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রযকল্পনা রফবাগগয অওতায় ২০১৪-১৫ থ থফছগযয এরিরভুক্ত ভাপ্ত প্রকগল্পয মূল্যায়ন প্ররতগফদগনয ওয 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগরবরিক ায-ংগে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগল্পয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায়  

রফরনগয়াগ 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

কারযগযী 

ায়তা 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

মজরিরএপ 

ভুক্ত 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

রতক্রান্ত 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রান্ত 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন 

গফ থাচ্চ  

ব্যয় 

রিক্রান্ত 

প্রকগল্পয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

রতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন- 

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) রযকল্পনা রফবাগ ০১ ০১ - - ০১ - ফ থরনম্ন-

৫৭.১২% 

গফ থাচ্চ-

৫৭.১২% 

- ফ থরনম্ন-

৪২.১১% 

গফ থাচ্চ-

৪২.১১% 

 

১.০ ভাপ্ত প্রকগল্পয ংখ্যা : ২০১৪-১৫ থ থ ফছগযয এরিরগত রযকল্পনা রফবাগগয রফযীগত ন্তভু থক্ত ০১ (এক)টি প্রকল্প ভাপ্ত 

গয়গছ। 

 

২.০ ভাপ্ত প্রকগল্পয ব্যয় ও মভয়াদ বৃরিয কাযণ : ফাস্তফায়ন ম থাগয়  কততয় ংগগয কাম যক্রভ ভাপ্ত থাকায়  প্রকগল্পয 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ঘগট।    

 

৩.০ ভাপ্তকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুারয : 

ভস্যা সুারয 

 

প্রকগেয নাভঃ  ‘‘তযকেনা কতভন/তফবাগগয কভ যক্ষভতা বৃতিকযণ (২য় ম যায়) প্রকে’’ ীল যক কাতযগযী ায়তা প্রকে 
 

৩.১) রযকল্পনা রফবাগ /করভগনয রফরবন্ন রফবাগ /মক্টগযয 

কভ থেভতা ও দেতা বৃরিয রগেে রফরবন্ন ভগিগরয 

৫৫টি পগটাকরয়া য মভরন , ১৩০টি করিউটায , 

৭০টি  রপ্রন্টায , ০২টি মনটওয়াকথ রপ্রন্টায , ১৪৫টি 

আউরএ, ০২টি এর , ২০টি পোক্স মভরন , ২৫টি 

বগেজএটাফরাআজায, ১৫টি স্ক্োনায রফতযণ কযায 

মযকি থ প্রকল্প রপগ াওয়া মায়; 

৩.১) ভয় বৃতিয াগথ াগথ তকছু তকছু খাগতয  ব্যয় (মমভন 

জনফগরয বফতন বাতা, মানফান বভযাভত/ তযচারন 

আতযাতদ) বৃতি ায়। মূর প্রকেটি ৫ ফছয ৩ ভা 

বভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাতদত য়। 

যফতীগত ৩ ফছয বভয়াদ বৃতি কগয বভাট ৮ ফছয ৩ 

ভা চরভান থাগক। তযাফশ্যকীয় না গর প্রকগেয 

বভয়াদ বৃতিয ং স্কৃরত তযায কযা ফাঞ্চনীয় 

(নুমেদ-১৫.৮);   

৩.২)  প্রকগল্পয তথ্য নুমায়ী রযকল্পনা রফবাগ /করভগন 

ব্যফহৃত অআট াভগ্রী চর কযায রগেে  রফরবন্ন 

ভগিগরয রপ্রন্টাগযয ৪০৭টি মটানায /কারর, রফরবন্ন 

ভগিগরয পগটাকর মভরগনয জন্য ২১১টি 

কাটি থজ/মটানায, ৪২০টি মনড্রাআব, ৫০টি ভাউ, ৩০টি 

রক-মফাি থ  এফং রফ রবন্ন খুচযা মন্ত্রাং রফতযণ কযা 

গয়গছ;  

৩.২) যফযাকৃত পগটাকরয়ায মভরন , করিউটায, 

রপ্রন্টায, মনটওয়াকথ রপ্রন্টায , আউরএ, এর, পোক্স 

মভরন, বগেজ মেফরাআজায , স্ক্োনায আতোরদ য 

বভযাভত ও প্রগয়াজনীয়  যক্ষণাগফক্ষণ তযকেনা 

তফবাগ কর্তযক তনতিত কযগত গফ (নুগেদ-১৫.৩);   

 

৩.৩)  রযকল্পনা রফবাগ/করভগনয রফরবন্ন মক্টগয ব্যফহৃত 

১২০টি পগটাকরয়ায , ৩৫০টি করিউটায ও ২০০টি 

রপ্রন্টায চর যাখায জন্য অআটি মভযাভতকাযী 

প্ররতষ্ঠাগনয ভাধ্যগভ ারব থরং এফং মভযাভত মফা 

প্রদান কযা য়;   

৩.৩)  প্রকগল্পয অওতায় সৃষ্ট কর অআটি সুগমাগ-সুরফধা 

বটকআ কযায জন্য যাজস্ব খাগত স্থায়ী  ায়ক 

বরাকফর রনগয়াগ প্রগয়াজনীয় গমারগতা  তনতিত 

কযগত গফ (নুগেদ-১৫.৩); 

৩.৪)  রফরবন্ন রফবাগ /মক্টগয ব্যফাগযয জন্য ৫০টি 

করিউটায মটরফর ও ৫০টি করিউটায মচয়ায 

৩.৪)  প্রকল্প ফাস্তফায়ন রনরফ থঘ্ন ও পরপ্রসু কযায রগেে 

বতফষ্যগত ঘন ঘন প্রকে তযচারক ফদরী তযায 
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ভস্যা সুারয 

