
 

 

২০১৩-১৪ অথ থ ফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যায়ন প্রডতরফদরনয উয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক ায-ংরে 

 

 

ক্র. নং ভন্ত্রণারয়/      

ডফবারগয  

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ ভর ভয় ও ব্যরয়য তুরনা 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়ই 

অডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অডতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন -

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

অডতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন -

রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২ ংস্কৃডত 

ডফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

১ ২ -- -- -- ১ ১২ ভা 

(৪০%) 

-- -- 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাাঃ ংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য অধীরন ২০১৩-১৪ অথ থ ফছরযয এডডডভুক্ত মভাট ০২টি  প্রকে ভাপ্ত 

রয়রছ। তন্মরে ংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রনাররয়য আওতায় ফাস্তফাডয়ত “ল্লী কডফ জীভ উদ্দীন ংগ্রারা ডনভ থাণ, পডযদপুয (২য় 

ংরাডধত)” ীল থক প্রকেটিয ডডআয অদ্যাফডধ এ ডফবারগ মপ্রযণ কযা য় ডন।  

 

২। ভাপ্ত প্রকরেয প্রকৃত ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণাঃ  

ক্র.

নং 

প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রকৃত মভয়াদকার মভয়াদ বৃডিয কাযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগায 

আধুডনকীকযণ প্রকে 

৯২১.৮৪ 

 

০১ জানুয়াযী, ২০১১ 

রত 

৩০ জুন, ২০১৪ 

২০১০ াররয ফাজাযভল্য অনুমায়ী 

ভারাভাররয ভল্য ডনধ থাযণ কযা ররও 

যফতীরত ভল্য বৃডি াওয়ায় মটন্ডায 

প্রডক্রয়ায় ডফরম্ব ও ডকছু ডকছু মেরে ডয-

মটন্ডায এফং  প্রকরেয আওতায় ডকছু 

অরেয কাম থক্রভ ডনধ থাডযত ভরয়য ভরে 

ম্পন্ন না ওয়ায কাযরন ব্যয় বৃডি 

ব্যডতরযরক মভয়াদ বৃডি কযা রয়ডছর। 

২ “ল্লী কডফ জীভ উদ্দীন 

ংগ্রারা ডনভ থাণ, পডযদপুয  (২য় 

ংরাডধত)” 

-- -- অথ থ ছারে ডফরম্ব এফং মদরয অনাকাংডিত 

ডযডিডতয কাযরন ডনভ থাণ াভগ্রী াইরট 

ডযফন/ যফযারয ডফররম্বয কাযরন ব্যয় 

বৃডি ব্যডতরযরক মভয়াদ বৃডি কযা রয়ডছর। 

 

 

 

 



 

৩।  ভস্যা ও সুাডযাঃ  

ভস্যা সুাডয 

১। এই প্রকরেয ভােরভ জাতীয় গ্রন্থাগারযয অনরাইন একর 
প্ররভাট কযায কথা ফরা রয়রছ। ডকন্তু ওরয়ফ ডবডিক 

গ্রন্থাগায এিরনা পূণ থরুর শুরু য়ডন।  

১।  জাতীয় গ্রন্থাগারযয ওরয়ফডবডিক কাম থক্রভ দ্রুত শুরু কযায 

ব্যফিা গ্রণ কযরত রফ।  

২। জাতীয় গ্রন্থাগারযয কর ফইরয়য কযাটারগ ও এংক্রান্ত 
ডাটারফজ গরে মতারা ম্পূণ থ য়ডন পরর ডরেভটি 

অনরাইরন চালু কযা য়ডন। 

২। ংিা কর্তথক ফ ফইরয়য কযাটারগ ও এতদংক্রান্ত ডাটারফজ 

ভিকযণ দ্রুত ম্পন্ন কযরত রফ মারত অনরাইন রাইরেযী ও 

ওরয়ফ মফজড আকথাইব গরে মতারা মায়।  

৩। প্রকরেয আওতায় ডডকউডযটি ডরেরভয অং ডররফ 

াঠকে, আকথাইব, ভারপজিানা গুরুত্বপূণ থ ডফডবন্ন 

করে অরটারভটিক মডায রক িান কযা রয়রছ, ডকন্তু 

এগুররা এিরনা চালু কযা য়ডন। এগুররা অব্যফহৃত থাকরর 

নষ্ট রয় মাফায আংকা যরয়রছ। 

৩। অরটারভটিক মডায রক ডরেভ দ্রুত চালু কযরত রফ।  

৪। প্রকরেয ডডআয ও প্রাপ্ত তথ্যাডদ ম থাররাচনা করয মদিা 

মায় মম, এই প্রকরেয ইন্টান থার ও এক্সট থাযনার মকান প্রকায 

অডডট কযা য়ডন।  

৪। প্রকেটিয দ্রুত অডডট  ম্পন্ন কযরত রফ এফং অডডট 

প্রডতরফদরনয কড আইএভই ডফবারগ মপ্রযণ কযরত রফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগায আধুডনকীকযণ 

ভাডপ্ত ভল্যায়ন প্রডতরফদন 

(ভাপ্তাঃ জুন ২০১৪) 

 

