
তথয ও যমোগোযমোগ প্রমুক্তি ক্তফবোযগয অওতোয় ২০১৫-১৬ থথফছযযয এক্তিক্তবুি ভোপ্ত প্রকযেয ভূরযোয়ন 
প্রক্ততযফদযনয ওয ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগক্তবক্তিক োযংযে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায়  

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবিবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ ববনম্ন 

গফ বাচ্চ 

ব্যয় 

অততক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ ববনম্ন- 

গফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। তথ্য ও 

মমাগাগমাগ 

প্রযুবক্ত 
বফবাগ 

০২টি ০২ ০ ০ ১ ২ 
১৭% 

৩৩% 
১ ৪.২২% 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ০২টি 

 

০২।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণ:  প্রকল্প বাস্তবায়নন তবম্বই মময়াদ বৃতির কারণ। 

 

০৩।  মাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয: 

 
 

ক্রতমক 

নং 
মস্যা সুাতরল 

১ প্রকনল্প য যাপ্ত জনব না ধরা য যাপ্ত জনব প্রকল্প বাস্তবায়ননর জন্য রাখনত নব।  

 

২ 

উন্নয়ন নযাগী ংস্থা তননজই ব্যয় করার 

তথ্য যথাযথভানব াওয়া যায়তন। 

উন্নয়ন নযাগী ংস্থার ব্যয় করার তথ্য প্রকল্প 

কর্তযক্ষনক ংরক্ষণ করনত নব।  

 

৩ 

 

প্রকল্প নত ক্রয়কৃত ইকুইনমন্ট ব্যবানর 

নেতনতার অভাব  

প্রকল্প নত ক্রয়কৃত ইকুইনমন্ট ব্যবানরর মক্ষনে 

যত্নবান ও নেতন নত নব। 

৪ ত ত আর যথামনয় আইএমইতি ’মত 

াওয়া যায়তন। 

 ত ত আর যথামনয় আইএমইতি ’মত মপ্ররণ 

করনত নব। 

 

 

 

 

 



 

Capacity Building on Information Technology Engineers 

Examination (ITEE) Management)  

-ীল বক ভাবপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদন  

 

১.০ প্রকগেয নাভঃ  
Capacity Building on Information Technology 

Engineers Examination (ITEE) Management) -ীল বক 

প্রকে। 

২.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়ঃ  তথ্য ও মমাগাগমাগ প্রযুবক্ত (অআবটি)তবভাগ। 
৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ   

ফাংরাগদ কবিউটায কাউবির (বফবব) 

৪.০ প্রকগেয ফস্ানঃ  ঢাকা, বাংানদল 

৫.০।    প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ         

                                                                                                                             (রে টাকায়) 

প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

বতক্রান্ত  

ব্যয় (মূর প্রঃ 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন কাগরয 

%) 

মূর  

 

ফ বগল 

ংগাবধত 

 

মূর ফ বগল 

ংগাবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   

৩১৯০.০০ 

 

৩১৭২.৬৩ 

 
৩১৫৪.৪৯ 

 

বিগম্বয, ২০১২ 

গত 

বিগম্বয,২০১৫ 

বিগম্বয, ২০১২ 

গত 

জুন,২০১৬ 

মভ, ২০১৩ 

গত 

জুন,২০১৬ 

 

-- 

১৭% 

 

মনাট: প্রকেটি ম্পূণ ব বজওবফ থ বায়গন ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। 

 

৬.০। প্রকগেয ংগবববিক ফা স্তফায়ন (তথ্য ও মমাগাগমাগ প্রযুবক্ত বফবাগ গত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত 

প্রবতগফদন(ববঅয)-এয বববিগত): 

                                                                                                                       (রে টাকায়)  

ক্রবভক 

নং 

ফ বগল ংগাবধত নুগভাবদত 

বিবব নুমায়ী কাগজয ংগ 

একক ফ বগল ংগাবধত নুগভাবদত 

বিবব নুমায়ী ংস্ান 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ বক  ফাস্তফ অবথ বক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। কভ বকতবায মফতন বাতা ংখ্যা ১৭.০০ ২ জন ১৩.৬৭ ২ জন 

০২। কভ বচাযীয মফতন বাতা ংখ্যা ৭.৬০ ৩ জন ৬.০৪ ৩ জন 

০৩। এরাউি কভ বকতবা/কভ বচাযী ংখ্যা ২১.০৩ ৫ জন ১৮.৯১ ৫ জন 

০৪। ট্রাগবর আক্সগি পয জাান 

রং টাভ ব কনারগটন্ট 

মথাক ৬৯.০০ মথাক ৬৯.০০ ৬৯.০০ 

০৫। ট্রাগবর এক্সগি পয জাান 

ট ব টাভ ব কনারগটন্ট 

মথাক ১৫৩.০০ মথাক ১৫৩.০০ ১৫৩.০০ 

০৬। ট্রাগবর এক্সগি পয মরাকার  মথাক ১.৯৭ মথাক ১.৬৯ ১.৬৯ 



 

ক্রবভক 

নং 

ফ বগল ংগাবধত নুগভাবদত 

বিবব নুমায়ী কাগজয ংগ 

একক ফ বগল ংগাবধত নুগভাবদত 

বিবব নুমায়ী ংস্ান 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ বক  ফাস্তফ অবথ বক  (%) ফাস্তফ (%) 

স্টাপ 

০৭। ম্যাগনজগভন্ট চাজব মথাক ১.০৫ মথাক ১.০৪ ১.০৪ 

০৮। মরফায  মথাক ১১.৩১ মথাক ১০.৪২ ১০.৪২ 

০৯। বপ মযন্ট  ংখ্যা ১৫৮.০০ ১ টি ১৫৮.০০ ১৫৮.০০ 

১০। মাস্টার মথাক ০.৮৬ মথাক ০.৮৬ ০.৮৬ 

১১। মটবরগপান মথাক ০.৫৯ মথাক ০.৫৬ ০.৫৬ 

১২। পযাক্স/আন্টাযগনট মথাক ০.০৭ মথাক ০.০২ ০.০২ 

১৩। আগরবিবটি মথাক ৭১.০০ মথাক ৭১.০০ ৭১.০০ 

১৪। মতর/গ্যা মথাক ৬.৪৮ মথাক ৬.৪৮ ৬.৪৮ 

১৫। আবিউগযি/ব্যাংক চাজব মথাক ০.১৭ মথাক ০.১০ ০.১০ 

১৬। বপ্রবন্টং এ ন্ড ফাআবন্ডং মথাক ২৮.৪৮ মথাক ২৮.২৪ ২৮.২৪ 

১৭। মস্টনাযী, ীর এযান্ড স্টাভ মথাক ৪.৫৯ মথাক ৪.৫২ ৪.৫২ 

১৮। বিও বববিও/বপল্ম প্রিাকন মথাক ৩.৬৬ মথাক ৩.৬১ ৩.৬১ 

১৯। এিবাযটাআবজং এন্ড 

াফবরবটি 

মথাক ২৫.৯৪ মথাক ২৫.৩১ ২৫.৩১ 

২০। মটবনং মরাকার মথাক ৮২.০০ মথাক ৮০.০০ ৮০.০০ 

২১। মট্রবনং (ওবাযগ) মথাক ৪৩০.০০ মথাক ৪৩০.০০ ৪৩০.০০ 

২২। মবভনায এন্ড কনপাগযি 

(মরাকার) 

মথাক ৫০.৫০ মথাক ৫০.৫০ ৫০.৫০ 

২৩। মবভনায এন্ড কনপাগযি 

(ওবাযব) 

মথাক ৪০১.০০ মথাক ৪০১.০০ ৪০১.০০ 

২৪। আন্টাযগটআনগভন্ট মথাক ৫.৬৮ মথাক ৫.৩৭ ৫.৩৭ 

২৫। জাাবন রং টাভ ব এক্সাট ব ংখ্যা ৭৪০.০০ ২ জন ৭৪০.০০ ২ জন 

২৬। জাাবন ট ব টাভ ব এক্সাট ব ংখ্যা ৪৮.০০ ৮ জন ৪৮.০০ ৮ জন 

২৭। বভন (বভি-টাভ ব বযববউ, 

পাআনার বযববউ এন্ড ভবনটবযং) 

মথাক ৯৯.০০ মথাক ৯৯.০০ ৯৯.০০ 

২৮। মরাকার কনারগটন্ট এন্ড 

স্টাপ 

ংখ্যা ২৫০.০০ ৫ জন ২৫০.০০ ৫ জন 

২৯। ম্মাবন বপ মথাক ১৫.৫৬ মথাক ১৫.৫৪ ১৫.৫৪ 

৩০। জবযপ মথাক ২০.০০ মথাক ২০.০০ ২০.০০ 

৩১। কবিউটায কনজুগভফর মথাক ২.৪২ মথাক ২.৩৮ ২.৩৮ 

৩২। মভবনাবয এন্ড আকুআগভন্ট মথাক ৮.৭১ মথাক ৮.৭১ ৮.৭১ 

৩৩। মানফান  মথাক ২.০০ মথাক ১.০৮ ১.০৮ 

৩৪। কযাগভযা এন্ড এনেতরজ মথাক ৪০.৩০ মথাক ৪০.৩০ ৪০.৩০ 



 

ক্রবভক 

নং 

ফ বগল ংগাবধত নুগভাবদত 

বিবব নুমায়ী কাগজয ংগ 

একক ফ বগল ংগাবধত নুগভাবদত 

বিবব নুমায়ী ংস্ান 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ বক  ফাস্তফ অবথ বক  (%) ফাস্তফ (%) 

৩৫। মভবনাবয এন্ড  আকুআগভন্ট মথাক ২০.৩০ মথাক ২০.৩০ ২০.৩০ 

৩৬। মানফান (১টি কায, ১টি 

ভাআগক্রাফা) 

ংখ্যা ৫৬.৫৩ ২টি ৫৬.৫৩ ২টি 

৩৭। কযাগভযায মন্ত্রাং মথাক ২০.০০ মথাক ২০.০০ ২০.০০ 

৩৮। মভবনাবয এন্ড অদায 

আকুআগভন্ট 

মথাক ৪০.০০ মথাক ৪০.০০ ৪০.০০ 

৩৯। কবিউটায এন্ড এনেতরজ মথাক ১৪০.৮০ মথাক ১৩৯.১৩ ১৩৯.১৩ 

 কবিউটায পটওয়যায মথাক ১৫.০০ মথাক ১৪.৯৮ ১৪.৯৮ 

 বপ আকুআগভন্ট মথাক ৮১.৭২ মথাক ৭৯.০৭ ৭৯.০৭ 

 পাযবনচায এন্ড বপকচায মথাক ২১.৩১ মথাক ২০.১৩ ২০.১৩ 

 ফ বমভাট= ৩১৯০.০০ - ৩১৫৪.৪৯ 

(৯৯.১৯%) 

