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জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র আওতায় ২০১৫-১৬ অথবছেরর এিডিপ  সমা  কে র ায়ন 
িতেবদেনর ওপর ম ণালয়/িবভাগিভি ক সারসংে প 

 
 

: 
নং 

ম ণালয়/িবভােগর 
নাম 

মাট 
সমা  
কে র 

সং া 

সমা  কে র ধরণ ল সময় ও েয়র লনায় 
িবিনেয়াগ 

কে র 
সং া 

কািরগরী 
সহায়তা 

কে র 
সং া 

জিডিসএফ 
 কে র 

সং া 

সময় ও   
য় উভয়ই 

অিত া  
কে র  
সং া 

সময় 
অিত া  

কে র 
সং া 

সময় 
অিত াে র 
শতকরা হার 
(%) সবিন  

সেবা  

য়  
অি া  

কে র 
সং া 

য় 
অিত াে র 
শতকরা হার 
(%) সবিন

সেবা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। 
জাতীয় সংসদ 

সিচবালয় 
০১  - ১ - - ১ 

১ বছর 
৯মাস 

(৪৩.৭৫%) 
- - 

 

 

০১।  সমা  কে র সং া: ০১    

০২।  সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ:  

আেলাচ  কে র ল ময়াদ ৩০ ন ২০১৪ তািরেখ সমাি েত কে র অধীেন িনেয়ািজত পরামশক িত ান Oxford 
Policy Management Limited ানীয় পরামশক িত ান HB Consultant এর সহেযাগীতায় 
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ ফাইনাি য়াল কিম স েহর দনি ন কাযাবলীেক আ িনকায়েনর জ  ত ত MIS-  অস ণ 
অব ায় হ া র কের। উ   MIS- েক কাযকর ও বহার উপেযাগী করার িনিম  পরবত েত কে র ময়াদ ১৮ মাস অথাৎ 
িডেস র ২০১৫ পয  ি  করা হয়। বিধত ময়ােদ উ  অস ণ কাজ  স ে র জ  ি  সংেশাধেনর মা েম ঐ 
িত ানেক নরায় িনেয়াগ দয়া হয়।  িক  পরামশ িত ান বিধত ময়ােদ উ  কাজ  স ে র জ  ইেতা েব  MIS 

েত জিড়ত ানীয় পরামশক িত ান HB Consultant- ক সমেযাতায় আনেত থ হয়। ফেল তারা IECL নামক 
ানীয় আেরক  িত ানেক িনেয়ািজত কের। অস ণ কাজ  স ণ করেত কে র ময়াদ অেরা  ৩ (িতন) মাস অথাৎ মাচ 

২০১৬ পয  ি  করা হয়।  

০৩।  সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ: 

ম সম া ম পািরশ 

১। ল অ েমািদত িডিপিপেত বা বায়নকাল ৩ 
বছর থাকেলও সংেশাধেনর সময় 
বা বায়নকাল আরও ১বছর ৯ মাস বাড়ােনার 
ফেল মাট বা বায়ন কাল হয় ৪ বছর ৯ মাস। 
এেত ময়াদ ি  পায় ৪৩.৭৫%; 

১। সময় ি র সােথ সােথ িক  িক  খােতর য় ( যমন-
জনবেলর বতন ভাতা, যানবাহন মরামত/পিরচালন 
ইত ািদ) ি  পায়। ল ক  ৩ বছর ময়ােদ বা বায়েনর 
জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত ১ বছর ৯ মাস ময়াদ ি  
কের ক  মাট ৪ বছর ৯ মাস চলমান থােক। 
অত াব কীয় না হেল কে র ময়াদ ি র সং িত 
পিরহার করা বা নীয়;   

২। ক  বা বায়নকালীন সমেয় ৪ জন ক  
পিরচালক পিরবতন হেয়েছ। সকল ক  
পিরচালক িছেলন খ কালীন িহসােব দািয়  
পালন কেরন। বারবার ক  পিরচালক 
পিরবতেনর ফেল কে র বা বায়ন িবলি ত 
হেয়েছ; 

২। ক  বা বায়ন িনিব  ও ফল  করার লে  ভিব েত 
ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী পিরহার করা এবং কে র 
জ  ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ করা বা নীয় 
হেব; 
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ংেদিনং পালােম ারী ওভারসাইট (এসিপও) 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 

