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ডাক, টটলরযমাগাযমাগ ও তথ্য প্রযুলি ভন্ত্রণারযেয  

তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলি লফবাগ কর্তকৃ ফাস্তফােনাধীন 

 “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট  প্রযজক্ট (২ে িংযালধত)” প্রকল্প-এয 

 

লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষা প্রলতযফদন 
 

 

 

 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে  

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 

লযফীক্ষণ ও ভল্যােন টক্টয-০৭ 
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E-mail: pgk.bangladesh@gmail.com 
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ক্র নিং লফলে পৃষ্ঠা নিং 

 লনফাৃী ায-িংযক্ষ v 

 Acronyms and abbreviation vii 

প্রথভ অধ্যাে 

প্রকযল্পয লফস্তালযত ফণনৃা 

১-৮ 

১.১ প্রকযল্পয টভূলভ ০১ 

১.২ প্রকযল্পয িংলক্ষপ্ত লযলচলত ০১ 

১.৩ প্রকযল্পয উযেশ্য ০১ 

১.৪ প্রকযল্পয প্রধান প্রধান কামকৃ্রভ  ০২ 

১.৫ প্রকযল্পয অনুযভাদন, িংযাধন, ফাস্তফােনকার, ও প্রকল্প ব্যে ০২ 

১.৬ আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয অনুযভালদত অঙ্গলবলিক আলথকৃ রক্ষযভাত্রা ও ব্যে লফবাজন ০৩ 

১.৭ রগ-টেভ ০৪ 

১.৮ আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয ক্রে লযকল্পনা  ০৫ 

লিতীে অধ্যাে 

লনলফড় লযফীক্ষণ কাজ লযচারন দ্ধলত ও ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা 

৯-১৮ 

২.১ লনলফড় লযফীক্ষণ কামকৃ্রযভয কামৃলযলধ ০৯ 

২.২ টকৌরগত দ্ধলত ১০ 

২.২.২ ভীক্ষায ধাযণা ১০ 

২.৩ প্রকল্প লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষায এরাকা লনফাৃচন ১১ 

২.৪ গযফলণা নকা ও দ্ধলত ১১ 

২.৪.১ তথ্য িংগ্র দ্ধলত ও উকযণ ১১ 

২.৫ নভৄনােন দ্ধলত ও নভৄনায আকায লনধাৃযণ ও লফন্যা ১২ 

২.৫.১ ভীক্ষা এরাকালবলিক নভৄনা লফবাজন ১৩ 

২.৬ গুরুত্বপূণ ৃব্যালিযদয াক্ষাৎকায ১৪ 

২.৭ দরীে আযরাচনা (টপাকা গ্রু লডকান) ১৪ 

২.৮ স্থানীে মাৃযে লপডব্যাক কভৃারা ১৫ 

২.৯ মযৃফক্ষণ ১৫ 

২.১০ তথ্য িংগ্র ও লফযেলণ প্রলক্রো ১৫ 

২.১০.২ লফযেলণগত কাঠাযভা ১৬ 

২.১১ প্রলতযফদন প্রণেন ১৬ 

২.১২ ভে লবলিক কভ ৃলযকল্পনা ও ফাস্তফােন কাঠাযভা ১৭ 

র্ততীে অধ্যাে 

প্রকযল্পয ালফকৃ ও অঙ্গলবলিক রক্ষযভাত্রা অজৃন 

১৯-৫২ 

৩.১ প্রকযল্পয অথ ৃফছয লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা মযৃফক্ষণ ১৯ 

৩.২ অথ ৃফছয লবলিক লডলল’য িংস্থান, ফযাে্, অথছৃাড়, প্রকৃত ব্যে এফিং ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা অজনৃ ২০ 

৩.৩ প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ ও আলথকৃ রক্ষযভাত্রা এফিং ক্রভপুলিত অগ্রগলত মাৃযরাচনা ২১ 

৩.৪ লআইল বায লদ্ধান্ত ও ফাস্তফােনভ মাৃযরাচনা  ২২ 

৩.৪.১ লিোলযিং কলভটিয বা মাৃযরাচনা ২৬ 

৩.৫ প্রকযল্পয উযেশ্য অজযৃনয অগ্রগলত মাৃযরাচনা ও লফযেলণ ৩০ 

৩.৬ রগ-টেভ মাৃযরাচনা  ৩২ 

৩.৭ প্রকল্প লযচারকগযণয দালেত্বকার লফলেক মাৃযরাচনা ৩২ 

৩.৮ প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান (টবন্ডয) লনযোযগ লফরম্ব ৩৩ 

৩.৯ প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধয কাযণ ৩৩ 

৩.১০ ক্রে লযকল্পনা ৩৪ 

সূলচত্র 



 

   -ii 

 

 

 

  

৩.১১ অলডট িংক্রান্ত তথ্য   ৩৬ 

৩.১২ ভাঠ মাৃযেয প্রাপ্ত পরাপর মাৃযরাচনা ও লফযেলণ ৩৮ 

৩.১৩ টকআইআই এয প্রাপ্ত তযথ্য মাৃযরাচনা ৫০ 

৩.১৪ স্থানীে মাৃযে ভতলফলনভে কভৃারায পরাপর মাৃযরাচনা  ও লফযেলণ ৫১ 

৩.১৫ দরীে আযরাচনা যত প্রাপ্ত তযথ্যয মাৃযরাচনা ও লফযেলণ ৫২ 

চতুথ ৃঅধ্যাে 

প্রকযল্পয SWOT লফযেলণ 

     ৫৩-৫৪ 

৪.১ SWOT লফযেলণ দ্ধলত ৫৩ 

৪.২ প্রকযল্পয SWOT লফযেলণ ৫৪ 

ঞ্চভ অধ্যাে 

মযৃফক্ষণ ও মাৃযরাচনা 

     ৫৫-৫৭ 

৫.১ ভীক্ষারব্দ মযৃফক্ষণ ৫৬ 

লষ্ঠ অধ্যাে 

উিংায ও সুালযভারা  

৫৮-৫৯ 

৬.১ সুালযভ ৫৮ 

৬.২ উিংায ৫৯ 

িংযমাজনী/লযলষ্ট ৬০ 

িংযমাজনী-১ সুলফধাযবাগীযদয নভৄনা জলয প্রশ্নভারা  

িংযমাজনী-২ প্রলক্ষকযদয (Placeholder1) জন্য প্রশ্নভারা  

িংযমাজনী-৩ প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠাযনয জন্য প্রশ্নভারা 

িংযমাজনী-৪ টকআইআই  

িংযমাজনী-৫ প্রলক্ষণ টকন্দ্র মযৃফক্ষণ টচকলরি  

িংযমাজনী-৬ প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠাযনয টচকলরি 

িংযমাজনী-৭  ক্রে িংক্রান্ত টচকলরি 

িংযমাজনী-৮  এপলজলড টচকলরি 

িংযমাজনী-৯  টযকন্ডালয তথ্য মযৃফক্ষণ টচকলরি 
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আদৄলনক  প্রযুলিলনবযৃ লফশ্বব্যফস্থাে লনযজযদয অফস্থান টটকই কযযত আইটি/আইলটি দক্ষতা উন্নেযনয লফকল্প টনই। 

ফতভৃাযন লফযশ্ব লফলবন্ন টদ তথ্য-প্রযুলিযত দক্ষতা অজৃন কযয উন্নেযনয ধাযাে ব্যাকবাযফ এলগযে মাযে। এই ধাযাে 

ফািংরাযদযয অব্যাত উন্নেনযক টটকইকযযণয রযক্ষয গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকাযযয ডাক,    ল          ও 

            ল            ও                                   “ল                  ল    ” 

                      ।         ল                                ল         ।         

 ল ল                            ও                                                 

                     ।   ল                               ল              /            

          Consulting farm-                                                           

                            /                                                        

                         ।               ল               ২০১৪    ল                    

      ল   ।  

            ,                 ও             (       )                            

        ও                                                                ।     

              ল   ২০১৯-২০২০                        ও                “ল               

    ল     (২          )”                 ক্ষযণয    “           ”                       

          ।                                            ,     -                    

                         ল        ।  

                                               ;               ও                      

                ।                                            ,       ,       , 

            ল                                                                       

           ,        ,       ল                        ।                    ৬৪   ল       

     ২১   ল             ল         ল                                        ।   

                       -                        ,      ২০১৪    ল     ও                    

        ও                                               ,        ২০২১                  

     ।                                           ল     ৩১৯৭৭.৬৬ ল                  ’ 

২০২০                         ৫৪.৫৯      ;       ৪৫.৪১                           , 

২০২১   ল              । প্রকযল্পয আওতাে প্রলত ফছয কভৃলযকল্পনা প্রণেন কযা যেযছ এফিং কভৃলযকল্পনা 

অনুমােী প্রকল্প ফাস্তফােন কযা যে। িংযালধত আযলডলল অনুাযয, ২০১৯-২০ অথফৃছযয ২৩টি কাযজয লযকল্পনা 

যযেযছ, টমখাযন প্রকৃতযক্ষ প্রকল্প লযচারক কর্তকৃ ১৪ টি কাযজয কভৃলযকল্পনা কযা যেযছ। কভৃলযকল্পনা অনুাযয 

কর কাজগুযরা চরভান যযেযছ এফিং কভৃলযকল্পনা অনুমােী লনধাৃলযত ভযে কাজগুযরা ম্পন্ন কযা খুফই কষ্টাধ্য 

যফ ফযর প্রলতেভান ে|  

                            ,                       ১৫ ;         ১২                   

          ৩               ল         ।                              ল       PS5 (        

    )    ল                      ,       PS9, PS10, PS11    ল                     , 
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      ,                  ল                     ল         ।  

       ও           , ২০২০   ল                        ৯৬,৩৪৩      (৩৯.৩%);               
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   /            ১০৮,৬৩৭     ।      ,       ৬০.৭                             , ২০২১ 
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                                          -             ল             ,      ৫০০    

                                              ।                            , ২০-৩০     

                                                             ।       /                
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                ও                  -                           ,                     

                    ও                                                 ।               

                               ,                                                    , 

              ল         ,        -                                                    ল  

       ,                                                       ল                  ও ল   

                          ।       প্রকল্পটি পরতায াযথ ফাস্তফােযনয জন্য লনধাৃলযত ভযে ভযধ্য প্রকযল্পয 

কামকৃ্রভ মথামথবাযফ ম্পাদন, ক্রে িংক্রান্ত লফলেগুযরাযত স্বেতা ও নীলতভারা অনুাযয ব্যফস্থানা, প্রলক্ষণ 

কামকৃ্রযভ মথামথ টভন্টলযিং, ভলনটলযিং ব্যফস্থানা, প্রলক্ষণ নদ প্রদান ও জফ-টপোয অনুষ্ঠান মথামথবাযফ 

ম্পাদযনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ াাাল সুলফধাফলঞ্চত ললক্ষত জনযগাষ্ঠীযক আইলটি প্রলক্ষণ প্রদান কযয 

আত্মকভৃিংস্থান সৃলষ্টয জন্য সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা গ্রণ কযা প্রযোজন। প্রকল্প ভীক্ষায প্রদি পরাপর অনুাযয এ 

ধযযনয সুালযগুযরা উি প্রকল্প মথামথবাযফ ফাস্তফােযনয াাাল নতুন টকাযনা প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফােযন দৃষ্টান্ত 

লযযফ কাজ কযযফ এফিং নীলত-লনধাৃযকযদয ােতা কযযফ ফযর প্রতযাা কযা মাে।  
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ADB : Asian Development Bank  

BBS : Bangladesh Bureau of Statistics  

BCC : Bangladesh Computer Council 

BOQ : Bill of Quantity 

CCGP : Cabinet Committee on Government Purchase 

CPTU : Central Procurement Technical Unit  

DPP : Development Project Proposal  

EOI : Expression of Interest  

FGD : Focus Group Discussions  

GOB : Government of Bangladesh  

HOPE : Head of Procuring Entity 

IA : Implementing Agency  

IDI : In-depth Interviews  

IMED : Implementation Monitoring & Evaluation Division   

KII : Key Informants Interview 

NGO : Non-Government Organization   

NoA : Notification of Award 

OVI : Objectively Verifiable Indicator 

PD : Project Director  

PPA : Public Procurement Act 

PPR : Public Procurement Rules 

PRA : Participatory Rural Appraisal 

PIO : Physical Infrastructure Observation 

PIU : Project Implementation Unit 

PIC : Project Implementation Committee 

POT : Professional Outsourcing Training 

PSC  : Project Steering  Committee 

RDPP : Revised Development Project Proposal   

RFP  : Request for Proposal 

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences 

SWOT   : Strength, Weakness, Opportunity, and Threat  

SC : Steering Committee 

TC : Technical Committee 

ToR : Terms of Reference 
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প্রথভ অধ্যাে 

প্রকযল্পয লফস্তালযত ফণনৃা 

১.১ প্রকযল্পয টভূলভ 
 

আদৄলনক তথ্য প্রযুলিয যুযগ অযনক উন্নেনীর টদ তাযদয দালযদ্র্য, প্রালনক জটিরতা, অথনৃনলতক উন্নেযনয ভন্থয 

গলত প্রভৃলত দূযীকযযণয জন্য আইলটি খাতযক ফাৃলধক গুরুত্ব লদযে এয ম্প্রাযণ ও আইলটি’য ব্যফায জনগযণয 

নাগাযরয ভযধ্য আনেযনয জন্য লফলবন্ন দযক্ষ গ্রণ কযযযছ। উন্নত টদভ ইযতাভযধ্য আইলটি এয পর ব্যফায 

ও প্রযোযগয ভাধ্যযভ তাযদয করযক্ষযত্র কালিত উন্নলত অজৃন কযযত ক্ষভ যেযছ। ফািংরাযদ ‘লবন ২০২১’ 

অজৃযনয জন্য আইলটি টক্টযযক লফযল গুরুত্ব লদযেযছ। ফতভৃান যকাযযয অঙ্গীকায ‘লডলজটার ফািংরাযদ’ প্রলতষ্ঠায 

রযক্ষয ইযতাভযধ্য যকাযযয লফলবন্ন িংস্থা ই-গ      ফাস্তফােযনয দযক্ষ গ্রণ কযযযছ। ফািংরাযদ অন-রাইন 

লবলিক আউটযালিৃং-এয টক্ষযত্র লফযশ্বয দৃলষ্ট আকলণৃ কযযত ক্ষভ যেযছ। আইলটি লফলযে ন্যযনতভ প্রলক্ষণ প্রদান 

কযা যর আউটযালিৃং এয টক্ষযত্র ফড় ধযযনয াপল্য আযফ। জাতীে মাৃে টথযক ইউলনেন মনৃ্ত র্তণভর মাৃযে 

টফলক আইলটি লফলযে প্রলক্ষণ প্রদান কযা যর ঘযয ফযই প্রলক্ষণপ্রাপ্ত জনফর আউটযালিৃং-এয ভাধ্যযভ লফপুর 

লযভা  অথ ৃ উাজৃন কযযত ক্ষভ   । এয পযর ব্যাকবাযফ কভৃিংস্থান সৃলষ্ট যফ এফিং আইলটি টক্টযয 

আউটযালিৃং-এয টক্ষযত্র আন্তজৃালতক মাৃযে ফািংরাযদ একটি গুরুত্বপূণ ৃফাজাযয লযণত যফ। এ টপ্রলক্ষযত আইলটি 

খাযত লেল্যালসিং/ আউটযালিৃং-এয ম্ভাফনাযক কাযজ রাগাযনায জন্য “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট” প্রকল্প 

গৃীত যেযছ। 

 

১.২ প্রকযল্পয িংলক্ষপ্ত লযলচলত 

 
 

 

প্রকযল্পযনাভ : “ল                   ল          (২          )। 

উযযাগী ভন্ত্রণারে/লফবাগ  :    ,    ল          ও            ল  

ফাস্তফােনকাযী িংস্থা  :    ও                      

প্রকযল্পয অফস্থান :  ৮           ৬৪   ল     ল     ল  । 

 

১.৩ প্রকযল্পয উযেযশ্য 

আযলডলল অনুাযয, এ প্রকযল্পয ভর রক্ষয যরা টদযয উন্নেন-অগ্রগলত ও প্রবৃলদ্ধ অজৃনযক প্রালযত কযায জন্য 

তথ্য-প্রযুলি খাতযক ব্যাকবাযফ ব্যফায এফিং টজন্য দক্ষ আইটি লবলিক ভানফম্পদ গযড় টতারা। এ রক্ষযযক 

াভযন টযযখ টমফ উযেশ্য অজৃযন এ প্রকল্প কাজ কযযছ তাযরা-     

 দক্ষ আইটি ভানফম্পদ গযড় টতারায জন্য প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষণ প্রদান; 

 প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ গযড় ওঠা দক্ষ লেল্যাসাযযদয লেল্যালসিং-এয কভৃিংস্থান 

সৃলষ্টকযণ; 

 বফলশ্বক ফাজাযয লেল্যালসিং খাযত ফািংরাযদযয অফস্থান ভৄন্নতকযণ; 

 নতুন নতুন কভৃিংস্থাযনয সৃলষ্ট এফিং লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে যচতনতা বতলয; 

 র্তণভর মাৃযে নাযীযদযযক আইটি লক্ষাে প্রললক্ষত কযা; এফিং 

 র্তণভর মাৃযে কযাযাবান ফা (লডলজটার প্রলক্ষণ ফা) এয ভাধ্যযভ ললক্ষত নাযী, প্রলতফলিযদয আইটি 

লরটাযযল প্রলক্ষণ প্রদাযন ােতা কযা। 
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১.৪                         

 ইউলনেন মাৃযে ২০,০০০ জন নাযীযক ১৫ লদন টভোদী টফলক আইটি/আইলটি লরটাযযল লফলযে প্রলক্ষণ 

প্রদান; 

 উযজরা/ইউলনেন মাৃযে ২,৯০০ জনযক টফলক আইটি/আইলটি আউটযালিৃং লফলযে প্রলক্ষণ প্রদান; 

 উযজরা/ইউলনেন মাৃযে ৮৪০ জনযক লফযলালেত আউটযালিৃং কাযজ লেল্যাসায লযযফ গযড় টতারায জন্য 

প্রলক্ষণ প্রদান; 

 লফবাগ/টজরা মাৃযে ৫৩,০০০ জনযক প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষণ প্রদান; 

 টফলক আউটযালিৃংলফলযে যচতনতা সৃলষ্টয রযক্ষয ১,৯২০ জন ািংফালদক/গণভাধ্যভ কভীযক প্রলক্ষণ প্রদান; 

 র্তণভর মাৃযেয ১,৬৬,৩২০ জন নাযীযক কযাযাবান ফা (লডলজটার প্রলক্ষণ ফা) এয ভাধ্যযভ আইটি লরটাযযল 

প্রলক্ষণ প্রদাযন ােতা; 

 লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ৬৪ টজরাে ই-টভরা এফিং ৮টি লফবাযগ আউটযালিৃং লফলযে কভৃিংস্থান টভরা 

আযোজন এফিং লফলবন্ন ইযরক্ট্রলনক ও লপ্রন্ট লভলডোে লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ম্প্রচায; 

 জাতীে ও আঞ্চলরক মাৃযে লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ওোকৃ, কনপাযযস, টলভনায এফিং বফযদলক 

লক্ষা পযযয আযোজন; 

 প্রকযল্পয আওতাে মন্ত্রালত, আফাফত্র, মানফান িংগ্র এফিং যাভ ৃটফা িংগ্র ইতযালদ। 

 
 

 

 

 

১.৫ প্রকল্প অনুযভাদন, িংযাধন,ফাস্তফােনকার ও প্রকল্প ব্যে 

রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রযজক্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকল্পটি ২৬/০১/২০১৪ তালযযখ মথামথ কর্তৃযক্ষয 

ভাধ্যযভ অনুযভালদত ে। প্রকযল্পয ফাস্তফােন টভোদকার জানুোযী ২০১৪ যত জুন ২০১৬ মনৃ্ত লনধাৃযণ কযা ে। 

যফলতযৃত ০৯/১০/২০১৭ তালযযখ জানুোযী ২০১৪ যত জুন ২০১৭ টভোযদ ১ভ িংযাধন এফিং ২২/০২/২০১৮ তালযযখ 

প্রকযল্পয ব্যে বৃলদ্ধ টভোদ বৃলদ্ধ কযয ৩১৯৭৭.১৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যযে জানুোযী ২০১৪ যত লডযম্বয ২০১৮ 

টভোযদ ২ে িংযাধন কযা ে। যফলতযৃত ২৩/১২/২০১৮ তালযযখ প্রকযল্পয ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক টভোদ বৃলদ্ধ কযয 

জানুোযী ২০১৪ টথযক লডযম্বয ২০১৯ টভোদকার লনধাৃযণ কযা ে; টমখাযন ভে বৃলদ্ধ টযেযছ ৩ ফছয ৬ ভা, মা 

শুরুয তুরনাে ১৪০%। ফতভৃাযন প্রকল্পটি ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক টভোদ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত বৃলদ্ধ কযা যেযছ; টমখাযন 

র্ততীে ফায লডলল িংযাধযনয ভাধ্যযভ ভে বৃলদ্ধ টযেযছ ৫ ফছয ৬ ভা তথা ২২০%। লনযে প্রকযল্পয টভোদ ও 

ব্যযেয তথ্যালদ লফস্তালযত আযরাচনা কযা র।    
 

াযলণ-১.১: প্রকযল্পয টভোদ ও ব্যযেয তথ্যালদ 

লফলে 
অনুযভালদত প্রাক্করন  

(রক্ষ টাকা) 
ফাস্তফােনকার 

অনুযভাদন 

তালযখ 

লযফতনৃ (+/-) 

 টভাট লজওলফ আযম্ভ ভাপ্ত ব্যে (%) 
টভোদ 

(%) 

ভর ১৮০৩৯.৯৯ ১৮০৩৯.৯৯ ০১/০১/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ ২৬/০১/২০১৪  - 

১ভ 

িংযালধত 
১৮০৩৯.৯৯ ১৮০৩৯.৯৯ ০১/০১/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৭ ০৯/১০/২০১৭ - 

০১ ফছয 

(৪০%) 

২ে 

িংযালধত 
৩১৯৭৭.১৬ ৩১৯৭৭.১৬ ০১/০১/২০১৪ ৩১/১২/২০১৮ ২২/০২/২০১৮ 

১৩৯৩৭.১৭ 

(৭৭.২৬%) 

২.৫ ফছয 

(১০০%) 

ব্যে বৃলদ্ধ 

ব্যলতযযযক 

টভোদ বৃলদ্ধ 

৩১৯৭৭.১৬ ৩১৯৭৭.১৬ ০১/০১/২০১৪ ৩১/১২/২০১৯ ২৩/১২/২০১৮ - 

৩.৫ 

ফছয 

(১৪০%) 

ব্যে বৃলদ্ধ 

ব্যলতযযযক 

টভোদ বৃলদ্ধ 

৩১৯৭৭.১৬ ৩১৯৭৭.১৬ ০১/০১/২০১৪ ৩১/১২/২০২১ অনুযভালদত - 

৫.৫ 

ফছয 

(২২০%) 

তথ্য সূত্রোঃ আযলডলল 
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১.৬ আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয অনুযভালদত অঙ্গলবলিক আলথকৃ রক্ষযভাত্রা ও ব্যে লফবাজন 

াযলণ- ১.২: প্রকযল্পয অনুযভালদত অঙ্গলবলিক আলথকৃ রক্ষযভাত্রা ও ব্যে লফবাজন 

(রক্ষ টাকা)   

ক্রোঃ

নিং 
অযঙ্গয নাভ িংখ্যা/লযভাণ 

আলথকৃ রক্ষযভাত্রা 

লজওলফ 
প্রকল্প াায্য 

টভাট  ফযাে 
আযলএ লডলএ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব ব্যয় 

১ কভকৃতাৃয টফতন  ৪ জন ৭৫.৩৬ -- --- ৭৫.৩৬ 

২ কভচৃাযীয টফতন ৩ জন ২৪.৫৬ -- --- ২৪.৫৬ 

৩ বাতালদ ২ জন ১৯.৮৪ -- --- ১৯.৮৪ 

৪ ভ্রভণ বাতা  ২ জন ৫.০০ -- --- ৫.০০ 

৫ আউটযালিং কভচৃাযী   ১৮০ জনভা ৭৩.২২ -- --- ৭৩.২২ 

৬ অলপ বাড়া  টথাক ০.৯৬ -- --- ০.৯৬ 

৭ জ্বারানী ও টতর  ৫ টি ৬৬.২১ -- --- ৬৬.২১ 

৮ টিনাযী টথাক ৬০.১২ -- --- ৬০.১২ 

৯ লভলডো প্রডাকন  আইযটভ ৩১৩.৭৫ -- --- ৩১৩.৭৫ 

১০ লফজ্ঞান টথাক ১০৩৭.০০ -- --- ১০৩৭.০০ 

১১ াফলরযকন টথাক ০.৪৮ -- --- ০.৪৮ 

১২ প্রলক্ষণ ব্যে ৭৮৬৬০ জন ২৭৫৬০.০৬ -- --- ২৭৫৬০.০৬ 

১৩ টলভনায/ওোকৃ ব্যাচ ৬৬১.৬৭ -- --- ৬৬১.৬৭ 

১৪ ব্যফস্থানা চাজ ৃ জনভা ৩০৪.৬৩ -- --- ৩০৪.৬৩ 

১৫ যাভকৃ জনভা ১০৩.২০ -- --- ১০৩.২০ 

১৬ ম্মানী/বা লপ টথাক ৪০.২৬ -- --- ৪০.২৬ 

১৭ কভৃিংস্থান টভরা  টি ৩০.৫৬ -- --- ৩০.৫৬ 

১৮ টভরা টি ৯৯৯.৮১ -- --- ৯৯৯.৮১ 

১৯ াোলযিং  টথাক ৩৯.৯৯ -- --- ৩৯.৯৯ 

২০ মানফান ব্যফস্থানা  টি ৪৫.০০ -- --- ৪৫.০০ 

২১ লফলফধ টথাক ৮.৮৪ -- --- ৮.৮৪ 

২২ মানফান টি ২৭৭.৭০ -- --- ২৭৭.৭০ 

২৩ অলপ ইকুইযভন্ট  টথাক ১৯৮.৯৩ -- --- ১৯৮.৯৩ 

   ৪৭৬.৬৩ -- --- ৪৭৬.৬৩ 

 টভাট  ৩১৯৭৭.১৬ -- --- ৩১৯৭৭.১৬ 
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১.৭ রগ-টেভ 

      াযলণ ১.৩:  প্রকযল্পয রগ-টেভ (আযলডলল) অনুমােী 
 

ফণনৃাভরক াযািং 

(Narrative Summary) 

উযেশ্য মাচাইযমাগ্য সূচক 

(Objectively Verifiable IndicatorOVI) 

মাচাইযেয উােভ 

(Means of Verification) 

গুরুত্বপূণ ৃঅনুকল্প 

(Important Assumptions) 

কামকৃ্রযভয রক্ষয  

 টদযয যফতী মাৃযেয প্রবৃলদ্ধ ও উন্নেযনয জন্য আইলটি’টক উযেশ্য 

াধযনয উাে লযযফ গ্রণ 

 িংখ্যাগত লদক টথযক ই-গবযৃভন্ট লযযফা বৃলদ্ধ  প্তভ ঞ্চফাললকৃী লযকল্পনা,জাতীে 

আইলটি নীলত ২০১৫, "লবন ২০২১: 

লডলজটার ফািংরাযদ" এফিং অন্যান্য 

উন্নেযনয গাইডরাইন 

 

-- 

প্রকযল্পয উযেশ্য 

 কভৃিংস্থান সৃলষ্টয জন্য ফািংরাযদয আইটি / আইলটি লযল্পয 

লফকাযক প্রালযতকযণ; 

 আউটযালিৃংযেয ভাধ্যযভ ফািংরাযদয বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃযনয 

ধাযাযক প্রালযতকযণ;  

 লফলফএ কভৃিংস্থান সূচক/ফািংরাযদ ব্যািংযকয 

বফযদলক লযজাব ৃ সূচক/ওোর্ল্ ৃ ইযকানলভক টপাযাযভয 

টনটওেৃাক টযলডযন ইনযডক্স ইতযালদ 

 আইটি লল্প/লফলফএ-এয 

লযিংখ্যান/ফািংরাযদ ব্যািংযকয 

লযযাট/ৃপটওেযায অযাযালযেন 

গুযরায প্রলতযফদন/ওোর্ল্ ৃ ইযকানলভক 

টপাযাযভয প্রলতযফদন/টলাফার আইটি 

লযযাট ৃ

 টদব্যাী ই-গবযৃভযন্টয 

লবলিঅব্যাতবাযফ উন্নত কযায 

জন্যজন্য লজওলফ/আইটি 

ইন্ডালি/পটওেযায 

অযাযালযেন গুযরায দৃড় ভথনৃ 

ও ােতা 

আউটপুট  

 আইটি/আইলটি লরটাযযল প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ ২০,০০০ নাযীযক দক্ষ 

লযযফ গযড় টতারা; 

 লফশ্ব ফাজাযয আইটি/আইলটি অনরাইন আউটযালিৃংযেয জন্য 

৫৩,০০০ লেল্যাসায প্রস্তুতকযণ; 

 ১,৯২০ জন লভলডো  কভীযক লফলবন্ন পুযষ্কাযয ভূললতকযণ; 

 ৭৮ জন দক্ষ কভকৃতাৃ আইটি/আইলটি টক্টযযয লফলবন্ন কামকৃ্রযভ দক্ষ 

যেযছন; 

 র্তণভর মাৃযেয ১,৬৬,৩২০ নাযীযক লডলজটার প্রলক্ষণ ফা 

(কযাযাবান) এয ভাধ্যযভ আইটি লরযটযযল প্রলক্ষণ। 

 আইটি/আইলটি লেরাসায িংখ্যা বৃলদ্ধ 

 ই-গবযৃনস টলভনায/ওেৃাকয লজওলফ কভকৃতাৃয িংখ্যা 

বৃলদ্ধ 

 লল্প লভলত/যাভকৃ িংস্থা টথযক 

লল্পলযিংখ্যান 

 আইলটিলড-এযফাস্তফােন টযকড ৃ 

 আইএভইলড-এয মযৃফক্ষণ/ভান 

প্রলতযফদন 

 প্রলক্ষণপ্রাপ্ত ব্যলি ফা লেল্যাসায 

ফা লভলতগুযরা কামকৃয; 

 আউটযালিৃং-এয জন্য 

আন্তজৃালতক ফাজায জরবয 

 ই-টজনাযযন-এয জন্য 

লফযলজ্ঞযদয উযুিবাযফ 

ব্যফায; 

 জাতীে ও আন্তজৃালতক আইটি লল্প 

ই-গবযৃভযন্টয লবলিপ্রলতষ্ঠাে 

অিংীদায যত প্রস্তুত। 

ইনপুট 

 অনরাইন আউটযালিৃংযেয জন্য আইটি/আইলটি দক্ষতা লেল্যাসায 

বতলযযত প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ; 

 আইলটিলড এফিং অন্যান্য টিক টার্ল্াযযদয জন্য ক্ষভতা বৃলদ্ধ 

কভসৃূলচ। 

 লডযম্বয ২০১৮ এয ভযধ্য ১১,৮৮০ জন দক্ষ লেল্যাসাযযক 

অনরাইন আউটযালিৃং-এয জন্য প্রস্তুত; 

 লডযম্বয ২০১৮ এয ভযধ্য ১,৯২০জন দক্ষ লভলডোকভী 

আইটি/আইলটিযত খাযতয জন্য প্রস্তুত; 

 ২০১৮ াযরয লডযম্বযযয ভযধ্য আইটি/আইলটিযত ৭৮ 

জন দক্ষ কভকৃতাৃ প্রস্তুত; 

 লডযম্বয ২০১৮ াযরয ভযধ্য র্তণভর মাৃযেয ১,৬৬,৩২০ 

জন ভলরাযক লডলজটার প্রলক্ষণ ফা (কযাযাবান) এয 

ভাধ্যযভ আইটি লরটাযযল প্রলক্ষণ প্রদান। 

 আইএভইলড, এপলড ইতযালদযত ভালক, 

বত্রভালক প্রলতযফদনভ টপ্রযণ 

 আইলটিলড-য এলডল বাে 

প্রলতযফদনভ উথান 

 প্রকল্প কভীযদয ভেভযতা 

লনযোগ; 

 ভেভত লএভইউ বতলয; 

 লনযফলেন্ন তলফর যফযা।  
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১.৮ আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয ক্রে লযকল্পনা 

আযলডলল অনুাযয প্রকযল্পয ক্রে প্যাযকজ, প্যাযকযজয দযত্র, চুলি অনুযভাদন ও কাম ৃভাপ্ত ওোয উয প্রকযল্পয 

অগ্রগলত লনবযৃ কযয। প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষায কভ ৃ লযলধয অন্যতভ অিং যরা প্রকযল্পয আওতাে 

ম্পালদত লফলবন্ন ণ্য ও টফা িংগ্রযয টক্ষযত্র লফলবন্ন প্রচলরত আইন ও লফলধভারা ইতযালদ প্রলতারন কযা যেযছ 

লকনা ও কাযজয গুণগত ভান লনধাৃলযত টেললপযকন (ও লডজাইন) অনুমােী ম্পন্ন যেযছ লকনা ট লফলযে 

মযৃফক্ষণ কযয মাৃযরাচনা কযা। এযক্ষযত্র াযলণ-১.৪-এ প্রকযল্পয চুলিফদ্ধ ভর ণ্য, কাম ৃও টফা ক্রে কামকৃ্রযভয 

ললডউর টদখাযনা যেযছ।  

াযলণ-১.৪: লডলল/আযলডলল অনুমােী অনুযভালদত টভাট ক্রে প্যাযকজ িংখ্যা 

প্যাযকজ ণ্য টফা 
টভাট 

আযলডলল অনুাযয প্যাযকজ ০৩ ১২ 
১৫ 

দযত্র আব্বান কযা যেযছ 
০৩ ১২ ১৫ 

চুলি স্বাক্ষয কযা যেযছ 
০৩ ১২ ১৫ 

কাজ ভাপ্ত যেযছ 
০৩ ১২ ১৫ 

সূত্রোঃ আযলডলল 
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াযলণ-১.৫: ণ্য ক্রে িংক্রান্ত তথ্যালদ 

(রক্ষটাকা) 

প্যাযকজ 

নিং 
প্যাযকযজয ফণনৃা একক দ্ধলত লযভাণ 

চুলি 

অনুযভাদনকাযী 

কর্তৃক্ষ 

অযথযৃ 

উৎ 
প্রাোঃব্যে 

দযত্র 

আব্বান 
চুলি স্বাক্ষয কাজভাপ্ত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

PG3/PV 
Purchase of New 

vehicle 
No 

OTM 

(NCT) 
3 HOPE GOB 185.26 

ম্পন্ন 

(17/04/15) 

ম্পন্ন 

(28/07/15) 
30 জুন 17 

 

OTM 

(NCT) 
2 HOPE GOB 160.00 

ম্পন্ন 

8নভবম্বয 16 

30 ডিভম্বয 

16 
30 ভার্ চ 17 

 

PG5/OE 

Supply of Equipment 

and Accessories Total 

(Quality: 5300 pcs 

Laptop) 

No OTM(N) 1300 Lot-04 
HOPE GOB 

611.00 
ম্পন্ন 

30 ডিভম্বয 16 

ম্পন্ন 

30আগস্ট 17 

ম্পন্ন 30 

সভেম্বয 17 

 

No 

OTM(N) 
1000Lot-01 HOPE GOB 

403.75 

ম্পন্ন 

15 সভেম্বয 

2017 

15 নভবম্বয 

2016 
30 জুন 18 

 

OTM(N) 
1000 Lot-02 HOPE GOB 

403.75 

OTM(N) 
1000 Lot-03 HOPE GOB 

403.75 

OTM(N) 
1000 Lot-04 HOPE GOB 

403.75 

PS4/Add 

Advertisement ( Code: 

4833) 

100 Bill Board 

No 

OTM 
100 

HOPE GOB 450.00 
ম্পন্ন 8 সভ 

2017 

30 সভেম্বয 

2017 

30 ডিভম্বয  

2017 

 

OTM 
64 

HOPE GOB 512.00 

ম্পন্ন 

15 সভেম্বয 

2017 

15 নভবম্বয 

2017 

30 জুন 

2018 

 

 টভাট াভগ্রী   
 

  4118.26    
 

তথ্যসূত্রোঃআযলডলল 
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াযলণ-১.৬: টফা িংক্রান্ত তথ্যালদ 

প্যাযকজনিং প্যাযকযজয ফণনৃা একক দ্ধলত লযভাণ 

চুলি 

অনুযভাদন 

কাযী 

কর্তৃক্ষ 

অযথযৃ 

উৎ 
প্রাোঃব্যে 

টটন্ডায 

আব্বান 
চুলি স্বাক্ষয কাজ ভাপ্ত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

PS1/HS 
Supply of Contingent/Hiring 

Staff 
mm 

QCBS/SS 
364 Hope লজওলফ 39.99 

ম্পন্ন 

06/05/2014 
 

ম্পন্ন 

24/06/2014 
30জু ন 17 

PS2/OT 
Arranging of IT Literacy 

Training 
P 

QCBS 
20000 

Hope 
লজওলফ 6937.50 

ম্পন্ন 

24/09/2014 
- 

ম্পন্ন 

 
30জুন 17 

PS2/OT 

Arranging of Professional IT 

Outsourcing Training (NO of 

Loss-04) 

P 
QCBS 

13000 
Hope 

লজওলফ 5882.50 
ম্পন্ন 

02/03/2017 

ম্পন্ন 

13/04/2017 

ম্পন্ন 

10/11/2016 
30জুন 17 

PS3/ST 

Arranging of Seminar, 

Conference and 

Workshop/Study tour 

P 
QCBS 

1154 
Hope 

লজওলফ 661.67 
ম্পন্ন 

07/10/2015 

ম্পন্ন 

23/12/2015 

ম্পন্ন 

13/04/2015 
30জুন 17 

PS4/SC 
Delivery of Support Service 

Center 
Item 

QCBS 
1 

Hope 
লজওলফ 304.63 

ম্পন্ন 

25/03/2015 

ম্পন্ন 

10/06/2015 

ম্পন্ন 

12/10/2015 
30জুন 17 

PS5/CS 
Expenses of Consultancy 

Services 
mm QCBS 204 

Hope 
লজওলফ 103.20 

ম্পন্ন 

02/11/2016 
 

ম্পন্ন 

12/12/2016 
30জুন 17 

PS7/EM 
Arranging of Fair/E-Mela ( 

No of Lots-04) 
No. 

QCBS 
64 CBS/SS লজওলফ 999.81 

ম্পন্ন 

07/10/2015 

ম্পন্ন 

13/03/2016 

ম্পন্ন 

31/10/2016 
30জুন 17 

PG2/MP Development of A/V Film Item OTM(NCT) 1 Hope লজওলফ 313.75 
ম্পন্ন 

12/05/2017 

ম্পন্ন 

29/11/2015 

ম্পন্ন 

16/05/2015 
30জুন 17 

PS8/EM 

Training Module 

Development (for 14 

Packages) 

No. QCBS 4 CBS/SS লজওলফ 39.99 30জুরাই 17 
30 জুরাই 

2017 

30 সভেম্বয 

17 

30 ডিভম্বয 

18 

 সাগত আউটভাড চিং প্রডক্ষণ 
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Package-

PS9: 

Graphics Design ( Design 

and creative Training, 

Creative & Multimedia 

Training, Image Editing 

Service (Clipping Path), 

Mobile and Web Template 

Design, Accounting BPO 

Training etc.) 

No. 
QCBS 11000 CCGP লজওলফ 3245.00 ৩০. আভটাফয 

১৭ 
৩০ নভবম্বয১৭ 

৩০ ডিভম্বয 

১৭ 

৩০ ডিভম্বয 

১৮ 

Package-

PS10: 

Web design & development 

(UX/Ul) Design (Web Design 

and Development) Training, 

Software Development & 

Technology (Front End & 

Back End Development), 

Virtual Assistant Training 

(VAT) (Only for Women), 

Software Testing Online 

Business Development : 

Professional Training etc. 

No 
QCBS 14000 CCGP লজওলফ 4130.00 ৩০. আভটাফয 

১৭ 
৩০ নভবম্বয১৭ 

৩০ ডিভম্বয 

১৭ 

৩০ ডিভম্বয 

১৮ 

Package-

PS11: 

Digital Marketing: 

(Professional Digital 

Marketing Training Affiliate 

Marketing (Sales and 

Marketing Support), Content 

writing & Translation 

Training, Online Customer 

Care Support Training, Social 

Media Marketing etc.) 

