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তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছয়রর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ডবডনয়োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরগডর 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেডিডসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে ও ব্যে 

উভেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে  

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সব থডনম্ন 

- সয়ব থাচ্চ 

ব্যে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সব থডনম্ন 

- সয়ব থাচ্চ 

১। তথ্য মন্ত্রণালে ০৫ টি ০৪ টি ০১ টি ০০ টি ০৪ টি ০৪ টি ৭৫%-

৩০০% 

০৪ টি ৯.৬৪%-

২০.২১% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ  ০৫ টি 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকালঃ 

প্রকয়ের নাম প্রকৃত ব্যে  

(লে টাকাে) 

প্রকৃত বাস্তবােনকাল 

বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুডনকােন, প্রডতস্থািন ও 

সম্প্রসারণ (১ম িয থাে) 

১৯৫৩.৬৫ জুলাই, ২০০৫ হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

বাংলায়দশ মবতায়রর মদশব্যািী এফএম সম্প্রচার মনটওোকথ প্রবতথন (১ম িয থাে) ২৮৩২.৩৮ জুলাই, ২০০৯ হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ 

বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর ঢাকা মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়নর স্টুডিও 

যন্ত্রিাডত স্থািন। 

৫০৭২.৫৪ জুলাই, ২০০৬ হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

চলডচ্চত্র সংরেণ ব্যবস্থার উন্নেন, ডিডেটাল িদ্ধডতয়ত সনাতন চলডচ্চত্র সংরেণ ও 

বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভর কায থক্রম পুনরুদ্ধারকরণ 

১৭৭৭.২৮ জুলাই, ২০০৬ হয়ত জুন, 

২০১৩ 

েয়েন্ট মপ্রাগ্রাম টু এয়েস ভায়োয়লন্স এয়গইন্টস উইয়মন ২৫১.৫৭ োনুোডর, ২০১০ হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ 

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃডদ্ধর কারণঃ 

প্রকয়ের নাম মমোদ বৃডদ্ধর কারণ 

বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের 

যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুডনকােন, 

প্রডতস্থািন ও সম্প্রসারণ (১ম িয থাে) 

ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের কাে সমাপ্ত না হওোে প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক বাস্তবােন 

মমোদ ১ বছর বৃডদ্ধ করা হে। 

বাংলায়দশ মবতায়রর মদশব্যািী এফএম 

সম্প্রচার মনটওোকথ প্রবতথন (১ম িয থাে) 

ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের যাবতীে কায থাবলী সমাপ্ত না হওোে এবং কডতিে অংয়গর বাোর 

মূল্য বৃডদ্ধ িাওোে প্রাক্কডলত ব্যে বৃডদ্ধ কয়র প্রকে সংয়শাধন করা হে। 

বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর ঢাকা 

মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়নর 

স্টুডিও যন্ত্রিাডত স্থািন। 

ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের কাে সমাপ্ত না হওোে প্রকয়ের বাস্তবােন মমোদ ১ বছর বৃডদ্ধ 

করা হে। 

চলডচ্চত্র সংরেণ ব্যবস্থার উন্নেন, 

ডিডেটাল িদ্ধডতয়ত সনাতন চলডচ্চত্র 

সংরেণ ও বাংলায়দশ ডফল্ম 

আকথাইয়ভর কায থক্রম পুনরুদ্ধারকরণ 

প্রকয়ের আওতাে উচ্চ ডিডেটাল মটকয়নালডেসমৃদ্ধ যন্ত্রিাডত ক্রয়ের প্রস্তাব র্াকা, প্রকয়ের 

ডর-ডিোইন, যন্ত্রিাডত তাডলকাে িডরবতথন সাধন ইতযাডদ কারয়ণ যর্াসময়ে প্রকে বাস্তবােন 

শুরু করা সম্ভব হেডন। এরই ময়ে আন্তেথাডতক বাোয়র যন্ত্রিাডতর মূল্যও বৃডদ্ধ িাে। পুরয়না ও 

ধ্রুিদী ডফয়ল্মর পুনরুদ্ধার, স্থানান্তর ইতযাডদ কায থক্রয়মর েন্য কাঁচামাল, ডিস্ক, মনয়গটিভ, 

িয়েটিভ, মকডময়কল ইতযাডদ নতুন আইয়টম সংয়যােন, প্রকয়ের মূল যন্ত্র- Film 

Recorder এর মূল্য সম্পয়কথ ভুল প্রাক্কলন, িাটায়বইে ম্যায়নেয়মন্ট-এর কাে ও মেত্র 

বৃডদ্ধ ইতযাডদ কারয়ণ প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ কয়র প্রকে সংয়শাধন করা হে। 

 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ 

সমস্যাসমূহ সুিাডরশসমূহ 

১) ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণঃ আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাডরয়ের 

আইএমইডি/সমন্বে-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং িডরিয়ত্রর ১৩ নং অনুয়েদ 

অনুযােী মকান উন্নেন প্রকে সমাপ্ত হওোর ির সায়ে ডতন মায়সর ময়ে 

ডিডসআর মপ্ররয়ণর ডনয়দ থশনা র্াকয়লও কয়েকটি প্রকয়ের ডিডসআর অয়নক 

ডবলয়ম্ব িাওো যাে, যা সম্পূণ থ অনাকাডিত এবং এত মদডরয়ত ডিডসআর 

মপ্ররণ ময মকান প্রকে সঠিকভায়ব মূল্যােয়নর অন্তরাে। 

১) ডবলয়ম্ব ডিডসআর মপ্ররণ মমায়টই কাম্য নে। 

সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ভডবষ্যয়ত যর্াসময়ে 

ডিডসআর মপ্ররণ ডনডিত করয়ত হয়ব। 
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সমস্যাসমূহ সুিাডরশসমূহ 

২) ঘন ঘন প্রকে িডরচালক বদলীঃ এ প্রকে বাস্তবােনকায়ল অর্ থাৎ ৭ অর্ থ বছয়র 

মমাট ৮ েন প্রকে িডরচালক ডনয়োডেত ডছয়লন। প্রকে িডরচালক বার বার 

িডরবতথয়নর ফয়ল এ প্রকয়ের বাস্তবােন ডকছুটা বাধাগ্রস্ত হে এবং প্রকেটির 

বাস্তবােন দীঘ থাডেত হে। 

২) ভডবষ্যয়ত সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক উন্নেন 

প্রকে বাস্তবােয়ন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ ও 

বদলীর মেয়ত্র যর্াক্রয়ম িডরকেনা কডমশয়নর 

এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ 

নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-

৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং িডরিত্র এবং 

মডন্ত্রিডরষদ ডবভায়গর ১৬ মফব্রুোডর, ২০১০ 

তাডরয়ের মিডব/কঃডবঃশাঃ/মসক-

৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞািন অনুসরণ করয়ত 

হয়ব; 

৩) মূল্যবান যন্ত্রিাডত রেণায়বেয়ণ অডনিেতাঃ প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত 

য্ন্ত্ন্ত্রিাডতগুয়লা প্রকয়ে ডনয়োগকৃত েনবল (যারা িরবতীয়ত রােস্ব োয়ত 

স্থানান্তর হয়েয়ছ) দ্বারা িডরচালনা করা হয়ে এবং পুরাতন চলডচ্চত্রগুয়লা 

ডিডেটায়ল রূিান্তর করা হয়ে। উয়েখ্য, সরবরাহকারী প্রডতষ্ঠান 

যন্ত্রিাডতগুয়লার িডরচালন িদ্ধডত সম্পয়কথ প্রকয়ের মলাকবলয়ক প্রডশেণ 

প্রদান কয়রয়ছ। ডকন্তু যন্ত্রিাডতগুয়লা সংস্কার বা মমরামত সম্পয়কথ প্রকয়ের 

মলাকবয়লর সুস্পষ্ট ধারণা না র্াকাে মূল্যবান যন্ত্রিাডতগুয়লা সঠিকভায়ব 

রেণায়বেয়ণ অডনিেতা রয়েয়ছ। 

৩) প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র ও অন্যান্য 

আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর েন্য সংগৃহীত 

মূল্যবান আধুডনক যন্ত্রিাডতগুয়লা সঠিকভায়ব 

িডরচালনা ও রেণায়বেয়ণর সুডবধায়র্ থ পৃর্ক 

কয়ে স্থািন করা সমীচীন হয়ব; 

৪) প্রাক্কডলত ব্যয়ের মচয়ে েরচ মবডশ হয়লও প্রকে সংয়শাধন না করাঃ প্রকেটির 

অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যে ২২৯.৪৫ লে টাকা ডকন্তু প্রকেটির প্রকৃত েরচ 

হয়েয়ছ ২৫১.৫৭ লে টাকা। ডিডসআয়র এর কারণ ডহয়সয়ব উয়েে করা হয়েয়ছ 

ময, িলায়রর ডবিরীয়ত টাকার মূল্যমান কয়ম যাওোে েরয়চর অংক বৃডদ্ধ 

মিয়েয়ছ। ডকন্তু এয়েয়ত্র প্রকে সংয়শাধন করা হেডন। এ ডবষয়ে গণয়যাগায়যাগ 

অডধদপ্তয়রর সংডিষ্ট কম থকতথা োনান ময, ৪টি অংগ (িডরবীেণ, গণমােয়ম 

প্রচার, IEC উিকরণ ততডর, ডশো সফর) UNFPA কর্তথক সরাসডর 

বাস্তবাডেত হয়েয়ছ এবং ঐ অংগগুয়লায়ত টিডিডি সংস্থায়নর মচয়ে ২২.১২ লে 

টাকা মবডশ ব্যে হয়েয়ছ এবং UNFPA সমেমত এ ডবষেটি সম্পয়কথ 

অবডহত না করাে প্রকে সংয়শাধন করা সম্ভব হেডন। 

৪) অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যয়ের মচয়ে মবডশ ব্যে 

হওো সয়েও প্রকে সংয়শাধন না করা সম্পূণ থ 

িডরকেনা শৃিলা িডরিন্থী। উন্নেন সহয়যাগীরা 

যায়ত সরকায়রর ডবদ্যমান ডনেম যর্াযর্ভায়ব 

মময়ন কায থ সম্পাদন কয়র মস ব্যািায়র সংডিষ্ট 

মন্ত্রণালেয়ক ভডবষ্যয়ত কায থকর উয়দ্যাগ গ্রহণ 

করয়ত হয়ব। 

৫) িাওোর ব্যাকআি ব্যবস্থার অপ্রতুলতাঃ বাংলায়দশ মবতায়রর ডসয়লট মকয়ে 

প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ এম ট্রান্সডমটার ও পূয়ব থ 

স্থাডিত ট্রান্সডমটারসহ মমাট ৩টি এফ এম ট্রান্সডমটার ব্যবহার করা হয়ে। এফ 

এম ট্রান্সডমটার ছাোও এ মকে মর্য়ক ডমডিোম ওয়েভ ট্রান্সডমটায়রর মােয়ম 

বৃহত্তর মভৌগডলক এলাকাে সম্প্রচার করা হে। িডরদশ থনকায়ল োনা যাে ময, 

বতথমায়ন প্রাপ্ত িাওোর ব্যাক-আি এক সায়র্ ৩টি ট্রান্সডমটার সায়িাট থ ডদয়ত 

িায়র না। ফয়ল মলািয়শডিং-এর সমে অয়নক মেয়ত্র সম্প্রচার ব্যবস্থা ডবডিত 

হে। ব্যাকআি-এর িডরমাণ বৃডদ্ধর মাধয়ম এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব 

ময়ম থ প্রতীেমান হে। 

৫) বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ে ডবদ্যমান 

অিয থাপ্ত িাওোর ব্যাকআি সমস্যার 

ডনরসনকয়ে অডতডরক্ত িাওোর ব্যাকআি 

সংয়যাগ করা মযয়ত িায়র; 
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“বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুডনকােন, প্রডতস্থািন ও সম্প্রসারণ” 

সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

 (সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

 

১.০ প্রকয়ের নাম : বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুডনকােন, প্রডতস্থািন ও 

সম্প্রসারণ 

২.০ প্রকয়ের অবস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রােশাহী, রংপুর, ডসয়লট, বডরশাল, যয়শার, বগুো, ঠাকুরগাঁও, 

কক্সবাোর, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি। 

৩.০  মন্ত্রণালে/ডবভাগ : তথ্য মন্ত্রণালে। 

৪.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : বাংলায়দশ মবতার। 

 

৫.০ প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের%) 

অডতক্রান্ত সমে 

(মূল 

বাস্তবােনকায়লর 

%) 

মূল 

অনুয়মাডদত 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট  

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

২৩৮৮.৭০ 

২৩৮৮.৭০ 

    (-) 

২৩৭৩.৮৭  

২৩৭৩.৮৭  

   (-) 

১৯৫৩.৬৪৮ 

১৯৫৩.৬৪৮ 

(-) 

জুলাই, ২০০৫ 

হয়ত 

জুন,২০০৭ 

জুলাই, ২০০৫ 

হয়ত  

জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০০৫ 

হয়ত 

 জুন, ২০১৩ 

      - ৬ বছর 

৩০০% 

 

৬.০ প্রকয়ের অংগডভডত্তক বাস্তবােন (তথ্য মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডত্তয়ত): 

(লে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

সংয়শাডধত ডিডিডি অনুযােী অংয়গর নাম একক িডরকডেত লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন 

বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক 

১) কম থচারীয়দর মবতন ভাতা েন ৩ ৯.২১ ৫০% ৪.৫৮ 

২) গ্যাস ও ফুয়েল মাস ১১ ২.২০ ১০০% ২.১৯৯ 

৩) মিট্রল ও লুডিয়কন্ট মাস ৪১ ৫.৮৯ ১০০% ৫.৮৯ 

৪) ইনু্সয়রন্স ও ব্যাংক চােথ মর্াক - ৪০.০৪ ১০০% ২৮.৮৭ 

৫) কডমশন/সুদ মর্াক - ৩৮.২২ ১০০% ২৩.৭১৭ 

৬) মেশনারী মর্াক - ৫.০০ ১০০% ৪.৯৯ 

৭) ট্রান্সয়িায়ট থশন (ইকুযইিয়মন্ট) মর্াক - ১০.০০ ১০০% ৫.৪৫৫ 

৮) সম্মানী মর্াক - ২.০০ ১০০% ১.১৮৫ 

৯) যানবাহন ভাো মাস ৫২ ৯.৫১ ১০০% ৮.১০৬ 

১০) অন্যান্য ব্যে মর্াক - ৮.০০ ১০০% ৮.০০ 

১১) যন্ত্রিাডত মসট ২৫৭ ১৭৩৩.৭৭ ১০০% ১৫৬৫.০৮ 

১২) অন্যান্য ডনম থাণ  স্থান ১১ ১২১.২৩ ১০০% ১২১.২২ 

১৩) ডসডি/ভযাট মর্াক - ৩৮৮.৮০ ১০০% ১৭৪.৩৫ 

 স থবয়মাট   ২৩৭৩.৮৭ ১০০% ১৯৫৩.৬৪৮ 

(৮২.৩০%) 
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৭.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ  প্রয়যােয নে। 

 

৮.০ িটভূডমঃ 

বাংলায়দশ মবতার মদয়শর প্রাচীনতম ও সব থবৃহৎ োতীে গণমােম। ১৯৩৯ সায়লর ডিয়সম্বর মায়স এই প্রডতষ্ঠায়নর 

কায থক্রম শুরু। কায়লর িডরক্রমাে বাংলায়দশ মবতার আে মদয়শর সব থবৃহৎ গণমােম। িাবডলক সাডভ থস িিকাডেং 

মনটওোকথ ডহয়সয়ব বাংলায়দশ মবতার তথ্য, ডবয়নাদন ও ডশোর িাশািাডশ েনসয়চতনতা বৃডদ্ধ এবং সরকায়রর নীডত, 

কায থক্রম ও উন্নেন িডরকেনা সম্পয়কথ েনগণয়ক অবডহত করা, সয়ব থািডর োতীে উন্নেয়ন সব থস্তয়রর েনগণয়ক সম্পৃক্ত 

করাসহ গুরুত্বপূণ থ দাডেত্ব িালন কয়র আসয়ছ। সরকায়রর দাডরদ্র্য ডবয়মাচন মকৌশলিত্র ও ডনব থাচনী ইশয়তহার বাস্তবােন, 

ডিডেটাল বাংলায়দশ ডবডনম থাণ, ডবডভন্ন েনমুেী উন্নেন িডরকেনা ও প্রকয়ের সাফল্য এবং োডতসংঘ মঘাডষত সহস্রাব্দ 

উন্নেন লেযমাত্রা অেথয়ন মবতায়রর ভূডমকা অগ্রগণ্য। বৃটিশ শাসনাময়ল এটি প্রডতডষ্ঠত হয়লও ’৫২-এর ভাষা আয়ন্দালন, 

’৬৬-এর ছেদফা, ’৬৯-এর গণঅভুযত্থান এবং ’৭১-এর মুডক্তযুদ্ধসহ মদয়শর ডবডভন্ন সংকটকালীন সময়ে এই প্রডতষ্ঠান 

অনন্য ভূডমকা িালন কয়র আসয়ছ। গুরুত্বপূণ থ এ প্রডতষ্ঠানটির মরকডি থং, এডিটিংসহ অন্যান্য যন্ত্রিাডত পুরাতন হওোে 

ডনডম থত অনুষ্ঠায়নর মান কাডিত িয থায়ে উন্নীত হয়ে না। ফয়ল বাংলায়দশ মবতার প্রডতডনেতই মরাতা হারায়ে। 

বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের ট্রান্সডমটারসমূহ পুরাতন হওোে কভায়রে এডরো এবং সম্প্রচার মান হ্রাস 

মিয়েয়ছ। িডরবতীত মপ্রোিয়ট যুয়গর চাডহদা অনুসায়র মবতার সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নেয়নর লয়েয বাংলায়দশ মবতার 

কর্তথক আয়লাচয প্রকেটি বাস্তবােয়নর উয়দ্যাগ মনো হে। 

৯.০ প্রকয়ের উয়েশ্যঃ 

বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের েেপ্রাপ্ত, পুরাতন যন্ত্রিাডত সুষমকরণ, িডরবতথন ও আধুডনকােয়নর মােয়ম 

সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠায়নর মান উন্নেন এবং এর অনুষ্ঠায়নর প্রডত সাধারণ েনগয়ণর আগ্রহ উয়েেয়যাগ্য বৃডদ্ধ করা। 

১০.০ প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ 

আয়লাচয প্রকেটির উির িডরকেনা কডমশয়ন গত ০৭/০১/২০০৫ তাডরয়ে ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভাে 

গৃহীত ডসদ্ধায়ন্তর ডভডত্তয়ত পুণগ থঠিত প্রকেটি িডরকেনা মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব ডনয়োডেত মাননীে মন্ত্রী কর্তথক গত     

০৫-০১-২০০৬ তাডরয়ে ২৩৮৮.৭০ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যে (সম্পূণ থ ডেওডব) এবং জুলাই, ২০০৫ মর্য়ক জুন, ২০০৭ 