 

১.০ কে র নাম : ংেদিনং পালােম টারী ওভারসাইট (এসিপও) ক  

২.০ শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 

৩.০ বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 

৪.০ কে র অব ান : ঢাকা 
      
৫.০    কে র া িলত ব য় ও বা বায়ন কালঃ 

(ল  টাকা) 
া িলত মূল  কতৃ ব য়  পিরকি ত বা বায়নকাল কতৃ 

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  
ব য় (মূল 
া িলত 

ব েয়র %) 

অিত া  সময় 
(মূল 

বা বায়নকােলর 
%) 

মূল সবেশষ সংেশািধত মূল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

৩৬৬৭.৪০ 

(িজওিব:২১৫.৩০  

িপএ: ৩৪৫২.১০) 

 

৩৭৩৫.৩০ 

(িজওিব:২১৫.৩০  

িপএ: ৩৫২০.০০) 

 

২৯০০.৮৭ 

(িজওিব: -  

িপএ:২৯০০.

৮৭) 

জলুাই 
২০১০ হেত 
জনু ২০১৪ 

জলুাই 
২০১০ 
হেত 

মাচ ২০১৬ 

জলুাই 
২০১০ হেত 
মাচ ২০১৬ 

 
- 

১ বছর ৯ মাস 

(৪৩.৭৫%) 

 
৬.০ সাধারণ পযেব ণঃ  

৬.১   পটভিূমঃ    

বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর সংসদীয় কিমিটর কায েমর সািচিবক সহায়তা সময়েপােযাগী িছল না এবং সংসদীয় কিমিটর 

কায েমর তথ  জনসাধারেণর কােছ সহজলভ  িছল না। িব ব াংেকর নতেৃ  গিঠত Multi-Donor Trust Fund 

(UK Aid, EU, DANIDA, CIDA) এর আিথক সহায়তায় গহৃীত “Strengthening Public Expenditure 

Management Programme (SPEMP)” শীষক কমসচূীর কে ােন ট-C এর আওতাভূ  একিট কািরগরী সহায়তা 

ক  হল “Strengthening Parliamentary Oversight Project (SPO)”, যা বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 

সিচবালয় কতকৃ বা বািয়ত হেয়েছ। ক িট বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর আিথক ব ব াপনা কায ম পযেব েণর সােথ 

স িকত ৩িট কিমিট যথা েম (১) সরকারী িহসাব স িকত ায়ী কিমিট, (২) সরকারী িত ান স িকত কিমিট ও (৩) 

অ িমত িহসাব স িকত কিমিটেক শি শালীকরেণর লে  হণ করা হয়। SPEMP কমসিূচেত অথ িবভাগ, িসএিজ 

কাযালয় এবং বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র জ  ৩িট পথৃক ক  িছল। সংসদীয় কিমিটর কায ম স িকত 

তথ  জনসাধারেণর জ  সহজলভ  করা এবং জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র িবদ মান কাঠােমার মেধ  ফাই াি য়াল 

ওভারসাইট কিমিটসমূেহর সািচিবক সহায়তা কায মেক ািত ািনক প দয়ার জ  ক িট হণ করা হয়।  

৬.২  উে ঃ 

(১) জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র িবদ মান কাঠােমার মেধ ই ফাই াি য়াল ওভারসাইট কিমিটসমূেহর সািচিবক সহায়তা 

কায মেক ািত ািনক প দয়া; 

(২) সরকারী তহিবল ব বহােরর িবষেয় সংসদীয় িনরী ণ ব ব ার উ য়ন; 

(৩) সংসদীয় কিমিটর কায ম স িকত তথ বাহ জনসাধারেণর জ  অিধকতর সহজলভ  করা।  
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৬.৩  কে র ধান কায মসমূহ:  

(১) ফাই াি য়াল ওভারসাইট কিমিটসমূহেক শি শালী করা; 

(২) সংসদীয় সােপাট মকািনজম এর কাযকািরতা ও ায়ী  বিৃ  করা; 

(৩) সংসদীয় ওভারসাইট কিমিটসমেূহর তথ বােহ জনসাধারেণর েবশািধকার দান করা; 