১। প্রকরেয নাভ : ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগায আধুডনকীকযণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংিা : আকথাইব ও গ্রন্থাগায অডধদপ্তয। 

৩। উরদ্যাগী ভন্ত্রণারয় /ডফবাগ : ংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকরেয অফিান  : ঢাকা। 

৫। প্রকে ফাস্তফায়ন কার ও ব্যয় :  

 (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

মভাট 

টাকা 

প্রাঃাাঃ 

ডযকডেত ফাস্তফায়ন কার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

অডতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য 

%) 

অডতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

ভর 

মভাট 

টাকা 

প্রাঃাাঃ 

ংরাডধত 

মভাট 

টাকা 

প্রাঃাাঃ 

ভর ংরাডধত 

৯৩১.০০ 

৯৩১.০০ 

- 

৯৩১.০০ 

৯৩১.০০ 

- 

৯২১.৮৪ 

৯২১.৮৪ 

- 

০১ জানুয়াযী,২০১১  

রত  

৩০ জুন, ২০১৩ 

০১ জানুয়াযী,২০১১  

রত  

৩০ জুন, ২০১৪ 

০১ জানুয়াযী,২০১১  

রত  

৩০ জুন,২০১৪ 

- ১২ ভা 

(৪০%) 

 

৬। াধাযণ ম থরফেণাঃ  

 

৬.১। টভূডভাঃ  

 ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগায আকথাইব ও গ্রন্থাগায অডধদপ্তরযয অধীরন ১৯৭২ ারর প্রডতডিত য় । প্রডতিারগ্ন রতই 
ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগায পুস্তক/ ডকুরভন্ট ংগ্র, ংযেণ, মযপারযন্স যফযা নানাডফধ কাম থাফরী প্রচডরত 

িডতরত ম্পাদন করয আরছ। ফাংরারদরয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ডডডজটার ফাঙরারদ গরে মতারায ম ালণায 

য ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগারযয কাম থ ম্পাদন প্রডক্রয়ায় ডডডজটার ডরেভ চালু কযায ররেয আররাচয প্রকেটি গ্রণ 

কযা য়। এই প্রকরেয অধীরন একটি রাইরেযী পটওয়যায গরে মতারা রফ মায ভােরভ কর পুস্তক ও ডকুরভন্টভ 
কডম্পউটারয ংযেণ কযা রফ মারত যফতীরত মযপারযন্স যফযা জতয য়।  

৬.২।  উরদ্দশ্যাঃ  

ক)  ডডডজটার গ্রন্থাগারযয অফকাঠারভা উন্নয়ন এফং জাতীয় গ্রন্থাগারযয ভৄদয় ংগ্ররয ংযেণ ও ভস্ত মটক্সটরক 

ডডডজটারর রুান্তযকযণ পযাডডররটট কযা; 

ি)  জাতীয়  গ্রন্থাগারযয ফ ডকুরভরন্টয অনরাইন এরক্স মপ্রারভাট কযা; 

গ)  স্বয়ংডক্রয় ডনযািা ব্যফিা, অডগ্নডনফ থান ব্যফিা দুরমাগ থ মভাকারফরায ব্যফিা গ্রণ; 

 ) কডম্পউটায ও ইন্টাযরনট সুডফধা আধুডনক াঠকে িান; 

ঙ)  অরটারভটিক ফাইডন্ডং ও বফজ্ঞাডনক াউডজং ব্যফিায় জাতীয় গ্রন্থাগারযয কর ডকুরভন্ট িায়ীবারফ ংযেরণয 

ব্যফিা কযা। 



 

৬.৩।  প্রকে  অনুরভাদন ংক্রান্ত তথ্যাঃ  

(ক) প্রকেটি মভাট ৯৩১.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যরয় জানুয়াযী, ২০১১ রত জুন ২০১৩ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য 

০৫/০৪/২০১১ তাডযরি ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক অনুরভাডদত য়। 
 (ি) ১০/০৩/২০১৩ তাডযরি আইএভইডড’য সুাডযক্ররভ প্রকেটিয মভয়াদ ব্যয় বৃডি ব্যডতরযরক জানুয়াযী ২০১১ 

রত জুন ২০১৪ ম থন্ত বৃডি কযা য়। 

(গ) ২০/০৬/২০১৩ তাডযরি ডডডইড এয সুাডযক্ররভ ডকছু অরেয ব্যয় হ্রা/বৃডি ও ভর ব্যয় অডযফডতথত মযরি 

প্রকেটিয ১ভ ংরাধন ংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তথক অনুরভাডদত য়। 

 

৭।  প্রকরেয ভর কাম থক্রভাঃ  

প্রকরেয ভর কাম থক্রভ রে- ডফডবন্ন ভরডররয আধুডনক স্ক্যানায মভডন িান; কডম্পউটায, ল্যাট, াব থায মভডন, মোরযজ 

অযারযা মভডন ও ইবুক প্ররডং ওয়াকথ মেন িান; ডফডবন্ন ভরডররয ডপ্রন্টায, ডডডজটার কযারভযা, পরটাকড মভডন, পযাক্স 

মভডন, বযাকুয়াভ ডিনায মভডন ক্রয়; ডাক্ট টাই এয়াযকডন্ডনায িান, অরটারভটিক এরক্স এন্ড ডডকউডযটি কররার ডরেভ 

