
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

 

 

 

[ খড়া ] 

 

 

“াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর ব্যফস্থানা নীক্ততভারা, ২০১৬” 

 

(ICT Development Fund Management Policy, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

ডাক, যেক্তরদমাগাদমাগ  তথ্য  প্রযুক্তি ভন্ত্রণারয় 

াঅাআক্তটি োয়ায, াঅগাযগাঁ, ঢাকা। 
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ভুক্তভকাাঃ 

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াক্তনা ২০০৮ াদরয ১২ াআ ক্তডদম্বয রুকল্পাঃ ২০২১ এয ভাধ্যদভ ক্তডক্তজোর 

ফাাংরাদদ ক্তফক্তনভ মাদণয ঐক্ততাক্তক যঘালনা যদন। ক্তডক্তজোর ফাাংরাদদ ফাস্তফায়দনয রদযে তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তিয 

ম্প্রাযণ এফাং ফহুমুখী ব্যফাদযয ভাধ্যদভ একটি স্বচ্ছ, দায়ফদ্ধ  জফাফক্তদক্ততামূরক যকায প্রক্ততষ্ঠা কযা; দয ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন ক্তনক্তিত কযা; াভাক্তজক ন্যায়যায়ণতা বৃক্তদ্ধ কযা এফাং ২০২১ াদরয ভদধ্য যদদক ভধ্যভ াঅদয়য যদ 

এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য উন্নত যদদয াক্তযদত ফাাংরাদদদক উন্নীতকযদণ যকায প্রক্ততশ্রুক্ততফদ্ধ। এ রদযে যকায 

াআদতাপূদফ ময জাযীকৃত জাতীয় তথ্য  যমাগা যমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা, ২০০৯ যক াঅয ভদয়াদমাগী, পুনগ মঠন  

ক্তযভাজমন কদয জাতীয় তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা, ২০১৫ জাযী কদযদে। এ নীক্ততভারায উদেশ্য দচ্ছ তথ্য 

 যমাগাদমাগ প্রযুক্তিয মথামথ প্রদয়াগ  ব্যফাদযয ভাধ্যদভ াভাক্তজক  ন্যায়যায়ণতা/ভতা প্রক্ততষ্ঠা কযা, জনদফা 

প্রদাদন স্বচ্ছতা, দায়ফদ্ধতা  জফাফক্তদক্ততা ক্তনক্তিতকযণ, যেক্তরদমাগাদমাগ প্রযুক্তি  াআন্টাযদনদে কদরয াফাধ 

প্রদফাক্তধকায, াঅাআক্তটি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ক্তযায ক্তযক্তধ ম্প্রাযণ  ভান উন্নয়ন, স্থানীয়  াঅন্তজমাক্ততক ফাজাদয 

কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ ততযী, তথ্য প্রযুক্তি ক্তদল্পয (পেয়োয, াআ-কভা ম/াআ-ক্তফজদন, তথ্য প্রযুক্তি যফা খাত াআতোক্তদ) 

উন্নয়দনয ভাধ্যদভ যদদয যপ্তাক্তন উন্নয়ন, যদদ াঅাআক্তটি ম্প্রাযণ, ব্যফায  াঅত্নীকযণ ক্তনক্তিত কযদত াঅাআনী 

কাঠাদভা  যবৌত াফকাঠাদভা উন্নয়ন, স্বাস্থে, কৃক্তল  ক্তযদফ খাদত াঅাআক্তটি উদ্ভাফনী প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ নাগক্তযক 

যফায গুনগত ভান উন্নয়ন ।  

 

াঅাআক্তটি নীক্ততভারায উদেশ্য াজমন  ক্তফক্তবন্ন কভ মক্তযকল্পনামু ফাস্তফায়দনয ক্তনক্তভত্ত প্রক্ততটি 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ  াংস্থা প্রদয়াজনীয় াঅক্তথ মক ফযাে গ্রদনয ব্যফস্থা কযদফ এফাং াথ ম ক্তফবাগ প্রদয়াজনীয় ায়তা ক্তদদফ। 

তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ-যক াঅাআক্তটি নীক্ততভারা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ক্তফক্তবন্ন কযনীয় ক্তফলদয়য ক্তনয়ক্তভত 

ভক্তনেক্তযাং এয দাক্তয়ত্ব া মণ কযা দয়দে। াাাক্ত ফাাংরাদদদ তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তিয উৎকল ম াধদন ক্তফক্তবন্ন 

যকাযী প্রক্ততষ্ঠান কর্তমক গৃীত উদযাগ  কাম মক্রভ ফাস্তফায়দনয যযদে প্রক্ততদমাক্তগতামূরকবাদফ াঅাআক্তটি উন্নয়দনয 

ক্তনক্তভত্ত তক্তফর যমাগাদনয জন্য যাজস্ব ফাদজদেয াধীদন ম্পূণ ম ানুদান ক্তবক্তত্তক ‘‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর’’ নাদভ 

একটি তক্তফর গঠদনয জন্য “জাতীয় তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা-২০১৫”– যত উদেখ যদয়দে। এ তক্তফর এয 

াথ ম ঠিক  কাম মকযীবাদফ ব্যফাদযয ক্তনক্তভত্ত ‘‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর ব্যফস্থানা নীক্ততভারা, ২০১৬” প্রণয়ন কযা 

াঅফশ্যক ক্তফধায় যকায কর্তমক এাআ নীক্ততভারা প্রণয়ন কযা াআর।  

 

২.০. উদেশ্যাফরী:  

২.১. জাতীয় তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা, ২০১৫ এয উদেশ্য  রযে াজমনকদল্প গৃীত উদযাগদক 

াঅক্তথ মক ায়তা প্রদান; 

২.২. ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থায াআ-যফা প্রফতমদনয রদযে গৃীত াক্তব ম াআদনাদবন ক্তফলয়ক 

প্রকল্প/কভ মসূচী ফাস্তফায়দন ায়তা প্রদান; 

