ডাক ও টটলরযমাগাযমাগ লফবাযগয অওতায় ২০১6-২০১7 থ থফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন
প্রডতবফদরনয উয ভন্ত্রণারয় ডফবাগ ডবডিক াযংরে

ক্রঃ নং

১।

ভন্ত্রণাররয়য
নাভ

ডাক ও
টটলরযমাগা
টমাগ লফবাগ

বভাট
ভাপ্ত
প্রকরেয
ংখ্যা

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ

মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায়

ডফডনরয়াগ
প্রকে
ংখ্যা

কাডযগডয
ায়তা
প্রকে
ংখা

বজডিডএপ
ভুক্ত প্রকে
ংখ্যা

ভয় ও
ব্যয়
উবয়আ
ডতক্রান্ত
প্রকরেয
ংখ্যা

ভয়
ডতক্রান্ত
প্রকরেয
ংখ্যা

০৪ টি

০৪ টি

--

--

০২টি

০৪ টি

ভয়
ডতক্রারন্তয
তকযা ায
(%)
-ফ থডনম্ন
-রফ থাচ্চ
-৭৫%
-২০০%

ব্যয়
ডতক্রান্ত
প্রকরেয
ংখ্যা

০২টি

ব্যয়
ডতক্রান্ত
তকযা
ায (%)
-ফ থডনম্ন
-রফ থাচ্চ
-১০%
-৬০%

১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাঃ ০৪টি
২। ভাপ্তকৃত প্রকরেয প্রকৃত ব্যয় ও বভায়াদকারঃ
প্রকরেয নাভ
১০০০টি ইউলনয়ন লযলযদ অটিকযার পাইফায টকফর টনটওয়াকক
উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্প।
প্রকল্প।
টাস্ট ই-টন্টায পয রুযার কলভউলনটি প্রকল্প।

প্রকৃত ব্যয়
৬৪৪৮০.৭৬

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার
জানুয়ালয, ২০১২ যত লডযম্বয,
২০১৬

৪৮৪৩.৪৩
৩৮০৬৪.৯৬

জুরাই, ২০১১ যত জুন, ২০১৭
জানুয়ালয, ২০১২ যত জুন, ২০১৭

৩। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও বভয়াদ বৃডিয কাযণঃ
প্রকরেয নাভ
১০০০টি ইউলনয়ন লযলযদ অটিকযার পাইফায টকফর
টনটওয়াকক উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্প।

প্রকল্প।
টাস্ট ই-টন্টায পয রুযার কলভউলনটি প্রকল্প।

বভয়াদ বৃডিয কাযণ
প্রকরেয কভথ-ডযডধ বৃডি াওয়া, অটিকযার পাইফায টকফর
টনটওয়াকক স্থাযনয জন্য াইট প্রস্তুতকযযণ লফরম্ব ওয়ায় প্রকযল্পয
টভয়াদ বৃলি টযয়যছ লকন্তু ব্যয় হ্রা টযয়যছ।
প্রলতটি উযজরায় কভযে ০১ টি কযয ডাকঘয টযযে দূগভক এরাকায
ডাকঘযগুলরযক অগ্রালধকায লদযয় গ্রাভীণ ডাকঘযযয তালরকায়
ক প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন শুরুয
ংযাধন পূফ কক প্রকযল্পয লডলল পূণগঠন,
অন্যান্য প্রযয়াজনীয় প্রলিয়া (ভূলভ প্রালি এফং উন্নয়ন) ম্পাদ
টন
লফরযম্বয কাযযণ প্রকৃতযে প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কাম কিভ টদযীযত
শুরু য় লফধায় প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন টভয়াদ এফং ব্যয় বৃলি ায়।
প্রকরেয কভথ-ডযডধ বৃডি াওয়ায় প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন টভয়াদ এফং
ব্যয় বৃলি ায়।
প্রকরেয ভাধ্যরভ প্রাডন্তক ম থারয় আররক্ট্রডনক বফা প্রদারনয ব্যফস্থা
কযা রয়রছ, মা ডনধ থাডযত ভরয় ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়ডন ডফধায়
প্রকযল্পয টভয়াদ বৃলি টযয়যছ লকন্তু ব্যয় অলযফলতকত যযয়যছ।
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৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয বেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ
ভস্যামূ
সুাডযমূ
প্রকযল্পয আওতায় িয়কৃত মন্ত্রালতয গাযয় তথ্য
প্রকযল্পয আওতায় িয়কৃত মন্ত্রালতয গাযয় তথ্য
লরলফি/ট্যালগং না কযা এফং মথামথবাযফ মন্ত্রালতয
লরলফি/ট্যালগং কযযত যফ এফং মথামথবাযফ মন্ত্রালতয
লফফযণ ম্পদ টযলজস্টায- এ লরলফি না কযা।
লফফযণ ম্পদ টযলজস্টায- এ লরলফি কযযত যফ।
লফটিলএর কর্তকক প্রযদয় টফা ও সুলফধা ম্পযকক লফটিলএর কর্তকক প্রযদয় টফা ও সুলফধা ম্পযকক জনগণযক
জনগণযক অফলত কযায ব্যফস্থা না কযা এফং ইউলনয়ন অফলত কযযত লনজস্ব ‘ওযয়ফাইট’ প্রণয়ন ও চালু এফং ফহুর
লডলজটার টন্টায যত ইন্টাযযনট ংযমাগ ইউলনয়ন প্রচাযযয (ফাংরা ও ইংযযলজযত লরপযরট প্রণয়ন, লফলবন্ন
লযলদ ংরগ্ন অন্যান্য অলপয লফস্তৃত কযায ব্যফস্থা না ইযরকট্রলনক লভলডয়ায় প্রচায ইতযালদ) ব্যফস্থা গ্রণ কযযত যফ।
কযা।
ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায যত ইন্টাযযনট ংযমাগ ইউলনয়ন
লযলদ ংরগ্ন অন্যান্য অলপয লফস্তৃত কযযত যফ এফং
ব্যফাযকাযীয লফস্তৃলত ঘটাযত যফ।
টটলরযপান এক্সযচযেয টফাড ক রুভ/সুইচ রুভ অথফা টম কর টটলরযপান এক্সযচযেয টফাড ক রুভ/সুইচ রুভ অথফা টম কর স্থাযন
স্থাযন গুরুত্বপূণ ক মন্ত্রালত যযয়যছ ট কর স্থাযনয ম কাি গুরুত্বপূণ ক মন্ত্রালত যযয়যছ ট কর স্থান ললটিলফ কযাযভযায
লনযাত্তা না থাকা। ললটিলফ কযাযভযায আওতায় আনযত আওতায় আনযত যফ।
যফ।
টাস্ট ই-টন্টায যত প্রদত্ত টফামূযয মূল্য তালরকা টাস্ট ই-টন্টায যত প্রদত্ত টফামূযয মূল্য তালরকা ডাক
ডাক অলধদিয যত জালয কযা য়লন লফধায় লবন্ন লবন্ন ই- অলধদিয যত ত্বয জালয কযযত যফ।
টন্টাযয একই টফায জন্য লবন্ন মূল্য ধাম ক কযা যে।
স্থান ংকযটয পযর অযনক টাস্ট ই-টন্টায বাড়া কযা মথাম্ভফ লনজস্ব স্থানায় টাস্ট ই-টন্টাযমূযয কাম কিভ
ঘযয কাম কিভ লযচারনা কযযছ, টাস্ট ই-টন্টাযমূ লযচারনায উযযাগ গ্রণ কযযত যফ। টাস্ট ই-টন্টাযমূ
যত প্রদত্ত টফামূযয ংখ্যা ফাড়াযত যফ এফং ইউলনয়ন
যত স্বল্প ংখ্যক টফা প্রদান কযা যে এফং টাস্ট ই- লডলজটার টন্টাযয প্রদত্ত টফামূ ই-টন্টাযযও প্রফতকন কযযত
টন্টাযমূযয ভারাভারগুযরায ম কাি লনযাত্তা টনই।
যফ। ই-টন্টাযমূযয ভারাভারগুযরায লনযাত্তা লফধান কযায
জন্য টজাযদায লনযাত্তা ব্যফস্থা লনলিত কযযত যফ।
প্রকল্পভুক্ত
কযায জন্য প্রকল্পভুক্ত
) না থাকা।
কযা কভকানুগ যফ।

না থাকা।
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১০০০টি ইউলনয়ন লযলযদ অটিকযার পাইফায টকফর টনটওয়াকক উন্নয়ন ীল কক প্রকটল্পয ভালি মূল্যায়ন
প্রলতযফদন
(ভাি: লডযম্বয, ২০১৬)

১.০

প্রকরেয নাভ

:

১০০০টি আউডনয়ন ডযলরদ টিকযার পাআফায বকফর বনটওয়াকথ উন্নয়ন
প্রকে।

২.

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

ফাংরারদ বটডরকডভউডনরকন্স বকাম্পানী ডরডভরটি

৩.

উরযাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ

:

িাক, বটডররমাগারমাগ ও তথ্যপ্রযুডক্ত ভন্ত্রণারয়/িাক ও বটডররমাগারমাগ ডফবাগ

৪.

প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়

:
(রে টাকায়)

অনুযভালদত ব্যয়
মূর
ফ থরল
ংরাডধত

প্রকৃত ব্যয়

১
৭১৮৯৭.০৯

২
৬৭৯৮৭.৯১

৩
৬৪৪৮০.৭৬

৫.

িভপুলেত অগ্রগলত

অনুযভালদত ফাস্তফায়নকার
মূর
ফ থরল ংরাডধত

৪
জানুয়াডয/২০১২
রত
জুন/২০১৪ডরঃ
ম থন্ত।

:

৫
জানুয়াডয/২০১২
রত
ডিরম্বয/২০১৬ডরঃ
ম থন্ত।

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

মূর ব্যযয়য
হ্রা/বৃলি
(মূর অনুুঃ
ব্যযয়য %)

৬
জানুয়াডয/২০১২
রত
ডিরম্বয/২০১৬
ডরঃ ম থন্ত।

৭
-৩৫০৭.১৫
(-২০.৫০%)

অলতিান্ত
ভয়
(মূর
ফাস্তফায়ন
কাযরয
%)
৮
২ ফছয ৬
ভা
(১০০%)

৬৪৪৮০.৭৬ রে টাকা।

২.০

প্রকযল্পয টভূলভ:
ক
ফাংরাযদযয ৮টি লফবাযগ ৬৪ টি টজরায়১১৪ টি উযজরাযঅন্তগত১১০৯
টি ইউলনয়যন অটিকযার পাইফায টকফর
স্থাযনয ভাধ্যযভ গ্রাভ ম কাযয় আইলটি টফা ম্প্রাযণ ও ইউলনয়ন তথ্যযকন্দ্র ইন্টাযযনট ংযমাযগয ব্যাকযফান
টনটওয়কাক স্থান।

৩.০

প্রকযল্পয উযেশ্য: প্রকযল্পয উযেশ্যমূ লনম্নরূ :
ফাংরাযদযযযকাযযয রূকল্প “লবন ২০২১” ফাস্তফায়যনয রযেয লডলজটার ফাংরাযদ গড়ায জন্য টটলরযমাগাযমাগ
ব্যফস্থায উন্নয়ন ।
আস্থাযমাগ্য ও শ্রয়ী আইলটি টফা ফাংরাযদযযগ্রাভ ম কাযয় লফস্তৃত কযা।
আইলটিয উন্নয়ন ও লফস্তাযয ায়তা কযা ।
দালযদ্র লফযভাচযন ায়তা কযা ।





৪.০

প্রকল্প অনুযভাদন ও ংযাধন:
১০০৬টি ইউলনয়ন লযলযদ অটিকযার পাইফায টকফর টনটওয়াকক উন্নয়ন প্রকল্পটি ৭১৮৯৭.০৯ রে টাকা প্রাক্কলরত
ব্যযয় জানুয়ালয/২০১২লরুঃ যত জুন/২০১৪লরুঃ টভয়াযদ ফাস্তফায়যনয জন্য ২৪/০১/২০১২ তালযযে একযনক কর্তকক
অনুযভালদত য়। যফতীযত ১১০৯টি ইউলনয়যন কাযনকটিলবটিয জন্য ৬৭৯৮৭.৯১ রে টাকা ব্যযয় প্রকল্প ংযাধন
কযা য় এফং লযকল্পনা কলভন যত ১৬/০৩/২০১৬ তালযযে ব্যয় বৃলি ব্যলতযযযক জানুয়ালয/২০১২ যত লডযম্বয
২০১৬ ম কন্ত অথ কাৎ ২ ফছয ৬ ভা বৃলি কযা য়।
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৫.০ প্রকযল্পয অথ কায়ন: এলডল/আযএলডল ফযাে, অফমুলক্ত ও ব্যয় ংিান্ত অগ্রগলত
(রে টাকায়)
অথ ক ফছয

২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
টভাট

আযএলডল ফযাে
টাকা
ফাস্তফ
রেযভাত্রা
১৫০.০০
০
১৭৩০.০০
২

টভাট ব্যয়
১২৪.৮১
১৬৯২.১২

প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগলত
টাকা
প্রকল্প
াায্য
১২৪.৮১
০.০০
১৬৯২.১২
০.০০

ফাস্তফ %
০.১৭%
২.২0%

৬.০ প্রকযল্পয অংগলবলত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগলত:
কাযজয আইযটভ (লল
অনুাযয)
(ক) যাজস্ব োত:
কভককতকাযদয
টফতন
৪৬০০: কভকচাযীযদয
টফতন
৪৭০০: বাতালদ
৪৮০০: যফযা ও টফা
মূ
৪৯০০: টভযাভত ও
ংযেণ
৬৬০০: টথাক ফযাে
উযভাট (ক)
(ে) মূরধন োত:
৬৮০০: পযযন, টরাকার
ইকুইযভন্ট, ওএল
ওয়াকক অন্যান্য কাজ
ও মানফান
৬৯০০: জলভ ও অন্যান্য
ম্পলত্ত অলধগ্রণ
৭০০০: পূতক কাজ
৭৯০০: ইযম্পাট ক লডউটি
এন্ড বযাট
৭৯৮০: যাস্তা কতকযনয
েলতপূযণ
কযালটার ব্লক
এযরাযকন এন্ড লভ.
কযালটার এক্সযনলডায
উযভাট (ে)
ফ কযভাট (ক+ে)

একক

রে ভাত্রা (লল অনুাযয)
আলথ কক
টবৌত
(লযভান)

ফাস্তফ অগ্রগলত
আলথ কক
টবৌত
(লযভান)

জন
জন

১৬ জন

১৬ জন

জন
টথাক

টথাক

টথাক

টথাক

টথাক

টথাক

টথাক
টথাক

টথাক
টথাক

টথাক
টথাক

টথাক
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(রে টাকায়)
লফচ্যযলতয
কাযণ

