রযকল্পনা রফবাগ কর্তক
ৃ ম্পারদত কাম ৃক্রভ ও াপল্য
ক.

উন্নয়ন প্রকল্প ছক ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমভাদন দ্ধরত জীকযণ
উন্নয়ন প্রকল্প ছক ও উন্নয়ন প্রকল্প নুমমোদন পদ্ধতি মকোীন ধ্যোন -ধারণোর োমে োমঞ্জস্যপূণ ণভোমব জ করো ময়মছ ।
যযমন: (১) উন্নয়ন প্রকল্প বোস্তবোয়মন ভূতম তিগ্রমণর মস্যো ও উত্তরমণর উপোয় ংক্রোন্ত পতরপত্র জোরী করো ময়মছ । (২)
তবতনময়োগ প্রকমল্পর জন্য যযোগ্য ও তভজ্ঞ প্রকল্প পতরচোক তনময়োগ তবময় পতরপত্র জোরী করো ময়মছ । (৩) যকোন প্রকমল্পর
ব্যয় ১০যকোটি টোকোর যবলী ম য প্রকমল্পর ম্ভোব্যিো যোচোআময়র পর পরবিী কোয ণক্রম গ্রণ করমি মব এ ংক্রোন্ত
পতরপত্র জোরী করো ময়মছ । (৪) ব ণো যমৌসুমম প্রকমল্পর যপপোর ওয়োকণ ম্পন্ন করমি মব, যোমি শুষ্ক যমৌসুম পতরপুণ ণ
দ্বব্যবোর কমর প্রকল্প দ্রুি বোস্তবোয়ন করো ম্ভব য় । (৫) ববমদতলক োয়িোপুষ্ট প্রকমল্পর তিতপতপ/টিতপতপ প্রণয়মনর যেমত্র
েয রোখমি মব যোমি প্রকল্প দতম উন্নয়ন মযোগী ংস্থোর আচ্ছো প্রতিফতি নো ময় বোংোমদল রকোমরর প্রোতিকোর
প্রতিফতি য়। (৬) প্রকমল্পর নুমমোতদি মের জন্য উতিতখি আকনতমক যকোমির ভু ংমলোিমনর প্রময়োজন ম প্রকল্প
ংমলোিন করমি মব নো । এ িরমনর পতরবিণন ংতিষ্ট মন্ত্রণোময়র মোননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী তিতপআত/তিএতপআত ভোর
সুপোতরলক্রমম নুমমোদন করমি পোরমবন । (৭) জতমর মুল্য বৃতদ্ধজতনি কোরমণ উন্নয়ন প্রকমল্পর ংতিষ্ট খোমি ব্যয় বৃতদ্ধর
প্রময়োজন যদখো তদম প্রকল্প ংমলোিনপুব ণক তিতপআত ভোর সুপোতরলক্রমম ংতিষ্ট মন্ত্রণোময়র মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী নুমমোদন
করমি পোরমবন । (৮) নতুন অআমটম ন্তভুণক্ত ম মু নুমমোদনকোরী কর্তণপমের নুমমোদন গ্রণ প্রময়োজন মব নো
।
মব ণোপতর উন্নয়ন প্রকমল্পর বোস্তবোয়ন প্রতক্রয়ো অরও যবগবোন করোর উমেমে উমযোগী মন্ত্রণোয়মূমর ওপর যবল তকছু
অতে ণক েমিো ন্যস্ত করো ময়মছ।

খ. এনইর ও একমনক বায ারিরফক ায়তা প্রদান
রযকল্পনা রফবাগ ফতৃভান যকায ক্ষভতা গ্রমণয য ৩০.০৪.২০০৯ তারযখ মত ১৪.০৫.২০১৭ ম ৃন্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বারতমে রযকল্পনা করভমনয জাতীয় অথ ৃননরতক রযলদ (এনইর) এয ২৩টি বা এফং ১৩ -০১-২০০৯ তারযখ মত
২০.০৬.২০১৭ তারযখ ম ৃন্ত জাতীয় অথ ৃননরতক রযলমদয রনফ ৃাী করভটি (একমনক) এয ২৪৪টি বা অনুষ্ঠামনয মাফতীয়
ারিরফক ায়তা প্রদান কমযমছ। উমযারিরখত ২৪৪টি একমনক বায় ১৮১৪টি প্রকল্প অনুমভারদত য়, মায মভাট প্রাক্কররত
ব্যয় প্রায় ১৪১৬৪৭৯.৭৯৩৪ মকাটি টাকা এফং ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তৃক ৪৬৮টি প্রকল্প অনুমভারদত য় (প্ররতটি অ নুর্ধ্ব
৫০.০০ মকাটি টাকায) মায মভাট প্রাক্কররত ব্যয় প্রায় ১২৭৮৬.১৯৭৪ মকাটি টাকা। অথ ৃাৎ (১৩ জানুয়ারয ২০০৯ ার মত
১৩ জানুয়ারয ২০১৬ ম ৃন্ত) ফ ৃ মভাট ২২৮২টি প্রকল্প অনুমভারদত ময়মছ , মায ফ ৃমভাট প্রাক্কররত ব্যয়
প্রায়
১৪২৯২৬৫.৯৯০৮ মকাটি টাকা।

