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জনপ্রান ভন্ত্রণারয়য ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যান প্রডতয়ফদয়নয উয 

ভন্ত্রণার/ডফবাগডবডিক ায-ংয়ে 

 

ক্র

 

নং 

ভন্ত্রণারয়

য নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ ভর ভ ও ব্যয়য তুরনা 

ডফডনয়া

গ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

াতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএ

প ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভ ও 

ব্য 

উবই 

অডতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভ 

অডতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভ অডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্য 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্য 

অডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ জনপ্রান 

ভন্ত্রণার 

২ ১ - ১ ১ ১ ২ ফছয 

(৪২.৮৬%) 

২ 

 

 ( ৯.৯৪%)- 

 (৮১.৮২%) 

 

০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাাঃ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ২টি  প্রকে ভাপ্ত য়য়ছ।  

 

০২। ভাপ্ত প্রকয়েয প্রকৃত ব্য ও মভাদ বৃডিয কাযণাঃ   

 

ক্র 

নং 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্য 

(রে 

টাকা) 

প্রকৃত মভাদকার মভাদ বৃডিয কাযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. Digitalization of 

Bangladesh Public 

Adiministration Training 

Centre (DBPATC) (Revised) 

১১৩০.৪৫ 

 

অয়টাফয ২০১২- 

জুন ২০১৫ 

-- 

২. ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র 

ডক্তারীকযণ (তৃতী ম থা) ( ৩য় 

ংশোধধত) 

৭২৫১.৪৩ নশবম্বয ২০০৮- 

জুন ২০১৫ 

১। ঘন ঘন প্রকে 

ডযচারয়কয ফদরী। 

২। কভ থডযকেনা অনুমাী 

মথাভয় কাজ ম্পন্ন কযা 

মাডন। 
 



০৩। ভস্যা ও সুাডযাঃ  

 

এধডধ সক্টযঃ  জনপ্রোন 
 

(ক) “Digitalization of Bangladesh Public Adiministration Training Centre 

(DBPATC) (Revised)”ীল ষক প্রকল্প 

ভস্যা সুাডয 

১.  প্রকে কারীন পূণ থ মভায়দ মকান জনফর ডনয়াডজত ডছর 

না।  প্রকয়েয ফাস্তফান কায়জ ডনভেক্ত ০৮ জন (প্রকে 

ডযচারক ও উ প্রকে ডযচারক) জনফয়রয ফাই 

ডনজ দাডয়েয অডতডযক্ত ডয়য়ফ দাডে ারন 

কয়যয়ছন। পয়র তায়দয জন্য ডনডভত কায়জয ধতধযক্ত 

প্রকয়েয জন্য প্রয়াজনী ভ ংস্থান কযা কষ্টাধ্য 

ব্যাায ডছর। প্রকয়ে ডনয়াডজত জনফয়রয ভয়ধ্য 

মপ্রাগ্রাভায ছাড়া মকউই আাইডটি ব্যাক গ্রাউয়েয ন য়। 
পয়র ম্পূণ থ আইডটি মফইজড এ প্রকেটি ফাস্তফায়ন 

১. প্রকয়েয কাম থক্রভ মথামথবায়ফ ভডনটডযং এফং ভন্বয়য 

রয়েে প্রকয়ে পূণ থ মভায়দ জনফয়রয (ডফয়ল কয়য প্রকে 

ডযচারক এফং উ/কাযী প্রকে ডযচারক) ংস্থান 

যাখা আফশ্যক । এছাড়া এ জাতী প্রকয়ে দে ও 

অডবজ্ঞতাম্পন্ন প্রকে ডযচারক ডনয়াগ কয়য 

ফাস্তফানকারীন ভয়য জন্য ডনয়াগ কযয়ত য়ফ। প্রকে 

ডযচারয়কয ফদরী মতদূয ম্ভফ ডযায কযা ভীচীন ।  
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ভস্যা সুাডয 

ডফডবন্ন প্রডতকূর ডযডস্থডতয সৃডষ্ট য়য়ছ। এছাড়া প্রকে 

চরাকারীন ভয় প্রকে ডযচারয়কয ফদরীয কাযয়ণ 

প্রকে ফাস্তফান ডফডিত । 



(খ) “ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র ডক্তারীকযণ (তৃতী ম থা) (৩য় ংশোধধত” ীল ষক প্রকল্প 

৪.  স্রোব্দ উন্নয়শনয রক্ষ্যভোত্রো জষশনয উশেশে এফং 

সুোন প্রধতষ্ঠোয রশক্ষ্য ধফ ধএটিধ-এয কর নুলদ 

দস্য এফং ন্যোন্য ংধিষ্ট কভ ষকতষোশদয (প্রধোনভন্ত্রীয 

কোম ষোরয়, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় , ভধন্ত্রধযলদ ধফবোগ , 

ধযকল্পনো কধভন , অআএভআধড, থ ষ ধফবোগ  

থ ষননধতক ম্পকষ ধফবোগ ) োধফ ষক োভর্থ্ষ  দক্ষ্তোয 

বৃধি এফং উন্নন কযো এ প্রকশল্পয উশেশে -২ এ ফধণ ষত 

থোকশর সফধযবোগ কোম ষক্রশভ  প্রধানভন্ত্রীয কাম থার, 

কোডফয়নট ডডডবন, ডযকেনা কডভন, আইএভইডড, 

অথ থ ডফবাগ ও অথ থননডতক ম্পকথ ডফবা সগয প্রধতধনধধয 

ংগ্রশণয োয খুফআ নগণ্য  ধযরধক্ষ্ত য়। এয পশর 

প্রকশল্পয এ ধনধদ ষষ্ট উশেে জষন প্রশ্নধফি শয়শছ। 

৪. ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য উন্নয়নয রয়েে এ ধযয়নয 

প্রকে ফাস্তফায়নয আফশ্যকতা যয়য়ছ। ফাংরায়দ 

ডডবর োধব ষ ফো জনপ্রোন ফরশত শুধুভোত্র একটি ফো 

ীধভত ংখ্যক কযোডোযশক বুঝোয়নো উশযোক্ত যকোশযয 

কর কযোডোশযয ভধষ্টগত কভ ষকতষোশগোষ্ঠীশক বুঝোয় 

মোশদয ভধিত প্রশচষ্টো সদশয োভধগ্রক উন্নয়শন ভূধভকো 

যোশখ। তোআ প্রকশল্পয ভোধ্যশভ কতষকতষোশদয দক্ষ্তো বৃধিয 

সুশমোগ-কর কযোডোয কভ ষকতষোশদয জন্য সমৌধক্তক 

ভতোযধবধিশত ধনধ ষোযণ কশয বধফষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন  

ফোস্তফোয়ন কযশত শফ। ধফশল কশয এ জাতী প্রকে 

গ্রয়ণয মেয়ে প্রান ও উন্নন ংডিষ্ট ডডবর াডব থয়য 

দস্যয়দয মাগত জ্ঞান ও দেতা বৃডিয রয়েে ডডবর 

াডব থয়য ংডিষ্ট কোডাযয়দয অন্তভু থক্ত কযো প্রশয়োজন। 

৫.  ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য উন্নয়নয রয়েে এ প্রকয়েয 

অতোয় ডফডবন্ন কাম থক্রভ ধশশফ Foundation 

Training Course (FTC), Advanced Course on 

Administration and Development (ACAD)

এফং Senior Staff Course (SSC) ফাস্তফান কযা 

য়য়ছ। ধকন্তু এফ সকোশ ষয ভশধ্য শুধুভোত্র এপটিধ সত 

ফ কযোডোশযয কভ ষকতষোশদয ংগ্রশণ য সুশমোগ 

থোকশর ন্য ২টি সকোশ ষ (এধএধড এফং এএধ) স 

সুশমোগ নো থোকোয় তোশদয দক্ষ্তো বৃধি /উন্নয়ন স োশয 

শেনো। থচ এ দুটি বফশদধক প্রধক্ষ্শণ সভোট 

৩৭৪৫.৯৭ রক্ষ্ টোকো ব্যয় কযো শয়শছ মো সভোট 

বফশদধক প্রধক্ষ্ণ ব্যশয়য ৭৭.৬৮%। পশর প্রকশল্পয 

উশেে (উশেে-১) মথোমথবোশফ ধজষত শেনো ভশভ ষ 

প্রতীয়ভোন শে। 

৫. ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য উন্নয়নয রয়েে এফং 

প্রকশল্পয উশে ে মথোমথবোশফ প্রধতপরশনয ধনধভি 

বধফষ্যশত ধফধএটিধ’য ধফশলোধয়ত সকোশ ষ (এধএধড 

এফং এএধ ) ফ কযোডোশযয কভ ষকতষশদয ংগ্রন 

ধনধিতকযশণয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযশত শফ;  
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“ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র ডক্তারীকযণ (তৃতী ম থা) (৩য় ংশোধধত)” ীল ষক প্রকশল্পয 

ভাডপ্ত ভল্যান প্রডতয়ফদন 

 
 

(ভাপ্তাঃ জুন, ২০১৫ ডরাঃ)    
 
 

১। প্রকয়েয নাভাঃ  “ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র ডক্তারীকযণ (তৃতী ম থা) ( ৩য় 

ংশোধধত”।  
 

২। উয়যাগী ভন্ত্রণার /ডফবাগাঃ     জনপ্রান ভন্ত্রণার । 

 

৩। ফাস্তফানকাযী ংস্থাাঃ   জনপ্রান ভন্ত্রণার এফং ফাংরায়দ াফডরক এোডডভডনয়েন মেডনং মন্টায 

(ডফডএটিড)। 

 

৪। প্রকয়েয অফস্থানঃ   ফাংরায়দ াফডরক এোডডভডনয়েন মেডনং মন্টায (ডফডএটিড), োবোয , 

ঢোকো। 

 

৫। 
 

৬। 

প্রকয়েয অথ থানাঃ 

 

প্রকে ফাস্তফান ভ ও 

ব্যাঃ 

 

 

 

 জাান যকায়যয ঋণ ভওকুপ তডফর (সজধডধএপ)।  

 

 

 

                  

(রে টাকা) 

প্রাক্কডরত ব্য প্রকৃত 

ব্য 

ডযকডেত ফাস্তফান কার প্রকৃত 

ফাস্তফান 

কার 

অডতক্রান্ত 

ব্য (ভর 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়য %) 

অডতক্রান্ত 

ভ (ভর 

ফাস্তফান 

কায়রয %) 

ভর 

 

ফ ষশল 

ংয়াডধত  

 

ভর ফ ষশল 

ংয়াডধত 

৪০০০.০

০ 

 

৭৩০০.০০ 

 

৭২৫১.৪৩ 

 

নশবম্বয 

২০০৮ 
য়ত 

জুন ২০১৩  

নশবম্বয 

২০০৮ 
য়ত 

জুন ২০১৫ 

নশবম্বয 

২০০৮ 
য়ত 

জুন ২০১৫ 

৩২৫১.৪৩ 

(৮১.৮২%) 
২ ফছয  

(৪২.৮৬%) 

        

 

৭।     াধাযণ ম থয়ফেণাঃ  
 

৭.১    টভূডভাঃ  
 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন প্রডেণ গুরুেপূণ থ ভূডভকা যায়খ। প্রডেণ মাগত জ্ঞান বৃডি ও কভ থদেতায উয ইডতফাচক প্রবাফ 

যায়খ। ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র প্রডতডিত ওায য মথয়ক যকা ধয কভ থকতথায়দয প্রান, ব্যফস্থানা, 

