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উন্নয়ন প্রকল্প ছক/ প্রস্তাব (ডিডিডি) 

(সম্পূর্ ণ ডিওডব অর্ ণায়ননর প্রকনল্পর িন্য) 

 

অংশ - ক 

 

প্রকনল্পর সার-সংনেি 

 

  

১.০ প্রকনল্পর ডশনরানাম : তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ 

সাধন প্রকল্প। 

২.১ উনযাগী মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ : মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রর্ালয় 

২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূি) : িািীয় মডিলা সংস্থা 

২.৩ িডরকল্পনা কডমশননর সংডিষ্ট ডবভাগ : আর্ ণ-সামাডিক অবকাঠানমা ডবভাগ 

৩.০ প্রকনল্পর উনেশ্য ও লেয (সুডবধানভাগীসি) 

(বুনলট আকানর ডলখনি িনব। িডরমার্ অর্বা শিকরা িানর 

উনেখ করনি িনব) 

: * ববকার ও সুডবধাবডিি নারীনের কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট, আত্ম 

- ডনভ ণরশীলিা অিণনন উদু্বদ্ধ ও সিায়িা প্রোননর িাশািাডশ নারী 

সমািনক মানব সম্পনে িডরর্ি করনর্র লনেয প্রডশেনর্র মাধ্যনম 

২,৫৬,০০০ িন নারীর েেিা উন্নয়ন। 

 

* নারী উনযাক্তানের েেিা উন্নয়ন ও অডভজ্ঞিা ডবডনমনয়র 

িাশািাডশ িানের উৎিাডেি িণ্য সামগ্রী ডবির্ননর সুনর্াগ 

সৃডষ্টর লনেয প্রকনল্পর উনযানগ ৮০ টি ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র, 

৮০ টি ফুি কর্ ণার এবং ৮০ টি ডবউটি িাল ণার স্থািন কনর ১৬০০ 

িন নারী উনযাক্তানক স্থায়ী ভানব স্বাবলম্বী কনর বিালা। 

* নারী উনযাক্তানের দ্বারা উৎিাডেি িণ্য সামগ্রী ডবির্নন 

সিায়িা প্রোন করার লনেয একটি ক্রয়/ডবক্রয় সফ্টওয়ার তিরী 

করা। 

* প্রডশের্ বকনন্দ্রর সকল প্রডশের্ার্ীনের ডননয় একটি 

িযাটানবি সফ্টওয়ার তিরী করা। 

৪.০ প্রকনল্পর বাস্তবায়নকাল :  

  

            (ক) শুরুর িাডরখ 

 

: 

 

০১ িানুযারী ২০২১ 

 (খ) সমাডির িাডরখ : ৩১ ডিনসম্বর ২০২৫ 

 

৫.১ 

 

প্রকনল্পর প্রাক্কডলি ব্যয় (লে টাকায়) 

 

: 

 

 বমাট : ৪২৭৯৭.৭৮ লে 

 ডিওডব : ৪২৭৯৭.৭৮ লে 

ডনিস্ব অর্ ণ : - 

 অন্যান্য 

 

: - 

৫.২ তবনেডশক মুদ্রার ডবডনময় িার (িাডরখসি) : প্রনর্ািয নয় 

(উৎস: বাংলানেশ ব্যাংক)   

 

৬.০ 

 

অর্ ণায়ননর ধরন 

 

: 

 

ডিওডব 
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৬.১ 

 

 

অর্ ণায়ননর ধরন ও উৎস 

 

 

: 

 

 

এডিডব 

 

                    উৎস 

 

   ধরন    

ডিওডব 

(নবনেডশক মুদ্রা) 

ডনিস্ব অর্ ণায়ন 

(নবনেডশক মুদ্রা) 

 

অন্যান্য 

(উনেখ করনি িনব) 

১ ২ ৩ ৪ 

ঋর্ - - - 

অনুোন ৪২৭৯৭.৭৮ - - 

ইক্যযইটি - - - 

অন্যান্য (উনেখ করনি িনব) - - - 

বমাট  ৪২৭৯৭.৭৮ - - 

 

 

 

 

৬.২ বছরডভডিক প্রাক্কডলি ব্যয় :  

 

অর্ ণবছর ডিওডব 

(নবনেডশক মুদ্রা) 

সংস্থার ডনিস্ব অর্ ণ 

(নবনেডশক মুদ্রা) 

অন্যান্য বমাট 

(নবনেডশক মুদ্রা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০২০-২০২১ 

িানুয়াডর-জুন 

৫২৭৮.৮৫ 

- - 
৫২৭৮.৮৫ 

২০২১-২০২২ ৮৭৯৮.৭৬ - - ৮৭৯৮.৭৬ 

২০২২-২০২৩ ৮৫৩৭.৭৬ - - ৮৫৩৭.৭৬ 

২০২৩-২০২৪ ৮০৪৮.২৬ - - ৮০৪৮.২৬ 

২০২৪-২০২৫ ৮০৪৮.২৬ - - ৮০৪৮.২৬ 

২০২৫-২০২৬ 

জুলাই-ডিনসম্বর 
৪০৮৫.৮৯ 

  

৪০৮৫.৮৯ 

বমাট ৪২৭৯৭.৭৮   ৪২৭৯৭.৭৮ 

 

  

 

৭.০ প্রকল্প এলাকা : ৮০ টি বকন্দ্র । 

(ঢাকা উির, ঢাকা েডের্ ডসটি কনি ণানরশনসি ৬৪ বিলার ৭৮ 

টি উিনিলা)। (সংলগ্নী - ১, পৃষ্ঠা ৩৯) 

 

 

৮.০ প্রকল্প এলাকাডভডিক প্রধান আইনটমসমূনির ব্যয় ডবভািন  

 

 

: (সংনর্ািনী-১, পৃষ্ঠা ১৮-২১) 
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৯.০ প্রাক্কডলি ব্যনয়র সার-সংনেি (লে টাকায়) : 

                                                                                                                                                                   

(লে টাকায়) 
 

ইনকানডমক 

বকাি 

ইনকানডমক 

সাব-বকাি 

ইনকানডমক সাব-বকাি অনুর্ায়ী অনের ডববরর্ একক 

সংখ্যা/ 

িডরমার্ 

বমাট খরচ 

(৭+৮+৯) 

ডিওডব  

(নবনেডশক মুদ্রা) 

ডনিস্ব 

অর্ ণায়ন   

(নবনেডশক মুদ্রা) 

অন্যান্য 

প্রকনল্পর বমাট 

ব্যনয়র শিাংশ 

(%) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

ক) রািস্বঃ 

৩১১১১ ৩১১১১০১ মূল ববিন (অডিসার) (পৃঃ ৪২) িন ২ ১২৬.০০ ১২৬.০০   ০.২৯ 

৩১১১৩ ৩১১১৩২৫ উৎসব ভািা (পৃঃ ৪২) িন ২ ৯.৬৯ ৯.৬৯   ০.০২ 

৩১১১৩২৭ অডধকাল ভািা  বর্াক বর্াক ১২.০০ ১২.০০   ০.০৩ 

৩১১১৩২৯ প্রডশের্ ভািা (পৃঃ ৪৫) িন ২৫৬,০০০ ২৪৯৬০.০০ ২৪৯৬০.০০   ৫৮.৩২ 

৩১১১৩৩২ সম্মানী ভািা (পৃঃ ৪৭) বর্াক বর্াক ৭০.০০ ৭০.০০   ০.১৬ 

৩১১১৩৩৫ নববষ ণ ভািা (পৃঃ ৪২) িন ২ ০.৯৭ ০.৯৭   ০.০০ 

৩২১১১ ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় বর্াক বর্াক ১০.০০ ১০.০০   ০.০২ 

৩২১১১১১ বসডমনার/কনিানরন্স ব্যয় (ওডরনয়নেশন ও কম ণশালা) সংখ্যা ৮০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০   ২.৩৪ 

৩২১১১১৩ ডবদ্যযৎ (পৃঃ ৪৬) সংখ্যা ৩২১ ৭৮৩.৬০ ৭৮৩.৬০   ১.৮৩ 

৩২১১১১৫ িাডন (পৃঃ ৪৬) সংখ্যা ৩২১ ২৪৭.৮০ ২৪৭.৮০   ০.৫৮ 

৩২১১১১৭ ইোরননট (পৃঃ ৪৮) সংখ্যা ৮১ ২৫৫.০০ ২৫৫.০০   ০.৬০ 

৩২১১১২০ বটডলনিান (পৃঃ ৪৮) সংখ্যা ৮১ ১৬২.০০ ১৬২.০০   ০.৩৮ 

৩২১১১২৫ প্রচার ও ডবজ্ঞািন ব্যয়  বর্াক বর্াক ২৫.০০ ২৫.০০   ০.০৬ 

৩২১১১২৯ অডিস ভবন ভাড়া (পৃঃ ৪৬) সংখ্যা ৩২১ ১৭০৪.০০ ১৭০৪.০০   ৩.৯০ 

৩২১১১৩১ 
আউটনস ণাডসং (নবিন-ভািাডে) (পৃঃ ৪৩) িন ৫৮৬ ৭৭২২.৮৫ ৭৭২২.৮৫   ১৮.০৪ 

৩২২১১ ৩২২১১০৬ িডরবিন ব্যয় বর্াক বর্াক ৫.০০ ৫.০০   ০.০১ 

৩২২১১০৯ ব্যবস্থািনা ব্যয় (পৃঃ ৪৭) সংখ্যা ৮১ ৯৫.০০ ৯৫.০০   ০.২২ 

৩২৩১৩ ৩২৩১৩০১ প্রডশের্ ব্যয় (পৃঃ ৪৫) ব্যাচ ১০,৬৪৫ ১৮২১.২০ ১৮২১.২০   ৪.২৬ 

৩২৪১১ ৩২৪১১০১ অভযন্তরীন ভ্রমর্ ব্যয় বর্াক বর্াক ২৬১.২০ ২৬১.২০   ০.৬১ 

৩২৪৩১ ৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানী বর্াক বর্াক ৪৬.০০ ৪৬.০০   ০.১১ 

৩২৫৫১ ৩২৫৫১০২ মুদ্রর্ ও বাাঁধাই (পৃঃ ৪৭) বর্াক বর্াক ২৬৬.৩৫ ২৬৬.৩৫   ০.৬২ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মডনিাডর (পৃঃ ৪৭) বর্াক বর্াক ১৩০.০০ ১৩০.০০   ০.৩০ 

৩২৫৬১ ৩২৫৬১০১ সাধারর্ সরবরাি (পৃঃ ৪৯) সংখ্যা ২৪০ ৫৩৩.০০ ৫৩৩.০০   ১.২৫ 

৩২৫৭১ ৩২৫৭১০১ পরামর্ শক সেবা ক্রয় (প ৃঃ ৪৫) 
িনমাস ৩৬ ১৪৪.০০ ১৪৪.০০   ০.৪২ 

৩২৫৭১ ৩২৫৭১০৪ মধ্যবিী মূল্যায়র্ (পৃঃ ৫০) সংখ্যা ১ ১০.০০ ১০.০০   ০.০২ 

৩২৫৭৩ ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎসবাডে (নেডশ ও আন্তিণাডিক) (পৃঃ ৪৮) সংখ্যা ৬২ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০   ১.৫২ 

৩২৫৮১ ৩২৫৮১০১ বমাটরর্ান বর্াক বর্াক ১৫.০০ ১৫.০০   ০.০৪ 

৩২৫৮১০২ আসবাবিত্র  বর্াক বর্াক ১০.০০ ১০.০০   ০.০২ 

৩২৫৮১০৩ কডম্পউটার  বর্াক বর্াক ১০.০০ ১০.০০   ০.০২ 

৩২৫৮১০৪ অডিস সরঞ্জামাডে  বর্াক বর্াক ৫০.০০ ৫০.০০   ০.১২ 

৩৭২১১ ৩৭২১১০৮ অনুোন (নগে) (পৃঃ ৪৯) সংখ্যা ১৬০০ ২৪০.০০ ২৪০.০০   ০.৫৬ 

উিনমাট (রািস্ব)   ৪১৩৭৫.৬৬ ৪১৩৭৫.৬৬   ৯৬.৬৮ 

খ) মূলধনঃ 

৪১১২১ ৪১১২১০১ মটরর্ান  (পৃঃ ৫৬) সংখ্যা ৩ ৬৫.০০ ৬৫.০০   ০.১৫ 

৪১১২৩ ৪১১২৩১০ অডিস সরঞ্জামাডে  (পৃঃ ৫৩,৫৪,৫৫) সংখ্যা  ৫৩০৭ ৩৮৫.৭১ ৩৮৫.৭১   ০.৯০ 

৪১১২৩১৪ আসবাবিত্র (পৃঃ ৫১,৫২) সংখ্যা  ১৩৯০৮ ৯৩১.৪১ ৯৩১.৪১   ২.১৮ 

৪১১৩৩ ৪১১৩৩০১ কডম্পউটার সফ্টওয়্যার সংখ্যা ১ ২০.০০ ২০.০০   ০.০৫ 

৪১১৩৩০২ িাটানবি সংখ্যা ১ ২০.০০ ২০.০০   ০.০৫ 

উিনমাট ( মূলধন)   ১৪২২.১২ ১৪২২.১২   ৩.৩২ 

সব ণনমাট   
৪২৭৯৭.৭৮ ৪২৭৯৭.৭৮ 

  ১০০.০০ 
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১০.০ লগ-বেইম  

 

 

 

 

সংডেি  

(Narrative Summary) 

বাস্তুডনষ্ঠ র্াচাই ডননে ণশক 

(Objectively Verifiable Indicators) 

র্াচাইনয়র মাধ্যম  

(Means Of Verification) 

গুরুত্বপূর্ ণ অনুমান 

(Important Assumptions) 

লেয 

(Goal) 

১. নারীনের িীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন। 

২. প্রিযে এবং িনরােভানব নারীনের 

কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ বৃডদ্ধ। 

৩. নারীনের মনধ্য সামাডিক-অর্ ণননডিক সুনর্াগ 

গন়ে বিালা। 

১. নারী কম ণসংস্থান এবং উনযাক্তা উন্নযন সংখ্যা বৃডদ্ধ। 

২. উন্নি আর্ ণ - সামাডিক অবস্থা. 

 

১)  বাংলানেশ িডরসংখ্যান বুযনরা; 

২) িািীয় মডিলা সংস্থার বাডষ ণক 

প্রডিনবেন; 

৩) প্রকনল্পর মূল্যায়ন প্রডিনবেন; 

৪) ডাটাববইজ 

১. প্রডশডেি নারীর কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট 

িনব। 

২. কম ণেম নারীরা অডধক অর্ ণ উিািণন করনব। 

৩. িানের িীবনর্াত্রার মান উন্নি িনব এবং 

সেমিা বৃডদ্ধ িানব। 

উনেশ্য 

(Purpose) 

১. ববকার ও সুডবধাবডিি নারীনের েেিা 

বৃডদ্ধমূলক প্রডশের্ বেয়া। 

২. অত্ম-কম ণসংস্থাননর বেনত্র নারীনের উৎসাডিি 

করা। 

৩. ক্ষুদ্র উনযাক্তা  উন্নয়নন নারীনের উৎসাডিি 

করা। 

১) ডবিননস ম্যননিম্যাে প্রডশেবর্র মাধ্যনম নারীর 

ব্যবস্থািনা েেিা উন্নয়র্। 

২. িানের েে করার িন্য  বৃডিমূলক প্রডশের্ । 

৩. সেশর্ ও শববের্ী শবভ্্নশি সমলায় 

অংর্গ্রহণ। 

৪. সেবর্র অর্ শনৈশিক ও োমাজজক 

কম শকাবে ৈারীবের অংর্গ্রহণ। 

১) িািীয় মডিলা সংস্থার বাডষ ণক 

প্রডিনবেন; 

২) প্রকনল্পর প্রডিনবেন; 

৩) মধ্যবিী মূলযায়ণ প্রশিববেৈ। 

 

 

১. ৈারীবের শেদ্ধান্তগ্রহণ পর্ শাবয় 

অবস্থাৈ। 

২. অডিস, প্রডশের্ বকনন্দ্রর কার্ ণকরী 

ব্যবস্থািনা। 

৩. অডিনসর, প্রডশের্ বকনন্দ্রর সঠিক 

রের্ানবের্। 

আউটপুট 

(Output) 

১. প্রডশডেি েে নারীনগাডষ্ঠ।  

২. েে িনশডক্ত ডননয়াগ 

৩. নারীনের ডবডভন্ন কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট ও 

ই-কম শাবে ৈারীবের অংগ্রহবণর 

েুবর্াগ ে ষ্টি। 

১. ২৫৬০০০ নারীনের প্রডশের্ বেয়া। 

২. ৬০১ িনশডক্ত ডননযাগ করা। 

৩. ৈারী উবেযাক্তার েংখ্যা ব জদ্ধ। 

৪. ক্রয়/শবক্রয় েফ্টওয়ার তিরী। 

১) িািীয় মডিলা সংস্থার বাডষ ণক ডরনিাট; 

২) আইএমইডি এর ডরনিাট ণ; 

৩) প্রকল্প সমাডি মূল্যায়ন ডরনিাট ণ। 

 

১. সম্ভাব্য নারীনের র্নর্ষ্ট সংখ্যক প্রডশের্ 

িন্য আনবেন। 

২. সময়মি স্টাি ডননয়াগ। 

৩. নারীনের িন্য কানির সুনর্াগ বৃডদ্ধ।  

ইনপুট 

(Input) 

১. ডবজ্ঞািন 

২. েে িনশডক্ত ডননয়াগ 

৩. সরঞ্জামাডে ও আসবাবিত্র  সংগ্রি 

৪। প্রডশের্ মডিউল 

৫. বটডলনিান ইোরননট সংনর্াগ, িযাক্স। 

৬. অন্যান্য কাি 

১. সমস্ত সরঞ্জাম ও আসবাবিত্র বকনা এবং ইনস্টল। 

২. কমী ডনযুক্ত বকান। 

৩. বটডলনিান, িযাক্স সংযুক্ত। 

৪) অন্যান্য সংডশস্নষ্ট কাি সম্পন্ন। 

১) প্রকনল্পর প্রডিনবেন; 

২) েরিত্র আিবান ও কার্ ণানেশ প্রোন এবং  

ক্রয় কার্ ণ সম্পন্ন করা;  

৩) প্রচার ও ডবজ্ঞািন; 

৪) আইএমইডি প্রডিনবেন। 

 

১) সময়মনিা অর্ ণ ছাড়; 

২) সময়মনিা কার্ ণক্রম শুরম্ন এবং সম্পন্ন 

করা। 
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১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থািনা 

 

 

  

 ১১.১ প্রস্তাডবি প্রকল্প ব্যবস্থািনা কাঠানমা  

 

 

: সংনর্ািনী-২, পৃষ্ঠা ২২। 

 ১১.২ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Implementation 

Arrangement) 

: তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন 

শীষ ণক প্রকল্পটি মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রর্ালয়াধীন িািীয় মডিলা 

সংস্থা কতৃণক বাস্তবায়ন করা িনব। প্রনিক্ট ডস্টয়াডরং কডমটি এবং প্রনিক্ট 

ইমডিনমনশন কডমটির ডেক ডননে ণশনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা িনব। 

এছাড়াও বিলা ও উিনিলায় ির্ ণানয়র কার্ ণক্রম ির্ ণনবেনর্র িন্য এবং 

প্রকল্প বাস্তবায়ননর িন্য বিলা/উিনিলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটি গঠন 

করা িনব এবং প্রকনল্পর বিি অডিনস একটি প্রডশের্ ও নারী উনযাক্তা 

ির্ ণনবের্ কমটি গঠন করা িনব, বর্ কডমটি সাব ণেডর্ক মডনটডরং করনব। 

 

১২.০ 

 

আডর্ ণক ও ক্রয় িডরকল্পনা  

  

 

১২.১ ক্রয় িডরকল্পনা [সংনর্ািনী-৩(ক), ৩(খ), 

৩(গ)] 

 

 

 

 

 

: 

 

পৃষ্ঠা ২৯-৩২। 

১২.২ বছরডভডিক আডর্ ণক ও বভৌি কানির 

লেমাত্রা (Target Plan) (সংনর্ািনী-

৪) 

 

 

 

 

: সংনর্ািনী-৪, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪। 

১৩.০ প্রকল্প বশষ িওয়ার ির প্রকনল্পর আউটপুট 

রািস্ব বানিনট স্থানান্তনরর প্রনয়ািনীয়িা আনছ 

ডকনা 

 

 

 

: প্রনর্ািয নয়। 

 ১৩.১ উির হ্াাঁ িনল, িডরচালন ও 

রের্ানবেনর্র িন্য প্রাডিষ্ঠাডনক ব্যবস্থা 

এবং কাডরগডর ও আডর্ ণক চাডিোর ডববরর্ 

(প্রকনল্পর সুডবধাডে চলমান রাখার িন্য 

বাৎসডরক খরনচর িডরমার্ এবং 

প্রনয়ািনীয় িনবল উনেখ করনি িনব) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: প্রনর্ািয নয় 

  

১৩.২ উির না িনল, িডরচালন ও 

 

: 

 

এই প্রকল্পটির প্রধান কার্ ণক্রম/উনেশ্য িল ববকার ও সুডবধাবডিি 
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রের্ানবেনর্র িন্য প্রনয়ািনীয় আডর্ ণক 

ও প্রাডিষ্ঠাডনক ব্যবস্থার সংডেি ডববরর্ 

(প্রকনল্পর সুডবধাডে চলমান রাখার িন্য 

বাৎসডরক খরনচর িডরমার্ এবং 

প্রনয়ািনীয় িনবল উনেখ করনি িনব) 

নারীনের কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট, আত্ম - ডনভ ণরশীলিা অিণনন উদু্বদ্ধ 

করনর্র লনেয প্রডশেনর্র মাধ্যনম নারীসের েেিা উন্নয়ন করা। 

প্রডশডেি নারীরা সমানির অন্যান্য নারীনের প্রডশের্ ডেনি সেম িনব। 

এইভানব প্রডশেনর্র কার্ ণক্রমগুডল িডরচাডলি িনব। িাই রািস্ব বানিনট 

প্রকনল্পর স্থানান্তনরর প্রনয়ািনীয়িা কম। প্রকল্প কার্ ণক্রম শুধু নারী 

উন্নয়ননর িন্য। িািীয় মডিলা সংস্থা িানের ডনয়ডমি কার্ ণক্রম / 

কম ণসূডচসি প্রকনল্পর কার্ ণক্রম ির্ ণনবের্ করনবন। প্রকল্পটির প্রডশেনর্র 

মাধ্যনম নারীরা েে িনয় উঠনব এবং িারা এই ধরননর বপ্রাগ্রাম চালানি 

সেম িনব এবং স্বডনভ ণর কম ণসংস্থানও করনব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

ডিডিডি প্রর্য়নকারী কম ণকি ণার স্বাের 

(িাডরখ ও সীলনমািরসি) 
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অংশ - খ 

 

 

প্রকনল্পর ডবস্তাডরি বর্ ণনা 

 

১৪.০ প্রকনল্পর িটভূডম সংক্রান্ত িথ্যাডে :  

 

১৬০ শমশলয়ৈ জৈেংখ্যার সের্ বাংলাবের্, শববের েববেবয় ঘৈবেশি পূণ শ সের্। জৈেংখ্যার প্রায় 

অবধ্ শক ৈারী। ২০১১ োবলর গণৈা েম্পশকশি ির্য সর্বক পাওয়া র্ায় সর্ ১৬-৪৫ বছর বয়েী পুরুষ 

এবং ৈারীর েংখ্যা ৪৭.৩৬%। এর মবধ্য ২৬.৫০% ৈারী।  োমাজজক-অর্ শনৈশিক কম শকাবে িাবের 

অংর্গ্রহণ এখ্ৈও পর্ শন্ত লবযয সপ ৌঁবছশৈ। ৈারীর যমিায়ৈ ও যমিায়বৈর মাত্রা অজশবৈ এখ্ৈ 

সেবর্ ও শববেবর্ এষ্টট একষ্টট গুরুত্বপূণ শ আবলােয শবষয়। জািীয় অর্ শৈীশির মূল ধ্ারার োবর্ 

একত্রীকরণ পূব শক জািীয় অর্ শৈীশিবি অবোৈ রাখ্া প্রবয়াজৈ ।  

 

ৈারী প্রশি সৈশিবােক মবৈাভ্নাব এখ্ৈও অপশরবশিশি। েমাবজ এষ্টটবক ভ্নাল ভ্নাবব সেখ্ায় ৈা সর্ 

একজৈ ৈারী শর্ল্প বা বযবোবয় শৈবজবক শৈবয়াজজি কবর। োমাজজক শৈরাপত্তাহীৈিা এবং ধ্মীয় 

েণ্ডগুশল মশহলাবের জৈয কাজ করার প্রধ্াৈ অন্তরায়। বযবোর জৈয মূলধ্ৈ েংগ্রহ করবি িাবের 

জৈয েরম অেুশবধ্ার েম্মুখ্ীৈ হবি হয়। বযাংক ও অৈযাৈয আশর্ শক প্রশিষ্ঠাৈ িাবের অর্ শ / ঋণ 

েহবজ প্রোৈ কবর ৈা। িারা স্থাৈীয় এবং আন্তজশাশিক বাজাবর িাবের পণয শবপণবৈর পদ্ধশি 

জাবৈৈ ৈা এবং আন্তজশাশিক মাৈ এবং উিি মাবৈর পণয উৎপােৈ শকভ্নাবব করবব এ শবষবয় 

িাবের সকাৈ র্র্ার্ শ জ্ঞাৈ সৈই। 

 

এই েমেযাগুশল েরূ করার জৈয, মশহলা ও শর্শু শবষয়ক মন্ত্রণালয়, জািীয় মশহলা েংস্থার অধ্ীবৈ 

"ি ণমূল পর্ শাবয় অর্ শনৈশিক যমিায়বৈ ৈারী উবেযাক্তাবের শবকার্ োধ্ৈ" র্ীষ শক এই প্রকল্পষ্টট 

প্রস্তাব কবরবছ। এই প্রকল্প েরােশর সেবর্ এবং শববেবর্ ৈারীর পণয শবপণবৈর োবর্ জশিি। এষ্টট 

িাবের শবকার্ ও অগ্রগশির জৈয েুশবধ্াবজিি ৈারী ও উবেযাক্তাবের েব ধ্রবৈর েহবর্াশগিা ও 

প্রশর্যণ প্রোৈ কবর। ইবিামবধ্য অর্ শনৈশিক যমিায়বৈ ৈারী উবেযাক্তাবের শবকার্ োধ্ৈ প্রকল্পষ্টট 

৫ বছর কবর ১ম ও ২য় পর্ শায় েফলভ্নাবব েমাপ্ত হবয়বছ এবং ৩য় পর্ শায় শডবেম্বর,২০২০ োবল 

েমাপ্ত হবব । ডননম্ন ির্ ণায় ডভডিক বর্ ণনা বেয়া িলঃ 

 

অগ্রগডি / প্রকল্প ির্ ণায়-১: 

 

জুলাই ২০০৩ বর্নক জুন ২০০৮ ির্ ণন্ত ৮৯১.৯২ লে টাকা ব্যায় কনর নারী উনযাক্তানের উন্নযননর িন্য প্রর্যন করা িনযডছল 

‘‘অর্ ণননডিকেমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প’’ । এই প্রকনল্পর অধীনন ১৭০০ িন ববকার নারীনের ডবডভন্ন বেনি 

প্রডশের্ ডেনয় স্ব-ডনভ ণর করা িনযডছল। বেিগুডল িল: 

 

ডবউটিডিনকশন 

বকটাডরং 

িযাশন ডিিাইডনং 

ইনেডরয়র ডিিাইডনং 

 