NO QCBS 
1500 CCGp লজওলফ 4425.00 ৩০. আভটাফয 

১৭ 
৩০ নভবম্বয১৭ 

৩০ ডিভম্বয 

১৭ 

৩০ ডিভম্বয 

১৮ 

 টভাট   ৪০,০০০   ২৭০৮৩.০৪     
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লিতীে অধ্যাে 

লনলফড় লযফীক্ষণ কাজ লযচারন দ্ধলত ও ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা 

 

২.১ লনলফড় লযফীক্ষণ কামকৃ্রযভয কামৃলযলধ 

২.২.১ প্রকযল্পয লফফযণ (টভূলভ, উযেশ্য, অনুযভাদন/িংযাধযনয অফস্থা, অথাৃেযনয লফলে ইতযালদ কর  

প্রযমাজয তথ্য) মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.২ প্রকযল্পয অথফৃছয লবলিক কভৃলযকল্পনা, অথফৃছয লবলিক ফযাে, অথছৃাড় ও ব্যে ও লফস্তালযত অঙ্গলবলিক 

ফাস্তফােন (ফাস্তফ ও আলথকৃ) অগ্রগলতয তথ্য িংগ্র, লন্নযফন, লফযেলণ, াযণী/টরখলচযত্রয ভাধ্যযভ 

উস্থান ও মাৃযরাচনা; 

২.২.৩ প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃযনয অফস্থা মাৃযরাচনা ও প্রকযল্পয উযেশ্য ও রগ-টেযভয আযরাযক 

outputমাৃযেয অজৃন মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.৪ প্রকযল্পয আওতাে ম্পালদত/চরভান লফলবন্ন ণ্য, কাম ৃও টফা িংগ্রযয (procurement) টক্ষযত্র 

প্রচলরত িংগ্র আইন ও লফলধভারা (ললএ, ললআয, উন্নেন যমাগীয গাইডরাইন ইতযালদ) এফিং প্রকল্প 

দলরযর উলিলখত ক্রে লযকল্পনা প্রলতারন কযা যেযছ/যে লকনা, ট লফলযে তুরনাভরক যমাৃযরাচনা ও 

মযৃফক্ষণ; 

২.২.৫ প্রকযল্পয আওতাে িংগৃীত/িংগৃীতব্য ণ্য, কাম ৃও টফা লযচারনা এফিং যক্ষণাযফক্ষযণয জন্য  

প্রযোজনীে জনফর (টটকই লযকল্পনা) আনুললঙ্গক লফলে মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.৬ প্রকযল্পয আওতাে িংগৃীত/িংগ্রযয প্রলক্রোধীন লফলবন্ন ণ্য, কাম ৃও টফা িংলেষ্ট ক্রে চুলিযত লনধাৃলযত 

টেললপযকন/BOQ/TOR, গুণগত ভান, লযভাণ অনুমােী প্রযোজনীে লযফীক্ষণ/মাচাইযেয ভাধ্যযভ 

িংগ্র কযা যেযছ/যে লকনা ট লফেযে মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.৭ প্রকযল্পয ঝুঁলক; অথাৃৎ, ফাস্তফােন ম্পলকৃত লফলবন্ন ভস্যা, টমভন: অথাৃেযন লফরম্ব, ফাস্তফােযন ণ্য ও টফা 

ক্রে/িংগ্রযয টক্ষযত্র লফরম্ব, ব্যফস্থানাে অদক্ষতা ও প্রকযল্পয টভোদ ও ব্যে বৃলদ্ধ ইতযালদয কাযণ 

অন্যান্য লদক লফযেলণ, যমাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.৮ প্রকল্প অনুযভাদন িংযাধন (প্রযমাজয টক্ষযত্র ) অথ ৃফযাে, অথ ৃছাড়, লফর লযযাধ ইতযালদ লফযলযে তথ্য 

উাযিয মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.৯ উন্নেন যমাগী িংস্থা (মলদ থাযক) কর্তকৃ চুলি স্বাক্ষয, চুলিয ত,ৃ ক্রে প্রস্তাফ প্রলক্রোকযণ ও অনুযভাদন, 

অথ ৃছাড়, লফর লযযাযধ ম্মলত ও লফলবন্ন লভযনয সুালয ইতযালদয তথ্য-উািলবলিক মাৃযরাচনা ও 

মযৃফক্ষণ; 

২.২.১০ প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ দক্ষ আইটি/আইলটি লেল্যালসিং গযড় টতারা লফলযে 

মাৃযরাচনা, মযৃফক্ষণ ও সুালয;  

২.২.১১ প্রলক্ষণাথী লনফাৃচন প্রলক্রো মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.১২ যাভকৃ পাভ ৃলনফাৃচন প্রলক্রো ও পাযভযৃ কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.১৩ প্রলক্ষণ যফতী লেল্যাসাযগণ উযযািা লযযফ কতটুকু পর যেযছ/যে তা মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২.১৪ বফলশ্বক ফাজাযয লেল্যালসিং খাযত ফািংরাযদযয অফস্থান ভৄন্নতকযণ লফলযে মাৃযরাচনা, মযৃফক্ষণ ও 

সুালয;  

২.২.১৫ নতুন নতুন কভৃিংস্থান সৃলষ্ট এফিং লেল্যালসিং/ আউটযালিৃং লফলযে যচতনতা বতলয লফলযে মাৃযরাচনা, 

মযৃফক্ষণ ও সুালয;  

২.২.১৬ র্তণভর মাৃযেয নাযীযদয আইটি লক্ষাে প্রললক্ষত কযা; এফিং কযাযাবান ফা (লডলজটার প্রলক্ষণ  

ফা) এয ভাধ্যযভ আইটি লরটাযযল প্রলক্ষণ ম্পযকৃ মযৃফক্ষণ ও সুালয; 

২.২.১৭ প্রকল্প ভাযনয য সৃষ্ট সুলফধালদ টটকই (sustainable) কযায রযক্ষয ভতাভত প্রদান; 
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২.২.১৮ প্রকযল্পয উযেশ্য, রক্ষয, প্রকযল্পয কামকৃ্রভ, ফাস্তফােন লযকল্পনা, প্রকল্প ব্যফস্থানা, ঝুঁলক, টভোদ, ব্যে, 

অজৃন ইতযালদ লফলে লফযফচনা কযয একটি SWOT ANALYSIS কযা; 

২.২.১৯ প্রকল্প িংলেষ্ট নলথত্র মাৃযরাচনা ও ভাঠমাৃে টথযক প্রাপ্ত তযথ্যয লফযেলযণয আযরাযক ালফকৃ  

মাৃযরাচনা, মযৃফক্ষণ ও প্রযোজনীে সুালয একটি প্রলতযফদন প্রণেন কযযফ ও জাতীে কভৃারাে 

প্রলতযফদনটি উস্থান কযযফ। জাতীে কভৃারাে প্রাপ্ত ভতাভত লন্নযফ কযয চুড়ান্ত  

প্রলতযফদন প্রণেন কযযফ; 

২.২.২০ প্রকল্পব্যফস্থানা; প্রকল্পলযচারক লনযোগ, জনফর লনযোগ, প্রকল্পব্যফস্থানা কলভটিযবা, প্রকল্প 

লিোলযিংকলভটিয বা আযোজন, কভৃলযকল্পনা প্রণেন ও ফাস্তফােন, বা ও প্রলতযফদযনয লদ্ধান্ত 

ফাস্তফােন, অগ্রগলতয তথ্য টপ্রযণ ইতযালদ মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ; 

২.২ প্রকল্প লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষায এরাকা লনফাৃচন  

রালনিং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্পটি ডাক, টটলরযমাগাযমাগ ও তথ্যপ্রযুলি ভন্ত্রণারযেয তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলি 

লফবাযগয ভাধ্যযভ ফাস্তফালেত যে। প্রকযল্পয আওতাে তথ্য টমাগাযমাগ প্রযুলি লফবাগ ফািংরাযদযয ৮টি লফবাযগয ৬৪ 

টজরায ৪৮৮টি উযজরায প্রতযন্ত অঞ্চযরয র্তণভর মাৃযে ললক্ষত, অনগ্রয, ললছযে ড়া জনযগাষ্ঠীযক 

আইটি/আইলটি, প্রযপনার আউটযালিৃং, আইলটি লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদাযন কামকৃ্রভ লযচারনা কযযছ। এ 

কামকৃ্রযভয ভর উযেশ্যই যরা দক্ষ ভানফ ম্পদ গযড় টতারায ভাধ্যযভ বফলশ্বক ফাজাযয ফািংরাযদযয অফস্থান 

ভৄন্নতকযণ ও নতুন নতুন কভৃিংস্থান সৃলষ্টয থ প্রালযত কযা। একইাযথ প্রকল্প এরাকাে লল্প লফকাযয উযেযশ্য 

স্থানীে মাৃযে প্রললক্ষত, দক্ষ যুফ ভাজযক কাযজ রালগযে আথৃাভালজক অফস্থায উন্নেযনয রক্ষয লনধাৃযণ কযা 

যেযছ। এই লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষা কামকৃ্রভ ফস্তুলনষ্ট ও লনবযৃযমাগ্যবাযফ ম্পাদন কযায জন্য টদযয ৮ টি 

লফবাযগয প্রকল্পভুি ৬৪ টি টজরায ভযধ্য ২১টি টজরাযক ভীক্ষা এরাকা লযযফ লনফাৃচন কযা যেযছ (াযলণ-২.২)। 

এযক্ষযত্র লনফাৃলচত প্রলতটি টজরাযকই প্রলতলনলধত্বভরক এরাকা লযযফ লফযফচনা কযা েযছ।  

 

২.৩ গযফলণা নকা ও দ্ধলত 

ফতভৃান ভীক্ষাটি একটি লভশ্র দ্ধলতয গযফলণা; টমখাযন িংখ্যাত্মক (Quantitative) ও গুণাত্মক 

(Qualitative) দ্ধলত ব্যফায কযা যেযছ। লনফীড় যীক্ষণ কামকৃ্রযভ িংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক দ্ধলতয ভন্বে 

ঘটিযে রালনিং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয আওতাে লযচালরত প্রলক্ষণ কাকৃ্রযভ অিংগ্রণকাযী, প্রলক্ষণ 

কামকৃ্রযভয াযথ িংলেষ্ট টিকযার্ল্াযযদয ভতাভত, ধাযণা লফযেলণ কযা েযছ। প্রকযল্পয অগ্রগলত লফযেলযণয জন্য এ 

ধযযনয লভশ্র দ্ধলতয গযফলণা টমৌলিক ফযর লফযফলচত। 

 

২.৩.১: তথ্য িংগ্র দ্ধলত ও উকযণ 

ভীক্ষাে দুই ধযযনয উৎ টথযক তথ্য িংগ্র কযা যেযছ। মায একটি যরা-প্রাথলভক উৎ (primary 

source) এফিং অন্যটি যরা-ভাধ্যলভক উৎ (secondary source)। এযক্ষযত্র িংখ্যাত্মক তযথ্যয জন্য 

প্রাথলভক উৎ টথযক প্রকযল্পয আওতাে লযচালরত প্রলক্ষযণয প্রলক্ষণাথীযদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা যেযছ। 

টযক্ষযত্র াক্ষাৎকায গ্রযণয জন্য প্রশ্নভারা (questionnaire) উকযণ লযযফ ব্যফফায কযা যেযছ 

(িংযমাজনী-১)। অন্যলদযক, গুণত্মক তযথ্যয জন্য দরীে আযরাচনা (FGD) গুরুত্বপূণ ৃব্যলিযদয াক্ষাৎকায (KII), 

লপডব্যাক কভৃারা ও মযৃফক্ষণ দ্ধলত ব্যফায কযা যেযছ। টমযক্ষযত্র অনুসূলচ (schedule) উকযণ লযযফ 

ব্যফায কযা যেযছ (িংযমাজনী-২,৩,৪,ও ৫)। ভীক্ষায প্রযোজযন ভাধ্যলভক উৎ লযযফ প্রকযল্পয লফলবন্ন নলথত্র, 

লডলল, আযলডলল, টিওআয, ললএ-২০০৬, লআয-২০০৮, ক্রে পাইর ডকুযভন্ট প্রভৃলত টথযক তথ্য িংগ্র কযা 

যেযছ।  

উযিখ্য টম,ভীক্ষায উযেশ্য, কভ ৃলযলধ, প্রস্তালফত কভ ৃদ্ধলতয আযরাযক প্রযোজনীে ও প্রালঙ্গক প্রণীত  প্রশ্নভারা, 

অনুসূলচ, গাইড রাইন ও টচক লরি লিোলযিং কলভটিয বাে আযরাচনায আযরাযক িংযাধন ক্রযভ চূড়ান্ত কযা 

যেযছ।   
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াযলণ: ২.১ তযথ্যয উৎ, দ্ধলত ও উকযণ 

তযথ্যয উৎ তথ্য িংগ্র দ্ধলত 
তথ্য িংগ্রযয জন্য 

ব্যফহৃত উকযণ 
উিযদাতা/অিংগ্রণকাযী/প্রলতষ্ঠান 

প্রাথলভক উৎ াক্ষাৎকায প্রশ্নভারা প্রকযল্পয আওতাে দক্ষতা বৃলদ্ধ ভরক প্রলক্ষযণয 

সুপরযবাগী প্রলক্ষণাথী 

গুরুত্বপূণ ৃব্যলিযদয 

াক্ষাৎকায 

(টকআইআই) 

টকআইআই অনুসূলচ  প্রকল্প িংলেষ্ট কভকৃতাৃ, স্থানীে গুরুত্বপূণ ৃব্যলি, 

জন প্রলতলনলধ, স্থানীে প্রান ও ফাস্তফােন 

কলভটিয দস্য 

রক্ষয দরীে আযরাচনা 

(এপলজলড) 

এপলজলড অনুসূলচ প্রলক্ষণাথী, আইটিয াযথ লক্রে জলড়ত 

প্রলতষ্ঠাযনয কভকৃতাৃ, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ 

প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয প্রলক্ষক ও িংলেষ্ট 

ব্যলিফগ ৃ 

লপডব্যাক কভৃারা কভৃারা অনুসূলচ ভীক্ষা িংলেষ্ট আইএভইলড’য গুরুত্বপূণ ৃ

ব্যলিফগ,ৃ প্রলক্ষণাথী, লেল্যাসায, সুীর 

ভাযজয ব্যলিফগ ৃ

মযৃফক্ষণ টচকলরি ও গাইডরাইন প্রকল্প কামাৃরে, প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ, প্রলক্ষণ 

প্রলতষ্ঠান, লফলবন্ন ডকুযভন্ট ও তথ্যভ 

ভাধ্যলভক উৎ ডকুযভন্ট  মাৃযরাচনা, লফযেলণ প্রকল্প িংলেষ্ট লফলবন্ন নলথত্র, ডকুযভন্ট 

২.৪ নভৄনােন দ্ধলত ও নভৄনায আকায লনধাৃযণ ও লফন্যা  

প্রকযল্পয আওতাে উযজরা/ইউলনেন মাৃযে টফলক আইটি/আইলটি লফলযে ২০,০০০ জন নাযীযক প্রলক্ষণ, 

উযজরা/ইউলনেন মাৃযে টফলক আইটি/আইলটি আউটযালিৃং লফলযে ২,৯০০ জনযক প্রলক্ষণ, উযজরা/ইউলনেন 

মাৃযে লফযলালেত আউটযালিৃং লফলযে ৮৪০ জনযক প্রলক্ষণ, টজরা/উযজরা প্রযপনার আউটযালিৃং লফলযে 

৫৩,০০০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযায রক্ষযভাত্রা থাকযরও এ মাফৎ প্রকযল্পয আওতাে শুদৄভাত্র টজরা মাৃযে প্রলক্ষণ 

প্রদান কযা যেযছ লফধাে ফািংরাযদযয ৮টি লফবাগ যত আনুালতক াযয ২১টি টজরাযক তথ্য িংগ্রযয জন্য লনফাৃচন 

কযা যেযছ। এযক্ষযত্র নভৄনােযনয জন্য বদফচেন (random sampling) দ্ধলত ব্যফায কযা যেযছ; টমযক্ষযত্র 

লনযে-উলিলখত পভরৃায ভাধ্যযভ নভৄনা (sample) িংখ্যা লনধাৃযণ কযা যেযছ।  

 

 

টমখাযন,   n =কালিত নভৄনা িংখ্যা 

z= the value of standard deviation at a given confidence level  

p= নভৄনা অনুাত ম্ভাফনা 

q= নভৄনা অনুাত লফযীত ম্ভাফনা 

e= Acceptable error (the precision)  

 

নভৄনায িংখ্যা লনধাৃযযণয জযন্য ৯৫% confidence level অনুভান কযা যেযছ। পযর “z” এয ভান যে ১.৯৬। 

তাছাড়া, p এয ভান মলদ ০.৫ ধযা ে (মা যফাৃচ্চ নভৄনা িংখ্যা লনলিত কযয), তযফ এয ভান যফ (১-০.৫) =০.৫। 

e- এয ভান যফ ০.০৫। d-এয ভান যফ ১.৩।  

n = 

 

(1.96)
2 

x 0.5 x 0.5 

 (0.05)
2
 

 

n= 
z2pq  

X df 
e2 
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 = 

 

3.84x 0.25  

 0.0025 

 = 

 

0.96  

 0.0025 

র 

 = 

 

 

0.96  

.0025  

=  499.2  500 

উযিলখত পভরৃা অনুমােী লনধাৃলযত নভৄনা িংখ্যা ৫০০। 

কাযজই উি লযফীক্ষণ ভীক্ষাে িংখ্যাত্মক তথ্য িংগ্রযয জন্য াযব ৃাক্ষাৎকাযযয টক্ষযত্র ৫০০ জন উিযদাতাযক 

লনফাৃচন কযা যেযছ। 

২.৪.১ ভীক্ষা এরাকালবলিক নভৄনা লফবাজন 

পূযফইৃ উযিখ কযা যেযছ টম, প্রকযল্পয আওতাে লফলবন্ন ধযযনয প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয ভযধ্য একভাত্র প্রযপনার 

আউটযালিৃং প্রলক্ষণই টজরা মাৃযে প্রলক্রোধীন। কাযজই টজরালবলিক নভৄনা লনধাৃযযণয টক্ষযত্র উি প্রলক্ষযণয 

প্রলক্ষণাথীযদয উিযদাতা লযযফ লনফাৃচন কযয তথ্য িংগ্র কযা যেযছ। এযক্ষযত্র লনফাৃলচত টজরালবলিক নভৄনায 

ফণ্টন লনে াযলণয ভাধ্যযভ টদখাযনা যেযছ।  

 

াযলণ-২.২: ভীক্ষায টজরালবলিক নভৄনা ফণ্টন (জলয প্রলক্রোয জন্য) 

ক্রোঃনিং লফবাগ টজরা 

নভৄনা লফবাজন (িংখ্যা) 

টজরামাৃযে প্রযপনার 

আউটযালিৃং প্রলক্ষযণয প্রলক্ষণাথী 

১ ঢাকা 

ঢাকা ৩০ জন 

নযলিংলদ ২৫ জন 

পলযদপুয ২৫ জন 

২ ভেভনলিং 

ভেভনলিং ২৫ জন 

টযপুয ২০ জন 

৩ লযরট 

লযরট ৩০ জন 

লফগি ২০ জন 

টভৌরবীফাজায ২০ জন 

৪ চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ ৩৫ জন 

ফান্দযফন ২০ জন 

চাঁদপুয ২০ জন 

টপলন ২০ জন 

৫ ফলযার 

ফলযার ৩০ জন 

টবারা ২০ জন 

লযযাজপুয ২০ জন 

৬ খুরনা 
খুরনা ৩০ জন 

মযায ২০ জন 

৭ যাজাী যাজাী ২৫ জন 
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ফগুড়া ২০ জন 

৮ যিংপুয 

যিংপুয ২৫ জন 

কুলড়গ্রাভ ২০ জন 

টভাট ৫০০ জন  

 

উযুিৃ াযলণয ভাধ্যযভ ভীক্ষা এরাকা লনধাৃযণ কযা যেযছ এফিং বদফচেন দ্ধলতযত িংখ্যাত্মক তথ্য িংগ্রযয জন্য 

৫০০ নভৄনা লনধাৃযণ কযা যেযছ। এযক্ষযত্র গুণগত তযথ্যয টক্ষযত্র ব্যফহৃত অন্যান্য তথ্য িংগ্র দ্ধলতযত ব্যফহৃত নভৄনা 

িংখ্যা টভাট নভৄনা িংখ্যা লনে াযলণযত উস্থান কযা যরা।  

াযলণ: ২.৩ ভীক্ষাে ব্যফহৃত নভৄনা িংখ্যা ও নভৄনােন দ্ধলত   

ক্রলভক  তথ্য িংগ্র দ্ধলত  নভৄনা িংখ্যা নভৄনােন দ্ধলত 

১ াক্ষাৎকায (জলয) ৫০০ জন  বদফচেন 

২ গুরুত্বপূণ ৃব্যলিযদয াক্ষাৎকায (টকআইআই) ২০ জন উযেশ্যভরক 

৩ রক্ষয দরীে আযরাচনা (এপলজলড) ৪৮ জন (প্রলত গ্রুয ১২ জন) উযেশ্যভরক 

৪ স্থানীে মাৃযে লপডব্যাক কভৃারা ৫০ জন উযেশ্যভরক 

৫ টভাট ৬১৮ জন 
 

লনলফড় ভীক্ষাে িংখ্যাত্মক তযথ্যয জন্য জলয াক্ষাৎকায দ্ধলতয াাাল গুণগত তযথ্যয জন্য টমফ দ্ধলত 

ব্যফায কযা যেযছ; টকর দ্ধলত ম্বযি লনযে লফস্তালযত লফযেলণ উস্থান কযা যরা।  

২.৫ গুরুত্বপূণ ৃব্যলিযদয াক্ষাৎকায (Key Informants Interview) 
 

প্রকযল্পয অগ্রগলতয লনলফড় যীলফক্ষযণয জযন্য অনুযভালদত গাইড-রাইন অনুমােী প্রকযল্পয াযথ িংলেষ্ট কভকৃতাৃ, 

লযকল্পনা কলভযনয কভকৃতাৃ, প্রকযল্পয াযথ জলড়ত প্রলতষ্ঠাযনয কভকৃতাৃ, আইটি লফযলজ্ঞ, প্রকল্প লযফীক্ষণ িংলেষ্ট 

কভকৃতাৃ, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয প্রলক্ষক তথা প্রকল্প ম্পযকৃ জ্ঞাত গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য 

প্রদানকাযীয াক্ষাৎকায (KII) গ্রণ কযা যেযছ। প্রণীত অনুসূলচয ভাধ্যযভ টভাট ১৪ টি াক্ষৎকায গ্রণ কযা যেযছ 

(াযলণ-২.৪)।  

াযলণ-২.৪: গুরুত্বপূণ ৃব্যলিযদয াক্ষাৎকায িংখ্যা ও অিংগ্রণকাযী 

ক্রলভক নিং অিংগ্রণকাযী াক্ষাৎকায িংখ্যা 

১. প্রকল্প লযচারক ১ 

২. আইএভইলড ১ 

৩ আইটি টেলোলরি (গ্রালপক্স) ১ 

৪. আইটি টেলোলরি (অযালনযভন এফিং ভালিলভলডো) ১ 

৫. প্রলক্ষক ১০ 

টভাট ১৪ 
 

২.৬ রক্ষয দরীে আযরাচনা (Focus Group Discussion) 

প্রকযল্পয আওতাে প্রদি প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয সুপর, অগ্রগলত, দুরতৃা, প্রলক্ষণ প্রলতষ্ঠাযনয কামকৃ্রযভয প্রকৃলত, 

প্রলক্ষযকয দক্ষতা, কভৃিংস্থাযনয ম্ভাব্যতা প্রভৃলত লফলে লনলফড় লযফীক্ষযণয জযন্য লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী 

প্রলতষ্ঠানভযয প্রলক্ষক ও প্রলক্ষণাথীযদয লনযে ৪টি রক্ষয দরীে আযরাচনায (FGD) ভাধ্যযভ তথ্য িংগ্র কযা 

যেযছ (াযলণ-২.৫)। প্রলতটি গ্রুয ১২ জন কযয অিংগ্রণকাযী, টভাট  ৪৮ জযনয াযথ রক্ষয দরীে আযরাচনা কযা 

যেযছ। 
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াযলণ-২.৫: রক্ষয দরীে আযরাচনায িংখ্যা ও অিংগ্রণকাযী  

ক্রলভক নিং অিংগ্রণকাযী এপলজলড িংখ্যা 

১. প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষণাথী ২ 

২. প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষক ২ 

টভাট  ৪ 

২.৭ স্থানীে মাৃযে লপডব্যাক কভৃারা 

ভাঠ মাৃযে তথ্য িংগ্রযয টযলয লদযক ঢাকায আদাফযয স্থানীে মাৃযে একটি লপডব্যাক কভৃারা আযোজন কযা 

ে। আইলটি লফবাগ কর্তকৃ ফাস্তফালেত চরভান ‘রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প’য আওতাে লযচালরত 

প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয প্রলক্ষণাথী, লেল্যাসায, আইটি লফলযে লফযলজ্ঞ, স্থানীে জনপ্রলতলনলধ, স্থানীে গণ্যভান্য ব্যলিফগ,ৃ 

লক্ষক, চাকুলযজীফী, ব্যফােী, যাভকৃ প্রলতষ্ঠাযনয ব্যলিফগ,ৃ সুীর ভাযজয ব্যলিফগ ৃ এফিং ভীক্ষা িংলেষ্ট 

আইএভইলড’য গুরুত্বপূণ ৃব্যলিফগৃ ৫০ জন অিংগ্রণকাযীযদয উলস্থলতযত কভৃারা অনুলষ্ঠত ে; উলস্থত ব্যলিফগ ৃ

প্রকযল্পয অগ্রগলত, সুপর, ফরতা-দুফরৃতা ও সুালয ম্পলকৃত ভতাভত তুযর ধযা যেযছ।  

২.৮ মযৃফক্ষণ 

চরভান ‘রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প’ লযফীক্ষযণ, ভাঠ মাৃে টথযক তথ্য িংগ্রযয টক্ষযত্র াক্ষাৎকাযযয 

াাাল লনলফড় মযৃফক্ষণ দ্ধলত ব্যফায কযয তথ্য িংগ্র কযা যেযছ। প্রকল্প কামাৃরে, প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ, প্রলক্ষণ 

প্রলতষ্ঠান, লফলবন্ন ডকুযভন্ট ও তথ্যভ প্রকল্প নীলতভারা অনুাযয ঠিকবাযফ আযছ লকনা, টমফ লফলে মযৃফক্ষযণয 

ভাধ্যযভ মাচাই কযা যেযছ।  

 

২.০৯ তথ্য িংগ্র ও লফযেলণ প্রলক্রো 

২.৯.১ তথ্য িংগ্র প্রলক্রো 

ভীক্ষায টিভ লরডাযযয টনর্তযত্ব লনলফড় লযফীক্ষণ কামকৃ্রযভয তথ্য িংগ্রযয প্রলক্রো লযকল্পনা অনুমােী ম্পাদন কযা 

যেযছ। এযক্ষযত্র চরভান প্রকযল্পয প্রস্তফনা, অগ্রগলত প্রলতযফদন, তথ্য-উাি, রগ-টেভ প্রভৃলত মথামথবাযফ মাৃযরাচনা 

কযয ভাঠ মাৃযেয তথ্য িংগ্র  কযায জন্য াযব ৃপ্রশ্নভারা বতলয কযা যেযছ। প্রশ্নভারায ঠিকতা মাচাইযেয জন্য 

াইরট টটি কযা যেযছ এফিং চূড়ান্ত প্রশ্নভারা বতলয কযয তথ্য িংগ্রকাযী লনযোগদাযনয ভাধ্যযভ তথ্য িংগ্র কযা 

যেযছ। এছাড়া টচকলরি ব্যফায কযয প্রণীত অনুসূলচয ভাধ্যযভ লনধাৃলযত রক্ষয গ্রুযয াযথ এপলজলড, প্রকল্প 

ফাস্তফােনকাযী টিকযার্ল্াযযদয াযথ টকআইআই এফিং ভীক্ষা িংলেষ্ট আইএভইলড’য গুরুত্বপূণ ৃ ব্যলিফগ,ৃ 

প্রলক্ষণাথী, লেল্যাসায, সুীর ভাযজয ব্যলিফগ ৃলনযে স্থানীে মাৃযে লপডব্যাক কভৃারা লযচারনা কযা যেযছ। 

 

২.৯.১.১ তথ্য িংগ্রকাযী লনযোগ  

ভাঠ মাৃে টথযক লযভাণগত তথ্য িংগ্র কযায জন্য ৮ জন তথ্য িংগ্রকাযী এফিং ৪ জন সুাযবাইজয লনযোগ টদো 

যেযছ। তথ্য িংগ্রকাযীযদয ন্যন্যতভ লক্ষাগত টমাগ্যতা স্দাতক এফিং আইলটি লফলযে কাজ কযায জ্ঞান ও দক্ষতা 

লছর।  

 

২.৯.১.২ তথ্য িংগ্রকাযীযদয প্রলক্ষণ ও তথ্য িংগ্র  

তথ্য িংগ্রকাযী লনযোযগয য তাঁযদয জন্য ২ (দুই) লদযনয প্রলক্ষণ কভসৃূচীয ব্যফস্থা কযা যেযছ। টিভ লরডায, 

যাভকৃ এফিং আইএভইলড দপ্তযযয িংলেষ্ট কভকৃতাৃগযণয যমালগতাে তথ্য িংগ্রকাযীযদযযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা 

যেযছ। ভাঠ মাৃযে তথ্য/উাি িংগ্র লযচারনা-কভ ৃলযকল্পনা অনুমােী ২ (দুই) প্তাব্যাী তথ্য উাি িংগ্রযয 

কাজ লযচারনা কযা যেযছ। এক্ষযত্র তথ্য িংগ্রকাযীযদয দালেত্ব লছর- উিযদাতায যালয াক্ষাৎকায গ্রণ; 

প্রশ্নত্র অনুমােী ঠিক টকাযড লচলিতকযণ; ঠিক উিয লনলিত কযয প্রশ্নভারা পূযণ; মযৃফক্ষণ, িংগৃীত তযথ্যয 

টগানীেতা ও লনযািা যক্ষা কযা এফিং িংগৃীত তথ্য যাভযৃকয কাযছ প্রদান কযা। 
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২.৯.১.৩ তথ্য িংগ্রযয ভান লনেন্ত্রণ 

  

ভাঠমাৃযে তথ্য িংগ্রয টকাযনা ভূর-ত্রুটি টদখা টগযর াযথ াযথ তথ্য িংগ্রকাযীযক প্রযোজনীে যাভ ৃপ্রদাযনয 

ভাধ্যযভ তা িংযাধন কযা ে। টিভ লরডাযযয টনর্তযত্ব সুাযবাইজায ও লযাচ ৃএলযটন্টযদয তথ্য িংগ্র কাযজয 

ভন্বে ও গুণগত ভান লনলিতকযযণ ালফকৃ তত্ত্বাফধান কযা যেযছ। যাভকৃ লনেলভতবাযফ ভাঠ কভীযদয াযথ 

টমাগাযমাগ এফিং ভাঠ মাৃযে সৃষ্ট ভস্যাগুযরায ভাধাযন যচষ্ট লছযরা। যাভকৃ ও আইএভইলড’য কভকৃতাৃযদয প্রকল্প 

এরাকা লযদনৃ ও তথ্য িংগ্র কামকৃ্রভ যজলভযন মযৃফক্ষযণয ভাধ্যযভ তথ্য িংগ্রযয ঠিকতা সুলনলিত কযা 

যেযছ। 

 

২.৯.২ লফযেলণগত কাঠাযভা  

লনলফড় লযফীক্ষণ কামকৃ্রযভয লনলদষৃ্টকৃত লনযদৃকভযয াযথ ঙ্গলত টযযখ প্রাপ্ত তথ্য িংখ্যাত্মক ফা লযভাণগত 

এফিং গুণগত, এই দুইবাযফ লফযেলণ কযা যেযছ। এযক্ষযত্র িংখ্যাত্মক তথ্য লফযেলযণয জন্য  input-output 

framework এভনবাযফ স্তয লফন্যা কযা যেযছ টমন তযথ্যয লযিংখ্যাণগত লফযেলণ ঠিকবাযফ ম্পন্ন ে। প্রাপ্ত 

তথ্যভ SPSS ও MS-Excel ডাটাযফ-এ এলি কযা যেযছ; এফিং এযক্ষযত্র উি পটওোযযয াাযয্য মথামথ 

লযিংখ্যান দ্ধলতয ভাধ্যযভ তথ্য লফযেলণ আউটপুট টফয কযয প্রযোজন অনুমােী াযণী, টরখলচত্র ও চাট ৃপ্রস্তুত কযা 

যেযছ। অন্যলদযক গুণগত তযথ্যয টক্ষযত্র এপলজলড, টকআইআই, লপডব্যাক কভৃারা ও মযৃফক্ষণ টথযক প্রাপ্ত 

তথ্যভ Triangulation দ্ধলত অনুযণ কযয প্রলক্রোকযণ, লফযেলণ ও ভল্যােন কযা যেযছ। 

২.১০ প্রলতযফদন প্রণেন 

লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষাে প্রাপ্ত প্রকযল্পয প্রদি নলথ-ত্র, ডকুযভন্ট মাৃযরাচনা, জলয াক্ষাৎকায, এপলজলড, 

টকআইআই, লপডব্যাক কভৃারা, মযৃফক্ষণ টথযক প্রাপ্ত তথ্য-উাি, ভতাভত, ধাযণায লবলিযত উি প্রলতযফদনটি 

প্রণেন কযা যেযছ।  

২.১১ ভেলবলিক কভ ৃলযকল্পনা  

২.১১.১ ভেলবলিক কভ ৃলযকল্পনা 

প্রকযল্পয অগ্রগলতয লনলফড় লযফীক্ষণ প্রলতযফদন চুলি অনুমােী চায ভায ভাপ্ত কযা যেযছ। ডকুযভন্টভ এফিং 

ম্পালদত চুলিয কভ-ৃলযলধয লবলিযত ভীক্ষা লযচারনায জযন্য প্রযোজনীে তথ্য-উাি িংগ্রযয ন্থা (Data 

Center Interconnect) প্রস্তুত কযা যেযছ। কভৃদ্ধলত প্রণেন, নভৄনা িংগ্রযয লডজাইন, ভাঠমাৃে টথযক তথ্য-

উাি িংগ্র, িংগৃীত উাি প্রলক্রোকযণ, লফযেলণ এফিং লফযেললত তথ্য-উাযিয াাযয্য প্রলতযফদন প্রস্তুত চায 

মাৃযে ম্পন্ন কযা যেযছ।  
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াযলণ ২.৬: ভেলবলিক কভ ৃলযকল্পনা ছক 

ক্রোঃ

নিং 

কাযজযলফফযণ ভে ভা তালযখ 

জানুোলয-২০ টপব্রুোলয-২০ ভাচ-ৃ২০ এলপ্রর-২০ টভ-২০ জুন-২০  

১ চুলি স্বাক্ষয ১লদন                       ০৫/০১/২০ 

২ খড়া প্রাযলম্ভক প্রলতযফদন প্রণেন ও দালখর ১৪লদন                       ০৬/০১/২০-

১৫/০১/২০ 

৩ টটকলনকযার কলভটিয সুালয অনুমােী লযযাট ৃিংযাধন ১৮লদন                       ১৬/০১/২০-

০৩/০২/২০ 

৪ লিোলযিং কলভটি কর্তকৃ ইনযন লযযাট ৃঅনুযভাদন ০৬লদন                       ০৪/০২/২০-

০৯/০২/২০ 

৫ প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ ও ভাঠ মাৃযেয জনফর লনযোগ  

২৫লদন 

                       

১০/০২/২০- 

০৬/৩/২০ 

৬ প্রলক্ষণ, যযজলভন মযৃফক্ষণ ও ভাঠ মাৃযে উাি িংগ্র                       

৭ উাি িংগ্র কামকৃ্রযভয তদাযলক                       

৮ FGD লযচারনা কযা                       

৯ স্থানীে মাৃযে কভৃারা লযচারনা কযা                       

১০ িংগৃীত উাি ম্পাদনা  

১৬লদন 

                       

০৭/০৩/২০-২৩/৩/২০ ১১ ডাটা এলি ও মাচাইকযণ                       

১২ টটবুযরন ম্পন্ন                       

১৩ ডাটা লফযেলণ                       

১৪ ১ভ খড়া প্রলতযফদন প্রণেন ও দালখর  

৩৯লদন 

                      ২৪/০৩/২০- 

০২/৫/২০ 
১৫ খড়া প্রলতযফদন টটকলনকযার কলভটি কর্তকৃ মাৃযরাচনা                       

১৬ টটকলনকযার কলভটিয সুালযযয আযরাযক খড়া প্রলতযফদন 

িংযাধন ও ২ে খড়া প্রলতযফদন দালখর 

১৮লদন                       ৩/০৫/২০-২০/০৫/২০ 

১৭ জাতীে মাৃযেয টলভনাযয চুড়ান্ত খড়া প্রলতযফদন 

উস্থান ও ভতাভত িংগ্র 

১০লদন                       ২১/০৪/২০- 

৩০/০৫/২০ 

১৮ টলভনাযযয ভতাভযতয লবলিযত খড়া প্রলতযফদন 

চূড়ান্তকযণ ও চূড়ান্ত প্রলতযফদন দালখর 

৫লদন                       ১/০৬/২০-১০/০৬/২০ 

টভাট ১৩৮ লদন         
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২.১১.২ কভৃলযকল্পনা অনুমােী ফাস্তফােন লচত্র 

ভীক্ষায প্রদি কভৃলযকল্পনা অনুাযয তা লনধাৃলযত কাঠাযভাযত ফাস্তফােযনয টচষ্টা কযা যেযছ। লনযে লনলফড় 

লযফীক্ষণ ভীক্ষা ফাস্তফােযনয কাঠাযভা মাৃযরাচনা কযা যরা।  

 

প্রাযলম্ভক প্রলতযফদন উস্থান: চুলিযত্রয ত ৃ অনুাযয ভীক্ষায কভৃলযকল্পনা ও দ্ধলত, তথ্য িংগ্রযয জন্য 

প্রশ্নভারা ও টচকলরি, নভৄনায আকায এফিং ভীক্ষা এরাকা লনলদষৃ্টকযণ ইতযালদ লফফযণ ম্বলরত প্রাযলম্ভক প্রলতযফদন 

চুলি স্বাক্ষযযয ১৫ (যনয) লদযনয ভযধ্য টটকলনকযার কলভটিয বায জন্য ২০ কল প্রাযলম্ভক প্রলতযফদন দালখর কযা 

ে। টটকলনকযার কলভটিয লদ্ধান্ত অনুমােী িংযালধত প্রাযলম্ভক প্রলতযফদন (২০ কল) লিোলযিং কলভটিয বায জন্য 

দালখর কযা যেযছ। লিোলযিং কলভটি কর্তকৃ উি প্রলতযফদন অনুযভাদন লনযে ভাঠ মাৃযে কামকৃ্রভ শুরু কযা ে।  

 

আঞ্চলরক কভৃারা: ভাঠ মাৃে যত তথ্য িংগ্রযয াাাল প্রকল্প এরাকাে প্রকযল্পয লফলবন্ন সুপরযবাগী, প্রকল্প 

ফাস্তফােন িংলেষ্ট কভকৃতাৃ এফিং আইএভইলডয কভকৃতাৃযদয ভন্বযে একটি আঞ্চলরক কভৃারা কযা যেযছ। 

কভৃারাে ফযৃভাট ৫০ জন লফলবন্ন প্রলতষ্ঠাযনয প্রলতলনলধ অিংগ্রণ কযযযছন। 

 

প্রথভ খড়া প্রলতযফদন: ভাঠ মাৃযে কর তথ্য-উাি মযৃফক্ষণ ও লফযেলণ পূফকৃ ৪০ কল খড়া প্রলতযফদন দালখর 

কযা যেযছ। দালখরকৃত খড়া প্রলতযফদযনয উয টটকলনকযার কলভটিয বা অনুলষ্ঠত যর কলভটিয লদ্ধান্ত অনুমােী 

িংযালধত খড়া প্রলতযফদন লিোলযিং কলভটিয বায জন্য দালখর কযা যেযছ।  

 

লিতীে খড়া প্রলতযফদন: লিতীে খড়া প্রলতযফদন জাতীে মাৃযেয কভৃারায জন্য ১২০ কল দালখর কযা যফ। 

জাতীে মাৃযে কভৃারায সুালযভ অন্তভুিৃ কযয চূড়ান্ত প্ররলতযফদন প্রস্তুত কযা যেযছ। 

 

চূড়ান্ত প্রলতযফদন: আইএভইলড ও িংলেষ্ট দপ্তযভযয ভতাভত ও লনযদৃনা অনুাযয চূড়ান্ত প্রলতযফদন বতলয কযা 

যফ। চূড়ান্ত প্রলতযফদযনয ৬০ কল (ফািংরাে ৪০ কল ও ইিংযযলজযত ২০ কল) ভালযচারক লযফীক্ষণ ও ভল্যােন 

টক্টয-০৭, আইএভইলড ফযাফয দালখর কযা যফ। 
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র্ততীে অধ্যাে 

পরাপর মাৃযরাচনা 
 

৩.১ প্রকযল্পয অগ্রগলত মাৃযরাচনা 

৩.১.১ অথফৃছয লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা অনুাযয প্রকযল্পয অগ্রগলত  

প্রকযল্পয আযলডলল মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে, প্রকযল্পয ২০১৩-১৪ অথফৃছয যত ২০১৮-১৯ অথফৃছয মনৃ্ত (৬ ফছয) 

টভাট ৬টি কভ-ৃলযকল্পনা লছর। আযলডলল অনুমােী প্রকল্প অলপ প্রলত অথ-ৃফছযই প্রকৃত কভৃলযকল্পনা প্রণেন 

কযযযছ। কভ-ৃলযকল্পনা অনুমােী ২০১৩-১৪ যত ২০১৭-১৮ অথ ৃফছয মনৃ্ত কালিত রক্ষযভাত্রা অজৃন কযযত াযযরও 

২০১৮-১৯ অথ ৃফছযয টতভন অগ্রগলত রক্ষয কযা মাে না। এখাযন রক্ষযনীে টম, ২০১৮-১৯ অথফৃছযয ফযাে অনুমােী 

প্রকযল্পয আলথকৃ রক্ষযভাত্রা লছযরা ২৫%। ফাস্তযফ টদখা মাে আলথকৃ রক্ষযভাত্রায লফযীযত অজৃন যেযছ ০.২৯%। জুন 

২০১৯ মনৃ্ত প্রকযল্পয ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত লছর ৫২.২৯%।          ২০১৯-২০         প্রকযল্পয    -        ও 

                            ল ।   

 

াযলণ - ৩.১: প্রকযল্পয ২০১৯-২০ অথফৃছযযয কভ-ৃলযকল্পনা ও ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত 

ক্রোঃ নিং অযঙ্গয নাভ 
লডলল অনুমােী 

কভ-ৃলযকল্পনা 

প্রকৃত 

কভ-ৃলযকল্পনা 

ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত 

জানুোযী-২০ মনৃ্ত 

১ কভকৃতাৃয টফতন  লছর আযছ ৭১.১৪ 

২ কভচৃাযীয টফতন লছর আযছ ৬০.৬৭ 

৩ বাতালদ লছর আযছ ৫৪.৬৯ 

৪ ভ্রভণ বাতা  লছর আযছ ৩৮.৪০ 

৫ আউটযালিং কভচৃাযী   লছর আযছ ৯৫.৭৪ 

৬ অলপ বাড়া  লছর আযছ ০ 

৭ জ্বারানী ও টতর  লছর আযছ ৭২.০৪ 

৮ টিনাযী লছর আযছ ১১৮.৯৬ 

৯ লভলডো প্রডাকন  লছর আযছ ৯৯.২৯ 

১০ লফজ্ঞান লছর আযছ ৯৬.১৬ 

১১ াফলরযকন লছর আযছ ১০০ 

১২ প্রলক্ষণ ব্যে লছর আযছ ৪৮.৯৪ 

১৩ টলভনায/ওোকৃ/লক্ষা পয লছর আযছ ৬২.৯৪ 

১৪ ব্যফস্থানা চাজৃ লছর আযছ ৯৯.৯৯ 

১৫ যাভকৃ লছর আযছ ১০২.৯৮ 

১৬ ম্মানী/বা লপ লছর আযছ ১৪৩.১৭ 

১৭ কভৃিংস্থান টভরা  লছর আযছ ০ 

১৮ টভরা লছর আযছ ৯৯.৯৬ 

১৯ াোলযিং  লছর আযছ ৩.১০ 

২০ মানফান ব্যফস্থানা  লছর আযছ ১০৩.১১ 

২১ লফলফধ লছর আযছ ৫৪.৭৫ 

২২ মানফান লছর আযছ ৯২.৪৪ 

২৩ অলপ ইকুইযভন্ট ও অন্যান্য লছর আযছ ৯৭.৯৫ 

টভাট ৫৪.৫৯ 

(সূত্রোঃ আযলডলল ও প্রকল্প অলপ, ২০২০) 

উযুিৃ াযলণ টথযক টদখা মাে টম, লডললযত প্রদি অঙ্গভযয প্রলতটিই ২০১৯-২০ অথফৃছযযয কভৃলযকল্পনাে স্থান 

টদওো যেযছ এফিং লডলল অনুাযয কভৃলযকল্পনা কযা যেযছ; টমখাযন টভাট ২৩টি অঙ্গলবলিক লযকল্পনা াজাযনা 

যেযছ। প্রকল্প কামাৃরে টথযক প্রাপ্ত তথ্য লফযেলযণ টদখা মাে টম, চরলত ২০১৯-২০ অথ ৃ ফছযয প্রকযল্পয রক্ষযভাত্রা 

