
 

  তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয অতোয় ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছযযয এক্তিক্তভুি ভোপ্ত প্রকযেয মূল্যোয়ন 

প্রক্ততযফদযনয উয ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগক্তবক্তিক োয-ংযে 
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নং 
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নোভ 

যভোট 

ভোপ্ত 

প্রকযেয 

নোভ 

ভোপ্ত প্রকযেয ধযণ মূর ভয়  ব্যযয়য তুরনোয় 

ক্তফক্তনযয়োগ 

প্রকে 

কোক্তযগক্তয 
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ভয়  ব্যয় 

উবয়আ 
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ভয় 
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ফ থক্তনম্ন-

যফ থোচচ 
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ক্ততক্রোন্ত 

প্রকযেয 

ংখ্যো 

ব্যয় 

ক্ততক্রোযন্তয  
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ফ থক্তনম্ন 

যফ থোচচ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ তথ্য  

যমোগোযমোগ 

প্রযুক্তি 

ক্তফবোগ 

২ ০১ ১ - ২ ২ ১৬.৬৭% 

১৬৭% 

২ ১৬.৬৭ 

 

১।  ভোপ্ত প্রকযেয ংখ্যো :  ২ 

২।  ভোপ্ত প্রকযেয  ব্যয়  যভয়োদ বৃক্তিয কোযণ :  যফক্তক অআক্তটি ক্তির ট্রোন্সপোয অটু উযজরো যরযবর - ব্যয়: ২০৭৪.১৮রে টোকো, 

এক্তয়োন উন্নয়ন ব্যোংক  যত থ থ ছোড় কযযত ক্তফরম্ব য়োয় প্রকেটি যল কযযত ক্তফরম্ব য়। অন্ত:খোত ভন্বয় কযো য়। 
Establishment of South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Information Highway (Bangladesh 

Part (2
nd

 revised) প্রকযেয ব্যয়:  ২২৫৭.৩৮ রে টোকো, প্রকযেয  ক্তকছু কোজ ভোপ্ত থোকোয কোযযণ ব্যয় বৃক্তি ব্যক্ততযযযক যভয়োদ 

বৃক্তি কযো য়।   

৩।  ভোপ্তকৃত প্রকযেয ফোস্তফোয়যনয যেযে প্রধোন প্রধোন ভস্যো  সুোক্তয : 

ভস্যো সুোক্তয 

৩.১ তৃণমুর ম থোযয় কোযী যপ্রোগ্রোভোযযদয কোযজয ভন্বযয়য কতৃথে 

নো থোকোয় ভন্বযয়য বোফ ক্তছর।। তোযো DC ক্তপ , যপ্রোযজক্ট 

ক্তপ, এফং এ-টু-অআ যয়ফ যোট থোর এয কোযজ ব্যস্ত থোকযতন। 

এআ প্রকযেয কোম থ ক্রভ মথোমথবোযফ ক্তযচোক্তরত যে ক্তকনো তো 

তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ ক্তনয়ক্তভত ভক্তনটক্তযং কযযর এআ 

ভস্যো এড়োযনো যমত। 

৩.১ প্রকযেয থ থ দ্বোযো প্রক্ততক্তিত কক্তিউটোয ল্যোফগুযরোযক 

ংক্তিষ্ট ক্তেো প্রক্ততিোযনয ং  িদ ক্তযযফ 

ক্তফযফচনো কযযত যফ। পুযযনো কক্তিউটোয  

অনুলক্তিক মন্ত্রোং মথোমথ যভযোভত  যেণোযফেণ 

 প্রযয়োজনীয় কর দোক্তয়ত্ব ংক্তিষ্ট ক্তেো 

প্রক্ততিোনযক ক্তদযত যফ। এজন্য প্রক্ততিোযনযআ 

প্রযয়োজনীয় ফযোদ্দ থোকো প্রযয়োজন।  

৩.২ ক্তনযক্তফক্তছন্ন ক্তফদ্যুৎ যফযো ক্তনক্তিত কযোয জন্য যজনোযযটয থোকো 

ক্তযোম থ। ল্যোযফয োক্তফ থক কোজ ক্তযচোরনোয  যদখোশুনোয জন্য 

একজন ক্তপ কোযীয প্রযয়োজনীয়তো যযয়যছ। 

৩.২ প্রক্তেণ  ব্যফস্থোনোয় দে স্থোয়ী প্রক্তেযকয 

ভোধ্যযভ ক্তেো প্রক্ততিোযন ল্যোফগুযরো চর যোখো 

প্রযয়োজন। োযথ োযথ প্রযয়োজনীয় ব্যয় ক্তনফ থোযয জন্য 

ক্তেোথীযদয যথযক নূন্যতভ ক্তপ ধোর্য্থ কযো যমযত 

োযয। 

৩.৪ যকোথো যকোথো কোযী যপ্রোগ্রোভোযযদয োযথ প্রক্ততিোন 

প্রধোনযদয যমোক্তগতোয ভযনোবোফ কোযজ ক্তফঘ্ন সৃক্তষ্ট যয়যছ।  

স্কুর ক্তেকযদয ভধ্য যথযক ল্যোফ ক্তযচোরনোয জন্য অআ টিযত 

প্রক্তক্তেত ক্তেক থোকো দযকোয। 

৩.৩ একোক্তধক প্রক্তেক এফং কোযীয ভোধ্যযভ 

ল্যোফগুযরোয যফ থোচ্চ ব্যফোয ক্তনক্তিত কযো প্রযয়োজন। 

এজন্য ক্তফক্তক্তয ক্তফবোগীয় ক্তপ কতৃথক ক্তনয়ক্তভত 

ক্তযদ থন ক্তনক্তিত কযযত যফ।  
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৩.৫ ল্যোফ ব্যফস্থোনোয় ক্তনয়ক্তজত ক্তেক/ কোযী যপ্রোগ্রোভোযযদয  

ক্তপ ব্যফোস্থোনো ক্তফলয়ক প্রক্তেণ যনআ মোয প্রযয়োজন যযয়যছ।  

৩.৪ তৃণমূরম থোযয় অআক্তটি ক্তবক্তিক দেতো ক্তফযল কযয 

কক্তিউটোয  িক্তকথত দেতো ছক্তড়যয় যদয়োয রযেু 

ক্তনক্তদ থষ্ট রুটিন নুমোয়ী প্রক্তেণ চোলু যোখো যমযত োযয। 

আন্টোযযনযটয ভোধ্যযভ ফক্তক্তফ থযেয োযথ যমোগোযমোগ 

ন্যোন্য সুক্তফধো প্রোক্তপ্তয রযেু তৃণমূর ম থোযয় এয 

ব্যফোয বৃক্তিকযে ল্যোফমূয স্থোক্তত আন্টোযযনট 

সুক্তফধোয মথোমথ ব্যফোয ক্তনক্তিত কযো যমযত োযয।  

৩.৬ যজরো ম থোযয় আন্টযযনযটয গক্তত তুন্ত খোযো । এযত তথ্য 

যমোগোযমোগ ক্তফলযয় সুপর োয়ো মোযেনো। 

৩.৫ প্রকযেয প্রক্ততিোযনয কর ক্তেযকয জন্য অআক্তটি 

প্রক্তেণ ফোধ্যতোমূরক কযো যমযত োযয। ক্লোয 

ক্তেকযদয জন্য Power Point 

Presentation এয ভাধ্যমভ শক্ষা  প্রদোযন 

উৎোক্তত কযযত যফ।  

 ল্যোফ যেনোযফেণ ফোফদ প্রকে ফো ংক্তিষ্ট প্রক্ততিোযনয যকোন 

ফযোদ্দ যনআ পযর  োভোন্য ত্রুটিয জন্য  যকোথো যকোথো 

কিউটোয ন্যোন্য মন্ত্রোক্তত চর যয় যড় অযছ।  

ল্যোফ যেনোযফেণ ফোফদ প্রকে ফো ংক্তিষ্ট প্রক্ততিোযনয যকোন 

ফযোদ্দ যনআ পযর  োভোন্য ত্রুটিয জন্য  যকোথো যকোথো 

কিউটোয ন্যোন্য মন্ত্রোক্তত চর যয় যড় অযছ।  

ল্যোফ যেনোযফেণ ফোফদ প্রকে ফো ংক্তিষ্ট প্রক্ততিোযনয যকোন 

ফযোদ্দ যনআ পযর  োভোন্য ত্রুটিয জন্য  যকোথো যকোথো 

কিউটোয ন্যোন্য মন্ত্রোক্তত চর যয় যড় অযছ।  

৩.৬ কর যকোযী-যফযকোযী স্কুর কযরজ  ভোদ্রোয় 

কক্তিউটোয ল্যোফ কযো প্রযয়োজন। ল্যোফ ব্যফোয 

ফোধ্যতোমূরক কযো যর ক্তেোথীযদয কক্তিউটোয 

বীক্তত দূয  যফ এফং তথ্য-প্রযুক্তিয োযথ কর 

ক্তেোথীযদয ক্তযচয় ঘটযফ।  

 

৩.৭ ল্যোফ যেনোযফেণ ফোফদ প্রকে ফো ংক্তিষ্ট প্রক্ততিোযনয যকোন 

ফযোদ্দ যনআ পযর  োভোন্য ত্রুটিয জন্য  যকোথো যকোথো 

কিউটোয ন্যোন্য মন্ত্রোক্তত চর যয় যড় অযছ।  

৩.৭ অআক্তটি ক্তেোয ম্প্রোযযণয জন্য স্থোনীয় তরুণযদয 

 উযজরো/আউক্তনয়যনয আ-যন্টোয োযযটযযদয 

প্রক্তেত কযোয জন্য ক্তনয়ক্তভত অআক্তটি প্রক্তেণ 

প্রদোন কযযত যফ। 

৩.৮ কর যকোযী-যফযকোযী স্কুর-কযরজ  ভোদ্রোোয় কক্তিউটোয 

ল্যোফ নোআ। ক্তকছু ক্তেোথীযদয কক্তিউটোয বীক্তত অযছ এফং তথ্য-

প্রযুক্তিয োযথ কর ক্তেোথীয ক্তযচয় যনআ। 

 