৭.০

টকান অযেয ফাস্তফায়ন অম্পূণ ক আযছ লকনা: প্রযমাজয নয়।

৮.০

প্রকযল্পয িয় কাম কিভ:
(রে টাকায়)
কাযজয নাভ

আযলড
লল
অনুমা
য়ী

চ্যলক্তমূ
ল্য

গুড
১) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার ট্রান্পলভন
ইকুইযভন্ট (এভএলল) পয টবায
্মার উযজরা এন্ড ইউলনয়ন লযলদ
আন্ডায অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
টডযবরযভন্ট ইন ১০০০ ইউলনয়ন
লযলদ প্রযজক্ট অপ লফটিলএর অন টান কলক টফল (প্যাযকজ-১)।
২) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার ট্রান্পলভন
ইকুইযভন্ট (এভএলল) পয টবায
্মার উযজরা এন্ড ইউলনয়ন লযলদ
আন্ডায অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
টডযবরযভন্ট ইন ১০০০ ইউলনয়ন
লযলদ প্রযজক্ট অপ লফটিলএর অন টান কলক টফল (প্যাযকজ-২)।
৩) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার ট্রান্পলভন
ইকুইযভন্ট (এভএলল) পয টবায
্মার উযজরা এন্ড ইউলনয়ন লযলদ
আন্ডায অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
টডযবরযভন্ট ইন ১০০০ ইউলনয়ন
লযলদ প্রযজক্ট অপ লফটিলএর অন টান কলক টফল (প্যাযকজ-৩)।
৪) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার ট্রান্পলভন
ইকুইযভন্ট (এভএলল) পয টবায
্মার উযজরা এন্ড ইউলনয়ন লযলদ
আন্ডায অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
টডযবরযভন্ট ইন ১০০০ ইউলনয়ন
লযলদ প্রযজক্ট অপ লফটিলএর অন টান কলক টফল (প্যাযকজ-৪)।
৫) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার ট্রান্পলভন
ইকুইযভন্ট (এভএলল) পয টবায
্মার উযজরা এন্ড ইউলনয়ন লযলদ
আন্ডায অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
টডযবরযভন্ট ইন ১০০০ ইউলনয়ন
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দযত্র
আহ্বাযনয
তালযে

চ্যলক্ত
স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত
অনুাযয
কাম কম্পাদ
টনয তালযে

কাম কম্পাদযনয
প্রকৃত তালযে

কাযজয নাভ

আযলড
লল
অনুমা
য়ী

চ্যলক্তমূ
ল্য

লযলদ প্রযজক্ট অপ লফটিলএর অন টান কলক টফল (প্যাযকজ-৫)।
৬) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ (টগ্রটায ঢাকা এন্ড
পলযদপুয লডলিক্ট) আলথ কং, ইযরকলট্রকযার
গুড, াওয়ায রাইন এন্ড পযাললরযটন
কভালকয়ার টভইন াওয়ায কাযনকন
এট ১৯১ ইউলনয়ন লযলদ টগ্রটায ঢাকা
এন্ড পলযদপুয লডলিক্ট আন্ডায অটিকযার
পাইফায টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট ইন
১০০০ ইউলনয়ন লযলদ প্রযজক্ট অপ
লফটিলএর অন টান ক-লক টফল (প্যাযকজ১২)।
৭) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আলথ কং, ইযরকলট্রকযার
গুড, াওয়ায রাইন এন্ড পযাললরযটন
কভালকয়ার টভইন াওয়ায কাযনকন
এট ১৭৩ ইউলনয়ন লযলদ অপ টগ্রটায
লযরট এন্ড টগ্রটায ভয়ভনলং লডলিক
আন্ডায অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
টডযবরযভন্ট ইন ১০০০ ইউলনয়ন
লযলদ প্রযজক্ট অপ লফটিলএর অন টান কলক টফল (প্যাযকজ-১৬)।
ওয়াকক

১) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-১;
রট-এ: টটাটার ১০৪ ইউলনয়ন অপ
টগ্রটায ঢাকা লডলিক)”
২) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-১;
রট-লফ: টটাটার ৮৭ ইউলনয়ন অপ
টগ্রটায পলযদপুয লডলিক)”
৩) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
519

দযত্র
আহ্বাযনয
তালযে

চ্যলক্ত
স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত
অনুাযয
কাম কম্পাদ
টনয তালযে

কাম কম্পাদযনয
প্রকৃত তালযে

কাযজয নাভ

আযলড
লল
অনুমা
য়ী

চ্যলক্তমূ
ল্য

ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-২;
রট-এ: টটাটার ৯২ ইউলনয়ন: কুলভল্লা,
টনায়াোরী, লফ.ফাড়ীয়া, রলেপুয এন্ড
চাঁদপুয লডলিক)”
৪-৫) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-২;
রট-লফ: টটাটার ১০১ ইউলনয়ন: টপনী,
চট্টগ্রাভ এন্ড কক্সফাজায লডলিক)” এন্ড
রট-ল: টটাটার ১১ ইউলনয়ন: যাভগলত,
ফান্দযফন এন্ড োগড়াছলড় লডলিক।
৬-৭) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-৩;
রট-এ: টটাটার ৮১ ইউলনয়ন:
রারভলনযাট, নীরপাভাযী, লদনাজপুয,
ঠাকুযগাঁও এন্ড ঞ্চগড় লডলিক)” এন্ড
রট-লফ: টটাটার ৮৬ ইউলনয়ন: যংপুয,
গাইফান্ধা, কুলড়গ্রাভ, নওগাঁ, ফগুড়া এন্ড
জয়পুযাট লডলিক।
৮) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-৩;
রট-ল: টটাটার ৭৮ ইউলনয়ন: াফনা,
চাঁাইনফাফগে, নাযটায, যাজাী এন্ড
লযাজগে লডলিক।
৯ ১০ াপ্লাই ইন্পট্রযরন টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
ওএল ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ প্যাযকজ ৪
রট এ টটাটার ১০৪ ইউলনয়ন নযাইর
লঝনাইদ ভাগুযা কুলটয়া চ্যয়াডাো
টভযযপুয এন্ড মযায লডলিক এন্ড
রট লফ
টটাটার ৯০ ইউলনয়ন
ফাযগযাট াতলেযা খুরনা ফলযার
লযযাজপুয
ঝারকাঠি
টবারা
520

দযত্র
আহ্বাযনয
তালযে

চ্যলক্ত
স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত
অনুাযয
কাম কম্পাদ
টনয তালযে

কাম কম্পাদযনয
প্রকৃত তালযে

কাযজয নাভ

আযলড
লল
অনুমা
য়ী

চ্যলক্তমূ
ল্য

দযত্র
আহ্বাযনয
তালযে

চ্যলক্ত
স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত
অনুাযয
কাম কম্পাদ
টনয তালযে

কাম কম্পাদযনয
প্রকৃত তালযে

টুয়াোরী এন্ড ফযগুনা লডলিক।
১১-১২) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ আউট াইট প্লান্ট
(ওএল) ওয়াকক পয অটিকযার
পাইফায টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট
ইন ১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-৫;
রট-এ: টটাটার ৮৯ ইউলনয়ন অপ
ভয়ভনলং, জাভারপুয, টযপুয এন্ড
টাংগাইর লডলিক এন্ড রট-লফ: টটাটার
৮৪ ইউলনয়ন অপ লযরট, লকযাযগে,
টনত্রযকাণা, লফগে, টভৌরবী ফনাজায এন্ড
সুনাভগে লডলিক।
১৩) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার পাইফায
টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট ইন
১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-এ)
(টটাটার ৫৫ ইউলনয়ন অপ ফাযগযাড়া,
টচৌগাছা, গাংনী, দাউদকালন্দ এন্ড নাগযপুয
উযজরা)।
১৪) াপ্লাই, ইন্পট্রযরন, টটলটং এন্ড
কলভলনং অপ অটিকযার পাইফায
টকফর টনটওয়াকক টডযবরযভন্ট ইন
১০০০ ইউলনয়ন লযলদ (প্যাযকজ-লফ)
(টটাটার ৫৫ ইউলনয়ন অপ জজন্তাপুয,
টগায়াইনঘাট, টকাম্পানীগে, টভানগে,
পূফ কাধরা, োলরয়াজুযী এন্ড ফড়যরো
উযজরা)।
৯.০

প্রকল্পটিয কাম কিভ আইএভইলড কর্তকক লযফীেন কযা যয়যছ।

লযদকনকাযী কভককতকায নাভ ও দফী
জনাফ টভাুঃ লনয়াজুর ক, লযচারক (অলতলযক্ত লচফ),
আইএভইলড, প্লালনং কলভন
জনাফ সুভন দা, কাযী লযচারক, আইএভইলড,
প্লালনং কলভলন
১০.০

প্রকল্প লযচারক ম্পলককত তথ্য :
নাভ ও দফী
পূণ ককারীন/েন্ডকারীন

জনাফ তভার কালন্ত নন্দী, প্রধান
কভকাধ্যে/ প্রকল্প লযচারক

পূণ ককারীন

লযদকন তালযে
০৬-১০-২০১৫ টথযক ০৭-১০-২০১৫
২৩-০৬-২০১৫ যত ২৪-০৬-২০১৫

টমাগদাযনয
তালযে
০১/০৩/২০১২লরুঃ
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ফদরীয তালযে

টভয়াদকার

২৫/১০/২০১২লরুঃ

০১/০৩/২০১২লরুঃ
যত
২৫/১০/২০১২লরুঃ

নাভ ও দফী

পূণ ককারীন/েন্ডকারীন

জনাফ টভাুঃ আলভনুর াান, প্রধান
কভকাধ্যে/প্রকল্প লযচারক
ূঁ া,
জনাফ টভাুঃ কলফয টাযন ভূঞ
প্রধান কভকাধ্যে/প্রকল্প লযচারক
জনাফ জয়দ আরী আান, প্রধান
কভকাধ্যে/প্রকল্প লযচারক

পূণ ককারীন

জনাফ টভাুঃ ভঈন উেীন, প্রধান
কভকাধ্যে/প্রকল্প লযচারক

পূণ ককারীন

জনাফ োন আতাউয যভান, প্রধান
কভকাধ্যে/প্রকল্প লযচারক

পূণ ককারীন

জনাফ টভাুঃ ভঈন উেীন, প্রধান
কভকাধ্যে/প্রকল্প লযচারক

পূণ ককারীন

১১.০

পূণ ককারীন
পূণ ককারীন

টমাগদাযনয
তালযে
২৫/১০/২০১২লরুঃ

ফদরীয তালযে

টভয়াদকার

০১/১১/২০১২লরুঃ

২৫/১০/২০১২লরুঃ
যত ০১/১১/২০১২লরুঃ
০১/১১/২০১২লরুঃ ০৯/০২/২০১৪লরুঃ ০১/১১/২০১২লরুঃ যত
০৯/০২/২০১৪লরুঃ
০৯/০২/২০১৪লরুঃ ১৩/০২/২০১৪লরুঃ
০৯/০২/২০১৪লরুঃ
যত
১৩/০২/২০১৪লরুঃ
১৩/০২/২০১৪লরুঃ ০৬/০৩/২০১৪লরুঃ
১৩/০২/২০১৪লরুঃ
যত
০৬/০৩/২০১৪লরুঃ
০৬/০৩/২০১৪লরুঃ ২০/০৩/২০১৪লরুঃ
০৬/০৩/২০১৪লরুঃ
যত
২০/০৩/২০১৪লরুঃ
২০/০৩/২০১৪লরুঃ
-২০/০৩/২০১৪লরুঃ
৩১/১২/২০১৬লরুঃ

অলডট ংিান্ত:

লনযীোকার
যত
২০১৪-১৫
ম কন্ত।

লনযীো
প্রধান তথ্যমূ/আলত্তমূ
প্রলতযফদন জভায
তালযে
১২-১১-২১৫
২৭,৪৭৮/= টাকায বযাট কভ কাটায়/ না কাটায়
যকালয যাজস্ব েলত।
১২-১১-২১৫
যকালয ফাায় ফফাকাযীযদয লনকট যত
যকায লনধ কালযত ায অযো কভাযয ফাাবাড়া
কতকন কযায় যাজস্ব েলত।
১২-১১-২১৫
১২-১১-২১৫

২০১৫-১৬ যত

আয়কয ফাফদ ৮,০৬,৬০৩/= এফং বযাট ফাফদ
১৯,২৯,০১০/= টাকা টভাট
টাকায
লটিআয না কযা প্রযে।
ভ্রভণ বাতা লফযরয ভাধ্যযভ টিএ/লডএ ফাফদ
২১,৬৭০/= টাকা অলতলযক্ত লযযাধ।

২৩-০২-২০১৭

প্রলবনার একযচযটন্প টটট (লএটি) ব্যলতত
অলনয়লভত লযযাধ।

২৩-০২-২০১৭

ললড/বযাট োযত অব্যলয়ত
টাকা যকালয টকালাগাযয জভা প্রদান ংিান্ত।

২৩-০২-২০১৭

ঠিকাদায/যফযাকাযী প্রলতষ্ঠাযনয লযযালধত
লফর বযাট ফাফদ
টাকা কতকন
না কযায় যকালয যাজস্ব েলত।

ম কন্ত।
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আলত্ত লনযন যয়যছ লক-না
লনষ্পলত্তকৃত
ংলিট কভককতকাযদয অলডট
লিয়াযযন্প এ আলত্তকৃত টাকা
আদাযয়য জন্য উযল্লে কযা
যয়যছ।
লনষ্পলত্তকৃত
ংলিট কভককতকায অলডট
লিয়াযযন্প এ উক্ত টাকা
আদাযয়য জন্য উযল্লে কযা
যয়যছ।
ভীভাংায জন্য আলত্তয জফাফ
এলজ টিভযক প্রদান কযা
যয়যছ।
ভীভাংায জন্য আলত্তয জফাফ
এলজ টিভযক প্রদান কযা
যয়যছ।
লনষ্পলত্তকৃত

১২.০

প্রকযল্পয উযেশ্য অজকন:

আযলডলল অনুমায়ী রেয
প্রকযল্পয রেয মূ:

প্রকৃত অজকন

১। ফাংরাযদযয যকাযযয রূকল্প “লবন ২০২১” ১। ফাংরাযদযয যকাযযয রূকল্প “লবন ২০২১”
ফাস্তফায়যনয রযেয লডলজটার ফাংরাযদ গড়ায জন্য ফাস্তফায়যনয রযেয লডলজটার ফাংরাযদ গড়ায জন্য গ্রাভ
টটলরযমাগাযমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন ।
ম কায় ম কন্ত উচ্চ েভতা ম্পন্ন , লক্তারী এফং আধুলনক
অটিকযার টটলরযমাগাযমাগ টনটওয়াকক স্থান।
২। আস্থাযমাগ্য ও শ্রয়ী আইলটি টফা ফাংরাযদযয গ্রাভ ২। ১২২৩টি এভএলল (১১৪টি উযজরায় এফং ১১০৯টি
ম কাযয় লফস্তৃত কযা।
ইউলনয়ন লযলযদ) অটিকযার ট্রান্পলভন টনাড এফং
টনটওয়াকক ম্যাযনজযভন্ট ও ভলনটলযং এয জন্য ০৩ (লতন) টি
এনএভএ স্থান কযা যয়যছ । লফটিলএর উযযাক্ত টনাড ও
এনএভএ এয ভাধ্যযভ কভ েযযচ গ্রাভ ম কায় ম কন্ত ব্রড ব্যান্ড
ডাটা-ইন্টাযযনট ালবক টদযয জনগণযক টদওয়া শুরু
কযযযছ।
৩। আইলটিয উন্নয়ন ও লফস্তাযয ায়তা কযা ।

