও মনফ যামেত মকছু িংখ্যক প্রকচেয প্রবাফ মূল্যান কচয ফাস্তফানকারীন উদ্ভূত 

ভস্যা এফিং প্রকচেয আউটপুটচক জটকই কযায ব্যাাচয প্রচাজনী সুাময কচয থাচক।  

আইএভইমড'য উইিং/জক্টয/ইউমনট -এয িংমক্ষি মযেঃ 

ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাচগয অগ যাচনাগ্রাচভ ১টি উইিং, ৯টি জক্টয ও ১টি ইউমনট যচচে।  
 

         প্রান উইাং:   কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয র্নদয়াগ, দদান্নর্ত, প্রর্ক্ষণ এফাং অন্যান্য প্রার্নক কাম িক্রভ এ উইাং এয 

একজন অর্তর্যি র্চদফয জনর্তদত্ব র্যচার্রত য়।  প্রর্তদফদনাধীন ফছদয ১ভ জের্ণয ০২ জন কভ িকতিা-জক দদান্নর্ত জদওয়া য়। 

এ ছাড়া ৩য় জের্ণয ০৭টি এফাং ৪থ ি জের্ণয ১৪টি শূণ্য দদ র্নদয়াদগয প্রর্ক্রয়া চূড়ান্ত কযা য়। 

 

ভন্ব ও এভআইএ জক্টয:  মেচফয যাময তত্ত্বাফধাচন একজন অক্রর্ক্রযক্ত ক্রিফ/মৄগ্ন-ক্রিক্ফয অধীক্ন একজন 

মযোরক এফিং একজন উমেচফয ভাধ্যচভ ৬/৭ জন াখা কভ যকতযায দ্বাযা ভন্ব ও এভআইএ জক্টয এয কাম যক্রভ মযোমরত 

চে। ফামল যক উন্নন কভ যসূমে (এমডম) এয অন্তভু যক্ত প্রকেমূচয ফাস্তফানকাচর ও ফাস্তফান জচল আইএভইমড মফমবন্ন েচকয 

(আইএভইমড/২০০৩ পযভ ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) ভাধ্যচভ মনমভত তথ্য িংগ্র কচয। প্রমতফেয এমডমচত অন্তভু যক্ত প্রকচেয 

ফাস্তফান অগ্রগমতয তথ্য এ মফবাচগয ডাটাচফইচজ িংযক্ষে কচয। অতঃয ভামক ও ত্রৈভামক মবমত্তচত অগ্রগমত প্রমতচফদন 

একচনক ও এনইম বা অফগমত ও অনুচভাদচনয জন্য উস্থান কযা । এফ প্রমতচফদচন এমডময অগ্রগমতয 

(ভন্ত্রোর/মফবাগ মবমত্তক, জক্টয মবমত্তক, প্রকে মবমত্তক) তথ্য মন্নচফমত থাচক। তাোড়া এ জক্টয জথচক জাতী িংচদয 

অমধচফন েরাকারীন মফমবন্ন প্রচনাত্তয এফিং স্থাী কমভটিয (জমভন- মযকেনা ভন্ত্রোর ম্পমকযত স্থাী কমভটি, জাতী িংচদয 

যকাযী প্রমতশ্রুমত কমভটি) োমদা ভামপক মনমভত কাম যৈ প্রেন কচয উস্থান কযা । এোড়াও পাস্ট ট্রাক প্রকচেয 

ভমনটমযিং িংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য ভন্ব কচয জপ্রযে, তথ্য অমধকায আইন ২০০৯ অনুাচয তথ্য প্রামিয আচফদচনয মযচপ্রমক্ষচত 

তথ্য যফযা এফিং উন্নন প্রকেমূচয  ফাস্তফান অগ্রগমত েযামন্বত কযচত জজরা প্রাচকয ভাধ্যচভ জজরায মফমবন্ন 

ফাস্তফানকাযী িংস্থায াচথ মবমডও কনপাচযন্প আচাজন এ জক্টয জথচক কযা ।  

০৬ 



 

মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টযমূ: ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাগ কর্তযক ফামল যক উন্নন কভ যসূমেভুক্ত েরভান 

প্রকে মযফীক্ষে, মনফ যামেত প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষে ও প্রবাফ মূল্যান এফিং কভ যম্পাদন চুমক্তয রক্ষুভাৈা অজযচনয জন্য 

মনম্নফমে যতবাচফ জক্টচযয কম যাফমর মফন্যস্তঃ 

১। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-১ (মে ও মক্ত) 

২। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-২ (মযফন) 

৩। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-৩ (স্থানী যকায ও ল্লী উন্নন) 

৪। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-৪ (কৃমল ও ামন ম্পদ) 

৫। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-৫ (স্বাস্থু ও গৃাে) 

৬। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-৬ (মক্ষা ও াভামজক) 

৭। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-৭ (মনমফড় মযফীক্ষে ও গচফলো) 

৮। মযফীক্ষে ও মূল্যান জক্টয-৮ (মূল্যান) 

প্রমতটি জক্টচয প্রধান/ভামযোরক অধীচন একামধক াফ-জক্টয যচচে। উক্ত াফ-জক্টযমূচ মযোরক, উ-

মযোরক ও কাযী মযোরকগে ভমনটমযিং ও অন্যান্য গুরুেপূে য কাম যক্রভ মযোরনা কচয থাচকন। উন্নন প্রকচেয ভমনটমযিং ও 

ভাি প্রকে মূল্যান কাম যক্রভ ম্পাদচনয জন্য মফমবন্ন ভন্ত্রোর/মফবাগচক আইএভইমড’য জক্টযগুচরায াচথ মফন্যস্ত কযা চচে। 

মফমবন্ন ভন্ত্রোর/মফবাচগয জক্টযমবমত্তক মফন্যা ও ভমনটমযিং-এয আওতা ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেচয  প্রকে  িংখ্যা মযমষ্ট-১ এ 

প্রদান কযা চরা।     

জন্ট্রার প্রমকউযচভন্ট জটকমনকুার ইউমনট (মমটিইউ) : একজন ভামযোরচকয জনর্তচে এ জক্টচযয কাম যক্রভ 

মযোমরত । মমআযম প্রকচেয আওতা আইএভইমড’য অধীচন মমটিইউ ১৩ জভ ২০০২ াচর স্থান কযা । এ ইউমনট 

জথচক াফমরক প্রমকউযচভন্ট িংক্রান্ত মফমবন্ন আইন, মফমধ, আদ য দযৈ/প্রস্তাফ দমরর (STD), দযৈ/দয প্রস্তাফ মূল্যাচনয 

মফমবন্ন ক্রাইচটমযা মনরূে, ভচডর কন্ট্রাক্ট ডকুচভন্ট মফমবন্ন গাইডরাইন প্র েন কযা । এ োড়াও মফমবন্ন ভন্ত্রোর/মফবাগ ও 

উায অধীনস্থ দিয ও িংস্থা মূচক জাযীকৃত মফমধ-মফধান অনুযচে ক্রকাম য মযোরনায জন্য প্রচাজনী কামযগময ও অন্যান্য 

াতা প্রদান কযা চে।   

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফাস্তফায়ন ক্রযফীক্ষণ ও মূ ল্যায়ন ক্রফবাগ এফং এয কভ তকাক্েয ওয ক্রফক্ল গুরুত্বাক্যা কক্যন। 

ক্রর্ক্রন এ ক্রফবাক্গয প্রাক্রর্ষ্ঠাক্রনক ক্ষভর্া বৃক্রিক্র্ ক্রনয়ক্রভর্ ক্রিকক্রনক্ি তনা প্রিান কক্যন। ম্প্রক্রর্ ফাংরাক্িক্য প্রক্রর্টি ক্রফবাক্গ এ 

ক্রফবাক্গয ক্রফবাগীয় িপ্তয প্রক্রর্ষ্ঠায ক্রফলক্য় ক্রর্ক্রন ক্রনক্ি তনা প্রিান কক্যক্েন। ভানীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নদদ িনা অনুমায়ী ভাননীয় 

র্যকল্পনা ভন্ত্রী এ র্ফবাদগয কাম িক্রভ তযার্িতকযদণ অগ্রণী ভূর্ভকা ারন কযদছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মেৈঃ ৮ জানুয়ার্য, ২০১৯ আইএভই র্ফবাদগয র্চফ জনাফ আবুর ভনসুয জভাোঃ পদয়জউল্লা, এনর্ির্ এ র্ফবাদগয  

ক্ষ দত ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রীদক পৄদরর শুদবচ্ছা জানান। 

 

০৭ 



 

 ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান, এভর্ গত জানুয়ার্য ২০১৯- এ র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য ভন্ত্রী র্নমৄি 

ওয়ায য র্নয়র্ভত কাম িক্রভ ছাড়াও র্ফবাগীয় ম িাদয় প্রকল্প র্যচারকদদয র্নদয় এর্ির্ ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত ম িাদরাচনা বা কযা 

শুরু কদযদছন মা ইদতাভদধ্য ইর্তফাচক পরাপর অজিদন ায়তা কযদছ।  

২০১৮-২০১৯ অথ যফেচয আইএভইমড কর্তযক ম্পামদত উচল্লখচমাগ্য কাম যাফমর:  

প্রকচেয মফমবন্ন ম যাচ আইএভইমড’য ভূমভকা: মযকেনা কমভচনয উচযাচগ আচামজত প্রকে অনুচভাদন িংক্রান্ত 

Project Evaluation Committee (PEC) বা আইএভইমড প্রমতমনমধে কচযচে। এফ বা প্রকচেয ফাস্তফান ব্যফস্থানা, 

ব্য যুমক্তযুক্তকযে, রমজকুার জেভওাকয এফিং Procurment Plan এয উয আইএভইমড ভতাভত মদচ থাচক।  গত ২০১৮-১৯ 

অথ য ফেচয অনুমষ্ঠত Project Evaluation Committee (PEC) বামূচ এ মফবাচগয প্রমতমনমধগে জভৌমখক ও মরমখতবাচফ 

ভতাভত প্রদান কচযচেন। প্রকে ফাস্তফানকাচর ভমনটমযিং প্রমক্রায অিং মচচফ ভন্ত্রোর/মফবাগ এয ভাননী মেফ ভচাদচয 

বামতচে অনুমষ্ঠত  ভাক্ষক প্রকে ম যাচরােনা  বায়  (Monthly Project Review) অিংগ্রে , মস্টামযিং কমভটিয 

(PSC) বা অিংগ্রে এফিং েকল্প ফাস্তফায়ন বায় (PIC) আইএভইমডয কভ বকতবাগণ অাংগ্রণ কত্বযত্বেন। এোড়া গত অথ ব 

ফেত্বয ক্ষফক্ষবন্ন গুরুেপূণ ব েকত্বল্পয ওয অনুক্ষষ্ঠত পত্বরাআ বা প্রকে ফাস্তফাচনয অগ্রগমত মফচল কচয ভূমভ অমধগ্রে, Public 

Procurment, যাভ যক/জনফর মনচাগ, অফকাঠাচভা মনভ যাে, প্রকচেয আমথ যক ও ফাস্তফান অগ্রগমত ম যাচরােনা য় আইএভইমড 

গুরুেপূণ ব ভূক্ষভকা ারন কত্বয থাচক। 

ভাি প্রকচেয প্রবাফ মূল্যান (Impact Evaluation) : আইএভইক্ষি কতৃকব ফাস্তফাক্ষয়ত েকল্প/কভর্স বচীয পরাপর 

(Output) এফাং পরাপত্বরয ভন্বত্বয় অক্ষজতব স্বল্প মভয়াদী সুপর (Outcome) এফাং মল ম যন্ত রক্ষুভুক্ত সুক্ষফধাক্বাগী  আথ য-

াভাক্ষজক ব্যফস্থায উয দীঘ য© মভয়াদী েবাফ ইতোক্ষদ ক্ষনরুত্বনয জন্য ফাক্ষল বক উন্নয়ন কভ বর্সচীভুক্ত ক্ষকছু াংখ্যক ভাপ্ত েকত্বল্পয 