বাস্তবােন মমোয়দ  অনুয়মাডদত হে। ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের কাে সমাপ্ত না হওোে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব 

ডনয়োডেত মাননীে উিয়দষ্টা কর্তথক গত ২৪-০৫-২০০৭ তাডরয়ে প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক বাস্তবােন মমোদ ১ বছর 

অর্ থাৎ জুন/২০০৮ িয থন্ত বৃডদ্ধ করা হে। অত:ির প্রকয়ের কায়ের িডরডধ এবং বাস্তবােন মমোদ ১ বছর বৃডদ্ধ কয়র ১ম 

সংয়শাডধত প্রকেটি গত ০৮/১০/২০০৮ তাডরয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব ডনয়োডেত মাননীে উিয়দষ্টা কর্তথক 

অনুয়মাডদত হে। উয়েখ্য, ০১ বছর মমোদ বৃডদ্ধসহ ১ম সংয়শাডধত প্রকে তথ্য মন্ত্রণালে কর্তথক প্রডক্রোকরয়ণর েন্য 

িডরকেনা কডমশন গত ১৪/০৫/২০০৮ তাডরয়ের িয়ত্র সম্মডত জ্ঞািন কয়র। ১ম সংয়শাডধত প্রকয়ের প্রাক্কডলত ব্যে 

২৩৭৩.৮৭ লে টাকা এবং বাস্তবােন মমোদ জুলাই ২০০৫ মর্য়ক জুন ২০০৯ িয থন্ত। িরবতীয়ত প্রকয়ের একটি 

অংয়গর ক্রে প্রডক্রোর ডবষেটি মহামান্য সুপ্রীম মকায়ট থ ডবচারাধীন র্াকার মপ্রডেয়ত পুনরাে গত ২৭-০২-২০১২ তাডরয়ে 

িডরকেনা কডমশন কর্তথক প্রকয়ের  ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক মমোদ ৩ বছর ৬ মাস বৃডদ্ধ কয়র ডিয়সম্বর/২০১২ িয থন্ত 

ডনধ থারণ করা হে। প্রকয়ের মমাট প্রাক্কডলত ব্যে ও বাস্তবােন মমোদ বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক আন্ত:োত সমডন্বত প্রকে প্রস্তাব 

ডিডিইডস সভার সুিাডরয়শর ডভডত্তয়ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব ডনয়োডেত মাননীে মন্ত্রী কর্তথক গত ১৪/০৩/২০১২ 

তাডরয়ে অনুয়মাডদত হে। তবয়দডশক যন্ত্রাডদ স্থািয়ন ডবলম্ব হওোে িরবতীকায়ল িডরকেনা কডমশন কর্তথক ২৮-০১-২০১৩ 

তাডরয়ে ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক প্রকয়ের মমোদ আয়রা এক দফাে ৬ মাস বৃডদ্ধ কয়র জুন/২০১৩ িয থন্ত ডনধ থারণ করা হে।  

১১.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথন (প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডভডত্তয়ত): 

 

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন 

মকয়ের েেপ্রাপ্ত, পুরাতন 

যন্ত্রিাডত সুষমকরণ, িডরবতথন ও 

আধুডনকােয়নর মােয়ম 

সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠায়নর মান 

উন্নেন এবং এর অনুষ্ঠায়নর প্রডত 

সাধারণ েনগয়নর আগ্রহ 

উয়েেয়যাগ্য বৃডদ্ধ করা। 

আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ের েন্য আধুডনক 

প্রযুডক্তর মরকডি থং যন্ত্রিাডত যর্া: ডিডেটাল অডিও ডমডক্সং কনয়সাল, িিকাষ্ট িান্ড 

কডম্পউটার, ডিডেটাল ওোকথ মেশন, ডিডেটাল স্টুডিও ট্রান্সডমটার ডলংক, 

প্রয়ফশনাল ডসডি মরকি থার, সাভ থার, মাইয়ক্রায়ফান ইতযাডদ সংগ্রহ ও সংস্থািন 

করা হয়েয়ছ। এ ছাো োতীে মবতার ভবন (আগারগাঁও), রাঙ্গামাটি এবং 

ঠাকুরগাঁও এই ডতনটি মকয়ে নতুন ডতনটি স্টুডিও ডনম থাণ করা হয়েয়ছ। বাংলায়দশ 

মবতার নওোিাো, যয়শাহর এবং কাহালু, বগুো মকয়ের পুরাতন ২টি ১০০ 

ডকয়লাওোট েমতার মেম তরঙ্গ ট্রান্সডমটার ও আনুষডঙ্গক যন্ত্রাডদ প্রডতস্থািন 

করা হয়েয়ছ। এছাো উন্নত প্রযুডক্তর Noise-Free অনুষ্ঠান সম্প্রচায়রর 
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 লয়েয বাংলায়দশ মবতায়রর ১টি স্থায়ন ১০ ডকয়লাওোট েমতার এবং  ৬টি স্থায়ন 

৫ ডকয়লাওোট েমতার আধুডনক এফএম ট্রান্সডমটার ও আনুষডঙ্গক যন্ত্রাডদ 

স্থািন করা হয়েয়ছ। বডণ থত এ সকল কায থাবলী সম্পাদয়নর ফয়ল অনুষ্ঠান 

সম্প্রচায়রর কভায়রে এডরো বৃডদ্ধ মিয়েয়ছ এবং অডধক মান সম্পন্ন অনুষ্ঠানমালা 

ডনম থায়ণর মভৌত অবকাঠায়মা সৃডষ্ট হয়েয়ছ।  

 

১২.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ  প্রয়যােয নে। 

 

১৩.০  প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ  

প্রকয়ের শুরু মর্য়ক তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলায়দশ মবতায়রর ডনয়মাক্ত কম থকতথা প্রকে িডরচালক এর দাডেত্ব িালন 

কয়রয়ছনঃ 

ক্রঃ নং প্রকে িডরচালয়কর নাম মযাগদায়নর তাডরে বদডলর তাডরে ডনয়োয়গর ধরণ 

১। েনাব মমাঃ মডতোর রহমান 

ডসডনের প্রয়কৌশলী 

১৪-০২-২০০৬ ০৭-১০-২০০৭ অডতডরক্ত দাডেত্ব 

২। েনাব মমাঃ সুলতান আলী 

ডসডনের প্রয়কৌশলী 

০৮-১০-২০০৭ ৩০-০৬-২০১৩ অডতডরক্ত দাডেত্ব 

 

 

১৪.০ িডরদশ থনঃ 

প্রকয়ের আওতাে ঢাকার আগারগাঁও-মত অবডস্থত োতীে মবতার ভবন এবং বাংলায়দশ মবতার, শাহবাগ মকয়ে 

বাস্তবাডেত কায থক্রমসমূহ গত ১৭/০২/২০১৪ তাডরয়ে িডরদশ থন করা হে। িডরদশ থনকায়ল আয়লাচয প্রকয়ের প্রকে 

িডরচালকসহ সংডিষ্ট কম থকতথাগণ উিডস্থত ডছয়লন। ডনয়ম্ন িডরদশ থনকায়ল প্রকে িডরচালক কর্তথক সরবরাহকৃত 

বাস্তবােন অগ্রগডতর তথ্যাবলী এবং শাহবাগ ও আগারগাঁও মকে িয থয়বেয়ণ প্রাপ্ত তথ্যাডদ ডবস্তাডরত বণ থনা করা হল: 

১৪.১ অংগডভডত্তক বাস্তবােন অগ্রগডতঃ 

১৪.১.১ েনবলঃ প্রকয়ের অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত ৩ েন েনবয়লর সংস্থান ডছল। অনুয়মাডদত ডিডিডির সংস্থান মমাতায়বক ১ 

েন  কডম্পউটার অিায়রটর, ১ েন ডহসাব সহকারী এবং ১ েন এমএলএসএস ডনয়োগ করা হে। প্রকয়ের আওতাে 

মবতন-ভাতাডদ বাবদ ৯.২১ লে টাকা বরাে ডছল। তন্ময়ে ৪.৫৮ লে টাকা ব্যে হে। 

 

১৪.১.২ যন্ত্রিাডতঃ 

অনুয়মাডদত প্রকয়ে মমাট ২৫৭ মসট যন্ত্রিাডত ক্রে ও স্থািন বাবদ সব থয়মাট ১৭৩৩.৭৭ লে টাকার সংস্থান ডছল। 

তন্ময়ে ১৫৬৫.০৮ লে টাকা ব্যয়ে সংস্থানকৃত সকল যন্ত্রিাডত ক্রে করা হয়েয়ছ। সংগৃহীত যন্ত্রিাডতসমূয়হর ডবস্তাডরত 

ডববরণ ডনয়ম্ন উয়েে করা হলঃ 

 

(ক) ১০ ডকয়লাো্ওোট েমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সডমটারঃ 

প্রকয়ের আো্ওতাে ৯৮.০৪ লে টাকা ব্যয়ে ১০ ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন এক মসট মডুলার টাইি সডলিয়ষ্টট এফ,এম 

ট্রান্সডমটার ও আনুষডঙ্গক যন্ত্রাডদ (১টি ৪০ মকডভএ অয়টায়মটিক মভায়েে মরগুয়লটর, ২৫০ ডমটার ডফিার কযাবল, ১টি 

ডিহাইয়েটর, ১টি এযাডন্টনা, ১টি অডিও প্রয়সসর, ১ মসট ডস্পকারসহ মডনটডরং এযামডিফাোর, ১টি মডুয়লশন মডনটর 

ইতযাডদ) সরবরাহ ও স্থািন করা হে। সংগৃহীত এফ, এম ট্রান্সডমটার ও আনুষডঙ্গক যন্ত্রাডদ বাংলায়দশ মবতায়রর 

শাহবাগ মকয়ে স্থািন করা হে। 

 

(ে) ৫ ডকয়লাো্ওোট েমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সডমটারঃ 

আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে ৬ মসট ৫ ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন মডুলার টাইি সডলিয়ষ্টট এফ,এম ট্রান্সডমটার ও 

আনুষডঙ্গক যন্ত্রাডদ (প্রডত মসয়ট-১টি এফ,এম ট্রান্সডমটার, ১টি ২০ মকডভএ অয়টায়মটিক মভায়েে মরগুয়লটর, ৮০ ডমটার 

ডফিার কযাবল, ১টি ডিহাইয়েটর, ১টি এযাডন্টনা, ১টি অডিও প্রয়সসর, ১ মসট ডস্পকারসহ মডনটডরং এযাডিফাোর, ১টি 

মডুয়লশন মডনটর ইতযাডদ) সরবরাহ ও স্থািন করা হে। উন্মুক্ত দরিয়ত্রর মােয়ম সংগৃহীত এবং ইংল্যায়ন্ডর এডিেন 

িিকাে কর্তথক সরবরাহকৃত বডণ থত ৬ মসট ট্রান্সডমটারসহ আনুষংডগক যন্ত্রাডদ ৩৫৯.৯৩ লে টাকা ব্যয়ে ক্রে করা হে। 
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সংগৃহীত ৬ মসট যন্ত্রিাডত বাংলায়দশ মবতায়রর শাহবাগ (ঢাকা), রােশাহী, চট্রগ্রাম, খুলনা, ডসয়লট এবং রংপুর মকয়ে 

স্থািন করা হে। 

 

(গ) ১০০ ডকয়লাওোট েমতা সম্পন্ন ডমডিোম ওয়েভ ট্রান্সডমটারঃ 

প্রকয়ের অনুয়মাডদত ডিডিডির সংস্থান মমাতায়বক প্রকয়ের আওতাে ২ মসট ১০০ ডকয়লাওোট েমতা সম্পন্ন মডুলার 

টাইি সডলিয়ষ্টট ডমডিোম ওয়েভ ট্রান্সডমটার ও আনুষডঙ্গক যন্ত্রাডদ (প্রডত মসয়ট ১টি ট্রান্সডমটার, ১টি ৩০০ মকডভএ 

অয়টায়মটিক মভায়েে মরগুয়লটর, ১টি এযাডন্টনা মচঞ্জওভার সুইচ, ১টি ম্যাডচং ইউডনট, ৫৫০ ফুট ডফিার কযাবল, ১টি 

এযাডন্টনা টিউডনং ইউডনট, ১টি অডিও প্রয়সসর, ১ মসট ডস্পকারসহ মডনটডরং এযামডিফাোর, ১টি মডুয়লশন মডনটর 

ইতযাডদ) ৫৩৪.৯৬ লে টাকা ব্যয়ে সংগ্রহ করা হে। বাংলায়দশ মবতায়রর নওোিাো, যয়শার এবং কাহালু, বগুো 

মকয়ে দুটি ডমডিোম ওয়েভ ট্রান্সডমটার স্থািন করা হে। 

 

(ঘ) অন্যান্য যন্ত্রিাডতঃ 

অনুয়মাডদত প্রকয়ের ডিডিডির সংস্থান মমাতায়বক ৯৭.২২ লে টাকা ব্যয়ে ৬ মসট ডিডেটাল স্টুডিও ট্রান্সডমটার ডলংক 

ও আনুষংডগক যন্ত্রাডদ (প্রডত মসয়ট ১টি ট্রান্সডমটার, ১টি ডরডসভার, ২টি প্যারাবডলক এযাডন্টনা, ডফিার কযাবল ইতযাডদ), 

৫৫.৯৮৬ লে টাকা ব্যয়ে ৬২ মসট িিকাষ্ট কডম্পউটার (প্রডত মসয়ট ১টি ইউডিএস, ১টি সাউন্ড কাি থ, ১টি কডম্পউটার 

মটডবল, ১টি ডরভলডভং মচোরসহ), ১৪.৭১৩ লে টাকা ব্যয়ে ৩০ মসট প্রয়ফশনাল ডিডেটাল মাডে-ইয়ফক্ট প্রয়সসর, 

৫.৯০ লে টাকা ব্যয়ে ৪০টি মাইয়ক্রায়ফান, ২৪২.৯০১ লে টাকা বয়ে ৩০ মসট ডিডেটাল অডিও ডমডক্সং কনয়সাল 

(প্রডত মসয়ট এলডসডি মডনটর, মটডবল, ডরভলডভং মচোরসহ), ৬.১২৫ লে টাকা ব্যয়ে ৪টি ৫ টয়নর এোর কুলার, 

১১.৯৮৬ লে টাকা ব্যয়ে ২৬ মসট অডিও িাওোর এযাডিফাোর (ডমক্সার ও ডস্পকারসহ), ১০.৩৯৬ লে টাকা ব্যয়ে 

৭ মসট প্রয়ফশনাল ডর-িিকাষ্ট (ডিএসডি) এফ,এম, ডরডসভার ও এযাডন্টনা, ৮৪.৮৭৫ লে টাকা ব্যয়ে ১৩ মসট সাভ থার 

(মরডিও অয়টায়মশন সফট্ওেযার, সাউন্ড কাি থ, মলাকাল এডরো মনটওোকথ, অনলাইন ইউডিএস ইতযাডদসহ), ১৯.৯২১ 

লে টাকা ব্যয়ে ১৫ মসট মিায়ট থবল ডসডি মরকি থার (প্রয়ফশনাল টাইি), ৩৭.৯৮ লে টাকা ব্যয়ে ১৫ মসট প্রয়ফশনাল 

ডিডেটাল অডিও ওোকথ-মেশন (মটডবল ও ডরভলডভং মচোরসহ) সংগ্রহ করা হে। সংগৃহীত এ সকল যন্ত্রিাডতসমূহ 

বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ে সরবরাহ করা হে। 

 

১৪.১.৩ পূতথ ও ডনম থাণ কােঃ 

প্রকয়ের আওতাে অনুয়মাডদত ডিডিডির সংস্থান মমাতায়বক বাংলায়দশ মবতায়রর ঠাকুরগাঁও ও রাঙামাটি মকয়ে 

যর্াক্রয়ম ৭৪৮ বগ থফুট ও ৬৩৭ বগ থফুট স্টুডিও সম্প্রসারণ ভবন ডনম থাণ করা হে। এছাো ঢাকার আগারগাঁও-মত 

অবডস্থত োতীে মবতার ভবনসহ বাংলায়দশ মবতায়রর ঠাকুরগাঁও, রাঙামাটি, বডরশাল, ডসয়লট, চট্রগ্রাম, রােশাহী, 

রংপুর, খুলনা, নওোিাো (যয়শার) ও কাহালু (বগুো)  মকয়ে মমরামত ও সংস্কার কাে (পূতথ, তবদুযডতক ও এযাকুডষ্টক 

কাে) সম্পন্ন করা হে। 

১৪.২ িয থয়বেণঃ 

প্রকয়ের আওতাে বাংলায়দশ মবতার, শাহবাগ এবং োতীে মবতার ভবন, আগারগাঁও-মত বাস্তবাডেত কায থক্রমসমূহ 

সয়রেডময়ন িডরদশ থন করা হে। এ দুটি মকয়ে যন্ত্রিাডত স্থািন করা হে এবং ডবডভন্ন স্টুডিও এর মমরামত ও সংস্কার 

কাে সম্পাদন করা হে। ডনয়ম্ন িয থয়বেয়ণর তথ্যাবলী ডবস্তাডরত তথ্যাডদ বণ থনা করা হলঃ 

১৪.২.১ সংগৃহীত যন্ত্রিাডতঃ 

িডরদশ থনকায়ল বাংলায়দশ মবতায়রর শাহবাগ মকয়ে স্থাডিত ১০ ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সডমটার এবং ৫ 

ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সডমটার সচল অবস্থাে মদো যাে। এ দুটি ট্রান্সডমটার দ্বারা ঢাকা ও তার িাশ থবতী 

এলাকাে বাংলায়দশ মবতায়রর অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হে ময়ম থ োনায়না হে। স্টুডিও ট্রান্সডমটার ডলংক এর 

মােয়ম োতীে মবতার ভবন, আগারগাঁও এবং বাংলায়দশ মবতার, শাহবাগ মকয়ের সংয়যাগ স্থািয়নর মােয়ম 

অনুষ্ঠানমালা আদান প্রদান করা হে ময়ম থ িডরদশ থনকায়ল োনায়না হে। এছাো, িডরদশ থনকায়ল সংগৃহীত ১২ মসট 

িিকাে কডম্পউটার (শাহবাগ মকয়ে ৬টি এবং আগারগাঁও মকয়ে ৬টি) এবং ৫ মসট অডিও ডমডক্সং কনয়সালসহ 

আনুষংডগক যন্ত্রাডদ সচল অবস্থাে মদো যাে।

১৪.২.২ মমরামত ও সংস্কারঃ 

প্রকয়ের আওতাে োতীে মবতার ভবন, আগারগাঁও এবং বাংলায়দশ মবতার, শাহবাগ মকয়ের প্রয়োেনীে মমরামত ও 

সংস্কার এবং ডবডভন্ন স্টুডিও-এর এযাকুডষ্টক ডট্রটয়মন্ট এর কাে সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। এযাকুডষ্টক ডট্রটয়মন্ট-এর ফয়ল 



195 

 

পূয়ব থর মচয়ে অডধক মানসম্পন্ন মরকডি থং করা সম্ভব হয়ে ময়ম থ িডরদশ থনকায়ল োনা যাে। এছাো, প্রয়োেনীে 