(১০০%) 

   

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ প্রকগেয অওতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভগভ ব জানা মগগছ।  

 

৮.০। াধাযণ ম বগফেণঃ   

 

৮.১।  টভূবভঃ বফশ্বব্যাী অআটি মক্টগয মম ব্যাক উন্নয়ন ঘগটগছ ম মপ্রোগট ফাংরাগদগয অআটি মক্টগয ভানফ িদ 

উন্নয়ন তযন্ত জরুযী। অআটি মক্টগয ভানফ িদ উন্নয়গনয মেগে ফাংরাগদগয বফপুর ম্ভফনা যগয়গছ। ফাংরাগদগয 

৭১টিয মফী যকাবয ও মফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় মথগক অআবটি বফলয়ক স্নাতক বিগ্রী প্রদান কযা য় এফং প্রবত ফছয 

প্রায় ০৯ (নয়) াজায অআবটি গ্রাজুগয়ট া কগয মফয য়। বকন্তু ফাংরাগদগয তথ্য প্রযুবক্ত মাজীবফ ও গ্রাজুগয়গটয 

জ্ঞান ও দেতায মকান স্ানীয় ভান ( Local standard) বনধ বাযণ কযা মনআ, এভনবক অন্তজবাবতক ভাগনয মকান 

স্তগয যগয়গছ মটাও জানা মনআ। বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারগয়য গ্রাজুগয়টগদয জ্ঞান ও দেতা ববন্ন ববন্ন যকভ। অফায 

বফশ্ববফদ্যারগয় মখা জ্ঞান ও তথ্য প্রযুবক্ত বগেয প্রগয়াজগনয ভগে বকছুটা ব্যফধান মথগক মায়। এ কাযগণ  

ফাংরাগদগয তথ্য প্রযুবক্ত মাজীবফ ও গ্রাজুগয়টগদয জ্ঞান ও দেতায ভান অন্তজবাবতকবাগফ স্বীকৃত 

(Accredited) প্রশ্নগেয াাগে বযভা কগয স্ানীয় চাবদা পুযণ কযা  বফশ্ব ফাজাগযয উযুক্ত কগয গগে 

মতারায রগেয জাাগনয ায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) যীো িবত ফাংরাগদ 

কবিউটায কাউবির কর্তবক “Capacity Building on Information Technology Engineers 

Examination (ITEE) Management)” ীল বক  প্রকেটি বিগম্বয ১২ গত জুন ২০১৬ মভয়াগদ গ্রণ ও 

ফাস্তফায়ন  কযা ময়গছ। 
 

৮.২ প্রকগেয উগেশ্যঃ 

  

           প্রকগেয মূর উগেশ্যমূ বনম্নরূঃ 

(ক) ফাংরাগদগ বনয়বভতবাগফ  Information Technology Engineers Examination 



 

(ITEE) যীো  বযচারনায প্রাবতষ্ঠাবনক রূ প্রদান কযা; 

(খ) অন্তজবাবতক ভাগন য ITEE যীো বযচারনায েভতা সৃবি কযা; 

(গ) ITEE যীোয প্রশ্ন প্রণয়নকাযীগদয দেতা ও েভতা  বৃবি কযা; 

(ঘ) ফাংরাগদী তথ্য প্রযুবক্ত মাজীবফ ও তথ্য প্রযুবক্ত বগেয ব্র্যান্ড আগভজ ততযী কযা।  

 

৮.৩। নুগভাদন ম বায়ঃ অগরাচয প্রকেটি  মভাট ৩১৯০.০০ রে (JICA এর অনুদান ২৬৪০.০০ ক্ষ ও বজওবফ ৫৫০.০০ 

রে, In Kind 229.00 & In Cash 321.00 Lac) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় বিগম্বয, ২০১২ গত তিনম্বর, ২০১৫, 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য মথামথ কর্তবে কর্তবক নুগভাবদত য়।  প্রকে মভয়াগদ ৩১৫৪.৪৯ রে টাকা ব্যয় কযা 

গয়গছ। থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত (৯৯.১৯%)। প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% গয়গছ।  

 

৮.৪। প্রকগেয কাম বক্রভমূ: কভ বকতবায মফতন বাতা, কভ বচাযীয মফতন বাতা, এরাউি কভ বকতবা/কভ বচাযী, ট্রাগবর এগক্সগি 

পয জাান রং টাভ ব কনারগটন্টট্রাগবর আক্সগি পয জাান ট ব টাভ ব কনারগটন্ট  , ট্রাগবর এগক্সগি পয 

জাান ট ব টাভ ব কনারগটন্ট , ট্রাগবর এগক্সগি পয মরাকার  স্টাপ , ম্যাগনজগভন্ট চাজব , মরফায, বপ মযন্ট , 

মাস্টার, মটবরগপান, পযাক্স/আন্টাযগনট, আগরবিবটি, মতর/গ্যা, আবিউগযি/ব্যাংক চাজব , বপ্রবন্টং এ ন্ড ফাআবন্ডং , 

মস্টনাযী, ীর এযান্ড স্টাভ , বিও বববিও/বপল্ম প্রিাকন, এিবাযটাআবজং এন্ড াফবরবটি , মটবনং মরাকার, মট্রবনং 

(ওবাযগ), মবভনায এন্ড কনপাগযি (মরাকার), মবভনায এন্ড কনপাগযি (ওবাযব), আন্টাযগটআনগভন্ট,জাাবন 

রং টাভ ব এক্সাট ব, জাাবন ট ব টাভ ব এক্সাট ব,বভন (বভি-টাভ ব বযববউ, পাআনার বযববউ এন্ড মভাবনটবযং), ম্মাবন বপ, 

জবযপ, কবিউটায কনজুগভফর , মভবনাবয এন্ড আকুআগভন্ট , মানফান, কযাগভযা এন্ড এনেতর মভবনাবয এন্ড  

আকুআগভন্ট, মানফান (১টি কায, ১টি ভাআগক্রাফা) , কযাগভযায মন্ত্রাং , মভবনাবয এন্ড অদায আকুআগভন্ট , 

কবিউটায এন্ড এনেতর, কবিউটায পটওয়যায, বপ আকুআগভন্ট, পাযবনচায এন্ড বপক্সচায ।    

 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্ানাঃ  প্রকগেয সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকে মভয়াগদ বনম্ন-ফবণ বত কভ বকতবা প্রকে বযচারগকয 

দাবয়গে বনগয়াবজত বছগরনঃ  

 

প্রকে বযচারগকয  নাভ দাবয়ে গ্রণ দাবয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 
   ি. মখ অভজাদ মাাআন 

   কাযী োক 

১২-০৫-২০১৩ ২৯-১০-২০১৪ খন্ডকারীন 

 মভাাম্মদ এনামুর কবফয 

  বযচারক (মট্রবনং), বফবব. 

২৯-১০-২০১৪ ৩০-০৬-২০১৬ খন্ডকারীন 

 

৮.৬।   প্রকে বযদ বনঃ প্রকেটিয কাম বক্রভ অআএভআবিয উ-বযচারক কর্তবক ৩১/০৭/২০১৭ তাতরমখ গযজবভগন বযদ বন 

কযা গয়গছ। বযদ বনকাগর  প্রকে ংবিি কভ বকতবাগণ এফং ন্যান্য ংবিি কভ বকতবাগগণয বত অগরাচনা কযা 

গয়গছ। গযজবভগন বযদ বন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) গত প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি 

প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

 

৮.৭। মূল্যায়ন িবত ( Methodology):  মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত িবত ( Methodology) 

নুযণ কযা গয়গছঃ 

(ক) বিবব, ভবনটবযং বযগাট ব ও বফববন্ন বায় প্রকাবত প্রবতগফদন ম বাগরাচনা; 

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তবক মপ্রবযত ববঅয ম বাগরাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ ব বায কাম ববফফযণী ম বাগরাচনা; 



 

(ঘ) কাগজয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভগন বযদ বন; এফং 

(ঙ) প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবিি কভ বকতবাগদয াগথ অগরাচনা। 

 

৯.০। প্রকগেয অবথ বক ও ফাস্তফায়ন গ্রগবতঃ   

 

৯.১। অবথ বক গ্রগবতঃ প্রকেটিয মূর নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ৩১৯০.০০ রে টাকা এফং ফ বগল ংগাবধত 

নুগভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ৩১৭২.৬৩ রে টাকা। তথ্য ও মমাগাগমাগ প্রযুবক্ত বফবাগ গত প্রাপ্ত ভাবপ্ত প্রবতগফদন 

গত মদখা মায় মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৬ ম বন্ত ক্রভপুবিত অবথ বক গ্রগবত গয়গছ মভাট  ৩১৫৪.৪৯ রে টাকা 

(৯৯.১৯%)। প্রকেটিয নুকূগর ২০১২-১৩ গত ২০১৫- ১৬ থ ব ফছয ম বন্ত ভগয় ংগাবধত ফাবল বক উন্নয়ন কভ বসূবচয 

অওতায় ফযাে, ফমুবক্ত ও ব্যয় বনগম্ন মদখাগনা রঃ 

                                                                                                                          (রে টাকায়) 

অবথ বক 

ফৎয 

ংগাবধত নুগভাবদত  

বিবব’য  ংস্ান 

অথ য 

অবমুক্ত 

অবথ বক গ্রগবত 

মভাট টাকা প্রকে 

াাে 

বপবজকযার মভাট টাকা প্রকে 

াাে 

বপবজকযার 

২০১২-২০১৩ ১৩২.০০ -- ১৩২.০০  -- ১৩২.০০ -- ১৩২.০০  

২০১৩-২০১৪ ১৩০৩.০০ ১১৫.০০ ১১৮৮.০০  ১১৫.০০ ১২৯৯.৭৯ ১১১.৭৯ ১১৮৮.০০  

২০১৪-২০১৫ ৮৯৬.৫০ ৭২.৫০ ৮২৪.০০  ৭২.৫০ ১১২১.৮৪ * ২৯৭.৮৪ ৮২৪.০০  

২০১৫-২০১৬ ৬১৯.০০ ১২৩.০০ ৪৯৬.০০  ১২৩.০০ ৬০০.৮৬ ১০৪.৮৬ ৪৯৬.০০  

মভাট ২৯৫০.৫০ ৩১০.৫০ ২৬৪০.০০ ১০০% ৩১০.৫০ ৩১৫৪.৪৯ ৫১৪.৪৯ ২৬৪০.০০ ১০০% 
 

*Tk 229.00 lac was allocated as In Kind in GOB in TPP. 