যফযা কযায তথ্য প্রকল্প রপগ াওয়া মায়; 

 

কযা এফং প্রকগেয জন্য পূণ যকারীন প্রকে তযচারক  

রনগয়াগ কযা ফাঞ্চনীয় গফ (নুগেদ-১২.০);  

৩.৫)  স্বাধীনতায য গৃীত কর ঞ্চ -ফারল থক রযকল্পনা , 

মূল্যায়ন প্ররত মফদন,  উন্নয়ন িরকথত অআন ও 

নীরতভারা স্থায়ীবাগফ ংযেগনয জন্য  স্ক্ানপূফকথ 

িাটাগফজ কযা গয়গছ এফং ঞ্চ-ফারল থক রযকল্পনা 

গুরুত্বপূণ থ  প্ররতগফদন তযকেনা কতভন/তফবাগগয 

ওগয়ফাআগট 

(www.plancomm.gov.bd) ন্তর্ভ যক্ত 

কযা গয়গছ । এছাড়া তযকেনা কতভগনয 

রাআগেরযগত প্রায় ১৫ াজায ফআ এয কোটারগ এয 

িাটাগফআজ কযা গয়গছ; 

৩.৫)   সুষ্ঠুবাগফ প্রকল্প ফাস্তফায়গনয স্বাগথ য বতফষ্যগত প্রকে 

ফাস্তফায়নকাগর প্রাতনক ভন্ত্রণারগয়য ভতনটতযং 

বজাযদায কযগত গফ (নুগেদ-১৫.৮); ৩.১) টিতত 

এফং প্রকে ভাতপ্ত প্রততগফদগন ফতণ যত কততয় 

ংগগয প্রাক্কতরত ব্যগয়য ভগে বম ংগতত 

তযরতক্ষত গয়গছ ব তফলগয় কাযণ ও যুতক্ত প্রকে 

কর্তযক্ষ মথামথ ব্যাখ্যা প্রদান কযগত াগয। 

৩.৬) প্রকগেয প্রায় মভাট ব্যগয়য ২২% টাকা প্রকগেয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয বফতন-বাতা খাগত ব্যয় গয়গছ। 

প্রকগেয উগেশ্য ফাস্তফায়গনয জন্য বম ধযন এফং বম 

ংখ্যক জনফর তনগয়াগ কযা প্রগয়াজন তছর তা কযা 

য়তন ভগভ য প্রতীয়ভান য়, বমভন-প্রকগে ার্ যওয়ায 

বটকতনতয়ান এয দ সৃতি কযা গরও বকান 

পটওয়ায বটকতনতয়াগনয দ সৃতি কযা য়তন। 

পগর কতিউটায/পগটাকতয়ায ফা ন্যান্য অআটি 

িতকযত বভতগনয পটওয়যাযজতণত ভস্যাগুগরা 

ভাধাগনয জন্য ফাতয বথগক াায্য তনগত গয়গছ। 

 

৩.৭)  প্রকে চরাকারীন প্রাতনক ভন্ত্রণারয় তগগফ 

তযকেনা তফবাগ গত বকান ম যাগয়য কভ যকতযা 

কখনআ প্রকেটি তযদ যন কগযতন। 

 

৩.৮) প্রকল্পটিয দীঘ থ ভয় থ থাৎ ৮ ফছয ৩ ভা মভয়াগদ 

ফাস্তফারয়ত গয়গছ। এ জাতীয় প্রকগল্পয মভয়াদ ২/৩ 

ফছয ওয়া ফাঞ্চনীয়। 

 

 

http://www.plancomm.gov.bd/
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তযকেনা কতভন/তফবাগগয কভ যক্ষভতা বৃতিকযণ (২য় ম যায়) ীল থক প্রকগল্পয ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রততগফদন 

 

 ( ভাপ্ত :  জুন, ২০১৫) 

 

১.০ প্রকগেয নাভ : তযকেনা কতভন/তফবাগগয কভ যক্ষভতা বৃতিকযণ (২য় ম যায়) প্রকে  

২.০ ফতস্তফায়নকাযী ংস্থা : তযকেনা তফবাগ  

৩.০ প্রাতনক ভন্ত্রণারয় : তযকেনা তফবাগ,তযকেনা ভন্ত্রণারয়  

৪.০ প্রকগেয ফস্থান : রযকল্পনা করভন চত্বয, মময ফাংরা নগয, ঢাকা। 

৫.০ প্রকগেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়  :  

          (রক্ষ টাকায়) 

নুগভাতদত  ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

নুগভাতদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

ততক্রান্ত ব্যয় 

(মূর 

নুগভাতদত 

ব্যগয়য %) 

ততক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ যগল 

ংগাতধত 

মূর ফ যগল 

ংগাতধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০০.০০ ৫৮১.৪০ ৫৬৮.৪২ ভাচ য, ২০০৭ 

বথগক 

জুন, ২০১২ 

ভাচ য, ২০০৭ 

বথগক 

জুন, ২০১৫ 

ভাচ য, ২০০৭ 

বথগক 

জুন, ২০১৫ 

১৬৮.৪২ 

(৪২.১১%) 

৩ ফছয 

(৫৭.১২%) 

 

 ৬.০ াধাযণ ম থগফেণ:    

 

৬.১ প্রকগেয উগেশ্য:    

(১) তথ্য প্রযুতক্তয গ্রগততয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ তযকেনা তফবাগ/কতভগনয জন্য কতিউটায ও ন্যান্য আগরক্ট্রতনক তপ 