তবদুযডতক কাে, মলার কায়ি থট সরবরাহসহ আনুষংডগক কাে সম্পাদন করা হয়েয়ছ। 

 

১৫.০ ডবয়শষ িয থয়বেণ/বাস্তবােন সমস্যাঃ 

১৫.১ যন্ত্রিাডত ক্রয়ে ডবলম্বঃ প্রকয়ের আওতাে ৬ মসট ৫ ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন এফএম ট্রান্সডমটার ও আনুষডঙ্গক 

যন্ত্রাডদর ক্রে প্রডক্রোে মহামান্য হাইয়কায়ট থ মামলা হওোে এবং িরবতীয়ত হাইয়কাট থ ও সুপ্রীম মকাট থ হয়ত ডসদ্ধান্ত 

প্রদায়ন ডবলয়ম্বর কারয়ণ প্রকয়ের মমোদ পুনঃ পুনঃ বৃডদ্ধ করয়ত হয়েয়ছ। বডণ থত যন্ত্রিাডত ক্রয়ের প্রডক্রো মহামান্য 

হাইয়কায়ট থর ডনয়দ থয়শ গত মম, ২০০৮ হয়ত নয়ভম্বর, ২০১১ িয থন্ত প্রাে ৩ বছর ৬ মাস স্থডগত ডছল।  বডণ থত যন্ত্রিাডত 

ক্রয়ের প্রডক্রো দীঘ থ সমে যাবৎ স্থডগত র্াকাে প্রকয়ের মমোদ ৪ ধায়ি ৬ বছর বৃডদ্ধ করা হে এবং প্রকয়ের মূল 

অনুয়মাডদত বাস্তবােনকায়লর ৩০০% সমে অডতক্রান্ত হয়েয়ছ। ফয়ল মদয়শর েনগয়ণর প্রকয়ের কাডিত সুফল 

প্রাডপ্তয়ত ডবলম্ব হয়েয়ছ। 

 

১৫.২ সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠানমালার মায়নান্নেনঃ বাংলায়দশ মবতার তথ্য, ডবয়নাদন ও ডশোর িাশািাডশ েনসয়চতনতা বৃডদ্ধ 

এবং সরকায়রর নীডত, কায থক্রম ও উন্নেন িডরকেনা সম্পয়কথ েনগণয়ক অবডহত করা এবং সয়ব থািডর োতীে উন্নেয়ন 

সব থস্তয়রর েনগণয়ক সম্পৃক্ত করাসহ গুরুত্বপূণ থ দাডেত্ব িালন কয়র আসয়ছ। বাংলায়দয়শর স্বাধীনতারও পূয়ব থ প্রডতডষ্ঠত এ 

প্রডতষ্ঠানটি মবতার েগয়ত একক প্রডতষ্ঠান ডহয়সয়ব যাত্রা শুরু করয়লও বতথমায়ন এ প্রডতষ্ঠানটি ডবডভন্ন মবসরকাডর মরডিও 

চযায়নয়লর সায়র্ প্রডতয়যাডগতা কয়র টিয়ক র্াকয়ত হয়ে। বাংলায়দশ মবতার কর্তথক সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠানমালার 

মায়নান্নেয়নর দ্বারাই মকবল অডধক মরাতা আকষ থণ কয়র প্রডতয়যাডগতাে টিয়ক র্াকা সম্ভব। উদাহরণস্বরূি, প্রকয়ের 

আওতাে স্থাডিত ট্রান্সডমটায়রর মােয়ম ঢাকার ডবডভন্ন সেয়কর যানেয়টর হালনাগাদ তথ্যাডদ সম্প্রচার করা হে। 

উয়েখ্য, ঢাকার ডবডভন্ন অঞ্চয়লর সেয়ক অতযডধক যানেয়ট প্রডতডনেতই েনেীবন ডবিয থস্ত হয়ে। আয়লাচয প্রকয়ের 

আওতাে সৃষ্ট ট্রাডফক মরডিও ব্যবহায়রর মােয়ম যানেট সমস্যা ডকছুটা লাঘব হওোর সুয়যাগ র্াকা সয়েও বাংলায়দশ 

মবতার কর্তথক সম্প্রচাডরত হালনাগাদ ট্রাডফক বাতথা কাডিত িয থায়ে েনডপ্রেতা অেথন করয়ত িায়রডন ময়ম থ প্রতীেমান 

হে।  

১৫.৩ ডবকে ট্রান্সডমটার স্থািনঃ প্রকয়ের আওতাে পুরয়না প্রযুডক্তর ২ ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন এফ এম ট্রান্সডমটার 

প্রডতস্থািন কয়র আধুডনক প্রযুডক্তর ১০/৫ ডকয়লাওোট েমতাসম্পন্ন এফ এম ট্রান্সডমটার সংয়যােন করা হয়েয়ছ। পূয়ব থ 

ব্যবহৃত পুরয়না প্রযুডক্তর ট্রান্সডমটারসমূহ পুনঃব্যবহার করা সম্ভব নে ময়ম থ িডরদশ থনকায়ল োনায়না হে। এ প্রকে হয়ত 

প্রডতস্থাডিত নতুন ট্রান্সডমটারসমূয়হ মকান ত্রুটি-ডবচ্যযডত মদো ডদয়ল অনুষ্ঠান সম্প্রচার ডবডিত হয়ত িায়র। সাডব থক 

ডবয়বচনাে বাংলায়দশ মবতায়রর সম্প্রচার মকেসমূয়হ স্থাডিত ট্রান্সডমটায়রর িাশািাডশ প্রয়োেনয়বায়ধ একটি কয়র 

ডবকে ট্রান্সডমটার স্থািয়নর ডবষেটি ডবয়বচনা করা প্রয়োেন রয়েয়ছ ময়ম থ প্রতীেমান হে। এছাো, পুরয়না অব্যবহৃত 

ট্রান্সডমটারসহ আনুষংডগক যন্ত্রিাডতসমূহ সরকায়রর যর্াযর্ ডবডধ-ডবধান অনুসরণপূব থক ডনষ্পডত্ত করা প্রয়োেন রয়েয়ছ। 

 

১৬.০ সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ 

 

১৬.১ বাংলায়দশ মবতায়রর মরাতা/ব্যবহারীর সংখ্যা বৃডদ্ধর লয়েয সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠানমালার মায়নান্নেয়নর কায থকরী উয়দ্যাগ 

গ্রহণ করা সমীচীন হয়ব (অনুয়েদ ১৫.২)। 

 

১৬.২ বাংলায়দশ মবতার কর্তথক সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠানমালার ডনরডবডেন্ন ব্যবহার ডনডিত করার স্বায়র্ থ প্রয়োেয়ন স্থাডিত 

ট্রান্সডমটায়রর িাশািাডশ ডবকে ট্রান্সডমটার স্থািয়নর ডবষেটি ডবয়বচনা করা মযয়ত িায়র (অনুয়েদ-১৫.৩)। 
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“বাংলায়দশ মবতায়রর মদশব্যািী এফ.এম সম্প্রচার মনটওোকথ প্রবতথন ১ম িয থাে (২ে সংয়শাডধত)” শীষ থক 

ডবডনয়োগ প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্তঃ ডিয়সম্বর, ২০১২) 

 

১.০ প্রকয়ের অবস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুডমো, কক্সবাোর, খুলনা, যয়শার, রােশাহী, রংপুর, 

ডসয়লট, বডরশাল মেলা 

২.০ মন্ত্রণালে/ডবভাগ : তথ্য মন্ত্রণালে 

৩.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : বাংলায়দশ মবতার 

৪.০ প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যে :  

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

 

অডতক্রান্ত সমে  

(মূল বাস্তবােন 

কায়লর %) 

 

মূল 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

২৩৫৬.২৫ 

২৩৫৬.২৫ 

(-) 

২৮৪৮.৮৪ 

২৮৪৮.৮৪ 

(-) 

২৮৩২.৩৮ 

২৮৩২.৩৮ 

(-) 

জুলাই, 

২০০৯ 

হয়ত 

জুন, ২০১১ 

জুলাই, ২০০৯ 

হয়ত 

ডিয়সম্বর, 

২০১২ 

জুলাই, ২০০৯ 

হয়ত 

ডিয়সম্বর, 

২০১২ 

৪৭৬.১৩ 

(২০.২১%) 

১ বছর ৬ মাস 

(৭৫%) 

 
৫.০ প্রকয়ের অংগডভডত্তক বাস্তবােন সমােকল্যাণ মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর এর ডভডত্তয়ত):  

(লে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

অংয়গর নাম একক িডরকডেত লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবােন 

বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক 

১ গ্যাস ও জ্বালানী মর্াক - ১১.১৫ - ১১.১৫ 

২ বীমা ও ব্যাংক চােথ মর্াক - ৩৩.৭০ - ৩৩.৭০ 

৩ কডমশন/ইন্টারয়নট মর্াক - ৩০.০০ - ২৯.৮৪ 

৪ মেশনারী ও সীল মর্াক - ১২.০০ - ১১.৯৮ 

৫ িডরবহন ব্যে মর্াক - ১৪.০০ - ১৩.৯৮ 

৬ িরামশ থক েনমাস ৫ ৬.২৫ ৫ ৬.২৫ 

৭ সম্মানী মর্াক - ৩.১০ - ৩.০৮ 

৮ ভাোে গােী মর্াক - ১১.৪৬ - ১১.১১ 

৯ ডবডবধ ব্যে মর্াক - ২৫.০০ - ২৫.০০ 

১০ যন্ত্রিাডত সংখ্যা ১৪৯ ২১১১.০২ ১৪৯ ২১১১.০০ 

১১ কডম্পউটার ও যন্ত্রিাডত সংখ্যা ১ ১.০০ ১ ১.০০ 

১২ অডফস যন্ত্রিাডত সংখ্যা ২ ২.০০ ২ ২.০০ 

১৩ আসবাবিত্র সংখ্যা ৪৩২ ৪০.৬১ ৪৩২ ৪০.৬০ 

১৪ মবতার যন্ত্রিাডত সংখ্যা ২৫০০ ১৩.০০ ২৫০০ ১২.৯৯ 

১৫ ভূডম উন্নেন বঃডমঃ - ২৪.৯৪ - ২৪.৯২ 

১৬ অডফস ভবন ডনম থাণ সংখ্যা - ৫৫.৪০ - ৫৫.৪০ 

১৭ অন্যান্য ডনম থাণ কাে সংখ্যা - ২৮৪.২১ - ২৮৩.৮৬ 

১৮ ডসডি/ভযাট মর্াক - ১৭০.০০ - ১৫৪.৫২ 

 মমাটঃ 
 - ২৮৪৮.৮৪ - ২৮৩২.৩৮ 

(৯৯.৪২%) 

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ প্রয়যােয নে। 
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৭.০ সাধারণ িয থয়বেণঃ 
 

৭.১  িটভূডমঃ 

ডবগত দশকগুয়লায়ত সম্প্রচার ও ইয়লকট্রডনক্স েগয়ত ডবরাট তবিডবক িডরবতথন হয়েয়ছ। এর িডরয়প্রডেয়ত অয়নক 

উন্নত ও উন্নেনশীল মদয়শ তায়দর সম্প্রচার, স্টুডিও এবং ধারণ ব্যবস্থা অয়নক আয়গ মর্য়কই আধুডনক, ডিডেটাল ও 

সডলিয়েট যন্ত্রিাডত দ্বারা আধুডনকােন করা হয়েয়ছ। এ সকল মদয়শ বতথমান সম্প্রচার ব্যবস্থাে আধুডনক প্রযুডক্তর এফ. 

এম. সম্প্রচার চালু হয়েয়ছ। অন্যডদয়ক, বাংলায়দশ মবতায়রর কায থক্রম মূলতঃ এ. এম. িদ্ধডতর সম্প্রচার ব্যবস্থার উির 

ডনভ থরশীল হওোে শহরাঞ্চয়ল েনসংখ্যা বৃডদ্ধর সায়র্ সায়র্ মনুষ্যসৃষ্ট যানবাহন, যন্ত্রিাডত, তবদুযডতকীকরণ, মকালাহল, 

Noise, Interference ইতযাডদর দ্বারা মেম তরঙ্গ এ. এম. মবতার সম্প্রচায়র ডবি বৃডদ্ধ িায়ে। ফয়ল অতযন্ত 

ঘনবসডতপূণ থ শহরাঞ্চয়ল মকালাহলমুক্ত ও স্বে মবতার অনুষ্ঠান গ্রহয়ণর েন্য এফ. এম. সম্প্রচার অতযাবশ্যক হয়ে 

িয়েয়ছ। সুতরাং আধুডনক প্রযুডক্তর যয়ন্ত্রর মােয়ম স্বে ও শব্দদূষণমুক্ত অনুষ্ঠান মরাতাবৃয়ন্দর মদাে-মগাোে মিৌৌঁছায়নার 

েন্য বাংলায়দশ মবতায়রর সম্প্রচার ব্যবস্থাে এফ. এম. প্রযুডক্ত গ্রহণ ও প্রয়োগসহ প্রচার ভবয়নর যন্ত্রিাডতগুয়লা 

ডিডেটালাইে করার প্রয়োেনীেতা উিলডদ্ধ করা হে। ডকন্তু বাংলায়দশ মবতায়র এেনও ঐসব প্রযুডক্তর যন্ত্রিাডত না 

র্াকাে মবতার প্রযুডক্তগতভায়ব ডিডছয়ে িয়েয়ছ। িার্শ্থবতী মদশসমূয়হর ন্যাে বাংলায়দশ মবতায়রর সম্প্রচায়রর মান ও 

কায থক্রম আধুডনক, গডতশীল ও যুয়গািয়যাগী করা তর্া আধুডনক প্রযুডক্ত ডনভ থর প্রডতষ্ঠান ডহয়সয়ব গয়ে মতালার লয়েয 

মবতায়রর পুরাতন ও েেপ্রাপ্ত এনালগ িদ্ধডতর যন্ত্রিাডতর িডরবয়তথ ডিডেটাল যন্ত্রিাডত ও এফ. এম. ট্রান্সডমটার স্থািন 

করার েন্য ডবয়বচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ছ। 
 

৭.২ প্রকয়ের উয়েশ্যঃ মদশব্যািী এফ. এম. িিকাডেং মনটওোকথ প্রডতষ্ঠা করা যায়ত মরাতারা মানসম্পন্ন ও শব্দদূষণমুক্ত 

অনুষ্ঠান শুনয়ত িায়র। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ 

প্রকেটির উির ০৭/০৬/২০০৯ তাডরয়ে প্রকে মূল্যােন কডমটির সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভার সুিাডরয়শর ডভডত্তয়ত 

পুনগ থঠিত প্রকেটি ২৩৫৬.২৫ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে (সম্পূণ থ ডেওডব) এবং জুলাই ২০০৯ হয়ত জুন ২০১১ িয থন্ত 

বাস্তবােন মমোয়দ গত ৩০/০৮/২০০৯ তাডরে মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাডদত হে। ডবডভন্ন োয়তর 

প্রাক্কডলত ব্যে সমন্বেপূব থক ১ম সংয়শাডধত প্রকেটির উির গত ১৩/১২/২০১০ তাডরে প্রকে মূল্যােন কডমটির সভা 

অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভার সুিাডরয়শর ডভডত্তয়ত পুনগ থঠিত ১ম সংয়শাডধত প্রকেটি ২৩৭৮.০০ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যে 

(সম্পূণ থ ডেওডব) এবং জুলাই ২০০৯ হয়ত জুন ২০১১ িয থন্ত বাস্তবােন মমোয়দ গত ২৬/০১/২০১১ তাডরে মাননীে 

িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাডদত হে। ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের যাবতীে কায থাবলী সমাপ্ত না হওোে প্রকয়ের 

মমোদ বৃডদ্ধর প্রয়োেন হে। ফয়ল ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক প্রকয়ের মমোদ ০১ (এক) বছর অর্ থাৎ জুন, ২০১২ িয থন্ত তথ্য 

মন্ত্রণালয়ের দাডেয়ত্ব ডনয়োডেত মাননীে মন্ত্রী কর্তথক গত ১৯/০৭/২০১১ তাডরয়ে বৃডদ্ধ করা হে। অনুয়মাডদত প্রকয়ের 

কডতিে অংয়গর বাোর মূল্য বৃডদ্ধ িাওোে প্রাক্কডলত ব্যে বৃডদ্ধ কয়র ২ে সংয়শাডধত প্রকে মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী 

কর্তথক গত ০৮/১২/২০১১ তাডরয়ে অনুয়মাডদত হে। ২ে সংয়শাডধত প্রকয়ের প্রাক্কডলত ব্যে ২৮৪৮.৮৪ লে টাকা এবং 

মমোদকাল জুলাই ২০০৯ হয়ত জুন, ২০১২ িয থন্ত। সব থয়শষ গত ২৯/১১/২০১২ তাডরয়ে িডরকেনা কডমশন কর্তথক ব্যে 

বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক প্রকয়ের মমোদ ০৬ (ছে) মাস অর্ থাৎ ডিয়সম্বর, ২০১২ িয থন্ত বৃডদ্ধ করা হে। 
 

৯.০ প্রকে শুরু মর্য়ক আরএডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যে (লে টাকাে): 

অর্ থ বছর আরএডিডি বরাে অবমুডক্ত প্রকৃত ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃ সাঃ মমাট টাকা প্রঃ সাঃ 

২০০৯-১০ ১৫৭৭.০০ ১৫৭৭.০০ - ১৫৭৭.০০ ১৫৩৮.৮৩ ১৫৩৮.৮৩ - 

২০১০-১১ ৮২১.০০ ৮২১.০০ - ৮২১.০০ ৭৮২.৮৭ ৭৮২.৮৭ - 

২০১১-১২ ৪৮৭.০০ ৪৮৭.০০ - ৪৮৭.০০ ৪৮৬.৮৫ ৪৮৬.৮৫ - 

২০১২-১৩ ২৪.০০ ২৪.০০ - ২৪.০০ ২৩.৮৩ ২৩.৮৩ - 

মমাটঃ ২৯০৯.০০ ২৯০৯.০০ - ২৯০৯.০০ ২৮৪৮.৯১ ২৮৪৮.৯১ - 

 

১০.০ প্রকয়ের উয়েশ্য উয়েশ্য ও অেথন (প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডভডত্তয়ত): 

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

ক) মদশব্যািী এফ. এম. িিকাডেং মনটওোকথ 

প্রডতষ্ঠা করা যায়ত মরাতা মানসম্পন্ন ও 

শব্দদূষণমুক্ত অনুষ্ঠান শুনয়ত িায়র। 

প্রকয়ের আওতাে মদয়শর দশটি স্থায়ন এফ. এম. মনটওোকথ স্থািন করা 

হয়েয়ছ। স্থাডিত এফ. এম. মনটওোয়কথর আওতাভুক্ত স্থায়ন আধুডনক 

মায়নর অনুষ্ঠান সম্প্রচায়রর প্রয়োেনীে অবকাঠায়মা ততডর হয়েয়ছ। 
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১১.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ প্রয়যােয নে। 

 

১২.০ প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ প্রকয়ের শুরু মর্য়ক মশষ িয থন্ত বাংলায়দশ মবতায়রর মেশন ইডঞ্জডনোর েনাব মমাঃ 

