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তথ্য ভন্ত্রণারয়েয অতাে ২০১৬-১৭ থ থফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন প্রডতয়ফদয়নয য ভন্ত্রণারে/ডফবাগ 

ডবডিক ায-ংয়ে 
 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারে/ডফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকমেয ধযণ ভর ভে  ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে  

ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

০১। 
 

তথ্য ভন্ত্রণারে ৩ ৩ - 

 

- ১ ১ ৮৩%এফং 

২০০% 

 

১ ১৫.৬৭%  

 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ৩ 
 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃডিয কাযণ:  

 

নং প্রকল্পেয নাভ ব্যয়   ভয়  বৃদ্ধিয কাযণ 

১. ফাংরাল্পদ দ্ধপল্ম আককাইব বফন 

দ্ধনভ কাণ (ংল্পাদ্ধধত) 

পূতথ কায়জয াাাড আয়রকয়রা-মভকাডনকযার কাজ শুরুয প্রাক্কায়র 

ডযরডেত ে মম ডপয়েয প্রকৃডত নুায়য ডপে বয়েয জন্য 

উয়মাগী তাভাত্রা  অর্দ্ থতা ফজাে যাখায মেয়ত্র নুয়ভাডদত 

মটকডনকযার মেডডপয়কন মথামথ েডন। ম মপ্রডেয়ত, প্রকে 

ডিোডযং কডভটি কর্তথক গঠিত মটকডনকযার যাভ থ প্রদান ংক্রান্ত 

কডভটিয সুাডয  ডফয়েয ন্যান্য মদয়য ডপে অকথাআয়ব ডফদ্যভান 

এোয কুডরং ডয়িয়ভয তুরনাভরক ডফচায়য ডবন্ন ডবন্ন বয়েয জন্য 

ডবন্ন ডবন্ন তাভাত্রা এফং অর্দ্ থতা ডনেন্ত্রণ ব্যফস্থায জন্য মোর 

টাআয়য এোয কডিডনং ডয়িভ (তাভাত্রা : +১২ ডডডি ম. মথয়ক -

৮ ডডডি ম. এফং অর্দ্ থতা : ২৫-৩৫%) স্থান ডযাম থ য়ে য়ে। 

কাডযগডয কডভটিয  সুাডয , প্রকে ডিোডযং কডভটি কর্তথক নুয়ভাদন 

ায়য়ে গণপূতথ ডধদপ্তয এআ কায়জয জন্য ১৫৩৯.০৯ রে টাকা 

প্রাক্করন প্রদান কয়য।  গণপূতথ ডধদপ্তয কর্তথক মোর টাআ এড 

স্থায়নয জন্য প্রকয়েয অন্তঃখাত ভন্বে  ডফডবন্ন কাম থক্রয়ভ ব্যে 

াশ্রয়েয ভাধ্যয়ভ ফ থয়ভাট ১১৭৫.০০ রে টাকা ডতডযক্ত ফযায়েয 

প্রয়োজন ে, মা প্রকয়েয প্রথভ ংয়াধনীয়ত নুয়ভাদন রাব কয়য। 

নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী প্রকেটি জুরাআ/২০১১ মথয়ক শুরু োয 

ডফলেটি উয়েখ থাকয়র প্রকেটি একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে গত 

১১/১০/২০১১ তাডযয়খ। গণপূতথ ডধদপ্তয কর্তথক প্রকয়েয দযত্র  

পুন:দযত্র অহ্বায়নয কাযয়ণ ডনভ থাণ কায়জয ভর ঠিকাদায়যয ায়থ 

চুডক্ত ম্পাডদত ে ১২/০৭/২০১২ তাডযয়খ। প্রকে এরাকাে ডফদ্যভান 

বফধ স্থানা উয়েয়দয য ঠিকাদায়যয ডনকট াআট স্তান্তয কযা ে 

০৭/১০/২০১২ তাডযয়খ। পয়র প্রকয়েয অতাে বফন ডনভ থাণ কাজ শুরু 

ে ডনধ থাডযত ভয়েয ০১ (এক) ফছয ৪ (চায) ভা য। উয়েখ্য , কর 

অনুষ্ঠাডনকতা  প্রস্তুডতভরক কাজ ময়ল ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তথক গত 

২৭.০২.২০১৩ তাডযয়খ অনুষ্ঠাডনকবায়ফ ডবডিপ্রস্তয স্থান কযা ে।  

উযন্তু কাজ শুরুয য মথাভয়ে গণপূতথ ডধদপ্তয়যয ডডজাআন 

ডডডবন য়ত বফয়নয চূোন্ত নকা (স্ট্রাকচাযার ডডজাআন) প্রাডপ্তয়ত 

ডফরম্ব োে ভয় বৃদ্ধিয প্রল্পয়াজন য়।  

২. বফএপবডবয অধুবনকায়ণ ও 

ম্প্রাযণ (ংশাবধত)  

এরদ্ধকৃত দ্ধফদ্ধবন্ন প্রকাল্পযয লরন্স (ভাস্টায প্রাইভ  আল্ট্রা প্রাইভ) 

ভারাভার স্থান কল্পয দ্ধফল্পদী দ্ধফল্পলজ্ঞ দ্বাযা স্থানীয় প্রদ্ধক্ষণ দ্ধদল্পত 

এফং দযত্র, অপায এফং চুদ্ধিয তকানুমায়ী ংদ্ধিষ্ট লকাম্পানীল্পত 
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নং প্রকল্পেয নাভ ব্যয়   ভয়  বৃদ্ধিয কাযণ 

অাল্পযন এফং লভইনল্পেন্যান্স-এয বফল্পদদ্ধক প্রদ্ধক্ষণ ম্পন্ন কযল্পত  

লেদ্ধস্টং, কদ্ধভদ্ধনং  ভারাভার গ্রল্পণয য এরদ্ধ’য অথ ক, ংদ্ধিষ্ট 

দ্ধএআই, দ্ধএন্ডএপ এফং াল্পব কয়ায-এয দ্ধফর দ্ধযল্পাধ কযল্পত 

অদ্ধতদ্ধযি ভয় প্রল্পয়াজন য়। পল্পর প্রকল্পেয লভয়াদয় বৃদ্ধিয প্রল্পয়াজন 

য়।  
 

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাডয: 

 

ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

ফাংরাল্পদ দ্ধপল্ম আককাইব বফন দ্ধনভ কাণ (ংল্পাদ্ধধত) প্রকে 

৩.১  প্রকয়েয ব্যডেত থ থ: প্রকয়েয  মভাট প্রাক্কডরত 

ব্যে ৮৬৭৫ .০০ রে টাকা । প্রকয়েয নুকূয়র 

৮৫৩৩.৫৪ রে  টাকা ব্যে য়েয়ছ ফয়র ডডঅয 

এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। তয়ফ, ব্যডেত ১৪১.৪৬ রে 

টাকা যকাডয মকালাগায়য জভাদান ংক্রান্ত তথ্য ফা 

প্রভাণত্র ডডঅয-এ াো মােডন। 

৩.১ প্রকয়েয মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৮৬৭৫.০০ রে টাকায ভল্পে 

দ্ধদ্ধআয অনুমায়ী ব্যে য়েয়ছ ৮৫৩৩.৫৪ রে  টাকা। 

ব্যডেত ৫৩.৪১ রে টাকা যকাযী মকালাগায়য 

জভাদায়নয প্রভাণ াো মােডন। এ ডফলয়ে ংডিষ্ট 

ভন্ত্রণারে যকাযী ডনেভ নুমােী প্রয়োজনীে  ব্যফস্থা িণ 

কযয়ফ। 
৩.২ ডডট ংক্রান্ত : প্রকয়েয জুরাআ ২০১১ মথয়ক জুন ২০১৫ 

ম থন্ত ডফগত ০৪ থ থফছয়যয ডডট ম্পন্ন য়েয়ছ। উক্ত 

ডডয়ট মভাট ০৮টি ডডট অডি ডছর, মা আয়তাভয়ধ্য 

ডনষ্পডি য়েয়ছ  ফয়র জানা মাে । জুরাআ ২০১৫ মথয়ক জুন 

২০১৭ ম থন্ত ফডষ্ট ০২ থ থ ফছয়যয ডডট এখন ম্পন্ন 

েডন, মা জরুডযডবডিয়ত ম্পন্ন কযা প্রয়োজন। 

৩.২ প্রকয়েয জুরাআ ২০১১ মথয়ক জুন ২০১৫ ম থন্ত 

ডফগত ০৪ থ থফছয়যয ডডট ম্পন্ন য়েয়ছ ফয়র 

জানা মাে। ফডষ্ট মভোদকার জুরাআ ২০১৫ 

মথয়ক জুন ২০১৭ ম থন্ত  ০২ থ থ ফছয়যয ডডট  

ম্পন্ন কযায জন্য ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা 

িণ কযয়ফ; 

৩.৩ মলায়যয টাআর ডপডনডং :  বফয়নয ডফডবন্ন 

মলায়যয মফ ডকছু স্থায়ন স্থাডত টাআর এয 

ডপডনডং ভসৃণবায়ফ ম্পন্ন েডন।  উঁচু নীচুবায়ফ 

টাআর স্থান ডযরডেত য়েয়ছ। ডফয়ল কয়য 

লষ্ঠ তরাে ডরপট্ এয মু্ময়খ স্থাডত উঁচু নীচু 

টাআর য়জআ ডযরডেত ে। 

৩.৩ বদ্ধফষ্যল্পত উন্নয়ন প্রকে মথামথবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয 

রল্পক্ষে ভন্ত্রণারয় কর্তকক প্রকে দ্ধযচারক ফায ফায 

দ্ধযফতকন দ্ধযায কযল্পত ল্পফ এফং দ্ধযফতকন 

একান্ত আফশ্যকীয় ল্পর প্রকে দ্ধযচারক 

দ্ধযফতকন দ্ধফলয়ক কদ্ধভটিল্পত দ্ধফল্পফচনা কযল্পত 

ল্পফ; 

৩.৪ বফয়নয এডি মগয়টয আন্টাযনার মযাড :  বফয়নয 

এডি মগয়টয আন্টাযনার মযায়ডয ঢারাআ ডনম্নভায়নয 

ডযরডেত য়েয়ছ।  মায পয়র ঢারাআ ডকছুটা নষ্ট 

য়েয়ছ। 

  

 

 

 

ফডণ থত ত্রুটি ডফচুযডতগুয়রা গণপূতথ ডধদপ্তয়যয 

ভাধ্যয়ভ ভাধানকয়ে ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে 

উয়দ্যাগ িণ কযয়ফ; 

 

৩.৫ ছায়দয াডন  ডনষ্কান ব্যফস্থা: বফয়নয ছায়দ াডন 

জয়ভ থাকায ডচহ্ন মদখা মাে। এ ডফলয়ে 

ডযদ থনকায়র উডস্থত গণপূতথ ডধদপ্তয়যয 

ংডিষ্ট কভ থকতথা জানান ছায়দ জয়ভ থাকা বৃডষ্টয 

াডন াযয়ণয জন্য ডধক ংখ্যক োউট 

াআ স্থান কয়য ভস্যা ভাধা কযা য়েয়ছ। 

পয়র, এখন প্রচুয বৃডষ্ট য়র ছায়দ মকান াডন 

জয়ভ থায়ক না ফয়র ডতডন ডনডিত কয়যন। 
৩.৬ মডয়কায াআ াোয ংয়মাগ : বফদ্যযডতক াফ-

মিয়নয জন্য মডয়কা মথয়ক মম াআ াোয 

ংয়মাগ াআয়য ভাধ্যয়ভ াফ-মিন কয়ে 

প্রয়ফ কযান য়েয়ছ,  মআ াআয়য ডকছু ং 

াফ-মিন কয়েয ফাআয়য  যডেত/উন্মুক্ত  

ফস্থাে মদখা মাে। াআগুয়রা সুযডেত ফস্থাে 

যাখা প্রয়োজন। 
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ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

৩.৭ ত্রুটিপূণ থ রক  গ্লা মডায : বফয়নয ডিতীে তরাে  

থাআ গ্লায়য ত্রুটিপূণ থ র ক  প্রধান ডিঁডেয়ত ত্রুটিপূণ থ 

গ্লা মডায রেয কযা মগয়ছ। ত্রুটিপূণ থ র ক  গ্লা 

মডাযটি ডযফতথন কযা প্রয়োজন। 

 

৩.৮ বফয়নয প্রয়ফ য়থ ফাগায়নয ায় মগয়যয়জয 

টাআরয়য ডনয়চ  ঢারাআ য়য মাোয দৃশ্য 

ডযরডেত য়েয়ছ, মা মভযাভত কযা প্রয়োজন। 

বফএপবডবয অধুবনকায়ণ ও ম্প্রাযণ (ংশাবধত) ীল ষক প্রকল্প 

৩.৯ প্রকল্পেয ক্রয় বযকল্পনায়  ডডডজটার কযল্পভযা 

অন্যান্য ন্য ক্রল্পেয ফযাদ্দ ফাাংরাল্পেী মুদ্রাে 

উশেখ কযা য়শছ  ডকন্তু চুডিমূল্য ইউল্পযা (Euro) 

এফাং ইউএডড (USD)তে প্রে ষন কযা য়য়শছ। 

পল্পর ডডডডয ফযাল্পদ্দয  াল্পে ববঅশয প্রদত্ত 

প্রকৃে ক্রেমূল্পল্যয ঠিক মূল্যােন কযা ম্ভফ 

েডন। 

৩.৪ দ্ধদ্ধআয এ প্রদত্ত প্রকল্পেয ভােল্পভ দ্ধফদ্ধবন্ন 

ল্পেয ক্রয়কৃত অল্পথ কয দ্ধযভাণ ক্রয়কাল্পযকয 

ভয়কাল্পরয কনবা কন লযে ফাংরাল্পদল্পয  

আদ্ধথ কক মুদ্রায় কনবকাে কল্পয ক্রয়কাল্পযক ব্যাদ্ধয়ত 

অল্পথ কয ঠিক দ্ধযভাণ দ্ধনণ কয় কযায জন্য 

দ্ধফএপদ্ধিদ্ধ এফং তথ্য ভন্ত্রণারয়ল্পক উল্পযাগ গ্রণ   

কযল্পত ল্পফ; 

৩.১০ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ক্রেকৃে ডডডজটার মন্ত্রাডেয 

ব্যফায ইল্পোভল্পধ্য ৪ ফছয অডেক্রান্ত ল্পেল্পছ ,পল্পর 

এয আল্পডট বা সন ফাজাল্পয আল্পর এগুল্পরায 

কাম সক্রভ ডিঁডছল্পে ড়ায ম্ভাফনা যল্পেল্পছ; 

 

 ডফএপডডডয চরভান ডডডজটার ইকুল্পেল্পভন্ট এয 

কাম সক্রভ ধাযাফাডকবাল্পফ ফজাে যাখায জন্য 

াংস্থায ডনজস্ব অে সােল্পন আল্পডট ডডডজটার  

ইকুল্পেল্পভন্ট ও ডডডজটার কযাল্পভযা ইেযাডে ক্রে 

কযল্পে ল্পফ; 

 

৩.১১ প্রকে ফাস্তফােনকারীন এক্সটাযনার-অডডট ম্পন্ন 

েডন। েল্পফ প্রকয়ল্পয ভাবিয ২ (দুআ) ফছয য 

এক্সটাযনার-অডডট চরভান ফশর উশেখ কযা 

শরও এ বফলশয় য়কান তথ্য প্রদান কযা য়বন; 

 প্রকল্পেয চরভান এক্সটাযনার অডডট দ্রুে ম্পন্ন 

কল্পয এয প্রবতশফদন  উল্পযাগী ভন্ত্রণারল্পেয 

ভাধ্যল্পভ ডযকেনা কডভন ও আইএভইডডল্পে 

    তপ্রযণ ডনডিে কযল্পে ল্পফ। 
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ফাংরায়দ ডপে অকথাআব বফন ডনভ থাণ (ংয়াডধত) ীল থক প্রকমেয  ভাডপ্ত ভল্যােন প্রডতয়ফদন 

(ভাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 
 

০১. প্রকয়েয নাভ : ফাংরায়দ ডপে অকথাআব বফন ডনভ থাণ (ংয়াডধত) প্রকে  

(Construction of Bangladesh Film Archive 

Bhaban (Revised) Project). 

০২. প্রকয়েয ফস্থান : প্লট-এপ-৫, অগাযগাঁ প্রাডনক এরাকা, ময়যফাংরা নগয, ঢাকা-১২১৬ 

০৩. ক) ফাস্তফােনকাযী ংস্থা 

খ) ডনফ থাক ংস্থা 

: ক) ফাংরায়দ ডপে অকথাআব 

খ) গণপূতথ ডধদপ্তয  স্থাতয ডধদপ্তয 

০৪. প্রাডনক ভন্ত্রণারে/ডফবাগ : তথ্য ভন্ত্রণারে 

০৫. প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত 

ব্যে (ভর 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয %) 

ডতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর 

(প্রঃ াঃ) 

ংয়াডধত 

(প্রঃ াঃ) 

ভর ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৫০০.০০ ৮৬৭৫.০০ ৮৫৩৩.৫৪ ১ জুরাআ, 

২০১১-৩০ 

জুু্ ন, ২০১৪ 

১ জুরাআ, 

২০১১-৩০ 

জুন, ২০১৭ 

১ জুরাআ, 

২০১১-৩০ 

জুন, ২০১৭ 

১৫.৬৭% ২০০% 

 

০৬। প্রকয়েয ঙ্গডবডিক ফাস্তফােন: 

তথ্য ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয) নুমােী প্রকে ফাস্তফােন ংক্রান্ত িগডত ডনম্নরূ : 

(রে টাকাে) 

ক্রডভক 

নং 

অযডডডড নুমােী কায়জয 

য়ঙ্গয নাভ 

একক 

 

ডযকডেত রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অডথ থক  ফাস্তফ ডযভাণ অডথ থক ফাস্তফ 

ডযভাণ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (ক) যাজস্ব      

1.  কভ থকতথায়দয মফতন 04 77.82 100% 66.48 100.00% 

2.  কভ থচাযীয়দয মফতন 08 41.66 100% 41.27 100.00% 

3.  বাতাডদ 12 54.07 100% 49.15 100.00% 

4.  প্রডেণ 02 16.00 100% 16.00 100.00% 

5.  (ডপঅপ) অকথাআব ডযদ থন 02 23.82 100% 23.82 100.00% 

6.  মটডরয়পান/পযাক্স/আন্টাযয়নট 

আতযাডদ 

- 3.81 100% 2.22 100.00% 

7.  ডপ বাো Bulk 39.55 100% 39.52 100.00% 

8.  ডফদ্যযৎ, গ্যা, াডন  ন্যান্য Bulk 8.03 100% 7.19 100.00% 

9.  জ্বারানী  মভযাভত Bulk 15.72 100% 11.52 100.00% 

10.  মানফান বাো 01 22.00 100% 19.81 100.00% 

11.  বফবফধ (Labor, Carrying, 

Outsourcing, Convince, 

Entertainment, Books, 

Journals, Stationeries, 

Honourium, Computer 

& Photocopier repair, 

C&F agent, Local agent 

commission etc.) 