লনধাৃযণ কযা যেযছ ৩১.২৭%,        জানুোযী-২০ মনৃ্ত অজৃন যেযছ ভাত্র ৭.৩৩%। কভ-ৃলযকল্পনা অনুাযয টভাট 
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ক্রভপুলিভূত অগ্রগলত জানুমাযী ২০২০ মনৃ্ত ৫৪.৫৯%।        , প্রকল্প      ল  সূযত্র ক্রভপুলিভূত অগ্রগলত কভ 

ওোয টক্ষযত্র প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান (টবন্ডয) লনযোযগ লফরম্ব এফিং প্রলতটি ব্যাযচয 

প্রলক্ষণকার ৫০লদন থাকাে একাযথ কর ব্যাযচয প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ ম্ভফ          প্রকযল্পয লনধাৃলযত টভোদ 

লডযম্বয, ২০১৯ এয ভযধ্য প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা ফা ১০০% কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ েলন ফযর উযিখ কযা ে। 

 তভৃাযন প্রকযল্পয ৪৫.৪১% কার্     ল         ,                       মক্রযভয জন্য টবন্ডয লনযোগ 

কামকৃ্রভ টল মাৃযে যযেযছ এফিং প্রকল্পটি ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক টভোদ বৃলদ্ধ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত লনধাৃযণ কযা যেযছ। 

তযফ কভ-ৃলযকল্পনা অনুমােী লনধাৃলযত ভযে কাজগুযরা ম্পন্ন কযা খুফই কষ্টাধ্য যফ ফযর প্রতীেভান ে।   

 

৩.২ অথফৃছয লবলিক লডলল’য িংস্থান, ফযাে, অথছৃাড়, প্রকৃতব্যে এফিং ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা ও অগ্রগলত 

৩.২.১ অথফৃছয লবলিক প্রকযল্পয ফযাে, অথ-ৃছাড় ও ব্যে লফবাজন মাৃযরাচনা ও অগ্রগলত লফযেলণ 
 

প্রকযল্পয শুরু টথযক ফতভৃান (২০১৩-১৪ টথযক ২০১৯-২০) অফলধ অথফৃছয লবলিক লডলল/আযলডলল’য িংস্থান, 

ফযাে, অথছৃাড়, প্রকৃত ব্যে এফিং ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা ও অজৃন মাৃযরাচনা কযা যেযছ। টমখাযন অথছৃাযড়য লফযীযত 

আলথকৃ                                                             ।   

 

াযলণ ৩.২: অথফৃছয লবলিক প্রকযল্পয ফযাে, অথ ৃছাড়, ব্যে লফবাজন ও অগ্রগলত 

 (রক্ষটাকা) 

অথ ৃফছয 

িংযালধত অনুযভালদত  

লডলল/টিললযত িংস্থান 

(রক্ষ টাকা)  

িংযালধত এলডল 

ফযাে 

অথ ৃছাড়  

(রক্ষ টাকায %)  

প্রকৃত আলথকৃ ব্যে  

(রক্ষ টাকায %)  

২০১৩-১৪ ৪৮৮.৩০ ৫০০.০০ ৪৮৮.৩০ (৯৭.৬৬%) ৪৮৮.৩০ (১০০%) 

২০১৪-১৫ ৩১৮৪.৯২ ৩১৮৮.০০ ৩১৮৮.০০ (১০০%) ৩১৮৪.৯২ (৯৯.৯০%) 

২০১৫-১৬ ৪৪৪২.৪০ ৫২৮৮.০০ ৪৫০০.০০ (৮৫.০৯%) ৪৪৪২.৪০ (৮৪.০০%) 

২০১৬-১৭ ৩৪৮৩.৫০ ৫২৮৮.০০ ৪৯৩৩.৫০ (৯৩.২৯%) ৩৪৮৩.৫০ (৬৫.৮৭%) 

২০১৭-১৮ ১৩৬৭০.২৬ ৪৬৩৬.০০ ৪৬৩৬.০০ (১০০%) ৪৫৮৪.৭৪ (৯৮.৮৯%) 

২০১৮-১৯ ৬৭০৭.৮০ ১২৭৪২.০০ ৩১৮৫.৫০ (২৫.০০%) ৩৭.৮০ (০.২৯%) 

২০১৯-২০ 1000.00 ১০,০০০.০০ ২৫০০.০০ (২৫.০০%) ৭৩৩.২১ (৭.৩৩%) 

ফযৃভাট ৩১৯৭৭.১৬ ৪১৬৪২.০০ ২৩৪৩১.৩০ (৫৬.২৬%) ১৭৪৫৬.৬৬(৫৪.৫৯%) 

 (সূত্রোঃ প্রকল্প অলপ, ২০২০) 

উযুিৃ াযলণ টথযক টদখা মাে টম, প্রকযল্পয অথফৃছয লবলিক লডলল/আযলডলল’য িংস্থান, ফযাে, অথছৃাড়, প্রকৃত 

ব্যে এফিং ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা ও অজৃন ২০১৩-১৪ টথযক ২০১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত ভর/ফযৃল িংযালধত অনুযভালদত  

লডলল’য িংস্থান এফিং এলডল ফযাযেয াযথ াভিস্য লছর ও ফযাে অ মােী মথামথবাযফ অথ ৃছাড় যেযছ। ২০১৩-

১৪ টথযক ২০১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত প্রকৃত আলথকৃ ব্যে যন্তাল জনক। ২০১৮-১৯ অথফৃছযয লডলল/টিলল’য িংস্থান 

লছর ৬৭০৭.৮০ রক্ষ টাকা এফিং এলডল ফযা  যাখা ে  ১২৭৪২.০০ রক্ষ টাকা; অথ ৃছাড় যেযছ ৩১৮৫.৫০ রক্ষ 

টাকা ফা ২৫.০০%। ২০১৮-১৯ অথফৃছযয অথ ৃ ছাযড়য লফযীযত প্রকৃত আলথকৃ ব্যে যেযছ ৩৭.৮০ রক্ষ টাকা ফা 

০.২৯%। চরলত ২০১৯-২০ অথ ৃফছযয এলডল’য ফযাে লছর ১০,০০০.০০ রক্ষ টাকা এফিং অথ ৃছাড় যেযছ ২৫০০.০০ 

রক্ষ টাকা ফা ২৫.০০%। জানুোযী-২০২০ মনৃ্ত আলথকৃ ব্যে যেযছ ৭৩৩.২১ রক্ষ টাকা ফা ৭.৩৩% এফিং এ র্   

প্রকযল্পয ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত ৫৪.৫৯%।  
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৩.৩  প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ ও আলথকৃ রক্ষযভাত্রা এফিং ক্রভপুলিত অগ্রগলত মাৃযরাচনা  

প্রকযল্পয লডলল/আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ ও আলথকৃ রক্ষযভাত্রা মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে, ২০১৩-১৪ অথ-ৃফছয যত ২০১৮-১৯ অথ-ৃফছয অ     জুন ২০১৯ 

মনৃ্ত প্রকযল্পয ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত লছর ৫২.২৯% তািং। চরলত ২০১৯-২০ অথফৃছযযয প্রকল্পটিয আলথকৃ রক্ষযভাত্রা লনধাৃযণ কযা যেযছ ১০০০০.০০ রক্ষ টাকা (৩১.২৭%)। 

ফযাযেয অনুকূযর চরলত অথফৃছযযয জানুোযী-২০ মনৃ্ত খযচ যেযছ ৭৩৩.২১ রক্ষ টাকা ও ফাস্তফ অগ্রগলত ৭.৩৩%। ফতভৃাযন প্রকল্পটিয ক্রভপুলিভুত টভাট অগ্রগলত জানুোযী-২০ 

মনৃ্ত  আলথকৃ ব্যে ১৭৪৫৬.৬৬ রক্ষ টাকা এফিং ফাস্তফ অগ্রগলত ৫৪.৫৯%। লডলল/আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয টভোদ লডযম্বয, ২০১৯ নাগাদ টল ওোয কথা লছর। যফতীযত 

ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক অনুযভালদত টভোদ বৃলদ্ধ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত লনধাৃযণ কযা যরও এখযনা প্রকযল্পয অভাপ্ত কাজ যযেযছ ৪৫.৪১%। লনে াযলণ টথযক রক্ষয কযা মাে কভ-ৃ

লযকল্পনা অনুমােী ফাস্তফােনাধীন অঙ্গভযয অগ্রগলত       ল                              (      ৩.৩)।  
  

াযলণ-৩.৩: প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ ও আলথকৃ অগ্রগলত                                                                                                                                

অথনৃনলত

ক টকাড 
উাদাযনয নাভ একক 

লডলল অনুমােী প্রাক্করন 
ফযৃল জুন ২০১৯মনৃ্ত 

ক্রভলিভূত অগ্রগলত 

চরলত ২০১৯-২০ অথ ৃ

ফছযযয রক্ষযভাত্রা 

চরলত অথ ৃফছযযয 

জানুোযী-২০ 

মনৃ্ত খযচ 

ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত 

জানুোযী-২০ মনৃ্ত 

আলথকৃ 

(রক্ষ টাকা)  

ফাস্তফ % আলথকৃ 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ % আলথকৃ 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ % আলথকৃ 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ % আলথকৃ 

(রক্ষ টাকা) 

ফাস্তফ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ কভকৃতাৃয টফতন  ৪ জন ৭৫.৩৬ ৪ ৪১.৯৫ ৫৫.৬৭ ২২.০০ ১৯০.৬৮ ১১.৬৬ ৫৩ ৫৩.৬১ ৭১.১৪ 

২ কভচৃাযীয টফতন ৩ জন ২৪.৫৬ ৩ ১২.৫২ ৫০.৯৮ ৪.১০ ৩০৫.৩৬ ২.৩৮ ৫৮.০৪ ১৪.৯ ৬০.৬৭ 

৩ বাতালদ ২ জন ১৯.৮৪ ৭ ৭.৮৫ ৩৯.৫৭ ৩.০০ ২৬১.৬৭ ৩.০০ ১০০ ১০.৮৫ ৫৪.৬৯ 

৪ ভ্রভণ বাতা  ২ জন ৫.০০ ২ ১.৯২ ৩৮.৪ ৭.০০ ২৭.৪৩ ০০ ০ ১.৯২ ৩৮.৪০ 

৫ আউটযালিং কভচৃাযী   ১৮০ জনভা ৭৩.২২ ১৮০ ৬০.১৩ ৮২.১২ ১৪.৩৯ ৪১৭.৮৬ ৯.৯৭ ৬৯.২৮ ৭০.১ ৯৫.৭৪ 

৬ অলপ বাড়া  টথাক ০.৯৬ - ০.০০ ০ ০.০০  ০০  ০ ০ 

৭ জ্বারানী ও টতর  ৫ টি ৬৬.২১ ৪ ৪১.৩৩ ৬২.৪২ ১৫.০০ ২৭৫.৫৩ ৬.৩৯ ৪২.৬ ৪৭.৭২ ৭২.০৪ 

৮ টিনাযী টথাক ৬০.১২ - ৬৩.৭১ ১০৫.৯৭ ১০.০০ ৬৩৭.১ ৭.৮১ ৭৮.১০ ৭১.৫২ ১১৮.৯৬ 

৯ লভলডো প্রডাকন  আইযটভ ৩১৩.৭৫ - ৩১১.৫৩ ৯৯.২৯ ৮০.০০ ৩৮৯.৪১ ০০ ০ ৩১১.৫৩ ৯৯.২৯ 

১০ লফজ্ঞান টথাক ১০৩৭.০০ - ৫২৯.১৪ ৫১.০২ ৬৯০.০০ ৭৬.৬৯ ৪৬৮.১৬ ৬৭.৮৫ ৯৯৭.৩ ৯৬.১৬ 

১১ াফলরযকন টথাক ০.৪৮ - ০.৪৮ ১০০ ০.০০  ০০  ০.৪৮ ১০০ 

১২ প্রলক্ষণ ব্যে ৭৮৬৬০ জন ২৭৫৬০.০৬ ৭৮৬৬০ ১৩৪১১.৫৩ ৪৮.৬৬ ৯৬৯৯.৭০ ১৩৮.২৮ ৭৬.৮০ ০.৭৯ ১৩৪৮৮.৩৩ ৪৮.৯৪ 

১৩ টলভনায/ওোকৃ ব্যাচ ৬৬১.৬৭ ৫৬টি ৩৩৯.৫৬ ৫১.৩২ ২৬৭.৮৪ ১২৬.৭৮ ৭৬.৯০ ২৮.৭১ ৪১৬.৪৬ ৬২.৯৪ 

১৪ ব্যফস্থানা চাজ ৃ জনভা ৩০৪.৬৩ ৩৬ ২৮৩.৬১ ৯৩.০৯ ৪২.২৫ ৬৭১.২৭ ২১.০০ ৪৯.৭০ ৩০৪.৬১ ৯৯.৯৯ 

১৫ যাভকৃ জনভা ১০৩.২০ ৬০ ৭৭.০১ ৭৪.৬২ ৫০.০০ ১৫৪.০২ ২৯.২৭ ৫৮.৫৪ ১০৬.২৮ ১০২.৯৮ 
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১৬ ম্মানী/বা লপ টথাক ৪০.২৬ - ৪৯.২৭ ১২২.৩৮ ১৫.০০ ৩২৮.৪৭ ৮.৩৭ ৫৫.৮০ ৫৭.৬৪ ১৪৩.১৭ 

১৭ কভৃিংস্থান টভরা  টি ৩০.৫৬ ৮ ০.০০ ০ ১৩.০০ ০ ০০ ০ ০ ০ 

১৮ টভরা টি ৯৯৯.৮১ ৬৪ ৯৯৯.৩৭ ৯৯.৯৫ ০.০০  ০০  ৯৯৯.৩৭ ৯৯.৯৬ 

১৯ াোলযিং  টথাক ৩৯.৯৯ - ১.২৪ ৩.১০ ২৩.৭৫ ৫.২২ ০০ ০ ১.২৪ ৩.১০ 

২০ মানফান ব্যফস্থানা  টি ৪৫.০০ ৪ ৩৭.৭০ ৮৩.৭৮ ১৫.০০ ২৫১.৩৩ ৮.৭০ ৫৮ ৪৬.৪ ১০৩.১১ 

২১ লফলফধ টথাক ৮.৮৪ - ৪.৮৪ ৫৪.৭৫ ০.০০  ০০  ৪.৮৪ ৫৪.৭৫ 

২২ মানফান টি ২৭৭.৭০ ৪ ২৫৬.৭০ ৯২.৪৪ ০.৯৫ ২৭০২১.০৫ ০০ ০ ২৫৬.৭ ৯২.৪৪ 

২৩ অলপ ইকুইযভন্ট  টথাক ১৯৮.৯৩ - ১৯২.০৬ ৯৬.৫৫ ৯.০৫ ২১২২.২০ ২.৮০ ৩০.৯৪ ১৯৪.৮৬ ৯৭.৯৫ 

  ৪৭৬.৬৩  ৪৪৮.৭৬ ৯৪.১৫ ১০.০০  ২.০০ ---  --- --- 

  ৩১৯৭৭.১৬  ১৬৭২২.৫৯ ৫২.২৯ ১০০০০.০০ ৩১.২৭  ৭৩৩.২১  ৭.৩৩ ১৭৪৫৬.৬৬ ৫৪.৫৯ 

 

(সূত্রোঃ প্রকল্প অলপ) 

৩.৪ লআইল বায লদ্ধান্ত ও ফাস্তফােনভ মাৃযরাচনা  

প্রকযল্পয লআইল বায লদ্ধান্তভ মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে টম,  জানুোযী-২০ মনৃ্ত টভাট ১২টি লআইল বায আযোজন কযা যেযছ এফিং লআইল বায লদ্ধান্ত টভাতাযফক 

প্রকল্প অলপ প্রযোজনীে ব্যফস্থা প্রলক্রোধীন টযযখযছ। প্রকযল্পয  লডলল অনুমােী প্রলত ২ ভায ১ ফায লআইল বা আযোজন কযায লফধান যযেযছ ট অনুমােী বলফষ্যযত লডলল ও 

লযকল্পনা কলভযনয লযত্র অনুমােী লআইল বাগুযরা টমন লনেলভত আযোজন কযা ে, টলদযক রক্ষয যাখা প্রযোজন। লনযে লআইল বায লদ্ধান্ত ও ফাস্তফােনভৄ াযলণ 

৩.৪-এ লন্নযফ কযা যরা। 

াযলণ-৩.৪: প্রকযল্পয লআইল বায লদ্ধান্ত ও ফাস্তফােনভ লফযেল                                                                                                                                       

ক্রোঃনিং তালযখ বায লদ্ধান্তভ লিান্ত অনুমােী কামকৃ্রভ ফাস্তফােযনয অফস্থা 

 ০৭/১১/১৮ আইএভইলড কর্তকৃ লনজস্ব অথাৃেযন লযচালরত in 

depth ভল্যােযনয তালরকাে রালনিৃং এন্ড আলনিৃং 

টডযবরযভন্ট প্রকল্পটিয অন্তভুিৃ কযায জন্য 

আইলটি লফবাগ আইএভইলড টক অনুযযাধ কযয ত্র 

লরখযফ। 

আইএভইলড কর্তকৃ লনজস্ব অথাৃেযন লযচালরত in depth ভল্যােযনয তালরকাে রালনিৃং এন্ড 

আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্পটিয অন্তভুিৃ কযায জন্য আইলটি লফবাযগয লচফ ফযাফয 

০৬/০৮/২০১৮ তালযযখয ৫৬.০০.০০০০.০৩০.২৫.০০১.১৫-৪৪৮ নিং স্মাযযক ত্র লরখা 

যেযছ। তাযই লযযপ্রলক্ষযত আইলটি লফবাগ যত ১২/০৮/২০১৮ তালযযখয 

৫৬.০০.০০০০.০২৩.১৪.০৬৪.১৩-২৭৮ নিং স্মাযযক আইএভইলড টক অনুযযাধ কযয ত্র টদো 

যেযছ। এয টপ্রলক্ষযত আইএভইলড’য ক্ষ টথযক লযফীক্ষণ ও ভল্যােন টক্টনয-৭ যত  

১০/০৯/২০১৮ তালযযখয ২১.০০.০০০০.৫০৪.১৪.০১৩-১১৭ নিং স্মাযযক জানাযনা যেযছ টম, 

চরলত অথ ৃফছযয যাজস্ব খাত যত ফলণতৃ in depth evaluation কযা ম্ভফ নে। অত:য 

আন্ত:খাত ভন্বযেয ভাধ্যযভ প্রকযল্পয টভোদ ১ ফছয বৃলদ্ধয প্রস্তাফ লযকল্পনা কলভযন টপ্রযণ 
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কযা ে। লযকল্পনা কলভযনয প্যাভযিক উইিং এয ১০/১০/২০১৮ তালযযখয – ৩৫৫ নিং 

স্মাযক যত্রয যাভ ৃভযত প্রকযল্পয কামকৃ্রভ ভল্যােনপূফকৃ ভতাভত প্রদানাযথ ৃআইএভইলড’টক 

আইলটি লডলবযনয টপ্রাগ্রাভ াখা যত ৩১/১০/২০১৮ তালযযখয – ৪০৫ নিং স্মাযযক লচঠি 

লরখা যেযছ। 

আগাভী বাে প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ অগ্রগলত 

ও আলথকৃ অগ্রগলত আরাদাবাযফ উস্থান কযযত 

যফ। 

প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ অগ্রগলত ও আলথকৃ অগ্রগলত আরাদাবাযফ উস্থাযনয রযক্ষয 

লবন্নবাযফ ছক টভাতাযফক তা বাে উস্থান কযা যরা। 

(ক) প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য কর কামকৃ্রভ 

সুষ্ঠুবাযফ ম্পাদন কযায লনলভি প্রকল্প কামাৃরযে 

একটি ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা প্রণেনপূফকৃ তা 

অনুযণ কযযত যফ। 

 

 

(খ) ফাললকৃ ক্রে লযকল্পনা অন্তভুিৃ লফলোলদ 

ন্যযনতভ ভে ক্রেকামাৃলদ ম্পন্ন কযায লফলযে 

প্রকল্প কামাৃরে প্রযোজনীে দযক্ষ গ্রণ কযযফ। 

(ক) প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য কর কামকৃ্রভ সুষ্ঠুবাযফ ম্পাদন কযায লনলভি প্রকল্প 

কামাৃরযে একটি ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা প্রণেন কযা যেযছ। আন্ত:খাত ব্যে ভন্বযেয 

জন্য প্রস্তালফত লডললযত ল্যাট ও কভৃিংস্থান টভরাে প্রাক্কলরত ব্যে বৃলদ্ধ কযাে প্রণেনকৃত 

কভ-ৃলযকল্পনা অনুমােী এই আইযটযভয ক্রে প্রলক্রোয দযক্ষ গ্রযণ লফরম্ব যে।  

 

(খ) ফাললকৃ ক্রে লযকল্পনা অন্তভুিৃ লফলোলদ ন্যযনতভ ভে ক্রেকামাৃলদ ম্পন্ন কযায লফলযে 

প্রকল্প কামাৃরে যত প্রযোজনীে দযক্ষ গ্রণপূফকৃ অনুযণ কযা যে। তযফ উযিখ্য টম, 

আন্ত:খাত ভন্বযে লফলবন্ন খাযত ব্যে বৃলি/হ্রা এয প্রস্তাফ কযা যেযছ। লডলল’য পুনোঃলফবাজন 

ও প্রকযল্পয এক ফছয টভোদ বৃলদ্ধয প্রস্তাফ লযকল্পনা কলভযন  লফযফচনাধীন থাকাে ম্পৃি 

ক্রে/দযত্র আফান লফরলম্বত যে। প্রকযল্পয যফতী ভর কভকৃান্ড ৪০ াজায জযনয জন্য 

আউটযালিৃং প্রলক্ষণ প্রদান। প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান লনফাৃচযন ফাৃলধক গুরুত্ব প্রদান 

মাচাই ফাছাই কামকৃ্রযভ দীঘ ৃভে লনযুি থাকা, এ ম্পলকৃত অলবযমাগ িংক্রান্ত তদন্ত কাযজ 

লনযোলজত থাকা এফিং টলভনায/ওোকৃ িংলেষ্ট লফলবন্ন কযভ ৃ প্রলক্ষণ প্রদানকাযী 

প্রলতষ্ঠাযনয উলস্থলত ও ম্পৃিতা থাকা, প্রকল্প লযচারক অন্যত্র ফদলর যে চযর মাওো এফিং 

প্রজ্ঞানকৃত প্রকল্প লযচারক এখযনা টমাগদান না কযা প্রভৃলত কাযযণ ফাললকৃ ক্রে লযকল্পনা 

অন্তভুিৃ লফলোলদ ন্যযনতভ ভযে ক্রেকামাৃলদ ম্পন্ন কযা লফরলম্বত যে। 

রক্ষযভাত্রা অজৃযনয জন্য ভেলবলিক কভ-ৃ

লযকল্পনা গ্রণপূফকৃ তা ফাস্তফােযনয দযক্ষ গ্রণ 

কযযত যফ। 

রক্ষযভাত্রা অজৃযনয জন্য ভেলবলিক কভ-ৃলযকল্পনা গ্রণপূফকৃ তা ফাস্তফােযনয দযক্ষ গ্রণ 

কযা যে। তযফ উযয ফলণতৃ ভযত লফলবন্ন ভস্যায কাযযণ অগ্রগলত লফলিত যে। 

 ০৭/০৩/১৮ (ক) আগাভী টযেম্বয ২০১৮ যত ২০০ ঘন্টাব্যাী 

(৫০ লদন) ৪০ াজায জযনয প্রযপনার 

আউটযালিৃং লফলেক প্রলক্ষণ শুরু কযায জন্য 

(ক) আগাভী টযেম্বয, ২০১৮ যত ২০০ ঘন্টাব্যাী (৫০ লদন) ৪০ াজায জযনয প্রযপনার 

আউটযালিৃং লফলেক প্রলক্ষণ শুরু কযায জন্য লফস্তালযত ভেলবলিক কভৃলযকল্পনা প্রণেন 

কযয তা অনুযণ কযায দযক্ষ প্রলক্ষণ লযচারনাকাযী প্রলতষ্ঠান এখযনা লনফাৃলচত কযা 
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লফস্তালযত ভেলবলিক কভৃলযকল্পনা প্রণেন কযয 

তা অনুযণ কযযত যফ। 

(খ) প্রকযল্পয লফলবন্ন অযঙ্গয অব্যলেত অথ ৃ লদযে 

আন্তোঃখাত ভন্বে কযয ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক শুদৄ 

টভোদ বৃলদ্ধ কযা মাে লকনা তা প্রকল্প কামাৃরে 

মাচাই ফাছাই কযয প্রকযল্পয লিোলযিং কলভটিযত 

আযরাচনাক্রযভ অনুযভাদন গ্রণ কযযফ। 

ম্ভফ না ওোে এ লযকল্পনা ফাস্তফােন অগ্রগলত আানুরূ নে। 

(খ) প্রকযল্পয লফলবন্ন অযঙ্গয অব্যলেত অথ ৃলদযে আন্তোঃখাত ভন্বে কযয ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক 

শুদৄ প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধ কযায লফলযে ইযতাভযধ্য দযক্ষ গ্রণ কযয আইলটি লফবাযগয যত 

২৫/০৯/২০১৮ তালযযখয ৫৬.০০.০০০০.০২৩.০৬৪.১৩-৩৫২ নিং স্মাযযক লযকল্পনা 

কলভযনয আথ ৃাভালজক অফকাঠাযভা লফবাযগ  ত্র টপ্রযণ কযা যেযছ। লফলেটি লযকল্পনা 

কলভযনয লফযফচনাধীন আযছ। 

প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য কর কামকৃ্রভ 

সুষ্ঠুবাযফ ম্পাদন কযায লনলভযি প্রকল্প কামাৃরযে 

একটি ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা প্রণেনপূফকৃ তা 

অনুযণ কযযত যফ। 

প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য কর কামকৃ্রভ সুষ্ঠুবাযফ ম্পাদন কযায লনলভযি প্রকল্প 

কামাৃরযে একটি ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা প্রণেন কযা যেযছ এফিং তা অনুযণ কযা যে 

(কভৃলযকল্পনায কল িংযুি)। 

 

লনেলভত ভলনটলযিং কলভটিয বা আফানপূফকৃ 

মাৃযরাচনায জন্য প্রকযল্পয কামকৃ্রভ ফাস্তফােন 

অগ্রগলতয তথ্য  উস্থান কযযত যফ। 

লনেলভত ভলনটলযিং কলভটিয বা আফানপূফকৃ মাৃযরাচনায জন্য প্রকযল্পয কামকৃ্রভ ফাস্তফােন 

অগ্রগলতয তথ্য  উস্থান কযায দযক্ষ গ্রণ কযা যে।  

 

লডলজটার টেলনিং ফাযয ভাধ্যযভ প্রলক্ষযণয কালিত 

রক্ষযভাত্রা অজৃযনয জন্য প্রলক্ষযণয ব্যাযচয িংখ্যা 

বৃলদ্ধ কযযত যফ।  

 

লডলজটার টেলনিং ফাযয ভাধ্যযভ প্রলক্ষযণয কালিত রক্ষযভাত্রা অজৃযনয জন্য প্রলক্ষযণয 

ব্যাযচয িংখ্যা বৃলদ্ধ কযয প্রযতযক ফাযয জন্য (টভাট ৬টি) আগাভী জুন ২০১৮ মনৃ্ত টজরা 

লবলিক (উযজরাগুযরাযত প্রলক্ষণ টদোয লযকল্পনা) একটি ম্ভাব্য কভৃলযকল্পনা প্রনেন 

কযা যেযছ (কল িংযুি) এফিং িংলেষ্ট ফা লযচারনা/ব্যফস্থানায দালেযত্ব লনযুি 

প্রলতষ্ঠাযনয কর্তৃক্ষ ও ফাযয সুায বাইজাযযদয তা কামকৃয কযায জন্য জালনযে টদো 

যেযছ (কল িংযুি)। তযফ ফযৃল টকনা ফাটিয ল্যাট, প্রযজক্টয, স্ক্যানায িংলেষ্ট 

যিাভালদ ক্রে প্রলক্রোধীযন থাকাে, ফলণতৃ ফাযয ভাধ্যযভ প্রলক্ষণ প্রদান কযা এখনও ম্ভফ 

যে না। িংলেষ্ট টজরায টজরা প্রাক ও টজরাে কভযৃত টপ্রাগ্রাভায/কাযী টপ্রাগ্রাভাযযক 

যত্রয কল লদযে অফলত কযা ালফকৃ তত্ত্বাফধান ও যমালগতা প্রদাযনয জন্য লফযলবাযফ 

অনুযযাধ কযা যেযছ। ফাস্তফােনকাযী প্রলতষ্ঠাযনয লনকট প্রলক্ষণ প্রদান অগ্রগলতয তথ্যালদ 

টনো যে। লডলজটার টেলনিং ফাযয মাতাোত যথয ীভাফদ্ধতা, কার বফাখী ঝড়-বৃলষ্ট, 

উযজরা মাৃযে কাযী টপ্রাগ্রাভাযযয স্বল্পতা, গাড়ীয টভযাভত, ল্যাট ও অন্যান্য াভগ্রীয 

মালন্ত্রক ত্রুটি প্রভৃলত কাযযণ প্রলক্ষযণয রক্ষয কভৃলযকল্পনা টভাতাযফক অলজৃত যে না। এয 

জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানযক কামকৃয ও দ্রুততায াযথ প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য 
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অনুযযাধ কযা যেযছ। লডলজটার টেলনিং ফায ৩১ টভ ২০১৮ মনৃ্ত ২৬,৮৯১ জন নাযীযক 

প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ । 

লডললয অযথযৃ িংস্থান াযযক্ষ এফিং লিোলযিং 

কলভটিয অনুযভাদনক্রযভ  লিতীে দপায ভধ্য টভোদী 

ভল্যােন/লফযল ভল্যােন কামকৃ্রভ গ্রণ কযযত 

াযয। 

ইতোঃপূযফ ৃ আইএভইলড কর্তকৃ ভধ্য টভোলদ ভল্যােন যে মাওোে লডললয অযথযৃ িংস্থান 

াযযক্ষ এফিং লিোলযিং কলভটিযত আযরাচনা কযয অনুযভাদনক্রযভ  লিতীে টভোযদ এ প্রকযল্প 

লফযল ভল্যােন কযায জন্য কামকৃ্রভ গ্রণ কযা যে। 

 

আইএভইলড’য িংলেষ্ট কভকৃতাৃয াযথ প্রকল্প 

লযচারক টমাগাযমাগ পূফকৃ প্রকযল্পয কামকৃ্রযভয 

লযদনৃ/ভল্যােন প্রলতযফদন দালখযরয কামকৃ্রভ 

ত্বযালন্বত কযযফ। 

আইএভইলড’য িংলেষ্ট কভকৃতাৃয াযথ প্রকল্প লযচারক টমাগাযমাগ কযয প্রকযল্পয কামকৃ্রযভয 

লযদনৃ/ভল্যােন প্রলতযফদন প্রকযল্পয কামাৃরযে দালখর কযযযছ। 

চরলত ২০১৮-২০১৯ অথ ৃ ফছযয প্রকযল্পয টবৌত ও 

আলথকৃ অগ্রগলত ১০০% লনলিত কযযত যফ। 

চরলত ২০১৮-২০১৯ অথ ৃফছযয ফযােকৃত অথ ৃতবাগ ব্যে কযায জন্য মথামথ উযযাগ গ্রণ 

কযা যেযছ।  

প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য কর কামকৃ্রভ 

সুষ্ঠুবাযফ ম্পাদন কযায লনলভি প্রকল্প কামাৃরযে 

একটি িংযালধত ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা ও 

ফাললকৃ ক্রে লযকল্পনা প্রণেনপূফকৃ তা অনুযণ 

কযযফ এফিং ন্যযনতভ ভে কামাৃলদ ম্পন্ন কযায 

লফলযে প্রকল্প কামাৃরে প্রযোজনীে দযক্ষ গ্রণ 

কযযফ। 

 

প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য কর কামকৃ্রভ সুষ্ঠুবাযফ ম্পাদন কযায লনলভি প্রকল্প 

কামাৃরযে একটি িংযালধত ভে লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা ও ফাললকৃ ক্রে লযকল্পনা প্রণেন 

কযা যেযছ এফিং তা অনুযণ কযয ন্যযনতভ ভে কামাৃলদ ম্পন্ন কযায লফলযে প্রকল্প কামাৃরে 

প্রযোজনীে দযক্ষ গ্রণ কযযছ। টমভন ক) ৬৪টি লডলজটার লফরযফাড ৃস্থাযনয জন্য কামাৃযদ 

প্রদান প্রলক্রোধীন খ)  POT প্রলক্ষণাথীযদয জন্য টনাটপ্যাড ও করভ ক্রযে দযত্র আফান 

প্রলক্রোধীন গ) ৪ াজায ল্যাট ক্রযে দযত্র আফান প্রলক্রোধীন ঘ) লফজযন টডযবরযভন্ট 

কনারট্যান্ট লনযোগ প্রদান কযা যেযছ ঙ) কলভউলনযকটিব ইিংলর ল্যািংগুযেজ কনারযটন্ট 

ও আইটি লস্ক্র কনারযটন্ট লনযোযগয রযক্ষয দ্রুত দযত্র আফান কযা যফ। 

লযকল্পনা কলভযনয াযথ টমাগাযমাগ কযয 

প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধ কযায প্রযোজনীে দযক্ষ 

গ্রণ কযযত যফ। 

ইযতাভযধ্য প্রকযল্পয টভোদ লডযম্বয/২০১৯ মনৃ্ত টভোদ বৃলদ্ধ টযেযছ। গত ০৩/০৪/২০১৯ লি. 

তালযযখ অনুলষ্ঠত এলডল বাে প্রকযল্পয টভোদ একফছয বৃলদ্ধয জন্য লদ্ধান্ত গৃীত ে। ট 

রযক্ষয কভপৃ্রলক্রো চরভান। 

 
০৪-০৯-

২০১৯ 

            ল     ল                     

     ,                             

                           । 

     ল   ল     ল                          ,                         

                     । 

  

( )    ল                          

                                  

        । 

( ) ৪                  ল                                            

                                         HOPE                  

     । 
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( )              ল               ও 

                                       

      ও                 ল          

                  । 
 

( )      ’                          ল  

                                    

                                     

            । 

( )              ল               ও                    ।            

         ও                 ল                            । 

 

( )      ’                          ল          ল                     

                                             । 

  

         ২                         

                                 

HOPE/CCGP                      । 

             ল                               CCGP                  । 

  

৩.১.১।            ও                

                                     

        ল                    । 
 

৩.১.২।                             

    ল                                  

                                       

                               ও 

                   ,            

                               

        ল      ,                     

                                  

                                    

               । 

৩.১.১।            ও                                        ।             

       ও                                         ।                       

                        ল                   । 

 

৩.১.২।     ল                                                         

         । 

 

  

৩.২.১।                            

activity                    ল          

       weightage                      

                                    

৩.২.১।                            activity                    ল          

       weightage                                                      । 
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   । 

  

৩.৩.১।                ল     ,         

                                     

                          । 

৩.৩.১।          ল     ,                                                  

                । 

  

৩.৪.১।                         ল  

         ল                           

            । 

 

৩.৪.২।   ল                   ,       

         ল                   ল       

                                 । 

৩.৪.১।                         ল           ল                           

           । 

 

 

৩.৪.২।   ল                   ,                ল                  ল       

                                । 

  

৬.১.১।                                    

                           । 

৬.১.২।                              

                                    

                         । 

 

৬.১.১।                       ল                    ২৭/১১/২০১৯   .        

                    ।      /                                          

                । 

৬.১.২।                                                                  

                          । 

 

০৩/১২/২০১

৯ 

 

আযরাচযসূলচোঃ- ০১: গত বায লদ্ধাযন্তয ফাস্তফােন অগ্রগলত 

মাৃযরাচনা 

 লদ্ধান্তোঃ ইলজল’য ভাধ্যযভ লফলবন্ন ধায ল্যাটগুযরা ক্রে কযা 

মাে লকনা এ লফলযে ইলজল ম্পযকৃ অলবজ্ঞ একজন এক্সাট ৃএয 

লনকট টথযক যাভ ৃগ্রণ কযযত যফ। 

 ফাস্তফােনোঃ প্রকল্প লযচারক বাে জানান টম, ইলজল’য ভাধ্যযভ 

লফলবন্ন ধায ল্যাটগুযরা ক্রে কযায রযক্ষয ইলজল ম্পযকৃ 

অলবজ্ঞ একজন এক্সাট ৃ এয লনকট টথযক যাভ ৃ গ্রণ কযা 

যেযছ। 

 ১.১। ইলজল’য ভাধ্যযভ ধায ধায ল্যাট ক্রে িংক্রান্ত 

লফলযে লফলল’য কাছ টথযক টেইভ ওোকৃ এয একটি নভৄনা 

িংগ্র কযয ট অনুমােী ল্যাট যফযা লনযত যফ। 

টযক্ষযত্র PPR পুিানুপুিবাযফ অনুযণ কযযত যফ। 
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লদ্ধান্তোঃ যলফ এফিং হুোওযে এয াযথ চুলি নফােযনয য 

কযাযাবযান ফাযয প্রলক্ষণ সূচী কলভটিয কর দস্যযক টপ্রযণ 

কযযত যফ। 

ফাস্তফােনোঃ প্রকল্প লযচারক বাযক অফলত কযযন টম, যলফ 

এফিং হুোওযে এয াযথ চুলিয টভোদ ইযতাভযধ্য টল যেযছ। 

নতুন কযয যলফ এফিং হুোওযে এয াযথ চুলি কযায উযযাগ গ্রণ 

কযা যেযছ। চুলি কযায য কযাযাবযান ফাযয প্রলক্ষণ সূচী 

কলভটিয কর দস্যযক টপ্রযণ কযা যফ। 

১.২। কযাযাবান ফাযয চুলি অলফরযম্ব নফােন কযয প্রলক্ষণ 

কামকৃ্রভ শুরু কযায উযযাগ গ্রণ কযযত যফ এফিং যফতীযত 

প্রলক্ষণসূচী বতযী কযয কর দযস্যয লনকট টপ্রযণ কযযত 

যফ। 

লদ্ধান্তোঃ এ মনৃ্ত প্রলক্ষণপ্রাপ্ত নাযীযদয ভযধ্য স্যাম্পলরিং এয 

লবলিযত প্রলক্ষণাথী  লনফাৃচন কযয তাযদয াযথ টমাগাযমাগ 

কযযত যফ এফিং টভাট প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয ভযধ্য কেজন যফতীযত 

আযও উন্নত প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছ, কেজন আলথকৃ কভকৃাযন্ডয 

াযথ যুি যেযছ ফা কেজন আত্মলনবৃীর যেযছ, আউটযালিৃং 

এয ভাধ্যযভ টকউ উাজৃন কযযছ লকনা এ ম্পলকৃত একটি 

লফস্তালযত প্রলতযফদন সুালয যফতী বাে উস্থান কযযত 

যফ। 

 আযরাচনাোঃ প্রকল্প লযচারক বাযক অফলত কযযন 

টম, স্যাম্পলরিং এয লবলিযত প্রলক্ষণাথী লনফাৃচন কযয একটি 

প্রলতযফদন বাে উস্থান কযা যেযছ। 

 বালত ভযাদে কযাযাবান ফাযয প্রলক্ষণ কামকৃ্রভযক 

লিারী কযায রযক্ষয কামকৃয দযক্ষ গ্রযণয উয টজায 

টদন। 

 ১.৩। উি কামকৃ্রভযক পর ও কামকৃয কযায জন্য ভলনটলযিং 

বৃলদ্ধ  প্রযোজনীে কর দযক্ষ গ্রণ কযযত যফ।  

 ১.৪। প্রযোজযন GPS এয ভাধ্যযভ ফাগুযরায গলতলফলধ 

মযৃফক্ষণ কযযত যফ। 
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আযরাচযসূলচ (০২): প্রকযল্পয কযম্পাযনন্ট লবলিক আলথকৃ ও ফাস্তফ 

অগ্রগলত আযরাচনা: 

  

২০১৯-২০ অথফৃছযযয ফযােকৃত ১০০০০.০০ রক্ষ টাকায ভযধ্য 

লনধাৃলযত ভযে কত টাকা খযচ কযা যফ ট লফলযে একটি 

লযষ্কায কভৃলযকল্পনা থাকা দযকায ফযর বাে আযরাচনা কযা 

ে। আগাভী জুন ২০২০ মনৃ্ত প্রযোজনীে খাযতয খযযচয লাফ 

অনুমােী ফযাে টযযখ ফালক টাকা লপযত টদোয প্রযোজনীে ও 

কামকৃয দযক্ষ গ্রযণয জন্য বালত ভযাদে তালগদ প্রদান 

কযযন। 

 ২.১। আগাভী জুন ২০২০ মনৃ্ত টভাট ফাযজযটয খযচ খাতওোযী 

একটি লাফ কযয প্রযোজনীে অথ ৃ াযত টযযখ  অফলষ্ট অথ ৃ

লপযত টদোয উযযাগ গ্রণ কযযত যফ। 

আযরাচযসূলচ (০৩) : প্রকযল্পয কামকৃ্রভযক গলতীর কযযত 

প্রযোজনীে উযযাগ গ্রণোঃ 

  

রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্পটি আইলটি লফবাগ তথা 

যকাযযয একটি গুরুত্বপূণ ৃ প্রকল্প। ফতভৃান প্রকল্প লযচারযকয 

টনর্তযত্ব প্রকযল্পয কাজ অতযন্ত সুন্দয ও িবাযফ লযচালরত যে 

ফযর বাে উযিখ কযা ে। অতীযত এই প্রকল্পটিয কর 

কামকৃ্রভ অতযন্ত ভন্থয গলতয লছযরা এফিং যন্তালজনক লছযরানা। 

তাই বলফষ্যযত টমন প্রকযল্পয টকান কাজ আয লফরলম্বত না ে ট 

রযক্ষয প্রকযল্পয াাাল, লফবাগীে উযযাগ থাকা প্রযোজন ফযর 

বাে উলস্থত ফাই একভত টালন কযযন এফিং প্রকল্প 

লযচারকযক অতযন্ত িাযত বলফষ্যযতয কর কামকৃ্রযভয 

 ৩.১। প্রকযল্পয কর কামকৃ্রভ অতযন্ত িবাযফ লযচারনা 

কযযত যফ। ঠিক ও ভযোযমাগী কযয প্রকল্পটিযক পর ও 

াথকৃ কযায জন্য কর প্রকায প্রযোজনীে উযযাগ গ্রণ কযযত 

যফ। 
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পর ভাপ্ত কযায জন্য কর প্রকায উযযাগ গ্রযণয জন্য 

আফান জানাযনা ে।  
 

 
০৫-০৬-

২০২০ 

১.১।                                                    

                         । PPR     Framework 

Contract                    ।            ও            

                                 । 

                                                   

                         । PPR     Framework 

Contract                   ।            ও            

                                । 

  

১.২।                                                   

        । 

                                                           

          ।                ল    ল                      

                                           । 

  

১.৩।                  ল ও                      Team 

                                । 

                 ল ও                                

১৫                       Team              ।        ১৫ 

           ১৫  ল      ল                            । 

  

১.৪।      ল                  GPS System                 

             GPS                                         

   । 

                                       ল             GPS 

System                         GPS                        

               । 

  

২.১।          ২০২০                          ও               

    ২৫                     ৭৫                        । 

         ২০২০                          ও                   

                      ২৫                     ৭৫                

          ।  

  

৩.১।       ল                                        

          ,            ল  ,           ল   ,          ও 

                               PIC                  

  ল                                        । 

৩.১।             ল                      ১৮/০৫/২০২০   . 