িাশািাডশ, প্রকল্পটি আরও ৮০০ নারীর িডরচালনমূলক ও সাংস্কৃডিক েেিা বৃডদ্ধনি ব্যবস্থািনা প্রডশের্ প্রোন কনরনছ। এই ২৫০০ 

(১৭০০ + ৮০০) নারীর মনধ্য প্রায ২৫০ িন মডিলা সিলভানব ডননির ব্যবসা শুরু কনরনছন। প্রকল্পটি প্রনিনক্ট ডরনিানট ণর মাধ্যনম 

িানের িথ্য (নকস স্টাডিি) প্রকাশ কনরনছ। প্রকনল্পর মাধ্যনম নারী উনযাক্তারা আরও ৯ টি স্থানীয বমলা এবং ডবডভন্ন বেনশ ১৭ টি 

আন্তিণাডিক বমলা অংশগ্রির্ কনর র্ানি  প্রচার ও ডবির্ন কার্ ণক্রম উন্নি করা র্ায। প্রকল্পটি 'বাংলানেশ নারী উনযাক্তানের িন্য 
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অর্ ণননডিক েমিাযননর উির ছযটি কম ণশালার আনযািন কনর। রািশািী ২০ বম, ২০০৭, খুলনা বম ২৬, ২০০৭, বডরশাল জুন ০৯, 

২০০৭, ডসনলট জুন ১৬, ২০০৭, চট্টগ্রাম, ৩০ জুন, ২০০৭ এবং ঢাকা, জুলাই ১২, ২০০৭। 

 

 

 

 

 

 

প্রকনল্পর ২য় ির্ ণানয়র অগ্রগডিঃ 

 

জুলাই ২০১০-জুন ২০১৫  এর সময়কানল ১৩৮৪.৫০ লে টাকা খরনচ নারী উনযাক্তানের উন্নয়নন বাস্তবায়ন করা িনযডছল। এই 

প্রকনল্পর অধীনন  ৫৭৫০ িন  ববকার নারীনের ডবডভন্ন বেনি প্রডশের্ ডেনয় স্ব-ডনভ ণর করা িনযডছল। বেিগুডল িল: 

 

 ডবউটিডিনকশন 

 কযাটাডরং 

 িযাশন ডিিাইডনং 

 ইনেডরয়র ডিিাইডনং 

 িটাডর 

 

িাশািাডশ এই প্রকল্পটি আরও ২৫০০ িন মডিলানক িডরচালনা এবং বিশাোর েেিা বৃডদ্ধনি ব্যবস্থািনা প্রডশের্ প্রোন কনরনছ। এই 

৮২৫০ (৫৭৫০ + ২৫০০) নারীর মনধ্য প্রায ২১০০ নারী বি ণমানন িানের ডনিস্ব ব্যবসা সিলভানব শুরু কনরন। প্রকল্পটি প্রনিনক্ট 

ডরনিানট ণর মাধ্যনম িানের িথ্য (নকস স্টাডিি) প্রকাশ কনরনছ। প্রকনল্পর অধীনন নারী উনযাক্তানের অংশগ্রিনর্ আরও ২০ টি স্থানীয 

বমলা অনুডষ্ঠি িয় এবং ডবডভন্ন বেনশ ৩ টি আন্তিণাডিক বাডর্িয বমলায় অংশগ্রির্ কনর র্ানি 'প্রচার ও ডবির্ন কার্ ণক্রম এবং দৃডষ্টভডের 

উন্নযন ঘনট। এই প্রকল্পটি বাংলানেনশর সকল নারী উনযাক্তানের িন্য অর্ ণননডিক েমিায়ননর লনেয ৩১ টি ওডরনয়নেশন ও ৫৪ টি 

কম ণশালার আনয়ািন কনর। 

 

প্রকনল্পর ৩য় ির্ ণায়ঃ 

 

জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০  ির্ ণমত্ম  ৯৯৩৪.১৫ লে টাকা ব্যনয় নারী উনযাক্তানের উন্নযনন প্রকল্পটি চালু রনয়নছ। এই প্রকনল্পর অধীনন  

৬৪০৫০ িন  ববকার ও সুডধাবডঞ্জি নারীনের ডবডভন্ন বেনি প্রডশের্ ডেনয় স্ব-ডনভ ণর করা িনয়ডছল। বেিগুডল িল: 

 

 ডবউটিডিনকশন 

 কযটাডরং 

 িযাশন ডিিাইডনং 

 ইনেডরয়র ডিিাইডনং 

 ডব এন্ড মাশরম্নম কালটিনভশন 

 

িাশািাডশ এই প্রকল্পটি আরও ২৫৫০০ িন মডিলানক িডরচালনা এবং বিশাোর েেিা বৃডদ্ধনি ব্যবস্থািনা প্রডশের্ প্রোন 

কনরনছ।প্রকনল্পর তৃিীয় ির্ ণানয ৩০ টি প্রডশের্ বকনন্দ্রর মাধ্যনম প্রডশেনর্র িন্য ৮৯ িািার ৫৫০ িননক লেযবস্তু করা িনয়ডছল। এই 

কার্ ণক্রম িডরচালনার িন্য বাংলানেনশর ২৯ টি উিনিলা ও ১ টি প্রধান কার্ ণালয (ঢাকায়)ডনব ণাচন করা িনয়নছ। ৩০ টি প্রডশের্ বকনন্দ্র 

৩০ টি বসলস এন্ড ডিসনি বসোর স্থািন করা িনয়নছ , িাশািাডশ ১৪ টি উিনিলায়/নিলায় ১৪ টি ডবউটি ি ণালার স্থািন করা িনয়নছ । 

উিরন্তু প্রডশের্ার্ীনের িথ্য ডেনয় একটি বিটা ব্যাংক তিডর করা িনব। 

 

 

প্রকনল্পর গ্রিনর্র গুরুত্বঃ 

 

আমাবের ি ণমূল পর্ শাবয়র ৈারীরা র্বর্াপর্ুক্ত েুবর্াগ, েহবর্াশগিা এবং উৎোহ সপবল প্রশিষ্টট 

সযবত্র েযিা অজশৈ করবি েযম। প্রকবল্পর ৩য় পর্ শাবয় বাংলাবেবর্র ৩০ষ্টট উপবজলা শৈব শােৈ 

করা হবয়বছ শকন্তু এই প্রকবল্পর বযাপক োশহো লযয করা র্ায়। িাই সজলা পর্ শাবয়র ৈারীবেরবক 
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অর্ শনৈশিক ভ্নাবব যমিায়ণ কবর িুলার জৈয ৮০ ষ্টট সকন্দ্র (৬৪ ষ্টট সজলার ৭৮ ষ্টট শৈব শাশেি 

উপবজলা এবং ঢাকা উত্তর ও ঢাকা েশযণ) শৈবয় এই প্রকল্পষ্টট গ্রহণ করা হয়। সবকার ও 

অল্পশর্শযি ৈারীবেরবক শবশভ্নি সেবড প্রশর্শযি করবল উবেযাক্তা শহোবব গবি সিালা েম্ভব হবব । 

অর্ ণননডিক ও সামাডিক উন্নয়ননর িন্য বকান ডনডে ণষ্ট িননগাডষ্ঠর সংডিষ্টিা ও প্রাডিষ্ঠাডনক সেমিা বৃডদ্ধ একান্ত প্রনয়ািন। ডকন্তু এই 

সেমিা িানি কলনম প্রডশের্ এবং উক্ত প্রডশেনর্র অডিণি জ্ঞান প্রনয়ানগর মাধ্যনম সম্ভব। বি ণমানন বাংলানেনশ ডশডেি, অধ ণডশডেি, 

অডশডেি এবং েে ও অেে এবং বর্ সকল নারী উনযাক্তা িনি আগ্রিী ডকন্তু উনযাক্তা িনি িারনছ না এমন নারী উনযাক্তা বহু 

রনয়নছ। বর্ সকল নারী উনযাক্তা কম ণেম িনি ইচ্ছুক ডকন্তু প্রডশেনর্র অভানব িনি িারনছ না ঐ সকল নারীনের ডবডভন্ন বেনি 

প্রডশেনর্র মাধ্যনম সেমিা বৃডদ্ধ করা সম্ভব। আর এর িন্য প্রনয়ািন িািীয় মডিলা সংস্থার েে িনশডক্ত সৃিন, র্া নারী উনযাক্তা সৃডষ্ট 

এবং সুডবধা বডিি নারীনের জ্ঞাননর ডবকানশ ভূডমকা িালনন সেম িনব। 

বাংলানেশ সরকার ডভশন ২০২১ বাস্তবায়ননর মাধ্যনম বেনশর সুডবধা বডিি বলাকিননেরনক কাডরগরীভানব উন্নি করনি সনচষ্ট র্ানি 

কনর সব ণস্তনর ডশো ও েেিানক ছডড়নয় ডেনয় ২০৪১ সানলর মনধ্য বাংলানেশনক উন্নি বেনশ রুিান্তর করনি িারা র্ায়। আর এই স্বপ্ন 

বাস্তবায়ননর িন্য অর্ ণননডিক ও সামাডিক কম ণকানন্ড বেনশর আিানমার নারী-পুরুষ ির্া ডনডব ণনশনষ সব ণস্তনরর মানুনষর সংডিষ্টিা 

প্রনয়ািন। আি আমানের সমানি বহু অডভজ্ঞ নারী-পুরুষ র্াকনল ও বেখা র্ায় পুরুনষর তুলনায় নারীনের বর্াগ্যিা, অডভজ্ঞিা ও 

সেমিা অননকটাই সীডমি। িনল বেখা র্ায় আমানের সমানির ির্া বেনশর উনেখনর্াগ্য অননক নারীই উন্নয়ন প্রডক্রয়ার বাইনর রনয় 

বগনছন। র্র্ার্ি প্রডশের্ ও সিনর্াগীিা প্রোননর মাধ্যনম তৃর্মূল ির্ ণানয়র সুডবধাবডিি নারীনেরনক উন্নয়ন প্রডক্রয়াই সম্পকৃ্ত করা 

আবশ্যক। 

 

আি আমানের সমানির তৃর্মূল ির্ ণানয়র সুডবধাবডিি নারীনের অডধকার ডবষনয় সমানির সবাই সনচিন। সরকাডরভানব এবং ডবডভন্ন 

ববসরকাডর সংস্থার মাধ্যনম এ তৃর্মূল ির্ ণানয়র সুডবধাবডিি নারীনের উন্নয়ননর িন্য সবাই সনচষ্ট। ডকন্তু একটু গভীনর লনেয করনল 

বেখা র্ায় এখননা সমানি পুরুনষর তুলনায় নারীরা অননকটাই ডিডছনয় আনছ। এই ডিডছনয় িড়া নারী সমািনক িানি কলনম র্র্ার্র্ 

প্রডশেনর্র মাধ্যনম েু-েে ও সেম ডিসানব গনড় তুলনি িারনলই নারী-পুরুনষর মধ্যকার দূরত্ব ভডবষ্যৎ আনরা কনম বর্নি িানর। 

এইিন্য প্রনয়ািন সুিডরকডল্পি উন্নয়ন ও িডরকল্পনা, র্া তৃর্মূল ির্ ণানয়র সুডবধাবডিি নারী সমািনক ডশো ও বিশাগি েেিা এবং 

ব্যবস্থািনার মাধ্যনম সামগ্রীক কম ণকানন্ড পুরুনষর সমকে ডিসানব গনড় বিালা র্ায়। র্ার িন্য প্রনয়ািন িািীয় মডিলা সংস্থার েে 

িনশডক্ত ও ব্যবস্থািনা । নারীর েমিায়ন িনয়নছ ডকনা িা বুঝনি িনল বেখনি িয় সম্পনের ও ির নারীর অডধকার প্রডিডষ্ঠি িনয়নছ 

ডকনা। সম্পে ডনয়ন্ত্রনর্ নারী সেম ডক-না অর্ ণাৎ নারী ডননি সম্পে ডনয়ন্ত্রর্ করনছ ডকনা। ডবডভন্ন উন্নয়ন কম ণকানের িল নারী বভাগ 

করনি িারনছ ডক-না। অর্ ণাৎ নারী সরাসডর ভানব উন্নয়ননর সুিলনভাগী ডকনা। িাই এই লনেয তৃর্মূল ির্ ণানয় মডিলানের েেিা 

উন্নয়ন, আত্ম-কম ণসংস্থান, োডরদ্র ডবনমাচন, আইনগি অডধকার সংরের্ এবং েমিায়ননর িন্য িািীয় মডিলা সংস্থা নগর ডভডিক 

মডিলা উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীর্ মডিলা উন্নয়ন প্রকল্প, বিলা ডভডিক মডিলা কডম্পউটার প্রডশের্ প্রকল্প ও স্ব-কম ণ সিায়ক ঋর্োন কম ণসূচী 

বাস্তবায়ন করনছ। এসব মডিলারা ডবডভন্ন উৎিােনমুখী ও আয়বধ ণনমূলক ব্যবসা/কম ণকান্ড িডরচালনার মাধ্যনম প্রকনল্পর আয় িনি ঋনর্র 

অর্ ণ িডরনশাধ করনছ এবং ডননিনের সংসানরর প্রনয়ািন ডমটানে। বাংলানেশ সরকানরর ডবডভন্ন প্রকনল্পর মাধ্যনম নারীরা পূনব ণর তুলনায় 

অননকটাই এডগনয় ডগনয়নছ। র্ার কারনর্ বলা চনল বমনয়রা আি অবনরাধ বাসীডন নয়, নয় বকবল দূনগ ণশ নন্দীডন িারা আি অবনী িনি 

আকাশ িাডড় ডেনয় বিৌাঁনছ র্ানে মিাকানশ। িনব বাংলানেশ এখন নারীর েমিায়নন প্রডিনবশীনেনশর তুলনায় অননকটাই এডগনয়। 

পূনব ণর তুলনায় ডবনেনশ এখন পুরুনষর িাশািাডশ নারী কমীরা ও সমানভানব কাি কনর র্ানে। অর্ ণাৎ বলা চনল নারীর েমিা অিণনন 

িডরবার, সমাি, রাষ্ট্র বকানটি বর্নক ডবডেন্ন নয়। ির্াডিও নারীর েমিায়ননক আনরা ববগবান করার লনেয এই সকল উনযাগী ডকন্তু 

সুডবধা বডিিনারীনের সরকাডর ও ববসরকাডর প্রডিষ্ঠাননর মাধ্যনম ডচডিি কনর ব্যবসা/ডশল্প উনযাক্তা ডিসানব গনড় বিালা িনল একডেনক 

বর্মন িানের কম ণসংস্থান িনব এবং িডরবানরর আয় বাড়নব অন্যডেনক  উিািণনকারী  মডিলানের িডরবানর ও সমানি গুরুত্ব বাড়নব এবং 

িার িাডরবাডরক ও সামাডিক িীবন আরও ডনরািে িনব। িািীয় মডিলা সংস্থা এই লেযনক এডগনয় বনয়ার িন্য তৃর্মূল ির্ ণানয় 

অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা বর্নি িানর। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার িন্য বাংলানেশ 

সরকানরর োডরদ্র ডবনমাচননর বকৌশল সম্পডক ণি উন্নয়ন কম ণসূডচর সানর্ সেডি বরনখ প্রকল্পটি প্রর্য়ন করা িয় এবং প্রকল্পটি অনুনমােন 

িনল িািীয় মডিলা সংস্থার আওিায় বাস্তবায়ন করা িনব।    

আডর্ ণক সমৃদ্ধায়নন বাংলানেনশর অগ্রগডিনি নারীনের কী ভূডমকা িা অনুধাবননর িন্য অমৃিনসননর একটি উডক্ত প্রডর্ধাননর্াগ্য। 

অমৃিনসননর মনি, নানা আর্ ণসামাডিক ও রািনীডিক প্রডিকূলিা সনেও, বাংলানেনশর িনে অভাবনীয় আডর্ ণক সমৃডদ্ধ, উন্নয়ন ও 

প্রবৃডদ্ধ অিণন সম্ভব িনয়নছ মূলি নারীর েমিায়ন অগ্রগডির িন্য। ‘অযান আনসানট ণন বগাডর, ইডন্ডয়া অযান্ড ইটস কনোডিকশন্স ’(২০১৩) 
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প্রবনে অমৃিনসন বনলনছন, “বাংলানেনশর ববগবান নারী আনন্দালন, সডক্রয় কার্ ণক্রম ও ববইডিং িরবিী ডবশ্ব-নারী-উন্নয়ন এনিন্ডার 

প্রভানব নব্বইনয়র েশক বর্নক বাংলানেশ সরকানরর নারী উন্নয়ন নীডি এবং িা বাস্তবায়ননর কার্ ণকর বকৌশনলর লনেয বর্ ইডিবাচক 

িেনেিগুনলা গ্রির্ কনরনছ, িার মাধ্যনম বাংলার নারী িীবনন এক নীরব ডবিনবর সূচনা ঘনট, র্ানক ডবশ্ব ব্যাংক আখ্যা ডেনয়নছ 

‘হুইসিারটুভনয়নসস’ (২০০৮)। বেনশ ডবডভন্ন স্তনর নারী েমিায় ববনড়নছ র্া আি উনেখনর্াগ্য। 

সিম িিবাডষ ণকী িডরকল্পনায় নারী পুরুনষর সম-অডধকানরর কর্া বলা িনয়নছঃ   

✓ মডিলানের মানডবক েমিার উন্নয়ন; 

✓ মডিলানের অর্ ণননডিক সুডবধা বৃডদ্ধ; 

✓ মডিলানের ের কষাকডষর েমিা বৃডদ্ধ এবং 

✓ মডিলানের উন্নয়ননর িন্য উিনর্াগী িডরনবশ সৃডষ্ট। 

• মডিলানের েেিা ও কম ণেমিা বৃডদ্ধ, মডিলা বােব ব্যবসার িডরনবশ সৃডষ্ট এবং শির ও গ্রানমর মধ্যকার কাাঁচামাল, উৎিাডেি িণ্য ও 

বসবা ডবডনময় ডনডিি করা বগনল িা মডিলা বােব িডরনবনশর সৃডষ্ট িনব। এর িনল মডিলানের কম ণসংস্থান, বাড়ডি আয় এবং 

স্বডনভ ণরিা বাড়নব , র্া উন্নয়ন প্রডক্রয়ায় গুরুত্বপূর্ ণ ভূডমকা িালন করনব। 

• ডলে তবষম্য দূর করার িন্য সরকানরর িে িনি ইডিপূনব ণ ডবডভন্ন িেনেি বনয়া িনয়নছ। মডিলানের অর্ ণননডিক উন্নয়ননর িন্য এমন 

িেনেি গ্রির্ করা প্রনয়ািন, র্ার মাধ্যনম মডিলানের িন্য ডবডভন্ন মুখী কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট করা র্ায়। মডিলানের িন্য 

ডনধ ণাডরি সীডমি কম ণনেনত্রর বাইনর আনরা কম ণনেত্র সৃিন করা প্রনয়ািন। 

• সকল প্রকার ডবনভে এবং ডনর্ ণািননর িাি বর্নক মডিলানেরনক রো করনি িনব। ডলে তবষম্য দূরী করর্ানর্ ণ প্রস্তাডবি প্রকনল্প এমন 

ব্যবস্থা বনয়া প্রনয়ািন, র্ার মাধ্যনম নারী উন্নয়ন ডনডিি িয় এবং বেশ ডলে তবষম্য িনি মুক্ত িয়। 

• বাংলানেশ ১৯৭৯ সানল িািীসংনঘ গৃিীি নারীর ডবরুনদ্ধ সকল প্রকার তবষম্য ডনরসন (CEDAW) সংক্রান্ত প্রনটাকনল স্বােরোিা। 

শুধুমাত্র স্বাের করনল চলনব না, তবষম্য ডনরসননর িন্য প্রনয়ািনীয় উনেযগ গ্রির্ করনি িনব। এটা সম্ভব একমাত্র নারীর েমিায়ন 

ও নারীর সাডব ণক উন্নয়ননর মাধ্যনম। 

প্রস্তাশবি প্রকল্পষ্টট েুষ্ঠভ্নাবব বাস্তবায়ৈ ও োমষ্টিক ভ্নাবব বযবহার শৈয়ন্ত্রণ বা পশরোলৈা করবি 

পারবল প্রস্তাশবি েুফল সভ্নাগীরা ভ্নশবষযবি এর েুশবধ্া বা উপকার পাবব। প্রস্তাশবি প্রকবল্পর সর্ 

েকল েুশবধ্া গুবলা পাওয়া সর্বি পাবর িা শৈম্নরূপৃঃ 

• প্রকল্পষ্টট েুষ্ঠ ভ্নাবব বাস্তবায়ৈ করবি পারবল ি ণমূল পর্ শাবয়র ৈারীবের মবধ্য প্রকল্পষ্টটর 

বযাপক োশহো ে ষ্টি করবব র্ার মাধ্যবম িারা একশেবক েরােশর উবেযাক্তা অৈযশেবক 

কম শেংস্থাৈ শহবেবব আবয়র উৎে খ্ুবজ পাবব । 

• ি ণমূল পর্ শাবয়র ৈারীরা অশধ্কাংর্ সযবত্রই ঘবর ববে বা বািীর কাবজর পার্াপাশর্ কাজিি 

কাজ োশলবয় শৈবি পারবব । 

• প্রকল্পষ্টট েুষ্ঠ ভ্নাবব বাস্তবায়ৈ করবি পারবল বাংলাবেবর্র দ্রুি উিয়ৈ, প্রব জদ্ধ, শর্যার 

শবস্তার ও ৈগরায়বৈর কারবণ প্রস্তাশবি প্রকবল্পর সেড দ্বারা উৎপাশেি পণয/ দ্রববযর োশহো 

উত্তবরাত্তর ব জদ্ধ পাবব । 

• প্রকল্পষ্টট বাস্তবায়ৈ হবল ৈারী পুরুবষর অর্ শনৈশিক তবষময কমবব, োশরদ্র শববমােৈ ও অর্ শ 

উপাজশবৈর মাধ্যবম ৈারীর ভূ্নশমকাবক র্জক্তর্ালী করবব । 

• বাজার েম্প্রোরবণ বযাপক প্রোর প্রোরৈা করবি পারবল ি ণমূল পর্ শাবয়র ৈারীবের 

উৎপাশেি পণয/ সেবা োমগ্রী শুধ্ু স্থাৈীয় পর্ শাবয়ই ৈয় বরং েমগ্রবের্ ও শববেবর্ও রপ্তাৈী 

করার েম্ভাবৈা র্াকবব ।  

• েবব শাপশর সেখ্া র্াবব প্রশর্শযি ৈারী উবেযাক্তার োবর্ েহকারী শহবেবব কাজ করার েুবর্াগ 

পাবব ি ণমূবলর অবৈক ৈারী । র্ারা পরবিীবি হাবি কলবম কাজ শর্বখ্ শৈবজই উবেযাক্তা 



11 

 

হবি পারবব । 

• প্রকল্পষ্টট বাস্তবায়ৈ হবল সেবর্র েংশবধ্াৈ ও ৈারী উিয়ৈ ৈীশিমালা ২০১১ এবং শভ্নর্ৈ ২০২১ 

বশণ শি লযয অজশৈেহ েপ্তম পি-বাশষ শশক পশরকল্পৈায় বশণ শি উবের্যবলীর োবর্ সেবর্র 

ৈারী েমাজবক েমশিিকরবণর ফবল সেবর্র উিয়ৈ ত্বরাশিি হবব । এছািা SDG’S এর goal 

েমূবহর ৫ম goal সজোর ইকুয়াশলষ্টট অজশৈ েহায়ক হবব। 

 

 

 

১৪.১ সমস্যাসি িটভূডম বর্ ণনা : এই প্রকনল্পর মূলকার্ ণক্রম বেিডভডিক প্রডশের্। প্রকনল্পর বসবাসমূি 

িনগনর্র কানছ বিৌাঁনছ ডেনি এবং সাব ণেডনক িোরডক করনি 

ডিডিটাল ডিভাইস, ডনরডবেন্ন ডবদ্যযৎ ও ডনরডবেন্ন ইোরননট প্রনয়ািন। 

ডিডিটাল ডিভাইস বর্মন: কডম্পউটার, ল্যািটি ও র্ন্ত্রাংশ র্া প্রকনল্পর 

অর্ ণায়নন ক্রয় করা িনব। ডনরবডেন্ন ডবদ্যযৎ সরবরানির িন্য স্থানীয়ভানব 

উিনিলা ডনব ণািী অডিসানরর মাধ্যনম ডবদ্যযৎ সরবরািকারী প্রডিষ্ঠাননর 

সানর্ সমনঝািা মাধ্যনম ডনডিি করা িনব। এবং ডনরবডেন্ন ইোরননট 

সরবরানির িন্য ইোরননট সরবরািকারী প্রডিষ্ঠাননর সানর্ ডদ্বিেীয় 

চুডক্তর মাধ্যনম ডনডিি করা িনব।  

 

 ১৪.২ অন্য প্রকল্প/প্রডিষ্ঠাননর সানর্ সম্পৃক্ত : প্রনর্ািয নয়। 

 

 ১৪.৩ োডরদ্রয িডরডস্থডি 

 

: নারীরা অর্ ণননডিকভানব র্ি উন্নি িনব বেশও িি উন্নি িনব। নতুন 

নতুন ব্যবসাডয়ক ধারর্া কানি লাডগনয় িার ডবিব ঘটিনয় বেশনক 

উন্নডির দ্বারপ্রানন্ত বিৌাঁডছনয় ডেনি িনব। নারীরা ব্যবসার সানর্ ডননিনের 

িডড়ি কনর বেশ বর্নক োডরদ্রয ডবনমাচন করার দৃঢ় প্রিযয় ব্যক্ত 

কনরনছ। বেনশর মানুষনক অডধকির বসবা বেয়ার লনেয বেশব্যািী 

প্রডশের্ ছডড়নয় ডেনি এই প্রকনল্পর আওিায় বিলা/উিনিলা ির্ ণানয় 

প্রডশের্নকন্দ্র প্রডিষ্ঠা করা িনব। 

 

বমনোিডলটন শিনরর িাশািাডশ সজলা ও উিনিলা ির্ ণানয়র গ্রামীর্ 

িননগাষ্ঠীনের মনধ্য অর্ ণননডিক ও ডিডিটাল সুডবধা সম্পডক ণি তবষম্য 

দূর কনর ডনমর্আনয়র, অনগ্রসর িননগাষ্ঠী নারী-পুরুষ ডনডব ণনশনষ 

ডশডেি/স্বল্পডশডেি ববকারনের সম্প্রোয় ডিডিটাল সুডবধা প্রোন করা 

িনব। নারীনের অংশগ্রিনর্র িনল উন্নয়ননর বমৌডলক সূচকগুনলা বর্মন: 

োডরদ্রয ডবনমাচন, ডশো, স্বাস্থয, কৃডষ, ব্যবসা-বাডর্িয,  িথ্য প্রবািসি 

িনবােব ডবডভন্ন বসবাগুনলার উন্নয়নন এক অভাবনীয় সািল্য অিণন 

করনব। সুিরাং নারীনের অগ্রগডির মাধ্যনম বাংলানেশনক একটি উন্নি 

বেনশ রূিান্তডরি ির্া জ্ঞানডভডিক অর্ ণনীডি গড়ার লনেয এই প্রকল্প 

কাি করনব।  
 

১৫.০  প্রকনল্পর ডববরর্ঃ 

 

 

 ১৫.১ উনেশ্য (Objectives) : * ববকার ও সুডবধাবডিি নারীনের কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট, আত্ম - 

