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ননফ বাচন কনভন নচফারয়েয আওতাে ২০১৬-১৭ অথ বফছরযয এনডনভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যােন 

প্রনতরফদরনয ওয াযংরে 

 

ক্র: 

নং 

ভন্ত্রণারে/ 

নফবারেয 

নাভ 

য়ভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ ভর ভে ও ব্যরেয তুরনাে 

নফননরোে 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কানযেযী 

ােতা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

য়জনডনএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেই 

অনতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভে 

অনতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভে 

অনতক্রারন্তয 

তকযা 

ায 

(%) 

ফ বননম্ন 

রফ বাচ্চ 

ব্যে 

অনতক্রান্ত  

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অনতক্রারন্তয 

তকযা 

ায 

(%) 

ফ বননম্ন-

রফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ননফ বাচন 

কনভন 

নচফারে 

০২টি ০২ ০ ০ ০২ ০২ ৩৩.৫৫% 

২৫০.০০% 

 

০২ ১০.৪৫% 

৬১.৬৪% 

 

০১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাাঃ ০২ (এক )টি  

 

০২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যে ও য়ভোদ বৃনিয কাযণাঃ  

 

প্রকরেয নাভ য়ভোদ বৃনিয কাযণ 

কন্পট্রাকন অপ ইররকন নযরা ব য়ন্টায” ীল বক প্রকে প্রকে এরাকাে নফদ্যভান অফকাঠারভা অাযণ ও দযত্র 

জটিরতা ংক্রান্ত ভাভরা জটিরতা। 

কনস্ট্রাকন অফ উরজরা এন্ড নযনজওনার াব বায য়েন 

পয ইরররটাযার ডাটারফইজ (CSSED)” প্রকে 

দে জনফর ংকট , ভেভত অথ ব ছাড় না ওো এফং 

অফকাঠারভােত উন্নেরনয জন্য নফরম্ব ওো ইতযানদ কাযরণ 

ফাস্তফােরন নফরম্ব ে। 

 

০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােরনয য়েরত্র প্রধান ভস্যা ও সুানয  

 

ক্রনভক 

নং 

ভস্যা সুানয 

১ প্রকে এরাকাে নফদ্যভান অফকাঠারভা অাযণ ও দযত্র জটিরতা 

ংক্রান্ত ভাভরা জটিরতা। 

ংনিষ্ট ভন্ত্রণারে /দপ্তয/ংস্থায ারত 

ভন্বে করয ভস্যা ভাধান কযা য়মরত 

ারয।  

২ দে জনফর না থাকা। ম বাপ্ত প্রনেরণয ভাধ্যরভ জনফররক দে 

করয েরড় তুররত রফ।  

৩ স্থােী বফন ও ডাটা য়ন্টারযয জন্য ননধ বানযত য়ে না থাকা।  স্থােী বফন ও ডাটা য়ন্টারযয জন্য 

ননধ বানযত য়ে ততনয করয ভস্যা 

ভাধান কযা রেরছ। 

৪ ইন্টাযরনরটয েনত কভ এফং ননযনফনিন্ন নফদ্যযৎ যফযা না থাকা।  ইন্টাযরনরটয েনত এফং ননযনফনিন্ন নফদ্যযৎ 

যফযারয ভস্যা ভাধান রেরছ।  
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কনস্ট্রাকন অফ উরজরা এন্ড নযনজওনার াব বায য়েন পয ইরররটাযার ডাটারফইজ (CSSED) 

ীল বক ভাপ্ত প্রকরেয ভাপ্ত ভল্যােন প্রনতরফদন 

 

ভাপ্তাঃ নডরম্বয, ২০১৬) 

 
১।  প্রকরেয নাভ : কনস্ট্রাকন অফ উরজরা এন্ড নযনজওনার াব বায য়েন পয ইরররটাযার 

ডাটারফইজ (CSSED) প্রকে। 
২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরারদ ননফ বাচন কনভন নচফারে 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারে/নফবাে   : ফাংরারদ ননফ বাচন কনভন 

৪। প্রকরেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে :  

 (রে টাকাে) 

৫। প্রকরেয অংেনবনিক ফাস্তফােনাঃ 

(রে টাকাে) 

ক্রাঃ

কাঃ 

কারজয অংে একক অনুরভানদত প্রকরেয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রেনত  

(নডরম্বয, ২০১৬) 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

Revenue Expenditure      

1.  Pay of Officers 
8 nos 8 nos 126.00 8 nos 114.45 

2.  Pay of Staffs 13 nos 13 nos 90.00 13 nos 79.75 

3.  Allowances  21 nos 21 nos 160.00 21 nos 134.26 

4.  Supply @ Services 

5.  TA @ DA LS LS 13.26 LS 11.79 

6.  Transfer TA LS LS 0.10 LS 0.06 

7.  Income Tax LS LS 1.50 LS 1.20 

8.  Office Rent LS LS 20.00 LS - 

9.  Postage LS LS 4.52 LS 3.93 

10.  Telephone LS LS 4.50 LS 4.46 

11.  Registration Fees LS LS 7.31 LS 5.77 

12.  Water LS LS 1.79 LS 1.03 

13.  Electricity LS LS 16.13 LS 7.13 

অনুরভানদত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

(প্রাঃ াাঃ) 

অনুরভানদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত  

ফাস্তফােনকার 

অনতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রাক্কনরত 

ব্যরেয %) 

অনতক্রান্ত 

ভে (ভর   

ফাস্তফােন 

কাররয %) 

ভর 

(প্র: া:) 

ফ বরল (৪থ ব ) 

ংরানধত 

(প্র:া:) 

ভর ফ বরল 

(৪থ ব ) 

ংরানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

য়ভাট: 

২০৭৭২.০০ 

টাকা: 

১১১১৫.০০ 

প্রকে 

াায্য: 

৯৬৫৭.০০ 

য়ভাট: 

৩৫৬৩৩.৬৪ 

টাকা: 

২৫১৪১.০০ 

প্রকে াায্য: 

১০৪৯২.৬৪ 

য়ভাট: 

৩৩৫৭৫.১০ 

টাকা: 

২৩০৮২.৪৬ 

প্রকে 

াায্য: 

১০৪৯২.৬৪ 

নরবম্বয, 

২০০৮  

রত 

অরটাফয, 

২০১০ 

নরবম্বয, 

২০০৮  

রত 

নডরম্বয, 

২০১৬ 

নরবম্বয, 

২০০৮  

রত 

নডরম্বয, 

২০১৬ 

৬১.৬৪% ২৫০.০০% 
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ক্রাঃ

কাঃ 

কারজয অংে একক অনুরভানদত প্রকরেয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রেনত  

(নডরম্বয, ২০১৬) 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

 Gas & Fuel LS LS 36.27 LS 29.29 

14.  Fuel & Lubricants LS LS 54.22 LS 42.65 

15.  Bank Charges LS LS 7.50 LS 0.09 

16.  Printing & Packing LS LS 50.00 LS 30.43 

17.  
Stationary, Seal, Stamps 

& Postage 

LS LS 15.41 LS 11.80 

18.  
Books, Newspaper & 

Magazine 

LS LS 0.64 LS 0.44 

19.  
Advertisement & 

Publication 

LS LS 85.00 LS 66.07 

20.  Training (Local) LS LS 0.20 LS 0.04 

21.  
Meeting/Seminar/Work

shop 

LS LS 0.22 LS 0.22 

22.  Entertainment LS LS 4.80 LS 3.80 

23.  Contingent Staff LS LS 12.00 LS 10.82 

24.  Consultancy fees LS LS 1787.98 LS 1787.98 

25.  
Honourium/Remunerati

on/Fees etc 

LS LS 33.37 LS 21.48 

26.  
Geotechnical testing for 

district, C, D, & E type 

LS LS 35.00 LS 28.45 

27.  Survey fee LS LS 7.50 LS 4.99 

28.  Computer Goods LS LS 18.00 LS 12.90 

29.  
Committee 

Meeting/Commision 

LS LS 2.50 LS 1.14 

30.  Misc. Expenditure LS LS 36.18 LS 31.21 

31.  Repair Maintenance & Rehabilitation 

32.  Vehicles LS LS 45.14 LS 38.29 

33.  Furniture LS LS 2.50 LS - 

34.  
Office & Computer 

Equip 

LS LS 12.01 LS 10.45 

35.  Office Outfit LS LS - LS - 

36.  Telecommunication LS LS - LS - 

37.  
Misc. Expenditure 

(Other maintenance) 

LS LS 6.33 LS 6.33 

38.  Total (Revenue)   2697.88  2502.70 

Capital Expenditure 

 Acquisition of Assets 

 

Thana Server Stations 

(Commercial 

Floor/Office Space) 

7 nos 7 nos 2015.98 7 nos 1705.05 

 Vehicles 4 nos 4 nos 107.32 4 nos 107.32 

 Office Equipment LS LS 17.39 LS 15.32 

 Office Furniture LS LS 1050.00 LS 1,003.99 
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ক্রাঃ

কাঃ 

কারজয অংে একক অনুরভানদত প্রকরেয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রেনত  

(নডরম্বয, ২০১৬) 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

 
Electric Equipmensts 

(Solar Pannel) 

72 kwp 72 

kwp 

312.00 72 kwp 296.97 

 Fire Extinguisher 
402 nos 402 

nos 

13.00 402 nos 11.46 

 Acquisition/Purchase of Land 

 

Land 

Acquisition/Purchase 

(in cash) 

1000 dec 1000 

dec 

4570.00 1000 dec 4261.92 

 

Land 

Acquisition/Purchase 

(in kind) 

1200 dec 1200 

dec 

1000.00 1200 dec 1000.00 

 Site Development 
5500

m3
 5500

m

3
 

90.00 5500
m3

 70.04 

 Construction of Server Stations 

 
Upazila Server Stations 

(Type-A) 

77 nos 77 nos 1400.00 77 nos 1400.00 

 
Upazila Server Stations 

(Type-B) 

320 nos 320 

nos 

8990.02 320 nos 8940.02 

 
District Server Stations 

(Type-F) 

54 nos 54 nos 8453.17 54 nos 8066.11 

 
Vertical Extension 

(Cox’s Bazar DSS) 

1 nos 1 nos 55.00 1 nos 54.17 

 
Regional Server 

Stations (Type-C) 

5 nos 5 nos 1648.81 5 nos 1648.77 

 
Regional Server 

Stations (Type-D) 

3 nos 3 nos 1031.58 3 nos 1031.58 

 
Vertical Extension 

(Chittagong RSS) 

1 nos 1 nos 165.00 1 nos 165.00 

 
Regional Server 

Stations (Type-E) 

1 nos 1 nos 493.05 1 nos 493.05 

 Boundary Wall 
2719 RM 2719 

RM 

370.00 1510 RM 110.79 

 Wire Fencing 
7026 RM 7026 

RM 

82.80 5020 RM 42.47 

 Garage 
15250 sft 15250 

sft 

668.00 10200sft 385.60 

 Connecting roads 
14000 

m2 

14000 

m2 

220.00 140 100m2 166.81 

 CDVAT LS LS 45.00 LS 41.29 

 Price contingency 0.5% 0.5% - 0.5% - 
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ক্রাঃ

কাঃ 

কারজয অংে একক অনুরভানদত প্রকরেয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফােন অগ্রেনত  