৩.৮ অআক্তটি ক্তফলযয় স্থোনীয় অগ্রীযদয প্রকযেয ল্যোফ 

আন্টোযযনট/োআফোয যন্টোয ক্তোযফ ব্যফোয কযোয 

ব্যফস্থো যোখো যমযত োযয। তযফ ল্যোফটি স্থোনীয় 

োআফোয যন্টোয ক্তযযফ ব্যফোয কযযত যর 

ক্তনযোিোয ক্তফলয়টি ক্তনক্তিত কযযত যফ। 

  ৩.৯ ক্তফে অআক্তটি ফোজোযয প্রযফ এফং তুরনোমূরক 

সুক্তফধো রোব কযোয জন্য দে অআক্তটি জনক্তি ততযী 

 তোযদযযক ক্তফযদয  কভ থংস্থোযনয সুযমোগ সৃক্তষ্টয 

কভ থসূচী গ্রন কযো যমযত োযয।  

  ৩.১০ চরভোন প্রকযেয রব্ধ ক্তবজ্ঞতো কোযজ রোক্তগযয় 

যফতীযত E-learning এফং Digital 

Content উন্নয়ন এফং ক্তেো যেযে ফ ভয় 

ব্যফোয ক্তফলয়ক একটি প্রকে গ্রন কযো যমযত োযয।  

  ৩.১১ তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ/ ক্তেো ভন্ত্রণোরয় এ 

প্রকযেয অতোয় প্রক্ততটি উযজরোয় অআক্তটিযত 

প্রক্তক্তেত ক্তেকযদযযক স্ব স্ব উযজরোয ক্তেকযদয 

প্রক্তেণ যদয়োয দোক্তয়ত্ব প্রদোন কযযত োযয। 
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  ৩.১২ ঘন ঘন প্রকে ক্তযচোরক যদফদর প্রকে ফোস্তফোয়যন 

ভস্যো সৃক্তষ্ট কযয। তোআ প্রকে ফোস্তফোয়নকোযর প্রকে 

ক্তযচোরক যদফদর ক্তযোয কযযত যফ। 

  ৩.১৩ ভোপ্ত প্রকযেয দ্রুত External Audit  িন্ন 

কযযত যফ এফং Audit প্রক্ততযফদন অআ এভ আ 

ক্তফবোযগ যপ্রযণ কযযত যফ। 

৩.৯ শযশজওনার ননটওয়ার্ক স্থামন শফরম্ব ওয়াাঃ  প্রর্মেয প্রধান 

র্মপামনন্ট শযশজওনার ননটওয়ার্কটি (ফাাংরাফান্দা ম কন্ত 

াটির্যার পাাআফায ট্রান্সশভন য্ত্রাশত স্থান ) ফাস্তফায়মনয 

জন্য শফটিশএর এয ামথ াঅাআশটি শফবামেয চুশি য়। তমফ 

এীয় উন্নয়ন ব্াাংমর্য াথ ক ছাড় মত শফরম্ব ওয়ায র্াযমণ 

র্মপামনন্টটিয ফাস্তফায়ন র্াজ পাদমন শর্ছুটা শফরম্ব য়। 

৩.১৪ প্রর্মেয াঅওতায় স্থাশত ৩০টি উমজরা তথ্য ও 

নফা নর্ন্দ্রমূ নটর্াআ র্যায রমক্ষয াঅাআশটি 

শফবাে মথামথ নীশতভারা প্রণয়ন ারন র্যমত াময।  

৩.১০ শযশজওনার র্ামনর্শিশবটি চালু না ওয়াাঃ  ফশণ কত র্াজ শফরমম্ব 

নল মরও বাযতীয় র্র্তকমক্ষয (শফএএনএর) প্রত্তুশতয াবামফ 

শশরগুশড় Network Operation Centre (NOC) এয 

ভাধ্যমভ ার্ নদমূময ভমধ্য শনধ কাশযত শযশজওনার 

র্ামনশিশবটি এখনও চালু র্যা ম্ভফ য়শন। এমক্ষমর ামর্ 

াঅভমেরা শমমফ এশডশফ’য মমাশেতাও প্রময়াজন শছর।  

৩.১৫ শফটিশএর প্রর্মেয াট কনায ওয়ায় শযশজওনার 

র্ামনশিশবটি (৫৬ শর্:শভ: াটির্যার পাাআফায 

ট্রান্সশভন মন্ত্রাশতয ) যক্ষণামফক্ষণ ও চালুয শফলময় 

বাযতীয় র্র্তকমক্ষয  (শফএএনএর) ামথ নমাোমমাে 

াব্াত যাখমত মফ। এ নপ্রশক্ষমত যক্ষণামফক্ষমনয 

শফলময় SASEC মত প্রময়াজনীয় নীশতভারা প্রণয়মন 

ফাাংরামদ শিয় ভূশভর্া ারন র্যমফ। প্রময়াজমন 

এশডশফ এমক্ষমর শর্ ধযমণয ভূশভর্া যাখমত াময তা 

শনধ কাযণ র্ময তামদযমর্ শিয় ওয়ায জন্য াঅাআশটি 

শফবাে ানুমযাধ র্যমত াময।  

৩.১১ প্রর্ে াংশিষ্ট শডশশ ফশ কভূত র্াজ শফরশম্বত ওয়াাঃ  প্রর্মেয 

শডশশ ফশভূ কত শর্ন্তু প্রর্ে াংশিষ্ট াঅযটিএন গ্র্যান্ট পান্ড (১.১ 

শভশরয়ন ডরায) ও াংশিষ্ট র্ভ কর্ান্ড ফাস্তফাশয়ত না ওয়ায় প্রর্ে 

ফাস্তফায়মন ভস্যায সৃশষ্ট য়। 

৩.১৬ এাআ প্রর্মেয াঅওতায় ৩০টি উমজরা তথ্য নফা 

নর্ন্দ্র চালু ওয়ায় উি উমজরামূম তথ্য নফা 

জনেমণয নদাযমোড়ায় নৌমছ নদয়া ময়মছ। ান্যান্য 

উমজরামূম এাআ র্র তথ্য নফা নর্ন্দ্র/র্শভউশনটি 

াআ-নিায চালুয ব্াাময তথ্য ও নমাোমমাে প্রযুশি 

শফবাে মথামথ ব্ফস্থা গ্র্ণ র্যমত াময। াআউশনয়ন 

তথ্য নর্ন্দ্র ামক্ষা উমজরা তথ্য নর্ন্দ্রমর্ সুশযয 

াঅর্াময র্যমত মফ। র্শপউটায এয াংখ্যা বৃশি 

র্যমত মফ মামত এর্াআ ামথ এর্াশধর্ ব্শি এয 

সুশফধা/সুপর নমত াময।  

  ৩.১৭ যফতী নম নর্ান প্রর্ে নল ওয়ায য ভাশি 

প্রশতমফদন মূল্যায়মনয জন্য প্রর্ে  াংশিষ্ট নশথর 

াংযক্ষণ র্যমত মফ এফাং শফবামেয এর্জন 

র্ভ কর্তকামর্ এয যক্ষনামফক্ষমণয দাশয়ত্ব নদয়া নমমত 

াময। 

  ৩.১৮ অক্তথ থক স্বেতোয স্বোযথ থ প্রকেটিয ক্তিট অক্তিমূ 

দ্রুত ক্তনষ্পক্তি কযযত যফ। 
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nd

 revised)” ীলকথ  

প্রকযেয ভোক্তপ্ত মূল্যোয়ন প্রক্ততযফদন 

(ভোপ্ত :  জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকযেয নোভ : “Establishment of South Asia Sub-regional Economic Cooperation 

(SASEC) Information Highway (Bangladesh Part (2
nd

 revised)” 

২। প্রকযেয ফস্থোন : ঢার্ায ভেফাজায, ঞ্চেড়, ঠাকুযোঁও, চুয়াডাঙা ও নভমযপুয 

৩। উযযোগী ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ : তথ্য ও নমাোমমাে প্রযুশি শফবাে/ডার্, নটশরমমাোমমাে ও তথ্য প্রযুশি ভন্ত্রণারয় 

৪। ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো : তথ্য ও নমাোমমাে প্রযুশি শফবাে এফাং ফাাংরামদ নটশরর্শভউশনমর্ন নর্া: শর: 

  ৫।     প্রকযেয ফোস্তফোয়ন ভয়  ব্যয় :  

(রে টোকোয়)

 ানুমভাশদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুযভোক্তদত ফোস্তফোয়নকোর প্রকৃত  

ফোস্তফোয়নকোর 

ক্ততক্রোন্ত ব্যয় 

(মূর নুযভোক্তদত 
ব্যযয়য %) 

ক্ততক্রোন্ত ভয়  

(মূর ফোস্তফোয়ন 

কোযরয ( %) 

মূর ফ থযল 

ংযোক্তধত  

(২য় ংযোক্তধত) 

মূর ফ থযল 

ংযোক্তধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯৪০.০০ 

(প্রাঃ াাঃ- 

২১৭০.০০) 

২৮৬০.৫৭ 

(প্রাঃ াাঃ- 

১৯৯৩.৪৯) 

২২৫৭.৩৮ 

(প্রাঃ াাঃ-

১৬৩৬.৬০) 

জুরাাআ, ২০১০ 

মত 

শডমম্বয, ২০১১ 

জুরাাআ, ২০১০ 

মত 

ভাচ ক,২০১৪ 

জুরাাআ, ২০১০ 

মত 

জুন,২০১৪ 

(-) ৬৮২.৬২ 

(২৩.২২%) 

২ ফছয ৬ ভা 

(১৬৭%) 

 

    মূর ানুমভাশদত প্রর্ে ব্য় মত প্রকৃত ব্য় ৬৮২.৬২ রক্ষ টার্া হ্রা নময়মছ। 

৬। প্রর্মেয াাংেশবশির্ ফাস্তফায়ন :  

         (তথ্য ও নমাোমমাে প্রযুশি শফবাে মত প্রাি শশাঅয এয তথ্য ানুমায়ী ) 

 

ি: নাং ফ কমল াংমাশধত শডশশ 

ানুমায়ী র্ানজয াাংে 

শযর্শেত রক্ষযভারা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

  াঅশথ কর্ ফাস্তফ শযভাণ াঅশথ কর্ ফাস্তফ শযভাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. জনফর ও াংস্থান ব্য় ১৭.৮৬ ৫ জন ১১.৬২ ৩ জন 

২. বাতাশদ ২২.২২ ৫ জন- ১৩.৮৫ ৪ জন 

৩. যফযা এফাং াশব ক ১৮৪.০০ নথার্ ১০৫.১০ নথার্ 

৪. র্নারট্যান্ট ১৮০.০০ ৬৪ জনভা ১১৫.৯৯ ৬৪ জনভা 

৫. নভযাভত ও যক্ষণামফক্ষণ ১০০.০০ নথার্ ৬.৪১ নথার্ 

 উ-নভাটাঃ  ৫০৪.০৮  ২৫২.৯৫  



 

 

