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তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোযগর  ২০১২-২০১৩ অর্ থ িছযরর  

এক্তিক্তিভুি সমোপ্ত প্রকযের মূল্যোয়ন প্রক্ততযিদযনর উির মন্ত্রণোলয়/ক্তিভোগক্তভক্তিক সোর-সংযেি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণোলযয়র নোম যমোট 

সমোপ্ত 

প্রকযের 

সংখ্যো 

সমোপ্ত প্রকযের ধরণ মূল সময় ও ব্যযয়র তুলনোয় 

   ক্তিক্তনযয়োগ 

প্রকযের 

সংখ্যো 

কোক্তরগরী 

সহোয়তো 

প্রকযের 

সংখ্যো 

যেক্তিক্তসএফ 

ভূি 

প্রকযের 

সংখ্যো 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অক্ততক্রোন্ত 

প্রকযের 

সংখ্যো 

সময় 

অক্ততক্রোন্ত 

প্রকযের 

সংখ্যো 

সময় 

অক্ততক্রোযন্তর 

শতকরো 

হোর (%) 

সি থক্তনম্ন-

সযি থোচ্চ 

ব্যয় 

অক্ততক্রোন্ত 

প্রকযের 

সংখ্যো 

ব্যয় 

অক্ততক্রোযন্তর 

শতকরো 

হোর(%) 

সি থক্তনম্ন-

সযি থোচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। তথ্য ও 

য োগোয োগ 

প্রযুক্তি 

ক্তিভোযগর   

২ - - ০  - - - - 

 

০১। সমোপ্ত প্রকযের সংখ্যোঃ ২টি 

০২। সমোপ্ত প্রকযের ব্যয় ও যময়োদকোলঃ  
 

ক্রক্তমক 

নং 

প্রকযের নোম প্রকৃত ব্যয় 

(লে টোকোয়) 

প্রকৃত যময়োদকোল 

(১) (২) (৩) (৪) 

১।  যেযভলপযেন্ট অি ন্যোশনোল আইক্তিটি ইনফ্রো-

যনটওয়োর্ক ফর ব্োাংলোযেশ গভর্ কযেন্ট 

(িোাংলোগভঃযনট) প্রর্ল্প। 

307,41.00 এক্তপ্রল ২০১০ হযত জুন ২০১5 

 

২।  অিকোঠোযমো উন্নয়যনর মোধ্যযম ক্তিক্তসক্তস 

শক্তিশোলীকরণ (১ম সংযশোক্তধত) 

৬৭৫০.৬৪ জুলোই ২০১১ হযত জুন ২০১৫ 

 

০৩। ব্যয় ও যময়োদ বৃক্তির কোরণঃ 

 

ক্রক্তমক 

নং 

প্রকযের নোম ব্যয় ও যময়োদ বৃক্তির কোরণ 

(১) (২) (৪) 

১।   যেযভলপযেন্ট অি ন্যোশনোল আইক্তিটি ইনফ্রো-যনটওয়োর্ক ফর 

ব্োাংলোযেশ গভর্ কযেন্ট (িোাংলোগভঃযনট) প্রর্ল্প। 

 

২। অিকোঠোযমো উন্নয়যনর মোধ্যযম ক্তিক্তসক্তস শক্তিশোলীকরণ (১ম সংযশোক্তধত)  

 

 

০৪. প্রকে িোস্তিোয়যনর যেযে প্রধোন প্রধোন সমস্যো ও সুিোক্তরশঃ 
 

সমস্যো সুিোক্তরশ 

র্) প্রর্যল্পর নোেঃ  যেযভলপযেন্ট অি ন্যোশনোল 

আইক্তিটি ইনফ্রো-যনটওয়োর্ক ফর ব্োাংলোযেশ 

গভর্ কযেন্ট (িোাংলোগভঃযনট) প্রর্ল্প। 

 

