
প্রকল্পেয তথ্য  

 

ক্রমভক 

নং  
মফলয়ফস্তু  মফফযণ  

১  প্রকল্পেয নাভ  যকাল্পযয মবমডও কনপাল্পযমসং প্লাটপভ ম মিারীকযণ  

২  মভয়াদ  জুরাআ-২০২১ ল্পত জুন ২০২৩  

৩  প্রাক্কমরত ফযাদ্দ  
 

মিওমফ  ৪৭৩৪.১২          

মএ  ০.০০  

মভাট  ৪৭৩৪.১২          
 

৪  িনফর  কভ মকতমা:    ০২ িন  

কভ মচাযী:    ০২ িন  

যাভ মক:   ২৪ িন  

৫  টভূমভ   ১.০ ভাঠ প্রাল্পনয াল্পথ মকন্দ্রীয় প্রাল্পনয ন-রাআন 

বা/ল্পমভনায/মভটং আতযামদ কাম মামদ ম্পাদল্পনয িন্য ভমিমযলদ মফবাগ 

ল্পত কর মফবাগীয় কমভনায কাম মারয় ও মিরা প্রাক কাম মারয় 

মভাট ৭৬ ট যকাময দপ্তল্পয মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভ স্থান কযা য়। 

উি মবমডও কনপাল্পযমসং মূ াফমরক মনটওয়াকম ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ 

কাম মামদ ম্পন্ন কযা ত।  

 

২.০ যকাল্পযয এআ গূযত্বপূণ ম বা/ল্পমভনায/মভটং মূ একট 

মমকউযড মনটওয়াল্পকময ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযা এফং মদল্পয যকাময কর 

মনফ মাী মপমূ-মক মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভ এয অওতাভূি 

কযায রল্পযয মফমম কর্তমক ২০১৩-২০১৬ াল্পর আনল্পপা-যকায মপি-২ 

প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ াযাল্পদল্পয ৮০৩ ট যকাময মপল্প মবমডও 

কনপাল্পযমসং মল্পেভ স্থান কযা য় । আল্পতাভল্পধ্য উি মল্পেভ ব্যফায 

কল্পয ২০১৭ ার ল্পত মভ ২০২১ ার ম মন্ত ২০০০+ মবমডও কনপাল্পযমসং 

পরবাল্পফ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। প্রঙ্গত উল্পেখ্য মম ভাভাযী কল্পযানাকারীন 

ভয় ভাচ ম ২০২০-অগষ্ট ২০২১ ম মন্ত প্রায় ৮০০+ মবমডও কনপাল্পযমসং 

পরবাল্পফ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। তল্পমাল্পধ্য ভাননীয় প্রধানভিীয ২৫০+ 

মবমডও কনপাল্পযমসং পরবাল্পফ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। 

 

৩.০ মফমম’য ফতমভান মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভট ২০১৪ াল্পর 

ক্রয় কযা ল্পয়মের মফধায় উি মল্পেভট-মক ারনাগাদ কযা প্রল্পয়ািন।  

এোড়াও স্যাল্পটরাআট প্রযুমি ব্যফায ও ভাননীয় প্রধানভিীয আনল্পডায ও 

অউটল্পডায মবমডও কনপাল্পযমসং মযচারনায িন্য একট দয কামযগময টীভ 

গঠল্পনয িন্য প্রধানভিীয কাম মারয় ল্পত প্রল্পয়ািল্পন একট প্রকে গ্রল্পণয 

                       ।                                    

          ফতমভান মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভটয কামযগময মদক 

ারনাগাদ কযণ ও মবমডও কনপাল্পযমসং মযচারনায় প্রল্পয়ািনীয় দয 



িনফর মনল্পয়াল্পগয রল্পযয এ         কযা      । 

৬  রযয ও উল্পদ্দশ্য   ফতমভান মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভটয কামযগময মদক 

ারনাগদকযণ; 

 ভাভানী যাষ্ট্রমতয কাম মারয়, ভাননীয় প্রধানভিীয কাম মারয়, 

ভমিমযলদ মফবাগ, একল্পনক বাকয, িন প্রান ভিণারয় 

বাকয, অআমট মফবাগ বাকয ও মফমম’য বাকল্পয 4K (৪ 

                                 ৩৮৪০X২১৬০) এফং  

                মটকল্পনারমিয মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভ 

স্থান;  