(নডরম্বয, ২০১৬) 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

 Physical contingency 1.7% 1.7% 137.64 1.7% 55.06 

 Sub-total (Capital)   32935.76  31072.40 

 Total   35633.64  33575.10 
 

৬। কাজ অভাপ্ত থাকরর তায কাযণাঃঅনুরভানদত আযনডনন অনুমােী প্রকরেয কাজ ম্পন্ন রেরছ। 

৭। প্রকরেয টভূনভাঃ একটি অফাধ , ননযরে ও গ্রনরমাগ্য ননফ বাচন অনুষ্ঠারনয ররেয েত ০৫-০২-২০০৭ তানযরে ননফ বাচন 

কনভন নকছু ফাস্তফধভী দরে গ্রন করয। তন্রধ্য ছনফযুক্ত য়বাটায তানরকা প্রণেন অন্যতভ। ফাংরারদ যকায ও অন্যান্য ৯ 

টি উন্নেন রমােী ংস্থায য়মৌথ অথ বােরন ইরতাভরধ্য “ছনফ য়বাটায তানরকা প্রণেন ও জাতীে নযচেত্র প্রদারন ােতা 

প্রদান” ীল বক একটি প্রকে গ্রনপূফ বক এয আওতাে ভগ্র য়দব্যাী ছনফযুক্ত য়বাটায তানরকা প্রণেন চূড়ান্ত কযা রেরছ। এ 

প্রকরেয আওতাে প্রণীত ছনফযুক্ত য়বাটায তানরকায তথ্যাফরী স্থােীবারফ ংযেণ , যেণারফেণ এফং ননেনভতবারফ ারনাোদ 

কযায নননভি য়দরয কর উরজরা/থানা/য়জরা/নফবােীে (আঞ্চনরক) ম বারে কনম্পউটায , ওরেফ-কযাভ , নপঙ্গায নপ্রন্ট , স্ক্যানায 

এফং ইন্টাযরনট ংরমাে স্থারনয জন্য স্থােী ও সুযনেত বফন প্ররোজন। অনধকন্তু , য়যনজরেন পযভ , মন্ত্রানত ও অন্যান্য 

ননফ বাচনী ভারাভার ংযেরণয জন্য এফং ননফ বাচন কনভরনয কভ বকতবা/কভ বচাযীরদয অনপ ও জনরফা প্রদারনয জন্য সুনযয 

স্থারনয প্ররোজন। 

এ য়প্রোরট, ভগ্র য়দব্যাী ৪৮১ টি উরজরা াব বায য়ষ্টন , ১৬ টি থানা াব বায য়ষ্টন (নটি কর বারযন এরাকাে) এফং ৫ টি 

আঞ্চনরক াব বায য়ষ্টন (ঢাকা ব্যতীত অন্য ৫ টি নফবােীে রয) য়ভাট ৫০২ টি াব বায য়ষ্টন বফন ননভ বারনয জন্য আররাচয 

প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

 

৮। প্রকরেয উরেশ্য: প্রকেটিয উরেশ্য রি ভগ্র য়দব্যাী ছনফযুক্ত য়বাটায তানরকা ংক্রান্ত য়মফ  তথ্যাফরী ংগ্র কযা 

রেরছ য়গুররা স্থােীবারফ ংযেণ, যেণারফেণ এফং ননেনভতবারফ ারনাোদ কযায ররেয য়দরয কর 

উরজরা/থানা/য়জরা/নফবাে ম বারে ম বাপ্ত অফকাঠারভােত সুনফধা সৃনষ্ট কযা। 
 

৯। প্রকরেয আওতাে গৃীত কাম বাফরীাঃ প্রকরেয আওতাে ৩৯৬টি উরজরা, ৫৪ টি য়জরা, ৯টি আঞ্চনরক াব বায য়েন 

স্থারনয জন্য জনভ অনধগ্রণ/ক্রে, ভূনভ উন্নেন ও াব বায য়েন ননভ বাণ, ৭টি থানা াব বায য়েরনয জন্য অনপ য়ে ক্রে, 

ংরমাে ড়ক ননভ বাণ, াব বায য়েনভরয আফাফত্র, য়ারায প্যারনর এফং অনি ননফ বাক মন্ত্র ক্রে।  

 

১০। প্রকে অনুরভাদন এফং ংরাধনাঃ 

 

প্রকেটি নফেত ২২/১২/২০০৮ তানযরে অনুনষ্ঠত একরনক বাে নরবম্বয , ২০০৮ য়থরক অরটাফয , ২০১০ য়ভোরদ 

ফাস্তফােরনয জন্য অনুরভানদত ে। প্রকেটি ভর প্রাক্কনরত ব্যে নছর ২০ ,৭৭২.০০ রে টাকা ; তন্রধ্য নজওনফ 

১১,১১৫.০০ রে  টাকা এফং প্রকে াায্য ৯,৬৫৭.০০ রে টাকা (UNDP এয ভাধ্যরভ DFID ও 

Netherlands এয অনুদান)। যফতীরত প্রকেটিরত য়ভাট ৪ ফায ংরাধনী আনা ে মা ননরম্ন ফনণ বত র: 

 

           ১ভ ংরাধনীাঃ েত ২৪.০৩.২০১০ তানযরে একরনক কর্তবক প্রকরেয প্রাক্কনরত ব্যে বৃনিপূফ বক ৩২,৬২০.৬১ রে টাকাে 

(নজওনফ ২২৯৬৩.৭১+ প্র:া:৯৬৫৬.৯৮ রে টাকা) পুন:ননধ বাযণ এফং য়ভোদ ০১ (এক) ফছয ০৮ (আট) ভা 

বৃনিপূফ বক নরবম্বয, ২০০৮ রত জুন, ২০১২ ম বন্ত ভরে ফাস্তফােরনয জন্য প্রকেটি ১ভ ংরাধন কযা ে। 
  

          ২ে ংরাধনী: েত ১২.০৯.২০১২ তানযরে ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কর্তবক ২ে ংরাধনী অনুরভানদত । প্রকরেয য়ভোদ 

০১ ফৎয ৬ ভা বৃনি (নরবম্বয , ২০০৮ য়থরক নডরম্বয , ২০১৩) এফং ব্যে বৃনিপূফ বক য়ভাট ৩৫৫৯১.০০ রে টাকা 

প্রাক্কনরত ব্যরে (নজওনফ ২৫১৪১.০০+প্র:া: ১০৪৫০.০০) ২ে ংরাধন কযা ে। 

 

           ৩ে ংরাধনী: প্রকেটিয ৩ে ংরাধন প্রস্তাফ েত ১২.০১.২০১৩ তানযরে ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী কর্তবক অনুরভানদত 

ে। প্রকেটিয য়ভোদ নরবম্বয, ২০০৮ য়থরক নডরম্বয, ২০১৪ ম বন্ত ০১ (এক) ফছয বৃনি করয ৩ে ংরাধনী কযা ে। 
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          ৪থ ব ংরাধনী:   েত ০৯.০৫.২০১৬ তানযরে ভাননীে নযকেনা ভন্ত্রী ভরাদে কর্তবক প্রকেটিয ৪থ ব ংরাধন 

অনুরভানদত ে। চতুথ ব ংরাধনীরত প্রকেটি ৩৫৬৩৩.০০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যরে (নজওনফ ২৫১৪১.০০+প্র:া: 

১০৪৯২.৬৪  রে) টাকা এফং ফাস্তফােন য়ভোদ আযও ০১ (এক) ফছয বৃনিপূফ বক নডরম্বয , ২০১৬ ম বন্ত ননধ বাযণ কযা 

ে। 

 

১১। প্রকে নযদ বনাঃ আররাচয প্রকরেয আওতাে  ফাস্তফানেত  কাম বক্রভ ভেত ০৯ -০৮-২০১৮ তানযে নফনবন্ন ভরে 

ফনযার, জাভারপুয, ভাননকেঞ্জ, ফারেযাট, য়োারেঞ্জ আইএভইনড’য উ-নযচারক জনাফ য়কাননুয আক্তায কর্তবক 

প্রকেটি রযজনভন নযদ বন কযা ে। এ ভে প্রকে ংনিষ্ট কভ বকতবােণ উনস্থত নছররন।   

 
১২। ক্রে কাম বক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাঃ প্রকরেয আওতাে ৩৯৬ টি উরজরা , ৫৪ টি য়জরা ও ৯ টি আঞ্চনরক াব বায য়েন 

স্থারনয জন্য জনভ অনধগ্রণ/ক্রে , ভূনভ উন্নেন ও াব বায য়েন ননভ বাণ , ৭ টি থানা াব বায য়েরনয জন্য অনপ 

য়ে ক্রে, ংরমাে ড়ক ননভ বাণ, াব বায য়েনভরয আফাফত্র, য়ারায প্যারনর এফং অনি ননফ বাক মন্ত্র ক্রে। 

 

 

১৩। প্রকরেয ানফ বক অগ্রেনতাঃ ননআয অনুারয প্রকরেয ফছযনবনিক ংরানধত এনডন ফযাে , অথ ব অফভৄক্ত ও ব্যরেয 

নচত্র ননম্নরূাঃ      

  (রে টাকাে) 

অথ ব ফছয ংরানধত এনডন ফযাে ব্যে 

য়ভাট টাকা প্রাঃ াাঃ য়ভাট টাকা প্রাঃাাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ 

২০০৮-০৯ ২৫০.০০ ৫০.০০ ২০০.০০ ২.৬০ ২.৬০  

২০০৯-১০ ৩৯১০.০০ ২১২৭.০০ ১৭৮৩.০০ ২৪৩২.১৯ ১৫১৬.৬৮ ৯১৫.৫১ 

২০১০-১১ ১০৬০৩.০০ ৬৩৪৫.০০ ৪২৫৮.০০ ১০৪৯৯.৬৮ ৬২৪৬.২৬ ৪২৫৩.৪৫ 

২০১১-১২ ৮২৮৩.০০ ৬০৬৩.০০ ২২২০.০০ ৬৬৫৪.৫৩ ৪৫৯৪.৫৭ ২০৫৯.৯৬ 

২০১২-১৩ ৯৬৮৫.০০ ৬৯৮৮.০০ ২৬৯৭.০০ ৫৬৯৮.৪৭ ৩৯৭৭.১৬ ১৭২১.৩১ 

২০১৩.১৪ ৫৬৮১.২৫ ৪৫৮১.২৫ ১১০০.০০ ৪৩৯০.৫২ ৩৪২৭.৮০ ৯৬২.৭২ 

২০১৪-১৫ ৩৬৬৬.০০ ৩১২৯.০০ ৫৩৭.০০ ২৬৫১.৭২ ২০৭২.০৩ ৫৭৯.৬৯ 

২০১৫-১৬ ১১৬৫.০০ ১১৬৫.০০ - ১১৬৫.০০ ৮৭১.১৩ ৮৭১.১৩ 

২০১৬-১৭ ২৬০৮.০০ ২৬০৮.০০ - ১৩০৪.০০ ৩৭৪.২৩ ৩৭৪.২৩ 

য়ভাটাঃ ৪৫৮৫১.২৫ ৩৩০৫৬.২৫ ১২৭৯৫. ৩৪৭৯৮.৭১ ২৩০৮২.৪৬ ১১৭৩৮.০০ 

 