২.৩. যদদয ানগ্রয  সুক্তফধাফক্তিত জনদগাষ্ঠীয জন্য তথ্য প্রযুক্তি ক্তবক্তত্তক কাম মক্রভ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ 

াভাক্তজক ন্যায়যায়নতা/াম্যতা প্রক্ততষ্ঠায ভাধ্যদভ ক্তডক্তজোর ক্তডবাাআড দূযীকযণ; 

২.৪. পর  প্রক্ততক্তষ্ঠত াআ-যফা কাম মক্রভ ক্তযচারনা, যযণাদফযণ  ম্প্রাযণকদল্প াঅক্তথ মক ায়তা দান; 

২.৫. রাগাআ তথ্য প্রযুক্তিয উদ্ভাফন, উন্নয়ন  ক্তফকাদ উৎা প্রদান; 

২.৬. তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তিয উন্নয়ন  প্রাদয প্রক্তযণ, ক্তযা  গদফলণা ক্তফলয়ক কাম মক্রভ ক্তযচারনা 

ায়তা প্রদান; 

২.৭. তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি াংক্তিষ্ট যম যকান ক্তফলদয় প্রদণাদনা প্রদান; 



৩।  তক্তফর ব্যফস্থানা কক্তভটি গঠন: (ক) ক্তনম্নফক্তণ মত দস্য ভন্বদয় তক্তফর ব্যফস্থানা কক্তভটি গঠিত াআদফ, 

(১) তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয দাক্তয়দত্ব ক্তনদয়াক্তজত ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রক্ততভন্ত্রী/উভন্ত্রী, ক্তমক্তন উায 

বাক্তত াআদফন: 

(২) ক্তচফ, তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ; 

(৩) ক্তচফ, ডাক  যেক্তরদমাগাদমাগ ক্তফবাগ; 

(৪) ক্তনফ মাী ক্তযচারক, ক্তফক্তক্ত; 

(৫) ব্যফস্থানা ক্তযচারক, ফাাংরাদদ াাআদেক াকম াথক্তযটি; 

(৬) ভাক্তযচারক, তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি াক্তধদপ্তয; 

(৭) ক্তনয়ন্ত্রক, কদরারায াফ াটি মপাাআাং াথক্তযটি; 

(৮) প্রক্ততক্তনক্তধ, ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাগ;  

(৯) প্রক্ততক্তনক্তধ, াথ ম ক্তফবাগ; 

(১০) প্রক্ততক্তনক্তধ, প্রাথক্তভক  গণক্তযা ভন্ত্রণারয় 

(১১) বাক্তত, যফক্ত; 

(১২) বাক্তত, ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয ক্তভক্তত; 

(১৩) বাক্তত, ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয যাাাআটি;  

(১৪) যকাযী ক্তফশ্বক্তফযারয় এয তথ্য প্রযুক্তি ক্তফলয়ক ১ জন ক্তযাক্তফদ; 

(১৫) যফযকাযী ক্তফশ্বক্তফযারয় এয তথ্য প্রযুক্তি ক্তফলয়ক ১ জন ক্তযাক্তফদ; 

(১৬) প্রক্ততক্তনক্তধ, ক্তটি যপাযাভ 

(১৭) প্রক্ততক্তনক্তধ, BACCO 

(১৮) প্রক্ততক্তনক্তধ, WIT 

(১৯) প্রক্ততক্তনক্তধ, A2I 

(২০) প্রক্ততক্তনক্তধ, e-CAB 

(২১) প্রক্ততক্তনক্তধ, ISP 

(২২) াক্ততক্তযি ক্তচফ (াঅাআক্তটি), ক্তমক্তন উায দস্য-ক্তচফ  াআদফন। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ডাক, যেক্তরদমাগাদমাগ  তথ্যপ্রযুক্তি ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয দাক্তয়দত্ব থাক্তকদর াঅাআক্তটি 

ক্তফবাদগয ভাননীয় প্রক্ততভন্ত্রী/উ-ভন্ত্রী এ কক্তভটিয বাক্ততয দাক্তয়ত্ব ারন কক্তযদফন। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

ব্যক্ততদযদক ান্য যকাদনা ব্যক্তি ডাক, যেক্তরদমাগাদমাগ  তথ্যপ্রযুক্তি ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয দাক্তয়দত্ব 

থাক্তকদর যদযদে ভাননীয় ভন্ত্রী এ কক্তভটিয বাক্ততয দাক্তয়ত্ব ারন কক্তযদফন এফাং াঅাআক্তটি ক্তফবাদগয ভাননীয় 

প্রক্ততভন্ত্রী/উ-ভন্ত্রী এ কক্তভটিয দস্য াআদফন।  

 

(খ) তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয াআ-াক্তব ম এোক্ট এন্ড ক্তরক্ত াক্তধাখা তক্তফর ব্যফস্থানা কক্তভটিয 

কাম ম ম্পাদদন প্রদয়াজনীয় াক্তচক্তফক ায়তা তক্তফদরয তদনক্তিন কাম ম ক্তযচারনা  ান্যান্য ক্তফলয়াক্তদ 

ক্তনফ মাদয জন্য প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান কক্তযদফ। তদফ উি াখায াধীদন একটি তক্তফর ক্তযচারনা াআউক্তনে 

থাক্তকদফ যমখাদন ১ জন ক্তাফ যযক, ২ জন কক্তম্পউোয াাদযেয  ১ জন াক্তপ ায়ক এয াস্থায়ী দ 

থাক্তকদফ। তদফ যফতীদত উি জনফর াঅাআক্তটি ক্তফবাদগয স্থায়ী জনফর কাঠাদভায ান্তগ মত াআদফ। তক্তফর 

ক্তযচারনা াআউক্তনে এয জনফদরয যফতন  বাতাক্তদ উি তক্তফর দত ক্তনফ মা াআদফ। 

(গ) াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফদরয জন্য প্রদয়াজনীয় ফাদজে াঅাআক্তটি ক্তফবাদগয ফাদজে াক্তধাখা প্রস্তুত কদয এাআ 

