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 উকযণ ১৩ 

 

ওয়াকক ভবন্য :ু  ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ভগুন ফারগচা, ঢাকা।                                                            

১। ক) রচরিত ভফায নাভ:  

াতুাফশ্যকীয় দেয াঅন্তজকারতক ফাজাযমূল্য ও যফযা ম কদফক্ষণ।   

 

   খ) ভফা গ্রণকাযী কাযা:  ফারণজু ভন্ত্রণারয়, াথ ক ভন্ত্রণারয়,  ফাাংরাদদ ব্যাংক, ভেরডাং কদ কাদযন াফ ফাাংরাদদ 

(টিররফ) এফাং এপরফররাঅাআ ভফাটি গ্রণ কদয।   
 

২। ক) ভফাটি ফতকভাদন রকবাদফ ভদওয়া য়: 

 ভপাদন চারফা ভাত্র;  

 াআদভাআর এয ভাধ্যদভ ভফাটি প্রদান কযা দয় থাদক;  

 

    খ) রচরিত ভফায রফদ্যভান ভস্যা ও ভস্যায মূর কাযণ: 

ভফায ভস্যা ভস্যায কাযণ ভফাগ্ররতা ফা ব্যফাযকাযীয ভবাগারন্ত 

১। ভরনটরযাং ভদরয 

দদনরিন কাম কক্রভ ফতকভাদন 

ম্যান্যয়ার/নাতন প্রদ্ধরতদত 

কযা য়। এ দ্ধরতদত তথ্য 

াংযক্ষণ ও যফযাদ ভস্যা 

সৃরি য় এফাং ভয় াদক্ষ। 

১। কাজটি  কি াধ্য। 

২। দীঘ ক ভয় প্রদয়াজন। 

২। দ্ধরতগত জটিরতা ।   

  

১। কাম কক্রভ ম্যাদনায়ার প্রদ্ধরতদত কযা য়; 

২। াতুাফশ্যকীয় দেয ফাজাযমূল্য রিরতীর ও 

যফযা ভচাআন স্বাবারফক যাখায রনরভত্ত   দ্রুত রদ্ধান্ত 

গ্রণ কদয  যকাযদক াফরত কযা য কাজটি ভয় 

াদক্ষ। 

ভস্যা ও কাযণ ম্পদকক রফবৃরত: (What, where,  when, why, who & how?) 

ভরনটরযাং ভদরয দদনরিন কাম কক্রভ ফতকভাদন ম্যান্যয়ার/নাতন প্রদ্ধরতদত কযা য়। এ দ্ধরতদত তথ্য াংযক্ষণ ও 

যফযাদ ভস্যা সৃরি য় এফাং ভয় াদক্ষ । যয়টা ক দত াতুাফশ্যকীয় দেয প্ররতরদন রবরত্তক াঅন্তজকারতক 

ফাজাযদয াংগ্র কদয তা এদের রট এয ভাধ্যদভ প্রদ কদয যকাদযয রফরবন্ন দপ্ত্রদয (ফারণজু ভন্ত্রণারয়, াথ ক 

ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ব্যাংক, ভেরডাং কদ কাদযন াফ ফাাংরাদদ (টিররফ)  এফাং এপরফররাঅাআ)  তথ্য/উাত্ত ভপ্রযণ 

কযা য়। ভরনটরযাং ভদর এ াংক্রান্ত  ১টি  Software Develop  কযা দর কাদজয গরত বৃরদ্ধ াদফ এফাং 

াঅন্তজকারতক ফাজাযদয ভদদয ভগ্র াঞ্চদরয ফাজাযমূল্য ম্পদকক ম্যক ধাযণা াওয়া মাদফ। এছাড়া Software 

টি াতুাফশ্যকীয় দেয যফযা রযরিরত উন্নয়দন াআরতফাচক ভূরভকা যাখদত ক্ষভ দফ।  

 

৩। ভস্যাটিয ভুক্তদবাগী:  ফারণজু ভন্ত্রণারয়, াথ ক ভন্ত্রণারয়,  ফাাংরাদদ ব্যাংক, ভেরডাং কদ কাদযন াফ ফাাংরাদদ 

