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তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোযগয ২০১৪-১৫ থ থফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদরনয ওয ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ডবডিক 

ায-ংরে 

 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ডফ

বারগয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রা

মন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডত

ক্রান্ত 

প্রকরে

য 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডত

ক্রারন্তয 

তক

যা ায 

(%) 

ফ থডন

ম্ন-

রফ থাচ্চ 

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

০১। 

 

তথ্য  

যমোগোযমোগ 

প্রযুক্তি ক্তফবোগ 

২ ২ - - ২ ২ ২৩.৫৩

% 

২ ৫.৫১

% 

 

১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা: ২ 

 

২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণ:  

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয:  

 

 

 

 

ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

৩.১ মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট  ৫  eQi ভয় ব্যয় রয়  

রয়রছ মা মূর নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার রো ০১  ফছয 

মফী। ৪  ফছয ২ ভার ফাস্তফায়রনয জন্য ডনধ থাডযত প্রকে  

23.53% মফী ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয় ।  মথাভরয় 

প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর রনক পূরফ থআ সুপর াওয়া  

মমরতা। 
 

৩.১ ভবিষ্যতে অন্য ক োন প্র ল্পের 

বোস্তবোয়ল্পনর কেল্পে যোল্পে ময় কবলী নো 

োল্পে এবং যথো মল্পয় প্র ে কল  রো 

যোয় বো  অস্বাভাবিক বিম্ব না ঘতে সে 

বিষতে েংস্থা ও মন্ত্রণোয়ল্প   েতেষ্ট 

থাকতি হতি 

৩.২ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটিয 

ফাস্তফায়নকারীন ভয় ( ২০০৬ মথরক ডডরম্বয ২০ ১৩) 

ম থন্ত ৫ ফছয ২ ভার  মভাট ৩ জন কভ থকতথা খন্ডকারীন 

প্রকে ডযচাররকয দাডয়রে ডনরয়াডজত ডছররন। ঘন ঘন 

প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত কাযরণ প্রকে ফাস্তফায়ন 

ডফডিত রয়রছ ফরর প্রতীয়ভান য়। 

৩.২ প্রকতের আওোে সৃষ্ট অিকাঠাত া এিং 

স্থাবে অেযাধুবনক যন্ত্রাবেেমূতহর 

েতি বাত্ত  ব্যিহাতরর  াধ্যত  প্র ল্পের 

উল্পেল্পে বর্ণ িে কবোমূ র্নর্িে 

 রল্পে ল্পব 

৩.৩  ৩.৩ বেতষ্ট টিতক কায বকর ও 

ব্যিহাতরাতযাগী রাখতে হত এিং 

েতি বাবর প্রকেটির উতেশ্য োধনকতে  

ংস্থোর রোজস্ব বোল্পজল্পে প্রল্পয়োজনীয় 

জনব র্নল্পয়োে  রোর র্বল্পয় ংস্থো 

এবং ংর্িষ্ট মন্ত্রণোয়ল্প  

অগ্রাবধকারবভবত্ততে প্রল্পয়োজনীয় ব্যবস্থো 

গ্রণ  রল্পে ল্পব 
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মডরবররভন্ট ফ ন্যানার অআডটি আনফ্রা-মনটওয়াকথ পয ফাংরারদ গবণ থরভন্ট (ফাংরাগব:মনট) 

ীল থক প্রকমেয ভোপ্ত মূল্যোয়ন প্রক্ততযফদন 
 

জুন ৫)

Development of National ICT Infra-Network for 

Bangladesh Government (BanglaGovNet)

 ৫৮টি ভন্ত্রণারয়/বফবাগ, 227টি দপ্তয/বধদপ্তয/সংস্থা, 64টি জেরা 

ও 64টি উজেরা 

 

স্ত  

স্ত   

 স্ত স্ত

 

ক্রোন্ত

ফোস্তফোয়ন ক

 

 
স্ত

PCR 

ন্ত

ক্ষ

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv cÖK„Z evস্তevqb 

 স্ত   স্ত  

Revenue 
Pay of Officers 

Pay of Staffs 

Allowances 

Consultant 
 

MM 
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   স্ত  

 স্ত   স্ত  

Training & Education 
  

  

Operation Maintenance LS LS 

Survey, Network Planning & 

Design Services, 

documentation & Project 

Implementation Administrative 

Services including Project 

Management 

 

LS 

 

 

LS 

Final Acceptance Test,  

Provisional Acceptance Test, 

Factory Premises Acceptance 

Test 

LS 

 

 

 

 

 

LS 

 

 

 

 

 

Freight, Insurance and Local 

Transportation & Storage 

 

LS 

 

 

 

 

LS 

 

 

 

Other Taxes for consultants, 

Lease Line Rental etc. 

LS 

 

 

LS 

 

 

C&F Commission/Interest LS 

 

LS 

 

Contingency/Miscellaneous LS 

 

LS 

 

Sub -Total  

Capital

Motor Vehicle 
LS 

Equipments and Machineries LS 

 

LS 

 

Software & Application LS LS 

Installation LS LS 

Lease Line Rental LS LS 

Furniture LS LS 

Service Charge LS LS 

Others (Road Cutting 

Compensation) 
LS 

 

LS 

 

CD/VAT (25%), LS LS 

Sub Total   

Physical Contingency  LS LS 

Price Contingency LS LS 

Total - - 
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স্ত

 
প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন িডত 

 

 অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনম্নডরডখত ডফলয়/িডত নুসৃত রয়রছঃ 

  প্রকরেয অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন' এয তথ্য ম থাররাচনা;  

 Random Selection-এয ডবডিরত কডতয় কারজয দযে ম থাররাচনা;  

 প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয ডনডভি রযজডভন ডযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ ম থাররাচনা। 

৯

৯

তথ্য প্রযুু্ক্তিয এআ যুযগ ফহু উন্নয়নীর যদ  তথ্য প্রযুক্তিযক কোযে রোক্তগযয় দোক্তযদ্র ক্তফযভোচন , 

সুোন ব্যফস্থো এফং থ থননক্ততক কভ থকোন্ডযক গক্ততীর কযোয  যেযে যনক দূয এক্তগযয় যগযে। 

সুোন ফোংরোযদযয েন্য একটি  ফড় চযোযরঞ্জ। তথ্য প্রযুক্তিযযক কোযে রোক্তগযয় ফোংরোযদ 

যকোয সুোন ক্তনক্তিত কযোয রযেয  ক্তকছু দযে  গ্রণ কযযযে । e-governence প্রক্ততষ্ঠো 

কযো তোয ভযে একটি। e-governence কভ থসূচী গ্রযণয ভোেযভ যকোয যদয সুোন 

ক্তনক্তিত কযো এফং যকোযী কভ থকোযন্ড স্বচ্ছতো অনোয েন্য এআ প্রকল্পটি গ্রণ কযো য়। প্রকল্পটি 

