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 রনব িাহ্ী সারসাংদক্ষপ 

“আইদেনটিরিদকশন রসদস্টম ির এনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস” (আইরেইএ) প্রকদল্পর লক্ষয হ্ল বাাংলাদেদশ একটি রনরাপে, 

র্র্ার্ ি এবাং রবশ্বাসদর্াগ্য জাতীয় পররর রত পিরত (স্মাট ি এনআইরে রসদস্টম) গদড় সতালা, সর্টা অরধকতর েক্ষ এবাং স্বচ্ছ সসবা 

প্রোদনর রভরি রহ্সাদব কাজ করদব। ইদতাপূদব ি গৃহ্ীত “ছরবসহ্ সভাটার কাে ি প্রণয়ন ও জাতীয় পরর য়পত্র প্রোদন সহ্ায়তা 

প্রোন” প্রকল্পটির সিলতার অরভজ্ঞতার রভরিদত প্রকল্পটি িহ্ণ করা হ্য়। উদেখ্য সর্, উক্ত প্রকদল্পর আওতায় রনবরিত ৮ সকাটি 

১০ লক্ষ ৩৪ হ্াজার নাগররকদক সপপার সলরমদনদটে জাতীয় পরর য়পত্র প্রোন করা হ্য়। 

প্রকল্পটির মূল সময়ােকাল রছল ১ জুলাই, ২০১১ সর্দক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত এবাং অনুদমারেত ব্যয় রছল ১৩৭৯১২.০০ লক্ষ টাকা। 

এর মদধ্য রজওরবর অাংশ ১৪১৯.০০ লক্ষ এবাং প্রকল্প সাহ্ায্য (রবশ্ব ব্যাাংক) রছল ১৩৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা। পদর রতনবার 

সাংদশাধনসহ্  তুর্ িবাদরর মত ৩১ মা ি ২০২০ পর্ িন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল সম্প্রসাররত করা হ্য়। সবদশর্ অর্ িাৎ তৃতীয় 

সাংদশাধনী অনুর্ায়ী ব্যয় োঁরড়দয়দছ (রজওরবোঃ ৮৯,৮৫৯.৫০ + প্রকল্প সাহ্ায্যোঃ ৭৯,৮০৪.০৭) ১,৬৯,৬৬৩.৫৭ লক্ষ টাকা। সম্প্ররত 

প্রকদল্পর প্রস্তাবানুর্ায়ী এর সময়াে আবাদরা ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক রেদসম্বর ২০২০ পর্ িন্ত বৃরি করা হ্দয়দছ। রবশ্ব ব্যাাংদকর সাদর্ 

িাইন্যারসাং এরিদমদির রকছু শতি পূরদণর প্ররক্রয়া সম্পন্নকরদণর কারদণ প্রকদল্পর মূল কাজ শুরু হ্দত প্রায় ৩০ মাস সেরর হ্য়। 

বতিমান মূল্যায়ন কাদজর লক্ষয হ্দচ্ছ প্রকদল্পর কাজ অনুদমারেত রেরপরপ অনুর্ায়ী এরগদয়  লদছ রক-না, উদেশ্য অজিদন, ক্রয় 

পিরতদত সঠিক রনয়মাবলী অনুসৃত হ্দয়দছ রক-না, প্রকদল্পর সুরবধা, অসুরবধা, সুদর্াগ ও ঝুঁরক ইতযারে রবদের্ণ কদর সুপাররশ 

প্রোন করা। এ উদেদশ্য রনরবড় সমীক্ষা কার্ িক্রম পরর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় পররকল্পনা িহ্ণ কদর সস ভাদব কার্ িক্রম িহ্ণ 

করা হ্দয়দছ। তথ্য সাংিদহ্র জন্য পররমাণগত ও গুণগত উভয় পিরতই অনুসরণ করা হ্দয়দছ। রবশ্ব ব্যাাংদকর ররদপাট িসহ্ রবরভন্ন 

েরললারে, পত্র-পরত্রকা ও ইিারদনট সর্দক তথ্যারে রবদের্ণ করা হ্দয়দছ। আটটি রবভাদগর েশটি সজলার রসটি কদপ িাদরশন, 

সপৌরসভা, উপদজলা ও ওয়াে ি পর্ িাদয় স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রাপ্ত রবরভন্ন সেরণর ১০৪০ জদনর রনকট সর্দক তথ্য সাংিহ্ করা 

হ্দয়দছ। দেব য়দনর মাধ্যদম তাদেরদক রনব িার ত করা হ্দয়দছ। সব ধরদনর সভৌগরলক দবরশেয রবদব না কদর তথ্য সাংিদহ্র জন্য 

সজলাগুদলাদক রনব িা ন করা হ্দয়দছ। রনব িা ন করমশদনর রসরনয়র সর ব, উপ-প্রধান (পররকল্পনা শাখা), IDEA এর প্রকল্প 

পরর ালক, উপ-প্রকল্প পরর ালক এবাং অন্যান্য কম িকতিাদের সাদর্ সাক্ষাত কদর তাদের মতামত ও তথ্যারে িহ্ণ করা হ্দয়দছ। 

আটটি রবভাদগ সমাট ৮টি FGD করা হ্দয়দছ এবাং একটি স্থানীয় কম িশালা করা হ্দয়দছ। 

প্রাপ্ত তথ্যারে রবদের্দণ সেখা র্ায় সর্ প্রকল্পটির কার্ িক্রম এখন সশর্ পর্ িাদয়। পাঁ  বছদরর জায়গায় এটির কার্ িকাল এখন প্রায় নয় 

বছর। ইদতামদধ্য প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ্ সাধারণভাদব অরজিত হ্দয়দছ বলা র্ায়। প্রধান প্রধান কাজসমূদহ্র মদধ্য রনম্নরলরখত 

কাজসমূহ্ রনধ িাররত লক্ষয অনুর্ায়ী শতভাগ সম্পন্ন হ্দয়দছোঃ 

ক) সেদশর প্রদতযকটি উপদজলা/র্ানা পর্ িন্ত এনআইরে সসবা রবস্তৃরত, প্রযুরক্ত অবকাঠাদমা স্থাপন ও সাংরক্ষণ; 

খ) স্মাট ি আইরে কাে ি, পররর রত সসবা সাংক্রান্ত প্র ারণা কার্ িক্রম; 

গ) োটা সসিার এবাং রেসাস্টার ররকভারর সাইট (DRS) স্থাপন ও সাংরক্ষণ (সাভ িার, হ্াে িওয়যার, সিটওয়যার ও আনুর্রিক 

র্ন্ত্রপারত); 

ঘ) প্ররতটি উপদজলা/র্ানা পর্ িন্ত ভার্চ িয়াল প্রাইদভট সনটওয়াকি (োটা কাদনকটিরভটি) স্থাপন ও সাংরক্ষণ। 

রকন্তু অন্যতম মূল কাজ- স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত এবাং নাগররকদের কাদছ রবতরণ করা র্া এখনও পুদরাপুরর সম্পন্ন হ্য়রন। 

কাে ি প্রস্তুদতর জন্য র্চরক্তবি িরারস ঠিকাোর সকাম্পারন Oberthur Technologies র্চরক্ত অনুর্ায়ী রনধ িাররত সমদয় কাজ 

সম্পােন করদত না পারায় রবশ্ব ব্যাাংদকর সম্মরত ও রনব িা ন করমশদনর অনুদমােনক্রদম তাদের সাদর্ র্চরক্তর সময়াে আদরা এক 

বছর বৃরি করা হ্য়। এরপদরও তারা নয় সকাটি কাে ি সঠিক সমদয় প্রস্তুত ও রবতরণ করদত পাদররন। কার্ ি সম্পােদন ব্যর্ িতা, 

অেক্ষতা ও র্চরক্তর শতি ভাংগ করায় পদর আর তাদের সাদর্ র্চরক্ত নবায়ন করা হ্য়রন। তারা সমাট সাত সকাটি রতয়াির লক্ষ কাে ি 

সরবরাহ্ কদরদছ। অবরশে এক সকাটি সাতাশ লক্ষ কাে ি তারা আর সরবরাহ্ করদত পাদররন। ১০ মা ি ২০২০ পর্ িন্ত ছয় সকাটি েশ 

লক্ষ কাে ি পাদস িানালাইজ করা হ্দয়দছ এবাং রবতরদণর জন্য উপদজলা রনব িা ন অরিদস পাঠাদনা হ্দয়দছ। এর মদধ্য জনগদণর 

রনকট রবতরণ করা হ্দয়দছ প্রায় পাঁ  সকাটি সাত লক্ষ নব্বই হ্াজার কাে ি।  

কম িপররকল্পনায় অন্তভূ িক্ত অন্যান্য কাজগুদলাও সমাপ্ত হ্দয়দছ রকাংবা সমারপ্তর সশর্ পর্ িাদয় রদয়দছ। তদব অজিদনর গরত লদক্ষযর 

সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ি রছল না। ২০১১-১৬ অর্ িবছদরর জন্য প্রণীত কম িররকল্পনা সাংদশাধন কদর ২০১১-১৮ বছদরর জন্য নতুন 



ii 
 

পররকল্পনা করা হ্য়। প্রদতযক বছদরর জন্য বাৎসররক কম িপররকল্পনা করা হ্দয়দছ। রকন্তু সস অনুসাদরও অর্ িাৎ কম িপররকল্পনায় 

পররকরল্পত সময়ানুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা অজিন সম্ভব হ্য়রন। এর একটা বড় কারণ রছল ২০১৮ সাদলর সিব্রুয়ারর মাদস রবশ্ব ব্যাাংদকর 

সাদর্ র্চরক্তর সময়াে সশর্ হ্দয় সগদল ব্যাাংক আর র্চরক্ত নবায়ন কদররন। িদল ব্যাাংদকর বরােকৃত পুদরা অর্ ি ব্যয় করাও সম্ভব 

হ্য়রন। কাদজই তখন সর্দক পুদরা ব্যয় ভার রজওরব-সকই বহ্ন করদত হ্য়। ২০২০ পর্ িন্ত রজওরবর সমাট বরাে ৮৯৮৫৯.৫০ লক্ষ 

টাকার মদধ্য ব্যয় হ্দয়দছ ৫১৬৭৭.৪৮ লক্ষ টাকা অর্ িাৎ অজিন ৫৭.৫১%। তদব রজওরব খাদত ওবারর্ার সটকদনালরজস এর 

পাওনা পররদশাদধর জন্য ২২০.২২ সকাটি টাকার সাংস্থান রদয়দছ র্া আোলদতর স্থরগতাদেশ র্াকায় প্রোন করা সম্ভব হ্য়রন। 

২০১৭ পর্ িন্ত রবশ্ব ব্যাাংদকর বরােকৃত ১৩,৬৫০০ লক্ষ টাকার মদধ্য ৭৯৮০৪.০৭ লক্ষ টাকা ছাড় করা হ্দয়দছ। এ সক্ষদত্র উদিারলত 

পুদরা অর্ িই ব্যরয়ত হ্দয়দছ। একইভাদব ক্রয়পররকল্পনায় অন্তর্ভ িক্ত সব পণ্য, সসবা, নন-কনসালটিাং সারভ িস ও পূতি কাদজর প্রায় 

সবই সশর্ হ্দয়দছ। প্ররত বছদরর জন্য বাৎসররক ক্রয়-পররকল্পনা করা হ্দয়দছ। ক্রয়পিরতদত রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ 

এবাং সাংরেে সক্ষদত্র রবশ্ব ব্যাাংদকর ক্রয় নীরতমালা র্র্ার্র্ভাদব অনুসরণ করা হ্দয়দছ। লগদেম এবাং কদম্পাদনি অনুর্ায়ী অজিন 

সদন্তার্জনক।  

প্রকদল্পর কদয়কটি উদেখদর্াগ্য অজিদনর মদধ্য অন্যতম হ্ল রবরভন্ন সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন এনআইরে র্া াই পিরত 

ব্যবহ্াদরর মাধ্যদম সঠিক নাগররকদক সসবা প্রোদনর ব্যবস্থা। এর মাধ্যদম অর্ ি মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব সবাে ি, ইরমদিশন ও 

পাসদপাট ি অরধেপ্তর, বাাংলাদেশ ব্যাাংক ও বারণরজযক ব্যাাংকসমূহ্, জন্ম রনবিন অরিস এবাং সমাবাইল সিান সকাম্পারনগুদলা 

সসবািহ্ীতাদের পররর রত সহ্দজই রনরিত করদত পারদছ। এদত তাদের একরেদক সর্মন আরর্ িক সােয় হ্দচ্ছ, অপররেদক সতমরন 

িাহ্দকরা সহ্দজই সসবা লাভ করদছন। আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থা অপরাধীদের র রিত করদত অদনক সুরবধা লাভ করদছ।  

রবরভন্ন উৎস সর্দক প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত রবদব না কদর প্রকদল্পর SWOT রবদের্ণ করা হ্দয়দছ। প্রকদল্পর অন্যতম সবল 

রেকগুদলা হ্ল- NID রসদস্টম বাস্তবায়দনর জন্য একটি আইনগত সরগুদলটরর কাঠাদমা প্ররতরষ্ঠত হ্দয়দছ। আঠার সর্দক তদুর্ধ্ি 

বয়দসর নাগররকগণ একটি রনরাপে, রনভ িরদর্াগ্য পরর য়পত্র পাদচ্ছন। সেশব্যাপী রনব িা ন সর বালদয়র অরিদসর রবস্তৃরত, েক্ষ 

জনবল সৃরে হ্দয়দছ, স্বচ্ছ ও সু-শাসন প্ররতষ্ঠার পর্ সুগম হ্দয়দছ এবাং সেশ রেরজটালাইদজশদনর রেদক আদরা একধাপ এরগদয় 

সগদছ। 

প্রকদল্পর অন্যতম দুব িল রেকগুদলা হ্ল- িাইন্যারসাং এরিদমদি রবশ্ব ব্যাাংদকর আদরারপত কদয়কটি পূব িশতি, সর্মনোঃ জাতীয় 

পরর য় রনবিন আইন (NIRA) সাংদশাধন ও রবরধমালা প্রণয়ন ও কার্ িকর না হ্ওয়া পর্ িন্ত অর্ ি ছাড় না করা। র্চরক্ত অনুর্ায়ী 

ঠিকাোর সকাম্পারন Oberthur Technologies এর সময়মত স্মাট ি কাে ি প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও রবতরদণ ব্যর্ িতা, বার 

বার রেরপরপ সাংদশাধন ও প্রকদল্পর সময় বৃরির িদল এ পর্ িন্ত ৫০% অরতররক্ত সময় ব্যয় ও ১৩৬.৬২% ব্যয় বৃরি, সরবরাহ্কৃত 

কাদে ি তদথ্যর র্ভল ও ছরবর খারাপ মান, কাে ি সাংদশাধদন েীঘ ি সময় ও হ্য়রারন, উপদজলা/র্ানা রনব িা ন অরিদস জনবদলর 

অভাব, আইরসটি রসদস্টদমর রনয়রমত আপদিদেশদনর জন্য পর্ িাপ্ত বাদজট ঘাটরত এবাং সুস্পে Exit প্লযান না র্াকা। 

প্রকদল্পর সুদর্াগসমূহ্ হ্দচ্ছ প্রধানত বাাংলাদেদশর সব রাজননরতক গ্রুপ এনআইরে োটাদবদজর রবশ্বাসদর্াগ্যতা স্বীকার কদর 

রনদয়দছ। নাগররক রহ্সাদব কাে িধারীদের পররর রত রনরিত হ্দয়দছ এবাং সসবা পাওয়া অদনক সহ্জতর হ্দয় রগদয়দছ। স্মাট ি কাে ি 

সাংদশাধন ও হ্ারাদনা কাে ি পুনোঃপ্রোদনর জন্য রি রনধ িারদণর িদল সরকাদরর আদয়র সুদর্াগ সৃরে হ্দয়দছ। 

প্রকদল্পর অন্যতম ঝুঁরক হ্দচ্ছ সাইবার রনরাপিা। সকননা- এনআইরে োটাদবজ সাভ িাদর ২ মা ি ২০২০ পর্ িন্ত রনবরিত সমাট 

নাগররক সাংখ্যা ১১,২১,৬৯,৮১৮ জন। এর মদধ্য সভাটার (১৮+নাগররক) সাংখ্যা ১০,৯৮,১৮,৮১৭ জন। অবরশেয ২৩,৫১,০০১ জন 

সভাটার তারলকায় অন্তিভূক্ত হ্য়রন। এই ১১ সকাটিরও সবরশ জনগদণর তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা একটি ঝুঁরকপূণ ি ব্যাপার হ্দত 

পাদর। সরকাদরর কাদছ সাংররক্ষত তথ্য অন্য সকান তৃতীয় পদক্ষর কাদছ  দল সগদল বা নে হ্দল রবরাট ক্ষরত এবাং ঝুঁরকর সৃরে 

করদত পাদর। মানুদর্র বাদয়াদমরিক তথ্য ভাণ্ডার তাঁদের সগাপনীয়তার জন্য এক রবরাট হুমরক হ্দয় োঁড়াদত পাদর। 

প্রকদল্পর কার্ িক্রম গরতশীল করা ও এর সিল সমারপ্তর জন্য অন্যতম রবদশর্ রকছু রবর্য় রবদব না করা সর্দত পাদর সর্মন: - ঘন 

ঘন প্রকল্প পরর ালক বেল না করা, তথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত কাঠাদমা শরক্তশালী ও আধুরনকায়ন করা, মাঠ পর্ িাদয় IT-সত েক্ষ 

জনবল রনদয়াগ, মাঠ পর্ িাদয়র অরিসগুদলাদত দুনীরত দূরীকরণ এবাং প্রকদল্প কম িরত েক্ষ জনবলদক স্থায়ী রনদয়াগ রেদয় NID 

ব্যবস্থাদক একটি প্রারতষ্ঠারনক রুপ প্রোন।  



iii 
 

Acronyms 

ADP Annual Development Programme 

AFIS Automated Fingerprint Identification System 

AID Associates for International Development Ltd. 
APG Advance Performance Guarantee 

BEC Bangladesh Election Commission 

BCC Bangladesh Computer Council 

BVRS  Bangladesh Voter Registration System 

CD Compact Disc 

CCTV  Close Circuit Television 

DC Data Centre 

DRS Disaster Recovery Site 

DPP Development Project Proforma/Proposal 

ECNEC Executive Committee of National Economic Council 

FGD Focus Group Discussion 

ERD Economic Relations Division 

GOB Government of The People’s Republic of Bangladesh 

IT Information Technology 

ICT Information and Communication Technology 

IDEA  Identification System for Enhancing Access to Services 

IMED  Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII Key Informant Interview 

NID National Identity 

NIRA National Identity Registration Act 

NIRD National Identity Registration Department 

NEC National Economic Council 

NIDW National Identity Wing 

OTM Open Tendering Method 

PA Project Aid 

PD Project Director 

PG Performance Guarantee 

PPA Public Procurement Act 

PPR Public Procurement Rules 
RADP Revised Annual Development Programme 

RDPP Revised Development Project Proforma/Proposal 

REOI Request for Expression of Interest 

RPA Reimbursable Project Aid 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

VPN Virtual Private Network 



 

প্রর্ম অধ্যায়োঃ প্রকদল্পর রবস্তাররত বণ িনা 

 
১.১ প্রকদল্পর পটভূরম 

 
স্বচ্ছতার সাদর্ র্র্ার্র্ সসবা প্রোন রনরিতকরদণ নাগররকদের পররর রত সঠিকভাদব ও দ্রুততার সাদর্ রনধ িারণ এবাং নাগররকদের 

প্রাপ্য সসবা সম্পদকি জানা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। সমরন্বত জাতীয় পরর য় রনবিন ব্যবস্থা নাগররকদের সঠিক পররর রত র্া াইকরদণ 

সরকারর ও সবসরকারর সাংস্থাসমূহ্দক সহ্ায়তা প্রোন করদব। রবদশ্বর রবরভন্ন সেদশ নাগররকদের পররর রত র্া াইদয়র পিরত 

রহ্দসদব NID ব্যবস্থা প্র রলত আদছ। ২০০৮ সাদলর জাতীয় সাংসে রনব িা দনর প্রাক্কাদল রনব িা ন করমশন কতৃিক রবরভন্ন 

সাংস্থা/দেদশর আরর্ িক সহ্ায়তায় “ছরবসহ্ সভাটার কাে ি প্রণয়ন ও জাতীয় পরর য়পত্র প্রোদন সহ্ায়তা প্রোন” প্রকদল্পর মাধ্যদম 

ছরবসহ্ সভাটার তারলকা প্রণয়ন করা হ্য়, র্ার িদল রনব িা দন সম্পূণ ি স্বচ্ছতা ও িহ্ণদর্াগ্যতা রনরিত করা সম্ভব হ্য়। ছরবসহ্ 

সভাটার তারলকা প্রস্তুতকাদল সেদশর প্রায় ৮.১০ সকাটি নাগররকদের একটি তথ্যভাণ্ডার দতরর করা হ্য়। সস সমদয় সকল রনবরিত 

নাগররকদের সাধারণ মাদনর জাতীয় পরর য়পত্র প্রোন করা হ্য়। 

২০০৮ সাদল ছরবসহ্ সভাটার তারলকা প্রণয়দনর অরভজ্ঞতা ও প্রস্তুতকৃত নাগররক োটাদবজ কার্ িকরভাদব ব্যবহ্াদরর মাধ্যদম 

জাতীয় পরর য় রনবিন ব্যবস্থা আদরা সম্প্রসাররত আকাদর বাস্তবায়দন সরকাদরর জন্য একটি  মৎকার সুদর্াগ সৃরে হ্য়। সকল 

সভাটারদক NID কাে ি ব্যবস্থাপনার আওতাধীদন রনদয় এদস তাদের তথ্য একটি সকন্দ্রীয় োটাদবদজ সাংরক্ষদণর রভরিদত পররপূণ ি 

NID রসদস্টম বাস্তবায়দনর জন্য ২০১০ সাদল সরকার জাতীয় রনবিন আইন প্রণয়ন কদর। এ আইদনর মাধ্যদম রনব িা ন 

করমশনদক ন্যাশনাল আইরে রসদস্টম বাস্তবায়দনর োরয়ত্ব প্রোন করা হ্য়। এ ব্যবস্থা সরকারর ও সবসরকারর পর্ িাদয় সসবা 

প্রোদনর সক্ষদত্র নাগররকদের পরর য় সনাক্তকরণ এবাং এর র্র্ার্ িতা ও সতযতা রনরুপদণর প্রধান মাধ্যম রহ্দসদব কাজ করদব। এ 

উদেদশ্য সরকার রনব িা ন করমশদন National ID and Registration wing (NIDW)  ালু কদরদছ। 

রবদ্যমান কাগদজ ছাপাদনা সলরমদনদটে ন্যাশনাল আইরে কাদে ির সিলতার সপ্রক্ষাপদট অরধক রনরাপিা সম্বরলত স্মাট ি ন্যাশনাল 

আইরে রসদস্টম প্রবতিন করা হ্দল সঠিক কাদজ সঠিক টাদগ িট গ্রুপ রনব িা দন সুদূরপ্রসারী ভূরমকা পালন করা র্াদব। এর িদল রাষ্ট্র 

এবাং নাগররকদের মদধ্য পারস্পররক রবশ্বাসদর্াগ্যতা বৃরি পাদব। উপযু িক্ত সপ্রক্ষাপদট পূণ িাাংগভাদব NID System বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন ‘Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করদছ। 

১.২ প্রকদল্পর রববরণ 

ক) প্রকদল্পর নামোঃ “আইদেরিরিদকশন রসদস্টম ির এনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস (আইরেইএ)” 

খ) উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগোঃ রনব িা ন করমশন সর বালয় 

গ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থাোঃ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

ঘ) প্রকল্প এলাকাোঃ সমি বাাংলাদেশ 

১.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য  

 

প্রকদল্পর সারব িক উদেশ্য হ্ল বাাংলাদেদশর সকল নাগররদকর জন্য রনরাপে, সঠিক ও রনভ িরদর্াগ্য জাতীয় পরর য়পত্র ব্যবস্থা 

 ালুকরণ, র্া অরধকতর েক্ষ ও স্বচ্ছদসবা প্রোদনর রভরি রহ্দসদব কাজ করদব। 

প্রকদল্পর সুরনরে িে উদেশ্যসমূহ্ রনম্নরুপোঃ 

 অরধকতর রনরাপিা দবরশেযসহ্ জাতীয় পরর য়পত্র প্রোদন বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশনদক সহ্ায়তা করা; 

 পররর রতর র্র্ার্ িতা/সতযতা র্া াইকরদণ সাংরেে সাংস্থার কার্ িক্ষমতা সৃরে করা; 

 সরকারর ও সবসরকারর সাংস্থার সসবা প্রোদনর সক্ষদত্র নতুন জাতীয় সনাক্তকারী ব্যবস্থা অন্তর্ভ িরক্তর লদক্ষয সাংরেে 

সাংস্থার েীঘ িদময়ােী কার্ িক্ষমতা সৃরে করা। 



 

১.৪ অনুদমােন/সাংদশাধন/দময়াে বৃরি 

সাররণ-১: অনুদমােন/সাংদশাধন/দময়াে বৃরি 

 সময়ােকাল 

মূল অনুদমারেত ১ জুলাই ২০১১-৩০ জুন ২০১৬ 

১ম বার ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে বৃরি ১ জুলাই ২০১১-৩১ রেদসম্বর ২০১৭ 

১ম সাংদশারধত অনুদমারেত ১ জুলাই ২০১১-৩১ রেদসম্বর ২০১৭ 

২য় সাংদশারধত ব্যয় ও সময়াে বৃরি (অনুদমারেত) ১ জুলাই ২০১১-৩১ রেদসম্বর ২০১৮ 

৩য় সাংদশাধনী ব্যয় হ্রাস- বৃরিসহ্ সময়াে বৃরি ১ জুলাই ২০১১-৩০ জুন ২০১৯ 

৩য় সাংদশাধনী ও ৪র্ ি বার ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে বৃরি ১ জুলাই ২০১১-৩১ মা ি ২০২০ 

৫ম বার ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে বৃরি ১লা জুলাই ২০১১-৩০ রেদসম্বর ২০২০ 

 

১.৫ প্রকদল্পর অর্ িায়ন 

সাররণ-২: প্রকদল্পর ব্যয়  (লক্ষ টাকায়) 

 রজওরব প্রকল্প সাহ্ায্য সমাট মূদলর তুলনায় হ্রাস/বৃরি 

মূল ১৪১৯.০০ ১৩৬৫০০.০০ ১৩৭৯১২.০০  

১ম সাংদশাধনী ২৭১৯৯.০০ ১৩৬৫০০.০০ ১৬৩৬৯৯.০০ ২৫৭৮০.০০ (১৮.৬৯%) 

২য় সাংদশাধনী ৬৭৮৩৭.৫০ ১২০৪৯২.৫০ ১৮৮৩৩০.০০ ২৪৬৩১.০০ (১৫.০৫%) 

সব িদশর্ সাংদশারধত অনুদমারেত ৮৯৮৫৯.৫০ ৭৯৮০৪.০৭ ১৬৯৬৬৩.৫৭  

 

সাররণ-৩: প্রকল্প সাহ্ায্য সাংক্রান্ত 

উন্নয়ন সহ্দর্াগী ধরন (ঋণ/অনুোন) পররমান (লক্ষ টাকায়) র্চরক্তর সময়ােকাল 

ইিারন্যাশনাল সেভলপদমি 

অযাদসারসদয়শন (আইরেএ) 
ঋণ ১৩৬৫০০.০০ 

০১ জুলাই ২০১১ হ্দত ৩১সশ 

রেদসম্বর ২০১৭ (পদর ২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ পর্ িন্ত সম্প্রসাররত) 

 

১.৬ প্রকদল্পর প্রধান কার্ িক্রমসমূহ্ 

 স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত ও রবতরণ; 

 সেদশর প্রদতযকটি উপদজলা/র্ানা পর্ িায় পর্ িন্ত এনআইরে সসবা রবদকন্দ্রকরদণর জন্য তথ্যপ্রযুরক্তগত অবকাঠাদমা 

সরবরাহ্, স্থাপন ও সাংরক্ষণ; 

 স্মাট ি এনআইরে কাে ি, নাগররক পররর রত  ও সসবা সাংক্রান্ত প্র ারণা কার্ িক্রম; 

 োটা সসিার, রেসাস্টার ররকভারর সাইট (সাভ িার, হ্াে িওয়যার, সিটওয়যার ও আনুর্রিক র্ন্ত্রপারত) সরবরাহ্, স্থাপন 

এবাং সাংরক্ষণ; 

 োটা সসণ্টার ও রেআরএস এর জন্য অরাকল, এরিস (AFIS), রবরভআরএস (BVRS) সিটওয়যার ক্রয় ও সহ্ায়তা 

সসবা; 

 প্ররতটি র্ানা/উপদজলা পর্ িন্ত ভার্চ িয়াল প্রাইদভট সনটওয়াকি (োটা কাদনকটিরভটি) সরবরাহ্, স্থাপন এবাং সাংরক্ষণ; 

 নাগররকদের মদধ্য স্মাট ি এনআইরে কাে ি রবতরণ। 

 



 

১.৭ প্রকদল্পর অাংগরভরিক লক্ষযমাত্রা                                                                                

সাররণ-৪: প্রকদল্পর অাংগরভরিক লক্ষযমাত্রা (দিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত)                                                                                (লক্ষ টাকায়) 

ক্ররমক নাং রপরপ অনুর্ায়ী উপাোনসমূহ্ আইদটম অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সমাট ব্যয় 

 ক- রাজস্ব  

১ ৩১১১১০১- অরিসারদের সবতন ১৯১.৯১ 

২ ৩১১১২০১-কম ি াররদের সবতন ৩৬.৬৯ 

৩ ৩১১১৩২৭- ওভারটাইম ও অন্যান্য ভাতা ৪১.৪২ 

৪ ৩১১৩৩২- সম্মারন ভাতা (এনআইরে কাে ি রবতরণ, সটকরনকযাল রবদশর্জ্ঞ ও মানব সম্পে 

িাদম ির সম্মারন) 

১৯৯০০.৭৪ 

৫ ৩১১৩৩৮- অন্যান্য  ভাতা (৪৭০০ ভাতা) ২১৮.৫২ 

৬ ৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয় (অরিসার ও স্টািদের জন্য) ৬২.৩৪ 

৭ ৩২১১১১১- সসরমনার/কনিাদরস ব্যয় (রমটিাং/ওয়াকিশপ) ৯৩.৩৩ 

৮ ৩২১১১১৩- রবদুযত (রবদুযৎ এবাং সাংরেে রবর্য়) ৬২৩.০৫ 

৯ ৩২১১১১৫- পারন (পারন ও সাংরেে রবর্য়ারে)  

১০ ৩২১১১১৭- ইিারদনট/িযাক্স/দটদলক্স ১৯.৮৪ 

১১ ৩২১১১১৯- সপাদস্টজ (দপাদস্টজ ও সরেে ব্যয়) ২৬.৯১ 

১২ ৩২১১১২০- সটরলদিান ব্যয় ৭.৮ 

১৩ ৩২১১১২৫- রবজ্ঞাপন ও প্র ার (কমুযরনদকশন কযাদম্পইন ম্যাদনজদমি িাম ি) ৯৬০.৩১ 

১৪ ৩২১১১২৯- অরিস ভবন ভাড়া (প্রদজক্ট অরিস রলজ-রজওরব) ৭৫১.৮৯ 

১৫ ৩২১১১২৯- অরিস ভবন ভাড়া (প্রদজক্ট অরিস রলজ-PA) ৮০০.৫১ 

১৬ ৩২২১১০১- অরেট রি (প্রাইদভট িাম ি িারা অভযন্তরীন অরেট) ২৩.২১ 

১৭ ৩২২১১০৪- সররজদেশন রি (দররজদেশন/ইনসুযদরস) ৪১.১৬ 

১৮ ৩২২১১০৮- ব্যাাংক  াজি (ইনসুযদরস/ব্যাাংক  াজি) ১১৬.৯৭ 

১৯ ৩২২১১০৯- ম্যাদনজদমি  াজি (ইিারদনট কাদনকটিরভটি) ২৭১৪.০৭ 

২০ ৩২৩১২০১- স্থানীয় প্ররশক্ষণ (প্ররশক্ষণ/রশক্ষা সির) ১০০৪.৭৩ 

২১ ৩২৪১১০১- স্থানীয় ভ্রমণ ভাতা (ভ্রমণ ও অন্যন্য ভাতা) ৩০৭.৭৭ 

২২ ৩২৪৩১০১- সপদিাল, সতল ও লুরিকযাি (ফুদয়ল/দপদিাল/গ্যাস/রসএনরজ) ৪৬১.০৫ 

২৩ ৩২৫৫১০২- রপ্ররিাং ও বাইরডাং (আইরে কাে ি প্রস্তুত, পারদসানালাইদজশন ও রবতরণ-

উপদজলায়) 

৬৮২৮৭.৪৭ 

২৪ ৩২৫৫১০৪- স্টযাম্প এবাং রসল (দস্টশনারর/রসল/স্টযাম্প/কমরপউটার পণ্য ) ২০৮.৩৯ 

২৫ ৩২৫৬১০১- সাধারন সরবরাহ্ (অন্যান্য কার্ িক্রম সাংক্রান্ত ব্যয়) ৯১০.৪৫ 

২৬ ৩২৫৭১০১- কসালট্যানরস সারভ িস ২৮১০.৭৬ 

২৭ ৩২৫৮১০১- মটর সভরহ্কল (র্ানবাহ্ন সাংরক্ষণ) ৯০.১২ 

২৮ ৩২৫৮১০৩- কমরপউটার (কমরপউটার ও অরিস সরঞ্জামারে সমরামত ও সাংরক্ষণ)  

২৯ ৩২৫৮১০৭- নন-সররসদেরসয়াল ভবন (কাে ি সপ্রাোকশন িযারসরলটি-এসরপরপ) ১৭৪.১১ 

৩০ ৩৮২১১১০৪- ভযালু এদেে ট্যাক্স (রসরে/ ভযাট) ২৯২০৯.৮৯ 

৩১ ৩৯১১১১১- সজনাদরল ব্লক এদলাদকশন (করিদজরস/রবরবধ ব্যয়/ব্লক এদলাদকশন) ৪৮২.৬৯ 

 সাব সটাটালোঃ রাজস্ব ১৩০৬৯৯.২৬ 

 খ-কযারপট্যাল  

৩২ ৪১১২১০১- মটর সভরহ্কল (প্রকল্প অরিদসর জন্য র্ানবাহ্ন) ৮০০.৭৪ 

৩৩ ৪১১২২০২- কমরপউটার এবাং র্ন্ত্রপারত (আইটি সরঞ্জামারে, র্ন্ত্রপারত ও সাংরক্ষণ) ২৩৩৪৩.৫০ 

৩৪ ৪১১২৩১০- অরিস সরঞ্জামারে (রবরভন্ন র্ন্ত্রপারত এবাং অরিস উপকরণ) ২৪৩.৭১ 

৩৫ ৪১১৩৩০১- আসবাবপত্র (রবরভন্ন অরিস আসবাবপত্র ও সাংরেে আইদটম) ১৫৪.৭২ 

৩৬ ৪১১৩৩০১- কমরপউটার সিটওয়যার (রবরভন্ন সপ্রাোকটিরভটি সিটওয়যার এবাং 

রক্ষণাদবক্ষণ) 

 

৩৭ গ- প্রাইস করিদজরস @ ৩% ০ 

৩৮ ঘ-সভৌরতক করিদজরস @ ১% ০ 

সমাট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) ১৬৯,৬৬৩.৫৭ 

 

১.৮ প্রকদল্পর কম িপররকল্পনা 

মূল রেরপরপ অনুসাদর ২০১১-২০১৬ পর্ িন্ত একটি রবস্তাররত কম িপররকল্পনা রদয়দছ। তদব রেরপরপ বার বার সাংদশাধন ও প্রকদল্পর 

সময় বৃরির িদল সস কম িপররকল্পনার সময়সূর  কার্ িকর হ্য়রন। কম িপররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সামরিক কার্ িক্রম রনম্নরুপোঃ 



 

সাররণ-৫: সামরিক কম িপররকল্পনা 

ক্ররমক নম্বর কম িপররকল্পনা 

১ এনআইরে রসদস্টদমর জন্য সরগুদলটরর সেমওয়াকি প্রণয়ন এবাং সমরন্বত সসবা প্রোন ব্যবস্থা  ালুকরণ 

২ রনধ িাররত প্ররতষ্ঠানসমূদহ্র ব্যবস্থাপনায় সমরন্বত এনআইরে রসদস্টদমর মাধ্যদম সসবা প্রোন ব্যবস্থা  ালুকরণ 

৩ বাাংলাদেদশর সকল নাগররদকর জন্য নতুন ইউরনক পররর রত পিরতর সৃরে 

৪ সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন পররর রত র্া াই সসবা  ালুকরণ 

৫ পররর রত র্া াই পিরত পরর ালনা 

৬ এনআইরে রসদস্টদমর ব্যবস্থাপনা পিরত 

৭ রনরাপে সকন্দ্রীয় োটা সসিার এবাং এনআইরে তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত ও সাংরক্ষণ 

৮ দুদর্ িাগ সমাকাদবলার জন্য রেসাস্টার ররকভারর সাইট স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

৯  রনজস্ব এনআইরে োটা করমউরনদকশন সনটওয়াকি দতরর ও সাংরক্ষণ 

১০ সেদশর প্রদতযকটি উপদজলা/র্ানা পর্ িায় পর্ িন্ত এনআইরে সসবা রবদকন্দ্রকরদণর জন্য তথ্যপ্রযুরক্তগত অবকাঠাদমা 

সরবরাহ্, স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

১১ সমদয়র  ারহ্োনুসাদর োটাদবজ উপাোন সম্প্রসারন ও উন্নীতকরণ 

১২ জনগদণর অবহ্রতর জন্য প্র ার ও সর্াগাদর্াগ 

১৩ সদ তনতা সৃরের জন্য এসএমএস রসদস্টম ও অনুসিান সসবা  ালুকরণ 

১৪ স্মাট ি এনআইরে কাে ি প্রস্তুত, পারদসানালাইদজশন ও উপদজলা স্তদর রবতরণ 

১৫ নতুন স্মাট ি এনআইরে কাে ি জনগদণর কাদছ রবতরন 

১৬ সাদপাট ি কনসালদটরস/প্রদজক্ট ম্যাদনজদমি কনসালদটরস বাস্তবায়ন 

১৭ রবস্তৃত েক্ষতা উন্নয়ন কম িসূর  

১৮ সজলা/উপদজলা স্টািদের প্ররশক্ষণ 

১৯ স ঞ্জ ম্যাদনজদমি 

২০ রবজদনস প্রদসস ম্যাদনজদমি 

২১ প্রদজক্ট গভদন িস এড এেরমরনদেশন 

২২ তথ্য অরধকার রনরিতকরণ 

২৩ োটাদবজ রভরিক অনলাইন অরভদর্াগ-রনষ্পরি পিরত প্ররতষ্ঠা 

২৪ পর্ িদবক্ষণ ও মূল্যায়ন পিরত প্ররতষ্ঠা 

২৫ ররদপাটি িাং 

 

মূল রেরপরপ ও সাংদশারধত রেরপরপ প্রকদল্পর অিগরত রনদম্নর সাররণদত সেখাদনা হ্লোঃ 

সাররণ-৬: মূল রেরপরপ ও সাংদশারধত রেরপরপ (রেদসম্বর-২০১৮ পর্ িন্ত) অনুর্ায়ী অিগরতর লক্ষয                        (লক্ষ টাকায়) 

আরর্ িক বছর 

মূল রেরপরপ অনুসাদর আরর্ িক ও বাস্তব অিগরত সাংদশারধত রেরপরপ অনুসাদর আরর্ িক ও বাস্তব অিগরত 

সমাট বরাে রজওরব প্রকল্প 

সহ্ায়তা 

বাস্তব 

অিগরত (%) 

সমাট বরাে রজওরব প্রকল্প 

সহ্ায়তা 

বাস্তব 

অিগরত (%) 

২০১১-১২ ১৩০৪৯.১৮ ৬২৪.৮৮ ১২৪২৪.৩০ ৯.৪৭% ৬৪.৬৪ ০.০০ ৬৪.৬৪ ০.০৪% 

২০১২-১৩ ১২২৫৪.৪২ ১৮৩.৭১ ১২০৭০.৭১ ৮.৮৯% ৭১৪.০৯ ১২২.৪৮ ৫৯১.৬১ ০.৩৮% 

২০১৩-১৪ ৩৮৮১০.৩৮ ১৯৩.১৩ ৩৬৮১৭.২৫ ২৮.১৪% ৪৩৩৮.৭৭ ১৫৬.৩২ ৪১৮২.৪৫ ২.৩১% 

২০১৪-১৫ ৩৬৯১৬.০৯ ২০৩.২৩ ৩৬৭১২.৮৬ ২৬.৭৭% ৩১৭৩০.৪৮ ১৫৩.৩৭ ৩১৫৭৭.১১ ১৬.৮৪% 

২০১৫-১৬ ৩৬৮৮৮.৩৯ ২১৪.০৫ ৩৬৬৭৪.৮৮ ২৬.৭৫% ১২৭৩৫.০২ ১৭৫.৫৩ ১২৫৫৯.৪৯ ৬.৭৬% 

২০১৬-১৭ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩৩২৪২.৮১ ১০৯৯৭.৯৪ ২২২৪৪.৮৭ ১৭.৬৫% 

২০১৭-১৮ ০০ ০০ ০০ ০০ ৬৪৮৭৫.৭৩ ১৫৬০৩.০০ ৪৯২৭২.৭৩ ৩৪.৪৪% 

জুলাই ২০১৮-

রেদসম্বর ২০১৮ 

০০ ০০ ০০ ০০ ৪০৭১৮.৮৬ ৪০৭১৮.৮৬ ০০ ২১.৬১% 

সমাট ১৩৭৯১৯.০০ ১৪১৯.০০ ১৩৬৫০০.০০ ১০০% ১৮৮৪২০.৪০ ৬৭৯২৭.৫০ ১২০৪৯২.৯০ ১০০% 

 

 



 

১.৯ সামরিক ক্রয় পররকল্পনা 

তৃতীয়  সাংদশারধত রেরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর সামরিক ক্রয় পররকল্পনা রছল রনম্নরুপোঃ 

সাররণ-৭: সামরিক ক্রয় পররকল্পনা (পণ্য) - তৃতীয় সাংদশারধত রেরপরপ অনুর্ায়ী (২০১১-২০১৮ অর্ িবছর) 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

রজ ১ নাগররকদের ই-সারভ িস প্রোদনর 

লদক্ষয োটা সসিাদরর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ 

১ আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৯ অদক্টাবর ২০১৪ ১৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ২ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর 

জন্য রেসাস্টার ররকভারর সসিার 

সরবরাহ্, স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

১ আইরসরব আইরেএ ৫৭৭০ ২০ নদভম্বর ২০১৩ ৭ জুলাই ২০১৪  ৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ৩ উপদজলা, রসরকউররটি রপ্ররিাং 

সপ্রস, বাাংলাদেশ করম্পউটার 

কাউরসল ও মন্ত্রণালয়গুদলাদত 

ভার্চ িয়াল প্রাইদভট সনটওয়াকি 

সরবরাহ্, স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

২ আইরসরব আইরেএ ০.০০ রজ৩ প্যাদকজটি NCS 

– এ স্থানান্তররত হ্দয় 

রগদয়দছ। 

  

 রজ ৪ বাাংলাদেদশর নাগররকদের জন্য 

স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত ও 

রবতরণ 

১ আইরসরব আইরেএ ৭৯৬২৭ ২৮ এরপ্রল ২০১৪  ১৪ জানুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৭ 

রজ ৫ রবদকন্দ্রীকৃত প্রযুরক্ত অবকাঠাদমা 

সরবরাহ্, স্থাপন এবাং সাংরক্ষণ  

১ আইরসরব আইরেএ ৩৪৩৬.৭০ ২৬ রেদসম্বর ২০১৩ ৯ জুলাই ২০১৪  ৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ৬ সমরন্বত ব্যবসা প্ররক্রয়া 

ব্যবস্থাপনা পিরত সরবরাহ্ 

স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

১ আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৫ রেদসম্বর ২০১৪ ২২ সম ২০১৫ ৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ৭ বাাংলাদেশ ইদলকশন করমশদনর 

জন্য রভরস রসদস্টম এবাং কল 

সসিার সরবরাহ্, স্থাপন ও 

সাংরক্ষণ 

১ আইরসরব আইরেএ ২১৫.৯৭ ১৯ মা ি ২০১৪ ৩০ রেদসম্বর 

২০১৪ 

২৫ জুন ২০১৫ 

রজ ৮ প্রকল্প এবাং আঞ্চরলক 

অরিসগুদলার জন্য প্রদয়াজনীয় 

র্ানবাহ্ন 

১১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ৭৬১.৮৬ ৯ রেদসম্বর ২০১৪ ২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

২০ সম ২০১৫ 

রজ ৯ প্রদজক্ট অরিদসর জন্য 

রসএনরজদত রুপান্তররত 

মাইদক্রাবাস 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ৩৮.৫৪ ৬ সিব্রুয়ারর ২০১৫ ১৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

২৭ সম ২০১৫ 

রজ ১০ অন্যান্য পণ্যারে-সর্াক বরাে 

(একারধক প্যাদকদজর আওতায়-

করম্পউটার এবাং এদক্সসররজ, 

আসবাবপত্র, প্রদয়াজনানুর্ায়ী 

অন্যান্য অরিস উপকরণ) 

১   ০.০০ প্যাদকজ নাং  রজ-১০ এ 

স্থানান্তররত হ্দয়দছ। 

  

রজ ১১ রেসাস্টার ররকভারর রসদস্টদমর 

AFIS রসদস্টম সরবরাহ্, স্থাপন 

ও সাংরক্ষণ 

১ আইরসরব আইরেএ ৩৫০০.৫৩ ১৭ রেদসম্বর ২০১৩ ১১ রেদসম্বর 

২০১৪ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ১২ োটা সসিাদরর জন্য ওরাকল 

সহ্ায়তা সারভ িস 

১ রেরপএম আইরেএ ২৮১২.৪৭ ১২ সিব্রুয়ারর ২০১৪ ১৯ মা ি ২০১৪ ৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ 

১২.১ 

োটা সসিার ও রেআরএস-এর 

জন্য ওরাকল সহ্ায়তা সারভ িস 

১ রেরপএম রজওরব ৭১৫০.০০ ২২ এরপ্রল ২০১৮ ৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ ১৩ োটা সসিাদরর জন্য AFIS 

সহ্ায়তা সারভ িস 

১ রেরস আইরেএ ৩২৮.৩৬ ২৭ সম ২০১৪ ২৫ আগস্ট 

২০১৪ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ 

১৩.১ 

োটা সসিার এবাং রেআরএস-এর 

জন্য রবরভন্ন AFIS ও অন্যান্য 

প্রদয়াজনীয় সহ্ায়তা সারভ িস 

উন্নীতকরণ 

১ রেরপএম রজওরব ৩৪০০.০০ ২২ এরপ্রল ২০১৮ ৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১৩.২ 

অরতররক্ত ২০০০ BVRS 

লাইদসস ক্রয় 

১ ওটিএম/রে

রপ এম 

রজওরব ৭০০.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ১৬ সসদেম্বর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ ১৪ BVRS এরপ্লদকশদনর জন্য 

সহ্ায়তা সারভ িস 

১ রেরস আইরেএ ০.০০ ৩০ সসদেম্বর ২০১৪ ৩ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

রজ ১৫ সেল সাভ িার এবাং SAN-এর 

জন্য সহ্ায়তা সারভ িস 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ০.০০ ২৫ সসদেম্বর ২০১৪ ২৯ জানুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ১৬ সলজার রপ্রিাদরর জন্য কাটি িজ ১ 

২ 

এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ১৭.২৩/৭.৩১ ১৮ সসদেম্বর ২০১৪ ২১ রেদসম্বর 

২০১৪ 

২০ রেদসম্বর 

২০১৫ 

রজ ১৭  IDEA প্রকল্প অরিদস সাংরেে 

পূতি, দবদুযরতক কাজ, LAN 

এবাং ইিারকম সাংদর্াগ এবাং 

অন্যান্য সহ্ায়ক সারভ িস সরবরাহ্ 

এবাং স্থাপন 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ০.০০ ৩০ নদভম্বর ২০১৪ ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ১৮ সরকারর ও সবসরকারর খাদত 

পরর য় র্া াইদয়র জন্য 

NIDW সত ICT অবকাঠাদমা 

সরবরাহ্, স্থাপন এবাং করমশন 

১ আইরসরব আইরেএ ০.০০ রজ ২৩সত অন্তর্ভ িক্ত করা 

হ্দয়দছ। 

  

রজ ১৯  NID-এর জন্য রজওিারিকাল 

ইনিদম িশন রসদস্টম (GIS) 

১ আইরসরব আইরেএ ০.০০ ২১ অদক্টাবর ২০১৪ ২১ মা ি ২০১৫ ৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ২০ রবরভন্ন অরিদস এনআইরে কাে ি 

সাংরক্ষদণর জন্য লকার সরবরাহ্ 

৫২০ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ০.০০ ২৮ সম ২০১৫ ২৬ অদক্টাবর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ২১ ১০টি রিিাররপ্রি এবাং IRIS 

স্ক্যানার সরবরাহ্ 

২০০০ আইরসরব আইরেএ ১২০০.০০ 

 

৯ জুলাই ২০১৫ ৭ রেদসম্বর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ২২ রনবিদনর জন্য এনদরালদমি 

রকটসহ্ ল্যাপটপ সরবরাহ্ 

৪০০০ আইরসরব আইরেএ ২০৫০.০০ ৩০ জুলাই ২০১৫ ২৮ 

রেদসম্বর২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ ২৩ োটা সসিাদর সসবা প্রোদনর 

জন্য আইদেরিটি ম্যাদনজদমি 

রসদস্টম স্থাপন 

১ আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৯ জুন ২০১৫ ১৭ নদভম্বর 

২০১৫ 

বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

রজ ২৪ NID রবতরদণর জন্য েকুদমি 

ইনসাট িার  সরবরাহ্ ও স্থাপন 

৫ আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৯ আগস্ট ২০১৫ ১৭ জানুয়ারর 

২০১৬ 

বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

রজ ২৫ স্থায়ী োটা সসিার ক্রয় এবাং 

উন্নয়ন (স্থানান্তর, স্থাপন, োটা 

সসিাদরর ব্যবস্থাপনা ও 

সাংরক্ষণ) 

১ রেরস/রেরপ রজওরব ০.০০ ৩১ জানুয়ারর ২০১৮ ৩০ জুন ২০১৮ ২৮ সসদেম্বর 

২০১৮ 

রজ ২৬ ল্যাপটপ করম্পউটার ক্রয় ১০০০ আইরসরব আইরেএ - ১৫ নদভম্বর২০১৭ ১৫ মা ি ২০১৮ বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

রজ 

২৬.১ 

ল্যােপ করম্পউটার, অরতররক্ত 

রক-সবাে ি, মাউস, সপাট িাবল হ্াে ি-

রেস্ক্ ইতযারে ক্রয় 

৬০০ এনরসরব 

(ওটিএম)/রে

রপএম 

রজওরব ৬০০.০০ ১৫ এরপ্রল ২০১৮ ৩ জুলাই ২০১৮ ৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

রজ ২৭ অরিস স্থানান্তর ও সমরামত ১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ২৬৬.০০ ১০ সসদেম্বর ২০১৭ ৯ নদভম্বর 

২০১৭ 

৯ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ ২৮ বারদকাে ররোর ক্রয় ৮১৬ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ২১৫.০০ ২৪ সসদেম্বর ২০১৭ ২৩ নদভম্বর 

২০১৭ 

২৩ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ ২৯ রিাংগাররপ্রি স্ক্যানাদরর জন্য 

রসরলকন সমমদিন ক্রয়  

১০০০০ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ০.০০ ১৭ সসদেম্বর ২০১৭ ১৬ নদভম্বর 

২০১৭ 

১৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

২৯.১ 

১০টি রিিাররপ্রি স্ক্যানাদরর 

জন্য রসরলকন সমমদিন ক্রয় 

৬০০০ ওটিএম রজওরব ২৪.০০  ১৬ এরপ্রল 

২০১৮ 

৩১ সম ২০১৮ 

রজ ৩০ নাগররকদের জন্য সলরমদনটিাং 

কাে ি ক্রয় 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ৬৯৭.৯০ ২৭ আগস্ট ২০১৭ ২৬ অদক্টাবর 

২০১৭ 

২৫ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ ৩১ স্থায়ী পাদস িানালাইদজশন 

সসিাদরর উন্নয়ন (পূতি কাজ, 

দবদুযরতক কাজ, রনরাপিা ব্যবস্থা 

এবাং অরতররক্ত র্ন্ত্রপারত) 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ০.০০ ৩০ সসদেম্বর ২০১৭ ২৯ নদভম্বর 

২০১৭ 

২৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

৩২.১ 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

সর বালদয়র জন্য োটা সসিার 

সরঞ্জামারে সরবরাহ্ ও স্থাপন। 

একইসাদর্ পূতি কাজ, দবদুযরতক 

কাজ, রনরাপিা ব্যবস্থা, অন্যন্য 

প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপারত ও ওয়াকি 

সস্টশন রনম িাণ 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

রজওরব ৬০০.০০ ১ এরপ্রল ২০১৮ ১ জুলাই ২০১৮ ১ অদক্টাবর 

২০১৮ 

রজ বতিমান োটা সসিার স্থানান্তর ১ এনরসরব রজওরব ৪০০.০০ ১ এরপ্রল ২০১৮ ১ জুলাই ২০১৮ ১ অদক্টাবর 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

৩২.২ (ওটিএম) ২০১৮ 

রজ ৩৩ অরিস রপ্রিাদরর জন্য কাটি িজ ৪০০ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ৩২.০০ ১২ সম ২০১৪ ১৫ জুন ২০১৪ ২৫ জুন ২০১৪ 

রজ 

১০.১ 

একাউরিাং সিটওয়যার সরবরাহ্ 

ও স্থাপন 

১ রেরস আইরেএ ২.১৫ ২৩ এরপ্রল  ২০১৪ ০৪ সম ২০১৪ ৩০ জুন  

২০১৬ 

রজ 

১০.২ 

করম্পউটার এবাং আনুসাংরগক 

র্ন্ত্রপারত সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ - ১৫ এরপ্রল ২০১৮ ১ জুলাই ২০১৮ ৩১ জুলাই 

২০১৮ 

রজ 

১০.৩ 

পাঁ  (৫) টন রিট রসরলাং টাইপ 

এয়ারকনরেশনার সরবরাহ্ ও 

স্থাপন  

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ২.৩৭ ১৭ রেদসম্বর ২০১২ ২৩ রেদসম্বর 

২০১২ 

২৫ রেদসম্বর 

২০১২ 

রজ 

১০.৪ 

আসবাবপত্র ও অন্যান্য রিটিাংস 

সরবরাহ্ এবাং স্থাপন  

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ০.০০ ১ জুন ২০১৫ ২৪ আগস্ট 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

১০.৫ প্রকল্প অরিদসর জন্য সস্টশনারর 

সরবরাহ্  

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.৩১ ৩ রেদসম্বর ২০১২ ২৩ রেদসম্বর 

২০১২ 

৩০রেদসম্বর 

২০১২ 

১০.৬ অরিস ও প্ররশক্ষণ উপকরণারে 

সরবরাহ্ এবাং স্থাপন 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ৫২.৫০ ২৫ সম ২০১৫ ৩১ আগস্ট 

২০১৫  

৩০ জুন 

২০১৬ 

রজ 

১০.৭ 

কক্ষ সরজ্জতকরদণর জন্য পণ্য 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৩.৫৫ ২৪ জুলাই ২০১২ ৩ সসদেম্বর 

২০১২ 

১৮ সসদেম্বর 

২০১২ 

রজ 

১০.৮ 

স্যামসাাং কালার সলজার 

রপ্রিাদরর জন্য সটানার কাটি িজ 

সরবরাহ্ 

১ রেরস আইরেএ ১৪.৭২ (লট-

১)/৬০.৪১ 

(লট-২) 

১৩ সসদেম্বর ২০১২ ২৩ সসদেম্বর 

২০১২ 

৩০ সসদেম্বর 

২০১২ 

রজ 

১০.৯  

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর 

এনআইরে উইাং এর জন্য 

আসবাবপত্র সরবরাহ্ এবাং টান ি-

রক রভরিদত সাংরেে পূতি, 

দবদুযরতক কাজ, LAN এবাং 

ইিারকম সাংদর্াগ ও অন্যান্য 

সহ্দর্াগী সসবাসমূহ্ স্থাপন 

১ 

 

 

২ 

এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ১.৮৩  

(রবরেটি 

১৪৭২৪৫০) 

 

 

 

 

১৬ সসদেম্বর ২০১২ ৯ সম ২০১৩ -- 

রজ 

১০.১০ 

হ্ারজরার সময়, প্রদবশ রনয়ন্ত্রণ 

ব্যবস্থা, এবাং PABX সমরশদনর 

জন্য কাে ি ব্যবস্থা স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.০৯ ১৪ জানুয়ারর ২০১৩ ২৯ জানুয়ারর 

২০১৩ 

৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৩ 

রজ 

১০.১১ 

োইরনাং রুম (দলদভল ৭ ও ৮) 

সরজ্জতকরদনর জন্য প্রদয়াজনীয় 

পন্যারে সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১  আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ০.০০ ২০ অদক্টাবর ২০১৩  ২৬ জানুয়ারর 

২০১৪  

বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

রজ 

১০.১২ 

রাউটার, সুই  এবাং সাভ িার 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৯৯ ৮ এরপ্রল ২০১৩ ২৩ এরপ্রল 

২০১৩ 

৩০ এরপ্রল 

২০১৩ 

রজ 

১০.১৪  

প্রকল্প অরিদসর স্যামসাাং কালার 

সলজার রপ্রিাদরর জন্য সটানার 

কাটি িজ সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৮৬ ১২ সম ২০১৩  ২৭ সম ২০১৩ ৩ জুন ২০১৩ 

রজ 

১০.১৫ 

অিদসট সপপার সরবরাহ্ ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.০৫ ১৬ জুন ২০১৩ ২৬ জুন ২০১৩ ৩ জুলাই 

২০১৩ 

রজ 

১০.১৬ 

HP সলজার সজট রপ্রিাদরর জন্য 

সটানার কাটি িজ সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৭৩ ১৫ সম ২০১৩ ১০ জুন ২০১৩   

রজ 

১০.১৭ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য অিদসট 

সপপার এবাং অরিস সস্টশনারর 

সরবরাহ্ 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ১৩.২৩ ২৭ নদভম্বর ২০১৪ ৪ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩ সিব্রুয়ারর 

২০১৬ 

রজ 

১০.২১ 

িাইল িাসিার প্রদটাকল সাভিার 

সরবরাহ্, স্থাপন ও 

কনরিগাদরশন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৬৯ ৪ জুলাই ২০১৩ ৪ আগস্ট ২০১৩ ২৯ সসদেম্বর 

২০১৩ 

রজ 

১০.২২ 

িদটাকরপয়ার সমরশন সরবরাহ্ ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.২৯ ১৬ অদক্টাবর ২০১৪ ২৭ অদক্টাবর 

২০১৪  

৩ নদভম্বর 

২০১৪ 

রজ 

১০.২৩ 

উইদডাজ-৭ সক উইদডাজ XP 

সত উন্নীতকরণ 

২০০০ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১২২.২১ ৯ সসদেম্বর ২০১৪ ২৬ জানুয়ারর 

২০১৫  

১৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

রজ 

১০.২৪ 

মারিরমরেয়া প্রদজক্টর সরবরাহ্  ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৫.০০ ৮ সিব্রুয়ারর ২০১৫ ২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৫  

২৪ মা ি ২০১৫ 

রজ 

১০.২৫ 

অিদসট সপপার সরবরাহ্  ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৭০ ১৫ অদক্টাবর ২০১৪ ২৭ অদক্টাবর 

২০১৪ 

৩০ অদক্টাবর 

২০১৪ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

রজ 

১০.২৬ 

ব্লযাঙ্ক রেরভরে সরবরাহ্ ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ০.০০ ৮ সিব্রুয়ারর ২০১৫ ২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

রজ 

১০.২৭ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য ল্যাপটপ 

সরবরাহ্ 

৭ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৩৮ ১৫ মা ি ২০১৫ ২৯ মা ি ২০১৫ ২৮ এরপ্রল  

২০১৫ 

রজ 

১০.২৮ 

এনআইরে কাে ি ছাপাদনার জন্য 

কালার রপ্রিার সরবরাহ্ 

১ 

 

আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৯০ ১৫ মা ি ২০১৫ ৩০ মা ি ২০১৫ ২৯ এরপ্রল 

২০১৫ 

রজ 

১০.২৯ 

কাটিাং ও সলরমদনটিাং সমরশন 

সরবরাহ্ 

২০ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৩.০০ ২১ জুলাই ২০১৫ ১৮ আগস্ট 

২০১৫ 

২৫ আগস্ট 

২০১৫ 

রজ 

১০.৩০ 

সটানার কাটি িজ সরবরাহ্ ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৯০ ১৩ মা ি ২০১৫ ১ এরপ্রল ২০১৫ ১ সম ২০১৫ 

রজ 

১০.৩১ 

IDEA প্রকদল্পর ৮ তলায় 

পারদসানালাইদজশন/ইউরপএস 

রুদমর জন্য কদরাল প্যাদনলসহ্ 

(টাইমার)২টি ৪ টন এরস 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৬০ ১৯ মা ি ২০১৫ ২ এরপ্রল ২০১৫  ২ সম ২০১৫ 

রজ 

১০.৩২ 

রেআরএস ইউরপএস রুদমর জন্য 

এনভায়রনদমিাল মরনটররাং 

রসদস্টম সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.২৫ ২৯ জুন ২০১৫ ১৩ জুলাই 

২০১৫ 

১২ আগস্ট 

২০১৫ 

রজ 

১০.৩৩ 

রেরস ও রেআরএস-এর জন্য 

১০রজ SFP িাসরররসভার 

মরেউল সরবরাহ্ ও স্থাপন 

২ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ২.৩৮ ৫জুলাই ২০১৫ ১৯ জুলাই ১৮ আগস্ট 

২০১৫ 

রজ 

১০.৩৪ 

োটা সসিার ও 

পারদসানালাইদজশন সসিাদরর 

মদধ্য সেরেদকদটে িাইবার 

সাংদর্াগ  

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৯৭ ১৩ জুলাই ২০১৫ ২৭ জুলাই 

২০১৫ 

২৬ আগস্ট 

২০১৫ 

রজ 

১০.৩৫ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য অিদসট 

সপপার ও অরিস সস্টশনারর 

সরবরাহ্ 

১ এনরসরব 

(ওটিএম) 

আইরেএ ১৫.০৯ ৯ অদক্টাবর ২০১৬ ২৯ জানুয়ারর 

২০১৭ 

৩১ রেদস 

ম্বর ২০১৭ 

রজ 

১০.৩৬ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য অিদসট 

সপপার সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৭৪  ১৬ সিব্রুয়ারর ২০১৬ ১ মা ি ২০১৬ ৭ মা ি ২০১৬ 

রজ 

১০.৩৭ 

এনআইরে কাে ি রপ্ররিাংদর্র জন্য 

কালার রপ্রিার সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.৩২ ২ নদভম্বর ২০১৬ ২৭ নদভম্বর 

২০১৬ 

৪ রেদসম্বর 

২০১৬ 

রজ 

১০.৩৮ 

৮(আট)টি কাউিার ওয়যারদলস 

সরবরাহ্, স্থাপন, পরীক্ষা ও 

করমশরনাং 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৮৪ ২১ মা ি ২০১৭ ১৭ এরপ্রল 

২০১৭ 

২৪ এরপ্রল 

২০১৭ 

রজ 

১০.৩৯ 

অরিস রুম েদস্টে সপপার এবাং 

প্রকল্প অরিদস LAN সাংদর্াদগর 

জন্য ৬রমরম গ্লাস সরবরাহ্ ও 

স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.২৯ ১৪ সসদেম্বর ২০১৭ ২৫ সসদেম্বর 

২০১৭ 

২ অদক্টাবর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪০ 

ETI ভবদন স্থারপত NIDW 

জন্য অরিস িারন ি ার সরবরাহ্ 

ও ওয়াকিদস্টশন স্থাপন 

১ এনরসরব আইরেএ ১৭.৫ ২৯ অদক্টাবর ২০১৭ ২৬ 

রেদসম্বর ২০১৭ 

১০ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪১ 

সাইরত্রশটি সজলায় রভরেও 

কনিাদরদসর সরঞ্জামারে 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ২.২৩ ২৬ নদভম্বর ২০১৭ ৩০ নদভম্বর 

২০১৭ 

৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪২ 

রেরজটাল ওয়ার্ল্ি সিয়াদরর জন্য 

সর্াগাদর্াগ উপকরণারে সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ২.৯৭ ৩ রেদসম্বর ২০১৭ ৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৩ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪৩ 

করম্পউটার সরঞ্জামারে সরবরাহ্ ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ২.৬৫ ২৬ নদভম্বর ২০১৭ ৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

৩০ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪৪ 

রনব িা ন ভবদন (দলদভল-৮) 

অরিস কাঠাদমা (গ্লাস পাটি িসন 

রুম) রনম িাণ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৮৫ ১০ রেদসম্বর ২০১৭ ১৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২৪ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪৫ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য সলার-সমট সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৪১ ১০ রেদসম্বর ২০১৭ ১৯ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৪৬ 

রমতসুরবরশ পাদজদরা সস্পাট ি 

জীদপর সারভ িরসাং ও টায়ার 

পররবতিন 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.৯৮ ১৯ রেদসম্বর ২০১৭ ২৭ রেদসম্বর 

২০১৭  

২৬ রেদসম্বর 

২০২০ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

রজ 

১০.৪৭ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য বারদকাে সলদবল সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৩৮ ২৪ জানুয়ারর ২০১৮  ৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৪ আগস্ট 

২০১৮ 

রজ 

১০.৪৮ 

সেল ল্যাটির্চে রে৬৩০ 

ল্যাপটদপর জন্য  াজিার সরবরাহ্   

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.২০ ২৪ জানুয়ায়রর ২০১৮  ০৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

০৪ আগস্ট 

২০১৮ 

রজ 

১০.৪৯ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য গাম সটপ সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ২.৩১ ২৩ জানুয়ারর ২০১৮  ৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

১২ সিব্রুয়ারর 

২০১৮  

রজ 

১০.৫০ 

PABX রসদস্টম সরবরাহ্ ১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.৯১ ২৯ জানুয়ারর ২০১৮  ১২ সিব্রুয়ারর 

২০১৮  

১১ সিব্রুয়ারর 

২০১৯ 

রজ 

১০.৫১ 

ররদকা রপ্রিার সমরামত ও 

সাংরক্ষণ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ১.২২ ১০ রেদসম্বর ২০১৭ ২১ রেদসম্বর 

২০১৭  

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

রজ 

১০.৫২ 

দবদুযরতক সরঞ্জামারে সরবরাহ্ ও 

স্থাপন এবাং এনআইরে সারভ িস 

সসিার সাংস্ক্ার 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৫.০০ ১৫ এরপ্রল ২০১৮  ২৪ এরপ্রল 

২০১৮ 

৪ সম ২০১৮ 

রজ 

১০.৫৩ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য রপ্ররময়াম ওয়াক্স ররবণ 

সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ০.৫৪ ১৮ সিব্রুয়ারর ২০১৮ ২৬ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৬ সিব্রুয়রর 

২০১৯ 

রজ 

১০.৫৪ 

েদস্টে সপপার রেদয় রুম দতরর 

করার জন্য ১০রমরম গ্লাস 

সরবরাহ্ ও স্থাপন। কল 

সসিাদরর জন্য দবদুযরতক কাজ, 

অরিস িারন ি ার ও LAN 

সাংদর্াগ। 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৯২ ২২ সিব্রুয়ারর ২০১৮ ২৭ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৬ সিব্রুয়ারর 

২০১৯ 

রজ 

১০.৫৫ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য রিরনাং সটপ (নীল) সরবরাহ্ 

১ আরএিরকউ

(RFQ) 

আইরেএ ৪.৮০ ২২ সিব্রুয়ারর ২০১৮ ২৭ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৬ মা ি ২০১৮ 

রজ 

১০.৫৬ 

োটা সসিার ও 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

মদধ্য সেরেদকদটে িাইবার 

সাংদর্াগ (১০ রবরপএস) স্থাপন 

১ রেরপএম/ 

আরএিরকউ 

রজওরব ৫.০০    

রজ 

১০.৫৭ 

রেরস এবাং  

রে আরএস-এর জন্য সহ্ায়ক 

সসবা (এরস, ইউরপএস, িায়ার 

এক্সটিাংগুইশার) 

১ ওটিএম রজওরব ১৫০ ১ জুলাই  ২০১৮ ১৫ আগস্ট 

২০১৮ 

৩০ সসদেম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১০.৫৮ 

পারদসা সসিাদরর জন্য 

প্রদয়াজনীয় সমরশন সরবরাহ্ 

১ রেরপএম রজওরব ৯০০ ৬ সম ২০১৮  ১৭ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১০.৫৯ 

রেরস ও রেআরএস-এর 

অপাদরশন, সাংরক্ষণ ও 

উন্নীতকরণ (রেরস সস্টাদরজ 

পিরতর উন্নয়ন) 

১ ওটিএম রজওরব ৩৪১২ ৫ জুলাই 

২০১৮ 

২০ সসদেম্বর 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১০.৬০ 

পাদস িানালাইদজশন রসদস্টদমর 

জন্য সহ্ায়ক সসবা 

(সিটওয়যার) 

১ ওটিএম রজওরব ২০০০ ২৬ এরপ্রল ২০১৮ ১৫ জুলাই 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১০.৬১ 

পারদসানালাইদজশন সসিার 

স্থানান্তর ও উন্নয়ন 

১ ওটিএম রজওরব ৯০০ ১২ আগস্ট ২০১৮ ২৯ অদক্টাবর 

২০১৮ 

১৩ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১০.৬২ 

োটা সাংরক্ষদণরজন্য ২ TB 

সপাট িাবল HDD 

৪০ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১৫ এরপ্রল ২০১৮  ২৪ এরপ্রল 

২০১৮ 

৪ সম ২০১৮ 

রজ 

১০.৬৩ 

এয়ার করডশনার ও 

সররেজাদরটর সরবরাহ্ এবাং 

স্থাপন 

১ ওটিএম রজওরব ৩০ ২৩ এরপ্রল ২০১৮ ৩০ এরপ্রল 

২০১৮ 

২৪ জুন ২০১৮ 

রজ 

১০.৬৪ 

কালার রপ্রিার, িদটাকরপয়ার, 

সলরমদনটিাং সমরশন, কাটিাং 

সমরশন 

১ ওটিএম রজওরব ৯০ ২৫ জুন ২০১৮  ২৫ জুন ২০১৮ ৩১ জুলাই  

২০১৮ 

রজ 

১০.৬৫ 

রপ্রিার, িযাক্স ও 

িদটাকরপয়াদরর জন্য সটানার 

সরবরাহ্ 

১ ওটিএম রজওরব ৪১.৩ ৩০ এরপ্রল ২০১৮ ২৬ জুন ২০১৮ ১৭ জুলাই 

২০১৮ 

রজ 

১০.৬৬ 

অরিস িারন ি ার সরবরাহ্ ১ ওটিএম রজওরব ৬০ ১৬ জুলাই ২০১৮ ৩০ আগস্ট 

২০১৮ 

২৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

রজ পারদসানালাইদজশন সসিারসহ্ ১ ওটিএম রজওরব ৩০ ১৫ এরপ্রল ২০১৮ ৩ জুলাই ২০১৮ ১৭ জুলাই 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

১০.৬৭ অরিদসর জন্য অরিস সস্টশনারর 

সরবরাহ্ 

২০১৮ 

রজ 

১০.৬৯ 

রপ্রিার, িযাক্স ও 

িদটাকরপয়াদরর জন্য সটানার 

সরবরাহ্ 

১ ওটিএম রজওরব ৫.০০ ১৬ এরপ্রল ২০১৮ ২৪ এরপ্রল 

২০১৮ 

২৬ এরপ্রল 

২০১৮ 

রজ 

১০.৭২ 

োটা সাংরক্ষদণর জন্য সপাট িাবল 

HDD সরবরাহ্ 

১০ আরএিরকউ আইরেএ ১.২ ২২ এরপ্রল ২০১৮ ২৯ এরপ্রল 

২০১৮ 

২ সম ২০১৮ 

রজ 

১০.৭৩ 

পারদসানালাইদজশন সসিাদর 

গ্লাস পাটি িসন ওঅন্যান্য 

সাংস্ক্াদরর জন্য গ্লাস সরবরাহ্ 

ওস্থাপন 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ২২ এরপ্রল ২০১৮ ২৯ এরপ্রল 

২০১৮ 

২ সম ২০১৮ 

রজ 

১০.৭৪ 

পারদসানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য ২রে স্ক্যানার 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ২২ এরপ্রল ২০১৮ ২৯ এরপ্রল 

২০১৮ 

২ সম ২০১৮ 

রজ 

১০.৭৫ 

সজিা রপ্রিার ও অন্যান্য 

সরঞ্জামারে 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ২২ এরপ্রল ২০১৮ ২৯ এরপ্রল 

২০১৮ 

২ সম ২০১৮ 

রজ 

১০.৭৬ 

পারদসা সসিাদরর প্ররশক্ষণসহ্ 

সমরশন, সস্পয়ার পাট িদসর জন্য 

সহ্ায়তা সসবা 

১ ওটিএম রজওরব ৩০০০ ৬ সম ২০১৮ ১৭ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ 

১০.৭৭ 

পারদসানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য রিরনাং সটপ (নীল) 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ৩ জুন ২০১৮ ৭ জুন ২০১৮ ১০ জুন ২০১৮ 

রজ ৩৩ স্মাট ি কাদে ির জন্য কাটু িন 

সরবরাহ্ 

১ রেরপএম রজওরব ৫৫ ১৮ জানুয়ারর ২০১৮ ৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

রজ ৩৪ স্মাট ি NID কাদে ির জন্য পাউ  

সরবরাহ্ 

৪০০০০

০০০ 

রেরপএম রজওরব ৭২০ ১৮ জানুয়ারর ২০১৮ ১ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৮ 

রজ ৩৫  ৯ সকাটি স্মাট ি কাে ি রবতরণ 

উের্াপন  

লামসাম ওটিএম রজওরব ১০ ১ নদভম্বর ২০১৮ ৩ রেদসম্বর 

২০১৮ 

০১ মা ি ২০১৯ 

রজ ৩৬ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য সিস্টুন 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৩৭ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য সপাস্টার 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৩৮ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য রলিদলট 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৩৯ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য রস্টকার 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৪০ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য সিস্টুন 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৪১ জনসদ তনতার জন্য সকৌশলগত 

সর্াগাদর্াগ সামিী 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৪২ জনসদ তনতার জন্য সকৌশলগত 

সর্াগাদর্াগ সামিী 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৪৩ জনসদ তনতার জন্য সকৌশলগত 

সর্াগাদর্াগ  সামিী 

১ আরএিরকউ রজওরব ৫.০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

রজ ৪৪ জনসদ তনতার জন্য সকৌশলগত 

এদপ্রা  

১ ওটিএম রজওরব ৪০০ ১ জুলাই ২০১৮ ৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

পদণ্যর সমাট মূল্য ১১৪,২২৫.৭৭    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

সাররণ-৮: ক্রয় পররকল্পনা (দসবাসামিী)-তৃতীয় সাংদশারধত রেরপরপ অনুর্ায়ী                                 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত  

এবাং (টাইপ) 

অদর্ ির উৎস প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

EOI 
আহ্বাদনর তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

এস ১ প্রদজক্ট ম্যাদনজদমি 

সাদপাট ি কনসারিাং 

(PMC)-িাম ি  

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ২১৮৮.৯৮ ২৮ জানুয়ারর  

২০১১ 

১৫ জুলাই  

২০১২ 

২৮ জানুয়ারর 

২০১৪  

১১ সসদেম্বর 

২০১৬ 

এস ২ েযাদটরজক কমুযরনদকশন 

এদপ্রা  িাম ি 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ১৪৩৭.৫০ ২৮ জানুয়ারর 

 ২০১১ 

২০ সসদেম্বর  

২০১২ 

২৬ নদভম্বর 

২০১৩ 

৩০ সসদেম্বর 

২০১৬ 

এস ৩ তথ্য প্রযুরক্ত কনসারিাং 

(ITC) িাম ি 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ০.০০ ২৮ জানুয়ারর 

২০১১ 

  শ্রীলাংকার 

KPMG 

সকাম্পারনর 

সাদর্ র্চরক্ত ৮ 

রেদসম্বর 

২০১৪ তাররদখ 

বারতল হ্দয় 

সগদছ 

এস ৩.১ তথ্য প্রযুরক্ত কনসারিাং 

(ITC) িাম ি 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ৬০.০০ ৩ রেদসম্বর ২০১৭ ১ সিব্রুয়ারর  

২০১৮ 

২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৩০ জুন ২০১৯ 

এস ৪ আইন উপদেো 

(আন্তজিারতক) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৫৮.২৯ ২ আগস্ট ২০১২  ২৬ নদভম্বর 

২০১২ 

২৭ এরপ্রল 

২০১৩  

এস ৫.১ আইন উপদেো (স্থানীয়) এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৮.০০  ২ সম ২০১১ ২৩ জুন 

২০১১ 

৩০ নদভম্বর 

২০১১ 

এস ৫.২ সহ্দর্াগী আইন 

পরামশ িক (স্থানীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৬.০০   ২৩ জুন 

২০১১ 

৩০ নদভম্বর 

২০১১ 

এস ৬ সটকরনকযাল রসদস্টম 

এনারলস্ট (একারধক 

র্চরক্ত) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৩৭.০০ ৪ আগস্ট ২০১৫  ১৭  নদভম্বর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ৭ কস্ট ররকভারর 

কনসািযাি-(জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ  ৮৫.০০ ১৮ সম ২০১৫  ৩১ আগস্ট 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ৮ প্ররকউরদমি সস্পশারলস্ট 

(জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ২৯৩.৬৫ ২ জুন ২০১১  ১ জানুয়ারর 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

এস ৮.১ প্ররকউরদমি 

কনসািযাি (জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৭০.০০ ১ নদভম্বর ২০১৫  ১০ আগস্ট 

২০১৬ 

৩১ অদক্টাবর 

২০১৭ 

এস ৮.২ প্ররকউরদমি 

কনসািযাি (জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) রজওরব ৭২.০০ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩০ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এস ৯ প্ররকউরদমি 

কনসািযাি 

(আন্তজিারতক) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৪৯.৩০ ১ জুন ২০১১  ৩ মা ি 

২০১৪ 

৩ রেদসম্বর 

২০১৪ 

এস ১০ এমএডই (M&E) 

সস্পশারলস্ট 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৭.৩০ ২৪ এরপ্রল ২০১৫  ৭ আগস্ট 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ১১ িাইনারসয়াল 

ম্যাদনজদমি সস্পশারলস্ট 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ১২৮.৬১ ২ জুন ২০১১  ১ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩১ জানুয়ারর 

২০১৬ 

এস ১১.১ িাইনারসয়াল 

ম্যাদনজদমি 

কনসালট্যাি 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৩৫.০০ ১ সম ২০১৭  ১ জুন ২০১৭ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

এস ১১.২ িাইনারসয়াল 

ম্যাদনজদমি 

কনসালট্যাি 

এসআইরস (SIC) রজওরব ৫০.৫০ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এস ১২ আইটি (IT) রসদস্টম 

কনসালট্যাি 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৫২.৯৬ ২৮ জুন ২০১১  ১৬ নদভম্বর 

২০১৪ 

১৫ নদভম্বর 

২০১৫জুন 

২০১৬ 

এস ১২.১ আইটি (IT) রসদস্টম 

কনসালট্যাি 

এসএসএস আইরেএ ১৪.৭০ ৯ এরপ্রল ২০১৭  ১ জুন ২০১৭ ২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস ১২.২ আইটি (IT) রসদস্টম 

কনসালট্যাি 

এসএসএস রজওরব ৫৮.০০ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত  

এবাং (টাইপ) 

অদর্ ির উৎস প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

EOI 
আহ্বাদনর তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

এস ১৩ োটাদবজ  রবদশর্জ্ঞ এসআইরস (SIC) আইরেএ ৫৪.৯০ ২৮ জুন ২০১১  ১ জানুয়ারর 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

এস ১৪ হ্াে িওয়যার প্রদকৌশলী এসআইরস (SIC) আইরেএ ৫৪.৬৪ ২৮ জুন ২০১১  ১ জানুয়ারর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস ১৪.১ হ্াে িওয়যার প্রদকৌশলী এসআইরস (SIC) রজওরব ২৫.৬৪ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮  

এস ১৫ সনটওয়ারকিাং এক্সপাট ি এসআইরস (SIC) আইরেএ ০০০ ১০  রেদসম্বর  ২৫ মা ি 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ১৬ কনসালট্যারসর জন্য ব্লক 

বরাে 

ইরসএস (ECS) আইরেএ ০০০   ১৬.১-

১৬.১৩ 

প্যাদকদজ 

রবভক্ত কদর 

সেয়া হ্দয়দছ 

 

এস ১৬.১ করমউরনদকশন 

কনসালট্যাি (জুরনয়র) 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ৫৯.৫০ ২৮ জুন ২০১১  ১২ জুলাই 

২০১৪ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস 

১৬.১.২ 

করমউরনদকশন 

কনসালট্যাি (জুরনয়র) 

এসএসএস (SSS) রজওরব ২৫.৬৪ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এস ১৬.২ এদসট ম্যাদনজদমি 

কনসালট্যাি 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ১২৬.০০ ১৭ সসদেম্বর 

২০১১ 

 ২৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

২৪ এরপ্রল 

২০১৬ 

এস 

১৬.২.১ 

এদসট ম্যাদনজদমি 

কনসালট্যাি 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ৩৫.০০ ২৮ জুন ২০১৬  ১৬ নদভম্বর 

২০১৬ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস 

১৬.২.২ 

এদসট ম্যাদনজদমি 

কনসালট্যাি 

এসএসএস (SSS) রজওরব ৩৬.৭২ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮  

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এস ১৬.৩ মানবসম্পে রবর্য়ক 

পরামশ িক (জুরনয়র) 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ৫৯.৫০ ১৮ সসদেম্বর 

২০১১ 

 ১ জুলাই 

২০১৪ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস 

১৬.৩.১ 

মানবসম্পে রবর্য়ক 

পরামশ িক (জুরনয়র) 