আইন, উন্নন ইতোডদ ডফলয়য উয প্রডেণ প্রদান কয়য আয়ছ। ডফডবন্ন কোডায াডব থয়য নফডনভেক্ত কভ থকতথায়দয 

বুডনাদী প্রডেণ, উচ্চ দস্থ কভ থকতথায়দয জন্য ডডনয স্টাপ মকা থ (এএড), এডবান্স মকা থ অন এডডভডনয়েন এে 

মডয়বরয়ভন্ট (এডএডড) এফং ডকছু ডকছু মাডবডিক ডফলয়য উয ডনডভত প্রডেণ ডযচারনা কয়য আয়ছ। 

এছাড়াও, এ প্রডতিান ডফডবন্ন ভাভডক ডফলয়য উয গয়ফলণা ডযচারনাপূফ থক গয়ফলণায পরাপর মডভনায, 

ডয়ম্পাডজাভ, কভ থারায ভাধ্যয়ভ প্রচায/অফডত কয়য। ডফবাগী ম থায় প্রডতডিত আযডএটিডগুয়রা যকা ধয, 

আধাযকাধয ও স্বাোডত প্রডতিায়নয ২ মথয়ক ৪থ থ মেণীয কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয ডফডবন্ন ধযয়নয প্রডেণ ডদয় 

থায়ক। 
 

 উ সেখ্য, একডফং তাব্দীয চোয়রঞ্জ মভাকায়ফরা ডফয়ল কয়য প্রভেডক্তগত ডযফতথন, ফাজায অথ থনীডত, উন্নন অথ থনীডত, 

ব্যফা ব্যফস্থানা ও াভাডজক ডযফতথয়নয পয়র কভ থকতথায়দয আযও গডতীর, মাগত জ্ঞায়ন ভি এফং কভ থদে 

কয়য গয়ড় মতারায প্রয়াজনীতা দৃঢ়বায়ফ অনুভূত । ঞ্চভ ঞ্চফাডল থক ডযকেনা (১৯৯৭-২০০২) মদ-ডফয়দয় 



144 

 

প্রডেয়ণয ভাধ্যয়ভ কভ থকতথায়দয মাদাডযে জ্ঞান ও াভর্থ্থ বৃডি, মফক ডয়য়ফ জনগয়ণয স্বাথ থযো, জনগয়ণয অডধকায 

যো ব্রতী ওা, প্রডেণ প্রডতিানভয়ক সুংত কযা, উন্নন এফং সুয়মাগ-সুডফধা বৃডিপূফ থক বডফষ্যত প্রডেণ 

চাডদা ডভটায়নায য গু রুোয়যা কযা । এ উমেয়শ্য ডফডএটিড’য উয়যায়গ ‘ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ 

মকন্দ্র ডক্তারীকযণ’ এফং ‘ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র ডক্তারীকযণ (২ ম থা)’  ীল থক দুটি প্রকে 

ইত:পূয়ফ থ ফাস্তফাডত । এফ প্রকয়েয ধাযাফাডকতা ‘ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র ডক্তারীকযণ (৩ 

ম থা)’ ীল থক প্রকেটি গত নশবম্বয, ২০০৮ মথয়ক ফাস্তফান কয়য আয়ছ।  

 

৭.২  উয়েশ্যাঃ  

   ১.      রুকল্প ২০২১ জষশনয উশেশে ফোংরোশদ ধধবর োধব ষশয দস্যশদয দক্ষ্তো উন্নয়ন;    

 

               ২.      স্রোব্দ উন্নয়শনয রক্ষ্যভোত্রো জষশনয উশেশে এফং সুোন প্রধতষ্ঠোয রশক্ষ্য ধফধএটিধ -এয কর নুলদ 

দস্যবৃন্দ এফং ন্যোন্য ংধিষ্ট কভ ষকতষোশদয (প্রধানভন্ত্রীয কাম থার, জনপ্রোন ভন্ত্রণার, কোডফয়নট ডডডবন, 

ডযকেনা কডভন, আইএভইডড, অথ থ ডফবাগ ও অথ থননডতক ম্পকথ ডফবা গ)োধফ ষক োভর্থ্ষ   দক্ষ্তোয বৃধি এফং 

উন্নন; 

              ৩.   জনপ্রান, উন্নন প্রান, ধনউ োফধরক ম্যোশনজশভন্ট , সটোটোর সকোয়োধরটি ম্যোশনজশভন্ট , তর্থ্  সমোগোশমোগ  

প্রভেডক্ত, ডযয়ফ ব্যফস্থানা, দুয়ম থাগ ব্যফস্থানা, দাডযদ্র ডফয়ভাচন মকৌর প্রভৃডত ভাভডক গু রুত্বপূণ থ ধফলশয়য 

য গয়ফলণা ডযচারনা; 
 

            ৪.    ধফধএটিধ’য সকোয সকোশ ষ ংগ্রণকোযী কভ ষকতষো এফং ংধিষ্ট নুলদ দস্যবৃন্দশক উন্নত এফং উন্নয়নীর 

সদভশয জনপ্রোন ব্যফস্থোয শে ধযধচত কযোশনো; 

 

                   ৫.    ধফধএটিধ’য অন্তজষোধতক প্রধক্ষ্ণ কভশেক্সশক সন্টোয ফ এধক্সশরশে ধযণত কযোয রশক্ষ্য ধফধবন্ন ধফলশয়য য 

অন্তজষোধতক এফং অঞ্চধরক সধভনোয, য়োকষ এফং প্রধক্ষ্ণ কোম ষক্রভ ধযচোরনো কযো; এফং 

 

          ৬.   সরোক-প্রোন এফং ব্যফস্থোনোয ো সথ ধফশলবোশফ ম্পকষভেক্ত সন্টোয ন্যোন্য জোতীয়  অন্তজষোধতক 

প্রধক্ষ্ণভশয শে সমোগোশমোগ স্থোন কযো।  
 

৮।      প্রকশল্পয ভর কোম ষক্রভ এফং এয ধফযীশত প্রোক্কধরত ব্যয়ঃ 
            

ক্রঃ নং ভর কোম ষক্রশভয ধফফযণ ংখ্যো/ধযভোণ প্রোক্কধরত ব্যয় 

১. ধক্ষ্ো পযঃ   

ক.   এএধ ৫০৯ জন ১১৬০.৮২ 

খ.   এধএধড ১৩২১ জন ২৫৮৫.১৫ 

গ.  ট থোটি ষ ফ এপটিধ ৬২০ জন ১০৭৬.২৮ 

২. ট ষ সকো ষ ১২৯ জন ৫৭১.২১ 

৩. ধডশেোভো ৩ জন ৩২.৪৮ 

৪. ভোস্টো ষ ১৪ জন ৩০৭.২৪ 

৫. গবঃ বযোট এন্ড ট্যোক্স পয টিধ সথোক ৭৪৭.২৮ 

৬. সরোকোর/ ধপড ব্যোক সধভনোয/ য়োকষ সথোক ১০৬.৯৮ 

৭. অন্তজষোধতক সধভনোয সথোক ২০.০০ 

 

৯।      প্রকয়েয অনুয়ভাদন অফস্থাাঃ  
 

            অশরোচয ধফধনশয়োগ প্রকল্পটিয ভর ধডধধ ৪০০০.০০ রক্ষ্ টোকো প্রোক্কধরত ব্যশয় ম্পূণ ষ ফোংরোশদ যকোশযয  থ ষোয়শন 

নশবম্বয ২০০৮ শত জুন  ২০১৩ ম ষন্ত ফোস্তফোয়শনয জন্য গত ২৪/১১/২০০৮ তোধযশখ একশনক কর্তষক নুশভোধদত য়।  

যফতীশত প্রকশল্পয সভয়োদ ধযফধতষত সযশখ এয ব্যয় প্রোক্করন ২২০০.০০ রক্ষ্ টোকো বৃধি কশয ৬২০০.০০ রক্ষ্ টোকোয় 

উন্নীত কশয গত ০৪/১০/২০১২ তোধযশখ একশনক কর্তষক ১ভ ংশোধধত প্রস্তোফ নুশভোদন কযো য়। এযয প্রকশল্পয ব্যয় 

বৃধি ব্যধতশযশক সভয়োদ ০৬ (ছয়) ভো বৃধি কশয ধডশম্বয ২০১৩-সত উন্নীত কযো য়। তঃয প্রকশল্পয ২য় ংশোধশন  
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            সভয়োদ অয ০১ (এক) ফছয বৃধি কশয ধডশম্বয ২০১৪ ম ষন্ত কযো য় এফং ব্যয় অয ১১০০.০০ রক্ষ্ টোকো বৃধি কযো 

য়। ফ ষশল প্রকশল্পয ব্যয় ধযফধতষত সযশখ ফোস্তফোয়নকোর অয ০৬ (ছয়) ভো বৃধি কশয গত ০৩/০৫/২০১৫ তোধযশখ 

ভোননীয় ধযকল্পনো ভন্ত্রী কর্তষক প্রকশল্পয ৩য় ংশোধন প্রস্তোফ নুশভোধদত য়। 

 

১০।    প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তর্থ্াঃ 
 
 

ক্রঃনং কভ ষকতষোয নোভ  দফী দোধয়শত্বয ধযণ দোধয়শত্বয সভয়োদকোর 

অযম্ভ ভোধি 

১। জনোফ বয়দ ভোবুফ োোন,  অডতডযক্ত 

ডচফ এভধডএ (প্রশজক্ট) 

পূণ ষকোরীন ২১/১২/২০০৮ ১৬/০৮/২০০৯ 

২। জনোফ সভজফো উর অরভ, অডতডযক্ত 

ডচফ এভধডএ (প্রশজক্ট) 

পূণ ষকোরীন ১৯/০৮/২০০৯ ২২/১১/২০১০ 

৩। জনোফ সোোআন জোধভর, অডতডযক্ত ডচফ 

এভধডএ (প্রশজক্ট) 

পূণ ষকোরীন ২২/১১/২০১০ ২৯/০৩/২০১১ 

৪। জনোফ সভোঃ ধপ-উর-অরভ, ভেগ্ম-ধচফ, 

এভধডএ (প্রশজক্ট) 

পূণ ষকোরীন ২৯/০৩/২০১১ ২৬/০৯/২০১১ 

৫। জনোফ অকযোভ সোোআন, ভেগ্ম-

ধচফ,এভধডএ (প্রশজক্ট) 

পূণ ষকোরীন ১৮/১০/২০১১ ২২/০৭/২০১৪ 

৬। জনোফ সভোঃ জোশয়দুর ক সভোেো, 

ধতধযক্ত ধচফ, এভধডএ (প্রশজক্ট) 

পূণ ষকোরীন ১১/০৮/২০১৪ প্রকশল্পয সভয়োদ 

ভোধি ম ষন্ত 

 

 

১১। ফছযডবডিক এডডড/আযএডডড ফযাে এফং প্রকৃত অগ্রগডতয তর্থ্াঃ  

(রে টাকা) 
  