গ্রযণয পূযফ থ ২০০৬ োযর National Info network project for Bangladesh 

Government (Banglagov.net) নোযভ একটি ভীেো ক্তযযোর্ থ প্রকো কযো য়। তঃ য 

২০০৮ োযর Korea Exim Bank এয যে Datu Data corporation  একটি ভীেো 

ক্তযচোরনো কযয। উযেক্তিত ভীেো ক্তযযোযর্ থয ক্তবক্তিযত একটি ক্তিোরী  কোম থকয public 

network স্থোযনয েন্য ৩টি ম থোযয় কোম থক্রভ গ্রযণয ক্তযকল্পনো গ্রণ কযো  য়। তন্যে কর 

ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ/দপ্তয/বধদপ্তয/সংস্থা এফং যে রোমূযক পো আফোয টিক এয ভোেযভ 

interconnect কযো, ফোংরোযদ কক্তিউর্োয কোউক্তন্পর National ICT centre, কর 

যেরো প্রোক এয কোম থোর যয় যেরো অআক্তটি যন্টোয এফং ৩১টি উযেরো কোম থোরযয় উ যেরো 

অআক্তটি যন্টোয স্থোন কযো। যফতীযত ১ভ ংযোধনীয ভোেযভ উযেরোয ংখ্যো ৩১ যত ৬৪ 

টি কযো য়। 

৯

 ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ/দপ্তয/বধদপ্তয/সংস্থা, যেরো  উযেরো ম থোযয়য দপ্তযযয ভযে 

যনর্য়োকথ স্থোযনয ভোেযভ যকোক্তয কোযেয দেতো বৃক্তি; 

 েনপ্রোযন অআক্তটি ব্যফোয  প্রযয়োযগয ভোেযভ দেতো, েফোফক্তদক্ততো, স্বচ্ছতো বৃক্তি, 

িযদয চয় কভোযনো, ক্তযকল্পনো তযোক্তিত  যফোয গুনগত ভোন উন্নয়ন কযো; 

 ব্যোক কক্তিউর্োযোআযেযনয ভোেযভ ভক্তিত তথ্য ব্যফস্থোনো  ক্তফয়োর র্োআভ প্রোন 

প্রফতথন; এফং 

 পরপ্রসু আ-গবণ থযভন্ট ফোস্তফোয়যনয েন্য যদব্যোী উযুি োফক্তরক যনর্য়োকথ ব্যোকযফোন 

স্থোন কযো। 
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৯.  
বফগত ০৬/০৪/২০১০ তাবযজে নুবিত একজনক সবায় প্রকল্পটি এবপ্রর  ২০১০ হজত জুন ২০১৪ জভয়াজদ জভাট 

281,48.30 রক্ষ  টাকা ব্যজয়   নুজভাবদত হয় মায ভজে ফাংরাজদ সযকাজযয ং 67,08.10 রক্ষ 

টাকা এফং প্রকল্প সাহায্য 214,40.20 রক্ষ টাকা । যফতীজত ভাননীয় বযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তকৃ এবপ্রর ২০১০ 

হজত বিজসম্বয ২০১৪ জভয়াজদ গত ০৯/০১/২০১৪ তাবযজে ১ভ সংজাবধত হয় মাজত ব্যয় ধযা হয় 

৩০,৭৪০.৬৬ রক্ষ টাকা , তন্মজে ফাংরাজদ সযকাজযয ং ৬২৩৬.৬৬ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্প সাহায্য 

24,৫০4.০০ রক্ষ টাকা । তঃয ভাননীয়  বযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তকৃ  এবপ্রর  ২০১০ হজত জুন ২০১৫ জভয়াজদ  

গত ১৮/০৫/২০১৫ তাবযজে  ২য় ফায সংজাবধত হয় মাজত ব্যয় ধযা  হয় ৩০,৭৪১.০০ রক্ষ টাকা , তন্মজে 

ফাংরাজদ সযকাজযয ং ৬২৩৭.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্প সাহায্য 24,৫০4.০০ রক্ষ টাকা ।   
              

৯. ফোংরোযদ যকোয  EDCF (Economic Development Co-operation  

                                  Fund,  Korea) 

৯

বি স্ত স্ত ক্ষ

Network Operation Center (NOC)  রুভ 
এভযয়  NOC রূযভ কভ থযতযদয োযথ কোযনকটিক্তবটি ক্তনযয় ক্তফস্তোক্তযত অযরোচনো কযো য়। যম 

ভস্ত যেরোয োযথ NOC রূযভয  কোযনকটিক্তবটি যযয়যে তো ভক্তনর্য এ প্রদক্ত থত যত যদিো মোয় । ক্তকছু ক্তকছু 

যেরোয কোযনকটিক্তবটি ফন্ধ  যদিো মোয় । এ ব্যোোযয েোনযত চোআযর কভ থযতগণ েোনোন যম প্রকযল্পয অতোয় 

ক্তকছু ক্তকছু স্থোযন  Oprational & maintanance এয কোে চরযে। তোআ যর্ো ফন্ধ যদিো মোযচ্ছ। এেোড়ো  

ক্তবক্তি কযোযভযো দ্বোযো ক্তনয়ক্তন্ত্রত ভক্তনর্যয ংক্তষ্ট যেরোয ঐ মুহুযতথয  োব থোয রূযভয  ফস্থো  প্রদক্ত থত যত 

যদিো মোয় ।  কোযনকটিক্তবটিয সুপর  কোম থেভতো িযকথ েোনযত চোআযর তোযো  Operating ক্তযষ্টযভয   

ভোেযভ কোযনকটিক্তবটি চোলু  কযয যদিোন ।  ফোংরোযদযক ফতথভোন উন্নত ক্তফযেয োযথ  তথ্য প্রযুক্তিয প্রোয 

কযোয রযেয এফং  ভোনবোযফ তোর ক্তভক্তরযয়  তথ্য  প্রযুক্তি িোতযক রোবেনক িোত ক্তযযফ োভযনয ক্তদযক 

এক্তগযয় ক্তনযয় মোয়োয সুদুয প্রোক্তয দযেযয  ং ক্তযযফ কোযনকটিক্তবযক ক্তিোরী কযণ এফং তথ্য  

প্রযুক্তিযক ভোনুযলয যদোযযগোড়োয় েক্তড়যয় এ কোম থক্রভযক অযযো যফগফোন কযোয ব্যোোযয  গুরুত্বোযযো কযো য়। 

অোতত: কোযনকটিক্তবটিয যম ভস্যোগুক্তর যযয়যে তো ঠিকবোযফ ম থযফেণ কযয  Oprational & 

maintanance ব্যফস্থো যক কোম থকয কযোয েন্য  কভ থকতোগণযক ক্তফযলবোযফ ক্তদক ক্তনযদ থনো প্রদোন কযো 

য়।  

যমযতু এ প্রযুক্তি অভোযদয যদয নতুনবোযফ স্থোন কযো যয়যে তোআ উন্নয়ন যমোগীযদয কোে যথযক ম্পূন থ 

প্রযুু্ক্তি  যদযয এ িোযত কভ থযত দে ব্যক্তিযো  ঠিকবোযফ যপ্ত কযয ক্তযচোরনো কযযত োযযে ক্তকনো  তোয 

ক্তদযক দৃক্তষ্ট ক্তদযত যফ।  তোেোড়ো অআএভআক্তি কর্তথক  প্রকযল্পয অতোয় যফ কযয়কটি উযেরো ক্তযদ থন 