এসএসএস (SSS) রজওরব ২৫.৬৪ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এস ১৬.৪ এমএণ্ডই (M&E) 

কনসালট্যাি (জুরনয়র) 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ৫৯.৫০ ২৮ জুন ২০১১  ১ জুলাই 

২০১৪ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস 

১৬.৪.১ 

এমএণ্ডই (M&E) 

কনসালট্যাি(জুরনয়র) 

এসএসএস (SSS) রজওরব ২৫.৬৪ ১ জানুয়ারর ২০১৮  ১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এস ১৬.৫ োটাদবজ  সারভ িদসর জন্য 

কনসালটিাং সারভ িস 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ০০০ ১১ সম ২০১৫  ২৪ আগস্ট 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ১৬.৬ প্রকদল্পর ক্রয় কার্ িক্রদমর 

সপাস্ট রররভউ (অরেট) 

এর জন্য পরামস িক 

রনদয়াগ 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ০০০ ১৫ জানুয়ারর 

২০১৫ 

 ২৮ 

সসদেম্বর 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ১৬.৭ আইটি রসদস্টম অরেট 

কনসালট্যাি 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ০০০ ২৫ সম ২০১৫  ৭ সসদেম্বর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এস ১৬.৮ প্রকদল্পর পারিরদমনস 

অরেদটর জনয় অরেট 

িাম ি রনদয়াগ  

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ১১.৫০ ২৫ আগস্ট ২০১৪  ২১ রেদসম্বর 

২০১৪ 

২১ মা ি ২০১৫ 

এস ১৬.৯ অনলাইন এরপ্লদকশন 

অরেদটর জন্য পরামশ িক 

িাম ি রনদয়াগ   

এসএসএস (SSS) আইরেএ ৫.০০ ৩০ রেদসম্বর ২০১৪  ২৩ এরপ্রল 

২০১৫ 

১৪ সম ২০১৫ 

এস ১৬.১০ NID উইাং-এর েক্ষতা 

রনণ িয় 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ১৭.৫০ ২৮ জানুয়ারর 

২০১৬ 

 ১২ মা ি 

২০১৬ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

এস ১৬.১১ ন্যাশনাল আইদেনটিটি 

সররজদেশন উইাং-এর 

ইনিরদমশন 

সটকদনালরজ-এর েক্ষতা 

রনধ িারণ 

এসএসএস (SSS) আইরেএ ৬০.৭২ ২ মা ি ২০১৬  ৬ জুন 

২০১৬ 

৬ সসদেম্বর 

২০১৬ 

এস ১৬.১২ প্রকদল্পর পারিরদমস 

অরেদটর জন্য িাম ি 

রনদয়াগ (রিতীয় অাংশ-

এেভাস সলদভল) 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ২০.৯৩ ২০ সিব্রুয়ারর 

২০১৭ 

 ১৬ মা ি 

২০১৭  

১৫ জুন ২০১৭ 

এস ১৬.১৩ সকায়ারলটি এসুযর যাস এসএসএস (SSS) আইরেএ ২৪২.০০ ১ মা ি ২০১৭  ৫ সম ২০১৭ ৩১ রেদসম্বর 



 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত  

এবাং (টাইপ) 

অদর্ ির উৎস প্রাক্করলত ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

EOI 
আহ্বাদনর তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

কনসালট্যাি 

(আন্তজিারতক)  

২০১৭ 

এস ১৬.১৪ কনসালট্যানরসর জন্য 

সর্াক বরাে  

এসএসএস (SSS) রজওরব ৫.০০ ১ জানুয়ারর ২০১৮   ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

সমাট ৫৯৮৩.৭৬     

 

সাররণ-৯: ক্রয়-পররকল্পনা (নন-কনসালটিাং সারভ িদসস কনিাক্টস) - তৃতীয় সাংদশারধত রেরপরপ অনুর্ায়ী 

   ক্ররমক নাং কাদজর রববরণ প্রাক্করলত ব্যয়  

(লক্ষ টাকায়) 

পিরত েরপত্র 

আহ্বাদনর 

তাররখ 

র্চরক্ত 

স্বাক্ষদরর  

তাররখ 

র্চরক্তর সময়াে                 

সমারপ্তর তাররখ 

এনরসএস ১ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

অরিদস োটা ও ইিারদনট সাংদর্াগ  

২৪৬৭.৫৮ 

 

আইরসরব ১৯ নদভম্বর 

২০১৫ 

২৯ সম 

২০১৬ 

৩০ অদক্টাবর 

২০১৬ 

এনরসএস ২  উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম ি রনদয়াগ 

    এ প্যাদকজ বাে 

সেয়া হ্দয়দছ এবাং 

পাঁ টি পৃর্ক 

প্যাদকদজ ভাগ 

কদর সেয়া হ্দয়দছ 

এনরসএস ৩ উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ 

৮৬৭.৫৫ এনরসরব ২৩ জুলাই 

২০১৫  

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

এনরসএস ৩.১ উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (ঢাকা ও 

িররেপুর অঞ্চল) 

৩৪৯.৮৩ 

 

এসএসএস  ০১ মা ি 

২০১৮ 

৩১রেদসম্বর ২০১৮ 

এনরসএস ৪ উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (বররশাল ও 

খুলনা রবভাদগর অধীন) 

৯৩৭.০২ 

 

এনরসরব ২৯ জুলাই 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

 

এনরসএস ৪(১) উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য  

মানবসম্পে িাম িোঃ (বররশাল ও 

খুলনা অঞ্চল) 

৩৮৯.৪৬ এসএসএস  ০১ মা ি 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ৫ উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (রসদলট ও 

ময়মনরসাংহ্ রবভাদগর অধীন) 

১০০৫.৮৭ এনরসরব ২৯ জুলাই 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

 

এনরসএস ৫(১) উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (রসদলট ও 

ময়মনরসাংহ্ অঞ্চল) 

৪০৭.৪০ 

 

এসএসএস   ০১মা ি 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ৬ উপদজলা অরিসসমূদহ্  োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (কুরমো ও 

 ট্টিাম রবভাগ) 

৯১০.৫০ এনরসরব ২৯ জুলাই 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

 

এনরসএস ৬(১) উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (কুরমো ও 

 ট্টিাম অঞ্চল) 

৩৭৮.৭৪ এসএসএস  ১ মা ি ২০১৮ ৩১রেদসম্বর ২০১৮ 

এনরসএস ৭ উপদজলা অরিসসমূদহ্ োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (রাজশাহ্ী  ও 

১০৭২.৪২ এনরসরব ২৯ জুলাই 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৫ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 



 

   ক্ররমক নাং কাদজর রববরণ প্রাক্করলত ব্যয়  

(লক্ষ টাকায়) 

পিরত েরপত্র 

আহ্বাদনর 

তাররখ 

র্চরক্ত 

স্বাক্ষদরর  

তাররখ 

র্চরক্তর সময়াে                 

সমারপ্তর তাররখ 

রাংপুর অঞ্চল) 

এনরসএস ৭(১) উপদজলা অরিসসমূদহ্  োটা এরর 

অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য 

মানবসম্পে িাম িোঃ (রাজশাহ্ী  ও 

রাংপুর অঞ্চল) 

৪৩৫.৫৮ এসএসএস  ১ মা ি ২০১৮ ৩১রেদসম্বর ২০১৮ 

এনরসএস ৮ পারদসানালাইদজশন সসিাদরর  

জন্য প্রদয়াজনীয় জনসম্পে (১৫৫ 

জন) সরবরাদহ্র উদেদশ্য 

মানবসম্পে িাম ি রনদয়াগ 

৬০০.০০ এনরসরব ৩০ নদভম্বর 

২০১৭ 

১৪ জানুয়ারর 

২০১৮ 

৩০ জুন ২০১৯ 

এনরসএস ৯ কল সসিার ও এসএমএস 

সারভ িদসস 

১০০.০০ ওটিএম (OTM) ১৫ এরপ্রল 

২০১৮ 

১৪ জুন 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১০ BVRS এরপ্লদকশদনর জন্য 

সহ্ায়তা সারভ িস 

১২০০.০০ রেরপএম 

(DPM) 

২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১১.১ ড্রাইভার ও সমদসঞ্জার রনদয়াদগর 

জন্য (আউটদসারস িাং) প্ররতষ্ঠান 

রনদয়াগ 

২০.০০ 

 

 

রেরপএম 

(DPM)  

২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১১.২ ড্রাইভার ও সমদসঞ্জার রনদয়াদগর 

জন্য (আউটদসারস িাং) প্ররতষ্ঠান 

রনদয়াগ 

 

৪০.০০ 

 

 

রেরপএম 

(DPM)  
২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১২ প্রদজক্ট অরিস রিরনাং সারভ িস ৬.০০ রেরপএম 

(DPM)  

২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১৩ অনলাইন ইউরপএস সারভ িরসাং ও 

সাংরক্ষণ 

৩০.০০ রেরপএম/এসএলএ 

(DPM/SLA)  
২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১৪ সজনাদরটর সারভ িরসাং ও সাংরক্ষণ ২০.০০ রেরপএম/এসএলএ 

(DPM/SLA)  

১ জুলাই ২০১৮ ৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

১৬ সসদেম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১৫ এয়ারকরণ্ডশনার সারভ িরসাং ও 

সাংরক্ষণ 

২০.০০ আরএিরকউ 

(RFQ) 
১ জুলাই ২০১৮ ৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

১৬ সসদেম্বর 

২০১৮ 

এনরসএস ১৬ প্রকল্প অরিদস প্রদয়াজনীয় 

জনসম্পে (৩১ জন) সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি রনদয়াগ 

১১০ ওটিএম (OTM)    

                           সমাট ১১,৩৬৭.৯৬     



 

          সাররণ-১০: ক্রয়-পররকল্পনা (পূতি কাজ) 

প্যাদকজ 

নাং   

প্যাদকদজর রববরণ একক পররমাণ ক্রয়পিরত ও    

টাইপ 

অদর্ ির উৎস প্রাক্করলত ব্যয় 

(রমরলয়ন টাকায়) 

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্তর সময়াে সশর্ 

হ্ওয়ার তাররখ  

মন্তব্য 

W ১ সাবদস্টশন সর্দক রনব িা ন 

ভবন ও ইটিআই পর্ িন্ত 

দবদুযরতক লাইন স্থাপন 

লট ১ আরএিরকউ রজওরব ১.০০ (রবরেটি 

৮৩৯৭০০) 

২০ নদভম্বর 

২০১৮  

২৬ নদভম্বর 

২০১৮ 

৯ রেদসম্বর 

২০১৮ 

 

W ২ রনব িা ন ভবদনর নবম ও 

েশম তলায় প্রকল্প অরিদসর 

উন্নয়ন ও সাংস্ক্ার  

লট ১ আরএিরকউ রজওরব ১.০০ ২০ নদভম্বর 

২০১৮ 

 ১৬ রেদসম্বর 

২০১৮ 

 

W ৩ ইসলারমক িাউদডশদন 

প্রকদল্পর স্টািদের ওয়াকি 

সস্টশদনর সাংস্ক্ার ও পূতি 

কাজ 

লট ১ আরএিরকউ রজওরব ১.০০ ৮ নদভম্বর 

২০১৮ 

 ৪ রেদসম্বর 

২০১৮ 

 

W ৪ প্রকল্প পরর ালদকর কক্ষ 

সাংস্ক্ার ও কদক্ষ অন্যান্য 

পূতি কাজ 

লট ১ আরএিরকউ  ১.০০ ১৫ জানুয়ারর 

২০১৯ 

১৭ জানুয়ারর 

২০১৯ 

 

১২ সিব্রুয়ারর 

২০১৯ 

 

W ৫ প্রদজক্ট রুম ও সস্টার রুদমর 

সাংস্ক্ার ও পূতি কাজ 

লট  ১ আরএিরকউ  ১.০০    কার্ িক্রম িহ্ণ 

স্থরগত রছল। 

প্রকদল্পর বরধ িত 

সময়াদে (৩১ 

রেদসম্বর ২০২০) 

কাজ সম্পােন 

করা হ্দব 

W ৬ প্রদজক্ট স্টাি অরিদসর 

কাঠাদমাগত পররবতিন 

  আরএিরকউ  ১.০০    কার্ িক্রম িহ্ণ 

স্থরগত রছল। 

প্রকদল্পর বরধ িত 

সময়াদে (৩১ 

রেদসম্বর ২০২০) 

কাজ সম্পােন 

করা হ্দব 

 



 

১.১০ লগ সেম 

প্রকল্প সমারপ্তর পররকরল্পত তাররখোঃ রেদসম্বর ৩১, ২০১৮। 

সাররণ-১১: প্রকদল্পর লগ সেম 

সাংরক্ষপ্তসার র্া াইদর্াগ্য সূ ক (ওরভআই) র্া াইদয়র পিরত গুরুত্বপূণ ি ধারণা 

প্রদজদক্টর লক্ষয 

দুনীরত দূরীকরণ অরধকতর 

সসবা প্রোদনর লদক্ষয 

সরকারর প্ররতষ্ঠানসমূদহ্ ই-

গভদন িস  ালুকরণ 

বতিমান শাসন পিরতদত 

জনগদণর সবাঝার ক্ষমতা 

রপআরএসরপ (PRSP) 
এবাং অন্যান্য উন্নয়ন 

রনদে িশক 

 

প্রকদল্পর উদেশ্য 

প্রকদল্পর সারব িক উদেশ্য হ্ল 

বাাংলাদেদশর সকল 

নাগররদকর জন্য রনরাপে, 

সঠিক ও রনভ িরদর্াগ্য জাতীয় 

পরর য়পত্র ব্যবস্থা  ালুকরণ, 

র্া অরধকতর েক্ষ ও 

স্বচ্ছদসবা প্রোদনর রভরি 

রহ্দসদব কাজ করদব এবাং ই-

গভদন িস এর অরধকতর 

সাংস্ক্ার করদব। 

 

অরধক সাংখ্যক নাগররক রনজস্ব 

আোন-প্রোন পরর ালনা এবাং 

সরকারর সসবা প্রারপ্তর জন্য (র্ার 

মদধ্য % মরহ্লা) রনরাপে ও 

রনভ িরশীল পররর রত পিরতদত 

প্রদবশ করদত সপদরদছ। 

কমপদক্ষ দুটি সরকারর এবাং দুটি 

সবসরকারর প্ররতষ্ঠান তাদের 

সসবািহ্ীতা/সুরবধাদভাগীদের 

পররর রত র্া াইদয়র জন্য 

এনআইরে পিরত ব্যবহ্ার 

করদছ।   

সরকারর ও সবসরকারর 

সসবা প্রোদনর সক্ষদত্র জাতীয়  

পররর রত র্া াইকরণ 

সলেপিরত র্র্ার্র্ ও প্রস্তুত 

রকনা তা রনধ িারন করা; 

এনআইরে পিরত ব্যবহ্াদরর 

িদল জনগণ উপকৃত হ্দচ্ছ 

রকনা তা মূল্যায়ন করা।  

রজওরব সময়মত প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করদত 

অাংরগকারবি। 

িলািল িলািদলর সূ ক িলািল মরনটররাং গুরুত্বপূণ ি ধারণা 

এনআইরে ব্যবস্থাপনা 

পিরতর জন্য আইনগত ও 

সরগুদলটরর কাঠাদমা প্ররতষ্ঠা 

এনআইরে রেপাট িদমি এবাং 

পররর রত র্া াইকরণ সসবার 

জন্য সরগুদলটরর ও অপাদরশনাল 

রনদে িশনা  

কদম্পাদনি-১ 

নতুন জাতীয় পররর রত 

র্া াই পিরত ব্যবহ্াদরর 

সক্ষদত্র রনরাপিামূলক 

আবহ্াওয়া রবরাজ করদছ 

রকনা তা মুল্যায়ন করা 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

কতৃিক খসড়া রবরধ ও 

প্ররবধানমালা প্রণয়ন। 

আইরে রসদস্টদমর জন্য 

আইটি অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও 

কার্ িকরকরণ  

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদন 

োটা সসিার এবাং রেসাস্টার 

ররকভারর সাইট প্ররতষ্ঠা ও 

কার্ িকর করা 

কদম্পাদনি-২ 

রেরজটাইজে পররর রত সসবা 

র্া াই পিরত ব্যবহ্াদরর 

সহ্ায়তার জন্য সকান ভাল 

পিরত রবরাজমান আদছ রক 

না তা খু ুঁদজ সবর করা  

আইটি অবঠাদমা সম্পরকিত 

র্চরক্ত র্র্াসমদয় 

প্ররক্রয়াকরণ করা হ্দয়দছ। 

ভার্চিয়াল প্রাইদভট 

সনটওয়াদকির মাধ্যদম 

রবশ্বাসদর্াগ্য োটা 

করমউরনদকশন সনটওয়াকি 

সৃরে  

রবরভন্ন উপদজলায় এনআইরে 

সররজদেশন ও উন্নীতকরদণর 

উপদর্াগী সাভ িার সস্টশন রনম িাণ 

কদম্পাদনি-২ 

পররর রত র্া াই পিরত 

ব্যবহ্ারকারর সব 

এদজরসগুদলা এনআইরে 

োটাদবদজর সাদর্ সাংযুক্ত 

রকনা তা র্া াই করা 

র্র্ার্র্ সাংদর্াগ রনরিত 

করার জন্য র্র্াসমদয় 

VPN র্চরক্ত প্ররক্রয়াকরণ 

এনআইরে রসদস্টদমর জন্য 

কস্ট ররকভারর সকৌশল 

বাস্তবায়ন 

কস্ট ররকভারর সকৌশল 

বাস্তবায়ন ও পররকল্পনার জন্য 

প্রদয়াজনীয় ইনিরদমশন 

রসদস্টম  ালুকরণ 

কদম্পাদনি-২ 

এনআইরে রসদস্টমদক 

সহ্ায়তা োদনর জন্য 

NIDW র্দর্ে সুসরজ্জত 

রক না তা র্া াইকরণ 

মন্ত্রণালয়, সরকারর 

প্ররতষ্ঠানগুদলা এনআইরে 

রসদস্টম িহ্ণ করদব 

রবশ্বাসদর্াগ্যতা বৃরির জন্য সঠিক সুরবধদভাগী  র্া াইদয়র সঠিক সুরবধাদভাগী সস্যাশাল সপ্রাদটকশন 



 

সামারজক সসবা প্ররতষ্ঠান 

কতৃিক এনআইরে কাে ি 

ব্যবহ্ার 

জন্য সস্যাশাল সপ্রাদটকশন 

সপ্রািাদম এনআইরে ব্যবহ্াদরর 

হ্ার 

র্া াইদয়র জন্য সরকারর 

সামারজক প্ররতষ্ঠাঙ্গুদলা 

এনআইরে ব্যবহ্ার করদছ রক 

না তা র্া াই করা 

সপ্রািামগুদলা এনআইরে 

রসদস্টম ব্যবহ্ার করদছ। 

NIDW এর প্রযুরক্তগত ও 

ব্যবস্থাপনাগত ক্ষমতা 

শরক্তশালী/বৃরি 

NIDW এর ব্যবস্থাপনা ও 

বাস্তবায়নকারর কম ি াররদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

কদম্পাদনি-৩ 

এনআইরে রসদস্টমদক 

সহ্ায়তা প্রোদনর জন্য মানব 

সম্পে উন্নয়দনর পররমাপ 

সময়মত স্টাি রনদয়াগ ও 

তাদের রস্থরয়ত্ব রনরিত 

করা। 

কার্ িকরর সর্াগাদর্াগ 

সকৌশদলর মাধ্যদম 

জনসদ তনতা দতরর 

জাতীয়ভাদব রবস্তাররত 

সর্াগাদর্াগ সকৌশল বাস্তবায়ন 

কদম্পাদনি-৩ 

জনগণ নতুন আইরে 

রসদস্টদমর খু ুঁটিনাটি সম্পদকি 

সদ তন হ্দয়দছ রক না এবাং 

তা ব্যবহ্াদর উৎসাহ্ী রক না 

তা মূল্যায়ন কদর সেখা।  

ব্যবহ্ারকারীদের সন্তুরে 

পররমাপ। 

র্র্াসমদয় করমউরনদকশন 

িাম ি রনদয়াগ। 

 

১.১১ সটকসই পররকল্পনা 

নাগররকদেরদক জাতীয় পরর য়পত্র প্রোন একটি  লমান প্ররক্রয়া। তাই এর জন্য একটি স্থায়ী অবকাঠাদমা েরকার। এনআইরে 

কার্ িক্রমদক সটকসই রুপ সেয়ার জন্য রনব িা ন করমশন সর বালদয় ইদতামদধ্য ন্যাশনাল আইদেনটিটি উইাং (NIDW) গঠণ 
করা হ্দয়দছ। NID পিরত সম্পদকি উইাং-এর জনবদলর েক্ষতা বৃরির জন্য প্রকদল্পর কাদজর সাদর্ তাদের সাংযুক্ত করা হ্দয়দছ 

এবাং সেদশ ও রবদেদশ তাদের প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থাও করা হ্দয়দছ। মাঠ পর্ িাদয়র সজলা রনব িা ন অরিস, উপদজলা রনব িা ন 

অরিসসমূহ্দকও প্রকদল্পর কাদজ লাগাদনা হ্দয়দছ। NIDW এ এখন জনবদলর স্বল্পতা রদয়দছ। এ উইাংটিদক আরও শরক্তশালী ও 

এর পররসর বৃরি করার পররকল্পনা রদয়দছ, র্াদত সসটি স্বয়াংসম্পূণ িভাদব গদড় উঠদত পাদর এবাং প্রকদল্পর সময়াে সশর্ হ্দয় সগদল 

জাতীয় পরর য়পত্র সম্পরকিত কার্ িাবলী রনজস্ব জনবল রেদয় সূষ্ঠুভাদব সম্পন্ন করদত পাদর।  

  



 

রিতীয় অধ্যায়োঃ রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ পরর ালনা পিরত ও সময়রভরিক কম িপররকল্পনা 

 

২.১ সমীক্ষার টাম িস অব সরিাদরস (TOR) 

পরামশ িক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বোঃ 

(১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধদনর অবস্থা, অর্ িায়দনর রবর্য় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য 

পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ); 

(২) প্রকদল্পর অর্ িবছররভরিক কম ি পররকল্পনা, অর্ িবছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অিরভরিক বাস্তবায়ন 

(বাস্তব ও আরর্ িক) অিগরতর তথ্য সাংিহ্, সরন্নদবশন, রবদের্ণ, সারণী/দলখর দত্রর মাধ্যদম  উপস্থাপন ও পর্ িাদলা না; 

(৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজিদনর অবস্থা পর্ িাদলা না ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ িাদয়র অজিন 

পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/ লমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ি ও সসবা সাংিদহ্র (Procurement) সক্ষদত্র প্র রলত 

রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহ্দর্াগীর গাইেলাইন ইতযারে এবাং প্রকল্প েরলদল উরেরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন 

করা হ্দয়দছ/হ্দচ্ছ রক না সস রবর্দয় তুলনামূলক পদর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহ্ীত/সাংগৃহ্ীতব্য পণ্য, কার্ ি ও সসবা পরর ালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনবলসহ্ আনুর্রিক রবর্য় পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহ্ীত/সাংিদহ্র প্ররক্রয়াধীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ি ও সসবা সাংরেে ক্রয়র্চরক্তদত রনধ িাররত 

সস্পরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্া াইদয়র মাধ্যদম সাংিহ্ 

করা হ্দয়দছ/হ্দচ্ছ রক না সস রবর্দয় পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ িাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকিত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অর্ িায়দন রবলম্ব, পণ্য, কার্ ি ও সসবা ক্রয়/সাংিদহ্র 

সক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ্ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, 

পদর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(৮) প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশাধন, অর্ ি বরাে, অর্ ি ছাড়, রবল পররদশাধ ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদির পর্ িাদলা না ও 

পর্ িদবক্ষণ; 

(৯) উন্নয়ন সহ্দর্াগী সাংস্থা কতৃিক র্চরক্ত স্বাক্ষর, র্চরক্তর শতি, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ি ছাড়, রবল 

পররদশাদধ সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(১০) প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃে সুরবধারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন;  

(১১) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ িক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজিন 

ইতযারে রবর্য় রবদব না কদর একটি SWOT ANALYSIS;    

(১২) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাোঃ প্রকল্প পরর ালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রস্টয়াররাং 

করমটির সভা আদয়াজন, কম িপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অিগরতর 

তথ্য সপ্রেরণ ইতযারে পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ; 

(১৩) প্রকল্প সাংরেে নরর্পত্র পর্ িাদলা না ও মাঠ পর্ িায় হ্দত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদের্দণর আদলাদক সারব িক পর্ িাদলা না,  

পর্ িদবক্ষণ ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ্ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম িশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন 

করদব। জাতীয় কম িশালায় প্রাপ্ত মতামত সরন্নদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

(১৪) কতৃিপক্ষ কতৃিক রনধ িাররত অন্যান্য রবর্য়াবলী। 

  

 



 

২.২ রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা পিরত 

প্রকদল্পর রনরবড় সমীক্ষণ ও তথ্যারে পর্ িাদলা নার ধারণা রনদম্ন সটরবদল সেখাদনা হ্লোঃ  

সাররণ-১২: প্রকদল্পর রনরবড় সমীক্ষণ ও তথ্যারে পর্ িাদলা নার ধারণা 

 

রবরভন্ন 

েরললারে 

পর্ িাদলা না 

 

 পরীরবক্ষণ টিদমর সাদর্ রমটিাং,োরয়ত্ব বিণ ও কম ি-পররকল্পনা দতরর করা হ্দয়দছ; 

 প্রকদল্পর সাংরেে কম িকতিাদের সাদর্ সভা করা হ্দয়দছ; 

 সাংরেে প্রকদল্পর রবদ্যমান েরললারে, রেরপরপ, রবশ্বব্যাাংক, বুদয়ট ও রবরসরসরপ (BCCP) কতৃিক 

প্রণীত রবরভন্ন প্ররতদবেন সাংিহ্ ও পর্ িাদলা না করা হ্দয়দছ; 

 বাস্তবারয়ত ও বাস্তবায়নাধীন কাদজর পর্ িদবক্ষণ ও রবদের্ন করা হ্দয়দছ; 

 রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর উদেশ্যসমূহ্ ও পররকরল্পত কার্ িক্রদমর পররকল্পনা করা হ্দয়দছ। 

প্রস্তুরতমূলক 

কাজ 

 

 নমুনার আকার রনধ িারণ করা হ্দয়দছ; 

 রবরভন্ন ধরদণর প্রশ্নপত্র, স করলস্ট ও গাইেলাইন দতরর করা হ্দয়দছ; 

 তথ্য সাংিহ্কারর, তত্ত্বাবধয়ক, োটা এরর অপাদরটর, সকাোর রনদয়াগ সেয়া হ্দয়দছ; 

 প্রশ্নপত্র রির্ল্ সটস্ট করা হ্দয়দছ এবাং রির্ল্ সটদস্টর পর প্রশ্নপত্র র্চড়ান্ত করা হ্দয়দছ। 

তথ্য উপাি 

সাংিহ্ ও 

মান 

রনয়ন্ত্রণ 

 

 মাঠ পর্ িায় হ্দত রনরে িে পররকল্পনা ও সময়ানুর্ায়ী সাংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য এবাং উপাি (Face 

to Face Interview, FGD ও KII) সাংিহ্ করা হ্দয়দছ; 

 তত্ত্বাবধায়নকাররগন মাঠ পর্ িাদয় তথ্যসাংিহ্কাররদের কাজ প্ররতরেন তত্ত্বাবধান কদরদছ; 

 প্রায় ৫% প্রশ্নপত্র পূরণ করার পর-পরই র্া াই করা হ্দয়দছ; 

 সতমন সকান অসিরত পাওয়া র্ায়রন; 

 স্থানীয় পর্ িাদয় কম িশালার আদয়াজন করা হ্দয়দছ। 

োটা 

ব্যবস্থাপনা 

 

 মাঠ পর্ িাদয় সাংগৃহ্ীত তদথ্যর র্ভল-ত্রুটি সাংদশাধন করা হ্দয়দছ; 

 সাংগৃহ্ীত তথ্য ও উপািগুদলা সাংদশাধদনর পর সসগুদলাদত সাাংদকরতক নম্বর প্রোন করা হ্দয়দছ 

এবাং সস অনুর্ায়ী করম্পউটাদর ধারণ করা হ্দয়দছ; 

 সাংগৃহ্ীত তথ্য ও উপািগুরলর পররসাংখ্যানগত রবদের্ণ করা হ্দয়দছ; 

 প্রাপ্ত িলািল সাররণ ও সটরবল আকাদর উপস্থারপত হ্দয়দছ; 

 প্রকদল্পর সবলতা, দুব িলতা, সুদর্াগ ও ঝুঁরক ইতযারে রবদের্ণ করা হ্দয়দছ 

প্ররতদবেন 

দতরর ও 

উপস্থাপন 

 

 প্রাপ্ত িলািদলর ওপর রভরি কদর খসড়া ররদপাট ি দতরর করা হ্দয়দছ; 

 খসড়া প্ররতদবেন পর্ িাদলা না ও মতামদতর জন্য IMED এর রনকট োরখল করা হ্দয়দছ। 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ িক্রম পরর ালনার জন্য পররমাণগত ও গুণগত উভয় পিরতই অনুসরণ করা হ্দয়দছ। আটটি রবভাদগর েশটি 

সজলার রসটি কদপ িাদরশন, সপৌরসভা, উপদজলা ও ইউরনয়ন পর্ িাদয় স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রাপ্ত ১০৪০ জদনর রনকট সর্দক তথ্য 

সাংিহ্  করা হ্দয়দছ।  

ক) রনব িার ত তথ্যোতাোঃ 

স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রাপ্ত নারী ও পুরুর্, বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর সাংরেে কম িকতিা, IDEA প্রকদল্পর প্রকল্প পরর ালক, 

উপ-প্রকল্প পরর ালক, সমাদজর সনতৃস্থানীয় ও গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তদের রনকট সর্দক তথ্য সাংিহ্ করা হ্দয়দছ। 

খ) পররমাণগত পিরতোঃ 

প্রকল্প এলাকা সর্দক তথ্য সাংিদহ্র জন্য প্রশ্নমালার মাধ্যদম রবরভন্ন সেরণর সলাকজদনর রনকট সর্দক তথ্য সাংিহ্ করা হ্দয়দছ। 

গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন (অঞ্চল-১, টাংগী) সদম্মলন কদক্ষ একটি স্থানীয় কম িশালার আদয়াজনও করা হ্দয়দছ। 

 

 



 

গ) গুণগত পিরতোঃ 

এ পিরতর মদধ্য রদয়দছ প্রকদল্পর রেরপরপ, প্রকদল্পর সাংদশাধন, অিগরত, রবরভন্ন পণ্য ও সসবারে ক্রয় এবাং অন্যান্য কার্ িক্রম 

সম্পরকিত নরর্-পত্র, োটা-শীট পরীক্ষা, প্রকল্প সম্পরকিত রবশ্ব ব্যাাংদকর ররদপাট ি, ইিারদনট এবাং পত্র-পরত্রকা সর্দক প্রাপ্ত রবরভন্ন 

তথ্য, প্রকদল্পর ওপর প্রণীত অন্য সমীক্ষা ররদপাট ি পর্ িাদলা না, েলীয় আদলা না (FGD), গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার 

(KII), রনরবড় সাক্ষাৎকার ইতযারে।  

২.২.১ নমুনা পিরত 

মালটিদস্টজ নমুনায়ন পিরত অনুসরণ কদর, প্রকল্প অরিস সর্দক প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত এবাং রবরভন্ন পর্ িাদয় দেব য়দনর মাধ্যদম 

নমুনা এলাকা রনধ িারণ করা হ্দয়দছ। প্রকল্পটি সর্দহ্তু সেদশর ৬৪টি সজলায় বাস্তবায়ন করা হ্দচ্ছ, সুতরাাং পুদরা প্রকদল্পর বাস্তবায়ন 

এলাকা অন্তর্ভ িক্ত করার জন্য ঢাকা ও  ট্টিাম ব্যতীত বারক প্ররতটি রবভাগ সর্দক ১টি কদর সজলা রনব িা ন করা হ্য়। ঢাকা ও 

 ট্টিাম রবভাগ সর্দক দুটি কদর সজলা রনব িা ন করা হ্য়। কারণ সমদিাপরলটান রসটিদত প্রকদল্পর কার্ িক্রদমর র ত্র অন্যান্য এলাকার 

 াইদত আলাো হ্দব। তাই ঢাকা,  ট্টিাম ও গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশনদক নমুনার আওতাভূক্ত করা হ্দয়দছ। উদেখ্য সর্ IDEA 

প্রকল্প পরর ালদকর েপ্তর সর্দক প্রাপ্ত তারলকা সর্দক সেখা র্ায় সর্ সেদশর সবগুদলা সজলাদত স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র সপ্ররণ করা 

হ্য়রন। তাই সর্ সব সজলাদত স্মাট ি কাে ি সপ্ররণ করা হ্দয়দছ, সব ধরদনর সভৌগরলক দবরশেয র্াদত পূরণ হ্য় তা রবদব না কদর, সস 

সজলাগুদলা সর্দক ১০টি সজলা রনব িা ন করা হ্দয়দছ। একইভাদব ১০টি সজলার মদধ্য ৭টি সজলার প্রদতযকটি সজলা সর্দক ২টি কদর 

এবাং ঢাকা,  ট্টিাম ও গাজীপুর সজলা সর্দক একটি কদর উপদজলা রনব িা ন করা হ্দয়দছ। অর্ িাৎ ১০টি সজলা সর্দক ১৭টি 

উপদজলা রনব িা ন করা হ্দয়দছ। ঢাকা রসটি কদপ িাদরশন সর্দক এর অন্তর্ভ িক্ত রমনা এলাকা,  ট্টিাম রসটি কদপ িাদরশন সর্দক 

সকাদতায়ালী এলাকা এবাং গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন সর্দক টাংগী এলাকাদক সনয়া হ্দয়দছ। নমুনারয়ত প্ররতটি উপদজলা সর্দক ১টি 

কদর ইউরনয়ন দিব য়ন পিরতর মাধ্যদম রনব িা ন করা হ্দয়দছ। অতোঃপর রনব িার ত ইউরনয়নগুদলার মধ্য সর্দক দিব য়ন পিরতর 

মাধ্যদম ১টি কদর ওয়াে ি রনব িা ন করা হ্দয়দছ। ওয়াে ি পর্ িাদয় প্রর্ম নমুনাটি দেব য়দনর মাধ্যদম রনধ িারন করার পর অবরশে 

নমুনাগুদলা Systematic sampling এর মাধ্যদম রনব িা ন করা হ্দয়দছ। 

২.২.২ নমুনার সাংখ্যা/আকার রনধ িারণ 

নমুনারয়ত রসটি কদপ িাদরশন, সপৌরসভা এবাং ইউরনয়ন পররর্দের ২টি ওয়াে ি অর্ িাৎ ৪০টি ওয়াদে ির জনগণ, র্ারা প্রকদল্পর 

সুরবধাদভাগী, তাদের রনকট সর্দক তথ্য সাংিহ্  করা হ্দয়দছ। সসই সাংখ্যা রনধ িারদণর জন্য রনদম্নর সূত্রটি  ব্যবহ্ার করা হ্দয়দছোঃ 

𝒏 =
𝑷(𝟏 − 𝑷)(𝒁𝟗𝟔%)𝟐

𝒆𝟐
 

Where, 

n = sample size 

p = Expected proportion with characteristic  

q = Expected proportion without characteristic (q = 1-p) 

e = precision level 

deff = design effects 
Assumptions: 

z = 2.05 (The value of the standard variation at 96% confidence level) 

p = 0.5  

q = 0.5 

e = 0.04 (precision level 4%) 

d = design effects 1.5 
প্রকল্প সুরবধাদভাগী জররদপর জন্য, নমুনা সাংখ্যা (n) রনধ িারণ করার সমীকরণ ব্যবহ্ার করা হ্দয়দছ, এই শদতি সর্ন নমুনাটিদত 

রনরে িে রনর্ভ িলতার মাত্রার ৪% সহ্ ৯৬% আস্থা সজাগাদনার সম্ভাবনা (কনরিদেস সলদভল) র্াদক। প্রেি রনর্ভ িলতার মাত্রা 



 

রবদব নায় উপদরর সমীকরণ সমাধাদনর মাধ্যদম নমুনার আকার ৬৫৭ পাওয়া র্ায়। একই িাস্টাদরর উিরোতারা এদক অপদরর 

অনুরূপ হ্দত পাদর। িলস্বরূপ, একই িাস্টাদর অরতররক্ত নমুনা সম্পূণ িরূদপ একক রনব িা দনর স দয় কম নতুন তথ্য সর্াগ কদর। 

অতএব, নকশা ত্রুটির কারদণ নমুনার কার্ িকাররতা রকছুটা হ্রাস পায়। এই সমীক্ষায়, নমুনা গণনায় এই ত্রুটির সমাধান করা হ্দয়দছ, 

র্াদত নমুনায় সমাট জনসাংখ্যার (সুরবধাদভাগী) প্ররতিলন ঘদট। নমুনা আকার গণনা করার জন্য আেশ ি সূত্রটি হ্ল: 

𝒏 =
𝑷(𝟏 − 𝑷)(𝒁𝟗𝟔%)𝟐

𝒆𝟐
´ 𝒅𝒆𝒇𝒇 

সর্খাদন, deff = রেজাইন ত্রুটি 

উপদরর সূদত্রর ওপর রভরি কদর গণনাকৃত নমুনা আকার ৯৮৫ হ্য় সর্খাদন রেজাইন ত্রুটি ১.৫ ধরা হ্দয়দছ। জররদপর জন্য 

রনব িার ত ৫% (৯৮৫´৫%=৪৯ জন) সুরবধাদভাগী সর্ সকান কারদণ উির রেদত অসম্মত হ্দত পাদর, তা রবদব না কদর নমুনা 

সাংখ্যা ১০৩৪ (৯৮৫+৪৯) রাখা হ্দয়দছ। 

রনদম্নর সাররণদত রবভাগ, সজলা ও উপদজলাওয়ারী নমুনারবন্যাস সেখাদনা হ্ল। উদেখ্য সর্ জনসাংখ্যার রভরিদত এ নমুনারবন্যাস 

করা হ্দয়দছ। 

সাররণ-১৩: রবভাগ, সজলা, ও উপদজলা অনুর্ায়ী নমুনার সাংখ্যা/আকার 

রবভাগ সজলা উপদজলা ইউরনয়ন/ সপৌরসভা/  

রসটি কদপ িাদরশন 

জনসাংখ্যা* 

(উপদজলা) 

নমুনাকার সকআইআই এিরজরে 

ঢাকা 

ঢাকা 
রমনা রসটি কদপ িাদরশন ২০০৯৭৩ ২৯ ৪ 

১ 
সকরানীগঞ্জ রজনরজরা ৭৯৪৩৬০ ১১৫ ৪ 

গাজীপুর 
কারলয়ানকর শ্রীিলতলী ৪৮৩৩০৮ ৭০ ৪ 

টাংগী রসটি কদপ িাদরশন ৪৭৬৩৫০ ৬৯ ৪ 

ময়মনরসাংহ্ সশরপুর 
সশরপুর সের সপৌরসভা ৪৭৯১৭৯ ৬৯ ৪ 

১ 
নকলা বাদনশ্বেী ১৮৯৬৮৫ ২৮ ৪ 

 ট্টিাম 

 ট্টিাম 
হ্াটহ্াজারী র কনেডী ৪৩১৭৪৮ ৬৩ ৪ 

১ 
সকাদতায়ালী রসটি কদপ িাদরশন ৩১৯৯৭২ ৪৬ ৪ 

বান্দরবান 
বান্দরবান সের রাজরবলা ৮৮২৮২ ১৩ ৪ 

লামা সপৌরসভা ১০৮৯৯৫ ১৬ ৪ 

রাজশাহ্ী রসরাজগঞ্জ 
রসরাজগঞ্জ সের সপৌরসভা ৫৫৫১৫৫ ৮০ ৪ 

১ 
কাজীপুর সসানামুখী ২৭৪৬৭৯ ৪০ ৪ 

রাংপুর লালমরনরহ্াট 
কালীগঞ্জ তুর্ভাডার ২৪৫৫৯৫ ৩৬ ৪ 

১ 
আরেতমারী দুগ িাপুর ২২৪৭৯৬ ৩৩ ৪ 

খুলনা কুরেয়া 
কুমারখালী সপৌরসভা ৩২৮৪৫৭ ৪৮ ৪ 

১ 
কুরেয়া সের হ্ররনারায়ণপুর ৫০২২৫৫ ৭৩ ৪ 

বররশাল সভালা 
সভালা সের সপৌরসভা ৪৩০৫২০ ৬৩ ৪ 

১ 
লালদমাহ্ন বেরপুর ২৮৩৮৮৯ ৪১ ৪ 

রসদলট সমৌলভীবাজার 
সমৌলভীবাজার সের সপৌরসভা ৩৪২৪৬৮ ৫০ ৪ 

১ 
কুলাউড়া বরম াল ৩৬০১৯৫ ৫২ ৪ 

সমাট ১০৩৪ ৮০ ৮ 

*উৎসোঃ আেমশুমারর ও গৃহ্গণনা - ২০১১ 

 
 

 

 

 

 



 

 

র ত্র-১: রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার নমুনা এলাকা 

 

 

 



 

২.২.৩ রনরবড় সমীক্ষা পরর ালনায় তথ্য সাংিদহ্র উৎস ও সূ কসমূহ্ 

সাররণ-১৪: রনরবড় সমীক্ষা পরর ালনায় তথ্য সাংিদহ্র উৎস ও সূ কসমূহ্ 

ক্ররমক নাং কাদজর রববরণ তথ্য সাংিহ্ পিরত 

১ প্রকল্প এলাকায় ন্যাশনাল আইরে কাে ি পাওয়ার সর্াগ্য নাগররকদের জন্য প্রশ্নমালা প্রতযক্ষ সাক্ষাৎকার 

২ প্রকল্প পরর ালদকর সাদর্ সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকার 

৩ প্রকল্প সাংরেে কম িকতিাদের সাদর্ সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকার 

৪ আইএমইরের প্ররতরনরধ, বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন, এনআইরে উইাং, রনব িা ন 

করমশন সর বালয়,  IDEA ইতযারের উচ্চপেস্থ কম িকতিাবৃদন্দর সাক্ষাৎকার 

সাক্ষাৎকার (KII) 

৫ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর স্থানীয় কম িকতিাবৃন্দ, স্থানীয় এনআইরে উইাং, 

স্থানীয় রনব িা ন করমশন প্ররতরনরধ, ইদলদক্টারাল ইনরস্টউট, IDEA প্রকদল্পর 

প্ররতরনরধবৃন্দ এবাং সমাদজর গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ি, রশক্ষকবৃন্দ, ধমীয় সনতৃবৃন্দ, 

ইউরনয়ন পররর্দের স য়ারম্যান ও সেস্য ও মরহ্লা করমশনার ও এনরজও 

প্ররতরনরধদের সাদর্ েলীয় আদলা না 

েলীয় আদলা না (FGD) 

৬ উপকারদভাগী প্ররতষ্ঠান সর্মন-ব্যাাংক, জাতীয় রাজস্ব সবাে ি, পাসদপাট ি অরিস 

ইতযারে প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরধদের সাদর্ সাক্ষাৎকার 

সাক্ষাৎকার 

৭ প্রকদল্পর অিগরত ও বতিমান অবস্থা পর্ িদবক্ষদনর জন্য পরামশ িক েল কতৃিক 

প্রকল্প এলাকা পররেশ িন 

পরামশ িক েদলর প্রকল্প 

এলাকা পররেশ িন 

 

 

২.২.৪ প্রকল্প এলাকা রনব িা ন 

উদেখ্য সর্ সঠিক তথ্য পাওয়ার স্বাদর্ ি প্রকল্প এলাকা রনব িা দন সেদশর পাব িতয এলাকা, হ্াওড় এলাকা ও  র এলাকাসহ্ সব 

ধরদণর এলাকাই সমীক্ষার আওতাধীদন আনা হ্দয়দছ। রনব িার ত এলাকার রবরভন্ন সেরণ ও সপশা এবাং আঠার সর্দক তদুর্ধ্ি রবরভন্ন 

বয়দসর জনগদণর রনকট সর্দকই তথ্য সাংিহ্ করা হ্দয়দছ।  

২.২.৫ তথ্য সাংিহ্ ও রবদের্ণ পিরত 

ক) প্রকদল্পর দবরশেয এবাং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্ররক্রয়ার ওপর রভরি কদর এবাং ‘আইএমইরে’-এর প্রেি কার্ িপরররধ অনুসাদর 

তথ্যসাংিহ্ ও রবদের্ণ করা হ্দয়দছ। সর্মন উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা, বাস্তবায়নকাল, রেরপরপ/দটণ্ডার 

েকুদমি/র্চরক্তনামা অনুর্ায়ী প্রাক্করলত ব্যয়, প্যাদকজ-ওয়ারর প্রক্করলত ব্যয়, প্রকদল্পর উদেশ্য, অর্ ি বরাে ও অর্ ি ব্যয়, পটভূরম 

সম্পরকিত তথ্যসমূহ্ সাংিহ্ কদর রবদের্ণ করা হ্দয়দছ। 

খ) প্রকল্পটি এর উদেশ্য অজিদনর মাধ্যদম আর্ ি-সামারজক উন্নয়দন প্রভাব রবস্তার করদত পারদছ রকনা তা রনণ িয় করা হ্দয়দছ এবাং 

প্রকদল্পর সবল রেক, দুব িল রেক, সুদর্াগ-সুরবধা ও ঝুঁরকগুদলা (SWOT) র রিত কদর সুপাররশ প্রোন করা হ্দয়দছ। 

েলীয় আদলা না (FGD) 

সেদশর ৮টি রবভাদগর প্রদতযকটিদত একটি কদর সমাট ৮টি েলীয় আদলা না অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হ্দয়দছ। বাাংলাদেশ 

রনব িা ন করমশন সর বালদয়র স্থানীয় পর্ িাদয়র কম িকতিাবৃন্দ, IDEA প্রকদল্পর প্ররতরনরধবৃন্দ এবাং সমাদজর গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ি, 

রশক্ষকবৃন্দ, ধমীয় সনতৃবৃন্দ, ইউরনয়ন পররর্দের স য়ারম্যান, সেস্য ও মরহ্লা সেস্য ও এনরজও প্ররতরনরধগণদক রনদয় এ 

আদলা না অনুরষ্ঠত হ্য়। প্রদতযকটি েলীয় আদলা নায় ১০-১২ জন অাংশিহ্নকারী  অাংশিহ্ণ কদরন। উপদজলা রনব িাহ্ী কম িকতিা, 

ইউরনয়ন পররর্ে স য়ারম্যান ও কদয়কজন সেস্য এ রবর্দয় সহ্দর্ারগতা প্রোন কদরন। অাংশিহ্ণকাররদের সাদর্ প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ন, অিগরত, সমস্যা, জনগদণর অাংশিহ্ণ, সবল ও দুব িল রেকসহ্ প্রকদল্পর রবরভন্ন রেক রনদয় আদলা না করা হ্য় এবাং 

তাদের মতামত িহ্ণ করা হ্য়। সের  উপদজলার সদম্মলন কদক্ষ এ অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হ্য়।  

 



 

গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (KII) 

এ পর্ িাদয় আইএমইরের প্ররতরনরধ, বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন, এনআইরে উইাং, রনব িা ন করমশন সর বালয়, জাতীয় রাজস্ব 

সবাে ি, পাসদপাট ি অরিস, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বারণরজযক ব্যাাংক, সাংরেে অন্যান্য সাংস্থা এবাং IDEA এর উচ্চপেস্থ 

কম িকতিাবৃদন্দর সাক্ষাৎকার িহ্ণ করা হ্দয়দছ। প্রকদল্পর সুরবধাদভাগী স্থানীয় গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তদের মতামত সাংিদহ্র জন্য রনধ িাররত 

প্রশ্নাবলীর মাধ্যদম তাঁদের সাক্ষাৎকার িহ্ণ করা হ্য়। রনধ িাররত ১৭টি উপদজলার প্রদতযকটি সর্দক এবাং ঢাকার রমনা,  ট্টিাদমর 

সকাদতায়ালী ও  গাজীপুদরর টাংগী সর্দক  ারজন কদর গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তর মতামত িহ্ন করা হ্য়। সুতরাাং সমাট (২০x৪)=৮০ জন 

গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তর মতামত িহ্ণ করা হ্য়। সুপারভাইজারগণ এবাং রবদশর্ সক্ষদত্র পরামশ িক এ কার্ িক্রম পরর ালনা কদরন।  

রনরবড় সাক্ষাৎকার (In-depth interview) 

প্রকদল্পর পররকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবাং সামরিক ব্যবস্থাপনা সম্পদকি রবস্তাররত জানার জন্য রনব িা ন করমশন 

এবাং রনব িা ন করমশন সর বালদয়র সাংরেে কম িকতিা, IDEA প্রকদল্পর প্রকল্প পরর ালক, প্রকল্প সাংরেে কম িকতিা, পররকল্পনা 

করমশন এবাং আইএমইরে-এর সাংরেে কম িকতিাবৃদন্দর রনরবড় সাক্ষাৎকার িহ্ণ করা হ্য়। 

প্রকল্প অরিদস গৃহ্ীত কার্ িক্রম 

প্রকদল্পর র্ন্ত্রপারত, মালামাল সাংিহ্, স্থাপন ও সসবা প্রোদনর কার্ িক্রম পরর ালনার জন্য প্রকল্প কতৃিক সর্ সব ব্যবস্থা গৃহ্ীত 

হ্দয়দছ সসগুদলা সম্পদকি প্রদয়াজনীয় সকল তথ্য প্রধান অরিস ও প্রকদল্পর আওতাধীন অরিস সর্দক সাংিহ্ করা হ্দয়দছ। 

র্ন্ত্রপারত, মালামাল ও সসবা পাবরলক প্ররকউরদমি এক্ট-২০০৬ ও পাবরলক প্ররকউরদমি রুল-২০০৮ অনুর্ায়ী সাংিহ্ করা হ্দয়দছ 

রকনা তা র্া াই করা হ্য়। প্রাক্কলন অনুদমােন, সটণ্ডার প্ররক্রয়া ও এর মূল্যায়ন, র্চরক্ত সম্পােন ও কার্ িসম্পােন র্র্ার্র্র্ভাদব 

হ্দয়দছ রকনা, কাদজর গুণগত মান সঠিক হ্দয়দছ রকনা এবাং কম ি পররকল্পনানুর্ায়ী কাদজর অিগরত হ্দচ্ছ রকনা তা পরীক্ষা কদর 

সেখা হ্য়।  

স করলস্ট ও প্রশ্নমালা 

এ ছাড়াও সসদকণ্ডারী তথ্য সাংিদহ্র জন্য কদয়কটি স করলস্ট ব্যবহ্ার করা হ্দয়দছ। েলীয় আদলা না (FGD) ও গুরুত্বপূণ ি 

ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকাদরর জন্য FGD স করলস্ট ও KII প্রশ্নমালা ব্যবহ্ার করা হ্য়। রনম্নরলরখত গ্রুদপর জন্য রভন্ন রভন্ন প্রশ্নমালা 

ও স করলস্ট দতরর করা হ্দয়দছ। 

ক) জাতীয় পরর য়পত্র পাওয়ার সর্াগ্য ব্যরক্তদের জন্য প্রশ্নমালা 

খ) প্রকল্প সাংরেে কম িকতিার জন্য প্রশ্নমালা 

গ) রনরবড় সাক্ষাৎকাদরর জন্য স করলস্ট 

ঘ) েলীয় আদলা নার জন্য স করলস্ট 

ঙ) KII এর জন্য স করলস্ট 

প্রশ্নমালা/দ করলস্টগুদলা প্ররতদবেদন সাংযুক্ত করা হ্দয়দছ। 

২.২.৬ প্রকদল্পর সবল ও দুব িল রেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক রবদের্ণ 

প্রকল্প মূল্যায়ন পররকল্পনায় সর্ সকল তথ্য ও উপাি সাংিহ্ ও রবদের্দণর প্রস্তাব করা হ্দয়দছ, সস সব সাংিহ্ কদর তা 

রবদের্ণপূব িক প্রকদল্পর সবল ও দুব িল রেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরকসমূহ্ সনাক্ত করা হ্দয়দছ। এ সব রনণ িদয়র সক্ষদত্র রনম্নরলরখত 

রনদে িশকগুদলা অনুসরণ করা হ্দয়দছোঃ 

সবল রেকসমূদহ্র রনদে িশকোঃ 

১) প্রকদল্পর কাজ রনধ িাররত সমদয়র মদধ্য সমাপ্তকরণ; 

২) প্রকদল্পর  ারহ্োনুর্ায়ী জনবল রনদয়াগ; 

৩) র্র্াসমদয় অর্ ি ছাড়; 

৪) প্রদয়াজনীয় অদর্ ির সাংস্থান; 

৫) বাৎসররক কম িপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 



 

৬) খাতওয়ারী বাদজট  ারহ্ো ও বরাে; 

৭) রবভাগ ও মন্ত্রণালয় কতৃিক রনয়রমত মরনটররাং; 

৮) প্রকদল্পর শুরু সর্দক সশর্ পর্ িন্ত একই প্রকল্প পরর ালক কতৃিক কার্ িসম্পােন; 

৯) রেজাইন ও সস্পরসরিদকশন অনুর্ায়ী পণ্য সরবরাহ্। 

দুব িল রেকসমূদহ্র রনদে িশকোঃ 

১) প্রদয়াজন অনুর্ায়ী জনবল রনদয়াদগ ব্যর্ িতা; 

২) ঘনঘন প্রকল্প পরর ালক পররবতিন/খডকালীন প্রকল্প পরর ালক রনদয়াগ; 

৩) অর্ ি ছাদড় রবলম্ব; 

৪) কাদজর তুলনায় অপর্ িাপ্ত অর্ ি বরাে; 

৫) প্রকদল্পর কার্ িক্রম সুরনরে িেভাদব র রিত না করা; 

৬) বাৎসররক কম িপররকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন না করা; 

৭) পণ্যসামিী ক্রদয় সময়দক্ষপন ও জটিলতা; 

৮) ঠিকাোদরর পণ্য সরবরাদহ্ ব্যর্ িতা; 

৯) রবভাগ ও মন্ত্রণালয় কতৃিক রনয়রমত মরনটররাং না করা;  

১০) প্রকদল্পর এরক্সট প্লযান না র্াকা। 

সুদর্াদগর রনদে িশকোঃ 

১) রাজননরতক সমর্ িন; 

২) প্রকদল্পর কাদজ এলাকার জনগদণর সহ্দর্ারগতা; 

৩) পরর য়পত্র রহ্দসদব িহ্ণদর্াগ্যতা; 

৪) কম ি-সাংস্থান; 

৫) সহ্দজই বহ্নদর্াগ্য ও ব্যবহ্ারদর্াগ্য; 

৬) জটিলতা হ্রাস; 

৭) ব্যয় হ্রাস। 

ঝুঁরকর রনদে িশকোঃ 

১) রবরভন্ন সাংস্থা বা সেরণর অসহ্দর্ারগতা; 

২) প্রদয়াজনীয় কাঁ ামাদলর/পণ্যদ্রব্যারের অভাব; 

৩) েক্ষ জনশরক্তর অভাব; 

৪) প্রযুরক্তর অভাব; 

৫) সরবরাহ্ কাদজ রবঘ্ন; 

৬) র্ন্ত্রপারত আমোরনদত সমস্যা। 

২.২.৭ তথ্য সাংিহ্ কার্ িক্রম পরর ালনা 

তথ্য সাংিহ্কারী রনদয়াগোঃ 

মাঠ পর্ িায় সর্দক সাংখ্যাত্নক তথ্য সাংিহ্ করার জন্য পরামশ িক প্ররতষ্ঠান কতৃিক ৪( ার) জন সুপারভাইজার ও ৮(আট) জন 

তথ্যসাংিহ্কারী রনদয়াগ সেয়া হ্য়। 

সমীক্ষা পরর ালনাোঃ  

সমীক্ষা পরর ালনা েল ৪( ার) জন পরামশ িক, ৪( ার) জন সুপারভাইজার, ৮(আট) জন তথ্যসাংিহ্কারী, ১(এক) জন করম্পউটার 

অপাদরটর এবাং ১(এক) জন অরিস সহ্কারী রনদয় গঠিত হ্য়। 

 

 

 



 

তথ্যসাংিহ্কারী ও সুপারভাইজারদের প্ররশক্ষণোঃ 

পরামশ িক প্ররতষ্ঠান কতৃিক তথ্যসাংিহ্কারী এবাং সুপারভাইজার রনদয়াদগর পর তাঁদের জন্য ২ (দুই) রেদনর একটি প্ররশক্ষণ 

কম িসূ ীর ব্যবস্থা িহ্ণ করা হ্য়। টিম রলোর ও পররসাংখ্যানরবে সমীক্ষা কাদজর জন্য রনব িার ত তথ্য সাংিহ্কারী ও 

সুপারভাইজারগণদক প্ররশক্ষণ প্রোন কদরন। প্ররশক্ষণকাদল প্ররশক্ষণারর্ িদের জন্য সাক্ষাতকার িহ্দণর ওপর mock-trial এরও 

ব্যবস্থা রাখা হ্য়। 

প্ররশক্ষদণর রবর্য়বস্তুোঃ 

 প্রকল্প, প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয এবাং গুরুত্ব; 

 স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র, এর ব্যবহ্ার, উদেশ্য ইতযারে সম্পদকি ধারনা ; 

 প্রশ্ন করার সকৌশল ও উিরোতাদের সাদর্ আ ার-আ রন; 

 প্রশ্নমালা, োটা সাংিহ্, ব্যাক-স ক ইতযারে; 

 মান-রনয়ন্ত্রণ, দনরতকতা; 

 সমস্যা সমাকাদবলা; 

 উিুিকরণ। 

মাঠ পর্ িাদয় তথ্য-উপাি সাংিহ্ কাজ পরর ালনাোঃ 

কম িপররকল্পনা অনুর্ায়ী ২ (দুই) সপ্তাহ্ ধদর মাঠ পর্ িাদয় তথ্য-উপাি সাংিদহ্র কাজ পরর ালনা করা হ্য়। তথ্য সাংিহ্কারীগণ 

রনদম্ন বরণ িত পিরতদত তাদের কার্ িক্রম সম্পােন কদরনোঃ 

 উিরোতার সরাসরর সাক্ষাৎকার িহ্ণ; 

 প্রশ্নপদত্রর সঠিক জায়গায় টিক র ি প্রোন; 

 সঠিক উির রনরিত কদর প্রশ্নমালা পূরণ; 

 সাংগৃহ্ীত তদথ্যর সগাপনীয়তা রক্ষা করা; এবাং  

 সাংগৃহ্ীত তথ্য পরামশ িক প্ররতষ্ঠাদনর কাদছ সপৌুঁছাদনা। 

 

২.২.৮ স্থানীয় পর্ িাদয় কম িশালা 

রনব িার ত প্রকল্প এলাকাগুদলা সর্দক তথ্য সাংিহ্কাদল সসখানকার সাংরেে অাংশীজন ও উপকারদভাগীদের রনদয় গারজপুর রসটি 

কদপ িাদরশন (অঞ্চল-১, টাংগী) সদম্মলন কদক্ষ ১৯/০৩/২০২০ তাররদখ রেনব্যাপী একটি ওয়াকিশপ অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হ্য়। 

স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ, মরহ্লা ওয়াে ি করমশনার, রশক্ষক, মসরজদের ইমামসহ্ রবরভন্ন সেরণর সমাট ২৬ জন ওয়াকিশদপ অাংশিহ্ণ 

কদরন। IMED এর প্ররতরনরধ, IDEA প্রকদল্পর উপ-পরর ালক, গারজপুর সজলার সজলা রনব িা ন কম িকতিা এবাং টাংগী র্ানা 

রনব িা ন কম িকতিাও ওয়াকিশদপ উপরস্থত রছদলন। IMED এর সাদর্ পরামশ ি কদর ওয়াকিশদপর স্থান রনধ িারন করা হ্য়। পরামশ িক 

প্ররতষ্ঠাদনর পক্ষ সর্দক টিম রলোর ওয়াকিশদপর কার্ িক্রম পরর ালনা কদরন। প্রকদল্পর কাে ি রবতরদণর কাজ সসখাদন কতটুকু 

হ্দয়দছ, কতটুকু হ্য়রন এবাং প্রকদল্প সকান পররবতিন আনা েরকার রকনা সস সম্পদকি তাদের মতামত িহ্ণ করা হ্য়। আদলা য 

রবর্য়গুদলা রছল রনম্নরুপোঃ 

 স্মাট ি কাে ি রবতরদণর বতিমান অবস্থা 

 কত কাে ি রবতরণ বারক রদয়দছ 

 রবতরণকৃত কাদে ির মান 

 প্রকল্প এলাকার সুদর্াগ-সুরবধা 

 সমাদজ এ প্রকদল্পর প্রভাব 

 এলাকার জনগদণর প্রকল্প কার্ িক্রদম অাংশিহ্ণ 

 প্রকদল্পর সবল, দুব িল, সুদর্াগ ও ঝুঁরকপূণ ি রেক 

 অাংশীজনদের সুপাররশ। 



 

২.২.৯ তদথ্যর মান রনয়ন্ত্রণ 

সুপারভাইজারগণ কতৃিক খসড়া প্রশ্নমালা মাঠ পর্ িাদয় পরীক্ষার পর প্রাপ্ত সুপাররশসমূহ্ রবদব নায় রনদয় প্রশ্নমালা র্চড়ান্ত করা 

হ্দয়দছ। মাঠ পর্ িাদয় তথ্য সাংিদহ্র সময় সুপারভাইজারগণ তথ্য সাংিহ্ প্ররক্রয়া পর্ িদবক্ষণ কদরন। তাঁরা মাঠ পর্ িাদয় রকছুসাংখ্যক 

উিরপত্র ক্রস-স ক কদর সেদখন। প্রশ্নমালায় প্রেি সকল প্রদশ্নর উির সঠিকভাদব রলরপবি করা হ্দয়দছ রকনা এবাং সঠিকভাদব 

সকারোং করা হ্দয়দছ রকনা, তা পরীক্ষা কদর সেদখন। পরামশ িক মাঠকরম িদের কাজকদম ির সখাঁজখবর রনদয়দছন এবাং মাঠ পর্ িাদয় 

উদ্ভুত সমস্যাগুদলা সমাধান কদর রেদয়দছন।  

২.২.১০ তথ্য-উপাি সম্পােনা ও সকারোং 

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামশ িক প্ররতষ্ঠান কতৃিক সকারোং ও সম্পােনা কদর সাংরক্ষণ করা হ্দয়দছ। তথ্য-রবদের্ণ কার্ িক্রম শুরুর 

আদগ তথ্য-রবন্যাস পররকল্পনা IMED এর প্রদজক্ট ব্যবস্থাপনা টিম কতৃিক অনুদমােন কররদয় সনয়া হ্দয়দছ। একইভাদব সমীক্ষা 

ররদপাট ি সলখার আদগ োটাদবজ ও সটবুদলশদনর রবর্দয়ও অনুদমােন রনদয় সনয়া হ্দয়দছ। 

২.২.১১ সময়রভরিক কম িপররকল্পনা 

সাররণ-১৫: সময়রভরিক কম িপররকল্পনা 

ক্ররমক নাং কাদজর বণ িনা সময়কাল 

১ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন আইএমইরেদত সপশকরণ  ২৯/০১/২০২০ 

২ সটকরনকযাল/রস্টয়াররাং করমটির সুপাররশ অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন র্চড়ান্তকরণ ১৯/০২/২০২০ 

৩ স্থানীয় পর্ িাদয় কম িশালা ১৯/০৩/২০২০ 

৪ খসড়া প্ররতদবেন আইএমইরেদত সপশকরণ ০৩/০৫/২০২০ 

৫ সটকরনকযাল করমটির মতামদতর রভরিদত খসড়া প্ররতদবেন আইএমইরেদত সপশকরণ ১২/০৫/২০২০ 

৬ রস্টয়াররাং করমটির মতামদতর রভরিদত খসড়া প্ররতদবেন আইএমইরেদত সপশকরণ ২৮/০৫/২০২০ 

৭ জাতীয় কম িশালা ০৪/০৬/২০২০ 

৮ জাতীয় কম িশালার সুপাররদশর রভরিদত চূড়ান্ত প্ররতদবেন ১৭/০৬/২০২০ 

 

২.২.১২ সীমাবিতা 

রনরবড় মূল্যায়দনর জন্য প্রণীত কম িপররকল্পনায় রকছুসাংখ্যক সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন রগদয় কম িকতিাদের সাদর্ সরাসরর 

সাক্ষাত কদর তাদের মতামত িহ্দণর পররকল্পনা রছল। রকন্তু বতিমান কদরানা পরররস্থরতর কারদণ প্রায় দুই মাস র্াবত সব অরিস 

বি রছল। তাই রকছু সাংখ্যক অরিদসর কম িকতিার সাদর্ প্রতযক্ষ সাক্ষাত সম্ভব হ্য়রন। এর মদধ্য রকছুসাংখ্যক কম িকতিার সাদর্ 

সটরলদিাদন সর্াগাদর্াগ করদত হ্দয়দছ। সকান সকান অরিদস সর্াগাদর্াগ করাই সম্ভব হ্য়রন। তদব এর িদল মূল্যায়দন রবদশর্ 

সকান প্রভাব পদড়রন। 

 

 

 

 

 

 

 



 

তৃতীয় অধ্যায়োঃ িলািল পর্ িাদলা না 

 

৩.১ প্রকদল্পর অিগরত 

প্রকদল্পর অর্ ি-বছররভরিক কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন অিগরতোঃ  

IDEA প্রকল্পটি অনুদমারেত হ্দয়রছল ২০১১ সাদল। সময়াে রছল ২০১৬ পর্ িন্ত। রকন্তু  তুর্ িবার সময়াে বৃরির িদল এর বতিমান 

সময়ােকাল োঁরড়দয়দছ ২০২০ এর মা ি পর্ িন্ত। তদব আবারও পঞ্চমবাদরর মদতা (৩১ রেদসম্বর ২০২০ পর্ িন্ত) সময়াে বৃরির প্রস্তাব 

পররকল্পনা করমশদন সপ্ররণ করা হ্দয়দছ। জানা সগদছ সর্ সময়াে বৃরির প্রস্তাব অনুদমারেত হ্দয়দছ। মূল রেরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর 

জন্য একটি সামরিক কম িপররকল্পনা প্রণয়ন করা হ্দয়রছল। রকন্তু বার বার প্রকদল্পর সময়াে বৃরি ও সাংদশাধদনর িদল সস 

কম িপররকল্পনার সব কাজ রনধ িাররত সময়ানুর্ায়ী সম্পারেত হ্য়রন। ২০১১-১২ অর্ িবছর সর্দক ২০১৮-১৯ পর্ িন্ত অর্ িবছদরর জন্য 

আটটি এবাং ২০২০ সাদলর সিব্রুয়ারর পর্ িন্ত সমদয়র জন্য একটি  কম িপররকল্পনা  প্রস্তুত করা হ্দয়দছ। রনদম্ন প্রকদল্পর বাৎসররক 

বরাে, ব্যয় এবাং অিগরতর হ্াদরর একটি সাংরক্ষপ্ত র ত্র তুদল ধরা হ্লোঃ 

সাররণ-১৬: বছরওয়ারর বরাে ও ব্যয়                                                                                             (লক্ষ টাকায়) 

আরর্ িক 

বছর 

     সাংদশারধত বরাে ও লক্ষয (RADP)  

অর্ ি ছাড় 

প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তব অিগরত 

রজওরব আররপএ সমাট 
বাস্তবায়ন 

% 
রজওরব আররপএ সমাট 

বাস্তবায়ন 

% 

১ম বছরোঃ 

২০১১-১২ 
১৫.০০ ১২১৪.০০ ১২২৯.০০ ০.৭২ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৪ ৬৪.৬৪ ০.০৪ 

২য় বছরোঃ 

২০১২-১৩ 
১৮৪.০০ ৩০৩৪.০০ ৩২১৮.০০ ১.৯০ ১৮৪.০০ ১২২.৪৮ ৫৯১.৬১ ৭১৪.০৯ ০.৪২ 

৩য় বছরোঃ 

২০১৩-১৪ 
৩২৮.০০ ২৭৫৯২.০০ ২৭৯২০.০০ ১৬.৪৬ ৩২৭.৫০ ১৫৬.৩২ ৪১৮২.৪৫ ৪৩৩৮.৭৭ ২.৫৬ 

৪র্ ি বছরোঃ 

২০১৪-১৫ 
২২০.০০ ৫০০০০.০০ ৫০২২০.০০ ২৯.৬০ ২২০.০০ ১৫৩.৩৭ ৩১৫৭৭.১১ ৩১৭৩০.৪৮ ১৮.৭০ 

৫ম বছরোঃ 

২০১৫-১৬ 
৪৬৬৯.০০ ৫০৪৮৮.০০ ৫৫১৫৭.০০ ৩২.৫১ ৪৭৭৭.০০ ১৭৫.৫৩ ১২৫৫৯.৪৯ ১২৭৩৫.০২ ৭.৫১ 

৬ষ্ঠ বছরোঃ 

২০১৬-১৭ 
১১৩৯২.০০ ২৭৬৩৫.০০ ৩৯০২৭.০০ ২৩.০০ ১১৩৯২.০০ ১০৯৯৭.৯৪ ২২২৪৪.৮৭ ৩৩২৪২.৮১ ১৯.৫৯ 

৭ম বছরোঃ 

২০১৭-১৮ 
১৫৬০৩.০০ ৪৪৯০৬.০০ ৬০৫০৯.০০ ৩৫.৬৬ ৮১৯৮.৬৭ ৮০৩৫.০০ ৮৪১৪.২৩ ১৬৪৪৯.২৩ ৯.৭০ 

৮ম বছরোঃ 

২০১৮-১৯ 
৬৫৭৯৫.০০ ০.০০ ৬৫৭৯৫.০০ ৩৮.৭৮ ৬৫৭৯৫.০০ ২৪২৩৬.৪০ ০.০০ ২৪২৩৬.৪০ ১৪.২৮ 

৯ম বছরোঃ 

২০১৯-২০ 
৪১৫৭৪.৬০ ০.০০ ৪১৫৭৪.৬০ ২৪.৫০ ৫০০০.০০ ৩৪০৫.০৩ ০.০০ ৩৪০৫.০৩ ২.০১ 

 

     সনাট: 

o বাস্তব %  রনধ িাররত হ্দয়দছ সমাট প্রকল্প মূদল্যর ওপর রভরি কদর (রবরেটি- ১৬৯৬৬৩.৫৭ লক্ষ) 

o ২০১৯ অর্ ি বছদরর ব্যয় সেখাদনা হ্দয়দছ ২০২০ এর ২৯ সিব্রুয়ারর পর্ িন্ত।  

৩.২ রবদের্ণ 

২০১১-১২ অর্ িবছর সর্দক ২০১৯-২০ অর্ িবছর পর্ িন্ত প্রকদল্পর কম িপররকল্পনা ও অিগরত পরীক্ষা করা হ্দয়দছ। প্রকৃতপদক্ষ ২০১৫ 

এর আদগ financing agreement এ রবশ্ব ব্যাংদকর আদরারপত শতি পররপূরণ করদত রগদয় প্রকদল্পর কাজ শুরু হ্য়রন বলদলই 

 দল। সস সমদয় প্রকদল্পর মূল কাজগুদলার জন্য RPA এর অর্ ি উদিালন করা র্ায়রন। শুধুমাত্র পরামশ িকদের সবতন এবাং 

অপাদরশনাল রকছু কাদজ RPA এর অর্ ি ব্যবহ্ার হ্দয়দছ। তাই প্রর্মরেদক প্রকদল্পর কাজ অদনকটা স্থরবর হ্দয়ই রছল। ২০১১-১২ 



 

অর্ িবছদর কম িপররকল্পনা রবদের্দণ সেখা র্ায় সর্ ঐ বছদরর জন্য সাংদশারধত ব্যয় ধরা হ্দয়রছল সমাট ১২৯৯ লক্ষ টাকা। তার 

মদধ্য রজওরব ১৫ লক্ষ এবাং আররপএ ১২১৪ লক্ষ টাকা। ছাড় করা হ্দয়রছল ৬৪.৬৪ লক্ষ টাকা। রকন্তু এর মদধ্য রজওরব এর সকান 

অর্ ি রছল না। ঐ অর্ িবছদর ব্যদয়র পররমাণও রছল ৬৪.৬৪ লক্ষ টাকা। অর্ িাৎ প্রকদল্পর সমাট বরাদের ওপর ব্যয় হ্দয়রছল 

০.০৪%। সেখা র্ায় সর্ প্রর্ম রতন অর্ িবছদর অিগরতর হ্ার রছল অতযন্ত কম। রিতীয় বছদর অিগরত রছল ০.৪২% এবাং তৃতীয় 

বছদর অিগরতর হ্ার রছল ২.৫৬%। মূল রেরপরপদত প্ররত বছর সর্ আরর্ িক ব্যয় এর লক্ষয ধরা হ্দয়রছল উপদর বরণ িত কারদণ 

স্বাভারবকভাদবই তা অজিন করা সম্ভব হ্য়রন। কারণ প্রকদল্পর সময়াে পাঁ  বছর (২০১১-২০১৬) ধদর ঐ পররকল্পনা করা হ্দয়রছল। 

পদর ২০১১-২০১৮ পর্ িন্ত সাংদশারধত লক্ষযমাত্রা প্রণয়ন করা হ্য়। রকন্তু সাংদশারধত পররকল্পনায় রনধ িাররত সময় অনুর্ায়ীও 

বাৎসররক লক্ষয সঠিকভাদব অরজিত হ্য়রন। ২০১৪ সাদল রবশ্ব ব্যাাংদকর প্রেি শতিসমূহ্ পুণ ি হ্ওয়ায় প্রধান ও বড় কাজগুদলার জন্য 

RPA এর অর্ ি ছাড় করা সম্ভব হ্য়। িদল তখন সর্দক অর্ ি ছাড় ও ব্যয় বৃরি সপদয়দছ। সেখা র্ায় সর্  তুর্ ি অর্ িবছর অর্ িাৎ 

২০১৪-১৫ সত অিগরতর হ্ার রছল ১৮.৭০% এবাং র্ষ্ঠ বছদর অিগরত রছল ১৯.৫৯%। অবশ্য র্ষ্ঠ বছর ছাড়া সকান বছদরই 

অিগরত খুব একটা সদন্তার্জনক রছল না। সপ্তম বছর অর্ িাৎ ২০১৭-১৮ অর্ িবছদর অজিদনর লক্ষয রছল ৩৪.৪৪%। রকন্তু সসখাদন 

অজিন হ্দয়দছ মাত্র ৯.৭০% এবাং অেম বছদর সর্খাদন জুলাই ২০১৮ সর্দক রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত সমদয়র জন্য লক্ষয ধরা 

হ্দয়রছল ২১.৬১% সসখাদন পুদরা ২০১৮-১৯ অর্ িবছদর অজিন হ্দয়দছ ১৪.২৮%। এর কারণ স্মাট ি কাে ি প্রস্তুত, 

পারদসানালাইদজশন ও রবতরদণর জন্য রনব িার ত ঠিকাোর Oberthur Technologies র্চরক্ত অনুর্ায়ী তাদের কাজ সম্পােদন 

ব্যর্ ি হ্দয়রছল। রিতীয়ত ২০১৮ সত রবশ্ব ব্যাাংদকর সাদর্ ঋণ-র্চরক্তর সময়াে সশর্ হ্দয় র্ায়। িদল RPA এর বরাে বি হ্দয় র্ায় 

আর সস কারদণ আবার রেরপরপ সাংদশাধদনর প্রদয়াজন পদড়। তৃতীয়ত রেরপরপ সাংদশাধন ও সময়াে বৃরির প্রস্তাব সপ্ররদণর পর তা 

অনুদমােদনর জন্য অদপক্ষা করদত হ্য়। এ সব কারদণ সেখা র্ায় সর্ অদনক সমদয়ই বরােকৃত সম্পূণ ি অর্ ি ছাড় করা হ্য়রন, 

আবার ছাড় করা অর্ ি সম্পুণ ি খর  করাও সম্ভব হ্য়রন। রবশ্ব ব্যাাংদকর বরাে পুদরাটা ব্যবহ্ার করা র্ায়রন। রবশ্ব ব্যাাংদকর বরাে 

বি হ্ওয়ার পর সস ব্যয় রজওরব সক বহ্ণ করদত হ্দচ্ছ। এ প্ররক্রয়া করদতও সময় সলদগদছ এবাং রজওরব সর্দক সবসময়  ারহ্ো 

অনুর্ায়ী বরাে প্রোন করাও সম্ভব হ্য়রন। অন্যরেদক রনজস্ব েক্ষতা অজিন কদর সম্পূণ ি রনজস্ব জনবল সেশীয় প্রযুরক্ত িারা স্মাট ি 

কাে ি পাদস িানালাইদজশন ও োটা ম্যাদনজদমি করদত রগদয়ও অদনক সমদয়র প্রদয়াজন হ্য়। কাদজই বতিমাদন স্মাট ি কাে ি রবতরণ 

ছাড়া প্রকদল্পর অন্যান্য সব কাজ সশর্ পর্ িাদয়  দল এদলও কাজ সম্পােদনর গরত রছল মন্থর। এখন প্রকদল্পর প্রায় নয় বছর। মূলত 

প্রকদল্পর সময়াে রছল পাঁ  বছর। সস রহ্সাদব আদরা  ার বছর সময় সবরশ পাওয়ার পরও প্রকদল্পর কাজ সম্পূণ ি সশর্ করা র্ায়রন।  

রনদম্ন প্রকদল্পর সমাট বরাদের রবপরীদত সিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত সমাট অিগরতর হ্ার সেখাদনা হ্লোঃ 

 সাররণ-১৭: এক নজদর প্রকদল্পর আরর্ িক অিগরত (দিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত)                                                 (লক্ষ টাকায়) 

ক্ররমক নাং  অদর্ ির উৎস সমাট বরাে (তৃতীয় আররেরপরপ অনুসাদর)   ব্যয় অিগরতর হ্ার 

১ রজওরব ৮৯৮৫৯.৫০ ৫১৬৭৭ ৫৭.৫১% 

২ রপএ ৭৯৮০৪.০৭ ৭৯৮০৪.০৭ ১০০% 

৩ সমাট ১৬৯৬৬৩.৫৭ ১৩১৪৮১.৫৫ ৭৭.৪৯% 

 
ওপদরর সাররণ সর্দক সেখা র্ায় সর্ সিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত প্রকদল্পর সমাট অর্ ি ব্যয় হ্দয়দছ ৭৭.৪৯%। তন্মদধ্য প্রকল্প সাহ্াদয্যর 

উদিারলত অদর্ ির ১০০% ই খর  হ্দয়দছ। উদেখ্য সর্ রবশ্ব ব্যাাংদকর সাদর্ র্চরক্তর সময়াে সশর্ হ্দয় র্াওয়ায় এবাং রবশ্বব্যাাংক 

র্চরক্তর সময়াে বৃরি করদত রারজ না হ্ওয়ায় প্রকল্প সাহ্াদয্যর পুদরা অর্ ি ছাড় করা সম্ভব হ্য়রন এবাং বরােকৃত অদর্ ির একটি অাংশ 

সিরত রেদত হ্দয়দছ। প্রকল্প সহ্ায়তার পররমান রছল ১৩৬৫,০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মদধ্য ৫৬৬৯৫.৯৩ লক্ষ টাকা সিরত রেদত 

হ্দয়দছ।  অর্ িাৎ প্রকল্প সহ্ায়তার প্রায় ৪১.৫৫% অর্ িই ব্যবহ্ার করা সম্ভব হ্য়রন। রজওরব সর্দক বরােকৃত অদর্ ির ৫৭.৫১% ব্যয় 

হ্দয়দছ। তদব ওবারর্ার সটকদনালরজস সকাম্পারনর সাদর্ প্রকদল্পর সেনা-পাওনার রবর্য় রনষ্পরি হ্ওয়ার পর তাদের পাওনা 

পররদশাধ করার জন্য রজওরব সর্দক ২২০২২.০০ লক্ষ টাকা বরাে প্রোন করা হ্দয়রছল। রকন্তু মামলার কারদণ মহ্ামান্য হ্াই 

সকাট ি সর্দক রনদর্ধাজ্ঞা র্াকার িদল সস টাকা এখদনা পররদশাধ করা সম্ভব হ্য়রন। উক্ত টাকা পররদশারধত হ্দয় সগদল রজওরব 

সর্দক ব্যদয়র পররমাণ োঁড়াদতা ৭৩৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা অর্ িাৎ প্রায় ৮২%।  

 

 



 

৩.৩ প্রধান কার্ িক্রমসমূদহ্র অিগরত 

সাররণ-১৮: প্রধান কার্ িক্রমসমূদহ্র অিগরত 

কার্ িক্রম আরর্ িক অিগরত বাস্তব অিগরত মন্তব্য 

স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত ও 

রবতরণ; 

 

৪২,১৯৩.০৫ 

( ারশ’ একুশ 

সকাটি রতরানব্বই 

লক্ষ পাঁ  হ্াজার) 

লক্ষ টাকা 

মূল লক্ষয রছল ৯ সকাটি কাা্ে ি প্রস্তুত করা 

হ্দব। বাস্তদব ঠিকাোর সকাম্পারন ৭ 

সকাটি ৭৩ লক্ষ কাে ি সরবরাহ্ কদরদছ। 

মা ি ২০২০ পর্ িন্ত ছয় সকাটি েশ লক্ষ 

কাে ি পাদস িানালাইজ করা হ্দয়দছ এবাং   

রবতরদণর জন্য উপদজলায় পাঠাদনা 

হ্দয়দছ। 

এক সকাটি সতর্রট্ট লক্ষ কাে ি 

মাঠ পর্ িাদয়র অরিদস সপ্ররণ 

বারক রদয়দছ। ২২০২২.০০ 

(দুইশ’ রবশ সকাটি বাইশ) 

লক্ষ টাকা আোলদতর 

রনদর্ধাজ্ঞার কারদণ 

ঠিকাোরদক পররদশাধ করা 

র্ায়রন।  

সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড 

সমইনদটন্যাস অব 

রেদসরালাইজে সটকদনালরজ 

ইনোোক ার; 

 