৪.১ যতেন যর্োন িেস্যো যনই তযি ক্তিক্তভন্ন 

প্রক্ততকুলতোর র্োরযর্ েোলোেোল যেক্তলভোরী 

ক্তেযত ক্তিলম্ব ঘযটযে । 

৪.১  ন্ত্রপোক্ততিমুহ ধূলোমুি রোখযত এিাং প কোপ্ত ক্তনরোপত্তোমুলর্ 

ব্িস্থোর জন্য  থো থ পেযেপ গ্রহর্ র্রযত হযি। 

প্রর্যল্পর আওতোয় িাংগৃহীত  ন্ত্রপোক্তত প্রর্ল্প িক্তহর্ভ কত র্োযজ 

ব্িহোর র্রো  োযি নো। 

প্রর্যল্পর আওতোয় স্থোক্তপত  ন্ত্রপোক্তত/িরঞ্জোে  থো থভোযি 

িাংরের্ র্রযত হযি। 
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৩০ জুন ২০১৫ এই প্রর্যল্পর যেয়োে িেোক্তপ্তর জন্য 

ক্তনর্ কোক্তরত আযে। সুতরোাং ক্তনর্ কোক্তরত িেযয় প্রর্ল্প যশষ  র্যর   

৩ েোযির েযে প্রর্ল্প িেোক্তপ্ত প্রক্ততযিেন (ক্তপক্তিআর) আই 

এে ই ক্তে-যত যপ্ররর্ র্রযত হযি। 

প্রর্যল্পর ক্তহিোি িাংক্রোন্ত অক্তেট র্রো নো হযয় থোর্যল 

অক্তেট র্োজ িম্পন্ন র্রযত হযি। 

 খ) প্রকযের নোমঃ অিকোঠোযমো উন্নয়যনর 

মোধ্যযম ক্তিক্তসক্তস শক্তিশোলীকরণ (১ম 

সংযশোক্তধত) 

  

সমস্যো সুিোক্তরশ 

৪.১। চলক্তত িছযর আরও অক্ততক্তরি ৯৭৫.০০ 

লে টোকো সংযশোক্তধত িোযেযট িরোদ্দ 

িোওয়োর সম্ভোিনো র্োকযলও সময়মত 

ি থোপ্ত অর্ থ প্রোক্তপ্তর আশংকোয় ঠিকোদোর 

প্রক্ততষ্ঠোযনর লেযমোেো অনু োয়ী কোে 

সম্পোদযন অনীহো 

  চলমোন ছোদ ঢোলোইযয়র কোে আংক্তশক িোক্তক যরযখ যশষ 

করো এিং িরিতীযত আংক্তশক ঢোলোইযয়র ক্তিষয়টি 

প্রযকৌশল ক্তদক ক্তদযয় সঠিক হযয়যছ ক্তক নো তো আইক্তসটি 

ক্তিভোগ  োচোই কযর যদখযি ; 

৪.২। গণপূতথ ক্তিভোযগর পূতথ কোযের সোযর্ 

ইযলকক্তিকযোল কোযের সোযর্ সমন্বয়হীনতো 

রযয়যছ।  

 

 ভিযনর েন্য যেনোযরটর স্থোিন, যসোলোর প্যোযনল িসোযনো, 

ক্তলফট স্থোিন করো, সীমোনো প্রোচীর ক্তনম থোণ, ফোয়োর ফোইটিং 

কযোিল স্থোিন, ইযলকক্তিক, যটক্তলযফোন, যনটওয়োক্তকথং এর 

কোে দ্রুত সম্পন্ন করোর ব্যিস্থো গ্রহণ করযত হযি। পূতথকোে 

ও ইযলকটিকযোল কোযের সোযর্ দোক্তয়ত্ব িোলনকোরী 

কম থকতথো/কম থচোরীযদর মযধ্য সমন্বয় সোধন করো প্রযয়োেন। 

এই ব্যোিোযর প্রকে িক্তরচোলক  র্ো র্ ভূক্তমকো গ্রহণ করযত 

িোযরন ;  

৪.৩। গণপূতথ ক্তিভোযগর পূতথ কোযের সোযর্ 

ইযলকক্তিকযোল কোযের সোযর্ সমন্বয়হীনতো 

রযয়যছ।  

 