ডনভ ণরশীলিা অিণনন উদু্বদ্ধ ও সিায়িা প্রোননর িাশািাডশ নারী 

সমািনক মানব সম্পনে িডরর্ি করনর্র লনেয প্রডশেনর্র মাধ্যনম 

২,৫৬,০০০ িন নারীর েেিা উন্নয়ন। 

 

* নারী উনযাক্তানের েেিা উন্নয়ন ও অডভজ্ঞিা ডবডনমনয়র িাশািাডশ 

িানের উৎিাডেি িণ্য সামগ্রী ডবির্ননর সুনর্াগ সৃডষ্টর লনেয প্রকনল্পর 

উনযানগ ৮০ টি ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র, ৮০ টি ফুি কর্ ণার এবং ৮০ 

টি ডবউটি িাল ণার স্থািন করা র্ার মাধ্যনম ১৬০০ নারী উনযাক্তানক 
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স্থায়ীভানব স্বাবলম্ভী কনর তুলা। 

 

* নারী উনযাক্তানের দ্বারা উৎিাডেি িণ্য সামগ্রী ডবির্নন সিায়িা 

প্রোন করার লনেয উনম্মস িট কম নানম একটি ক্রয়/ডবক্রয় সফ্টওয়ার 

তিরী করা। 

 

 

* প্রডশের্ বকনন্দ্রর সকল প্রডশের্ার্ীনের ডননয় একটি িযাটানবি 

সফ্টওয়ার তিরী করা। 

 

 

 ১৫.২ প্রকনল্পর িলািল (Outcome) : 
প্রডশেনর্র মাধ্যনম সবকার, সুডবধাবডিি ও কম সুনর্াগপ্রাি 

২,৫৬,০০০ িন মডিলার েেিা উন্নয়ন করা এবং প্রকনল্পর আওিায় 

১৬০০ নারী উনযাক্তানক স্থায়ীভানব স্বাবলম্ভী কনর তুলা িনব। 

 

১৫.৩ প্রকনল্পর আউটপুট (Output) 

 

 

: 

 

 

নারীনের েেিা উন্নয়র্। 

 

 

 

১৫.৪ কার্ ণাবডল  

 

 

 

: 

 

প্রডশের্ঃ 

বমাট ২৫৬০০০ িন ববকার, অেে, েডরদ্র এবং সুডবধাবডিি মডিলানের বিশাগি ও িডরচালনার প্রডশের্ বেওয়া িনব এবং এই 

প্রকনল্পর প্রস্তাডবি ডবক্রয় বকন্দ্রগুডলনি িানের িণ্য প্রেশ ণন ও ডবডক্র করার সুনর্াগ িানব। প্রডশেনর্র ভািার িন্য ২৪৯৬০.০০ লে টাকা 

প্রস্তাব করা িনয়নছ। (প্রডিডেন ১৫০.০০ টাকা প্রডি প্রডশের্ার্ী) (পৃষ্ঠা নং ৪৩) প্রকল্পটির সিকারী িডরচালক  (নেডনং এন্ড মডনটডরং) ও 

বেডনং অডিসার সমস্ত প্রডশের্ বকনন্দ্রর প্রডশের্ কম ণসূডচ চালাননার িন্য িেনেি ডননবন। ৮০ টি প্রডশের্ বকনন্দ্র প্রডশেনর্র িন্য বেি 

প্রডশেক ডননয়াগ করা িনব। প্রডিটি বকনন্দ্রর বেডনং অডিসার স্ব স্ব বকনন্দ্রর প্রডশের্ কম ণসূচী িডরচালনা  করনব এবং সিকারী িডরচালক  

(নেডনং এন্ড মডনটডরং) বক  িানের কার্ ণক্রম ডরনিাট ণ করনব। স্থানীয ডনব ণাচন কডমটির মূল্যাযন ডরনি ণানটর উির ডভডি কনর 

প্রডশের্ার্ীনের প্রার্ডমক ডনব ণাচন করনব এবং িারির িাডলকাটি সিকারী িডরচালক (নেডনং এন্ড মডনটডরং) এর ডনকট িাঠানব, ডিডন  

প্রকল্প িডরচালনকর অনুনমােননর ডভডিনি চূড়ান্ত ডনব ণাচন কনর িাডলকা প্রর্য়র্ কনর প্রডশের্ শুরুর িন্য বকনন্দ্র িাডলকা িাঠানবন। 

প্রকল্পটির গুর্গি প্রডশের্ ও সুষ্ঠু অিানরশন ডনডিি করার িন্য িািীয় মডিলা সংস্থা এবং প্রকল্প অডিনসর কম ণকি ণারা ডনয়ডমি 

প্রডশেনর্র কার্ ণক্রম িোরডক করনব|  
 

একটি সম্পূর্ ণ বিটানবি স্থািন করার  িন্য প্রডশের্ার্ীনের সম্পনকণ ডনম্নডলডখি িথ্য সংরের্ করা িনব: ১) নাম, ২) ডিিা নাম, ৩) 

মািার নাম, ৪) িািীয়িা, ৫) ঠিকানা, ৬) ডশোগি বর্াগ্যিা, ৭) বসল বিান নাম্বার, ৮) সনে /প্রডশের্ গ্রিনর্র িাডরখ ৯) ডননয়ানগর 

িাডরখ (র্ডে চাক্যডরিীডব িয়), ১০) কম ণস্থল, ১১) িেবী, ১২) চাকডর িাওযার িন্য প্রডশেনর্র অবোন ইিযাডে। মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক 

মন্ত্রর্ালয় অন্যান্য মন্ত্রর্ালনয়র সানর্ সংনর্াগ স্থািননর িন্য প্রনয়ািনীর্য় িেনেি গ্রির্ করনব, বেনশ এবং ডবনেনশ ববকার নারীর 

কম ণসংস্থান এবং সংস্থাগুডলর ডননয়ানগর সংস্থান করনব। 

 

 

িনবলঃ প্রকনল্পর িনবল ০২ িন বপ্রষনর্/অডিডরক্ত োডয়ত্ব এবং অবডশষ্ট ৫৮৬ িন িনবল আউটনস ণাডসং এর মাধ্যনম বসবা ক্রয় করা 

িনব।  

 

গাডড়ঃ অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন (৩য় ির্ ণায়) এর ২ টি গাডড় (মাইনক্রাবাস ও ডিকআি) রনয়নছ। 

মাইনক্রাবাসটি এই প্রকনল্পর িন্য রাখা িনব এবং ডিক-আি টি অডি পুরািন ডবধায় উক্ত গাডড়টি িমা ডেনয় বেয়া িনব। নতুন ০১ 

(একটি) িীি / মাইনক্রাবাস ক্রয় করা িনব এবং ০২(দ্যইটি) টি মটরসাইনকল ক্রয় করা িনব। িনব নতুন গাডড় ক্রয় না করা ির্ ণন্ত 

ডিকআি ব্যবিার করা িনব। 

 

িাল ণারঃ ৮০ টি বকনন্দ্র ৮০টি িাল ণার স্থািন করা িনব। র্া ৫ িন নারী উনযাক্তা দ্বারা িডরচাডলি িনব। িাল ণারগুনলা  ভাল মাননর 

ফ্লানট/বািানর/শডিং বসোনর ভাড়া বনয়া িনব। প্রডিটি িাল ণার িন্য অডগ্রম, বোকাননর বিনকানরশন ও কসনমটিক্স/িাডন ণসার এর িন্য 

প্রকল্প বর্নক খরচ করা িনব। বোকানগুনলার ভাড়া প্রকল্প বর্নক ১ বছর প্রোন করা িনব িরবডি ণনি নারী উনযাক্তারা সমানভানব ভাগ 
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কনর িডরনশাধ করনবন। সাডভ ণস চ ণাি, ডবদ্যযৎ ও অন্যন্য বাবে প্রডি মানস ১০ িািার টাকা কনর প্রকল্প সমাডি ির্ ণমত্ম বেয়া িনব (এই 

টাকা ভাড়া ও সাডভ ণস চািণ খাি বর্নক বেয়া িনব)। প্রকল্প বর্নক সাব ণেডনক মডনটডরং করা িনব। প্রডিডেননর/মাডসক আয় ও ব্যয় এর 

ডিসাব নারী উনযাক্তা কতৃক প্রকল্প অডিনস প্রোন করনি িনব। প্রকল্প সমাডির ির িািীয় মডিলা সংস্থা কতৃক মডনটডরং করা িনব িনব 

এর িন্য িািীয় মডিলা সংস্থা বকান অর্ ণ ব্যয় করনব না। 

ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্রঃ ৮০ টি বকনন্দ্র ৮০টি ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র স্থািন করা িনব। র্া ১০ িন নারী উনযাক্তা দ্বারা িডরচাডলি িনব । বোকান 

গুনলা  বািানর/শডিং বসোনর ভাড়া বনয়া িনব। বোকানগুনলার ভাড়া প্রকল্প বর্নক ১ বছর প্রোন করা িনব িরবডি ণনি নারী উনযাক্তারা সমানভানব 

ভাগ কনর িডরনশাধ করনবন। সাডভ ণস চ ণাি, ডবদ্যযৎ ও অন্যন্য বাবে প্রডি মানস ১০ িািার টাকা কনর প্রকল্প সমাডি ির্ ণমত্ম বেয়া িনব (এই টাকা 

ভাড়া ও সাডভ ণস চািণ খাি বর্নক বেয়া িনব)। প্রকল্প বর্নক সাব ণেডনক মডনটডরং করা িনব। প্রডিডেননর/মাডসক আয় ও ব্যয় এর ডিসাব নারী 

উনযাক্তা কতৃক প্রকল্প অডিনস প্রোন করনি িনব। প্রকল্প সমাডির ির িািীয় মডিলা সংস্থা কতৃক মডনটডরং করা িনব িনব এর িন্য িািীয় মডিলা 

সংস্থা বকান অর্ ণ ব্যয় করনব না। 

 

ফুি কর্ ণারঃ ৮০ টি বকনন্দ্র ৮০টি ফুি কর্ ণার স্থািন করা িনব। র্া ৫ িন নারী উনযাক্তা দ্বারা িডরচাডলি িনব। ফুি কর্ ণারগুনলা  বািানর/শডিং 

বসোনর/ডশো প্রডিষ্টাননর িানশ/সরকাডর েিনরর িানশ ভাড়া বনয়া িনব। বোকানগুনলার ভাড়া প্রকল্প বর্নক ১ বছর প্রোন করা িনব িরবডি ণনি নারী 

উনযাক্তারা সমানভানব ভাগ কনর িডরনশাধ করনবন। সাডভ ণস চ ণাি, ডবদ্যযৎ ও অন্যন্য বাবে প্রডি মানস ১০ িািার টাকা কনর প্রকল্প সমাডি ির্ ণন্ত 

বেয়া িনব (এই টাকা ভাড়া ও সাডভ ণস চািণ খাি বর্নক বেয়া িনব)। প্রকল্প বর্নক সাব ণেডনক মডনটডরং করা িনব। প্রডিডেননর/মাডসক আয় ও ব্যয় 

এর ডিসাব নারী উনযাক্তা কতৃক প্রকল্প অডিনস প্রোন করনি িনব। প্রকল্প সমাডির ির িািীয় মডিলা সংস্থা কতৃক মডনটডরং করা িনব িনব এর 

িন্য িািীয় মডিলা সংস্থা বকান অর্ ণ ব্যয় করনব না। 

অনুদানঃ অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প ১ম, ২য় ও ৩য় ির্ ণায় বর্নক প্রডশের্প্রাি প্রডশের্ার্ী র্ারা 

ব্যবসা করনি আগ্রিী িানের মধ্য বর্নক  র্ারা ৮০টি ি ণালার (৪০০ িন), ৮০টি ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র (৮০০ িন) এবং ৮০টি ফুি 

কর্ ণার (৪০০ িন) িডরচালনা করনবন িানেরনক অর্ ণাৎ সব ণনমাট ১৬০০ িননক ১৫,০০০ টাকা কনর অনুোন প্রোন করা িনব। এই 

অনুোন র্ানি ব্যবসায় ব্যয় করা িয় িা প্রকল্প বর্নক ডনডিি করা িনব এবং সুেভানব মডনটর করা িনব। অনুোননর টাকা নারী 

উনযাক্তানের স্ব স্ব ডিসানব/নমাবাইল নাম্বানর একাউে বি বচক/ইনলকেডনক োসিার এর মাধ্যনম প্রোন করা িনব। 

আডর্ ণক প্রডিষ্টাননর সানর্ সংনর্াগঃ কমসংস্থান ব্যাংক/অন্যান্য অনুরুি আডর্ ণক প্রডিষ্টাননর সানর্ বর্াগ্য উনযাক্তানের সংনর্াগ সাধন করা 

িনব। এ ডবষনয় প্রনয়ািনন সংডিষ্টনের সানর্ MOU করা িনব। 

পরামর্ শকঃ ি ণমূল পর্ শাবয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্পটির মাধ্যনম ২,৫৬,০০০ িন নারীনক 

েেিা উন্নয়র্ প্রডশের্ এবং ১৬০০ নারী উনযাক্তা ডিসানব প্রডিডষ্ঠি করার িন্য সাডব ণক সিনর্াডগিা প্রোন করা িনব। প্রডশের্ 

কম ণসূচীনক যুগনিাযুগী ও বাস্তবমুখী করনি ডিইডস সভার ডসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী একিন িরামশ ণনকর সংস্থান রাখা িনয়নছ। পরামর্ শক 

শৈবয়াবগর TOR -েংলগ্নী- ২৭, প ষ্ঠা- ৬৮-৬৯। 

 

১৬.০ 

 

ডপ্র-এনপ্রইিাল/সম্ভাব্যিা সমীো/প্রাক-

ডবডননয়াগ সমীো িনয়নছ ডকনা? িনয় র্াকনল 

এর ির্ ণনবের্ এবং সুিাডরশ সংযুক্ত করনি িনব 

(না র্াকনল িার কারর্ উনেখ করনি িনব) 

: হযা, সম্ভাব্যিা সমীো িনয়নছ, এর ির্ ণনবের্ এবং সুিাডরশ 

শডশপশপর শপছবৈ সংযুক্ত করা হবয়বছ। 

১৭.০ আডর্ ণক ডবনশস্নষর্ 

(ডিসাব ডববরর্ী সংযুক্ত করনি িনব) 

: এটি একটি সাডভ ণস বসক্টর সম্পডক ণি প্রকল্প ডবধায় আডর্ ণক ডবনশস্নষর্ 

ডিনসব করা িয়ডন।  

 

 

 ১৭.১ ডনট বপ্রনিে ভযালু (NPV) : প্রনর্ািয নয় 

 (১) আডর্ ণক   

 (২) অর্ ণননডিক 

  

  

 ১৭.২ ববডনডিট কস্ট বরডশও (BCR) : প্রনর্ািয নয় 
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 (১) আডর্ ণক   

 (২) অর্ ণননডিক 

 

  

 ১৭.৩ ইোরন্যাল বরট অব ডরটান ণ (IRR) : প্রনর্ািয নয় 

 (১) আডর্ ণক   

 (২) অর্ ণননডিক 

 

  

১৮.০ সমিািীয় প্রকল্প বর্নক অডিণি জ্ঞান/অডভজ্ঞিা : অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন ৩য় ির্ ণায় 

প্রকল্পটি ৩০ টি উিনিলায় সিলিার সানর্ কার্ ণক্রম িডরচালনা করনছ। 

প্রকল্পটি ডিনসম্বর/২০২০ সানল সমাি িনব। প্রকনল্পর মাধ্যনম প্রডশের্ 

ডেনয় নারীনের েেিা বৃডদ্ধ, আত্ন-কম ণসংস্থান সৃডষ্ট, সমৃডদ্ধ অিণন ও 

েমিায়নন সিায়িা প্রোন করা িনে। প্রাি প্রডশের্নক কানি লাডগনয় 

ডবডভন্ন আত্ন-কম ণসংস্থানমূলক কম ণকানন্ড ডননিনেরনক ডকভানব সম্পকৃ্ত 

করা র্ায় বস ডবষনয় প্রডশেনর্র িাশািাডশ ববকার মডিলানেরনক উদ্বুদ্ধ 

করা িনে। িাই ৬৪ সজলায় ৮০ষ্টট সকন্দ্র/উিনিলা শৈবয় 

তৃর্মূল ির্ ণানয় মডিলানের উন্নয়নর্র লনেয এই প্রকল্পটি নতুনভানব 

গ্রিনর্র িন্য প্রস্তাব বেয়া িনয়নছ। 

 

১৯.০ আইনটমডভডিক ব্যয় প্রাক্কলন ডভডি ও িাডরখ :  সংনর্ািনী ৩ (ক,খ,গ), পৃষ্ঠা ২৯-৩২ ।  

২০.০ সমিািীয় অন্যান্য চলমান প্রকনল্পর প্রধান প্রধান আইনটম এর সানর্ তুলনামূলক ডববরর্ঃ 

ক্রডমক 

 

প্রধান প্রধান আইনটম 

 

একক 

একক ের (লে টাকায়) 

প্রস্তাডবি প্রকল্প সমিািীয় 

চলমান প্রকল্প 

সমিািীয় 

সমাি প্রকল্প 

মমত্ম

ব্য 

০১ প্রডশের্ার্ীর সংখ্যা সংখ্যা ২৫৬০০০ 
৮৯৫৫০ ৮৭৫০  

০২ প্রডশের্ার্ীনের ভািা িনপ্রডি ১৫০.০০ ১০০.০০ ৭৫.০০  

০৩ ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র সংখ্যা 
৮০ 

৩০ ১  

০৪ ডবউটি িল ণার সংখ্যা ৮০ 
১৪ ০  

০৫ ফুি কর্ ণার সংখ্যা ৮০ 
০ ০  

০৬ উনম্মস িটকম (ক্রয় ডবক্রয় সফ্ট্ওয়ার) সংখ্যা ১ ০ ০  

 

 

২১.০ 

 

বছরডভডিক ব্যনয়র ডবস্তাডরি ডববরর্ী  

 

: 

 

সংনর্ািনী-৫(ক,খ), পৃষ্ঠা ৩৫-৩৮। 

 

২২.০ 

 

প্রধান প্রধান আইনটনমর বেডসডিনকশন/ 

ডিিাইননর বর্ ণনা (সংযুক্ত করনি িনব)  

 

 

: 

 

প্রনর্ািয নয়। 

২৩.০ বাংলানেশ সরকানরর কাছ বর্নক ঋর্ িডরনশাধ 

সংক্রান্ত ডসডিউল (Amortization 

Schedule) 

 

: প্রনর্ািয নয়। 

২৪.০ ডনম্নবডর্ ণি ডবষনয়র উির প্রকনল্পর 

িলািল/প্রভানবর বর্ ণনা এবং প্রডিকার/ঝ াঁডক 

হ্রানসর উিায় বর্ ণনা:  

 

 

:  

 ২৪.১ অন্য প্রকল্প/ ডবযমান স্থািনা : অন্য প্রকল্প/ ডবযমান স্থািনার উির বকান ডবরূি প্রভাব িড়নব না । 
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 ২৪.২ বটকসই িডরনবশ সংক্রান্ত িথ্যাডে র্র্া-

ভূডম, িাডন, বািাস, িীব-তবডচত্র, 

িডরনবশ ইিযাডে (প্রস্তাডবি প্রকল্পটি ’ 

বরি কযাটাগডরর িনল EIA ডরনিাট ণ 

সংযুক্ত করনি িনব)  

 

: এই প্রকল্পটি প্রডশের্, ভািা, িনণ্যর উন্নযন, মান ডনযন্ত্রর্ এবং 

সুডবধানভাগীনের প্রচার ও ডবির্ন বৃডদ্ধর িন্য ডিিাইন করা িনযনছ। 

অিএব, প্রকল্পটি ভূডম, িল, বাযু, তিব-তবডচত্রয প্রভৃডি মি িডরনবনশ 

বকান প্রডিকূল প্রভাব র্াকনব না। 

 

 ২৪.৩ সম্ভাব্য দ্যনর্ ণাগ ব্যবস্থািনা, িলবাযু 

িডরবি ণননর অডভনর্ািন এবং ঝ াঁডক 

প্রশমন 

 

 

: প্রকল্পটি প্রডশের্ডভডিক ডবধায় দ্যনর্ ণাগ ব্যবস্থািনা, িলবায়ু িডরবি ণননর 

বকান ডবরূি প্রভাব বনই।  

 

 ২৪.৪ বিন্ডার, নারী ও ডশশু অেম /বডিি 

বগাষ্ঠীর চাডিো 

 

 এই প্রকনল্পর উিিীব্য িনলা মডিলা । কম সুনর্াগপ্রাি/ সুডবধা বডিি 

মডিলানের এই প্রকনল্পর মাধ্যনম আয়বধ ণক প্রডশের্, নগে অর্ ণ প্রোন 

এবং িানের প্রচারমূলক ও ডবির্ন কম ণকান্ডগুডল উন্নি করার অন্যান্য 

সুনর্াগ প্রোন করনব। িলস্বরূি িানের আর্ ণ-সামাডিক অবস্থা 

উর্ধ্ণমুখী িনব, িনল নারীনের োডরদ্রযিা ও অনািার খুব দ্রুি হ্রাস 

িানব। 

 

 ২৪.৫ কম ণসংস্থান  

 

 এই প্রকনল্পর আওিায় ডবডভন্ন বেনি প্রডশের্ বেয়া িনব। প্রডশডেি 

নারীরা ডননিরাই ব্যবসা প্রডিষ্টান খুনল ডবপুল কম ণসংস্থাননর সুনর্াগ সৃডষ্ট 

করনি িারনব এবং ডননিনক একিন েে উনযাক্তা ডিসানব গনড় 

তুলনি িারনব। 

 

 ২৪.৬ োডরদ্রয িডরডস্থডি 

 

 এটি একটি ডবনশষ প্রকল্প র্া ডবডভন্ন  বেি বকানস ণর  উির প্রডশের্ 

প্রোননর মাধ্যনম েডরদ্র, অবনিডলি ও অ-েে নারীনক নগে ভািা 

এবং অন্যান্য সুডবধা বেয়া িনব িনল োডরদ্রয দূরীকরর্ এবং ডিডিটাল 

বাংলানেশ ডবডনম ণানর্ অগ্রর্ী ভূডমকা রাখনব। 

 ২৪.৭ প্রাডিষ্ঠাডনক কাঠানমা (Organizational 

Arrangement/Setup) 

 ‘‘তৃর্মূল ির্ ণানয়র অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ 

সাধন’’  শীষ ণক প্রকনল্পর  প্রাডিষ্ঠাডনক কাঠানমা সংনর্ািনী-২, পৃষ্ঠা 

২২। িািীয় মডিলা সংস্থার প্রাডিষ্ঠাডনক কাঠানমা সংলগ্নী- ২১ , পৃষ্ঠা-  

৫৬। 

 

 ২৪.৮ প্রডিষ্ঠাডনক উৎিােনশীলিা 

 

: প্রনর্ািয নয়। 

 

 ২৪.৯ আিডলক তবষম্য  : এই প্রকল্প বাস্তবায়ননর িনল আিডলক তবষম্য দূরীকরনর্ সিায়ক 

িনব। 

 

 

 ২৪.১০ িননগাষ্ঠী : বাংলানেনশর বমাট িননগাষ্ঠীর প্রায় অনধ ণক নারী সুিরাং এই 

নারীনগাষ্ঠীনক সনচিনিা ও উদ্বুদ্ধকরর্ই এই প্রকনল্পর লে ও উনেশ্য। 

ডবডভন্ন বেনি প্রডশেনর্র মাধ্যনম একটি েে আত্ম-কম ণসংস্থান মুখী, 

উনযাগী সিল ব্যবসায়ী ডিনসনব তিরী করা। 

 

২৫.০ িডরনবশ সংরের্ আইন ১৯৯৫ (ECA ১৯৯৫) 

(সংনশাডধি-২০১০) অনুর্ায়ী ছাড়িত্র গ্রির্ করা 

িনয়নছ ডক না? উির হ্াাঁ িনল সনেিত্র সংযুক্ত 

করনি িনব। না িনল িার কারর্ উনলস্নখ 

করনি িনব 

 

: প্রনর্ািয নয়। 
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২৬.০ বপ্রডেি িডরকল্পনা/ িিবাডষ ণকী িডরকল্পনা 

/নটকসই উন্নয়ন লেমাত্রা/ মন্ত্রর্ালয়/ বসক্টনরর 

অগ্রাডধকানরর সানর্ সুডনডে ণষ্ট সম্পৃক্তিা 

(সংডশস্নষ্ট েডলনলর অনুনেেসি পৃষ্ঠা নম্বর 

উনলস্নখ কনর উক্ত পৃষ্ঠাসমূি ডিডিডি’র সানর্ 

সংযুক্ত করনি িনব) 

 

 

: সরকার কতৃক গৃিীি রূিকল্প-২০২১ অিণন, এসডিডির ৫ নম্বর লে 

ির্া: বিন্ডার সমিা ও নারীর েমিায়ন ( Gender equallity and 

empower all women and girls ) অিণন ও বপ্রডেি িডরকল্পনা 

এবং ৭ম-িিবাডষ ণকী িডরকল্পনায় নারীর েমিায়নর্র ডবষনয় উনেখ 

আনছ। 

২৭.১ প্রকল্পটি ডকভানব উনযাগী মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ এবং 

বাসত্মবায়নকারী সংস্থার ডমশন/ডভশন অিণনন 

অবোন রাখনব। 

: মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রর্ালয় নারী ও ডশশু উন্নয়ননর লনেয ডবডভন্ন 

কার্ ণক্রম িডরচালনা করনছ। প্রকনল্পর মাধ্যনম সরকানরর ডমশন-ডভশন 

এবং এসডিডি’র লেয অিণনন গুরুত্বপূর্ ণ ভূডমকা িালন করনব। 

প্রকনল্পর বসবাগ্রিীিানের মনধ্য বেিডভডিক জ্ঞান ডবস্তানরর মাধ্যনম 

িারা অর্ ণননডিক কম ণকানন্ড অংশগ্রিনর্র সুনর্াগ িানব। এ প্রকনল্পর 

মাধ্যনম ২,৫৬,০০০ সুডবধাবডিি ও কম সুনর্াগপ্রাি মডিলানের 

৭টি ডবষনয় প্রশর্যণ প্রোন করা িনব। িনল মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক 

মন্ত্রর্ালনয়র ডমশন/ডভশন অিণনন অবোন রাখনব।  

 

২৭.২ প্রকল্পটি ডকভানব উনযাগী মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ এর 

এনলানকশন অব ডবডিননস এর সানর্ সংগডিপূর্ ণ 

িনব 

: মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রর্ালনয়র এনলানকশন অব ডবিননস অনুর্ায়ী 

মডিলা ও ডশশুনের উন্নয়ননর লনেয বর্ সকল কার্ ণক্রম গ্রির্ করা 

িনয়নছ িার মনধ্য মডিলানের অর্ ণননডিকভানব স্বাবলম্বী করার িন্য 

উনযাক্তা তিডর, প্রডশের্ প্রোন, ক্ষুদ্রঋর্ প্রোন ইিযাডে উনেখনর্াগ্য 

কার্ ণক্রম রনয়নছ। এ প্রকল্পটির মাধ্যনম মন্ত্রর্ালনয়র  এনলানকশন অব 

ডবিননস অিণনন সিায়িা করনব।  

 

 

২৮.০ প্রকল্প বাস্তবায়নন ববসরকাডর খাি/স্থানীয় 

সরকার অর্বা এনডিও-এর অংশগ্রির্ ডবনবচনা 

করা িনয়নছ ডকনা? ডবনবডচি িনয় র্াকনল 

ডকভানব সম্পৃক্ত করা িনব িার ডববরর্ 

 

