SRDL ল্যাফ ফযাদ্দ ব্যফস্থানা
ভূমভকাাঃ
 তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুমি অমধদপ্তযযয আওতাধীন যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ স্থান প্রকল্প কর্তৃক াযাযদয
ইযতাভযে ৪,১৬১টি যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ স্থান কযা যেযে। এোড়াও আইমটি মিমবযনয আওতাধীন
মফমম এফং মক্ষা ভন্ত্রণারে কর্তৃক াযাযদয আযও প্রাে নে ািায কমিউটায ল্যাফ স্থামত যেযেনাগমযক
ম ৃাে: অমবযমাগ দামখযরয মযথাযুি দ্ধমত ফা যক্ষত্র যফা যকাথাে কায মনকট দামখর কযযত যফ য মফলে িযকৃ
অফগত না থাকা। অমবযমাগ দামখযরয য যফাপ্রামপ্ত িযকৃ অফগত ওোয দ্ধমত না থাকা।
 যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ স্থান (২ে ম ৃাে) প্রকযল্পয ভােযভ াযাযদযয আযও ৫০০০টি মক্ষা প্রমতষ্ঠাযন যখ
যাযর মিমিটার ল্যাফ ও ৩০০ টি মনফ ৃাচনী আযনয প্রমতটি আযন একটি কযয স্কুর অপ মপউচায স্থাযনয কাম ৃক্রভ
চরভান যযেযে। ৩০০টি াধাযণ মনফ ৃাচনী আযন ১৫টি কযয এফং ৫০টি ংযমক্ষত ভমরা আন যথযক ৫টি কযয
মক্ষা প্রমতষ্ঠাযন যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ স্থান কযা যফ।
 srdl ল্যাফ ম্যাযনিযভন্ট পটওেযাযটিয ভােযভ খুফ যিই অনরাইযন মনফ ৃাচনী আন মবমিক াযাযদ যথযক
যপ্রমযত কমিউটায ল্যাযফয আযফদন মূ ংযক্ষণ ও ভন্বে কযা যে। এোড়াও পটওেযাযটিয ভােযভ
কমিউটায ল্যাযফয আযফদন মূ যিরা আইমটি কমভটি কর্তৃক উযুিতা মাচাই ও কমিউটায ল্যাফ প্রদাযনয
যক্ষযত্র দদত্বতা মযাযযয ব্যফস্থা কযা যেযে।
উদ্ভাফন গ্রযণয যমৌমিকতা
 াযাযদযয মফমবন্ন মক্ষা প্রমতষ্ঠাযন স্থামত কমিউটায ল্যাফ মূযয তথ্য একটি মনমদ ৃষ্ট web
application যথযক প্রামপ্তয ব্যফস্থা যনই।
 াযাযদযয যকান যকান মক্ষা প্রমতষ্ঠাযন ল্যাফ যনই তা িানায যকাযনা মনমদ ৃষ্ট প্লাটপভৃ যনই।
 অযনক ভে একই মক্ষা প্রমতষ্ঠাযন একই ল্যাফ প্রদানকাযী ংস্থা ভুর ক্রযভ একামধক ল্যাফ মদযে যপরযত াযয।
 একটি মক্ষা প্রমতষ্ঠাযন ল্যাফ প্রদাযনয যক্ষযত্র পূযফ ৃ য প্রমতষ্ঠাযন যকাযনা কমিউটায ল্যাফ আযে মকনা তা যি
িানযত াওোয যকাযনা ব্যফস্থা যনই। আফায িানা যগযরও প্রাপ্ত তযথ্যয তযতা মাচাই কযায যকাযনা ি
ব্যফস্থা যনই।
 প্রাপ্ত ল্যাযফয আযফদন এয তযতা মাচাই কযায যকাযনা সুমনমদ ৃষ্ট ব্যফস্থা যনই। ল্যাফ াওোয িন্য মক্ষা
প্রমতষ্ঠানটি যমাগ্য মকনা তা িানায যকাযনা ি ব্যফস্থা যনই
 ফতৃভাযন কমিউটায ল্যাযফয িন্য মনমদ ৃষ্ট পযযভট এ আযফদন কযায যকাযনা কভন মিমিটার প্লাটপভৃ যনই।