িান ইতযাডদ। 

 

৮।  প্রকে ডযচরক ম্পডকথত তথ্যাঃ  

ক্র: নং কভ থকতথায নাভ ও দফী মভয়াদ কার 

শুরু মল 

১। জনাফ ডভজানুয যভান,  

ভাইরক্রাডপল্ম অডপায, আকথাইব ও গ্রন্থাগায অডধদপ্তয 

০১/০৯/২০১১ ৩০/০৬/২০১২ 

২। জনাফ অদুদুর ফাযী মচৌধুযী,  

ভাডযচারক, আকথাইব ও গ্রন্থাগায অডধদপ্তয 

০১/০৭/২০১২ ১২/১২/২০১২ 

৩। জনাফ মভাাঃ জারদুর ইরাভ, 

ভেগ্মডচফ, আকথাইব ও গ্রন্থাগায অডধদপ্তয 

১৩/১২/২০১২ ১৩/০৪/২০১৪ 

৪। মভা. আবু জাপয,  

কাযী ডযচারক,আকথাইব ও গ্রন্থাগায অডধদপ্তয 

৩০/০৪/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৪ 

 

৯। প্রকরেয ংরাডধত এডডড অনুমায়ী ংিান এফং অগ্রগডতাঃ 

                                         (রে টাকায়)  

আডথ থক ফছয ংরাডধত এডডড ংিান ও রেযভাো টাকা ছাে মভাট ব্যয় 

মভাট টাকা প্রকে াায্য মভাট টাকা প্রকে াায্য 

২০১০-২০১১ - - -   - - 

২০১১-১২ ৬৪.৯৮ ৬৪.৯৮ - ৬৪.৯৮ ৩৪.৯৮ ৩৪.৯৮ - 

২০১২-১৩ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ - ৬৫০.০০ ৬৪৩.০৪ ৬৪৩.০৪ - 

২০১৩-১৪ ২৫২.৪৪ ২৫২.৪৪ - ২৫২.৪৪ ২৪৩.৮২ ২৪৩.৮২ - 

মভাট ৯৬৭.৪২ ৯৬৭.৪২ - ৯৬৭.৪২* ৯২১.৮৪ ৯২১.৮৪* - 

*  প্রকরেয অব্যডয়ত অথ থ মথাডনয়রভ যকাযী মকালাগারয জভা প্রদান কযা রয়রছ। 



 

১০। প্রকরেয ডফডবন্ন অরেয ফাস্তফায়ন ( ডডআয এ প্রদি তরথ্যয ডবডিরত): 

 

 

Items of work (as per PP) Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial 

(%) 

Physical 

(Quantity) (%) 

Revenue      

1.  4828-Stationary L.S. 3.00 L.S. 3.00 

(100%) 

L.S. 

2.  4832-VDO Documentary 1 Job 1.50 1 Job 1.47 

(98%)  

1 Job (100%)  

3.  4833-Publicity & Advertisement  L.S.  4.00  L.S. 3.41 

(85.25%) 

L.S. 

4.  4840-Training  20 Person 38.00 20 Person 34.70 

(91.31%) 

20 Person 

(100%) 

5.  4851-Casual Labour L.S. 2.00 L.S. 2.00(100%) L.S. 

6. 4854-Consumable materials L.S. 8.00 L.S. 8.00 

(100%) 

L.S. 

7.  4893-Rent A car  01 5.00 01 4.94 

(98.8%) 

01 

(100%) 

8.  4895-Committee meeting  L.S. 4.00 L.S. 4.00 (100%) L.S. 

9.  4899 -Miscellaneous  L.S. 8.00 L.S. 8.00 (100%) L.S. 

Sub total Revenue - 73.50 - 69.52 (94.58%) - 

Capital      

10.  6812-Audio visual camera 01 set 4.00 01 set 3.77 

(94.25%) 

 01 set 

(100%) 

11.  6813-Machinery & other 

equipments 

79 Nos  257.60 79 Nos 256.69 

(99.64%) 

79 Nos 

(100%) 

12.  6815-Computer & accessories   87 Nos 436.40 87 Nos 436.37 

(99.99%) 

87 Nos 

(100%) 

13.  6817-Computer software  1 job 20.00 1 job 19.49 

(97.45%) 

1 job  

(100%) 

14.  6821-Furniture   392 52.26 392 52.06 

(99.61%) 

392  

(100%) 

15.  6823-Telecommunication 

equipments 

 27 Nos 11.24 27 Nos 8.18 

(72.77%) 

27 Nos 

(100%) 

16.  6853-Automatic fire detection 

and fire protection  

1 Job  50.00 1 Job 49.77 

(99.54%) 

1 Job 

(100%) 

17.  7016-Other construction  18500 sqn 26.00 18500 sqm 25.99 

(99.96%) 

18500 sqm 

(100%) 

Sub total capital = - 857.50 - 852.32 

(99.39%) 

- 

Total (Revenue + Capital) =  931.00 - 921.84 

(99.02%) 

- 



 