১৪। উকাযরবােীরদয ভতাভতাঃ আররাচয প্রকে ফাস্তফােরনয ভাধ্যরভ ননফ বাচন কনভরনয স্বািন্দ ও স্বাধীনবারফ য়ফা প্রদান 

ম্ভফ রি। াধাযণ জনেরণয ভরধ্য ননফ বাচন কনভন ম্পরকব রচতনা ও য়ফায নযনচনত য়রেরছ। 
  

১৫। প্রকে নযচারক ম্পনকবত তথ্যাঃ  প্রকে নযচারক ংক্রান্ত তথ্যানদ ননরচ প্রদান কযা রাঃ 

 
নাভ ও দফী পূণ বকারীন েন্ডকারীন  য়মােদারনয তানযে ফদরীয তানযে 

নফরগ্রনডোয য়জনারযর য়ভা: 

য়ভাোরেভ য়ারন, জাতীে প্রকে 

নযচারক 

যাঁ না ০১.০৪.২০০৯ ৩১.০৩.২০১০ 

 

 

নফরগ্রনডোয য়জনারযর য়ক এভ 

ারজায য়ারইন, জাতীে প্রকে 

নযচারক 

যাঁ না ৩১.০৩.২০১০ ১৪.০১.২০১৫ 

 

 

নফরগ্রনডোয য়জনারযর এরক আব্দুর 

ভান্নান, জাতীে প্রকে নযচারক 

যাঁ না ০৫.০৪.২০১৫ ৩১.১২.২০১৬ 
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       ১৬। প্রকরেয উরেশ্য অজবনাঃ 

 

নযকনেত উরেশ্য অনজবত পরাপর উরেশ্য অনজবত না ওোয কাযণ 

 ৮টি থানা াব বায 

য়েন ক্রে 

 ৭টি থানা াব বায য়েন 

ক্রে 

 ননফ বাচন কনভন নচফারে োজীপুয নটি 

কযরারযরযন প্রস্তানফত ফানণনজযক বফরন 

অনপ য়ে ক্রে কযায কাজ চরভান যরেরছ। 

 ২টি থানা াব বায 

য়েন ননভ বাণ 

 ২টি থানা াব বায য়েন 

ননভ বাণ 

----- 

 ৩৯৪ টি উরজরা 

াব বায য়েন ননভ বাণ 

 ৩৯৩ টি উরজরা 

াব বায য়েন ননভ বাণ 

 সুনাভেঞ্জ য়জরায নদযাই য়েন ননভ বারণয জনভ 

ননরে সৃষ্ট নফরযানধতায কাজ ফন্ধ যাো রেরছ। 

 ৫৪টি য়জরা াব বায 

য়েন ননভ বাণ 

 ৫২টি য়জরা াব বায 

য়েন ননভ বাণ 

 োজীপুয ও ভাদানযপুরয য়জরা াব বায য়েরনয 

জন্য জনভ না াওো মাওোই ননভ বাণ কাজ কযা 

ম্ভফ ে নন। তরফ যকাযী ফহুতর বফরনয  

 বাব বায য়েরনয জন্য য়ে বাড়া য়নোয নফলে 

প্রনক্রোধীন যরেরছ। 

 ৯টি আঞ্চনরক াব বায 

য়েন ননভ বাণ 

 ৯টি আঞ্চনরক াব বায 

য়েন ননভ বাণ 

------ 

 

১৭। অনডট ংক্রান্তাঃ অনডট ম্পন্ন রেরছ। প্রাপ্ত অনবরমাে ননষ্পনিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রেরছ।  

 

১৮। ম বরফেণাঃ 

 আররাচয প্রকরেয আওতাে৮টি থানা াব বায য়েন ক্রে , ২টি থানা াব বায য়েন ননভ বাণ , ৩৯৪ টি উরজরা াব বায 

য়েন ননভ বাণ , ৫৪টি য়জরা াব বায য়েন ননভ বাণ , ৯টি আঞ্চনরক াব বায য়েন ননভ বাণ কযায রেযভাত্রা নছর। এয ভরধ্য ৭টি 

থানা াব বায য়েন ক্রে , ২টি থানা াব বায য়েন ননভ বাণ , ৩৯৩ টি উরজরা াব বায য়েন ননভ বাণ , ৫২টি য়জরা াব বায য়েন 

ননভ বাণ, ৯টি আঞ্চনরক াব বায য়েন ননভ বাণ কযা রেরছ। ফাস্তফানেত কাম বক্রভভেত ০৯-০৮-২০১৮ তানযে নফনবন্ন ভরে 

ফনযার, জাভারপুয, ভাননকেঞ্জ, ফারেযাট, য়োারেঞ্জ আইএভইনড ’য উ -নযচারক জনাফ য়কাননুয আক্তায কর্তবক 

প্ররযজনভন নযদ বন কযা ে। এ ভে প্রকে ংনিষ্ট কভ বকতবােণ উনস্থত নছররন। 

 

ফনযার নফবােীে ও য়জরা াব বায য়েন :জরছাদ নদরে ানন ড়ত , য়োয ননকউযড না , ৩ে তরাে একার একটি করেয 

ভনযভান স্থারন য়োরা ছারদয ব্যফস্থা যাো রেরছ। স্থানটি উন্ুক্ত আররা ও ফায়ু প্রফা উরবাে কযায জন্য যাো রেরছ ফরর 

প্রতীেভান ে। নকন্তু নফবােীে ও ননফ বাচন কনভরনয দাপ্তনযক বফরন য়যে াউরয ভত য়োরা ছারদয ব্যফস্থা যাোয য়মৌনক্তকতা 

আরছ নক-না তা নফরফচনায দাফী যারে। তাছাড়া ছাদটি  উন্ুক্ত থাকাে বৃনষ্টয ানন রড় তা ফাায অরমাগ্য রে রড়রছ। স্থানটি 

বনফষ্যরত য়কান কারজই ব্যফায কযা মারফ না। তাই ছাদটিয উরয transparent fibre glass নদরে বৃনষ্টয াত 

য়থরক যোয ব্যফস্থা কযা প্ররোজন।  ননচ তরাে ফাথরুরভয উরযয ও ারয য়দোর ডযাম্প ড়া।  

 

বফনটিয ননচ তরাে নননভ বত য়োয রুরভয ফাইরযয য়দোর ইরটয ততযী নে। ননকউনযটি নগ্রর ও কাঁরচয জানারা নদরে তা ততযী 

কযা রেরছ। পরর ননফ বাচরনয জন্য ব্যফহৃত ব্যারট য়ায উক্ত করে যাো রর তা নগ্রর য়করট চুনয ওোয আংকা যরেরছ। 

তাই বফরনয এ অংরয য়দোর ইরটয ততযী ওো ফাঞ্চনীে নছর। একটি নযপূণ ব নফবােীে ও য়জরা ননফ বাচন অনপ ননভ বাণ কযা 

ররও প্ররফভৄরে োড়ী অনতক্রভ কযায ব্যফস্থা যাো েনন। নডজাইরন এটা যাো ফাঞ্চনীে নছর। োড়ী রত য়কান কভ বকতবায 

নাভায য তা য়ছরন নযরে স্থানটি অন্য োড়ীয জন্য জােো করয নদরত ে। নফলেটি নডজাইরনয দ্যফ বরতা ফরর প্রতীেভান ে।  

 

৩ে তরাে ননড়য উরয স্থানত ছাদ ও াননয টাংকীয উরয উঠায য়কান ব্যফস্থা যাো েনন। পরর াননয টাংনক নযস্ক্ায 

কযায জন্য আরো নিঁনড়য ব্যফস্থা কযরত রফ। বফন ননভ বাণকারর এটিও স্থােীবারফ ননভ বাণ কযা প্ররোজন নছর ফরর প্রতীেভান 

ে।বফনটিরত আররা-ফাতা প্ররফরয মরথষ্ট ব্যফস্থা যাো রেরছ নকন্তু জানারা ভরয ফাইরযয উরযয অংর ান য়ড যাো 

েনন, পরর অরনক জানারা নদরে ানন েনড়রে য়বতরয প্ররফ করয মা বফরনয স্থানেত্ব ও নযস্ক্ায নযিন্নতায জন্য 
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েনতকয।বফনটিরত নফবােীে ও য়জরা ম বারেয াব বায য়েন স্থারনয কথা থাকররও তা নননদ বষ্ট করে স্থান কযা েনন। নকন্তু 

মন্ত্রানত য়মভন : কনম্পউটায, স্ক্যানায, যাউটায প্রভৃনত একটি করে যাো আরছ মা য়কান কারজ ব্যব্যহৃত রি না। াব বায 

স্থারনয জন্য ননধ বানযত করে তন প্রযীযা ফফা করযন।  

 

 

 

নচত্র: ফনযার ননফ বাচন কনভন কাম বারে: 

 

জাভারপুয াব বায য়েন : জাভারপুয াব বায য়েরনয কাজ করযরছ PWD।  বফন নযদ বন করয য়দো য়েরছ য়ম বফরনয ২ে 

তরায ছারদ  ানন জরভ থারক , জরছারদয উনয অং উরঠ মারি , ননচতরায ফাভ/পূফ ব ারয জানারা নদরে ানন প্ররফ করয। 

কাঁরচয জানারা য়দো আরছ য়কান ান য়ড য়নই। য়ারায প্যারনর য়নই।  

 

 

নচত্র :জাভারপুয াব বায য়েন : 

ভাননকেঞ্জ নংোইয উরজরা াব বায য়েন: ভাননকেঞ্জ নংোইয উরজরা াব বায য়েন কাজ করযরছ এরনজইন। এোরন 

উরজরা ভূনভ ফযাে কনভটি রত ৮তাং জনভয উয নফ -টাই  বফন নননভ বত রেরছ। কাঁরচয জানারা য়দো আরছ য়কান 

Sun shade য়নই। পরর বৃনষ্টয ানন য়বতরয চরর আন।  

 

নচত্র: ভাননকেঞ্জ নংোইয উরজরা াব বায য়েন। 

 

ভাননকেঞ্জ য়জরা ও দয উরজরা াব বায য়েন: য়োয ননকউযড না , ৩ে তরাে একার একটি করেয ভনযভান স্থারন 

য়োরা ছারদয ব্যফস্থা যাো রেরছ।  বৃনষ্টয ভে ানন রড়। তাই ছাদটিয উরয transparent fibre glass নদরে 
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বৃনষ্টয াত য়থরক যোয ব্যফস্থা কযা প্ররোজন।  বফরনয নীরচ ভাটি বযাট অম্পূণ ব থাকাে বফরনয ভারনয স্থানা নীরচয নদরক 

ধ্বর মারি। য়ডাফা বযাট করয বফন ননভ বাণ কযাে য়ম ার য়ডাফা যরেরছ য় ার পাটররয সৃনষ্ট রেরছ । ভর বফন য়থরক 

নকা নযফতবন করয গ্যারযজ  যাো রেরছ। এটা য়মৌনক্তক ে নন। গ্যারযজ কযায পরর ভাটিয বযারটয অংর ভাটি রয 

নেরেনছর। এছাড়া গ্যারযরজয য়েরট জরেন্ট খুরর য়েরছ। মা য়ম য়কান ভে ম্পূণ ব খুরর নেরে দ্যর্ বটনা র্টরত ারয। য়ারায 