যফাপ্রামপ্তয যভৌমরক তথ্যামদাঃ
যফা প্রদানকাযী অমপাঃ যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ স্থান প্রকল্প ও তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুমি অমধদপ্তয
দাপ্তমযক যফায মফফযণাঃ SRDL ল্যাফ ফযাদ্দ ব্যফস্থানা

মফদ্যভান দ্ধমত মফযেলণাঃ
িৃি ব্যমিফগ ৃ
(দমফ)

প্রস্তামফত
প্রয
ম্যাযয ধা

প্রস্তামফত ধাযয ফণ ৃনা

ধা-১

প্রকল্প দপ্তয কর্তৃক কমিউটায ল্যাযফয আযফদন আফান

১ মদন

প্রকল্প দপ্তয

ধা-২

মক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রধান ফা এভম ভযাদে কর্তৃক কমিউটায ল্যাযফয িন্য
আযফদন যপ্রযণ (িাক ফা ইযভইযরয ভােযভ)

১০ মদন

এভম ভযাদে,
ংমেষ্ট প্রমতষ্ঠান
প্রধান

ধা-৩

প্রকল্প দপ্তয কর্তৃক ল্যাযফয আযফদন মযেযভয ভােযভ গ্রণ, মনফন্ধন ও
প্রযমং

১৫ মদন

প্রকল্প দপ্তয

ধা -৪

যিরা আইমটি কমভটি কর্তৃক মযেযভয ভােযভ আযফদন যত্রয তযতা
মাচাই

০৫ মদন

যিরা আইমটি
কমভটি, উযিরা
কাম ৃারে

ধা - ৫

প্রকল্প দপ্তয ও মফবাগীে কমভটি কর্তৃক ল্যাফ এয আযফদন অনুযভাদন এফং
মযেযভয ভােযভ ল্যাফ মনফ ৃাচন

১৫ মদন

প্রকল্প দপ্তয ও
মফবাগীে কমভটি

ধা - ৬

যিমভযন মাচাইকৃত আযফদনমূযয মযদৃন মযযাট ৃ প্রকল্প দপ্তযয
যপ্রযণ (িাক ফা ইযভইযরয ভােযভ)

০৫ মদন

যিরা আইমটি
কমভটি

ধা - ৭

প্রকল্প দপ্তয কর্তৃক ল্যাফ স্থাযনয ভানদযেয মবমিযত মাচাইকৃত আযফদন
মূ গ্রণ ও প্রযমং

১৫ মদন

প্রকল্প দপ্তয

ধা - ৮

প্রকল্প দপ্তয ও মফবাগীে কমভটি কর্তৃক ল্যাফ এয আযফদন অনুযভাদন এফং
ল্যাফ মনফ ৃাচন

০৫ মদন

প্রকল্প দপ্তয ও
মফবাগীে কমভটি

ধা - ৯

কমিউটায ল্যাফ স্থান

১৫ মদন

প্রকল্প দপ্তয ও যিরা
আইমটি কমভটি

প্রমত ধাযয ভে

িৃি ব্যমিফগ ৃ
(দমফ)

প্রমত ধাযয ভে
(মদন/ঘন্টা/মভমনট)

প্রস্তামফত দ্ধমত মফযেলণাঃ
প্রস্তামফত
প্রয
ম্যাযয ধা

প্রস্তামফত ধাযয ফণ ৃনা

(মদন/ঘন্টা/মভমনট)

ধা-১

প্রকল্প দপ্তয কর্তৃক কমিউটায ল্যাযফয আযফদন আফান

১ মদন

প্রকল্প দপ্তয

ধা-২

মক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রধান ফা এভম ভযাদে কর্তৃক কমিউটায ল্যাযফয িন্য
আযফদন যপ্রযণ (িাক ফা ইযভইযরয ভােযভ)