ক্তনধ থোক্তরত সমযয়র মযধ্য ভিযনর সুিোরষ্ট্রোকচোর ক্তনম থোণসহ 

সকল ক্তফক্তনক্তশং কোে সম্পন্ন (ক্তলফট, যেনোযরটর, ক্তসক্তস 

কযোযমরো, যসোলোরপ্যোযনল  ও সীমোনো প্রোচীরসহ) কযর ক্ততন 

মোযসর মযধ্য সমোক্তপ্ত প্রক্ততযিদন আইএমইক্তিযক যপ্ররণ 

করযত হযি 

ভিনটি সুউচ্চ এিং আধুক্তনক ভিযন হযি ক্তিধোয় ছোযদর 

উির একটি যহক্তলপ্যোি ক্তনম থোণ করো  োয় ক্তক নো আইক্তসটি 

ক্তিভোগ তো খক্ততযয় যদখযত িোযর। 
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িোযপোট ক টু হোই-যটর্ পোর্ক অথক্তরটি টু এষ্টোিক্তলষ্ট হোই-যটর্ পোর্ক এযোট র্োক্তলয়োকর্র, গোক্তজপুর 

িেোক্তপ্ত মূল্যোয়ন প্রক্ততযিেন 

 (িেোপ্ত :  জুন, ২০১৩) 

 

১। প্রর্যল্পর নোে : িোযপোট ক টু হোই-যটর্ পোর্ক অথক্তরটি টু এষ্টোিক্তলষ্ট হোই-যটর্ পোর্ক এযোট র্োক্তলয়োকর্র, 

গোক্তজপুর। 

২। প্রর্যল্পর অিস্থোন  র্োক্তলয়োকর্র, গোক্তজপুর 

৩। উযযোগী েন্ত্রর্োলয়/ক্তিভোগ : তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোগ/েোর্, যটক্তলয োগোয োগ ও তথ্য প্রযুক্তি েন্ত্রর্োলয় 

৪। িোস্তিোয়নর্োরী িাংস্থো : িোাংলোযেশ হোই-যটর্ পোর্ক অথক্তরটি 

 

৫।   প্রর্যল্পর িোস্তিোয়ন িেয় ও ব্য় :  
(লে টোর্োয়) 

 অনুযেোক্তেত ব্য় প্রকৃত ব্য় অনুযেোক্তেত িোস্তিোয়নর্োল প্রকৃত  

িোস্তিোয়নর্োল 

অক্ততক্রোন্ত 

ব্য় (মূল 

অনুযেোক্তেত 
ব্যয়র %) 

অক্ততক্রোন্ত 

িেয় (মূল 

িোস্তিোয়ন 

র্োযলর ( %) 

মূল িি কযশষ 

িাংযশোর্ন 
মূল িি কযশষ 

িাংযশোক্তর্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৯৫.৮৫ ১৭৯৩.৪৩ ১৭৬৬.১৮ এক্তপ্রল, ২০১০ 

হযত 

েোর্ ক,২০১৩ 

এক্তপ্রল, ২০১০ 

হযত 

জুন,২০১৩ 

এক্তপ্রল, ২০১০ 

হযত জুন, 

২০১৩ 

(-) ১২৭.৬৭ 

(৬.৮৩%) 

৩ েোি  

(৮.৩৩%) 

 মূল প্রোক্কক্তলত ব্য় অযপেো প্রকৃত ব্য় ১২৭.৬৭ লে টোর্ো র্ে হযয়যে। 

০৬। প্রর্যল্পর অাংগক্তভক্তত্তর্ িোস্তিোয়ন :  

                                                                                                          (লে টোর্োয়) 

ক্র: নাং ক্তেক্তপক্তপ অনু োয়ী র্োযজর 

অাংগ 

পক্তরর্ক্তল্পত লেযেোত্রো প্রকৃত িোস্তিোয়ন 

  আক্তথ কর্ িোস্তি 

পক্তরেোর্ 

আক্তথ কর্ িোস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. জনিল ১৫.০০ ৪ জন ১৩.৭৫ ১০০ 

