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বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর ১২ বছদরর (২০০৯-২০২০ পর্ যন্ত) সাফল্য 

 

 স্বাধীনতা উত্তরকাদল প্রকদল্পর রবদশষ কদর সাহায্যপুষ্ট প্রকদল্পর মরনটররাং ও মূল্যায়ন জজারোর করার প্রদয়াজনীয়তা দৃঢ়ভাদব অনুভূত 

হয়। এ জপ্ররক্ষদত, ১৯৭৫ সাদলর জানুয়ারর মাদস ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুদরা (PIB)’ সৃরষ্ট কদর রাষ্ট্রপরতর কার্ যালদয় ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ 

মালদয়শীয়া মদেদল তৎকালীন ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুদরা (PIB)’ প্ররতষ্ঠা করা হয়। কম যপরররধ বৃরির কারদণ ১৯৭৭ সাদল রপআইরবদক 

প্রদজক্ট মরনটররাং রেরভশন (PMD) নাদম একটি স্বতন্ত্র রবভাদগ উন্নীত করা হয়। এরই ধারাবারহকতায়  ১৯৮৪ সাদল প্রদজক্ট মরনটররাং 

রেরভশনদক ‘বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ’, ইাংদরজীদত Implementation Monitoring and Evaluation 

Division (IMED) নাদম পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীদন ন্যস্ত করা হয়। 

আইএমইডি'র  ডিশন: জটকসই উন্নয়দন প্রদয়াজন প্রকদল্পর সঠিক পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। 

আইএমইডি'র ডমশন: প্রকদল্পর বাস্তবায়ন কার্ যক্রম পররবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকদল্পর মূল্যায়ন এবাং সরকারর ক্রয় প্ররক্রয়ায় স্বচ্ছতা, েক্ষতা ও 

জবাবরেরহর মাধ্যদম জেদশর আর্ য-সামারজক উন্নয়দন কার্ যকর সহায়তা প্রোন। 

১। প্রকল্প অনুদমােন, প্রকল্প পররেশ যন, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রভাব মূল্যায়দন আইএমইরে’র অজযন: 

 প্রকল্প অনুদমােন: পররকল্পনা করমশদনর উদযাদগ আদয়ারজত প্রকল্প অনুদমােন সাংক্রান্ত প্রকল্প মূল্যায়ন করমটির সভায় (PEC) 

আইএমইরে প্ররতরনরধত্ব করদছ। 

 প্রকল্প পররেশ যন: মাঠপর্ যাদয় প্রকল্প পররেশ যন আইএমইরে’র একটি রনয়রমত কাজ। প্রকল্প পররেশ যদনর জক্ষদে শুরুদতই একটি 

কম যপররকল্পনা র্াদক। প্রকল্প পররেশ যদনর জক্ষদে অগ্রারধকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লর্ গরতসম্পন্ন প্রকল্প এবাং সমারপ্তর 

জন্য রনধ যাররত প্রকল্পদক অগ্রারধকার জেয়া হদয় র্াদক। এর ফদল প্রকদল্পর রনধ যাররত স্থান, কাদজর মান এবাং অগ্রগরত সম্পদকয 

একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া র্ায়। 

 

চিত্র: গত ১৭/১২/২০২০ ররঃ তাররদে বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর সরিব জনাব প্রেীপ রঞ্জন িক্রবতী কণ যফুলী নেীর 

তলদেদশ বহুদলন সড়ক টাদনল রনম যাণ (১ম সাংদশারধত) প্রকল্প কাজ পররেশ যন কদরন। (Image: Mr. Pradip Ranjan 

Chakraborty, Secretary, IMED visited the “Construction of a multi-lane road tunnel under the Karnaphuli 

River Project” at 17
th
 December 2020) 

 

http://www.imed.gov.bd/


 

 

চিত্র: গত ২৮/১১/২০১৯ তাডরখে "৬৪ জেলায় সমােখসবা কমখেক্স িবন রনম যাণ" শীর্ ষক প্রকখের ডসখলট জেলার কার্ ষক্রম বাস্তবায়ন 

পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবিাখগর কম যকতযাগণ পডরদশ ষন কখরন। (Image: Officers of IMED visited the "64 District 

Social Service Complex Buildings Construction Project” on 28th November, 2020.) 

 সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন: আইএমইরে সকল সমাপ্ত প্রকদল্পর সমারপ্ত মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্ররতদবেন প্রণয়ন 

কদর র্াদক। গদড় প্ররত বছর ২০০-২৫০ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকদল্পর মূল্যায়ন প্ররতদবেন সম্পন্ন কদর বই আকাদর 

প্রকাশ করা হদয় র্াদক।  

 প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ: বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরে) এর মরনটররাং জসক্টর সমূদহর আওতায় 

আউটদসারস যাং এর মাধ্যদম রবরভন্ন মন্ত্রণালয়/রবভাদগর িলরত প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ পররিালনা করা হদয় র্াদক। 

২০০৮-০৯ অর্ যবছর হদত ২০১৯-২০ অর্ যবছর পর্ যন্ত  ১৬৭ টি প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন হদয়দছ এবাং ২০২০-২১ 

অর্ যবছদর ২৪ টি রনব যারিত প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ িলমান রদয়দছ। 

 প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন: সুরবধাদভাগী ও আর্ যসামারজক ব্যবস্থার উপর েীর্ য জময়ােী প্রভাব রনরুপদনর জন্য বারষ যক উন্নয়ন 

কম যসূিীভুক্ত রকছু সাংখ্যক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব আইএমইরে কর্তযক মূল্যায়ন করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্ যবছর জর্দক ২০১৯-

২০২০ অর্ যবছর পর্ যন্ত রনব যারিত ১৯৮ টি সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর কাজ সম্পন্ন হদয়দছ এবাং ২০২০-২১ অর্ যবছদর ০৮ টি 

রনব যারিত সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর কাজ িলমান রদয়দছ। 

 প্রকল্প পররবীক্ষদণ রভরেও কনফাদরন্স: আধুরনক তথ্যপ্রযুরক্তর মাধ্যদম স্বল্প সমদয় অদনক জেকদহাল্ডাদরর সমন্বদয় প্রকল্প 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররিালনায় রভরেও কনফাদরন্স একটি গুরুত্বপূণ য হারতয়ার। বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর সরিব 

মদহােয় প্ররতটি জজলাদক একটি ইউরনট রবদবিনায় এদন ঐ জজলার সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্ররতষ্ঠাদনর 

জেকদহাল্ডারদের সাদর্ রভরেও কনফাদরদন্সর মাধ্যদম প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ যাদলািনা কদরন। Online Project 

Monitoring এর অাংশ রহদসদব ২০১৯-২০ অর্ যবছদর ২০ (রবশ) টি জজলার জজলা প্রশাসক এবাং এরেরপ বাস্তবায়দনর সাদর্ 

সাংরশ্লষ্ট কম যকতযাদের সাদর্ ২০ টি রভরেও কনফাদরন্স অনুরষ্ঠত হয়। 

 



 

চিত্র:  আইএমই রবভাদগর সরিব মদহােদয়র সভাপরতদত্ব অনুরষ্ঠত মাগুরা জজলার এরেরপভুক্ত উন্নয়ন প্রকদল্পর অগ্রগরত পর্ যাদলািনা 

সাংক্রান্ত রভরেও কনফাদররন্সাং সভা। (Image: Honorable Secretary of IMED presided a video 

conferencing meeting to review the progress of Development Projects in Magura District.) 