(৪) সংসদীয় কিমিটর কায ম ও কাযিববরণী আধুিনকায়ন এবং য়ংি য় রকড ম ােনজম া ট এর ব ব া করা। 

   

৬.৪  ক  অ েমাদন এবং সংেশাধন:  

গত ২৭-১০-২০১০ তািরেখ মূল িডিপিপ অ েমাদন করা হয়। পরবতীেত ক িট একবার সংেশাধন করা হয়। গত 

১৫.০৬.২০১৪ তািরেখ ১ম সংেশািধত িডিপিপ অ েমািদত হয় । 

 

৭.০  কে র অংগিভি ক বা বায়ন ( া  িপিসআর এর িভি েত):  

                                                                                (ল  টাকায়) 

ঃ
নং 

 
সংেশািধত িডিপিপ 

অ যায়ী কােজর অংগ 
একক 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

অ গিত 

আিথক 
(ল  টাকা) 

বা ব 
(সংখ া) 

আিথক 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1. International Consultant PM 822.71 30 822.71 
2. National Consultant PM 441.45 152 370.59 
3. MIS Development LS 739.90 LS 655.24 
4. Other- Consultant for PMCU LS 60.25 LS 22.15 

5.Project personnel pay & others 
(GoB) 

LS 215.30 - - 

6. Local/Foreign- Training, 
Workshop 

LS 465.85 LS 234.50 

7. Operational Cost LS 223.24 LS 124.18 
8. IT Maintenance LS 57.60 LS 12.13 

 Capital Component     
1. Computer Nos. 93.69 210 93.67 
2. Laptop Nos. 3.51 5 3.50 

3.UPS Nos. 9.28 210 9.25 
4. Desktop Printer Nos. 3.00 15 3.00 
5. Printer Mid-Range Nos. 5.00 6 5.00 
6. Printer High-Range Nos. 11.00 2 11.00 
7. Networking & Others Nos. 207.00 LS 207.00 
8. Equipment’s LS 217.54 LS 206.96 
9. Photocopier Nos. 15.98 5 6.98 

10. Furniture LS 35.80 LS 5.79 
11. CD/VAT LS 107.20 LS 107.19 

Total (Revenue + Capital) 3735.30  2900.87 
 

৮.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  

কে র অ ভু  কান পণূ কাজ অসমা  নই।  
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৯.০ কে র সািবক অ গিতঃ    

িপিসআর-এর তথ  অ যায়ী কে র মাট ব য় ২৯০০.৮৭ল  টাকা। কে র বছরিভি ক সংেশািধত এিডিপ বরা ,  

অবমু  ও ব েয়র িচ  িন পঃ 

(ল  টাকায়) 

অথবছর 
সংেশািধত বািষক উ য়ন 

কমসচূীেত বরা  ও অ গিত অথ ছাড় 
বছর িভি ক ব য় ও বা ব অ গিত 

মাট টাকা :সা: মাট টাকা :সা: 
২০১০-২০১১ ১০৭ - ১০৭ ১০৭ ১১ - ১১ 

২০১১-২০১২ ৫৫০ - ৫৫০ ৫৫০ ৯৩ - ৯৩ 

২০১২-২০১৩ ১৬০০ - ১৬০০ ১৬০০ ১১৩৪ - ১১৩৪ 

২০১৩-২০১৪ ১৬০০ - ১৬০০ ১৬০০ ১১৯২ - ১১৯২ 

২০১৪-২০১৫ ৪০০ - ৪০০ ৪০০ ১৮৬ - ১৮৬ 

২০১৫-২০১৬ ৩৫৮ - ৩৫৮ ২৫৮ ২৮৫ - ২৮৫ 

 

মূল কে র ময়াদ িছল ০১ জলুাই ২০১০ হেত ৩০ জনু ২০১৪ পয  এবং কে র া িলত ব য় িছল ৩৬.৬৭ কািট 

টাকা যার মেধ  ক  সাহায  ৩৪.৫২ কািট টাকা (৫ িমিলয়ন ডলার) ও িজওিব ২.১৫ কািট টাকা। সংেশািধত মাট 

া িলত ব য় ৩৭৩৫.৩০ল  টাকা যার মেধ  ব য় হেয়েছ ২৯০০.৮৭ ল  টাকা যা িটিপিপ অ যায়ী মাট ক  