Bulk 64.52 100% 57.61 100.00% 
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ক্রডভক 

নং 

অযডডডড নুমােী কায়জয 

য়ঙ্গয নাভ 

একক 

 

ডযকডেত রেযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

অডথ থক  ফাস্তফ ডযভাণ অডথ থক ফাস্তফ 

ডযভাণ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

12.  ড্রডেং, ডডজাআন, ডিডড ভয়ডর, 

মটিায, ডপ, ম্মানী, রডজডিক 

গূড আতযাডদ) 

Bulk 16.00 100% 14.39 100.00% 

 (ক) উয়ভাট যাজস্ব=  383.00 100% 349.00 100.00% 

 (খ) ভরধন      

13.  মন্ত্রাডত  ন্যান্য যঞ্জাভ Bulk 214.60 

(163.50) 

100% 212.87 

(163.50) 

100.00% 

14.  অফাফত্র Bulk 49.26 100% 49.25 100.00% 

15.  মানফান ক্রে 01 59.86 100% 59.86 100.00% 

16.  ভূডভ ডধিণ/ক্রে 01 70.00 100% 0.00 100.00% 

17.  ডনভ থাণ  পূতথ কাজ Bulk 4797.72 100% 4787.00 100.00% 

18.  বফদ্যযডতক  মাডন্ত্রক কাম থাফডর Bulk 3055.56 100% 3055.56 100.00% 

19.  ডডড/বযাট 01 45.00 100% 20.00 100.00% 

(খ) উয়ভাট ভরধন =  8292.00 

(163.50) 

100% 8184.54 

(163.50) 

100.00% 

(ক+খ) ফ থয়ভাট (যাজস্ব + ভরধন)=  8675.00 

(163.50) 

100% 8533.54 

(163.50) 

100.00% 

 

০৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ: 

 প্রকে ফাস্তফােনকাযী ংস্থা য়ত প্রদি এফং য়যজডভয়ন প্রাপ্ত তথ্য য়ত জানা মাে মম, প্রকয়েয ধীয়ন মকান কাজ 

ভাপ্ত মনআ। 

 

০৮। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

৮.১। প্রকয়েয ংডেপ্ত ডফফযণ: 

১৯৭৮ ায়র প্রডতষ্ঠায য মথয়ক ফাংরায়দ ডপে অকথাআব ডয়ন ংস্কৃডত, ঐডতয এফং আডতা ংযেয়ণ ভূডভকা 

ারন কয়য অয়ছ। চরডচ্চত্র ংযেয়ণয াাাড উযুক্ত ডযয়ফ সৃডষ্ট গয়ফলণা  একায়ডডভক কাম থক্রভ, চরডচ্চত্র প্রদ থনী, 

জাতীে  অন্তজথাডতক চরডচ্চত্র উৎফ, পুযস্কায ডফতযণী নুষ্ঠান, চরডচ্চত্র ডফলেক ডো আতযাডদ কাম থক্রভ ডযচারনাে 

ফাংরায়দ ডপে অকথাআব য়মাডগতা কয়য থায়ক। এ কর কাম থক্রভ ডযচারনায রয়েয ফাংরায়দ ডপে অকথাআব এয 

ডনজস্ব এফং উযুক্ত বফন প্রয়োজন। এ উয়েশ্য পূযয়ণয রয়েয তথ্য ভন্ত্রণারয়েয অতাে ফাংরায়দ ডপে অকথাআব 

ডধদপ্তয়যয উয়দ্যায়গ জাান ঋণ ভকুপ তডফয়রয ( JDCF) আদ্ধথ কক ােতাে ৭৫০০.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জুরাআ 

২০১১ মথয়ক জুন ২০১ ৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকেটি গত ১১/১০/২০১১ তাডযয়খ  একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত  ে। এেয়ণ 

ফকাঠায়ভা ডনভ থাণ  আয়রয়রা মভকাডনকযার খায়ত ব্যে বৃডি, নতুন মন্ত্রাডত ন্তভু থডক্ত, ডডড /বযায়টয ংস্থান এফং ন্যান্য 

ংয়গয হ্রা/বৃডি কয়য ডতডযক্ত ১১৭৫ .০০ রে টাকা ডজডফ খাত য়ত ফযাে প্রদান প্রকয়েয ফাস্তফােন মভোদকার জুরাআ 

২০১১ মথয়জ জুন ২০১৬ এফং প্রাক্কডরত ব্যে ৮৬৭৫.০০ রে টাকা ডনধ থাযণপূফ থক প্রকেটি ংয়াডধত ডয়য়ফ নুয়ভাডদত ে। 

যফতীল্পত গত ০৭.১১.২০১৬ তাদ্ধযল্পে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকল্পেয লভয়াদ ১ (এক) ফৎয (জুন/ ২০১৭ ম কন্ত) বৃদ্ধি কযা য়।  

 

৮.২। প্রকয়েয উয়দ্যশ্য: 

 ফাংরাল্পদ দ্ধপল্ম আককাইল্পবয দ্ধনজস্ব স্থায়ী অদ্ধপ বফন বতডয; 

 কাডিত তাভাত্রা  অর্দ্ থতাে চরডচ্চত্র ংযেয়ণয জন্য ডফেভায়নয ডপে বে স্থান;  

 তযাধুডনক ডপে স্কযানায়যয ভাধ্যয়ভ এনারগ চরডচ্চত্র মথয়ক ডডডজটার পযয়ভয়ট রূান্তয;  

 জাতীয় ইদ্ধতা  ঐদ্ধত লেয ধাযক দ্ধল্পল্পফ চরদ্ধিত্র  চরদ্ধিত্র ংদ্ধিষ্ট দ্ধফদ্ধবন্ন াভগ্রী দ্ধিদ্ধজোর িদ্ধতল্পত দীর্ ক 

লভয়াদী ংযক্ষল্পণয অফকাঠাল্পভাগত সুদ্ধফধা বতডয;  
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 সুস্থ  আদ ক দ্ধযল্পফল্প একআ কোম্পাল্প চরদ্ধিত্র লকদ্ধিক ংস্কৃদ্ধত চচ কা; 

 দ্ধপল্ম পোদ্ধস্টবার, লদ্ধভনায, য়াকক  চরদ্ধিত্র ংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধক্ষল্পণয অফকাঠাল্পভাগত সুদ্ধফধা বতডয; এফং 

 চরদ্ধিত্র লফািা, চরদ্ধিত্র গল্পফলক  চরদ্ধিত্র কভীল্পদয জন্য চরদ্ধিত্র দ্ধফলয়ক গল্পফলণায দ্ধযল্পফ বতডয। 

 

৮.৩।  প্রকে নুয়ভাদন , মভোদ বৃডি   ব্যেবৃডি ংক্রান্ত তথ্য:  

জাান ঋণ ভকুপ তফদ্ধর (মজডডডএপ) এয থ থােয়ন ৭৫০০.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয় ফাংরাদল্প দ্ধপল্ম  

আককাইব বফন  ডনভ থাণ  ীলক প্রকয়েয ডডডড ১০.১১.২০১১ তাডযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে। নুয়ভাডদত ডডডড 

নুমােী প্রকেটিয মভোদ ডছর জুরাই/২০১১ লথল্পক জুন/২০১৪ ম কন্ত। প্রকল্পেয চরভান কাজ ভা দ্ধিয রল্পক্ষে   কদ্ধতয় 

অদ্ধযাম ক কাম কক্রভ ফাস্তফায়ল্পনয  প্রল্পয়াজল্পন দ্ধজদ্ধফ ফাল্পজে লথল্পক প্রকে ব্যয় ১১৭৫.০০ রক্ষ োকা বৃদ্ধি ফ কল্পভাে ৮৬৭৫.০০ 

রক্ষ োকা প্রাক্কদ্ধরত ব্যল্পয়  প্রকল্পেয লভয়াদ  ২ (দুই) ফৎয (জুন/ ২০১৬ ম কন্ত) বৃদ্ধিয প্রস্তাফ ১৪.০১.২০১৫ তাদ্ধযল্পে দ্ধযকেনা 

কদ্ধভন কর্তকক অ নুল্পভাদ্ধদত য়। যফতীল্পত গত ০৭.১১.২০১৬ তাদ্ধযল্পে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পযল্পক প্রকল্পেয লভয়াদ ১ (এক) ফৎয 

(জুন/ ২০১৭ ম কন্ত) বৃদ্ধি কযা য়।  

 

 মভোদ বৃডিয মমৌডক্তকতা: 

ক) নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী প্রকেটি জুরাআ/২০১১ মথয়ক শুরু োয ডফলেটি উয়েখ থাকয়র প্রকেটি একয়নক কর্তথক 

নুয়ভাডদত ে গত ১১/১০/২০১১ তাডযয়খ। গণপূতথ ডধদপ্তয কর্তথক প্রকয়েয দযত্র  পুন:দযত্র অহ্বায়নয কাযয়ণ ডনভ থাণ 

কায়জয ভর ঠিকাদায়যয ায়থ চুডক্ত ম্পাডদত ে ১২/০৭/২০১২ তাডযয়খ। প্রকে এরাকাে ডফদ্যভান বফধ স্থানা উয়েয়দয য 

ঠিকাদায়যয ডনকট াআট স্তান্তয কযা ে ০৭/১০/২০১২ তাডযয়খ। পয়র প্রকয়েয অতাে বফন ডনভ থাণ কাজ শুরু ে ডনধ থাডযত 

ভয়েয ০১ (এক) ফছয ৪ (চায) ভা য। উয়েখ্য , কর অনুষ্ঠাডনকতা  প্রস্তুডতভরক কাজ ময়ল ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তথক 

গত ২৭.০২.২০১৩ তাডযয়খ অনুষ্ঠাডনকবায়ফ ডবডিপ্রস্তয স্থান কযা ে। 

খ) উযন্তু কাজ শুরুয য মথাভয়ে গণপূতথ ডধদপ্তয়যয ডডজাআন ডডডবন য়ত বফয়নয চূোন্ত নকা (স্ট্রাকচাযার ডডজাআন) 

প্রাডপ্তয়ত ডফরম্ব োে কায়জয ভোনুগ িগডত াডধত েডন ফয়র জানা মাে। 

 ব্যে বৃডিয মমৌডক্তকতা: 

চরভান পূতথ কায়জয াাাড আয়রকয়রা-মভকাডনকযার কাজ শুরুয প্রাক্কায়র ডযরডেত ে মম ডপয়েয প্রকৃডত নুায়য ডপে 

বয়েয জন্য উয়মাগী তাভাত্রা  অর্দ্ থতা ফজাে যাখায মেয়ত্র নুয়ভাডদত মটকডনকযার মেডডপয়কন মথামথ েডন। ম 

মপ্রডেয়ত, প্রকে ডিোডযং কডভটি কর্তথক গঠিত মটকডনকযার যাভ থ প্রদান ংক্রান্ত কডভটিয সুাডয  ডফয়েয ন্যান্য মদয়য 

ডপে অকথাআয়ব ডফদ্যভান এোয কুডরং ডয়িয়ভয তুরনাভরক ডফচায়য ডবন্ন ডবন্ন বয়েয জন্য ডবন্ন ডবন্ন তাভাত্রা এফং অর্দ্ থতা 

ডনেন্ত্রণ ব্যফস্থায জন্য মোর টাআয়য এোয কডিডনং ডয়িভ (তাভাত্রা : +১২ ডডডি ম. মথয়ক -৮ ডডডি ম. এফং অর্দ্ থতা : 

২৫-৩৫%) স্থান ডযাম থ য়ে য়ে। কাডযগডয কডভটিয  সুাডয , প্রকে ডিোডযং কডভটি কর্তথক নুয়ভাদন ায়য়ে গণপূতথ 

ডধদপ্তয এআ কায়জয জন্য ১৫৩৯.০৯ রে টাকা প্রাক্করন প্রদান কয়য।  

গণপূতথ ডধদপ্তয কর্তথক মোর টাআ এড স্থায়নয জন্য প্রকয়েয অন্তঃখাত ভন্বে  ডফডবন্ন কাম থক্রয়ভ ব্যে াশ্রয়েয ভাধ্যয়ভ 

ফ থয়ভাট ১১৭৫.০০ রে টাকা ডতডযক্ত ফযায়েয প্রয়োজন ে, মা প্রকয়েয প্রথভ ংয়াধনীয়ত নুয়ভাদন রাব কয়য।  
 

৮.৪। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য: 

ক্রঃ 

নং 

নাভ  দডফ পূণ থকারীন খিকারীন এয়কয ডধক প্রকয়েয 

দাডেয়ে ডনয়োডজত ডক 

না 

প্রকে ডযচারয়কয দাডেেকার 

মমাগদান ফদরী 

1.  মফগভ কাভরুন নাায না ডতডযক্ত 

দাডেে 

না 01.12.2011 31.12.2012 

2.  মভাঃ অখতারুজ্জাভান যাঁ - না 01.01.2012 16.07.2015 

3.  মভাঃ ডনজাভর কফীয যাঁ - না 25.08.2015 30.06.2017 
 

 

৮.৫। প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত মন্ত্রাডত  অফাফত্র: 

       নুয়ভাডদত ডডডড’য ংস্থান নুমােী প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত ডফডবন্ন প্রকায মন্ত্রাডত  অফাফয়ত্রয তাডরকা 

ংয়মাজনী-‘ক’ মত মদো য়রা।  
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০৯।  প্রকয়েয অতাে প্রাপ্ত থ থ ফযাে  ব্যে : 

      প্রকয়েয ডডঅয এফং নুয়ভাডদত ংয়াডধত ডডডড নুমােী প্রকেটিয মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৮৬৭৫.০০ রে টাকা। 

এয ভয়ধ্য মজডডডএপ এয থ থােয়ন ৭৫০০.০০ রে টাকা এফং ডজডফ’য থ থােয়ন ১১৭৫.০০ রে টাকা। এয ভয়ধ্য প্রকে 

ভাডপ্ত প্রডতয়ফদয়ন প্রকৃত ব্যে মদখায়না য়েয়ছ ৮৫৩৩.৫৪ রে টাকা মা, মভাট প্রকে ব্যয়েয ৯৮.৩৭%।  

 

১০।  প্রকে ডযদ থন  ফাস্তফােন ম থয়ফেণ : 

       গত ২১.১২.২০১৭ তাডযখ বৃেডতফায ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয নফডনডভ থত বফন ডযদ থন কযা ে। এ ভে ভর 

বফন ছাো ডডয়টাডযোভ, প্রয়জকন র, ডপে বে, ডপে ল্যাফয়যটডয, রাআয়েডয, াফ-মিন কে নফডনডভ থত বফয়নয 

কর স্থানা ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয ডযচারক জনাফ মভাঃ ডনজাভর কফীয, গণপূতথ 

আ/এভ ডফবায়গয উ-ডফবাগীে প্রয়কৌরী জনাফ ভডবুর আরাভ, গণপূতথ ডডবর ডফবায়গয উ-ডফবাগীে প্রয়কৌরী ডভজ 

পাযজানা ডযপ খান, ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয কাযী ডযচারক (ায়যন) জনাফ মভাঃ ভডনরুজ্জাভান এফং কাযী 

ডযচারক (মভআয়ন্টন্যান্স) জনাফ মভাঃ অডযফুজ্জাভান উডস্থত ডছয়রন। এছাো, গণপূতথ ডধদপ্তয়যয ংডিষ্ট উ কাযী 

প্রয়কৌরীগণ এফং ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয উডস্থত কভ থকতথা-কভ থচাযীগণ প্রয়োজনীে তথ্য প্রদান কয়যন।  

 

   

আককাইব বফন অদ্ধিেদ্ধযয়াভ প্রল্পজকন র 
 

১০.১।  অকথাআব বফন: 

প্রথভ ম কাল্পয় ১২ তরায সুায স্ট্রাকচায  ডফডষ্ট পাউল্পন্ডল্পন একটি লফজল্পভন্ট ০৭ তরা ডফডষ্ট অকথাআব বফয়ণয 

ডনভ থাণ কাজ গণপূতথ কর্তথক  ম্পন্ন ল্পয়ল্পে। স্থাতয ডধদপ্তয কর্তথক এয নকা কযা ে। নফদ্ধনদ্ধভ কত এ বফল্পন প্রদ্ধত  ললাল্পযয 

আয়তন ২৮,৫০০ ফগ কফুে। এ  বফন টি অদ্ধিেদ্ধযয়াভ ব্লক , প্রাদ্ধনক ব্লক  বল্ট এদ্ধযয়া - এ দ্ধতনটি  অংল্প দ্ধফবি।  ংস্থান 

নুমােী বফনটিয়ত ৩টি ডিঁডে  ৩টি ডরপট্ যয়েয়ছ। বফয়নয ব্যায়ভয়ন্টয অেতন ২ ৫৫০০ ফগ থ ফুট, মমখায়ন ৬৫টি মানফান 

যাখা মায়ফ এফং মানফানগুয়রা নাোয় অা-মাো কযয়ত াযয়ফ ফয়র জানা মাে।  এছাো, িাউি মলায়য ২০টি গাডে 

যাখায জন্য গ্যায়যজ ডয়য়ফ স্থান ডনধ থাযণ কযা যয়েয়ছ।  

 

ফাংরায়দ ডপে অকথাআব বফয়নয গুরুেপূণ থ স্থানায ংডেপ্ত ডফফযণ ডনয়ম্ন উয়েখ কযা য়রা :  

 

১০.২। ডডটডযোভ: প্রকল্পেয দ্ধফদ্ধবন্ন অল্পেয ভল্পে অদ্ধিেদ্ধযয়াভ দ্ধনভ কাণ একটি অন্যতভ অে।  ডডয়টাডযোভটি ৫০০ আন 

দ্ধফদ্ধষ্ট। দ্ধযদ কন  ম কল্পফক্ষল্পণ  অদ্ধিেদ্ধযয়াভটি আধুদ্ধনক এফং উন্নতভাল্পনয ফল্পর ভল্পন ল্পয়ল্পে।  অদ্ধিেদ্ধযয়াল্পভ উন্নতভাল্পনয দ্ধফল্পদী 

অফাফত্র, একুআডিক, ডরডফ াউি ডয়িভ, মিজ রাআট যাি াউি, য়টায়ভটিক প্রয়জকন ডিন, ডডডজটার ডয়নভা 

প্রয়জক্টয স্থান অনুলডঙ্গক মন্ত্রাদ্ধত, ভারাভার  দ্ধপটিং ব্যফহৃত ল্পয়ল্পে ফল্পর জানা মায়। ডডয়টাডযোভটি মিার এোয 

কডিডনং ডয়িয়ভয অতাভুক্ত। এটি একআ ায়থ ডয়নভা ডিডনং  ভাডোযা র ডয়য়ফ ব্যফায়যয সুয়মাগ যয়েয়ছ।  

১০.৩। প্রয়জকন র: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয নফডনডভ থত বফয়নয দ্ধফদ্ধবন্ন অল্পেয ভল্পে  ব্যফাডযক ডদক মথয়ক  প্রয়জকন 

রটি তযান্ত গুরুেপূণ থ। এখায়ন একায়থ ৩০০ জন দ থয়কয ফায ব্যফস্থা যয়েয়ছ। । দ্ধযদ কন  ম কল্পফক্ষল্পণ  মদখা মাে, 

প্রয়জকন রটিয়ত আধুদ্ধনক এফং উন্নতভাল্পনয দ্ধফল্পদী  অফাফত্র, একুআডিক, ডরডফ াউি ডয়িভ, মিজ রাআট যাি 

াউি, য়টায়ভটিক প্রয়জকন ডিন, ডডডজটার ডয়নভা প্রয়জক্টয , ৩৫ ডভ.ডভ. ডয়নভা প্রয়জক্টয স্থান  অনুলডঙ্গক মন্ত্রাদ্ধত, 

ভারাভার  দ্ধপটিং  ব্যফহৃত ল্পয়ল্পে।  প্রয়জকন রটি মিার এোয কডিডনং ডয়িয়ভয অতাভুক্ত।  অধুডনক ডয়নভা 

য়রয ফা ডয়নয়প্লয়ক্সয ফ যকভ সুডফধাডদ ন্তভু থক্ত কয়য এ প্রয়জকন রটি ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। এখায়ন ৩৫ ডভ.ডভ. চরডচ্চত্র  
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ডডডজটার ডয়নভা উয়বায়গয কর যকভ কাডযগডয সুডফধা যয়েয়ছ। ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয ংযডেত চরডচ্চত্র মথয়ক  প্রডত 

বৃেডতফায প্রয়জকন রটিয়ত একটি কয়য চরডচ্চত্র ডিডনং কযা ে, মা ফ থাধাযয়ণয জন্য উন্মুক্ত।   

১০.৪। কনপায়যন্স মন্টায : প্রয়জকন য়রয ায়আ ১২০ অন ডফডষ্ট ০১টি কনপায়যন্স মন্টায যয়েয়ছ।  এখায়ন ডফয়দড 

উন্নতভায়নয ১২০টি মচোয, ভৄয়বফর মিজ, াউি প্রুপ সুডফধা ম্বডরত তযাধুডনক একুআডিক  উন্নতভায়নয দ থা যয়েয়ছ। 

কনপায়যন্স মন্টাযটি ডডয়টাডযোভ  প্রয়জকন য়রয ভতআ মিার এোযকডিডনং ডয়িয়ভয অতাভুক্ত। এয়ত ডফডবন্ন 

প্রডেণ, োকথ, মডভনায  অয়রাচনা বা অয়োজয়নয সুয়মাগ যয়েয়ছ। 

   

দ্ধপল্ম বল্ট দ্ধপল্ম স্ক্োনায দ্ধপল্ম দ্ধভউদ্ধজয়াল্পভয জন্য দ্ধনধ কাদ্ধযত 

স্থান 
 

১০.৫।  ডপে বে : ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয ৩৬ ডভ.ডভ.  ১৬ ডভ.ডভ. এনারগ  ডডডজটার চরডচ্চত্র ংযেয়ণয জন্য 

বফয়নয মফজয়ভন্ট মথয়ক প্তভ তরা ম থন্ত প্রডত মলায়য ৩০০০ ফগ থফুট অেতন  ডফডষ্ট পে বে যয়েয়ছ।  ফাংরায়দ ডপে 

অকথাআয়বয ংগৃীত  চরডচ্চত্র ডফডবন্ন তাভাত্রা  অর্দ্ থতাে ংযেয়ণয জন্য ফাংরায়দ মনাফাডনী কর্তথক ডযচাডরত 

ফাংরায়দ মভডন টুর পযাক্টডয ডরডভয়টড (ডফএভটিএপ)  বফয়নয মফজয়ভন্ট মথয়ক চতুথ থ তরা ম থন্ত ০৫ টি ডপে বয়ে ডফয়ল 

ধযয়ণয এোয কডিডনং ডয়িভ  ডডডউডভডডপাোয স্থান কয়যয়ছ। মলাযয়বয়দ বেভয়য তাভাত্রা  অর্দ্ থতা ডনম্নরূ : 

মলায অেতন তাভাত্রা অয়ডেক অর্দ্ থতা 

মফআজয়ভন্ট মলায য়ধ থক (১৫০০ ফগ থফুট) -৮ ডডডি মরডো ২৫% মথয়ক ৩৫% 

মফআজয়ভন্ট মলায য়ধ থক (১৫০০ ফগ থফুট) -৪ ডডডি মরডো ২৫% মথয়ক ৩৫% 

িাউি মলায ৩০০০ ফগ থফুট ০ ডডডি মরডো ২৫% মথয়ক ৩৫% 

মফআজয়ভন্ট মলায ৩০০০ ফগ থফুট +৪ ডডডি মরডো ২৫% মথয়ক ৩৫% 

মফআজয়ভন্ট মলায ৩০০০ ফগ থফুট +৮ ডডডি মরডো ২৫% মথয়ক ৩৫% 

মফআজয়ভন্ট মলায ৩০০০ ফগ থফুট +১২ ডডডি মরডো ২৫% মথয়ক ৩৫% 

 

১০.৬। ডপে ল্যাফয়যটডয: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয তযাধুডনক ডপে ল্যাফয়যটডযটি বফয়নয প্তভ তরাে ফডস্থত।  এখায়ন, 

৩৫ ডভ.ডভ.  ১৬ ডভ.ডভ. চরডচ্চত্র এনারগ পযয়ভট মথয়ক ডডডজটার পযয়ভয়ট রূান্তয কযা ে। এছাো, ডপে ডিডনং, ডপে 

ডযয়োয, কারায কায়যকন, ডপে এডডটিং এফং াউি কায়যকয়নয কাজ এ ল্যাফয়যটডযয়ত ম্পাদন কযা ে। এ ডপে 

ল্যাফয়যটডযয়ত ১৬/৩৫ ডভ.ডভ. ডযয়ের টাআভ ডপে স্কযানায, কারায কায়যকন আউডনট, াউি ডযয়প্রাডডউায, এডডটিং প্যায়নর, 

নরাআন আউডএ, ডিডনং মভডন, মািায স্কযানায প্রভৃডত স্থান কযা য়েয়ছ।   

১০.৬.১। ডপে স্কযানায: ফাংরাল্পদ দ্ধপল্ম আককাইব বফন দ্ধনভ কাণ প্রকল্পেয আতায় আন্তজকাদ্ধতক উন্মুি দযত্র িদ্ধতয ভােল্পভ 

সুইজাযল্যাল্পন্ডয Sondor Willy Hungerbuhler AG নাভক প্রডতষ্ঠায়নয কাছ মথয়ক ০১টি  16/35 mm 

combined real time film Scanner অভদাডন কযা ে, মা ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয ডপে 

ল্যাফয়যটডযয়ত স্থান কযা য়েয়ছ।  তযাধুডনক এ ডপে স্কযানাযটিয ভাধ্যয়ভ ডযয়ের টাআয়ভ (২৫ মেভ প্রডত ময়কি) ১৬ ডভ.ডভ. 