২. ক্তেউক্তনক্তিপোল ট্যোক্স ১০.০০ - ১০.০০ ১০০ 

৩. ল্যোন্ড যেযভলপযেন্ট ট্যোক্স ৩১.০০ - ৩০.২৬ ১০০ 

৪. যপোষ্টোল ০.১৫ - ০.০৩ ১০০ 

৫. যটক্তলযফোন ক্তিল ০.৪৭৮ - ০.৪৭ ১০০ 

৬. ফযোক্স ক্তিল - - - ১০০ 

৭. ইযলর্ক্তিক্তিটি ৩৭.৪০ - ৩৪.৬৯ ১০০ 

৮. গ্যোি ক্তিল - - - ১০০ 

৯. পক্তরিহন জ্বোলোনী ৪.৫০ - ৪.০৩ ১০০ 

১০. যষ্টশনোরী ৪.০০ - ৩.৪৯ ১০০ 

১১. িই এিাং অন্যোন্য  ১.০০ - ০.৯৯ ১০০ 

১২. এযোেভোটোইিযেন্ট ৩.০০ - ২.০০ ১০০ 

১৩. আন্তজকোক্ততর্  যিক্তেনোর/ 

ওয়োর্কশপ আযয়োজন 

১২.০০ - ৮.৯৩ ১০০ 

১৪. আপ্যোয়ন ২.০০ - ১.৩৯ ১০০ 

১৫. পক্তরিহন ভোড়ো ১৪.০০ - ১১.১১ ১০০ 

১৬. ক্তিক্তর্উক্তরটি গোে ক ৭৩.০০ - ৬৫.০৮ ১০০ 

১৭. িম্মোনী ৩.০০ - ২.০৮ ১০০ 
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১৮. ব্োন্ড উইথ র্োজক ০.০০ - ০.০০ ১০০ 

১৯. অন্যোন্য ৬.২১২ - ৫.০১ ১০০ 

২০. পুন: যেরোেত ১.০০ - ০.৯৯ ১০০ 

২১. হোক্তন্ড র্োে ২.০০ - ১.৯৫ ১০০ 

২২. যেক্তশনোরী ১৪৯.৫০ - ১৪৯.৫০ ১০০ 

২৩. র্ক্তম্পউটোর/র্ক্তম্পউটোর িফ: ১.৫০ - ১.৪৭ ১০০ 

২৪. অক্তফি  ন্ত্রপোক্তত ০.৪৪৬ - ০.৪৪ ১০০ 

২৫. ফোক্তর্ কর্োর ৬.২৬ - ৫.৩৪ ১০০ 

২৬. বৃে যরোপন ৪.৮৫৬ - ১৮.২৭ ৭৫ 

২৭. ক্তনে কোর্ র্োজ ১৩৯৫.২৬ - ১৩৯৪.৮৪ ১০০ 

২৮. ব্োাংর্ র্োজক   ০.০৩  

 যেোটঃ  ১৭৯৩.৪৩  ১৭৬৬.১৮  

 

০৭।  র্োজ অিেোপ্ত থোর্যল তোর র্োরর্ঃ 

 এই প্রর্যল্পর অর্ীন যর্োন র্োজ অিেোপ্ত যনই। 

 

০৮। প্রর্যল্পর পটর্ভক্তেঃ 

িোাংলোযেযশর অথ কনীক্ততযত ইনফরযেশন যটর্যনোলজীযর্ তথ্য প্রযুক্তির এর্টি ‘thrust sector’ ক্তহযিযি ক্তর্ক্তিত 

র্রো হযয়যে। তথ্য যুযগ প্রযিযশর লযেয িোাংলোযেশযর্ উপয োগী র্যর যতোলোর জন্য এিাং ইনফরযেশন ও অন্যোন্য 

উচ্চতর প্রযুক্তির যলোিোল েোযর্কযট এর্টি গুরুত্বপূর্ ক যেশ ক্তহযিযি প্রক্ততক্তিত র্রোর লযেয ক্তিক্তভন্ন পক্তরর্ল্পনো গ্রহর্ র্রো 

হযর্ে। প্রস্তোক্তিত প্রর্ল্প এলোর্োয় এর্টি িেক্তিত অতযোধুক্তনর্ যটর্যনোক্তশপ গযড় যতোলোর জন্য ক্তেজোইন র্রো হযয়যে  ো 

বৃহেোর্োর িোন্সন্যোশনোল যর্োম্পোক্তনগুযলোযর্ আর্ষ কর্ র্রযত এিাং ক্তিশ্বেোযনর ব্িিোক্তয়র্ যগোক্তিযর্ প্রযয়োজনীয় সুক্তির্ো 