কক্তভটিয ক্তনকে ানুদভাদদনয জন্য য কক্তযদফ।  

 

(ঘ) প্রক্ততফেয ভাচ ম ভাদ একফায এাআ কক্তভটি বায় ক্তভক্তরত াআদফ। াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফদরয জন্য াঅাআক্তটি 

ক্তফবাদগয ফাদজে াক্তধাখা কর্তমক প্রস্তুতকৃত খড়া ফাদজে এ কক্তভটি ানুদভাদন কক্তযদফ। এোড়া, এাআ কক্তভটি 

এাআ নীক্ততভারায াঅদরাদক ান্যান্য ক্তনদদ মনা প্রদান কক্তযদফ। 



৪। তক্তফদরয ক্তাফ ক্তযচারনা: - (১) তক্তফদরয ব্যাাংক ক্তাফ ক্তচফ, তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ  তক্তফর 

ব্যফস্থানা কক্তভটিয দস্য-ক্তচদফয যমৌথ স্বাযদয ক্তযচাক্তরত াআদফ। 
 

(২) তক্তফদরয মুদয় াথ ম যকান তপক্তক্তর ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ যকন্দ্রীয়বাদফ াংযক্তযত  ক্তযচাক্তরত াআদফ। 

 

৫। ক্তাফযযণ  নীক্তযযা প্রক্ততদফদন: (১) াঅাআক্তটি ক্তফবাদগয াআ-াক্তব ম এোক্ট এন্ড ক্তরক্ত াক্তধাখা তক্তফদরয াঅয়-

ব্যদয়য মথামথ ক্তাফ  াংক্তিষ্ট যযকড মে াংযযণ কক্তযদফ। 

 

(২) প্রক্তত াথ ম-ফৎয যল য়ায যফতী ৬০ (লাে) ক্তদদনয ভদধ্য াআ-াক্তব ম এোক্ট এন্ড ক্তরক্ত াক্তধাখা তক্তফদরয 

ফাৎক্তযক াঅয়-ব্যদয়য ক্তাফ-ক্তফফযণী প্রস্তুত কক্তযদফ এফাং তৎযফতী ৬০ (লাে) ক্তদদনয ভদধ্য Bangladesh 

Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এয াধীদন ক্তনফক্তিত যকান চাে মাড ম 

একাউনদেন্ট পাদভ ময দ্বাযা ক্তনযীযা কযাাআয়া উি ক্তাফ ক্তফফযণী  নীক্তযযা প্রক্ততদফদন াথ ম ক্তফবাদগ যপ্রযণ কক্তযদফ  

তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয দয়ফাাআদে প্রকা কক্তযদফ। 

 

(৩) উ-ক্তফক্তধ (২) এ ফক্তণ মত ক্তনযীযা োড়া উি তক্তফদরয ক্তাফ ক্তফফযণী Comptroller and Auditor –

General (Additional Functions) At, 1974 (Act No. XXIV of 1974) এয section 5 ানুাদয 

ফাাংরাদদদয ভা ক্তাফ-ক্তনযীযক  ক্তনয়ন্ত্রক এয ক্তনযীযায এখক্ততয়াযভূি াআদফ। 

 

৬। প্রকল্প/কভ মসূক্তচয মূল্যায়ন  ভক্তনেক্তযাং - াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর কাম মক্রদভয প্রাক্তনক  াঅক্তথ মক ক্তনয়ন্ত্রণ 

তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয উয ন্যস্ত থাক্তকদফ। তক্তফর প্রাপ্তদদয প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ফাস্তফায়দনয ক্তফলয়টি াংক্তিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থায তত্ত্বাফধাদন থাক্তকদফ। তক্তফর প্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থা াংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান প্রধাদনয ভাধ্যদভ 

প্রক্তত ০৬ (েয়) ভা ান্তয প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াগ্রগক্তত ম্পক্তকমত প্রক্ততদফদন তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগ দাক্তখর 

কযদফন এফাং প্রকল্প/কভ মসূক্তচ াংক্তিষ্ট ব্যক্তিফগ ম তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ কর্তমক গঠিত ‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন 

তক্তফরপ্রাপ্ত প্রকল্প/কভ মসূক্তচ মূল্যায়ন কক্তভটি’ এয ম্মুদখ উস্থানা প্রদান কক্তযদফন। প্রকল্প/কভ মসূক্তচমূদয ফাস্তফায়ন 

াগ্রগক্তত মূল্যায়দনয জন্য তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ একটি ‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফরপ্রাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কক্তভটি’ 

(১০ এয খ াাংদ ফক্তণ মত) গঠন কক্তযদফ। মূল্যায়ন কক্তভটিয যাভ মক্রদভ তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

প্রকল্প/কভ মসূক্তচয যফতী াথ ম োড়কযণ াথফা স্থক্তগদতয ক্তদ্ধান্ত গ্রণ কক্তযদফ। প্রকদল্প াঅানুরূ াগ্রগক্তত না াআদর 

াথফা াস্বচ্ছতায প্রভাণ ায়া যগদর তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ যম যকান ভয় প্রকল্প/কভ মসূক্তচ স্থক্তগত কক্তযদত 

াক্তযদফ। তাাোড়া াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফরপ্রাপ্ত প্রকল্প/কভ মসূক্তচমূদয কাম মক্রদভয াগ্রগক্তত  াজমনমূদয ক্তফলদয় 

তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ ফেদয এক ফা একাক্তধকফায যক্তভনায ফা কভ মারা াঅদয়াজন কক্তযদত াক্তযদফ এফাং 

াআাদত াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফরপ্রাপ্ত প্রকল্প/কভ মসূক্তচমূদয াংক্তিষ্ট কভ মকতমাগণ াাংগ্রণ কক্তযদফন। তথ্য  যমাগাদমাগ 

প্রযুক্তি ক্তফবাগ একটি ফাক্তল মক ক্তযকল্পনা প্রণয়দনয ভাধ্যদভ াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন কক্তযদফ এফাং 