 ৩৫ ডভ.ডভ. এরারগ চরডচ্চত্রভ ডডডজটার পযয়ভয়ট (ডডড, ডডডবডড, াড থড্রাআব, ব্লু ময প্রযুডক্তয়ত) রূান্তয়যয াাাড 

এডডটিং, কারায কায়যকন, াউি কায়যকন  নয়েজ ডযডাকন কযা ে।  
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১০.৭। ডপে ডভউডজোভ: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয ডপে ডভউডজোয়ভয জন্য বফয়নয ডিতীে তরাে স্থান ডনধ থাডযত যয়েয়ছ। 

ডপে ডভউডজোয়ভয জন্য প্রয়োজনীে অফাফত্র প্রকয়েয অতাে ংি কযা য়েয়ছ। এখায়ন ভরত চরডচ্চত্র ংডিষ্ট ডফডবন্ন 

াভিী, ডফডবন্ন চরডচ্চয়ত্র ব্যফহৃত পুযয়না ডনদ থন এফং ডবয়নতা-ডবয়নত্রী কর্তথক ব্যফহৃত াজ-যঞ্জাভ, গনা প্রভৃডত 

জনাধাযয়ণয প্রদ থয়নয জন্য যাখা য়ফ।  

১০.৮। ডপে ডটার: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয ডপে ডটায়রয জন্য বফয়নয র্ততীে তরাে স্থান ডনধ থাডযত যয়েয়ছ। 

ডপে ডটায়র েডতিস্ত ৩৬ ডভ.ডভ.  ১৬ ডভ.ডভ. এনারগ চরডচ্চয়ত্রয ডজটিব  মনয়গটিব মচডকং, ডিডনং  ডযয়োয ে 

এফং যফতীয়ত এ ভস্ত চরডচ্চত্র ডনধ থাডযত তাভাত্রা  অর্দ্ থতাে ংযেয়ণয জন্য ডপে বয়ে মপ্রযণ কযা ে।  

১০.৯। বফদ্যযডতক াফ-মিন: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়ব ডনযডফডেন্ন ডফদ্যযৎ যফযায়য জন্য ০১টি বফদ্যযডতক াফ-মিন কে 

যয়েয়ছ। এখায়ন ঢাকা ডফদ্যযৎ ডফতযণ মকাম্পাডন (মডয়কা) কর্তথক ১১/৪০০ মকডব াআ মবায়েজ অিাযিাউি কযাফয়রয ভাধ্যয়ভ 

বফদ্যযডতক এক্সয়প্র রাআন প্রদান কযা য়েয়ছ। এয়ত প্রকয়েয অতাে ২০০০ মকডবএ েভতাম্পন্ন ০১টি ড্রাআ টাআ রান্সপযভায, 

এআচটি ডভটায, াোয পযাক্টয আভপ্রুবয়ভন্ট (ডএপঅআ) প্লান্ট এফং এআচটি  এরটি সুআচডগোয মাফতীে াফ-মিন 

মন্ত্রাডত স্থান কযা য়েয়ছ।   

১০.১০ । আভায়জথডন্স মজনায়যটয: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয নফডনডভ থত বফয়ন ডফয়ল কয়য ডপে বে, ০৩টি ডরপট এফং 

ডডয়টাডযোভ  প্রয়জকন য়রয মিার এোয কডিডনং ডয়িয়ভ ডনযডফডেন্ন (অদকাডরন) ডফদ্যযৎ যফযা ডনডিত কযায 

জন্য াফ- মিন কয়ে  ০২টি ৪০০ মকডবএ আভাযয়জডন্স মজনায়যটয স্থান কযা য়েয়ছ। য়টা িাট থ িডতয়ত স্থাডত এ 

মজনায়যটয ০২টি ডফদ্যযৎ চয়র মগয়র স্বেংডক্রেবায়ফ চালু য়ে ডফদ্যযৎ যফযা ডনডিত কয়য। উয়েখ্য, মজনায়যটয ০২টি ডডয়জর  

চাডরত।  

১০.১১। প্যায়ঞ্জায ডরপট: ফাংরাল্পদ দ্ধপল্ম আককাইব বফন দ্ধনভ কাণ প্রকল্পেয আতায় বফয়নয প্রাডনক আউডনয়ট িাউি মলায 

মথয়ক প্তভ তরা ম থন্ত ঠানাভায জন্য ১২০০ মকডজ/১৬ জয়নয ধাযণেভতা ম্পন্ন ০২টি ডরপট এফং ডপে বয়ে মাতাোয়তয 

জন্য মফজয়ভন্ট মথয়ক প্তভ তরা ম থন্ত ০১টি প্যায়ঞ্জায ডরপট স্থান কযা য়েয়ছ। 

১০.১২। ডি ডনফ থান ব্যফস্থা : ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয নফডনডভ থত বফনটিয়ত ডিডনফ থায়ণয জন্য তযাধুডনক পাোয 

পাআটিং  এরাডভ থং ডয়িভ স্থান কযা য়েয়ছ। বফয়নয ফগুয়রা মলায ডি ডনফ থাণ ব্যফস্থায অতাধীন যয়েয়ছ। এয়ত প্রডতটি 

মলায়যয ডফডবন্ন স্থায়ন প্রয়োজনীে ংখ্যক মমাক ডডয়টক্টয, পাোয াআয়ড্রন্ট  এরাডভ থং ডয়িভ যয়েয়ছ।   

১০.১৩। ডডটিডব ডয়িভ: ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয পুয়যা বফনটি  ডডটিডব ডয়িয়ভয অতাে ন্তভু থক্ত কযা য়েয়ছ। 

বফয়নয ডনযািা ডনডিতকযয়ণয জন্য ডফডবন্ন স্থায়ন ৩১ টি ডড কযায়ভযা  ভডনটডযং এয জন্য ০২ টি ৩২ আডি ভডনটয স্থান 

কযা য়েয়ছ।  

১০.১৪। ডএডফএক্স ডয়িভ: ফাংরাল্পদ দ্ধপল্ম আককাইল্পবয কভ ককতকা-কভ কচাযীল্পদয ভল্পে ইন্টাযনার লমাগাল্পমালগয জন্য প্রকল্পেয 

আতায় ৯৯টি লেদ্ধরল্পপান লে দ্ধএদ্ধফএক্স দ্ধল্পস্টভ স্থান কযা ল্পয়ল্পে।  

১০.১৫। যারাভাআন কন থায : ফাংরায়দ ডপে অকথাআয়বয এরাভনাআ দস্যয়দয জন্য বফয়নয িাউি মলায়য ০১টি এরাভনাআ 

কে যয়েয়ছ। এয়ত একায়থ ৩২ জন দয়স্যয ফায জন্য প্রয়োজনীে অফাফত্র  কনপায়যন্স মটডফর যয়েয়ছ।   

১০.১৬। সুডযয রাআয়েযী: নফডনডভ থত বফয়নয প্রাডনক আউডনয়টয র্ততীে  চতুথ থ  তরাে সুডযয ডুয়প্লক্স রাআয়েডয স্থান 

কযা য়েয়ছ।  রাআয়েডযয়ত ফয় চরচডচ্চত্র গয়ফলক, ছাত্র-ছাত্রী  চরডচ্চত্রায়ভাডদ জনাধাযয়ণয োয়ানা  গয়ফলণা কায়জয 

জন্য প্রকয়েয অতাে ৮০টি ডযডডং মচোয, ১০টি িারুভ মচোয, ১০টি মটডফর, ২০ টি বুক-মরপ  ০৬টি ডনউজয়ায ডযডডং 

মডস্ক স্থান কযা য়েয়ছ। 

১১। প্রডেণ  ডপঅপ অকথাআব ডযদ থন :  

         প্রকয়েয নুয়ভাডদত ডডডড এফং প্রকে ভাডপ্ত প্রডতয়ফদয়ন উডেডখত তথ্য নুমােী ৩৯.৮২ রে টাকা ব্যয়ে প্রডেণ 

এফং ডপঅপ অকথাআব ডযদ থন কভ থসূডচ ফাস্তফােন কযা ে । তথ্য ভন্ত্রণারে, ফাংরায়দ ডপে অকথাআব, গণপূতথ ডধদপ্তয, 

স্থাতয ডধদপ্তয, থ থবনডতক ম্পকথ ডফবাগ এফং ডযকেনা ভন্ত্রণারয়েয প্রডতডনডধয়দয ভন্বয়ে ডনম্নফডণ থত প্রডেণ  ডযদ থন 

কভ থসূডচ ম্পন্ন কযা ে: 

 

ক্রডভ

ক নং 

প্রডেণ/ডযদ থয়নয ডফলে প্রডেণাথী/ 

ডযদ থনকাযীয 

ংখ্যা 

প্রডেণ/ 

ডযদ থয়নয ভেকার 

অয়োজক প্রডতষ্ঠান 

01. Film Archiving and 

Preservation System  

06 জন 

 

04 বদন 

 

Jabatan Film Negara 

Malaysia and Arkib 
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ক্রডভ

ক নং 

প্রডেণ/ডযদ থয়নয ডফলে প্রডেণাথী/ 

ডযদ থনকাযীয 

ংখ্যা 

প্রডেণ/ 

ডযদ থয়নয ভেকার 

অয়োজক প্রডতষ্ঠান 

 Nigara Malaysia. 

02. Film Preservation and 

Digital Archiving 

System 

05 জন 03 বদন China Film Archive, 

China. 

03. Visit to British Film 

Institute 

05 জন 03 বদন British Film Institute, 

UK. 

04. Visit to Hong Kong Film 

Archive 

05 জন 03 বদন Hong Kong Film 

Archive, Hong Kong. 

05. Build Home Yourself 

(Technical training on 

Building Technology) 

০২ জন ০৫ বদন Housing and Building 

Research Institute, 

Dhaka. 

 

১২।  ডডট ংক্রান্ত তথ্য: 

     ক) প্রকয়েয জুরাআ ২০১১ মথয়ক জুন ২০১৫ ম থন্ত ডফগত ০৪ থ থফছয়যয ডডট ম্পন্ন য়েয়ছ। উক্ত ডডয়ট মভাট ০৮টি 

ডডট অডি ডছর, মা আয়তাভয়ধ্য ডনষ্পডি য়েয়ছ।  

     খ) জুরাআ ২০১৫ মথয়ক জুন ২০১৭ ম থন্ত ফডষ্ট ০২ থ থ ফছয়যয ডডট ম্পন্ন কযায জন্য আয়তাভয়ধ্য ডডবর ডডট 

ডধদপ্তয়য ত্র মপ্রযণ কযা য়েয়ছ।   

 

১৩।  প্রকয়েয উয়েশ্য  জথন: 

নুয়ভাডদত অযডডডড নুমােী প্রকয়েয উয়েশ্য  ডডঅয নুমােী এয জথন ডনম্নরূ: 

 

উয়েশ্য জথন 

a) Construction of 12 

storied Bangladesh Film 

Archive Bhaban (1st phase: 

construction of 07 storied 

building and 01 basement 

with sanitary, electrical and 

civil works) to create 

permanent physical space 

for preservation of national 

history, culture and heritage 

by collection, preservation 

and restoration of films and 

film related material. 

a) Construction of 07 storied building and 01 basement with 

sanitary, electrical and civil works has been completed. Thus 

it has created permanent physical space for preservation of 

national history, culture and heritage. 

 

 

b) To create an ideal, 

artistic, healthy and 

productive environment for 

proper administrative 

functions of BFA and other 

film related activities and 

programs in a single 

b) The administrative block has 7 floors. 5th floor and 6th 

floor are being used for administrative functions. All officers 

including Director General, Director are sitting in the 5th and 

6th floor. So, administrative functions are running here 

smoothly. 

In the administrative block there are the Library, Laboratory, 

Film Museum, Film Discussion Room, Film Study Room and 
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উয়েশ্য জথন 

campus. Film Research Zone. On the other hand, in the Auditorium 

block, there are the Auditorium, Projection Hall and 

Conference Room.  So, having the facilities of above 

mentioned dedicated space,  it has been created an ideal, 

artistic, healthy and productive environment for proper 

administrative functions of BFA and other film related 

activities and programs in a single campus.. 

c) To arrange film festivals, 

seminars and workshops 

and conduct training and 

research programs for 

development and promotion 

of film industry. 

c) In the near past, The office of Bangladesh Film Archive 

was at Bangladesh Betar Bhaban, Shahbag, Dhaka. It had a 

narrow space. But at present in the new building, we have 

enough dedicated space for film festivals, seminars and 

workshops and conduct training.  

We have a duplex space for dedicated Library in new 

building constructed under the project. It has created the 

opportunity for the researcher to work comfortably in the 

Library.Thus, it will enhance research programs for 

development and promotion of film industry in Bangladesh. 

d) To make audio-visual 

national treasure accessible 

to general people and film 

lovers. 

d) In the near past, the official and functional activities had 

been operated in the second floor of Bangladesh Betar 

Bhaban, Shahbag, Dhaka. There was a little space for 

Bangladesh Film Archive. It was a KPI and restricted area. 

General people did not have access to the previous campus. 

So the general people and film lovers could not use the 

Library, could not watch the audio-visual activities performed 

by Bangladesh Film Archive.  

But in the present day situation, after completing the 

Construction of Bangladesh Film Archive Bhaban Project, we 

have enough space for dedicated duplex library. We have 

projection hall and auditorium for film show. We have eight 

specially made film vault 

So, we have got the opportunity through the project to make 

audio-visual national treasure accessible to general people 

and film lovers. 

e) To make sure proper 

usage of online, internet 

and database facilities on 

films and film material. 

e) A database and website of films and film related materials 

like: images, information, clippings, photographs, posters etc, 

and also scientific documentation (starting from software and 

content development to data entry, indexing, inventory) of 

these have been set-up and commissioned as well as opened 

to public through internet & inter-active website. Thus 

scientific documentation, database, and website components 

have been implemented properly.  Moreover, we upload our 

publication, research work, clipping of movie, posters and 
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photographs. We have made the database of our collections. 

The viewers have easy access by using of online, internet and 

database facilities on films and film material. Thus the 

objective is achieved.  
 

১৪। ম থায়রাচনা: 

১৪.১। প্রকয়েয ব্যডেত থ থ: প্রকয়েয  মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৮৬৭৫.০০ রে টাকা । প্রকয়েয নুকূয়র ৮৫৩৩.৫৪ রে  টাকা 

ব্যে য়েয়ছ ফয়র ডডঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। তয়ফ, ব্যডেত ১৪১.৪৬ রে টাকা যকাডয মকালাগায়য জভাদান ংক্রান্ত 

তথ্য ফা প্রভাণত্র ডডঅয-এ াো মােডন।  
 

১৪.২। ডডট ংক্রান্ত: প্রকয়েয জুরাআ ২০১১ মথয়ক জুন ২০১৫ ম থন্ত ডফগত ০৪ থ থফছয়যয ডডট ম্পন্ন য়েয়ছ। উক্ত ডডয়ট 

মভাট ০৮টি ডডট অডি ডছর, মা আয়তাভয়ধ্য ডনষ্পডি য়েয়ছ  ফয়র জানা মাে। জুরাআ ২০১৫ মথয়ক জুন ২০১৭ ম থন্ত ফডষ্ট ০২ 

থ থ ফছয়যয ডডট এখন ম্পন্ন েডন, মা জরুডযডবডিয়ত ম্পন্ন কযা প্রয়োজন। 

 
  

 
  

ত্রুটিপূণ ক গ্লা লিায মগয়যয়জয টাআরয়য ডনয়চ ঢারাআ য়য 

মাোয দৃশ্য 

যডেত/উন্মুক্ত মডয়কায াআ  

াোয ংয়মাগ 

 

 ১৪.৩। মলায়যয টাআর ডপডনডং:  বফয়নয ডফডবন্ন মলায়যয মফ ডকছু স্থায়ন স্থাডত টাআর এয ডপডনডং ভসৃণবায়ফ ম্পন্ন 

েডন। উঁচু নীচুবায়ফ টাআর স্থান ডযরডেত য়েয়ছ। ডফয়ল কয়য লষ্ঠ তরাে ডরপট্ এয মু্ময়খ স্থাডত উঁচু নীচু টাআর 

য়জআ ডযরডেত ে। 

১৪.৪। বফয়নয এডি মগয়টয আন্টাযনার মযাড :  বফয়নয এডি মগয়টয আন্টাযনার মযায়ডয ঢারাআ ডনম্নভায়নয ডযরডেত য়েয়ছ।  

মায পয়র ঢারাআ ডকছুটা নষ্ট য়েয়ছ।  

 ১৪.৫। ছায়দয াডন  ডনষ্কান ব্যফস্থা : বফয়নয ছায়দ াডন জয়ভ থাকায ডচহ্ন মদখা মাে। এ ডফলয়ে  ডযদ থনকায়র উডস্থত  

গণপূতথ ডধদপ্তয়যয ংডিষ্ট কভ থকতথা জানান ছায়দ জয়ভ থাকা বৃডষ্টয াডন াযয়ণয জন্য ডধক ংখ্যক োউট াআ  স্থান 

কয়য ভস্যা ভাধা কযা য়েয়ছ। পয়র, এখন প্রচুয বৃডষ্ট য়র ছায়দ মকান াডন জয়ভ থায়ক না ফয়র ডতডন ডনডিত কয়যন।  
১৪.৬। মডয়কায াআ াোয ংয়মাগ : বফদ্যযডতক াফ-মিয়নয জন্য মডয়কা মথয়ক মম াআ াোয ংয়মাগ াআয়য 

ভাধ্যয়ভ াফ-মিন কয়ে প্রয়ফ কযান য়েয়ছ,  মআ াআয়য ডকছু ং াফ-মিন কয়েয ফাআয়য যডেত/উন্মুক্ত ফস্থাে 

মদখা মাে। াআগুয়রা সুযডেত ফস্থাে যাখা প্রয়োজন।  
১৪.৭। ত্রুটিপূণ থ রক  গ্লা মডায: বফয়নয ডিতীে তরাে থাআ গ্লায়য ত্রুটিপূণ থ র ক  প্রধান ডিঁডেয়ত ত্রুটিপূণ থ গ্লা মডায রেয কযা 

মগয়ছ। ত্রুটিপূণ থ রক  গ্লা মডাযটি ডযফতথন কযা প্রয়োজন। 

১৪.৮। বফয়নয প্রয়ফ য়থ ফাগায়নয ায় মগয়যয়জয টাআরয়য  ডনয়চ ঢারাআ য়য মাোয দৃশ্য ডযরডেত য়েয়ছ, মা মভযাভত 