৩৪২৫ লক্ষ টাকা পররকরল্পত তাররদখর মদধ্যই অর্ িাৎ ৩০ 

সসদেম্বর ২০১৫ তাররদখ এ কার্ িক্রম 

সমাপ্ত হ্দয়দছ।   

 

স্মাট ি আইরে কাে ি, পররর রত সসবা 

সাংক্রান্ত প্র ারণা কার্ িক্রম; 

 

৬৩৪.৮৭ লক্ষ 

টাকা  

এ লদক্ষয একটি পরামশ িক িাম ি 

(Bangladesh Centre for 

Communication Programs) 
২০১৫ সাদল রনদয়াগ সেয়া হ্দয়রছল। 

পরামশ িক িাম ি এ সাংক্রান্ত একটি 

রবস্তাররত কম িপররকল্পনা প্রস্তুত কদর 

প্রকদল্পর অনুদমােন িহ্ণ করার পর সস 

অনুর্ায়ী কার্ িক্রম িহ্ণ কদর। ২০১৭ 

সাদল িাদম ির কাজ সশর্ হ্দয়দছ।   

 

সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড 

সমইনদটন্যাস অব রেরস এড 

রেআরএস (সাভ িার, হ্াে িওয়যার ও 

আনুর্রিক র্ন্ত্রপারত); 

৫৭৫১ লক্ষ টাকা পররকরল্পত তাররদখর মদধ্যই অর্ িাৎ ৩০ 

জুন ২০১৫ তাররদখ এ কার্ িক্রম সমাপ্ত 

হ্দয়দছ।   

 

োটা সসণ্টার ও রেআরএস এর 

জন্য অরাকল, এরিস (AFIS), 

রবরভআরএস (BVRS) 

সিটওয়যার ক্রয় ও সাদপাট ি 

সারভ িস; 

১৫,৭৪৬.১৭ অরাকল, এরিস (AFIS), রবরভআরএস 

(BVRS) সিটওয়যার ক্রয় করা 

হ্দয়দছ ও সাদপাট ি সারভ িস স্থাপন করা 

হ্দয়দছ। 

 

 

সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড 

সমইনদটন্যাস অব ভারর্চয়াল 

প্রাইদভট সনটওয়াকি (োটা 

কাদনকটিরভটি); 

১৮৮৪.৩৪ লক্ষযমাত্রা ৫১৬টির স্থদল ৫১৯ টি 

উপদজলা রনব িা ন অরিস সনটয়াদকির 

আওতায় আনার কাজ সশর্ হ্দয়দছ। 

 

নাগররকদের জন্য স্মাট ি কাে ি 

রবতরণ। 

 

১৫,৪৬৫.৯৩ 

(একশ র্চয়ান্ন সকাটি 

পঁয়র্রট্ট লক্ষ 

রতরানব্বই হ্াজার) 

লক্ষ টাকা  

নাগররকদের মাদঝ এ পর্ িন্ত পাঁ  সকাটি 

সাত লক্ষ নব্বই হ্াজার কাে ি রবতরণ 

করা হ্দয়দছ। 

এক সকাটি দুই লক্ষ েশ 

হ্াজার  কাে ি এখদনা রবতরণ 

বারক আদছ। ২,০০০ (রবশ 

সকাটি) লক্ষ টাকা এখদনা 

অব্যরয়ত আদছ। 

 

 

 



 

৩.৪ সারব িক এবাং অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (আরর্ িক ও বাস্তব) 

সাররণ-১৯: প্রকদল্পর অাংগরভরিক লক্ষযমাত্রা এবাং আরর্ িক অিগরত (দিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত)                          (লক্ষ টাকায়) 

ক্ররমক 

নাং 

রপরপ অনুর্ায়ী উপাোনসমূহ্ বাস্তব 

লক্ষমাত্রা 

আইদটম অনুর্ায়ী 

প্রকদল্পর সমাট 

ব্যয় 

ক্রমপুরঞ্জভূত 

অিগরত 

অিগরতর 

হ্ার 

বাস্তব অিগরত বাস্তব 

অিগরতর 

হ্ার % 

ক- রাজস্ব             

১ ৩১১১১০১ -অরিসারদের সবতন লামসাম ১৯১.৯১ ১৬৭.৮৫ ৮৭.৪৬     

২ ৩১১১২০১-কম ি াররদের সবতন লামসাম ৩৬.৬৯ ২৬.৬৮ ৭২.৭২     

৩ ৩১১১৩২৭- ওভারটাইম ও অন্যান্য ভাতা লামসাম ৪১.৪২ ৩০.১৬ ৭২.৮২     

৪ ৩১১৩৩২- সম্মারন ভাতা (এনআইরে কাে ি 

রবতরণ, সটকরনকযাল রবদশশজ্ঞ ও মানব 

সম্পে িাদম ির সম্মারন ১১৩০ অপাদরটর 

১১০ সটকরনকযাল জনবল 

১২৪০ ১৯৯০০.৭৪ ১৭৭২১ ৮৯.০৫ ১২৪০ ১০০ 

৫ ৩১১৩৩৮- অন্যান্য  ভাতা (৪৭০০ ভাতা) লামসাম ২১৮.৫২ ১০৮.২৪ ৪৯.৫৩     

৬ ৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয় অরিসার ও 

স্টািদের জন্য 

লামসাম ৬২.৩৪ ৩৭.১১ ৫৯.৫৩     

৭ ৩২১১১১১-সসরমনার/কনিাদরস ব্যয় 

(রমটিাং/ওয়াকিশপ) 

লামসাম ৯৩.৩৩ ৮৩.৬৫ ৮৯.৬৩     

৮ ৩২১১১১৩-রবদুযত 

(রবদুযৎ এবাং সাংরেে রবর্য়) 

লামসাম ৬২৩.০৫ ৫৭৫.২৫ ৯২.৩৩     

৯ ৩২১১১১৫-পারন 

(পারন ও সাংরেে রবর্য়ারে) 

লামসাম ১.৭৩ ১.২৩ ৭১.১     

১০ ৩২১১১১৭-ইিারদনট/িযাক্স/সটদলক্স লামসাম ১৯.৮৪ ১৬.১৮ ৮১.৫৫     

১১ ৩২১১১১৯-সপাদস্টজ 

(সপাদস্টজ ও সরেে ব্যয়) 

লামসাম ২৬.৯১ ২৪.৫৪ ৯১.১৯     

১২ ৩২১১১২০-সটরলদিান ব্যয় লামসাম ৭.৮ ৭.১৯ ৯২.১৮     

১৩ ৩২১১১২৫-রবজ্ঞাপন ও প্র ার 

(কমুযরনদকশন কযাদম্পইন ম্যাদনজদমি 

িাম ি) ১টি িাম 

১ ৯৬০.৩১ ৮৭৪.১৫ ৯১.০৩ ১ ১০০ 

১৪ ৩২১১১২৯-অরিসভবন ভাড়া  

(প্রদজক্ট অরিস রলজ-রজওরব) 

লামসাম ৭৫১.৮৯ ৬০১.৮৯ ৮০.০৫     

১৫ ৩২১১১২৯- অরিস ভবন ভাড়া  

(প্রদজক্ট অরিস রলজ-PA) 

লামসাম ৮০০.৫১ ৮০০.৫১ ১০০     

১৬ ৩২২১১০১-অরেট রি 

(প্রাইদভট িাম ি িারা অভযন্তরীন অরেট) 

লামসাম ২৩.২১ ২৩.২১ ১০০     

১৭ ৩২২১১০৪-সররজদেশন রি 

(সররজদেশন/ইনসুযদরস) 

লামসাম ৪১.১৬ ৪১,১৬ ১০০     

১৮ ৩২২১১০৮-ব্যাাংক  াজি (ইনসুযদরস/ব্যাাংক 

 াজি) 

লামসাম ১১৬.৯৭ ১১৬.৯৭ ১০০     

১৯ ৩২২১১০৯-ম্যাদনজদমি  াজি (ইিারদনট 

কাদনকটিরভটি) রভরপএন ৫১৯ টি উপদজলা 

ও সকন্দ্রীয় কার্ িালয় 

১ ২৭১৪.০৭ ২৬৯২.৩৯ ৯৯.২ ১ ১০০ 

২০ ৩২৩১২০১-স্থানীয় প্ররশক্ষণ 

(প্ররশক্ষণ/রশক্ষা সির) ১০৪ ব্যা   

২২৪০ ১০০৪.৭৩ ৫৬৩.৫৯ ৫৬.০৯ ৪২৬১ ১৯০ 

২১ ৩২৪১১০১-স্থানীয় ভ্রমণ ভাতা               

(ভ্রমণ ও অন্যন্য ভাতা) 

লামসাম ৩০৭.৭৭ ৯৯.০১ ৩২.১৭     



 

ক্ররমক 

নাং 

রপরপ অনুর্ায়ী উপাোনসমূহ্ বাস্তব 

লক্ষমাত্রা 

আইদটম অনুর্ায়ী 

প্রকদল্পর সমাট 

ব্যয় 

ক্রমপুরঞ্জভূত 

অিগরত 

অিগরতর 

হ্ার 

বাস্তব অিগরত বাস্তব 

অিগরতর 

হ্ার % 

২২ ৩২৪৩১০১সপদিাল, সতল ও লুরিকযাি 

(ফুদয়ল/সপদিাল/গ্যাস/রসএনরজ) 

লামসাম ৪৬১.০৫ ৪৩২.২১ ৯৪.৩     

২৩ ৩২৫৫১০২-রপ্ররিাং ও বাইরডাং  

(আইরে কাে ি প্রস্তুত, পারদসানালাইদজশন 

ও রবতরণ-উপদজলায়) (৯ সকাটি কাে ি 

উৎপােন, পারদসানালাইদজশন ও রবতরণ) 

৯০ ৬৮২৮৭.৪৭ ৪২১৪৪.৭১ ৬১.৭২ ৬০ ৬৭ 

২৪ ৩২৫৫১০৪-স্টযাম্প এবাং রসল 

(সস্টশনারর/রসল/স্টযাম্প/ 

কমরপউটার পণ্য ) 

লামসাম ২০৮.৩৯ ১৯৫.৪৯ ৯৩.৮১     

২৫ ৩২৫৬১০১-সাধারন সরবরাহ্ (অন্যান্য 

কার্ িক্রম সাংক্রান্ত ব্যয়) 

লামসাম ৯১০.৪৫ ৮৭২.২৮ ৯৫.৮১     

২৬ ৩২৫৭১০১-কসালট্যানরস সারভ িস (ব্যরক্ত 

পরামশ িক ৯ প্রকল্প সময়াদে ও স্বল্পকালীন 

৯ জন এবাং ৩টি িাম ি)  

১৮ ২৮১০.৭৬ ২৭৭৫.৬২ ৯৮.৭৫ ১৮ ১০০ 

২৭ ৩২৫৮১০১-মটর সভরহ্কল (র্ানবাহ্ন 

সাংরক্ষণ) 

লামসাম ৯০.১২ ৮৫.০৩ ৯৪.৩৫     

২৮ ৩২৫৮১০৩-কমরপউটার (কমরপউটার ও 

অরিস সরঞ্জামারে সমরামত ও সাংরক্ষণ) 

লামসাম ১১৮.৯৮ ৫৯.০৯ ৪৯.৬৬     

২৯ ৩২৫৮১০৭-নন-সররসদেরসয়াল ভবন (কাে ি 

সপ্রাোকশন িযারসরলটি-এসরপরপ) 

লামসাম ১৭৪.১১ ৯৯.১১ ৫৬.৯২     

৩০ ৩৮২১১১০৪-ভযালু এদেে ট্যাক্স (রসরে/ 

ভযাট) 

লামসাম ২৯২০৯.৮৯ ২৪৬৫৯.৮৯ ৮৪.৪২     

৩১ ৩৯১১১১১-সজনাদরল ব্লক এদলাদকশন 

(করিদজরস/রবরবধ ব্যয়/ব্লক এদলাদকশন) 

লামসাম ৪৮২.৬৯ ১২৫.১৮ ২৫.৯৩     

সাব সটাটালোঃ রাজস্ব   ১৩০৬৯৯.২৬ ৯৬০৬৪.০৮ ৭৩.৫     

খ-কযারপট্যাল             

৩২ ৪১১২১০১-মটর সভরহ্কল (প্রকল্প অরিদসর 

জন্য র্ানবাহ্ন) (১১টি জীপ ও ১টি 

মাইদক্রাবাস) 

১২ ৮০০.৭৪ ৮০০.৭৪ ১০০. ১২ ১০০ 

৩৩ ৪১১২২০২-কমরপউটার এবাং র্ন্ত্রপারত      

(আইটি সরঞ্জামারে, র্ন্ত্রপারত ও সাংরক্ষণ) 

(১ টি োটা সসিার, ১টি রেআরএস, ১টি 

কল সসিার, ১২০০ ওয়াকি সস্টশন) 

লামসাম ২৩৩৪৩.৫ ২০৮১৪.১৭ ৮৯.১৬ ১টি োটা 

সসিার, ১টি 

রেআরএস, ১টি 

কলদসিার, 

১২০০ 

ওয়াকিদস্টশন 

১০০.০০% 

৩৪ ৪১১২৩১০-অরিস সরঞ্জামারে 

(রবরভন্ন র্ন্ত্রপারত এবাং অরিস উপকরণ) 

লামসাম ২৪৩.৭১ ১১৬.৯৩ ৪৭.৯৮     

৩৫ ৪১১৩৩০১-আসবাবপত্র (রবরভন্ন অরিস 

আসবাবপত্র অ সাংরেে আইদটম) 

লামসাম ১৫৪.৭২ ১৪১.৮৮ ৯১.৭     

৩৬ ৪১১৩৩০১-কমরপউটার সিটওয়যার 

(রবরভন্ন সপ্রাোকটিরভটি সিটওয়যার এবাং 

রক্ষণাদবক্ষণ) 

লামসাম ১৪৪২১.৬৪ ১৩৫৪৩.৭৫ ৯৩.৯১     

৩৭ গ- প্রাইস করিদজরস @ ৩%   ০ - -     

৩৮ ঘ-সভৌরতক করিদজরস @ ১%   ০ -       

সমাট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)   ১৬৯,৬৬৩.৫৭ ১৩১,৪৮১.৫৫ ৭৭.৫     



 

৩.৫ পর্ িদবক্ষণ 

প্রকদল্পর অাংগরভরিক লক্ষযমাত্রা ও আরর্ িক অিগরত পর্ িদবক্ষদণ সেখা র্ায় সর্ অরধকাাংশ কার্ িক্রমই প্রায় সমারপ্তর পদর্। কারণ 

নয় বছর ধদর প্রকল্পটির কাজ  লদছ এবাং প্রকল্পটি এখন সশর্ পর্ িাদয় সপৌুঁদছ সগদছ। তর্ারপ কদয়কটি সক্ষদত্র অিগরতর হ্ার সবশ 

কম সেখা র্ায় এবাং প্রকদল্পর বারক সময়টুকুদত সস সব কাজ সশর্ হ্দব রক না  সস সম্পদকি প্রশ্ন সেখা সেয়। প্রকদল্পর সাংরেে 

কম িকতিাগণ জানান সর্ প্রকদল্পর মূল কাজগুদলা এর মদধ্য সশর্ হ্দয় রগদয়দছ। সর্গুদলা বারক আদছ আশা করা র্ায় সসগুদলাও 

প্রকল্প সময়াদের মদধ্য সশর্ হ্দয় র্াদব। বলা হ্য় সর্ প্রকদল্পর কম িকতিা-কম ি াররগদণর  জন্য প্ররত বছদর একটি ভাতা রদয়দছ, র্া 

প্রকল্প সশর্ হ্ওয়ার পর তাদেরদক সেয়া হ্দব। প্রকল্প সর্দহ্তু এখদনা সশর্ হ্য়রন তাই কম িকতিা-কম ি াররদের সবতন-ভাতা খাদত 

ঐ অর্ ি জমা রদয় সগদছ। প্রকল্প সশর্ হ্দলই ঐ খাদতর অর্ ি ব্যয় হ্দয় র্াদব। অন্যন্য ভাতার (৩১১১৩৩৮) অিগরত সেখা র্ায় 

৪৯.৫৩%। জানা সগল সর্ এ আইদটমটি নতুন সাংদর্ারজত হ্দয়দছ। সশস্ত্র বারহ্নীর কম িকতিা-কম ি াররগণদক In aid to civil 

power রহ্সাদব এ ভাতা সেয়া হ্দচ্ছ। সশস্ত্র বারহ্নীর সবশ রকছু সেস্যদক প্রকল্প কাদজ রনদয়ারজত করা হ্দয়দছ। প্রকল্প সশর্ 

হ্ওয়ার সমদয়র মদধ্যই এ খাদতর অর্ ি  সশর্ হ্দয় র্াদব। স্থানীয় প্ররশক্ষদণর (৩২৩১২০১) সক্ষদত্র অিগরত সেখা র্ায় ৫৬.০৯%। 

এর কারণ রহ্সাদব সাংরেে কম িকতিা জানান সর্ লক্ষযমাত্রার স দয় অদনক সবরশসাংখ্যক কম িকতিা-কম ি াররগণদক প্ররশক্ষণ সেয়া 

হ্দয়দছ। রকন্তু এ খাদত অর্ ি ধরা রছল RPA  িাণ্ড সর্দক এবাং প্ররশক্ষদণর সম্মারনর হ্ার রছল রবশ্বব্যাাংদকর সরট অনুর্ায়ী। রকন্তু 

বতিমাদন GOB িাদডর অদর্ ি সম্মারন সেয়া হ্দচ্ছ, র্া রবশ্বব্যাাংদকর সরদটর তুলনায় অদনক কম। সস কারদণ এ খাদত অর্ ি পুদরা 

ব্যয় হ্য়রন। রপ্ররিাং এবাং বাইরডাং এর সক্ষদত্রও সেখা র্ায় ব্যয় হ্দয়দছ ৬৮,২৮৭.৪৭ লক্ষ টাকার রবপরীদত ৪২১৪৪.৭১ লক্ষ 

টাকা অর্ িাৎ অিগরতর হ্ার ৬১.৭২% মাত্র। জানা র্ায় সর্ Oberthur Technologies (OT) এর পাওনা পররদশাদধর 

জন্য রজওরব সর্দক ২২০২২ লক্ষ টাকা বরাে সেয়া আদছ। রকন্তু   এ পাওনা রনদয় OT এর সাদর্ তাদের সহ্দর্াগী অন্য দুটি 

সকাম্পারনর  লমান একটি মামলায় মহ্ামান্য হ্াইদকাট ি সর্দক প্রেি রনদর্ধাজ্ঞা বলবত র্াকায় ঐ অর্ ি এখদনা পররদশাধ করা 

র্ায়রন। উক্ত অর্ ি পররদশাধ হ্দয় সগদলই এ খাদত অিগরত সম্পূণ ি হ্দয় র্াদব। এ খাদত রবরাট অাংদকর টাকা অপররদশারধত 

র্াকায় অিগরতর হ্াদর রবদশর্ প্রভাব পদড়দছ। সেখা র্ায় সর্ উক্ত অর্ ি পররদশারধত হ্দল সমাট অিগরতর হ্ার োঁড়াদতা ৯০%। 

তা ছাড়া রেরপরপ সাংদশাধন করার িদল নতুন রকছু রজরনস সকনার প্রদয়াজন হ্দয় পড়ায় রেরপরপদত নতুন কদর সসগুদলা সকনার 

জন্য অন্তর্ভ িক্ত করা হ্দয়দছ এবাং ইদতামদধ্য সসগুদলা সকনা হ্দয় সগদছ। আবার সকান সকান সক্ষদত্র কাজ হ্দয় সগদছ, রকন্তু এখদনা 

রবল পররদশাধ হ্য়রন। তদব সস সব রবল অরত রশগরগরই পররদশাধ হ্দয় র্াদব। 

তদব এটা রনরিত সর্ বতিমাদন প্রকদল্পর সর্ সময়াে রদয়দছ (মা ি ২০২০) সছাটখাদটা সর্ সব কাজ বারক রদয়দছ সসগুদলা সশর্ 

করা সম্ভব হ্দলও প্রকদল্পর অন্যতম প্রধান কাজ স্মাট ি কাদে ির রবতরণ সশর্ করা র্াদব বদল মদন হ্য় না। জানা র্ায় সর্ প্রকদল্পর 

প্রস্তাবানুর্ায়ী ইদতামদধ্য প্রকদল্পর সময়াে আবাদরা ৩১ রেদসম্বর ২০২০ পর্ িন্ত বাড়াদনা হ্দয়দছ। অবরশে স্মাট ি কাে ি 

পাদস িানালাইদজশন, উপদজলায় সপ্ররণ ও নাগররকদের মাদঝ তা রবতরণসহ্ অন্যান্য বারক কাজগুদলা ঐ সমদয়র মদধ্য সশর্ 

করার জন্য কার্ িকরর পেদক্ষপ িহ্ণ করা হ্দচ্ছ বদল প্রকল্প সর্দক জানাদনা হ্দয়দছ। 

৩.৬ ক্রয় কার্ িক্রম 

ক্রয় পররকল্পনা 

এ প্রকদল্প  ার ধরদণর আইদটম ক্রয় করা হ্দয়দছ। পণ্য, সসবা, পূতি কাজ ও নন-কনসালটিাং সসবা। র্রেও প্রকল্পটি অনুদমারেত হ্য় 

২০১১ সাদল, রকন্তু িাইন্যারসাং এরিদমদি রবশ্ব ব্যাাংদকর রবদশর্ একটি শতি আদরাদপর জন্য ২০১৫ এর আদগ মূলতোঃ প্রকদল্পর 

কাজ শুরু করা র্ায়রন। ২০১২-১৩ সর্দক শুরু কদর ২০১৯-২০ পর্ িন্ত  রনব িা ন করমশন সর বালয় কতৃিক সমাট ০৯(নয়)টি 

বাৎসররক ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন করা হ্দয়দছ। এর মদধ্য ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদরর জন্য দুটি ক্রয় পররকল্পনা দতরর করা হ্য়। 

সেখা সগদছ সর্  বারবার রেরপরপ সাংদশাধন এবাং প্রকদল্পর সময়াে বৃরির িদল ক্রয় পররকল্পনায়ও বার বার পররবতিন আনদত 

হ্দয়দছ। ওরেদক রেরপরপ সাংদশাধন রকাংবা সময়াে বৃরির অনুদমােন না পাওয়া পর্ িন্ত রবরভন্ন সমদয় সঠিক সমদয় ক্রয় কার্ িক্রম 

শুরু করা র্ায়রন। সকান ক্রয় পররকল্পনা দতরর কদর অনুদমােদনর জন্য অদপক্ষা করদত হ্দয়দছ। রকন্তু অনুদমােন সপদত সেরর 

হ্ওয়ায় কাজটি সঠিক সমদয় সশর্ হ্য়রন। িদল পরবতী বছদরর ক্রয় পররকল্পনায় সসটাদক আবার অন্তর্ভ িক্ত করদত হ্দয়দছ এবাং 

অনুদমােন সপদত হ্দয়দছ। অিারধকার ঠিক করদত না পারায় রকছু রকছু পণ্য ক্রয় পররকল্পনা সর্দক বাে সেয়া হ্দয়দছ। সকান সকান 

পণ্য আবার অন্য প্যাদকদজর সাদর্ সাংযুক্ত করা হ্দয়দছ। প্রকদল্পর সময়াে বৃরির িদল রবরভন্ন প্যাদকদজর পণ্য একারধকবার ক্রয় 



 

করদত হ্দয়দছ। কারণ প্রকল্প সময় সবদড় র্াওয়ায় ওই সব পণ্য বা সসবাসামিীর  ারহ্োর পররমাণও বৃরি সপদয়দছ। আবার 

কদয়কটি প্যাদকজ মূল ক্রয় পররকল্পনায় র্াকদলও রবশ্ব ব্যাাংদকর সম্মরত না পাওয়ায় সসগুদলা বাে সেয়া হ্দয়দছ। ক্রয় 

পররকল্পনায় সেখা র্ায় সর্ রেরপরপদত রবরভন্ন পণ্য ও সসবা সকনার সর্ সময়সীমা রনধ িাররত রছল  সব সক্ষদত্র সস সময়সীমা  রক্ষা 

করা সম্ভব হ্য়রন। একারধকবার তা পররবরতিত হ্দয়দছ। এ ভাদব সবরশরভাগ ক্রয়কাজ সশর্ হ্দয়দছ পররবরতিত  সময়ানুর্ায়ী ২০১৮ 

বা ২০১৯ এর রেদক। 

আবার সঠিক সমদয় সঠিক অাংদকর বরাে না পাওয়ায় ক্রয়পররকল্পনা অনুর্ায়ী পণ্য বা সসবা পররকরল্পত সময় অনুর্ায়ী ক্রয় করা 

হ্য়রন। এর িদল প্রদয়াজদনর গুরুত্ব ও অিারধকার রনণ িয় করদত হ্দয়দছ। রকন্তু অিারধকার রনণ িদয়ও মাদঝ মাদঝ র্ভল হ্দয়দছ। 

সর্মন ২০১২-১৩ অর্ িবছর সর্দক ২০১৪-১৫ অর্ িবছর পর্ িন্ত “upgradation and maintenance Of Data center” 

ক্রয়পররকল্পনার G1 প্যাদকদজ অন্তর্ভ িক্ত রছল। সস সময় অিারধকার না পাওয়ায় প্যদকজটির সকনার সকান প্ররক্রয়া করা হ্য়রন। 

২০১৫-১৬ অর্ িবছদরর অনুদমারেত ক্রয় পররকল্পনায় সসটিদক বাে রেদয় সেয়া হ্য়। ২০১৬-১৭ এবাং ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর 

ক্রয়পররকল্পনায় সস পদণ্যর প্যাদকজ G1 এর মন্তযদবর ঘদর Delete সলখা আদছ সেখা র্ায়। রকন্তু পরবতীকাদল ২০১৮-১৯ 

(প্রর্ম ও রিতীয় অাংশ) এবাং ২০১৯-২০ অর্ ি বছদরর ক্রয় প্ররক্রয়ায় সসটাদক G1 ১০.৫৯ এর আওতায় রনদয় আসা হ্য়। এবাং 

ইদতামদধ্য সসটার সরবরাহ্ সমাপ্ত হ্দয়দছ সেখা র্ায়।  

আবার সকান সকান সক্ষদত্র ক্রয় পররকল্পনা অনুদমারেত হ্দয়দছ জুন মাদসর প্রায় সশদর্র রেদক । তাই পণ্য সকনার প্ররক্রয়া আর শুরু 

করা র্ায়রন। সর্মন ২০১২-১৩ অর্ ি-বছদরর ক্রয় পররকল্পনা অনুদমারেত হ্দয়দছ ২৭ জুন, ২০১৩ তাররদখ।  

রবশ্ব ব্যাাংদকর ররদপাট ি সর্দক সেখা র্ায় সর্ সগাড়াদত NIDWসত IT সরঞ্জামারে ক্রদয়র জন্য েরপত্র েরললারে দতরর করার মত 

েক্ষ সকঊ রছল না। রবশ্ব ব্যাাংক কতৃিক অর্ ি ছাদড়র শতি তুদল সনয়ার পর েরপত্র েরলল প্রস্তুদতর রবর্য়টি রবদব নায় আনা হ্য়। 

প্রদজক্ট ম্যাদনজদমি করমটি (PMC) েরপদত্রর কাররগরর েরলল-পত্রারে দতরর কদর। এর িদল রবরভন্ন প্যাদকজগুদলা রকনদত 

সেরর হ্য়। ক্রয় প্ররক্রয়ার জন্য েরপত্রগুদলা  অনুদমারেত ও কার্ িকরর হ্ওয়ার আদগই দতরর কদর রাখা উর ত রছল।  

রনদম্ন সিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত প্রধান প্রধান পণ্য, সসবা, নন-কনসালটিাং সসবা ও পূতি কাদজর ক্রয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন ও 

অিগরতর একটি তারলকা প্রোন করা হ্লোঃ 



 

সাররণ-২০: ক্রয় কার্ িক্রম (পণ্য) 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

রজ ১ োটা সসিাদরর জন্য ওরাকল 

সহ্ায়তা সসবা 

রেরপএম রজওরব ৮৫৩.৮৮  ১৯ মা ি ২০১৪ ৩০ জুন ২০১৬ সঠিক সমদয় কাজ 

সমাপ্ত হ্দয়দছ 

রজ ১.১ নাগররকদের ই-সারভ িস 

প্রোদনর লদক্ষয োটা সসিাদরর 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৯ অদক্টাবর 

২০১৪ 

১৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বতিমান প্যাদকজ 

সর্দক বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

রজ ২ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর 

জন্য রেসাস্টার ররকভারর 

সসিার সরবরাহ্, স্থাপন ও 

সাংরক্ষণ 

আইরসরব আইরেএ ৫৩২.৬৯ 

(ইউএসরে ৭৩২৪৬২৮+রবরেটি ৫৬৮০০০০) 

২০ নদভম্বর 

২০১৩ 

৭ জুলাই ২০১৪  ৩০ জুন ২০১৬ সঠিক সমদয় কাজ 

সশর্ হ্দয়দছ 

রজ ৩ উপদজলা, রসরকউররটি রপ্ররিাং 

সপ্রস, বাাংলাদেশ করম্পউটার 

কাউরসল ও মন্ত্রণালয়গুদলাদত 

ভার্চিয়াল প্রাইদভট সনটওয়াকি 

সরবরাহ্, স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ রজ৩ 

প্যাদকজটি 

NCS – এ 

স্থানান্তররত 

হ্দয় রগদয়দছ। 

  NCS প্যাদকদজ 

স্থানান্তররত 

 রজ ৪ বাাংলাদেদশর নাগররকদের 

জন্য স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র 

প্রস্তুত ও রবতরণ 

আইরসরব আইরেএ ৭৯৬৭.৫৬  

(ইউএসরে ২০৪৪২৬০৩.০৯+ইউদরা 

৫৩০৪৩০৯৮.৮১+রবরেটি ৭৬৩৬৫৭৯৪৫.৩৭) 

২৮ এরপ্রল 

২০১৪  

১৪ জানুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৭ ৩০ জুন ২০১৭ সত 

র্চরক্তর সময় সশর্ 

হ্দয় রগদয়দছ। 

২,২০,০০০০টি কাে ি 

রবতরণ এখদনা 

বারক রদয়দছ। ২২০ 

সকাটি ২২ লক্ষ 

টাকা রবল পররদশাধ 

বারক রদয়দছ। 

রজ ৫ রবদকন্দ্রীকৃত প্রযুরক্ত 

অবকাঠাদমা সরবরাহ্, স্থাপন 

এবাং সাংরক্ষণ  

আইরসরব আইরেএ ৩৪৯.০৯  

(ইউএসরে ৪২৩২৪০০+ রবরেটি ১৩৫৪৩৬৮০) 

২৬ রেদসম্বর 

২০১৩ 

২৭ সম ২০১৫  ৩০ জুন ২০১৬ ৩০ সসদেম্বর 

২০১৫ সত কাজটি 

সশর্ হ্দয়দছ। 

রজ ৬ সমরন্বত ব্যবসা প্ররক্রয়া 

ব্যবস্থাপনা পিরত সরবরাহ্ 

স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৫ রেদসম্বর 

২০১৪ 

২২ সম ২০১৫ ৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ৭ বাাংলাদেশ ইদলকশন 

করমশদনর জন্য রভরস রসদস্টম 

এবাং কল সসিার সরবরাহ্, 

আইরসরব আইরেএ ৭৫.৪৩ 

(রবরেটি২১৫৯৬৮০০) 

১৯ মা ি ২০১৪ ৩০ রেদসম্বর 

২০১৪ 

২৫ জুন ২০১৫ ২৫ জুন ২০১৫ সত 

কাজটি সশর্ 

হ্দয়দছ।  



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

রজ ৮ প্রকল্প এবাং আঞ্চরলক 

অরিসগুদলার জন্য প্রদয়াজনীয় 

র্ানবাহ্ন 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ৬৯.০৯ (৭৬১৮৬০০০ টাকা) ৯ রেদসম্বর 

২০১৪ 

২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

২০ সম ২০১৫ সঠিক সমদয় 

সরবরাহ্ সশর্ 

হ্দয়দছ। 

রজ ৯ প্রদজক্ট অরিদসর জন্য 

রসএনরজদত রুপান্তররত 

মাইদক্রাবাস 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ৪.৯০ (রবরেটি ৩৮৫৪০০০) ৬ সিব্রুয়ার 

২০১৫ 

১৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

২৭ সম ২০১৫ সরবরাহ্ সঠিক 

সমদয় সমাপ্ত। 

রজ ১০ অন্যান্য পণ্যারে-সর্াক বরাে 

(একারধক প্যাদকদজর 

আওতায়-করম্পউটার এবাং 

এদক্সসররজ, আসবাবপত্র, 

প্রদয়াজনানুর্ায়ী অন্যান্য 

অরিস উপকরণ) 

  ০.০০    এ প্যাদকদজর র্চরক্ত 

রজ ১০.৪০ এর 

মাধ্যদম রজ ১০.১ 

পুনোঃবরাে করা 

হ্দয়দছ। 

রজ ১১ রেদসস্টার ররকভারর রসদস্টদমর 

AFIS রসদস্টম সরবরাহ্, 

স্থাপন ও সাংরক্ষণ 

আইরসরব আইরেএ ৩৮২.০৫৩ (ইউএসরে ৩৮৯৩১৪৯.৮৪+রবরেটি 

৩৮৪৩১৯৩৫.৪০) 

১৭ রেদসম্বর 

২০১৩ 

১১ রেদসম্বর 

২০১৪ 

৩০ জুন ২০১৬ সঠিক সমদয় কাজ 

সশর্ হ্দয়দছ। 

 

রজ ১২ 

োটা সসিাদরর জন্য ওরাকল 

সহ্ায়তা সারভ িস 

রেরপএম আইরেএ ১৯৪.৬০ (রবরেটি ২৮১২৪৭৬৩১) ১২ সিব্রুয়ারর 

২০১৪ 

১৯ মা ি ২০১৪ ৩০ জুন ২০১৬ সঠিক সমদয় কাজ 

সশর্ হ্দয়দছ।  

রজ ১২.১ োটা সসিার ও রেআরএস-এর 

জন্য ওরাকল সহ্ায়তা সারভ িস 

রেরপএম রজওরব ৭১৫০.০০ ২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

৬ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত। 

রজ ১৩ োটা সসিাদরর জন্য AFIS 

সহ্ায়তা সারভ িস 

রেরস আইরেএ ৭১.৬১ (রবরেটি ৩২৮৩৬৫৪৮) ২৭ সম ২০১৪ ২৫ 

আগস্ট২০১৪ 

৩০ জুন ২০১৬ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১৩.১ োটা সসিার এবাং রেআরএস-

এর জন্য রবরভন্ন AFIS ও 

অন্যান্য প্রদয়াজনীয় সহ্ায়তা 

সারভ িস উন্নীতকরণ 

রেরপএম রজওরব ৬৫০.০০ ২৪ এরপ্রল 

২০১৮ 

  কাজ সমাপ্ত। এটি 

একটি  লমান 

প্ররক্রয়া। 

রজ ১৩.২ অরতররক্ত ২০০০ BVRS 

লাইদসস ক্রয় 

ওটিএম/রেরপ এম রজওরব ৭০০.০০ ১ জুলাই 

২০১৮ 

১৬ সসদেম্বর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত।তদব 

এটি একটি  লমান 

প্ররক্রয়া। 

রজ ১৪ BVRS এরপ্লদকশদনর জন্য 

সহ্ায়তা সারভ িস 

রেরস আইরেএ ০.০০ ৩০ সসদেম্বর 

২০১৪ 

৩ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ১৫ সেল সাভ িার এবাং SAN-এর 

জন্য সহ্ায়তা সারভ িস 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.০০ ২৫ সসদেম্বর 

২০১৪ 

২৯ জানুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

রজ ১৬ সলজার রপ্রিাদরর জন্য কাটি িজ এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ৫.৫০ (রবরেটি ১৭২৩৪০০) ১৮ সসদেম্বর 

২০১৪ 

২১ রেদসম্বর 

২০১৪ 

৩০ জুন ২০১৬ ২০ রেদসম্বর ২০১৫ 

সত সরবরাহ্ সমাপ্ত। 

রজ ১৭  IDEA প্রকল্প অরিদস সাংরেে 

পূতি, দবদুযরতক কাজ, LAN 

এবাং ইিারকম সাংদর্াগ এবাং 

অন্যান্য সহ্ায়ক সারভ িস 

সরবরাহ্ এবাং স্থাপন।  

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ০.০০ ৩০ নদভম্বর 

২০১৪ 

১৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ১৮ সরকারর ও সবসরকারর খাদত 

পরর য় র্া াইদয়র জন্য 

NIDW সত ICT 

অবকাঠাদমা সরবরাহ্, স্থাপন 

এবাং করমশন 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ রজ২৩সত 

অন্ত্ররর্ভক্ত করা 

হ্দয়দছ। 

  বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ১৯  NID-এর জন্য রজওিারিকাল 

ইনিদম িশন রসদস্টম (GIS) 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ ২১ অদক্টাবর 

২০১৪ 

২১ মা ি ২০১৫ ৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ২০ রবরভন্ন অরিদস এনআইরে কাে ি 

সাংরক্ষদণর জন্য লকার 

সরবরাহ্ 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ০.০০ ২৮ সম ২০১৫ ২৬ অদক্টাবর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ২১ ১০টি রিিাররপ্রি এবাং IRIS 

স্ক্যানার সরবরাহ্ 

আইরসরব আইরেএ ৩৩৪.৮৮ (ইউএসরে ১২৫০০০০+রবরেটি ৬০০) 

 

 

৯ জুলাই 

২০১৫ 

৭ রেদসম্বর 

২০১৫ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭  

সরবরাহ্ সমাপ্ত।২৮ 

সিব্রুয়ারর, ২০১৮ 

সত সরবরাহ্ করা 

হ্দয়দছ। 

রজ ২২ রনবিদনর জন্য এনদরালদমি 

রকটসহ্ ল্যাপটপ সরবরাহ্ 

আইরসরব আইরেএ - ৩০ জুলাই 

২০১৫ 

২৮রেদসম্বর 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ। 

রজ ২৩ োটা সসিাদর সসবা প্রোদনর 

জন্য আইদেরিটি ম্যাদনজদমি 

রসদস্টম স্থাপন 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৯ জুন ২০১৫ ১৭ নদভম্বর 

২০১৫ 

 বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ ২৪ NID রবতরদণর জন্য 

েকুদমি ইনসাট িার সরবরাহ্ ও 

স্থাপন 

আইরসরব আইরেএ ০.০০ ১৯ আগস্ট 

২০১৫ 

১৭ জানুয়ারর 

২০১৬ 

 বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ ২৫ স্থায়ী োটা সসিার ক্রয় এবাং 

উন্নয়ন (স্থানান্তর, স্থাপন, োটা 

সসিাদরর ব্যবস্থাপনা ও 

সাংরক্ষণ) 

রেরস/রেরপ রজওরব ০.০০ ৩১ জানুয়ারর 

২০১৮ 

৩০ জুন ২০১৮ ২৮ সসদেম্বর 

২০১৮ 

বাে সেয়া হ্দয়দছ, 

রবশ্বব্যাাংক কতৃিক 

অনুদমারেত হ্য়রন। 
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রজ ২৬ ল্যাপটপ করম্পউটার ক্রয় আইরসরব আইরেএ - ১৫ নদভম্বর 

২০১৭ 

১৫ মা ি ২০১৮  বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ ২৬.১ ল্যােপ করম্পউটার, অরতররক্ত 

রক-সবাে ি, মাউস, সপাট িাবল 

হ্াে ি-রেস্ক্ ইতযারে ক্রয় 

এনরসরব 

(ওটিএম)/রেরপএম 

রজওরব ৬০০.০০ ১৫ এরপ্রল 

২০১৮ 

৩ জুলাই 

২০১৮ 

৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ ২৭ অরিস স্থানান্তর ও সমরামত এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ২৬.৬০ ১৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

অরিস রনব িা ন 

করমশন ভবদন 

স্থানান্তররত হ্দয়দছ। 

রজ ২৮ বারদকাে ররোর ক্রয় এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ১৮.২০  

(রবরেটি ২১৯১৭৭৬০) 

১১ অদক্টাবর 

২০১৭ 

৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সঠিক সমদয় 

সরবরাহ্ সমাপ্ত। 

রজ ২৯ রিাংগাররপ্রি স্ক্যানাদরর জন্য 

রসরলকন সমমদিন ক্রয়  

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ০.০০ ১৭ সসদেম্বর 

২০১৭ 

১৬ নদভম্বর 

২০১৭ 

১৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

বাে সেয়া 

হ্দয়দছ,রবশ্বব্যাাংক 

কতৃিক অনুদমারেত 

হ্য়রন। 

রজ ৩০ নাগররকদের জন্য সলরমদনটিাং 

কাে ি ক্রয় 

এনরসরব (ওটিএম) রজওরব ৯০.০০ (রবরেটি ১৭৯,১৯৭,৩১৪.০০) ১১ অদক্টাবর 

২০১৭ 

৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত। 

রজ ৩১ স্থায়ী পাদস িানালাইদজশন 

সসিাদরর উন্নয়ন (পূতি কাজ, 

দবদুযরতক কাজ, রনরাপিা 

ব্যবস্থা এবাং অরতররক্ত 

র্ন্ত্রপারত) 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ০.০০ ১১ অদক্টাবর 

২০১৭ 

৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

বাে সেয়া 

হ্দয়দছ,রবশ্বব্যাাংক 

কতৃিক অনুদমারেত 

হ্য়রন। 

রজ ৩২.১ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

সর বালদয়র জন্য োটা সসিার 

সরঞ্জামারে সরবরাহ্ ও স্থাপন। 

একইসাদর্ পূতি কাজ, 

দবদুযরতক কাজ, রনরাপিা 

ব্যবস্থা, বতিমান োটা সসিার 

স্থানান্তরসহ্ অন্যন্য প্রদয়াজনীয় 

র্ন্ত্রপারত ও ওয়াকি সস্টশন 

রনম িাণ 

এনরসরব (ওটিএম) রজওরব ৮০.০০ ১১ নদভম্বর 

২০১৮ 

২১ 

জানুয়ার য,২০১৯ 

১০ জুন ২০১৯ কাজ সমাপ্ত। 

রজ ৩৩ অরিস রপ্রিাদরর জন্য কাটি িজ এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ৩.২ (রবরেটি ১৫৮১৮৭০) ১১অদক্টাবর 

২০১৭ 

২৭ নদভম্বর 

২০১৭ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১০.১ একাউরিাং সিটওয়যার রেরস আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ২১৫০০০) ১২ সম  ২০১৪ ০৪  জুন ২০১৪ ২৫ জুন  সরবরাহ্ সমাপ্ত 
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সরবরাহ্ ও স্থাপন ২০১৪ 

রজ ১০.২ করম্পউটার এবাং আনুসাংরগক 

র্ন্ত্রপারত সরবরাহ্ ও স্থাপন 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ - ১৫ এরপ্রল 

২০১৮ 

১ জুলাই ২০১৮ ৩১ জুলাই 

২০১৮ 

বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ ১০.৩ পাঁ (৫) টন রিট রসরলাং টাইপ 

এয়ারকনরেশনার সরবরাহ্ ও 

স্থাপন  

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ২৩৭১৬৮) ১৭ রেদসম্বর 

২০১২ 

২৩ রেদসম্বর 

২০১২ 

২৫ রেদসম্বর 

২০১২ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১০.৪ আসবাবপত্র অ অন্যান্য 

রিটিাংস সরবরাহ্ এবাং স্থাপন  

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ০.০০ ১ জুন ২০১৫ ২৪ আগস্ট 

২০১৫ 

৩০ জুন ২০১৬ বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ ১০.৫ প্রকল্প অরিদসর জন্য সস্টশনারর 

সরবরাহ্  

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ ( রবরেটি ১৩০৬৪৩) ২০ নদভম্বর 

২০১২ 

০৪ রেদসম্বর 

২০১২ 

১১ রেদসম্বর 

২০১২ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১০.৬ অরিস ও প্ররশক্ষণ উপকরণারে 

সরবরাহ্ এবাং স্থাপন 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ৫.৯২ (রবরেটি ৫৭০২৫০০) ১৩ নদভম্বর 

২০১৭  

১৭ রেদসম্বর 

২০১৭  

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১০.৭ কক্ষ সরজ্জতকরদণর জন্য পণ্য 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৩৫৫০০০) ২৪ জুলাই 

২০১২ 

৩ সসদেম্বর 

২০১২ 

১৮ সসদেম্বর 

২০১২ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১০.৮ স্যামসাাং কালার সলজার 

রপ্রিাদরর জন্য সটানার কাটি িজ 

সরবরাহ্ 

রেরস আইরেএ ০.০৫ (রবরেটি ৪৬৮০০০) ১৩ সসদেম্বর 

২০১২ 

২৩ সসদেম্বর 

২০১২ 

৩০ সসদেম্বর 

২০১২ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ১০.৯  বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর 

এনআইরে উইাং এর জন্য 

আসবাবপত্র সরবরাহ্ এবাং 

টান ি-রক রভরিদত সাংরেে পূতি, 

দবদুযরতক কাজ, LAN এবাং 

ইিারকম সাংদর্াগ ও অন্যান্য 

সহ্দর্াগী সসবাসমূহ্ স্থাপন 

এনরসরব (ওটিএম) আইরেএ ১.৮৩ (রবরেটি ১৪৭২৪৫০) 

 

 

১৬ সসদেম্বর 

২০১২ 

৯ সম ২০১৩ ২৬ জুন ২০১৩ কাজ সমাপ্ত। প্রকল্প 

অরিস ইসলারমক 

িাউদণ্ডশদন 

র্াকাকালীন এ 

কাজ করাদনা 

হ্দয়রছল। বতিমাদন 

প্রকল্প অরিস 

রনব িা ন করমশন 

ভবদন স্থানান্তররত 

হ্দয়দছ 

রজ 

১০.১০ 

হ্ারজরার সময়, প্রদবশ রনয়ন্ত্রণ 

ব্যবস্থা,এবাং PABX 

সমরশদনর জন্য কাে ি ব্যবস্থা 

স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ১০৯০০০) ১৪ জানুয়ারর 

২০১৩ 

২৯ জানুয়ারর 

২০১৩ 

৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৩ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.১১ 

োইরনাং রুম (দলদভল ৭ ও ৮) 

সরজ্জতকরদনর জন্য 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.০০ ২০ অদক্টাবর 

২০১৩  

২৬ জানুয়ারর 

২০১৪  

 বাে সেয়া হ্দয়দছ 

 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

প্রদয়াজনীয় পন্যারে সরবরাহ্ ও 

স্থাপন 

রজ 

১০.১২ 

রাউটার, সুই  এবাং সাভ িার 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৯৮৮০০) ৮ এরপ্রল 

২০১৩ 

২৩ এরপ্রল 

২০১৩ 

৩০ এরপ্রল 

২০১৩ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.১৪  

প্রকল্প অরিদসর স্যামসাাং 

কালার সলজার রপ্রিাদরর জন্য 

সটানার কাটি িজ সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৮৬০০০) ১২ সম ২০১৩  ২৭ সম ২০১৩ ৩ জুন ২০১৩ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.১৫ 

অিদসট সপপার সরবরাহ্ আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪০৫০০০) ১৬ জুন 

২০১৩ 

২৬ জুন ২০১৩ ৩ জুলাই 

২০১৩ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.১৬ 

HP সলজার সজট রপ্রিাদরর 

জন্য সটানার কাটি িজ সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৭২৭৫০) ১৫ সম ২০১৩ ১০ জুন ২০১৩  ১৭ জুন ২০১৩ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.১৭ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য অিদসট 

সপপার এবাং অরিস সস্টশনারর 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ১.৫০ (রবরেটি ১৩২২৯০৪) ২৭ নদভম্বর 

২০১৪ 

৪ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

৩ সিব্রুয়ারর 

২০১৬ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২১ 

িাইল িাসিার প্রদটাকল 

সাভ িার সরবরাহ্, স্থাপন ও 

কনরিগাদরশন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৬৯০০০) ৪ জুলাই 

২০১৩ 

 

৪ আগস্ট 

২০১৩ 

২৯ সসদেম্বর 

২০১৩ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২২ 

িদটাকরপয়ার সমরশন সরবরাহ্ আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪২৯০০০) ১৬ অদক্টাবর 

২০১৪ 

২৭ অদক্টাবর 

২০১৪  

৩ নদভম্বর 

২০১৪ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২৩ 

উইদডাজ-৭ সক উইদডাজ XP 

সত উন্নীতকরণ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ১২.৬ (ইউএসরে ১৫৭৯০০) ৯ সসদেম্বর 

২০১৪ 

২৬ জানুয়ারর 

২০১৫  

১৫ এরপ্রল 

২০১৫ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২৪ 

মারিরমরেয়া প্রদজক্টর 

সরবরাহ্  

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৩৪০০০০) ১৪ জানুয়ারর 

২০১৬ 

১৯ সম ২০১৬  ২৫ সম ২০১৬ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২৫ 

অিদসট সপপার সরবরাহ্  আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৭০৪০০) ১৫ অদক্টাবর 

২০১৪ 

২৭ অদক্টাবর 

২০১৪ 

৩০ অদক্টাবর 

২০১৪ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২৬ 

ব্লযাঙ্ক রেরভরে সরবরাহ্ আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.০০ ৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৫ 

২৪ মা ি ২০১৫ বাে সেয়া হ্দয়দছ 

রজ 

১০.২৭ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য ল্যােপ 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ (রবরেটি ৪৩৮১৪০) ২১ জুলাই 

২০১৫ 

১৮ আগস্ট 

২০১৫ 

২৫ আগস্ট 

২০১৫ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২৮ 

এনআইরে কাে ি ছাপাদনার জন্য 

কালার রপ্রিার সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ (রবরেটি ৪৮০০০০) ৬ সসদেম্বর 

২০১৫ 

১৬ সসদেম্বর 

২০১৫ 

২৩ সসদেম্বর 

২০১৫ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.২৯ 

কাটিাং ও সলরমদনটিাং সমরশন 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ৩.০০ ২১ জুলাই 

২০১৫ 

১৮ আগস্ট 

২০১৫ 

২৫ আগস্ট 

২০১৫ 

বাে সেয়া হ্দয়দছ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

রজ 

১০.৩০ 

সটানার কাটি িজ সরবরাহ্ আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ ১৮ সসদেম্বর 

২০১৮ 

২ অদক্টাবর 

২০১৮ 

১ নদভম্বর 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩১ 

IDEA প্রকদল্পর ৮ তলায় 

পারদসানালাইদজশন/ইউরপএস 

রুদমর জন্য কদরাল 

প্যাদনলসহ্ (টাইমার) ২টি ৪ 

টন এরস সরবরাহ্ ও স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ (রবরেটি ৪৬০০০০) ১৬ জানুয়ারর 

২০১৭ 

৩১ জানুয়ারর 

২০১৭  

৭ সিব্রুয়ারর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩২ 

রেআরএস ইউরপএস রুদমর 

জন্য এনভায়রনদমিাল 

মরনটররাং রসদস্টম সরবরাহ্ ও 

স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ (রবরেটি ৪২৫০০০) ২১ জুলাই 

২০১৫ 

১৮ আগস্ট 

২০১৫ 

২৫আগস্ট 

২০১৫ 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৩ 

রেরস ও রেআরএস-এর জন্য 

১০রজ SFP িাসরররসভার 

মরেউল সরবরাহ্ ও স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.২৫ (রবরেটি ২৩৮২৬০) ৫জুলাই 

২০১৫ 

১৯ জুলাই ১৮ আগস্ট 

২০১৫ 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৪ 

োটা সসিার ও 

পারদসানালাইদজশন সসিাদরর 

মদধ্য সেরেদকদটে িাইবার 

সাংদর্াগ  

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ (রবরেটি ৪৯৭০০০) ২১ জুলাই 

২০১৫ 

০৬ আগস্ট 

২০১৫ 

১৩ আগস্ট 

২০১৫ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৫ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য অিদসট 

সপপার ও অরিস সস্টশনারর 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ২.১০ (রবরেটি ১৫০৯০১১৮) ৯ অদক্টাবর 

২০১৬ 

২৯ জানুয়ারর 

২০১৭ 

৩১ রেদস 

ম্বর ২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৬ 

প্রকল্প অরিদসর জন্য অিদসট 

সপপার সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৭৩৯৪০)  ১৬ সিব্রুয়ারর 

২০১৬ 

১ মা ি ২০১৬ ৭ মা ি ২০১৬ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৭ 

এনআইরে কাে ি রপ্ররিাংদর্র 

জন্য কালার রপ্রিার সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ (রবরেটি ১৩২০০০) ২ নদভম্বর 

২০১৬ 

২৭ নদভম্বর 

২০১৬ 

৪ রেদসম্বর 

২০১৬ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৮ 

৮(আট)টি কাউিার 

ওয়যারদলস সরবরাহ্,স্থাপন, 

পরীক্ষা ও করমশরনাং 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪৮৪০০০) ২১ মা ি ২০১৭ ১৭ এরপ্রল 

২০১৭ 

২৪ এরপ্রল 

২০১৭ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৩৯ 

অরিস রুম েদস্টে সপপার 

এবাং প্রকল্প অরিদস LAN 

সাংদর্াদগর জন্য ৬রমরম গ্লাস 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৫০ (রবরেটি ৪২৯০০০) ০৬ সসদেম্বর 

২০১৭ 

২৫ সসদেম্বর 

২০১৭ 

৩ অদক্টাবর 

২০১৭ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ ETI ভবদন স্থারপত NIDW এনরসরব আইরেএ ১.৭৫ (রবরেটি ১৫৪৮২৬২.৫০) ১৫ অদক্টাবর ০৩ ৩১ রেদসম্বর কাজ সমাপ্ত 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

১০.৪০ জন্য অরিস িারন ি ার সরবরাহ্ 

ও ওয়াকিদস্টশন স্থাপন।  

২০১৭ রেদসম্বর ২০১৭ ২০১৭ 

রজ 

১০.৪১ 

সাইরত্রশটি সজলায় রভরেও 

কনিাদরদসর সরঞ্জামারে 

সরবরাহ্ ও স্থাপন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.২২৩) ২৬ নদভম্বর 

২০১৭ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৭ 

৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ১০.৪২ রেরজটাল ওয়ার্ল্ি সিয়াদরর 

জন্য সর্াগাদর্াগ উপকরণারে 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.৩০) ৩ রেদসম্বর 

২০১৭ 

৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৩ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৪৩ 

করম্পউটার সরঞ্জামারে 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.২৭) ২৮ 

নদভম্বর২০১৭ 

১০ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৪৪ 

রনব িা ন ভবদন (দলদভল-৮) 

অরিস কাঠাদমা (গ্লাস পাটি িসন 

রুম) রনম িাণ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.৪৯) ১০ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৭ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২৪ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ১০.৪৫ পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য সলার-সমট সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.৪৪) ১০ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৯ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২৬ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৪৬ 

রমতসুরবরশ পাদজদরা সস্পাট ি 

জীদপর সারভ িরসাং ও টায়ার 

পররবতিন 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.২০) ১৯ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২৭ রেদসম্বর 

২০১৭  

২৬ রেদসম্বর 

২০২০ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৪৭ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য বারদকাে সলদবল 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.৪৪) ২১ জানুয়ারর 

২০১৮  

২৯ জানুয়ারর 

২০১৮ 

২৮ জানুয়ারর 

২০১৯ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৪৮ 

সেল ল্যাটির্চে রে৬৩০ 

ল্যাপটদপর জন্য  াজিার 

সরবরাহ্   

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.১২) ২৪ জানুয়ায়রর 

২০১৮ 

 ০৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

০৪ আগস্ট 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৪৯ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য গাম সটপ সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.২৩) ২৩ জানুয়ারর 

২০১৮  

৫ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

১২ সিব্রুয়ারর 

২০১৮  

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫০ 

PABX রসদস্টম সরবরাহ্ আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.১৯) ২৯ জানুয়ারর 

২০১৮  

১২ সিব্রুয়ারর 

২০১৮  

১১ সিব্রুয়ারর 

২০১৯ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫১ 

ররদকা রপ্রিার সমরামত ও 

সাংরক্ষণ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ (০.১২) ১০ রেদসম্বর 

২০১৭ 

২১ রেদসম্বর 

২০১৭  

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫২ 

দবদুযরতক সরঞ্জামারে সরবরাহ্ 

ও স্থাপন এবাং এনআইরে 

সারভ িস সসিার সাংস্ক্ার 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ  ১৫ এরপ্রল 

২০১৮  

২৪ এরপ্রল 

২০১৮ 

৪ সম ২০১৮ বাে সেয়া হ্দয়দছ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

রজ 

১০.৫৩ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য রপ্ররময়াম ওয়াক্স ররবণ 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.০৫ ১৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৬ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৫ সিব্রুয়রর 

২০১৯ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫৪ 

েদস্টে সপপার রেদয় রুম দতরর 

করার জন্য ১০রমরম গ্লাস 

সরবরাহ্ ও স্থাপন। কল 

সসিাদরর জন্য দবদুযরতক 

কাজ, অরিস িারন ি ার ও 

LAN সাংদর্াগ। 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৯ ২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৭ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৬ সিব্রুয়ারর 

২০১৯ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫৫ 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য রিরনাং সটপ (নীল) 

সরবরাহ্ 

আরএিরকউ (RFQ) আইরেএ ০.৪৮ ২২ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

২৭ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৬ মা ি ২০১৮ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ১০.৫৬ োটা সসিার ও 

পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর 

মদধ্য সেরেদকদটে িাইবার 

সাংদর্াগ (১০ রবরপএস) স্থাপন 

রেরপএম/আরএিরকউ রজওরব ০.৫০ ০১ আগস্ট 

২০১৮ 

০৯ আগস্ট 

২০১৮ 

১৮ আগস্ট 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫৭ 

রেরস এবাং  

রে আরএস-এর জন্য সহ্ায়ক 

সসবা (এরস,ইউরপএস, িায়ার 

এক্সটিাংগুইসার) 

ওটিএম রজওরব ১৫.০০ ১৬ আগস্ট 

২০১৮ 

২ নদভম্বর 

২০১৮ 

৩১রেদসম্বর 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫৮ 

পারদসা সসিাদরর জন্য 

প্রদয়াজনীয় সমরশন সরবরাহ্ 

রেরপএম রজওরব ৯০.০০ ৬ সম ২০১৮  ১৭ সম ২০১৮ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৫৯ 

রেরস ও রেআরএস-এর 

অপাদরশন, সাংরক্ষণ ও 

উন্নীতকরণ (রেরস সস্টাদরজ 

পিরতর উন্নয়ন) 

ওটিএম রজওরব ৩৪১.২০ ৫ জুলাই 

২০১৮ 

২০ সসদেম্বর 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬০ 

পাদস িানালাইদজশন রসদস্টদমর 

জন্য সহ্ায়ক সসবা 

(সিটওয়যার) 

ওটিএম রজওরব ২০০.০০ ২৬ এরপ্রল 

২০১৮ 

১৫ জুলাই 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬১ 

পারদসানালাইদজশন সসিার 

স্থানান্তর ও উন্নয়ন 

ওটিএম রজওরব ৯০.০০ ১২ আগস্ট 

২০১৮ 

২৯ অদক্টাবর 

২০১৮ 

১৩ রেদসম্বর 

২০১৮ 

পারদসানালাইদজশন 

সসিাদরর উন্নয়ন 

কাজ সমাপ্ত হ্দয়দছ। 

প্রধানমন্ত্রীর 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

ত্রাণভাণ্ডার সর্দক 

সসটা স্থানান্তদররর 

কাজ এ সময়াদে 

করা হ্দব না।  

রজ 

১০.৬২ 

োটা সাংরক্ষদণরজন্য ২ TB 

সপাট িাবল HDD 

আরএিরকউ রজওরব ০.৪০ ১৫ এরপ্রল 

২০১৮  

২৪ এরপ্রল 

২০১৮ 

৪ সম ২০১৮ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬৩ 

এয়ার করডশনার ও 

সররেজাদরটর সরবরাহ্ এবাং 

স্থাপন 

ওটিএম রজওরব ৩.০০ ২৩ এরপ্রল 

২০১৮ 

৩০ এরপ্রল 

২০১৮ 

২৪ জুন ২০১৮ কাজ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬৪ 

কালার রপ্রিার, িদটাকরপয়ার, 

সলরমদনটিাং সমরশন, কাটিাং 

সমরশন 

ওটিএম রজওরব ১.৩০ ০১ আগস্ট 

২০১৮  

০৪ অদক্টাবর 

২০১৮ 

৩১অদক্টাবর  

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬৫ 

রপ্রিার, িযাক্স 

ওিদটাকরপয়াদরর জন্য সটানার 

সরবরাহ্ 

ওটিএম রজওরব ৪.১৩ ০১ আগস্ট 

২০১৮ 

০৪ অদক্টাবর 

২০১৮ 

৩১ অদক্টাবর 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬৬ 

অরিস িারন ি ার সরবরাহ্ ওটিএম রজওরব ৬.০০ ১৬ জুলাই 

২০১৮ 

৩০ আগস্ট 

২০১৮ 

২৩ সসদেম্বর 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬৭ 

পারদসানালাইদজশন সসিারসহ্ 

অরিদসর জন্য অরিস 

সস্টশনারর সরবরাহ্ 

ওটিএম রজওরব ২.০০ ২৮ সম ২০১৮ ৩ জুলাই 

২০১৮ 

১৭ জুলাই 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৬৯ 

রপ্রিার, িযাক্স 

ওিদটাকরপয়াদরর জন্য সটানার 

সরবরাহ্ 

ওটিএম রজওরব ০.৩৩ ২১ সম ২০১৮ ০৫ জুন ২০১৮ ০৪ সিব্রুয়ারর 

২০১৯ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ১০.৭২ োটা সাংরক্ষদণর জন্য 

সপাট িাবল HDD সরবরাহ্ 

আরএিরকউ আইরেএ ০.১১ ১২ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৯ রেদসম্বর 

২০১৭ 

১৮ রেদসম্বর 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৭৩ 

পারদসানালাইদজশন সসিাদর 

গ্লাস পাটি িসন ওঅন্যান্য 

সাংস্ক্াদরর জন্য গ্লাস সরবরাহ্ 

ওস্থাপন 

আরএিরকউ রজওরব ০.৫০ ২২ এরপ্রল 

২০১৮ 

২৯ এরপ্রল 

২০১৮ 

২ সম ২০১৮ কাজ  সমাপ্ত 

রজ 

১০.৭৪ 

পারদসানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য ২রে স্ক্যানার 

আরএিরকউ রজওরব ০.৫০ ২৪ আগস্ট  

২০১৮ 

০৯ সসদেম্বর 

২০১৮ 

২২ সসদেম্বর 

২০১৮ 

 সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৭৫ 

সজিা রপ্রিার ও অন্যান্য 

সরঞ্জামারে 

আরএিরকউ রজওরব ০.৫০ ২৪ আগস্ট  

২০১৮ 

০৯ সসদেম্বর 

২০১৮ 

২২ সসদেম্বর 

২০১৮ 

 সরবরাহ্ সমাপ্ত 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

রজ 

১০.৭৬ 

পারদসা সসিাদরর প্ররশক্ষণসহ্ 

সমরশন, সস্পয়ার পাট িদসরজন্য 

সহ্ায়তা সসবা 

ওটিএম রজওরব ৩০০.০০ ০১ 

আগস্ট ২০১৮ 

১৮ সসদেম্বর 

২০১৮ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ 

১০.৭৭ 

পারদসানালাইদজশন সসিাদরর 

জন্য রিরনাং সটপ (নীল) 

আরএিরকউ রজওরব ০.৫০ ৩ জুন ২০১৮ ৭ জুন ২০১৮ ১০ জুন ২০১৮ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

১০.৭৮ 

িযাক্স সমরশন, সটরলদিান সসট, 

সপাট িাবল HDD, সপন ড্রাইভ, 

এরি-ভাইরাস ও অন্যান্য 

র্ন্ত্রপারত 

ওটিএম রজওরব  

২.৪০ 

১৯ আগস্ট 

২০১৮ 

 

৩১ অদক্টাবর 

২০১৮ 

২০ নদভম্বর 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ 

৩৩. 

স্মাট ি কাদে ির জন্য কাটু িন 

সরবরাহ্ 

রেরপএম রজওরব ৫.৫০ ২৮ জানুয়ারর 

২০১৮ 

০১ মা ি ২০১৮ ৩১ মা ি ২০১৮ সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ৩৪ স্মাট ি NID কাদে ির জন্য পাউ  

সরবরাহ্ 

রেরপএম রজওরব ৭২.০০ ২৮ জানুয়ারর 

২০১৮ 

১ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ 

৩০ নদভম্বর 

২০১৮ 

সরবরাহ্ সমাপ্ত 

রজ ৩৫  ৯ সকাটি স্মাট ি কাে ি রবতরণ 

উের্াপন  

ওটিএম রজওরব ১০ ১ নদভম্বর 

২০১৮ 

৩ রেদসম্বর 

২০১৮ 

০১ মা ি ২০১৯ উের্াপন হ্য়রন 

রজ ৩৬ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য সিস্টুন 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৩৭ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য সপাস্টার 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৩৮ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য রলিদলট 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৩৯ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য রস্টকার 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৪০ স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণদক 

সদ তন করার জন্য সিস্টুন 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৪১ জনসদ তনতার জন্য 

সকৌশলগত সর্াগাদর্াগসামিী 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৪২ জনসদ তনতার জন্য 

সকৌশলগত সর্াগাদর্াগসামিী 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৪৩ জনসদ তনতার জন্য 

সকৌশলগত সর্াগাদর্াগ  সামিী 

আরএিরকউ রজওরব ৫ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 

রজ ৪৪ জনসদ তনতার জন্য 

সকৌশলগত এদপ্রা  

ওটিএম রজওরব ৪০০ ১ জুলাই 

২০১৮ 

৫ জুলাই ২০১৮ ১০ জুলাই 

২০১৮ 

সমাপ্ত 



 

প্যাদকজ 

নাং 

প্যাদকজ পদণ্যর রববরণ ক্রয়পিরত ও টাইপ অদর্ ির 

উৎস 

রমরলয়ন টাকায় প্রাক্করলত ব্যয় 

(র্চরক্তকৃত মুদ্রায় প্রকৃত র্চরক্তমূল্য) 

েরপত্র 

আহ্বান 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

পদণ্যর সমাট মূল্য ১১৪,২২৫.৭৭     

 

  

     সাররণ-২১: ক্রয় কার্ িক্রম (দসবাসামিী)                                 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত এবাং 

(টাইপ) 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় রমরলয়ন টাকায় 

(র্চরক্ত কাদররসদত প্রকৃত র্চরক্ত মূল্য) 

EOI 
আহ্বাদনর 

তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

এস ১ প্রদজক্ট ম্যাদনজদমি 

সাদপাট ি কনসারিাং 

(PMC)-িাম ি  

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ২১৮.৭২ (ইউএসরে ১৩৭৭৫৭৯+রবরেটি 

১১১৭৯১১৪৮) 

২৮ 

জানুয়ারর  

২০১১ 

১৫ জুলাই 

২০১২ 

২৮ 

জানুয়ারর 

২০১৪  

১১ 

সসদেম্বর 

২০১৬ 

কার্ িক্রম সমাপ্ত 

এস ২ োদটরজক কমুযরনদকশন 

এদপ্রা  (SCA) িাম ি 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ২১৮.৭২ (রবরেটি ১৪৩৭৫০০০০)  ২ সসদেম্বর 

২০১১ 

৩ রেদসম্বর 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কার্ িক্রম সমাপ্ত 

এস ২.১ োদটরজক কমুযরনদকশন 

এদপ্রা  (SCA) িাম ি 

এসএসএস 

(SSS) 

আইরেএ ২১.০০ (রবরেটি ৭৬৪৬৯৯১)  ২৪ সম ২০১৭ ২৬ 

সসদেম্বর 

২০১৭ 

২৬ নদভম্বর 

২০১৭ 

কাজ সম্পন্ন 

হ্দয় রগদয়দছ 

এস ৩ তথ্য প্রযুরক্ত কনসারিাং 

(ITC) িাম ি 

রকউরসরবএস 

(QCBS) 

আইরেএ ৫২.৫০  ২ সসদেম্বর 

২০১১ 

৩ রেদসম্বর 

২০১১ 

আগস্ট 

২০১২ 

KPMG-এর 

সাদর্ ২০১৪ এর 

১৬ মা ি র্চরক্ত 

হ্দয়দছ। 

KPMG কাজ 

সম্পােদন 

অপারগ হ্ওয়ায় 

র্চরক্ত বারতল 

করা হ্য়। 

পরবতীদত 

BUET এর 



 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত এবাং 

(টাইপ) 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় রমরলয়ন টাকায় 

(র্চরক্ত কাদররসদত প্রকৃত র্চরক্ত মূল্য) 

EOI 
আহ্বাদনর 

তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

রবদশর্জ্ঞ 

রনদয়াদগর 

মাধ্যদম এ কাজ 

সশর্ করা হ্য়। 

এস ৪ আইন উপদেো-

ইিারন্যাশনাল 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৮.০৬  ২ জুন ২০১১ ২ সসদেম্বর 

২০১১ 

আগস্ট 

২০১২ 

কাজ সমাপ্ত 

হ্দয়দছ 

এস ৫.১ আইন উপদেো-

ন্যাশনাল 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৬.০৯  ২ সম ২০১১ ২ আগস্ট 

২০১১ 

জুলাই 

২০১২ 

কাজ সম্পারেত 

এস ৫.২ সহ্দর্াগী আইন 

উপদেো-ন্যাশনাল 

এসআইরস (SIC) আইরেএ      কাজ সম্পারেত 

এস ৬ সটকরনকযাল রসদস্টম 

এনারলস্ট (একারধক 

র্চরক্ত) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৬৩০.০০  ২ আগস্ট 

২০১১ 

২ নদভম্বর 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কাজ সম্পারেত 

এস ৭ কস্ট ররকভারর 

কনসািযাি (জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ  ১৬৮.০০  ২ সম ২০১১ ২ আগস্ট 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কাজ সম্পারেত 

এস ৮ প্ররকউরদমি 

সস্পশারলস্ট (জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৬৮.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কনসালট্যাি 

২০১৫ এর 

অদক্টাবদর মারা 

রগদয়দছন। পদর 

আদরা দু জন 

কনসালট্যাি 

রনদয়াগ করা 

হ্য়। কার্ িক্রম 

সমাপ্ত। 

এস ৮.১ প্ররকউরদমি 

কনসালট্যাি (জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৭.০০  ১ নদভম্বর 

২০১৫ 

৩ জানুয়ারর 

২০১৬ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

কাজ সমাপ্ত 

হ্দয়দছ 

এস ৮.২ প্ররকউরদমি 

কনসালট্যাি (জাতীয়) 

এসআইরস (SIC) রজওরব ৪.৯৩ ১৫ রেদসম্বর 

২০১৩ 

 ৩০ মা ি 

২০১৪ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

৩ টি CV এর 

মাধ্যদম TOR 

সাংিহ্ করা 

হ্দয়দছ 

এস ৯ প্ররকউরদমি 

সস্পশারলস্ট 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ২৩১.০০  ২ জুন ২০১১ ২ সসদেম্বর 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত এবাং 

(টাইপ) 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় রমরলয়ন টাকায় 

(র্চরক্ত কাদররসদত প্রকৃত র্চরক্ত মূল্য) 

EOI 
আহ্বাদনর 

তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

(আন্তজিারতক) 

এস ১০ এমএডই (M&E) 

সস্পশারলস্ট 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৭.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১২  

এস ১১ এিএম (FM) 

সস্পশারলস্ট 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৬৮.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১৬  

এস ১২ আইটি (IT) রসদস্টম 

কনসালট্যাি 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৬৮.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩ জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১২.১ 

আইটি (IT) রসদস্টম 

কনসালট্যাি 

    ৪ জানুয়ারর 

২০১৭ 

১ সম ২০১৭ ৩১ রেদসম্বর 

২০১৭ 

কনসালট্যাি 

কাজ করদছ 

এস ১৩ োটাদবজ  রবদশর্জ্ঞ এসআইরস (SIC) আইরেএ ১৬৮.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩ জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১৬ ৭ সিব্রুয়ারর 

২০১৮ সর্দক 

কনসালট্যাি 

অনুপরস্থত 

এস ১৪ হ্াে িওয়যার প্রদকৌশলী এসআইরস (SIC) আইরেএ ১০৫.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩ জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১৬ কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস ১৫ সনটওয়ারকিাং এক্সপাট ি এসআইরস (SIC) আইরেএ ১০৫.০০  ২ এরপ্রল 

২০১১ 

৩ জুলাই 

২০১১ 

জুন ২০১৬ বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

এস ১৬ 

 

এমএণ্ডই (M&E) 

কনসািযাি-জুরনয়র 

(দলাকাল) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৪২.০০  ২ অদক্টাবর 

২০১১ 

২ জানুয়ারর 

২০১২  

জুন ২০১৬  

এস 

১৬.১ 

করমউরনদকশন 

কনসালট্যাি-জুরনয়র 

(দলাকাল) 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ৪২.০০  ২ অদক্টাবর 

২০১১ 

২ জানুয়ারর 

২০১২ 

জুন ২০১৬ কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১৬.২ 

এদসট ম্যাদনজদমি 

কনসালট্যাি 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১৬.৩ 

মানবসম্পে 

কনসালট্যাি (জুরনয়র) 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১৬.৪ 

মরনটররাং এণ্ড 

ইভালুযদয়শন 

কনসালট্যাি 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১৬.৫  

কনসালদটরস সারভ িদসস 

ির োটাদবজ  

এসআইরস (SIC) আইরেএ      বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 



 

প্যাদকজ 

নাং 

রপরপ/টিরপরপ অনুসাদর 

প্যাদকদজর বণ িনা 

ক্রয়পিরত এবাং 

(টাইপ) 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় রমরলয়ন টাকায় 

(র্চরক্ত কাদররসদত প্রকৃত র্চরক্ত মূল্য) 

EOI 
আহ্বাদনর 

তাররখ 

RFP ইসুযর 

তাররখ 

র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্ত 

সমারপ্তর 

তাররখ 

মন্তব্য 

ইনহ্যাসদমি 

এস 

১৬.৮ 

IDEA প্রকদল্পর 

পারিদম িস অরেদটর 

জন্য অরেট িাম ি 

রনব িা ন 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১৬.৯ 

বাাংলাদেশ রনব িা ন 

করমশন কতৃিক ব্যবহৃত 

অনলাইন এরপ্লদকশন 

অরেদটর জন্য 

কনসালট্যারস সারভ িস 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

হ্দয়দছ 

এস 

১৬.১০ 

ন্যাশনাল আইদেনটিটি 

সররজদেসন উইাং এর 

েক্ষতা মূল্যায়ন 

        

এস 

১৬.১১ 

ন্যাশনাল আইদেনটিটি 

সররজদেসন উইাং এর 

ইনিরদমশন 

সটকদনালরজর েক্ষতা 

মূল্যায়ন 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

এস 

১৬.১২ 

IDEA প্রকদল্পর 

পারিরদমনস অরেদটর 

জন্য (রিতীয় অাংশ 

এেভানসে সলদভল) 

অরেট িাম ি রনব িা ন 

       কার্ িক্রম সম্পন্ন 

এস 

১৬.১৩ 

সকায়ারলটি এসুযদরস 

কনসালট্যাি 

এসআইরস (SIC) আইরেএ ২৪.৫০     মূল্যায়ন  লদছ 

এস 

১৬.১৪ 

স্মাট ি এনআইরে কাে ি 

রনরাপিা দবরশেযসমূহ্ 

পররেশ িদণর জন্য 

কনসালট্যারস 

এসএসএস রজওরব ৩.৩৬     মূল্যায়ন  লদছ 

এস 

১৬.১৫ 

কনসালট্যারসর জন্য 

সর্াক বরাে 

 রজওরব ০.৫০      

 



 

সাররণ-২২: ক্রয় কার্ িক্রম (নন-কনসালটিাং সারভ িদসস কনিাক্টস) 

ক্ররমক  ক্ররমক নাং র্চরক্তর রববরণ প্রাক্করলত ব্যয় রমরলয়ন 

টাকায় (করাক্ট কাদররস 

অনুর্ায়ী প্রকৃত মূল্য) 

পিরত প্ররকউরদমি 

গাইেলাইন 

(রপরপএ/রবরজ) 

প্রায়র রররভউ 

(হ্াঁ/না) 

েরপত্র সখালার 

পররকরল্পত তাররখ 

(প্রকৃত তাররখ) 

র্চরক্ত স্বাক্ষদরর 

পররকরল্পত তাররখ 

(প্রকৃত তাররখ) 

 সরবরাদহ্র 

 পররকরল্পত 

 তাররখ  

 (প্রকৃত তাররখ) 

সরবররাহ্কারর মন্তব্য 

এনরসএস ১ রবইরস সত VPN স্থাপন ও 

সাংরক্ষণ 

২৩০.৩৯ (USD 
৩০৭১৩১১.০৫+BDT 

৫৬৬০০০০.৪০) 

আইরসরব রবরজ হ্াঁ ২ সসদেম্বর ২০১৩ 

(২৭ জানুয়ারর ২০১৬) 

৩১রেদসম্বর ২০১৩ 

(২৯ সম ২০১৬) 

৩০ জুন ২০১৬ 

(৩১ রেদসম্বর 

২০১৬) 

করম্পউটার 

সসাস ি রলরমদটে 

কাজ 

সমাপ্ত 

এনরসএস ২  উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি 

৩৪.৬৫ এনরসরব রপরপএ না ৩০ অদক্টাবর ২০১৪ ৩০ মা ি ২০১৫ ৩০ জানুয়ারর 

২০১৬ 

 বাে সেয়া 

হ্দয়দছ 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি (ঢাকা ও 

িররেপুর অঞ্চল) 

৬০.৮২  

(BDT ৩৯১৭০৬৮.০০+BDT 

৩০৪২০০০০.০০) 

এনরসরব রপরপএ না ৩০ মা ি ২০১৫  

(৩১ আগস্ট ২০১৫)  

২৮আগস্ট ২০১৫ 

(২১ রেদসবম্বর 

২০১৫) 

৩০ জুন ২০১৬ 

(২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৭) 

(৩১ রেদসম্বর 

২০১৭) 

ই-সজান 

HRM  রলোঃ 

কাজ 

সমাপ্ত 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি (ঢাকা ও 

িররেপুর অঞ্চল) 

৩৪.৯৮ 

(রবরেটি ৩০৪২০০০০) 

এসএসএস রপরপএ না ২৩ এরপ্রল ২০১৮ ১১ জুন ২০১৮ ০১ মা ি ২০১৮ ই-সজান 

HRM  রলোঃ 

অরতররক্ত 

১০ মাস 

সময় 

রেদয়  

ই-সজান 

HRM 

িাদম ির 

সাদর্  

১১ জুন 

২০১৮ 

তাররদখ 

র্চরক্ত 

নবায়ন 

করা হ্য়। 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি (বররশাল  

ও খুলনা অঞ্চল) 

৬০.৩০ 

(BDT ৪১৯৪৭৫৬০.০০) 

এনরসরব রপরপএ না ৩০ মা ি২০১৫ 

(৩১ আগস্ট ২০১৫) 

২৮ আগস্ট ২০১৫ 

(২১ রেদসম্বর 

২০১৫) 

৩০ জুন ২০১৬ 

(২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৭ 

(৩১ রেদসম্বর 

২০১৭) 

োটা এজ রপপল 

কসটি িয়াম 

কাজ 

সমাপ্ত 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি (বররশাল  

৩৮.৯৫ (BDT ৩৩৮৬৬৩০০) এসএসএস রপরপএ না ২৩ এরপ্রল ২০১৮ ১১ জুন ২০১৮ ০১ মা ি ২০১৮ অরতররক্ত আদরা 

১০ মাদসর জন্য 

সকাম্পারনটির 

 



 

ও খুলনা অঞ্চল) সাদর্ র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত 

হ্দয়দছ। 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি  

(রসদলট ও ময়মনরসাংহ্ অঞ্চল) 

৬৩.৪০ (BDT 

৪৫৫৬৯১৪৬.০০ +BDT 

৩৫৪২৬৩০০.০০) 

এসএসএস রপরপএ না ৩০ মা ি ২০১৫ 

(৩১ আগস্ট ২০১৫) 

২৮ আগস্ট ২০১৫ 

২১ রেদসম্বর 

২০১৫) 

৩০ জুন ২০১৬ 

২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৭) (৩১ 

রেদসম্বর ২০১৭) 

ই-সজান 

HRM  রলোঃ 

কাজ 

সমাপ্ত 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি  

(রসদলট ও ময়মনরসাংহ্ অঞ্চল) 

৪০.৭৪ 

(BDT ৩৫৪২৬৩০০) 

এসএসএস  রপরপএ না ২৩ এরপ্রল ২০১৮ ১১ জুন ২০১৮ ১ মা ি ২০১৮ ই-সজান 

HRM  রলোঃ 

অরতররক্ত 

আদরা ১০ 

মাদসর 

জন্য 

সকাম্পারন

টির সাদর্ 

র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত 

হ্দয়দছ। 

 উপদজলার োটা এরর 

অপাদরটরদের োটা সরবরাদহ্র 

জন্য মানবসম্পে িাম ি (কুরমো 

ও  ট্টিাম  অঞ্চল) 

৫৯.২৭ 

(BDT ৪০৭৯৩০৪০.০০+ 

BDT ৩২৯৩৪২০০.০০) 

এসএসএস রপরপএ না ৩০ মা ি ২০১৫ 

(৩১ আগস্ট ২০১৫) 

২৮ আগস্ট ২০১৫ 

(২১ রেদসম্বর 

২০১৫) 

৩০ জুন ২০১৬ 

(২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৭) 

(৩১ রেদসম্বর 

২০১৭) 

োটা এজ আই 

রপপল 

কসটি িয়াম 

কাজ 

সমাপ্ত 

 োটা এরর অপাদরটরদের োটা 

সরবরাদহ্র জন্য মানবসম্পে 

িাম ি (কুরমো ও  ট্টিাম অঞ্চল) 

৩৭.৮৭ এসএসএস রপরপএ না ২৩ এরপ্রল ২০১৮ ১১ জুন ২০১৮ ১ মা ি ২০১৮ োটা এজ আই 

রপপল 

কসটি িয়াম 

অরতররক্ত 

আদরা ১০ 

মাদসর 

জন্য 

সকাম্পারন

টির সাদর্ 

র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত 

হ্দয়দছ। 

 োটা এরর অপাদরটরদের োটা 

সরবরাদহ্র জন্য মানবসম্পে 

িাম ি (রাজশাহ্ী ও রাংপুর অঞ্চল) 

৬৯.১২ 

(BDT ৪৮২৮৭২৮৬.০০+ 

BDT ৩৭৮৭৬৯০৫.০০) 