েবাফ আইএভইক্ষি কতৃকব মূোয়ন কযা য়। েবাফ মূোয়ন একটি গত্বফলণাধভী ভীক্ষা। াধাযেত অথ িননর্তক নীক্ষত  

অগ্রাক্ষধকায এফাং মূোয়ত্বনয জন্য োপ্ত ফযাত্বেয ক্ষফত্বফচনায় আইএভইক্ষিয ক্ষচফ এয মনতৃত্বে ক্ষফযভান একটি কক্ষভটি কর্তযক েবাফ 

মূোয়ত্বনয রত্বক্ষে েক্ষতফেয ক্ষকছু াংখ্যক ভাপ্ত েকল্প ফাোই কযা য়। মনফ যামেত ভাপ্ত েকত্বল্পয কত্বরফয, ভাক্ষপ্তয ম বায় এফাং 

েবাফ মূোয়ন ম্পমকযত তথ্য/উাত্বেয জরবেতায ক্ষফত্বফচনায় মূোয়ন কাজ ম্পাদত্বনয জন্য যাভকব পাভ ব ক্ষনত্বয়াগ অথফা 

ক্ষনজস্ব জনফর দ্বাযা েবাফ মূোয়ত্বনয কাজ কযা য়।  

মূোয়ন ভীক্ষায জন্য াধাযনত: বুক্ষিক্ষবক্ষেক  মাগত মফা গ্রত্বণয জন্ম ক্ষনমদ যষ্ট ফাত্বজত্বেয ক্ষবক্ষেত্বত (FBS) 

যাভকব পাভ ব ক্ষনত্বয়াগ কযা য়। এজন্য াফক্ষরক েক্ষকউযত্বভন্ট ক্ষফক্ষধভারা, ২০০৮ অনুমায়ী মাফতীয় দত্বক্ষ অথ বাৎ োপ্ত  EOI 

মূোয়ন, াংক্ষক্ষপ্ত তাক্ষরকাকযে, কাক্ষযগযী  আমথ যক মূোয়ন, মনত্বগাক্ষত্বয়ন এফাং Award েদাত্বনয সুাক্ষয গ্রণ কত্বয 

অনুত্বভাদনকাযী কর্তচক্ষয ক্ষনকে উস্থান কযা য়। অত:য ক্ষনত্বয়াক্ষজত যাভ বক পাভ ব কর্তযক স্টাক্ষি ক্ষিজাইন েনয়ন কত্বয 

ইনত্বন ক্ষযত্বাট য ক্ষস্টয়াক্ষযাং কক্ষভটিয ক্ষফত্বফচনায জন্য উস্থাক্ষত য়। ভীক্ষায জন্য Baseline Survey Data, অন্তফতী 

মূল্যান, ভাক্ষপ্ত মূোয়ন (PCR)  অন্যান্য তত্বথ্যয জরবেতায ক্ষবক্ষেত্বত স্টাক্ষি ক্ষিজাইন ক্ষনধ বাযণ কযা য়। 

াধাযণতঃ মফইজ রাইন াত্বব বয অনুক্ষস্থক্ষতত্বত Control Group Post Test Only-ক্ষিজাইন িক্ষতয স্টাক্ষি 

ক্ষিজাইন গ্রণ কযা য়। অত:য Random Sampling এয ক্ষবক্ষেত্বত ভাঠ মাত্বয়বয মস্টকত্বাল্ডাযগণ এয ক্ষনকে মথত্বক 

তথ্য/উাত্ত াংগ্র পূফ বক তায মথামথ ক্ষফত্বেলত্বণয ভােত্বভ খড়া েক্ষতত্বফদন ততযী কযা য়। েক্ষতটি মূোয়ত্বনয ক্ষবক্ষেত্বত গঠিত 

Technical Committee কতৃকব খড়া েক্ষতত্বফদনগুত্বরা ম বাত্বরাচনা কযা য় অত:য ক্ষফক্ষবন্ন সুক্ষফধাত্ববাগীত্বদয েক্ষতক্ষনক্ষধ, 

ক্ষযকল্পনা কক্ষভন/আইএভইক্ষি/ইআযক্ষি/দাতা াংস্থা এফাং োক্ষনক ভন্ত্রণারয়/দপ্তত্বযয েক্ষতক্ষনক্ষধয ভন্বত্বয় আত্বয়াক্ষজত 

য়াক ব/মক্ষভনাত্বযয ভােত্বভ েক্ষতত্বফদন চূড়ান্ত কযা য়। েক্ষতত্বফদত্বন গৃীত সুাক্ষয/রব্ধ  অক্ষবজ্ঞতায উয েত্বয়াজনীয় ব্যফস্থা 

মনয়ায জন্য াংক্ষেি কত্বরয ক্ষনকে মেযণ কযা য়।   

 

 

০৮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড়ক র্যফন ও ভাড়ক র্ফবাদগয আওতায় ড়ক ও জনথ অর্ধদপ্তয কর্তিক ফাস্তফার্য়ত “কক্সফাজায-জেকনাপ 

জভর্যন ড্রাইব ড়ক র্নভ িাণ” ীল িক প্রকদল্পয (যাভ িক প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রণীত) ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রর্তদফদদনয উয গত ১২ জভ 

২০১৯ তার্যখ জফরা ১:০০ ঘটিকায় র্ফবাদগয দিরন কদক্ষ একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত য়। এ কভ িারায় প্রধান অর্তর্থ র্দদফ 

উর্স্থত র্ছদরন ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চফ জনাফ জভাািদ র্পউর আরভ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্লাইদভে র্যর্জর্রদয়ন্ট াটি ির্দেযী এপদযদষ্টন এন্ড র্যপদযদেন” ীল িক প্রকদল্পয (যাভ িক প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রণীত) প্রবাফ 

মূল্যায়ন প্রর্তদফদদনয ওয ১৫ জভ ২০১৯ তার্যখ কার ১০:০০ ঘটিকায় এ র্ফবাদগয দিরন কদক্ষ একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত 

য়। কভ িারায় প্রধান অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন র্যকল্পনা কর্ভদনয দস্য( র্র্নয়য র্চফ) জনাফ ি. াভসুর আরভ।  

 

 

 

 

 

০৯ 



 

ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাগ এয মূল্যান জক্টয জথচক মফমবন্ন ভন্ত্রোর কর্তযক ভাি উন্নন প্রকে মূচয 

ভচধ্য গুরুেপূে য মনফ যামেত প্রকে মূচয প্রবাফ মূল্যান কাজ মযোমরত চ থাচক। প্রবাফ মূল্যান একটি গচফলোমূরক কাজ মফধা 

এ কাজ মচথষ্ট ভ ও ব্য াচক্ষ।   ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেজয ২৪টি উন্নন প্রকে প্রবাফ মূল্যান কযা চচে। জ কর প্রকচেয 

তামরকা  মযমষ্ট-১ -এ জদা চরা।  

              ভাি প্রকে মূল্যান প্রমতচফদন প্রেন: প্রকে ফাস্তফায়ক্নয ভাধ্যক্ভ কার্ির্ সুপর জনগণণয ক্রনকট ণ ৌঁক্ে ণিয়ায জন্য 

আইএভইক্রি ফাস্তফাক্রয়র্ প্রকক্েয প্রাক্রিক মূল্যায়ন  ভাপ্ত প্রকক্েয প্রবাফ মূল্যায়ন কক্য থাক্ক এফাং কর প্রকচেয ভামি 

মূল্যান (Terminal Evaluation) প্রমতচফদন ফই আকাচয প্রকা কচয থাচক।  আইএভইক্রি কর্তিক ২০১৮-১৯ অথ ি-ফছদয জুন, 

২০১৯ ভা ম িন্ত এর্এ  অনুমায়ী ভাপ্ত প্রকে মূল্যায়ন প্রক্রর্ক্ফিন জাক্রযয রক্ষযভাত্রা ক্রের ২৫০টি; মায ক্রফযীক্র্ ২৭২টি 

(১০৮.৮০%) প্রক্রর্ক্ফিন জাক্রয কযা য়। ভীক্ষা প্রাি সুামযগুমর ফাস্তফাচনয জন্য িংমিষ্ট ভন্ত্রোর/মফবাচগ জপ্রযে কযা । 

 

২০১৮-১৯ অথ যফেচয e-GP- এয মফচলবাচফ উচল্লখচমাগ্য কভ যকান্ড:  

যকাময ক্রকাচম য অমধকতয স্বেতা, জফাফমদমতা ও অফাধ প্রমতচমামগতা মনমিত কযচত ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তযক 

গত ২ জুন, ২০১১ তামযচখ জাতী ই-মজম জাট যার (www.eprocure.gob.bd) উচদ্বাধচনয ভাধ্যচভ  অন-রাইন িমতচত 

জটন্ডায প্রমক্রাকযচনয জন্য ই-মজম [Electronic Government Procurement (e-GP)] িমত প্রফতযন কযা । ই-

জটন্ডামযিং (e-Tendering) এফিং ই-চুমক্ত ব্যফস্থানা (e-Contract management) একীভূত কচয ই-মজম (Integrated e-

GP) ব্যফস্থা প্রফতযন মডমজটার ফিংরাচদ গড়ায জক্ষচৈ একটি ফড় ধযচেয দচক্ষ।  

 

ই-মজম োলুয পচর ফতযভাচন ঘচয ফচ জটন্ডায ডকুচভন্ট জভা জদা মাচে। ই-জটন্ডামযিং-এ স্বিংমক্র িমতচত 

দযৈ/প্রস্তাফ মূল্যান চুমক্ত ব্যফস্থানা, ই-জচভন্ট আচযা অচনক কাজ স্বে ভচ, চজ ও মিমরতবাচফ কযা ম্ভফ চে। 

তাোড়া অচনক জফী প্রমতষ্ঠান/ব্যমক্ত দযৈ জভাদান প্রমক্রা অিংগ্রে কযচত াযচে।  অন-রাইচন জটন্ডায দামখর এই সুমফধা 

প্রফতযচনয পচর দযৈদাতাগে ব-বীমত ও ঝাচভরা মুক্ত মযচফচ দযৈ জভা জদায সুচমাগ াচেন। এোড়াও অন-রাইচন 

PROMIS (Procurement Management Information System) এয ভাধ্যচভ িংস্থামূ কর্তযক প্রমক্রাকযেকৃত 

দযৈমূচ াফমরক প্রমকউযচভন্ট মফমধ-মফধান মথামথ প্রমতারন চে মক না তাও মযফীক্ষচেয ব্যফস্থা কযা চচে।  

২০১৮-১৯ অথ যফেচয e-GP- এয মফচলবাচফ উচল্লখচমাগ্য কভ যকান্ড র্নম্নরূ:  

 

 (১) জদদ e-Tendering-এয আওতায় ৩০  জুন ২০১৯ ম িন্ত কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  জভাে ১,৩০৪টি ক্রয়কাযী াংস্থা 

ই-র্জর্ ব্যফস্থায আওতায় এদদছ। একইদি ১৪,৫৪২  জন দযদাতা প্রর্তষ্ঠান/দযদাতা e-GP-জত র্নফর্ন্ধত য়। e-GP 

র্দেদভ ১,০৮,১৮৯টি দযত্র আফান কযা য় এফাং ৬২ ,৫৫২টি চুর্ি ম্পার্দত য়। 

(২) জদদ ESCB ( Engineering Staff College Bangladesh)-এ ৭৬৮ জন কভ িকতিাদক ৩ প্তাব্যাী  াফর্রক 

প্রর্কউযদভন্ট ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।   

(৩)  ই-র্জর্ াংক্রান্ত র্ফলদয় যকার্য জফযকার্য র্ফর্বন্ন াংস্থায ৩,৫৬৬ জন কভ িকতিাদক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ । 

(৪) অথ িননর্তক র্ফলয় াংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিয বায় জকৃত ৬৩টি ও যকার্য ক্রয় াংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিয বায় 

জকৃত ৩৮০টি প্রস্তাফ যীক্ষা কদয ভতাভত প্রস্তুত কযা য় এফাং বায় উস্থান কযা য়। 

(৫) “Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)” প্রকল্পের 

Senior Procurement Consultant  র্নদয়াদগয র্নর্ভত্ত মূল্যায়ন জদল ব্যর্ি যাভ িদকয াদথ চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ 

