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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছয়রর এডিডিভুক্ত 

সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর উির সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালে/ডবভায়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনা 

ডবডনয়োে 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরেরী 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মজডিডসএফভুক্ত 

প্রকয়ের সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সয়ব থাচ্চ 

সব থডনম্ন 

ব্যে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সয়ব থাচ্চ 

সব থডনম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 জনপ্রশাসন  

মন্ত্রণালে 

০২ 01 ০১ ০0 ০০ ০২ ১ বছর

৩৩.৩৩%

১ বছর

৮৬%  

০১ ২০৪.

৭৮ 

     

১০%  

 

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছয়র ০২টি প্রকে সমাপ্ত হয়েয়ছ।  

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকালঃ 

 সমাপ্ত প্রকে ০২টির মূল অনুয়মাডদত বাস্তবােনকাল বৃডি মিয়েয়ছ। তয়ব ০১ টি প্রকয়ের মূল অনুয়মাডদত ব্যে বৃডি 

মিয়েয়ছ। 

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃডির কারণঃ 

কাডরেরী ডবডভন্ন ডবষয়ে অনডভজ্ঞতা এবং ক্রেপ্রডক্রো চূড়ান্তকরণ ইতযাডদ মেয়ে দীর্ থসূডেতার কারয়ণ প্রকয়ের ব্যে ও 

মমোদ বৃডি মিয়েয়ছ।  

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ 

 

সমস্যা সুিাডরশ 

১ সকল ভবনে যথাযথ তদারককর অভানব সমুদয় একস 

স্থাপনের অব্যবস্থাপোর জন্য ভবনের সসৌন্দয যহাকেসহ 

কসকভল কানজর ত্রুটি দৃশ্যমাে হনয়নে। এটি কেরাপত্তার 

কদক সথনকও ঝুঁককপূর্ য।  
 

২         প্রকিক্ষর্ ভবনের বাথরুম এবং অকিস ব্লনকর কক্ষগুকলনত 

দৃশ্যমাে   িাটল সৃকি হনয়নে।  

 

৩        ই-িাইল ব্যবস্থা পুনরাপুকর ব্যবহার ো হওয়ায় এ প্রকনের 

সাকব যক সািল্য পাওয়া যানে  ো।    

  

 ৪    মাঠ পয যানয় কযাপাকসটি কবকডং ো হওয়ায় স্থাকপত 

সিটওয়যানরর ব্যবহারও সম্প্রসারর্ করা যানে ো। 

 

 ৫      কইকার সানথ চুকি পয যানয় অস্পিতা থাকায় সপ্রাগ্রানমর 

সসাস য সকাড ব্যবহার করনত ো পারায় মন্ত্রর্ালনয়র 

বতযমাে চাকহদা পূরনর্ সিটওয়যার কািমাইজ করা 

সমস্যা হনে।  

১        সমুদয় একস স্থাপনের অব্যবস্থাপোজকেত ত্রুটি দ্রুত সংনিাধে 

কনর  ভবেসমূনহর সসৌন্দয য কিকরনয় আেনত হনব এবং 

কেরাপত্তা কেকিত করনত হনব।   

 

২        প্রকিক্ষর্ ভবনের বাথরুম এবং অকিস ব্লনকর কক্ষগুকলনত 

দৃশ্যমাে িাটল দ্রুত সমরামত করনত হনব।   

 

৩          কডকস ও কবভাগীয় ককমিোনরর অকিনসর সানথ 

জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র মনে  ই-িাইল ব্যবস্থা 

পুনরাপুকর চালু করা সযনত পানর।  
 

4      মাঠ পয যানয় আইকসটি সডনভলপনমনের জন্য কডকস ও 

কবভাগীয় ককমিে অকিনসর কযাপাকসটি কবকডং করা 

সযনত পানর।  
 

5      কইকার সানথ সপ্রাগ্রানমর সসাস য সকাড ব্যবহার করার 

কবষনয় উনযাগ সেয়া সযনত পানর।   
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“

”

 জুে, ২০১৩

 
।

ে ।

জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালয়। 

কক্সবাজার।  

৫

সমাট 

টাকা 

প্র.সাহায্য

সমাট 

টাকা 

প্র.সাহায্য 

১ম 

সমাট 

টাকা 

প্র.সাহায্য

১ম 

২০৪৭.৭৫

২০৪৭.৭৫ 

-

২২৫২.৫৩

২২৫২.৫৩ 

-

২০২৪.০২ 

২০২৪.০২ 

- 

জুলাই,২০০৯ 

২০১২

জুলাই,২০০৯ 

২০১৩

২০৪.৭৮ 

     ১০%  
১ বছর

৩৩.৩৩%

ণ  

কবকসএস প্রিাসেসহ সরকানরর সকল কযাডানরর অকিসারনদর প্রকিক্ষর্ ও দক্ষতার উন্নকতকনে সদনির উন্নয়ে প্রিাসে ও 

ব্যবস্থাপোর মাে উন্নয়নের জন্য ১৯৯২-২০০২ সময়ানদ উন্নয়ে প্রকনের দুটি পয যানয়র মােনম কবকসএস প্রিাসে কযাডার 

এনসাকসনয়িনের সহনযাগী প্রকতষ্ঠাে কহসানব ঢাকার ইস্কাটনে কবয়াম িাউনেিে প্রকতষ্ঠা করা হয়। আত্ম-কম যসংস্থাে এবং সদি-

কবনদনি এককবংি িতাকির চাকহদার কেকরনে সযাগ্য কমী গনে সতালার এবং প্রকিক্ষর্ সুকবধাকদ কবনকন্দ্রীকরনর্র লনক্ষয প্রধাে 

কায যালনয়র আদনল বগুো ও কক্সবাজানর দুটি আঞ্চকলক সকন্দ্র স্থাপনের জন্য জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালয় কর্তযক  উনযাগ গ্রহর্ করা 

হয়। বগুো আঞ্চকলক সকন্দ্রটি জুলাই, ২০০৪ হনত জুে,২০০৮ সময়ানদ সমাপ্ত হনয়নে। কক্সবাজানর ২য় আঞ্চকলক সকন্দ্র কেম যানর্র 

জন্য প্রস্তাকবত 

’ িীষ যক প্রকেটি সময়ানদ গ্রহর্ করা হয় । উনেখ্য, ইনতামনে প্রকেটি সমাপ্ত স াষর্া 

করা হনয়নে।   

 

 ১।  কবকসএস প্রিাসেসহ সরকানরর সকল কযাডানরর অকিসারনদর প্রকিক্ষর্ ও দক্ষতার উন্নকতকনে সদনির উন্নয়ে প্রিাসে ও 
ব্যবস্থাপোর মাে উন্নয়ে, এ কবষনয় সরকার এবং কবকভন্ন সংস্থানক পরামি য সসবা প্রদাে, গনবষর্া কায যক্রম পকরচালো, 

মােব সম্পদ সৃকির সুনযাগ-সুকবধা কবনকন্দ্রীকরর্; 