একটি ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটিয (ানুদচ্ছদ ১০ এয ক াাংদ ফক্তণ মত) প্রস্তাফমূদয াগ্রাক্তধকায ক্তনরুন কক্তযদফন। 

 

৭। প্রকল্প/কভ মসূক্তচয প্রস্তাফ উস্থাদনয ক্তফলয়মূাঃ 

৭.১. জাতীয় তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা- ২০১৫ এ ফক্তণ মত কভ ম-ক্তযকল্পনায কযণীয় ক্তফলয়মুদয 

ভদধ্য ফক্তণ মত যযেমু াগ্রাক্তধকায াাআদফ; (জাতীয় তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি নীক্ততভারা – ২০১৫ াংদাক্তধত 

দয় ান্য যকাদনা নীক্ততভারা প্রণীত দর যখাদন ফক্তণ মত যযেমু াগ্রাক্তধকায াাআদফ)  

৭.২. াভাক্তজক ন্যোয়যায়নতা/াম্যতা প্রক্ততষ্ঠাকদল্প ক্তনম্নাঅদয়য ম্প্রদায়, ানগ্রয জনদগাষ্ঠী, নাযী, ক্তশু  

প্রক্ততফিীদদয জন্য তথ্য প্রযুক্তি ক্তবক্তত্তক কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন; 



৭.৩. উকুরীয়, চযাির, দুদম মাগপ্রফণ, ক্তফর  ায, াফ মতে াির এফাং ক্তফদুেৎক্তফীন ািদরয জনগদনয জন্য 

দ্রুত নাগক্তযক যফা প্রদাদনয রদযে কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন; 

৭.৪. তথ্য-প্রযুক্তি ক্তফলয়ক প্রক্তযণ  ক্তযা ক্তফস্তাদযয জন্য গৃীতব্য উদযাগ ফাস্তফায়দন; 

৭.৫. তথ্য-প্রযুক্তি ক্তফলদয় প্রাদয়াক্তগক, প্রচায, প্রকানা, ভাঠ ভীযা াআতোক্তদ ক্তযচারনায জন্য; 

৭.৬. ক্তডক্তজোর ক্তটি প্রক্ততদমাক্তগতা/াাতার/ াক্তপ/এয যফায ভান তথ্য প্রযুক্তি ক্তনব ময দ্ধক্ততদত রুান্তদযয 

রদযে; 

৭.৭. তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি খাদত াাভান্য াফদাদনয জন্য স্বীকৃক্তত/ম্মাননা/পুযস্কায প্রদাদনয জন্য; 

৭.৮. াঅাআক্তটি ক্তদল্পয উন্নয়দন ব্রাক্তন্ডাং  প্রচাযণায জন্য; 

 

৮। প্রকল্প/কভ মসূক্তচদত প্রদদয় ানুদাদনয ক্তযভান  যভয়াদকার:  

৮.১. যকাদনা প্রকল্প/কভ মসূক্তচয দফ মাচ্চ এককারীন ১০,০০,০০,০০০/- (দ যকাটি) োকা ফযাে প্রদান কযা 

মাাআদফ। তদফ গুরুত্ব  প্রদয়াজনীয়তা ক্তফদফচনায় ‘ফাোাআ কক্তভটি’ ক্তফদল ক্তফদফচনায় যকাদনা প্রকল্প/কভ মসূক্তচদত 

দফ মাচ্চ ২০,০০,০০,০০০/- (ক্তফ যকাটি) োকা ফযাে প্রদাদনয সুাক্তয কক্তযদত াক্তযদফ। 

৮.২. যকাদনা প্রকল্প/কভ মসূক্তচয যভয়াদ দফ মাচ্চ ০২ (দুাআ) ফেয াআদফ। তদফ গুরুত্ব  প্রদয়াজনীয়তা ক্তফদফচনায় 

‘মূল্যায়ন কক্তভটি’ যকাদনা প্রকল্প/কভ মসূক্তচয যভয়াদ দফ মাচ্চ ০১ (এক) ফেয বৃক্তদ্ধ কযায সুাক্তয কক্তযদত াক্তযদফ। 

৮.৩. প্রকল্প/কভ মসূক্তচয জন্য াঅদফদনকাযী প্রক্ততষ্ঠাদনয যমাগ্যতা: যকাদনা যকাযী ফা স্বায়ত্তাক্তত প্রক্ততষ্ঠান 

াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর এয জন্য াঅদফদন কক্তযদত াক্তযদফ। তদফ াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর প্রাক্তপ্তয রদযে 

প্রস্তাক্তফত প্রকল্প/কভ মসূক্তচয জন্য ান্য যকান যকাযী ফা স্বায়ত্তাক্তত প্রক্ততষ্ঠান াআদত যকান প্রকায াঅক্তথ মক 

ানুদান ায়তা গ্রণ কদয না ভদভ ম একটি প্রতেয়নে কভ মসূক্তচ প্রস্তাদফয াদথ দাক্তখর কক্তযদত াআদফ।  

৮.৪. প্রকল্প/কভ মসূক্তচ নফায়নাঃ প্রক্তত ০৬ (েয়) ভা যয (াদক্টাফয  এক্তপ্রর) ‘মূল্যায়ন কক্তভটি’ 

প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াগ্রগক্তত ম্পদকম প্রক্ততদফদন মূল্যায়দনয জন্য বায় ক্তভক্তরত াআদফ। প্রকল্প/কভ মসূক্তচ াংক্তিষ্ট 

ব্যক্তিফগ ম ক্তফগত ভদয়য ম্পাক্তদত কাদজয দন্তালজনক াগ্রগক্তত প্রক্ততদফদদন াংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান প্রধাদনয 

প্রতেয়ন প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াগ্রগক্তত ‘মূল্যায়ন কক্তভটি’ এয ম্মুদখ উস্থান কক্তযদফ। াগ্রগক্তত দন্তালজনক 