 

৯.২। প্রধান প্রধান গেয অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকবত ফ বগল প্রাপ্ত প্রবতগফদন 

নুমায়ী এয অবথ বক গ্রগবত ৩১৫৪.৪৯ রে টাকা (৯৯.১৯%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত ও ১০০%  িন্ন গয়গছ । 
প্রকেটিয েবববিক অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনগম্ন ম বায়ক্রগভ ফণ বনা কযা রঃ  

৯.২.১ কভ বকতবায মফতন বাতাঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী কভ বকতবায মফতন বাতা খাগত ১৭.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

১৩.৬৭ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ৮০.৪১% এফং ফাস্তমফ ২ জন এয বফযীগত ২ জনগক বাতাবদ 

প্রদান কযা গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

৯.২.২ কভ বচাযীয মফতন বাতাঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী কভ বচাযীয মফতন বাতা খাগত ৭.৬০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

৬.০৪ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ৭৯.৪৭% এফং ফাস্তমফ ৩ জন এয বফযীগত ৩ জনগক বযাতাবদ 

প্রদান কযা গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.৩ এরাউি কভ বকতবা/কভ বচাযীঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী এরাউি কভ বকতবা/কভ বচাযী খাগত ২১.০৩ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ১৮.৯১রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ৮৯.৯২% এফং ফাস্তমফ ১ জন এয বফযীগত ১ 

জনগকয় বযাতাবদ প্রদান কযা গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.৪ ট্রাগবর  এেনন্স পয জাান রং টাভ ব কনারগটন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী ট্রাগবর আক্সগি পয জাান রং 

টাভ ব কনারগটন্ট খাগত  ৬৯.০০  রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৬৯ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০%। 
৯.২.৫ ট্রাগবর  এেনন্স পয জাান ট ব টাভ ব কনারগটন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী ট্রাগবর আক্সগি পয জাান ট ব 

টাভ ব কনারগটন্ট খাগত ১৫৩.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১৫৩.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 



 

৯.২.৬ ট্রাগবর এেনন্স পয মরাকার  স্টাপঃবিবব’য ংস্ান নুমায়ী ট্রাগবর এেনন্স পয মরাকার  স্টাপ খাগত ১.৯৭ 

রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১.৬৯ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৮৫.৭৯%।  
৯.২.৭ ম্যাগনজগভন্ট চাজবঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী ম্যাগনজগভন্ট চাজব খাগত ১.০৫ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১.০৪ 

রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯৯.০৪%। 
৯.২.৮ মরফাযঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মরফায খাগত ১১.৩১ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১০.৪২ রে টাকা ব্যয় গয়গছ 

থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯২.১৩। 

৯.২.৯ বপ মযন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী বপ মযন্ট খাগত ১৫৮.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১৫৮.০০ রে 

টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ১০০%এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%  এফং ফাস্তমফ ১ জন এয বফযীগত ১ 

জনগক বাতাবদ প্রদান কযা গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.১০ মাস্টারঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মাস্টার খাগত ০.৮৬ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত০.৮৬ রে টাকা ব্যয় 

গয়গছ থ বাৎ অবথ বক  ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.১১ মটবরগপানঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মটবরগপান খাগত ০.৫৯ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ০.৫৬ রে টাকা ব্যয় 

গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯৪.৯১%। 
৯.২.১২ পযাক্স/আন্টাযগনটঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী পযাক্স/আন্টাযগনট খাগত  ০.০৭  রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ০.০২ 

রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ২৮.৫৭%। 
৯.২.১৩ আগরবিবটিঃ  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী আগরবিবটি খাগত  ৬.৪৮  রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৬.৪৮ রে টাকা 

ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক  ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 
৯.২.১৪ মতর/গ্যাঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মতর/গ্যা খাগত ০.১৭ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ০.১০ রে টাকা ব্যয় 

গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ  গ্রগবত ৫৮.৮২%। 
৯.২.১৫ আবিউগযি/ব্যাংক চাজবঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী আবিউগযি/ব্যাংক চাজব  খাগত ২৮.৪৮ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ২৮.২৪ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বকও ফাস্তফ  গ্রগবত ৯৯.১৫%। 
৯.২.১৬ বপ্রবন্টং এ ন্ড ফাআবন্ডং:  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী বপ্রবন্টং এ ন্ড ফাআবন্ডং   খাগত ৪.৫৯ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

৪.৫২ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বকও ফাস্তফ  গ্রগবত ৯৮.৪৭%। 
 

  



 

 ৯.২.১৭ মস্টনাযী, ীর এযান্ড স্টাভঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মস্টনাযী, ীর এযান্ড স্টাভ খাগত ৩.৬৬ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ৩.৬১ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ  গ্রগবত ৯৮.৬৩%। 
 

  

 

৯.২.১৮ বিও বববিও/বপল্ম প্রিাকনঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী বিও বববিও/বপল্ম প্রিাকন খাগত ২৫.৯৪ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ২৫.৩১ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯৭.৫৬%। 
৯.২.১৯ এিবাযটাআবজং এন্ড াফবরবটিঃ  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী এিবাযটাআবজং এন্ড াফবরবটি   খাগত ৮২.০০ রে 

টাকা ফযাগেয বফযীগত ৮০.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ৯৭.৫৬%। 
৯.২.২০ মটবনং মরাকারঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মটবনং মরাকার  খাগত ৪৩০.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৪৩০ .০০ 

রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ  গ্রগবত ১০০%। 
৯.২.২১ মট্রবনং (ওবায ব):বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মট্রবনং (ওবায ব) খাগত ৪০১ .০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত 

৪০১.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ  গ্রগবত ১০০%। 
৯.২.২২ মবভনায এন্ড কনপাগযি (মরাকার ):বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মবভনায এন্ড কনপাগযি (মরাকার ) খাগত ৫.৬৮ 

রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৫.৩৭ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯৪.৫৪%। 
৯.২.২৩ মবভনায এন্ড কনপাগযি (ওবাযব): বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মবভনায এন্ড কনপাগযি (ওবাযব)  খাগত 

৭৪০.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৭৪০ .০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ১০০%। এফং ফাস্তমফ 

১ জন এয বফযীগত ১ জনগক বাতাবদ প্রদান কযা গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.২৪ আন্টাযগটআনগভন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী আন্টাযগটআনগভন্ট খাগত ৪৮.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৪৮ .০০ 

রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তমফ ৮ জন এয বফযীগত ৮ জনগক বাতাবদ প্রদান কযা 

গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.২৫ জাাবন রং টাভ ব এক্সাট বঃ  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী জাাবন রং টাভ ব এক্সাট ব  খাগত  ২৫০ .০০ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ২৫০.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তমফ ৫জন এয বফযীগত ৫ 

জনগক বাতাবদ প্রদান কযা গয়গছ থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৯.২.২৬ জাাবন ট ব টাভ ব এক্সাট বঃ  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী জাাবন ট ব টাভ ব এক্সাট ব খাগত ১৫.৫৬ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ১৫.৫৪ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ৯৯.৮৭%।  

৯.২.২৭ বভন (বভি-টাভ ব বযববউ, পাআনার বযববউ এন্ড ভবনটবযং): বিবব’য ংস্ান নুমায়ী বভন (বভি-টাভ ব বযববউ, 

পাআনার বযববউ এন্ড ভবনটবযং) খাগত ২০.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ২০ .০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ 

অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 



 

৯.২.২৮ মরাকার কনারগটন্ট এন্ড স্টাপঃ  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মরাকার কনারগটন্ট এন্ড স্টাপ খাগত ২.৪২ রে 

টাকা ফযাগেয বফযীগত ২.৩৮ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ৯৮.৩৫%। 
৯.২.২৯ ম্মাবন বপঃ  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী ম্মাবন বপ খাগত ৮.৭১ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৮ .৭১ রে টাকা ব্যয় 

গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 
৯.২.৩০ জবয  বিবব’য ংস্ান নুমায়ী জবয খাগত  ২ .০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১ .০৮ রে টাকা ব্যয় গয়গছ 

থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ৫৪%। 
৯.২.৩১ কবিউটায কনজুগভফরঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী কবিউটায কনজুগভফর খাগত ৪০.৩০ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ৪০.৩০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ১০০%। 
 

 

 

৯.২.৩২ মভবনাবয এন্ড আকুআগভন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মভবনাবয এন্ড আকুআগভন্ট খাগত ২০.৩০ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ২০.৩০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক  ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  
৯.২.৩৩ মানফান (১টি কায, ১টি ভাআগক্রাফা): বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মানফান (১টি কায, ১টি ভাআগক্রাফা) খাগত 

৫৬.৫৩ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৫৬.৫৩ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তমফ ২টি 

যাচাযী আকুআগভন্ট এয বফযীগত ২টি যাচাযী আকুআগভন্ট ক্রয় কযা গয়গছ। থ বাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

৯.২.৩৪ কযাগভযা এন্ড এনেতরজ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী কযাগভযা এন্ড এনেতরজ খাগত ২০.০০ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ২০.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  
৯.২.৩৫ মভবনাবয এন্ড অদায আকুআগভন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী মভবনাবয এন্ড অদায আকুআগভন্ট খাগত ৪০.০০ রে 

টাকা ফযাগেয বফযীগত ৪০.০০ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ  ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  
 

 

 



 

৯.২.৩৬ কবিউটায এযান্ড এমক্সমাবযজ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী কবিউটায এন্ড এনেতরজ খাগত ১৪০.৮০ রে টাকা 

ফযাগেয বফযীগত ১৩৯.১৩ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ৯৯.৮৬%।  
৯.২.৩৭ কবিউটায পটওয়যাযঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী কবিউটায পটওয়যায খাগত  ৮১ .৭২ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ৭৯.০৭ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ   গ্রগবত ৯৬.৭৫%।  
৯.২.৩৮ বপ আকুআগভন্টঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী বপ আকুআগভন্ট খাগত ২১.৩১ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত  

২০.১৩ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯৪.৪৬%।  
 

 

 

৯.২.৩৯ পাযবনচায এন্ড বপক্সচাযঃ বিবব’য ংস্ান নুমায়ী পাযবনচায এন্ড বপক্সচায খাগত ২১.৩১ রে টাকা ফযাগেয 

বফযীগত ২০.১৩ রে টাকা ব্যয় গয়গছ থ বাৎ অবথ বক গ্রগবত ৯৫% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন গয়গছ।  

 

 

 

 

 

 

 



 

১০.০। প্রকগেয উগেশ্য ও জবনঃ  

 

বযকবেত জবন 

 

(ক) ফাংরাগদগ বনয়বভতবাগফ ITEE যীো  

বযচারনায প্রাবতষ্ঠাবনক রূ প্রদান কযা; 

(ক) ফাংরাগদগ বনয়বভতবাগফ ITEE যীো  বযচারনায 

প্রাবতষ্ঠাবনক রূ প্রদান কযা  গয়গছ ভগভ ব ববঅয এ উগেখ 

কযা গয়গছ; 

(খ) অন্তজবাবতক ভাগন ITEE যীো বযচারনায 

েভতা সৃবি কযা; 

