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প্রকফল্পয উফিশ্যিঃ 

১) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত বনয়ভ-কানুন পুন:মূল্যায়ন ও প্রফয়াজফন জীকযফণয টেত্র বচবিৃতকযণ এফং অবধকতয 

উন্নত তথ্য ব্যফস্থানায ভাধ্যফভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ত্বযাবিত কযণ ; 

২) দবেণ-দবেণ ও বত্রেীয় ফমাবগতা এফং যকায-ব্যবক্তখাত ফমাবগতায (ববব) টচতনায় অথ থননবতক ও জ্ঞান বববিক 

নতুন-নতুন ফমাবগতায টেত্র বচবিৃতকযণ ও এফ ফমাবগতায পূণ থ ব্যফাফযয জন্য ইআযবিয েভতা বৃবি , এফং; 

৩) ইউএনবিবয কর প্রকফল্পয াধাযণবাফফ প্রফয়াজনীয় বফফলজ্ঞ দ মূফয এবকভুত কযফণয ভাধ্যফভ ব্যয় াশ্রয় ও অবধকতয 

উদ্ভাফনী প্রকল্প প্রণয়ফন ইউএনবিব-যকাযী টমৌথ উফযাগফক ফমাবগতা প্রদাফনয ভাধ্যফভ ইউএনবিব প্রকল্পমূফয ভান , ম্পৃক্ততা 

ও ফফ থাবয কাম থকাবযতা বৃবি। 

টভয়াদ, জানুয়াযী ২০১৫-বিফম্বয ২০১৭ 

 ফাস্তফায়ন অগ্রগবতিঃ 

ক) প্রকফল্পয বফযানাভ : নফরজ পয টিফবরফভন্ট টভফনজফভন্ট (টকফপাযবিএভ) 

খ) টভয়াদ : এবপ্রর ২০১৪ ফত ভাচ থ ২০১৭ 

গ) উন্নয়ন ফমাগী : 
United Nations Development 

Programme (UNDP) 

ঘ) বফফদবক ায়তায বযভান ও প্রকৃবত : 
৩ (বতন) বভবরয়ন ভাবকথন িরায (প্রায় ২৩ টকাটি ৪০ 

রে োকায ভবযভান); অনুদান 

ঙ) বজওবফ : ৬০ রে োকা। 

চ) উফযাগী ভন্ত্রণারয় : অথ থ ভন্ত্রণারয় 

ছ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : অথ থননবতক ম্পকথ বফবাগ (ইআযবি) 



(ক)  অথ থ বফবাগ টথফক গত ০২/০৯/২০১৫ তাবযফখ প্রকফল্পয টকাি নম্বয াওয়া মায়। 

(খ)  অথ থ বফবাগ টথফক গত ২০/০৯/২০১৫ তাবযফখ প্রকফল্পয বজওবফ ১০ জন জনফফরয দ সৃবজত  ফয়ফছ। 

(গ) প্রকফল্পয National Project Manager এফং Admin and Finance Assistant ফদ প্রাথী বনফ থাচন 

ম্পন্ন ফয়ফছ। খুফ ীঘ্রই তাঁযা স্ব-স্ব ফদ টমাগদান কযফফন ফফর আা কযা মায়।  

(ঘ) বযকল্পনা কবভন টথফক প্রকফল্পয অনুকূফর ২০১৫-১৬ অথ থ ফছফযয জন্য বজওবফ ২৮.০০ রে োকা  টভাে ১১২৮.০০ রে 

োকায ফযাি াওয়া বগফয়ফছ। 

 প্রকফল্পয মূর কাম থক্রভিঃ 

(ক) NEX Manual  অন্যান্য Programming Manual ংস্কায/বতযী কযা। 

(খ) বফববন্ন প্রকফল্পয তথ্য বান্ডায বতযী কযা , মায পফর বফববন্ন উন্নয়ন অংীদায ও জাবতংঘ অঙ্গ ংস্থা  মূফয াফথ কাম থকয 

ভিয় াধন। 

(গ) ODA এয বফকল্প বফফফ South-South Cooperation টক Promote কযা। 

(ঘ) National Human Development Report  বতযী ও প্রকানা। 

 

 

 

 