                                            -ল       

                     ।               ল                   

  -ল        ।                                      

    ১৫              ১৫  ল                       । 

           ল  ,           ল   ,          ও            

                    PIC                    ল 

                                        । 

  
৩.২।                 ল                                  

          ল ও            ল      ল                       

৩.২।                 ল                                  

          ল ও            ল      ল                       
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             ।                      PIC             

         ল                    । 

            ।                      PIC             

         ল                   । 

 
২১-০৫-

২০১৯ 

১.১। এরইলড লডলজটার লফরযফাড ৃ িংক্রান্ত টটন্ডাযযয ভল্যােন কামকৃ্রভ 

আগাভী ২৬ টভ ২০১৯ লি. তালযযখয ভযধ্য ম্পন্ন কযযত যফ। 

২.১। POT প্রলক্ষণাথীযদয জন্য টনাটপ্যাড ও করভ ক্রে প্রলক্রো 

দ্রুততভ ভযেয ভযধ্য ম্পন্ন কযযত যফ। 

২.২। প্রলক্ষণ টযল ব্যাচ লবলিক টযা ২ জন প্রলক্ষণাথীযদয ভাযঝ 

লফতযযণয জন্য দ্রুত ৪ াজায ল্যাট ক্রযেয লনলভি দযত্র আফান 

কযযত যফ। 

৩.১। কলভউলনযকটিব ইিংলর ল্যািংগুযেজ কনারযটন্ট ও আইটি লস্ক্র 

কনারযটন্ট লনযোযগয রযক্ষয দযত্র আফান এফিং লনযোযগয কাজটি 

জুন/২০১৯ এয ভযধ্য ম্পন্ন কযযত যফ। 

৪.১। RFP জভা টনোয য ভল্যােন কলভটি কর্তকৃ দ্রুত মাচাই ফাছাই 

কযয অনুযভাদযনয জন্য HOPE এয লনকট টপ্রযণ কযযত যফ। 

৫.১। প্রলত লতন ভা অন্তয অন্তয লনেলভতবাযফ ভলনটলযিং কলভটিয বা 

আফান কযযত যফ। 

৬.১। কযাযাবযান ফাযয প্রলক্ষণ সূচী কলভটিয কর দস্যযক টপ্রযণ 

কযযত যফ। 

 

৭.১। অলফরযম্ব প্রকযল্পয একটি ভধ্যফতী ভল্যােন ম্পন্ন কযযত যফ। 

 

 

১.১। লফলবন্ন টজরাে এরইলড লডলজটার লফরযফাড ৃস্থাযনয  কামকৃ্রভ শুরু 

যেযছ। 

২.১। POT প্রলক্ষণাথীযদয জন্য টনাটপ্যাড ও করভ ক্রে প্রলক্রো 

কামকৃ্রভ চরভান যযেযছ। 

২.২। প্রলক্ষণ টযল ব্যাচ লবলিক টযা ২ জন প্রলক্ষণাথীযদয ভাযঝ 

লফতযযণয জন্য দ্রুত ৪ াজায ল্যাট ক্রযেয লনলভি দযত্র আফান 

প্রলক্রোধীন। 

৩.১। কলভউলনযকটিব ইিংলর ল্যািংগুযেজ কনারযটন্ট ও আইটি লস্ক্র 

কনারযটন্ট লনযোযগয কামকৃ্রভ টল যেযছ এফিং তাযা গত 

০৫/০৮/২০১৯ লি. তালযযখ প্রকল্প কামাৃরযে টমাগদান কযযটছন। 

৪.১। RFP জভা টনোয য কালযগলয প্রস্তাফ ভল্যােন কলভটি কর্তকৃ দ্রুত 

মাচাই ফাছাই কযা যেযছ মা HOPE কর্তকৃ অুনযভালদত যেযছ। 

৫.১। প্রলত লতন ভা অন্তয অন্তয লনেলভতবাযফ ভলনটলযিং কলভটিয বা 

আফান কযা যফ। 

৬.১। কযাযাবযান ফাযয প্রলক্ষণ সূচী কলভটিয কর দস্যযক টপ্রযণ 

কযা যফ। 

৭.১। অলফরযম্ব প্রকযল্পয একটি ভধ্যফতী ভল্যােন ম্পন্ন কযায জন্য 

আইএভইলডয াযথ টমাগাযমাগ কযা যেযছ। 

 ০৭/১১/২০১৮ 

       ও             ৬৪        ল   ল                

                                               ল         

  ।                                          ল             

১.১।       ল   ল                                       ২৬    

২০১৯   .                         । 
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                    ল           । 

POT                        ও  ল                  

  ল           ।                  POT                

        ও  ল       ল                               

         । 
 

                          ২                             

   ৪                                        ল         

         ।                                               

    ৪                                     ।  
 

                    ল              ল    ও       ল 

    ল             ল                       ল          

                                 ।            

     ল                     ল              ল    ও 

      ল     ল                         ল         

    । 

 

১.২।       ও                        ও  ল                

                      । 

১.৩।    ৪                                     । 

১.৪।               ল              ল    ও       ল 

    ল             ল                                    ২০১৯ 

                   । 

 
 
 
 
 
 

  

৬৪টি টজরাে ৬৪  লডলজটার লফরযফাড ৃস্থাযনয                     

                     । প্রকযল্পয প্রলক্ষণ কামকৃ্রভযক জনগযণয ভাযঝ 

ব্যাকবাযফ প্রচাযযয রযক্ষয াযাযদয ৬৪ টজরাে ১০০টি লফরযফাড ৃস্থান কযা 

যেযছ এফিং লফরযফাডগৃুযরায তত্ত্বাফধাযনয দালেত্ব টজরা প্রাযকয লনকট অনৃ 

কযা যেযছ। াযাযদয আযও ৬৪  লডলজটার লফরযফাড ৃস্থাযনয  

                         ল          ল       । 

 

২.১। ৬৪টি টজরাে ৬৪  লডলজটার লফরযফাড ৃ স্থাযনয                   

     ল                               । 

  

াযাযদয ইযতাভযধ্য টভাট ১৩০০০ জন প্রযপনার আউটযালিৃং টেলনিং 

প্রলক্ষণাথীযদয ২০০ ঘন্টা প্রলক্ষণ টল যেযছ। প্রলক্ষণ প্রদানকাযী 

প্রলতষ্ঠাযনয ফযৃল প্রলতযফদন অনুাযয ফযৃভাট ১২,৯০৭ জযনয আত্ম-

কভৃিংস্থান যেযছ এফিং ফযৃভাট প্রলক্ষণ প্রাপ্ত ৯৯০০ জন ফতভৃাযন অনরাইযন 

লফলবন্ন মাৃযে উাজনৃ অব্যাত টযযখযছ এফিং ভলন্বত উাজৃন প্রাে ৩১ রক্ষ 

ইউএ ডরায। ১০০% কভৃিংস্থাযনয লনিেতা লফধান টযযখ প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ 

লযচারনা কযা  ।         আযও ৪০ াজায জনযক প্রযপনার 

আউটযালিৃং প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য                               ল   

৩.১।    RFP                                          

             HOPE                      । 
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১৬ ০৫ ২০১৯   .              ও            ও                  

     । RFP      ল         ল       । 

  

  

                           ল   ও                          

                                                      

                                                      

  ল           । 

৪.১।                                                     । 

  

                                                      

                            ল                            

     ।                         ল                   

     ল                   । 

৫.১।                         ল   ও                       

                                                           

     ।    

  

                                                      

                                           ল               

               ল ।  

৬.১।                                                 

               । 

 (সূত্রোঃ প্রকল্প অলপ,  ভাচ-ৃ২০২০) 

৩.৪.১ লিোলযিং কলভটিয বায অগ্রগলত মাৃযরাচনা 

প্রকযল্পয লিোলযিং কলভটিয বায লদ্ধান্তভ মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে টম, জানুমাযী-২০ মনৃ্ত টভাট ১২টি লিোলযিং কলভটিয বায আযোজন কযা যেযছ এফিং লিোলযিং কলভটিয 

বায লদ্ধান্ত অনুাযয প্রকল্প অলপ প্রযোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযযযছন। প্রকযল্পয  লডলল অনুমােী প্রলত ৩ ভায ১ ফায লিোলযিং কলভটিয বা আযোজন কযায লফধান যযেযছ ট 

অনুমােী বলফষ্যযত লডলল ও লযকল্পনা কলভযনয লযত্র অনুমােী লিোলযিং কলভটিয বাগুযরা  লনেলভত আযোজন কযায লফলযে রক্ষয যাখা প্রযোজন। লনযে লিোলযিং কলভটিয 

বায লদ্ধান্ত ও ফাস্তফােনভৄ াযলণ ৩.৫-এ লন্নযফ কযা যরা।  

াযলণ-৩.৫: প্রকযল্পয লিোলযিং কলভটিয বায লদ্ধান্ত ও ফাস্তফােনভৄ লফযেলণ                                                                                                                                      

ক্রোঃনিং তালযখ বায লদ্ধান্ত ভ লিান্ত অনুমােী কামকৃ্রভ ফাস্তফােযনয অফস্থা 

০১ 

   

 

২০/২/১৯ ১.১। টেলনিং প্রাপ্ত প্রলক্ষণাথীয টভাট আে এফিং গড় আযেয 

লযভাণ প্রলতটি লিোলযিং কলভটিয বাে উস্থান কযযত 

যফ। 

১.২। প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধয য দ্রুততভ ভযেয ভযধ্য লফজযন 

টডযবরযভন্ট কনারযটন্ট যদ লনযোগ কযযত  যফ। 

১.১। টেলনিং প্রাপ্ত প্রলক্ষণাথীয টভাট আে এফিং গড় আযেয লযভাণ  লিোলযিং কলভটিয 

বাে উস্থান কযায টক্ষযত্র পূযফ ৃ টম কর টবন্ডয প্রলক্ষণ লদযেযছ তাযদয 

যমালগতা প্রযোজন। লকন্তু প্রকল্প প্রলক্রোে এ যকভ টকান গাইড রাইন না থাকাে এফিং 

লফর লযযাধ কযাে ফা প্রলক্ষণাথীযদয াযথ এ যকভ টকান তথ্য টনো ফা তাযা তথ্য 

লদযত ফাধ্য থাকযফ এভন টকান লরলখত ফাধ্যফাধকতা না থাকাে এফিং প্রলক্ষণ দীঘলৃদন 

আযগ টল ওোে তাযদয কাছ টথযক তথ্য িংগ্র কযয ঠিক তথ্য টদো কঠিন যে 
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যড়যছ। 

১.২। লফজযন টডযবরযভন্ট কনারযটন্ট যদ লনযোযগয জন্য EOI ও লফজ্ঞলপ্তয 

খড়া প্রস্তুত কযা যেযছ। আগাভী এক প্তাযয ভযধ্য লফজ্ঞলপ্ত প্রকা কযা যফ। 

২.১। আলথকৃ অগ্রগলত বৃলদ্ধয জন্য টম কর খাযতয অথ ৃ

ফতভৃাযন ব্যে কযা ম্ভফ দ্রুত ট কর খাত ফাস্তফােযনয 

উযযাগ গ্রণ কযযত যফ। 

২.২। প্রলতটি অিংযগয ফযাে মাৃযরাচনা কযয িংযালধত 

এলডলযত রক্ষযভাত্রা মথামথবাযফ লনধাৃযণপূফকৃ ফযাে প্রস্তাফ 

কযযত যফ টমন তবাগ ফাস্তফােন অগ্রগলত অজৃন কযা ম্ভফ 

ে। 

২.৩। ললআয ২০০৮ অনুমােী লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য টটন্ডায 

আফান ও ভল্যােন প্রলক্রো ম্পন্ন কযয লডলজটার লফরযফাড ৃ

স্থান ম্পন্ন কযযত যফ। 

 

২.৪। লললজলয লদ্ধান্ত াওো ভাত্রই টমন পুন:টটন্ডায 

আফান কযা মাে ট রযক্ষয প্রস্তুলতভরক কর  কামকৃ্রভ গ্রণ 

কযযত যফ। 
 

২.৫। প্রকযল্প কভযৃত জনফযরয প্রলকউযযভন্ট লফলযে  টকান 

যাভ/ৃযমালগতায প্রযোজন যর এ লফবাযগয আওতাে 

ফাস্তফােনাধীন টম কর প্রকযল্প প্রলকউযযভন্ট কনারযটন্ট 

যযেযছন তাযদয ােতা গ্রণ কযা টমযত াযয। 

২.৬। চরলত অথ ৃ ফছযযয লনধাৃলযত  

টলভনায/ওোকৃ/লক্ষাপয দ্রুততভ ভযেয ভযধ্য 

আযোজন কযযত যফ। 

২.৭। প্রকযল্পয প্রলতটি PSC এফিং PIC বাে প্রকযল্পয 

কযম্পাযনন্ট লবলিক ফাস্তফােন অগ্রগলতয তথ্য উস্থান কযযত 

যফ।  

২.৮। আগাভী বা যত প্রকযল্পয টভরা, প্রলক্ষণ ,

টলভনায/ওোকৃ/লক্ষাপয এয ফাস্তফাে ন অগ্রগলত 

 ২.১। আলথকৃ অগ্রগলত বৃলদ্ধয জন্য ক) ৬৪টি লডলজটার লফরযফাড ৃস্থান খ) লডলজটার 

কযাযাবযান ফাযয জন্য টনাটপ্যাড ও করভ ক্রে গ (POT প্রলক্ষযণয জন্য ভলডউর 

বতলয ঘ) POT প্রলক্ষণাথীযদয জন্য টনাটপ্যাড ও করভ ক্রে এফিং ঙ) ৪ াজায 

ল্যাট ক্রে চ) লফজযন টডযবরযভন্ট কনারট্যান্ট লনযোযগয উযযাগ গ্রণ কযা 

যে। আন্ত:অঙ্গ ব্যে ভন্বযেয য খাতলবলিক ক্রযেয উযযাগ গ্রণ কযা যফ । 

২.২। প্রলতটি অিংযগয ফযাে পূণাৃঙ্গ মাৃযরাচনা কযয িংযালধত এলডলযত রক্ষযভাত্রা 

মথামথবাযফ লনধাৃযণপূফকৃ ফযাে প্রস্তাফ কযা যেযছ। POT টেলনিং এয কামকৃ্রভ ম্পন্ন 

কযয লফর লযযাধ কযা ম্ভফ যফ না, তাই ১২৭.৪২ টকাটি টাকা টথযক ১১৭.২২ টকাটি 

টাকা হ্রা কযয ১০.২০ টকাটি ২০১৮-১৯ অথফৃছযযয জন্য প্রস্তাফ কযা যেযছ। 

২.৩। লফর টফাযডযৃ টেললপযকযন লকছুটা লযফতনৃ আাে এফিং এয জন্য 

লফরযফাযডযৃ ব্যে বৃলদ্ধ াওোে এখনও টটন্ডায আফান কযা ম্ভফ েলন। আন্ত:অঙ্গ ব্যে 

ভন্বে অনুযভাদযনয য যই লফরযফাযডযৃ দযত্র আফান কযা যফ। পূযফযৃ প্রস্তুতকৃত 

টকযা  ,নাটিকা ,টিলবল ইতযালদ নতুনব াাযফ আযও লকছু তথ্যলচত্র প্রস্তুতপূফকৃ 

প্রচাযযয উযযাগ গ্রণ কযা যফ। 

২.৪। লললজল যত পুন:টটন্ডাযযয লদ্ধান্ত গৃীত যেযছ। প্রলক্ষণ প্রদাযনয রযক্ষয 

টবন্ডয লনফাৃচযন পুন :EOI আফান কযা যেযছ। EOI ভল্যােযনয কামকৃ্রভ চরভান 

যযেযছ। টপব্রুোলয/২০১৯ এয ভযধ্য Short List ফাছাইযেয কামকৃ্রভ ম্পন্ন যফ। 
 

২.৫। প্রকযল্প প্রলকউযযভন্ট লফলযে টকান যাভকৃ টনই । এ লফবাযগয আওতাে 

ফাস্তফােনাধীন টম কর প্রকযল্প প্রলকউযযভন্ট কনারযটন্ট যযেযছন প্রকল্প ফাস্তফােযন 

তাযদয ােতা গ্রণ কযা যে। 
 

২.৬। টলভনায/ওোকৃ /লক্ষাপয দ্রুততভ ভযেয ভযধ্য আযোজযনয উযযাগ টনো 

যেযছ। ইযতাভযধ্য ২টি ওোকৃ ম্পন্ন কযা যেযছ। লক্ষা পযযয জন্য প্রযোজনীে 

প্রস্তুলত গ্রণ কযা যে। 

২.৭। প্রকযল্পয প্রলতটি PSC এফিং PIC বাে প্রকযল্পয কযম্পাযনন্ট লবলিক ফাস্তফ 

অগ্রগলতয তথ্য উস্থান কযা যে।  
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ফণনৃাভরকবাযফ না লদযে িংখ্যাগতবাযফ রক্ষযভাত্রায লফযীযত 

অজৃন উস্থান কযযত যফ। 
 

২.৮। প্রকযল্পয টভরা, প্রলক্ষণ  ,টলভনায/ওোকৃ/লক্ষা পয এয ফাস্তফােন অগ্রগলতয 

টক্ষযত্র িংখ্যাগতবাযফ রক্ষযভাত্রায লফযীযত অজৃন তথ্য উস্থান কযা যে। 

৩.১। প্রকযল্পয টভোদ এক ফছয বৃলদ্ধ এফিং আন্ত:অঙ্গ ব্যে 

ভন্বযেয প্রস্তাফ অনুযভাদযনয জন্য প্রকল্প লযচারকযক 

লনলফড়বাযফ আইএভইলড এফিং লযকল্পনা কলভযনয াযথ  

টমাগাযমাগ  যাখযত যফ। 

৩.১। আইএভইলডয সুালযযয টপ্রলক্ষযত লযকল্পনা কলভন যত প্রকযল্পয টভোদ 

লডযম্বয/২০১৯ মনৃ্ত এক ফছয বৃলদ্ধ কযা যেযছ।  লডলইল বায লদ্ধান্ত টভাতাযফক 

আন্ত:অঙ্গ ব্যে ভন্বযেয লডলল প্রস্তুলত টল মাৃযে যযেযছ। আগাভী প্তাযয ভযধ্য 

অনুযভাদযনয জন্য আইলটি লফবাযগ টপ্রযণ কযা যফ। 
 

৪.১। দ্রুততভ ভযেয ভযধ্য টদযয ০৮ টি লফবাযগ টলভনায 

আযোজযনয ভাধ্যযভ িংলেষ্ট লফবাযগয প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য 

ল্যাট লফতযযণয ব্যফস্থা গ্রণ কযযত যফ। 

৪.১। লনযদৃনা অনুমােী টদযয ০৮ টি লফবাযগয  প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য ল্যাট লফতযণ 

কযা যে। প্রথভ ফাযয অনুলস্থতযদয লিতীে ফায আভন্ত্রণ জালনযে ল্যাট লফতযণ 

কযা যে। লফতযণ টল মাৃযে যযেযছ। 

০২ ৬/২/১৯ ১.১। আগাভীযত অনুলষ্ঠতব্য প্ররলক্ষযণয টক্ষযত্র TOR এ আে 

িংক্রান্ত তথ্য প্রদাযনয ত ৃঅন্তভুিৃ কযযত যফ। 

১.২। প্রকল্প দপ্তযযয ব্যফস্থানাে প্রলক্ষনাথীযদয আযেয তথ্য 

িংগ্র কযয লিোলযিং কলভটিয যফতী বাে উস্থান কযযত 

যফ। 

১.৩। HOPE এয অনুযভাদন লনযে লফজযন টডযবরযভন্ট 

কনারযটন্ট যদ লনযোযগয লফজ্ঞলপ্ত আগাভী ০৩ কামলৃদফযয 

ভযধ্য প্রকা কযযত যফ। 

১.৪। লফর টফাযডযৃ টেললপযকন এফিং ব্যে চূড়ান্ত কযয 

HOPE এয অনুযভাদন লনযে দ্রুত টটন্ডায লফজ্ঞলপ্ত প্রকা কযযত 

যফ। 
 

১.৫। টপব্রুোলয/২০১৯ এয ভযধ্য EOI ভল্যােযনয  কামকৃ্রভ 

ম্পন্ন কযযত যফ। 

১.৬। টকান ভায টকাথাে টলভনায/ওোকৃ অনুলষ্ঠত যফ 

তায একটি কভৃলযকল্পনা বতযী কযয াত লদযনয ভযধ্য এ 

লফবাযগ দালখর কযযত যফ। 

১.৭। টলভনায/ওোকৃযয কভৃলযকল্পনা PIC এফিং PSC 

কলভটিয দস্যযদয টপ্রযণ কযযত যফ এফিং এগুযরা অনুষ্ঠাযনয 

তালযখ লনধাৃলযত যর কলভটিয দস্যযদয াযথ টমাগাযমাগ 

১.১। ৪০ াজায জযনয POT প্রলক্ষযণয টক্ষযত্র আে িংক্রান্ত তথ্য প্রদাযনয ত ৃঅন্তভুিৃ 

কযা যেযছ। 

১.২। ভলনটলযিং পটওেযাযযয ফযৃল তথ্য ভযত প্রলক্ষনাথীযা এমাফৎ প্রাে ৩১ রক্ষ 

ইউএ ডরায আে কযযযছন। 

১.৩। ইযতাভযধ্য লফজযন টডযবরযভন্ট কনারযটন্ট যদ লনযোগ প্রদান কযা যেযছ। 

১.৪। লডলজটার লফরযফাড ৃস্থাযনয জন্য লনফাৃলচত প্রলতষ্ঠাযনয লনকট Notification of 

Award (NoA) ইসুয কযা যেযছ। দ্রুত কামাৃযদ প্রদান কযয ফাস্তফােযনয কাজ শুরু 

কযা যফ। 

১.৫। িংলক্ষপ্ত তালরকাভুি প্রলতষ্ঠাযনয লনকট RFP প্রদান কযা যেযছ এফিং আগাভী 

২৫/০৬/২০১৯ তালযযখ RFP জভাদাযনয তালযখ লনধাৃযণ কযা যেযছ। 
 

১.৬। ইযতাভযধ্য একটি কভৃলযকল্পনা বতযী কযয এ লফবাযগ টপ্রযণ কযা যেযছ। 

১.৭। টলভনায/ওোকৃযয কভৃলযকল্পনা PIC এফিং PSC কলভটিয দস্যযদয লনকট 

উস্থান কযা যেযছ। তালযখ লনধাৃলযত যর কলভটিয দস্যযদয াযথ টমাগাযমাগ কযা 

যফ। 

১.৮। ইযতাভযধ্য আইলটি লফবাগ যত লডলল অনুযভালদত যেযছ। 

১.৯। প্রকল্প কামাৃরযে িংযলক্ষত ৩৮৮টি ল্যাট জুরাই/২০১৯ ভায ভাননীে প্রলতভন্ত্রী 

ভযাদযেয অলবপ্রাে অনুাযয আনুষ্ঠালনকবাযফ অনুভলদত তালরকাভুি অফলষ্ট 

প্রলক্ষণাথীযদয ভাযঝ লফতযণ কযা যফ। 
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কযযত যফ। 

১.৮। আগাভী প্তাযয ভযধ্য লডলল অনুযভাদযনয জন্য 

আইলটি লফবাযগ টপ্রযণ কযযত যফ। 

১.৯। ৮ টি লফবাযগ অনুলষ্ঠতব্য কভৃিংস্থান টভরাে অফলষ্ট 

ল্যাটগুযরা লফতযযণয রযক্ষয িংলেষ্ট লফবাযগয 

প্রলক্ষণাথীযদয আভন্ত্রণ জানাযত যফ। 

২.১। প্রস্তালফত িংযালধত এলডলয তবাগ ফাস্তফােন কযযত 

যফ। 

২.১। প্রস্তালফত িংযালধত এলডলয তবাগ ফাস্তফােযনয জন্য মথামথ উযযাগ গ্রণ 

কযা যেযছ। 

৩.১। কযাযাবযান ফাযয ভাধ্যযভ অফলষ্ট প্রলক্ষণ ম্পন্ন 

কযায রযক্ষয ফাগুযরা কযফ টকান টজরাে অফস্থান কযযফ তায 

একটি কযাযরন্ডায কযয দ্রুত এ লফবাযগ টপ্রযণ কযযত যফ। 

৩.২। লভলডো টপ্রাডাকন খাযতয আওতাে টম কর কাজ কযা 

যফ তায একটি ভোফদ্ধ কভৃলযকল্পনা কযয আগাভী প্তায 

এ লফবাযগ টপ্রযণ কযযত যফ।  

৩.১। কযাযাবযান ফাযয ভাধ্যযভ অফলষ্ট প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযায রযক্ষয ফাগুযরা কযফ 

টকান টজরাে অফস্থান কযযফ তায একটি কযাযরন্ডায প্রস্তুত কযয এ লফবাযগ টপ্রযণ কযা 

যেযছ। 

 

৩.২। লভলডো টপ্রাডাকন খাযতয আওতাে টম কর কাজ কযা যফ তায একটি 

ভোফদ্ধ কভৃলযকল্পনা প্রস্তুতপূফকৃ এ লফবাযগ টপ্রযণ কযা যেযছ। 

৩.৩। পূযফযৃ টবন্ডযযয াযথ ম্পালদত চুলি আগাভী প্তাযয 

ভযধ্য ফালতর কযয নতুন টবন্ডয লনযোযগয ব্যফস্থা কযযত যফ। 

৩.৪।  প্রলক্ষণ ভলনটলযিং এয লনলভি ভলনটলযিং ফ টওোযটিয 

ফতভৃান প্লাটপভ ৃব্যফায কযয এটি Modify/Upgrade কযায 

ভাধ্যযভ কাযজ রাগাযনায রযক্ষয লফলল’য পটওেযায 

াটিলৃপযকন ল্যাযফয যাভ ৃগ্রণ কযযত যফ। 

৩.৫। লফবাগীে মাৃযে ৮টি কভৃিংস্থান টভরা কযফ, টকাথাে 

অনুলষ্ঠত যফ তায একটি লযকল্পনা কযয দ্রুত এ লফবাযগ টপ্রযণ 

কযযত যফ। 

৩.৬। আযএলডল’য তবাগ ফাস্তফােযনয জন্য প্রকল্প কর্তৃক্ষ 

লনলফড় মযৃফক্ষণ কযযফ।  

৩.৩। ভে স্বল্পতায কাযযণ লচফ ভযাদযেয াযথ যাভকৃ্রযভ আাতত পূযফযৃ 

টবন্ডযযয াযথই পূযফযৃ ম্পালদত চুলি টভাতাযফক Australia’ে একটি Study Tour 

এয আযোজন কযা যেযছ। 

৩.৪। ভলনটলযিং ফ টওোযটি Modify/Upgrade কযায ভাধ্যযভ কাযজ রাগাযনায 

রযক্ষয লফলল’য পটওেযায াটিলৃপযকন ল্যাযফয যাভ ৃগ্রণ কযা যফ। 

৩.৫। ইযতাভযধ্য একটি কভৃলযকল্পনা প্রস্তুত কযয এ লফবাযগ টপ্রযণ কযা যেযছ। 
 

৩.৬। আযএলডল’য তবাগ ফাস্তফােযনয জন্য প্রকল্প কর্তৃক্ষ কর্তকৃ মথামথ উযযাগ 

গ্রণ কযা যেযছ। 

 
১৯-০৬-

২০১৯ 

৩.১.১।        ল     ল                       

                            ও                     

   । 

৩.১.১।        ল     ল                    ও                     ল    

         ল               ল                                  । 

  ৩.১.২।       ল   ল                              ৩.১.২।       ল   ল                                              
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             ৬৩    ল     ল                ও 

 ল                 । 

২৩ ০৭ ২০১৯   .        তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলি লফবাযগয লচফ ভযাদে কর্তকৃ 

৬৩    ল     ল                ও  ল                  ।             

         ল     ৩০ ০৭ ২০১৯   .        ৬৪     ল     ল              

              । 

  

৩.২.১।                                   

              ল                          

                ল            ল          ৩৮৮  

                  ল                       

                   । 

৩.২.১।                                                 ল    

                                      ল            ল          

       ল                            ল।     গত ০৫-০৮-২০১৯ লি. 

তালযযখ অনুলষ্ঠত ভালক এলডল বাে ৫.১০.২              ল         

                                                             

                             Youth, Disable, Freelancer              

                             । 

  
৩.৩.১।                                        

            ল           । 

                                                   ল            । 

  

৩.৪.১।                                           

           ল                  । 

                                                     ল            

                 । 

 
০৩-১২-

২০১৯ 

১.১।      ’                                 

            ’                ও                 

                                        । 

       PPR                          । 

     ’                                             ’           

     ও                                                           

       ।       PPR                         । 

  

১.২।                        ল                   

                                              

                    ল                       

   । 

                                         Robi Axiata ও Huawei 

Technologies (BD) Ltd.                                    ।     

         ল                                                  ল 

                        । 

  

১.৩।               ল ও                        

                 ল                   । 

                 ল ও                                         ল 

                 । 

  

১.৪।         GPS               ল                   

        । 

                                 ল GPS               ল                   

       । 
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২.১।          ২০২০                          ও     

                                                    

                        । 

         ২০২০                          ও                             

                             ৭০                          । 

  

৩.১।         ল                         ল   

        ।     ও                          ল ও 

                ল                         

        । 

        ল                         ল          ।     ও             

             ল ও                 ল                             

   । 

 
1৯-০৬-

২০১৯ 

৩.১.১।        ল     ল                       

                            ও                     

   । 

৩.১.১।        ল     ল                    ও                     ল    

         ল               ল                                  । 

  

৩.১.২।       ল   ল                              

             ৬৩    ল     ল                ও 

 ল                 । 

৩.১.২।       ল   ল                                              

২৩ ০৭ ২০১৯   .        তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলি লফবাযগয লচফ ভযাদে কর্তকৃ 

৬৩    ল     ল                ও  ল                  ।             

         ল     ৩০ ০৭ ২০১৯   .        ৬৪     ল     ল              

              । 

  

৩.২.১।                                   

              ল                          

                ল            ল          ৩৮৮  

                  ল                       

                   । 

৩.২.১।                                                 ল    

                                      ল            ল          

       ল                            ল।     গত ০৫-০৮-২০১৯ লি. 

তালযযখ অনুলষ্ঠত ভালক এলডল বাে ৫.১০.২              ল         

                                                             

                             Youth, Disable, Freelancer              

                             । 

  
৩.৩.১।                                        

            ল           । 

                                                   ল            । 

  

৩.৪.১।                                           

           ল                  । 

                                                     ল            

                 । 

 
১২-০৯-

২০১৯ 

১.১।       ১৯                     ল     ল      

                        । 

১.১।        ল    ল          ল   ল                           ল     

         । 
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১.২।         ল                   ল                  

                      । 

 

১.৩।                                        

           ল                  । 
 

 

১.২।         ল          ল          ল   ল                          

                      । 

 

১.৩।                                                   ল          

       । 

  

২.১.১।                     ল       ,            

                                              

            । 

২.১.১।                     ল                                       

                                          । 

  

২.২.১।   ল                                       

                । 

২.২.১।   ল                                                           

     । 

  

২.৩.১।                   ল                   

                            । 

২.৩.১।                   ল                                   

             । 

  

২.৪.১।                                       

                                           ।   

                                         । 

২.৪.১।                                                         

                                              । 

  

৩.১।                             ১৯        

২০১৯                                    । 

৩.১।                                 ২৬        ২০১৯                

                         । 

 
২১-০১-

২০২০ 

১.১। ৬৪    ল                                       

                                          ৭ 

(   )                            ল         । 

 

১.২।        ও            ল                 

         ল                   ল             

        ।            ও                          

                  । 

 

১.১।            ল     ৪০    ল   ১০০       Professional 

Outsourcing                         ল   ল          ল          

                              (        )। 

 

১.২।        ও            ল                          ল             

      ল                    ।            ও                          

                  । 
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১.৩।  ল                                     

                                  ল          

               । 

 

 

১.৪।   ল               ও                       

              ল             । 

 

১.৫।                                        

           ল                                    

    ল         । 

 

১.৬।                        ,       ল      , 

                                       

            ল         । 
 

১.৩।   ল                                ল                          , 

               ল       ও              ,       ও      ও      

       ।                                        ল                 

       । 

১.৪।   ল               ও                                     ল 

           । 

 

১.৫।                                                   ল           

                             ল          । 

 

১.৬।                        ,       ল      ,                     

                               ল          । 

 

  

২.১।                                        ।   

ল      ল                                 

                      । 

 

২.২।               ল             ল      

               ৪                        ল      

   । 

৩.১।            ও                             

                                  । 

২.১।                                       ।   ল      ল       

                                               । 

 

 

২.২।               ল             ল                           

           ল        । 

 

৩.১।            ও                           ল                  

                                    । 

 (সূত্রোঃ প্রকল্প অলপ,  ভাচ-ৃ২০২০) 
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৩.৫ প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃযনয অগ্রগলত মাৃযরাচনা ও লফযেলণ 

‘রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত)’ প্রকযল্পয আওতাে আইলটি/আইটি লবলিক কভৃিংস্থান সৃলষ্টয প্রোয সৃষ্ট উযেশ্যভযয আযরাযক এ প্রকযল্পয অজৃন লচত্র লনযে 

একটি াযলণয ভাধ্যযভ লফযেলণ কযা যরা।  

াযলণ ৩.৬: প্রকযল্পয উযেশ্য অনুাযয অগ্রগলত লচত্র 

ক্রোঃ নিং প্রকযল্পয উযেশ্যভ উযেশ্য অনুাযয অজৃন লচত্র 

১ ইউলনেন মাৃযে ২০,০০০ জন নাযীযক ১৫ লদন টভোদী টফলক 

আইটি/আইলটি লরটাযযল লফলযে প্রলক্ষণ প্রদান; 

টফলক আইটি লরটাযযল-১৫লদনব্যাী  ১,০০০টি ব্যাযচ ২০,০০০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ;   

২ উযজরা/ইউলনেন মাৃযে ২,৯০০ জনযক টফলক আইটি/আইলটি 

আউটযালিৃং লফলযে প্রলক্ষণ প্রদান; 

টফলক আইটি/আইলটি আউটযালিৃং ০৩ লদনব্যাী ৫৮টি ব্যাযচ ২৯০০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা 

যেযছ; 

৩ উযজরা/ইউলনেন মাৃযে ৮৪০ জনযক লফযলালেত আউটযালিৃং কাযজ 

লেল্যাসায লযযফ গযড় টতারায জন্য প্রলক্ষণ প্রদান; 

টোরাইজড আউটযালিৃং ১০ লদনব্যাী ২১টি ব্যাযচ ৮৪০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ;  

৪ লফবাগ/টজরা মাৃযে ৫৩,০০০ জনযক প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষণ 

প্রদান; 

Professional Outsourcing Training ৫০ লদনব্যাী ৬৫০টি ব্যাযচ টভাট ১৩,০০০ জনযক 

প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ;  

৫ টফলক আউটযালিৃংলফলযে যচতনতা সৃলষ্টয রযক্ষয ১,৯২০ জন 

ািংফালদক/গণভাধ্যভ কভীযক প্রলক্ষণ প্রদান; 
জানাৃলরি/লভলডো ওোকৃায ০১ লদনব্যাী ৬৪টি ব্যাযচ ১,৯৫০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ;  

৬ র্তণভর মাৃযেয ১,৬৬,৩২০ জন ভলরাযক কযাযাবান ফা (লডলজটার 

প্রলক্ষণ ফা) এয ভাধ্যযভ আইটি লরটাযযল প্রলক্ষণ প্রদাযন ােতা 

কযা; 

ফতভৃাযন ৬টি (যলফ-২টি, হুোওে-২টি ও প্রকযল্পয ২টি) কাযাবযান ফাযয ভাধ্যযভ এ মনৃ্ত ৫৭,৬৮৩ জন 

ললক্ষত নাযীযক আইটি/আইটিএ প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ;  

৭ লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ৬৪ টজরাে ই-টভরা এফিং ৮টি লফবাযগ 

আউটযালিৃং লফলযে কভৃিংস্থান টভরা আযোজন এফিং লফলবন্ন ইযরক্ট্রলনক 

ও লপ্রন্ট লভলডোে লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ম্প্রচায; 

৬৪ টজরাে লেল্যালসিং টভরা ম্পন্ন যেযছ। টভরায জন্য ১৯৯টি ল্যাট ক্রে কযা যেযছ এফিং ১৮০টি 

ল্যাট টযা লেল্যাসাযযদয ভাযঝ লফতযণ কযা যেযছ;  
লফবাগীে মাৃযে ৮টি কভৃিংস্থান টভরা ম্পন্ন এমাফৎ মনৃ্ত ম্পন্ন েলন;  

৮ জাতীে ও আঞ্চলরক মাৃযে লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ওোকৃ, 

কনপাযযস, টলভনায এফিং বফযদলক লক্ষা পযযয আযোজন; 
ঢাকা লফলবন্ন টজরায ইযতাভযধ্য ২৫টি স্থানীে মাৃযে টলভনায অনুলষ্ঠত যেযছ। লফযদয 

ওোকৃ/টলভনায এয টক্ষযত্র লপলরাইযন ৩টি, কানাডা-০১টি, দলক্ষণ টকালযো-০১টি ব্যাচ, থাইল্যান্ড-

০১টি, ইতালর ০১টি, বাযত-০২টি ও অযিলরো -০১টি ব্যাচ ম্পন্ন যেযছ এফিং টভাট ৬১ জন টলভনায 

প্রলক্ষযণ অিং লনযেযছন;  
৯ প্রকযল্পয আওতাে মন্ত্রালত, আফাফত্র, মানফান িংগ্র এফিং যাভ ৃ টফা 

িংগ্র ইতযালদ। 
১টি জী, ১টি ভাইযক্রাফা ও ২টি কাযাবযান ফা ক্রে কযা যেযছ।  
কযাযাবযান ফাযয ভাধ্যযভ প্রলক্ষযণয জন্য ৮১টি ল্যাট ক্রে কযা যেযছ, কযাযাবযান ফায প্রলক্ষযণয জন্য 

৬০টি লফতযণ কযা যেযছ।  
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(সূত্রোঃ প্রকল্প অলপ,  টপব্রুোযী-২০২০) 

উযুিৃ াযলণ-৩.৬ টথযক টদখা মাে টম, টজরা মাৃযে ৫৩,০০০ জনযক প্রযপনার আউটযালিৃং প্রলক্ষণ প্রদাযনয উযেশ্য যযেযছ, টমযক্ষযত্র ফতভৃান ভে মনৃ্ত অলজৃত যেযছ 

১৩০০০ জযনয প্রলক্ষণ; অফলষ্ট যযেযছ ৪০,০০০ জযনয প্রলক্ষণ। র্তণভর মাৃযেয ১,৬৬,৩২০ জন ললক্ষত নাযীযক কযাযাবান ফা (লডলজটার প্রলক্ষণ ফা) এয ভাধ্যযভ আইটি 

লরটাযযল প্রলক্ষণ প্রদাযন ােতা কযায রক্ষয যযেযছ। টমযক্ষযত্র এ মনৃ্ত ৬টি (যলফ-২টি, হুোওে-২টি ও প্রকযল্পয ২টি) কাযাবযান ফাযয ভাধ্যযভ ৫৭,৬৮৩ জনযক আইটি/আইটিএ 

প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ; অফলষ্ট যযেযছ ১০৮,৬৩৭ জযনয প্রলক্ষণ। লেল্যালসিং/আউটযালিৃং লফলযে ৬৪ টজরাে ই-টভরা এফিং ৮টি লফবাযগ আউটযালিৃং লফলযে কভৃিংস্থান টভরা 

আযোজন এফিং লফলবন্ন ইযরক্ট্রলনক ও লপ্রন্ট লভলডোে ম্প্রচাযযয লনধাৃলযত রযক্ষযয ভযধ্য, ৬৪ টজরায ই-টভরা ম্পন্ন যরও লফবাগীে মাৃযেয টভরা এখন মনৃ্ত ম্পন্ন েলন। 

আঞ্চলরক ও জাতীে এফিং বফযদলক মাৃযে টলভনায, ওোকৃ আযোজযনয াাাল লক্ষা পযযয উযেশ্য যযেযছ। এযক্ষযত্র টদখা মাে টম, আঞ্চলরক, জাতীে এফিং বফযদলক 

মাৃযে টলভনায, ওোকৃ আযোজযনয ভাত্রা খুফই কভ এফিং বফযদলক লক্ষা পযযয উযেশ্য অলজৃত েলন। টভরায জন্য ১৯৯টি ল্যাট ক্রে কযা যেযছ এফিং ১৮০টি ল্যাট 

টযা লেল্যাসাযযদয ভাযঝ লফতযণ কযা যেযছ; অফলষ্ট ল্যাট এখন মনৃ্ত লফতযণ কযা ম্ভফ েলন। কাযজই টদখা মাে টম, ফতভৃান অফলধ (       -২০২০) প্রকযল্পয প্রদি 

উযেশ্যভযয পুযযাপুলয ফাস্তফােন ঘযটলন; তযফ বৃলদ্ধকৃত লনধাৃলযত ভযেয ভ   উযেশ্য অজৃযনয লযকল্পনা কযা যেযছ। প্রকযল্পয প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয অগ্রগলত ম্পযকৃ আযও েষ্ট 

ধাযণা াওোয জন্য লনে াযলণয লবলিযত প্রলক্ষণ অগ্রগলত লফযেলণ কযা যেযছ।  



 

   -42 

 

াযলণ: ৩.৭: প্রকযল্পয প্রলক্ষণ িংক্রান্ত কাযজয অগ্রগলত 

প্রলক্ষযণয ধযণ 

টভাট ব্যাযচয 

িংখ্যা 

ভাপ্তকৃত 

ব্যাচ 

রক্ষযভাত্রা 

(জন) 

প্রলক্ষণ ভাপ্ত 

(জন) 

ভন্তব্য 

টফলক আইটি লরটাযযল-১৫লদনব্যাী ১,০০০টি ১,০০০টি ২০,০০০ ২০,০০০ (ভাপ্ত) 

টফলক আইটি/আইলটি আউটযালিৃং 

০৩ লদনব্যাী 
৫৮টি ৫৮টি ২,৯০০ ২,৯০০ (ভাপ্ত) 

টোরাইজড আউটযালিৃং ১০ 

লদনব্যাী 
২১টি ২১টি ৮৪০ ৮৪০ (ভাপ্ত) 

Professional Outsourcing 

Training ৫০ লদনব্যাী 
৬৫০টি ৬৫০টি ১৩,০০০ ১৩,০০০ (ভাপ্ত) 

জানাৃলরি/লভলডো ওোকৃায ০১ 

লদনব্যাী  
৬৪টি ৬৪টি ১,৯২০ ১,৯২০ (ভাপ্ত) 

Professional Outsourcing 

Training ৫০ লদনব্যাী 
২,০০০টি ০০ ৪০,০০০ - প্রলক্রোধীন 

টভাট ৭৮,৬৬০ ৩৮,৬৬০  

 