৬. ামমর্য মন্ত্রাশত ১৭৯৮.৮৭ নথার্ ১৫১৭.৯৯ - 

৭. র্শপউটায মন্ত্রাশত ৯.৫০ ১০ টি ৯.৫০ ১০ টি 

৮. াশপ মন্ত্রাশত ২০.৭০ ২৬ টি ১৮.৯৮ ২৪ টি  

৯. াশপ পাশণ কচায ৮.৪২ ৮১ টি ৮.৩৫ তথ্য াওয়া মায়শন 

১০. নটশরর্ভ মন্ত্রাশত ৩.০০ ১০ টি ৩.০০ ১০ টি  

১১. ান্যান্য ১১০.০০ ৫৮ টি ৭৫.৭৫ ৫৬ টি 

১২. নটশরর্ভ রাাআন ২৯০.০০ নথার্ ২৮২.৮৬ নথার্ 

১৩. বযাট এন্ড ট্যাক্স ৮৮.০০ নথার্ ৮৮.০০ নথার্ 

১৪. াআন্টাযমনট ২৮.০০ নথার্ - - 

 নভাট : ২৮৬০.৫৭  ২২৫৭.৩৮  

 

৭।  র্াজ াভাি থার্মর তায র্াযণাঃ 

 এাআ প্রর্মেয াধীন নর্ান র্াজ াভাি ননাআ। 

৮। প্রর্মেয টভূশভাঃ 

উ-াঅঞ্চশরর্ (Sub-Regional) ম কাময়য নদগুমরায ামথ াঅাআশটি ভা-ড়মর্ যুি ময় শিারী াঅাআশটি ননটওয়ার্ক 

স্থামনয ভাধ্যমভ “শডশজটার ফাাংরামদ ” প্রশতষ্ঠায দমক্ষমর্ ত্ব যাশিত র্যা , াঅন্ত:নদীয় াংমমাে স্থামনয ভাধ্যমভ ল্লী 

াঞ্চমর তথ্য প্রফা শনশিত র্ময দক্ষ ভানফ পদ সৃশষ্টমত ক্ষভতা বৃশি , াফ-নভশযন র্যাফমরয ব্ফায জ ও জনশপ্রয় 

র্যা এফাং ীভাফিতা দূয র্যা , াঅাআশটি নফামূ শফশ্বভামন উন্নশত র্যা এফাং এয ব্ার্ ম্প্রাযণ াআন্টাযমনট ব্ফস্থায 

উন্নয়ন র্ময াঅাআশটি ভামর্কট স্থান এফাং াঅাআশটি খামতয ঠির্ ব্ফামযয ভাধ্যমভ ল্লী াঞ্চমর র্ভ কাংস্থান সৃশষ্ট র্ময ল্লী 

জনমোশষ্ঠয ক্ষভতায়মনয নতুন নক্ষর সৃশষ্ট র্যা। South Asian Sub-Regional Economic Co-operation 

(SASEC) নদগুমরা (ফাাংরামদ, বাযত, ননার ও ভূটান) ভাষ্টায প্ল্যান প্রণয়ন র্ময শতনটি শফলময় গুরুত্ব প্রদান র্মযমছ (র্) 

নদমূময ভমধ্য যাশয াংমমাে (খ) ল্লী এরার্ায় জনেমণয জন্য জ াংমমাে ও (ে) ভানফ পমদয ক্ষভতা বৃশি। এ 

উমেমে নমেম্বয , ২০০৬ এ ঢার্ায় ানুশষ্ঠত Information Communication Technology Working 

Group (ICTWG) এয বায় এ াঅঞ্চশরর্ নদগুমরামত এর্টি SASEC Information Highway স্থামনয শিান্ত 

গ্র্ণ র্ময। এ রমক্ষয ফাাংরামদ , বাযত, ননার ও ভূটামনয ভমধ্য যাশফ াটির্যার  পাাআফায ননটওয়ার্ক স্থামনয জন্য 

এর্টি শযশজওনার প্রর্ে গ্র্মণয শিা ন্ত গৃীত য়। এ রমক্ষয SASEC ভূি নদমূময (ফাাংরামদ, বাযত, ননার, ও 

ভূটান) াঅথ ক-াভাশজর্ উন্নয়মনয জন্য দশক্ষণ এীয় উ -াঅঞ্চশরর্ াথ কননশতর্ মমাশেতা (ামর্) প্রশতষ্ঠা র্যা ময়মছ। 

শরশ প্রমণতােণ াঅাআশটি ব্ফামযয ভাধ্যমভ গ্র্াভীন জণেমনয াভথ্যক ও ক্ষভতা বৃশি  র্ময াঅথ ক-াভাশজর্ উন্নয়মন ত্বযাশিত 

র্যায শফলটি ানুফাধন র্মযন। তাাআ স্থানীয় ও াঅঞ্চশরর্বামফ াঅাআশটি ননটওয়ার্ক ও শডশজটার র্ামনশিশবটি েমড় নতারায 

শফলময় ফশণ কত নদমূ এর্ভত ন। এ নপ্রক্ষামট এীয় উন্নয়ন ব্াাংর্ (এশডশফ) এয ঋণ ায়তায় ামর্ াআনপযমভন 

াাআওময় প্রর্েটি  প্রণয়ন র্যা য়।  

৯। প্রর্মেয উমেোঃ 

 র্)  ামর্ নদমূময ভমধ্য শযশজওনার াঅাআশটি র্ামনশিশবটিয শনশভমি াফর্াঠামভােত সুশফধা ম্প্রাযণ; এফাং 

 খ)  গ্র্াভীন জনেমণয নদাযমোড়ায় তথ্যমফা জরবয র্ময জনেমণয ক্ষভতা বৃশি ও র্ভ কাংস্থামন সুমমাে সৃশষ্ট।  



 

 

১০।  প্রর্ে ানুমভাদনাঃ 

াঅমরাচয প্রর্েটি ২৩/০৩/২০১০ তাশযমখ ২৯৪০.০০ রক্ষ টার্া প্রাক্কশরত ব্ময় জুরাাআ , ২০১০ মত শডমম্বয, ২০১১ নভয়ামদ 

ফাস্তফায়মনয রমক্ষয এর্মনর্ বফঠমর্ ানুমভাশদত য়। যফতীমত ব্য় বৃশি ব্শতমযমর্ প্রর্মেয নভয়াদ শডমম্বয , ২০১৩ ম কন্ত 

র্যা য়। াতয ৩/২/২০১৪ তাশযমখ ভাননীয় শযর্েনা ভন্ত্রী র্র্তকর্ জুন , ২০১৪ ম কন্ত নভয়াদ বৃৃ্শি / দুফায াংমাধন র্যা 

ময়মছ। তাাআ এ াাংটি এফাং ১৮৬০.৫৭ রক্ষ টার্ায় াংমাশধত প্রর্ে ানুমভাশদত য়। 

১১।  প্রর্মেয াথ কায়নাঃ 

(রক্ষ টার্ায়) 

প্রর্ে দশরর নভাট াংমাধমনয ভয় প্রর্ে াায্য ভন্তব্ 

মূর ২৯৮০.০০ ২৩/০৩/২০১০  ফাাংরামদ যর্ামযয াথ ক ানুদান 

শমমফ প্রদান র্যা মফ। এীয় 

উন্নয়ন ব্াাংর্ ঋণ শমমফ প্রর্ে 

ায়তা প্রদান র্যমফ। 

১ভ াংমাধন ২৯৮০.০০ ২৯/১২/২০১১ ২১৭০.০০ 

২য় াংমাধন ২৮৬০.৫৭ ০৫/০২/২০১৪ ১৯৯৩.৪৯ 

 

১১২।  শযদ কনাঃ 

 

াঅাআএভাআ শফবামেয শযচারর্ (শে) জনাফ নভাাঃ শনয়াজুর র্ েত ১২/০৪/২০১৫ তাশযমখ শফশশ বফনস্থ প্রর্ে াশপ 

শযদ কন র্মযন। এাআ ভয় জুন , ২০১৪ এ ভাি াঅমরাচয প্রর্মেয নর্ান র্ভ কর্তকা র্ভ কচাযীমদয াওয়া মায়শন। াঅাআশটি 

শফবামে র্ভ কযত উ -প্রধান এয মমাশেতায় শর্ছু তথ্য াংগ্র্ র্যা য়। ফ কমল র্ভ কযত প্রর্ে শযচারর্ জনাফ নভাাঃ 

এভদাদুর র্ , াশতশযি শচফ ান্যর ফদরী ময় মাওয়ায় এ ব্াাময তায ামথ নটশরমপামন নমাোমমাে র্ময শর্ছু তথ্য 

াংগ্র্ র্যা ময়মছ তায শবশিমত এ প্রশতমফদন প্রণয়ন র্যা ময়মছ।  

 

১৩।  প্রর্মেয উমেে াজকনাঃ 

 

শযর্শেত উমেে প্রকৃত াজকন 

ামর্ নদমূ নয ভমধ্য শযশজওনার র্ামনশিশবটিয শনশভমি 

াফর্াঠামভােত সুশফধা ম্প্রাযণ 

প্রর্মেয াঅওতায় শফটিশএর এয ঞ্চেড় এক্সমচঞ্জ মত 

বাযত াংরগ্ন ফাাংরাফান্দা ফড কায ম কন্ত ৫৬ শর্াঃ শভাঃ  

াটির্যার পাাআফায াংমমাে স্থান র্যা ময়মছ। 

বাযমতয শশরগুশড় Network Operation 

Centre (NOC) এয ভাধ্যমভ ামর্ নদমূময 

ভমধ্য শযশজওনার র্ামনশিশবটিয জন্য ঞ্চেড় , 

নেঁতুশরয়া, ঠাকুযোঁও, নভমযপুয, চুয়াডাঙ্গা ও ঢার্া 

ভেফাজায শফটিশএর এক্সমচঞ্জ ট্রান্সশভন মন্ত্রাশত 

স্থান র্যা ময়মছ। তমফ বাযত র্র্তকক্ষ 

(শফএএনএর) র্র্তকর্ াংমমাে পন্ন না ওয়ায় 

শযশজওনার র্ামনশিশবটি চালুয ামক্ষায় যময়মছ। 

গ্র্াভীন জনেমণয নদাযমোড়ায় তথ্যমফা জরবয র্ময 

জনেমণয ক্ষভতা বৃশি ও র্ভ কাংস্থামন সুমমাে সৃশষ্ট। 

াটির্যার পাাআফায াংমমাে , নারায শমেভ স্থান , 

র্শপউটায ান্যান্য াঅাআটি যজ্ঞাভ ও 



 

 