৩। ৮০০০ লক.লভ. ভূগবকস্থ অটিকযার পাইফায টকফর
স্থাযনয ভাধ্যযভ আইলটি টফায উন্নয়ন ও লফস্তায কযযযছ।

৪। দালযদ্র লফযভাচযন ায়তা কযা ।

৪। ১১০৯টি ইউলনয়ন লযলযদ কভকযত ০২ জন উযযাক্তা
(একজন পুরুল ও একজন নাযী) স্থালত অটিকযার লরংক
ব্যফায কযয গ্রাভ ম কাযয় কর ধযযনয লডলজটার টফা
জনগযণয টদায টগাড়ায় টৌূঁযছ লদযয় লনযজ আলথ ককবাযফ
রাবফান যে এফং গযীফ জনগণও যজ টফা রাব কযয
আলথ ককবাযফ সুলফধা রাব কযযছ – এযত দালযদ্র লফযভাচযন
ব্যাক ভূলভকা যােযছ ।

১৩.০ প্রকল্প লযদকন:
“১০০০টি ইউলনয়ন লযলযদ অটিকযার পাইফায টকফর টনটওয়াকক উন্নয়ন” প্রকল্পটি লডযম্বয, ২০১৬ াযর ভাি ওয়ায় গত
১২/০৩/২০১৮ লর: তালযযে ভাি প্রকল্প মূল্যায়যনয লনলভযত্ত টযপুয টজরায ১নং কাভাযযযচয ইউলনয়ন ও ২নং চযযযপুয
ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায ও ১৫/০৩/২০১৮ লর: তালযযে ভয়ভনলং টজরায দয উযজরায ১১ নং োগড়া ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টায, ১০নং দাপুলনয়া ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায ও ৮নং আকুয়া ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায আইএভইলড-এয ে
যত লযদকন কযা য়। লযদকনকাযর জনাফ কাজী কাভরুর াান, কাযী প্রযকৌরী ও প্রকল্প ংলিট কভককতকাগণ উলস্থত
লছযরন।
টযপুয টজরায ১নং কাভাযযযচয ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায লযদকনকাযর অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক এয ইন্টাযনট
স্পীড লযো কযয টদো য়। লযোযন্ত ইন্টাযযনট ংযমাগ ও গলত লযো কযয ঠিক াওয়া মায়। ইউলনয়ন লডলজটার
টন্টাযযয লযচারক এয াযথ কথা ফযর জানা মায় তায ভালক আয় গযড় ২০.০০ (লফ) াজায টাকা। লযদকনকাযর ইউলনয়ন
লযলদ টচয়াযম্যান উলস্থত লছযরন।
টযপুয টজরায ২নং চযযযপুয ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায লযদকনকাযর অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক এয ইন্টাযনট স্পীড
লযো কযয টদো য়। লযোযন্ত ইন্টাযযনট ংযমাগ ও গলত লযো কযয ঠিক াওয়া মায়। ইউলনয়ন লডলজটার টন্টাযযয
লযচারক এয াযথ কথা ফযর জানা মায় তায ভালক আয় গযড় ১৫.০০ (যনয) াজায টাকা। গযড় ভালক টফা গ্রলতা ৩০০
জন।
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ভয়ভনলং টজরায দয উযজরায ১১ নং োগড়া ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায লযদকনকাযর অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
এয ইন্টাযনট স্পীড লযো কযয টদো য়। লযোযন্ত ইন্টাযযনট ংযমাগ ও গলত লযো কযয ঠিক াওয়া মায়। ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টাযযয লযচারক এয াযথ কথা ফযর জানা মায় তায ভালক আয় গযড় ২০.০০ (লফ) াজায টাকা। ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টাযটি অযগাছাযরা এফং অলযষ্কায অফস্থায় াওয়া মায়।
ভয়ভনলং টজরায দয উযজরায ১০নং দাপুলনয়া ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায লযদকনকাযর অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
এয ইন্টাযনট স্পীড লযো কযয টদো য়। লযোযন্ত ইন্টাযযনট ংযমাগ ও গলত লযো কযয ঠিক াওয়া মায়। ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টাযযয লযচারক এয াযথ কথা ফযর জানা মায় তায ভালক আয় গযড় ২৫.০০ (পঁলচ) াজায টাকা। ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টাযটি অযগাছাযরা এফং অলযষ্কায অফস্থায় াওয়া মায়।
ভয়ভনলং টজরায দয উযজরায ৮নং আকুয়া ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায লযদকনকাযর অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক
এয ইন্টাযনট স্পীড লযো কযয টদো য়। লযোযন্ত ইন্টাযযনট ংযমাগ ও গলত লযো কযয ঠিক াওয়া মায়। ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টাযযয লযচারক এয াযথ কথা ফযর জানা মায় তায ভালক আয় গযড় ২৫.০০ (পঁলচ) াজায টাকা। ইউলনয়ন
লডলজটার টন্টাযটি অযগাছাযরা এফং অলযষ্কায অফস্থায় াওয়া মায়।
প্রকল্প লযদকনকারীন লস্থয লচত্রুঃ

লচত্রুঃ১ MUX টভলন

লচত্রুঃ২ টোরা MUX টভলন

লচত্রুঃ স্থালত টযকটিপায়ায

লচত্রুঃ৪ কাভাযযয চয ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায

১৪.০ আইএভইলড’য ম কযফেণ: ৬৪৪৮০.৭৭ রে টাকা ব্যযয় ১২৪১টি ইউলনয়ন লযলযদ অটিকযার পাইফায কযাফর টনটওয়া কক
স্থান কযা যয়যছ। প্রায় ৫২.০০ রে টাকা ব্যযয় গযড় ১টি ইউলনয়যন অটিকযার পাইফায কযাফর ও মন্ত্রালত স্থান কযা
যয়যছ। গযড় এক একটি ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায শুধু ইন্টাযযনট লবলত্তক টফা প্রদান কযয ভায আনুভালনক ৫০০০.০০
টাকা আয় কযয থাযক। ব্যযয়য তুরনায় প্রাি আয়/সুলফধা অপ্রতুর ভযন যয়যছ। ইউলনয়ন লডলজটার টন্টাযযয ২ (দুই) জন
উযযাক্তায জন্য এই অটিকযার পাইফায কযাফর ইন্টাযযনট ংযমাগ ব্যফ হৃত যে। লতলন াযা ভায গযড় ৩০০
(লতনত) ব্যালক্তযক ইন্টাযযনট লবলত্তক টফা প্রদান কযয থাযকন । ব্যফাযকাযীয ংখ্যা লনযয়ালজত লফলনযয়াযগয তুরনায়
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কভ। লযদকনকাযী কভককতকা ৫টি ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায লযদকন কযযন। তায ভযধ্য ৩টি লডলজটার টন্টাযযয
MSPP (MUX=multiplexing equipment) মযন্ত্র ও কযে ধুরা-ভয়রা াওয়া মায়। লযদকনকাযর,
MUX মন্ত্র চরভান অফস্থায় লছর মা ব্দ সৃলট কযলছর। এই যব্দ একজন ব্যলক্তয যে কাজ কযা কঠিন। উযযাক্তাগণ
প্রচন্ড যব্দ কাজ কযযত অসুলফধা য় ভযভক জালনযয়যছন। লযদকযন ইন্টাযযনট ংযমাগ ঠিক াওয়া মায়।
১৫.০ আইএভইলড’য ভতাভত/সুালয:
১৫.১ াযা ফাংরাযদযয টম কর স্থাযন এ প্রকযল্পয আওতায় মন্ত্রালত িয় ও ংস্থান কযা যয়যছ ট কর মন্ত্রালতয গাযয়
প্রকযল্পয নাভ, িযয়য তালযে, ওয়াযযলন্ট টল ওয়ায তালযে িলভক নম্বয লরলফি/ট্যালগং কযযত যফ। এই িলভক
নম্বয মথামথবাযফ ম্পদ টযলজস্টায- এ লরলফি কযযত যফ;
১৫.২ টটলরযপান এক্সযচযেয টফাড ক রুভ/সুইচ রুভ অথফা টম কর স্থাযন গুরুত্বপূণ ক মন্ত্রালত যযয়যছ ট কর স্থান ললটিলফ
কযাযভযায আওতায় আনযত যফ।
১৫.৩ এ প্রকযল্পয ভাধ্যযভ লফটিলএর কর্তকক প্রযদয় টফা ও সুলফধা ম্পযকক ংলিট করযক/জনগণযক অফলত কযা লনজস্ব
‘ওযয়ফাইট’ প্রণয়ন ও চালু এফং ফহুর প্রচাযযয (ফাংরা ও ইংযযলজযত লরপযরট প্রণয়ন, লফলবন্ন ইযরকট্রলনক লভলডয়ায়
প্রচায ইতযালদ) ব্যফস্থা গ্রণ কযযত যফ।
১৫.৪ ইউলনয়ন লডলজটার টন্টায যত ইন্টাযযনট ংযমাগ ইউলনয়ন লযলদ ংরগ্ন অন্যান্য অলপয (স্কুর, কযরজ, টাস্ট
অলপ, ভাদ্রাা এনলজও অলপ ও অন্যান্য) লফস্তৃত কযযত যফ। প্রায় ৫২ রে টাকা ব্যযয় এক একটি ইউলনয়যন
অটিকযার পাইফায টনটওয়াকক স্থান কযা যয়যছ লফধায় এয ব্যফাযকাযীয লফস্তৃলত ঘটাযত যফ।
১৫.৫ TEJAS ব্র্যাযন্ডয MUX টভলনমূ প্রচন্ড ব্দ সৃলট কযয থাযক। এ মন্ত্র িযয়য ভয় কত টডলফর ব্দ সৃলট কযযফ
তা মাচাই কযা প্রযয়াজন লছর। ফতকভাযন এ টভলনমূযয ব্দ সৃলটয কাযণ লনণ কয় ও ভাধান কযা প্রযয়াজন। প্রযমাজয
টেযত্র টভলন যফযাকাযী প্রলতষ্ঠাযনয াযথ টমাগাযমাগ কযয টভলন লযফতকন কযয টনয়া টমযত াযয।
১৫.৬ TEJAS ব্রাযন্ডয MSPP (MUX) মন্ত্রালত ও ম কা।ক টকলন লফীন ও টোরা থাকায় ধুরা-ভয়রা ও ঝুর টরযগ
থাযক লফধায় এ মযন্ত্র টকলন ংযুক্ত কযা টমযত াযয ।
১৫.৭ ফতকভাযন টদয 4G ওয়যাযযর প্রযুলক্ত চালু যয়যছ। বলফষ্যযত এ জাতীয় প্রকল্প গ্রযণয পূযফ ক প্রকযল্পয প্রযুলক্ত, প্রকযল্পয
ব্যয়, প্রকযল্পয ব্যফাযকাযী এফং প্রকল্প যত প্রাি সুলফধা এফং আয় লফযফচনায় লনযয় প্রকল্প গ্রণ কযযত যফ।
১৫.৮

১৫.১ যত ১৫.৭
প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা আগাভী ২১ (একু) লদযনয ভযধ্য
কযযফ

প্রযমাজয টেযত্র গৃীত

ীল থক
( ভাি : জুন, ২০১৭ )
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প্রালনক ভন্ত্রণারয় ও

ল্পের ভালি মূল্যায়ন প্রলতযফদন

১.

প্রকযল্পয নাভ

:

২.

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

৩.

উযযাগী ভন্ত্রণারয়/লফবাগ

:

৪.

প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়

:

ন্ত
ে

অনুযভালদত ব্যয়
মূর
ফ কযল
ংযালধত

১

৫.

প্রকৃত ব্যয়

২

৩

অনুযভালদত ফাস্তফায়নকার
মূর
ফ কযল
ংযালধত

৪

িভপুলেত অগ্রগলত

৫

:

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন
কার

মূর ব্যযয়য
হ্রা/বৃলি
(মূর অনুুঃ
ব্যযয়য %)

অলতিান্ত ভয়
(মূর ফাস্তফায়ন
কাযরয %)

৬

৭

৮

(৫৯.০৯%)

(২০০%)

ে

২.০ প্রকযল্পয টভূলভ :

স্ত
৩.০ প্রকযল্পয উযেশ্য :
প্রকযল্পয মূর উযেশ্যমু লনম্নরূ :
অন্তথজাডতক

ন্ত

ে
ে
ে
ে

ে

৪.০ প্রকল্প অনুযভাদন ও ংযাধন :
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ে

রু

স্ত
ে

ন্ত

৫.০ প্রকযল্পয অথ কায়ন : এলডল/আযএলডল ফযাে, অফমুলক্ত ও ব্যয় ংিান্ত ালফ কক অগ্রগলত
(রে টাকায়)
অথ ক ফছয

আযএলডল ফযাে
টাকা
ফাস্তফ রেযভাত্রা

প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগলত
টাকা
প্রকল্প াায্য

টভাট ব্যয়

৬.০ প্রকযল্পয অংগলবলত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগলত:

(রে টাকায়)

একক
১
(ক) যাজস্ব উাদান:

ে

২

৩

এনওএ
এনওএ
এনওএ
এরএ
এরএ
এরএ

(

)

ফাস্তফ %

এরএ
এরএ
এরএ

উযভাট (ক)
ে মূরধন োত
এনওএ
এনওএ
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স্ত
৪

৫

স্ত
৬

একক
১

ে

২
এনওএ

৩

স্ত
৪

স্ত
৬

৫

উযভাট ে
ফ কযভাট ক ে
৭.০ টকান অযেয ফাস্তফায়ন অম্পূণ ক আযছ লকনা: প্রযমাজয নয়।
৮.০ প্রকযল্পয িয় কাম কিভ:
কাযজয নাভ

মন্ত্রালত
কলম্পউটায এফং এলল
পটওয়যায
আফাফত্র
অন্যান্য বফন

দযত্র মূল্য (রে টাকায়)
আযলডলল
চ্যলক্ত মূল্য
অনুমায়ী
৩০৩.০৭
২৯১২.৬৩
৮৩২.৮
৭০.১৪
২৫৪.৮০

৩০৩.০৭
২৩০২.৯৯
৭৮০.৪৭
৭০.১৪
২৩৩.২৯

দযত্র
দযত্র আফাযনয চ্যলক্ত স্বােযযয
তালযে
তালযে
১৪/০৬/২০১৭
১২/০৩/২০১৭
১২/০৩/২০১৭
২০/০৬/২০১৭
২৩/০৪/২০১৭

১৭//০৬/২০১৭
১২/০৩/২০১৭
১৩/০৪/২০১৭
২২/০৬/২০১৭
২৫/০৫/২০১৭

(রে টাকায়)
কাম ক ম্পাদযনয তালযে
চ্যলক্ত অনুাযয
প্রকৃত
৩০/০৬/২০১৭
২১/০৬/২০১৭
২৫/০৫/২০১৭
২৯/০৬/২০১৭
২৯/০৬/২০১৭

২৯/০৬/২০১৭
২০/০৬/২০১৭
২০/০৫/২০১৭
২১/০৬/২০১৭
২৯/০৬/২০১৭

৯.০ প্রকল্পটিয কাম কিভ আইএভইলড কর্তকক লযফীেণ কযা যয়যছ।
লযদকনকাযী কভককতকায নাভ ও
জনাফ যলন যভান
কাযী লযচারক, আইএভইলড
জনাফ ভালরা নালগক
কাযী লযচারক