প্রেোযন িেে হযি। হোই-যটর্ পোর্ক স্থোপযনর এ উযযোগ িোাংলোযেশযর্ কৃক্তষ/ক্তশল্প ক্তভক্তত্তর্ অথ কনীক্তত হযত জ্ঞোনক্তভক্তত্তর্ 

ক্তশল্প/িোক্তভ কি অথ কনীক্ততযত রুপোন্তরর্রর্ অক্তত গুরুত্বপূর্ ক র্ভক্তের্ো পোলন র্রযি িযল এই ক্তিযির্নোয় ক্তিযির্য প্রর্ল্পটি গ্রহর্ 

র্রো হয়। 

 

০৯।  প্রর্যল্পর উযেশ্যঃ 

(র্) আইক্তিটি ক্তনভ কর এিাং অন্যোন্য জ্ঞোনক্তনভ কর ক্তশল্প প্রক্ততিোর লযেয বিযেক্তশর্ এিাং স্থোনীয় প্রক্ততিোনিমূহযর্ তোযের 

ব্িিো  র্ো কক্রে িোাংলোযেযশ পক্তরর্োলনোর উযেযশ্য আকৃষ্ট র্রযত এর্টি ক্তিশ্বেোযনর ব্িিো পক্তরযিশ সৃক্তষ্ট ; 

(খ) ক্তনক্তির্ঘ্ক র্ো কক্রে পক্তরর্োলনো ক্তনক্তিত র্রযত হোই-যটর্ পোর্ক র্র্তকপেযর্ ক্তিযশষ িহোয়তো প্রেোন ; 

(গ) যজোন-টু প কন্ত মূল অির্োঠোযেো ক্তনে কোর্, য েনঃ প্রর্োন িড়র্, ক্তনস্কোশন সুক্তির্ো, যনটওয়োক্তর্কাং এিাং ক্তিক্তভন্ন যিিো-

িাংক্তিষ্ট েোক্ট লোইন ; 

 (ঘ) প্রর্যল্পর ১ে প কোযয় ক্তনক্তে কত অির্োঠোযেোর  থো থ পক্তরর্োলনো ও ব্িস্থোপনো ক্তনক্তিত র্রো ; 

 (ঙ) হোই-যটর্ পোর্ক-এ ক্তিক্তনযয়োগর্োরী আেন্ত্রর্ এিাং পোর্ক যেযভলপোর, পরোেশ কর্ ক্তনযয়োযগ িহোয়তো র্রো ; এিাং 

 (র্) হোই-যটর্ পোযর্ক আগ্রহী ক্তিক্তনযয়োগর্োরীযের প্রশোিক্তনর্ িহোয়তো ও যিিো প্রেোন। 

 

১০।  প্রর্ল্প অনুযেোেনঃ 

আযলোর্য প্রর্ল্পটি ১২/০৪/২০১৫ তোক্তরযখ ১৮৯৫.৮৫ লে টোর্ো প্রোক্কক্তলত ব্যয় এক্তপ্রল, ২০১০ হযত েোর্ ক, ২০১৩ যেয়োযে 

অনুযেোক্তেত হয় এিাং পরিতীযত ৩১/০৩/২০১৩ তোক্তরযখ ১ে িাংযশোক্তর্ত হয়। িাংযশোক্তর্ত প্রোক্কক্তলত ব্য় ১৭৯৩.৪৩ 

লে টোর্ো এিাং প্রর্যল্পর যেয়োে এক্তপ্রল, ২০১০ হযত জুন, ২০১৩ প কন্ত বৃক্তি র্রো হয়। 

 

১১।  প্রর্যল্পর অথ কোয়নঃ 

প্রর্যল্পর যেোট প্রোক্কক্তলত ব্য় ১৭৯৩.৪৩ লে টোর্ো,  োর পুযরোটোই িোাংলোযেশ িরর্োর অথ কোয়ন র্যরযে।   

১২।  পক্তরেশ কনঃ 

আইএেই ক্তিভোযগর পক্তরর্োলর্ (ক্তশল্প) জনোি যেোঃ ক্তনয়োজুল হর্ গত ১২/০৪/২০১৫ তোক্তরযখ ক্তিক্তিক্তি ভিনস্থ প্রর্ল্প 