কযা প্রয়োজন। 
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১৫.  সুাডয/ডদকডনয়দ থনা : 

১৫.১  প্রকয়েয মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৮৬৭৫.০০ রে টাকা য ভল্পে দ্ধদ্ধআয অনুমায়ী ব্যে য়েয়ছ ৮৫৩৩.৫৪ রে  টাকা। 

ব্যডেত ৫৩ .৪১ রে টাকা যকাযী মকালাগায়য জভাদায়নয প্রভাণ াো মােডন। এ ডফলয়ে ংডিষ্ট ভন্ত্রণারে 

যকাযী ডনেভ নুমােী প্রয়োজনীে ব্যফস্থা িণ কযয়ফ। 
১৫.২ প্রকয়েয জুরাআ ২০১১ মথয়ক জুন ২০১৫ ম থন্ত ডফগত ০৪ থ থফছয়যয ডডট ম্পন্ন য়েয়ছ ফয়র জানা মাে। ফডষ্ট 

মভোদকার জুরাআ ২০১৫ মথয়ক জুন ২০১৭ ম থন্ত  ০২ থ থ ফছয়যয ডডট  ম্পন্ন কযায জন্য ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থা িণ কযয়ফ; 

 

১৫.৩ ম থায়রাচনা ংয়য নুয়েদ  নম্বয ১৪.৩ মথয়ক ১৪.৮ ম থন্ত ফডণ থত ত্রুটি ডফচুযডতগুয়রা গণপূতথ ডধদপ্তয়যয ভাধ্যয়ভ 

ভাধানকয়ে ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ িণ কযয়ফ; 

১৫.৪ উডেডখত নুয়েদ ১৫.১ মথয়ক ১৫.৩ এ ফডণ থত সুাডয/ডদকডনয়দ থনায ডফলয়ে ভন্ত্রণারে কর্তথক গৃীত দয়ে ০১ 

(এক) ভায়য ভয়ধ্য অআএভআ ডফবাগয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।  
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ংয়মাজনী-ক 

প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত মন্ত্রাডত  অফাফয়ত্রয তাডরকা 

ক) মন্ত্রাডত: 

ক্রঃ নং মন্ত্রাডতয ডফফযণ ডযভাণ 

(ডডডড নুমােী) 

ক্রয়েয ডযভাণ  ভন্তব্য 

1 2 3 4 ৫ 

০1 16/35mm Combined 

Real Time Film 

Scanner (2K) with 

necessary accessories 

01 য়ট 

 

01 য়ট 

 

ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশবয ল্যাফ-২ এ 

স্থাবত 

02 Procuring of 02 Nos. 

Digital Cinema 

Projector on Turnkey 

basis  

02 02 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশবয বডশটাবযয়াভ 

ও প্রশজকন শর স্থাবত 

03 Desktop Computer (HP Pro 

3330MT) 

02 

 

02 

 

ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

04 Laptop (HP Probook 

4730s) 

01 01 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

05 Printer  

1. Samsung SF-651P 

2. HP LaserJet pro 400 

3. HP LaserJet Pro 200 

Color 

03 03 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

06 Photocopier (Canon IR 

2520) 

02 02 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

07 Split type Air 

Conditionner 

2.5 Ton – 03 no.  

03 03 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

08 Multimedia Projector 

(Epson EB-1960) 

01 01 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

09 Small Scanner (HP 

Scanjet G 4010) 

01 01 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

10 Professional Camera 

with accessories 

(Sony HXR-MC1500P) 

01 01 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

11 Refrigerator 

(Walton 8.5 cft.) 

02 02 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

১৩ Spiral Machine 01 01 ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

১৪ বভতসুবফব াশজশযা বজ ০১ ০১ ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

১৫ প্রশজকন র, বডশটাবযয়াভ, 

কনপাশযন্স র ও কযাশপটবযয়ায় 

অফাফত্র 

০১ রট ০১ রট প্রশজকন র, 

বডশটাবযয়াভ, কনপাশযন্স 

র ও কযাশপটবযয়ায় 

স্থাবত 

১৬ ২০০০ য়কববএ বফদুযবতক াফ-য়েন ০১ টি ০১ টি াফ-য়েন কশক্ষ স্থাবত 

১৭ বরপট ০৩ টি ০৩ টি স্থাবত 
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ক্রঃ নং মন্ত্রাডতয ডফফযণ ডযভাণ 

(ডডডড নুমােী) 

ক্রয়েয ডযভাণ  ভন্তব্য 

1 2 3 4 ৫ 

১৮ য়ন্ট্রার এয়ায কবিবনং বশেভ ০১ য়ট ০১ য়ট স্থাবত 

১৯ পায়ায বডশটকন ও য়প্রাশটকন 

বশেভ 

০১ আউবনট ০১ আউবনট স্থাবত 

২০ ৪০০ য়কববএ আভাযশজবন্স য়জনাশযটয ০২ টি ০২ টি স্থাবত 

২১ ববকউবযটি রাআট ০১ রট ০১ রট স্থাবত 

২২ য়বন্ট্রবপউগার াম্প য়ভাটয ০১ টি ০১ টি স্থাবত 

২৩ য়েজ রাআট যাি াউি বশেভ ০১ রট ০১ রট স্থাবত 

২৪ বএবফএক্স বশেভ ০১ রট ০১ রট স্থাবত 

২৫ ববটিবব বশেভ ০১ রট ০১ রট স্থাবত 

২৬ যক্ষণাশফক্ষণ মন্ত্রাবত ০১ রট ০১ রট ফাংরাশদ বপল্ম 

অকষাআশব স্তান্তবযত 

২৭ সুয়াশযজ াম্প য়ভাটয ০১ টি ০১ টি স্থাবত 

২৮ বর াআন  ০২ টি ০২ টি স্থাবত 

২৯ বফশল ধযশণয এয়ায কবিবনং 

বশেভ ও বডবউবভবডপায়ায 

০১ রট ০১ রট স্থাবত 

 

খ) অফাফত্র: 

ক্রঃ নং অফাফশত্রয বফফযণ বযভাণ 

(বডবব 

নুমায়ী) 

ক্রশয়য বযভাণ ও 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1 2 3 4 ৫ 

01. Book Shelves 20 20 রাআয়েডযয়ত স্থাডত 

Carols with Chair/ 

Classroom chair 

10 10 

Reading Table 10 10 

Reading chair 80 80 

Desk for Newspaper 

reading 

06 06 

02. Senior Executive Table 04 04 ডপ রুয়ভ স্থাডত 

03. Junior Executive Table 10 10 

04. Cushion Chair with Handle  20 20 

05. Chair without Handle  30 30 

06. Shelves  10 10 

07. Steel Cabinet  10 10 

08. Showcase  1০ 1০ 

09. Computer Table 10 10 

10. Computer Chair 10 10 

11. Trolley  05  05  বপল্ম বশে ব্যফহৃত শে 

12. Conference Table  02 02 কনপাশযন্স রুশভ স্থাবত 

13. Conference chair 20 20 বপ রুশভ স্থাবত 

14. 

 

Single Seater Sofa (04x03 

Set) 

12 12 বপ রুশভ স্থাবত 

Double Seater Sofa (01x04 

set) 

04 04 বপ রুশভ স্থাবত 
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ক্রঃ নং অফাফশত্রয বফফযণ বযভাণ 

(বডবব 

নুমায়ী) 

ক্রশয়য বযভাণ ও 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1 2 3 4 ৫ 

Sofa center table (01x04 set) 04 04 বপ রুশভ স্থাবত 

Tea Table 03 03 বপ রুশভ স্থাবত 

15. Almirah 05 05 বপ রুশভ স্থাবত 

16. 

 

Junior Executive Table 02 02 য়পবেবার বপশ 

স্থাবত Junior Executive Chair 02 02 

Visitor Chair 08 08 

Steel Cabinet 01 01 

Display Board 02 02 

17. Conference Table 01 01 এরাভনাআ রুশভ স্থাবত 

Conference Chair (16+1) 17 17 

Junior Executive Table 01 01 

Steel Cabinet 01 01 

18. Wooden Platform 02  02  বপল্ম এবপ্রবশয়ন রুশভ 

স্থাবত White Board 02 02 

Screen 02  02  

Wooden Tool 04  04  

Special chair for class 

room 
80 80 

Table 04 04 

19. Wall mounted shelve  with 

glass & lock 

01 01 বডবজটার বপল্ম ল্যাশফ 

স্থাবত 

Glass covered box 01 01 

Junior Executive Chair 05 05 

Junior Executive Table 05 05 

Equipment Table 03 03 

Visitor Chair 06 06 

Floor Standing Showcase 01  01  

Film Rack 02 02 

Tools Cabinet with 3 

drawer 

05 05 

20. Junior Executive Table 05 05 বপল্ম বটাশর স্থাবত 

Junior Executive Chair 04 04 

Executive Chair 01  01  

Visitor Chair 10 10 

Film Checking Table 03 03 

Film Checking Rack for 

Chemical Lab 

03 03 

Wooden Shelve for 

Chemical Lab 

01  01  

Cabinet 01  01  

Wall Mounted Rack 01  01  

 Film Repairing Table 01  01  

 Laboratory Table 01  01  

 



92 

 

 বশু ও নাযী উন্নয়শন য়মাগাশমাগ কাম ষক্রভ (৪থ ষ ম ষায়) ভাি মূল্যায়ন প্রবতশফদন 

(ভাি জুন ২০১৭) 

 

১।      প্রকল্পেয নাভ                  :  ‘‘শশু ও নাযী উন্নয়ল্পন যমাগাল্পমাগ কাম যক্রভ (৪থ য ম যায়)’’ 

 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ : তথ্য ভন্ত্রণারয় 

 

৩।  ফাস্তফায়ন ংস্থা                                  :  ফাংরাল্পদ যফতায, ফাংরাল্পদ যেশরশবন, গণল্পমাগাল্পমাগ অশধদপ্তয,  

জাতীয় গণভাধ্যভ ইনশিটিউে, ফাংরাল্পদ চরশিত্র ও প্রকানা অশধদপ্তয,  

ফাংরাল্পদ যপ্র ইনশিটিউে, তথ্য অশধদপ্তয, ফাংরাল্পদ ংফাদ ংস্থা এফং  

শযকেনা অশধাখা, তথ্য ভন্ত্রণারয় (প্রকে অশপ) 

4।    প্রকল্পেয অফস্থান     :  ভগ্র ফাংরাল্পদ। 

 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়কার ও ব্যয় : 

(রক্ষ োকায়) 

 

শফফযণ 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃতব্যয় 

ফ যল্পভাে 

োকা 

(প্র.া.) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা

র 

অশতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর অনুল্পভাশদত 

প্রাক্কশরত ব্যল্পয়য 

%) 

অশতক্রান্ত ভয় (মূর 

অনুল্পভাশদত 

ফাস্তফায়নকাল্পরয%) 
মূর 

ফ যল্পভাে 

োকা 

(প্র.া.) 

ফ যল্পল ংল্পাশধত 

ফ যল্পভাে 

োকা 

(প্র.া.) 

মূর ফ যল্পল ংল্পাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

মভাট ২০২২৫.০০ 

 

৯৫০০.০০ 

 

৯০৬৩.৯২ 

 

 

জুরাই/১২ 

যথল্পক  

জুন/১৭ 

 

জুরাই/১২ 

যথল্পক  

জুন/১৭ 

 

জুরাই/১২ 

যথল্পক  

জুন/১৭ 

- - 

জজওজফ ২৮৬৫.০০ 

 

২৩৬০.০০ 

 

২২৮৭.৫৬ 

 

- - 

জএ ১৭৩৬০.০০ ৭১৪০.০০ ৬৭৭৬.৩৬ - - 

 

জজঅয নুমায়ী প্রকল্পেয ফ বল্পল ংল্পাজধত ফ বল্পভাট ব্যয় ফযাদ্দ ৯৫০০.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রর্কবত ব্যয় মদখাল্পনা য় 

৯০৬৩.৯২ রক্ষ টাকা । থ বাৎ প্রকেটিয অজথ বক গ্রগজত ৯৫.৪১% । প্রকল্পেয গ্রগজত ল্পতালজনক ফরা মায়। 

 

৬।  প্রকল্পেয অথ যায়ন:  

আল্পরাচয প্রকেটি যমৌথবাল্পফ ফাংরাল্পদ যকায এফং ইউশনল্পল্পপয অথ যায়ল্পন ফাত্মফায়ন কযা ল্পয়ল্পে। প্রকেটি যভাে প্রাক্কশরত 

ব্যয় ৯৫০০.০০ রক্ষ োকায ভল্পধ্য ফাংরাল্পদ যকাল্পযয অফদান ২৩৬০.০০ র ক্ষ োকা এফং ইউশনল্পপ-এয অনুদান ৭১৪০.০০ 

রক্ষ োকা।  

 

৭।         প্রকশল্পয ংগবববত্তক ফাস্তফায়ন:  ববঅয নুমায়ী প্রকল্পটিয ংগবববত্তক ফাস্তফ ও অবথ ষক গ্রগবত  

ক্র: 

নং  

যকাড 

নং 

প্রধান 

আইল্পেভ/অংগশব

শিক কাম যক্রভ 

একক রক্ষয ভাত্রা প্রকৃত অগ্রগশত % াথ যল্পকযয 

কাযণ ফাস্তফ অজথ বক ফাস্তফ অজথ বক 

১।  জনফর ০৮ ০৮ ১০৩.২০ ০৮ 
৯৮% 

 

২।  মানফান ০৩ ০৩ ১৪৪.৬০ ০৩ ১০০%  

৩।  মন্ত্রাশত ১১০৫ ১১০৫ ৮৯.২০ ১০৫০ ৪৫%  

৪।  ওয়াকয ১৩৭ ১৩৭ ৩০২.৫০ ৭০ ৫৪%  

৫।  যপ্রাগ্রাভ LS LS ৩৮৯০.৫৫ LS 
৯৯% 

 

৬।  প্রশক্ষণ ২০ ২০ ১৫.৭৫ ০৭ 
২৭% 

 

৭।  িাশড ট্যযয ১৬ ১৬ ২০.০০ ১৬ 
৮২% 

 

৮।  মূল্যায়ন ৬৪ ৬৪ ৮১.০০ LS ১০১%  

৯।  ওবাযল্পড কি LS LS ১৫৩.২০ LS 

৯০% 
 

১০।  ইউশনল্পপ LS LS ৪৭০০.০০ LS ৯৬%  

যভাে   ৯৫৬৩.৯২  ৯৫%  
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৮। কাজ ভাি থাকশর তায কাযণ:   
      

অশরাচয প্রকল্পটি ২০২২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় বনধ ষাযণ কশয একশনক কর্তষক নুশভাদন কযা য়। বকন্তু আউবনশপ য়থশক 

মথাভশয় বনধ ষাবযত ফযাদ্দ না াওয়ায় ব্যয় য়মৌবিক ম ষাশয় কবভশয় কাশজয বযবধ হ্রা কযা য়। এয পশর ংস্থা 

মূশয ভাধ্যশভ য়দশ প্রতযন্ত ঞ্চশর বকছু কাজ কযা ম্ভফ য়বন। পশর ভানুশলয ভশধ্য বশু ও নাযীশদয বধকাশযয 

ফাতষাগুশরা ব্যাকবাশফ প্রচায কযা মায়বন। তশফ ংশাবধত প্রাক্কবরত ব্যয় নুমায়ী তবাগ কাজ জষন কযা ম্ভফ 

শয়শছ। 
 

৯। প্রকশল্পয টভূবভ ও উশদ্দশ্য : 

৯.১। প্রকল্পেয টভূডভ :  

 ফাংরাশদ যকায এফং আউবনশপ-এয য়মৌথ থ ষায়শন জুরাআ ১৯৯৬ য়থশক জুন ২০০১ য়ভয়াশদ ‘‘ফাংরাশদ বশু ও 

ভবরাশদয উন্নয়ন রক্ষযমূ জষশনয জন্য য়মাগাশমাগ কাম ষক্রভ’’ ীল ষক প্রকল্পটি  ফাস্তফায়ন কযা য়। যফতীশত এআ প্রকশল্পয 

ধাযাফাবকতায় ২য় ম ষায় , ৩য় ম ষায় প্রকল্প গ্রণ কযা য় এফং বনধ ষাবযত ভশয়য ভশধ্যআ প্রকল্প ভাি কযা য়। বতনটি ম ষায় 

পরবাশফ ফাস্তফায়শনয পশর আউবনশপ-এয কাবন্ট্র য়প্রাগ্রাশভয অওতায় ০১ জুরাআ ২০১২ য়থশক ৩০জুন ২০১৭ য়ভয়াশদ চতুথ ষ 

ম ষায় প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। গত ৩০ জুন ২০১৭ তাবযশখ চতুথ ষ ম ষায় প্রকল্প ভাি য়। প্রকশল্পয অওতায় তথ্য ভন্ত্রণারয় এফং 

এয ধীন ৮টি ংস্থায ভাধ্যশভ নাটক , গান, স্পট, ডকুশভন্টাযী, বফতকষ প্রবতশমাবগতা, অশরাচনা বা, কভ ষারা, কার্ট ষন, চরবিত্র 

প্রদ ষনী, েী ংগীত , উঠান বফঠক , প্রবক্ষণ কভ ষারা , ফবযাঙ্গণ নুষ্ঠান , বফশল বদফশয উদমান , বশু য়ভরা , আতযাবদয 

ভাধ্যশভ য়দশয জনগণশক বশু ও নাযীশদয উন্নয়নমুরক বফববন্ন বফলয় ম্পশকষ শচতনতা কশয থাশক।   

 

৯.২। প্রকশল্পয উশদ্দশ্য: 

(ক) স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (MDG) এফং United Nations Development Assistance Framework 

(UNDAF)-এয ১নম্বয ও ৩  নম্বয স্তম্ভমুশয অশরাশক আউবনশশপয Communication, Advocacy and 

Partnership (CAP) য়কন এফং Communication for Development (C4D) য়কশনয ভাধ্যশভ 

াভাবজক য়ক্ষশত্র ভানফ উন্নয়ন , স্বাস্থয, বক্ষা, পুবে, াবন, স্যাবনশটন ও াত য়ধায়া আতযাবদ বফলয়মুশয উয  

UNDAF বনধ ষাবযত ২০টি য়জরা য়দশয ন্যান্য কর য়জরায় শচতনতামুরক কাম ষক্রভ বযচারনা কযা 

 

(খ) C4D য়কশনয ভাধ্যশভ াভাবজক প্রথা ও অচযণগত বযফতষশনয রশক্ষয জনগশণয বচন্তা য়চতনা ও ব্যফাবযক জীফশন 

বযফতষন অনশত কাম ষক্রভ বযচারনা কযা 

 

(গ) CAP য়কশনয ভাধ্যশভ তথ্য প্রভানাবদ ংগ্র , বফশেলন এফং বফববন্ন তথ্য ও জ্ঞান বফতযশণয ভাধ্যশভ নীবতগত ও 

অআনগত বফলশয় ংস্কাশযয য়প্রক্ষাট সৃবেয ভাধ্যশভ দুস্থ ও ঝুঁবকপুণ ষ বশু এফং নাযীশদয উন্নয়শন কাজ কযা। 

 

(ঘ) CRC, CEDAW, MDG, ববন-২০২১ আতযাবদয অবঙ্গশক বশু ও নাযীশদয সুন্দযবাশফ য়েঁশচ থাকা , য়ফশে ওঠা, 

বনযাত্তা ও ংগ্রণ বনবিত কযশত শফ। 

 

(ঙ) জনগশণয বচন্তা য়চতনায় আবতফাচক দৃবেববঙ্গয ভাধ্যশভ াভাবজক ও অচযণগত বযফতষশনয াশথ াভঞ্জস্য য়যশখ 

ভাশজ ফফাযত বশু ও নাযীশদয উন্নয়শন বভবডয়া য়মাগাশমাগ কাম ষক্রভ য়কৌর ত্র প্রণয়ন কযশত শফ।  

  

৯.৩। প্রকে অনুল্পভাদন  : 

 আল্পরাচয প্রকেটি ২০২২৫.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কশরত ব্যয় (শজওশফ ২৮৬৫.০০ রক্ষ োকা এফং প্রকে াায্য ১৭৩৬০.০০ 

রক্ষ োকা) এফং জুরাই ২০১৭ যথল্পক জুন ২০২১ ফাস্তফায়ন যভয়াল্পদ একল্পনক বা কর্তযক গত ২২/০১/২০১৩ তাশযল্পখ অনুল্পভাশদত 

য়। যফতী প্রাক্কশরত ব্যয় হ্রা কল্পয ংল্পাশধত প্রকেটি শফগত ৩১/০৫/২০১৭ তাশযল্পখ অনুল্পভাশদত য়। ংল্পাশধত প্রকল্পেয 

যভাে প্রাক্কশরত ব্যয় ৯৫০০.০০ র ক্ষ োকা (শজওশফ ২৩৬০.০০ র ক্ষ োকা এফং প্রকে াায্য ৭১৪০.০০ র ক্ষ োকা) এফং ফা 