াআদর মূল্যায়ন কক্তভটিয সুাক্তযক্রদভ াংক্তিষ্ট প্রকল্প/কভ মসূক্তচ যফতী ০৬ (েয়) ভাদয জন্য নফায়ন কযা 

মাাআদফ। 

 

৯। াঅদফদনে াঅফান, াংগ্র  দাক্তখদরয দ্ধক্ততাঃ 

৯.১. তক্তফদরয াথ মায়দন প্রকল্প/কভ মসূক্তচদত  ফাস্তফায়দনয জন্য াঅদফদনে াঅফাদনয জন্য প্রক্তত াথ ম ফৎদয দুাআফায 

ান্তত ০২ (দুাআ) টি তদক্তনক ক্তেকায় ক্তফজ্ঞান প্রকা কযা মাাআদফ। ক্তফজ্ঞান প্রকা কযা যাক ফা না যাক াঅাআক্তটি 

ক্তফবাদগয দয়ফাাআদেয ভাধ্যদভ াযা ফৎযব্যাী ানরাাআদন াঅদফদন কযা মাাআদফ। প্রক্তত ফৎয ফ মক্তনম্ন দুাআফায 

(াদক্টাফয  এক্তপ্রর) ‘ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি’ পূফ মফতী ০৬ (েয়) ভাদ দয়ফাাআদেয ভাধ্যদভ ানরাাআদন প্রাপ্ত 

াঅদফদনমূ াআদত প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ফাোাআ কক্তযদফন। 

৯.২. তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয দয়ফাাআে (www.ictd.gov.bd) দত াঅদফদনদেয েক ডাউনদরাড 

কযা মাাআদফ। এোড়া প্রকল্প/কভ মসূক্তচয প্রস্তাফ ক্তনধ মাক্তযত েদক ানরাাআদন/ডাকদমাদগ/ব্যক্তি ভাযপত দাক্তখর কযা মাাআদফ। 

৯.৩. াঅদফদনদেয াদথ াঅফক্তশ্যকবাদফ ক্তনদম্নাি কাগজেমূ াংযুি কক্তযদত াআদফ: 

http://www.ictd.gov.bd/


 ৯.৩.১. ক্তনধ মাক্তযত েদক প্রকল্প/কভ মসূক্তচয প্রস্তাফ 

 ৯.৩.২. খাতক্তবক্তত্তক ক্তফস্তাক্তযত ফাদজে ক্তফবাজন (দমৌক্তিক াদয  যমৌক্তিকতা উদেখপূফ মক) 

 ৯.৩.৩. প্রস্তাক্তফত জনফর (মক্তদ থাদক এফাং যমৌক্তিকতা উদেখপূফ মক) 

 ৯.৩.৪. ভয়ক্তবক্তত্তক ক্রয় ক্তযকল্পনা (মক্তদ থাদক) 

৯.৩.৫. প্রস্তাদফয উয গদফলণা প্রক্ততদফদন (মক্তদ থাদক) 

 ৯.৩.৬. এ ধযদণয যকাদনা প্রকল্প/কভ মসূক্তচ াঅদগ গ্রণ কযা দয়দে ক্তক না? দয় থাকদর তায ক্তফফযণ। 

 ৯.৩.৭. াবীষ্ট জনদগাক্তষ্ঠ কাযা তায ক্তফফযণ। 

  ৯.৩.৮. প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াক্তফ মক উদেশ্য 

 ৯.৩.৯. প্রতোক্তত পরাপর 

 ৯.৩.১০. প্রকল্প/কভ মসূক্তচয যভয়াদ  ভয়ক্তবক্তত্তক ক্তফস্তাক্তযত কভ মক্তযকল্পনা (প্রক্ততটি ধা উদেখপূফ মক) 

 ৯.৩.১১. কী কাযদণ এ প্রকল্প/কভ মসূক্তচটি গ্রণ কযা প্রদয়াজন। 

 ৯.৩.১২. কীবাদফ এ প্রকল্প/কভ মসূক্তচটি াবীষ্ট জনদগাক্তষ্ঠয কাদজ রাগদফ।  

 ৯.৩.১৩. প্রকল্প/কভ মসূক্তচটি কীবাদফ Sustainable (দেকাআ) দফ তায ক্তফফযণ।  

৯.৩.১৪. এ প্রকল্প/কভ মসূক্তচদত কী কী ঝুঁক্তকয ম্ভাফনা াঅদে এফাং কীবাদফ তা ক্তনযন কযা দফ তায ক্তফস্তাক্তযত 

ক্তফফফযণ। 

৯.৩.১৫. প্রকল্প/কভ মসূক্তচটি সুক্তফধাফক্তিত নাযী এফাং প্রক্ততফক্তিদদয যকাদনা কাদজ াঅদফ কী না? মক্তদ কাদজ 

াঅদ তায ক্তফফযণ। 

৯.৩.১৬. এ প্রকল্প/কভ মসূক্তচয ভাধ্যদভ ক্তযদফদয উয যকাদনা প্রবাফ ড়দফ কী না? মক্তদ দড় তাদর কীবাদফ 

তা ক্তনযন কযা দফ? 