প্যারনর কাজ করয না। বফন যেণারফেরণয য়কান ব্যফস্থা গ্রণ কযায ব্যফস্থা নছর না।   

 

 

নচত্র: ভাননকেঞ্জ য়জরা ও দয উরজরা াব বায য়েন 

 

ফারেযাট য়জরা ও দয উরজরা াব বায য়েন : বফরনয নীরচ ভাটি বযাট অম্পূণ ব থাকাে বফরনয ভারনয স্থানা নীরচয 

নদরক ধ্বর মারি। য়ডাফা বযাট করয বফন ননভ বাণ কযাে য়ম ার য়ডাফা যরেরছ য় ার পাটররয সৃনষ্ট রেরছ ।বফনটিরত 

আররা-ফাতা প্ররফরয মরথষ্ট ব্যফস্থা যাো রেরছ নকন্তু জানারা ভরয ফাইরযয উরযয অংর ান য়ড যাো েনন , পরর 

অরনক জানারা নদরে ানন েনড়রে য়বতরয প্ররফ করয মা বফরনয স্থানেত্ব ও নযস্ক্ায নযিন্নতায জন্য েনতকয।  

 

 

নচত্র:   ফারেযাট য়জরা ও দয উরজরা াব বায য়েন: 

য়োারেঞ্জ য়জরা ও দয উরজরা াব বায য়েন:বফনটিরত নফবােীে ও য়জরা ম বারেয াব বায য়েন স্থারনয কথা থাকররও 

তা নননদ বষ্ট করে স্থান কযা েনন। নকন্তু মন্ত্রানত য়মভন : কনম্পউটায, স্ক্যানায, যাউটায প্রভৃনত একটি করে যাো আরছ মা য়কান 

কারজ ব্যব্যহৃত রি না। াব বায স্থারনয জন্য ননধ বানযত করে তন প্রযীযা ফফা করযন। য়ারায প্যারনর কাজ করয না। 

বফরনয নীচ তরায ফাথরুরভয দযজা য়েভ খুরর য়েরছ।  
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নচত্র:   য়োারেঞ্জ  য়জরা ও দয উরজরা াব বায য়েন: 

 

টংঙ্গীাড়া উরজরা াব বায য়েন : টংঙ্গীাড়া উরজরা াব বায য়েন য়জরা নযলরদয ারথ একারথ নননভ বত রেনছর। 

য়মোরন উরজরা নযলরদয য়দাতরায নফনবন্ন করে মাওো ও ননফ বাচন অনপরয নফনবন্ন করে মাওোয ননড় িঁ একই নছর। নকন্তু 

উরজরা নযলদ নতুন বফরন স্থানান্তনযত ওোয পরর এই বফরনয উঠা -নাভায ননড় িঁ য়বরঙ্গ য়পরা রেরছ। য়দোরর ডযাম্প রড় 

য়েরছ। কেগুররা য়ছাট। নীচতরা য়োডাউন নররফ ব্যফহৃত রি।  
 
 

  

 

নচত্র: টংঙ্গীাড়া উরজরা াব বায য়েন: 

২০।   ম বরফেণ:  

২০.১  আররাচয প্রকরেয আওতাে নননভ বত বফরনয জানারাভরয ফাইরযয উরযয অংর ান য়ড যাো েনন , পরর অরনক 

জানারা নদরে ানন েনড়রে য়বতরয প্ররফ করে যনেত কােজ ত্রাটি ও য়দোরর ডযাম্প য়দো নদরেরছ।  

২০.২ য়ম কর বফন য়ডাফা বযাট করয ননভ বাণ কযা রেরছ য় ফ বফরন ভাটি রয পাটর য়দো নদরেরছ ; 

২০.৩ য়জরা ও আঞ্চনরক াব বায য়েরনয ারথ গ্যারযরজয ব্যফস্থা না থাকাে অরনক বফরন স্থানীে চানদা য়ভাতারফক 

গ্যারযরজয ততযী কযা রেরছ। পরর ভস্যায সৃনষ্ট রি। 

২০.৪ নননভ বত বফরনয ারথ য়ারায প্যারনররয ব্যফস্থা থাকররও য়কান কাজ কযরছ না। য়ারায প্যারনর যেণারফেরণয 

য়কান ব্যফস্থা য়নই।  

২০.৫ উরজরা নযলরদয বফরনয ারথ নননভ বত ননফ বাচন বফন ননরে অনননিেতা য়দো নদরেরছ।  

২০.৬ াব বায স্থারনয জন্য ননধ বানযত করে াব বায য়েন স্থান কযা ে নন।  
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২১। আইএভইনডয ভতাভত/সুানযাঃ 

২১.১ নননভ বত বফরনয জানারাভরয ফাইরযয উরযয অংর  বৃৃ্নষ্টয ানন মারত বফরনয ভরধ্য না আরত ারয য় নফলরে 

নডানিউনড ও এরনজইনড-য়ক য়ভযাভরত ব্যফস্থা গ্ররণয জন্য ফরা য়মরত রয ( অনু: ২০.১)। 
২১.২ য়ম কর নননভ বত বফরন পাটর য়দো য়েরছ য় কর বফন য়ভযাভরতয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ  (অনু:২০.২ ; 

২১.৩ নননভ বত বফরনয ারথ য়ারায প্যারনররয কাম বকায কযা ও য়ারায প্যারনর যেণারফেরণয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ  

(অনু: ২০.৩); 

২১.৪ উরজরা নযলরদয বফরনয ারথ নননভ বত ননফ বাচন বফন ননরে য়ম অনননিেতা য়দো য়েরছ য় নফলরে একটি কনভটিয 

ভাধ্যরভ পুযাতন বফরনয ারথ এই বফনগুররা থাকরফ না নতুন করয ননভ বাণ কযা রফ য় নফলরে নিান্ত গ্রণ কযরত 

রফ (অনু: ২০.৫); 

২১.৫ াব বায স্থারনয জন্য ননধ বানযত করে াব বায য়েন স্থান কযা ও য়ফা প্রদান নননিত কযরত রফ।  

২১.৬    অনুরিদ ২০.১ রত ২০.৫ এয নফলরে গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারে আোভী ১ ভারয ভরধ্য আইএভইনডরক অফনত কযরত  

          রফ। 
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কন্পট্রাকন অপ ইররকন নযরা ব য়ন্টায ীল বক  ভাপ্ত প্রকরেয ভল্যােন প্রনতরফদন 
 

(জুন,২০১৭) 

 

১।  প্রকরেয নাভ : “কন্পট্রাকন অপ ইররকন নযরা ব য়ন্টায” ীল বক প্রকে। 
২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ননফ বাচন কনভন নচফারে 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারে/নফবাে   : ননফ বাচন কনভন নচফারে, আোযোঁও, ঢাকা। 
৪। প্রকরেয ফাস্তফােনকার ও ব্যে :  

 (রে টাকাে) 

 

৫। প্রকরেয অংেনবনিক ফাস্তফােন (ভন্ত্রণারে রত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতরফদন (ননআয)-এয নবনিরত):  

        (রে টাকাে)  
ক্রাঃ

কাঃ 

 ফ বরল অনুরভানদত নডনন 

অনুমােী কারজয অংে 

একক ফ বরল অনুরভানদত নডনন 

অনুমােী রেযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

 যাজম্ব:      

১ ৪৫০১ অনপাযরদয য়ফতন জনভা ২৭৬ ৪৪.৭৮ ৯৯ জনভা ৪১.৯০ 

২ 
৪৫০১ 

কভ বচাযীরদয য়ফতন 
জনভা ৩৬০ ২৬.২৮ ২২৩ 

জনভা 

২৫.১৬ 

৩ ৪৭০০ বাতানদ য়থাক -- ৫১.৯১ -- ৪৬.১৯ 

 ৪৮০০ যফযা ও য়ফা:       

৫ ৪৮০১ ভ্রভণ ব্যে য়থাক - ০.১০  ০.১০ 

৬ 
৪৮০৫ ওবায টাইভ বাতা  

 

য়থাক - ০.৫০ - ০.১৬ 

৭ 
৪৮০৬ (ক)অনপ বাড়া ভা ৭২ ভা ৬২.৬৬  

৬০ 

 

৬৪.২১ (ে) আউট অফ ঢাকা অনপ  - ৬.৫০ 

৮ ৪৮১৫ ডাক য়থাক - ০.২০ - ০.০০ 

৯ ৪৮১৬ য়টনররপান য়থাক - ১.৩৩ - ১.২৪ 

১০ ৪৮১৮ য়যনজরেন নপ য়থাক - ৪.০০  ০.০০ 

১১ ৪৮১৯ াননয নফর য়থাক - ০.৭০  ০.৫৯ 

১২ ৪৮২১ নফদ্যযৎ নফর য়থাক - ২.০০  ০.০০ 

১৩ ৪৮২২ গ্যা ও ফুরের য়থাক - ৫.০০  ৩.৭১ 

১৪ ৪৮২৩ ফুরের ও লুনিকযান্ট য়থাক - ৪.০০  ১.৭৮ 

১৫ ৪৮২৭ নপ্রনন্টং এন্ড ফাইনন্ডং য়থাক. - ৬.০০  ০.৫২ 

অনুরভানদত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

(প্রাঃ 

াাঃ) 

অনুরভানদত 

ফাস্তফােনকার 

 

 

প্রকৃত  

ফাস্তফােন 

কার 

অনতক্রান্ত 

ব্যে (ভর 

প্রাক্কনরত 

ব্যরেয %) 

অনতক্রান্ত 

ভে (ভর  

ভর 

(প্র:া:) 

১ভ 

ংরানধত 

(প্র:া:) 

২ে 

ংরানধত 

(প্র:া:) 

ভর 

(প্র:া:) 

১ভ 

ংরানধত 

(প্র:া:) 

২ে 

ংরানধ

ত 

(প্র:া:) 

ফাস্তফােন 

কাররয %) 

১  ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ 

১৮৪৮৪.০০ ১৯৪৪৮.০০ ২১৩০৩.১

৮ 

- জুরাই, 

২০১১ 

রত 

নডরম্বয, 

২০১৫ 

জুরাই, 

২০১১ 

রত 

নডরম্বয, 

২০১৬ 

জুরাই, 

২০১১ 

রত জুন, 

২০১৭ 

 

জুন, 

২০১৭ 

১৯৩০.৯১ 

(১০.৪৫%)  