 

২। ২০০৯-২০২০ পর্ যন্ত’ সরকাদরর উদেেদর্াগ্য অজযদনর উপর  বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ-এর জসন্ট্রাল প্ররকউরদমন্ট 

জটকরনকুাল ইউরনট (রসরপটিইউ)_এর অরজযত সাফল্য: 

সরকাডর ক্রয় কার্ ষক্রখম দক্ষতা, স্বচ্ছতা, েবাবডদডি, সমআচরণ ও সুষ্ঠু প্রডতখর্াডগতা ডনডিতকখে এবং েনগখণর অখথ ষর সখব ষাত্তম 

ব্যবিার ডনডিত করার লখক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ জুন ২০১১ তাডরখে National Electronic Government 

Procurement (e-GP) Web Portal-এর আনুষ্ঠারনক উখবাধন কখরন। এর মধ্য ডদখয় সরকাডর ক্রখয় e-Tendering ব্যবস্থা চালু 

িয়। “ডিডেটাল বাংলাখদশ” গঠখনর রুপকখে সরকাডর  ক্রখয়র জক্ষখে স্বচ্ছ ও ডনি ষরখর্াগ্য e-Tendering ব্যবস্থা একটি যুগান্তকারী 

পদখক্ষপ। এ লখক্ষে, গত ১৫ জেব্রুয়াডর ২০১১ তাডরখে মডন্ত্রসিার অনুখমাদনক্রখম একটি Bangladesh e-Government 

Procurement (e-GP) Guidelines োডর করা িয়। 

৩০ রেদসম্বর ২০২০ পর্ যন্ত e-GP কার্ যক্রদমর অগ্রগরত রনম্নরুপ: 

 সকল মন্ত্রণালয়/ডবিাগসহ ১,৩৫০টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-রজরপ রসদেদম রনবরিত হদয়দছ এবং এর অধীন ৯,৬৭৪টি ক্রয়কারী 

অডেস e-GP ব্যবস্থার আওতায় এখসখে।  

 ৮০,৭১০টি দরদাতা প্রডতষ্ঠান/দরদাতা e-GP-জত ডনবডিত িখয়খে।  

 e-GP ডসখেখম ৪,৩৩,০৯২টি দরপে আিবান করা িখয়খে র্ার মূল্যমান ৪,৪৮,১১৮ জকাটি টাকা।  

 e-GP ডসখেখম দরপে দডলল ডবডক্র এবং দরদাতাখদর জরডেখেশন ডে বাবদ এ সমখয় সরকাখরর জমাট আখয়র পডরমাণ ১১৯৪ 

জকাটি টাকা। 

 ডবশ্বব্যাংক পররিারলত সমীক্ষায় ই-রজরপদত েরপে প্ররক্রয়াকরদণর ফদল প্রায় ১.১ রবরলয়ন মারকযন েলার ব্যয় সাশ্রয় হদয়দছ। 

এছাড়া কাগদজর ব্যবহার ও অন্যান্য আনুসারিক ব্যয় ৬.৯% হ্রাস জপদয়দছ। 

 দরপে োমানত, কার্ ষসম্পাদন োমানতসি জরডেখেশন ডে, নবায়ন ডে ও জটন্ডার িকুখমন্ট ডে গ্রিখণর েন্য ৪৮টি ব্যাংখকর 

৫,৫৫৬টি শাোর মাধ্যখম ই-ডেডপ পদ্ধডতর সখে সংযুক্ত রখয়খে।  

 রসরপটিইউ’র কর্তষক জমাট ২৭,৮০৪ েন কম ষকতষাখক দীর্ ষখময়াডদ এবং ১৬,৮৪৭ েন কম ষকতষাখক স্বেখময়াখদ সরকাডর ক্রয় 

আইন ও ডবডধ এবং ই-ডেডপর ওপর প্রডশক্ষণ প্রদান করা িখয়খে।  

 



e-GP কার্ যক্রদমর ফদল সরকারর ক্রদয় রনম্নরুপ সুরবধা রনরিত করা সম্ভব হদয়দছ:  

 দরপে প্রডক্রয়াকরণ ও আইন/ডবডধ’র পডরচালন পডরবীক্ষখণ একটি োতীয় োটেম ষ প্রডতডষ্ঠত িখয়খে। 