মন্ত্রাতদ ক্রয় ও ব্যফাগযয ভােগভ বাগত দক্ষতা ফাড়াগনা ;  

(২) তযকেনা তফবাগ/কতভগনয কর অআটি ংক্রান্ত মন্ত্রাতদয উন্নয়ন, অধুতনকায়ন ও বভযাভত ; এফং  

(৩) তফতবন্ন জাতীয় ও অন্তজযাততক ংস্থায াগথ বমাগাগমাগ যাখায উগেগশ্য তযকেনা কতভন/তফবাগগয 

ওগয়ফাআগটয অআটি রাআগেযীয উন্নয়ন। 

 

৬.২ প্রকগেয টর্ভতভ:   

তযকেনা কতভন বদগয অথ য-াভাতজক ফস্থায উন্নয়গনয জন্য তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/তফবাগ কর্তযক প্রস্তাতফত উন্নয়ন 

প্রকে নুগভাদগনয ব্যফস্থা গ্রণ তযকেনা কতভগনয ন্যতভ প্রকে দাতয়ত্ব। তযকেনা তফবাগ কর্তযক জাতীয় 

থ যননততক তযলদ, জাতীয় থ যননততক তযলগদয তনফ যাী কতভটি এফং তযকেনা কতভগনয াতচতফক বফা প্রদান 

কগয। উক্ত কাম যাফরী সুষ্ঠুবাগফ িাদগনয জন্য “তযকেনা কতভন/তফবাগগয কভ যদক্ষতা বৃতিকযণ” ীল যক একটি 

প্রকে জুরাআ/১৯৯৮ গত জুন/২০০৬ বভয়াগদ ফাস্তফাতয়ত গয়গছ। তযকেনা তফবাগ/কতভগনয কাম যাফরী সুষ্ঠুবাগফ 

িাদগনয রনরভি ক্ষভতা বৃতিয রগক্ষয “তযকেনা কতভন/তফবাগগয কভ যক্ষভতা বৃতিকযণ (২য় ম যায়)” ীল যক 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

 

৬.৩   প্রকগল্পয মূর কাম থক্রভঃ  

প্রকগল্পয মূর কগিাগনন্ট রনগম্ন উগেখ কযা গরাঃ 

 

ক্ররভক অআগটভ রযভান 

১. ববাগেজ স্টাফাআজায ২৫ 

২. পগটাকতয়ায বভতন ৫৫ 

৩. াযগানার কতিউটায ১৩০ 

৪. বনটওয়াকয বরজায তপ্রন্টায ০২ 
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ক্ররভক অআগটভ রযভান 

৫. বরজায তপ্রন্টায (রাআট তর্উটি) ৭০ 

৬. আউতএ ১৪৫ 

৭. স্ক্যানায ১৫ 

৮. ভাআগক্রাফা  ০১ 

৯. অআটি এন্ড তপ আক্যযআগভন্ট বথাক 

১০. তিট টাআ ফ এয়ায কতন্ডন ০২ 

১১. তপ আক্যযআগভন্ট ওয়াটায পুতযপায়ায ০৪ 

১২. পাতন যচায এন্ড তপটিং বথাক 

১৩. বটতর কতভউতনগকন এগেতযজ ২০ 
 

৭.০     প্রকগেয ঙ্গতবতিক গ্রগতত (প্রাপ্ত ততঅয ও প্রকগেয তথ্য নুাগয) :                   

(রক্ষ টাকায়) 

নুগভাতদত তর্তত নুমায়ী 

ঙ্গ/অআগটভ 

নুগভাতদত অযতর্তত  

নুমায়ী  ঙ্গতবতিক রক্ষযভাত্রা 

গ্রগতত 

তযভাণ প্রাক্কতরত ব্যয় ববৌত রযভান  অতথ যক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১) াযগানার কতিউটায ১৩০ ৬৯.৯৪ ১৩০ ৬৯.৯৪ (১০০%) 

২) ববাগেজ স্টাফাআজায ২৫ ১.৬২ ২৫ ১.৬২ (১০০%) 

৩) তিট টাআ ফ এয়ায কতন্ডন ০২ ৩.৪৩ ০২  ৩.৪৩ (১০০%) 

৪) পগটাকতয়ায বভতন ৫৫ ৮৬.৯২ ৫৫  ৮৬.৮৬ (১০০%) 

৫) ভাআগক্রাফা ০১ ১৭.২৫ ০১ ১৭.২৫ (১০০%) 

৬) বনটওয়াকয বরজায তপ্রন্টায ০২ ০.৭০ ০২ ০.৭০ (১০০%) 

৭) বরজায তপ্রন্টায (রাআট তর্উটি) ৭০ ১৯.৫১ ৭০  ১৯.৫১ (১০০%) 

৮) আউতএ ১৪৫ ১০.৯৮ ১৪৫  ১০.৯৮ (১০০%) 

৯) স্ক্যানায ১৫ ২.৮৪ ১৫  ২.৮৪ (১০০%) 

১০) অআটি এন্ড তপ আক্যযআগভন্ট বথাক ৪.৮০ বথাক ৪.৮০ (১০০%) 

১১) তপ আক্যযআগভন্ট ওয়াটায 

পুতযপায়ায 

০৪ ১.২০ ০৪  ১.২০ (১০০%) 

১২) পাতন যচায এন্ড তপটিং বথাক ৮.২৪ বথাক ৮.২৪ (১০০%) 

১৩) বটতর কতভউতনগকন এগেতযজ  ২০ ৩.২৮ ২০  ৩.২৮ (১০০%) 

১৪) আগরকতিকযার আন্সটগরন বথাক ০.৬৩ বথাক ০.৬৩ (১০০%) 

