
শল্প ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৫-১৬ থথফছয়যয এডিডবুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভূরযােন  
প্রডতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক াযংয়ে 

 
 

ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর সভয় ও ব্যগয়য তুরনায়  

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

কাবযগযী 

সহায়তা 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

মেবিবসএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভয় 

অবতক্রাগন্তয 

তকযা হায 

(%) সফ ববনম্ন 

সগফ বাচ্চ 

ব্যয় 

অতিক্রান্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রাগন্তয 

তকযা হায 

(%) 

সফ ববনম্ন- 

সগফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। শল্প 
ভন্ত্রণারয় 

০১টি - ০১ - - ১ ২৫% - - 

 

০১।  সভাপ্ত প্রকগেয সংখ্যা: ০১ টি 

০২।  সভাপ্ত প্রকগেয মভয়াদ বৃবিয কাযণ: প্রকগেয ফাস্তফায়ন কাম বক্রভ জুরাই ২০১১ মদখাগনা হগরও প্রকৃত ফাস্তফায়ন নগবম্বয 

২০১১ হগত শুরু হয়; উন্নয়ন সহগমাগী ইউগযাীয় ইউবনয়গনয সম্মবতক্রগভ সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়গনয েন্য ছয় ভাস মভয়াদ 

ফাড়াগনা হয়। 

০৩।  সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাবয: 

ক্রম মস্যা ক্রম সুপাতরল 

১। আলাচ্য প্রকল্পটিলি ১১১ ধরলের সতমোর, ওয়াককলপ, 

সেতল-ববলেতলক প্রতলক্ষণ ইিযাতে প্রোে করা লয়লে। 

উক্ত প্রতলক্ষণগুলালি প্রায় ২৫০০ জে প্রতলক্ষোর্থী 

প্রতলক্ষণ তেলয়লে। এি ংখ্যক প্রতলক্ষোর্থীর প্রতলক্ষণ 

প্রলয়াতগক/বাস্বব সক্ষলি তকভালব কালজ াতগলয়লে স 

তবলয় সকাে িথ্য উপাত্ত সেই। 

১। ভতবষ্যলি এ ধরলের প্রকল্প প্রণয়েকাল  এমেভালব 

পতরকল্পো করলি লব যালি  প্রতলক্ষণ ব্ধ জ্ঞাে 

প্রতলক্ষণার্থীবৃন্দ বাস্তলব প্রলয়াগ করলে তকো িা 

তেয়তমি পতরবীক্ষণ কলর প্রলয়াজেীয় িথ্য-উপাত্ত 

ংরক্ষণ করা যায়। প্রলয়াজলে ডাটালবজ করা সযলি 

পালর। 

২। আলাচ্য প্রকলল্পর আওিায় রবাকৃি সবতলরভাগ 

যন্ত্রপাতি চ্মাে রলয়লে, িা পতরেল কেকাল সেখা যায়। 

িলব তকছু যন্তপাতি সযমে: টিউব ফালে ক, ডাটা গার, 

তকুইড প্যা র্থালম কাতমটার ইিযাতে চ্মাে সেই িা 

পতরেল কেকাল সেখা যায়। 

২। প্রকলল্পর আওিায় ংগ্রকৃি সয মস্ত যন্ত্রপাতি 

কম কক্ষম সেই, িা দ্রুি সমরামি কসর কম কক্ষম করলি 

লব। 

৩। আলরোচ্য প্রকলল্পয আওতোয় যম ভস্ত মন্ত্রোশত, 

কশিউটোয োভগ্রী ও আফোফত্র যফযো কযো লয়লে 

যগুলরোয নোভকযন (যরলবশরিং) যনই। উলেখ্য, যরলবশরিং 
নো থোকোয় যকোন মন্ত্রোশত এ প্রকলল্পয আওতোয় যফযো 

কযো লয়লে তো ফুঝো মোয় নো। 

৩। প্রকলল্পর আওিায় রবরাকৃি ক প্রকার যন্ত্রপাতি , 

কতিউটার ামগ্রী ও আবাবপলের োমকরে 

(সলভতং) করলি লব। 

৪। প্রকেডি ফাস্তফােয়ন মভাি ৫  ফেয ভে ফযে য়েয়ছ মা 
ভূর নুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার য়ত ১ ফেয যফী 
(২৫%) মফড । মথাভয়ে প্রকেডি ফাস্তফাডেত য়র 
ূয়ফথআ সুপর াওো মময়তা। 