লযদকন তালযে
২১/০৫/২০১৩
২১/০৫/২০১৩
২৮/০৪/২০১৪

১০.০ প্রকল্প লযচারক ম্পলককত তথ্য :
নাভ ও দফী

পূণ ককারীন েন্ডকারীন

টমাগদাযনয তালযে

ফদরীয তালযে

টভয়াদকার

১১.০ অলডট ংিান্ত :
লনযীোকার

লনযীো প্রলতযফদন
জভায তালযে

প্রধান তথ্যমূ আলত্তমূ

528

আলত্ত লনযন যমযছ
লক না

১

১২.০

২

৩

৪

প্রকযল্পয উযেশ্য অজকন :
আযলডলল অনুমায়ী রেয

প্রকৃত অজকন

প্রকযল্পয রেয মুুঃ
ন্তথজ

ন্ত

ে
ে
ে
ে
ে

১৩ প্রকল্প লযদকন : ১১/০৩/২০১৮ তালযযে নালরতাফালড় উযজরা ডাকঘয আইএইলড কর্তকক যযজলভন লযদকন কযা য়।
লযদকনকাযর জনাফ টভাুঃ পলযদ আযভদ, অলতলযক্ত টাস্টভাস্টায টজনাযযর, ঢাকা, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর জনাফ
টভাস্তাক আযভদ, গাজী াযদ আযনায়ায, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর, জাভারপুয লফবাগ এফং ারুনুয যলদ, টযপুয উ
লফবাগ উলস্থত লছযরন। নালরতাফাড়ী উযজরা ডাকঘযয প্রকযল্পয আওতায় ১টি টটলফর, ১টি টচয়ায, ১টি ল্যাট, ১টি ভযডভ,
১টি কী-টফাড ক ও ১টি ইন লপ্রন্টায যফায কযা যয়যছ। যফযাকৃত মন্ত্রালত চর যযয়যছ ভযভক টদো মায়। “উযজরা ও
াফ টাস্ট অলপযয কাম কপ্রলিয়া স্বয়ংলিয়কযণ” ফটওয়ায এয ভাধ্যযভ কাম ক লযচারনা কযা যে।
ন্ত
অ

।

ে
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ে

ডে

১২/০৩/২০১৮ তালযযে টযপুয দয উযজরায় প্রধান ডাকঘয, টযপুয এ প্রকযল্পয কাম কিভ লযদকন কযা য়।
লযদকনকাযর াবকাযটি অচর অফস্থায় াওয়া মায়। াবকায ভলনটয চর লছর। ১টি অনরাইন ইউল াবকায, ১০টি
কলম্পউটায ললইউ, ১০টি কলম্পউটায ভলনটয, ১০টি ইউলএ, ৩টি লওএ লপ্রন্টায, ২টি ফাযযকাড স্ক্যান, ১টি ফ্ল্যাট প্যাড
স্ক্যানায, ১টি ডট লপ্রন্টায ও ৮টি ভালিপ্লাগ যফযা কযা য়। এয ংযগ টনটওয়াকক এযক্সলযজও যফযা কযা য়। তন্যধ্য
৫টি ললইউ ও ৪টি ইউলএ অচর অফস্থায় াওয়া মায়।
ন্ত

মাওয়ায়

ে
ে

১৩/০৩/২০১৮ তালযযে টনত্রযকানা টজরায পূফ কধরা উযজরা ডাকঘয লযদকন কযা য়। লযদকনকাযর জনাফ টভাুঃ
পলযদ আযভদ, অলতলযক্ত টাস্টভাস্টায টজনাযযর, ঢাকা, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর জনাফ টভাস্তাক আযভদ, গাজী
াযদ আযনায়ায, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর, জাভারপুয লফবাগ এফং ারুনুয যলদ, টযপুয উ লফবাগ উলস্থত
লছযরন। লযদকনকাযর উযজরা টাট ভাস্টায জানান টম, পূফ কধরা উযজরা ডাকঘযয প্রায়ই লফদুযৎ থাযক না। টারায
লযস্টভ এয ব্যফস্থা টনই ।
১৪/০৩/২০১৮
ক

ে

প্রকল্প লযদকনকারীন লস্থয লচত্র:
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আইএভইলড’য ম কযফেণ :

লচত্র:১ নালরতাফাড়ী উযজরা টাস্ট অলপ

লচত্র:২ প্রকযল্পয আওতায় যফযাকৃত কলম্পউটায

লচত্র:৩ ালুয়াঘাট উযজরা টাস্ট অলপয প্রকযল্পয কাজ
লযদকন।

লচত্র:৪ প্রকযল্পয আওতায় টফা টডস্ক্।

১৪.১
ে
১৪.২
ে ত্র

াওয়া মায় না।

১৪.৩
Approval
১৪.৪
১৪.৫

ে
স্ত

ে
ে
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ে

১৪.৬
স্ত
১৪.৭

স্ত

ন্ত

স্ত

ে
১৪.৮ জুরাই, ২০০৮ াযর ৩১৮০.২০ রে টাকা ব্যযয় প্রকল্পটি অনুযভালদত য়। জুন, ২০১৭ াযর ৪২৫৮.২৮ রে টাকা ব্যযয়
প্রকল্পটি ভাি য়। মূর অনুযভাদযনয টচযয় ১৮৭৯.২৭ রে টাকা অলতলযক্ত ব্যযয় প্রকল্পটি ভাি য় মায কস্ট ওবায যান
৫৯.০৯%।
১৪.৯ জুরাই ২০০৮ যত জুন ২০১১ টভয়াযদ প্রকল্পটি অনুযভালদত য়। প্রকৃতযে ৬ (ছয়) ফছয টভয়াদ বৃলিযত জুন, ২০১৭
াযর ভাি য়। মায টাইভ ওবায যান ২০০%।
১৪.১০ ২০১০-২০১১ যত ২০১৬-২০১৭ ার ম কন্ত অলডট আলত্ত অলনষ্পন্ন যযয়যছ মা আলথ কক শৃঙ্খরায ব্যতযয় ফযর গণ্য য়।
১৪.১১ প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ াযর ভাি যয়যছ। প্রকল্প ভালি প্রলতযফদন প্রকল্প ভাি ওয়ায ১ (এক) ফছয ২ (দুই) ভা
অলতিান্ত ওয়ায য আইএভইলডযত াওয়া টগযছ।
১৫. আইএভইলড’য ভতাভত/সুালয:
১৫.১ প্রকল্পভুক্ত
কযা কভকানুগ যফ।
১৫.২ াযা ফাংরাযদট অযটাযভন কাম কিভ পর কযযত যর

স্ত

ে

১৫.৩ প্রকযল্পয আওতায় িয়কৃত কলম্পউটায, াবকায ও অন্যান্য মযন্ত্র প্রকযল্পয নাভ ও ললযয়ার নম্বয ংযুক্ত কযযত যফ। এ
ললযয়ার নম্বয এয াযথ প্রকল্প কাম কারযয় ংযলেত ম্পদ টযলজস্টায এয ভন্বয় কযযত যফ। ইনযবনটলযয লরস্ট
মথামথবাযফ প্রণয়ন কযয প্রকযল্পয আওতায় ংগৃীত এ কর ম্পদ মথামথবাযফ ংযেণ কযযত যফ। স্থানীয় ম কাযয়
এ কর ম্পযদয মথামথ টপাজত ও ংযেযণয জন্য টজরা ও উযজরা ম কাযয়য কভককতকাগণযক লনযদ কনা লদযত যফ।
১৫.৪
ে

ে

১৫.৫
১৫.৬

সুষ্ঠু আলথ কক ব্যফস্থানায স্বাযথ ক অলডট আলত্ত দ্রুত লনষ্পলত্তপূফ কক আইএভইলডযক অফলত কযযত যফ । লফলয়টি ংস্থা
প্রধান লনলিত কযযফন।

১৫.৭ বলফষ্যযত ডাক লফবাগ কর্তকক গৃীত প্রকযল্প টাইভ ওবায যান ও কস্ট ওবায যান মাযত না য় ট লফলযয় যচট থাকযত
যফ।
১৫.৮ উযযাক্ত সুালয/ভতাভত (অনুযেদ ১৫.১ যত ১৫.৭) অনুমায়ী প্রযমাজয টেযত্র গৃীত ব্যফস্থা প্রালনক ভন্ত্রণারয় ও
প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা আগাভী ২১ লদযনয ভযধ্য ফাস্তফায়ন লযফীেণ ও মূল্যায়ন লফবাগযক অফলত কযযফ।
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ীল কক প্রকযল্পয ভালি মূল্যায়ন প্রলতযফদন
( ভাি : জুন, ২০১৭ )
১.

প্রকযল্পয নাভ

:

২.

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

:

৩.

উযযাগী ভন্ত্রণারয়/লফবাগ

:

৪.

প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও
ব্যয়

:

অনুযভালদত ব্যয়
মূর

ফ কযল
ংযালধত

১

২

১১২২৭.৭০

১২২৯৫.৫০

৫.

জুরাই ২০১১ যত জুন ২০১৭ ম কন্ত ও ব্যয় ৮৪৪৩.২৩
(রে টাকায়)
অনুযভালদত ফাস্তফায়নকার

প্রকৃত ব্যয়

মূর

ফ কযল
ংযালধত

৩

৪

৫

৪৮৪৩.৪৩

জুরাই ২০১১
ইং যত জুন
২০১৩ ইং

িভপুলেত অগ্রগলত

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন
কার

মূর ব্যযয়য হ্রা/
বৃলি (মূর অনুুঃ
ব্যযয়য %)

অলতিান্ত
ভয়
(মূর
ফাস্তফায়ন
কাযরয %)

৬

৭

৮

জুরাই ২০১১ ইং জুরাই ২০১১
যত
ইং যত জুন,
৩০জুন, ২০১৭
২০১৭ ইং
ইং

৪ ফছয

: ৮৪৪৩.২৩ রে টাকা

২.০ প্রকযল্পয টভূলভ :
যকায ২০২১ াযরয ভযধ্য ফাংরাযদযক লডলজটার ফাংরাযদ লযযফ গযড় তুরযত অেীকাযফি। াধাযণ
জনগযণয টদায টগাড়ায় লডলজটার ফাংরাযদযয সুপর টৌযছ টদয়ায উয লফযল গুরুত্ব প্রদান কযয ফাংরাযদ ডাক লফবাগ তায
টদব্যাী টনটওয়াযককয ভাধ্যযভ আইলটি লবলত্তক টফামূ টদযয ভানুলযক প্রদাযনয জন্য উযযাগ গ্রণ কযযযছ। ফতকভাযন
ফাংরাযদ ডাক লফবাযগয কাম কিভ নাতন িলতযত লযচালরত যে। এই িলত টথযক উযত্তাযযণয জন্য তথ্য প্রযুলক্ত লনবকয
কযয গযড় তুরযত প্রলতটি গ্রাভীন ডাকঘয

াো ডাকঘযয ইন্টাযযনট টফা প্রদাযনয লিান্ত গ্রণ কযা যয়যছ। এযত গ্রাভীন

জনযগাষ্ঠী আধুলনক তথ্য প্রযুলক্তয সুযমাগ রাব কযযফ। তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলক্ত ব্যফায কযয ব্যলক্ত ও ভাজ তায আথ ক
াভালজক উন্নয়যন গুরুত্বপূণ ক অফদান যােযফ। গ্রাভীন জনগণ ইন্টাযযনযটয ভাধ্যযভ তথ্য আদান প্রদান

ইন্টাযযনট ংযমাগ

লযফাযযয দস্যযদয াযথ টমাগাযমাগ কৃলল লো ও স্বাস্থয লফলয়ক ায়তা ফ কাধুলনক গ্রাক টফা প্রদান কযায উযেশ্যই এই
প্রকল্পটি প্রণয়ন কযা যয়যছ।
৩.০ প্রকযল্পয উযেশ্য : প্রকযল্পয মূর উযেশ্যমু লনম্নরূ :
ক ল্লী জনগযণয লডলজটার ফাংরাযদযয স্বপ্ন পূযযণয রযেয ল্লী ডাকঘয অফকাঠাযভা লনভকাণ কযা যফ মা ই টন্টায
লযযফ কাজ কযযফ;
ে
গ
ঘ
ঙ

ল্লী এরাকায ডাক টফা ভান উন্নয়ন কযা
ল্লী এরাকায আথ ক াভালজক কাম কিভ উন্নয়যন গুরুত্বপূণ ক আফদান যােযফ
ল্লী এরাকায অথ কননলতক উন্নয়যন ল্লী ডাকঘযগুলর টফা বফন লযযফ প্রদলকত যফ
ল্লী ডাকঘযযয আয় বৃলি কযা
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চ প্রকল্প এরাকায় যম্পযায় টছাট ফড় কভকংস্থান সৃলট কযযফ
ছ লফলনযয়াগ ফান্ধফ অথ কননলতক কাম কিভযক ল্লী এরাকায় আযযা লক্তারী কযযফ
জ প্রাকৃলতক দুযম কাযগয ভয় ল্লী ডাকঘযগুলর আশ্রয়ন টকন্দ্র লযযফ কাজ কযযফ এফং
ঝ ল্লী নাযীয জীফন মাযনয ভানযক উন্নত কযযফ।
৪.০ প্রকল্প অনুযভাদন ও ংযাধন :
প্রকল্পটি
১১২২৭.৭০ রে টাকা প্রাক্কলরত ব্যযয় জুরাই
২০ যত জুন ২০১৩ টভয়াযদ ফাস্তফায়যনয জন্য ১৮,
অযক্টাফয ২০১১ তালযযে একযনক বায় অনুযভালদত য়। তযফ তক টদয়া য় য়, প্রলতটি উযজরায় কভযে
০১ টি কযয
ডাকঘয টযযে দূগভক এরাকায ডাকঘযগুলরযক অগ্রালধকায লদযয় গ্রাভীণ ডাকঘযযয তালরকায় ংযাধন পূফ কক প্রকযল্পয লডলল
ক কযযত যফ। এই যতকয টপ্রলেযত লডলল পূণগঠন
ক কযায য একযনক উইং যত ২৩/০১/১২ লর: তালযযে অনুযভাদন
পূণগঠন
জাযী কযা য়। ভন্ত্রণারয় যত প্রকল্পটি প্রালনক আযদ জাযী কযা য় ০১/০২/২০১২ লর: তালযযে। প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন শুরুয
অন্যান্য প্রযয়াজনীয় প্রলিয়া ম্পাদন এফং ২০১১-১২ অথ কফছযয আযলডলল টত ফযাে াওয়ায য প্রকৃতযে প্রকল্পটিয
ফাস্তফায়ন শুরু য়। প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন টভয়াদ টকান রূ ব্যয় বৃলি এফং লযফতকন ব্যলতযযযক জুন/ ১৭ ম কন্ত বৃলি কযা য়।
৫.০ প্রকযল্পয অথ কায়ন : এলডল/আযএলডল ফযাে, অফমুলক্ত ও ব্যয় ংিান্ত ালফ কক অগ্রগলত
(রে টাকায়)
অথ ক ফছয

আযএলডল ফযাে
টাকা
ফাস্তফ রেযভাত্রা

টভাট ব্যয়

প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগলত
টাকা
প্রকল্প াায্য

ফাস্তফ %

৬.০ প্রকযল্পয অংগলবলত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগলত:
(রে টাকায়)
রেয
একক
১