: হ্াাঁ ববসরকাডর খানির উনযাক্তানের সানর্ বলননেন করা িনব এবং 

ডবডভন্ন প্রডিষ্ঠান (সরকাডর ও ববসরকারী) খাি/স্থানীয় সরকার অর্বা 

এনডিও এর সনে গ্রামীর্ ও উিশিরীয় মডিলানের বর্াগানর্াগ স্থািনন 

কার্ ণকর ভূডমকা িালন করনব। 

 

২৯.০ প্রকনল্পর সানর্ েডিপূরর্ ও পুনব ণাসন 

(Rehabilitation/Resettlement) িডড়ি 

ডকনা? (হ্াাঁ িনল পুনব ণাসননর িডরমার্ এবং 

খরনচর ডববরর্ ডেনি িনব) 

 

 

: প্রনর্ািয নয়। 

৩০.০ ঝ াঁডক ডবনিষর্ ও িা প্রশমননর উিায় [প্রকল্প 

বাস্তবায়ন ির্ ণানয় ঝ াঁডক ডনধ ণারর্ (দ্যনর্ ণাগ এবং 

ডবিে সংক্রান্ত ডবষয় ইিযাডে) এবং সম্ভাব্য 

প্রডিকার] 

: ঝ াঁডকঃ 

১. প্রকল্প বাসত্মবায়নন বর্াগ্যিাসম্পন্ন ও েে কম ণকি ণা/ কম ণচারী 

ডননয়াগ;  

২. বিলা ও উিনিলা ির্ ণানয় মডনটডরং এবং সমন্বয় সাধন; 

 

 

প্রশমন  

১. প্রকল্প বাস্তবায়নন বর্াগ্যিাসম্পন্ন ও েে কম ণকি ণা/ কম ণচারী 

ডননয়ানগর লনেয র্র্ার্র্ ডবজ্ঞািন প্রচার করা িনব। িািীয় মডিলা 

সংস্থা িডরচাডলি অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ 

সাধন প্রকল্প (২য় ির্ ণায়) ও (৩য় ির্ ণায়) এর কম ণকি ণা, কম ণচারী ও 

প্রডশেকনের অগ্রাডধকার ডভডিনি ডননয়াগ বেওয়া িনব।  

২. বিলা ও উিনিলা ির্ ণানয় স্থানীয় প্রশাসন উিনিলা ডনব ণািী 

অডিসার/নচয়ারম্যান, িািীয় মডিলা সংস্থা িোবধানন প্রডশের্ 

বকনন্দ্রর কার্ ণক্রম িডরচালনা করা িনব।  
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৩১.০ প্রকনল্পর সৃষ্ট সুডবধাডে বটকসই করার উিায়  : বাংলানেনশর সব ণিনীন মডিলানের অর্ ণননডিকভানব সাবলম্বী করন 

এবং রূিকল্প-২০২১ ির্া ২০২১ সানলর মনধ্য অর্ ণননডিকভানব 

সাবলম্বী িওয়ার মাধ্যম বাংলানেশনক একটি মধ্যম আনয়র বেশ ও 

২০৪১ সানলর মনধ্য একটি উন্নি বেনশ রূিান্তর ও জ্ঞানডভডিক 

অর্ ণনীডি গড়ার লনেয তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী 

উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প কাি করনছ।  

 

 

৩২.০ কাডরগডরসি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ ণ ডবষনয়র বর্ ণনা : তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন 

প্রকল্পটি মূলি কাডরগডর প্রডশের্ ডভডিক প্রকল্প। সুিরাং প্রকনল্পর 

সকল কার্ ণক্রম প্রডশের্ বর্মন: ইবেশরয়র শডজাইৈ এে 

ইবভ্নে মযবৈজমযাে, ডবউটিডিনকশন, কযটাডরং, িযশন 

ডিিাইন, বববী বকয়ার ও িাউি ডকডিং এর ডবষনয় নারীনের বক 

প্রডশডেি কনর তুলা িনব। এছাড়াও এ সকল ডবষনয় প্রডশেন ডননয় 

নারীরা িানের জ্ঞাননক ডকভানব বেনশর অর্ ণনীডিনি কানি লাগানব এই 

িন্য িানেরনক ব্যবসায় ব্যবস্থািনা ও ই-কম ণাস প্রডশের্ বেয়া িনব। 

 

 ৩২.১  প্রকনল্পর িলািল বটকসইকরর্ : বাংলানেনশর বমাট িননগাষ্ঠীর প্রায় অনধ ণক নারী, আর নারী বগাষ্ঠীনক 

ছাড়া বটকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বেনশর বটকসই উন্নয়ন এবং 

জ্ঞানডভডিক অর্ ণনীডি গড়ার লনেয তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক 

েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প কাি করনব।  

 

 ৩২.২  প্রকল্প ডস্টয়াডরং কডমটি (PSC) গঠন ও 

কার্ ণিডরডধ 

: প্রকল্প ডস্টয়াডরং কডমটি গঠন করা িনব। ডস্টয়াডরং কডমটির কার্ ণিডরডধ: 

 

১) প্রকল্প বাস্তবায়ননর সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটির সুিাডরশকৃি 

সমস্যাগুনলা ির্ ণানলাচনা করা িেনুসানর প্রনয়ািনীয় ডননে ণশনা প্রোন; 

২) প্রকনল্পর কার্ ণক্রম বাস্তবায়নন প্রনয়ািনীয় গাইি লাইন বা নীডি 

ডনধ ণারর্ প্রোন; 

৩) প্রকল্প বাস্তবায়নন অন্য বকান ডবষনয় ডননে ণশনা প্রোন; 

৪) কডমটি প্রডি ছয় মানস কমিনে একবার সভা আিবান করনবন; 

৫) কডমটি প্রনয়ািনন সেস্য বকা-অিট করনি িানরন।     

                                                                               

 

  ৩২.৩  প্রকল্প বাসত্মবায়ন কডমটি (PIC) গঠন 

ও কার্ ণিডরডধ 

: প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটি গঠন করা িনব। প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটির 

কার্ ণিডরডধ: 

1) প্রকনল্পর কার্ ণক্রম বাস্তবায়ননর িন্য প্রনয়ািনীয় সিায়িা ও িরামশ ণ 

প্রোন;  

2) প্রকল্প বাস্তবায়ননর সময় বকান সমস্যা বেখা বগনল সমস্যা 

সমাধাননর প্রনয়ািনীয় ডননে ণশনা প্রোন; 

3) কডমটি প্রডি ছয় মানস কমিনে একবার সভা আিবান করনবন; 

4) কডমটি প্রনয়ািনন সেস্য বকা-অিট করনি িানরন। 

 

 ৩২.৪  অন্যান্য (র্ডে র্ানক) : প্রকনল্পর অন্যান্য কডমটি গঠন ও কার্ ণিডরডধ, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮। 

 

 

 

 

 

------------------- 
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সংস্থা প্রধাননর স্বাের 

(সীল এবং িাডরখসি) 

  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

উনযাগী মন্ত্রর্ালয়/ডবভানগর সডচনবর স্বাের 

(সীল এবং িাডরখসি) 



19 

 

সংনর্ািনী-১ 

 

প্রকল্প এলাকা ডভডিনি ব্যয় ডবভািন 

 

 

লে টাকায় 

ক্রশম

ক ৈং 

শবভ্নাগ সজলা উপবজলা/র্াৈা/ 

শেষ্টট 

কবপ শাবরর্ৈ 

প্রকবল্পর 

প্রধ্াৈ 

আইবটমেমূ

হ 

প্রাক্কশলি 

বযয় 

মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

ঢাকা 

ঢাকা 

ঢাকা েশযণ  

শেষ্টট 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২ 

ঢাকা উত্তর 

শেষ্টট 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৩ সাভার উিনিলা 

রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 

 

৪ ৈরশেংেী রায়পুরা 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫ ৈারায়ণগঞ্জ 

ৈারায়ণগঞ্জ 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬ 

গাজীপুর 

গাজীপুর েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭ কালীগঞ্জ 

রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 

 

৮ মুন্সীগঞ্জ গজাশরয়া 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৯ মাশৈকগঞ্জ শঘওর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১০ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১১ রাজবািী রাজবািী েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১২ 

সগাপালগঞ্জ 

সকাটালীপািা 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১৩ টুশঙ্গপািা 
রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 

 

১৪ র্রীয়িপুর 

র্রীয়িপুর 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১৫ মাোরীপুর কালশকৈী রাজস্ব 520.72   
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মূলধ্ৈ 22.58   

১৬ ফশরেপুর 

ফশরেপুর 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১৭ শকবর্ারগঞ্জ তভ্নরব 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১৮ 

েট্টগ্রাম 

েট্টগ্রাম 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

১৯ আবৈায়ারা 
রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 

 

২০ েন্দৈাঈর্ 

রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 

 

২১ পষ্টটয়া 
রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 

 

২২ কক্সবাজার 

কক্সবাজার 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৩ বান্দরবাৈ 

বান্দরবাৈ 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৪ খ্াগিাছশি মাষ্টটরাঙ্গা 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৫ রাঙামাষ্টট রাঙামাষ্টট েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৬ সৈায়াখ্ালী সবগমগঞ্জ 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৭ লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৮ সফৈী ফুলগাজী 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

২৯ 

কুশমল্লা 

সেবীদ্বার  

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৩০ মুরােৈগর 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৩১ ো াঁেপুর ো াঁেপুর েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৩২ 

ব্রাহ্মণবাশিয়া 

ব্রাহ্মণবাশিয়া 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৩৩ েরাইল 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৩৪ বািারামপুর 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৩৫ রাজর্াহী রাজর্াহী সমবোপশলটৈ রাজস্ব 520.72   
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এলাকা মূলধ্ৈ 22.58   

৩৬ ৈাবটার ৈাবটার েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৩৭ 

ো াঁপাইৈবাবগ

ঞ্জ 

ো াঁপাইৈবাবগ

ঞ্জ েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৩৮ ডশবগঞ্জ 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৩৯ জয়পুরহাট কালাই 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪০ ৈওগাাঁ ৈওগাাঁ েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪১ বগুিা বগুিা েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪২ শেরাজগঞ্জ োাঁশর্য়া 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৩ পাবৈা িািাে 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৪ 

খ্ুলৈা 

খ্ুলৈা 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৫ ডুমুশরয়া 
রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৪৫ বাবগরহাট 

বাবগরহাট 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৬ েুয়াডাঙ্গা েুয়াডাঙ্গা েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৭ র্বর্ার সকর্বপুর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৮ জিৈাইেহ তর্লকুপা 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৪৯ কুষ্টিয়া মীরপুর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫০ মাগুরা শ্রীপুর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫১ সমবহরপুর 

সমবহরপুর 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫২ ৈিাইল কাশলয়া 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫৩ োিযীরা র্যামৈগর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫৪ বশরর্াল বশরর্াল বাবকরগঞ্জ রাজস্ব 520.72   
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মূলধ্ৈ 22.58   

৫৫ উজজরপুর 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৫৬ বরগুৈা বরগুৈা েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫৭ 

সভ্নালা 

সভ্নালা েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৫৮ মৈপুরা 
রাজস্ব 520.72 

 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৫৯ িজমুজেৈ 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৬০ সে লিখ্াৈ 

রাজস্ব 520.72 
 

মূলধ্ৈ 22.58 
 

৬১ িালকাষ্টি রাজাপুর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬২ পটুয়াখ্ালী 
পটুয়াখ্ালী 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬৩ শপবরাজপুর মিবাশিয়া 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬৪ 

শেবলট 

শেবলট 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬৫ হশবগঞ্জ মাধ্বপুর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬৬ সম লভ্নীবাজার শ্রীমঙ্গল 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬৭ েুৈামগঞ্জ শবেম্বরপুর 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৬৮ 

রংপুর 

রংপুর 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭০ শেৈাজপুর ৈবাবগঞ্জ 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭১ গাইবান্ধা োঘাটা 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭২ কুশিগ্রাম ৈাবগেরী 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭৩ ৈীলফামারী শডমলা 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭৪ পিগি সিিুশলয়া 
রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭৫ িাকুরগা াঁও িাকুরগা াঁও রাজস্ব 520.72   
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েের মূলধ্ৈ 22.58   

৭৬ লালমশৈরহাট লালমডনরিাট সের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭৭ 

ময়মৈশেং

হ 

ময়মৈশেংহ 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭৮ সর্রপুর সর্রপুর েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৭৯ জামালপুর েশরষাবাশি 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৮০ সৈত্রবকাৈা 
সৈত্রবকাৈা 

েের 

রাজস্ব 520.72   

মূলধ্ৈ 22.58   

৮১ ঢাকা ঢাকা 
ঢাকা সহড 

অশফে 

রাজস্ব 410.25   

মূলধ্ৈ 263.85   

েব শবমাট রাজস্ব ৪১৩৭৫.৬৬   

েব শবমাট মূলধ্ৈ ১৪২২.১২   

েব শবমাট   ৪২৭৯৭.৭৮   

 

 

 

সংনর্ািনী -২ 

 

প্রকনল্পর িনবল কাঠানমা 

 

 

 

 

 

বচয়ারম্যান 

 

ডনব ণািী িডরচালক 

 

১ প্রকল্প িডরচালক  (গ্রনি- ২/৩) ১ িন বপ্রষনর্ 

২ সিকারী  িডরচালক (অর্ ণ ও ক্রয়) (ডবনশষ বসবা - ১ )  ১ িন আউটনসাডস ণং 

৩ সিকারী  িডরচালক  (প্রডশের্ ও মূল্যায়র্) (ডবনশষ বসবা - ১ ) ১ িন আউটনসাডস ণং 

৪ সিকারী বপ্রাগ্রামার (ডবনশষ বসবা - ১ ) ১ িন আউটনসাডস ণং 

৫ প্রডশের্ কম ণকি ণা  (ডবনশষ বসবা - ২ ) ৮০ িন আউটনসাডস ণং 

৬ বেি প্রডশেক, িযাশন ডিিাইন  (ডবনশষ বসবা - ৩) ৮০  িন আউটনসাডস ণং 

৭ বেি প্রডশেক, কযাটাডরং  (ডবনশষ বসবা - ৩) ৮০  িন আউটনসাডস ণং 

৮ বেি প্রডশেক, ডবউটিডিনকশন (ডবনশষ বসবা - ৩) ৮০  িন আউটনসাডস ণং 

৯ বেি প্রডশেক, ইনেডরয়র ডিিাইন এন্ড ইনভে ম্যাননিম্যাে (ডবনশষ বসবা - ৮০  িন আউটনসাডস ণং 



24 

 

৩) 

১০ 
বেি প্রডশেক, ডবিননস ম্যাননিম্যাে ও ই-কমাস ণ (ডবনশষ বসবা - ৩) ৮০  িন আউটনসাডস ণং 

১১ 
বেি প্রডশেক, বববী বকয়ার  (ডবনশষ বসবা - ৩) ৮  িন আউটনসাডস ণং 

১২ বেি প্রডশেক, িাউি ডকডিং  (ডবনশষ বসবা - ৩) 
৮  িন আউটনসাডস ণং 

১৩ ডিসাবরেক (নগ্রি-  ১২/১৪ ) ১ িন বপ্রষনর্/অঃোঃ 

১৪ 
অডিস সিকারী  কাম কডম্পউটার অিানরটর  (কযাটাগডর - ১) ২ িন আউটনসাডস ণং 

১৫ 
ড্রাইভার  (কযাটাগডর - ১) ২ িন আউটনসাডস ণং 

১৬ অডিস সিায়ক (কযাটাগডর - ৫) ২ িন আউটনসাডস ণং 

১৭ ক্লীনার (কযাটাগডর - ৫) ১ িন আউটনসাডস ণং 

১৮ ডনরািিা িিরী  (কযাটাগডর - ৫) ৮০ িন আউটনসাডস ণং 

সব ণনমাটঃ ২ িন ও বসবা 

৫৮৬ টি 
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িনবল ডননয়ানগর ছক 

 

িনের নাম িনের 

সংখ্যা 

বর্াগ্যিা  ডননয়ানগর ধরর্  

(নপ্রষনর্/সরাসডর/ 

আউটনসাডস ণং) ও িদ্ধডি 

বি- বগ্রি/ 

বসবা ক্রনয়র 

বগ্রি 

োডয়ত্ব/িবাবডেডিিা মন্তব্য 

প্রকল্প িডরচালক ০১ - বপ্রষনর্ বগ্রি-২/৩ ১) ডিডন প্রকনল্পর কার্ ণক্রম সুষ্ঠুভনব িডরচানার িন্য 

বচয়াম্যান, িািীয় মডিলা সংস্থার ডননে ণনশ প্রশাসডনক 

োডয়ত্ব িালন করনবন; 

২) ডিডন প্রকল্প বাসত্মবায়ন, সমন্বয়, মূল্যায়র্ প্রডিনবেন, 

এবং ির্ ণনবের্ করনবন;  

৩) ডিডন প্রকনল্পর সকল কম ণকি ণা/ কম ণচারীগননর 

িোবধান ও সাডব ণক ব্যবস্থািনা করনবন; 

৪) ডিডন প্রকনল্পর কম ণিডরকল্পনা প্রস্ত্িি ও প্রকল্প 

বাসত্মবায়ননর িোরডক করনবন। এবং সময়মি 

কম ণকি ণা/কম ণচারী ডননয়াগ ডনডিি করনবন;  

৫) ডিডন সময়মি প্রকনল্পর িণ্য, কাি ও বসবাকার্ ণক্রম 

ক্রয়সম্পােন করনবন; 

৬) ডিডন প্রকনল্পর লেয ও উনেশ্য অনুর্ায়ী সমন্বয় ও 

প্রাডিষ্ঠাডনক ব্যবস্থা গ্রির্ করনবন; 

৭) ডিডন মন্ত্রর্ালয়/ সংডশস্নষ্ট সংস্থার সভায় অংশগ্রিার্ 

করনবন; 

৮) চাডিো/প্রনয়ািন অনুর্ায়ী সংডশস্নষ্ট ডরনিাট প্রস্ত্িি 

এবং প্রোন করনবন; 

৯) প্রকনল্পর ডিয়াডরং কডমটি এবং প্রকল্প বাসত্মবায়ন 

কডমটিনি প্রকনল্পর সাডব ণক িডরডস্থিডি উিস্থািন করনবন; 

১০) প্রকল্প বাস্তবায়নন র্র্ার্র্ কতৃণিের ডননে ণশনা 

অনুর্ায়ী আনুসাডেক কাি সম্পন্ন করনবন। 

 

সিকারী িডরচালক 

(িাইনান্স এন্ড 

প্রডকউরনমে) 

০১ ১. ডিসাবডবজ্ঞান ডবষনয় অন ণাস সি ২য় 

বের্ীর মাস্টার ডিডগ্র র্াকনি িনব। 

২. ১ম বের্ী িনে  ০৩ বছর কাি 

অডভজ্ঞিা র্াকনি িনব। 

৩.কডম্পউটার সাটি ণডিনকট বকাস ণ  

অগ্রাডধকার বেওয়া িনব। 

 

 ৫) ডননয়াগ িদ্ধডি বাংলানেশ সরকানরর 

ডনয়ম অনুসরন করা িনব। স্মরক নং-

(আউটনসাডস ণং) 

 

 

ডবনশষ বসবা-

০১ 

১) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর অডধনন সুষ্ঠুভানব প্রকল্প 

িডরচালনায় প্রশাসডনক ও আডর্ ণক োডয়ত্ব িালন করনবন 

এবং প্রকনল্পর সকল কম ণকি ণা ও কম ণচারীনের কাি 

মডনটডরং করনবন ; 

২) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর িরামশ ণ অনুর্ায়ী প্রকনল্পর 

িাল ণার, ডবক্রয় ও প্রে ণশী বকন্দ্র, ফুি কর্ ণার, অনুোন 

কার্ ণক্রম এর সকল োডয়ত্ব িালন করনবন।  

৩) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর িরামশ ণ অনুর্ায়ী প্রকনল্পর 

বেশী ও ডবনেশী বমলার আনয়ািন/অংশগ্রির্, 

 



26 

 

স.ম/সওব্য/টিম-১(২) ১১/২০০৩-৭২; 

িাং ২৬/০৬/২০০৩ ডি অনুর্ায়ী সমাি 

প্রকনল্পর িনবল অগ্রাডধকারডভডিনি 

িরবিী ির্ ণায়/অনুরূি অন্য একটি প্রকনল্প 

ডননয়াগ করা বর্নি িানর। এ িন্য উন্নয়ন 

প্রকল্প সমূনির প্রনবশ িনে ডননয়ানগর 

বয়সসীম ডশডর্ল করা বর্নি িানর; 

 

ওডরনয়নেশন কম ণশালা আনয়ািন এবং মডনটডরং করনবন 

। 

৪) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর িরামশ ণ অনুর্ায়ী প্রকনল্পর 

সকল প্রডশের্ বসোর ভাড়া করা ও মাডসক ভাড়া 

প্রোননর ডবষনয় মডনটডরং করনবন।  

৫) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর িরামশ ণ অনুর্ায়ী 

ডিসাবরেনকর র্াবিীয় কার্ ণ সুষ্ঠুভানব সম্পােননর ডবষনয় 

মডনটডরং করনবন। 

৫) ডিডন প্রকল্পর সামগ্রীক কার্ ণাবলীর প্রডিনবেন, সমন্বয় 

ও ির্ ণনবের্ করনবন। 

৬) চাডিো/প্রনয়ািন অনুর্ায়ী সংডশস্নষ্ট ডরনিাট ণ প্রস্ত্িি 

এবং প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট প্রোন করনবন। 

সিকারী িডরচালক  

( প্রডশের্ ও 

মূল্যায়র্) 

 

০১ ১) বকান স্বীকৃি ডবশ্বডবযালয় িইনি 

ব্যবস্থািনা ডবষনয় অন ণাস সি ২য় বের্ীর 

মাস্টার ডিডগ্র ;  

২.সংডিষ্ট বেনত্র অন্যযন্য  ১ (এক) 

বৎসনরর চাক্যডররর অডভজ্ঞিা র্াকনি 

িনব; 

৩) কডম্পউটার সাটি ণডিনকটধারীনের 

অগ্রাডধকার বেওয়া িনব; এবং  

৪) বকান িাবডলক িডরোয় ৩য় বেনী বা 

সমমাননর ডসডিডিএ গ্রির্নর্াগ্য িইনব না; 

৫) ডননয়াগ িদ্ধডি বাংলানেশ সরকানরর 

ডনয়ম অনুসরন করা িনব। স্মরক নং-

স.ম/সওব্য/টিম-১(২) ১১/২০০৩-৭২; 

িাং ২৬/০৬/২০০৩ ডি অনুর্ায়ী সমাি 

প্রকনল্পর িনবল অগ্রাডধকারডভডিনি 

িরবিী ির্ ণায়/অনুরূি অন্য একটি প্রকনল্প 

ডননয়াগ করা বর্নি িানর। এ িন্য উন্নয়ন 

প্রকল্প সমূনির প্রনবশ িনে ডননয়ানগর 

বয়সসীম ডশডর্ল করা বর্নি িানর; 

 

 

(আউটনসাডস ণং) 

 

ডবনশষ বসবা-

০১ 

১) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর অডধনন সুষ্ঠুভানব প্রকনল্পর  

প্রডশের্ ির্ ণনবেননর জৈয শবভ্নাগীয় পর্ শাবয় 

োডয়ত্ব িালন করনবন; 

২) ডিডন প্রডশের্নকন্দ্র ভাড়া, িডরচালনা ও িেবধাননর 

োডয়ত্ব িালন করনবন;  

৩) ডিডন PD এর সরাসডর িোবধানন কাি করনবন 

প্রকল্পটির মসৃর্ভানব কাি করার িন্য ডিডন ডিডি'র সকল 

ধরনর্র সিাযিা প্রোন করনবন। 

 ৪) ডিডন প্রকনল্পর প্রডশের্ িডরকল্পনা, প্রকনল্পর মূল্যাযন 

এবং প্রডিনবেন প্রস্তুি করনবন। 

 ৫) ডিডন / ডিডন সমস্ত কানির িন্য প্রকল্প িডরচালক 

িন্য োযী িনব। 

৬) ডিডন ডিডি দ্বারা ডনধ ণাডরি বকানও কাি সম্পােন 

করনি িনব 

৭) ডিডন / ডিডন প্রডশের্ কম ণসূচী ডনরীেনর্র িন্য োযী 

 

 

সিকারী বপ্রাগ্রামার ০১ ১) বকান স্বীকৃি ডবশ্বডবযালয় িইনি 

কডম্পউটার ডবজ্ঞান বা ডসএসই/ আইডসটি 

সংডিষ্ট ডবষনয় ২য় বেডর্ বা সমমাননর 

(আউটনসাডস ণং) 

 

ডবনশষ বসবা-

০১ 

১) ডিডন অনলাইন মডনটডরং ডনডিি করনব; 

২) ডিডন িাটানবইনি িথ্য সংগ্রি ব্যবস্থা, িথ্য 

ডবনশস্নষর্ এবং প্রনয়ািনীয় ডরনিাট ণ ডনডিি করনব; 
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ডসডিডিএসি ৪ বৎসর বময়াডে স্নািক বা 

সমমাননর ডিডগ্র; 

২) Structured Programming বা 

Object Oriented Programming 

Language এ প্রডশের্ এবং েেিা 

র্াকনি িনব;  

৩) স্টযান্ডাি ণ এযািটিচুি বটনস্ট উিীর্ ণ 

িইনি িইনব; 

৪) আইটিইএস বা সমমাননর 

সাটি ণডিনকটধারীনের অগ্রাডধকার বেওয়া 

িনব; এবং 

৫) একটি স্বীকৃি বিশাগি কডম্পউটার 

বসাসাইটির সিনর্াগী সেস্য িনি িনব; 

৬) বকান িাবডলক িডরোয় ৩য় বেনী বা 

সমমাননর ডসডিডিএ গ্রির্নর্াগ্য িইনব না; 

৩) ) ডিডন সাভ ণার রের্ানবের্ সম্পন্ন করনবন; 

৪) ডিডন উনম্মস িট কম সিট্ওয়্যানরর উন্নয়ন প্রডক্রয়া 

অনুর্ায়ী ডনয়ডমি কনেে আিনিট এবং আিনলাি 

করন; 

৫) ডিডন কতৃণিের অনুনমােন সানিনে অনলাইন কনেে 

প্রকাশ ডনিি করনব; 

৬) নডর্িত্র এবং বরকি ণ সংরেন; 

৭) কতৃণিে কতৃণক ডনধ ণাডরি বর্ বকান োডয়ত্ব িালন। 

 

প্রডশের্ কম ণকি ণা   ৮০ ১) বর্ বকান স্বীকৃি ডবশ্বডবযালয় বর্নক 

ডিগ্রী িাশ বা সমমাননর ডিগ্রী। 

৩) বয়সঃ সব ণডনমর্ ১৮(আঠার) ও 

অনডধক ৬০ (ষাট) বছর িনব; 

৪) কডম্পউটার সাটি ণডিনকটধারীনের 

অগ্রাডধকার বেওয়া িনব; 

ডননয়াগ িদ্ধডি বাংলানেশ সরকানরর ডনয়ম 

অনুসরন করা িনব। স্মরক নং-

স.ম/সওব্য/টিম-১(২) ১১/২০০৩-৭২; 

িাং ২৬/০৬/২০০৩ ডি অনুর্ায়ী সমাি 

প্রকনল্পর িনবল অগ্রাডধকারডভডিনি 

িরবিী ির্ ণায়/অনুরূি অন্য একটি প্রকনল্প 

ডননয়াগ করা বর্নি িানর। এ িন্য উন্নয়ন 

প্রকল্প সমূনির প্রনবশ িনে ডননয়ানগর 

বয়সসীম ডশডর্ল করা বর্নি িানর; 