৯.৩.১৭. প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ফাস্তফায়নকাযী ব্যক্তিফদগ ময নাভ, দফী, দপ্তয, যভাফাাআর নাম্বায, াআদভাআর াঅাআক্তড, যপান 

নাম্বায। প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ক্তযচারক, উ- প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ক্তযচারক যক যক দফন এফাং তাদদয ানুক্তস্থদত যক 

দাক্তয়ত্ব ারন কযদফন তা উদেখ কযদত দফ। 

৯.৩.১৮. "ান্য যকান যকাযী , স্বায়ত্বাক্তত প্রক্ততষ্ঠান াআদত প্রস্তাক্তফত প্রকল্প/কভ মসূক্তচ জন্য যকাদনা প্রকায 

ানুদান গ্রণ কদযন না  "ভদভ ম াঅাআক্তটি ক্তফবাগ কর্তমক ক্তনধ মাক্তযত েদক প্রস্তাফকাযী াংস্থায প্রধানদক যঘালনা 

ম্বক্তরত একটি প্রতেয়ন দাক্তখর কক্তযদত াআদফ। 

 

১০. প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ক্তনফ মাচদনয জন্য ‘ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি’ এফাং মূল্যায়ন কক্তভটিমূ: 

 

ক) ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি: 

১। ক্তচফ, তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ – বাক্তত 

২। াথ ম ক্তফবাগ এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (যুগ্ম-ক্তচফ ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)- দস্য  

৩। ক্তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (যুগ্ম-ক্তচফ ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)- দস্য  

৪। ক্তফজ্ঞান  প্রযুক্তি ভন্ত্রণারয় এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (যুগ্ম-ক্তচফ ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)-দস্য 

৫। ডাক  যেক্তরদমাগাদমাগ ক্তফবাদগয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (যুগ্ম-ক্তচফ ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)- দস্য 

৬। এটুাঅাআ কভ মসূক্তচ, প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়, এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ-দস্য 

৭। ক্তনফ মাী ক্তযচারক,ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয কাউক্তির-দস্য  

৮। ভাক্তযচারক, াঅাআক্তটি াক্তধদপ্তয-দস্য 

৯। ব্যফস্থানা ক্তযচারক, ফাাংরাদদ াাআদেক াকম কর্তময -দস্য 



১০। ঢাকা ক্তফশ্বক্তফযারয় এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ- (দমাগী াধ্যাক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)-দস্য 

১১। ফাাংরাদদ প্রদকৌর ক্তফশ্বক্তফযারদয়য কক্তম্পউোয ক্তফজ্ঞান  প্রদকৌর/ তথ্যপ্রযুক্তি ক্তফবাদগয  একজন 

প্রক্ততক্তনক্তধ (দমাগী াধ্যাক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়) -দস্য  

১২। ঢাকা ক্তফশ্বক্তফযারদয়য কক্তম্পউোয ক্তফজ্ঞান  প্রদকৌর/ তথ্যপ্রযুক্তি ক্তফবাদগয একজন দস্য (দমাগী    

াধ্যাক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়) - দস্য  

১৩। বাক্তত, যফক্ত - দস্য  

১৪। বাক্তত, ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয ক্তভক্তত -  দস্য 

১৫। বাক্তত, ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয যাাাআটি -  দস্য 

১৬। বাক্তত, কর যন্টায এদাক্তদয়ন াপ ফাাংরাদদ -  দস্য 

১৭। বাক্তত, ফাদকা - দস্য 

১৮। উ-ক্তচফ (াআ-াক্তব ম ক্তরক্ত এন্ড এোক্ট), তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ-দস্য-ক্তচফ 

  

কক্তভটিয কাম মক্তযক্তধ: ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি ক্তফক্তবন্ন ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থা কর্তমক দাক্তখরকৃত াঅাআক্তটি 

ক্তবক্তত্তক কভ মসূচী/প্রকল্প/াআদনাদবন/উদযাগ/গদফলণা াআতোক্তদ মাচাাআ-ফাোাআ, ম মাদরাচনা  

াযাৎকায/উস্থানা গ্রণপূফ মক কক্তভটি ফাোাআকৃত প্রকল্প/কভ মসূক্তচয তাক্তরকা প্রস্তুত কক্তযয়া এোয়াড ম কক্তভটিয 

ক্তনকে ানুদভাদদনয জন্য য কক্তযদফ। এোড়া, তদ্বততা ক্তযায কদল্প তক্তফর প্রতোী াংস্থায ান্যান্য 

কাম মক্রভ ক্তযক্তবউ কক্তযয়া ক্তদ্ধান্ত গ্রণ কক্তযদফ। ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি প্রদয়াজনদফাদধ ক্তনক্তদ মষ্ট াংখ্যক 

ক্তফদলজ্ঞ দস্যদক কক্তভটিদত ান্তভু মি কক্তযদত াক্তযদফন।   

 

খ) মূল্যায়ন কক্তভটি: 

১। াক্ততক্তযি ক্তচফ, তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ-াঅফায়ক 

২। ক্তফজ্ঞান  প্রযুক্তি ভন্ত্রণারয় এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (উ-ক্তচফ ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)-দস্য 

৩। ডাক  যেক্তরদমাগাদমাগ ক্তফবাদগয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (উ-ক্তচফ ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)-দস্য 

৪। এটুাঅাআ কভ মসূক্তচ, প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয় এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ-দস্য 

৫। ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয কাউক্তির এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (ক্তযচারক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)-দস্য 

৬। াঅাআক্তটি াক্তধদপ্তয এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ (ক্তযচারক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়)-দস্য 

৭। ফাাংরাদদ প্রদকৌর ক্তফশ্বক্তফযারদয়য কক্তম্পউোয ক্তফজ্ঞান  প্রদকৌর/ তথ্যপ্রযুক্তি ক্তফবাদগয একজন 

প্রক্ততক্তনক্তধ (দমাগী াধ্যাক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়) -দস্য   

৮। ঢাকা ক্তফশ্বক্তফযারদয়য কক্তম্পউোয ক্তফজ্ঞান  প্রদকৌর/ তথ্যপ্রযুক্তি ক্তফবাদগয একজন দস্য (দমাগী 

াধ্যাক ম মাদয়য ক্তনদম্ন নয়) - দস্য  

৯। যফক্ত এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ - দস্য  

১০। ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয ক্তভক্তত এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ -  দস্য 

১১। ফাাংরাদদ কক্তম্পউোয যাাাআটি এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ -  দস্য 

১২। কর যন্টায এদাক্তদয়ন াপ ফাাংরাদদ এয একজন উযুি প্রক্ততক্তনক্তধ -  দস্য 

১৩। উ-ক্তচফ (াআ-াক্তব ম ক্তরক্ত এন্ড এোক্ট), তথ্য  যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ-দস্য-ক্তচফ 