(খ) অন্তজবাবতক ভাগন ITEE যীো বযচারনায েভতা 

সৃবিয প্রয়া চারাগনা   গয়গছ ভগভ ব ববঅয এ উগেখ কযা 

গয়গছ; 

(গ) ITEE যীোয প্রশ্ন প্রণয়নকাযীগদয দেতা ও 

েভতা  বৃবি কযা; 

(গ) ITEE যীোয প্রশ্ন প্রণয়নকাযীগদয দেতা ও েভতা  

বৃবি কযা গয়গছ ভগভ ব ববঅয এ উগেখ কযা গয়গছ; 

(ঘ) ফাংরাগদী তথ্য প্রযুবক্ত মাজীবফ ও তথ্য প্রযুবক্ত 

বগেয ব্যান্ড আগভজ ততযী কযা। 

(ঘ) ফাংরাগদী তথ্য প্রযুবক্ত মাজীবফ ও তথ্য প্রযুবক্ত বগেয 

ব্র্যান্ড আগভজ ততযীয প্রগচিা  চারাগনা  গয়গছ ভগভ ব ববঅয 

এ উগেখ কযা গয়গছ । 
 

১১.০। উগেশ্য বজবত না গর উায কাযণঃ প্রকগেয উগেশ্য বজবত গয়গছ ভগভ ব ববঅয-এ উগেখ কযা গয়গছ।  

 

১২.০। প্রকগেয প্রবাফঃ  তথ্য প্রযুবক্তগত দেতা অন্তজবাবতক বযভন্ডগর বযভা কযায সুগমাগ সৃবি গয়গছ। তথ্য প্রযুবক্তয 

মমাগ্য ও  দে জনফর ফাছাআগয়এ াটি ববপগকন গুরুেপূণ ব ভুবভকা যাখগছ। জনফর বনগয়াগগয মেগে ITEE 

াটি ববপগকট জবনকাযীগদয গ্রাবধকায মদয়া গে। ITEE াটি ববপগকট অজবনকাযীগদয জাাগন কভ বংস্ান এয 

সুগমাগ সৃবি গয়গছ। 

 

            এ াটি ববপগকন তথ্য প্রযুবক্ত মাজীফী ও গ্রাজুগয়টগদয অন্তজবাবতকবাগফ স্বীকৃবতয মেগে তযন্ত গুরুে ফন কযগছ। 

এ যীোয় উিীণ ব তথ্য প্রযুবক্ত মাজীফী ও গ্রাজুগয়টগদয মদগ ও ফববফগশ্বব গ্রণগমাগ্যতা বৃবি াগে। তাছাো 

জাান ন্যান্য পটওয়যায প্রবতষ্ঠানমূ এগদগ বফবনগয়াগ কযগত অগ্রী গে এফং অন্তজবাবতক ফাজাগয 

ফাংরাগদী ব্র্যান্ড আগভজও বৃবি াগে। 

 

১৩.০। ভস্যাঃ  

১৩.১ অগরাচয প্রকগেয অওতায় IT Examination System বাস্তবায়ন/োলু করনত তগনয় Examination 

System Popularise করার জন্য Promotion activities এর জন্য DPP মত য যাপ্ত টাকা ধরা 

তিনা। কারণ তননব তরদল যনকান জানা যায়, এ ধরননর প্রকল্প ইনতাপূনব য গ্রণ করা য়তন তবধায় য যাপ্ত অতভজ্ঞতা 

ও ামনথ যর  অভাব তি। 

 

  ১৩.২    প্রকে বাস্তবায়ননর জন্য য যাপ্ত জনব ধরা তিনা। প্রকমেয অওতায় ভাে একজন কতিউটার অানরটর ও একজন 

এমএএএ ানাটি যং জনব তননব ধরা তি।  

 

 ১৩.৩   JICA-র আতথ যক ায়তায় প্রকেটি বাস্তবায়ন করা নয়নি। JICA-নত কততয় Head এ তননজনদর মত কনর 

ব্যয় কনরনি যার তাব প্রকল্প কর্তযক্ষনক মদয়তন। এ তবনয় ICT Division নত তানদরনক ে মপ্ররণ করা 



 

নও   ব্যনয়র ঠিক তাব াওয়া যায়তন; মনক্ষনে তবতভন্ন মনয় অনুমাননর তভতিনত ব্যনয়র তাব আইএমইতি-

মত মপ্ররণ করা নয়নি মনম য তরদল যনকান জানা যায়। 

 

১৩.৪ প্রকনল্পর External অতিট ৩১/০৭/২০১৬ িন্ন নয়নি মনম য ততআর রীক্ষানে মদখা যায়। অতিট প্রততনবদন 

আইএমইতি-মত াওয়া যায়তন;  

 

১৩.৫ প্রকল্পটি মাপ্ত য় বিগম্বয, ২০১৬ ান। প্রকল্প মাতপ্তর র আইএমইতিনত ০৩ মানর মনে ততআর মপ্ররনণর 

কথা থাকনও আইএমইতিনত ততআর াওয়া যায় প্রায় ০৪ মা নর (গক্টাফয, ২০১৬-এ), ববঅয মপ্রযগণ বফরম্ব 

ঘটা ভীচীন নয়। 

 

১৪.০।  সুাবযঃ  

  ১৪.১ অগরাচয প্রকগেয অওতায় IT Examination System বাস্তবায়ন/োলু করনত তগনয় Examination 

System জনতপ্রয় করার জন্য Promotional activities/Advertisement এর জন্য DPP 

মত য যাপ্ত টাকা ধরা তিনা। ভতবষ্যনত Standard Exam তননয় Quality,Outcome যাোইপূব যক, 

Baseline Survey, Stakeholder Analysis এর মােনম প্রকল্প গ্রণ করনত নব। 

১৪.২       প্রকে বাস্তবায়ননর জন্য য যাপ্ত জনব ধরা তিনা। ভতবষ্যনত প্রকল্প গ্রণকান য যাপ্ত জনবনর ংস্ান মরনখ প্রকল্প 

গ্রণ করনত নব। 

১৪.৩      JICA-র আতথ যক ায়তায় বাস্তবাতয়ত প্রকমে JICA-নত কততয় Head এ ব্যয়কৃত অনথ যর ঠিক তাব 

প্রাতপ্তর নক্ষে পুনরায় তানদরনক ে মপ্ররণ কনর অনুনরাধ করনত নব এবং প্রাপ্ত ব্যনয়র ঠিক তাব আইএমই 

তবভাগনক জরুরীতভতিনত মপ্ররণ করনত নব। 

১৪.৪ প্রকনল্পর External অতিট ৩১/০৭/২০১৬ িন্ন নয়নি মনম য ততআর রীক্ষানে মদখা যায়। আতথ যক স্বচ্ছতার 

স্বানথ য মাপ্ত প্রকল্পটির অতিট প্রততনবদন আইএমইতি-মত দ্রুত মপ্ররণ করনত নব; 

১৪.৫ ভতবষ্যনত মকান প্রকল্প মাতপ্তর ০৩ মানর মনে প্রকল্প মাতপ্ত প্রততনবদন (PCR) আইএমইতিনত আবতিকভানব 

মপ্ররণ করার ব্যাানর মন্ত্রণায়নক  কায যকরী ভূতমকা ান করনত নব; 

১৪.৬ ১৪.১ নত ১৪.৫ অনুনচ্ছনদ উনেতখত তবনয় গৃীত দনক্ষ আইএমই তবভাগনক জরুযী বববিগত অবতত করনত নব। 

 



 

Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh 

Government Phase-II (Info-Sarker)  

-ীল বক ভাবপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদন  

 

 

১.০ প্রকযেয নোভঃ  “Development of National ICT Infra-Network for 

Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)” -ীলথক 

প্রকে। 
২.০ প্রোক্তনক ভন্ত্রণোরয়ঃ  তথয ও যমোগোযমোগ প্রমকু্তি ক্তফবো গ; িোক, টেলরযমোগোযমোগ ও তথয  প্রমকু্তি 

ভন্ত্রণোরয়। 
৩.০ ফোস্তফোয়নকোযী ংস্োঃ   ফোংরোযদ কক্তিউটোয কোউক্তির (ক্তফক্তক্ত) 

৪.০ প্রকযেয ফস্োনঃ  যদযয ৬৪ যজরোয কর উযজরো। 

৫.০।    প্রকযেয ফোস্তফোয়ন ভয় ও ফযয়ঃ         

                                                                                                                                   (রে টোকোয়) 

প্রোক্কক্তরত ফযয় প্রকৃত ফযয়  

 

ক্তযকক্তেত ফোস্তফোয়নকোর প্রকৃত 

ফোস্তফোয়ন কোর 

হ্রোকৃত  

ফযয় (ভূর প্রঃ 

ফযযয়য %) 

ক্ততক্রোন্ত ভয় 

(ভূর ফোস্তফোয়ন 

কোযরয %) 

ভূর  

 

ফথযল 

ংযোক্তধত 

 

ভূর ফথযল 

ংযোক্তধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৩৩৪৪.১৯ 

 

১২৯৫৯১.৫৪ 

 

১২৭৭২৩.৬

৭ 

জুরোআ,২০১৩  

যত 

জুন,২০১৫ 

জুরোআ,২০১৩  

যত 

জুন,২০১৬ 

জুরোআ,২০১৩  

যত 

জুন,২০১৬ 

৫৬২০.৫২ 

৪.২২% 

০১ ফছয 

৩৩% 

যনোট: প্রকেক্তট িূণথ ক্তজওক্তফ থথোয়যন ফোস্তফোক্তয়ত যয়যছ। 

 

৬.০। প্রকযেয ংগক্তবক্তিক ফোস্তফোয়ন (তথয ও যমোগোযমোগ প্রমকু্তি ক্তফবো গ যত প্রোপ্ত প্রকে ভোক্তপ্ত প্রক্ততযফদন (ক্তক্তঅয)- 

এয ক্তবক্তিযত):                                                                                                                                      

                                                                                         (রে টোকোয়)  

ক্রক্তভক 

নং 

ফথযল ংযোক্তধত নুযভোক্তদত 

ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী কোযজয ংগ 

একক ফথযল ংযোক্তধত 

নুযভোক্তদত ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী 

ংস্োন 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

অক্তথথক  ফোস্তফ অক্তথথক  (%) ফোস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। কভথকতথোগযণয যফতন ২৪ জন ১৩৬.২১ ২৪ জন ১১৯.১৯ ২৪ জন 

০২। কভথচোযীগযণয যফতন ৫০৬ জন ১৪১৯.০১ ৫০৬ জন ১২০১.৭২ ৫০৬ জন 

০৩। বোতো ৫৩০ জন ৯৪৫.৭৯ ৫৩০ জন ৯৩৭.৭৬ ৫৩০ জন 

০৪। ভ্রভন যথোক ১৮.০০ যথোক ১৮.০০ যথোক 

০৫। ক্তপ বোড়ো ১ক্তট  ৫০.৩৫ ১ক্তট  ৫০.১৯ ১ক্তট  

০৬। যটক্তরযপোন ৭ক্তট ২.১৫ ৭ক্তট ১.৫৯ ৭ক্তট 



 