আবুল বাশার িাটওোরী প্রকে িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন কয়রয়ছন। 

 

১৩.০ প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত মূল কায থক্রমসমূহঃ 

 

১৩.১ যন্ত্রিাডত ক্রেঃ প্রকয়ের আওতাে ১০টি স্থায়নর প্রডতটিয়ত ১টি কয়র ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটারসহ 

আনুষংডগক যন্ত্রিাডত স্থািন করা হয়েয়ছ। প্রকে িডরচালক কর্তথক সরবরাহকৃত তথ্যময়ত ডবডভন্ন মকয়ে সরবরাহকৃত 

যন্ত্রিাডতর তাডলকা ডনম্নরূিঃ 

 

১৩.১.১ কল্যাণপুর, ঢাকাঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর, ৮০ মকডভএ ডিয়েল মেনায়রটর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ৩টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও 

১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.২ রােশাহী সদরঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর, ৪৫ মকডভএ ডিয়েল মেনায়রটর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও 

১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৩ রংপুর সদরঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, টাওোর, 

৪৫ মকডভএ ডিয়েল মেনায়রটর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন 

কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৪ ডসয়লট সদরঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, টাওোর, 

৪৫ মকডভএ ডিয়েল মেনায়রটর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন 

কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৫ খুলনা সদরঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, টাওোর, 

ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৬ লালমাই, কুডমোঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৭ রূিাতলী, বডরশালঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর,  ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৮ অভেনগর, যয়শারঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর,  ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৯ কক্সবাোর সদরঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর,  ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও ১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.১.৮ িাহােতলী, চট্টগ্রামঃ ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও কযাবল, এয়ন্টনা, 

টাওোর, ৪৫ মকডভএ ডিয়েল মেনায়রটর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ মকডভএ ইউডিএস, ২টি ২ টন কযািাডসটর এডস ও 

১টি ৫ টন কযািাডসটর এডস। 

 

১৩.২ ডনম থাণ কােঃ প্রকয়ের আওতাে বাংলায়দশ মবতায়রর ১০টি মকয়ের পুরাতন ও েরােীণ থ ভবনসমূহ মমরামত করা 

হয়েয়ছ। এছাো পুরাতন অয়কয়ো তবদুযডতক ডফটিং ডফকচাস থ িডরবতথনসহ আনুষংডগক তবদুযডতক মমরামত ও নবােন 

করা হয়েয়ছ। অডধকন্তু স্টুডিওসমূহয়ত উন্নতমায়নর অডিও মরকডি থং-এর উিয়যাগী এযাকুডেক ডট্রটয়মন্ট করা হয়েয়ছ। এ 
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সকল কায থাবলী সম্পাদন করয়ত অনুয়মাডদত ডিডিডি’র সংস্থায়নর ডবিরীয়ত মমাট ৩৩৯.৬১ লে টাকা ব্যে করা 

হয়েয়ছ। 

১৪.০ প্রকে িডরদশ থনঃ 

গত ২৪/০৬/২০১৪ তাডরয়ে প্রকয়ের আওতাে ডসয়লট সদয়র বাস্তবাডেত কায থক্রম সয়রেডময়ন িডরদশ থন করা হে। 

িডরদশ থনকায়ল আয়লাচয প্রকয়ের উি-প্রকে িডরচালকসহ সংডিষ্ট কম থকতথাগণ উিডস্থত ডছয়লন। িডরদশ থনকায়ল বডণ থত 

মকয়ে সংগৃহীত যন্ত্রিাডত ও সম্পাডদত পূতথ কাে িয থয়বেণ করা হে। িডরদশ থনকায়ল মদো যাে ময, বাংলায়দশ মবতার, 

ডসয়লট মকয়ে অনুয়মাডদত সংস্থান অনুযােী ১০ ডকয়লাওোট এফ. এম. ট্রান্সডমটার, AVR, ডফিার কযাবল, অডিও 

কযাবল, এয়ন্টনা, টাওোর, ৮০ ডকয়লাওোট ডিয়েল মেনায়রটর, ডিডহউডমডিফাোর, ৩০ ডকয়লাওোট ইউডিএস, ৩টি ২ 

টন কযািাডসটর এডস ও ২টি ৫ টন কযািাডসটর এডস সংগ্রহ করা হয়েয়ছ। এছাো স্টুডিওসমূয়হর এযাকুডেক ডট্রটয়মন্ট ও 

ভবনসমূয়হর মমরামত কাে সম্পাদন করা হয়েয়ছ। সংগৃহীত সকল যন্ত্রিাডত সচল রয়েয়ছ এবং সম্প্রচায়রর কায়ে 

ব্যবহার করা হয়ে ময়ম থ সংডিষ্ট কম থকতথাগণ অবডহত কয়রন। 

 

১৫.০ ডবয়শষ িয থয়বেণঃ 

১৫.১ অনুষ্ঠানমালাে তবডচত্রয আনেনঃ 

 িডরদশ থনকায়ল ডসয়লট মবতার মকে মর্য়ক সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠানসমূয়হর তাডলকা িয থয়বেণ করা হে। িয থয়বেণ ও 

আয়লাচনাে োনা যায ময, বাংলায়দশ মবতার কর্তথক সম্প্রচাডরত অনুষ্ঠানমালার ডবষেবস্তুর ময়ে আঞ্চডলক, মদশীে ও 

ডবয়দশী সংস্কৃডত, জ্ঞান-ডবজ্ঞান, বাংলায়দয়শর আর্ থ-সামাডেক অবস্থা ইতযাডদ ডবষে অন্যতম। তয়ব িডরদশ থনকায়ল 

প্রতীেমান হে ময, বাংলায়দশ মবতায়রর অনুষ্ঠানমালাে আরও তবডচত্রয আনার অবকাশ রয়েয়ছ। মযমনঃ এফ এম 

সম্প্রচায়রর মােয়ম কম থসংস্থান ও আত্ম-কম থসংস্থায়নর সুয়যাগ ও সম্ভাবনার মেত্রসমূয়হর ডবষয়ে েনগণয়ক অবডহত ও 

উদ্বুদ্ধ করার মােয়ম মদয়শর সামডগ্রক অর্ থনীডতয়ত ভূডমকা রাো সম্ভব। ডিডেটাল বাংলায়দশ গোর মেয়ত্র সাধারণ 

েনগয়ণর ময়ে আগ্রহ ততডরয়ত বাংলায়দশ মবতার ভূডমকা রােয়ত িায়র। অনুষ্ঠায়নর নতুন ও অডভনব মেত্র ততডরর 

মাধয়মই মকবল বাংলায়দশ মবতায়রর েনডপ্রেতা বৃডদ্ধ করা সম্ভব। 

 

১৫.২ িাওোর ব্যাকআি ব্যবস্থার অপ্রতুলতাঃ 

 বাংলায়দশ মবতায়রর ডসয়লট মকয়ে প্রকয়ের আওতাে স্থাডিত ১টি ১০ ডকয়লাওোট এফ এম ট্রান্সডমটার ও পূয়ব থ স্থাডিত 

ট্রান্সডমটারসহ মমাট ৩টি এফ এম ট্রান্সডমটার ব্যবহার করা হয়ে। এফ এম ট্রান্সডমটার ছাোও এ মকে মর্য়ক ডমডিোম 

ওয়েভ ট্রান্সডমটায়রর মােয়ম বৃহত্তর মভৌগডলক এলাকাে সম্প্রচার করা হে। িডরদশ থনকায়ল োনা যাে ময, বতথমায়ন 

প্রাপ্ত িাওোর ব্যাক-আি এক সায়র্ ৩টি ট্রান্সডমটার সায়িাট থ ডদয়ত িায়র না। ফয়ল মলািয়শডিং-এর সমে অয়নক মেয়ত্র 

সম্প্রচার ব্যবস্থা ডবডিত হে। ব্যাকআি-এর িডরমাণ বৃডদ্ধর মাধয়ম এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ময়ম থ প্রতীেমান হে। 

 

১৫.৩ ট্রাডফক সম্প্রচার অনুষ্ঠান যুয়গািয়যাগীকরণঃ 

িডরদশ থনকায়ল আয়লাচনাে োনা যাে ময, বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন সম্প্রচার মকেসমূহ হয়ত বতথমায়ন ট্রাডফক 

সম্প্রচার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানমালাে শুধুমাত্র ট্রাডফক ডনেমাবলীসহ সাধারণ ডবষোবলী সম্প্রচার করা হয়ে র্ায়ক। ডকন্তু 

বৃহৎ শহরসমূয়হ ট্রাডফয়কর চাি হ্রাসকরয়ণর েন্য প্রয়োেন শহয়রর ডবডভন্ন িয়েয়ন্টর ট্রাডফয়কর হালনাগাদ অবস্থার 

লাইভ সম্প্রচার করা। বাংলায়দশ মবতার ট্রাডফক সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করয়লও ডবডভন্ন িয়েয়ন্টর ট্রাডফয়কর 

হালনাগাদ অবস্থা লাইভ সম্প্রচার কয়র না। ফয়ল ট্রাডফক সম্প্রচার অনুষ্ঠান মরাতায়দর যর্াযর্ ময়নায়যাগ আকষ থণ 

করয়ত সেম হেডন। 

 

১৫.৪ েনবয়লর স্বেতাঃ 

প্রকয়ের আওতাে ১০টি মকয়ে এফ এম প্রযুডক্তর ট্রান্সডমটার প্রবতথয়নর মােয়ম এ সকল মকয়ে আধুডনক মবতার 

ব্যবস্থার প্রবতথন করা হয়েয়ছ। এফ এম প্রযুডক্তয়ত সহেলভয low-power ডিভাইয়সর মােয়ম high 

quality & noise-free signal সস্প্রচার করা সম্ভব। আধুডনক প্রযুডক্তর ট্রান্সডমটার স্থািন করা সয়েও 

প্রয়োেনীে েনবয়লর অভায়ব এসকল আধুডনক প্রযুডক্তর যন্ত্রিাডতর সব থয়ত্তাম ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে না। উয়েখ্য, 

েনবয়লর স্বেতা ডবয়শষ কয়র কাডরগডর েনবয়লর স্বেতার কারয়ণ স্থাডিত এফ এম ট্রান্সডমটায়রর air-time এর 

একটি বৃহৎ অংয়শ মকান অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হেনা। 

 

১৫.৫ টাওোয়রর উচ্চতাঃ 

এফ এম প্রযুডক্তর ট্রান্সডমটায়রর মােয়ম সম্প্রচাডরত signal লাইন অব সাইট বরাবর প্রিায়গট কয়র ডবধাে এ 

প্রযুডক্তয়ত অনুষ্ঠান সম্প্রচায়রর েন্য প্রয়োেন বাধাহীন সম্প্রচার মােম। ট্রান্সডমটিং এযায়ন্টনা এবং মরাতার মায়ে মকান 
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প্রডতবন্ধকতা র্াকয়ল সম্প্রচার ডবডিত হে। িডরদশ থনকায়ল লেয করা হে ময, িডরদডশ থত এলাকা ডসয়লয়ট স্থাডিত 

টাওোয়রর উচ্চতা মাত্র ১৮০ ডমটার। ডসয়লট শহর ও আয়শ-িায়শর এলাকার অডধকাংশই টিলা/িব থত মবডষ্টত ডবধাে 

টিলা/িব থতসমূহ এফ এম সম্প্রচায়র প্রডতবন্ধকতা ডহয়সয়ব কাে কয়র। ফয়ল অয়নক অঞ্চয়লর মরাতাগণ সম্প্রচাডরত 

অনুষ্ঠান রবণ ও উিয়ভাগ হয়ত বডঞ্চত হন। টাওোয়রর উচ্চতা বৃডদ্ধর মােয়ম এ সমস্যা অয়নকটাই হ্রাস করা সম্ভব 

ময়ম থ আয়লাচনাে োনা যাে। 

 

১৫.৬ মমরামত োয়ত অপ্রতুল বরােঃ 

বাংলায়দশ মবতার কর্তথক ডবডভন্ন িয থায়ে সংগৃহীত যন্ত্রিাডতসমূহ মমরাময়তর েন্য রােস্ব বায়েয়ট বরায়ের সংস্থান 

রাো হে। আয়লাচনাে োনা যাে ময, মমরামত বাবদ ময বরায়ের সংস্থান রাো হে তা প্রয়োেয়নর তুলনাে খুবই 

নগণ্য। ফয়ল সংগৃহীত যন্ত্রিাডতসমূয়হর খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ যর্াযর্ মমরামত করা সম্ভব হেনা। 

 

১৬.০ সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ 

১৬.১ বাংলায়দশ মবতার আধুডনক জ্ঞান-ডবজ্ঞান ও আর্ থ-সামাডেক মপ্রোিয়টর সায়র্ সামঞ্জস্যপূণ থ মরয়ে নতুন, অডভনব ও 

তবডচত্রযমে অনুষ্ঠানমালা প্রণেনপূব থক সম্প্রচায়র সয়চষ্ট হয়ব; 

 

১৬.২ বাংলায়দশ মবতায়রর ডবডভন্ন মকয়ে ডবদ্যমান অিয থাপ্ত িাওোর ব্যাকআি সমস্যার ডনরসনকয়ে অডতডরক্ত িাওোর 

ব্যাকআি সংয়যাগ করা মযয়ত িায়র; 

 

১৬.৩ তীি যানেয়ট আক্রান্ত শহরসমূয়হ ট্রাডফক সম্প্রচার মপ্রাগ্রায়মর আওতাে শহয়রর অডধকাংশ িয়েয়ন্টর ট্রাডফয়কর 

হালনাগাদ অবস্থার ডববরণ লাইভ সম্প্রচার করা প্রয়োেন; 

 

১৬.৪ সংগৃহীত আধুডনক যন্ত্রিাডতসমূয়হর যর্াযর্ ব্যবহারপূব থক মরাতায়দর েনডপ্রেতা ও আস্থা অেথয়নর লয়েয কাডরগডর 

েনবল ডনয়োয়গর ডবষেটি প্রশাসডনক মন্ত্রণালে ডবয়বচনা করয়ব; 

 

১৬.৫ ডসয়লটসহ িাব থতয এলাকাে ডনডব থয়ি এফ এম ডসগন্যাল সম্প্রচায়রর লয়েয টাওোয়রর উচ্চতা প্রয়োেন অনুযােী িয থাপ্ত 

িডরমায়ণ বৃডদ্ধর ডবষেটি ডবয়বচনা করা মযয়ত িায়র; এবং 

 

১৬.৬ প্রশাসডনক মন্ত্রণালে বাংলায়দশ মবতায়রর যন্ত্রিাডত ও স্থািনাসমূয়হর ডনেডমত মমরামত ডনডিত করার লয়েয মমরামত 

বাবদ অর্ থ বরাে বৃডদ্ধর উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ব। 
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ঢাকা মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়নর স্টুডিও যন্ত্রিাডত স্থািন (সংয়শাডধত) 

প্রকে সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্ত জুন, ২০১৩) 

 
০১. প্রকয়ের নাম :  ঢাকা মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়নর স্টুডিও যন্ত্রিাডত 

স্থািন (সংয়শাডধত) 

০২. প্রকয়ের অবস্থান : রামপুরা, ঢাকা 

০৩. মন্ত্রণালে/ডবভাগ : তথ্য মন্ত্রণালে 

০৪. বাস্তবােনকারী সংস্থা : বাংলায়দশ মটডলডভশন 

 

০৫. প্রকে বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ :  
 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােন প্রকৃত 

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত 

ব্যে(মূল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের%) 

অডতক্রান্ত 

সমে 

(মূল বাস্ত-

বােনকায়লর 

%) 

মূল মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

ডেওডব 

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

৪৪২০.০০ 

৪৪২০.০০ 

(-) 

৫৪১০.০০ 

৫৪১০.০০ 

(-) 

৫০৭২.৫৪ 

৫০৭২.৫৪ 

(-) 

জুলাই,২০০৬ 

হয়ত  

জুন, ২০০৮ 

জুলাই,২০০৬ 

হয়ত  

জুন, ২০১৩ 

জুলাই,২০০৬ 

হয়ত  

জুন, ২০১৩ 

৬৫২.৫৪ 

১৪.৭৬% 

৫ বছর 

২৫০% 

 
০৬. প্রকয়ের অংগ ডভডত্তক বাস্তবােন (তথ্য মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডভডত্তয়ত): 

 

ক্রঃ 

নং 

সংয়শাডধত ডিডিডি অনুযােী অংয়গর নাম একক িডরকডেত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত বাস্তবােন 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক বাস্তব 

০১. বীমা/ব্যাংক চােথ মর্াক ৭৫.০০ -- ৭৩.৮০ 

(৯৮%) 

-- 

০২. মেশনারী, সীল ও েযাম্প মর্াক ৫.৫৭ -- ৫.৫৭ 

(১০০%) 

-- 

০৩. িডরবহন (োলাস, বন্দর েরচ, রডমক ইতযাডদ) মর্াক ৩৮.০০ -- ৩৭.৮৬ 

(৯৯%) 

-- 

০৪. সম্মানী ভাতা/ডফ/িাডররডমক মর্াক ৭.০০ -- ৫.৬৩ 

(৮০%) 

-- 

০৫. কডম্পউটার সামগ্রী মর্াক ৫.০০ -- ৫.০০ -- 

০৬. অন্যান্য ব্যে (যন্ত্রিাডত স্থািন বাবদ স্থানীে ক্রে, অদৃষ্টপূব থ, ডবডবধ)  মর্াক ২৭.০০ -- ২৭.০০ 

(১০০%) 

-- 

০৭. যন্ত্রিাডত মর্াক ৩৩২৭.০০ -- ৩২৪৬.২৫ 

(৯৭%) 

-- 

০৮. পূতথ মর্াক ৩৮৪.৪১ -- ৩৮৪.৪১ -- 

০৯. তবদুযডতক মর্াক ৪১.০২ -- ৪১.০২ -- 

১০. ডসডি ভযাট মর্াক ১৫০০.০০ -- ১২৪৬.০০ 

(৮৩%) 

-- 

 সব থয়মাট  ৫৪১০.০০ -- ৫০৭২.৫৪

(৯৪%) 

-- 

 

০৭. কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ    প্রয়যােয নে। 
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০৮. সাধারণ িয থয়বেণঃ 

৮.১ িটভূডমঃ 

 বাংলায়দশ মটডলডভশন বাংলায়দয়শর ঐডতহয, সংস্কৃডত ডবষেক অনুষ্ঠান সম্প্রচায়রর িাশািাডশ স্বাস্থয, ডশো, কৃডষ, 

েনসংখ্যা ও ডবয়নাদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার কয়র আসয়ছ। বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর লেয শুধু অনুষ্ঠান সম্প্রচার 

করাই নে, বরং েনসয়চতনতা বৃডদ্ধকয়ে দাডরদ্র্য ডবয়মাচনসহ উন্নেনমূলক কম থকান্ড মযমন-প্রার্ডমক ডশো, কাডরগডর 

ডশো, নারী ডশো, মডহলা ও ডশশু অডধকার, বৃেয়রািন, ক্ষুদ্র্ ঋণ কায থক্রম ইতযাডদ মেয়ত্র অডেথত সাফল্য গুরুত্ব 