১৫) কযাতটার ব্লক এগরাগকন  বথাক ৪.৯৯ বথাক ৪.৯৯ (১০০%) 
 

৮.০ প্রকগেয ংগাতধত তর্ততগত ফযাে, এতর্ত ফযাে, ফমুতক্ত এফং ব্যগয়য তচত্র ( প্রাপ্ত ততঅয ও প্রকে           

তথ্য নুাগয):  

                                                                                                                                       (রক্ষ টাকায়)  

থ থ ফছয ংগাতধত তর্ততগত 

ংস্থান 

ংগাতধত এতর্ত 

ফযাে 

ফমুতক্ত ব্যয় 

২০০৬-০৭ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.১৭ 

২০০৭-০৮ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৬৮.১১ 

২০০৮-০৯ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৬২.২০ ৫৭.৪৪ 

২০০৯-১০ ৬৬.০০ ৬৬.০০ ৫২.০০ ৫১.১৯ 

২০১০-১১ ৬৮.৫০ ৬৮.৫০ ৬৮.৫০ ৬৮.৪১ 

২০১১-১২ ৪৬.০০ ৪৬.০০ ৪৬.০০ ৪৫.৭৩ 

২০১২-১৩ ১৩৪.০০ ১৩৪.০০ ১৩৪.০০ ১২২.২৭ 

২০১৩-১৪ ৭৮.০০ ৭৮.০০ ৭৮.০০ ৭৫.৩৩ 

২০১৪-১৫ ৮৮.৭৬ ৮৮.৭৬ ৭৮.০০ ৭৫.৭৭ 

বভাট= ৬৩৬.২৬ ৬৩৬.২৬ ৫৯৮.৭০ ৫৬৮.৪২ 
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৯.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:   প্রকগেয প্রগয়াজনীয় বকান ংগগয কাজ ভাপ্ত বনআ।  

 

১০.০ প্রকগল্পয প্রধান  প্রধান ক্রয় কাম থক্রভ  (প্রাপ্ত ততঅয ও প্রকে তপগয তথ্য নুাগয):  

 

থ থ ফছয     প্যাগকজ 

নং 

দযে িকুগভন্ট 

নুমায়ী 

প্ররকউযগভগন্টয ফণ থনা 

দযে মূল্য  

(রে টাকায়) 

দযে কাজ ভারপ্তয তারযখ 

প্রাক্কররত 

মূল্য 

চুরক্তমূল্য দযে 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

িাদগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

নুমায়ী 

ফাস্তগফ 

২০০৭-০৮ PGrp-১ 

 

০১টি ভাআগক্রাফা ক্রয় 

রভটসুেরবর, এর৩০, 

ভগির-এর-১৩, 

২০০০রর 

১৮.০০ ১৭.২৫ ০৩.০৪.২০০৮ ০৭.০৫.২০০৮ ৩১.০৫.২০০৮ ২০.০৫.২০০৮ 

২০০৮-০৯ PGrp-১ 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ২০টি 

করিউটায ক্রয় (ব্রান্ড-মির, 

ভগির-টিগেক্স ৭৬০ 

এভটি) 

১০.৫০ ১০.১৭ ১৬.০৮.২০০৯ ১৫.১০.২০০৯ ৩১.১২.২০০৯ ২১.১২.২০০৯ 

PGrp-২ 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ০৭টি 

পগটাকরয়ায মভরন ক্রয়  

(করনকা রভনরটা াদা -

কাগরা, ভগির-রফজাফ-

১৯৫) 