কযো যয়যে। 
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Construct National ICT Centre (NICTC) at BCC Bhaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Construct Network Operation Centre(NOC) at BCC Bhaban. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District ICT Center (DICTC), Jessore DC Office 
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Upazila ICT Centre (UICTC), Kapasia, Gazipur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network Equipment room of Forest Department, Dhaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150 KVA UPS Room, BCC 
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৯ নুকুযর

এফং ফেয ক্তবক্তিক ব্যয়  ক্তনম্নরূ 

৩ ৪ 

১০৭৭৫.৬৭ 

যভোর্ ৩১৭৯২.৭৫ ৩০০৯০.৫০ ২৯৭০০.৬৩ 

 

৯

ক্রক্তভক 

নং 

ফস্থোনকোর  ন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. েনাফ জভাঃ ভজয়ন উবিন োন, যুগ্ম-

সবিফ

১৭.০৮.২০১০ ১৩.০১.২০১৪

২. েনাফ জভাঃ ছজযায়ায জভাস্তপা জিৌধুযী 

বসজেভস্ এনাবরে

১৪.০১.২০১৪ ০১.০২.২০১৪ 

৩. েনাফ জভাঃ ভাহবুবুয যহভান, যুগ্ম-সবিফ ০৩.০২.২০১৪ ৩০.০৬.২০১৫ 

১০।

ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ/দপ্তয/বধদপ্তয/সংস্থা, যেরো 

 উযেরো ম থোযয়য দপ্তযযয ভযে যনর্য়োকথ 

স্থোযনয ভোেযভ যকোক্তয কোযেয দেতো বৃক্তি। 

ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণোরয়/ক্তফবোগ/দপ্তয/বধদপ্তয/সংস্থা, যেরো  

উযেরো ম থোযয়য দপ্তযযয ভযে যনর্য়োকথ স্থোন কযো 

যয়যে।   

েনপ্রোযন অআক্তটি ব্যফোয  প্রযয়োযগয ভোেযভ 

দেতো, েফোফক্তদক্ততো, স্বচ্ছতো বৃক্তি, িযদয চয় 

কভোযনো, ক্তযকল্পনো তযোক্তিত  যফোয গুনগত ভোন 

উন্নয়ন কযো। 

েনপ্রোযন অআক্তটি ব্যফোয  প্রযয়োযগয ভোেযভ 

দেতো, েফোফক্তদক্ততো, স্বচ্ছতো বৃক্তি, িযদয চয় 

কভোযনো, ক্তযকল্পনো তযোক্তিত  যফোয গুনগত ভোন 

ক্তযরক্তেত যয়যে।  

ব্যোক কক্তিউর্োযোআযেযনয ভোেযভ ভক্তিত তথ্য 

ব্যফস্থোনো  ক্তফয়োর র্োআভ প্রোন প্রফতথন। 

ব্যোক কক্তিউর্োযোআযেযনয ভোেযভ ভক্তিত তথ্য 

ব্যফস্থোনো  ক্তফয়োর র্োআভ প্রোন প্রফতথন কযো ম্ভফ 

যয়যে ফযর প্রতীয়ভোন য়।  

পরপ্রসু আ-গবণ থযভন্ট ফোস্তফোয়যনয েন্য যদব্যোী 

উযুি োফক্তরক যনর্য়োকথ ব্যোকযফোন স্থোন কযো 

পরপ্রসু আ-গবণ থযভন্ট ফোস্তফোয়যনয েন্য যদব্যোী 

উযুি োফক্তরক যনর্য়োকথ ব্যোকযফোন স্থোন কযো 

যয়যে।  
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১ তযফ 

এআ োযথ  যিযবরযভন্ট প ন্যোনোর অআক্তটি আনফ্রো যনর্য়োকথ পয ফোংরোযদ গবন থযভন্ট যপে -২ 

(আনযফ্রো-যকোয) প্রকযল্পয ভিয়োধন কযো যর প্রকযল্পয উযেশ্য অয পরপ্রসু যফ।  

১২।  প্রকরেয  প্রডকউযরভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 
দযে ংক্রা ন্ত নডথ মাচাআরয়য ভাধ্যরভ  প্রকেটিয অওতায় ক্রয়কৃত কাজটি ডডঅয-২০০৮ 

নুযরণ রয়রছ ডকনা তা ম থরফেণ কযা  য়। এ মেরে প্রকেটিয অওতায় একাডধক প্যারকজ/  থাকায় Random 

Selection এয ভাধ্যরভ করয়কটি প্যারক  ক্রয় প্রডক্রয়া  ম থাররাচনা কযা য়।  
৩   স্থোক্তত মন্ত্রোক্ততয  

Installation  

 

Description of items Qty. 

IP Backbone Network Equipments 1 

IP Access Network Equipments 1 

IP Telephony Equipments 1 

Outside Plant 1 

Total Operation Support System 1 

Server and Storage System 1 

Infrastructure Facilities 1 
 

 

Connectivity 

 

NICTC 1 

DHQ 6 

DICTC 58 

UICTC 64 

Ministry 58 

Department 227 

IP Telephony 1,450 
 

Total Operation Support System in NOC 
 

EMS(Enterprise Management System) 1 

SMS(Server Management System) 1 

NMS(Network Management System) 1 

TMS(Traffic Management System) 1 

FNMS(Fiber Network Management System) 1 

FMS(Facility Management System) 1 

ESM(Enterprise Security Management) 1 

Call Center 1 

Dashboard System 1 

  Server and Storage System in NICTC

Server  

- Chassis 2 

- Proxy Server 1 
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-Backup Server 1 

- TOSS server 5 

Cache Server 7 

DBMS Server  

-MY-SQL DB Server 8 

-TOSS DB Server 4 

SAN Storage  

-Storage 1 

-Tape Library 1 

-SAN Switch 2 

WAF(Web Application Firewall) 2 

System Rack 3 

Tools and Equipment in NOC 
 

Personal Computer (PC) with Printer 9 

Multimedia 

Projector 
1 

CCTV 5 

Heavy Duty Photocopy Machine 1 

Air-conditioner 3 

Printer and Fax Table 1 

Computer Table 6 

৩ ন্ত

Jeep  দুআটি Microbas ১২৭.৫৯ 

০৩টি ০১ ০৭ ৫  ফোংরোযদ কক্তিউর্োয কোউক্তন্পর 

(ক্তফক্তক্ত) স্তান্ত

13.5 বিটঃ  

২০১০-১১ থফৃছয জথজক ২০১৩-১৪ থফৃছয মনৃ্ত সকর বিট অবি বনস্পবি হজয়জছ। প্রকল্প সভাবপ্ত 

জন্ত ২০১৪-১৫ থফৃছজয বিট সম্পন্ন হজয়জছ। এজত দুআটি অবি যজয়জছ। অবি দুআটিয ব্রিীট েফাফ 

প্রদান প্রবিয়াধীন।  

৪

৪. প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব ( Time Over-run) মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট  ৫ ভয় ব্যয় রয়রছ 

মা মূর নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার ক্ষ ১ ৪ ২ ভার স্ত ডনধ থাডযত প্রকে  