২

স্ত
৩

৪

স্ত
৫

৬

ক যাজস্ব উাদান
এনওএ
এনওএ
এনওএ
এরএ
এরএ

এরএ
এরএ
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এরএ
এরএ

৭

রেয
একক
১

স্ত

২

৩

৪

এরএ

টস্টনাযী
অন্যান্য
লফজ্ঞান
উযভাট ক
ে মূরধন োত
ভূলভ ংগ্র
লনভকাণ
টভযাভত
আফাফত্র
যোভালদ
টভাটযমান
মূল্য Price
Contingency
উযভাট ে
ফ কযভাট ক ে

স্ত
৫

৬

এরএ

এরএ
এরএ
এরএ
এরএ

৭

এরএ

এরএ
এরএ
এরএ
এরএ

এরএ
এরএ
এরএ
এরএ

এনওএ
এনওএ
এনওএ

এনওএ
এরএ

০

৩

৭.০ টকান অযেয ফাস্তফায়ন অম্পূণ ক আযছ লকনা : ভূলভ অলধগ্রযণয লফলয়টি জটির ওয়ায টপ্রলেযত এফং স্থানীয় জনগযণয
দানকৃত ও ংগৃীত জলভযত বফন লনভকাণ কযায় খুরনা াযককযরয ২৮ টি ডাকঘয বফন লনভকাযণয জন্য দযত্র আফান
কযা যরও ০৭ টি অলপযয কাজ ভাি কযা মায় লন।
৮.০ প্রকযল্পয িয় কাম কিভ:
রে টাকায়
কাযজয নাভ

দযত্র মূল্য (রে
টাকায়)
আযলডলল
চ্যলক্ত
অনুমায়ী

দযত্র

পূতক ২৩টি ডাকঘয বফন
লনভকাযণয জন্য পূনুঃ দযত্র
আফান

২০১ ০০

২০১ ০০

দযত্র
আফাযনয
মূ
তালযে
ল্য
১২ ১০ ২০১৩

পূতক খুরনা াযককযরয ২৮টি
ডাকঘয বফন লনভকাযণয জন্য
দযত্র আফান

২৪৩.০০

২৩৭.০০

২৮/১১/২০১৩
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কাম ক ম্পাদযনয তালযে

চ্যলক্ত স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত
অনুাযয

প্রকৃত

২৪ ০৩ ২০১৪
লরুঃ এয ভযধ্য

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

১৫/০৪/২০১৪
লরুঃ টথটক
২০/০৪/২০১৪

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

২৮ টি
অলপযয
ভযধ্য জলভ
ংিান্ত

কাযজয নাভ

দযত্র মূল্য (রে
টাকায়)
আযলডলল
চ্যলক্ত
অনুমায়ী

দযত্র
দযত্র
আফাযনয
মূ
তালযে
ল্য

চ্যলক্ত স্বােযযয
তালযে

কাম ক ম্পাদযনয তালযে
চ্যলক্ত
অনুাযয

প্রকৃত

জটিরতায
কাযযণ
০৭ টি
অলপযয
কাজ
ভাি
কযা মায়
লন।

লরুঃ এয ভযধ্য

পূতক ৩২টি ডাকঘয বফন
লনভকাযণয জন্য পুণুঃ দযত্র
আফান

২৭৮.০০

২৭৬.০০

১১/০৪/২০১৪

২৭/০৮/২০১৪,
২৮/০৮/২০১৪
এফং
৩১/০৮/২০১৪
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক টকন্দ্রীয় াযককর ঢাকা এফং
চট্টগ্রাভ াযককযরয ৩৩টি ডাকঘয
বফন লনভকাযণয জন্য দযত্র
আফান

২৭৮.০০

২৬৯.০০

২৬/১০/২০১৫
লরুঃ

২৯/০২/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক খুরনা াযককযরয ২৯টি
ডাকঘয বফন লনভকাযণয জন্য
দযত্র আফান

২৫২.০০

২৩০.০০

২৬/১০/২০১৫
লরুঃ

২৯/০২/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক যাজাী াযককযরয ৩৯টি
ডাকঘয বফন লনভকাযণয জন্য
দযত্র আফান

৩৩৯.০০

৩২৫.০০

২৬/১০/২০১৫
লরুঃ

২৯/০২/২০১৬

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক টকন্দ্রীয় াযককর ঢাকায
৮০ টি ডাকঘয বফন লনভকাযণয
জন্য দযত্র আফান

৬৯৬.০০

৬৬০.০০

২৬/০১/২০১৬
লরুঃ

০৪/০৮/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক দযত্র আফান ডাকঘয
বফন ংস্ক্ায ও টভযাভত কাজ
টকন্দ্রীয় াযককর

৩৬৫.০০

৩৪১.০০

২০/০১/২০১৬
লরুঃ

২২/০৫/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক দযত্র আফান ডাকঘয
বফন ংস্ক্ায ও টভযাভত কাজ
চট্টগ্রাভ াযককর

৫৬২.০০

৫৫৪.০০

২২/০১/২০১৬
লরুঃ

২২/০৫/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন
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কাযজয নাভ

পূতক দযত্র আফান ডাকঘয
বফন ংস্ক্ায ও টভযাভত কাজ
খুরনা াযককর

দযত্র মূল্য (রে
টাকায়)
আযলডলল
চ্যলক্ত
অনুমায়ী
৫০২.০০

দযত্র

৪৩৯.০০

দযত্র
আফাযনয
মূ
তালযে
ল্য
০১/০২/২০১৬
লরুঃ

কাম ক ম্পাদযনয তালযে

চ্যলক্ত স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত
অনুাযয

প্রকৃত

১২/০৪/২০১৬
লরুঃ
০৮/০৫/২০১৬
এয ভযধ্য,

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

২৫/০৫/২০১৬
লরুঃ
পূতক পুণুঃ দযত্র আফান
ডাকঘয বফন ংস্ক্ায ও টভযাভত
কাজ চট্টগ্রাভ াযককর

২৪২.০০

২১৮.০০

২২/০১/২০১৬
লরুঃ

২২/০৫/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক দযত্র আফান ৩০০টি
ডাকঘয বফন ংস্ক্ায ও টভযাভত
কাজ যাজাী াযককর

৫৪৬.০০

৪৬৯.০০

১১/০২/২০১৬

০৩/০৮/২০১৬
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক ১৮৮টি ডাকঘয বফন
লনভকাযণয
জন্য
ই টটন্ডায
আফান

১৬৩৬.০০

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক ১০৯টি ডাকঘয বফন
লনভকাযণয
জন্য
ই টটন্ডায
আফান

৯৪৭.০০

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

পূতক দযত্র আফান ২০৩টি
ডাকঘয বফন ংস্ক্ায ও টভযাভত
কাজ লফলবন্ন াযককর

৩৬৯.০০

৩৩৩.০০

০৪/০৫/২০১৭
লরুঃ

৩১/০৫/২০১৭

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

ন্য (মন্ত্রালত- ওজনমন্ত্র)

১৫০.০০

১৫০.০০

১৮/০৪/২০১৭
লরুঃ

০৬/০৬/২০১৭
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

ন্য (আফাফত্র)

৫৯০.০০

৫৯০.০০

১৮/০৪/২০১৭
লরুঃ

০৬/০৬/২০১৭
লরুঃ

অনুযভালদত
ভযয়য
ভযধ্য

ম্পন্ন

টথযক
১৭/১০/২০১৬
১৫২৯.০
০

২৮/১১/২০১৬
লরুঃ

২৯/০১/২০১৭
লরুঃ
টথযক
১৯/০৪/২০১৭

১২/০১/২০১৭
লরুঃ

৮৫৫.০০

২৯/০৩/২০১৭
লরুঃ
টথযক
২৬/০৪/২০১৭

৯.০ প্রকল্পটিয কাম কিভ আইএভইলড কর্তকক লযফীেণ কযা যয়যছ।
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লযদকনকাযী কভককতকায নাভ ও দফী

লযদকন তালযে

১। টভাাম্মদ লনয়াজুর ক
যুগ্ম-লচফ
আইএভই লফবাগ

০৪/০৪/২০১৬ ও ১৩/০৪/২০১৬

১০.০ প্রকল্প লযচারক ম্পলককত তথ্য :
নাভ ও দফী
জনাফ জাযদা াত্তায
অলতলযক্ত ভাললযচারক
জনাফ ারুন উয যীদ
অলতলযক্ত টাস্টভাস্টায
টজনাযযর
িয়কাযী কাম কারয় প্রধান
( HOPE) এয তত্বাফধাযন
জনাফ তরুণ কালন্ত লকদায
লযচারক ডাক

পূণ ককারীন / েন্ডকারীন
েন্ডকারীন

টমাগদাযনয তালযে

ফদরীয তালযে

টভয়াদকার
যত

েন্ডকারীন

যত

েন্ডকারীন

১৪ ৪

৬
১৪ ৪

েন্ডকারীন

যত
৬
যত

১১.০ অলডট ংিান্ত :
লনযীোকার
১
২০ ২০১
২০১ ২০১

লনযীো প্রলতযফদন
জভায তালযে
২

প্রধান তথ্যমূ আলত্তমূ
৩
আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত
আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত
আলত্ত ০
১।

আলত্ত লনযন যমযছ
লক না
৪
আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত
আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত
আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত
প্রলিয়াধীন। লনষ্পলত্তয
আা কযা মাযে।

২।

৩।

২০১ ২০১
লনষ্পলত্তয
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লনযীোকার
১

২০১ ২০১

লনযীো প্রলতযফদন
জভায তালযে
২

প্রধান তথ্যমূ আলত্তমূ
৩

১। ওজন মন্ত্র যফযা না কযয টাকা লযযাধ:
১,৫০
২। ইলডলফও লনভকাযণয নাযভ অলনয়লভতবাযফ টাকা
লযযাধ:
৭ ২৬ ৫৫
৩। গ্রাভীণ ডাকঘয ংস্ক্ায ও টভযাভযতয নাযভ
অলনয়লভতবাযফ টাকা লযযাধ:
৩৩ ৯৩ ৪০৪
৪। বযাট ফাফদ টাকা জভায প্রভাণ/ চারান াওয়া
মায়লন।
১,৬২ ৯৭ ৬২৬.
৫। আয়কয ফাফদ টাকা জভায প্রভানক াওয়া মায়
নাই।
১,০২ ৪৯ ৩১৪.
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আলত্ত লনযন যমযছ
লক না
৪
আা কযা মাযে।

প্রলিয়াধীন। লনষ্পলত্তয
আা কযা মাযে।

১২.০

প্রকযল্পয উযেশ্য অজকন :
আযলডলল অনুমায়ী রেয

প্রকৃত অজকন

প্রকযল্পয রেয মুুঃ
ক ল্লী জনগযণয লডলজটার ফাংরাযদযয স্বপ্ন পূযযণয রযেয
ল্লী ডাকঘয অফকাঠাযভা লনভকাণ কযা যফ মা ই টন্টায
লযযফ কাজ কযযফ।
ে ল্লী এরাকায ডাক টফা ভান উন্নয়ন কযা
গ ল্লী এরাকায আথ ক াভালজক কাম কিভ উন্নয়যন গুরুত্বপূণ ক
আফদান যােযফ
ঘ ল্লী এরাকায অথ কননলতক উন্নয়যন ল্লী ডাকঘযগুলর টফা
বফন লযযফ প্রদলকত যফ
ঙ ল্লী ডাকঘযযয আয় বৃলি কযা
চ প্রকল্প এরাকায় যম্পযায় টছাট ফড় কভকংস্থান সৃলট
কযযফ
ছ লফলনযয়াগ ফান্ধফ অথ কননলতক কাম কিভযক ল্লী এরাকায়
আযযা লক্তারী কযযফ
জ প্রাকৃলতক দুযম কাযগয ভয় ল্লী ডাকঘযগুলর আশ্রয়ন টকন্দ্র
লযযফ কাজ কযযফ এফং
ঝ ল্লী নাযীয জীফন মাযনয ভানযক উন্নত কযযফ।

(ক) অলজকত। প্রকযল্পয আওতায় বফন লনভকাণ কযায়
অফকাঠাযভাগত উন্নয়ন যয়যছ এফং লনলভকত বফনমূ ইটন্টায লযযফ লডলজটার ফাংরাযদযয স্বপ্ন পূযযণয কাজ
কযযছ।
(ে) অলজকত। ল্লী এরাকায় ডাক টফায ভান উন্নত যয়যছ।
(গ) অলজকত। ল্লী এরাকায আথ ক াভালজক কাম কিভ উন্নয়যন
গুরুত্বপূণ ক আফদান যােটছ।
(ঘ) অলজকত। ই-টন্টাযয ফহুমুেী টফা প্রদান কযায়
ল্লী
এরাকায অথ কননলতক উন্নয়যন ল্লী ডাকঘযগুলর টফা বফন
লযযফ প্রদলকত যে
(ঙ) অলজকত। ই-টন্টাযযয পযর ডাকঘযযয আয় বৃলি টযয়যছ।
(চ) অলজকত। ই-টন্টাযযয ভাধ্যযভ টছাট ফড় কভকংস্থান সৃলট
যে।
(ছ) অলজকত।
(জ) অলজকত।
ঝ) অলজকত। ই-টন্টাযযয ভাধ্যযভ ল্লী নাযীয জীফন মাযনয
ভান উন্নত যে।

১৩ প্রকল্প লযদকন ১১/০৩/২০১৮ তালযযে নালরতাফালড় উযজরা গাছগড়া াো ডাকঘয

নতুন লনভকাণ) এফং নালরতাফালড়

ফাজায াো ডাকঘয (ংস্ক্ায ও টভযাভত) আইএইলড কর্তকক যযজলভন লযদকন কযা য়। লযদকনকাযর জনাফ
তরুনকালন্ত লকদায, লযচারক, ডাক লফবাগ, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর জনাফ টভাস্তাক আযভদ, গাজী াযদ
আযনায়ায, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর, জাভারপুয লফবাগ এফং ারুনুয যলদ, টযপুয উ লফবাগ উলস্থত লছযরন।
নালরতাফালড় ফাজায াো ডাকঘয ংস্ক্ায ও টভযাভত কযা য়। ২০ ফুট x ৩০ ফুট আয়তযনয গ্রাভীণ ডাকঘযটিয টভযঝ
টাইরটস কযা যয়যছ। দযজা -জানারা, ফাযান্দা ও কাউন্টায টভযাভত কযা যয়যছ। বফযনয ফাইযয ও টবতযয প্লাস্টায কযয
যং কযা যয়যছ। লফদুযযতয ওয়ালযং কযা যয়যছ এফং ২টি পযান রাগাযনা যয়যছ। ছাঁযদ প্যাযডর টস্টান ঢরাই কযা যয়যছ
এফং ১টি টিউফযয়র ফাযনা যয়যছ। একই লদযন গাছগড়া াো ডাকঘয লযদকন কযা য়। ২০ ফুট x ৩০ ফুট আয়তযনয
গ্রাভীণ ডাকঘযটি নতুন লনভকাণ কযা যয়যছ। ডাকঘযটিযত ২টি কে
প্রকযল্পয আওতায় টাস্ট ভাস্টাযযয ফড় টটলফর