সাহােয র ায় ৮২.৪১%। উে খ , পরবতীেত উ য়ন সহেযাগীেদর বরা  ০.৮ িমিলয়ন ডলার কতেনর ফেল আরিপএ 

খােত বরা  দাড়ায় ৩২০০.৫৯ ল  টাকা। উে খ , িজওিব খােত বরা কতৃ ২১৫.৩০ ল  টাকা হেত কান টাকা ব য় 

হয়িন। কে র আওতায় কান জনবল িনেয়াগ করা হয়িন িবধায় িজওিব খােতর কান অথ ব য় হয়িন। 

 

১০.০ কে র ধান ধান প ােকেজর িকউরেমে টর িচ  িন প ( ক  অিফেসর তথ  অ সাের): 

Goods: 

Pack 

age 
Package Description 

Estimated 

Price 

( in Lakh) 

Contract 

Price 

(in Lakh) 

Planned Date of 

Contract Signing 

Actual Date of 

Contract 

Signing 

Planned Date 

of Delivery 

Actual 

Date of 

Delivery 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
G-1 

(4 Pac) 

Supply and installation of 

computers, peripherals, other 

relevant digital gadgets, 

ancillary items, Office 

Equipment’s & other 

accessories etc. for PMCU and 

Bangladesh Parliament 

Secretariat  

592.85 

1.31 

for lot-1), 

 

(BDT 233.55 

for lot-2), 

 

(BDT 33.38 for 

lot-3) and 

 

(US$ 1.78 + 

BDT 17.96 

for lot-4) 

31.10.2012 

 

 

30.08. 2012 

 

 

 

12.09.2012 

 

 

12.09.2012 

02.01.2013 

 

 

03.01.2013 

 

 

 

02.01.2013 

 

 

03.01.2013 

28.02.2013 

 

 

28.02.2013 

 

 

 

28.02.2013 

 

 

28.02.2013 

20.4.2013 

 

 

30.9.2013 

 

 

 

15.4.2013 

 

 

25.6.2013 

G-2 Supply and installation of heavy 

duty photocopy machine and 

other  ancillary items for SPO 

Project office  

7.00 6.98 14.07.2011 23.08.2011 31.07.2011 23.08.11 

G-3 Supply and installation of air- 4.00 3.59 10.07.2012 28.06.2012 31.07.2012 12.07.12 



351 

Pack 

age 
Package Description 

Estimated 

Price 

( in Lakh) 

Contract 

Price 

(in Lakh) 

Planned Date of 

Contract Signing 

Actual Date of 

Contract 

Signing 

Planned Date 

of Delivery 

Actual 

Date of 

Delivery 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
 conditioner and other  ancillary 

items for SPO Project office 

(Lot-2) 

G-5 Supply and installation of 

Computers, Desktop Laser 

Printers, scanner, other 

accessories, computer chair and 

table/desk etc.  

5.00 4.78 07.02.2012 06.02.12 14.02.2012 08.02.12 

G-6 Supply of handheld smart 

gadget, such as  

i-Pad2 or equivalent including 

3G / GSM internet connection 

and accessories  

3.75 

 
2.92 30.10.2011 30.11.2011 31.12.2011 12.12.11 

G-22 Procurement of partition and 

furniture for PAC office 
5.00 4.99 12.01.2016 20-03-2016 30-03-2016 30-03-16 

 

Service: 

Package Contract Description 

Estimated 

Price 

(in Lakh 

Taka) 

Actual 

Contract Price 

in Contract 

Currency 

Planned Date of 

Contract 

Signing 

Actual Date of 

Contract 

Signing 

Planned Date of 

Completion 

Actual Date 

of 

Completion 

S-1 Management and Implementation 

Support Consultant (MISC) - Firm 

1891.99 

 

1891.99 

 

28.02.2012 

 

09.04.12 30.06.2014 30-12-15 

S-2 Individual Consultant- Procurement 

Specialist – National Expert 

31.00 18.44 01.07.2011 

 

 

23.08.2011 15.03.2013 

 

15.08.12 

 

S- 14 Individual Consultant- Financial 

Management Specialist – National Expert 

15.00 12.13 01.07.2011 

 

30.01.12 

 

30.06.2014 31-03-16 

S-15 National  Consultants (MIS) 24.00 18.00 01.10.2014 15-05-2015 31.12.2015 31-03-16 

S-16 Hiring of MIS maintenance and 

development firm for providing technical 

support to the FOCs regarding MIS based 

new business process. 

