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 লনফাৃী াযাংযক্ষ 

 

ফাাংরাযদ ডাকলফবাগ ল্লী এরাকায জনগযণয টদায-টগািাি লডলজোর ডাক টফা ট ুঁযছ টদফায রযক্ষয         লনবযৃ 

ল্লী ডাকঘয লনভাৃণ প্রকল্পটি জুরাই ২০১১ যত জুন ২০১৩ মনৃ্ত ২ ফৎয টভিাযদ ফাস্তফািযনয জযন্য গ্রণ কযয। প্রকল্পটিয 

মূর উযেশ্য লছর লডলজোর ফাাংরাযদয গিায স্বপ্ন পূযযণয রযক্ষয ডাকঘযযয অফকাঠাযভা লনভাৃণ, মা ল্লী জনগযণয    

     টকে লযযফ কাজ কযযফ। ল্লী এরাকায ডাক টফায ভান উন্নিন এফাং আথ-ৃাভালজক উন্নিযন গুরুত্বপূণ ৃঅফদান 

যাখা; ল্লী এরাকায অথনৃনলতক উন্নিযন ল্লী ডাকঘযমূ টফা বফযনয টকে লযযফ প্রদলতৃ কযা। এ ছািা ল্লী 

ডাকঘযযয আি বৃলি, প্রকল্প এরাকাি টছাে-ফি কভৃাংস্থান সৃলষ্ট এফাং লফলনযিাগ ফান্ধফ অথনৃনলতক কামকৃ্রভযক লিারী 

কযা,  প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয ভি ল্লী ডাকঘযমূ আেি টকে লযযফ ব্যফায এফাং ল্লী নাযীয জীফনভান উন্নত কযা।   

 

উি উযেশ্য অজৃযনয জযন্য অনুদাযন জলভ প্রালপ্ত এফাং জলভ অলধগ্রযণয ভাধ্যযভ ১০০০টি নতুন ডাকঘয লনভাৃণ, ১৫০০টি 

পুযাতন ডাকঘয টভযাভত, ১৪০০টি আফাফত্র  মন্ত্রালত এফাং ১৮টি মানফান ক্রযিয লযকল্পনা মূর লডললযত অন্তর্ভিৃ 

কযা যিলছর। লকন্তু অনুদাযন জলভ প্রালপ্তযত জটিরতা টদখা টদিাি এফাং লনভাৃণ াভগ্রীয মূল্য বৃলি ািাি PWD লনভাৃণ 

কাযজয Schedule of Rate লযফতনৃ কযাি পযর প্রকল্প প্রস্তাফনাটি  পুনঃগঠন কযয প্রকযল্পয টভিাদ জুন ২০১৫ মনৃ্ত 

বৃলি কযা ি।  উি টভিাযদ প্রকযল্পয কাজ ফাস্তফািন লনধাৃলযত ভাত্রাি অগ্রগলত না িাি এফাং PWD লনভাৃণ কাযজয 

Schedule of Rate ২০১৪ প্রফতনৃ কযায  পযর পুনযাি াংযাধন কযয প্রকল্পটিয টভিাদ জুন ২০১৭ মনৃ্ত বৃলি কযা 

ি। প্রকল্পটি লযচারনা,ব্যফস্থানায জন্য ৪ জন প্রকল্প লযচারক খন্ডকারীন দালিযত্ব (১০ ভা যত যফাৃচ্চ ২ ফৎয ৪ 

ভা) এফাং াংস্থান অনুমািী অন্যান্য জনফর লনযিাগ কযা যিযছ। প্রকল্প ব্যফস্থানায জন্য লিিালযাং এফাং ভলনেলযাং 

কলভটি গঠন এফাং কলভটিয বা লনিলভত বাযফ অনুলষ্ঠত যিযছ।   

 

লিতীি াংযালধত লডললযত ৭৫০টি নতুন ডাকঘয লনভাৃণ, ৬৫০ টি পুযাতন ডাকঘয টভযাভত, ৭৫০ টে আফাফত্র  

মন্ত্রালত ক্রি. ৫০০ ইউলনে র্ভলভ অলধগ্রযণয রক্ষযভাত্রা লনধাৃযণ কযা ি। প্রকল্পটিয টভিাদ No cost extension 

basis এ বৃলি কযায অনুযভাদন টদিা যর প্রকযল্পয ১ভ এফাং ২ি াংযালধত লডললযত মূর লডলল ১১,২২৭.৭০ রক্ষ 

োকা প্রাক্কলরত ব্যযিয স্থযর মথাক্রযভ  ১২,২৯৫.৬০ এফাং  ১৩,৪৭৩.১৪ রক্ষ োকা            উযল্লখ কযা যিযছ।    

 

প্রকযল্পয অধীযন ৭৫০ টি নতুন ডাকঘয লনভাৃণ রক্ষযভাত্রায লফযীযত ৬০০ টি, ৬৫০ টি ডাকঘয টভযাভযতয স্থযর ১২৬৯ টি, 

৭৫০ টে (৬০০০ টি) আফাফত্র  মন্ত্রালতয স্থযর ১২,৩১৪ টি এফাং ৩ টি মানফাযনয স্থযর ১৭ টি মানফান ক্রি কযা 

যিযছ। নফ লনলভতৃ ১২টি ডাকঘয যযজলভযন লযদনৃ কযয ২টি বফযনয টলাযয পাের, ৩টিয বফযনয টদিাযর পাের, 

২টিয ফীযভ পাের, একটি বফযনয করাযভ পাের এফাং দুটি বফযনয দযজা জানারা খাযা টদখা লগযিযছ। একটি লকআ 

 একটি ভাইযক্রাফা OTM িলত অনুযণ কযয ফলৃনম্ন দযদাতা য যাাংগ লরঃ, ঢাকা     ১৫   ট  স       ট  স 

                                           । আফাফত্র ফাাংরাযদ টভলন টুর পযাক্টলয যত যালয ক্রি 

প্রলক্রিা অনুযযণ ক্রি কযা যিযছ। যকালয লনিভ অনুমািী আফাফযত্রয গাযি প্রকযল্পয নাভ লরখা, টরোয ফক্স এফাং 

অযনক ডাকঘযয টনাটি টফাড ৃোাংগাযনা িলন।  

 

প্রকযল্পয অধীযন (২ি াংযালধত) ৮,৯০৬.৮৬ রক্ষ োকা ছাি কযা যিযছ এফাং টভাে ব্যি যিযছ ৮,৪৪৩.২৩ রক্ষ োকা। 

অথ ৃ ছাি অনুমািী প্রকল্প ফাস্তফািন ব্যযিয অগ্রগলত ৯৪.৭৯%।         প্রকযল্পয টভাে অনুযভালদত প্রাক্কলরত ব্যি 

(১৩,৪৭৩.১৪ রক্ষ োকা) অনুমািী ব্যযিয অগ্রগলত ৬২.৬৬%। নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয ফাস্তফ অগ্রগলত ৮০%, পুযাতন  

টভযাভযতয ফাস্তফ অগ্রগলত ১৩৩.৩% এফাং আফাফত্র ক্রযিয ফাস্তফ অগ্রগলত ১৯৫%। প্রকযল্পয ক্রি  াংগ্র প্রলক্রিায 

উয ১১টি লনযীক্ষা আলি       আযছ। 
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ল্লী এরাকায জনগযণয         টফামৄি ডাকঘযযয প্রলত ব্যাক আা-আকাঙ্খা যযিযছ। নতুন ডাকঘযসূভ লনভাৃযণয 

যযই           চালু কযা ম্ভফ িলন। কাযণ ডাকঘযযয আফাফত্র প্রকল্প ভালপ্তয টল প্রালন্তযক অথাৃৎ জুন ২০১৭ 

াযর ক্রি এফাং লফলবন্ন ডাকঘযয যফযা কযা যিযছ। এভতাফস্থাি, প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃযনয রক্ষয পূণভৃাত্রাি অজৃন 

কযা ম্ভফ িলন। ডাকঘযসূভয পূণভৃাত্রাি         টফা চালু কযা ম্ভফ যর উযেশ্যমূ অলজৃত যফ। দুকক্ষ লফলষ্ট 

ডাকঘযযয একটি কক্ষ         টফা প্রদাযনয জযন্য লফলবন্ন টবন্ডাযযয লনকে ১০% কলভন প্রদাযনয যত ৃবািা টদিা 

যিযছ। টফা টকযেয অযনক মন্ত্রালত অচর এফাং প্রযিাজনীি মন্ত্রালত টনই। অযনক ডাকঘয একফাযয প্রতযন্ত অঞ্চযর 

টমখাযন গ্রাক টফায জন্য আযনা। এভনলক উযজরা দযয স্থালত অযনক         টফা টকে মন্ত্রালতয অবাযফ 

পূণভৃাত্রাি চরযছ না। 

   

খানা জলয (HS) এফাং দরীি আযরাচনাি (FGD) অাংগ্রণকাযী সুপরযবালগগণ জালনযিযছন টম, নতুন ডাকঘয 

স্থাযনয পযর তাযদয টদয লফযদয টমাগাযমাগ জ  ােিী যিযছ। ডাকঘযসূভয          টফা লিারী এফাং 

নতুন টফা টমভন, লফলবন্ন প্রকায স    , যকালয বাতা প্রদান, ইযরক্ট্রলনক ভালন ট্রান্পপায, ই-কভা,ৃ নগদযফা, ঞ্চযিয 

লফযীযত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ইতযালদ চালুকযা যর ল্লী এরাকায জনগযণয আথ-ৃাভালজক অফস্থায উন্নিন এফাং কভৃাংস্থাযন 

ব্যাকবাযফ অফদান যাখযফ। অযনযক ব্যাংলকাং টফা, যীক্ষামূরকবাযফ এটিএভবুথ ইতযালদ চালু কযায সুালয 

কযযযছন।         টফামৄি ডাকঘয এরাকায ৯৭.৮% উিযদাতা জালনযিযছন টম তাযা টফা গ্রণ কযযন এফাং 

৯৩.০% উিযদাতা টফা গ্রযণ ন্তুষ্ট ফযর অলবভত প্রকা কযযযছন।         টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর  

যকালয চাকুলয, লফযদয চাকুলয,       , কৃললণ্য ফাজাযজাতকযণ, ক্ষুদ্রব্যফা. লযফন টক্ষত্র, ভৎস্যচাল. অফকাঠাযভা 

লনভাৃণ, গরু-ছাগর, া-মুযলগ ারন ইতযালদ খাযত কভৃাংস্থান যিযছ। নতুন ডাকঘযমূ জনগযণয টফা বফন লযযফ 

কাজ কযযছ।         টফা চালু কযায পযর ল্লী ডাকঘযমূযয আি বৃলি টযিযছ।  

 

ডাকঘযমূয অযনক অসুলফধা যযিযছ, টমভন নন প্রযী টনই, কলম্পউোয মূল্যফান মন্ত্রালত চুলয যত াযয, অযনক 

স্থাযন ইযরকট্রলনক মন্ত্রালত কাজ কযযছ না, টভযাভযতয খযচ টফল িাি টবন্ডাযগণ টভযাভত কযযত াযযছন না।  

অযনক স্থাযন পযোকলিায এফাং ল্যাে নষ্ট, কলম্পউোয অাযযেয দক্ষ নন ইতযালদ।  

 

প্রকল্প দলরযর (লডলল/আযলডলল) প্রকযল্পয কাজ টেকই কযায টকান লযকল্পনা াংযমাজন কযা িলন। এভনলক প্রকল্প 

প্রণিযনয পযম্যাযে প্রকযল্পয কাজ টেকই কযায লযকল্পনায লফলযি টকান লকছু উযল্লখ টনই। প্রকল্পটিয অধীযন 

ফাস্তফালিত লফলবন্ন কাজ লনলফিবাযফ মযৃফক্ষণ  মাৃযরাচনা এফাং সুপরযবাগীযদয তথ্য জলয, টপাকা গ্রু আযরাচনা, 

টকআইআই, লনলভতৃ ডাকঘযমূযয টব ত কাজ যযজলভযন লযদনৃ ইতযালদয ভাধ্যযভ প্রাপ্ত তথ্য  উাযিয আযরাযক  

১২টি সুালয প্রদান কযা যিযছ । টমভন ডাকঘযয         টফা পূণাৃঙ্গবাযফ চালু কযায  উযযাগ গ্রণ, অযকযজা ফা 

অচর মন্ত্রালত টভযাভত/নতুন স্থান, দক্ষ টবন্ডায লনযিালজত কযা, লফযল কলভটি গঠযনয ভাধ্যযভ জলয লযচারনা কযয 

চর এফাং অচর টকেমূ নািকযণ এফাং টফা টকযেয চালদা লনরূণ কযয         টফা টকে টজাযদাযকযযণয 

লফযল কভসৃূলচ/উন্নিন প্রকল্প ফাস্তফািন। ডাকঘযমূয লনযফলেন্ন লফদুযৎ যফযাযয জন্য লফকল্প যফযা ব্যফস্থা টমভন, 

টারায প্যাযনর/যজনাযযেয স্থান, লফলবন্ন ঞ্চি স্কীভ, ইযরকট্রলনক ভালন ট্রযান্পপায, ই-কভা,ৃ নগদ টফা ইতযালদ ল্লী 

ডাকঘযয চালু কযায ব্যফস্থা গ্রণ,  ল্লী এরাকায ভলরাযদয কভৃাংস্থান এফাং উযযািা সৃলষ্ট কযায জন্য ডাকঘযয লফলবন্ন 

ঞ্চযিয লফযীযত স্বল্প সুযদ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কভসৃূলচ যীক্ষামূরকবাযফ চালু কযায উযযাগ গ্রণ, ডাক লফবাযগয জনলপ্রি 

এফাং গ্রাকযদয জন্য রাবজনক টফামূযয লফলযি পুস্তক/পুলস্তকা প্রকা এফাং ব্যাক প্রচায-প্রচাযণায উযযাগ গ্রণ 

উযল্লখযমাগ্য। 
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List of Abbreviations/Acronym 

            

CPTU Central Procurement Technical Unit 

DCI Data Collecting Instrument 

DPP Development Project Proposal  

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

 
EDPO                            Extra Departmental Post Office 

HOPE Head of Procurement Entity  

ICT Informatiom and Communication Technology 

KII Key Informant Interview 

OT Over Time  

PCR Project Completion Report 

PPR Public Procurement Regulations/Rules 

PWD  Public Works Department  

SPSS Statistical Package for Social Science  

SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat 

TOR Terms of Reference  
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 প্রথভ অধ্যাি 

 

প্রবাফ মূল্যািন কামকৃ্রযভয আতাি গৃীত প্রকযল্পয লফফযণ 

 

১.১ প্রকযল্পয েভূলভ 

 
যকায ২০২১ াযরয ভযধ্য ফাাংরাযদযক লডলজোর ফাাংরাযদ লযযফ গযি তুরযত অঙ্গীকাযফি। এ জন্য 

াধাযণ জনগযণয টদায-টগািাি লডলজোর ফাাংরাযদযয সুপর ট ুঁযছ টদিায উয লফযল গুরুত্ব প্রদান কযয 

ফাাংরাযদ ডাক লফবাগ তায টদব্যাী টনেিাযকযৃ ভাধ্যযভ আইলটি লবলিক টফা প্রদাযনয জন্য উযযাগ গ্রণ 

কযয। ফতভৃাযন ফাাংরাযদ ডাক লফবাযগয কামকৃ্রভ নাতন িলতযত লযচালরত যে। এই িলত টথযক 

উযিাযযণয জন্য তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ কযয গযি তুরযত প্রলতটি গ্রাভীণ ডাকঘযয তথ্য প্রমৄলি টফা প্রদাযনয রযক্ষয 

প্রকল্পটি প্রণিন কযা যিলছর। প্রকল্পটি ফাস্তফািযনয পযর গ্রাভীণ জনযগাষ্ঠী আদৄলনক তথ্য প্রমৄলি টফা প্রালপ্তয  

সুযমাগ রাব এফাং তথ্য  টমাগাযমাগ প্রমৄলি  টফা ব্যফায কযয ব্যলি  ভাজ আথ-ৃাভালজক উন্নিযন 

গুরুত্বপূণ ৃঅফদান যাখযফ। গ্রাভীণ জনগণ ইন্টাযযনযেয ভাধ্যযভ তথ্য আদান প্রদান, ইন্টাযযনে াংযমাযগয ভাধ্যযভ 

লযফাযযয দস্যযদয াযথ টমাগাযমাগ, কৃলল, লক্ষা  স্বাস্থয লফলিক ািতা এফাং ফাৃদৄলনক গ্রাক টফা প্রদান 

কযায উযেযশ্য এ প্রকল্পটি ২০১১-১২ টথযক ২০১৬-১৭ টভিাযদ ফাস্তফািন কযা যিযছ।  

 

১.২  প্রকযল্পয লফস্তালযত লফফযণ 

 

প্রকযল্পয নাভ   : তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ।  

উযযাগী ভন্ত্রণারি/লফবাগ  : ডাক টেলরযমাগাযমাগ  তথ্য প্রমৄলি ভন্ত্রণারি।  

ফাস্তফািনকাযী াংস্থা  : ফাাংরাযদ ডাক লফবাগ  

 

১.৩ প্রকযল্পয উযেশ্য 

 

প্রকযল্পয মূর উযেশ্যমূ লডলল অনুমািী লনযম্ন টদিা যরাঃ  

১) ডডডিটা বাাংাদেদল গড়ার স্বপ্ন পূরদের দযে ডাকঘদরর অবকাঠাদমা ডিম মাে করা, যা পল্লী িিগদের ই-

সন্টার  ডদদব কাি করদব;  

২) পল্লী এাকার ডাক সবার মাি উন্নয়ি করা;  

৩) পল্লী এাকার আর্ ম-ামাডিক কায মক্রম উন্নয়দি গুরুত্বপূে ম অবোি রাখা;  

৪) পল্লী এাকার অর্ মনিডিক উন্নয়দি পল্লী ডাকঘরমূ সবা ভবদির সকন্দ্র ডদদব প্রেডল মি করা;  

৫) পল্লী ডাকঘদরর আয় বৃডি করা;  

৬) প্রকল্প এাকায় স াট-বড় কম মাংস্থাি সৃডি করা;  

৭) ডবডিদয়াগ বান্ধব অর্ মনিডিক কায মক্রমদক লডিলাী করা;   

৮) প্রাকৃডিক দুদয মাদগর ময় পল্লী ডাকঘরমূ আশ্রয় সকন্দ্র ডদদব ব্যবার; এবাং 

৯) পল্লী িারীর জীফনভান উন্নত কযা।  

 



2 

 

১.৪  প্রকল্প অনুযভাদন  ফাস্তফািন ভি 

 

প্রকল্পটি অনুযভাদন, াংযাধন  প্রস্তালফত ব্যি প্রকল্প দলরর (DPP/RDPP) অনুমািী লনযম্নয াযলণ ১.১ এ টদিা 

যরাঃ  

 াযলণ-১.১: প্রকল্প ফাস্তফািন ভি  প্রস্তালফত ব্যি বৃলি 

মূর / 

অনুযভাদন, 

াংযাধন 

প্রস্তালফত ব্যি 

(রক্ষ োকা) 

 প্রস্তালফত  ভি        য 

ঊৎস 

প্রস্তালফত ব্যি 

বৃলি  ায (%) 

ফাস্তফািন ভি 

বৃলি  ায (%) 

মূর  অনুযভাদন ১১,২২৭.৭০ জুরাই ২০১১-জুন ২০১৩    ও          -    -- 

প্রথভ 

াংযালধত 

১২,২৯৫.৬০ জুরাই ২০১১ - জুন 

২০১৫  

  ও   ১০৭৬.৯০ 

(১০.৬৭%) 

২ ফৎয 

(১০০%) 

লিতীি 

(ফযৃল) 

াংযালধত 

১৩,৪৭৩.১৪ জুরাই ২০১১ - জুন 

২০১৭  

  ও   ২২৪৫.৪৪ 

(১৯.৯৯%) 

৪ ফৎয 

(২০০%) 

 

১.৫              (       স স   ও       )  

              (       স স   ও       ) লনযম্নয াযলণ  ১.২ এ টদিা যরাঃ  

াযলণ  ১.২:              স স   ও        

       য ধযন  

(Mode of financing) 

  ও        (     ) 

PA (RPA) 

     স স   

PA Source 

১ ২ ৩ ৪ 

    /    ট - - - 

      ১৩৪৭৩.১৪   

স   (     ) - - - 

      - - - 

    ট ১৩৪৭৩.১৪ - - 

 

প্রকল্পটি স                                     । 

১.6 প্রকল্প অনুযভাদন  াংযাধন এফাং ভি বৃলিয কাযণ    

১) প্রকল্পটিয প্রধান অঙ্গ লছর ১০০০টি তথ্য-প্রমৄলি লবলিক গ্রাভীণ ডাকঘয বফন লনভাৃণ এফাং ১৫০০টি পুযাতন 

ডাকঘয টভযাভত  ফলধতৃকযণ। লনভাৃণ  টভযাভত কাযজয প্রাক্কলরত ব্যি PWD Schedule of rates, 2011 

অনুযযণ প্রস্তুত কযা যিলছর। লডলল অনুযভাদযনয য প্রকল্প ব্যফস্থাক লনভাৃণ  টভযাভত কাযজয জন্য 

Open Tender টনাটি আফান কযযলছযরন। লকন্তু টফলয বাগ টক্ষযত্র ঠিকাদাযগণ লডলল মূযল্যয তুরনাি 

প্রস্তালফত কাযজয দয অযনক টফল প্রদান কযয। এয প্রধান কাযণ লছর ট ভযি লনভাৃণ কাযজয কর প্রকায 

ভারাভাযরয ফাজায মূল্য বৃলি টযিলছর। এ জযন্য PWD তাযদয Schedule of rates, 2011 াংযাধন 

কযয। লনভাৃণ কাযজয গুণগতভান লনলিত কযা এফাং লডলল মূযল্যয ভযধ্য ঠিকাদাযগণ টথযক প্রস্তাফ ািায 

জন্য Schedule of rates, 2011 লযফযত ৃSchedule of rates, 2014 মূর লডলল’টত অন্তর্ভিৃ কযা ি। 
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এছািা এভযি ল্লী লফদুযৎ াংযমাগ  লফদুযযতয খুটিয মূল্য এফাং অনান্য খযচ বৃলিয কাযযণ নতুন ডাকঘয 

লনভাৃযণয খযচ বৃলি াি। এভতাফস্থাি, প্রকল্পটি পরতায াযথ ফাস্তফািযনয জন্য ২ ফছয ভি (জুন ২০১৭) 

বৃলিয প্রযিাজন ি।   

২) আযলডলল’টত অন্তর্ভিৃ ১০০০টি টাি অলপযয ভযধ্য ৭৫০ টি টাি অলপ লনভাৃযণয জন্য অনুদাযন জলভ 

ািায ম্ভফনা লছর। তালরকার্ভি ১০০০ টাি অলপযয ভযধ্য ২৫০টি লনভাৃযণয জন্য স্থানীি জনগণ 

প্রযিাজনীি জলভ অনুদান প্রদান কযয। PWD Schedule of rates, 2011 অনুযযণ ১৫৪ টি স্থাযন ডাকঘর 

লনভাৃণ কাযজয জন্য দযত্র আব্বন কযা যিলছর। লকন্তু প্রযিাজনীি াংখ্যক দযত্র না ািায কাযযণ 

PWD Schedule of rates, 2014 (Revised) অনুযযণ ফাকী ৫৭৬ টি বফন লনভাৃণ কযায জন্য প্রস্তুত কযা 

ি।   

৩) মূর লডলল’টত প্রলতটি নতুন বফন লনভাৃযণয জন্য াংস্থান যাখা লছর ৭,১০,০৮৫.৮২ োকা এফাং ১ভ 

াংযালধত লডলল’টত ৮,৭০,২৯৫.০২ োকা। PWD Schedule of rates, 2014 (Revised) অনুমািী প্রলতটি 

বফন লনভাৃযণয প্রাক্কলরত ব্যি দাঁিাি  ১০,৮৮,২৩৮.৮৭ োকা। এ টপ্রক্ষাযে অফলষ্ট ৫৭৬টি ডাকঘয লনভাৃযণয 

জন্য লডলল াংযাধযনয প্রযিাজন ি।   

    ৪)  প্রকল্প ফাস্তফািনকাযর লযদযৃনয ভি টদখা মাি প্রধান ডাকঘয লনভাৃণ কযা যিযছ গুরুত্বপূণ ৃ ফালণলজযক 

ফাজায/ব্যফা এরাকাি। গ্রাভীণ টাি অলপযয অফকাঠাযভা লনভাৃণ কাজ শুরু কযা যর ডাকঘয স্থাযন 

আগ্রী উযযািাগণ মূর টাি অলপযয জািগা টথযক অযনক দূযয অফলস্থত প্রতযন্ত অঞ্চযর জলভ দাযনয প্রস্তাফ 

কযযন। এ কর স্থাযন ডাকঘয লযচারনা রাবজনক যফ না, এ মাৃযি “তথ্য-প্রমৄলি লবলিক গ্রাভীণ ডাকঘয 

লনভাৃণ” প্রকযল্পয আতাি গ্রাভীণ জনগযণয যফাৃিভ টফা প্রদাযনয জন্য প্রতযন্ত অঞ্চযরয লযফযত ৃ

ফালণলজযকবাযফ গুরুত্বপূণ ৃ জািগাি ডাকঘয প্রলতষ্ঠা কযায প্রযিাজনীিতা টদখা টদি এফাং ভূলভ অলধগ্রযণয 

প্রযিাজন ি। এ টপ্রক্ষাযে. প্রলতটি ডাকঘযযয জন্য ০.৩ তাাং ভূলভ অলধগ্রযণয য ৫০০টি ডাকঘয লনভাৃণ 

প্রস্তাফ টদিা যিলছর। প্রলতটি ডাকঘযযয জন্য ৫.০০ রক্ষ োকা লাযফ ৫০০টি ডাকঘযযয জন্য ২৫০০.০০ রক্ষ 

োকা প্রযিাজন টদখা টদিাি লডলল াংযাধযনয প্রযিাজন ি।  

৫) গুরুত্বপূণ ৃফাজায অঞ্চযর অফলস্থত লকছু টাি অলপ রম্বারলম্ব বাযফ লনভাৃণ কযা ম্ভফ লছরনা। লকন্তু খািাবাযফ 

ফা উচ্চতা ফলধতৃ কযা ম্ভফ লছর। প্রাথলভক মাৃযি ১৫০০টি ডাকঘয াংস্কায  টভযাভত কযায প্রস্তাফ কযা 

ি। তযফ নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয অগ্রালধকায লফযফচনাি ৬৫০টি ডাকঘয টভযাভত/াংস্কাযযয প্রস্তাফ লিতীি 

াংযালধত লডলল’টত প্রদান কযা ি। মূর লডললযত প্রলতটি পুযাতন বফন াংস্কাযযয জন্য াংস্থান যাখা ি 

১,৫০,০০০.০০ োকা এফাং ১ভ াংযালধত লডলল’টত ১,৮২,১১৫.০০ োকা। PWD Schedule of rates, 

2014 (Revised) অনুমািী প্রলতটি বফন লনভাৃণ ব্যি দাঁিাি  ২,৫৩,৫৪৪.০০ োকা। এ মাৃযি ৬৫০টি বফন 

ফলধতৃ কযায জন্য ১৬৪৮.০৪ রক্ষ োকায প্রযিাজন ি।  অফলষ্ট ১০৮৩.৬৯ রক্ষ োকা অন্য খাযতয াযথ 

ভন্বি কযয ২ি াংযালধত লডলল প্রস্তুত কযা ি।  

৬) প্রকল্পটিযত ৫জন কাযী প্রযকারী এফাং ১৫ জন উ-কাযী প্রযক রী কভযৃত লছর। ভাঠ-মাৃযি 

প্রযক রীগণ লনভাৃণ/যভযাভত কাজ লনিলভত ভলনেলযাং কযযযছন। ভ্রভণ বাতা খাযত লডললযত প্রাথলভকবাযফ 

৪৭.৭৬ রক্ষ োকা ফযাে লছর। এ লযভাণ ভ্রভণ বাতা (যকাড-৪৮০১) মূর ব্যযময লযফযত ৃ টফতন বাতা 

খাযতয াযথ অন্তর্ভিৃ লছর। এ জন্য াংলিষ্টযদয ভ্রভণ বাতা লযযাধ কযা ম্ভফ িলন। প্রকযল্পয প্রথভ 

াংযালধত ভযি ভ্রভণ বাতা খাত পৃথক কযা যর উি অথ ৃঅপ্রতুর িাি  এফাং টভিাদ বৃলি ািাি 

প্রকযল্পয ২ি াংযাধযনয ভি ভ্রভণ বাতা ফাফদ ৯০ রক্ষ োকায াংস্থান যাখা ি।  
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৭) মূর এফাং প্রথভ াংযালধত লডললযত ১৮টি মানফান ক্রযিয াংস্থান লছর (১টি জী, ১টি ভাইযক্রাফা, ১টি 

ডাফর টকলফন লক-আ এফাং ১৫টি ভেযাইযকর)।ভাইযক্রাফা  ডাফর টকলফন লক-আ আযগ ক্রি কযা 

যিযছ। লকন্তু মূর লডলল’য াংস্থান ৪৫.০ রক্ষ োকা মূযল্য জী ক্রি কযা ম্ভফ িলন। পযর জী ক্রযিয 

জন্য ৭৪.২৯ রক্ষ োকায প্রস্তাফ ৩টি গািী ক্রযিয জন্য ২ি াংযালধত লডলল’টত ফযৃভাে মূল্য ১৫০.০০ 

রক্ষ োকা প্রস্তাফ কযা ি। জ্বারালন খাযত ফাযজে অপ্রতুর থাকাি ১৫টি ভেযাইযকর ক্রি কযায প্রস্তাফ 

ফালতর কযা ি।  

৮) আউে টালাৃং এয ভাধ্যযভ ২জন গালি চারক লনযিাগ কযায াংস্থান লছর। প্রকল্প কভকৃতাৃ, ভন্ত্রণারি, 

লযকল্পনা কলভন  আইএভইলড’য প্রলতলনলধ প্রকল্পটি লনিলভত ভলনেলযাং কযযন। াাাল প্রকযল্পয 

কভকৃতাৃ  প্রলতলনলধগণ অলতলযি ভযি প্রকল্প এরাকাি অফস্থান কযযন। পযর OT লফযরয লযভাণ বৃলি 

াি। ফ লকছু লফযফচনা কযয ২ি াংযাধনীয ভি বায োইযভয জন্য ফযৃভাে ৫.০ রক্ষ োকা (যকাড-

৪৭৯৫) প্রস্তাফ কযা  যিলছর।   

৯) প্রকল্পটি মথামথবাযফ ফাস্তফািন কযায জন্য দযত্র মূল্যািন কলভটিয ম্মানী বাতা, দযত্র যলনাং কলভটি 

এফাং গ্রণ কলভটিয ম্মানী বাতা, অন্যান্য ম্মানী বাতা, লফজ্ঞান খযচ, টিনাযী, অন্যান্য খযচ, মানফান 

যক্ষণাযফক্ষণ খযচ, জ্বারানী খযচ বৃলি কযা প্রযিাজন ি। এ কর বাতা ফাফদ ১৩.৮১ রক্ষ োকায লযফযত ৃ

২ি াংযালধত প্রকযল্পয ৬০.০০ রক্ষ োকায াংস্থান যাখা ি। উযযাি কাযণমূযয জন্য প্রকল্পটি 

াংযাধন  লযভাজৃন কযা যিযছ। 

 

১.৭  প্রকযল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ 

প্রকযল্পয ২ি াংযালধত লডলল অনুমািী প্রকযল্পয প্রধান কাজমূ লনম্নরু  লনধাৃযণ কযা যিলছর-  

 নতুন টাি অলপ লনভাৃণঃ ৭৫০টি; 

 টাি অলপ টভযাভতঃ ৬৫০টি,  

 আফাফত্র এফাং মন্ত্রালত ক্রিঃ ৭৫০ টে,  

 টভােযমান ক্রিঃ ৩ (লতন) টি; এফাং 

 ভূলভ অলধগ্রণ  উন্নিন ইতযালদঃ ৫০০ ইউলনে । 

 

১.৮                প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক আলথকৃ  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা 

                            আলথকৃ  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা লনযম্নয াযলণ ১.৩-এ টদিা যরা:- 

াযলণ-১.৩:               প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক আলথকৃ  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা             (রক্ষ োকাি)                                     

অযঙ্গয নাভ একক রক্ষযভাত্রা  

আলথকৃ ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ 

টযলবলনউ খাত (ক) 

কভকৃতাৃযদয টফতন (৪৫০১) াংখ্যা ২৩০.০ ২৩ 

কভচৃাযীযদয টফতন (৪৬০১)   াংখ্যা ২৫.০ ০৩ 

অলতলযি কাযজয বাতা (৪৭০০)   াংখ্যা ৫.০ ০২ 

ভ্রভণ বাতা (৪৮০১)  টথাক ৯০.০ টথাক 

ম্মানী বাতা (৪৮৮৩)  টথাক ৬০.০ টথাক 
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অযঙ্গয নাভ একক রক্ষযভাত্রা  

আলথকৃ ফাস্তফ 

জ্বারানী (৪৮২২)  টথাক ৫০.০ টথাক 

মানফান ব্যফস্থানা  - ১৫.০ ০৩ 

টযলজযিন  (৪৮১৮)  টথাক ৫.০ টথাক 

টিনাযী (৪৮২৮)  টথাক ২০.০ টথাক 

অন্যান্য (৪৮৯৯)  টথাক ২৫.০ টথাক 

লফজ্ঞান (৪৮৩৩)  টথাক  ২৫.০ টথাক  

 উ-টভাে (ক) =   ৫৫0.  

মূরধন খাত (খ)    

ভূলভ াংগ্র (৬৯০১)  াংখ্যা  ২৫০০.০ ৫০০ 

লনভাৃণ (৭০০৬)  াংখ্যা ৭৭৮২.৫৭ ৭৫০০ 

টভযাভত (৪৯০১)  াংখ্যা 1648.04 ৬৫০ 

আফাফত্র (৬৮২১)/ মন্ত্রালত - ৫৭৭.৫০ ১২৩১৪ 

টভােযমান (৬৮০৭)  াংখ্যা  ১৫০.০ ৩ 

 উ-টভাে (খ)  12658.11 - 

         ( )    

প্রাইজ কনটিনযজলন্প  টথাক  133.05 ১৩৩.০ 

লপলজকযার কনটিনযজলন্প  132.08 টথাক 

উ-টভাে (   )  26৫.13 টথাক 

ফ-ৃটভাে ( ক+খ+  )  ১৩,৪৭৩.২৪  

 

১.৯  লডলল অনুমািী অথ ৃফৎয লবলিক ব্যি লযকল্পনা  

অথ ৃফৎয লবলিক ব্যি লযকল্পনা লনযম্নয াযলণ ১.৪ -এ টদিা যরা। 

াযলণ- ১.৪: অথ ৃফছয লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা                                                       (রক্ষ োকাি) 

খাযতয নাভ  অথ ৃফৎয 

২০১১-২০১৪ 

অথ ৃফৎয 

২০১৪-১৫ 

অথ ৃফৎয 

২০১৫-১৬ 

অথ ৃফৎয 

২০১৬-১৭ 

যাজস্ব খাত  ৪৮.৩৭ ১০০.০০ ২১৩.১৩ ১৮৮.৫০ 

 

মূরধন খাত  ৭১৬.৮৮ ৯০০.০০ ৭২৬১.২৩ ৩৭৮০.০০ 

 

মূল্য কলন্টনযজলন্প ০.০০ ০.০০ ৬৬.৯৪ ৬৬.৫৩ 

 

টভাে =  ৭৬৫.২৫ ১,০০০.০০ ৭৬৯৬.৯৩ ৪১০১.০৭ 
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১.১০   লডলল অনুমািী ক্রি লযকল্পনা  

 ১) ভারাভার (goods)  

লডলল অনুমািী ভারাভার ক্রি কামকৃ্রযভয লযকল্পনা লনযম্নয াযলণযত (াযলণ-১.৫) প্রদান কযা যরা:-  

 

াযলণ-১.৫: লডলল অনুমািী ভারাভার (goods) ক্রি লযকল্পনা  

 

প্যাযকজ 

নাং  

ভারাভাযরয 

নাভ 

াংখ্যা ক্রি িলত  চুলি 

স্বাক্ষযযয 

কভকৃতাৃ 

অযথযৃ 

উৎ 

প্রাক্কলরত 

মূল্য 

দযত্র 

আহ্বাযনয 

তালযখ 

চুলি 

স্বাক্ষযযয 

তালযখ  

ভালপ্তয 

তালযখ 

G1 মানফান  ১ OTM/ 

DPM 
প্রকল্প 

লযচারক  

লজলফ ৭৪.২৯ জুরাই/১৫ অযক্টাফয/

১৫ 

জুন, 

২০১৭ 

G2 কাযঠয টচিায 

(EDDA)  

৭৫০ OTM/ 

RFQ/DPM 
ঐ ঐ ৭৫.০০ ঐ ঐ ঐ 

G3 টডলরবালয 

টেলফর  

৭৫০ ঐ  ঐ ঐ ৪৫.০০ ঐ ঐ ঐ 

G4 কাযঠয টচিায 

(EDBOS) 

৭৫০ ঐ ঐ ঐ ৩৭.৫০ ঐ ঐ ঐ 

G5 কম্বাইন্ড 

আইযন টইপ   

৭৫০ ঐ ঐ ঐ ১৮৭.৫০ ঐ ঐ ঐ 

G6 টরাায য যাক  ৭৫০ ঐ ঐ ঐ ৭৫.০০ ঐ ঐ ঐ 

G7 লচঠিয ফাক্স 

(যগার)  

৭৫০ ঐ ঐ ঐ ৬০.০০ ঐ ঐ ঐ 

G8 টনাটি টফাড ৃ

(৩'x২')   

৭৫০ ঐ ঐ ঐ ২২.৫০ ঐ ঐ ঐ 

G9 জন ভাায 

মন্ত্র  

৭৫০ ঐ ঐ ঐ ৭৫.০০ ঐ ঐ ঐ 

 টভাে =  ৬০০১    ৫,৬৫১.০৯    

 

২) কাম ৃ(Works) ক্রি লযকল্পনা 

লডলল অনুমািী লনভাৃণ, ভূলভ অলধগ্রণ এফাং টভযাভত কাযজয ক্রি লযকল্পনা লনযম্নয াযলণযত প্রদান কযা 

যরা:-  

াযলণ-১.৬: লনভাৃণ, ভূলভ অলধগ্রণ এফাং টভযাভত কাযজয ক্রি লযকল্পনা 

প্যাযক

জ নাং  

ভারাভাযরয 

নাভ 

াংখ্যা ক্রি 

িলত 

চুলি 

অনুযভাদন 

কতৃৃক্ষ   

ক্রি 

কভকৃতাৃ  

অযথযৃ 

উৎ 

প্রাক্কলরত 

মূল্য 

দযত্র 

আহ্বাযনয 

তালযখ  

চুলিয 

তালযখ 

ভালপ্তয 

তালযখ 

W1 লনভাৃণ কাজ  ৭৫০ OTM HOPE প্রকল্প 

লযচারক  

লজ

লফ 

৭১৪১.৪০ জুরাই/১৫ অযক্টাফয

/১৫ 

জুন, ২০১৭ 

W2 র্ভলভ 

অলধগ্রণ/ 

ক্রি 

৫০০ DPM HOPE ঐ  ঐ ২৫০০.০০ ঐ  ঐ লডযম্বয, 

২০১৭ 

W3 টভযাভত/ 

নফািন কাজ  

৬৫০ OTM/ 

RTM 

প্রকল্প 

লযচারক  

PGM ঐ  ১৬৪৮.০৪ ঐ ঐ জুন, ২০১৭ 

 টভাে =  ১২৭৬     ১১,২৯২.৪৪    
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১.১১ লডলল অনুমািী প্রকযল্পয রগযেভ  

 

লডলল’টত প্রদি রগযেভ লনযম্ন  (াযলণ-১.৭) প্রদান কযা যরা:-  

াযলণ-১.৭: লডলল অনুমািী প্রকযল্পয রগযেভ  

 

ফণনৃামূরক াংলক্ষপ্তায 

(Narrative 

Summary) 

উযেশ্য যীক্ষায 

লনযদৃক(Objectively 

variable indicator) 

যীক্ষা/লনযীক্ষায উাি 

(Means of 

verification) 

গুরুত্বপূণ ৃঅনুভান 

(Important Assumtion) 

প্রকযল্পয রক্ষয (Project Goal)  