 ইখলকট্রডনক পদ্ধডত চালুর েখল ক্রয় কার্ ষক্রখম সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব িখচ্ছ। 

 অডধক সংখ্যক দরদাতা অবাখধ ক্রয় প্রডতখর্াডগতায় অংশ ডনখত পারায় অডধকতর প্রডতখর্াডগতা ডনডিত িখচ্ছ। 

 পুখরা সরকাডর ক্রয় কার্ ষক্রখমর একটি জকন্দ্রীয় িাটাখবে প্রডতডষ্ঠত িখয়খে। 

 প্রচডলত পদ্ধডতখত দরপে েমাদাখনর ডবদ্যমান সমস্যা দূর করা সম্ভব িখয়খে। 

 ই-ডেডপ বাস্তবায়খনর পর দরপখে প্রডতখর্াডগতার সংখ্যা পূখব ষর গড় ৪ জথখক জবখড় এেন ১১ এ উন্নীত িখয়খে। 

 ই-ডেডপ বাস্তবায়খনর মাধ্যখম সরকাডর ক্রয় জটকসইকরখণর উখেখে এসডিডে (SDG) লক্ষেমাো অেষখনর পথ সুগম িখয়খে। 

 সরকারর ক্রয় প্ররক্রয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ রনরিতকরদণর রনরমত্ত সরকারর ক্রয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি (রসরসরজরপ) ও অর্ যননরতক 

রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটির (রসরসইএ) সভায় সহায়তাকারী রহদসদব রসরপটিইউ উদেেদর্াগ্য ভূরমকা পালন করদছ। 

 সরকাডর ক্রখয় অখথ ষর মূল্য (Value for Money) ডনডিত করার লখক্ষে ক্রয়কাখর্ ষ স্থানীয় েনগখণর অংশগ্রিণ (Citizen 

Engagement) অতুন্ত গুরুত্বপূণ য। ক্রয়কাখে েনসাধারখণর মতামত প্রদাখনর অংশ ডিখসখব গত ২৬/০৮/২০২০ তাডরখে 

‘Citizen Portal’ উখবাধন করা িখয়খে। 

 

ডচে: "রসটিদজন জপাট যাল” এর উদবাধনী অনুষ্ঠান। (Image: Launching Ceremony of “Citizen Portal”) 

 

চিত্র: "রসটিদজন জপাট যাল” এর উপর প্ররশক্ষদণর উদবাধনী অনুষ্ঠান। (Image: Inauguration of Citizen Portal Training 

Program.) 



 সরকাডর ক্রয় বাতায়ন (Citizen Portal) জথখক নাগডরকরা সিখেই সারাখদখশর পণ্য, কার্ ষ ও জসবা ক্রয় সম্পডকষত নানা তথ্য 

পাখবন। এোড়া জপাট ষাখলর সাখথ যুক্ত ব্লগ ও সামাডেক জর্াগাখর্াগ মাধ্যখম নাগডরকখদর মতামত ও পর্ ষখবক্ষণ তুখল ধরার 

সুখর্াগ রখয়খে। সরকাখরর নীডত ডনধ ষারক, ক্রয়কারী সংস্থার কম ষকতষা, ডবখশর্জ্ঞ, গখবর্ক ও গণমাধ্যম কমীরা সরকাডর ক্রয় 

বাতায়ন জথখক ডবডিন্ন তথ্য িাউনখলাি কখর তা ডবখের্ণ করখত পারখবন। 

 সরকারর ক্রদয় জনসদিতনতা ও জনসম্পৃক্ততার ডবর্য়টি ডনডিত করার লখক্ষে ডসডপটিইউ কর্তষক জেদশর রবরভন্ন অঞ্চদল 

ডনয়ডমতিাখব Government Tenderer’s Forum (GTF) এর সভা অনুরষ্ঠত হদয় আসদছ।  

 

চিত্র: সরকাডর ক্রখয় ইখলকট্রডনক গিণ ষখমন্ট প্রডকউরখমন্ট অথ ষাৎ ই-ডেডপ’র সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও প্রসাখরর েন্য সংডেষ্ট সকখলর 

সখচতনতা বৃডদ্ধর লখক্ষে জেলা পর্ ষাখয় এক ডদখনর কম ষশালা। (Image: Government-Tenderers’ Forum Workshop 

at the district level to raise awareness on e-GP in Government Procurement.) 