সহকায়র সম্প্রচায়রর ব্যবস্থা করা। ডকন্তু কাডরগডর অসুডবধার কারয়ণ সকল মসক্টয়রর অনুষ্ঠান সম্প্রচায়রর আওতাে 

আনা সম্ভব হে না। এছাো িডরবতীত মপ্রোিয়ট মবসরকাডর মটডলডভশয়নর সয়ঙ্গ প্রডতয়যাডগতাে টিয়ক র্াকার 

িাশািাডশ কাডিত সাফল্য অেথন করার লয়েয বাংলায়দশ মটডলডভশন কর্তথক সৃডষ্টশীল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা 

প্রয়োেন। এ মপ্রডেয়ত ধারন এবং সম্পাদনার ক্রম বধ থমান চাডহদার কারয়ণ বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর ঢাকা মটডলডভশন 

মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়ন ১টি সংবাদ, ১টি টক, ১টি োমা এবং ১টি অডিও মরকডি থং স্টুডিও ডনম থায়ণর লয়েয আয়লাচয 

প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ছ। 

 
৮.২ প্রকয়ের উয়েশ্যঃ অনুষ্ঠান ডনম থায়ণর ক্রমবধ থমান চাডহদা মমটায়নার উয়েয়শ্য ঢাকা মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত 

ভবয়ন ৪টি স্টুডিও (োমা, টক, ডনউে এবং অডিও মরকডি থং) যন্ত্রােয়নর েন্য যন্ত্রিাডত সংগ্রহ, সংস্থািন ও চালুকরণ। 

 

০৯. প্রকে অনুয়মাদন অবস্থাঃ মূল প্রকেটির উির গত ১৫-০৬-২০০৫ তাডরয়ে িডরকেনা কডমশয়ন ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত 

হে। ডিইডস সভার সুিাডরয়শর ডভডত্তয়ত পুনগ থঠিত প্রকেটি ৪৪২০.০০ লে টাকা (সম্পূণ থ ডেওডব) প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই, 

২০০৬ হয়ত জুন, ২০০৮ িয থন্ত বাস্তবােন মমোয়দ গত ২২-০২-২০০৬ তাডরয়ে তৎকালীন মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী 

কর্তথক অনুয়মাডদত হে। ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের কায থাবলী সমাপ্ত না হওোে িডরকেনা কডমশন কর্তথক প্রকয়ের 

মমোদ ২ বছর অর্ থাৎ জুন ২০১০ িয থন্ত বৃডদ্ধ করা হয। িরবতীয়ত ১ম সংয়শাডধত প্রকেটি ৫৪১০.০০ লে (সম্পূণ থ 

ডেওডব) প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হয়ত জুন, ২০১১ িয থন্ত বাস্তবােন মমোয়দ ১৭-০৯-২০০৯ তাডরয়ের একয়নক 

সভা কর্তথক অনুয়মাডদত হে। িরবতীয়ত ডনধ থাডরত মমোয়দ প্রকয়ের কায থাবলী সমাপ্ত না হওোে িডরকেনা কডমশন 

কর্তথক ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক প্রকয়ের মমোদ দুই ধায়ি এক বছর কয়র জুলাই, ২০০৬ হয়ত জুন, ২০১৩ িয থন্ত বৃডদ্ধ করা 

হয়েয়ছ। 

 

১০. প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথন (প্রাপ্ত ডিডসআয়রর ডভডত্তয়ত): 

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

অনুষ্ঠান ডনম থায়ণর ক্রমবধ থমান চাডহদা 

মমটায়নার উয়েয়শ্য ঢাকা মটডলডভশন 

মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়ন ৪-টি 

স্টুডিও(োমা, টক, ডনউে এবং অডিও 

মরকডি থং) যন্ত্রােয়নর েন্য যন্ত্রিাডত 

সংগ্রহ, সংস্থািন ও চালুকরণ। 

ঢাকা মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়ন ৪-টি স্টুডিও-মত (োমা, টক, 

ডনউে এবং অডিও মরকডি থং) যন্ত্রিাডত স্থািনসহ স্টুডিওসমূহ আধুডনকােন 

করা হয়েয়ছ। বতথমায়ন সফলভায়ব-   

১. সংবাদ স্টুডিও মর্য়ক সংবাদ িডরয়বশন করা হে 

২. োমা স্টুডিওয়ত নাটক ডনম থাণ করা হে; 

৩. টক স্টুডিও মর্য়ক টকয়শাগুয়লা িডরয়বশন করা হে; 

৪. অডিও মরকডি থং স্টুডিওয়ত অডিও মরকডি থং করা হে। 

 
১১. উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ      প্রয়যােয নে। 

 
১২. প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ প্রকয়ের শুরু মর্য়ক তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর ডনয়ম্নাক্ত 

কম থকতথাগণ প্রকে িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন কয়রয়ছনঃ 
 

ক্রঃনং প্রকে িডরচায়লকর নাম মযাগদায়নর তাডরে বদলীর তাডরে ডনয়োয়গর ধরণ 

০১. েনাব নাডসর উডেন আহয়মদ 

ডসডনের প্রয়কৌশলী 

২০০৬ ১৭-০২-২০০৯ েন্ডকালীন 

০২. েনাব মমাঃ রােহানুল হক 

ইডঞ্জডনোডরং ম্যায়নোর 

১৮-০২-২০০৯ ১৫-০৫-২০১১ েন্ডকালীন 

০৩. েনাব মমাঃ রােহানুল হক 

ডসডনের প্রয়কৌশলী 

১৬-০৫-২০১১ ৩০-০৬-২০১৩ পূণ থকালীন 
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১৩. প্রকে িডরদশ থনঃ 

বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর “ঢাকা মটডলডভশন মকয়ের সম্প্রসাডরত ভবয়নর স্টুডিও যন্ত্রিাডত স্থািন (সংয়শাডধত)” শীষ থক 

প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত কায থক্রম গত ২১/০৫/২০১৪ তাডরয়ে সয়রেডময়ন িডরদশ থন করা হে। িডরদশ থনকায়ল 

আয়লাচয প্রকয়ের প্রকে িডরচালক েনাব মমাঃ রােহানুল হক, ডসডনের প্রয়কৌশলীসহ সংডিষ্ট কম থকতথাগণ উিডস্থত 

ডছয়লন। সয়রেডময়ন িডরদশ থন সায়িয়ে প্রকয়ের গুরুত্বপূণ থ অংগসমূয়হর বাস্তবাডেত কায থক্রম সম্পয়কথ ডনয়ম্ন বণ থনা করা 

হলঃ 

 

১৩.১ প্রধান প্রধান অয়ঙ্গর বাস্তবােন অগ্রগডতর ডববরণঃ 

১৩.১.১ যন্ত্রিাডতঃ 

আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে ৪টি স্টুডিও-মত মরকডি থং যন্ত্রিাডত, নন-ডলডনোর এডিট সুযট, মোয়রে সাভ থার, মি-আউট 

সাভ থারসহ আনুষংডগক যন্ত্রাডদ স্থািন করা হয়েয়ছ। অনুয়মাডদত প্রকয়ে যন্ত্রিাডত ক্রে বাবদ ৩৩২৭.০০ লে টাকার 

সংস্থান ডছল। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত প্রকে মমোয়দ ৩২৪৬.২৫ লে টাকা ব্যয়ে সংস্থানকৃত সকল যন্ত্রিাডত ক্রে করা 

হয়েয়ছ ময়ম থ োনায়না হয়েয়ছ। সংগৃহীত যন্ত্রিাডতসমূহ ৪টি স্টুডিওয়ত ব্যবহার করা হয়ে ময়ম থ োনায়না হে। যন্ত্রিাডত 

ক্রে োয়ত অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যয়ের ৯৭.৫৭% আডর্ থক অগ্রগডত অডেথত হয়েয়ছ। 

 

১৩.১.২ পূতথ কােঃ 

অনুয়মাডদত ডিডিডির সংস্থান অনুযােী ৪টি স্টুডিওয়ত আধুডনক এযাকুডেক ডট্রটয়মন্ট করা হয়েয়ছ। স্টুডিওসমূয়হর 

মপ্রািাকশন কয়রাল রুয়মর যন্ত্রিাডত স্থািয়নর েন্য র্াই গ্লাস িাটি থশন স্থািন করা হয়েয়ছ। স্টুডিওসমূয়হর মপ্রািাকশন 

কয়রাল রুম এবং মসরাল এযািায়রটাস রুয়ম আধুডনক প্রযুডক্তয়ত মলার মরইডেং-সহ ফলস্ ডসডলং স্থািন করা হয়েয়ছ। 

এছাো, টক ও োমা স্টুডিওয়ত Cat Walk স্থািন করা হয়েয়ছ। এ বাবদ মমাট ৩৮৪.৪১ লে টাকার সংস্থান ডছল। 

প্রকে মমোয়দ এ োয়ত সব থয়মাট ব্যে হয়েয়ছ ৩৮৪.৪১ লে টাকা যা অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যয়ের ১০০%। 

 

১৩.১.৩ তবদুযডতক কােঃ 

স্টুডিওসমূহ হয়ত ডনরবডেন্ন সম্প্রচায়রর েন্য সম্প্রচার যন্ত্রিাডতর সংয়গ ইউডিএস স্থািন করা হয়েয়ছ। মসরাল 

এযািায়রটাস রুয়ম শীতাতি ডনেন্ত্রণ যন্ত্র স্থািন করা হয়েয়ছ। এছাো, তবদুযডতক কযাবল, ডিডিডবউশন মবাি থ, সাডকথট 

মিকারসহ তবদুযডতক সরঞ্জামাডদ স্থািন করা হয়েয়ছ। এ বাবদ মমাট ৪১.০২ লে টাকা ব্যে করা হয়েয়ছ যা অনুয়মাডদত 

সংস্থায়নর ১০০%। 

 

১৪. বাস্তবােন সমস্যা/ডবয়শষ িয থয়বেণঃ 

১৪.১ ক্রে সংক্রান্ত েটিলতা ও ২৫০% টাইম ওভার রানঃ 
আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে োমা ষ্টুডিও’র টিডভআর, ডভডিও কযায়সট এবং ডভডিও মি-আউট সাভ থার ইতযাডদ 

সরবরায়হর েন্য আহ্বানকৃত আন্তেথাডতক দরিয়ত্রর মােয়ম ডনব থাডচত প্রডতষ্ঠান কর্তথক চ্যডক্ত অনুযােী মালামাল 

সরবরায়হর িডরবয়তথ অযাডচত, অপ্রয়োেনীে মেি মালামাল সরবরাহ করাে উক্ত মালামাল গ্রহণ না কয়র ঠিকাদারয়ক 

অডনডদ থষ্টকায়লর েন্য বডঞ্চতয়দর তাডলকাভুক্ত করা হে। িরবতীয়ত পুনরাে দরিত্র আহবায়নর মােয়ম উক্ত মালামাল 

সংগ্রহ করা হে। পূয়ব থর আহ্বানকৃত দরিত্র বাডতলপূব থক পুনরাে দরিত্র আহবান কয়র যন্ত্রিাডত সংগ্রহ করাে দুই ধায়ি 

প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক মমোদ বৃডদ্ধ করয়ত হে। আয়লাচয প্রকয়ের মেয়ত্র ২৫০% সমে অডতক্রান্ত হয়েয়ছ। 

 

১৪.২ স্টুডিওসমূয়হর ডিডেটাইয়েশনঃ 

প্রকয়ের আওতাে বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর সম্প্রসাডরত ভবয়ন ৪ টি স্টুডিও-মত (োমা, টক, ডনউে এবং অডিও 

মরকডি থং) আধুডনক যন্ত্রিাডত স্থািন করা হয়েয়ছ। উক্ত স্টুডিওসমূহ বতথমায়ন মপ্রাগ্রাম ও ডনউে মরকডি থং-এর কায়ে 

ব্যবহৃত হয়ে। তয়ব, মাোর কয়রাল ডসয়েম অয়টায়ময়টি না হওাে এডিটিং প্যায়নল, মি-আউট সভথারসহ ডবডভন্ন 

মসগয়মন্ট-এর ময়ে সমন্বে সাধয়নর মােয়ম ডনখু ৌঁতভায়ব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হে না। স্টুডিওসমূয়হর 

ডিডেটাইয়েশয়নর মােয়ম বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর সম্প্রচার ব্যবস্থার অডধক উন্নেন সম্ভব ময়ম থ প্রতীেমান হে। 

 

১৪.৩ ডিডেটাল আকথাইডভং: 

প্রকয়ের আওতাভুক্ত ৪টি স্টুডিওসহ বাংলায়দশ মবতায়রর অন্যান্য স্টুডিও-মত ধারণকৃত অনুষ্ঠানসমূহ বতথমায়ন 

মকেীেভায়ব স্থােী সংরেয়ণর মকান ব্যবস্থা মনই। মরকি থকৃত অনুষ্ঠান ও ডনউয়ের ফুয়টেসমূহ ডিডেটাল আকথাইডিং-

এর ব্যবস্থা না র্াকাে গুরুত্বপূণ থ অনুষ্ঠান ও ডনউয়ের ফুয়টেসমূহ স্থােীভায়ব সংরেণ করা সম্ভব হে না। 
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১৪.৪ েনবয়লর স্বেতাঃ 

প্রকয়ের আওতাে বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর ৪টি স্টুডিও’র আধুডনকােন করা হয়েয়ছ। স্টুডিওসমূয়হ আধুডনক যন্ত্রিাডত 

স্থািন করা হয়লও এসকল যন্ত্রিাডত িডরচালনার েন্য প্রয়োেনীে কাডরগডর েনবয়লর অভাব রয়েয়ছ। প্রয়োেনীে 

কাডরগডর েনবয়লর অভায়ব সংগৃহীত আধুডনক যন্ত্রিাডতসমূয়হর সয়ব থাত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে না ময়ম থ 

িডরদশ থনকায়ল োনায়না হে। 

 

১৫. সুিাডরশঃ 

১৫.১ এডিটিং প্যায়নল, মি-আউট সাভ থারসহ মরকডি থং ডসয়েয়মর ময়ে ডনখু ৌঁত সমন্বে সাধয়নর মােয়ম অডধক মান সম্পন্ন 

সম্প্রচার ব্যবস্থা ডনডিত করার লয়েয ষ্টুডিওসমূয়হর মাষ্টার কয়রাল ডসয়েয়ম ডিডেটাল অয়টায়মশন ব্যবস্থা প্রবতথন 

করা মযয়ত িায়র; 

 

১৫.২ প্রকয়ের আওতাভুক্ত ৪টি ষ্টুডিওসহ অন্যান্য ষ্টুডিওয়ত ধারণকৃত ফুয়টে/অনুষ্ঠানসমূহ স্থােীভায়ব সংরেয়ণর ডনডমত্ত 

ডিডেটাল আকথাইডভং ডসয়েম চালুর ডবষেটি ডবয়বচনা করা মযয়ত িায়র; 

 

১৫.৩ বাংলায়দশ মটডলডভশন প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত যন্ত্রিাডত ও সরঞ্জামাডদর রেণায়বেণ ও মমরাময়তর ব্যবস্থা 

ডনডিত করয়ব; এবং 

 

১৫.৪ সংগৃহীত আধুডনক যন্ত্রিাডতসমূয়হর যর্াযর্ ব্যবহারপূব থক দশ থকয়দর েনডপ্রেতা ও আস্থা অেথয়নর লয়েয কাডরগডর 

েনবল ডনয়োয়গর ডবষেটি প্রশাসডনক মন্ত্রণালে ডবয়বচনা করয়ব। 
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“চলডচ্চত্র সংরেণ ব্যবস্থার উন্নেন, ডিডেটাল িদ্ধডতয়ত সনাতন চলডচ্চয়ত্রর সংরেণ এবং বাংলায়দশ ডফল্ম 

আকথাইয়ভর কায থক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (৩ে সংয়শাডধত)” শীষ থক কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের  

সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১.০ প্রকয়ের অবস্থান : শাহবাগ, ঢাকা 

২.০ মন্ত্রণালে/ডবভাগ : তথ্য মন্ত্রণালে 

৩.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইভ 

 

৪.০  প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

অডতক্রান্ত সমে  

(মূল  

বাস্তবােন কায়লর 

%)  

 

মূল 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

টাকা  

(প্রঃসাঃ) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

১৬০১.০০ 

১৬০১.০০ 

(-) 

২১০৫.৩৬ 
২১০৫.৩৬ 

(-) 

১৭৭৭.২৮ 

১৭৭৭.২৮ 

(-) 

জুলাই, ২০০৬ 

হয়ত 

জুন, ২০০৮ 

জুলাই, ২০০৬ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০০৬ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

১৭৬.২৮ 

(১১%) 

৫ বছর 

(২৫০%) 

 

 

৫.০ প্রকয়ের অংগডভডত্তক বাস্তবােন (প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডত্তয়ত): 
(লে টাকাে) 

ক্রডমক 

নং 

সংয়শাডধত ডিডিডি অনুযােী কায়ের অংগ একক সংয়শাডধত ডিডিডি 

অনুযােী লেযমাত্রা 

জুন, ২০১৩ িয থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। কম থকতথায়দর মবতন েন ৫৬.৯৩ ৯ ৫৬.৮৩ ৯ 

০২। কম থচারীয়দর মবতন েন ৩৫.০৩ ৯ ৩৪.৭৩ ৯ 

০৩। ভাতাডদ েন ২৪.১৩ ১৮ ২০.৭৩ ১৮ 

০৪। ডরসাচ থ, কায়লকশন অব ডফল্ম মরডলয়ভন্ট িাবডলয়কশন মর্াক ৭.০৫ ৫ ৭.০৫ ৫ 

০৫। মসডমনার, ওোকথশি, কনফায়রন্স অন ডফল্ম এন্ড িাবডলয়কশন মর্াক ১৭.৬৩ ১০ ১৭.৬৩ ১০ 

০৬। ডভডেট দ্যা আকথাইভস অব মিয়ভলিি এন্ড মিয়ভলডিং কাডর মর্াক ১৪.৯৯ ৩ ১৪.৯৯ ৩ 

০৭। ইনেয়লশন অব ইকুযইিয়মন্ট কডমশডনং এন্ড অন সাইট এন্ড 

অিায়রশনাল মট্রডনং 
মর্াক ৩৭.৩৫ - ৩৭.৩৫ - 

০৮। র-মমটাডরোলস (মনয়গটিভ, মকডমকযাল, ডিস্ক ইতযাডদ) মর্াক ৬০.০০ - ৫৯.৯৫ - 

০৯। ফযাক্টরী ডভডেট (ডপ্র-ডশিয়মন্ট, ইন্সয়িকশন) মর্াক ২৫.৮১ ২ ২৫.৮১ ২ 

১০। কমডপ্রয়হনডসভ এন্ড প্রযাকডট্রকযাল মট্রডনং ল্যাব এযাটাচয়মন্ট মর্াক ২০.৮৭ - ২০.৮৭ - 