তথ্য প্রমৄলি টফা প্রদাযন 

ক্ষভ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ  

১. ডাকঘযযয 

কাঠাযভাগত অফস্থা  

২. ডাকঘযযয টর-আউে 

প্ল্যান  

১. ডাকঘযমূ লনিলভত 

লযদনৃ  

২. গ্রাকযদয স্বল্প ভাত্রায 

অলবযমাগ  

১. টমাগ্যতা ম্পন্ন/ফাঞ্চনীি দযত্র 

দাতা প্রালপ্ত 

২. টমাগ্যতা ম্পন্ন স্থলতযদয নকা 

প্রণিন  

প্রকযল্পয উযেশ্য (Project purpose) 

১. লডলজোর ফাাংরাযদ 

গিাি ািতা প্রদান  

২. য এফাং গ্রাভীণ 

ডাকঘযযয ভধ্য কালযগলয 

টতু ফন্ধন নতলয  

১. লফলবন্ন জাতীি 

কভসৃূলচ এফাং ঘেনা 

প্রফায তথ্য টমাগাযমাগ 

প্রমৄলি লবলিক গ্রাভীণ 

জনগযণয অাং গ্রণ বৃলি  

১. ঘেনা প্রফাযয াযথ 

াংমৄি/াংলিষ্ট ব্যলিযদয 

লফলবন্ন প্রলতযফদন, 

ফিব্য/লফবৃলত  

১. গ্রাভীণ জনগযণয তথ্য টমাগাযমাগ 

প্রমৄলিয উকালযতা ম্পযক ৃযচতনতা 

সৃলষ্ট  

২. লডলজোর ফাাংরাযদ গিায গলত 

জাতীিবাযফ ফজাি থাকা  

৩. লফলবন্ন লনিন্ত্রণকাযী াংস্থায মথামথ 

ভযি অনুযভাদন প্রালপ্ত  

৪. যাজননলতক এফাং অথনৃনলতক অফস্থা 

অনুকূযর থাকা  

৫. যাজস্ব খাত যত লনযফলেন্নবাযফ 

ভথনৃ ািা।  

পরাপর (Output)  

১. গ্রাভীণ ডাকঘযযয দীঘ ৃ

স্থালিত্ব এফাং লনযািায 

জন্য মন্ত্রালত/যভলনত্র 

ক্রি  

১. ডাকঘযমূ ২০১৫ 

াযরয ভযধ্য লনভাৃণ  

২. মানফান ২০১০ 

াযরয ভযধ্য ক্রি  

১. ভজুদ ফই মযৃফক্ষণ  

২. গি স্থালিত্ব লফযিলণ  

৩. যযজলভযন যীক্ষা  

১. ফাজায দয সুলভ থাকা  

২. টমাগ্যতা ম্পন্ন দযত্র দাতা প্রালপ্ত  

৩. প্রাকৃলতক দুযমাৃগ   

উকযণ (Inputs)   

১. প্রকল্পটিয প্রযিাজনীি ক্রি 

এফাং াংগ্র কাজ মথামথ 

ভযি ম্পন্ন কযা  

১. প্রকযল্পয লফলবন্ন 

অাংযয ক্রি মথাভযি 

ম্পন্ন কযা  

২. গুণগতভান ম্পন্ন ক্রি 

ম্পাদন  

১.প্রকল্প 

ব্যফস্থানা/ফাস্তফািযনয াযথ 

াংমৄি কভকৃতাৃযদয লফলবন্ন 

প্রলতযফদন মযৃফক্ষণ  

২. দযত্র মূল্যািন িলত 

মাৃযরাচনা  

৩. দযত্র দলররালদ 

মাৃযরাচনা  

১. লনিলভতবাযফ অথ ৃফযাে  অফমুলি  

২. দযত্র দাতাযদয লডলল’য াযথ 

াভঞ্জ্যপূণ ৃদয প্রদান  

৩. মথাভযি প্রকযল্পয কাজ শুরু  

৪. টমাগ্যতা ম্পন্ন দযত্র দাতা  

 

১.১২ টেকইকযণ লযকল্পনা/ Exit Plan 

 

লডলল/আযলডললযত প্রকযল্পয অধীযন ম্পালদত কাজ/প্রকযল্পয অজৃনমূ টেকইকযযণয টকান লযকল্পনা/ 

Exit Plan প্রদান কযা িলন।  
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লিতীি অধ্যাি 

প্রবাফ মূল্যািন কামকৃ্রযভয কভৃিলত (Methodology)  

  

 ২.১ প্রবাফ মূল্যািন কাযজয কামৃলযলধ 

যাভকৃ প্রলতষ্ঠাযনয লফস্তালযত কভ-ৃলযলধ (TOR) লনম্নরূ:-  

১) প্রকযল্পয রক্ষয অজৃযনয জন্য টম কর কামকৃ্রভ ফাস্তফািন কযা যিযছ তায ভাত্রা এফাং কামকৃালযতা 

ালফকৃবাযফ লফযফচনাি টনিা;  

২) ফতভৃান কামবৃাযযয ভস্ত ফলণতৃ উযেশ্যযক আতাি আনা এফাং এই মূল্যািযনয জন্য প্রকযল্পয আতাধীন 

টজরাগুলরযক ালফকৃবাযফ লফযফচনাি টনিা;  

৩) সুলফধাযবাগী এফাং অন্যান্য টিকযাল্ডাযযদয াক্ষাৎকায টনিা;  

৪) মূখ্য কভকৃতাৃ, জনপ্রলতলনলধ এফাং অন্যান্য টফাগৃীতাযদয াযথ আযরাচনা/এপলজলড এফাং বা অনুষ্ঠান কযা;  

৫) চুলি স্বাক্ষযযয ১৫ লদযনয ভযধ্য তথ্য লফযিলযণ  প্রযিাগ কযয োযগেৃ গ্রু, উিযদাতা, তথ্য াংগ্রযয িলত, 

লযাংখ্যান যঞ্জ্াভমূযয রূযযখায লফদ অধ্যিন নকা প্রস্তুত এফাং জভা টদিা;  

৬) প্রাযলম্ভক প্রলতযফদযনয াযথ কভ-ৃলযকল্পনা জভা টদিা;  

৭) প্রললক্ষত ভাঠ কভীযদয তথ্য াংগ্রযয জন্য লনযিাগ টদিা;  

৮) প্রকল্প ফাস্তফািন কতৃৃযক্ষয াযথ আযরাচনা এফাং প্রযিাজন অনুমািী তথ্য াংগ্র ভাঠ লযদনৃ কযা;  

৯) প্রকযল্পয কাযজয দুফরৃতা  ফর লদক মাৃযরাচনা কযা;  

১০) তথ্য াংগ্রযয ভি টিকযাল্ডায এফাং সুলফধাযবাগীযদয াযথ আযরাচনা কযায জন্য প্রকযল্পয সুলফধাজনক 

স্থাযন স্থানীি মাৃযি কভৃারায আযিাজন কযা;  

১১)  প্রকল্প অঞ্চর টথযক াংগৃীত তযথ্যয লবলিযত খিা প্রলতযফদন নতলয কযা এফাং াংলিষ্ট কতৃৃযক্ষয কাছ 

টথযক অনুযভাদন টনিা;  

১২) ভীক্ষায পরাপর অফগলতয জন্য জাতীি মাৃযিয কভৃারাি প্রথভ খিা প্রলতযফদন উস্থান এফাং চুলি 

স্বাক্ষযযয ৭৫ লদযনয ভযধ্য িাকৃ ইনপুে অন্তর্ভিৃ কযয প্রলতযফদনটি চূিান্ত কযা।  

২.২ এরাকা লনফাৃচন  

 

প্রাযলম্ভক প্রলতযফদযনয উয ১ভ লিিালযাং কলভটিয লিান্ত অনুমািী ভীক্ষা লযচারনায জন্য ডাক লফবাযগয ৪টি 

াযকযৃরয ৮টি টজরা, ১৭টি উযজরা এফাং ৪৮টি ডাকঘয এফাং টজরা  উযজরামূ ডাক লফবাযগয াযকরৃ 

অনুমািী আনুালতক াযয নদফচিযনয ভাধ্যযভ লনফাৃচন কযা যিযছ। লনযম্নয াযলণ ২.১ এ ডাক লফবাযগয াযকরৃ 

লবলিক লনফাৃলচত টজরা, উযজরা এফাং টাি অলপযয তালরকা টদিা যরা।  
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াযলণ-২.১: ভীক্ষায জন্য লনফাৃলচত টজরা, উযজরা  ডাকঘযমূ 

ক্রলভক নাং ডাক লফবাযগয াযকরৃ টজরা উযজরা টাি অলপ 

১ 

 

টকেীি াযকরৃ, ঢাকা ১. ভালনকগঞ্জ্   ১. লঘয ১. ফাঙ্গারা 

২. দাযভশ্বয 

৩. ফিটিিা 

৪. নফকন্ঠপুয 

২. াটুলযিা ৫. চযলতল্লা 

৬. দযগ্রাভ 

২. ভিভনলাং ৩. গপযগাঁ ৭. াঁচফাগ 

৮. কালন্দািা 

৯. উতৄযী 

৪. নান্দাইর ১০. কাযরাংগা 

১১. খারুিা 

১২. কুভারুরী 

২ দলক্ষণাঞ্চর, খুরনা ৩. াতক্ষীযা ৫. আাশুনী ১৩. দযগাপুয 

১৪. টখিা 

১৫. শ্রীযাভকাঠী 

৬. করাযযািা ১৬. টফািালরিা  

১৭. বুঝতরা 

১৮. লরভপুয 

৪. টবারা ৭. টবারা দয ১৯. সুখযদফপুয 

২০. টবদুলযিা 

২১. চোাদ 

২২. ইলরা 

রারযভান ২৩. ালজযাে  

২৪. চযভূতা 

৩ 

 

উিযাঞ্চর, যাজাী ৫. যাজাী ৯. ফাগভাযা ২৫. ভালিিা 

২৬. নযদা 

২৭. ফারানগয 

১০. তাযনায  ২৮. তাযরান্দ  

২৯. চান্দুলিিা  

৩০. আযরাকছত্র 

৬. লদনাজপুয ১১. দয ৩১. াঁচফািী 

৩২. টচযাডালঙ্গ 

৩৩. উথযাইর 

১২. লচলযযফন্দয ৩৪. ফারাইফাজায 

৩৫. যানীয ফন্দয 

৩৬. টগািারলডল 

৪ পূফাৃঞ্চর, চট্টগ্রাভ ৭. চট্টগ্রাভ ১৩. টিিা ৩৭. আলিা 

৩৮. ছনযা  

৩৯. টডঙ্গাািা  

১৪. াতকালনিা ৪০. টঢভা  

৪১. গাটিিাডাঙ্গা  

৪২. ইছাভলত 

৮. লযরে ১৫. টগারাগঞ্জ্ ৪৩. চন্দযপুয 

৪৪. ফণীগ্রাভ 

৪৫. উিয যণযকরী 

১৬. লফশ্বনাথ ৪৬. যাভধনা  
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ক্রলভক নাং ডাক লফবাযগয াযকরৃ টজরা উযজরা টাি অলপ 

৪৭. লফঘয 

১৭. টগািাইনঘাে ৪৮. াদাযাি  

টভাে = ৮ ১৭ ৪৮ 

 

২.৩  নমুনা াংগ্রযয িলত  আকায লনধাৃযণ 

প্রবাফ মূল্যািন কামকৃ্রভ সুচারুবাযফ ম্পন্ন কযায জন্য যাভকৃ প্রলতষ্ঠাযনয কাম-ৃলযলধয (TOR) লফন্যা 

অনুযযণ তথ্য াংগ্রযয িলত  উৎ লনযম্নয াযলণ ২.২ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-২.২: তথ্য াংগ্রযয িলত  উৎ 

ক্রলভক 

নাং 

কাযজয নাভ তথ্য াংগ্রযয িলত তযথ্যয উৎ 

১ প্রকযল্পয েভূলভ, উযেশ্য, অনুযভাদন/াংযাধন, প্রকল্প 

ফাস্তফািন ভি  ব্যি ইতযালদ মাৃযরাচনা  মযৃফক্ষণ  

প্রকল্প দলরর, প্রকল্প ভাপ্ত প্রলতযফদন 

ইতযালদ মাৃযরাচনা।  

প্রকল্প 

লযচারক  

আইএভইলড। 

২ আলথকৃ ার অনুমািী কভ-ৃলযকল্পনা, অথ ৃফযাে, ব্যি, 

প্রকযল্পয ফাস্তফ  টব ত অগ্রগলত মাৃযরাচনা, মযৃফক্ষণ 

এফাং টেলফর  চাযেযৃ ভাধ্যযভ উস্থান।  

প্রকল্প দলরর, ভাপ্ত প্রলতযফদন ইতযালদ 

াংগ্র এফাং মাৃযরাচনা  মযৃফক্ষণ।  

ঐ 

৩ প্রকযল্পয উযেশ্য অজযৃনয অফস্থা এফাং অভাপ্ত কাযজয 

কাযণ মাৃযরাচনা  

 

প্রকল্প দলরর, ভাপ্ত প্রলতযফদন ইতযালদ 

াংগ্র. মাৃযরাচনা  মযৃফক্ষণ এফাং  

কাজ যযজলভযন যীক্ষা  লযদনৃ। 

ঐ 

৪ প্রকযল্পয অধীযন ক্রিকৃত ভারাভার, মন্ত্রালত, টফা 

ইতযালদ ক্রি এফাং জনফর লনযিাযগ আলথকৃ লফলধ লফধান 

 যকালয নীলতভারা মথামথবাযফ অনুসৃত যিযছ লকনা 

এফাং ভারাভাযরয গুণগত ভান  লযভাণ/াংখ্যা ক্রি 

চুলি অনুাযয কযা যিযছ লকনা এফাং প্রকযল্পয অধীযন 

ম্পালদত কাযজয গুণগত ভান ম্পযক ৃভতাভত প্রদান।   

ক্রি প্রলক্রিা, দযযত্রয চুলি ত্র, 

যকাযযয আলথকৃ লফলধভারা, লনযিাগ 

নীলতভারা মাৃযরাচনা এফাং লফলবন্ন কাজ 

যযজলভযন লযদনৃ  যীক্ষা।  

ঐ + PCR, 

প্রকযল্পয কাজ 

এফাং এরাকা 

লযদনৃ  

৫ প্রকল্প ফাস্তফািযনয লফলবন্ন ঝুঁলক, টমভন অথাৃিন  

ভারাভার ক্রযি লফরম্ব, ব্যফস্থানাি অদক্ষতা, এফাং 

প্রকযল্পয টভিাদ  খযচ বৃলি ইতযালদ।  

প্রকল্প দলরর, প্রকল্প ভাপ্ত প্রলতযফদন 

ইতযালদ াংগ্র  মাৃযরাচনা । 

ঐ 

+ এপলজলড   

       

৬ প্রকযল্পয অধীযন ম্পালদত কাযজয কামকৃালযতা এফাং 

উকালযতা লফযিলণ, লফযল পরতায উয 

আযরাকাত এফাং প্রকল্প ভালপ্তয য প্রকযল্পয অধীযন 

ম্পালদত কাযজয উকালযতা টেকই কযায লফলযি 

ভতাভত প্রদান।   

ভাঠ-মাৃি যত লফস্তালযত তথ্য াংগ্র  

লফযিলণপূফকৃ এ কর কাযজয 

কামকৃালযতা  উকালযতা নািকযণ 

 লফযল পরতায তথ্য াংগ্র।  

সুপরযবাগীযদয 

তথ্য াংগ্র, 

এপলজলড এফাং  

       

৭ প্রকযল্পয ফর  দুফরৃ লদক এফাং সুযমাগ  ঝুঁলক 

লফযিলণ (SWOT)।    

প্রকল্প দলরর, ভাপ্ত প্রলতযফদন, অথ ৃছাি, 

ব্যি, জনফর লনযিাগ, প্রকযল্পয 

কভকৃতাৃযদয প্রলক্ষণ, স্থানীি 

টরাকজযনয প্রকল্প ফাস্তফািযন যমালগতা 

ইতযালদ লফলযি SWOT matrix 

অনুযযণ তথ্য াংগ্র  লফযিলণ।  

প্রকল্প দলরর, 

অথাৃিন 

ম্পলকতৃ তথ্য 

এফাং  

এপলজলড,  

      ,  

টযকন্ডাযী 

উৎযয তথ্য 
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২.৪ ভীক্ষায কভ-ৃিলত (Methodology)                     

প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায তথ্য-উাি াংগ্রযয জযন্য াংখ্যাগত (Quantitative)  গুণগত (Qualitative) 

ভীক্ষা এফাং secondary source যত তথ্য াংগ্র কযা যিযছ । লনযম্ন এ লফলযি আযরাচনা কযা যরা।   

াংখ্যাগত ভীক্ষা জলয: টম টকান সুলযকলল্পত  সুভলন্বত প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায টক্ষযত্র াংখ্যাগত জলযযয 

ভাধ্যযভ অলবষ্ট তথ্য-উাি াংগ্র কযা ি। প্রকল্প ফাস্তফািযনয প্রবাযফ প্রকল্প এরাকায জনগযণয আি বৃলি, 

কভৃাংস্থান সৃলষ্ট ইতযালদ তথ্য াংগ্রযয ভাধ্যযভ প্রকযল্পয উযেশ্য কতটুকু অলজতৃ যিযছ তা লনণিৃ কযা যিযছ ।  

াংখ্যাগত জলযযয নমুনায আকায (Sample Size): ই-টফামৄি নতুন স্থালত ডাকঘয এরাকায টভাে 

জনাংখ্যায লফলযি সুস্পষ্ট উযল্লখ টনই। এ টপ্রক্ষাযে, সুলফধাযবাগী (Beneficiary) লনফাৃচযনয জযন্য একটি ফহু-

মাৃিী স্তলযত নমুনািন (Multi-Stage Stratified Sampling) িলত অনুযণ কযয সুলফধাযবাগীযদয নমুনায 

আকায লনম্নফলণতৃ পযমূরাটি ব্যফায কযয লনধাৃযণ কযা যিযছঃ-  

          z2
pq  

n = ----------- d
eff

 

          e
2
 

টমখাযন, 

n = াংগৃীতব্য নমুনায াংখ্যা;  

z = নযম্যার বালযযিে, মা   ৫% লগলনলপযকন্ট টরযবর এফাং কনলপযডন্প ইন্টাযযবযরন্প এ,  ১.৯৬;  

p = অনুলভত অনুাত রক্ষযভাত্রা। প্রকল্পটি ফাস্তফািযনয পযর অনুভান কযা টমযত াযয প্রকল্প এরাকায 

৫০% সুপরযবাগী প্রকযল্পয সুলফধা টযিযছন অথাৃৎ এ টক্ষযত্র p = ০.৫০;  

q = ১ – p = ০.৫০।   

e = র্ভযরয ীভা টযখা (margin of error), মায ভান ৪% ধযা যিযছ অথাৃৎ e =০.০৪;  

d
eff 

= Design effect ভীক্ষায প্রযিাজযন ক্লািায/স্তয লবলিক য যানডভ নমুনা  াংগ্রযয 

লভে িলত ব্যফাযয র্ভযরয ম্ভফনা থাকাি লডজাইন ইযপক্ট এয ভান ১.৫ ধযা  যিযছ। 

   
সুতযাাং 

 

 

২.৫ নমুনায লফস্তায (Sample Distribution) 

 

উযয ফলণতৃ ফহু-মাৃিী স্তলযত নমুনািন (Multi-Stage Stratified Sampling) িলত অনুযযণ প্রাপ্ত টভাে 

৯০০ জযনয ভযধ্য লনলভতৃ ডাকঘয এরাকায টভাে ৬০০ জন ই-টফা গ্রীতা লনফাৃচন কযা ি এফাং অফলষ্ট ৩০০ 

জন ই-টফা গ্রণ কযযলন ফা কযরার গ্রু লযযফ লফযফচনা কযা ি। সুপরযবাগী  এফাং কযরার গ্রুযয নমুনা 

ডাক লফবাযগয ৪টি াযকযৃরয ৮টি টজরা, ১৭টি উযজরা এফাং ৪৮টি ডাকঘয যত াংগ্র কযা যিযছ। প্রলতটি 

ডাকঘয এরাকায ১২-১৩ জন সুপরযবাগী  এফাং ই-টফা টনই এভন াশ্বৃফতী ডাকঘয এরাকা টথযক ৬-৭ জন 

উিযদাতা লনফাৃচন কযা যিযছ। ই-টফা গ্রণকাযী সুলফধাযবালগ এফাং কযরার গ্রুযয তথ্য াংগ্রযয প্রশ্নভারা 

মথাক্রযভ াংমৄলি-১  ২ প্রদান কযা যিযছ। সুলফধাযবাগী এফাং কযরার গ্রুযয তথ্য াংগ্রযয লফন্যা লনযম্নয 

াযলণ ২.৩ এ টদিা যরা। 

াযলণ-২.৩: নমুনালিত টজরা, উযজরা  লফলবন্ন টেলণয উিযদাতায াংখ্যা 

=900 
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ক্রঃ 

নাং 

ডাক 

লফবাযগয 

াযকরৃ 

টজরা উযজরা ডাকঘযযয নাভ উিযদাতায নমুনালিত াংখ্যা টভাে উিয 

দাতা উকাযযবাগী উকাযযবাগী 

নি 

১ 

 

টকেীি 

াযকরৃ, 

ঢাকা 

১. ভালনকগঞ্জ্   ১. লঘয ১. ফাঙ্গারা ১৩ ৭ ২০ 

২. দাযভশ্বয ১২ ৬ ১৮ 

৩. ফিটিিা ১২ ৬ ১৮ 

৪. নফকন্ঠপুয ১৩ ৭ ২০ 

২. াটুলযিা ৫. চযলতল্লা ১২ ৬ ১৮ 

৬. দযগ্রাভ ১২ ৬ ১৮ 

২. ভিভনলাং ৩. গপযগাঁ ৭. াঁচফাগ ১৩ ৭ ২০ 

৮. কালন্দািা ১২ ৬ ১৮ 

৯. উতৄযী ১২ ৬ ১৮ 

৪. নান্দাইর ১০. কাযরাংগা ১৩ ৬ ১৯ 

১১. খারুিা ১২ ৬ ১৮ 

১২. কুভারুরী ১২ ৬ ১৮ 

২ দলক্ষণাঞ্চ

র, খুরনা  

৩. াতক্ষীযা ৫. আাশুনী ১৩. দযগাপুয ১৩ ৬ ১৯ 

১৪. টখিা ১২ ৬ ১৮ 

১৫. শ্রীযাভকাঠী ১২ ৬ ১৮ 

৬. করাযযািা ১৬. টফািালরিা  ১৪ ৭ ২১ 

১৭. বুঝতরা ১৪ ৭ ২১ 

১৮. লরভপুয ১৪ ৭ ২১ 

৪. টবারা ৭. টবারা দয ১৯. সুখযদফপুয ১৩ ৬ ১৯ 

২০. টবদুলযিা ১২ ৬ ১৮ 

২১. চোাদ ১২ ৬ ১৮ 

২২. ইলরা ১২ ৬ ১৮ 

রারযভান ২৩. ালজযাে  ১২ ৬ ১৮ 

২৪. চযভূতা ১৩ ৬ ১৯ 

৩ 

 

উিযাঞ্চর, 

যাজাী 

৫. যাজাী ৯. ফাগভাযা ২৫. ভালিিা ১৩ ৬ ১৯ 

২৬. নযদা ১২ ৬ ১৮ 

২৭. ফারানগয ১২ ৬ ১৮ 

১০. তাযনায  ২৮. তাযরান্দ  ১৩ ৬ ১৯ 

২৯. চান্দুলিিা  ১২ ৬ ১৮ 

৩০. আযরাকছত্র ১২ ৬ ১৮ 

৬. লদনাজপুয ১১. দয ৩১. াঁচফািী ১৩ ৭ ২০ 

৩২. টচযাডালঙ্গ ১২ ৬ ১৮ 

৩৩. উথযাইর ১২ ৬ ১৮ 

১২. লচলযযফন্দয ৩৪. ফারাইফাজায ১৩ ৭ ২০ 

৩৫. যানীয ফন্দয ১২ ৬ ১৮ 

৩৬. টগািারলডল ১২ ৬ ১৮ 

৪ পূফাৃঞ্চর, 

চট্টগ্রাভ 

৭. চট্টগ্রাভ ১৩. টিিা ৩৭. আলিা ১৪ ৭ ২১ 

৩৮. ছনযা  ১৪ ৭ ২১ 

৩৯. টডঙ্গাািা  ১২ ৬ ১৮ 

১৪. াতকালনিা ৪০. টঢভা  ১৩ ৬ ১৯ 

৪১. গাটিিাডাঙ্গা  ১২ ৬ ১৮ 

৪২. ইছাভলত ১২ ৬ ১৮ 

৮. লযরে ১৫. টগারাগঞ্জ্ ৪৩. চন্দযপুয ১৩ ৭ ২০ 

৪৪. ফণীগ্রাভ ১২ ৬ ১৮ 

৪৫. উিয যণযকরী ১২ ৬ ১৮ 
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ক্রঃ 

নাং 

ডাক 

লফবাযগয 

াযকরৃ 

টজরা উযজরা ডাকঘযযয নাভ উিযদাতায নমুনালিত াংখ্যা টভাে উিয 

দাতা উকাযযবাগী উকাযযবাগী 

নি 

১৬. লফশ্বনাথ ৪৬. যাভধনা  ১৩ ৭ ২০ 

৪৭. লফঘয ১২ ৬ ১৮ 

১৭. টগািাইনঘাে ৪৮. াদাযাি  ১২ ৬ ১৮ 

টভাে = ৮ ১৭ ৪৮ ৬০০ ৩০০ ৯০০ 

 

 

২.৬ তথ্য াংগ্র  লফযিলণ িলত  

২.৬.১ টযকন্ডালয উৎযয তথ্য াংগ্র 

 

প্রকল্প ফাস্তফািযনয অলজৃত াপল্য ম্পযক ৃম্যক ধাযণা অজৃযনয জযন্য প্রকযল্পয ফাস্তফ  আলথকৃ রক্ষযভাত্রা  

অগ্রগলত প্রলতযফদযন লফযিলণ কযা ি। এযত প্রকযল্পয প্রস্তাফ প্রণিন টথযক শুরু কযয ফাস্তফািন মনৃ্ত কর 

প্রলতযফদন, নূতন ডাকঘয লনভাৃণ কাযজয ভারাভার যীক্ষায পরাপর ইতযালদ মাৃযরাচনাি অন্তর্ভিৃ কযা যিযছ। 

মাৃযরাচনায উযেশ্য অনুাযয প্রকযল্পয টব ত  আলথকৃ রক্ষযভাত্রা এফাং অলজতৃ টব ত অফকাঠাযভা (লনভাৃণ  

যক্ষণাযফক্ষণ)  আলথকৃ অগ্রগলতয তুরনা কযা ছািা প্রকযল্পয কামকৃালযতা ত্রুটি-লফচুযলত, পরতা-ব্যথতৃা 

ইতযালদ লচলিত কযা যিযছ। এ রযক্ষয প্রকযল্পয লডলল, আযলডলল, ললআয, প্রাক-ম্ভাব্যতা জলয 

প্রলতযফদন, লডজাইন-ড্রলিাং লফলনযদৃ (Specification), আইএভইলডয লযযাে ৃ  ভধ্যফতী মূল্যািন প্রলতযফদন 

াংগ্রপূফকৃ মাৃযরাচনা এফাং বলফষ্যযত এ ধযযনয নতুন প্রকযল্পয গ্রযণয টক্ষযত্র ভস্যা, কযণীি  সুালযমূ 

প্রবাফ মূল্যািন প্রলতযফদযন প্রলতপলরত কযা যিযছ। এছািা গ্রাভীণ এরাকায জনগযণয আি ব্যি, ডাক লফবাযগয 

ফাললকৃ প্রলতযফদন ইতযালদ Website যত াংগ্র কযা যিযছ। 

 

২.৬.২ গুরুত্বপূণ ৃতথ্য-প্রদানকাযীয াক্ষাৎকায (KII) 

লনলফি গুণগত ভান অনুন্ধাযনয অন্যতভ ন্থা “টকআইআই” (KII)।  প্রকল্প ফাস্তফািযনয াযথ াংমৄি কভকৃতাৃ 

 টিকযাল্ডাযগযণয প্রকযল্পয রক্ষয  উযেশ্য অজৃন ম্পলকতৃ ভতাভত, প্রকল্প ফাস্তফািযনয প্রবাফ, স্থানীি 

এরাকাি কভৃাংস্থান  প্রবাফ, SWOT ইতযালদ ম্পলকতৃ তথ্য জানায জন্য টকআইআই কযা কযা যিযছ। 

টকআইআই দাতাগযণয ভতাভত গ্রযণয জযন্য Structured Questionnaire ব্যফায কযা যিযছ। ভীক্ষা 

ভযিয ীভাফিতা, প্রকযল্পয লফস্তৃলত ইতযালদ লফযফচনা কযয প্রকল্প এরাকায ৭৪ জযনয টকআইআই গ্রণ কযা 

যিযছ। টকআইআই দাতাগযণয তালরকা লনযম্নয াযলণ ২.৪ এ টদিা যরা। 

াযলণ-২.৪: টকআইআই দাতাগযণয তালরকা 

ক্রলভক নাং  টকআইআই টিকযাল্ডাযগণ প্রস্তালফত নমুনায  াংখ্যা 

১ প্রকল্প লযচারক  ১ x ১ = ১ জন 

২ উ-প্রকল্প লযচারক ১ x ১ = ১ জন 

৩ লফবাগীি টাি ভািায/যজরা টাি ভািায ৮ x ১ = ৮ জন 

৪ উযজরা টাি ভািায   ১৭ x ১= ১৭ জন 

৫ অলফবাগীি টাি ভািায  ৪৮ x ১= ৪৮ জন 

 টভাে =  ৭৪ জন 

২.৬.৩ দরীি আযরাচনা (FGD) 
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ভাঠ মাৃযিয ফাস্তফ তথ্য প্রালপ্তয সুলফধাযথ ৃ ডাকঘযযয াংলিষ্ট ইউলনিন লযলযদয টচিাযম্যান/লচফ, িাড ৃ

টভম্বায, ভলরা লক্ষক ফা ভলরা প্রলতলনলধ, স্কুর/কযরযজয লক্ষক/ললক্ষকা  ছাত্র-ছাত্রী,  ব্যফািী এফাং  

এরাকায গণ্যভান্য ব্যলিফগযৃক লনযি দরীি আযরাচনা কযা যিযছ। প্রকল্প এরাকায ৮টি টজরায ৮টি উযজরাি 

১টি কযয টভাে ৮টি এপলজলড লযচারনা কযা ি।  এপলজলড’য আযরাচয লফলি াংমৄলি-৪ এ প্রদান কযা যিযছ। 

  

২.৬.৪ ডাক টফা  অফকাঠাযভায ফাস্তফ অফস্থা মযৃফক্ষণ 

 

প্রকযল্পয আতাি লনলভতৃ নতুন  টভাে ১২টি ডাকঘযযয অফকাঠাযভায কাজ যযজলভযন লযদনৃ কযয কাজমূ 

ক্রিচুলিযত লনধাৃলযত টস্পললপযকন অনুমািী ম্পালদত যিযছ লকনা, ফতভৃান কামকৃালযতা (Effectiveness) 

এফাং কাজমূ টেকই (Sustainable) আযছ লকনা এফাং ই-টফা টকযেয আফাফত্র  মন্ত্রালতয ফতভৃান 

অফস্থা, ভজুদ অফকাঠাযভা মযৃফক্ষণ টচকলরি অনুযযণ প্রকল্প এরাকা যত যযজলভযন াংগ্র কযা যিযছ। 

 

ভীক্ষায দর টনতা (েীভ লরডায) এফাং পুযযক রীয লনযদৃনা অনুমািী লনযিালজত প্রলক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য-

াংগ্রকাযীগণ টচকলরি অনুমািী যযজলভযন লযদনৃ এফাং নফ লনলভতৃ  টভযাভতকৃত ডাকঘয কভকৃতাৃয 

লনকে যত তথ্য াংগ্র কযযযছন। েীভ লরডায  দালিত্বপ্রাপ্ত পুযযক রীগণ লনযজযা অফকাঠাযভায অফস্থা 

মযৃফক্ষণ  টযকড ৃকযযন। 

  

২.৬.৫ ক্রি প্রলক্রিা মাৃযরাচনা 

 

প্রকযল্পয অধীযন ৭৫০টি নতুন ডাকঘয লনভাৃণ, ৬৫০টি টভযাভত/নফািন এফাং ৭৫০টি ইউলনে আফাফত্র  

মন্ত্রালত ক্রি কযা যিযছ। উি ক্রি প্রলক্রিা যকালয লফলধলফধান এফাং ললআয-২০০৮ অনুযযণ কযা যিযছ 

লকনা তা মাচাই কযায জন্য প্রকল্প লযচারযকয দপ্তয অথফা লফবাগীি ডাকঘয যত নদফচিযনয লবলিযত 

নফলনলভতৃ বফযনয ৯টি প্যাযকজ এফাং পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয ২টি প্যাযকযজয লফস্তালযত তথ্য এফাং ক্রি চুলি 

CPTU-এয পযম্যাে অনুযযণ াংগ্রপূফকৃ মাৃযরাচনা কযা যিযছ। প্রকযল্প ব্যফাযযয জন্য ২টি গািী  ১৫টি 

ভেযাইযকর এফাং আফাফত্র ক্রি কযা যিযছ। উি ২টি গািী এফাং আফাফত্র ক্রযিয দযত্র াংগ্র কযয 

মাৃযরাচনা কযা যিযছ। একই াযথ প্রকযল্পয অধীযন ভারাভার/যফা ক্রযিয জন্য টকানরূ লনযীক্ষা আলি আযছ 

লকনা এফাং আলি লনষ্পলিয ফতভৃান অফস্থা মাৃযরাচনা কযা যিযছ।  
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২.৬.৬  প্রবাফ মূল্যািযনয জন্য ফযৃভাে াংগৃীতব্য নমুনায লফন্যা 

 

প্রবাফ মূল্যািযনয জন্য ফযৃভাে াংগৃীতব্য নমুনায লফন্যা লনযম্নয াযলণ-২.৫ এ টদিা যরা।  

াযলণ-২.৫: প্রকল্প ফাস্তফািযনয প্রবাফ লনণযৃিয জন্য াংগৃীতব্য নমুনায লফন্যা 

ক্রলভক 

নাং 

নমুনায ধযন নমুনায াংখ্যা উিযদাতা  তথ্য-াংগ্রাক তথ্য াংগ্রযয 

ভাধ্যভ 

১ সুপরযবাগীযদয জলয  ৬০০ জন সুলফধাযবালগ 

৩০০ জন কযরার  

(যভাে ৯০০ জন)  

সুপরযবাগী   কযরার গ্রু;  

তথ্যাংগ্রকাযী  

প্রশ্নভারা 

াংমৄলি-১  ২ 

২ প্রধান তথ্য দাতায 

াক্ষাৎকায (KII)  

৭৪টি প্রকল্প লযচারক  ডাক লফবাযগয 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযী 

াংমৄলি-৩ 

৩ দরীি আযরাচনা (FGD)  ৮টি ইউল টচিাযম্যান  অন্যান্য াংমৄলি-৪ 

৪  অফকাঠাযভায ফাস্তফ 

অফস্থা মযৃফক্ষণ  

১০টি নফ লনলভতৃ  

ডাকঘয  

ডাকঘয কভকৃতাৃ এফাং প্রবাফ মূল্যািযনয 

লফযলজ্ঞগণ, প্রযক রী এফাং তথ্য 

াংগ্রকাযী 

াংমৄলি-৫ 

৫ ক্রি প্রলক্রিা মাৃযরাচনা ১১টি প্যাযকজ প্রকল্প লযচারক/ক্রি কভকৃতাৃ, প্রবাফ 

মূল্যািন েীভ 

াংমৄলি-৬ 

৬  স      ও        

   

স   -ঐ-        

        

ফযৃভাে নমুনায াংখ্যা = ১০০৩ টি    

 

২.৬.৭  স্থানীি মাৃযিয কভৃারা অনুষ্ঠান 

 

কযযানা বাইযাযয ভাভাযীযত াযা টদয রকডাউন থাকায কাযযণ উি কভৃারাটি আযিাজন কযা ম্ভফ 

িলন।  

২.৬.৮ প্রকল্প ফাস্তফািন ব্যফস্থানা (Project Management Issue) মাৃযরাচনা 

 

প্রকল্পটি প্রণিযনয েভূলভ, উযেশ্য, অনুযভাদন/াংযাধন, ফৎযলবলিক ফযাে, অফমুলি  ব্যি ইতযালদ 

কামকৃ্রযভয তথ্যালদ প্রকল্প লযচারকযদয াযথ আযরাচনা এফাং াংলিষ্ট নলথত্রালদ মাৃযরাচনা কযয লনণিৃ কযা 

দয়দ । একই াযথ প্রকল্প ফাস্তফািযনয জন্য অথাৃিন, ণ্য  টফা ক্রযি লফরম্ব এফাং প্রকযল্পয টভিাদ  ব্যি 

হ্রা/বৃলি লফলবন্ন লদক লফযিলণ, মযৃফক্ষণ  মাৃযরাচনাপূফকৃ প্রলতযফদন প্রলতপলরত কযা যিযছ।  

 

২.৬.৯ প্রকযল্পয ফর  দূফরৃলদক, সুযমাগ  ঝুঁলক (SWOT) লফযিলণ 

 

প্রকল্প মূল্যািন কভৃলযকল্পনাি টম কর তথ্য উাি াংগ্র এফাং লফযিলযণয প্রস্তাফ কযা যিযছ ট কর তথ্য 

উাি াংগ্র     SWOT Matrix   স ণপূফকৃ লফযিলণ কযয প্রকল্পটিয ফর  দূফরৃলদক, সুযমাগ  

ঝুঁলকমূ নািকযন এফাং বলফষ্যযত একই ধযযনয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফািযনয জন্য মযথামৄি সুালয প্রদান 

কযা যিযছ।  
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২.৬.১০  তথ্য াংগ্র কামকৃ্রভ লযচারনা  তথ্য লফযিলণ 

 

যাভকৃযদয যালয তত্ত্বাফধান  লনযদৃনা অনুাযয কর তথ্য াংগ্র কযা যিযছ। 

তত্থ্য-াংগ্রকাযীযদয লনযিাগ  প্রলক্ষণ এফাং তথ্য-উাি াংগ্র কাজ লযফীক্ষণ: াংখ্যাগত এফাং গুণগত 

ভীক্ষা লযচারনায জন্য প্রণীত প্রশ্নভারা/লনযদৃনা/যচকলরি লিিালযাং কলভটি কতৃকৃ অনুযভাদযনয য স্দাতক 

লডগ্রী এফাং তথ্য াংগ্রয কভযক্ষ ৫ ফছয অলবজ্ঞতা ম্পন্ন ৮জন তথ্য াংগ্রকাযী  ৪ জন সুাযবাইজায  

লনযিাগ কযয ২ লদযনয প্রলক্ষণ প্রদান কযা দয়দ । অতঃয তাযদযযক লনফাৃলচত নমুনা াংগ্রযয এরাকাি টপ্রযণ 

কযা ি এফাং তাযা লনলদষৃ্ট এরাকাি তথ্য-উাি াংগ্র কযযন। েীভ লরডায  যাভকৃবৃন্দ ভীক্ষা এরাকা 

লযদনৃ কযয লনলফযৃে  সুষু্ঠবাযফ উাি াংগ্রযয কাজ ম্পন্ন কযযত ািতা কযযন এফাং াংগৃীত উাযিয 

কালঙ্খত ভান অজৃন লনলিত কযযন। াযলণ-২.৬-এ উাি াংগ্র  ভান লনিন্ত্রযণয জযন্য টম কর কামকৃ্রভ গ্রণ 

কযা যিযছ তা টদখাযনা যরা।        

 াযলণ-২.৬: উাি াংগ্র  ভান লনিন্ত্রযণয কামকৃ্রভমূ 

১. লনযিাগ  প্রলক্ষণ 

মাৃি  

 অলবজ্ঞ  দক্ষ তথ্য-াংগ্রকাযী লনযিাগ প্রদান   

 তথ্য-াংগ্রকাযীগণযক প্রলক্ষণ প্রদান 

 ভাঠ মাৃযি অনুীরন 

২. তথ্য াংগ্র মাৃি  ভীক্ষা েীযভয উলস্থলত ভলনেয কযা  

 াক্ষাৎকায গ্রণ যালয মযৃফক্ষণ 

 াক্ষাৎকায চরাকারীন ফা যফতী মাচাইকযণ (৫% নমুনা নদফ-চিযনয 

ভাধ্যযভ যীক্ষা কযা) 