১০.০০ ৯.৮৯ ১৬.০৮.২০০৯ ১৫.১০.২০০৯ ৩১.১২.২০০৯ ১৭.১২.২০০৯ 

২০০৯-১০ PGrp-৩ ওটিএভ দ্বরতগত ০৫টি 

রপ্রন্টায ও ১৫টি আউরএ 

ক্রয় 

৩.০০ ২.৬৭ ২১.০১.২০১০ ২৫.০২.২০১০ ৩১.০৫.২০১০ ২৬.০৫.২০১০ 

২০১০-১১ PGrp-১ ওটিএভ দ্বরতগত ২০টি 

করিউটায ক্রয় 

১১.৫০ ১১.১৬ ৩.১১.২০১০ ০৩.০১.২০১১ ০৩.০২.২০১১ ২০.০১.২০১১ 

PGrp-২ ওটিএভ দ্বরতগত ০৮টি 

পগটাকরয়ায ক্রয় 

১০.৫০ ১০.১২ ৩.১১.২০১০ ০৪.০১.২০১১ ০৩.০২.২০১১ ২০.০১.২০১১ 

PGrp-৩ ওটিএভ দ্বরতগত ১৪টি 

রপ্রন্টায মভরন ক্রয় 

৫.০০ ৪.৪৭ ২২.০৯.২০১০ ১৯.১০.২০১০ ৩০.১১.২০১০ ২৭.১০.২০১০ 

PGrp-৪ অযএপরকউ দ্বরতগত 

৩০টি আউরএ ক্রয় 

২.৩০ ২.২২ ১৪.০২.২০১১ ৬.০৩.২০১১ ৩১.০৩.২০১১ ২৫.০৩.২০১১ 

২০১১-১২ PGrp-১ অযএপরকউ দ্বরতগত 

০৪টি পগটাস্ক্োনায মভরন 

ক্রয় 

০.৭৫ ০.৭১ ৪.৯.১১ ২৬.৯.১১ ৮.১০.১১ ২.১০.১১ 

PGrp-২ অযএপরকউ দ্বরতগত 

২০টি আন্টাযগনট 

ররকউরযটি-এেরন্টবাআযা 

ররি (রিআউজায) ক্রয় 

০.৬০ ০.৫৫৫ ১২.০৪.১১ ২৬.০৪.১১ ৩০.০৪.১১ ২৭.০৪.১১ 

PGrp-৩ অযএপরকউ দ্বরতগত 

২০টি করটটউটায ররআউ 

ও ২৫টি রপ্রন্টায মভযাভত 

১.০০ ০.৯৯৫ ১২.০৪.১১ ০২.০৩.১১ ৩১.০৫.১১ ২৫.০৫.১১ 

২০১২-১৩ PGrp-১ ওটিএভ দ্বরতগত ১২টি 

পগটাকরয়ায মভরন ক্রয় 

(ভঢির-রফজাফ-১৯৫)- 

ওটিএভ দ্বরতগত 

২০.০০ ১৮.৯৬ ২৩.০৯.২০১২ ১২.১১.২০১২ ৩১.০১.২০১৩ ০৩.১২.২০১২ 

 

PGrp-২ 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ৩০টি 

করিউটায ক্র য় (এআচর-

মপ্রা-৩৩০ এভটি)-  

১৬.০০ ১৫.৬০ ২৯.০৮.২০১২ ৬.১১.১২ ৩১.০১.১৩ ২৭.১২.১২ 

 

PGrp-৩ 

 

১৫টি মরজায রপ্রন্টায ক্রয় 

(এআচর- র ২০৩৫) 

৩.৫০ ৩.২৩ ২৯.০৮.১২ ৬.১১.১২ ৩১.১.১৩ ১০.০১.১৩ 

PGrp-ক 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ২০টি 

আউরএ ক্রয় - (কোারটি 

১২০০রব.এ) 

২.৭০ ২.৫৩ ১১.০২.২০১৩ ১৮.০৩.২০১৩ ৩১.০৩.২০১৩ ২৭.০৩.২০১৩ 
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থ থ ফছয     প্যাগকজ 

নং 

দযে িকুগভন্ট 

নুমায়ী 

প্ররকউযগভগন্টয ফণ থনা 

দযে মূল্য  

(রে টাকায়) 

দযে কাজ ভারপ্তয তারযখ 

প্রাক্কররত 

মূল্য 

চুরক্তমূল্য দযে 

অফাগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

িাদগনয 

তারযখ 

চুরক্ত 

নুমায়ী 

ফাস্তগফ 

PGrp-খ 

 

ওটিএভ দ্বরতগত রফরবন্ন  

ভগিগরয ৪১টি রপ্রন্টাগযয 

মটানায ক্রয় (ওটিএভ 

দ্বরতগত) 

৩.৫৫ ৩.৫৪ ১১.০২.২০১৩ ১৮.০৩.২০১৩ ৩১.০৩.২০১৩ ২৭.০৩.২০১৩ 

ওটিএভ দ্বরতগত ১৩টি 

পগটাকরপমাগযয মটানায  

ক্রয় 

০.৮০  ০.৭৬ ১১.০২.২০১৩ ১৮.০৩.২০১৩ ৩১.০৩.২০১৩ ২৭.০৩.২০১৩ 

ওটিএভ দ্বরতগত ২৪টি 

আগররিক াভগ্রী ক্রয় 

০.৬৫ ০.৬৩ ১১.০২.২০১৩ ১৮.০৩.২০১৩ ৩১.০৩.২০১৩ ২৭.০৩.২০১৩ 

 

PGrp-গ 

 

অযএপরকউ দ্বরতগত 

০৫টি করিউটায ররউ ও 

০৫টি রপ্রন্টাযয খুচযা 

মন্ত্রাং ংগমাজন  

মভযাভত 

১.২৫  ১.১২ ২০.০৯.২০১২ ০১.১০.২০১২ ৩১.১০.২০১২ ০৫.১১.২০১২ 

২০১৩-১৪ PGrp-১ 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ০৬টি 

পগটাকরয়ায মভরন ও 

২০টি 

মবাগেজএটাফরাআজায 

ক্রয় 

১২.০০ ১১.৪৬ ০১/১০/২০১৩ ১২.১১.২০১৩ ২০/১২/২০১৩ ১৮.১১.২০১৩ 

PGrp-২ ২০টি আউরএ ক্রয় ২.৭৫ ২.৫২৬ ১১.০২.২০১৩ ০৮.০৩.১৩ ৩১.০৩.১৩ ২৮.০৩.১৩ 

 

PGrp-৩ 

 

ওটিএভ দ্ব রতগত 

অফাফে ক্রয় - 

করিউটায মটরফর , মচয়ায, 

রপ মটরফর , রপ 

মচয়ায, পাআরগকরফগনট-

মভাট ৩০টি। 

৪.২০ ৪.০৯ ১১.০২.২০১৩ ০৮.০৩.১৩ ৩১.০৩.১৩ ২৫.০৩.১৩ 

 

PGrp-৪ 

৪১টি রফরবন্ন  ভগিগরয 

রপ্রন্টায মটানায ক্রয় 

৩.৭৫ ৩.৫৩৯ ১১.০২.২০১৩ ০৮.০৩.১৩ ৩১.০৩.১৩ ২০.০৩.১৩ 

 

PGrp-৫ 

 

১৩টি রফরবন্ন ভগিগরয 

পগটাকরয়ায কাটি থজ ক্রম 

০.৮০ ০.৭৫৮ ১১.০২.২০১৩ ০৮.০৩.১৩ ৩১.০৩.১৩ ২০.০৩.১৩ 

 

PGrp-৬ 

 