১১। কাজ অভাপ্ত থাকরর উায ডফফযণাঃ  

 ডডআয ও ডযদ থনকারর প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত প্রতীয়ভান য় মম প্রকরেয আওতায় ভৄদয় কাজ ভাপ্ত রয়রছ।  

 

১২। প্রকরেয প্রধান প্রধান অংরগয ডফফযণাঃ 

 

১২.১ প্রডেণাঃ প্রডেণ িারত ৩৮.০০ রে টাকা ফযারদ্দয ডফযীরত ৩৪.৭০ রে টাকা ব্যডয়ত রয়রছ  । ডডডড অনুমায়ী ১২ 
জনরক িানীয় ও ৮ জনরক বফরদডক প্রডেণ প্রদান কযা রয়রছ।  

১২.২ অডডও ডবজুযয়ার কযারভযাাঃ  অডডও ডবজুযয়ার কযারভযা িারত ৪.০০ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর মায ভরে ৩.৭৭  রে টাকা 

ব্যরয় অডডও ডবজুয়যার কযারভযা ক্রয় কযা রয়রছ। 
১২.৩ মন্ত্রাডত ও অন্যান্য উকযণাঃ মন্ত্রাডত ও উকযণ িারত ২৫৭.৬০ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর। এয ভরে ২৫৬.৬৯ রে 

টাকা ব্যরয়  এড, বডরউভ কররার ডযাম্পায ও ডিটায ডযাম্পায, ইররকডিক মফাড থ, কযাফর, সুইচ ডগয়ায ইতযাডদ 

৭৯টি ডফডবন্ন ধযরণয মন্ত্রাডত ও উকযণ মকনা এফং িান কযা রয়রছ।  

১২.৪ কডম্পউটায ও এরক্সডযজাঃ কডম্পউটায ও এরক্সডযজ িারত ৪৩৬.৪০ রে টাকা ফযারদ্দয ভরে ৪৩৬.৩৭ রে টাকা 

ব্যরয় প্ল্যারনটাডয স্ক্যানায, ফ্ল্যাটরফড স্ক্যানায, অরটারভটিক বুক স্ক্যানায, এইচডড স্ক্যানায, ডকুরভন্ট স্ক্যানায, অযাডফ 

ডযকগডনন াব থায, মডস্ক্ট কডম্পউটায, ল্যাট, ডপ্রন্টায, ইউডএ, আইডএ, াব থায মনটওয়াকথ ব্যাকরফান,  

যাউটায, মজনারযটয ইতযাডদ মভাট ৮৭টি মন্ত্রাডত ক্রয় কযা রয়রছ। 

১২.৫ কডম্পউটায পটওয়যাযাঃ কডম্পউটায পটওয়যায িারত ২০ রে টাকা ফযারদ্দয ভরে ১৯.৪৯ রে টাকা ব্যরয় ডডডজটার 

রাইরেযী ইনপযরভন াডব থ (ডরেভ) ম্যারনজরভন্ট এন্ড মডরবররভন্ট পটওয়যায মডরবর কযা রয়রছ। 

১২.৬ আফাফোঃ আফাফে িারত ৫২.২৬ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর। তন্মরে ৫২.০৬ রে টাকা ব্যরয় কডম্পউটায মটডফর, 

মচয়ায, স্ক্যানায মটডফর, ম্যা ডযডডং মটডফর, ডফডবন্ন মচয়ায, াপ মরক্রটাডযরয়ট মটডফর, ডেররয আরভাযী, পাইর 

কযাফডফরনট, বুক মরপ, মায মরপ, বুক কযাডযয়ায, ল্যাডায, ডডরপ্ল্ মরপ, ম্যাগাডজন ফক্স, ম্যা ডপ্রজাযরবন 

মরপ, কুন মচয়ায, মাপারট, মারক, টুর, ডযবরডবং মচয়ায, নযভার মচয়ায, ডডড/মট ডপ্রজাযরবন মরপ/ 

বযাকুয়াভ ফক্স ইতযাডদ মভাট ৩৯২ টি আফাফে মকনা রয়রছ। 

১২.৭ মটডরকডভউডনরকন মন্ত্রাডতাঃ মটডরকডভউডনরকন মন্ত্রাডত িারত ১১.২৪ রে টাকা ফযারদ্দয ডফযীরত ৮.১৮ রে 

টাকা ব্যরয় ডএডফএক্স ডরেভ, ল্যান াডব থ ইতযাডদ মভাট ২৭টি মন্ত্রাডত মকনা রয়রছ। 

১২.৮ স্বয়ংক্রীয় অডগ্নডনফ থাণ ব্যফিাাঃ স্বয়ংক্রীয় অডগ্নডনফ থাণ ব্যফিা িারত ৫০.০০ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর। এয ভরে ৪৯.৭৭ 

রে টাকা ব্যরয় অডগ্নডনফ থান ব্যফিা িান কযা রয়রছ। 

১২.৯ অন্যান্য ডনভ থাণাঃ অন্যান্য ডনভ থাণ িারত ২৬.০০ রে টাকা ফযারদ্দয ডফযীরত ২৫.৯৯ রে টাকা ব্যরয় অযালুডভডনয়াভ 