এফাং যাভ িক  গত ০১ জুরাই, ২০১৮ তার্যদখ কাজ শুরু কদযদছন।  DIMAPPP প্রকদল্পয  অধীদন  র্র্টিইউ কর্তিক 

ইাংদযর্জ বালায় প্রকার্ত আদ ি দযত্র দর্ররমূ ফাাংরা বালায় অনুফাদ কযায জন্য Translator Consultant Firm  

এয াদথ গত ৩০  জুরাই, ২০১৮ তার্যদখ Contract Signing ম্পন্ন দয়দছ। DIMAPPP প্রকদল্প  জনফর যফযাদয 

জন্য র্নফ িার্চত আউেদার্ িাং পাভ ি এয দি গত ০৩ জদেম্বয, ২০১৮ তার্যদখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়।  

১০ 



 

DIMAPPP প্রকদল্পয Capacity Development & Professionalization এয জন্য যাভ িক পাদভ িয াদথ  গত ১০ 

অদক্টাফয, ২০১৯  তার্যদখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়।  DIMAPPP  প্রকদল্পয Need Assessment for Improvement of 

Functionalities of e-PMIS of IMED এয জন্য পাভ ি র্নদয়াদগয র্নর্ভত্ত পাদভ িয াদথ ২৮ অদক্টাফয, ২০১৮  তার্যদখ 

চুর্ি স্বাক্ষয ম্পন্ন য়।   আইএভইর্ি’য জনফর যফযাদয জন্য আউেদার্ িাং পাদভ িয াদথ গত ২১ অদক্টাফয, ২০১৮ 

তার্যদখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। DIMAPP প্রকদল্পয আওতায় ০১ জন Web Developer (National) ০৯ র্িদম্বয, ২০১৮ 

তার্যদখ র্নদয়াগ কযা য়। DIMAPP প্রকদল্পয  আওতায় আইএভইর্ি’য Office Furnishing /Refurnishing ক্রদয়য 

র্নর্ভত্ত আফানকৃত জেন্ডায ই-র্জর্দত  দযদাতাদদয মূল্যায়নপূফ িক গত ০৯ র্িদম্বয, ২০১৮ তার্যদখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। 

র্ির্জোর আকিাইদব র্র্টিইউ  ,র্র্আযর্-২ এফাং  DIMAPPP  প্রকদল্পয র্ফর্বন্ন িকুদভন্ট আদরািকযদণয কাজ 

চরভান যদয়দছ। 

(৬) Online Connectivity for CPTU and IMED for MIS, e-GP and Utility Goods-এয জন্য যাভ িক পাভ ি 

র্নদয়াদগয র্নর্ভত্ত ৩১ জুরাই ২০১৯ তার্যদখ Contract Signing ম্পন্ন দয়দছ। 

(৭) National Development Fair-2018 ম্পন্ন কযায র্নর্ভত্ত Event Management পাদভ িয র্ত চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ । 

(৮) Citizen Engagement Portal প্রস্তুর্তয জন্য যাভ িক প্রর্তষ্ঠান র্নদয়াদগয র্নর্ভত্ত কর প্রর্ক্রয়া অনুযণপূফ িক ১৯ 

ভাচ ি ২০১৯ তার্যখ চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ। 

(৯) র্র্টিইউ’য র্ততীয় তরায় একটি Knowledge & Research Centre স্থান কযা য়। র্ফর্বন্ন প্রকানা, ফই এফাং 

গদফলণাধভী পুস্তক এ জকদে যাখায কাজ চরভান যদয়দছ।  

(১০) র্র্টিইউ-এ র্যর্বউ প্যাদনদর ৭৩টি র্যর্বউ আর্র র্নষ্পর্ত্ত দয়দছ। 

(১১) ০৮ নদবম্বয ২০১৮ তার্যদখ ‘Selection of Consulting Firm for Training Management in “Public 

Procurement System” in Australia and New Zealand’ াংক্রান্ত চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। 

(১২) ১২ আগে ২০১৮ তার্যদখ ‘Selection of Consulting Firm for Training Management in ‘Public 

Procurement System’ in Africa Region’ াংক্রান্ত চুর্ি স্বাক্ষর্যত য়। 

 

প্রকে মযদ যন: ভাঠ ম যাচয প্রকে মযদ যন আইএভইমড'য একটি মনমভত কাজ। প্রকে মযদ যচনয জক্ষচৈ ফেচযয 

শুরুচতই একটি কভ যমযকেনা মেচফয মনকট জথচক অনুচভাদন জনা । প্রকে মযদ যচনয জক্ষচৈ অগ্রামধকাযপ্রাি প্রকে, 

াায্যপুষ্ট প্রকে, িথ গমতম্পন্ন প্রকে এফিং ভামিয জন্য মনধ যামযত প্রকেচক অগ্রামধকায জদা চ থাচক। এয পচর প্রকচেয 

স্পট, কাচজয ভান এফিং অগ্রগমত ম্পচকয একটি ফাস্তফ ধাযো াওা মা।   

                 ২০২১ াক্র ভক্ধ্য রূকে ফাস্তফায়ন, ২০৩০ াক্রয ভক্ধ্য Sustainable Development Goals 

(SDGs) এফং ২০৪১ াক্রয ভক্ধ্য উন্নর্ মৃিারী ফাংরাক্ি গড়ায রক্ক্ষয ফর্তভান যকায কর ণটক্য স্মযণকাক্রয 

ইক্রর্াক্ ফক্িক্য় ণফক্র উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন কযক্ে। এ কর প্রকে পরবাক্ফ ফাস্তফায়ক্নয উক্েক্ে আধুক্রনক প্রমৄক্রক্তয 

ব্যফায িক্ষ জনফর দ্বাযা ক্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাম তিভ মথামথবাণফ ম্পন্ন কযক্ে ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ 

(আইএভইক্রি)। িরভান প্রকক্েয র্বাগ ক্রযফীক্ষণ, গুরুত্বপূণ ত প্রকক্েয ক্রনক্রফড় ক্রযফীক্ষণ কাম তিভ ম্পন্ন কযায রক্ক্ষয 

আইএভইক্রি’য কভ তিাক্রযগণ ক্রনযর ক্রযশ্রভ কক্য মাক্েন। ইক্র্াভক্ধ্যই র্থ্য প্রমৄক্রক্ত ব্যফাক্যয ভাধ্যক্ভ িরভান প্রকক্েয ফাস্তফায়ন     

অগ্রগক্রর্ প্রকে ংক্রিষ্ট   ারনাগাি র্থ্যাক্রি প্রাক্রপ্তয সুক্মাগ সৃক্রষ্ট কযা ক্য়ক্ে।  
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২০১৮-১৯ অথ যফেচয (জুরাই, ২০১ ৮-জুন, ২০১ ৯ ম যন্ত) ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্ত (Annual Performance 

Agreement, APA) অনুাচয িরভান প্রকে ক্রযফীক্ষণ প্রক্রর্ক্ফিন জাক্রযয রক্ষযভাত্রা ক্রের ৭৯২টি; মায ক্রফযীক্র্ ৯৮৭টি 

(১২৪.৬২%) ক্রযফীক্ষণ প্রক্রর্ক্ফিন জাক্রয কযা য়।  

মনফ যামেত েরভান প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষে (In-depth Monitoring):  আমথ যক ফযাদ্দ প্রামিয মযজপ্রমক্ষচত প্রমত 

ফেয যাভ যক   (ব্যমক্ত/পাভ য) মনচাচগয  ভাধ্যচভ ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড)-এয ভমনটমযিং 

জক্টযমূচয আওতা মফমবন্ন ভন্ত্রোর/মফবাচগয ক্ষনফ বাক্ষচত েরমত প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষে কাজ মযোরনা কযা চফ। এ 

উচদ্দচে প্রকে মনফ যােচনয জক্ষচৈ মনম্নরূ মফলামদ মফচফেনা মনচত চফ:   

ক)  প্রকেটি কামযগময/আথ য-াভামজক মফচফেনা যকাচযয অগ্রামধকায, ভস্যািংকুর ও গুরুেপূে য প্রকে চত চফ; 

খ)  প্রকেটি এমডমভুক্ত েরমত মফমনচাগ প্রকে চত চফ (মফচল জক্ষচৈ গুরুে মফচফেনা েরমত কামযগময প্রকে চত 

াচয) এফিং এয ফাস্তফানকার ভীক্ষা জল ওায য আযও অন্তত: এক ফেয থাকচত চফ; 

গ)   প্রকেটিয ক্রভপুমিত আমথ যক অগ্রগমত াধাযেবাচফ ৪০% চত চফ; এফিং 

ঘ)   জকান প্রকে একফাজযয  জফী াধাযেবাচফ মনমফড় যীফীক্ষচেয আওতা আনা মাচফ না।   

আউটচাম যিং এয ভাধ্যচভ েরমত প্রকচেয মনমফড় মযফীক্ষে কাম যক্রচভ াধাযেবাচফ ব্যমক্ত যাভ যক ফা যাভ যক 

পাভ য মনচাগ কযা  । যাভ যক মনচাচগয জক্ষচৈ মফযভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা (মমএ-২০০৬, মমআয-

২০০৮) অনুযে কযা । মনমভত মযফীক্ষে কাচজ মনচাগকৃত ব্যমক্ত যাভ যক/পাভ যচক 

ক)  মনমফড় মযফীক্ষে কাজ মযোরনায জন্য মনফ যামেত প্রকচেয ফাস্তফান অগ্রগমত এফিং ম্পামদত কাচজয মযভান 

ও গুনগত ভান ম্পচকয সুস্পষ্ট ম যচফক্ষে ও তায আচরাচক প্রচাজনী ভতাভত/সুাময প্রদান;  

খ) প্রকচেয আিংমক কাজ ফাস্তফাচনয য সুপর সৃমষ্ট চচে মকনা মকিংফা প্রকেটি মযকেনা জভাতাচফক 

ফাস্তফামত চর রক্ষভাৈা অনুমাী সুপর অজযন কযা ম্ভফ মকনা জ মফলচ ভাঠ ম যা চত প্রাইভাযী ডাটা 

িংগ্র ও তা মফচিলচেয ভাধ্যচভ সুমনমদ যষ্ট ম যচকক্ষে ও ভতাভত প্রদান;  

গ)  প্রকচেয ক্র কাম য ম্পাদচন মফযভান যকাময ক্র আইন এফিং মফমধভারা মথামথ অনুযন কযা চে মকনা 

          তা অনুন্ধান প্রকে ব্যফস্থানা ম্পচকয সুমনমদ যষ্ট ম যচফক্ষে কযচত । 

 

 

১২ 

র্চত্র: আশুগঞ্জ ৪০০ (+/-৫ তাাং)জভগাওয়াে কম্বাইন্ড 

াওয়ায প্ল্োন্ট (পূফ ি) র্নভ িাণ প্রকল্প, আশুগঞ্জ 

র্চত্র: ায়যা গবীয মুদ্র ফিয প্রকদল্পয কাম িক্রভ র্যফীক্ষণ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

ড়ক র্যফন ও ভাড়ক র্ফবাদগয আওতায় র্িটিএভটির্এর কর্তিক ফাস্তফার্য়ত “Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6)” ীল িক প্রকদল্পয (যাভ িক প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রণীত) র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ প্রর্তদফদদনয উয ১৩ 

জভ ২০১৯ তার্যদখ একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত য়। এ কভ িারায় প্রধান অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মুখ্য র্চফ জনাফ 

জভাোঃ নর্জবুয যভান এফাং র্ফদল অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন জনাফ এভ.এ. এন. র্ছর্িক , ব্যফস্ানা র্যচারক, র্িএভটির্এর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফদ্যেৎ র্ফবাদগয আওতায় র্র্জর্র্ফ কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন ন্যানার াওয়ায ট্রান্সর্ভন জনেওয়াকি জিদবরদভন্ট প্রদজক্ট ীল িক প্রকদল্পয 