 মফী ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয় । মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর রনক পূরফ থআ সুপর 

াওয়া মমরতা।   

৪.২ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী : প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভ য় (২০০৬ মথরক ডডরম্বয ২০ ১৩) ম থন্ত ৫ 

ফছয ২ ভার  মভাট ৩ জন কভ থকতথা খন্ডকারীন প্রকে ডযচাররকয দাডয়রে ডনরয়াডজত ডছররন। ঘন ঘন 

প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত কাযরণ প্রকে ফাস্তফায়ন ডফডিত রয়রছ ফরর প্রতীয়ভান য়।  

৫

১৫.১ প্রকতের আওোে সৃষ্ট অিকাঠাত া এিং স্থাবে অেযাধুবনক  যন্ত্রাবেেমূতহর েতি বাত্ত  ব্যিহাতরর  াধ্যত  

প্র ল্পের উল্পেল্পে বর্ণ িে কবোমূ র্নর্িে  রল্পে ল্পব। 
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১৫.২ ভবিষ্যতে অন্য ক োন প্র ল্পের  বোস্তবোয়ল্পনর কেকে যোল্পে ময় কবলী নো োল্পে এবং যথো মল্পয় প্র ে কল 

 রো যোয় বো  অস্বাভাবিক বিম্ব না ঘতে সে বিষতে েংস্থা ও মন্ত্রণোয়ক   েতেষ্ট থাকতি হতি ।   

১৫.৩ প্র ল্পের আওেোয় ংগৃীে যন্ত্রপোর্েেমূতহর সুষু্ঠ ও র্নয়র্মে রেণোল্পবেণ  এবং  োয ি র রোখোর  জন্য 

কগুল্পো ংস্থোর টিওইভুক্ত  ল্পর রোজস্ব বোল্পজল্পে বোৎর্র  পয িোপ্ত বরোে রোখল্পে ল্পব । 

১৫.৪ বেতষ্ট টিতক কায বকর ও ব্যিহাতরাতযাগী রাখতে হত এিং  েতি বাবর প্রকেটির উতেশ্য োধনকতে  ংস্থোর 

রোজস্ব বোল্পজল্পে প্রল্পয়োজনীয়  জনব র্নল্পয়োে  রোর র্বল্পয়  ংস্থো এবং ংর্িষ্ট  মন্ত্রণোয়ল্প  

অগ্রাবধকারবভবত্ততে প্রল্পয়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রণ  রল্পে ল্পব ।  

১৫.৫ এই প্রকতের োতথ যিযবরযভন্ট প ন্যোনোর অআক্তটি আনফ্রো যনর্য়োকথ পয ফোংরোযদ গবন থযভন্ট 

যপে-২ (আনযফ্রো-যকোয) এয ভিয় ঘটিযয় কোম থকয তথ্য প্রযুক্তিয সুপর েনগযণয যদোযযগোড়োয় যৌযে 

ক্তদযত যফ।    

১৫.৬ প্রকযল্পয অতোয়  প্রক্তক্রয়োধীন External Audit মথোশ্রীঘ্র িন্ন কযযত যফ।  
১৫.৭ উর্য থক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী (নুরেদ ১৫.১-১৫. ৬ ম থন্ত) গৃীত ব্যফস্থা ম্পরকথ অগাভী ০২ (দুআ) 

ভারয ভরধ্য ফাস্তফায়ন ডযডফেণ ও মূল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযরত রফ। 
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“ফকোঠোযভো উন্নয়যনয ভোেযভ ক্তফক্তক্ত ক্তিোরীকযণ (১ভ ংযোক্তধত)” ীল থক প্রকযল্পয ভাডপ্ত 

মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 

জুন ৫)
 

     

১.০। প্রকযল্পয নোভ : “ফকোঠোযভো উন্নয়যনয ভোেযভ ক্তফক্তক্ত ক্তিোরীকযণ (১ভ 

ংযোক্তধত)”  

২.০। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির (ডফডড)। 

 
৩.০। প্রাডনক ভন্ত্রণারয় : তথ্য  যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ, িোক, যর্ক্তরযমোগোযমোগ এফং তথ্য 

প্রযুক্তি ভন্ত্রণারয়। 

৪.০। প্রকরেয ফস্থান : ডফডড বফন, অগাযগাঁও, মরয ফাংরা নগয, ঢাকা।  
 

৫.০।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ 
               (রে টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয়  

 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়ন 

কার 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর প্রঃ 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

মূর  

যভোর্ 

টাকা 

প্রঃোঃ 

 

ফ থরল 

ংরাডধত 

যভোর্ 

টাকা 

প্রঃোঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত  

(মভয়াদ বৃডি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৭৮৫.০৮ ৬৭৫০.৬৪ ৬৭৪৪.৮

৪ 

জুরাআ,২০১১ 

রত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ,২০১১ 

রত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ,২০১১ 

রত 

জুন,২০১৫ 

২৯৫৯.৭৬ 

৫৬.১১% 

১ ফেয 

৩৩.৩৪% 

 



42 

 

৬.০। প্রকরেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (তথ্য ও মমাগারমাগ প্রর্যডক্ত ডফবাগ রত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয)-এয ডবডিরত): 

               (রে টাকায়) 

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অওতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভরভ থ জানা মগরছ।  
 

 

৮.০। াধাযণ ম থরফেণঃ  

 

৮.১।  টভূডভঃ  

 

ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির (ডফডড) তথ্য ও মমাগারমাগ প্রর্যডক্ত মেরে ীল থস্থানীয় ংস্থা । এটি ১৯৯০ 

ারর ংডফডধফি স্বামোডত প্রডতষ্ঠান ডররফ ডফডড অআন-১৯৯০ দ্বাযা প্রডতডষ্ঠত য়। ডফডড’য ডনজস্ব মকারনা 

ডপর বফন ডছর না। ংস্থাটি একটি বাডারট ফাডডরত তায কাম থক্রভ দীঘ থডদন ধরয চাডররয় মাডেররা । ডফডড’য 

মভৌডরক চাডদা ডফরফচনা করয "ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডিররয ডক্তারীকযণ (মপজ -১)" নারভ একটি প্রকে 

১৯৯৫ ারর ডফডড এয ডনজস্ব ডফডডং ডনভ থাণ এফং তায জনফর বৃডিয ররেয শুরু য়,  মারত ডফডড অআন-১৯৯০-এ 

প্রদি ম্যারন্ডটগুডর দেতায ারথ ডফডড ম্পাদন কযরত ারয। প্রথভ ম থারয় ১৫-তরা ডফডড বফরনয ডনভ থাণ কাজ 

ডনধ থাডযত ৪-তরা ম থন্ত ম্পন্ন কযা য় এফং গণপূতথ ডধদপ্তয ২০০৫ াররয জুন ভার ডফডডরক স্তান্তয করয। ৪-

তরা ম থন্ত ডনভ থারণয য ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির ,ফাংরারদ মকাডযয়া আনডিটিউট ফ আনপযরভন যান্ড 

কডভউডনরকন মটকরনারডজ (ডফরকঅআঅআডটি) এফং করমকটি প্রকে দপ্তয মমভন-‘কডম্পউটায ল্যাফমূরয প্রডতষ্ঠা 