১৮ ভা 

৩৩.৩৩% 

(১৮/৫৪) 
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ক্রাঃ

কাঃ 

 ফ বরল অনুরভানদত নডনন 

অনুমােী কারজয অংে 

একক ফ বরল অনুরভানদত নডনন 

অনুমােী রেযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

১৬ ৪৮২৮ য়েনাযী ও ষ্টযাম্প য়থাক - ১৮.০০  ১৪.৩৬ 

১৭ ৪৮৩১ নত্রকা (ননউজ য়ায) য়থাক - ০.৫০  ০.১৬ 

১৮ ৪৮৩৩ প্রচায ও নফজ্ঞান য়থাক - ২৫.০০  ১৮.০৩ 

১৯ ৪৮৪৫ এন্টাযরটইনরভন্ট য়থাক - ১১.০০  ১.৯০ 

২০ ৪৮৭৪ কনাররটনন্প য়থাক - ৩৫৪.১৪  ২৯১.৫৬ 

২১ ৪৮৮৩ ম্মানী বাতা য়থাক - ১৫.০০  ৭.১৬ 

২২ ৪৮৮৮ কনম্পউটায াভগ্রী য়থাক - ৬.০০  ৩.৬৫ 

২৩ ৪৮৯০ পাংন/ননযভননজ য়থাক - ৫০.০০  ০.০০ 

২৪ ৪৮৯৩ োনড় বাড়া (১টি ভাইরক্রফা) য়থাক - ৩১.০০  ২৭.৮৯ 

২৫ ৪৮৯৯ নফনফধ  ব্যে য়থাক - ৩৩.৩৩  ১৭.৯০ 

 ৪৮০০ উ-য়ভাট: যাজম্ব    ৬৩৬.৯৬  ৪৫৪.৯২ 

২৬ ৪৯০০ য়ভযাভত ও যেণারফেেণ:      

২৭ ৪৯০১ মানফান  ১ ৯.৫৫  ৫.৯৯ 

২৮ ৪৯০৬ আফাফত্র  য়থাক - ০.৫০  ০.০০ 

২৯ ৪৯১১ কনম্পটউটায ও অনপ মন্ত্রানত  য়থাক - ২.৫৩  ১.০৬ 

৩০ ৪৯২১ ঢাকায ফানরয অনপ য়ভযাভত য়থাক - ০.৫০  ০.০০ 

৩১ ৪৯৫৬ য়টনরকনভউননরকন এরেনযজ য়থাক - ০.৫০  ০.০০ 

৩২ ৪৯৯১ নফনফধ য়ভযাভত য়থাক - ৩.০০  ১.৩৪ 

 ৪৯০০ উ-য়ভাট:   ১৬.৫৮  ৮.৩৯ 

  উ-য়ভাট (যাজস্ব):   ৭৭৬.৫১  ৫৭৬.৫৬ 

ভরধন:  

 ৬৮০০ ম্পদ ংগ্র:       

৩৩ ৬৮০৭ োনড় ক্রে (১টি কায) য়থাক ১ ২৪.৫০ ১ ২৪.৫০ 

৩৪ ৬৮১৫ কনম্পউটায এেনযজ য়থাক - ৭.০০  ৪.৪০ 

৩৫ ৬৮১৯ অনপ ইক্যযরভন্ট য়থাক - ৬.০০  ৫.৩৬ 

৩৬ 
৬৮২১ পানন বচায পয ইননফ এন্ড ইটিআই 

নফনডং 

য়থাক - ৫০০.০০  ৪৮৯.১০ 

 ৬৮০০ উ-য়ভাট:   ৫৩৭.৫০ - ৫২৩.৩৭ 

 ৭০০০ পূতবকাজ:     - - 

৩৮ 
 ক) ইরযকন কনভন বফন 

(ইননফ) 

ফে ব নভ: ২৩৯৭৫.৯৬ ১১২৪০.২০ - ১১১৩৫.৯৫ 

৩৯ 
 ে) ইররকন কনভন বফন 

(ইননফ) 

ফে ব নভ: ১১৪০২.৩১ ৪০২৭.০২ - ৩৯৮৫.৩১ 

৪০ 
 ে) পাোয পাইটিং নরেভ (ইননফ 

ও ইটিআই বফন) 

য়থাক - ৬৪৫.০০ - ৬৪২.৪১ 

৪২  র্) এোয ক্যনরং নরেভ য়থাক - ৮২৫.০০ - ৮১৩.৫৫ 

৪৩  ঙ) াইট য়ডরবররভন্ট য়থাক - ১০.০০ - ০.০০ 

৪৪  চ) ফাউন্ডাযী ওোর য়থাক ৪০০.০০ ১০০.০০ - ৮৫.৪০ 

৪৫  ছ) য়যাড য়বরভন্ট  ফে ব নভ: ৩০০০.০০ ৮০.৭২ - ৭৮.৫৮ 

৪৬  জ) অন্যান্য য়বৌত অফকাঠারভা য়থাক - ৭০৫.১০ - ৪৮৭.৫৮ 

৪৭ 
 ঝ) আযফনয কারচায এন্ড ল্যাড 

য়স্ক্নং 

য়থাক - ৭০.০০ - ৬২.০০ 
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ক্রাঃ

কাঃ 

 ফ বরল অনুরভানদত নডনন 

অনুমােী কারজয অংে 

একক ফ বরল অনুরভানদত নডনন 

অনুমােী রেযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ আনথ বক ফাস্তফ আনথ বক 

৪৮ 
 

) এেটানার ওোটায াপ্লাই 
য়থাক - ১০০.৩২ - ১০০.২৩ 

৪৯  ট) এেটানার ইররনট্রনপরকন য়থাক - ১৪২৫.৮১ - ১২৮১.৬৬ 

৫০ 
 

ঠ) য়ারায এনানজব নরেভ 
নকররাও

োট 

৪০.০০ ১০০.০০ ৪০.০০ ৯৮.০৩ 

৫১  ড) াই-য়টক ননকউনযটি নরেভ য়থাক - ৩৫০.০০  ৩৪৯.৪৮ 

৫২ 
 ঢ) য়যইন ওোটায াযরবনেং 

নরেভ 

য়থাক - ৩০.০০ - ১৪.৮০ 

৫৩  ণ) ওোটায ফনড এন্ড পাউরন্টন য়থাক - ১৮০.০০ - ১৮০.০০ 

 ৭০০০ উ-য়ভাট:    ১৯৮৮৯.১৭ - ১৯৩১৪.৯৮ 

  উ-য়ভাট: (ভরধন)   ২০৪২৬.৬৭ - ১৯৮৩৮.৩৫ 

৫৪  নপনজকযার কনন্টনরজনন্প:   ৫০.০০ - ০.০০ 

৫৫  প্রাইজ কনন্টনরজনন্প:   ৫০.০০ - ০.০০ 

  ফ বরভাট:   ২১৩০৩.১৮ - ২০৪১৪.৯১ 

 

৬। কাজ অভাপ্ত থাকরর তায কাযণাঃ অনুরভানদত আযনডনন অনুমােী প্রকরেয কাজ ম্পন্ন রেরছ। 

৭।       াধাযণ ম বরফেণ:  

 

৭.১ প্রকরেয টভূনভাঃ 

ফাংরারদ ননফ বাচন কনভন একটি াংনফধাননক প্রনতষ্ঠান। ফাংরারদ ননফ বাচন কনভন এফং ননফ বাচন কনভন নচফারে য়য-ই-

ফাংরা নেযস্থ নযকেনা কনভন চত্বরযয দ্য’টি িরকয ীনভত নযরয তারদয কভ বকান্ড নযচারনা কযরছ। ননফ বাচন কনভন 

প্রনেণ ইন্পটিটিউটটি আোযোঁও-এ একটি বাড়া ফানড়রত অফনস্থত। ২০০৭ াররয জানুোযী ভার ংদ ননফ বাচন স্থনেত ওোয 

য পুনে বঠিত ননফ বাচন কনভন ১৮ ভারয ভরধ্য য়দরয কর য়বাটারযয ছনফ একটি নতুন য়বাটায তানরকা প্রণেন এফং জাতীে 

নযচেত্র যফযারয জন্য একটি উন্নেন প্রকে গ্রণ করয মায আওতাে নফপুর নযভাণ মন্ত্রানত নফরলত ল্যাট, কনম্পউটায, 

নপ্রন্টায, ওরেফ-কযাভ, নপঙ্গায নপ্রন্ট, স্ক্যানায, য়জনারযটয প্রভৃনত ংগ্র কযা ে। এফ আধুননক প্রযুনক্তেত ব্যফস্থায াায্য 

য়বাটারযয তথ্য ংগ্র করয ছনফ য়বাটায তানরকা প্রণেরনয াাান য়বাটারযয জন্য জাতীে নযচেত্র ততনয ও নফতযণ কযা 

ে। একারজ একটি কনম্পউটায ডাটা য়ফইজ ততনয কযা ে মায দ্বাযা প্রনত ফছযই ংরমাজন-নফরোজন ও নযফতবরনয ভাধ্যরভ 

য়বাটায তানরকা ারনাোদ কযা রি। এ কাম বক্রভ ফতবভারন Identification System for Enhancing 

Access to Services (IDEA) ীল বক অয একটি প্রকরেয আওতাে আোযোঁও এ বাড়া কযা বফরন নযচানরত 

রি। এ ফাস্তফ অফস্থায নযরপ্রনেরত ফাংরারদ ননফ বাচন কনভন, ননফ বাচন কনভন নচফারে, ননফ বাচন প্রনেণ ইন্পটিটিউট, ডাটা 

য়ন্টায, য়বাটায তানরকা ারনাোদকযণ ও জাতীে নযচেত্র প্রদান প্রভৃনত কাম বক্রভ ম্পনকবত দপ্তয স্থান ইতযানদ কাযরণ 

অফকাঠারভােত সুনফধা সৃনষ্টয ররেয উনিনেত প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 
 

৭.২ প্রকরেয উরেশ্য: 

 

 সুষ্ঠু, ননযপক্ষ ও নফশ্বাপমাগ্য ননফ বাচন নুষ্ঠাপনয রপক্ষে ননফ বাচন কনভপনয ফকাঠাপভাগত সুনফধা বৃনি ; 
 ঢাকায় আপরকন নযপা ব সন্টায ন্যান্য সুনফধা ননভ বাণ; 
 ননজস্ব চত্ত্বপযয বাপফ াম্প্রনতক ভপয় আননফ কর্তবক গৃীতঝুনিঁপূণ ব প্রযুনিগত ব্যফস্থা ক্ষুন্ন যাখা নননিতকযণ; 
 আননফয দানয়ত্ব ারপনয রপক্ষে ংস্থাটিয ননযাত্তা ও সগানীয়তা একীভূতকযপণ ফ বাধুননক সুনফধানদ প্রদান ; 
 ননফ বাচন কনভন নচফারয়, ননফ বাচন প্রনক্ষণ আন্সটিটিউট এফং ঢাকা অঞ্চনরক ও সজরা নপপয জন্য স্থান প্রদান;  
 সবাটায তানরকা ও এনঅআনড তথ্য এয জন্য সকন্দ্রীয় াব বায সেন-এয াাান তা ছাাপনা ও ংযক্ষপণয জন্য 

স্থান প্রদান; 
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প্রকরে আওতাে ননফ বাচন কনভন ও ননফ বাচন কনভন নচফাররেয জন্য আধুননক ননফ বাচন কনভন কভরপ্লে ননভ বাণ কযায উরেরশ্য 

প্রকেটি গৃীত ও ফাস্তফানেত  ে। ননফ বাচন কনভন নচফারে ছাড়াও ননফ বাচন প্রনেণ ইন্পটিটিউট , য়জরা ননফ বাচন অনপ, নপ্রনন্টং 

ও য়োরযজ সুনফধা য়ন্ট্রার াব বায য়েন স্থান অফকাঠারভা ননভ বারণয ভাধ্য য়ভ ননফ বাচরনয জন্য আধননক সুনফধাম্বনরত 

ভানম্পন্ন নযরফ ততযী কযাই উক্ত প্রকরেয ভর উরেশ্য। 

 
 

৭.৩  অনুরভাদন ম বােভাঃ 

 