পতরকল্পনো তবভোমগর অওিোয় বোস্তবোতয়ি/বোস্তবোয়নিীন প্রকল্পমূমর জোনুয়োরী ২০০৯ মি জুন ২০১৭ পয ণন্ত
োফল্য তচত্র তনম্নরুপ:
ক্রঃ

প্রকমল্পর নোম

প্রকমল্পর
যময়োদ

ব্যয়

ম্পোতদি কোয ণক্রম

জনকল্যোমণর ভূতমকো

পতরকল্পনো কতমলন
চত্বমর ব্যোংক, যিযকয়োর যন্টোর,
পুতল ব্যোরোক,
গ্যোমরজ ও যপোস্ট

জুোআ
২০১৫
মি

৪৩১.৭
২ ে
টোকো

পতরকল্পনো কতমলন চত্বমর জনিো
ব্যোংক যলমরবোংো নগর লোখোর জন্য
একটি নতুন ব্যোংক ভবন বিরী করো
ময়মছ। এ ছোড়ো, একটি যি-যকয়োর
যন্টোর, গ্যোমরজ এবং পুতল ব্যোরোক

ক) নতুন ব্যোংক ভবমনর
মোধ্যমম যুমগোপমযোগী অধুতনক
ব্যোংতকং সুতবিো প্রিোন করো
মচ্ছ।

নং
১

জুন

তফ তনমণোণ
প্রকল্প

২০১৬

বিরী করো ময়মছ।

খ) সুপতরয়র যি-যকয়োর
যন্টোমর তলশুমদর তবশ্রোম, যখো
ও ন্যোন্য অধুতনক সুতবিো
তনতিি করো ময়মছ।
গ) পতরকল্পনো মন্ত্রণোময়র
তনরোপত্তো দোতয়মত্ব তনময়োতজি
পুতল ও অনোর বোতনীর
দস্যমদর বোস্থোন তনতিি
করো ময়মছ। নতুন গ্যোমরজ
তনতমণি ওয়োয় গোতড় রোখোর
সুতবিো বৃতদ্ধ যপময়মছ।

২

পতরকল্পনো কতমলন
চত্বমর ফটক,
ীমোনো প্রোচীর
এবং অনুতেক
সুতবিোতদ
তনরোপত্তো কে
পুনঃতনমণোণ প্রকল্প

যম ২০১৫
মি জুন
২০১৬

৮৫১.০
৫ ে
টোকো

পতরকল্পনো কতমলন চত্বমর দৃতষ্টন্দন
ীমোনো প্রোচীর ও ২টি ফটক বিরী
করো ময়মছ।

পতরকল্পনো মন্ত্রণোময়র
তনরোপত্তো যজোরদোর করো
ময়মছ এবং মন্ত্রণোয় চত্বমরর
কমণ পতরমবল উন্নি ময়মছ।

৩

রযকল্পনা করভন
িেময
ইমরকরিকযার/মভ
কারনকযার (ই/এভ)
এফং
আযফরযকারিায
কামজয উন্নয়ন
প্রকল্প

মপব্রুয়ারয
২০১৫
মত জুন
২০১৬

৮৯৮.৯ ২০০০ যকতভএ একটি োব-যস্টলন
পতরকল্পনো মন্ত্রণোময়র
৪ রক্ষ স্োপন করো ময়মছ। এনআত-একমনক তনরোপত্তো ব্যবস্ো যজোরদোর
টাকা
ভবন পতরকল্পনো কতমলন চত্বমর
করো ময়মছ।
তনরোপত্তো সুতবিোর জন্য তত
কযোমমরো, তকছু ংখ্যোক এত এবং এ
চত্বমরর যৌন্দর্য্ণ বৃতদ্ধর জন্য যমৌসুমী
ফুমর গোছ যরোপন করো ময়মছ।