১২টি পগটাকরয়ায 

মভযাভত 

২.০০ ১.৮৭৪ ১১.০২.২০১৩ ০৮.০৩.১৩ ৩০.০৪.১৩ ৩১.০৩.১৩ 

১৪টি করিউটায ররআউ 

মভযাভত 

১.০০ ০.৯৮৫ ১১.০২.২০১৩ ০৮.০৩.১৩ ৩০.০৪.১৩ ৩১.০৩.১৩ 

২০১৩-১৪  

PGrp-৭ 

১০টি পগটাকরয়ায মভরন 

মভযাভত ও ০৬টি মটানায 

ক্রয় 

২.৬৫ ২.৬৪ ০২.০৯.২০১৩ ১০.০৯.২০১৩ ৩০.০৯.২০১

৩ 

১৭.০৯.২০১৩ 

 

PGrp-৮ 

০৭টি পগটাকরপয়ায মভরন 

মভযাভত 

২.২৫ ২.২১ ১৩.০৯.২০১৩ ১৪.১০.২০১৩ ১৫.১১.২০১

৩ 

০২.১১.২০১৩ 

২০১৪-১৫  

PGrp-1 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ১০টি 

করিউটায ক্র য়- ( ব্রান্ড-

মির, ভগির-টিগেক্স  

এভটি৩০২০) 

৬.৫০ ৬.৪৯ ২৬.১২.২০১৪ ২৬.০১.২০১৫ ৩১.০৩.২০১

৫ 

১৬.০২.১৫ 

 

PGrp-2 

 

ওটিএভ দ্বরতগত ০৫টি 

রিরজটার পগটাকরয়ায 

মভরন ক্রয় , ভগির- 

করনকা রভনরটা -রফজাফ-

২১৫ 

৭.৫০ ৭.৪৩ ২৯.১২.২০১৪ ২৬.০১.১৫ ২৫.০২.১৫ ১৬.০২.১৫ 
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১১.০ রযদ থন ম থমফেণ : গত ১৩/১১/২০১৬ তারযগখ প্রকল্পটি অআএভআরি’য রযচারক জনাফ মভাঃ 

াভীমুর ক কর্তথক রযদ থন কযা য়। তযদ যনকাগর প্রকে তযচারক জনাফ 

বভাঃ অফদুয যউপ উতস্থত তছগরন। রযদ থন ম থগফেণ রনগম্ন উগেখ কযা 

গরাঃ  

 

১১.১ প্রকগল্পয তথ্য নুাগয রযকল্পনা রফবাগ/করভগনয রফরবন্ন রফবাগ/মক্টগযয কভ থেভতা ও দেতা বৃরিয রগেে 

প্রকগল্পয মভয়াদকাগর রফরবন্ন ভগিগরয ৫৫টি পগটাকরয়ায মভরন , ১৩০টি করিউটায , ৭০টি  রপ্রন্টায , ০২টি 

মনটওয়াকথ রপ্রন্টায , ১৪৫টি আউরএ , ০২টি এর , ২০টি পোক্স মভরন , ২৫টি বগেজএটাফরাআজায , ১৫টি 

স্ক্োনায রফতযণ কযা গয়গছ।   রফরবন্ন মক্টয /রফবাগ গত প্রাপ্ত চারদা মাচাআ -ফাছাআপূফ থক উক্ত ভারাভারগুগরা 

রফতযণ কযা গয়গছ ফগর জানাগনা য়। 

 

পগটাকর মভরন 

১১.২ প্রকগল্পয মযকি থ নুমায়ী  রফরবন্ন ভগিগরয রপ্রন্টা মযয জন্য ৪০৭টি মটানায /কারর, রফরবন্ন ভগিগরয পগটাকরয়ায  

মভরগনয জন্য ২১১টি কাটি থজ /মটানায, রফরবন্ন রজরফয ৪২০টি মনড্রাআব , ৫০টি ভাউ , ৩০টি রক -মফাি থ  এফং 

রফরবন্ন খুচযা মন্ত্রাং রফতযণ কযা গয়গছ।  

১১.৩ রযকল্পনা রফবাগ/করভগনয রফরবন্ন মক্টগয  ব্যফহৃত প্রায় ১২০টি পগটাকরয়ায, ৩৫০টি করিউটায  ও ২০০টি 

রপ্রন্টায চর যা খায রগেে অআটি মভ যাভতকাযী প্ররতষ্ঠাগনয ভাধ্যগভ রনয়রভত ারব থরং এফং একর অআট 

াভগ্রীয মকান মারন্ত্রক ভস্যা খা রদগর তা তাৎেরণক মভযাভতপূফ থক চালু যাখা য ব্যফস্থা গ্রণ কযা  গয়গছ ফগর 

প্রকল্প রযচারক জানান।   

১১.৪ রযকল্পনা রফবাগগয  রাআগব্রযীগক অধুরনকায়গনয রগেে মটন্ডাগযয ভাধ্যগভ রনগয়ারজত ঠিকাদায প্ররতষ্ঠাগনয 

ভাধ্যগভ কর গুরুত্বপূণ থ ফআ ও  িকুগভন্ট মূ স্ক্োনপূফ থক িাটাগফজ ততযী কযা গয়ছ্  রফগল  কগয, স্বাধীনতায 

য কর ঞ্চ -ফারল থক রযকল্পনা , মূল্যায়ন প্ররতগফদন ,  উন্নয়ন িরকথত অআন ও নীরতভারা স্থায়ীবাগফ 

ংযেগনয জন্য  স্ক্ানপূফকথ িাটাগফজ কযা  ময়গছ। এছাড়া প্রায় ১৫ াজায ফআ এয  কোটারগ এয িাটাগফআজ 

কযা গয়গছ। 
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ফাংরাগদগয ১ভ ঞ্চ ফারল থক রযকল্পনায স্ক্োন কর 