, ১টি ফাথরুভ , ৬টি দযজা ও ২টি জানারা যযয়যছ।

, াতাওয়ারা টচয়ায , টগস্ট টচয়ায , একটি টছাট টটলফর , ১টি স্টীযরয

আরলভযা, ১টি টরাায লিঁন্দুক , ১টি টরাায পাইর টকলফযনট , ১টি টরটায ফক্স ও ১টি ওযয়ট টভলন যফযা কযা যয়যছ।
লনলভকত বফযনয ভান যন্তালজনক।
১২/০৩/২০১৮ তালযযে শ্রীফদী উযজরায লধয়াযাড় াো ডাকঘয লযদকন কযা য়।
গ্রাভীণ ডাকঘযটি নতুন লনভকাণ কযা যয়যছ। ডাকঘযটিযত ২টি কে
প্রকযল্পয আওতায় টাস্ট ভাস্টাযযয ফড় টটলফর

২২ ফুট x ৩০ ফুট আয়তযনয

, ১টি ফাথরুভ , ৬টি দযজা ও ২টি জানারা যযয়যছ।

, াতাওয়ারা টচয়ায , টগস্ট টচয়ায , একটি টছাট টটলফর , ১টি স্টীযরয

আরলভযা, ১টি টরাায লিঁন্দুক , ১টি টরাায পাইর টকলফযনট , ১টি টিউফওযয়র , ১টি টরটায ফক্স , ২টি পযান ও ১টি ওযয়ট
টভলন যফযা কযা যয়যছ। লনলভকত বফযনয ভান যন্তালজনক।
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১৩/০৩/২০১৮ তালযযে টনত্রযকানা টজরায পূফ কধরা উযজরায নাযায়ণডয াো ডাকঘয লযদকন কযা য়।
লযদকনকাযর জনাফ তরুনকালন্ত লকদায, লযচারক, ডাক লফবাগ,

আব্দুর ভাযরক, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর,

ভয়ভনলং লফবাগ অন্যান্যগণ উলস্থত লছযরন। ২ ২ ফুট x ৩০ ফুট আয়তযনয গ্রাভীণ ডাকঘযটি নতুন লনভকাণ কযা
যয়যছ। ডাকঘযটিযত ২টি কে , ১টি ফাথরুভ, ৬টি দযজা ও ২টি জানারা যযয়যছ। প্রকযল্পয আওতায় টাস্ট ভাস্টাযযয ফড়
টটলফর, াতাওয়ারা টচয়ায , টগস্ট টচয়ায , একটি টছাট টটলফর , ১টি স্টীযরয আরলভযা , ১টি টরাায লিঁন্দুক , ১টি টরাায
পাইর টকলফযনট, ১টি টিউফওযয়র, ১টি টরটায ফক্স, ২টি পযান ও ১টি ওযয়ট টভলন যফযা কযা যয়যছ। লনলভকত বফযনয
ভান যন্তালজনক।
১৪/০৩/২০১৮ তালযযে ভয়ভনলং টজরায ালুয়াঘাট উযজরায ধুযাইর াো ডাকঘয লযদকন কযা য়। ধুযাইর াো
ডাকঘয ংস্ক্ায ও টভযাভত কযা য়। ২০ ফুট

x ১৬ ফুট আয়তযনয গ্রাভীণ ডাকঘযটিয টভযঝ টাইরটস কযা যয়যছ।

দযজা-জানারা, ফাযান্দা ও কাউন্টায টভযাভত কযা যয়যছ। বফযনয ফাইযয ও টবতযয প্লাস্টায কযয যং কযা যয়যছ।
লফদুযযতয ওয়ালযং কযা যয়যছ এফং ২টি পযান রাগাযনা যয়যছ। ছাঁযদ প্যাযডর টস্টান ঢরাই কযা যয়যছ এফং ১টি টিউফযয়র
ফাযনা যয়যছ। ফাযান্দায় লগ্রর রাগাযনা যয়যছ।
প্রকল্প লযদকনকারীন লস্থয লচত্র

লচত্র ১ নফলনলভকত গাছগড়া াো ডাকঘয, নালরতাফাড়ী,
টযপুয।

লচত্র ২ প্রকযল্পয আওতায় যফযাকৃত লন্দুক।

লচত্র ৩ পূফ কধরা উযজরায় নাযায়ণডয াো ডাকঘয।

লচত্র ৪ ধুযাইর াো ডাকঘয ংস্ক্ায ও টভযাভত কযা য়।
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১৪ ০ আইএভইলড’য ম কযফেণ :
১৪ ১ গ্রাভীন ডাকঘয লনভকাযণ ভুলভ প্রাপ্যতা লনযয় জটিরতা, জনগযণয লনকট টথযক জলভ দাযন আানুরূ াড়া না াওয়া,
প্রকযল্পয লযচারক এফং উ প্রকল্প লযচারক লনযয়াগ প্রদাযন ১ ফছয লফরলম্বত ওয়ায় প্রকযল্পয মূর কাম কিভ শুরু কযযত
লফরম্ব ঘযট ।
১৪.২ তাছাড়া প্রকযল্পয বফন লনভকাযণয জন্য স্থানীয় জনাধাযণ কর্তকক দানকৃত/ংগৃীত জলভগুযরা বফন লনভকাযণয জন্য উযুক্ত
না ওয়ায় প্রকল্প ফাস্তফায়যন লফঘ্ন ঘযট।
১৪.৩ এছাড়া প্রকযল্পয লনভকাণ ব্যযয়য টযট প্রথযভ লডলব্লউলড’য টযট ললউউর ২০০৮ াযরয লনধ কালযত লছর। যফতীযত লডলল
ংযাধন কযয লডলব্লউলড’য টযট ললউউর ২০১১ অনুমায়ী লনভকাণ কাজ ম্পন্ন কযা য় । উযল্লখ্য, লডলল
ংযাধনকাযর লডলব্লউলড’য টযট ললউউর ২০১৪ প্রচলরত লছর। পযর টটন্ডায লফজ্ঞলি আফান কযযরও ঠিকাদাযযয লনকট
টথযক আানুরূ াড়া াওয়া মায় লন। এই ফ কাযযণ প্রকল্প ফাস্তফায়যন জটিরতায সৃলট য়।
১৪.৪ ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এফং ২০১৬-২০১৭ অথ কফছযযয অলডট আলত্তমূ লনষ্পলত্ত য়লন। অলনষ্পন্ন অলডট
আলত্তমূযয ব্রডীট জফাফ প্রস্তুত কযয আলত্ত লনষ্পলত্ত প্রলিয়াধীন অফস্থায় আযছ ভযভক প্রকল্প লযচারক জানান। অলডট
আলত্ত লনষ্পলত্তপূফ কক আইএভইলডযক অফলত কযা প্রযয়াজন।
১৪.৫ প্রকযল্পয আওতায় িয়কৃত টচয়ায, টটলফর, আরভাযী, লিঁন্দুযক টকান লযলচলত/নম্বয টদো মায়লন। লনলভকত বফন টকান
প্রকযল্পয আওতায় লনভকাণ কযা যরা ট ম্বলরত টকান াইনযফাড ক টনই। তযফ লযদকনকৃত বফনমূযয ভান যন্তালজনক
ভযন যয়যছ।
১৪.৬ উযল্লখ্য ” ,যকাযী োযত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন , প্রলিয়াকযণ, অনুযভাদন ও ংযাধন িলত লযত্র অনুাযয প্রকল্প “
( ৩ ভালিযলতন ভাযয ভযধ্য আইএভইলডযত ললআয টপ্র )যযণয লফধান যযয়যছ। প্রকল্পটি ৩০/০৬/২০১৭ তালযযে ভাি
যরও ললআয প্রায় ০১ (এক) ফছয য আইএভইলডযত টপ্রযণ কযা য়।
১৫.০ আইএভইলড’য ভতাভত/সুালয:
১৫.১ টাস্ট অলপমূযয ভারাভারগুযরায লনযাত্তা লফধাযনয জন্য টজাযদায লনযাত্তা ব্যফস্থা লনলিত কযযত যফ। ব্যফহৃত
মন্ত্রালতমূ নট ফা টভযাভযতয জন্য উযজরা ম কাযয় ব্যফস্থা যােযত যফ।
১৫.২ টাস্ট অলপমূ যত প্রদত্ত টফামূযয ংখ্যা ফাড়াযত যফ এফং ফহুমুেী কযযত যফ । ইউলনয়ন লডলজটার টন্টাযয
প্রদত্ত টফামূ ই-টন্টাযযও প্রফতকন কযযত যফ।
১৫.৩ সুষ্ঠু আলথ কক ব্যফস্থানায স্বাযথ ক অলডট আলত্ত দ্রুত লনষ্পলত্তপূফ কক আইএভইলডযক অফলত কযযত যফ
প্রধান লনলিত কযযফন।

। লফলয়টি ংস্থা

১৫.৪ প্রকযল্পয আওতায় লনলভকত বফযন ও ংগৃীত আরভাযী, লিঁন্দুক, টরপ, টরটায ফক্স, টচয়ায-টটলফর ও ওজন ভাক মযন্ত্র
প্রকযল্পয নাভ ও ললযয়ার নম্বয ংযুক্ত কযযত যফ। এ ললযয়ার নম্বয এয াযথ প্রকল্প কাম কারযয় ংযলেত ম্পদ
টযলজস্টায এয ভন্বয় কযযত যফ। ইনযবনটলযয লরস্ট মথামথবাযফ প্রণয়ন কযয প্রকযল্পয আওতায় ংগৃীত একর
ম্পদ মথামথবাযফ ংযেণ কযযত যফ। স্থানীয় ম কাযয় এ কর ম্পযদয মথামথ টপাজত ও ংযেযণয জন্য টজরা
ও উযজরা ম কাযয়য কভককতকাগণযক লনযদ কনা লদযত যফ।
১৫.৫ টাস্ট অলপমূযয টফা ম্পযকক ব্যাক প্রচাযণা কাম কিভ চারাযত যফ। লফলবন্ন াভালজক টমাগাযমাগ ভাধ্যযভ টাস্ট
অলপমূযয কাম কিভ ও টফা ম্পযকক ব্যাক প্রচাযণা কাম কিভ লযচারনা কযযত যফ।
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১৫.৬ বলফষ্যযত ভাি প্রকল্পমূযয প্রকল্প ভালি প্রলতযফদন লযত্র অনুাযয লনধ কালযত ভযয় আইএভইলড’টত টপ্রযযণয
লফলযয় প্রালনক ভন্ত্রণারয়যক কাম ককয ব্যফস্থা গ্রণ কযযত যফ।
১৫.৭ উযযাক্ত সুালয/ভতাভত (অনুযেদ ১৫.১ যত ১৫.৬) অনুমায়ী প্রযমাজয টেযত্র গৃীত ব্যফস্থা প্রালনক ভন্ত্রণারয় ও
প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা আগাভী ২১ লদযনয ভযধ্য ফাস্তফায়ন লযফীেণ ও মূল্যায়ন লফবাগযক অফলত কযযফ।
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বাস্ট আ-বন্টায পয রুযার কডভউডনটি ীল থক প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন
( ভাি : জুন, ২০১৭ )

১.০

প্রকযল্পয নাভ

: টাস্ট ই-টন্টায পয রুযার কলভউলনটি

২.

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: ফাংরাযদ ডাক লফবাগ

৩.

উযযাগী ভন্ত্রণারয়/লফবাগ

: ডাক ও টটলরযমাগাযমাগ এণ্ড তথ্য প্রযুলক্ত ভন্ত্রণারয়/
ডাক ও টটলরযমাগাযমাগ লফবাগ।

৪.

প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়
অনুযভালদত ব্যয়
মূর

ফ কযল
ংযালধত

১

২

৫৪০৯৪.২৪

৫৪০৯৪.২৪

৫.

িভপুলেত অগ্রগলত

:

(রে টাকায়)

অনুযভালদত ফাস্তফায়নকার
প্রকৃত ব্যয়

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন
কার

মূর ব্যযয়য
হ্রা/বৃলি
(মূর অনুুঃ
ব্যযয়য %)

অলতিান্ত ভয়
(মূর ফাস্তফায়ন
কাযরয %)

মূর

ফ কযল
ংযালধত

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৩৮০৬৪.৯৬

জানুয়ালয ২০১২
ইং যত
লডযম্বয ২০১৫
ইং

জানুয়ালয ২০১২
ইং যত জুন
২০১৭ ইং

জানুয়ালয ২০১২
ইং যত জুন
২০১৭ ইং

-১৬০২৯.২৮
(-২৯.৬৩%)

৩ ফছয
(৭৫%)