২। সদনির উন্নয়ে ও প্রিাসকেক ব্যবস্থাপো কায যক্রনম কেনয়াকজত সব যস্তনরর কম যকতযানদর মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃকিকনে 

প্রকিক্ষনর্র ব্যবস্থা করা;  

৩। সদনির বৃহৎ স্বানথ য সরকানরর েবীে কম যকতযানদর মনে নেকতক মূল্যনবাধ, োগকরক সনচতেতা এবং সদিনপ্রম জাগ্রত করার 

প্রনচিা গ্রহর্ এবং  

৪।   কমী ব্যবস্থাপোয় কেক্ি কম যকতযানদরনক আঞ্চকলক ও আতর্জযাকতক প্রকতষ্ঠােসমূনহর সানথ সযাগানযানগর মােনম 

সমনয়াপনযাগী প্রকিক্ষর্ প্রদাে।   
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অনুদানে ২০৪৭.৭৫ লক্ষ

মােেীয়  পকরকেো মন্ত্রী কর্তযক ২০ সম, ২০১০ তাকরনে পরবতীনত ককছু 

অংনগর ব্যয় হ্রাস/বৃকিসহ সংনিাকধত প্রাক্ককলত ব্যয় ২২৫২.৫৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ে সময়াদ একবের অথ যাৎ 

জুলাই, ২০০৯ হনত জুে ২০১৩ করা হয়।   

 

সিষ

১ িাহ্  সমাহাম্মদ োকেম ০৮.০৩.২০১০ ২৯.০৪.২০১৩ 

২ আবুল কানসম সমাোঃ সবারহােউদ্দীে ২৯.০৪.২০১৩ ৩০.০৬.২০১৩ 

  

               ঢাকাস্থ কবয়াম প্রধাে কায যালনয়র অসমাপ্ত কাজ অথ যাৎ একটি ককনচে ও বাউোকর ওয়াল কেম যার্ এবং কবযমাে সাব-

সেিে ও সজোনরটর প্রকতস্থাপে করা হয়।  

                  অন্যকদনক  সের কেকমত্ত ৬টি ভবে (সেকেং সসোর, সহানেল 

কবকডং, কম যকতযা সকায়াট যার, োি সকায়াট যার মাকিপারপাস হল  ও সাব-সেিে ভবে) কেম যার্, এক্সটাে যাল কসকভল 

(বাউোকর ওয়াল, রাস্তা ও সাইট সডনভলপনমে) ও ইনলকিকযাল ওয়াকযস, ককনচে কেম যাে, ১টি মাইনক্রাবাস ক্রয়, 

নবদুযকতক সাব-সেিে স্থাপে ও নবদুযকতক সজোনরটর স্থাপে  ইতযাকদ অন্যতম কাজ।   

০

সদয়া 
 

(In lakh Taka)        

 Items of work 
(as per PP) 

Unit Target/Allocation (as 

per RDPP) 
Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  
Financial  Physical  

(Quantity) 
Financia

l  
Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Revenue Expenditure 

a) Salary of Officers  29.48 2 19.16 2  

b) Salary of Staffs  22.27 13 8.66 13  

c) Allowances  27.00 15 19.14 15  

d) Supplies & 

Services 
LS 104.29  65.07   

e) Repair & 

Maintenance 
LS 10.40  2.96   

f) Miscellenious 

Revenue 

Expenditure 

LS 14.00  00   

Total of Revenue 

Expenditure 
 207.44     114.99 

  

(55.43%) 
  

Capital Expenditure 
Replacement of 750 

KVA Sub-Station 

(Dhaka) 
Set 86.00 01 83.90 01  

Replacement of 500 Set 83.00 01 81.50 01  
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KVA Generator 

(Dhaka) 
Computer and 

Accessories 
Each 47.30 108 40.01 108  

Electric Equipments Each 281.56 34 239.48 34  

Camera Each 0.50 2 1.20 2  

Office Equipments Each 4.00 2 5.36 2  

Construction of Office 

Building 
Sqm 213.36 1220 sqm 

1263.60 

1220 sqm 
For the convenience of 

the work Tender and 
Agreement was done in 

a mixed basis. It is not 

possible to separate the 
expenditure in Office 

building, Residential 

building & others 

Construction of 

Residential Building 
Sqm 683.40 3260 sqm 3260 sqm 

Other Building & 

Infrastructure 
Sqm 380.65 655 sqm 655 sqm 

Deep Tube-well Each 24.00 01 23.56 01  

Furnitures 
Each 106.76 1722 84.75 1910 

Bed Sheet 66, 
Towel 90, Pilow 

with cover 16 nos 

extra taken 

Air Conditioners Each 67.05 77 62.31 77  

Microbus Each 23.35 1 23.35 1  

Total of Capital 

Expenditure 
 2000.93  1909.02 

(95.40%) 
  

Price Contigency 1%  22.08  -   

Phyisical Contigency 

1% 
 22.08  

-   

Total Expenditure of 

the Project 
 2252.53  2024.01* 

  

(89.85%) 

  

 

১ম হনত ৩য় অথ য বের পয যতর্ সমাট ব্যয় ৯০৩.২০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অবকিি (২২৫২.৫৩-৯০৩.২০)= ১৩৪৯.৩৩ লক্ষ 

টাকার মনে ৪থ য অথ য বেনর ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা অবমুি হয়। ৯৯.৩৩ লক্ষ টাকা অবমুি করা হয়কে। প্রকনের সিষ অথ যাৎ ৪থ য 

অথ য বেনর প্রকৃত  ব্যয় হয় ১১২০.৮১ লক্ষ টাকা। প্রকে অকিস সথনক অব্যকয়ত অবকিি  ১২৯.১৯ লক্ষ টাকা কবকধমাকিক সমপ যে 

করা হনয়নে।   

১১.০  

      পকরদি যে ও প্রকে অকিস সথনক প্রাপ্ত তথ্য মনত, কক্সবাজানর গ্যাস ো থাকায় এ োনত সকাে ব্যয় করা সম্ভব হয়কে।  

 ০

১। কবকসএস প্রিাসেসহ সরকানরর সকল কযাডানরর অকিসারনদর 

প্রকিক্ষর্ ও দক্ষতার উন্নকতকনে সদনির উন্নয়ে প্রিাসে ও 

ব্যবস্থাপোর মাে উন্নয়ে 

২।  উন্নয়ে প্রিাসে, ব্যবস্থাপো এবং আইকসটি সুকবধা কবনকন্দ্রীকরর্ 

করা । 

৩।  সরকার এবং কবকভন্ন সংস্থানক পরামি য সসবা প্রদাে 

৪। উন্নয়ে প্রিাসে, ব্যবস্থাপোর সক্ষনে গনবষর্া কায যক্রম পকরচালো 

এবং আধুকেক প্রক্কির সহনযাগীতায় ব্যবস্থাপো কিক্ষা, উন্নয়ে ও 

পকরকেোর কবকাি সাধে।  

৫। সদনির উন্নয়ে ও প্রিাসকেক ব্যবস্থাপো কায যক্রনম কেনয়াকজত 

সব যস্তনরর কম যকতযানদর মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃকিকনে 