 

১১.৫ ০১টি ভাআগক্রাফা ক্রয় কগয প্রকগল্পয কাজ একগনক বায জন্য ব্যফায কযা গয়গছ।   

১১.৬ রফরবন্ন রফবাগ/মক্টগয ব্যফাগযয জন্য ৫০টি করিউটায মটরফর ও ৫০টি করিউটায মচয়ায যফযা কযা 

গয়গছ, । 

  

রেগরয অরভারয                                                         পাআর মকরফগনট 

 

১১.৭ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযগত মভাট ৮ ফছয ৩ ভা ভয় মরগগগছ। মূর নুগভারদত রিররগত ফাস্তফায়নকার রছর ৫ 

ফছয ৩ ভা, ১ভ ংগাধগনয ভয় ফাস্তফায়নকার অযও ৩ ফছয ফাড়াগনা য়।  

 



 

360 

 

১২.০  প্রকল্প রযচারক িরকথত তথ্য :   

 

ক্রঃ প্রকে তযচারগকয  

নাভ  

দফী পূণ যকারীন/ 

খন্ডকারীন 

ভয়কার 

 

১) জনাফ পকরুর আরাভ উ-তচফ খন্ডকারীন ১০.০৫.২০০৭ – ২৭.০৫.২০০৮ 

২) জনাফ বভা: অফদুয যউপ উ-তচফ খন্ডকারীন ০১.০৬.২০০৮ – ২২.১১.২০০৮ 

৩) জনাফ বভা: অফদুয যতভ র্ভআয়া উ-তচফ খন্ডকারীন ১৮.১২.২০০৮ – ১০.১২.২০০৯ 

৪) জনাফ বভা: অফদুয যউপ উ-তচফ খন্ডকারীন ১২.০২.২০০৯ – ১৩.০৯.২০০৯ 

৫) জনাফ বখ  জনাফ বভা: অফদুয যউপ উ-তচফ/ 

যুগ্ম-তচফ 

খন্ডকারীন ১৪.০৯.২০০৯ – ৩০.০৬.২০১৫ 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়গন মভাট ৫ জন প্রকে তযচারক দাতয়ত্ব ারন কগযন এফং কগরআ খন্ডকারীন প্রকে তযচারক 

তছগরন।  

 

১৩.০  প্রকগল্পয উগেশ্য জথন (প্রাপ্ত ররঅয এফং প্রকল্প তথ্য নুাগয):  

 

রক্ষযভাত্রা জযন 

(১) তথ্য প্রযুতক্তয গ্রগততয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ তযকেনা 

তফবাগ/কতভগনয জন্য কতিউটায ও ন্যান্য আগরক্ট্রতনক তপ মন্ত্রাতদ 

ক্রয় ও ব্যফাগযয ভােগভ বাগত দক্ষতা ফাড়াগনা;  

তথ্য প্রযুতক্তয গ্রগততয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ 

তযকেনা তফবাগ/কতভগনয জন্য কতিউটায ও 

ন্যান্য আগরক্ট্রতনক তপ মন্ত্রাতদ যফযা কযা 

গয়গছ। 

(২) তযকেনা তফবাগ/কতভগনয কর অআটি ংক্রান্ত মন্ত্রাতদয 

উন্নয়ন, অধুতনকায়ন ও বভযাভত;   

অআটি ংক্রান্ত মন্ত্রাতদয উন্নয়ন, অধুতনকায়ন ও 

বভযাভত কযা গয়গছ। 

(৩) তফতবন্ন জাতীয় ও অন্তজযাততক ংস্থায াগথ বমাগাগমাগ স্থাগনয 

জন্য যাখায উগেগশ্য তযকেনা কতভন/তফবাগগয ওগয়ফাআগট 

অআটি রাআগেযীয উন্নয়ন; 

তযকেনা কতভন/তফবাগগয রাআগেযীয প্রায় ১৫ 

াজায ফআ এয কোটারগ এয িাটাগফআজ 

কযা গয়গছ। 

 

১৪.০   উগেশ্য পুগযাপুতয জযন না গর এয কাযণঃ  প্রকগেয উগেশ্য তজযত গয়গছ। 

 

১৫.০   অআএভআতর্’য ম যগফক্ষণ :  

 

১৫.১   রযকল্পনা রফবাগ /করভগনয রফরবন্ন রফবাগ /মক্টগযয কভ থেভতা ও দেতা বৃরিয রগেে রফরবন্ন ভগিগরয ৫৫টি 

পগটাকরয়ায মভরন, ১৩০টি করিউটায, ৭০টি  রপ্রন্টায, ০২টি মনটওয়াকথ রপ্রন্টায, ১৪৫টি আউরএ, ০২টি এর, ২০টি 

পোক্স মভরন, ২৫টি বগেজএটাফরাআজায, ১৫টি স্ক্োনায রফতযণ কযায মযকি থ প্রকল্প রপগ াওয়া মায়; 

১৫.২   প্রকগল্পয তথ্য নুমায়ী রযকল্পনা রফবাগ/করভগন ব্যফহৃত অআট াভগ্রী চর কযায রগেে  রফরবন্ন ভগিগরয রপ্রন্টামযয 

৪০৭টি মটানায /কারর, রফরবন্ন ভগিগরয পগটাকর মভরগনয জন্য ২১১টি কাটি থজ /মটানায, ৪২০টি মনড্রাআব , ৫০টি 

ভাউ, ৩০টি রক-মফাি থ  এফং রফরবন্ন খুচযা মন্ত্রাং রফতযণ কযা গয়গছ;  

 