এফং মজরা স্তরযয ডো প্রডতষ্ঠানগুডররত অআডটি প্রডেণ চালু’ ,‘ফাংরারদ যকায-এয জন্য জাতীয় অআডটি 

আনফ্রা-মনটওয়াকথ উন্নয়ন (ফাংরাগবরনট)’ , ‘াআ-মটক াকথ কর্তথরেয রমাডগতায জন্য কাডরয়াককরয াআ-মটক 

াকথ স্থান’ আতযাডদ ডফডড বফরন ডনফ থাডত কযা য়। 

 

  ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির ঢাকায অগাযগাঁও এ ফডস্থত ১৫ তরা ডবডি ডফডষ্ট ৪ তরা 

বফরন তারদয কাম থক্রভ ডযচারনা কযরছ। তথ্য ও মমাগারমাগ প্রর্যডক্ত খাতরক গডতীর কযায মেরে তথ্য ও  

মমাগারমাগ প্রর্যডক্ত ডফবারগয অওতায় ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির মূখ্য ভূডভকা ারন করয অরছ। ফতথভান 

ক্রডভ

ক নং 

নুরভাডদত মূর ডড নুমায়ী কারজয ংগ একক ফ থরল নুরভাডদত ডডডড 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ থক  

(%) 

ফাস্তফ (%) অডথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১. স্থোতয যোভ থক যফো পোভ থ ৭০.০০ ১টি পোভ থ ৭০.০০ 

(১০০%) 

১টি পোভ থ 

২. মানফান বাড়া ংখ্যো ২৩.০০ ১টি 

ভোআযক্রোফো 

২০.৭২ 

(৯০.০৯%) 

১টি 

ভোআযক্রোফো 

৩. ক্তফক্তফধ যথোক ৩০.০০ যথোক ২৬.৪৮ 

(৮৮.২৭%) 

যথোক 

৪. বফরনয উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ (৫ভ তরা মথরক 

১৫ তরা) 

যলোয ৪৫২০.২৬    যলোয ৪ 

যত যলোয ১৪  

৪৫২০.২৬ 

(১০০%) 

  যলোয ৪ যত 

 যলোয ১৪  

৫. বযন্তযীণ ও ফডঃবারগয বফদুযডতক কাজ  

(৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা) 

যলোয ১৯৫০.৪২ যলোয ৪ যত 

যলোয ১৪ 

১৯৫০.৪২ 

(১০০%) 

যলোয ৪ যত 

যলোয ১৪ 

৬. অফাফে ংখ্যো ৩.৯৬ ৩২ টি ৩.৯৬ 

(১০০%) 

৩২ টি 

৭. ডপ মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ ংখ্যো ৩.০০ ৪ টি ৩.০০ 

(১০০%) 

 

৪ টি 

৮. ডপডজকযার কডন্টরজিী  ৫০.০০  ৫০.০০ 

(১০০%) 

 

৯. প্রাআজ কডন্টরজিী  ১০০.০০  ১০০.০০ 

(১০০%) 

 

 মভাট=  ৬৭৫০.৬৪  ৬৭৪৪.৮৪ 

(৯৯.৯১%) 
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যকারযয প্রডতশ্রুডত নুমায়ী “ডডডজটার ফাংরারদ” ডফডনভ থারণ ডফডডডয কাম থক্রভ ম্প্রাযণ অআডটি ডফজরন 

আনডপউন মন্টায , আররকট্রডনক স্বােয াটি থপাআং থডযটিয কাম থারয় ও পটওয়ায ডপডনডং স্কুররয কাম থক্রভ 

ডফডড বফরন চালু কযায জন্য ম থাপ্ত ফকাঠারভাগত উন্নয়রনয ভাধ্যরভ ডফডডরক ডক্তারী কযা জরুযী। জাতীয় 

তথ্য ও মমাগারমারগ প্রর্যডক্ত নীডতভারা ফাস্তফায়ন, ভডনটডযং এফং যকারযয আ গব থরভন্ট কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন ও 

ম থরফেণ উরযাডিডখত ডফডবন্ন উন্নয়ন কাভ থকাণ্ড ফাস্তফায়ন কযায ররেয ডফডড বফরনয ৫ভ-১৫ভ তরা 

ম্প্রাযরণয জন্য মভাট ৬৭৫০.৬৪ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যরয় এফং জুরাআ ২০১১ মথরক জুন ২০১৫ ম থন্ত মভয়ারদ 

অররাচয প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। 

 

৯.২।  প্রকরেয উরেশ্যঃ  

১) ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির বফন ৪থ থ তরা রত ১৫ তরা ম থন্ত ফডধ থতকযরণয ভাধ্যরভ 

ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির ও ডধন্যন্ত ন্যান্য তথ্য প্রর্যডক্ত ংডিষ্ট প্রডতষ্ঠানগুডরয কাম থক্রভ 

ডক্তারীকযণ; 

২) ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির বফনরক ডযরফ ফান্ধফ প্রর্যডক্ত ব্যফারযয ভাধ্যরভ রটারভন, 

মারায ডরিভ, াডন ব্যফস্থানা ংর্যডক্তকযণ করয একটি Interlligent Building এ 

রুোন্তয কযো; 

৩) তথ্য প্রর্যডক্তয ক্রভ ডফকার ায়তায ররেয যকারযয e-government কোম থক্রভ একআ 

েোযদয নীযচ যথযক ক্তযচোরনো, ক্তযফীেযণয েন্য তথ্য প্রযুক্তি ংক্তিষ্ট কর ক্তধন্যস্ত 

প্রক্ততষ্ঠোনগুক্তরযক ক্তফক্তক্ত বফযন স্থোন কযো এফং উযু থি ক্তযযফ ততযী কযো; এফং 

৪) ডডডজটার ফাংরারদ এফং ডবন ২০২১ এয রেয জথরনয উরমাগী ফকাঠারভা ডনভ থাণ কযা।  

 

৭.৩।   নুরভাদন ম থায়ঃ অররাচয প্রকেটি  ম্পূণ থ ডজওডফ থ থায়রন যভোর্ ৩৭৮৫.০৮ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যরয় 

জুরাআ, ২০১১ রত জুন,২০১৪  মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য মথামথ  কর্তথে কর্তথক নুরভাডদত য়। যফতীরত 

প্রকরেয ব্যয় বৃডি করয মভাট প্রক্কডরত ব্যয় ৬৭৫০.৬৪ রে টাকা ডনধ থাযণপূফ থক এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুন 

২০১৫ ম থন্ত ফডধ থত করয প্রকরেয ১ভ ংরাধন গত ১৫/০৭/২০১৪ তাডযরখ একরনক বায় নুরভাডদত 

রয়রছ।  

 

৭.৪।প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ   
 

 স্থোতয যোভ থক যফো ; 

 মানফান বাড়া; 

 ক্তফক্তফধ; 

 বফরনয উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ (৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা) ; 

 বযন্তযীণ ও ফডঃবারগয বফদুযডতক কাজ (৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা); এফং 

 ডপ মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ। 
 

 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ ডনম্নফডণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে ডযচাররকয 