অথ থফছয এডডড/আযএডডড ফযাে প্রকৃত অগ্রগডত ভন্তব্য 

ডজওডফ প্রাঃাাঃ মভাট ডজওডফ প্রাঃাাঃ মভাট 

২০০৮-০৯ ১২০০.০০ - ১২০০.০০ ১১৩৯.৫৪ - ১১৩৯.৫৪ 

২০০৯-১০ ১২২৫.০০ - ১২২৫.০০ ১২২২.৮৭ - ১২২২.৮৭ 

২০১০-১১ ১২২০.০০ - ১২২০.০০ ১১৮৫.৬৫ - ১১৮৫.৬৫ 

২০১১-১২ ১১৫৫.০০ - ১১৫৫.০০ ১১৩৪.৯৭ - ১১৩৪.৯৭ 

২০১২-১৩ ১২৩৫.০০ - ১২৩৫.০০ ১১০৭.৩৩ - ১১০৭.৩৩ 

২০১৩-১৪ ৯৩৮.০০ - ৯৩৮.০০ ৭৮৭.৯৬ - ৭৮৭.৯৬ 

২০১৪-১৫ ৭২১.৬৮ - ৭২১.৬৮ ৬৭৩.১১ - ৬৭৩.১১ 

মভাটাঃ ৭৬৯৫.০০ - ৭৬৯৫.০০ ৭২৫১.৪৩ - ৭২৫১.৪৩  
 

 

১২।  প্রকশল্পয েধবধিক ফোস্তফোয়ন গ্রগধতঃ  

ভন্ত্রণার মথয়ক প্রাপ্ত ডডআয এয ডবডিয়ত প্রকেটিয অঙ্গডবডিক ফযাে, ফাস্তফান অগ্রগডত ডনয়ম্ন সদয়ো রাঃ 

                                                                                                                                                 (রে 

টাকা)                   

ক্রাঃ 

নং 

অযডডডড অনুমাী খাতওাযী 

ডফফযণ  

অযডডডড অনুমাী 

ডযকডেত রেেভাো  

ক্রভপুডঞ্জত ফোস্তফোয়ন 
অগ্রগডত 

োথ ষকয  

  ফোস্তফ  আডথ থক  ফোস্তফ আডথ থক   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. গয়ফলণা ও প্রকানা ব্য  মথাক ৪৪.৭০ ১২ টি ৪৪.৭০  
২. ডো পযাঃ  

ক. এএড 
৫০৯ জন 

১১৬০.৮

২ 
৫০৯ জন ১১৬০.৮২ 

 

খ. এডএডড মকা থ  ১৩২১ 

জন 

২৫৮৫.১

৫ 
১৩২১ জন ২৫৮৫.১৫ 
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ক্রাঃ 

নং 

অযডডডড অনুমাী খাতওাযী 

ডফফযণ  

অযডডডড অনুমাী 

ডযকডেত রেেভাো  

ক্রভপুডঞ্জত ফোস্তফোয়ন 
অগ্রগডত 

োথ ষকয  

  ফোস্তফ  আডথ থক  ফোস্তফ আডথ থক   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

গ. ট ৩০ এপটিড 
৬২০ জন 

১০৭৬.২

৮ 
৬২০ জন ১০৭৬.২৮ 

 
৩. স্টোধড ধবধজট/ ধবধজট পয 

সনশগোধশয়ন আতযোধদ 
৫১ জন ২২২.১৭ ৫০ জন ২১৪.২২ 

(-)৭.৯৫ 

৪. প্রডেণ/উচ্চ ডোাঃ 

 ক. ডএইচডড  ১ জন ৯৬.৮৩ ১ জন ৯৬.৮৩  
খ. ভাষ্টা থ মকা থ  ১৪ জন ৩০৭.২৪ ১৪ জন ৩০৭.২৪  
গ. ডডসেোভো মকা থ  ৩ জন ৩২.৪৮ ৩ জন ৩২.৪৮  
গ. স্বে মভাদী প্রডেণ  ১২৯ জন ৫৭১.২১ ১২৬ জন ৫৫৫.৯০ (-)১৫.৩১ 

৫. বফভাণ বাড়া ফাফদ বিবযক্ত ফাজেট সথোক ৩৭.৪৩ সথোক ৩৭.৪৩  
৬. গবঃ বযাট এন্ড ট্যাক্স পয ওটিব সথোক ৭২৭.২৮ সথোক ৭৪৭.২৭ (-)০.০১ 

৭. স্থোনীয় প্রধক্ষ্ণ  (ডফডএটিড’য 

কভ থকতথা/কভ থচাযী) 
মথাক ৫৬.২৯ ১০৮৯ জন ৫৪.২৭ 

(-)২.০২ 

৮. এভ. ধপর (স্থোনীয়)  ১ জন ৩.৬০ ১ জন ৩.৬০  
৯. ধএআচধড (স্থোনীয়)  ৩ জন ১৬.২০ ১ জন 3.60 (-)১২.৬০ 
১০. টিধকউএভ প্রকশল্পয োশথ ংভেধক্ত সথোক ৫.০০ সথোক ৫.০০  
১১. ধএধধ এয োশথ ংভেধক্ত মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০  
১২. ধফয়োভ এয োশথ ংভেধক্ত  মথাক ২.৫০ মথাক ২.৫০  
১৩. সরোকোর/ধপডব্যোক সধভনোয 

/য়োকষ 
সথোক ১০৬.৯৮ ৪৯ জন ১০৬.৮২ 

(-)০.১৬ 
১৪. অন্তজষোধতক সধভনোয /য়োকষ মথাক ৪১.৮৭ মথাক ১৯.৮৭ (-)২২.০০ 

১৫. ডশুমদয উন্নন মন্টায  সথোক ৬.৫২ সথোক ৬.৫২  
১৬. ডযফণ  মথাক ৪৯.৫২ মথাক ৪৮.৬০ (-)০.৯২ 

১৭. ডআইও জনফয়রয মফতন  মথাক ২৬.৮৫ মথাক ২৬.৮৫  
১৮. ডআইও এয জন্য ব্য  সথোক ৪২.৮৮ সথোক ৪২.৭০ (-)০.১৮ 

উশভোট ৭২৪১.৩০  ৭১৯২.৭৫ ৪৮.৫৫ 

১৯. কবিউটায হার্ ডওয়্যায ও সপট 

ওয়্যায  
সথোক ৩০.২৪ সথোক ৩০.২৪ 

 

২০. সযঞ্জাভাবদ সথোক ১৯.৫০ সথোক ১৯.৪৮ (-)০.০২ 

২১. অসফাফত্র সথোক ৩.৯৮ সথোক ৩.৯৮  

২২. ডশুমদয উন্নন মন্টায সথোক ৪.৯৮ সথোক ৪.৯৮  

 ফ থয়ভাট  
 

৭৩০০.০

০ 
 

৭২৫১.৪৩ 

(৯৯.৩৩%) 

(-)৪৮.৫৭ 

 

        * প্রকয়েয অব্যডত অয়থ থয ডযভাণ ৪৮.৫৭ রে টাকা । এয ভশধ্য অন্তজষোধতক য়োকষ খোশত ২২.০০ রক্ষ্ টোকো 

স্বল্প সভয়োদী প্রধক্ষ্শণ  ৩ জশনয জন্য ১৫.৩১ রক্ষ্ টোকো ব্যধয়ত থোশক। এছোড়ো স্টোধড ধবধজট কশম্পোশনন্ট এয 

অতোয় আতোধরশত নুশষ্ঠয় জনপ্রোন ভন্ত্রনোরশয়য একজন ভশনোনীত প্রধতধনধধ ংগ্রণ  নো কযোয় এ খোশত ৪.৬৭ 

রক্ষ্ টোকো এফং ন্যোন্য খোশত কভ ভশে দযত্র ভেোধয়ত য়োয় ফধষ্ট থ ষ ব্যধয়ত থোশক। এ ব্যোধয়ত থ ষ  

ধনয়ভোনুমোয়ী যকোধয সকোলোগোশয জভো সদয়ো শয়শছ ভশভ ষ ধধঅশয উশেখ কযো শয়শছ। 
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১৩।       ধযদ ষন ম ষশফক্ষ্ণ  
 

 ১৩.১  ভাপ্ত এ প্রকয়েয ফাস্তফাডত কাম থক্রভ ম থায়রাচনায জন্য এ ডফবায়গয ংডিষ্ট কাযী ডযচারক কতৃথক গত 

২৯.১১.২০১৬ তাডযয়খ প্রকল্প এরোকো ধফধএটিধ (োবোয, ঢোকো) ডযদ থন কযা । ধযদ ষশনয ভয় ধফধএটিধ ’য 

এভধডএ (প্রশজক্ট) উধস্থত ধছশরন।  
 

১৩.২  প্রকয়েয আওতা ফাস্তফাডত এফং ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম থক্রয়ভয ংডেপ্ত ফণ থনা ও ফাস্তফান ভস্যা ডনয়ম্ন মদা 

য়রাাঃ  
 

      ক. ডো প যঃ 
 

প্রকশল্পয ভর কোম ষক্রশভয ভশধ্য ডো পয়যয আওতা ডডনয স্টাপ মকা স ষ (এএড) ৫০৯ জন কভ থকতথায জন্য, 

এডএডড সকোশ ষ ১৩২১ জশনয জন্য এফং ৬২০ জন ট ৩০ এপটিড কভ থকতথায জন্য  বফশদধক ডো পয ন্তর্ভ ষক্ত 

ধছর। এ খোশতয অনুকূয়র ব্যয়য জন্য প্রকয়ে মভাট ৪৮২২.২৫ রে টাকায ংস্থান ধছর মোয ম্পূণ ষ ং ব্যয় কযো 

শয়শছ। এ কোম ষক্রশভ প্রধক্ষ্নোথীশদয োশথ সকো ষ ম্যোশনজশভশন্টয কভ ষকতষোবৃন্দ ম্পৃক্ত ধছশরন। 

 

      খ. প্রডেণ ও উচ্চ ডক্ষ্োঃ 
 

প্রকয়েয ভর কাম থক্রভগুয়রায ভয়ধ্য প্রডেণ ও উচ্চ ডো অন্যতভ। এ দপায আওতা ডফয়দয় স্বে/দীঘ থয়ভাদী 

উচ্চডোয ডকছু ংস্থান ধছর। এগুয়রা য়রা ১ জয়নয ডএইচডড, ১ ৪ জয়নয ভাষ্টা থ, ৩ জয়নয ডড সেোভা এফং  ১২৬ 

জয়নয স্বে মভাদী মকা থ, ৫০ জয়নয ডযদ থন/ডো পয ইতোডদ। এ খায়ত ডডডডয়ত মভাট ১০০ ৭.৭৬ রে টাকা 

ব্য ফযাে ধছর। এয ভশধ্য স্ব ল্প সভয়োদী সকোশ ষ ৩ জন ংগ্রণ  নো কযোয় এ খোশত ১৫.৩১ রক্ষ্ টোকো ব্যয় য়ধন।  

ফবষ্ট সফ র্ ড বর্ববয সংস্থানকৃি কভ ডকিডায নুকূজর ফযাদ্দ নুমায়্ী ব্যয়্ কযা হয়য়্জে। 
 

       গ. মরাকার মে ধনং 
 

ডফডএটিড’য কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয জন্য মরাকার মেডনং নায়ভ অন্য একটি কাম থক্রভ ডডডডয়ত ন্তভু থক্ত ধছর। এ 

খায়ত প্রকয়ে ব্য ফযাে ধছর ৫৬.২৯ রে টাকা। এ দপা প্রকয়েয আওতা মদয় ডফডএটিড’য কভ থকতথা ও 

কভ থচাযীয়দয জন্য স্থানী ম থায় এভডপর (১ জন), ডএইচডড (১জন) মকা থ ম্পন্ন কশযশছ। 

 

     ঘ.  গশফলণো ব্যয়  প্রকোনোঃ 

 

প্রকশল্পয অতোয় ধফধএটিধ ’য পযোকো ধি সভম্বোযগণ কর্তষক ধযচোধরত public administrstion, 

development administration, poverty reduction, disaster management, environment 

management, gender and development আতযোধদ ধফলশয় গশফলণো কযোয ংস্থোন প্রকশল্প ন্তভু থক্ত ধছর। এ 