র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ প্রর্তদফদদনয ওয  ২৭ জভ ২০১৯ তার্য জখ এ র্ফবাদগয দিরন কদক্ষ একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত য়। এ কভ িারায় প্রধান 

অর্তর্থ র্দদফ র্যকল্পনা কর্ভদনয র্ল্প ও র্ি র্ফবাদগয দস্য র্ভজ াভীভা নার্গ ি উর্স্থত র্ছদরন ।  

 

২০১৮-১৯ অথ ি-ফছদয আউেদার্ িাংদয়য ভাধ্যদভ ২৪টি চরভান প্রকদল্পয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণ কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। 
ভীক্ষায় প্রাপ্ত সুার্যগুর্র ফাস্তফায়দনয জন্য াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগ জপ্রযণ কযা য়। (র্যর্ষ্ট-২)  
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           প্রকচেয ফাস্তফান অগ্রগমত প্রমতচফদন: ২০১৭-১৮ অথ ি-ফছদয এর্ির্ভুি প্রকদল্পয ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ র্বর্ত্তক ভার্ক 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত আইএভইর্ি’য ওদয়ফাইদে (www.imed.gov.bd) র্নয়র্ভত প্রকা কযা য়। প্রর্তদফদনাধীন ভদয় 

এর্ির্’য ভার্ক, ত্রত্রভার্ক ফাস্তফায়ন অগ্রগর্তয ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ র্বর্ত্তক তথ্য র্যকল্পনা কর্ভন , র্ফর্বন্ন াংদীয় স্থায়ী 

কর্ভটিদত জপ্রযণ কযা য়। জাতীয় াংদ দস্যগদণয জন্য প্রদনাত্তয প্রণয়ন কদয তা জাতীয় াংদদ জপ্রযণ কযা য়।  

 

এমডমভূক্ত প্রকচেয ম যাচরােনা প্রমতচফদন প্রেন ও  জাতী অথ যননমতক মযলচদয (NEC) বা উস্থানঃ আইএভইমড 

কর্তযক প্রমত ফেয ফামল যক উন্নন কভ যসূমেয ফাস্তফান অগ্রগমতয ম যাচরােনা কচয সুাময  মফস্তামযত প্রমতচফদন জাতী অথ যননমতক 

মযলচদয (NEC) বা উস্থান কযা চ থাচক। গত ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেচযয এমডম ম যাচরােনা প্রমতচফদন জাতী অথ যননমতক 

মযলচদয (NEC) বা ২০১৭-১৮ অথ যফেচযয ১৯ ভাে য, ২০১৯ তামযচখ উস্থান কযা চচে ও ফই আকাচয প্রকামত চচে এফিং 

আইএভইমড’য ওচফাইচট আচরাড কযা আচে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৮-২০১৯ অথ য ফেচযয এমডমভুক্ত প্রকচেয ম যাচরােনা প্রমতচফদন প্রেন প্রমক্রাধীন আচে। মনচম্ন ২০১ ৭-২০১৮ 

অথ য ফেচযয এমডমভুক্ত প্রকে ও ামফ যক এমডম অগ্রগমত িংক্রান্ত তথ্য জদা চরা:  
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http://www.imed.gov.bd/


 

  
 

 

 

জাতী অথ যননমতক মযলচদয (NEC) বা ২০১৭-১৮ অথ যফেচযয ১৯ ভাে য, ২০১৯ তামযচখ  ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেচযয এমডম 

ম যাচরােনা প্রমতচফদন ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মনকট ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাচগয মেফ জনাফ আব্যর ভনসুয জভাঃ পচজউল্লা, 

এনমডম উস্থান কযচর মফচিলেধভী ও তথ্যফহুর এ উস্থানা ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তযক প্রিংমত  

 

 

 

বা, কভ যারা ও প্রমক্ষে  : ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড) কর্তযক প্রমতচফদনাধীন  ফেচয এ 

মফবাচগ ১২ (ফায)টি ভন্ব বা ও ১২ (ফায)টি ফামল যক উন্নন কভ যসূমে (এমডম) ম যাচরােনা বা অনুমষ্ঠত । এোড়া প্রান 

অনুমফবাচগয উচযাচগ ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্ত, ইচনাচবন প্রস্তাফ, জাতী শুিাোয জকৌর, অমবচমাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা, তথ্য 

অমধকায, ফাচজট প্রেন ও ব্যফস্থানা ইতুমদ মফলচ ভচ ভচ বা অনুমষ্ঠত চচে।  প্রান অনুমফবাচগয এফিং এ মফবাচগয 

আওতা েরভান প্রকচেয আচাজচন াযা ফেয মফমবন্ন প্রমক্ষে আচাজন কযা  । এোড়াও ফেচযয মফমবন্ন ভচ এ মফবাগ 

ম্পমকযত মফমবন্ন মফলচ কভ যারা আচাজন কযা ।  

 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগমূদয ২০১৮-১৯ অথ িফছদয জভ , ২০১৯ ভা ম িন্ত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ির্) ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত ম িাদরাচনা বা ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান , এভর্ ভদাদদয়য বার্তদত্ব গত ১৬ জুন , ২০১৯ 

তার্যদখ এনইর্ দিরন কদক্ষ অনুর্ষ্ঠত য়। উি বায় র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয র্র্নয়য র্চফ/র্চফ/বাযপ্রাপ্ত র্চফ/উচ্চ 

দস্থ কভ িকতিাবৃি উর্স্থত র্ছদরন। 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

র্চত্রোঃ ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ির্) ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত ম িাদরাচনা  
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“জরাংদদর্নাং ভর্নের্যাং এন্ড ইবালুদয়ন কোার্ফর্রটিজ অফ আইএভইর্ি (এএভইর্আই) (২য় াংদার্ধত)'' ীল িক প্রকদল্পয 

আওতায় ICT & Related Field ম্যানুয়ার/গাইিরাইন প্রনয়দণয রদক্ষে যাভ িক প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রণীত প্রর্তদফদদনয ওয 

গত ২৮ জভ ২০১৯ তার্যখ জফরা ১২:৪৫ ঘটিকায় র্ফবাদগয দিরন কদক্ষ একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত য়। এ কভ িারায়  

প্রধান অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄর্ি র্ফবাদগয র্চফ জনাফ এন এভ র্জয়াউর আরভ। 

 

র্চত্রোঃ ICT & Related Field ম্যানুয়ার/গাইিরাইন প্রনয়দণয রদক্ষে যাভ িক প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রণীত প্রর্তদফদদনয ওয কভ িারা 

 

C3ER, Brac University কর্তিক “Workshop on Need Assesment for Strengthening the 

Existing MRV Mechanism of IMED” র্ফলদয় গত ১৪ জভ ২০১৯ তার্যখ জফরা ৩:০০ ঘটিকায় র্ফবাদগয দিরন কদক্ষ 

একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত য়। এ কভ িারায় প্রধান অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগয 

বাযপ্রাপ্ত র্চফ জনাফ আবুর ভনসুয জভাোঃ পদয়জউল্লা , এনর্ির্। কভ িারায় জরফায়ু াংক্রান্ত প্রকল্প মূদয কাম িকয র্যফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন র্ফলদয় উস্ানা প্রদান কদযন জন্টায পয ক্লাইদভে জচঞ্জ অোন্ড এনবায়যনদভন্টার র্যাচ ি এয উদদষ্টা ি. আইনুন 

র্নাত এফাং ফাাংরাদদ জন্টায পয অোন্সবান্সি োর্িদজয র্নফ িাী র্যচারক ি. এ  আর্তক যভান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop on Need Assesment for Strengthening the Existing MRV Mechanism of IMED 

 

 

 

 

  

১৬ 



 

 কাম িকয ও জেকইবাদফ যকার্য ক্রয়কাম ি ম্পন্ন কযদত  অাংগ্রণকাযীদদয ভতাভত গ্রণ, ই-র্জর্ এফাং র্র্আয 

ম্পর্কিত র্ফলয়ফর্র ম্পদকি অফর্তকযদণয উদিদে আদয়াজন কযা য়  “ফাাংরাদদ যকায-দযত্রকাযী জপাযাভ ” ীল িক 

কভ িারা। ০৪ এর্প্রর ২০১৯, চোেগ্রাদভয র্ির্ অর্প কনপাদযন্স রুদভ আ জয়ার্জত এ কভ িারায় আইএভইর্ি র্চফ এফাং র্ির্জ 

র্র্টিইউয উর্স্থর্তদত দযত্রকাযীগণ উর্স্থত র্ছদরন। র্ফদল অর্তর্থ র্াদফ উর্স্থত র্ছদরন র্ফশ্ব ব্যাাংদকয র্রি প্রর্কউযদভন্ট 

র্ফদলজ্ঞ ি. জাপরুর ইরাভ । 

 

 

 

র্চত্রোঃ ফাাংরাদদ যকায-দযত্রকাযী জপাযাভ- ীল িক কভ িারা 

 

 

 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ কর্তিক ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয কভ িকতিাদদয জন্য “Project Management, 

Monitoring and Evaluation” প্রর্ক্ষণ আদয়াজন কদয। ০৭-০৯ আগে ২০১৮ ম িন্ত ০৩ (র্তন) র্দনব্যাী আইএভইর্ি’য 

দিরন কদক্ষ প্রর্ক্ষণটি অনুর্ষ্ঠত য়। 

 

 
“Project Management, Monitoring and Evaluation” প্রর্ক্ষদণ অাংগ্রণকাযী ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয কভ িকতিাদদয াদথ 

আইএভইর্িয কভ িকতিাবৃি 

১৭ 



 

তার্যখ- গত ২৫-২৮ এর্প্রর, ২০১৯ ল্লী উন্নয়ন একাদিভী, ফগুড়ায় আইএভইর্িয এএভইর্আই প্রকদল্পয উদযাদগ  Database 

Management Training Couse এয আদয়াজন কযা য়। কদয়কটি ম িাদয় ভাপ্ত কযা য় উি আফার্ক প্রর্ক্ষণটি ।  

 

 

র্চত্রোঃ Database Management Training Couse 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 



 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগ য আওতায় ফাস্তফায়নাধীন এএভইর্আই প্রকদল্পয উদযাদগ এ র্ফবাদগয 

কভ িচাযীদদয অাংগ্রদণ কদয়কটি ব্যাদচ অর্প ব্যফস্থানা, নর্থ ব্যফস্থানা ও অনরাইন র্এভআইএ  প্রর্ক্ষণ কক্সফাজাদয 

অনুর্ষ্ঠত য়। 

 

র্চত্রোঃ অর্প ব্যফস্থানা, নর্থ ব্যফস্থানা ও অনরাইন র্এভআইএ প্রর্ক্ষদণয একটি ব্যাচ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ ি-র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভায আওতায় পুযস্কায: 

জাতী শুিাোয জকৌর চরা োমযমৈক াদৄতা ফা শুিতা অজযন এফিং দুনীমত দভচনয ভাধ্যচভ সুান প্রমতষ্ঠা জাতী 

একটি জকৌর-দমরর; জমখাচন প্রামতষ্ঠামনক আইনকানুন ও মফমধ-মফধাচনয সুষ্ঠু প্রচাগ, িমতগত িংস্কায ও উন্নন, ক্ষভতা বৃমি 

এফিং প্রমতষ্ঠান িংমিষ্ট কচরয েমযৈমনষ্ঠা প্রমতষ্ঠায রচক্ষু গৃীতব্য কাম যক্রভ মেমিত কযা চচে।  

 

 

 জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ ি -র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা ২০১ ৮-২০১৯ এয আওতায় ০২  (দ্যই) জন 

কভ িকতিা/কভ িচার্যদক জক্রে , নদ এফাং আর্থ িক পুযস্কাদয ভূর্লত কযা য়। ২০১৮-১৯ অথ তফেক্যয জন্য শুিািায পুযস্কায প্রিান 

নীক্রর্ভারায় ফক্রণ তর্ সূিক্কয আক্রাক্ক এ ক্রফবাক্গয উর্চফ ভীয আব্দুর আর জভদদী  এফং াঁে-মুদ্রাক্ষর্যক কাভ-কক্রম্পউটায 