স্লাইডডং ও াটি থান, ডডরং, রাইট, সুইচরফাড থ,গ্াং সুইচ, কযাফর ওয়াকথ, ইররকডিক  রাইট, স্পটরাইট, াটি থকযার মফাড থ 

ডডরং প্রভৃডত িান কযা রয়রছ। 

১২.১০  এছাো মবাগ্ ণ্য, মেনাযী, ডবডডও ডকুরভন্টাযী, প্রচাযণা ও ডফজ্ঞান, কযাসুয়ার মরফায, মযন্ট-এ-কায, কডভটি ডভটিং, 

ডফডফধ প্রভৃডত িারত ংিান অনুমায়ী অথ থ ব্যডয়ত রয়রছ। 

 

১৩। ক্রয়ংক্রান্ত তথ্যাঃ 

 

 ডজওডফ অথ থায়রন ডযচাডরত এই প্রকরে মফ ডকছু মন্ত্রাডত মকনা ও িান  এফং ীডভত ম থারয় ডনভ থাণকাজ ম্পন্ন  কযা 

রয়রছ। ডযদ থনকারর প্রডকউযরভন্ট প্রডক্রয়ায ধাগুররা ঠিকবারফ ারন কযা রয়রছ ডকনা যীো কযা য়। অরনকগুররা 

প্রডকউযরভন্ট ংক্রান্ত পাইর রত দুটি পাইর যীো কযা য়। মারত মদিা মায় মম, ফহুর প্রচাডযত দু’টি জাতীয় ডেকায় (ভেগান্তয 

ও মডইডর োয)দযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাডত রয়রছ। তুরনাভরক দযে ডফফযণীরত উন্মুক্তকযণ কডভটিয ফায স্বােয যরয়রছ। 

ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতিান কাম থারদ মরয়রছন ফরর ডযরডেত য়। এই দুটি ক্রয় কাম থক্ররভ ডফদ্যভান আইন ও ডফডধ অনুযণ 

কযা রয়রছ। 



 

 প্ল্যারনটাডয স্ক্যানায, ফ্ল্যাটরফড স্ক্যানায, অরটারভটিক বুক স্ক্যানায, এইচডড স্ক্যানায, ডকুরভন্ট স্ক্যানায, কযাচায পটওয়যায এফং 

অযাডফ ডযকগডনন াব থায মকনায জন্য ১০/১২/২০১২ তাডযরি দযে প্রকাডত য় মারত ১জন দযদাতা অংগ্রণ করয এফং 

চুোন্তবারফ মডবরনট ডরডভরটড নাভক প্রডতিান কাম থারদ ায়।   

 মডস্ক্ট কডম্পউটায, ল্যাট, ডপ্রন্টায, ইউডএ, আইডএ, াব থায মনটওয়াকথ ব্যাকরফান,  যাউটায ও অন্যান্য এরক্সডযজ 

ংগ্ররয জন্য ১৬/০২/২০১৩ তাডযরি প্রকাডত দযরে চাযটি প্রডতিান অংগ্রণ করয এফং চুোন্তবারফ ফ থডনম্ন দযদাতা 

ফারয়ারভডিক্স ডফডড ডরডভরটড নাভক প্রডতিান কাম থারদ ায়।  স্বয়ংডক্রয় অডগ্নডনফ থান ও ডনযািা ব্যফিায জন্য ১৮/৭/২০১৩ 

তাডযরি প্রকাডত দযরে ৮টি প্ররডতিান অংগ্রণ করয ও ৫টি প্রডতিান মযডন্সব য়, মায ভে মথরক এনরটক রডজডেকস্ 

ডরডভরটড নাভক প্রডতিান কাম থারদ ায়। 

 অন্যান্য ডনভ থাণ ও অফকাঠারভা উন্নয়ন কারজয দযে ডফজ্ঞডপ্ত ২৭/৯/২০১৩ তাডযরি প্রকাডত য়। এরত ৮টি অংগ্রণকাযী 

প্রডতিান রত আর নূয এন্টাযপ্রাইজ নাভক প্রডতিান কাম থারদ রাব করয। াটি থরকর মফাড থ ংগ্ররয জন্য আযএপডকউ িডতরত 

৩টি প্রডতিান অংগ্রণ করয এফং চুোন্তবারফ আর-নাছযএন্টাযপ্রাইজ নাভক প্রডতিান কাম থারদ রাব করয।  

 ডডডজটার যাডন্ড কযারভযা, প্ররজক্টয, ফ্ল্যা রাইট, ডস্পকায িাইড ও কযাফর ংগ্ররয জন্য ভাডি মটকরনারডজ ডরেভ,  

ডডডজটার পরটাকডয়ায মভডরনয জন্য মভা থ ডজাদ এন্টাযপ্রাইজ, ডএডফএক্স ডরেরভয জন্য অতী ও অ থা এন্টাযপ্রাইজ 

নাভক প্রডতিান কাম থারদ রাব করয।  

 ডারক্টড টাই ডিট এড যফযারয জন্য অগ্রগাভী ইডিনীয়া থ ডরাঃ, মডায এরক্স কররারায, ডবডডও াব থাইররন্স ডরেভ, 

ডডডজটার ডবডডও মযকডড থং ও অন্যান্য এরক্সডযজ যফযা ও িারনয জন্য মপরজান ইডিনীয়াডযং ডরাঃ, এড ও াফরেন 