প্রকিক্ষনর্র ব্যবস্থা করা;  

     অবকাঠানমাসমূহ কেম যার্ করা হনয়নে। 

িীঘ্রই এ অবকাঠানমা ব্যবহার কনর 

কাকিত সুনযাগ সুকবধাসহ প্রকিক্ষর্ 

কায যক্রম শুরু হনল লক্ষয উনদ্দশ্য অজযে 

করা সম্ভব হনব।  
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 প্রনযাজয েয়।   

প্রকে পকরদি যেোঃ 

        উপ- কর্তযক গত ০৬.১১.২০১৪ তাকরনে প্রকনের ঢাকা অংি অথ যাৎ কবয়াম প্রধাে কায যালয় পকরদি যে 

করা হনয়নে। এোো, ইনতাপূনব য কবগত ২৬ .০৯.২০১৪ তাকরনে  কক্সবাজার অংি পকরদি যে করা হয়। পকরদি যেকালীে 

প্রকে পকরচালকসহ সংকিি কম যকতযাগর্ উপকস্থত কেনলে এবং প্রধাে কায যালনয় কবয়াম িাউনেিনের কডকজ মনহাদনয়নর 

সানথ সাক্ষাত করা হয়। কেনে প্রকনের আওতায় সম্পাকদত কানজর কববরর্ সদওয়া হল। 

 

১৪.১ ঢাকাস্থ কবয়াম প্রধাে কায যালনয়র অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরর্োঃ 

          সরকানরর হাকতরকিল প্রকে বাস্তবায়নের সময় কবয়াম প্রধাে কায যানলর কবযমাে সীমাে প্রাচীর ও অস্থায়ী টিে সিনডর 

ককনচে ক্ষকতগ্রস্থ হয়। িনল তা েতুে কনর করার প্রনয়াজে হনয় পনে। কবয়াম প্রধাে কায যালনয়র জন্য ৩০০ রাোঃকমোঃ দী য 

সীমাো প্রাচীর ও  ১৪০ বগ যকমটার ককনচে কেম যার্সহ কবযমাে ৩১৫ সককভএ এর স্থনল ৭৫০ সককভএ নবদুযকতক সাব-সেিে ও 

কবযমাে ২৩০ সককভএ এর স্থনল ৫০০ সককভএ সজোনরটর প্রকতস্থাপে করা হনয়নে। বাউোকর ওয়ানলর ৩০০ রাোঃকমোঃ এর 

সবিীরভাগ অংি ৬ ফুট উচ্চতা কবকিি আরকসকস কপলার ও সগ্রডবীমসহ কিক ওয়াল এবং এর উপর ৩ ফুট উচ্চতার গ্রীল 

স্থাপে করা হনয়নে। অবকিি প্রায় ১৫০ ফুট অংনি ১০ ফুট উচ্চতার কিক ওয়াল এবং এর উপর ২.৫ ফুট উচ্চতার বানব যড 

ওয়ার স্থাপে করা হয়নে। একতলার ককনচেটির উপনর োদ সদওয়া হনয়নে। কভতনর সলার সমাজাইক করা হনয়নে। বাউোকর 

ওয়াল ও ককনচনের বাইনরর অংি প্লািার ও বে টাইলস সদওয়া হনয়নে।   

 

১৪.২   েোঃ  

 মূল প্রকে অংি কক্সবাজানর বাস্তবাকয়ত হনয়নে। এ অংনির জকমর পকরমাে প্রায় ৫ একর। এর মনে প্রায় ১ একর 

সমপকরমাে জকমর উপর কবয়াম স্কুল ও সেলার মাঠ রনয়নে। প্রকেটি গ্রহনর্র পূনব যই স্কুনলর অস্থায়ী ভবে এবং প্রায় ২০০০ 

রাোঃফুোঃ ৬ ইকঞ্চ উচ্চতায় আরকসকস বাউোকর ওয়াল কেম যার্ করা হনয়কেল। প্রকনের আওতায় কবযমাে ওয়ানলর ককতপয় 

অংনির সংস্কারসহ প্রায় ১৫৫০ রাোঃ ফুোঃ এর উপর ৩ফুট উচ্চতায় বানব যড ওয়ার এবং অবকিি ৪৫০ রাোঃফুোঃ (প্রধাে িটক 

বরাবর অংনি) সডনকানরটিভ গ্রীল সদওয়া হনয়নে। তনব, পুনরা প্রকে এলাকায় মাটি ভরানটর কারনর্ বতযমানে এই বাউোকর 

ওয়ানলর উচ্চতা ৬ফুনটর মত। প্রকে এলাকার মনে পকিম-উত্তর সকাোয় প্রায় ৫০-৬০ ফুট ওয়ানলর প্লাোর ও এর উপর 

বানব যড ওয়ার সদওয়া সম্ভব হয়কে। এ অংি সংলগ্ন বাংলানদি সরকানরর একজে সানবক সকচব মনহাদনয়র জকম এবং তার 

উপর কাঁচা বােী রনয়নে। তাঁর আপকত্ত থাকায় এ অংনির সংস্কার করা যায়কে বনল প্রকে পকরচালক জাোে। সদওয়ানলর 

অংিটুকু প্রকে এলাকার অংি হওয়া সনেও প্রাচীর কেম যানর্র জটিলতা উদ্ভুত হওয়ার কারর্ সবাধনগাম্য হয়কে। তনব সগইট 

হাউস ও সমইে সগইট প্রকনের আওতায় েতুে কনর কেম যার্ করা হনয়নে।   

                

           

 

          

                কচেোঃ১।  প্রকনের কক্সবাজার অংনির কেম যার্ কানজর পূনব যর  দৃশ্য।               সসৌজনন্য- প্রকে কর্তযপক্ষ।  
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  কচেোঃ ২। েবকেকম যত ।  

    

   ১৪.২.১  মাকিপারপাস হল কেম যার্োঃ  

            ৮৫ ফুট বাই ৫৩ ফুট আয়তনের একতলা কবকিি একটি মাকিপারপাস হল কেম যার্ করা হনয়নে। এোনে ৩২০ 

জনের বসার ব্যবস্থা রনয়নে। প্রনয়াজেীয় িাকর্ যচার সরবরাহ করা হনয়নে। সাউে ইকুযপনমেও সরবরাহ করা 

হনয়নে, যা একটি রুনম রকক্ষত রনয়নে। তনব হলটিনত সাউে একুইকেক ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হয়কে। িলস কসকলং স্থাপো 

সঠিকভানব ো হওয়ায় দু’একটি স্থানে তা খুনল পনেনে। ইনলকিক কিটিংস ভাল হয়কে। এই হনলর দু’একটি লাইট সসড 

ইনতামনে অনকনজা হনয় পনেনে। হনলর সেনজর উপনরর কসকলং এর প্লাোরও স্যাঁতস্যাঁনত হনয় েি হনে। হনলর বাকহযক 