খোশত ১২টি গশফলণো ধযচোরনো খোশত ৪৪.৭০ রক্ষ্ টোকো ব্যয় শয়শছ।   

 

  ঙ.  ন্যোন্যঃ 

 

এছাড়াও প্রকয়েয আওতা অন্যান্য কডত কাম থক্রভ মমভন, feed back মডভনায/ওাকথ, কডম্পউটায ও 

অন্যান্য আফাফে ংগ্র, বশুজদয উন্নয়্ন য়সন্টায  ইতোডদ ডডডডয়ত ন্তভু থক্ত ধছর এফং স নুমোয়ী ম্পন্ন কযো 

শয়শছ।  
 

১৩.৩ প্রকেটিয ফাস্তফান ম থায় এফং ফাস্তফান ময়ল সভোট ৭ থ ষফছশযয ভশধ্য ১ভ ৫ থ ষফছশয এক্সটাযনার অডডট 

কাম থক্রভ ম্পাদন কযা  সয়শছ। ধকন্তু ২০০৮-০৯ থ ষফছয এফং ২০০৯-১০ থ ষফছশয এখন সভোট ০৪ টি ধডট 

অধি ধনষ্পধি কযো য়ধন  ভয়ভ থ ডডআয়য উয়েখ কযা য়য়ছ । এ ধফলশয় জোনোশনো য় সম , এ অধিগুশরো ধনষ্পধিয 

চূড়োন্ত ম ষোশয় যশয়শছ  এফং ধত ীঘ্রআ তো ধনস্পধি শয় মোশফ  ফশর এ প্র ধতষ্ঠোশনয এভধডএ (প্রশজক্ট) জোনোন। 

অশরোচনোয ভয় এটি দ্রুত ধনষ্পধিয ধফলশয় ংধিষ্ট দিশযয োশথ ধনধফড় তদোযধক ব্যোত যোখোয জন্য যোভ ষ সদয়ো 

য়। 
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১৪।    প্রকয়েয উয়েয়শ্য ও অজথনাঃ  
 
 

উয়েয়শ্য অজথন 

১. রুকল্প ২০২১ জষশনয উশেশে ফোংরোশদ ধধবর 

োধব ষশয দস্যশদয দক্ষ্তো উন্নয়ন;    
 

          

১. অশরোচয প্রকশল্পয ভোধ্যশভ ফোংরোশদ ধধবর োধব ষশয 

দস্যশদয ধফধবন্নবোশফ দক্ষ্তো উন্নয়শনয কোম ষক্রভ গ্রণ 

কযো শয়শছ। বফশদধক এক্সশোজোয ধবধজশটয ভোধ্যশভ 

কভ ষকতষোযো সলোফোর এক্সশধযশয়ে এফং ফ ষোধুধনক 

জ্ঞোনোজষন কশযশছ মো নোগধযকশদয উন্নত সফো প্রদোশনয 

জন্য অফেক।  

২. স্রোব্দ উন্নয়শনয রক্ষ্যভোত্রো জষশনয উশেশে 

এফং সুোন প্রধতষ্ঠোয রশক্ষ্য ধফধএটিধ -এয 

কর নুলদ দস্যবৃন্দ  এফং ন্যোন্য ংধিষ্ট 

কভ ষকতষোশদয (প্রধানভন্ত্রীয কাম থার, জনপ্রোন 

ভন্ত্রণার, কোডফয়নট ডডডবন, ডযকেনা 

কডভন, আইএভইডড, অথ থ ডফবাগ ও অথ থননডতক 

ম্পকথ ডফবাগ) োধফ ষক োভর্থ্ষ  দক্ষ্তোয বৃধি 

এফং উন্নন; 

২.  সুোন প্রধতষ্ঠো এফং স্রোব্দ উন্নয়শনয রক্ষ্যভোত্রো জষশনয  

ধনধভি ধফধএটিধ’য সভোট ১২৬ জন কভ ষকতষো এফং  

প্রধানভন্ত্রীয কাম থার, জনপ্রোন ভন্ত্রণার, কোডফয়নট 

ডডডবন, ডযকেনা কডভন, আইএভইডড, অথ থ ডফবাগ ও 

অথ থননডতক ম্পকথ ডফবা সগয ংধিষ্ট কভ ষকতষোশদয োধফ ষক 

োভর্থ্ষ  দক্ষ্তোয বৃধি এফং উন্নসনয কথো উশেখ 

থোকশর সফধযবোগ কোম ষক্রশভ  প্রধানভন্ত্রীয কাম থার, 

কোডফয়নট ডডডবন, ডযকেনা কডভন, আইএভইডড, অথ থ 

ডফবাগ ও অথ থননডতক ম্পকথ ডফবা সগয প্রধতধনধধয 

ংগ্রশণয োয খুফআ নগন্য ধযরধক্ষ্ত য়।  
 

৩.  জনপ্রান, উন্নন প্রান, ধনউ োফধরক 

ম্যোশনজশভন্ট, সটোটোর সকোয়োধরটি ম্যোশনজশভন্ট , 

তর্থ্  সমোগোশমোগ প্রভেডক্ত, ডযয়ফ ব্যফস্থানা, 

দুয়ম থাগ ব্যফস্থানা, দাডযদ্র ডফয়ভাচন মকৌর প্রভৃডত 

ভাভডক গু রুত্বপূণ থ ধফলশয়য য  গয়ফলণা 

ডযচারনা; 

3.  ধফধএটিধ’য নুলদ দস্যবৃন্দ কর্তষক সভোট ১২ টি ধযোচ ষ 

সোয ম্পন্ন কযো শয়শছ। জনপ্রান, উন্নন প্রান, 

ধনউ োফধরক ম্যোশনজশভন্ট , সটোটোর সকোয়োধরটি 

ম্যোসনজশভন্ট, তর্থ্  সমোগোশমোগ  প্রভেডক্ত, ডযয়ফ 

ব্যফস্থানা, দুয়ম থাগ ব্যফস্থানা, দাডযদ্র ডফয়ভাচন মকৌর 

প্রভৃডত ভাভডক গু রুত্বপূণ থ ধফলশয়য উ য গশফলণো 

কোম ষক্রভ ধযচোরনো কযো শয়শছ।  

৪.  ধফধএটিধ’য সকোয সকোশ ষ ংগ্রণকোযী  

কভ ষকতষো এফং ংধিষ্ট নুলদ দস্যবৃন্দ সক উন্নত 

এফং উন্নয়নীর সদভশয জনপ্রোন ব্যফস্থোয 

শে ধযধচত কযোশনো; 

 4.  এ প্রকজেয অওিায়্ ধফধএটিধ’য সকোয সকোশ ষ 

(এপটিধ, এধএধড এফং এএধ ) ংগ্রণকোযী সভোট 

২,৪৫০ জন কভ ষকতষো এফং সকো ষ ম্যোশনজশভশন্টয দস্যবৃন্দ 

বফশদধক প্রধক্ষ্শণ ংগ্রণ  কশযশছন। অশরোচয 

প্রকশল্পয ব্যফস্থোনোয় প্রধক্ষ্শণ ংগ্রণকোযী যো 

ভোরশয়ধয়ো, আশন্দোশনধয়ো, বোযত, শ্রীরঙ্কো, ধেোপুয, 

চীন, জোোন, থোআেোন্ড এফং ধবশয়তনোশভয ভত ধফধবন্ন 

উন্নত এফং উন্নয়নীর সদভশয  উন্নয়ন কোম ষক্রশভয 

শে ধযধচত শত সশযশছন।  
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৫.  ধফধএটিধ’য অন্ত জষোধতক প্রধক্ষ্ণ কভশেক্সশক 

সন্টোয ফ এধক্সশরশে ধযণত কযোয রশক্ষ্য 

ধফধবন্ন ধফলশয়য য অন্তজষোধতক এফং 

অঞ্চধরক সধভনোয , য়োকষ এফং প্রধক্ষ্ণ 

কোম ষক্রভ ধযচোরনো কযো;  

5. ধফধএটিধ’য অন্তজষোধতক প্রধক্ষ্ণ কভশেক্সশক সন্টোয 

ফ এধক্সশরশে ধযণত কযোয র সক্ষ্য ধফধবন্ন ধফলশয়য 

য অন্তজষোধতক এফং অঞ্চধরক সধভনোয , য়োকষ 

এফং প্রধক্ষ্ণ কোম ষক্রভ ধযচোরনো কযো শয়শছ/শে। 

৬. সরোক-প্রোন এফং ব্যফস্থোনোয োশথ 

ধফশলবোশফ ম্পকষভেক্ত সন্টোয ন্যোন্য 

জোতীয়  অন্তজষোধতক প্রধক্ষ্ণভশয শে 

সমোগোশমোগ স্থোন কযো। 

  ৬.  টিধকউএভ প্রকল্প, ধফয়োভ, ধএধধ এয োশথ ম্পকষ স্থোন 

কযো শয়শছ। এছোড়ো ধফধবন্ন জোতীয় প্রধতষ্ঠোন এফং ধফশদশ 

স্থোধত ংস্থো /প্রধতষ্ঠোন সমভনঃ Mahidol University 

of Thailand, Rome Business School of 

Italy, Management Development Institute 

of Singapore এয শে সমোগোশমোগ /ম্পকষ স্থোন কযো 

শয়শছ মো প্রোধতষ্ঠোধনক উন্নয়ন এফং অন্তঃ ম্পশকষয 

উন্নধতশত োয়ক ভূধভকো োরন কযশফ  ফশর অো কযো 

মোয়।  
 

 

১৫।      কোজ োি থোকশর উোয ধফফযণঃ  

 

           প্রকশল্পয অতোয় ভৄদয় কোজ ভোি শয়শছ ভশভ ষ ধধঅয শত জোনো মো। 
 

১৬।      ভস্যাাঃ 
 

 

     ১৬.১    স্রোব্দ উন্নয়শনয রক্ষ্যভোত্রো জষশনয উশেশে এফং সুোন প্রধতষ্ঠোয রশক্ষ্য ধফধএটিধ -এয কর নুলদ দস্যবৃন্দ  

এফং ন্যোন্য ংবিষ্ট কভ ষকতষোশদয (প্রধোনভন্ত্রীয কোম ষোরয় , জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় , কযোধফশনট ধডধবন , ধযকল্পনো 

কধভন, অআএভআধড, থ ষ ধফবোগ  থ ষননধতক ম্পকষ ধফবোগ ) োধফ ষক োভর্থ্ষ  দক্ষ্তোয বৃধি এফং উন্নন কযো 

প্রকশল্পয উশেশে -২ এ ফধণ ষত থোকশর সফধযবোগ কোম ষক্রশভ  প্রধানভন্ত্রীয কাম থার, কোডফয়নট ডডডবন, ডযকেনা 

কডভন, আইএভইডড, অথ থ ডফবাগ ও অথ থননডতক ম্পকথ ডফবা সগয প্রধতধনধধয ংগ্রশণয োয খুফআ নগণ্য  ধযরধক্ষ্ত 

য়। এয পশর প্রকশল্পয এ ধনধদ ষষ্ট উশেে জষন প্রশ্নধফি শয়শছ। 

 

   ১৬.২  ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য উন্নয়নয রয়েে এ প্রকয়েয অতোয় ডফডবন্ন কাম থক্রভ ধশশফ Foundation Training 