: ৩৮০৬৪.৯৬ রে টাকা মা ফযাযেয ৭০.৩৭%।

২.০ প্রকযল্পয টভূলভ : ফতকভান যকাযযয লনফ কাচনী ইযতাযয ২০২১ াযরয ভযধ্য লডলজটার ফাংরাযদ গড়ায টঘালনা প্রদান
কযযযছ। লডলজটার ফাংরাযদ এয ধাযণা ফাস্তফায়যনয রযেয যকায একটি টকন্দ্রীয় লযকল্পনা গ্রণ কযযযছ। টদযয
াধাযণ জনগযণয টদাযযগাড়ায় লডলজটার ফাংরাযদযয সুপর টৌূঁযছ টদয়ায রযেয এ লযকল্পনায় লফযল গুরুত্ব প্রদান কযা
যয়যছ এফং একটি লফার জনযগাষ্ঠী এ কাম কিযভ যুক্ত যফ। উক্ত টকন্দ্রীয় লযকল্পনায অং লাযফ ফাংরাযদ ডাক
লফবাগ লফলবন্ন লযকল্পনা গ্রণ কযযযছ।
ফাংরাযদ ডাক লফবাগ এয বৃৎ টনটও য়াকক এয ভাধ্যযভ আইলটি লবলত্তক টফামু টদযয ভানুলযদয প্রদান কযটছ ।
ফাংরাটদ ডাক লফবাগ এই ভাধ্যভ লযযফ কাজ কয টছ। জনাধাযযণয উন্নয়যনয জন্য প্রযুলক্ত একটি গুরুত্বপূণ ক ভাধ্যভ।
গ্রাভীণ এরাকায় কলভউলনটি ই-টন্টায প্রলতষ্ঠায ভাধ্যযভ ধনী ও দলযযদ্রয ভযধ্য লডলজটার লডবাইড দূয কযা ম্ভফয যফ
মায ভাধ্যযভ দলযদ্র জনযগাষ্ঠী ন্যযনতভ েযযচ তথ্য প্রযুলক্তয এক নতুন দুয়ায উযম্মাচন কযযত াযযফ। তথ্য ও টমাগাযমাগ
প্রযুলক্ত (আইলটি) লফযল কযয ইন্টাযযনট তথ্য লনবকয ভানুযলয কাম কিভযক লযফতকন কযযছ মায ভযধ্য গ্রাভীণ উন্নয়ন
অন্তভূকক্ত। ব্যলক্ত এফং ভাযজয জন্য আইলটি নতুন কাম কাফরী উস্থান কযযছ মা শুধু তযথ্যয টমাগনদানকাযীযদয জন্যই
নয় ফযং তযথ্যয গ্রাকযদয জন্যও। লভলডয়ায ভন্বযয়য ভাধ্যযভ আইলটি -টক গযড় টতারা মাযফ এফং অন্যান্য লভলডয়া
টমভন- টযলডও, টটলরলবন এয কাম কিভযক ভন্বয় কযা মাযফ। এয ভাধ্যযভ তথ্য স্বল্প-ব্যযয় জতযী এফং লফলনভয় কযা
মাযফ, মায জন্য টকন্দ্রীয় িলতয লযফযতক টনটওয়াকক িলতয প্রযয়াজন। মলদও এোযন অযনক ফালণলজযক প্রলিয়া যযয়যছ,
এোযন াফলরক প্রলতষ্ঠান এফং অরাবজনক োতও প্রযয়াজন যযয়যছ মাযা আইলটি’য নতুন কাম কিভযক লযচারনা
কযযফ। উন্নয়নীর টদয টটলরযন্টায একটি দ্রুত ফধ কনীর এলপ্লযকন।
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টটলরযন্টায প্রায় প্রলতটি টদয লফযভান যযয়যছ। জনগন এফ টটলরযন্টায ব্যফায কযযছ কলভউলনটি টন্টায এফং তথ্য
টকন্দ্র লাযফ টমোযন জনগন তথ্য আদান প্রদান কযযত াযয। জনগন এফ টকন্দ্র পযটাকল টন্টায, ইন্টাযযনট ংযমাগ,
লযফাযযয দস্যযদয াযথ টমাগাযমাগ, কৃলল, লো, ও স্বাস্থয লফলয়ক তথ্য টকন্দ্র লাযফ ব্যফায কযযত াযয।
লডলজটার ফাংরাযদ গড়ায লফলযয় ফাংরাযদ ডাক লফবাগ একটি গুরুত্বপূণ ক ভুলভকা ারন কযযত াযয। এযই অং
লাযফ ফাংরাযদ ডাক লফবাগ গ্রাভীণ এরাকায় অফলস্থত ৮৫০০ টি ডাকঘযযক ই-টন্টায লাযফ রুান্তযযয লযকল্পনা
গ্রণ কযযযছ মায ভাধ্যযভ লডলজটার ফাংরাযদযয সুপর াধাযণ ভানুযলয টদাযযগাড়ায় টৌূঁযছ লদযত াযযফ।
৩.০ প্রকযল্পয উযেশ্য : প্রকযল্পয মূর উযেশ্যমু লনম্নরূ :
১। গ্রাভ ম কাযয় ইন্টাযযনট টফা ও সুলফধা প্রদান
২। গ্রাভ ম কাযয় লফযদ যত আগত টযলভযটন্প সুলফধা প্রদান
৩। ইন্টাযযনযটয ভাধ্যযভ লফলবন্ন যীোয পরাপর প্রকাযয সুলফধা প্রদান
৪। ওযয়ফ কযাভ এয াাযয্য প্রফাীযদয াযথ টদযয প্রতযন্ত অঞ্চযরয ভানুযলয ব্যলক্তগত টমাগাযমাযগয ব্যফস্থা কযা যফ
৫। কৃলল, লো এফং স্বাস্থয ম্পলককত তথ্য গ্রাভীণ জনগযণয ভাযঝ টৌূঁযছ টদয়া
৬। গ্রাভীণ টাস্ট অলপগুলরযক উন্নত প্রযুলক্ত, তথ্য বান্ডায এফং লডলজটার পযটা স্টুলডওযত রুদান কযা
৭। গ্রাভ টথযকই online এয ভাধ্যযভ লফলবন্ন লফশ্বলফযারযয় বলতকয সুযমাগ সৃলট
৮। তথ্য ও প্রযুলক্ত ম্পন্ন জনলক্ত জতযী
৪.০ প্রকল্প অনুযভাদন ও ংযাধন :
প্রকল্পটি
৫৪০৯৪.২৪ রে টাকা প্রাক্কলরত ব্যযয় জানুয়ালয, ২০১২ যত লডযম্বয, ২০১৫ টভয়াযদ ফাস্তফায়যনয জন্য ২৪
জানুয়ালয ২০১২ তালযযে একযনক কর্তকক অনুযভালদত য়। যফতীটত লযকল্পনা কলভন যত ২১/০৩/২০১৫ তালযযে ব্যয়
বৃলি ব্যলতযযযক জানুয়ালয, ২০১২ যত জুরাই, ২০১৭ ম কন্ত অথ কাৎ ১ (এক) ফছয ৬ ভা টভয়াদ বৃলি কযা য়।
৫.০ প্রকযল্পয অথ কায়ন : এলডল/আযএলডল ফযাে, অফমুলক্ত ও ব্যয় ংিান্ত ালফ কক অগ্রগলত
(রে টাকায়)
অথ ক ফছয

আযএলডল ফযাে

প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগলত

টাকা

ফাস্তফ রেযভাত্রা

টভাট ব্যয়

টাকা

প্রকল্প াায্য

ফাস্তফ %

২০১১-১২

১৫০.০০

০.৬%

১২৭.১৩

১২৭.১৩

০.০০

০.৬%

২০১২-১৩

৪০০.০০

১.২%

৩৬৭.৬৭

৩৬৭.৬৭

০.০০

১.২%

২০১৩-১৪

৬০০.০০

২.৯%

৫৫৬.৩৩

৫৫৬.৩৩

০.০০

২.৯%

২০১৪-১৫

৪৭৯০.০০

২৪.৭%

৪৬৫৫.২২

৪৬৫৫.২২

০.০০

২৪.৭%

২০১৫-১৬

৮৮৫০.০০

৩৫.৩%

৮৮২৪.৯৪

৮৮২৪.৯৪

০.০০

৩৫.৩%

২০১৬-১৭

২৩৭০০.০০

৩৫.৩%

২৩৫৩৩.৬৭

২৩৫৩৩.৬৭

০.০০

৩৫.৩%

টভাট:

৩৮৪৯০.০০

১০০%

৩৮০৬৪.৯৬

৩৮০৬৪.৯৬

০.০০

১০০%
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৬.০ প্রকযল্পয অংগলবলত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগলত:
(রে টাকায়)
কাযজয আইযটভ
(লল অনুাযয)

একক

১

২

রেভাত্রা (লল
অনুাযয)
আলথক
টবৌত
(লযভান)
৩
৪

ফাস্তফ অগ্রগলত
আলথক
৫

টবৌত
(লযভান)
৬

২৭.২১

০.০০

০ জন

লফচ্যযলতয কাযণ
(+)
৭

(ক) যাজস্ব োত
৪৫০০: কভককতকাযদয
টফতন
৪৬০০: কভকচালযযদয
টফতন
৪৭০০: বাতালদ

জন

৪৮০০: যফযা ও টফা
মূ

জন

৯০০৬.৮৫

৪৯০০: টভযাভত ও
ংযেণ
৬৬০০: টথাক ফযাে

টথাক

১৫০.০০

টথাক

উযভাট (ক)
(ে) মূরধন োত

টথাক

৯১৮৪.০৬

-

৮ জন

জন
জন
১১৪২ জন ২৩৬৩.৬৬

৩৮৮ জন

-

২৫.০০

টথাক

-

২৩৮৮.৬৬

টথাক

-

৬৮০০: ম্পদ ংগ্র

-

মন্ত্রালত

৪৩০৩০.৮২

মানফান

৫৩৫.০০

প্রাই এন্ড লপলজকযার
কলন্টযজলন্প

১৩৪৪.৩৮

উযভাট (ে)

৪৪৯১০.১৮

ফ কযভাট (ক+ে)

৫৪০৯৪.২৪

১১ টি

৩৫১৪০.১
৫
৫৩৬.১৫
০.০০

-

৭.০ টকান অযেয ফাস্তফায়ন অম্পূণ ক আযছ লকনা : না।
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৩৫৬৭৬.৩
০
৩৮০৬৪.৯
৬

-

৮.০ প্রকযল্পয িয় কাম কিভ:
(রে টাকায়)
কাযজয নাভ

দযত্র মূল্য (রে টাকায়)
আযলডলল
অনুমায়ী

চ্যলক্ত মূল্য

কাম ক ম্পাদযনয তালযে

দযত্র
দযত্র আফাযনয
তালযে

চ্যলক্ত স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত অনুাযয

প্রকৃত

২৩০০টি লওএ
টভলন

৭.৫৯

৭.২৪

০৩ ভাচ ক ,২০১৫

১৮ টভ ,২০১৫

১৮ টভ ,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

২৩০০টি লপোয
টবইন টভলন

৪.৬০

৪.৩৭

০৩ ভাচ ক ,২০১৫

১৮ টভ ,২০১৫

১৮ টভ ,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

২১০০টি পযটা লপ্রন্টায

৭.১৪

৩.৫৭

০৩ ভাচ ক ,২০১৫

০২ জুন ,২০১৫

০২ জুন ,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

৩২৬ টি কলম্পউটায
এফং এযক্সলয

১.৯৬

২.০৩

১৯ নযবম্বয,২০১৪

৯ এলপ্রর,২০১৬

৩০ জুন,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

১৩০০টি টরজায
লপ্রন্টায লডলএভ)

৭.০৮

২.০৭৯

১৬ জুরাই,২০১৫

১৭ আগস্ট,২০১৫

১৭ আগস্ট,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

১১৮০টি টদাযয়র
ল্যাট (লডলএভ)

৭.০৮

৬.৫২

২৯লডযম্বয,২০১৪

২৯লডযম্বয,২০১৪

২৪ ভাচ ক, ২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

১৭৫৫টি টট
পালন কচায(লডলএভ)

৪.০৪

৩.৯৯৮

১৫ জুন,২০১৫

১৫ জুন,২০১৫

১৫ জুন,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

৩০০০টি লওএ
টভলন

৯.৯০

৯.৭৩

০৯ ভাচ ক,২০১৬

৫অযক্টাফয,২০১৫

১১অযক্টাফয,২০১৫

৩০ জুন ,২০১৭

৩০০০টি লপোয
টবইন টভলন
লডলএভ)

৬.০০

৫.৯৪

৩০ আগস্ট,২০১৫

৫অযক্টাফয,২০১৫

৫অযক্টাফয,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

১৫০০টি টারায
লযস্টভ(লডলএভ)

৪৭.২৫

৪৭.২৩৪

০১
টপব্রুয়াযী,২০১৬

০১ টপব্রুয়াযী,২০১৬ ০১ টপব্রুয়াযী,
২০১৭

৯১২৫টি টদাযয়র
ল্যাট (লডলএভ)

৫৪.৭৫

৪৪.০১৪

১৬
টযন্ফম্বয,২০১৫

১৬
টযন্ফম্বয,২০১৫

৩০০০টি পযটা লপ্রন্টায ১০.২০
(লডলএভ)

৫.৩৮৪

৩০ আগস্ট,২০১৫

৩০০০টি টরজায
লপ্রন্টায (লডলএভ)

৪.৭৮৩৫

৩০ আগস্ট,২০১৫

৫.৪০
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৩০ জুন ,২০১৭

১৬
অযক্টাফয,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

১১অযক্টাফয,২০১৫

১১অযক্টাফয,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

০৫অযক্টাফয,২০১৫

০৫অযক্টাফয,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

কাযজয নাভ

দযত্র মূল্য (রে টাকায়)
আযলডলল
অনুমায়ী

চ্যলক্ত মূল্য

কাম ক ম্পাদযনয তালযে

দযত্র
দযত্র আফাযনয
তালযে

চ্যলক্ত স্বােযযয
তালযে

চ্যলক্ত অনুাযয

প্রকৃত

৮টি ডাফর টকলফন
লকআ(লডলএভ)

৪.০০

৩.৮৮

০৫
টপব্রুয়াযী,২০১৭

০৮ ভাচ ক, ২০১৭

০৮ ভাচ ক, ২০১৮

৩০ জুন ,২০১৭

১১৭০০টি লওএ
টভলন(লডলএভ)

৩৮.৬১

৩৭.৯৬

০৯ ভাচ ক ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

৪৭০০টি লপোয
টবইন টভলন

৯.৪০

৯.৩০৬

০৯ ভাচ ক ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৬

০১ জুরাই ,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

লচ টফড কাড ক
(লডলএভ)

৪.৫২

৪.৪৬৬

০৬ জুন ,২০১৭

০৮ জুন ,২০১৭

০৮ জুন ,২০১৮

৩০ জুন ,২০১৭

১০৭৪১টি ল্যাট
(লডলএভ)

৬৪.৪৪৬

৫১.৮০৮

০৯ ভাচ ক ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

২৯৫০টি টরজায
লপ্রন্টায (লডলএভ)

৫.৩১

৪.৭০৪

০৯ ভাচ ক ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

৩০০০টি পযটা লপ্রন্টায ১০.২০
(লডলএভ)

৫.৩৮৪১

০৯ ভাচ ক ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৬

০১ জুন ,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

৮২৭০টি টদাযয়র
ওযয়ফ
কযাভ(লডলএভ)

৪.১৩৫

২.৭২৯১

০২
নযবম্বয,২০১৬

২৮ লডযম্বয,২০১৬

২৮
লডযম্বয,২০১৬

৩০ জুন ,২০১৭

৫০০টি াবকায
ইউলএ
(লডলএভ)

১৫.৫০

১৫.১১৪২

০৫ ভাচ ক ,২০১৭

১৫ ভাচ ক ,২০১৭

১৫ ভাচ ক ,২০১৭

৩০ জুন ,২০১৭

৫৭৫৫ টট পালন কচায
(লডলএভ)

১৩.২৩৬৫

১৩.১১২৬

৫ টপব্রুয়াযী,২০১৭ ১২ টপব্রুয়াযী,২০১৭

১২
টপব্রুয়াযী,২০১৮

৩০ জুন ,২০১৭

৯.০ প্রকল্পটিয কাম কিভ আইএভইলড কর্তকক লযফীেণ কযা যয়যছ।
লযদকনকাযী কভককতকায নাভ ও দফী

লযদকন তালযে

জনাফ সুভন দা
কাযী লযচারক, আইএভইলড

০৯/০২/২০১৬
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১০.০ প্রকল্প লযচারক ম্পলককত তথ্য :
নাভ ও দফী
অরাউডিন অম্মদ, বাস্ট
ভাস্টায বজনারযর, বভররা
ারকথর
সুধাংশু বখয বদ্র
ডতডযক্ত ভাডযচারক

পূণ ককারীন / েন্ডকারীন
পূণ থকারীন
ডতডযক্ত দাডয়ত্ব

টমাগদাযনয তালযে
১০.০৪.২০১২

ফদরীয তালযে
-

পূণ থকারীন
ডতডযক্ত দাডয়ত্ব

১৭.১২-২০১৪

-

টভয়াদকার
১০.০৪.২০১২
রত
২৭.১১.২০১৪
১৭.১২.২০১৪
রত
৩০.০৬.২০১৭

১১.০ অলডট ংিান্ত :
লনযীোকার
১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫

লনযীো প্রলতযফদন
প্রধান তথ্যমূ/আলত্তমূ
জভায তালযে
২
৩
২০১২
২০১৩
২০১৫
বযাট এফং আয়কয টাকা আদায় কযা য়লন।
স্ক্যানায িয় ফাফদ অলনয়লভত ব্যয়
লপ্রন্টায, স্ক্যানায এফং ওযয়ফ কযাভ িয় ফাফদ
অলনয়লভত ব্যয়
পালণ কচায িয় ফাফদ অলনয়লভত ব্যয়
পযটা লপ্রন্টায িয় ফাফদ অলনয়লভত ব্যয়