১১।  মটডলয়ফান, ফযাক্স, ই-মমইল মর্াক ৬.০১ - ৪.২৪ - 

১২।  মরন্ট অব অডফস মস্পস (৫০০০ বগ থফুট) মর্াক ১০.২৮ - ১০.২৮ - 

১৩।  হাোডরং চােথ (১টি মাইয়ক্রাবাস) মর্াক ৩৬.০৭ - ৩৬.০২ - 

১৪।  ডবডবধ মর্াক ৭৪.১৭ - ৭৪.০৯ - 

১৫। মমরামত ও সংরেণ মর্াক ২৪.৮৭ - ২২.৯২ - 

১৬।  সম্পদ সংগ্রহ প্যায়কে ১৩০৬.১৭ ৩০ ১২৫০.০৩ ২৮ 

১৭।  ডসডি/ভযাট মর্াক ৩৪৮.০০ - ৮৩.৭৬ - 

 মমাটঃ  ২১০৫.৩৬  ১৭৭৭.২৮  

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ প্রকয়ের আওতাে ডিডিডি সংস্থান অনুযােী মকান অংয়গর কাে অসমাপ্ত মনই। 
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৭.০ সাধারণ িয থয়বেণঃ 

৭.১  িটভূডমঃ বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইভ ১৯৭৮ সায়ল প্রডতডষ্ঠত হওোর ির মর্য়ক চলডচ্চত্র সংস্কৃডত, ঐডতহয এবং ইডতহাস 

সংরেয়ণ গুরুত্বপূণ থ ভূডমকা িালন কয়র আসয়ছ। বতথমায়ন ২১০১টি পূণ থদদঘ থয ও স্বেদদঘ থয চলডচ্চত্র (মাোর ডপ্রন্ট এবং 

অডরডেনাল মনয়গটিভ ফরয়ম) বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভ সংরডেত আয়ছ। তাছাো, ৫৩১০৪টি বই, ময়নাগ্রাফ এবং 

চলডচ্চত্র সংক্রান্ত দ্র্ব্যাডদও এ প্রডতষ্ঠায়ন সংরডেত রয়েয়ছ। বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভর চলডচ্চত্র সংরেণ িদ্ধডত 

যুয়গািয়যাগী না হওোে যর্াযর্ভায়ব সংরেয়ণর অভায়ব ডকছু ডকছু ছাোছডবর অডরডেনাল মনয়গটিয়ভর মসলুলয়েয়ির 

ইমালশয়ন েডতকর প্রভাব িয়ে। তাই বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভর সংরেণ সুডবধাডদর সীমাবদ্ধতা এবং 

অবকাঠায়মাগত অসুডবধাডদ দূর কয়র চলডচ্চত্র সংরেণ ব্যবস্থায়ক আধুডনকােন করার প্রয়োেনীেতা মদো মদে। এর 

মপ্রডেয়ত সব থয়শষ তথ্য প্রযুডক্ত প্রয়োয়গর মােয়ম ডফল্ম আকথাইভয়ক যুয়গািয়যাগী করার েন্য আয়লাচয প্রকেটি গৃহীত 

হে। 

 

৭.২ উয়েশ্যঃ 

(১) চলডচ্চত্র এবং অন্যান্য আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর িদ্ধডত আধুডনকােন; 

(২) ডিডেটাল আকথাইডভং িদ্ধডতর প্রবতথন; 

(৩) ঐডতহাডসকভায়ব গুরুত্বপূণ থ এবং দুল থভ চলডচ্চত্রয়ক ডিডেটাল ফরয়ময়ট সংরেণ ও পুনরুদ্ধার; 

(৪) বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভর প্রাডতষ্ঠাডনক েমতা বৃডদ্ধ ও চলডচ্চত্র সংরেণ িদ্ধডতর ডবষয়ে সয়চতনতা সৃডষ্ট; 

(৫) চলডচ্চত্র ও এ সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূয়হর তবজ্ঞাডনক দডলডলকরণ ডনডিতকরণ, িাটায়বইে ও ওয়েবসাইট স্থািন; 

এবং 

(৬) চলডচ্চত্র সংরেণ ও অন্যান্য আনুষংডগক ডবষয়ে গয়বষণা এবং প্রডশেয়ণর আয়োেন করা। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়মাদন ও সংয়শাধনঃ 

৮.১ প্রকে অনুয়মাদনঃ আয়লাচয প্রকয়ের ডিডিডির উির ০৮/০২/২০০৬ তাডরয়ে ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস সভার 

সুিাডরয়শর আয়লায়ক পুনগ থঠিত ডিডিডি ১৬০১.১০ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হয়ত জুন, ২০০৮ মমোয়দ 

বাস্তবােয়নর লয়েয যর্াযর্ কর্তথিে কর্তথক ০৫/০৬/২০০৬ তাডরয়ে অনুয়মাডদত হে। 

 

৮.২ ১ম সংয়শাধনঃ প্রকয়ের মবতন-ভাতাডদসহ পূণ থাঙ্গ প্রকে িডরচালক ডনয়োগ অন্তভু থক্ত করা, ১ম অর্ থবছয়র এডিডি অর্ থ 

ছায়ে ৯ মাস ডবলম্ব, প্রকে শুরুর ৮ মাস ির অডতডরক্ত দাডেয়ত্ব প্রকে িডরচালক ডনয়োগ, তথ্য প্রযুডক্তর দ্রুত 

িডরবতথয়নর সায়র্ ডমল মরয়ে যন্ত্রিাডতর তাডলকাে িডরবতথন, উন্নত ও উন্নেনশীল মদয়শর ডফল্ম আকথাইভ িডরদশ থন না 

হওো, প্রকয়ের ডবডভন্ন অঙ্গ ও উিাদায়নর আডর্ থক পুনডব থন্যায়সর প্রয়োেনীেতাে জুলাই, ২০০৬ হয়ত জুন, ২০০৯ 

মমোয়দ প্রকেটি ১ম বার সংয়শাধন করা হে। ডনধ থাডরত সময়ে প্রকয়ের লেযমাত্রা অনুযােী বাস্তবােন সমাপ্ত না হওোে 

িরবতীয়ত প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক মমোদ ১ বছর অর্ থাৎ জুন, ২০১০ িয থন্ত বৃডদ্ধ করা হে। 

 

৮.৩ ২ে সংয়শাধনঃ প্রকয়ের আওতাে উচ্চ ডিডেটাল মটকয়নালডেসমৃদ্ধ যন্ত্রিাডত ক্রয়ের প্রস্তাব র্াকা, প্রকয়ের ডর-

ডিোইন, যন্ত্রিাডত তাডলকাে িডরবতথন সাধন ইতযাডদ কারয়ণ যর্াসময়ে প্রকে বাস্তবােন শুরু করা সম্ভব হেডন। এরই 

ময়ে আন্তেথাডতক বাোয়র যন্ত্রিাডতর মূল্যও বৃডদ্ধ িাে। পুরয়না ও ধ্রুিদী ডফয়ল্মর পুনরুদ্ধার, স্থানান্তর ইতযাডদ 

কায থক্রয়মর েন্য কাঁচামাল, ডিস্ক, মনয়গটিভ, িয়েটিভ, মকডময়কল ইতযাডদ নতুন আইয়টম সংয়যােন, প্রকয়ের মূল যন্ত্র- 

Film Recorder এর মূল্য সম্পয়কথ ভুল প্রাক্কলন, িাটায়বইে ম্যায়নেয়মন্ট-এর কাে ও মেত্র বৃডদ্ধ ইতযাডদ 

কারয়ণ প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ কয়র সংয়শাডধত ডিডিডির উির ২৬/১০/২০০৯ তাডরয়ে ডিইডস সভা অনুডষ্ঠত হে। ডিইডস 

সভার সুিাডরশক্রয়ম সংয়শাডধত ডিডিডি মমাট ২২০৭.৩৭ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হয়ত জুন, ২০১১ 

মমোয়দ মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ২৮/০১/২০১০ তাডরয়ে অনুয়মাডদত হে। প্রকয়ের যন্ত্রিাডত ক্রয়ে আন্তেথাডতক 

দরিয়ত্র ৪টি লট গ্রহণয়যাগ্য হে। তন্ময়ে বরােকৃত অয়র্ থ মাত্র ৩টি লয়ট এলডস মোলা হে। প্রকয়ে কাডরগডর েনবল 

ডনয়োগ মদো হয়লও েনবল মযাগদান না করাে িরবতীয়ত প্রকয়ের ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক মমোদ ১ বছর বৃডদ্ধ কয়র জুন, 

২০১২ িয থন্ত বৃডদ্ধ করা হে। 

 

৮.৪ ৩ে সংয়শাধনঃ প্রকয়ের আওতাে Archival and Storage/Film Archival System-এর 

আন্তেথাডতক দরিত্র আহবান করা হে। এয়ত একটিমাত্র দরিত্র েমা িয়ে, যা বরােকৃত বায়েট মর্য়ক অয়নক মবডশ, 

ফয়ল দরিত্রটি অগ্রহণয়যাগ্য হওোে অডেথত অডভজ্ঞতার ডভডত্তয়ত Specification িডরবতথন কয়র পুনরাে দরিত্র 

আহবান করা হে। অিরডদয়ক, বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভ প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীতব্য উচ্চ প্রযুডক্তসম্পন্ন যন্ত্রিাডত 

চালায়নার ময়তা দে েনবল ডছল না। সংগৃহীতব্য যন্ত্রিাডতগুয়লা িডরচালনা ও রেণায়বেয়ণর দাডেত্বপ্রাপ্ত সহকারী 
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িডরচালক ও অন্যান্য উি-সহকারী প্রয়কৌশলীয়দর ডনয়োগ ডবলডম্বত হে। প্রকেটির পুনরাে জুন, ২০১৩ িয থন্ত ব্যে বৃডদ্ধ 

ব্যডতয়রয়ক বাস্তবােন মমোদ বৃডদ্ধ করা হে এবং ৩ে বার সংয়শাধন করা হে। ৩ে সংয়শাডধত ডিডিডি জুলাই, ২০০৬ 

হয়ত জুন, ২০১৩ মমোয়দ এবং প্রাক্কডলত ব্যে ২১০৫.৩৬ লে টাকাে মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ০৮/০৫/২০১৩ 

তাডরয়ে অনুয়মাডদত হে। 

  

১০.০  প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ 

বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইভ-এর মহািডরচালক ও িডরচালক িয থায়ের ডনম্নবডণ থত কম থকতথাবৃন্দ এ প্রকয়ের প্রকে 

িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন কয়রয়ছনঃ 
 

ক্রঃ নং কম থকতথার নাম মযাগদায়নর তাডরে বদলীর তাডরে 

০১ েনাব ইফয়তোর মহাসাইন, মহািডরচালক ০১/০৭/২০০৬ ১১/০৩/২০০৭ 

০২ ি. মমাহাম্মদ োহাঙ্গীর মহায়সন, মহািডরচালক ১২/০৩/২০০৭ ২৩/০৯/২০০৭ 

০৩ েনাব মমাঃ ইশডতোক মহায়সন, িডরচালক ২৪/০৯/২০০৭ ২০/০৭/২০০৮ 

০৪ েনাব মমাঃ োডকর মহায়সন, িডরচালক ৩০/০৭/২০০৮ ১৬/১১/২০০৮ 

০৫ ি. মমাহাম্মদ োহাঙ্গীর মহায়সন, মহািডরচালক ১৭/১১/২০০৮ ০৪/০১/২০০৯ 

০৬ েনাব মমাঃ ডলোকত আলী োন, িডরচালক ০৫/০১/২০০৯ ১১/০৩/২০০৯ 

০৭ েনাব মমাঃ সরওোর আলম, িডরচালক ১২/০৩/২০০৯ ০৭/০২/২০১২ 

০৮ েনাব মমাঃ সরওোর আলম, িডরচালক ০৯/০২/২০১২ ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১১.০ প্রকে িডরদশ থনঃ 

প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর লয়েয আইএমইডি কর্তথক গত ২২/০৭/২০১৪ তাডরয়ে ঢাকাস্থ প্রকে 

িডরচালয়কর কায থালয়ের কায থক্রম সয়রেডময়ন িডরদশ থনপূব থক প্রকে িডরচালক, সহকারী প্রয়কৌশলী ও সংডিষ্ট 

কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা করা হে। িডরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত তথ্য ও সংডিষ্ট কাগে-িত্র িয থায়লাচনা কয়র প্রকয়ের 

প্রধান প্রধান অংয়গর আওতাে বাস্তবাডেত কায থক্রম সম্পয়কথ ডনয়ম্ন আয়লাচনা করা হলঃ 

 

১১.১ প্রকয়ের েনবলঃ প্রকয়ে মমাট ১৮ েন (৯ েন কম থকতথা ও ৯ েন কম থচারী) কম থকতথা/কম থচারী ডনয়োয়গর সংস্থান 

ডছল। তন্ময়ে ২ েন মপ্রষয়ণ ডনয়োডেত এবং ১৬ েন সরাসডর ডনয়োগকৃত। প্রকে িডরচালক ও উি-প্রকে িডরচালক 

মপ্রষয়ণ ডনয়োডেত ডছয়লন। এছাো সহকারী িডরচালক (অিায়রশন)- ১ েন, সহকারী িডরচালক (মমইনয়টন্যান্স)- ১ 

েন, উি-সহকারী প্রয়কৌশলী- ৫ েন, মটকডনডশোন- ৪ েন, কডম্পউটার অিায়রটর- ৩ েন, ল্যাবয়রটরী সহকারী- ১ 

েন, এমএলএসএস- ১ েন। কম থকতথা/কম থচারীয়দর মবতন-ভাতা োয়ত মমাট ১১৬.০৯ লে টাকা আরডিডিডি 

সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ১১২.২৯ লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ। প্রকে সমাডপ্তর ির ৯টি িদ রােস্ব বায়েয়ট স্থানান্তর করা 

হয়েয়ছ। িদগুয়লা রােস্ব বায়েয়টর অন্তভু থক্ত হওোে বতথমায়ন প্রকেভুক্ত যন্ত্রিাডতগুয়লা চলডচ্চত্র সংরেণ কায়ে 

যর্াযর্ভায়ব ব্যবহৃত হয়ে ময়ম থ প্রতীেমান হয়েয়ছ। 

 

১১.২ ডরসাচ থ, কায়লকশন অব ডফল্ম মরডলয়ভন্ট িাবডলয়কশনঃ বাংলায়দয়শর চলডচ্চয়ত্রর ডবডভন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা ডনয়ে 

প্রকয়ের আওতাে মমাট ৯টি গয়বষণা কম থ প্রকাডশত হয়েয়ছ। এ বাবদ ডিডিডি’মত সংস্থানকৃত ৭.০৫ লে টাকার 

ডবিরীয়ত ৭.০৫ লে টাকাই ব্যে হয়েয়ছ। 

 

১১.৩ মসডমনার, ওোকথশি, কনফায়রন্স অন ডফল্ম এন্ড িাবডলয়কশনঃ চলডচ্চত্র ও আকথাইভাল বস্তু সংরেণ ও সনাতন 

িদ্ধডতর চলডচ্চত্রয়ক ডিডেটাল িদ্ধডতয়ত রূিান্তরকরণ এবং এ িদ্ধডত সম্পয়কথ েনসাধারয়ণর মায়ে সয়চতনতার ডবষয়ে 

মমাট ১০টি মসডমনার, ওোকথশি ও কনফায়রন্স বাবদ আরডিডিডিয়ত ১৭.৬৩ লে টাকার সংস্থান ডছল। প্রকে 

বাস্তবােনকায়ল উক্ত টাকা ডদয়ে মমাট ১০টি ওোকথশি ও মসডমনার সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। 

 

১১.৪ ডভডেট দ্যা আকথাইভস অব মিয়ভলিি এন্ড মিয়ভলডিং কাডরঃ ডবডভন্ন মদয়শ ডফল্ম আকথাইভ িদ্ধডত িডরদশ থয়নর 

উয়েয়শ্য প্রকয়ের এ অংয়গর আওতাে মমাট ১৪.৯৯ লে টাকা ব্যয়ে মমাট ৯ েন কম থকতথা ভারত, যুক্তরােয ও ফ্রান্স 

ভ্রমণ কয়রন। 
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মুডক্তযুদ্ধ ডবষেক চলডচ্চয়ত্র বঙ্গবন্ধুর মনর্তয়ত্ব অস্ত্র সমি থণ অনুষ্ঠায়নর ডিডেটাল ফরয়মট 

 

১১.৫ সম্পদ সংগ্রহঃ যন্ত্রিাডত সংগ্রয়হর েন্য আরডিডিডি’মত মমাট ১৩০৬.১৭ লে টাকার সংস্থান ডছল। এর ময়ে 

১২৫০.০৩ লে টাকা ব্যয়ে মছাট-বে ডবডভন্ন প্রযুডক্তর মমাট ২৮ ধরয়নর যন্ত্রিাডত ক্রে করা হয়েয়ছ। তন্ময়ে 

উয়েেয়যাগ্য হল- High resolution film scanner, Film restoration unit, Colour correction 

unit, High resolution digital film recorder, Hard disk Array, Barcode scanner, Film 

Cleaning, AO size poster scanner, Film editing table, Film projector, Database 

management system, Sound follower system, Split air condition, Multimedia 

projector, Photocopier, Computer, Printer, Digital Camera, Photo printer, Color Laser 

printer, Laminating machine, UPS, Fax machine, Dehumidifier, Air Blower, DVD 

player, DV Cam/Video Recorder, Non-Linear Editing Unit, Professional Handy Cam, 

Portable Hard Disk. এ যন্ত্রিাডতগুয়লা বতথমায়ন শাহবাগস্থ ডফল্ম আকথাইভ অডফয়স স্থািন করা হয়েয়ছ। 

িডরদশ থয়নর সমে সকল যন্ত্রিাডত চালু ও কায থকর িাওো যাে এবং যন্ত্রিাডতগুয়লা চলডচ্চত্র সংরেয়ণর কায়ে ব্যবহৃত 

হয়ে। তয়ব যন্ত্রিাডত স্থািয়নর িয থাপ্ত স্থান না র্াকাে একই কয়ে যন্ত্রিাডত এবং দাপ্তডরক কাে সম্পন্ন করয়ত মদো 

যাে। 

 

  

Film Editing Machine 
 

 প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত যন্ত্রিাডতগুয়লা মমাট ৬টি ল্যায়ব স্থািন করা হয়েয়ছ। িডরদশ থনকায়ল সাউন্ড প্রডিউসার 

মমডশন, িারয়লায়রা ইডর্ডলন ডদয়ে পুরয়না চলডচ্চয়ত্রর ডফল্ম িডরস্কার িদ্ধডত, ৩৫ ও ১৬ এমএম এডিটিং মমডশন, ২টি 

প্রয়েক্টর মমডশন, কালার কায়রকশন, ডফল্ম মরয়োয়রশান মমডশন, ডফল্ম স্কযানার মমডশন, ডফল্ম টু ডফল্ম মরকি থার, 

িাটায়বইে ম্যায়নেয়মন্ট, মলডময়নটিং মমডশন চালু অবস্থাে িাওো যাে এবং প্রডশেণ প্রাপ্ত কম থকতথা ও কম থচারীগণয়ক 