রত জাতীয় গ্রন্থাগায বফন ম থন্ত ইররকডিক রাইন এক্সানন ও িারনয কাম থারদ ায় যান াওয়ায ও মযাজম্যান এরারয়ন্স 

াওয়ায এয জরয়ন্ট মবঞ্চায মকাম্পানী।  

 ডবডডও ডকুরভন্টাযী বতযীয জন্য ৩টি প্রডতিারনয ভরে কারায প্ল্া নাভক প্রডতিান কাম থারদ ায়। ডডডজটার রাইরেযী 

ইনপযরভন াডব থ (ডরেভ) ম্যারনজরভন্ট এন্ড মডরবররভন্ট পটওয়যায মডরবর কযায জন্য ১৮/৭/২০১২ ারর প্রকাডত 

দযে ডফজ্ঞডপ্তয  ডফযীরত ৮টি অংগ্রণকাযী  ও ২টি মযডন্সব প্রডতিারনয ভরে মডবরনট ডরডভরটড নাভক প্রডতিান 

চুোন্তবারফ কাম থারদ রাব করয। ডযদ থনকারর ডযডেত নডথে ম থাররাচনা করয মদিা মায় মম, ক্রয়কাম থক্ররভ ডডএ ২০০৬ 

এফং ডডআয ২০০৮ অনুযণ কযা রয়রছ ভরভ থ তথ্যাডদ াওয়া মায়। 

 

১৪। অডডট ংক্রান্ত তথ্যাঃ  

 ংিা রত প্রাপ্ত ডডআয ও ডযদ থনকারর প্রাপ্ত তথ্য রত মদিা মায় মম  এই প্রকরে মকান ধযরণয অডডট কযা য়ডন। 

 

১৫। ডযদ থন ফণ থনাাঃ  

 “ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগায আধুডনকীকযণ ’’ ীল থক প্রকরেয কাম থক্রভ ভল্যায়ন কযরত গত ৩১/০৩/২০১৫ তাডযরি প্রকে 

কাম থারয় ডযদ থন কযা য়। ডযদ থনকারর প্রকে ডযচারক প্রকে ংডিষ্ট অন্যান্যযা উডিত ডছররন। প্রকে ডযচারক 

জানান, প্রকেটি কাম থকয িডতরত ডযকেনা অনুমায়ী ডযচাডরত রয়রছ।  
 আকথা ইব ও গ্রন্থাগায  অডধদপ্তয ফাংরারদরয তথ্যবান্ডায ংযেণ ও ব্যফিানায জন্য ীডভত ম্পদ ও মরাকফর ডনরয় কাজ 

করয মারে।  ফতথভান ডফরে প্রচডরত ডডডজটার রাইরেযী, অনরাইন এরক্স এফং রফ থাডয প্রচডরত ফযকভ ডকুরভরন্টয াড থ 

কডরক পট পযম্যারট রুান্তয, ংযেণ ও রফ থাডয ব্যফারযয জন্য উন্মুক্তকযণ ব্যফিায ারথ আভারদয ডযচয় কডযরয় মদয়া 

ও ফাংরারদর এফ চালু কযা এই প্রকরেয অন্যতভ উরদ্দশ্য।  
 এই প্রকরেয ভােরভ ফাংরারদ জাতীয় গ্রন্থাগারযয াঠকেগুররারক আধুডনকায়ন কযা রয়রছ। ডতনটি ফে াঠকরে ডাক্ট টাই 

এড ও ডডরং রাগারনা রয়রছ। পুযাতন ইররকডিক রাইন ও মটিং ারি নতুনবারফ রাইট ও মকফর ফারনা রয়রছ। পরর 

াঠকরেয ডযরফ উন্নত রয়রছ। এছাো াঠকরে ইন্টাযরনট ংরমাগ কডম্পউটায ফারনা রয়রছ, মারত াঠকযা ইন্টাযরনট 

োউজ োশুনা ও প্ররয়াজনীয় ডকুরভন্ট খ ুঁরজ ডনরত ারযন। এইফ সুডফধাডদ বৃডি াওয়ায় াধাযণ াঠরকয ংিা বৃডি 

মরয়রছ। 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আররাকডচোঃ আধুডনকায়ন কযায য সুডিত াঠকে 

 

এই প্রকরেয ভােরভ জাতীয় গ্রন্থাগারযয েভতা ফাোরনায জন্য প্রডেণ আরয়াজন কযা রয়রছ। এই প্রডেণগুররা মরথষ্ট 

প্রাণফন্ত ও অংগ্রনভরক রয়রছ। ংডিষ্টরদয ারথ এই প্রডেরণয ডফলরয় জানরত চাওয়া রর তাযা জানান মম – প্রডেণটি 

খফই বার ডছর, এয ভােরভ আভযা অরনক ডফলয় জানরত মরযডছ, মা আভারদয  কারজ রাগরফ। মদরয গুরুত্বপূণ থ ডকুযরভন্ট, 

ম্যা, ফইে, ংফাদে, মাোয, ডরপররট  ংযেরণয মেরে অন্যান্য মদর প্রচডরত অতযাধুডনক প্রযাকটি ও মটকরনারডজয 

