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২০১৬-২০১৭  বং ২০১৭-১৮ অথ র ববেিি বাাসরি�  উাবরন �ম রররি�িরায়  রউর�ত  উাবরসন অ া  

 
  উাবেরি রাম ও �ায র্ েমি  অঅ�রতি তত েেিণ েসেে 

�) ২০১৬-২০১৭ অথ র ববেিি বাাসরি�  উাবরন �ম রররি�িরায়  রউর�ত  উাবরসন অ া    উাবেরি রাম ও �ায র্ েমি  অঅ�রতি তত  
্ঃ
রঃ 

ম�ণালয় ও 
দ�েিি রাম 

 উাবেরি  রাম  উাবেরি 
সংর�� রববিণ 

 উাবর অনেণি 
েযৗর��তা 

 উাবে�ি  রাম 
ও ি�ারা 

�য র্ েমি 
অঅ�রত ০/০ 

 উাবরু 
বা�বায়েরি 
জ  �ত অথ র 
�য় নেয়েব? 

বা�বায়েরি 
জ  রাইলট 
�ম র্ রূ অনণ 
�িা নেয়েব 
র�রা? নেয় 
থা�েল তারি� 

সািা েদেশি 
 উাবরু 

বা�বায়র েযা� 
র�রা? 

েফা�াল রেয়� 
�ম র�তরা রাম, 

রদরব,েফার ও ই-
েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
০১. রশি ম�ণালয় 

বাংলােদশ �� 
ও কুি রশি 
�িেরােিশর 

(রবরস�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ও কুি 
রশেিি GIS 
রভর�� অরলাইর 
ডাটােবজ 
(রাইলুং) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েদেশি সব র্  বরিেয় 
রবুেয় থা�া সম� 
মাঝািন, �� ও 
কুি রশিগেলাে� 
 �ু অরলাইর 
েডটােবেজ অ�ভ র� 
�েি  রশেিি পণ রাং� 
তত  � �ার নেত 
সংঅন �িাি 
সরববায়  রশি 
সংর�� তত 
সংঅেনি TCV 
�ার�ভােব �ােসি 
�িাি মা�েম 
েদেশি রশিায়রে� 
�রতশনল �িাি 
লে�য    উাবরন 
 ে�া�ু অনণ �িা 
নয়।  

   ে�া�ু বা�বারয়ত 
নেল অরলাইের েয ে�ার 
�ার নেত খব সনেজ ও 
�ি সমেয় েদেশি 
মাঝািন, �� ও কুি 
রশেিি োয় যাবতনয় সব 
তত  � �ার নেত �ত 
সংঅেনি সেযা�  র� 
নেব।  ে�া�ু 
বা�বায়েরি ফেল 
সাবািণ জর�র, রতর 
রশেিাে�া�া, সি�ােিি 
রবরভ� ম�ণালয় ও দ�ি 
 বং সংর��েদি রশি 
সংর�� তত সংঅেনি 
সময় ও �য় (TCV) 
�ার�নােি �াস রােব। 
  সরববা ইেতাপেব র েদেশ 
�েি  েঠ রাই।   

 েমাঃ আ�স সা�াি, 
 র-মনা�ব�ার� ও 
ো�র আইরসু েসল 
েবার (বতরমাের 
ররআি ল  ), 
রবরস�, ঢা�া 

অঅ�রতঃ ১০০%, 
রাইলুং রয রােয় 
িাজশানন রবভাে�ি 
৮ েজলাি ল�যমা্া  
অনযায়ন ৬৩৩০০ু 
মাঝািন , �� ও 
কুি রশি 
অরলাইের 
েডটােবেজ অ�ভ র� 
নেয়েব। 

েমাট অনেমারদত 
বােজট রবলঃ 
৩১.৭৫ ল� টা�া। 
ত�ে� �য়  
নেয়েবঃ োয়  ২৬.০ 
ল� টা�া 

রাইলট �ম র্ রূ 
অনণ ও বা�বায়র 
�িা নেয়েব। 
২০১৬ সােল শু 
নেয় ২০১৭  ি 
আ�� মােস স�� 
নেয়েব। 
 
 
 
 

সািা েদেশি  উাবরু 
বা�বায়র েযা�। সািা 
েদেশ বা�বায়েরি 
জ  scale up 
 ি  ে�া� অনণ 
�িা নে�।  

েে�ৗঃ রাসিনর িরনম, 
আইরসু েসল েবার, 
রবরস�, ঢা�া 
েমাবাঃ 
০১৭১৬৩৩২৫০৯ 
ই-েমইলঃ 
shilurahim@yah
oo.com 
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�) ২০১৭-১৮ অথ র ববেিি বাাসরি�  উাবরন �ম রররি�িরায়  রউর�ত  উাবরসন অ া    উাবেরি রাম ও �ায র্ েমি  অঅ�রতি তত । 
্ঃ
রঃ 

ম�ণালয় ও 
দ�েিি রাম 

 উাবেরি  রাম  উাবেরি 
সংর�� রববিণ 

 উাবর অনেণি 
েযৗর��তা 

 উাবে�ি  রাম 
ও ি�ারা 

�য র্ েমি 
অঅ�রত ০/০ 

 উাবরু 
বা�বায়েরি জ  
�ত অথ র �য় 
নেয়েব? 

বা�বায়েরি 
জ  রাইলট 
�ম র্ রূ অনণ 
�িা নেয়েব 
র�রা? নেয় 
থা�েল তারি� 

সািা েদেশি 
 উাবরু 
বা�বায়র 

েযা� র�রা? 