অাদযেয জনাফ ইয়ার্ভন সুরতানাদক  পুযস্কায প্রিান কক্যন ফাস্তফায়ন ক্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্রফবাক্গয ক্রিফ জনাফ আবুর 

ভনসুয জভাোঃ পদয়জউল্লা। 

১৯ 



 

               র্থ্য অক্রধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়ী র্থ্য যফযা:  র্থ্য অক্রধকায আইন , ২০০৯ অনুমায়ী তদথ্যয জন্য আদফদদনয 

র্যদপ্রর্ক্ষদত র্থ্য যফযাজয র্নর্ভত্ত ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগ তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা, র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী 

কভ িকতিা, আর্র কর্তিক্ষ র্নদয়াগ কযা দয়দছ।  উি কভ িকতিায র্নকে র্নধ িার্যত পযদভ তথ্য প্রার্প্তয আদফদন কযা দর র্নয়র্ভত 

তথ্য প্রদান কযা দয় থাদক।  র্থ্য অক্রধকায আইন , ২০০৯ অনুমায়ী ২০১৮-১৯ অথ তফেক্য র্থ্য যফযাক্য  জন্য প্রাপ্ত আদফদদনয 

াংখ্যা ০১টি এফাং তথ্য যফযাদয ভাধ্যদভ র্নষ্পর্ত্তকৃত আদফদদনয াংখ্যা ০১টি। র্নম্নর্রর্খত ছদক তা উদল্লখ কযা দরা। 

 

 

ি

নং  

কর্ততক্ক্ষয নাভ র্থ্য 

অক্রধকায 

আইন 

২০০৯ এয 

পযক্ভট 

অনুমায়ী 

র্থ্য 

যফযাক্য 

জন্য প্রাপ্ত 

আক্ফিক্নয 

ংখ্যা 

র্থ্য 

যফযাক্য 

ভাক্ধ্যক্ভ 

ক্রনষ্পক্রিকৃর্ 

আক্ফিক্নয 

ংখ্যা 

অনুক্যাধকৃর্ 

র্থ্য না 

ণিয়ায 

ক্রিাক্িয 

ংখ্যা ও 

উক্ত 

ক্রিাক্িয 

কাযণ 

িাক্রয়ত্ব 

প্রাপ্ত 

কভ তকর্তায 

ক্রিাক্িয 

ক্রফরুক্ি 

আক্রক্রয 

ংখ্যা 

আক্রক্রয 

ক্রনষ্পক্রিয 

ংখ্যা 

কর্ততক্ক্ষয 

িাক্রয়ত্ব প্রাপ্ত 

কভ তকর্তায 

ক্রিাক্িয 

ক্রফরুক্ি 

গৃীর্ 

াক্রস্তমূরক 

ব্যফস্থায 

ংখ্যা 

র্থ্য অক্রধকায 

(র্থ্য প্রাক্রপ্ত 

ংিাি) 

ক্রফক্রধভারা 

২০০৯ আয 

ক্রফক্রধ ৮ অনুমায়ী 

র্ক্থ্যয মূল্য 

ফাফি 

আিায়কৃর্ 

অক্থ তয ক্রযভাণ 

কর্ততক্ষ 

কর্ততক গৃীর্ 

ক্রফক্রবন্ন 

কাম তিক্ভয 

ক্রফফযণ 

১ জুরাই/১৮ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

২ 

 

 

 

 

 

আগস্ট/১৮ 

 

 

 

 

০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৩ ণক্েম্বয/১৮ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৪ অক্টাফয/১৮ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৫ নক্বম্বয/১৮ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৬ ক্রিক্ম্বয/১৮ ০১ ০১ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৭ জানুয়াক্রয/১৯ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৮ ণপব্রুয়াক্রয/১৯ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

৯ ভাচ ি/১৯ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

১০ এক্রপ্রর/১৯ ১ ১ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

১১ ণভ/১৯ ০ ০ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

১২ জুন/১৯ ১৬ ১৬ ০ ০ প্রক্মাজয নয় প্রক্মাজয নয় ০ ০ 

 জভাে ১৮ ১৮ ০ ০ - - ০ ০ 

    

   

র্বর্িও কনপাদযন্স: Online Project Monitoring এয অাং র্দদফ ২০১ ৮-১৯ অথ ি-ফছদয ৩৬ (ছর্ত্র) টি জজরায 

জজরা প্রাক এফাং জজরা ম িাদয় এর্ির্ ফাস্তফায়দনয াদথ াংর্িষ্ট কভ িকতিাদদয াদথ এ র্ফবাদগয ৩৬ (ছর্ত্র) টি র্বর্িও 

কনপাদযন্স অনুর্ষ্ঠত য়।  র্বর্িও কনপাদযদন্স জজরা ম িাদয় ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়দন র্নদয়ার্জত র্ফর্বন্ন াংস্থায 

কভ িকতিাদদয াদথ ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূদয ভস্যামূ ও অগ্রগর্ত ম িাদরাচনা কদয র্দক র্নদদ িনা প্রদান কযা য়।   

 

 

 

২৭ জুন ২০১৯ অনুর্ষ্ঠত জজরা প্রাক, ফগুড়া ও জজরা ম িাদয় প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা প্রধানগদণয াদথ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

র্ফবাগ (আইএভইর্ি), র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদময র্বর্িও কনপাদযন্স 

২০ 



 

২০১৮-১৯ অথ ি-ফছদয ৩৬ (ছর্ত্র) জজরায জজরা প্রাক এফাং জজরা ম িাদয় এর্ির্ ফাস্তফায়দনয াদথ াংর্িষ্ট 

কভ িকতিাদদয াদথ এ র্ফবাদগয র্বর্িও কনপাদযন্স ম্পর্কিত তথ্য র্নম্নরূোঃ  

 

িভ র্ফবাগ ণজরায নাভ র্াক্রযখ 

1.  ঢাকা ণজরা প্রাক, ঢাকা ২৯ অদক্টাফয, ২০১৮  

2.  ণজরা প্রাক, যীয়তপুয ০৭ অদক্টাফয, ২০১৮ 

3.   

 

 

 

চট্টগ্রাভ 

ণজরা প্রাক, পর্যদপুয ০২ আগস্ট, ২০১৮ 

4.  ণজরা প্রাক, কুর্ভল্লা ২৬ জপব্রুয়ার্য, ২০১৯ 

5.  ণজরা প্রাক, জপনী ২৫ জুন, ২০১৯ 

6.  ণজরা প্রাক, ব্রাহ্মণফার্ড়য়া ০১ জুরাই, ২০১৮ 

7.  ণজরা প্রাক, জনায়াখারী ২৭ জুন, ২০১৯ 

8.  ণজরা প্রাক, চাঁদপুয ১৪ ভাচ ি, ২০১৯ 

9.  ণজরা প্রাক, রক্ষীপুয ২৭ জুন, ২০১৯ 

10.  ণজরা প্রাক, খাগড়াছর্ড় ১৪ নদবম্বয, ২০১৮ 

11.  ণজরা প্রাক, ফািযফান ১৩ জদেম্বয, ২০১৮ 

12.  যাজাী ণজরা প্রাক, ফগুড়া ২৭ জুন, ২০১৯ 

13.  ণজরা প্রাক, নাদোয ১১ এর্প্রর, ২০১৯ 

14.  ণজরা প্রাক, জয়পুযাে ১৯ জুন, ২০১৯ 

15.  ণজরা প্রাক, নওগাঁ ০৭ এর্প্রর, ২০১৯ 

16.  ণজরা প্রাক, চাঁাইনফাফগঞ্জ ৩১ ভাচ ি, ২০১৯ 

17.  খুরনা ণজরা প্রাক, জভদযপুয ১১ ভাচ ি, ২০১৯ 

18.  ণজরা প্রাক, নড়াইর 

 

০৯ অদক্টাফয, ২০১৮  

19.  ০৬ ভাচ ি, ২০১৯ 

20.  ণজরা প্রাক, ফাদগযাে  ০৭ ভাচ ি, ২০১৯ 

21.  ণজরা প্রাক, র্ঝনাইদ  ১৩ ভাচ ি, ২০১৯ 

22.  ফর্যার ণজরা প্রাক, টুয়াখারী ২৮ অদক্টাফয, ২০১৮ 

23.  ণজরা প্রাক, র্দযাজপুয ১৮ অদক্টাফয, ২০১৮ 

24.  ণজরা প্রাক, জবারা ১৯ জপব্রুয়ার্য, ২০১৯ 

25.  ণজরা প্রাক, ফযগুনা ২৬ জপব্রুয়ার্য, ২০১৯ 

26.  র্দরে ণজরা প্রাক, র্ফগঞ্জ ৩১ ভাচ ি, ২০১৯ 

27.  ণজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ ০৩ ভাচ ি, ২০১৯ 

28.  যাংপুয ণজরা প্রাক, ঞ্চগড় ৩১ ভাচ ি, ২০১৯ 

29.  ণজরা প্রাক, রারভর্নযাে ২১ অদক্টাফয, ২০১৮ 

30.  ণজরা প্রাক, নীরপাভাযী ২২ অদক্টাফয, ২০১৮ 

31.  ণজরা প্রাক, গাইফান্ধা ০৭ ভাচ ি, ২০১৯ 

32.  ণজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁও ১৯ আগে, ২০১৮ 

33.  ণজরা প্রাক, কুর্ড়গ্রাভ ০৫ নদবম্বয, ২০১৮ 

34.  ভয়ভনর্াং ণজরা প্রাক, ভয়ভনর্াং ১৬ অদক্টাফয, ২০১৮ 

35.  ণজরা প্রাক, জাভারপুয ২৭ জুন, ২০১৯ 

36.  ণজরা প্রাক, জনত্রদকাণা ৩১ ভাচ ি, ২০১৯ 

 
 

 

  ই-পাইমরিং: র্ির্জোর দ্ধর্তদত দাপ্তর্যক নর্থ  র্নষ্পর্ত্তয কাম িক্রভ ই-পাইর্রাং চালু কদযদছ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন র্ফবাগ। ই-পাইর্রাং এয ওয মদথষ্ট গুরুত্ব আদযা কদয এয কাম িক্রভ এর্গদয় চরদছ। ২০১ ৮-১৯ অথ িফছদয এ র্ফবাগটি ই-

পাইর্রাং কাম িক্রদভ ীল িস্থানীয় ভন্ত্রণারয়  ও র্ফবাগ  গুদরায ভদধ্য  অন্যতভ ীল ি অফস্থাদন র্ছর।  এ র্ফবাদগ উস্থার্ত কর নর্থ 

একই াদথ মুর্দ্রত নর্থ ও ই-নর্থদত উস্থান কযা য়।   
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http://www.meherpur.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chuadanga.gov.bd/
http://www.chuadanga.gov.bd/


 

ফাক্ষল বক কভ বম্পাদন চুক্ষক্ত (এক্ষএ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ফাক্ষল বক কভ বম্পাদন চুক্ষক্ত (এক্ষএ) মূরত গণেজাতন্ত্রী ফাাংরাত্বদ যকাত্বযয ভাননী য় েধানভন্ত্রীয েক্ষত ক্ষনক্ষধ মচচফ 

ভক্ষন্ত্রক্ষযলদ ক্ষচফ এফাং াংক্ষেি ভন্ত্রণারত্বয়য দাক্ষয়েোপ্ত ভাননীয় ভন্ত্রীয েক্ষতক্ষনক্ষধ ক্ষাত্বফ াংক্ষেি ভন্ত্রণারয় /ক্ষফবাত্বগয ক্ষচত্বফয 

ভত্বে স্বাক্ষক্ষযত একটি ভত্ব াতা দক্ষরর।  

 

যকাক্ষয কভ বকাত্বে স্বচ্ছতা  দায়ফিতা বৃক্ষি , ম্পত্বদয মথামথ ব্যফায ক্ষনক্ষিতকয ণ এফাং োক্ষতষ্ঠাক্ষনক ক্ষভতা 