 সরকাডর ক্রখয়র পডরডধ, ধরন, েটিলতা ও িুাদলঞ্জ বহুলাংখশ বৃডদ্ধ জপখয়খে। এ চোখলঞ্জসমূি জমাকাখবলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

নীডতগত অনুখমাদখনর আখলাখক ডসডপটিইউ-জক একটি যুখগাপখর্াগী কাঠাখমায় পুনগ ষঠনপূব ষক বাংলাখদশ পাবডলক প্রডকউরখমন্ট 

অথডরটি (ডবডপডপএ)-জত রূপান্তখরর কাে চলমান রদয়দছ। এ লদক্ষু বাংলাখদশ পাবডলক প্রডকউরখমন্ট অথডরটি (ডবডপডপএ) 

আইন ২০১৯ অনুখমাদখনর রবষয়টি প্রডক্রয়াধীন রখয়খে।   

৩। জাতীয় সাংসদে প্রদনাত্তররভরত্তক প্ররতদবেন প্রণয়ন: 

২০০৯ সাল জর্দক নবম, েশম এবাং একােশ জাতীয় সাংসদের জলাদর মরন্ত্রসভার মাননীয় সেস্যগণ কর্তযক পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

সম্পরকযত স্থায়ী করমটিসহ রবরভন্ন সাংসেীয় স্থায়ী করমটির সভায়ও রনয়রমতভাদব িারহত প্রদয়াজনীয় তথ্য জপ্ররণ করা হদচ্ছ। তাছাড়া, 

মরন্ত্রসভার মাননীয় সেস্যগণ কর্তযক প্রেত্ত প্ররতশ্রুরতর বাস্তবায়ন এবাং উন্নয়ন প্রকদল্পর অগ্রগরত পর্ যাদলািনার রনরমত্ত িারহত র্াবতীয় 

প্রদনাত্তররভরত্তক তথ্য জাতীয় সাংসদে জপ্ররণ করা হদচ্ছ। 

 

৪। গৃহীত ও বাস্তবারয়ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ: 

রবগত ২০০৯ সাল জর্দক িলরত অর্ যবছদরর রেদসম্বর, ২০২০ পর্ যন্ত পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাদজ আইএমইরের সক্ষমতা বৃরি, 

সরকারর ক্রয় কাদজ ই-রজরপর সম্প্রসারণ, ইদলক্ট্ররনক জটন্ডাররাং, প্রকল্প বাস্তবায়দনর তথ্য অনলাইদন সাংগ্রদহর জন্য Project 

Management Information Sysem (PMIS) প্রবতযন এবাং মরনটররাং ও প্ররতদবেন কার্ যক্রমদক আধুরনকায়ন করার জন্য 

৪(িার) টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দছ। র্া রনম্নরূপ: 

 

 

 



(লক্ষ টাকায়) 

ক্ররমক 

নাং 

প্রকদল্পর নাম ও জময়ােকাল প্রাক্করলত ব্যয় ক্রমপুরঞ্জত আরর্ যক অগ্রগরত 

জমাট আরর্ যক 

১. পাবরলক প্ররকউরদমন্ট ররফম য প্রদজক্ট (৩য় সাংদশারধত) 

(জুলাই ২০০৭ – জুন ২০১৭) 

৫৬৮১৭.১৯ ৫২৯৭৬.২৩ 

(৯৩.২৪%) 