াঅফাফর াযা নদময ৩০টি উমজরা র্ভমপ্ল্ ক্স 

উমজরা তথ্য ও নফা নর্ন্দ্র /র্শভউশনটি াআ -নন্টায 

(শাআশ) স্থান র্যা ময়মছ। প্রশতটি নর্মন্দ্র ২ 

এভশফশএ েডব্ান্ড াআন্টাযমনট াংমমামেয ভাধ্যমভ 

জনেমণয নদাযমোড়ায় তথ্য নফায সুমমাে সৃশষ্ট ময়মছ। 

প্রশতটি নর্মন্দ্র উমজরা শনফ কাী র্ভ কর্তকায তওবাফধামন 

দুাআজন র্ময উমযািা শনময়াশজত র্যা ময়মছ।   

 

 

১৪।  প্রর্ে শযচারর্ পশর্কত তথ্যাঃ 

প্রর্মেয শুরু নল ম কন্ত শনমনাি ০২ জন র্ভ কর্তকা শফশবন্ন নভয়ামদ প্রর্ে শযচারমর্য দাশয়ত্ব ারন র্মযন। এর্জন র্ভ কর্তকা 

াশতশযি দাশয়মত্ব এফাং ায র্ভ কর্তকা াফ কক্ষশনর্ দাশয়ত্ব ারন র্মযন। 

 

ি: নাং নাভ ও দফী নভয়াদর্ার 

১. োভা প্রাদ নফাযী, যুগ্ম-শচফ, াঅাআটি শফবাে (াশতশযি দাশয়মত্ব) ১৩/১১/২০১০ মত ২৩/১২/২০১২ 

 

২. নভাাঃ এভদাদুর র্, যুগ্ম-শচফ (াফ কক্ষশনর্) ২৩/১২/২০১২ মত ৩০/০৬/২০১৪ 

 

 

১৫।  ম কমফক্ষণাঃ 

প্রর্ে াংশিষ্ট নর্উ না থার্ায় প্রর্ে  এরার্া মযজশভমন শযদ কন র্যা ম্ভফ য়শন। তমফ প্রর্ে াংশিষ্ট শর্ছু শচর াংগ্র্ 

র্ময াংমমাজন র্যা রাঃ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             নর্যাণীেঞ্জ উমজরায় তথ্য ও নফা নর্মন্দ্রয উমবাধন                         ামক্স স্থাশত ননটওয়ার্ক 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                                স্থাশত তথ্য ও নফা নর্মন্দ্রয নফা গ্র্ণ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       
   ামক্স াআনপযমভন াাআওময়                          শঝর্যোছা উমজরায় স্থাশত তথ্য ও নফা নর্ন্দ্র 

 

 

১৪.১ াশতশযি াব্শয়ত াথ ক জভা প্রদামনয তথ্যাঃ   এ াংিান্ত তথ্য াওয়া মায়শন। 

 

১৬।  ফছযওয়াযী এশডশ ফযাে ও ব্য়াঃ 

(রক্ষ টার্ায়) 

াথ ক ফছয এশডশ/াঅযএশডশ ফযাে ফযামেয শফযীমত ব্য় 

২০১০-১১ ৫৫.০০ ৪২.৭৬ 

২০১১-১২ ১২৬.০০ ১১৫.৬৮ 

২০১২-১৩ ৫৭৫.০০ ৫১২.৪৪ 

২০১৩-১৪ ১৯৫৫.০০ ১৫৮৬.৫০ 

নভাটাঃ ২৭১১.০০ ২২৫৭.৩৮ 

 

 

 



 

 

 

১৭। প্রর্মেয প্রধান প্রধান িয় াংিান্ত তথ্যাঃ 

 

IFB no./ 

package no./ 

sub package no 

Description of 

procurement 

(goods/works/ 

consultancy) As 

per bid document 

Tender/Bid/proposal cost Tender/Bid/proposal Date of completion of 

works/services and supply 

of good 

As per PP (in 

lakh Taka) 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening Date 

As per  

Contract 

Actual 

        
(A) Regional 

Network: 

Contract No-

DP/F-1/IR/ 

SASEC ADB/ 

2011-12/Part-

2/25 dated: 27-

03-2013  

Procurement of 

Supply, Installation, 

Testing and 

Commissioning of IP 

Network Equipment, 

Optical SDH 

Transmission 

Equipment and 

Optical Fiber Cable 

Network between 

Panchagarh and 

Banglabandha  Under 

SASEC information 

Highway project On 

Turnkey Basis 

২২,৮৬,৮৭,০০০/- ৬৬২,৬২,৪৭২/-

াআউএশড 

৪,৬৪,৮২৬.৯৪ 

০৬ জুন, ২০১২ ২৭ ভাচ ক, ২০১৩ 

এফাং এরশ 

নখারা- 

২২ নভ, ২০১৩ 

াঅেষ্ট, ২০১৩ May, 2014 (More 

time require for 

opening of LC by 

BTCL. Long term 

water stagnation 

and active water 

drive along RN 

site. Reimport of 

lost equipments 

from Biman cargo 

and pre-national 

polls political 

turmoil also) 

(B) Village 

Network: 

contract No-

SASEC 

VNO1Date: 22 

August, 2013 

Supply, installation, 

Testing and 

Commissioning of 

Access Optical 

Fiber cable Link. IT 

Accessories and 

other Sub-Systems 

related to 

establishment of 

Community- e-

centres (CeCs) 30 

Upazilas under the 

ASEC information 

Highway Project on 

Turkey Basis” 

 ৯,৯১,৪৪,৪৮০/- 

+ াআউএশড 

৫৭৫০০ 

১৯ এশপ্রর,২০১৩ ২২ াঅেষ্ট,২০১৪ 

 

জানুয়ায, 

২০১৪ 

May, 2014 

(More time 

require for 

survey, design 

and 

establishment  of 

additional 05 

CeCs and pre-

National  polls 

political turmoil 

also) 

 

 Consulting 

Services 

ফ কমল াংমাশধত 

শডশশ ানুয়ায়ী 

১,৮০,০০,০০০/- 

১,৮৫,৯২,০০০/- শডমম্বয ০৪, 

২০১০ 

২৫-০৫-২০১১ ১৪ ভা 

(৬৪ জনভা) 

 

Until june, 2014 

 

 

১৮।  ফাস্তাফায়ন ভস্যাাঃ 

১৭.১ শযশজওনার ননটওয়ার্ক স্থামন শফরম্ব ওয়াাঃ  প্রর্মেয প্রধান র্মপামনন্ট শযশজওনার ননটওয়ার্কটি (ফাাংরাফান্দা ম কন্ত 

াটির্যার পাাআফায ট্রান্সশভন য্ত্রাশত স্থান ) ফাস্তফায়মনয জন্য শফটিশএর এয ামথ াঅাআশটি শফবামেয চুশি 

য়। তমফ এীয় উন্নয়ন ব্াাংমর্য াথ ক ছাড় মত শফরম্ব ওয়ায র্াযমণ র্মপামনন্টটিয ফাস্তফায়ন র্াজ পাদমন 

শর্ছুটা শফরম্ব য়। 

১৭.২ শযশজওনার র্ামনর্শিশবটি চালু না ওয়াাঃ  ফশণ কত র্াজ শফরমম্ব নল মরও বাযতীয় র্র্তকমক্ষয (শফএএনএর) 

প্রত্তুশতয াবামফ শশরগুশড় Network Operation Centre (NOC) এয ভাধ্যমভ ার্ নদমূময ভমধ্য 

শনধ কাশযত শযশজওনার র্ামনশিশবটি এখনও চালু র্যা ম্ভফ য়শন। এমক্ষমর ামর্ াঅভমেরা শমমফ এশডশফ ’য 

মমাশেতাও প্রময়াজন শছর।  



 

 

১৭.৩ প্রর্ে াংশিষ্ট শডশশ ফশ কভূত র্াজ শফরশম্বত ওয়াাঃ  প্রর্মেয শডশশ ফশভূ কত শর্ন্তু প্রর্ে াংশিষ্ট াঅযটিএন গ্র্যান্ট 

পান্ড (১.১ শভশরয়ন ডরায) ও াংশিষ্ট র্ভ কর্ান্ড ফাস্তফাশয়ত না ওয়ায় প্রর্ে ফাস্তফায়মন ভস্যায সৃশষ্ট য়।  

 

১৯। সুাশযাঃ 

 

১৮.১ প্রর্মেয াঅওতায় স্থাশত ৩০টি উমজরা তথ্য ও নফা নর্ন্দ্রমূ নটর্াআ র্যায রমক্ষয াঅাআশটি শফবাে মথামথ 

নীশতভারা প্রণয়ন ারন র্যমত াময। 

১৮.২ শফটিশএর প্রর্মেয াট কনায ওয়ায় শযশজওনার র্ামনশিশবটি (৫৬ শর্:শভ: াটির্যার পাাআফায ট্রান্সশভন 

মন্ত্রাশতয) যক্ষণামফক্ষণ ও চালুয শফলময় বাযতীয় র্র্তকমক্ষয (শফএএনএর) ামথ নমাোমমাে াব্াত যাখমত মফ। 

এ নপ্রশক্ষমত যক্ষণামফক্ষমনয শফলময় SASEC মত প্রময়াজনীয় নীশতভারা প্রণয়মন ফাাংরামদ শিয় ভূশভর্া ারন 

র্যমফ। প্রময়াজমন এশডশফ এমক্ষমর শর্ ধযমণয ভূশভর্া যাখমত াময তা শনধ কাযণ র্ময তা নদযমর্ শিয় ওয়ায জন্য 

াঅাআশটি শফবাে ানুমযাধ র্যমত াময।  

১৮.৩ এাআ প্রর্মেয াঅওতায় ৩০টি উমজরা তথ্য নফা নর্ন্দ্র চালু ওয়ায় উি উমজরামূম তথ্য নফা জনেমণয 

নদাযমোড়ায় নৌমছ নদয়া ময়মছ। ান্যান্য উমজরামূম এাআ র্র তথ্য নফা নর্ন্দ্র /র্শভউশনটি াআ -নিায চালুয 

ব্াাময তথ্য ও নমাোমমাে প্রযুশি শফবাে মথামথ ব্ফস্থা গ্র্ণ র্যমত াময। াআউশনয়ন তথ্য নর্ন্দ্র ামক্ষা উমজরা 

তথ্য নর্ন্দ্রমর্ সুশযয াঅর্াময র্যমত মফ। র্শপউটায এয াংখ্যা বৃশি র্যমত মফ মামত এর্াআ ামথ এর্াশধর্ 