উন্নয়ত্বনয রত্বক্ষে যকাক্ষয কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা িক্ষতয আতায় ফাক্ষল বক কভ বম্পাদন চুক্ষক্ত েফতবন কযা ত্বয়ত্বে। এই চুক্ষক্তত্বত 

াংক্ষেি ভন্ত্রণারয়/ক্ষফবাত্বগয মকৌরগত উত্বেশ্যমূ, এ কর মকৌরগত উত্বেশ্য অজবত্বনয জন্য গৃীত কাম বক্রভমূ এফাং  এ কর 

কাম বক্রত্বভয পরাপর ক্ষযভাত্বয জন্য কভ বম্পাদন র্সচক  রক্ষেভাোমূ ক্ষফধৃত যত্বয়ত্বে। াংক্ষেি অথ বফেয ভাপ্ত য়ায য ঐ 

ফেত্বযয চুক্ষক্তত্বত ক্ষনধ বক্ষযত রক্ষেভাোমূত্বয ক্ষফযীত্বত াংক্ষেি ভন্ত্রণারয় /ক্ষফবাত্বগয েকৃত অজবন মূোয়ন কযা য়। ২০১৭-১৮ 

অথ িফছদয কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয ভদধ্য এর্এ ফাস্তফায়দন জাতীয় ম িাদয় এ র্ফবাগ ২য় স্থান অজিন কদয; মা ২০১৯-

২০ অথ িফছদয জঘালণা কযা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র: কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগমূদয ভদধ্য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়দন ২য় স্থান অজিন কযায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

জখ ার্না-এয র্নকে জথদক িাননা গ্রণ কযদছন র্চফ, ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ 

 

 

 

 

র্চত্র:২৩ জুন, ২০১৯ তার্যদখ র্ফবাদগয দিরন কদক্ষ র্চফ, ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ -এয াদথ জক্টয 

প্রধানগদণয ২০১৯-২০ অথ িফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA) স্বাক্ষর্যত য়। 
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                                   ক্রনয়ক্রভর্ Public Procurement Newsletter (ত্রত্রভাক্রক) প্রকা: 

 

যকার্য ক্রয়  র্ফলয়ক র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠান, কভ িারা, প্রর্ক্ষণ, র্ফর্ধ-র্ফধান 

ও প্রর্ভত দযত্র দর্রর াংক্রান্ত আদিে, অন্যান্য ক্রয়কাযী াংস্ায 

ক্রয় াংক্রান্ত াংফাদ, তথ্য ও পরতায র্ফফযণ প্রকা কযা য়। 

আন্তজিার্তক জক্ষদত্র য ক্রফক্রবন্ন কভ তারা , ণক্রভনাক্যয ংফািও এ 

ক্রনউজক্রটাক্য প্রক্রর্পক্ররর্ য়। ক্ফ তাক্রয এ ক্রনউজক্রটাক্যয ভাধ্যক্ভ 

যকাক্রয িক্য়য সংগে মৄক্ত কক্রই যকাক্রয িক্য়য ক্রফক্রধক্রফধান ও 

ফ তক্ল অফস্ান ক্রফলক্য় ক্রনক্জক্ক ারনাগাি কযা য সুক্মাগ ায় এফং 

ণিক্ ক্রফক্িক্ উদ্ভুর্ র্থ্য ক্রফক্রনভক্য়য একটি প্লাটপভ ত ক্রক্ক্ফ 

ক্রনউজক্রটাযটি ভূক্রভকা ারন কক্য।  

Project Management Information System (PMIS):  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প র্যফীক্ষণ ব্যফস্থা Digitalized কযায রদক্ষে এ র্ফবাদগয আওতায় প্রণীত Project Management 

Information System (PMIS) পট্ওয়োয ব্যফাদযয র্নর্ভত্ত এ ম িন্ত ১,৯৭৩ জন প্রকল্প র্যচারক/প্রকল্প াংর্িষ্ট 

কভ িচার্য-জক র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য় এফাং প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ফতিভাদন চরভান আদছ। এয াাার্ এর্ির্ভুি প্রকদল্পয 

তথ্যার্দ উদল্লর্খত পট্ওয়োদয আদরাি কযা ৬০০টিয অর্ধক প্রকদল্পয ারনাগাদ তথ্য Live-এ আনা দয়দছ। PMIS পট্

ওয়োদযয ভাধ্যদভ জফ র্কছু াংখ্যক প্রকদল্পয Project Completion Report (PCR) প্রণয়ন কযা দয়দছ।  

 

 

 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন জরাংদদর্নাং ভর্নের্যাং এন্ড ইবালুদয়ন কোার্ফর্রটিজ অফ আইএভইর্ি 

(এএভইর্আই) (২য় াংদার্ধত) প্রকদল্পয আওতায় র্ফবাদগয র্নজস্ব ল্যাদফ  Project Management Information 

System (PMIS) র্ফলয়ক  প্রর্ক্ষণ 
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গত ২১ জানুয়ার্য ২০১৫ তার্যদখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বার্তদত্ব তাঁয কাম িারদয় অনুর্ষ্ঠত র্যকল্পনা কর্ভন বায় গৃীত 

র্দ্ধান্তমূদয একটি দচ্ছোঃ 

“স্বল্পতভ ভদয় ভর্নের্যাং ব্যফস্া র্ির্জোইজি কযদত 

প্রকদল্পয অন-রাইন িাো ম্যাদনজদভন্ট র্দেভ প্রফতিন কযদত দফ”। 
 

  এ র্যদপ্রর্ক্ষদত ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ “Project Management Information System 

(PMIS)” পেওয়োযটি ত্রতর্য কদযদছ এফাং র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্ায প্রকল্প র্যচারক প্রকল্প াংর্িষ্ট প্রায় কর 

কভ িকতিাদক এ পেওয়োয ব্যফায র্ফলদয় প্রদয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চভুি প্রকল্পমূ , াংস্থা, 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও াংর্িষ্ট র্ফর্বন্ন দপ্তয কর্তিক ব্যফাদযয র্নর্ভত্ত উি পেওয়োযটি গত ২৬ নদবম্বয , ২০১৮ তার্যদখ উদবাধন 

কযা দয়দছ। উদবাধনী বায় র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয র্র্নয়য র্চফ/র্চফ , র্যকল্পনা কর্ভদনয দস্য ও র্ফবাগ প্রধানগণ , 

আইএভইর্িয কভ িকতিাবৃি , পেওয়োয র্নভ িাণকাযী প্রর্তষ্ঠান Information Entertainment & Communication 

Ltd (IECL) এয কভ িকতিাবৃি এফাং এএভইর্আই (২য় াংদার্ধত) প্রকদল্পয প্রকল্প র্যচারক প্রকদল্পয কভ িকতিাগণ 

উর্স্ত র্ছদরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্রোঃ PMIS উদবাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নদদ িনায র্যদপ্রর্ক্ষদত উন্নয়ন প্রকদল্পয র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন দ্ধর্ত র্ির্জোরাইজি কযায রদক্ষে 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ কর্তিক প্রণীত “Project Management Information System 

(PMIS)” ীল িক অন-রাইন িাো ম্যাদনজদভন্ট র্দেভটি ইদতাভদধ্য াংর্িষ্ট দপ্তয , াংস্থা, ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ব্যফায শুরু 

কদযদছ। উি প্রর্ক্রয়াটি অর্ধকতয র্ক্রয় কযায র্নর্ভত্ত ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ দত ভদনানীত PMIS জপাকার া িনগণদক র্নদয় ০৫ 

জভ, ২০১৯ র্দনব্যার্ একটি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত য়। কভ িারায় প্রধান অর্তর্থ র্াদফ উর্স্থত র্ছদরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান , এভর্। অনুষ্ঠাদনয বার্তত্ব কদযন এ র্ফবাদগয বাযপ্রাপ্ত র্চফ জনাফ 

আবুর ভনসুয জভাোঃ পদয়জউল্লা, এনর্ির্। 

 

 

র্চত্রোঃ PMIS জপাকার া িনগণদক র্নদয় ০৫ জভ, ২০১৯ র্দনব্যার্ একটি কভ িারা 
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 জাতীয় র্দফ উদমানোঃ 

            ফাস্তফায়ন  র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগয (আইএভইর্ি) উদযাদগ র্ফর্বন্ন জাতীয় ও আন্তজিার্তক র্দফ উদমান কযা 

য়। ২০১৮-১৯ অথ ি ফছদয উদমার্ত এ যকভ র্কছু র্দফদয  উদমান াংক্রান্ত তথ্য র্চত্র উস্থান কযা দরা:  

১৫ আগে, ২০১৮ স্বাধীনতায ভান স্থর্ত ফ িকাদরয জেষ্ঠ ফাঙার্র জার্তয র্তা ফিফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাদনয ৪৩ 

তভ াাদাত ফার্ল িকীদত জাতীয় জাক র্দফ-২০১৮ মথামথ ভম িাদায় ারন উরদক্ষ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ 

(আইএভইর্ি) কর্তিক র্দনব্যার্ কভ িসূর্চ গ্রণ কযা য়। 

 

এ র্ফবাদগয র্চফ জনাফ জভা: ভর্পজুর ইরাভ   কর কভ িকতিা ও কভ িচাযীগণ জক র্নদয় ফিফন্ধু স্মৃর্তর্ফজর্ড়ত ধানভর্ন্ড 

৩২ নম্বদয জার্তয র্তা ফিফন্ধু জখ মুর্জবুয যভান এঁয প্রর্তকৃর্তদত পুষ্পাঘ িে অ িণ কদয েদ্ধা জানান।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্রোঃ জার্তয র্তা ফিফন্ধু জখ মুর্জবুয যভান এঁয প্রর্তকৃর্তদত পুষ্পাঘ িে অ িদণয পূদফ ি অনুর্ষ্ঠত ম িাা্র্র  

 

কার ১১ ঘটিকায় এ  র্ফবাদগয  দিরন কদক্ষ আদরাচনা বা ও জদায়া ভার্পদরয আদয়াজন কযা য়। ফাস্তফায়ন 

র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগয র্চফ জনাফ জভা: ভর্পজুর ইরাভ এঁয  উর্স্থর্তদত আদরাচনা বায় এ র্ফবাদগয কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগণ জার্তয র্তা ফিফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাদনয ফণ িাঢে জীফদনয র্ফর্বন্ন র্দক র্নদয় আদরাচনা কদযন। র্চফ ভদাদয় তাঁয 

ফিদব্য ফিফন্ধুয রার্রত স্বপ্ন জানায ফাাংরা গদড় জতারায রদক্ষে তাঁয সুদমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জখ ার্নায র্বন ২০৪১ 

র্যকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য করদক একদমাদগ কাজ কযায আফান জানান। আদরাচনা জদল জদায়া ভার্পর অনুর্ষ্ঠত য়। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

মেৈঃ জাতী জাক মদফ উরচক্ষ আইএভইমডচত আচামজত আচরােনা ও জদাা ভামপর 
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                মফমবন্ন জভরা অিংগ্রে : গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায আদয়ার্জত র্ফর্বন্ন জভরায় (জমভন: উন্নয়ন জভরা, 

র্ির্জোর জভরা) ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাগ র্ক্রয়বাদফ অাংগ্রণ কদয । 

 

জয-ই-ফাাংরানগয, আগাযগাঁও ঢাকাদত র্তনর্দন ব্যাী আদয়ার্জত ৪থ ি জাতী য় উন্নয়ন জভরা ২০১৮  জত ফাস্তফায়ন 

র্যফীক্ষন ও মূল্যায়ন র্ফবাগ (আইএভইর্ি) , র্যকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য েদর যকাদযয দস্থ কতিাবৃি , র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ও ফ ি 

াধাযণ কর্তিক র্যদ িনেদর আগত দ িনাথীবৃি ই-র্জর্ র্দেভ , র্এভআইএ, প্রকল্প র্যফীক্ষন ও মূল্যায়ন এ াংর্িষ্ট 

র্ফর্বন্ন র্ফলয় ম্পদকি প্রদনাত্তদযয ভাধ্যদভ জানদত জজযদছন। 

        ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যান মফবাচগয উচযাচগ ফাস্তফানাধীন মতনটি প্রকচেয অগ্রগমত:  