সসৌন্দয য বৃকির জন্য োনদর উপর টাকল (কভ-সিপ) লাগানো হনয়নে। তনব এই টাকলর োদ সথনক পাকে গনে পনে হনলর 

সপানচ যর উপনর সমতল োনদ জমা হয়। িনল সপানচ যর অংনির প্লাোর সিওলা জনম েি হনে।  
 

 

১৪.২.২  কম যকতযা ও োি সকায়াট যার কেম যার্োঃ 
 

        সদাতলা কবকিি একটি কম যকতযা ও একটি োি সকায়াট যার কেম যার্ করা হনয়নে। প্রনতযকটি সকায়াট যানরর েীচতলা ও 

সদাতলা কমনল ৮টি কনর সুযট (এটাচ ড বাথরুমসহ ২টি কলকভং রুম ) কেম যার্ করা হনয়নে। টিকভসহ প্রনয়াজেীয় িাকর্ যচার 

সরবরাহ করা হনলও কাপে সচাপে রাোর জন্য সকাে ওয়ার্ড্ যব বা আলকমরা সেই। োি এবং কম যকতযা সকায়াট যার 

(ডরকমটরী ভবে) এর বারান্দা সংলগ্ন রুমগুকলর দরজার েীনচ উঁচু কবটি বা প্রকতনরাধক ো থাকায় বৃকি হনল সহনজই পাকে 

 নরর মনে চনল যায়। এোো এই টাো বারান্দার সলাপ ঠিকমত ো হওয়ায় বৃকির পাকে কেস্কািে পাইপ কদনয় সবর হনত 

কবঘ্ন হনে। পকরদি যনের সময় বারান্দায় পাকে জনম থাকনত সদো যায়। পাইপগুকল কপকভকস এর পকরবনতয কজআই হনল 

সটকসই হনতা। এোো পাকে কেস্কাষে পাইনপর সংখ্যাও অপ্রতুল। এই ভবে দুটিনত সপানচ যর উপনরর কেস্কািে পাইপ ভবনে 

সঢাকার মুনে অথ যাৎ সামনে লাগানো হয়নে। িনল এ অংনির কেস্কাকিত পাকে ভবনে প্রনবিকারীনদর গানয় পেনব। এ 

পাইপ সপানচ যর দু পানি লাগানো সযনতা। এোো এ ভবনের টয়নলট কিটিংস কেেমানের লাগানো হনয়নে। অকধকাংি 

রুনমর কনমানডর লাি ঠিকমত কাজ কনর ো মনম য সদো যায়। দরজার কিটিংস এবং দরজার করম লকগুকল সবি ককছু েি 

সদো সগল। ইনলকিক কিটিংসও মাে সম্মত হয়কে। বারান্দার দু’একটি স্থানে সুইস সবাড য ভাংগা অবস্থায় সদো সগল। 

একসর কানেকিে এবং সর্ড্নেজ পাইপ গুকল সবই প্লাোনরর উপর কদনয় সযে-সতেভানব করা হনয়নে। এনত ভবনের 

সসৌন্দয যহাকেরও কারর্ হনয়নে। জাো যায়, ভবনের সমুদয় কাজ সিষ হনয় যাবার পর সংকিি ঠিকাদারী প্রকতষ্ঠাে সদকরনত 

একস স্থাপে করার উনযাগ সেয়ায় এ ধরনর্র জটিলতা নতরী হনয়নে। এ ভবনের োদগুকলনত জলোদ নতরী করা হনয়নে যা 

সমতল হয়কে। িনল বৃকির পাকে কেস্কািনের জন্য চার সকার্ায় চারটি কেষ্কািে পাইপ যনথি বনল প্রতীয়মাে হয়কে। 

সদাতলা সথনক োনদ ওঠার সেয়ার লাইট ল্যাকেং অংি এত সোটভানব করা হনয়নে যানত কনর একজনের যাতায়াতই 

অসুকবধাজেক। এর সানথ কপেনের সদওয়ানল একটি উচু বীম থাকায় পকরসরটি অনপক্ষাকৃত সোট হনয় পনেনে। কম যকতযা 

ও োি সকায়াট যানরর সামনের সপানচ যর কপলানরর কিকেকিং কাজ সিষ করা হয়কে। োি সকায়াট যানরর কেচ তলায় সগইনটর 
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কাোকাকে প্রকতবন্ধীনদর জন্য একটি র যাম কেম যার্ করা হনলও তা অপ্রিস্ত ও তার প্রনবিপথ রাো হয়কে। বারান্দায় স্থাকপত 

এসএস পাইনপ মকরচা পনেনে।  

 

   

 

কচেোঃ ৩) কম যকতযা ও োি সকায়াট যানর অসম্পন্ন কিকেকিং কাজ।          কচেোঃ ৪) োি সকায়াট যানর প্রনবিপথ কবহীে অপ্রিস্ত র যাম ।   

                    
 

১৪.২.৩ প্রকিক্ষর্ ভবে কেম যার্োঃ 

        সদাতলা কবকিি একটি প্রকিক্ষর্ ভবে কেম যার্ করা হনয়নে। প্রকিক্ষর্ ভবনের উপনরর তলায় ৪টি কক্ষ কেম যাে করা হনয়নে। 

এর মনে ২টি ক্লািরুম, ১টি ককম্পউটার ল্যাব এবং ১টি কেিানরন্স রুম। ককম্পউটার রুনম ৪০টি ককম্পউটার ও 

প্রনয়াজেীয় িাকর্ যচার সসট করা রনয়নে। রুমগুকল কেম যানর্র পর অনেককদে বন্ধ থাকায় সদওয়ানলর প্লাোর েি হনয় 

পনেনে। বারান্দায় পাকে কেস্কািনের জন্য কপকভকস পাইপ অনেকগুকল সভংনগ সগনে। প্রকিক্ষর্ ভবনের পূব যকদনক পুরুষনদর 

জন্য ৩টি এবং মকহলানদর জন্য ২টি কমে বাথরুম কেম যার্ করা হনয়নে। বাথরুনমর দুটি সদওয়ানলর উভয় পানি দুটি 

িাটল সদো সগনে। এগুকল দ্রুত সমরামত করা প্রনয়াজে বনল প্রতীয়মাে হনয়নে। এই ভবনের কেনচ ১০০ ফুট বাই ২০ ফুট 

আয়তনের িাঁকা জায়গা রনয়নে। এোনে ১০টি গােীর পাককযং লট কহসানব ব্যবহার করা হনব বনল উপকস্থত কম যকতযারা 

জাোে। অবশ্য মাকিপারপাস হনলর বাইনরও ওনপে সস্পি রাো হনয়নে সযোনে অকতকথনদর গােী রাো সযনত পানর।  
 

                            
 

                                                   কচেোঃ ৫) প্রকিক্ষর্ ভবনের বাথরুনমর সদওয়ানলর িাঁটল।  
 

                  প্রকিক্ষর্ ভবনের পূব যকদনক সদাতলায় ৪০ফুট বাই ৬৫ফুট আয়তনের ৮০ জনের ধারর্ক্ষমতার ককনচেসহ একটি 