এনরসরব রপরপএ না ৩১ আগস্ট ২০১৫ ২১ রেদসম্বর ২০১৫ ২৮ সিব্রুয়ারর 

২০১৭ 

সপ্রাএমস কাজ 

সমাপ্ত 

 োটা এরর অপাদরটরদের োটা 

সরবরাদহ্র জন্য মানবসম্পে 

িাম ি (রাজশাহ্ী ও রাংপুর অঞ্চল) 

৪৩.৫৬ এসএসএস রপরপএ না ২৩ এরপ্রল ২০১৮ ১১ জুন ২০১৮ ১ মা ি ২০১৮ সপ্রাএমস অরতররক্ত 

আদরা ১০ 

মাদসর 

জন্য 

সকাম্পারন

টির সাদর্ 



 

র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত 

হ্দয়দছ। 

 পারদসানালাইদজশন সসিাদরর  

জন্য HR িাম ি কতৃিক 

প্রদয়াজনীয় জনসম্পে 

 (১৫৫ জন) সরবরাহ্ 

৬০.০০ এনরসরব রপরপএ না ২৭ জুন ২০১৮    মূল্যায়ন 

 লদছ 

 কল সসিার ও এসএমএস সারভ িস ১০.০০ রেরপএম রপরপএ না  ১৬ জুলাই ২০১৮ ১ আগস্ট ২০১৮    

 BVRS এরপ্লদকশদনর 

জন্য সহ্ায়তা  

সারভ িস 

৩০.০০ এসএসএস রপরপএ না ৪ জুলাই  

২০১৮ 

   মূল্যায়ন 

 লদছ 

 ড্রাইভার ও সমদসঞ্জার রনদয়াদগর 

জন্য (আউটদসারস িাং) প্ররতষ্ঠান 

রনদয়াগ 

 

 

 

 

ড্রাইভার ও সমদসঞ্জার রনদয়াদগর 

জন্য (আউটদসারস িাং) প্ররতষ্ঠান 

রনদয়াগ 

 

১.৭০ 

(BDT ১৩৫৯৬৮৬.৪০) 

 

 

 

 

 

৪.৩০ 

(BDT ৪০৪১৩১২.০০) 

 

 

 

 

 

 

এসএসএস 

 

 

 

 

 

 

এসএসএস 

রপরপএ 

 

 

 

 

 

 

রপরপএ 

না 

 

 

 

 

 

 

না 

২৭ সম ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

২৭ সম ২০১৮ 

 

১১ জুন ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

১১ জুন ২০১৮ 

১ মা ি ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

সজ এস এস 

সারভ িস রলোঃ 

 

অরতররক্ত 

আদরা ১০ 

মাদসর 

জন্য 

সকাম্পারন

টির সাদর্ 

র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত 

হ্দয়দছ। 

 

 

 

 

 

 



 

সাররণ-২৩: ক্রয় কার্ িক্রম (পূতি কাজ) 

প্যাদকজ 

নাং   

প্যাদকদজর 

রববরণ 

একক পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রমরলয়ন 

টাকায়)  

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্তর সময়াে সশর্ 

হ্ওয়ার তাররখ  

কাা্র্ ি 

সম্পােদনর 

প্রকৃত তাররখ 

মন্তব্য 

W১ সাব-সস্টশন 

সর্দক রনব িা ন 

ভবন ও 

ইটিআই পর্ িন্ত 

দবদুযরতক 

লাইন স্থাপন 

লট ১ আরএিরকউ রজওরব ১.০০ 

(রবরেটি 

৮৩৯৭০০) 

২০ নদভম্বর ২০১৮  ২৬ নদভম্বর 

২০১৮ 

৯ রেদসম্বর ২০১৮ ১৫ রেদসম্বর 

২০১৮ 

কাজ সমাপ্ত 

W২ রনব িা ন 

ভবদনর নবম 

ও েশম তলায় 

প্রকল্প অরিদসর 

উন্নয়ন ও 

সাংস্ক্ার  

লট ১ আরএিরকউ রজওরব ১.০০ ২০ নদভম্বর ২০১৮ 

(কম িপররকল্পনানুর্ায়ী) 

 

২৮ সিব্রুয়ারর ২০১৯ 

(প্রকৃত তাররখ) 

০৫ মা ি ২০১৯ 

(প্রকৃত তাররখ) 

১৬ রেদসম্বর ২০১৮ 

(কম িপররকল্পনানুর্ায়ী) 

 

১৪ মা ি ২০১৯ 

(প্রকৃত তাররখ) 

১৪ মা ি 

২০১৯ 

কাজ সমাপ্ত 

W৩ ইসলারমক 

িাউদডশদন 

প্রকদল্পর 

স্টািদের  

ওয়াকি 

সস্টশদনর 

সাংস্ক্ার ও পূতি 

কাজ 

লট ১ আরএিরকউ রজওরব ১.০০ ৮ নদভম্বর ২০১৮ 

(কম িপররকল্পনানুর্ায়ী) 

 

৬ সিব্রুয়ারর ২০২০  

(প্রকৃত তাররখ) 

১২সিব্রুয়ারর 

২০২০২০ 

(প্রকৃত তাররখ) 

৪ রেদসম্বর ২০১৮ 

(কম িপররকল্পনানুর্ায়ী) 

 

২৬ সিব্রুয়ারর ২০২০ 

(প্রকৃত তাররখ) 

২৬ সিব্রুয়ারর 

২০২০ 

 

কাজ সমাপ্ত 

W৪ প্রকল্প 

পরর ালদকর 

কক্ষ সাংস্ক্ার ও 

কদক্ষ অন্যান্য 

পূতি কাজ 

লট ১ আরএিরকউ  ১.০০ ১৭ জানুয়ারর ২০১৯ 

(কম িপররকল্পনানুর্ায়ী) 

 

১৫ জানুয়ারর ২০১৯ 

(প্রকৃত তাররখ) 

১৭ জানুয়ারর 

২০১৯ 

 

১২ সিব্রুয়ারর ২০১৯ 

(কম িপররকল্পনানুর্ায়ী) 

 

২৭ জানুয়ারর ২০১৯  

(প্রকৃত তাররখ) 

২৭ জানুয়ারর 

২০১৯ 

 

কাজ সমাপ্ত 

W৫ প্রদজক্ট রুম ও 

সস্টার রুদমর 

সাংস্ক্ার ও পূতি 

কাজ 

লট  ১ আরএিরকউ  ১.০০     প্রকদল্পর 

রবগত 

সময়াদে 

কার্ িক্রম 

িহ্ণ স্থরগত 

রছল। 



 

প্যাদকজ 

নাং   

প্যাদকদজর 

রববরণ 

একক পররমাণ ক্রয়পিরত ও 

টাইপ 

অদর্ ির 

উৎস 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রমরলয়ন 

টাকায়)  

েরপত্র আহ্বান র্চরক্ত স্বাক্ষর র্চরক্তর সময়াে সশর্ 

হ্ওয়ার তাররখ  

কাা্র্ ি 

সম্পােদনর 

প্রকৃত তাররখ 

মন্তব্য 

প্রকদল্পর 

বরধ িত 

সময়াদে কাজ 

সম্পােন 

করা হ্দব 

W৬ প্রদজক্ট স্টাি 

অরিদসর 

কাঠাদমাগত 

পররবতিণ 

  আরএিরকউ  ১.০০     প্রকদল্পর 

রবগত 

সময়াদে  

কার্ িক্রম 

িহ্ণ স্থরগত 

রছল। 

প্রকদল্পর 

বরধ িত 

সময়াদে কাজ 

সম্পােন 

করা হ্দব 



 

৩.৭ ক্রয়-পিরত পর্ িাদলা না 

রবরভন্ন পণ্য ও সসবাসমূহ্ ক্রদয় রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হ্দয়দছ রকনা তা পরীক্ষা কদর সেখা হ্দয়দছ।  

দেব য়দনর মাধ্যদম রনব িার ত কদয়কটি পণ্য ও সসবা ক্রদয়র পিরত পরীক্ষা কদর সেখা হ্দয়দছ। েরপত্র র্র্ার্র্ভাদব প্রকাশ করা 

হ্দয়দছ রকনা, েরপত্র সপশ করার জন্য বরােকৃত সময়, মূল্যায়ন করমটি কতৃক েরপত্র র্া াই, কার্ িাদেশ প্রোন, সময়ানুর্ায়ী 

ঠিকাোর কতৃিক পণ্য বা সসবা সরবরাহ্, সরবরাহ্কৃত পণ্য বা সসবার মান েরপদত্র প্রেি সস্পরসরিদকশন অনুর্ায়ী রছল রকনা 

ইতযারে রবর্য় পরীক্ষা কদর সেখা হ্দয়দছ। পণ্য ও সসবাসমূহ্ সঠিক সমদয় ক্রয় করা হ্দয়রছল রকনা তা সেখা হ্দয়দছ। বতিমান 

প্রকদল্প বরােকৃত অদর্ ি একটা অাংশ রছল রবশ্ব ব্যাাংদকর। সস অর্ ি ব্যদয়র সক্ষদত্র রবশ্ব ব্যাাংদকর ক্রয়-নীরত অনুসরণ করা হ্দয়রছল 

রকনা তা পরীক্ষা কদর সেখা হ্দয়দছ। রনদম্ন পরীক্ষাকৃত নরর্গুদলার বণ িনা সেয়া সগল। 

১) প্রদজক্ট ম্যাদনজদমি সাদপাট ি কনসারিাং (PMC)-িাম ি (প্যাদকজ নাং-এস-১): 

রবশ্ব ব্যাাংদকর অর্ ি িারা এ প্যদকদজর ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হ্য়। অনুদমারেত ক্রয় পররকল্পনা অনুসাদর কনসালট্যাি িাম ি 

রনব িা দনর জন্য সকায়ারলটি সবসে রসদলকশন (QBS) পিরত অনুসরন করা হ্য়। রবশ্ব ব্যাাংদকর রনকট সর্দক টাম িস ওব 

সরিাদরস (TOR) অনুদমােন পাওয়ার পর রবশ্ব ব্যাাংদকর মান অনুর্ায়ী একটি খসড়া ররদকাদয়স্ট ির এক্সদপ্রশন অব ইিাদরস্ট 

(REOI) প্রস্তুত করা হ্য় এবাং খসড়া REOI রবশ্ব ব্যাাংদকর সম্মরতর জন্য সপ্ররণ করা হ্য়। 

রবজ্ঞরপ্তোঃ REOI এর ওপর রবশ্ব ব্যাাংদকর সম্মরত পাওয়ার পর এক্সদপ্রশন অব ইিাদরস্ট (EOI) আহ্বান কদর রনম্নরলরখত 

দেরনক পরত্রকাগুদলাদত রবজ্ঞরপ্ত প্র ার করা হ্য়। EOI জমা সেয়ার সশর্ তাররখ সেয়া হ্য় ১৫ মা ি ২০১১। 

The Independent ২৮ জানুয়ারর ২০১১ 

The Daily Star ৩০ জানুয়ারর ২০১১ 

প্রর্ম আদলা ৩ মা ি ২০১১ 

 

REOI রসরপটিইউ এবাং বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন সর বালদয়র ওদয়বসাইদটও প্রকাশ করা হ্য়। 

শট ি রলস্ট প্রস্তুতোঃ 

REOI এর জবাদব ১৪ টি EOI পাওয়া র্ায়। ১৫ মা ি ২০১১ তাররদখ ঐ EOI গুদলা সখালা হ্য়। রবরভন্ন সেশ সর্দক প্রাপ্ত EOI 

এর সাংখ্যা রনম্নরুপোঃ 

 ইউএসএ, জাম িারন, সস্পন এবাং শ্রীলঙ্কা সর্দক ০১টি কদর 

 ভারত সর্দক ০২টি 

 পারকস্তান সর্দক ০৩ টি  এবাং 

 বাাংলাদেশ সর্দক ০৫টি 

প্রস্তাব মূলায়ন করমটিোঃ 

প্রাপ্ত ঐ EOI সমূহ্ মূল্যায়ন করার জন্য রনব িা ন করমশন সর বালয় রনম্ন প্রদজক্ট ইভযালুদয়শন করমটি গঠণ কদরোঃ 

ক) প্রকল্প পরর ালক, IDEA প্রকল্প - আহ্বায়ক 

খ) সেপুটি র ি, রনব িা ন করমশন সর বালয় - সেস্য 

গ) প্ররতরনরধ, বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরসল - সেস্য 

ঘ) প্ররতরনরধ, BUET - সেস্য 

ঙ) প্ররতরনরধ, SEI bivag, পররকল্পনা করমশন - সেস্য 

 ) রসরনয়র সহ্কারর সর ব - সেস্য 

ছ) উপ-প্রকল্প পরর ালক, IDEA প্রকল্প - সেস্য-সর ব 



 

মূল্যায়ন করমটি ০৯/০৫/২০১১, ২৩/০৫/২০১১ এবাং ৩০/০৫/২০১১ তাররদখ সভায় রমরলত হ্য়। রতন রেদন করমটি র্র্ার্র্ 

র্া াই-বা াইদয়র  মাধ্যদম ছয়টি িাম িদক শট ি রলদস্টর অন্তর্ভ িক্ত কদর। 

প্রস্তুতকৃত শট ি রলস্ট ৭ জুন ২০১১ তাররদখ রবশ্ব ব্যাাংদক সপ্ররণ করা হ্য়। রবশ্ব ব্যাাংক রকছু পর্ িদবক্ষন রেদয় শট ি রলস্টটি পুনরায় 

সপশ করার জন্য প্রকল্পদক অনুদরাধ জানায়। সস অনুসাদর সাংদশাধন কদর ৪ রেদসম্বর তারলকাটি রবশ্ব ব্যাাংদক পুনরায় সপ্ররন করা 

হ্য়। রবশ্ব ব্যাাংক ৮ রেদসম্বর এদত সম্মরত জ্ঞাপন কদর।  

রনম্নরলরখত িাম িগুদলা র্চড়ান্তভাদব শট ি রলস্টর্ভক্ত হ্য়োঃ 

ক্ররমক িাদম ির নাম ও ঠিকানা সেশ 

১ Secure Tech Consultancy (Pvt) Ltd পারকস্তান 

২ Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd ভারত 

৩ ERNST & YOUNG ভারত 

৪ KPMG Ford,Rhodes,Thorton &Co. শ্রীলাংকা 

৫ Seytl Secure Electronic Voting সস্পন 

৬ Roland Berger-INDECS R&D IT জাম িারন 

 

RFP প্রস্তুত ও ইসুযোঃ 

IDA এর মান অনুসরণ কদর Request For Proposal দতরর করা হ্য় এবাং ২২ রেদসম্বর ২০১২ সত তা রবশ্ব ব্যাাংদক সপ্ররণ 

করা হ্য়। রবশ্ব ব্যাাংক তা পর্ িাদলা না কদর ১৬ সম ২০১২ তাররদখ এদত অনুদমােন প্রোন কদর। শট িরলস্টর্ভক্ত ছয়টি িাম িদক 

২০১২ তাররদখর ৫ জুলাই RFP ইসুয করা হ্য়। 

রপ্র-প্রদপাজাল কনিাদরসোঃ  

২৫ জুলাই ২০১২ তাররদখ একটি রপ্র-প্রদপাজাল কনিাদরদসর আদয়াজন করা হ্য়। সসখাদন RFQ সম্পদকি কনসালট্যািদের 

প্রদশ্নর জবাব সেয়া হ্য়। প্রদশ্নর উিরগুদলা ২২ আগস্ট ২০১২ তাররদখ সরকে িসহ্ ছয়টি িাম িদক পাঠিদয় সেয়া হ্য়।  

প্রস্তাব িহ্ণ ও উদন্মা নোঃ 

ছয়টির মদধ্য ৪( ার)টি িাম ি রনধ িাররত তাররদখর মদধ্য প্রস্তাব সপশ কদর। প্রদপাজাল মূল্যায়ন করমটির সকল সেস্যদের 

উপরস্থরতদত ৬ সসদেম্বর ২০১২ তাররদখ প্রস্তাবগুদলা সখালা হ্য়। রসল কাভার করা িাইন্যানরসয়াল প্রস্তাবগুদলা সেস্যরা পরীক্ষা 

কদরন ও স্বাক্ষর কদরন এবাং সসগুদলা আলাো কদর প্রকল্প পরর ালদকর রনরাপে সহ্িাজদত রাখা হ্য়। সটকরনকযাল প্রস্তাবগুদলাও 

সেস্যরা পরীক্ষা কদর স্বাক্ষর কদরন। 

প্রদপাজাল মূল্যায়ন করমটি কতৃিক সটকরনকযাল প্রস্তাব মুল্যায়ন 

মূল্যায়ন করমটির সভাোঃ 

রনম্নরলরখত তাররখগুদলাদত মূল্যায়ন করমটি সভায় রমরলত হ্য়োঃ 

১২, ১৯ ও ২৫ সসদেম্বর ২০১২, ৫ এবাং ১২ নদভম্বর ২০১২, ৪,৫,১২ এবাং ২৭ রেদসম্বর ২০১২৩ এবাং ২৭ জানুয়ারর ২০১৩, ১৪ 

সিব্রুয়ারর ২০১৩ ৭, ৮, ১৯, ২০ এবাং ২৪ মা ি ২০১৩। 

প্রর্ম সভায় করমটি  রবদশর্ কদর টাম িস অব সরিাদরদসর আদলাদক রকছু মাপকাঠি রনধ িারণ কদর। সসগুদলা হ্দচ্ছ- 

 

১) সাংরেে কাদজর জন্য  পরামশ িকদের রবদশর্ অরভজ্ঞতাোঃ 

               মাপকাঠি           নম্বর 

সটকরনকযাল এদপ্রা  এবাং সমর্দোলরজ         ৮ 

কম ি পররকল্পনা         ৮ 

সাংগঠন ও স্টারিাং         ৪ 

                                                       সমাট        ২০ 

 



 

২) নদলজ িাসিার (প্ররশক্ষণ) সপ্রািামোঃ 

                     মাপকাঠি               নম্বর 

প্ররশক্ষণ কার্ িক্রদম প্রাসাংরগকতা                 ০৩ 

সিরনাংএদপ্রা  ও সমর্দোলরজ                 ০৩ 

রবদশর্জ্ঞ ও প্ররশক্ষকদের সর্াগ্যতা                 ০৪ 

                                                                     সমাট                 ১২ 

 

কাররগরর মূল্যায়নোঃ 

সবদশদর্ রবশ্বব্যাাংদকর রনদে িশনা ও একইসাদর্ রপরপআর-২০০৮ অনুসাদর প্রদজক্ট মূল্যায়ন করমটির সেস্যগণ পৃর্কভাদব  ারটি 

পরামশ িক িাদম ির প্রস্তাব মূল্যায়ন কদরন।  

মূল্যায়নকাররদের সকদলর প্রেি নম্বর সর্াগ কদর এর গড় সবর করা হ্য়। পরামশ িক িাম িদের প্রাপ্ত গড় নম্বর রনম্নরূপোঃ 

ক্ররমক          পরামশ িক িাদম ির নাম      প্রাপ্ত নম্বর 

১ Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd (PWC) ৭১.০০ 

২ Scytl Secure Electronic Voting ৯০.৯০ 

৩  Secure Tech Consultancy (Pvt) Ltd ৭৯.০২ 

৪ ERNST & YOUNG ৭৫.১৯ 

 

Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd (PWC) এর প্রাপ্ত নম্বর সকায়ারলিারয়াং নম্বর ৭৫ এর কম হ্ওয়ায় এদক আর 

পরবতী পর্ িাদয়র মূল্যায়দনর জন্য রবদব না করা হ্য়রন। 

প্রদজক্ট মূল্যায়ন করমটির সুপাররশোঃ 

TOR এবাং REOI এ বরণ িত দবরশেযগুদলার ওপর রভরি কদর EOI সমূহ্ রবস্তাররত পরীক্ষার পর মূল্যায়ন করমটি রতনটি 

িাম িদক তাদের প্রাপ্ত নম্বদরর রভরিদত রনম্নরলরখত ক্রমানুসাদর সারজদয় তাদের সুপাররশ প্রোন কদরোঃ 

ক্ররমক                                           পরামশ িক িাম ি    প্রাপ্ত নম্বর 

১ Scytl Secure Electronic Voting ৯০.৯০ 

২ Secure Tech Consultancy (Pvt) Ltd ৭৯.০২ 

৩ ERNST & YOUNG  ৭৫.১৯ 

 

মূল্যায়ন করমটি এ মদম ি সুপাররশ কদর সর্ প্রর্ম স্থান অরধকারী পরামশ িক িাম ি Seytl Secure Electronic Voting সক 

RFP এর ITC এর িজ ২২.১ অনুর্ায়ী আদলা না ও র্চরক্ত সম্পােদনর জন্য আমন্ত্রণ জানাদনা সর্দত পাদর। সস অনুসাদর 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন ও Scytl Secure Electronic Voting িাদম ির মদধ্য ২৮/০১/ ২০১৪ তাররদখ র্চরক্ত সম্পারেত 

হ্য়। 

২) োটা সসিার এবাং োটা ররকভারর সাইট সাংরক্ষণ ও অন্যান্য কাদজর জন্য সরঞ্জামারে সরবরাহ্ (প্যাদকজ নাং-রজ ১০.৫৯)ঃোঃ 

এ প্যাদকদজর অর্ িায়ন হ্দয়দছ রজওরব সর্দক। প্রাক্করলত ব্যয় ৩৪,১২,০০,০০০.০০ টাকা। রসরপটিইউ কতৃিক প্রণীত Standard 

Tender Document (PG-3) অনুসরণ কদর েরপত্র েরলল প্রস্তুত করা হ্য় এবাং উন্মুক্ত েরপত্র (OTM) পিরত (রসাংদগল 

খাম) অনুসরণ করা হ্য়।  

েরপত্র প্র ার/ রবজ্ঞাপন: 

IDEA প্রকদল্পর স্মারক নাং-রবইরস/আইরেইএ প্রকল্প/রজ ১০.৫৯/২০১৮; তাররখোঃ ২৫ অদক্টাবর, ২০১৮ এর মাধ্যদম েরপত্র 

আহ্বান করা হ্য়। রবরধ সমাতাদবক েরপত্র রবজ্ঞরপ্তটি ২৬ অদক্টাবর,২০১৮ তাররদখ দেরনক প্রর্ম আদলা এবাং রে সেইরল স্টার 

পরত্রকায় প্রকাশ করা হ্য়। এ ছাড়া রনব িা ন করমশন সর বালয়, জাতীয় পরর য় রনবিন অনুরবভাগ ও রসরপটিইউ এর 



 

ওদয়বসাইদটও রবজ্ঞরপ্তটি প্র ার করা হ্য়।েরপত্র সাংিদহ্র সময় রছল ২৬ অদক্টাবর সর্দক ২৯ অদক্টাবর ২০১৮ পর্ িন্ত।েরপত্র 

োরখদলর সশর্ সময় রছল ২৯ অদক্টাবর ২০১৮ সবলা ২-০০টা পর্ িন্ত। 

েরপত্র উন্মুক্তকরণোঃ 

ইদতাপুদব ি গঠিত েরপত্র উন্মুক্তকরণ করমটি কতৃিক রনধ িাররত তাররখ ও সমদয় প্রাপ্ত েরপত্রসমূহ্ সখালা হ্য়। রতনটি প্ররতষ্ঠান সর্দক 

েরপত্র পাওয়া র্ায়। প্ররতষ্ঠানগুদলা হ্লোঃ 

১) Tiger IT Bangladesh Limited 

২) IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) Limited 

৩) Computer Network System(CNS) 

অতোঃপর উন্মুক্তকরণ করমটির উন্মুক্তকরণ প্ররতদবেন ও সকল েরললপত্রারে ক্রয়কারী কার্ িালদয়র মাধ্যদম মূল্যায়ন করমটির 

কাদছ মূল্যায়দনর জন্য সপ্ররণ করা হ্য়। 

েরপত্র মূল্যায়ন করমটিোঃ 

IDEA প্রকদল্পর ১৬ সসদেম্বর ২০১২ তাররদখ একটি স্মারদকর মাধ্যদম একটি েরপত্র মূল্যায়ন করমটি গঠণ কদর, র্া রনম্নরুপোঃ 

ক্ররমক       নাম ও পেবী   প্ররতষ্ঠান মন্তব্য 

১ সমাহ্াম্মে সাইদুল ইসলাম, রিদগরেয়ার সজনাদরল 

প্রকল্প পরর ালক 

আইরেইএ প্রকল্প, রনব িা ন ভবন,আগারগাঁও, 

ঢাকা 

সভাপরত 

২ তাদরক এম বরকতুোহ্ 

পরর ালক 

ন্যাশনাল োটা সসিার, বাাংলাদেশ করম্পউটার 

কাউরসল, ঢাকা। 

সেস্য 

৩ সমাোঃ সাইফুল হ্ক স ৌধুরী 

উপ-প্রধান 

রনব িা ন করমশন সর বালয়,ঢাকা সেস্য 

৪ ে.সমাোঃ হ্ায়োর আলী 

অধ্যাপক 

ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, ঢাকা সেস্য 

৫ ে.সমাোঃদসাদহ্ল রহ্মান 

অধ্যাপক 

বুদয়ট, ঢাকা সেস্য 

৬ মুহ্াম্মে আবদুল্যাহ্ আল জাদবে 

রসরনয়র সহ্কারর প্রধান 

প্যামদস্টক উইাং, আর্ ি-সামারজক অবকাঠাদমা 

রবভাগ, পররকল্পনা করমশন, ঢাকা 

সেস্য 

৭ সমাোঃ আবদুল বাদতন, 

উপ-প্রকল্প পরর ালক (অপাদরশন) 

আইরেইএ প্রকল্প, রনব িা ন ভবন, ঢাকা সেস্য-সর ব 

 

মূল্যায়ন করমটির সভাোঃ 

েরপত্র মূল্যায়ন করমটি গত ০৬ রেদসম্বর,২০১৮ তাররদখ সভায় রমরলত হ্য় এবাং উরেরখত েরপত্রসমূদহ্র সাদর্ প্রেি ব্যাঙ্ক 

গ্যারারির সঠিকতা র্া াই কদর। ১২ রেদসম্বর ২০১৮ তাররদখ করমটি েরপত্রসমূদহ্র প্রার্রমক মূল্যায়ন কদর এবাং ২০ রেদসম্বর, 

২০১৮ এবাং ৬ সিব্রুয়ারর, ২০১৯ তাররদখ করমটি সভায় রমরলত হ্দয় েরপত্রগুদলা র্চড়ান্ত মূল্যায়ন কদর। প্রদতযক সেস্যই 

েরপত্রগুদলা আলাোভাদব পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত কদর। 

েরপত্র মূল্যায়ন প্ররক্রয়াোঃ 

সটণ্ডার েকুদমদির সসকশন-১ এর ITT িজ নাং-৪৪.১, ৪৪(৬) (a), ৪৪.৭, ৪৬.১, ৪৭.১, ৪৭.২, ৪৮.১, ৪৮.৬, ৫১.১, ৫১.২, ৫২.১ 

ও ৫২.২ এ বরণ িত রেকরনদে িশনা অনুর্ায়ী েরপত্র েরলদলর রবরভন্ন অাংদশ বরণ িত প্রধান শতিাবরলর আদলাদক এবাং রপরপআর-২০০৮ 

এর রবরধ-৯৮ অনুসাদর মূল্যায়ন করমটি প্ররতটি েরপত্র পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত কদর। মূল্যায়ন  ার ধাদপ 

সম্পন্ন করা হ্য়। প্রর্ম পর্ িাদয় প্রার্রমকভাদব িহ্ণদর্াগ্য েরোতা রনধ িারণ করা হ্য়, রিতীয় পর্ িাদয় প্রর্রমকভাদব Responsive 



 

েরোতাদের কাররগরর প্রস্তাব মূল্যায়ন করা হ্য়। তৃতীয় পর্ িাদয় কাররগররভাদব Responsive েরোতাদের আরর্ িক প্রস্তাব 

মূল্যায়ন করা হ্য়। সবদশদর্ আরর্ িকভাদব Responsive সব িরনম্ন েরোতার post qualification সম্পন্ন করা হ্য়। 

প্রর্ম পর্ িায়/প্রার্রমক মূল্যায়নোঃ 

ক) সটণ্ডার েকুদমদির শতিানুর্ায়ী সব েরললপত্রারে প্রোন করা হ্দয়দছ রক না তা পরীক্ষা করা হ্দয়দছ; 

খ)  ারহ্োনুর্ায়ী েরললপত্রগুদলার দবধতা ও িহ্ণদর্াগ্যতা র্া াই করা হ্দয়দছ এবাং  

গ) েরপপত্র েরলদল বরণ িত রবরভন্ন সর্াগ্যতার দবরশেযসমূহ্ র্া াই-বাছাই কদর Responsive েরোতা রনধ িারন করা হ্দয়দছ। 

প্রর্ম পর্ িাদয়র মূল্যায়দন Responsive প্ররতষ্ঠানমূহ্োঃ 

প্রার্রমক পর্ িাদয়র সকল শতি পুরণ করায় রনম্নরলরখত প্ররতষ্ঠানগুদলা TEC কতৃিক প্রার্রমকভাদব Responsive রবদবর ত হ্য়োঃ 

১) Tiger IT Bangladesh Limited 

২) IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) Limited 

৩) Computer Network System(CNS) 

রিতীয় পর্ িাদয় মূল্যায়ন/কাররগরর মূল্যায়নোঃ 

প্রার্রমক মূল্যায়দন রতনটি প্ররতষ্ঠান Responsive হ্ওয়ায় প্ররকউরদমি আইন ও রবরধমাল অনুর্ায়ী পরবতী পেদক্ষপ রহ্সাদব 

কাররগরর মূল্যায়ন করা হ্য়। এ পর্ িাদয় উিীণ ি প্ররতষ্ঠান রতনটির বরণ িত কাররগরর প্রস্তাব পরীক্ষা করা হ্য়। প্রর্ম ভাদগ সিটওয়যার 

সস্পরসরিদকশন, রিতীয় ভাদগ হ্াে িওয়যার সস্পরসরিদকশন এবাং তৃতীয় ভাদগ সক্ষমতা উন্নয়দনর জন্য প্ররশক্ষদণর রববরণ রদয়দছ। 

কাররগরর সাব-করমটি কতৃিক মূল্যায়নোঃ 

অরধকতর মূল্যায়দনর জন্য ক্রয়কারী কার্ িালয় প্রধান ১০ সিব্রুয়ারর, ২০১৯ তাররদখ একটি কাররগরর সাব-করমটি গঠণ কদরন। ২০ 

সিব্রুয়ারর, ২০১৯ তাররদখ ঐ করমটি তাদের প্ররতদবেন সপশ কদর।প্ররতদবেন অনুর্ায়ী রতনটি েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য 

Computer Network System(CNS) নন-সরসপনরসভ সঘারর্ত হ্য়। 

কাররগরর মূল্যায়দন Responsive প্ররতষ্ঠানসমূহ্োঃ 

েরপদত্র বরণ িত সব কাররগরর রেকগুদলা পূরণ করায় TEC কতৃিক রনম্নরলরখত দুটি প্ররতষ্ঠানদক আরর্ িক মূল্যায়দনর জন্য 

Responsive সঘার্ণা করা হ্য়োঃ 

১) Tiger IT Bangladesh Limited 

২) IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) Limited 

তৃতীয় পর্ িায়/ আরর্ িক মূল্যায়নোঃ 

েরোতা কতৃিক সপশকৃত আরর্ িক প্রস্তাবগুদলা পরীক্ষা করা হ্য়। সমসাস ি IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) 

Limited এর প্রস্তাদব রকছু গারণরতক র্ভল পাওয়া সগদল তা সাংদশাধন কদর সেয়ার জন্য ঐ েরোতাদক পত্র সেয়া হ্য়। তাদের 

প্রেি সাংদশারধত আরর্ িক প্রস্তাব গৃহ্ীত হ্য়। অতোঃপর আরর্ িক প্রস্তাব মূল্যায়দন রনম্নরলরখত িলািল পাওয়া র্ায়োঃ 
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সপাস্ট সকায়ারলরিদকশনোঃ 

ক) করমটি সব িরনম্ন েরোতা IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) Limited এর post Qualification 

করার রসিান্ত িহ্ণ কদর এবাং ৮ এরপ্রল ২০১৯ এর মদধ্য Post Qualification সম্পন্ন করা হ্য়। এদত রনম্নরলরখত প্রধান 

রবর্য়গুদলা পরীক্ষা করা হ্য়োঃ 

১) েরপত্র োতা ০৫(পাঁ ) বছদরর অরধক সময়কাল তথ্য ও প্রযুরক্ত রবর্য়ক হ্াে িওয়যার ও সিটওয়যর সসবা প্রোন এবাং এ 

রবর্য়ক সমস্যার সমাধান কদরদছ; 

২) েরপত্র োতা গত ০৫(পাঁ ) বছদর বারণরজযকভাদব ০৬টি র্চরক্ত, র্ার মূল্য ২৪( রব্বশ) সকাটি টাকা, সমধমী পণ্য সসবার কাজ 

সম্পন্ন কদরদছ; 

৩) েরপত্র োতা গত ৩(রতন) বছদরর মদধ্য ৩২(বরত্রশ) সকাটি টাকার হ্াে িয়যার উৎপােন ও সরবরাহ্ কদরদছ এবাং ৪( ার) সকাটি 

টাকার সিটওয়যার উৎপােন ও সাংরেে রবর্দয় সসবা প্রোন কদরদছ; 

৪) েরপত্র োতা কাজ করার মত ৩০(রত্রশ) সকাটি টাকার তারল্য সম্পে প্রোন কদরদছ; 

৫) েরপত্র োতা রবগত ৩(রতন) বছদরর আয়-ব্যয় রববরণী রনররক্ষা ররদপাট ি সপশ কদরদছ; 

৬) IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) Limited রসরপটিইউ কতৃিক Debarment তারলকাভূক্ত নয় এবাং 

রসরপটিইউ সর্দক এর রবরুদি সকান অরভদর্াগ পাওয়া র্ায়রন। 

খ) িলািলোঃ সব িরনম্ন িহ্ণদর্াগ্য Responsive েরোতা IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) Limited এর 

অরভজ্ঞতার সনে এবাং ব্যাাংক সলদভরস সনে র্া াই কদর সঠিক পাওয়া রগদয়দছ। 

র্চড়ান্ত সুপাররশমালাোঃ  

প্রার্রমক, কাররগরর এবাং আরর্ িক মূল্যায়ন সশদর্ TEC সব িসম্মরতক্রদম IBCS-PRIMIX Software (Bangladesh) 

Limited সক স ৌরত্রশ সকাটি নয় লক্ষ র্চরানব্বই হ্াজার টাকায় রবরভন্ন প্রকার হ্াে িওয়যার, সিটওয়যার সরবরাহ্ এবাং প্ররশক্ষণ 

প্রোদনর জন্য Notification of Award (NOA) প্রোদনর সুপাররশ কদর। 

মূল্যায়ন করমটির সেস্যবৃন্দ রপরপআর-২০০৮ এর ৮(১৩), (ক), (খ) অনুসাদর একক ও সর্ৌর্ সঘার্ণা স্বাক্ষর কদর। 

৩) প্যাদকজ নাংোঃ রজ১০.৬৪  

১) কাদজর রশদরানাম – Procurement of Computer, Accessories and Related equipment with 

Maintenance 

 Lot No.-1      : Computer & Office Equipment  

 Lot No.-2      : Online UPS & Related Accessories 

 Lt No.-3        : Computer Accessories & Related Items 



 

২) প্রাক্করলত ব্যয়োঃ ৭,১৩,৬৯,০০০ (অনুদমারেত) 

৩) েরপত্র েরললোঃ CPTU কতৃিক প্রণীত  standard Tender Document (PG-3) অনুর্ায়ী েরপত্র েরলল প্রস্তুত করা 

হ্দয়দছ।  

৪) েরপদত্রর  ধরণোঃ উন্মুক্ত েরপত্র পিরত (OTM) 

৫) রবজ্ঞরপ্ত নাং BEC/IDEA/G-10.64/2019/834 Dt. 2 March 2109 এর মাধ্যদম েরপত্র আহ্বান করা হ্য়।রবরধ 

সমাতাদবক েরপত্রটি গত ১৩ মা ি ২০১৯ ইাং তাররদখ দেরনক সভাদরর পাতা ও The Dhaka Tribune পরত্রকায় প্রকাশ করা 

হ্য়। এছাড়া রবজ্ঞরপ্তটি রনব িা ন করমশন সর বালয়, জাতীয় পরর য় রনবিন অনুরবভাগ এবাং CPTU এর ওদয়বসাইদটও প্রকাশ 

করা হ্য়। সমাট ১৪টি প্ররতষ্ঠান েরপত্র ক্রয় কদর এবাং ০৯ টি প্ররতষ্ঠান প্ররতদর্ারগতায় অাংশিহ্ণ কদর। 

৬) েরপত্র রবরক্র ও জমাোদনর সশর্ সময়োঃ েরপত্র রসরেউল IDEA প্রকদল্পর কার্ িালয় সর্দক ১৩ মা ি, ২০১৯ তাররখ হ্দত ০৯ 

এরপ্রল ২০১৯ তাররখ পর্ িন্ত রবরক্রর ব্যবস্থা রাখা হ্য়। েরপত্র োরখদলর সব িদশর্ তাররখ ও সময় রছল ১০ এরপ্রল ২০১৯ সবলা ২-

০০টা। 

৭) েরপত্র উন্মুক্তকরণ প্ররতদবেনোঃ ইদতাপূদব ি গঠিত েরপত্র উন্মুক্তকরণ করমটি কতৃিক উন্মুক্তকরদণর রনধ িাররত তাররখ ও সমদয়র 

মদধ্য (অর্ িাৎ ১০ এরপ্রল, ২০১৯ সবলা ২-৩০টায়) প্রাপ্ত েরপত্রসমূহ্ সখালা হ্য়। পদর উন্মুক্তকরণ করমটি তাদের প্ররতদবেনসহ্ 

সকল েরললপত্রারে ক্রয়কারর কার্ িালদয়র মাধ্যদম মূল্যায়ন করমটির রনকট মূল্যায়দনর জন্য সপ্ররণ কদর। 

৮) েরপত্র মূল্যায়ন করমটিোঃ ইদতাপূদব ি IDEA প্রকল্প কতৃিক ৭ সেদস্যর মূল্যায়ন করমটি গঠন করা হ্দয়রছল। 

৯) মূল্যান করমটির সভাোঃ মূল্যায়ন করমটি গত ১৫/০৪/২০১৯, ১৬/০৪/২০১৯ এবাং ২১/০৪/২০১৯ তাররদখ সভায় রমরলত হ্দয় 

প্ররতটি েরপত্র আলাো আলাোভাদব পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত কদর। 

১০) েরপত্র মূল্যায়ন প্ররক্রয়াোঃ েরপত্র েরলদলর সসকশন-১, ITT িজ নাং ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ এ বরণ িত রেকরনদে িশনা অনুর্ায়ী 

েরপত্র েরলদলর রবরভন্ন অাংদশ বরণ িত মুখ্য শতিাবলীর আদলাদক এবাং রপরপআর-২০০৮ রবরধ-৯৮ অনুসাদর মূল্যায়ন করমটি প্ররতটি 

েরপত্র পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত কদর।েরপত্র মূল্যায়ন লটরভরিক ৪ ধাদপ সম্পন্ন করা হ্য়। প্রর্ম পর্ িাদয় 

েরপত্র েরলদলর সসকশন-১ এর ITT িজ নাং 14.1 এর (a) এবাং (b), 15.1(a), 21.1(I)এবাং 31.1 অনুর্ায়ী 

অাংশিহ্ণকৃত প্ররতষ্ঠানসমূদহ্র প্রার্রমক রেকগুদলা র্া াই-বাছাই কদর প্রার্রমকভাদব Responsive েরোতা প্ররতষ্ঠান রনব িা ন 

করা হ্য়।রিতীয় পর্ িাদয় প্রার্রমকভাদব Responsive েরোতা প্ররতষ্ঠানসমূদহ্র কাররগরর প্রস্তাব মূল্যায়ন করা হ্য়।তৃতীয় 

পর্ িাদয় কাররগররভাদব Responsive েরোতা প্ররতষ্ঠানসমূদহ্র আরর্ িক প্রস্তাব মূল্যায়ন করা হ্য় এবাং সবদশদর্ আরর্ িকভাদব 

Responsive সব িরনম্ন েরোতা প্ররতষ্ঠাদনর Post Qualification সম্পন্ন করা হ্য়। 

লট নাং ০১ এর প্রার্রমক মূল্যায়নোঃ 

এ প্যাদকদজ পাঁ টি প্ররতষ্ঠান অাংশিহ্ণ কদর। সসগুদলা হ্দচ্ছোঃ 

১) সলারা রলরমদটে  

২) ওররদয়ি করম্পউটার 

৩) স্মাট ি সটকদনালরজস (রবরে) রলরমদটে 

৪) ইরজ সটকদনালরজ 

৫) ওয়ালটন রেরজ-সটক রলরমদটে 

িলািলোঃ 

ওররদয়ি করম্পউটার, ইরজ সটকদনালরজ এবাং ওয়ালটন রেরজ-সটক রলরমদটে প্ররতষ্ঠানগুদলা প্রদয়াজনীয় শতি পূরণ করদত না 

পারায় মূল্যায়ন করমটি কতৃিক প্রার্রমক রনব িা দন Non-Responsive রবদবর ত হ্য়।  

 

 



 

লট নাং-১ এ েরপদত্রর প্রার্রমক পদব ির সকল শতি পূরন করায় প্রর্ম পর্ িাদয়র মূল্যায়দন Responsive প্ররতষ্ঠানসমূহ্োঃ 

ক) সলারা রলরমদটে, আেমরজ সকাট ি, এদনক্স-২ (৪র্ ি তলা), ১১৯১২০ মরতরঝল বারনরজযক এলাকা, ঢাকা। 

খ) স্মাট ি সটক (রবরে) রলরমদটে, ইয়াকুব সাউর্ সসিার, ১৫৬ রমরপুর সরাে (রিতীয় তলা), সলক সাকিাস, কলাবাগান, ঢাকা। 

প্রার্রমক মূল্যায়দন ৫টি প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য ওপদর বরণ িত Responsive প্ররতষ্ঠান দুদটার ২য় পর্ িাদয় কাররগরর মূল্যায়ন করা হ্য়। 

কাররগরর মূল্যায়দন উভয় প্ররতষ্ঠানই Responsive রবদবর ত হ্য়। 

৩য় পর্ িায়/আরর্ িক মূল্যায়নোঃ 

আরর্ িক মূল্যায়দনর ছক অনুর্ায়ী সেখা র্ায়োঃ 

ক) সলারা রলরমদটে কতৃিক োরখলকৃত ের প্রাক্করলত মূল্য অদপক্ষা ২৮.৯৭% কম রবধায় সারব িক মূল্যায়দন উক্ত প্ররতষ্ঠানটি 

TEC এর রনকট Responsive ও প্রর্ম সব িরনম্ন েরোতা রহ্সাদব রবদবর ত হ্য়। 

খ) স্মাট ি সটক (রবরে) রলরমদটে কতৃিক োরখলকৃত ের প্রাক্করলত মূল্য অদপক্ষা ১২.৭৭% কম রবধায় সারব িক মূল্যায়দন উক্ত 

প্ররতষ্ঠানটি TEC এর রনকট Responsive ও রিতীয় সব িরনম্ন েরোতা রহ্সাদব রবদবর ত হ্য়। 

সপাস্ট সকায়ারলরিদকশনোঃ 

করমটি সব িরনম্ন েরোতা সলারা রলরমদটে-এ সপাস্ট সকায়ারলরিদকশন কদর রনম্ন িলািল পায়োঃ 

ক) প্ররতষ্ঠানটির ব্যাাংক সলদভনরস এবাং অরভজ্ঞতার সনে র্া াই কদর সঠিক পাওয়া র্ায়; 

খ) CPTU এর  ওদয়বসাইট পরীক্ষা কদর রনরর্ি তারলকায় সলারা রলরমদটে এর নাম পাওয়া র্ায়রন। 

একইভাদব বারক রতনটি লদটর মূল্যায়ন করার পর র্চড়ান্ত সুপাররশমালা সপশ করা হ্য়। 

লট নাং-১ সলারা রলরমদটে প্রার্রমক, কাররগরর ও আরর্ িক মূল্যায়দন Responsive প্ররতষ্ঠানসমূদহ্র মদধ্য ১ম সব িরনম্ন েরোতা 

রবদবর ত হ্ওয়ায় করমটি কতৃিক বরণ িত প্ররতষ্ঠানদক ৬৮,৯১১৮৬/০০ (আটর্রট্ট লক্ষ একানব্বই হ্াজার একশত রছয়ারশ) টাকার 

রবপরীদত রবরভন্ন প্রকার করম্পউটার (ল্যাপটপ, সেস্ক্টপ) সপপার সেরোং সমরশন এবাং এলইরে মরনটর সরবরাদহ্র জন্য 

সনাটিরিদকশন অব এওয়াে ি (NOA) প্রোন ও র্চরক্ত সম্পােদনর জন্য সুপাররশ করা হ্য়। 

একইভাদব লট-২ এর জন্য Astiute Electronics সক ১,৭১,৬৮,০০০/০০ (এক সকাটি একাির লক্ষ আটর্রট্ট হ্াজার) টাকার 

রবপরীদত রবরভন্ন প্রকার ইউরপএস, ইউরপএস-এর জন্য ব্যাটারর এবাং অন্যান্য ব্যাটারর এর জন্য সমইন সবাে ি সরবরাদহ্র জন্য 

সনাটিরিদকশন অব এওয়াে ি (NOA) প্রোন ও র্চরক্ত সম্পােদনর জন্য সুপাররশ করা হ্য়। 

৩য় লদটর জন্য স্মাট ি সটকদনালরজ (রবরে) রলরমদটেদক ৩,৭৬,১২,০০০/০০ (রতন সকাটি রছয়াির লক্ষ বার হ্াজার) টাকার 

রবরনমদয় করম্পউটার এদক্সসররজ, স্মাট ি কাে ি ররোর এবাং অন্যান্য এদক্সসররজ সনাটিরিদকশন অব এওয়াে ি (NOA) প্রোন ও 

র্চরক্ত সম্পােদনর জন্য সুপাররশ করা হ্য়। 

করমটিা্র সেস্যগণ সুপাররশপদত্র স্বাক্ষর কদরন এবাং সর্ৌর্ প্রতযয়ন পত্র প্রোন কদরন। 

২৩ এরপ্রল ২০১৯ তাররদখ প্ররতষ্ঠানসমূহ্দক NOA সেয়া হ্য় এবাং ৩০ জুন ২০১৯ তাররদখ সলারা রলরমদটে-এর সাদর্ র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত হ্য়। রকন্তু সঠিক সমদয় পণ্য সরবরাহ্ করদত না পারায় ৩০ আগস্ট র্চরক্তর সময়াে পুনরায় বাড়াদনা হ্য়। লট-২ এর জন্য 

Astitute Eletronics এর সাদর্ র্চরক্ত হ্দয়রছল ২০/০৬/২০১৯ তাররদখ। রকন্তু ৩০/০৮/২০১৯ তাররদখ র্চরক্ত পুনরায় সাংদশাধন 

করা হ্য়। স্মাট ি সটক (রবরে) এর সাদর্ মূল র্চরক্ত হ্য় ৩০/০৬/২০১৯ তাররদখ।   

সাংদশারধত র্চরক্ত অনুর্ায়ী রনধ িাররত তাররদখ সরবরাহ্কারী মালামাল সরবরাহ্ কদর এবাং রররসভ করমটি সস্পরসরিদকশন অনুর্ায়ী 

তা বুদঝ সনয়। 

 



 

৪) প্যাদকজ নাংোঃ রজ-২১ (রিতীয় পুনোঃ েরপত্র আহ্বান) 

১০-রপ্রি-রিিাররপ্রি স্ক্যানার ও আইররশ (IRIS) স্ক্যানারোঃ 

প্রাক্করলত ব্যয়োঃ USD ৪,৭৮৪,০০০.০০ (২৪/০৮/২০১৭ তাররদখ অনুদমারেত ক্রয়-পররকল্পনা অনুর্ায়ী) এবাং USD 

৩,৮৬৪,০০০.০০ রবশ্বব্যাংদকর সম্মরত অনুর্ায়ী। 

ক্রয় পিরতোঃ ইিারন্যাশনাল করম্পটিটিভ রবরোং (ICB)। 

েরপদত্রর েরললারে এবাং েরপত্র আহ্বাদনর পিরতোঃ 

েরপদত্রর েরললারের রবর্দয় ১০ সসদেম্বর, ২০১৭ তাররদখ রবশ্বব্যাাংক সম্মরত প্রোন কদর। বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন ১৮ 

সসদেম্বর, ২০১৭ তাররদখ েরললপত্র অনুদমােন কদর। রনম্নরলরখত দেরনক পরত্রকাসমূদহ্ েরপত্র রবজ্ঞরপ্ত প্রকারশত হ্য়োঃ 

রে সেইরল স্টার ২২ সসদেম্বর,২০১৭ 

রে সেইরল ইনরেদপনদেি ২২ সসদেম্বর,২০১৭ 

দেরনক ইদিিাক ২২ সসদেম্বর,২০১৭ 

েরপদত্রর রবজ্ঞাপন UNDP এর অন-লাইন, CPTU এর ওদয়বসাইট এবাং রনব িা ন করমশদনর ওদয়বসাইদটও প্রকারশত হ্য়। 

রপরপআর-২০০৮ এর ৯৪(৭) রবরধ অনুর্ায়ী েরপত্র সপশ করার আদগর রেন পর্ িন্ত েরপত্র রবরক্রর রেন ধার্ ি করা হ্য়। 

৯ অদক্টাবর, ২০১৭ তাররদখ রপ্র-রবে সভা অনুরষ্ঠত হ্য় এবাং রপ্র-রবে সভার কার্ িরববরণী সকল েরপত্র সক্রতার কাদছ রবতরণ করা 

হ্য়। রপ্র-রবে সভার সময় এবাং এর পদরও েরোতাদের কাছ সর্দক প্রাপ্ত প্রশ্নগুদলা একরত্রত করা হ্য় এবাং প্রকল্প কতৃিকই এসদবর 

জবাব প্রস্তুত কদর ১২ অদক্টাবর, ২০১৭ তাররদখ সাংরেে েরোতাদের রনকট সপ্ররণ করা হ্য়। 

েরপত্র উদন্মা নোঃ  

েরপত্রগুদলা ৬ নদভম্বর, ২০১৭ তাররদখ সবার সমু্মদখ সখালা হ্য়। েরোতাগদণর প্ররতরনরধবৃন্দ সস সমদয় সাক্ষী রহ্সাদব সসখাদন 

উপরস্থত রছদলন। েরপত্র উদন্মা ন করমটির সকল সেস্য েরপত্র উদন্মা নকাদল উপরস্থত রছদলন। েরপত্রোতাদের সুরবধাদর্ ি 

মারিরমরেয়া প্রদজক্টর ব্যবহ্ার করা হ্য়। শারন্ত ও শাংখলাপূণ ি পররদবদশ েরপত্র উদন্মা ন কাজ সশর্ হ্য়। 

েরপত্র উদন্মা নকাদল েরপত্র উদন্মা ন সম্পরকিত েরললারে প্রস্তুত করা হ্য় এবাং সসগুদলা প্রদতযক েরোতার প্ররতরনরধগণদকও 

সেয়া হ্য়। রবশ্ব ব্যাাংদকর রনদে িশনা অনুসাদর রবশ্ব ব্যাাংদকও এর অনুরলরপ সেয়া হ্য়। রনধ িাররত সমদয় সপশকৃত ০৬টি েরপত্র 

পাওয়া র্ায়। রনধ িাররত সমদয়র পদর সকান েরপত্র পদড়রন। 

েরপত্রোতাদের জাতীয়তাোঃ  

জাম িারন, রসাংগাপুর ও বাাংলাদেশ। 

েরোতাদের রনকট সর্দক সকান আপরি পাওয়া র্ায়রন। 

েরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভাোঃ 

প্রাপ্ত েরপত্রসমূহ্ মূল্যায়দনর জন্য ৭ নদভম্বর, ৯ নদভম্বর, ১২ নদভম্বর এবাং ১৪ নদভম্বর, ২০১৭ তাররখগুদলাদত মূল্যায়ন 

করমটিগুদলার সভা অনুরষ্ঠত হ্য়। 

েরপদত্রর প্রার্রমক মূল্যায়নোঃ 

রবশ্ব ব্যাাংদকর েরপত্র মূল্যায়দনর সাধারণ রনয়ম অনুসরণ কদর েরপত্রসমূহ্ মূল্যায়ন করা হ্য়। করমটি রবশ্বব্যাাংক এবাং 

রসরপটিইউ-এর ওদয়বসাইদট রনরর্ি তারলকা পরীক্ষা কদর সেদখ। েরোতাগদণর কাদরা নাম ঐ তারলকায় পাওয়া র্ায়রন। 

েরপত্রগুদলা সঠিকভাদব পূরণ করা হ্দয়দছ রক-না, প্রকৃতপদক্ষ দবধ ও Responsive রক-না তা পুনোঃপরীক্ষা কদর সেখা হ্য়। 

প্রার্রমক পরীক্ষায় ছয়টি েরপত্রই সঠিক পাওয়া র্ায়। 



 

েরপত্রোতাগদণর রনকট সর্দক ব্যাখ্যাোঃ  

েরপত্র মূল্যায়ন করমটি েরপত্রোতাগদণর রনকট সর্দক সকান ব্যাখ্যা  াওয়ার প্রদয়াজন মদন কদররন। 

রবস্তাররত কাররগরর মূল্যায়নোঃ 

ছয়টি েরপত্রই সঠিক পাওয়ার পর েরপত্র মূল্যায়ন করমটি সসগুদলার পূণ িাাংগ কাররগরর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত কদর। কাররগরর 

মূল্যায়দন ছয়জন েরোতাদকই Responsive বদল গণ্য করা হ্য়। েরপত্র েরলদলর ITB িদজর ২৮.৫ অনুর্ায়ী cost factor 

এর মান ৯০% ও কাররগরর factor এর মান ১০% ধরা হ্য়।  

আরর্ িক মূল্যায়নোঃ 

েরপত্র েরলদল প্রেি েরগুদলা রবদব না করা হ্য়। েরোতাদের প্রেি েদরর সর্াগ-রবদয়াদগ সকান র্ভল আদছ রক-না তা পরীক্ষা 

কদর সাংদশাধন করা হ্য়। করমটি সেদখন সর্ সকান েরোতা কতৃিকই সকান মূল্য ছাড় সেয়া হ্য়রন। 

েরপত্র েরলদলর ITB/BDS িজ ২৮.৪ অনুর্ায়ী একটি রবধান রদয়দছ সর্ মূল্যায়ন করমটি মূল্যারয়ত কাররগরর ও আরর্ িক 

িযাকটদরর ওপর রভরি কদর িজ ২৮.৪-এর িমু িলা অনুর্ায়ী উভয় িযাকটদরর প্রাপ্ত নম্বর সর্াগ কদর সাংরেে েরপদত্রর প্রাপ্ত নম্বর 

সবর করদব। সস অনুসাদর মূল্যারয়ত ছয়টি েরপদত্রর প্রাপ্ত নম্বর রনম্নরুপোঃ 

ক্ররমক নাং      েরোতার নাম     প্রাপ্ত নম্বর 

১ কমরপউটার সারভ িস রলরমদটে ০.৯৮৮৮ 

২ স্মাট ি সটকদনালরজস(রবরে) রলরমদটে ০.৯৭৯২ 

৩ BASE সটকদনালরজস রলরমদটে  ০.৯২৯৫ 

৪ NEC এরশয়া প্যারসরিক ০.৯২১৪ 

৫ োরমাদলয়া আইদেরিরিদকশন ০.৭০৭১ 

৬ সলারা সটরলকম ০.৭০১৩ 

 

েরপত্র েরলদলর ITB ২৮.৪ িজ অনুর্ায়ী সদব িাচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত েরপত্রটি সব িরনম্ন েরোতা রহ্সাদব মূল্যারয়ত হ্দব এবাং র্চরক্তবি 

হ্ওয়ার সর্াগ্য েরোতা রহ্সাদব রবদবর ত হ্দব; র্রে সস েরোতা IT িদজর ৩১ (দপাস্ট সকায়ারলরিদকশন) অনুর্ায়ী র্চরক্ত 

সম্পােদনর সর্াগ্য হ্য়। এ ছাড়াও ক্রয়কারী তার সাদর্ই র্চরক্ত করদব, সর্ প্রকৃতপদক্ষ Responsive রনব িার ত হ্দয়দছ এবাং র্ার 

ের সব িরনম্ন। উপদরারেরখত িজগুদলার ওপর রভরি কদর করমটি কমরপউটার সারভ িস রলরমদটেদক সব িরনম্ন Responsive 

েরোতা রহ্সাদব গণ্য কদর।  

সপাস্ট সকায়ারলরিদকশনোঃ 

সপাস্ট সকায়ারলরিদকশদনর অাংশ রহ্সাদব সব িরনম্ন েরোতা রহ্সাদব কমরপউটার সারভ িস রলরমদটে কতৃিক সপশকৃত েরললপত্র 

পুনোঃপরীক্ষা কদর সেখা হ্য়। প্রধান প্রধান পর্ িদবক্ষণ রছল রনম্নরূপোঃ 

ক) কমপদক্ষ পাঁ  বছর ধদর েরোতা IT সমস্যার সমাধান ও সসবাসহ্ হ্াে িওয়যার ও সিটওয়যার এর ব্যবসা  ারলদয় আসদছন। 

খ) গত রতন বছর ধদর েরোতা একট র্চরক্তদত বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর জন্য IDEA প্রকল্প সমাট USD 

৪,২৩২,৪০০.০০+BDT ১৩,৫৪৩,৬৮০.০০ টাকা মূল্যমাদনর রবদকন্দ্রীকৃত কাররগরর অবকাঠাদমা সরবরাহ্ কদরদছ। 

গ) েরোতা সসাশ্যাল ইসলারম ব্যাাংক রলরমদটে বনানী শাখা সর্দক এ মদম ি একটি সাটি িরিদকট সপশ কদরদছ সর্ সকাম্পারনটির 

৬০০০.০০ লক্ষ টাকার working capital রবরনদয়াগকৃত আদছ। 

সুপাররশোঃ 

Responsive েরোতাগদণর মদধ্য কমরপউটার সারভ িস রলরমদটে সব িরনম্ন ের প্রোন কদর (গারণরতক র্ভল সাংদশাধদনর পর), 

র্ার পররমাণ USD ১২৫০০০০+BDT ৬০০০.০০৯=১০,৬৩,১০০.০০ (েশ সকাটি েশ লক্ষ সতর্রট্ট হ্াজার একশত) টাকা। 



 

প্রক্করলত ব্যয় রছল USD ৪,৭৮৪,০০০.০০৯ ( ার রমরলয়ন সাত লক্ষ র্চরারশ হ্াজার  ারশত), বাাংলাদেদশর ৩৮৬,৭৮৬,৪০০.০০ 

(আটরত্রশ সকাটি সাতর্রট্ট লক্ষ রছয়ারশ হ্াজার  ারশত) টাকার সমান। 

অতোঃপর েরপত্র মূল্যায়ন করমটি সুপাররশ কদর সর্, সব িরনম্ন responsive েরোতা কমরপউটার সারভ িস রলরমদটদের সাদর্ সমাট 

USD ১২৫০০০০ (এক রমরলয়ন দুইশত পঞ্চাশ হ্াজার)+ BDT ৬০০০.০০৯ (ছয়শত লক্ষ) টাকায় র্চরক্ত স্বাক্ষর করা সর্দত 

পাদর। 

সাটি িরিদকশনোঃ  

রপরপআর-২০০৮ এর ৮(১৩) (রব) রুল অনুসাদর মূল্যায়দনর সঠিকতা সম্পদকি করমটি সাটি িরিদকট প্রোন কদর। কাররগরর মূল্যায়ন 

করমটি কতৃিক রপরপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী রনরদপক্ষ মূল্যায়দনর সাটি িরিদকট সেয়া হ্য়। 

অতোঃপর কমরপউটার সারভ িস রলরমদটে-এর সাদর্ প্রকদল্পর র্চরক্ত স্বাক্ষররত হ্য়। 

কমরপউটার সারভ িস রলরমদটে পণ্য সরবরাহ্ করার পর সস্পরসরিদকশদনর সাদর্ রমরলদয় রররসভ করমটি তা বুদঝ সনয়। 

পর্ িদবক্ষণোঃ 

ক্রয় পররকল্পনা পর্ িাদলা নায় সেখা র্ায় সর্ প্রকদল্প সসবা এবাং পণ্যগুদলার রকছু রবশ্ব ব্যাাংদকর বরােকৃত অদর্ ি এবাং রকছু রজওরব 

এর অদর্ ি সকনা হ্দয়দছ। দু সক্ষদত্রই সঠিক ক্রয় নীরত অনুসরণ করা হ্দয়দছ। সাংরেে সক্ষদত্র রবশ্বব্যাাংদকর ক্রয়-নীরত ও রপরপএ-

২০০৬ এবাং রপরপআর-২০০৮ সঠিকভাদব অনুসরণ করা হ্দয়দছ। ২০১৮ এর পদর রবশ্ব বাাংদকর অর্ িায়ন বি হ্দয় র্াওয়ার পদর 

রজওরব এর অদর্ িই ক্রয়কাজ  লদছ। রজওরব এবাং রবশ্বব্যাাংদকর বরােকৃত অর্ ি ব্যদয় ক্রয়কৃত পণ্য ও সসবার আটটি নরর্ পরীক্ষা 

করা হ্ল। র্ার মধ্য সর্দক  ারটি নরর্দত অনুসৃত ক্রয় পিরত ওপদর বণ িনা করা হ্দয়দছ। সেখা সগদছ সর্ রজওরব এর অর্ ি ব্যদয় 

রপরপএ-২০০৬ এবাং রপরপআর-২০০৮ সঠিকভাদব অনুসৃত হ্দয়দছ। রবশ্ব ব্যাাংদকর অর্ ি ব্যদয়র সক্ষদত্রও ব্যাাংদকর রনদে িশনা 

সঠিকভাদব পালন করা হ্দয়দছ। পণ্যসমূহ্ রনধ িাররত মান, পররমান ও সস্পরসরিদকশন রমরলদয় িহ্ণকারী করমটি বুদঝ রনদয়দছ। 

তদব একারধক সক্ষদত্র রনব িার ত েরোতা র্চরক্তদত রনধ িাররত সমদয় কাজ সমাপ্ত/পণ্য সরবরাহ্ করদত পাদরনরন। সস সক্ষদত্র তাদের 

সাদর্ পুনরায় র্চরক্ত কদর কাজ সম্পােন বা পণ্য সরবরাদহ্র জন্য সময় বরধ িত করা হ্দয়দছ। সসটা অবশ্য রবরধ অনুসাদরই করা 

হ্দয়দছ। উপদজলায় োটা এরর অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য মানব সম্পে িাম ি রনদয়াদগর কাজটি পাঁ টি প্যাদকদজর মাধ্যদম 

সম্পােন করা হ্দয়দছ। কারণ রহ্সাদব প্রকল্প সর্দক জানাদনা হ্য় সর্ একসাদর্ ১১৩০ জন অপাদরটর রনদয়াগ সেয়ার মত সামর্ ি 

সম্পন্ন সকান িাম ি পাওয়া না র্াওয়ায় মূল প্যাদকজটি বাে রেদয় পদর পাঁ টি প্যাদকদজ ভাগ কদর এ ক্রয়কাজ সম্পন্ন করদত 

হ্দয়দছ। 

 

৩.৮ প্রকদল্পর উদেশ্য অজিন 

প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগদেদমর আদলাদক আউটপুট পর্ িাদয়র অজিন অবস্থা পর্ িাদলা না ও পর্ িদবক্ষণ। 

ক) প্রকদল্পর উদেদশ্যর আদলাদক অজিনোঃ 

উদেশ্য অজিন 

প্রকদল্পর সারব িক উদেশ্য হ্ল বাাংলাদেদশর 

সকল নাগররদকর জন্য রনরাপে, সঠিক ও 

রনভ িরদর্াগ্য জাতীয় পরর য়পত্র ব্যবস্থা 

 ালুকরণ, র্া অরধকতর েক্ষ ও স্বচ্ছদসবা 

প্রোদনর রভরি রহ্দসদব কাজ করদব এবাং ই-

গভদন িস-এর অরধকতর সাংস্ক্ার করদব। 

প্রকদল্পর সুরনরে িে উদেশ্যসমূহ্োঃ 

 অরধকতর রনরাপিা দবরশেযসহ্ 

জাতীয় পরর য়পত্র প্রোদন বাাংলাদেশ 

রনব িা ন করমশনদক সহ্ায়তা করা; 

 পররর রতর র্র্ার্ িতা/সতযতা 

এ উদেশ্যগুদলা অজিদনর জন্য প্রকল্প বাাংলাদেদশ একটি রনরাপে, সঠিক এবাং 

রনভ িরদর্াগ্য জাতীয় পররর রত ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠা কদরদছ, র্া অরধকতর কার্ িকর 

ও স্বচ্ছ সসবা প্রোদনর রভরিরুদপ কাজ করদব। রবদশর্ উদেশ্যগুদলা রনম্নরুপোঃ 

ক) ইরিত NID সসবা প্রোদন জন্য প্রদয়াজনীয় IT অবকাঠাদমা প্ররতষ্ঠা করা 

হ্দয়দছ, র্ার মদধ্য রদয়দছ োটা সসিার ও োটা ররকভারর সাইট। 

খ) প্রকদল্পর রহ্সাব অনুর্ায়ী এ পর্ িন্ত ১২৭টি প্ররতষ্ঠানদক রনব িা ন করমশন 

পররর রত র্া াই সসবা প্রোন কদরদছ (তারলকা সাংদর্াজনী-১ এ প্রোন করা 

হ্ল)। এর মদধ্য সরকারর প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা ৩৩টি এবাং সবসরকারর 

প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা ৯৪টি। 

গ) সসদেম্বর ১, ২০১৫ সর্দক কাে ি সাংদশাধন ও হ্ারাদনা কাে ি পুনোঃইসুয 



 

র্া াইকরদণ সাংরেে সাংস্থার 

কার্ িক্ষমতা সৃরে করা; 

 সরকারর ও সবসরকারর সাংস্থার সসবা 

প্রোদনর সক্ষদত্র নতুন জাতীয় 

সনাক্তকারী ব্যবস্থা অন্তর্ভ িরক্তর লদক্ষয 

সাংরেে সাংস্থার েীঘ িদময়ােী 

কার্ িক্ষমতা সৃরে করা। 

 

করার জন্য রি আদরাপ করা হ্দয়দছ। পররর রত সসবা প্রোদনর জন্যও 

প্ররতষ্ঠানগুদলা সর্দক রি সনয়া হ্য়। ব্যাাংদকর মাধ্যদম সাংিহ্ কদর ঐ রি 

সরকারর খাদত জমা করা হ্দচ্ছ। সিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত ১৫৪,৪৯,৪০,১৫৬.৯৪ 

টাকা সিজাররদত জমা সেয়া হ্দয়দছ। 

ঘ) বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর মাঠ পর্ িাদয়র অরিসগুদলাদত রবদকন্দ্রীকৃত 

প্রযুরক্তগত অবকাঠাদমা স্থারপত হ্দয়দছ। একটি Virtual Private 

Network (VPN) এর মাধ্যদম প্রকল্প ৫১৯ টি মাঠ পর্ িাদয়র অরিদসর 

সাদর্ NIDW এর সেরেদকদটে সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা রনরিত কদরদছ। সাংরেে 

NID সসবা প্রোদনর জন্য রনব িা ন করমশন ভবদন একটি সটাল মুক্ত কল 

সসিারও স্থাপন করা হ্দয়দছ। ১০৫ নম্বদর কল কদর এখান সর্দক সাহ্ায্য 

সনয়া র্ায়। 

ঙ) জুন ২০১৮ এর মদধ্য রনরাপিা দবরশেযসম্পন্ন ৯ সকাটি স্মাট ি কাে ি 

রবতরদণর পররকল্পনা রছল। রকন্তু তার মদধ্য এ পর্ িন্ত ছয় সকাটি েশ লক্ষ কাে ি 

পাদস িানালাইদজশন করা হ্দয়দছ, এবাং রবতরদণর জন্য উপদজলায় সপ্ররণ করা 

হ্দয়দছ এবাং পাঁ  সকাটি সাত লক্ষ নব্বই হ্াজার কাে ি জনগদণর কাদছ রবতরণ 

করা হ্দয়দছ। 

  ) প্রকল্প সরকারর ও সবসরকারর সসকটদর নতুন NID রসদস্টম ব্যবহ্াদরর 

রবর্দয় কম িকতিা-কম ি াররদের েক্ষতা বৃরি করার ব্যবস্থা িহ্ণ কদরদছ। এ 

পর্ িন্ত রনব িা ন করমশন, NIDW এবাং প্রকদল্পর ৪২৬১ জন কম িকতিা-

কম ি াররদক রবরভন্ন সাংরেে রবর্দয় প্ররশক্ষণ সেয়া হ্দয়দছ। 

ছ) রনব িা ন করমশদনর োটাদবজ ব্যবহ্ার কদর পররর রত র্া াইদয়র ব্যাপাদর  

প্রকল্প রবরভন্ন প্ররতষ্ঠানদক রনদে িশনা ও প্রযুরক্তগত সহ্ায়তা প্রোন কদরদছ। 

পররর ত র্া াইদয় বাদয়াদমরিক পরীক্ষার রবর্দয় রবরভন্ন প্ররতষ্ঠানও েক্ষতা 

অজিন করদছ। 

জ) ২০১৮ পর্ িন্ত প্রায় ১০.৪২ সকাটিরও সবরশ নাগররদকর জন্য একটি 

বাদয়াদমরিক োটা সসট দতরর করা হ্দয়দছ। এদত ইদতামদধ্য ১৮ সর্দক তার 

সবরশ বয়দসর ৯৮% নাগররক অন্তর্ভ িক্ত হ্দয়দছ। তা ছাড়া ২০১৫ সর্দক 

NIDW ১৫-১৮ বছর বয়দসর সলাকজদনর রনবিন শুরু কদরদছ। বতিমাদন 

তথ্যভাণ্ডাদর ১১ সকাটিরও সবরশ নাগররদকর তথ্য রদয়দছ। 

ঝ) NID রসদস্টদমর আইনগত ও রনয়ন্ত্রক কাঠাদমা প্ররতরষ্ঠত হ্দয়দছ।  

 

খ) লগদেদমর আদলাদক আউটপুট পর্ িাদয়র অজিন অবস্থাোঃ  

িলািল অজিন 

এনআইরে ব্যবস্থাপনা পিরতর জন্য 

আইনগত ও সরগুদলটরর কাঠাদমা 

প্ররতষ্ঠা 

 

২০১৪ সাদলর সসদেম্বদর ন্যাশনাল আইদেনটিটি সররজদেশন এক্ট (NIRA) 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয রবরধ ও প্ররবধানমালা র্চড়ান্ত করা হ্য়। তার আদগ ২০১৩ সাদল 

জাতীয় সাংসদে ঐ আইদনর ওপদর এ মদম ি সাংদশাধনী আনা হ্য় সর্ বাাংলাদেশ রনব িা ন 

করমশদন ররক্ষত তথ্য ও উপািগুদলা সগাপনীয় বদল রবদবর ত হ্দব এবাং কতৃিপদক্ষর 

অনুমরত ছাড়া সকউ ঐ তথ্য বা উপাি  প্রকাশ করদল তা শারস্তদর্াগ্য অপরাধ বদল গণ্য 

হ্দব। 

আইরে রসদস্টদমর জন্য আইটি 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও কার্ িকরকরণ 

বাাংলাদেশ কমরপউটার কাউনরসদলর জাতীয় োটা সসিাদর এনআইরে োটা সবস স্থাপন  

করা রেসাস্টার ররকভারর সাইট (DRS) স্থাপন করা হ্দয়দছ রনব িা ন করমশন ভবদন। 

BUET এর ররদপাট ি অনুসাদর োটাদবজ হ্দচ্ছ বতিমান এ রসদস্টদমর মূল উপাোন। এ 

োটা সবদস ১২ সকাটি সলাদকর তথ্য ধারদনর ক্ষমতা আদছ, র্ার আয়তন হ্দচ্ছ ৩৫ 

সটরাবাইট। প্রদতযক নাগররদকর জনতারত্ত্বক ও বাদয়াদমরিক তথ্য এখাদন ধারণ কদর রাখা 

হ্দচ্ছ। তদব এর প্রধান অাংশই ব্যবহৃত হ্দচ্ছ বাদয়াদমরিক তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য। 



 

নাগররকদের এ তথ্য সাংিদহ্র জন্য IDEA প্রকল্প আধুরনক োটাদবজ রসদস্টম 

হ্াে িওয়যার ও সিটওয়যার স্থাপন কদরদছ। প্রধান োটাদবজ পরর ারলত হ্দচ্ছ োটা সসিার 

ও োটা ররকভারর সাইট সর্দক। একইসাদর্ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পদত্রর জন্য 

পারদসানালাইদজশন সসিারও প্ররতষ্ঠা করা হ্দয়দছ। 

ভার্চিয়াল প্রাইদভট সনটওয়াদকির 

মাধ্যদম রবশ্বাসদর্াগ্য োটা 

করমউরনদকশন সনটওয়াকি সৃরে 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর মাঠ পর্ িাদয়র অরিসগুদলাদত রবদকন্দ্রীকৃত প্রযুরক্তগত 

অবকাঠাদমা স্থারপত হ্দয়দছ। একটি Virtual Private Network (VPN) এর 

মাধ্যদম প্রকল্প ৫১৯টি মাঠ পর্ িাদয়র অরিদসর সাদর্ NIDW এর সেরেদকদটে 

সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা রনরিত কদরদছ। রনব িা ন করমশন ভবদন NID সাংরেে সসবা প্রোদনর 

জন্য একটি সটাল-রে কল সসিারও স্থাপন করা হ্দয়দছ। 

এনআইরে রসদস্টদমর জন্য কস্ট 

ররকভারর সকৌশল বাস্তবায়ন 

বতিমাদন ৩৩টি সরকারর প্ররতষ্ঠান NID সসবা িহ্ণ করদছ। জাতীয় রাজস্ব সবাে ি 

(NBR) ইদলকিরনক ইনকাম ট্যাক্স নাম্বাদরর জন্য আদবেনকারীদের পরর য় র্া াইদয়র 

জন্য NID োটা ব্যবহ্ার করা শুরু কদর রেদয়দছ। বাাংলাদেশ ব্যাাংক সক্ররেট 

ইনিরদমশন বুযদরা, বাাংলাদেশ িাইন্যারসয়াল ইনদটরলদজস ইউরনট কতৃিক সরবরাহ্কৃত 

োটা পরীক্ষা ও অন্যন্য কাদজ NID ব্যবহ্ার করদছ। এ ছাড়াও সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় 

েররদ্রতার োটাদবদজর জন্য ও পররসাংখ্যান বুযদরা রনরাপিা সনট রস্ক্দমর জন্য এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালদয় Access to information programme এর জন্য 

অযারপ্লদকশান সপ্রািারমাং ইিারদিদসস (API) ইসুয কদরদছ। 

রবশ্বাসদর্াগ্যতা বৃরির জন্য 

সামারজক সসবা প্ররতষ্ঠান কতৃিক 

এনআইরে কাে ি ব্যবহ্ার 

সঠিক সুরবধাদভাগী র্া াই করার জন্য বতিমাদন সামারজক প্ররতরক্ষা সপ্রািামটি ৩(রতনটি) 

সামারজক প্ররতষ্ঠান কতৃিক ব্যবহৃত হ্দচ্ছ। তদব লক্ষয রছল ৫(পাঁ )টি। 

 

NIDW এর প্রযুরক্তগত ও 

ব্যবস্থাপনাগত ক্ষমতা 

শরক্তশালী/বৃরি 

েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য প্রকল্প ইদতামদধ্য রবরভন্ন প্ররশক্ষণ প্রোদনর ব্যবস্থা কদরদছ। 

NIDW এবাং প্রকদল্পর স্টািদের মদধ্য সমাট ২২৪০ জনদক েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ 

সেয়ার লক্ষয রছল। সসখাদন এ পর্ িন্ত সমাট ৪২৬১ জনদক ঐ প্ররশক্ষণ সেয়া হ্দয়দছ। ১০০০ 

জন তথ্য সাংিহ্কারী ও স্মাট ি কাে ি রবতরণকারীদক েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য প্ররশক্ষণ সেয়া 

হ্দয়দছ। রনব িা ন করমশদনর ৫১৯ জন উপদজলা স্টািদক করমউরনটি মরবলাইদজশদনর  

ওপর অররদয়নদটশন সিরনাং সেয়া হ্দয়দছ। এ সক্ষদত্র লক্ষয রছল ৬০ জনদক অররদয়নদটশন 

সেয়ার। রনদয়াগ প্রোদনর সক্ষদত্র প্রকল্প লক্ষয অজিন করদত পাদররন। এনআইরে শাখায় ৭১ 

জদনর জায়গায় মাত্র ৩৭ জনদক রনদয়াগ সেয়া হ্দয়দছ। 

সর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত সকৌশদলর মাধ্যদম 

জনসদ তনতা দতরর   

এনআইরে ব্যবস্থা সম্পদকি সর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত সকৌশল বাস্তবায়দনর জন্য প্রকল্প একটি 

সপশাোর করমউরনদকশন িাম ি রনদয়াগ কদররছল। এর মাধ্যদম এনআইরের ব্যাপক 

প্র াদরর ব্যবস্থা রছল। িাম িটি জনগণ এবাং কাে ি ব্যবহ্ারকাররদের রনকট সর্দক এনআইরে 

কাে ি সম্পদকি তাদের অরভজ্ঞতার রিেব্যাক সাংিহ্ কদর। এনআইরে সভরররিদকশন 

পিরত ব্যবহ্াদর ৭০% নাগররক এবাং ৯৩% প্ররতষ্ঠান সন্তুে বদল ররদপাদট ি জানা র্ায়। 

 

গ) প্রদজক্ট কদম্পাদনি রেজাইন ও কদম্পাদনিওয়ারর অিগরতোঃ 

কদম্পাদনি-১: জাতীয় পররর রত পিরত এবাং সসবা প্রোন সমরন্বতকরদণর জন্য সরগুদলটরর কাঠাদমা 

এ উপাোনটি সমি এনআইরে রসদস্টম কার্ িকরর করার জন্য সরগুদলটরর কাঠাদমা উন্নয়দন সহ্ায়তা করদব। একই সাদর্ এটা 

এনআইরে নম্বর ইসুয এবাং সাংিহ্, উন্নীতকরণ ও এনআইরে োটা ব্যবহ্ার করদব। রনধ িাররত প্ররতষ্ঠানগুদলাদক তাদের ব্যবসারয়ক 

পিরতদত ই-আইরে র্া াই সসবা িহ্ণ করা এবাং এনআইরে নম্বরদক সাধারণ পররর রত রহ্দসদব ব্যবহ্ার কদর এদক জন্মরনবিন ও 

পপুদলশন সররজস্টার োটাদবদজর সাদর্ সাংযুক্ত করদত সাহ্ায্য করদব। সবদশদর্ এ উপোনটি NIDW এর সক্রতাদের 

ইদলকিরনক পররর রত র্া াইদয়র জন্য সিটওয়যার উন্নয়দন অর্ িায়ন করদব। 

কদম্পাদনি-২: এনআইরে রসদস্টদমর ব্যবস্থাপনা ও কার্ িকরীকরণ  

এ উপাোনটি এনআইরে রসদস্টদমর সুরবধারে এবাং এর প্রযুরক্তগত অবকাঠাদমা দতরর, এনআইরে োটাদবজ সম্প্রসারণ, প্রস্তুত এবাং 

৯ সকাটি জনগদণর কাদছ তা রবতরণ করদত অর্ িায়ন করদব। এ উপাোদনর অধীদন োটা সসিার, রেসাস্টার ররকভারর সাইট, োটা 



 

করমউরনদকশন সনটওয়াকি, রবদকন্দ্রীকৃত সটকদনালরজ ইনোোক ার এ সব স্থারপত হ্দব এবাং এনআইরে কাে ি প্রস্তুত, 

পারদসানালাইদজশন ও রবতরণ করা হ্দব। 

কদম্পাদনি-৩: কযাপারসটি রবরর্ল্াং, করমউরনদকশন সপ্রািাম এবাং সামরিক সপ্রাদজক্ট ব্যবস্থাপনা 

এ উপাোনটি বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদন নতুন প্ররতরষ্ঠত ন্যাশনাল আইদেনটিরিদকশন সররজদেসন উইাং (NIRW)-এর 

উন্নয়ন করদব, র্াদত এটা একটি উচ্চ কার্ িক্ষমতাসম্পন্ন, সসবামুরখ ও স্ব-রনভ ির প্ররতষ্ঠান রহ্সাদব গদড় উঠদত পাদর। 

এর সাব-কদম্পাদনিগুদলার মদধ্য রদয়দছ নতুন প্ররতরষ্ঠত NIDW-এর রবস্তৃত রবকাশ সাধন, স ঞ্জ ম্যাদনজদমি ও সর্াগাদর্াগ। এ 

জন্য প্রকল্প সপশাগত করমউরনদকশন িাম ি রনদয়াগ করদব। সাব-কদম্পাদনদির মদধ্য আরও একটি রদয়দছ রবজদনস প্রদসস 

ম্যাদনজদমি রসদস্টম। 

কদম্পাদনিওয়ারর অিগরত রনম্নরূপোঃ 

সাররণ-২৪: কদম্পাদনিওয়ারর অিগরত 

কদম্পাদনি অিগরত 

কদম্পাদনি-১: জাতীয় পররর রত পিরত এবাং সসবা প্রোন 

সমরন্বতকরদণর জন্য সরগুদলটরর কাঠাদমা 

 

২০১৪ সাদলর সসদেম্বদর ন্যাশনাল আইদেনটিটি এদক্টর অধীদন 

রবরধ ও প্ররবধানমালা পাশ হ্ওয়ার মাধ্যদম অরজিত হ্দয়দছ। 

ইদতাপূদব ি ২০১৩ সাদল ওই আইদন এ মদম ি সাংদশাধনী আনা 

হ্য় সর্ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদন সাংররক্ষত তথ্যসমূহ্ 