 

(আউটনসাডস ণং) 

 

ডবনশষ বসবা-

০২ 

১) ডিডন ডনি বকনন্দ্রর অডধনন প্রডিটি ডবষনয়র প্রডশের্ 

ির্ ণনবের্ করনবন। 

২)  ডনি বকনন্দ্রর অডধনন প্রডশের্ শুরু বর্নক বশষ ির্ ণন্ত 

র্াবিীয় কার্ ণক্রম িডরচালনা করনবন এবং প্রডি মানস 

বিি অডিনস ডরনি ণাট করনবন। 

 

 

ডিসাবরেক ০১ ১) বকান স্বীকৃি ডবশ্বডবযালয় িনি 

বাডননিয স্নািক ডিগ্রী; 

২) ০২ বছনরর সরকাডর, আধাসরকাডর 

অর্বা স্বশাডসি প্রডিষ্ঠানন চাক্যরীর 

অডভজ্ঞিা র্াকনি িনব; 

বপ্রষনর্/ অডিডরক্ত োডয়ত্ব বগ্রি-১২/১৪ ১) ডিডন প্রকনল্পর ব্যয় ডববরনী প্রস্ত্িি করনবন এবং 

সংডশস্নষ্ট কতৃণিনের কানছ বিশ করনবন; 

২) ) ডিডন প্রকনল্পর িালনাগাি (আি টু বিট) ব্যাংক 

ডিসাব রের্নবেনর্ সিকারী িডরচালক (প্রশাসন ও 

অর্ ণ) বক সিায়িা করনবন; 
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৩) বয়সঃ সনব ণাচ্চ ৩০ বছর; 

৫) ডননয়াগ িদ্ধডি বাংলানেশ সরকানরর 

ডনয়ম অনুসরন করা িনব। স্মরক নং-

স.ম/সওব্য/টিম-১(২) ১১/২০০৩-৭২; 

িাং ২৬/০৬/২০০৩ ডি অনুর্ায়ী সমাি 

প্রকনল্পর িনবল অগ্রাডধকারডভডিনি 

িরবিী ির্ ণায়/অনুরূি অন্য একটি প্রকনল্প 

ডননয়াগ করা বর্নি িানর। এ িন্য উন্নয়ন 

প্রকল্প সমূনির প্রনবশ িনে ডননয়ানগর 

বয়সসীম ডশডর্ল করা বর্নি িানর; 

 

৩) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর ডননে ণনশ কতৃণিনের ডনকট 

সংরডেি িাইল িমা প্রোন করনবন; 

৪) প্রকনল্পর ডিসানবর সানর্ সম্পৃক্ত সকল কাি সম্পন্ন 

করনবন। ডিসাব ডববরর্ী, বচক ডলখা, ববিন বই, কযাশ 

বই, বলিার বইসি প্রডশের্ ভািার বরডিষ্টার ডলডিবদ্ধ 

করন; 

৫) ডিডন প্রনয়ািনীয় প্রডিনবন প্রস্তি কনর র্র্ার্র্ 

কতৃণিনের ডনকট বিশ করনবন; 

৬) ডিডন অডিনসর নডর্িত্র এবং িাইল সুরডেি রাখার 

িন্য োডয়ত্ব িালন করনবন; 

৭) ডিডন প্রকনল্পর ডিসাব রের্ানবনের্, কাাঁচামাল, 

বরাডলং স্টক, িথ্যনকনন্দ্র সরবরাি/স্থানান্তরসি অন্যান্য 

সকল ডিসানবর িন্য োয়ী র্াকনবন; 

৮) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট িবাবডেডিিা 

করনবন; 

বেি প্রডশেক  ৪১৬ ১) অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী 

উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন (৩য় ির্ ণায়) 

এর অডভজ্ঞ বেি প্রডশেক ও বর্াগ্য 

প্রডশের্ার্ীগর্ িানের েেিার ডভডিনি 

অগ্রাডধকার ডভডিনি ডননয়াগ িানবন। 

অর্বা 

 সংডশস্নষ্ট ডবষনয় ডিিলমা বকাস ণ বা 

সংডশস্নষ্ট ডবষনয় ১ বছনরর বকাস ণ সম্পন্ন; 

২) ন্যন্যিম এইচএসডস িাশ  র্াকনি 

িনব; 

৩) কডম্পউটার িডরচালনায় েে িনি 

িনব; 

৪) বয়সঃ সব ণডনম্ন ১৮(আঠার) ও অনডধক 

৬০ (ষাট) বছর িনব; 

 

(আউটনসাডস ণং) 

 

ডবনশষ বসবা-

০৩ 

১) প্রকনল্পর প্রডশের্ার্ীনের প্রডশের্ প্রোন করনবন। 

৩) প্রকল্প িডরচালনকর ডননে ণশনায় িাইল সংরের্ 

করনবন এবং উদ্ধণিন কতৃণিনের ডনকট বিশ করনবন। 

৫) প্রকল্প িডরচালনকর ডননে ণনশ প্রাসডেক োডয়ত্ব ও 

কি ণব্য িালন; 

৬) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট িবাবডেডিিা 

করনবন; 

 

অডিস সিকারী কাম 

কডম্পউটার 

মুদ্রােডরক 

০২ ১) এইচএসডস বা সমমান িাশ; 

২) মুদ্রােনর প্রডি ডমডননট বাংলায় ২০ শব্দ 

এবং ইংনরডিনি ২০ শনব্দর গডি র্াকনি 

িনব;  

৩) বয়সঃ সব ণডনমর্ ১৮(আঠার) ও 

অনডধক ৬০ (ষাট) বছর িনব; 

(আউটনসাডস ণং) 

 

কযাটাগডর-০১ ১) ডচঠিিত্র টাইি  এবং িাটা এডি করন; 

২) িাটা এডি এবং প্রডক্রয়াকরর্;  

৩) প্রকল্প িডরচালনকর ডননে ণনশ প্রাসডেক োডয়ত্ব ও 

কি ণব্য িালন; 

৪) ডিডন িার কানির িন্য প্রকল্প িডরচালক এবং 

কি ণব্যরি কম ণকি ণার ডনকট িবাবডেডিিা করনবন; 
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৪) ডননয়াগ িদ্ধডি বাংলানেশ সরকানরর 

ডনয়ম অনুসরন করা িনব। একই প্রকনল্প 

কম ণরি প্রার্ীর বেনত্র অগ্রাধীকার বেয়া 

বর্নি িানর। স্মরক নয় স.ম/সওব্য/টিম-

১(২) ১১/২০০৩-৭২; িাং ২৬/০৬/২০০৩ 

ডি অনুর্ায়ী প্রার্ীর বয়সসীমা ডশডর্ল করা 

বর্নি িানর। 

ড্রাইভার  ০২ ১) স্মারক নং-অম/অডব/ব্যঃ ডনঃ-

৫/ডবডবধ-১/ ২০০৭/ ৫৯৭ িাডরখ: 

০৭.০৮.২০০৮ অনুর্ায়ী ডননয়াগ সম্পন্ন 

করা িনব; 

২) ৮ম/ সমমান িাশ ; 

৩) সংডশস্নষ্ট কানি ০৩ বছনরর অডভজ্ঞিা 

র্াকনি িনব; 

৪) মান েেিা িরীোয় উিীন্ন িনি িনব; 

৫) বয়সঃ সব ণডনমর্ ১৮(আঠার) ও 

অনডধক ৬০ (ষাট) বছর িনব;  

(আউটনসাডস ণং) 

 

কযাটাগডর-০১ ১) ডিডন সব ণো তবধ এবং ডনরািে ড্রাইডভং এর িন্য 

মননানর্াগী ও সাবধান র্াকনবন; 

২) গাডড়র সনব ণািম শি ণ ডনডিি করা এবং ডনয়ডমি 

রের্ানবের্ করা।  

৩) রাসত্মায় অসোচরন এবং দূঘ ণটনা বর্নক ডবরি র্াকা; 

৪) প্রকল্প িডরচালক/ োডয়ত্বরি কম ণকি ণার ডনকট ডনয়ডমি 

ভানব ডরনিাট ণ করা;  

৫) ডিডন প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট িবাবডেডিিা 

করনবন; 

 

অডিস সিায়ক  ০২ ১) স্মারক নং-অম/অডব/ব্যঃ ডনঃ-

৫/ডবডবধ-১/ ২০০৭/ ৫৯৭ িাডরখ: 

০৭.০৮.২০০৮ অনুর্ায়ী ডননয়াগ সম্পন্ন 

করা িনব; 

২) এস.এস.ডস/ সমমান িাশ ; 

৩) সংডশস্নষ্ট কানি ০২ বছনরর অডভজ্ঞিা 

র্াকনি িনব; 

৪) বটডলনিান, িনটাকডিয়ার িডরচালনায় 

অডভজ্ঞ প্রার্ীনের অগ্রাধীকার বেওয়া িনব;   

৫) বয়সঃ সব ণডনমর্ ১৮(আঠার) ও 

অনডধক ৬০ (ষাট) বছর িনব; 

 

(আউটনসাডস ণং) 

 

কযাটাগডর-০৫ ১) বটডলনিান, িনটাকডিয়ার এবং অডিনসর অন্যান্য 

র্ন্ত্রিাডি সঠিক ভানব িডরচালনা করা;  

২) প্রকল্প িডরচালক/কম ণকি ণার োডয়ত্ব িালনন সিায়িা 

করা; 

৩) ডনধ ণাডরি োডয়ত্ব ছাড়াও প্রনয়ািনীয় োডয়ত্ব িালন 

করা; 

৪) প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট িবাবডেডিিা করনবন। 

 

ক্লীনার ০১ ১) স্মারক নং-অম/অডব/ব্যঃ ডনঃ-

৫/ডবডবধ-১/ ২০০৭/ ৫৯৭ িাডরখ: 

০৭.০৮.২০০৮ অনুর্ায়ী ডননয়াগ সম্পন্ন 

করা িনব; 

২) অষ্টম বেনী/ সমমান িাশ ; 

৩) সংডশস্নষ্ট কানি ০২ বছনরর অডভজ্ঞিা 

র্াকনি িনব; 

(আউটনসাডস ণং) 

 

কযাটাগডর-০৫ ১) ডিডন প্রকল্প অডিনসর সামগ্রীক িডরষ্কার িডরেিার 

োডয়নত্ন র্কনবন;  

২) প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট িবাবডেডিিা করনবন। 
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৪) বয়সঃ সব ণডনমর্ ১৮(আঠার) ও 

অনডধক ৬০ (ষাট) বছর িনব; 

ডনরািিা িিরী  ৮০ ১) স্মারক নং-অম/অডব/ব্যঃ ডনঃ-

৫/ডবডবধ-১/ ২০০৭/ ৫৯৭ িাডরখ: 

০৭.০৮.২০০৮ অনুর্ায়ী ডননয়াগ সম্পন্ন 

করা িনব; 

২) অষ্টম বেনী/ সমমান িাশ ; 

৪) বয়সঃ সব ণডনমর্ ১৮(আঠার) ও 

অনডধক ৬০ (ষাট) বছর িনব; 

(আউটনসাডস ণং) 

 

কযাটাগডর-০৫ ১) ডিডন প্রকল্প অডিনসর সামগ্রীক ডনরািিা ও িডরষ্কার 

িডরেিার োডয়নত্ব র্াকনবন;  

২) প্রকল্প িডরচালনকর ডনকট িবাবডেডিিা করনবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংনর্ািনী-৩ (ক) 

সূত্র : ডিডিআর ২০০৮ 

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ ণক্রনমর িন্য বমাট ক্রয় িডরকল্পনা 

 

 

মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ মডিলা ও ডশশু ডবসষয়ক মন্ত্রর্ালয়  প্রকল্প ব্যয় (লে টাকায়) 

সংস্থা িািীয় মডিলা সংস্থা  বমাট  ৪২৭৯৭.৭৮ 
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ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও বকাি সরবরাি বসবা   ডিওডব ৪২৭৯৭.৭৮ 

প্রকল্প/কার্ ণক্রনমর নাম ও বকাি তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প   ডনিস্ব অর্ ণ - 

 

প্যানকি  

নং 

ডিডিডি/টিডিডি অনুর্ায়ী ক্রনয়র িন্য 

প্যানকনির বর্ ণনা 

িণ্য 

একক িডরমান ক্রয় িদ্ধডি 

এবং ধরন 

ক্রয় 

অনুনমােনকারিী 

কতৃণকিে 

অনর্ ণর 

উৎস 

প্রাক্কডলি ব্যয় 

(লে টাকায়) 

সম্ভাব্য িাডরখ 

েরিত্র আিবান চুডক্ত স্বাের 
চুডক্ত অনুর্ায়ী সম্পােননর বশষ িাডরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

(ক) সরঞ্জামাডে 

১ 

বলিটি(৪).নলিটি ডপ্রোর ও মাউস 

সি (৮০), বেনার (৮২), কালার 

ডপ্রোর(৩), 

সংখ্যা 

১১০২ 
ওটিএম আডর্ ণক েমিা 

অি ণর্ আনেশ 

২০১৫ 

ডিওডব ৯৩.১৭ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

২ 

ডিএসএলআর কযনমরা(১), িনটাকডি 

বমডশন(১), মাডিডমডিয়া(১),  

সংখ্যা 

৩ 

আরএিডকউ ,,  ৫.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৩ 

এডস(৩), টিডভ(১),  সংখ্যা ৪ 

আরএিডকউ ,,  ৪.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৪ 

িযান সংখ্যা 

১০০৮ 

ওটিএম ,,  ৩৫.২৮ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৫ 

বিক্সটি কডম্পউটার ডপ্রোর সি সংখ্যা 
৪ 

আরএিডকউ ,, ডিওডব ৪.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৬ বিি অডিস ও বকন্দ্রসমূনির ইোরননট 

ব্যবিানরর র্ন্ত্রাংশ। 

সর্াক 
 আরএিডকউ ,,  ৭.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৭ 

ফুি ডিসনিস্ন বরক (ফুি কর্ ণার) 

(৮০), িাডনর ডিিার (নমডশন 

সি)(৮২),  

সংখ্যা 

১৬২ 

ওটিএম ,, ডিওডব  

৫৬.৪০ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৮ 

িাডম মনিল (১৬০),নকডচ, বেল, বটি, 

কাটার ও অন্যান্য (৮০),   

সংখ্যা 

৪০০ 

আরএিডকউ ,, ডিওডব ২৪.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৯ 

গ্যনসর চুলা(৮০), মাইনক্রা ওনভন 

(৮০), ইনলকডেক ওনভন(৮০), 

সংখ্যা 

২৪০ 

ওটিএম ,,  ২৪.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

১০ 

ডেি(৮০), বসলাই বমডশন (১৬০) সংখ্যা ২৪০ 
ওটিএম ,,  ৪৮.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

১১ 

ডিডিটাল সাইননবাি ণ (৮১), ডিডিটাল 

ডিসনিনবাি ণ (১), বাই সাইনকল, 

বেয়াল ঘডড়(৮৪),  

সংখ্যা 

১৬৬ 

আরএিডকউ ,,  ১৯.২৮ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

১২ 

এলনমাডনয়ানমর প্যান এবং 

িটস(৮০),প্যান এবং িটস (নন 

ডষ্টক)(৮০), িাত্র(৮০), বকাকাডরি 

(৮০), ডিনার বসট(৮২), চডিং ববাি ণ 

(৮০), এনপ্রার্ ও কযাি (২১০০), 

বেন্ডার(৮০), এগ ডবটার(৮০), 

ছুডর,চামচ ও বমিারনমে কাি (৮০), 

সংখ্যা 

২৪৮০ 

 

 

আরএিডকউ 

,, ডিওডব  

 

 

৩৭.২০ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 
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অন্যান্য ডিডনসিত্র(৮০), 

১৩ 

ডষ্ট্রম(৮০),নিয়ার ড্রাইয়ার(৮০), আয়রর্ 

বমডশন(৮০),  

সংখ্যা 

৫৬০ 

আরএিডকউ ,, ডিওডব ১৫.৬০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

১৪ 

ডচরনী, বে, ব্রাস ও অন্যান্য (৮০), 

বমডনডকউর/নিডিডকউর বক্স (৮০), 

ববাল/বল/বাটি বসট (৮০), 

এনপ্রার্,নিায়ালা ও অন্যান্য(৮০), 

সংখ্যা 

 

আরএিডকউ ,,  ৪.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

১৫ 

সেল,সবাডশ, সকাকাশরজ ও 

অৈযাৈয (৮০), ববাল, বাটি, ক্লীডনং 

বমটাডরয়াল ও অন্যান্য (৮), আয়রন 

(৮), ক্লীডনং বমটাডরয়াল ও অন্যান্য 

(৮)।  

সংখ্যা ১০৪ আরএিডকউ ,, ডিওডব ৬.৬৪ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

বমাটঃ (ক) ৩৮৫.৭১ 
   

(খ) মটরর্ানঃ 

১ 
িীি/মাইনক্রাবাস (১) সংখ্যা ১ ওটিএম ,, ডিওডব ৫৫.০০ জলুাই,২১ আগি,২১ সেবেম্বর,২০২১ 

২ 

মটর সাইনকল (২)। সংখ্যা ২ আরএিডকউ ,, ডিওডব ১০.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

(গ) আসববিত্র 

১ 

বটডবল(৮৫), বচয়ার(৯৫), বসািা 

বসট(১), টিচ ণাস বটডবল(৮০), সাধারর্ 

বচয়ার (অডিস)(৯৯৪), সাধারর্ বটডবল 

(অডিস)(৪১৬),রাইটিং টি সি বটডনং 

বচয়ার(১০৪০০),  

সংখ্যা ৯৩ ওটিএম ,, ডিওডব ৭১০.৪১ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

২ 

ডস্টনলর আলমাডর(২৪৫), িাইল 

বকডবননট(৫০৯),সাো ববাি ণ(৪১৬)। 

সংখ্যা ১১৭০ ওটিএম ,,  ১১৮.৪০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৩ 
বিি অডিস বিনকানরশন, আসবাবিত্র 

ও অন্যান্য 

সংখ্যা  আরএিডকউ ,,  ১০.০০ সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৪ 

বিডসয়াল ববি(৮০),চুল কাটার 

ডরভলডবং বচয়ার(৮০),ড্রয়ার সি বড্রডসং 

বটডবল(৮০),েডল(৮০), 

সংখ্যা 

১০৯ 

আরএিডকউ ,, ডিওডব 

৩৮.৪০ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৫ 

ওয়াডক ণ বটডবল(৮০),কাটিং 

বটডবল(৮০), ডকনচন কডবননট(৮০), 

সংখ্যা 

৮০ 

ওটিএম 

 

,, ডিওডব 

৫২.০০ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৬ 

বছাট বটাল, বকাকাডরস ও 

অন্যান্য(৮০)। 

সংখ্যা 

 

আরএিডকউ ,,  

৮.০০ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 

৭ 

বোলনা(৮), ববি(১৬), বাডলশ, চাের, 

বিাশক(১৬), বগইম,নখলনা ও 

অন্যান্য(৮)। 

সংখ্যা 

৮০ 

আরএিডকউ ,, ডিওডব 

৪.২০ 

সফব্রুয়াশর,২১ মােশ,২১ সম,২০২১ 
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বমাটঃ (গ) ৯৩১.৪১    

ক্রয়কৃি িনণ্যর বমাট মূল্য (ক+খ+গ) ১৩৮২.১২    

সংনর্ািনী-৩ (খ) 

সূত্র : ডিডিআর ২০০৮ 

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ ণক্রনমর িন্য বমাট ক্রয় িডরকল্পনা 

 

 

মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ মডিলা ও ডশশু ডবসষয়ক মন্ত্রর্ালয়  প্রকল্প ব্যয় (লে টাকায়) 

সংস্থা িািীয় মডিলা সংস্থা  বমাট  ৪২৭৯৭.৭৮ 

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও বকাি    ডিওডব ৪২৭৯৭.৭৮ 

প্রকল্প/কার্ ণক্রনমর নাম ও বকাি তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প   ডনিস্ব অর্ ণ - 

 

 

প্যানকি 

নং্্র 

ডিডিডি/টিডিডি অনুর্ায়ী ক্রনয়র 

িন্য প্যানকনির বর্ ণনা 

 

পূিণ কাি 

একক িডরমান ক্রয় িদ্ধডি 

এবং ধরন 

ক্রয় 

অনুনমােনকারিী 

কতৃণকিে 

অনর্ ণর 

উৎস 

প্রাক্কডলি ব্যয় 

(লে টাকা) 

সম্ভাব্য িাডরখ 

েরিত্র 

আিবান 

চুডক্ত 

স্বের 

চুডক্ত অনুর্ায়ী 

সম্পােননর বশষ 

িাডরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

প্রনর্ািয নয় 

           

           

           

ক্রয়কৃি িনণ্যর বমাট মূল্য           
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ম্যাননিনমে ইনিরনমশন ডসনস্টনমর সংনর্ািনী-৩ (গ) 

সূত্র : ডিডিআর ২০০৮ 

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ ণক্রনমর িন্য বমাট ক্রয় িডরকল্পনা 

 

 

মন্ত্রর্ালয়/ডবভাগ মডিলা ও ডশশু ডবসষয়ক মন্ত্রর্ালয়  প্রকল্প ব্যয় (লে টাকায়) 

সংস্থা িািীয় মডিলা সংস্থা  বমাট  ৪২৭৯৭.৭৮ 

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও বকাি সরবরাি বসবা   ডিওডব ৪২৭৯৭.৭৮ 

প্রকল্প/কার্ ণক্রনমর নাম ও বকাি তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প   ডনিস্ব অর্ ণ  

 

 

প্যানকি 

নং 

ডিডিডি/টিডিডি অনুর্ায়ী 

ক্রনয়র িন্য প্যানকনির 

বর্ ণনা 

 

বসবা 

একক িডরমান ক্রয় িদ্ধডি এবং 

ধরন 

ক্রয় 

অনুনমােনকারিী 

কতৃণকিে 

অনর্ ণর 

উৎস 

প্রাক্কডলি ব্যয় 

(লে টাকা) 

সম্ভাব্য িাডরখ 

েরিত্র আিবান চুডক্ত স্বাের চুডক্ত অনুর্ায়ী 

সম্পােননর বশষ 

িাডরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ সফ্টওয়্যার বিনভলিনমে  সংখ্যা ২ Non-

Consulting 

Service 

উন্নয়ন প্রকনল্পর 

আডর্ ণক েমিা 

অি ণর্ আনেশ 

২০১৫ 

ডিওডব 

৪০.০০ 

জাৈুয়াশর,২১ মােশ,২১ জৈু,২০২৫ 

০২ জৈবল 
সংখ্যা ৫৮৬ 

Non-

Consulting 

Service 

উন্নয়ন প্রকনল্পর 

আডর্ ণক েমিা 

অি ণর্ আনেশ 

২০১৫ 

ডিওডব 

৭৭২২.৮৫ 

জাৈুয়াশর,২১ মােশ,২১ জৈু,২০২৫ 

০৩ পরামর্ শক সেবা 

ক্রয় 

িনমাস ১ 
Non-

Consulting 

Service 

উন্নয়ন প্রকনল্পর 

আডর্ ণক েমিা 

অি ণর্ আনেশ 

২০১৫ 

ডিওডব 

১৪৪.০০ 

জাৈুয়াশর,২২ মােশ,২২ জৈু,২০২৫ 

ক্রয়কৃি িনণ্যর বমাট মূল্য       
৭৯০৬.৮৫    
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বছরডভডিক আডর্ ণক ও বাস্তব িডরকল্পনা 

প্রকনল্পর নামঃ তৃর্মূল ির্ ণানয় অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প। 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ডবভাগ/মন্ত্রর্ালয়ঃ িািীয় মডিলা সংস্থা/ মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রর্ালয়।                      (লে টাকায়) 

ইনকান

ডমক 

বকাি 

ইনকানডমক 

সাব-বকাি 

ইনকানডমক সাব-

বকাি বর্ ণনা 

(ডবসত্মাডরি) 

বমাট আডর্ ণক ও বাস্তবায়ন িডরকল্পন বছর-১ (২০২০-২০২১) বছর-২ (২০২১-২০২২) বছর-৩ (২০২২-২০২৩) বছর-৪ (২০২৩-২০২৪) বছর-৫ (২০২৪-২০২৫) বছর-৬ (২০২৫-২০২৬) 

একক 

একক 

ের 

িডরমা

ন 

বমাট 

ব্যয় 

ওিন 

আডর্ ণক 

িডরমান 

(লে 

টাকা) 

বাসত্মব আডর্ ণক 

িডরমান 

(লে 

টাকা) 

বাসত্মব আডর্ ণক 

িডরমান 

(লে 

টাকা) 

বাসত্মব আডর্ ণক 

িডরমান 

(লে 

টাকা) 

বাসত্মব আডর্ ণক 

িডরমান 

(লে  

টাকা) 

বাসত্মব 
আডর্ ণক 

িডরমান 

(লে 

টাকা) 

বাসত্মব 

অনের 

শিক

রা িার 

প্রকনল্পর 

শিকরা 

িার 

অনের 

শিকরা 

িার 

প্রকনল্পর 

শিকরা 

িার 

অনের 

শিকরা 

িার 

প্রকনল্পর 

শিকরা 

িার 

অনের 

শিকরা 

িার 

প্রকনল্পর 

শিকরা 

িার 

অনের 

শিকরা 

িার 

প্রকনল্পর 

শিকরা 

িার 

অনের 

শিকরা 

িার 

প্রকনল্পর 

শিকরা 

িার 

(ক) রািস্বঃ    

৩১১১১ ৩১১১১০১ মূল ববিন  Rb  1 126.00 0.003 12.60 10.00 0.03 25.20 20.00 0.06 25.20 20.00 0.06 25.20 20.00 0.06 25.20 20.00 0.06 12.60 10.00 0.03 

৩১১১৩ ৩১১১৩২৫ উৎসব ভািা Rb  601 9.70 0.000 0.97 10.00 0.00 1.94 20.00 0.00 1.94 20.00 0.00 1.94 20.00 0.00 1.94 20.00 0.00 0.97 10.00 0.00 

৩১১১৩২৭ অডধকাল ভািা ‡_vK  ‡_vK 12.00 0.000 1.20 10.00 0.00 2.40 20.00 0.01 2.40 20.00 0.01 2.40 20.00 0.01 2.40 20.00 0.01 1.20 10.00 0.00 

৩১১১৩২৯ 

প্রডশের্ ভািা Rb 

 

256,

000 

24,960.00 

0.583 

2,496.00 10.00 5.83 4,992.0

0 

20.00 11.66 4,992.0

0 

20.00 11.66 4,992.00 20.00 11.66 4,992.00 20.00 11.66 2,496.00 10.00 5.83 

৩১১১৩৩২ সম্মানী ভািা ‡_vK  ‡_vK 70.00 0.002 7.00 10.00 0.02 14.00 20.00 0.03 14.00 20.00 0.03 14.00 20.00 0.03 14.00 20.00 0.03 7.00 10.00 0.02 

৩১১১৩৩৫ নববষ ণ ভািা Rb  601 0.95 0.000 0.19 20.00 0.00 0.19 20.00 0.00 0.19 20.00 0.00 0.19 20.00 0.00 0.19 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩২১১১ ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 10.00 0.000 1.00 10.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 1.00 10.00 0.00 

৩২১১১১১ বসডমনার/কনিানরন্স msL¨v  1205 1,000.00 0.023 100.00 10.00 0.23 200.00 20.00 0.47 200.00 20.00 0.47 200.00 20.00 0.47 200.00 20.00 0.47 100.00 10.00 0.23 