২. জোংদেরনাং মরনটররাং এন্ড ইভালুদয়শন কুাপারবরলটিস অব 

আইএমইরে (এসএমইরসআই) (৩য় সাংদশারধত) 

(জানুয়ারর ২০১৩ – জুন ২০২০) 

৬,৮৮৫.০০ ৬,০১৯.৬৬ 

(৮৭.৪৩%) 

৩. Digitizing Implementation Monitoring and 

Public Procurement Project (DIMAPPP) 

(জুলাই ২০১৭ – জুন ২০২২) 

৪৪,১৫৭.৫০ ২৪,৪৩৭.৬৪ 

৫৫.৩৪% 

(রেদসম্বর, ২০২০ পর্ যন্ত) 

৪. Capacity Development for Monitoring and 

Reporting to Increase the Effective 

Coverage of Basic Social Services 

(ECBSS) for Children and Women in 

Bangladesh (Phase-2) 

(অদক্টাবর ২০১৭ – রেদসম্বর ২০২১) 

৯০৮.৮২ ৩১৩.৪ 

৩৪.৪৮% 

(রেদসম্বর, ২০২০ পর্ যন্ত) 

 

৫। প্রশাসন অনুরবভাদগর সাফল্য: 

আইএমইরে’র প্রশাসন অনুরবভাদগর (২০০৯-২০২০ সমদয় ১২ বছদরর) কম যকাদন্ডর রবষদয় সাফদল্যর রববরণ রনম্নরূপ: 

 বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগদক শরক্তশালীকরদণর জন্য রবরভন্ন কুাটাগররর ৬৯ (ঊনসত্তর) টি পে সৃজন করা 

হদয়দছ। 

 ১ম জশ্ররণর ০৭ জন কম যকতযা-জক পদোন্নরত, ০৩ জন কম যকতযা-জক রসদলকশন জগ্রে, ১৩ জন কম যকতযা-জক রনদয়াগ প্রোন 

করা হদয়দছ। 

 ২য় জশ্ররণর ১৭ জন কম যকতযাদক রনদয়াগ এবাং ৪১ জন কম যকতযাদক রসদলকশন জগ্রে ও টাইমদেল প্রোন করা হদয়দছ। 

 ৩য় জশ্ররণর ৪৬ জন কম যিারীদক রনদয়াগ এবাং ৩২ জন কম যিারীদক রসদলকশন জগ্রে ও টাইমদেল প্রোন করা হদয়দছ। ৩য় 

জশ্ররণ জর্দক ১ জন ২য় শ্ররণদত পদোন্নরত জপদয়দছন। 

 ৪র্ য জশ্ররণর ৪৪ জন কম যিারীদক রনদয়াগ এবাং ৩৫ জন কম যিারীদক রসদলকশন জগ্রে ও টাইমদেল প্রোন করা হদয়দছ। 

 ০১ (এক) টি জীপ গারড় এবাং ০৫ (পাঁি) টি মাইদক্রাবাস ক্রয় করা হদয়দছ। 

 

৬। বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরি (এরেরপ) বাস্তবায়ন ত্বরারন্বতকরদণ আইএমইরে’র ভূরমকা: 

ক্রমবধ যমান বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরি (এরেরপ) বাস্তবায়ন ত্বরারন্বত করদত আইএমইরে সহায়ক ভূরমকা তর্া ধনাত্মক প্রভাবক রহদসদব 

অবোন রাদে। জস লদক্ষু আইএমইরে প্ররতবছর িলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পররেশ যন কদর প্ররতদবেন প্রণয়নপূব যক সাংরশ্লষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবভাগসমূহ-জক প্রদয়াজনীয় পরামশ য/রেকরনদে যশনা/মতামত প্রোন কদর র্াদক। বতযমান সরকাদরর আমদল ২০০৮-০৯ অর্ যবছর 

জর্দক ২০১৯-২০ অর্ যবছর পর্ যন্ত বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরির বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনম্নরূপ: 