 ফঙ্গঁফন্ধু স্যাল্পটরাআট-১ এয ট্রাসন্ডায ব্যফাল্পযয িন্য মভাফাআর 

স্যাল্পটরাআট এল্পেনা ম্বমরত ০২ (দুআ) ট গাড়ী (বযান) ংগ্র; 

 

[ 

 ফতমভান মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভ এয াল্পথ ংগমত মযল্পে 

APPS/Web মবমিক মবমডও কনপাল্পযমসংplatform              

এফং  

 

 মবমডও কনপাল্পযমসং মযচারনায িন্য মবমডও কনপাল্পযস এয াল্পথ 

ংমিষ্ট মফমব  যকাময দপ্তল্পয কভ মযত ৭০০ িন কভ মকতমা-মক 

প্রমযণ প্রদান। 

 

সুমনমদ মষ্ট উল্পদ্দশ্যমূ মনম্নরূঃ 

 মবমডও কনপাল্পযমসং মল্পেভ ব্যফায কল্পয যকাল্পযয উচ্চ  ম মাল্পয়য 

ব্যমিফগ ম কর্তমক যাষ্ট্রীয় নুষ্ঠাল্পন ংগ্রণ ও মফমবন্ন উন্নয়ন প্রকল্পেয 

উল্পবাধন।  
 

 পাআফায কযাল্পফর মনটওয়াল্পকময মফকে মল্পল্পফ ফঙ্গফন্ধু স্যাল্পটরাআট-১ 

ব্যফাযকযণ।  
 

  দুল্পম মাগ অতকারীন ভল্পয় ও িরুযী প্রল্পয়ািল্পন ভাঠ প্রান ও 

মকন্দ্রীয় প্রান মবমডও কনপাল্পযমসং ভাধ্যল্পভ মফমবন্ন মফলল্পয় যাভ মক 

ও দাপ্তমযক কাম মক্রভ মযচারনা কযা।  
 

 যকাল্পযয উচ্চ ম মাল্পয়য ব্যমিফল্পগ ময অন্তমিামতক ম মাল্পয় মবমডও 

কনপাল্পযমসং।  

৭  প্রকল্পেয উল্পেখ্যল্পমাগ্য কল্পম্পাল্পনে   স্যাল্পটরাআট এল্পেনা ম্বমরত ০২ (দুআ) ট গাড়ী (বযান) ংগ্র; 

 যকাময দপ্তল্পয  কভ মযত ৭০০ িন কভ মকতমা-মক প্রমযণ প্রদান; 

 APPS/Web মবমিক মবমডও কনপাল্পযমসং            ; 

  4K এফং কৃমিভ বুমিভিা ম্পন্ন মটকল্পনারমিয মবমডও  কনপাল্পযমসং 

মল্পেভ স্থান এ   

                                       । 

৮  ফাস্তফ গ্রগমত  প্রকল্পেয অওতায় মম কর কাম মক্রভ ম্পন্ন কযায মনল্পদ মনা মের তা 

ফাস্তফায়ল্পন কর কাম মক্রল্পভয কাম মাল্পদ প্রদান কযা ল্পয়ল্পে।         

                             : 

 4K   কৃমিভ বুমিভিা ম্পন্ন মটকল্পনারমিয মবমডও  কনপাল্পযমসং 

মল্পেভ স্থান; 



                                       ; 

 APPS/Web মবমিক মবমডও কনপাল্পযমসং            ; 

 ৫৭০ িন কভ মকতমায প্রমযণ। 

                           ৫৫% 

৯  প্রমযণ  মবমডও কনপাল্পযমসং মযচারনায িন্য মবমডও কনপাল্পযস এয াল্পথ 

ংমিষ্ট মফমবন্ন যকাময দপ্তল্পয কভ মযত ৭০০ িন কভ মকতমা-মক প্রমযণ 

প্রদাল্পনয রল্পযয ৫৭০ িন কভ মকতমায প্রমযণ আল্পতাভল্পধ্য ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পে। 

১০  মমভনায/কভ মারা/অল্পয়ামিত আল্পবে ও 

প্রমতল্পমামগতা  

         । 

১১ ফাস্তফ মচি(েমফ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

প্রকে মযচারক 