স্ত Construction of Election Resource 

Center’ । 
ক্ষ স্ত ন্ত

স্ত যফতীরত প্রকে এরাকাে নফদ্যভান অফকাঠারভা অাযণ ও দযত্র জটিরতা ংক্রান্ত ভাভরায কাযরণ প্রকে 

ফাস্তফােন আযম্ভ কযরত প্রাে ১৯ ভা নফরম্ব র্রট এফং কনতে আইরটভ ব্যে বৃনি, অযনদরক য়কানও য়কানও আইরটভ ব্যে হ্রা 

াে। এ য়প্রোরট প্রকেটিয ব্যে  ৭৬৪.২৫ রে টাকা বৃনি করয ১৯৪৪৮.০০ রে টাকা প্রাক্কনরত ব্যে এফং য়ভোদ নডরম্বয, ১৬ 

ম বন্ত ননধ বাযণপূফ বক প্রকরেয প্রথভ ংরাধন আনা ে মা ৩১.১২.২০১৫ তানযরে ভাননীে প্রধান ননফ বাচন কনভনায কর্তবক 

অনুরভানদত ে। 

ন্ত পূফ বক ফাস্তফােন কযা ে। 

 

৭.৪ প্রকরেয ভর কাম বক্রভাঃ 

 

 আপরকন নযপা ব সন্টায ঢাকায অগাযগাও এ ননজস্ব জায়গায় ননভ বাণ; 

 নফআনপক ফ বাধুননক সুনফধানদ প্রদান ;  এফং একটি গ্রীন নফনডং ননভ বাণ ; 

 ( বফনটিসত পোক্স, সপান, আন্টাযপনট, নফনডং ম্যাপনজপভন্ট নপেভ, এোকপ কপরার নপেভ, পায়ায প্রপটকন এফং 

 নডপটকন নপেভ, পায়ায পাআটিং নপেভ, সবনকর ব্যানযয়ায, ব্যপগজ স্ক্োনায, ননটিনব, একপ কপরার এফং 

 অধুননক নডটনযয়াভ দ্বাযা সুনিত। এবাপফ ননযাত্তা ও সগানীয়তায চানদা একীভূত কযা পয়পছ ) ;  

 নফআন এফং আনএ এয জন্য ২৩৯৭৬.০০ ফগ বনভ. নফনষ্ট ১১ তরা বফন ননভ বাণ :  

 ননফ বাচন প্রনক্ষণ আন্সটিটিউপটয জন্য ১১৪০২.০০ ফগ বনভ. নফনষ্ট ১২ তরা আটিঅআ বফন ননভ বাণ;  

 সবাটায তানরকা ও এনঅআনড তথ্য-এয জন্য াব বায সেন এয াাান তা ছাাপনা ও ংযক্ষপণয জন্য স্থান প্রদা ন। 
 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফােরনয জন্য প্রকে য়ভোরদ ননম্নফনণ বত কভ বকতবা প্রকে নযচাররকয দানেরত্ব 

ননরোনজত নছররনাঃ 

 

ক্র: নং নাভ ও দফী দানেত্ব গ্রণ দানেত্ব স্তান্তয দানেরত্বয ধযণ 

১. জনাফ প্ররদাল কানন্ত দা,  

জাতীে প্রকে নযচারক 

২৫.০১.২০১২ ১৬.০৪.২০১৪ পূণ বকারীন 

২. জনাফ নিরেনডোয সুরজায হুাইন,  

জাতীে প্রকে নযচারক 

১৭.০৪.২০১৪ ২০.০৫.২০১৪ েণ্ডকারীন 

৩. জনাফ  এ.এভ. আপাক হুাইন,  

জাতীে প্রকে নযচারক 

২০.০৫.২০১৪ ২৮.০২.২০১৭ পূণ বকারীন 

 

৪. জনাফ নভ. য়ভাাম্মদ াযরবজ োরদভ,  

জাতীে প্রকে নযচারক 

০১.০৩.২০১৭ ৩০.০৬.২০১৭ পূণ বকারীন 

 

৭.৬   প্রকে নযদ বনাঃ 

 

আররাচয প্রকরেয আওতাে ফাস্তফানেত কাম বক্রভভ েত ২৩-০৭-২০১৮ তানযরে আইএভইনড’য উ-নযচারক জনাফ য়কাননুয 

আক্তায কর্তবক প্রকেটি রযজনভন নযদ বন কযা ে। এ ভে প্রকে ংনিষ্ট কভ বকতবােণ উনস্থত নছররন।  কনস্ট্রাকন অফ 

ইররকন নযরা ব য়ন্টায (ইআযন)  প্রকেটি ঢাকায আোযোঁও  অঞ্চরর ই -১৪/য়জড-এ প্লরট ২ .৩৬ একয জনভরত ফাস্তফানেত 
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রেরছ। প্রকরেয প্রধান দ্যটি করম্পারনন্ট রি  Election Commission Bangladesh (ECB) এফং Election 

Traning Institute (ETI)–এয দ্যটি বফন ননভ বাণ। নযদন বত বফন দুটি ফাস্তফানেত কাম বক্রভ ম বাররাচনা ননম্নরূাঃ 

 

ক)  Election Commission Bangladesh (ECB) বফন নযদ বন: আররাচয প্রকরেয আওতাে ইননফ বফনটি 

ননফ বাচন কনভরনয ভর বফন। ০২টি য়ফইজরভন্ট ১১ তরা নফনষ্ট বফনটি য়ডনররেরটড ওোকব নররফ েণপূতব অনধদপ্তয 

ফাস্তফােন করযরছ।আপরকন নযপা ব সন্টায ঢাকায অগাযগাও ননফ বাচন কনভপনয  ননজস্ব জায়গায় নননভ বত পয়পছ। বফনটি( 

পূতবকাজ, স্যাননটাযী, বেন্তযীণ আপরকনিনপপকন, গ্যা ংপমাগ )  ননভ বাপণয রপক্ষে ১০৭.২৫৪২ সকাটি টাকা চুনি মূ্পে গত 

১৫/১২/২০১৩ তানযপখ কাম বাপদ প্রদান কযা য়।চুনি নুমায়ী কাজ সল কযায তানযখ ৩০ /০৬/২০১৮। নযদ বনকাপর জানা 
মায় সম, ননধ বানযত ভপয়য ভপে বফনটি ননভ বাণ সল পয়পছ।  

 

নযদ বনকাপর জানা মায় সম , প্রধান দুআবফপনয ভাপঝ মর ওয়াটায পাউপন্টপনয নীপচ ম্পূণ ব এপকানেক নপেভ এফং অধুননক 

াউন্ড ও নবজুয়ার নপেভ ম্বনরত একটি ভূগববস্থ নডপটানযয়াভ যপয়পছ।বফপনয াভপন ২১স সপব্রুয়ানয ও মুনিযুপিয বাস্ক্ম ব , 

৩টি াননয সপায়াযা , বৃনষ্টয াননয ংগ্রপকন্দ্র ,  ননজস্ব নফদুেৎ সকন্দ্র (দুআটি ১৬৫০ সকনবএ এফং একটি ১২৫০ সকনবএ ম্পন্ন ),  

সারায নপেভ , েোন্ডফাআ সজনাপযটয (১৫০০ সকনবএ), প্রনতটিপত ১৮ জন ধাযণক্ষভতাম্পন্ন৬টি মাত্রী নরপট ও ১টি ানব ব 

নরপট, ৪টি নন িঁ মায ২টি পায়ায সেয়ায , সফআজপভপন্ট ৯২টি গান  ানকবং -এয সুনফধা উনযস্থ কায ানকবং সুনফধা , ানন 

যফযাপয জন্য ননজস্ব নডটিউফপয়র , পায়ায পাআটিং নপেভ , বেথ বনা সডপস্ক্য াভপন  মুম বাধর নচত্র , ননটিনব, ব্যাগ 

স্ক্োনায,অচ বওপয়,  োন্ড স্ক্োনায  নফপল ননযাত্তা ব্যফস্থা , ভগ্র বফপন ওয়াআ -পাআ কাপনকপটড অধুননক সুপমাগ -সুনফধা 

ম্বনরত কপয ততযী কযা পয়পছ।    

 

    
     

নচত্র: ননফ বাচন কনভন বফন 

 

খ) Election Traning Institute (ETI)  বফন নযদ বন: বফনটি আপরকন নযপা ব সন্টায ননভ বাণ প্রকপেয একটি 

ং। বফনটি ২টি সফআজপভন্ট ১২ তরা ( পূতবকাজ, স্যাননটাযী, বেন্তযীণ আপরকনিনপপকন, গ্যা ংপমাগ ) ননভ বাপণয 

রপক্ষে৩৫.৮৫০৫ সকাটি টাকা চুনি মূ্পে গত ০৬ /০২/২০১৩ তানযপখ কাম বাপদ প্রদান কযা য়। প্রকেটি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

গণপূতব নধদপ্তয। চুনি নুমায়ী কাজ সল কযায তানযখ ৩১ /১২/২০১৬ পরও বফনটি ননভ বাণকাজ ১৪ /১১/২০১৬  তানযপখ 

ভাপ্ত কযা য় ভপভ ব জানা মায়। বফনটি ননফ বাচন প্রনক্ষণ আন্সটিটিউট (আটিঅআ), এনঅআনড উআং -এয ানব ব অউটপরট , 

অঞ্চনরক ননফ বাচন কভ বকতবায কাম বারয় , ঢাকা সজরা ননফ বাচন কভ বকতবায কাম বারয় নপপফ ব্যফহৃত পে। বফপন সছাট ফ  সভাট 

৮টি সিননং রুভ , ২০০টি অন ংখ্যা (কনপাপযন্স সটনফর /৩০০ টি সটনফর ছা া সচয়ায ), সভাট ৪টি তরায় ৯৭ জন থাকায 

ব্যফস্থা অফানক ব্যফস্থা যপয়পছ। বফনটিয সফআজপভপন্ট সভাট ৭২টি গান  যাখায ব্যফস্থা , প্রনতটিপত ১৮জন ধাযণক্ষভতাম্পন্ন 

৩টি নরপট, ২টি নন িঁ যপয়পছ। এছা া , প্রকে নযদ বনকাপর জানা মায় সম , Express Feeder Line,-এয াফ বক্ষনণক 

নফদুেৎ, সারায নফদুেৎ ব্যফস্থা , সজনাযপযটয, ১টি াঠাগায , যান্নঘয ডাআননং পোননরটি , নাযী-পুরুলপদয অরাদা নাভাপজয 

কক্ষ, ম্পূণ ব বফপন ওয়াআ -পাআ আন্টাযপনট সুনফধা , পায়ায সডায পয়ায এনক্সট এফং পায়ায নডপটকন ও প্রপটকন নপেভ , 

ননটিনব কোপভযা, ফাগান ও নডটিউফপয়র-এয ানন সুনফধা যপয়পছ ভপভ ব নযদনকাপর জানা মায়। 
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 নচত্র: ননফ বাচন প্রনক্ষণ আন্সটিটিউট বফন।  

৭.৭ ক্রে কাম বক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাঃননআয-এ প্রদি তথ্য য়ভাতারফক প্রকরেয কাম বক্রভ ৯টি প্যারকরজ ম্পাদান কযা ে। মা 