১৫.৩  রযকল্পনা রফবাগ/করভগনয রফরবন্ন মক্টগয ব্যফহৃত ১২০টি পগটাকরয়ায, ৩৫০টি করিউটায ও ২০০টি রপ্রন্টায চর 

যাখায জন্য অআটি মভযাভতকাযী প্ররতষ্ঠাগনয ভাধ্যগভ ারব থরং এফং মভযাভত মফা প্রদান কযা য় ;   

১৫.৪  রফরবন্ন রফবাগ /মক্টগয ব্যফাগযয জন্য ৫০টি করিউটায মটরফর ও ৫০টি করিউটায মচয়ায যফযা কযায তথ্য প্রকল্প 

রপগ াওয়া মায়; 

১৫.৫  স্বাধীনতায য গৃীত কর ঞ্চ -ফারল থক রযকল্পনা , মূল্যায়ন প্র রতগফদন,  উন্নয়ন িরকথত অআন ও নীরতভারা 

স্থায়ীবাগফ ংযেগনয জন্য  স্ক্ানপূফকথ িাটাগফজ কযা গয়গছ এফং ঞ্চ -ফারল থক রযকল্পনা গুরুত্বপূণ থ  প্ররতগফদন 
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তযকেনা কতভন/তফবাগগয ওগয়ফাআগট (www.plancomm.gov.bd) ন্তর্ভ যক্ত কযা গয়গছ । এছাড়া 

তযকেনা কতভগনয রাআগেরযগত প্রায় ১৫ াজায ফআ এয কোটারগ এয িাটাগফআজ কযা গয়গছ; 

১৫.৬   প্রকগেয প্রায় মভাট ব্যগয়য ২২% টাকা প্রকগেয কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয বফতন-বাতা খাগত ব্যয় গয়গছ। প্রকগেয উগেশ্য 

ফাস্তফায়গনয জন্য বম ধযন এফং বম ংখ্যক জনফর তনগয়াগ কযা প্রগয়াজন তছর তা কযা য়তন ভগভ য প্রতীয়ভান য়, 

বমভন-প্রকগে ার্ যওয়ায বটকতনতয়ান এয দ সৃতি কযা গরও বকান পটওয়ায বটকতনতয়াগনয দ সৃতি কযা য়তন। 

পগর কতিউটায/পগটাকতয়ায ফা ন্যান্য অআটি িতকযত বভতগনয পটওয়যাযজতণত ভস্যাগুগরা ভাধাগনয জন্য 

ফাতয বথগক াায্য তনগত গয়গছ। 

 

১৫.৭  প্রকে চরাকারীন প্রাতনক ভন্ত্রণারয় তগগফ তযকেনা তফবাগ গত বকান ম যাগয়য কভ যকতযা কখনআ প্রকেটি তযদ যন 

কগযতন। 

১৫.৮ প্রকল্পটিয দীঘ থ ভয় থ থাৎ ৮ ফছয ৩ ভা মভয়াগদ ফাস্তফারয়ত গয়গছ। এ জাতীয় প্রকগল্পয মভয়াদ ২/৩ ফছয ওয়া 

ফাঞ্চনীয়। 

 

১৬.০  সুাতয :     

১৬.১  ভয় বৃতিয াগথ াগথ তকছু তকছু খাগতয  ব্যয় (মমভন জনফগরয বফতন বাতা, মানফান বভযাভত/ তযচারন আতযাতদ)  

বৃতি ায়। মূর প্রকেটি ৫ ফছয ৩ ভা বভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাতদত য়। যফতীগত ৩ ফছয বভয়াদ বৃতি কগয 

বভাট ৮ ফছয ৩ ভা চরভান থাগক। তযাফশ্যকীয় না গর প্রকগেয বভয়াদ বৃতিয ং স্কৃরত তযায কযা ফাঞ্চনীয় 

(নুগেদ-১৫.৮);   

১৬.২ যফযাকৃত পগটাকরয়ায মভরন , করিউটায, রপ্রন্টায, মনটওয়াকথ রপ্রন্টায , আউরএ, এর, পোক্স মভরন , বগেজ 

মেফরাআজায, স্ক্োনায আতোরদয বভযাভত ও প্রগয়াজনীয়  যক্ষণাগফক্ষণ তযকেনা তফবাগ কর্তযক তনতিত কযগত গফ  

(নুগেদ-১৫.৩);   

১৬.৩ প্রকগল্পয অওতায় সৃষ্ট কর অআটি সুগমাগ-সুরফধা বটকআ কযায জন্য যাজস্ব খাগত স্থায়ী  ায়ক বরাকফর রনগয়াগ 

প্রগয়াজনীয় গমারগতা তনতিত কযগত গফ (নুগেদ-১৫.৩); 

১৬.৪ প্রকল্প ফাস্তফায়ন রনরফ থঘ্ন ও পরপ্রসু কযায রগেে বতফষ্যগত ঘন ঘন প্রকে তযচারক ফদরী তযায কযা এফং প্রকগেয 

জন্য পূণ যকারীন প্রকে তযচারক রনগয়াগ কযা ফাঞ্চনীয় গফ (নুগেদ-১২.০);  

১৬.৫  সুষ্ঠুবাগফ প্রকল্প ফাস্তফায়গনয স্বাগথ য বতফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়নকাগর প্রাতনক ভন্ত্রণারগয়য ভতনটতযং বজাযদায কযগত 

গফ (নুগেদ-১৫.৮);  

 

১৬.৬ নুগেদ ১৬.১-১৬.৫ এয অগরাগক গৃীত কাম থাফরী অগাভী ১ (এক) ভাগয ভগধ্য অআএভআ রফবাগগক ফরত কযগত 

গফ। 
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