অক্তফি পক্তরেশ কন র্যরন। এই িেয় জুন, ২০১৩ এ িেোপ্ত আযলোর্য প্রর্যল্পর যর্োন র্ে কর্তকো র্ে কর্োরীযের পোওয়ো  োয়ক্তন। 

হোই-যটর্ পোর্ক র্র্তকপযের িহোয়তোয় ক্তর্ছু তথ্য িাংগ্রহ র্রো হযয়যে  ো আযলোর্য প্রক্ততযিেন প্রর্য়যন িহোয়র্ হযয়যে।  
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১৩।  প্রর্যল্পর উযেশ্য অজকনঃ 

 পক্তরর্ক্তল্পত উযেশ্য প্রকৃত অজকন 

(র্) আইক্তিটি ক্তনভ কর এিাং অন্যোন্য জ্ঞোনক্তনভ কর ক্তশল্প প্রক্ততিোর 

লযেয বিযেক্তশর্ এিাং স্থোনীয় প্রক্ততিোনিমূহযর্ তোযের  

র্ো কক্রে িোাংলোযেযশ পক্তরর্োলনোর উযেযশ্য আকৃষ্ট র্রযত 

এর্টি ক্তিশ্বেোযনর ব্িিো পক্তরযিশ সৃক্তষ্ট । 

প্রর্যল্পর আওতোয় র্ক্ততপয় মূল অির্োঠোযেো য েনঃ 

প্রর্োন িড়র্, ক্তনস্কোশন সুক্তির্ো, যনটওয়োক্তর্কাং এিাং 

ক্তিক্তভন্ন যিিো-িাংক্তিষ্ট েোক্ট লোইন ক্তনক্তে কত হযয়যে  ো 

বিযেক্তশর্ প্রক্ততিোনযর্ আকৃষ্ট র্রযত পোযর। 

(খ) হোই-যটর্ পোর্ক অথক্তরটির ক্তনক্তির্ঘ্ক পক্তরর্োলনো ক্তনক্তিত 

র্রযত ক্তিযশষ িহোয়তো প্রেোন। 

ক্তনক্তে কত যভৌত অির্োঠোযেো বতরীর েোেযে িতকেোন 

হোই-যটর্ পোর্ক অথক্তরটিযর্ িহোয়তো র্রযে। 

(গ) যজোন-টু প কন্ত মূল অির্োঠোযেো ক্তনে কোর্, য েনঃ প্রর্োন 

িড়র্, ক্তনস্কোশন সুক্তির্ো, যনটওয়োক্তর্কাং এিাং ক্তিক্তভন্ন যিিো-

িাংক্তিষ্ট েোক্ট লোইন । 

িড়র্ ক্তনক্তে কত হযয়যে, ইউটিক্তলটি েোক্ট স্থোক্তপত 

হযয়যে,  মুযরোল ও ফোউযন্টন ক্তনক্তে কত হযয়যে। 

(ঘ) প্রর্যল্পর ১ে প কোযয় ক্তনক্তিত অির্োঠোযেোর  থো থ 

পক্তরর্োলনো ও ব্িস্থোপনো ক্তনক্তিত র্রো ; 

িড়র্, যটোে ক ওয়োটোর ক্তিযটে ক্তনক্তে কত হযয়যে। 

(ঙ) হোই-যটর্ পোর্ক ক্তিক্তনযয়োগর্োরী আেন্ত্রর্ এিাং পোর্ক 

যেযভলপোর, পরোেশ কর্ ক্তনযয়োযগ িহোয়তো র্রো ; এিাং 

যেযভলপোর ক্তনযয়োগ র্ো কক্রে র্লযে। 

(র্) হোই-যটর্ পোযর্ক আগ্রহী ক্তিক্তনযয়োগর্োরীযের প্রশোিক্তনর্ 

িহোয়তো ও যিিো প্রেোন। 

যেযভলপোর ক্তনযয়োগ র্ো কক্রে এখনও িম্পূর্ ক হয় ক্তন 

ক্তির্োয় র্ো কক্রে শুরু হয়ক্তন। 

 

১৪।  প্রর্ল্প পক্তরর্োলর্ িম্পক্তর্কত তথ্যঃ 

 প্রর্যল্পর শুরু যশষ প কন্ত ক্তনযনোি  ০৩ জন র্ে কর্তকো ক্তিক্তভন্ন যেয়োযে প্রর্ল্প পক্তরর্োলযর্র েোক্তয়ত্ব পোলন র্যরনঃ 