(টিররফ) এফাং এপরফররাঅাআ।   
৪। ভস্যা ভাধাদন প্রদত্ত াঅাআরডয়াটি’য রদযানাভ:  

াতুাফশ্যকীয় দেয াঅন্তজকারতক ফাজাযমূল্য ও যফযা ম কদফক্ষণ 

 

৫। ভাধান 

‘Essential Commodities Price Monitor Syetem software   প্রণয়ন কযা দর াতুাফশ্যকীয় দেয 

ফাজায মূল্য রিরতীর , যফযা ভচাআন স্বাবারফক যাখায রনরভত্ত  দ্রুত রদ্ধান্ত গ্রণ জন্য াংরক্ষপ্ত ভদয় যকাযদক 

প্রদয়াজনীয় প্ররতদফদন প্রদান কযা মাদফ। তাছাড়াও, প্রদয়াজন ান্যাদয ভেকদাল্ডাযগণদক াুাদে প্রদান কযা দর 

তাদদয কারিত প্ররতদফদন কােভাাআ কদয রনদত াযদফ।  
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৫) ক) ভাধান প্ররক্রয়া 

 Essential Commodities Price Monitor Syetem’  নাদভ একটি পটওয়ুায ভডবরা কযা দর ভস্যাটিয 

ভাধান দফ।  

 

৫) খ. নতুন প্রদ ম্যা: ানরাাআদনয ভাধ্যদভ াতুাফশ্যকীয় দেয াঅন্তজকারতক মূল্য াংগ্র এফাং পটওয়ুায এয 

ডাটা াআনপুদটয ব্যফিা কযা এফাং চারদাভত প্ররতদফদন দতরয কযা ও ান্যান্য তথ্য/উাত্ত যফযা 

 

 যয়টা ক দত াতুাফশ্যকীয় দণায দদরনক রবরত্তক াঅন্তজকারতক ফাজায দয াংগ্র কযা  

 ফাাংরাদদ ব্যাাংক , চট্টগ্রাভ কােভ  াউজ , জাতীম যাজস্ব ভফাড ক এফাং ভেরডাং কদ কাদযন াফ ফাাংরাদদ 

(টিররফ) ভথদক তথ্য/উাত্ত াংগ্র কযা 

 াংগৃীত তথ্য প্রদ কযা 

 ডাটা এরি ও ডাটা ভবরযপাাআড কযা 

 প্যাযারভটায াংগ্র কযা 

 ভটভদেট প্রস্তুত কযা 

 ভটে। 

 রযদাট ক ভজনাদযট 

 

 

  



3 

 

E/parves_UT/Inovision Aidia 

 

                                 প্রদ ম্যা 

 

শুরু 

তথ্য াংগ্র (৫রদন) 

 

তথ্য প্রদ (১ রদন) 

 

উরব্ধতা 

১ রদন 

 

ডাটা এরি ও ডাটা ভবরযপাাআড কযা ( ২ 

রদন) 

 

ভটে ( ১ রদন) 

 

রযদাট ক ভজনাদযট (১ রদন) 

 

ভল 

 

প্যাযারভটায ভটভদেট প্রস্তুত (১রদন) 

 

ভয় (T): ১২ রদন 

ব্যয় (c)  :  ০ 

মাতায়ত (v): ০ 
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৫। গ. উদদ্যাগটিয ভদধ্য নতুনত্ব রক (মা রফদ্যভান াঅাআন/ার্ককরায/নীরতভারায় ফরা য়রন):  

 নতুন াঅাআরটি ট্যুর ান্তভূ কক্তকযণ; 

 ানরাাআদন মাচাাআ কাম কক্রভ ম্পন্নকযণ; 

 রবন্ন রবন্ন করম্পউটাদযয রযফদতক একটি রনরদ কি/ভকন্দ্রীয় করম্পউটাদয কর তথ্য রন্নদফকযণ; 

 রনয়রভত তথ্য ারনাগাদকযণ। 

 

৫। ঘ) উদদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী াড কওয়ুায/যঞ্জাভারদ/াফকাঠাদভা রাগদফ?  