আইএভইমড'য আওতা  ২০১ ৮-১৯ অথ যফেচয ফাস্তফানাধীন প্রকে িংখ্যা  ০৩টি। প্রকে ০৩টিয অনুকূচর ২০১ ৮-১৯ 

অথ যফেচযয িংচামধত এমডমচত জভাট ফযাদ্দ ১০৪.৫৩ (মজওমফ ৩২.৮৭  ও প্রকে াায্য  ৭১.৬৬ ) জকাটি  টাকা এয ভচধ্য জুন, 

২০১৯ ম যন্ত ব্য চচে ১০৩.২৭ (মজওমফ ৩১.৬৬ ও প্রকে াায্য ৭১.৬১ জকাটি টাকা। িংচামধত এমডম ফযাচদ্দয মফযীচত এ 

অথ যফেচয জুন, ২০১৯ ম যন্ত ফাস্তফান অগ্রগমত ৯৯.৯৩%। 
 

                 Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP):  

                PPRP-II  প্রকক্েয াপক্ল্যয ধাযাফাক্রকর্ায় ক্রফশ্বব্যাংক্কয অথ তায়ক্ন CPTU ফাস্তফায়ন কযক্ে  Digitizing 

Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) ণটকই যকাক্রয িয় 

ক্রনক্রির্কক্ে এফং SDG এয রক্ষযভাত্রা অজতক্ন আক্রািয প্রকেটি গ্রণ কযা ক্য়ক্ে। Digitizing Implementation 

Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) ীল িক কার্যগর্য ায়তা প্রকল্পটি ভাননীয় ভন্ত্রী , 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় কর্তিক ০৬/০৭/২০১৭ তার্যদখ অনুদভার্দত দয়দছ। প্রকল্পটিয অনুদভার্দত জভাে ব্যয় ৪৪১৫৭.৫০ রক্ষ (চাযত 

একচর্ল্ল জকাটি াতান্ন রক্ষ ঞ্চা াজায) োকা মায ভদধ্য র্জওর্ফ: ৩৯০০.০০ রক্ষ োকা এফাং প্রকল্প াায্য: ৪০২৫৭.৫০ রক্ষ 

োকা।  

 

ফাস্তফায়নকাযী ণন্টার প্রক্রকউযক্ভন্ট এে ণটকক্রনকযার ইউক্রনট (ক্রক্রটিইউ) 

কাক্রযগযী ও আক্রথ তক ায়র্া আইক্রিএ, ক্রফশ্বব্যাংক 

ফাস্তফায়নকার  জুরাই ২০১৭ – জুন ২০২২ 

 

মফশ্বব্যািংচকয আমথ যক াতা মমটিইউ কর্তযক ফাস্তফানাধীন প্রকেটিয অনুকূক্র ২০১৮-১৯ অথ য ফেচয 

আযএমডমচত ফযাদ্দকৃত  ৯২.৮৭ মকাটি টাকায মফযীচত জুন, ২০১ ৯ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ৯২.৬৬ মকাটি টাকা, মা ফযাচদ্দয প্রা 

৯৯.৭৭%।  
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                Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2
nd

 Revised) 

Project: 
  

           উচদ্দেঃ 

  প্রকেটিয প্রধান প্রধান উচদ্দে মনম্নরূ: 

 

১।  র্তেমূর ম যাচ ফাস্তফানাধীন প্রকে মযদ যচন আইএভইমড’য মনজস্ব মানফান সুমফধা সৃমষ্ট কযা এফিং মনযচক্ষ 

ও  তমযত মযফীক্ষে ব্যফস্থা মনমিত কযা; 

 

২।  অন্যান্য রমজমষ্টক সুমফধামদ (আইটি মন্ত্রামত , ল্যান, ইন্টাযচনট ইতুামদ) মনমিত কযা  

 

৩।  ভন্ত্রোর/মফবাগ মূ জথচক ইচরকট্রমনক উাচ উাত্ত ও তথ্য িংগ্রচয রচক্ষু PMIS (Project 

Management Information System) প্রমতষ্ঠা কযা; 

 

৪।  জযজাল্ট জফইজড ভমনটমযিং (RBM) োলুয রচক্ষু আইএভইমড কর্তযক প্রেীত ‘জেচটমজক  প্ল্ুান (এম-২০০৮)’ 

ফাস্তফান শুরু কযা; 

 

৫।  মযফীক্ষে ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকযবাচফ োলুয রচক্ষু ভমনটমযিং ও মূল্যাচনয উয জক্টয 

মবমত্তক  ম্যানুার ত্রতময কযা; 

 

৬।  ভমনটমযিং ও মূল্যান কভ যকতযাচদয দক্ষতা বৃমিয জন্য জদ-মফচদচ এ মফলচ  প্রমক্ষে ও উচ্চ মক্ষায ব্যফস্থা কযা; 

 

৭।  মযদ যন, মযফীক্ষে ও মূল্যান প্রমতচফদচন আমথ যক, ফাস্তফ অগ্রগমত তচথ্যয াাাম প্রকচে ব্যফত মনভ যাে 

াভগ্রীয  গুোগুচেয যীক্ষা-মনযীক্ষায জন্য BUET/ BCSIR এয াচথ চুমক্ত ম্পাদন ও ফাস্তফান কযা।  

 

উন্নন প্রকে ফাস্তফান মযফীক্ষে ও মূল্যাচন আইএভইমড’য ভূমভকায গুরুে মফচফেনা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

২৯/০৭/২০০৯ তামযচখয অনুাচনয মবমত্তচত ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তামযচখ আইএভইমডচক মক্তারীকযচেয 

জন্য একটি মনচদ যনা জাময কচয। উক্ত মনচদ যনায জক্ষচৈ মনম্নমরমখত মফল মফচফেনা কযা ঃ  

 

"ফািংরাচদচয অথ যননমতক উন্নচনয মূরধাযা প্রকে ফাস্তফান কাম যক্রচভয মফচল অফদান যচচে। প্রকে ফাস্তফান 

প্রমক্রা পরপ্রসু ও কাম যকয কযায াচথ এফিং মথামথ প্রকে ফাস্তফান জকৌর মনধ যাযচেয জক্ষচৈ Implementation 

Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এয কাম যক্রভ ওতচপ্রাতবাচফ জমড়ত। এ মযচপ্রমক্ষচত প্রকে ফাস্তফান 

মযদ যন ও মূল্যান কাম যক্রভ অমধকতয কাম যকয ও যুচগাচমাগী কযায মনমভত্ত IMED- এয কাম যক্রভ, ফাস্তফান জকৌর, 

মফজ্ঞানমবমত্তক, আদৄমনক ও ফাস্তফিত ওা একান্ত প্রচাজন"। 

 

উক্ত অনুান ও মনচদ যনায জপ্রমক্ষচত যীক্ষা-মনযীক্ষা ও ম যাচরােনায ভাধ্যচভ জেিংচদমনিং ভমনটমযিং এন্ড ইবালুচন 

কুাামফমরটিজ অফ আইএভইমড (এএভইমআই) ীল যক প্রকেটি আইএভইমড কর্তযক ফাস্তফাচনয মনমভত্ত প্রনে কযা । ২০১৮-

১৯ অথ য ফেচয িংচামধত এমডমচত এ প্রকচেয অনুকূচর জভাট ৯.৫৪ মকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা  তন্চধ্য জুন ২০১ ৯ ম যন্ত 

ভচ জভাট ব্য  ৮.৬১ মকাটি টাকা, মা িংচামধত ফযাচদ্দয ৯০.২৯%।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭ 



 

                   Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the EffectiveCoverage of 

Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh (Phase-II) Project: 
 

 প্রকচেয উচদ্দে:    

 প্রকচেয াভমগ্রক উচদ্দে চরা, যকায কর্তযক গৃীত মফমবন্ন প্রকচেয ভাধ্যচভ মশু ও নাযীচদয  াভামজক জভৌমরক 

মযচফায কাম যকয কাবাচযজ বৃমিকচে মনযীক্ষে ও প্রমতচফদন প্রেচন আইএভইমড ও িংমিষ্ট চমাগী ভন্ত্রোরচয 

ক্ষভতা আচযা বৃমি কযা।  

 াভামজক মযচলফায কাম যকয কবাচযচজয মনযীক্ষে, মূল্যান এফিং প্রমতচফদন প্রস্ত্ত্তচতয জন্য 

আইএভইমডয অধীচন একটি ভমন্বত জাতী ব্যফস্থা স্থান কযা;  

 তথ্য িংগ্র, প্রমতফন্ধকমূচয মফচিলে এফিং াভমক প্রমতচফদন ত্রতযী কযচত আইএভইমড, ইআযমড, 

এআইমড/মফমফএ ও মফআইমডএ-এয প্রামতষ্ঠামনক এফিং ভানফম্পদ ক্ষভতায উন্নন কযা; 

 GOB-UNICEF-এয কভ যসূমে ম যাচরােনা কযা এফিং উচ্চ ম যাচয জমৌথ মভচন অিংগ্রে কযা;  

 জভৌমরক াভামজক মযচলফায কাম যকয কবাচযজ তাৎক্ষমেক ম যচফক্ষচে জাতী ও উ-জাতী ম যাচ 

িংমিষ্ট ভন্ত্রোরচয ক্ষভতা বৃমি কযা;  

 ন্যায্যতায াচথ মশু ও নাযীয উকাযাচথ য প্রভােমবমত্তক মযকেনা, ফাচজট ও কাম যক্রভ প্রেচনয জন্য 

উন্নন-প্রমতফন্ধকতায দামরমরকযে, মফতযে ও সুব্যফায কযা;   

 অনগ্রয জনচগাষ্ঠীয জভৌমরক াভামজক মযচলফায কাম যকয কবাচযজ প্রামিয চথ ফাস্তফান 

প্রমতফন্ধকতামূচয িমতগত অনুযে ও অাযে । 

 অনগ্রয মশু ও নাযীচদয জন্য ন্যায্যতামবমত্তক পরাপর অজযচন ম্পচদয ফমিযত ও অমধক দক্ষ 

ব্যফাচযয জন্য প্রোয কযা। 

 

 
প্রকেটিয প্রাক্কমরত ব্য  ৯.০৮ জকাটি টাকা, ২০১ ৮-১৯ অথ য ফেচয য িংচামধত  এমডমচত ফযাদ্দকৃ  ১.৫০ জকাটি  

টাকায মফযীচত জুন, ২০১৯ ম যন্ত ব্য দাঁড়া ১.৩৮ জকাটি টাকা, মা ফযাচদ্দয প্রা ৯২.২৫%।  

উিংাযঃ 

উন্নচনয ভাড়চক ফািংরাচদচয দূফ যায এমগচ েরায গমত মফশ্বফাীয অনুযেী ভচডর মচচফ স্থান জচচে। 

উন্নচনয কর জক্ষচৈ যকায জমভন-গ্রে কযচে ভচাচমাগী কভ যমযকেনা জতভমন পর কযচে এয প্রকৃত ফাস্তফান। ৭ভ 

ঞ্চফামল যকী মযকেনা ও  SDG-এয রক্ষুভাৈায াচথ ঙ্গমত জযচখ  যকাময ক্র ব্যফস্থানা, ই-মজম ম্প্রাযে, ভমনটমযিং ও 

মূল্যাচনয জক্ষচৈ জযজাল্ট-জফইজড ম্যাচনজচভচন্টয প্রচাগ, প্রকে ফাস্তফাচনয তথ্য অনরাইচন িংগ্র এফিং ভমনটমযিং কভ যকতযাচদয 

রমজমষ্টক াচাট য বৃমিয উচযাগ ফাস্তফানাধীন আচে। যকাময ক্রচ ইচরকট্রমনক জটন্ডামযিং ফাস্তফান এফিং মনমফড় মযফীক্ষে ও 

মূল্যান ব্যফস্থা ফরফৎ কযায পচর উন্নন খাচত ম্পচদয অে এফিং দুনীমত দূয কযায ভজব্যত মবমত্ত স্থামত চচে। এফ 

কাম যক্রচভয পচর দামযদ্র মফচভােন, কভ যিংস্থান, ভানফম্পদ উন্নন, কৃমল, খায মনযাত্তা, ল্লী উন্নন, মক্ষা, স্বাস্থু ও মযফায 

মযকেনা, মনযাদ ামন যফযা, জমাগাচমাগ ব্যফস্থা ও মফদুুৎ জক্টচযয উন্নন, মযচফ ও জরফায়ু িংযক্ষে, আইমটি তথা 

ইন্টাযচনট, জটমরচপান-এয উন্নন, সুান প্রমতষ্ঠা, মফোয ব্যফস্থা ও ভানফামধকায মযমস্থমতয সূেকমূচয অজযন জফগফান চচে। 

এফ উন্নচনয সুপর জনগে অমধক াচয াচেন।  

 

 

  

 

২৮ 



 

র্যর্ষ্ট-১ 

ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন (Impact Evaluation) এয র্াক্ররকা : 

২০১৮-১৯ অথ িফছদয ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাদগয মূল্যায়ন জক্টয কর্তিক ২৪ টি ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ 

মূল্যায়ন র্াক্ররকা র্নম্নরূ: 

 

০১। র্প্র-জদভন্ট র্ভোর্যাং প্রদজক্ট পয ৫ এনওর্এ র্ির্বন আন্ডায র্ির্র্ির্।  

০২। ভূর্ভীন ও অস্বচ্ছর মুর্িদমাদ্ধাদদয জন্য ফাস্থান র্নভ িাণ প্রকল্প। 

০৩। Strengthening government through Capacity Development of the BCS Cadre Officials 

(3rd Revised). 