20.00 15.70 28.12.2015 01-03-2016 31.03.2016 31-03-16 

 

১১.০ পিরদশন পযেব ণ: 

গত ১৫/১১/২০১৬ তািরেখ ক িট আইএমইিড’র পিরচালক জনাব মাঃ শামীমুল হক কতকৃ পিরদশন করা হয়। 

পিরদশনকােল ক  পিরচালক জনাব মাঃ মা াফা গাউছুল হক উপি ত িছেলন। পিরদশন পযেব ণ িনে  উে খ করা 

হেলাঃ 

 

১১.১ কে র তথ  অ সাের জাতীয় সংসেদর ফাই াি য়াল ওভারসাইট কিমিটসমূহেক শি শালী করা এবং সংসদীয় সােপাট 

মকািনজম এর কাযকািরতা ও ায়ী  বিৃ  করার জ  িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং িবিভ  মেডেলর ২১৮িট ি টার ও 

২১৮িট ইউিপএস, ৬িট কালার ি টার, ২১০িট ড টপ কি উটার, ২িট ফেটাকিপয়ার মিশন, ৮িট ল াপটপ কি উটার, 

০৩িট এিস, ৮িট ানার িবতরণ করা হেয়েছ। সােপাট মকািনজম িহেসেব ম ােনজেম ট ইনফরেমশন িসে ম (এমআইএস) 

এর মাধ েম কিমিট বঠক পিরচালনা করা হে । 
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িচ : ক  অিফেস ক  সং া  আেলাচনা 

 

১১.২  কে র রকড অ যায়ী সংসদীয় কিমিটর কায ম ও কাযিববরণী আধুিনকায়ন এবং য়ংি য় রকড ম ােনজম া ট 
ব ব ায় আনার জ  ম ােনজেম ট ইনফরেমশন িসে ম (এমআইএস) ত করা হেয়েছ। কি উটার িবতরণসহ ৫িট 

সাভার এবং বক-আপ িডভাইস ৫িট, িভিডও কনভাের  িডভাইস ১িট, ি নসহ ােজ র ৬িট াপন করা হেয়েছ। 

 

  
িচ : কে র আওতায় আেয়ািজত ওয়াকশপ 

 

 

১১.৩  ক িট বা বায়ন করেত মাট ৪ বছর ৯ মাস সময় লেগেছ। মূল অ েমািদত িডিপিপেত বা বায়নকাল িছল ৩ বছর, ১ম 

সংেশাধেনর সময় বা বায়নকাল আরও ১বছর ৯ মাস বাড়ােনা হয়।  

 

১১.৪ ক  বা বায়নকালীন সমেয় ৪ জন ক  পিরচালক পিরবতন হেয়েছ। ফেল বা বায়ন িকছুটা িবলি ত হেয়েছ। 
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১১.৫ সংসদীয় ওভারসাইট কিমিটসমূেহর তথ  বােহ জনসাধারেণর েবশািধকার দান করার জ  ৩িট ওভারসাইট কিমিটর 

জন  আলাদা আলাদা ওেয়বসাইট ত করা হেয়েছ এবং এ েলা হালনাগাদ করা হে  বেল ক  থেক জানােনা হয়। 

 

১১.৬ পালােম টারী ওভারসাইট শি শালী করার জ  সৃ  েযাগ- িবধািদ টকসই করার িনিম  ই ইপেম টসমহূ রাজ  খােতর 

আওতাভূ  করার জ  ব ব া হণ করা হেয়েছ। 

 

১২.০  ক  পিরচালক স িকত তথ ঃ   

 

িমক নং নাম ও পদবী ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  পালনকাল 

১) জনাব এ এস এম মাহববুলু আলম, যু  সিচব সে র ২০১০-িডেস র ২০১৩ 

২) জনাব এেক মিহউি ন আহমদ, যু  সিচব জা  ২০১৪ - িডেস র ২০১৪ 

৩) জনাব মাঃ ওয়ািহ ল ইসলাম খান, যু  সিচব জা  ২০১৫ - জনু ২০১৬ 

৪) জনাব মাঃ মা া গাউছুল হক, পিরচালক জলুাই ২০১৫ - মাচ ২০১৬ 

 