ফাস্তফায়ন যভয়াদ জুরাই ২০১২ ল্পত জুন ২০১৭ ম যন্ত।  
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৯.৪।  প্রকল্প বযচারক ম্পবকষত তথ্যঃ 

 

প্রকল্পেয শুরু যথল্পক তথ্য ভন্ত্রণারল্পয়য শনল্পনাক্ত ০৩ (শতন) জন কভ যকতযা প্রকে শযচারল্পকয দাশয়ত্ব ারন কল্পযল্পেেঃ  

 

ক্র: নং জাতীয় প্রকে শযচারল্পকয নাভ যমাগদাল্পনয তাশযখ ফদশরয তাশযখ শনল্পয়াল্পগয ধযণ 

০১ জনাফ এ এভ ারুন-অয-যীদ 

মৄগ্ম-শচফ (উন্নয়ন) 

০১/০৭/২০১২ ২৪/০২/২০১৬ অশতশযক্ত দাশয়ত্ব 

০২ জনাফ যাপ উশিন আল্পভদ 

অশতশযক্ত-শচফ (উন্নয়ন) 

১৩/০৩/২০১৬ ২৩/০২/২০১৭ অশতশযক্ত দাশয়ত্ব 

০৩ জনাফ যভােঃ নাশয উশিন আল্পভদ 

অশতশযক্ত-শচফ  

২৮/০২/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ অশতশযক্ত দাশয়ত্ব 

 

১০। প্রকে জযদ বন ও ম যল্পফক্ষণ : 

প্রকল্পেয আওতায় ফাস্তফাশয়ত কাম যক্রল্পভয শফস্তাশযত তথ্যাফরী ংগ্রল্পয রল্পক্ষয গত 09 নল্পবম্বয ২০১৭ ইং  তাশযল্পখ  আইএভইশড 

এয শযচারক জনাফ সুান্ত কুভায যায়  কর্তযক ফাংরাল্পদ শচফারয় , ঢাকায় অফশস্থত প্রকে শযচারল্পকয দপ্তয শযদ যন কযা 

য়। শযদ যনকাল্পর প্রকল্পেয জাতীয় প্রকে শযচারক ও অশতশযক্ত শচফ জনাফ যভােঃ নাশয উশিন আল্পভদ , প্রকল্পেয যপ্রাগ্রাভ 

অশপায ফাংরাল্পদ যফতায , ফাংরাল্পদ যেশরশবন , জাতীয় গণভাধ্যভ ইনশিটিউল্পেয প্রশতশনশধফগ য উশস্থত শেল্পরন। প্রকে 

শযদ যনকাল্পর প্রকল্পেয প্রধান কাম যক্রভমূল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয তথ্যাশদ ংগ্র কযা য় এফং প্রকল্পেয আওতায় 

সুশফধাল্পবাগীল্পদয নাভ ও যপান নম্বয ংগ্র কল্পয যেশরল্পপাল্পন ভতাভত গ্রণ কযা য়। ংশিষ্ট  উকাযল্পবাগীগণ জানান যম , তাঁযা 

আল্পরাচয প্রকল্পেয আওতায় আল্পয়াশজত কভ যারায় অংগ্রণ কল্পযল্পেন। কভ যারায় নাযী ও শশুয অশধকায ম্পশকযত দশররাশদ 

মথা : CRC, CEDAW, PRS, MDGs ইতযাশদয আল্পরাল্পক শশু ও নাযীয অশধকায ম্পল্পকয এফং নাযী ও শশুয 

অশধকায ংযক্ষযণ কতযব্য ও ভূশভকা ম্পল্পকয শনত্মাশযত ধাযণা প্রদান কযা য়।  

 

প্রকল্পেয আওতায় ফাস্তফাশয়ত মূর কাম যক্রভমূেঃ 

প্রকল্পেয আওতায় তথ্য ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন ৮টি ংস্থায ভাধ্যল্পভ - 

 শশু ও নাযীল্পদয অশধকায, শক্ষা, পুশি, শনযািা, যফল্পে ওঠা 

 শশু ও ভার্ত মৃত্যয যযাধ 

 শশুল্পক ভাল্পয়য বুল্পকয দুধ খাওয়াল্পনা 

 শশুল্পক শদ য-কাশ, ঠান্ডা-শনউল্পভাশনয়া অন্যান্য গুযনত্বপুণ য যযাগ যথল্পক যক্ষা াওয়া 

 জন্শনফন্ধীকযণ, ফাল্যশফফা যযাধ ও যমৌত্যক ফল্পন্ধ ল্পচতনতা সৃশি 

 শশু শ্রভ শনযন, শশুল্পক াশযযীক ও ভানশক াশত্ম না যদয়া  

 স্যাশনল্পেন, আল্প যশনক, শফশুদ্ধ াশনয ব্যফায, াতল্পধায়া, শযস্কায শযচ্ছন্নতা 

 এইড প্রশতল্পযাধ 

 ভীনা কাট্যন প্রদ যনী 

 ফ যশয CRC, CEDAW, MDG, SDG, Vision-2021 ইতযাশদয আল্পরাল্পক জনগণল্পক ল্পচতন 

কল্পয গল্পে যতারায রল্পক্ষয ব্যাক প্রচাযণামুরক কাম যক্রভ ফাত্মফায়ন কযা ল্পয়ল্পে।  

 

শযদ যল্পনয প্রাপ্ত তথ্য যভাতাল্পফক তথ্য ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন ৮টি ংস্থায ভাধ্যল্পভ ফাস্তফাশয়ত কাম যক্রভমূ শনল্পন ফণ যনা কযা রেঃ  
 

ফাংরাল্পদ যফতাযেঃ ফাংরাল্পদ যফতায ২০১২ ল্পত ২০১৭ ইং ভল্পয় এই প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ১. CAP খাল্পত ৩৩১.০৬ রক্ষ োকা, ২.C4D 

খাল্পত ৫৩৩.৬১ রক্ষ োকা ,৩.GoB খাল্পত ৩৪৩.৩৬ রক্ষ োকা  যভাে ১২০৮ .২৮ রক্ষ োকা ব্যয় কল্পয। শযফাল্পযয নাযী ও শশু 

দস্যল্পদয স্বাস্থয , পুশষ্ট ও তাল্পদয অশধকাযমূ ম্পল্পকয অফশত কযায র যক্ষয ফাংরাল্পদ যফতাল্পযয দয দপ্তয ১২টি আঞ্চশরক যষ্টন 

(ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী, শল্পরে, যংপুয, ফশযার, ঠাকুযগাঁও, কক্সফাজায, যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান, কুশভরস্দা) যথল্পক প্রশতশদন নােক , 



95 

 

গান, আল্পরাচনা, কুইজ, জাযী গান, কশথকা ইতযাশদ অনুষ্ঠানভারা ম্প্রচায কযা ল্পয়ল্পে। জাতীয় প্রকে শযচারল্পকয দপ্তয যথল্পক প্রাপ্ত তথ্য 

যভাতাল্পফক প্রকল্পেয পুল্পযা যভয়াদকার ফাংরাল্পদ যফতায কর্তযক শনয়শভত াংস্কৃশতক অনুষ্ঠান ম্প্রচাল্পযয যফতায ০৯টি শযকেনা ও 

ম যাল্পরাচনা কভ যারা , ৬৭টি শকল্পায শকল্পাযী যফতায যশ্রাতা ক্লাল্পফয দস্যল্পদয শনল্পয় অনুষ্ঠান , ১১৬৩টি উদ্ভাফনীমুরক অনুষ্ঠান , ১০০৬টি 

যপান-ইন অনুষ্ঠান, ৫৬টি শফল্পল শদফল্পয অনুষ্ঠান (যমভন: ৮ ভাচ য নাযী শদফ, ১৭ ভাচ য জাতীয় শশু শদফ) ,৫০ ল্পফ য জনশপ্রয় ধাযাফাশক 

স্বপ্নডানায় আভযা; ১৮ ল্পফ যয ধাযাফাশক ভূফন বযা আল্পরা ; ৫৭৬ টি সুখ ,দু:খ বারফাা নাটিকা যপ্রযণ শফশবন্ন জনশপ্রয় নােক অনুশষ্টত য়; 

৬১২টি শপল্ড যফইজ শযল্পাটিং , ৮৪৬টি াক্ষাতকায শপল্ড যফইজ শযল্পাটিং ,আভযা যশঙ্গন প্রজাশত ১২টি আঞ্চশরক যকন্দ্র্র ল্পত ম্প্রচায 

কযা য়; ২৫টি ফশযাঙ্গণ অনুষ্ঠান, শফশবন্ন শফলল্পয়য উয ১৭২৫টি কুইজ অনুষ্ঠান , ০২টি ধাযাফাশক নােক , ২২৩ ল্পফ যয আশভ ভীনা ফরশে , 

০৬টি আভযা যশঙ্গন প্রজাশত শল্পযানাল্পভ অনুষ্ঠান ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পে।  
 

ফাংরাল্পদ যেশরশবনেঃ প্রকল্পেয আওতায় ফাংরাল্পদ যেশরশবল্পনয ঢাকা যকন্দ্র্ যথল্পক প্তাল্পয শুক্রফায ফাল্পদ অফশষ্ট ৬শদন 

প্রশতশদন ২৫ শভশনে কল্পয নাযী ও শশুয উন্নয়ল্পনয র যক্ষয শফশবন্ন শফলল্পয়য উয অনুষ্ঠানভারা ম্প্রচায কযা য়। ফাংরাল্পদ 

যেশরশবন কর্তযক প্রচাশযত অনুষ্ঠানাভারায ভল্পধ্য শশু ও নাযীয স্বাস্থয ও অশধকায ম্পশকযত নােক , গান, আল্পরাচনা অনুষ্ঠান , 

াক্ষাতকায, শফতকয প্রশতল্পমাশগতা , শশুল্পদয মুক্ত আল্পরাচনা শফল্পল উল্পেখল্পমাগ্য। প্রকে শযচারল্পকয দপ্তয কর্তযক যফযাকৃত 

তথ্য যভাতাল্পফক ফাংরাল্পদ যেশরশবন যথল্পক ১টি কভ যারা, ৪৫টি নােক, ১২টি শফল্পল শদফল্পয অনুষ্ঠান , ০৬টি আভাল্পদয কথা , 

২০টি গল্পফলনামুরক আল্পরাচনা, ৩৫টি স্কুর শফতকয প্রশতল্পমাশগতা , ১১টি স্পে, ৫টি যগইভ যা, ১৫ ল্পফ যয একটি ধাযাফাশক নােক , 

৪টি শশুল্পদয শনল্পয় অনুষ্ঠান শনভ যাণ , ৫টি ফশযাঙ্গণ অনুষ্ঠান এফং ৭৭টি শনউজ শযল্পাটিং কযা ও ম্প্রচাল্পযয াাাশ ০২টি 

কভ যারা, ৫১টি শফল্পল শদফ কভ যসূচী ারন এফং শনউজ শযল্পাটি যং এয উয ৪২৪টি প্রশক্ষণ কাম যক্রভ আল্পয়াজন কযা য়।  

 

গণল্পমাগাল্পমাগ অশধদপ্তযেঃ গণল্পমাগাল্পমাগ অশধদপ্তল্পযয ভাধ্যল্পভ কর যজরায় ভাঠ ম যাল্পয় নাযী ও শশুল্পদয অশধকায ম্পশকযত 

শফশবন্ন কভ যসূচী ফাস্তফায়ন কযা য়। প্রকল্পেয আওতায় যজরা তথ্য কভ যকতযাগণ স্থানীয় যনর্তবৃন্দ , যীজীফী, সুীর ভাল্পজয 

প্রশতশনশধ এফং াধাযণ ভানুলল্পদয ভল্পধ্য Information dissemination ও  motivation campaign  

কল্পযল্পেন। প্রকে শযচারল্পকয দপ্তয যথল্পক প্রাপ্ত তথ্য যভাতাল্পফক প্রকে যভয়াল্পদয াযাল্পদ ব্যাী যভাে ০৬টি শযকেনা 

কভ যারা, ১৬৮০৪টি যভাফাইর শপল্ম যা , ৯৭৩১টি  েী ংশগত , ১২৪০শদন ভাইশকং কাম যক্রভ , ৫২টি শশু যভরা , ৯৩২টি 

ওশযল্পয়ল্পেন কভ যারা, ২০০টি উঠান বফঠক আল্পয়াজন কযা য়।  

 

জাতীয় গণভাধ্যভ ইনশিটিউেেঃ  প্রকল্পেয আওতায় জাতীয় গণভাধ্যভ ইনশিটিউল্পেয ভাধ্যল্পভ ইল্পরকট্রশনক ও শপ্রে শভশডয়ায 

কভ যকতযা এফং যজরা তথ্য কভ যকতযাল্পদয শশু ও নাযী ফান্ধফ অনুষ্ঠান বতযীয ও শযল্পাটি যং উয প্রশক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রকে 

শযচারল্পকয দপ্তয যথল্পক প্রাপ্ত তথ্য যভাতাল্পফক যফতায ও টিশব কভ যকতযাল্পদয শনল্পয় ০৫টি শযকেনা কভ যারা , ১৫টি শআযশ , 

শল্পডা, ভীনা কভ যারা , ১৭টি এপএপএর উইথ শপল্ড প্রাকটি কভ যারা , ১০টি খযফ যরখায যকৌর , ৪৬টি শশুল্পদয অংগ্রল্পণ 

অনুষ্ঠান শনভ যাণ যকৌর কভ যারা , ১৬টি ইসুয যফইজ কভ যারা , ০৭টি শশুল্পদয শদল্পয় অনুষ্ঠান শনভ যাণ যকৌর , ১৩টি কশভউশনটি 

যযশডও’য প্রল্পমাজকল্পদয শনল্পয় প্রশক্ষণ কভ যারা আল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পে।  

 

ফাংরাল্পদ যপ্র ইনশিটিউেেঃ  আল্পরাচয প্রকল্পেয আওতায় ফাংরাল্পদ যপ্র ইনশিটিউে কর্তযক ংফাদ ভাধ্যল্পভ কভ যযত 

াংফাশদকল্পদয প্রশক্ষল্পণয আল্পয়াজন কযা য়। প্রকে শযচারক কর্তযক যফযাকৃত তথ্য যভাতাল্পফক ০৫টি শযকেনা কভ যারা , 

৪৪টি ব্যাল্পচ যজরা ম যাল্পয়য াংফাশদকল্পদয শনল্পয় কভ যারা , ০৪টি ম্পাদকল্পদয শনল্পয় আল্পরাচনা ০৪টি শশু াংফাশদকল্পদয শনল্পয় 

কভ যারা, ০৪টি ম্ভাব্য াংফাশদকল্পদয শনল্পয় কভ যারা এফং ০৫টি শআযশ , শল্পডা, ভীনা শফলয়ক কভ যারা অনুশষ্ঠত য়। 

এোোও শআইশফ’য ভাধ্যল্পভ ৯৯টি শপচায ও আটিকযার যরখা ও শফশবন্ন শত্রকায় প্রকাল্পয শনশভি শফতযণ কযা ল্পয়ল্পে।  

 

চরশিত্র ও প্রকানা অশধদপ্তযেঃ  আল্পরাচয প্রকল্পেয আওতায় নাযী ও শশু শফলয়ক ল্পচতনতা বৃশদ্ধকল্পে চরশিত্র ও প্রকানা 

অশধদপ্তয কর্তযক স্বে বদল্পঘ যযয শবশডওটিয শনভ যাণ কযা য়। শনশভ যত শবশডওমূ যজরা তথ্য অশপল্পয ভাধ্যল্পভ যদল্পয প্রতযাভত্ম 

অঞ্চল্পর যদখাল্পনা য়। এোোও ফাংরাল্পদ যেশরশবন শফশবন্ন যফযকাযী চযাল্পনল্পর ম্প্রচায কযা য়। প্রকল্পেয আওতায় 

অটিজভ শফলল্পয়য উয ‘পুত্র’ শল্পযানাল্পভ একটি পূণ যদদঘ যয চরশিত্র শনভ যাণ কযা ল্পয়ল্পে। চরশিত্রটি শযল্পফক শল্পল্পফ জাজ 

ভাশিশভশডয়া’য ল্পমাশগতায় শফশবন্ন যপ্রক্ষাগৃল্প প্রদ যল্পনয উল্পযাগ যনয়া ল্পয়ল্পে। 
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তথ্য অশধদপ্তযেঃ তথ্য অশধদপ্তয প্রকল্পেয উল্পিশ্য অজযল্পনয রল্পক্ষয নাযী ও শশু শফলয়ক ৫০৭টি শপচায যরখা , ৪২৫টি কাট্য যন বতযী 

এফং ৩৫৭টি আটি যকযার যরখা ও শফতযণ কযা য়। ইল্পতাভল্পধ্য শপচায ও আটিকযারগুল্পরা ংকরন কল্পয যভাে ০২টি ফই আকাল্পয 

প্রকা কযা ল্পয়ল্পে। 

 

ফাংরাল্পদ ংফাদ ংস্থােঃ  ফাংরাল্পদ ংফাদ ংস্থায ভাধ্যল্পভ নাযী ও শশুল্পদয অশধকায , স্বাস্থয, পুশষ্ট, জন্শনফন্ধন ইতযাশদ 

শফলল্পয় শপচায যরখা , কাট্য যন বতযী , ভাঠ ম যাল্পয়য প্রশতল্পফদন বতযী , আটি যকযার যরখা ইতযাশদ কাম যক্রভ ম্পাদন কযা য়। 

শযদ যল্পন প্রাপ্ত তথ্য যভাতল্পফক প্রকল্পেয আওতায় ৩৫৮টি শপচায ও ৪৩২টি আটি যকযার যরখা , ৪২৫টি কাট্য যন বতযী ও প্রকা কযা 

য়। শফশবন্ন শত্রকায াংফাশদকল্পদয শনল্পয় ২০টি যজরা ল্পযজশভল্পন শযদ যন কযা য় এফং শত্রকায াংফাশদকগণ শফশবন্ন ইসুযয 

উয প্রল্পতযল্পকয শত্রকায় শপচায প্রকা কল্পযন। ইল্পতাভল্পধ্য প্রকাশত শপচায ও আটিকযারগুল্পরা ংকরন কল্পয যভাে ০২টি ফই 

আকাল্পয প্রকা কযা ল্পয়ল্পে। 

 

শযকেন অশধাখা, তথ্য ভন্ত্রণারয়েঃ  জাতীয় প্রকে শযচারল্পকয দপ্তয যথল্পক প্রাপ্ত তল্পথ্যয শবশিল্পত জানা মায় যম , প্রকল্পেয 

আওতায় শযকেনা অশধাখায ভাধ্যল্পভ শফশবন্ন শদফ উরক্ষ যজরা/উল্পজরা ম যাল্পয় ২০টি শফল্পল অনুষ্ঠান আল্পয়াজন কযা য়। 

স্থানীয় ভন্ত্রী/ংদ দস্য/ ভন্ত্রণারল্পয়য উদ্ধযতন কভ যকতযাগণ উশস্থত যথল্পক ম যারী ও আল্পরাচনা বায ভাধ্যল্পভ অনুষ্ঠানটি 

আল্পয়াজন কযা য়। 
 

বফশল ম ষশফক্ষণঃ 

 

১১.১ শফটিশব কর্তযক অনুষ্ঠান ম্প্রচাল্পযয শনধ যাশযত ভয়েঃ প্রকল্পেয আওতায় শফটিশব কর্তযক প্রশত প্তাল্প শনধ যাশযত েয় শদল্পনয 

প্রশতশদন ২৫ শভশনে কল্পয নাযী ও শশু শফলয়ক অনুষ্ঠানভারা ম্প্রচায কযা য়। প্রকে শযচারল্পকয াল্পথ আল্পরাচনায় জানা 

মায়, প্রকল্পেয আওতায় কর অনুষ্ঠান প্রকে যভয়াল্পদ ম্প্রচাল্পযয জন্য শফটিশব কর্তযক ম যাপ্ত Air-Time ফযাি প্রদান কযা ম্ভফ 

য়শন। পল্পর শনশভ যত শকছু অনুষ্ঠান প্রকে ভাশপ্তয যও ম্প্রচায কযা য়। শফটিশব কর্তযক্ষ প্রকল্পেয আওতায় শনশভ যত অশধকাং 

অনুষ্ঠানই শফকার/ন্ধযায় ম্প্রচায কল্পযল্পে। উল্পেখ্য , এই ভয় অশধকাং সুশফধাল্পবাগী কভ যব্যস্ত থাল্পকন শফধায় ম্প্রচাশযত 

অনুষ্ঠানমূ দ যন/উল্পবাগ কযা ম্ভফ য়শন। অথ যাৎ অনুষ্ঠানভারা ম্প্রচাল্পযয রল্পক্ষয Right Time শনফ যাচন কযা য়শন। পল্পর 

অশধকাং জনগণ ম্প্রচাশযত অনুষ্ঠাল্পনয সুপর প্রাশপ্ত ল্পত ফশঞ্চত ল্পয়ল্পে।   

 

১১.২. ভীনায চশযল্পত্রয ভূশভকায় বফশচত্র আনয়নেঃ  আল্পরাচয প্রকল্পেয একটি উল্পেখল্পমাগ্য ও পর অনুষ্ঠান ‘‘ভীনা’’ কাট্য যন। 