ব্শি এয সুশফধা/সুপর নমত াময।  

১৮.৪ যফতী নম নর্ান প্র র্ে নল ওয়ায য ভাশি প্রশতমফদন মূল্যায়মনয জন্য প্রর্ে াংশিষ্ট নশথর াংযক্ষণ র্যমত 

মফ এফাং শফবামেয এর্জন র্ভ কর্তকামর্ এয যক্ষনামফক্ষমণয দাশয়ত্ব নদয়া নমমত াময।  

১৮.৫ অক্তথ থক স্বেতোয স্বোযথ থ প্রকেটিয ক্তিট অক্তিমূ দ্রুত ক্তনষ্পক্তি কযযত যফ। 

১৮.৬ ানুমেদ ১৮.১ মত ১৮.৫ ম কন্ত সুাশযমূ ফাস্তফায়মন গৃীত ব্ফস্থাফরী াঅোভী ০১ ভাময ভমধ্য াঅাআএভাআশডমর্ 

াফশত র্যমত মফ।  

 

 

 

 



 

 

 

 “যফক্তক অআক্তটি ক্তির ট্রোন্সপোয অটু উযজরো যরযবর”  ীল কর্ 

প্রর্মেয ভোক্তপ্ত মূল্যোয়ন প্রক্ততযফদন 

(ভোপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকযেয ফস্থোন   :    “যফক্তক অআক্তটি ক্তির ট্রোন্সপোয অটু উযজরো যরযবর”   

২। প্রকযেয ফস্থোন   :     ৬৪ যজরোয ৪৮৭ উযজরো  

৩। উযযোগী ভন্ত্রনোরয়/ক্তফবোগ  :     তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ 

৪। ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো   :     ফোংরোযদ কক্তিউটোয কোউক্তন্সর (ক্তফক্তক্ত) 

৫। প্রকযেয ফোস্তফোয়ন ভয়  ব্যয়  :                                                                                  

  (রে টোকোয়) 

প্রোক্কক্তরত ব্যয় 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্র:ো:) 

ক্তযকক্তেত ফোস্তফোয়নকোর 

প্রকৃত 

ফোস্তফোয়নকোর 

ক্ততক্রোন্ত ব্যয় 

(মূর 

নুযভোক্তদত 

প্রোক্কক্তরত 

ব্যযয়য %) 

ক্ততক্রোন্ত  

ভয় (মূর 

নুযভোক্তদত 

ফোস্তফোয়ন 

কোযরয %) 

মূর 

(প্র:ো:) 

ফ থযল 

ংযোক্তধত 

(প্র:ো:) 

মূর 
ফ থযল 

ংযোক্তধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৪৮.৯৩ ২১৪৩.০০ ২০৭৪.১৮ 

জোনুয়োক্তয, ২০১১ 

যত  

ক্তিযম্বয, ২০১৩ 

জোনুয়োক্তয, ২০১১  

যত 

 জুন, ২০১৪ 

জোনুয়োক্তয, ২০১১ 

যত  

জুন, ২০১৪ 

(+) ১২৫.২৫ 

(৬.৪৩%) 

৬ ভো 

(১৬.৬৭%) 

 

প্রকযেয যভোট প্রোক্কক্তরত ব্যয় ২১৪৩.০০ রে টোকো, মোয পুযযোটোআ ক্তজক্তফয টোকো এফং এ টোকো যথযক যভোট ২০৭৪.১৮ টোকো ব্যয় 

যয়যছ। তযফ মূর নুযভোক্তদত প্রকে ব্যয় যত প্রকৃত ব্যয় ১২৫.২৫ রে টোকো বৃক্তি যযয়যছ। 
 

৫।    প্রকযেয ংগক্তবক্তিক ফোস্তফোয়নঃ   তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ যত প্রোপ্ত PCR এয তথ্য নুমোয়ী প্রকেটিয ংগক্তবক্তিক 

ফোস্তফ  অক্তথ থক গ্রগক্তত ক্তনম্নরূঃ 

                       (রে টোকোয়)        

ক্র: নং ক্তিক্তক্ত নুমোয়ী কোযজয ংগ 

ক্তযকক্তেত রেুভোেো প্রকৃত ফোস্তফোয়ন 

Financial 
Physical 

Quantity 
Financial 

Physical 

Quantity (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1 Pay of officers 
 জন 

 

2 Training ,   

3 Electricity (for Project Office)   

4 
Repairs, Maintenance & 

Rehabilitation 
 ,   

5 
Supplies & Services (except 

training & electricity bill) 
  



 

 

6 Vehicle (rent) - 
নর্ান োশড় বাড়া 

র্যা য়শন 

7 

Computer Hardware,  

Accessories & Software, 

Furniture 

,     

,  
,   

    
 

৬। কোজ ভোপ্ত থোকযর তোয কোযণঃ 

   যযজক্তভযন ম থযফেণ   নুমোয়ী প্রকযেয যকোন কোজ ভোপ্ত যনআ।  

৭। প্রকযেয টভূক্তভঃ    

কক্তিউটোয ক্তফজ্ঞোন এএক্ত  এআচএক্ত স্তযযয ঐক্তেক ক্তফলয় ক্তোযফ ন্তভু থি অযছ। কক্তিউটোয  ক্তফলয় চোলু কযোয জন্য 

প্রক্তক্তেত ক্তেক এফং ম থোপ্ত কক্তিউটোয  থোকো ক্তয থোম। যদযয ক্তেো খোযতয উন্নক্তত এফং যমোক্তগতোয জন্য ১৯৯৪ 

োযর ফোংরোযদ কক্তিউটোয  কোউক্তন্সর কতৃথক ানুমভাশদত একটি োআরট প্রকণ্ প্রফক্ততথত য়, মোয ফোস্তফোয়ন কোর ক্তছর     

০১-০১-১৯৯৫ যথযক ৩০-০৬-১৯৯৬ ম থন্ত। উি প্রকযেয ধীযন ১০০ যট কক্তিউটোয  এফং এযেক্তযজ যফযকোক্তয 

ভোধ্যক্তভক স্কুযর ক্তফতযণ কযো য় এফং ১৫ যট কক্তিউটোয  যদযয ৩টি ক্তেক প্রক্তেণ কযরযজয ভযধ্য ক্তফতযণ কযো য়।  

উযেক্তখত প্রকযেয ভোক্তপ্তয য ফোংরোযদ কক্তিউটোয  কোউক্তন্সর ২য় ম থোযয় একআ ধযযনয অয একটি প্রকে জুরোআ, ১৯৯৮ 

যথযক জুন, ২০০০ ম থন্ত ভযয় ফোস্তফোয়ন কযয । ঐ প্রকযেয ধীযন যফযকোযী ভোধ্যক্তভক স্কুযরয কক্তিউটোয  ল্যোফযযটক্তয 

উন্নয়যনয জন্য ৩৯৬ যট কক্তিউটোয   প্রযয়োজনীয় এযেক্তযজ ক্তফতযণ কযো য় এফং ২০০ জন ক্তেকযক প্রক্তেণ যদয়ো 

য়। এআ ম থোযয় যদযয প্রক্ততটি ক্তনফ থোচনী এরোকোয একটি স্কুযর ন্তত একটি কক্তিউটোয  ক্তফতযণ কযো য়।  

প্রকযেয ২য় ম থোযয়য ভোক্তপ্তয য ৩য় ম থোযয়য ফোস্তফোয়ন কযো য় জুরোআ ২০০০ যথযক জুন ২০০৪ ম থন্ত। এআ ম থোযয় 

যফযকোক্তয ক্তেো প্রক্ততিোযন ৮৩৭ যট কক্তিউটোয  ক্তফতযণ কযো য় এফং ৮৩৮ জন ক্তেকযক কক্তিউটোয  ক্তফজ্ঞোযন 

প্রক্তেণ প্রদোন কযো য়।  

২য় এফং ৩য় ম থোযয়য ভোক্তপ্তয য ২০০৯-২০১০ থ থ ফছযয উযজরো ম থোযয়য ক্তেো প্রক্ততিোযন ক্তফক্তক্ত ১৬১০টি কক্তিউটোয  

ল্যোফ প্রক্ততক্তিত কযয এফং যোজস্ব ফোযজযটয অতোয় ১৪৫৫ জন ক্তেকযক ১০ ক্তদযনয “ICT essential for teachers” 

স্বে যভয়োক্তদ প্রক্তেণ প্রদোন কযো য়।  

ফোংরোযদ কক্তিউটোয কোউক্তন্সর কতৃথক ফোস্তফোক্তয়ত নুরূ একটি  প্রকে “Establishment of Computer Labs & 

Initiate ICT Training in District Level Educational Institutes” “(৬৪ যজরোয় ১২৮টি ক্তেো প্রক্ততিোযন 

কক্তিউটোয ল্যোফ স্থোন এফং অআক্তটি প্রক্তেণ চোলুকযণ প্রকে )” ক্তিযম্বয ২০১০ োযর যল য়। এআ প্রকযেয ভোধ্যযভ  

৬৪টি যজরো ম থোযয়য ক্তেো প্রক্ততিোযন ১৬টি   কক্তিউটোয ক্তফক্তষ্ট ১২৮ টি এফং  ৯টি  কক্তিউটোয ক্তফক্তষ্ট ৬৪টি যভোট  ১৯২টি 

কক্তিউটোয ল্যোফ স্থোন কযো ন্যোন্য  অনুলক্তিক এযেোক্তযজ ক্তফতযণ কযো য়। এ প্রকযেয অতোয় কক্তিউটোয  

ক্তফলযয়য উয ১০৮৮ জন ক্তেকযক প্রক্তেণ প্রদোন কযো  য়। । এআ প্রকযেয ধীযন ক্তনযয়োগকৃত কোযী যপ্রোগ্রোভোয দ্বোযো 

ল্যোফগুযরো যেণোযফেণ  ক্তযচোক্তরত য়। প্রকেটি যল য়োয য অআক্তটি/ক্ত এ/ক্তএআ ক্তিক্তগ্রধোযী ব্যক্তিয ঘোটক্তত 

যথযক মোয়। ঘোটক্তত যভোকোযফরোয জন্য এফং তৃণমূর ম থোযয় অআক্তটি প্রক্তক্তেত জনফযরয শূন্যতো পূযযণয যতুফন্ধন ক্তযযফ 

নুতন প্রকে ক্তযযফ “Basic ICT skill transfer up to Upazila level” প্রকে গ্রণ কযো য়।  



 

 

ক্তফেোয়যনয যুযগ, ফোংরোযদযয ভত একটি যদযয অআটি োয়ক যকযেয জন্য ঠিক যকৌর প্রযয়োগ প্রযয়োজন। তৃণমূর 