 



কক্তভটিয কাম মক্তযক্তধ: মূল্যায়ন কক্তভটি াঅাআক্তটি ক্তফবাগ কর্তমক ক্তনধ মাক্তযত েক  ক্তনণ মায়কমূদয ভাধ্যদভ চরক্তত 

 ভাপ্ত প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াগ্রগক্তত কাম মক্রভ মূল্যায়ন কক্তযদফ এফাং এাআ কক্তভটি প্রকল্প/কভ মসূক্তচয নফায়ন াথফা 

প্রদয়াজদন ফাক্ততদরয জন্য াঅাআক্তটি ক্তফবাদগয কাদে সুাক্তয য কক্তযদফ। কক্তভটি প্রদয়াজনদফাদধ ক্তনক্তদ মষ্ট 

াংখ্যক ক্তফদলজ্ঞ ভন্বদয় একটি াফ কক্তভটি গঠন কক্তযদত াক্তযদফ। 

 

১১। প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াথ ম প্রদাদনয যযেমূ  ক্তযভানাঃ 

১১.১. প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াথ ম ০৪ (চায) ক্তকক্তস্তদত প্রদান কযা াআদফ। তদফ, ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি প্রদয়াজন 

ভদন কক্তযদর ক্তকক্তস্তয াংখ্যায ক্তযফতমন কক্তযদত াক্তযদফ।  

 

১১.২. প্রস্তাক্তফত প্রকল্প/কভ মসূক্তচয যভয়াদকার, জনফর  াঅক্তথ মক াংদিল াআতোক্তদ ক্তফলয় ক্তফদফচনা কক্তযয়া ফাোাআ 

 এোয়াড ম কক্তভটি প্রাপ্ত প্রকল্পমূদক ক) যোে খ) ভাঝাযী গ) ফড় এাআ ক্ততন যেণীভূি কক্তযদফ। যোে প্রকৃক্ততয 

প্রকদল্পয জন্য দফ মাচ্চ ৩,০০,০০,০০০/- (ক্ততন যকাটি) োকা, ভধ্যভ প্রকৃক্ততয প্রকদল্পয জন্য ৩,০০,০০,০০১/- 

(ক্ততন যকাটি এক) োকা াআদত ৬,০০,০০,০০০/- (েয় যকাটি) োকা এফাং ফড় ধযদণয প্রকদল্পয জন্য 

৬,০০,০০,০০১/- (েয় যকাটি এক) োকা াআদত ১০,০০,০০,০০০/- (দ যকাটি) োকা াআদফ। 

 

১১.৩. ফাস্তফতায ক্তনক্তযদখ প্রদয়াজন াআদর এাআ াদথ ময ক্তযভাণ ১০,০০,০০,০০০/- (দ যকাটি) োকায উদবম 

ানক্তধক ২০,০০,০০,০০০/- (ক্তফ যকাটি) োকা ম মন্ত ধাম ম কযা মাাআদফ। এরূ যযদে মুদয় াথ ম ০৮ (াঅে) 

ক্তকক্তস্তদত প্রদান কযা াআদফ। এাআ নীক্ততভারায ১০ (খ) ানুদচ্ছদদ ফক্তণ মত মূল্যায়ন কক্তভটি কর্তমক প্রথভ ক্তকক্তস্তদত 

প্রদত্ত ানুদাদনয াথ ম ব্যদয়য মথাথ মতা মূল্যায়ন এফাং কক্তভটিয সুাক্তযদয ক্তবক্তত্তদত এফাং এোয়াড ম কক্তভটিয 

ানুদভাদদনয য প্রথভ ক্তকক্তস্তয াথ ম প্রদাদনয ানূন্য ৬ (েয়) ভা দয ক্তদ্বতীয় ক্তকক্তস্ত প্রদান কযা াআদফ। 

 

১২। াথ ম প্রদান দ্ধক্ততাঃ 

১২.১. এাআ নীক্ততভারায ১০ এয (ক) ানুদচ্ছদদ ফক্তণ মত ‘ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি’য ভাধ্যদভ প্রকল্প/কভ মসূক্তচয 

াথ ম প্রদাদনয জন্য প্রকল্প/কভ মসূক্তচ তাক্তরকা চুড়ান্ত কযা াআদফ। 

১২.২. এাআ নীক্ততভারায ১০ এয (খ) এ ফক্তণ মত ‘মূল্যায়ন কক্তভটি’ কর্তমক প্রকদল্পয াগ্রগক্তত কাম মক্রভ মূল্যায়ন কযা 

াআদফ। 

১২.৩. প্রক্তত াথ ম ফৎদয ক্তফক্তধ যভাতাদফক ০২ (দুাআ) ফায ক্তফজ্ঞান প্রকা কযা মাাআদফ। ক্তফজ্ঞান প্রকাদয য 

ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাাআদেয ভাধ্যদভ াযা ফৎয ব্যাক্ত ানরাাআদন াঅদফদন কযা মাাআদফ। প্রক্তত ফৎয দুাআফায 

(াঅগস্ট  যপব্রুয়াযী) ‘ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি’ পূফ মফতী ০৬ (েয়) ভাদ দয়ফাাআদেয ভাধ্যদভ ানরাাআদন 

প্রাপ্ত াঅদফদনমূ াআদত প্রকল্প/কভ মসূক্তচ ানুদভাদদনয জন্য প্রক্ততষ্ঠান ফাোাআ কক্তযদফ। 

১২.৪. যকান প্রক্ততষ্ঠান কর্তমক একাআ াথ ম ফৎদযয জন্য একাক্তধক প্রকল্প/কভ মসূক্তচ জভা যদয়া মাাআদফ। তদফ 

একাআ প্রক্ততষ্ঠানদক একাআ াথ ম ফেদয ক্তফদল যযে োড়া একাক্তধক প্রকল্প/কভ মসূক্তচ াথ ম প্রদান কযা মাাআদফ না।  