াযলণ ৩.৭ টথযক টদখা মাে টম, এ প্রকযল্পয আওতাে প্রদি প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয লফলবন্ন কযটাগলযযত টভাট ৭৮,৬৬০ 

জনযক প্রলক্ষণ প্রদাযনয লযকল্পনা যযেযছ। মায ভযধ্য প্রলক্ষণ ম্পন্ন যেযছ ৩৮,৬৬০ জযনয। অফলষ্ট ৪০,০০০ 

জযনয প্রযপনার আউটযালিং প্রলক্ষণ চরভান যযেযছ। িংযালধত প্রকল্পটিয বৃলদ্ধকৃত ভযে টল কযায লযকল্পনা 

কযা যেযছ।  
 

৩.৬ রগ-টেভ মাৃযরাচনা 

আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয রগ-টেভটি মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে, রগ-টেযভ রক্ষয ও উযেযশ্যয াযথ লভর টযযখ 

উযেশ্য মাচাইযমাগ্য সূচক (OVI) লনধাৃযণ কযা যেযছ। াধাযণত রগ-টেযভয ১ভ করাভ ফা ফণনৃাভরক াযািংয টম 

রক্ষয লরলফদ্ধ থাযক তা লডললয ৩নিং অনুযেযদ ফলণতৃ ভর ও সুলনলদষৃ্ট উযেশ্যয াযথ লভর থাযক অথাৃৎ একই 

থাযক। এ প্রকযল্পয টক্ষযত্র ২নিং করাভ ফা OVI করাযভ রক্ষয, উযেশ্য, আউটপুট ও ইনপুযটয লফযীযত টম OVI টরখা 

যেযছ তা পুযযাপুলয ঠিকবাযফ উস্থালত েলন ফযর প্রতীেভান ে। তাছাড়া, ২০১৪ াযর প্রণীত ভর লডলল এফিং 

২০১৭ াযর প্রণীত আযলডলল– উবে টক্ষযত্র রগ-টেভটি প্রাে একই যাখা যেযছ, মলদও প্রকযল্পয লফলবন্ন কামকৃ্রভ ও 

ব্যযেয টক্ষযত্র লযফতনৃ এযযছ। এতদলফলে লফযফচনাপূফকৃ রগ-টেভটি যফতীযত  প্রকল্প িংযাধযনয প্রযোজন যর 

মথামথবাযফ প্রণেন কযা টমৌলিক যফ ফযর প্রতীেভান ে।   
  

৩.৭  প্রকল্প লযচারকগযণয দালেত্বকার লফলেক মাৃযরাচনা 

প্রকযল্পয আযলডলল মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে টম, এ প্রকযল্পয টভোযদ ৭ জন প্রকল্প লযচারক লযফতনৃ যেযছ 

এফিং  ৭ জযনয ভযধ্য ২ জনই অলতলযি দালেত্ব লযযফ প্রকল্প লযচারযকয কাজ কযযযছন। মলদও লযকল্পনা লফবাগ 

যত জাযীকৃত “যকাযী খাযত উন্নেন প্রকল্প প্রণেন, প্রলক্রোকযণ, অনুযভাদন ও িংযাধন দ্ধলত” লফলেক লযত্র 

অনুমােী ৫০ টকাটি টাকায উযব ৃপ্রকযল্পয টক্ষযত্র লনেলভত প্রকল্প লযচারক দােন কযায লফধান যযেযছ এফিং জনস্বাযথ ৃ

একান্ত অলযাম ৃনা যর প্রকল্প ফাস্তফােনকাযর প্রকল্প লযচারকযক অন্যত্র ফদলর লযায কযযত ফরা যেযছ। লকন্তু এ 

প্রকযল্পয টক্ষযত্র উি লফধান অনুযণ কযা েলন। (াযলণ- ৩.৮)  

াযলণ-৩.৮: প্রকল্প লযচারকগণ ও দালেত্ব প্রকৃলত ও দালেত্বকার  

ক্রোঃ 

নিং 
প্রকল্প লযচারযকয নাভ দফী দালেযত্বয প্রকৃলত 

দালেত্বকার 

টমাগদান ফদরী 

১ জনাফ কাভার উলেন আযভদ প্রকল্প লযচারক অলতলযি দালেত্ব ১৮/৩/২০১৪ ১/১/২০১৫ 

২ জনাফ টভাোঃ ভঞ্জুয কালদয প্রকল্প লযচারক অলতলযি দালেত্ব ২৫/২/২০১৫ ২৩/১০/২০১৬ 

৩ জনাফ তন কুভায নাথ প্রকল্প লযচারক লনেলভত ২৩/১০/২০১৬ ৩০/৩/২০১৭ 
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৪ জনাফ লভজাৃ আরী আযাপ প্রকল্প লযচারক লনেলভত ৩০/৩/২০১৭ ৩০/১/২০১৮ 

৫ জনাফ টভাোঃ ইভাইর টাযন প্রকল্প লযচারক লনেলভত 
১১/৩/২০১৮ 

 
২০/১/২০১৮ 

৬ 
জনাফ টভাোঃ আযাপৄর ভলভন 

খান 
প্রকল্প লযচারক লনেলভত 

৫/১১/২০১৮ 

 
৪/৩/২০১৯ 

৭ জনাফ টভাোঃ আখতায ভাভৄন প্রকল্প লযচারক লনেলভত ৪/৩ /২০১৯ ফতভৃান 

(সূত্রোঃআযলডলল ও প্রকল্প অলপ, ভাচ-ৃ২০২০) 

 

৩.৮ প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান (টবন্ডয) লনযোযগ লফরম্ব লফলেক মাৃযরাচনা   

প্রকল্প কামাৃরে টথযক প্রাপ্ত তথ্য অনুমােী টম ফ কাযযণ প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধ কযা যেযছ তায ভযধ্য প্রলক্ষণ 

প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান (যবন্ডয) লনযোগ লফরম্বযক প্রদান ফযর উযিখ কযা যেযছ। প্রকযল্পয ২ে িংযাধনীযত ২০০০টি 

ব্যাযচ ৫০লদনব্যাী (২০০ঘন্টা) ৪০,০০০ জনযক প্রযপনার আউটযালিং প্রলক্ষণ প্রদাযনয িংস্থান যযেযছ। এ খাযত 

লডললযত ১১৬০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যযেযছ। প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান (টবন্ডয) 

লনযোযগয কামকৃ্রভ টল মাৃযে যযেযছ। প্রলতটি ব্যাযচয প্রলক্ষকার ৫০লদন এফিং একাযথ কর ব্যাযচয প্রলক্ষণ 

কামকৃ্রভ শুরু কযা ম্ভফ নে। প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভে লডযম্বয ২০১৯ এয ভযধ্য এ প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা ম্ভফয নে 

ফযর প্রতেীভান ে। ল        , প্রকযল্পয ২ে িংযাধনী ২২/০২/২০১৮ তালযযখ অনুযভাদন যেযছ; টবন্ডয লনযোযগয 

জন্য গত ১৩/১২/২০১৮ তালযযখ লত্রকাে লফজ্ঞলপ্ত টদো যেযছ। ফতভৃাযন টবন্ডয লনযোগ কামকৃ্রভ অনুযভাদযনয জন্য 

গত ৩০/১০/২০১৮ তালযযখ (CCGP)-টত াঠাযনা যেযছ। CCGP কর্তকৃ অনুযভাদযনয য টবন্ডয লনযোগ কামকৃ্রভ 

মথাভযে না ওোে টভোদ দীঘাৃলেত যেযছ।  

 

৩.৯ প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধয কাযণ লফলেক মাৃযরাচনা  

তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলি লফবাগ       প্রাপ্ত তথ্য অনুাযয প্রকযল্পয টভোদ বৃলদ্ধয টমফ কাযণ উযিখ কযা যেযছ, 

তায ভযধ্য উযিখযমাগ্য যরা- 
 

 প্রকযল্পয ২ে িংযাধনীযত ২,০০০টি ব্যাযচ ৫০লদনব্যাী (২০০ ঘন্টা) ৪০ াজায জনযক প্রযপনার আউটযা     

প্রলক্ষণ প্রদাযনয িংস্থান যযেযছ। এ খাযত লডললযত ১১৬০০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যযেযছ। প্রলক্ষণ প্রদাযনয 

জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান (টবন্ডয) লনযোযগয কামকৃ্রভ টল মাৃযে যযেযছ। প্রলতটি ব্যাযচয প্রলক্ষণকার 

৫০লদন এফিং একাযথ কর ব্যাযচয প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ শুরু কযা ম্ভফ নে। পযর প্রকযল্পয লনধাৃলযত ভে 

লডযম্বয ২০১৯ এয ভযধ্য এ প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা ম্ভফ না ওো।  

 ৫০ লদনব্যাী (২০০ ঘন্টা) প্রলক্ষণ টযল প্রলক্ষনাথীযদয উাজৃযন েতায রযক্ষয ৪ ভা টভনটলযিং কযায 

লফধান যাখা যেযছ। টযক্ষযত্র লনধাৃলযত ভে লডযম্বয ২০১৯ এয ভযধ্য ৪০,০০০ জযনয প্রলক্ষণ এফিং টভনটলযিং 

কামকৃ্রভ টল কযা ম্ভফ েলন। 

 প্রকযল্পয লডলল এফিং প্রযপনার আউটযালিৃং লফলেক প্রলক্ষযণয ToR (Terms of Reference) অনুমােী 

প্রলক্ষণ টযল প্রলতটি প্রলক্ষণথীযক অন-রাইযন কভযক্ষ ১০০ ইউএ ডরায উাজৃন অথফা অন-রাইযন 

কভযক্ষ ১০টি প্রকল্প ম্পন্ন কযযযছ লকনা, তা লনলিত াযযক্ষ লফর প্রদাযনয লফধান যযেযছ। ১০০ ঘন্টায 

পাউযন্ডন প্রলক্ষণ টযল ৪০% লফর এফিং যফতী ১০০ ঘন্টায টোরাইযজন প্রীক্ষণ টযল প্রলক্ষণাথী 

কর্তকৃ কভযক্ষ ১০০ ইউএ ডরায উাজৃন ফা অন-রাইযন ফা অন-রাইযন ১০টি প্রকল্প ম্পন্ন কযযযছ এরু 

প্রভাযণয াযযক্ষ অফলষ্ট ৬০% লফর প্রদাযনয লফধান যযেযছ। পযর ৪০,০০০ জযনয প্রলতটি প্রলক্ষণাথী কর্তকৃ 

উাজৃযনয তথ্য মাচাই-ফাছাই কযয লফর প্রদান ভে াযক্ষ লফধাে লনধাৃলযত ভে লডযম্বয ২০১৯ এয ভযধ্য এ 

কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ েলন।  
 

 প্রকযল্পয ৬টি লডলজটার টেলনিং ফা (কযাযাবান) এয ভাধ্যযভ টদযয প্রতযন্ত অঞ্চযর প্রাে ১ রক্ষ ৬৬ াজায ৩২০ 

জন নাযীযক প্রলক্ষযণ ােতা প্রদাযনয লফলেটি অন্তভূিৃ যযেযছ। ইযতাভযধ্য ৬টি লডলজটার টেলনিং ফা 

(কযাযাবান) এয ভাধ্যযভ ৫৭৬৮৩ জন নাযীযক প্রলক্ষযণ ােতা প্রদান কযা যেযছ। প্রকযল্পয টভোদ ২ ফছয 

বৃলদ্ধ টযর এ রক্ষযভাত্রা অজৃযন ােক যফ। উলিলখত কাযটণ প্রকযল্পয ফাস্তফােন টভোদ ০২ ফছয (লডযম্বয, 

২০২১ মনৃ্ত) বৃলদ্ধয প্রস্তাফ কযা যেলছযরা। 
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 ৩.১০ ক্রে লযকল্পনা 

লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষায কভ ৃলযলধয অন্যতভ অিং যরা প্রকযল্পয আওতাে ম্পালদত ণ্য ও টফা িংগ্রযয 

টক্ষযত্র লফলবন্ন প্রচলরত আইন ও লফলধভারা ইতযালদ প্রলতারন কযা যেযছ লকনা ও কাযজয গুণগত ভান ফজাে টযযখ 

লনধাৃলযত ভযে প্রলক্ষণ িংক্রান্ত (ণ্য ও টফা) কামকৃ্রভ মথামথবাযফ ম্পন্ন যেযছ লকনা, ট লফলযে মযৃফক্ষণ কযয 

মাৃযরাচনা কযা। লডলল/আযলডলল মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে টম, ৩টি ণ্য ও ১২টি টফা টভাট ১৫টি 

প্যাযকযজয ভাধ্যযভ ক্রে প্রলক্রো ম্পন্ন কযায লযকল্পনা কযা যেলছর; লকন্তু ফাস্তযফ ৯ টি প্যাযকযজয কাজ ম্পন্ন 

যেযছ এফিং ৬টি প্যাযকযজয কাজ চরভান যযেযছ (াযলণ-৩.৬ ও ৩.৭)। ক্রে লযকল্পনা ললএ-২০০৬ এফিং 

ললআয-২০০৮ অনুাযয ম্পালদত যেলছর লকনা, তা মাচাই কযা যেযছ। ক্রে িংক্রান্ত লফলযে লকছু অলডট আলি 

যযেযছ মা ফতভৃাযন লনষ্পলিয জন্য প্রলক্রোধীন যযেযছ (াযলণ-৩.৮)।  

৩.১০.১ ক্রে কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা 

প্রকযল্পয টভাট প্যাযকজ িংখ্যা ১৫টি। ১৫টি প্যাযকযজয ভযধ্য ১২টি প্যাযকযজয কাজ ভাপ্ত যেযছ এফিং ৩টিয কাজ 

চরভান যযেযছ। প্রকযল্পয আওতাে Professional Outsourchrcing trainning (PS9, PS10, PS11) 

িংক্রান্ত টফাটি ক্রযেয লনলভযি ২ফায দযত্র আফান কযা ে। ১ভ ফায টটন্ডায প্রলক্রোে ভে ব্যে যেযছ ১ ফৎয। 

গত ২০/১১/১৮ তালযযখ CCGP কর্তকৃ দযত্রটি ফালতর কযয পুনযাে দযত্র আফাযনয লদ্ধান্ত ে। পুনোঃযটন্ডায 

প্রলক্রোে এখন মনৃ্ত ভে ব্যে যেযছ ১১ ভা। ইলতভযধ্য প্রকযল্পয ভর কামকৃ্রভ টেলনিং-এয জন্য পাভ ৃ লনযোগ 

প্রলক্রোে ভে ব্যে যেযছ প্রাে ২ ফছয। এযত প্রতীেভান ে টম,  এ প্রকযল্প ক্রে কামকৃ্রযভ প্রযোজযনয তুরনাে ভে 

টফল টরযগযছ এফিং এ কাযযণ প্রকযল্পয টভোদ দীঘাৃলেত যে। এ ছাড়াও ক্রে কামকৃ্রযভ টফা প্যাযকজগুযরায ভযধ্য 

PS5 (যাভকৃ টফা) প্রাক্করন অনুমােী অলধকতয কভ ভযল্য ও প্যাযকজ PS9, PS10, PS11 প্রাক্করন অনুমােী 

লকছুটা কভ ভযল্য ম্পন্ন কযা যেযছ এফিং PS2 প্রযপনার আইটি আউটযালিৃং (১৩০০০ জন) প্যাযকজটি অলধকতয 

ভযল্য ম্পন্ন কযা যেযছ (াযলণ-৩.৯ ও ৩.১০)।       এটা প্রলতেভান ে টম,                      ও        

                          ।  
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াযলণোঃ ৩.৯ ণ্য ক্রে িংক্রান্ত তথ্যালদ 
 

ক্র:নিং প্যাযকযজয নাভ ভল্য  দযত্র আফাযনয তালযখ চুলিয তালযখ কাজ ভালপ্তয তালযখ ফাস্তফােন 

লফরযম্বয 

কাযণ 

রযটয নাভ ও ফণনৃা আযলডলল 

অনুমােী ভল্য 

প্রকৃত চুলি 

ভল্য 

আযলডলল 

অনুমােী 

প্রকৃত আযলডলল 

অনুমােী 

প্রকৃত আযলডলল 

অনুমােী 

প্রকৃত চুলি 

অনুমােী 

১ PG3 মানফান ক্রে ৪টি  ২৭৭.৭০ ১৮৫.২৬ ১৭/০৪/১৫ ১৭/০৪/২০১৫ ২৮/০৭/১৫ ২৮/০৭/২০১৫ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ১৮/০৫/১৭  

২ PG5 
ইকুযইযভন্ট ও এযক্সলযজ যফযা 

(ল্যাট ১৩০০০টি)  
-- ৬১১.০০ ৩০/১২/১৬ ৩০/১২/১৬ ৩০/০৮/১৭ ৩০/০৮/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/০৯/২০১৮ ২৫/০৯/১৮  

৩ PS4 লফজ্ঞান (১০০টি লফর টফাড)ৃ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০৮/০৫/১৭ ০৮/০৫/২০১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/১২/২০১৭ ৩০/১২/১৭ ০৩/০৪/১৮  
 

াযলণোঃ ৩.১০ টফা িংক্রান্ত তথ্যালদ 

ক্র:নিং প্যাযকযজয নাভ ভল্য  দযত্র আফাযনয তালযখ চুলিয তালযখ কাজ ভালপ্তয তালযখ ফাস্তফােন 

লফরযম্বয 

কাযণ 

রযটয নাভ ও ফণনৃা আযলডলল 

অনুমােী ভল্য 

প্রকৃত চুলি 

ভল্য 

আযলডলল 

অনুমােী 

প্রকৃত আযলডলল 

অনুমােী 

প্রকৃত আযলডলল 

অনুমােী 

প্রকৃত চুলি 

অনুমােী 

৪ PS1 আউটযালিৃং িাপ ৩৯.৯৯ ৩৯.৯৯ ০৬/০৫/১৪ ১৬/০৫/২০১৪ ২৪/০৬/১৪ ২৪/০৬/২০১৪ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ৩১/১২/১৯  

৫ PS2 টফলক আইটি টেলনিং (২০০০০জন নাযী  ৬৯৩৭.৫০ ৬৯৩৭.৫০ ২৪/০৯/১৪ ২৪/০৯/২০১৪ - ৬৯৩৭.৫০ ৩০/০৬/১৬ ৩০/০৬/২০১৭ চরভান  

৬ PS3 টলভনায/ওোকৃ/লক্ষা পয ৬৬১.৬৭ ৬৬১.৬৭ ০৭/১০/১৫ ০৭/১০/২০১৫ ২৩/১২/১৫ ০৭/১০/২০১৫ ১৩/০৪/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৭ চরভান  

৭ PS2 
প্রযপনার আইটি আউটযালিৃং 

(১৩০০০ জন) 
৫৮৮২.৫০ ৫৭৮৫.০০ ০২/০৩/১৬ ০২/০৩/১৬ ১০/১১/১৬ ১০/১১/২০১৬ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/১৭ 

 

৮ PS5 যাভকৃ টফা  ২৬৭.৩০ ১০৩.২০ ০২/১১/১৬ ০২/১১/২০১৬ ১২/১২/১৬ ১২/১২/২০১৬ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ৩১/১২/১৯  

৯ PS7 টভরা/ই-টভরা (৪টি রট) ৯৯৯.৮১ ৯৯৯.৮১ ০৭/১০/১৫ ০৭/১০/২০১৫ ১৩/০৩/১৬ ৩১/১০/২০১৬ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/১৭  

১০ PG2 অলডও/লবলডও লপল্ম ৩১৩.৭৫ ৩১৩.৭৫ ১২/০৫/১৫ ১২/০৫/২০১৫ ১৬/০৫/১৫ ১৬/০৫/২০১৫ ৩০/০৬/১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ১৫/০৫/১৭  

১১ PS8 টেলনিং ভলডউর বতলয  ৩৯.৯৯ ৩৯.৯৯ ৩০/০৭/১৭ ৩০/০৭/২০১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/১২/১৮ ৩০/১২/২০১৮ চরভান  

১২ PS9 

Professional Outsourchrcing 

trainning  
১১,৮০০.০০ ১০,৯৫৬.৪০ ৩০/১০/১৭ ১৩/১২/১৮ ৩০/১২/১৭ ২৬/১২/২০১৯ ৩০/১২/১৮ - চরভান 

দযত্রটি ১ফায 

২০/১১/১৭ তািং 

আফান কযা 

ে এফিং৩০/১১ 

/১৮ ফালতর ে 

১৩ PS10 

১৪ PS11 

(সূত্রোঃ প্রকল্প অলপ) 
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৩.১১ অলডট িংক্রান্ত মাৃযরাচনা 

চরভান প্রকযল্পয ক্রে কামকৃ্রভ ভল্যােযনয জন্য লফলবন্ন অথফৃছযয যকাযযয অলডট লফবাগ টথযক অলডট কামকৃ্রভ লযচারনা কযা যেযছ। এ িংক্রান্ত প্রলতযফদন লনে 

াযলণযত লফযেলণ কযা যরা।  

াযলণ ৩.১১: লফলবন্ন অথফৃছযয িংঘটিত অলডট িংক্রান্ত তযথ্যয লফযেলণ 

অথ ৃফছয 

 

অলডট আলিয 

লযযানাভ ও টাকায 

লযভাণ 

লনযীক্ষাযন্ত গৃীত ব্যফস্থা 

 
প্রকল্প অলপযয জফাফ অলডট লনেলিয মাৃে/ভন্তব্য 

২০১৪-১৫ 

এফিং ২০১৬-১৭ 

টটন্ডায/টকাযটন ব্যতীত 

অনুষ্ঠান ব্যফস্থানাে 

(টলভনায/ওোকৃ) 

অলনলেলভত ব্যে 

=২৯,৭১,০৪০/-টাকা 

জফাযফ ললআয-২০০৮ এয িংলেষ্ট লফলধ- লফধান অনুযণ 

কযয টকাটযনয ভাধ্যাযভ ক্রে কাম ৃ ম্পন্ন কযা যেযছ 

উযিখ কযা যরও এয স্বযক্ষ প্রভাণক টপ্রযণ কযা েলণ। 

 

এভতাফস্থাে, মথামথ প্রলক্রোয ভাধ্যযভ ক্রে কাম ৃম্পাদযনয 

স্বযক্ষ মাফতীে প্রভাণক ভ (টকাযটন আফান, 

কামাৃযদযয কল ও ণ্য যফযাযয টক্ষযত্র গ্রযনয কল) এ 

কামাৃরযেয টপ্রযণ কযায জন্য অনুযযাধ কযা যরা।  

ললআয-২০০৮ এয িংলেষ্ট লফলধ-লফধান অনুযণ কযয 

টকাযটযনয ভাধ্যযভ ক্রে কাম ৃ ম্পন্ন কযা যেযছ। 

অলডযটয ভন্তব্য টভাতাযফক ক্রেকাম ৃম্পাদযনয মাফতীে 

প্রভাণক ভ (টকাযটন আফান, কামাৃযদযয কল ও 

ণ্য যফযাযয টক্ষযত্র গ্রযনয কল) িংযুি কযা যরা। 
 

এভতাফস্থাে, জফাফ ও প্রভাণযকয আযরাযক আলিটি 

লনষ্পলি কযায জন্য অনুযযাধ কযা যরা। 

যাভকৃ পাৃভ কর্তকৃ  ভীক্ষায 

ক্রে িংক্রান্ত কামকৃ্রভ মাচাইকাযর 

অলডট লনেলি টকান প্রভাণক 

প্রকল্প অলপ টদখাযত াযযলন। 

২০১৭-১৮ কলম্পউটায ক্রে ফাফদ 

অলনলেলভত ব্যে 

৬,৫৮.০৬,১০০/-  

 

রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প, আগাযগাও, ঢাকা 

অলপযয ২০১৭-২০১৮ লাফ াযরয ল্যাট ক্রে িংক্রান্ত 

নলথ, কযা ফই ও আনুালঙ্গক নলথ টযলজিায লনযীক্ষাকাযর 

রক্ষয কযা টগর প্রলক্ষযণ লফলবন্ন ব্যাযচয পুযস্ক্ায স্বরু 

প্রধাযনয জন্য ১৪৯৯ টি ল্যাট ক্রে ফাফদ ৬,৫৮,০৬,১০০/- 

টাকা ব্যে টদখাযনা যেযছ। 

অলনেযভয কাযণোঃ  

১. আযরাচয ক্রে কাজযক চাযটি রযট লফবি কযয টদখাযনা 

যরও একই প্রলতষ্ঠাযনয ভাধ্যযভ ক্রে কাজ ম্পাদন কযা 

যেযছ।  

২.একই প্রকযল্পয অন্য একটি ক্রযেয টক্ষযত্র প্রলতষ্ঠান 

একালধক রযটয দযত্র অিং গ্রণ কযাে তাযদযও দও ত্র 

ফালতর কযা যেযছ।  

০১. ০৪ রযট লফবি কযয টদখাযনা যেযছ কাযণ দযত্র 

আফাযনয পূযফ ৃ HOPE কর্তকৃ ০৪টি রযটয দযত্র 

আফাযনয অনুযভাদন লদযেযছ (কল ০১) । প্রকযল্পয 

অনুযভালদত লডললযত প্রলকউযযভন্ট প্লাযন ক্রে কামটৃি 

চাযটি রযট লফবি যযেযছ। (িংযুি -০২)। একই 

প্রলতষ্ঠাযনয ভাধ্যযভ ক্রে কাজ ম্পাদন যেযছ কাযন ই-

লজল লযিভ টাটাৃর এয ভাধ্যযভ ই-টটন্ডায আরাদা 

আরাদা আফান কযা ে মায রট ০১ টটন্ডায এয 

আইলড-১৬৫৫৮২, রট ০২ এয আইলড ১৬৫৯৭৭, রট ০৩ 

এয ১৬২২৯, রট ০৪ এয ১৬৭৭১১। ০৪টি রযটয আরাদা 

আরাদা ভল্যােন কযা যেযছ এফিং প্রলতযফদন যযেযছ। 

টটন্ডায ভল্যােযনয লবলিযত আরাদা আরাদা কামাৃযদ 

টদওো যেযছ। 
 

যাভকৃ পাৃভ কর্তকৃ  ভীক্ষায 

ক্রে িংক্রান্ত কামকৃ্রভ মাচাইকাযর 

অলডট লনেলি টকান প্রভাণক 

প্রকল্প অলপ টদখাযত াযযলন।  
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৩. যকালয িংস্থান কর্তকৃ উৎালদত ন্য যকালয ক্রযেয 

টক্ষযত্র অগ্রালধকাযযয লনযদনৃা যলোযছ। আযরাচয টক্ষযত্র 

ত ৃআযযাযয ভাধ্যযভ দযত্র ফালতর টদখাযনা যেযছ। 

৪. যফযাকাযী প্রলতষ্ঠাযনয আযফদযনয টপ্রলক্ষযত দযত্র 

ছাড়াই লফলবন্ন রযটয াযথ িংযুি টদলখযে আযও ১৯৯ টি 

ল্যাট ক্রে টদখাযনা যেযছ। 

৫. ফননৃা টভাতাযফক ল্যাট গুযরা গ্রন কযা যেযছ এভন 

প্রভাণক নলথযত াওো টগর না। 

৬. ফগুযরা রযটয লফর একই তালযযখ লযযাধ টদখাযনা 

যেযছ। 

৭. টকান টকান খাযত ল্যাট গুযরা লফতযণ টদখাযনা যেযছ 

তায প্রভাণক নলথযত াওো টগর না। 

 

লনযীক্ষা ভন্তব্যোঃ যকাযী অথ ৃ ব্যাযেয টক্ষযত্র লনযদৃনা ও 

তাৃফরী ারন অফশ্যক। আযরাচয টক্ষযত্র প্রযোজন না থাকা 

স্বযিও ল্যট/ কলম্পউটায ক্রযেয নাযভ যকাযী লনযদৃনা 

উযক্ষা কযয ভারাভার গ্রণ না কযযই ইোভালপক ব্যে 

কযা যেছ।   

 

 

০২. একই প্রকযল্পয অন্য একটি ক্রযেয টক্ষযত্র একই 

প্রলতষ্ঠান একালধক রযটয দযযত্র অিং গ্রণ কযাে 

তাযদয দযত্র ফালতর কযা যেযছ, কাযণ 

Freelancing/online outsourcing fair (E-

mela) টভরা একই াযথ ৬৪ টজরায ব্যাক কাজ লছর 

টম কাযযণ একই প্রলতষ্ঠান মলদ একালধক টজরাে কাজ 

টযতা তাযর টভরা সুষ্ঠ ও সুন্দযবাযফ কযা ম্ভফ লছর 

না। টম কাযযণ লফজ্ঞাাাযন উযিখ লছর টম 

Consulting Firm will not eligible for 

multiple lot/can submit their EOI only for 

single lot. অথাৃৎ একই প্রলতষ্ঠান একালধক রযট 

আযফদন কযযত াযযফনা। ট কাযযন টম ফ টকাম্পানী 

একালধক রযট আগ্রা প্রকা কযযযছন টফ প্রলতষ্ঠানযক 

ফালতর ফযর গন্য যেযছ (িংযুি -৫)। টমযতু ল্যাট 

একই জােগাে যফযা কযযত াযযফ টযতু টটন্ডাযটি 

টক্ষযত্র লফজ্ঞাযন এরু টকান ত ৃ আযযা লছর না টম 

একই প্রলতষ্ঠান একালধক রযট দযত্র দালখর কযযত 

াযযফ (িংযুি -০৬)। টমযতু আযযালত তফৃরী 

কাযজয লযলধয উয লনবযৃ কযয টযতু এযক্ষযত্র টকান 

অলনেভ েলন ।  
 

০৩. যকালয িংস্থা কর্তকৃ উৎালদত ন্য যকালয 

ক্রযেয টক্ষযত্র অগ্রালধকাযযয লনযদনৃা যলোযছ। আযরাচয 

টক্ষযত্র ভত ৃ আযযাযয ভাধ্যযভ দযত্র ফালতর টদখাযনা 

যেযছ। অত্র প্রকযল্পয টক্ষযত্র এই যকভ টকান ত ৃ

আযযা কযয দযত্র ফালতর টদখাযনা েলন। কাযজই এই 

আলিটি এই প্রকযল্পয জন্য প্রযমাজয নয। 

(              ,     -২০২০)
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৩.১২ ভাঠ মাৃযেয প্রাপ্ত পরাপর মাৃযরাচনা ও লফযেলণ 
৩.১২.১ প্রলক্ষণ গ্রণকাযীয ফে 

উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, রালনিং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য 

২০-২৪ ফছয ফেযয ৩৮.৬ তািং, ২৫-২৯ ফছয ফেযয ৪১.৮ তািং, ৩০-৩৪ ফছয ফেযয ১১.৬ তািং, ৩৫-

৩৯ ফছয ফেযয ৫.২ তািং এফিং ৪০ উবৃ ২.৮ তািং। কাযজই টদখা মাযে টম, ২৫-২৯ ফছয ফেী যুফ টশ্রণীযাই 

এই প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণ টফল অিংগ্রণ কযযযছ। 
 

াযলণ-৩.১২.১: রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয প্রলক্ষণ গ্রনকাযীয ফে (ফছয) 

প্রলক্ষণ গ্রনকাযীয ফে িংখ্যা তকযা 

20 - 24 193 38.6 

25 - 29 209 41.8 

30 - 34 58 11.6 

35 - 39 26 5.2 

≥ 40 14 2.8 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 
 

৩.১২.২  cÖwkÿYv_©x‡`i লক্ষাগত টমাগ্যতা 

ল                  ল                                                      ,       /        

                            ৩৫%,      /                      ৪০.৪%,        /      

              ২৩.৪%,           /                    ১.২%।                    /        

                             ।                 ল        ,                                  

       /        লও,             /                                   ১.২      ।    

                 ।   

াযলণোঃ৩.১২.২: প্রলক্ষণ গ্রনকাযীয লক্ষাগত টমাগ্যতা 

প্রলক্ষণ গ্রনকাযীয লক্ষাগত টমাগ্যতা িংখ্যা তকযা 

এএল/ভভান 6 1.2 

এইচএল/ভভান 117 23.4 

অনা/ৃভভান 202 40.4 

ভািা/ৃভভান 175 35.0 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 
 

৩.১২.৩ প্রলক্ষণ ম্পযক ৃঅফলতকযণ 

প্রলক্ষণ ম্পযকৃ অফলত ওোয ভাধ্যভ লযযফ টদখা মাে টম, টটলরলবযনয ভাধ্যযভ ২%, লত্রকায ভাধ্যযভ ২%, 

টাস্যার লভলডোয ভাধ্যযভ ৬০.২%, টলভনায ফা বা-ভাযফযয ভাধ্যযভ ৪.২% এফিং আত্নীে-স্বজন ও ফন্ধু-ফািযফয 

ভাধ্যযভ ৩১.২% অফলত যেযছ। কাযজই টদখা মাে টম, এযক্ষযত্র টাস্যার লভলডোয ভাধ্যযভ অফলত ওোয ভাত্রা 

ফযচযে টফল। প্রাপ্ত তথ্য লফযেলযণ এটাও রক্ষযণীে টম, স্থানীে মাৃযে ব্যানায, ভাইলকিং, টািাযযয ভাধ্যযভ প্রলক্ষণ 

ম্পযকৃ অফলতকযযণয কথা থাকযরও, টদখা মাে টকাযনা প্রলক্ষণাথীই এ ধযযনয ভাধ্যভ িাযা অফলত েলন। 

কাযজই ফরা মাে টম, স্থানীে মাৃযে এ ধযযনয ভাধ্যভ ব্যফাযযয ভাত্রা খ্ু ফই কভ লছযরা। 
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টরখলচত্র ৩.১২.১: রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রলক্ষণ ম্পযক ৃঅফলত ওোয ভাধ্যভ 

 
 

৩.১২.৪  প্রলক্ষণাথীযদয কলম্পউটায দক্ষতা 

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষণ গ্রযণয অন্যতভ প্রধান টমাগ্যতা প্রলক্ষণাথীয কলম্পউটায থাকযত যফ এফিং এযক্ষযত্র 

ইিংযযলজযত দক্ষ যত যফ। এ অফস্থাযন প্রলক্ষণাথীযদয প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃকলম্পউটায জ্ঞান কতটা লছযরা এভন 

অনুিাযন টদখা মাে টম, প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃ৫৩.৬ ও ৭৯.৬ তািং উিযদাতা প্রলক্ষণাথীয ইিংযযলজ এফিং ফািংরা 

টাইলিং দক্ষতা লছযরা ১১-২০ ব্দ প্রলত লভলনট, লভলনযট ২১-৩০ যব্দ দযক্ষয ায ইিংযযলজ ৩২.৮ ও ফািংরা 

১৫.২তািং, ৩১-৪০ যব্দ দক্ষ ইিংযযলজ ১১.৪ এফিং ফািংরা ৪.০ তািং এফিং ৪১ ফা এয উযবৃ ইিংযযলজ ২.২ ওফািংরা 

১.২ তািং)। কাযজই এখাযন টদখা মাে টম, প্রলক্ষযণয পূযফ ৃপ্রাে ৫৩.৬ তািং প্রলক্ষণাথীযদয ইিংযযলজ টাইলিং 

দক্ষতা খুফ টফল বাযরা লছযরা না।  

াযলণোঃ ৩.১২.৩: প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃইিংযযলজ টাইলিং দক্ষতা লফযেলণ 

প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃইিংযযলজ টাইলিং দক্ষতা িংখ্যা তকযা 

11 - 20 268 53.6 

২১ - ৩০ 164 32.8 

৩১ - ৪০ 57 11.4 

≤ ৪১ 11 2.2 

সভাট 500 100.0 

                       ২০২০ 
 

৩.১২.৫ প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃফািংরা টাইলিং দক্ষতা 

াযলনোঃ ৩.১২.৪  প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃফািংরা টাইলিং দক্ষতা লফযেলণ 

প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃফািংরা টাইলিং দক্ষতা িংখ্যা তকযা 

11 - 20 398 79.6 

২১ - ৩০ 76 15.2 

৩১ - ৪০ 20 4.0 

≤ ৪১ 6 1.2 

সভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

টিডব 

ডিকা 

সাস্যার ডভডিয়া 

সডভনায/কনপাভযন্স 

ফন্ধু-ফান্ধফ/আত্নীয়-স্বজন 

2.0 

2.4 

60.2 

4.2 

31.2 
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৩.১২.৬ প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃআইলটি/আইটি ম্পলকতৃ লফলযে প্রলক্ষণ 

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষণ গ্রযণয জন্য আইটি লফলেক জ্ঞান থাকা টমভন জরুযী, টতভলন পূযফ ৃএ ধযযনয প্রলক্ষণ থাকযর 

পুনযাে প্রলক্ষণ টনোয টক্ষযত্র লনরুৎালত কযা ে। উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, প্রকযল্পয 

প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃআইলটি/আইটি ম্পলকৃত প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছ এভন প্রলক্ষণাথীযদয ায ৪৯ তািং এফিং 

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষণই প্রথভ এভন প্রলক্ষণাথীযদয ায ৫১ তািং। কাযজই টদখা মাে টম, প্রকযল্পয প্রাে অযধকৃ 

প্রলক্ষণাথী পূযফ ৃটকাযনা না টকাযনা উাযে আইলটি,আইটি লফলেক প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছ।  

টরখলচত্রোঃ ৩.১২.২ প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃআইলটি/আইটি ম্পলকৃত লফলযে প্রলক্ষণ িংক্রান্ত তযথ্যয লফযেলণ 

 

 

৩.১২.৭ প্রলক্ষণ গ্রযণয জন্য আযফদন প্রলক্রো 

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয টক্ষযত্র একজন প্রাথীয ফপৃ্রথভ কাজ যরা আযফদন কযা। প্রকযল্পয নীলতভারা অনুাযয 

আযফদযনয একভাত্র ভাধ্যভ অনরাইনলবলিক আযফদয পযভ পূযণ কযয আযফদন কযা। উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তথ্য টথযক 

টদখা মাে টম, প্রলক্ষণ গ্রযণয জন্য অনরাইযন আযফদযনয ায ৯৩.৮%। তযফ এযক্ষযত্র প্রাে ১৮ জন (৩.৬) 

উিযদাতা প্রলক্ষযণ অিংগ্রণকাযী যালয আযফদযনয ভাধ্যযভ প্রলক্ষযণয জন্য লনফাৃলচত যেযছ। ২.৬% 

প্রলক্ষণাথী অযন্যয যমালগতাে প্রলক্ষণ গ্রণ কযায জন্য আযফদন কযযযছন।  কাযজই টদখা মাে টম, আযফদন 

প্রলক্রো অনরাইযন ম্পাদযনয ায টফল, মলদও লকছু টক্ষযত্র এ লনেযভয ব্যতযে ঘযটযছ। 

াযলণ ৩.১২.৫ প্রলক্ষণ গ্রযণয জন্য লক্ষাথীয আযফদযনয ভাধ্যভ 

প্রলক্ষণ গ্রযণয জন্য লক্ষাথীয আযফদযনয ভাধ্যভ িংখ্যা তকযা 

অনরাইযন  469 93.8 

অযন্যয যমালগতাে 13 2.6 

যালয 18 3.6 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 

৩.১২.৮ প্রলক্ষণাথী লযযফ লনফাৃলচত ওোয Rb¨ ফাছাই যীক্ষা 

প্রলক্ষযণ অিংগ্রযণয জন্য আযফদযনয লযযপ্রলক্ষযত ফাছাই যীক্ষাে অিংগ্রণ কযযত ে। টযক্ষযত্র ফাছাই যীক্ষাে 

লনফাৃলচতযাই প্রলক্ষযণয জন্য লনফাৃলচত ে। ভাঠমাৃযেয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, প্রলক্ষযণ অিংগ্রযণয 

জন্য ফাছাই যীক্ষাে অিংগ্রযণয ায ৯৭.৬%; অন্যলদযক অফলষ্ট ২.৪% টকাযনা ফাছাই যীক্ষা ছাড়াই প্রলক্ষযণ 

অিংগ্রযণয জন্য লনফাৃলচত যেযছন।  

যাঁ, 51.0 

না, 49.0 
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াযলণোঃ ৩.১২.৬ প্রলক্ষযণ লনফাৃলচত ওোয জন্য ফাছাই যীক্ষাে অিংগ্রণ 

প্রলক্ষযণ লনফাৃলচত ওোয জন্য ফাছাই যীক্ষাে অিংগ্রণ িংখ্যা তকযা 

যাঁ 488 97.6 

না 12 2.4 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 

৩.১২.৯  cÖK‡íi AvIZvq প্রলক্ষণ 

প্রকযল্পয আওতাে লতন ধযযনয প্রলক্ষযণয ভযধ্য লফলবন্ন লফলযে প্রলক্ষণ টদো ে। উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয 

লবলিযত টদখা মাে টম, উি প্রলক্ষযণয আওতাে প্রলক্ষণাথীযা লতনটি লফলযে প্রলক্ষণ টযেযছ; মায ভযধ্য প্রযপনার 

লডলজটার ভাযকৃটিিং লফলযে ৩৯%, ওযেফ লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট লফলযে ১৫.৮% এফিং গ্রালেক্স লডজাইন এন্ড 

টডযবরযভন্ট ৪৫.২%। কাযজই ফরা মাে টম, লফলবন্ন কযাটাগলযয প্রলক্ষযণয আওতাে গ্রালেক্স লডজাইন এন্ড 

টডযবরযভন্ট লফলযে প্রলক্ষণ টনো অিংগ্রণকাযীয ায টফল। 

াযলণোঃ৩.১২.৭  প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণ গ্রযণয লফলে 

প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণ গ্রযণয লফলে িংখ্যা তকযা 

প্রযপনার লডলজটার ভাযকটৃিিং 195 39.0 

ওযেফ লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট 79 15.8 

গ্রালেক্স লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট 226 45.2 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 

টরখলচত্রোঃ ৩.১২.৩ লফলবন্ন লফলযে প্রলক্ষণ গ্রযণয ায 

 
 

৩.১২.১০ প্রলক্ষণ গ্রযণয ব্যালপ্ত 

প্রকযল্পয লফলবন্ন ধযযনয প্রলক্ষযণয ব্যালপ্ত লফলবন্ন, এয ভযধ্য ১৫ লদন, ৩০ লদন ও ৫০ লদনব্যাী প্রলক্ষণ যযেযছ। 

কাযজই উিযদাতাযদয প্রদি তথ্য লফযেলযণ টদখা মাে টম, ৩৬-৪০ লদনব্যাী প্রলক্ষযণয ায ১.০ তািং, ৪১-৪৫ 

লদনব্যাী প্রলক্ষযণয ায ৬.২ তািং, এফিং ৪৬-৫০ লদনব্যাী প্রলক্ষযণয ায ৯২.৮ তািং। কাযজই টদখা মাে টম, 

৪৬-৫০ লদনব্যাী প্রলক্ষযণয ায টফল।  
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৩.১২.৮ প্রলক্ষণ গ্রযণয ব্যালপ্ত (লদন) 

রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রলক্ষণ গ্রযণয ব্যলপ্ত (লদন) িংখ্যা তকযা 