 

 

 



গত ২০০৮-০৯ অর্ যবছর হদত ২০১৯-২০ অর্ যবছদরর সাংদশারধত এরেরপদত প্রেত্ত জমাট বরাদ্দ ও ব্যদয়র রববরণ  

(জকাটি টাকায়) 

অর্ য-

বছর 

প্রকল্প 

সাংখ্যা 

সাংদশারধত এরেরপ বরাদ্দ ব্যয় (বরাদদ্দর %) 

জমাট স্থানীয় 

মুদ্রা 

প্রকল্প 

সাহায্য 

রনজস্ব 

অর্ যায়ন 

জমাট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প 

সাহায্য 

রনজস্ব 

অর্ যায়ন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫)  (৭) (৮) (৯)  

২০১৯-২০ ১৯০৬ ২০১১৯৯ ১৩০৯২১ ৬২০০০ ৮২৭৮ ১৬১৮৭১ 

(৮০.৪৫%) 

১০৮১৭৮ 

(৮২.৬৩%) 

৪৭৫৩৫ 

(৭৬.৫৭%) 

৬১৫৯ 

(৭৪.৪০%) 

২০১৮-১৯ ১৯৭৬ ১৭৬৬১৯

.৭১ 

১১৬০০০.

০০ 

৫১০০০.

০০ 

৯৬১৯.৭

১ 

১৬৭১৮৬.০

৮ 

(৯৪.৬৬%) 

১১১১৬৪.৯৯ 

(৯৫.৮৩%) 

৪৭১০৪.১০ 

(৯২.৩৬%) 

৮৯১৬.৯৮ 

(৯২.৬৯%) 

২০১৭-১৮ ১৭৪০ ১৫৭৫৯৪

.৩৯ 

৯৬৩৩১.

০০ 

৫২০৫০.

০০ 

৯২১৩.৩

৯ 

১৪৮৩০৫.৭

৮ 

(৯৪.১১%) 

৮৯৩৭১.০৩ 

(৯২.৭৭%) 

৪৯৮৬৩.৩২ 

(৯৫.৮০%) 

৯০৭১.৪৩ 

(৯৮.৪৬%) 

২০১৬-১৭ ১৭১০ ১১৯২৯৫

.৯৭ 

৭৭৭০০.০

০ 

৩৫৭৯৬

.৭০ 

৫৭৯৯.২

৭ 

১০৭০৮৪.৫

৫ 

(৮৯.৭৬%) 

৭২১৪৫.৩৯ 

(৯২.৮৫%) 

২৮২৬৯.০৪ 

(৭৮.৯৭%) 

৬৬৭০.১১ 

(১১৫.০২% 

২০১৫-১৬ ১৫৫৭ ৯৩৯০৫.

১৭ 

৬১৮৪০.০

০ 

২৯১৬০.

০০ 

২৯০৫.১

৭ 

৮৭০৬৭.৩৪ 

(৯২.৭২%) 

৫৮৩৫৭.১৬ 

(৯৪.৩৭%) 

২৫২২৪.০৫ 

(৮৬.৫০%) 

৩৪৮৬.১৩ 

(১২০%) 

২০১৪-১৫ ১৪৫৭ ৭৭৮৩

৬ 

৫২৯৩৬ ২৪৯০

০ 

২৮৩৬ ৭১১৩৭ 

(৯১%) 

৪৮৬৯৪ 

(৯২%) 

২২৪৪৩ 

(৯০%) 

২৬০৭ 

(৯২%) 

২০১৩-১৪ ১৫২১ ৬৩৯৯

১ 

৩৮৮০

০ 

২১২০

০ 

৩৯৯১ ৫৯৭৫৯ 

(৯৩%) 

৩৮১১৬ 

(৯৮%) 

১৮৭৯৭ 

(৮৯%) 

২৮৪৬ 

(৭১%) 