  ল্যাট, দ্রুতগরতয াআন্টাযদনট াংদমাগ।  
 

৫। ঙ) উদদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকক কযদত দফ? (পটওয়ুায দতযী, ডাটাদফাআজ 

দতযী, এএভএ ফারন্ডর ক্রয় াআতুারদ):   

 কর সুরফধাদবাগী ও স্বীয় দপ্তদযয কভ ককতকায জন্য কভ কারা াঅদয়াজন; 

 রফরবন্ন ারপদ ত্র ভপ্রযণ; 

 যয়টা ক, ফাাংরাদদ ব্যাাংক, চট্টগ্রাভ কােভ াউজ, জাতীম যাজস্ব ভফাড ক এফাং ভেরডাং কদ কাদযন াফ 

ফাাংরাদদ (টিররফ) দত তথ্য াংগ্র; 

 যয়টা ক এফাং ভেড ডাটাব্যাাংক এয রাাআদন্স ক্রয়; 

 টিভ ভভম্বাযদদয প্ররক্ষণ প্রদান। 
 

৬) প্রতুারত পরাপর (TCV)  

 ভয় (রদন) খযচ (টাকা) মাতায়াত (ফায) 

াঅাআরডয়া ফাস্তফায়দনয াঅদগ ২১রদন ০ ০ 

াঅাআরডয়া ফাস্তফায়দনয দয ১২ রদন ০ ০  

াঅাআরডয়া ফাস্তফায়দনয পদর ভফাগ্ররতায প্রতুারত ভফরনরপট নতুন দ্ধরতদত ভফা প্রদাদন তথ্য/উাদত্তয কাঠাদভাগত 

দ্ধরতদত াংযক্ষণ থাকদফ এফাং দ্রুত ভদয় চারত 

তথ্য/উাত্ত াওয়া মাদফ। 

 

 ান্যান্য সুরফধাাঃ ।   
ভফাপ্রদাদনয পদর ানরাাআদনয ভাধ্যদভ াতুাফশ্যকীয় দেয াঅন্তজকারতক মুল্য াংগ্র এফাং পটওয়ুায এয 

ডাটা াআনপুদটয ব্যফিা কযা এফাং চারদাভত প্ররতদফদন দতরয কযা ও ান্যান্য তথ্য/উাত্ত যফযা।     

 

 

৭. রযদা ক ম্যা 

প্রদয়াজনীয় ম্পদ 

ভকাথা দত াওয়া মাদফ? খাত 

রফফযণ 
প্রদয়াজনীয় াথ ক 

(টাকা) 

জনফর ২ জন ০.০০  রফদ্যভান  

ফস্তুগত ল্যাট ২ টি ১,২০,০০০.০০ উদ্ভাফন/গদফলণা খাত  

াআন্টাযদনট ২০,০০০.০০ উদ্ভাফন/গদফলণা খাত 

পটওয়ায/ভভাফাাআর 

এুা ভডদবর/ক্রয় 

যয়টাদ কয রাাআদন্স ক্রয় ও 

কােভাাআজড পটওয়ুায  
২০,০০০০০.০০  উদ্ভাফন/গদফলণা খাত 

  ান্যান্য প্ররক্ষণ ফাফদ ২০০০০০.০০ উদ্ভাফন/গদফলণা খাত 

 প্রদয়াজনীয় ভভাট াথ ক    ২৩,৪০,০০০ টাকা     
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৮) ফাস্তফায়নকাযী টিভ 

টিভ ররডায দস্য-১  দস্য-৩ 

  ভভাাঃ  ভামুদুর াান ভরাকভান ভাদন 

 

 

 

৯. াঅাআরডয়া াাআরট কযায জন্য প্রদয়াজনীয় কাম কক্রভ 

ভাাআরদো

ন 
একটিরবটি ভক কযদফ? 