36 - 40 5 1.0 

41 - 45 31 6.2 

46 - 50 464 92.8 

সভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 

৩.১২.১১ প্রলক্ষযণয টভোদ 

প্রলক্ষযণয প্রকৃলত অনুাযয টভোদ লফলবন্ন। এযক্ষযত্র প্রলক্ষযণয টভোদ অিংগ্রণকাযীযদয কাযছ মাৃপ্ত ফযর ভযন ে 

লকনা, এভন প্রযশ্নয জফাযফ ৪৯.৬ তািং উিযদাতা প্রলক্ষযণয টভোদ মাৃপ্ত ফযর ভত লদযেযছ এফিং ৫০.৪ তািং এ 

লফলযে টনলতফাচক ভতাভত প্রকা কযযযছ। কাযজই টদখা মাে টম, প্রাে অযধকৃ প্রলক্ষণাথীযদয কাযছ প্রলক্ষযণয 

টভোদ মাৃপ্ত নে। 

াযলনোঃ ৩.১২.৯ উিযদাতাযদয তযথ্যয লবলিযত প্রলক্ষযণয টভোদ  

প্রলক্ষযণযযভোদমাৃপ্তZv িংখ্যা তকযা 

যাঁ 248 49.6 

না 252 50.4 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 
 

 

৩.১২.১২ লেল্যাসায বতযীযত প্রলক্ষযণয মথাথতৃা  

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয প্রধান উযেশ্যই যরা পর লেল্যাসায বতযী কযা। মায ভাধ্যযভ ললক্ষত টফকায টশ্রণীয 

টফকাযত্ব হ্রা কযা মাে এফিং াাাল বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃন কযয টদ উন্নেযনয যথ এলগযে টমযত াযয। 

উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, লেল্যাসায বতযীযত প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষণভযক মযথষ্ট ফযর 

ভযন কযযন ৫৮.০ তািং এফিং ৪২.০ তািং এ লফলযে টনলতফাচক ভতাভত টালণ কযয। কাযজই ফরা মাে টম, উি 

প্রলক্ষণভযক অলধকািং উিযদাতাই লেল্যাসায বতযীযত মথাথ ৃফযর ভযন কযয।   

াযলনোঃ ৩.১২.১০ লেল্যাসায লযযফ বতযীযত প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয মথাথতৃা  

লেল্যাসায লযযফ বতযীযত প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষণ মযথষ্ট লকনা িংখ্যা তকযা 

যাঁ 290 58.0 

না 210 42.0 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

  

৩.১২.১৩লেল্যাসাযনতযী‡Z প্রলক্ষণমযথষ্ট না ওোয কাযণ 

পূযফই উযিখ কযা যেযছ টম, প্রাে ৩৮% উিযদাতা ভযন কযয টম, লেল্যাসায টতযীযত প্রলক্ষণভ মযথষ্ট না; এয 

কাযণ লযযফ তাযা দুটি লফলেযক উযিখ কযযযছন। মা যরা  প্রথভত, দক্ষ প্রলক্ষযকয অবাফ, লিতীেত, 

প্রলক্ষযণয টভোদ স্বল্পতা। এযক্ষযত্র উিযদাতাগণ লিতীে লফলেটিয উযই টফল টজায লদযেযছন। তথ্য লফযেলযণ টদখা 

মাে টম, ৭৫.৯% উিযদাতা ভযন কযয টম, প্রলক্ষযণয টভোদ মাৃপ্ত না ওো এফিং ২৪.১% ভযন কযয টম, প্রলক্ষযকয 
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দক্ষতা কভ ওোয কাযযণ এ ধযযনয প্রলক্ষণ লেল্যাসায লযযফ বতযীযত মযথষ্ট নে। কাযজই টদখা মাযে টম, দক্ষ 

প্রলক্ষযকয অবাফ ও স্বল্প টভোদী প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ দক্ষ লেল্যাসায বতলযযত অন্যতভ প্রধান ফাধা। 

 

টরখলচত্রোঃ৩.১২.৪ লেল্যাসায বতযীযত প্রকল্প কর্ততৃ প্রদি প্রলক্ষণ মযথষ্ট না ওোয কাযণ 
 

 

                        ২০২০) 

৩.১২.১৪ প্রলক্ষণ ম্পযক ৃপ্রলক্ষযকয জ্ঞান  

প্রলক্ষণ ভলডউযরয প্রলতটি লফলে ম্পযকৃ প্রলক্ষযকয মথামথ ধাযণা থাকা অফশ্যক। ভলডউর ম্পযকৃ প্রলক্ষযকয 

ধাযণা মযতা স্বে যফ, প্রলক্ষক তযতা বাযরাবাযফ প্রলক্ষণ লযচারনা কযযত াযযফন। উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয 

লবলিযত টদখা মাে টম, ৮২.৬% প্রলক্ষণাথী উিযদাতা ভযন কযযন টম, প্রলক্ষযণ কর ভলডউর কযন্টন্ট ম্পযক ৃ

প্রলক্ষযকয মথামথ ধাযণা লছযরা। ১৭.৪% এ লফলযে টনলতফাচক ভতাভত টালণ কযযন। এযক্ষযত্র তাযা প্রলক্ষযকয 

পূফ ৃজ্ঞাযনয অবাফ, দক্ষ প্রলক্ষক লনযোগ না কযা, ভলডউর ম্পযকৃ প্রলক্ষক মথামথবাযফ ড়াশুনা না কযাযক ভর 

কাযণ লযযফ উযিখ কযযযছন।   

 

াযলন ৩.১২.১১ প্রলক্ষযণয কর ভলডউর কযন্টন্ট ম্পযকৃ প্রলক্ষযকয মথামথ ধাযণা 

প্রলক্ষযণয কর ভলডউর কযন্টন্ট ম্পযক ৃপ্রলক্ষযকয মথামথ ধাযণা িংখ্যা তকযা 

যাঁ 413 82.6 

না 87 17.4 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 
 

৩.১২.১৫ প্রলক্ষণাথীযদয অনরাইন টপ্রাপাইযর আইলড 

প্রকযল্পয প্রলক্ষণ নীলতভারা অনুাযয প্রযতযক প্রলক্ষণাথী প্রলক্ষণ চরাকারীন ভযেয ভযধ্য অনরাইন টপ্রাপাইযর 

লেল্যালসিং কাজ কযায জন্য আইলড খুরযফ এফিং এটি যফ আন্তজৃালতক ভাযকৃযট। উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত 

টদখা মাে টম, কযরই (১০০%) প্রলক্ষণ চরাকারীন ভযে আন্তজৃালতক ভাযকৃযট অনরাইন আইলড খুযরযছন ফযর 

ভতাভত টালণ কযযন। এযক্ষযত্র তাযদয প্রলক্ষণ চরাকারীন কতলদযনয ভযধ্য আইলড খুযরযছন, এভন প্রযশ্নয জফাযফ 

১২.৪ তািং প্রলক্ষণ চরাকারীন ১-১০ লদযনয ভযধ্য, ৩৭.৪ তািং ১১-২০ লদযনয ভযধ্য, ২৬.৪ তািং ২১-৩০ 

লদযনয ভযধ্য, ১৩.৪ তািং ৩১-৪০ লদযনয ভযধ্য এফিং ১০.৪ তািং ৪১-৫০ লদযনয ভযধ্য আইলড খুযরযছ । টদখ মাে 
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টম, ১-৩০ লদযনয ভযধ্যই প্রলক্ষণ আন্তজৃালতক  ভাযকৃট- পাভগৃুযরা অনরাইন টপ্রাপাইযর প্রলক্ষণাথীযদয আইলড 

টখারায ব্যফস্থা কযযযছ।     
 

াযলনোঃ ৩.১২.১২ প্রলক্ষণাথীযদয অনরাইন টপ্রাপাইযর আইলড ওযযনয ভে প্রকৃলত 

প্রলক্ষণকারীনপ্রলক্ষণাথীযদযঅনরাইনযপ্রাপাইযরআইলড ওযযনয ভে 

দিন  সংখয্া শতকরা 

1 - 10 62 12.4 

11 - 20 187 37.4 

21 - 30 132 26.4 

31 - 40 67 13.4 

41 - 50 52 10.4 

সভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 
 

 

টরখলচত্রোঃ-৩.১২.৫ প্রলক্ষণাথীযদয অনরাইন টপ্রাপাইযর আইলড ওযযনয ভে প্রকৃলত 

 

                          ২০২০) 

 

৩.১২.১৬ আত্মকভৃিংস্থান ও বফযদলক ভৄদ্র্া উাজনৃ প্রকৃলত 

প্রলক্ষণ নীলতভারা অনুাযয, প্রলক্ষণ টযল প্রযতযক প্রলক্ষণাথী তাযদয আন্তজৃালতক ভাযকৃযট তাযদয প্রলক্ষণ প্রযোগ 

কযযফন এযক্ষযত্র প্রলক্ষণ টযল, যফতী লতন ভা ফা ৯০ লদযনয ভযধ্য লেল্যালসিং- এয ভাধ্যযভ ২৫ ডরায াযয 

বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃযন ক্ষভ যরই টকফর ফরা মাযফ টম, প্রলক্ষণাথীয প্রলক্ষণ পর যেযছ এফিং লেল্যালসিং লযযফ 

তায আত্মকভৃিংস্থান সৃলষ্ট যেযছ। রক্ষযণীে টম, এযক্ষযত্র প্রলক্ষণ পাভগৃুযরাযও পান্ড জলড়ত থাযক, টকননা পাযভযৃ 

অধীযন থাকা ৭৫ বাগ প্রলক্ষণাথী এ ধযযনয উাজৃযন ক্ষভ  না  যর তাযদয আলথকৃ ফযাে লনিত েনা। কাযজই 

প্রলণাথীযদয  উাজৃযনয লফলেটিয ভাধ্যযভই প্রলক্ষণাথীয উয প্রলক্ষযণয প্রবাফ ও পাভগৃুযরায প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয 

কামকৃালযতা ভল্যােন কযা মাে। গযফলণাে উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, ৩৯.২% উিযদাতা 

প্রলক্ষণাথী লনধাৃলযত ভযে ২৫ ডরায উাজৃন কযযত ব্যথ ৃযেযছ এফিং অন্যলদযক ৬০.৮% প্রলক্ষণাথী ২৫ ডরায ফা 

তায টফল উাজৃযন ক্ষভ যেযছ। কাযজই টদখা মাে টম, লেল্যালসিং-এয ভাধ্যযভ আত্মকভৃিংস্থান সৃলষ্টয জন্য প্রদি 

প্রলক্ষণভ একতবাগ পর নে। 
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াযলনোঃ ৩.১২.১৩ লেল্যালসিং- এয ভাধ্যযভ বফযদলক ভৄদ্র্া উাজৃন (ডরায) 

রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প প্রলক্ষণ চরাকারীন ভযে লেল্যালসিং কযয ডরায উাজৃন কযযত টযযলছযরন (ডরায) 

‡kÖYx (Wjvi) িংখ্যা তকযা 

< ২৫  196 39.2 

≤ ২৫ 304 60.8 

ম াট 500 100.0 

                       ২০২০) 

৩.১২.১৭  cÖwkÿYv_©x‡`i টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাৃট  

প্রকযল্পয প্রলক্ষণ নীলতভারা অনুাযয, কনারটিিং পাভগৃুযরা প্রলক্ষণ টযল যফতী ৩ ভা প্রলক্ষণাথীযদয টভন্টলযিং 

ফা অনরাইন ােতা প্রলক্ষণ লযচারনা কযযফ। এযক্ষযত্র অনরাইযন আযরাচনা, টলভনায ফা কভৃারায ভাধ্যযভও 

প্রলক্ষণাথীযদয টভন্টলযিং কযযফ। এ প্রলক্রোয ভাধ্যযভ প্রলক্ষণাথীযদয দক্ষ লেল্যাসায লযযফ বতলয কযায প্রযচষ্টা 

চারাযনা ে কাযজই টভন্টলযিং ফা অনরাইন ােতা প্রকযল্পয প্রলক্ষযণয জন্য ফযচযে গুরুত্বপূণ ৃ একটি লফলে। 

উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, প্রলক্ষণ গ্রযণয য কনারটিিং পাভ ৃকর্তকৃ টভন্টলযিং ফা অনরাইন 

াযাৃট টযেযছন ৫১ তািং উিযদাতা প্রলক্ষণাথী এফিং অন্যলদযক এ সুলফধা ােলন ৪৯ তািং। এয অথ ৃযরা, 

প্রাে অযধকৃ অিং টভন্টলযিং টফা টথযক ফলঞ্চত যেযছন; মা দক্ষ লেল্যাসায বতলযয টক্ষযত্র অন্তযাে। 

াযলনোঃ ৩.১২.১৪ প্রলক্ষণ গ্রযণয য কনারটিিং পাভ ৃKZ…©K টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাৃট 

পাভKৃZ…©K টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাৃট িংখ্যা তকযা 

যাঁ 255 51.0 

না 245 49.0 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 
 

৩.১২.১৮ টভন্টলযিংফাঅনরাইন াযাৃট প্রালপ্তয ব্যালপ্ত (লদন) 

াযলণ লফযেল   টদখা মাে টম, ৪৯ তািং প্রলক্ষণাথী টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাট ৃােলন এফিং অন্যলদযক ৫১ 

তািং এ ধযযনয াযাট ৃটযেযছ। মাযদয ভযধ্য ১-৩০ লদন ফা এক ভাযয াযাট ৃটযেযছ ৪৭.৫%, ৩১-৬০ লদন ফা 

দুই ভাযয াযাট ৃটযেযছ ২২.৪%, ৬১-৯০ লদন ফা লতন ভাযয াযাট ৃটযেযছ ১৬.৯%, এফিং ৯১-১২০ লদন ফা 

চায ভাযয াযাট ৃ টযেযছ প্রাে ১৩.৩% প্রলক্ষণাথী। কাযজই েষ্টত টদখা মাে টম, প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য মাযা 

টভন্টলযিং াযাট ৃটযেযছ তাযদয ভযধ্য ৬৯.৮ তািং প্রলক্ষণাথী প্রকযল্পয প্রলক্ষণ নীলতভারায লনেভ অনুাযয লতন 

ভাযয টভন্টলযিং ফা অনরাইন ােতা ােলন। 

াযলনোঃ ৩.১২.১৫ টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাৃU cÖvwßi e¨vwß (লদন) 

প্রলক্ষণ গ্রযণয য কনারটিিং পাভ ৃিাযা টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাট ৃপ্রালপ্তয ব্যালপ্ত (লদন) 

w`‡bi e¨vwß িংখ্যা তকযা 

1 - 30 121 47.5 

31 - 60 57 22.4 

61 - 90 43 16.9 

91 - 120 34 13.3 

সভাট 255 100.0 

                       ২০২০)  
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৩.১২.১৯ প্রলক্ষণ যফতী লেল্যালসিং কাযজয প্রকৃলত  

প্রলক্ষযণয ভর উযেশ্যই যে লেল্যাসায বতলয কযা। এযক্ষযত্র প্রলক্ষণ টযল প্রলক্ষণাথী কতটা লেল্যালসিং কাযজ 

দক্ষতা অজৃন কযযরা, তায উয লনবযৃ কযয তায এ খাযত কভৃিংস্থান। এজন্য একজন লেল্যাসায লনযজ ঘযয ফয, 

আইটি প্রলতষ্ঠাযনয ভাধ্যযভ, টিভ গঠন কযয, পাযভযৃ ভাধ্যযভ লেল্যালসিং- এয কাজ াযযন। উিযদাতাযদয প্রাপ্ত তযথ্যয 

লবলিযত টদখা মাে টম, প্রলক্ষণ টযল ৭৪.২% প্রলক্ষণাথী লনযজ লনযজ লেল্যালসিং- এয কাজ কযযছন, আইটি 

প্রলতষ্ঠাযনয াযথ যুি যে কাজ কযযছন ১০%, এফিং টিযভয ভাধ্যযভ কাজ কযযছন ১৫.৮% প্রলক্ষণাথী। কাযজই 

টদখা মাে টম, প্রলক্ষণ যফতীযত লনযজ লনযজ লেল্যালসিং- এয কাজ কযায ায টফল।   

 

টরখলচত্রোঃ ৩.১২.৬ প্রলক্ষণ  cieZ©x লেল্যালসিং কা‡Ri cÖK…wZ 

 

                        ২০২০) 

৩.১২.২০ কভৃিংস্থান ফা জফ টপোয  

প্রকল্প নীলতভারা অনুাযয, প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান ফা কনারটিিং পাভগৃুযরা এরইলডল কর্তৃযক্ষয াযথ 

আযরাচনা কযয প্রলতটি লফবাযগ দুটি কযয কভৃিংস্থান ফা জফ টপোয এয আযোজন কযযফ ফযর উযিখ যযেযছ। এ 

ধযযনয টপোযযয ভাধ্যযভ নতুন লেল্যাসাযযদয কভৃিংস্থান ফা জফ-এয সুযমাগ সৃলষ্ট ে। প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা 

মাে টম, ৮২.৮ তািং উিযদাতা প্রলক্ষণাথীই অলবভত প্রকা কযযন টম,  প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান ফা 

কনারটিিং পাভগৃুযরা টকান ধযযনয কভৃিংস্থান ফা জফ টপোয এয আযোজন কযযলন। এ লফলযে ইলতফাচক উিয 

প্রদান কযযন ১৭.২ তািং উিযদাতা। কাযজই উিযদাতা প্রলক্ষণাথীযদয প্রদি তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, 

কভৃিংস্থান ফা জফ টপোয এয আযোজযনয টক্ষযত্র প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান ফা কনারটিিং পাভগৃুযরায ভূলভকা 

ইলতফাচক নে; মা প্রলক্ষযণয ইলতফাচক প্রবাযফয টক্ষযত্র অন্তযাে।  

াযলনোঃ ৩.১২.১৬ কভৃিংস্থান/জফযপোয এয আযোজ‡bi  Ae¯’v 

প্রলক্ষণ টযল কভৃিংস্থান/জফ টপোয এয আযোজন িংখ্যা তকযা 

যাঁ 86 17.2 

না 414 82.8 

টভাট 500 100.0 

(                      ২০২০) 
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৩.১২.২১ প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান/কনারটিিং পাভ ৃকর্তকৃ চাকুলযয সুযমাগ সৃলষ্ট   

প্রকযল্পয নীলতভারা অনুাযয, কভৃিংস্থান লনলিত কযায জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান/কনারটিিং পাভগৃুযরা 

টভন্টলযিং সুলফধায াাাল প্রলক্ষণ গ্রণকাযীযদয আইটি/আইটিএ ইন্ডালিযত অথফা লেল্যাসায লযযফ চাকুলযয 

সুযমাগ সৃলষ্টযত কামকৃয ভূলভকা ারন কযযফ। এ টক্ষযত্র উিযদাতাযদয প্রদি তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, ৯৫ 

তািং উিযদাতা প্রলক্ষণাথীই অলবভত প্রকা কযযন টম, প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান ফা কনারটিিং পাভগৃুযরা 

প্রলক্ষণ টযল আইটি/আইটিএ ইন্ডালিযত অথফা লেল্যাসায লযযফ চাকুলযয সুযমাগ সৃলষ্ট কযযনা। এ লফলযে 

ইলতফাচক উিয প্রদান কযয ভাত্র ৫ তািং উিযদাতা। কাযজই টদখা মাে টম, প্রলক্ষণ যফতীযত আইটি/আইটিএ 

ইন্ডালিযত লেল্যাসায লযযফ চাকুলযয সুযমাগ সৃলষ্টযত প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান ফা পাভগৃুযরায ভূলভকা ইলতফাচক 

নে।  

 

াযলনোঃ ৩.১২.১৭ প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান/কনারটিিং পাভ ৃকর্তকৃ চাকুলযয সুযমাগ সৃলষ্ট   

প্রলক্ষণ টযল আইটি/আইটিএইন্ডালিযত/লেল্যাসায লযযফ চাকুলযয সুযমাগ সৃলষ্ট িংখ্যা তকযা 

যাঁ 25 5.0 

না 475 95.0 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 

৩.১২.২২ নতুন প্রলক্ষণ প্রদাযন উযযাগী ভূলভকা  

                                                । ল                ল               

                   /                                ,                             

                                             ল ।                                        

                                       ।                    ,                        

                                       ,                ৮০.৪                         

                      ।                                ১৯.৬               (     -২১.৩)। 

                 ,                                                                     ল  

    ।  

    

াযলনোঃ ৩.১২.১৮ প্রলক্ষণগ্রনযযল প্রলক্ষণাথীয লনজ উযযাযগ অন্যযদয প্রলক্ষণ প্রদাযন ভূলভকা   

লনযজ উযযািা যে অন্যযদয প্রলক্ষণ প্রদান িংখ্যা তকযা 

যাঁ 98 19.6 

না 402 80.4 

টভাট 500 100.0 

                       ২০২০) 

 

৩.১২.২৩ প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয লযযফ 

লক্ষা টকযন্দ্রয লযযফ, সুযমাগ-সুলফধা, উকযযণয মথামথ যফায, টজন্ডায িংযফদনীর লযযফ প্রভৃলত লফলযেয 

উয লক্ষা প্রদান ও গ্রযণয মথাথতৃা ও কামকৃালযতা লনবযৃ কযয। প্রকযল্পয নীলতভারা অনুাযয প্রলতটি প্রলক্ষণ 

প্রলতষ্ঠান কর্তকৃ প্রলক্ষযণয লযযফ ও উকযযণয সুযমাগ-সুলফধা মাৃপ্ত যাখায লফলযে উযিখ যযেযছ। প্রঙ্গত 

কাযযণই প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয লযযফ ও উকযণ ম্পযকৃ প্রলক্ষণাথীযদয ভতাভত জানা জরুযী। টভাট ৫০০ জন 

উিযদাতা প্রলক্ষণাথীযদয প্রদি তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, ৮৮.৮ তািং প্রলক্ষণ টকযন্দ্র ল্যাট/কলিউটায, 
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৬৬.৬% প্রলক্ষণ টকযন্দ্র ইন্টাযযনট ব্যফস্থা মথামথ লছযরা; এছাড়া ফায স্থান ৯৯.২%, আইলএ ৫৩.৪%, 

ভাণ্টালভলডো ৯১.৮%, টফাড ৃ ডািায ৯৮.৬%, টরকচায টডস্ক্ ৯১.৬% লফশুদ্ধ ানীে জযরয ব্যফস্থা ৯৫% নাস্তায 

ব্যফস্থা ৯৩.৬%, ডািলফন ৮৬%, টছযর ও টভযেযদয জন্য আরাদা ওোরুযভয ব্যফস্থা ৭৮.২% প্রলক্ষণ টকন্দ্র 

মথামথবাযফ লছযরা ফযর অলবভত টালণ কযযন। তথ্যলচযত্র টদখা মাযে, প্রলক্ষণ টকন্দ্রগুযরাযত প্রলক্ষযণয 

উকযণ/যিাভালদ ও অন্যান্য সুযমাগ-সুলফধায ভযধ্য ফায স্থান ও ভালিলভলডো মথামথবাযফ লনলিত কযা যেযছ; 

তযফ প্রদি প্রলক্ষযণয জন্য একালন্ত অলযাম ৃ লযযফ ল্যাট/কলম্পউটায, ইন্টাযযনট িংযমাগ, আইলএ/ব্যাটালয 

সুলফধায ঘাটলত যযেযছ এফিং টছযর-টভযেযদয জন্য আরাদা ওোরুযভয ব্যফস্থাও মথামথবাযফ লনলিত কযা েলন।   

 

াযলনোঃ ৩.১২.১৯ প্রলক্ষণ টকযন্দ্র উকযণ/যিাভালদ ও অন্যান্য সুমাগ-সুলফধাগুযরায মথামথতৃা 

প্রলক্ষণযকযন্দ্রউকযণ/যিাভালদ 
িংখ্যা তকযা 

যাঁ না টভাট যাঁ না টভাট 

কডম্পউটায/ল্যাট 444 56 500 88.8 11.2 100.0 

ইন্টাযভনট িংভমাগ 333 167 500 66.6 33.4 100.0 

আইডএ/ব্যাটাডয 267 233 500 53.4 46.6 100.0 

ভাডিডভডিয়া 459 41 500 91.8 8.2 100.0 

ফায স্থান 496 4 500 99.2 0.8 100.0 

সায়াইট সফাি চ, িাস্টায 493 7 500 98.6 1.4 100.0 

সরকর্ায সিস্ক 458 42 500 91.6 8.4 100.0 

ডফশুি ানীয় জভরয সুডফধা 475 25 500 95.0 5.0 100.0 

নাস্তায ব্যফস্থা 468 32 500 93.6 6.4 100.0 

িাস্টডফন 430 70 500 86.0 14.0 100.0 

সিভর-সভভয়ভদয জন্য আরাদা ওয়ারুভ 391 109 500 78.2 21.8 100.0 

                       ২০২০) 
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৩.১৩  টকআইআই এয প্রাপ্ত তযথ্য মাৃযরাচনা 

৩.১৩.১ প্রকল্প লযচারক ও প্রকল্প িংলেষ্ট অন্যান্য কভকৃতাৃগযণয াযথ টকআইআই আযরাচনায পরাপর 

মাৃযরাচনা ও লফযেলন 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয প্রকল্প লযচারক, প্রকল্প িংলেষ্ট অন্যান্য 

কভকৃতাৃ, প্রকযল্পয াযথ জলড়ত লফলবন্ন আইটি প্রলতষ্ঠান, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক, 

প্রলক্ষক ও অন্যান্য টফা প্রদানকাযী িংস্থা টভাট ২০ জন কভকৃতাৃয                             । 

াক্ষাৎকায টথযক প্রাপ্ত ভতাভত ও তথ্যালদয লফযেলণ লনেরু। 
 

পরাপরভোঃ  

 প্রকল্প লযচারক ও অন্যান্য কভকৃতাৃগণ জানান প্রকল্পটি প্রণেযন ও অথ ৃ ফযাে এফিং অথ ৃছাযড় টকান ধযযনয 

ভস্যা েলন। প্রকল্পটিয ওোকৃ প্লযান এফিং অঙ্গলবলিক লযকল্পনায ব্যাাযয প্রকল্প লযচারক ফযরন প্রকল্পটিয 

একটি ভেলবলিক ওোকৃ প্লযান এফিং অঙ্গলবলিক লযকল্পনায ছক আযছ, মা প্রকল্প ফাস্তফােযন গুরুত্বপূণ ৃভূলভকা 

যাযখ। ফ ভে প্রকযল্পয ওোকৃ প্লযানটি অনুযণ কযা ে, এফিং ওোকৃ প্লযান অনুমােী ফতভৃাযন কাযজয অগ্রগলত 

াভিযপূণ।ৃ   প্রকল্প লযচারযকয ভযত ক্রে কাযমযৃ টক্ষযত্র লডললযত ক্রযেয ১৫টি (ণ্য-৩ এফিং টফা ১২টি) 

প্যাযকযজয ভযধ্য ৯টি প্যাযকজ ইযতাভযধ্য ম্পন্ন কযা যেযছ অফলষ্ট ৬টি প্যাযকজ চরভান যযেযছ। প্রকল্প 

লযচারক ও প্রকল্প িংলেষ্ট অন্যান্য কভকৃতাৃগযণয প্রাপ্ত তথ্য অনুাযয পাৃভ ও ঠিকাদায লনযোযগ টকান ধযযনয 

ফাধায ম্মুখীন েলন। মথামথবাযফ পাৃভ ও ঠিকাদায লনযোগ ম্পন্ন যেযছ।    

 প্রকল্পটি শুরু যত অযাফলদ মনৃ্ত ৬জন প্রকল্প লযচারক লছযরন, ফাযফায প্রকল্প লযচারক লযফতযৃনয কাযণ 

লাযফ প্রকল্প লযচারক ও অন্যান্য কভকৃতাৃগণ জানান পূযফযৃ লযচারকগণ মথামথ ভূলভকা ারন না কযাে, 

প্রালনক ভস্যা অন্যান্য লফলবন্ন িংক্রান্ত কাযযণ লযফতনৃ যেযছ।  

 প্রকল্প লযচারক ও প্রকল্প িংলেষ্ট অন্যান্য কভকৃতাৃ এফিং প্রকযল্পয াযথ জলড়ত লফলবন্ন লেল্যালসিং প্রলক্ষণ 

প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক, প্রলক্ষকগণ জানান ঘন ঘন প্রকল্প লযচারক লযফতযৃনয কাযযণ প্রকযল্প 

অযনকটাই প্রবাফ যযযছ, লফযল কযয প্রকযল্পয কাযজয স্বাবালফক গলত নষ্ট যেযছ। তযফ প্রকযল্পয ফতভৃান ালফকৃ 

অগ্রগলত খুফই বার। প্রকল্প লযচারক ফযরন প্রকযল্পয ভস্ত কাজ াফরীর গলতযত চরভান যযেযছ। 

 প্রকল্পটিয ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক টভোদ বৃলদ্ধ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত লনধাৃযণ কযা যেযছ এফিং ভর মাৃযেয তুরনাে 

ভে বৃলদ্ধ ৫.৫ ফছয; টমখাযন টভোদ বৃলদ্ধয তুরনাে অগ্রগলত কভ ওোয কাযণ লযযফ প্রকল্প লযচারক ও 

প্রকযল্পয াযথ িংলেষ্ট কভকৃতাৃবৃন্দ ভত প্রকা কযযন টম, লডলল/আযলডলল’টত প্রকযল্পয আওতাে টভাট 

৭৮,৬৬০জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযায কথা যযেযছ, তনু্মযধ ৃ৩৮,৬৬০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ। অফলষ্ট 

৪০,০০০ জযনয প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ প্রলক্রোধীন যযেযছ। প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ মথামথবাযফ ম্পন্ন কযায জন্য প্রকযল্পয 

টভোদ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত বৃলদ্ধ কযা যেযছ।          ল       ,                                

           ,                     ।   

 প্রকল্প ফাস্তফায়ভন ডফরভম্বয কাযণগুভরা ডফলভয় অন্যান্য কভকৃতাৃগণ জানান, লফরযম্বয ভর কাযণগুযরা যরা ফায 

ফায প্রকল্প লযচারক লযফতনৃ, উধতৃ্বন কভকৃতাৃযদয লদ্ধান্ত লনযত লফরম্ব এই ছাড়াও লফলফধ কাযণ লছযরা, তযফ 

প্রকযল্পয টভোদ দুই ফছয বৃলদ্ধ াওোে নতুন কযয রক্ষযভাত্রা লনধাৃযণ কযা যেযছ মা উি ভযেয ভযধ্য 

মথামথবাযফ ফাস্তফােন কযা ম্ভফ যফ।  

 প্রকভল্পয অগ্রগডত ম্পডকচত ডআইড ও ডস্টয়াডযিং কডভটিয বায ডিান্তমূ ডফলভয় প্রকল্প লযচারক ও অন্যান্য 

কভ চকতচাগণ ফভরন, ডআইড এফিং ডস্টয়াডযিং কডভটিয বায ডিান্ত ঠিকবাভফ ফাস্তফায়ন কযা ভয়ভি।  

 সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীযক প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয াযথ িংযুি কযায ব্যাাযয প্রকল্প লযচারক ও প্রকল্প িংলেষ্ট 

অন্যান্য কভকৃতাৃ এফিং প্রকযল্পয াযথ জলড়ত লফলবন্ন লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক, 

প্রলক্ষকগযণয ভযত, নাযীযদয জন্য ৩০% টকাটায ব্যফস্থা কযা যেযছ। লডলজটার কযাযাবান ফাযয ভাধ্যযভ 

প্রতযন্ত এরাকাে নাযী প্রলতফিী ও উজালত জনযগাষ্ঠীযক প্রলক্ষণ প্রদাযনয ব্যফস্থা কযা যেযছ। তাযা আযযা 
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ভত প্রকা কযযন টম, প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ সুষ্ঠুবাযফ ফাস্তফােন কযায জন্য প্রলক্ষণ চরাকারীন স্থানীে টজরা প্রান 

কর্তকৃ প্রলক্ষণ টকন্দ্রগুযরা ভলনটলযিং কযা ে। আইলটি লফবাগ কর্তকৃ টজরালবলিক কভকৃতাৃ লনযোযগয ভাধ্যযভ 

প্রলক্ষণ টকন্দ্রগুযরা ভলনটয কযা ে। এছাড়াও ইযতাভযধ্য অনরাইন রাইব, লল কযাযভযা এফিং টপইবুযকয 

ভাধ্যযভ প্রকল্প অলপ যত যালয প্রলক্ষণ ভলনটলযিং এয উযযাগ গ্রণ কযা যেযছ।   

 প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ চরাকারীন ভাঝাভালঝ অফস্থাে প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ ফি ওো এফিং নদ প্রদান না কযায লফলযে 

প্রকল্প লযচারক ও প্রকল্প িংলেষ্ট অন্যান্য কভকৃতাৃগণ ফযরন লনযোগকৃত প্রলতষ্ঠাযনয গালপরলত ও অলনেভ, 

প্রাকৃলতক দুযমাৃগ ও মথাভযে লনযোগকৃত লকছুলকছু প্রলতষ্ঠান কর্তকৃ উযযাগ গ্রণ না কযাে কর প্রলক্ষণাথীযক 

নদগুযরা প্রদান কযা ম্ভফ েলন, তযফ মাযা প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছন তাযা অযনযকই নদত্র গ্রণ কযযযছ। 

ফতভৃাযন এই ভস্যা দূযীকযযণয জন্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা যেযছ। প্রকল্প লযচারক ফযরন াযাযদয 

ইলতভযধ্য ৬৪টি টজরাে ৬৪টি ই-টভরা ম্পন্ন যেযছ। এছাড়া ৮টি লফবাযগ ৮টি কভৃিংস্থান টভরায আযোজন 

মথাভযে ম্পন্ন কযা উযযাগ গ্রণ কযা যেযছ।  
  

৩.১৪ স্থানীে মাৃযে ভতলফলনভে কভৃারায পরাপর মাৃযরাচনা ও লফযেলণ 

ভীক্ষায TOR অনুমােী প্রকল্প এরাকাধীন ঢাকা টজরায টভাাম্মদপুয-এ স্থানীে মাৃযে একটি কভৃারায আযোজন 

কযা ে। কভৃারাে প্রধান অলতলথ লযযফ উলস্থত লছযরন ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) এয 

উ-লযচারক জনাফ ভলউয যভান। “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প (২ে িংযালধত) ীলকৃ 

প্রকযল্পয প্রলক্ষণাথী, প্রলক্ষণাথীযদয অলববাফক, আইটি/আইটিইএ লভলতয দস্যবৃন্দ, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ 

প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক, প্রলক্ষক এফিং স্থানীে গণ্যভান্য ব্যলিফগ ৃ কভৃারাে উলস্থত লছযরন। 

কভৃারাে বালত লযযফ উলস্থত লছযরন ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) এয লযচারক 

জনাফ টভাোঃ যলপকুর আরভ।   

কভৃারাে প্রকযল্পয উযেশ্য ও প্রকল্প ফাস্তফােন িংক্রান্ত লফলযে গঠনভরক আযরাচনা যেযছ। কভৃারাে “রালনিৃং এন্ড 

আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয প্রলক্ষণাথী, প্রলক্ষণাথীযদয অলববাফক, 

আইটি/আইটিইএ লভলতয দস্যবৃন্দ, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক, প্রলক্ষক এফিং 

স্থানীে গণ্যভান্য ব্যলিফগগৃণ ত্বোঃস্ফূত ৃঅিংগ্রণ কযযন। 

স্থানীে মাৃযে ভতলফলনভে কভৃারা 

 

পরাপরভ মাৃযরাচনা 

 “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণাথীগণ ভত প্রকা কযযন টম, প্রলক্ষযণয পূযফ ৃতাযা 

অযনযকই কলম্পউটাযয টতভন দক্ষ লছর না। অন্যলদযক কযেকজন প্রলক্ষণাথী জানান টম, তাযা এ প্রলক্ষযণয 

ভাধ্যযভই কলম্পউটায লযখযছন। কলম্পউটায জানা না থাকায যও কীবাযফ প্রলক্ষণ টযেযছ, এ লফলযে জানযত 

চাওো যর, তাযা জানান টম, কলম্পউটায জ্ঞান আফশ্যক এটা ফরা েলন, তাই এ প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ প্রথযভ তাযা 

কলম্পউটায ম্পযকৃ টভৌলরক লফলেগুযরা টজযনযছন। যফতীযত লফযলালেত প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছন।   
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 প্রলক্ষযণয জন্য ললক্ষত ও ইিংযযলজযত দক্ষতা প্রযোজন ভযভ ৃ এফিং বালায উয দক্ষতা লফলযে অলধকািং 

অিংগ্রণকাযী ভত প্রকা কযযন টম, এএল/এইচএল টরযবর া কযয তাযা প্রলক্ষযণ অিংগ্রণ কযযযছ, 

কাযজই খুফ টফল ইিংযযলজযত তাযা াযদল ৃনে। তযফ অনরাইন, লকিংফা ইন্টাযযনযটয জন্য চাযাচয ব্যফহৃত 

ইিংযযলজ বালাগুযরা তাযা বুঝযত াযযন। তযফ এযক্ষযত্র টদখা মাে অযনযকই ব্যলতক্রভ এফিং উচ্চ ললক্ষত 

অিংগ্রণকাযীযদয বালা জ্ঞান অযনক বাযরা।  

 প্রকল্প লনধাৃলযত প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয ২৫ ডরায উাজৃযনয লফলযে লভশ্র প্রলতলক্রো টদখা মাে। মাযা ২৫ ডরায উাজৃন 

কযযত াযযছ তাযদয অযনযকই ফযরন টম, তাযা ২৫ ডরাযযযও টফল উাজৃন কযযত ক্ষভ ওোয যও কাজ 

াযেন না। কাযণ লযযফ ফযরন বফলশ্বক ফাজাযয চালদায তুরনাে তাযদয দক্ষতাে লকছুটা ঘাটলত যযেযছ ফযর 

তাযা ভযন কযযন। অিংগ্রণকাযীযদয অযনযক ভত প্রকা কযযন টম, টমফ প্রলক্ষণাথী ২৫ ডরায উাজৃন কযযত 

ক্ষভ েলন তাযা অযনযকই প্রলক্ষণ পাযভযৃ দক্ষযদয যমালগতাে ২৫ ডরায উাজৃযন ক্ষভ যেযছন। টম 

কাযযণ তাযা লনযজযা দক্ষ লযযফ বতলয যত াযযলন। 

  প্রলক্ষণাথীগযণয ভযধ্য অযনযকই জানান, আলথকৃ ভস্যা লকিংফা লযফাযযয দালযদ্র্যতায কাযযণ 

কলম্পউটায/ল্যাট ক্রযেয াভযথ্যৃয অবাযফ তাযা আউটযালিৃং-এ লনযজযদয অফস্থান বতলয কযযত াযযছন না। 

 অিংগ্রণকাযীযদয ভযধ্য টফলযবাগই প্রলক্ষযণ টবনুযয ম্পযকৃ ফযরন অযনযকই প্রাথলভক লফযারে লকিংফা 

টকাযনা বাড়া ঘযয অস্থােীবাযফ বতলয প্রলক্ষণ টকযন্দ্র প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছন। এযক্ষযত্র প্রলক্ষণ গ্রযণয যয 

প্রলক্ষণ পাভ ৃও টকযন্দ্রয টকাযনা িান তাযা ান না। এযত তাযদয প্রলক্ষণ ব্যফস্থায আওতাে টভন্টলযিং টমভন 

ব্যাত যে টতভলন কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ টথযক তাযা ফলঞ্চত যে। আফায অযনযক ভত প্রকা কযযন টম, 

প্রলক্ষণ টকযন্দ্র লনযফলেন্নবাযফ ইন্টাযযনট িংযমাগ না থাকাে, প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ অযনকভে ব্যাত যেযছ।  

 কভৃারাে অলতলথবৃন্দ “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকল্প” এয রক্ষয-উযেশ্য ও লযফলত ৃলফশ্ব ব্যফস্থাে এয 

গুরুত্ব তুযর ধযয ফযরন। প্রকল্পটি ফাস্তফালেত যর, টদয দক্ষ আইটি লফযলজ্ঞ বৃলদ্ধ াযফ, মায পযর ললক্ষত 

টফকাযযয ায কভযফ এফিং একইাযথ লফপুর লযভাণ বফযদলক ভৄদ্র্া অলজৃত যফ এফিং প্রললক্ষত জনলিয 

ভাধ্যযভ টদীেবযফ উচ্চ প্রযুলিয লল্প প্রলতষ্ঠা ম্ভফ যফ। তাযা প্রকযল্পয ীভাফদ্ধতা দূয কযায জন্য কযরয 

যমালগতা কাভনা কযযন। 

 

৩.১৫  দরীে আযরাচনা যত প্রাপ্ত তযথ্যয মাৃযরাচনা ও লফযেলণ 
 

ভীক্ষায প্রকল্প এরাকাধীন আইটিয াযথ লক্রে জলড়ত প্রলতষ্ঠান, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয 

লযচারক, প্রলক্ষক ও প্রলক্ষণাথীগণ ৪ টি দরীে ভৄি আযরাচনা ত্বোঃস্ফূত ৃঅিংগ্রণ কযযন। দরীে আযরাচনা টথযক 

প্রাপ্ত পরপর লনযে উস্থান কযা যরাোঃ   
 

 “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণাথীগণ জানান, প্রকযল্পয আওতাে 

প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ ২০১৬ ার টথযক শুরু যেযছ। এ লফলযে আভযা লফলবন্ন ভাধ্যযভ জানযত টযযলছ।  টমভনোঃ 

টাস্যার লভলডোয ভাধ্যযভ, লত্রকায ভাধ্যযভ, টিলবযত লফজ্ঞান টদযখ এফিং ফন্ধু-ফািফীযদয কাছ টথযক জানযত 

টযযলছ।  

  এই প্রকযল্পয লফলবন্ন প্রলক্ষণ কভসৃূলচয আওতাে প্রলক্ষণ প্রাপ্ত ব্যলিগণ ফযরন, মাযা আেফধনৃভরক কাযজ 

লনযোলজত আযছন তাযদয আে পূযফযৃ টচযে ফতভৃাযন বৃলদ্ধ টযেযছ। এই প্রকযল্পয আওতাে  প্রলক্ষণ গ্রণ কযয 

অনরাইযনয ভাধ্যযভ আউটযালিৃং কযয বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃন কযা ম্ভফ যে। পযর এ টথযক তাযদয ধীযয ধীযয 

আে বৃলদ্ধ াে।  

 প্রলক্ষণাথীগণ জানান দক্ষতা উন্নেযনয রযক্ষয সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীযদয “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট 

প্রকযল্প অন্তভুিৃ কযায জন্য প্রলক্ষযণয টভোদ বৃলদ্ধ কযা প্রযোজন। ফলৃনে ৬ ভা প্রলক্ষণ এয টভোদ বৃলদ্ধ কযা 

দযকায। প্রলক্ষণাথীযদয প্রলক্ষণ টযল াটিলৃপযকট প্রদান কযযত যফ। টভধাফীযদয প্রলক্ষণ টযল লে-ল্যাট 

প্রদান কযা ইতযালদ লফলযে তাযা ভত প্রদান কযযন। 
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 আইটিয াযথ লক্রে জলড়ত প্রলতষ্ঠান, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক ও প্রলক্ষকগণ 

ফযরন, এই প্রকযল্পয আাওতাে প্রলক্ষণ গ্রণ কযায পযর সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠী অযনক উকৃত যেযছ। পূযফযৃ 