ননম্নরূ:         (য়কাটি টাকা) 

 

ক্ররেয নফফযণ 

(ণ্য / কাজ / যাভ ব) 

নফড অনুমােী 

ফণ বনা 

দযত্র / নফড / প্রস্তাফনা 

ব্যে ( 
দযত্র / নফড / প্রস্তাফনা 

ভানপ্তয তানযে 

কাজ / য়ফা এফং 

ণ্য যফযা 

আযনডনন 

অনুারয 
চুনক্ত ভৄল্য 

আভন্ত্রণ 

তানযে 

 

চুনক্তয 

তানযে 

চুনক্ত 

অনুারয 

ফাস্তফ 

 

১ 

ডনিউ ১ 

 

ঢাকাস্থ সপয ফাংরা নগপযয 

আ১৪সজড নং প্লপট য়ঃননষ্কান, 

তফদুেনতক এফং গ্যা ংপমাপগয 

সুনফধা ম্বনরত ২টি সফআজপভন্ট 

১২ তরা নফনষ্ট ননফ বাচন প্রনক্ষণ 

বফন ননভ বাণ 

৪০.২৭০২ ৩৫.৮৫০৫ ১৪/০৬/২০১২ ০৬/০২/২০

১৩ 

৩১/১২/২

০১৬ 

১৪/১১/২

০১৬ 

ডনিউ ২ 

 

 ঢাকাস্থ সপয ফাংরা নগপযয 

আ১৪সজড নং প্লপট য়ঃননষ্কান, 

তফদুেনতক এফং গ্যা ংপমাপগয 

সুনফধা ম্বনরত ২টি সফআজপভন্ট 

১১ তরা নফনষ্ট ফাংরাপদ 

ননফ বাচন কনভন বফন ননভ বাণ 

১১২.৪০২০ ১০৭.২৫৪২ ২০/০৫/২০১৩ ১৫/১২/২০

১৩ 

৩০/০৬/২

০১৭ 

৩০/০৬/

২০১৭ 

ডনিউ ৩ 

 

আঅযন প্রকপেয অওতায় 

আটিঅআ বফন ননভ বাণ (নুীল বঃ-

৩টি ১৪০০সকনজ ফন 

ক্ষভতাম্পন্ন নরপট যফযা 

এফং স্থান) 

৩.১৫ ৩.০৪ ২৫/১০/২০১৫ ০৮/০২/২০

১৬ 

(৬ ভা) 

০৮/০৮/২

০১৬ 

০৮/০৮/

২০১৬ 

ডনিউ ৪ 

 

আঅযন প্রকপেয অওতায় নফআন 

এফং আটিঅআ বফন ননভ বাণ 

(নুীল বঃ- ২টি ১৬০০ সকনবএ 

ক্ষভতাম্পন্ন এফং ১টি ১২৫০ 

সকনবএ ক্ষভতাম্পন্ন ড্রাআ -টাআ 

াফ-সেন যফযা এফং স্থান) 

৫.৫০ ৫.৫০ ২৫/০১/২০১৫ ১৪/০৭/২০১

৫ 

(৬ ভা) 

১৪/০১/২০

১৬ 

১০/০১/২

০১৬ 

ডনিউ ৫ 

 

আঅযন প্রকপেয অওতায় নফআন 

এফং আটিঅআ বফন ননভ বাণ 

(নুীল বঃ- ৫টি ৫০০ সকনবএ 

ক্ষভতাম্পন্ন সজনাপযটয যফযা 

এফং স্থান ংনিষ্ট কাজ) 

৪.০০ ৩.৩৬ ১৭/০২/২০১৬ ২৬/০৬/২০

১৬ 

(৪ ভা) 

২৬/১০/২

০১৬ 

২৬/১১/

২০১৬ 
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ক্ররেয নফফযণ 

(ণ্য / কাজ / যাভ ব) 

নফড অনুমােী 

ফণ বনা 

দযত্র / নফড / প্রস্তাফনা 

ব্যে ( 
দযত্র / নফড / প্রস্তাফনা 

ভানপ্তয তানযে 

কাজ / য়ফা এফং 

ণ্য যফযা 

আযনডনন 

অনুারয 
চুনক্ত ভৄল্য 

আভন্ত্রণ 

তানযে 

 

চুনক্তয 

তানযে 

চুনক্ত 

অনুারয 

ফাস্তফ 

 

১ 

ডনিউ ৬ 

 

 আঅযন প্রকপেয অওতায় সপয 

ফাংরা নগপয ২টি সফজপভন্ট  

১২ তরা নফনষ্ট আটিঅআ বফন 

ননভ বাণ (নুীল বঃ- নি 

নািকযণ ও সুযক্ষাকযণ ব্যফস্থা 

যফযা এফং স্থান) 

৩.২০ ২.৮০ ০৯/০২/২০১৫ ০৯/০৭/২০

১৫ 

(৪ ভা) 

০৯/১১/২

০১৫ 

০৯/১১/২

০১৫ 

ডনিউ ৭ 

 

আঅযন প্রকপেয অওতায় সপয 

ফাংরা নগপয ২টি সফজপভন্ট  

১১ তরা নফনষ্ট নফনঅআ বফন 

ননভ বাণ (নুীল বঃ- নি 

নািকযণ ও সুযক্ষাকযণ ব্যফস্থা 

যফযা এফং স্থান) 

৩.২৫ ৩.২৩ ২৩/০৪/২০১৫ ০৭/১০/২০

১৫ 

(০৪ ভা) 

০৭/০২/২

০১৬ 

০৭/০২/

২০১৬ 

ডনিউ ৮ 

 

আঅযন প্রকপেয অওতায় সপয 

ফাংরা নগপয নফনঅআ বফন 

ননভ বাণ (নুীল বঃ- এয়ায কুনরং 

ব্যফস্থা যফযা, স্থান, 

যীক্ষাকযণ এফং নবঅযএপ 

নিট টাআ এয়ায কনন্ডননং 

ব্যফস্থা) 

৬.৫০ ৫.৯২ ০৬/০৯/২০১৬ ০৪/১১/২০১

৬ 

০৪ ভা 

০৪/০৩/২

০১৭ 

০৪/০৩/

২০১৭ 

ডনিউ ৯ 

 

সপয ফাংরা নগপয নফআন ১১ 

তরা নফনষ্ট বফন ননভ বাণ  

(নুীল ব: ৬টি  ১৪০০ সকনজ 

ধাযণক্ষভতাম্পন্ন মাত্রী নরপট ও 

১টি ২০০০ সকনজ 

ধাযণক্ষতাম্পন্ন ানব ব নরপট 

৬.৭০ ৬.৬৫ ১৭/০১/২০১৬ ০৯/০৫/২০

১৬ 

(০৬ ভা) 

০৯/১১/২

০১৬ 

 

০৮/১১/

২০১৬ 

 

৮। ভল্যােন িনত ( Methodology): 

 ভল্যােন প্রনতরফদনটি প্রণেয়ণ ননরম্নাক্ত িনত (Methodology) অনুযণ কযা রেরছাঃ- 
 

(ক) নডনন, ভননটনযং নযরাট ব ও নফনবন্ন বাে প্রকানত প্রনতরফদন ম বাররাচনা;  

(ে) ভন্ত্রণারে কর্তবক য়প্রনযত ননআয ম বাররাচনা; 

(ে) PEC, Steering Committee  নফনবন্ন গুরুত্বপূণ ব বায কাম বনফফযণী ম বাররাচনা; 

(র্) কারজয ভান ও ফাস্তফ অগ্রেনত মাচাই ও তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজনভরন নযদ বন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয নবনিরত ংনিষ্ট কভ বকতবারদয ারথ আররাচনা। 

৯। অথ বফছয নবনিক অগ্রেনতাঃ  

 ন্ত ফ বরল অনুরভানদত য়ভোরদ ফাস্তফানেত এ প্রকেটিয অনুরভানদত প্রাক্কনরত 

ব্যে  রে টাকায (ফ বরল ংরানধত) নফযীত প্রকৃত ব্যে রেরছ ২০৪১৪.৯১রে টাকা, মা 

অনুরভানদত ব্যে ফযা য়েয ৯৩.৯৫%। ননআয -এ আররাচয প্রকেটিয অনুকূরর ২০১১-১২ রত২০১৬-১৭ ম বন্ত অথ ব 

ফছযনবনিক ংরানধত ফানল বক উন্নেন কভ বসূচীয আওতাে ফযাে, অফভৄনক্ত ও ব্যে ননরম্ন য়দোরনা রাঃ  
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       (রে টাকাে) 

অথ ব ফছয ংরানধত এনডন ফযাে টাকা অফভৄনক্ত ব্যে 

য়ভাট টাকা প্রাঃ াাঃ য়ভাট টাকা প্রাঃাাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১১-১২ ১১২.০০ ১১২.০০ - ১১২.০০ ৬৭.৩৮ ৬৭.৩৮ - 

২০১২-১৩ ৫৯০.০০ ৫৯০.০০ - ১৮০০.০০ ৩১৮.৮২ ৩১৮.৮২ - 

২০১৩-১৪ ৪৩২২.০০ ৪৩২২.০০ - ৪৩২২.০০ ৪২৬৫.৮৫ ৪২৬৫.৮৫ - 

২০১৪-১৫ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ - ৪৫০০.০০ ৪৪০৬.৫৫ ৪৪০৬.৫৫ - 

২০১৫-১৬ ৫৬৬৪.০০ ৫৬৬৪.০০ - ৫৬৬৪.০০ ৫৪৮৭.২৭ ৫৪৮৭.২৭ - 

২০১৬-১৭ ৬৭৫৬.০০ ৬৭৫৬.০০ - ৬৭৫৬.০০ ৫৮৬৯.০৪ ৫৮৬৯.০৪ - 

য়ভাটাঃ ২১৯৪৪.০০ ২১৯৪৪.০০  ২৩১৫৪.০০ ২০৪১৪.৯১ ২০৪১৪.৯১ - 

 

১০।  উকাযরবােীরদয ভতাভতাঃ প্রকরে আওতাে ননফ বাচন কনভন ও ননফ বাচন কনভন নচফাররেয জন্য আধুননক ননফ বাচন 

কনভন কভরপ্লে ননভ বাণ কযায উরেরশ্য প্রকেটি গৃীত ও ফাস্তফানেত রি। ননফ বাচন কনভন নচফারে ছাড়াও ননফ বাচন প্রনেণ 

ইন্পটিটিউট, য়জরা ননফ বাচন অনপ, নপ্রনন্টং ও য়োরযজ সুনফধা য়ন্ট্রার াব বায য়েন স্থান অফকাঠারভা ননভ বারণয ভাধ্য য়ভ 

ননফ বাচরনয জন্য আধননক সুনফধাম্বনরত ভানম্পন্ন নযরফ ততযী রেরছ মারত করয এ অনপরয কারজয নযরফ উন্নত ওো 

অন্যান্য অনপরয ারথ রজই য়মাোরমাে যো কযা মারি। 
 

১১। প্রকরেয উরেশ্য অজবনাঃ 

 