১ মদন

এভম ভযাদে,
ংমেষ্ট প্রমতষ্ঠান
প্রধান

ধা-৩

প্রকল্প দপ্তয কর্তৃক ল্যাযফয আযফদন মযেযভয ভােযভ গ্রণ, মনফন্ধন ও
প্রযমং

২ মদন

প্রকল্প দপ্তয

ধা -৪

যিরা আইমটি কমভটি কর্তৃক মযেযভয ভােযভ আযফদন যত্রয তযতা
মাচাই

১০ মদন

যিরা আইমটি
কমভটি, উযিরা
কাম ৃারে

ধা - ৫

প্রকল্প দপ্তয ও মফবাগীে কমভটি কর্তৃক ল্যাফ এয আযফদন অনুযভাদন এফং
মযেযভয ভােযভ ল্যাফ মনফ ৃাচন

১ মদন

প্রকল্প দপ্তয ও
মফবাগীে কমভটি

ধা - ৬

কমিউটায ল্যাফ স্থান

১৫ মদন

প্রকল্প দপ্তয ও যিরা
আইমটি কমভটি

তুরনামূরক মফযেলণাঃ

যক্ষত্র
প্রকল্প দপ্তয
কর্তৃক ল্যাযফয
আযফদন গ্রণ,
মনফন্ধন ও
প্রযমং

ভস্যায ফণ ৃনা

ভাধাযনয প্রস্তাফনা

াযাযদ যথযক প্রাপ্ত ল্যাযফয আযফদনমূ যকাযনা ধযযণয অনরাইন
মযেভ ব্যফায না কযয প্রকল্প দপ্তয যত মনফন্ধন কযা যর অযনক
ধযযণয িটিরতায সৃমষ্ট যত াযয। ম্যানুোমর তথ্য ংযক্ষণ কযা যর
ডুমপ্লযকট আযফদন, পূযফ ৃ যথযক কমিউটায ল্যাফ প্রাপ্ত প্রমতষ্ঠান মচমিত
কযা যফ কঠিন ও ভে াযক্ষ যে থাযক। কমিউটায ল্যাযফয
ধযণ যমভন : যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ না স্কুর অপ মপউচায তা
আরাদা বাযফ মচমিত কযয যমযকাযনা ভে তামরকা প্রদৃন যফ
কঠিন যে থাযক। মকছু গুরুত্বপূণ ৃ েযাটিটিক্স যমভন
মফবাগ/যিরা/উযিরা/মনফ ৃাচনী আন ওোযী আযফদন যত্রয ংখ্যা
ফা কমিউটায ল্যাযফয ধযণ (যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ / স্কুর অপ
মপউচায) ফা আযফদযনয ধযণ (মিও যরটায / অন্যান্য যযপাযযন্স)
অনুমােী আযফদন যত্রয ংখ্যা এইফ মযংখ্যান ম্যানুোমর যফয
কযা যফ কঠিন ও ভে াযক্ষ।

srdl ল্যাফ ম্যাযনিযভন্ট মযেভটিয ভােযভ
াযাযদ যথযক আগত কমিউটায ল্যাযফয আযফদন
মূ মনমদ ৃষ্ট পযম্যাট ব্যফায কযয কমিউটায ল্যাফ
প্রদাযনয নীমতভারা অনুযণ পূফ ৃক কর তথ্য
মনফন্ধন কযা মাে। এযত কযয একই আযফদন
একামধক ফায পূযণ ফা একই প্রমতষ্ঠাযন একামধক
ল্যাফ প্রদান ইতযামদ মফলে মচমিত কযা মাে।
মযেভটি ব্যফায কযয আযফদনমূ মফবাগ, যিরা,
উযিরা, ইউমনেন,
মনফ ৃাচনী আন ওোযী
চামদানুমােী মপল্টায কযয তামরকা প্রদৃন কযা
মাে। মযেভটিযত আযফদযনয ধযণ (মিও/ অন্যান্য
যযপাযযন্স) ও ল্যাযফয ধযণ (যখ যাযর মিমিটার
ল্যাফ/ স্কুর অপ মপউচায) অনুমােী যমযকাযনা ভে
তামরকা চামদানুমােী মপল্টায কযয প্রদৃন কযা
ব্যফস্থা আযে।