দাডয়রে ডনরয়াডজত ডছররনঃ  

ক্র: 

নং 

প্রকে ডযচাররকয  নাভ দাডয়ে গ্রণ দাডয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। জনাফ মভাঃ জারফদ অরী যকায 

ডযচারক (ডরিভ), ফাংরারদ 

কডম্পউটায কাউডির।  

২০/০৭/২০১১ ৩০/০৬/২০১৫ পূণ থকারীন 
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৭.৬। প্রকে ডযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআডড ’য উ-ডযচারক কর্তথক ২১/০৮/২০১৭ তোক্তযযি 

রযজডভরন ডযদ থন কযা রয়রছ। ডযদ থনকারর উ-প্রকে ডযচারক ও প্রকে ংডিষ্ট কভ থকতথাগরণয 

ামথ অররাচনা কযা রয়রছ। রযজডভরন ডযদ থন ও প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয 

ডবডিরত মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়ন কযা রয়রছ।  

 
 

৭.৭। মূল্যায়ন িডত (Methodology) :  মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনরম্নাক্ত িডত ( Methodology) 

নুযণ কযা রয়রছঃ 

(ক) ডডডড, ভডনটডযং ডযরাট থ ও ডফডবন্ন বায় প্রকাডত প্রডতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত ডডঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  ডফডবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থডফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান ও ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ ও তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজডভরন ডযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 
 

৮.০। প্রকরেয অডথ থক ও ফাস্তফায়ন গ্রগডতঃ  

 

৮.১। অডথ থক গ্রগডতঃ  প্রকেটিয ফ থরল নুরভাডদত প্রাক্কডরত ব্যয় ডছর ৬৭৫০.৬৪ রে টাকা। তথ্য ও 

মমাগারমাগ প্রর্যডক্ত ডফবাগ রত প্রাপ্ত ভাডপ্ত প্রডতরফদন রত মদখা মায় মম, প্রকেটিয জুন,২০১৫ ম থন্ত 

ক্রভপুডঞ্জত অডথ থক গ্রগডত রয়রছ মভাট ৬৭৪৪.৮৪  রে টাকা (৯৯.৯১%)।প্রকেটিয নুকূরর ২০১১-১২ 

রত ২০১৪-১৫ ম থন্ত ভরয় ংরাডধত ফাডল থক উন্নয়ন কভ থসূডচয অওতায় ফযাে, ফমুডক্ত ও ব্যয় ডনরম্ন 

মদখারনা রঃ 

 

                                                                                    (রে টাকায়)  
অডথ থক 

ফৎয 

ংরাডধত ফযাে ও রেযভাো 
থ থ 

ফমুি 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগডত 

মভাট টাকা 

(ডজওডফ) 

প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ (%) মভাট টাকা প্রঃ

াঃ 

ফাস্তফ (%) 

২০১১-১২ ৫১৮.৭৬ ৫১৮.৭৬ -- ৭.৬৮% ৫১৯.০০ ৫১৮.৭৬ ৫১৮.৭৬ -- ৭.৬৯% 

২০১২-১৩ ৭৯৯.৬২ ৭৯৯.৬২ -- ১১.৮৫% ৮০০.০০ ৭৯৯.৬২ ৭৯৯.৬২ -- ১১.৮৬% 

২০১৩-১৪ ২২০৮.৬০ ২২০৮.৬০ -- ৩২.৭২% ২২০৯.০০ ২২০৬.৮৭ ২২০৬.৮৭ -- ৩২.৭২% 

২০১৪-১৫ ৩২২৩.৬৬ ৩২২৩.৬৬ -- ৪৭.৭৫% ৩২২৩.০০ ৩২১৯.৫৯ ৩২১৯.৫৯ -- ৪৭.৭৩% 

মভাট ৬৭৫০.৬৪ ৬৭৫০.৬৪ -- ১০০% ৬৭৫১.০০ ৬৭৪৪.৮৪ ৬৭৪৪.৮৪ -- ১০০% 

 

৮.২। ঙ্গডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডতয ডফ মিলণ প্রকেটিয গ্রগডত ম্পডকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রডতরফদন 

নুমায়ী ফাস্তফ গ্রগডত রয়রছ ১০০%। প্রকেটিয প্রধান প্রধান ঙ্গডবডিক অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত ডনরম্ন 

ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ  

 

৮.২.১  স্থোতয যোভ থক যফো :  ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী স্থোতয যোভ থক যফো ফাফদ ৭০.০০ রে টাকা 

ফযারেয ডফযীরত ৭০.০০ রে টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক ও ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% ম্পন্ন রয়রছ।  

 

৮.২.২ মানফান বাড়া:  ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী মানফান বাড়া ফাফদ ২৩.০০ রে টাকা ফযারেয ডফযীরত 

২০.৭২ রে টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক গ্রগডত ৯০.০৯% এফং ফাস্তরফ ডডডডয ংস্থান নুমায়ী 



45 

 

১টি ভাআরক্রাফা  এয ডফযীরত ১টি ভাআরক্রাফাআ  ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% ম্পন্ন 

রয়রছ।  

 

৮.২.৩ ক্তফক্তফধ: ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ডফডফধ খযচ ফাফদ ৩০.০০ রে টাকা ফযারেয ডফযীরত ২৬.৪৮ রে 

টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক গ্রগডত ৮৮.২৭% এফং ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% ম্পন্ন রয়রছ।  

৮.২.৪ বফরনয উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ (৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা): ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী বফরনয উর্ধ্থমূখী 

ম্প্রাযণ (৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা) ফাফদ ৪৫২০.২৬ রে টাকা ফযারেয ডফযীরত ৪৫২০.২৬ রে টাকা 

ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক গ্রগডত ১০০% এফং ফাস্তরফ ৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা ম থন্ত বফন ডনভ থাণ কযা 

রয়রছ। ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% ম্পন্ন রয়রছ ভরভ থ ডডঅয সূরে জানা মায়।  

                             

               ক্তচে: নফ ডনডভ থত ডফডড বফন 

৮.২.৫ বযন্তযীণ ও ফডঃবারগয বফদুযডতক কাজ (৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা): ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী বযন্তযীণ 

ও ফডঃবারগয বফদুযডতক কাজ (৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা) ফাফদ ১৯৫০.৪২ রে টাকা ফযারেয ডফযীরত ১৯৫০.৪২ 

রে টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক গ্রগডত ১০০% এফং ফাস্তরফ ডডডডয ংস্থান নুমায়ী ৫ভ তরা মথরক ১৫ 

তরায বফদুযডতক কাজ ম্পন্ন কযা রয়রছ ভরভ থ ডডঅয এ উরিখ কযা রয়রছ। ম ডররফ ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% 

ম্পন্ন রয়রছ।  
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ক্তচে: ডনডভ থত পূন থাঙ্গ ডফডড  বফন  

 

৮.২.৬ অফাফে:  ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী অফাফে ফাফদ ৩.৯৬ রে টাকা ফযারেয ডফযীরত ৩.৯৬ রে 

টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক গ্রগডত ১০০% এফং ফাস্তরফ ডডডডয ংস্থান নুমায়ী ৩২টি 