ক্রক্তভক 

নং 

ফথযল ংযোক্তধত নুযভোক্তদত 

ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী কোযজয ংগ 

একক ফথযল ংযোক্তধত 

নুযভোক্তদত ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী 

ংস্োন 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

অক্তথথক  ফোস্তফ অক্তথথক  (%) ফোস্তফ (%) 

০৭। টযোযরক্স/পযোক্স/আন্টোযযনট ৩ অআযটভ ০.৮৩ ৩ অআযটভ ০.২৮ ৩ অআযটভ 

০৮। আন্টোযযনট ক্তভ ২৫০০০ ক্তভ ৬৪৪.৭৭ ২৫০০০ 

ক্তভ 

৬৪৪.২১ ২৫০০০ ক্তভ 

০৯। রোআন যযন্ট এফং আিক্তটযরন 

ক্তপ 

৪৮৭ক্তট 

উযজরো 

৩৯৮৩.৫৫ ৪৮৭ক্তট 

উযজরো 

৩৯৮৩.৪৫ ৪৮৭ক্তট 

উযজরো 

১০। পুযয়র ও গযো ১ক্তট মোনফোন ৭.৫০ ১ক্তট 

মোনফোন 

৬.১৫ ১ক্তট মোনফোন 

১১। যযরোর, ওযয়র, রুক্তিযকন্ট ৩ক্তট মোনফোন ১৫.৫৫ ৩ক্তট 

মোনফোন 

১৫.৪৮ ৩ক্তট মোনফোন 

১২। কক্তভন/ক্তিকোউন্ট যথোক ২৮০.১০ যথোক ২৭২.৩৬ যথোক 

১৩। ক্তপ্রক্তন্টং এফং ফোআক্তন্িং যথোক ৫.৪৩ যথোক ৫.৪২ যথোক 

১৪। ক্তিও/ক্তবক্তিও/ক্তিভ প্রিোকন যথোক ১০.০০ যথোক ৯.৯৭ যথোক 

১৫। প্রচোয ও ক্তফজ্ঞোন যথোক ৮.৪৬ যথোক ৮.৪৫ যথোক 

১৬। যক্তভনোয, কনপোযনি যথোক ৩৩.৩১ যথোক ৩৩.৩০ যথোক 

১৭। এন্টোযযটআনযভন্ট যথোক ৩.৫০ যথোক ৩.৫০ যথোক 

১৮। মোনফোন যথোক ১২.০০ যথোক ১১.২৭ যথোক 

১৯। ম্মোনী ক্তপ/োক্তযশ্রক্তভক যথোক ১১.৩৩ যথোক ৮.৭৭ যথোক 

২০। আিুযযযি পয থোিথ োক্তটথ 

রোয়োযফক্তরক্তট 

যথোক ৪৪০.৯৯ যথোক ৪৪০.৯৯ যথোক 

২১। ন্যোন্য টযোক্স (যেআট এফং 

আিুযযযি) 

যথোক ২৫৩৬.০৪ যথোক ২৫৩৬.০৪ যথোক 

২২। প্রক্তেণ এফং ক্তেো ৩৭৩ জন ২৯৩০.৬০ ৩৭৩ জন ২৯৩০.৬০ ৩৭৩ জন 

২৩। পযোক্টক্তয আিযকন -- ৩৩৩.২৭ -- ৩৩৩.২৭ -- 

২৪। যনটওয়োকথ ক্তিজোআন এন্ি োযবথ -- ২৭০১.২৭ -- ২৭০১.২৭ -- 

২৫। প্রযজক্ট ভযোযনজযভন্ট  -- ৫৪৭৪.০২ -- ৫৪৭৪.০২ -- 

২৬। ক্তএক্তট োক্তবথ -- ৯৭৩.৩৮ -- ৯৭৩.৩৮ -- 

২৭। আিটযরন ক্তপ্রোযযন 

এক্তযটি 

-- ৪৩৪.৪৮ -- ৪৩৪.৪৮ -- 

২৮। ন্যোন্য (ভধযফতী ভূরযোয়ন, 

যেযিক্স আতযোক্তদ) 

যথোক ৮০.০০ যথোক ৮০.১৪ যথোক 

২৯। মোনফোন  ক্তযক্তয়োয 

যভআনযটন্যোি 

-- ৫.৫০ -- ৫.৫০ -- 

৩০। ক্তপ ক্তফক্তডং ক্তযযয়োয -- ১৫.৫৪ -- ১৫.৫৪ -- 



 

ক্রক্তভক 

নং 

ফথযল ংযোক্তধত নুযভোক্তদত 

ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী কোযজয ংগ 

একক ফথযল ংযোক্তধত 

নুযভোক্তদত ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী 

ংস্োন 

প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

অক্তথথক  ফোস্তফ অক্তথথক  (%) ফোস্তফ (%) 

যভআনযটন্যোি 

৩১। ক্তিজোস্টোয ক্তযকবোক্তয যন্টোয, 

রযোফ ক্তফক্তডং 

-- ৪১.২২ -- ৪১.২২ -- 

৩২। োযয এফং যভআনযটন্যোি 

োযোটথ 

-- ৯৫১৭.৪৫ -- ৯৫১৭.৪৫ -- 

৩৩। মোনফোন ৪ক্তট ১৩৬.৮৭ ৪ক্তট ১৩৬.৮৭ ৪ক্তট 

৩৪। যভক্তনোযীজ এফং ন্যোন্য 

মন্ত্রোক্তত 

১ক্তট 

যজনোযযটয 

১০০.০০ ১ক্তট 

যজনোযযটয 

৯০.০০ ১ক্তট যজনোযযটয 

৩৫। কক্তিউটোয এফং এযক্সক্তযজ -- ৭৬৯৯৭.১৫ -- ৭৬৯৯৬.৯৯ -- 

৩৬। কক্তিউটোয পটওয়যোয যথোক ৩৪৩৬.৭৬ যথোক ৩৪৩৫.৭৬ যথোক 

৩৭। ক্তপ আকুআযভন্ট 

(পযটোকক্তয়োয, পযোক্স আতযোক্তদ) 

২ অআযটভ ২.৫০ ২ অআযটভ ২.৫০ ২ অআযটভ 

৩৮। পোক্তণথচোয এফং ক্তপক্সোয -- ৬.০০ -- ৫.৯৬ -- 

৩৯। ক্তফক্তফধ (ক্তিন এনোক্তজথ-যোরোয 

যোযনর, যটক্তরযভক্তিক্তন, আ-

এক্তিকোরচোয আতযোক্তদ) 

-- ৩২৫২.৭২ -- ৩২৫২.৭২ -- 

৪০। পোয়োয পোআক্তটং আকুআযভন্ট 

এফং এক্ত 

১ যট ৩৭.৯৪ ১ যট ৩৭.৯৪ ১ যট 

৪১। ক্তক্তি/বযোট -- ১২৫৫০.০০ -- ১০৯৫০.০০ -- 

 ফথযভোট=  ১২৯৫৯১.৫৪ - ১২৭৭২৩.৬৭  

 

৭.০। কোজ ভোপ্ত থোকযর তোয কোযণঃ প্রকযেয অওতোয় যকোন কোজ ভোপ্ত যনআ ভযভথ জোনো যগযছ।  

 

৮.০। োধোযণ মথযফেণঃ   

 

৮.১। টবূক্তভঃ অধুক্তনক তথয প্রমুক্তিয মুযগ যনক উন্নয়নীর যদ তোযদয দোক্তযদ্র , প্রোক্তনক জক্তটরতো, থথননক্ততক উন্নয়যনয 

ভন্থয গক্তত প্রবৃক্তত দূযীকযযণয জন্য অআক্তক্তট খোতযক ফথোক্তধক গুরুত্ব ক্তদযয় এয ম্প্রোযণ ও অআক্তক্তটয ফযফোয 

জনোধোযযণয নোগোযরয ভযধয অনোয জন্য ক্তফক্তবন্ন দযে িণ কযযযছ। এছোড়ো , উন্নত যদভূ আযতোভযধয অআক্তক্তট এয 

পর ফযফোয ও প্রযয়োযগয ভোধযযভ তোযদয কর যেযে কোক্তঙেত উন্নক্তত জথন কযযত েভ যয়যছ। ফোংরোযদয আযতোভযধয 

যকোযযয ক্তফক্তবন্ন ংস্ো আ-গবযনথি ফোস্তফোয়যনয জন্য দযে িণ কযযছ। ফতথভোন যকোযযয ঙ্গীকোয ফোংরোযদযক 

„ক্তিক্তজটোর ফোংরোযদ‟ ক্তযযফ গযড় তুরযত যর অআক্তক্তট খোতযক অযযো ম্প্রোক্তযত ও কোমথকয কযযত যফ। 

 

যকোযযয যকন্দ্রীয় ও স্োনীয় প্রোযনয ভযধয তথয অদোন প্রদোযনয ংযমোগ স্োযনয ভোধযযভ যকোক্তয কোযজ স্বচ্ছতো ও 

জফোফক্তদক্ততো ক্তনক্তিতকযণ, ক্তধকতয উন্নত জনযফো প্রদোযনয জন্য প্রোযনয ফথস্তযয আ-গবযনথি প্রক্ততষ্ঠো কযো প্রযয়োজন। এ 



 

যপ্রেোযট যদয কর মথোযয়য যকোযী দপ্তযয অআক্তক্তট ক্তবক্তিক যনটওয়োকথ স্োযনয জন্য চীন যকোযযয অক্তথথক োয়তোয় 

যভোট ১৩৩৩.৪৪ যকোক্তট টোকো (চীন যকোযযয ঋণ ১০৮৬.৭৫ যকোক্তট টোকো এফং ক্তজওক্তফ ২৪৬.৬৯ যকোক্তট টোকো) ফযযয় জুরোআ , 

২০১৩ যত জুন, ২০১৫ যভয়োযদ অযরোচয প্রকেক্তট গ্রণ ও ফোস্তফোয়ন কযো যয়যছ।  

 

৮.২ প্রকযেয উযেশ্যঃ 
 

       ক) কর যজরো ও উযজরো মথোযয় যকোযী কোমথোরযয় অআক্তক্তট যনটওয়োকথ ম্প্রোযণ; 

খ) অআক্তক্তট যনটওয়োকথ ফৃক্তিকযযণয ভোধযযভ যকোযযয েভতো ফৃক্তিকযণ; 

গ) জনপ্রোযন অআক্তক্তট ফযোক ফযফোযযয ভোধযযভ স্বচ্ছতো ও জফোফক্তদক্ততো ক্তনক্তিতকযণ, িযদয চয় যযোধ 