ম থোযয় অআক্তটি ক্তেো প্রচোয এফং ম্প্রোযণ ফতথভোন প্রকযেয মূর উযদ্দশ্য। যকোয ২০২১ োযরয ভযধ্য ক্তিক্তজটোর 

ফোংরোযদ গযড় তুরযত প্রক্ততশ্রুক্ততফি। এআ প্রক্ততশ্রুক্তত ফোস্তফোয়যনয ভোধ্যযভ অআক্তটি ক্তেো ফোংরোযদয ম্প্রোযণ কযযত 

অযরোচু প্রকে যনক ফদোন যযযখযছ। 

৮। প্রকযেয উযদ্দশ্যঃ  

এআ প্রকযেয সুদূযপ্রোযী রেু যে জ্ঞোনক্তনব থয ভোজ প্রক্ততিো, যদব্যোী তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তিযত দেতো িন্ন 

জনক্তিয উন্নয়ন, গ্রোভ  যযয জনোধোযযণয ভযধ্য ক্তফযভোন অআটি তফলম্য ক্তফযলতঃ পটয়ুোয , োি থয়ুোয  তথ্য  

যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তনব থয যফোয যেযে যযয়যছ তো কক্তভযয় অনো; মোযত কযয, এটো জোতীয় থ থনীক্ততযত ফদোন যযযখ 

ক্তবন:২০২১ নুমোয়ী ক্তিক্তজটোর ফোংরোযদ জথযন ভূক্তভকো োরন কযয।  

 প্রকযেয সুক্তনক্তদ থষ্ট কযয়কটি রেু  উযদ্দশ্যমূ  উযেখ কযো র : 

(ক) যকোযযয ক্তবন:২০২১ ক্তিক্তজটোর ফোংরোযদ ফোস্তফোয়যনয রেু পূযযণ প্রযয়োজনীয় তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তিযত দে 

ভোনফ িযদয উন্নয়ন কযো। 

(খ)  তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তনব থয দেতো ক্তফযলত: কক্তিউটোয ক্তফলয়ক দেতো যদযয তৃণমূর ম থোযয় ছক্তড়যয় যদয়ো।  

(গ)  যজরো এফং উযজরো ম থোযয়য ক্তেো প্রক্ততিোযনয ক্তেকযদয জন্য কক্তিউটোয ক্তেো ক্তফলযয় ক্তফযল প্রক্তেযণয  

অযয়োজন কযো। 

(ঘ)  তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তেোয ম্প্রোযযণ যকোযী কভ থকতথো এফং উযজরো  আউক্তনয়ন ম থোযয়য আ-যফো যকে 

ক্তযচোরকযদয জন্য প্রক্তেণ প্রদোন কযো। 

(ঙ)  তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তিয মথোমথ ব্যফোযযয ভোধ্যযভ ব্যফস্থোনো দেতোয উন্নয়যনয দ্বোযো ভোনফিযদয ক্তফকো কযো।  

(চ)  ভোধ্যক্তভক  উচ্চ ভোধ্যক্তভক ম থোযয় কক্তিউটোয ক্তেোযক ছোে-ছোেীযদয ভোযঝ ত্বযোক্তনত  এ ক্তফলযয় উৎোী কযোয জন্য 

কক্তিউটোয ব্যফোযযয সুযমোগ সৃক্তষ্ট কযো। 

(ছ)  তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি দেতো িন্ন জনক্তি যফযো কযয ক্তফযেয দ্রুত ফধ থভোন অআক্তটি ভোযকথযট প্রযফ কযো।  

(জ)  তৃণ ম থোযয়য জন্য কক্তিউটোয  অআক্তটি প্রক্তেযণয যেযে ভোনদন্ড  প্রযয়োজনীয় ক্তনযদ থনো ক্তনরূণ কযো।  

 

৯। প্রকে নুযভোদনঃ  

অযরোচু প্রকেটি ৩০/১২/২০১০ তোক্তযযখ  ১৯৪৮.৯৩ রে টোকো প্রোক্কক্তরত ব্যযয় জোনুয়োক্তয ২০১১ যত ক্তিযম্বয, ২০১৩ 

ফোস্তফোয়ন যভয়োযদ  নুযভোক্তদত য়। যফতীযত ২০/১১/২০১২ তোক্তযযখ  ১৯৪.০৭ টোকো ব্যয় বৃক্তি কযয যভোট ২১৪৩.০০ রে 

টোকোয় প্রকযেয  যভয়োদ জুন, ২০১৪ ম থন্ত ফক্তধ থত কযয ংযোধন কযো  য় । তযঃ ব্যয় বৃক্তি ব্যক্ততযযযক ২৫/০৫/২০১৪ 

তোক্তযযখয ক্তিক্তআক্ত বোয় অন্ত:খোত ভন্বয় কযো য়। 

 



 

 

১০। প্রকযেয থ থোয়নঃ 

 প্রকযেয  যভোট প্রোক্কক্তরত ব্যয় ২১৪৩.০০ রে টোকো, মোয পুযযোটোআ ফোংরযদ যকোযযয নুদোযন ফোস্তফোক্তয়ত যয়যছ। 

১১। ক্তযদ থনঃ    

 অআএভআ  ক্তফবোযগয ক্তযচোরক (ক্তি) জনোফ যভোঃ ক্তনয়োজুর ক  গত ১৭/০২/২০১৫  তোক্তযযখ প্রকে ক্তপ ক্তযদ থন কযযন। 
এ ভয় প্রকে ক্তযচোরক প্রকযেয ন্যোন্য ব্যক্তিফগ থ উক্তস্থত যথযক োয়তো প্রদোন কযযন।  

 

১২। প্রকযেয উযদ্দশ্য জথনঃ 

ক্তযকক্তেত উযদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ক.  যকোযযয  ক্তবন ২০২১:” ক্তিক্তজটোর ফোংরোযদ"  রেু 

পূযযণয জন্য অআক্তটিযত দে ভোনফ িদ উন্নয়ন 

ক্তবন ২০২১:. ক্তিক্তজটোর ফোংরোযদ ফোস্তফোয়যন প্রক্ততটি উযজরোয 

ন্তত ১৫ জন  ক্তেকযক (স্কুর  কযরজ) যকোযযয রেু 

পূযযণয জন্য অআক্তটিযত দেতো জথযনয প্রক্তেণ যদয়ো যয়যছ। 

খ.  তৃণমূর  ম থোযয় অআক্তটি ক্তবক্তিক  দেতো ক্তফযল কযয  

কক্তিউটোয িক্তকথত দেতো জথন 

প্রকযেয কোযী যপ্রোগ্রোভোযগণ  ছাে, ক্তেক  UDC ( Union 

Digital Centre)  উযযোিোযদয প্রক্তেণ ক্তদযয়  প্রযুক্তিগতবোযফ 

দেতো জথযন োয়তো প্রদোন কযযযছ। 

গ.  যজরো /  উযজরো ম থোযয় ক্তেো প্রক্ততিোযন য  ক্তেকযদয 

জন্য ক্তফযল প্রক্তেযণয ব্যফস্থো । 
ICT Skill and Teacher Led Content Development ীল থক 

প্রক্তেযণয ভোধ্যযভ োযো যদযয ৪৮৭টি উযজরোয ক্তনফ থোী 

ক্তপোযযয তত্বোফধোযন ৫০৪টি ব্যোযচ ১৫ জন কযয যভোট ৭৫৬০ 

জন ভোধ্যক্তভক স্তযযয ক্তেযদয প্রক্তেণ প্রদোন কযো যয়যছ। 

ঘ.  আউক্তনয়ন  আ-যকে োযযটযযদয অআক্তটি প্রক্তেণ 

প্রদোন   অআক্তটি ক্তেোয ম্প্রোযণ। 

২০১২ োযর  প্রোয় ৯০০০ UDC োযযটযযদয একটি ক্তযযেোয 

প্রক্তেণ ১৩৮টি কক্তিউটোয ল্যোযফ  এ ক্তযচোক্তরত য়। প্রকযে য 

কোযী যপ্রোগ্রোভোযগণ এ প্রক্তেণ প্রদোন কযযন।  

ঙ.  তথ্য   যমোগোযমোগ প্রযুক্তি  ঠিক ব্যফোযযয ভোধ্যযভ  

ব্যফস্থোনো দেতো বৃক্তিয জন্য ভোনফ িদ গযি যতোরো। 

এআ  প্রকযেয অতোয় ৮৮২০ ক্তেক এফং  ৯০০০ এয ক্তধক 

UDC োযযটযযদয ক্তফক্তবন্ন ভযয় এআ প্রকযেয ভোধ্যযভ প্রক্তেণ 

যদমো য়।  এযত প্রক্তেণোথীযো এ প্রক্তে যনয ভোধ্যযভ তোযদয 

অআক্তটি ক্তফলযয় দেতো উন্নয়ন কযযত েভ যফ।  

চ.  কক্তিউটোয সুক্তফধো  প্রদোন কযয  এএক্ত   এআচএক্ত 

ম থোযয় কক্তিউটোয ক্তেো নুপ্রোক্তণত কযো। 
যম কর ক্তেো প্রক্ততিোযন কক্তিউটোয ল্যোফ স্থোন কযো যয়যছ য 

প্রক্ততিোনগুযরোত কক্তিউটোয ক্তফলযয় প্রক্তেযণয ভোধ্যযভ এএক্ত 

 এআচএক্ত ম থোযয় কক্তিউটোয ক্তেোযক ঐক্তেক ক্তফলয় ক্তযযফ 

ক্তনযত উৎোক্তত কযো য়। ১৩৮টি ক্তেো প্রক্ততিোন যমখোযন 

কোযী যপ্রোগ্রোভোযগণ কভ থযত ক্তছর য কর প্রক্ততিোন যথযক যনয়ো 

তথ্য যথযক যদয়ো মোয় ২০১১-২০১২ যযন ১৫২৩২ জন, ২০১২-

২০১৩ যযন ১৬৯৪৮ এফং ২০১৩-২০১৪ যযন ৩৯২২৫ জন 

ক্তেোথী কক্তিউটোয ক্তেোযক ঐক্তেক ক্তফলয় ক্তযযফ ক্তনযয়যছন। 

প্রোপ্ত তথ্য যথযক যদখো মোয় ক্তেোথীযদয ভোযঝ কক্তিউটোয 

ক্তেোযক ঐক্তেক ক্তফলয় ক্তযযফ যনয়োয় প্রফনতো ধীযয ধীযয বৃক্তি 

যযয়যছ। 



 