ডফল্ম ডিডেটালকরণ িদ্ধডতর ডবডভন্ন ধায়ি কাে করয়ত মদো যাে। িডরদশ থয়নর সমে ডফল্ম স্কযানার মমডশয়ন প্রখ্যাত 

চলডচ্চত্রকার ও ঔিন্যাডসক েডহর রােহায়নর “Let there be Light” চলডচ্চত্রটি ডিডেটাল ফরয়ময়ট রূিান্তয়রর 

কাে িডরলডেত হয়েয়ছ। 

 



209 

 

  

Film Cleaning Machine Sound Producer Machine 
 

১২.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথনঃ 

িডরকডেত উয়েশ্য অেথন 

(১) চলডচ্চত্র এবং অন্যান্য 

আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর 

িদ্ধডত আধুডনকােন; 

প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র এবং অন্যান্য আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর লয়েয আধুডনক 

যন্ত্রিাডত স্থািন করা হয়েয়ছ। এর ফয়ল চলডচ্চত্রসহ অন্যান্য আকথাইভাল বস্তুর ডিডেটাল 

সংরেণ িদ্ধডত সম্পন্ন হয়ে। 
(২) ডিডেটাল আকথাইডভং িদ্ধডতর 

প্রবতথন; 

ডিডেটাল আকথাইডভং িদ্ধডত মযমন- ডিডেটাল ডফল্ম স্কযানার, ডিডেটাল ডফল্ম মরকি থার, 

ইয়মে মরেয়রশান মমডশন, সাউন্ড ফয়লাোর মমডশন, কালার কায়রকশন ইউডনট, নন-

লাইনার এডিটিং, ডিডভডি, ব্লু-মর মরকি থার ক্রে কয়র স্থািন করা হয়েয়ছ। এ ডবষয়ে 

কম থকতথা/ কম থচারীয়দর প্রডশেণও প্রদান করা হয়েয়ছ। বতথমায়ন প্রয়কৌশলীগণ ডিডেটাল 

আকথাইডভং িদ্ধডতয়ত কাে করয়ছ। 

(৩) ঐডতহাডসকভায়ব গুরুত্বপূণ থ 

এবং দুল থভ চলডচ্চত্রয়ক 

ডিডেটাল ফরয়ময়ট সংরেণ 

ও পুনরুদ্ধার; 

বাংলায়দশ মটডলডভশয়নর কযায়মরাে ধারণকৃত োডতর েনক বঙ্গবন্ধু মশে মুডেবুর 

রহমান সংডিষ্ট সকল সংবাদডচত্র (২৬৩টি আইয়টম) ১৬ ডম.ডম. এর ডফল্ম ফরয়মট 

মর্য়ক ডিডেটাল ফরয়ময়ট রূিান্তয়রর কাে সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। চলডচ্চত্র ও প্রকাশনা 

অডধদপ্তর মর্য়ক প্রাপ্ত কনয়টন্ট আইডি ছাো এবং কনয়টন্ট আইডিসহ বঙ্গবন্ধুর ফুয়টে 

ডিডেটাল ফরয়ময়টর কাে চলয়ছ। প্রাে ২ লে ফুট ডফয়ল্মর ময়ে ৩০ হাোর ফুট ডফল্ম 

ডিডেটাল ফরয়ময়ট রূিান্তয়রর কাে সম্পন্ন করা হয়েয়ছ এবং অবডশষ্ট কাে চলমান 

রয়েয়ছ। “মুে ও মুয়োশ” চলডচ্চত্রসহ ডবডভন্ন গুরুত্বপূণ থ চলডচ্চয়ত্রর ডিডেটাল ফরয়ময়ট 

রূিান্তর এবং ২০টি মুডক্তযুদ্ধডভডত্তক িকুযয়মন্টাডর/তথ্যডচত্র এবং ১৫টি মুডক্তযুদ্ধ ডভডত্তক 

চলডচ্চত্র ডিডেটাল ফরয়ময়ট রূিান্তর সম্পন্ন হয়েয়ছ। 

(৪) বাংলায়দশ ডফল্ম আকথাইয়ভর 

প্রাডতষ্ঠাডনক েমতা বৃডদ্ধ ও 

চলডচ্চত্র সংরেণ িদ্ধডতর 

ডবষয়ে সয়চতনতা সৃডষ্ট; 

ডিডেটাল আকথাইডভং িদ্ধডতর আধুডনক যন্ত্রিাডত স্থািন করা হয়েয়ছ। এ সকল যন্ত্রিাডত 

স্থািয়নর সায়র্ সায়র্ ডফল্ম আকথাইয়ভর েনবলয়দর প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। প্রকে 

মর্য়ক ডফল্ম আকথাইভ ডিডেটাল ডবষয়ে সয়চতনতামূলক ওোকথশি, মসডমনার, 

িাটায়বইে, গয়বষণা ও ডবডভন্ন প্রকাশনার কাে সম্পন্ন করা হয়েয়ছ। ফয়ল বাংলায়দশ 

ডফল্ম আকথাইভ প্রাডতষ্ঠাডনকভায়ব পূয়ব থর মচয়ে অডধকতর উন্নডত সাডধত হয়েয়ছ। 

(৫) চলডচ্চত্র ও এ সংক্রান্ত 

প্রকাশনাসমূয়হর তবজ্ঞাডনক 

দডলডলকরণ ডনডিতকরণ, 

িাটায়বইে ও ওয়েবসাইট 

স্থািন; 

চলডচ্চত্র আকথাইয়ভ একটি িাটায়বইে ও ওয়েবসাইট স্থািন করা হয়েয়ছ। যার মােয়ম 

ডিডেটাল প্রযুডক্তয়ত তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়ে। 

(৬) চলডচ্চত্র সংরেণ ও অন্যান্য 

আনুষংডগক ডবষয়ে গয়বষণা 

এবং প্রডশেয়ণর আয়োেন 

করা। 

প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র ও এ সংক্রান্ত ৯টি গয়বষণা কম থ প্রকাডশত হয়েয়ছ। চলডচ্চত্র 

সংরেণ ডবষয়ে ডবয়দয়শ ৯ েন এবং চলডচ্চত্র ডিডেটালকরণ ডবষয়ে ১২ েন কম থকতথার 

প্রডশেয়ণর ব্যবস্থা করা হয়েয়ছ। তাছাো স্থানীেভায়বও কম থকতথা/কম থচারীয়দর প্রডশেণ 

প্রদান করা হয়েয়ছ। চলডচ্চত্র সংরেয়ণর েন্য মযসব আধুডনক যন্ত্রিাডত সংগ্রহ করা 

হয়েয়ছ মসগুয়লা িডরচালনার েন্য সরবরাহকারী প্রডতষ্ঠান কর্তথিে কর্তথক প্রকয়ের 

েনবলয়ক মদয়শ ও ডবয়দয়শ প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। 
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১৩.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকেটির মূল উয়েশ্য ডছল চলডচ্চত্র এবং অন্যান্য আকথাইভাল 

বস্তু সংরেয়ণর িদ্ধডত আধুডনকােন; ঐডতহাডসক গুরুত্বপূণ থ এবং দুল থভ চলডচ্চত্রয়ক ডিডেটাল ফরয়ময়ট সংরেণ ও 

পুনরুদ্ধার করা। িডরদশ থনকায়ল প্রকয়ে ডনয়োগকৃত েনবল কর্তথক ডবডভন্ন পুরাতন চলডচ্চত্রয়ক মমডশয়নর সাহায়ে 

ডিডেটাল ফরয়ময়ট রূিান্তর করয়ত মদো মগয়ছ ও সংগৃহীত সকল যন্ত্রিাডত চালু অবস্থাে িাওো ডগয়েয়ছ এবং 

ইয়তাময়ে ডবডভন্ন গুরুত্বপূণ থ চলডচ্চত্র, তথ্যডচত্র, সংবাদডচত্র ও িকুযয়মন্টাডর ডফল্ম ইতযাডদর ডিডেটাল সংরেণ সম্পন্ন 

হয়েয়ছ। এয়ত প্রকয়ের উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত হেয়ছ ময়ম থ প্রতীেমান হে। 

 

১৪.০ প্রকেটি সম্পয়কথ আইএমইডি’র িয থয়বেণঃ 

১৪.১ ঘন ঘন প্রকে িডরচালক বদলীঃ এ প্রকে বাস্তবােনকায়ল অর্ থাৎ ৭ অর্ থ বছয়র মমাট ৮ েন প্রকে িডরচালক ডনয়োডেত 

ডছয়লন। প্রকে িডরচালক বার বার িডরবতথয়নর ফয়ল এ প্রকয়ের বাস্তবােন ডকছুটা বাধাগ্রস্ত হে এবং প্রকেটির 

বাস্তবােন দীঘ থাডেত হে। 

 

১৪.২ প্রকে বাস্তবােয়ন ডবলম্ব ও ২৫০% টাইম ওভার রানঃ আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে যন্ত্রিাডত ক্রয়ের মেয়ত্র আন্তেথাডতক 

দরিয়ত্র ডবলম্ব হওো, সংগৃহীতব্য যন্ত্রিাডতগুয়লা িডরচালনা ও রেণায়বেয়ণর দাডেত্বপ্রাপ্ত সহকারী িডরচালক ও 

অন্যান্য উি-সহকারী প্রয়কৌশলীয়দর ডনয়োগ ডবলডম্বত হওো, েনবল ডনয়োয়গর ির যন্ত্রিাডত স্থািয়নর েন্য কে/স্থান 

না র্াকা, প্রযুডক্তর িডরবতথন ইতযাডদ কারয়ণ প্রকেটি ৩ বার সংয়শাধন ও ৩ বার ব্যে বৃডদ্ধ ব্যডতয়রয়ক মমোদ বৃডদ্ধ করা 

হয়েয়ছ। এছাোও সংগৃহীত যন্ত্রিাডতগুয়লা ও এর ওোকথ-মলা বাংলায়দয়শ সম্পূণ থ নতুন প্রযুডক্তর হওোে Trial & 

Error ডভডত্তয়ত যন্ত্রিাডত সংগ্রহ, স্থািন ও ওোকথ-মলা ততরীর কায থক্রম দীঘ থ সমে ধয়র করয়ত হয়েয়ছ। ফয়ল 

প্রকেটি মূল অনুয়মাডদত মমোদকাল ২ বছর হওো সয়েও ৫ বছর (২৫০%) টাইম ওভার রান হয়েয়ছ। 

 

১৪.৩ িয থাপ্ত স্থায়নর অভাবঃ প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র ও অন্যান্য আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর েন্য সংগৃহীত আধুডনক 

যন্ত্রিাডতগুয়লা প্রয়োেনীে স্থায়নর অভায়ব একই কয়ে একাডধক যন্ত্রিাডত স্থািন করা হয়েয়ছ এবং দাপ্তডরক কােও 

সম্পন্ন করা হয়ে। এয়ত মমডশনগুয়লা িডরচালনা ও রেণায়বেয়ণ ডকছুটা অসুডবধা হয়ে ময়ম থ প্রতীেমান হে। 
 

১৪.৪ মূল্যবান যন্ত্রিাডত রেণায়বেয়ণ অডনিেতাঃ প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত য্ন্ত্ন্ত্রিাডতগুয়লা প্রকয়ে ডনয়োগকৃত েনবল 

(যারা িরবতীয়ত রােস্ব োয়ত স্থানান্তর হয়েয়ছ) দ্বারা িডরচালনা করা হয়ে এবং পুরাতন চলডচ্চত্রগুয়লা ডিডেটায়ল 

রূিান্তর করা হয়ে। উয়েখ্য, সরবরাহকারী প্রডতষ্ঠান যন্ত্রিাডতগুয়লার িডরচালন িদ্ধডত সম্পয়কথ প্রকয়ের মলাকবলয়ক 

প্রডশেণ প্রদান কয়রয়ছ। ডকন্তু যন্ত্রিাডতগুয়লা সংস্কার বা মমরামত সম্পয়কথ প্রকয়ের মলাকবয়লর সুস্পষ্ট ধারণা না র্াকাে 

মূল্যবান যন্ত্রিাডতগুয়লা সঠিকভায়ব রেণায়বেয়ণ অডনিেতা রয়েয়ছ। 

 

১৫.০ সুিাডরশ/ডদক-ডনয়দ থশনাঃ 

১৫.১ ভডবষ্যয়ত সংডিষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক উন্নেন প্রকে বাস্তবােয়ন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ ও বদলীর মেয়ত্র যর্াক্রয়ম 

িডরকেনা কডমশয়নর এনইডস-একয়নক ও সমন্বে অনুডবভায়গর ০৮ নয়ভম্বর, ২০০৯ তাডরয়ের িডব/এনইডস-৩/২০০৭-

২০০৮/২৫৯ নং িডরিত্র এবং মডন্ত্রিডরষদ ডবভায়গর ১৬ মফব্রুোডর, ২০১০ তাডরয়ের মিডব/কঃডবঃশাঃ/মসক-

৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞািন অনুসরণ করয়ত হয়ব; 

 

১৫.২ ডনধ থাডরত সময়ে প্রকে বাস্তবােয়নর লয়েয ভডবষ্যয়ত প্রকে বাস্তবােনকারী সংস্থায়ক সঠিক কম থ-িডরকেনা ও ক্রে 

িডরকেনা অনুযােী কাে সম্পন্ন করয়ত হয়ব; 

 

১৫.৩ প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র ও অন্যান্য আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর েন্য সংগৃহীত মূল্যবান আধুডনক যন্ত্রিাডতগুয়লা 

সঠিকভায়ব িডরচালনা ও রেণায়বেয়ণর সুডবধায়র্ থ পৃর্ক কয়ে স্থািন করা সমীচীন হয়ব; 

 

১৫.৪ সংগৃহীত যন্ত্রিাডতগুয়লা যায়ত দীঘ থডদন যাবত কায থকর রাো ও সঠিকভায়ব ব্যবহার করা যাে, মসেন্য প্রয়োেনীে 

রেণায়বেয়ণর সুডবধায়র্ থ সরবরাহকারী প্রডতষ্ঠায়নর সায়র্ মযাগায়যাগ সায়িয়ে প্রয়োেনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ করা যাে; 

এবং 

 

১৫.৫ প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র ও অন্যান্য আকথাইভাল বস্তু সংরেয়ণর েন্য প্রশংসনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হয়েয়ছ এবং 

বাংলায়দয়শ এ ধরয়নর উয়দ্যাগ প্রর্ম। কায়েই এ িদ্ধডতয়ক দীঘ থয়মোয়দ স্থােী এবং যুয়গািয়যাগী করার লয়েয সংডিষ্ট 

কর্তথিেয়ক সয়চষ্ট র্াকয়ত হয়ব। 
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“Joint Programme to Address Violence against Women” শীষ থক  

কাডরগডর সহােতা প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্তঃ ডিয়সম্বর, ২০১২) 

 

১.০ প্রকয়ের অবস্থান : ৬৪ মেলার তথ্য অডফস এবং গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তর, ঢাকা 

২.০ মন্ত্রণালে/ডবভাগ : তথ্য মন্ত্রণালে 

৩.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা : গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তর 

 

৪.০  প্রকয়ের বাস্তবােন সমে ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মমাট 

ডেওডব 

প্রঃসাঃ 

িডরকডেত বাস্তবােনকাল প্রকৃত  

বাস্তবােনকাল 

অডতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

 

অডতক্রান্ত সমে  

(মূল  

বাস্তবােনকায়লর 

%)  

 

মূল 

মমাট 

ডেওডব 

প্রঃসাঃ 

সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

মমাট 

ডেওডব 

প্রঃসাঃ 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডধত 

২২৯.৪৫ 

- 

২২৯.৪৫* 

- ২৫১.৫৭ 

- 

২৫১.৫৭ 

োনুোডর, ২০১০ 

হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ 

- োনুোডর, ২০১০ 

হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ 

২২.১২ ** 

(৯.৬৪%) 

-- 

*  UNFPA 

** টিডিডিয়ত ডনধ থাডরত মূল্যমায়নর মচয়ে িলায়রর মূল্যমান বৃডদ্ধ িাওোে ২২.১২ লে টাকা মবডশ ব্যে হয়েয়ছ এবং এ বােডত 

অর্ থ UNFPA কর্তথক সরাসডর ব্যে করা হয়েয়ছ। 

 

৫.০ প্রকয়ের অংগডভডত্তক বাস্তবােন (তথ্য মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমাপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) এর ডভডত্তয়ত):  

(লে টাকাে) 

ক্রডমক 

নং 

সংয়শাডধত টিডিডি অনুযােী কায়ের অংগ একক সংয়শাডধত টিডিডি 

অনুযােী লেযমাত্রা 

জুন, ২০১৩ িয থন্ত 

ক্রমপুডঞ্জত অগ্রগডত 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক বাস্তব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। চলডচ্চত্র প্রদশ থন ও কডমউডনটি ডমটিং সংখ্যা ২১.০০ ৮৪০ ২১.০০ ৮৪০ 

২। ডবয়শষ ডদবস উদযািন সংখ্যা ১২.৫০ ১৪ ১২.৫০ ১৪ 

৩। িয থায়লাচনা সভা সংখ্যা ২৬.৯৫ ২১ ২৬.৯৫ ২১ 

৪। গণমােম কমীয়দর প্রডশেণ সংখ্যা ৬৮.৪৮ ১২৮ ৬৮.৪৮ ১২৮ 

৫। িডরবীেণ মর্াক ৪.০০ - ৩.০০ - 

৬। আনুষডঙ্গক ব্যে মর্াক ১.৭৯ - ১.৭৯ - 

৭। গণমােয়ম প্রচার (মটডলডভশন, মবতার ও 

গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তর) 

মর্াক ৩৩.৩৬ -  - 

৮। IEC উিকরণ ততডর মর্াক ৪০.৩৭ - ১১৭.৮৫ - 

৯। ডশো সফর মর্াক ২১.০০    

 সব থয়মাট  ২২৯.৪৫  ২৫১.৫৭  

 

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াডকয়ল উহার কারণঃ অনুয়মাডদত টিডিডি অনুযােী প্রকয়ের আওতাে মকান কাে অসমাপ্ত মনই। 

৭.০ সাধারণ িয থয়বেণঃ 

৭.১  িটভূডমঃ 

বাংলায়দয়শর সামাডেক মপ্রোিয়ট নারীর প্রডত সডহংসতা একটি গভীর সামাডেক সমস্যা। প্রডত বছর এটি হাোর 

হাোর মানুষ ও িডরবায়রর দুয়ভ থায়গর কারণ হয়ে দাঁোে। UNDP কর্তথক ২০০৪ সায়ল প্রকাডশত UNDP 

Gender Development Index (GDI) এ বাংলায়দয়শর অবস্থান ১১৪টি মদয়শর ময়ে বাংলায়দয়শর 
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অবস্থান ডছল ১১০ তম। বাংলায়দয়শ নারীর প্রডত সডহংসতার দুটি প্রধান কারণ হয়ে িডলডস ও আইনগত কাঠায়মার 

প্রডতকূলতা এবং এ ডবষয়ে সমাে ও ব্যডক্তর দৃডষ্টভডঙ্গ। এছাোও সডহংসতার ডশকার নারী/মময়েয়দরয়ক তাৎেডণক 