ক্রক্তের্ নাং নোে ও পেিী যেয়োের্োল 

১। এ. এন. এে শক্তফকুল ইিলোে ১২/০৮/২০১০-০৭/০৩/২০১২ 

২। েঃ মুহোম্মে আক্তেন ০৮/০৩/২০১২ -১২/০৩/২০১৩ 

৩। েীর ওয়োক্তর্ল আহযেে যনহোল ১৩/০৩/২০১৩  িেোক্তপ্তর্োল প কন্ত। 

 

১৫।  প কযিের্ঃ 

 প্রর্ল্প িাংক্তিষ্ট যর্উ নো থোর্োয় প্রর্ল্প এলোর্ো িযরজক্তেযন পক্তরেশ কন র্রো িম্ভি হয়ক্তন। 

 অব্ক্তয়ত অথ ক ( ক্তে থোযর্) 

ক্রক্তের্ 

নাং 

অথ ক িের তোক্তরখ র্োলোন নাং টোর্োর পক্তরেোর্ 

১। ২০১০-১১ ৩০/০৬/২০১১ ২৪৪ ২৭৫.২৮ 

২। ২০১১-১২ ১৯/০৭/১২ ২৪৫৮ ৫১৬৪১৮.৪৮ 

৩। ২০১২-১৩ ৩০/০৭/২০১৩ টি-৪৩ ২৬,৬৬,৬৮৬.৬০ 

 

১৬।  িেরওয়োরী এক্তেক্তপ িরোে ও ব্য়ঃ 

(লে টোর্োয়) 

অথ ক িের এক্তেক্তপ/আরএক্তেক্তপ িরোে িরোযের ক্তিপরীযত ব্য় 

২০১০-১১ ২৬৪.৪৫ ২৬৪.৪৫ 

২০১১-১২ ৫১৯.৫৮ ৫১৯.৫৮ 

২০১২-১৩ ১০০৯.৪০ ৯৮২.১৫ 

যেোটঃ ১৭৯৩.৪৩ ১৭৬৬.১৮ 

 

১৭।  প্রর্যল্পর প্রর্োন প্রর্োন 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 good 

  As per PP 

(in lakh 

Taka) 

Contract

ed value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening 

As per  

Contract 

Actual 
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Date 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wd1 ২৫৪৬ ফুট রোস্তো 

ক্তনে কোর্ 

৯৪২ ৯৪২ ১৯.০৫.১১ ২৬.০১.১২ ৩০.০৫.১৩ ৩০.০৫.১৩ 

 েোক্ট ইউটিক্তলটি 

িোক্তভ কি 

      