ডাইকেং রুম কেম যার্ করা হনয়নে। ডাইকেং রুনমর একস লাগানোর জন্য সদওয়াল সভংনগ সংনযাগ সদওয়া হনয়নে। ভংগা 

অংি সমরামত করা হয়কে। এোনেও একস কানেকিে সকবলগুকল ওনপে রাো হনয়নে। ডাইকেং এর েীনচ েীচতলায় ৪টি 

রুম রনয়নে। এগুকল মূলত ৩টি র্ড্াইভারনদর এবং অপরটি োি রুম কহসানব ব্যবহৃত হনব। এনদর জন্য ২টি বাথ ও ১টি 

ওয়ািরুম নতরী করা হনয়নে। 
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                                                  কচেোঃ ৬) ডাইকেং হনলর বাইনরর সদওয়াল।    

 
 

১৪.২.৪ সহানেল ভবে কেম যার্োঃ 

         প্রকিক্ষর্ ভবে ও কম যকতযানদর জন্য সকায়াট যারর মানি সদাতলা কবকিি একটি সহানেল ভবে কেম যার্ করা হনয়নে। এোনে 

েীনচ ৪টি এবং উপনর ২টি কসংনগল রুম এবং েীনচ ১৪টি ও উপনর ১৬টি ডাবল রুম(এটাচ ড বাথরুমসহ) কেম যাে করা 

হনয়নে। উনেখ্য, সকল ভবনের সকল কনক্ষ KLIMAIR একস লাগানো হনয়নে। এোনেও কাপে সচাপে রাোর জন্য 

আলকমরা বা ওয়ার্ড্ যব সরবরাহ করা হয়কে। অন্যান্য ভবনের ন্যায় সদওয়ানল লবোিতা পকরহার ও বাকহযক সসৌন্দয য বৃকির 

জন্য এ ভবনের বাইনরর সদওয়ানল কসরাকমক কিক স্থাপে (সপে) করা হনয়নে। তনব এই সসৌন্দয য বহুলাংনি েব য হনয়নে 

একস সংনযানগর অব্যবস্থাপোর কারনর্।  

 

 

 

 

 

 

                                            কচেোঃ ৭) একসর সংনযাগ। সহানেল ভবনের বাইনরর সদওয়াল।       

 

 

 

    ১৪.২.৫  অকিস ব্লক কেম যার্োঃ  

 

        সহানেল ভবে ও প্রকিক্ষর্ ভবনের মানি ২য় তলায় অকিস ব্লক কেম যার্ করা হনয়নে। অকিস ব্লনক ৪টি কক্ষ কেম যার্ করা 

হনয়নে। এোনে ২টি এটাচ ড এবং একটি কমে বাথরুম কেম যার্ করা হনয়নে। এোনে একটি রুনমর সদওয়ানল িাটল এবং 

একস লাগানোর কারনর্ সদওয়াল ভাংগা হনয়নে মনম য সদো যায়। এোনেও একস সংনযানগর কাজ করা হনয়নে পুনরা কবকডং 

এর কসকভল এর কাজ সিষ হওয়ার পর। িনল সংনযাগগুকল কেকসল করা হয়কে। ওনপে রাো হনয়নে।  
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                                                 কচেোঃ ৮) একসর সর্ড্নেজ পাইপ। অকিস ব্লক।                                 

 

 

        

 

                                            কচেোঃ ৯) অকিস ব্লনকর কনক্ষর সদওয়ানলর িাঁটল।                                               

 

                এোনে উনেখ্য, সহানেল ভবনের েীচতলা িাঁকা সরনে  ২য় তলায় কক্ষ কেম যানর্র প্রাথকমক কসিাতর্ থাকনলও 

সবসামকরক কবমাে চলাচল কর্তযপনক্ষ কর্তযক সমতল সথনক সনব যাচ্চ ২৭ ফুট উচ্চতার সবিী স্থাপো ো করার কেনদ যিো 

থাকায় পরবতীনত কডকপকপ সংনিাধে কনর সহানেল ভবে েীচতলায় ১৮টি কক্ষ সম্প্রসারনর্র কসিাতর্ হয়। ভবে কেম যার্ 

সংক্রাতর্ সবসামকরক কবমাে চলাচল কর্তযপনক্ষর োেপনে প্রকে এলাকানক সমাে কতেভানগ ভাগ কনর তার পকিম কদনক 

হনত ১ম অংনির (সমুদ্র নসকত সংলগ্ন) উচ্চতা প্রদানের সকাে সুনযাগ োই, ২য় অংনি ভূ-পৃষ্ঠ হনত ১৫ ফুট এবং সিষ 

অংনি(পূব যাংনি) ভূ-পৃষ্ঠ হনত ২৭ ফুট উচ্চতার অোপকত্ত সদওয়া হয়। প্রথম অংনি ( শূণ্য উচ্চতা) ভকবষ্যনত সেলার মাঠ, 

সুইকমংপুল, লে সটকেস, বানস্কট বল গ্রাউে ইতযাকদ কেম যানর্র সুনযাগ রাো হনয়নে। মাকিপারপাস হল ও নবদুযকতক সাব-

সেিে ভবে ১৫ ফুট উচ্চতায় কেম যার্ করা হনয়নে।  

 

             এোো কক্সবাজার সকনন্দ্রর জন্য ৫০০ সককভএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নবদুযকতক সাব-সেিে কেম যাে এ ৫০০ সককভএ 

ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সজোনরটর স্থাপে করা হনয়নে। প্রকনের প্রধাে িটক সথনক মূল ভবে পয যতর্ ৫৬০ ফুট লম্বা রাস্তার 

মানির আইল্যানে কিট লাইট স্থাপে করা হনয়নে। আইল্যানের মানি ফুনলর গাে লাগানো হনয়নে। ল্যাম্পনপাে এর 

সগাোয় একটি কনর ইনলকিক সাটি যক সিকার বসানো আনে। বৃকির পাকেনত বা ফুনলর গানে পাকে কদনল ইনলকিক সাককযট 

সিকার গুকল পাকের েীনচ পনে যায়। িনল মানি মনেই ওগুনলা সট যসাককযট হনয় স্পাকয কনর বনল উপকস্থত কম যকতযারা 

জাোে।  
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                                        কচেোঃ ১০) কিট লাইনটর ঝুঁককপূর্ য সাককযট সিকার অংি।   

 

১৪.২.৬ অন্যান্য পয যনবক্ষর্োঃ  

          মূল পকরকেোয় সপ্রয়ার রুম, সহানেনলর জন্য কমেরুম এবং করনসপিে রুম রাো হয়কে। একটি প্রকিক্ষর্ সকনন্দ্র এ গুকলর 

প্রনয়াজেীয়তা রনয়নে। কপকসআর এ অকডট সংক্রাতর্ সকাে তথ্য পূরর্ করা হয়কে। প্রকে অকিস হনত জাো যায়, 