 ‘জালননা’ উিযমূ (non-responsive) নদফ-চিযনয ভাধ্যযভ ভাঠ-মাৃযি 

যীক্ষা কযা 

 াংগৃীত অম্পূণ ৃফা ত্রুটিপূণ ৃতথ্য পূনঃাংগ্রযয ব্যফস্থা কযা।  

 তথ্য ফাদ মািা (missing) লনিন্ত্রণ কযা 

৩. উাি প্রলক্রিাকযণ 

মাৃি 

 অযালধত তথ্য-উাি (raw data) যফতীযত ম্পাদনা (editing) কযা  

 উাি লযভাজৃন  াংযাধন 

 কলম্পউোযয উাি প্রলক্রিাকযযণয পূযফ ৃক্র-টচলকাং কযা 

 

২.৬.১১ তথ্য ম্পাদনা  টকালডাং 

 

পূযণকৃত প্রশ্নভারা যাভকৃ কতৃকৃ ম্পাদনা কযয পক্সযপ্রা টপ্রাগ্রাযভ ডাো এলর কযা ি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

তথ্য লফযিলণ এফাং প্রলতযফদন প্রণিন 

তথ্য লফযিলণ এফাং প্রলতযফদন নতলযয জন্য প্রযিাজনীি তকতৃা অফরম্বন কযয াংগৃীত তথ্য এলএএ 

পেিযাযযয ভাধ্যযভ লফযিলণ কযয প্রলতযফদন প্রণিন কযা যিযছ।  
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২.৬.১২  ভিলবলিক কভ-ৃলযকল্পনা (Work Plan) 

প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষা কামকৃ্রভ চায ভাযয ভযধ্য ভালপ্তয রযক্ষয টম ভি-লবলিক কভসৃূলচ অনুযণ কযা যফ 

তা লনযম্নয গ্যান্ট-চাযেযৃ ভাধ্যযভ টদখাযনা যরা।     

কামকৃ্রভ (Activity) প্তালবলিক কভসৃূলচ (ফায-চাযে)ৃ 

জানুিালয-২০২০ টপব্রুিালয-২০২০ ভাচ-ৃ২০২০ এলপ্রর-২০২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১ভ  ২ি ৩ি ৪থ ৃ ১ভ ২ি ৩ি ৪থ ৃ ১ভ ২ি ৩ি  ৪থ ৃ ১ভ  ২ি ৩ি  ৪থ ৃ 

১ প্রকযল্পয ডকুযভন্ট মূ াংগ্র 

কযা, প্রশ্নভারা প্রাযলম্ভক 

প্রলতযফদন প্রণিন এফাং 

টেকলনকযার কলভটিযত উস্থান    

                  

২ টেকলনকযার কলভটিয লিান্ত 

অনুু্মািী প্রাযলম্ভক প্রলতযফদন 

াংযাধন কযতঃ লিিালযাং 

কলভটিযত উস্থান    

                

৩ তথ্য াংগ্রকাযী লনযিাগ  

প্রলক্ষণ  

                

৪ ভাঠ মাৃযি াংখ্যাগত খানা 

জলযযয ভাধ্যযভ উাি াংগ্র    

                

৫ গুণগত তথ্য-উাি াংগ্র 

(KII, FGD, 

Infrastructure 

observation) 

                

৬ স্থানীি মাৃযিয কভৃারায 

আযিাজন  

                

৭  াংগৃীত ডাো টকালডাং, 

কলম্পউোযয এলর এফাং লফযিলণ    

                

৮ ১ভ খিা প্রলতযফদন প্রণিন  

টেকলনকযার কলভটিযত উস্থান  

                

৯ টেকলনকযার কলভটিয লনযদৃনা 

অনুমািী ১ভ খিা প্রলতযফদন 

াংযাধন   লিিালযাং 

কলভটিযত উস্থান  

                

১০ লিিালযাং কলভটিয লনযদৃনা 

অনুমািী ২ি খিা প্রলতযফদন 

প্রণিন এফাং জাতীি মাৃি 

কভৃারাি উস্থান  

                

১১ জাতীি মাৃি কভৃারাি প্রাপ্ত 

সুালয অনুমািী চূিান্ত 

প্রলতযফদন প্রণিন  

                

১২ কভৃারায লনযদৃনা অনুমািী 

২ি খিা প্রলতযফদন প্রণিন 

এফাং টেকলনকযার কলভটিযত 

উস্থান   

                

১৩ টেকলনকযার কলভটিয লনযদৃনা 

অনুমািী ২ি  খিা প্রলতযফদন 

াংযাধন   লিিালযাং 

কলভটিযত উস্থান 

                

১৪  চূিান্ত প্রলতযফদন দালখর (ফাাংরা 

 ইাংযযলজযত)  

                

লচত্র-২.১: গ্যান্ট-চাযে ৃকভ-ৃলযকল্পনা   
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 তৃতীি অধ্যাি 

পরাপর মাৃযরাচনা 

 

৩.১ প্রকযল্পয অথ ৃফৎয লবলিক ফযাে, ছাি  ব্যি 

প্রকযল্পয অথ ৃফৎয লবলিক ফযাে, ছাি  ব্যি াংক্রান্ত ালফকৃ অগ্রগলত লনযম্নয াযলণ ৩.১ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-৩.১: অথফৃৎয লবলিক ফযাে, ছাি  ব্যি                               (রক্ষ োকাি) 

অথ ৃফছয আযএলডল ফযাে  অথ ৃছাি   ব্যযিয অগ্রগলত 

োকা  ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

অথ ৃঅফমুলি টভাে ব্যি  প্রকল্প 

াায্য  

অগ্রগলত %  

২০১১-২০১২ ৭৭.১২ ০.৫১% ১৫০.০ ৭৭.১২ - ৫১.৪১% 

২০১২-২০১৩ ১১৩.৭৫ ০.৮৪% ১২৫.০ ১১৩.৭৫ - ৯১.০০% 

২০১৩-২০১৪ ৫৭৪.৩৮ ৪.২৬% ৫০০.০ ৩৮৮.৯২ - ৭৭.৭৮% 

২০১৪-২০১৫ ১০০০.০ ৭.৪২% ৬০৫.০ ৫৮২.২১ - ৯৬.২৩% 

২০১৫-২০১৬ ৭৬০৬.০ ৫৬.৪৬% ৯৮০.০ ৮৮১.৫৯ - ৮৯.৯৬% 

২০১৬-২০১৭ ৪১০১.০৭ ৩০.৪৩% ৬৫৪৬.৮৬ ৬৩৯৯.৬২ - ৯৭.৭৫% 

ফযৃভাে ১৩,৪৭৩.২৪ ১০০.০% ৮৯০৬.৮৬ ৮৪৪৩.২৩ - ৯৪.৭৯% 

 

উযযয াযলণ ৩.১ যত টদখা মাি টম প্রকল্পটিযত ফযৃভাে ৮৯০৬.৮৬ রক্ষ োকা অফমুি কযা যিযছ এফাং 

৮,৪৪৩.২৩ রক্ষ োকা ব্যি যিযছ। অথ ৃ অফমুলি অনুমািী ব্যযিয অগ্রগলত ৯৪.৭৯%। অযলদযক ফযৃল 

াংযালধত লডলল অনুমািী ফযৃভাে ফাযজে ফযাে লছর ১৩,৪৭৩.১৪ রক্ষ োকা। াংযালধত লডলল অনুমািী 

ব্যযিয অগ্রগলত 62.66 % ভাত্র। 

৩.২ প্রকযল্পয প্রধান প্রধান কামকৃ্রযভয অগ্রগলত 

এ প্রকযল্পয প্রধান প্রধান কাযজয রক্ষযভাত্রা এফাং অগ্রগলত লনযম্নয াযলণ ৩.২ প্রদান কযা যরা: 

াযলণ ৩.২ এ প্রকযল্পয প্রধান প্রধান কাযজয রক্ষযভাত্রা এফাং অগ্রগলত 

কাযজয নাভ লডলল অনুমািী রক্ষযভাত্রা ফাস্তফ 

অগ্রগলত 

অগ্রগলতয তকযা 

ায (২ি যালধত 

লডলল অনুমািী 

ভন্তব্য 

মূর 

লডলল 

১ভ 

াংযালধত 

২ি 

াংযালধত 

ভূলভ অলধগ্রণ ৫০০ 

ইউলনে 

৫৭৬ ইউলনে ৫০০ 

ইউলনে 

০.০ ০.০ ভূলভ অলধগ্রণ কযা িলন। 

নতুন ডাকঘয 

বফন লনভাৃণ 

১০০০ টি ১০০০ টি ৭৫০টি ৬০০ টি ৮০% ৭৫০টিয স্থযর ৬০০টি লনভাৃণ কযা 

যিযছ। অগ্রগলতয ায ৮০% 

ডাকঘয টভযাভত ১৫০০ টি ১৫০০টি ৬৫০টি ১২৬৯ টি ১৯৫% ৬৫০টি ডাকঘয টভযাভযতয স্থযর 

১২৬৯টি টভযাভত কযা যিযছ। 

অগ্রগলতয ায ১৯৫% 

আফাফত্র  

মন্ত্রালত ক্রি 

১৪০,০০ টি ১৪০,০০টি ৭৫০ টে 

(৬০০০টি) 

১২,৩১৪ 

টি 

২০৫% প্রকযল্পয রক্ষযভাত্রায টচযি লিগুণ 

লযভাণ আফাফত্র  মন্ত্রালত 

ক্রি কযা যিযছ 

মানফান ক্রি  ১৮ টি ১৮টি ৩টি  ১৭ ৫৬৭% ১৫ টি ভেয াইযকর RDPP 

াংস্থাযনয অলতলযি ক্রি কযা 

যিযছ।  
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৩.৩ প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক রক্ষযভাত্রা  অগ্রগলত (আলথকৃ  ফাস্তফ) 

প্রকযল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গমূযয অঙ্গলবলিক আলথকৃ  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা এফাং অগ্রগলত ললআয অনুাযয 

লনযম্নয াযলণ ৩.৩  এফাং টরখলচত্র-৩.১ এ টদিা যরা: 

াযলণ ৩.৩ প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক (আলথকৃ  ফাস্তফ) রক্ষযভাত্রা এফাং অগ্রগলত                         (রক্ষ োকাি) 

অযঙ্গয নাভ একক রক্ষযভাত্রা * প্রকৃত অজৃন ** অগ্রগলত (%) 

আলথকৃ ফাস্তফ আলথকৃ ফাস্তফ আলথকৃ ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) যাজস্ব খাত:  

কভকৃতাৃযদয টফতন (৪৫০১) াংখ্যা ২৩০.০ ২৩ ১১২.৫৮ ২৩ ৭৬.৯৫ ১০০ 

কভচৃাযীযদয টফতন (৪৬০১)   াংখ্যা ২০.০০ ০৩ ১৯.৫৮ ০৩ ৭৮.৮২ ১০০ 

অলতলযি কাযজয বাতা (৪৭০০)   াংখ্যা ৫.০ ০২ ০২ ১০০ 

ভ্রভণ বাতা (৪৮০১)  টথাক ৯০.০ টথাক ৩৮.৮৫ টথাক ৩৯.৮৩ - 

ম্মানী বাতা (৪৮৮৩)  টথাক ৬০.০ টথাক ১৩.৬৯ টথাক 22.82 - 

জ্বারানী (৪৮২২)  টথাক ৫০.০ টথাক ১৭.৪৯ টথাক 34,98 - 

মানফান ব্যফস্থানা  - ১৫.০ ০৩ ৪.২৮ ০৩ 28.53 ১০০ 

টযলজযেন  (৪৮১৮)  টথাক ৫.০ টথাক ৮.০০ টথাক 160.0  - 

টিনাযী (৪৮২৮)  টথাক ২০.০ টথাক ১২.০০ টথাক 60,0 - 

অন্যান্য (৪৮৯৯)  টথাক ২৫.০ টথাক ৮.০০ টথাক 32.0  - 

লফজ্ঞান (৪৮৩৩)  টথাক  ২৫.০ টথাক  ১৭.৬২ টথাক  70.48 - 

উ-টভাে (ক) =   ৫৫০.০  ২৫২.০৯  45.83  

(খ) মূরধন খাত:  

ভূলভ াংগ্র (৬৯০১)  াংখ্যা  ২৫০০.০ ৫০০ - -   

লনভাৃণ (৭০০৬)  াংখ্যা ৭৭৮২.৫৭ ৭৫০ ৭২৬৮.৮২ ৬০০ 86,20 80.0 

টভযাভত (৪৯০১)  াংখ্যা ৬৫০.০ ৬৫০ ১২৬৯ 195.23 

আফাফত্র (৬৮২১)/  াংখ্যা ৫৭৭.৫০ ৬৮২১ ৬৯৬.৬১ ১২৩১৪ - 120.62 180.53 

মন্ত্রালত াংখ্যা 150.0 1000 150.0 1000 100 1000 

 টভােযমান (৬৮০৭)  াংখ্যা  ১৫০.০ ৩ ৭৫.৭১ ১৭ 50.47 566.0 

মূল্য কলন্টনযজলন্প (Price 

contingency)  

টথাক  ৫৭৭.৫০ ১৩৩.০ - - - - 

উ-টভাে (খ) =   12637.5

7 

 ৮১৯১.১৪  64.81  

ফ-ৃটভাে (ক+খ) =   ১৩,৪৭৪.২৪ - ৮৪৪৩.২৩  62.66   

* রক্ষযভাত্রা ২ি াংযালধত লডলল অনুমািী প্রদান কযা যিযছ।  

** প্রকৃত অজনৃ ললআয অনুযযণ প্রদান কযা যিযছ।  

টরখলচত্র-৩.১: যাজস্ব খাত   মূরধন খাযতয  রক্ষযভাত্রা এফাং ব্যযিয অগ্রগলত 
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উযযয াযলণ      যত টদখা মাি টম প্রকযল্পয টভাে ফাযজযেয ভাত্র ৬২.৬৬% অথ ৃব্যি যিযছ। যাজস্ব      

ব্যযিয অগ্রগলত ৪৫.৮৩ এফাং মূরধন      ব্যযিয অগ্রগলত ৬৪.৮১।  প্রকযল্পয রক্ষযভাত্রা অনুমািী ব্যযিয অগ্রগলত 

স                                    ।   

৩.৪   প্রকযল্পয ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা 

লফলবন্ন কাম ৃ ক্রযিয কামকৃ্রভ লনযম্ন লফস্তালযত আযরাচনা কযা যরাঃ-  

৩. ৪.১ ফাললকৃ ক্রি লযকল্পনা প্রণিন  ফাস্তফািন 

  

প্রকযল্পয ফাললকৃ ক্রি লযকল্পনা মাৃযরাচনায জন্য প্রকল্প লযচারযকয দপ্তযয আযরাচনা কযয জানা মাি টম, 

লফলবন্ন অথ ৃ ফছযযয শুরুযত ফাললকৃ ক্রি কভ-ৃলযকল্পনা প্রস্তুত কযয প্রযিাজনীি টক্ষযত্র ডাক লফবাযগয 

ভালযচারযকয অনুযভাদনক্রযভ ফাস্তফািন কযা যিযছ। ফছয লবলিক ক্রি লযকল্পনা লন   লযত পযম্যাে 

অনুযযণ লফস্তালযতবাযফ প্রণিন কযা যিযছ এফাং পযম্যাযে ভারাভাযরয াংখ্যা, ক্রি িলত, প্রাক্কলরত মূল্য, 

দযত্র আফান, দযত্র টখারা, মূল্যািন, অনুযভাদযনয ম্ভাব্য তালযখ এফাং টভাে ভি  কাজ ম্পাদযনয তালযখ 

উযল্লখ কযা যিযছ।  

 

৩.৪.২ প্রকযল্পয আতাি লফলবন্ন ণ্য, কাম ৃ টফা ক্রি/াংগ্র মাৃযরাচনা  

 

লডলল/আযলডলল অনুমািী প্রকযল্পয ালফকৃ ক্রি-কামকৃ্রযভয রক্ষযভাত্রা এফাং অগ্রগলত (ফাস্তফ  আলথকৃ) লনযম্নয 

াযলণ ৩.৪ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-৩.৪: প্রকযল্পয অধীযন নতুন ডাকঘয লনভাৃণ  টভযাভত রক্ষযভাত্রা এফাং ভারাভার ক্রযিয ালফকৃ (ফাস্তফ 

এফাং আলথকৃ) অগ্রগলত  

কাজ/ ভারাভাযরয নাভ  ফযৃল ২ি াংযালধত লডলল 

অনুমািী ক্রি লযকল্পনা  ব্যি 

ললআয অনুমািী অগ্রগলত 

 ব্যি  

অগ্রগলতয ায (%) 

াংখ্যা   ব্যি োকা 

(রক্ষ) 

াংখ্যা  োকা 

 (রক্ষ) 

ফাস্তফ (%) োকা (%) 

১। নতুন ডাকঘয লনভাৃণ  ৭৫০ টি ৭৭৮২.৫৭ ৬০০ ৭২৬৮.৮২ ৮০.০০ ৯৩.৪০ 

২। পুযাতন ডাকঘয 

টভযাভত   

৬৫০টি ১৬৪৮.০০ ১২৬৯ ** ১৩৩.৩ ** 

৩। আফাফত্র  

মন্ত্রালত ক্রি  

৭৫০ টে 

(৬০০০)টি 

৫৭৭.৫০ ১৩,৩১৪ ৮৪৫.৬১ ১৯৫% ১৪৬.৪৩ 

৪। মানফান ক্রি  ৩টি ১৫০.০০ ১৭ ৭৫.৭১ * ৫৬৬.৭ ৫০.৫ 

৫। ভূলভ অলধগ্রণ  

উন্নিন ইতযালদ  

৫০০ ইউলনে  ২৫০০.০০ ০.০  ০.০  ০.০  ০.০ 

ফযৃভাে =    ১২,৬৫৮.১১  ৮১৯০.১৪  ৬৩৭০ 

 

ফযৃল ২ি াংযালধত লডললযত ৩টি মানফান (একটি টি জী, একটি লকআ এফাং একটি ভাইযক্রাফা) 

ক্রযিয াংস্থান যাখা যর ১৭টি মানফান (দুইটি গািী  ১৫টি ভেয াইযকর) ক্রি কযা যিযছ। ফযৃভাে ৭৫০ 

টে (৬০০০টি) আফাফত্র ক্রযিয জন্য ৫৭৭.৫০ রক্ষ োকা ব্যযিয াংস্থান যাখা যর ৮৪৫.৬১ রক্ষ োকা 

ব্যযি ১২,৩১৪টি আফাফত্র কযা যিযছ। ৭৫০টি নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয লযকল্পনা গ্রণ কযা যর ৬০০টি 
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ডাকঘয লনভাৃণ কযা ম্ভফ যিযছ। নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয অগ্রগলত ভাত্র ৮০%। ৬৫০টি ডাকঘয 

টভযাভত/নফািযনয লযকল্পনা থাকযর প্রাি লিগুণ াংখ্যক (১২৬৯টি) ডাকঘয টভযাভত কযা যিযছ। ক্রি 

কামকৃ্রভ প্রলক্রিা মথামথবাযফ ২ি াংযালধত লডলল অনুযযণ কযা িলন। লিতীি াংযালধত লডললযত 

প্রযিাজনীি জ্বারানী ব্যযিয াংস্থান না থাকায কাযযণ ভেয াইযকর ক্রি ফাদ টদিা যর ১৫টি ভেয াইযকর 

ক্রি কযা যিযছ। লিতীি াংযালধত লডলল’টত ৫০০ ইউলনে ভূলভ অলধগ্রযণয জন্য ২৫০.০ রক্ষ াংস্থান যাখা 

যর ললআয অনুযযণ টদখা মাি ভূলভ অলধগ্রণ ফাফদ টকান ব্যি িলন। প্রকল্পটিযত টফা ক্রযিয াংস্থান লছর 

না। 

ফযৃল াংযালধত লডলল’য রক্ষযভাত্রা অলতক্রভ কযয অলতলযি দ্রব্যালদ ক্রযিয লফলযি প্রালনক ভন্ত্রণারযিয 

অনুযভাদন গ্রণ কযা যিযছ লকনা এ লফলযি ফযৃল প্রকল্প লযচারক টভ লখকবাযফ জালনযিযছন    এ লফলযি 

প্রালনক ভন্ত্রণারযিয অনুযভাদন গ্রণ কযা যিযছ।   

 

৩.৪.৩ নতুন ডাকঘয লনভাৃণ ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা  

 

নতুন ৫৬০   ডাকঘয বফন লনভাৃণ কাজ টভাে ৯টি প্যাযকযজয ভাধ্যযভ ম্পন্ন কযা যিযছ। নতুন ডাকঘয বফন 

লনভাৃণ কাযজয ক্রি কামকৃ্রযভয লফস্তালযত তথ্য লনযম্নয াযলণ ৩.৫ এ প্রদান কযা যরা।              

াযলণ ৩.৫       নতুন                              

  কাযজয নাভ  দযত্র মূল্য (রক্ষ োকাি) % লনম্ন / 

      

     

        

      

           

      

     

স       

      

 

         

       

       

১. ২৩                      

              

২০১.০০ ২০১.০০          

   

১২/১০/২০১৩ ২৪/০৩/২০১৪ 

     

         

স     

    

২.      স        ২৮  

                        

২৪৩.০০ ২৩৭.০০ ২.৫% লনম্ন 

   

২৮/১১/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৪ 

     

২০/০৪/২০১৪ 

         

স     

    

৩. ৩২                     

     :       

২৭৮.০০ ২৭৬.০০ 0.72%  

লনম্ন    

১১/০৪/২০১৪ ২৭/০৮/২০১৪, 

    

৩১/০৮/২০১৪  

         

স     

    

৪.       স     ,          

      স        ৩৩   

                      

     

২৭৮.০০ ২৬৯.০০ ৩.২% লনম্ন 

   

২৬/১০/২০১৫ 

    

২৯/০২/২০১৬ 

    

-ঐ- 

৫.      স        ২৯  

                        

২৫২.০০ ২৩০.০০ ৮.৭% লনম্ন 

   

২৬/১০/২০১৫ 

    

২৯/০২/২০১৬ 

    

-ঐ- 

৬.         স        ৩৯  

                         

৩৩৯.০০ ৩২৫.০০ ৪.৩% লনম্ন 

   

২৬/১০/২০১৫ 

    

২৯/০২/২০১৬ 

    

-ঐ- 

৭.       স     ,       ৮০   

                         

৬৯৬.০০ ৬৬০.০০ ৫.২% লনম্ন 

   

২৬/০১/২০১৬ 

    

০৪/০৮/২০১৬ 

    

-ঐ- 

৮. ১৮৮            

           - ট     

১৬৩৬.০০ ১৫২৯.০০ ৬.৫৪% লনম্ন 

   

২৮/১১/২০১৬ 

    

২৯/০১/২০১৭ - 

১৯/০৪/২০১৭ 

-ঐ- 

৯. ১০৯            

          - ট    

৯৪৭.০০ ৮৫৫.০০ ৯.৭১% লনম্ন 

   

১২/০১/২০১৭ 

    

২৯/০৩/২০১৭-  

২৬/০৪/২০১৭ 

-ঐ- 
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উযযাি নতুন ডাকঘয লনভাৃণ কাযজয  ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনাি টদখা মাি দযত্র লফজ্ঞলপ্ত জাতীি নদলনক 

লত্রকা এফাং ডাক লফবাযগয যিফাইযে প্রকা কযা যিযছ । নতুন            প্রাক্কলরত মূযল্যয  ০.৭২% 

যত ৯.৭১% লনম্ন মূযল্য লনভাৃণ কযা যিযছ। লডলল অনুমািী নতুন ডাকঘয লনভাৃণ কাযজয রক্ষযভাত্রা জুরাই ১৫ 

যত জুন ২০১৭ মনৃ্ত লনধাৃযণ কযা যিলছর (াযলণ-১.৫)। উি রক্ষযভাত্রা অনুমািী নতুন ডাকঘয লনভাৃণ কযা 

যর প্রকযল্পয ালফকৃ রক্ষযভাত্রা ৭৫০টি ডাকঘয লনভাৃণ কযা ম্ভফ িলন। নতুন ডাকঘয লনভাৃণ কাজ 

মাৃযরাচনাি প্রতীিভান ি টম,            ললআয ২০০৮ এফাং যকালয ক্রি লফলধ ২০০৬ অনুযণ কযা 

যিযছ ।  নতুন ডাকঘয লনভাৃণ কাযজয রক্ষযভাত্রা অজনৃ না ও             স        :   

 জলভ াংক্রান্ত জটিরতায কাযযণ স্থান লযফতনৃ; 

 একালধক জািগা প্রদান; 

 গ্রাম্য গ্রুলাং এয পযর স্থান লনধাৃযযণ জটিরতা;  

 বফন লনভাৃযণয অনুমৄি জািগা প্রদান; 

 আদারযত ভাভরা চরভান থাকা; এফাং 

 উমৄি জািগা না ািা।   

 

৩. ৪.৪  নফলনভতৃ ডাকঘযমূ যযজলভন লযদযৃন প্রাপ্ত তথ্য  পরাপর   

অফকাঠাযভাগত ফতভৃান অফস্থা  

ভীক্ষা কাযজয জন্য লনফাৃলচত ৪৮টি ডাকঘযযয ভযধ্য ১২টি (২৫%) ডাকঘযযয অফকাঠাযভাগত ফতভৃান অফস্থা 

টচকলরি (াংমৄলি-৫) অনুমািী  যযজলভযন মযৃফক্ষণ কযা ি। মযৃফক্ষযণ ডাকঘযমূয অযনক ত্রুটি-লফচুযলত 

লযরলক্ষত যিযছ। মযৃফক্ষযণ টদখা মাি ১০টি ফা ৮৩% বফন লনভাৃণ কাযজয ভারাভাযরয গুণগত ভান যীক্ষা 

কযা যিযছ। ফালক ২টি ডাকঘয ম্পযক ৃতথ্য জানা মািলন। ফতভৃাযন ২টি ডাকঘযযয টলাযয পাের  অভতর, 

৩টি ডাকঘযযয টদিাযর পাের যযিযছ, ২টি ডাকঘযযয যযঙয অফস্থা বার না  ফীযভ পাের সৃলষ্ট যিযছ। 

নফলনলভতৃ ৩টি ডাকঘযযয স্যালনোযী লপটিাং (কযভাড, টফলন)  ইযরকলট্রকযার (পযান, সুইচ) টভযাভত কযা 

প্রযিাজন এফাং ফাথরুভ অলযেন্ন। মযৃফক্ষযণয লফস্তালযত লফফযণ লনযম্নয াযলণ ৩.৬ এ প্রদান কযা যরা।  

লচত্র-৩.১ ভালনকগঞ্জ্ টজরায লঘয উযজরাি নফকুন্ঠপুয ডাকঘযযয টলাযযয ফতভৃান অফস্থা 
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াযলণ-৩.৬: অফকাঠাযভাগত অফস্থা মযৃফক্ষযণ প্রাপ্ত তথ্য 

 ক্রলভক নাং  মাচাইতব্য আইযেযভয নাভ  ফতভৃান অফস্থা  াংখ্যা তকযা (%) 

১ বফনটিয কাঠাযভা প্ল্যান/ড্রলিাং অনুমািী আযছ লকনা? যাঁ ১২ ১০০ 

না ০ ০ 

২ লনভাৃযণয কাযজ ব্যফহৃত ভারাভাযরয গুণগত ভান যীক্ষা 

কযা যিযছ লকনা?  

যাঁ ১০ ৮৩ 

না ০ ০ 

জানা মািলন ২ ১৭ 

৩ বফযনয টলাযযয অফস্থা কাঁচা - - 

াকা (লল) ১ ৮ 

োইর ১১ ৯২ 

৪ বফযনয টলাযয পাের  যাঁ ২ ১৭ 

না ১০ ৮৩ 

৫ টলায অভতর ফা উঁচুলনচু  যাঁ ২ ১৭ 

না ১০ ৮৩ 

৬ বফযনয টদিাযর পাের  যাঁ ৩ ২৫ 

না ৯ ৭৫ 

৭ বফযনয প্ল্ািায কাজ ঠিক আযছ লকনা?   যাঁ ১০ ৮৩ 

না ২ ১৭ 

৮ বফযনয যযঙয কাজ ঠিক আযছ লকনা? যাঁ ১০ ৮৩ 

না ২ ১৭ 

৯ ফীযভ টকানরূ পাের আযছ লকনা? যাঁ ২ ১৭ 

না ১০ ৮৩ 

১০ করাযভ টকানরূ পাের আযছ লকনা? যাঁ ১ ৮ 

না ১১ ৯২ 

১১ লনভাৃণ কাযজয দৃশ্যত ভান? উিভ - - 

বার ১০ ৮৩ 

খাযা ২ ১৭ 

১২ দযজা জানারায ফতভৃান অফস্থা? বার ২ ১৭ 

টভাোমুটি বার ৮ ৬৭ 

খাযা ২ ১৬ 

টভযাভত প্রযিাজন ২ ১৬ 

১৩ স্যালনোযী লপটিাং এয (কযভাড, টফলন, প্যান, ট্যাফ) 

ফতভৃান অফস্থা: 

বার ২ ১৭ 

টভাোমুটি বার ৪ ৩৩ 

খাযা ৩ ২৫ 

টভযাভত প্রযিাজন ৩ ২৫ 

১৪ ইযরকলট্রকযার (পযান, সুইচ, িালযাং) কাযজয ফতভৃান 

অফস্থা: 

বার ৪ ৩৩ 

টভাোমুটি বার ৪ ৩৩ 

খাযা ১ ৯ 

টভযাভত প্রযিাজন ৩ ২৫ 

 প্রফর বৃলষ্ট/ফন্যা যর টলাযয ালন প্রযফ কযয লকনা? যাঁ ২ ১৭ 

না ১০ ৮৩ 

 প্রফর বৃলষ্ট/ফন্যা যর াভযনয যাস্তা/প্রযফ থ ডুযফ মাি 

লকনা? 

যাঁ ৫ ৪২ 

না ৭ ৫৮ 

 ডাকঘযযয লযষ্কায/লযেন্নতা টকভন?   বার ৯ ৭৫ 

টনাাংযা ৩ ২৫ 

নতুন ডাকঘয বফন লনভাৃযণয ত্রুটি-লফচুযলতয প্রধান কাযণ লযযফ করাক্টযযয অফযরা অলধক মুনাপা অজনৃ, কাজ 

তদাযলকযত দুফরৃতা ইতযালদ উযল্লখ কযা টমযত াযয। এ ছািা নতুন ভাটি বযাে কযয বফন লনভাৃযণয পযর ভাটি 
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ফয লগযি বফযনয টলাযয পাের, ফীযভ পাের ধযযযছ ফযর অনুভান কযা মাি। লনভাৃণ কাযজয ত্রুটি-লফচুযলতয জন্য প্রধানত 

করাক্টয, কাজ তদাযলকযত লনযিালজত কভকৃতাৃ/প্রযক রীযদয দািী কযা টমযত াযয।  

 

৩.৪.৫ পুযাতন ডাকঘয টভযাভত  নফািন কাযজয ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা 

 

পুযাতন ডাকঘয টভযাভত/ নফািন কাজ ১৮১                           ৪  স       স       

     । পুযাতন ডাকঘয টভযাভত/ নফািন কাজ মাৃযরাচনায জন্য ২ টি প্যাযকযজয লফস্তালযত তথ্য লনযম্নয াযলণ 

৩.৭ এ প্রদান কযা যরা। উি দুইটি প্যাযকযজ টভাে ১২টি ডাকঘয টভযাভত কযা যিযছ।   

 

াযলণ-৩.৭: পুযাতন ডাকঘয টভযাভত কামকৃ্রযভয তথ্য 

১                দযত্র অনুমািী কাযজয নাভ, 

প্যাযকজ নাং  াংখ্যা 

দযত্র অনুমািী কাযজয নাভ, প্যাযকজ নাং 

 াংখ্যা 

ভিভনলাং টজরায লফগঞ্জ্, 

ফীযকাভাচখারী, চালযািা, যসূরপুয, 

কাঁঠালরঠিঙ্গা গ্রাভীণ ডাকঘয টভযাভত 

কাজ  (W-1); টভাে ৫টি ডাকঘয  

ভিভনলাং টজরায নাভাভামুদপুয, 

চযভছরন্দ, আনছায নগয, লদঘা, 

আঠাযদানা, রাংগাইয, এফাং ফহুরী গ্রাভীণ 

ডাকঘয টভযাভত   াংস্কায  কাজ (W-

2) টভাে ৭টি ডাকঘয 

২ দযত্র লফজ্ঞলপ্ত প্রকাযয ভাধ্যভ  

(জাতীি/আন্তজাৃলতক)  

জাতীি নদলনক কাযরয কন্ঠ জাতীি নদলনক কাযরয কন্ঠ 

৩ দযত্র লফক্রি শুরুয তালযখ ২০/০১/২০১৬ ২০/০১/২০১৬ 

৪ লফক্রযিয টল তালযখ  ১১/০২/২০১৬ ১১/০২/২০১৬ 

৫ দযত্র গ্রযণয টল তালযখ  ভি ১৪/০২/২০১৬, টফরা ১২.০০ ো মনৃ্ত ১৪/০২/২০১৬, টফরা ১২.০০ ো মনৃ্ত 

৬ প্রাপ্ত টভাে দযযত্রয াংখা ০৭ টি ০৮ টি 

৭ দযত্র টখারায তালযখ  ভি ১৪/০২/২০১৬, টফরা ১২.৩০ লভ: 

মনৃ্ত 

১৪/০২/২০১৬, টফরা ১২.৩০ লভ: মনৃ্ত 

৮ টযনলব  দযযত্রয াংখা ০২ টি ০৪ টি 

৯ নন টযনলব  দযযত্রয াংখা ০৫ টি ০৪ টি 

১০ ল এ নতলযয তালযখ ১৮/০৪/২০১৬ ১৮/০৪/২০১৬ 

১১ দযত্র মূল্যািন কলভটিয বায তালযখ ১৮/০৪/২০১৬,১৯/০৪/২০১৬ এফাং 

২০/০৪/২০১৬ 

১৮/০৪/২০১৬,১৯/০৪/২০১৬,২০/০৪/২০১৬ 

১২ দযত্র অনুযভাদযনয তালযখ ১৮/০৪/২০১৬ ১৮/০৪/২০১৬ 

১৩ Notification of Award প্রদাযনয 

তালযখ 

০৩/০৫/২০১৬ ০৩/০৫/২০১৬ 

১৪ প্রাক্কলরত মূল্য ৮.০৬ রক্ষ োকা  ১১.২৮ রক্ষ োকা  

১৫ টভাে চুলি মূল্য ৮.৮৬ রক্ষ োকা  ১০.১৩ রক্ষ োকা  

১৬ প্রাক্কলরত মূযল্যয র্ধ্ৃ/লনম্ন (%)  ১০.৩০% উর্ধ্ৃ দয  ৯.৯৩ ১০.২০% লনম্ন দয 

১৭ চুলি স্বাক্ষযযয তালযখ ১৮/০৫/২০১৬ ১৮/০৫/২০১৬ 

১৮ কামাৃযদ অনুমািী কাজ শুরুয তালযখ ১৮/০৭/২০১৬ ১৮/০৭/২০১৬ 

১৯ কামাৃযদ অনুমািী কাজ ভালপ্তয তালযখ ১৬/০৯/২০১৬ ১৬/০৯/২০১৬ 

২০ ভি বৃলি কযয থাকযর, কতলদযনয 

এফাং লক কাযযণ 

টম লিক আযফদযনয কাযযণ ১৪ লদন 

বৃলি কযা ি (৩০/৯/২০১৬)।  

টম লিক আযফদযনয কাযযণ ১৪ লদন বৃলি 

কযা ি (৩০/৯/২০১৬)।  

২১ চূিান্ত লফর জভাদাযনয তালযখ  ২০/০৬/২০১৭ লরঃ  ২০/০৬/২০১৭ লরঃ  

২২ চূিান্ত লফর লযযাযধয তালযখ  ২২/০৬/২০১৭ ২২/০৬/২০১৭ 

২৩ চূিান্ত লফর লযযাযধয লযভাণ ৮,৮৪,৮৯২/- োকা ১০,১৩,২৭৮.৪৯ 

২৪ দযযত্র উযল্ললখত মূল্য অযক্ষা অলধক 

ব্যি যিযছ লকনা ? 