১৩.০  কে র উে  অজনঃ 

পিরকি ত উে  অিজত ফলাফল 

ক) ফাই াি য়াল ওভারসাইট কিমিট 

সমূহেক শি শালীকরণ। 

ফাই াি য়াল ওভারসাইট কিমিটর অগােনা াম পুনগঠন এবং নতূন 

পদ সিৃ  করা হেয়েছ। কি উটারসহ আইিট সর ামািদ দান করা 

হেয়েছ। 

খ) সংসদীয় সােপাট মকািনজম এর 

কাযকািরতা ও ায়ী  বিৃ  করা। 

সাভার, কি উটার, িভিডও কনফাের  িসে ম ইত ািদ সরবরাহ এবং 

কিমিটসমূেহর জন বল বিৃ , িশ ণ দান করা হেয়েছ। সােপাট 

মকািনজম িহেসেব ম ােনজেম ট ইনফরেমশন িসে ম 

(এমআইএস)এর মাধ েম কিমিট বঠক পিরচালনা করা হে । 

গ) সংসদীয় ওভারসাইট কিমিট 

সমূেহর তথ বােহ জনসাধারেণর 

েবশািধকার দান করা। 

৩িট ওভারসাইট কিমিটর জন  আলাদা আলাদা ওেয়বসাইট ত 

করাসহ হালনাগাদ করা হে । 

ঘ) সংসদীয় কিমিটর কায ম ও 

কাযিববরণী আধুিনকায়ন এবং 

য়ংি য় রকড ম ােনজম া ট। 

ম ােনজেম ট ইনফরেমশন িসে ম (এমআইএস)-এর মাধ েম সংসদীয় 

কিমিটর কায ম ও কাযিববরণী আধুিনকায়ন এবং য়ংি য় রকড 

ম ােনজেম ট হে । 

 

১৪.০ উে  পেুরাপুির অিজত না হেল এর কারণঃ        

কে র উে  অিজত হেয়েছ। পূণ কান কাজ বাকী নই। 

 

১৫.০ ক   বা বায়ন সম াঃ 

ক  বা বায়েন কান কার সমস া হয়িন। তেব ক  বা বায়নকােল ০৪ (চার) জন ক  পিরচালক পিরবতন 

হেয়েছ। ফেল ক  বা বায়েন িকছুটা িবলি ত হেয়েছ। এছাড়া, ক  বা বায়েনর জন  িনেয়ািজত ম ােনাজেম ট 

ইমি েমে টশন সােপাট কনসালেট ট ফাম কতকৃ উ য়নকতৃ ম ােনজেম ট ইনফরেমশন িসে মিট (এমআইএস) কে র 
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মূল ময়ােদ যথাযথভােব কাযকরী হয়িন। এমআইএসিট েয়াজনীয় উ য়েনর মাধ েম কাযকরী ও ব বহার উপেযাগী করেত 

ময়াদ বিৃ  করেত হেয়েছ। 

 

১৬.০ আইএমইিড’র পযেব ণ: 

১৬.১ জাতীয় সংসেদর ফাই াি য়াল ওভারসাইট কিমিটসমূহেক শি শালী করা এবং সংসদীয় সােপাট মকািনজম এর 

কাযকািরতা ও ায়ী  বিৃ  করার জ  িবিভ  মেডেলর ২১৮িট ি টার ও ২১৮িট ইউিপএস, ৬িট কালার ি টার, ২১০িট 

ড টপ কি উটার, ২িট ফেটাকিপয়ার মিশন, ৮িট ল াপটপ কি উটার, ০৩িট এিস, ৮িট ানার িবতরণ করার রকড 

ক  অিফেস পাওয়া যায়; 

 

১৬.২   কে র তথ  অ যায়ী সংসদীয় কিমিটর কায ম ও কাযিববরণী আধুিনকায়ন এবং য়ংি য় রকড ম ােনজম া ট ব ব ায় 

আনার জ  ম ােনজেম ট ইনফরেমশন িসে ম (এমআইএস) ত করা হেয়েছ। কি উটার িবতরণসহ ৫িট সাভার এবং 