Course (FTC), Advanced Course on Administration and Development (ACAD) এফং 

Senior Staff Course (SSC) ফাস্তফান কযা য়য়ছ। ধকন্তু এফ সকোশ ষয ভশধ্য শুধুভোত্র এপটিধ সত ফ 

কযোডোশযয কভ ষকতষোশদয ংগ্রশণ য সু সমোগ থোকশর ন্য ২ টি সকোশ ষ (এধএধড এফং এএ ধ) স সুশমোগ নো  

থোকোয় তোশদয দক্ষ্তো বৃধি /উন্নয়ন স োশয শেনো। থচ এ দুটি বফশদধক প্রধক্ষ্শণ সভোট ৩৭৪৫.৯৭ রক্ষ্ টোকো ব্যয় 

কযো শয়শছ মো সভোট বফশদধক প্রধক্ষ্ণ ব্যশয়য ৭৭.৬৮%। পশর প্রকশল্পয উশেে (উশেে-১) মথোমথবোশফ ধজষত 

শেনো ভশভ ষ প্রতীয়ভোন শে। 
  

 

১৬.৩    এ প্রকয়েয আওতা প্রডেণ এফং উচ্চ ধক্ষ্োয় ংগ্রণকোযী  কভ ষকতষোবৃন্দশক প্রধক্ষ্ণ এফং উচ্চ ধক্ষ্ো সশল সম 

ধফলশয় কভ ষদক্ষ্তো জষন কশযন যফতীশত তোশদযশক সফধযবোগ সক্ষ্শত্রআ প্রডেণ এফং উচ্চ ধক্ষ্োয োশথ ম্পধকষত 

কভ ষস্থশর দোয়ন কযো য়নো। পশর তোসদয শক্ষ্ প্রধক্ষ্ণ /উচ্চ ধক্ষ্ো শত রব্ধ জ্ঞোন ধনধেষষ্ট সক্ষ্শত্র ব্যফোয কযো ম্ভফ 

য়নো এফং শনক সক্ষ্শত্র এয সুপর প্রোধি সথশক সদ  জোধত ফধঞ্চত য়। 

 

১৬.৪    প্রকেটি ফাস্তফানকারীন ভয় (০৬ ফছয ০৮ ভোশ) প্রকে ডযচারক  ধশশফ মভাট ৬ জন কভ থকতথা পূণ থ কারীন 

ভয়য জন্য  ডনয়াডজত ডছয়রন। তশফ এশদয সফধযবোগআ (০৬ জশনয ভশধ্য ০৫ জন) কভ ভশয়য জন্য প্রকল্প 
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ধযচোরক ধশশফ দোধয়ত্বপ্রোি ধছশরন।  এবোশফপ্রকে ডযচারয়কয ঘন ঘন ফদরীজডনত কাযয়ণ প্রকে ফোস্তফোয়ন 

ধফরধম্বত য় এফং নোনোধফধ ভস্যোয সৃধষ্ট য়।  

 

   ১৬.৫ প্রকশল্পয ধীশন ধশু উন্নয়ন সকশেয ংস্কোয  সভযোভত ংক্রোন্ত কোম ষক্রভ এফং ধকছু অনুলধেক ক্রয় কোম ষক্রভ 

ন্তর্ভ ষক্ত ধছর। ধকন্তু এ সকশেয জন্য সম কক্ষ্টি ফযোে যো খো শয়শছ তো ধনচতরোয় য়োয কোযশণ  কক্ষ্টি স্যাঁতস্যোশত 

ধযরধক্ষ্ত য় এফং এশক্ষ্শত্র চোধদো নুমোয়ী অফোফশত্রয ংস্থোন ধডধধশত যোখো য়ধন ভশভ ষ ধযরধক্ষ্ত য়।   

 

    ১৬.৬ প্রকল্প ভোধিয  ২ ফছয ৫ ভো ধতক্রোন্ত শর এক্সটোন ষোর ধডট অধি ধনষ্পধি য়ধন মো কোম্য শত োশয নো।  
 

  

?????       ?       ????????????????  
  

  

 ১৭.১ ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য উন্নয়নয রয়েে এ ধযয়নয প্রকে ফাত্মফায়নয আফশ্যকতা যয়য়ছ। ফাংরায়দ ডডবর 

োধব ষ ফো জনপ্রোন ফরশত শুধুভোত্র একটি ফো ীধভত ংখ্যক কযোডোযশক বুঝোয়নো উ সযোক্ত যকোশযয কর 

কযোডোশযয ভধষ্টগত কভ ষকতষো সক বুঝোয় মোশদয ভধিত প্রশচষ্টো সদশয োভধগ্রক উন্নয়শন ভূধভকো যোশখ। তোআ প্রকশল্প য 

ভোধ্যশভ কতষকতষোশদয দক্ষ্তো বৃধিয সুশমোগ -কর কযোডোয কভ ষকতষোশদয জন্য সমৌধক্তক ভতোয ধবধিশত  ধনধ ষোযণ কশয 

বধফষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন  ফোস্তফোয়ন কযশত শফ। ধফশল কশয এ জাতী প্রকে গ্রয়ণয মেয়ে প্রান ও উন্নন 

ংডিষ্ট ডডবর াডব থয়য দস্যয়দয মাগত জ্ঞান ও দেতা বৃডিয রয়েে ডডবর াডব থয়য ংডিষ্ট কোডাযয়দয 

অন্তভু থক্ত কযশত শফ (অনু ১৬.১); 
 

১৭.২ ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য উন্নয়নয রয়েে এফং প্রকশল্পয উশেে মথোমথবোশফ প্রধতপরশনয ধনধভি বধফষ্যশত 

ধফধএটিধ’য ধফশলোধয়ত সকোশ ষয এধএধড  এফং এএধ সকোশ ষ  ফ কযোডোশযয কভ ষকতষশদয ংগ্রণ 

ধনধিতকযশণয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো ধনশত শফ (অনু ১৬.২);  

 

১৭.৩     প্রধক্ষ্ণ /উচ্চধক্ষ্ো শত রব্ধ জ্ঞোন ধনধেষষ্ট সক্ষ্শত্র ব্যফোশযয রশক্ষ্য এফং সদ  জোধত সক এয সথশক সুপর প্রোধি  

ধনধিতকযশণয রশক্ষ্য প্রডেণ এফং উচ্চধক্ষ্োয় ংগ্রণকোযী  কভ ষকতষোবৃন্দশক প্রধক্ষ্ণ এফং উচ্চধক্ষ্ো সশল সম 

ধফলশয় কভ ষদক্ষ্তো জষন কশযন যফতীশত তোশদযশক প্রডেণ এফং উচ্চ ধ ক্ষ্োয োশথ  ম্পধকষত কভ ষস্থশর দোয়ন 

কযোয প্রশয়োজনীয় ব্যফস্থো ধনশত শফ (অনু ১৬.৩); 
 

১৭.৪     প্রকল্পটি সভোট ৬ ফছয ৮ ভো সভয়োশদ ফোস্তফোধয়ত শয়শছ। ধকন্তু প্রকল্প সভয়োশদ ৬ জন কভ ষকতষো প্রকল্প ধযচোরক ধশশফ 

দোধয়ত্ব োরন কশযন মো কোম্য নয়। বধফষ্যশত প্রকশল্পয  কাম থক্রভ মথামথবায়ফ ফোস্তফোয়ন, ভডনটডযং এফং ভন্বয়য 

রয়েে প্রকে ডযচারয়কয ঘন ঘন ফদরী মতদূয ম্ভফ ডযায কযয়ত য়ফ (অনু ১৬.৪); 
    

 ১৭.৫ বধফষ্যশত প্রধক্ষ্শন ধফশল কশয পোউশন্ডন সেধনং সকোশ ষ ংগ্রণকোযী প্রধক্ষ্ণোথীসদয জন্য ফ ধযশনয সুশমোগ -

সুধফধো ম্বধরত ধশু উন্নয়ন সকে ধনভ ষোশণয প্রশয়োজনীয়  ব্যফস্থো ধনশত শফ মোশত প্রধক্ষ্ণো থীযো ধনধফ ষশে  স্বোেশন্দয  

প্রধক্ষ্ণ গ্রণ কযশত োশযন (অনু ১৬.৫); 
 

১৭.৬   প্রকয়েয অয়থ থয দ্ব্েফায ও স্বচ্ছতা ডনডিতকযয়ণয রয়েে প্রকয়েয ফাস্তফান ম থায় ইন্টাযনার এফং ফাস্তফান ময়ল 

এক্সটাযনার অডডট কাম থক্রভ ম্পাদন কযা আফশ্যক। এছোড়ো ধনষ্পন্ন ধডট অধি দ্রুত ধনষ্পধি কশয অআএভআধড 

ংধিষ্ট করশক ফধত কযশত শফ (অনু ১৬.৬); এফং 

 

১৭.৭ সুোধয নুশেদ ১৭.১-১৭.৬ এয অশরোশক পূণ ষোে ব্যফস্থো ফোস্তফোয়ন ধযফীক্ষ্ণ  ভেোয়ন ধফবোগ (অআএভআধড)-সক 

মথোীঘ্র ফধত কযশত শফ।                             
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“Digitalization of Bangladesh Public Adiministration Training 

Centre (DBPATC)(Revised)”  ীল ষক প্রকশল্পয ভাডপ্ত ভল্যান প্রডতয়ফদন 

 

(ভাপ্তাঃ জুন ২০১৫ ডরাঃ)    
 
 

১. প্রকয়েয নাভ : “Digitalization of Bangladesh Public 

Adiministration Training Centre (DBPATC) 

(Revised)”   
 

২. উয়যাগী ভন্ত্রণার /ডফবাগ : জনপ্রান ভন্ত্রণার । 

 

৩. ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ াফডরক এোডডভডনয়েন মেডনং মন্টায (ডফডএটিড)। 

৪. প্রকয়েয অফস্থান    : ফাংরায়দ াফডরক এোডডভডনয়েন মেডনং মন্টায (ডফডএটিড) , াবায, ঢাকা 

এফং ০৪ টি ডফবাগী দয দপ্তয়য (ঢাকা, চট্টগ্রাভ,  যাজাী ও খুরনা) অফডস্থত 

আযডএটিড। 
 

৫. প্রকয়েয অথ থান : ফাংরায়দ যকায়যয অনুদান ।  
 

৬. প্রকে ফাস্তফান ভ ও 

ব্য 

:  

                             

প্রাক্কডরত ব্য প্রকৃত 

ব্য 

ডযকডেত ফাস্তফান কার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

অডতক্রান্ত 

ব্য (ভর 

প্রাক্কডরত ব্যয়য 

%) 

অডতক্রান্ত 

ভ 

(ভর 

ফাস্তফান 

কায়রয 

%) 

ভর 

 

ফ থয়ল 

ংয়াডধত  

 

 ভর ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

১১৪৬.০০ 

রে টাকা 

 

১২৬০.০০ 

রে টাকা 

 

১১৩০.৪

৫ রে 

টাকা

অয়টাফয 

২০১২ 

য়ত 

জুন ২০১৫ 

অয়টাফয 

২০০২ 

য়ত 

জুন ২০১৫ 

অয়টাফয ২০০২ 

য়ত 

জুন ২০১৫ 

১১৪.০০ 

     রে টাকা 

    ( ৯.৯৪%) 

- 

        

৭.     াধাযণ ম থয়ফেণাঃ  
 

৭.১    টভূডভাঃ  
 

ফতষভোন প্রধতদ্বধিতোভরক সলোফোর ধবশরজ এয ভেশগ তর্থ্শক একটি ধক্ত ধশশফ গণ্য কযো য়। োড ষয়যোয  পট্