ব্যফায ম্পরকথ অফগত রয়ডছ। এছাো এফ ডডডজটার ব্যফিায় াড থ পযরভটগুররা পট পযম্যারট ংযেরণয মেরে 

প্ররয়াজনীয় মটকডনক ও ম্যানুরয়র ম্পরকথ জানরত মরযডছ।  

জাতীয় গ্রন্থাগারয ডফডবন্ন ডকুরভন্ট স্ক্যান কযায জন্য ডফডবন্ন ধযরণয  স্ক্যানায মমভন- প্ল্যারনটাডয স্ক্যানায, ফ্ল্যাটরফড স্ক্যানায, 

অরটারভটিক বুক স্ক্যানায, এইচডড স্ক্যানায, ডকুরভন্ট স্ক্যানায ইতযাডদ মকনা ও িান কযা রয়রছ। এগুররা স্ক্যান রুরভ ফারনা 

রয়রছ এফং ডনয়ডভতবারফ ব্যফহৃত রে। স্ক্যানকৃত ডকুরভন্ট, ফই, ংফাদে, ম্যাগাডজন ডডডজটার পযরভরট ংযেণ ও 

বডফষ্যরত ওরয়ফ এরক্স চালু কযায জন্য ডফডবন্ন মন্ত্রাডত ফারনা রয়রছ। এয ভরে অযাডফ ডযকগডনন াব থায, মডস্ক্ট 

কডম্পউটায, ল্যাট, ডপ্রন্টায, ইউডএ, আইডএ, াব থায মনটওয়াকথ ব্যাকরফান,  যাউটায, মজনারযটয ইতযাডদ অন্যতভ। 

স্ক্াডনং রুরভ কভ থযত দুজরনয ারথ এই প্রকরেয আওতায় িাডত স্ক্যানায ও অন্যান্য মন্ত্রাডত ম্পরকথ জানরত চাইরর ফররন- 

স্ক্যাডনং রুভটি নতুন মন্ত্রাডত ডদরয় াজারনা রয়রছ। এিারন করয়ক ধযরণয স্ক্ানায ডদরয় আভযা কাজ কযরত াযডছ। ডকুরভন্ট 

ফা ফইরয়য ধযণ অনুমায়ী আভযা ডফডবন্ন কাজ ডফডবন্ন মভডরন কযডছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

আররাক ডচোঃ ডফডবন্ন স্ক্যানারয ডকুরভন্ট স্ক্যাডনং ও ডডডজটারাইরজন কাম থক্ররভয ডচে 

 

এইফ মন্ত্রাডত িাডত ওয়ায় ডডডজটারকযরণয কাজ দ্রুততায ারথ এগুরে। এইফ মন্ত্রাডত চারারনা ফা যেণারফেরণ 

মকানরু ভস্যা রে ডকনা জানরত চাইরর ফররন, মকান ভস্যা রে না। আভযা এইফ মন্ত্রাডত চারারনায জন্য প্রডেণ 

মরয়ডছ। তরফ কিরনা মকানরু মটকডনকযার পি রর ফা ভস্যা মদিা ডদরর প্রস্তুতকাযক মকাম্পানীয ওয়ারযডন্ট মফা াওয়া 

মায়। তরফ তাযা জানান এফ মন্ত্রাডত যেণারফেণ ও মভযাভরতয উয তাযা প্রডেণ মরর ডনরজযাই মন্ত্রাডতগুররা মভযাভত 

ফা যেণারফেণ কযরত েভ রফন। 

প্রকরেয আওতায় াঠকে, আকথাইব রুভ গুরুত্বপূণ থকর রুরভয দযজায় অরটারভটিক মডায রক ডরেভ িান কযা রয়রছ। 

তরফ এই ডরেভটি এিরনা চর কযা য়ডন। এডফলরয় জানরত চাইরর প্রকে ডযচারক জানান, এই মডায ররকয জন্য কর 

কভ থকতথা ও কভ থচাযীয আইডড/ এরক্স কাড থ রাগরফ, ম ডডকউযড দযজায় মই কারড থয ভােরভ খররত ও মবতরয প্ররফ কযরত 

াযরফ। ফায জন্য আইরডডন্টডপরকন এরক্স কাড থ প্রদারনয কাজ চররছ। এটি ম্পন্ন রর অরটারভটিক রক ডরেভটি চর 

কযা রফ। 

১৬।  প্রকরেয উরদ্দশ্য ও অজথনাঃ  

উরদ্দরশ্য অজথন 

ডডডজটার গ্রন্থাগারযয অফকাঠারভা উন্নয়ন এফং 

জাতীয় গ্রন্থাগারযয ভৄদয় ংগ্ররয ংযেণ ও 

ভস্ত মটক্সটরক ডডডজটারর রুান্তযকযণ 

পযাডডররটট কযা,  

 