সগাপনীয় বদল গণ্য হ্দব।  

কদম্পাদনি-২: এনআইরে রসদস্টদমর ব্যবস্থাপনা ও 

কার্ িকরীকরণ 

এটির অজিন লক্ষযমাত্রাদক ছারড়দয় সগদছ। ID 

authentication সসবা ব্যবহ্ারকারী প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা 

বতিমাদন (দিব্রুয়ারর ২০২০) ১২৭টি। র্ার মদধ্য সরকারর 

প্ররতষ্ঠান রদয়দছ ৩৩টি ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠান ৯৪ টি।  

১১ সকাটিরও অরধকসাংখ্যক নাগররদকর বাদয়াদমরিক োটা 

োটাদবদজ সর্াগ করা হ্দয়দছ। 

১৭ সাংখ্যার এনআইরে নম্বদরর স্থদল ১০ সাংখ্যার ইউরনক 

আইরে নম্বর (UID)  ালু করা হ্দয়দছ। 

এ পর্ িন্ত প্রায় ছয় সকাটি েশ লক্ষ কাে ি পারদসানালাইদজশন 

করা হ্দয়দছ এবাং পাঁ  সকাটি সাত লক্ষ নব্বই হ্াজার কাে ি 

জনগদণর কাদছ রবতরণ করা হ্দয়দছ।  

কদম্পাদনি-৩: কযাপারসটি রবরর্ল্াং, করমউরনদকশন সপ্রািাম 

এবাং সামরিক সপ্রাদজক্ট ব্যবস্থাপনা 

 

স্থানীয় প্ররশক্ষণ সেয়া হ্দয়দছোঃ 

১) NIDW ও প্রকদল্পর স্টািদের কযাপারসটি রবরর্ল্াং 

প্ররশক্ষণ-৪২৬১ জন 

২) এরনউমাদরটর/স্মাট ি এনআইরে রবতরণকারীদের প্ররশক্ষণ-

১০০০ জন 

দবদেরশক প্ররশক্ষণোঃ 

১) স্টারে টুযর অন স্মাট ি কাে ি এড সারভ িস সেরলভারর 

(মালদয়রশয়া, রসিাপুর, র্াইল্যাণ্ড)-৬ জন 

২) যুক্ত্ররাষ্ট্র, যুক্তরাজয, োস, সুইজারল্যাণ্ড, অদেরলয়া, 

কানাো, জাম িারন ও  ীন ইতযারে সেদশ ওয়াকিশপ, সসরমনার, 

কনিাদরস ও রশক্ষা সিদর-৩৩ জন 

সমাট-৩৯ জন। 

 

 

 



 

সাররণ-২৫: িলািদলর সূ ক অনুসাদর বাস্তব অিগরত (রেদসম্বর ২০১৯ পর্ িন্ত) 

PDO সলদভল িলািল সূ ক সকার মাদপর একক সবসলাইন লক্ষয অজিন 

প্রদজক্ট সেভলপদমি অবদজকটিভ (PDO) সলদভল িলািল সূ কসমূহ্ 

সূ ক ১-কত সাংখ্যক নাগররক 

রনরাপে ও রবশ্বাসদর্াগ্য 

পররর রত পিরতদত প্রদবশ 

কদরদছ 

 সাংখ্যা 

(রমরলয়ন) 

০ ৮০ ৯০.০৩ 

সূ ক ২-নাগররকদের মদধ্য 

কতজন নারী রনরাপে, রবশ্বস্ত 

পররর রত পিরতদত প্রদবশ 

কদরদছ 

 সাংখ্যা 

(রমরলয়ন) 

০ ৪০ ৪১.৭৬ 

সূ ক ৩-পাবরলক/প্রাইদভট 

প্ররতষ্ঠান তাদের সসবা প্রোদনর 

জন্য রনয়রমত ইদলকিরনক 

আইদেনটিটি সভরররিদকশন 

ব্যবহ্ার কদর 

 সাংখ্যা ০ ৪ ১২৭ 

সূ ক ৪-কত সাংখ্যক 

পাবরলক/প্রাইদভট প্ররতষ্ঠান 

তাদের সসবা প্রোদনর জন্য স্মাট ি 

কাে ি ব্যবহ্াদরর মাধ্যদম অি-

লাইন আইদেনটিটি 

সভরররিদকশন পিরত ব্যবহ্ার 

কদর 

 সাংখ্যা ০ ৪ ৪ 

সূ ক ৫-কতজন নাগররদকর 

পররর রত ইদলদরারনকারল র্া াই 

হ্য় 

 সাংখ্যা 

(রমরলয়ন) 

- ৭ ৮২ 

মাধ্যরমক িলািদলর সূ কসমূহ্োঃ 

কদম্পাদনি ১-ন্যাশনাল আইদেরিরিদকশন রসদস্টম এণ্ড সারভ িদসস 

মাধ্যরমক িলািল (কদম্পাদনি ১.১): এনআইরে রসদস্টদমর ব্যবস্থাপনার জন্য রলগাল ও সরগুদলটরর কাঠাদমা প্ররতষ্ঠা 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ১.১.১: 

এনআইরে উইাং-এর ব্যবস্থাপনার 

জন্য কার্ িপিরতর প্র লন 

 হ্াঁ/না ০ হ্াঁ হ্াঁ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ১.১.২: 

এনআইরে উইাং-এর জন্য 

সরগুদলটরর এবাং অপাদরশনাল 

গাইেলাইন এবাং সভরররিদকশন 

সারভ িস ইসুয  

 সটক্সট ০ হ্াঁ হ্াঁ 

কদম্পাদনি ২-আইটি অপাদরশন এবাং ব্যবস্থাপনা 

মাধ্যরমক িলািল (কদম্পাদনি ২.১): আইরে রসদস্টম উন্নয়ন ও কার্ িকরী করার জন্য আইটি অবকাঠাদমা প্ররতষ্ঠা ও কার্ িকর 

করণ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ২.১.১: 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন োটা 

সসিার এবাং রেসাস্টার ররকভারর 

রসদস্টম প্ররতষ্ঠা  

 হ্াঁ/না ০ হ্াঁ হ্াঁ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ২.১.২: 

স্মাট ি এনআইরে কাদে ির জন্য 

পারদসানালাইদজশন সসিার 

প্ররতষ্ঠা 

 সাংখ্যা ০ ১ ১ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ২.২: রভরপএন-এর মাধ্যদম রনরাপে ও কার্ িকর োটা করমউরনদকশন সনটওয়াকি ও মাঠ কার্ িালয় 



 

PDO সলদভল িলািল সূ ক সকার মাদপর একক সবসলাইন লক্ষয অজিন 

সমূদহ্র সাদর্ সাংদর্াগ স্থাপন  

মাধ্যরমক িলািলসূ ক ২.২.১: 

রভরপএন-এর মাধ্যদম 

সাংদর্াগস্থাপন হ্দয়দছ এবাং এবাং 

এনআইরে রনবিন ও তথ্য 

উরন্নতকরদণ সক্ষম উপদজলা 

সাভ িার সস্টশদনর সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ০ ৫১৬ ৫১৯ 

মাধ্যরমক িলািল (২.৩): জন্যসামারজক সসবা প্ররতষ্ঠানগুদলা কতৃিক নাগররক সসবা প্রোদন উপকারদভাগীর পররর রত র্া াইদয়র 

জন্য এনআইরে োদটদবজ ও এনআইরে কাে ি ব্যবহ্ার 

মাধ্যরমক িলািলসূ ক ২.৩.১: 

সঠিক সুরবধদভাগী বাছাইদয়র 

জন্য এনআইরে কাে ি 

ব্যবহ্ারকারী সসাশ্যাল 

সপ্রাদটকশন সপ্রািাদমর সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ০ ৫ ৩ 

কদম্পাদনি ৩-কযাপারসটি রবরর্ল্াং,দর্াগাদর্াগ এবাং সামরিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা 

মাধ্যরমক িলািল (কদম্পাদনি ৩.১)-জাতীয় পরর য় রনবিন অনুরবভাদগর জনবদলর সটকরনকযাল এবাং েক্ষতার উন্নয়ন 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ৩.১.১: 

NIDW এর স্টািদের 

ব্যবস্থাপনা এবাং অপাদরশনাল 

প্ররশক্ষণ 

 সাংখ্যা - ২২৪০ ৪২৬১ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ৩.১.২: 

NIDWএর জন্য স্টাি রনদয়াগ 

 সাংখ্যা - ৭১ ৩৭ 

মাধ্যরমক িলািল (কদম্পাদনি ৩.২) কার্ িকরী সর্াগাদর্াগ সকৌশদলর মাধ্যদম জনসদ তনতা সৃরে 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ৩.২.১: 

রনব িা ন করমশদনর উপদজলা 

স্তদরর জন্য করমউরনটি 

মরবলাইদজশন অন এনআইরে 

রসদস্টদমর ওপর অররদয়দিশন 

সসশন আদয়াজন 

 সাংখ্যা - ৬০ ৫১৯ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ৩.২.২:  

পরর য় রনরিতকরণ সসবা 

প্রোদন এনআইরে োটাদবজ ও 

আইরে কাে ি ব্যবহ্াদর 

প্ররতষ্ঠানসমূদহ্র সন্তুরের মাত্রা 

 পারদসি - ৭০ ৭১ 

মাধ্যরমক িলািল সূ ক ৩.২.৩:  

স্মাট ি কাে ি ব্যবহ্াদর জনগদণর 

সন্তুরের মাত্রা 

 পারদসি - ৭০ ৯৩ 

 

ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাোঃ 

প্রকল্প পরর ালক রনদয়াগোঃ 

IDEA প্রকদল্প শুরু সর্দক এ পর্ িন্ত  ারজন প্রকল্প পরর ালক রনদয়াগ করা হ্দয়দছ। তাঁদের প্রদতযদকই সামররক বারহ্নী সর্দক 

সপ্রর্দণ রনদয়াগকৃত। প্রকল্প পরর ালকদের তারলকা রনদম্ন সেয়া হ্লোঃ 

  

 



 

সাররণ-২৬: প্রকল্প পরর ালকদের তথ্য 

নাং নাম ও পেবী পূণ িকালীন খণ্ডকালীন একারধক প্রকদল্পর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত রকনা 

সর্াগোদনর 

তাররখ 

বেরলর তাররখ 

১ রিদগরেয়ার সজনাদরল 

আখতাদরাজ্জামান রসরেকী 

রপএসরস ,টিই  

  না ০৩.১১.২০১১ ১৪.০৩.২০১৩ 

২ রিদগরেয়ার সজনাদরল 

সালীম আহ্ম্মাে খান 

  না ১৪.০৩.২০১৩ ৩০.০৭.২০১৩ 

৩ রিদগরেয়ার সজনাদরল 

সুলতানুজ্জামান সমাোঃ 

সাদলহ্ উরেন 

  না ৩০.০৭.২০১৩ ২২.০১.২০১৭ 

৪ রিদগরেয়ার সজনাদরল 

সমাহ্াম্মে সাইদুল ইসলাম 

এনরেরস, রপএসরস  

  না ২২.০১.২০১৭  

 

 

সাররণ-২৭: প্রকদল্পর জনবল (তৃতীয় সাংদশাধনী অনুর্ায়ী) 

ক্ররমক পদের নাম  অনুদমারেত পদের 

সাংখ্যা 

বতিমাদন কম িরত  

পদের সাংখ্যা  

শূন্য পে 

১ প্রকল্প পরর ালক ০১ ০১ ০ 

২ উপ-প্রকল্প পরর ালক ০২ ০২ ০ 

৩ সহ্কারী পরর ালক ০৬ ০৩ ০৩ 

৪ সহ্কারী সপ্রািামার ০২ ০১ ০১ 

৫ সটকরনকযাল এক্সপাট ি ৬৪ ৫৮ ০৬ 

৬ এদসারসদয়ট  ১৪ ১৪ ০ 

৭ সটকরনকযাল সাদপাট ি  ৩২ ২৮ ০৪ 

৮ অরিস সহ্কারী কাম করম্পউটার অপাদরটর ০৫ ০৩ ০২ 

৯ োটা এরর অপাদরটর ১১৩০ ১১৩০ ০ 

১০ ড্রাইভার ১৪ ১৪ ০ 

১১ সমদসঞ্জার/এমএলএসএস ১০ ১০ ০ 

১২ পাদস িানালাইদজশন সকন্দ্র পরর ালনার জন্য 

রবরভন্ন পদের জনবল 

১৬৫ ১৫৫ ১০ 

সমাট ১৪৪৫ ১৪১৯ ২৬ 

 
প্রকল্প পরর ালক, উপ-প্রকল্প পরর ালক, সহ্কারী পরর ালক এবাং অরিস সহ্কারী কাম করম্পউটার অপাদরটর পেগুদলা 

সরকাদরর রবরভন্ন পর্ িাদয়র কম িকতিাগণদক রেদয় পূরণ করার জন্য রেরপরপদত রবধান রাখা হ্দয়দছ। বতিমাদন সহ্কারী 

পরর ালদকর ০৩টি পে এবাং সহ্কারী সপ্রািামাদরর ০১টি পে খারল রদয়দছ। কারণ ও সব পদে সরকার সর্দক এখদনা কাউদক 

রনদয়াগ সেয়া হ্য়রন। সটকরনকযাল এক্সপাট ি, োটা এরর অপাদরটর, সটকরনকযাল সাদপাট ি এবাং এদসারসদয়দটর পেগুদলা 

আউটদসারস িাং এর মাধ্যদম রনদয়াগ করার ব্যবস্থা রাখা হ্দয়দছ। সটকরনকযাল এক্সপাট ি, সটকরনকযাল সাদপাট ি পেগুদলার অনুদমারেত 

সাংখ্যা রছল র্র্াক্রদম ৬৪ ও ৩২ জন। অনুদমারেত সাংখ্যানুর্ায়ী জনবল রনদয়াগ করা হ্দলও বতিমাদন উক্ত দুটি পদে কম িরত 

রদয়দছন র্র্াক্রদম ৫৮ ও ২৮ জন। সটকরনকযাল এক্সপাট ি পদের ৬ জন এবাং সটকরনকযাল সাদপাট ি পদের ৪ জন পরবতীকাদল 

 াকরর সছদড়  দল রগদয়দছন। পেগুদলাদত এখদনা রনদয়াগ সেয়া হ্য়রন। পাদস িানালাইদজশন সকন্দ্র পরর ালনার জন্য রবরভন্ন পদের 

জনবদলর মদধ্য ১০টি পে শূণ্য রদয়দছ। সসগুদলা হ্দচ্ছ আনসাদরর পে। Deployment এর মাধ্যদম তাদের রনদয়াগ করা হ্য়। 

সুতরাাং সর্ সকান সমদয় প্রদয়াজনানুর্ায়ী তাদের Deployment করা সর্দত পাদর। 

 



 

সাররণ-২৮: প্রকদল্পর কনসালট্যাি 

ক্ররমক পদের নাম অনুদমারেত পদের 

সাংখ্যা  

বতিমাদন কম িরত  

পদের সাংখ্যা 

শূন্য পদের সাংখ্যা 

১ আইটি রসদস্টম (কনসালট্যাি) ০১ ০১ ০ 

২ এদসট ম্যাদনজদমি (কনসালট্যাি) ০১ ০১ ০ 

৩ িাইন্যাস ম্যাদনজদমি (কনসালট্যাি) ০১ ০১ ০ 

৪ প্ররকউরদমি (কনসালট্যাি) ০১ ০১ ০ 

৫ রহ্উম্যান ররদসাস ি (জুরনয়র কনসালট্যাি) ০১ ০১ ০ 

৬ মরনটররাং এণ্ড ইভযালুদয়শন (জুরনয়র 

কনসালট্যাি) 

০১ ০১ ০ 

৭ করমউরনদকশন (জুরনয়র কনসালট্যাি) ০১ ০১ ০ 

৮ হ্াে িওয়যার ইরঞ্জরনয়ার ০১ ০১ ০ 

সমাট ০৮ ০৮ ০ 

 

পর্ িদবক্ষণোঃ 

সেখা সগদছ সর্ শুরু সর্দকই প্রকদল্প জনবদলর রকছু না রকছু ঘাটরত রদয়দছ। রেরপরপদত পর্ িাপ্ত জনবল ধরা রছল। রকন্তু সরকার 

সর্দক সর্ কয়টা পদে সপ্রর্দণ রনদয়াগ সেয়ার কর্া তার মদধ্য সবশ কদয়কটা পদে রনদয়াগ সেয়া হ্য়রন। তা ছাড়া প্রকল্প পরর ালক 

সবশ ঘন ঘন পররবতিন হ্দয়দছন। বতিমাদন  তুর্ িজন কাজ করদছন। 

IDEA একটি IT রভরিক প্রকল্প। কাদজই এখাদন কাররগরর জ্ঞানরভরিক জনবদলর প্রদয়াজন অতযরধক। তা ছাড়া বতিমাদন 

আইটি সাংরেস্ট দেনরন্দন কার্ িাবলী ক্রদমই IDEA প্রকদল্পর কাররগরর করম িদের ওপর রনভ িরশীল হ্দয় পড়দছ। মানবসম্পদের 

অভাব প্রকদল্পর ভরবষ্যত কাদজর জন্য বাঁধা হ্দয় োঁড়াদব। প্রকদল্প আইটি রসদস্টদমর রনরাপিা রবর্দয় জ্ঞানসম্পন্ন সলাদকর অভাব 

রদয়দছ। আইটি রসদস্টদম োটাদবজ সাভ িার, সর্টা োটাদবজ সক ধারন কদর এবাং সনটওয়াকি, র্া সাভ িাদরর সাদর্ সর্াগাদর্াগ রক্ষা 

কদর, হ্দচ্ছ বাস্তব অদর্ িই সম্পে। এ সম্পেদক রক্ষার জন্য কাররগরর জ্ঞানসম্পন্ন জনবল েরকার। সেখা র্াদচ্ছ প্রকদল্প কাররগরর 

জনবদলর হ্ার সঠিক নয়। সটকরনকযাল সাইদে একটি অরগাদনািাদমর অভাব রদয়দছ। আদরা একটি পর্ িদবক্ষণ হ্ল মাঠ পর্ িাদয় 

সজলা এবাং উপদজলা অরিসগুদলাদত েক্ষ কাররগরর জ্ঞানসম্পন্ন সকান কম িকতিা/কম ি ারর সনই। 

এ পররদপ্ররক্ষদত BUET পুদরা সাংগঠদনর জন্য একটি অরগাদনািাম প্রস্তাব কদরদছ এবাং মাঠপর্ িাদয় সজলা অরিদসর জন্য 

রনম্নরলরখত জনবল রনদয়াদগর সুপাররশ কদরদছোঃ 

 পদের নাম  সিে পদের সাংখ্যা   সমাট পে 

রসদস্টম এনারলস্ট ৫    ১   ১ 

সপ্রািামার  ৬    ২   ২ 

এরসসট্যাি সপ্রািামার ৯    ৫   ৫ 

 
প্রকল্প রস্টয়াররাং করমটির সভাোঃ 

রেরপরপ অনুসাদর প্রকল্প রস্টয়াররাং করমটি (রপএসরস) হ্দচ্ছ সদব িাচ্চ করমটি, র্ার োরয়ত্ব  প্রকদল্পর বাস্তবায়ন কাজ সেখাদশানা করা 

এবাং প্রকল্পদক সকৌশলগত রনদে িশনা প্রোন করা। প্রধান রনব িা ন করমশনার এ করমটির সভাপরত। সাংরেে মন্ত্রণালদয়র সর বগণ এ 

করমটির সেস্য। NIDW সার রবক োরয়ত্ব পালন কদর। 

প্রকল্প রস্টয়াররাং করমটি বছদর দুটি সভা করার কর্া। সস রহ্সাদব এ পর্ িন্ত ১৬টি সভা অনুরষ্ঠত হ্ওয়ার কর্া। সসখাদন ২০২০ এর 

সিব্রুয়ারর পর্ িন্ত ১২ টি সভা হ্দয়দছ। 

 

 



 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির সভাোঃ 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটি (রপআইরস) প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রাদয়ারগক রেক পরর ালনা কদর। এ করমটিদত সভাপরতত্ব কদরন 

NIDW এর মহ্াপরর ালক, রর্রন একইসাদর্ প্রকদল্পর প্রকল্প পরর ালক। প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির সভা হ্ওয়ার কর্া প্ররত মাদস 

একটি। সস রহ্দসদব এ পর্ িন্ত অন্তত ১০০টি সভা অনুরষ্ঠত হ্ওয়ার কর্া রছল। সস স্থদল ২০২০ সাদলর সিব্রুয়ারর পর্ িন্ত ৭২টি সভা 

অনুরষ্ঠত হ্দয়দছ। বতিমাদন রনয়রমত এ সভা অনুরষ্ঠত হ্দচ্ছ।  

সভার রসিান্ত বাস্তবায়নোঃ 

প্রকল্প রস্টয়াররাং করমটির ১০ম ও ১১তম সভার এবাং প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির ৫০তম, ৫৯তম ও ৬৯তম সভার কার্ িরববরণী ও 

বাস্তবায়ন অবস্থা পর্ িাদলা না করা হ্য়। প্রকল্প রস্টয়াররাং করমটির ১০ম সভায় গৃহ্ীত ১১টি এবাং ১১তম সভায় গৃহ্ীত ১২টি 

রসিাদন্তর মদধ্য অরধকাাংশই প্রকদল্পর রেরপরপ সাংদশাধন, অর্ ি বরাে, ক্রয় কার্ িক্রম এবাং রবশ্ব ব্যাাংক ও ওবারর্ার 

সটকদনালরজদসর সাদর্ সমস্যা সমাধাদনর রনদে িশনা সাংক্রান্ত। রসিান্তগুদলা প্রায় সবই বাস্তবারয়ত হ্দয়দছ। শুধু ওবারর্ার 

সকাম্পারনর সাদর্ সমস্যা সমাধাদনর রনদে িশনা সাংক্রান্ত রসিান্ত পুদরাপুরর বাস্তবায়ন সম্ভব হ্য়রন। প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির সভার 

রসিান্তগুদলাও রছল প্রকদল্পর রুটিন কাজ এবাং রস্টয়াররাং করমটির রসিান্ত বাস্তবায়ন এবাং ক্রয় সম্পরকিত। সসগুদলার বাস্তবায়নও 

প্রায় সমাপ্ত হ্দয়দছ। নীদ  রস্টয়াররাং করমটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির প্রধান কদয়কটি রসিান্ত ও বাস্তবায়ন অবস্থা সেখাদনা হ্লোঃ 

সাররণ-২৯: প্রকল্প রস্টয়াররাং করমটির েশম সভার রসিান্ত ও বাস্তবায়ন অবস্থা 

ক্ররমক  রসিান্ত বাস্তবায়ন অবস্থা 

১ এনদভলপ ছাড়া স্মাট ি জাতীয় পরর য়পদত্রর পারদসানালাইদজশন 

রনরিতকরণ 

এনদভলপ ছাড়াই স্মাট ি জাতীয় পরর য়পদত্রর 

পারদসানালাইদজশন হ্দচ্ছ। 

২ ৩১ রেদসম্বর ২০১৭ এর মদধ্য সরবরাহ্কারী সকাম্পারনর (OT) 

রনকট সর্দক অবরশে ১ সকাটি ২৭ লক্ষ কাে ি রনদয় আসার 

পেদক্ষপ িহ্ণ করদত হ্দব। রকন্তু মান রনরিতকরদণর জন্য 

অবশ্যই PSI করদত হ্দব। 

প্রদজক্ট কতৃিক ১ সকাটি ২৭ লক্ষ কাদে ির PSI সম্পন্ন করা 

হ্দয়রছল। রকন্তু  ঠিকাোর সকাম্পারন OT কাে ি সরবরাদহ্ 

ব্যর্ ি হ্য়। 

৩. ৩১ রেদসম্বদরর মদধ্যই OT এবাং রবশ্ব ব্যাাংদকর সাদর্ সমস্ত 

অরনষ্পন্ন রবর্য়গুদলা রনষ্পরি কদর সিলদত হ্দব। 

অরনষ্পন্ন রবর্য়গুদলা রনষ্পরির জন্য আইন উপদেোর 

পরামশ ি অনুর্ায়ী এবাং BEC এর তত্ত্বাবধাদন কার্ িক্রম 

গৃহ্ীত হ্দয়দছ। তদব OT এর সাদর্ সব রবর্য় রনষ্পন্ন 

হ্য়রন। 

 

সাররণ-৩০: প্রদজক্ট রস্টয়াররাং করমটির ১১তম সভার (৪ জুন ২০১৮ তাররদখ অনুরষ্ঠত) রসিান্ত ও বাস্তবায়ন অবস্থা 

ক্ররমক রসিান্ত বাস্তবায়ন অবস্থা 

১ কাদে ি সকান দিততা (Duplication) িহ্ণদর্াগ্য নয়। 

দিততার রবর্য়টি সমাধান করার পর OT এর সাদর্ 

অন্যান্য সমস্যার সমাধান করদত হ্দব। 

OT কতৃিক সপশকৃত কাগজপত্র, ল্যাবদরটররর বাংররদপাট ি এ  

BEC এর কাররগরর করমটির ররদপাট ি পরীক্ষা কদর উভয়পক্ষ 

সম্মত হ্দয়দছ সর্ কাদে ি সকান দিততা ও রনরাপিা সমস্যা সনই। 

অতোঃপর তারা ১০ অদক্টাবর ২০১৮ তাররদখ একটি রনষ্পরি 

র্চরক্তদত স্বাক্ষর কদর।  

২ Duplicate কাে িগুদলা অবশ্যই রনরাপে স্থাদন সাংরক্ষণ 

করদত হ্দব। OT এর সাদর্ অরনষ্পন্ন রবর্য়গুদলা 

সমাধাদনর পর একটি করমটির মাধ্যদম সসগুদলা র্ধ্াংস 

কদর সিলদত হ্দব।  

Duplicate কাে িগুদলা রনরাপে স্থাদন সাংরক্ষণ করা হ্দব। 

OT এর সাদর্ অরনষ্পন্ন রবর্য়গুদলা সমাধাদনর পর একটি 

করমটির মাধ্যদম সসগুদলা র্ধ্াংস কদর সিলা হ্দব।  

৩ স্মাট ি কাদে ি ব্যবহৃত ১ সর্দক শুরু কদর ৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ 

পর্ িন্ত ক্ররমক নাং সম্পদকি OT সক এ মদম ি সাটি িরিদকট 

রেদত হ্দব সর্ স্মাট ি কাদে ি সকান রনরাপিা দবরশেয ভাংগ 

হ্দব না। 

 IDEMIA/OT স্বীকৃত পরীক্ষাগার সর্দক Test 

ররদপাট ি জমা রেদয়দছ। ররদপাদট ি বরণ িত UL  ারহ্ত 

(UL-ISO/IEC 17025:2005) এর সাদর্ পুদরাপুরর 

সামঞ্জস্যপূণ ি।   

 OT/IDEMIA একইসাদর্ MORANE Soft 



 

Modules description, Version 1.0 

(03/08/2018) প্রোন কদরদছ। 

 সবদশদর্ প্রকল্প ও IDEMIA/OT এর কাররগরর 

রবদশর্জ্ঞগণ েরললপত্র পরীক্ষা কদর একমত হ্ন সর্ স্মাট ি 

কাদে ি রনরাপিা দবরশেয ভি হ্ওয়ার মত রকছু স্থাপন 

করা হ্য়রন। 

৪ 
কাদে ির রনরাপিার রবর্য়টি র্া াই কদর র্র্ার্র্ 

পরামশ িসহ্ ররদপাট ি প্রোদনর জন্য একটি 

international standard technical 

committee গঠণ করদত হ্দব।    

কাদে ির রনরাপিা সমস্যাগুদলা র্া াই কদর সেখার জন্য 

BUET এর করম্পউটার সাদয়স এড ইরঞ্জরনয়াররাং রবভাগদক 

রনদয়াগ করা হ্দয়রছল। সস রবভাদগর গঠিত রবদশর্জ্ঞ করমটি 

কাদে ির দিততা ও রনরাপিা রবর্য়টি পর্ িাদলা না কদর সেদখন 

এবাং সুপাররশ কদরন সর্ কাদে ি রবদশর্ সকান সমস্যা সনই। 

 

সাররণ-৩১: প্রকল্প বাস্তবায়ন করমটির ৬৯তম সভায় (২২ সসদেম্বর ২০১৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত) গৃহ্ীত রসিান্ত/সুপাররশ ও তার আদলাদক 

গৃহ্ীত ব্যবস্থাোঃ 

ক্ররমক ৬৯তম সভার রসিান্ত/সুপাররশ রসিান্ত/সুপাররদশর আদলাদক গৃহ্ীত ব্যবস্থা 

১ প্রকদল্পর বরধ িত সময়াদের জন্য রনব িা ন করমশন 

সর বালয় কতৃিক অনুদমারেত ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয়কার্ িক্রম মরনটর রনরিত করার লদক্ষয 

আইএমইরেদত সপ্ররণ করদত হ্দব। 

আইরেইএ প্রকদল্পর অনুদমারেত ক্রয়পররকল্পনা রনব িা ন করমশন 

সর বালদয়র মাধ্যদম আইএমইরেদত সপ্ররণ করা হ্দয়দছ। 

 

২ ২০১৯-২০ অর্ িবছদরর বারর্ িক উন্নয়নকম িসূ ীদত 

প্রকল্পটির অনুকূদল প্রদয়াজনীয় বরাদের জন্য আর্ ি-

সামারজক অনুরবভাদগর সম্মরত রনদয় কার্ িক্রম রবভাগ 

ও অর্ ি রবভাদগ সর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম অদর্ ির সাংস্থান 

রনরিত করদত হ্দব।  

২০১৯-২০ অর্ িবছদরর বারর্ িক উন্নয়ন কম িসূ ীদত প্রকল্পটির অনুকূদল 

প্রদয়াজনীয় বরাদের জন্য আর্ ি-সামারজক অনুরবভাদগর সম্মরত 

পাওয়া সগদছ এবাং কার্ িক্রম রবভাগ ও অর্ িরবভাদগ সর্াগাদর্াদগর 

 লমান রদয়দছ। 

 

৩ জাতীয় পরর য় রনবিন তথ্যভাডার পরর ালনা ও 

জাতীয় পররর রত সসবার গুরুত্ব রবদব নায় প্রকদল্পর 

েক্ষ ও অরভজ্ঞ জনবদলর েক্ষতা ও অরভজ্ঞতা কাদজ 

লাগাদনার লদক্ষয রাজস্ব বাদজদটর আওতায় আনার 

উদদ্যাগ িহ্ণ করদত হ্দব। 

আইরেইএ প্রকদল্পর েক্ষ ও অরভজ্ঞ জনবদলর েক্ষতা ও অরভজ্ঞতা 

কাদজ লাগাদনার লদক্ষয রাজস্ব বাদজদটর আওতায় আনার লদক্ষয 

রনব িা ন করমশন সর বালয় কতৃিক উদদ্যাগ িহ্ণ এর রবর্য়টি 

রবদব নাধীন রদয়দছ। 

 

৪ প্রকদল্পর বরধ িত সমদয় স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র মুদ্রণ ও 

রবতরণ কার্ িক্রম রনরিত করার লদক্ষয বাাংলাদেশ 

সমরশন টুলস িযাক্টরী (রবএমটিএি) এর সাদর্ জরুরী 

রভরিদত র্চরক্ত সম্পােন করা সর্দত পাদর। 

প্রকদল্পর বরধ িত সমদয় স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র মুদ্রণ ও রবতরণ 

কার্ িক্রম রনরিত করার লদক্ষয বাাংলাদেশ সমরশন টুলস িযাক্টরী 

(রবএমটিএি) এর সাদর্ র্চরক্তসম্পােদনর রবর্য়টি প্ররক্রয়াধীন। 

৫ বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর রসিান্ত/ ারহ্ো 

সমাতাদবক রবএমটিএি হ্দত প্রদয়াজনীয় ব্লাাংক 

স্মাট িকাে ি ক্রদয়র লদক্ষয বাাংলাদেশ সসনাবারহ্নীর সাদর্ 

সেরলদগদটে ক্রয়পিরত অনুসরণ কদর র্চরক্ত সম্পােন 

করা সর্দত পাদর। 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর রসিান্ত/ ারহ্ো সমাতাদবক 

রবএমটিএি হ্দত প্রদয়াজনীয় ব্লাাংক স্মাট িকাে ি ক্রদয়র লদক্ষয 

বাাংলাদেশ সসনাবারহ্নীর সাদর্ সেরলদগদটে ক্রয়পিরত অনুসরণ 

কদর সম্পােদনর লদক্ষয প্রস্তারবত নতুন প্রকদল্প সাংস্থান রাখা 

হ্দয়দছ। 

 

৩.৯ পর্ িদবক্ষণ ও রনরীক্ষা 

ক) মন্ত্রণালয়/এদজরসোঃ রনব িাহ্ী এদজরস রহ্সাদব রনব িা ন করমশন প্রতযক্ষভাদব প্রকদল্পর কাজ পর্ িদবক্ষণ কদর। রনব িা ন করমশন 

সর বালয় পারক্ষক, মারসক, দত্রমারসক ও বাৎসররক প্ররতদবেন পর্ িাদলা নার মাধ্যদম রনয়রমত প্রকদল্পর অিগরত মরনটররাং কদর। 

রনব িা ন করমশন সর বালদয়র সর ব ADP সভায় সভাপরতত্ব কদরন এবাং এভাদব প্রকদল্পর কাজ ও অিগরত মরনটররাং কদরন। 

প্রদজক্ট রস্টয়াররাং করমটি এবাং প্রদজক্ট ইমরপ্লদমদিশন করমটিও প্রকদল্পর কার্ িক্রম অরধকতর উন্নত বাস্তবায়দনর জন্য রবরভন্ন 

রনদে িশনা ও সকৌশল িহ্দণর পরামশ ি রেদয় প্রকদল্পর কাদজর অিগরত মরনটর কদর। 



 

খ) আইএমইরেোঃ পারক্ষক, মারসক, দত্রমারসক ও বাৎসররক প্ররতদবেন পর্ িাদলা নার মাধ্যদম আইএমইরে রনয়রমতভাদব প্রকদল্পর 

অিগরত মরনটররাং কদর। তা ছাড়া প্রকদল্পর সময়াে দু’বার বৃরির সমদয় আইএমইরে-এর কম িকতিা প্রকল্প পররেশ িন কদর। 

সাররণ-৩২: আইএমইরে কতৃিক প্রকদল্পর অিগরত মরনটররাং 

পররেশ িনকারর কম িকতিার নাম  তাররখ    সুপাররশ প্রকদল্পর গৃহ্ীত কার্ িক্রম 

সুরিয়া জাকাররয়া, পরর ালক, 

আইএমইরে 

১৬/০৯/২০১৫  প্রকদল্পর সময়াে বৃরির প্রস্তাব 

অনুদমােন হ্ওয়ার সাদর্ 

সাদর্ই প্রকদল্পর 

আন্তোঃখাতসমূদহ্র মদধ্য 

সামঞ্জস্য আনদত হ্দব অর্বা 

প্রকল্প েকুদমি/রেরপরপ 

সাংদশাধন করদত হ্দব। 

 বরধ িত সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর 

সব কাজ সম্পােন করার 

জন্য একশন প্লযান সাংদশাধন 

করদত হ্দব। সাংদশারধত 

প্লযান আইএমইরেসহ্ সাংরেে 

সকলদক সপ্ররণ করদত হ্দব। 

 র্র্ার্র্ কতৃিপদক্ষর 

অনুদমােন ব্যতীত 

অনুদমারেত রেরপরপর বাইদর 

সকান ব্যয় বাড়াদনা র্াদব না। 

 প্রকল্প সমারপ্তর রতন মাদসর 

মদধ্য আইএমইরেদক সমারপ্ত 

প্ররতদবেন সপশ করদত হ্দব। 

 প্রকল্প রেরপরপ সাংদশাধন কদর 

উপযুক্ত কতৃিপদক্ষর রনকট 

সর্দক অনুদমােন িহ্ণ কদর। 

 প্রকল্প একশন প্লযান সাংদশাধন 

কদর RDPP অনুসাদর 

আইএমইরেদক অবরহ্ত কদর। 

ে. সমাোঃ মাসুদুর রহ্মান, 

মহ্াপরর ালক, আইএমইরে 

১৪/১২/২০১৭  প্রকদল্পর সময়াে বৃরির প্রস্তাব 

অনুদমােন হ্ওয়ার সাদর্ 

সাদর্ই প্রকদল্পর 

আন্তোঃখাতসমূদহ্র মদধ্য 

সামঞ্জস্য আনদত হ্দব অর্বা 

প্রকল্প েকুদমি/রেরপরপ 

সাংদশাধন করদত হ্দব। 

 এগাদরাতম সাংসেীয় 

রনব িা দনর আদগই ৯(নয়) 

সকাটি স্মাট ি কাে ি প্রস্তুত ও তা 

জনগদণর মদধ্য রবতরণ সশর্ 

করদত হ্দব। রনধ িাররত 

সমদয়র মদধ্য স্মাট ি কাে ি 

রবতরণ সশর্ করদত না 

পারদল পরবতী কার্ িক্রম রক 

হ্দব তা রনব িা ন করমশন 

অবরহ্ত করদব। 

 োস সর্দক কত সাংখ্যক 

কাে ি পাওয়া রগদয়দছ এবাং 

রিতীয় উৎস রহ্সাদব অন্য 

সেশ সর্দক কত কাে ি 

আমোরন করা হ্দয়দছ এ তথ্য 

আইএমইরেদক জানাদত 

হ্দব। 

 প্রকল্প রেরপরপ রিতীয়বার  

সাংদশাধন করার উদদ্যাগ িহ্ন 

কদর পররকল্পনা মন্ত্রণালদয় 

প্রস্তাব সপ্ররণ কদর। 

 এগাদরাতম সাংসে রনব িা দনর 

আদগই ৯(নয়) সকাটি স্মাট ি কাে ি 

প্রস্তুত ও রবতরদণর জন্য প্রকল্প 

উদদ্যাগ িহ্ণ কদর। 

 োস এবাং  ীন সর্দক কাে ি 

আমোনীর রবর্দয় প্রকল্প 

আইএমইরেদক অবরহ্ত কদর। 

 রবশ্ব ব্যাাংক কতৃিক ছাড়কৃত অর্ ি 

এবাং RPA সর্দক ব্যয়কৃত 

অদর্ ির রবর্দয় আইএমইরেদক 

জানাদনা হ্দয়দছ। 

 পারদসানালাইদজশন সসিার 

স্থানান্তদরর তথ্য আইএমইরেদক 

জানাদনা হ্দয়দছ। 

 ওয়াদররি সশর্ হ্ওয়ার পর 

পারদসানালাইদজশন সমরশন 

সাংরক্ষদণর পররকল্পনা 

আইএমইরেদক জানাদনা 

হ্দয়দছ। 



 

 এ পর্ িন্ত রবশ্ব ব্যাাংক সর্দক 

কত অর্ ি ছাড় করা হ্দয়দছ 

এবাং RPA সর্দক ব্যয়কৃত 

অদর্ ির পররমাণ 

আইএমইরেদক জানাদত 

হ্দব। 

 পাদস িানালাইদজশন সসিার 

কদব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

ত্রাণভাণ্ডার সর্দক রনব িা ন 

ভবদন স্থানান্তররত হ্দব তা 

জানাদত হ্দব। 

 স্মাট ি কাে ি 

পাদস িানালাইদজশদনর জন্য 

পারদসানাল সমরশদনর 

ওয়াদরনটি সশর্ হ্ওয়ার পর 

এর সাংরক্ষণ পররকল্পনা 

সম্পদকি আইএমইরেদক 

জানাদত হ্দব। 

 বরধ িত সমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর 

সব কাজ সম্পােন করার 

জন্য একশন প্লযান সাংদশাধন 

করদত হ্দব। সাংদশারধত 

প্লযান আইএমইরেসহ্ সাংরেে 

সকলদক সপ্ররণ করদত হ্দব। 

 র্র্ার্র্ কতৃিপদক্ষর 

অনুদমােন ব্যতীত 

অনুদমারেত রেরপরপর বাইদর 

সকান ব্যয় বাড়াদনা র্াদব না। 

 প্রকল্প সমারপ্তর রতন মাদসর 

মদধ্য আইএমইরেদক সমারপ্ত 

প্ররতদবেন সপশ করদত হ্দব।  

 প্রকল্প একশন প্লযান সাংদশাধন 

কদর RDPP অনুসাদর 

আইএমইরেদক অবরহ্ত করা 

হ্দয়দছ। 

 প্রকল্প সশর্ হ্ওয়ার পর সমারপ্ত 

প্ররতদবেন আইএমইরেদক 

জানাদনা হ্দব। 

 

৩.১০ বাস্তবায়নকাদল ও বাস্তবায়দনর পদর রনরীক্ষা 

সাররণ-৩৩: এক্সটারনাল অরেট 

রনরীক্ষাকাল রনরীক্ষা প্ররতদবেন 

সপদশর তাররখ  

  প্রধান রনরীক্ষা আপরি আপরি রনষ্পরি হ্দয়দছ রক না 

২০১১-২০১২ 

অর্ িবছর 

২৬/১১/২০১২  ৩,৭৬,৯৩৮.০০টাকা ব্যাাংক সুে সরকারর 

রহ্সাদব জমা সেয়া হ্য়রন। 

 

 

 রবরভন্ন আদবেনকাররর সপ-অে িার/ব্যাাংক 

ড্রািট/প্রদপাজাল অে িাদরর 

৪২,১০০.০০টাকা সরকারর রহ্সাদব জমা 

সেয়া হ্য়রন। 

 

 

 অনুদমােনপত্র ছাড়া ব্যয় ৬৫.৪৪ লক্ষ টাকা। 

 ব্যাাংক সুে সরকারর 

রহ্সাদব জমা সেয়া 

হ্দয়দছ। আপরি 

রনষ্পরি। 

 সরকারর খাদত জমা 

সেয়ার ব্যবস্থা করা 

হ্দয়দছ। আপরি 

রনষ্পরি করা 

হ্দয়দছ। 

 ব্যদয়র post-

facto অনুদমােন 



 

রনরীক্ষাকাল রনরীক্ষা প্ররতদবেন 

সপদশর তাররখ  

  প্রধান রনরীক্ষা আপরি আপরি রনষ্পরি হ্দয়দছ রক না 

সনয়া 

হ্দয়দছ।আপরি 

রনষ্পরি হ্দয়দছ। 

 

২০১২-১৩ 

অর্ িবছর 

২৩/১২/২০১৩   পরামশ িক ও সরবরাহ্কাররগদণর রনকট 

সর্দক ১,৭৯,৯৪১.০০ টাকা কম ভযাট 

আোয়। 

প্রকল্প কারণ ব্যখ্যার পর 

আপরি বারতল করা হ্দয়দছ। 

২০১৩-১৪ 

অর্ িবছর 

৩১/১২/২০১৪  সরবরাহ্কাররদের রনকট সর্দক আয়কর 

কম কতিণ করায় সরকারর রাজস্ব ক্ষরত 

১,২২,২৮,১৫৭.০০টাকা। 

 

 

 

 

 

 

 STD এর রনয়ম ভাংগ কদর 

সরবরাহ্কাররদক ৩৯,৮৩,৪২৯.০০ টাকা 

অরিম প্রোদনর মাধ্যদম অদর্ৌরক্তক সুরবধা 

প্রোন। 

 উন্মুক্ত েরপত্র আহ্বান 

ব্যরতদরদক/প্ররতদর্ারগতামূলক বাজার 

র্া াই না কদর এয়ার টিদকদটর জন্য 

৩৯,৮৩,৪২৯.০০ টাকা ব্যয়।  

 LC রনয়ম ভাংগ কদর ঠিকাোরদক 

১২৬,৮৮,১৮,৮৫৭.০০ টাকা মূল্যমাদনর 

দবদেরশক মুদ্রা অরিম প্রোন। 

 

 প্রকল্প NBR এর 

র ঠিসহ্ ব্যাখ্যা 

প্রোন কদর। রকন্তু 

FAPAD সস 

ব্যখ্যা িহ্ণ না 

করায় রবর্য়টি 

এখদনা 

অরনষ্পরিকৃত 

রদয়দছ। 

 কারণ ব্যাখ্যার পর 

আপরি রনষ্পরি। 

 

 আপরি রনষ্পরি। 

 

 

 

 আপরি রনষ্পরি 

২০১৪-১৫ 

অর্ িবছর 

৩১/১২/২০১৫  পরামশ িদকর রনকট সর্দক আায়কর এবাং 

ভযাট কম আোয়/আোয় না করার েরুণ 

২৬,৪৬,৯৯৮.২০ টাকা সরকারর রাজস্ব 

ক্ষরত। 

 রসএণ্ডএি এদজি করমশন সর্দক আয়কর 

ওও ভযাট আোয় না করায় ১৪,১৪,৮৮১.০০ 

টাকা সরকারর রাজস্ব ক্ষরত। 

 রেরপরপ এর সাংস্থাদনর স দয় সবরশ অর্ ি 

ব্যয়। 

 

কারণ ব্যাখ্যা েরললপত্র সপশ 

করার পর সব কটা আপরি 

রনষ্পরি করা হ্দয়দছ। 

২০১৫-১৬ 

অর্ িবছর 

২৯/১২/২০১৬  ঠিকাোর ও সরবরাহ্কাররগদণর ওপর কর 

ও ভযাট রনধ িারণ না করায় ২,৪১,০৬৬.০০ 

টাকা ক্ষরত। 

 রবদেদশ রগদয় অরিস আদেদশর সবরশ সময় 

অবস্থাদনর কারদণ ২,৩৬,৭২৪.০০ টাকা। 

 

 

 

 

 আপরি রনষ্পরি। 

 

 

 প্রকল্প অরিরসয়াল 

টুযর অে িাদরর 

রবপরীদত অর্ ি ব্যয় 

করা হ্দয়দছ। 

েরলল-পত্রসহ্ জবাব 

সেয়া হ্দয়দছ। রকন্তু 



 

রনরীক্ষাকাল রনরীক্ষা প্ররতদবেন 

সপদশর তাররখ  

  প্রধান রনরীক্ষা আপরি আপরি রনষ্পরি হ্দয়দছ রক না 

 

 

 সহ্াদটল Radison-এ র্চরক্ত স্বাক্ষর 

অনুষ্ঠাদন ৭,৪৭,৬৪০.৩০ টাকা ব্যয় 

যুরক্তসিত নয়। 

রবর্য়টি এখদনা 

রনষ্পরি হ্য়রন। 

 কারণ ব্যাখ্যার পর 

এ রবর্দয় আর 

সকান প্রশ্ন উত্থারপত 

হ্য়রন। 

২০১৬-১৭ 

অর্ িবছর 

১৯/১২/২০১৭  রেরপরপ এবাং আঞ্চরলক ও মাঠ পর্ িাদয়র 

অরিসগুদলার রনদে িশনা ও সাংস্থাদনর বাইদর 

১০টি র্ানবাহ্দনর অপব্যবহ্াদরর িদল 

প্রকদল্পর ৪০,৩১,৬৪২.০০ টাকা ক্ষরত। 

 Delegation of Finanancial 

power এর ব্যতযয় ঘটিদয় ০৫ টি 

র্ানবাহ্দনর সমরামত ও সাংরক্ষন বাবে 

৩,৪৫,৯৫৪.০০ টাকা ব্যয় দবধ নয়। 

 প্ররশক্ষদণর জন্য ২৪,৫৫,২০০.০০ টাকা 

আরর্ িক ক্ষমতার পররপন্থী। 

 সকান সটণ্ডার/দকাদটশন ছাড়া 

১০,৮০,৮০০.০০ টাকার এয়ার টিদকট ক্রয় 

আইনরসি নয়। 

 আরর্ িক সকাে এবাং বরােকৃত টাকার 

বাইদর রবপুল পররমাণ সস্টশনারর মালামাল 

(করম্পউটার এদক্সসররসহ্) সকনা হ্দয়দছ। 

র্ার িদল রনয়ম বরহ্ভূ িত খর  হ্দয়দছ 

২১,৩৫,৩৮০.০০ টাকা।  

 

 স্মাট ি কাে ি রবতরদণর জন্য প্রেি অরিম 

১,২৬,৮৭,৮৫৫.০০ টাকা এখনও সমন্বয় 

করা হ্য়রন। 

 

 জ্বালারন (দপদিাল, গ্যাস/রসএনরজ) ক্রদয়র 

জন্য বাদজট সাংস্থাদনর বাইদর 

১৬,০৬,১৯৪.০০টাকা অরতররক্ত ব্যয় করা 

হ্দয়দছ। 

 FAPAD এর 

কাদছ জবাব 

পাঠাদনা হ্দয়দছ। 

 

 FAPAD এর 

কাদছ জবাব 

পাঠাদনা হ্দয়দছ। 

 

 আপরি রনষ্পরি 

 

 আপরি রনষ্পরি 

 

 প্রকল্প Post-

Facto অনুদমােন  

িহ্ণ করা হ্দয়দছ। 

জবাদবর সপ্ররক্ষদত 

আপরি রনস্পরি 

করা হ্দয়দছ।  

 

 FAPAD এ 

জবাব পাঠাদনা 

হ্দয়দছ। 

 

 প্রকল্প Post-

Facto অনুদমােন  

িহ্ণ করা হ্দয়দছ। 

জবাদবর সপ্ররক্ষদত 

আপরি রনস্পরি 

করা হ্দয়দছ। 

 

৩.১১ প্রকল্প সাংদশাধদনর সর্ৌরক্তকতা 

প্রর্ম সাংদশাধনীর সর্ৌরক্তকতা (এরপ্রল-সম ২০১৬):  

প্রকদল্পর রেরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্পটি জুন ২০১১ সাদল শুরু করার কর্া র্াকদলও প্রকদল্পর রেরপরপ অনুদমােন হ্দয়দছ ০৪ অদক্টাবর 

২০১১ তাররদখ। রেরপরপ অনুদমােন হ্দলও িাইন্যারসাং এিীদমদির অর্ ি ছাদড়র সক্ষদত্র অন্যতম শতিানুর্ায়ী এনআইরে রবরধ এবাং 

প্ররবধান কার্ িকর হ্ওয়ার আগ পর্ িন্ত রবশ্বব্যাাংক সকান অর্ ি ছাড় করদব না বদল উদেখ করা হ্য়। এ জন্য িাইন্যারসাং এরিদমি 

সাংদশাধন করার পূব ি পর্ িন্ত প্রকদল্পর আওতায় সকান ধরদনর ক্রয় কার্ িক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হ্য়রন। প্রকদল্পর আওতায় গুরুত্বপূণ ি 

৩/৪টি পরামশ িক পদে জনবল রনদয়াগ করা হ্দলও িাইন্যারসাং এরিদমি সাংদশাধন করার পূব ি পর্ িন্ত তাদের সম্মানী প্রোন করা 

সম্ভব হ্য়রন। এ অবস্থায় জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা ও প্ররবধানমালা প্রণয়দনর জন্য ন্যাশনাল রলগ্যাল কনসালদটি 



 

রনদয়াগ করা হ্য়। রলগ্যাল কনসালদটি জাতীয় পরর য় রনবিন আইন পর্ িাদলা না, রনব িা ন করমশদনর রনদে িশনা ও  ারহ্ো, 

জাতীয় পরর য় রনবিন অনুরবভাদগর কার্ িক্রম ও  ারহ্ো পর্ িাদলা না কদর জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা ও প্ররবধানমালার 

খসড়া প্রস্তুত কদর একই সাদর্ রলগ্যাল কনসালদটি জাতীয় পরর য় রনবিন আইদনর সাংদশাধদনর সুপাররশ কদর ও সাংদশারধত 

আইদনর খসড়া প্রস্তুত কদর। 

ইদতামদধ্য ইআররের মাধ্যদম িাইন্যারসাং এিীদমি এর এই শতি সাংদশাধদনর লদক্ষয রবশ্বব্যাাংদক প্রস্তাব সপ্ররণ করা হ্য়। 

রবশ্বব্যাাংক কতৃিক ১২ এরপ্রল ২০১২ সাদল িাইন্যারসাং এিীদমদির এই শতি সাংদশাধন করা হ্য়। সাংদশারধত িাইন্যারসাং 

এরিদমি অনুর্ায়ী  এনআইরে রবরধ এবাং প্ররবধান কার্ িকর হ্ওয়ার আগ পর্ িন্ত রবশ্বব্যাাংক কতৃিক আইরেকাে ি সাংরেে অর্ ি ব্যতীত 

অন্যান্য অপাদরশনাল খাদতর অর্ ি ছাড় করার রবধান রাখা হ্য়। মূলত প্রকদল্পর জনবল রনদয়াগ, অপাদরশনাল কার্ িক্রম শুরু হ্য় এ 

সময় হ্দত, রকন্তু মূল ক্রয় কার্ িক্রম আরম্ভ হ্য় রেদসম্বর ২০১৩ হ্দত।  

ন্যাশনাল রলগ্যাল কনসালদটি কতৃিক প্রস্তুতকৃত খসড়া রনব িা ন করমশন ও রবশ্বব্যাাংক রলগ্যাল টিম কতৃিক পর্ িাদলা না করা হ্য় 

এবাং খসড়া রবরধমালা ও প্ররবধানমালার উপর রবশ্বব্যাাংদকর রকছু রবর্দয় আপরি োরখল করা হ্য়। রনব িা ন করমশন ও 

রবশ্বব্যাাংক টিম খসড়া রবরধমালা ও প্ররবধানমালার উপর তাদের রনজ রনজ যুরক্ত তুদল ধদর। এ পররদপ্ররক্ষদত রবশ্বব্যাাংদকর 

পরামশ ি অনুর্ায়ী আইন, রবরধমালা ও প্ররবধানমালা পর্ িাদলা না ও চূড়ান্তকরদণর লদক্ষয ইিারন্যাশনাল রলগ্যাল কনসালদটি 

রনদয়াগ করা হ্য়। ইিারন্যাশনাল রলগ্যাল কনসালদটি কতৃিক রনব িা ন করমশন, জাতীয় পরর য় রনবিন অনুরবভাগ ও 

রবশ্বব্যাাংদকর মতামত পর্ িাদলা না করার পাশাপারশ ন্যাশনাল কনসালদটি কতৃিক প্রস্তুতকৃত খসড়া পর্ িাদলা না করা হ্য় এবাং 

জাতীয় পরর য় রনবিন সাংদশারধত আইন-২০১৩, জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা ও প্ররবধানমালার খসড়া োরখল করা হ্য়।  

ইিারন্যাশনাল রলগ্যাল কনসালদটি কতৃিক োরখলকৃত খসড়া রনব িা ন করমশন কতৃিক পর্ িাদলা না ও অনুদমােনক্রদম আইরেয়া 

প্রকল্প কতৃিক কনসালদটি রনদয়াদগর মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র সাংদশাধনসহ্ বাাংলা অনুবাে কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা িহ্দণর 

লদক্ষয আইন, রব ার ও সাংসে রবর্য়ক মণ্ত্ত্রনালদয়র ড্রািটিাং এবাং সলরজসদলটিভ রবভাদগ সপ্ররণ করা হ্য়। জাতীয় পরর য় 

রনবিন (সাংদশাধন) আইন, ২০১৩ নবম জাতীয় সাংসদের উরনশতম অরধদবশদন অনুদমােন লাভ কদর এবাং ৯ অদক্টাবর ২০১৩ 

তাররদখ সগদজট প্রকারশত হ্য়।  

জাতীয় পরর য় রনবিন (সাংদশাধন) আইন, ২০১৩ পাস হ্ওয়ার পর জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা ও প্ররবধানমালা প্রণয়দনর 

কার্ িক্রম িহ্ণ করা হ্য়। রনব িা ন করমশন কতৃিক খসড়া পর্ িাদলা না কদর তা ড্রািটিাং এবাং সলরজসদলটিভ রবভাদগ সপ্ররণ করা 

হ্দল ড্রািটিাং এবাং সলরজসদলটিভ রবভাগ কতৃিক রবরভন্ন ব্যাখ্যা  াওয়া হ্য় এবাং রি সাংক্রান্ত রবর্দয় অর্ ি মন্ত্রণালদয়র মতামত 

িহ্দণর সুপাররশ করা হ্য়। দুই বা তদতারধক বার এরুপ রনব িা ন করমশদনর পর্ িাদলা না, অর্ ি মন্ত্রণালদয়র মতামত সপ্ররণ ও 

ড্রািটিাং এবাং সলরজসদলটিভ রবভাগদক ব্যাখ্যা প্রোন করা হ্য়। পরবতীদত আইন মন্ত্রণালদয়র অনুদমােদনর পররদপ্ররক্ষদত জুলাই 

২৩, ২০১৪ তাররদখ জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা এবাং সসদেম্বর ২০১৪ তাররদখ জাতীয় পরর য় রনবিন প্ররবধানমালা 

সগদজট আকাদর প্রকারশত হ্য়। জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা ও প্ররবধানমালা কার্ িকর হ্ওয়ার পর রবশ্বব্যাাংক কতৃিক 

রেদসম্বর ২০১৪ সাদল স্মাট ি আইরে কাদে ির জন্য অর্ ি ছাদড়র শতি প্রতযাহ্ার করা হ্য়। 

প্রকদল্পর রেরপরপ অনুদমােন, প্রকল্প আরম্ভ, িাইন্যারসাং এিীদমি এর শতি সাংদশাধন এবাং জাতীয় পরর য় রনবিন রবরধমালা ও 

প্ররবধানমালা কার্ িকর করদত প্রায় ৩০ মাস ব্যয় হ্য়। ১৪ জানুয়ারর ২০১৫ তাররদখ ৯ সকাটি নাগররদকর স্মাট ি আইরে কাে ি 

উৎপােন ও রবতরদণর লদক্ষয প্রকল্প ও Oberthur Technologies এর মদধ্য র্চরক্ত স্বাক্ষররত হ্য়। র্চরক্ত অনুর্ায়ী Oberthur 

Thecnologies কতৃিক জুন ২০১৬ এর মদধ্য ৯ সকাটি নাগররদকর স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র উৎপােন কদর রনব িা ন করমশদনর 

উপদজলা কার্ িালয় পর্ িন্ত রবতরণ করদত হ্দব। র্চরক্তবি প্ররতষ্ঠান কতৃিক কাে ি উৎপােন কদর জুন ২০১৬ এর মদধ্য হ্য়দতা 

উপদজলা পর্ িাদয় সপ্ররণ করা সম্ভব হ্দব রকন্তু নাগররকদের অনুকুদল কাে ি রবতরণ সম্ভব হ্দব না। প্রকদল্পর অন্যতম উদেশ্য হ্দচ্ছ 

নাগররকদের হ্াদত স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র সপৌদছ সেয়া ও োটাদবজ ব্যবহ্ার কদর আইরে সভরররিদকশন সসবা রনরিত করা। 

নাগররকদের অনুকূদল স্মাট ি আইরেকাদে ির সুষ্ঠু রবতরণ রনরিত করাসহ্ সভরররিদকশন সসবা রনরিতকরদণর রবর্য় রবদব না কদর 

প্রকদল্পর সময়াে ১৮ মাস বৃরির প্রস্তাব করা হ্দয়দছ। প্রকদল্পর সময়াে ১৮ মাস বৃরি করা হ্দল প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ্ পূরণ করা 

সম্ভব হ্দব। 

এ পর্ িাদয় এদস রকছু রকছু পণ্য ও সসবার োম বাস্তবতা ও ভরবষ্যত প্রদয়াজদনর রভরিদত যুরক্তসিতভাদবই বাড়াদনার প্রদয়াজন 

সেখা সেয়। তা ছাড়া প্রকদল্পর উদেশ্য অজিদণর লদক্ষয RDPP-সত নতুন রকছু উপাোদনর প্রস্তাবও সর্াগ করা হ্য়।  



 

প্রকদল্পর প্রধান খাতসমূহ্ সাংদশাধদনর সর্ৌরক্তকতা রনদম্ন বরণ িত হ্দলা।  

রবদুযৎ এবাং সাংরেে ইউটিরলটি ব্যয়: (৪৮২১)  

অনুদমারেত মূল রেরপরপদত এ খাদত ব্যয় ধরা হ্দয়রছল ৬০.০০ লক্ষ টাকা। রকন্তু প্রকল্পকাল ১৮ মাস সবদড় র্াওয়ার িদল এ 

খাদত প্রাক্করলত ব্যয় সবদড় োঁড়ায় ৬০ লক্ষ টাকা সর্দক ৪৩৩.৬৫ লক্ষ টাকা। প্রকদল্পর বারক সমদয়র জন্য পাদস িানালাইদজশন 

সসিার ও প্রকল্প অরিদসর ব্যয় রবদব না কদর এ প্রাক্কলন করা হ্য়। 

ইসুযদরস / ব্যাাংক  াজি: (৪৮২৪)  

মূল অনুদমারেত রেরপরপদত প্রকদল্পর র্ানবাহ্দনর জন্য িাস্টি পাটি ি ইসুযদরদসর সকান ব্যবস্থা রাখা হ্য়রন। র্ানবাহ্দনর রনরাপিার 

রবর্য়টি রবদব না কদর সাংদশাধদনর জন্য প্রস্তারবত রেরপরপদত সমি প্রকল্প সমদয়র জন্য িাস্টি পাটি ি ইসুযদরদসর রপ্ররময়াম এবাং 

ব্যাাংক  াজি ও করমশন বাবে সর্াক বরাে রহ্সাদব ৪৮.৩০ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব রাখা হ্য়।  

এনআইরে কাে ি প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও রবতরণ: (৪৮২৭)  

প্রকদল্পর মূল উপাোন হ্দচ্ছ ৯ সকাটি এনআইরে কাে ি প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও নগররকদের রনকট রবতরণ। মূল অনুদমারেত 

রেরপরপদত এ খাদত বরাে রছল ৭৮৭১৯.৯০ লক্ষ টাকা। রকন্তু বাস্তদব এ কাজগুদলার জন্য আন্তজিারতক প্ররতদর্ারগতামূলক 

েরপদত্রর মাধ্যদম রনব িার ত সব িরনম্ন েরোতাদক ৭৯৬২৭.৪৯ লক্ষ টাকার কার্ িাদেশ প্রোন করা হ্য়। এটা রেরপরপ-সত অনুদমারেত 

রেরপপ-এর বরাদের স দয়ও ৯০৭.৫৯ লক্ষ টাকা সবরশ। প্রর্দম রবরোং েকুদমদি ৭ সকাটি কাদে ির সাংস্থান রাখা হ্দয়রছল এবাং সস 

অনুসাদরই আদরা ২০০০০ রমরলয়ন ব্যয় অন্তর্ভ িক্ত না কদরই র্চরক্ত স্বাক্ষররত হ্দয়রছল। কাদজই এ কদম্পাদনদির জন্য আদরা 

১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হ্য়। িদল এ খাদত র্চরক্তমূল্য ও নতুন লক্ষয ৯ সকাটি এনআইরে কাদে ির জন্য সমাট 

২২৫৭.৫৯ লক্ষ (১৩৫০.০০+৯০৭.৫৯) টাকা ব্যয় বৃরি সপদয়দছ। 

রবজ্ঞাপন ও প্র ার: (P121528) 

এ ব্যবস্থার মদধ্য অন্তর্ভ িক্ত রদয়দছ একটি সর্াগাদর্াগ সকৌশল প্রস্তুত করা, র্া রনধ িাররত লক্ষযসমূহ্ অজিদন ECB সক সহ্ায়তা 

করদব। এ উদেশ্য অজিদনর জন্য রেরপরপদত একটি করমউরনদকশন কযাদম্পইন ম্যাদনজদমি িাম ি রনদয়াদগর ব্যবস্থা রাখা হ্দয়দছ। 

রবজ্ঞাপন ও প্র াদরর জন্য বরাে রাখা হ্দয়রছল ২২০০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্ িাদয় আন্তজিারতক উন্মুক্ত েরপত্র আহ্বাদনর মাধ্যদম 

করমউরনদকশন কযাদম্পইন ম্যাদনজদমি িাম ি রনদয়াগ করা হ্দয়দছ। রনদয়ারজত িাদম ির সাদর্ র্চরক্তমূল্য রনধ িাররত হ্দয়দছ 

১৪৫৭.২২ লক্ষ টাকা। র্ার িদল এ  খাদত ৭৬২.৭৮ লক্ষ টাকা অব্যরয়ত রদয় সগদছ। কাদজই এ উপাোদনর সক্ষদত্র ব্যয় ৭৮২.৭৮ 

লক্ষ টাকা কদম রগদয়দছ। 

রভরপএন (VPN) ম্যাদনজদমনট সারভ িদসস রি: (৪৮৪৮)  

রির্ল্ অরিস এবাং এনআইরে ও রনব িা ন করমশন সর বালদয়র মদধ্য রনররবরচ্ছন্ন সনটওয়াকি সাংদর্াগ বজায় রাখা সমি সেদশ 

সভাটার সররজদেশন রসদস্টম রবদকন্দ্রীকরদনর সাদর্ ওতদপ্রাতভাদব জরড়ত। এ সাংদর্াগ রনরিত করার স্বাদর্ ি একটি একটি 

ভার্চ িয়াল প্রাইদভট সনটয়াকি স্থাপদনর ব্যবস্থা রাখা হ্দয়দছ। মূল রেরপরপদত এ খাদত বরাে রাখা হ্দয়রছল ৪৩৮০.০০ লক্ষ টাকা। 

রকন্তু প্রযুরক্তগত উন্নয়ন এবাং INFOSARKER প্রকদল্পর মাধ্যদম সগাটা সেদশ সনটওয়াকি সাংদর্াদগর িদল সেখা সগল সর্ 

রভরপএন ম্যাদনজদমি সারভ িস স্থাপন করদত ২৫৩৫.১২ লক্ষ টাকার প্রদয়াজন হ্দব। সস কারদণ এ খাদত ১৮৪৪.৮৮ লক্ষ টাকা 

কম ব্যয় হ্দব। 

কনসালট্যারস সারভ িদসস: (৪৮৭৪)  

অনুদমারেত মূল রেরপরপদত রবরভন্ন সক্ষদত্র কনসািযাি/কনসািযাি িাদম ির জন্য বরাে রাখা হ্দয়দছ ৪৭২৬.৬৫ লক্ষ টাকা। 

প্রস্তারবত RDPP সত এই অাংক কদম রগদয় োরড়দয়দছ ৩৩০০.১৪ লক্ষ টাকায়। কারণ বতিমাদন রনদয়ারজত কনসািযাি/িাম ি 

এবাং রনদয়াদগর জন্য প্ররক্রয়াধীন কনসািযাি/ িাদম ির জন্য প্রাক্করলত ব্যয় োরড়দয়দছ ৩৩০০.১৪ লক্ষ টাকা। িদল এ উপাোদনর 

সক্ষদত্র ১৪২৬.৫১ টাকা ব্যয় হ্রাস সপদয়দছ। 

 

 



 

সটকরনকযাল এক্সপাট ি/দটকরনকযাল সাদপাট ি/এদসারসদয়ট এর সম্মারন/রি/পাররেরমক (প্রকল্প সহ্ায়তা িাদণ্ডর মাধ্যদম র্চরক্তরভরিক 

রনদয়াগোঃ (৪৮৮৩) 

মূল রেরপরপদত র্চরক্ত রভরিদত সটকরনকযাল এক্সপাট ি/দটকরনকযাল সাদপাট ি/এদসারসদয়ট রনদয়াদগর রবধান রাখা হ্দয়দছ। এর জন্য 

প্রাক্করলত বরাে রছল ১৩০৮.৭৯ লক্ষ টাকা। মূল রেরপপ অনুর্ায়ী  সটকরনকযাল এক্সপাট ি/দটকরনকযাল সাদপাট ি /এদসারসদয়দটর 

(প্রকল্প সহ্ায়তা িাদণ্ডর আওতায় র্চরক্তরভরিক রনদয়াগ) প্রাররম্ভক সবতন ধরা হ্দয়রছদলা র্র্াক্রদম ২০০০০ টাকা, ১৬০০০ টাকা 

ও ১৬০০০ টাকা এবাং প্রদতযক সক্ষদত্রই প্রদতযক দু বছর পদর ১০% সবতন বৃরি ধরা হ্দয়রছল। রকন্তু মূল রেরপরপদত এর জন্য 

আরর্ িক সকাে ব্যবহৃত হ্দয়রছল ৪৮৮৩, সর্টা সম্মানী/রি/দরমুযনাদরশদনর সক্ষদত্র প্রদর্াজয। আরর্ িক সকাে অনুসাদর সাংদশারধত 

রেরপরপদত প্রকল্প সহ্ায়তা িাদণ্ডর বরাে িারা র্চরক্তরভরিক রনদয়াগকৃত সটকরনকযাল এক্সপাট ি/দটকরনকযাল সাদপাট ি/এদসারসদয়ট 

এর জন্য র্র্াক্রদম ৩৫০০০.০০ টাকা, ২৭,০০০.০০ টাকা এবাং ২৭০০০.০০ টাকা সম্মানী/রি/দরমুযনাদরশন প্রস্তাব করা হ্দয়দছ 

এবাং সকান সবতন বৃরি ধরা হ্য়রন। সুতরাাং এ খাদত সমাট ১৩০৪.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যদয়র প্রস্তাব করা হ্দয়দছ। সুতরাাং এ খাদত 

৪.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় কদম রগদয়দছ। 

মানব সম্পে িাদম ির সম্মানী/রি/দরমুযনাদরশন: (৪৮৮৩)  

মূল অনুদমারেত রেরপরপদত োটা এরর অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য মানব সম্পে িাম ি রনদয়াগ করার সুদর্াগ রাখা হ্দয়দছ।প্রদতযক 

উপদজলায় ২/৩ জন কদর সমাট ১১৩০ জন োটা এরর অপাদরটর সরবরাহ্ করার ব্যবস্থা রাখা হ্দয়দছ। এ জন্য পাঁ  বছর অর্ িাৎ 

জুন ২০১৬ পর্ িন্ত সময়কাদলর জন্য প্রাক্করলত বরাে রছল ১০১২৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকদল্পর সময়াে এখন রেদসম্বর, ২০১৭ পর্ িন্ত 

রনধ িাররত হ্ওয়াদত বারক সমদয়র মানব সম্পে িাদম ির মাধ্যদম ১১৩০ জন োটা এরর অপাদরটর রনদয়াগ করদত ব্যয় োঁড়াদব 

৪১৬৩.০৪ লক্ষ টাকা। সস অনুসাদর এ খাদত ব্যয় ৫৯৬৫.৯৬ লক্ষ টাকা কদম র্াদব। 

অন্যান্য অপাদরশনাল ব্যয়: (৪৮৯৯)  

অন্যান্য অপাদরশনাল খর  সমটাদনার জন্য মূল অনুদমারেত রেরপরপদত বরাে রাখা হ্দয়রছদলা ২৩৩২.৬০ লক্ষ টাকা। রকন্তু এ 

পর্ িন্ত সর্ খর  হ্দয়দছ তার ওপর রভরি কদর এ খাদত প্রাক্করলত ব্যয় ১৯০৬.৭৩ টাকা কমাদনা হ্দয়দছ। সুতরাাং সাংদশারধত ব্যয় 

োরড়দয়দছ ৪৮০.০৯ লক্ষ টাকা।   

উপকরণ ও র্ন্ত্রপারত সাংরক্ষণ: (৬৮১৫)  

মুল অনুদমারেত রেরপরপদত এ কাদত এক গুচ্ছ রজরনর্-পত্র অন্তর্ভ িক্ত রদয়দছ। সর্মন-োটা সসিার ব্যবস্থাপনা, DRS ব্যবস্থাপনা, 

করম্পউটাদরর র্ন্ত্রপারত ইতযারে। এজন্য বরাে রাখা হ্দয়রছল সমাট ৯৩৭৪.১৮ লক্ষ টাকা। প্রদয়াজদনর খারতদর এর সাদর্ 

কতগুদলা র্ন্ত্রপারত সর্াগ করা হ্দয়দছ, র্া একটির সাদর্ অন্যটি সম্পকিযুক্ত। আবার এর মদধ্য রকছু রকছু র্ন্ত্রপারতর োম সবদড় 

রগদয়দছ। এর িদল সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত সমাট ১৮০৮৯.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হ্দয়দছ। এ অবস্থায় এ 

খাদত সমাট ব্যয় বৃরি সপদয়দছ ৮৭১৫.৭৬ লক্ষ টাকা। সাব-কদম্পাদনি-ওয়ারী কারণ রনদম্ন সেয়া হ্দলা:  

োটা সসিার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রার্রমক ব্যয় বরাে রছদলা ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা। রকন্তু ওরাকল সাদপাট ি সারভ িস এবাং AFIS 

সাদপাট ি সারভ িস প্রবতিদনর িদল প্রাক্করলত ব্যয় সবদড়দছ ১৩৯১.০৪ লক্ষ টাকা। শুরুদত BEC শুধুমাত্র সর্াগ্য সভাটারদের (আঠার 

ও তার সবরশ বয়দসর ব্যরক্ত) একটি বাদয়া-সমরিক ( ার আাংগুদলর ছাপ) রনবরিত করা হ্য়। রকন্তু পাল িাদমদি আইন পাশ হ্ওয়ার 

পদর সকল নাগররদকর রনবিন ও তাদেরদক NID কাে ি প্রোণ করা BEC এ জন্য বাধ্যতামূলক হ্দয় োঁরড়দয়দছ। সুতরাাং BEC 

এখন োটা সসিাদরর সাংখ্যা বাড়াদনার পররকল্পনা করদছ। বতিমান সররজদেশন সিটওয়যার শুধুমাত্র সভাটার রনবিদনর জন্য 

ব্যবহৃত হ্য়। সর্দহ্তু NID োটাদবজ সাংরক্ষণ একটি বাাংলাদেদশর নাগররকদের জন্য একটি অতযন্ত সাংদবেনশীল রবর্য়, তাই 

IDEA প্রকল্প একটি অতযন্ত কার্ িকরী, রবশ্বাসদর্াগ্য রনরাপে পিরত অবলম্বন করদত সদ ে। এ সব রবর্য় রবদব না কদর ২০ 

সকাটি সলাদকর রবরাট আয়তদনর োটাদবদজর DRS এর AFIS রনরিত করার প্রদয়াজন অনুভূত হ্য়। এর িদল DRS 

ব্যবস্থাপনা সাব-কদম্পান্যানটির ব্যয় ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা সর্দক ৯২৭০.৫৩ টাকায় োরড়দয়দছ। অর্ িাৎ এ খাদত ৫০৭০.০০ টাকা 

ব্যয় বৃরি সপদয়দছ। BEC প্রবাসীদের জন্যও সসবা প্রোদনর পররকল্পনা কদরদছ।  

 

 



 

NID সারভ িস িাদণ্ডর জন্য বরাে: (৬৬০০)  

রসদস্টদমর উন্নয়দনর জন্য মূল রেরপরপদত রস্টয়াররাং করমটি কতৃিক রনব িার ত রবরভন্ন এদজরস িারা NID সারভ িস িাণ্ড ব্যবহ্াদরর 

ব্যবস্থা রাখা হ্দয়রছদলা। রকন্তু বহুল প্র ার সদত্ত্বও রেরপরপ সাংদশাধন পর্ িন্ত এধরদণর সকান এদজরসর রনকট সর্দক সকান প্রস্তাব 

পাওয়া র্ায়রন। এর িদল বারক প্রকল্প সমদয়র জন্য এ খাদত ব্যয় করমদয় ২১০০.০০ লক্ষ টাকা ধরা হ্দয়দছ। এদত এ খাদত 

১৩৯০.৩৯ টাকা ব্যয় কদম র্াদব। 

রসরে ভযাট: (৭৯০১) 

IDEA প্রকল্পটি মূলত ICT রনভ ির একটি প্রকল্প। তাই এ প্রকদল্পর জন্য প্রর্চর পররমাণ উপাোন ও র্ন্ত্রপারত, সর্মন করম্পউটার 

হ্ারেওয়যার, সিটওয়যার, র্ানবাহ্ন ইতযারে আমোনী করা হ্দব। এ সব রজরনর্ প্ররতদর্ারগতামূলক আন্তজিারতক েরপদত্রর 

মাধ্যদম আমোনী করদত হ্দব। অনুদমারেত রেরপরপদত পণ্যসামিী সকনার জন্য GOB িাণ্ড সর্দক সকান রসরেভযদটর সাংস্থান 

রাখা হ্য়রন। SDR এর ১২৩.০০ রমরলয়ন এর িাইন্যারসাং এরিদমি অনুসাদর রবশ্ব ব্যাাংক একটি ভাগ প্রোন করার কর্া, র্া মূল 

রেরপরপদত অন্তর্ভ িক্ত হ্য়রন। এখন সাংদশারধত রেরপরপদত রসরে ভযদটর জন্য সমাট ৩৩২১১.১৫ লক্ষ (GOB: ২৫৭৮০.০০ লক্ষ + 

RPA: ৭৪৩১.১৫ লক্ষ) টাকা বরাদের প্রস্তাব রাখা হ্দয়দছ। GOB-এর অরতররক্ত ৩৩.৬২ লক্ষ টাকা রবরভন্ন খাদত পুনোঃববিণ 

কদর সেয়া হ্দয়দছ। প্রস্তারবত বরধ িত সময় ১ মা ি-৩১ রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত সমদয়র জন্য GOB িাণ্ড সর্দক অরতররক্ত 

৪০৭২৮.৪১ লক্ষ টাকা প্রদয়াজন হ্দব। তা ছাড়া RPA সর্দক ১৬০০৭.১০ টাকা কদম র্াওয়ায় প্রকদল্পর সমাট ব্যয় সবদড় র্াদব 

২৪৭২১.৩১ লক্ষ টাকা। কাদজই IDEA প্রকদল্পর সমাট ব্যয় োঁড়াদব ১৮৮৪২০.৪০ লক্ষ টাকা, র্ার মদধ্য GOB-৬৭৯২৭.৫০ 

লক্ষ এবাং RPA-১২০৪৯২.৯০ লক্ষ টাকা। 

রিতীয় সাংদশাধনীর প্রধান প্রধান দবরশেয ও এর সর্ৌরক্তকতাোঃ (মা ি-এরপ্রল ২০১৭)  

এ প্রকদল্পর একটি প্রধান উদেশ্য হ্দলা প্রকদল্পর িারা সাংররক্ষত োটাদবজ  ব্যবহ্াদরর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর নাগররকদের মদধ্য 

স্মাট ি ন্যাশনাল আইদেরিটি কাে ি সরবরাহ্ এবাং পররর রত র্া াই সসবা রনরিত করা।  

রবশ্বব্যাাংদকর ঋণ সুরবধা কার্ িকর কদর ৯ সকাটি স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র কাে ি প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও বাাংলাদেদশর 

নাগররকদের রনকট সসগুদলা রবতরদণর জন্য বাাংলাদেশ ইদলকশন করমশন/আইরেয়া প্রকল্প এবাং োদসর Oberthur 

Technologies সকাম্পারনর (বতিমাদন IDEMIA নাদম পররর ত) মদধ্য ১৪/০১/২০১৫ তাররদখ একটি র্চরক্ত স্বাক্ষররত হ্য়। 

র্চরক্ত অনুর্ায়ী Oberthur Technologies কতৃিক ৩০ জুন ২০১৭ এর মদধ্য ৯(নয়) সকাটি নাগররদকর জন্য স্মাট ি জাতীয় 

পরর য়পত্র প্রস্তুত কদর রনব িা ন করমশদনর উপদজলা কার্ িালয় পর্ িন্ত তা রবতরণ করার কর্া। 

৩০ জুন র্চরক্তর সময়াে সশর্ হ্দয় সগদলও প্ররতষ্ঠানটি রনধ িাররত সমদয়র মদধ্য সব কাজ সশর্ করদত পাদররন। রনধ িাররত লক্ষয ৯ 

সকাটি স্মাট ি জাতীয় পরর য়পদত্রর মদধ্য ৩১ সসদেম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত মাত্র ২ সকাটি ৫০ লক্ষ কাে ি রবতরণ করা সম্ভব হ্দয়দছ।  

২০১৮ এর ২৮ সিব্রুয়ারর প্রকদল্পর সময়াে সশর্ হ্দয় র্ায়। এ পর্ িাদয় রবশ্ব ব্যাাংক প্রকল্প সহ্দর্ারগতা অব্যাহ্ত রাখদত অপারগতা 

প্রকাশ কদর। এ অবস্থায় GOB-এর অর্ িায়দন প্রকদল্পর সময়াে রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত আদরা এক বছদরর জন্য বাড়াদনার প্রস্তাব 

করা হ্য়। বরধ িত সমদয়র জন্য GOB অরতররক্ত ৪০৭২৮.৫০ লক্ষ টাকা বরাে প্রোদনর প্রস্তাব করা হ্য়। এর িদল প্রকদল্প 

GOB –এর সমাট বরাে োঁড়ায় ৬৭৯২৭.৫০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর এ পর্ িাদয় বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর প্রতযক্ষ সহ্দর্ারগতায় প্রকল্প এর রনজস্ব জনবল ও ব্যবস্থাপনায় স্মাট ি 

জাতীয় পরর য়পত্র কাে ি প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও রবতরণ কাজ শুরু কদর। প্রকদল্পর অন্যান্য কাজও সর্মন-জাতীয় পরর য় 

সাংক্রান্ত সারব িক সসবা, পররর রত র্া াই সসবা, নতুন রনবিন, সভাটার তারলকায় নাম স্থানান্তর, বাদয়াদমরিক ম্যার াং, ই-সারভ িস 

রনরিত করা, বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর জন্য োটা সসিার এবাং DRS স্থাপন ও রক্ষণাদবক্ষন ইতযারে কাজ রনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায় অব্যাহ্ত রাখার জন্য প্রকল্প পররকল্পনা কদরদছ। 

তাই বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধাদন প্রকল্প রনদজই এখন সমি সেশব্যাপী স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র কাে ি 

পাদস িানালাইদজশন ও রবতরণ বাস্তবায়ন করদছ। সস পররপ্ররক্ষদত বারক ৬ সকাটি ৫০ লক্ষ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র 

পাদস িানালাইদজশন ও রবতরদণর লদক্ষয পররকল্পনা করমশদনর আর্ ি-সামারজক অবকাঠাদমা রবভাদগর প্যামদস্টক উইাং এর স্মারক 

নম্বর ২০.২২.০১৪.০০.০২৪.২০১৬-৪৫৫ তাররখ-২৭ রেদসম্বর ২০১৭ এর মাধ্যদম প্রকদল্পর সময়াে আদরা এক বছর বৃরি করা হ্য়। 



 

এ পররদপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর ২য় সাংদশাধনী সম্পন্ন করা হ্য় এবাং এনইরস-একদনক ও সমন্বয় অনুরবভাগ, একদনক শাখা-১ এর 