য়যোয শভত তর্থ্  সমোগোশমোগ প্রভেধক্ত ধফলশয় দক্ষ্তোশক ফতষভোন সমোগ্যতোয শফ ষোচ্চ ভোকোঠি ধশশফ ধযগধণত কযো 

য়। ফোংরোশদ সরোকপ্রোন প্রধক্ষ্ণ সকে ফোংরোশদশয ফশচশয় ফড় যকোধয প্রধক্ষ্ণ সকে। যকোধয কভ ষকতষোগশণয 

ভোন ম্পন্ন প্রধক্ষ্ণদোশন এআ প্রধতষ্ঠোন প্রধতশ্রুধতফি। এআ প্রধতষ্ঠোনটি তোয নুলদফগ ষ, ভি রোআশেধয, ধফদ্যভোন 

ফকোঠোশভো  অআধটি সুধফধোভশক অয উন্নত কশয অন্তজষোধতক প্রধক্ষ্শণয েশন প্রশফ কযশত শচষ্ট। তীশত 

“ফোংরোশদ সরোক প্রোন প্রধক্ষ্ণ সকে ধক্তোরীকযণ” ীল ষক প্রকশল্পয অতোয় ‘সরোকোর  এধযয়ো সনটয়োকষ স্থোন’ 

প্রস্ত কধম্পউটোয েোফ , আন্টোযশনট সুধফধো, শয়ফোআশটয সূচনো, নুলদফশগ ষয জন্য ধধ, োশযটিং পটয়যোয 

স্থোন প্রভৃধতয ব্যফস্থো সনয়ো শয়ধছর। ধকন্তু  একধফং তোব্দীয চযোশরঞ্জ সভোকোধফরো এফং ধডধজটোর ফোংরোশদ এয 

স্বপ্নশক ফোস্তফোধয়ত কযোয সক্ষ্শত্র ফতষভোশন তো তযন্ত প্রতুর। ধফধএটিধশক অআধটি ধফলশয় অয ফহুদূয এধগশয় ধনশত  
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এ ধফলশয় দক্ষ্ জনফর, গশফলণোকভী এফং অধুধনক প্রভেধক্তয প্রশয়োজন। ধফধএটিধ এয োভধগ্রক দক্ষ্তো বৃধি কশয এশক 

প্রধতশমোধগতোভরক ধফশেয জন্য উভেক্ত কশয গশড় তুরশত এ প্রধতষ্ঠোশন অআধটি এয ব্যোক প্রোয ঘটোশনোয রশক্ষ্য 

অশরোচয প্রকল্পটি প্রনয়ন কযো শয়শছ। 

 

 

 

 

 

৭.২    উয়েশ্যাঃ  
  

          (ক)  াধাযণ উয়েশ্যাঃ  

 

          প্রকয়েয ভর উয়েশ্য য়চ্ছ ডফডএটিড’য াডফ থক কভ থকায়ে আইডটি ’য ভডন্বত প্রয়ায়গয ভাধ্যয়ভ এ প্রডতিানয়ক 

জ্ঞানভি প্রডতিায়ন রূান্তয়যয রয়েে প্রয়াজনী াতা প্রদান কযা। 

               (খ)  সুডনডেথষ্ট উয়েশ্যাঃ 

           (ক)   ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র (ডফডএটিড) এয ধপ এফং ডযধভটধযগুশরোশত Wi-Fi  আন্টযশনট 

সুধফধো স্থোন কযো;  

          (খ)     প্রডতিায়নয কভ থকতথা ও কভ থচাযীয়দয জন্য স্থানী প্রডেয়ণয আয়াজন কযা; 

          (গ)     অআটি ব্যফস্থোনোয় দক্ষ্তো বৃধিশত ংধিষ্ট কভ ষকতষোশদয জন্য বফশদধক প্রধক্ষ্শণয ব্যফস্থো যোখো; 

          (ঘ)     চোযটি অযধএটিধশত কধম্পউটোয েোফ স্থোশনয জন্য ০৪ টি োব ষোয কধম্পউটোয, ০৪ টি েোট কধম্পউটোয 

এফং ১২০ টি সডস্কট কধম্পউটোয এ ন্যোন্য অনুলধেক মন্ত্রোধত ংগ্র কযো; 

          (ঙ)     ধফধএটিধ’য ৩, ৪  ৫ নং ডযধভটধযশত কধম্পউটোয েোফ স্থোশনয জন্য ৫৫ টি কধম্পউটোয  অনুলধেক 

মন্ত্রোধত স্থোন; 

          (চ)     ধফধএটিধ’য ধফদ্যভোন কধম্পউটোয েোফশক শটোশভন  অধুধনকোয়শনয রশক্ষ্য ১১ টি েোট, ১৪০ টি 

সডস্কট কধম্পউটোয এফং ন্যোন্য অনুলধেক মন্ত্রোধত ংগ্র কযো; 

          (ছ)  ১৯৫ টি কধম্পউটোয সচয়োয  সটধফর ংগ্র কযো; 

          (জ)  দক্ষ্ প্রধক্ষ্ণ ব্যফস্থোনোয রশক্ষ্য ধফধবন্ন ধসস্টভ  এযোধেশকন পটয়যোয ংগ্র কযো; 

          (ঝ)  ধবধড কনপোশযধেং এফং রোআব ভধনটধযং ধশস্টভ ংগ্র  স্থোন; 

          (ঞ)  একটি েোঙ্গুশয়জ েোফ স্থোন; 

          (ট)  কধম্পউটোয েোশফয জন্য ধএ ধশষ্টভ ংগ্র এফং স্থোন; 

          (ঠ)  রোআশেধযয জন্য ১ টি আশরধেকযোর কোড ষ ধযডোয এফং অফোফত্র ংগ্র; এফং 

          (ড)  কধম্পউটোয েোশফয জন্য ৯ টি এয়োয কধন্ডনোয ংগ্র; 

 

৮.     প্রকয়েয অনুয়ভাদন অফস্থাাঃ  
 

            প্রকেটি ম্পূণ থ ডজওডফ অথ থায়ন মভাট ১১৪৬.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয় অয়টাফয ২০১২ য়ত জুন ২০১৫ মভায়দ 

ফাস্তফায়নয জন্য গত ২৮/০১/২০১৩ তাডযয়খ ভাননী ডযকেনা ভন্ত্রী  কতৃথক অনুয়ভাডদত । যফতীশত প্রকয়েয ব্য 

১১৪.০০ রে টাকা বৃডি কয়য প্রকয়েয ংয়াডধত প্রস্তাফ গত ২০/০৫/২০১৪ তাডযয়খ মথামথ কতৃথে কতৃথক অনুয়ভাডদত 

।  
 

৯.       প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তর্থ্াঃ 
 

 

ক্রাঃ নং কভ থকতথায নাভ ও দফী মভাদকার 

শুরু মল 

১ জনাফ নুরুডেন আয়ভদ, এভডডএ (আয এে ড) ২৭/০২/২০১৩ ২৯/০৮/২০১৩ 

২ জনাফ ভাভৄদুর াান, এভডডএ (ডএেএ) 

,অডতডযক্ত ডচফ 

১২/০৯/২০১৩ প্রকে মভাদ ভাডপ্ত ম থন্ত 
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১০.    প্রকয়েয ভর কাম থক্রভাঃ  

 

       ক.   কডম্পউটায ও মনটওাডকথং                -     ৬৬৬,৭৩   রে টাকা ; 

       খ.   পটওোয                                   -     ১০৪.০০  রে টাকা ;    

       গ.   প্রডেণ প্রদান                                -     ৫৩.০০  রে টাকা ;  এফং        

       ঘ.   অডপ আফাফে ও মন্ত্রাডত ংগ্র    -    ২৯৪.৮২  রক্ষ্ টোকো 

 

 

১১.    ফছযডবডিক এডডড/আযএডডড ফযাে, অঙ্গডবডিক ফযাে এফং প্রকৃত অগ্রগডতয তর্থ্াঃ 
 

 ১১.১  ফছযডবডিক এডডড/আযএডডড ফযাে এফং প্রকৃত অগ্রগডতয তর্থ্াঃ  
                                                                                                                                                                                    (রে 

টাকা) 

অথ থফছয এডডড/আযএডডড 

ফযাে 

বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত 

অগ্রগডত 

ফাস্তফ অগ্রগডত ভন্তব্য 

২০১২-১৩  ১০.০০ ১% ৯.৯৫ ১% ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য ডযাচ থ প্রয়াজায়রয 

ডফযীয়ত ছাড়কৃত মভাট ১৩.২৫ রে টাকা 

ব্য না কযায ডিান্ত গৃীত ওা এ 

খায়তয অথ থ যকাডয মকালাগায়য মপযত 

প্রদান কযা । 

২০১৩-১৪ ৫০০.০০ ৪৩% ৪৮৭.৬৮ ৪০.৪০% 

২০১৪-১৫ ৬৬০.০০ ৫৬% ৬৪৬.০৭ ৫৫.২১% 

মভাটাঃ ১১৩০.৪৫ ৯৬.৬১% 

 

১১.২    অঙ্গডবডিক ফযাে ও ফাস্তফান অগ্রগডতাঃ ভন্ত্রণার মথয়ক প্রাপ্ত ডডআয এয ডবডিয়ত প্রকেটিয অঙ্গডবডিক ফযাে, 

ফাস্তফান অগ্রগডত  ডনয়ম্ন সদয়ো রাঃ 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  (রে 

টাকা)        

ক্রাঃ

নং 

অংয়গয ডফফযণ আযডডডড অনুমাী প্রকৃত গ্রগধত োথ ষকয 

(+/-) ফোস্তফ প্রাক্কডরত ব্য ফোস্তফ অগ্রগডত 

১. প্রকে জনফর মথাক ৫.০০ ০৮ জন ২.৮৪ (-)০.১৬ 

২. প্রকে অডপ ব্য মথাক ৩৭.০০ মথাক ৩০.৩৭ (-)৬.৬৩ 

৩. গয়ফলণা ১০০ জন ২৫.০০ - - (-)২৫.০০ 

৪. প্রডেণ মথাক ৫৩.০০ ১০০ জন ৫২.৪৬ (-)০.৫৪ 

৫. বা এফং কভ থারা 
মথাক ১০.০০ 

৩ টি  ৭ 

টি 
৯.৯৩ 

(-)০.০৭ 

                                                         উয়ভাট  ১৩০.০০  ৯৫.৬০ (-)৩৪.৪০ 

৬. পূতথ কাজ ৩ টি েোফ ১৫.০০ ৩ টি েোফ ১৩.৮৬  (-)১.১৪ 

৭. ডডডজটার কোয়ভযা ১ টি ৩.০০ ১ টি ২.৯৫ (-)০.০৫ 

৮. মন্ত্রোধত ৩৩৭ টি ২২৪.৯৪ ৩৪৭ টি ২০১.২০ (-)২৩.৭৪ 

৯. কডম্পউটায ও মনটওাডকথং ১৬১৩ টি ৬৬৬.৭৩ ৬৬.৭০ ৬৫৮.০৭ (-)৮.৬৬ 

১০. পটওোয ৪১৯ টি ১০৪.৩০ ৪৯২ টি ৭৭.৮৯ (-)২৬.৪১ 

১১. দপ্তয়যয আফাফে ১০৭১ টি ৫০.৩৮ ৫৪২ টি ৩৩.৩৭ (-)২৬.৪১ 

১২. এায কুরায ৯ টি ১৬.৫০ ৯ টি ১৩.২২ (-)৩.২৮ 

১৩. অন্যান্য মথাক ৩৮.৫৫ মথাক ৩৪.২৯ (-)৪.২৬ 

উয়ভাট ১১১৯.৪০ - 
১০৩৪.৮৫ 

(-

)৮৪.৫৫ 

১৫. ডপডজকোর কডন্টনয়জডন্স মথাক ৩.৬০ - - (-)৩.৬০ 

১৬. প্রাইজ কডন্টনয়জডন্স মথাক ৭.০০ - - (-)৭.০০ 

ফ থয়ভাট ১২৬০.০০ - ১১৩০.৪৫ (-)১২৯.৫৫ 

 