অফাফে এয ডফযীরত ৩২টি অফাফে ক্রয় ম্পন্ন  কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% ম্পন্ন 

রয়রছ  ভরভ থ ডযদ থনকারর জানারনা রয়রছ।  

             

ক্তচে: ডফডড ডডটডযয়াভ ( ছডফ ডবতরয, ম্মুখ মথরক) 

৮.২.৭ ডপ মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ:  ডডডড’য ংস্থান ডপ মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ ফাফদ ৩.০০ রে টাকা ফযারেয 

ডফযীরত ৩.০০ রে টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অডথ থক গ্রগডত ১০০% এফং ফাস্তরফ ডডডডয ংস্থান 

নুমায়ী ৪টি মন্ত্রাডতয ডফযীরত  ৪টি মন্ত্রাডত ক্রয়  কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগডত ১০০% ম্পন্ন 

রয়রছ।  
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ক্তচে: ডপ মন্ত্রাডত ও যঞ্জাভ। 

 

 

৯.০ । প্রকরেয উরেশ্য ও জথনঃ  
 

উরেশ্য প্রকৃত জথন 

১. ৫ভ তরা মথরক ১৫ তরা ম থন্ত  

ডফডড বফন উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযরণয 

ভাধ্যরভ ফাংরারদ কডম্পউটায 

কাউডির (ডফডড) এফং ন্যান্য 

ম্ভাব্য অআডটি এরজডিয 

কাম থক্রভরক ডক্তারী কযা; 

১১-তরা ম থন্ত ডফডড বফন ডনভ থাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায পূরফ থ , 

ডডরটাডযয়াভ মভ’২০১৩ তাডযরখ পূণ থ কাম থকাডযতা ম্পন্ন ম , 

তথ্য ও মমাগারমাগ প্রর্যডক্ত ভন্ত্রণারয় সৃডষ্টয য এয ডপরয 

কাম থক্রভ রটাফয’১৩ মথরক  ৫ভ তরায় এফং ডডরম্বয’১৪মথরক ৬ষ্ঠ 

তরাম   শুরু করয । যফতীরত ১৫-তরা ম্পন্ন রর অআডটি ডফবাগ 

৭ভ তরায়ও তায ডপ ম্প্রাযন করয। ফতথভারন াআ-মটক াকথ 

থডযটি -১০তরায়,  অআডটি ডডরযটরযট-১১তরায় ,মপায টায়ায 

ডাটা মন্টায স্থান ও আনরপা-যকায মপজ-৩ প্রকে-১২তরায়, 

পটওয়ায মকায়াডরটি যীো ও াটি থডপরকন মন্টায, উদ্ভাফন ও 

উরযাক্তা উন্নয়ন একারডভী , ডফডড অআটিআড এফং ডফডড 'য ন্যান্য 

প্ররজট ডপগুডর ডনফ থাডচত মলাযগুডররত ডযচাডরত রে। ফতথভারন 

ডফডড পুনগ থঠন প্রডক্রমা চররছ ; মমখারন ৩টি কাম থকযী ডফবাগ 

থাকরফ, ১০ টি াফ-ডডডবন এফং ৪১ টি উআং / মর ২৬৫ টি 

কভ থচাযী থাকরফ। এআ ভস্ত ডপগুডর ডফডড ডফডবন্ন পরভ থ 

প্রাডযত রফ , মা ডফডড কাম থক্রভরক ডক্তারী কযরফ। মখন ফ 

ডপ পুরযাপুডয চালু রফ তখন স্পষ্টতআ অআডটি কাম থক্রভগুডর 

ডক্তারী রফ ভরভ থ ডডঅয এ উরিখ কযা রয়রছ। 

২. ডফডডং 

রটারভন,পুনন থফীকযণরমাগ্য ডক্ত 

(মারায) এফং াডন ব্যফস্থানা 

আতযাডদ ন্তভু থক্ত কযায ভাধ্যরভ 

মিয ডবডিক অররা , ডক্ত ংযেরণয অররা , স্বমংডক্রম াডন 

ব্যফস্থানা, ভূগবথস্থ  জরাধায মথরক ওবাযরড ট্াংক ম থন্ত 

স্বয়ংডক্রয়বারফ াডন মতারায ব্যফস্থা কযা রমরছ । তাছাড়া, ছারদয 
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উরেশ্য প্রকৃত জথন 

ডফডড বফরন বুজ প্রর্যডক্ত 

(Green Technology) 

ব্যফায করয একটি বুডিভান ডফডডং 

(Intelligent Building) 

ডনভ থাণ কযা; 

 

উরয মারায প্যারনর আনির কযা রয়রছ, মা মথরক প্রডতডদন ন 

গ্রীরড ১৫-২০ডক.ওয়াট ডফদুযৎ যফযা কযা রে ভরভ থ ডডঅয এ 

উরিখ কযা রয়রছ। 

৩. ডফডড বফরনয একআ ছারদয 

নীরচ  অআডটি আনডিটিউনার 

ব্যফস্থা গরড় মতারায ভাধ্যরভ 

যকারযয অআডটি /আ-গবরন থি 

কাম থক্রভ যফযা এফং নজযদাডয 

জতয কযা; 

অআডটি ডফবারগয ডনফীড় ম থরফেণ ও তত্ত্বাফধারন ডফডড বফরন 

আরতাভরধ্য স্থাডত  ফাংরারদ কডম্পউটায কাউডির , অআডটি 

ডডরযটরযট, াআ-মটক াকথ কর্তথে , ডডএ ডপ , ডফরল প্রবাফ 

ল্যাফ, টাআটাডনয়াভ ল্যাফ, ডফরলাডয়ত মনটওয়াকথ ল্যাফ, জাতীয় ডাটা 

মন্টায, মনটওয়াকথ ারযন মন্টায (এনওড) , ডবডডও কনপারযি 

ম্যারনজরভন্ট ডরিভ এফং ডফডড অআটিআড  আতযাডদ ডডডজটার 

ফাংরারদ ডফডনভ থারণ ব্যাক ভূডভকা যাখরছ । উদ্ভাফন ও উরযাক্তা 

উন্নয়ন একারডভী, পটওয়ায মকায়াডরটি মটডিং ও াটি থডপরকন 

মন্টায, অআডটি আনডকউরফটয , ডডডজটার পরযনডক ল্যাফ 

আতযাডদয ভরতা করয়কটি মেষ্ঠরেয মকন্দ্র স্থান প্রডক্রয়াধীন যরয়রছ 

ভরভ থ ডডঅয এ উরিখ কযা রয়রছ। 

৪. যকায ,একারডভী এফং ডরেয 

জন্য ‘মেষ্ঠরেয একটি মকন্দ্র’ 

(Centre of 

Excellence) ডররফ 

অআডটিরত ম্ভাফনাভয় এরজডি , 

কর্তথে, প্রডতষ্ঠান এফং ডে 

উরযাক্তারদয ডনরয় একটি  একক 

কভরেক্স গরড মতারা; 