স্মারক নাং-০.০০.০০০০.৪১১.১৩.১৮-৩০০; তাররখোঃ ১২ জুন এর মাধ্যদম অনুদমারেত হ্য়। এ সাংদশাধনী অনুর্ায়ী প্রকদল্পর 

সময়াে োঁড়ায় ৩১ রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত। 

সর্দহ্তু বরধ িত প্রকল্প সমদয়র জন্য (১ মা ি ২০১৮-৩১ রেদসম্বর ২০১৮) সকান RPA িাণ্ড সনই, তাই সব খর  GOB এর 

অর্ িায়দন সম্পন্ন করদত হ্দব। খরদ র সর্ প্রধান খাতগুদলা GOB-এর িাদণ্ডর আওতায় অন্তর্ভ িক্ত হ্দয়দছ সসগুদলা হ্দচ্ছ সহ্কারী 

সপ্রািামার, োটা এরর কদরাল সুপারভাইজর, সেপুটি এরসস্টযাি োইদরক্টর, োটা এরর অপাদরটরদের সবতন, এবাং পরামশ িকদের 

সম্মানী, রবদুযত ও আনুসাংরগক রবল, প্রদয়াজনীয় জনবলসহ্ পাদস িানালাইদজসন সকন্দ্র পরর ালনা ব্যয়, নতুন স্মাট ি কাে ি রবতরণ, 

র্ানবাহ্ন ও সজনাদরটরদরর জন্য জ্বালানী/রসএনরজ, োটা সসিার ও DRS ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, সসবা ও সরবরাহ্ ইতযারে 

সক্ষদত্র ব্যয়। 

রিতীয় সাংদশাধনীদত প্রধান সর্ সব খাদত ব্যয় বৃরি হ্দব সর্ৌরক্তকতাসহ্ তার বণ িনা নীদ  সেয়া হ্দলাোঃ  

অরিস ভাড়া: (৪৮০৬)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত বরাে রছল GOB ও RPA সর্ৌর্ খাত সর্দক ১২৪০.৬৫ লক্ষ (GOB-৫৮৫.৭৩ লক্ষ ও 

RPA-৬৫৪.৯২ লক্ষ) টাকা। রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত এ সক্ষদত্র ব্যয় হ্দয়দছ ১০৬২.০২ লক্ষ (GOB-৪১৮.৮৭ লক্ষ, RPA-

৬৪৩.১৫ লক্ষ) টাকা। পরবতী এক বছর অর্ িাৎ রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত এ খাদত ৫২১.১১ লক্ষ টাকা েরকার হ্দব। সর্দহ্তু বরধ িত 

প্রকল্প সমদয়র (মা ি ২০১৮ সর্দক রেদসম্বর ২০১৮) জন্য সকান RPA িাণ্ড সনই, সুতরাাং অরতররক্ত সব ব্যয় GOB সর্দক বহ্ন 

করদত হ্দব। তাই রিতীয় সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদতর জন্য সমাট ১৭৩৪.১৩ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হ্দয়দছ, র্ার 

মদধ্য ৯৩৬.৮৭ লক্ষ GOB সর্দক এবাং ৭৯৭.২৬ লক্ষ টাকা RPA সর্দক। 

আইরে কাে ি ছাপাদনা রবতরণ: (৪৮২৭)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত বরাে রছল ৮০৯৭৭.৮৬ লক্ষ টাকা। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত ব্যয় হ্দয়দছ ৪৭১৯৯.০১ লক্ষ 

টাকা। রিতীয় সাংদশাধনীদত সমাট ৮৫৫৯৩.২৫ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হ্দয়দছ, র্ার মদধ্য GOB সর্দক ৮৪০০.০০ লক্ষ 

ও RPA ৭৭১৯৩.৩০ লক্ষ টাকা। এ খাদত GOB সর্দক সকান বরাে রছল না। সর্দহ্তু মা ি-রেদসম্বর ২০১৮ সত এ খাদত GOB 

এর সকান বরাে র্াকদব না তাই  RPA সর্দক ৩৭৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা বাে র্াদব। এবাং রিতীয় সাংদশাধনীদত এ খাদত GOB 

িাণ্ড সর্দক ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা সর্াগ করার জন্য প্রস্তাব করা হ্দয়দছ। প্রস্তারবত বরাে পাদস িানালাইদজশন সসিাদরর জন্য নতুন 

অনুদমারেত জনবল, পাদস িানালাইদজশন সমরশন, সিটওয়যার সাদপাট ি সারভ িস, োটা সাংদর্াগ, হ্াে িওয়যার, জ্বালারন, র্ানবাহ্ন 

ভাড়া, েরমকদের মজুরর ও অন্যান্য কার্ িক্রদম ব্যয় করা হ্দব।  

Advertising & Publicity: (4833)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত বরাে রছল প্রকল্প সহ্ায়তা সর্দক ১৪৫২.২২ লক্ষ টাকা। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত এ খাদত 

ব্যয় হ্দয়রছদলা প্রকল্প খাত সর্দক ৬৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা। ২৮ সিব্রুয়ারর, ২০১৮সত RPA বি হ্দয় র্াওয়ায় RPA সর্দক ৫১২.৬৪ 

লক্ষ টাকা কদম র্ায়। বরধ িত সমদয়র জন্য সকান প্রকল্প সহ্ায়তা না র্াকায় রিতীয় সাংদশারধত রেরপরপ সত এ ঝাদত GOB িাণ্ড 

সর্দক ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাে প্রোদনর প্রস্তাব করা হ্য়।  

কনসালদটরস: (৪৮৭৪)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত RPA িাণ্ড সর্দক বরাে রছদলা ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত এ খাদত 

২৪০৭.৫১ টাকা ব্যয় হ্য়। বরধ িত প্রকল্প সময় অর্ িাৎ মা ি-রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত ২০৬.৫০ লক্ষ টাকার প্রদয়াজন হ্দব। সর্দহ্তু মা ি 

২০১৮ সর্দক সকান RPA র্াকদব না, কাদজই রিতীয় সাংদশাধরনদত সম্প্রসাররত সমদয়র জন্য সমাট ৮৭২.৮৮ লক্ষ টাকা বাে 

রেদয় সেয়ার প্রস্তাব করা হ্য় এবাং ২৫৫৩.৭৬ লক্ষ টাকা প্রোদনর প্রস্তাব করা হ্য়, র্ার মদধ্য GOB সর্দক ২০৬.৫০ লক্ষ টাকা 

GOB এবাং ২৪২৭.২৬ লক্ষ টাকা RPA সর্দক বরাদের প্রস্তাব করা হ্দয়দছ। 

নাগররকদের কাদছ এনআইরে কাে ি রবতরণ = ৯ সকাটি: (৪৮৮৩)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত RPA িাণ্ড সর্দক বরাে রছল ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্ িাৎ প্ররত কাদে ির জন্য বরাে রছল 

১০ টাকা কদর। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত RPA সর্দক ব্যয় হ্দয়রছদলা ৯৬১.০১ লক্ষ টাকা। প্রস্তারবত রিতীয় সাংদশাধনীদত 



 

অরবতররত প্ররতটি স্মাট ি কাে ি রবতরদণর জন্য সম্মানীর অাংক ১০/=টাকা সর্দক বারড়দয় ১৫/= টাকা করার প্রস্তাব করা হ্দয়দছ। 

প্রস্তারবত রিতীয় সাংদশাধনীদত RPA সর্দক ৭৯৫৬.৫২ লক্ষ টাকা বাে সেয়ার এবাং ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা GOB সর্দক বরাে 

সেয়ার প্রস্তাব করা হ্য়। এ অবস্থায় সমাট বরাে োঁড়ায় ১১৫৪৩.৪৮ লক্ষ টাকা। বরধ িত সমদয়র জন্য RPA না র্াকায় GOB 

সর্দক ১০৫০০ লক্ষ টাকা বরাে প্রোদনর প্রস্তাব করা হ্য়। 

সম্মানী/রি/পাররেরমক (১১৩০ জন োটা এরর অপাদরটর সরবরাদহ্র জন্য মানবসম্পে িাম ি): (৪৮৮৩)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত RPA সর্দক  বরাে রছল ৪১৬৩.০৪ লক্ষ টাকা। সস বাদজট সর্দকই সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত 

ব্যয় হ্য় ৪৬৪৯.৭৯ লক্ষ টাকা। 

ক্রয়, আইরসটি উপকরণারে সাংরক্ষণ ও পরর ালনা, োটা সসিার ও DRS: (৬৮১৫)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত RPA সর্দক োটা সসিার ব্যবস্থাপনা ও রছল এবাং Disaster Recovery Site 

Management এর জন্য সাংস্থান রছল ১৮০৮৯.৯৪ লক্ষ টাকা। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত এ খাদত ব্যয় সমাট ১৫৭৪৬.১৭ লক্ষ 

টাকা। সর্দহ্তু প্রস্তারবত বরধ িত সমদয় RPA র্াকদব না, তাই রিতীয় সাংদশাধনীদত সমাট ৭৭৫৭.০৬ লক্ষ টাকা অন্তর্ভ িক্ত করা 

প্রদয়াজন। অর্ ি মন্ত্রনালদয়র বাদজট উইাং-এ ৭ রেদসম্বর ২০১৭ তাররদখ অর্ ি মন্ত্রণালয় ও রনব িা ন করমশন সর বালদয়র মদধ্য 

অনুরষ্ঠত সভার রসিান্ত অনুর্ায়ী োটাদবদজর উন্নয়ন, ল্যাপটপ, েশ আাংগুল ও IRIS স্ক্যানার ক্রয় এবাং স্মাট ি কাে ি রবতরণ 

ইতযারে জন্য বরাে বৃরি করা হ্য়। প্রস্তারবত রিতীয় সাংদশাধনীদত এ সব দ্রব্যারের জন্য সমাট ২৫৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদের 

প্রস্তাব করা হ্য়, র্ার মদধ্য GOB-৭২৯০.০০ লক্ষ টাকা এবাং RPA-১৮৫৫৭.০০ লক্ষ টাকা।    

সিটওয়যার ও সাংরেে সহ্ায়ক সারভ িসসমূহ্: (৬৮১৭)  

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত সিটওয়যার ও সাংরেে সহ্ায়ক সারভ িসসমূদহ্র জন্য বরাে রছল RPA সর্দক সমাট ১২৪.৪১ লক্ষ 

টাকা। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত ব্যয় হ্দয়রছল ১২৩.৪১ টাকা। ৭ রেদসম্বর ২০১৭ তাররদখ সর বালদয় অর্ ি রবভাগ ও রনব িা ন করমশন 

সর বালদয়র মদধ্য ORACLE, AFIS এবাং োটা সসিার ও DRS এর BVRS এর মাদনান্নয়ন এবাং সহ্ায়ক সসবাসমূদহ্র 

জন্য একটি সভা অনুরষ্ঠত হ্য়। সভায় আদলা না হ্য় সর্ DC ও DRS, সর্গুদলা ২০১০ সাদল ক্রয় করা হ্দয়রছল এবাং স্থাপন 

করা হ্দয়রছল, এর সাংরক্ষণ ও মাদনান্নয়দনর জন্য জরুরর রভরিদত একটি বাদজট বরাে েরকার। ২০১৫ সাদল সহ্ায়ক সসবাসমূহ্ 

সশর্ হ্দয় র্ায় এবাং এর মদধ্য োটার সাংখ্যা সবদড় রগদয় ১০৪০.০০ লক্ষ সর্দক সবদড় রগদয় ৯০০০.০০ লাদখ রগদয় োঁড়ায়। একই 

সাদর্ োটার সাংখ্যা বৃরি ও সহ্ায়ক সসবাসমূদহ্র অভাব DC এবাং DRS সক অররক্ষত কদর সতাদল। এ সব অবস্থা রবদব না 

কদর DC এবাং DRS এর ORACLE, AFIS ও BVRS এর সহ্ায়ক সসবার জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট বরাে প্রোদনর 

পরামশ ি প্রোন করা হ্য়। পরামশ িানুর্ায়ী প্রস্তারবত রিতীয় সাংদশাধনীদত BVRS, AFIS এবাং ORACLE সহ্ায়তা 

কার্ িক্রদমর জন্য অরতররক্ত সমাট ১১৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হ্য়। সস অনুসাদর এ খাদত সমাট বরাে োঁড়ায় 

১২৬৩.৪১ লক্ষ টাকা র্ার মদধ্য ১২৫০০ লক্ষ টাকা GOB এবাং ১২৩.৪১ লক্ষ টাকা RPA িাদণ্ডর।  

রসরে-ভযাটোঃ (৭৯০১) 

প্রর্ম সাংদশারধত রেরপরপদত এ খাদত বরাে রছল ৩৩২১১.১৫ লক্ষ টাকা। তার মদধ্য ২৫৭৮০.০০ লক্ষ টাকা রছল GOB িাদণ্ডর 

এবাং ৭৪৩১.১৫ লক্ষ টাকা রছল প্রকল্প সাহ্ায্য। সিব্রুয়ারর ২০১৮ পর্ িন্ত এ খাদত ব্যয় হ্য় ২৩৫৮৬.০৭ লক্ষ (GOB-১৮৮৬৭.৯২ 

এবাং RPA-৭৪৩১.১৫ লক্ষ) টাকা। প্রস্তারবত রিতীয় সাংদশাধনীদত ২৯৮৪৮.০২ টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হ্য়, র্ার মদধ্য 

২২৪১৭.৭৭ টাকা  GOB এবাং ৭৪৩১.১৫ লক্ষ টাকা RPA িাণ্ড সর্দক সেয়ার প্রস্তাব করা হ্দয়রছল। GOB িাদণ্ডর অরতররক্ত 

৩৩৬২.২৩ লক্ষ টাকা রবরভন্ন খাদত ভাগ কদর সেয়া হ্দয়রছল। বরধ িত প্রকল্পকাল ১ মা ি-৩১ রেদসম্বর, ২০১৮ এর জন্য GOB 

িাণ্ড সর্দক অরতররক্ত ৪০৭২৮.৪১ লক্ষ টাকা বরাদের প্রদয়াজন পড়দব। তা ছাড়া RPA সর্দক ১৬০০৭.১০ লক্ষ টাকা কদম 

র্াদব। এ অবস্থায় সমাট প্রকল্প ব্যয় সবদড় র্াদব ২৪৭২১.৩১ লক্ষ টাকা। এর িদল IDEA প্রকদল্পর সমাট ব্যয় োঁড়াদব 

১৮৮৪২০.৪০ লক্ষ টাকা, সর্খাদন GOB এর অাংশ র্াকদব ৬৭৯২৭.৫০ লক্ষ টাকা এবাং RPA এর অাংশ র্াকদব ১২০৪৯২.৯০ 

লক্ষ টাকা। 

 

 

 



 

তৃতীয় সাংদশাধনীর প্রধান প্রধান দবরশেয ও এর সর্ৌরক্তকতাোঃ (মা ি-এরপ্রল ২০১৭) :  

এ প্রকদল্পর একটি প্রধান উদেশ্য হ্দলা প্রকদল্পর িারা সাংররক্ষত োটাদবজ  ব্যবহ্াদরর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর নাগররকদের মদধ্য 

স্মাট ি ন্যাশনাল আইদেরিটি কাে ি সরবরাহ্ এবাং পররর রত র্া াই সসবা রনরিত করা। বাস্তবায়দনর এ পর্ িাদয় বাাংলাদেশ রনব িা ন 

করমশদনর প্রতযক্ষ সহ্দর্ারগতায় প্রকল্প রনজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও জনবল িারা স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন 

এবাং নাগররকদের কাদছ এনআইরে কাে ি রবতরদণর কাজ শুরু কদরদছ। প্রকদল্পর অন্যান্য কাজও রনজস্ব ব্যবস্থাপনায় অব্যাহ্ত 

রাখার জন্য প্রকল্প পররকল্পনা কদরদছ। 

প্রকল্প এর রনদয়ারজত ঠিকাোদরর (Oberthur Technologies) ব্যর্ িতার কারদণ রনধ িাররত লক্ষয ৯ সকাটি স্মাট ি জাতীয় 

পরর য়পদত্রর মদধ্য ৩১ সসদেম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত মাত্র ২ সকাটি ৫০ লক্ষ কাে ি রবতরণ করদত সমর্ ি হ্দয়দছ। বাাংলাদেশ ইদলকশন 

করমশদনর তত্ত্বাবধাদন প্রকল্প রনদজই এখন স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র পাদস িানালাইদজশন ও সমি সেশব্যাপী তা রবতরদণর পেদক্ষপ 

িহ্ণ কদরদছ। বারক ৬ সকাটি ৫০ লক্ষ কাে ি পাদস িানালাইদজশন ও বাাংলাদেদশর নাগররকদের কাদছ তা রবতরণ সশর্ করদত 

জানুয়ারর ২০১৯ সর্দক জুন ২০১৯ পর্ িন্ত প্রকদল্পর আদরা ছয় মাস অরতররক্ত সময় লাগদব।  

Additional fund  for payment the dues of Oberthur Technologiesrelated to Smart Card 

Package G4: (4827) 

রবশ্বব্যাাংদকর ঋণ সুরবধা কার্ িকর কদর ৯ সকাটি স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও বাাংলাদেদশর নাগররকদের 

রনকট সসগুদলা রবতরদণর জন্য বাাংলাদেশ ইদলকশন করমশন/আইরেয়া প্রকল্প এবাং োদসর Oberthur Technologies 
সকাম্পারনর (বতিমাদন IDEMIA নাদম পররর ত) মদধ্য ১৪/০১/২০১৫ তাররদখ একটি র্চরক্ত স্বাক্ষররত হ্য়। র্চরক্ত অনুর্ায়ী 

Oberthur Technologies কতৃিক ৩০ জুন ২০১৭ এর মদধ্য ঐ ৯ সকাটি কাে ি নাগররকদের রনকট রবতরণ করার কর্া।  

৩০ জুন ২০১৭ সত র্চরক্তর সময়াে সশর্ হ্দয় সগদলও প্ররতষ্ঠানটি রনধ িাররত সমদয়র মদধ্য সব কাজ সশর্ করদত পাদররন। র্চরক্তর 

সময়াে সশর্ হ্ওয়ার পদরও BEC/IDEA এবাং Oberthur Technologies সকাম্পারনর মদধ্য সবশ রকছু রবর্য় অরনষ্পন্ন 

রছল। র্চরক্ত অনুর্ায়ী Oberthur Technologies এর োরব রছল ৪১.৫৮ রমরলয়ন েলার, র্া তখনও অপররদশারধত রছল। 

উভয়পদক্ষর উত্থারপত সব োরব ও অন্যান্য রবর্য়গুদলা রনষ্পরির জন্য ১৪ সম ২০১৮ তাররদখ ERD এর উদদ্যাদগ একটি সভা 

অনুরষ্ঠত হ্য়। সভায় রসিান্ত হ্য় সর্ বাাংলােশ রনব িা ন করমশন সমাট ৩২.৫ রমরলয়ন েলার Oberthur Technologies সক 

রেদয় সেদব। রকন্তু স্মাট ি কাদে ির রনরাপিার রবর্য়টি রনরিত না হ্ওয়াদত প্রকল্প কতৃিক Oberthur Technologies সক ঐ 

অর্ ি প্রোন করা সম্ভব হ্য়রন। 

পরবতী সমদয় ২০১৮ এর ৪ অদক্টাবর বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর প্রধান রনব িা ন করমশনার ও োদসর রাষ্ট্রদূদতর উপরস্থরতদত 

Oberthur Technologies সকাম্পারনর প্ররতরনরধবৃন্দ ও IDEA এর মদধ্য একটি সভা অনুরষ্ঠত হ্য়। সস সভায় অর্ ি 

মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানঅমন্ত্রীর কার্ িালয়, ERD ও ICT রবভাদগর প্ররতরনরধগণ উপরস্থত রছদলন। সভায় সকদল 

একমত হ্দয় চূড়ান্ত রসিান্ত সনন সর্ প্রকল্প Oberthur Technologies সক ৩২.৫ রমরলয়ন মারকিন েলাদরর পররবদতি ২৬ 

রমরলয়ন মারকিন েলার প্রোন করদব এবাং Oberthur Technologies বারক ১৩.৪ রমরলয়ন অরলরখত (blank) স্মাট ি কাে ি 

IDEA প্রকল্পদক সরবরাহ্ করদব। 

উদেখ্য সর্ Oberthur Technologies সকাম্পারনর োরব রছল ৪১.৫৮ রমরলয়ন মারকিন েলার। সস োরব ২৬ রমরলয়ন মারকিন 

েলাদর নারমদয় আনা হ্য়। তা’ছাড়া তাদের কাদজর ব্যর্ িতার জন্য APG ৬.৩৮ রমরলয়ন েলার ও PG ৮.১৬ রমরলয়ন মারকিন 

েলার নগোয়ন কদর সনয়া হ্য়।  

রবশ্বব্যাাংদকর সাদর্ আরর্ িক র্চরক্তর সময়াে ২৮ সিব্রুয়ারর ২০১৮ সত এবাং িাড disbursement এর সময় ৩০ জুন সশর্ হ্দয় 

র্ায়, র্ার িদল রবশ্বব্যাাংদকর িাড সর্দক Oberthur Technologiesসক অর্ ি পররদশাদধর আর সকান অবকাশ র্াদক না। 

অন্যরেদক প্রকদল্পর রিতীয় সাংদশারধত রেরপরপদতও Oberthur Technologies সক অর্ ি পররদশাদধর জন্য GOB সর্দক 

সকান বরাে রছল না। সস পররদপ্ররক্ষদত বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন অর্ ি রবভাগদক GOB সর্দক অরতররক্ত ২৬ রমরলয়ন মারকিন 

েলার (২,২০,২২,০০,০০০ টাকা) বরাদের জন্য অনুদরাধ জানায়। অর্ ি রবভাদগর সুপাররশ অনুসাদর প্রকদল্পর অাংগরভরিক ব্যয় 

পুনরব িন্যাস কদর আরর্ িক ব্যয় বৃরিসহ্ রেরপরপ তৃতীয় সাংদশাধনীর জন্য সপশ করা হ্য়। Oberthur Technologies 



 

সকাম্পারনর পাওনা পররদশাধ, োটা এরর অপাদরটরদের সবতন বৃরি, রসরে-ভযাট ইতযারেসহ্ বতিমাদন প্রকল্প ব্যয় বরাে 

োঁরড়দয়দছ ২১০৩৫২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকদল্পর মূল বরাে রছল ১৩৭৯১২.০০ লক্ষ টাকা। 

মানবসম্পে িাম িোঃ (৪৮৮৩) 

IDEA প্রকদল্প ১১৩০ জন োটা এরর অপাদরটর রনদয়াদগর সাংস্থান রদয়দছ। ২০১৫ সাদল োটা এরর অপাদরটর রনদয়াদগর পর 

সর্দক তারা সবতন পাদচ্ছন সব িসাকুদল্য (consolidated) মারসক ১৩০০০/=টাকা। সরকারর সাকুিলার অনুর্ায়ী ১৬তম সিদের 

আউটদসারস িাং সবতন হ্দব সব রমরলদয় ১৭০৪৫.০০ টাকা। োটা এরর অপাদরটরদের সক্ষদত্র এ আদেশ IDEA প্রকদল্প এখদনা 

বাস্তবারয়ত হ্য়রন। এখন সাংদশারধত রেরপরপদত প্রকল্প োটা এরর অপাদরটরদের (আউটদসারস িাং) সবতন ও সুরবধারে বৃরির প্রস্তাব 

সরদখদছ। এ পররদপ্ররক্ষদত র্চরক্তদত রনদয়াগকৃত আউটদসারস িাং কম ি াররদের সবতন ও সুরবধারে খাদত জুন ২০১৯ পর্ িন্ত সমদয় ব্যয় 

১৫১৬.৪৮ লক্ষ টাকা বৃরি পাদব। 

রসরে-ভযাট: (৭৯০১) 

রিতীয় সাংদশারধত রেরপরপদত রসরে/ভযাট খাদত সমাট ২৯৮৪৮.৯২ লক্ষ টাকা বরাে প্রোন করা হ্দয়রছল, র্ার মদধ্য GOB 

িাণ্ড সর্দক রছল ২২৪১.৭৭ লক্ষ ও RPA সর্দক রছল ৭৪৩১.১৫ লক্ষ টাকা। সসদেম্ববর ২০১৮ পর্ িন্ত এ খাদত খর  হ্দয়দছ 

২৪৬৫৯.৭১ লক্ষ টাকা, র্ার মদধ্য ১৮৮৬৭.৯২ লক্ষ টাকা খর  হ্দয়দছ GOB সর্দক এবাং ৫৭৯১.৭৯ লক্ষ টাকা খর  হ্দয়দছ 

RPA িাণ্ড সর্দক। সর্দহ্তু এখন আর RPA িাণ্ড ব্যবহ্াদরর সুদর্াগ সনই, তাই প্রকল্প আদরা ১ সকাটি ৩৪ লক্ষ স্মাট ি কাে ি 

আমোনীর রসরে/ভযাট পররদশাদধর জন্য GOB সর্দক অরতররক্ত ১০০.১৫ লক্ষ টাকা সহ্ এ খাদত সমাট ৪৫৫০.০০ লক্ষ টাকা 

বরাদের প্রস্তাব কদরদছ।  

 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক সময়াে বৃরির সর্ৌরক্তকতাোঃ 

সর্ কারদণ প্রকদল্পর সময়াে বৃরির প্রস্তাব করা হ্দয়দছ তার সর্ৌরক্তকতাোঃ  

বাাংলাদেশ রনবা িন করমশন রবশ্বব্যাাংদকর ঋণ সহ্ায়তায় জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬ সময়াদে ১৩৭৯১৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কারলত 

ব্যদয় আইরেয়া প্রকল্প িহ্ন কদর। প্রকল্পটি ০৪ অদক্টাবর ২০১১ তাররদখ একদনক সভায় অনুদমারেত হ্য়। বাাংলাদেশ রনব িা ন 

করমশদনর আদবেদনর সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর কার্ িক্রম র্র্র্র্ বাস্তবায়দনর স্বাদর্ ি পররকল্পনা করমশদনর আর্ ি-সামারজক অবকাঠাদমা 

রবভাদগর প্যামদস্টক উইাং এর স্মারক নাং ২০.২২.০১৪.০০.০২৪.২০১৬-২০৮ তাররখ ১২ জুলাই ২০১৬ এর মাধ্যদম প্রকদল্পর 

সময়াে ১ বছর বৃরিপূব িক প্রকল্পটির ১ম সাংদশাধনী, স্মারক নাং ২০.২২.০১৪.০০.০২৪.২০১৬-৪৫৫ তাররখ- ২৭ রেদসম্বর ২০১৭ 

এর মাধ্যদম প্রকদল্পর সময়াে আদরা ১ বছর অর্ িাৎ রেদসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত বৃরি পূব িক ২য় সাংদশাধনী এবাং স্মারক নাং- 

২০.০০.০০০০.৪১১.১৪..২৮.১৮-৭৫৫; তাররখ ২৬/১১/২০১৮ এর মাধ্যদম প্রকদল্পর সময়াে পূণরায় ৬ মাস (জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

বৃরি পূব িক ৩য় সাংদশাধনী অনুদমারেত হ্য়। 

আইরেয়া প্রকল্প ও ওবারর্ার সটকদনালরজস (বতিমাদন IDEMIA) এর মধ্যকার সেনা-পাওনা সাংক্রান্ত রবদরাধ রনষ্পরির চূড়ান্ত 

পর্ িাদয় ১০ অদক্টাবর ২০১৮ ররোঃ একটি র্চরক্ত স্বাক্ষররত হ্য়। র্চরক্ত অনুর্ায়ী  ওবারর্ার সটকদনালরজস (বতিমাদন IDEMIA) সক 

বদকয়া পাওনা পররদশাদধর জন্য সমাট ২৬ রমরলয়ন মারকিন েলার সমপররমান অর্ ি (২২০.২২ সকাটি টাকা) প্রদয়াজন। উক্ত অদর্ ির 

মদধ্য IDEMIA সক ১ম রকরস্তদত ১৪ রমরলয়ন মারকিন েলার ৩০ নদভম্বর ২০১৮ তাররদখর মদধ্য এবাং অবরশে ১২ রমরলয়ন 

মারকিন েলার ২০ রেদসম্বর ২০১৮ তাররদখর মদধ্য পররদশাদধর বাধ্যবাধকতা রছল। র্চরক্তটি বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন তর্া 

সরকাদরর অনুদমােন লাভ কদরদছ এবাং বাস্তবায়দনর জন্য প্রকদল্পর সময়াে ৬মাস বৃরি কদর প্রকদল্পর ৩য় সাংদশারধত রেরেরপদত 

প্রদয়াজনীয় অদর্ ির সাংস্থান রনরিত করা হ্দয়দছ এবাং অর্ ি মন্ত্রণালয় কতৃিক উক্ত অর্ ি ছাড় রনরিত করা হ্দয়দছ রকন্তু বাাংলাদেশ 

হ্াইদকাট ি কতৃিক টাইগার আইটি বনাম ওবারর্ার সটকদনালরজস এর মামলা নাং-৬১ অনুসাদর গত ১১/১১/২০১৮ তাররদখ হ্াই 

সকাট ি ওবারর্ার সটকদনালরজস/IDEMIA সক বাাংলাদেশ হ্দত সকান অর্ ি অন্যত্র সপ্ররণ করা সর্দক রবরত র্াকার আদেশ 

রেদয়দছ। অন্যরুপভাদব রসএসএল কতৃিক আররবদিশন অযারপ্লদকশন নাং ২১/২০১৮ অনুর্ায়ী রবইরস বনাম OT/IDEMIA 

মামলায় BEC সক পক্ষর্ভক্ত কদর OTসক অর্ ি পররদশাধ করা সর্দক রবরত র্াকার জন্য Injunction সেয়া হ্য়। এ সপ্ররক্ষদত 

ওবারর্ার সটকদনালরজসদক সকান প্রকার অর্ ি সপ্ররণ করা সম্ভব হ্য়রন। প্রকদল্পর বতিমান সময়াদের মদধ্য (৩০ জুন ২০১৯) 

ইনজাাংশন আদেশ প্রতযাহ্ার পূব িক সসদটলদমি র্চরক্তর বাস্তবায়দনর মাধ্যদম আইরেয়া প্রকল্প ও ওবারর্ার সটকদনালরজস এর 



 

মধ্যকার সেনা-পাওনা সাংক্রান্ত রবদরাধ রনষ্পরি কদর বদকয়া অর্ ি প্রোনরনরিত করা সম্ভব নয় রবধায় সসদটলদমি র্চরক্ত 

পররপূণ িভাদব বাস্তবায়দনর স্বাদর্ ি ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে আদরা ০৯ মাস বৃরি করা প্রদয়াজন। 

রনব িা ন করমশদনর রনদে িশনা অনুর্ায়ী বতিমাদন আইরেইএ প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রকদল্পর জনবল িারা স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র 

পারদসানালাইদজশন কার্ িক্রম বাস্তবায়ন করা হ্দচ্ছ। অবরশে স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র উৎপােন ও নাগররকদের মদধ্য রবতরণ, 

জাতীয় পরর য়পত্র সাংক্রান্ত সারব িক সসবা প্রোন, এনআইরে সভরররিদকশন সারভ িস প্রোন, োটা সসিার স্থানান্তর, 

পারদসানালাইদজশন সকন্দ্র স্থানান্তর, সেশব্যাপী সেশ ব্যাপী সভাটার তারলকা হ্ালনাগাে, রনবরিত সভাটারদের তদথ্যর বাদয়াদমরিক 

ম্যার াং, োটাদবদজ সাংরক্ষণ, প্ররক্রয়াকরণ, খসড়া ও চূড়ান্ত সভাটার তারলকা প্রস্তুত, জাতীয় পরর য়পত্র উৎপােন ও রবতরণ 

কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর জন্য বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশনদক কাররগরী সহ্ায়তা প্রোদনর লদক্ষয প্রকদল্পর সময়াে আরও ০৯ মাস 

(৩০ মা ি ২০২০ পর্ িন্ত) বৃরি করা প্রদয়াজন। প্রকদল্পর পররকল্পনা অনুর্ায়ী ৯ সকাটি স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র পারদসানালাইদজশন 

ও রবতরণ কিার্ক্রম ব্যতীত প্রকদল্পর প্রায় সকল কার্ িক্রম-সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড সমইনদটন্যাস অব োটা সসিার এড রেসাস্টার 

ররকভারর রসদস্টম ির বাাংলাদেশ ইদলকশন করমশন, সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড সমইনদটন্যাস অব রেদসরালাইজে সটকনলরজ 

ইনোষ্ট্রাক ার, সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড সমইনদটন্যাস অব রভরস রসদস্টম এড কল সসিার, সাপ্লাই ইনস্টদলশন এড সমইনদটন্যাস 

অব ওরাকল এড অযারিস (AFIS) সাদপাট ি সারভ িস ির োটা সসিার, ইউটিরলটি সভইদকল ির প্রদজক্ট এড রির্ল্ অরিদসস, 

রহ্উম্যান ররদসাদস িস িাম ি ির োটা এরর অপাদরটর অব উপদজলা/র্ানা ইদলকশন অরিস, স্টযাবরলশদমি অব 

পারদসানালাইদজশন সসিার, স্টযাবরলশদমি এড ম্যাদনজদমি অব রভরপএন সহ্ অন্যান্য সকল কার্ িক্রম ইদতামদধ্য প্রায় শতভাগ 

বাস্তবারয়ত হ্দয়দছ। বতিমাদন ১০৬টি সরকারী ও সবসরকারী প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ সমদঝাতা স্মারক স্বাক্ষদরর মাধ্যদম 

সাব িক্ষরনকভাদব এনআইরে সভরররিদকশন সারভ িস প্রোন করা হ্দচ্ছ এবাং এ খাদত সরকাদরর রবপুল পররমাণ (মা ি- ২০১৯ পর্ িন্ত 

প্রায় ১৩৬ সকাটি টাকা) রাজস্ব আোয় হ্দয়দছ। 

প্রকদল্পর আওতায় অবরশে স্মাট িজাতীয় পরর য়পত্র উৎপােন ও রবতরদণর লদক্ষয জুন ২০১৯ এর পর অরতররক্ত প্রায় ০৯ মাস 

সময় প্রদয়াজন হ্দব। অরতররক্ত সমদয় স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত ও নাগররকদের মদধ্য রবতরণ রনরিত করা ছাড়াও 

প্রকদল্পর রনয়রমত কার্ িক্রম সর্মন- জাতীয় পরর য়পত্র সাংক্রান্ত সারব িক সসবা, পররর রত র্া াই সসবা, নতুন রনবিন, সভাটার 

তারলকায় নাম স্হ্ানান্তর, সেশ ব্যাপী সভাটার তারলকা হ্ালনাগাে, রনবরিত সভাটারদের তদথ্যর বাদয়াদমরিক ম্যার াং, 

োটাদবদজ সাংরক্ষণ, প্ররক্রয়াকরণ, খসড়া ও চূড়ান্ত সভাটার তারলকা প্রস্তুত, জাতীয় পরর য়পত্র উৎপােন ও রবতরণ কার্ িক্রম 

বাস্তবায়দনর জন্য বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশনদক কাররগরী সহ্ায়তা প্রোন করা হ্দব। এছাড়াও প্রকদল্পর সময়াে ০৯ মাস বৃরি 

করা হ্দল প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ্ পূরণ করা সম্ভব হ্দব।  

পঞ্চমবার সময়াে বৃরি ও অবরশে কার্ ি সম্পােনোঃ 

জানা সগল সর্ প্রকদল্পর সময়াে পুনরায় ৩১ রেদসম্বর ২০২০ পর্ িন্ত বৃরি করা হ্দয়দছ। প্রকল্প কম িকতিারা আশা করদছন সর্ এ 

সমদয়র মদধ্য সর্ কাে িসমূহ্ উপদজলা স্তদর পাঠাদনা বারক আদছ তা সসখাদন পাঠাদনা হ্দয় র্াদব এবাং একইসাদর্ নাগররকদের 

মাদঝ সব কাে ি (১ সকাটি ৮০ লক্ষ) কাে িও রবতরণ করা হ্দয় র্াদব। কদরানা ভাইরাদসর দুদর্ িাগ অবস্থার কারদণ বতিমাদন কাে ি 

রবতরদণর কাজ বি রদয়দছ। নতুবা সর্ভাদব  লরছদলা সস স্বাভারবক গরতদত কাজ  লদলও বরধ িত সমদয়র মদধ্য কাে ি রবতরদণর 

কাজ সশর্ হ্দয় সর্ত। এখন অবস্থা রকছুটা স্বাভারবক হ্দয় এদল রবদশর্ কার্ িক্রম হ্াদত রনদয় বারক সব কাে ি রবতরদনর ব্যবস্থা 

িহ্ণ করা হ্দব। বতিমাদন ১২২ টি েল এ কাদজ রনদয়ারজত আদছ। এদের রেদয়ই কাজ হ্দয় র্াওয়ার কর্া। তদব েরকার হ্দল 

সামরয়ক রভরিদত আদরা জনবল রনদয়াগ কদর এ কাজ সম্পােদনর র ন্তা করা হ্দচ্ছ। 

৩.১২ মাঠ পর্ িাদয় তথ্য সাংিহ্  

মাঠ পর্ িায় সর্দক তথ্য সাংিদহ্র জন্য রনম্নরলরখত পিরতসমূহ্ অবলম্বন করা হ্য়োঃ 

১) তথ্যসাংিহ্কারর রনদয়াদগর মাধ্যদম মাঠ পর্ িায় সর্দক তথ্য সাংিহ্ 

২) সিাকাস গ্রুপ আদলা না 

৩) স্থানীয় পর্ িাদয় কম িশালা 

৪) রক ইনিরদমি ইিাররভউ (KII)  



 

তথ্যসাংিহ্কারর রনদয়াদগর মাধ্যদম মাঠ পর্ িায় সর্দক তথ্য সাংিহ্োঃ 

আটটি রবভাদগর েশটি সজলার ১৭টি উপদজলা এবাং ৩টি রসটি কদপ িাদরশন তথ্য সাংিদহ্র জন্য বাছাই করা হ্য়। এরপদর রনব িার ত 

৩টি রসটি কদপ িাদরশন, ৬টি সপৌরসভা এবাং ১১টি ইউরনয়ন সর্দক সমাট ১১৪০ জদনর রনকট সর্দক তথ্য সাংিহ্ করা হ্য়। 

উিরোতাগণ প্রেি মূল তথ্যসমূহ্ সটরবল ও  াদট ির মাধ্যদম সেখাদনা হ্ল। 

 

িাি-১: রলাংগ রভরিদত উিরোতাদের সাংখ্যা 

 

 

সাররণ-৩৪: রলাংগ রভরিদত উিরোতাদের সাংখ্যা 

রলাংগ 
উিরোতাদের সাংখ্যা ও শতকরা হ্ার 

সমাট 
রসটি কদপ িাদরশন সপৌরসভা ইউরনয়ন 

পুরুর্ 
৫১ ২৩০ ২৭০ ৫৫১ 

৬৬.২% ৫২.৯% ৫১.১% ৫৩.০% 

মরহ্লা 
২৬ ২০৫ ২৫৮ ৪৮৯ 

৩৩.৮% ৪৭.১% ৪৮.৯% ৪৭.০% 

সমাট 
৭৭ ৪৩৫ ৫২৮ ১০৪০ 

১০০.০০% ১০০.০% ১০০.০% ১০০.০% 

 

 

 

 

 

 

 

৫৩%

৪৭%

সমাট সাংখ্যা

পুরুষ মহিলা



 

সাররণ-৩৫: উিরোতাদের বয়স রভরিক রববরণ 

বয়স গ্রুপ 
উিরোতাদের সাংখ্যা ও শতকরা হ্ার 

সমাট 

রসটি কদপ িাদরশন সপৌরসভা ইউরনয়ন 

১৮-৩০ 
১০ ৭৮ ১২৮ ২১৬ 

১৩.০% ১৭.৯% ২৪.২% ২০.৮% 

৩১-৪০ 
৩০ ১৩৪ ১৪৭ ৩১১ 

৩৯.০% ৩০.৮% ২৭.৮% ২৯.৯% 

৪১-৫০ 
১৬ ৮৪ ১২৪ ২২৪ 

২০.৪% ১৯.৩% ২৩.৫% ২১.৫% 

৫১-৬০ 
১২ ৭২ ৭৪ ১৫৮ 

১৫.৬% ১৬.৬% ১৪.০% ১৫.২% 

৬১ এবাং তদুর্ধ্ি 
৯ ৬৭ ৫৫ ১৩১ 

১১.৭% ১৫.৪% ১০.৪% ১২.৬% 

সমাট 
৭৭ ৪৩৫ ৫২৮ ১০৪০ 

১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

 

 

 

িাি-২:  উিরোতাদের রশক্ষাগত সর্াগ্যতা 

 
 

 

 

 

 

১৩.৪০%

৮.১০%

২.৫০%

২৩.১০%

১৫.১০%

১৬.২০%

১১.৬০%

৭.৯০%

২.২০%

হিরক্ষর

সাক্ষর জ্ঞাি সম্পন্ন 

অপ্রাহিষ্ঠাহিক হিক্ষা 

প্রাথহমক

জহুিয়র সু্কল 

মাধ্যহমক 

উচ্চ মাধ্যহমক 

স্নািক 

স্নািককাত্তর 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা



 

িাি-৩: উিরোতাদের সপশা 

 

 

 

িাি-৪: উিরোতারা সর্ মাধ্যম সর্দক স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জানদত সপদরদছন 

 

          

 

২.৯০%

২.৮০%

১.৬০%

১.৩০%

৩.৩০%

২.৯০%

১.৩০%

০.৯০%

৩৯.৮০%

৮.৩০%

১২.৫০%

৫.৫০%

৫.৭০%

২.৮০%

২.০০%

৬.৪০%

অিযািয

বিৃৎবযবসা

পহরবিি বযবসা

অক া চালক

ববকার

গাহিচালক

বসলাইকয়র কাজ

হরক্সা চালক

গৃহিণী

ববসরকাহর চাকহর

কু্ষদ্র বযবসা

হিিমজরু

ছাত্র/ছাত্রী

সরকাহর চাকহর 

কু্ষদ্র ও কুটির হিল্প

কৃহষ
সপশা

২.০০%

৭.৩০%

১৯.৯০%

২৫.৬০%

২.৬০%

১.৩০%

২.২০%

৩.৭০%

৩৫.৪০%

অিয উৎস বথকক

বযািার

ইউহিয়ি পহরষি কমীর কাছ বথকক

জিপ্রহিহিহধ্র কাছ বথকক

টিহিহবজ্ঞাপি

পহত্রকার হবজ্ঞাপি

বেসবকুকর মাধ্যকম

ঘকর একস বকল হগকয়হছল

মাইহকিং এর মাধ্যকম



 

িাি-৫: উিরোতারা রনধ িাররত তাররদখ কাে ি সপদয়রছল রক-না? 

 

 

সাররণ-৩৬: উিরোতারা রনধ িাররত তাররদখ কাে ি সপদয়রছল রক-না? 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

হ্যাঁ ৮০৩ ৭৭.২১ 

না ২৩৭ ২২.৭৯ 

সমাট ১০৪০ ১০০.০ 

 

 

সাররণ-৩৭: র্ারা রনধ িাররত তাররদখ কাে ি পানরন তারা কতরেন পদর তা সপদয়দছন? 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

রতন মাস পর ১২৪ ৫২ 

ছয় মাস পর ৯৪ ৪০ 

নয় মাস পর ১৯ ৮ 

সমাট ২৩৭ 
 

 

সাররণ-৩৮: প্রাপ্ত স্মাট ি কাদে ি র্ভদলর সাংখ্যা 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

হ্যাঁ ১৪৯ ১৪.৩ 

না ৮৯১ ৮৫.৭ 

সমাট ১০৪০ ১০০.০০ 

 

৭৭.২১%

২২.৭৯%

িযাাঁ িা  



 

সাররণ-৩৯: কাদে ি র্ভদলর ধরণ 

উির 

উিরোতা 

% 

সাংখ্যা % 

রনদজর নাম ৩৯ ২৬.৭% ২৯.৫% 

রপতার নাম ৩৫ ২৩.৫% ৩১.৪% 

মাতার নাম ২৬ ১৭.১% ১৯.০% 

জন্ম তাররখ ২১ ১৪.১% ১৩.৩% 

ঠিকানা ১০ ৬.৫% ৯.৫% 

জন্মস্থান ১৩ ৮.৭% ২.৯% 

স্বাক্ষর ৪ ২.৭% ৩.৮% 

অন্যান্য ১ ০.৭% ১.০% 

সমাট ১৪৯ ১০০.০০% ১১০.৫% 

 

সাররণ-৪০: সাংদশাধদনর জন্য আদবেনকাররর সাংখ্যা 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

সাংদশাধদনর জন্য আদবেন কদরদছন ৬৫ ৪৩.৬ 

সাংদশাধদনর জন্য আদবেন কদরনরন ৮৪ ৫৬.৪ 

সমাট ১৪৯ ১০০ 

 

সাররণ-৪১: আদবেন না করার কারণ 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

অলসতা ৫৩ ৬৩.১ 

সভাগারন্তর ভয় ৩১ ৩৬.৯ 

সমাট ৮৪ ১০০ 

 

সাররণ-৪২: সাংদশারধত কাে ি প্রাপ্তদের সাংখ্যা 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

হ্যাঁ ৪২ ৬৪.৬ 

না ২৩ ৩৫.৪ 

সমাট ৬৫ ১০০ 

 

 

 

 



 

সাররণ-৪৩: সাংদশাধদনর জন্য প্রেি কাে ি সঠিকভাদব সাংদশারধত হ্দয়রছল রক-না? 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

হ্যাঁ ৪২ ৬৪.৬ 

না ২৩ ৩৫.৪ 

সমাট ৬৫ ১০০ 

 

সাররণ-৪৪: সাংদশাধদনর পরও সর্ সব র্ভল রদয় রগদয়রছল 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

পূদব ির র্ভল রদয় রগদয়রছল ১৯ ৮২.৬ 

নতুন র্ভল যুক্ত হ্দয়রছল ৪ ১৭.৩ 

সমাট ২৩ ১০০ 

 

সাররণ-৪৫: কতবার র্ভল সাংদশাধদনর জন্য সপশ করদত হ্দয়রছল 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

১ বার ৪২ ৬৪.৬ 

২ বার ২৩ ৩৫.৪ 

সমাট ৬৫ ১০০ 

 

 

            সাররণ-৪৬: স্মাট ি কাে ি সাংদশাধদনর সক্ষদত্র সভাগারন্ত 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

রনধ িাররত রি এর অরতররক্ত অর্ ি োরব ১ ৩.৪% 

সাংরেে অরিসাদরর সেখা না পাওয়া ৫ ১৭.২% 

বার বার রনব িা ন অরিদস গমণ ১৭ ৬২.১% 

লাইদন েীঘ িক্ষণ অদপক্ষা ৪ ১৩.৮% 

অন্যান্য ১ ৩.৪% 

সমাট ২৮ ১০০.০% 

 

 

 

 

 

 



 

িাি-৬: রনব িা ন অরিদস োলালদের তৎপরতা 

 

 

িাি-৭: কাদে ির মান সম্পদকি উিরোতাদের মন্তব্য (%) 

 

 

সাররণ-৪৭: কাদে ি ছরবর মান 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

ভাল ৩০৭ ২৯.৫ 

সমাটামুটি ৫৩৬ ৫১.৫ 

ভাল নয় ১৯৭ ১৮.৯ 

সমাট ১০৪০ ১০০.০ 

 

 

২.০০%

৯৮.০০%

িযাাঁ িা  

৯৮.৭০% ৯৭.২০% ৯৭.৩০%

১.৩০% ২.৫০% ২.৭০%

০.০০%

২০.০০%

৪০.০০%

৬০.০০%

৮০.০০%

১০০.০০%

১২০.০০%

রসটি কদপ িাদরশন সপৌরসভা ইউরনয়ন

ভাদলা ভাদলা নয় জারন না



 

সাররণ-৪৮: রনরাপিা ঝুঁরক সম্পদকি মতামত 

উির 

উিরোতা 

সাংখ্যা % 

হ্াঁ ৩৪৫ ৩৩.২ 

না ৫৪৯ ৫২.৮ 

জারন না ১৪৬ ১৪.০ 

সমাট ১০৪০ ১০০.০ 

 

সাররণ-৪৯: ঝুঁরকর ধরণ 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

কাে ি র্চরর হ্দয় সগদল খুব রবপে হ্দব ৩৬০ ৩৪.৬ 

অসাধু কম ি ারর আমার তথ্য র্চরর কদর সিলদত পাদর ১০ ১.০ 

অন্যান্য কারণ ২ .২ 

জারন না ৪৩ ৪.১ 

সমাট ৪১৫ ৩৯.৯ 

 

                 সাররণ-৫০: স্মাট ি কাে ি প্রারপ্তদত উিরোতাদের অনুভূরত 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

একজন নাগররক রহ্সাদব গব িদবাধ করর ৬৯৭ ৫৩.৩% 

নাগররক অরধকার সুররক্ষত হ্দয়দছ ২৫৯ ১৯.৮% 

নাগররক রহ্সাদব োরয়ত্বশীলতা সবদড়দছ ২৬৭ ২০.৪% 

সকান অনুভূরত সনই ৮৫ ৬.৫% 

সমাট ১৩০৮ ১০০.০% 

 

 

   সাররণ-৫১: কাদে ির ব্যবহ্ার ও প্রদয়াজনীয়তা সম্পদকি জ্ঞান 

উির 
উিরোতা 

সাংখ্যা % 

হ্াঁ ৯৭৬ ৯৩.৮ 

না ৬৪ ৬.২ 

সমাট ১০৪০ ১০০.০ 

 

 

 

 



 

সাররণ-৫২: কী কী কাদজ স্মাট ি কাে ি ব্যবহ্ার করা র্ায় (একারধক উির) 

উির 

উিরোতা (১০৪০) 

Percent of Cases 
উিদরর সাংখ্যা % 

ব্যাাংক রহ্সাব সখালা ৯০০ ১৫.৩% ৮৬.৬% 

সভাট সেয়া ৮৮৯ ১৫.১% ৮৫.৬% 

গারড়র লাইদসস করাদনা ৩৫৮ ৬.১% ৩৪.৫% 

সিে লাইদসস পাওয়া ৩৪৭ ৫.৯% ৩৩.৪% 

পাসদপাট ি করাদনা ৪৫৯ ৭.৮% ৪৪.২% 

রভসার জন্য ২৮৩ ৪.৮% ২৭.২% 

জরম সররজদেশন ৫২০ ৮.৮% ৫০.০% 

রববাহ্ সররজদেশন ৩৮৬ ৬.৫% ৩৭.২% 

সছদলদমদয়র জন্মরনবিন ৫১৯ ৪.৪% ৫০.০% 

ট্যাক্স প্রোণ ১৯৩ ৩.৩% ১৮.৬% 

হ্দজ্ব গমণ ১৪৮ ২.৫% ১৪.২% 

রনরাপিার জন্য ৫২৬ ৮.৯% ৫০.৫% 

পররর রত রনরিত করার জন্য ৩৭৩ ৬.৩% ৩৫.৯% 

সমাট ৫৯০০ ১০০.০% ৫৬৭.৯% 

 

সাররণ-৫৩: সর্ সব কাদজ এ পর্ িন্ত স্মাট ি কাে ি ব্যবহ্ার কদরদছ (একারধক উির) 

উির 
উিরোতা (১০৪০) 

Percent of Cases 
উিদরর সাংখ্যা % 

ব্যাাংক রহ্সাব সখালা ৪১৬ ১৭.৩% ৪০.৯% 

সভাট প্রোন ৬১৬ ২৫.৭% ৬০.৫% 

গারড়র লাইদসদসর আদবেন ৫৫ ২.৩% ৫.৪% 

সিে লাইদসদসর আদবেন ৬৪ ২.৭% ৬.৩% 

পাসদপাদট ির জন্য আদবেন ৪০ ১.৭% ৩.৯% 

রভসার আদবেন ২৪ ১.০% ২.৪% 

জরম সররজদেশন ১৭৩ ৭.২% ১৭.০% 

রববাহ্ সররজদেশন ৮১ ৩.৪% ৮.০% 

রশশুর জন্মরনবিন ১৭৩ ৭.২% ১৭.০% 

কর প্রোন ৪৯ ২.০% ৪.৮% 

হ্দজ্ব গমণ ৭ ৩% .৭% 

রনরাপিা কাদজ ব্যবহ্ার ৩৯৬ ১৬.৫% ৩৮.৯% 

পররর রত রনরিতকরণ ৩০৪ ১২.৭% ২৯.৯৯% 

সমাট ২৩৯৮ ১০০.০% ২৩৫.৬% 

 

 

 



 

৩.১৩ তথ্য রবদের্ণ ও িলািল 

স্মাট ি কাে ি সম্পরকিত প্র ারোঃ 

সেখা সগদছ সর্ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র সম্পদকি সব সেরণর জনগণই অবরহ্ত আদছন। এ অবরহ্তকরদণর কাদজ সবদ দয় সবরশ 

ভূরমকা সরদখদছন স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ। স্থানীয়ভাদব মাইরকাং ও প্র াদরর মাধ্যদমও অদনক জনগণ এ রবর্দয় জানদত সপদরদছন। 

সটরলরভশন, সাংবােপত্র, ব্যানাদরর মাধ্যদম প্র ারও রকছুসাংখ্যক মানুদর্র দৃরে আকর্ িন কদরদছ। সুতরাাং বলা র্ায় সর্ স্মাট ি কাে ি 

সম্পদকি জনগণদক অবরহ্তকরণ ও প্র াদরর কাজটি সিলভাদবই সম্পন্ন হ্দয়দছ। 

সঠিক সমদয় কাে ি সরবরাহ্োঃ 

সাংরেে প্রকল্প কম িকতিাগণ কতৃিক রনধ িাররত তাররদখ অরধকাাংশ জনগণদক (প্রায় ২২.৭৯%) কাে ি সরবরাহ্ করা হ্দলও এক রবরাট 

অাংশদক কাে ি সরবরাহ্ করদত তারা ব্যর্ ি হ্দয়দছন। ঐ কাে ি সাংিহ্ করার জন্য একারধকবার তাদেরদক উপদজলা রনব িা ন 

অরিদস সর্দত হ্দয়দছ। সস কাে ি সপদত তাদের কাদরা কাদরা রতন মাস সর্দক নয় মাস পর্ িন্ত সময় সলদগদছ। 

কাদে ি র্ভল তথ্য ও র্ভদলর ধরণোঃ 

প্রায় ১৪% এরও সবরশ সলাদকর কাদে ি রবরভন্ন ধরদণর র্ভল তথ্য রছল। তার মদধ্য সবদ দয় সবরশ র্ভল রছল রপতার নাম, মাতার 

নাম ও রনদজর নাদম। র্ভদলর অন্যান্য সক্ষত্রগুদলা রছল ঠিকানা, জন্মতাররখ, জন্মস্থান ও স্বাক্ষর। সেখা র্ায় সর্ র্াদের কাদে ি র্ভল 

রদয়দছ তাদের মদধ্য ৪৩.৬% সলাক কাে ি সাংদশাধদনর জন্য আদবেন কদরদছন। র্ারা আদবেন কদরনরন তাদের রকছু অাংশ 

আলদসরমর কারদণ ও রকছু অাংশ সভাগারন্তর ভদয় তা কদরনরন। 

র্ভল সাংদশাধদনর অবস্থাোঃ 

র্ভল সাংদশাধদনর জন্য সপশকৃত কাে িগুদলার সবগুদলাই সঠিকভাদব সাংদশারধত হ্য়রন। সবশ রকছুসাংখ্যক কাদে ি একই র্ভল রদয় 

রগদয়রছল। আবার রকছু রকছু কাদে ি নতুন রকছু র্ভলও যুক্ত হ্দয়রছল। কাদজই অনকদকই র্ভল সাংদশাধদনর জন্য একারধকবার 

আদবেন করদত হ্দয়দছ এবাং সাংরেে অরিদস সর্দত হ্দয়দছ। 

কাে ি সাংদশাধদন সভাগারন্তোঃ 

উিরোতাদের মদধ্য প্রায় ৪৩% ব্যরক্তই কাে ি সাংদশাধন করদত রগদয় সভাগারন্তর কবদল পদড়দছন। অদনদকর কাদছই রনধ িাররত রি 

এর অরতররক্ত অর্ ি োরব করা হ্দয়দছ। সাংরেে কম িকতিার সাদর্ সেখা না হ্ওয়ার িদল বারবার রনব িা ন অরিদস সর্দত হ্দয়দছ। 

রকছুসাংখ্যক উিরোতার মদত রনব িা ন অরিদস োলাল- ক্রও সৃরে হ্দয়দছ। 

স্মাট ি কাে ি ও কাদে ি ছরবর মানোঃ 

স্মাট ি কাদে ির মান প্রায় সবার মদতই ভাদলা। তদব কাদে ি কাে িধারীর ছরবর মান রনদয় অরধকাাংশ ব্যরক্তই সন্তুে নন। 

ঝুঁরকোঃ 

অদনদকই স্মাট ি কাদে ির ঝুঁরকর আশাংকা প্রকাশ কদরদছন। সস ঝুঁরকর মদধ্য অন্যতম হ্ল কাে ি র্চরর সগদল কাে িধাররর রবপে হ্দত 

পাদর এবাং দুনীরতপরায়ন সকান কম িকতিার হ্াদত পড়দল তাদের সগাপন তথ্য িাঁস হ্দয় সর্দত পাদর। 

স্মাট ি কাদে ির প্রদয়াজন ও ব্যবহ্ারোঃ 

স্মাট ি কাদে ির প্রদয়াজন সম্পদকি প্রায় সকদলই অবরহ্ত আদছন এবাং জনগণ তাদের রবরভন্ন প্রদয়াজদন সসটা ব্যবহ্ারও করদছন। এ 

কাে ি সপদয় জনগণ রনদজদের সম্মারনত মদন করদছন। 

স্থানীয় পর্ িাদয় ওয়াকিশপোঃ 

গত ১৯/০৩/২০২০ তাররদখ গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন (অঞ্চল-১, টাংগী) সদম্মলন কদক্ষ সমাদজর রবরভন্ন সেরণর ব্যরক্তবগ িদক 

রনদয় রেনব্যাপী একটি ওয়াকিশপ অনুরষ্ঠত হ্য়। স্কুদলর রশক্ষক, ধমীয় সনতা, কারজ, সরকারর ও সবসরকারর  াকররজীবী, রসটি 

কদপ িাদরশন কাউরসলর, মরহ্লা কাউরসলরসহ্ ২৬ জন ওয়াকিশদপ অাংশিহ্ণ কদর রনদজদের মতামত ব্যক্ত কদরন। ওয়াকিশদপ 



 

প্রকদল্পর উপ-প্রকল্প পরর ালক জনাব নূরুজ্জামান খান, IMED এর সহ্কারর পরর ালক জনাব সমাোঃ মরশউর রহ্মান খান রমথুন, 

গাজীপুর সজলার সজলা রনব িা ন কম িকতিা ও টাংগী র্ানা রনব িা ন কম িকতিা অরতরর্ রহ্সাদব উপরস্থত রছদলন। 

ওয়াকিশদপ অাংশিহ্ণকাররগণ সখালাখুরল তাদের মতামত প্রকাশ কদরন। তাদের বক্তব্য সর্দক সর্ রবর্য়গুদলা উদঠ আদস তা 

রনম্নরুপোঃ 

 জনগদণর মাদঝ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র রবতরণ সম্পদকি তারা অরভরহ্ত আদছন। এখাদন স্মাট ি কাে ি রবতরণ কাজ শুরু 

হ্দয়দছ। 

 প্রায় ১০% অাংশিহ্ণকারী বদলদছন সর্ কাদে ি তাদের ছরবর মান খুবই খারাপ, ১৫% অাংশিহ্ণকারী বদলদছন সর্ ছরবর 

মান খারাপ, বারকরা বদলদছন ছরবর মান  লনসই। ছরবর মান ভাদলা এ কর্া সকউ বদলনরন। 

 কাদে ি নাদমর র্ভল, রপতার নাম র্ভল, নাদমর বানান র্ভল, ঠিকানা র্ভল এ সব রনদয় সবারই রকছু না রকছু অরভদর্াগ 

আদছ। এমনরক একজন রহ্ন্দু ধম িাবলরম্ব তাঁর কাে ি এদন সেখাদলন সর্ তাঁর রনদজর নাম তপন োস সঠিক সলখা হ্দয়দছ। 

রকন্তু রপতার নাম সলখা হ্দয়দছ শাংকর োদসর জায়গায় শাংকর রময়া। অাংশিহ্ণকাররদের মদধ্য সেখা র্ায় রনদজর নাম 

র্ভল হ্দয়দছ প্রায় ২৫%, রপতার নাদমর র্ভল প্রায় ২০%, ঠিকানা র্ভল  হ্দয়দছ প্রায় ১০% এবাং অন্যান্য র্ভল হ্দয়দছ প্রায় 

৫%। 

 অাংশিহ্ণকাররগণ সবদ দয় সবরশ সক্ষাভ প্রকাশ কদরদছন র্ানা রনব িা ন অরিদসর সসবার মান রনদয়। তাদের প্রায় 

সবারই অরভদর্াগ রছল কাে ি সেরলভারর, সাংদশাধন ইতযরে কাদজ সসখাদন সগদল তাদের অদনক সভাগারন্ত সপাহ্াদত হ্য়। 

প্রর্মত কাে ি সাংিহ্ করার জন্য সকাল ৯-০০টায় রগদয় তাদেরদক সসখাদন লাইন রেদয় োঁড়াদত হ্য়। কারণ প্ররতরেন 

শুধুমাত্র ৫০(পঞ্চাশ) জন ব্যরক্তদক কাে ি সরবরাহ্ করা হ্য়। সর্দহ্তু লাইদন োঁড়াদনা প্রর্ম পঞ্চাশ জনদক কাে ি সেয়া 

হ্য়, সস জন্য আদগদভদগ রগদয় লাইদন না োঁড়াদল সসরেন আর কাে ি পাওয়া র্ায় না।  াকররজীরবগণ জানান সর্ সকাল 

৯-০০টায় তাদেরদক প্রর্দম রনজ অরিদস হ্ারজরা রেদত হ্য়। কাদজই অরিদস হ্ারজর না হ্দয় ঐ সময়টাদত রনব িা ন 

অরিদস র্াওয়া তাদের পদক্ষ সম্ভব নয়। সকাল ৯-০০টার পর সর্দক দুপুর ১২-০০টা পর্ িন্ত আাংগুদলর ছাপ ও স াদখর 

ছরব সনয়া হ্য়। এরপর মধ্যাি রবররতর পর একটা রনরে িে সময় পর্ িন্ত কাে ি রবতরণ করা হ্য়। রনরে িে সময় সপররদয় 

সগদল সসরেন আর কাউদক কাে ি সেয়া হ্য় না। 

 একজন অাংশিহ্ণকারর জানাদলন সর্ রতরন সভাটার রনবিন রিপ হ্াররদয় সিদলরছদলন। তার কাদছ অন-লাইন করপ 

রছল রকন্তু প্রকল্প রনদয়ারজত কাে ি রবতরণকারর রনবিন রিপ ছাড়া তাদক কাে ি সরবরাদহ্ রারজ হ্ন না এবাং তার কাদছ 

জররমানা োরব কদরন। রতরন ১০৫ নম্বদর কল-সসিাদর সিান কদর জানদত  াইদল সসখান সর্দক জানাদনা হ্য় সর্ অন-

লাইন রিপ র্াকদলই কাে ি পাওয়া র্াদব। রবতরণকাররদক এ তথ্য জানাদনার পদরও রতরন কাে ি সরবরাদহ্ অস্বীকৃরত 

জানান। পদর কল-সসিাদরর সাদর্ তাদক প্রতযক্ষভাদব সর্াগাদর্াগ কররদয় সেয়ার পর রতরন কাে ি সরবরাহ্ কদরন। 

 কাদে ির র্ভল সাংদশাধন করদত র্ারা রগদয়দছন তাদের সভাগারন্ত সবদ দয় সবরশ বদল অাংশিহ্ণকাররগণ জানাদলন। 

প্রর্মত সাংদশাধদনর জন্য জমা রেদল েীঘ ি সময় পদরও সস কাে ি আর পাওয়া র্ায় না। জমা সেয়ার পর ৩/৪ মাস 

সপররদয় সগদলও আর সকান খবর পাওয়া র্ায় না। একজন জানাদলন সর্ তাদের এলাকার অদনদকই ২০০৭ সাদল সর্ 

সলরমদনদটে কাে ি সেয়া হ্দয়দছ সসটাই এখদনা পানরন। 

 কাে ি সাংদশাধদনর জন্য সর্ সব কাগজপত্র  াওয়া হ্য় অদনদকর পদক্ষ তা সর্াগাদনা সম্ভব হ্য় না। সর্মন স্বল্পরশরক্ষত, 

স্কুদল পদড়নরন, এসএসরস পাশ কদরনরন বা অদনক বৃি র্াদের সলখাপড়ার সুদর্াগ হ্য়রন তাদের কাদছ এসএসরস 

সাটি িরিদকট  াওয়া হ্য়। তালাকপ্রাপ্তা মরহ্লাদের কাদছ কারবননামা  াওয়া হ্দচ্ছ। এ সব সনে তাদের কাদছ সনই 

রকাংবা তাদের পদক্ষ সর্াগাড় করা সম্ভব নয়। এ কারদণ অদনদকই কাে ি সাংদশাধদনর সুদর্াগ পাদচ্ছন না। 

 কদয়কজন জানাদলন সর্ কাে ি সাংিদহ্র জন্য র্ানা রনব িা ন অরিদস সগদল তাদের সাদর্ খারাপ ব্যবহ্ার করা হ্দয়দছ। 

 একজন জানাদলন সর্ র্ানা রনব িা ন অরিদসর একজন কম ি ারর (করম্পউটার অপাদরটর) ১০০০/=টাকা ঘুদর্র 

রবরনমদয় তার কাে ি সাংদশাধন কদর রেদয়দছন। 

 অাংশিহ্ণকাররদের বক্তব্য সর্দক সবাঝা সগল সর্ র্ানা রনব িা ন অরিদস একটি োলাল ক্র গদড় উদঠদছ। তারা সাধারণ 

জনগণদক ঠরকদয় অনবধভাদব অর্ ি আোয় কদর রনদচ্ছ। অদনদকই বদলদছন সর্ রনব িা ন অরিস সর্দক তাদের পরামশ ি 

সেয়া হ্দয়দছ সর্ োলাদলর মাধ্যদম না সগদল সহ্দজ তাদের কাে ি সাংদশাধন হ্দব না। রহ্ন্দু ধম িাবলরম্ব ভদ্রদলাক তপন 

োস, র্ার রপতার নাম র্ভদল শাংকর রময়া হ্দয় রগদয়রছল, জানাদলন সর্ কাে ি সাংদশাধদনর জন্য রতরন ১৩০০০/= টাকা 



 

ঘুর্ সেয়ার পদর রতন বছর সপররদয় সগদলও তার কাে ি সাংদশাধন হ্য়রন। অর্  এলাকায় রতরন একজন সেরিস্ট রহ্সাদব 

কাজ কদরন। টাকা কাদক রেদয়দছন রতরন তার নাম বলদত পারদলন না। তদব স্থানীয় একজন সমাটামুটি গণ্যমান্য 

(রতরন সভায় উপরস্থত রছদলন) ব্যরক্ত তাদক রনব িা ন অরিদস রনদয় রগদয়রছদলন বদল রতরন জানান। আদরা একজন 

জানাদলন সর্ কাে ি সাংদশাধদনর জন্য তার কাদছ ৪০,০০০/= টাকা  াওয়া হ্দয়রছল। তদব তা রতরন সেনরন। 

 এ সব ঝাদমলার েরুণ অদনদকই তাদের কাে ি সাংদশাধদনর উৎসাহ্ হ্াররদয় সিদলদছন এবাং তারা আর কাে ি সাংদশাধন 

করদত র্াদচ্ছন না। 

 র্ারা স্মাট ি কাে ি সাংদশাধন করদত রেদচ্ছন তারা তার বেদল আর স্মাট ি কাে ি পাদচ্ছন না, বরাং পুরদনা সলরমদনদটে কাে ি 

পাদচ্ছন। 

 সবাই বদলদছন এসব অর্ ি োরব বা সলনদেদনর ব্যাপাদর তারা র্ানা রনব িা ন কম িকতিাদক জানানরন। তারা রনব িা ন 

কম িকতিার সাদর্ খুব একটা সেখাও কদরনরন এবাং তার সাদর্ সেখা করার সুদর্াগও কম। 

 প্রবাসীদের সক্ষদত্র কাে ি সপদত সবশ সমস্যা হ্দচ্ছ। তাদের তথ্যারে আদগ সর্দক সজাগাড় না র্াকায় স্বল্প সমদয় এ সব 

সজাগাড় করা সবশ কেসাধ্য ব্যাপার হ্দয় োঁরড়দয়দছ। 

 স্মাট ি কাদে ির রবর্দয় সকান রলিদলট, সপাস্টার এলাকায় তারা সেদখনরন। উপরস্থত কাউরসলরগণ জানাদলন সর্ 

তাদেরদক এ ব্যাপাদর সাংবাে সেয়ার পর তারা সলাকজনদক এ রবর্দয় জারনদয়দছন। মসরজে সর্দকও এ রবর্দয় 

সলাকজনদক জানাদনা হ্য়। 

 কদয়কজন জারনদয়দছন রকছু সিস্টুন ও ব্যানার লাগাদনা হ্দয়রছল। সসখাদন স্মাট ি কাে ি রবতরদণর তাররখ সলখা রছল। 

তদব স্মাট ি কাদে ির ব্যবহ্ার ও উপদর্ারগতা সম্পদকি র্র্ার্র্ প্র ার হ্য়রন। 

স্মাট ি কাদে ির মাধ্যদম রক ভাদব উপকৃত হ্দচ্ছন সস সম্পদকি তারা  জানানোঃ 

 ব্যাাংক রহ্সাব সখালা, রবদয় সররজরে করা ও ব্যবসার কাদজ; 

 পাসদপাট ি ও রভসার আদবেদনর সক্ষদত্র; 

 সাধারণ মানুর্ স্মাট ি কাদে ির মাধ্যদম সহ্দজ রনদজর পরর য় প্রমাণ করদত পারদছ; 

 প্রতারনা, জারলয়ারত, রবকাশ প্রতারণা ইতযারে কদমদছ; 

 সপাশাক েরমকদের  াকররর আদবেদন সুরবধা হ্দচ্ছ; 

 হ্দজ্ব র্াওয়ার সময় কাদজ লাগদছ; 

 আদগ সলরমদনদটে কাে িটা জাল করা সর্ত। রকন্তু এখন স্মাট ি কাে ি জাল করা সম্ভব নয়; 

 গাজীপুর সের এলাকায় স্থানীয় ২৮ জন সলাদকর স্মাট ি কাে ি রবতরণকাদল সেড় বছদরর জন্য কম িসাংস্থান হ্দয়দছ; 

 বাল্যরববাহ্ অদনকটা সরাধ করা র্াদচ্ছ; 

 স্মাট ি কাে ি সপদয় সেদশর নাগররক রহ্সাদব স্বীকৃরতপ্রাপ্ত হ্ওয়ায় সম্মারনত সবাধ হ্দচ্ছ। 

অন্যান্য মন্তব্যোঃ 

 বলা হ্দয়দছ সর্ স্মাট ি কাে ি সপদল পররর রত র্া াইদয়র জন্য আর সকান কাগজ-পত্র লাগদব না। রকন্তু  াকররর েরখাদস্ত 

এখদনা স য়ারম্যান সাটি িরিদকট  াওয়া হ্য়। 

 প্রবাসীদের বাদয়াদমরিক তথ্য পূদব ি সাংগৃহ্ীত না হ্ওয়ায় তাদের সক্ষদত্র নানা জটিলতার সৃরে হ্দচ্ছ। 

 সলরমদনদটে কাে ি জমা রেদয় স্মাট ি কাে ি সাংিহ্ করার সমদয় অদনক সক্ষদত্র বলা হ্দয়দছ সর্ উক্ত সলরমদনদটে কাে ি 

জাল। পদর উপযুক্ত প্রমাণ োরখল কদর স্মাট ি কাে ি তুলদত হ্দয়দছ। এদত জনগদণর সবশ সভাগারন্ত সপাহ্াদত হ্দয়দছ। 

 র্দর্ে প্র াদরর অভাদব স্মাট ি কাদে ির সুরবধা সম্পদকি অদনদকই অবগত নন। 

 সভাটার রনবিনকাদল তথ্য সাংিদহ্ অদনক ত্রুটি রছল।দস কারদণ স্মাট ি কাদে ি এদতা র্ভল সেখা রেদয়দছ। 

 সবশ রকছু সখ্যক সরারহ্াংগা শরণার্ী প্রতারণার মাধ্যদম স্মাট ি কাে ি সপদয়দছ। 

 



 

অাংশিহ্ণকাররদের রনকট সর্দক রনম্নরলরখত সুপাররশসমূহ্ পাওয়া রগদয়দছোঃ 

 স্মাট ি কাে ি সাংদশাধদনর সময় নানারবধ কাগজপত্র  াওয়া হ্য়, র্া অদনদকর সক্ষদত্র প্রাসাংরগক নয়। এ রবর্দয় জটিলতা 

কমাদনার ব্যবস্থা িহ্ণ করা সর্দত পাদর। 

  াকরর ইতযারে সক্ষদত্র আদবেদনর সক্ষদত্র পূদব ি নাগররকত্ব র্া াইদয়র জন্য সাংরেে ইউরপ/উপদজলা স য়ারম্যান বা 

সপৌরসভা সময়দরর সাটি িরিদকট  াওয়া হ্দতা। এখন স্মাট ি কাে ি িারা সর্দহ্তু একজন নাগররদকর পররর রত রনরিত করা 

র্াদচ্ছ তখন  াকরর বা রবরভন্ন আদবেন সক্ষদত্র ওই সাটি িরিদকট  াওয়ার রীরত বাে রেদয় সেয়া সর্দত পাদর। 

 উপদজলা/র্ানা রনব িা ন অরিদস কাে ি সাংিহ্, সাংদশাধন ইতযারে কাদজ জনগণদক হ্য়রারন করা সমাদটই অরভদপ্রত নয়। 

এ রবর্দয় উপদজলা/র্ানা রনব িা ন কম িকতিা, সজলা রনব িা ন কম িকতিা এবাং সাংরেে উর্ধ্িতন কম িকতিাদের প্রদয়াজনীয় 

পেদক্ষপ রনদত হ্দব।  

 স্মাট ি কাে ি রবতরদণ েীঘ িসূরত্রতা কমাদনার ব্যবস্থা করদত হ্দব। 

 বাল্যরববাহ্ সরাদধ স্মাট ি কাে ি পরীক্ষা করার জন্য কারজদেরদক রবদশর্ রনদে িশনা প্রোন করা সর্দত পাদর। 

 জনগণ র্াদত রনভ িদয় তাদের অরভদর্াগ সপশ করদত পাদরন সস জন্য উপদজলা/র্ানা রনব িা ন অরিদস একটি অরভদর্াগ 

বাক্স স্থাপন করা সর্ত পাদর। উপদজলা/র্ানা রনব িা ন কম িকতিা রনয়রমত সস বাক্স সর্দক প্রাপ্ত অরভদর্াগগুদলা পরীক্ষা 

কদর সেখদবন এবাং প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা িহ্ন করদবন। 

 উপদজলা/র্ানা রনব িা ন কম িকতিার সাদর্ জনগদণর সাক্ষাদতর সহ্জ ব্যবস্থা রাখা সর্দত পাদর। 

সজলা রনব িা ন কম িকতিা ও র্ানা রনব িা ন কম িকতিার মতামতোঃ 

 টাংগীদত বতিমান র্ানা রনব িা ন কার্ িালয়টি অতযন্ত সাংকীণ ি। এখাদন জনবলও প্রদয়াজদনর তুলনায় কম। তারপদরও 

তাদের স্থান সাংকুলান সঠিকভাদব হ্য় না। তাই সলাকজন র্খন সসবার জন্য আদস তাদের জায়গা সেয়া কঠিন হ্দয় 

পদড়। তাদের বাইদরই োঁরড়দয় র্াকদত হ্য়। সস কারদণ র্ানা রনব িা ন অরিসাদরর সাদর্ সলাকজদনর সাক্ষাতকার কম 

ঘদট। র্ানা রনব িা ন কার্ িালদয়র জন্য একটি সুপররসর স্থান রনব িা দনর জন্য র্ানা রনব িা ন কম িকতিা অনুদরাধ কদরন। 

 বতিমাদন রেদন ৬০/৭০ জনদক কাে ি সরবরাহ্ করা হ্য় বদল র্ানা রনব িা ন কম িকতিা জানাদলন। তার মদত এর স দয় 

সবরশ কাে ি সরবরাহ্ করা সম্ভব নয়। কারণ একজন মাত্র কমী এ কাদজ রনদয়ারজত আদছন। তাঁদক প্রর্দম কমরপউটাদর 

কাে িিহ্ীতার তথ্য সবর করদত হ্য়। এর পদর আাংগুদলর ছাপ ও স াদখর ছরব রনদত হ্য়। তারপদর তার কাে ি খু ুঁদজ সবর 

করদত হ্য়। অদনক অদনক কাদে ির মধ্য সর্দক সস রনরে িে একজদনর কাে ি খু ুঁদজ সবর করদতও সবশ সময় সলদগ র্ায়। 

অর্ িাৎ জনবদলর অভাদব রেদন ৬০/৭০ টির সবরশ কাে ি রবতরণ করা র্াদচ্ছ না। 

 বতিমাদন নতুন স্মাট ি কাে ি ছাপাদনা হ্দচ্ছ না। তাই র্ারা স্মাট ি কাে ি সপদয়দছন সাংদশাধদনর জন্য রেদল তারা আর স্মাট ি 

কাে ি পাদচ্ছন না। তার বেদল সলরমদনদটে কাে ি পাদচ্ছন। 

 সাংদশাধদনর জন্য প্রকদল্প সপ্রররত কাে িগুদলা অিারধকার পাদচ্ছ না। তাই সাংদশারধত কাে ি সরবরাদহ্ সময় সবরশ লাগদছ।  

 সগাড়ার রেদক সলরমদনদটে কাে ি জমা রেদয় স্মাট ি কাে ি রনদত হ্দতা। সস সমদয় অদনদকই সলরমদনদটে কাভার সর্দক 

মূল কাে িটি সবর কদর সসখাদন মূল কাদে ির িদটাকরপ ঢুরকদয় সসটা জমা রেদয় স্মাট ি কাে ি সনয়ার স ো কদরদছন। আবার 

কারও মূল কাে ি পুরদনা হ্দয় র্াওয়ায় রকাংবা কাভাদরর রভতদর কাদে ির অবস্থান একটু সদর র্াওয়ায় রবতরণকাররদের 

মদন সদন্দদহ্র উদদ্রক হ্দতা। এর িদল রকছু সমস্যা সেখা রেদয়রছল। তদব বতিমাদন সলরমদনদটে কাে ি জমা সেয়ার 

রনয়ম ররহ্ত করা হ্দয়দছ। 

 র্াদের এসএসরস সাটি িরিদকট সনই তাদের বয়স ও অন্যান্য তদথ্যর জন্য সবশ কদয়ক ধরদণর েরলল বা কাগজপত্র জমা 

সনয়ার রবধান রদয়দছ। অদনদকই এ সব কাগজপত্র জমা রেদত না পারায় তাদের কাে ি সাংদশাধদনর জন্য সনয়া র্াদচ্ছ না। 

 সকান োলাল- ক্র/হ্য়রারন/ঘুর্ োরব/িহ্দণর অরভদর্াগ জনগদণর কাছ সর্দক পানরন বদল র্ানা রনব িা ন কম িকতিা 

জানাদলন। 

 জনগদণর সাদর্ সাক্ষাতকাদর তাঁর সকান বাধা সনই। তদব তার কামরায় স্থান সাংকুলান না হ্ওয়ায় হ্য়দতা অদনদকর 

পদক্ষ তার সদি সেখা করা সম্ভব হ্য় না। 

 



 

েলীয় আদলা না (FGD): 

সেদশর ৮টি রবভাদগ প্রদতযকটিদত একটি কদর সমাট ৮টি েলীয় আদলা না অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হ্দয়দছ। বাাংলাদেশ রনব িা ন 

করমশন সর বালদয়র স্থানীয় কম িকতিাবৃন্দ, IDEA প্রকদল্পর প্ররতরনরধবৃন্দ, ইউরনয়ন পররর্ে স য়ারম্যান, সমাদজর গণ্যমান্য 

ব্যরক্তবগ ি, ধমীয় সনতৃবৃন্দ, রশক্ষকবৃন্দ, ইউরনয়ন পররর্ে সেস্য ও মরহ্লা সেস্য এবাং এনরজও প্ররতরনরধগণদক রনদয় এ আদলা না 

অনুরষ্ঠত হ্য়। প্ররতটি েলীয় আদলা নায় ১০-১২ জন অাংশিহ্ণকারী অাংশিহ্ন কদরন। ইউরনয়ন পররর্ে স য়ারম্যান ও 

কদয়কজন সেস্য এ রবর্দয় সহ্দর্ারগতা কদরন। অাংশিহ্ণকারীদের সাদর্ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন, সবল ও দুব িল রেক, সমস্যা, 

অিগরতসহ্ প্রকদল্পর রবরভন্ন রেক রনদয় আদলা না করা হ্য় ও তাদের মতামত িহ্ণ করা হ্য়। সের  উপদজলার সদম্মলন কদক্ষ 

এ অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হ্য়। অনুরষ্ঠত েলীয় আদলা না অনুষ্ঠাদনর রববরণ রনদম্ন সেয়া হ্লোঃ 

সাররণ-৫৪: েলীয় আদলা না অনুষ্ঠাদনর রববরণ 

 
তাররখ েলীয় আদলা না অনুষ্ঠাদনর স্থান অাংশিহ্ণকাররর সাংখ্যা 

০৭/০৩/২০২০ লালদমাহ্ন, সভালা ১৪ জন 

১৬/০৩/২০২০ গাজীপুর সের ১৩ জন 

০৯/০৩/২০২০ কুরেয়া সের ৯ জন 

১০/০৩/২০২০ সমৌলভীবাজার সের ৯ জন 

১৪/০৩/২০২০ রসরাজগঞ্জ সের ১০ জন 

১১/০৩/২০২০ আরেতমারী, লালমরনরহ্াট ১০ জন 

১২/০৩/২০২০ বান্দরবান, সের ১০ জন 

১০/৩/২০২০  ট্টিাম ১০ জন 

প্রকল্প সম্পদকি ধারণাোঃ 

সেদশ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রোদনর রবর্য়টি সবাই জাদনন। তদব অরধকাাংশ সলাদকর ধারণা সর্ রনব িা ন করমশন এ কাজটি 

করদছ। প্রকদল্পর মাধ্যদম সর্ এ কাজটি করা হ্দচ্ছ এ রবর্য়টি খুব কম সলাকই জাদনন। প্রকদল্পর নাম সকউ জাদনন না বলদলই 

 দল। স্মাট ি কাে ি সম্পদকি জনগণ সজদনদছন পত্র-পরত্রকা, মাইরকাং, সটরলরভশন, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধর মাধ্যদম। প্ররতদবশী ও 

স্থানীয় জনপ্ররতরনরধর মাধ্যদমই অরধকাাংশ জনগণ খবর সপদয়দছন। 

স্মাট ি কাে ি প্রারপ্তোঃ 

প্রায় ৮০% জনগণ স্মাট ি কাে ি সপদয়দছন রকন্তু ২০% সলাক এখদনা কাে ি পানরন। র্ারা কাে ি সপদয়দছন তাদের মদধ্য সকউ সকউ 

আদবেনপত্র জমা সেয়ার ২ বছর পর কাে ি সপদয়দছন আবার কাদরা কাদরা সক্ষদত্র কাে ি সপদত সময় সলদগদছ মাত্র ৩ মাস। 

কাদে ির মান ও র্ভলত্রুটিোঃ 

অরধকাাংশ অাংশিহ্ণকাররর মদত কাদে ির মান ভাল। তদব কাদে ি র্দর্ে র্ভল রদয়দছ। নাম, রপতার নাম, জন্ম তাররখ, ঠিকানা – 

কাদে ি এ ধরদনর র্ভল সবরশ হ্দয়দছ। সবরশরভাগ কাদে িই ছরবর মান সদন্তার্জনক নয়। 

সসবার মানোঃ 

উপদজলা/র্ানা রনব িা ন অরিদস সসবার মান রনদয় রমে প্ররতরক্রয়া পাওয়া র্ায়। তদব অদনদকর মদতই কাে ি সাংদশাধন করদত 

রগদয় তাদের সবশ কে সপাহ্াদত হ্দয়দছ। একারধকবার তাদের রনব িা ন অরিদস সর্দত হ্দয়দছ, লম্বা লাইদন েীঘ িক্ষণ অদপক্ষা 

করদত হ্দয়দছ। সকার্াও সকার্াও র্ভল সাংদশাধদনর জন্য অরতররক্ত অর্ ি োরব করা হ্দয়দছ। রকছু কাদে ি র্ভল সাংদশাধদনর পর 

পুনরায় নতুন র্ভল ধরা পদড়দছ।  

 



 

স্মাট ি কাদে ির ব্যবহ্ার ও সুরবধাোঃ 

ব্যাাংদক রহ্সাব সখালা, জরম সররজদেশান, পাসদপাট ি ও রভসার আদবেন, রশশুর জন্মরনবিন, সিে লাইদসস, র্ানবাহ্দনর লাইদসস 

অরধকাাংশ সক্ষদত্র স্মাট ি কাে ি কাদজ লাগদছ বদল অাংশিহ্ণকারীরা জারনদয়দছন। 

কম িসাংস্থানোঃ 

রকছু রকছু এলাকায় এ প্রকদল্পর কাদজর সাদর্ স্থানীয় রকছু সাংখ্যক নারী ও পুরুদর্র কম িসাংস্থাদনর ব্যবস্থা হ্দয়দছ। 

দুব িল রেকোঃ 

প্রকদল্পর দুব িল রেক রহ্সাদব কাদে ির র্ভলত্রুটির কর্াই সবরশরভাগ সক্ষদত্র উদঠ এদসদছ। এরপর এদসদছ রনব িা ন অরিদস জনবল 

স্বল্পতার রবর্য়। এ ছাড়া কদয়কজন বদলদছন অরিদসর বাইদর োলাল  ক্র গদড় ওঠার কর্া। 

ঝুঁরকোঃ 

ঝুঁরকর রবর্য়টি সকউ সতমন রনরে িে কদর বলদত পাদরনরন। তদব কদয়কজদনর মতামদত র্া উদঠ এদসদছ তা হ্ল কাে ি হ্াররদয় 

সগদল রবপে এবাং হ্যারকাংদয়র আশাংকা। 

প্র ারোঃ 

স্মাট ি কাে ি সম্পদকি সমাটামুটি সবাই অবরহ্ত আদছন। অবরহ্ত হ্দয়দছন মূলত জনপ্ররতরনরধ এবাং অন্যান্যদের মাধ্যদম। 

অাংশিহ্ণকাররদের অদনদকর মদত আনুষ্ঠারনকভাদব ব্যাপক প্র ার হ্য়রন। 

প্রকদল্পর কার্ িকাররতাোঃ 

সবার মদতই এ কার্ িক্রম অতযন্ত েরকারর। স্মাট ি কাে ি সপদয় নাগররদকরা রনদজদের সম্মারনত মদন করদছন। কাে িটি রনরাপে বদলই 

প্রায় সবাই মদন কদরন।  

  



 

মাঠ পর্ িাদয় তথ্য সাংিহ্কালীন রকছু ছরবোঃ 

লালমরনরহ্াট সজলায় সিাকাস গ্রুপ রেসকাশন (FGD)  ট্টিাদম সজলা রনব িা ন অরিদস সিাকাস গ্রুপ রেসকাশন (FGD) 

সভালা সজলায় সকআইআই (KII) রনব িা ন করমশন ভবদন প্রকদল্পর কল-সসিার পররেশ িন 

গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন (অঞ্চল-১) সদম্মলন কদক্ষ স্থানীয় 

পর্ িাদয় ওয়াকিশপ 

গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন (অঞ্চল-১) সদম্মলন কদক্ষ স্থানীয় 

পর্ িাদয় ওয়াকিশপ  

 



 

মুখ্য তথ্য প্রোনকাররদের (KII) মতামত: 

মুখ্য তথ্য প্রোনকাররদের রনকট সর্দক নতুন সকান মতামত পাওয়া র্ায়রন। আসদল প্রকল্পটির প্রকৃরত এমন সর্ এখদনা পর্ িন্ত এর 

সাদর্ জনগদণর প্রধান সম্পৃক্ততা হ্দচ্ছ স্মাট ি কাে ি পাওয়া এবাং তা সাংদশাধন রনদয়। কাদে ির রকছু সীরমত ব্যবহ্ার তারা করদছ। 

তদব ব্যবহ্াদরর ব্যাপকতা, ভরবষ্যত কার্ িকাররতা এ সব সম্পদকি সাধাণ মানুর্ এখদনা খুব একটা সজাগ নয়। র্া সহ্াক KII 

সর্দক সর্ কদয়কটা মতামত ও সুপাররশ উদঠ এদসদছ তা রনম্নরুপোঃ 

১) বতিমাদন ১৮ বছর ও তদুর্ধ্ি বয়স্ক্দের জাতীয় পরর য়পত্র সেয়া হ্দচ্ছ। এর নীদ র বয়দসর সলাকজনদকও জাতীয় 

পরর য়পত্র প্রোদনর প্রদয়াজন রদয়দছ। 

২) প্রবাসীদের জন্য কাে ি পাওয়ার প্ররক্রয়া সহ্জসাধ্য করা সর্দত পাদর। 

৩) বতিমাদন অদনক সক্ষদত্র েক্ষ সলাকজদনর অভাদব সঠিকভাদব সসবা পাওয়া র্াদচ্ছ না। উপদজলা/র্ানা রনব িা ন 

অরিসসমূদহ্ েক্ষ জনবল রনদয়াগ করা েরকার এবাং তাদের কার্ িক্রম রনয়রমত মরনটররাং করা েরকার। 

৪) জনবদলর অভাদবর জন্যও সসবা সপদত সমস্যা ও রবলম্ব হ্য়। রনব িা ন অরিসগুদলাদত জনবল বাড়াদনা েরকার।. 