২০১৫-২০১৬

২০১৬

২০১৬-২০১৭
১২.০

উন্ুক্ত দযত্র িয় িলত লযায কযয
যালয িয় িলতয ভাধ্যযভ ভারাভার িয়
উযজরা ডাকঘয নফরুালয়ত ফাফদ অলনয়লভত
ব্যয়
লনযাত্তা প্রযী লাযফ আনায লনযয়াযগয
ভাধ্যযভ অলনয়লভত ব্যয়
াযপযযভন্প অলডট কাম কিভ চরভান আযছ।
এলপ্রর, ২০১৮ এ ভাি যফ।

আলত্ত লনযন যমযছ
লক-না
৪
লনষ্পলত্তকৃত
লনষ্পলত্তকৃত
আলত্ত লনষ্পলত্ত লনযীো
দিয প্রাযন্ত প্রলিয়াধীন
আলত্ত লনষ্পলত্ত লনযীো
দিয প্রাযন্ত প্রলিয়াধীন
আলত্ত লনষ্পলত্ত লনযীো
দিয প্রাযন্ত প্রলিয়াধীন
লনষ্পলত্তকৃত
আলত্ত লনষ্পলত্ত লনযীো
দিয প্রাযন্ত প্রলিয়াধীন
আলত্ত লনষ্পলত্ত লনযীো
দিয প্রাযন্ত প্রলিয়াধীন

প্রকযল্পয উযেশ্য অজকন :
আযলডলল অনুমায়ী রেয

প্রকযল্পয রেয মুুঃ
১। গ্রাভ ম কাযয় ইন্টাযযনট টফা ও সুলফধা প্রদান

প্রকৃত অজকন
প্রকযল্পয প্রকৃত অজকনুঃ
১। প্রলতটি টাস্ট ই-টন্টাযয ওয়যাযযর ভযডযভয ভাধ্যযভ ওয়যাযযর
ইন্টাযযনট ংযমাগ প্রদান কযা যযয়যছ। এ কর ওয়যাযযর
ইন্টাযযনট ভযডযভয ভাধ্যযভ গ্রাভীণ জনগণ টাস্ট ই-টন্টায যত
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আযলডলল অনুমায়ী রেয

প্রকৃত অজকন
ইন্টাযযনট লবলত্তক টফামূ যজ গ্রণ কযযত াযযছ।

২। গ্রাভ ম কাযয় লফযদ যত আগত টযলভযটন্প
সুলফধা প্রদান

৩। ইন্টাযযনযটয ভাধ্যযভ লফলবন্ন যীোয পরাপর
প্রকাযয সুলফধা প্রদান

৪। ওযয়ফ কযাভ এয াাযয্য প্রফাীযদয াযথ
টদযয প্রতযন্ত অঞ্চযরয ভানুযলয ব্যলক্তগত
টমাগাযমাযগয ব্যফস্থা কযা যফ
৫। কৃলল, লো এফং স্বাস্থয ম্পলককত তথ্য গ্রাভীণ
জনগযণয ভাযঝ টৌূঁযছ টদয়া

৬। গ্রাভীণ টাস্ট অলপগুলরযক উন্নত প্রযুলক্ত, তথ্য
বান্ডায এফং লডলজটার পযটা স্টুলডওযত রুদান
কযা

৭। গ্রাভ টথযকই online এয ভাধ্যযভ লফলবন্ন
লফশ্বলফযারযয় বলতকয সুযমাগ সৃলট
৮। তথ্য ও প্রযুলক্ত ম্পন্ন জনলক্ত জতযী

২। টাস্ট ই-টন্টাযমূয যয়ন্ট অফ টর (লওএ) টভলন ও
ফাযয়াযভলট্রক লডবাই এফং ওয়যাযযর ইন্টাযযনট ংযমাগ
যযয়যছ। এয ভাধ্যযভ লফযদ যত আগত টযলভট্যান্প লফতযযণয
সুযমাগ আযছ লকন্তু ডাক লফবাগ এেযনা এ ালবকটি চালু কযয লন।
তযফ এোন যত াভালজক লনযাত্তা টফটণীয লফলবন্ন বাতা ও
টাস্টার কযা কাড ক টফা ও ইযরক্ট্রলনক ভালন ট্রান্পপায ালবক
প্রদান কযা যে।
৩। প্রলতটি টাস্ট ই-টন্টাযয ৩টি কযয কলম্পউটায যযয়যছ। টাস্ট ইটন্টাযয স্থালত ওয়যাযযর ইন্টাযযনট ংযমাগ-এয ভাধ্যযভ
ক
গ্রাভীণ জনগণ প্রাথলভক ভাণী, জুলনয়য স্কুর াটিলপযকট,
এএল, আলরভ, দালের, কালভর, পালমর ইতযালদ াফলরক
যীোয পরাপর স্বল্পমূযল্য ডাউনযরাড কযয লনযত াযযছ।
৪। টাস্ট ই-টন্টাযয ওযয়ফ কযাভ এয াাযয্য টদয ও লফযদয
স্ক্াই, ইযভা, বাইফায, টায়াটঅযা, গুগর ডুযয়া ইতযালদ
ব্যফাযযয ভাধ্যযভ প্রফাীযদয াযথ টদযয প্রতযন্ত অঞ্চযরয
জনগণ যজই টমাগাযমাগ ম্পন্ন কযযত াযযছ।
৫। টাস্ট ই-টন্টাযযয ভাধ্যযভ গ্রাভীণ জনগণ লফলবন্ন লচলকৎযকয
তথ্য,ওযয়ফাইযটয ভাধ্যযভ স্বাস্থয টফা ম্পলককত লফলবন্ন তথ্য,
উন্ুক্ত লফশ্বলফযারযয়য লফলবন্ন অধ্যয়ন উকযণ ডাউনযরাড ও
লপ্রন্ট কযয লনযত াযযছন। কৃলল ংিান্ত লফলবন্ন তথ্য, ফারাই
ব্যফস্থানা ংিান্ত তথ্য যজই টযত াযযছন।
৬। টাস্ট ই-টন্টায যত লফলবন্ন প্রকাযযয দলররত্র কযম্পাজ ও
লপ্রন্ট কযা মাযে, ছলফ লপ্রন্ট, স্ক্যালনং, ই-টভইর, কলম্পউটায
কযম্পাজ ইতযালদ কযা মাযে।

৭। টাস্ট ই-টন্টাযযয ভাধ্যযভ গ্রাভ টথযকই অনরাইযনয ভাধ্যযভ
লফলবন্ন কযরজ ও লফশ্বলফযারযয় বলতক ও যীো ংিান্ত পযভ
পূযণ কযা মাযে। প্রযফত্র ও যীোয পরাপর ডাউনযরাড
কযয লপ্রন্ট কযা মাযে।
৮। টাস্ট ই-টন্টায যত ৩ ভা টভয়াদী লডযপ্লাভা ইন পটওয়যায
অযালপ্লযকন ীল কক কলম্পউটায টট্রলনং টকা ক এফং ৬ ভা
টভয়াদী লডযপ্লাভা ইন পটওয়যায অযালপ্লযকন কলম্পউটায
টট্রলনং টকা ক কযাযনা যে। প্রলতটি টাস্ট ই-টন্টায যত
প্রলতভায গযড় ১০ জন নয-নাযীযক টভৌলরক কলম্পউটায
প্রলেণ টকা ক ম্পন্ন কযাযনা যে। এ ম কন্ত প্রায় ১,৭০,০০০
জন নয-নাযী টাস্ট ই-টন্টায যত কলম্পউটাযযয উয প্রলেণ
ম্পন্ন কযযযছন।

১৩. প্রকল্প লযদকন ১১/০৩/২০১৮ তালযযে নালরতাফালড় উযজরায ডাকঘয, গাছগড়া াো ডাকঘয এফং নালরতাফালড় ফাজায
াো ডাকঘয আইএইলড কর্তকক যযজলভন লযদকন কযা য়। লযদকনকাযর টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর জনাফ
টভাস্তাক আযভদ, গাজী াযদ আযনায়ায, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর, জাভারপুয লফবাগ এফং ারুনুয যলদ, টযপুয
উ লফবাগ উলস্থত লছযরন।
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১২/০৩/২০১৮ তালযযে টযপুয দয উযজরায় ফালজতলেরা,লফও, এফং শ্রীফদী উযজরায লধয়াযাড় াো ডাকঘয
লযদকন কযা য়। ১৩/০৩/২০১৮ তালযযে টনত্রযকানা টজরায পূফ কধরা উযজরায নাযায়ণডয াো ডাকঘয লযদকন কযা
য়। লযদকনকাযর আব্দুর ভাযরক, টডপুটি টাস্ট ভাস্টায টজনাযযর, ভয়ভনলং লফবাগ অন্যান্যগণ উলস্থত লছযরন।
১৪/০৩/২০১৮ তালযযে ভয়ভনলং টজরায ালুয়াঘাট উযজরায ধুযাইর াো ডাকঘয এফং ালুয়াঘাট টাস্ট অলপ
লযদকন কযা য়। লযদকযন টাস্ট-ই টন্টাযযয উযযাক্তাগযণয াযথ ভত লফলনভয় কযা য়। উযযাক্তাগণ জানান, লনযলফলেন্ন
লফদুযযতয অবাযফ তাযা লযপূণ ক টফা লদযত াযযছন না। গযড় উযযাক্তগণ ভায স্থান টবযদ ১৫ যত ৩০ াজায টাকা আয়
কযযন এফং আযয়য লনলদ কট অং যকাযী টকালাগাযয জভা কযযন।
প্রকল্প লযদকনকারীন লস্থয লচত্র:

লচত্র:১ নাযায়ণডয াো, পূফ কধরা ডাকঘয টাস্ট-ই
টন্টায।

লচত্র:২ নালরতাফাড়ী উযজরা টাস্ট অলপ ই-টন্টায।

লচত্র:৩ ালুয়াঘাট উযজরা টাস্ট ই-টন্টাযযয কলম্পউটায
প্রলেণাথীবৃন্দ

লচত্র:৪ পূফ কধরা টাস্ট অলপ।
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লচত্র:৫ ফালজতলেরা অলফবাগীয় াো ডাকঘয, টযপুয
দযয টাস্ট-ই টন্টায।

লচত্র:৬ টাস্ট-ই টন্টাযযয ল্যাট ও অন্যান্য মন্ত্রাং।

লচত্র:৭ গাছগড়া, নালরতাফাড়ী াো ডাকঘয।

লচত্র:৮ অলফবাগীয় াো ডাকঘযয টাস্ট ই টন্টায।

১৪.০ আইএভইলড’য ম কযফেণ :
১৪.১ টাস্ট ই-টন্টায যত প্রদত্ত টফামূযয মূল্য তালরকা এেযনা ডাক অলধদিয যত জালয কযা য় লন। পযর লবন্ন লবন্ন ইটন্টাযয একই টফায জন্য লবন্ন মূল্য ধাম ক কযা যে।
১৪.২ টাস্ট ই-টন্টাযমূয স্থান ংকট লফযভান যযয়যছ। অযনক টাস্ট ই-টন্টায বাড়া কযা ঘযয কাম কিভ লযচারনা কযযছ।
১৪.৩ টাস্ট ই-টন্টাযমূযয ভারাভারগুযরায লনযাত্তা লফধান কযায জন্য লনযাত্তা ব্যফস্থা অম কাি ফযর অনুলভত যয়যছ।
১৪.৪ টাস্ট ই-টন্টাযয ব্যফহৃত মন্ত্রালতমূ নট ফা টভযাভযতয প্রযয়াজন যর তা’ ঢাকা-য় টপ্রযণ কযা প্রযয়াজন য়। স্থানীয়বাযফ
টভযাভযতয টকাযনা সুযমাগ টনই।
১৪.৫ টাস্ট ই-টন্টাযমূ যত স্বর ংখ্যক টফা প্রদান কযা যয় থাযক।
১৪.৬. টাস্ট ই-টন্টাযমূযয টফা ম্পযকক স্থানীয় জনগযণয ভাযঝ অজ্ঞতা যযয়যছ এফং প্রচাযযয ঘাটলত যযয়যছ।
১৪.৭ টকন্দ্রীয় ভলনটলযং ব্যফস্থায অনুলস্থলত যযয়যছ।
১৪.৮ উযযাক্তা লনযয়াগ ও উযযাক্তা লযফতকযনয সুলনলদ কট নীলতভারা টনই।
১৫.০ আইএভইলড’য ভতাভত/সুালয:
১৫.১. টাস্ট ই-টন্টায যত প্রদত্ত টফামূযয মূল্য তালরকা ডাক অলধদিয যত ত্বয জালয কযযত যফ।
১৫.২. টাস্ট ই-টন্টাযমূয স্থান ংকট লনযনকযল্প মথাম্ভফ লনজস্ব স্থানায় কাম কিভ লযচারনায উযযাগ গ্রণ কযযত যফ।
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১৫.৩ টাস্ট ই-টন্টাযমূযয ভারাভারগুযরায লনযাত্তা লফধান কযায জন্য টজাযদায লনযাত্তা ব্যফস্থা লনলিত কযযত যফ।
১৫.৪. টাস্ট ই-টন্টাযয ব্যফহৃত মন্ত্রালতমূ নট ফা টভযাভযতয জন্য উযজরা ম কাযয় ব্যফস্থা যােযত যফ।
১৫.৫ টাস্ট ই-টন্টাযমূ যত প্রদত্ত টফামূযয ংখ্যা ফাড়াযত যফ। ইউলনয়ন লডলজটার টন্টাযয প্রদত্ত টফামূ

ই-টন্টাযযও

প্রফতকন কযযত যফ।
১৫.৬ অলডট আলত্ত লনষ্পলত্তপূফ কক আইএভইলডযক অফলত কযযত যফ।
১৫.৭ টকন্দ্রীয়বাযফ লজআইএ লবলত্তক লনলফড় ভলনটলযং ব্যফস্থায প্রফতকন কযযত যফ।
১৫.৮ উযযাক্তা লনযয়াযগয টেযত্র তরুণ, উযভী ও সৃলটীর প্রকৃত আগ্রী ব্যলক্তযদয অগ্রালধকায প্রদান কযযত যফ।
১৫.৯ টাস্ট ই-টন্টাযযয একটি লনজস্ব ইন্টায-অযাকটিব ওযয়ফাইট প্রস্তুত কযযত যফ।টাস্ট ই-টন্টাযমূযয টফা ম্পযকক ব্যাক
প্রচাযণা কাম কিভ চারাযত যফ। লফলবন্ন াভালজক টমাগাযমাগ ভাধ্যযভ টাস্ট ই-টন্টাযযয কাম কিভ ও টফা ম্পযকক ব্যাক প্রচাযণা
কাম কিভ লযচারনা কযযত যফ।
১৫.১০ উযযাক্ত সুালয/ভতাভত (অনুযেদ ১৫.১ যত ১৫.৯) অনুমায়ী প্রযমাজয টেযত্র গৃীত ব্যফস্থা প্রালনক ভন্ত্রণারয় ও প্রকল্প
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা আগাভী ২১ লদযনয ভযধ্য ফাস্তফায়ন লযফীেণ ও মূল্যায়ন লফবাগযক অফলত কযযফ।
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