ফাংরাল্পদ যফতায ও ফাংরাল্পদ যেশরশবন কর্তযক ম্প্রচাশযত এ কাট্য যন র্তণমূর ম যাল্পয় কন্যা শশুয প্রশত ইশতফাচক ধাযণা 

বতযীল্পত ায়ক ভূশভকা ারন কযল্পে। র্তণমূর ম যাল্পয় এ চশযত্রটি মল্পথষ্ট গ্রণল্পমাগ্য। ভীনা চশযল্পত্রয গ্রণল্পমাগ্যতাল্পক কাল্পজ 

রাশগল্পয় ভীনা চশযল্পত্রয আযও বফশচত্র আনয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ ভাল্পজয অনগ্রয জনল্পগাষ্ঠীল্পদয শফলল্পয় জনল্পচতনতা ও জনভথ যন 

বৃশদ্ধ কযা এফং াভাশজক শফশবন্ন যনশতফাচক আচযণ যমভন: দুনীশত , কুংস্কায ইতযাশদয শফরুল্পদ্ধ প্রশতল্পযাধ গল্পে যতারা ম্ভফ 

ভল্পভ য প্রতীয়ভান য়।  

 

১১.৩. প্রকল্পেয অভাপ্ত কাজেঃ  আল্পরাচয প্রকেটি ২০২২৫.০০ রক্ষ োকা ব্যয় শনধ যাযণ কল্পয একল্পনক কর্তযক অনুল্পভাদন কযা 

য়। শকন্তু ইউশনল্পপ যথল্পক মথাভল্পয় শনধ যাশযত ফযাি না াওয়ায় ব্যয় যমৌশক্তক ম যাল্পয় কশভল্পয় কাল্পজয শযশধ হ্রা কযা য়। 

এয পল্পর ংস্থা মূল্পয ভাধ্যল্পভ যদল্প প্রতযভত্ম অঞ্চল্পর শকো কাজ কযা ম্ভব য়শন। পল্পর ভানুল্পলয ভল্পধ্য শশু ও নাযীল্পদয 

অশধকাল্পযয ফাতযাগুল্পরা ব্যাকবাল্পফ প্রচায কযা মায়শন। তল্পফ ংল্পাশধত প্রাক্কশরত ব্যয় অনুমায়ী তবাগ কাজ অজযন কযা ম্ভফ 

ল্পয়ল্পে। মূর রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী কাজ অাভাপ্ত থাকল্পর আযও যফী ভানুল্পলয কাল্পে ফাতযাগুল্পরা যৌোল্পনা ম্ভফ ত।  

১১.৪. প্রকল্পেয মানফানেঃ আল্পরাচয প্রকল্পেয অনুল্পভাশদত শডশশল্পত ০১টি ভাইল্পক্রাফা ও ০২টি জী ক্রয় কযা য়। এোোও 

পূফ যফতী প্রথভ ম যায় এফং শিতীয় ম যায় প্রকল্পে ব্যফহৃত ০২টি ভাইল্পক্রাফা আল্পরাচয প্রকল্পে ব্যফায কযা য়। আল্পরাচয প্রকে 

ভানাল্পন্ত উক্ত মানফাল্পনয ভধ্য ল্পত ০১টি জী যফতী ধাযাফাশক ‘‘শশু ও নাযী উন্নয়ল্পন যমাগাল্পমাগ কাম যক্রভ (৫ভ ম যায়)’’ 

ীল যক চরভান প্রকল্পে ব্যফায কযা ল্পফ ভল্পভ য আল্পরাচয প্রকল্পেয যপ্রশযত শশআয-এ উল্পেখ যল্পয়ল্পে।  

১১.৫  মজরা তথ্য জপ ,মনায়াখারী: গত ২২/০২ /২০১৮ তাজযল্পখ অআএভআজড য জযচারক-৩, মক্টয-৫ জনাফ মভা: অজভনুর 

ক মনায়াখারী মজরা তথ্য জপ জযদ বন কল্পযন। উক্ত জযদ বন ভল্পয় মজরা তথ্য জপায জফজবন্ন তথ্য জদল্পয় ায়তা কল্পযন 

এফং এআ প্রকল্পে পরতায জদক তুল্পর ধল্পযন। মজরা তথ্য জপ  ২০১৬-২০১৭ থ ব ফছল্পয ১২৫ টি চরজিত্র প্রদ বন, ১৩০ জদন 

মরাকঙ্গীত, ০২ টি উঠান বফঠক ও ১৩ টি ওজযল্পয়ল্পেন মপ্রাগ্রাল্পভয ব্যফস্থা কল্পয।  
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১১.৬ মজরা তথ্য জপ ,চুয়াঙ্গা: গত ২৬/০২ /২০১৮ তাজযল্পখ অআএভআজড য জযচারক-৩, মক্টয-৫ জনাফ মভা: অজভনুর ক 

চুয়াডাঙ্গা মজরা তথ্য জপ জযদ বন কল্পযন। উক্ত জযদ বন ভল্পয় মজরা তথ্য জপায জফজবন্ন তথ্য জদল্পয় ায়তা কল্পযন এফং 

এআ প্রকল্পে পরতায জদক তুল্পর ধল্পযন। মজরা তথ্য জপ ২০১৬ ও ২০১৭ আং ল্পনয  জীফন নগয উল্পজরা ১৭ টি চরজিত্র 

প্রদ বন, ১৬ টি মরাকঙ্গীত ০২ টি উঠান বফঠল্পকয ব্যফস্থা কল্পযন ফল্পর ফজত কল্পযন। 

১১.৭ ৬ মজরা তথ্য জপ ,গাআফান্দা: গত ১১/০৯ /২০১৮ তাজযল্পখ অআএভআজড য জযচারক-১, মক্টয-৫ জনাফ সুাত কুভায 

যায়  গাঅ মজরা তথ্য জপ জযদ বন কল্পযন। উক্ত জযদ বন ভল্পয় মজরা তথ্য জপায জফজবন্ন তথ্য জদল্পয় ায়তা কল্পযন 

এফং এআ প্রকল্পে পরতায জদক তুল্পর ধল্পযন। মজরা তথ্য জপ ২০১৬ -২০১৭ আং ল্পন মজরায়  ২৪ টি চরজিত্র প্রদ বন, ২৫ টি 

মরাকঙ্গীত ০৩ টি উঠান বফঠক, ৩ টি ওজযল্পয়ল্পেন কভ বারা ও ১ টি জশুল্পভরায ব্যফস্থা কল্পযন ফল্পর ফজত কল্পযন। 

 

১১। প্রকশল্পয াবফ ষক গ্রগবত : 

 (ক) মূর ডডডড অনুমােী                                                                                                            রক্ষ টাকা 

থ ব ফছয জডজজ নুমায়ী অজথ বক ফযাদ্দ ও মবৌত রক্ষযভাত্রা ফ বল্পল অযজডজজ নুমায়ী অজথ বক ফযাদ্দ ও মবৌত 

রক্ষযভাত্রা 

মভাট টাকা প্র.া. মবৌত 

% 

মভাট টাকা প্র.া. মবৌত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১২-১৩ ৩৯৫৬.৫০ ৫০৬.২০ ৩৪৫০.৩০ ২০% ২১২৫.২১ ২২৯.০২ ১৮৯৬.১৯ ২০% 

২০১৩-১৪ ৪১০৮.০০ ৫৪২.২০ ৩৫৬৫.৩০ ২০% ১৬৫৩.৯৭ ৩৫৫.৪৩ ১২৯৮.৫৪ ২০% 

২০১৪-১৫ ৪১৬৫.৭০ ৬০০.৭০ ৩৫৬৫.০০ ২০% ১৯১৫.১৯ ৪৯০.৯৬ ১৪২৪.৫৪ ২০% 

২০১৫-১৬ ৪২৪১.৮০ ৫৯৩.২০ ৩৬৪৮.৬০ ২০% ১৮৭২.৭৩ ৫৭০.১৬ ১৪২৪.২৩ ২০% 

২০১৬-১৭ ৩৭৫৩.০০ ৬২২.২০ ৩১৩০.৮০ ২০% ১৯৩২.৯০ ৭১৪.৪৩ ১৩০২.৫৭ ২০% 

মভাট ২০২২৫.০০ ২৮৬৫.০০ ১৭৩৬০.০০ ১০০% ৯৫০০.০০ ২৩৬০.০০ ১২১৮.৪৭ ১০০% 

 

খ)  ংল্পাজধত এজডজ ফযাদ্দ ও গ্রগজত 

                                                                                                                                                                                         রক্ষ টাকা 

থ ব ফছয  ংল্পাজধত ফযাদ্দ ও রক্ষযভাত্রা থ ব ছাড় ব্যয় ও মবৌত গ্রগজত 

মভাট টাকা প্র.া. মবৌত 

% 

মভাট টাকা প্র.া. মবৌত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-১৩ ৮৭২.০০ ২৭২.০০ ৬০০.০০ ২০% ২৭২.০০ ২১২৫.২১ ২২৯.০২ ১৮৯৬.১৯ ২০% 

২০১৩-১৪ ১৬৫০.০০ ৪৫০.০০ ১২০০.০০ ২০% ৪৫০.০০ ১৬৫৩.৯৭ ৩৫৫.৪৩ ১২৯৮.৫৪ ২০% 

২০১৪-১৫ ১৭০০.০০ ৫০০.০০ ১২০০.০০ ২০% ৫০০.০০ ১৯১৫.১৯ ৪৯০.৯৬ ১৪২৪.২৩ ২০% 

২০১৫-১৬ ১৫৭৫.০০ ৫৭৫.০০ ১০০.০০ ২০% ৫৭৫.০০ ১৮৭২.৭৩ ৫৭০.১৬ ১৩০২.৫৭ ২০% 

২০১৬-১৭ ১৪৫০.০০ ৬৫০.০০ ৮০০.০০ ২০% ৬৫০.০০ ১৪৯৬.৮২ ৬৪১.৯৯ ৮৫৪.৮৩ ২০% 

মভাট ৭২৪৭.০০ ২৪৪৭.০০ ৪৮০০.০০  ২৪৪৭.০০ ৯০৬৩.৯২ ২২৮৭.৫৬ ১২১৮.৪৭  
 

 

12. প্রকল্পেয উল্পিশ্য ও অজযন (প্রাপ্ত শশআয-এয শবশিল্পত): 
 

 

বযকবল্পত উশদ্দশ্য উশদ্দশ্য জষন 

স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (MDG)এফং United Nations 

Development Assistance Framework (UNDAF)-

এয ১নম্বয ও ৩নম্বয স্তম্ভমুল্পয আল্পরাল্পক ইউশনল্পল্পপয 

Communication, Advocacy and Partnership 

(CAP)যকন এফং Communication for 

Development (C4D)যকল্পনয ভাধ্যল্পভ াভাশজক যক্ষল্পত্র 

প্রকল্পেয আওতায় শেন্নমূর ও দশযদ্র শশুল্পদয অফস্থা জনভল্পক্ষ 

ত্যল্পর ধযায রল্পক্ষয ফাংরাল্পদ যফতাল্পযয দয দপ্তয ১২টি 

আঞ্চশরক যকন্দ্র্ এফং ফাংরাল্পদ যেশরশবল্পনয ভাধ্যল্পভ 

অনুষ্ঠানভারা ম্প্রচায কযা য়। এোো জাতীয় গণভাধ্যভ 

ইনশিটিউে, ফাংরাল্পদ যপ্র ইনশিটিউে-এয ভাধ্যল্পভ 

প্রশক্ষণ প্রদান এফং যজরা তথ্য অশপল্পয ভাধ্যল্পভ ভাঠ ম যাল্পয় 

চরশিত্র প্রদ যনী , রস্দী ংশগত , উঠান বফঠক , শশু যভরা 

প্রচাযণামূরক শফশবন্ন কাম যক্রভ শযচারনা কযা য়।  
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বযকবল্পত উশদ্দশ্য উশদ্দশ্য জষন 

ভানফ উন্নয়ন , স্বাস্থয, শক্ষা, পুশি, াশন, স্যাশনল্পেন ও াত 

যধায়া ইতযাশদ শফলয়মুল্পয উয UNDAF শনধ যাশযত ২০টি 

যজরা যদল্পয অন্যান্য কর যজরায় ল্পচতনতামুরক 

কাম যক্রভ শযচারনা কযা। 

CRC, CEDAW, MDG,শবন-২০২১ ইতযাশদয আশঙ্গল্পক 

শশু ও নাযীল্পদয সুন্দযবাল্পফ যেঁল্পচ থাকা , যফল্পে ওঠা, শনযািা 

ও অংগ্রণ শনশিত কযল্পত ল্পফ। 

তথ্য ভন্ত্রণারল্পয়য অধীল্পন ৮টি ংস্থায ভাধ্যল্পভ গণল্পচতনতা 

মূরক কাম যক্রভ শযচারনায পল্পর ফতযভাল্পন ভাজ যথল্পক শশু 

ও নাযীল্পদয প্রশত বফলম্যমূরক আচযণ দূযীকযল্পণয ায়ক 

ভূশভকা ারন কযল্পে।  

জনগল্পণয শচন্তা যচতনায় ইশতফাচক দৃশিবশঙ্গয ভাধ্যল্পভ 

াভাশজক ও আচযণগত শযফতযল্পনয াল্পথ াভঞ্জস্য যযল্পখ 

ভাল্পজ ফফাযত শশু ও নাযীল্পদয উন্নয়ল্পন শভশডয়া 

যমাগাল্পমাগ কাম যক্রভ যকৌর ত্র প্রণয়ন কযল্পত ল্পফ। 

শভশডয়ায ভাধ্যল্পভ ভাল্পজ ফফাযত কর যশ্রণীয ভানুল্পলয 

ভল্পধ্য ইশতফাচক শযফতযন আনা ম্ভফ য়।  

 

১৩।  প্রকে মূল্যায়ন প্রজক্রয়া : প্রকেটিয ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতল্পফদন প্রণয়ল্পন শনল্পনাক্ত শফলয় ফস্তু নুযন কযা ল্পয়ল্পে।  

 

১৪। প্রকে জযদ বন ও ম যল্পফক্ষণ :  

 

১৪.১ প্রকে অওতায় জনজভ বত স্থানায কজতয় জস্থযজচত্রঃ     

 

ছজফ-1:  ফাংরাল্পদ মটজরজবন কর্তবক 

নাটক, অর্ব বজত, উঠান বফঠক, জল্পনভা, 

ংরা, অভাল্পদয কথা আতযাজদয 

মকল্পট                 

 

 

 

 

 

ছজফ-২:  ফাংরাল্পদ মটজরজবন কর্তবক 

জফতকব              

 

ছজফ-৩:  ফাংরাল্পদ মটজরজবন ও মযজডওয 

জনজপ্রয় কার্ঠ বন জভনা কার্ঠ বন।              
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ছডফ-

৪:  ফাাংরাল্পে তটডরডবন কর্তসক আভাল্পেয কো অনুষ্ঠাল্পন 

ভাননীে েথ্য ভন্ত্রী জনাফ াানুর ক এভড।            

 
 

ছডফ-৫:  ফাাংরাল্পে তটডরডবন কর্তসক আভাল্পেয আডিনা।             

 

 

  

 

 

 

ছডফ-৮:  ফাাংরাল্পে তটডরডবন কর্তসক আল্পোডজে ফডযািন অনুষ্ঠান। 

 

ছডফ-৯: ফাাংরাল্পে তটডরডবন কর্তসক আল্পোডজে 

াাংফাডেকগল্পণয েক্ষো বৃডি  সল সক ডপ্রক্ষণ। 

 

ছডফ-১০:  ফাাংরাল্পে তটডরডবন কর্তসক ধাযাফাডক 

নাঠক স্বপ্ন। 

 

 

ছডফ-১১:  ফাাংরাল্পে কর্তসক তছাটল্পেয অনুষ্ঠান। 

 

ছডফ-১২:  ফাাংরাল্পে তফোয কর্তসক ডভনা কার্ট সন অনুষ্ঠান। 

 

ছডফ-১৩ :  ফাাংরাল্পে তফোয কর্তসক নাঠক উস্থান। 

 

 

ডছত্র 7: চুোডািা য়জরা তথ্য বপ কর্তষক অশয়াবজত বশু ও নাযী 

উন্নয়শন য়মাগাশমাগ ব্যফস্থায ভূবভকা ীল ষক প্রকশল্পয কাম ষক্রভ। 

ডছত্র ৬: য়নায়াখারী য়জরা তথ্য বপ কর্তষক 

অশয়াবজত বশু ও নাযী উন্নয়শন য়মাগাশমাগ 

ব্যফস্থায ভূবভকা ীল ষক প্রকশল্পয কাম ষক্রভ। 
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ছডফ-১৪:  ফাাংরাল্পে তফোয আল্পোডজে ফডযািন অনুষ্ঠান। 

 

ছডফ-১৫:  ফাাংরাল্পে তফোয আল্পোডজে ভাল্পফ। 
 

ছডফ-১৪:  তপ্র ইনডিটিউট অপ ফাাংরাল্পে (ডআইডফ) আল্পোডজে 

প্রডক্ষণ। 

 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রাত তথ্য (শশআয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): প্রল্পমাজয নয়। 

১৬.  প্রাপ্ত ভস্যা/ সুাজয:   

১৬.১  প্রাপ্ত ভস্যা:  

১. প্রকল্পেয ৪থ ব ম বাল্পয় ১ টি জী ও ৩ টি ভাআল্পক্রাফা ব্যফায কযা য়। জজঅয নুমায়ী ১টি ভাআল্পক্রাফা কনল্পডভ 

মঘালনা কযা য়, ১টি প্রকল্পেয ৫ভ ম বাল্পয় ব্যফায কযায জন্য ফরা য়। এফং জী গাজড়টি জযফন পুল্পর স্তাতল্পযয 

প্রজক্রয়ায কথা ফরা ল্পয়ছ। প্রর্কত ফস্থা জানা প্রল্পয়াজন। 

২. প্রকল্পেয ৪থ ব ম বায় ম বত ৮ জন জনফল্পরয জনল্পয়াগ য়। এআ জনফল্পরয ফতবভান ফস্থান ও ফস্থান র্ম্বল্পক জানা 

প্রল্পয়াজন। 

   ৩. জজঅল্পযয এপ(F) ল্পয়ল্পে ভজনটজযং ও জডল্পটয কথা ফরা অল্পছ,তল্পফ অআএভআজডয মক্টয-৫(স্বাস্থয ও গৃায়ন মক্টয) 

এয জযচারক জনাফ ভজউজদ্দন অল্পভদ খান কর্তবক জফল্পল জযদ বন সুাজযভারা গত ১২/০৪/২০১৭ আং ংজিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়, জফবাগ ও প্রকে জযচারক ফযাফয মপ্রযণ কযা য়, উক্ত সুাজয মুল্পয উয গৃীত ব্যফস্থা র্ম্বল্পক এখাল্পন 

যকান তথ্য প্রদান কল্পযনশন। এই শফলল্পয় প্রকে শযচারল্পকয ব্যাখ্যা চাওয়া যমল্পত াল্পয। 

৪.এক্সোযনার অশডল্পেয শফলল্পয় গত ০৯/০৮/২০১৬ ইং তাশযল্পখ ৫টি অশডে আশিয ভল্পধ্য ভাত্র ২টি ভাধাল্পনয উল্পেখ 

যল্পয়ল্পে, ফাকী ৩টি শফলল্পয় জানা দযকায। 

     ৫. প্রকল্পেয ব্যজয়ত থ ব যকাযী মকালাগাল্পয জভা মদয়া: অল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়নকাল্পর ব্যজয়ত থ ব যকাযী 

মকালাগাল্পয জভা প্রদান কযা য়শন এশফলল্পয় ভন্ত্রণারল্পয়য াল্পথ যাভ যপূফ যক আব্যশয়ত অথ যযকাযী যকালাগাল্পয জভা 

প্রদান কযল্পত ল্পফ।  

     ৬. যফযার্কত মন্ত্রাজতয ফস্থা: অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় যফার্কত মফজযবাগ মন্ত্রাজত চরভান যল্পয়ল্পছ, তা 

জযদ বনকাল্পর মদখা মায়।  

     ৭. মজভনায, ওয়াকব ও মদজ-বফল্পদজক প্রজক্ষণ: অল্পরাচয প্রকেটিল্পত যফ শকছু  ধযল্পনয মজভনায, ওয়াকব, মদজ-

বফল্পদজক প্রজক্ষণ আতযাজদ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। উক্ত প্রজক্ষণ প্রাপ্তযা প্রশক্ষল্পণয দক্ষতা প্রল্পয়াজগক/ফাস্তফ মক্ষযত্র জকবাল্পফ 

কাল্পজ রাজগল্পয়ল্পছ ম জফলল্পয় সুশফন্যস্ত তথ্য উাত্ত এফং পল্পরাআল্পয অবাফ যল্পয়ল্পে।  

 

 ছডফ-১৫:  ফাাংরাল্পে তফোয আল্পোডজে তছাটল্পেয প্রডক্ষণ 

 