এক্সটারোল অকডট এেেও সম্পন্ন হয়কে।                            

 

১৫.১   সকল ভবনে যথাযথ তদারককর অভানব সমুদয় একস স্থাপনের অব্যবস্থাপোর জন্য ভবনের সসৌন্দয যহাকেসহ 

কসকভল কানজর ত্রুটি দৃশ্যমাে হনয়নে। এটি কেরাপত্তার কদক সথনকও ঝুঁককপূর্ য।  
 

১৫.২   প্রকিক্ষর্ ভবনের বাথরুম এবং অকিস ব্লনকর কক্ষগুকলনত দৃশ্যমাে িাটল সৃকি হনয়নে ( কচে-৫ ও ৯ )।  
 

১৫.৩   ভবেসমূনহর বারান্দার পাকে কেস্কািে পাইপ অপ্রতুল ও কেেমানের হওয়ায় তা কদনয় পাকে কেস্কািে ঠিকমত 

হনে ো।  
 

১৫.৪    কম যকতযা ও োি সকায়াট যানরর বাথরুম কিটিংস কেেমানের হনয়নে। এ ভবনের ককছু দরজা ও দরজায় লাগানো করম 

লক ঠিকমত কাজ কনর ো। বারান্দার এসএস পাইনপ মকরচা পনে তার গুর্গতমােসহ সসৌন্দয যহােীর কারর্ হনয়নে। 

জলোদ কেম যার্ সমতল হয়কে কবধায় বৃকির পাকে কেগ যমনে বাধা হনে। সপানচ যর কপলানরর কিকেকিং এর কাজ অবকিি 

রাো হনয়নে এবং সপানচ যর উপনরর পাকে কেস্কাষে পাইপ প্রনবি পনথর কদনক স্থাপে করায় বৃকির সময় ভবনে প্রনবনি 

অসুকবধা সৃকি হয়। বারান্দা সংলগ্ন দরজার কেনচ কবট ো থাকায় বৃকির পাকে প্রনবি কনর।  
   

১৫.৫    মাকিপারপাস হনলর সপানচ যর কসকলং, সেনজর উপর ও পানির সদওয়ানলর প্লাোনর স্যাওলা জনম েি হনে। িলস 

কসকলং এর কিটিংস ভাল হয়কে, সকাথাও সকাথাও খুনল সগনে। কনয়কটি ইনলকিক লাইট সসড েি হনয়নে। 
 

১৫.৬   প্রধাে িটক সথনক ভবে পয যতর্ রাস্তার ল্যাম্পনপােগুকল আইল্যানের মানি স্থাপে করায় তার সগাোয় স্থাকপত সাককযট 

সিকার এ পাকে জনম তা সথনক সট য সাককযনটর িনল কবনফারনর্র মত  টো  টনে।  
 

১৫.৭     প্রকে সমাপ্ত হওয়ার এক বেনরর সবিী সময় অকতক্রাতর্ হনলও অকডট কায যক্রম সম্পন্ন ো হওয়াটা সমীকচে েয়।   

  

১৬.১    সমুদয় একস স্থাপনের অব্যবস্থাপোজকেত ত্রুটি দ্রুত সংনিাধে কনর ভবেসমূনহর সসৌন্দয য কিকরনয় আেনত হনব 

এবং কেরাপত্তা কেকিত করনত হনব।   
 

১৬.২    প্রকিক্ষর্ ভবনের বাথরুম এবং অকিস ব্লনকর কক্ষগুকলনত দৃশ্যমাে িাটল দ্রুত সমরামত করনত হনব।   
 

১৬.৩   ভবেসমূনহর বারান্দার পাকে কেস্কািনের জন্য কপকভকস পাইপ পকরবতযে কনর কজআই পাইপ স্থাপে করনত হনব।   
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১৬.৪   কম যকতযা ও োি সকায়াট যানরর বাথরুনমর সমস্যাগ্রস্থ কিটিংসসমূহ পকরবতযে কনর ভাল মানের কিটিংস স্থাপে করা 

প্রনয়াজে। সয সব দরজা ঠিকমত লাগানো যায় ো তা সমরামত বা পকরবতযে এবং উন্নতমানের করম লক লাগানত হনব। 

বারান্দার মকরচা পো এসএস পাইপ পকরবতযে করা সযনত পানর। োনদ জনম থাকা পাকে কেস্কািনের প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা 

করা দরকার। সপানচ যর কপলানরর কিকেকিং এর অবকিি কাজ সম্পন্ন করনত হনব এবং সপানচ যর উপনরর পাকে কেস্কািে 

পাইপ সামনে সথনক সকরনয় দু’পানবয লাগানত হনব। বারান্দাসংলগ্ন দরজার কেনচ কবট কদনয় পাকে প্রনবি বন্ধ করা সযনত 

পানর।  
 

১৬.৫   মাকিপারপাস হনলর সপানচ যর উপনরর জনম থাকা পাকে কেস্কািনের ব্যবস্থা করনত হনব, ক্ষকতগ্রস্থ সদওয়াল ও কসকলং দ্রুত 

সংস্কার করনত হনব। িলস কসকলং ও ইনলকিক ত্রুটিসমূহ দ্রুত সমরামত করনত হনব।  

   

১৬.৬  সট য সাককযনটর িনল কবনফারনর্র  টো এোনত প্রধাে িটক সথনক অকিসাস য সকায়াট যার পয যতর্ রাস্তার ল্যাম্পনপাে 

গুনলানত পাকে প্রকতনরানধ ব্যাকরনকড কেম যার্ করা যায়।   
 

১৬.৭     প্রকনের এক্সটারোল অকডট কায যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করনত হনব। মন্ত্রর্ালয় এ ব্যাপানর তদারকক করনত পানর। 
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“ICT Development in the ministry of Public Administration” প্রকনের 

২০১৩

ICT Development in the ministry of Public 

Administration 

বাংলানদি সলাকপ্রিাসে ককম্পউটার সকন্দ্র (কপএকসকস),জেপ্রিাসে মন্ত্রণালে।

জেপ্রিাসে মন্ত্রণালে। 

বাংলানদি সলাকপ্রিাসে ককম্পউটার সকন্দ্র (কপএকসকস),ঢাকা। 

সমাট 

টাকা 

প্র.সাহায্য

সমাট 

টাকা 

প্র.সাহায্য 

১ম 

সমাট 

টাকা 

প্র.সাহায্য

১ম 

১১৫১.০০ 

২৪১.০০ 

৯১০.০০

১১৫০.৪৬ 

২৪০.৪৬ 

৯১০.০০

১০৬২.৩০৫ 

১৫২.৩৬৫ 

৯০৯.৯৪ 

সম,২০১১ 

২০১২

সম,২০১১ 

২০১৩

সম,২০১১ 

২০১৩

- ১ বছর ৮৬%

ণ  

 

রুলস অব কবজনেস, ১৯৯৬ অনুযায়ী জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র এনলানকিে অব কবজনেস ৫৪টি। আইকসটি প্রক্কির ব্যবহানরর 