 

ক্তযকক্তেত উযদ্দশ্য প্রকৃত জথন 

ছ.   দে  অআক্তটি জনক্তি যপ্তোক্তনয  দ্বোযো দ্রুত ক্রভফধ থভোন 

ক্তফযেয অআক্তটি ফোজোযয প্রযফ কযোযনো এফং  

তুরনোমূরক সুক্তফধো রোব কযো। 

প্রকযেয ভোধ্যযভ প্রোয় ১,৭০,০০০ ছোেযক অআক্তটিযত দেতো 

বৃক্তিয  জন্য প্রক্তেণ যদয়ো যয়যছ। এযদয যনযকআ যদয ক্তফযদয 

কভ থংস্থোযনয সুযমোগ োযফ। 

জ.  তৃণমূর ম থোযয়  কক্তিউটোয প্রক্তেণ এয জন্য ভোন 

ক্তনধ থোযণ। 
প্রকযেয যভয়োযদ যজরো ম থোযয়  ১৩৮ জন কোযী যপ্রোগ্রোভোয 

ক্তফক্তক্তয প্রক্ততক্তনক্তধ ক্তযযফ ক্তছযরন। ক্তফক্তক্তয এ প্রক্ততক্তনক্তধয যজরো 

 উযজরো ম থোযয় য ক্তেো প্রক্ততিোযনয ক্তেক যদয প্রক্তেণ 

প্রদোন কযযণ এফং  যফতীযত প্রক্তক্তেত এ ক্তেকযো তোযদয 

ক্তনজস্ব ক্তেো প্রক্ততিোযন  ন্যোন্য ক্তেকযদয প্রক্তেণ প্রদোন 

কযযন। 

 

১৩। প্রকে ক্তযচোরক িক্তকথত তথ্যঃ  

 প্রকযেয শুরু যল ম থন্ত শনমনাি ৭ জন র্ভ কর্তকা শফশবন্ন নভয়ামদ প্রকে ক্তযচোরযকয দোক্তয়ত্ব োরন কযযন। প্রকে 

ক্তযচোরকগযণয কোম থকোর ক্তনম্নরুঃ 

ক্র: নং নোভ যভয়োদকোর 

১ যকোয অবুর কোরোভ অজোদ ০৯.০১.২০১১ যথযক ০২.০৫.২০১১ 

২ ছযযোয়োয যভোস্তপো যচৌধুযী ০৩.০৫.২০১১ যথযক ১৬.০৬.২০১১ 

৩ যকোয অবুর কোরোভ অজোদ ১৭.০৬.২০১১ যথযক ৩১.০৩.২০১৩ 

৪ ি. যভোোম্মদ অক্তভন ৩১.০৩.২০১৩ যথযক ০৩.০৯.২০১৩ 

৫ যভোঃ নূয উক্তদ্দন অযম্মদ ০৩.০৯.২০১৩ যথযক ১৬.০১.২০১৪ 

৬ ভক্তদ্যয যভোন খোন ৩০.০১.২০১৪ যথযক  ১১.০২.২০১৪ 

৭ োভা প্রাদ নফাযী ১১.০২.২০১৪ যথযক ৩১.০৬.২০১৪ 

  

১৪।  ম থযফেণঃ 

১৪.১। প্রকযেয ফোযজট যথযক উদ্ধৃত থ থ ১৪/০৯/২০১৪ তাশযমখ ৫৯ নাং চোরোযন ফোংরোযদ ব্যোংযকয ভোধ্যযভ যকোক্তয 

যকোলোগোযয জভো যদয়ো যয়যছ। উদ্ধৃত ৬৫,৪১,৫৩৬.৫৫ টার্া প্রকযে ৩০.০৬.২০১৪  তোক্তযখ ম থন্ত কভ থযত কভ থকতথো  

কভ থচোযীযদয জন্য প্রযজক্ট যফক্তনক্তপট ক্তযযফ ফযোদ্দ ক্তছর। ক্তকন্তু প্রকযেয কভ থকতথোযো যোজস্ব ফোযজযট স্থোন্তযযয ক্তফলয়টি 

প্রক্তক্রয়োধীন থোকোয় কভ থকতথোগণ অআনগতবোযফ এ থ থ নো োয়োয় তো ১৪/০৯/২০১৪ তোক্তযযখ যকোক্তয যকোলোগোযয 

জভো যদয়ো য়। এছোড়ো প্রকে যভয়োযদ ক্তফক্তবন্ন ভযয় ব্যক্তয়ত থ থ যকোযী যকোলোগোযয জভো যদয়োয ক্তফফযণ ক্তনম্নরুঃ 

ি: নাং াথ ক ফছয তাশযখ চারান নাং টার্ায শযভান 

১. ২০১০-২০১১ ২৫/০৭/২০১১ ১৫২ ২,২০,০৪২.৩৬ 

২. ২০১১-২০১২ ০৫/০৯/২০১২ ৩৩২৬ ৪৪,২৫২.৪০ 

৩. ২০১২-২০১৩ ১৬/০৭/২০১৩ ৫৪০৮২ ৭৪,৯১৬.১০ 

৪. ২০১৩-২০১৪ ১৪/০৯/২০১৪ ৫৯ ৬৫,৪১,৫৩৬.৫৫ 

 নভাট =   ৬৮৮০৭৪৭.৪১ 



 

 

 

১৪.২। “ প্রকেটি ফোংরোযদ কক্তিউটোয কোউক্তন্সযরয  “৬৪টি যজরোয় ১২৮টি ক্তেো প্রক্ততিোযন কক্তিউটোয ল্যোফ স্থোন  

অআক্তটি প্রক্তেণ চোলুকযণ ” প্রকেটি য ধোযোফোক্তকতোয় গৃীত প্রকে। ৬৪টি যজরোয় ১২৮টি ক্তেো প্রক্ততিোযন 

কক্তিউটোয ল্যোফ স্থোন  অআক্তটি প্রক্তেণ চোলুকযণ প্রকেটি ২০১০ োযর ভোপ্ত যর যজরো  উযজরো ম থোযয় 

অআ টি ক্তফলয়ক চরভোন কর কোম থক্রভ ভন্বয় এফং যকোযী কভ থকতথো/কভ থচোযী, ক্তেক, আ-যন্টোয ক্তযচোরক  

ছোে-ছোেীযদয কক্তিউটোয ক্তেো অআক্তটি ক্তফলযয় প্রক্তেণ চরভোন যোখোয  জন্য জোনুয়োক্তয, ২০১১ োযর ১৪৭ জন 

জনফর “ প্রকেটি নুযভোদন কযো য়।  “ প্রকেটি মূরত পূযফ থয “৬৪টি যজরোয় ১২৮টি ক্তেো প্রক্ততিোযন কক্তিউটোয 

ল্যোফ স্থোন  অআক্তটি প্রক্তেণ চোলুকযণ” প্রকযেয ভোধ্যযভ প্রক্ততক্তিত যভোট ১৯২টি কক্তিউটোয ল্যোযফয ভযধ্য ১২৮টি  

এফং “প্রকযেয ভোধ্যযভ স্থোক্তত ১০টি ল্যোফ ফ থযভোট ১৩৮টি ল্যোযফ প্রক্তেণ কোম থক্রভ ক্তযচোরনোয জন্য প্রকেটি 

োযত যনয়ো য়।  পূযফ থয প্রকযেয ১২৮টি ল্যোযফয ১২৮ ×১৬=২০৪৮টি , ১২৮×১=১২৮টি  এফং ১২৮×১৬=২০৪৮টি 

ভক্তনটযযয  ভযধ্য যমগুক্তর যভয়োদ উিীন থ যফ ফো চর যফ যগুক্তর   কযোয জন্য “প্রকযেয মূর -এয ৪৯০০ খোযত ১৫০ 

রে টোকো  এফং -যত ৭০.৫০ রে টোকো ফযোদ্দ যোখো য় । DPP/ RDPP যত ফযোদ্দকৃত থ থ যত ংক্তিষ্ট 

যজরো/প্রক্ততিোন যত মথোমথ চোক্তদো ে প্রোক্তপ্তয য OTM (Open Tender Method) এয ভোধ্যযভ উি প্রক্ততিোনগুক্তরয 

২৩টি প্রক্ততিোযন ১৭৪টি Desktop Computer, ৫১টি প্রক্ততিোযন (৪২+৯)=৫১টি Multimedia Projector এফং ৯টি 

প্রক্ততিোযন ৯টি ভক্তনটয Replace কযয যদয়ো য়। উযেখ্য যম, “Basic ICT Skill Transfer up to Upazila Level” 

প্রকযেয ভোধ্যযভ স্থোক্তত ১০টি  ল্যোফ স্থোন কযো য় এফং এআ ১০টি ল্যোযফয জন্য প্রক্ততটি ল্যোযফ ১৬টি কযয যভোট 

১৬০টি PC, ১টি কযয যভোট ১০টি ল্যোট, ১টি কযয যভোট ১০টি Multimedia Projector এফং প্রকে দপ্তযযয 

জন্য যভোট ২টি ল্যোট ক্রয় কযো য়। 

 

১৪.৩  প্রকযেয অন্ত:খোত ভন্বয়ঃ ২৫/০৫/২০১৪ তোক্তযযখ  প্রকযেয অন্ত:খোত ভন্বয় কযো য়। প্রকযেয অন্ত:খোত ভন্বযয়য 

প্রক্তক্রয়োটি নযবম্বয, ২০১৩ এ শুরু যর প্রকে ক্তযচোরক দোয়যনয প্রোক্তনক জটিরতোয জন্য প্রকে যল ফোয ১ 

ভো পূযফ থ অন্ত:খোত ভন্বযয়য প্রক্তক্রয়োটি ভোপ্ত য়। গত ১৯ যভ ২০১৪ তোক্তযযখ তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয 

ক্তচযফয নুক্তিত ক্তিক্তআক্ত বোয ক্তিোযন্তয অযরোযক এআ অন্ত:খোত ভন্বয় কযো য় ভযভ থ প্রকে ক্তযচোরক জোনোন। 

 

১৫।  ফছযয়োযী এক্তিক্ত ফযোদ্দ  ব্যয়ঃ 

 

থ থ ফছয এক্তিক্ত/ অযএক্তিক্তক্ত ফযোদ্দ ফযোযদ্দয ক্তফযীযত ব্যয় 

২০১০-১১ ২৫০.০০ ২৪৭.৮০ 

২০১১-১২ ৫০০.০০ ৪৯৯.৫৬ 

২০১২-১৩ ৭৯৩.০০ ৭৯২.২৫ 

২০১৩-১৪ ৬০১.০০ ৫৩৪.৫৭ 

 ২১৪৪.০০ ২০৭৪.১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১৬। প্রকযেয প্রধোন প্রধোন ক্রয় ংক্রোন্ত তথ্যঃ 