সহয়যাডগতা প্রদায়নর ডবষেটিও অপ্রতুল। এ সমস্যাগুয়লা সমাধায়নর েন্য মূলতঃ ডতনটি ডবষয়ে নের মদো উডচত। 

প্রর্মতঃ বাংলায়দয়শর িডলডস এবং আইনগত কাঠায়মা ডনয়ে কাে করা। এর ময়ে রয়েয়ছ নারীর প্রডত সডহংসতা 

প্রডতয়রায়ধ িডলডস গ্রহণ ও বাস্তবােন, এ ডবষে সরকায়রর সেমতা বৃডদ্ধ করা এবং এনডেও ও ডসডভল মসাসাইটিয়ক 

সহােতা করা। ডদ্বতীেতঃ নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধ সামাডেক দৃডষ্টভডঙ্গর িডরবতথয়ন সয়চতনতা বৃডদ্ধ করা। 

র্ততীেতঃ মেন্ডার ভায়োয়লয়ন্সর ডশকার নারীয়দরয়ক সহােতার লয়েয ডবদ্যমান আরে ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সংস্কার 

এবং উন্নডত সাধয়নর মােয়ম সডহংসতার ডশকার নারীয়দরয়ক তাৎেডণক মসবা প্রদায়নর ডবষেটি ডনডিত করা। 

বাংলায়দশ সরকার এডসি ডনয়েি, মযৌতুক দমনসহ নারীর প্রডত সকল ধরয়নর সডহংসতা মরায়ধ মদাষীয়দর দৃষ্টান্তমূলক 

শাডস্তর ডবধান মরয়ে মহান োতীে সংসয়দ আইন িাস কয়রয়ছ। ডকছু ইউএন এয়েন্সীও নারীর প্রডত সডহংসতা মরায়ধ 

তায়দর ডনেস্ব কাডর মপ্রাগ্রায়মর আওতাে কাে কয়র আসয়ছ। অতীয়তর অডভজ্ঞতাে মদো ডগয়েয়ছ ময, ময মকান ডবষয়ে 

মযৌর্ভায়ব কাে করয়ল আয়রা ভায়লা ফল িাওো যাে। মূলতঃ নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রায়ধর মূল লেয ডনয়ে 

Joint Programme to Address Violence Against Women (VAW) in 

Bangladesh কায থক্রয়মর আওতাে মস্পন সরকায়রর MDG তহডবয়লর আডর্ থক সহােতাে UNFPA’র 

অর্ থােয়ন গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তর কর্তথক বাস্তবােয়নর লয়েয প্রকেটি গৃহীত হয়েডছল। 

 

৭.২ প্রকয়ের উয়েশ্যঃ তবষম্যমূলক আচরণ ও সুয়যাগ-সুডবধাডদর মেয়ত্র ইডতবাচক িডরবতথন এয়ন নারীর েমতােন, সমতা 

ও ডনরািত্তার লয়েয েনমত সৃডষ্ট করার েন্য গণমােম ও সাংবাডদকয়দর প্রডশেণ প্রদান ও সংগঠিত কয়র সমডন্বত 

গণসয়চতনতামূলক কায থক্রম িডরচালনা করা, যা ডনম্নডলডেত ৩টি উয়েশ্য অেথন করয়বঃ 

(ক) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রাধ, সডহংসতার ডশকার নারীয়দর রো ও সহােতার লয়েয িডলডস ও আইনগত 

কাঠায়মা গ্রহণ, বাস্তবােন ও িডরবীেয়ণ সহােতা করা; 

(ে) নারীর প্রডত সডহংসতা ও তবষম্যমূলক আচরণ কডময়ে আনার লয়েয সামাডেক দৃডষ্টভডঙ্গ ও আচরণগত 

িডরবতথন সৃডষ্ট করা; এবং 

(গ) সডহংসতার ডশকার হয়েয়ছ বা হওোর আশংকা আয়ছ এমন নারী ও মময়েয়দর সুরোর অনুকূল িডরয়বশ সৃডষ্টয়ত   

সহােতা করা। 

 

৭.৩ প্রকয়ের অনুয়মাদন অবস্থাঃ 

আয়লাচয প্রকেটি ২২৯.৪৫ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে (পুয়রাটাই প্রকে সাহাে UNFPA) এবং োনুোডর, ২০১০ হয়ত 

ডিয়সম্বর, ২০১২ িয থন্ত বাস্তবােন মমোয়দ যর্াযর্ কর্তথিে কর্তথক গত ১৬/০৫/২০১০ তাডরয়ে অনুয়মাডদত হে। 

 

৭.৪  প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যঃ 

 প্রকয়ের শুরু মর্য়ক গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তয়রর মহািডরচালক েনাব তাডসর আহয়মদ প্রকে িডরচালয়কর দাডেত্ব িালন 

কয়রয়ছন। 

 

৮.০ বছর ডভডত্তক সংয়শাডধত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যেঃ 

(লে টাকাে) 

আডর্ থক বছর এডিডি বরাে (সংয়শাডধত) অবমুডক্ত ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ৬০.০০ - ৬০.০০ - ২৭.২৫ - ৪৫.৪৪ 

২০১১-২০১২ ১২৫.০০ - ১২৫.০০ - ১০৮.৬৩ - ১০৮.৬৩ 

২০১২-২০১৩ ১২৯.০০ - ১২৯.০০ - ১১৫.১৯ - ১১৫.১৯ 

মমাটঃ ৩১৪.০০ - ৩১৪.০০ - ২৫১.৫৭ - ২৫১.৫৭ 

৯.০ প্রকে িডরদশ থনঃ প্রকয়ের আওতাে বাস্তবাডেত কায থক্রয়মর ডবস্তাডরত তথ্যাবলী সংগ্রয়হর লয়েয আইএমইডি কর্তথক 

০৭/০৯/২০১৪ তাডরয়ে ঢাকার মসগুনবাডগচাস্থ গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তয়রর প্রধান কায থালে িডরদশ থন করা হে। 

িডরদশ থয়নর সমে প্রকে সংডিষ্ট কর্তথিে, গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তয়রর মহািডরচালক ময়হাদয়ের সায়র্ আয়লাচনা হে। 

প্রকে কর্তথিয়ের সায়র্ আয়লাচনা ও ডিডসআর িয থায়লাচনা কয়র প্রকয়ের ডবডভন্ন অংয়গর আওতাে সম্পাডদত কায থক্রম 

সম্পয়কথ ডনয়ম্ন আয়লাচনা করা হলঃ 
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৯.১ চলডচ্চত্র প্রদশ থনী ও কডমউডনটি ডমটিং: নারীর প্রডত সডহংসতার উির UNFPA কর্তথক “অন্ধকায়র আয়লার ডদশা” 

এবং “বুয়মরাং” নামক দুটি চলডচ্চত্র ততডর করা হয়েয়ছ। গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তয়রর ৬৮টি তথ্য অডফয়সর মােয়ম সমগ্র 

বাংলায়দয়শ ৮৪০টি প্রদশ থনীর মােয়ম মদয়শর ডবডভন্ন স্থায়ন এ দুটি চলডচ্চয়ত্রর প্রদশ থনী করা হে। প্রদশ থনীর েন্য তথ্য 

অডফসগুয়লার ডসয়নমাভযান, Projector ব্যবহৃত হে। প্রয়তযক প্রদশ থনীর পূয়ব থ ডসয়নমা মদেয়ত আসা মানুষয়দর 

ডনয়ে নারীর প্রডত সডহংসতা ডবষয়ে আয়লাচনা করা হত; 

 

৯.২ ডবয়শষ ডদবস উদযািনঃ নারী ডনয থাতন প্রডতয়রাধ ডদবস (প্রডত বছয়রর ২৫ নয়ভম্বর) উিলয়েয ৬টি ডবভাগীে শহয়র 

িেকালব্যািী সভা, মসডমনার, আয়লাচনা, র যালী ইতযাডদ অনুষ্ঠায়নর আয়োেন করা হয়েয়ছ; 

 

৯.৩ িয থায়লাচনা সভাঃ ডবভাগীে িয থায়ে বাস্তবােনকারী সংস্থার মেলা তথ্য অডফসার, এনডেও, সমায়ের ডবডভন্ন মিশা 

মরডণর মানুষ ডনয়ে আয়লাচনা সভা অনুডষ্ঠত হয়েয়ছ। এছাো ডবভাগীে শহয়র ৩ ডদনব্যািী মমলা, চলডচ্চত্র প্রদশ থনী 

অনুডষ্ঠত হয়েয়ছ; 

 

৯.৪ গণমােম কমীয়দর প্রডশেণঃ ৬৪ মেলাে স্থানীে সাংবাডদকয়দর সায়র্ প্রডত মেলাে ২টি কয়র মমাট ১২৮টি ডদনব্যািী 

আয়লাচনা/মতডবডনমে সভা অনুডষ্ঠত হয়েয়ছ। আয়লাচনা সভার মূল প্রডতিাদ্য ডছল ডপ্রন্ট ও ইয়লকট্রডনক ডমডিোে 

নারীর প্রডত সডহংসতার ডবষয়ে মযন িয থাপ্ত Coverage মদো হে। সয়চতনতা সৃডষ্টর লয়েয নারীর প্রডত 

সডহংসতার ডবষয়ে মকান মকান ডবষেগুয়লা গুরুয়ত্বর সায়র্ ডমডিোর মােয়ম সাধারণ মানুষয়ক োনায়না উডচত মস 

ডবষেগুয়লা সম্পয়কথ মতডবডনমে সভাে আয়লাচনা হত। 

 

৯.৫ বডণ থত প্রকয়ের ৯টি অংয়গর ময়ে িডরবীেণ, গণমােয়ম প্রচার, IEC উিকরণ ততডর, ডশো সফর এ ৪টি অংয়গর 

কায থক্রম UNFPA কর্তথক বাস্তবাডেত হয়েয়ছ। ডশো সফর অংয়গর আওতাে ডবডভন্ন মন্ত্রণালে এবং সংস্থার ১৬ 

েন কম থকতথার র্াইল্যায়ন্ড ৭ ডদনব্যািী প্রডশেণ অনুডষ্ঠত হয়েয়ছ। তয়ব অন্য ৩টি অংয়গর আওতাে সম্পাডদত কায থক্রম 

সম্পয়কথ িডরদশ থয়নর সমে ধারণা িাওো যােডন। 

 

১০ প্রকয়ের উয়েশ্য উয়েশ্য ও অেথন (প্রাপ্ত ডিডসআর-এর ডভডত্তয়ত): 

িডরকডেত উয়েশ্য উয়েশ্য অেথন 

ক) নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রাধ, 

সডহংসতার ডশকার নারীয়দর রো ও 

সহােতার লয়েয িডলডস ও আইনগত 

কাঠায়মা গ্রহণ, বাস্তবােন ও িডরবীেয়ণ 

সহােতা করা; 

গণমােম কমীয়দর সায়র্ মতডবডনমে সভাে নারীর প্রডত সডহংসতার 

ডবষেটি যায়ত ডমডিোে গুরুয়ত্বর সায়র্ প্রচার করা হে মস ডবষয়ে 

আয়লাকিাত করা হে। ডমডিোে নারীর প্রডত সডহংসতার ডবষেটি 

গুরুয়ত্বর সায়র্ প্রচার করা হয়ল তা এ সম্পডকথত িডলডস ও আইয়নর 

যর্াযর্ বাস্তবােয়নর েন্য সহােক হয়ব; 

ে) নারীর প্রডত সডহংসতা ও তবষম্যমূলক 

আচরণ কডময়ে আনার লয়েয  সামাডেক 

দৃডষ্টভডঙ্গ ও আচরণগত িডরবতথন সৃডষ্ট 

করা; এবং 

নারীর প্রডত সডহংসতা প্রডতয়রাধ ও তবষম্যমূলক আচরণ কডময়ে 

আনার লয়েয মদয়শর প্রতযন্ত অঞ্চয়ল এ সম্পডকথত ২টি চলডচ্চয়ত্রর 

৮৪০টি প্রদশ থনী ও কডমউডনটি ডমটিংয়ের আয়োেন করা হয়েয়ছ; 

এবং 

গ) সডহংসতার ডশকার হয়েয়ছ বা হওোর 

আশংকা আয়ছ এমন নারী ও মময়েয়দর 

সুরোর অনুকূল িডরয়বশ সৃডষ্টয়ত   

সহােতা করা। 

চলডচ্চত্র প্রদশ থনী, আয়লাচনা সভা, মসডমনার ইতযাডদর মােয়ম 

েনসয়চতনতা সৃডষ্টর মােয়ম সডহংসতার ডশকার হয়েয়ছ বা হওোর 

আশংকা আয়ছ এমন নারী ও মময়েয়দর সুরোর অনুকূল িডরয়বশ 

ততডরর মচষ্টা করা হয়েয়ছ। 

 

১১.০ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডেথত না হয়ে র্াকয়ল তার কারণঃ ডিডসআর িয থায়লাচনা এবং প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথার সায়র্ 

আয়লাচনা কয়র মদো যাে ময, প্রকয়ের উয়েশ্য অেথয়নর লয়েয ডবডভন্ন কম থকান্ড (চলডচ্চত্র প্রদশ থনী, কডমউডনটি ডমটিং, 

সভা, মসডমনার, র্ো্যালী, গণমােম কমীয়দর সায়র্ মতডবডনমে সভা ইতযাডদ) সম্পন্ন হয়েয়ছ। এ সকল কম থকায়ন্ডর 

ফয়ল নারীর প্রডত সডহংসতা ও তবষম্যমূলক আচরয়ণর মেয়ত্র সামাডেক দৃডষ্টভডঙ্গ ও আচরণগত ডক ধরয়নর িডরবতথন 

সাডধত হয়েয়ছ তা যর্াযর্ গয়বষণা ব্যতীত ডনণ থে করা সম্ভব নে। 

 

১২.০ আইএমইডি’র িয থয়বেণঃ 

১২.১ প্রাক্কডলত ব্যয়ের মচয়ে েরচ মবডশ হয়লও প্রকে সংয়শাধন না করাঃ প্রকেটির অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যে ২২৯.৪৫ লে 

টাকা ডকন্তু প্রকেটির প্রকৃত েরচ হয়েয়ছ ২৫১.৫৭ লে টাকা। ডিডসআয়র এর কারণ ডহয়সয়ব উয়েে করা হয়েয়ছ ময, 
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িলায়রর ডবিরীয়ত টাকার মূল্যমান কয়ম যাওোে েরয়চর অংক বৃডদ্ধ মিয়েয়ছ। ডকন্তু এয়েয়ত্র প্রকে সংয়শাধন করা 

হেডন। এ ডবষয়ে গণয়যাগায়যাগ অডধদপ্তয়রর সংডিষ্ট কম থকতথা োনান ময, ৪টি অংগ (িডরবীেণ, গণমােয়ম প্রচার, 

IEC উিকরণ ততডর, ডশো সফর) UNFPA কর্তথক সরাসডর বাস্তবাডেত হয়েয়ছ এবং ঐ অংগগুয়লায়ত টিডিডি 

সংস্থায়নর মচয়ে ২২.১২ লে টাকা মবডশ ব্যে হয়েয়ছ এবং UNFPA সমেমত এ ডবষেটি সম্পয়কথ অবডহত না 

করাে প্রকে সংয়শাধন করা সম্ভব হেডন। 

 

১২.২ প্রকয়ের উয়েশ্য অডেথত হয়েয়ছ ডক-না মসটি ডনণ থে করা সম্ভব না হওোঃ বডণ থত প্রকয়ের আওতাে চলডচ্চত্র প্রদশ থনী, 

কডমউডনটি ডমটিং, সভা, মসডমনার, র যালী, গণমােম কমীয়দর সায়র্ মতডবডনমে সভা ইতযাডদর মােয়ম নারীর প্রডত 

সডহংসতা ডবষয়ে সামাডেক দৃডষ্টভংডগ ও আচরণগত িডরবতথন আনার মচষ্টা করা হয়েয়ছ। ডকন্তু এসব কম থকায়ন্ডর ফয়ল 

নারীর প্রডত সডহংসতা কতটুকু মরাধ করা সম্ভব হয়ে তা যর্াযর্ গয়বষণা ব্যতীত ডনণ থে করা সম্ভব নে। তয়ব 

সমসামডেক মপ্রোিট ডবয়বচনা কয়র একর্া বলা যাে ময, এ ধরয়নর প্রকয়ের দৃশ্যমান Outcome ডনতান্তই অে। 

সম্প্রডত ইউডনয়সফ কর্তথক প্রকাডশত একটি প্রডতয়বদন মর্য়ক মদো যাে ময, দডেণ এডশোে ডকয়শারী ডনয থাতয়ন 

বাংলায়দশ শীয়ষ থ। তাহয়ল স্বভাবতই প্রশ্ন োয়গ উন্নেন সহয়যাগীয়দর অর্ থােয়ন গৃহীত এসব প্রকেগুয়লা আমায়দর 

সমায়ে কতটুকু অবদান রােয়ত সমর্ থ হয়েয়ছ। ইউডনয়সয়ফর প্রডতয়বদনটি আমায়দরয়ক একটি তাৎিয থপূণ থ ও অর্ থবহ 

প্রয়শ্নর ডদয়ক মঠয়ল মদে। 

 

অর্ থাৎ উন্নেন সহয়যাগীয়দর অর্ থােয়ন ও 

মপ্রসডক্রিশয়ন গৃহীত এসব প্রকে যতটা না 

Demand Driven তার মচয়ে মবডশ 

Supply Driven হয়ে। মসয়েয়ত্র প্রকে 

সাহাে কতটুকু Effective হয়ে ডকংবা 

Value Add ডকভায়ব ডনডিত করা হয়ে মস 

ডবষয়ে ডচন্তার অবকাশ রয়েয়ছ। আর এ ধরয়নর 

প্রকে বাস্তবােয়নর ির প্রকে সংডিষ্ট কায থক্রয়মর 

তথ্য উিাত্ত সঠিকভায়ব না িাওোে এবং 

সয়ব থািডর প্রকয়ের Visible মকান 

Outcome না র্াকাে প্রকে মূল্যােয়ন 

সমস্যা হে। 

 
 (তদডনক প্রর্ম আয়লা, ০৬/০৯/২০১৪) 

 

১৩.০ সুিাডরশঃ 

১৩.১ অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যয়ের মচয়ে মবডশ ব্যে হওো সয়েও প্রকে সংয়শাধন না করা সম্পূণ থ িডরকেনা শৃিলা 

িডরিন্থী। উন্নেন সহয়যাগীরা যায়ত সরকায়রর ডবদ্যমান ডনেম যর্াযর্ভায়ব মময়ন কায থ সম্পাদন কয়র মস ব্যািায়র 

সংডিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক ভডবষ্যয়ত কায থকর উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব। 

 

১৩.২ ভডবষ্যয়ত প্রকয়ের অডভষ্ট Output অেথয়নর লয়েয প্রকয়ের Output indicator গুয়লা যতটা সম্ভব িডরমািয়যাগ্য 

কয়র Log Frame–এ উয়েে করয়ত হয়ব। এয়ত প্রকে চলাকালীন িডরবীেণ এবং সমাডপ্তর ির প্রকৃত অেথয়নর 

মূল্যােন করা সহে হয়ব। 