বক-আপ িডভাইস ৫িট, িভিডও কনভাের  িডভাইস ১িট, ি নসহ ােজ র াপন করা হেয়েছ ; 

 

১৬.৩ ক  বা বায়নকালীন সমেয় ৪ জন ক  পিরচালক পিরবতন হেয়েছ। সকল ক  পিরচালক িছেলন খ ডকালীন 

িহসােব দািয়  পালন কেরন। বারবার ক  পিরচালক পিরবতেনর ফেল কে র বা বায়ন িবলি ত হেয়েছ ; 

 

১৬.৪ সংসদীয় ওভারসাইট কিমিট সমূেহর তথ বােহ জনসাধারেণর েবশািধকার দান করার জ  ৩িট ওভারসাইট কিমিটর 

জন  আলাদা আলাদা ওেয়বসাইট ত করা হেয়েছ ; 

 

১৬.৫ পালােম টারী ওভারসাইট শি শালী করার জ  সৃ  েযাগ- িবধািদ টকসই করার িনিম  ই ইপেম টসমূহ জাতীয় 

সংসদ সিচবালেয়র রাজ  খােতর আওতাভূ  করার জ  ব ব া হণ করা হেয়েছ বেল ক  থেক জানােনা হয় ; এবং 

 

১৬.৬ মূল অ েমািদত িডিপিপেত বা বায়নকাল ৩ বছর থাকেলও সংেশাধেনর সময় বা বায়নকাল আরও ১বছর ৯ মাস বাড়ােনার 

ফেল মাট বা বায়ন কাল হয় ৪ বছর ৯ মাস। এেত ময়াদ বিৃ  পায় ৪৩.৭৫%। 

 

১৭.০  পািরশঃ 

 

১৭.১  সময় বিৃ র সােথ সােথ িকছু িকছ ুখােতর ব য় ( যমন-জনবেলর বতন ভাতা, যানবাহন মরামত/পিরচালন ইত ািদ)বিৃ  

পায়। মূল ক িট ৩ বছর ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবতীেত ১ বছর ৯ মাস ময়াদ বিৃ  কের 

ক িট মাট ৪ বছর ৯ মাস চলমান থােক। অত াব কীয় না হেল কে র ময়াদ বৃি র সং িৃত পিরহার করা 

বা নীয় (অ ে দ-১৬.৬);   

 

১৭.২ সরবরাহকতৃ ফেটাকিপয়ার মিশন, কি উটার, ি টার, ইউিপএস, এিস, ফ া  মিশন, ভে জ বলাইজার, ানার, 

সাভার এবং বক-আপ িডভাইস, িভিডও কনভাের  িডভাইস, ি নসহ ােজ র  ইত ািদর যথাযথ ব বহার, মরামত ও 

েয়াজনীয় র ণােব ণ জাতীয় সংসদ সিচবালয় কতকৃ িনি ত করেত হেব (অ ে দ-১৬.১ – ১৬.২);   

 

১৭.৩ কে র আওতায় সৃ  সকল আইিট েযাগ- িবধা টকসই করার জ  আইিট স েরর সহায়ক জনবল রাজ  খােত িনেয়াগসহ 

েয়াজনীয় সহেযািগতা িনি ত করেত হেব (অ ে দ-১৬.২); 
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১৭.৪ ক  বা বায়ন িনিব  ও ফল  করার লে  ভিব েত ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী পিরহার করা এবং কে র জ  

পূণকালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ করা বা নীয় হেব (অ ে দ-১৬.৩);  

 

১৭.৫ সংসদীয় ওভারসাইট কিমিটসমূেহর তথ বােহ জনসাধারেণর েবশািধকার দান করার িনিম  ওভারসাইট কিমিটর জন  

তকতৃ ৩িট আলাদা আলাদা ওেয়বসাইট সচল রাখাসহ হালনাগাদ করার ব ব া জাতীয় সংসদ সিচবালয় কতকৃ িনি ত 

করেত হেব (অ ে দ-১৬.৪); এবং 

 

১৭.৬ অ ে দ ১৭.১-১৭.৫ এর আেলােক গহৃীত কাযাবলী আগামী ১ (এক) মােসর মেধ  আইএমই িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
 