Wd2 ৫২৭ ফুট আরক্তিক্তি 

যেন ক্তনে কোর্ 

৩৫৯ ৩৫৯ ০৩.০২.১১ ২৬.০৫.১১ ৩০.০৫.১৩ ৩০.০৫.১৩ 

Wd3 ঝর্ কো এিাং মুরোল 

ক্তনে কোর্ 

৩০.০০ ৩০.০০ ০৪.১২.১২ ২৭.১২.১২ ৩০.০৫.১৩ ৩০.০৫.১৩ 

Wd4 পোক্তন যশৌর্োগোর 

ক্তনে কোর্ 

৫.০০ ৪.৯৯ ০১.০৬.১০ ১৫.০৫.১০ ৩০.০৪.১১ ৩০.০৪.১১ 

Wd5 র্ভক্তে উন্নয়ন ১৬.০৬ ১৬.০৬ ২০.০৩.১৩ ২০.০৪.১৩ ৩০.০৫.১৩ ৩০.০৫.১৩ 

Wd6 ক্তনরোপত্তো লোইট 

স্থোপন 

৩৩.২০ ৩৩.২০ ২০.০৩.১৩ ২০.০৪.১৩ ৩০.০৫.১৩ ৩০.০৫.১৩ 

Gd2 যিোলোর প্যোযনল 

িরিরোহ এিাং স্থোপন 

১৪৯.৫০ ১৪৯.৫০ ০১.০৭.১০ ৩০.০৮.১০ ৩০.০৬.১১ ৩০.০৫.১১ 

Gd4 আিিোিপত্র িরিরোহ 

এিাং যেক্তলভোক্তর 

৬.০০ ৬.০০ ২৫.০৩.১৩ ০৮.০৪.১৩ ০৭.০৫.১৩ ৩০.০৬.১১ 

Gd6 বৃেযরোপন িরিরোহ 

এিাং যেক্তলভোক্তর 

২০.৭২ ২০.৭২ ২৫.০৩.১৩ ২৫.০৪.১৩ ৩০.০৫.১৩ ৩০.০৫.১৩ 

 এই ির্ল র্োজ গর্পূতক ক্তিভোগ র্র্তকর্ িম্পোক্তেত হযয়যে। তযি প্রর্ল্প পক্তরর্ল্পনোয় উযেক্তখত ের এিাং চু্ক্তি 

মূল্য এর্ই হওয়োর র্োরর্ স্পষ্ট নয়। এই ক্তিষয়টি তথ্য প্রযুক্তি ক্তিভোগ  োর্োই র্যর যেখযত পোযর। 

১৮।  িোস্তোিোয়ন িেস্যোঃ 

প্রর্ল্প িাংক্তিষ্ট যর্োন র্ে কর্তকোযর্ পোওয়ো  োয়ক্তন ক্তির্োয় যর্োন িোস্তিোয়ন িাংক্রোন্ত িেস্যোর ক্তিষযয় তথ্য পোওয়ো  োয়ক্তন। 

তযি হোই-যটর্ পোর্ক র্র্তকপযের উপক্তস্থত র্ে কর্তকোগযর্র িোযথ আযলোর্নোয় জোনো  োয় য , প্রর্ল্প র্লোর্োলীন িেযয় 

যর্োন িেস্যো যেখো  োয়ক্তন। 

১৯।  সুপোক্তরশঃ 

১৮.১।  প্রর্যল্পর আওতোয় ১ে প কোযয়র ক্তনক্তে কতব্ অির্োঠোযেো বতরী হযয়যে। ২য় প কোযয় মূল অির্োঠোযেো ক্তনে কোযর্র 

জন্য যেযভলপোর ক্তনযয়োযগর র্োজ এখনও চূড়োন্ত র্রো  োয়ক্তন ক্তির্োয় হোই-যটর্ পোযর্কর র্ো কক্রে দৃশ্যেোন হয়ক্তন। তোই 

যেযভলপোর ক্তনযয়োযগর প্রক্তক্রয়ো দ্রুত িম্পন্ন র্রযত হযি। 

১৮.২।  প্রর্ল্পটি অক্তেট িম্পন্ন র্রো হয়ক্তন ক্তির্োয় দ্রুত এক্সটোরনোল অক্তেট এর র্োজ িম্পন্ন র্রযত হযি। 

১৮.৩। নতুন হোই-যটর্ পোর্ক প্রর্ল্প গ্রহযর্র পূযি ক এই প্রর্যল্পর র্ো কক্রে দৃশ্যেোন র্যর প্রর্যল্পর র্ভল ত্রুটি ক্তর্ক্তিত র্যর 

নতুন প্রর্যল্পর পক্তরর্ল্পনো গ্রহর্ র্রযত হযি।  

১৮.৪। এই প্রর্যল্পর আওতোয় ক্তর্ পক্তরেোর্ র্ে কিাংস্থোযনর সুয োগ সৃক্তষ্ট হযে তোর এর্টি িেীেো র্যর যেখো য যত পোযর। 

১৯.৫। ক্রয় িাংক্রোন্ত ক্তিষযয় প্রর্ল্প পক্তরর্ল্পনোয় উযেক্তখত মূল্য ও চক্তি মূল্য এর্ই হওয়োর ক্তিষয়টি তথ্য প্রযুু্ক্তি ক্তিভোগ 

 োর্োই র্যর যেখযত পোযর।  

১৯.৬ অনুযেে ১৯.১ হযত ১৯.৪ এর যপ্রক্তেযত গ্রহীতব্ ব্িস্থো িম্পযর্ক আইএেইক্তে’যর্ অক্তিলযম্ব অিক্তহত র্রযত হযি।  

 

 

  

 