যিরা আইমটি
কমভটি কর্তৃক
আযফদন যত্রয
তযতা মাচাই

াধাযণত প্রাপ্ত কমিউটায ল্যাযফয আযফদন মূযয উযুিতা মাচাই
কযায িন্য িাক ফা ইযভইর এয ভােযভ প্রকল্প দপ্তয যত যিরা
আইমটি কমভটিয মনকট ল্যাযফয তামরকা যপ্রযণ কযা ে। যিরা
আইমটি কমভটি উযিরা প্রাযনয যমামগতাে ল্যাযফয আযফদন
মূ যয িমভযন যবমযপাই কযয আফায িাক ফা ইযভইর যমাযগ ল্যাফ
মূযয যবমযমপযকন মযযাট ৃ প্রকল্প দপ্তযয যপ্রযণ কযয থাযক। এযত
কযয এযতা মফপুর মযভাযন প্রাপ্ত ল্যাযফয যবমযমপযকন মযযাট ৃ প্রকল্প
দপ্তয যত প্রয কযা যফ কঠিন ও ভে াযক্ষ যে যড়।

প্রকল্প দপ্তয ও
মফবাগীে কমভটি
কর্তৃক ল্যাফ এয
আযফদন
অনুযভাদন এফং
ল্যাফ মনফ ৃাচন

যিরা আইমটিয কমভটিয ভােযভ মাচাইকৃত ল্যাযফয আযফদন মূ
প্রকল্প দপ্তযয িাক ফা ইযভইর এয ভােযভ যপ্রযণ কযায য মফবাগীে
কমভটি এফং প্রকল্প দপ্তয আযফদনমূ ল্যাফ প্রদাযনয তৃ যভাতাযফক
চূড়ান্তবাযফ অনুযভাদন কযয থাযকন। ম্যানুোমর এই মফপুর ংখ্যক
মাচাই কৃত আযফদন মূ মূল্যােন কযা যফ কঠিন এফং ভে
াযক্ষ যে থাযক

srdl ল্যাফ ম্যাযনিযভন্ট মযেভটিযত প্রকল্প দপ্তয
যথযক ফাোইকৃত ল্যাযফয তামরকা যিরা/উযিরা
ওোযী ৬৪টি যিরা কাম ৃারযেয একাউযন্ট যপ্রযণ
কযায ব্যফস্থা কযা আযে। যিরা কাম ৃারযেয
একাউন্টমূ যথযক এয আওতাধীন উযিরা
কাম ৃারযেয একাউন্ট মূয উযিরা ওোযী ল্যাযফয
তামরকা যপ্রযণ কযা মাে। উযিরা প্রান প্রাপ্ত
ল্যাযফয তামরকা মযেভ যথযক প্রমতষ্ঠান অনুমােী
স্বেংমক্রে বাযফ প্রস্তুতকৃত পভৃ িাউনযরাি কযয যয
িমভযন মযদৃন কযযত াযয। মাচাইকাযী কভৃকতৃা
তামরকা অনুমােী প্রমতষ্ঠানমূ যযিমভযন
মযদৃন কযায যয মযেযভ প্রযোিনীে তথ্য ও
মযদৃন মযযাট ৃটি এমি কযযত াযযফন। যফতীযত
উযিরা ওোযী প্রাপ্ত ল্যাযফয তামরকা উযিরা
প্রান কমিউটায ল্যাফ প্রামপ্তয তৃানুমােী ল্যাযফয
তামরকা মাচাই এফং সুাময পূফ ৃক যিরা কাম ৃারযে
যপ্রযণ কযযত াযযফন। যিরা প্রান উযিরা
যথযক সুামযকৃত আযফদন মূ যবমযপাই কযয
প্রকল্প দপ্তযয মযেযভয ভােযভ যপ্রযণ কযযত
াযযফন। প্রকল্প দপ্তযয যপ্রযণ কযায যয মযেভ
যথযক স্বেংমক্রে বাযফ যবমযমপযকন মযযাট ৃটিয
একটি মিমিটার কম টাইভ োি দতময যে
মাযফ।
srdl ল্যাফ ম্যাযনিযভন্ট মযেভটি ব্যফায কযয
খুফ যিই িাটাযফ এনারাইম কযায ভােযভ
যকান যকান প্রমতষ্ঠান ল্যাফ প্রদাযনয কর তৃ পূযণ
কযযযে তা িানা মাে। এযত কযয প্রকল্প দপ্তয ও
মফবাগীে কমভটিয চূড়ান্ত অনুযভাদন যদফায যক্ষযত্র
দ্রুত মদ্ধান্ত মনযত সুমফধা ে। এফং খুফ যিই
মযেভটি ব্যফায কযয চূড়ান্ত ল্যাযফয তামরকা প্রস্তুত
কযা মাে।