১২.    কাজ অভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণাঃ  
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          প্রকশল্পয অতোয় ‘োফধরক এযোডধভধনশেশন অআধটি ’য প্রশয়োগ ’- এয য গশফলণো কোম ষক্রভ খোশত ংস্থোনকৃত 

২৫.০০ রক্ষ্ টোকো ব্যয় কযো য়ধন এফং এ ংগটি ফোস্তফোয়ন কযো য়ধন। ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য এ খায়তয  ডফযীয়ত 

ছাড়কৃত মভাট ১৩.২৫ রে টাকা ব্য না কযায ডিান্ত গৃীত ওা এ খায়তয অথ থ যকাডয মকালাগায়য মপযত প্রদান 

কযা । এছাড়া ডফডএটিড’য রাইয়ব্রডযয জন্য ০১(এক)টি ইয়রডেকোর কাড থ ডযডায ংগ্রয়য ংস্থান ডছর মা রাইয়ব্রডয 

অয়টায়ভন কায়জয  াফ কয়ম্পায়নন্ট ডয়য়ফ অনুয়ভাডদত ডছর ডকন্তু এ আইয়টভটি ডডডড ’য অন্যান্য কয়ম্পায়নয়ন্টয 

ায়থ াভঞ্জস্য ডছরনা ডফধা তা ফাদ মদা য়য়ছ ভয়ভ থ ডডআয়য উয়েখ যয়য়ছ। উয়েখ্য,এডডড/আযএডডডয়ত 

ফযােকৃত অয়থ থয ভয়ধ্য ছাড়কৃত অয়থ থয অব্যডত অং মথামথ ডনয়ভ যকাডয মকালাগায়য জভা মদা য়য়ছ ভয়ভ থ জানা 

মা।  
 

১৩.    প্রকয়েয উয়েয়শ্য ও অজথনাঃ  
 

উয়েয়শ্য অজথন 

 ১.  ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র 

(ডফডএটিড) এয ধপ এফং 

ডযধভটধযগুশরোশত Wi-Fi  আন্টযশনট সুধফধো 

স্থোন কযো; 
 

 

১.   ফাংরায়দ মরাক প্রান প্রডেণ মকন্দ্র (ডফডএটিড) এয 

ধপ এফং ডযধভটধযগুশরোশত আন্টোযশনট (LAN  Wi-

Fi) সুধফধো স্থোন কযো শয়শছ; 

 ২. প্রডতিায়নয কভ থকতথা ও কভ থচাযীয়দয জন্য স্থানী 

প্রডেয়নয আয়াজন কযা এফং অআটি 

ব্যফস্থোনোয় দক্ষ্তো বৃধিশত ংধিষ্ট 

কভ ষকতষোশদয জন্য বফশদধক প্রধক্ষ্শণয ব্যফস্থো 

যোখো; 
 

২.   প্রডতিায়নয মভাট ৫৭১ জন কভ থকতথা ও কভ থচাডযয়দয জন্য 

স্থানী প্রডেয়ণয আয়াজন কযা য়য়ছ এফং অআটি 

ব্যফস্থোনোয় দক্ষ্তো বৃধিশত ১০ জন কভ ষকতষো বফশদধক 

প্রধক্ষ্শণ ং ধনশয়শছন; 

 

৩.  চোযটি অযধএটিধসত কধম্পউটোয েোফ 

স্থোশনয জন্য ০৪ টি োব ষোয কধম্পউটোয, ০৪ টি 

েোট কধম্পউটোয এফং ১২০ টি সডস্কট 

কধম্পউটোয এ ন্যোন্য অনুলধেক মন্ত্রোধত 

ংগ্র কযো; 
 



3.  চোযটি অযধএটিধশত কধম্পউটোয েোফ স্থোশনয জন্য ০৪ 

টি োব ষোয, ০৪ টি েোট  এফং ১২০ টি সডস্কট 

কধম্পউটোয এ ন্যোন্য অনুলধেক মন্ত্রোধত ংগ্র কযো 

শয়শছ ;

৪.  ধফধএটিধ’য ৩, ৪  ৫ নং ডযধভটধযশত 

কধম্পউটোয েোফ স্থোশনয জন্য ৫৫ টি 

কধম্পউটোয  অনুলধেক মন্ত্রোধত স্থোন; 

4.  ধফধএটিধ’য ৩, ৪  ৫ নং ডযধভটধযশত ধভধন 

কধম্পউটোয েোশফয জন্য ৫৫ টি কধম্পউটোয  অনুলধেক 

মন্ত্রোধত স্থোন কযো শয়শছ; 

 

৫. ধফধএটিধ’য ধফদ্যভোন কধম্পউটোয েোফশক 

শটোশভন  অধুধনকোয়শনয রশক্ষ্য ১১ টি 

েোট, ১৪০ টি সডস্কট কধম্পউটোয এফং 

ন্যোন্য অনুলধেক মন্ত্রোধত ংগ্র কযো, ১৯৫ 

টি কধম্পউটোয সচয়োয  সটধফর ংগ্র কযো; 

কধম্পউটোয েোশফয জন্য ধএ ধশষ্টভ ংগ্র 

এফং স্থোন এফং ৯ টি এয়োয কধন্ডনোয 

ংগ্র; 
 

5. ধফধএটিধ’য ধফদ্যভোন কধম্পউটোয েোফশক শটোশভন  

অধুধনকোয়শনয রশক্ষ্য ১৫ টি েোট, ১৪০ টি সডস্কট 

কধম্পউটোয এফং ন্যোন্য অনুলধেক মন্ত্রোধত, ২০১ টি 

কধম্পউটোয সচয়োয  সটধফর, কধম্পউটোয েোশফয জন্য 

০৬ টি ধএ ধশষ্টভ স্থোন কযো শয়শছ এফং ৯ টি এয়োয 

কধন্ডনোয ংগ্র কযো শয়শছ; 
  

৬.   একটি েোঙ্গুশয়জ েোফ স্থোন; ৬.   একটি েোঙ্গুশয়জ েোফ স্থোন কযো শয়শছ; 

৭. দক্ষ্ প্রধক্ষ্ণ ব্যফস্থোনোয রশক্ষ্য ধফধবন্ন ধশস্টভ 

পটয়যোয  এযোধেশকন পটয়যোয ংগ্র 

কযো; 

 ৭.  দক্ষ্ প্রধক্ষ্ণ ব্যফস্থোনোয রশক্ষ্য ধফধবন্ন ধশস্টভ 

পটয়যোয  এযোধেশকন পটয়যোয ংগ্র কযো 

শয়শছ; 
 

৮.  ধফধএটিধ  অযধএটিধশত ধবধড 

কনপোশযধেং এফং রোআব ভধনটধযং ধশস্টভ 

ংগ্র এফং স্থোন; এফং 

 

৮.   ধফধএটিধ  অযধএটিধশত ০৫ টি ধবধড 

কনপোশযধেং এফং ১০ টি রোআব ভধনটধযং ধশস্টভ 

(ধধটিধব) ংগ্র এফং স্থোন কযো শয়শছ ; এফং 

৯.  রোআশেধযয জন্য ১ টি আশরধেকযোর কোড ষ ধযডোয 

এফং অফোফত্র ংগ্র।  

৯.   প্রজয়্ােন হয়্বন বফধায়্ রোআশেধযয জন্য আশরধেকযোর কোড ষ 

ধযডোয ংগ্র কযো য়ধন এফং ১০৮ টি অফোফত্র ংগ্র 
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কযো শয়শছ।  

 
 

১৪.    উয়েয়শ্য পুয়যাপুডয অডজথত না য়র উায কাযণাঃ প্রশমোজয ন।  

 

 
 

১৫.    প্রকল্প ধযদ ষনঃ 
 

           এ ডফবায়গয কাযী ডযচারক (ভেফ-১) কতৃথক গত ১৮.০১.২০১৭ ইং তাডযয়খ ফাংরায়দ মরাক প্রান মকন্দ্র 

(ডফডএটিড) য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা য়য়ছ। ডযদ থনকারীন ভয় ডফডএটিড ’য উ ডযচারক (অায়যন) এফং 

প্রকয়েয প্রাক্তন উ প্রকে ডযচারক উডস্থত ডছয়রন। ডনয়ম্ন প্রকয়েয ডযদ থন ডফফযণী মদা র।  
 

 ১৫.১  প্রকয়েয আওতা ম্পাডদত কাম থক্রয়ভয ভয়ধ্য ডফডএটিড ’য রাইয়ব্রডয অয়টায়ভন কাম থক্রভও অন্তভু থক্ত যয়য়ছ মা 

ডযদ থন কযা । আযডডডডয়ত রাইয়ব্রডয অয়টায়ভন কায়জ াড থওোয ডয়য়ফ াব থায -০১ টি, মডস্কট  -১০টি, 

সরজোয ধপ্রন্টোয-২টি,স্কযোনোয-২টি,নরোআন আউধএ-১ টি, এয়োয কুরোয ৩ টি, ধফধএটিধ’য জন্য আশরকধেকযোর কোড ষ 

ধযডোয -১ টি এফং পটওোয ডয়য়ফ রাইয়ব্রডয ম্যায়নজয়ভন্ট পটওোয এফং কনবাটি থং পটওোয কাজ ডছর। 

এছাড়া স্কোডনং ও ডকছু কনবাটি থং (ডকছু ডনফ থাডচত ফই, ডনফ থাডচত জান থার, ডনফ থাডচত পৃিা, ডডডজটাইয়জন অফ কোটারগ 

ই-বুক ও ই-জান থার) এয কাজও ডছর। আয রাইয়ব্রডযয জন্য ৬৫৪ টি আফাফে ক্রয়য ংস্থায়নয ভয়ধ্য ১০৮ টি 

ংগ্র কযা য়য়ছ। এয কাযণ ডয়য়ফ ফায়জট প্রডবান এফং অগ্রাডধকায ডফয়ফচনা কযা য়য়ছ ভয়ভ থ ডডআয়য উয়েখ 

থাকয়রও এ খায়ত মভাট ১৭.০১ রে টাকা অব্যডত মথয়ক মা। অথচ প্রকেটি ভাডপ্তয প্রা ০১ (এক ) ফছয পূশফ ষ প্রকল্প 

ব্যয় ১১৪.০০ রে টাকা বৃডি কয়য ( ৯.৯৪%) ংশোধন কযো শয়ধছর।  ধকন্তু ব্যধয়ত থোশক প্রোয় ১৩০.০০ রক্ষ্ টোকো। 

ঐ ভয় এ ধফলয়গুশরো ধফশফচনোয় সনয়ো সগশর প্রকশল্পয অতোয় ভোি কোজ থোকত নো এফং প্রোক্করন সভোটোভৄটি 

মথোথ ষ ত। 
 

 

১৫.২  আইডটি ডফলক জ্ঞান অজথয়নয জন্য প্রকয়ে বফয়দডক ডো পয়যয ডযফয়তথ বফয়দডক কাডযগডয প্রডেয়ণয ংস্থান 