েফা�াল রেয়� 
�ম র�তরা রাম, 

রদরব,েফার ও ই-
েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
০১. রশি ম�ণালয় 

বাংলােদশ �� 
ও কুি রশি 
�িেরােিশর 

(রবরস�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ও কুি 
রশেিি GIS 
রভর�� অরলাইর 
ডাটােবজ 
(ে�ল আর) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েদেশি সব র্  বরিেয় 
রবুেয় থা�া সম� 
মাঝািন, �� ও 
কুি রশিগেলাে� 
 �ু অরলাইর 
েডটােবেজ অ�ভ র� 
�েি  রশেিি পণ রাং� 
তত  � �ার নেত 
সংঅন �িাি 
সরববায়  রশি 
সংর�� তত 
সংঅেনি TCV 
�ার�ভােব �ােসি 
�িাি মা�েম 
েদেশি রশিায়রে� 
�রতশনল �িাি 
লে�য    উাবরন 
 ে�া�ু অনণ �িা 
নয়।  

   ে�া�ু বা�বারয়ত 
নেল অরলাইের েয ে�ার 
�ার নেত খব সনেজ ও 
�ি সমেয় েদেশি 
মাঝািন, �� ও কুি 
রশেিি োয় যাবতনয় সব 
তত  � �ার নেত �ত 
সংঅেনি সেযা�  র� 
নেব।  ে�া�ু 
বা�বায়েরি ফেল 
সাবািণ জর�র, রতর 
রশেিাে�া�া, সি�ােিি 
রবরভ� ম�ণালয় ও দ�ি 
 বং সংর��েদি রশি 
সংর�� তত সংঅেনি 
সময় ও �য় (TCV) 
�ার�নােি �াস রােব। 
  সরববা ইেতাপেব র েদেশ 
�েি  েঠ রাই।   

 েমাঃ আ�স সা�াি, 
 র-মনা�ব�ার� ও 
ো�র আইরসু েসল 
েবার (বতরমাের 
ররআি ল  ), 
রবরস�, ঢা�া 

রাইলুং রয রােয় 
িাজশানন রবভাে�ি 
৮ েজলাি ল�যমা্া  
অনযায়ন ৬৩৩০০ু 
মাঝািন , �� ও 
কুি রশি 
অরলাইের 
েডটােবেজ অ�ভ র� 
নেয়েব। 

রাইলুং বা�বায়ের 
েমাট অনেমারদত বােজট 
রবলঃ 
৩১.৭৫ ল� টা�া। 
ত�ে� �য়  
নেয়েবঃ োয়  ২৬.০ ল� 
টা�া। ে�ল আেরি 
মা�েম অবরশ� ৭ 
রবভাে�ি ৫৬ু েজলাি 
োয় ৭ ল� রশি েরত�ার 
অরলাইের   েডটােবেজ 
অ�ভ রর�ি জ   ে�া� 
অনণ �িা নেয়েব।  জ   
োয় ২.৫ ে�াু তা�াি 
োথরম� বােজট েণয়র 
�িা নেয়েব। বােজট 
a2i�তর� অনেমাদর ও 
অথ র োর� সােরে� সািা 
েদেশ বা�বারয়ত নেব  

রাইলট �ম র্ রূ 
অনণ ও বা�বায়র 
�িা নেয়েব। 
২০১৬ সােল শু 
নেয় ২০১৭  ি 
আ�� মােস 
স�� নেয়েব। 
 
 
 
 

সািা েদেশি 
 উাবরু বা�বায়র 
েযা�। সািা েদেশ 
বা�বায়েরি জ  
scale up  ি 
 ে�া� অনণ �িা 
নে�।  

েে�ৗঃ রাসিনর িরনম, 
আইরসু েসল েবার, 
রবরস�, ঢা�া 
েমাবাঃ 
০১৭১৬৩৩২৫০৯ 
ই-েমইলঃ 
shilurahim@yah
oo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

০২.  
      ঐ 

�� ও কুি রশেিি 
ররব�র 
(ই-েিরজে�শর) 

েূরলত র�রতি �েল 
েসবাু ই-েসবায় 
ুরা�েিি মা�েম 
সনেজ ও �ি সমেয় 
অরলাইের রশেিি 
ররব�র সরববা েদােরি 
জ     ে�া�ু অনণ 
�িা নেয়েব। 

বতরমার র�রতেত রশেিি 
ররব�েরি জ  
রশেিাে�া�ােদি 
 �ারব� বাি অরফেস 
 েস ররব�েরি জ  
তােদি অের� সময় ও 
অথ র �য় নয় । েসবাু ই-
েসবায় ুরা�েিি মা�েম 
সনেজ ও �ি সমেয় 
অরলাইের রশেিি 
ররব�র সরববা েদেশ 
রশিায়ের �রতি স�াি 
�িেব। 

a2i  ি  দ্ যো�ে 
সেবা টর সনজন �িণ 
সম্রর্র নয়  বং 
বরসর� সংস্থা�ত 
ভা বে সা িা  দেশে     
ই-িেজর ষ্ট্িেশর সেবা টর 
বা স্তবা য়রেি  দ্ যো� 
�্িনণ �িেবে 

 ূলরত অথ র ববেি 
রাইলুং শু নেব। 
বা�বায়েরি জ  
েেয়াজরনয় অথ র 
সংঅেনি �ায র্ ম 
অ�ানত আেব। 

   ে�া�ু বা�বায়ের  
১.৩৪ ে�াু টা�াি 
বােজট অনেমারদত 
নেয়েব। 

 ঢা�া ও ূ�অােম 
রাইলুং শু নেব। 

সািা েদেশি 
 উাবরু বা�বায়র 

েযা�। 

েে�ৗঃ রাসিনর িরনম, 
আইরসু েসল েবার, 
রবরস�, ঢা�া 
েমাবাঃ 
০১৭১৬৩৩২৫০৯ 
ই-েমইলঃ 
shilurahim@yah
oo.com 

 
 

 