ছডফ-১৬:  ফাাংরাল্পে তফোয আল্পোডজে 

অফডেকযণ কভ সসূচী। 

 

ছডফ-১৭:  ফাাংরাল্পে তফোয আল্পোডজে ডকল্পায –ডকল্পাযীল্পেয তফোয তরাো ক্লাল্পফয  

েস্যতেয জন্য প্রডক্ষক প্রডক্ষণ। 
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১৬. ২ সুাজযভারা 

 

১. অআএভআজডয মক্টয-৫(স্বাস্থয ও গৃায়ন মক্টয) এয জযচারক জনাফ ভজউজদ্দন অল্পভদ খান কর্তবক জফল্পল জযদ বনর্কত 

সুাজযভারা গত ১২/০৪/২০১৭ আং ংজিষ্ট ভন্ত্রণারয়, জফবাগ ও প্রকে জযচারক ফযাফয মপ্রযণ কযা য়, উক্ত সুাজয মুল্পয  

উয গৃীত ব্যফস্থা র্ম্বল্পক প্রকে জযচারক দ্রুত অআএভআজডল্পক ফজত কযল্পত ল্পফ; 

২. প্রকল্পেয ৫ভ ম বাল্পয়য চরভান ও বজফষ্যৎ কভ বকান্ড জজএভ মভথল্পড নুযণ কল্পয উযুক্ত একটি ফাজল বক কভ ব জযকেনা  

গ্রণ কল্পয মথামথ কর্তবল্পক্ষয নুল্পভাদন জনল্পয় অআএভআজডল্পক মপ্রযণ জনজিত কযল্পত ল্পফ; 

৩. ৫ভ ম বাল্পয় কর কাল্পজয (প্রজতটি প্রজতষ্ঠাল্পনয পৃথকবাল্পফ) ভাজক কভ ব জযকেনা ও অজথ বক জযকেনা অআএভআজডল্পত মপ্রযণ 

কযল্পত ল্পফ; 

৪. প্রকল্পেয এ ম বাল্পয় ফাস্তফায়ন গ্রগজত র্ম্জকবত ভাজক প্রজতল্পফদন অআএভআজড ছক-০৫ এফং বত্রভাজক প্রজতল্পফদন  

অআএভআজড ছক-০৩ ংজিষ্ট ভন্ত্রণারল্পয়য ভাধ্যল্পভ জনজয়জভতবাল্পফ ফশ্যআ অআএভআজডল্পত মপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; 

৫. উযযাক্ত সুাশয/ভতাভত ১-4 অনুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পল্পকয মথাীঘ্র ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শফবাগ-যক অফশত 

কযল্পত ল্পফ। 
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বফএপবডবয অধুবনকায়ণ ও ম্প্রাযণ (ংশাবধত) ীল ষক প্রকশল্পয ভাবি মূল্যায়ন প্রবতশফদন 

 

(ভাি : জুন, ২০১৭ ) 
 

১।      প্রকল্পেয নাভ                  : শফএপশডশয আদৄশনকায়ণ ও ম্প্রাযণ (ংল্পাশধত) ীল যক প্রকে 

 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ : তথ্য ভন্ত্রণারয়  

 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা : ফাংরাল্পদ চরশিত্র উন্নয়ন কযল্পাল্পযন (শফএপশডশ)  

 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়কার ও ব্যয় : 

(রক্ষ োকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

ফ যল্পভাে 

োকা 

(বফ:মু:) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

অশতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

অনুল্পভাশদ

ত 

প্রাক্কশরত 

ব্যল্পয়য 

%) 

অশতক্রান্ত ভয় 

(মূর অনুল্পভাশদত 

ফাস্তফায়নকাল্পরয

%) 

মূর 

ফ যল্পভাে 

োকা 

(বফ:মু:) 

ফ যল্পল 

ংল্পাশধত 

ফ যল্পভাে 

োকা 

(বফ:মু:) 

মূর ফ যল্পল 

ংল্পাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৯১৮.০০ ৫৮৬০.০০ ৫৩০২.৯০ জানুয়াশয, 

২০১২ ল্পত 

শডল্পম্বয, 

২০১৪ 

জানুয়াশয, 

২০১২ ল্পত 

জুন, ২০১৭ 

জানুয়াশয, 

২০১২ ল্পত 

জুন, ২০১৭ 

-- ৮৩.৩৩% 

 

৫। প্রকল্পেয অফস্থান     : শফএপশডশ, মতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 
 

৬।  প্রকল্পেয অথ যায়ন: শজওশফ।  
 

৭।       প্রকল্পেয অংগশবশিক ফাস্তফায়ন:  শশআয অনুমায়ী প্রকেটিয অংগশবশিক ফাস্তফ ও আশথ যক অগ্রগশত  

ক্রজভ

ক নং  

যকাড 

নং 

প্রধান আইল্পেভ/অংগশবশিক 

কাম যক্রভ 

শযভান রক্ষয ভাত্রা প্রকৃত অগ্রগশত % াথ যল্পকযয 

কাযণ  অজথ বক  মবৌত অজথ বক  মবৌত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ক)  যাজস্ব  

১. ৪৮২৮ যিনাযী, ীর ও িযাম্প যথাক ৯.০০ যথাক ৯.০০ যথাক  

২. ৪৮৪৫ আপ্যায়ন যথাক ৭.৫০ যথাক ৭.৫০ যথাক  

৩. ৪৮৭৪ যাভ যক শপ যথাক ৬.২৫ যথাক ৬.২৫ যথাক  

৪. ৪৮৮৩ ম্মানী যথাক ৩৭.১৪ যথাক ৩৭.১৪ যথাক  

৫. ৪৮২২ গ্যা ও ফুল্পয়র যথাক ৮.০০ যথাক ৮.০০ যথাক  

৬. ৪৮২৪ ব্যাংশকং চাজয ও ইনু্পল্পযন্পয যথাক ৬২.৯৪ যথাক ৬২.৯৪ যথাক  

৭. ৪৮৩৩ শফজ্ঞান যথাক ২৩.০০ যথাক ২৩.০০ যথাক  

৮. ৪৮৪০ প্রশক্ষণ যথাক ২.০০ যথাক ০.৯৭ যথাক  

৯. ৪৮৪৬ াল্পবয ও শএআই যথাক ২০.০০ যথাক ২০.০০ যথাক  

১০. ৪৮৯৯ অন্যান্য যথাক ৫৭.০০ যথাক ৫৭.০০ যথাক  

মভাট যাজস্ব = -- ২৩২.৮৫ -- ২৩১.৮২ --  

খ)  মূরধন       

১১. ৬৮১৩ i) জডজজটার কযাল্পভযা (২মক 

জভজনভাভ) এল্পেজযজ ৩মট 

ংখ্যা ৪৫৫.০০ ৩মট ৪০২.৭৮ ৩মট  

ii) য-প্রল্পজং আউজনট ২মট ২       

মট 

২মট 

১২. ৬৮১৩ i) জডজজটার কযাল্পভযা (২মক) 

এল্পেজযজ ২মট 

ংখ্যা ৩৯৫.০০ ২ মট ৩৮৯.৮৬ ২মট  

ii) য-প্রল্পজং আউজনট ১মট ১ মট ১মট 
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ক্রজভ

ক নং  

যকাড 

নং 

প্রধান আইল্পেভ/অংগশবশিক 

কাম যক্রভ 

শযভান রক্ষয ভাত্রা প্রকৃত অগ্রগশত % াথ যল্পকযয 

কাযণ  অজথ বক  মবৌত অজথ বক  মবৌত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

iii) জজভীজীফ এল্পেজযজ ১মট ১ মট ১মট 

১৩. ৬৮১৩ i) জডজজটার কযাল্পভযা (৪মক) (রট-

২) এল্পেজযজ ১মট 

ংখ্যা ২২০.০০ ১মট ১২৯.৪৫ ১মট  

ii) জজভীজীফ এল্পেজযজ ১মট ১মট ১মট 

১৪. ৬৮১৩ i) জডজজটার কযাল্পভযা (৪মক) (রট-

১) এল্পেজযজ ২মট 

ংখ্যা ৩৬৫.০০ ২মট ৩৪৪.৯৬ ২মট  

  ii) য-প্রল্পজং আউজনট ১মট   ১মট  ১মট  

১৫. ৬৮১৩ জফজবন্ন প্রকায কযাল্পভযা মরন্স ৩মট ংখ্যা ৬৪৫.০০ ৩মট ৫১০.৬৫ ৩মট  

১৬. ৬৮১৩ জপল্ম জপ্রজেং মভজন ১মট ংখ্যা ১৫০.০০ ১মট ১২৮.২০ ১মট  

১৭. ৬৮১৩ কারায এনারাআজায মভজন ১মট ংখ্যা ১৩০.৬৩ ১মট ১২৬.৬৫ ১মট  

১৮. ৬৮১৩ শডশজোর শল্পনভা প্রল্পজকন ইউশনে 

৪যে 

ংখ্যা ১০০.০০ -- -- --  

১৯. ৬৮১৩ শডশজোর শবশডও কযাল্পভযা 

এল্পক্সশযজ ৪যে 

ংখ্যা ৩১.০৩ -- -- --  

২০. ৬৮০৭ ভাইল্পক্রাফা ১টি ংখ্যা ৩৭.৩৭ ১টি ৩৭.৩৭ ১টি  

২১. ৬৮০৭ জী ১টি ংখ্যা ৯০.০০ ১টি ৭৫.০০ ১টি  

২২. ৬৮১৩ শফশবন্ন প্রকায রাইে ২২৫টি ংখ্যা ৪৬৫.০০ ২২৫টি ৪৩২.৭০ ২২৫টি  

২৩. ৬৮১৩ শডশজোর াউন্ড ইকুইল্পভে ংখ্যা ৩৬৮.০০ ংখ্যা ৩৬৭.৭৩ ংখ্যা  

i) জডজজটার জডও ডাজফং, জভজেং 

এফং জয-মযকজড বং ২মট 

২মট ২মট 

ii) জডজজটার জডও টিকযার 

ট্রান্সপায মভজন ১মট 

১মট ১মট 

২৪. ৬৮১৩ শডশজোর এশডটিং ইকুইল্পভে ংখ্যা ৩৭০.০০ ংখ্যা ৩৬৭.৯০ ংখ্যা  

i) জডজজটার এজডটিং মভজন 

(পরাআন) ৩মট 

৩মট ৩মট ৩মট 

ii) জডজজটার এজডটিং মভজন 

(নরাআন) ২মট 

২মট ২মট ২মট 

iii) কারায মগ্রজডং সুযট ১মট ১মট ১মট ১মট 

২৫. ৬৮১৩ শডশজোর ডাো যিাল্পযজ এফং 

প্রল্পজকন 

ংখ্যা ২৫০.০০ ংখ্যা ২২৯.৯৬ ংখ্যা  

i) মন্ট্রার মটাল্পযজ ১মট ১মট ১মট ১মট 

ii) জডজঅআ এনল্পকাডায  ১মট ১মট ১মট ১মট 

iii) জডজঅআ মডরবাযী ও 

প্রল্পজকন আউজনট  ১মট 

১মট ১মট ১মট 

২৬. ৬৮১৩ এয়াযকুরায ও জডজউজভজডপায়ায 

৬০টি 

ংখ্যা ৮০.০০ ৬০টি ৭৯.৮৩ ৬০টি  

২৭. ৬৮২৭ জডল্পজর মজনাল্পযটয ১টি ংখ্যা ৫০.০০ ১টি ২৭.৫০ ১টি  

২৮. ৬৮১৩ জজকউজযটি আকুআল্পভে ১মট ংখ্যা ৫১.১২ ১যে ৫১.১২ ১যে  

২৯. ৬৮১৩ আউজএ নরাআন ও মবাল্পেজ 

মটজফরাআজায ২০টি 

ংখ্যা ২০.০০ ২০টি ১৯.৫০ ২০টি  

৩০. ৬৮১৫ কজর্ম্উটায ও এল্পেজযজ ংখ্যা ২৯.০০ ংখ্যা ২৯.০০ ংখ্যা  

i) কজর্ম্উটায ২০টি ২০টি ২০টি ২০টি 

ii) মরজায জপ্রোয ও স্ক্যানায  ১০টি ১০টি ১০টি ১০টি 

iii) ল্যাট ১০টি ১০টি ১০টি ১০টি 

৩১. ৭৯০১ জজডবযাট যথাক ৮০০.০০ যথাক ৭৯৮.১১ যথাক  

৩২. ৭০১৬ জযল্পনাল্পবন ও জয-ময়াজযং কাজ ংখ্যা      

ল্যাফল্পযেযী ও অশপ শফশল্ডং ১টি ংখ্যা ৯০.০০ ১টি ৯০.০০ ১টি 

াউন্ড কভল্পেক্স ১টি ংখ্যা ১৩৮.৬০ ১টি ১৩৮.৬০ ১টি 

যলায নং-১    ১টি ংখ্যা ২৩.৫০ ১টি ২৩.৫০ ১টি 

যলায নং-২   ১টি ংখ্যা ৭৫.০০ ১টি ৭৫.০০ ১টি 

যলায নং-৭    ১টি ংখ্যা ৩২.৯৫ ১টি ৩২.৯৫ ১টি 

যলায নং-৮ ও ৯ ১টি ংখ্যা ২০.৪৪ ১টি ২০.৪৪ ১টি 

াম্প াউজ  ১টি ংখ্যা ১৪.৫১ ১টি ১৪.৫১ ১টি 

৩৩. ৭০৫৬ বফদ্যযজতক কাজ মথাক ১১৫.০০ মথাক ১১২.৮১ মথাক  
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ক্রজভ

ক নং  

যকাড 

নং 

প্রধান আইল্পেভ/অংগশবশিক 

কাম যক্রভ 

শযভান রক্ষয ভাত্রা প্রকৃত অগ্রগশত % াথ যল্পকযয 

কাযণ  অজথ বক  মবৌত অজথ বক  মবৌত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৩৪. ৬৮৫১ মন্ত্রাজত যক্ষণাল্পফক্ষণ ও মভযাভত মথাক ১৫.০০ মথাক ১৫.০০ মথাক  

  মভাট মূরধন  ৫৬২৭.১৫  ৫০৭১.০৮   

  ফ বল্পভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ৫৮৬০.০০  ৫৩০২.৯০   
 

 

৭। কাজ অভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ:       প্রল্পমাজয নয় 

 

৮। প্রকল্পেয েভূশভ ও উল্পিশ্য :  

 

৮.১। প্রকল্পেয টভূজভ     : 

ফাংরাল্পদ চরজিত্র উন্নয়ন কল্প বাল্পযন (জফএপজডজ) তথ্য ভন্ত্রণারল্পয়য ধীন একটি গুরুত্বপুণ ব ংস্থা। ফ বকাল্পরয ফ বল্পেষ্ঠ ফাঙ্গারী 

জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুজজবুয যভান তাঁয অতজযক প্রল্পচষ্টায় ১৯৫৭ াল্পরয ৩ এজপ্রর প্রাল্পদজক অআন জযলল্পদয 

জধল্পফল্পন পূফ ব াজকস্তান চরজিত্র উন্নয়ন কল্প বাল্পযন জফর উত্থান কল্পযন। মায ভাধ্যল্পভ প্রজতজষ্ঠত য় ফতবভান ফাংরাল্পদ 

চরজিত্র উন্নয়ন কল্প বাল্পযন। জফএপজডজ ১৯৫৭ াল্পর প্রজতজষ্ঠ ওয়ায য মথল্পক জফজবন্ন ধযল্পণয নতুন থফা পুযাতন মন্ত্রাজতয 

াাল্পে কাম বক্রভ চাজরল্পয় মাল্পে। জফএপজডজ চরজিত্র জনভ বাতাল্পদয মলায , এজডটিং, ডাজফং, ব্যাকগ্রাউন্ড জভউজজক মযকজড বং , জয-

মযকজড বং, টিকযার ট্রান্সপায , জপল্ম মডবরল্পভে ও মুদ্রণ , অউটল্পডায সুটিং সুজফধাজদ প্রদান এফং চরজিত্র জনভ বাল্পণ কাঁচাভার 

যফযা কল্পয অজছর। জকন্তু ফতবভান যুল্পগয চাজদা নুমায়ী চরজিত্র বতজযয কযায জন্য জনভ বাতাল্পদয চাজদা নুমায়ী 

প্রল্পয়াজনীয় ায়তা জদল্পত াযজছর না। পল্পর চরজিত্র জনভ বাতাযা চরজিত্র জনভ বাল্পণ য জন্য মদল্পয ফাজল্পয চল্পর মাজের। তাআ 

ফতবভাল্পন জডজজটার প্রযুজক্ত প্রল্পয়াগ কল্পয অদৄজনকায়ণ ও ম্প্রাযল্পণয প্রল্পয়াজন জছর। জফএপজডজয কাম বক্রভ সুষ্ঠুবাল্পফ জযচারনা 

এফং জফএপজডজল্পক রাবজনক প্রজতষ্ঠাল্পন জযণত কযায রল্পক্ষয জডজজটার কযাল্পভযা , জফজবন্ন প্রকায মরন্স, জজভীজীফ, জফজবন্ন প্রকায 

রাআট, জডজজটার এজডটিং মভজন , কারায মগ্রজডং সুযট , প্রল্পজকন আকুআল্পভে , মন্ট্রার মটাল্পযজ আতযাজদ মভজন ংগ্র কযা 

ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও প্রকল্পেয অওতায় জফজবন্ন ধযল্পণয বফদ্যযজতক এফং পুয কাজ র্ম্ন্ন কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

প্রকল্পেয প্রাক্কজরত ব্যয় ধযা য় ৫৯১৮.০০ রক্ষ টাকা। প্রকল্পেয মভয়াদ জছর জানুয়াজয , ২০১২ ল্পত জডল্পম্বয , ২০১৪। ১ভ 

ংাধনীল্পত প্রাক্কজরত ব্যয় ৫৮৬০.০০ রক্ষ টাকা এফং মভয়াদকার জানুয়াজয , ২০১২  মথল্পক জুন ২০১৭ ম বত র্বজি কযা য়। 

প্রকেটি জুন, ২০১৭ মত ভাপ্ত য়। 

 

৮.২ প্রকল্পেয উল্পিশ্য:    

ক) জফএপজডজ’মত জডজজটার প্রযুজক্ত প্রফতবল্পনয ভাধ্যল্পভ জডজজটার িজতল্পত জল্পনভা/জফজ্ঞান জনভ বাণ। 

খ) জল্পনভা/জফজ্ঞাল্পনয গুনগতভান র্বজিকযণ।  

গ) জল্পনভা/জফজ্ঞান জনভ বাতাল্পদয চাজদা পূযল্পণয রল্পক্ষয জডজজটার আকুআল্পভে ংগ্র কযা।  

ঘ) ফাংরাল্পদ যকাল্পযয “জডজজটার ফাংরাল্পদ” গড়ায রল্পক্ষয জফএপজডজ’মত জডজজটার প্রযুজক্ত প্রফতবন। 

 

৯। প্রকে অনুল্পভাদন : 

প্রকেটি ৫৯১৮.০০ রক্ষ টাকা এফং জানুয়াজয , ২০১২ মথল্পক জডল্পম্বয, ২০১৪ মভয়াদকাল্পর একল্পনক কর্তবক ১৮/১০/২০১১ তাজযল্পখ 

নুল্পভাদন রাব কল্পয। যফতীল্পত ০৮/০৪/২০১৫ তাজযল্পখ জযকেনা ভন্ত্রণারয় কর্তবক ১ভ ংল্পাধন পূফ ব ক প্রাক্কজরত ব্যয় 

৫৮৬০.০০ রক্ষ টাকা জনধ বাযণ কল্পয প্রকল্পেয মভয়াদ জুন ২০১৭ ম বত র্বজি কযা য়। 

  

১০। প্রকল্পেয াশফ যক অগ্রগশত : াশফ যক শপশজকযার অগ্রগশত ৯৮% এফং আশথ যক অগ্রগশত ৯০.৫০%। 
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খ)  ংল্পাজধত এজডজ ফযাদ্দ ও গ্রগজত 

 

থ ব ফছয ংল্পাজধত ফযাদ্দ ও রক্ষভাত্রা থ ব ছাড় ব্যয় ও মবৌত গ্রগজত 

মভাট টাকা জ এ মবৌত 

(%) 

মভাট টাকা জ এ মবৌত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১১-১২ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ - ৬.৬৯% ৩৮০.০০ ৩০০.৬৯ ৩০০.৬৯ - ৫.৬৫% 

২০১২-১৩ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ১৪.০৯% ৭৯৯.০০ ৬৭০.৯৬ ৬৭০.৯৬ - ১২.৬১% 

২০১৩-১৪ ৮০০.০০ ৮০০.০০ - ১৪.০৯% ৮০০.০০ ৭৭১.৫৬ ৭৭১.৫৬ - ১৪.৫১% 

২০১৪-১৫ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ - ২৮.১৬% ১৬০০.০০ ১৬১২.৮৪ ১৬১২.৮৪ - ৩০.৩২% 

২০১৫-১৬ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - ২৬.৪০% ১৪৪৯.০০ ১৪৪৯.০০ ১৪৪৯.০০ - ২৭.২৪% 