TCV (Time, Cost & Visit) অনুাযয

মফদ্যভান ও প্রস্তামফত দ্ধমতয তুরনাাঃ
পূযফ ৃয দ্ধমত

মযযানাভ

ফতৃভান দ্ধমত

ভে (মদন/ঘন্টা)

৮৬ মদন

৩০ মদন

খযচ

যকাযনা ধযযণয ম্যাযনিযভন্ট মযেভ পটওেযায
ব্যফায না কযয ল্যাযফয আযফদন ম্যাযনিযভন্ট,
উযুিতা মাচাই ও ল্যাফ মনফ ৃাচন মনভুৃর বাযফ কযা এফং
স্বল্প ভযেয ভযে ল্যাযফয তামরকা চূড়ান্ত কযা যফ
কঠিন যে থাযক। এযত কযয যমভন প্রচুয ভে নষ্ট ে
যতভমন বাযফ প্রচুয অথ ৃ ব্যে যে থাযক।

ল্যাযফয আযফদযনয স্ক্যান কম এফং
যবমযমপযকন মযযাট ৃ এয মিমিটার কম
অনরাইযন ংযক্ষণ কযায িন্য াবৃাযযয
যোযযি ও িাটাযফি (যামেং) ফাফদ
ফাৎমযক খযচ খুফ অল্প যে থাযক।

মাতাোত

৩-৪ ফায

১ ফায

ধা

৯ টি

০৬ টি

প্রত্যাশিত্ ফলাফলঃ
srdl ল্যাফ ম্যাযনিযভন্ট মযেভটিয ভােযভ াযাযদ যথযক আগত কমিউটায ল্যাযফয আযফদন মূ মনমদ ৃষ্ট পযম্যাট
ব্যফায কযয কমিউটায ল্যাফ প্রদাযনয নীমতভারা অনুযণ পূফ ৃক কর তথ্য মনফন্ধন কযা মাে। এযত কযয একই আযফদন
একামধক ফায পূযণ ফা একই প্রমতষ্ঠাযন একামধক ল্যাফ প্রদান ইতযামদ মফলে মচমিত কযা মাে। মযেভটি ব্যফায কযয
আযফদনমূ মফবাগ, যিরা, উযিরা, ইউমনেন, মনফ ৃাচনী আন ওোযী চামদানুমােী মপল্টায কযয তামরকা প্রদৃন কযা মাে।
মযেভটিযত আযফদযনয ধযণ (মিও/ অন্যান্য যযপাযযন্স) ও ল্যাযফয ধযণ (যখ যাযর মিমিটার ল্যাফ/ স্কুর অপ মপউচায)
অনুমােী যমযকাযনা ভে তামরকা চামদানুমােী মপল্টায কযয প্রদৃন কযা মাে।

মফদ্যভান প্রয ম্যা
যফায নাভাঃ

দাপ্তমযক যফায মফফযণাঃ SRDL ল্যাফ ফযাদ্দ ব্যফস্থানা

প্রস্তামফত প্রয ম্যা
যফায নাভাঃ

দাপ্তমযক যফায মফফযণাঃ SRDL ল্যাফ ফযাদ্দ ব্যফস্থানা