ধীরয ধীরয ফ অআডটি ংক্রান্ত ংস্থাগুডর এআ ডফডড ডফডডং এ 

স্থান গ্রণ কযরছ এফং ভারফ কযরছ। ডফডড বফন আডতভরধ্যআ 

মেষ্টরেয একটি মকন্দ্র রম উরঠরছ মমখারন যকায , একারডভী এফং 

ডে মনতারদয অআডটি ংক্রান্ত ভস্যা , চযাররঞ্জ এফং ম্ভাব্য 

ভাধান ডনরম অররাচনা কযরত ঘন ঘন বফঠক রে ভরভ থ জানা 

মায়। 

৫. ডবন-২০২১: ডডডজটার 

ফাংরারদ  রেয জথরনয জন্য 

উর্যক্ত মবৌত ফকাঠারভা উন্নমন। 

ডবন -২০২১: ডডডজটার ফাংরারদ এয রেয জথরনয জন্য ১৫-

তরা ডফডষ্ট ডফডড বফনটি কাম থকয ভূডভকা ারন কযরছ। মূরতঃ 

ডফডড বফরন অআডটি ডফবাগ এফং এয ধীনস্থ ংস্থামূ 

ফডস্থত ওয়ায় মদব্যাী অআডটি কভ থকান্ডরক  ছডড়রয় মদয়ায 

কাজটি জতয রয়রছ। ডফরলতঃ ডফডড কর্তথক 

ফাস্তফাডয়ত/ফাস্তফায়নাধীন প্রকেমূ এখান মথরক ঠিকবারফ 

ভডনটডযং ও সুাযবাআজ কযায কাযরণ ডডডজটার ফাংরারদ রেয 

জথন েযাডিত রফ ভরভ থ অা কযা মায়। 

 

১০। উরেশ্য ডজথত না রর উায কাযণঃ  প্রকরেয উরেশ্য ডজথত রয়রছ ভরভ থ ডডঅয-এ উরিখ কযা 

রয়রছ। 

 

১১।     প্রকরেয প্রবাফ  

ক). প্রতযে:  ডফডড বফন ডনভ থারণয পরর যকারযয অআডটি / আ-গবরন থি কাম থক্রভ যফযা এফং 

নজযদাডযয জন্য এক ছারদয নীরচ অআডটি আনডিটিউনার ব্যফস্থা গরড় তুররত সুডফধা রয়রছ। 
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খ). রযাে: একটি একক কভরেরক্স প্রকেটি অআডটি এরজডি ,কর্তথে প্রডতষ্ঠান এফং ডরেয ভিয় াধন 

করয ফতথভান যকায, একারডভী এফং ডরেয জন্য মেষ্ঠরেয একটি মকন্দ্র বতডয করযরছ।  

 

১২। ভস্যাঃ  

 

১২.১ প্রকল্পটিয ফোস্তফোয়যন ক্তিক্তিউক্তি’য ধীযগক্তত রেযণীয় ক্তের। তোেোড়ো ঠিকোদোযযয অন্তক্তযকতোয বোফ ক্তের 

ভযভ থ ক্তযদ থনকোযর েোনো মোয়; 

১২.২ প্রকল্পটি ফোস্তফোয়যন প্রণীত Work Plan ক্তফক্তক্ত মথোমথবোযফ Maintain কযযত োযযক্তন; 

১২.৩ Manpower যক Training ক্তদযয় কোে এযগোযত যয়যে। পযর প্রকল্পটিয ফোস্তফোয়যন ভয়যেন 

যয়যে; 

১২.৪ প্রকযল্পয কোে Proper Supervision এয মযথষ্ট বোফ ক্তের ভযভ থ ক্তযদ থনকোযর েোনো মোয়;  

১২.৫ Civil Work  Electrical Work অরোদো ঠিকোদোয য়োয পযর তোযদয ভযে 

ভিয়ীনতোয বোফ ক্তযরক্তেত যয়যে; 

১২.৬। অররাচয প্রকে ফাস্তফায়ন কারর ডডডড ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাে াওয়া মায়ডন ভরভ থ 

জানা মায়; এফং 

 

১২.৭।   প্রকযল্পয External ক্তির্ িন্ন যয়যে ভযভ থ ক্তক্তঅয যীেোযন্ত যদিো মোয়। তযফ প্রকযল্পয ক্তির্ 

প্রক্ততযফদন অআএভআক্তিযত োয়ো মোয়ক্তন; 

১২.৮। প্রকল্পটি ভোপ্ত য় জুন, ২০১৫ োযর। প্রকল্প ভোক্তপ্তয য  অআএভআক্তিযত ০৩ ভোযয ভযে ক্তক্তঅয 

যপ্রযযণয কথো থোকযর অআএভআক্তিযত ক্তক্তঅয যপ্রযণ কযো য় ২০/১০/২০১৬ এ। এয পরর মূল্যায়ন 

প্রডতরফদন প্রণয়ন ডফরডম্বত য় এফং অআএভআডড কর্তথক ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন ংক্রান্ত ংকরন পুডস্তকা 

প্রণয়নও ডফরডম্বত য়, মো কোম্য নয়; 

 

১৩।  সুাডযঃ 

১৩.১। বক্তফষ্যযত ক্তিক্তিউক্তি-যক  মথোভযয় প্রকল্প ফোস্তফোয়যন  অন্তক্তযক  যচষ্ট যত যফ; 

১৩.২। প্রকল্প ফোস্তফোয়যনয রযেয প্রণীত Work Plan ক্তফক্তক্ত বক্তফষ্যযত মথোমথবোযফ Maintain কযযত যফ; 

১৩.৩। প্রক্তক্তেত Manpower িন্ন ঠিকোদোয প্রক্ততষ্ঠোন ফোেোআযয় অগোভীযত অযযো তকথ  মথোমথ উযযোগ 

গ্রণ কযযত যফ; 

১৩.৪। প্রকযল্পয কোে মথোমথবোযফ ভোক্তপ্তয রযেয বক্তফষ্যযত দে েনফর দ্বোযো  Supervision Committee 

গঠনপূফ থক ফোস্তফোয়নকোে ভক্তনর্ক্তযং কযযত যফ;  

১৩.৫।  প্রকরেয নুকূরর ডডডড’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাে প্রদান ও থ থ ছারড়য ডফলরয় বডফষ্যরত 

ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় উরযাগ গ্রণ কযরফ; 

১৩.৬।    ভোপ্ত প্রকল্পটিয ক্তির্ প্রক্ততযফদন অআএভআক্তিযত  দ্রুত মপ্রযণ কযযত যফ; 

১৩.৭। বক্তফষ্যযত যকোন প্রকল্প ভোক্তপ্তয ০৩ ভোযয ভযে প্রকল্প ভোক্তপ্ত প্রক্ততযফদন (PCR) প্রনয়নপূফ থক তো 

অআএভআক্তিযত অফক্তশ্যকবোযফ যপ্রযণ কযোয ব্যোোযয ভন্ত্রণোরয়যক কোম থকযী ভূক্তভকো োরন কযযত যফ; 

১৩.৮। নুরেদ ১ ৩.১ রত ১৩. ৭ এয সুাডযমূরয অররারক প্রাডনক ভন্ত্রণারয়, ICT ডফবাগ এফং 

ডফডড’য গৃীত দরেময গ্রগডত অআএভআ ডফবাগরক ফডত কযরত রফ। 