৫) কাদে ি প্রর্চর র্ভল পাওয়া র্াদচ্ছ। ভরবষ্যদত তথ্য রলরপবি করার সময় তা অতযন্ত সতকিতার সাদর্ করা েরকার এবাং 

রলরপবি করার পর তথ্য র্া াই কদর সনয়া েরকার। 

৬) কাে ি সাংদশাধদনর জন্য রেদল তা আর সহ্দজ পাওয়া র্ায় না। একটি রনরে িে সমদয়র মদধ্য কাে ি সাংদশাধদনর ব্যবস্থা 

িহ্ণ করা সর্দত পাদর। 

৭) কদয়ক জায়গায় সরারহ্াংগারাও কাে ি কররদয় রনদয়দছ। এ রবর্দয় সাবধানতা অবলম্বন করা েরকার। 

৮) তথ্য িাঁস ও হ্যারকাং র্াদত না হ্য় সসরেদক লক্ষয রাখদত হ্দব। 

সকস-স্টারেোঃ 

প্রকদল্পর তথ্য-উপাি সাংদশাধন শাখায় সাংদশাধদনর রকছু আদবেন ও সাংদশাধদনর অবস্থা পরীক্ষা করা হ্ল। তা ছাড়া ধানমরণ্ড, 

ঢাকার একজন নাগররদকর কাে িও পরীক্ষা করা হ্য়। সসগুদলা পরীক্ষাদন্ত সর্ তথ্য পাওয়া সগদছ তা রনদম্ন বরণ িত হ্লোঃ 

১) প্রর্ম আদবেনটি আবদুোহ্ আল আরসি নাদম একজন ব্যরক্তর। তার বাসস্থান আোবর, ঢাকায়। সেখা র্াদচ্ছ তার ইাংদররজ 

নাদমর বানাদন র্ভল করা হ্দয়রছল। ABDULLAH AL ASIF এর স্থদল AABDULLAH AL ASIF সলখা 

হ্দয়রছল। এ র্ভলটা রছল অপাদরটদরর। আদবেনকারী ঢাকা সহ্ে অরিদস র্র্ার্র্ িদম ি নাম সাংদশাধদনর জন্য আদবেন কদরন,র্া 

রনদম্ন সাংযুক্ত করা হ্ল। আদবেনানুর্ায়ী দু’মাদসর মদধ্য কাে িটি সাংদশাধন কদর সেয়া হ্য়। উদেখ্য সর্ অপাদরটদরর র্ভল রবধায় এ 

সক্ষদত্র সকান রি িহ্ণ করা হ্য়রন। 



 

 



 

 

 



 

২) রিতীয় আদবেনটি সারবনা ইয়াসরমদনর। রতরন এ পর্ িন্ত রতনবার উপযুক্ত রি প্রোন কদর কাে ি সাংদশাধদনর জন্য প্রকল্প অরিস, 

ঢাকায় আদবেন কদরদছন। প্রর্মবার েরখাস্ত কদরদছন স্বামীর নাম সমাোঃ আব্দুছ সছাবাহ্ান এর স্থদল রপতার নাম আব্দুস সািার 

সরকার অন্তর্ভ িক্ত করার জন্য, রিতীয়বার কদরদছন এসএসরস মাকিশীদটর রভরিদত রনদজর নাম সমাছাোঃ সারবনা ইয়াসরমন এর 

স্থদল সারবনা ইয়াসরমন (Sabina Yasmin) ও জন্ম সনদের রভরিদত জন্ম তাররখ সাংদশাধন কদর ১৩/০৫/১৯৮৭ এর স্থদল 

০১/০৬/১৯৯০ করার জন্য। প্রর্মবার স্বামীর স্থদল (তালাক হ্দয় র্াওয়ায়)  রপতার নাম অন্তর্ভ িক্ত কদর কাে ি সাংদশাধন কদর সেয়া 

হ্য়। রিতীয়বার তার কাছ সর্দক ক্ষমার আদবেন রনদয় কাে ি সাংদশাধন কদর সেয়া হ্য়। তৃতীয়বার রতরন আদবেন কদরদছন মাতা 

ও রপতার নাম সাংদশাধদনর জন্য। কারণ তার রপতামাতার জাতীয় পরর য় পদত্র তাদের সর্ নাম রদয়দছ তার রনদজর কাদে ির 

সাদর্ তার গড়রমল পররলরক্ষত হ্য়। আব্দুস সািার সরকার এর স্থদল আব্দুস সািার এবাং মাতার নাম সমাসাোঃ নুরুন্নাহ্ার এর স্থদল 

সমাছাোঃ নুরুন্নাহ্ার করার জন্য রতরন আদবেন জানান। এটি এখদনা সাংদশারধত হ্য়রন এবাং সাংদশাধদনর অনুদমােন সেয়া হ্দব না 

বদল জানা র্ায়।  

মূল কাে ি   

         

প্রর্ম সাংদশারধত কাে ি 

  

 

উদেখ্য সর্ সাংদশারধত কাদে ির সকান করপ অরিদস রাখা হ্য় না। মূল কাে ি আদবেনকারীদক রেদয় সেয়া হ্য়। বার বার কাে ি 

সাংদশাধদনর কারণ জানদত  াইদল সাংরেে কম িকতিা জানান সর্, ২০০৮ সাদল সর্ তথ্য সাংিহ্ করা হ্দয়রছল তাড়াহুদড়ার েরুণ 

এবাং সকান সভরররিদকশন ছাড়া সসগুদলা িহ্ণ করায় কাদে ি অদনক র্ভল হ্দয় রগদয়রছল। সস সমদয় সর্ সর্মনটি তথ্য রেদয়রছল, 

তাই রলদখ সনয়া হ্দয়রছল। তা ছাড়া অপাদরটররা অদনক র্ভল কদরদছন। বতিমাদন এ রবর্দয় সতকিতা অবলম্বন করা হ্দচ্ছ। 

৩) ধানমরণ্ড এলাকার একজন নাগররক জনাব মাশহুরুল সহ্াদসন এর রনকট সর্দক জানা র্ায় তার রবর্য়টি একটু রভন্নরুপ। তার 

নাদম  প্রর্ম সর্ জাতীয় পরর য়পত্রটি (ল্যারমদনদটে) প্রোন করা হ্দয়রছল সসটাদত জন্ম তাররখ রছল ৭ সিব্রুয়ারর ১৯৫৫, র্া রছল 

র্ভল। পদর তার আদবেদনর পররদপ্ররক্ষদত সস র্ভল সাংদশাধন কদর ৭ সিব্রুয়ারর ১৯৫৫ এর স্থদল ১৮ আগস্ট ১৯৫৫ কদর সেয়া হ্য়। 

রকন্তু পরবতীদত তাদক সর্ স্মাট ি কাে ি প্রোন করা হ্য় সসটাদত জন্ম তাররখ আবার সস র্ভলটাই (৭ সিব্রুয়ারর ১৯৫৫) রদয় র্ায়। 

রতরন সসটা সাংদশাধদনর জন্য আর আদবেন কদরনরন। উদেখ্য সর্  প্রর্মবার র্ভল সাংদশাধদনর আদবেদনর জন্য তার কাছ সর্দক 

রি সনয়া হ্দয়দছ বদল রতরন জানান। অর্  অপাদরটদরর র্ভদলর সক্ষদত্র আদবেনকারীর রনকট সর্দক রি সনয়ার কর্া নয়। উক্ত 

র্ভলটা রছল স্পেতই অপাদরটদরর। সবাঝা র্াদচ্ছ সর্ র্ভল সাংদশাধদনর ব্যাপাদর সকান সনাট রাখা হ্য়রন এবাং এ ব্যাপাদর সতকিতা 

অবলম্বন করা হ্য়রন। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

পর্ িদবক্ষণোঃ 

এ ভাদব সকস স্টারে সর্দক সেখা র্ায় সর্ পুদব ি প্রেি জাতীয় পরর য়পদত্র র্দর্ে র্ভল রছল। অদনক সক্ষদত্রই স্মাট ি কাদে ি সস র্ভলগুদলা 

সাংদশাধন করা হ্য়রন কাদজই স্মাট ি কাদে িও সস র্ভলগুদলা রদয় সগদছ। উদেখ্য সর্ সর্ সব র্ভল অপাদরটরদের বা প্রকদল্পর 

অসতকিতার কারদণ হ্দয়দছ তা সাংদশাধদনর জন্য সকান রি সনয়া হ্য় না। র্ভল সাংদশাধদনর জন্য সর্ সব েরখাস্ত পাওয়া র্াদচ্ছ 

তার মদধ্যও রবরভন্নতা রদয়দছ। অরধকাাংশ ব্যরক্তই সঠিক রভরিদতই সাংদশাধদনর আদবেন করদছন। রকন্তু দু/একটি সক্ষদত্র সেখা 

র্ায় রনজস্ব প্রদয়াজন সমটাদনার জন্য কাে ি সাংদশাধদনর আদবেন জানাদনা হ্দয়দছ। সর্মন ররহ্মা খাতুন নাদমর একজদনর 

আদবেদন সেখা সগল সর্  রতরন প্রর্ম আদবেদন তার জন্ম তাররখ পররবতিন স দয়রছদলন ১৭/০৬/১৯৮৭ এর স্থদল ১৭/০৬/১৯৮৮। 

ঢাকা উির রসটি কদপ িাদরশন, অঞ্চল-২ সর্দক সনয়া জন্ম রনবিন সাটি িরিদকট রতরন এর প্রমাণ রহ্সাদব সপশ কদররছদলন। সস ভাদব 

তার কাে ি সাংদশাধন কদর সেয়া হ্য়। পরবতী সমদয় সবারাইে ইউরনয়ন পররর্ে, মধুপুর, টাাংগাইল সর্দক আর একটি জন্ম সনে 

রনদয় রতরন তার জন্ম তাররখ ১৭/০৬/৯৩ সত পররবতিদনর আদবেন জানান। তার রশক্ষাগত সর্াগ্যতা পঞ্চম সেরণ। তাই 

একাদেরমক সনে প্রোদনর সকান প্রশ্ন আদস না। 

র্া সহ্াক সেখা র্ায় সর্ অদনক কাদে িই র্ভল তথ্য রদয়দছ। সসগুদলা সাংদশাধন করদত সেয়ার পরও সকান সকান কাদে ি একই র্ভল বা 

নতুন সকান র্ভল আবার ধরা পড়দছ। এ জন্য জনগদণর সভাগারন্ত হ্দচ্ছ। সকউ সকউ সস কারদণ আর সাংদশাধদনর আদবেনই করদছ 

না। এ সমস্যা সমাধাদনর জন্য সাংরেে শাখার কম িকতিা-কম ি াররদের অতযন্ত সতকিতা অবলম্বন করদত হ্দব, অপাদরটরদক 

সর্াগ্যতাসম্পন্ন হ্দত হ্দব, তথ্য সরন্নদবশনকাররদের সুরশরক্ষত হ্দত হ্দব। কাদে ি তথ্য সরন্নদবশদনর পর সাদপাটি িাং েরললপদত্রর 

সাদর্ তা রমরলদয় সেখদত হ্দব। তথ্য সাংিদহ্র সমদয়ও তথ্যপ্রোনকারীর রনকট সর্দক রজদজ্ঞস কদর সকার্াও র্ভল র্াকদল তা শুি 

কদর রনদত হ্দব। 

  



 

 তুর্ ি অধ্যায়: প্রকদল্পর সবল ও দুব িল রেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক পর্ িাদলা না 

সাররণ-৫৫: প্রকদল্পর সবল ও দুব িল রেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক পর্ িাদলা না 

সবল রেক দুব িল রেক সুদর্াগ ঝুঁরক 

 NID রসদস্টম  

বাস্তবায়দনর জন্য একটি 

আইনগত সরগুদলটরর 

কাঠাদমা প্ররতরষ্ঠত 

হ্দয়দছ। 

 সেশব্যারপ রনব িা ন 

করমশন সর বালদয়র 

কার্ িালদয়র রবস্তৃরত। 

 বাাংলাদেশ সরকার এ 

প্রকদল্পর সািদল্য 

অাংরগকারাবি। IDA  

সর্দক অর্ িায়ন বি 

হ্ওয়ার পর এ প্রকল্পদক 

টিরকদয় রাখার জন্য 

সরকার রনজস্ব উৎস 

সর্দক এ প্রকদল্পর অর্ িায়ন 

করদছ। 

 বতিমাদন সৃে েক্ষ জনবল। 

 সেশব্যাপী আইরসটি 

অবকাঠাদমা। 

 আত্মকম িসাংস্থাদনর  

সম্ভাবনা। 

 নারীদের কম িসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ বৃরি।  

 নারীর ক্ষমতায়ন। 

 স্বচ্ছতা ও সু-শাসন 

প্ররতষ্ঠার পর্ সুগম 

হ্দয়দছ। 

 সেশ রেরজটালাইদজশদনর 

পদর্ আদরা একধাপ 

এরগদয় রগদয়দছ। 

 নতুন প্র রলত ইউরনক 

আইরে নাম্বার এক মানুর্ 

এক পরর য়- এ ধারণাদক 

কার্ িকররভাদব বাস্তদবর 

রূপ সেদব। NID কাদে ির 

মাধ্যদম নাগররক রহ্সাদব 

পররর রত সপদয় জনগণ 

গব িদবাধ করদছ। 

 রবশ্বব্যাাংদকর সাদর্ 

ERD এর িাইন্যারসাং 

এরিদমি রছল বড় একটি 

সমস্যা। র্চরক্তদত 

আদরারপত শদতির িদল 

প্রকদল্পর কাজ শুরু করদত 

৩০ মাস রবলম্ব হ্য়। 

 ওবারর্ার সটকদনালরজস 

সকাম্পারনর প্রকদল্পর 

সাদর্ র্চরক্তর শতি পালদন 

ব্যর্ িতা। র্চরক্তর সময়াে 

সশর্ হ্দয় সগদলও OT 

লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ৯ 

সকাটি কাে ি প্রস্তুত, 

পাদস িানালাইজে এবাং 

রবতরণ করদত পাদররন।  

 বার বার রেরপরপ 

সাংদশাধন ও প্রকদল্পর 

সময়াে বৃরির িদল  

কাদজর গরত ব্যাহ্ত 

হ্দয়দছ। প্রকল্পটির 

সময়ােকাল এখন প্রায় 

নয় বছর। 

 সময় ও ব্যয় বৃরিোঃ: মূল 

রেরপরপ অনুসাদর 

বাস্তবায়নকাল রবদব না 

করদল প্রকদল্পর কাজ 

শুরুদত সেরী হ্ওয়ায় 

অরতররক্ত সময় নে 

হ্দয়দছ ৫০% এবাং ব্যয় 

বৃরি সপদয়দছ 

১৩৬.৬২%। সব িদশর্ 

রনধ িাররত সময়াদে 

প্রকদল্পর কাজ সশর্ না  

হ্ওয়ায় এ ব্যয় আদরা 

বৃরি পাদব। 

 রেরপরপদত সুস্পে সকান 

Exit plan সনই। 

 ঘন ঘন প্রকল্প পরর ালক 

পররবতিন হ্দয়দছ। 

প্রকদল্পর শুরু সর্দক এ 

পর্ িন্ত রতনজন বেরল হ্দয় 

সগদছন। তা ছাড়া রপরে 

NIDW এর 

 রাজননরতক: 

বাাংলাদেদশর সব 

রাজননরতক গ্রুপ 

এনআইরে োটাদবদজর 

রবশ্বাসদর্াগ্যতা স্বীকার 

কদর রনদয়দছ। কাদজই 

ভরবষ্যদত রাজননরতক 

পররবতিন হ্দলও এর 

পররবতিন হ্ওয়ার সতমন 

সকান সম্ভাবনা সনই। 

 প্রকদল্পর বতিমান 

প্ররশরক্ষত েক্ষ জনবল 

িারা বতিমান োটা 

সসিার এবাং োটা 

ররকভারর সাইদটর ক্ষমতা 

বৃরি এবাং এর IT 

রসদস্টদমর সহ্ায়তা সসবা 

ও সাংরক্ষণ রনরিত করা 

র্াদব।  

 কাে িধারীদের জন্য 

পররর রত রনরিত করা 

এবাং সসবা পাওয়া অদনক 

সহ্জতর হ্দয় রগদয়দছ।  

 সসবা প্রোনকারীদের 

জন্যও সসবা িহ্ীতাদের 

সসবা প্রোন সহ্জতর 

হ্দয়দছ। 

 Electronic Know 

Your customer   

(e-kyc)- এর মাধ্যদম 

IDEA প্রকল্প 

নাগররকদের পররর রত 

র্া াইদয় প্রর্চর খর  

কমাদত সমর্ ি হ্দয়দছ। 

 ২০১৫ এর সসদেম্বর 

সর্দক NIDW ও 

এনআইরে সসবার মাধ্যদম 

রাজস্ব আয় করদছ। 

এনআইরে সসবার 

ব্যবহ্ারকারী বাড়দত 

র্াকদল এর আয়ও 

বাড়দব। 

 NID পিরতর মাধ্যদম 

অপরাধ র রিতকরদণর 

 মাঠ পর্ িাদয়র অরিদস 

স্মাট ি কাে ি সাংিহ্ করদত 

রগদয় জনগণ হ্য়রারনর 

রশকার হ্দচ্ছন। এদত 

তাদের মদধ্য অসদন্তার্ 

সেখা রেদচ্ছ। 

 সাংদশাধদনর জন্য প্রার্ীরা 

সভাগারন্তর রশকার হ্দচ্ছন। 

এদত অদনদকই রবরক্ত 

হ্দয় কাে ি সাংদশাধদনর 

উৎসাহ্ হ্াররদয় সিলদছন। 

 মাঠ পর্ িাদয়র 

অরিসগুদলাদত োলাল-

 ক্র গদড় উদঠদছ। 

 রকছুসাংখ্যক সরারহ্িা 

শরণারর্ ি স্মাট ি কাে ি সপদয় 

রগদয়দছ। 

 সাইবার রনরাপিা: ICT 

অবকাঠাদমার ওপদর 

প্র ডভাদব রনভ িরশীল 

একটি পিরতর জন্য 

সাইবার রনরাপিা 

সবসময় েরকার। 

NIDW এর রবরভন্ন 

সনটওয়াকিগুদলাদত সর্ 

সকান সমদয় সর্ সকান 

সমস্যা সেখা রেদত পাদর। 

এর িদল রসদস্টদম ঝুঁরক 

সেখা রেদত পাদর। 

সাভ িাদর ১১ সকাটিরও 

সবরশ জনগদণর তথ্য 

সাংরক্ষণ একটি ঝুঁরকপূণ ি 

ব্যাপার হ্দত পাদর।  

 সরকাদরর কাদছ 

সাংররক্ষত তথ্য অন্য 

সকান তৃতীয় পদক্ষর 

কাদছ  দল সগদল রবরাট 

ঝুঁরকর সৃরে হ্দত  পাদর। 

 প্রাকৃরতক দুদর্ িাদগ োটা 

সসিাদরর রনরাপিা। 

 



 

সবল রেক দুব িল রেক সুদর্াগ ঝুঁরক 

মহ্াপরর ালক রহ্সাদবও 

কাজ করদছন। 

 ক্রয় কার্ িক্রম  ালাদনার 

জন্য এ প্ররতষ্ঠাদন সকান 

শাখা বা সকান রবদশর্জ্ঞ 

রছল না। পদর অবশ্য এর 

সমাধান করা সগদছ। 

 সরবরাহ্কৃত প্রর্চর কাদে ি  

তদথ্যর অদনক র্ভল 

রদয়দছ এবাং ছরবর মানও 

ভাল নয়। 

 কাে ি সাংদশাধন করদত 

রগদয় জনগণদক 

রবরভন্নভাদব সভাগারন্ত 

সপাহ্াদত হ্দচ্ছ। 

 মাঠ পর্ িাদয়র 

অরিসগুদলাদত জনবল 

কম র্াকায় জনগদণর 

রনকট কাে ি সবরাদহ্র 

হ্ার খুব কম। 

িদল  াঁোবারজ, সমাবাইল 

কদলর মাধ্যদম হুমরক, 

মারন লডাররাং ইতযারে 

হ্রাস। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পঞ্চম অধ্যায়: পর্ িাদলা না হ্দত প্রাপ্ত সারব িক পর্ িদবক্ষণ 

১। আদলা য প্রকল্পটির জন্য সকান baseline সাদভ ি করা হ্য়রন। ২০০৮ সাদলর ছরবসহ্ সভাটার কাে ি প্রণয়ন ও জাতীয় 

পরর য়পত্র প্রোদন সহ্ায়তা প্রোন” প্রকদল্পর সািদল্যর ধারাবারহ্কতায় এ প্রকল্পটি গৃহ্ীত হ্য়। রকন্তু এটা রছল মূলত IT রনভ ির 

একটি বৃহ্ৎ প্রকল্প, র্ার সম্পদকি সুস্পে সকান ধারণা ও অরভজ্ঞতা আদগ রছল না। তাই েক্ষ জনবল রনদয়াগসহ্ রবরভন্ন কাদজ 

প্রর্মরেদক রকছু অসুরবধা সেখা সেয়। 

২। প্রকল্পটি ২০১১ সাদলর ৪ অদক্টাবর তাররদখ EC এ অনুদমারেত হ্য়। প্রকল্প সময়াে রছল ২০১১ জুলাই সর্দক ২০১৬ রেদসম্বর 

পর্ িন্ত। রকন্তু এখন ২০২০ সাদলও প্রকদল্পর কাজ সম্পূণ ি সশর্ হ্য়রন। অর্ িাৎ এ পর্ িন্ত প্রায় ৮০% সময় সবরশ সলদগদছ। 

৩। বার বার প্রকদল্পর সময়াে বাড়াদনা হ্দয়দছ এবাং রেরপরপ সাংদশাধন হ্দয়দছ। এদত কম িপররকল্পনা ও ক্রয় পররকল্পনাও বারাংবার 

পররবতিন করদত হ্দয়দছ। রেরপরপর সাদর্ সামঞ্জস্য সরদখ এ সব কাজ সম্পােন করা র্ায়রন। িাইন্যারসাং এরিদমদি প্রেি শদতির 

কারদণ প্রকদল্পর মূল কাজগুদলা শুরু করদত ৩০ মাস রবলম্ব হ্দয়দছ। সস রহ্সাবটাদক সামদন সরদখই প্রকল্প সময়াে একবাদরই 

বাড়াদনা সর্ত। তা’হ্দল মাদঝ মাদঝই প্রকদল্পর কাজ গরত হ্ারাদতা না।  

৪। প্রকদল্পর কাজ সঠিক সমদয় শুরু না হ্ওয়াদত এবাং ২০১৮ সাদল র্চরক্তর সময়াে সশর্ হ্দয় র্াওয়ার পর র্চরক্ত নবায়দন রবশ্ব 

ব্যাাংক রারজ না হ্ওয়ায় রবশ্ব ব্যাাংদকর বরােকৃত অর্ ি পুদরাপুরর ব্যবহ্ার করা সম্ভব হ্য়রন। তাই সস ব্যয় এখন রজওরব সর্দক 

করা হ্দচ্ছ। 

৫। স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত, পাদস িানালাইদজশন ও রবতরদণর জন্য রনব িার ত Oberthur Technologies র্চরক্ত 

অনুর্ায়ী কাে ি সরবরাহ্ ও রবতরণ করদত ব্যর্ ি হ্দয়দছ। এর িদল প্রায় ১ সকাটি ২৭ লক্ষ নাগররক এ পর্ িাদয় স্মাট ি কাে ি পাদব না। 

৬। র্চরক্ত ভি করায় প্রকল্প Oberthur Technologies এর র্চরক্ত নবায়ন করদত অস্বীকার কদর। তদব আোলদতর 

রনদর্ধাজ্ঞার কারদণ তাদের সাদর্ পাওনা পররদশাদধর রবর্য়টি এখদনা অরনষ্পন্ন রদয় সগদছ। রবর্য়টি প্রকদল্পর আরর্ িক অিগরতদত 

প্রভাব সিদলদছ। 

৭। ঠিকাোর সকাম্পারন Oberthur Technologies এর রনকট সর্দক সাত সকাটি রতয়াির লক্ষ blank কাে ি পাওয়া রগদয়দছ,  

র্ার মধ্য সর্দক ছয় সকাটি েশ লক্ষ কাে ি পাদস িানালাইদজশন করা হ্দয়দছ এবাং পাঁ  সকাটি সাত লক্ষ নব্বই হ্াজার কাে ি 

নাগররকদের রনকট রবতরণ করা হ্দয়দছ। 

৮। ২০০৭-২০০৮ সাদল ছরব সহ্ সভাটার তারলকা প্রস্তুত ও জাতীয় পরর য়পত্র প্রণয়দন সহ্ায়তা প্রোন প্রকদল্পর আওতায় রনবরিত 

আট সকাটি েশ লক্ষ স ৌরত্রশ হ্াজার নাগররকদক সপপার সলরমদনদটে জাতীয় পরর য়পত্র প্রোন করা হ্য়। পররকল্পনা রছল সর্ মূল 

প্রকল্প সমদয়র মদধ্য (২০১১-২০১৬) উক্ত সাংখ্যক নাগররকগণদক স্মাট ি কাে ি প্রোন করা হ্দব আর ওই সমদয়র মদধ্য রনবরিত 

নাগররদকর সাংখ্যা সবদড় রগদয় োঁড়াদব নয় সকাটি বা তার স দয় রকছু সবরশ। সস অনুসাদরই নয় সকাটি স্মাট ি কাে ি রবতরদণর রহ্সাব 

করা হ্দয়রছল। রকন্তু প্রকদল্পর সময়াে বৃরির িদল ইদতামদধ্য রনবরিত সলাদকর সাংখ্যাও সবদড় রগদয়দছ। 

৯। ২০১৫ সাদল ১৫ বছর সর্দক অনুর্ধ্ি ১৮ বয়দসর জনগদণর নাম োটাদবদজ রনবিন শুরু করা হ্য়। তদব ২০১৬ সর্দক ২০১৯ 

পর্ িন্ত ঐ বয়রসদের রনবিন বি রাখা হ্য়। ২০২০ সর্দক পুনরায় তা আবার  ালু করা হ্য়। ২ মা ি ২০২০ পর্ িন্ত োটাদবদজ রনবরিত 

১৫ সর্দক অনুর্ধ্ি ১৮ বছর বয়দসর নাগররদকর সাংখ্যা ২৩,৫১,৫০০ (দতইশ লক্ষ একান্ন হ্াজার পাঁ শ) জন, ১৮ এবাং তদুর্ধ্ি 

বয়দসর জনগদণর সাংখ্যা ১০,৯৮,১৮,৮১৭ (েশ সকাটি আটানব্বই লক্ষ আঠার হ্াজার আটশ সদতর) জন এবাং সমাট রনবরিত 

নাগররদকর সাংখ্যা ১১,২১,৬৯,৮১৮ (এগার সকাটি একুশ লক্ষ উনসির হ্াজার আটশ আঠার) জন। উদেখ্য সর্ ২০১৫ সাদল 

রনবরিত ১৫ বছর বয়দসর সলাকজদনর বয়স ইদতামদধ্য ১৮ সপররদয় সগদছ। সভাটার রহ্সাদব রনবরিত ও সভাটার রহ্সাদব রনবরিত 

হ্য়রন এমন নাগররকদের তথ্য আলাোভাদব সাংররক্ষত হ্দচ্ছ। রনবিনকৃত জনগদণর তথ্য BEC সত স্থারপত সাভ িাদর এবাং 

একইসাদর্ বাাংলাদেশ করম্পঊটার কাউরসদল স্থারপত DRS এ সাংরক্ষণ করা হ্দচ্ছ। 

১০। ২০১৫ সর্দক এ পর্ িন্ত ২.৫% কাদে ির তথ্য সাংদশাধদনর জন্য আদবেন পাওয়া রগদয়দছ এবাং তার মদধ্য ৮০% কাে ি 

সাংদশাধন কদর সিরত সেয়া হ্দয়দছ। 

১১। হ্ারাদনা কাদে ির জন্য ১.৫% আদবেন পাওয়া রগদয়দছ। সব কটা আদবেনই রনষ্পরি করা হ্দয়দছ। 



 

১২। প্রবাসীদের জন্য বতিমাদন উপদজলা/র্ানা সর্দক কাে ি প্রোদনর ব্যবস্থা  ালু আদছ। প্রকল্প এবাং মাঠ পর্ িাদয়র অরিসগুদলাদত 

এ জন্য আলাো সেস্ক্ রদয়দছ। আদবেন পাওয়ার পর সসখাদন তাদের েশ আাংগুদলর ছাপ ও আইররশ স্ক্যান করা হ্য়। অতোঃপর 

তাদের কাে ি প্রস্তুত হ্ওয়ার পর সকউ সকউ রনদজই কাে ি রনদয় র্ান। অন্যদের কাে ি তাদের রনকট সর্দক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্তগদণর 

রনকট রেদয় সেয়া হ্য়। প্রবাসীদের জন্য রবদেদশ বাাংলাদেশ দুতাবাদসর মাধ্যদম কাে ি ইসুয করার জন্য একটি ওদয়ব সপাট িাল 

সখালার রসিান্ত রদয়দছ। তদব তা এখদনা কার্ িকর করা হ্য়রন। ২০১৫ সর্দক এ পর্ িন্ত সমাট ১,৫৮,৪০০ জন প্রবাসী নাগররকদক 

কাে ি সেয়া হ্দয়দছ।  

১৩। মূল সর্ কম ি পররকল্পনা দতরর করা হ্দয়রছল সস অনুসাদর কার্ িসম্পােন করা সম্ভবপর হ্য়রন। ২০১১ সর্দক ২০২০ পর্ িন্ত 

সমদয়র জন্য এ পর্ িন্ত নয়টি বারর্ িক কম ি-পররকল্পনা দতরর করা হ্দয়দছ। বরােকৃত ১৬৯৬৬৩.৫৭ টাকার মদধ্য ব্যয় হ্দয়দছ 

১৩১৪৮১.৫৫ টাকা। অর্ িাৎ অজিদনর হ্ার ৭৭.৫%। স্মাট ি কাে ি প্রস্তুত ও রবতরণ ছাড়া কম ি-পররকল্পনায় উরেরখত মূল কাজগুদলার 

প্রায় সবগুদলাই সশর্ হ্দয়দছ। তদব কম ি সম্পােদন রবলম্ব হ্দয়দছ। 

১৪। অর্ ি ছাড় প্ররক্রয়ার কারদণ সামরিক ক্রয় কার্ িক্রমই রবলরম্বত হ্দয়দছ। তদব ইদতামদধ্য বড় ধরদণর সব ক্রয়কাজই সশর্ 

হ্দয়দছ। 

১৫। প্রকদল্পর কদম্পাদনি অনুর্ায়ী সর্ সব কার্ িক্রম রছল তা ইদতামদধ্য সম্পারেত হ্দয়দছ। সর্মনোঃ 

ক) জাতীয় পররর রত পিরত এবাং সসবা প্রোন সমরন্বতকরদণর জন্য সরগুদলটরর কাঠাদমা প্ররতরষ্ঠত হ্দয়দছ। 

খ) এনআইরে রসদস্টদমর ব্যবস্থাপনা ও কার্ িকরীকরদণর অধীদন বতিমাদন ৩৩টি সরকারর ও ৯৪টি সবসরকারর প্ররতষ্ঠানসহ্ সমাট 

১২৭ টি প্ররতষ্ঠান ID authentication সসবা ব্যবহ্ার করদছ।  

গ) প্রায় ১১ সকাটিরও সবরশ ব্যরক্তর বাদয়াদমরিক োটাদবদজ সর্াগ করা হ্দয়দছ। 

ঘ) ১৭ সাংখ্যার এনআইরে নম্বদরর স্থদল ১০ সাংখ্যার ইউরনক আইরে নম্বর (UID)  ালু করা হ্দয়দছ। 

ঙ) প্রায় ৬ সকাটি ১০ লক্ষ কাে ি পারদসানালাইদজশন করা হ্দয়দছ এবাং ৫ সকাটি ৭ লক্ষ ৯০ হ্াজার কাে ি জনগদণর কাদছ রবতরণ 

করা হ্দয়দছ।  

 ) প্রকল্প ও NIDW এর কম িকতিাগণদক স্থানীয় ও দবদেরশক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হ্দয়দছ, র্ার সাংখ্যা লক্ষযমাত্রার স দয়ও 

সবরশ। 

১৬। ২০১৫ সাদলর সসদেম্বর মাস সর্দক কাে ি সাংদশাধন ও হ্ারাদনা কাে ি প্ররতস্থাপদনর জন্য রি ধার্ ি করা হ্দয়দছ। প্রকল্প 

ব্যাাংদকর মাধ্যদম উক্ত টকা উদিালন কদর সরকারর তহ্রবদল জমা প্রোন কদর। এ ছাড়া NID সসবা প্রোদনর জন্য সরকারর ও 

সবসরকারর প্ররতষ্ঠান সর্দকও রি িহ্ণ করা হ্য়। এ খাদত সিব্রুয়ারর-২০২০ পর্ িন্ত আয় হ্দয়দছ সমাট ১৫৪,৪৯,৪০,১৫৬.৯৪ টাকা। 

১৭। বাাংলাদেদশর েররদ্র জনগদণর অরধকাাংশই প্রারতষ্ঠারনক ব্যাাংরকাংদর্র সাদর্ জরড়ত নন। তাদের সবরশরভাগই সমাবাইল 

আরর্ িক সসবা িহ্ণ কদর র্াদকন। বতিমাদন এর একটা উর্ধ্িমুখী বাজার সৃরে হ্দয়দছ। NID পিরত তাদেরদক সমাবাইল ও প্রর্াগত 

উভয় ব্যারঙ্কাং পিরত িহ্দণ সমর্ ি কদরদছ।  

১৮। ই-গভন্যিাস  ালু এবাং দুনীরত হ্রাসকরদণ প্রতযক্ষ ভূরমকা সরদখ কার্ িকরী সসবা প্রোন ব্যবস্থা  ালুকরদণ প্রকল্প সরকারদক 

সাহ্ায্য করদছ। 

এরক্সট প্লযানোঃ 

রেরপরপদত সকান সুরনরে িে এরক্সট প্লযান সনই, র্া প্রকল্প সশদর্ এর কার্ িক্রম অব্যাহ্ত রাখার জন্য অতযন্ত েরকার রছল। সারব িক 

রবদের্নাদন্ত সেখা র্ায় সর্ প্রকদল্পর অন্যতম একটি উদেশ্য হ্ল NID কার্ িক্রমদক শরক্তশালী করা এবাং এ কাদজ রনব িা ন 

করমশনদক সহ্ায়তা প্রোন। NID কার্ িক্রমদক স্থায়ী রুপোদনর জন্য ইদতামদধ্য এনআইরে উইাং প্ররতরষ্ঠত হ্দয়দছ। প্রকদল্পর 

সময়াে সশদর্ এই উইাং NID কার্ িক্রম ব্যবস্থাপনার োরয়ত্বভার িহ্ণ করদত পাদর। এ উদেদশ্য প্রকল্প সময়াে সশর্ হ্ওয়ার 

আদগই এ উইাংটিদক শরক্তশালী কদর গদড় তুলদত হ্দব। প্রদয়াজনীয় সলাকবল রনদয়াগ রেদয় উপযুক্ত প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম  তাদের 

েক্ষতা বৃরি করদত হ্দব এবাং বতিমান প্রকদল্পর কাজকদম ির সাদর্ও তাদের সাংরেে করদত হ্দব। তা ছাড়া প্রকদল্পর বতিমান েক্ষ 

জনবলদক সসখাদন স্থায়ীভাদব রনদয়াগ করা সর্দত পাদর।  



 

আমাদের প্ররতদবশী অদনক সেদশ এনআইরে কার্ িক্রদমর জন্য পৃর্ক ও স্বাধীন কতৃিপক্ষ রদয়দছ। সর্মন ভারদত তাদের জাতীয় 

পরর য়পত্র ‘আধার’-এর ব্যবস্থাপনায় রদয়দছ রদয়দছ সরকারর প্ররতষ্ঠান Unique Identification Authority Of India 

(UIDA), পারকস্তাদন আদছ একটি স্বয়াংসম্পূণ ি ও স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠান National Database & Registration 

Authority (NADRA)।  

বাাংলাদেদশও ক্রমান্বদয় এ কার্ িক্রম পরর ালনার জন্য পৃর্ক  একটি অরধেপ্তর  ালু করা সর্দত পাদর। 

প্রকদল্পর প্রভাব: 

স্মাট ি কাদে ির মাধ্যদম নাগররকদের পররর রত র্া াই পিরত প্র লদনর সাদর্ সাদর্ বাাংলাদেশ নাগররকদের পরর য় র্া াইদয়র 

সক্ষদত্র রেরজটালাইদজশদনর এক নতুন যুদগ পা রাখদলা। নতুন প্র রলত ইউরনক আইরে নাম্বার এক মানুর্ এক পরর য়- এ 

ধারণাদক কার্ িকররভাদব বাস্তদবর রূপ সেদব। সরকার এখন ই-গভন্যিাস ও সুশাসন প্ররতষ্ঠার জন্য এনআইরে রসদস্টদমর ওপর 

রবদশর্ভাদব আস্থা রাখদছ। প্রকৃতপদক্ষ বাাংলাদেদশ মদধ্য NID রসদস্টমদক সকল ই-সারভ িদসর প্রবতিন রহ্দসদব রবদব না করা 

হ্দচ্ছ। Electronic Know your customer (e-kyc)- এর মাধ্যদম IDEA প্রকল্প নাগররকদের পররর রত র্া াইদয় প্রর্চর 

খর  কমাদত সমর্ ি হ্দয়দছ। 

 মা ি ২০২০ পর্ িন্ত রনব িা ন করমশন ১২৭টি প্ররতষ্ঠানদক পররর রত র্া াই সসবা প্রোন করদছ, র্ার মদধ্য সরকারর প্ররতষ্ঠান 

রদয়দছ ৩৩টি এবাং সবসরকারর প্ররতষ্ঠান ৯৪ টি। বারনরজযক ব্যাাংক এবাং নন-ব্যাাংরকাং আরর্ িক প্ররতষ্ঠানগুদলা তাদের e-

kyc এর অাংশ রহ্দসদব পররর রত রনরিত করার জন্য NID রসদস্টম ব্যবহ্াদরর কাজ কদরদছ। ব্যবহ্ারকারী 

প্ররতষ্ঠানগুদলা ইদতামদধ্য ৩২৫ রমরলয়দনরও সবরশ পররর রত র্া াইদয়র কাজ সিলভাদব সশর্ কদরদছ।  

 বতিমাদন প্রায় ১১ সকাটির সবরশ নাগররদকর বাদয়াদমরিক োটাদবজ  প্রস্তুত করা হ্দয়দছ। ১৮ ও তদুর্ধ্ি বয়দসর ৯৮% 

এরও অরধক জনগণদক ইদতামদধ্য অন্তর্ভ িক্ত করা হ্দয়দছ। তাছাড়া জুলাই ২০১৫ সর্দক ১৫-১৮ বছর বয়সী জনগদণর 

রনবিন শুরু কদর রেদয়দছ। 

 ২০১৫ এর ১ সসদেম্বর সর্দক কাে ি সাংদশাধন এবাং হ্ারাদনা কাে ি প্ররতস্থাপদনর জন্য রি সনয়া শুরু করা হ্দয়দছ। রবরভন্ন 

ব্যাাংদকর মাধ্যদম এ অর্ ি িহ্ণ করা হ্য়। রবরভন্ন সক্ষদত্র রি এর হ্ার রনম্নরুপোঃ   

সাররণ-৫৬: রবরভন্ন সক্ষদত্র রি এর হ্ার 

ক্ররমক কাজসমূহ্ প্রদেয় রিস/ াজি (টাকায়)      

১ জাতীয় পরর য়পত্র সাংদশাধন 

 ক) প্রর্মবার আদবেন ২০০ (দুইশত) 

 খ) রিতীয়বার আদবেন ৩০০ (রতনশত) 

 গ) পরবতী সর্ সকানবার আদবেন ৪০০ ( ারশত) 

২ তথ্য-উপাি সাংদশাধন 

 ক) প্রর্মবার আদবেন ১০০ (একশত) 

 খ) রিতীয়বার আদবেন ২০০ (দুইশত) 

 গ) পরবতী সর্ সকানবার আদবেন ৩০০ (রতনশত) 

  

জাতীয় পররর রত সসবার রবরনমদয় রাজস্ব আয়োঃ 

জাতীয় পরর য় রনবিন আইন রবরধমালা ও প্ররবধানমালার রবরধ অনুর্ায়ী জাতীয় পরর য়পত্র সাংদশাধন/হ্ারাদনা/নে হ্ওয়া, 

জাতীয় পরর য়পত্র প্ররতস্থাপন, পররর রত র্া াই ইতযারে সসবাকাদর্ ির জন্য রনধ িাররত রি আোয় কদর সরকারর সকার্াগাদর জমা 

সেয়া হ্দচ্ছ। ২৯ সিব্রুয়ারর ২০২০ পর্ িন্ত ১৫৪,৪৯,৪০,১৫৬.৯৪ টাকা রাজস্ব আয় হ্দয়দছ, র্া র্র্ার্র্ প্ররক্রয়ায় সরকারর সকার্াগাদর 

জমা হ্দয়দছ।  

 

 



 

              সাররণ-৫৭: রাজস্ব আদয়র খাত রভরিক রবভাজন  

ক্ররমক সসবার নাম রাজস্ব আয় (টাকা) 

১ পরর য়পত্র সসবার রি (সাংদশাধন, হ্ারাদনা ইতযারে)  ৩৬,৯৫,৭৭,৫৯৯.০০ 

২ র্চরক্ত সম্পােন রি  (এককালীন) ১২,৬৭,৮৪,৪৬৬.০০ 

৩ পররর রত র্া াই রি  ১০৪,৮৫,৭৮,০৯১.৯৪ 

সব িদমাট ১৫৪,৪৯,৪০,১৫৬.৯৪ 

 

প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রযুরক্ত স্থানান্তর ও ইনরস্টটিউশন রবরর্ল্াং: 

প্রদজদক্টর মাধ্যদম সেশব্যাপী ICT অবকাঠাদমা স্থারপত হ্দয়দছ ও সাংররক্ষত হ্দচ্ছ। প্রদজক্ট বাাংলাদেশ করম্পউটার সসিাদর 

অবরস্থত রনব িা ন করমশদনর োটা সসির এবাং DRS উন্নীত কদরদছ। এ আইরসটি অবকাঠাদমা BCC এবাং এর সাদর্ সাংরেে 

মন্ত্রণালয় ও প্ররতষ্ঠানগুদলার প্রারতষ্ঠারনক শরক্ত বৃরি কদরদছ। IDEA প্রকল্প সেশব্যাপী সুদর্াগও সৃরে কদরদছ। 

আত্মকম িসাংস্থাদনর সম্ভাবনা: 

এ প্রকদল্প োটা এরর অপাদরটর, টিম-রলোর, প্রুি ররোর, োটা এরর সহ্ায়ক, সটকরনকযাল এক্সপাট ি রহ্দসদব রনদয়ারজত সকদলই 

ICT সক্ষদত্র রবদশর্ কদর োটা এরর, োটা ব্যবস্থাপনা, োটা প্রদসরসাং ইতযারে রবর্দয় প্রর্চর প্ররশক্ষণ সপদয়দছন। তাছাড়া এ 

প্রযুরক্তগত রবদশর্কগণ AFIS, Oracle োটাদবজ  ব্যবস্থাপনা, Oracle োটাদবজ  সাংরক্ষণ, CDCP, CDFOM, 

CDPP, CDCS, CITM, Oracle Log, Oracle 11g, CHE ইতযারের ওপর প্ররশক্ষণ িহ্ণ কদরদছ। এ সব প্ররশক্ষণ 

তাদেরদক রনজস্ব কম িসাংস্থাদন সাহ্ায্য করদব।  

নারীদের কম িসাংস্থাদনর সম্ভাবনা: 

IDEA প্রকল্প নারীদের কম িসাংস্থাদনর এক রবরাট সুদর্াগ সৃরে কদরদছ। ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সাদল 

নাগররকদের রনবিন আপদেট সপ্রািাম এবাং এরপদর স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র রবতরণকাদল IDEA প্রকল্প কতৃিক এক রবরাট 

সাংখ্যক নারী কমীদক তথ্য সাংরক্ষণ, সুপারভাইজার, োটা এরর অপাদরটর, প্রুি ররোর রহ্সাদব রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হ্দয়রছল। 

তারা এখন ল্যাপটপ, রিিার রপ্রি স্ক্যানার, ওদয়ব কযাদমরা ইতযারে ICT সরঞ্জামারের সাদর্ সুপররর ত। তাদেরদক রবরভন্ন তথ্য 

ও োটা সাংিহ্ ও প্ররক্রয়াকরদণর ICT উপকরণ ও োটাদবজ  ব্যবহ্াদরর পদরও প্ররশক্ষণ প্রোন করা হ্দয়দছ। এর িদল নারীদের 

কম িসাংস্থাদনর এক রবরাট সুদর্াগ সৃরে হ্দয়দছ। 

উন্নয়দন নারীদের অাংশিহ্ণ: 

বাাংলাদেদশর পররদপরক্ষদত বতিমান প্রকল্প বৃহ্ৎ সাংখ্যক নারীদক উন্নয়ন কাদজ সম্পৃক্ত হ্ওয়ার সুদর্াগ সৃরে কদর রেদয়দছ। তথ্য 

সাংিদহ্র কাদজ রনদয়ারজত ২৫০০০ কমীর মদধ্য ২৫% রছল নারী। োটাবাদস অন্তর্ভ িক্ত ১১০৪ রমরলয়দনর অরধক নাগররক সভাটার 

রহ্দসদব রনবরিত হ্দয়দছন, র্ার মদধ্য ৪৯% নারী। এ পররসাংখ্যান সর্দক সেখা র্ায় সর্ বতিমান প্রকল্প উন্নয়ন কাদজ নারীর 

অাংশিহ্দনর সক্ষদত্র এক তাৎপর্ িপূণ ি র্ভরমকা পালন কদরদছ। NID কাে ি পাওয়ার িদল নারীর ক্ষমতায়নও সবদড়দছ। 

আর্ ি-সামারজক কম িকাদডর উপর সম্ভাব্য প্রভাব: 

একটি সেদশর সরকারী নীরত রনধ িারদণ প্র রলত সসবাসমূদহ্র এবাং সুরবধাদভাগীদের পররর ত রবদশর্ গুরুত্বপূণ ি ভূরমকা পালন 

কদর। আর্ ি-সামারজক কম িকাদডর ওপর স্মাট ি জাতীয় পরর য়পদত্রর সম্ভাব্য ভূরমকা রনম্নরুপ: 

সসবা িহ্দণ নাগররকদের অাংশিহ্ণ বৃরি: 

বতিমাদন সকান সসবা পাওয়ার সক্ষদত্র বা সকান েরললপত্র, সর্মন পাসদপাট ি ইতযারে পাওয়ার আদবেন করদত সগদল নাগররকদের 

পররর রত র্া াইদয়র জন্য অতযন্ত জটিল প্ররক্রয়া অবলম্বন করদত হ্য়। কারণ তাদের পরর য় র্া াইদয়র জন্য সহ্জ ও কার্ িকর 

সকান েরললপত্রারে সনই। তাই রবরভন্ন সক্ষদত্র তাদের পরর য় রনরিত করার জন্য তাদেরদক বহুরবধ প্রমাণারে সপশ করদত হ্য়। 

একই ভাদব বহু নাগররক তাদের প্রারধকার র্াকা সদত্ত্বও অদনক ধরদনর সসবা প্রারপ্ত সর্দক বরঞ্চত হ্ন।  



 

রবশ্বাসদর্াগ্য NID পিরতর প্রবতিণ সুরবধাদভাগীদের (এবাং সসবািহ্ীতাদের) সঠিক ও কার্ িকরী পরর য় রনরিত কদরদছ এবাং 

সর্াগ্য ও সসবা পাওয়ার সক্ষদত্র নাগররকদের সসবা িহ্দনর পর্ সহ্জ কদর রেদয়দছ। একই সমদয় তারা বহুসাংখ্যক েরলদলর বেদল 

শুধুমাত্র একটি পরর য়পদত্রর মাধ্যদম রনদজদের পররর রত রনরিত করদত পারদব। অন্যরেদক তারা অরধক হ্াদর সমাবাইল সিান ও 

ইিারদনট তথ্য সসবায় প্রদবশ করদত পারদছ। 

ব্যয় সাংদকা ন/ঝরক হ্রাস: 

পররর রত র্া াইদয়র জন্য অরনভ িরদর্াগ্য েরললপত্রারে সরকারর ও সবসরকারর সাংস্থাগুদলার খর  ও ঝুঁরক বারড়দয় সেয়। কারন 

এগুদলার সতযতা র্া াইদয়র জন্য তাদের নানারবে কার্ িক্রম িহ্ণ করদত হ্দতা। ব্যাাংকগুদলাদক ঋণ সেয়ার সক্ষদত্র রবরভন্ন ধরদনর 

েরলদলর ওপর রনভ ির করদত হ্দতা র্ার অরধকাাংশই রছল অরনভ িরশীল, ঋণ সখলারির হ্ারও বৃরি সপদতা। পাসদপাট ি ও ইরমদিশন 

রবভাগদক পাসদপাট ি ইসুযর আদগ পরর য় রনধ িারদনর জন্য কঠিন পরীক্ষা রনররক্ষার কাজ করদত হ্দতা। ব্যবহ্ারকারীদের 

অরনবরিত রসম কাে ি ব্যবহ্াদরর কারদণ সমাবাইল সিান সকাম্পারনদক অদনক অর্ ি হ্ারাদত হ্দতা। 

এনআইরে রসদস্টম  ালু হ্ওয়ার িদল ব্যাাংকগুদলা ঋণ প্রোদনর সক্ষদত্র পরর য় প্রমাদনর রবশ্বাসদর্াগ্য উপায় খু ুঁদজ সপদয়দছ। এর 

িদল ঋণ সখলারিও কমদত পাদর। পাসদপাট ি ইসুযর সময়ও কদম র্াদব এবাং অদধ িক ব্যবহ্ারকারী র রিত করার িদল সমাবাইল 

সিান সকাম্পারনগুদলার আরর্ িক লাভও সবদড় র্াদব। অন্যভাদব বলা র্ায় এনআইরে রসদস্টম  ালুর িদল প্ররতষ্ঠানগুদলার আয়ও 

বৃরি সপদয়দছ। 

সঠিক করোতা র রিতকরণ ও সপনশনদভাগীদের সুরবধাোঃ 

জাতীয় রাজস্ব সবাে ি (NBR) ইদতামদধ্য এনআইরে রসদস্টম ব্যবহ্ার শুরু কদরদছ। এনআইরে এর সাহ্াদয্য ই-টিন  ালুর মাধ্যদম 

NBR কদয়ক হ্াজার র্ভয়া ও ডুরপ্লদকট করোতা র রিত কদর সসগুদলা বাে রেদয়দছ। অর্ ি রবভাগ সরকারী কম ি াররদের সবতন ও 

সপনশনারদের সপনশন প্রোদনর জন্য NID নম্বরদক তাদের পরর য় র্া াইদয়র প্রার্রমক উৎস রহ্দসদব ব্যবহ্ার করদছ। 

অপরাধী রনণ িয় সহ্রজকরণ: 

আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার হ্াদত আইন শাংখলা রক্ষার জন্য নাগররকদের পরর য় র্া াইদয়র উপযুক্ত সকান উপায় রছল না 

বলদলই  দল। অরধকাাংশ অপরাধীরা র্খন অরনবরিত রসম কাে ি ব্যবহ্ার কদর সমাজরবদরাধী কাজ বা অপরাধ করদতা তাদের 

পদক্ষ ওদেরদক র রিত করা কঠিন হ্দয় পড়দতা। অপরাধীদের র রিত ও অনুসরণ করার রবর্দয় NID রসদস্টম 

আইনপ্রদয়াগকারী সাংস্থার সামর্ িদক তাৎপর্ িপূণ িভাদব বৃরি কদরদছ। সির হ্াজাদররও সবরশ সলাক NID োটাদবদজর বাদয়াদমরিক 

অদর্নটিদকশন সর্দক প্রায় ১৬০ রমরলয়ন সমাবাইল রসম কাে ি পুনোঃরনবিন কদরদছ (জানুয়ারী ও সম ২০১৬ এর মদধ্য)। এর িদল 

অপরাধীদক র রিত করা সহ্জ হ্দয়দছ। এবাং সমাবাইদলর মাধ্যদম  াঁোবারজ, হুমরক প্রোন মারন লডাররাং ইতযারে কদম এদসদছ। 

NID োটাদবজ  সর্দক বাদয়াদমরিক আইদেরিরিদকশন রসদস্টম ব্যবহ্ার কদর প্রায় ৭২টি মস্তকরবহ্ীন লাদশর পরর য় শনাক্ত 

কদরদছ।  

অপ্রতযক্ষ প্রভাব: 

 রাদের ইসুযকৃত এনআইরে কাে ি প্রদতযক নাগররক রনদজদক গরব িত মদন কদর; 

 এনআইরে সভরররিদকশদনর িারা সসবা প্রোনকারীদের ব্যয় হ্রাস এবাং সসবা িহ্ীতা ও সসবা প্রোনকারী উভদয়র মদধ্য 

আস্থার সৃরে; 

 পুদরাপুরর সেশীয় কমীদের িারা পরর ারলত প্রকদল্পর সিল সমারপ্তর একটি উোহ্রণ সৃরে; 

 অপরাধ র রিতকরণ,  াঁোবারজ, সমাবাইল কদলর মাধ্যদম হুমরক, মারন লডাররাং ইতযারে হ্রাস; 

 Cost Effective মদেল। 

সমস্যা: 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ঠিকাোর:  প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও Oberthur Technologies (OT) এর সাদর্ র্চরক্তটি রছল প্রকদল্পর জন্য 

এক রবরাট  যাদলঞ্জ। এ রনদয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবাং OT এর মদধ্য সবশ সমস্যার সৃরে হ্য়। রবদশর্ কদর স্মাট ি এনআইরে 



 

প্যাদকজ রনদয় অরধকতর সমস্যার সৃরে হ্য়। প্রকল্প ব্যবস্থাপক অদনক স ো কদরও OT এর সাদর্ সমস্যা সমাধাদন সিল হ্দত 

পাদররন। OT বার বার তাদের অবস্থান বেলাদত র্াদক। OT র্চরক্তর শতি ভি কদর এবাং তাদের জুলাই ২০১৭ এর র ঠিদত তারা 

এটা স্বীকারও কদর সনয়। OT এর প্রধান দুব িলতা রছল সর্ তারা Hologram delamination এবাং উৎপােদনর স্থান 

পররবতিদনর কাদজ অরতররক্ত সময় নে কদর সিদল। পাদস িা সমরশন স্থাপদন তারা সঠিক মদনাদর্াগ রেদত ব্যর্ ি হ্য়। প্রদজক্ট প্লযান 

সপশ করদত তারা রবলম্ব কদর এবাং ররকভারর প্লযান সপশ করদত ব্যর্ ি হ্য়। প্রকল্প কতৃিপক্ষ ররভাইজ প্রকল্প পররকল্পনা এবাং 

ররকভারর প্লযান সপশ করার জন্য ১৫ বার তাগাো সেয়া সদিও তারা তা প্রোদন ব্যর্ ি হ্য়। 

র্চরক্ত বাস্তবায়দন ঠিকাোদরর সমস্যাগুদলা সাংদক্ষদপ বণ িণা করা হ্ল: 

ক. হ্দলািাম রেদলরমদনশন:  োদসর রভদতরা সর্দক কাে ি আমোনীর এক পর্ িাদয় তাদের ২১ অদক্টাবর ২০১৫ তাররদখর ই-

সমইদলর মাধ্যদম হ্দলািাম রেদলরমদনশন রনদয় OT একটি ইসুযর অবতারণা করদলা। তারা বলদলা সর্ হ্দলািাম 

রেদলরমদনশদনর িদল কাে ি উৎপােন কম হ্দচ্ছ। OT সস সমস্যা সমাধাদন ব্যর্ ি হ্ল। পাচঁ মাদসর সবরশ সময় পদরও এর সকান 

অিগরত সেখা সগল না। তখন OT সরবরাহ্কারী পররবতিন করার অনুদরাধ করদল BEC একরেদনর মদধ্যই সস প্রস্তাব অনুদমােন 

কদর। রকন্তু OT এ পররবতিদনর প্ররক্রয়া করদতই আদরা  ার মাস সময় ব্যয় কদর। 

খ. উৎপােন স্থান পররবতিন:  ীদনর সসনদজদন রিতীয় একটি ম্যানুদিক াররাং সাইট রনম িাদনর জন্য ১ আগস্ট ২০১৬ সত ই-

সমইদলর মাধ্যদম OT আদবেন জানায়। এর উদেশ্য রছল সঠিক সমদয় র্াদত কাে ি সরবরাহ্ করা র্ায়। BEC প্রকদল্পর স্বাদর্ ি 

দু’রেদনর মদধ্যই এ প্রস্তাব অনুদমােন কদর। রকন্তু BEC টিম  ীন রভরজদট রগদয় সেখদত পায় সর্ সসখাদন সকান উৎপােন কাজই 

শুরু হ্য়রন। BEC সেখদত পায় সর্ তখন সসখাদন সকবল সমরশন স্থাপন শুরু হ্দয়দছ। এর মদধ্য দু’বছর সপররদয় সগদলও OT র্চরক্ত 

অনুর্ায়ী ৯ সকাটি ব্লযাাংক কাে ি সরবরাদহ্ ব্যর্ ি হ্য়। তারা মাত্র ৭ সকাটি ৭৩ লক্ষ ব্লযাাংক কাে ি সরবরাহ্ কদর।  

গ. প্রার্রমক র্চরক্ত সম্প্রসারণ: র্চরক্তর শতিানুসাদর OT ৩০ জুন, ২০১৭ এক বছদরর জন্য র্চরক্তর সময়াে বৃরির আদবেন জানায়। 

ঘ. স্মাট ি কাে ি পাদস িানালাইদজশন: জুন ৩০, ২০১৭ পর্ িন্ত OT মাত্র ১ সকাটি ২৯ লক্ষ কাে ি পাদস িানালাইদজশন করদত সক্ষম হ্য়। 

েরপদত্র স্মাট ি কাে ি সরবরাদহ্র সর্ সাংখ্যা রনধ িাররত রছল, সস সাংখ্যক কাে ি সরবরাহ্ করদত না পারায় এক পর্ িাদয় েীঘ ি সময় ধদর 

পাদস িা সসিাদর সকান কাে ি রছল না। িদল এক রবরাট জট সৃরে হ্য়। এক পর্ িাদয় প্রায় রতন মাস র্াবত স্মাট ি কাদে ির 

পাদস িানাইদলজন বি র্াদক। 

ঙ. স্মাট ি কাে ি রবতরণ: ৩০ জুন ২০১৭ এর মদধ্য OT এর পাদস িানালাইজে কাে ি উপদজলায় রবতরণ করার কর্া রছল। রকন্তু ঐ 

সমদয়র মদধ্য তারা মাত্র ১ সকাটি ৯ লক্ষ ৮০ হ্াজার কাে ি রবতরণ করদত সক্ষম হ্য়। 

এভাদব OT র্চরক্তর শতিানুর্ায়ী কাজ সম্পন্ন করদত ব্যর্ ি হ্য়। িদল প্রকল্প কতৃিপক্ষ তাদের সাদর্ র্চরক্তর সময়াে বৃরিদত অপারগতা 

প্রকাশ কদর। 

প্রকল্প পরর ালক:  

প্রকল্প সমদয়র মদধ্যই রতনজন প্রকল্প পরর ালক বেরল হ্দয় র্ান এবাং বতিমাদন  তুর্ ি প্রকল্প পরর ালক কম িরত রদয়দছন। প্রকদল্পর 

কাজ কম ি বুদঝ সনয়া এবাং বাস্তবায়দনর জন্য প্রকল্প পরর ালদকর রকছুরেন সময় প্রদয়াজন হ্য়। এ প্রকদল্পর কম িকাড অতযন্ত 

ব্যাপক ও জটিল। র্খন একজন প্রকল্প পরর ালক প্রকল্প পরর ালনার জন্য তার কম ি পিরত ঠিক কদর সনন, সস সমদয়ই তার 

বেরল প্রকদল্পর কাজ সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন করার সক্ষদত্র একটি বাঁধা হ্দয় োড়ায়। প্রকল্প পরর ালদকর ঘন ঘন বেরল এ প্রকদল্পর 

অিগরতর জন্য অবশ্যই বাঁধাস্বরূপ। তা ছাড়া রেরপরপ এর provision অনুসাদর প্রকল্প পরর ালক অরতররক্ত োরয়ত্ব রহ্দসদব 

NIDW এর মহ্াপরর ালদকর োরয়ত্বও পালন করদছন। এর িদল প্রকদল্পর কাদজ সম্পূণ ি মদনারনদবশ করা মুশরকদলর ব্যাপার। 

তদব এ রবর্দয় প্রকল্প পরর ালক জানান সর্ NIDW এবাং প্রকদল্পর কাজ অিারিভাদব জরড়ত। তাই প্রকল্প পরর ালদকর 

NIDW রহ্দসদব োরয়ত্ব পালন সকান সমস্যার সৃরে করদছ না। 

প্ররকউরদমি: 

ইদতাপূদব ি BEC রবশ্ব ব্যাাংক অর্ িায়নকৃত সকান প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত রছল না। ক্রয় কার্ িক্রম  ালাদনার জন্য এ প্ররতষ্ঠাদন সকান 

শাখা বা সকান রবদশর্জ্ঞ রছল না। রকন্তু রনব িাহ্ী এদজরস ও রবরভন্ন  দবদেরশক প্ররতষ্ঠাদনর সহ্ায়তায় এ বাঁধা কাটিদয় ওঠা সগদছ। 

রবশ্ব ব্যাাংদকর পরামদশ ি BEC এর এনআইরে উইাং এ একজন উপ-পরর ালক (বাদজট) রনদয়াগ কদর, রর্রন প্রকদল্পর 



 

প্ররকউরদমি সিাকাল পদয়ি (PFP) রহ্দসদব কাজ করদছন। উপ-পরর ালক (বাদজট) সক রপরপআর ও ব্যাাংদকর প্ররকউরদমি 

রনদে িশনার ওপর প্ররশক্ষণ সেয়া হ্য়। 

আন্তজিারতক ক্রয় প্ররক্রয়ার ওপর রবদশর্ জ্ঞান সম্পন্ন একজন আন্তজিারতক ও জাতীয় পরামশ িক প্রকদল্পর NID কাে ি ক্রয় ও 

সাংরেে অন্যান্য ক্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য রনদয়াগ করা হ্য়। পরামশ িকদের একটি রবদশর্ সমদয়র জন্য রনদয়াগ করা হ্য়। এছাড়া 

স্থানীয় ক্রয় প্ররক্রয়ায় সাহ্ায্য করার জন্য একজন জাতীয় পরামশ িকও রনদয়াগ করা হ্য়। 

তদব বার বার রেরপরপ সাংদশাধদনর িদল ক্রয় পিরতদতও বার বার পররবতিন ঘটদত র্াদক। একই প্যাদকদজর পণ্য বা সসবা 

একারধকবার ক্রয় করদত হ্য়। রেরপরপদত বরণ িত প্যাদকদজর সাদর্ও সামঞ্জস্যহ্ীনতা সেখা সেয়। আবার সকান সকান সক্ষদত্র ক্রয় 

সক্ষদত্র রবলম্ব ঘদট। সর্মন ১০ আাংগুদলর ছাপ ও আইররশ স্ক্যানার রকনদত রতনবার েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ করদত হ্য়। এর িদল 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া ও রবলরম্বত হ্য়। 

জনবল: 

শুরু সর্দক সশর্ পর্ িন্ত প্রকল্পটি জনবদলর সমস্যায় র্ভগদছ। রেরপরপদত র্দর্ে জনবদলর সাংস্থান র্াকদলও মাত্র ২২ জন কম িকতিা ও 

কম ি ারর প্রকদল্প রনদয়ারজত রছল। রনদয়াগ পিরত ও সবতন-অবকাঠাদমাও সমাদটই সদন্তার্জনক রছল না। সহ্ায়ক কম ি াররর 

অভাদব প্রকদল্পর কাজ রবরঘ্নত হ্দচ্ছ। 

প্রকল্প অর্ িায়ন, বরাে ও অর্ ি ছাড়: 

িাইনারসাং এরিদমদি অর্ ি ছাদড়র জন্য NIRA-২০১০ সাংদশাধন সাংক্রান্ত আদরারপত শদতির িদল প্রর্ম রেদক সকান ধরদনর 

ব্যদয়র জন্যই অর্ ি ছাড় করা র্ারচ্ছদলা না। ২০১২ এর এরপ্রদল এ র্চরক্তদত সাংদশাধন আনা হ্য় এ মদম ি সর্ শুধুমাত্র কনসালদটরস 

সারভ িস ও অপাদরটিাং ব্যয় রনব িাহ্ এবাং সস সাদর্ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রস্তুত ও রবতরদণর জন্য অর্ ি ছাড় করা র্াদব। রকন্তু 

প্রধান ক্রয় কার্ িক্রমগুদলার প্ররক্রয়া শুরু হ্য় ২০১৪ এর রেদসম্বদর। 

প্রদয়াজনীয় প্ররক্রয়াসমূহ্ সম্পােদনর পর ২০১৩ সাদল NIRA (Amendment)-২০১৩ সাংসদে পাশ হ্য়। ৯ অদক্টাবর আইনটি 

সগদজট আকাদর প্রকারশত হ্য়। রকন্তু আইন বাস্তবায়দনর জন্য রবরধমালা অনুদমােন হ্ওয়ার পর ২০১৪ এর রেদসম্বদর রবশ্ব ব্যাাংক 

অর্ ি ছাদড়র শতি  তুদল সনয়। এ প্রর্ম  একটি িাইন্যারসাং এরিদমদির শতি পূরদণর জন্য বাাংলাদেদশ একটি সমৌরলক আইন 

সাংদশাধন করা হ্য়। িাইন্যারসাং এরিদমি  ও রবশ্ব ব্যাাংদকর পর্ িদবক্ষদণর শতি পূরদণর জন্য প্রকদল্পর সামরিক কম িকাড শুরু হ্দত 

৩০ মাস রবলম্ব হ্য়। 

সময় ও ব্যয় বৃরি: 

মূল রেরপরপ অনুসাদর বাস্তবায়নকাল রবদব না করদল প্রকদল্পর কাজ শুরুদত সেরর হ্ওয়ায় অরতররক্ত সময় নে হ্দয়দছ ৫০% এবাং 

ব্যয় বৃরি সপদয়দছ ১৩৬.৬২%। সর্ ৩০ মাস সময় নে হ্দয়দছ প্রকদল্পর সামরিক কার্ িবরল সশর্ করদত স্বভারবক ভাদবই সস ৩০ 

মাস সময় প্রদয়াজন। প্রকদল্পর কাজ বি র্াকদলও প্রকল্প এবাং মাঠ পর্ িাদয়র অরিসগুদলাদত প্রকৃত ও দেনরন্দন কাজগুদলা 

স্বাভারবক ভাদবই করদত হ্দয়দছ। এর িদল প্রকৃত ব্যয় প্রাক্করলত ব্যয়দক ছারড়দয় সগদছ। 

স্মাট ি কাদে ির অভাব: 

বতিমান প্রকল্প র্খন হ্াদত সনয়া হ্দয়রছদলা তখন সভাটার সাংখ্যা ৮ সকাটি ধদর সনয়া হ্দয়রছদলা। কাদজই এটাও ধদর সনয়া 

হ্দয়রছল সর্ প্রকল্প সমদয়র মদধ্য সভাটার সাংখ্যা সবদড় রগদয় ৯ সকাটির সবরশ হ্দব না। রকন্তু ইদতামদধ্য রনবরিত সভাটাদরর সাংখ্যা 

োরড়দয়দছ ১১ সকাটিরও সবরশ। ওরেদক প্রকদল্পর ঠিকাোর OT রবতরণকৃত কাে ি ও Blank কাে ি রমরলদয় সরবরাহ্ কদরদছ ৭ 

সকাটি ৭৩ লক্ষ স্মাট ি কাে ি। অর্ িাৎ প্রকদল্পর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ৯ সকাটি নাগররদকর সবাই এ প্রকদল্পর মাধ্যদম বতিমান পর্ িাদয় 

স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র পাদব না। বারক ১ সকাটি ২৭ লক্ষ নাগররক এ পর্ িাদয় স্মাট ি কাে ি পাদব না। স্বাভারবকভাদবই এদত তারা 

মানরসক সন্তুরে পাদব না এবাং ভরবষ্যদত সলরমদনদটে কাদে ির বেদল স্মাট ি কাে ি সনয়ার সময় আবাদরা তাদের ঝাদমলা সপাহ্াদত 

হ্দত পাদর।  

 

 



 

প্রকল্প সর্দক প্রাপ্ত অরভজ্ঞতা /রশক্ষা : 

এ প্রকল্প সর্দক রকছু রশক্ষা পাওয়া র্ায়, র্ার রকছু রবদশর্ কদর বাাংলাদেদশর জন্য প্রদর্াজয এবাং রকছু রকছু সাধারনভাদব 

সবদক্ষদত্রই প্রদর্াজয। সাংদক্ষদপ সসগুদলা বরণ িত হ্ল: 

১. প্রকল্প প্রণয়ণ: প্রকল্প প্রণয়দণর সময় রবশ্ব ব্যাাংদকর টিম একজন কাররগরর রবদশর্জ্ঞ অর্বা একজন পরামশ িক রনদয়াগ রেদত 

পারদতা। প্রকল্পটির সাদর্ সর্দহ্তু নাগররকদের তথ্য উপাি এবাং IT অবকাঠাদমা রনম িাদণর জন্য এক রবরাট রবরনদয়াদগর রবর্য় 

জরড়ত, কাদজই এর কাররগরর রেকটা সেখার জন্য এর প্রদয়াজন রছল।  

২. আইনগত কাঠাদমা: সর্ সকান আইনগত কাঠাদমা সম্পােদনর জন্য সকান আইন সাংদশাধদনর োরয়ত্ব সাংসদের। একটা উপযুক্ত 

আইনগত কাঠাদমা প্রণয়ণ অর্ ি প্রোদনর জন্য উপযুক্ত শতি হ্দত পাদর না। কারণ রনব িাহ্ী রবভাগ রকাংবা প্রকদল্পর সাংসদের 

কার্ িক্রদমর ওপর সকান হ্াত সনই। NIRA-২০১০ এর সাংদশাধন ও রবরধমালা প্রণয়দণর শতি আদরাপ প্রকদল্পর কাজ শুরু রবলরম্বত 

কদরদছ। এ ধরদনর রাজনীরত সাংরেে শতি এ ধরদনর রবরনদয়াগ প্রকল্পদক সমাদটই লাভবান কদর না। 

৩. IT প্ররকউরদমি: সগাড়াদত NIDW সত IT সরঞ্জামারে ক্রদয়র জন্য েরপত্র েরললারে দতররর মত েক্ষ সকউ রছল না। রবশ্ব 

ব্যাাংক কতৃিক অর্ ি ছাদড়র শতি তুদল সনয়ার পর েরপত্র েরলল প্রস্তুদতর ররদপাট ি রবদব নায় আনা হ্য়। প্রদজক্ট ম্যাদনজদমি করমটি 

(PMC) েরপদত্রর কাররগরর েরলল পত্রারে দতরী কদর। এর িদল রবরভন্ন প্যাদকজগুদলা রকনদত সেরর হ্য়। ক্রয় প্ররক্রয়ার জন্য 

েরপত্রগুদলা সবাে ি অনুদমারেত ও কার্ িক্রম হ্ওয়ার আদগই দতরী কদর রাখা সর্ত। 

৪. স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র র্চরক্ত ব্যবস্থাপনা: প্রদজক্ট প্রস্তুদতর সময় একটা রবস্তাররত ক্রয় পররকল্পনা এবাং ঝুঁরক র রিত করা 

খুবই গুরুত্বপূণ ি। বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর  NID রসদস্টম  সম্পদকি র্দর্ে অরভজ্ঞতা র্াকদলও এদতা রবরাট মূল্যমাদনর IT 

র্চরক্ত রনদয় কাজ করার সকান পূব ি অরভরজ্ঞতা তাদের রছল না।  BEC এখদনা তার ঠিকাোদরর সাদর্ ৭ সকাটি ৭৩ লক্ষ Blank 

কাদে ির মূল্য পররদশাদধর রবর্য়টি সূরাহ্া করদত পাদররন। সঠিক সমদয় ঠিকাোর কাজ সশর্ করদত পারদল রবশ্ব ব্যাাংদকর 

বরােকৃত অর্ ি সর্দক তাদের রবল সমটাদনা সর্ত। রকন্তু এখন রবশ্ব ব্যাাংদকর িাড বি হ্দয় র্াওয়ায় এখন GOB সর্দকই এ ব্যয় 

সমটাদত হ্দচ্ছ। 

৫. েক্ষ জনবল: IT রবরনদয়াগ প্রকদল্প প্রকল্প সময়াে পর্ িন্ত র্দর্ে সাংখ্যক েক্ষ জনবদলর অরস্তত্ব রনরিত করা গুরুত্বপূণ ি।  দ্রূত 

প্রযুরক্তগত পররবতিদনর িদল প্রযুরক্তগত রবদশর্জ্ঞদের রনকট সর্দক সবসময় রনদে িশনা ও সসবা পাওয়া অতযন্ত েরকার। 

৬. োটাদবজ সমূদহ্র মদধ্য আন্তসম্পকি: বাাংলাদেদশ BCC কতৃিক ন্যাশনাল এিারপ্রাইজ আরকিদটক ার (NEA) বাস  ালু করা 

হ্দয়দছ। রকন্তু সসটা এখদনা বাস্তবায়ন করা হ্য়রন। BCC এবাং NIDW এর বাইদর অন্য সকল ব্যবহ্ারকারীদেরও NEA বাস 

কার্ িকরী করা একটি পূব িশতি। NEA এর সাদর্ তাদের োটাদবজ  সশয়ার করার রবর্দয় সবার একমত হ্দয় বাাংলাদেদশর NID 