এফং জনযফোয ভোন উন্নয়ন; 

       ঘ) ভক্তিত National e-Service System কযয যকোযযয কোমথক্রভ যটোযভন ত্বযোক্তিত কযো; 
 

৮.৩। নুযভোদন মথোয়ঃ অযরোচয প্রকেক্তট  যভোট ১৩৩৩.৪৪ যকোক্তট টোকো (চীন যকোযযয ঋণ ১০৮৬.৭৫ যকোক্তট টোকো 
এফং ক্তজওক্তফ ২৪৬.৬৯ যকোক্তট টোকো) ফযযয় জুরোআ,২০১৩ যত জুন,২০১৫ যভয়োযদ অযরোচয প্রকে ফোস্তফোয়যনয জন্য 
নুযভোদন কযো য়। ক্তযকেনো কক্তভন কতৃথক গত ২৪-০৩-২০১৫ তোক্তযযখ প্রকযেয ফযয় ৭৭.৪৭  (৫.৮১%) যকোক্তট টোকো 
হ্রো কযয যভোট ১২৫৫.৯৭ যকোক্তট টোকো (ক্তজওক্তফ ১৭৪.৪৫ যকোক্তট টোকো এফং প্রকে োোময ১০৮১.৫৩ যকোক্তট টোকো) ফযযয় 
জুরোআ,২০১৩ যত জুন,২০১৫ এয ক্তযফযতথ জুরোআ,২০১৩ যত ক্তিযম্বয,২০১৫ মথন্ত যভোট ০৬ ভো যভয়োদ ফৃক্তি কযয 
প্রকযেয ১ভ ংযোধন প্রস্তোফ নুযভোদন কযো য়। তঃয ২৬-০৭-২০১৫ তোক্তযযখ প্রকেক্তটয ফযয় ফৃক্তি ফযক্ততযযযক 
ক্তক্তি/বযোট ন্তবুথি কযয ভন্ত্রণোরয় প্রকযেয ক্তফযল ংযোধন কযয। ফথযল ০১-১১-২০১৫ তোক্তযযখ ভন্ত্রণোরয় যভয়োদ ফৃক্তি 
ফযক্ততযযযক প্রকযেয অন্তঃখোত ভিয় োধন কযয। ফতথভোযন প্রকযেয নুকূযর অন্তঃখোত (২য় ফোয) ভিয় ূফথক ফযয় ফৃক্তি 
ফযক্ততযযযক যভয়োদ ০৬ (ছয়) ভো ফৃক্তি কযয যভয়োদ জুন ২০১৬ মথন্ত ক্তনধথোযণূফথক প্রকেক্তট ফোস্তফোয়ন কযো য়। 
 
৮.৪।    প্রকযেয অওতোয় গৃীত প্রধোন প্রধোন কোমথক্রভ : 
 

 োযোযদফযোী ১৮১৩০ক্তট যকোযী দপ্তযয কোযনকক্তটক্তবক্তট প্রদোন; 
 যকোযী ৮০০ ক্তপয ক্তবক্তিও কনপোযযক্তিং ক্তযস্টভ স্োন; 
 ২৫০০০ যকোযী কভথকতথোয ভোযঝ টযোফ ও ীভ ক্তফতযণ; 
 National Data Center ম্প্রোযণ; 
 যনটওয়োকথ োযযন যন্টোয(NOC) স্োন; 
 ৪৮৭ক্তট উযজরো ক্তনফথোী কভথকতথোয কোমথোরযয় যোরোয যোযনর স্োন; 
 মযোযয ক্তিজোস্টোয ক্তযকবোযী িোটো যন্টোয স্োন; 
 কক্তিউটোয পটওয়যোয এফং যভোফোআর এযো ততযী; 

 

৮.৫। প্রকে ফযফস্োনোঃ প্রকযেয সুষু্ঠবোযফ ফোস্তফোয়যনয জন্য প্রকে যভয়োযদ ক্তনম্ন-ফক্তণথত কভথকতথো প্রকে ক্তযচোরযকয 

দোক্তয়যত্ব ক্তনযয়োক্তজত ক্তছযরনঃ  

 

প্রকে ক্তযচোরযকয  নোভ দোক্তয়ত্ব িণ দোক্তয়ত্ব স্তোন্তয ভন্তফয 

যভোঃ োআপুর আরোভ 

মুগ্ম-ক্তচফ 

০১-০৮-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৬ ূণথকোরীন 

 

৮.৬।   প্রকে ক্তযদথনঃ প্রকেক্তটয কোমথক্রভ অআএভআক্তি কতৃথক ১১/১০/২০১৭; ১৭/১০/২০১৭ ও ২৩/১০/২০১৭  

তালযযখ মথাক্রমভ মমায, কক্স-ফাজায ও যাঙাভালে টজরায কামযক্রভ যযজক্তভযন ক্তযদথন কযো যয়যছ। ক্তযদথনকোযর 



 

প্রকে ংক্তিষ্ট কভথকতথোগণ এফং ন্যোন্য ংক্তিষ্ট কভথকতথোগযণয ক্তত অযরোচনো কযো যয়যছ। যযজক্তভযন 

ক্তযদথন ও প্রকে ভোপ্ত প্রক্ততযফদন (ক্তক্তঅয) যত প্রোপ্ত তযথযয ক্তবক্তিযত ভূরযোয়ন প্রক্ততযফদনক্তট প্রণয়ন কযো 

যয়যছ। 

 

  

লিত্র: কক্স-ফাজায দয উমজরা। 

 

  

লিত্র: কক্স-ফাজায দয উমজরা। 

 

  

লিত্র: যাভু উটজরা, কক্স-ফাজায। 

 



 

      

  

লিত্র: উলিয়া উমজরা, কক্স-ফাজায।   

  

লিত্র: কাউিারী উমজরা, যাঙ্গাভালে। 

  

লিত্র: দয উমজরা, যাঙ্গাভালে। 

 

 

 

              

       



 

৮.৭। ভূরযোয়ন িক্তত ( Methodology): ভূরযোয়ন প্রক্ততযফদনক্তট প্রণয়যন ক্তনযম্নোি িক্তত ( Methodology) নুযণ 

কযো যয়যছঃ 

(ক) ক্তিক্তক্ত, ভক্তনটক্তযং ক্তযযোটথ ও ক্তফক্তবন্ন বোয় প্রকোক্তত প্রক্ততযফদন মথোযরোচনো; 

(খ) ভন্ত্রণোরয় কতৃথক যপ্রক্তযত ক্তক্তঅয মথোযরোচনো; 

(গ) PEC, Steering Committee  ক্তফক্তবন্ন গুরুত্বূণথ বোয কোমথক্তফফযণী মথোযরোচনো; 

(ঘ) কোযজয ভোন ও ফোস্তফ িগক্তত মোচোআ ও তথয ংিযয জন্য যযজক্তভযন ক্তযদথন; এফং 

(ঙ) প্রোপ্ত তযথযয ক্তবক্তিযত ংক্তিষ্ট কভথকতথোযদয োযথ অযরোচনো। 

 

৯.০। প্রকযেয অক্তথথক ও ফোস্তফোয়ন িগক্ততঃ  

৯.১। অক্তথথক িগক্ততঃ প্রকেক্তটয ফথযল নুযভোক্তদত প্রোক্কক্তরত ফযয় ক্তছর ১৩৩৩৪৪.০০ রে টোকো। তথয ও যমোগোযমোগ 

প্রমুক্তি (অআক্তক্তট) লফবাগ যত প্রোপ্ত ভোক্তপ্ত প্রক্ততযফদন যত যদখো মোয় যম, প্রকেক্তটয জুন, ২০১৬ মথন্ত ক্রভুক্তিত 

অক্তথথক িগক্তত যয়যছ যভোট ১২৭৭২৩.৬৭ রে টোকো (৯৮.৫৬%)।  প্রকেক্তটয নুকূযর ২০১৩-১৪ যত ২০১৫-

২০১৬ থথ ফছয মথন্ত ভযয় ংযোক্তধত ফোক্তলথক উন্নয়ন কভথূক্তচয অওতোয় ফযোে, ফভুক্তি ও ফযয় ক্তনযম্ন যদখোযনো 

রঃ                                                                                                                                    

                                                                                                (রে টোকোয়)  

অক্তথথক 

ফৎয 

ংযোক্তধত নুযভোক্তদত  

ক্তিক্তক্ত’য  ংস্োন 

টোকো ক্তযক্তরজ ফযয় 

যভোট টোকো প্রকে 

োোময 

ক্তপক্তজ

কযোর 

যভোট টোকো প্রকে 

োোময 

ক্তপক্তজকযোর 

২০১৩-

২০১৪ 

৫২৯৭৪.৯২ ৩৬৫২.৭৫ ৪৯৩২২.১৭  ৩৭০০.০০ ৫২৯৭৪.৯২ ৩৬৫২.৭৫ ৪৯৩২২.১৭ ৪৫.৬০% 

২০১৪-

২০১৫ 

৪৫২৩৪.৩৫ ৭৮৩৪.৩৫ ৩৭৪০০.০০  ৭৮৩৭.০০ ৪৬৩৫৪.৬০ ৭৮১২.০২ ৩৮৫৪২.৫৮ ৩১.৫১% 

২০১৫-

২০১৬ 

৩১৩৮২.২৭ ৯৯৫১.৭০ ২১৪৩০.০০  ৮৩৫২.০০ ২৮৩৯৪.১৫ ৮১০৬.১৬ ২০২৮৭.৯৯ ২২.৮৯% 

যভোট ১২৯৫৯১.৫

৪ 

২১৪৩৮.৮

০ 

১০৮১৫২.৭

৪ 

 ১৯৮৮৯.০০ ১২৭৭২৩.৬৭ ১৯৫৭০.৯

২ 

১০৮১৫২.৭

৪ 

১০০% 

 

৯.২। প্রধোন প্রধোন যঙ্গয অক্তথথক ও ফোস্তফ িগক্ততয ক্তফযিলণঃ প্রকেক্তটয িগক্তত িক্তকথত ফথযল প্রোপ্ত প্রক্ততযফদন 

নুমোয়ী এয অক্তথথক িগক্তত ১২৭৭২৩.৬৭ রে টোকো (৯৮.৫৬%) এফং ফোস্তফ িগক্ততও ১০০% িন্ন যয়যছ। 

প্রকেক্তটয ঙ্গক্তবক্তিক অক্তথথক ও ফোস্তফ িগক্তত ক্তনযম্ন মথোয়ক্রযভ ফণথনো কযো রঃ  
 

৯.২.১ কভথকতথোগযণয যফতন: ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী কভথকতথোয যফতন বোতো খোযত ১৩৬.২১ রে টোকো ফযোযেয 