অলধক ব্যি িলন অলধক ব্যি িলন 
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উযযাি দুইটি প্যাযকযজ (W-1 এফাং W-2) টভযাভত/নফািযনয ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনাি টদখা মাি প্রকল্প 

কতৃক্ষ দযত্র লফক্রযিয তালযখ যত দযত্র জভাদাযনয জন্য ২০ লদন ভি প্রদান কযযলছযরন। দযত্র লফজ্ঞলপ্ত 

জাতীি নদলনক লত্রকা এফাং ডাক লফবাযগয যিফাইযে প্রকা কযা যিলছর। W-1 প্যাযকযজয টভযাভত কাজ 

প্রাক্কলরত মূযল্যয টচযি ১০.৩০% উর্ধ্ৃ মূল্য এফাং W-2 প্যাযকযজয টভযাভত কাজ প্রাক্কলরত মূযল্যয টচযি 

১০.২০% লনম্ন মূল্য কযা যিযছ। টভযাভত কাজ মাৃযরাচনাি প্রতীিভান ি টম, কাজ ম্পাদযন ললআয 

২০০৮ এফাং যকালয ক্রি লফলধ ২০০৬ অনুযণ কযা যিযছ।   

 

৩.৪.৬ মানফান ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা 

 

তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ ডাকঘয লনভাৃযণ প্রকযল্পয ২ি াংযালধত প্রকল্প প্রস্তাফনাি লতনটি মানফান ১৫০.০ রক্ষ োকা 

ব্যযি ক্রযিয াংস্থান লছর। লকন্তু প্রকল্প প্রস্তাফনাি এ াংস্কযযণ লক ধযযনয মানফান ক্রি কযা যফ তা লফস্তালযত 

উযল্লখ লছর না। তযফ মূর প্রকল্প প্রস্তাফনা এফাং ১ভ াংযালধত প্রস্তাফনাি টভাে ১৮টি মানফান, একটি জী 

(৪৫.০০ রক্ষ োকা), একটি ডাফর টকলফন লকআ (৪০.০০ রক্ষ োকা), একটি ভাইযক্রাফা (৩৫.০০ রক্ষ োকা) 

এফাং ১৫টি ভেযাইযকর (১৮.০০ রক্ষ োকা) ফযৃভাে ১৩৮.০০ রক্ষ োকা ব্যযি ক্রযিয াংস্থান যাখা যিলছর।   

প্রকল্প লযচারক কতৃকৃ দালখরকৃত প্রকল্প ভালন প্রলতযফদযন (PCR) মাৃযরাচনা কযয টদখা মাি টম, প্রকযল্পয 

অধীযন ২১-০৬-২০১২ তালযযখ ১টি ডাফর টকলফন লকআ, একটি ভাইযক্রাফা এফাং ১৫টি ভেযাইযকর 

ফযৃভাে ৭৫.৭১ রক্ষ োকা ব্যযি ক্রি কযা যিযছ। টভােয াইযকরমূ ক্রি কযা ি ১৯-০৬-২০১৭ তালযযখ।  

ডাফর টকলফন লকআ  ভাইযক্রাফা ক্রি: ফাাংরাযদয যকালয গািী যফযাযয জন্য প্রগলত ইন্ডালেজ লরঃ 

একভাত্র তালরকার্ভি প্রলতষ্ঠান িাি প্রকল্প কতৃৃক্ষ DPP-টত লনধাৃলযত মূযল্য (৪০ রক্ষ এফাং ৩৫ রক্ষ) 

যফযা কযযত াযযফ লকনা জানযত টচযি গািীয Specification টপ্রযযণয জন্য ২৬-৪-২০১২ তালযযখ উি 

প্রলতষ্ঠাযন ত্র টপ্রযণ কযয। লকন্তু প্রগলত ইন্ডালেজ লরঃ গািী যফযাযয জন্য টম মূল্য উযল্লখ কযয তা লডলল 

মূল্য অযক্ষা অযনক টফল িাি প্রকল্প কতৃৃক্ষ OTM িলতযত (Open Tender Method) গািী ক্রযিয 

লিান্ত গ্রণ কযয। অতঃয ডাক লফবাযগয লনফাৃী প্রযক রীয তত্ত্বাফধাযন উি দুইটি গািীয specification 

প্রস্তুতপূফকৃ ০৭/০৫/২০১২ তালযযখ নদলনক “লনউ ন্যান” (The New Nation) এফাং নদলনক “কাযরয কন্ঠ” 

লত্রকাি দযত্র লফজ্ঞলপ্ত প্রচায কযয। দযত্র দালখযরয টল ভি লনধাৃযণ কযা ি ২২-০৫-২০১২ তালযখ।   

প্রকল্প কতৃৃক্ষ কতৃকৃ দযত্র লফজ্ঞলপ্ত প্রচায কযায পযর ভাইযক্রাফা (Group-1) এফাং লকআযয (Group-2) 

জন্য ৩টি কযয ললডউর লফক্রি ি। অতঃয দযত্র উন্িুকযণ কলভটি (TOC) ২৩-০৫/২০১২ তালযযখ দযত্র 

উন্ুি কযয ভাইযক্রাফাযয জন্য ১টি এফাং লকআযয জন্য ২টি নফধ দযত্র াি। এযপ্রক্ষাযে ২৭-৫-২০১২ 

তালযযখ অনুলষ্ঠত দযত্র মূল্যািন কলভটিয (TEC) বাি ভাইযক্রাফাযয জন্য একভাত্র দযদাতা য যাাংগ 

লরলভযেড, ঢাকা এয প্রস্তালফত দয ৩৪,৯০,০০০ োকা এফাং ডাফর টকলফন লকআযয জন্য লনম্নদয দাতা য যাাংগ 

লরলভযেডযক ৪০,০০,০০০ োকা মূল্য কামাৃযদ প্রদাযনয সুালয কযয। উি সুালযযয লবলিযত ০৪/০৬/২০১২ 

তালযযখ াংলিষ্ট প্রলতষ্ঠানযক কামাৃযদ (Notification of Award) প্রদান কযা যর প্রলতষ্ঠানটি লনযািা 

জাভানত প্রদান কযয ১২/০৬/২০১২ তালযযখ প্রকল্প লযচারযকয াযথ চুলিত্র স্বাক্ষয কযয।  

য যাাংগ লরঃ গািী দুইটি আভদালন কযয Invoice  অন্যান্য কাগজ ত্র ২৬-০৬-২০১২ তালযযখ ভাইযক্রাফা 

ফাফদ ৩৪,৯০,০০০ োকা এফাং ডাফর টকলফন লকআ ফাফদ ৪০,০০,০০০ োকা লফর দালখর কযয। এ মাৃযি 
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প্রকল্প লযচারক টভােযমান গ্রণ কলভটি গঠন কযয। কলভটি যীক্ষা-লনযীক্ষা কযয সুালয প্রলতযফদন প্রদান 

কযযর গািী দু’টি গ্রণ কযা ি। দালখরকৃত লফর যত লনিভ অনুমািী বযাে, ট্যাক্স এফাং আিকয কতনৃ কযয 

৩৪,১৯,৩৮১ োকা এফাং ৩৯,২৩,২৩২ োকায লফর লযযাধ কযা ি। গালি দুইটি ক্রযিয জন্য ফযৃভাে ব্যি 

যিযছ ৭৪.৯০ (৩৪.৯০+৪০.০) রক্ষ োকা। মানফান ক্রযিয জন্য ২ি াংযালধত লডললযত ১৫০.০ রক্ষ োকায 

াংস্থান লছর। গালি ক্রযিয য এখাযত উদ্ধৃি লছর ৭৫.১ রক্ষ োকা। ক্রি প্রলক্রিা মাৃযরাচনা কযয প্রতীিভান যে 

টম গািী দু’টি ক্রযি যকালয লফলধভারা অনুযণ কযা যিযছ।   

 

লিতীি াংযালধত লডললযত লতনটি মানফান  ক্রযিয জন্য ১৫০.০ রক্ষ োকায াংস্থান যাখা যর লক লক ফা 

টকান ধযযনয মানফান ক্রি কযা যফ এ লফলযি লফস্তালযত উযল্লখ কযা িলন। মানফান ক্রি প্রলক্রিা মাৃযরাচনাি 

টদখা মাি প্রকযল্পয অধীযন দুইটি গািী একটি লকআ  একটি ভাইযক্ররাফা টভাে ৭৪.৯০ রক্ষ োকা ব্যযি ক্রি 

কযা যিযছ। লকন্তু ললআযয টভাে ১৭টি মানফান ক্রযিয জন্য ৭৫.৭১ রক্ষ ব্যি টদখাযনা যিযছ মা 

অাভঞ্জ্স্যপূণ।ৃ          ০.৮১ ট        ১৫   ট  স      ক্রি কযা ম্ভফ নি।  

 

৩.৪.৭ আফাফত্র ক্রি কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা 

 

লিতীি াংযালধত লডলল’টত ৭৫০ টে আফাফত্র ক্রযিয জন্য টভাে ৫৭৭.৫০ রক্ষ োকা ব্যযি (ইলডটিএ 

টেলফর, টডলরবালয টেলফর, দুই ধযযনয কাযঠয টচিায টভাে ৩টি) ক্রযিয াংস্থান লছর। টনাটি টফাড ৃফাযদ উি 

দ্রব্যালদ প্রলতটি আইযেভ ১০০০ াংখ্যক এফাং ৩০০০ কাযঠয টচিায টভাে ৫৯০.০ রক্ষ োকা ব্যযি ফাাংরাযদ 

টভলন টুর পযাক্টলয লরঃ যত যালয ক্রি প্রলক্রিা (DPM) অনুযণ কযয ক্রি কযা যিযছ। 

 

উযযাি আফাফত্র ব্যতীত পৃথক যত্রয ভাধ্যযভ ২০০০টি ৫৬ ইলঞ্চ ন্যানার ব্রাযন্ডয পযান প্রলতটি ৩,০০০ 

োকা দযয টভাে ৬০.০ রক্ষ োকা এফাং ১০০০টি জন ভাায মন্ত্র বযাে, ট্যাক্স প্রলতটি ১৫,০০০ োকা দযয টভাে 

১৫০.০ রক্ষ োকা ব্যযি ফাাংরাযদ টভলন টুর পযাক্টলয যত ক্রি কযা যিযছ। পযান এফাং জন ভাায মন্ত্র 

ক্রি ফাফদ খযচ যিযছ ২১০.০ রক্ষ োকা। এ মাৃযি আফাফত্র  মন্ত্রালত খাযত টভাে ব্যি যিযছ 

(৫৯০.০+২১০.০ রক্ষ) ৮০০.০ রক্ষ োকাি মা লডলল’য রক্ষযভাত্রায টচযি অলতলযি ২১০.০ রক্ষ োকা (ফা 

৩৬.৩৭%)। এখাযন উযল্লখ্য টম, প্রকল্প লযচারক কতৃকৃ দালখরকৃত প্রকল্প ভালন প্রলতযফদযন আফাফত্র এফাং 

মন্ত্রালত ক্রি খাযত ফযৃভাে ব্যি ৮৪৬.৬১ রক্ষ োকা উযল্লখ কযা যিযছ। মা টভাে খযযচয টচযি অলতলযি 

৪৬.৬১ রক্ষ োকা। 

 

নতুন ডাকঘয লনভাৃণ প্রকযল্পয প্রাক্করযন প্রলতটি ডাকঘযযয জন্য দুইটি কযয ললরাং পযান যফযাযয াংস্থান লছর। 

এ মাৃযি অলতলযি ২০০০টি ললরাং পযান ক্রি ভথনৃযমাগ্য নি। লডলল’য রক্ষযভাত্রায টচযি অলতলযি াংখ্যক 

আফাফত্র ক্রি এফাং ৩৬.৩৭% অথ ৃব্যি আলথকৃ লফলধলফধাযনয লযলন্থ। প্রকল্পটি ফাস্তফািন শুরু যিযছ ২০১১-

১২ আলথকৃ াযর। লকন্তু আফাফত্র ক্রি কযা যিযছ এলপ্রর-জুন ২০১৭ াযর অথাৃৎ প্রকল্প ভালপ্তয টল ভায 

এফাং ডাক লফবাযগয লফলবন্ন াযকযৃর লফতযণ কযা যিযছ আগি ২০১৭ াযর। টম কর ডাকঘয প্রকযল্পয প্রথভ 

মাৃযি লনলভতৃ যিযছ টগুযরা আফাফত্র ছািা লকবাযফ কাজ কযযযছ এফাং নতুন ডাকঘযযয অলতলযি ৩৬০ 

টে আফাফত্র লকবাযফ টকাথাি ব্যফায কযা যে ট লফলযি লযস্কায ধাযণা ািা মািলন। টেলফর 

আফাফত্র ও                  স                         ।  
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৩.৪.৮  ভেয াইযকর ক্রি  

 

প্রকযল্পয অধীযন ১৫টি ভেয াইযকর এেরা ফাাংরাযদ লর: এয লনকে টথযক এক্স পযাক্টলয দয, প্রলতটি োকা 

১২০,০০০ দযয টভাে োকা ১৮.০ রক্ষ ব্যযি ক্রি কযা যিযছ।  

 

৩.৪.৯ লনযীক্ষা আলি মাৃযরাচনা 

 

যকালয লনযীক্ষা কলভটি প্রকল্পটি ফাস্তফািনকারীন ভযি ক্রি প্রলক্রিায উয উযল্লখযমাগ্য াংখ্যক লনযীক্ষা 

আলি প্রদান কযযযছ। লনযম্নয ছযক ফৎযিাযী লনযীক্ষা আলিয ধযন  লনষ্পলিয অফস্থা াংযক্ষয প্রদান কযা 

যরা।  

াযলণ-৩.৮: ফৎযিাযী লনযীক্ষা আলিয ধযন  লনষ্পলিয অফস্থা 

লনযীক্ষায 

ফৎয 

আলিয লফলি/ধযন লনষ্পলিয অফস্থা 

২০১১-১২  আলি লনষ্পন্ন যিযছ  লনষ্পন্ন যিযছ  

২০১২-১৩ ঐ  ঐ 

২০১৩-১৪ মথা ভযি কাজ শুরু এফাং টল না কযায জন্য জলযভানা আযযা এফাং ঠিকাদাযযয 

জাভানত ফাযজিাপ্ত কযা িলন।  

জফাফ প্রদান কযা 

যিযছ।  

২০১৪-১৫ নফযাোে ভাদ্রাা ডাকঘয লনভাৃযণয লফর, রক্ষীপুয টজরায টবারাকে ডাকঘয লনভাৃণ 

এফাং ঠাকুযগাঁ টজরায রাললযাে ডাকঘয লনভাৃযণয লফর অজ্ঞতবাযফ প্রদান কযা 

যিযছ।  

ঐ 

২০১৫-১৬  ১। ললডউর টযযেয টচযি অলতলযি টযযে ঠিকাদাযযক লফর টদিায জন্য অলতলযি অথ ৃ

ব্যি  

২। ত্রুটিপূণবৃাযফ লফাা ডাকঘয লনভাৃণ কযা যত্ব ঠিকাদাযযয লফর লযযাধ কযা 

যিযছ  

৩। ভজলরপুয ডাকঘয লনভাৃযণয জন্য অলনিলভতবাযফ ঠিকাদাযযক লফর প্রদান কযা 

যিযছ।  

৪। কুলভল্লা টজরাি ৯ (নি)টি টাি অলপ টভযাভত  নফািন কাযজয লফর 

অলনিলভতবাযফ প্রদান কযা যিযছ  

৫। ঠিকাদাযযয লফর যত কতনৃকৃত বযাে  োযক্সয োকা টট্রজালযযত জভা না টদিায 

জন্য যকাযযয ক্ষলত যিযছ।  

ঐ 

২০১৬-১৭  ১। জন ভাায মন্ত্র যফযা না কযা যত্ত্ব ১.৫০ টকাটি োকায লফর লযযাধ কযা 

যিযছ।  

২। চাযটি ডাকঘয লনভাৃযণয জন্য ৭,২৬,৫৫০ োকায লফর অলনিলভতবাযফ প্রদান কযা 

যিযছ।  

৩। উলনটি ডাকঘয টভযাভত  নফািন কাযজয জন্য ৩৩,৯৩,৪০৪ োকায লফর 

অলনিলভতবাযফ প্রদান কযা যিযছ।  

৪। লনভাৃণ কাযজয জন্য ঠিকাদাযযদয লফর াযত কতনৃকৃত বযাে এফাং োযক্সয োকা 

যকালয টকালাগাযয জভা না টদিায জন্য যকাযযয আলথকৃ ক্ষলত যিযছ।  

ঐ 

লনযীক্ষা আলিমূ দ্রুত লনষ্পলিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রযিাজন।  

 

 

৩.৫  প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃন : রগযেযভয আযরাযক আউেপুে, আউেকাভ এফাং প্রবাফ মাৃযরাচনা 
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প্রকল্পটি টভাে ৯ টি উযেশ্য অজযৃনয জযন্য ফাস্তফািন কযা যিযছ। লকন্তু লডলল’য রগযেযভ উযল্ললখত 

   শ্যসূভ প্রলতপলরত িলন।         -         , output     impact              ও 

                           । এ মাৃযি লডলল’য রগযেযভ উযল্ললখত প্রকযল্পয উযেশ্য এফাং পরাপর 

মাৃযরাচনা লনযম্নয াযলণ-৩.৯   প্রদান কযা রঃ 

াযলণ-৩.৯: লডলল’য রগযেযভ প্রকযল্পয উযেশ্য এফাং পরাপর মাৃযরাচনা 

লডলল’য রগযেযভ উযল্ললখত উযেশ্য উযেশ্য অজযৃনয ভাত্রা মাৃযরাচনা 

১। লডলজোর ফাাংরাযদ গিায ািতা প্রদান। নতুন স্থালত ডাকঘযসূভযয ইযফা টকে প্রযিাজনীি মন্ত্রালত 

পূনাৃঙ্গবাযফ চালু কযা যর উযেশ্য অলজতৃ যফ।  

২। য  গ্রাভীণ জনগযণয ভযধ্য কালযগলয টতু ফন্ধন 

নতলয। 

ল্লী এরাকায ইযফামৄি ডাকঘযসূভ য  গ্রাভীণ জনগযণয ভযধ্য 

কালযগলয টতু ফন্ধযন ািতা কযযফ। 

পরাপর (Output) 

১। গ্রাভীণ ডাকঘযযয দীঘ ৃস্থালমত্ব এফাং লনযািায জন্য 

মন্ত্রালত এফাং টভলনত্র ক্রি।  

রগযেযভ টম পরাপর উযল্লখ কযা যিযছ (ফাভ ায ৃ ) তা প্রকযল্পয 

পরাপর নি। 

 

রলজকযার টেভিাক ৃ একটি লফযল িলত মা াধাযণত উন্নিন প্রকযল্পয লডজাইন, ভলনেলযাং এফাং প্রকল্প 

মূল্যািযনয জন্য ব্যফায কযা ি। রলজকযার টেভিাযক ৃপ্রকযল্পয রক্ষয  উযেশ্য অজযৃনয অফস্থা মাৃযরাচনায 

িলত (Means of Verification), রক্ষয, উযেশ্য,   ট ট,    ট      ও         স               । 

                   উযেশ্য,   ট ট,    ট              ও                          ।       

              ও                                          । প্রকল্প প্রস্তাফনাি ম্ভাব্য ঝুঁলক এফাং 

আউেপুে টকযন ভানফ ম্পদ উন্নিন ফলধতৃ কভ-ৃাংস্থান, নফযদলক লফলনযিাগ  নফযদলক মুদ্রা অজনৃ ইতযালদ 

লফলযি উযল্লখ কযা িলন।  

৩.৬ প্রকল্প ব্যফস্থানা  

প্রকল্প ব্যফস্থানায লফলবন্ন লদক লনযম্ন প্রদান কযা যরা: 

৩.৬.১ প্রকল্প লযচারক  জনফর লনযিাগ 

প্রকল্প লযচারক  জনফর লনযিাগ লফলিক তথ্য লনযম্নয াযলণ ৩.১০ এফাং ৩.১১ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-৩.১০: প্রকল্প লযচারক লনযিাগ ম্পলকতৃ তথ্য  

  নাভ  দফী পূণকৃারীন/খন্ড

কারীন 

টমাগদাযনয তালযখ ফদরীয তালযখ দালিত্ব ারনকারীন ভি 

জনাফ জাযদা ািায, অলতলযি 

ভালযচারক 

খন্ডকারীন ২২-০৪-২০১২ ৩১-০৮-২০১৪ ২ ফৎয ৪ ভা ৯ লদন 

জনাফ ারুন-উয-যীদ 

অলতলযি টািভািায টজনাযযর 

খন্ডকারীন ০১-০৯-২০১৪ ১৮-০৫-২০১৫ ৮ ভা ১৭ লদন 

ক্রিকাযী কামাৃরি প্রধান 

(HOPE) এয তত্ত্বাফধাযন 

খন্ডকারীন ১৯-০৫-২০১৫ ১৪-০৪-২০১৬ প্রাি ১০ ভা 

জনাফ তরুণ কালন্ত লকদায 

লযচারক (ডাক) 

খন্ডকারীন ১৭-০৪-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৭ ১ ফৎয ২ ভা ১৩ লদন 

 

 

াযলণ-৩.১১: প্রকযল্পয জনফর লনযিাগ লফলিক তথ্য   
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লডলল অনুমািী াংস্থান  লযচারনা  ব্যফস্থানায 

জন্য প্রযিাজনীি জনফর  

লনযিাগকৃত জনফর 

পুরুল ভলরা টভাে 

কভকৃতাৃ  ২৩ ২২ ১ ২৩ 

কভচৃাযী  ৩ ২ ১ ৩ 

টভাে  ২৬ ২৪ ২ ২৬ 

 

আযলডলল অনুাযয প্রকল্পটিযত ২৩ জন কভকৃতাৃ এফাং ৩জন কভাৃচাযী লনযিাযগয াংস্থান লছর। উি াংস্থান 

অনুমািী টভাে ২৬ জনযক প্রকযল্প লনযিাগ প্রদান কযা যিযছ। লনযিালজত টভাে ২৬জন কভকৃতাৃ  কভচৃাযীয 

ভযধ্য পুরুল ২৪ জন এফাং ভলরা ২ জন। উি কভকৃতাৃ  কভচৃাযীযদয ভযধ্য ১জন প্রকল্প লযচারক, ১জন উ-

প্রকল্প লযচারক এফাং ১জন লাফযক্ষণ কভকৃতাৃ টপ্রলযণ/খন্ডকারীন দালিযত্ব এফাং ৫জন কাযী প্রযক রী, 

৩জন কলম্পউোয অাযযেয, ১৫জন উ-কাযী প্রযক রী এফাং ২জন ভেয চারকযক আউে টালাৃং এয 

ভাধ্যযভ প্রকযল্প লনযিাগ কযা যিযছ।  

 উযযয াযলণ যত টদখা মাি প্রকল্পটি ফাস্তফািযনয জন্য ডাক লফবাযগয ৪ (চায) জন উচ্চ দস্থ কভকৃতাৃযক 

খন্ডকারীন দালিযত্ব ২২-৪-২০১২ যত ৩০-৬-২০১৭ তালযখ টভিাযদ লনযিাগ কযা যিযছ। প্রকল্পটিয ফাস্তফািন শুরু 

যিযছ জুরাই ২০১১ তালযযখ। লকন্তু প্রকল্প লযচারক লনযিাগ কযা ি প্রকল্প শুরুয প্রাি ৯ ভা যয। প্রকল্প শুরুয 

৯ ভা যয প্রকল্প লযচারক লনযিাগ সুষ্ঠুবাযফ প্রকল্প ব্যফস্থানা লনযদৃ কযয না।  

অযলদযক প্রাক্কলরত ব্যি লফযফচনাি (১৩,৪৭৩.১৪ রক্ষ োকা) প্রকল্পটি বৃৎ আকাযযয। এছািা প্রকযল্পয কামকৃ্রভ 

াযাযদব্যাী লফস্তৃত, ভূলভ অলধগ্রণ, নতুন স্থানা লনভাৃণ, পুযাতন বফন টভযাভত, ইযরকট্রলনক মন্ত্রালত ক্রি 

এফাং স্থান জটির প্রকৃলতয কাজ। এ মাৃযি, কর কাজ সুষ্ঠুবাযফ ফাস্তফািযনয জন্য াফকৃ্ষলণকবাযফ প্রকল্প 

লযচারক            প্রযিাজন লছর। উযন্ত, টম টকান লফবাযগয উর্ধ্ৃতন কভকৃতাৃবৃন্দ দাপ্তলযক কাযজ অতযন্ত 

ব্যস্ত থাযকন। পযর উন্নিন প্রকযল্প পূণাৃঙ্গবাযফ ভি ব্যি কযযত াযযনা। পযর প্রকযল্পয কাযজ লফে ঘযে। প্রকযল্পয 

২৬টি যদ ভাত্র ২ (দুই) জন ভলরাযক লনযিাগ প্রদান কযা যিযছ। ভলরা কভকৃতাৃ  কভচৃাযী আনুালতক াযয 

অতযন্ত কভ। 

  

৩.৬.২ প্রকল্পটি ব্যফস্থানা কলভটি গঠন  কলভটিয বা অনুষ্ঠান  

প্রকল্পটি ফাস্তফািন, ব্যফস্থানা এফাং ভলনেলযাং-এয জন্য লডলল’টত লনম্ন লরলখত ২টি কলভটি গঠন কযা যিলছর। 

 

লিিালযাং কলভটি  ভলনেলযাং কলভটি 

প্রকযল্পয ফাস্তফািন কাজ তযালন্বত কযযত ১১ জন দস্য লফলষ্ট একটি লিিালযাং কলভটি গঠন কযা যিলছর। প্রকল্প 

ফাস্তফািন কাজ তযালন্বত কযযত ফা টকান ভস্যায ভাধাযনয জন্য কলভটি কভযক্ষ নত্রভালক লবলিযত ফা 

প্রযিাজন অনুাযয বা কযযযছ। প্রকযল্পয ফাস্তফািন কাজ লফস্তালযতবাযফ ভলনেলযাং কযায জন্য ১১জন দস্য 

লফলষ্ট একটি ভলনেলযাং কলভটি গঠন কযা যিলছর এফাং কলভটি কভযক্ষ প্রলত দুই ভায বা 

কযযযছ।আইএভইলড প্রকযল্পয উর্ধ্ৃতন কভকৃতাৃগণ উযল্লখযমাগ্যফায প্রকল্প ফাস্তফািনকাজ লযদনৃ কযযযছন 

এফাং প্রকযল্পয কাযজয ভান উন্নিন এফাং ত্বযালন্বত কযায লফলযি মুল্যফান উযদ/যাভ ৃ প্রদান কযযছন। . 

প্রকল্পটিয লিিালযাং কলভটিয বা অনুষ্ঠান এফাং লফলবন্ন কভকৃতাৃ কতৃকৃ লযদযৃনয তালযখ  সুালয 

ফাস্তফািযনয অফস্থা লনযম্নয ছযক প্রদান কযা যরা। 
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কভকৃতাৃয নাভ  দলফ  বাঅনুষ্ঠান/ 

লযদযৃনয তালযখ  

লচলিত ভস্যা/সুালয সুালয ফাস্তফািন 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড  

০৮-০৪-২০১৩  

(লিিালযাং কলভটি)  

 টযে ললডউর ২০১১ অনুমািী আন্ত-

ভন্বি কযা  

 টমফ টাি অলপয র্ভলভ জরবয 

টগুযরা অগ্রালধকায লদযি লনভাৃণ কযা 

 টমফ টাি অলপয র্ভলভ জরবয 

লকন্তু লডললযত উযল্লখ টনই; টগুযরায 

অনুযভাদযনয জন্য ভন্ত্রণারযি টপ্রযণ 

কযা 

লিান্ত অনুমািী 

প্রযিাজনীি ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ।  

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

১৯-০৮-২০১৩  

(লিিালযাং কলভটি)  

 টযে ললডউর ২০১১ অনুমািী 

াংযালধত প্রকযল্প ৪২৪টি ডাকঘয 

লনভাৃণ কযা।  

টযে ললডউর ২০১১ 

অনুমািী াংযালধত 

প্রকযল্প ৪২৪টি ডাকঘয 

লনভাৃযণয প্রস্তাফ ডাক 

 টেলরযমাগাযমাগ 

ভন্ত্রণারযি টপ্রযণ কযা।  

জনাফ আবু ফকয ললেক, 

প্রািন লচফ, ডাক  

টেলরযমাগাযমাগ ভন্ত্রণারি   

০৪-০৯-২০১৩  

 

(লিিালযাং কলভটি) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু যাভ ৃ

প্রদান কযা যিযছ  

মযৃফক্ষণ  যাভ ৃ

অনুমািী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যিযছ।  

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

২৩-০১-২০১৪  

(ভলনেলযাং কলভটি) 

 প্রকল্প ফাস্তফািন াংক্রান্ত লকছু লিান্ত 

গ্রণ কযা যিযছ  

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ  

জনাফ আবু ফকয ললেক, 

প্রািন লচফ, ডাক  

টেলরযমাগাযমাগ ভন্ত্রণারি   

০৩-০৫-২০১৪ 

(লযদনৃ) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু যাভ ৃ

প্রদান কযা যিযছ 

মযৃফক্ষণ  যাভ ৃ

অনুমািী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যিযছ। 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

০৩-১২-২০১৪  

(লিিালযাং কলভটি) 

 কভ-ৃলযকল্পনা াংযাধন কযয নদলনক 

লবলিযত ফাস্তফািন কযা 

 লনলদষৃ্ট ভযিয ভযধ্য প্রকযল্পয কাজ 

টল কযযত যফ  

 টযে ললডউর ২০১১ অনুমািী প্রকল্প 

াংযাধন কযায লিান্ত ি  

 ফাজায এরাকাি ২টি াযব ৃকলভটি ভূলভ 

জলয লযচারনা কযযফ।  

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

১৮-০৩-২০১৫  

(ভলনেলযাং কলভটি) 

 প্রকল্প ফাস্তফািন াংক্রান্ত লকছু লিান্ত 

গ্রণ কযা যিযছ 

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

৩১-০৩-২০১৫  

(লিিালযাং কলভটি) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু লিান্ত গ্রণ 

কযা যিযছ 

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ 

জনাফ টভাঃ নাইজুর ক, 

লযচারক (মৄগ্ন লচফ), 

আইএভইলড 

২২-১০-২০১৫ 

(লযদনৃ) 

 ভূলভ াংক্রান্ত ভস্যা ভাধাযনয জন্য 

প্রকল্প কতৃৃক্ষ এফাং ভন্ত্রণারি/লফবাগ 

প্রযিাজনীি ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

 প্রকল্প ভিভত টল কযযত ঠিক 

ভলনেলযাং কযা প্রযিাজন।  

 গুণগত ভান লনলিত কযা  

 লনভাৃণ াংক্রান্ত লকছু মযৃফক্ষণ প্রদান 

কযযন।    

মযৃফক্ষণ  যাভ ৃ

অনুমািী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যিযছ। 

জনাফ মুাম্মদ ভাপৄজুয ১৮-১২-২০১৫  লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু যাভ ৃ মযৃফক্ষণ  যাভ ৃ
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কভকৃতাৃয নাভ  দলফ  বাঅনুষ্ঠান/ 

লযদযৃনয তালযখ  

লচলিত ভস্যা/সুালয সুালয ফাস্তফািন 

যভান, অলতলযি লচফ, 

ডাক  টেলরযমাগাযমাগ 

অলধদপ্তয,  ডাক  

টেলরযমাগাযমাগ ভন্ত্রণারি   

(লযদনৃ) প্রদান কযা যিযছ অনুমািী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যিযছ। 

জনাফ আবু টভাঃ 

ভলউলেন কাযদযী, মৄগ্ন 

প্রধান, লযকল্পনা কলভন, 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারি  

২৩-১২-২০১৫ 

(লযদনৃ) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু যাভ ৃ

প্রদান কযা যিযছ 

মযৃফক্ষণ  যাভ ৃ

অনুমািী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যিযছ। 

জনাফ টভাঃ নাইজুর ক, 

প্রািন লযচারক (মৄগ্ন 

লচফ), আইএভইলড 

০৪-০৪-২০১৬ 

১৩-০৪-২০১৬ 

(লযদনৃ) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু মযৃফক্ষণ  

যাভ ৃপ্রদান কযা যিযছ 

মযৃফক্ষণ  যাভ ৃ

অনুমািী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যিযছ। 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

২০-০৪-২০১৬ 

(লিিালযাং কলভটি)  

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু লিান্ত কযা 

যিযছ 

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ। 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

০২-০৮-২০১৬ 

(ভলনেলযাং কলভটি) 

 প্রকল্প ফাস্তফািন াংক্রান্ত লকছু লিান্ত 

গ্রণ কযা যিযছ  

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ। 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড 

০৭-০১২-২০১৬ 

(লিিালযাং কলভটি) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু লিান্ত কযা 

যিযছ 

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ। 

জনাফ টভাঃ লুতপৄয 

যভান তাযপদায, মৄগ্ন 

প্রধান, লযকল্পনা কলভন, 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারি 

০৮-০৪-২০১৭  

(লযদনৃ) 

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত টভ লখক লকছু 

যাভ ৃপ্রদান কযা যিযছ 

যাভ ৃঅনুমািী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

যিযছ। 

ভন্ত্রণারি/লফবাগ/লযকল্পনা 

কলভন/আইএভইলড    

১৯-০৪-২০১৭  

(লিিালযাং কলভটি)  

 লনভাৃণ কাজ াংক্রান্ত লকছু লিান্ত কযা 

যিযছ 

লিান্ত অনুমািী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা যিযছ। 

 

৩.৭ প্রবাফ মূল্যািন  

৩.৭.১ প্রকযল্পয রক্ষয অজযৃনয অফস্থা মাৃযরাচনা  

লডললযত প্রকল্পটি ফাস্তফািযনয রক্ষয ম্পযক ৃসুলনলদষৃ্টবাযফ লকছু উযল্লখ টনই। তযফ লডলজোর ফাাংরাযদ গিাি 

ািতা কযায উযেযশ্য তথ্য-প্রমৄলি টফা প্রদাযন ক্ষভতা ম্পন্ন গ্রাভীণ এরাকাি ডাকঘযযয অফকাঠাযভা 

লনভাৃণ, পুযাতন ডাকঘয টভযাভত  নফািন এফাং এ কর ডাকঘয যত লডলজোর টফা প্রদাযন ডাক লফবাযগয 

াভথ্য ৃবৃলি প্রকল্পটিয রক্ষয লযযফ লফযফচনা কযা মাি। 

 

৩.৭.২ প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃযনয অফস্থা মাৃযরাচনা  

প্রকল্পটি গ্রযণয পূযফ ৃ টম কর এরাকাি ডাকঘয স্থান কযা যফ ট কর এরাকায গ্রাভীণ জনগযণয আথ-ৃ

াভালজক অফস্থা ইতযালদ লফলযি টফইজরাইন জলয কযা িলন। এ টপ্রক্ষাযে, প্রকল্পটি ফাস্তফািযনয প্রবাফ 

মূল্যািন ভীক্ষা কাযজয অধীযন লযচালরত খানা জলয, এপলজলড, টকআইআই যযজলভন অফকাঠাযভা লনভাৃণ 

লযদনৃ পরাপযরয আযরাযক প্রকল্পটিয উযেশ্য অজযৃনয ভাত্রা লনযম্নয াযলণ-৩.১২ এ প্রদান কযা যরা  

াযলণ-৩.১২: প্রকযল্পয উযেশ্যমূযয প্রকৃত অজৃন 

নাং  আযলডলল অনুমািী উযেশ্য উযেশ্য অজযৃনয জন্য ম্পালদত কাজ  প্রকৃত অজৃন 

১ লডলজোর ফাাংরাযদয গিায স্বপ্ন প্রকযল্পয অধীযন ৭৫০টি নতুন ডাকঘয প্রকযল্পয অধীযন ৭৫০টি নতুন ডাকঘয 
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নাং  আযলডলল অনুমািী উযেশ্য উযেশ্য অজযৃনয জন্য ম্পালদত কাজ  প্রকৃত অজৃন 

পূযযণয রযক্ষয ডাকঘয 

অফকাঠাযভা লনভাৃণ কযা, মা ল্লী 

জনগযণয  তথ্য প্রমৄলি  টকে 

লযযফ কাজ কযযফ 

লনভাৃযণয রক্ষয থাকযর ৬০০ টি ই-টফা 

াংমৄি ডাকঘয লনভাৃণ কযা ম্ভফ যিযছ 

এফাং ডাকঘযমূ তথ্য প্রমৄলি  টকে 

লযযফ কাজ কযযছ।   

 লনভাৃণ কযা ম্ভফ না যি এ উযেশ্যটি  

৮০% অলজতৃ যিযছ।   

২ ল্লী এরাকায ডাক টফায ভান 

উন্নিন কযা 

প্রকযল্পয অধীযন ৬০০টি ই-টফা াংমৄি 

ডাকঘয লনভাৃণ কযয আনুালঙ্গক মন্ত্রালত, 

আফাফত্র যফযা কযা যিযছ।  

ডাকঘযযয অফকাঠাযভা লনভাৃযণয পযর 

ল্লী এরাকাি ডাক টফায ভান উন্নত 

যিযছ। এপলজলড, KII   প্রাি কযর 

ডাক টফায ভান উন্নত যিযছ ফযর 

ভতাভত ব্যি কযযছন। 

৩ প্রকযল্পয অধীযন ৬০০টি পুযাতন 

ডাকঘয টভযাভত 

প্রকযল্পয অধীযন ১২৬৯টি ডাকঘয টভযাভত 

কযা যিযছ 

উযেশ্য অলজতৃ যিযছ। 

৪ ল্লী এরাকায আথ-ৃাভালজক 

কামকৃ্রভ উন্নিযন গুরুত্বপূণ ৃঅফদান 

যাখা 

নতুন স্থালত ডাকঘযমূ স্থান পূফকৃ তথ্য 

প্রমৄলি  টফা চালু কযা যিযছ এফাং স্থানীি 

টরাকজন উি ই-টফা গ্রণ কযযছন এফাং 

টমাগাযমাগ জতয যিযছ।  

ল্লী এরাকায আথ-ৃাভালজক কামকৃ্রভ 

উন্নিযন গুরুত্বপূণ ৃ অফদান যাখযছ। 

উযেশ্য অলজতৃ যে। 

৫ ল্লী এরাকায অথনৃনলতক উন্নিযন 

ল্লী ডাকঘযমূ টফা বফযনয 

টকে লযযফ প্রদলতৃ কযা 

ডাকঘযমূয তথ্য প্রমৄলি  টফা প্রদান কযা 

যে।  

ল্লী জনগণ যজ এফাং স্বল্প মূযল্যয 

টমাগাযমাগ টফা গ্রণ কযযছন মায পযর 

ল্লী এরাকায অথনৃনলতক উন্নিযন ল্লী 

ডাকঘমূ টফা বফন লযযফ প্রদলতৃ 

যে। উযেশ্য অলজতৃ যে। 

৬ ল্লী ডাকঘযযয আি বৃলি কযা ডাকঘযমূয তথ্য প্রমৄলি  টকেয ভাধ্যযভ 

ফহুমুখী টফা প্রদান কযা যে। 

ডাকঘযয ফহুমুখী টফা প্রদাযনয পযর  

আি বৃলি টযিযছ।  উযেশ্য অলজতৃ 

যিযছ। 

৭ প্রকল্প এরাকাি টছাে-ফি 

কভৃাংস্থান সৃলষ্ট কযা 

ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি  টকে চালু কযা 

যিযছ। আলথকৃ  টমাগাযমাগ জ  

ােিী যিযছ।  

তথ্য প্রমৄলি  টকেয কাজ কযাি টছাে-

ফি কভৃাংস্থান সৃলষ্ট যে। উযেশ্য 

অলজতৃ যে। 

৮ লফলনযিাগ ফান্ধফ অথনৃনলতক 

কামকৃ্রভযক লিারী কযা 

ল্লী এরাকায জনাধাযযণয আলথকৃ াভথ ৃ

বৃলি ািাি লফলনযিাগ ফান্ধফ কভকৃান্ড বৃলি 

টযিযছ।  

প্রকযল্পয উযেশ্য অলজতৃ যে।  

৯ প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয ভি ল্লী 

ডাকঘযমূ আেি টকে কাজ 

কযযফ  

ডাকঘযযয আিতন খুফ অল্প িাি 

প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয ভি আেি টকে 

লযযফ ব্যফাযযয সুযমাগ টনই।  

ডাকলফবাযগয অম্ভফ কল্পনা। উযেশ্য 

অলজতৃ যফ না 

১০ ল্লী নাযীয জীফন- 

ভানযক উন্নত কযা 

ডাকঘযয ল্লী নাযীগণ লফলবন্ন প্রকায স্থািী 

আভানত যাখযছন, লফলবন্ন প্রকায বাতা 

াযেন, মা তাযদয জীফনভান উন্নিযন 

ভূলভকা যাখযছ।  

উযেশ্য অলজতৃ যে। 

 

৩. ৮ প্রকল্প ভালপ্তয য সৃষ্ট সুলফধালদয স্বালিত্ব মাৃযরাচনা  মযৃফক্ষণ 

  

তথ্য টমাগাযমাগ প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ প্রকযল্পয প্রবাফ মূল্যািন প্রলতযফদযনয প্রথভ অধ্যাযি উযল্লখ 

কযা যিযছ টম প্রকল্প দলরযর (লডলল/আযলডলল) প্রকযল্পয অধীযন ম্পালদত কাজ টেকই কযায টকান 

লযকল্পনা াংযমাজন কযা িলন। প্রকল্প প্রণিযনয পযম্যাযে প্রকযল্পয কাজ টেকই কযায লযকল্পনায লফলযি 

টকান লকছু উযল্লখ কযা িলন। এ টপ্রক্ষাযে ভাঠ মাৃি যত লনভাৃণ কাযজয তথ্য লফযিলণ, সুপরযবাগীযদয 

প্রলতবাফ, প্রধান তথ্য দাতাযদয ভতাভত ইতযালদয লবলিযত প্রকযল্পয অধীযন সৃষ্ট সুলফধালদ টেকই যফ লকনা এ 

লফলযি ভতাভত/মযৃফক্ষণ লনযম্ন প্রদান কযা যরা  

  



33 

৩.৮.১ নতুন ডাকঘযযয স্থালিত্ব 

 

নফ লনলভতৃ ডাকঘযমূ যযজলভযন লযদনৃ  মযৃফক্ষণ কযয উযল্লখযমাগ্য াংখ্যক ডাকঘযয লনভাৃণজলনত 

এফাং লনভাৃণ যফতী ভযিয ত্রুটি মথা, বফযনয টলাযয পাের (১৭%), টলায অভতর/উঁচুলনচু (১৭%), ফীযভ 

পাের (১৭%), করাযভ পাের (৮%)  এফাং ১৬% বফযনয দযজা জানারা খাযা টদখা লগযিযছ (লফস্তালযত  

াযলণ-৩.৬, টকন ৩.৪,৪)। প্রকল্প ভালপ্তয ভাত্র ৩ (লতন) ফৎয য যযজলভযন লযদযৃন ১৭% বফযনয 

স্যালনোলয লপটিাং এফাং ৩৩% বফযনয ইযরকলট্রক সুইচ, িালযাং বার ািা লগযিযছ। প্রফর বৃলষ্ট/ফন্যা যর 

১৭% বফযন ালন প্রযফ কযয এফাং ৪২% বফযনয াভযনয যাস্তাি ালন জযভ। এ মাৃযি ধাযণা কযা মাি টম, 

বফনমূযয কাঠাযভা (Structure) ঠিক থাকযর বফনমূ াই টভযাভত  নফািযনয কাজ কযযত যফ।  

 

৩.৮.২ ডাকঘযযয আফাফত্র  মন্ত্রালত 

নতুন ডাকঘযযয আফাফত্র  মন্ত্রালত ফাাংরাযদ টভলন টুর পযাক্টলয যত ক্রি কযা যিযছ। যযজলভযন 

লযদযৃন আফাফত্র  মন্ত্রালতয ভান যন্তালজনক লফযফলচত যিযছ। মযেয াযথ ব্যফায কযযর আফাফত্র 

 মন্ত্রালত টেকই যফ ফযর ধাযণা কযা মাি।  

৩. ৮.৩ গািী  ভেযাইযকর 

গািী  ভেযাইযকরমূ লনিলভত ালবলৃাং  প্রযিাজনীি টভযাভত কযা যর টেকই যফ ফযর ধাযণা কযা 

মাি।  

৩.৮.৪ তথ্য প্রমৄলি টকযেয স্থালিত্ব (Sustainability)/Exit Plan 
 

ফতভৃান প্রকল্পটিয অধীযন ডাক লফবাগ দুই কক্ষ লফলষ্ট নতুন ডাকঘয লনভাৃণ কযয উি বফযনয একটি কক্ষ  তথ্য 

প্রমৄলি টফা টকে লযযফ লযচারনায জন্য লফলবন্ন টবন্ডাযযয লনকে বািা প্রদান কযা যিযছ। টবন্ডাযগণ লনজস্ব 

ব্যফস্থানাি টফা টকে লযচারনা কযযন এফাং কাযজয লফলনভযি ালযেলভক লনযি থাযকন। এ মাৃযি  তথ্য প্রমৄলি  