২০১২-১৩ ১৪৪৯ ৫৭৩৮

৮ 

৩৩৮৬

৬ 

১৮৫০

০ 

৫০২২ ৫২৫১০ 

(৯১%) 

৩৩৬২৮ 

(৯৯%) 

১৬৪০৭ 

(৮৯%) 

২৪৭৫ 

(৪৯%) 

২০১১-১২ ১৩৪০ ৪১০৮০ ২৬০৮০ ১৫০০

০ 

- ৩৮০২৩ 

(৯৩%) 

২৫৪৪৮ 

(৯৮%) 

১২৫৭৫ 

(৮৪%) 

- 

২০১০-১১ ১২৯২ ৩৫৮৮

০ 

২৩৯৫০ ১১৯৩

০ 

- ৩২৮৫৫ 

(৯২%) 

২৩০৪৫ 

(৯৬%) 

৯৮১০ 

(৮২%) 

- 

২০০৯-১০ ১১৮৩ ২৮৫০০ ১৭২০০ ১১৩০০ - ২৫৯১৭ 

(৯১%) 

১৬৪০৫ 

(৯৫%) 

৯৫১২ 

(৮৪%) 

- 

২০০৮-০৯ ১১৩৫ ২৩০০০ ১২৮০০ ১০২০০ - ১৯৭০১ 

(৮৬%) 

১১৮৭৩ 

(৯৩%) 

৭৮২৮ 

(৭৭%) 

- 

আইএমইচি কর্তকৃ প্রচি বছর বাচষকৃ উন্নয়ন কমসৃূচির বাস্তবায়ন অগ্রগচির পর্াৃল ািনা কলর সুপাচরশ সহ চবস্তাচরি প্রচিলবদন জািীয় 

অর্নৃনচিক পচরষলদর (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হলয় র্ালক এবং বই আকালর প্রকাশ করা হয়। 



 

ডচে: আইএমইরে কর্তযক প্রকারশত ২০১৮-১৯ অর্ যবছদরর বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরি বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ যাদলািনা প্ররতদবেন। 

(Image: IMED published Annual Development Program’s Implementation Progress Review 

Report (2018-19 Fiscal Year).) 

  

৭। আইএমইরে’র অন্যান্য কম যকান্ড: 

বঙ্গবন্ধ ুকণ যার স্থাপন:  

জারতর রপতা বিবন্ধু জশে মুরজব্যর রহমান-এঁর জন্মশতবারষ যকী উপলদক্ষু গত ১৭ মাি য ২০২০ তাররদে আইএমইরেদত বিবন্ধু 

কণ যার স্থাপন করা হদয়দছ; 

 

চিত্র: আইএমইরে’র লাইদেররদত স্হারপত বিবন্ধু কণ যার। (Image: Bangabandhu Corner at IMED’s Library.) 

 



নান্দরনক কম যপররদবশ সৃরষ্ট: 

 কম যক্ষমতা এবাং কম যপররদবদশর মদধ্য একটি রনরবড় সম্পকয রদয়দছ। কম যপররদবশ র্ত সুন্দর ও নান্দরনক হদব কমীর কম যস্পৃহা 

এবাং কম যক্ষমতা তত উন্নততর হদব। এ রিন্তাদক সামদন জরদে বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর প্রদতুক কম যিারীর অরফস কক্ষ, 

আরিনাসহ সামরগ্রক কম যপররদবশ উন্নত করা হদয়দছ। এছাড়াও পররচ্ছন্নতা রবষদয় রনয়রমত প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং মরনটররাংদয়র ব্যবস্থা 

জনওয়া হদয়দছ। সকল উদযাগ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম একরেদক কম যপররদবশ উন্নত হদয়দছ এবাং অন্যরেদক কম যিারীগদণর কম য উদ্দীপনা 

এবাং সক্ষমতা বৃরি জপদয়দছ। 

 

চিত্র: আইএমইচি’র বর্তমান চিত্র। (Image: Current scenario of IMED) 

 