ক্তফযীযত ১১৯.১৯ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৮৭.৫০% এফং ফোস্তযফ ২৪ জন এয ক্তফযীযত 

২৪জযনয যফতন বোতোক্তদ প্রদোন কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.২  কভথচোযীগযণয যফতন: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী কভথচোযীয যফতন বোতো খোযত ১৪১৯.০১ রে টোকো ফযোযেয 

ক্তফযীযত ১২০১.৭২ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৮৪.৬৯% এফং ফোস্তযফ ৫০৬ জন এয 



 

ক্তফযীযত ৫০৬ জযনয যফতন বোতোক্তদ প্রদোন কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 
 

৯.২.৩ বোতোঃ ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী বোতো খোযত ৯৪৫.৭৮  রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৯৩৭.৭৬ রে টোকো ফযয় 

যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৯৯.১৫% এফং ফোস্তযফ ৫৩০ জন এয ক্তফযীযত ৫৩০ জযনয বোতোক্তদ প্রদোন কযো 

যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.৪ ভ্রভনঃ ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ভ্রভন খোযত ১৮.০০ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ১৮.০০ রে টোকো ফযয় যয়যছ 

থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.৫ ক্তপ বোড়োঃ ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তপ বোড়ো খোযত ৫০.৩৫ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৫০.১৯ রে 

টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ১০০% এফং ফোস্তযফ ১ক্তট ক্তপ বোড়ো য এয ক্তফযীযত ১ক্তট ক্তপযয 

বোড়ো প্রদোন কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.৬ যটক্তরযপোনঃ ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী যটক্তরযপোন খোযত ২.১৫ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ১.৫৯ রে টোকো ফযয় 

যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৭৩.৯৫% এফং ফোস্তযফ ৭ক্তট যটক্তরযপোন এয ক্তফযীযত ৭ক্তট যটক্তরযপোন ক্রয় কযো  

যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.৭ টযোযরক্স/পযোক্স/আন্টোযযনটঃ ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী টযোযরক্স/পযোক্স/আন্টোযযনট খোযত ০.৮৩ রে টোকো ফযোযেয 

ক্তফযীযত ০.২৮ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৩৩.৭৩% এফং ফোস্তযফ ৩ক্তট অআযটভ এয ক্তফযীযত 

৩ক্তট অআযটভ ক্রয় কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.৮ আন্টোযযনট ক্তভঃ  ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী আন্টোযযনট ক্তভ খোযত ৬৪৪.৭৭  রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত 

৬৪৪.২১ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৯৯.৯১ % এফং ফোস্তযফ ২৫০০০ ক্তভ এয ক্তফযীযত 

২৫০০০ ক্তভ ক্রয় কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.৯ রোআন যযন্ট এফং আিক্তটযরন ক্তপঃ  ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী রোআন যযন্ট এফং আিক্তটযরন ক্তপ খোযত ৩৯৮৩.৫৫ 

রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৩৯৮৩.৪৫ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ১০০% এফং ফোস্তযফ 

৪৮৭ক্তট উযজরোয় রোআন যযন্ট এফং আিক্তটযরন ক্তপ এয ক্তফযীযত ৪৮৭ক্তট উযজরোয় রোআন যযন্ট এফং 

আিক্তটযরন ক্তপ প্রদোন কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১০   পুযয়র ও গযো: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী পুযয়র ও গযো খোযত ৭.৫০ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৬.১৫ রে 

টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৮২% এফং ফোস্তযফ ১ক্তট অআযটভ এয ক্তফযীযত ১ক্তট অআযটভ-আ ক্রয় কযো 

যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১১  যযরোর, ওযয়র, রুক্তিযকন্ট: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী যযরোর, ওযয়র, রুক্তিযকন্ট খোযত ১৫.৫৫ রে টোকো 

ফযোযেয ক্তফযীযত ১৫.৪৮ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৯৯.৫৫% এফং ফোস্তযফ ৩ক্তটয  ক্তফযীযত 

৩ক্তট মোনফোযনয যযরোর, ওযয়র, রুক্তিযকন্ট  ক্রয় কযো যয়যছ। থথোৎ ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১২  কক্তভন/ক্তিকোউন্ট: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী কক্তভন/ক্তিকোউন্ট খোযত ২৮০.১০  রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত 



 

২৭২.৩৬ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ৯৭.২৪%। 

 

৯.২.১৩  ক্তপ্রক্তন্টং এফং ফোআক্তন্িং: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তপ্রক্তন্টং এফং ফোআক্তন্িং খোযত ৫.৪৩ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত 

৫.৪২ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৯৯.৮২% ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১৪  প্রচোয ও ক্তফজ্ঞোন: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী প্রচোয ও ক্তফজ্ঞোন: খোযত ৮.৪৬ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৮.৪৫ 

রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক ৯৯.৮৮% ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১৫ ম্মোনী ক্তপ/োক্তযশ্রক্তভক: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ম্মোনী ক্তপ/োক্তযশ্রক্তভক খোযত ১১.৩৩ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত 

৮.৭৭ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত ৭৭.৪১% ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০% । 

 

৯.২.১৬ প্রক্তেণ এফং ক্তেো: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী ম্মোনী ক্তপ/োক্তযশ্রক্তভক: খোযত ২৯৩০.৬০ 

রে টোকো  ফযোযেয ক্তফযীযত ২৯৩০.৬০ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ও  ফোস্তফ িগক্তত 

১০০%। 

 

৯.২.১৭ পযোক্টক্তয আিযকন: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী পযোক্টক্তয আিযকন: খোযত ৩৩৩.২৭  

রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৩৩৩.২৭ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১৮ যনটওয়োকথ ক্তিজোআন এন্ি োযবথ: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী যনটওয়োকথ ক্তিজোআন এন্ি 

োযবথ: খোযত ২৭০১.২৭ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ২৭০১.২৭ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ও  

ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.১৯ ন্যোন্য (ভধযফতী ভূরযোয়ন, যেযিক্স আতযোক্তদ):  ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী ন্যোন্য 

(ভধযফতী ভূরযোয়ন, যেযিক্স আতযোক্তদ)খোযত ৮০.০০ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৮০.০০ রে টোকো ফযয় যয়যছ 

থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%।  

৯.২.২০ মোনফোন  ক্তযক্তয়োয যভআনযটন্যোি: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী মোনফোন  

ক্তযক্তয়োয যভআনযটন্যোি খোযত ৫.৫০ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৫.৫০ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক 

িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%।  

 

৯.২.২১ ক্তিজোস্টোয ক্তযকবোক্তয যন্টোয, রযোফ ক্তফক্তডং: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিজোস্টোয ক্তযকবোক্তয 

যন্টোয, রযোফ ক্তফক্তডংখোযত ৪১.২২ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৪১.২২ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক 

িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.২২ োযয এফং যভআনযটন্যোি োযোটথ: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী োযয এফং 

যভআনযটন্যোি োযোটথ: খোযত ৯৫১৭.৪৫ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৯৫১৭.৪৫ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ 

অক্তথথক িগক্তত  ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.২৩ যভক্তনোযীজ এফং ন্যোন্য মন্ত্রোক্তত: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী যভক্তনোযীজ এফং ন্যোন্য 



 

মন্ত্রোক্তত  খোযত ১০০.০০ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৯০.০০ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত 

৯০% ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০% িন্ন যয়যছ। 

 

৯.২.২৪ কক্তিউটোয এফং এযক্সক্তযজ: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী কক্তিউটোয এফং এযক্সক্তযজ 

খোযত ৭৬৯৯৭.১৫  রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৭৬৯৯৬.৯৯ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত 

৯৯.৯৯% ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.২৫ কক্তিউটোয পটওয়যোয: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী কক্তিউটোয পটওয়যোয: খোযত 

৩৪৩৬.৭৬ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৩৪৩৫.৭৬ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ৯৯.৯৭% ও 

ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.২৬ পোক্তণথচোয এফং ক্তপক্সোয: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তপ আকুযযভন্ট (পযটোকক্তয়োয, 

পযোক্স আতযোক্তদ): খোযত ৬.০০ রে টোকো ফযোযেয ক্তফযীযত ৫.৯৬ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  

৯৯.৩৩% ও ফোস্তফ িগক্তত ১০০%। 

 

৯.২.২৭ ক্তক্তি/বযোট: ক্তিক্তক্ত’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তিক্তক্ত ’য ংস্োন নুমোয়ী ক্তক্তি/বযোটখোযত ১২৫৫০.০০ রে টোকো ফযোযেয 

ক্তফযীযত ১০৯৫০.০০ রে টোকো ফযয় যয়যছ থথোৎ অক্তথথক িগক্তত  ৮৭.২৫% িন্ন যয়যছ। 

 

১০.০। প্রকযেয উযেশ্য ও জথনঃ  

 

ক্তযকক্তেত জথন 

(ক) অআক্তক্তট ভন্ত্রণোরয় কতৃথক ফোস্তফোয়নোধীন 

Development of National ICT Infra-

Network for Bangladesh Government 

(Bangla GovNet)-ীলথক প্রকযেয অওতোয় ১ভ 

মথোযয় স্োক্ততফয যনটওয়োকথ যদযয কর যজরো ও 

উযজরো মথোযয় ম্প্রোযণ; 

(ক) অআক্তক্তট ভন্ত্রণোরয় কতৃথক ফোস্তফোয়নোধীন Development 

of National ICT Infra-Network for Bangladesh 

Government (Bangla GovNet)- ীলথক প্রকযেয 

অওতোয় ১ভ মথোযয় স্োক্ততফয যনটওয়োকথ যদযয কর যজরো 

ও উযজরো মথোযয় ম্প্রোযণ কযা ময়মে ভমভয ললআয-এ 

উমেি কযা ময়মে; 

(খ) যকোক্তয ফযফস্োনোয় অআক্তক্তট যনটওয়োকথ স্োযনয 

ভোধযযভ ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ, ক্তধদপ্তয/ক্তযদপ্তয, ক্তফবোগীয় 

দপ্তয, যজরো ও উযজরো মথোযয়য কর কোমথোরযয়য 

ভযধয উন্নত যমোগোযমোগ ফযফস্ো প্রফতথন কযয যকোযযয 

দেতো ফৃক্তিকযণ; 

(খ) যকোক্তয ফযফস্োনোয় অআক্তক্তট যনটওয়োকথ স্োযনয ভোধযযভ 

ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ, ক্তধদপ্তয/ক্তযদপ্তয, ক্তফবোগীয় দপ্তয, যজরো ও 

উযজরো মথোযয়য কর কোমথোরযয়য ভযধয উন্নত যমোগোযমোগ 

ফযফস্ো প্রফতথন কযয যকোযযয দেতো ফৃক্তি কযা ময়মে ভমভয 

ললআয-এ উমেি কযা ময়মে; 