ব্যবহ্ারকারীদের মদধ্য প্রারতষ্ঠারনক সমম্বয় অদনক উন্নত করদত পারদতা।  

৭. সর্াগাদর্াগ প্রযুরক্ত সকৌশদলর কার্ িকাররতা: সর্াগাদর্াগ কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর জন্য প্রকল্প একটি সপশাগত করমউরনদকশন িাম ি 

রনদয়াগ কদরদছ। এটা NID সসবা প্র াদর ভূরমকা পালন কদরদছ। এটা ব্যবহ্ারকারীদের রনকট সর্দক NID সসবা সম্পদকি 

তাদের অরভজ্ঞতা ও মতামত সাংিহ্ কদরদছ। নাগররক ও রবরভন্ন এদজরসর রনকট NID সসবার অব্যাহ্ত  ারহ্ো রদয়দছ। প্রকল্প 

হ্দয় র্াওয়ার পদরও সর্াগাদর্াগ প্রদকৌশলদক শরক্তশালী করা NIDW এর জন্য সবশ গুরুত্বপূণ ি। 

৮. সাইবার রনরাপিা: ICT অবকাঠাদমার ওপদর প্র ডভাদব রনভ িরশীল একটি পিরতর জন্য সাইবার রনরাপিা সবসময় েরকার। 

NIDW এর রবরভন্ন সনটওয়াকিগুদলাদত সর্ সকান সমদয় সর্ সকান সমস্যা সেখা রেদত পাদর। এর িদল রসদস্টদম ঝুঁরক সেখা রেদত 

পাদর। সাভ িাদর ১১ সকাটিরও সবরশ জনগদণর তথ্য সাংরক্ষণ একটি ঝুঁরকপূণ ি ব্যাপার হ্দত পাদর।  

 

 

 

 



 

ভরবষ্যত প্রকদল্পর সাদর্ ধারাবারহ্কতা:  

২০০৮ সর্দক ২০১৯ পর্ িন্ত োটাদবদজ রনবরিত জনসাংখ্যা রহ্দসব করদল রনম্নরলরখত র ত্র পাওয়া র্ায়: 

সাররণ-৫৮: বছরওয়ারর রনবরিত নাগররক সাংখ্যা 

বছর রনবরিত নাগররক সাংখ্যা ক্রমবধ িমান সাংখ্যা বৃরির হ্ার % 

২০০৭-২০০৮ ৮১১৩৩৪৪৮ ৮১১৩৩৪৪৮  

২০০৯-১০ ৪৭১৯৯৫২ ৮৫৮৫৩৪০০ ৫.৮২ 

২০১২-১৩ ৭০১২০২৬ ৯২৮৬৫৪২৬ ৮.১৬ 

২০১৪-১৫ ৫৫০৭৩৬৮ ৯৮৩৭২৭৯৪ ৫.৯৩ 

২০১৬-১৭ ৬১৮৭৬৩৭ ১০৪৫৬০৪৩১ ৬.২৯ 

২০১৮-১৯ ৭৬০৯৩৮৭ ১১২১৬৯৮১৮ ৭.২৭ 

সমাট ১১২,১৬৯,৮১৮ 

                          উৎসোঃ প্রকল্প অরিস সর্দক প্রাপ্ত 

উপদরর রহ্সাব অনুর্ায়ী ২০০৮ সাদলর পদর গদড় প্রায় ৫.৮% (২০০৮ সাদল রনবরিত সাংখ্যার রভরিদত) হ্াদর জনসাংখ্যা 

োটাদবদজ রনবরিত হ্দয়দছ। সমাট রনবরিত জনগদণর সাংখ্যা ১১২,১৬৯,৮১৮ জন। উদেখ্য সর্, ২০১১-১২ সত সকান রনবিন করা 

হ্য়রন। পরবতী পাঁ  বছদরর জন্য এ সাংক্রান্ত প্রস্তারবত নতুন প্রকল্প গৃহ্ীত হ্দল পদরর পাঁ  বছদর বতিমান রহ্সাব অনুর্ায়ী আদরা 

প্রায় রতন সকাটি পঁর শ লদক্ষরও সবরশ নাগররক োটাদবদজ রনবরিত হ্ওয়ার কর্া। অর্ িাৎ তখন রনবরিত জনসাংখ্যা োঁড়াদব প্রায় 

১৪ সকাটি ৪৭ লক্ষ এবাং বতিমান রবতররত কাদে ির সাংখ্যা বাে রেদল তখন কাে ি সরবরাহ্ করদত হ্দব প্রায় ছয় সকাটি র্চয়াির লক্ষ 

অর্ িাৎ প্রায় ৭ সকাটি জনগণদক। হ্ারাদনা এবাং সাংদশাধদনর জন্য কাে িসহ্ এ সাংখ্যা রকছু বাড়দত পাদর। 

অন্যরেদক অর্ ি মন্ত্রণালয় প্রকারশত অর্ িননরতক সমীক্ষা অনুর্ায়ী বতিমাদন সু্থল জন্মহ্ার ১.৮৫% ও মৃতুযহ্ার ০.৫১% এবাং 

জনসাংখ্যা বৃরির হ্ার ১.৩৭%। সস রেক রেদয় পর্ িাদলা না করদল সেখা র্ায় সর্ আগামী প্রকদল্প ১০ বছর বয়সীদেরদক কাে ি সেয়া 

হ্দল এবাং প্রকদল্পর কাজ ২০২১ সাদল শুরু হ্দল ২০১১ সাদল র্াদের জন্ম হ্দয়দছ প্রকদল্পর শুরুদতই তারা কাে ি পাওয়ার সর্াগ্য 

হ্দব। প্রকদল্পর সময়াে ২০২১ সর্দক ২০২৬ পর্ িন্ত হ্দল ২০১৬ সাদল র্াদের জন্ম হ্দয়দছ প্রকল্প সমদয়র সশর্রেদক তাদের বয়সও 

১০ বছদর রগদয় োঁড়াদব। আেমশুমারর অনুর্ায়ী ২০১১ সাদল বাাংলাদেদশর জনসাংখ্যা রছল ১৪৯,৩০০,০০০ (দ ৌে সকাটি 

রতরানব্বই লক্ষ)। বাাংলাদেশ স্টাটিরস্টকস, ২০১৭ অনুর্ায়ী ২০১৬ সাদল বাাংলাদেদশর জনসাংখ্যা রছল ১৫ সকাটি আরশ লক্ষ। 

অর্ িাৎ ২০১১ সর্দক ২০১৬ পর্ িন্ত জনসাংখ্যা সবদড়দছ ৮৭ লক্ষ। ২০২১ সর্দক ২০২৬ সাদলর মদধ্য তাদের সবার বয়স হ্দব ১০ 

সর্দক ১৫ বছর। পূদব ির রনবরিত প্রায় রতন সকাটিরও সবরশ নাগররক বতিমান প্রকদল্পর আওতায় কাে ি পাদব না। েশ বছর 

বয়রসদের কাে ি রেদল সস সাদর্ সর্াগ হ্দব উপদর উরেরখত আদরা ৮৭ লক্ষ। এরপদর রদয়দছ বতিমাদন অরনবরিত অনুর্ধ্ি ১৮ 

বয়দসর জনগণ ও ১৮ এবাং তদুর্ধ্ি বয়দসর জনগণ। রবরভন্ন রহ্সাব রবদব নায় রনদল এ সাংখ্যাটা কম সবরশ এক সকাটি পদনর  লক্ষ 

হ্দত পাদর। অর্ িাৎ প্রায় আদরা দুই সকাটি নাগররক রনবিদনর আওতায় আসদত পাদর। এ রহ্সাব অনুর্ায়ী সমাট রনবরিত 

নাগররদকর সাংখ্যা োঁড়াদব প্রায় সতর সকাটি। বতিমান প্রকল্প সর্দক স্মাট ি কাে ি পাদবন সাত সকাটি রতয়াির লক্ষ রনবরিত নাগররক। 

অর্ িাৎ আগামী প্রকল্প সর্দক বারক প্রায় পাঁ  সকাটি সাতাশ লক্ষ (পাঁ  সকাটি পঞ্চাশ লক্ষ ধদর সনয়া র্ায়) জনগণদক কাে ি রেদত 

হ্দব। 

 

 

   



 

র্ষ্ঠ অধ্যায়: উপসাংহ্ার ও সুপাররশ  

 

রনরবড় পররবীক্ষদনর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্য এবাং SWOT রবদের্ণ ও পর্ িাদলা নার পররদপ্ররক্ষদত রনম্নরলরখত সুপাররশসমূহ্ প্রোন 

করা হ্লোঃ 

১। নাগররকদের স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রোন একটি  লমান কার্ িক্রম। সুতরাাং এ রবর্য়টি প্রকদল্পর আওতাধীন না সরদখ 

NIDW সক আদরা শরক্তশালী কদর ওই উইাং-এর অধীদন এর সব কার্ িক্রম ন্যস্ত করা সর্দত পাদর। অর্বা NID কার্ িক্রদমর 

জন্য একটি আলাো অরধেপ্তর গঠণ করা সর্দত পাদর এবাং প্রকদল্পর বতিমান েক্ষ জনবলদক সসখাদন স্থায়ীভাদব রনদয়াগ সেয়া 

সর্দত পাদর। 

২। ছরবসহ্ সলরমদনদটে কাে ি প্রোদনর সময় তথ্য সাংিদহ্ সাবধানতা অবলম্বন করা হ্য়রন। সম্ভবত তাড়াহুদড়ার জন্য গৃহ্ীত তথ্য 

র্া াই-বাছাই করা হ্য়রন। ঐ সমস্ত কাে ি অনুসরণ কদর স্মাট ি কাে ি দতরর করদত রগদয় স্মাট ি কাদে িও প্রর্চর র্ভল তথ্য এদস সগদছ। 

ভরবষ্যদত নতুন কাদে ির এবাং সাংদশাধদনর জন্য সপশকৃত কাদে ি তথ্য রলরপবি করার রবর্দয় অতযন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা 

েরকার। এ জন্য রলরপবি তথ্য তথ্যপ্রোনকাররদের রনকট সর্দক র্া াই কদর সনয়া সর্দত পাদর। 

৩। কাে ি রবতরদণ েীঘ িসূরত্রতা কমাদনার জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থারে িহ্ণ করা সর্দত পাদর। বতিমাদন উপদজলা/র্ানা 

অরিসগুদলাদত কাে ি রবতরদণর হ্ার কম। বলা হ্দয়দছ জনবদলর অভাদবর কারদণ দেরনক ৫০/৬০টার সবরশ কাে ি রবতরণ করা 

র্ায় না। প্রদতযক উপদজলা/র্ানা অরিস তাদের রবতরণদর্াগ্য কাে িগুদলা রবতরদণর জন্য রনরে িে সমদয়র জন্য একটি রবদশর্ 

কার্ িক্রম িহ্ণ করদত পাদর এবাং অন্তত ঐ সমদয়র জন্য শুধুমাত্র ঐ কাজ সম্পােদনর জন্য তাদের কার্ িালদয় প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

অরতররক্ত জনবল অস্থায়ী রভরিদত রনদয়াগ সেয়া সর্দত পাদর। কম িপররকল্পনা অনুর্ায়ী র্াদের রনকট কাে ি রবতরণ করা হ্দব 

তাদেরদক রনরে িে সময় জারনদয় সেয়া সর্দত পাদর, সর্ন তারা বারবার এদস রিদর না র্ায়।  

৪। সাইবার রনরাপিা NID রসদস্টদমর একটি গুরুত্বপূণ ি রবর্য়। এ রসদস্টম ICT কার্ িক্রদমর ওপর সাব িক্ষরণকভাদব রনভ িরশীল। 

১১ সকাটি জনগদণর তথ্য ধারণ করা একটি সাভ িাদরর জন্য অতযন্ত ঝুঁরকপূণ ি ব্যাপার। বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরসদল DRS এ 

র্রেও ব্যাক-আপ রহ্সাদব তথ্যগুদলা রদয়দছ তর্ারপ বতিমাদন  লমান সাভ িারটিদত ত্রুটি সেখা রেদল তাতক্ষরনক সমস্যার সৃরে 

হ্দব। কাদজই এ সক্ষদত্র সাবধানতার জন্য বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরসদল একারধক সাভ িার ব্যবহ্াদরর ব্যবস্থা করা সর্দত 

পাদর। একই সাদর্ সকান অসাধু উপাদয় র্াদত জনগদণর সগাপন তথ্য িাঁস না হ্য় এ রবর্দয় প্রদয়াজনীয় সুরক্ষা িহ্ণ করদত হ্দব। 

৫। স্মাট ি কাে ি সাংদশাধদনর সময় অদনক েরলল/কাগজপত্র সপশ করদত বলা হ্য়, র্া অদনদকর সক্ষদত্র প্রাসাংরগক নয়। সর্মন  

স্বল্পরশরক্ষত, স্কুদল পদড়নরন, এসএসরস পাশ কদরনরন বা অদনক বৃি র্াদের সলখাপড়ার সুদর্াগ হ্য়রন তাদের কাদছ এসএসরস 

সাটি িরিদকট  াওয়া হ্য়। তালাকপ্রাপ্তা মরহ্লাদের কাদছ কারবননামা  াওয়া হ্য়। এ সব তাদের পদক্ষ সর্াগাড় করা সম্ভব হ্য় না। 

এ রবর্দয় প্রদয়াজনীয় সাবধানতা অবলম্বদনর জন্য সাংরেেদের রনদে িশ সেয়া সর্দত পাদর। 

৬। মাঠ পর্ িাদয়র অরিসগুদলাদত সসবািরহ্তাদের হ্য়রারন করা সমাদটই অরভদপ্রত নয়। এ রবর্দয় উপদজলা/র্ানা রনব িা ন 

কম িকতিাদক সতকি দৃরে রাখদত হ্দব। সজলা রনব িা ন কম িকতিা ও সাংরেে উর্ধ্িতন কম িকতিাগণ কতৃিক রনয়রমত তাদের রনয়ন্ত্রণাধীন 

অরিসগুদলা পররেশ িন করদত হ্দব। প্রকল্প কম িকতিাদের পররেশ িদনর সাংখ্যা বাড়াদত হ্দব। 

৭। স্মাট ি কাে ি রবদেশ সর্দক আমোরন না কদর মানসম্পন্ন কাে ি সেশীয় প্ররতষ্ঠান িারা প্রস্তুত করা র্ায় রক-না তা র্া াই কদর 

সেখদত হ্দব। এ ব্যাপাদর উদদ্যাগ সনয়া হ্দয়দছ বদল প্রকল্প পরর ালক জারনদয়দছন। একারধক প্ররতষ্ঠাদনর রনকট সর্দক নমুনা 

সাংিহ্ কদর একটি রবদশর্জ্ঞ করমটির মাধ্যদম কাদে ির মান র্া াই কদর এ রবর্দয় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ িহ্ণ করা সর্দত পাদর। 

৮। রকছু সরারহ্িা শরণার্ী এনআইরে কাে ি সপদয় রগদয়দছ। এ রবর্দয় প্রদয়াজনীয় অনুসিাদনর মাধ্যদম সসগুদলা র রিত কদর সস 

সব কাে ি বারতল করা সর্দত পাদর এবাং ভরবষ্যদত এ রবর্দয় সতকিতা অবলম্বন করদত হ্দব। 

৯। IT রবরনদয়াগ প্রকদল্প এবাং একইসাদর্ মাঠ পর্ িাদয় প্রকল্প সময়াে পর্ িন্ত র্দর্ে সাংখ্যক েক্ষ জনবদলর অরস্তত্ব রনরিত করা 

গুরুত্বপূণ ি। দ্রূত প্রযুরক্তগত পররবতিদনর িদল প্রযুরক্তগত রবদশর্জ্ঞদের রনকট সর্দক সবসময় রনদে িশনা ও সসবা পাওয়া অতযন্ত 

েরকার। এ রবর্য়টির প্ররত নজর রাখা সর্দত পাদর। 



 

১০। জনগণ র্াদত রনভ িদয় তাদের অরভদর্াগ সপশ করদত পাদরন সস জন্য উপদজলা/র্ানা রনব িা ন অরিসসমূদহ্ অরভদর্াগ বাক্স 

স্থাপন করা সর্দত পাদর। উপদজলা/র্ানা রনব িা ন কম িকতিা রনয়রমত সস বাক্স সর্দক প্রাপ্ত অরভদর্াগগুদলা পরীক্ষা কদর সেখদবন 

এবাং প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা িহ্ন করদবন। সকন্দ্রীয়/প্রকল্প অরিদসও এ ধরদণর ব্যবস্থা রাখা সর্দত পাদর। 

১১। জাতীয় পররর রত সসবা হ্দত অরজিত রাজস্ব আদয়র একটি অাংশ এনআইরে সসবা কার্ িক্রদমর উন্নয়দন কাদজ ব্যবহ্ার করা 

সর্দত পাদর। 

১২। সর্াগাদর্াগ প্রদকৌশল এ প্রকদল্পর গুরুত্বপূণ ি কম িসূর । প্র ার ও জনগদণর রনকট সর্দক রিেব্যাক পাওয়ার জন্য এটা অতযন্ত 

প্রদয়াজন। নাগররক ও রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর কাদছ এনআইরে সারভ িদসর র্দর্ে  ারহ্ো রদয়দছ। তাই প্রকল্প সশর্ হ্দয় র্াওয়ার পদরও 

সর্াগাদর্াগ প্রদকৌশলদক শরক্তশালী করা NIDW এর জন্য সবশ গুরুত্বপূণ ি। এ রবর্দয় স্থায়ী একটি শাখা গঠণ কদর সসখাদন 

রবদশর্জ্ঞ জনবল রনদয়াগ সেয়ার রবর্য়টি রবদব না করা সর্দত পাদর। অর্বা একটি রনরে িে সময় পর পর রবদশর্জ্ঞ কনসালটিাং 

িাম ি রনদয়াদগর মাধ্যদমও কাজটি করাদনা সর্দত পাদর। 

১৩। বতিমান পররদপ্ররক্ষদত উপদজলা/র্ানা রনব িা ন অরিসগুদলাদত আদরা জনবল েরকার। তাই সস অরিসগুদলার জন্য জনবল 

রনদয়াগ কদর প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম তাদের েক্ষতা বাড়াদনা েরকার। এ জন্য সাংরেে সক্ষদত্র অগ িাদনািাম পররবতিণ করা সর্দত 

পাদর। 

১৪। ঘন ঘন প্রকল্প পরর ালক বেরল না কদর একজন প্রকল্প পরর ালদকর মাধ্যদম প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করার রবর্য়টি রবদব না 

করা সর্দত পাদর। 

১৫। বাাংলাদেদশ BCC কতৃিক ন্যাশনাল এিারপ্রাইজ আরকিদটক ার (NEA) বাস  ালু করা হ্দয়দছ। রকন্তু সসটা এখদনা 

বাস্তবায়ন করা হ্য়রন। BCC এবাং NIDW এর বাইদর অন্য সকল ব্যবহ্ারকারীদেরও NEA বাস কার্ িকরী অন্যতম একটি 

পূব িশতি। NEA এর সাদর্ তাদের োটাদবজ সশয়ার করার রবর্দয় সবাই একমত হ্দয় বাাংলাদেদশর NID ব্যবহ্ারকারীদের 

মদধ্য প্রারতষ্ঠারনক সমম্বয় উন্নত করা সর্দত পাদর। 

 

উপসাংহ্ারোঃ 

স্মাট ি কাদে ির মাধ্যদম নাগররকদের পররর রত র্া াই পিরত প্র লদনর সাদর্ সাদর্ বাাংলাদেশ নাগররকদের পরর য় র্া াইদয়র 

সক্ষদত্র রেরজটালাইদজশদনর এক নতুন যুদগ পা সরদখদছ। নতুন প্র রলত ইউরনক আইরে নাম্বার এক মানুর্ এক পরর য়- এ 

ধারণাদক কার্ িকররভাদব বাস্তদবর রূপ সেদব। সরকার এখন ই-গভন্যিাস ও সুশাসন প্ররতষ্ঠার জন্য এনআইরে রসদস্টদমর ওপর 

রবদশর্ভাদব আস্থা রাখদছ। প্রকৃতপদক্ষ বাাংলাদেদশ NID রসদস্টমদক সকল ই-সারভ িদসর প্রবতিন রহ্দসদব রবদব না করা হ্দচ্ছ। 

Electronic Know Your Customer (e-kyc)-এর মাধ্যদম IDEA প্রকল্প নাগররকদের পররর রত র্া াইদয় প্রর্চর খর  

কমাদত সমর্ ি হ্দয়দছ। 

বতিমাদন এ প্রকল্পটি বাাংলাদেশ সরকাদরর রনজস্ব অর্ িায়দন পরর ারলত হ্দচ্ছ। এটি সরকাদরর এক রবরাট সািল্য। এখন এটি নবম 

বৎসর অরতক্রান্ত করদছ। প্রকদল্পর সময়াে আবাদরা রেদসম্বর ২০২০ পর্ িন্ত বৃরি করা হ্দয়দছ। প্রকদল্পর সর্ সামান্য কাজ বারক 

রদয়দছ, রবদশর্ কদর জনগদণর মদধ্য কাে ি রবতরণ, তা এ সমদয়র মদধ্য সম্পারেত হ্দয় র্াদব বদল প্রকল্প কম িকতিাগণ আশা 

কদরন। এ প্রকদল্পরই ধারাবারহ্কতায় এর রিতীয় পর্ িায় রহ্সাদব পাঁ  বছদরর জন্য আর একটি প্রকল্প প্রস্তাব পররকল্পনা করমশদন 

রবদব নাধীন রদয়দছ।  

জাতীয় পরর য়পত্র প্রোন কার্ িক্রম একটি  লমান প্ররক্রয়া। কাদজই এ কার্ িক্রমদক একটি প্রারতষ্ঠারনক রুপ প্রোন করা সর্দত 

পাদর। আমাদের প্ররতদবশী রবরভন্ন সেদশ তা করা হ্দয়দছ। বাাংলাদেদশ জাতীয় পরর য়পদত্রর কার্ িক্রম ব্যবহ্ার ক্রদমই ব্যারপ্ত লাভ 

করদছ। ইদতামদধ্য এগার সকাটিরও অরধক জনগদণর তথ্য োটাদবদজ অন্তর্ভ িক্ত করা হ্দয়দছ। কাদজই এ কার্ িক্রমদক একটি 

প্ররতষ্ঠাদনর অধীদন রনদয় এদস এর একটি স্থায়ী প্রারতষ্ঠারনক রুপ সেয়া সর্দত পাদর। 
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৭ সামরেক অর্ িনীরত অনুরবভাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয় 

৮ সমাজদসবা অরধেিতর 

৯ সস্পশাল ব্যাঞ্চ, বাাংলাদেশ পুরলশ 

১০ A2I প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় 

১১ পুরলশ বুযদরা অব ইনদভরস্টদগশন (রপরবআই) 

১২ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান বুযদরা 

১৩ র যারপে এযাকশন ব্যটারলয়ন (র যাব) 

১৪ রসগন্যাগ ইদস্টরলদজস বুযদরা (এসআইরব) 

১৫ ন্যাশনাল সটরলকরমউরনদকশন মরনটররাং সসিার (এনটিএমরস) 

১৬ এম. আই এস স্বাস্থয অরধেপ্তর, মহ্াখালী, ঢাকা 

১৭ ইনদভস্টদমি কদপ িাদরশন অব বাাংলাদেশ 

১৮ বাাংলাদেশ হ্াউস রবরর্ল্াং িাইনাস কদপ িাদরশন 

১৯ সমবায় অরধেপ্তর, ঢাকা 

২০ রসআইরে, বাাংলাদেশ পুরলশ (CID) 

২১ মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ (ব্যানদবইস) 

২২ বাাংলাদেশ আনসার ও িাম প্ররতরক্ষা বারহ্নী 

২৩ বাাংলাদেশ রবরনদয়াগ উন্নয়ন কতৃিপক্ষ 

২৪ র্ভরম অরধিহ্ণ শাখা, সজলা প্রশাসদকর কার্ িালয়, ঢাকা 

২৫ জাতীয় সগাদয়ন্দা রবভাগ 

২৬ জন্ম ও মৃতুযরনবিন, সররজোর সজনাদরদলর কার্ িালয় 
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ক্রম প্ররতষ্ঠাদনর নাম 

৪১ বাাংলাদেশ িাইন্যাস এড ইনদভস্টদমি রলরমদটে 

৪২ ইিারন্যাশনাল রলরজাং সকাোঃ রলোঃ 

৪৩ ইউরনয়ন কযারপটাল রলরমদটে 

৪৪ ন্যাশনাল িাইন্যাস রলরমদটে 

৪৫ রসএরপএম সভঞ্চার কযারপটাল এড িাইন্যাস রলরমদটে (রসরভরসএিএল) 

৪৬ রপপলস্ রলরজাং এড িাইন্যারসয়াল সারভ িদসস রলরমদটে  

৪৭ এি এ এস িাইন্যাস এডইনদভস্টদমি রলরমদটে 

৪৮ সব-লীরজাং এড ইনদভস্টদমি রলরমদটে 

৪৯ ইডারেয়াল এড ইনোোক ার সেদভলপদমি িাইন্যাস সকাম্পানী (আইআইরেএিরস) রলরমদটে  

৫০ সেিা ব্র্াাংক হ্াউরজাং কদপ িাদরশন িাইন্যাস রলরমদটে 

৫১ ন্যাশনাল হ্াউরজাং িাইন্যাস এড ইনদভস্টদমিস রলরমদটে 

৫২ লাংকান অযালাদয়স িাইন্যাস রলরমদটে 

৫৩ রে মারন বাাংলাদেশ রলরমদটে 

৫৪ ইসলারমক িাইন্যাস এড ইদভস্টদমি রলরমদটে 

সমাবাইল সকাম্পানী 

৫৫ বাাংলারলাংক রেরজটাল করমউরনদকশস রলরমদটে 

৫৬ প্যারসরিক বাাংলাদেশ সটরলকম রলরমদটে (রসটিদসল) 

৫৭ এয়ারদটল বাাংলাদেশ রলরমদটে 

৫৮ িামীণদিান রলরমদটে 

৫৯ সটরলটক বাাংলাদেশ রলরমদটে 

৬০ ররব আরজয়াটা রলরমদটে 

সমাবাইল িাইন্যারসয়াল সকাম্পানী 

৬১ রবকাশ রলরমদটে 

৬২ আইদপ রসদস্টমস রলরমদটে 

৬৩ নগে- বাাংলাদেশ োক রবভাদগর একটি রিন্যারসয়াল সারভ িস (র্াে ি ওদয়ভ সটদকদনালরজস রলরমদটে) 

বীমা প্ররতষ্ঠান 

৬৪ আদমররকান লাইি ইসুদরস সকাম্পানী (দমটলাইি) 

৬৫ প্রগরত লাইি ইসুদরস রলরমদটে 

৬৬ গারে িয়ান লাইি ইসুদরস রলরমদটে 

৬৭ পপুলার লাইি ইসুদরস রলরমদটে 

অন্যান্য 

৬৮ রেরজকন সগ্লাবাল সারভ িদসস রলরমদটে 

৬৯ টাইগার আইটি বাাংলাদেশ রলরমদটে 

 
বারণরজযক ব্যাাংকসমূহ্ 

৭০ ো -বাাংলা ব্যাাংক রলরমদটে 

৭১ ব্র্াক ব্যাাংক রলরমদটে 

৭২ সাউর্ইস্ট ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৩ ইস্টান ি ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৪ এক্সদপাট ি ইমদপাট ি ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৫ বাাংলাদেশ কমাস ি ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৬ এরব ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৭ আইএিআইরস ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৮ এনআররব সগ্লাবাল ব্যাাংক রলরমদটে 

৭৯ এনআররব কমারশ িয়াল ব্যাাংক রলোঃ 



 

ক্রম প্ররতষ্ঠাদনর নাম 

৮০ স্টযাডাে ি  াট িাে ি ব্যাাংক রলরমদটে 

৮১ ইউনাইদটে কমারশ িয়াল ব্যাাংক রলরমদটে 

৮২ আল আরািাহ্ ইসলামী ব্যাাংক রলরমদটে 

৮৩ রমউর্চয়াল িাস্ট  ব্যাাংক রলরমদটে 

৮৪ প্রাইম  ব্যাাংক রলরমদটে 

৮৫ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাাংক রলরমদটে 

৮৬ িাস্ট ব্যাাংক রলরমদটে 

৮৭ সবরসক ব্যাাংক রলরমদটে 

৮৮ ইসলামী ব্যাাংক বাাংলাদেশ রলরমদটে 

৮৯ র্মুনা ব্যাাংক রলরমদটে 

৯০ এনআররব ব্যাাংক রলরমদটে 

৯১ ব্যাাংক আল িালাহ্ 

৯২ ঢাকা ব্যাাংক রলরমদটে 

৯৩ িাস্টি রসরকউররটি ইসলামী ব্যাাংক  

৯৪ উিরা ব্যাাংক রলরমদটে 

৯৫ ওয়ান ব্যাাংক রলরমদটে 

৯৬ রে রসটি ব্যাাংক রলরমদটে 

৯৭ রমেল্যাড ব্যাাংক রলরমদটে 

৯৮ মাদকিিাইল ব্যাাংক রলরমদটে 

৯৯ ব্যাাংক এরশয়া রলরমদটে 

১০০ ন্যাশনাল সক্ররেট এড কমাস ি ব্যাাংক রলরমদটে (এসরসরসব্যাাংক) 

১০১ পূবালী ব্যাাংক রলরমদটে 

১০২ ইউরনয়ন ব্যাাংক রলরমদটে 

১০৩ সসাস্যাল ইসলামী ব্যাাংক রলরমদটে 

১০৪ দ্য হ্াংকাং এড সাাংহ্াই ব্যাংরকাং কদপ িাদরশন (এই এসরবরস) 

১০৫ হ্ারবব ব্যাাংক রলরমদটে 

১০৬ রে রপ্ররময়ার ব্যাাংক রলরমদটে 

১০৭ স্টযাডাে ি ব্যাাংক রলরমদটে 

১০৮ জনতা ব্যাাংক রলরমদটে 

১০৯ মধুমরত ব্যাাংক রলরমদটে 

১১০ রে িারমাস ব্যাাংক রলরমদটে 

১১১ ন্যাশনাল ব্যাাংক রলরমদটে 

১১২ রূপালী ব্যাাংক রলরমদটে 

১১৩ অিণী ব্যাাংক রলরমদটে 

১১৪ সীমান্ত ব্যাাংক রলরমদটে 

১১৫ সমঘনা ব্যাাংক রলরমদটে 

১১৬ সসানালী ব্যাাংক রলরমদটে 

১১৭ রাজশাহ্ী কৃরর্ উন্নয়ন ব্যাাংক 

১১৮ কমারশ িয়াল ব্যাাংক অব রসলন রপএলরস 

১১৯ সাউর্ বাাংলা এরিকাল ার এড কমাস ি ব্যাাংক রলরমদটে 

১২০ আই রস রব ইসলামী ব্যাাংক 

১২১ সস্টট ব্যাাংক অব ইরডয়া 

১২২ বাাংলাদেশ কৃরর্ ব্যাাংক 

১২৩ কম িসাংস্থান ব্যাাংক 



 

ক্রম প্ররতষ্ঠাদনর নাম 

১২৪ National Bank of Pakistan 

১২৫ উরী ব্যাাংক, বাাংলাদেশ রলরমদটে 

১২৬ করমউরনটি ব্যাাংক বাাংলাদেশ রলরমদটে 

১২৭ রসটি ব্যাাংক, এন.এ 

 

  



 

সাংদর্াজণী-২: েলীয় আদলা নার রনদে িরশকা - এিরজরে 

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

অাংশিহ্ণকারীোঃ প্রকদল্পর সুরবধাদভাগী, বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশদনর স্থানীয় কম িকতিাবৃন্দ, স্থানীয় এনআইরে উইাং, ইদলদক্টারাল 

ইনরস্টউট, IDEA প্রকদল্পর প্ররতরনরধবৃন্দ এবাং সমাদজর গণ্যমান্য ব্যরক্তবগ ি, ইউরনয়ন পররর্দের স য়ারম্যান, সেস্য ও মরহ্লা 

সেস্য  

প্ররত এিরজরে সত অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ১০-১২ জন

সজলাোঃ 

উপদজলাোঃ 

ইউরনয়নোঃ 

েলীয় আদলা নার স্থানোঃ      তাররখোঃ 

 

 

েলীয় আদলা না 

পরর ালনায়োঃ পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর, আইএমইরে 

 

ভূরমকাোঃ আসসালামুয়ালাইকুম, 

আমরা --------- 

১) আপনারা আইদেরিরিদকশন রসদস্টম ির এনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস (IDEA) সম্পদকি অবরহ্ত আদছন রক? 

২) অবরহ্ত র্াকদল রকভাদব অবরহ্ত হ্দয়দছন? 

৩) জাতীয় স্মাট ি কাে ি এলাকার আপনারা সবাই সপদয়দছন রক? 

৪) কতজন সপদয়দছন এবাং কতজন পানরন? 

৫) কাে ি র্ারা সপদয়দছন তাদের কাে ি সপদত কতরেন সলদগদছ? 

৬) আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারীগণ সকানভাদব এ প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত রছদলন রক না এবাং বতিমাদন 

আদছন রক না? 

৭) এ প্রকদল্পর কার্ িকাররতা সম্পদকি আপনাদের মতামত কী? 

৮) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর িদল জনগদণর জন্য কী ধরদণর সুরবধা সৃরে হ্দব বদল আপনারা মদন কদরন? 

৯) আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবল রেক কী কী? 

১০) এ প্রকদল্পর দুব িল রেক কী কী? 

১১) এ প্রকদল্পর ঝুঁরকপূণ ি রেক কী কী? 

১২) এ প্রকল্প  ালু হ্ওয়ার িদল আপনাদের এলাকায় কী কী সুদর্াগ সৃরে হ্দয়দছ? 

১৩) এ প্রকদল্পর প্রস্তুতকৃত স্মাট ি কাে ি সঠিক, রনরাপে ও রনভ িরদর্াগ্য বদল আপনারা মদন কদরন রক? 

১৪) এ স্মাট ি কাে ি রবর্দয় প্র াদরর জন্য প্রকদল্পর সকান সলাকজন বা প্রকল্প রনদয়ারজত সকান সাংস্থা এ এলাকায় এদসদছ রক? 

১৫) প্রকল্প এ রবর্দয় অবরহ্তকরদণর রবর্দয় র্দর্ে পেদক্ষপ রনদয়দছ বদল আপনারা মদন কদরন রক? 

১৬) আপরন রক মদন কদরন বতিমান প্রকল্পটি রনব িা ন করমশন র্দর্ে েক্ষতার সাদর্ পরর ালনা করদছ? 

১৭) র্রে না হ্য় অন্য সকান প্ররতষ্ঠানদক আপরন অরধকতর সর্াগ্য বদল মদন কদরন? 

 

আপনাদের সহ্দর্ারগতার জন্য সকলদক ধন্যবাে। 

এিরজরে পরর ালনাকারীোঃ 

পরামশ িক প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ 

  



 

সাংদর্াজণী-৩: গণ্যমান্য ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (KII) 

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

 

টাদগ িট গ্রুপোঃ গণ্যমান্য ব্যরক্ত 
 

গণ্যমান্য ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (KII) 

 (প্রধান রশক্ষক, ধমীয় সনতৃবৃন্দ, উপদজলা পররর্ে স য়ারম্যান, ইউরনয়ন পররর্ে স য়ারম্যান, 

মরহ্লা সেস্য, এনরজও প্ররতরনরধ, ব্যবসায়ী, কদলজ/রবশ্বরবদ্যালয় ছাত্র) 

 

তথ্য প্রোনকারীর নামোঃ                                            প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ 

পেবীোঃ                                                                সমাবাইল নাং- 

 

১। আইদেরিরিদকশন রসদস্টম িরএনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস (IDEA)প্রকল্প সম্পদকি জাদনন রক? 

২। কীভাদব জাদনন? 

৩। এ প্রকল্প সম্পদকি আপনার মতামত কী? 

৪। স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র আপনার েপ্তদরর কাদজ ব্যবহ্ার হ্দচ্ছ রক?  

৫। র্রে ব্যবহৃত হ্য়, তদব এ স্মাট ি কাে ি ব্যবহ্াদর কী কী সুরবধা পাওয়া র্াদচ্ছ?  

৬। আপরন রক মদন কদরন স্মাট ি কাে ি  ালু হ্ওয়ার িদল সাধারণ জনগণ উপকৃত হ্দব? হ্দল কীভাদব? 

৭। স্মাট ি কাদে ির সাদর্ জনগণদক পরর য় কররদয় সেয়ার জন্য র্দর্ে প্র ারনা  লদছ রক? 

৮। স্মাট ি কাে ি সপদত কতরেন সলদগদছ? 

৯। আপনার স্মাট ি কাদে ি সকান র্ভল-ত্রুটি রছল  কী? 

১০। কী কী র্ভল-ত্রুটি রছল? 

১১। সাংদশাধদনর জন্য আদবেন কদরদছন কী? 

১২। সাংদশাধদনর রি কত রেদয়দছন? 

১৩। কীভাদব রেদয়দছন? 

১৪। সাংদশারধত কাে ি সপদত কতরেন সলদগদছ? 

১৫। সাংদশারধত কাে ি সপদত সকান সভাগারন্ত হ্দয়দছ রকনা? 

১৬। সকান অর্ ি োরব কদরদছ রকনা? 

১৭। সাংদশারধত কাদে ি সকান র্ভল রছল রকনা? 

১৮। এভাদব কতবার র্ভল হ্দয়দছ? 

১৯। স্মাট ি কাদে ি রক রক সুরবধা আপরন পাদচ্ছন? 

২০। আপনার পাওয়া স্মাট ি কাদে ির মান সকমন বদল আপনার মদন হ্য়? 

২১। কাদে ি আপনার ছরব সকমন এদসদছ? 

২২। প্রকদল্পর দুব িল রেক ও ঝুঁরক সম্পদকি আপনার মতামত রক? 

 

 



 

সাংদর্াজণী-৪: গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্তদের সাক্ষাৎকার (KII) 

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

 

টাদগ িট গ্রুপ t গুরুত্বপূণ ি ব্যরক্ত 

 

সুরবধাদভাগী প্ররতষ্ঠাদনর জন্য (KII) 

 (জাতীয় রাজস্ব সবাে ি, পাসদপাট ি অরিস, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বারণরজযক ব্যাাংক এর উচ্চপেস্থ কম িকতিাবৃন্দ) 

তথ্য প্রোনকারীর নামোঃ প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ 

 

পেবীোঃ                                                                                         সমাবাইল নাং- 

 

                                                                      

১। স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র অর্বা রনব িা ন করমশন এর তথ্যভাণ্ডার হ্দত পররর রত র্া াই কার্ িক্রম আপনার েপ্তদরর কাদজ 

ব্যবহ্ার হ্দচ্ছ রক?  

২। র্রে ব্যবহৃত হ্য়, তদব এ স্মাট ি কাে ি ব্যবহ্াদর কী কী সুরবধা পাওয়া র্াদচ্ছ? অর্বা তথ্যভাণ্ডার হ্দত পররর রত র্া াই সসবার 

মাধ্যদম আপনারা রক সুরবধা পাদচ্ছন? 

৩। এদত আপনার িাদয়িদের কী ধরদণর লাভ/উপকার হ্দচ্ছ? 

৪। আপরন রক মদন কদরন স্মাট ি কাে ি  ালু হ্ওয়ার িদল সাধারণ জনগণ উপকৃত হ্দব? হ্দল কীভাদব? 

৫। স্মাট ি কাদে ির সাদর্ জনগণদক পরর য় কররদয় সেয়ার জন্য র্দর্ে প্র ারনা  লদছ রক?  

৬। আপনার সাংস্থা সর্দক সাংরেে িাদয়িদেরদক এ রবর্দয় অবরহ্ত করার জন্য সকান ব্যবস্থা সনয়া হ্দয়দছ রক? কী ধরদনর 

ব্যবস্থা সনয়া হ্দয়দছ? 

৭। স্মাট ি কাে ি সম্বদি জনগদণর উৎসাহ্ সকমন বদল আপনার মদন হ্য়? 

৮। আইরেইএ প্রকল্প সম্পদকি আপনার সকান ধারণা আদছ রক? জাতীয় পররর রত র্া াই সসবা প্রোন কতৃিপক্ষ ও কার্ িক্রম সম্পদকি 

আপনার ধারণা আদছ রক? 

৯। এ কাে ি ব্যবহ্াদর এ পর্ িন্ত সকান অসুরবধা হ্দয়দছ কী? এ কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র আপনারা রক রক সমস্যা সমাকাদবলা 

কদরন? 

১০। আপনার দৃরেদত এ প্রকদল্পর সবল রেক কী কী? তথ্যভাণ্ডার হ্দত পররর রত র্া াই সসবার মান রনদয় আপরন সন্তুে রকনা? 

হ্দল সকমন? না হ্দল কারণ? 

১১। আপনার স াদখ এ প্রকদল্পর দুব িল রেকগুদলা কী কী? আপনার দৃরেদত এ কার্ িক্রদমর দুব িলতাসমূহ্ রক রক? 

১২। এ প্রকদল্পর ঝুঁরকপূণ ি রেক কী কী? এ কার্ িক্রম আদরা কার্ িকর এবাং সহ্জীকরদণর সক্ষদত্র আপনার সুপাররশসমূহ্ রক রক হ্দত 

পাদর? 

১৩। পররর রত র্া াই সসবা িহ্দনর িদল আপনার প্ররতষ্ঠাদনর িাহ্কদসবার মান এবাং সসবািহ্ীতার সন্তুরে বৃরি সপদয়দছ রক? 

সপদল কীভাদব? 

 

 

  



 

সাংদর্াজণী-৫: প্রকল্প পরর ালদকর জন্য প্রশ্নমালা  

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

  

তথ্য প্রোনকারীর নামোঃ                                                  

পেবীোঃ                                                                     সমাবাইল নম্বরোঃ 

ক্ররমক 

নাং 

প্রশ্নমালা মতামত মন্তব্য 

১ প্রকল্প প্রণয়ন, রেজাইন, প্রাক্কলন র্র্ার্র্ হ্দয়রছল বদল আপরন 

মদন কদরন রক? 

 

 

 

২ না হ্দয় র্াকদল তার কারণ কী?   

৩ সহ্দর্াগী প্ররতষ্ঠাদনর (রবশ্বব্যাাংক) সাদর্ সঠিক সমদয় র্চরক্ত 

স্বাক্ষররত হ্দয়রছল রক? তা না হ্দল রবলদম্বর কারন কী? 

 

 

 

৪ প্রকদল্পর কাজ সঠিক সমদয় শুরু না হ্ওয়ার কারণ কী?   

৫ রেরপরপ এ পর্ িন্ত  ারবার সাংদশাধন হ্দয়দছ। এদতা সবরশবার 

সাংদশাধনীর জন্য সর্দত হ্দলা সকন? সমস্যাসমূহ্ অনুধাবন কদর 

রিতীয়বাদর কী সব ঠিকঠাক কদর সনয়া সর্দতা না? 

 

 

 

৬ বার বার প্রকল্প পরর ালক বেদলর িদলই কী এ সমস্যার সৃরে 

হ্দয়দছ? 

  

৭ আপরন এখন প্রকল্প পরর ালদকর োরয়ত্ব ছাড়াও-NIDW এর 

মহ্াপরর ালদকর অরতররক্ত োরয়ত্ব পালন করদছন। এদত এদতা 

বড় একটি প্রকদল্পর কাদজ কী ব্যাঘাত ঘটদছ না? 

  

৮ Oberthur Technologies সকাম্পারন সশর্ পর্ িন্ত সর্ blank 

কাে ি প্রকল্পদক প্রোন করার কর্া রছল তা রক তারা রেদয়দছ?কত 

সেয়ার কর্া রছল এবাং কত রেদয়দছ? 

  

৯ তাদের সরবরাহ্কৃত কাদে ির গুণগত মান সস্পরসরিদকশন অনুর্ায়ী 

হ্দয়দছ রক না? 

 

 

 

১০ প্রকল্প সহ্ায়তা রহ্দসদব সর্ পররমান অর্ ি রবশ্ব ব্যাাংদকর সেয়ার 

কর্া রছল র্চরক্তর সময়াে ফুররদয় র্াওয়ায় তা আর সেয় রন। রবশ্ব 

ব্যাংদকর বরাে পুদরাটা ব্যয় করা সম্ভব হ্ল না সকন? 

  

১১ রেরপরপ সাংদশাধনী প্রস্তাদব বার বার বলা হ্দয়দছ ঐ মাদনর কাে ি 

আমাদের সেদশ প্রস্তুত সম্ভব নয়। রকন্তু স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র 

পাওয়ার সর্াগ্য নাগররদকর সাংখ্যা রেন রেন বাড়দতই র্াকদব। এ 

সক্ষদত্র ওভারর্ার সরবরাহ্কৃত কাে ি ফুররদয় র্াওয়ার পর কী করা 

হ্দব? 

  

১২ সকউ স্মাট ি কাে ি আবার সকউ সলরমদনদটে কাে ি সপদল সমস্যা হ্দব  

বদল মদন কদরন কী?  

 

 

 

১৩  এ পর্ িন্ত কত সাংখ্যক স্মাট ি কাে ি রবতরণ করা হ্দয়দছ এবাং কত 

কাে ি রবতরণ করা বারক আদছ? 

  

১৪ কত সাংখ্যক কাে ি উপদজলা স্তদর পাঠাদনা হ্দয়দছ ? সকান সকাণ 

উপদজলায় কাে ি পাঠাদনা বারক আদছ? 

  

১৫ রনদয়াগকৃত প্ররতষ্ঠাদনর রবোদয়র পর রনজস্ব জনবদলর মাধ্যদম এ 

পর্ িন্ত কত সাংখ্যক স্মাট ি কাে ি প্রস্তুত করা হ্দয়দছ, 

পাদস িানালাইদজশন কত হ্দয়দছ এবাং কত স্মাট ি কাে ি জনগদণর 

কাদছ রবতরণ করা হ্দয়দছ? 

  

১৬ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র প্রণয়দন কী ধরদণর র্ভল-ত্রুটি পররলরক্ষত   



 

হ্দয়দছ? সস সব র্ভল-ত্রুটি সাংদশাধদনর জন্য কী ব্যবস্থা গৃহ্ীত 

হ্দয়দছ? 

 

 

১৭ মাঠ পর্ িাদয় কাে ি সাংিদহ্, সাংদশাধদন বা হ্াররদয় র্াওয়া কাদে ির 

স্থদল নতুন কাে ি সপদত জনগদণর সকান সভাগারন্তর কর্া আপনার 

কাদছ এদসদছ কী? এদল তা দূর করার জন্য কী পেদক্ষপ 

রনদয়দছন? 

 

 

 

 

১৮ রেরপরপদত বরণ িত কদম্পাদনি অনুর্ায়ী একটিরভটি কী কী এবাং 

সকান সকান একটিরভটি বাস্তবায়ন করা হ্দয়দছ? 

 

 

 

১৯ রেরপরপদত বরণ িত সব পণ্য, সসবা, কাজ রক ক্রয় করা হ্দয়দছ? না 

হ্দল কী কী আইদটম ক্রয় বারক আদছ? সসগুদলা এখনও ক্রয় হ্য়রন 

সকন? 

 

 

 

 

২০ ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপ আর অনুসরণ করা হ্দয়দছ কী? রবশ্ব ব্যাাংদকর 

অর্ ি ব্যদয় ব্যাাংদকর গাইেলাইন অনুসৃত হ্দয়দছ কী? 

  

২১  ক্রয়কৃত পণ্য েরপদত্র অর্বা র্চরক্তদত প্রেি সস্পরসরিদকশন 

অনুর্ায়ী সরবরাহ্ করা হ্দয়দছ কীনা তা পরীক্ষা করা হ্দয়দছ কী? 

  

২২ বতিমাদন প্রকদল্পর সময় ২০ মা ি ২০২০ পর্ িন্ত বৃরি করা হ্দয়দছ। 

সস সমদয়র মদধ্য  প্রকদল্পর সব কাজ সম্পন্ন হ্দব রক? না হ্দল 

সকন? 

 

 

 

২৩ কাজ পরর লনা করদত রগদয় সকান ধরদণর সমস্যার সমু্মখীন 

হ্দচ্ছন রক? 

 

 

 

২৪ সমস্যা র্াকদল সসগুদলার উদেখ করুন।   

২৫ রনধ িাররত সমদয়র মদধ্য কাজ সশর্ করার জন্য কী ব্যবস্থা িহ্ণ 

কদরদছন? 

 

 

 

২৬ কাদজর গুণগত মান রক্ষার জন্য কী কী পেদক্ষপ রনদয়দছন?   

২৭ এ পর্ িন্ত কতজন উর্ধ্িতন কম িকতিা প্রকল্প এলাকাসমূহ্ পররেশ িন 

কদরদছন? তাঁদের সকান রবরুপ মন্তব্য বা সুপাররশ আদছ কী? 

 

 

 

২৮ প্রকদল্পর জনবল রনদয়াগ ও তাদের প্রদয়াজনীয় প্ররশক্ষণ কার্ িক্রম 

কী সশর্ হ্দয়দছ? রক ধরদণর প্ররশক্ষণ তাদের সেয়া হ্দয়দছ? 

প্ররশক্ষণ কারা রেদয়দছন? প্ররশক্ষণ কার্ িক্রম সঠিক রছল কী? 

 

 

 

২৯ রেরপরপদত কত জনবদলর সাংস্থান রছল? তার মদধ্য কত রনদয়াগ 

সেয়া হ্দয়দছ?  

 

 

 

৩০ সব রনদয়াগ সেয়া না হ্দল তার কারণ কী?   

৩১ প্রকদল্পর অর্ ি ছাদড় সকান রবলম্ব হ্দয়দছ কী? হ্দল সকন?   

৩২ রজওরব এর অর্ ি ছাদড় সকান রবলম্ব হ্দয়দছ রক? হ্দয় র্াকদল 

সকন? সমস্যাগুদলা বলুন। 

  

৩৩  প্রকদল্পর আরর্ িক ব্যয় ও ক্রদয়র বতিমান অিগরত কী? কত পাদস িি 

বাস্তব ও আরর্ িক অিগরত হ্দয়দছ? সকান  খাদত অিগরত এখদনা 

কম হ্দয় র্াকদল তার কারণ কী? তা সম্পূণ ি হ্দত আর কতরেন 

লাগদব? 

  

৩৪ প্রকল্পটি সর্দক সাধারন জনগণ কীভাদব উপকৃত হ্দব?   

৩৫ পাব িতয অঞ্চল এবাং অন্যান্য দুগ িম এলাকায় কাে ি রবতরদণর জন্য 

রবদশর্ সকান ব্যবস্থা িহ্ণ করা হ্দয়দছ কী? করা হ্দল তা কতটুকু 

কার্ িকর হ্দয়দছ? সকৌশল পররবতিদণর সকান প্রদয়াজন আদছ বদল 

মদন কদরন কী? 

 

 

 

 

 

৩৬ প্রবাসীদের মাদঝ কাে ি রবতরদণর জন্য কী ব্যবস্থা িহ্ন করা 

হ্দয়দছ? তা কতটা কার্ িকর বদল মদন হ্য়? এ পর্ িন্ত প্রবাসীদের 

মদধ্য কত কাে ি রবতরণ করা হ্দয়দছ? লক্ষযমাত্রা কত রছল? এ 

সক্ষদত্র সুরবধা ও সমস্যা কী রছল? 

 

 

 

 

৩৭ সাধারন জনগণদক কী এ প্রকদল্পর উপকাররতা সম্পদকি সকান   



 

ধারনা সেয়ার ব্যবস্থা করা হ্দয়দছ?  

৩৮ প্রকদল্পর অন্যন্য সুরবধাদভাগী কারা? তারা বতিমাদন প্রকদল্পর 

সুরবধা সভাগ করদছ? কী ভাদব? 

 

 

 

৩৯ জাতীয় পরর য়পত্র সম্পদকি জনগণদক সদ তন করার জন্য কী 

ধরদণর প্র ার কার্ িক্রম িহ্ণ করা হ্দয়দছ? 

 

 

 

৪০ Communication programme বাস্তবায়দনর জন্য কী 

ব্যবস্থা গৃহ্ীত হ্দয়দছ? এর বতিমান অিগরত কী? 

 

 

 

৪১ প্র ার কার্ িক্রম বাস্তবায়দন কারা অাংশিহ্ণ কদরদছনএবাংকারা 

সহ্দর্ারগতাকদরদছন? তাদের সহ্দর্ারগতা সম্পদকিবলুন। 

 

 

 

৪২ সহ্দর্ারগতার সবল ও দুব িল রেক সম্পদকি বলুন। অাংশীোরগণ  

তাদের োরয়ত্ব কতটা আন্তররকতা ও সিলতার সাদর্ পালন 

কদরদছ? 

 

 

 

 

৪৩ োটা সসিার এবাং Disaster recovery সসিার হ্দয়দছ। এর 

সঠিক ব্যবহ্ার হ্দচ্ছ রকনা? কী ভাদব? 

 

 

 

৪৪ োটা সসিাদরর সাদর্ VPN এর সাংদর্াগ স্থাপন করা হ্দয়দছ 

রকনা? এগুদলা সঠিকভাদব পরর ারলত হ্দচ্ছ রক? 

 

 

 

৪৫ সাভ িাদরর সমস্যার জন্য মানুদর্র সভাগারন্ত হ্য় বদল জানা র্ায়। এ 

রবর্দয় সকান ব্যবস্থা িহ্ণ কদরদছন রক? কী ব্যবস্থা? 

  

৪৬ এই প্রকদল্পর সবল, দুব িল, সুদর্াগ ও ঝুঁরকর  রেকগুদলা কী কী?   

৪৭ এ প্রকদল্পর স্থারয়ত্ব রক্ষার জন্য আপনার সকান পরামশ ি আদছ কী?   

৪৮ প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল রবশ্বব্যাাংক হ্দত প্রদয়াজনীয় সহ্দর্ারগতা 

সপদয়রছদলন কী? 

  

৪৯ স্মাট ি কাে ি ছাড়া কতজনদক অন্য সাধারণ কাে ি সেয়া হ্দয়দছ?   

৫০ এ পর্ িন্ত কতজন প্রবাসীদক স্মাট ি কাে ি সেয়া হ্দয়দছ?    

৫১ এ পর্ িন্ত রনবরিত সভাটাদরর সাংখ্যা কত? তাদের সবাইদক রক  এ 

প্রকল্প  সর্দক এনআইরে কাে ি সেয়া র্াদব? 

  

৫২ PIC এবাং Steering করমটির রমটিাং রনয়রমত হ্দচ্ছ কী? এ 

পর্ িন্তদকান করমটির কয়টা রমটিাং হ্দয়দছ? রসিান্ত বাস্তবায়দনর 

অবস্থা কী? 

  

 

 

 

 

ক্ররমক নাং পরামশ ি 

১  

২  

৩  

৪  

৫  

 

 



 

সাংদর্াজণী-৬: রনব িা ন করমশন সর বালদয়র উচ্চপেস্থ কম িকতিার সাক্ষাৎকার (KII) 

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

   

রনব িা ন করমশন সর বালদয়র জন্য (KII) 

 (রনব িা ন করমশন সর বালদয়র উচ্চপেস্থ কম িকতিা) 

তথ্য প্রোনকারীর নামোঃ   সমাবাইল নাং-  

 

পেবীোঃ                                         

 

 

১। আইদেরিরিদকশন রসদস্টম ির এনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস (IDEA) প্রকদল্পর রেরপরপ প্রণয়দন সকান দুব িলতা রছল 

বদল আপরন মদন কদরন কী? র্রে দুব িলতা র্াদক তদব কী কী দুব িলতা রছল? 

২। প্রকদল্পর সবল, দুব িল রেক, সুরবধা  ও ঝুঁরক সম্পদকি আপনার মতামত কী? 

৩। এ প্রকদল্পর স্থারয়ত্ব রক্ষার জন্য আপনার সকান পরামশ ি আদছ কী? 

৪। আপরন রক মদন কদরন বতিমান প্রকল্পটি রনব িা ন করমশন র্দর্ে েক্ষতার সাদর্ পরর ালনা করদছ? 

৫। সভাটার রনবিন ও জন্ম রনবিন কার্ িক্রম সমরন্বতভাদব একই প্ররতষ্ঠাদনর অধীদন বাস্তবায়ন করা সম্ভব রকনা? 

৬। এ প্রকল্প বাস্তবায়দন “Aid to Civil Power” জরুরর রছল রকনা? 

৭। আপনার কার্ িালয় সর্দক প্রকদল্পর কাজ রনয়রমত মরনটররাং ও পররেশ িণ করা হ্দচ্ছ রক? কতজন উর্ধ্িতন কম িকতিা প্রকদল্পর 

কাজ পররেশ িণ কদরদছন? পররেশ িদণ সকান ধরদণর অরনয়ম পাওয়া রগদয়দছ কী? পররেশ িদণর সুপাররশসমূহ্ বাস্তবায়ন করা 

হ্দয়দছ কী? 

৮।  র্খন সেখা সগল সর্ প্রকদল্পর কাজ শুরু হ্দত ৩০ মাস রবলম্ব হ্দয়দছ, সস সক্ষদত্র বার বার রেরপরপ সাংদশাধন ও সময় বৃরি না 

কদর একবাদরই ৩০ মাস সময় বৃরি করার উদদ্যাগ সনয়া হ্ল না সকন? 

৯। অদনদকই  তাদের সাংররক্ষত তদথ্যর সগাপনীয়তা রনদয় ঝুঁরকর আশাংকার কর্া বদলদছন। সগাপনীয়তা রক্ষায় আপনাদের 

ব্যবস্থা কী? 

১০। প্রকল্পটির Exit প্লযান কী রকম। এ সম্পদকি আপনার মতামত কী? 

১১। বতিমাদন সসনাবারহ্নী সর্দক সপ্রর্দণ প্রকল্প পরর ালক  রনদয়াগ সেয়া হ্য়।  প্রকদল্পর কার্ িক্রদম এর প্রভাব সকমন বদল আপরন 

মদন কদরন? 

১২। জাতীয় পরর য়পত্র কার্ িক্রদমর জন্য রনব িা ন করমশনদক র্র্ার্র্ মদন কদরন কী? মদন করদল সকন? 

 

  



 

সাংদর্াজণী-৭: প্রকল্প সাংরেে ব্যরক্তদের জন্য প্রশ্নমালা 

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

 

নামোঃ                                                সমাবাইল নাং- 

রপতা/স্বামীর নামোঃ 

বয়সোঃ 

পেবীোঃ 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতাোঃ 

প্রকদল্প  াকররর সময়ােোঃ 

ঠিকানাোঃ 

১ প্রকদল্প আপনার োরয়ত্ব কী রছল?  

 

২ োরয়ত্ব সঠিকভাদব পালন করদত সপদররছদলন রক? 

োরয়ত্ব পালদন প্রারতষ্ঠারনক সকান সীমাবিতা আদছ রক? 

 

৩ না পারদল সকন? র্াকদল রক রক? 

 

 

৪ উর্ধ্িতন কম িকতিা বা অধস্তন কম ি াররদের সকান 

অসহ্দর্ারগতা রছল কী? 

 

 

৫ সকান দুনীরত স াদখ পদড়রছল রক? 

 

 

৬ র্রে পদড় র্াদক তদব তা কী?  

 

 

৭ জাতীয় স্মাট ি কাে ি রনবিদনর সময় সকান সমস্যার 

মুদখামুরখ হ্দয়দছন কী? 

 

 

৮ র্রে হ্দয় র্াদকন তদব সমস্যাগুদলা কী? 

 

 

৯ জনগদণর রেক সর্দক সকান অসহ্দর্ারগতা রছল কী? 

 

 

১০ র্রে সর্দক র্াদক তদব কী ধরদণর? 

 

 

১১ রবতরণকৃত জাতীয় স্মাট ি কাদে ি রক ধরদনর র্ভল-ত্রুটি ধরা 

পদড়দছ? 

১) নাম 

২) রপতার নাম 

৩) মাতার নাম 

৪) জন্মতাররখ 

৫) ঠিকানা 

৬) জন্মস্থান 

৭) রদক্তর গ্রুপ 

৮) স্বাক্ষর 

 



 

৯) অন্যান্য 

১২ কার্ িক্রদমর মান উন্নয়দন আপনার সকান সুপাররশ আদছ 

কী? 

 

১৩ প্রকদল্পর রবরভন্ন স্তদরর জনবদলর সঠিক ব্যাবহ্ার এবাং 

জনবদলর কল্যাণ রনরিত করদত আপনার পরামশ ি রক? 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার িহ্ণকারীর নাম ও তাররখ:     সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম ও তাররখ: 

  



 

সাংদর্াজণী-৮: উপকারদভাগীদের জন্য প্রশ্নমালা 

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) 

 

টাদগ িট গ্রুপ উপকারদভাগী 

AID

IMED

Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA)

স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র পাওয়ার সর্াগ্য নাগররকদের জন্য প্রশ্নমালা 

১ উিরোতার নামোঃ 

 

 

 সমাবাইল নাং- 

 

 

 স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র নাং (র্রে র্াদক) – 

 

 

 
১ পুরুর্ ২ মরহ্লা 

 

২ রপতার নাম  

৩ মাতার নাম  

৪ সপশাোঃ ১।কৃরর্         ৫।ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প    ৯।সরকারর  াকরর    ১৩।ছাত্র/ছাত্রী 

      ২।রেনমজুর       ৬।ক্ষুদ্র ব্যবসা        ১০।দবসরকারর  াকরর   ১৪।গৃরহ্ণী 

      ৩।ররক্সা  ালক     ৭।দসলাইদয়র কাজ  ১১।গারড় ালক         ১৫।সবকার 

      ৪। অদটা  ালক   ৮। পররবহ্ন ব্যবসা   ১২। বৃহ্ৎব্যবসা         ১৬।অন্যান্য 

 

 

৫ বয়সোঃ              

৬ রবভাগোঃ 

সজলাোঃ 

উপদজলাোঃ 

রসটি কদপ িাদরশন/ সপৌরসভা/ ইউরনয়ন 

ওয়াে িনাংোঃ 

িাম/মহ্োোঃ 

 

৭ পররবাদরর সেস্য সাংখ্যাোঃ  

৮ রশক্ষাগত সর্াগ্যতাোঃ 

১। রনরক্ষর ২। স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ৩। অপ্রারতষ্ঠারনক রশক্ষা ৪। প্রার্রমক  

৫। জুরনয়র স্কুল ৬। মাধ্যরমক ৭। উচ্চ মাধ্যরমক ৮। স্নাতক ৯। স্নাতদকাির  

১০। অন্যান্য 

(রনরে িে করুন) ..................... 

 

৯ আপরন সভাটার রহ্দসদব রনবরিত হ্দয়দছন রকনা? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 



 

১০ আপরন রক স্মাট ি জাতীয় পরর য়পদত্রর কর্া শুদনদছন? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

১১ স্মাট ি জাতীয় পরর য়পত্র সেদখদছন রক? 

১) হ্াঁ 

২) না 

 

১২ এ রকম কাে ি (স্মাট ি কাদে ির ছরব সেরখদয়) সেদখদছন/দপদয়দছন রক? 

১) হ্াঁ 

২) না 

 

১৩ র্রে সেদখ/দপদয় র্াদকন তদব এটাদক আপরন রক নাদম স দনন? 

১) এনআইরে কাে ি 

২) সভাটার কাে ি 

৩) স্মাট ি কাে ি 

৪) অন্য সকান নাম 

 

১৪ স্মাট ি কাে ি প্রারপ্তর সময় েশ আঙ্গুদলর ছাপ এবাং স াদখর আইররদসর প্ররতচ্ছরব প্রোন 

কদরদছন রকনা? 

১) হ্যাঁ 

২) না  

 

১৫ স্মাট ি কাে ি রবতরদণর খবর আপরন কীভাদব সপদয়রছদলন? 

১) মাইরকাং এর মাধ্যদম 

২) ঘদর এদস বদল রগদয়রছল 

৩) সিসবুদকর মাধ্যদম 

৪) পরত্রকার রবজ্ঞাপন  

৫) টিরভরবজ্ঞাপন 

৬) জনপ্ররতরনরধর কাছ সর্দক 

৭) ইউরনয়ন পররর্ে কমীর কাছ সর্দক 

৮) ব্যানার 

৯) অন্য উৎস সর্দক 

 

১৬ আঙ্গুদলর ছাপ এবাং স াদখর আইররদসর প্ররতচ্ছরব প্রোদনর পর আপনাদক স্মাট ি কাে ি 

সনয়ার জন্য সর্ রনরে িে সময় সেয়া হ্দয়রছল সস রনরে িে রেদন আপরন কাে িটি 

সপদয়রছদলন রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না      

 

১৭ র্রে না সপদয় র্াদকন তদব রনধ িাররত তাররদখর কতরেন পদর তা সপদয়দছন? 

১) রতন মাস পদর    ৫) দু বছর পদর 

২) ছয় মাস পদর     ৬) --  বছর পদর 

৩) নয় মাস পদর     

৪) এক বছর পদর 

 

১৮ রনব িা ন অরিদসর সলাকজদনর ব্যবহ্ার সকমন রছল? 

১) ভাদলা 

২) সদন্তার্জনক নয় 

 

১৯ আপনার স্মাট ি কাে ি সকার্া সর্দক সাংিহ্ করদত হ্দয়দছ? 

১) উপদজলার অরিস সর্দক 

২) সজলা রনব িা ন অরিস সর্দক 

৩) সকউ বারড় এদস রেদয় রগদয়রছল 

৪) অন্য সকান স্থান--- 

 



 

২০ স্মাট ি কাে ি সাংিহ্ করার জন্য আপনাদক কতবার সস অরিদস সর্দত হ্দয়রছল?  

১) ১ বার  

২) ২ বার 

৩) ৩ বার 

৪) তারও সবরশ 

 

২১ অরিদস োলাদলর উৎপাত রছল রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

২২ র্াকদল তা অরিদসর উর্ধ্িতন কম িকতিাদক অবরহ্ত কদররছদলন রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

২৩ অবরহ্ত করা হ্দয় র্াকদল সস রবর্দয় সকান প্ররতকার করা হ্দয়দছ কী? 

১)হ্যাঁ 

২) না 

 

২৪ স্মাট ি কাে ি সপদয় র্াকদল তাদত রক সকান র্ভল-ত্রুটি ধরা পদড়দছ? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

২৫ র্রে র্ভল র্াদক তদব সস র্ভল/র্ভলগুদলা কী রছল? (একারধক উির হ্দত পাদর) 

১) নাম 

২) রপতার নাম 

৩) মাতার নাম 

৪) জন্মতাররখ 

৫) ঠিকানা 

৬) জন্মস্থান 

৭) রদক্তর গ্রুপ 

৮) স্বাক্ষর 

৯) অন্যান্য 

 

২৬ র্ভল-ত্রুটি র্াকদল রক তা সাংদশাধদনর জন্য জমা রেদয়দছন? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

২৭ র্ভল সাংদশাধন করদত না রেদল সকন সেন রন? 

১) রনদজর অলসতা  

২) সভাগারন্তর ভদয় 

 

২৮ র্ভল সাংদশাধদনর জন্য জমা সেয়া হ্দল র্ভল-ত্রুটি সাংদশাধন কদর সসটা রক সিরত 

সেয়া হ্দয়দছ? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

২৯ র্ভল-ত্রুটি রক র্র্ার্র্ ভাদব সাংদশাধন করা হ্দয়দছ? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

৩০ র্রে না হ্য় তাহ্দল কী ধরদনর র্ভল-ত্রুটি রদয় রগদয়রছল? 

১) পূদব ির র্ভল-ত্রুটি রদয় রগদয়রছল 

২) নতুন র্ভল ধরা পদড়দছ 

 

৩১ সমাট কতবার র্ভল-ত্রুটি সাংদশাধন করা হ্দয়দছ? 

১) একবার 

২) দুইবার 

৩) রতনবার 

৪)  ারবার 

 



 

৩২ কাে ি সাংদশাধন করদত সগদল সকান সভাগারন্তর সমু্মখীন হ্দয়দছন রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

৩৩ হ্দল রক ধরদণর সভাগারন্ত? (একারধক উির হ্দত পাদর) 

১) অরতররক্ত অর্ ি োরব 

২) সাংরেে কম িকতিার সেখা না পাওয়া 

৩) বার বার রনব িা ন অরিদস র্াওয়া 

৪) লম্বা লাইদন োঁরড়দয় র্াকা  

৬) রনব িা ন অরিদসর সলাকজদনর অসহ্দর্ারগতামূলক আ রণ 

৫) অন্য রকছু র্াকদল বলুন 

 

৩৪ র্ভল-ত্রুটি সাংদশাধদনর জন্য রনধ িাররত রি এর অাংক আপরন জাদনন রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না  

 

৩৫ সরকারর রির অরতররক্ত সকান টাকা আপনাদক রেদত হ্দয়দছ রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

 

৩৬ র্রে রেদয় র্াদকন কত টাকা রেদয়দছন? 

১) --টাকা 

 

৩৭ আপনার স্মাট ি কাদে ির নম্বরটি কত রেরজদটর ? 

১) েশ রেরজট 

২) সতর রেরজট 

৩) সদতর রেরজট 

৪) জারন না 

 

৩৮  আপনার স্মাট ি কাদে ির মান সকমন বদল আপনার মদন হ্য়? 

১) ভাদলা 

২) ভাদলা নয় 

৩) জারন না 

 

৩৯ স্মাট ি কাদে ি আপনার ছরব সকমন এদসদছ? 

১) ভাদলা  

২) সমাটামুটি 

৩) ভাদলা নয় 

 

৪০ কাে ি ব্যবহ্াদর আপনার সকান রনরাপিা ঝুঁরক আদছ বদল মদন কদর রক? 

১) হ্যাঁ 

২) না 

৩) জারন না 

 

৪১ রক ধরদণর ঝুঁরক আদছ বদল আপরন মদন কদরন? 

১) এটা র্রে র্চরর র্ায় তাহ্দল আরম বড় রবপদে পদড় র্াদবা। 

২) দুনীরতবাজ কম ি াররগণ আমার সগাপন তথ্য র্চরর করদত পাদর। 

৩) অন্যান্য কারণ— 

৪) জারন না 

 

৪২ স্মাট ি কাে ি সপদয় আপনার অনুভূরত রক? 

 ১) রনদজদক গরব িত নাগররক বদল মদন হ্দচ্ছ 

 ২) আমার নাগররক অরধকারসমূহ্ অদনক সুররক্ষত মদন হ্দচ্ছ 

 ৩) সেদশর নাগররক রহ্সাদব রনদজদক অদনক োরয়ত্বশীল মদন হ্দচ্ছ 

 ৪) সতমন রকছু অনুভূরত সনই 

 

৪৩ আপনার পররবাদরর ১৮ বছর এবাং ১৮ বছদরর সবরশ বয়দসর সেস্য সাংখ্যা কত? 

১) ১ জন 

২) ২ জন 

৩) ৩ জন 

 



 

৪) ৪ জন 

৫) ৫ জন 

৬) -জন 

৪৪ আপনার পররবাদরর কতজন স্মাট ি কাে ি সপদয়দছন? 

১) ১ জন  

২) ২ জন  

৩) ৩ জন  

৪) ৪ জন  

৫) ৫ জন  

৬) -জন 

 

৪৫ আপনার পররবাদরর কতজন সভাটার রনবিদনর জন্য আদবেন কদরদছন? 

১) ১ জন  

২) ২ জন  

৩) ৩ জন  

৪) ৪ জন  

৫) ৫ জন  

৬) -জন 

 

৪৬ আপনার পররবাদরর কতজন সভাটার রনবিদনর জন্য এখনও আদবেন কদরন রন? 

১) ১ জন  

২) ২ জন  

৩) ৩ জন  

৪) ৪ জন  

৫) ৫ জন  

৬) -জন 

 

৪৭ না হ্দল সকন কদরনরন? 

১) রনদজর অলসতার কারদণ 

২) অজ্ঞতার কারদণ 

৩) সভাগারন্তর ভদয় 

৪) প্রবাদস র্াকার কারদণ 

৫) গুরুত্বপূণ ি মদন করররন 

৬) অন্য সকান কারণ 

 

৪৮ আপরন কী জাদনন স্মাট ি কাে ি আপনার রক কাদজ লাগদব? 

১) হ্যাঁ 

২) না। 

 

৪৯ র্রে সজদন র্াদকন তদব কীভাদব সজদনদছন? (একারধক উির) 

১) প্রকদল্পর সলাকজন এদস এ সম্পদকি সবাইদক জারনদয়দছ 

২) প্রকদল্পর সলাকজন এলাকায় এ সম্পদকি সভা কদরদছ 

৩) সলাদকর মুদখ শুদনরছ 

৪) মাইরকাং এর মাধ্যদম 

৫) ঘদর এদস বদল রগদয়রছল 

৬) সিসবুদকর মাধ্যদম 

৭) পরত্রকার রবজ্ঞাপন  

৮) টিরভরবজ্ঞাপন 

৯) জনপ্ররতরনরধর কাছ সর্দক 

১০) অন্য উৎস সর্দক 

 



 

৫০ স্মাট ি কাে ি আপনার রক কাদজ/উপকাদর লাগদব বদল মদন কদরন? (একারধক উির) 

১) ব্যাাংদক রহ্সাব সখালা   

২) সভাট সেয়ার জন্য 

৩) গারড়র লাইদসস করাদনা          

৪) ব্যবসার জন্য সিে লাইদসস করাদনা  

৫) পাসদপাট ি করাদনা  

৬) রভসা করাদনা 

৭) ভূরম সররজদেশান 

৮) রববাহ্ সররজদেশান 

৯) রশশুর জন্মরনবিন 

১০) কর সেয়ার কাদজ 

১১) হ্দজ্ব র্াওয়া 

১২) রনরাপিার কাদজ 

১৩) পররর রতর রনিয়তা সেদব 

 

৫১ স্মাট ি কাে ি পাওয়ার পর এটি আজ অবরধ কী কী কাদজ ব্যবহ্ার কদরদছন? (একারধক 

উির) 

১) ব্যাাংদক রহ্সাব সখালা   

২) সভাট সেয়ার জন্য 

৩) গারড়র লাইদসস করাদনা          

৪) ব্যবসার জন্য সিে লাইদসস করাদনা  

৫) পাসদপাট ি করাদনা  

৬) রভসা করাদনা 

৭) ভূরম সররজদেশান 

৮) রববাহ্ সররজদেশান 

৯) রশশুর জন্মরনবিন 

১০) কর সেয়ার কাদজ 

১১) হ্দজ্ব র্াওয়া 

১২) রনরাপিার কাদজ 

১৩) পররর রতর রনিয়তা সেদব 

 

৫২ আপনার জানামদত স্মাট ি কাে ি না র্াকার িদল আজ অবরধ (এখনও র্ারা স্মাট ি কাে ি 

পান নাই) সকউ সকান সমস্যার সমু্মখীন হ্দয়দছন রক?    

 

৫৩ র্রে হ্দয় র্াদকন তদব কী সমস্যা? (একারধক উির) 

১) ব্যাাংদক রহ্সাব খুলদত না পারা  

২) সভাট রেদত না পারা 

৩) গারড়র লাইদসস করাদনার সমস্যা          

৪) ব্যবসার জন্য সিে লাইদসস করদত না পারা 

৫) পাসদপাট ি করদত না পারা 

৬) রভসা না পাওয়া 

৭) ভূরম সররজদেশান 

৮) রববাহ্ সররজদেশান 

৯) রশশুর জন্মরনবিন 

১০) কর সেয়ার কাদজ 

১১) হ্দজ্ব র্াওয়ার জন্য রনবিদন সমস্যা 

১২) সপনশন সপদত সমস্যা 

১৩) অন্যান্য 

১৪) জারন না 

 

 



 

সাংদর্াজণী-৯: স্থানীয় পর্ িাদয় কম িশালার স করলস্ট 

 

১) আপনারা আইদেরিরিদকশন রসদস্টম ির এনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস (IDEA) সম্পদকি অবরহ্ত আদছন রক? 

২) অবরহ্ত র্াকদল রকভাদব অবরহ্ত হ্দয়দছন? 

৩) আপনারা কতজন  কাে ি সপদয়দছন এবাং কতজন পানরন? না সপদল সকন পানরন? 

৪) কাে ি র্ারা সপদয়দছন তাদের কাে ি সপদত কতরেন সলদগদছ? কাে ি সপদত সকান সভাগারন্ত হ্দল বলুন। 

৫) আপনাদের জানামদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারীগণ সকানভাদব এ প্রকদল্পর সাদর্ জরড়ত রছদলন রক না এবাং বতিমাদন 

আদছন রক না? 

৬) কাে ি সাংদশাধন করদত রকাংবা হ্াররদয় সগদল নতুন কাে ি সপদত সকান অসুরবধা হ্দচ্ছ কী? 

৭) এর জন্য সবরশ রি োরব করা হ্দচ্ছ রক? রকাংবা অন্য সকান সমস্যা হ্দচ্ছ কী? 

৮) সাংদশাধদনর পর আবার র্ভল সপদয়দছন রক? এ ভাদব কতবার র্ভল সপদয়দছন? 

৯) আপনাদের মদত এ প্রকদল্পর সবল রেক কী কী? 

১০) এ প্রকদল্পর দুব িল রেক কী কী? 

১১) এ প্রকদল্পর ঝুঁরকপূণ ি রেক কী কী? 

১২) এ প্রকল্প  ালু হ্ওয়ার িদল আপনারা কী কী সুদর্াগ সুরবধা পাদচ্ছন? 

১৩) এ প্রকদল্পর প্রস্তুতকৃত স্মাট ি কাে ি সঠিক, রনরাপে ও রনভ িরদর্াগ্য বদল আপনারা মদন কদরন রক? 

১৪) এ স্মাট ি কাে ি রবর্দয় প্র াদরর জন্য প্রকদল্পর সকান সলাকজন বা প্রকল্প রনদয়ারজত সকান সাংস্থা এ এলাকায় এদসদছ রক? এ 

রবর্দয় সকান রলিদলট সপদয়দছন রক? সকান সপাস্টার, সিস্টুন সেদখদছন রক? 

১৫) প্রকল্প এ রবর্দয় অবরহ্তকরদণর রবর্দয় র্দর্ে পেদক্ষপ রনদয়দছ বদল আপনারা মদন কদরন রক? 

১৬) আপরন রক মদন কদরন বতিমান প্রকল্পটি রনব িা ন করমশন র্দর্ে েক্ষতার সাদর্ পরর ালনা করদছ? 

১৭) র্রে না হ্য় অন্য সকান প্ররতষ্ঠানদক আপরন অরধকতর সর্াগ্য বদল মদন কদরন? 

  



 

সাংদর্াজণী-১০: স্থানীয় কম িশালায় অাংশিহ্ণকারীদের তারলকা 

 

আইদেরিরিদকশন রসদস্টম ির এনহ্যারসাং একদসস টু সারভ িদসস (আইরেইএ) প্রকদল্পর  

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার স্থানীয় পর্ িাদয়র কম িশালায় অাংশিহ্ণকারীদের তারলকা 

স্থানোঃ গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন, অঞ্চল-১ সদম্মলন কক্ষ                                                      তাররখোঃ ১৯.০৩.২০২০ইাং 

ক্র. নাং অাংশিহ্ণকারীদের নাম পেবী প্ররতষ্ঠান/সপশা 

০১ সমাোঃ নুরুজ্জামান খান উপ-প্রকল্প পরর ালক আইরেইএ প্রকল্প 

বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

০২ সমাোঃ মরশউর রহ্মান খান রমথুন সহ্কারী পরর ালক আইএমইরে 

০৩ সমাোঃ তাররকুজ্জামান সজলা রনব িা ন অরিসার, গাজীপুর বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

০৪ সমাোঃ ওমর িারুক র্ানা রনব িা ন অরিসার, টাংগী বাাংলাদেশ রনব িা ন করমশন 

০৫ সকয়া শাররমন কাউদসলর 

৫২, ৫৩, ৫৪ নাং ওয়াে ি 

গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

০৬ িারুক আহ্দমে কাউদসলর 

৪৯ নাং ওয়াে ি 

গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

০৭ নাজমা খাতুন উপ-কর কম িকতিা গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

০৮ সব্যসা ী সঘার্ উপ-সহ্কারী প্রদকৌশলী (র্ারন্ত্রক) গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

০৯ সমাোঃ ররিকুল ইসলাম োটা এরর অপাদরটর র্ানা রনব িা ন অরিস, টাংগী 

১০ তরমজ উরেন সহ্কারী রশক্ষক পাগাড় সূদর্ িােয় স্কুল 

১১ সমাোঃ শওকত আলী সাধারণ সম্পােক পাগাড় প্রার্রমক রবদ্যালয় 

১২ সমাোঃ লুৎফুর রহ্মান কাজী  

১৩ তানভীর সহ্াদসন সর ব, ৪৯ নাং ওয়াে ি গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

১৪ সমাোঃ ওমর িারুক আরবর সর ব, ৪৫ নাং ওয়াে ি গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

১৫ রমশকাতুল হ্ক সর ব, ৫১ নাং ওয়াে ি গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন 

১৬ আশারাফুল আলম অরিস সহ্কারী র্ানা রনব িা ন অরিস, টাংগী 

১৭ অঞ্জনা রানী সেবনার্ অরিস সহ্কারী গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন (দজান-১) 

১৮ শ্রী রবপ্লব রঞ্জন শীল  গাজীপুর রসটি কদপ িাদরশন (দজান-১) 

১৯ সমাোঃ সখারদশে আলম ইমাম  

২০ সমাোঃ আইয়ুব আলী ব্যবসায়ী  

২১ সমাোঃ জরসম উরেন কদলজ ছাত্র  

২২ সমাোঃ তানরভর হ্াসান সাদহ্ে রবশ্বরবদ্যালয় ছাত্র  

২৩ সমাোঃ ইমরান সহ্াদসন মাদ্রাসা রশক্ষক  

২৪ সমাোঃ ওমর িারুক সজল সাাংবারেক  

২৫ নাজরনন সুলতানা এনরজও কমী  

২৬ জামাল এ. নাদসর স ৌধুরী টিম রলোর এআইরে 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এদসারসদয়টস ির ইিারন্যাশনাল সেদভলপদমি রলোঃ (এআইরে) 

রে-৫ সহ্লরসয়ন হ্াইটস, প্লট-২/৩, ব্লক-এ, আসােদগট 

 রমরপুর সরাে, সমাোঃপুর, ঢাকা-১২০৭ 

সিানোঃ +৮৮-০২-৯১১৫৮৯১ 

ই-সমইলোঃ info@aid-bd.com, ওদয়বসাইটোঃ www.aid-bd.com 
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