-টফা টকযেয উয ডাক লফবাযগয খুফ টফল লনিন্ত্রণ টনই। লকছু লকছু নতুন ডাকঘয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে 

লযযফ জনলপ্রিতা অজৃন কযযর লকছু লকছু ডাকঘয অতযন্ত প্রতযন্ত অঞ্চযর এফাং ডাকঘযযয লনকেফতী এরাকাি 

াে-ফাজায, স্কুর-কযরজ ফা ফালণলজযক এরাকা টনই। এ কর স্থাযনয ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে জনলপ্রিতা 

অজৃন কযযত াযযলন। এভনলক উযজরা ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে এক ভি জনলপ্রি থাকযর 

প্রযিাজনীি মন্ত্রালত, দক্ষ অাযযেযযয অবাযফ এফাং ব্যলিগত মাৃযি লনকেফতী স্থাযন অযনক তথ্য প্রমৄলি   টফা 

টকে চালু িাি উযজরা ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে চালদা াযাযে। এ মাৃযি ধাযণা কযা মাি টম, 

নতুন স্থালত কর ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি  টফা টকে টেকই না  যত াযয। ফযৃল প্রকল্প লযচারক 

প্রকযল্পয কাজ/অজৃন টেকই কযায জন্য লনম্নরূ ব্যফস্থা গ্রণ কযা যিযছ ফযর প্রধান তথ্য দাতায াক্ষাৎকাযয 

উযল্লখ কযযযছন। মথাঃ-  

 স্থানীি প্রাযনয লনলফি তত্ত্বাফধান 

 স্থানীি জনগযণয লনলফি তদাযলক   

 লফবাগীি ডাকঘয কভকৃতাৃযদয লনলফি তদাযলক ইতযালদ।  

 

৩. ৯ ভাঠ মাৃি যত প্রাপ্ত তথ্যলফযিলণ  পরাপর 
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সুপরযবাগীযদয আথ-ৃাভালজক অফস্থায উন্নিযন তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ নতুন ডাকঘয স্থাযনয প্রবাফ লনণযৃিয জন্য 

ডাক লফবাযগয টভাে ৪টি াযকযৃরয ৮টি টজরায ১৬টি উযজরাি ৪৮টি ডাকঘয এরাকাি ৬০০ জন টফা গ্রলতা 

এফাং লনকেফতী তথ্য প্রমৄলি টফা লফীন ডাকঘয এরাকায জনগণযক কযরার গ্রু লফযফচনা কযয লনধাৃলযত 

প্রশ্নম্নারায ভাধ্যযভ জলয লযচারন কযা যিযছ। উি জলযযয পরাপর লনযম্ন প্রদান কযা যিযছ। 

     

৩.৯.১ সুপরযবাগীযদয খানালবলিক ভীক্ষাি প্রাপ্ত তথ্য লফযিলণ  পরাপর 

১) উিযদাতায লরঙ্গ, লক্ষাগত টমাগ্যতা, ফি এফাং টা 

উিযদাতাযদয লরঙ্গ, লক্ষাগত টমাগ্যতা, ফি এফাং টা লনযম্নয াযলণ-৩.১৩ টত প্রদান কযা যরা: 

াযলণ-৩.১৩: উিযদাতাযদয লরঙ্গ, লক্ষাগত টমাগ্যতা, ফি এফাং টা 

 সুপরযবাগী  কযরার গ্রু  

লরঙ্গ াংখ্যা তকযা ায াংখ্যা তকযা ায 

পুরুল ৫১৩ ৮৫.৫ ২৬৩ ৮৭.৭ 

ভলরা ৮৭ ১৪.৫ ৩৭ ১২.৩ 

টভাে =  ৬০০ ১০০.০ ৩০০ ১০০ 

লক্ষাগত টমাগ্যতা 

টেলণ ১ যত ৫ভ 52.0 8.7 ৫৪ ১৮.০০ 

৬ যত ১০ 265 44.2 ১১০ ৩৬.৭ 

এএল 139.0 23.2 ৬৮ ২২.৭ 

এইচ এল 58.0 9.7 ৩৪ ১১.৩ 

লফ এ এফাং এভ এ  144.0 24.0 ৩৪ ১১.৩ 

টভাে =  ৬০০ ১০০.০ ৬০০ ১০০ 

ফিযয গি (ফছয) ৩৬.৫   ৩৪.৬  

উিযদাতায টা  

কৃলল 75 12.9 ৬৮.০ ২২৭ 

টছাে ব্যফা    72 12.4 ২৭.০ ৯.০ 

ব্যফা 73 12.6 ৭০.০ ২৩.৫ 

যকাযী চাকুলয 43 7.4 ৭.০ ২৩.৫ 

টফযকাযী চাকুলয 100 17.2 ৪৬.০ ১৫.৩ 

অফয প্রাপ্ত কভকৃতাৃ/কভচৃাযী     21 3.6 ৪.০ ১.৩ 

ছাত্র/ছাত্রী 152 26.2 ৫০.০০ ১৬.৭ 

অন্যান্য 45 7.7 ২৮.০০ ৯.৩ 

টভাে =  ৬০০ ১০০  ১০০। 

 

উযযয াযলণ ৩.১৩ যত টদখা মাি উিযদাতাযদয ভযধ্য পুরুল লছর ৮৫.৫% এফাং ভলরা ১৪.৫%। অয লদযক 

লনিলন্ত্রত এরাকায পুরুল লছর ৮৭.৭ এফাং ভলরা ১২.৩%। কর স্তযযয লক্ষাগত টমাগ্যতা লফযফচনাি ই টফামৄি 

ডাকঘয এরাকায উিযদাতাগণ লনিলন্ত্রত এরাকায টচযি অগ্রগাভী লছর। উিযদাতাযদয গি ফি লছর মথাক্রযভ 

৩৬.৫ এফাং ৩৪.৬ ফৎয। টা লফযফচনাি সুপরযবাগী এরাকায উিয দাতাগণ টছাে ব্যফা ১২.৯%, টফযকালয 

চাকুলয ১৭.২%, ছাত্র-ছাত্রী ২৬.২% এফাং অফয প্রাপ্ত কভকৃতাৃ/কভচৃাযী ৩.৬%। অযলদযক লনিলন্ত্রত এরাকায 

উিযদাতাযগযণয টা লছর মথাক্রযভ কৃলল ১২.৭%, ব্যফা ২৩.০% এফাং যকাযী চাকুলয ২৩.৫%।   

 

২) লযফাযযয ভালক আি 
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উিযদাতাযদয ভালক আি ফলৃনম্ন ৪,০০০ োকা যত ১৫,০০০ োকা মনৃ্ত ৫টি গ্রুয লফবি কযয তথ্য াংগ্র 

কযা যিযছ। উবি এরাকায উিযদাযতয আি ফলৃনম্ন ৪,০০০ োকা যত ১০,০০০ োকা মনৃ্ত। তযফ ১৫,০০০ 

োকায উর্ধ্ ৃআযিয উিযদাতা তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয এরাকাি াভান্য টফী (১.০%) লছর। অন্যান্য গ্রুযয 

ভালক আি খুফ টফল াথকৃয লযরলক্ষত িলন (লচত্র ৩.১)।   

 

 

৩) লযফাযযয ভালক ব্যি 

সুপরযবাগীযদয ালযফালযক ভালক ব্যি যফাৃচ্চ আযিয গ্রুযয (১৫,০০০ োকা) টফল (২৪.৮%) ািা লগযিযছ। 

অযলদযক লনিন্ত্রণ এরাকায উিযদাতাগযণয ৮.৭% টরাযকয ভালক ব্যি ৪০০১-৬০০০ োকা লছর। এ গুযয 

উিযদাতাযদয (৪.৩%) ভালক আি  সুপরযবাগী এরাকায টচযি প্রাি ১.০% টফল লছর (লচত্র-৩.২)।  

 

 

৪)  তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘযয টমফ টফা প্রদান কযা ি           
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তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘযয লক লক টফা প্রদান কযা ি এ প্রযশ্নয জফাযফ যফাৃচ্চ াংখ্যক উিযদাতা (৯১.৮%) 

জালনযিযছন টম কলম্পউোয কযম্পাজ, লপ্রন্ট, স্কযালনাং, ছলফ লপ্রন্ট, ই-টভইর, ইন্টাযযনে ব্রাউলজাং ইতযালদ টফা এফাং 

৬৫.৪% জালনযিযছন টম কলম্পউোয প্রলক্ষণ প্রদান কযা ি (াযলণ ৩.১৪)। কযিকজন উিযদাতা উযল্লখ 

কযযযছন টম, তথ্য প্রমৄলি টফা, ইযরকট্রলনক ভালন অডাৃয, ঞ্চি/স্থািী আভানত যাখা ইতযালদ টফা প্রদান কযা 

ি। এখাযন উযল্লখযমাগ্য টম, ইযরকট্রলনক ভালন অডাৃয, স্থািী আভানত যাখা নতুন লনলভতৃ ডাকঘযয এখন মনৃ্ত 

চালু িলন। এ মাৃযি ধাযণা কযা মাি াশ্বৃফতী ফা উযজরা ডাকঘযযয অলবজ্ঞতা অনুমািী তাযা এ কর টফা 

নফলনলভতৃ ডাকঘযযয প্রদান কযা ি ফযর উযল্লখ কযযযছন।  

াযলণ-৩.১৪: তথ্য প্রমৄলি  টফামৄি ডাকঘযয টম কর টফা প্রদান কযা ি  

টফামূ াংখ্যা তকযা ায 

াধাযণ ডাক টফা (লচঠিত্র ,াযশ্বৃর) 431 73.8 

ই-ডাক টফা 282 48.3 

াধাযণ  ই উবি ডাক টফা 175 30.0 

ইযরকট্রলনক/টভাফাইর ভালন অডাৃয 95 16.3 

টনন টযভন্ট টফা 3 0.5 

যকালয লফলবন্ন বাতা টফা 19 3.3 

কলম্পউোয কযম্পাজ, লপ্রন্ট, স্কযালনাং, ছলফ লপ্রন্ট, ই-

টভইর, ইন্টাযযনে ব্রাউলজাং ইতযালদ টফা 
536 91.8 

কলম্পউোয প্রলক্ষণ 382 65.4 

ঞ্চি/ব্রাইজফন্ড/স্থািী আভানত 6 1.0 

অন্যান্য 6 1.0 

 

৫) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয টথযক টফা গ্রণ এফাং টফা গ্রযণ ন্তুলষ্ট ম্পলকতৃ ভতাভত    

তথ্য প্রমৄলিটফামৄি ডাকঘয এরাকায ৯৭.৮% উিযদাতা জালনযিযছন টম তাযা তথ্য প্রমৄলি টফা গ্রণ কযযন এফাং 

৯৩.০% উিযদাতা টফা গ্রযণ ন্তুষ্ট ফযর অলবভত প্রকা কযযযছন।   

৬) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয যত টফা গ্রযণয সুযমাগ সুলফধা      

নতুন স্থালত ডাকঘয এরাকায জনাধাযণ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয যত টম কর টফা গ্রণ এফাং সুলফধা 

রাব কযযন তায লফফযণ লনযম্নয াযলণ ৩.১৫ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-৩.১৫: তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয যত টফা গ্রযণয সুযমাগ সুলফধা  

ই-টফামৄি ডাকঘয যত টফা গ্রণ এফাং সুলফধামূ াংখ্যা তকযা ায (%) 

ইন্টাযযনে টফা গ্রণ 172 29.0 

খযচ কভ/ ভি ােি 244 41.1 

লফযদয যজ টমাগাযমাগ 167 28.1 

অনরাইন আযফদন/টকনাকাোয সুযমাগ 63 10.6 

ই-টভইর আদান প্রদান 147 24.7 

কলম্পউোয প্রলক্ষণ  143 24.1 

টভাফাইর ব্যাাংলকাং/টযলভযেন্প সুলফধা 22 3.7 

স্কযালনাং, লপ্রন্ট, কযম্পাজ, পযোকল 105 17.7 

ছলফ টতারা 152 25.6 

স্কুর কযরযজ বলত ৃজ 45 7.6 

ডাক টফা বৃলি 37 6.2 

ডাক টমাগাযমাগ জ  উন্নলত 36 6.1 

একালধক উিয   

উযযয াযলণ যত টদখা মাি যফাৃচ্চ াংখ্যক উিযদাতা (৪১.১%) জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফামৄি 

ডাকঘয স্থাযনয  পযর তাযদয টমাগাযমাগ খযচ কভ এফাং ভি ােি যে। উিয দাতাযদয ২৯% এফাং ২৯% 
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মথাক্রযভ জালনযিযছন তাযা গ্রাভীণ এরাকাি ইন্টাযযনে টফা এফাং লফযদ যজ টমাগাযমাগ কযযত াযযছন। 

প্রাি ২৪.৭% এফাং ২৪.১% মথাক্রযভ ই-টভইর আদান-প্রদান এফাং কলম্পউোয প্রলক্ষযণয সুলফধা াযেন ফযর 

অলবভত ব্যি কযযযছন। একই াযথ স্কযালনাং, লপ্রলন্টাং অনরাইযন বলতযৃ সুযমাগ াযেন ফযর উযল্লখযমাগ্য 

াংখ্যক উযল্লখ কযযযছন।  

 

৭) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থান কযায পযর জনগণ উকৃত যিযছ লকনা ম্পলকতৃ ভতাভত   

এ প্রযশ্নয উিযয ৫৭৯ জন (৯৬.৫%) উিযদাতা জালনযিযছন টম তাযা উকৃত যেন এফাং অফলষ্ট ২১ জন 

(৩.৫%) জালনযিযছন তাযদয টকান উকায িলন।  

৮) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর পূযফযৃ তুরনাি ফতভৃাযন ডাক টফায ভান উন্নত যিযছ লক না 

এফাং লকবাযফ   

প্রাি ৯৩.৭% উিযদাতা জালনযিযছন টম, তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর ডাক টফায ভান উন্নত 

যিযছ। ডাক টফায ভান লকবাযফ উন্নত যিযছ এ প্রযশ্নয জফাযফ একালধক উিযয টমফ ভতাভত ািা লগযিযছ 

তা লনযম্নয াযলণ ৩. ১৬ এ প্রদান কযা যরা। 

াযলণ ৩.১৬ ডাক টফায ভান উন্নত িায টক্ষত্রমূ   

ডাক টফায উন্নিযনয লনযদৃক াংখ্যা তকযা ায 

ডাক টফা জ  মৄগ উযমালগ যিযছ 147 26.2 

ভি ােি  খযচ কভ রাযগ 151 27.0 

কলম্পোয কযম্পাজ কযা মাি 134 23.9 

ইন্টাযযনে ব্রাউলজাং কযা মাি 117 20.9 

লবলড কর কযা মাি 89 15.9 

কলম্পোয প্রলক্ষণ ািা মাি 152 27.1 

ই-টভইর টফা প্রদান  58 10.4 

স্কযালনাং, লপ্রন্ট, কযম্পাজ, পযোকল 67 12.0 

ছলফ টতারা 66 11.8 

ভানুযলয আগ্র টফযযযছ 20 3.6 

একালধক উিয  =৫৬০   

 

উযযাি াযলণ ৩.১৬ যত টদখা মাি প্রাি ২০%-২৭% উিযদাতা ডাকযফা জ, ভি উযমাগী, খযচ  

ভি ােিী ফযর ভতাভত প্রকা কযযযছন। এছািা ই-টভইর টফা, কলম্পউোয প্রলক্ষযণয সুযমাগ স্কযালনাং, 

লপ্রলন্টাং, পযোকল ইতযালদ সুযমাগ াযেন ফযর  উযল্লখ কযযযছন।  

৯) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর পূযফযৃ তুরনাি ফতভৃাযন ডাক টফা টফল গ্রণ, খযচ হ্রা, 

কভৃাংস্থান এফাং কভৃাংস্থাযনয খাত  

তথ্য প্রমৄলিটফামৄি ডাকঘয স্থাযন পূযফযৃ তুরনাি ফতভৃাযন ডাকযফা টফল গ্রণ , খযচ কভ, এরাকাি ইলতফাচক 

লযফতনৃ, নতুন কভৃাংস্থান এফাং কভৃাংস্থাযনয খাত সৃলষ্ট  ম্পলকতৃ ভতাভত লনযম্নয াযলণ ৩.১৭ এ প্রদান কযা 

যরা।  

াযলণ- ৩.১৭ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয ইলতফাচক লদক এফাং কভ-ৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট  
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ডাক টফা টফল গ্রণ কযযছ  াংখ্যা তকযা ায 

যাঁ   557 92.8 

না 43 7.2 

টভাে 600 100.0 

ফতভৃাযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযাি পূযফযৃ তুরনাি ডাকযফায খযচ কযভযছ লক? 

যাঁ   583 97.2 

না 17 2.8 

টভাে 600 100.0 

আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযাি এরাকাফাীযদয ভযধ্য টকান ইলতফাচক লযফতনৃ যিছ? 

যাঁ   547 91.2 

না 53 8.8 

টভাে 600 100.0 

এরাকাি তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থান কযায পযর নতুন কভৃাংস্থান সৃলষ্ট যিযছ লক না 

যাঁ   377 62.8 

না 223 37.2 

টভাে 600 100.0 

যাঁ যর টকান টকান খাযত কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ টফযিযছ 

 যকালয চাকুলয  246 64.7 

লফযদয চাকুলয 155 40.8 

কৃলল কাজ 168 44.2 

কৃললণ্য ফাজাযজাতকযযণয ব্যফা 47 12.4 

ক্ষুদ্র ব্যফা 150 39.5 

ভৎস্য আযণ/যজযর/ভৎস্য চাল 36 9.5 

করকাযখানায কাজ 5 1.3 

লযফন টক্ষযত্র 99 26.1 

অফকাঠাভা লনভাৃণ  াংস্কাযযয কাজ  46 12.1 

গরু, ছাগর/াঁ/মুযগী ারন 70 18.4 

াক-ফলজয চাল 49 12.9 

চাযাগাযছয নাাৃলয  39 10.3 

াভালজক উন্নিনমূরক কাজ 151 39.7 

একালধক উিয=৩৮০   

 

উযযাি াযলণ ৩.১৭ যত টদখা মাি টম, তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর ৯২.৮% উিযদাতা পূযফযৃ 

তুরনাি ডাকযফা ফতভৃাযন টফী গ্রণ কযযছন। প্রাি একই াংখ্যক উিযদাতা ডাকযফায খযচ কভ যিযছ ফযর 

ভতাভত ব্যি কযযযছন। প্রাি ৯১% উিযদাতা ফযরযছন টম, ই-টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর এরাকাি 

ইলতফাচক লযফতনৃ যিযছ। টমকর খাযত কভৃাংস্থান যিযছ এ প্রযশ্নয জফাযফ ৬৪.৭% যকালয চাকুলয, 

৪০.৮% লফযদয চাকুলয, ৪৪.২% কৃললকাজ, ১২.৪% কৃললণ্য ফাজাযজাতকযণ, ৩৯.৪% ক্ষুদ্রব্যফা এফাং 

উযল্লখযমাগ্য াংখ্যক উিযদাতা লযফন টক্ষযত্র, ভৎস্যচাল/ব্যফা, অফকাঠাযভা লনভাৃণ, গরু-ছাগর, া-মুযলগ 

ারন ইতযালদ উযল্লখ কযযছন।   

১০) নাযীযদয িীবিমাি উন্নয়দি তথ্য প্রমৄলি সবাযুি ডাকঘদরর ভূডমকা এবাং উন্নয়দির সযত্রমূ  

অলধকাাং উিযদাতা (৫১.৭%) জালনযিযছন টম, তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থান নাযীযদয জীফনভান উন্নিযন 

ভূলভকা ারন কযযছ। অফলষ্ট ৪৮.৩ জালনযিযছন নতুন ডাকঘয তাযদয জীফন ভান উন্নিযন টকান ভূলভকা ারন 
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কযযছ না। এ লফলযি যফাৃচ্চ াংখ্যক উিযদাতা (৬৪.৯%) জালনযিযছন লফযদয টমাগাযমাগ জ যিযছ এফাং 

৪৮.৬% জালনযিযছন কভ খযযচ লফযদ যত অথ ৃ াযেন। একই প্রযশ্ন ২৫% জালনযিযছন ভালন অডাৃয টপ্রযণ 

জ যিযছ, ২২.৩% যকালয লফলবন্ন বাতা (ফিস্ক বাতা, লফধফা বাতা) াযেন, প্রাপ্ত ১১% লফলবন্ন ঞ্চিত্র 

ক্রি কযয উকৃত যে। টমফ টক্ষযত্র তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয নাযীযদয জীফন ভান উন্নিযন ভূলভকা ারন 

কযযছ তা লনযম্নয াযলণ ৩.১৮ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ- ৩.১৮: নাযীযদয জীফন ভান উন্নিযনয টক্ষত্রমূ  

নাযীযদয জীফন ভান উন্নিযনয টক্ষত্রমূ   াংখ্যা তকযা ায 

1.  লফলবন্ন বাতা াযেন (ফিস্কবাতা, লফধফা বাতা ইতযালদ)   66 22.3 

2. ঞ্চিযত্র লফলনযিাগ  32 10.8 

3. কভ খযযচ লফযদ যত অথ ৃপ্রালপ্ত  144 48.6 

4. ভালন অডাৃয টপ্রযণ  74 25.0 

5. লফযদয যজ টমাগাযমাগ  192 64.9 

6.  অন্যান্য  27 9.1 

7. করকাযখানায কাজ 59 19.9 

একালধক উিয=২৯৬   

 

১১) ডাকঘয লনভাৃযণয পযর এরাকায ভলরাযদয কভ-ৃাংস্থান সৃলষ্ট  

অলধকাাং (৫২.২%) উিযদাতা জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর ভলরাযদয 

কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট িলন। অফলষ্ট ৪৭ বাগ উিযদাতা জালনযিযছন টম নতুন ডাকঘয স্থাযনয পযর 

তাযদয কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট যিযছ। টম কর খাযত তাযদয কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ যিযছ তায তালরকা 

লনযম্নয াযলণ ৩.১৯ এ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ- ৩.১৯: তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর নাযীযদয কভৃাংস্থাযনয খাতমূ 

ভলরাযদয কভৃাংস্থাযনয খাত  াংখ্যা তকযা ায 

লফযদয কভৃাংস্থান 101 35.2 

অনরাইন চাকুযীয আযফদন 49 17.1 

লক্ষা টক্ষযত্র কভৃাংস্থান 86 30.0 

কলম্পউোয প্রলক্ষণ 58 20.2 

কুটিয লল্প 48 17.9 

গরুয খাভায 100 34.8 

ভৎস্য খাভায 21 7.3 

াঁ মুযলগ ারন 60 20.9 

একালধক উিয=২৮৭  

 

াযলণ ৩.১৯ যত টদখা মাি প্রাি ৩৫% উিযদাতা জালনযিযছন টম তাযদয লফযদয কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট 

যিযছ। অযনক উিযদাতা অনরাইযন চাকুলযয আযফদন কযযত াযযছন (১৭.১%), অযনযকয লক্ষা খাযত 

কভৃাংস্থান  কলম্পউোয প্রলক্ষণ এফাং কুটিয লযল্প কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট যিযছ। উযল্লখযমাগ্য াংখ্যক 

উিযদাতা জালনযিযছন টম, গুরুয খাভায, ভৎস্য চাল এফাং াঁ-মুযলগ ারযন ই-টফামৄি ডাকঘয ািতা 

কযযছ।   

১২) ফাস্থান যত ডাকঘযয মািায ভি  অলধকাাং (৭৭.৭%)  উিযদাতা জালনযিযছন তাযদয ফাস্থান যত 

ডাকঘযয টমযত ১৫ লভলনে ভি রাযগ এফাং ২০.৫% জালনযিযছন প্রাি ৩০ লভলনে ভি রাযগ। অফলষ্ট 

উিদাতাযদয প্রাি ১ ঘন্টা ভি রাযগ ফযর ভতাভত ব্যি কযযযছন।  
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১৩) ডাকঘয স্থাযনয সৃলজত সুযমাগ সুলফধা  

এ লফলযি টভাে ৫৮১ জন উিয দাতায ভযধ্য প্রাি ৮৯.০% উিযদাতা জালনযিযছন টম  তাযদয কভ খযযচ লচঠিত্র, 

াযশ্বৃর টপ্রযণ এফাং টছযর টভযিযদয কলম্পউোয লক্ষায সুযমাগ সৃলষ্ট যিযছ। এছািা প্রাি ৮৪.৫% উিযদাতা 

ফযরযছন টম অনরাইযন ছাত্র-ছাত্রীযদয বলতযৃ সুলফধা াযেন, ৫৪.৯% কভ খযযচ োকা টপ্রযণ/গ্রণ কযযত 

াযযছন এফাং ২৮.৭% লফযদ যত োকা াযেন। অন্যান্য সুলফধায ভধ্য ৮.১% উচ্চরাব ঞ্চযিয সুলফধা এফাং 

০.৫% লফলবন্ন যকালয বাতা াযেন (াযলণ ৩.২০)  

াযলণ- ৩.২০: তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর সৃষ্ট সুযমাগ সুলফধা 

ডাকঘয স্থাযনয পযর সৃষ্ট সুযমাগ সুলফধামূ াংখ্যা তকযা ায 

(1) কভ খযযচ লচঠিত্র/াযশ্বৃর টপ্রযণ   518 89.2 

(2) কভ খযযচ  যজ োকা টপ্রযণ/গ্রণ  319 54.9 

(3) লফযদ যত োকা প্রালপ্ত   167 28.7 

(4) টছযর টভযিযদয কযরজ/লফশ্বলফযারি বলত ৃ  491 84.5 

(5) কলম্পউোয লক্ষায সুযমাগ   517 89.0 

(6) লফলবন্ন যকালয বাতা প্রালপ্ত (ফিস্ক বাতা, যকালয অনুদান ইতযালদ) 3 0.5 

(7) উচ্চ রাযব ঞ্চযিয সুলফধা (ঞ্চিত্র, ডাকঘয ঞ্চিত্র, ালযফালযক ঞ্চিত্র ইতযালদ)  47 8.1 

একাডিক উত্তর ৫৮১   

 

১৪) টফায ভান ফািাযনায জন্য তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘযযয উন্নলতয টক্ষত্রমূ  

এ লফলযি ৫৯২জন উিযদাতায ফাৃলধক ৪৮.৬% ডাকঘযযয টফায ভান বৃলিয জন্য দক্ষ জনফর লনযিাগ 

৩২.৪%, ২৯.৪% এফাং ২৭.৪% মথাক্রযভ জালনযিযছন টম ডাকঘযযয টফায ভান ফািাযনায জন্য ব্রডব্যান্ড 

ইন্টাযযনে াংযমাগ, ফিস্ক বাতা, জন্ নদ প্রদান এফাং প্রাি ১১% ইন্টাযযনযেয গলত ফািাযনা, ব্যাাংলকাং সুলফধা 

চালু এফাং ২১.৮% ভলনেলযাং  প্রচায প্রচাযণা বৃলিয জন্য ভতাভত প্রদান কযযযছন (াযলণ ৩.২১)।   

াযলণ- ৩.২১ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকযফায উন্নলতয টক্ষত্রমূ 

লক ধযযনয উন্নলত কযা দযকায াংখ্যা তকযা ায 

ব্রডব্যান্ড ইন্টাযযনে াংযমাগ 192 32.4 

দক্ষ জনফর বৃলি 288 48.6 

লনযািা লনলিত কযণ 162 27.4 

জ যত ৃঋণ প্রদান 53 9.0 

ঞ্চি যত্রয মুনাপা বৃলি 57 9.6 

ফিস্ক বাতা/জন্ নদ প্রদান 176 29.7 

ইন্টাযযনযেয গলত ফািাযনা 69 11.7 

ব্যাাংলকাং সুলফধা চালু 61 10.3 

ভলনেলযাং  প্রচায প্রচাযণা চারাযনা 129 21.8 

পযোকল  কলম্পউোযযয সুলফধা বৃলি 40 6.8 

একালধক উিয=৫৯২  

 

১৫) তথ্য প্রমৄলি টফামৄিডাকঘযযয ভস্যামূ 

সুপরযবাগী উিযদাতাগণ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি টফামৄি ডাকঘয মূযয টম কর ভস্যা লচলিত কযযযছন তা 

লনম্নরূ (াযলণ ৩.২২)।  

াযলণ- ৩.২২: তথ্য প্রমৄলি টফামৄি টফাম্পন্ন ডাকঘযযয ভস্যামূ  
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ভস্যা াংখ্যা তকযাায 

স্কুর কযরজ বলত ৃ টযজাল্ট টযত ভস্যা 100 28.9 

দক্ষ জনফযরয অবাফ 79 22.8 

টকান ভস্যা নাই  84 24.3 

অমাৃপ্ত লনযািা 27 7.8 

টভযাভযতয ভস্যা 36 10.4 

লযযফ বার নি 59 17.1 

প্রচায কভ/ভলনেলযাং ব্যফস্থা টনই  35 10.1 

ঞ্চিযত্রয সুলফধা টনই ৩৫ ১০.১ 

 

উযযয াযলণ ৩.২২  যত টদখা মাি টম, অলধকাাং (২৮.৯%) উিযদাতা স্কুর-কযরযজ  বলত ৃ টযজাল্ট টদখযত 

অসুলফধা, ২৪.৩% লনযািায অবাফ এফাং ২২.৮% দক্ষ জনফযরয অবাফ লচলিত কযযযছন। এছািা প্রচায কভ 

এফাং ভলনেলযাং এয ব্যফস্থা টনই (১৭.১%), লযযফ বার নি (১০.৪%) এফাং ১০.১% ঞ্চিযত্রয সুলফধা টনই 

উযল্লখ কযযযছন।  

৩.৯.২ কযরার গ্রুযয খানালবলিক ভীক্ষাি প্রাপ্ত তথ্য লফযিলণ  পরাপর 

১) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয প্রযিাজনীিতা 

ই-টফা লফীন ডাকঘয এরাকায প্রাি তবাগ উিযদাতা জালনযিযছন টম, তাযদয এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয 

স্থাযনয প্রযিাজন।  

২) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয না থাকায অসুলফধামূ 

এরাকাি তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয না থাকাি টম কর অসুলফধা ি লনযম্নয াযলণ ৩.২৩ এ প্রদান কযা 

যরা।  

াযলণ-৩.২৩: কযরার এরাকাি তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয না থাকাি ভস্যা  

ভস্যামূ াংখ্যা তকযা ায 

োকা াঠাযত ভস্যা  ১০৫ ৩৫.৮ 

ভি  খযচ টফল রাযগ   ১২৫ ৪২.৭ 

তথ্য আদান প্রদাযন ভস্যা ি  ১০০ ৩৪.১ 

বলত ৃএফাং অনরাইযন আযফদযনয জন্য দূযয টমযত ি   ৯০ ৩০.৭ 

কলম্পউোয প্রলক্ষযণয ভস্যা  ১১০ ৩৭.৫ 

ছলফ টতারা, পযোকল এফাং লপ্রন্ট কযা ভস্যা  ৯৩ ৩১.৭ 

 

৩) এরাকাি তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয থাকযর টম কর সুলফধা টযতন 

কযরারগ্রু এরাকাি তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয থাকযর টম কর সুলফধা টযতন তা লনযম্নয াযলণ ৩.২৪ এ 

প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-৩.২৪: তথ্য প্রমৄলি টফামৄি থাকযর টম কর সুলফধা টযতন  

টম কর সুলফধা টযতন  াংখ্যা তকযা ায 

ভি ােি  73 25.4 

োকা জভা যাখা লনযাদ/যরনযদন জ  সুলফধা 61 21.3 

াযশ্বৃর আদান প্রদাযনয সুলফধা 81 28.2 
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অনরাইযন কাজ কযায সুলফধা 83 28.9 

টদ লফযদয টমাগাযমাগ জ ত কভ খযচ 106 36.9 

কলম্পউোয প্রলক্ষযণয ব্যফস্থা জ 103 35.9 

ছলফ টতারা, পযোকল, লপ্রন্ট এফাং কযম্পাযজয সুলফধা 107 37.3 

একালধক উিয  ২87 

 

এ লফলযি ২১.৩% যত ৩৭.৩% উিযদাতা জালনযিযছন টম তাযদয এরাকাি তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয 

থাকযর তাযদয  টমাগাযমাযগয জন্য ভি ােি. োকা টরনযদন, টদ-লফযদয টমাগাযমাগ কযা, কলম্পউোয 

প্রলক্ষণ এফাং অন্যান্য সুযমাগ-সুলফধা টযতন।  

৪) লফলফধ লফলযি কযরার গ্রুযয ভতাভত  

তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর এরাকায উন্নলতয লফলযি ৭৯.৭% উিযদাতা ইলতফাচক ভযনাবাফ 

(যাঁ সূচক) ব্যি কযযযছন। এরাকায কভ-ৃাংস্থাযনয লফলযি ৮২.০% এফাং ভলরাযদয কভৃাংস্থাযনয লফলযি 

৫৩.৭% উিযদাতা ইলতফাচক ভযনাবাফ ব্যি কযযযছন। তাযা আয জালনযিযছন টম তাযদয এরাকাি তথ্য 

প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয থাকযর কলম্পউোয প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ তাযদয কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ বৃলি টত। 

এরাকায দালযদ্র হ্রাযয লফলযি ৫২.৭% উিযদাতা ইলতফাচক ভযনাবাফ ব্যি কযযযছন।   

 

৩.৯.৩ টকআইআই  (KII) যত প্রাপ্ত তথ্য লফযিলণ  পরাপর 

 

প্রকল্পটিয প্রবাযফ মূল্যািন কাকৃ্রযভয জন্য প্রকল্প ফাস্তফািযনয াযথ াংমৄি কভকৃতাৃ  টিকযাল্ডাযগযণয 

প্রকযল্পয রক্ষয  উযেশ্য অজৃন ম্পলকতৃ ভতাভত, প্রকল্প ফাস্তফািযনয প্রবাফ, স্থানীি এরাকাি কভৃাংস্থান  

প্রবাফ SWOT ইতযালদ ম্পলকতৃ তথ্য পূফ ৃ লনধাৃলযত আযরাচয লফলি ব্যফায কযয (াংমৄি-৩) প্রকল্প 

লযচারক ডাক লফবাযগয টভাে ৭৪জন কভকৃতাৃযদয লনকে যত াংগ্র কযা যিযছ। উি ৭৪ জযনয ভযধ্য 

৫০% এয টফী কভকৃতাৃ আযরাচয লফলযিয কর উিয প্রদান কযযনলন। এ মাৃযিয ধাযণা কযা মাযে টম টজরা 

এফাং উযজরা মাৃযিয ডাক লফবাযগয কভকৃতাৃগণ প্রকল্প ফাস্তফািযনয াযথ যালয াংমৄি লছযরন না। উযল্লখ্য 

টম, ডাকঘযমূযয ই-টফা কামকৃ্রভ টবন্ডায ফা ইজাযা গ্রীতা িাযা লযচালরত যে। ডাকলফবাযগয কভকৃতাৃগণ 

শুদৄভাত্র ই-টফায রবযাাং গ্রণ (যভাে আযিয ১০%) ব্যতীত ই-টফা কামকৃ্রযভ যালয মৄি নন। াক্ষাৎকাযয 

প্রাপ্ত পরাপর/ভতাভত লনযম্ন প্রদান কযা যরা।  

 

১) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয জন্য স্থান লনফাৃচযনয লফযফচয লফলিমূ 

এ লফলযি প্রকল্প লযচারক লনম্নলরলখত লফলিমূ উযল্লখ কযযযছনঃ-  

 স্থানীি জনগযণয চালদা;  

 টম কর স্থাযন াে-ফাজায, স্কুর, কযরজ, ভাদ্রাা অন্যান্য লক্ষা প্রলতষ্ঠান আযছ; এফাং 

 প্রচুয জনভাগভ ি এফাং ডাকঘযযয আি বৃলি াযফ এরূ স্থান।   

 

২) আযলডলল’য রক্ষযভাত্রা অনুমািী নতুন ডাকঘয লনভাৃণ এফাং টভযাভত কাযজয অগ্রগলত 
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নতুন ডাকঘযযয রক্ষযভাত্রা ৭৫০টিয স্থযর ৬০০টি ডাকঘয লনভাৃণ ম্পন্ন যিযছ এফাং ১৫০টি লনভাৃণ কযা ম্ভফ 

িলন। পুযাতন ডাকঘয রক্ষযভাত্রা ৬৫০টিয স্থযর ১২৬৯টি ডাকঘয টভযাভত কযা যিযছ। আযলডলল’য 

রক্ষযভাত্রায টচযি অলতলযি ৬১৯টি ডাকঘয টভযাভযতয জন্য উর্ধ্তৃন কতৃৃযক্ষয অনুযভাদন গ্রণ কযা যিযছ।  

৩) পুযাতন ডাকঘয টভযাভত ম্পলকতৃ ভতাভত    

ফযৃল আযলডলল রক্ষযভাত্রা ৬৫০টি পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয স্থযর ১২৬৯টি টভযাভত কযা যিযছ। 

 

৪) মন্ত্রালত ক্রি াংক্রান্ত ভতাভত   

ফযৃল আযলডললযত ৭৫০ টে মন্ত্রালত ক্রযিয াংস্থান লছর। লকন্তু প্রকযল্পয অধীযন ১০০০ টে মন্ত্রালত কযা 

যিযছ। এ লফলযি উর্ধ্ৃতন কভকৃতাৃযদয অনুযভাদযনয লফলযি প্রকল্প লযচারক জালনযিযছন টম, অলতলযি াংখ্যক 

মন্ত্রালত আফাফত্র ক্রযিয জন্য উর্ধ্ৃতন কভকৃতাৃযদয অনুযভাদন গ্রণ কযা যিযছ।   

৫) প্রকযল্পয অধীযন  টফায জন্য যফযাকৃত মন্ত্রালতয মাৃপ্ততা  

গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য দাতায াক্ষাৎকাযয ৬৩.৫% (৪৭জন) তথ্য দাতা জালনযিযছন টম ই-টফায জন্য টম কর 

মন্ত্রালত স্থান কযা যিযছ তা মাৃপ্ত নি। অফলষ্ট ৩৬.৫% (২৭জন) মাৃপ্ত ফযর ভতাভত ব্যি কযযযছন। ই-

টফায জন্য টম কর মন্ত্রালত প্রযিাজন এয ভযধ্য ৬৬% পযোকলিায, ৭৬.৬% (৩৬ জন) ল্যাে এফাং 

লপ্রন্টায, ১৯.১% কযাযভযা এফাং ২১.৩% আফাফত্র এফাং ৮.৫% ব্রডব্যান্ড ইন্টাযযনে এয প্রযিাজন ফযর উযল্লখ 

কযযযছন (াযলণ ৩.২৫)। এ লফলযি প্রকল্প লযচারক জালনযিযছন ই-টন্টায পয রুযার কমুযলনটি প্রকযল্পয অধীযন 

কর গ্রাভীণ ডাকঘয (৮৫০০) এয আইলটি কামকৃ্রযভয জন্য মন্ত্রাাং ক্রি কযা যিযছ। পযর এ প্রকযল্পয অধীযন 

দু’একটি ল্যাে ব্যতীত টকান আইলটি মন্ত্রাাং ক্রি কযা িলন।  

 

াযলণ-৩.২৫ : তথ্য প্রমৄলি টফা টকযেয মন্ত্রালতয মাৃপ্ত ম্পলকতৃ ভতাভত  

ভতাভত াংখ্যা তকযা ায  

যফযাকৃত মন্ত্রালত মাৃপ্ত লকনা?    

যাঁ   27 36.5 

না 47 63.5 

টভাে 74 100.0 

আয লক লক মন্ত্রালত স্থান কযা প্রযিাজন?  