তুরনাে তাযদয আে বৃলদ্ধ টযেযছ। প্রকযল্পয ইলতফাচক লদক ম্পযকৃ তাযা ফযরন, টফকাযত্ব হ্রা টযেযছ, 

কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট যেযছ, উযযািা সৃলষ্ট কযা ম্ভফ যেযছ, বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃন কযা যে।  

 ফতভৃান আইটযালিৃং ফাজাযয টকান টকান টেড ফা টকাযযৃ চালদা টফল এফিং  প্রলক্ষণ গ্রযণয যয নাযীযা লক 

ধযযনয কাযজয াযথ যুি যে এই লফলযে আইটিয াযথ লক্রে জলড়ত প্রলতষ্ঠান, লেল্যালসিং প্রলক্ষণ 

প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠানভযয লযচারক, প্রলক্ষক ও প্রলক্ষণাথীগণ ফযরন ফতভৃাযন লডলজটার ভাযকৃটিিং, ওযেফ 

লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট এফিং গ্রালপক্স লডজাইন এই টেড টকাযযৃ চালদা অযনক টফল। প্রলক্ষণ গ্রযণয যয 

নাযীযা লফলবন্ন কাযজয াযথ যুি যে। টমভনোঃ লনযজ উযযািা যে অন্যযদযযক এই প্রলক্ষণ প্রদান, অযনযকই 

যকালয-টফযকাযী চাকুযীযত টমাগ লদযেযছন। এ ধযযনয প্রলক্ষযণয পযর নাযীযদয আথ ৃ াভালজক অফস্থায 

লযফতনৃ াধন কযযত াযযছ। ভাযজ ভাযজ তাযা আলথকৃ ক্ষভতাফান যে ভাথা উচুুঁ কযয দাড়াঁযে। “রালনিৃং 

এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) প্রকল্প সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠী ক্ষুদ্র্ নৃ-টগাষ্ঠী, িংখ্যারঘু ম্প্রদাযেয 

প্রলক্ষযণয সুযমাগ কযয লদযে আলথকৃ ক্ষভতাফান কযয তুরযছ। উলস্থত কযর একভত টালন কযয ফযরন, 

টকা ৃ এয টভোদ বৃলদ্ধ দীঘ ৃ ভে ভলনটলযিং ও গাইড রাইন প্রদান কযা প্রযোজন,  দক্ষ প্রলক্ষক লনযোগ 

টদওো বৃলি ও লে ল্যাট প্রদান কযায লফলেটি অন্তভুি কযা দযকায ফযর তাযা ভতাভত টালন কযযন।  
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চতুথ ৃঅধ্যাে 

প্রকযল্পয SWOT লফযেলণ 

 

৪.১:  SWOT  লফযেলণ দ্ধলত 

লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষা চরাকাযর প্রকল্পটিয ফরতা (Strength), দুফরৃতা (Weakness), সুযমাগ 

(Opportunity) ও ঝুঁলক (Threat) লচলিতকযায জন্য দুই বাযফ এটি লফযফচনা কযা যেযছ। মথা- (১) প্রকল্প-

মাৃযেয SWOT (Project-level SWOT), এফিং (২) প্রকল্প যফতী লফযেলণ ধভী SWOT (Post-Project 

SWOT)। প্রকল্প-টরযবযরয SWOT যুলিঙ্গত প্রকল্প লযকল্পনাে াায্য কযয ও এফিং ঠিক লদ্ধান্ত গ্রযণ 

াায্য কযয। অন্যলদযক, প্রকল্প-যফতী SWOT লফযেলণ প্রকযল্পয ফতভৃান ও বলফষ্যতযক ভল্যােযন াায্য কযয ও 

প্রযোজনীে বলফষ্যৎ প্রাযোলগক যাভ ৃ/লদকলনযদৃনা প্রদান কযয।  

৪.২  প্রকযল্পয SWOT লফযেলণ  

৪.২.১ ফরতা (Strength)  

                                                 ল/      ল       । 

 (১) লডললযত ক্রযেয ১৫টি (ণ্য-১৫টি এফিং টফা ১২টি) প্যাযকজ এন ভযধ্য ৯টি প্যাযকজ ক্রে ম্পন্ন যেযছ এফিং  

অফলষ্ট ৬টি প্যাযকজ চরভান; 

(২) প্রকযল্পয আওতাে ফত ৃ    ৪০,০০০    অিংগ্রণকাযীয প্রলক্ষণ কাম ৃ   ল         ,          ল   

                     ; 

(৩) লডলল/আযলডলল-এয নীলতভারা অনুাযয প্রলতটি টজরায প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ মযৃফক্ষণ কযাযজন্য লডল ও 

এলডলয ম্বনযে ভলনটলযিং কলভটি যযেযছ; 

(৪) প্রলতটি প্রলক্ষণ টবনুযয ক্লাগুযরা মযৃফক্ষযণয জন্য অনরাইন রাইব ভলনটলযিং ব্যফস্থা যযেযছ; 

(৫) সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীযক প্রকযল্পয প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয আওতাভুি কযযণয রযক্ষয নাযীযদয জন্য ৩০% টকাটায 

ব্যফস্থা কযা যেযছ; 

(৬) লডলজটার কযাযাবান ফাযয ভাধ্যযভ প্রতযন্ত এরাকাে নাযী প্রলতফিী ও উজালত জনযগাষ্ঠীযক প্রলক্ষণ প্রদাযনয 

ব্যফস্থা কযা যেযছ। 

৪.২.২ দুফরৃতা (Weakness)  

পূযফইৃ ফরা যেযছ, ফাস্তফােযনয টক্ষযত্র একটি প্রকযল্পয দুফরৃ লদকভ (অবযন্তযীণ পযাক্টয) াধাযণতোঃ 

প্রকযল্পয কালিত পরাপর অজৃযন ীভাফদ্ধতা লাযফ কাজ কযয। আযরাচয প্রকল্পটিয দুফরৃ লদকভ লনেরূ- 

(১) লডলল-এয প্রদি রগ-টেভ আযলডলল’টত লন্নযফযনয টক্ষযত্র টকানরু িংযাধন ফা লযফতনৃ কযা েলন; 

(২) প্রকল্প গ্রযণয ভে টফজরাইন াযব ৃও লপলজলফলরটি িালড       ; 

(৩) প্রলক্ষণাথীযদয লনলদষৃ্ট ভযেয ভযধ্য প্রলক্ষণ প্রদাযনয টক্ষযত্র সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা প্রণেন কযা েলন; 

(৪) প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য মাযা অনরাইন ভাযকৃযট আত্ন-কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট কযযত াযযলন এফিং লেল্যালস-এয 

ভাধ্যযভ অথ ৃউাজৃযন ক্ষভ েলন তাযদয উন্নেযনয জন্য সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা প্রণেন কযা েলন; 

(৫) প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণ টযল প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয নদ লফতযযণয কথা থাকযরও অযফলধ টকাযনা প্রলক্ষণাথী 

নদ প্রাপ্ত না ওো; 

(৬) পূযফ ৃ প্রলক্ষণ গ্রণকাযীযদয টক্ষযত্র প্রকযল্পয আওতাে টকান ধযযনয প্রলক্ষণ প্রযমাজয যফ, আফায টকানটি 

প্রযমাজয যফনা ট লফলযে সুলনলদষৃ্ট নীলতভারায অবাফ যযেযছ; 

(৭) ফাজাযযয চালদা অনুমােী লযফলততৃ লযলস্থলতযত লনলদষৃ্ট দক্ষতা ম্পন্ন প্রলক্ষক লনযে নীলতভারা অনুলস্থত। 

(৮) প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয জন্য সুলফধাফলঞ্চত, প্রলতফলি, নৃ-টগাষ্ঠীযদয প্রলক্ষণাথী লযযফ লনফাৃচযনয টক্ষযত্র 

লক্ষাগত টমাগ্যতায সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা প্রণেন কযা েলন। 
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৪.২.৩ সুযমাগ (Opportunity) 

সুযমাগ (Opportunity) যে প্রকযল্পয ফালযযয পযাক্টয টমগুযরা প্রকযল্পয জন্য নতুন ম্ভাফনা সৃলষ্ট কযয 

লকিংফা টমগুযরা ঠিক বাযফ ব্যফায, লনেন্ত্রণ ফা চারনা কযযত াযযর বলফষ্যযত আযযা টফী সুলফধা ফা 

উকায াওো টমযত াযয। এই প্রকযল্পয সুযমাগভ লনেরূ- 

 (১) আন্তজৃালতক ও টদীে ফাজাযয প্রললক্ষত দক্ষ লেল্যাসাযযদয চালদা লদন লদন বৃলদ্ধ াযে; এযক্ষযত্র প্রকযল্পয প্রদি 

প্রলক্ষণ কার্মক্রযভয ভাধ্যযভ দক্ষ লেল্যাসায সৃলষ্টয ভাধ্যযভ ব্যাক কভ-ৃিংস্থাযনয ম্ভাফনা যযেযছ। 

(২) ভাযজ িাৎদ, সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীযক প্রযুলিগতবাযফ প্রললক্ষত জনযগাষ্ঠীযত রুান্তযযয ভাধ্যযভ স্বাফরলম্ব 

কযয গযড় টতারায ব্যাক ম্ভাফনা। 

(৩) উচ্চ প্রযুলিয লল্প স্থাযন প্রযোজনীে আইলটিলবলিক কভমৃ   প্রললক্ষ  টদীে জনলি ব্যফাযযয সুযমাগ 

সৃলষ্ট।  

(৪) ফাজাযযয চালদা অনুমােী দক্ষ জনফর বতলযয জন্য প্রলক্ষণ পাৃভ, প্রলক্ষক এফিং প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয আইটি এক্সাট ৃ

লযযফ গযড় টতারায জন্য বফযদলক প্রলক্ষযণয সুযমাগ সৃলষ্ট।  

 

৪.২.৪ ঝুঁলক (Threat)  

ঝুঁলক (Threat) যে প্রকযল্পয ফালযযয পযাক্টয টমগুযরা প্রকযল্পয ফাস্তফােন ও উযেশ্য অজৃন ব্যাত অথফা 

প্রকযল্পয জন্য ম্ভাব্য হুভলক সৃলষ্ট কযযযছ ফা বলফষ্যযত কযযত াযয। এই প্রকযল্পয ঝুঁলক লনেরূ- 

(১) ঘনঘন প্রকল্প লযচারক লযফতনৃ যে প্রকযল্পয কাযজয স্বাবালফক গলত নষ্ট ওো; 

(২) প্রলক্ষণ চরাকারীন অফস্থাে ২৫ ডরায আে না কযযত াযা এফিং যফতীযত ঠিক টভন্টলযিং াযাট ৃনা থাকাে 

             প্রলক্ষণাথীযদয আগ্র কযভ মাওো প্রকযল্পয উযেশ্য ফাস্তফােযনয টক্ষযত্র ঝুঁলক লযযফ কাজ কযযছ; 

(৩) লনলদষৃ্ট টেযড প্রলক্ষণপ্রাপ্ত প্রলক্ষণাথী টায ধযণ লযফতনৃ কযা;  

(৪) দক্ষ প্রলক্ষযকয অবাফ ও স্বল্প টভোদী প্রলক্ষযণয কাযযণ দক্ষ লেল্যাসায বতযীযত ফাধা; 

(৫) কর প্রলক্ষণ টকযন্দ্র প্রলক্ষণফািফ লযযফ ও উকযযণয অপ্রতুরতা; 

(৬) প্রলক্ষণ পাভগৃুযরায জফাফলদলতা লনলিত কযা না টগযর প্ররলক্ষযণয সুপর টবাযগয অলনিেতা; 

(৭) লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য প্রলক্ষযণয ভাধ্যযভ প্রকযল্প লনধাৃলযত লেল্যাসায সৃলষ্টযত ব্যথ ৃযর আন্তজৃালতক ভাযকৃট 

াযাযনায ঝুঁলক যযেযছ;  

(৮) প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয জন্য পযরা-আ লনলিত কযা না টগযর প্রকযল্পয প্রধান রক্ষয কভৃিংস্থাযনয সৃলষ্টয জন্য 

আইটি/আইলটি লযল্পয লফকাযক প্রালযতকযযণয অলনিেতা।  
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ঞ্চভ অধ্যাে 

মযৃফক্ষণ  

৫.১ ভীক্ষারব্দ মযৃফক্ষণ 

৫.১.১ প্রকযল্পয লডলল/আযলডলল মযৃফক্ষণ  

 লডলল/আযলডলল মাৃযরাচনা টদখা মাে টম, প্রাক্করন        প্রকযল্পয টভোদ মথাথ ৃ লছর না; টমকাযযণ 

কযেকফায ভে বৃলদ্ধ কযয প্রকল্প চরভান যাখা যেযছ এফিং লডলল কযেকফায িংযাধন কযযত যেযছ।   

 লডলল/আযলডললযত প্রকল্পটিয প্রাযলম্ভক মাৃযে টফজরাইন াযব ৃও লপলজলফলরটি িালড কযায টকাযনা নভৄনা 

রক্ষয মাে না। মায অথ ৃযরা, এ প্রকল্পটি শুরু কযায ভে টফইজরাইন াযব ৃও লপলজলফলরটি িালড কযা েলন।    

 যাভকৃ টফা ও প্রযপনার আউটযালিং প্রলক্ষণ ইতযালদ কাযজ লডলল’য প্রাক্কলরত ব্যযেয লফযীযত 

আলথকৃ ব্যে মাৃপ্ত াশ্রে     যেযছ।               ও                 টক্ষত্রভয    কলল্পত 

রক্ষযভাত্রা (টবৌত ও আলথকৃ) এফিং প্রকৃত অগ্রগলত (টবৌত ও আলথকৃ) এয     অাভিস্যতা রক্ষযণীে।  

 

৫.১.২ প্রকযল্পয অথফৃছয লবলিক কভ-ৃলযকল্পনা মযৃফক্ষণ 

 প্রকযল্পয আওতাে প্রলত অথফৃছয কভৃলযকল্পনা প্রণেন কযা যেযছ এফিং কভ-ৃলযকল্পনা অনুমােী প্রকল্প 

ফাস্তফােন কযা যে।  

 িংযালধত আযলডলল’টত ২০১৯-২০ অথফৃছযয ২৩টি কাযজয লযকল্পনা যযেযছ। আযলডলল’য কভ-ৃ

লযকল্পনা অনুমােী প্রকল্প অলপ প্রকৃত কভ-ৃলযকল্পনা প্রণেন কযযযছ এফিং কভ-ৃলযকল্পনা অনুাযয কাজগুযরা 

চরভান যযেযছ।  

 কভ ৃলযকল্পনা অনুমােী প্রকযল্পয ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত কভ যেছ।  

৫.১.৩ অথ-ৃফছয লবলিক প্রকযল্পয ফযাে, অথ-ৃছাড় ও ব্যে লফবাজন মযৃফক্ষণ  

 প্রকযল্পয অথ ৃ ফছয লবলিক লডলল/আযলডলল’য িংস্থান, ফযাে, অথছৃাড় ২০১৩-১৪ টথযক ২০১৭-১৮ অথ-ৃ

ফছয মনৃ্ত মথামথবাযফ অথ-ৃছাড় যেযছ।  

 ২০১৮-১৯ অথ ৃফছযয লডলল/আযলডললয িংস্থান লছর ৬৭০৭.৮০ রক্ষ টাকা এফিং এলডল ফযাে যাখা ে  

১২৭৪২.০০ রক্ষ টাকা এফিং অথ ৃছাড় যেযছ ৩১৮৫.৫০ রক্ষ টাকা। অথ ৃছাযড়য লফযীযত প্রকৃত আলথকৃ ব্যে 

যেযছ ৩৭.৮০ রক্ষ টাকা ফা ০.২৯%।  

 চরলত ২০১৯-২০ অথফৃছযয এলডল’য ফযাে লছর ১০,০০০.০০ রক্ষ টাকা এফিং অথ ৃছাড় যেযছ ২৫০০.০০ রক্ষ 

টাকা। জানুোযী-২০ মনৃ্ত আলথকৃ ব্যে যেযছ ৭৩৩.২১ রক্ষ টাকা ফা ৭.৩৩%।  

৫.১.৪ প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ ও আলথকৃ রক্ষযভাত্রা এফিং ক্রভপুলিত অগ্রগলত লফলেক মযৃফক্ষণ  

 প্রকযল্পয অঙ্গলবলিক ফাস্তফ ও আলথকৃ রক্ষযভাত্রা ২০১৩-১৪ অথফৃছয যত ২০১৮-১৯ অথ-ৃফছয অথাৃৎ জুন 

২০১৯ মনৃ্ত টভাট ক্রভপুলিভুত অগ্রগলত লছর ৫২.২৯। 

 চরলত ২০১৯-২০ অথফৃছযযয প্রকল্পটিয আলথকৃ রক্ষযভাত্রা লনধাৃযণ কযা যেযছ ১০,০০০.০০ রক্ষ টাকা 

(৩১.২৭%)।  লকন্তু ফযাযেয অনুকূযর চরলত অথফৃছযযয জানুোযী-২০ মনৃ্ত খযচ যেযছ ৭৩৩.২১ রক্ষ টাকা 

(৭.৩৩%)।  

 প্রকযল্পয ক্রভপুলিভুত টভাট অগ্রগলত জানুোযী-২০ মনৃ্ত  আলথকৃ ব্যে ১৭৪৫৬.৬৬ রক্ষ টাকা এফিং ফাস্তফ 

অগ্রগলত ৫৪.৫৯%।  

 লডলল/আযলডলল অনুমােী প্রকযল্পয টভোদ লডযম্বয, ২০১৯ নাগাদ টল ওোয কথা লছর। যফতীযত ব্যে 

বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক অনুযভালদত টভোদ বৃলদ্ধ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত লনধাৃযণ কযা যরও, ফতভৃান জানুোযী, ২০২০ 

মনৃ্ত প্রকযল্পয অভাপ্ত কাজ যযেযছ ৪৫.৪১%। কভ-ৃলযকল্পনা অনুমােী লনধাৃলযত ভযে কাজগুযরা ম্পন্ন কযা 

খুফই কষ্টাধ্য যফ ফযর প্রতীেভান ে।  
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৫.১.৫ লআইল ও লিোলযিং কলভটিয বা লফলেক মযৃফক্ষণ  

 লআইল ও লিোলযিং কলভটিয বায লদ্ধান্ত টভাতাযফক প্রকল্প অলপ প্রযোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযযযছ এফিং 

লকছু লদ্ধান্ত প্রলক্রোধীন যযেযছ। 

 প্রকযল্পয লডলল অনুমােী প্রলত ২ ভায ১ ফায লআইল বা এফিং প্রলত ৩ ভায ১ ফায লিোলযিং কলভটিয বা 

আযোজন কযায লফধান      ।                                    ,                      ২০১৪ 

   ল                                  ,                                     ।        ২ 

(  )           ২০১৯-২০২০    ল                           ,                ও            

                    ;             ল                 ।  

৫.১.৬ প্রকযল্পয ক্রে কামকৃ্রভ লফলেক মযৃফক্ষণ 

 ক্রেকাযমযৃ টক্ষযত্র লডললযত ক্রযেয ১৫টি (ণ্য-৩ এফিং টফা ১২টি) প্যাযকযজয ভযধ্য ৯টি প্যাযকজ ম্পন্ন 

যেযছ অফলষ্ট ৬টি প্যাযকজ চরভান যযেযছ।  

 ক্রে িংক্রান্ত লফলযে অলডট আলি যযেযছ; প্রদি অলডট আলিয টপ্রলক্ষযত কামকৃ্রভ প্রলক্রোধীন যযেযছ।  

 প্রকযল্পয আওতাে Professional Outsourchrcing trainning (PS9, PS10, PS11) িংক্রান্ত 

টফাটি ক্রযেয লনলভযি ২ফায ইওআই আফান কযা ে। ১ভ ফায টটন্ডায প্রলক্রোে ভে ব্যে যেযছ ১ ফৎয। 

গত ২০/১১/১৮ তালযযখ CCGP কর্তকৃ ইওআই’টি ফালতর কযয পুনযাে ইওআই আফাযনয লদ্ধান্ত ে। 

পুনোঃযটন্ডায প্রলক্রোে ভে ব্যে যেযছ ১১ ভা।  

 

৫.১.৭ প্রকযল্পয উযেশ্য অজৃন ও ফাস্তফােন িংক্রান্ত মযৃফক্ষণ 

 প্রকযল্পয অন্যতভ প্রধান উযেশ্য াযাযদয দক্ষ লেল্যাসায সৃলষ্টয জন্য টভাট ৫৩,০০০ জন ললক্ষত টফকায 

যুফকযক প্রযপনার আউটযালিৃং            । প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, টপব্রুোলয’ ২০২০ র্   

৬৫০টি ব্যাযচয ভাধ্যযভ ১৩,০০০ জযনয প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা যেযছ।               ৪০,০০০            

        ।         ,       -১৯-                          ’ ২০২০                    

  ল      ভাধ্যযভ              ।  

 টফলক আইটি লরটাযযল-১৫ লদনব্যাী ৪০,০০০ জযনয ভযধ্য ১,০০০টি ব্যাযচয ভাধ্যযভ ২০,০০০ জযনয প্রলক্ষণ 

ম্পন্ন কযা যেযছ এফিং অফলষ্ট ২০,০০০ জযনয প্রলক্ষণ  কামকৃ্রভ প্রলক্রোধীন যযেযছ।  

 টফলক আইটি/আইলটি আউটযালিৃং ০৩ লদনব্যাী ৫৮টি ব্যাযচয ভাধ্যযভ ২৯০০ জযনয প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা 

যেযছ। 

 টোরাইজড আউটযালিৃং ১০ লদনব্যাী  ২১টি ব্যাযচয ভাধ্যযভ ৮৪০ জযনয প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা যেযছ। 

 জানাৃলরি/লভলডো ওোকৃায ০১ লদনব্যাী ৬৪টি ব্যাযচয ভাধ্যযভ ১৯২০ জযনয প্রলক্ষণ ম্পন্ন কযা যেযছ। 

 টপব্রুোলয, ২০২০ মনৃ্ত র্তণভর মাৃযে ১৬৬,৩২০ জন ললক্ষত দলযদ্র্ নাযীযক কযাযাবযান ফাযয ভাযধ্যযভ 

আইটি/আইটিএ প্রলক্ষযণয ভযধ্য ৫৭,৬৮৩ জযনয ম্পন্ন যেযছ। এ টক্ষযত্র ১০৮,৬৩৭ জযনয প্রলক্ষণ অফলষ্ট 

যযেযছ, মা ফতভৃাযন চরভান। 

৫.১.৮ প্রকযল্পয অধীযন প্রলক্ষণ িংক্রান্ত ফাস্তফ অগ্রগলত মযৃফক্ষণ 

 প্রকযল্পয আওতাে প্রদি প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা কযয টদখা মাে টম, প্রকযল্পয উযেশ্য ফাস্তফােযনয জন্য 

প্রকযল্পয অধীযন ৬টি কযটাগলযযত টভাট ২৪৪,৯৮০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদাযনয লযকল্পনা যযেযছ। মায ভযধ্য 

প্রলক্ষণ ম্পন্ন যেযছ ৯৬,৩৪৩ জযনয (৩৯.৩%)। অফলষ্ট ১৪৮,৬৩৭ জযনয (৬০.৭%) প্রলক্ষণ প্রলক্রোধীন 

যযেযছ। 

 প্রলক্রোধীন প্রলক্ষযণয ভযধ্য ৪০,০০০ জযনয প্রযপনার আউটযালিং প্রলক্ষণ ও ১০৮,৬৩৭ জন র্তণভর নাযী 

ও প্রলতফলিযদয কযাযাবান ফা (লডলজটার প্রলক্ষণ ফা)-এয ভাধ্যযভ আইটি লরটাযযল প্রলক্ষণ।  
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 র্তণভর নাযী ও প্রলতফলিযদয কযাযাবান ফা (লডলজটার প্রলক্ষণ ফা)-এয ভাধ্যযভ আইটি লরটাযযল প্রলক্ষযণয 

টক্ষযত্র কতজন নাযী ও কতজন প্রলতফলিযদয এ প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ তায সুলনলদষৃ্ট লন্নযফলত তথ্য 

াওো মােলন। 

 প্রকযল্পয আওতাে প্রদি প্রলক্ষণ িংক্রান্ত ফাস্তফ অগ্রগলত ৩৯.৩ তািং। 

 অফলষ্ট ৬০.৭ তািং প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ প্রলক্রোধীন যযেযছ; মা িংযালধত প্রকল্পটিয বৃলদ্ধকৃত ভযে তথা 

লডযম্বয’ ২০২১ ার নাগাদ টল কযায লযকল্পনা কযা যেযছ।  

৫.১.৯  প্রকযল্পয লযচারক ও অন্যান্য লফলে িংক্রান্ত মযৃফক্ষণ  

 প্রকল্পটি শুরু যত অযাফলদ মনৃ্ত ৭ জন প্রকল্প লযচারক লছযরন, এয ভযধ্য ২ জনই অলতলযি দালেত্ব লযযফ 

প্রকল্প লযচারক লযযফ লনযোলজত লছযরন।  

 ফায ফায প্রকল্প লযচারক লযফতযৃনয কাযযণ প্রকল্পটিয লস্থলতীরতা ও গলতীরতা ব্যাত যে াাাল প্রকল্প 

লনর্ধালযত        ভাপ্ত  ও         অন্তযাে         ।   

 পূযফযৃ লযচারকগণ মথামথ ভূলভকা ারন না কযাে প্রকযল্প কাযজ লফি ঘযটযছ। 
 

৫.১.১০  লনধাৃলযত ভযে প্রকল্প ফাস্তফােন িংক্রান্ত মযৃফক্ষণ  

 প্রকল্পটি এ মনৃ্ত দুইফায িংযাধন ও লতনফায ভে বৃলদ্ধ কযা যেযছ। ফযৃল ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতলযযক ২০২১ ার 

মনৃ্ত ভে বৃলদ্ধ কযা যেযছ। 

 মযৃফক্ষণ অনুমােী, জুন ২০২০ অফলধ প্রকযল্পয কাজ ভাপ্ত যেযছ ৫৪.৫৯%, অফলষ্ট যযেযছ ৪৫.৪১%। মা 

আগাভী ২০২১ াযরয লডযম্বযযয ভযধ্য টল কযযত যফ। 

 লফগত ভযে প্রকযল্পয কাযজয অগ্রগলত রক্ষয কযযর টদখা মাে টম, প্রলত তািং কাজ ম্পন্ন কযায জন্য গযড় ৪০ 

লদন কযয ব্যে যেযছ। ট অনুাযয অফলষ্ট এক অথফৃছযয ৯.২% কাজ ম্পন্ন ওো ম্ভফ। 

 প্রাপ্ত উাি লফযেলযণ এটা েষ্ট টম, ২০২১ াযরয ভযধ্য এ প্রকল্প ফাস্তফােন ম্ভফ নে। মায অথ ৃযরা প্রকল্পটি 

জন্য লনধাৃলযত টভোদ পুনযাে বৃলদ্ধ কযযত যফ। 
 

 

৫.১.১১ প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ িংক্রান্ত ভাঠ মাৃযেয প্রদি তথ্য মাৃযরাচনা ও মযৃফক্ষণ  

 ভাঠ মাৃযেয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে টম, প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য ২৫-২৯ ফছয ফেী যুফ টশ্রণীযাই এই 

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণ টফল অিংগ্রণ কযযযছ। 

 প্রলক্ষণাথী লনফাৃচযন প্রলক্ষণাথীযদয লক্ষাগত টমাগ্যতা ফলৃনে এইচএল/ভভান যরও ১.২% এয টক্ষযত্র এ 

টমাগ্যতা লফযফচনা কযা েলন। অ     লক্ষাগত টমাগ্যতায টক্ষযত্র লকছু িংখ্যক এএল/ভভান টমাগ্যতাম্পন্ন 

প্রলক্ষণাথী যযেযছ।  

 ভাঠ মাৃযেয প্রাপ্ত তযথ্যয লবলিযত টদখা মাে, প্রলক্ষযণ অিংগ্রণকাযীযদয অলধকািং (৬০%) াভালজক 

গণভাধ্যভ (যপবুক, টভযিায প্রভৃলত) িাযা প্রলক্ষণ ম্পযকৃ অফলত যেযছ। কাযজই স্থানীে মাৃযে, ব্যানায, 

ভাইলকিং, টাষ্টায এফিং অন্যান্য ভাধ্যভ িাযা প্রলক্ষণ ম্পযকৃ অফলত ওোয ভাত্রা ীলভত। মলদও প্রকল্প 

কামাৃরে টথযক এ িংক্রান্ত ব্যাাযয, স্থানীে মাৃযে প্রলক্ষণ ম্পযকৃ অফলত কযায জন্য ব্যানায, ভাইলকিং, 

টাষ্টায ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ব্যাক প্রচাযণায কথা ফরা যেযছ। লকন্তু ভাঠ মাৃযেয প্রাপ্ত তথ্যানুাযয াভালজক 

গণভাধ্যভ িাযা অফলত ওোয ভাত্রাই টফল রক্ষযণীে। মযৃফক্ষযণ টদখা মাে টম, ভরত, স্থানীে মাৃযে, ব্যানায, 

ভাইলকিং, টাষ্টাযযয ভাধ্যযভ প্রদি প্রচাযণা াভালজক টমাগাযমাগ ভাধ্যভ িাযা টফল ছলড়যেযছ ফযরই াভালজক 

গণভাধ্যভ (যপবুক, টভযিায প্রভৃলত) িাযা প্রলক্ষণ ম্পযকৃ অফলত ওোয ভাত্রা টফল।         

 প্রলক্ষযণ অিংগ্রযণয জন্য ফাছাই যীক্ষাে অিংগ্রণ ায ৯৭.৬%; অফলষ্ট ২.৪% টকাযনা ফাছাই যীক্ষা 

ছাড়াই প্রলক্ষযণ অিংগ্রযণয জন্য লনফাৃলচত যেযছন।                                            

                                । 
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 লতনটি লনফাৃলচত লফলযেয ভযধ্য প্রযপনার লডলজটার ভাযকৃটিিং লফলযে ৩৯.০%, ওযেফ লডজাইন এন্ড 

টডযবরযভন্ট লফলযে ১৫.৮%, গ্রালেক্স লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট ৪৫.২%। কাযজই ফরা মাে, গ্রালেক্স লডজাইন 

এন্ড টডযবরযভন্ট লফলযে প্রলক্ষণ টনো অিংগ্রণকাযীয ায টফল।    

 ভীক্ষাে অিংগ্রণকাযী টফলয বাগ অথ্যৃাৎ ৪৯.৬% প্রলক্ষণাথী ভত প্রকা কযযন প্রলক্ষযণয টভোদ মাৃপ্ত 

লছর এফিং ৫০.৪% প্রলক্ষণাথী ভযন কযযন প্রলক্ষযণয টভোদ মাৃপ্ত লছরনা। অথাৃৎ প্রলক্ষণাথীযদয অযধযৃকয 

টফল অিং ভত প্রকা কযয টম, প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয টভোদ (প্রযপনার আউটযালিৃং) প্রলক্ষণ লেল্যাসায 

সৃলষ্টয জন্য মযথষ্ট নে। 

 ভীক্ষাে প্রাে ৪২% উিযদাতা ভযন কযয টম, লেল্যাসায বতযীযত প্রলক্ষণভ মযথষ্ট না; কাযণ তাযা ভযন 

কযযন টম, প্রথভত, দক্ষ প্রলক্ষযকয অবাফ ও লিতীেত, প্রলক্ষযণয টভোদ স্বল্পতা যযেযছ। 

 প্রলক্ষণাথীযদয ভযধ্য প্রাে  ৩৯.২% প্রলক্ষণাথী লনধাৃলযত ভযে ২৫ ডরায উাজৃন কযযত ব্যথ ৃ যেযছ মা 

প্রকযল্পয রক্ষয আত্ন-কভৃিংস্থান সৃলষ্টয টক্ষযত্র অন্তযাে। 

 সুলফধাফলঞ্চত নাযীযদয জন্য ৩০% টকাটায ব্যফস্থা লডলজটার কযাযাবান ফাযয ভাধ্যযভ প্রতযন্ত এরাকাে 

নাযী প্রলতফিী ও উজালত জনযগাষ্ঠীযক প্রলক্ষযণয সুযমাগ কযয টদোয পযর তাযা আলথকৃবাযফ স্বাফরম্বী 

যে।   

 প্রলক্ষণাথীগযণয ভযধ্য অযনযকই আলথকৃ ভস্যা লকিংফা লযফাযযয দালযদ্র্যতায কাযযণ কলম্পউটায/ল্যাট 

ক্রযেয াভযথ্যৃয অবাযফ তাযা আউটযালিৃং-এ লনযজযদয অফস্থান বতলয কযযত াযযছ না। 

 টফলযবাগ প্রলক্ষণ টবনুযগুযরা প্রাথলভক লফযারে লকিংফা বাড়া ফাাে অস্থােীবাযফ থাকাে প্রলক্ষণ গ্রযণয যয 

প্রলক্ষণ পাভ ৃও টকন্দ্রগুযরা ফি যে মাওোে প্রলক্ষণ ব্যফস্থায আওতাে টভন্টলযিং াযাট ৃব্যাত যে এফিং 

কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ টথযক প্রলক্ষণাথীযা ফলঞ্চত যে। 

 এই প্রকযল্পয লফলবন্ন প্রলক্ষণ কভসৃূলচয আওতাে প্রলক্ষণ প্রাপ্ত ব্যলিগণ, মাযা আেফধনৃভরক কাযজ লনযোলজত 

আযছন তাযদয আে পূযফযৃ টচযে ফতভৃাযন বৃলদ্ধ টযেযছ। প্রকযল্পয আওতাে  প্রলক্ষণ গ্রণ কযয অনরাইযনয 

ভাধ্যযভ আউটযালিৃং কযয বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃন কযা ম্ভফ যে। পযর আত্ন-কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট যেযছ।  

 মযৃফক্ষযণ টদখা মাে টম, প্রলক্ষণাথীযদয প্রলক্ষণ টযল াটিলৃপযকট প্রদান কযা েলন। নদ না ওোয কাযযণ 

প্রলক্ষযণয গ্রণযমাগ্যতা টমভন প্রশ্নলফদ্ধ যেযছ, টতভলন মাযা প্রলক্ষণ টযেযছন তাযা কভৃিংস্থান সৃলষ্ট কযযত 

াযযছনা।  
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লষ্ঠ অধ্যাে 

উিংায ও সুালযভারা 

৬.১ সুালযভ 

চরভান প্রকল্প লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষাে েষ্টতই টদখা মাে টম, প্রকযল্পয চরভান কামকৃ্রযভয উযিখযমাগ্য ভাত্রাে 

দুফরৃতা যযেযছ; মা প্রকল্প ফাস্তফােযনয প্রলতফিকতা সৃলষ্ট কযযছ। এযক্ষযত্র মযৃফলক্ষত পরাপযরয উয লবলি কযয 

ফতভৃান প্রকযল্পয বলফষ্যত পরতায স্বাথ ৃলনযোি সুালযভ উস্থান কযা যরা। 

১. লনধাৃলযত ভযেয ভযধ্য প্রকল্প ফাস্তফােন  

প্রকযল্পয ক্রভপুলিত অগ্রগলত ৫৪.৫৯% এফিং কাজ ফাকী ৪৭.১৯%। ব্যে ব্যলতলযযক প্রকযল্পয টভোদ ২০২১ ন্তৃ বৃলদ্ধ 

কযা যেযছ। কাযজই প্রকযল্পয অফলষ্ট কামকৃ্রভ এক অথফৃছযযয ভযধ্য ম্পাদন কযায জন্য প্রকল্প লযচারন 

কর্তৃযক্ষয মথামথ কভৃলযকল্পনা গ্রণ ও তায ফাস্তফােন কযযত যফ।  

২. ক্রেকৃত ণ্য ও টফা িংক্রান্ত 

ভীক্ষা প্রদি তথ্য লফযেলযণ টদখা মাে টম, প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণিংক্রান্ত লফলবন্ন ণ্য ও টফা ক্রযেয টক্ষযত্র 

দযত্র আহ্বান ও টটন্ডায প্রলক্রোে অযনকযক্ষযত্রই ভে টফল টরযগযছ; মা প্রকযল্পয টভোদ টমভন বৃলদ্ধ কযযযছ টতভলন 

প্রকযল্পয লস্থলতীরতা লফনষ্ট কযযযছ। কাযজই প্রকযল্পয ক্রে কামকৃ্রযভয টক্ষযত্র দযত্র ও টটন্ডালযিং কামকৃ্রযভ স্বেতা ও 

মথামথবাযফ ব্যফস্থানা প্রযোজন।  

২. ক্রেকৃত ণ্য ফণ্টনিংক্রান্ত  

প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণাথীযদয জন্য টম লযভাণ ক্রে কযা যেযছ; ঠিক টই লযভাণ ফণ্টন কযা েলন। টমভন- 

১৯৯ ল্যাট ক্রে কযা যরও ফণ্টন কযা যেযছ ১৮০ টি। দীঘ ৃভে চযর টগযরও এগুযরা ফণ্টযনয ব্যফস্থা কযা েলন। 

কাযজই প্রকযল্পয পর ফাস্তফােযনয জন্য ক্রেকৃত ণ্য ফা টফাভ মথামথবাযফ ফণ্টন এফিং এ কাযজ স্বেতা ও 

নীলতভারা অনুাযয তা ব্যফস্থানা কযা প্রযোজন।  

৩. প্রলক্ষণিংক্রান্ত  

 লনলদষৃ্ট ভযেয ভযধ্য প্রলক্ষণ প্রদান: মথা ভযে প্রলক্ষণ টল না ওোয কাযযণ আন্তজৃালতক ভাযকৃযট 

লেল্যালসিং-এয আফলশ্যক ত ৃ লযফতনৃ যে; মায কাযযণ প্রলক্ষণ িাযা সৃষ্ট লেল্যাসাযযা ভাযকৃযট 

কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ াযাযে। কাযজই লনলদষৃ্ট ভযেয ভযধ্য প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ 

কযযত যফ। 

 প্রলক্ষণাথীযদয বালাগত দক্ষতা: দক্ষ লেল্যাসায সৃলষ্টয জন্য ইিংযযলজ বালাে দক্ষতা একান্ত অলযাম।ৃ লকন্তু 

মযৃফক্ষযণ টদখা মাে টম, প্রকযল্পয আওতাে আইলটি লবলিক ইিংযযলজ বালাে দক্ষতা বৃলদ্ধয জন্য কামকৃ্রভ 

ীলভত এফিং মা আউটযালিৃং প্রলক্ষণ চরাকারীণ ভে প্রদান কযা ে। টমযক্ষযত্র একইাযথ প্রলক্ষণাথীযদয 

কাযছ আইলটি ও বালাগত দক্ষতা বৃলদ্ধভরক প্রলক্ষণ গ্রণ কষ্টাধ্য যে যড়। কাযজই প্রলক্ষণাথীযদয 

আউটযালিৃং প্রলক্ষযণয পূযফইৃ বালা দক্ষতা বৃলদ্ধভরক প্রলক্ষণ প্রদান কযা প্রযোজন।   

 টভন্টলযিং কামকৃ্রভ: প্রলক্ষণ টযল প্রলক্ষণাথীযদয জন্য প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান কর্তকৃ টম ধযযনয 

টভন্টলযিং টফা প্রদান কযায লনেভ যযেযছ তা প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান ফাস্তফােন কযযছ না। এ অফস্থাযন 

টভন্টলযিং টফা ােতা সুলনলিত কযায জন্য মথামথ নীলতভারা প্রণেন কযযত যফ। 

 প্রলক্ষক: প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয প্রলক্ষক আইটি লফলযে দক্ষ নে ফযর পরাপযর উযঠ 

এযযছ। কাযজই এযক্ষযত্র প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ পর কযায জন্য দক্ষ প্রলক্ষক লনফাৃচন কযযত যফ। 

 প্রলক্ষণ ভলনটলযিং: প্রলক্ষযণয লনেভানুমােী টমাগ্যতা লনলিত না কযযও অযনযক প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছ। এ 

ধযযনয অলনেভ ফযি ভলনটলযিং কামকৃ্রভ বৃলদ্ধ কযযত যফ।  

 প্রলক্ষযণয টভোদ বৃলদ্ধ:                                            ।                

 ল  ল                   ,                               ;        ৫০   ।             
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                        ।                 ল                          ল     

                                                 ।  

 জফ টপোয ফা কভৃিংস্থান টভরা: এ প্রকযল্পয ভর রক্ষযই যরা- আইটি লবলিক কভৃিংস্থান সৃলষ্ট কযয 

অথনৃনলতক প্রবৃলদ্ধ বৃলদ্ধযত আইলটি খাযতয ম্ভাফনাযক কাযজ রাগাযনা। পরাপর লফযেলযন টদখা মাে, জফ 

টপোয ফা আইটি লফলেক টভরা অনুষ্ঠাযনয ভাত্রা ীলভত। কাযজই প্রকযল্পয উযেশ্য ফাস্তফােযনয জন্য জফ 

টপোয বৃলদ্ধ কযযত যফ।  

 প্রলক্ষণ নদ: প্রকযল্পয আওতাে প্রদি প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয নদ প্রদান েলন। নদলফীন প্রলক্ষণাথীয 

কভৃিংস্থান সৃলষ্ট যে না। কাযজই প্রলক্ষণ ভাযপ্তয াযথ াযথই প্রলক্ষণ নদ প্রদান কযায ব্যফস্থা কযযত 

যফ।  

 অনরাইনলবলিক প্রলক্ষণ সুলফধা প্রদান: প্রকযল্পয                                  ল    

                               ।         আওতাে    ল     ও               

  ল                                      ।  

 প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠাযনয জফাফলদলতা সুলনলিতকযণ:                   ,             ’   

                                                                            

    লও,         ল                            ।                            ও    । 

                                                                               । 

                ল               ও                            ।     

 প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয লযযফ: প্রলক্ষণ প্রদাযনয টক্ষযত্র প্রলক্ষণ প্রলতষ্ঠাযনয লনধাৃলযত টকাযনা প্রলক্ষণ টকন্দ্র 

টনই। ভরত স্থানীে মাৃযে টকাযনা স্কুর লকিংফা বাড়াকৃত স্থাযন প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ লযচালরত যে। নীলতভারা 

অনুাযয প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয মথামথ লযযফ লনলিত েলন। কাযজই প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয পর ফাস্তফােযনয 

জন্য মথামথ লযফয ও প্রলতলষ্ঠত অফকাঠাযভাযত প্রলক্ষণযকন্দ্র লনলিত কযযত যফ। 

৪. প্রকল্প ব্যফস্থানা িংক্রান্ত 

প্রকল্প টভোযদ ফতভৃান অফলধ ৭ জন প্রকল্প লযচারক লযফতনৃ যেযছ। মা প্রকল্প ফাস্তফােযনয গলতযক ফাধাগ্রস্থ কযয। 

কাযজই জরুযী প্রযোজন ছাড়া প্রকল্প িংলেষ্ট জনফর ফদরী/লযফতনৃ না কযায লফলযে মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযযত 