৪

পতরকল্পনো কতমলন
চত্বমর (৫×২০)
১০০kwp
যোোর তমষ্টম
রবরো ও স্োপন
ীল ৃক প্রকল্প

জুরাই
২০১৬
মত জুন
২০১৭)

১৯৯.৮
১ ে
টোকো

পতরকল্পনো কতমলন চত্বমর ২০ টি পতরকল্পনো কতমলন চত্বমর
ভবমন (৫×২০) ১০০kwp যোোর তবদ্যযৎ রবরোম োশ্রয়
তমষ্টম রবরো ও স্োপন করো ময়মছ।
ময়মছ।

৫

আমতিমমমন্টলন ব
তিতজটো একমনক
(২য় ংমলোতিি)
প্রকল্প

জোনুয়োতর
২০১৩
মি
তিমম্বর
২০১৭

১৬৭৬.
০০
ে
টোকো

“রিরজটার একমনক ফাস্তফায়ন প্রকল্প”
এয আওতায় রিরজটার ফাংরামদ
গড়ায রক্ষয ফাস্তফায়মন Project
Planning
System
(PPS) পটওয়যায প্রণয়ন কযা

ক) রিরজটার একমনমকয
রিরজটারাইজি দ্ধরত
ব্যফামযয ভাধ্যমভ প্রকল্প
উস্থান, মূল্যায়ন, রযফীক্ষণ
এফং অনুমভাদমনয রমক্ষয

৬

বোংোমদমলর
উন্নয়ন কমণকোমের
প্রদলণন (১ম
ংমলোতিি)

মটোবর
২০১৬
মি
তিমম্বর
২০১৮

৯৭.৯৪
ে
টোকো

য়। প্রকমল্পয আওতায় প্রকল্প
প্ররক্রয়াকযণ/উস্থান
দ্ধরত
রিরজটারাইজি কযা য়। ২০১৬
ামরয এরপ্রর ভাম ভাননীয়
রযকল্পনা ভন্ত্রীয অনুমভাদনক্রমভ
ররএ পটওয়যায ব্যফামযয জন্য
যকাযী প্রজ্ঞান জারয কযা য়।
ফতৃভামন প্রকল্প দররর অনুমভাদমনয
জন্য ররএ পটওয়যাযটি ব্যফায
কময অনরাইমন ংরিষ্ট
অনুমভাদনকাযী কর্তৃমক্ষয রনকট
মপ্রযণ কযা মে।

প্রকল্প প্ররক্রয়াকযণ, ফাস্তফায়ন
ও রযফীক্ষমণ াভরগ্রকবামফ
ভয় কভ রামগ এফং দ্রুত
রদ্ধান্ত গ্রণ কযা মায়।

স্বাধীনতা রদফ, রফজয় রদফ
রফরবন্ন জাতীয় রদফম উন্নয়নমূরক
তথ্য ও ছরফ, ব্যানায, মপস্টুন,
মযািভাকৃ, রফরমফাি ৃ ও মফলুমন ছরফ ও
মরখা প্রদৃমনয ভাধ্যমভ জনগণমক
মিতন কযা মে । এখন ম ৃন্ত
আনুভারনক ২০০০টি ব্যানায, ১৪৭টি
রফরমফামি ৃয ভাধ্যমভ ৪৫০টি ছরফ এফং
১০টি মযািভাকৃ এয কাজ ম্পারদত
ময়মছ।

যকামযয উন্নয়নমূরক
কাম ৃক্রভ ও ধাযাফারক
অথ ৃননরতক অগ্রগরত ম্বররত
তথ্য ও ছরফ প্রিামযয ভাধ্যমভ
মদ-রফমদম ফ ৃস্তময
ফাংরামদময অফস্থান তুমর
ধযায ভাধ্যমভ মিতনতা বৃরদ্ধ
কযা মে।

খ) ংরিষ্ট ক্ষ কর্তৃক প্রকল্প
প্রস্তামফয গরতরফরধ অনুযণ
ৃ প্রকল্প দররর
এফং পুনগঠিত
দ্রুত উস্থান কযা মায়।