Time/2018 

জুরাাআ াগাে ভদে াদটা নদব রডদ 

 

উধ কতন কভ ককতকাদক াফরতকযন ও ভথ কন ভামুদুর       

টিভ গঠন ভামুদুর       

ভেকদাল্ডাযদদয াদথ ভত রফরনভয় ও 

াট কনাযী দতরয 
ভরাকভান ভাদন       

উদ্ভাফনী উদযুগ ম্পদকক উকাযদবাগীয 

াদথ াঅদরাচনা 
ভামুদুর        

রযকল্পনা চুযান্ত কযন ভামুদুর       

রযকল্পনা ান্যদভাদন ভামুদুর       

 ফাদজট প্রস্তুত ও ান্যদভাদন ভরাকভান       

 ভটম্পদেট দতরয াঅকযাভ       

 
ভটম্পদেট এয উয রভটিাং ও ভতাভত ভরাকভান       

ভটম্পদেট চূড়ান্তকযণ ভামুদুর       

 প্রদয়াজনীয় উকযন াংগ্র ভরাকভান ভাদন       

 তথ্য াংগ্র ভামুদুর       

 তথ্য প্ররক্রয়াকযন ভামুদুর       

 রফরবন্ন ারপদ রচঠি ভপ্রযণ ও তথ্য াংগ্র ভরাকভান ভাদন       

 িানীয় তথ্য াংগ্র কদয প্ররক্রয়াকযন ভরাকভান       

 তথ্য একত্র কদয াজাদনা াঅকযাভ       

 

প্রদয়াজনীয় গ্রাপ রডজাাআন কযা াঅকযাভ       

কর তথ্য  একটি পাাআদর ওয়াড ক প্রদরাং ভরাকভান       

খযা ভপ্রাপাাআর দতরয ভরাকভান       

ভপ্রাপাাআর রযরবও কযা ভামুদুর       

 

ভপ্রাপাাআর চূড়ান্তকযণ ভামুদুর       

ভপ্রাপাাআর াঅাআটিদত ভপ্রযণ ভরাকভান       

ফছয রবরত্তক প্রকা এয ব্যাফিা কযা াঅকযাভ       

ভরভনায কযা ভামুদুর       

াভারজক ভমাগাদমাগ ভাধ্যদভ প্রচায কযা াঅকযাভ       

পটকর/ব্যাকাঅ াংযক্ষণ কযা াঅকযাভ       

        

 

১০। সুরফধাদবাগীয ধযণ ও  াংখ্যা (াাআরটিাং ঢাকা): প্রধান কাম কারয়। 

 ধযণাঃ যকায এফাং ব্যফায়ী 

 াংখ্যাাঃ  ০৫ টি 
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১১. ঝুঁরক  

 

ঝুঁরক ঝুঁরকয উৎ 

ঝুঁরকয ধযণ  

(gravity) 

ঝুঁরকয ম্ভাফনা 

(probability) 

ঝুঁরকটি 

রনযন কযা 

ম্ভফ রকনা 
রকবাদফ রনযন কযা 

দফ 

উচ্চ 
ভধ্য

ভ 
রনম্ন উচ্চ 

ভধ্য

ভ 
রনম্ন ুাঁ না 

তথ্য াংগ্র  রনব কযতা          
তথ্য মাচাাআ ম্যান্যমার দ্ধরত          

াদমারগতা রনজ ারপ          

 

 

১২. Details of the Owner 

নাভ দফী ারপ ভভাফাাআর াআ-ভভাআর 

াঅাআরডয়া 

াাআরটিাং 

এরাকা 

ভভাাঃ ভামুদুর 

াান  
কাযী প্রধান 

ট্যারযপ 

করভন  
০১১৭১২২৮৪৬৯১ ac_tpd_ia@btc.gov.bd 

 ঢাকা 

ভরাকভান ভাদন  গদফলণা কভ ককতকা  
ট্যারযপ 

করভন 
০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ro_tpd_sub@btc.gov.bd 

 

 

 

 