৩২১১১১৩ ডবদ্যযৎ msL¨v  81 783.60 0.018 78.36 10.00 0.18 156.72 20.00 0.37 156.72 20.00 0.37 156.72 20.00 0.37 156.72 20.00 0.37 78.36 10.00 0.18 

৩২১১১১৫ িাডন msL¨v  81 247.80 0.006 24.78 10.00 0.06 49.56 20.00 0.12 49.56 20.00 0.12 49.56 20.00 0.12 49.56 20.00 0.12 24.78 10.00 0.06 

৩২১১১১৭ ইোরননট msL¨v  81 255.00 0.006 25.50 10.00 0.06 51.00 20.00 0.12 51.00 20.00 0.12 51.00 20.00 0.12 51.00 20.00 0.12 25.50 10.00 0.06 

৩২১১১২০ বটডলনিান msL¨v  81 162.00 0.004 16.20 10.00 0.04 32.40 20.00 0.08 32.40 20.00 0.08 32.40 20.00 0.08 32.40 20.00 0.08 16.20 10.00 0.04 

৩২১১১২৫ প্রচার ও ডবজ্ঞািন ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 25.00 0.001 5.00 20.00 0.01 5.00 20.00 0.01 5.00 20.00 0.01 5.00 20.00 0.01 5.00 20.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

৩২১১১২৯ 

অডিস ভবন ভাড়া msL¨v 

 
৩২১ ১৭০৪.০

০ 

0.0৪০ 

1৩০.80 
7.68 0.31 ৫৬১.60 ৩২.৯

৬ 

১.৩১ 3৫৭.60 
20.00 0.78 ২৬১.60 

20.00 0.78 ২৬১.60 
20.00 0.78 ১৩০.80 

10.00 0.39 

৩২১১১

৩১ 

আউটবো

শেং 

msL¨v 

 

586 7,722.86 

0.180 

772.29 10.00 1.80 1,544.57 20.00 3.61 1,544.57 20.00 3.61 1,544.57 20.00 3.61 1,544.57 20.00 3.61 772.29 10.00 1.80 

৩২২১১ ৩২২১১০৬ িডরবিন ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 5.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.00 20.00 0.00 1.00 20.00 0.00 1.00 20.00 0.00 1.00 20.00 0.00 1.00 20.00 0.00 

৩২২১১০৯ ব্যবস্থািনা ব্যয় msL¨v  81 95.00 0.002 9.50 10.00 0.02 19.00 20.00 0.04 19.00 20.00 0.04 19.00 20.00 0.04 19.00 20.00 0.04 9.50 10.00 0.02 

৩২৩১৩ 

৩২৩১৩০১ 

প্রডশের্ উিকরন msL¨v 

 

10,2

45 

1,821.20 

0.043 

182.12 10.00 0.43 364.24 20.00 0.85 364.24 20.00 0.85 364.24 20.00 0.85 364.24 20.00 0.85 182.12 10.00 0.43 

৩২৪১১ ৩২৪১১০১ অভযমত্মরীন ভ্রমর্ ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 261.20 0.006 26.12 10.00 0.06 52.24 20.00 0.12 52.24 20.00 0.12 52.24 20.00 0.12 52.24 20.00 0.12 26.12 10.00 0.06 

৩২৪৩১ ৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানী ‡_vK  ‡_vK 46.00 0.001 4.60 10.00 0.01 9.20 20.00 0.02 9.20 20.00 0.02 9.20 20.00 0.02 9.20 20.00 0.02 4.60 10.00 0.01 

৩২৫৫১ ৩২৫৫১০২ মুদ্রর্ ও বাাঁধাই ‡_vK  ‡_vK 266.35 0.006 0.00 0.00 0.00 53.00 19.90 0.12 53.00 19.90 0.12 53.00 19.90 0.12 53.00 19.90 0.12 54.35 20.41 0.13 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মডনিাডর ‡_vK  ‡_vK 130.00 0.003 13.00 10.00 0.03 26.00 20.00 0.06 26.00 20.00 0.06 26.00 20.00 0.06 26.00 20.00 0.06 13.00 10.00 0.03 

৩২৫৬১ ৩২৫৬১০১ সাধারর্ সরবরাি msL¨v  240 533.00 0.012 26.00 4.88 0.06 253.50 47.56 0.59 253.50 47.56 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩২৫৭

১ 

৩২৫৭

১০১ 

পরামর্ শক 

সেবা 

msL¨v 

 

2 1৪৪.00 

0.004 0.00 

0.00 0.00 

০0.00 

০.০০ 0.০০ 

৪৮.00 

33.33 
0.1১ 

৪৮.00 

33.33 
0.1১ 

৪৮.00 

33.33 
0.১১ 

0.00 0.00 0.00 

৩২৫৭১০৪ 

মধ্যবিী মূল্যায়র্ 

 

msL¨v 

 

1 10.00 

0.000 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 100.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩২৫৭৩ 

৩২৫৭৩০১ 

অনুষ্ঠান/উৎসবাডে 

(নেডশ ও 

আন্তিণাডিক) 

 

msL¨v 

 

65 650.00 

0.015 

15.00 2.31 0.04 130.00 20.00 0.30 130.00 20.00 0.30 130.00 20.00 0.30 130.00 20.00 0.30 115.00 17.69 0.27 

৩২৫৮১ ৩২৫৮১০১ বমাটরর্ান  ‡_vK  ‡_vK 15.00 0.000 1.50 10.00 0.00 3.00 20.00 0.01 3.00 20.00 0.01 3.00 20.00 0.01 3.00 20.00 0.01 1.50 10.00 0.00 
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৩২৫৮১০২ আসবাবিত্র  ‡_vK  ‡_vK 10.00 0.000 1.00 10.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 1.00 10.00 0.00 

৩২৫৮১০৩ কডম্পউটার  ‡_vK  ‡_vK 10.00 0.000 1.00 10.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 1.00 10.00 0.00 

৩২৫৮১০৪ অডিস সরঞ্জামাডে  ‡_vK  ‡_vK 50.00 0.035 10.00 20.00 0.70 20.00 40.00 1.41 10.00 20.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 0.70 

৩৭২১১ ৩৭২১১০৮ অনুোন (নগে) msL¨v  1600 240.00 0.006 0.00 0.00 0.00 120.00 50.00 0.28 120.00 50.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

বমাট রািস্ব 

   41,375.66 0.967 3,9৬১.73 

9.66 9.34 

8,৬৯৩.76 

20.61 19.92 

8,5৩৭.76 

20.61 19.92 
8,০৪৮.2

6 

19.65 19.00 

8,0৪৮.26 

19.51 18.86 
4,০৮৫.

89 

9.96 9.63 

খ) মুলধনঃ 

৪১১২১ ৪১১২১০১ মটরর্ান msL¨v  6 65.00 0.002 0.00 0.00 0.00 65.00 100.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৪১১২৩ 

৪১১২৩১০ অডিস সরঞ্জামাডে msL¨v  5635 385.71 0.009 385.71 100.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৪১১২৩১৪ আসবাবিত্র msL¨v  15951 931.41 0.022 931.41 100.00 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৪১১৩৩ 

৪১১৩৩০১ 
কডম্পউটার সফ্টওয়্যার  msL¨v  1 20.00 

0.000 
0.00 0.00 0.00 20.00 100.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৪১১৩৩০২ িাটানভি msL¨v  1 20.00 0.000 0.00 0.00 0.00 20.00 100.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

উি-বমাট মূলধন 

   

1,422.12 

0.033 

1,3১৭.1

2 

97.19 3.23 ১০৫.00 
2.81 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 বমাট (রািস্ব ও মূলধন) 

   

42,797.78 

1.00 

5,২৭৮.85 12.৩৩ 12.৩৩ 8,৭৯৮.76 20.৫৬ 20.৫৬ 8,5৩৭.76 
19.92 19.92 

8,০৪৮.26 
19.00 19.00 

8,০৪৮.26 
18.86 18.86 

4,০৮৫.

89 

9.63 9.63 
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  সংনর্ািনী-৫ (ক) 

প্রাক্কডলি ব্যনয়র ডবস্তাডরি ডববরর্ী 

(লে টাকায়) 

ইনকানডমক 

বকাি 

ইনকানডমক সাব-

বকাি 

ইনকানডমক সাব-বকাি বর্ ণনা (ডবসত্মাডরি) একক একক ের িডরমান 

ডিওডব    

(নবনেডশক মুদ্রা) 

ডনিস্ব অর্ ণ 

(নবনেডশক মুদ্রা) 

অন্যান্য বমাট 

বমাট প্রাক্কডলি ব্যনয়র 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

(ক) রািস্বঃ 

৩১১১১ ৩১১১১০১ মূল ববিন িন - ২ ১২৬.০০ - - ১২৬.০০  

৩১১১৩ ৩১১১৩২৫ উৎসব ভািা িন - ২ ৯.৬৯ - - ৯.৬৯  

৩১১১৩২৭ অডধকাল ভািা বর্াক - বর্াক ১২.০০ - - ১২.০০  

৩১১১৩২৯ প্রডশের্ ভািা িন - ২৫৬,০০০ ২৪,৯৬০.০০ - - ২৪,৯৬০.০০  

৩১১১৩৩২ সম্মানী ভািা বর্াক - বর্াক ৭০.০০ - - ৭০.০০  

৩১১১৩৩৫ নববষ ণ ভািা িন - ২ ০.৯৭ - - ০.৯৭  

৩২১১১ ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় বর্াক  বর্াক ১০.০০   ১০.০০  

৩২১১১১১ বসডমনার/কনিানরন্স সংখ্যা  ১২০৫ ১,০০০.০০   ১,০০০.০০  

৩২১১১১৩ ডবদ্যযৎ সংখ্যা  ৮১ ৭৮৩.৬০   ৭৮৩.৬০  

৩২১১১১৫ িাডন সংখ্যা  ৮১ ২৪৭.৮০   ২৪৭.৮০  

৩২১১১১৭ ইোরননট সংখ্যা  ৮১ ২৫৫.০০   ২৫৫.০০  

৩২১১১২০ বটডলনিান সংখ্যা  ৮১ ১৬২.০০   ১৬২.০০  

৩২১১১২৫ প্রচার ও ডবজ্ঞািন ব্যয় বর্াক  বর্াক ২৫.০০   ২৫.০০  

৩২১১১২৯ অডিস ভবন ভাড়া সংখ্যা  ৮১ ১৭০৪.০০   ১৭০৪.০০  

৩২১১১৩১ আউটবোশেং সবিৈ ভ্নািাশে 
সংখ্যা 

 ৫৮৬ ৭৭২২.৮৫   ৭৭২২.৮৫  

৩২২১১ ৩২২১১০৬ িডরবিন ব্যয় বর্াক  বর্াক ৫.০০   ৫.০০  

৩২২১১০৯ ব্যবস্থািনা ব্যয় সংখ্যা  ৮১ ৯৫.০০   ৯৫.০০  

৩২৩১৩ ৩২৩১৩০১ প্রডশের্ উিকরন ব্যাচ  ১০,২৪৫ ১৮২১.২০   ১৮২১.২০  

৩২৪১১ ৩২৪১১০১ অভযমত্মরীন ভ্রমর্ ব্যয় বর্াক  বর্াক ২৬১.২০   ২৬১.২০  

৩২৪৩১ ৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানী বর্াক  বর্াক ৪৬.০০   ৪৬.০০  

৩২৫৫১ ৩২৫৫১০২ মুদ্রর্ ও বাাঁধাই বর্াক  বর্াক ২৬৬.৩৫   ২৬৬.৩৫  

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মডনিাডর বর্াক  বর্াক ১৩০.০০   ১৩০.০০  

৩২৫৬১ ৩২৫৬১০১ সাধারর্ সরবরাি সংখ্যা  ২৪০ ৫৩৩.০০   ৫৩৩.০০  

৩২৫৭১ ৩২৫৭১১০১ পরামর্ শক সেবা িনমাস 
 ৩৬ ১৪৪.০০   ১৪৪.০০  

৩২৫৭১০৪ মধ্যবিী মূল্যায়র্ সংখ্যা - ১ ১০.০০ - - ১০.০০  

৩২৫৭৩ ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎসবাডে (নেডশ ও আন্তিণাডিক) সংখ্যা - ৬৫ ৬৫০.০০ - - ৬৫০.০০  

৩২৫৮১ ৩২৫৮১০১ বমাটরর্ান  বর্াক - বর্াক ১৫.০০ - - ১৫.০০  

৩২৫৮১০২ আসবাবিত্র  বর্াক - বর্াক ১০.০০ - - ১০.০০  

৩২৫৮১০৩ কডম্পউটার  বর্াক - বর্াক ১০.০০ - - ১০.০০  

৩২৫৮১০৪ অডিস সরঞ্জামাডে  বর্াক - বর্াক ৫০.০০ - - ৫০.০০  

৩৭২১১ ৩৭২১১০৮ অনুোন (নগে) সংখ্যা  ১৬০০ ২৪০.০০   ২৪০.০০  

উি-বমাট (রািস্ব)       ৪১৩৭৫.৬৬     ৪১৩৭৫.৬৬  
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(খ) মূলধনঃ 

৪১১২১ 
৪১১২১০১ মটরর্ান সংখ্যা 

- 
২ ৬৫.০০ 

- - 
৬৫.০০ 

 

৪১১২৩ 

৪১১২৩১০ অডিস সরঞ্জামাডে সংখ্যা  
 

৫৬৩৫ ৩৮৫.৭১ 
  

৩৮৫.৭১ 
 

৪১১২৩১৪ আসবাবিত্র সংখ্যা  
 

১৫৯৫১ ৯৩১.৪১ 
  

৯৩১.৪১  

৪১১৩৩ 

৪১১৩৩০১ কডম্পউটার সফ্টওয়্যার  সংখ্যা  
 

১ ২০.০০ 
  

২০.০০  

৪১১৩৩০২ িাটানভি সংখ্যা  
 

১ ২০.০০ 
  

২০.০০ 
 

উি-বমাট (মূলধন)   - - ১৪২২.১২ - - ১৪২২.১২  

(গ) বভৌি কনটিননিডন্স - - - ০ - - ০  -  

(গ) প্রাইস কনটিননিডন্স - - - ০ - - ০  -  

সব ণনমাট (ক + খ + গ + ঘ)       ৪২৭৯৭.৭৮     ৪২৭৯৭.৭৮ ১০০% 
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সংনর্ািনী -৫(খ) 

প্রাক্কডলি ব্যনয়র বছরডভডিক ডবস্তাডরি ডববরর্ী 

 (লে টাকায়) 

ইনকান

ডমক 

বকাি 

ইনকানডমক 

সাব-বকাি 

ইনকানডমক সাব-বকাি বর্ ণনা 

(ডবস্তাডরি) 

বমাট আডর্ ণক ও বাস্তবায়ন িডরকল্পন বছর-১ (২০২০-২০২১) বছর-২ (২০২১-২০২২) বছর-৩ (২০২২-২০২৩) বছর-৪ (২০২৩-২০২৪) বছর-৫ (২০২৪-২০২৫) বছর-৬ (২০২৫-২০২৬) 

একক 

এক

ক 

ের 

িডরমা

ন 

বমাট ব্যয় ডিওডব অন্যান্য বমাট ডিওডব অন্যান্য বমাট ডিওডব অন্যান্য বমাট ডিওডব অন্যান্য বমাট ডিওডব 

অন্যা

ন্য 

বমাট ডিওডব অন্যান্য বমাট 

(ক) রাসস্বঃ                       

৩১১১

১ 

৩১১১১০১ 

মূল ববিন Rb 

 

1 126.00 12.60  12.60 25.20  25.20 25.20  25.20 25.20  25.20 25.20  25.20 12.60  12.60 

৩১১১

৩ 

৩১১১৩২৫ উৎসব ভািা Rb  601 9.70 0.97  0.97 1.94  1.94 1.94  1.94 1.94  1.94 1.94  1.94 0.97  0.97 

৩১১১৩২৭ অডধকাল ভািা ‡_vK  ‡_vK 12.00 1.20  1.20 2.40  2.40 2.40  2.40 2.40  2.40 2.40  2.40 1.20  1.20 

৩১১১৩২৯ 

প্রডশের্ ভািা Rb 

 

256

,000 

24,960.00 2,496.00  2,496.

00 

4,992.00  4,992.00 4,992.00  4,992.00 4,992.00  4,992.00 4,992.00  4,992.00 2,496.0

0 

 2,496.0

0 

৩১১১৩৩২ সম্মানী ভািা ‡_vK  ‡_vK 70.00 7.00  7.00 14.00  14.00 14.00  14.00 14.00  14.00 14.00  14.00 7.00  7.00 

৩১১১৩৩৫ নববষ ণ ভািা Rb  601 0.95 0.19  0.19 0.19  0.19 0.19  0.19 0.19  0.19 0.19  0.19 0.00  0.00 

৩২১১

১ 

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 10.00 1.00  1.00 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00  2.00 1.00  1.00 

৩২১১১১১ 

বসডমনার/কনিানরন্স msL¨v 

 

120

5 

1,000.00 100.00  100.00 200.00  200.00 200.00  200.00 200.00  200.00 200.00  200.00 100.00  100.00 

৩২১১১১৩ ডবদ্যযৎ msL¨v  81 783.60 78.36  78.36 156.72  156.72 156.72  156.72 156.72  156.72 156.72  156.72 78.36  78.36 

৩২১১১১৫ িাডন msL¨v  81 247.80 24.78  24.78 49.56  49.56 49.56  49.56 49.56  49.56 49.56  49.56 24.78  24.78 

৩২১১১১৭ ইোরননট msL¨v  81 255.00 25.50  25.50 51.00  51.00 51.00  51.00 51.00  51.00 51.00  51.00 25.50  25.50 

৩২১১১২০ বটডলনিান msL¨v  81 162.00 16.20  16.20 32.40  32.40 32.40  32.40 32.40  32.40 32.40  32.40 16.20  16.20 

৩২১১১২৫ প্রচার ও ডবজ্ঞািন ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 25.00 5.00  5.00 5.00  5.00 5.00  5.00 5.00  5.00 5.00  5.00 0.00  0.00 

৩২১১১২৯ 

অডিস ভবন ভাড়া msL¨v 

 

৩২

১ 

১৭০৪.00 ১৩০.80  ১৩০.80 ৫৬১.60  ৫৬১.60 ৩৫৭.60  ৩৫৭.60 ২৬১.60  ২৬১.60 ২৬১.60  ২৬১.60 ১৩০.80  ১৩০.80 

৩২১১১

৩১ 

আউবোশে শং (সবিৈ) 
msL¨v 

 

586 7,722.86 772.29  772.29 1,544.57  1,544.57 1,544.57  1,544.57 1,544.57  1,544.57 1,544.57  1,544.57 772.29  772.29 

৩২২১

১ 

৩২২১১০৬ িডরবিন ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 5.00 0.00  0.00 1.00  1.00 1.00  1.00 1.00  1.00 1.00  1.00 1.00  1.00 

৩২২১১০৯ ব্যবস্থািনা ব্যয় msL¨v  81 95.00 9.50  9.50 19.00  19.00 19.00  19.00 19.00  19.00 19.00  19.00 9.50  9.50 

৩২৩১৩ 

৩২৩১৩০১ 

প্রডশের্ উিকরন msL¨v 

 

10,2

45 

1,821.20 182.12  182.12 364.24  364.24 364.24  364.24 364.24  364.24 364.24  364.24 182.12  182.12 

৩২৪১১ ৩২৪১১০১ অভযমত্মরীন ভ্রমর্ ব্যয় ‡_vK  ‡_vK 261.20 26.12  26.12 52.24  52.24 52.24  52.24 52.24  52.24 52.24  52.24 26.12  26.12 

৩২৪৩

১ 

৩২৪৩১০২ 

গ্যাস ও জ্বালানী ‡_vK 

 

‡_vK 46.00 4.60  4.60 9.20  9.20 9.20  9.20 9.20  9.20 9.20  9.20 4.60  4.60 

৩২৫

৫১ 

৩২৫৫১০২ মুদ্রর্ ও বাাঁধাই ‡_vK  ‡_vK 266.35 0.00  0.00 53.00  53.00 53.00  53.00 53.00  53.00 53.00  53.00 54.35  54.35 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মডনিাডর ‡_vK  ‡_vK 130.00 13.00  13.00 26.00  26.00 26.00  26.00 26.00  26.00 26.00  26.00 13.00  13.00 

৩২৫৬১ ৩২৫৬১০১ সাধারর্ সরবরাি msL¨v  240 533.00 26.00  26.00 253.50  253.50 253.50  253.50 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

৩২৫

৭১ 

৩২৫৭১

০১ 

পরামর্ শ সেবা জৈমাে 

 

৩৬ ১৪৪.00 
0.00  0.00 

০0.00 

 

০0.00 ৪৮.00 

 

৪৮.00 ৪৮.00 

 

৪৮.00 ৪৮.00 

 

৪৮.00 

0.00  0.00 
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৩২৫৭১০৪ মধ্যবিী মূল্যায়র্ msL¨v  1 10.00 0.00  0.00 0.00  0.00 10.00  10.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

৩২৫

৭৩ 

৩২৫৭৩০১ 

অনুষ্ঠান/উৎসবাডে (নেডশ ও 

আন্তিণাডিক) 

msL¨v 

 

65 650.00 15.00  15.00 130.00  130.00 130.00  130.00 130.00  130.00 130.00  130.00 115.00  115.00 

৩২৫

৮১ 

৩২৫৮১০১ বমাটরর্ান  ‡_vK  ‡_vK 15.00 1.50  1.50 3.00  3.00 3.00  3.00 3.00  3.00 3.00  3.00 1.50  1.50 

৩২৫৮১০২ আসবাবিত্র  ‡_vK  ‡_vK 10.00 1.00  1.00 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00  2.00 1.00  1.00 

৩২৫৮১০৩ কডম্পউটার  ‡_vK  ‡_vK 10.00 1.00  1.00 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00  2.00 1.00  1.00 

৩২৫৮১০৪ অডিস সরঞ্জামাডে  ‡_vK  ‡_vK 50.00 10.00  10.00 20.00  20.00 10.00  10.00 0.00  0.00 0.00  0.00 10.00  10.00 

৩৭২১১ ৩৭২১১০৮ অনুোন (নগে) msL¨v  1600 240.00 0.00  0.00 120.00  120.00 120.00  120.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

বমাট রাসস্ব 

   41,375.66 3,9৬১.73  

3,9৬১.7

3 

8,৬৯৩.7

6 

 8,৬৯৩.76 8,5৩৭.76  8,5৩৭.76 8,০৪৮.26  

8,০৪৮.2

6 

8,০৪৮.2

6 

 8,০৪৮.26 

4,০৮৫.8

9 

 4,০৮৫.8

9 

(খ) মুলধনঃ    

৪১১২১ ৪১১২১০১ মটরর্ান msL¨v  6 65.00 0.00  0.00 65.00  65.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

৪১১২৩ 

৪১১২৩১০ অডিস সরঞ্জামাডে msL¨v  5635 385.71 385.71  385.71 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

৪১১২৩১৪ 
আসবাবিত্র msL¨v 

 
15951 931.41 931.41  931.41 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

৪১১৩৩ 
৪১১৩৩০১ 

কডম্পউটার সফ্টওয়্যার  msL¨v 
 

1 20.00 0.00  0.00 20.00  20.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

৪১১৩৩০২ 
িাটানভি msL¨v 

 
1 20.00 0.00  0.00 20.00  20.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

 উি-বমাট মূলধন    1,422.12 
1,3১৭.12 

 
1,3১৭.12 ১০৫.00 

 ১০৫.00 
0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

 বমাট (রািস্ব ও মূলধন) 

   

42,797.78 
5,২৭৮.85 

 
5,২৭৮.