মােনম মন্ত্রর্ালনয়র  প্রিাসকেক কানজর দক্ষতা, গকতিীলতা ও স্বেতা প্রভৃকতর অকধকতর উন্নয়ে আো প্রনয়াজে। 

জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র পানস যাোল ম্যানেজনমে সাকভ যস-সক িকিিালী করার জন্য ১৯৮৪ সানল পাবকলক এডকমকেনিিে 

ককম্পউটার সসোর (কপএকসকস) গঠে করা হয়। মন্ত্রর্ালনয়র কম যকানে যথাযথ সহায়তা প্রদানের লনক্ষ উন্নত ও আধুকেক 

ককম্পউটার প্রক্কি দ্বারা কপএকসকস-সক আধুকেক করা অপকরহায য হনয় পোয় KOICA  অনুদাে সহায়তায় আনলাচয 

প্রকেটি গ্রহে করা হয়। 
 

 
 

 ১।  জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র পাবকলক এডকমকেনিিে ককম্পউটার সসোর(কপএকসকস) সত কম যরত জেবলনক উন্নততর আইটি 

কডজাইে, আইটি উন্নয়ে এবং আইটি ব্যবস্থাপো কবষনয় সুদক্ষ কনর গনে সতালা সহ জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় ই-িাইল 

ম্যানেজনমে কসনেম (ইএিএমএস), পারনসানেল ম্যানেজনমে ইেিরনমিে কসনেম (কপএমআইএস) ইতযাকদ প্রবতযে;  
২। কবকসএস (প্রিাসে  (কযাডানরর কম যকতযানদর আইটি কিক্ষা ,ডাটানবইজ অপানরিে এবং ব্যবস্থাপোর উপনর প্রকিক্ষর্ প্রদাে  ;

এবং  

৩। জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় একটি আইকসটি ল্যাবনরটকর স্থাপে করা ।  
 

 

ICT Development in the ministry of Public Administration

কাকরগরী সহায়তা ও কইকার অনুদানে ১১৫১.০০ লক্ষ সম, ২০১১ সথনক জুে, 

২০১২ বাস্তবায়নের পরবতীনত ককছু অংনগর ব্যয় হ্রাস/বৃকিসহ বাস্তবায়ে সময়াদ 

একবের অথ যাৎ সম, ২০১১ সথনক জুে, ২০১৩ করা হয়। 
  

সিষ

1. Md.Musleh Uddin  
Senior System Analyst 

01-05-2011 26-09-2012 

2. Abu Syeed Chowdhury 
Joint Secretary 

27-09-2012 30-06-2013 



131 

 

               প্রকিক্ষর্ প্রদােসহ জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় ই-িাইল ম্যানেজনমে কসনেম (ইএিএমএস), পারনসানেল ম্যানেজনমে 

ইেিরনমিে কসনেম (কপএমআইএস) ইতযাকদ প্রবতযে এবং জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় একটি আইকসটি ল্যাবনরটকর 

স্থাপো ইতযাকদ।  

০

মদো 

                                                                                  (Tk. in lakh) 

Items of 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Deviation 

(±)  
Financia

l 

Physical 

(Quantity) Financi

al 

Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 
CD-VAT, Tax 

etc 

 80.00  (100%) 21.41 (26.76%) (+) 58.59 

Training in 

Bangladesh 

 118.98  (100%) 118.3813 (99.50%) (+) .05987 

Invitation 

training In Korea 

 72.80  (100%) 72.80 (100%) - 

Workshop/Semin

ar 

 7.5  (100%) 0.00 0.00 (+) 7.5 

Dispatch of 

Expert 

 95.90  (100%) 95.90  (100%) - 

Project 

Management 

 58.10  (100%) 58.10  (100%) - 

Remuneration for 

Committee 

 1.68 (100%) 0.46 (27.38%) (+) 1.22 

Equipment  344.40 (100%) 344.40 (100%) - 

System 

Development 

 338.80 (100%) 338.80 (100%) - 

Contigency  32.84 (100%) 12.1137 (36.89%) (+)20.72 

Total   1151.00  1062.30

5* 

  

*কইকা অংনির ৯১০.০০ লক্ষ টাকার মনে মুদ্রা কবকেময় হানরর তারতনম্যর কারনর্ কইকা কর্তযক প্রকৃত ব্যয় ০.০৬ লক্ষ টাকা 

কম হনয়নে। অন্যকদনক কজওকব অংনির প্রাক্ককলত ২৪১.০০ লক্ষ টাকার মনে ০.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কম সদওয়া হয়। বরাদ্দকৃত 

২৪০.৪৬ এর মনে ১৫২.৩৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হনয়নে। অব্যকয়ত (১১৫০.৪৬-১০৬২.৩৬৫) = ৮৮.০৯৫ লক্ষ টাকা কবকধ 

অনুসানর সমপ যে করা হনয়নে। 
 

১.০

            কপকসআর এর তথ্য এবং প্রকে অকিস সথনক জাো সগনে, সসকমোর/ওয়াকযিপ িীষ যক একটি োত ব্যকতত অন্যান্য 

সমুদয় কাজ সমাপ্ত করা হনয়নে।  

 ০

১।  জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র পাবকলক এডকমকেনিিে ককম্পউটার সসোর 

এ কম যরত জেবলনক উন্নততর আইটি কডজাইে, আইটি উন্নয়ে এবং 

আইটি ব্যবস্থাপো কবষনয় সুদক্ষ কনর গনে সতালা সহ জেপ্রিাসে 

মন্ত্রর্ালনয় ই-িাইল ম্যানেজনমে কসনেম, পারনসানেল ম্যানেজনমে 

ইেিরনমিে কসনেম  ইতযাকদ প্রবতযে;  
২।  কবকসএস(প্রিাসে) কযাডানরর কম যকতযানদর আইটি কিক্ষা, ডাটানবইজ 

অপানরিে এবং ব্যবস্থাপোর উপনর প্রকিক্ষর্ প্রদাে ; এবং  

৩।   জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় একটি আইকসটি ল্যাবনরটকর স্থাপে করা।  

  জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় ই-িাইল 

ম্যানেজনমে কসনেম,পারনসানেল 

ম্যানেজনমে ইেিরনমিে কসনেম 

ইতযাকদ প্রবতযে করা হনয়নে। এ োো 

কম যকতযানদর প্রকিক্ষর্ প্রদােসহ 

জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয় একটি 

আইকসটি ল্যাবনরটকর স্থাপে করা 

হনয়নে।  



132 

 

           প্রনযাজয েয়। 
   

প্রকে পকরদি যেোঃ 

 ১৪.১ উপ কর্তযক কবগত ১০ ০৭ ২০১৪ তাকরনে ে অকিস পকরদি যে করা হয়। পকরদি যেকালীে

প্রকে পকরচালকসহ সংকিি কম যকতযাগর্ উপকস্থত কেনলে। কেনে পকরদি যে কববরর্ সদয়া হল। 
 

           জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র কবযমাে দুটি কক্ষনক যথাক্রনম ডাটা সসোর/ সাভ যার রুম ও ককম্পউটার ল্যাব কহসানব উন্নীত 