যফ। 

৪. লনধাৃলযত টভোযদ প্রকল্প ফাস্তফােন িংক্রান্ত 

প্রকযল্পয কামকৃ্রযভয অগ্রগলত ও গলত-প্রকৃলত মযৃফক্ষযণ েষ্টতই টদখা মাে টম, লনধাৃলযত ২০২১ াযরয ভযধ্য প্রকযল্পয 

অফলষ্ট কাম ৃফাস্তফােন অম্ভফ ব্যাায। এযক্ষযত্র মথামথ কভৃলযকল্পনা গ্রণ কযয লদনলবলিক কামসৃূলচ গ্রণ কযয 

টভোদ লনধাৃযণ কযা টমযত াযয। াাাল কামসৃূলচ ফাস্তফােযনয জন্য মথামথ নীলতভারা ও টরাকফর লনযোগ কযয 

প্রকল্প ফাস্তফােন কযা প্রযোজন। এছাড়া লনধাৃলযত টভোযদ প্রলক্ষণ প্রদান ভাপ্ত কযায জন্য প্রকল্প কামাৃরযেয অধীযন 

আরাদাবাযফ প্রলক্ষণ ইউলনট সৃলষ্ট কযয ব্যাচ িংখ্যা বৃলদ্ধ, অনরাইনলবলিক প্রলক্ষণ ব্যাচ গ্রণ এফিং প্রলক্ষণ প্রদাযন 

প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয ােতা গ্রযণয সুলযকলল্পত কভ-ৃলযকল্পনা টনো প্রযোজন। 

৫. সুলফধাফলঞ্চত ললক্ষত জনযগাষ্ঠীযদয প্রলক্ষণ িংক্রান্ত 

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয জন্য সুলফধাফলঞ্চত, প্রলতফলি, নৃ-টগাষ্ঠীযদয প্রলক্ষণাথী লযযফ লনফাৃচযনয টক্ষযত্র লক্ষাগত 

টমাগ্যতায সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা প্রণেন কযা েলন। কাযজই অযনযকই এ প্রলক্ষণ গ্রযণ আগ্রীর যরও তা টথযক 

তাযা ফলঞ্চত যে। সুলফধাফলঞ্চত, প্রলতফলি, নৃ-টগাষ্ঠীযদয ললক্ষত যুফ টশ্রণীয জন্য আউটযািৃং প্রলক্ষণ প্রদাযনয জন্য 

সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা গ্রণ কযা প্রযোজন।  
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৬. প্রলক্ষণ যফতী প্রলক্ষণপ্রাপ্তযদয আযেয ব্যফস্থা সৃলষ্ট িংক্রান্ত  

প্রকযল্পয প্রদি প্রলক্ষযণয                                    ও         জন্য সুলনলদষৃ্ট নীলতভারা 

অনুলস্থত। মলদও প্রকযল্পয প্রধান রক্ষয উন্নেন-অগ্রগলত ও প্রবৃলদ্ধ অজৃনযক প্রালযত কযায জন্য তথ্য-প্রযুলি খাতযক 

ব্যাকবাযফ ব্যফায কযায জন্য আইলটি প্রললক্ষত জনলি সৃলষ্ট কযা। লকন্তু প্রললক্ষত জনলিয জন্য আে 

বৃলদ্ধভরক         ,                ।                         ল                         ও 

              ও         প্রযোজন। 

 

৬.২ উিংায 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত)” ীলকৃ প্রকল্পটি একটি চরভান প্রকল্প। প্রকল্পটি টমফ 

উযেযশ্যভযক াভযন টযযখ ফাস্তফালেত যে, টকর উযেশ্য এতদ্ মনৃ্ত পুযযাপুলয ফাস্তফালেত েলন। ২০২০ ার 

মনৃ্ত প্রকযল্পয টভোদ র্ততীে ফাযযয ভযতা বৃলদ্ধ কযা যেযছ। প্রকযল্পয অফলষ্ট কামকৃ্রভ ফাস্তফােযনয জন্য ২০২১ ার 

মনৃ্ত ভে ধাম ৃযযেযছ। ভীক্ষা কাযমযৃ প্রদি মযৃফক্ষযণ এটি েষ্ট টম, উি ভযেয ভযধ্য অফলষ্ট কাজ ভাপ্ত কযা 

দুরূ। আফায এটাও েষ্ট টম, প্রকযল্পয প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয ভাযনয টক্ষযত্র অযনক দুফরৃতা লফযভান যযেযছ। নদ 

প্রদান না কযায কাযযণ টমফ প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ তাও সুলনলিতবাযফ গ্রণযমাগ্যতা ালযযেযছ। কাযজই এ 

অফস্থাযন উযুিৃ সুালযগুযরা ফাস্তফােন কযয এ প্রকল্প পর কযায জন্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ প্রযোজন ফযর 

প্রলতেভান ে।  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদযয প্রবৃলদ্ধ ও উন্নেযনয জন্য আইলটি খাতযক উযেশ্য াধযনয উাে লযযফ গ্রযণয ভাধ্যযভ 

কভৃিংস্থান সৃলষ্টকযণ এফিং এ রযক্ষয টদয আইটি/আইলটি লযল্পয লফকাযক প্রালযতকযণ; আউটযালিৃংযেয 

ভাধ্যযভ টদয বফযদলক ভৄদ্র্া অজৃযনয ধাযাযক প্রালযতকযণ; এফিং কলম্পউটাযয দক্ষ ললক্ষত টফকায জনযগাষ্ঠীযক 

আইটি/আইলটি লফলেক প্রলক্ষণ প্রদান কযয দক্ষ জনযগাষ্ঠীযত রুান্তয এফিং তাযদয আত্মকভৃিংস্থাযনয সুযমাগ 

সৃলষ্টকযযণয টম প্রোয এ প্রকল্প ফাস্তফালেত যে তা পর ফাস্তফােযনয উযই এ িংক্রান্ত পরতা লনবযৃ কযয। 

কাযজই প্রকল্প ফাস্তফােযনয জন্য প্রযোজন ভজবুত ব্যফস্থানা কাঠাযভা ও ভযোযুগী দযক্ষ; মা এ প্রকল্প 

ফাস্তফােযনয জন্য টমভন অলযাম ৃটতভলন বলফষ্যত প্রকল্প গ্রযণয টক্ষযত্র দৃষ্টান্ত লযযফ কাজ কযযফ।  
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িংযমাজনী/লযলষ্টভ 

িংযমাজনী-১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 

 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রযজক্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষযণয ভীক্ষায 

সুলফধাযবাগীযদয জন্য নভৄনা জলয প্রশ্নভারা  

 

লযলচলত 

০১ উিয দাতায নাভোঃ লতা/ স্বাভীয নাভোঃ  

০২ উিযদাতায লরঙ্গোঃ- 
পুরুল --------------------------------------------১ 

ভলরা ------------------------------------------২ 

০৩। প্রলক্ষণাথীয ফতভৃান ঠিকানা:  

      ওোড/ৃইউলনেনোঃ- থানা/উযজরাোঃ- 

      টজরাোঃ- লফবাগোঃ- 

০৪ 

 

টভাফাইর নম্বযোঃ            

০৫ 
প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠাযনয নাভোঃ……………………………………. 

ঠিকানা……………………….টজরা……………. লফবাগ………………… 

০৬ 

 

 াক্ষাৎকায গ্রযণয  ভে 

 

        

লদন ভা ফছয 

০৭ াক্ষাৎকায গ্রণকাযীয নাভোঃ- সুাযবাইজায এয নাভোঃ- 

০৮ স্বাক্ষযোঃ- স্বাক্ষযোঃ- 

১। আথ-ৃাভালজক তথ্যালদ: 

ক্রঃ নিং প্রযশ্নয ধযণ উিয টকাড লনযদৃনা 

১ আনায ফতভৃান ফে কত? -----------------------------------------------------  

২ আনায লক্ষাগত টমাগ্যতা এএল া ১  

এইচএল/ভভান ২  

স্দাতক/ ভভান ৩  

অনা/ৃভািা ৃা  ৪  

এভলপর/লএইচলড/উচ্চতয লডগ্রী ৫  

৩ আলন ফতভৃাযন লক কযযছন?   

৪ আনায পূযফযৃ টা লক লছর?   

২। প্রডক্ষণাথীভদয জন্য 

৫ রালনিং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রলক্ষণ টিডব ১  
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ম্পযক ৃলকবাযফ টজযনযছন? (উিয একালধক 

যত াযয)   

ডিকায ভাধ্যভভ  ২  

সাস্যার ডভডিয়ায ভাধ্যভভ ৩  

সডভনায/কনপাভযন্স ৪  

ফন্ধু-ফান্ধফ/আত্নীয়-স্বজভনয ভাধ্যভভ ৫  

অন্যান্য (লনলদষৃ্ট করুন) ৬  

৬ প্রলক্ষণ গ্রযণয পূযফ ৃ টাইলিং দক্ষতা টকভন 

লছর? (ওোড ৃায লভলনট) 

ইিংযযলজ---------  

ফািংরা-------------  

৭ 

 

এই প্রলক্ষযণয পূযফ ৃ আইলটি/আইটি 

ম্পলকৃত লফলযে প্রলক্ষণ লছর লক?  

যাঁ ১  

না ২ 

৮ প্রলক্ষণ গ্রযণয জন্য আলন লকবাযফ আযফদন 

কযযলছযরন? 

অনরাইভন  ১  

অভন্যয ভমাডগতায় ২  

যাডয ৩  

৯ প্রলক্ষযণ লনফাৃলচত ওোয জন্য টকান ফাছাই 

যীক্ষা লদযেলছযরন লক? 

যাঁ ১  

না ২  

 ১০ 
 

আলন টকান লফলযে প্রলক্ষণ গ্রণ কযযযছন?   

 

 

প্রযপনার লডলজটার ভাযকৃটিিং ১  

ওযেফ লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট ২  

গ্রালেক্স লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট ৩  

অন্যান্য লনলদষৃ্ট করুন ৪  

১১ আনায প্রলক্ষণ গ্রণযয ভেকার কত লদন 

লছর? 

------------------------লদন  

১২ প্রলক্ষযণয টভোদ মাৃপ্ত ফযর ভযন যেযছ 

লক? 

যাঁ ১  

না ২  

১৩ প্রদি প্রলক্ষণ আনাযক লেল্যাসায লযযফ 

বতযী কযযত মযথষ্ট ভযন কযযন লক? 

যাঁ ১ ১৩ নিং প্রশ্ন 

যাঁ যর ১৫ 

নিং প্রশ্ন 

াযকৃর করুন 

না ২ 

১৪ না’ যর আযযা লক ধযযনয উযযাগ টনো টমযত 

াযয ফযর ভযন কযযন? 

 

 

 

 

 

 

১৫ প্রলক্ষযণয কর ভলডউর কযন্টন্ট ম্পযকৃ 

প্রলক্ষযকয মথামথ ধাযণা লছর ফযর ভযন 

যেযছ লক?  

যাঁ ১ ১৫ নিং প্রশ্ন 

যাঁ যর ১৭ 

নিং প্রশ্ন 

াযকৃর করুন 
না ২ 

১৬ না যর টকন ভযন যেযছ প্রলক্ষযকয এই 

লফলযে ধাযণা কভ লছর? 

 

 

 

 

 

১৭ প্রলক্ষণকারীন ভযে অনরাইন টপ্রাপাইযর nu¨v 1 ১৭ নিং প্রশ্ন 

না যর ১৯ 
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(আন্তজৃালতক ভাযকৃযট) আইলড খুযরযছন লক?  bv 2 নিং প্রশ্ন 

াযকরৃ করুন 

১৮ উিয যাঁ যর প্রলক্ষণ শুরুয কত লদযনয ভযধ্য 

ও টকান ভাযকৃট টপ্লয আইলড খুযরযছন? 

.......................  

১9 প্রলক্ষণ চরাকারীন ভযে আলন লেল্যালসিং 

কযয কত ডরায উাজৃন কযযত টযযলছযরন? 

২৫ ডরায এয কভ ১  

২৫ ডরায ফা তায টফল ২  

২০ প্রলক্ষণ গ্রযণয য কনারটিিং পাভ ৃ দ্ধাযা 

টভন্টলযিং ফা অনরাইন াযাৃট টযেযছন লক? 

যাঁ ১ ২০ নিং প্রশ্ন 

না যর ২২ 

নিং প্রশ্ন 

াযকৃর করুন 

না ২ 

২১ যাঁ যর কতলদন টভন্টলযিং ফা অনরাইন 

াযাৃট টযেযছন? 

----------------------------------------লদন  

২২ আলন এখন লকবাযফ লেল্যালসিং-এয কাজ 

কযযন? 

লনযজ লনযজ ১  

আইটি প্রলতষ্ঠাযনয াযথ যুি যে ২  

টীযভয ভাধ্যযভ ৩  

অন্যান্য মলদ থাযক-------------------- ৪  

২৩ আনায জানাভযত প্রলক্ষণ প্রদানকাযী 

প্রলতষ্ঠান প্রলক্ষণ টযল টকান কভৃিংস্থান/জফ 

টপোয-এয আযোজন কযযযছ লকনা? 

যাঁ ১  

না ২  

২৪ প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠান প্রলক্ষণ টযল 

আইটি/আইটিএ ইন্ডালিযত অথফা লেল্যাসায  

লযযফ টকান চাকুলযয সুযমাগ কযয টদে 

লকনা? 

যাঁ ১  

না ২  

২৫ আলন লনযজ উযযািা যে অন্য কাউযক 

প্রলক্ষণ লদযেন লক? 

যাঁ ১  

না ২  

প্রলক্ষণ টকন্দ্র ভল্যােন িংক্রান্ত লফলোফরী 

 

২৬ 
প্রলক্ষণ টকযন্দ্র উকযণ/যিাভালদ ও অন্যান্য সুযমাগ-সুলফধাগুযরা মথামথ লছর লক?  

 

 

টিক লচহৃ ব্যফায করুন যাঁ না  

ক) কলম্পউটায/ল্যাট    

খ) ইন্টাযযনট িংযমাগ মাৃপ্ত লছর লকনা    

খ)  আইলএ/ব্যাটালয    

গ) ভালিলভলডো    

ঘ) ফায স্থান    

ঙ) টাোইট টফাড,ৃ ডািায    

চ) টরকচায টডস্ক্    

ছ) লফশুদ্ধ ানীে জযরয সুলফধা    

জ) নাস্তায ব্যফস্থা    

ঝ) ডািলফন    

ঞ) টছযর-টভযেযদয জন্য আরাদা ওোরুভ    

ট) টকন্দ্র ম্পযকৃ আনায ভন্তব্য     
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িংযমাজনী-২ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 

 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষযণয ভীক্ষায 

প্রলক্ষকগযণয জন্য প্রশ্নভারা 

 
 

ক. উিযদাতায নাভোঃ 
 

খ) দফীঃ  

গ) প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয নাভোঃ  

ঘ. লফবাগ-------------------- টজরাোঃ----------------- 

ঙ. চাকুযীয ভে ীভাোঃ---------------------টথযক-----------------------ার 

টভাফাইর নম্বয---------------------------------------------------------------------------  
 

১ লক্ষাগত টমাগ্যতা?   --------------------------------- 

২ টাগতবাযফ আনায টকান টকান লফলযেয  

উয প্রলক্ষণ যযেযছ?    

 

প্রযপনার লডলজটার ভাযকটৃিিং ১ 

অনরাইন লফজযন টডযবরযভন্ট প্রযপনার  ২ 

কযন্টন্ট যাইটিিং ৩ 

পটওেযায টটলিিং ৪ 

লডজাইন এন্ড লক্রযেটিব ৫ 

ওযেফ/গ্রালেক্স লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট  ৬ 

আইটি/টনটওোলকিং ৭ 

পটওেযায টডযবরযভন্ট এন্ড টটকযনারজী ৮ 

অনরাইন কািভায টকোয াযাৃট ৯ 

লডজাইন এন্ড লক্রযেটিব ১০ 

অন্যান্য------------------------   

৩ আলন টকান লফলযে প্রলক্ষণ প্রদান কযযন? লডলজটার ভাযকটৃিিং ১ 

ওযেফ লডজাইন এন্ড টডযবরযভন্ট ২ 

গ্রালেক্স লডজাইন  ৩ 

৪ আলন প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভ লকবাযফ লনযোগ 

 টযেযছন? 

প্রকল্প অলপযয ভাধ্যযভ ১ 

কনারলন্টিং পাভ ৃকর্তকৃ ২ 

অন্যান্য  ৩ 

৫ প্রলক্ষণ প্রদাযন আলন টকান ভস্যায  

ম্মুখীন যেযছন লক? লফস্তালযত ফলুন। 

 

 

 

 

৬ প্রলক্ষক লাযফ লনযোযগয পূযফ ৃ আলন 

লক  

কযযতন?  

 

 

 

 

 

৭ আনায লনযজয টকান প্রলতষ্ঠান/পাভ ৃআযছ লক?  যাঁ ১ 

না ২ 
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৮ এই প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ প্রলক্ষণাথীযদয 

আযে/কভৃিংস্থাযন কতটুকু প্রবাফ টপরযফ 

ফযর আলন কযযন?  

খুফ টফল ১ 

টভাটাভৄটি ২ 

টতভন নে ৩ 

৯ আনায ভযত এ প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয 

উযিখযমাগ্য ইলতফাচক লদকগুযরা লক লক? 

(কভযক্ষ ৩টি উযিখ করুন) 

দক্ষ প্রলক্ষযকয ভাধ্যযভ প্রলক্ষণ ১ 

ফাস্তফভখী প্রলক্ষণ ২ 

মযথাযুি উকযযণয ভাধ্যযভ প্রলক্ষণ ৩ 

কভৃিংস্থাযনয সুযমাগ সৃলষ্ট কযয ৪ 

অন্যান্য (উযিখ করুন)...... 

..... 

৫ 

১০ আনায ভযত এ প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয 

টনলতফাচক লদকগুযরা লকলক? (কভযক্ষ ৩ট 

উযিখ করুন) 

 

প্রলক্ষণ মযথাযুি নে ১ 

এযকভ প্রলক্ষণ লনযে আত্মকভৃিংস্থান ম্ভফ নে ২ 

অম্পূণ ৃপ্রলক্ষণ ৩ 

আলথকৃ যমালগতা নাই ৪ 

অন্যান্য (উযিখ করুন)...... ৫ 

১১ াভলগ্রকবাযফ এ কালযগযী প্রলক্ষণ কতটুকু 

কামকৃযী ফযর ভযন কযযন? 

খুফই কামকৃযী ১ 

টভাটাভৄটি কামকৃযী  ২ 

টভাযটই কামকৃযী নে ৩ 

১২ প্রলক্ষণ কামকৃ্রভযক টটকই কযায ব্যাাযয 

আনায ভতাভত ব্যি করুণ। 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

১৩ আলন লনযজ লক লেল্যালসিং এয কাজ 

কযযন? 

যাঁ ১ 

না ২ 
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িংযমাজনী-৩ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 
 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষণ ভীক্ষায 

 

প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠাযনয জন্য প্রশ্নভারা 

 

প্রলক্ষণ প্রদানকাযী প্রলতষ্ঠাযনয  নাভ: 

প্রলক্ষণ স্থর. ক) লফবাগ:  খ) টজরা:  

উিযদাতায নাভ: দফী: 

টভাফাইর নিং:                           

 

ক্রঃ নিং প্রযশ্নয ধযণ উিয টকাড লনযদৃনা 

১ প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ কখন টথযক শুরু কযা যেযছ? 

 

 

২ প্রলক্ষণাথী ফাছাই কলভটিয ভাধ্যযভ  কযা যে থাযক 

লক? লফস্তালযত ব্যাখ্যা করুন। 

 

 

 

৩ প্রলক্ষক লনযোযগয ধযণ/দ্ধলত লক লছর?   

 

৪ প্রলক্ষণ যফতীযত কত লদযনয জন্য টভন্টলযিং 

াযাৃট ব্যফস্থা আযছ? 

 

--------------------লদন  

 

৫ প্রলক্ষণ যফতী লকবাযফ প্রলক্ষণাথীযদয পযরা-

আ কযা যে থাযক? 

 

 

 

৬ প্রকযল্পয আওতাে মাৃপ্ত লযভাযন প্রলক্ষক লনযোগ 

টদো যেযছ লক?  

যাঁ ১  

না ২  

৭ প্রলক্ষক লনযোযগ টকান ধযযনয প্রলতফিকতা সৃলষ্ট 

যেযছ লক? 

যাঁ ১  

না ২  

৮ উযুি প্রলক্ষক লনযোগ কযযত টযযযছন লক? যাঁ ১  

না ২  

৯ প্রলক্ষযকয ইিংযযলজ ফা অন্যান্য বালা ম্পৃযক 

ধাযণা টকভন? 

খুফই বার ১  

বার ২  

টভাটাভৄটি ৩  

১০ প্রলক্ষযকয ম্মানী লকবাযফ প্রদান কযা যে থাযক?   

 

 

১১ প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ ফাস্তফােন কযযত লগযে টকান 

ভস্যা যে যেযছ লক?  

যাঁ ১ ১১ নিং প্রশ্ন 

না যর ১৩ 

নিং প্রশ্ন 

াযকৃর করুন না ২ 
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১২ যাঁ যর লক ধযযনয ভস্যা যেযছ?  

 

 

 

১৩ উন্নততয প্রলক্ষণ প্রদাযন প্রলক্ষকযদয টকান ধযযনয 

প্রলক্ষণ ব্যফস্থা লছর লক? 

যাঁ ১  

না ২  

১৪ প্রলক্ষণ টকযন্দ্র লক ধযযনয ইন্টাযযনট িংযমাগ 

লছর?  

ওোইপাই   

ব্রডব্যান্ড   

ভযডভ   

১৫ প্রলক্ষণকারীন টকান ধযযনয কালযগলয ভস্যা যে 

থাকযর তা িংযাধযনয উাে লক লছর? 

 

 

 

 

১৬ প্রলক্ষণ টকন্দ্রটা টকাথাে টযেযছন? লনযজয ১  

বাড়া ফালড়যত ২  

লক্ষা প্রলতষ্ঠান ৩  

১৭ প্রলক্ষণকারীন প্রলক্ষণ টকন্দ্রটি প্রকল্প অলপ ইযত 

ভলনটলযিং কযা যেযছ লক?  

যাঁ ১  

না ২  

১৮ ভেভত লফর প্রাপ্তীযত টকান ধযযনয ভস্যা যেযছ 

লক? যা যর লক ধযযনয ভস্যা? 

যাঁ-১   না-২ 

------------------------------------------------ 

 

১৯ টম কর প্রলক্ষণাথীযা প্রলক্ষণকারীন নুণ্যতভ ২৫ 

ডরায আে কযযত াযয নাই তাযদয জন্য লক 

ধযযনয দযক্ষ গ্রণ কযা যেযছ? 

 

 

 

 

 

২০ প্রলক্ষণাথী ফাছাইকাযর ক্ষুদ্র্ লন-গুলষ্ঠ/প্রলতফলি/ 

র্তণভর মাৃযেয ভলরাযদয জন্য টকান ধযযনয 

লফযল সুযমাগ সুলফধায ব্যফস্থা লছর লক? 

যাঁ ১  

না ২  

২১ প্রকযল্পয আওতাে আনায প্রলতষ্ঠান জাতীে লকিংফা 

আঞ্চলরক ওেৃাক, কনপাযযস ফা লেল্যালসিং 

টলভনাযযয আযোজন কযা যেযছ ক?    

যাঁ ১  

না ২  
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িংযমাজনী-৪  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 

 
 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষযণয ভীক্ষায 
 

Key Informant Interview (KII)      /     ল 
  

প্রকল্প লযচারক, উ- প্রকল্প লযচারক, ভলনটলযিং লফযলজ্ঞ  

 

নাভ:…………………………………… দফী:…………………….. টপান 

নিং:…………                             

ঠিকানা:………………………………………………………………….....................

.... 

 

১ প্রকল্পটি প্রণেন লকিংফা ফাস্তফােনণেযনয টকান মাৃযে আলন জলড়ত যেযছন?  

২ প্রকযল্পয অথ ৃফযাে এফিং অথ ৃছাযড় টকান ভস্যা যযেযছ লক না? 

৩ প্রকল্পটিয ওোকৃ প্লযান এফিং অঙ্গলবলিক লযকল্পনায ব্যাাযয আযরাকাত করুন?  

৪ ক্রে (Procurement) টক্ষযত্র প্রচলরত লফলধভারা লনেভনীলত অনুযন কযায টক্ষযত্র টকান ধযযনয ভস্যায 

ম্মুখীন যত যেযছ লক?  

৫ লডললযত ক্রযেয টভাট প্যাযকজ িংখ্যা ১৫টি (ণ্য-৩ এফিং টফা ১২টি) এয ভযধ্য কেটি প্যাযকযজয কাজ ভাপ্ত 

যেযছ? 

৬ প্রডক্ষণ প্রদানকাযী প্রডতষ্ঠাণগুভরা ডকবাভফ ডনফ চার্ন কযা ভয়ভি?  

৭ পাভ ৃলনযোযগ টকান ধযযনয প্রলতফিকতা সৃলষ্ট যেযছ লক?  

৮ প্রকল্পটি শুরু যত অযাফলদ মনৃ্ত ৬জন প্রকল্প লযচারক লছযরন, ফাযফায প্রকল্প লযচারক লযফতযৃনয কাযনগুযরা 

লক লক? লফস্তালযত ব্যাখ্যা করুন 

৯ ঘন ঘন প্রকল্প লযচারক লযফতযৃনয কাযযণ প্রকযল্প লক ধযযনয প্রবাফ যযযছ ফযর আলন ভযন কযযন? 

১০ প্রকযল্পয ফতভৃান ালফকৃ অগ্রগলত লনযে আনায ভন্তব্য লক? দো কযয ব্যাখ্যা করুন 

১১ ফতভৃাযন প্রকল্পটি ব্যে বৃলদ্ধ ব্যলতযযযক টভোদ বৃলদ্ধ লডযম্বয ২০২১ মনৃ্ত প্রস্তাফ প্রলক্রোধীন যযেযছ এফিং ভর মাৃযেয 

তুরনাে ভে বৃলদ্ধ ৫.৫ ফছয অথ্যাৎ ২২০% লকন্তু টভোদ বৃলদ্ধয তুরনাে অগ্রগলত---% ফা কভ ওোে এই ব্যাাযয 

আনায ভতাভত লক? 

১২ লডলল/আযলডলল’টত প্রকযল্পয আওতাে টভাট ৭৮৬৬০জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযায কথা যযেযছ, এই মনৃ্ত 

৩৮৬৬০ জনযক প্রলক্ষণ প্রদান কযা যেযছ? অফলষ্ট ৪০০০০ জযনয প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ প্রলক্রোধীন যযেযছ, 

এভতাফস্থাে প্রকযল্পয ভে যযেযছ ১০ ভা এয ভযধ্য এই কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ লক? 

১৩ প্রাপ্ত তথ্য ভযত জুন, ২০১৯ মনৃ্ত প্রকযল্পয ক্রভপুলিত অগ্রগলত ৫২.২৯%। ২০১৯ াযরয লডযম্বয মনৃ্ত ফালক 

৪৭.৭১% কাজ ভাপ্ত কযায কথা থাকযরও ২০১৯-২০ অথফৃছয মন্ত রক্ষযভাত্রা ধযা যেযছ ৩১.২৭% এই ব্যাাযয 

আনায ভতাভত ব্যি করুন? 

১৪ প্রকল্প ফাস্তফায়ভন ডফরভম্বয কাযণগুভরা ডক ডক?  

১৫ প্রকভল্পয অগ্রগডত ম্পডকচত ডআইড ও ডস্টয়াডযিং কডভটিয বায ডিান্তগুভরা ডক ডির এফিং সগুভরা ডকবাভফ 

প্রডতারন কযা ভয়ভি ডফস্তাডযত ব্যাখা করুন? 

১৬ সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীযক প্রলক্ষণ কামকৃ্রযভয াযথ িংযুি কযায ব্যাাযয লক ধযযনয দযক্ষ টনো যেযছ? 
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১৭ প্রলক্ষণকারীন প্রলক্ষণ টকন্দ্রগুযরা লকবাযফ ভলনটলযিং কযা ে? 

১৮ প্রকল্প অলপ যত ভলনটলযিং কযায জন্য মাৃপ্ত জনফর যযেযছ লক?  

১৯ প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ চরাকারীন অফস্থাে ভাঝাভালঝ অফস্থাে প্রলক্ষণ কামকৃ্রভ ফি ওোয কাযণগুযরা লক লক? 

২০ ভাঠ মাৃযে ভীক্ষা কামকৃ্রযভ টদখা মাে, মাযা ইতোঃপূযফ ৃ প্রলক্ষণ টযেযছন তাযা টকউই প্রলক্ষণ যফতী নদ 

ানলন এই ব্যাাযয আনায ভতাভত ব্যাি করুন? 

২১ প্রলক্ষণাথীয জন্য টকান ডাটাব্যাইজ বতযী কযা যেযছ লক? 

২২ প্রকযল্পয আওতাে কতটি ইন্ডালিোর টভরায আযোজন কযা যেযছ এফিং যফতীযত কতটি টভরায আযোজনা কযা 

যফ? 
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িংযমাজনী-৫  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 
 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষযণয ভীক্ষায  

 

প্রডক্ষণ সকন্দ্র ম চভফক্ষণ সর্কডরস্ট 

প্রডক্ষণ সকভন্দ্রয নাভ ও অফস্থানঃ-------------------------------------------------------------------------- 

ম চভফক্ষভণয তাডযখ: -------/-------/-------ডরঃ 

 

ম চভফক্ষণ িংক্রান্ত 

ক্রোঃ নিং প্রশ্ন উিয টিক লচহৃ লদন 

১ প্রলক্ষযণয অফস্থান লনজ/বাড়া ফালড়  

টজরা প্রাযকয কামাৃরে  

অন্যান্য-----------------  

২ প্রলক্ষণ টকযন্দ্র মাপ্ত কলম্পউটায/ল্যাট আযছ লক? যাঁ  

না  

৩ টেড অনুমােী মাপ্ত লক্ষক/প্রলক্ষক আযছ লক? যাঁ  

না  

৪ প্রলক্ষণ কযক্ষ ভালি লভলডো/প্রযজক্টয আযছ লক? যাঁ  

না  

৫ প্রলক্ষণ টকযন্দ্র প্রলক্ষণ উকযণ মথামথ বাযফ আযছ লক? 

(ব্লাক টফাড,ৃ টরকচায টডস্ক্, যাইটিিং টলসর ইতযালদ) 

যাঁ  

না  

৬ প্রলক্ষণ কযক্ষ লক ধযযনয ইন্টাযযনট সুলফধা আযছ? ৫ লজলফ ইন্টাযযনট িংযমাগ  

ভযডভ  

ব্রডব্যান্ড  

৭ প্রলক্ষণ টকযন্দ্র লফদুযৎ সুলফধা আযছ লক? যাঁ  

না  

৮ প্রলক্ষণ কযক্ষ মাৃপ্ত আযরা ফাতা আযছ লক? যাঁ  

না  

৯ প্রলক্ষণ কযক্ষ/টকযন্দ্র অলি লনফাৃক ব্যফস্থা আযছ লক? যাঁ  

না  

১০ প্রলক্ষণ টকযন্দ্র পাি এইড এয ব্যফস্থা আযছ লক?  যাঁ  

না  

১১ লনযাদ খাফায ালন ও জযরয ব্যফস্থা  আযছ লক? যাঁ  

না  

১২ প্রলক্ষণ কযক্ষয লযযফ টকভন? খুফই বার  

বার  

টভাটাভৄটি  

খাযা  

১৩ প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয লনযািায ব্যফস্থা টকভন? খুফই বার  

বার  

টভাটাভৄটি  
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খাযা  

১৪ প্রলক্ষণাথীযদয জন্য মাৃপ্ত টেযরট আযছ লক? যাঁ  

না  

১৫ ভলরাযদয জন্য পৃথক টেযরট ব্যফস্থা আযছ লক? যাঁ  

না  

১৬ টেযরযটয লযস্ক্ায লযেন্নতায ভান টকভন? খুফই বার  

বার  

টভাটাভৄটি  

খাযা  

১৭ প্রলক্ষণ টকযন্দ্রয টেযরট উকযণ ও াভগ্রীয উলস্থলত  

াফান যাঁ  

না  

টিসুয যাঁ  

না  

াযলক যাঁ  

না  

ব্রা যাঁ  

না  

ফদনা যাঁ  

না  

ফারলত যাঁ  

না  

টেযরট/ফাথরুযভয লছটলকলন  যাঁ  

না  
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িংযমাজনী-৬ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 
 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষযণয ভীক্ষায 

এপলজলড অনুসূলচ ললডউর 

 (প্রলক্ষক/গ্রযাজুযেট, লক্ষক/ সুলফধাযবাগী/স্থানীে গণ্যভান্য ব্যলিফযগযৃ ম্বনযে)  

  

বায স্থান----------------------------------------------------------------------------তাডযখ----------------------------- 

উভজরা----------------------সজরা-----------------------------ডফবাগ------------------------------------------------- 

অিংগ্রণকাযীযদয নাভ টা ঠিকানা টভাফাইর নিং স্বাক্ষয 

১.     

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.     

১০.     

11.     

12.     

 

১ “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয আওতাে কালযগলয প্রলক্ষণ কভসৃূলচ কযফ টথযক এরাকাে শুরু যেযছ? এ ব্যাাযয 

আনাযা কীবাযফ টজযনযছন? 

২ “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয লফলবন্ন কালযগলয প্রলক্ষণ কভসৃূলচয আওতাে প্রলক্ষণ প্রাপ্ত ব্যলিগণ, মাযা 

আেফধনৃভরক কাযজ লনযোলজত আযছন তাযদয আে পূযফযৃ টচযে ফতভৃাযন বৃলদ্ধ টযেযছ কী? বৃলদ্ধ টযর কীবাযফ এফিং কতটুকু বৃলদ্ধ 

টযেযছ? মলদ আে বৃলদ্ধ না টযে থাযক তাযর টকন? 

৩ দক্ষতা উন্নেযনয রযক্ষয সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীযদয “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্প অন্তভুিৃ কযায জন্য কী কী দ্ধলত 

অনুযণ কযা যেযছ? সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠী এযত কতটুকু উকৃত েযছ ফযর আনাযা ভযন কযযন? 

৪ মলদ উকৃত না যে থাযক, তাযর টকন? 

৫ রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয ইলতফাচক ও টনলতফাচক লদক মলদ থাযক, অনুগ্র কযয লফদ বাযফ ফলুন। 

৬ ইলতফাচক লদকোঃ 

টনলতফাচক লদকোঃ 

৭ ফতভৃান আইটযালিং ফাজাযয টকান টকান টেড টকাযযৃ চালদা টফল আযছ ফযর আনাযা ভযন কযযন? (দো কযয কযেকটি টেযডয 

নাভ উযিখ করুন) 

৮ “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট  প্রকযল্পয আওতাে প্রলক্ষণ প্রাপ্তযদয আউটযালিং ফাজাযয কী ধযযনয চযাযরযিয মু্মখীন যত 

ে ? এ ব্যাাযয আনাযদয ধাযণা ব্যি করুন।  

ক) চযাযরিভোঃ   

খ) চযাযরি টভাকাযফরা কযায উােোঃ 

৯ প্রলক্ষণ গ্রযণয যয নাযীযা লক ধযযনয কাযজয াযথ যুি যে? 

১০ এ ধযযনয কাজ নাযীয আলথকৃ ক্ষভতােযন কতটুকু কামকৃয ভূলভকা যাখযছ? 

১১ সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীয (ক্ষুদ্র্ নৃ-টগাষ্ঠী, িংখ্যারঘু ম্প্রদাে ইতযালদ) আলথকৃ ক্ষভতােন বৃলদ্ধয রযক্ষয “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং 

টডযবরযভন্ট প্রকল্প কতটুকু কামকৃয ভূলভকা যাখযছ ফযর আনাযা ভযন কযযন? 
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১২ সুলফধাফলঞ্চত জনযগাষ্ঠীয (ক্ষুদ্র্ নৃ-টগাষ্ঠী, িংখ্যারঘু ম্প্রদাে ইতযালদ) আলথকৃ ক্ষভতােন বৃলদ্ধয রযক্ষয “রালনিৃং এন্ড আলনিৃং 

টডযবরযভন্ট প্রকযল্পয আওতাে আযও কী কী দযক্ষ গ্রণ কযা প্রযোজন ফযর ভযন কযযন? 

১৩ আনাযদয ভযত এ প্রকল্প আযযা পরপ্রসূ কযযত যর কী কী দযক্ষ টনো প্রযোজন। দো কযয আনাযদয সুালযগুযরা লফস্তৃত 

করুন।   
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িংযমাজনী-৭ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ 
 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষণ 

 

ক্রে িংক্রান্ত টচকলরি  

(প্রলতটি প্যাযকযজয জন্য আরাদা আরাদা টচক লরি ব্যফায কযা যফ) 

 

ক্রলভক 

নিং 

লফলে উিয/ভন্তব্য লরখুন 

 

১ প্রকযল্পয নাভ   

২ ভন্ত্রণারে/লফবাগ  

৩ ফাস্তফােনকাযী িংস্থা   

৪ দযত্র অনুমােী কাযজয নাভ ও রট/প্যাযকজ নিং 

(ক্রলভক অনুাযয) 

  

 

৫ ক্রে দ্ধলত্ব  

৬ ক্রে প্রলক্রোয ধযণ (১) অন-রাইন (২) অপ-রাইন 

 

৭ 

 

দযত্র ফা প্রস্তাফ প্রস্ত্িতকযযণয টক্ষযত্র ললআয 

২০০৮ অনুযণ কযা যেলছর লকনা? 

যাঁ  

না   

৮ 

 

লফলনযদৃনা প্রস্তুতকযযণ ললআয ২০০৮ অনুযণ 

কযা যেলছর লকনা?  

যাঁ  

না   

৯  দযত্র প্রকাযয ভাধ্যভ (জাতীে/আন্তজাৃলতক)   

(ফািংরা ও ইিংযযলজ লত্রকায নাভ তালযখ এফিং 

ওযেফ াইট’এয নাভ)  

১।লত্রকায নাভোঃ (ফািংরা)-------------------------তালযখোঃ---------------

২।লত্রকায নাভোঃ (ইিংযযলজ)-------------------------তালযখোঃ------------- 

৩। ললটিইউ ওযেফ াইট ---------------------তালযখোঃ----------------- 

১০ দযত্র লফক্রে শুরু এফিং টযলয তালযখ ও ভে শুরু---------------------------টল------------------------------তালযখোঃ 

ভেোঃ     

১১  লফক্রেকৃত দযযত্রয িংখ্যা   --------------------টি 

১২ প্রাপ্ত দযযত্রয িংখ্যা   -------------------টি 

১৩ টিওএ বতলযয তালযখ   

১৪ দযত্র টখারায তালযখ ও ভে তালযখোঃ 

ভেোঃ  

১৫ দযত্র টখারায ভে উলস্থত দস্য িংখ্যা   -------------------------------জন 

১৬ টিওএ কলভটিয দস্যবৃযন্দয স্বাক্ষয আযছ লক না?  

১৭ দযত্র ভল্যােন কলভটিয বায তালযখ           /                /  

১৮ ভল্যােন কলভটিয দস্য িংখ্যা -------------------------- জন, ফলোঃ দস্য িংখ্যা---------------জন 

১৯ উলস্থত দস্য িংখ্যা -------------------------- জন, ফলোঃ দস্য িংখ্যা---------------জন   

২০ দযযত্রয জাভানত জভা যেলছর লক না? (ব্যািংক 

ট-অডাৃয, চারান ইতযালদ) 

যাঁ  

না  

২১ টযনলব দযযত্রয িংখ্যা ------------------ টি 

২২ নন-টযনলব দযযত্রয িংখ্যা ------------------ টি  

২৩ ভল্যােন প্রলতযফদন অনুযভাদযনয তালযখ  

২৪ Notification of Award প্রদাযনয তালযখ --------------------------তালযখ  
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২৫ প্রস্তাফকৃত ভল্য (লডলল/আযলডলল) ----------------------------টাকা 

২৬ চুলি ভল্য ----------------------------টাকা 

২৭ কামাৃযদ প্রাপ্ত প্রলতষ্ঠাযনয নাভ   

২৮ চুলি স্বাক্ষযযয তালযখ  

২৯ লডলল/আযলডলল অনুমােী কাজ টল কযায 

তালযখ  

 

৩০ কামাৃযদ/চুলি অনুমােী কাজ শুরুয তালযখ   

৩১ চুলি অনুমােী কাজ টল কযায তালযখ  

৩২  প্রকৃত কাজ টযলয তালযখ  

     ৩৩  ভে বৃলদ্ধ কযা যেযছ লক? 

  যর কতলদন বৃদ্ধ ; এফিং 

 বৃলদ্ধয কাযণ; 

 

 

৩৪ 

যফযাকৃত ণ্য/ভারাভাযরয ওোযযলন্ট লছর লক ?  যাঁ  

না  

৩৫ ক্রযেয টক্ষযত্র ললআয ২০০৮ এয টকান ব্যতযে 

যেলছর লক না ? 

যাঁ  

না  

৩৬ মলদ যে থাযক তযফ তায কাযণ উযিখ করুণ  

৩৭ ক্রে িংক্রান্ত টযকডত্র িংযলক্ষত আযছ লক না ? যাঁ  

না  

৩৮ ক্রেকৃত ভারাভার লযলব দ্ধলত্ব  

৩৯ ক্রে িংক্রান্ত টকান প্রকায অলডট যেযছ লকনা?  যাঁ  

না  

৪০ যাঁ যর অলডট আলি লছর লকনা? যাঁ  

না  

৪১ অলডট আলি থাকযর কতটি আলি লছর এফিং 

কতটি লনেন্ন যেযছ? 

আলিয িংখ্যা--------------টি 

লনেন্নলয িংখ্যা-------------টি 

৪২ অলডট আলি লনেন্ন না যে থাকযর তায কাযণ? ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
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িংযমাজনী-৮ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাযদ যকায 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ও ভল্যােন লফবাগ (আইএভইলড) 

“রালনিৃং এন্ড আলনিৃং টডযবরযভন্ট (২ে িংযালধত) ীলকৃ প্রকযল্পয লনলফড় লযফীক্ষযণয ভীক্ষায 

  

টযকযন্ডালয তথ্য মাৃযরাচনা টচকলরি 

 

১। লডলল/আযলডলল মাৃযরাচনা; 

২। লইল, লআইল ও লিোলযিং কলভটিয বায কামলৃফফযনী/প্রলতযফদনভ মাৃযরাচনা; 

৩। টটন্ডায কামকৃ্রভ মাৃযরাচনা;  

৪। প্রকযল্পয ারনাগাদ অগ্রগলত মাৃযরাচনা; 

৫। ফাৎলযক ক্রে লযকল্পনা মাৃযরাচনা; 

৬। প্রকযল্পয প্রলক্ষণ িংক্রান্ত ভলডউর; 

৭। প্রকযল্পয ফাৎলযক কভ ৃলযকল্পনা মাৃযরাচনা;  

৮। আইএভইলড প্রলতযফদন। 
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যাভকৃ প্রলতষ্ঠান 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকা গণ টকন্দ্র 

১৪/১০, ব্লক-লফ, ফাফয টযাড, টভাাম্মদপুয, ঢাকা-১২০৭  

টপানোঃ ৪৪+ ০১৭১২-২২৬৬২৭ 

E-mail: pgk.bangladesh@gmail.com 

 