85 

8,৭৯৮.76 
 

8,৭৯৮.76 8,5৩৭.76 
 

8,5৩৭.76 8,০৪৮.26 
 

8,০৪৮.26 8,০৪৮.26 
 

8,০৪৮.26 4,০৮৫.89 
 

4,০৮৫.89 
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প্রকল্প এলাকা 

সংলগ্নী - ১ 

৮০ টি বকন্দ্র (ঢাকা উির, ঢাকা েডের্ ডসটি কনি ণানরশনসি ৬৪ বিলার ৭৮ টি উিনিলা) 

ক্রঃ নং ডবভাগ বিলা উপবজলা/সকন্দ্র ক্রঃ নং ডবভাগ বিলা উপবজলা/সকন্দ্র 

১ ঢাকা ঢাকা 

সাভার, ঢাকা উির, ঢাকা 

েডের্ 

৩৩ 

খুলনা খুলনা 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা, ডুমুশরয়া 

২   নরডসংেী রায়পুরা ৩৪   বানগরিাট বাবগরহাট েের 

৩   নারাযর্গঞ্জ ৈারায়ণগঞ্জ েের ৩৫   চুযািাো চুযািাো েের 

৪   গািীপুর 

কালীগঞ্জ, গাজজপুর 

েের ৩৬   র্নশার 

সকর্বপুর 

৫   মুন্সীগঞ্জ গজাশরয়া ৩৭   ডঝনাইেি তর্লকূপা 

৬   মাডনকগঞ্জ শঘওর ৩৮   ক্যডষ্টযা মীরপুর 

৭   টাোইল টাঙ্গাইল েের ৩৯   মাগুরা শ্রীপুর 

৮   রািবা়েী রাজবািী েের ৪০   বমনিরপুর বমনিরপুর েের 

৯ 
 

সগাপালগ

ঞ্জ 

সকাটালীপািা, 

টুশঙ্গপািা ৪১  ৈিাইল 

কাশলয়া 

১০   শরীয়িপুর র্শরয়িপুর েের ৪২   সািেীরা র্যামৈগর 

১১   মাোরীপুর 

কালশকৈী 

৪৩ বডরশাল বডরশাল 

বাবকরগঞ্জ, 

উজজরপুর 

১২   িডরেপুর ফশরেপুর েের ৪৪   বরগুনা বরগুৈা েের 

১৩   ডকনশারগঞ্জ  তভ্নরব ৪৫   ঝালকাঠি  রাজাপুর  

১৪ চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম 

সমবোপশলটৈ এলাকা, 

আবৈায়ারা, েন্দৈাঈর্,  

পষ্টটয়া 

৪৬   বভালা 

সভ্নালা েের, 

মৈপুরা, 

িজমুজেৈ, 

সে লিখ্াৈ 

১৫   কক্সবািার কক্সবাজার েের ৪৭   িটুযাখালী িটুযাখালী সের 

১৬   বান্দরবান বান্দরবৈ েের ৪৮   ডিনরািপুর মিবাশিয়া 

১৭   খাগ়োছড়ে 

মাষ্টটরাঙ্গা 

৪৯ ডসনলট ডসনলট 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

১৮   রাঙামাটি রাঙ্গামাষ্টট েের ৫০   িডবগঞ্জ মাধ্বপুর 

১৯   বনাযাখালী সবগমগঞ্জ ৫১   বমৌলভীবািার শ্রীমঙ্গল 

২০   লক্ষ্মীপুর লযীপুর েের ৫২   সুনামগঞ্জ শবেম্ভরপুর 

২১   বিনী 

ফুলগাজী 

৫৩ রংপুর রংপুর 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

২২   ক্যডমো সেবীদ্বার, মুরােৈগর ৫৪   ডেনািপুর ৈবাবগঞ্জ 

২৩   চাাঁেপুর ো াঁেপুর েের ৫৫  গাইবাো োঘাটা 

২৪   ব্রাহ্মর্বাড়েযা 

েরাইল, 

বািারামপুর, ৫৬   ক্যড়েগ্রাম 

ৈাবগেরী 
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ব্রাহ্মর্বাড়েযা সের 

২৫ রািশািী রািশািী 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা ৫৭   নীলিামারী 

শডমলা 

২৬   নানটার ৈাবটার েের ৫৮   িিগ়ে সিিুশলয়া 

২৭   চাাঁিাইনবাবগঞ্জ 

চাাঁিাইনবাবগঞ্জ সের, 

ডশবগঞ্জ ৫৯   
ঠাক্যরগাাঁও িাকুরগা াঁও েের 

২৮ 
 

িযপুরিাট কালাই ৬০   লালমডনরিাট 
লালমডনরিাট সের 

২৯   নওগাাঁ 

ৈওগাাঁ েের 

৬১ মযমনডসংি মযমনডসংি 

সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

৩০   বগু়ো বগুিা েের ৬২   বশরপুর সর্রপুর েের 

৩১   ডসরািগঞ্জ িািাে ৬৩   িামালপুর েশরষাবাশি 

৩২   িাবনা 

োাঁশর্য়া 

৬৪   বনত্রনকানা 

সৈবত্রবকাৈা 

েের 

“অশৈব শার্ কারণ বর্ি সকাৈ প্রশর্যণ সকন্দ্র পশরব শিবৈর প্রবয়াজৈ হবল শপআইশে ’র েুপাশরর্ 

শৈবয় এবং শপএেশে ‘র েপুাশরবর্র শভ্নশত্তবি প্রশর্যণ সকন্দ্র পশরবিশৈ করা র্াবব”



43 

 

 

 

 

কম ণকি ণানের ববিন 

 

সংলগ্নী - ২(ক) 

ক্রডমক 

নং 

িনের নাম বগ্রি 

বমাট 

ববিন 

িনের 

সংখ্যা 

প্রডি বছর খরচ ৫ বছনর বমাট খরচ মন্তব্য কম ণস্থল 

  কম ণকি ণানের ববিন :               
১ প্রকল্প িডরচালক ২/৩ ১৭০,০০০ ১ ২০৪০,০০০ ১০,২০০,০০০ বিষনর্ ঢাকা বিি অডিস 

২ শহোবরযক ১২/১৪ 
৪০,০০০ ১ ৪৮০,০০০ ২,৪০০,০০০ 

বিষনর্ ঢাকা বিি অডিস 

সব ণনমাট   ২,৫২০,০০০ ১২,৬০০,০০০    
 

 

 

 

 

 

উৎসব ভািা ও নববষ ণ ভািা 

 

সংলগ্নী - ২(খ) 

ক্রডমক 

নং 

িনের নাম বগ্রি মূল ববিন 

িনের 

সংখ্যা 

প্রডি বছর খরচ 

৫ বছনর বমাট 

উৎসব ভািা 

নববষ ণ ভািা মন্তব্য 

  কম ণকি ণানের ববিন :               
১ প্রকল্প িডরচালক  ২/৩ ৭৬,৪৯০ ১ ১৫২,৯৮০ ৭৬৪,৯০০ ৭৬,৪৯০ বিষনর্ 

২ ডিসাবরেক ১২/১৪ ২০,৩৬০ ১ ৪০,৭২০ ২০৩,৬০০ ২০,৩৬০ বিষনর্ 

  বমাটঃ     ২ ১৯৩,৭০০ ৯৬৮,৫০০ ৯৬,৮৫০   
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সংলগ্নী - ৩ 

আউটস্ার্ শিং (বেতন ভাতারদ) 

ক্র

শমক 

ৈং 

পবের ৈাম কম শস্থল 

সেবা 

ক্রবয়র 

সগ্রড 

োকু

সলয 

সবি

ৈ 

পবে

র 

েং

খ্যা 

প্রশি বছর 

খ্রে 

৫ বছবর 

সমাট 

খ্রে 

োশভ্নশে 

োজশ  সমাট 

১ 

েহকারী পশরোলক (অর্ শ ও 

ক্রয়) 

ঢাকা সহড অশফে 

শববর্ষ 

সেবা-১ 

৩৯,৬৩

৩ 

১ ৪৭৫,৫৯

৬ 

২,৩৭৭,৯

৮০ 

২৩৭,৭৯

৮ 

২,৬১৫,৭

৭৮ 

২ 

েহকারী পশরোলক (প্রশর্যণ 

ও মূলযায়ণ) 

ঢাকা সহড অশফে 

শববর্ষ 

সেবা-১ 

৩৯,৬৩

৩ 

১ ৪৭৫,৫৯

৬ 

২,৩৭৭,৯

৮০ 

২৩৭,৭৯

৮ 

২,৬১৫,৭

৭৮ 

৩ েহকারী সপ্রাগ্রামার ঢাকা সহড অশফে 

শববর্ষ 

সেবা-১ 

৩৯,৬৩

৩ 

১ ৪৭৫,৫৯

৬ 

২,৩৭৭,৯

৮০ 

২৩৭,৭৯

৮ 

২,৬১৫,৭

৭৮ 

৪ 

প্রশর্যণ কমকিশা 
ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

শববর্ষ 

সেবা-২ 

২৭,০

১৩ 

২ ৬৪৮,৩১২ ৩,২৪১,৫

৬০ 

৩২৪,১৫

৬ 

৩,৫৬৫,৭

১৬ 

প্রশর্যণ কমকিশা 

৭ষ্টট শবভ্নাগীয় 

সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

গাজজপুর 

শববর্ষ 

সেবা-২ 

২৫,৫

৫৮ 

১০ ৩,০৬৬,৯

৬০ 

১৫,৩৩৪,

৮০০ 

১,৫৩৩,

৪৮০ 

১৬,৮৬৮,

২৮০ 

প্রশর্যণ কমকিশা 
অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

শববর্ষ 

সেবা-২ 

২৪,৮

৭৫ 

৬৮ ২০,২৯৮,

০০০ 

১০১,৪৯০,

০০০ 

১০,১৪৯,

০০০ 

১১১,৬৩৯,

০০০ 

৫ 

সেড প্রশর্যক, ফযার্ৈ 

শডজাইৈ 

ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

২ ৫০৬,৭১২ ২,৫৩৩,৫

৬০ 

২৫৩,৩

৫৬ 

২,৭৮৬,৯

১৬ 

সেড প্রশর্যক, ফযার্ৈ 

শডজাইৈ 

৭ষ্টট শবভ্নাগীয় 

সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

গাজজপুর 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২০,০

৩৬ 

১০ ২,৪০৪,৩

২০ 

১২,০২১,

৬০০ 

১,২০২,১

৬০ 

১৩,২২৩,

৭৬০ 

সেড প্রশর্যক, ফযার্ৈ 

শডজাইৈ 

অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

১৯,৪

৬৫ 

৬৮ ১৫,৮৮৩,

৪৪০ 

৭৯,৪১৭,

২০০ 

৭,৯৪১,৭

২০ 

৮৭,৩৫৮,

৯২০ 

৬ 

সেড প্রশর্যক, কযাটাশরং 

ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

২ ৫০৬,৭১২ ২,৫৩৩,৫

৬০ 

২৫৩,৩

৫৬ 

২,৭৮৬,৯

১৬ 

সেড প্রশর্যক, কযাটাশরং ৭ষ্টট শবভ্নাগীয় শববর্ষ ২০,০ ১০ ২,৪০৪,৩ ১২,০২১, ১,২০২,১ ১৩,২২৩,
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সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

গাজজপুর 

সেবা-৩ ৩৬ ২০ ৬০০ ৬০ ৭৬০ 

সেড প্রশর্যক, কযাটাশরং 

অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

১৯,৪

৬৫ 

৬৮ ১৫,৮৮৩,

৪৪০ 

৭৯,৪১৭,

২০০ 

৭,৯৪১,৭

২০ 

৮৭,৩৫৮,

৯২০ 

৭ 

সেড প্রশর্যক, 

শবউষ্টটশফবকর্ৈ 

ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

২ ৫০৬,৭১২ ২,৫৩৩,৫

৬০ 

২৫৩,৩

৫৬ 

২,৭৮৬,৯

১৬ 

সেড প্রশর্যক, 

শবউষ্টটশফবকর্ৈ 

৭ষ্টট শবভ্নাগীয় 

সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

গাজজপুর 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২০,০

৩৬ 

১০ ২,৪০৪,৩

২০ 

১২,০২১,

৬০০ 

১,২০২,১

৬০ 

১৩,২২৩,

৭৬০ 

সেড প্রশর্যক, 

শবউষ্টটশফবকর্ৈ 

অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

১৯,৪

৬৫ 

৬৮ ১৫,৮৮৩,

৪৪০ 

৭৯,৪১৭,

২০০ 

৭,৯৪১,৭

২০ 

৮৭,৩৫৮,

৯২০ 

৮ 

সেড প্রশর্যক, ইবেশরয়র 

শডজাইৈ এে ইবভ্নে 

মযবৈজমযাে 

ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

২ ৫০৬,৭১২ ২,৫৩৩,৫

৬০ 

২৫৩,৩

৫৬ 

২,৭৮৬,৯

১৬ 

সেড প্রশর্যক, ইবেশরয়র 

শডজাইৈ এে ইবভ্নে 

মযবৈজমযাে 

৭ষ্টট শবভ্নাগীয় 

সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

গাজজপুর 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২০,০

৩৬ 

১০ ২,৪০৪,৩

২০ 

১২,০২১,

৬০০ 

১,২০২,১

৬০ 

১৩,২২৩,

৭৬০ 

সেড প্রশর্যক, ইবেশরয়র 

শডজাইৈ এে ইবভ্নে 

মযবৈজমযাে 

অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

১৯,৪

৬৫ 

৬৮ ১৫,৮৮৩,

৪৪০ 

৭৯,৪১৭,

২০০ 

৭,৯৪১,৭

২০ 

৮৭,৩৫৮,

৯২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র পবের ৈাম কম শস্থল সেবা োকু পবে প্রশি বছর ৫ বছবর োশভ্নশে  সমাট 
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শমক 

ৈং 

ক্রবয়র 

সগ্রড 

সলয 

সবি

ৈ 

র 

েং

খ্যা 

খ্রে সমাট 

খ্রে 

োজশ 

৯ 

সেড প্রশর্যক, শবজবৈে 

মযাবৈজমযাে এে ই-কমাে শ 

ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

২ ৫০৬,৭১২ ২,৫৩৩,৫

৬০ 

২৫৩,৩

৫৬ 

২,৭৮৬,৯১

৬ 

সেড প্রশর্যক, শবজবৈে 

মযাবৈজমযাে এে ই-কমাে শ 

৭ষ্টট শবভ্নাগীয় 

সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

গাজজপুর 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২০,০

৩৬ 

১০ ২,৪০৪,৩

২০ 

১২,০২১,

৬০০ 

১,২০২,১

৬০ 

১৩,২২৩,৭

৬০ 

সেড প্রশর্যক, শবজবৈে 

মযাবৈজমযাে এে ই-কমাে শ 

অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

শববর্ষ 

সেবা-৩ 

১৯,৪

৬৫ 

৬৮ ১৫,৮৮৩,

৪৪০ 

৭৯,৪১৭,

২০০ 

৭,৯৪১,৭

২০ 

৮৭,৩৫৮,

৯২০ 

১০ 

সেড প্রশর্যক, সববী সকয়ার ঢাকা সজলা 
শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

১ ২৫৩,৩৫

৬ 

১,২৬৬,৭

৮০ 

১২৬,৬৭

৮ 

১,৩৯৩,৪৫

৮ 

সেড প্রশর্যক, সববী সকয়ার ৭ষ্টট শবভ্নাগীয় সজলা 
শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২০,০

৩৬ 

৭ ১,৬৮৩,০

২৪ 

৮,৪১৫,১

২০ 

৮৪১,৫১

২ 

৯,২৫৬,৬

৩২ 

১১ 

সেড প্রশর্যক, হাউজ শকশপং ঢাকা সজলা 
শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২১,১১

৩ 

১ ২৫৩,৩৫

৬ 

১,২৬৬,৭

৮০ 

১২৬,৬৭

৮ 

১,৩৯৩,৪৫

৮ 

সেড প্রশর্যক, হাউজ শকশপং ৭ষ্টট শবভ্নাগীয় সজলা 
শববর্ষ 

সেবা-৩ 

২০,০

৩৬ 

৭ ১,৬৮৩,০

২৪ 

৮,৪১৫,১

২০ 

৮৪১,৫১

২ 

৯,২৫৬,৬

৩২ 

১২ 

অশফে েহকারী কাম 

কম্পম্পউটার অপাবরটর 

ঢাকা সহড অশফে 

কযাটাগশর-

১ 

১৯,১১

০ 

২ ৪৫৮,৬৪

০ 

২,২৯৩,২

০০ 

২২৯,৩২

০ 

২,৫২২,৫২

০ 

১৩ ড্রাইবার ঢাকা সহড অশফে 

কযাটাগশর-

১ 

১৯,১১

০ 

২ ৪৫৮,৬৪

০ 

২,২৯৩,২

০০ 

২২৯,৩২

০ 

২,৫২২,৫২

০ 

১৪ অশফে েহায়ক ঢাকা সহড অশফে 

কযাটাগশর-

৫ 

১৭,৬

১০ 

২ ৪২২,৬৪০ ২,১১৩,২

০০ 

২১১,৩২

০ 

২,৩২৪,৫২

০ 

১৫ পশরচ্ছিিাকমী ঢাকা সহড অশফে 

কযাটাগশর-

৫ 

১৭,৬

১০ 

১ ২১১,৩২০ ১,০৫৬,৬

০০ 

১০৫,৬

৬০ 

১,১৬২,২৬

০ 

১৬ 

শৈরাপত্তা পহরী 
ঢাকা সমবোপশলটৈ 

এলাকা 

কযাটাগশর-

৫ 

১৭,৬

১০ 

২ ৪২২,৬৪০ ২,১১৩,২

০০ 

২১১,৩২

০ 

২,৩২৪,৫২

০ 

শৈরাপত্তা পহরী 

৭ষ্টট শবভ্নাগীয় 

সজলা,োভ্নার, 

ৈারায়ণগঞ্জ ও 

কযাটাগশর-

৫ 

১৬,৬

২০ 

১০ ১,৯৯৪,৪০

০ 

৯,৯৭২,০

০০ 

৯৯৭,২০

০ 

১০,৯৬৯,২

০০ 
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গাজজপুর 

শৈরাপত্তা পহরী 
অৈযাৈয সজলা ও 

উপবজলা 

কযাটাগশর-

৫ 

১৬,১

৩০ 

৬৮ ১৩,১৬২,

০৮০ 

৬৫,৮১০,

৪০০ 

৬,৫৮১,

০৪০ 

৭২,৩৯১,৪

৪০ 

  েব শবমাটৃঃ     

  

৫৮

৬ 

১৪০,৪১৫,

৫৪০ 

৭০২,০৭৭,

৭০০ 

৭০,২০৭,

৭৭০ 

৭৭২,২৮৫,

৪৭০ 
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সংলগ্নী - ৪(ক) 

প্রডশের্ার্ীনের সংখ্যা ও ভািা (৮০ টি বকন্দ্র) 

(লে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

প্রডশেনর্র ডবষয় 

বকন্দ্র 

সংখ্যা 

প্রডি বকন্দ্র প্রডি 

বছর 

৫ বছনর সব ণনমাট 

৮০ টি বকনন্দ্র বমাট 

প্রডশের্ার্ীনের ভািা ব্যাচ 

সংখ্যা 

প্রডশের্ার্ী 

সংখ্যা 

ব্যাচ 

সংখ্যা 

প্রডশেনার্ী 

সংখ্যা 

১ িাউি ডকডিং  ৮ ৮ ২০০ ৩২০ ৮,০০০ ৪৮০.০০ 

২ বববী বকয়ার  ৮ ৮ ২০০ ৩২০ ৮,০০০ ৪৮০.০০ 

৩ ডবিননস ম্যননিম্যাে  ৮০ ৮ ২০০ ৩,২০০ ৮০,০০০ ৪৮০.০০ 

৪ 

ইনেডরয়র ডিিাইন এন্ড ইনভে 

ম্যননিম্যাে 

৮০ ৪ ১০০ ১,৬০০ ৪০,০০০ ৪৮০.০০ 

৫ িযাশন ডিিাইন ৮০ ৪ ১০০ ১,৬০০ ৪০,০০০ ৪৮০.০০ 

৬ কযাটাডরং ৮০ ৪ ১০০ ১,৬০০ ৪০,০০০ ৪৮০.০০ 

৭ ডবউটিডিনকশন ৮০ ৪ ১০০ ১,৬০০ ৪০,০০০ ৪৮০.০০ 

  বমাট   ৪০ ১০০০ ১০,২৪০ ২৫৬,০০০ ২,৪৯৬০.০০ 

 

১. ইনেডরয়র ডিিাইন এন্ড ইনভে ম্যননিম্যাে, িযাশন ডিিাইন, কযাটাডরং ও  ডবউটিডিনকশন ডবষনয়র প্রডিটি ব্যাচ ৪ মাস (৮০ 

ডেন ২৪০ ঘো) ব্যাডি চলমান র্াকনব। 

২. বববী বকয়ার, িাউি ডকডিং ও ডবিননস ম্যাননিম্যাে এন্ড ই-কম ণাস ডবষনয়র প্রডিটি ব্যাচ ২ মাস (৪০ ডেন ১২০ ঘো) ব্যাডি 

চলমান র্াকনব। বববী বকয়ার ও িাউি ডকডিং শুধু মাত্র ডবভাগী ির্ ণানয় িনব। 

সংলগ্নী - ৪(খ) 

প্রডশের্ ব্যয়  

 (লে টাকায়) 

ক্রঃ নং প্রডশেনর্র ডবষয় 

বকন্দ্র 

সংখ্যা 

প্রডি 

বকনন্দ্র 

ব্যাচ 

৫ বছনর 

সব ণনমাট ব্যাচ 

প্রডি ব্যনচ 

খরচ 

৮০টি বকনন্দ্র 

৫ বছনর বমাট 

খরচ 

১ িাউি ডকডিং  ৮ ৮ ৩২০ ০.০৮ ২৫.৬০ 

২ বববী বকয়ার  ৮ ৮ ৩২০ ০.০৮ ২৫.৬০ 

৩ ডবিননস ম্যননিম্যাে  ৮০ ৮ ৩,২০০ ০.০৫ ১৬০.০০ 

৪ 

ইনেডরয়র ডিিাইন এন্ড ইনভে 

ম্যননিম্যাে 

৮০ ৪ ১,৬০০ ০.১৫ ২৪০.০০ 

৫ িযাশন ডিিাইন ৮০ ৪ ১,৬০০ ০.১৫ ২৪০.০০ 

৬ কযাটাডরং ৮০ ৪ ১,৬০০ ০.১৫ ২৪০.০০ 

৭ ডবউটিডিনকশন ৮০ ৪ ১,৬০০ ০.১৫ ২৪০.০০ 

৮ 

ডরনিণসাস ণ বকাস ণ (প্রডশের্ার্ীনের ডননয়, ৮০ টি বকনন্দ্র প্রডিবছর 

১টি কনর ) 

৪০০ ১.৫০ ৬০০.০০ 

৯ 

৮০ টি বকনন্দ্রর কম ণকি ণা/প্রডশেক কম ণচারীনের ঢাকায়/ডনধ ণাডরি বকান 

বিলায় প্রডিবছর ১ বার কনর প্রডশের্/নসডমনার/ডশোসির  

৫ ১০.০০ ৫০.০০ 

সব ণনমাট   ১০৬৪৫   ১৮২১.২০ 
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সংলগ্নী - ৫(ক) 

 

অডিস ও প্রডশের্ বকন্দ্র ভাড়া 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক 

নং 

ডববরর্ মাডসক সংখ্যা বমাট ভাড়া 

১ বিি অডিস, ঢাকা ০.৬০ ১ ৩৬.০০ 

২ বকন্দ্র ভাড়া ৬/৭ রুম (ডবভাগীয় বকন্দ্র ব্যিীি) ০.২৫ ৭২ ১০৮০.০০ 

৩ ডবভাগীয় বকন্দ্র ভাড়া ৮/৯ রুম ০.৩৫ ৮ ১৬৮.০০ 

৪ ডবউটি িল ণার ১ বছনরর িন্য ০.১১৫ ৮০ ১১০.৪০ 

৫ ফুি কর্ ণার ২ বছনরর িন্য ০.১০ ৮০ ১৯২.০০ 

৬ ডবক্রয় ও প্রেশনী বকন্দ্র ১ বছনরর িন্য ০.১০ ৭৮ ৯৩.৬০ 

৭ ডবক্রয় ও প্রেশনী বকন্দ্র ৫ বছনরর িন্য, ঢাকা ২টি ০.২০ ২ ২৪.০০ 

বমাট     ১৭০৪.০০ 

 

সংলগ্নী - ৫(খ) 

 

অডিস ও প্রডশের্ বকনন্দ্রর ডবদ্যযৎ 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক 

নং 

ডববরর্ মাডসক সংখ্যা ৫ বছনর বমাট 

১ বিি অডিস, ঢাকা ০.১০০ ১ ৬.০০ 

২ বকন্দ্র ভাড়া ৬/৭ রম্নম (ডবভাগীয় বকন্দ্র ব্যিীি) ০.০৫০ ৭২ ২১৬.০০ 

৩ ডবভাগীয় বকন্দ্র ভাড়া ৮/৯ রুম  ০.০৭০ ৮ ৩৩.৬০ 

৪ ডবউটি িল ণার  ০.০৩০ ৮০ ১৪৪.০০ 

৫ ফুি কর্ ণার  ০.০৩০ ৮০ ১৪৪.০০ 

৬ ডবক্রয় ও প্রেশনী বকন্দ্র  ০.০৫০ ৮০ ২৪০.০০ 

বমাট ০.৩৩০   ৭৮৩.৬০ 

 

সংলগ্নী - ৫ (গ) 

অডিস ও প্রডশের্ বকনন্দ্রর িাডন 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক 

নং 

ডববরর্ মাডসক সংখ্যা ৫ বছনর বমাট  

১ বিি অডিস, ঢাকা ০.০৫০ ১ ৩.০০ 

২ বকন্দ্র ভাড়া ৬/৭ রুম (ডবভাগীয় বকন্দ্র ব্যিীি) ০.০২০ ৭২ ৮৬.৪০ 

৩ ডবভাগীয় বকন্দ্র ভাড়া ৮/৯ রুম  ০.০৩০ ৮ ১৪.৪০ 

৪ ডবউটি িল ণার  ০.০১০ ৮০ ৪৮.০০ 

৫ ফুি কর্ ণার  ০.০১০ ৮০ ৪৮.০০ 

৬ ডবক্রয় ও প্রেশনী বকন্দ্র  ০.০১০ ৮০ ৪৮.০০ 

বমাট     ২৪৭.৮০ 
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সংলগ্নী - ৬ 

ব্যবস্থািনা ব্যয় 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ প্রডি বছর ৫ বছনর বমাট খরচ 

১ বিি অডিস, ঢাকা ৩.০০ ১৫.০০ 

২ ৮০ টি বকন্দ্র ০.২০ ৮০.০০ 

বমাট ৩.২০ ৯৫.০০ 

 

সংলগ্নী – ৭ 

সম্মাডন ভািা 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ প্রডি বছর ৫ বছনর বমাট খরচ 

১ বিি অডিস, ঢাকা ৪.৬০ ২৩.০০ 

২ 

প্রশর্যণ ও ৈারী উবেযাক্তা পর্ শববযণ কশমষ্টটর 

েম্মাশৈ 

৫.৪০ ২৭.০০ 

৩ ৮০ ষ্টট সকন্দ্র  ৪.০০ ২০.০০ 

বমাট ১৪.০০ ৭০.০০ 

প্রডিটি বকনন্দ্র প্রডি বছর  প্রডশেনার্ী ডনব ণাচননর িন্য ২ টি সভা অনুডষ্ঠি িনব, প্রডিটি সভায় ১ িন প্রডশের্ কম ণকি ণা (সেস্য 

সডচব)+প্রডিডনডধ(ইউএনও)+প্রডিডনডধ(িামস)/ প্রডিডনডধ (সম্মানী ব্যডি)=৩ সেস্য ও ১ িন (নচয়ারম্যান িামস, বিলা শাখা) 

সভািডি (৫০০x৩) = (১৫০০+১০০০) = ২৫০০ টাকা। 

সংলগ্নী – ৮ 

অন্যান্য মডনিারী 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ প্রডি বছর ৫ বছনর বমাট খরচ 

১ বিি অডিস, ঢাকা ২.০০ ১০.০০ 

২ ৮০ টি বকন্দ্র ০.২০ ১২০.০০ 

বমাট ২.২০ ১৩০.০০ 

 

সংলগ্নী - ৯ 

মুদ্রর্ ও বাাঁধাই 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ একক ব্যয় বমাট খরচ 

১ ২,৬০,০০০ স ণাটিডিনকট  ০.০০১ ২৬০.০০ 

২ ৪৪৯ টি মডিউল ০.০০৩ ১.৩৪৭ 

৩ অন্যান্য (প্রডি বছর ১.০০ লে) ৫.০০ 

সব ণনমাট    ২৬৬.৩৫ 

প্রডিটি ডবষনয় ৮৫ টি কনর ৫টি ডবষনয় ৪২৫ টি ও ২টি ডবষয় ১২টি কনর বমাট ২৪ টি মডিউল তিরী করা িনব। 

 

সংলগ্নী - ১০ 

িরামশ ণক বসবা ক্রয় 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ প্রডি মাস ৩ বছনর বমাট খরচ 

১ প্রডশের্ িরামশ ণক (৩৬ িন মাস) ৪.০০ ১৪৪.০০ 
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বমাট ৪.০০ ১৪৪.০০ 

সংলগ্নী - ১১  

বটডলনিান বমাবাইল ও ইোরননট 

 (লে টাকায়) 

ক্রডমক 

নং 

ডববরর্ 

প্রডি বছর 

বমাবাইল 

প্রডি বছর 

বটডলনিান 

প্রডি বছর 

প্রডি বকনন্দ্র 

বমাট 

৮০ বকনন্দ্র ৫ 

বছনর বমাট 

প্রডি বছর 

প্রডি বকনন্দ্র 

ইোরননট 

৮০ বকনন্দ্র ৫ 

বছনর বমাট 

১ বিি অডিস, ঢাকা ২.৪০ ১.২০ ৩.৬০ ১৮.০০ ৩.০০ ১৫.০০ 

২ ৮০ টি বকন্দ্র ০.০০ ০.৩৬ ০.৩৬ ১৪৪.০০ ০.৬০ ২৪০.০০ 

বমাট ২.৪০ ১.৫৬ ৩.৯৬ ১৬২.০০ ৩.৬০ ২৫৫.০০ 

 

 

 

সংলগ্নী - ১২ 

ওডরনয়নেশন, কম ণশালা ও প্রডিনর্াডগিা 

(লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ প্রডিবছর সমাট েংখ্যা  একক ব্যয় ব্যয় 

১ 

ওডরনয়নেশন (প্রডশের্ার্ীনের ডননয়, ৮০ টি বকনন্দ্র 

প্রডিবছর ২টি কনর অনুডষ্ঠি িনব) 

৮০ ৪০০ ১.৫০ ৬০০.০০ 

৩ 

কম ণশালা (নবীন ও পুরািন উনযাক্তানের মনধ্য 

অডভজ্ঞিা ডবডনমনয়র িন্য নারী উনযাক্তানের ডননয় 

৮০ টি বকনন্দ্র প্রডিবছর ১টি কনর অনুডষ্ঠি িনব) 

৮০ ৪০০ ১.০০ ৪০০.০০ 

  বমাটঃ ১৬০ ৮০০   ১০০০.০০ 

 

 

 

সংলগ্নী - ১৩ 

উৎসবাডে -বমলা (নেডশ ও আন্তিণাডিক) ও প্রডিনর্াডগিা 

(লে টাকায়) 