 

IFB no/ 

Package no/ 

Sub 

package no 

Description of 

procurement 

(goods/works/ 

consultancy) As per  

bid document 

Tender/Bid/Proposal Cost  Tender/Bid/Proposal 

Date of completion 

of works/services 

and supply of goods 

      As per PP 

(in lakh Taka) 

Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 
Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Package-1 Supply of PC, Laptops, 

Printers, UPS, 

Projector, Furniture, 

AC, etc 

Package-2 Supply of CPU, 

Monitor, Switch, 

Projector & other 

accessories 

Package-3 Supply of multimedia 

projector 

 



 

 

 

প্রকে ফোস্তফোয়ন কোম থক্রযভয ক্তস্থযক্তচেঃ 

 

 

 

ক্তচে-১- UDC উযযোিোযদয প্রক্তেণ প্রদোন। 

 

 

ক্তচে-২- প্রক্তেণযত স্কুর ক্তেো 

 

 

ক্তচে-৩- প্রকযেয অতোয় স্থোক্তত ল্যোফ। 

 

 

ক্তচে-৭- “োযত-করযভ প্রক্তেণ” 

 

১৭| ফোস্তফোয়ন ভস্যো :  

১৭.১ তৃণমুর ম থোযয় কোযী যপ্রোগ্রোভোযযদয কোযজয ভন্বযয়য কতৃথে নো থোকোয় ভন্বযয়য বোফ ক্তছর।। তোযো DC 

ক্তপ, যপ্রোযজক্ট ক্তপ , এফং এ-টু-অআ যয়ফ যোট থোর এয কোযজ ব্যস্ত থোকযতন। এআ প্রকযেয কোম থ ক্রভ 

মথোমথবোযফ ক্তযচোক্তরত যে ক্তকনো তো তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ ক্তনয়ক্তভত ভক্তনটক্তযং কযযর এআ ভস্যো 

এড়োযনো যমত। 

১৭.২ ক্তনযক্তফক্তছন্ন ক্তফদ্যুৎ যফযো ক্তনক্তিত কযোয জন্য যজনোযযটয থোকো ক্তযোম থ। ল্যোযফয োক্তফ থক কোজ ক্তযচোরনোয  

যদখোশুনোয জন্য একজন ক্তপ কোযীয প্রযয়োজনীয়তো যযয়যছ। 



 

 

১৭.৩ যকোথো যকোথো কোযী যপ্রোগ্রোভোযযদয োযথ প্রক্ততিোন প্রধোনযদয যমোক্তগতোয ভযনোবোফ কোযজ ক্তফঘ্ন সৃক্তষ্ট 

যয়যছ।  স্কুর ক্তেকযদয ভধ্য যথযক ল্যোফ ক্তযচোরনোয জন্য অআ টিযত প্রক্তক্তেত ক্তেক থোকো দযকোয।  

১৭.৪ ল্যোফ ব্যফস্থোনোয় ক্তনয়ক্তজত ক্তেক/ কোযী যপ্রোগ্রোভোযযদয  ক্তপ ব্যফোস্থোনো ক্তফলয়ক প্রক্তেণ যনআ মোয প্রযয়োজন 

যযয়যছ।  

১৭.৫ যজরো ম থোযয় আন্টযযনযটয গক্তত তুন্ত খোযো । এযত তথ্য যমোগোযমোগ ক্তফলযয় সুপর োয়ো মোযেনো। 

১৭.৬ ল্যোফ যেনোযফেণ ফোফদ প্রকে ফো ংক্তিষ্ট প্রক্ততিোযনয যকোন ফযোদ্দ যনআ পযর  োভোন্য ত্রুটিয জন্য  যকোথো যকোথো 

কিউটোয ন্যোন্য মন্ত্রোক্তত চর যয় যড় অযছ।  

১৭.৬ কর যকোযী-যফযকোযী স্কুর-কযরজ  ভোদ্রোোয় কক্তিউটোয ল্যোফ নোআ। ক্তকছু ক্তেোথীযদয কক্তিউটোয বীক্তত 

অযছ এফং তথ্য-প্রযুক্তিয োযথ কর ক্তেোথীয ক্তযচয় যনআ। 

 

১৮। সুোক্তযঃ  

১৮.১ প্রকযেয থ থ দ্বোযো প্রক্ততক্তিত কক্তিউটোয ল্যোফগুযরোযক ংক্তিষ্ট ক্তেো প্রক্ততিোযনয ং  িদ ক্তযযফ ক্তফযফচনো 

কযযত যফ। পুযযনো কক্তিউটোয  অনুলক্তিক মন্ত্রোং মথোমথ যভযোভত  যেণোযফেণ  প্রযয়োজনীয় কর 

দোক্তয়ত্ব ংক্তিষ্ট ক্তেো প্রক্ততিোনযক ক্তদযত যফ। এজন্য প্রক্ততিোযনযআ প্রযয়োজনীয় ফযোদ্দ থোকো প্রযয়োজন।  

১৮.২  প্রক্তেণ  ব্যফস্থোনোয় দে স্থোয়ী প্রক্তেযকয ভোধ্যযভ ক্তেো প্রক্ততিোযন ল্যোফগুযরো চর যোখো প্রযয়োজন। োযথ োযথ 

প্রযয়োজনীয় ব্যয় ক্তনফ থোযয জন্য ক্তেোথীযদয যথযক নূন্যতভ ক্তপ ধোর্য্থ কযো যমযত োযয।  

১৮.৩  একোক্তধক প্রক্তেক এফং কোযীয ভোধ্যযভ ল্যোফগুযরোয যফ থোচ্চ ব্যফোয ক্তনক্তিত কযো প্রযয়োজন। এজন্য ক্তফক্তক্তয 

ক্তফবোগীয় ক্তপ কতৃথক ক্তনয়ক্তভত ক্তযদ থন ক্তনক্তিত কযযত যফ।  

১৮.৪  তৃণমূরম থোযয় অআক্তটি ক্তবক্তিক দেতো ক্তফযল কযয ক ক্তিউটোয িক্তকথত দেতো ছক্তড়যয় যদয়োয রযেু ক্তনক্তদ থষ্ট রুটিন 

নুমোয়ী প্রক্তেণ চোলু যোখো যমযত োযয। আন্টোযযনযটয ভোধ্যযভ ফক্তক্তফ থযেয োযথ যমোগোযমোগ ন্যোন্য সুক্তফধো প্রোক্তপ্তয 

রযেু তৃণমূর ম থোযয় এয ব্যফোয বৃক্তিকযে ল্যোফমূয স্থোক্তত আন্টোযযনট সুক্তফধোয মথোমথ ব্যফোয ক্তনক্তিত কযো 

যমযত োযয।  

১৮.৫  প্রকযেয প্রক্ততিোযনয কর ক্তেযকয জন্য অআক্তটি প্রক্তেণ ফোধ্যতোমূরক কযো যমযত োযয। ক্লোয ক্তেকযদয জন্য 

Power Point Presentation এয ভাধ্যমভ শক্ষা প্রদোযন উৎোক্তত কযযত যফ।  

১৮.৬  কর যকোযী-যফযকোযী স্কুর কযরজ  ভোদ্রোয় কক্তিউটোয ল্যোফ কযো প্রযয়োজন। ল্যোফ ব্যফোয ফোধ্যতোমূরক কযো 

যর ক্তেোথীযদয কক্তিউটোয বীক্তত দূয  যফ এফং তথ্য-প্রযুক্তিয োযথ কর ক্তেোথীযদয ক্তযচয় ঘটযফ।  

১৮.৭  অআক্তটি ক্তেোয ম্প্রোযযণয জন্য স্থোনীয় তরুণযদয  উযজরো/আউক্তনয়যনয আ-যন্টোয োযযটযযদয প্রক্তেত 

কযোয জন্য ক্তনয়ক্তভত অআক্তটি প্রক্তেণ প্রদোন কযযত যফ। 

১৮.৮  অআক্তটি ক্তফলযয় স্থোনীয় অগ্রীযদয প্রকযেয ল্যোফ আন্টোযযনট/োআফোয যন্টোয ক্তোযফ ব্যফোয কযোয ব্যফস্থো যোখো 

যমযত োযয। তযফ ল্যোফটি স্থোনীয় োআফোয যন্টোয ক্তযযফ ব্যফোয কযযত যর ক্তনযোিোয ক্তফলয়টি ক্তনক্তিত কযযত 

যফ।  

১৮.৯  ক্তফে অআক্তটি ফোজোযয প্রযফ এফং তুরনোমূরক সুক্তফধো রোব কযোয জন্য দে অআক্তটি জনক্তি ততযী  তোযদযযক 

ক্তফযদয  কভ থংস্থোযনয সুযমোগ সৃক্তষ্টয কভ থসূচী গ্রন কযো যমযত োযয।  



 

 

১৮.১০  চরভোন প্রকযেয রব্ধ ক্তবজ্ঞতো কোযজ রোক্তগযয় যফতীযত E-learning এফং Digital Content উন্নয়ন এফং 

ক্তেো যেযে ফ ভয় ব্যফোয ক্তফলয়ক একটি প্রকে গ্রন কযো যমযত োযয।  

১৮.১১  তথ্য   যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ/ ক্তেো ভন্ত্রণোরয় এ প্রকযেয অতোয় প্রক্ততটি উযজরোয় অআক্তটিযত প্রক্তক্তেত 

ক্তেকযদযযক স্ব স্ব উযজরোয ক্তেকযদয প্রক্তেণ যদয়োয দোক্তয়ত্ব প্রদোন কযযত োযয। 

১৮.১২  ঘন ঘন প্রকে ক্তযচোরক যদফদর প্রকে ফোস্তফোয়যন ভস্যো সৃক্তষ্ট কযয। তোআ প্রকে ফোস্তফোয়নকোযর প্রকে ক্তযচোরক 

যদফদর ক্তযোয কযযত যফ। 

১৮.১৩  ভোপ্ত প্রকযেয দ্রুত External Audit  িন্ন কযযত যফ এফং Audit প্রক্ততযফদন অআ এভ আ ক্তফবোযগ যপ্রযণ 

কযযত যফ। 

 ১৮.১৪ নুযেদ ১৮.১ যত নুযেদ ১৮.১৩ এয ক্তফলযয় গৃীত দযে দ্রুত অআ এভ আ ক্তফবোগযক ফক্তত কযযক যফ।  

 

               

 