মন্ত্রালতয নাভ   

পযোকলিায 31 66.0 

কযাযভযা 9 19.1 

আফাফত্র 10 21.3 

ল্যাে  লপ্রন্টায 36 76.6 

ব্রডব্যান্ড ইন্টাযযনে 4 8.5 

টভাে ৪৭ 

 

৬) ল্লী এরাকায ডাকঘযযয টফায ভান উন্নত যিযছ লকনা এফাং যি থাকযর টকান টকান টক্ষযত্র  

        ৭০                                            স                            

৫.৪%          স                                    ।    স             স            
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                        ট        ট                                                 

(স     ৩.২৬)  

াযলণ- ৩.২৬ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয মূযয টফায প্রদাযনয টক্ষত্রমূ  

টক্ষত্রমূ াংখ্যা তকযা ায 

কলম্পউোয প্রলক্ষণ 22 37.3 

ই-টভইর আদান প্রদান 28 47.5 

অনরাইযন চাকলযয আযফদন টপ্রযণ 34 57.6 

টভাফাইর ভালন অডাৃয 3 5.1 

ফালিয কাযছ তথ্য টফা  ২2 3৭.৩ 

একালধক উিয  

 

 

৭) ল্লী এরাকায জনগযণয আথ-ৃাভালজক উন্নিযন নতুন ডাকঘযযয ভূলভকা  

ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টকে ল্লী এরাকায জনগযণয আথ-ৃাভালজক উন্নিযন টমবাযফ ভূলভকা যাখযছ তা লনযম্নয 

াযলণ ৩.২৭ এ প্রদান কযা যরা। এ লফলযি যফাৃচ্চ াংখ্যক (৬৮.৭%) জালনযিযছন টম, তথ্য-প্রমৄলি টকে 

উযযািাযদয আি বৃলি টযিযছ এফাং ছলফ লপ্রন্ট কযা মাি ৩৫.৪%; প্রমৄলিগত জ্ঞান বৃলি ২০.৮% এফাং 

অনরাইযন বলতযৃ সুযমাগ ১৪.৬% এফাং অথ ৃঞ্চি টক্ষযত্র ভূলভকা ারন কযযছ।  

াযলণ- ৩.২৭: আথ-ৃাভালজক উন্নিযন ডাকঘযযয ভূলভকা  

আথ-ৃাভালজক উন্নিযনয টক্ষত্রমূ াংখ্যা তকযা ায 

আদৄলনক তথ্য-প্রমৄলিযত জ্ঞান টফযি আত্মকভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট 

যিযছ 
7 14.6 

তথ্য প্রমৄলিয জন্য দূযয মাতািাত কযযত ি না 7 14.6 

ছলফ লপ্রন্ট এফাং পযোকল কযা মাি 17 35.4 

অথৃঞ্চি কযয আি বৃলি  6 12.5 

তথ্য-প্রমৄলিয উযযািাযদয আি টফযিযছ ৩৩ ৬৮.৭ 

অনরাইযন বলতযৃ আযফদন এফাং পরাপর টদখযত াযা মাি 10 20.8 

একালধক উিয (৫১)  

 

 

 

৮) নতুন ডাকঘযমূ জনগযণয জন্য টফা বফন লযযফ কাজ কযযছ লক  

এ লফলযি কযরয ১০০% তথ্যদাতা জালনযিযছন টম নতুন ডাকঘযমূ জনগযণয জন্য টফা বফন লযযফ কাজ 

কযযছ।  

৯) তথ্য প্রমৄলি টফা চালু কযাি ল্লী ডাকঘযযয আি বৃলি াংক্রান্ত ভতাভত  

এ লফলযি কর (১০০%) তথ্যদাতা জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফা চালু কযায পযর ল্লী ডাকঘযমূযয আি 

বৃলি টযিযছ।  

 

১০) লফগত ৫ ফৎযযয গি ফাৎলযক আি (োকাি) 
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প্রকল্প লযচারক কতৃকৃ প্রদি তথ্য অনুযযণ লফগত ৫ ফৎযয ডাকঘযযয গি আি লনযম্নয লচত্র ৩.৩ এ প্রদান কযা 

যরা। 

 

উযযয লচত্র যত টদখা মাি টম, লফগত ৫ ফছযয ফ টচযি টফল আি যিযছ ২০১৭-১৮ অথ ৃফছযয ২০,১৭,৮৬৬ 

ট    এফাং ফলৃনম্ন আি ২০১৪-১৫ অথ ৃফৎযয টভাে ১১,০১,০১০ োকা লছর। 

১১) লকবাযফ ডাকঘযমূ কভ-ৃাংস্থান সৃলষ্ট এফাং ক্ষুদ্র লফলনযিাগ বৃলি কযযফ  

এ লফলযি ৫০.৯% উিযদাতা জালনযিযছন টম টফল টফল টফা টকে চালু কযযর। অফলষ্ট ৪৯.১% তথ্যদাতা 

জালনযিযছ ঞ্চিত্র লফক্রি, লডলএ এফাং এপলডআয চালু এফাং একই াংখ্যক তথ্যদাতা যকালয কর বাতা 

ডাকঘযযয ভাধ্যযভ প্রদান কযা; ১৪.৫% এফাং ১০.৯% মথাক্রযভ জালনযিযছন ঞ্চিযত্রয সুদ বৃলি কযা যর 

এফাং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কভসৃূলচ চালু  কলম্পউোয প্রলক্ষণ প্রদান কযা যর ডাকঘযমূ কভ-ৃাংস্থান এফাং 

লফলনযিাগ বৃলিযত ভূলভকা ারন কযযফ (াযলণ ৩.২৮)। উযল্লখ্য টম, কলম্পউোয প্রলক্ষণ ব্যতীত অন্য টকান টফা 

নতুন স্থালত ডাকঘযয এখযনা চালু কযা িলন। প্রকল্প লযচারক জালনযিযছন প্রলতটি গ্রাভীণ ডাকঘযয একজন 

পুরুল  একজন ভলরা উযযািা লনযিাগ কযাি যালয প্রাি ১২৮০ জযনয কভ-ৃাংস্থান যিযছ।  বলফষ্যযত 

নগদ টফা/ব্যাাংলকাং টফা, ই-কভা,ৃ জীফন ফীভা EMTS  অন্যান্য লডলজোর টফা চালু কযা যর ক্ষুদ্র 

লফলনযিাগ বৃলি াযফ (াযলণ ৩.২৮)। 

 

 

াযলণ-৩.২৮ : তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘযযয ভাধ্যযভ কভ ৃাংস্থান এফাং ক্ষুদ্র লফলনযিাগ বৃলিয উাি  

ভতাভত  াংখ্যা তকযা ায 

ঞ্চিত্র, লডলএ এফাং এপলডআয চালু কযযর 27 49.1 

যকালয কর বাতা ডাকঘযযয ভাধ্যযভ প্রদান কযযর 27 49.1 

টফী টফী টফা টকে চালু কযযর কভৃাংস্থান সৃলষ্ট যফ 28 50.9 

ডাকঘযমূয ডাকজীফন ফীভায ন্যাি ক্ষুদ্র ঋণ কভসৃূলচ চালু কযযর  5 9.1 

ঞ্চিযত্রয সুদ ায বৃলি কযযর  8 14.5 

কলম্পউোয প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ 6 10.9 

একালধক উিয  (৫৫)  
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১২) প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয ভি ডাকঘযমূ আেি টকে লযযফ ব্যফায  

উযযাি লফলযি ৬৪.৮% তথ্যদাতা জালনযিযছন টম ডাকঘযমূ প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয ভি আেিযকে লযযফ 

ব্যফায কযা ি না। টপাকা গ্রু আযরাচনাি কর উিযদাতা জালনযিযছন ডাকঘযমূ আেিযকে লযযফ 

ব্যফায উযমাগী নি। এছািা ডাকঘয আেিযকে লযযফ ব্যফায কযা যর ডাকঘযযয লনযািা লফলেত িায 

ম্ভাফনা আযছ।   

১৩) ডাকঘয স্থাযনয পযর ল্লী নাযীয জীফনভান উন্নিন 

অলধকাাং (৪৯ .২% ) তথ্যদাতা জালনযিযছন এরাকায ভলরাযা কলম্পউোয লক্ষায ভাধ্যযভ লফলবন্ন কাজ কযয 

তাযদয জীফন ভান উন্নত কযযছ (াযলণ ৩.২৯)। অযলদযক ৩৪.৭% তথ্যদাতা জালনযিযছন ডাকঘযমূয  

ভলরাগণ চাকুলযয সুযমাগ টযিযছন এফাং আদৄলনক তথ্য প্রমৄলিয জ্ঞান অজৃন ঞ্চিত্র ক্রি কযয স্বাফরম্বী 

যেন। উযল্লখ্য প্রকযল্পয অধীযন নতুন স্থালত ডাকঘয যত ঞ্চিত্র ক্রযিয সুযমাগ-সুলফধা এখযনা সৃলষ্ট িলন।  

াযলণ- ৩.২৯: তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর ল্লী নাযীয জীফনভান উন্নিন  

 নাযীয জীফন ভান উন্নলতয লদকমূ াংখ্যা তকযা ায 

ডাকঘযমূয নাযীযা চাকুলযয সুযমাগ টযিযছ ২৪ ৩৪.৭ 

এরাকায ভলরাযা কলম্পউোয লখযত াযযছ এফাং লফলবন্ন কাজকভ ৃকযযত াযযছ 34 ৪৯.২ 

ফালিয কাযছ ইন্টাযযনে টফা াযে  ১১ ১৫.৯ 

ডাকঘযমূযয ভাধ্যযভ ল্লী নাযীযা আদৄলনক তথ্য প্রমৄলিয জ্ঞান অজনৃ ঞ্চিত্র 

ক্রি কযয স্বাফরম্বী যে 
৩৩ 

৪৪.৬ 

একালধক উিয ৭৪ 

১৪)  নতুন ডাকঘয লনভাৃযণ জটিরতা  ফাঁধামূ 

প্রাি ৯২.৮% উিযদাতা জালনযিযছন নতুন ডাকঘয লনভাৃযণ জটিরতা  ফাঁধায সৃলষ্ট িলন এফাং অফলষ্ট ৭.২% 

জালনযিযছন জটিরতা  ফাঁধায সৃলষ্ট যিযছ। টমফ কাযযণ জটিরতা  ফা ফাঁধায সৃলষ্ট যিযছ তা লনযম্ন উযল্লখ কযা 

যরা।     

 জলভ াংক্রান্ত জটিরতায কাযযণ স্থান লযফতনৃ; 

 একালধক জািগা প্রদান; 

 গ্রাম্য গ্রুলাং এয পযর স্থান লনধাৃযযণ জটিরতা;  

 বফন লনভাৃযণয অনুমৄি জািগা প্রদান; 

 আদারযত ভাভরা চরভান থাকা; এফাং 

 উমৄি জািগা না ািা 

 

১৫)  প্রকযল্পয ফর লদক  

এ লফলযি প্রধান তথ্যদাতাগণ লনম্নলরলখত লফলিমূ প্রকযল্পয ফরলদক লযযফ লচলিত কযযযছন। 

 গ্রাযভয টছযর-টভযিযা কলম্পউোয লখযত াযযছ; 

 গ্রাযভয ভানুল আদৄলনক টফা াযে, ভান উন্নিন যে; 

 লডলজোর ফাাংরাযদ গিযত াায্য কযযছ; 

 প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ আত্মকভৃাংস্থাযনয সৃলষ্ট যে; এফাং  

 ছাত্র-ছাত্রীযা অনরাইযন বলতযৃ আযফদন কযযত াযযছ।   

১৬)  প্রকযল্পয দূফরৃ লদক  

প্রকযল্পয দূফরৃ লদক ম্পলকতৃ প্রাপ্ত ভতাভত লনযম্ন প্রদান কযা যরা। 
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 প্রযিাজনীি মন্ত্রালতয অবাফ এফাং লকছু নষ্ট যি আযছ; 

 ইন্টাযযনযেয ধীযগলত; 

 যক্ষণাযফক্ষণ এফাং লফদুযযতয ব্যাকআ টনই; 

 দক্ষ জনফযরয অবাফ; এফাং 

 ভলরাযা টরনযদন কযযত াংযকাচযফাধ কযযন, যচতনতায অবাফ। 

 

১৭) প্রকল্পটিয সুযমাগমূ  

তথ্যদাতাগণ প্রকযল্পয সুযমাগমূ লনম্নরূবাযফ উযল্লখ কযযছন 

 গ্রাভ এরাকায জনগযণয স্বপ্রযনালদত যমালগতা;  

 গ্রাভ এরাকাি লডলজোর টফা প্রদাযনয সুযমাগ;   

 যকায কতৃকৃ টঘাললত নীলত “গ্রাভ যফ য” ফাস্তফািযন প্রকল্পটি ািতা কযযছ; 

 কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট যে; এফাং  

 গ্রাভীণ এরাকাি ICT লফলযি দক্ষ জনফর নতলযয সুযমাগ।  

 

১৮) প্রকযল্পয ঝুঁলক   

তথ্যদাতাগণ ম্ভাব্য ঝুঁলকমু লনম্নরু উযল্লখ কযযযছন  

 প্রাকৃলতক দূযমাৃযগ ক্ষি ক্ষলত;  

 লফলবন্ন প্রকায চাঁদাফালজ;  

 গাড ৃনা থাকায কাযযণ মন্ত্রালত চুলয িায বি আযছ; এফাং 

 মন্ত্রালত নষ্ট যর যজ টভযাভযতয সুযমাগ টনই। 

 

১৯) পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয য ডাক টফায ভান উন্নিন ম্পলকতৃ ভতাভত  

 

উিযদাতাগযণয ভযধ্য প্রাি ৭৪.৩% জানান টম, পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয য ডাক টফায ভান উন্নত যিযছ। 

অফলষ্ট ২৫.৭% জানান উন্নত িলন। টফাযভান উন্নিযনয টক্ষত্রমূ লনযম্ন প্রদান কযা যরা।  

 তথ্য প্রমৄলি টফা বৃলি কযা; 

 ছলফ এফাং অন্যান্য কাগজত্র  লপ্রন্ট কযায সুযমাগ সৃলষ্ট; এফাং 

 কলম্পউোয লক্ষা প্রদান কযা। 

 

২০) ডাকঘযযয গ্রাক াংখ্যা বৃলি াংক্রান্ত ভতাভত  

ডাকঘযযয গ্রাক াংখ্যা বৃলি টযিযছ লকনা এ প্রযশ্নয জফাযফ ১০০% উিযদাতা যাঁ সূচক জফাফ লদযিযছন এফাং 

পূযফযৃ তুরনাি গযি প্রাি ৪৫ বাগ বৃলি টযিযছ ফযর ভতাভত প্রকা কযযযছন।  

 

২১) প্রকযল্পয কাজ/অজৃন টেকই কযায জন্য টমফ ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রযিাজন 

প্রকযল্পয কাজ/অজৃন টেকই কযায জন্য টমফ ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রযিাজন তা লনযম্ন প্রদান কযা যরা।    

 প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ জনফর লনযিাযগয ব্যফস্থা কযা;  

 টফী টফী টফা চালু কযা;  

 ইন্টাযযনে টফা প্রদান অব্যাত যাখা;  

 বফনগুযরা টভযাভত কযা;  

 কভকৃতাৃযদয তদাযলকয ভাধ্যযভ নতুন ালবৃ মথা নগদ, এযজন্ট ব্যাাংলকাং ইতযালদ চালু কযা; 
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 মন্ত্রালত টভযাভত কযা;  

 ভলনেলযাং কযা; এফাং 

 বার উযযািা লনযিাগ প্রদান।  

 

২২) ফাাংরাযদযয কর ডাকঘযয (লফবাগীি/অলফবাগীি) তথ্য প্রমৄলি টফায াংস্থান যাখায প্রযিাজনীিতা  

ফাাংরাযদযয কর ডাকঘযয (লফবাগীি/অলফবাগীি) ই-টফায াংস্থান যাখায প্রযিাজন আযছ লক না? এ প্রযশ্নয 

জফাযফ ১০০% উিযদাতা যাঁ সূচক জফাফ প্রদান কযযযছন।   

 

২৩) তথ্য প্রমৄলি টফা টজাযদায কযা আয উন্নত কযায জন্য সুালযমূ  

তথ্য প্রমৄলি টফা টজাযদায কযা আয উন্নত কযায জন্য প্রাপ্ত সুালযমূ লনযম্ন টদিা যরা  

 যকালয কর বাতা ডাকঘযযয ভাধ্যযভ প্রদান কযা; 

 ঞ্চিযত্রয রাব বৃলি কযা; 

 প্রলক্ষযণয ব্যফস্থা কযা;  

 টফী কযয ICT মন্ত্রালত টদিা; 

 পযোকল টভলন যফযা; 

 দক্ষ কলম্পউোয অাযযেয লনযিাগ প্রদান; 

 অনরাইন টলবাং ব্যাাংক চালু কযা; 

 এটিএভ বুযথয ভাধ্যযভ অনরাইন ব্যাাংক চালু কযা; 

 ভলনেলযাং টজাযদায কযা; এফাং  

 পুযাতন এফাং নষ্ট মন্ত্রালত দ্রুত টভযাভত কযা। 

 

২৪) ডাকযফা গ্রযণয জন্য প্রচায-প্রচাযণা াংক্রান্ত ভতাভত  

গ্রাভ অঞ্চযরয জনগণযক ডাক টফা গ্রযণ আগ্রী কযায জন্য টকানরূ প্রচায প্রচাযণা কযা ি লকনা এ প্রযশ্নয 

জফাযফ ৬২.১% যাঁ  ৩৭.৯% না সূচক উিয লদযিযছন। অযলদযক ডাক লফবাযগয লফলবন্ন প্রকায ােিী টফায 

লফলযি পুস্তক, পুলস্তকা প্রকা  লফতযণ কযা ি লকনা এ লফলযি ৩৯.১% যাঁ এফাং ৬০.৯% না সূচক উিয 

লদযিযছন।  

 

 

৩.৯.৪ এপলজলড যত প্রাপ্ত তথ্য  পরাপর  

 

প্রকযল্পয অধীযন তথ্য প্রমৄলি টফামৄি গ্রাভীণ ডাকঘয স্থাযনয প্রবাফ লনণিৃ  মূল্যািযনয জন্য ডাকঘযযয সুলফধা 

গ্রণ কযযযছন এরূ সুলফধাযবাগীযদয ভন্বযি ৮টি দরীি আযরাচনা অনুষ্ঠান কযা যিযছ। লনযম্নয াযলণ ৩.৩০ এ 

টজরা, উযজরা  ডাকঘয লবলিক এপলজলড’য স্থানমূ প্রদান কযা যরা।  

 

াযলণ-৩.৩০ : টজরা, উযজরা  ডাকঘয লবলিক এপলজলড’য স্থান  

ক্রলভক  টজরা উযজরা টাি অলপ স্থান 

১ ভালনকগঞ্জ্ লঘয ফিটিিা ফিটিিা ইউলনিন লযলযদয কামাৃরি  

২ ভিভনলাং নান্দাইর  খারুিা  খারুিা টাি অলপ  

৩ ফাযগযাে কচুিা আন্দাযভালনক  আন্দাযভালনক টাি অলপ  
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৪ টবারা টবারা দয চোাদ চোাদ টাি অলপ 

৫ যাজাী তাযনায চান্দুলিিা চান্দুলিিা টাি অলপ 

৬ লদনাজপুয লচলযয ফন্দয  যাণীয ফন্দয  যাণী ফন্দয যকাযী প্রাথলভক লফযারি  

৭ চট্রগ্রাভ াতকালনিা ইছাভলত  ইছাভলত টাি অলপ  

৮ লযরে টগারাগঞ্জ্ চন্দযপুয চন্দযপুয টাি অলপ 

 

দরীি আযরাচনামূ লনধাৃলযত আযরাচয লফলি অনুযযণ লযচারনা কযা যিযছ। দরীি আযরাচনাি গযি প্রাি 

১০ জন কযয ডাকযফা গ্রীতা উলস্থত লছযরন। উিযদাযতয গি ফি, টা এফাং লক্ষাগত টমাগ্যতা লনযম্নয 

াযলণ ৩.৩১ প্রদান কযা যরা।  

াযলণ-৩.৩১: দরীি আযরাচনায অাংগ্রণকাযীযদয গি ফি, টা এফাং লক্ষাগত টমাগ্যতা  

ক্রঃনাং  দরীি আযরাচনায 

স্থান  

ফি  লক্ষাগত 

টমাগ্যতা  

টা টভাে 

কৃলল  ব্যফা  যকালয 

চাকুলয  

ছাত্র  লক্ষক  জন 

প্রলতলনলধ  

১ ফিটিিা, লঘয, 

ভালনকগঞ্জ্  

৩৫-৭১ ৮ভ-এভলফএ/ 

এভএল 

১ ০ ৩ ৩  ৪ ১১ 

২ খারুিা, নান্দাইর, 

ভিভনলাং 

২০-৫০ ৮ভ-লফএ ০ ৭ ১ ০ ০ ১ ৯ 

৩ আন্দাযভালনক, 

কচুিা, ফাযগযাে  

২০-৫২ এএল-

এরএরলফ  

০ ১ ১ ৪ ১ ২ ৯ 

৪ চোাদ টাি 

অলপ, টবারা দয 

২১-৪৬ ৫ভ-লফ এল ০ ৭ ১ ০ ০ ১ ৯ 

৫ চান্দুলিিা, তাযনায, 

যাজাী  

৩০-৪৮  এএল-

এএএভ  

১ ১ ০ ১ ৬  ৯ 

৬ যাণী ফন্দয যকাযী 

প্রাথলভক লফযারি, 

লচলযয ফন্দয, 

লদনাজপুয  

২৫-৫১ এএল-

এএএভ 

২ ২ ১ ১ ৩ ১ ১০ 

৭ ইছাভলত, 

াতকালনিা, 

চট্টগ্রাভ  

১৬-৭৩ ৫ভ-

এইচএল 

২ ৪ ০ ৩ ১ ০ ১০ 

৮ চন্দযপুয টাি 

অলপ, লযরে 

২২-৫১ এএল-

এএএভ 

২ ২ ১ ১ ৩ ১ ১০ 

 

উযযয াযলণ ৩.৩১ যত টদখা মাি টম, দরীি আযরাচনাি অাংগ্রণকাযীযদয ফি ফলৃনম্ন ২০ ফৎয যত ৭৩ 

ফৎয মনৃ্ত লছর এফাং লক্ষাগত টমাগ্যতা এএল যত এভএল  এভলফএ লডগ্রীধাযীগণ লছযরন। প্রাি কর 

টাি টরাকজন দরীি আযরাচনাি অাংগ্রণ কযযযছন। এ মাৃযি ধাযণা কযা মাি টম, জ্ঞানলবলিক দরীি 

আযরাচনাি ডাক টফা গ্রণকাযী কর টেলণ টায টরাকজযনয ভতাভত প্রলতপলরত যিযছ।  আযরাচনাি প্রাপ্ত 

পরাপর  ভতাভত লনযম্ন প্রদান কযা যরা।  

১) নতুন ডাকঘযযয টফা গ্রণ  

দরীি আযরাচনাি অাংগ্রণকাযী কযরই জানান টম তাঁযা ডাকযফা গ্রণ কযযন।  

২) ডাকঘয টফা  গ্রযণয  ধযন   
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কযরই জানান টম, াধাযণ ডাক টফা (লচঠি ত্র আদান-প্রদান) গ্রণ ডাক ই-টফা, টমভন ছলফ লপ্রন্ট, 

পযোকল, ই-টভইর, যীক্ষায পরাপর জানা, অনরাইযন কযরজ-লফশ্বলফযারযি বলতযৃ আযফদন, চাকুলযয 

আযফদন ত্র টপ্রযণ, কলম্পউোয প্রলক্ষণ ইতযালদ টফা ডাকঘয টথযক গ্রণ কযযন।  

 

৩) ডাকঘয স্থাযনয পযর আনাযা লক ধযযনয সুযমাগ, সুলফধা  উকায াযেন  

এ লফলযি আযরাচনাি অাংগ্রণকাযীগণ জানান টম, ই-টফা াংমৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর টমাগাযমাযগয জন্য 

তাযদয ডাকঘযয মাতািাযতয বািা কভ রাগযছ এফাং ভি  অথ ৃােি যে। এছািা যযয টফা গ্রাযভ এফাং 

তথ্য প্রমৄলিগত টমাগাযমাগ টফা অযনক জ  াযতয কাযছ ািা মাযে।  

 

৪) ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা গ্রণ এফাং লপ এয লযভাণ  

চট্টগ্রাযভয াতকালনিা উযজরাি লনলভতৃ ডাকঘয এরাকাি ৫০% উিযদাতা, লদনাজপুযযয লচলযয ফন্দয 

উযজরায ৮০% উিযদাতা এফাং অফলষ্ট ৪টি অঞ্চযরয ১০০% উিযদাতা ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা গ্রণ 

কযযযছন। কর স্থাযনয উিযদাতা জালনযিযছন টম, তথ্য প্রমৄলি টফায জন্য লপ প্রদান কযযত ি। 

কাযজয/টফায ধযন অনুমািী লপ এয লযভাণ ই-টফা লযচারক কতৃকৃ লনধাৃলযত ি। লপ এয লযভাণ স্থানযবযদ 

কভ টফী ি। মুদ্রযণয জন্য প্রলত াতা ২-৫ োকা, আযফদনত্র াঠাযত ৩০-৫০ োকা, ই-টভইর টপ্রযযণয জন্য 

১০-১৫ োকা, কলম্পউোয প্রলক্ষযণয জন্য টকাযযৃ টভিাদ টবযদ ৫,০০০ োকা যত ১৫,০০০ োকা মনৃ্ত লপ 

প্রদান কযযত ি।  

 

৫) আথ-ৃাভালজক জীফনভান উন্নিযন তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘযযয অফদান  

কর স্থাযনয দরীি আযরাচনাি অাংগ্রণকাযীগণ জালনযিযছন টম, তথ্য প্রমৄলি টফামৄি নতুন ডাকঘয স্থান 

তাযদয আথ-ৃাভালজক উন্নিযন ভূলভকা ারন কযযছ। টমভন াযতয কাযছ ই-টফা ািাি টদ-লফযদযয াযথ 

টমাগাযমাগ জ  ােিী যিযছ এফাং অন্যান্য লডলজোর টফা ািায পযর তাযা লফলফধবাযফ উকৃত যেন।  

৬) তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয লনভাৃযণয পযর কাযজয সুযমাগ বৃলি  

প্রাি কর স্থাযনয দরীি আযরাচনায অাংগ্রণকাযীগণ জালনযিযছন টম ই-টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর 

তাযদয কাযজয সুযমাগ সুলফধা বৃলি াযে। টমভন অযনযক কলম্পউোয প্রলক্ষণ টযল লফলবন্ন স্থাযন কাজ কযযছন।   

 

৭) ডাকঘযযয আি বৃলি 

কর স্থাযনয দরীি আযরাচনাি অলধকাাং অাংগ্রণকাযী ই-টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর ডাকঘযযয আি 

বৃলি াযে ফযর ভতাভত ব্যি কযযযছন। 

 ৮) এরাকায ব্যফা ফালণজয বৃলিযত ডাকঘযযয অফদান 

প্রাি কর স্থাযনয অলধকাাং উিযদাতা জালনযিযছন নতুন ডাকঘয স্থাযনয পযর োকা আদান-প্রদান জ 

িাি ব্যফা-ফালণজয বৃলিযত ডাকঘয অফদান যাখযছ।  

 

৯) টদ-লফযদযয াযথ কভ খযযছ এফাং যজ টমাগাযমাগ সুলফধা বৃলি  

কর স্থাযনয প্রাি তবাগ উিযদাতা জালনযিযছন টম ই-টফামৄি নতুন ডাকঘয স্থাযনয পযর ই-টভইর, 

ইন্টাযযনযেয ভাধ্যযভ টদ-লফযদযয াযথ কভ খযযচ এফাং যজ টমাগাযমাগ সুলফধা বৃলি াযে।  

 

১০) ডাকঘয স্থাযনয পযর কভ-ৃাংস্থান/কাযজয সুযমাগ সৃলষ্ট/বৃলি  
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এ লফলযি আযরাচনাি লভে পরাপর ািা লগযিযছ। দু-একটি স্থাযনয উিযতাদাগণ জালনযিযছন টম ডাকঘয 

লনভাৃযণয কাযজ অস্থািীবাযফ েলভক লযযফ লকছু টরাযকয এফাং উযযািা লযযফ লকছু টরাযক কভ-ৃাংস্থান 

যিযছ। একটি স্থাযনয (ভালনকগঞ্জ্) অাংগ্রণকাযীগণ জালনযিযছন টম, ডাকঘয স্থাযনয পযর কভ-ৃাংস্থাযনয 

সুযমাগ সুলফধা টতভন সৃলষ্ট িলন।  

 

১১) টদ-লফযদযয াযথ কভ খযযচ এফাং যজ টমাগাযমাগ সুলফধা বৃলি 

প্রাি কর স্থাযনয তবাগ অাংগ্রণকাযীগণ জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর 

তাযদয টদ লফযদযয াযথ কভ খযযচ  যজ টমাগাযমাগ সুলফধা বৃলি টযিযছ। ই-টভইযরয ভাধ্যযভ তাযা 

আযফদনত্র, ছলফ এফাং অন্যান্য ডকুযযভন্ট টপ্রযণ কযযত াযযছন।   

 

১২) ঞ্চিত্র, ালযফালযক ঞ্চিত্র, ডাক জীফন ফীভা ইতযালদযত 

কর স্থাযনয উিযদাতাগণ জালনযিযছন টম নতুন স্থালত ডাকঘযয ঞ্চিত্র ক্রি-লফক্রি এখযনা চালু িলন। নতুন 

ডাকঘযয এরূ সুযমাগ সৃলষ্ট যর তাযা ঞ্চিত্র, ডাক জীফন ফীভা ইতযালদ ক্রি কযযফন।  

 

১৩) ডাকঘযয ঞ্চযিয পযর আি বৃলি  

ডাকঘযয ঞ্চিকাযীগণ জালনযিযছন টম তাযদয আি বৃলি াযে। তযফ অযনক অাংগ্রণকাযী আযরাচক 

জালনযিযছন টম, ডাকঘযযয ঞ্চিত্র, ডাক জীফন ফীভায সুযদয ায হ্রা কযাি তাযা ডাকঘযয ঞ্চি কযযত 

লনরুৎালত যেন এফাং তাযদয আি হ্রা াযে।  

 

১৪) ডাকঘযয ঞ্চযিয লফযীযত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা যর এরাকায ক্ষুদ্র লল্প, স্তলল্প, ব্যফা-ফালণজয এফাং কভ-ৃ

াংস্থান বৃলি াংক্রান্ত ভতাভত  

কর স্থাযন আযরাচনাি অাংগ্রণকাযীগণ জালনযিযছন টম ডাকঘযয ঞ্চযিয লফযীযত কভ সুযদ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান 

কযা যর গ্রাভীণ এরাকাি ক্ষুদ্র লল্প, স্ত লল্প, াঁ-মুযলগ, গরু-ছাগর ারন, গরু টভাোতাজাকযণ, ভাছ চাল 

ইতযালদ ফহুগুযণ বৃলি াযফ এফাং ব্যাক কভৃাংস্থান যফ।  

 

 

১৫) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা যর গলযফ, দুঃস্থ  লফধফা ভলরাযদয উকায/কভৃাংস্থান যফ লকনা ম্পলকতৃ 

ভতাভত   

কর স্থাযনয ১০০% আযরাচক জালনযিযছন টম গলযফ, দুস্থ  লফধফা ভলরাযদয ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা যর াঁ-

মুযলগ ারন, ফলজ চাল ইতযালদয ভাধ্যযভ তাযদয কভ-ৃাংস্থান যফ এফাং আথ-ৃাভালজক অফস্থায উন্নিন যফ। 

ডাক লফবাযগয এরূ কভসৃূলচ চালু কযা প্রযিাজন।  

 

১৬) নতুন ডাকঘযটি দুযমাৃযগয ভি (ফন্যা, ঘুলণঝৃি, জযরাচ্ছ্বা) আেি  টকে লযযফ ব্যফায কযযছন লকনা?  

দরীি আযরাচনাি প্রাি তবাগ অাংগ্রণকাযী জালনযিযছন টম, নফ লনলভতৃ ডাকঘয তাযা প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয 

ভি ব্যফায কযযনলন। এযতা টছাে জািগা (প্রাি ৪৩৫ ফগপৃৄে প্রলতটি ডাকঘয) আেি টকে লযযফ ব্যফায 

উযমাগী নি। এছািা ডাকঘয আেি টকে লযযফ ব্যফায কযা যর এয লনযািা লফলেত যত াযয।  
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১৭) ডাকঘযটিয টফা যন্তালজনক লকনা না 

দরীি আযরাচনাি লভে প্রলতবাফ ািা লগযিযছ। তযফ প্রাি ৮০ বাগ আযরাচক জালনযিযছন টম নতুন স্থালত 

ডাকঘযযয টফা টভাোমুটি যন্তালজনক।  

 

১৮) ডাকঘযয তথ্য-প্রমৄলি টকে স্থাযনয পযর আভাযদয স্বযপ্নয লডলজোর ফাাংরাযদ গিা জ যফ লকনা  

প্রাি তবাগ আযরাচক জালনযিযছন টম, ডাকঘযয তথ্য প্রমৄলি টফা াংমৄি কযা যর আভাযদয স্বযপ্নয লডলজোর 

ফাাংরাযদ গিা জ যফ; এক ধা অগ্রগলত যিযছ।  

 

১৯) ডাকঘযটিযত ফতভৃাযন টকান অসুলফধা আযছ লকনা? থাকযর লক ধযযনয অসুলফধা আযছ?  

এ লফলযি লনম্নরূ প্রলতবাফ ািা লগযিযছ, মথাঃ-  

 নন প্রযী টনই, লনযািা লফে এফাং কলম্পউোয মূল্যফান মন্ত্রালত চুলয যত াযয;  

  তথ্য প্রমৄলি টফায মন্ত্রালত অপ্রতুর। অযনক স্থাযন ইযরকট্রলনক মন্ত্রালত কাজ কযযছ না, টভযাভযতয 

ব্যফস্থা টনই। টভযাভযতয খযচ টফল িাি টবন্ডাযগণ টভযাভত কযযত াযযছন না। অযনক স্থাযন 

পযোকলিায, ল্যাে নষ্ট এফাং ফি পযোকলিায প্রযিাজন। ডাক লফবাযগয এ কর মন্ত্রালত 

টভযাভত কযায উযযাগ গ্রণ কযা প্রযিাজন; 

 কলম্পউোয অাযযেয দক্ষ নন। দক্ষ অাযযেয/টবন্ডায লনযিাগ কযা প্রযিাজন; এফাং  

 ফায টফঞ্চ প্রদান কযা প্রযিাজন ইতযালদ।  

 

২০) ডাকঘযটি আয উন্নত কযায ভতাভত/সুালয 

নফ লনলভতৃ ডাকঘযমূ উন্নত কযায জন্য লনম্নলরলখত সুালযমূ ািা লগযিযছ মথাঃ-  

 লনযািা ভস্যা লনযন কযা প্রযিাজন। নন প্রযী লনযিাগ কযা টমযত াযয;   

 নতুন ডাকঘযয ঞ্চিত্র ক্রি-লফক্রি চালু কযা আফশ্যক;  

 কর টফা দান-অনুদান (ফিস্ক বাতা, লফধফা বাতা ইতযালদ) ডাকঘযযয ভাধ্যযভ প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা;   

 ডাকঘযযয ভাধ্যযভ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা;  

 টভাফাইর ভালন অডাৃয আদান-প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা;  

 আযযা লডলজোর টভলনত্র প্রদান এফাং অযকযজা মন্ত্রালত টভযাভযতয ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

 ডাকঘযযয জনফর বৃলি এফাং টফায ভান উন্নত কযা;  

 লে ইন্টাযযনে টফা প্রদাযনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

 গণ ভাধ্যযভ লডলজোর ডাকঘযযয কামকৃ্রভ প্রালন্তক জনযগালষ্ঠযক অফলত কযায জন্য প্রচায-প্রচাযণা কযা; 

এফাং 

 লফদুযযতয টরাড টলডাং এয জন্য ই-টফা প্রদান ব্যাত িাি লনযলফলেন্নবাযফ লফদুযৎ যফযাযয জন্য 

ট য লফদুযৎ াংযমাগ প্রদান কযা।   
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চতুথ ৃঅধ্যাি 

SWOT লফযিলণ 

প্রকযল্পয ফর  দূফরৃলদক এফাং সুযমাগ  ঝুঁলক লফযিলণ যে , টম টকান প্রকল্প ফাস্তফািনকারীন ভযি ফা 

ফাস্তফািন যফতী ভযি প্রকযল্পয অজৃনমূযয দীঘসৃ্থালিত্ব ফা টিযক থাকায ক্ষভতা লফচায লফযফচনায জন্য 

প্রকযল্পয অবযন্তযীণ এফাং প্রকল্প ফলভূতৃ লফলবন্ন উদাযনয প্রবাফ নািকযণ  লফযিলযণয একটি ধাযণাগত 

কাঠাযভা। প্রকযল্পয ফর লদযকয উাদান যে প্রকযল্পয ম্পদ, ব্যফস্থানা িলত এফাং সৃষ্ট সুযমাগ সুলফধা 

টেকই কযায ব্যফস্থা থাকা। অযলদযক ফরলদযকয লফলযত ধভী উাদানমূ যে টম টকান প্রকযল্পয 

দূফরৃলদক। সুযমাগ যে প্রকল্প ফলভূতৃ উাদান মা প্রকল্প ফাস্তফািযন যমালগতা কযয থাযক এফাং বলফষ্যযত 

ব্যফায কযা ম্ভফ। ঝুঁলক যে প্রকল্প ফলভূতৃ উাদান মা প্রকযল্পয অজনৃ র্ধ্াং ফা নষ্ট কযয লদযত াযয। এ 

মাৃযি প্রকল্পটি ফাস্তফািনকারীন ভযিয লফলবন্ন লদক এফাং ফাস্তফািযনািয প্রকযল্পয অধীযন সৃলষ্ট সুলফধালদ 

টেকইকযণ এফাং প্রকল্প ফাস্তফািযন াংলিষ্ট কভকৃতাৃযদয ভতাভত লফযফচনা ও            SWOT টভলট্রক্স   

লফযিলণ ভযডর (Wikipedia) অনুযযণ লনযম্ন  প্রদান কযা যরা।  

প্রকযল্পয ফর  লদক প্রকযল্পয  দুফরৃ লদক 

    াংস্থান অনুমািী জনফর লনযিাগ   খন্ডকারীন        প্রকল্প লযচারক লনযিাগ 

 প্রযিাজনীি অযথযৃ াংস্থান  মথাভযি অথছৃাি   প্রকযল্পয কামকৃ্রভ টেকই কযায ব্যফস্থা কযা িলন 

 প্রকযল্পয কামকৃ্রভ সুলনলদষ্ট বাযফ নািকযণ এফাং  

খাতিাযী ফাযজে প্রস্তত  

 ICT মন্ত্রালত টভযাভযতয সুযমাগ টনই 

 ফাৎলযক কভ ৃলযকল্পনা প্রস্তত  ফাস্তফািন   লনযলফলেন্ন লফদুযৎ সুলফধা টনই 

  ভন্ত্রণারি/আইএভইলড কতৃকৃ লনিলভত ভলনেলযাং        লফদুযৎ যফযাযয ব্যফস্থা টনই 

 সুপরযবাগীযদয যমালগতা  অযনক তথ্য প্রমৄলি  টকে দক্ষ জনফর টনই 

 লষ্টিালযাং কলভটি গঠন  কলভটিয বা অনুষ্ঠান  ইোযযনযেয ধীযগলত 

 আইলটি লফলযি লক্ষা রাযবয সুযমাগ  প্রযিাজনীি াংখ্যক ICT মন্ত্রালত টনই 

 আত্মকভৃাংস্থাযনয সুযমাগ  

 গ্রাযভয ভানুযলয জন্য আদৄলনক ডাক টফা       

 লডলজোর ফাাংরাযদ গিায সুযমাগ   

সুযমাযগ   লনযদৃক প্রকযল্পয ঝুঁলক  

 লফনা মূযল্য ডাকঘযযয জন্য জলভ দান  প্রকল্প এরাকাি জটির যাজননলতক িন্ধ লছর  

 সুপরযবাগীযদয স্বপ্রযণালদত যমালগতা  ফন্যা ফা প্রাকৃলতক দূযমাৃযগয কাযযণ ক্ষলতগ্রস্থ 

িায ম্ভফনা আযছ 

 স্থানীি প্রান  জনগযণয যমালগতা  প্রকযল্পয কাজ ফাস্তফািযন ফলযাগতযদয অননলতক 

স্তযক্ষ লছর 

 প্রালনক ভন্ত্রণারি অলধদপ্তযযয যমালগতা  লকছু এরাকাি নতুন ভাটি বযাে কযয মথামথবাযফ 

compact না কযয বফন লনভাৃণ  

 এভল/ভন্ত্রীযদয পৃষ্ঠযালকতা/ সুনজয ইতযালদ  প্রযিাজনীি লনযািা ব্যফস্থা টনই 

 দক্ষ জনফর নতলয এফাং কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ               স            টনই 
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 ঞ্চভ অধ্যাি 

ালফকৃ মযৃফক্ষণ  পরাপর 

 

তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যািযনয ালফকৃ মযৃফক্ষণ লডলল/আযলডলল, 

প্রকল্প ভালপ্ত প্রলতযফদন এফাং ভাঠ মাৃি যত লফলবন্ন িলতযত তথ্য াংগ্রযয আযরাযক লনযম্ন প্রদান কযা যরা ।  