নযকনেত উপেশ্য প্রকৃত জবন 

১. সুষ্ঠু, ননযপক্ষ ও নফশ্বাপমাগ্য ননফ বাচন 

নুষ্ঠাপনয রপক্ষে ননফ বাচন কনভপনয 

ফকাঠাপভাগত সুনফধা বৃনি। 

১. প্রকপেয ভােপভ চানদা সভাতাপফক ফকাঠাপভাগত সুনফধা প্রদান কযা 

পয়পছ। বা া কযা চত্ত্বপযয নযফপতব ননফ বাচন কনভপনয এখন একটি 

ননজস্ব ঠিকানা যপয়পছ। 

২. ঢাকায় আপরকন নযপা ব সন্টায 

ন্যান্য সুনফধা ননভ বাণ 

২. আপরকন নযপা ব সন্টায প্রকপেয অওতায়  ১টি আটিঅআ বফন ও ১টি 

নফআন বফন ননভ বাণ কযা পয়পছ মা ফাউন্ডানয সদয়ার নযপফনষ্টত। ীভানাটি  

ওয়াটায ফনড এন্ড পাউপন্টআন  ন্যান্য পনক নকছু নদপয় সৌ ন্দম ব ফধ বন 

কযা পয়পছ।  

৩. ননজস্ব চত্ত্বপযয বাপফ  াম্প্রনতক ভপয় 

আননফ কর্তবক গৃীতঝুনিঁপূণ ব প্রযুনিগতব্যফস্থা 

ক্ষুন্ন যাখা নননিতকযণ। 

৩. আঅযন প্রকপেয ভােপভ আননফয ননজস্ব ীভানায াাান ননজস্ব 

বফন প্রনতনষ্ঠত পয়পছ। বফনটি পোক্স, সপান, আন্টাযপনট দ্বাযা  সুনিত। 

তাআ অা কযা পে সম, ননজস্ব চত্ত্বপযয বাপফ াম্প্রনতক ভপয় আননফ 

কর্তবক গৃীতঝুনিঁপূণ ব প্রযুনিগত ব্যফস্থা সকাপনা প্রকায ফাধায মু্মখীন পফ 

না। 

৪. আননফয দানয়ত্ব ারপনয রপক্ষে ংস্থাটিয 

ননযাত্তা ও সগানীয়তা একীভূতকযপণ 

ফ বাধুননক সুনফধানদ প্রদান। 

৪. আঅযন প্রকপেয ভােপভ আননফপক ফ বাধুননক সুনফধানদ সমভন নফনডং 

ম্যাপনজপভন্ট নপেভ, এোকপ কপরার নপেভ, পায়াযপ্রপটকন এফং 

নডপটকন নপেভ, পায়ায পাআটিং নপেভ প্রদান কযা পয়পছ। সবনকর 

ব্যানযয়ায, ব্যপগজ স্ক্োনায, অচ বওপয় নডপটকটয, ননটিনব এফং একপ 

কপরার এয ভােপভ স্থানায ননযাত্তা ও সগানীয়তা নননিত কযা 

পয়পছ।  

৫. ননফ বাচন কনভন নচফারয়, ননফ বাচন 

প্রনক্ষণ আন্সটিটিউট এফং ঢাকা অঞ্চনরক ও 

সজরা নপপয জন্য স্থান প্রদান।   

৫. ননফ বাচন কনভপনয জন্য ২টি সফজপভন্ট ১১ তরা নফনষ্ট ‘ননফ বাচন 

বফন’ ননভ বাণ কযা পয়পছ। ২টি সফজপভন্ট  ১২ তরা নফনষ্ট ‘ননফ বাচন 

প্রনক্ষণ আন্সটিটিউট’ ননভ বাণ কযা পয়পছ। আটিঅআ বফপন ঢাকা অঞ্চনরক 

ও সজরা ননফ বাচন নপপয জন্য স্থান ফযাে সদয়া পয়পছ। 

৬. সবাটায তানরকা ও এনঅআনড তথ্য এয 

জন্য সকন্দ্রীয় াব বায সেন -এয াাান তা 

ছাাপনা ও ংযক্ষপণয জন্য স্থান প্রদান।  

৬. নফআন বফপনয ৯ভ তরায় সবাটায তানরকা ও এন অআনড তপথ্যয 

াব বায সেপনয জন্য জায়গা সদয়া পয়পছ। তা ছাা সনায জন্যও নফআন 

বফপনয ৯ভ তরায় ও সফআজপভপন্ট স্থান ফযাে প্রদান কযা পয়পছ।  

 

১২।      উরেশ্য পুরযাপুনয অনজবত না রর এয কাযণাঃ প্রকরেয উরেশ্য অনজবত রেরছ ভরভ ব প্রতীেভান ে। 
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১৩।       অনডট ংক্রান্তাঃ অনডট ম্পন্ন রেরছ। প্রাপ্ত অনবরমাে ননষ্পনিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রেরছ।  

১৪। ম বরফেণাঃ 

১৪.১   প্রকে এরাকাে নফদ্যভান অফকাঠারভা অাযণ ও দযত্র জটিরতা ংক্রান্ত ভাভরায কাযরণ প্রকে ফাস্তফােন আযম্ভ 

কযরত প্রাে ১৯ ভা নফরম্ব র্রট এফং কনতে আইরটভ ব্যে বৃনি, অযনদরক য়কানও য়কানও আইরটভ ব্যে হ্রা 

াে।পরর প্রকরেয প্রথভ ংরাধনী কযা ে। এযযইননফ বফন ননভ বাণ ব্যে বৃনি  নকছু কারজয বৃনি াওোে ২ে 

ংরাধনী কযা ে। (অনু: ৭.৩) 

১৪.২ বফনদ্বে নযদ বনকারর য়দো মাে য়ম , বফরনয য়দোর চুইরে ানন বফরনয নবতরযয রুভ , পাঁকা জােোে চরর আর। 

ানন মারত ছনড়রে ড়রত না ারয য়জন্য ফালু নদরে য়দোররয ভত করয য়দো রেরছ। আরযা জানা মাে য়ম , দভকা 

াওো বৃনষ্ট রর রুরভ ানন ঢুরক মাে । এরত করয কােজত্র ও অনপনোর আফাফরত্রয েনত ে। (অনু: ৭.৬)। 
১৪.৩ নফনবন্ন কাভযারত ানন ঢুরক মাওোয নফলরে য়দো মাে য়ম , ফাংরারদরয প্রচনরত বফরনয ভরতা এই বফনভ 

নডজাইন কযা ে নন। এোরন ানরড য়নই। পরর য়দো মাে য়ম , বৃনষ্ট রর াওোয য়তারড় বৃনষ্ট যানয রুরভ ঢুরক 

মাে। এছাড়া কনপারযন্প রুভ অন্যান্য রুভগুররারত কাচ য়ফন ব্যফায কযা রেরছ। নকন্তু কাচ রাোরনায নপনননং 

মথামথ ে নন। পরর বৃনষ্ট এর কারচয য়দোরর রােরর ানন চুিঁইরে রুরভ প্ররফ করয। মারত বফরনয নডজাইনেত 

ভস্যা ও কাম ব ম্পাদরন সুননপুনতায অবাফ সুষ্পষ্ট ( অনু: ৭.৬)।  
১৪.৪ প্রকরেয আওতাে নননভ বত ফাথরুরভ য়দো য়েরছ য়ম, ফাথরুরভয দযজা খুরর য়ঢাকায ভৄরে করভাড অফনস্থত মা অস্বাস্থযকয 

 ভরভ ব প্রতীেভান ে। মা বফরনয নডজাইেত ক্রটি নররফ প্রতীেভান ে ( অনু: ৭.৬)। 
 

১৪.৫ বফনদ্বপয়য ওয়ানযং আপরকনিকোর ভস্যা যপয়পছ ফপর নযদ বনকাপর জানা মায়। নফলয়টি ননপয় উনস্থত  

 প্রপকৌরী জানান সম, রাআট ফা ন্য ভস্যায নফলপয় নবপমাগ সপর প্রপয়াজনভপতা ানব ব সদয়া য়।  তপফ এ ব্যা

 াপয কভ বকতবাপদয  ভপে পন্তাল সদখা সগপছ।  

 

১৪.৬ ২টি সফআজপভন্ট ১২ তরা নফনষ্ট ননফ বাচন প্রনক্ষণ বফন  (আটিঅআ) ও ২টি সফআজপভন্ট ১১ তরা নফনষ্ট ফাংরাপদ 

 ননফ বাচন কনভন  (আননফ)  বফন  দুটি যক্ষণাপফক্ষণ, নযষ্কায-নযেন্ন যাখায নফলপয় ম বাপ্ত প্রপচষ্টা নযরনক্ষত য়। 

 (অনু: ৭.৬)। 
 

১৫। আইএভইনডয ভতাভত/সুানযাঃ 

 

১৫.১   দ্যনীনত দভন কনভন রত অত্র নফবারে েত ৩১ /০৭/২০১৭ তানযরে দ্যদক /রজকা/ঢাকা-১/১৭৮৪ নং স্মাযক ভরর 

 ‘যাজধানীয আোযোঁওরে ১৮৫ য়কাটি টাকা ব্যরে ইররকন নযরা ব য়ন্টায ননভ বাণ কারজ অনুরভাদন ছাড়াই 

 প্রাক্কনরত ভল্য অরো য়ফন ভরল্য ঠিকাদাযরক কাম বারদ য়দো ’-এয অনবরমাে তদরন্তয জন্য 

 য়যকড বত্র/কােজত্রানদ য়চরে ত্র াওো মাে। এই তদরন্তয অগ্রেনত এ নফবােরক জানারত রফ। (অনু: ১৫.১) 

 

১৫.২ বফরনয নফনবন্ন রুরভ ানন চুইরে ড়া ও বৃনষ্টয ভে ানন ঢুরক ড়ায নফলরে েণপূতবরক জানারনা য়মরত ারয। এ 

 ভস্যায স্থােী ভাধারনয জন্য উরদ্যাে গ্রণ কযরত রফ। (অনু: ১৫.২)। 
 

১৫.৩ বফরনয য়দোরর কাচ ব্যফহৃত ওোে কারচয নফনবন্ন ংরমােস্থরর য়ভযাভত কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ। বৃনষ্টয 

 ানন য়বতরয প্ররফ কযরত না ারয য় নফলে নননিত কযরত রফ ; (অনু: ১৫.৩)। 
 

১৫.৪ নননভ বত বফরনয ফাথরুরভয করভাড ংক্রান্ত ভস্যা ননরে েণপূতব অনধদপ্তরযয ারথ যাভ ব করয নিান্ত গ্রণ কযরত 

 রফ ারয;( অনু: ১৫.৪)।  



218 

 

 

১৫.৫ বফনদ্বপয়য ওয়ানযং আপরকনিকোর ভস্যা ভাধাপনয নফলপয় েণপূতব অনধদপ্তযরক ত্র য়দো য়মরত ারয।  ( অনু: 

 ১৫.৫) 

 

১৫.৬  আধুননক সুরমাে-সুনফধাম্বনরত, দৃনষ্টনন্দন বফনদ্বে যেণারফেণ নযষ্কায-নযিন্ন যাোয নফলরে রচতন থাকরত রফ।     

              (অনু: ১৫.৬) 

 

১৫.৭  অনুরিদ ১৫ .১ রত ১৫ .৬ এয নফলরে গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারে আোভী ১ ভারয ভরধ্য আইএভইনডরক অফনত 

 কযরত রফ। 

 

 

 

  

 

 

 