(গ) জনপ্রোযন অআক্তক্তটয ফযোক ফযফোযযয ভোধযযভ 

স্বচ্ছতো ও জফোফক্তদক্ততো ক্তনক্তিতকযণ, িযদয চয় 

যযোধ এফং যফোয ভোন উন্নয়ন; 

(গ) জনপ্রোযন অআক্তক্তটয ফযোক ফযফোযযয ভোধযযভ স্বচ্ছতো 

ও জফোফক্তদক্ততো ক্তনক্তিতকযণ, িযদয চয় যযোধ এফং 

যফোয ভোন উন্নয়ন কযা ময়মে ভমভয ললআয-এ উমেি কযা 



 

ক্তযকক্তেত জথন 

ময়মে; 

(ঘ) ভক্তিতবোযফ National E-Service System 

ফযফোয কযয যকোযযয কোমথিক্তত যটোযভন 

তযোক্তিতকযণ; 

(ঘ) ভক্তিতবোযফ National E-Service System ফযফোয 

কযয যকোযযয কোমথিক্তত যটোযভন তযোক্তিত কযা ময়মে 

ভমভয ললআয-এ উমেি কযা ময়মে; 

(ঙ) যকোক্তয দপ্তযভূযয ভযধয ক্তনযফক্তচ্ছন্ন তথয 

প্রফোযয ভোধযযভ জনযফোয ভোন উন্নয়ন। 

(ঙ) যকোক্তয দপ্তযভূযয ভযধয ক্তনযফক্তচ্ছন্ন তথয প্রফোযয 

ভোধযযভ জনযফোয ভোন উন্নয়ন কযা ময়মে ভমভয ললআয-এ 

উমেি কযা  ময়মে। 

 

১১.০। উযেশ্য ক্তজথত নো যর উোয কোযণঃ প্রকযেয উযেশ্য ক্তজথত যয়যছ ভযভথ ক্তক্তঅয-এ উযেখ কযো যয়যছ।  

 

 ১২.০। প্রকযেয প্রবোফঃ অযরোচয প্রকেক্তট ফোস্তফোয়যনয পযর যকোযযয যকন্দ্রীয় ও স্োনীয় প্রোযনয ভযধয তথয অদোন 

প্রদোযনয ংযমোগ স্োযনয ভোধযযভ যকোক্তয কোযজ স্বচ্ছতো ও জফোফক্তদক্ততো ক্তনক্তিতকযণ, ক্তধকতয উন্নত জনযফো 
প্রদোযনয জন্য প্রোযনয ফথস্তযয আ-গবযনথি প্রক্ততষ্ঠো কযোয যেে ততযী যয়যছ। এ যপ্রেোযট, যদয কর 
মথোযয়য যকোক্তয দপ্তযয অআক্তক্তটক্তবক্তিক যনটওয়োকথ স্োযনয জন্য ডাো টন্োয ম্প্রাযমণয কাজ ফাস্তফালয়ত ময়মে; 

াফ ডাো টন্োমযয স্থামনয কাজ টল ময়মে; গবনযমভন্ে ক্লাউড প্ল্যােপযভ লনলভযত ময়মে; ফাাংরামদ লিফারময় 

লনযফলেন্ন ওয়াই-পাই স্থান কযা ময়মে; ফাাংরামদ কলিউোয কাউলিমর একলে টোর ইমপক্ট রযাফ, লফলেলএর ও 

১৫ লে লফশ্বলফদযারময়য টনেওয়ালকযাং রযাফ স্থান কযা ময়মে; ছোড়োও, প্রকযেয অওতোয় ১ভ মথোযয় স্োক্ততফয 
যনটওয়োকথ যদযয কর যজরো ও উযজরো মথোযয় ম্প্রোযণ; যকোক্তয ফযফস্োনোয় অআক্তক্তট যনটওয়োকথ স্োযনয 
ভোধযযভ ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ, ক্তধদপ্তয/ক্তযদপ্তয, ক্তফবোগীয় দপ্তয, যজরো ও উযজরো মথোযয়য কর কোমথোরযয়য ভযধয 
উন্নত যমোগোযমোগ ফযফস্ো প্রফতথন কযয যকোযযয দেতো ফৃক্তিকযণ; জনপ্রোযন অআক্তক্তটয ফযোক ফযফোযযয 
ভোধযযভ স্বচ্ছতো ও জফোফক্তদক্ততো ক্তনক্তিতকযণ, িযদয চয় যযোধ এফং যফোয ভোন উন্নয়ন; ভক্তিতবোযফ 
National e-Service System ফযফোয কযয যকোযযয কোমথিক্তত যটোযভন তযোক্তিতকযণ যয়যছ। ফথক্তয, 
যকোক্তয দপ্তযভূযয ভযধয ক্তনযফক্তচ্ছন্ন তথয প্রফোযয ভোধযযভ জনযফোয ভোন উন্নয়ন ত্বযোক্তিত যচ্ছ এফং বক্তফষ্যযত 
এ ধোযো ফযোত থোকযফ ভযভথ অো কযো মোয়। 

 

১৩.০। ভস্োঃ  

১৩.১ BCC-টক প্রলত উমজরায IP টত 8 MB connectivity টদয়ায কথা যময়মে লকন্তু IP টত 8 MB 

connectivity যফযা কযা মে না ভমভয লযদযনকামর জানা মায়।  

 

১৩.২ প্রকে যত যফযোকৃত ক্তবক্তিও কনপোযযি এয আকুআযভন্ট ফযফোযযয যেযে কভথকতথো/কভথচোযীগযনয ভযধয 
যচতনতোয মযথষ্ঠ বোফ ক্তযরক্তেত যয়যছ। এযত যকোযী িযদয চয় যচ্ছ ভযভথ প্রতীয়ভোন য়। 

 

১৩.৩ কক্সফাজায দয উমজরায জন্য প্রদত্ত Router এয Adapter ভূ নষ্ট অফস্ায় মে আমে। লফলয়লে BCC টক 

মত্রয ভাধযমভ অফলত কযা ময়মে ভমভয জানা মায় । Adapter না থাকায় Connection ফতযভামন অির অফস্থায় 

মে আমে। 

 



 

১৩.৪    প্রকযেয অওতোয় স্োক্তত মন্ত্রোক্তত/যিোভ ধুরো ভয়রো ভুি যোখো এফং ংযেযণয ক্তফলযয়  মযেয ছো ক্তযরক্তেত 
যয়যছ।  

১৩.৫    কক্সফাজায টজরায উলিয়া উমজরায প্রাণী িদ লফবামগয Media Converter, Router, Router Adapter 
িলুয ময়মে ভমভয লযদযনকামর জানা মায়। তমফ লফলময় টকান কামযকয দমে গ্রণ কযা য়লন এফাং দমে গ্রণ না 
কযায কাযণ লমমফ উক্ত দপ্তময কলিউোয না াওয়ায লফলয়লে উমেি কযা ময়মে ভমভয জানা মায়। 

 

১৩.৬ উলিয়া উমজরায Video Conference এয Equipment ভূ ির যময়মে তমফ লকেুো এমরামভমরা অফস্ায় 

টদিা টগমে। উমজরায Network ফতযভামন ভাজকরযান ভন্ত্রণারয় মত লযিালরত টযালঙ্গা এলতভ লশু সুযো 
লফলয়ক কযাি অলপম ফযফহৃত মে।   

 

১৩.৭ প্রকমেয External অলডে গত ২১/০৬/২০১৫ ও ০৮/১১/২০১৫ তালযমি িন্ন ময়মে ভমভয ললআয যীোমে 

টদিা মায়। অলডে প্রলতমফদন আইএভইলডমত াওয়া মায়লন।  

 
১৪.০।  সুোক্তযঃ  

 
১৪.১   BCC-টক প্রলত উমজরায IP টত 8 MB connectivity টদয়ায লফলয়লে লনলিত কযমত মফ এফাং টজরা/উমজরায 

াংলিষ্ট কভযকতযাগনমক অফলত কযমত মফ। 
 

১৪.২  প্রকে যত যফযোকৃত ক্তবক্তিও কনপোযযি এয আকুআযভন্ট ফযফোযযয যেযে কভথকতথো/কভথচোযীগযণয ভযধয 
যচতনতো ফৃক্তিয ক্তফলযয়  ভন্ত্রণোরয় যত ে ভোযপত নুযযোধ কযো যমযত োযয। 

 

১৪.৩     প্রকমেয আওতায় স্থালত মন্ত্রালত/যঞ্জাভ ধরুা ভয়রা ভুক্ত যািা এফাং াংযেমণয লফলময় াংলিষ্টযা মামত মত্নীর য় 

ট লফলময় কামযকয দমে গ্রণ কযত মফ। 
 

১৪.৪     উলিয়া উমজরায Video Conference এয Equipment ভূ ির যময়মে তমফ লকেুো এমরামভমরা অফস্ায় 

টদিা টগমে। উমজরায Network ফতযভামন ভাজকরযান ভন্ত্রণারয় মত লযিালরত টযালঙ্গা এলতভ লশু সুযো 
লফলয়ক কযাি অলপম ফযফহৃত মে। মথাম্ভফ Equipment ভূ মথাস্ামন set কময মমত্নয ামথ ফযফায কযায 

টেমত্র কামযকয বূলভকা ারন কযমত মফ;   

 
১৪.৫  ক্তফতযনকৃত টযোফযরট ফযফোযকোযীযদয ক্তবযমোগ খক্ততযয় যদযখ তো উিযযনয প্রযয়োজনীয় কোমথক্রভ িণ কযয 

অআএভআক্তিযক ফক্তত কযযত যফ। 
 
১৪.৬    টমফ ইউলনয়ন লযলমদ BTCL এয Router ফামনা ময়মে টফ স্ানীয় জনগণমক Internet Connectivity 

টদয়ায সুমমাগ যময়টে। টোমক Decentralization কময স্ানীয় জনগণমক টফা টদয়ায লফলময় কামযকয দমে   

গ্রণূফযক আইএভই লফবাগমক অফলত কযমত মফ; 

 

১৪.৭    কর কভযকতযাগণ মামত তামদয লনজ লনজ কলিউোময ইন্োযমনে াংমমাগ ান তা লনলিত কযায রমেয লফলেলএর 
অন্যান্য ালবয টপ্রাবাইডাযমদয ামথ লনলফে টমাগামমামগয ভাধযমভ কামযকয দমে গ্রণ কযমত মফ;  

 

১৪.৮ প্রকমেয External অলডে প্রলতমফদন আইএভইলডমত াওয়া মায়লন মা দ্রুত আইএভই লফবামগ টপ্রযণ কযমত মফ; 

 

১৪.৯ ১৪.১ মত ১৪.৮ অনুমেমদ উলেলিত লফলময় গৃীত দমে আইএভই লফবাগমক জরুযী ক্তবক্তিযত  অফলত কযমত 

মফ। 
 