 

৫.১ লডলল  আযলডলল অনুযভাদন  াংযাধন এফাং রগযেভ মযৃফক্ষণ  

 No cost extension basis এ প্রকযল্পয টভিাদ জুন ২০১৭ ইাং মনৃ্ত  বৃলি কযা যর  দুই টভিাযদ 

DPP/ RDPP টত প্রকল্প ফাস্তফািন প্রস্তালফত ব্যি বৃলি টদখাযনা যিযছ; 

  লডলল/আযলডললযত নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয তালরকা প্রদান কযা যর পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয 

তালরকা প্রদান কযা িলন:   

 প্রকল্প ভালপ্তয ১ (এক) ফৎয লফরযম্ব PCR  প্রস্তুত এফাং দালখর কযা যিযছ;  

 প্রকযল্পয কামকৃ্রভ টেকই কযায টকান লযকল্পনা প্রকল্প দলরযর টনই; এফাং 

  প্রকল্প প্রস্তাফনায রগযেভ মাৃযরাচনা কযয টদখা মাি টম, ইা মথামথবাযফ নতলয কযা িলন। প্রকল্প 

ফাস্তফািযনয আউেকাভ এফাং ম্ভাব্য প্রবাযফয লফলযি টকান ফণনৃা লডললযত প্রদান     িলন। প্রকল্প 

প্রস্তাফনাি ম্ভাব্য ঝুঁলক এফাং আউেপুে টকযন ভানফ ম্পদ উন্নিন ফলধতৃ কভ-ৃাংস্থান, নফযদলক মুদ্রা 

অজৃন ইতযালদ লফলযি উযল্লখ কযা িলন।   

৫.২ প্রকল্প লযচারক লনযিাগ মযৃফক্ষণ 

প্রকল্পটি ফাস্তফািযনয জন্য ২০১১-১২ ার যত ২০১৬-১৭ ার মনৃ্ত ৫ ফৎয টভিাযদ ডাক লফবাযগয অলতলযি 

ভালযচারক/ লযচারক HOPE (প্রধান ক্রি কভকৃতাৃ) দ ভমাৃদায ৪ (চায) জন কভকৃতাৃযক খন্ডকারীন 

দালিযত্ব প্রকল্প লযচারক লনযিাগ কযা যিলছর। পযর কাযজয গলত ধীয যিযছ।  প্রকল্প লযচারক লনযিাগ     

    ১                   । 

 

৫.৩ আফাফত্র, মন্ত্রালত  ভেযাইযকর  ক্রি মযৃফক্ষণ 

 লিতীি াংযালধত লডললযত ৭৫০ টে (প্রলত টযে ৭ আইযেভ, টভাে ৫২৫০টি) আফাফত্র ক্রযিয 

াংস্থান থাকযর ১২,৩১৪টি আফাফত্র ক্রি কযা যিযছ। মন্ত্রালত খাযতয জন ভাায মন্ত্র ৭৫০টিয 

স্থযর ১০০০টি ক্রি কযা যিযছ; 

 কর আফাফত্র এফাং জন ভাায মন্ত্রালত প্রকল্প ভালপ্তয টল ভি জুন ২০১৭ াযর ক্রি এফাং  

আগি ২০১৭, ভায ডাক লফবাযগয লফলবন্ন াযকযৃর লফতযণ কযা যিযছ; 

 যকালয লনিভ অনুমািী আফাফযত্রয গাযি প্রকযল্পয নাভ লরখা িলন। টরোয ফক্স  টনাটি টফাড ৃ

অযনক ডাকঘযয োাংগাযনা িলন;  
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 লিতীি াংযালধত লডললযত ভেযাইযকর ক্রযিয াংস্থান না থাকা যত্ব ১৫টি ভেযাইযকর ক্রি 

কযা যিযছ; 

 যযজলভযন লযদনৃকাযর টদখা লগযিযছ অযনক বফযন পাের টদখা লদযিযছ, াংগৃীত মন্ত্রালত টকান 

স্থাযন মথাভযি স্থান কযা িলন এফাং খুচযা মন্ত্রাাংযয অবাযফ ICT মন্ত্রালত কাজ কযযছ না। পযর 

টফা ব্যাত যে;  

 ভূলভ অলধগ্রযণয জন্য ২৫০.০ রক্ষ াংস্থান যাখা যর ললআয অনুযযণ টদখা মাি ভূলভ অলধগ্রণ 

ফাফদ টকান ব্যি িলন; এফাং 

 নতুন ডাকঘয লনভাৃণ প্রকযল্পয প্রাক্করযন প্রলতটি ডাকঘযযয জন্য দুইটি কযয ললরাং পযান যফযাযয 

াংস্থান লছর। এ মাৃযি পৃথকবাযফ অলতলযি ২,০০০টি ললরাং পযান ক্রি ভথনৃযমাগ্য নি। 

 

৫.৪ প্রকল্প ভালপ্তয য সৃষ্ট সুলফধালদয স্থালিত্ব এফাং Exit stragey মযৃফক্ষণ 

 প্রকল্প ভালপ্তয য সৃষ্ট সুলফধালদয স্বালিত্ব এফাং Exit stragey লডলল/আযলডললযত প্রদান কযা 

িলন। 

 নফ লনলভতৃ ডাকঘযমূ যযজলভযন লযদনৃ  মযৃফক্ষণ কযয উযল্লখযমাগ্য াংখ্যক ডাকঘযয 

লনভাৃণজলনত এফাং লনভাৃণ যফতী ভযিয ত্রুটি মথা, বফযনয টলাযয পাের (১৭%), টলায 

অভতর/উঁচুলনচু (১৭%), ফীযভ পাের (১৭%), করাযভ পাের (৮%)  এফাং ১৬% বফযনয দযজা 

জানারা খাযা টদখা লগযিযছ। প্রকযল্পয কাজ মথামথবাযফ তদাযলক কযা িলন ফযর এরু ত্রুটি লফচুযলত 

                       ;  

 যযজলভযন লযদযৃন ১৭% বফযনয স্যালনোলয লপটিাং এফাং ৩৩% বফযনয ইযরকলট্রক সুইচ, িালযাং 

বার ািা লগযিযছ; 

 প্রফর বৃলষ্ট/ফন্যা যর ১৭% বফযন ালন প্রযফ কযয এফাং ৪২% বফযনয াভযনয যাস্তাি ালন জযভ। এ 

মাৃযি ধাযণা কযা মাি টম, বফনমূযয কাঠাযভা (Structure) ঠিক থাকযর বফনমূ াই 

টভযাভত  নফািযনয কাজ কযযত যফ; 

 লকছু লকছু নতুন ডাকঘয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে লযযফ জনলপ্রিতা অজনৃ কযযর লকছু ডাকঘয অতযন্ত 

প্রতযন্ত অঞ্চযর এফাং ডাকঘযযয লনকেফতী এরাকাি াে-ফাজায, স্কুর-কযরজ ফা ফালণলজযক এরাকা টনই। 

এ কর স্থাযনয ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে জনলপ্রিতা অজৃন কযযত াযযলন। 

 উযজরা ডাকঘযযয ই-টফা টকে এক ভি জনলপ্রি থাকযর প্রযিাজনীি মন্ত্রালত, দক্ষ অাযযেযযয 

অবাযফ এফাং ব্যলিগত মাৃযি লনকেফতী স্থাযন অযনক ই-টফা টকে চালু িাি উযজরা ডাকঘযযয 

তথ্য প্রমৄলি টফা টকে চালদা াযাযে।  এ মাৃযি ধাযণা কযা মাি টম, নতুন স্থালত কর ডাকঘযযয 

তথ্য প্রমৄলি টফা আযযা উন্নত কযযত যফ। 

 

 

 

৫.৫  তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয টথযক টফা গ্রণ এফাং টফা গ্রযণ ন্তুলষ্ট ম্পলকতৃ ভতাভত 
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তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয এরাকায ৯৭.৮% উিযদাতা জালনযিযছন টম তাযা টফা গ্রণ কযযন এফাং 

৯৩.০% উিযদাতা টফা গ্রযণ ন্তুষ্ট ফযর অলবভত প্রকা কযযযছন।  

৫.৬                   স                                               

  

                                       স          ;  

                              স       স          ; 

                                                                           ;  

                              /              ; 

      ICT  স                   স                               ; 

                                  স      স             ; 

      স             স              ; এফাং  

          স      স                         স                 । 

 

৫.৭ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয যত টফা গ্রযণয সুযমাগ সুলফধা   

যফাৃচ্চ াংখ্যক উিযদাতা (৪১.১%) জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয  পযর তাযদয 

টমাগাযমাগ খযচ কভ এফাং ভি ােি যে। তাযা গ্রাভীণ এরাকাি ইন্টাযযনে টফা এফাং লফযদ যজ 

টমাগাযমাগ, ই-টভইর আদান-প্রদান এফাং কলম্পউোয প্রলক্ষযণয সুলফধা এফাং স্কযালনাং, লপ্রলন্টাং অনরাইযন বলতযৃ 

সুযমাগ াযেন। 

 

৫.৮ তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর পূযফযৃ তুরনাি ফতভৃান কভৃাংস্থান এফাং কভৃাংস্থাযনয খাত 

তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর এরাকাি ইলতফাচক লযফতনৃ যিযছ। যকালয চাকুলয, লফযদয 

চাকুলয,  কৃললণ্য ফাজাযজাতকযণ, ক্ষুদ্রব্যফা, লযফন টক্ষত্র,  ভৎস্যচাল. অফকাঠাযভা লনভাৃণ, গরু-ছাগর, া-

মুযলগ ারন ইতযালদ খাযত কভৃাংস্থান যিযছ। 

  

৫.৯ প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃযনয ভাত্রা মযৃফক্ষণ 

 দুইফায প্রকল্প প্রস্তাফনা াংযাধন  ফাস্তফািন ভি বৃলি কযা যর নতুন ডাকঘয লনভাৃযণয রক্ষযভাত্রা 

অলজৃত িলন;  

 পুযাতন ডাকঘয বফন টভযাভযতয রক্ষযভাত্রা অলজৃত যিযছ; 

 প্রকল্প ভালপ্তয টল ভায আফাফত্র  মন্ত্রালত ক্রি এফাং যফযা কযায পযর নতুন ডাকঘয প্রকল্প 

সূচনারগ্ন যত কাজ কযযলন ফযর ধাযণা কযা মাি;  

 তথ্য প্রমৄলি  াংমৄি ডাকঘযযয প্রলত ল্লী এরাকায জনগযণয ব্যাক আগ্র আযছ;  

 নতুন টফা, টমভন নগদ, ব্যাাংলকাং টফা, ডাকঘয ঞ্চি, ই-কভা,ৃ ডাক জীফন ফীভা অন্যান্য লডলজোর 

টফা ল্লী এরাকাি স্থালত নতুন  পুযাতন ডাকঘযয চালু কযা ম্ভফ যর স্থানীি জনগযণয কভৃাংস্থান, 

জীফন ভান উন্নিন, উযযািা সৃলষ্ট যফ এফাং প্রকযল্পয রক্ষয  উযেশ্য পূণভৃাত্রাি অলজৃত যফ। 
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৫.১০                                         ও             স    

     স                             ; 

                  ; 

                                   ;  

                              ; 

                        ;     

                 ও  ।   

 

৫.১১ নাযীযদয িীবিমাি উন্নয়দি িথ্য প্রযুডি সবাযুি ডাকঘদরর ভূডমকা মযৃফক্ষণ 

খানা জলযয অলধকাাং উিযদাতা (৫১.৭%) জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘয স্থান নাযীযদয 

জীফনভান উন্নিযন ভূলভকা ারন কযযছ। অফলষ্ট ৪৮.৩% জালনযিযছন নতুন ডাকঘয তাযদয জীফন ভান উন্নিযন 

টকান ভূলভকা ারন কযযছ না। 

 

৫.১২ ল্লী ডাকঘযযয আি বৃলি াংক্রান্ত ভতাভত  

খানা জলযয এ লফলযি কর তথ্যদাতা (১০০%) জালনযিযছন টম তথ্য প্রমৄলি টফা চালু কযায পযর ল্লী 

ডাকঘযমূযয আি বৃলি টযিযছ। 

  

৫.১৩ নতুন ডাকঘযমূ জনগযণয জন্য টফা বফন লযযফ কাজ কযযছ লক  

খানা জলযয এ লফলযি কযর ( ১০০%) তথ্যদাতা জালনযিযছন টম নতুন ডাকঘযমূ জনগযণয জন্য টফা বফন 

লযযফ কাজ কযযছ। 

  

৫.১৪ ডাকঘযমূযয ফতভৃান অসুলফধা   

 নন প্রযী টনই, লনযািা লফে এফাং কলম্পউোয মূল্যফান মন্ত্রালত চুলয যত াযয;  

 তথ্য প্রমৄলি টফায মন্ত্রালত অপ্রতুর। অযনক স্থাযন ইযরকট্রলনক মন্ত্রালত কাজ কযযছ না, টভযাভযতয 

ব্যফস্থা টনই। টভযাভযতয খযচ টফল িাি টবন্ডাযগণ টভযাভত কযযত াযযছন না।  

 অযনক স্থাযন পযোকলিায, ল্যাে নষ্ট এফাং ফি পযোকলিায প্রযিাজন। কলম্পউোয অাযযেয দক্ষ 

নন। দক্ষ অাযযেয/টবন্ডায লনযিাগ কযা প্রযিাজন; এফাং  

 ফায টফঞ্চ প্রদান কযা প্রযিাজন, ইতযালদ।  

 

 

৫.১৫ িথ্য প্রযুডি টফা টজাযদায কযায জন্য প্রাপ্ত সুালযমূ 

 তথ্য প্রমৄলি টফা টজাযদায কযায জন্য ভাঠ মাৃি যত প্রাপ্ত সুালযমূ লনম্নরূ:-    

 যকালয কর বাতা ডাকঘযযয ভাধ্যযভ প্রদান কযা; 
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 প্রলক্ষযণয ব্যফস্থা কযা;  

 টফী কযয ICT মন্ত্রালত টদিা; 

 পযোকল টভলন যফযা; 

 দক্ষ কলম্পউোয অাযযেয লনযিাগ প্রদান; 

 অন-রাইন টলবাং ব্যাাংক চালু কযা; 

 এটিএভ বুযথয ভাধ্যযভ অন-রাইন ব্যাাংক চালু কযা; 

 ভলনেলযাং টজাযদায কযা; এফাং  

 পুযাতন এফাং নষ্ট মন্ত্রালত দ্রুত টভযাভত কযা। 

 

 ৫.১৬ ডাকঘয আয উন্নত কযায  জন্য  প্রাপ্ত সুালয 

নফ লনলভতৃ ডাকঘযমূ উন্নত কযায জন্য লনম্নলরলখত সুালযমূ ািা লগযিযছ মথাঃ-  

 লনযািা ভস্যা লনযন কযা প্রযিাজন। নন প্রযী লনযিাগ কযা টমযত াযয;   

 নতুন ডাকঘযয ঞ্চিত্র ক্রি-লফক্রি চালু কযা আফশ্যক;  

 কর টফা দান-অনুদান (ফিস্ক বাতা, লফধফা বাতা ইতযালদ) ডাকঘযযয ভাধ্যযভ প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা;   

 ডাকঘযযয ভাধ্যযভ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা;  

 টভাফাইর ভালন অডাৃয আদান-প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা;  

 আযযা লডলজোর টভলনত্র প্রদান এফাং অযকযজা মন্ত্রালত টভযাভযতয ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

 ডাকঘযযয জনফর বৃলি এফাং টফায ভান উন্নত কযা;  

 লে ইন্টাযযনে টফা প্রদাযনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

 গণভাধ্যযভ লডলজোর ডাকঘযযয কামকৃ্রভ প্রালন্তক জনযগালষ্ঠযক অফলত কযায জন্য প্রচায-প্রচাযণা কযা; 

এফাং 

 লফদুযযতয টরাড টলডাং এয জন্য তথ্য প্রমৄলি টফা প্রদান ব্যাত িাি লনযলফলেন্নবাযফ লফদুযৎ 

যফযাযয জন্য ট য লফদুযৎ াংযমাগ/যজনাযযেয প্রদান কযা।   

 

৫.১৭        ’          

৫.১৭.১                                         ,           ট                      স    

     ও  ,                                           ১             ও             

                      ট;  

৫.১৭.২                                স                /স                            

         ও                       ট; 

৫.১৭.৩                     ট              ’    ট        ২০০৮ স                 ।          

       স                   ’    ট        ২০১১                  ।     ,        

স                   ’    ট        ২০১৪          ।      ট                    ও 
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            ট             স      ও        ।  স                                

  ।  

৫.১৭.৪      ২০১৪-২০১৫, ২০১৫- ২০১৬,     ২০১৬-২০১৭            ট                   । 

         ট               ট                                                 

                 ।    ট                                          ।  

৫.১৭.৫        ও              ,  ট   ,       ,                   /              ।        

                ও                   স স          স            ।               

             স                 ।  

৫.১৭.৬ স                        ,         ,        , ও স                    স    

    স            স                   স                     ।      

৩০.০৬.২০১৭        স       ও    স       ০১ (  )                                

     ।  
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 লষ্ঠ অধ্যাি 

ভীক্ষাি প্রাপ্ত তযথ্যয মযৃফক্ষযণয লবলিযত প্রযিাজনীি সুালযমূ  উাংায 

৬.১ সুালযমূ 

“তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ” প্রকল্পটিয অধীযন ফাস্তফালিত লফলবন্ন কাজ লনলফিবাযফ মযৃফক্ষণ  

মাৃযরাচনা এফাং সুপরযবাগীযদয তথ্য জযী, টপাকা গ্রু আযরাচনা, টকআইআই, লনলভতৃ ডাকঘযমূযয টব ত 

কাজ যযজলভযন লযদনৃ ইতযালদয ভাধ্যযভ প্রাপ্ত তথ্য  উাযিয আযরাযক লনম্নলরলখত সুালযমূ উস্থান 

কযা যরা।  

1. নতুন স্থালত ল্লী ডাকঘযয তথ্য প্রমৄলি টফা অযনক স্থাযন পূণাৃঙ্গবাযফ চালু িলন। ফাাংরাযদ ডাক 

লফবাগ কতৃকৃ এ কর ডাকঘযযয  তথ্য প্রমৄলি টফা পূণাৃঙ্গবাযফ ICT Based ও Need Based কযায 

উযযাগ গ্রণ কযা প্রযিাজন;  

2. অযনক তথ্য প্রমৄলি টফা টকযে প্রযিাজনীি মন্ত্রালত টমভন, পযোকলিায, POS টভলন, 

যিফকযাভ,কলম্পউোয অপ্রতুর। ডাক লফবাযগয একর মন্ত্রালত টভযাভত/নতুন স্থাযনয উযযাগ গ্রণ 

কযা প্রযিাজন;  

3. টম কর টবন্ডায তথ্য প্রমৄলি টফা টকে পূণাৃঙ্গবাযফ চালু কযযত াযযলন তাযদয লযফযত ৃনতুন এফাং 

দক্ষ টবন্ডায লনযিা  কযায উযযাগ গ্রণ কযা টমযত াযয;  

4. ডাক লফবাগ লফযল কলভটি গঠযনয ভাধ্যযভ জযী লযচারনা কযয চর এফাং অচর টকেমূ 

নািকযণ এফাং চালদা লনরূণ কযয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে টজাযদায কযযণয লফযল কভসৃূলচ/উন্নিন 

প্রকল্প ফাস্তফািন কযযত াযয;  

5. ল্লী এরাকাি লফদুযৎ ভস্যা ফা টরাড টলডাং এখযনা লফযভান আযছ। ডাকঘযয লনযফলেন্ন লফদুযৎ 

যফযাযয জন্য লফকল্প লফদুযৎ যফযাযয ব্যফস্থা টমভন টারায প্যাযনর/যজনাযযেয ইতযালদয াংযমাগ 

প্রদাযনয উযযাগ গ্রণ কযা টমযত াযয;  

6. ল্লী এরাকায জনগযণয আথ-ৃাভালজক অফস্থায উন্নিযনয জন্য লফলবন্ন ঞ্চি স্কীভ, ইযরকট্রলনক ভালন 

ট্রযান্পপায (EMTS), ই-কভা,ৃ নগদ টফা ইতযালদ ল্লী ডাকঘযয চালু কযায ব্যফস্থা গ্রণ এফাং 

যীক্ষামূরকবাযফ ব্যাাংলকাং টফা, এটিএভ বুথ ইতযালদ চালু কযযত াযয; 

7. ল্লী এরাকায ভলরাযদয কভৃাংস্থান এফাং উযযািা সৃলষ্ট কযায জন্য ডাকঘযয লফলবন্ন ঞ্চযিয লফযীযত 

স্বল্প সুযদ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কভসৃূলচ যীক্ষামূরকবাযফ চালু কযায উযযাগ গ্রণ কযা টমযত াযয। যকালয 

কর বাতা (ফিস্ক বাতা, লফধফা বাতা ইতযালদ)  বতুলৃক ইযরকট্রলনক ভাধ্যযভ প্রদান কযা টমযত াযয;  

8. ডাক লফবাযগয জনলপ্রি এফাং গ্রাকযদয জন্য রাবজনক টফা মূযয লফলযি পুস্তক/পুলস্তকা প্রকা এফাং 

ব্যাক প্রচায-প্রচাযণা উযযাগ গ্রণ কযা টমযত াযয; 

9. ল্লী ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টফা টকে লনযিালজত অাযযেযযদযযক ICT লফলযি প্রলক্ষণ প্রদান কযয 

তাযদয দক্ষতা উন্নিন কযা প্রযিাজন;  
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10. প্রকযল্পয অধীযন ক্রিকৃত কর আফাফত্র  মন্ত্রালতযত াংলক্ষপ্তবাযফ প্রকযল্পয নাভ/             

লরখা এফাং             ও    ডাকঘয লনভাৃণ            স                কযা প্রযিাজন; 

11.             স   স                  ট          স                 স           

                       ; 

৬.২ উাংায 

 

ল্লী এরাকায জনগণ লফযলবাযফ তরুণ প্রজযন্য লনকে তথ্য প্রমৄলি টফামৄি ডাকঘযযয ব্যাক চালদা আযছ। 

ডাক অলধদপ্তয মলদ নতুন এফাং পুযাতন ডাকঘযমূ তথ্য প্রমৄলি টফায জন্য প্রযিাজনীি মন্ত্রালত াংযমাজন 

কযয  লনজস্ব ব্যফস্থানাি প্রলক্ষণপ্রাপ্ত এফাং দক্ষ অাযযেয িাযা লযচারনা কযযত াযয তাযর এরাকায 

ভলরাযদয কভৃাংস্থান ডাকলফবাযগয আি ফহুরাাংয বৃলি াযফ। এছািা ল্লী এরাকায ডাকঘযমূয 

ইযরকট্রলনক ভালন ট্রান্পপায (ইএভটিএ), লফলবন্ন প্রকায ঞ্চিত্র লফক্রি এফাং ঞ্চিত্র ফা অন্যান্য জাভানযতয 

লফযীযত স্বল্পসুযদ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ভসৃূলচ চালু কযয তাযর ডাকঘয এরাকায লফলবন্ন প্রকায জনযগালষ্ঠয 

ব্যাকবাযফ কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট যফ, ডাক অলধদপ্তযযয আি বৃলি াযফ এফাং রাবজনক প্রলতষ্ঠাযন লযণত 

যফ। ডাকলফবাযগয টনেিৃাক াযাযদ ব্যাী লফস্তৃত এফাং টফা ফহুভালত্রক। ডাক অলধদপ্তয টফা ধভী প্রলতষ্ঠান 

যর এযদযয জনগণ অযথযৃ লফলনভযিই ট কর টফা গ্রণ ফা ক্রি কযয থাযক। 

  

ফাাংরাযদয ব্যলি মাৃি/জযিন্ট কম্পালন লযযফ লফলবন্ন কুলযিায ালবৃ  লযফন াংস্থা রাযবয লবলিযতই 

লযচালরত যে। এ মাৃযি                        স           ,     টফা        ও       

        স                                                স           কযা আফশ্যক।
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মৄলি-১ 

“তথ্য-প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ” প্রকযল্পয  

প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায মূর উকাযযবাগীয জন্য প্রশ্নত্র 

 

জযীয অাংগ্রণকাযীয অনুভলত গ্রণ ত্র 

 

ভূডমকা: আাামু আাইকুম। আমরা আইএমইডড (পডরকল্পিা মন্ত্রোয়) এর পয সর্দক “িথ্য প্রযুডি ডিভমর গ্রামীে 

ডাকঘর ডিম মাে” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ি মীযার মাঠ পয মাদয় িথ্য াংগ্রদর উদেদে এদড । মীযার উদেে দে, 

আপিাদের এাকার ডাক /ই-ডাক সবার মাি সকমি , ডবডিদয়াগ বান্ধব অর্ মনিডিক কায মক্রম দে ডকিা, প্রাকৃডিক 

দূদয মাদগর ময় ডাকঘর আশ্রয় সকন্দ্র ডদদব ব্যবার কদর ডকিা, আয় ও কম মাংস্থাদির সুদযাগ-সুডবিা সকমি এবাং 

আপিার এাকায় মডাদের িীবি মাি উন্নি দয়দ  ডকিা এব ডবদয় িথ্য াংগ্র করা। আমরা এ ম্পদকম আপিার 

দযাডগিা চাই। আপিার সেয়া িথ্য ও মিামি ম্পূে ম সগাপি রাখা দব। 

 

াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয প্রলত: উলযউি লফবৃলতটি যি টানাযনায য অাংগ্রণকাযী ভতাভত জলযয অাংগ্রণ কযযত 

ম্মত যর াযয ফযক্স টিক লদন। 

 

Section A 

 

A.1 উিযদাতায নাভ  : -------------------------------------------------------------- 

 

A.2 উিযদাতায লতা/ভাতা/স্বাভীয নাভ: -------------------------------------------------------------- 

 

A.3 উিযদাতায টেলরযপান নাম্বায : -------------------------------------------------------------- 

 

A.4 লরঙ্গ    :  (1=পুরুল   2=ভলরা)      

 
A.5 উিযদাতায ফি  : ফছযয :           লক্ষাগত টমাগ্যতা 

 

A.6 উিযদাতায টা  : (1=কৃলল   2=টছাে ব্যফা   3=ব্যফা,    4=যকাযী চাকুযী,  5=টফযকাযী চাকুযী 

       6=অফয প্রাপ্ত    7. ছাত্র/ছাত্রী 8 অন্যান্য: ----------------------- 

 
A.7 লযফাযযয ভালক গি আি : োকাি                                     ভালক ব্যি োকাি 

 
A.8 টজরায নাভ   : -------------------------------------------------------------- 

 
A.9 উযজরায নাভ  : -------------------------------------------------------------- 

 

A.10 ইউলনিযনয নাভ  : ---------------------------------------------------------------- 

 
A.11   গ্রাযভয নাভ  : ------------------------------------------------------------------ 

 

A. 12  ডাকঘযযয নাভ   :  ------------------------------------------------------------------ 
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Section B 

 
B1. আনায এরাকাি কত ফছয মাফৎ  ই-টফামৄি ডাকঘযযয কামকৃ্রভ শুরু যিযছ? 

 
B2. আনায এরাকায ই-টফামৄি ডাকঘযয টকান টকান ই-টফা টদিা ি?           

(1) াধাযণ ডাক টফা (লচঠিত্র াযশৃ্বর)   (6) যকালয লফলবন্ন বাতা টফা   

(2) ই-ডাক টফা   (7) কলম্পউোয কযম্পাজ, লপ্রন্ট, স্কযালনাং, ছলফ 

লপ্রন্ট, ই-টভইর, ইন্টাযযনে ব্রাউলজাং ইতযালদ 

টফা  

 

(3) াধাযণ  ই উবি ডাক টফা  (8) কলম্পউোয প্রলক্ষণ  

(4) ইযরকট্রলনক/টভাফাইর ভালন অডাৃয  (9) ঞ্চি/ব্রাইজফন্ড/স্থািী আভানত  

(5) টনন টযভন্ট টফা  (10) অন্যান্য  

 

B3. আলন লক ই-টফামৄি ডাকঘয টথযক টফা গ্রণ কযযন ?    (1=যাঁ     2=না) 

 

B4. আলন লক ই-টফামৄি ডাকঘয টথযক টফা গ্রযণ ন্তুষ্ট?    (1=যাঁ     2=না)  

 
B5. আনায এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযায পযর লক লক সুলফধা যিযছ ফযর আলন ভযন কযযন?  

 (প্রধান ৩টি সুলফধা ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.-------------------------------------------------------------- 

B6. আনায এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযায পযর এরাকায টরাকজন উকৃত যিযছ লক?  

         (1=যাঁ  2=না)  

B7.   আনায ভযত ই-ডাকঘয স্থাযনয পূযফযৃ তুরনাি ফতভৃাযন এরাকায ডাক টফায ভান উন্নত যিযছ লক? 

         (1=যাঁ  2=না) 

B8. যাঁ যর লকবাযফ? প্রধান ৩টি ফলুন 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.-------------------------------------------------------------- 

B9. ই-ডাকঘয স্থাযন পূযফযৃ তুরনাি ফতভৃাযন আলন ডাক টফা টফল গ্রণ কযযছন লক? (1=যাঁ  2=না) 

 
B10. ফতভৃাযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযাি পূযফযৃ তুরনাি ডাকযফায খযচ কযভযছ লক?  

         (1=যাঁ  2=না) 

B11. আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযাি এরাকাফাীযদয ভযধ্য টকান  

 ইলতফাচক লযফতনৃ যিছ?       (1=যাঁ  2=না) 

 
B12. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পূযফ ৃআনায লযফাযযয ভালক আি কত লছর?   

 

B13. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয পযর আনায আি টফযিযছ লক না?  (1=যাঁ  2=না) 

 
B14. যা যর, ই-টফামৄি ডাকঘয স্থাযনয কাযযণ আনায উন্নলত পূযফযৃ তুরনাি কতবাগ টফযিযছ? (%)  

  

B15. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযায পযর নতুন কভৃাংস্থান সৃলষ্ট যিযছ লক না? (1=যাঁ  2=না) 
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B16.   যাঁ যর টকান টকান খাযত কভৃাংস্থাযনয সুযমাগ টফযিযছ? (টিক লদন) (উিয একালধক যত াযয) 

1.  যকালয চাকুলয   8. লযফন টক্ষযত্র  

2. লফযদয চাকুলয  9. অফকাঠাভা লনভাৃণ  াংস্কাযযয কাজ   

3. কৃলল কাজ  10. গরু, ছাগর/াঁ/মুযগী ারন  

4. কৃললণ্য ফাজাযজাতকযযণয ব্যফা  11. াক-ফলজয চাল  

5. ক্ষুদ্র ব্যফা  12. চাযাগাযছয নাাৃলয (ফনািন) এফাং এয 

লযচমাৃয কাজ 

 

6. ভৎস্য আযণ/যজযর/ভৎস্য চাল  13. াভালজক উন্নিনমূরক কাজ  

7. করকাযখানায কাজ    

 

B17. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান এয পযর লফযদয টমাগাযমাগ কযা জ যিযছ লক না? (1=যাঁ  2=না) 

B18. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান পযর এরাকায ছাত্র/ছাত্রীযদয উকায যিযছ লক না? (1=যাঁ  2=না) 

 
B19. উিয যাঁ যর, লকবাযফ উকৃত যিযছ ফযর আলন ভযন কযযন? প্রধান ৩টি ফলুন 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.-------------------------------------------------------------- 

B20. আপডি ডাকঘদর ঞ্চয় বা ডাকঘদরর স্থায়ী আমািি সবা গ্রে করদ ি ডক?   (1=যাঁ  2=না) 

 

B21. আপিার মদি এাকার িারীদের িীবি মাি উন্নয়দি ডাকঘদরর ভূডমকা আদ  ডকিা?  (1=যাঁ  2=না) 

 

B22. যাঁ যর লকবাযফ? (টিক লদন) (উিয একালধক যত াযয) 

1.  লফলবন্ন বাতা াযেন (ফিস্কবাতা, লফধফা বাতা ইতযালদ)    5. লফযদয যজ টমাগাযমাগ   

2. ঞ্চিযত্র লফলনযিাগ   6.  অন্যান্য   

3. কভ খযযচ লফযদ যত অথ ৃপ্রালপ্ত   7. করকাযখানায কাজ  

4. ভালন অডাৃয টপ্রযণ     

 

B23. আলন লক ভযন কযযন ডাকঘয লনভাৃযণয পযর আনায এরাকায ভলরাযদয কভ-ৃাংস্থান সৃলষ্ট যিযছ?  

(1=যাঁ  2=না) 

B24. যাঁ যর লকবাযফ যিযছ ফযর ভযন কযযন (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.-------------------------------------------------------------- 

B25. ডাকঘয লনভাৃযণয ভি আনায লযফাযযয টকান জলভ অলধগ্রণ কযা যিযছ লক?        (1=যাঁ  2=না) 

B26. যাঁ যর, অলধগ্রণকৃত জলভয জযন্য পুনফাৃন/ক্ষলতপূযণ টযিযছন লকনা?            (1=যাঁ  2=না)   

B27. আনায ফাস্থান টথযক ডাকঘযয টমযত কত ভি রাযগ?   

                                 ১। ১৫ লভলনে  ২। ৩০ লভলনে  ৩। ১ ঘন্টা    ৪। তদুর্ধ্ৃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

B28.  ডাকঘযটি স্থাযনয পযর আনাযা লক লক সুযমাগ সুলফধা াযেন? (উিয একালধক যত াযয)   

(1) কভ খযযচ লচঠিত্র/াযশ্বৃর টপ্রযণ     

(2) কভ খযযচ  যজ োকা টপ্রযণ/গ্রণ     

(3) লফযদ যত োকা প্রালপ্ত      

(4) টছযর টভযিযদয কযরজ/লফশ্বলফযারি বলত ৃ    

(5) কলম্পউোয লক্ষায সুযমাগ      

(6) কভ খযযচ লফলবন্ন যকালয বাতা প্রালপ্ত (ফিস্ক বাতা, যকালয অনুদান ইতযালদ)                                                

(7) উচ্চ রাযব ঞ্চযিয সুলফধা (ঞ্চিত্র, ডাকঘয ঞ্চিত্র, ালযফালযক ঞ্চিত্র ইতযালদ)  

(8) অন্যান্য সুযমাগ/সুলফধা      

 

 

B29. টফায ভান ফািাযনায জন্য এ ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান আয লক ধযযণয উন্নলত কযা দযকায ফযর ভযন কযযন?  

 (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

 

B30. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান ম্পযক ৃআনায ব্যলিগত ভতাভত লদন?  

 বার লদক গুযরাঃ (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

 

 খাযা লদক গুযরাঃ (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

 

(আনায যমালগতায জন্য ধন্যফাদ)  

 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ:                  স্বাক্ষয:   তালযখ: 

সুাযবাইজাযযয নাভ :                  স্বাক্ষয:   তালযখ: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 
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“তথ্য-প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ” প্রকযল্পয 

প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায উকাযযবালগ নি এভন ব্যলিযদয জন্য প্রশ্নত্র 

 

জযীয অাংগ্রণকাযীয অনুভলত গ্রণ ত্র 
 

ভূডমকা: আাামু আাইকুম। আমরা আইএমইডড (পডরকল্পিা মন্ত্রোয়) এর পয সর্দক “িথ্য প্রযুডি ডিভমর গ্রামীে 

ডাকঘর ডিম মাে” প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ি মীযার মাঠ পয মাদয় িথ্য াংগ্রদর উদেদে এদড । মীযার উদেে দে, 

আপিাদের এাকার ডাক /ই-ডাক সবার মাি সকমি , ডবডিদয়াগ বান্ধব অর্ মনিডিক কায মক্রম দে ডকিা, প্রাকৃডিক 

দূদয মাদগর ময় ডাকঘর আশ্রয় সকন্দ্র ডদদব ব্যবার কদর ডকিা, আয় ও কম মাংস্থাদির সুদযাগ-সুডবিা সকমি এবাং 

আপিার এাকায় মডাদের িীবি মাি উন্নি দয়দ  ডকিা এব ডবদয় িথ্য াংগ্র করা। আমরা এ ম্পদকম আপিার 

দযাডগিা চাই। আপিার সেয়া িথ্য ও মিামি ম্পূে ম সগাপি রাখা দব। 
 

াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয প্রলত: উলযউি লফবৃলতটি যি টানাযনায য অাংগ্রণকাযী ভতাভত জলযয অাংগ্রণ কযযত 

ম্মত যর াযয ফযক্স টিক লদন। 

 

Section A 

 

A.1 উিযদাতায নাভ  : -------------------------------------------------------------- 

 

A.2 উিযদাতায লতা/ভাতা/স্বাভীয নাভ: -------------------------------------------------------------- 

 

A.3 উিযদাতায টেলরযপান নাম্বায : -------------------------------------------------------------- 

 

A.4 লরঙ্গ    :  (1=পুরুল   2=ভলরা)      

 
A.5 উিযদাতায ফি  : ফছযয :           লক্ষাগত টমাগ্যতা 

 

A.6 উিযদাতায টা  : (1=কৃলল   2=টছাে ব্যফা   3=ব্যফা,  4=যকাযী চাকুযী,  5=টফযকাযী চাকুযী 

       6=অফয প্রাপ্ত    7. ছাত্র/ছাত্রী     8. অন্যান্য: ----------------------- 

 
A.7 লযফাযযয ভালক গি আি : োকাি                                     ভালক ব্যি োকাি 

 
A.8 টজরায নাভ   : -------------------------------------------------------------- 

 
A.9 উযজরায নাভ  : -------------------------------------------------------------- 

 

A.10 ইউলনিযনয নাভ  : ---------------------------------------------------------------- 

 
A.11   গ্রাযভয নাভ  : ------------------------------------------------------------------ 

 

A. 12  ডাকঘযযয নাভ   :  ------------------------------------------------------------------ 

 

 

Section B 

 

B1. আলন লক আনায এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান প্রযিাজন ভযন কযযন?  (1=যাঁ     2=না) 

 

B2. আলন অন্য এরাকায ই-টফামৄি ডাকঘয ব্যফায কযযন লক?   (1=যাঁ     2=না) 
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B3. আলন াধাযণত ই-টফামৄি ডাকঘয ব্যফায কযয লক ধযযণয টফা ান?  

(টিক লচি লদন) (উিয একালধক যত াযয) 

(1) াধাযণ ডাক টফা (লচঠিত্র াযশ্বৃর)  (6) যকালয লফলবন্ন বাতা টফা  

(2) ই-ডাক টফা  (7) কলম্পউোয কযম্পাজ, লপ্রন্ট, স্কযালনাং, ছলফ লপ্রন্ট, ই-

টভইর, ইন্টাযযনে ব্রাউলজাং ইতযালদ টফা  

(3) াধাযণ  ই উবি ডাক টফা (8) কলম্পউোয প্রলক্ষণ 

(4) ইযরকট্রলনক/টভাফাইর ভালন অডাৃয (9) ঞ্চি/ব্রাইজফন্ড/স্থািী আভানত 

(5) টনন টযভন্ট টফা (10) অন্যান্য 

 
B4. আনায এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয না থাকাযত লক ধযযণয ভস্যা যে? (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

B5. মলদ আনায এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয থাকত তাযর লক লক সুলফধা ত ফযর আলন ভযন কযযন?  

 (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

B6. আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয থাকযর আনায আি বৃলি টত  (1=যাঁ     2=না) 

 
B7. উিয যাঁ যর কতবাগ বৃলি টত ফযর ভযন কযযন (ফতভৃান আযিয)? (%)    

 

B8. আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযযর এরাকায উন্নলত যফ? (1=যাঁ     2=না) 

 
B9. উিয যাঁ যর, এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযযর লক লক উন্নলত যফ ফযর আনায ধাযণা?  

 (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

B10. আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযযর অথনৃনলতক উন্নলত যফ? (1=যাঁ     2=না) 

 
B11. মলদ উিয যাঁ ি, তাযর লকবাযফ? (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

 

B12. এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযযর নতুন কভৃাংস্থান সৃলষ্ট যফ লক?  (1=যাঁ     2=না) 

  

B13. আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযা যর ভলরাযদয কভৃাংস্থান ফািযফ?  

          (1=যাঁ     2=না)  

B14. হ্যাঁ  হলে কিভযলে েযড়লে েলে আপকি মলি িলেি? (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.---------------------------------------------------------- 

 ২.---------------------------------------------------------- 

 ৩.---------------------------------------------------------- 

 

B15. এয পযর লফলবন্ন প্রকায তথ্য াংযক্ষণ কযা মাযফ?     (1=যাঁ     2=না) 
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B16. আলন লক ভযন কযযন এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান কযায পযর দলযদ্রতা হ্রা াযফ? (1=যাঁ     2=না) 

 

B17. ফতভৃাযন মাযদয এরাকাি ই-টফামৄি ডাকঘয স্থান আযছ তাযা লক লক সুলফধা াি মা আলন াযেন না ? 