করা হনয়নে। ডাটা সসোর/ সাভ যার রুমটি কেচতলায় এবং ককম্পউটার ল্যাবটি সদাতলায় অবকস্থত। রুম দুটির সলার 

সাধারর্ সলার অনপক্ষা প্রায় এক ফুট উচু কনর নতরী করা হনয়নে। জাো যায় কক্ষ দুটির সলানরর কেনচ কযাবল 

সংনযানগর জন্য এরকম উচু করার প্রনয়াজে হনয়নে। সাভ যার রুনম দুই  োর ব্যাটারী ব্যাকআপসহ ৩০ সককভএ ক্ষমতা 

সম্পন্ন একটি ইউকপএস,৩টি একস, ৫টি সাভ যার কডভাইস, িায়ারওয়াল কডভাইস,২টি কডকহউকমকডিাইয়ারসহ অন্যান্য 

প্রনয়াজেীয় ইকুযপনমে সরবরাহ ও স্থাপে করা হনয়নে। ককম্পউটার ল্যানবর জন্য ২৪টি ককম্পউটারও স্থাপে করা 

হনয়নে। এই ল্যানব এক সংনগ ২৪ জে প্রকিক্ষর্ গ্রহর্ করনত পারনবে। পূনব য এোনে ১০ জনের প্রকিক্ষনর্র সুনযাগ কেল। 

৬টি ল্যাপটপসহ সকল ইকুযপনমে ভাল অবস্থায় রনয়নে বনল সংকিি কম যকতযারা জাোে।  

                      কবভাগীয় ককমিোর ও সজলা প্রিাসে অকিনসর আওতায় কম যরত ৮২৮ জে প্রিাসে কযাডানরর অকিসারনদর 

জন্য এককদে  এবং জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রর্ালয়/কবভানগর সকল কযাডানরর কম যরত ১১৯৮ জে 

কম যকতযানদর জন্য ৫ কদে ব্যাকপ প্রকিক্ষর্ প্রদাে করা হনয়নে। জাো যায়, ই-িাইল ব্যবস্থা চালু থাকনলও তা কাকিত 

পয যানয় ব্যবহৃত হনেো । তনব সকল কডকস ও কবভাগীয় অকিস এবং জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র মনে  কম যকতযারা ই-

সমইল একাউনের মােনম কেয়কমত তথ্য আদাে প্রদাে করনেে।  

                      জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র সপ্রাগ্রামার, কসনেম এোকলি, সহকারী কসনেম এোকলি পয যানয়র ১১ জে কম যকতযা 

‘ইেভাইনটিে সেকেং ইে সকাকরয়া’ িীষ যক কনম্পানেনের আওতায় কতেটি ব্যানচ যথাক্রনম ২ সপ্তাহ ও ৪ সপ্তাহ ব্যাকপ 

ম্যানেজাকরয়াল, কসনেম ইউজার ও কসনেম অপানরিে সলনভনলর প্রকিক্ষর্ গ্রহনের জন্য সকাকরয়া সির কনরে। 

প্রকিক্ষর্ গ্রহেকারী কসনেম এোকলে জোব সমাোঃ হাকিজুর রহমানের সানথ কথা হয়। কতকে বনলে, ‘প্রকিক্ষর্ লি জ্ঞাে 

কদনয় প্রকে সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা ডাটা সসোরটি পকরচালো করনত সক্ষম হকে।‘ এেো কবনিষজ্ঞ পয যানয় কবকভন্ন 

সমনয় ১৩ জে সকারীয় োগকরক প্রকে বাস্তবায়নে বাংলানদি সির কনরনেে। তারা ডাটা সসোরটি স্থাপনে 

সহনযাগীতা কনরনেে।   

                      প্রকে পকরচালক জাোে, প্রকনের কইকা অংনির জন্য কেধ যাকরত ঠিকাদারী প্রকতষ্ঠাে কেল স্যামসাং এসকডএস 

সকাম্পােী। এ সকাম্পােীর পনক্ষ স্থােীয় কবএেএি ইোরন্যািোল,ঢাকা োনম একটি প্রকতষ্ঠাে কাজ কনর। কসংহভাগ 

ইকুযপনমে এবং িাকে যচার সকাকরয়া সথনক সরাসকর সরবরাহ করা হনয়নে। উনেখ্য, কইকা অংনির সমুদয় েরচ তারা 

কেনজরা সম্পাদে কনরনে বনল জাো যায়।  

                     কইকার সানথ চুকির কেধ যাকরত সময়াদ সিষ হনয়নে। এ পয যানয় স্থাকপত কসনেনমর সমস্যা সদো কদনল ককভানব 

তার সমাধাে হনব তা স্পি েয়। উপকস্থত সহকারী কসনেম এোকলে জাোে প্রকিক্ষর্লি জ্ঞাে কদনয় তারা কেনজরা 

সোটোট সমস্যার সমাধাে কনর থানকে।  সপ্রাগ্রানমর সসাস য সকাড ো থাকায় মন্ত্রর্ালনয়র বতযমাে চাকহদা অনুযায়ী 

সিটওয়যার কােমারাইজ করনত পারনেে ো। প্রকে পকরচালক জাোে, এ সিটওয়যানরর আনরা ব্যবহার কনে মাঠ 

পয যানয় কযাপাকসটি কবকডং এবং িনলাআপ সপ্রাগ্রাম সেয়া প্রনয়াজে ।     
 

 

১৫.১  ই-িাইল ব্যবস্থা পুনরাপুকর ব্যবহার ো হওয়ায় এ প্রকনের সাকব যক সািল্য পাওয়া যানে  ো।     

১৫.২  মাঠ পয যানয় কযাপাকসটি কবকডং ো হওয়ায় স্থাকপত সিটওয়যানরর ব্যবহারও সম্প্রসারর্ করা যানে ো। 

১৫.৩ কইকার সানথ চুকি পয যানয় অস্পিতা থাকায় সপ্রাগ্রানমর সসাস য সকাড ব্যবহার করনত ো পারায় মন্ত্রর্ালনয়র বতযমাে চাকহদা 

পূরনর্ সিটওয়যার কািমাইজ করা সমস্যা হনে।  

  

১৬১৬..১  ১  কডকস ও কবভাগীয় ককমিোনরর অকিনসর সানথ জেপ্রিাসে মন্ত্রর্ালনয়র মনে ই-িাইল ব্যবস্থা পুনরাপুকর চালু করা সযনত 

পানর।      

   ১৬.২  মাঠ পয যানয় আইকসটি সডনভলপনমনের জন্য কডকস ও কবভাগীয় ককমিে অকিনসর কযাপাকসটি কবকডং করা সযনত পানর।  

    ১৬.৩  কইকার সানথ সপ্রাগ্রানমর সসাস য সকাড ব্যবহার করার কবষনয় উনযাগ সেয়া সযনত পানর।   

 