২০১৬-১৭ ৫৭২.০০ ৫৭২.০০ - ১০.৫৭% ৪৯৯.৮৫ ৪৯৭.৮৫ ৪৯৭.৮৫ - ৯.৬৭% 

মভাট ৫৬৫২.০০ ৫৬৫২.০০ - ১০০% ৫৫২৭.৮৫ ৫৩০২.৯০ ৫৩০২.৯০ - ১০০% 

 

 

১১।  প্রকে মূল্যায়ন প্রজক্রয়া :  

প্রকে মূল্যায়ন প্রশক্রয়ায় ভন্ত্রণারয় কর্তযক যপ্রশযত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতল্পফদন (শশআয) উয শবশি কল্পয এফং মূর শডশশ 

অনুযণ কল্পয শফশবন্ন প্রকায শডশজোর ইকুইল্পভে ংগ্রপূফ যক স্থান কযা ল্পয়ল্পে, মা ল্পযজশভল্পন ম যল্পফক্ষণ কযা য়। এোো 

ল্পযজশভল্পন শযল্পনাল্পবনকৃত শফশবন্ন স্থানা ও যলাযমূ শডশশ অনুাল্পয ল্পয়ল্পে শকনা মাচাই কযা য়।  

 

 

১২। প্রকে জযদ বন ও ম যল্পফক্ষণ :  

জযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য অওতাধীন ফাস্তফায়ন, জযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন জফবাল্পগয জনয়জভত জযদ বল্পনয ং জল্পল্পফ জযচারক 

(উজচফ) জনাফ মভা: অজভনুর ক গত ২৫/০৫/২০১৯আং তাজযল্পখ ফাংরাল্পদ চরজিত্র উন্নয়ন কল্প বাল্পযল্পনয ধীন ফাস্তফাজয়ত 

জফএপজডজ অদৄজনকায়ণ ও ম্প্রাযণ (ংল্পাজধত) প্রকল্পেয প্রকে ভাজপ্ত প্রজতল্পফদন (জজঅয) মূল্যায়ল্পনয জন্য জযদ বন 

কল্পযন। জযদ বল্পনয ভয় প্রকে জযচারক জনাফ রক্ষণ চন্দ্র মদফনাথ, কাজয প্রকে জযচারক জনাফ ভামুনূয যীদ ও 

কাজয প্রল্পকৌরী (প্রকে) জনাফ মভাঃ ভজনরুজ্জাভান খান এফং ংজিষ্ট াখায কুরীগণ  উজস্থত মথল্পক প্রকল্পেয জফজবন্ন 

কভ বকান্ড গ্রগজত র্ম্বল্পক ফজত কল্পযন। 
 

১২.১ জডজজটার কযাল্পভযা (টু-মক এফং মপায-মক জভজনভাভ) এল্পেজযজ ও  য-প্রল্পজং আউজনট ও জজভীজীজফ এল্পেজযজ :  

শফএপশডশ-য  অদৄজনকায়ন ও ম্প্রাযণ ংল্পাজধত প্রকল্পেয অওতায় ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। জফএজপজডজয কযাল্পভযা বফল্পন 

কযাল্পভযা ও ন্যান্য জডজজটার ভজনটয জনচতরায় একটি রুল্পভ ংযক্লণ কযা অল্পছ। কযাল্পভযাগুরা চরভান, জফজজএ 

মযজুল্পরন টু-মক বার তল্পফ  মপায-মক গুল্পরা অযও অদৄজনক ও উন্নত মযজুল্পরন র্ম্ন্ন। াধাযণ মমল্পকান ছজফল্পক স্বে ও জীফত 

প্রর্কজতয ভত বতজয কযল্পত ক্ষভ। উন্নত জফল্পেয চরজিল্পত্র ব্যফহৃত কযাল্পভযাগুল্পরায ভতআ চরজিত্র জযচারকগণ ব্যফায কযমত 

ক্ষভ ফল্পর তাযা জানান। এ প্রকল্পেয অওতায়  জাান (Japan) মথল্পক ৫টি জন (Sony) এফং আউএএ (USA)মথল্পক 

৩টি মযড (RED) জডজজটার ( মপায-মক) কযাল্পভযা ক্রয় কযা য়। 

 

12.2 জফজবন্ন প্রকায কযাল্পভযা মরন্স :  

এ প্রকল্পেয অওতায় ৫ টি মট কযাল্পভযা মরন্স ক্রয় কযা য়। দূল্পযয ও জযমভাট জচত্রগুল্পরা ধাযণ কযায জন্য এগুল্পরা খুফ কাম বকযী। 

 

১২.৩ শডশজোর াউন্ড ইকুইল্পভে  ( i) জডজজটার জডও ডাজফং, জভজেং, জয-মযকজড বং  ii) জডজজটার জডও টিকযার 

ট্রান্সপায মভজন ): 

জডজজটার জডও ডাজফং জভজেং ও জয-মযকজডং যঞ্জাভ এফং জডও টিকযার মভজন দ্বাযা াউন্ডগুল্পরাল্পক জযষ্কায, শ্রুজতভদৄয 

ও জনখুত কযায জন্য এগুল্পরা এপজডজল্পত নায়ক-নাজয়কাযা এল্প পুনযায় ডাজফং কল্পয থাল্পক। 

 

১২.৪ শডশজোর এশডটিং ইকুইল্পভে (i) জডজজটার এজডটিং মভজন (পরাআন) ii) জডজজটার এজডটিং মভজন (নরাআন) iii) 

কারায মগ্রজডং সুযট : 

প্রকল্পেয অওতায় জজআউ, ভজনটয, ব্লাক জভউজজক াউন্ড জল্পটভ, জফজড ড্রাআব, জুভ অরট্রা, অআজএ মভজনগুল্পরা 

জফএপজডজয নজজয অল্পভদ ব্দ বফল্পনয মদাতরায় ৫টি  ীতাতা জনয়জন্ত্রত কল্পক্ষ মট কযা ল্পয়ল্পছ। প্রাথজভক ম বাল্পয়য সুযটিং 

জবজডও পৄল্পটজগুল্পরা জল্পনভায কাজনী সূত্র ও ধাযাফাজকতায় দৃশ্য ও ল্পব্দয ামথ  জভর মযল্পখ াজাল্পনা য়। 
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১২.৫ কারায এনারাইজায যভশন:  

প্রকল্পেয আওতায় ১ টি কারায এনারাইজায যভশন ক্রয় কযা য়। শনভ যাতাগণ  প্রাথশভক ম যাল্পয়য চরশিত্র শবশডওগুল্পরাল্পক 

কারায এনরাইজায যভশন িাযা ঠিক ও প্রল্পয়াজনীয় কারায এডজাষ্ট কযল্পত াল্পযন। 

 

১২.৬ শযল্পনাল্পবন অফ াউন্ড কভল্পেক্স: 

এ প্রকল্পেয আওতায় শফএপশডশয অশধকাং বফন যভযাভত ও ংস্কায কল্পয মূল্যফান মন্ত্রাশত ংযক্ষন, নান্দশনক ও কাম যকয 

কল্পযল্পে। শফএপশডশয শফশবন্ন বফল্পনয শফশবন্ন যলাল্পয শযল্পপয়ায, শযল্পনাল্পবন, এফং একুযশিক যপন্প স্থান কল্পযল্পে। 

 

১২.৭ াম্প াউ: 

এ প্রকল্পেয আওতায় াম্প াউ ংস্কায ও পাংানার কল্পযল্পে। 

 

১২.8 প্রকে অওতায় জনজভ বত স্থানায কজতয় জস্থযজচত্রঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

জডজজ প্রল্পজকন আউজনট কারায মগ্রজডং সুযট 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জডজজটার কযাল্পভযা জডজজটার এজডটিং আকুআল্পভে 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

জডজজটার এজডটিং আকুআল্পভে রাআট 

  

  

  



107 

 

 

 

 

 

 

কারায মগ্রজডং সুযট কারায মগ্রজডং সুযট 

  

াউন্ড কভল্পেে শশড অন্যান্য কভ যকতযা 

 

জজড জফএপজডজ-য মগআট 
 

জফএপজডজ-মত জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধূ মখ মুজজবুয যভাল্পনয স্মৃজত 

স্তল্পম্বয াভল্পন। 

১৩। প্রকে শযচারক ম্পশকযত তথ্য : 

 

 শননফশণ যত প্রকে শযচারক প্রকল্পেয দাশয়ত্ব ারন কল্পযল্পেন। 
ক্র: নং প্রকে শযচারল্পকয নাভ দফী দাশয়ল্পত্বয ধযন ভয়কার 

১. জনাফ াঈদ নূয আরভ প্রকে জযচারক জতজযক্ত ৩১/০১/২০১২ - ০৬/০৫/২০১২ 

২. জনাফ মগারাভ জপউজদ্দন প্রক য শযচারক অশতশযক্ত ০৭/০৫/২০১২ - ৩০/০৬/২০১২ 

৩. জনাফ াঈদ নূয আরভ প্রকে জযচারক জতজযক্ত ০১/০৭/২০১২ - ০৩/০১/২০১৩ 

৪. জনাফ মভাঃ জপকুর আরাভ প্রকে জযচারক জতজযক্ত ১২/০৩/২০১৩ - ২১/০৪/২০১৪ 

৫. জনাফ রক্ষণ চন্দ্র মদফনাথ প্রকে জযচারক জতজযক্ত ২২/০৪/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১৪। প্রকল্পেয উল্পিশ্য অজযন: 

শযকশেত উল্পিশ্য প্রকৃত অজযন 

ক) জফএপজডজ’মত জডজজটার প্রযুজক্ত প্রফতবল্পনয ভাধ্যল্পভ জডজজটার িজতল্পত জল্পনভা /জফজ্ঞান জনভ বাণ। তবাগ জবন 

খ) জল্পনভা/জফজ্ঞাল্পনয গুনগতভান র্বজিকযণ। তবাগ জবন 

গ)জল্পনভা/জফজ্ঞান জনভ বাতাল্পদয চাজদা পূযল্পণয রল্পক্ষয জডজজটার আকুআল্পভে ংগ্র কযা। তবাগ জবন 

ঘ) ফাংরাল্পদ যকাল্পযয “জডজজটার ফাংরাল্পদ” গড়ায রল্পক্ষয জফএপজডজ’মত জডজজটার প্রযুজক্ত প্রফতবন। তবাগ জবন 
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      ১৫.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রাত তথ্য (শশআয এ প্রদি তথ্যানুমায়ী): 

 

ট্রান্পল্পাে য ক্রয় (ংখ্যা) 

ট্রান্পল্পাে য 

ংখ্যা 

শশ অনুমায়ী 

ংখ্যা 

ক্রয় তাশযখ ট্রান্পল্পাে য পুল্পর 

যপ্রযল্পণয তাশযখ 

ও এন্ড এভ 

যপ্রযল্পণয তাশযখ 

কনল্পডভ/ডযাল্পভল্পজয 

তাশযখ 

ভন্তব্য 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভাইল্পক্রাফা 1 ২৫/০৬/২০১২ - - - যাজস্ব খাল্পত ব্যফায কযা 

ল্পে। 

জী ১ ১০/০৮/২০১৫ - - - যাজস্ব খাল্পত ব্যফায কযা 

ল্পে। 

 

ণ্য,শনভ যাণ ও যফা াশব য ক্রয়: 

 

ণ্য,শনভ যাণ ও যফা 

াশব য ক্রল্পয়য 

শফফযণ 

যেন্ডায/শফড/প্রল্পপাজার কি 

( রক্ষ োকা) 

যেন্ডায/শফড/প্রল্পপাজার চুশক্ত ম্পাদাল্পনয তাশযখ 

 শশ 

অনুমায়ী 

চুশক্তমূল্য দযত্র আফাল্পনয 

তাশযখ 

চুশক্তয/এরশ 

যখারায তাশযখ 

চুশক্ত অনুমায়ী প্রকৃত 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

i) জডজজটার কযাল্পভযা 

(২মক জভজনভাভ) 

এল্পেজযজ ৩মট 

ii) য-প্রল্পজং আউজনট 

২মট 

৪৫৫.০০ 

 

ইউএশড 

৫০৭০৩৩.৪৭ 

২৯/০৮/২০১৩ ০৫/০৩/২০১৪ 

২৩/০৩/২০১৪ 

২৩/০৮/২০১৪ ২০/০৮/২০১৪ 

i) জডজজটার কযাল্পভযা 

(২মক) এল্পেজযজ 

২মট 

ii) য-প্রল্পজং আউজনট 

১মট 

iii) জজভীজীফ 

এল্পেজযজ ১মট 

৩৯৫.০০ ইউএশড 

৪৯২৭৭৫.২৩ 

০১/০১/২০১৫ ১৭/০৬/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৫ 

৩০/১০/২০১৫ ৩০/১০/২০১৫ 

i) জডজজটার কযাল্পভযা 

(৪মক) (রট-১) 

এল্পেজযজ ২মট 

৩৬৫.০০ ইউএশড 

৪৮১০০০.০০ 

১৯/০১/২০১৬ ২৬/৬/২০১৬ 

৩০/০৬/২০১৬ 

৩০/১০/২০১৬ ২৯/০৬/২০১৭ 

ii) য-প্রল্পজং আউজনট 

১মট 

      

জফজবন্ন প্রকায কযাল্পভযা 

মরন্স ৩মট 

২৫০.০০ আউল্পযা 

২৮০৪০০.০০ 

১৫/১২/২০১৫ ০৮/০২/২০১৬ 

৩০/০৩/২০১৬ 

৩০/১০/২০১৬ ৩০/১২/২০১৬ 

শফশবন্ন প্রকায রাইে 

২২৫টি 

২৬৫.০০ আউএজড 

৩৪৪৬৬৫.০০ 

১০/০৪/২০১৩ ২৭/০৬/২০১৩ 

৩০/০৬/২০১৩ 

৩০/১০/২০১৩ ২৭/০১/২০১৫ 

শডশজোর াউন্ড 

ইকুইল্পভে 

i) জডজজটার জডও 

ডাজফং, জভজেং এফং জয-

মযকজড বং ২মট 

ii) জডজজটার জডও 

টিকযার ট্রান্সপায 

মভজন ১মট 

৩৬৮.০০ আউল্পযা 

৩৩৮০০০.০০ 

৩০/১২/২০১২ ২৯/০৬/২০১৩ 

৩০/০৬/২০১৩ 

৩০/১০/২০১৩ ২৪/০২/২০১৪ 

শডশজোর এশডটিং 

ইকুইল্পভে 

i) জডজজটার এজডটিং 

মভজন (পরাআন) ৩মট 

ii) জডজজটার এজডটিং 

৩৭০.০০ আউএজড 

৪৬০০০০.০০ 

০৯/০৯/২০১৩ ১৫/১০/২০১৪ 

১৪/১২/২০১৪ 

১৪/০৪/২০১৫ ২৮/০২/২০১৭ 
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মভজন (নরাআন) ২মট 

iii) কারায মগ্রজডং সুযট 

১মট 

শডশজোর ডাো যিাল্পযজ 

এফং প্রল্পজকন 

i) মন্ট্রার মটাল্পযজ ১মট 

ii) জডজঅআ এনল্পকাডায  

১মট 

iii) জডজঅআ মডরবাযী 

ও প্রল্পজকন আউজনট  

১মট 

২৫০.০০ আউএজড 

২৭৬৬৬৪.০০ 

১২/০১/২০১৫ ২৫/০৬/২০১৫ 

৩০/০৬/২০১৫ 

৩০/১০/২০১৫ ২৯/০৬/২০১৭ 

 

 

১৬.১  প্রাপ্ত ভস্যা:     

 

১. প্রকেটি জুন,২০১৮ াল্পর ভাপ্ত ল্পরও তথ্য ভন্ত্রণারয় কর্তবক জজঅয মূল্যায়ল্পনয জন্য এজপ্রর ,২০১৯ াল্পর  অআএভআজডল্পত 

মপ্রযণ কযা য়। 

২. মূর জডজজ  ও অযজডজজ নুমায়ী জজঅয-এ জনভ বাণ কাজ (শযমনাল্পবন) ও মফা ক্রয় কাল্পেবয মকান তথ্য প্রদান কযা 

য়জন। 

৩. প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ৫ (াঁচ) জন  প্রকে জযচারক দায়ন কযা য়; 

৪. প্রকে ফাস্তফায়নকারীন এেটাযনার-জডট র্ম্ন্ন য়জন। তল্পফ প্রকযেয ভাশপ্তয ২ (দুই) ফেয য এক্সোযনার -জডট চরভান 

ফল্পর উল্পেখ কযা ল্পরও এ শফলল্পয় যকান তথ্য প্রদান কযা য়শন; 

৬. প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ক্রয়র্কত জডজজটার মন্ত্রাজতয ব্যফায আল্পতাভল্পধ্য ৪ ফছয জতক্রাত ল্পয়ল্পছ ,পল্পর এয অল্পডট বা বন 

ফাজাল্পয অল্পর এগুল্পরায কাম বক্রভ জিঁজছল্পয় ড়ায ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ; 

৭. প্রকল্পেয ক্রয় শযকেনায়  জডজজটার কযল্পভযা ন্যান্য ন্য ক্রল্পয়য ফযাদ্দ ফাংরাল্পদী মুদ্রায় উল্পেখ কযা য়ল্পে  জকন্তু 

চুজক্তমূল্য আউল্পযা (Euro) এফং আউএজড (USD)মত প্রদ যন কযা যয়ল্পে। পল্পর জডজজয ফযাল্পদ্দয  াল্পথ শশআল্পয প্রদি 

প্রর্কত ক্রয়মূল্পল্যয ঠিক মূল্যায়ন কযা ম্ভফ য়জন। 

 

১৬.২ সুাজযভারা 

 

জফএপজডজয অদৄজনকায়ন ও ম্প্রাযণ (ংল্পাজধত) ীল বক প্রকেটি যভাে  ব্যয় প্রাক্করন ৫৯১৮.০০ রক্ষ টাকা এফং জানুয়াজয , 

২০১২ মথল্পক জডল্পম্বয , ২০১৪ মভয়াদকাল্পর একল্পনক কর্তবক ১৮/১০/২০১১ তাজযল্পখ নুল্পভাদন রাব কল্পয। যফতীল্পত 

০৮/০৪/২০১৫ তাজযল্পখ জযকেনা ভন্ত্রণারয় কর্তবক ১ভ ংল্পাধন পূফ বক প্রাক্কজরত ব্যয় ৫৮৬০.০০ রক্ষ টাকা জনধ বাযণ কল্পয 

প্রকল্পেয মভয়াদ জুন ২০১৭ ম বত র্বজি কযা য়। প্রকল্পেয াশফ যক ফাস্তফ অগ্রগশত ৯৮% এফং আশথ যক অগ্রগশত ৯০.৫০%। 

শফএপশডশ শযদ যন এফং প্রকল্পেয শশআয ও শডশশ অনুমায়ী শশআয এয উয একটি মূল্যায়ন প্রশতল্পফদন বতশয কযা  

ল্পয়ল্পে 

(তাকা-ক)।  উক্ত মূল্যায়ন প্রশতল্পফদল্পন প্রকে এরাকা শযদ যন , শডশশ/আযশডশশ এফং শশআয মাচাইফাোইপূফ যক শনল্পনয  

সুাশযমূ প্রদাা্ন কযা র: 

 

১. জজঅয এ প্রদত্ত প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ জফজবন্ন ল্পেয ক্রয়র্কত ল্পথ বয জযভাণ ক্রয়কাল্পেবয ভয়কাল্পরয কনবা বন মযট  

   ফাংরাল্পদল্পয অজথ বক মুদ্রায় কনববাট কল্পয ক্রয়কাল্পেব ব্যাজয়ত ল্পথ বয ঠিক জযভাণ জনণ বয় কযায জন্য জফএপজডজ এফং তথ্য  

   ভন্ত্রণারয়ল্পক উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

২.জফএপজডজয চরভান জডজজটার আকুল্পয়ল্পভে এয কাম বক্রভ ধাযাফাজকবাল্পফ ফজায় যাখায জন্য ংস্থায জনজস্ব থ বায়ল্পন  

  অল্পডট জডজজটার আকুল্পয়ল্পভে ও জডজজটার কযাল্পভযা আতযাজদ ক্রয় কযল্পত ল্পফ; 

৩. ফকাঠাল্পভাগত শযমনাল্পবল্পনয কাজগুল্পরা পুনযায় ংস্থায জনজস্ব থ বায়ল্পন কযা মমল্পত াল্পয; 

 ৪. প্রকল্পেয চরভান এেটাযনার জডট দ্রুত র্ম্ন্ন কময এয প্রশতল্পফদন উল্পযাগী ভন্ত্রণারল্পয়য ভাধ্যল্পভ জযকেনা কজভন ও  

    অআএভআজডল্পত মপ্রযণ জনজিত কযল্পত ল্পফ। 

৫. উল্পযাক্ত  সুাশযমূ ১-৪ এয উয গৃীত ব্যফস্থা ম্পযল্পক আগাভী ৩০ কভ যশদফল্পয ভল্পধ্য আইএভইশডল্পক অফশত কযল্পত 

    ল্পফ। 

 

 

 