ক্রডমক নং ডববরর্ প্রডিবছর বমাট সংখ্যা  একক ব্যয় বমাট ব্যয় 

১ বমলা আনয়ািন ১০ ৫০ ৩.০০ ১৫০.০০ 

২ ঢাকা আন্তণিাডিক বাডনিয বমলায় অংশগ্রির্ ১ ৫ ৪০.০০ ২০০.০০ 

৩ 

ৈারী উবেযাক্তাবের শৈবয় আন্তজাশিক 

সমলায় অংর্গ্রহণ (প্রশি গ্রুবপ ১০ 

জৈ) 

১ ৫ ৪৫.০০ ২২৫.০০ 

৪ 

প্রডিনর্াডগিা (িযাশন ডিিাইন, ডবউটিডিনকশন, 

কযাটাডরং, ডব এন্ড মাশরুম) ডবজ্ঞািন-৫.০০, ডবচারক 

সম্মানী-১.০০, িাইনাল অনুষ্টাননর বিনকানরশন-

৫.০০, ডরনস ণাস িারসন, অংশগ্রির্কারী ও 

কম ণকি ণানের সম্মানী   খাবার এবং অন্যান্য -৪.০০) 

১ ৫ ১৫.০০ ৭৫.০০ 

   সব ণনমাটঃ ১৩ ৬৫   ৬৫০.০০ 
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অনুোন কার্ ণক্রম 

সংলগ্নী - ১৪ 

 

ডববরর্  বমাট টাকা  

অর্ ণননডিক েমিায়নন নারী উনযাক্তানের ডবকাশ সাধন প্রকল্প ১ম, ২য় ও ৩য় ির্ ণায় বর্নক 

প্রডশের্প্রাি প্রডশের্ার্ী র্ারা ব্যবসা করনি আগ্রিী িানের মধ্য বর্নক  র্ারা ৮০টি ি ণালার (৪০০ 

িন), ৮০টি ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র (৮০০ িন) এবং ৮০টি ফুি কর্ ণার (৪০০ িন) িডরচালনা 

করনবন িানেরনক অর্ ণাৎ সব ণনমাট ১৬০০ িননক ১৫,০০০ টাকা কনর অনুোন প্রোন করা িনব। 

এই অনুোন র্ানি ব্যবসায় ব্যয় করা িয় িা প্রকল্প বর্নক ডনডিি করা িনব এবং সুেভানব মডনটর 

করনি িনব। 

২৪০.০০ 

 

 

 

সংলগ্নী - ১৫ 

 

সফ্টওয়ার বিনভলাি 

 

  লে টাকায় 

ডববরর্ টাকা 

ক্রয়/ডবক্রয় সফ্টওয়ার  ২০.০০ 

িাটানবি সফ্টওয়ার ২০.০০ 

সব ণনমাটঃ ৪০.০০ 

 

 

 

সাধারর্ সরবরাি 

সংলগ্নী - ১৬ 

 

লে টাকায় 

ডববরর্ ঢাকা ২টি ৭৮ টি বকন্দ্র/উিনিলা  বমাট টাকা  

৮০ টি বকনন্দ্র ৮০টি িাল ণার স্থািন ৮.০০ ১৫৬.০০ ১৬৪.০০ 

৮০ টি বকনন্দ্র ৮০টি ডবক্রয় ও প্রেশ ণনী বকন্দ্র স্থািন ১০.০০ ১৯৫.০০ ২০৫.০০ 

৮০ টি বকনন্দ্র ৮০টি ফুি কর্ ণার স্থািন ৮.০০ ১৫৬.০০ ১৬৪.০০ 

সব ণনমাট      ৫৩৩.০০ 
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সংলগ্নী - ১৭ 

 

মধ্যবিী মূল্যায়র্ 

১ সভািডি ও সেস্যনের সম্মানী ৫.০০ 

২ ভ্রমর্ ব্যায় ২.০০ 

৩ মাঠ ির্ ণানয় িথ্য সংগ্রকারীনের সম্মানী ১.৫০ 

৪ অন্যান্য ১.৫০ 

সব ণনমাট ১০.০০ 

 

 

মধ্যবিী মূল্যায়র্ কডমটিঃ প্রকনল্পর প্রভাব মূল্যায়নর্র িন্য ডনমর্বডর্ ণি কম ণকি ণানের সমন্বনয় কডমটি গঠন করা িনব। কডমটি প্রনয়ািনন 

সেস্য সংখ্যা বাড়ানি/কমানি িারনব, িনব সব ণডনমর্ ৭ িন এবং সনব ণাচ্চ ১২ িন িনব :  

 

১) অডিডরক্ত/যুগ্ম সডচব (উন্নয়ন ও িডরকল্পনা), মডশডবম :  বচয়ারিারসন 

২) প্রকল্প িডরচালক, তৃিঅেনাউডবসাপ্র :  সেস্য 

৩) যুগ্ম সডচব (িডরকল্পনা ও িডরসংখ্যান), মডশডবম  :  সেস্য 

৪) প্রডিডনডধ, আর্ ণ-সামাডিক অবকাঠানমা ডবভাগ, িডরকল্পনা কডমশন  :  সেস্য 

৫) প্রডিডনডধ, আইইডমডি, িডরকল্পনা কডমশন :  সেস্য 

৬) প্রডিডনডধ, কার্ ণক্রম ডবভাগ, িডরকল্পনা কডমশন :  সেস্য 

৭) উি সডচব/ডসডনয়র সিকারী/সিকারী সডচব (উন্নয়ন), মডশডবম :  সেস্য 

৮) প্রডিডনডধ, িািীয় মডিলা সংস্থা। :  সেস্য 

৯) সিকারী িডরচালক (অর্ ণ ও ক্রয়), তৃিঅেনাউডবসাপ্র :  সেস্য 

১০) উি সডচব/ডসডনয়র সিকারী/সিকারী সডচব (িডরকল্পনা), মডশডবম :  সেস্য সডচব 

 

িডরি ( প্রভাব মূল্যায়র্) কডমটির কার্ ণিডরডধঃ 

 

1. িডরি ( প্রভাব মূল্যায়র্) এর িন্য প্রশ্নিত্র প্রর্য়র্। 

2. মাঠির্ ণায় বর্নক প্রডর্ি প্রশ্নিত্র অনুর্ায়ী মিামি গ্রির্। 

3. সভা আনয়ািন ও ডেক ডননে ণশনা প্রোন। 

4. চুড়ান্ত ডরনি ণাট প্রর্য়র্। 
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আসবাবিত্র 

সংলগ্নী - ১৮ 

ক) অশফবের আেবাবপত্র িাশলকা (৮০টি বকন্দ্র অশফে ও প্রধ্াৈ কার্ শালয়) 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

উচ্চ মাননর বটডবল ১ ১.০০ ১.০০ 

উচ্চ মাননর ডরভলডভং বচয়ার ১ ০.৫০ ০.৫০ 

উচ্চ মধ্য মাননর বসািা বসট ১ ০.৫৫ ০.৫৫ 

উচ্চ মধ্য মাননর বটডবল ৩ ০.৪০ ১.২০ 

উচ্চ মধ্য মাননর ডরভলডভং বচয়ার ৩ ০.২০ ০.৬০ 

উচ্চমাননর িািলসি সাধারর্ বচয়ার (নটডবনলর সামনন) ১০ ০.১৫ ১.৫০ 

মধ্য মাননর বটডবল ৮১ ০.১৫ ১২.১৫ 

মধ্য মাননর ডরভলডভং বচয়ার ৮১ ০.০৭ ৫.৬৭ 

সাধারর্ বটডবল (অডিস ও ক্লাস রুম)(৪+৪১৬) ৪১৬ ০.১০ ৪১.৬০ 

**টিচাস ণ বটডবল (অডিস) ৮০ ০.২০ ১৬.০০ 

িািলসি সাধারর্ বচয়ার (অডিস) ৯৯৪ ০.০৬ ৫৯.৬৪ 

ডস্টনলর আলমাডর ৮৫ ০.২৫ ২১.২৫ 

িাইল বকডবননট ৫০৯ ০.১৫ ৭৬.৩৫ 

সাো ববাি ণ  (৮০*৫)+(৮*২) ৪১৬ ০.০৫ ২০.৮০ 

রাইটিং টি সি বটডনং বচয়ার (৪১৬ x ২৫) 
১০৪০০ ০.০৫ ৫২০.০০ 

বিি অডিস বিনকানরশন, আসবাবিত্র  ও অন্যান্য  ৩  - ১০.০০ 

উি বমাটঃ ১৩০৮৪   ৭৮৮.৮১ 

**৮০টি টিচাস ণ বটডবল এর মনধ্য ৭২টি বটডবল িনব ৫/৬ িন বসার িন্য ও ৮ টি টিচাস ণ বটডবল িনব ৭/৮ 

িন বসার িন্য। 

 

খ) প্ররর্ক্ষণ বকসের আ্োেপত্র তারিকা: 
  খ.১) িযাশন ডিিাইন (৮০টি বকন্দ্র): 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

ওয়াডক ণ বটডবল ৮০ ০.২৫ ২০.০০ 

স্টীনলর আলমাডর ১৬০ ০.২৫ ৪০.০০ 
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উি বমাটঃ ২৪০   ৬০.০০ 

    

খ.২) কযাটাডরং (৮০টি বকন্দ্র): 

 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

ডকনচন কডবননট ৮০ ০.৩০ ২৪.০০ 

কাটিং বটডবল ৮০ ০.১০ ৮.০০ 

বছাট বটাল, বকাকাডরস ও অন্যান্য ৮০ ০.১০ ৮.০০ 

উি বমাটঃ ২৪০   ৪০.০০ 

   

খ.৩) ডবউটিডিনকশন (৮০টি বকন্দ্র): 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

বিডসয়াল ববি ৮০ ০.১৫ ১২.০০ 

চুল কাটার ডরভলডবং বচয়ার ৮০ ০.১৫ ১২.০০ 

ড্রয়ার সি গ্লাস  (নড্রডসং বটডবল) ৮০ ০.১৫ ১২.০০ 

েডল ৮০ ০.০৩ ২.৪০ 

উি বমাটঃ ৩২০   ৩৮.৪০ 

    

খ.৪) বববী বকয়ার (৮ টি বকন্দ্র): 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

বোলনা ৮ ০.১০ ০.৮০ 

সবড ৮ ০.১০ ০.৮০ 

বাশলর্, সিার্ক, োের ৮ ০.০৩ ০.২০ 

বগইম, বখলনা ও অন্যান্য ৮ ০.১৫ ১.২০ 

উি বমাটঃ ৩২   ৩.০০ 

    

 খ.৫) িাউি ডকডিং (৮ টি বকন্দ্র): 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

 ডসনেল ববি ৮ ০.০৫ ০.৪০ 

বাডলশ, চাের, বমডেক্স ও অন্যান্য ৮ ০.১০ ০.৮০ 

উি বমাটঃ ১৬   ১.২০ 
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সব ণনমাট (ক+খ.১+খ.২+খ.৩+খ.৪+খ.৫) ১৩৯০৮   ৯৩১.৪১ 

র্ন্ত্রপাশি/সরঞ্জামােী  

সংলগ্নী - ১৯ 

ক) অরিস্র র্ন্ত্রিাডির তারিকা (৮০টি বকন্দ্র অরি্ ও প্রধান কার্ শািয়) 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

প্রধান কার্ ণালনয়র িন্যঃ       
ডিএসএলআর কযনমরা ১ ১.০০০ ১.০০ 

িনটাকডি বমডশন ১ ২.৫০০ ২.৫০ 

মাশিশমশডয়া (েীণ+ প্রবজক্টর) ১ ১.৫০০ ১.৫০ 

টিডভ (ডিডি রুম) ১ ১.০০০ ১.০০ 

এডস ৩ ১.০০০ ৩.০০ 

বেয়াল ঘডড় ৮৪ ০.০২০ ১.৬৮ 

ডিনার বসট  ২ ০.৩০০ ০.৬০ 

ফুি ডিসনি বরক (ফুি কর্ ণার)  ৮০ ০.৫০০ ৪০.০০ 

িাডনর ডিিার  (নমডশন সি)  ৮৩ ০.২০০ ১৬.৬০ 

ভাল মাননর বিক্সটি কডম্পউটার ডপ্রোর সি  ৪ ১.০০০ ৪.০০ 

ভাল মাননর বলিটি  ৫ ১.৫০০ ৭.৫০ 

বলিটি ডপ্রোর, কী-ববাি ণ ও মাউস সি ৮০ ১.০০০ ৮০.০০ 

বেনার ৮৩ ০.০৭০ ৫.৮১ 

ডিডিটাল সাইননবাি ণ ৮১ ০.২০০ ১৬.২০ 

ডিডিটাল ডিসনিনবাি ণ  (নিি অডিস) ১ ১.০০০ ১.০০ 

িযান (৭২*১২) (৮*১৮) ১০০৮ ০.০৩৫ ৩৫.২৮ 

ইোরননট ব্যবিানরর র্ত্রাংশ ১ ২.০০০ ২.০০ 

কালার ডপ্রোর ৩ ০.৪০০ ১.২০ 

বাই োইবকল ক্রয় ২ ০.২০০ ০.৪০ 

প্রধান কার্ ণালনয়র ডবডভন্ন র্ন্ত্রিাডি ও অন্যান্য  ১  - ৫.০০ 

উি বমাটঃ ১৫২৭   ২২৬.২৭ 

 

  খ) প্ররর্ক্ষণ বকসের র্ন্ত্রিাডির তারিকা: 

 খ.১) িযশন ডিিাইন (৮০টি বকন্দ্র): 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

িাডম মনিল ১৬০ ০.১০ ১৬.০০ 

বসলাই বমডশন ১৬০ ০.১০ ১৬.০০ 

বকডচ, বেল, বটি, কাটার ও অন্যান্য ৮০ ০.১০ ৮.০০ 
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উি বমাটঃ ৪০০   ৪০.০০ 

  খ.২) কযাটাডরং (৮০টি বকন্দ্র): 

    

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

গ্যনসর চুলা ৮০ ০.০৫০ ৪.০০ 

মাইনক্রা ওনভন ৮০ ০.১৫০ ১২.০০ 

ইনলকডেক ওনভন ৮০ ০.১০০ ৮.০০ 

ডেি ৮০ ০.৪০০ ৩২.০০ 

ডিনার বসট  ৮০ ০.১০০ ৮.০০ 

এলনমাডনয়ানমর প্যান এবং িটস ৮০ ০.০৩০ ২.৪০ 

প্যান এবং িটস (নন ডষ্টক) ৮০ ০.০৫০ ৪.০০ 

িাত্র ৮০ ০.০৫০ ৪.০০ 

চডিং ববাি ণ ৮০ ০.০০৫ ০.৪০ 

এনপ্রান ও কযাি (৮০*২৬) ২১০০ ০.০০৪ ৮.৪০ 

বেন্ডার ৮০ ০.০৬০ ৪.৮০ 

এগ ডবটার ৮০ ০.০২৫ ২.০০ 

ছুডর, চামচ ও বমিারনমে কাি ৮০ ০.০২০ ১.৬০ 

অন্যান্য ডিডনসিত্র ৮০ ০.০২০ ১.৬০ 

উি বমাটঃ ২৭২০   ৯৩.২০ 

 

  খ.৩) ডবউটিডিনকশন (৮০টি বকন্দ্র): 

    

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

ডষ্ট্রম ৮০ ০.১৫০ ১২.০০ 

বিয়ার ড্রাইয়ার ৮০ ০.০২৫ ২.০০ 

চুনলর আয়রর্ বমডশন ৮০ ০.০২০ ১.৬০ 

ডচরনী, বে, ব্রাস ও অন্যান্য ৮০ ০.০১০ ০.৮০ 

বমডনডকউর/নিডিডকউর বক্স ৮০ ০.০১০ ০.৮০ 

ববাল/বল/বাটি বসট ৮০ ০.০১০ ০.৮০ 

এনপ্রার্, বিায়ালা ও অন্যান্য ৮০ ০.০২০ ১.৬০ 

উি বমাটঃ ৫৬০   ১৯.৬০ 
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 খ.৪) ইনেডরয়র ডিিাইন এন্ড ইনভে ম্যননিম্যাে (৮০টি বকন্দ্র): 

    

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

বেল, ববাি ণ, বকাকাডরি ও অন্যান্য ৮০ ০.০৫ ৪.০০ 

উি বমাটঃ ৮০   ৪.০০ 

    

খ.৫) বববী বকয়ার (৮ টি বকন্দ্র): 

 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

ববাল, বাটি, ক্লীডনং বমটাডরয়াল ও অন্যান্য ৮ ০.২০ ১.৬০ 

উি বমাটঃ ৮   ১.৬০ 

 

খ.৬) িাউি ডকডিং (৮ টি বকন্দ্র): 

 

মালামানলর নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

আয়রন ৮ ০.১০ ০.৮০ 

ক্লীডনং বমটাডরয়াল ও অন্যান্য ৮ ০.০৩ ০.২৪ 

উি বমাটঃ ১৬   ১.০৪ 

        

সব ণনমাটঃ (ক + খ.১+খ.২+খ.৩+খ.৪+খ.৫+খ.৬) ৫৭২৯   ৩৮৫.৭১ 

 

সংলগ্নী - ২০ 

মটরর্ান ক্রয় 

    

গডড়র নাম 

িডরমার্   

(ডিছ) 

সম্ভাব্য মূল্য (লে টাকায়) 

প্রডি মূল্য বমাট মূল্য 

িীি/মাইনক্রাবাস ১ ৫৫.০০ ৫৫.০০ 

মটর সাইনকল ২ ৫.০০ ১০.০০ 

উি বমাটঃ    ৬৫.০০ 
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আডর্ ণক বমাি  

প্রকনল্পর প্রধান কার্ ণালনয়র মনধ্য খরচ বর্ৌর্ভানব প্রকল্প িডরচালক (ডিডি) এবং ডনব ণািী িডরচালক (ইডি), িািীয় মডিলা সংস্থা এর 

দ্বারা অনুনমাডেি িনি িনব। প্রকল্প প্রধান কার্ ণালয় বর্নক খািওয়ারী আলাোভানব প্রডশেন বকনন্দ্রর সকল খরচ ডনব ণানির িন্য প্রোন 

করা িনব। োডয়ত্বপ্রাি  বচয়ারম্যান, িািীয় মডিলা সংস্থা এবং প্রডশের্ কম ণকি ণা বর্ৌর্ভানব প্রডশের্নকনন্দ্রর ব্যয় অনুনমােন করনব 

এবং বর্ৌর্ভানব বচক স্বাের করনবন। অডি ণি আডর্ ণক েমিাবনল প্রকনল্পর প্রধান কার্ ণালয় বর্নক প্রাি অর্ ণ বিলা বচয়ারম্যান  ও 

প্রডশের্ কম ণকি ণা ডবডধ-ডবধান অনুসরনপূব ণক ব্যয় করনবন। প্রকল্প িডরচালক ডিডিআর ডবডধমালা-২০০৮ অনুর্ায়ী সংডশস্নষ্ট িণ্য ও 

বসবা ক্রনয়র বেনত্র ০৫ (িাাঁচ) লে টাকার বচক একক স্বাের করনবন। িনব টাকার িডরমান ০৫ (িাাঁচ) লনেযর অডধক িনল 

বর্ৌর্ভানব প্রকল্প িডরচালক এবং ডনব ণািী িডরচালনকর স্বাের করনি িনব।  

 

ডিসাব ও ডনরীো 

সরকাডর ডবডধ-ডবধান অনুর্ায়ী প্রকনল্প সকল ডিসাব সম্পন্ন করা িনব। প্রডশের্নকনন্দ্রর সকল ডিসাবসমূি (মাডসক/নত্রমাডসক/অধ ণ-

বাৎসডরক/বাৎসডরক) ডনডে ণষ্ট সময় িরির প্রধান কার্ ণালনয় বপ্ররর্ করনি িনব। প্রকনল্পর প্রধান কার্ ণালনয় ডনয়ডমি ডিসাব সংগ্রি কনর 

ডনরীো করা িনব। প্রকল্প িডরচালক সরাসডর পুনরা এযাকাউডেং প্রডক্রয়ায় সরকাডর উন্নয়ন বানিনটর স্বে এবং সনব ণািম ব্যবিার 

ডনডিি করনবন।  

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

 প্রকল্পটি বাসত্মবায়ন এবং ির্ ণনবের্ ডনডিি করার িন্য ডননম্নবডর্ ণি কডমটি গঠন করা িনব। কডমটির শি ণাবলী অনুর্ায়ী ডনয়ডমি সভা 

আিববান পূব ণক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ির্ ণনবের্ ডনডিি করা িনব। 

 

প্রনিক্ট ডিয়াডরং কডমটি 

প্রনিক্ট ডিয়াডরং কডমটি প্রকনল্পর সামডগ্রক কম ণেেিা, বেখাশুনা, অগ্রগডি ির্ ণানলাচনা করনব। ডনমর্বডর্ ণি কম ণকি ণানের সমন্বনয় 

প্রনিক্ট ডিয়াডরং কডমটি গঠন করা িনব:  

 

১) সডচব, মডিলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রর্ালয় (মডশডবম) : বচয়ারিারসন 

২) অডিডরক্ত সডচব (উন্নয়ন ও িডরকল্পনা), মডশডবম :  সেস্য 

৩) ডনব ণািী িডরচালক, িামস  সেস্য 

৪) যুগ্ম সডচব (উন্নয়ন), মডশডবম  সেস্য 

৫) যুগ্ম সডচব (িডরকল্পনা ও িডরসংখ্যান), মডশডবম  সেস্য 

৬) প্রডিডনডধ, এনইডস-একননক এন্ড সমন্বয় শাখা, িডরকল্পনা ডবভাগ  সেস্য 

৭) প্রডিডনডধ, আর্ ণ-সামাডিক অবকাঠানমা ডবভাগ, িডরকল্পনা কডমশন  সেস্য 

৮) প্রডিডনডধ, আইএমইডি  সেস্য 

৯) প্রডিডনডধ, কার্ ণক্রম ডবভাগ, িডরকল্পনা কডমশন  সেস্য 

১০) প্রডিডনডধ, অর্ ণ-ডবভাগ  সেস্য 

১১) প্রকল্প িডরচালক  সেস্য 

১২) পশরোলক, জািীয় মশহলা েংস্থা  সেস্য 

১৩) 
উি সডচব/ডসডনয়র সিকারী/ সিকারী সডচব (িডরকল্পনা শাখা), মডশডবম  সেস্য 

১৪) উি সডচব/ডসডনয়র সিকারী/ সিকারী সডচব (উন্নয়ন শাখা), মডশডবম  সেস্য সডচব 

 

ক) কডমটির োডয়ত্ব কি ণব্য  

১) প্রকল্প বাস্তবায়ননর সময় প্রকল্প বাসত্মবায়ন কডমটির সুিাডরশকৃি সমস্যাগুনলা ির্ ণানলাচনা করা িোনুর্ায়ী প্রনয়ািনীয় 

ডননে ণশনা প্রোন; 

২) প্রকনল্পর কার্ ণক্রম বাসত্মবায়নন প্রনয়ািনীয় গাইি লাইন বা নীডি ডনধ ণারর্ প্রোন; 
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৩) প্রকল্প বাসত্মবায়নন অন্য বকান ডবষনয় ডননে ণশনা প্রোন; 

৪) কডমটি প্রডি ডিন মানস কমিনে একবার সভা আিবান; 

৫) কডমটি প্রনয়ািনন সেস্য বকা-অিট করনি িানরন। 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটি 

 

প্রকল্প বাসত্মবায়ন এবং মডনটডরং এর িন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কডমটি গঠন করা িনব। ডনমর্বডর্ ণি কম ণকি ণানেও সমন্বনয় প্রকল্প 

বাসত্মবায়ন কডমটি গঠন করা িনব:  

১) বচয়ারম্যান, িািীয় মডিলা সংস্থা  :  বচয়ারিারসন 

২) ডনব ণািী িডরচালক, িামস  সেস্য 

৩) যুগ্ম সডচব (িডরকল্পনা ও িডরসংখ্যান), মডশডবম  সেস্য 

৪) যুগ্ম সডচব/ উি সডচব (উন্নয়ন), মডশডবম  সেস্য 

৫) প্রডিডনডধ, আর্ ণ-সামাডিক অবকাঠানমা ডবভাগ, িডরকল্পনা কডমশন  সেস্য 

৬) প্রডিডনডধ, কার্ ণক্রম ডবভাগ, িডরকল্পনা কডমশন  সেস্য 

৭) প্রডিডনডধ, এনইডস-একননক এন্ড সমন্বয় শাখা, িডরকল্পনা ডবভাগ  সেস্য 

৮) প্রডিডনডধ, আইএমইডি  সেস্য 

৯) প্রডিডনডধ, অর্ ণ-ডবভাগ  সেস্য 

১০) প্রকল্প িডরচালক  সেস্য 

১১) উি সডচব/ডসডনয়র সিকারী/ সিকারী সডচব (িডরকল্পনা শাখা), মডশডবম  সেস্য 

১২) উি সডচব/ডসডনয়র সিকারী/ সিকারী সডচব (উন্নয়ন শাখা), মডশডবম  সেস্য 

১৩) সিকারী িডরচালক (অর্ ণ ও ক্রয়), তৃিঅেনাউডবসাপ্র  সেস্য 

১৪) সিকারী িডরচালক (প্রকল্প), িামস  সেস্য সডচব 

 

ক) কডমটির োডয়ত্ব কি ণব্য  

১) প্রকনল্পর কার্ ণক্রম বাসত্মবায়ননর িন্য প্রনয়ািনীয় সিায়িা ও িরামশ ণ প্রোন;  

২) প্রকল্প বাস্তবায়ননর সময় বকান সমস্যা বেখা বগনল সমস্যা সমাধাননর প্রনয়ািনীয় ডননে ণশনা প্রোন; 

৩) কডমটি প্রডি ডিন মানস কমিনে একবার সভা আিবান; 

৪) কডমটি প্রনয়ািনন সেস্য বকা-অিট করনি িানরন। 

 

প্রডশের্ ও নারী উনযাক্তা ির্ ণনবের্ কডমটি 

 

ডনয়ডমি প্রডশের্নকনন্দ্রর কার্ ণক্রম ির্ ণনবেনর্র িন্য এবং িাল ণার, ফুি কর্ ণার ও ডবক্রয় প্রেশ ণনী বকনন্দ্রর নারী উনযাক্তানের সব সময় 

প্রকল্প বর্নক  ির্ ণনবের্  করার িন্য কডমটি গঠন করা িনব। ডনম্নবডর্ ণি কম ণকি ণানের সমন্বনয় প্রকল্প ির্ ণনবের্ কডমটি গঠন করা িনব:  

 

১) প্রকল্প িডরচালক, তৃিঅেনাউডবসাপ্র :  বচয়ারিারসন 

২) পরামর্ শক / েহকারী সপ্রাগ্রামার (সর্ সকাৈ একজৈ), 

তৃিঅেনাউডবসাপ্র 

:  সেস্য 

৩) সিকারী িডরচালক (অর্ ণ ও ক্রয়), তৃিঅেনাউডবসাপ্র :  সেস্য 

৪) সিকারী িডরচালক (প্রডশের্ ও মূল্যায়র্), তৃিঅেনাউডবসাপ্র :  সেস্য সডচব 

 

ক) কডমটির োডয়ত্ব কি ণব্য  

১) প্রকনল্পর অগ্রগডি ির্ ণানলাচনা ; 

২) প্রকল্প বাস্তবায়নন সমস্যা সমাধাননর ডননে ণশনা প্রোন; 

৩) কডমটি প্রডি মাস সভা আিবান; 

৪) কডমটি প্রনয়ািনন ডবনশষজ্ঞ সেস্য বকা-অিট করনি িানরন। 
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