 (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

 

B18. আপডি বা আপিার এাকার িিগে ডাকঘদর ঞ্চয় বা স্থায়ী আমািি সবা গ্রে করদ ি ডক?  
         (1=যাঁ    2=না) 

 

B19. আনায এরাকায ডাকঘযটি ই-টফা চালু যর ছাত্র-ছাত্রীযা উকৃত যফ ভযন কযযন? (1=যাঁ    2=না) 

 

B20.  ‘যাঁ’ যর লকবাযফ? (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 

B21.  ডাকঘয উন্নিযন আনায টকান সুালয আযছ লকনা?    (1=যাঁ    2=না) 

 

B22.  ‘যাঁ’ যর লক লক?  (প্রধান ৩টি ফলুন) 

 ১.-------------------------------------------------------------- 

 ২.-------------------------------------------------------------- 

 ৩.----------------------------------------------------------- 
 

(আনায যমালগতায জন্য ধন্যফাদ)  

 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ:                  স্বাক্ষয:   তালযখ: 

সুাযবাইজাযযয নাভ :                  স্বাক্ষয:   তালযখ: 
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তথ্য প্রমৄলি লনবযৃ ডাকঘয লনভাৃণ প্রকযল্পয প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায   

“গুরুত্বপূণ ৃতথ্য প্রদানকাযীয াক্ষাৎকায (KII)” এয লফলি ফস্তু 

 

তথ্য দাতায নাভ: --------------------------------------- দফী: -----------------টভাফাইর: ----------------

ডাকঘয: ---------------------------- উযজরা: ------------------------------- টজরা: --------------------- 

 

১। ই-টফামৄি ডাকঘয লনভাৃযণয স্থান লনধাৃযযন লক লক লফলি লফযফচনা কযা যিযছ?  

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

২। ফযৃল আযলডললয রক্ষযভাত্রা অনুমািী ৭৫০টি নতূন ডাকঘয লনভাৃযণ  

  কতটি ম্পন্ন যিযছ----------------------াংখ্যা 

  কতটি অম্পন্ন যযিযছ-------------------- াংখ্যা  

৩। ফযৃল আযলডললয রক্ষযভাত্রা অনুমািী ৬৫০টি পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয 

  

  কতটি টভযাভত কযা যিযছ----------------------াংখ্যা 

 কতটি টভযাভত কযা িলন-------------------- াংখ্যা 

 

৪। ফযৃল আযলডলল’টত ৭৫০ টে মন্ত্রালত ক্রযিয াংস্থান যাখা যিলছর। প্রকল্প ভাপ্ত প্রলতযফদযন টদখা  

   মাি ১০০০ টে মন্ত্রালত ক্রি কযা যিযছ। এ লফলযি উিৃতন কভকৃতাৃযদয অনুযভাদন গ্রণ কযা যিযছ  

   লক? যি থাকযর  অনুযভাদন যত্রয অনুলরল প্রদান করুন?   

 

৫। মূর লডলযত ICT কামকৃ্রযভয জন্য মন্ত্রাাং যযিযছ লকন্তু এ কর মন্ত্রাাং ক্রি কযা িলন টকন?  

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

৬। প্রকযল্পয অধীযন টম কর মন্ত্রালত যফযা কযা যিযছ তা ই-টফায জন্য মাৃপ্ত লকনা?  (1=যাঁ    2=না) 

    ‘না’ যর আয লক লক মন্ত্রালত স্থান কযা প্রযিাজন? 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

৭। লডলল/আযলডলল’য রগ টেযভ উযল্ললখত আউেপুে  আউেকাভ অলজৃত যিযছ লকনা?   

         (1=যাঁ    2=না) 

৮। নতূন স্থালত ডাকঘযমূ ম্পূণ ৃই-তথ্য প্রমৄলি টফা টকে লযযফ কাজ কযযছ লকনা? (1=যাঁ    2=না) 

৯। ল্লী এরাকায ডাকঘযযয টফায ভান উন্নত যিযছ লকনা?   (1=যাঁ    2=না) 
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 যি থাকযর টকান টক্ষযত্র উন্নত যিযছ 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

১০। ডাকঘযযয তথ্য প্রমৄলি টকে লক লক বাযফ ল্লী এরাকায জনগযণয আথ-ৃাভালজক উন্নিযন ভূলভকা 

     যাখযছ?   

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

১১। নতূন ডাকঘযমূ জনগযণয জন্য টফা বফন লযযফ কাজ কযযছ লক?  (1=যাঁ    2=না) 

১২। ই-টফা চালু কযাি ল্লী ডাকঘযযয আি বৃলি টযিযছ লক?   (1=যাঁ    2=না) 

১৩। লফগত ৫ ফৎযযয টভাে ফাৎলযক আি (োকা)  

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

     

 

১৪। ডাকঘযমূ লকবাযফ কভ-ৃাংস্থান সৃলষ্ট এফাং ক্ষুদ্র লফলনযিাগ বৃলি কযযফ?  

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

১৫। প্রাকৃলতক দুযমাৃযগয ভি ডাকঘযমূ আেি টকে লযযফ ব্যফায কযা ি লকনা? (1=যাঁ    2=না) 

১৬। ব্যফায কযযর ডাকঘযযয লনযািা লফলেত ি লকনা/যফ লকনা?   (1=যাঁ    2=না)  

১৭। ডাকঘযমূ স্থাযনয পযর ল্লী নাযীয জীফনভান লকবাযফ উন্নত কযযছ?   

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

১৮। প্রকযল্পয ক্রিকৃত কর কাম,ৃ ণ্য  টফায গুণগতভান লকবাযফ লনলিত কযা যিযছ?  

  -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

১৯। নতূন ডাকঘয লনভাৃযণ জটিরতা এফাং ফাধায সৃলষ্ট যিলছক লকনা?  (1=যাঁ    2=না)  

২০। যি থাকযর লক লক ফাধা/অসুলফধা  টদখা লদযিলছর?  

 -------------------------------------------------------------- 
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 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

২১। প্রকযল্পয লক লক ফর  দুফরৃ লদক এফাং সুযমাগ  ঝুঁলক লছর?  

ফরলদক -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

দুফরৃলদক -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

সুযমাগ -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

ঝুঁলক  -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

২২। প্রকযল্পয অধীযন টম কর ইযরকট্রলনক মন্ত্রালত ক্রি কযা যিযছ তা কামকৃয লকনা এফাং মন্ত্রালতমূ  

     ব্যফহৃত যে লকনা?        (1=যাঁ    2=না)  

২৩। প্রকযল্পয রক্ষয  উযেশ্য ম্পূণবৃাযফ অলজৃত যিযছ লক? 

রক্ষযমূ উযেশ্যমূ অলজৃত  

  

২৪। পুযাতন ডাকঘয টভযাভযতয য ডাক টফায ভান উন্নত যিযছ লকনা? (1=যাঁ    2=না)  

২৫। যি থাকযর লকবাযফ যিযছ 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

২৬। গ্রাক াংখ্যা বৃলি টযিযছ লকনা?    (1=যাঁ    2=না)  

২৭। যর পুযফযৃ তুরনাি কত ...................% 

২৮। প্রকযল্পয কাজ/অজৃন টেকই কযায জন্য লক লক ব্যফস্থা গ্রণ কযা যিযছ?   

 -------------------------------------------------------------- 
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 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

২৯। আইএভইলড’য প্রলতযফদযন টদখা মাি ৭টি নতুন বফন লনভাৃযণয কাজ অভাপ্ত আযছ। একর বফন  

      লনভাৃযণয কাজ লকবাযফ টল যফ? 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

৩০। গ্রাভ অঞ্চযরয টরাকজযনয  কভ-ৃাংস্থান, ক্ষুদ্র লল্প লফকা, ব্যফা-ফালণজয বৃলিয জন্য ডাক লফবাযগ  

      স্থািী আভানত/ভাজ লবলিক লনযািায লবলিযত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাযনয কভসৃূলচ চালু কযযত াযয লকনা?  

৩১। ডাক লফবাগ জনগণযক টফা প্রদান কযযর ালফকৃবাযফ লকবাযফ রাবজনক প্রলতষ্ঠাযনয লযণত কযা  

      ম্ভফ?  

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

৩২। ই-টফা টজাযদায কযা আয উন্নত কযায জন্য আনায লক লক সুালয ফলুন?  

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

৩৩। ফাাংরাযদযয কর ডাকঘযয (লফবাগীি/অলফবাগীি) ই-টফায াংস্থান যাখায প্রযিাজন আযছ লক?  

          (1=যাঁ    2=না)  

৩৪। গ্রাভ অঞ্চযরয জনগণযক ডাক টফা গ্রযণ আগ্রী কযায জন্য টকানরূ প্রচায প্রচাযণা কযা ি লকনা?  

          (1=যাঁ    2=না)  

৩৫। ডাক লফবাযগয লফলবন্ন প্রকায ােিী টফায লফলযি পুস্তক, পুলস্তকা প্রকা  লফতযণ কযা ি লকনা?   

          (1=যাঁ    2=না)   

৩৬। ডাকঘযযয টফা আয উন্নত এফাং ডাক লফবাগযক রাবজনক প্রলতষ্ঠাযন লযণত কযায জন্য আনায  

     সুালয  

১ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(আপিার দযাডগিার িদে িেবাে) 

াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয নাভঃ ...................................................  

স্বাক্ষয  তালযখঃ.................................................. 

 

 

 

 

 

তথ্য-প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ প্রকযল্পয প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায 
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দরীি আযরাচনায (FGD) লফলি ফস্তু 
 

আদাচিার স্থাি: ................................................ ডাকঘদরর িাম: ..................................... 

ইউডিয়ি: ............................................................ইউডিয়দি ডাকঘদরর াংখ্যা: ....................টি 

ইউডিয়দির িিাংখ্যা: ..................................... উপদিা: ....................... সিা: .................. 

িাডরখ:  

ক্রডমক অাংলগ্রেকারীদের িাম ডঙ্গ বয় সপলা ডলযা সমাবাই স্বাযর 

১        

২        

৩        

৪        

৫        

৬        

৭        

৮        

৯        

১০        

১১        

১২        

 

আদাচিার ডবয় বস্তু:-  

১। কুল ডবডিময় ও পডরডচডি।   

২। েীয় আদাচিার উদেে াংদযদপ ব্যাখ্যা করা।  

3। আপিারা কদ িতূি ডাকঘদরর সবা গ্রে কদরি ডক?  

4। ডক ডক কাদি িে আপিারা ডাকঘদর যাি?  

5। ডাকঘর স্থাপদির ফদ আপিাদের ডক িরদের সুডবিা/উপকার দে?  

6। (ক) িতূি ডাকঘদর িথ্য-প্রযুডি সবা (দযমি সমাবাই সফাদি টাকা আোি-প্রোি, সেল-ডবদেদল ই-সমইদ 

ডকুদমন্ট সপ্ররে, কডম্পউটার প্রডলযে, রকাডর ডবডভন্ন ভািা/ভর্তমডক, অনুোি গ্রে/প্রোি করা দে। এব সবা 

আপিারা গ্রে করদ ি ডক? োঁ ....................%  িা............................%। ‘োঁ’ দ এ সবা 

ডিদি সকাি ডফ ডেদি য় ডকিা এবাং কি টাকা ডেদি য়?  

7। িতূি সপাি অডফ আপিাদের আডর্ মক এবাং ামাডিক িীবিমাি উন্নয়দি ডকভাদব অবোি রাখদ ?  

8। আপিাদের কাদির সুদযাগ বৃডি পাদে ডকিা?  

9। আপিাদের মদি ডাকঘদরর আয় বৃডি পাদে ডকিা?  
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10। এাকার ব্যবা-বাডেিে বৃডিদি ডাকঘর সকািরূপ অবোি রাখদ  ডকিা?  

11। িতূি ডাকঘর স্থাপদির ফদ সেল ডবদেদলর াদর্ আপিাদের কম খরদচ এবাং দি সযাগাদযাগ সুডবিা বৃডি 

পাদে ডকিা?  

১2। ডাকঘর স্থাপদির ফদ আপিাদের কম ম-াংস্থাি/কাদির সুদযাগ সৃডি/বৃডি দে ডকিা?  

১3। সেল-ডবদেদলর াদর্ আপিাদের কম খরদ  এবাং দি সযাগাদযাগ সুডবিা বৃডি পাদে ডকিা?  

১৪। ডাকঘদর ঞ্চয় করা দ সযমি ঞ্চয়পত্র, পাডরবাডরক ঞ্চয়পত্র, ডাক িীবি বীমা ইিোডেদি বিমমাদি ব 

সচদয় সবলী মুিাফা পাওয়ায় যায়। আপিারা ডাকঘদর ঞ্চয় কদরি ডকিা?  োঁ............% িা.........%।  

১৫। ডাকঘদর ঞ্চদয়র ফদ আপিাদের আয় বৃডি দে ডকিা?  

১৬। ডাকঘদর ঞ্চদয়র ডবপরীদি ক্ষুদ্র ঋে প্রোি করা দ এাকার ক্ষুদ্র ডলল্প, স্তডলল্প, ব্যবা-বাডেিে এবাং 

কম ম-াংস্থাি বৃডি পাদব ডকিা?  

১৭। এরূপ ক্ষুদ্র ঋে প্রোি করা দ গডরব, দুুঃস্থ ও ডবিবা মডাদের উপকার দব ডকিা?   

১৮। িতূি ডাকঘরটি দুদয মাদগর ময় (বো, ঘুডে মঝড়, িদাচ্ছ্বা) আশ্রয়  সকন্দ্র ডদদব ব্যবার করদ ি ডকিা?  

১৯। ডাকঘরটির সবা দতািিক ডকিা িা? 

2০। ডাকঘদর িথ্য-প্রযুডি সকন্দ্র স্থাপদির ফদ আমাদের স্বদপ্নর ডডডিটা বাাংাদেল গড়া ি দব ডকিা?  

২১। ডাকঘরটিদি বিমমাদি সকাি অসুডবিা আদ  ডকিা? র্াকদ ডক িরদের অসুডবিা আদ ?  

২২। ডাকঘরটি আরও উন্নি করার িে আপিাদের সকাি মিামি/সুপাডরলমূ উদল্লখ করুে?  

(ক) .................................................................................................................. 

(খ) ................................................................................................................. 

(গ) .................................................................................................................. 

 

 

(আনাযদয যমালগতায জন্য ধন্যফাদ) 

 

এপলজলড লযচারনাকাযীয নাভ :...................................................... 

স্থান  তালযখ :...................................................... 



75 

“তথ্য-প্রমৄলি লনবযৃ গ্রাভীণ ডাকঘয লনভাৃণ” প্রকযল্পয 

প্রবাফ মূল্যািন ভীক্ষায যযজলভযন লযদনৃ  তথ্য াংগ্রযয টচকলরি  

(াধাযণ তথ্য এফাং অফকাঠাযভাগত তথ্য)   

 

ক) ই-টফা াংমৄি নতূন ডাকঘয   (খ) পুযাতন ডাকঘয/ই-টফালফীন   

ডাকঘযযয নাভ: ……………………………….. গ্রাভ: ………………………… 

ইউলনিন: ……………………উযজরা: ………………… টজরা: ………………... 

টকন-১: াধাযণ তথ্য:- 

১। টভাে জলভয লযভাণ .....................তাাং 

২। জলভয ভালরকানা:   ১ যকালয ২ দান/অনুদান  

৩। অলপযয কক্ষ াংখ্যা: ..................টি 

৪। টফা গ্রণকাযীযদয ফায টফঞ্চ:  ১-আযছ   ২-মাৃপ্ত নি ৩- টনই 

৫। ফাথরুযভয াংখ্যা: .................টি 

৬। ফাথরুযভয অফস্থা:  ১-ব্যফায উযমাগী (লযেন্ন) ১- ব্যফায অনুযমাগী (অলযেন্ন) 

৭। ফাথরুযভ ালনয ব্যফস্থা:   ১-আযছ   ২- টনই 

৮। লফদুযৎ াংযমাগ:   ১-আযছ   ২- টনই 

৯। লফদুযযতয টরাড টলডাং প্রলতলদন .................ঘন্টা।  

১০। টজনাযযেয সুলফধা:  ১-আযছ   ২- টনই 

১১। আফাফ যত্রয লফফযণ:  

(ক) কাযঠয টেলফর (EDTA) ..........................টি  (ঙ) টরাায য যাক.......................................টি 

(খ) টডলরবালয টেলফর .....................................টি (চ) লচঠিয ফাক্স.........................................টি 

(গ) কাযঠয টচিায .........................................টি  (ছ) টনাটি টফাড ৃ......................................টি 

(ঘ) াংমৄি লন্ধুক (আরভাযী/লন্ধুক)...................টি  

 

১২। আফাফ যত্রয ফতভৃান অফস্থা:  

(ক) ব্যফায উযমাগী....................টি (খ) ব্যফায অনুযমাগী....................টি 

 

১৩। টফা প্রদানকাযী জনফযরয াংখ্যা  লক্ষাগত টমাগ্যতা:  

(ক) কলম্পউোয অাযযেয ........................... জন।  লক্ষাগত টমাগ্যতা:  ....................... টেলণ 

(খ) কলম্পউোয প্রলক্ষক ............................. জন।  লক্ষাগত টমাগ্যতা:  ....................... টেলণ 

(গ) অন্যান্য ..............................................জন। লক্ষাগত টমাগ্যতা:  ....................... টেলণ 

 

১৪। অলপযয মন্ত্রালতয তালরকা (াধাযণ):  

(ক) জন ভাায মন্ত্র ....................................টি  (গ) টভইর ব্যাগ .........................................টি 

(খ) ইযরক্ট্রলনক জন ভাায মন্ত্র........................টি (ঘ) অন্যান্য  .........................................টি 

১৫। মন্ত্রালতয ফতভৃান অফস্থা:  ১-চর ...................টি   ২-অচর....................টি  

১৬। ইযরক্ট্রলনক মন্ত্রালতয তালরকা:  

(ক) কলম্পউোয (যডস্কে)................................টি  (চ) Pos টভলন ........................................টি 
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(খ) ল্যাে ................................................টি (ছ) ইন্টাযযনে াংযমাগ:        ১-আযছ             ২-টনই 

(গ) ইন্টাযযনে ভযডভ .....................................টি  (জ) লপঙ্গায টবইন টভলন:    ১-আযছ             ২-টনই 

(ঘ) লপ্রন্টায .................................................টি (ঝ) যিফ কযাভ:               ১-আযছ             ২-টনই 

(ঙ) পযাক্স টভলন ........................................টি  

 

১৭। ইযরক্ট্রলনক মন্ত্রালতয ফতভৃান অফস্থা:  ১-চর ........................টি  ২-অচর............................টি  

 ৩-ভন্তব্য (মলদ থাযক) ..................................................................................................... 

 

১৮ জনফযরয লফফযণ:  

(ক) টাষ্ট ভাষ্টায:   ১-স্থািী (লফবাগীি)  ২-অস্থািী (অলফবাগীি) 

(খ) ডাকলিন:   ১-স্থািী (যকালয)  ২-অস্থািী 

(গ) যানায                      ১-স্থািী (যকালয)  ২-অস্থািী 

(ঘ) গাড ৃাংখ্যা:            ১-স্থািী (যকালয).......... জন       ২-অস্থািী................. জন  

 

১৯ াধাযণ টফা প্রদাযনয ধযণ:  

(ক) ত্র আদান-প্রদান াংখ্যা /ফৎয .............................টি 

(খ) াযরৃ আদান-প্রদান াংখ্যা /ফৎয .............................টি 

(গ) গ্যাযানযট্রড এক্সয টাষ্ট াংখ্যা /ফৎয...................................টি  

(ঘ) ডাকঘয ঞ্চি ব্যাাংযকয টরনযদযনয লযভান .......................................োকা /ফৎয   

(ঙ) ভালন অডাৃয ইসুযয লযভান ...........................................................োকা /ফৎয   

(চ) ডাক জীফন ফীভা ব্যফায টরনযদন াংখ্যা /ফৎয ..........................টি এফাং আি ..................োকা প্রলত 

ফৎয 

(ছ) ঞ্চি ত্র, প্রাইজ ফন্ড, যাজস্ব ষ্টযাম্প, একাইজ ষ্টযাম্প, নন জুলডলিার ষ্টযাম্প, ব্যান্ডযযার ইতযালদ লফক্রি 

াংখ্যা /ফৎয .................................টি এফাং োকায লযভান ..................................োকা প্রলত ফৎয।   

 

২০ লডলজোর টফা প্রদাযনয ধযণ:  

(ক) ইযরকট্রলনক/যভাফাইর ভালন অডাৃয ালবৃ াংখ্যা প্রলত ফৎয...................................টি এফাং  

আি /ফৎয .....................................োকা। 

(খ) যিিান ৃইউলনিন ভালন ট্রান্পপায াংখ্যা প্রলত ফৎয...................................টি এফাং  

প্রলত ফৎয আি .....................................োকা।  

(গ)-১ টাষ্ট কর টন্টায:          ১-আযছ          ২- টনই।  

(গ)-২ মলদ থাযক, তাযর াংখ্যা (প্রলত ফৎয) ...........................টি এফাং আি ............................োকা /ফৎয   

(ঘ)-১ ইউযযা-জাইযযা টযলভোন্প ালবৃ:          ১-আযছ          ২- টনই।  

(ঘ)-২ মলদ থাযক, তাযর কর াংখ্যা (প্রলত ফৎয) ...........................টি এফাং ............................োকা 

(ঙ)-১ নগদ ালবৃ       ১-আযছ          ২- টনই  

(ঙ)-২ থাকযর ফাৎলযক টরনযদযনয লযভাণ .....................................োকা  

 

২১। ই-টফা টকেটি টক লযচারনা কযযছন?  

(ক) লনযজযা (ডাক লফবাগ)  (খ) বািা টদিা যিযছ  

 

২২। বািা টদিা যর ভালক বািা কত ...............................োকা  

 

২৩। গ্রাভীণ জনগযণয জন্য ই-টফা:  

(ক) টনন টযভন্ট াংখ্যা.............................টি এফাং আি ....................................োকা /ফৎয 

(খ) যকাযযয ািতা বাতা, (াভালজক বাতা, লফধফা বাতা, মুলিযমািা বাতা, অন্যান্য বতুলৃক বাতা টমভন ায, 

কীেনাক) ................................টি এফাং আি .....................................োকা /ফৎয।  
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(গ) টাষ্টার টযলজযেন াংখ্যা.................................টি এফাং আি ......................োকা প্রলত ফৎয 

(ঘ) কলম্পউোয কযম্পাজ, লপ্রন্ট, স্কযালনাং, ছলফ লপ্রন্ট, ই-টভইর, ইন্টাযযনে ব্রাউলজাং াংখ্যা.......................টি 

এফাং আি .............................. োকা /ফৎয    

(ঙ) লফজযন আউে টালাৃং াংখ্যা ............................টি এফাং আি ...........................োকা প্রলত ফৎয   

(চ) কলম্পউোয প্রলক্ষণ াংখ্যা ..........................জন এফাং আি............................োকা প্রলত ফৎয  

(ছ) ইন্টাযযনে এয ভাধ্যযভ কযরজ লফশ্বলফযারযিয বলত ৃাংখ্যা .................................টি এফাং আি 

..................................োকা /ফৎয।   

(জ)-২ Pos machine/ATM Booth: ১- আযছ       ২-টনই  

(জ)-২ মলদ থাযক তাযর টরনযদযনয াংখ্যা..................টি এফাং আি ..............................োকা /ফৎয 

 

২৪। খাতিাযী আযিয লাফ:  

(ক) াধাযণ টফা ......................................োকা প্রলত ফৎয 

(খ) লডলজোর টফা/ ই-টফা ......................................োকা প্রলত ফৎয 

(গ) টভাে আি ....................................................... োকা প্রলত ফৎয 

 

২৫। খাতিাযী ব্যযিয লাফ:  

(ক) টফতন বাতালদ ......................................োকা প্রলত ফৎয 

(খ) টমাগাযমাগ টফা ......................................োকা প্রলত ফৎয 

(গ) লফলফধ ...............................................োকা প্রলত ফৎয 

 

২৬। লফগত ৫ ফৎযযয টভাে ফাৎলযক আি (োকা)  

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

     

 

২৭। টভাে ফাৎলযক ব্যি (োকা) 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

     

 

২৮। টভাে ফাৎলযক রাব/ক্ষলত (োকা)  

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

     

 

২৯। গ্রাভীণ টাষ্ট অলপ টথযক উযজরা টাষ্ট অলপযয দূযত্ব ........................ লকলভ.  

৩০। মাতািাত বািা:     ১-ফা ................. োকা  ২-লযকা................োক    ৩- লএনলজ................োকা  

৩১। ডাক আদান-প্রদাযনয ব্যফস্থা:  

(ক) যানায/গািী/লযকা/াযি টযে খযচ ......................................োকা প্রলত ফৎয 

 

৩২। টাষ্ট অলপযয লনযািা ব্যফস্থা:  

(ক) গাড ৃ.........................জন  
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(খ) ীভানা প্রাচীয:    ১-আযছ       ২-টনই 

(গ)-১ চুলয, ডাকালত:     ১-ি       ২- ি না  

(গ)-২ মলদ ি তাযর াংখ্যা....................... প্রলত ফৎয 

 

৩৩। ডাকঘয এরাকায টভাে জন াংখ্যা ............................. জন 

টকন-২: অফকাঠাযভা ফাস্তফ লযদযৃনয টচকলরি:- 

৩৪। টাষ্ট অলপযয আিতন:  নদঘযৃ.................পৄে। প্রস্থ..................পৄে। টভাে..................ফগপৃৄে।  

৩৫। বফনটিয কাঠাযভা প্ল্যান/ড্রলিাং অনুমািী আযছ লকনা?   ১-যাঁ  ২-না 

৩৬। লনভাৃযণয কাযজ ব্যফহৃত ভারাভাযরয গুণগত ভান যীক্ষায কযা যিযছ লকনা? ১-যাঁ  ২-না 

     কযা যি থাকযর টেি লযযাযেযৃ অনুলরল াংগ্র করুণ।  

৩৭। বফযনয টলাযযয অফস্থা:    ১-কাঁচা     ২-াকা (লল)      ৩-োইর     ৪-টভাজাইক 

৩৮। বফযনয টলাযয টকানরূ পাের আযছ আযছ লকনা?    ১-যাঁ  ২-না  

৩৯। টলায অভতর ফা উঁচুলনচু লকনা?    ১-যাঁ  ২-না 

৪০। বফযনয টদিাযর টকানরূ পাের আযছ আযছ লকনা?   ১-যাঁ  ২-না 

৪১। বফযনয প্ল্ািায কাজ ঠিক আযছ লকনা?     ১-যাঁ  ২-না 

৪২। বফযনয যযঙয কাজ ঠিক আযছ লকনা?     ১-যাঁ  ২-না 

৪৩। ফীযভ টকানরূ পাের আযছ লকনা?     ১-যাঁ  ২-না 

৪৪। করাযভ টকানরূ পাের আযছ লকনা?     ১-যাঁ  ২-না 

৪৫। লনভাৃণ কাযজয ভান দৃশ্যত টকভন?    ১-উিভ  ২-বার  ৩- খাযা 

৪৬। দযজা জানারায ফতভৃান অফস্থা টকভন?  ১-বার  ২-টভাোমুটি বার  ৩-খাযা     ৪-টভযাভযতয প্রযিাজন  

 

৪৭। স্যালনোযী (কযভাড, টফলন, প্যান, ট্যাফ) কাযজয ফতভৃান অফস্থা: 

১-বার      ২-টভাোমুটি বার  ৩-খাযা   ৪-টভযাভযতয প্রযিাজন.......টি 

৪৮। ইযরকলট্রকযার (পযান, সুইচ, িালযাং) কাযজয ফতভৃান অফস্থা: 

১-বার      ২-টভাোমুটি বার  ৩-খাযা   ৪-টভযাভযতয প্রযিাজন ........টি  

৪৯। প্রফর বৃলষ্ট/ফন্যা যর টলাযয ালন প্রযফ কযয লকনা?   ১-যাঁ  ২-না 

৫০। প্রফর বৃলষ্ট/ফন্যা যর াভযনয যাস্তা/প্রযফ থ ডুযফ মাি লকনা?  ১-যাঁ  ২-না 
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৫১। ডাকঘযযয লযষ্কায/লযেন্নতা টকভন?     ১-বার   ২-টনাাংযা 

৫২। টাষ্ট অলপযয ছলফ:  

   ১-াভযনয লবউ   ২-ইনায লবউ   ৩-ভাষ্টায লবউ    ৪- ই-টন্টাযযয লবউ   ৫- লনভাৃণ কাযজয ত্রুটি/ভস্যায লবউ 

 

মযৃফক্ষণঃ [উপদরর ক্রডমক মূদ  াড়া অোে পয মদবযে যডে র্াদক এখাদি উদল্লখ করুে] 

 

 

 

 

 

 

জযীকাযীয নাভ: …………………………………… 

দলফ:……………… স্বাক্ষয  তালযখ :……… ……….. 
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ভারাভার  টফা ক্রি াংক্রান্ত তথ্যাফরী াংগ্রযয ছক (CPTU এয Format অনুমািী)  

প্যাযকযজয নাভ  নাং:-------------------------------- 

১ ভন্ত্রণারি/লফবাগ  

২ ফাস্তফািনকাযী াংস্থা  

৩ প্রকযল্পয নাভ  

৪ দযত্র অনুমািী কাযজয নাভ  

৫ দযত্র লফজ্ঞলত প্রকাযয ভাধ্যভ (জাতীি/আন্তজৃালতক)  

৬ দযত্র লফক্রি শুরুয তালযখ  

৭ দযত্র লফক্রযিয টল তালযখ  ভি  

৮ দযত্র গ্রযণয টল তালযখ  ভি  

৯ প্রাপ্ত টভাে দযযত্রয াংখ্যা  

১০ দযত্র টখারায তালযখ  ভি   

১১ টযনলব দযযত্রয াংখ্যা  

১২ নন টযনলব দযযত্রয াংখ্যা  

১৩ দযত্র মূল্যািন কলভটিয বায তালযখ  

১৪ দযত্র অনুযভাদযনয তালযখ  

১৫ ল এ নতলযয তালযখ  

১৬ Notification of Award প্রদাযনয তালযখ  

১৭ টভাে চুলি মূল্য  

১৮ চুলি স্বাক্ষযযয তালযখ  

১৯ কামাৃযদ অনুমািী কাজ শুরুয তালযখ  

২০ কামাৃযদ অনুমািী কাজ ভালপ্তয তালযখ  

২১ ভি বৃলি কযয থাকযর, কত লদযনয এফাং লক কাযযণ  

২২ চূিান্ত লফর জভাদাযনয তালযখ  লফযরয লযভাণ  

২৩ চূিান্ত লফর লযযাযধয তালযখ  লযভাণ  

২৪ ক্রযিয টক্ষযত্র যকালয ক্রিনীলতভারা অনুযণ কযা যিযছ 

লক না? 

 

২৫ ভারাভারগুযরা গুণগত ভাযনয টক্ষযত্র টকান লফচুযলত 

ঘযেলছর? 

 

২৬ যি থাকযর টকন?  

২৭ দযযত্র উযল্ললখত মূল্য অযক্ষা অলধক ব্যি যিলছর 

লকনা? 
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২৮ যি থাকযর টকন এফাং োকায লযভাণ  

২৯ ক্রিকৃত ভারাভার িাযযলন্ট লছর লক?  

৩০ থাকযর কত লদন?  

৩১ িাযযলন্ট ভযিয ভযধ্য ভারাভারগুযরায টকান ক্রুটি ধযা 

যিলছর লকনা? 

 

৩২ ক্রুটি যি থাকযর টফায ভান টকভন লছর?  

৩৩ ক্রি প্রলক্রিায লনযীক্ষা আলিয লফস্তালযত তথ্য াংগ্র   

 

৩৪ আযরাচয প্রকযল্পয ভারাভার াংগ্র কযায টক্ষযত্র রক্ষযণীি দূফরৃ  পরতায লফলিগুলর 

উযল্লখ করুণ? 

(১)-----------------------------------------              

(২)----------------------------------------- 

(৩)---------------------------------------- 

 

 

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ: ------------------------------------------, দফী--------------------------- 

স্বাক্ষয  তালযখ: -------------------------------------------------------- 

টভাফাইর: ---------------------------------------------------------------- 
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১৭.০৫.২০২০                            স     স      স    

২   স                         

 
                         স   স            

      

      

৩. ১ ভীক্ষায      Terms of Reference 

(ToR)                                    

    স  TC ও SC                    

        স       কযযত যফ; 

ToR        TC ও SC       

             স                   

- - 

৩.২               ৬১   স      No Loss, 

No Profit                  স          

                          স       

          স                       ও       

         স                         

                       স                

                 ও                        

             স               

      ও                     

      

 

৬০ 

 

 

 

লষ্ঠ অধ্যাি 

 

 

 

৩.৩           ৫.১২                          

                             স    ২০১৭ 

স                            স       

           স        স       স     

 স             -                

                        

স       স      স          স  

            -           ।   

       স       স     

 স             -       

                              

  ও               

৫৬ ৫.৬ 

৩.৪                                       

                                        

                      স                

                                     

                           

          স                  

               

২২ ৩.৪.৪   

৩.৫                                     

     ও         স                 

            

                           

     ।  

৪-৫ ১.৬  

৩.৬        ও                         

         ও                             

              ও                       

      

       ও               

                   স        

                    

২৫ ৩.৪.৬  

৩.৭           স  -স            ২  ও ৩  

স           No Cost Extension 

স                     । 

                                      

              ট                   

        ও                            

      ১  ও ২  স         স   

No Cost Extention basis 

                       ।     

           ১  ও ২  স         

স                    ট     

                         

                             

 ও                   । 

২১ ৩.৪.৩ 

৩.৮          স                        

           স       স               

             

স                      

                        

      ।         স        

                       

- - 

৩.৯                স                          

                                     

                       

                              

          

৫৬ ৫.৬     

৩.১০             স             ও      

                                  ও 

          ও                   -

১  

৬০ লষ্ঠ অধ্যাি 
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৩.১১          PSC , PIC ও ADP স         

বা         ট          ট           ফাস্তফািন 

              । এগুযরা মাচাই কযযত যফ,লফযিলণ 

কযযত যফ, ভস্যা থাকযর তা লরখযত যফ। IMED 

কতৃকৃ PCR স        লযদনৃ সুালয ফাস্তফািন 

অগ্রগলতয ছক এযন আযরাচনা  লফযিলণ কযযত যফ; 

PSC , PIC ও ADP স         

বা         ট          ট           

                      ও        । 

২৯ ৩.৬.২ 

৩.১২                         স            

                                          

                                   

     

                                        

           

            স       ৯৩.০% 

উিযদাতা টফা গ্রযণ ন্তুষ্ট ফযর 

অলবভত প্রকা কযযযছন।     

 স                       স   

                        

                    . 

                  স        

                          স   

    ।   

৫৫ 

 

 

- 

 ৫.৫   

 

 

- 

৩.১৩         স  -স       - স               

                               ।        

        স  -স                            

         স           ।             

স                                স  

        । 

 স     ৩.৩              স       

                 স               

           

স                        

     স                  

              

  

 

 

স     ৩.৩   স                  

 ৩ 

 

 

 

 

 

২০ 

 

 

 

        স  -

স    . 

 

 

 

 

স     ৩.৩ 

৩.১৪ স                             স    স   

  ও            স           

  ও                  ৩ স     ১.১ 

    ১.২ 

৩.১৫       ট                              স   

                                           

এফাং লডলল অনুমািী প্রকযল্পয ইনপুে  আউেপুে 

লফযিলণ এফাং প্রবাফ ম্পযক ৃ লফস্তালযত লফযিলণ  

মযৃফক্ষণ         আযরাযক    লদ ৃ সুালয 

প্রলতযফদযন উস্থান কযযত যফ; 

               স        

                                 

               মযৃফক্ষণ         

আযরাযক    লদ ৃ সুালয প্রলতযফদযন 

উস্থান কযা যিযছ 

২৭ ৩.৫ 

৩.১৬                      /                

প্রকযল্পয ইনপুে  আউেপুে লফযিলণ এফাং প্রবাফ 

ম্পযক ৃলফস্তালযত লফযিলণ  মযৃফক্ষণ           । 

     ও                                   

    ও         স                   স  

মযৃফক্ষণ     লদ ৃ সুালয প্রলতযফদযন লরলফি 

কযযত যফ; 

      /                প্রকযল্পয 

ইনপুে  আউেপুে লফযিলণ এফাং প্রবাফ 

ম্পযক ৃ লফস্তালযত লফযিলণ  মযৃফক্ষণ 

          

২৭ ৩.৫ 

৩.১৭              ,         ,              ,     

   ও স       স                    ও 

                      ; 

             ,         ,         

     ,        ও স       স     

                               

১৮, ১৯ ৩.১, ৩.৩ 

৩.১৮                           / ট         

                                  ট     

                 ’               স       

স                            ।      

                             ৫        

           আযরা              ৫  

                     ৬        

                  

২০ ৩.৪.২ 
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               ৬                       । 

             ও                      ,    

                   , ললআয/              

          ,         স স             CPTU 

পযযভে অনুমািী       স  মযৃফক্ষণ            

আযরা            । 

৩.১৯       ট      ট স                          ও 

                ।                        

             স                            

   ; 

                ২৭ ৩.৪.৮  

৩.২০ চতুথ ৃ অধ্যাযি SWOT লফযিলণ মথামথ িলন। 

SWOT লফযিলণ আয সুলনলদষৃ্টবাযফ উস্ান 

কযযত যফ। প্রকযল্পয দূফরৃ লদকগুযরা আযযা লফদবাযফ 

আযরাচনা কযযত যফ। এছািা ভীক্ষায রগযেভ  

SWOT লফযিলযণয ইনলডযকেযগুযরা প্রলতযফদযন 

উযল্লখ কযযত যফ। রগযেভ  SWOT লফযিলযণয 

গুরুত্বপূণ ৃ লফলি ৫ভ অধ্যাযি আনযত যফ এফাং ভস্যা 

থাকযর ৬ষ্ঠ অধ্যাযি সুালয লদযত যফ। SWOT 

স              স  স               ট       

প্রলতযফদযন উযল্লখ কযযত যফ।  

SWOT লফযিলণ াংযাধন কযা যিযছ 

 রগযেভ  SWOT লফযিলযণয 

গুরুত্বপূণ ৃলফলি ৫ভ অধ্যাযি আনা যিযছ. 

৬ষ্ঠ অধ্যাযি সুালয প্রদান কযা যিযছ 

   ট       প্রলতযফদযন উযল্লখ কযা 

যিযছ 

৫৩ 

 

৫৪ 

৬১ 

চতুথ ৃঅধ্যাি  

 

৫.১ 

 

সুালয নাং-১২ 

 

৩.২১       Exit Plan এফাং অলজৃত আউেকাভ 

Sustainable    য লফলযি মাৃযরাচনা  

   লদ ৃ                          ; 

আউেকাভ Sustainable    য 

লফলযি মাৃযরাচনা     লদ ৃ        

                         

৩৩ ৩.৮.৪ 

৩.২২ স        Overlapping                 ও 

                           /  স       

        ; 

Overlapping                  - - 

৩.২৩           বালাগত াংলভেণ (াদৄ  চলরত)      

        ।             ফানানজলনত    

াংযাধনপূফকৃ প্রলতযফদন আয ভানম্মত কযযত 

যফ; 

বালাগত াংলভেণ এফাং ফানানজলনত    

াংযাধন কযা যিযছ 

- - 

৩.২৪ লনধাৃলযত ভযিয ভযধ্য ভীক্ষায কাজ ম্পন্ন কযযত 

যফ; 

লনধাৃলযত ভযিয ভযধ্য ভীক্ষায কাজ 

ম্পন্ন কযা যফ 
-- -- 

৩.২৫ ভীক্ষা াংক্রান্ত লফলবন্ন টেলফর        স       

   ‘লযলষ্ট’ আকাযয          ; 

      স          ‘লযলষ্ট’ 

আকাযয প্রদান কযা যিযছ 

- - 

৩.২৬ ৩.১      ৩.২৫       স                    

স                 ২৭ টভ ২০২০             

                          ভতাভযতয    

                  । 

              - - 
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এএলড কনারযেলন্প ালবযৃ 

ফালি নাং- ২৪, িক- ০৮, ব্লক- ল,  

টকন- ১২, লভযপুয, ঢাকা- ১২১৬ 

ই-টভইর: asdcservice12@gmail.com 

 

 

mailto:ddsanwar17@gmail.com