কডম্পউটায, স্ক্যানায াব থায একটি াধাযণ মনটওয়াকথ ব্যফিায 

ভােরভ ডডডজটার ংযেণ ব্যফিা গরে মতারায ভােরভ ডডডজটার 

গ্রন্থাগারযয অফকাঠারভা উন্নয়ন কযা রয়রছ। জাতীয় গ্রন্থাগায ফতথভারন 

একটি উচ্চেভতাম্পন্ন ডডডজটার ডাটা মন্টায গরে মতারায জন্য েভ 

ডররফ গরে উরঠরছ। 

জাতীয় গ্রন্থাগারযয ফ ডকুরভরন্টয অনরাইন 

এরক্স মপ্রারভাট কযা, 

জাতীয় গ্রন্থাগায একটি ডডডজটার ও ওরয়ফ-ডবডিক গ্রন্থাগায ডররফ কাজ 

কযা শুরু করযরছ।  

স্বয়ংডক্রয় ডনযািা ব্যফিা, অডগ্নডনফ থান 

ব্যফিা দুরমাগ থ মভাকারফরায ব্যফিা গ্রণ 

 

প্রাডনক কারজ ব্যফহৃত ৩টি মফ্ল্ায ও েক ব্লরকয ৭টি মফ্ল্ারয স্বয়ংডক্রয় 

ডনযািা ব্যফিা মমভন ডডটিডব কযারভযা, অরটারভটিক রক এফং 

অডগ্নডনফ থান ব্যফিা িান কযা রয়রছ। 

কডম্পউটায ও ইন্টাযরনট সুডফধা আধুডনক 

াঠকে িান। 

ফক’টি াঠকেরক ডডটিডব কযারভযা, অডগ্নডনফ থান ব্যফিা, এয়ায 

কডন্ডনায, কডম্পউটায, ইন্টাযরনট োউডজং আধুডনক সুরমাগ সুডফধা 

চালু কযা রয়রছ। 

অরটারভটিক ফাইডন্ডং ও বফজ্ঞাডনক াউডজং 

ব্যফিায় জাতীয় গ্রন্থাগারযয কর ডকুরভন্ট 

িায়ীবারফ ংযেরণয ব্যফিা কযা। 

পুযাতন, জরুযী এফং জনডপ্রয় ফ ফই, ংফাদে, ম্যা, মগরজট, 

ম্যাগাডজনভ বফজ্ঞাডনক ংযেণ ব্যফিানায আওতায় অরটারভটিক 

ফাইডন্ডংও ডেডচং এয ভােরভ িায়ীবারফ ংযেরণয ব্যফিা কযা রয়রছ। 



 

১৬.১ উরদ্দশ্য পুরযাপুডয অডজথত না রর তায কাযণাঃ  

 ংিা কর্তথক মপ্রডযত ডডআয এফং ডযদ থরন প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী প্রকরেয উরদ্দশ্য অডজথত রয়রছ ফরর প্রতীয়ভান য় ।  
  

১৭। ম থরফেণ/ভস্যাাঃ  

১৭.১ এই প্রকরেয ভােরভ জাতীয় গ্রন্থাগারযয অনরাইন একর প্ররভাট কযায কথা ফরা রয়রছ। ডকন্তু ওরয়ফ ডবডিক 

গ্রন্থাগায এিরনা পূণ থরুর শুরু য়ডন।  

১৭.২ জাতীয় গ্রন্থাগারযয কর ফইরয়য কযাটারগ ও এংক্রান্ত ডাটারফজ গরে মতারা ম্পূণ থ য়ডন পরর ডরেভটি অনরাইরন 

চালু কযা য়ডন। 

১৭.৩ প্রকরেয আওতায় ডডকউডযটি ডরেরভয অং ডররফ াঠকে, আকথাইব, ভারপজিানা গুরুত্বপূণ থ ডফডবন্ন করে 

অরটারভটিক মডায রক িান কযা রয়রছ, ডকন্তু এগুররা এিরনা চালু কযা য়ডন। এগুররা অব্যফহৃত থাকরর নষ্ট রয় 

মাফায আংকা যরয়রছ। 

১৭.৪ প্রকরেয ডডআয ও প্রাপ্ত তথ্যাডদ ম থাররাচনা করয মদিা মায় মম, এই প্রকরেয ইন্টান থার ও এক্সট থাযনার মকান প্রকায 

অডডট কযা য়ডন।  

 

১৮। সুাডযাঃ  

১৮.১ জাতীয় গ্রন্থাগারযয ওরয়ফডবডিক কাম থক্রভ দ্রুত শুরু কযায ব্যফিা গ্রণ কযরত রফ ।  

১৮.২ ংিা কর্তথক ফ ফইরয়য কযাটারগ ও এতদংক্রান্ত ডাটারফজ ভিকযণ দ্রুত ম্পন্ন  কযরত রফ  মারত অনরাইন 

রাইরেযী ও ওরয়ফ মফজড আকথাইব গরে মতারা মায়।  

১৮.৩ অরটারভটিক মডায রক ডরেভ দ্রুত চালু কযরত রফ।  

১৮.৪ প্রকেটিয দ্রুত অডডট ম্পন্ন কযরত রফ এফং অডডট প্রডতরফদরনয কড আইএভই ডফবারগ মপ্রযণ কযরত রফ।  

১৮.৫ ১৮.১ মথরক ১৮.৪ অনুরেরদ উরল্লডিত ডফলরয় গৃীত দরে আইএভই ডফবাগরক অফডত কযরত রফ। 