১২.৫. ‘ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি’ ক্তফজ্ঞক্তপ্তয ভাধ্যদভ ানরাাআদন প্রাপ্ত প্রকল্প/কভ মসূক্তচগুক্তর ফাোাআ  াথ মায়দনয 

জন্য সুাক্তয তাক্তরকা প্রস্তুত কক্তযদফ। এাআ কাদজয জন্য কক্তভটি প্রদয়াজদন প্রকল্প/কভ মসূক্তচয জন্য 

াঅদফদনকাযী াংক্তিষ্ট ব্যক্তিফদগ ময াযাৎকায গ্রণ এফাং প্রদয়াজদন াঅদফদনকাযীয উস্থানা ক্তনদত াক্তযদফন। 

ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটিদত প্রস্তাফনায ক্তফলয়-ক্তবক্তত্তক যকান ক্তফদলজ্ঞ না থাক্তকদর প্রদয়াজনদফাদধ এক ফা 

একাক্তধক ক্তফদলজ্ঞদক যকা-াপ্ট কক্তযদত াক্তযদফ। 



১২.৭. ব্যাফস্থানা কক্তভটি ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটিয সুাক্তযকৃত তাক্তরকা ক্তফদফচনা কক্তযয়া াথ ম প্রদাদনয 

জন্য প্রকল্প/কভ মসূক্তচয তাক্তরকা চূড়ান্ত কক্তযদফ।  

১২.৮. প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াথ ম ব্যদয়য যযদে যকানরূ াক্তনয়ভ াআদর ক্তকাংফা যকান প্রকায াক্তনয়দভয াক্তবদমাগ 

প্রভাক্তণত াআদর াক্তবযুি প্রক্ততষ্ঠান প্রকল্প/কভ মসূক্তচয ম্পূণ ম াথ ম যকাদযয ক্তনকে যপযৎ ক্তদদত ফাধ্য থাক্তকদফ।   

১২.৯. যকান ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ/াংস্থা ‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফদরয’ াথ ম ক্তনধ মাক্তযত াথ ম ফৎদযয ভদধ্য 

মথামথবাদফ ব্যফাদয াভথ ম াআদর াব্যক্তয়ত াথ ম যেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা প্রদান কক্তযদত াআদফ এফাং 

যেজাযী চারাদনয কক্ত াঅাআক্তটি ক্তফবাদগ জভা ক্তদদত াআদফ। 

১২.১০. প্রাপ্ত াথ ম দ্বাযা ফাস্তফাক্তয়ত কাম মক্রভ ম্পাদন যদল ভদনানীত প্রক্ততষ্ঠানদক াঅাআক্তটি ক্তফবাগ কর্তমক 

ক্তনধ মাক্তযত েদক ভানী প্রক্ততদফদন ক্তফবাদগ দাক্তখর কক্তযদত াআদফ। 

১২.১১. এ াংক্তিষ্ট কাদজ ক্তফদলজ্ঞ ম মাদয়য তত্বাফধান প্রদয়াজন দর াঅাআক্তটি ক্তফবাগ াঅাআটি যক্টদয কভ মযত 

ক্তযক/ক্তফদলজ্ঞ ব্যক্তিদদয ভন্বদয় একটি প্যাদনর ততযী কক্তযদত াক্তযদফ এফাং তত্বাফধায়কদক 

প্রকল্প/কভ মসূক্তচয পর ফাস্তফায়ন যদল এককারীন ২৫,০০০ (পঁক্তচ াজায)োকা ম মন্ত ম্মানী প্রদান কযা 

মাাআদফ। 

১২.১২. এ তক্তফর দত াথ মায়নকৃত যকান প্রকল্প/কভ মসূক্তচয াড ময়োয খাদত ব্যয় প্রকল্প/কভ মসূক্তচয যভাে 

ব্যাদয়য এক-র্ততীয়াাংদয াক্তধক াআদত াক্তযদফ না। 

১২.১৩. যকাদনা প্রক্ততষ্ঠান কর্তমক এ খাত দত প্রাপ্ত াথ ম ব্যফাদযয যযদে ক্তক্তাঅয ২০০৮ এয াংক্তিষ্ট ক্তফক্তধ-

ক্তফধান প্রক্ততারন ফাধ্যতামূরক াআদফ। 

১০.১৪. ‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর ব্যফস্থানা কক্তভটি’, ‘ফাোাআ  এোয়াড ম কক্তভটি’ এফাং ‘মূল্যায়ন কক্তভটি’ এয 

দস্যদদয ম্মানী াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর দত ক্তনফ মা কযা াআদফ। প্রক্ততটি বায জন্য একজন দস্য ৩০০০ 

(ক্ততন াজায) োকা ম্মানী াদফন। এোড়া, ‘াঅাআক্তটি উন্নয়ন তক্তফর ব্যফস্থানা কক্তভটি’, ‘ফাোাআ  

এোয়াড ম কক্তভটি’ এফাং ‘মূল্যায়ন কক্তভটি’ এয বা াঅদয়াজন, বায কাম মে প্রস্তুত, কাম মক্তফফযণী চূড়ান্তকযণ 

 এ াংক্রান্ত ান্যান্য কাজ ম্পাদদন ক্তনদয়াক্তজত াঅাআক্তটি ানুক্তফবাদগয াআ-াক্তব ম ক্তরক্ত এন্ড াোক্ট 

াক্তধাখায উ-ক্তচফ এফাং াঅাআন, ক্তফক্তধ  প্রক্তফক্তধ াখায ক্তক্তনয়য কাযী ক্তচফ/কাযী ক্তচফ প্রক্ততটি বায 

জন্য ২৫০০ (দুাআ াজায াঁচত) োকা ম্মানী াদফন এফাং প্রক্ততটি বায জন্য াঅাআন, ক্তফক্তধ  প্রক্তফক্তধ াখায 

াক্তপ কাযী ১০০০ (এক াজায) োকা  াক্তপ ায়ক ৫০০ (াঁচত) োকা ম্মানী াাআদফন। 

 