যাখা য়য়ছ। এ রয়েে ডফডএটিড ’য মভাট ১০ জন কভ থকতথা ও কভ থচাডযয ভন্বয় টিভ গঠিত । ডকন্তু ফতথভায়ন ০৩ 

(ডতন)জন এ প্রডতিায়ন কভ থযত আয়ছন।প্রকেটিয ভাধ্যয়ভ ডডডজটাইয়জয়নয রয়েে উকযণ ংগ্র কযা য়য়ছ ডকন্তু 

যফতী ভডনটডযং ও যেনায়ফেণ কাম থক্রভ একটি চরভান প্রডক্রা। ডফধা এ ংডিষ্ট প্রয়াজনী জনফর না থাকয়র তা 

যফতীয়ত ংকট সৃডষ্ট কযয়ত ায়য। 
 

১৫.৩  প্রকয়ে ল্যাঙ্গুয়জ ল্যাফ স্থায়নয উয়েখ থাকয়রও আয়র ল্যাঙ্গুয়জ ল্যায়ফয ফডধ থতকযণ কযা য়য়ছ। আয়গ এ ল্যায়ফ 

৪৮ জয়নয ংস্থান ডছর। ফতথভায়ন এ প্রকয়েয আওতা আযও ১৬ জয়নয ফাড়ডত ংস্থান কয়য মভাট ৬৪ জন কযা য়য়ছ 

মায ভাধ্যয়ভ এক মকয়নয ফাইয়ক  ডনয় মন ডযচারনা কযা ম্ভফ য়ফ।  
 

১৬. ভস্যাাঃ 
 

     ১৬.১   প্রকে কারীন ভয় পূণ থ মভায়দ মকান জনফর ডনয়াডজত ডছর না। উয়যাক্ত প্রকয়েয ফাস্তফান কায়জ ডনভেক্ত ০৮ 

জন (প্রকে ডযচারক ও উ প্রকে ডযচারক ) জনফয়রয ফাই ডনজ দাডয়েয অডতডযক্ত ডয়য়ফ দাডে 

ারন কয়যয়ছন। পয়র তায়দয জন্য ডনডভত কায়জয ফাইয়য প্রকয়েয জন্য প্রয়াজনী ভয়য ংস্থান কযা 

কষ্টাধ্য ব্যাায ডছর।  
 

     ১৬.২   কাডযগডয ডফলডবডিক আয়রাচে প্রকয়েয মেয়ে কাডযগডয জ্ঞান ম্পন্ন ায় থায়নরয়দয ভতাভত/যাভয় থয ডবডিয়ত 

প্রকে প্রনণ কযা ডন। প্রকয়েয অংগ ডনফ থাচন ও প্রাক্করন ভেয়গায়মাগী ও মমৌডক্তক ডন ফয়র প্রকেটি 

ংয়াধয়নয প্রয়াজন মদখা মদ এফং প্রকয়েয ব্য প্রা ১১৪.০০ রে টাকা  ( ৯.৯৪%) বৃডিপূফ থক প্রথভফায 

ংয়াধন কযা । 
 

     ১৬.৩     প্রকয়ে ডনয়াডজত জনফয়রয ভয়ধ্য মপ্রাগ্রাভায ছাড়া মকউই আাইডটি ব্যাকগ্রাউয়েয ন য়। পয়র ম্পূণ থ আইডটি 

মফইজড এ প্রকেটি ফাস্তফায়ন ডফডবন্ন প্রডতকূর ডযডস্থডতয সৃডষ্ট য়য়ছ। এছাড়া প্রকে চরাকারীন ভয় প্রকে 

ডযচারয়কয ফদরীয কাযয়ণ প্রকে ফাস্তফান ডফডিত । 
 

     ১৬.৪     প্রকে প্রনয়ণয পূয়ফ থ প্রকয়েয গ্রয়ণয উয়েশ্য সুডনডেথষ্ট কয়য তা অজথয়নয জন্য প্রকয়েয আওতা ম্পাডদতব্য 

কাম থক্রভ ও প্রাক্করন মাচাই ফাছাই কযা । এ রয়েে প্রকয়েয ডপডজডফডরটি স্টাডড জাতী কাম থক্রভ ম্পাদয়নয 

প্রডত মজায মদা । ডকন্তু এ প্রকয়ে এ জাতী ডকছু কযা ডন এফং প্রকয়েয আওতা ংস্থানকৃত ১৩.২৫ রে 
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টাকায গয়ফলণাধভী কাম থক্রভ এফং ২০.০০ রে টাকায রাইয়ব্রডযয জন্য ইয়রডিকোর কাড থ ংগ্র কাম থক্রভ 

ফাস্তফান কযা ম্ভফ ডন।  
   

     ১৬.৫    প্রকয়েয ভর কাম থক্রভ র ডফডএটিড এফং আযডএটিড ’য প্রাডনক এফং প্রডেণ ফরয় আইটি সুডফধা প্রদায়নয 

রয়েে ংডিষ্ট উকযণ ংগ্র। অথচ এফ উকযণ ংগ্রয়য রয়েে মটকডনকোর মেডডপয়কন ও মটোয 

ডকুয়ভন্ট প্রস্তুয়ত ডফরম্ব ও ভস্যা ডচডিত ।  
 

    ১৬.৬ প্রকে ভাডপ্তয য প্রকে ংডিষ্ট ব্যডক্তফগ থ প্রকে এরাকা না থাকায (অন্যে ফদডরয ফা াখায দাডেপ্রাপ্ত না 

থাকায) কাযয়ণ প্রকয়েয কাম থক্রভ ফাস্তফান ও অফস্থান ম্পডকথত প্রয়াজনী তর্থ্ ংগ্র ও প্রাডপ্তয়ত ভস্যা । 

এ ডফলয় প্রকে ডযচারকগণ প্রকে ভাডপ্তয য প্রয়াজনী তর্থ্ ংযেণ কযয়ফন এফং তা মথামথ জাগা 

মপাজত কযয়ফন মায়ত কয়য যফতীয়ত এ ংক্রান্ত মকান ভস্যা/ডফবাডন্ত সৃডষ্ট না । 
 

    ১৬.৭ প্রকেটিয ফাস্তফান ম থায় ফা ফাস্তফান ময়ল মকান ইন্টাযনার/এক্সটাযনার অডডট কাম থক্রভ ম্পাদন কযা ডন 

ভয়ভ থ ডডআয়য উয়েখ কযা য়য়ছ মো কোম্য নয়। 
 

 

 
  

??. ??. ????????????????  


     ১৭.১      প্রকয়েয কাম থক্রভ মথামথবায়ফ ভডনটডযং এফং ভন্বয়য রয়েে প্রকয়ে পূণ থ মভায়দ জনফয়রয (ডফয়ল কয়য প্রকে 

ডযচারক এফং উ/কাযী প্রকে ডযচারক) ংস্থান যাখা আফশ্যক । এছাড়া এ জাতী প্রকয়ে দে ও 

অডবজ্ঞতাম্পন্ন প্রকে ডযচারক ডনয়াগ কয়য ফাস্তফানকারীন ভয়য জন্য ডনয়াগ কযয়ত য়ফ। প্রকে 

ডযচারয়কয ফদরী মতদূয ম্ভফ ডযায কযয়ত য়ফ (অনু ১৬.১ ও ১৬.২)। 
 

     ১৭.২     কাডযগডয ডফলডবডিক প্রকয়েয মেয়ে কাডযগডয জ্ঞান ম্পন্ন ায় থায়নরয়দয ভতাভত/যাভয় থয ডবডিয়ত প্রকে 

প্রনণ ও ফাস্তফান অতেন্ত জরুযী। এ প্রকে গ্রয়ণয উয়েশ্য সুডনডেথষ্ট কয়য তা অজথয়নয জন্য প্রকয়েয আওতা 

ডপডজডফডরটি স্টাডড ম্পডকথত কাম থক্রভ ম্পাদন কযা মময়ত ায়য। পয়র প্রকয়ে ভেয়গায়মাগী অংগ/কাম থক্রভ 

ডনফ থাচন ও মমৌডক্তক প্রাক্করয়নয ভাধ্যয়ভ ডনধ থাডযত মভায়দ মথামথবায়ফ প্রকে ফাস্তফান ম্ভফ য়ফ এফং প্রকয়েয 

উয়েশ্য অডজথত য়ফ। এয়ত দ্রুততভ ভয় প্রকয়েয আওতা ংস্থানকৃত অয়থ থয উয়মাডগতা প্রাডপ্ত ডনডিত য়ফ।  
 

      ১৭.৩      প্রকে প্রনয়ণয পূয়ফ থ  প্রকয়েয আওতা ম্পাডদতব্য কাম থক্রভ ও প্রাক্করন মাচাই ফাছাই কযা । ডকন্তু এ প্রকয়ে 

এ জাতী ডকছু কযা ডন এফং প্রকয়েয আওতা ংস্থানকৃত ১৩.২৫ রে টাকায গয়ফলণাধভী কাম থক্রভ এফং 

২০.০০ রে টাকায রাইয়ব্রডযয জন্য ইয়রডিকোর কাড থ ংগ্র কাম থক্রভ ফাস্তফান কযা ম্ভফ ডন।  
 

     ১৭.৪     যকায়যয ‘ডবন -২০২১ ’ ফাস্তফায়নয উয়েয়শ্য আয়রাচে প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফান কযা য়য়ছ। প্রকেটিয 

ভাধ্যয়ভ শুদৄভাে ডফডএটিড এফং আযডএটিড ’য প্রাডনক এফং প্রডেণ ফরয় ংডিষ্ট উকযণ ংগ্রয়য 

ভাধ্যয়ভ আইটি সুডফধাডদ সৃডষ্ট কযা য়য়ছ মায ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দ ডডবর াডব থয়য ডফডবন্ন ম থায়য কভ থকতথায়দয 

আইডটি ডফলক প্রডেণ ডদয় তাঁসদযশক কভ ষদক্ষ্ এফং তর্থ্-প্রভেধক্তশত দক্ষ্ জনশফক ধশশফ গশড় সতোরো য়ফ। 

াাাড এ প্রডেণরব্ধ জ্ঞানয়ক কায়জ রাগায়নায জন্য এফং াফডরক াডব থ মডডরবাডয প্রয়য় আইডটিয 

ব্যফায ও প্রয়ায়গয জন্য ভন্ত্রণার কতৃথক প্রয়াজনী ব্যফস্থা (অফকাঠায়ভা, ংডিষ্ট জনফর এফং সুডফধাডদ সৃডষ্ট) 

ডনডিত কযয়ত য়ফ এফং ডরংয়কজ স্থায়নয ভাধ্যয়ভ ডপডব্যাক গ্রয়ণয য প্রয়াজনী দয়ে ডনয়ত য়ফ।  

 

    ১৭.৫ প্রকে ভাডপ্তয য প্রকে ডযচারক কতৃথক প্রকে ংক্রান্ত ডফলয় মাফতী তর্থ্ মথামথবায়ফ ংগ্র/ংযেণ 

কযয়ত য়ফ এফং প্রকয়েয আওতা ংস্থানকৃত ডজওডফ অয়থ থয দ্ব্েফায ও স্বচ্ছতা ডনডিতকযয়ণয রশক্ষ্য প্রকয়েয 

ফাস্তফান ম থায় ইন্টাযনার এফং ফাস্তফান ময়ল এক্সটাযনার অডডট কাম থক্রভ ম্পাদন কযা আফশ্যক।  

 

 

 

 

 