০৪। কক্সফাজায-জেকনাপ-জভর্যন ড্রাইব ড়ক র্নভ িাণ (র্রখারী জথদক জেকনাপ) প্রকল্প।  

০৫। ত্রয়দপুয জযরওদয় কাযখানা আধুর্নকীকযন (১ভ াংদার্ধত) প্রকল্প। 

০৬। ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-জরদন উন্নীতকযণ প্রকল্প। 

০৭। ঢাকা ভানগযীদত ফ্লাইওবায ব্রীজ র্নভ িাণ [ভগফাজায-জভৌচাক (ভর্িত) ফ্লাইওবায র্নভ িাণ]।  

০৮। ঢাকা ওয়াোয াপ্ল্াই এন্ড স্যার্নদেন (২য় াংদার্ধত)। 

০৯। বৃত্তয ভয়ভনর্াং, র্দরে ও পর্যদপুয এরাকায় ক্ষুদ্রকায ার্ন ম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। 

১০। দর্ক্ষণ-র্িভাঞ্চরীয় ভর্িত ার্ন ম্পদ র্যকল্পনা ও ব্যফস্থানা। 

১১। কনরাকন অফ এ কনক্রীে জগ্রইন াইদরা এোে ভাংরা জাে ি উইথ এনর্রার্য পোর্র্রটিজ (এভটি কোার্টি ৫০ ,০০০)। 

১২। ভূ-উর্যস্থ ার্ন উন্নয়দনয ভাধ্যদভ জচ কভ িসূর্চ (১ভ াংদার্ধত)।  

১৩। াউথ এর্য়া টুের্যজভ ইনফ্রারাচায জিদবরদভন্ট প্রদজক্ট (২য় াংদার্ধত)।  

১৪। ৩টি র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন এফাং ২২টি েভ কল্যাণ জকে াংস্কায ও আধুর্নকায়ন (১ভ াংদার্ধত)।  

১৫। ১৯টি আঞ্চর্রক াদাে ি অর্প র্নভ িাণ (২য় াংদার্ধত)। 

১৬। অথ িননর্তক ক্ষভতায়দন নাযী উদযািাদদয র্ফকা াধন প্রকল্প ২য় ম িায়।  

১৭। ভাদাযীপুয চযমুগুর্যয়া-জেদকযাে ও জগাারগঞ্জ জনৌ-থ খনন (১ভ াংদার্ধত)। 

১৮। ক্লাইদভে র্যর্জর্রদয়ন্ট াটি ির্দেযী এদপাদযষ্টন এন্ড র্যদপাদযেভন (র্আযর্এআযর্)। 

১৯। অথ িননর্তকবাদফ িাৎদ এরাকায জনগদণয দার্যদ্র র্ফদভাচন ও জীর্ফকা র্নফ িা র্নর্িতকযণ প্রকল্প (২য় াংদার্ধত) 

প্রকল্প। 

২০। াফর্রক র্ফশ্বর্ফযারয় মূদয উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ াংদার্ধত)। 

২১। উত্তযফদিয ৭ টি জজরায় জফকায মৄফদদয কভ িাংস্থান ও আত্নকভ িাংস্থাদনয সুদমাগ সৃর্ষ্ট (২য় াংদার্ধত) প্রকল্প।  

২২। স্বল্পমূদল্যয জৌয র্ফদ্যেৎ উৎাদদন প্রমৄর্িয উন্নয়ন (১ভ াংদার্ধত)। 

২৩। চাইল্ড জনদটিব জাোর প্রদেকন ইন ফাাংরাদদ। 

২৪। ভর্িয র্বর্ত্তক র্শু ও গণর্ক্ষা কাম িক্রভ-৩য় ম িায়। 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৯                                                                                                                               

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Dpdc%2020-06-19.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final%20%20Report%20IMED.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/IMED_BCS_Strengthening_Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/IMED_BCS_Strengthening_Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Impact%20Evaluation%20Report%20on%20the%20project%20of%20Cox%27s%20Bazar-Teknaf%20Marine%20Drive%20Road%20-%20Mya%202019%20%28Bangla%29.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Saidpur_Report_16_June_ByAhsanZakir_sir.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Dhaka-Chittagong%204%20Lane%20Final%20Report%2015%20June%202019.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Mogbazar%20Flyover.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Dhaka%20Water%20Supply.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Small%20Scale%20Water%20Supply.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/FR_Bangla-South%20West-20.07.19.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Construction%20of%20a%20Concreate%20silo.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final%20Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/tourism_final_web.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Impact%20Evaluation%20Report%20-22%20LWC-%20Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/19%20Passport.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Women%20%20final%20Report%2017.6.2019.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final_Report_26_06-2019.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Full%20%26%20Final%20Report-Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/IMED_FISH_DOBEY_2019_FULL_PDF.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/IMED_FISH_DOBEY_2019_FULL_PDF.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Public%20University.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final_Report_Northbengal%20.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final%20Report%20Solar%20project.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Report%20on%20Child%20Sensitive.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final%20Report%20of%20Temple%2017.6.2019.pdf


 

 

র্যর্ষ্ট-২ 

 

ভর্নের্যাং জক্টযমূ কর্ততক ২০১৮-১৯ অথ ি ফছদয র্নর্ফড় র্যফীক্ষণকৃত প্রকদল্পয তার্রকা: 

 

০১। উকুরীয় ও ঘূর্ণ িঝড় প্রফণ এরাকায় ফহুমুখী ঘূর্ণ িঝড় আেয়দকে র্নভ িাণ (২য় ম িায়)। 

০২। র্প্রদইি গ্যা র্ভোয স্থান পয টির্জটির্ির্এর। 

০৩। ন্যানার াওয়ায ট্রান্সর্ভন জনেওয়াকি জিদবরদভন্ট প্রদজক্ট। 

০৪। র্ফভান ফিয ফাইা ইন্টাযদকন- রারফাগ-ালুটিকয-জকাম্পানীগঞ্জ-জবারাগঞ্জ ড়কদক জাতীয় ভাড়দক উন্নীতকযণ। 

০৫। Dhaka Mass Rapid Transit Development Project. 

০৬। আখাউড়া জথদক রাকাভ ম িন্ত ডুদয়রদগজ িাফর জযররাইন র্নভ িাণ এফাং র্ফযভান জযররাইনদক ডুদয়রদগদজ রূান্তয প্রকল্প। 

০৭। ৪০টি জৌযবা ও জগ্রাথ জন্টাদয ার্ন যফযা এফাং এনবায়যনদভন্টার স্যার্নদেন (২য় ম িায়)। 

০৮। র্টি গবিদনন্স প্রকল্প। 

০৯। উদজরা কভদপ্ল্ক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প (২য় াংদার্ধত)। 

১০। বুর্ড়গিা নদী পুনরুদ্ধায (র্নউ ধদরশ্বযী-পুাংর্র-ফাংাই-তুযাগ-বুর্ড়গিা র্যবায র্দেভ) (১ভ াংদার্ধত)। 

১১। ফছযব্যাী পর উৎাদদনয ভাধ্যদভ পুাষ্ট উন্নয়ন (১ভ াংদার্ধত)। 

১২। গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম িায় (ক্লাইদভে র্বকটিভ র্যোর্ফর্রদেন) (১ভ াংদার্ধত)। 

১৩। ৪০টি উদজরায় ৪০টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ জকে ও চট্টগ্রাদভ ১টি ইনর্ষ্টউে অফ জভর্যন জেকদনারর্জ স্থান। 

১৪। টুয়াখারী জভর্িদকর কদরজ ও াাতার স্থান। 

১৫। র্পর্জকোর পোর্র্রটিজ জিদবরদভন্ট। 

১৬। ঢাকাস্থ উত্তযা ১৮ নাং জক্টদয র্নম্ন ও ভধ্যভ আদয়য জনদগার্ষ্ঠয জন্য এাে িদভন্ট বফন র্নভ িাণ। 

১৭। ভাংরা দত চাদঁপুয-ভাওয়া-জগায়ারি দয় াকী ম িন্ত জনৌরুদেয নাব্যতা উন্নয়ন। 

১৮। উন্নত জাদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সুর্ফধাফর্ঞ্চত ভর্রাদদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়। 

১৯। প্রর্তদফগত ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ জন্টভাটি িন বীদ জীফ ত্রফর্চদত্রয উন্নয়ন, ব্যফস্থানা ও াংযক্ষণ। 

২০। জভৌর্রক াক্ষযতা (৬৪ টি জজরা) প্রকল্প। 

২১। দয দপ্তয ও জজরা কাম িারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ র্ক্ষা প্রদকৌর অর্ধদপ্তয র্িারীকযণ (১ভ াংদার্ধত) প্রকল্প। 

২২। কৃর্ত্রভ প্রজনন কাম িক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রুন স্থানান্তয প্রমৄর্ি ফাস্তফায়ন (৩য় ম িায়) প্রকল্প। 

২৩। র্স্করস  পয এভপ্ল্য়দভন্ট ইনদবেদভন্ট জপ্রাগ্রাভ (জপজ-১) (১ভ াংদার্ধত)। 

২৪। ফাাংরাদদ অথ িননর্তক  অঞ্চর উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় ম িায় (১ভ াংদার্ধত)। 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ 

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth%20Cyclone%20Shelter%20in%20Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/GAS%20Final%20Report_17-07-2019%20%20new.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/National%20Power%20Transmission_IRG_Final%20Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/BIMANBAND.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/of%20the%20Project%20Dhaka%20Mass%20Rapid%20Transit%20Development%20Project%20%28Line-6%29-%20Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/AKHAURA-LAKSHAM_.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Pouroshova.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/City%20Governance.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Upazilla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Bangla%20Report_Burig.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Report%20%28Bangla%29.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/FR_Guchhogram_24.06.19.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/In%20depth%20Monitoring%20of%2040TTC.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Indepth%20Monitoring%20Report_Patuakhali%20Medical%20College%20Hospital_2019.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20%20Report%20Bangla-%20PFD%20Health%20Ministry.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Report-Uttara%20Sector-18_SAMAHAR%20.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Report_Mongla-Pakshi%20Dredging%20%20Project-DTCL_27.06.19.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Bangla%20Final%20Report%20of%20Dairy%20%20Farm_27.06.19.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/final_report_st_martin270629.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Moulik%20Shakorota.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Draf%20Report-All%20Chapter%20Bangla%2012%20June%202019.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20report%20AIET%20Indepth%2023%20June%20%2719.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Revised%20Report%20-PCDF-30.05.2019.pdf