৪। বশফষ্যলত এ ধযলনয প্রকল্প প্রণয়নকোলর এভনবোলফ 

শযকল্পনো কযলত লফ মোলত প্রকলল্পয Time 

over-run নো ঘশটলয় শনধধোশযত ভলয়য ভলধয প্রকল্প 

ভোপ্ত কযো মোয়। 
 



 

মফিায মকাোডরডি আনফ্রাকষ্টাচায প মফিায ওোকথ এযান্ি ষ্টযান্িািথ মপ্রাগ্রাভ  
-ীলথক প্রকয়েয ভাডপ্ত ভূরযােন প্রডতয়ফদন  

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : মফিায মকাোডরডি আনফ্রাকষ্টাচায প মফিায ওোকথ এযান্ি ষ্টযান্িািথ মপ্রাগ্রাভ। 

২। প্রোশনক ভন্ত্রণোরয়/ শফবোগ : শল্প ভন্ত্রণোরয়।  

৩। ফোস্তফোয়নকোযী িংস্থো : ফাংরায়দ ষ্টযান্িািথ এন্ি মিডষ্টং আন্সডিডিউন (ডফএডিঅআ) 

৪। প্রকলল্পয অফস্থোন : ডফএডিঅআ এফং ফাংরায়দ এযাডিডিয়িন মফািথ (ডফএডফ), ঢাকা ।  

৫। প্রকলল্পয ফোস্তফোয়ন ভয় ও ফযয় :  

(রক্ষ টোকোয়) 

প্রাক্কডরত ফযে প্রকৃত ফযে 

(প্রঃ াঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতিান্ত ফযে 

(ভূর প্রাক্কডরত 

ফযয়েয %) 

ডতিান্ত ভে 

(ভূর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভূর 

(প্রঃ াঃ) 

ংয়াডধত 

(প্রঃ াঃ) 

ভূর ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৮২৬.০৪ 

(৪৩৫৪.১৪) 

৪৭০৬.০৪ 

(৪৩৫৪.১৪) 

৪৬৪৯.২৪ 

(৪৩৫৪.১৪) 

জুরাআ ২০১১ 

য়ত ডিয়ম্বয 

২০১৪ 

জুরাআ ২০১১ 

য়ত ডিয়ম্বয 

২০১৫ 

জুরাআ ২০১১ 

য়ত ডিয়ম্বয 

২০১৫ 

(-)১৭৬.৮ 

(৩.৬৬% কভ) 

১ ফছয  

(২৫%) 

 

        *ভূর প্রাক্কডরত ফযয়েয তুরনাে প্রকৃত ফযে ১৭৬.৮ রে িাকা (৩.৬৬%) কভ এফং প্রকৃত ফাস্তফােন মভোদ ভূর ডযকডেত মভোদ য়ত 

১ ফছয (২৫ %) মফী।   

 

৬। প্রকয়েয থথােয়নয উৎ: প্রকেডিয মভাি প্রাক্কডরত ফযে ৪৭০৬.০৪ রে িাকা। তন্ময়ধয ডজওডফ থথােন ৩৫১.৯০ রে িাকা,   

এফং প্রকল্প োোময ৪৩৫৪.১৪২ রক্ষ টোকো মোয অথধোয়লনয উৎ EU। 

 

৭। প্রকলল্পয অিংগশবশিক ফোস্তফোয়নঃ শল্প ভন্ত্রণোরয় লত প্রোপ্ত প্রকল্প ভোশপ্ত প্রশতলফদন অনুমোয়ী প্রকলল্পয অঙ্গশবশিক ফাস্তফ ও 

আশথধক অগ্রগশত শনম্নরূ:                              

(রক্ষ টোকোয়) 

য়েয নাভ 

(ডিডড নুমােী) 

ডযভান ডিডড নুমােী রেযভাত্রা ফাস্তফ গ্রগডত 

অডথথক ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

(ক) যাজস্ব ফযেঃ 

Pay of estb. Staff ৩ 11.672 ৩ 9.115 ৩ 

House Rent ৪ 4.379 ৪ 3.765 ৪ 

Festival Allowances ৪ 1.780 ৪ 1.437 ৪ 

Medical Allowances ৪ 1.074 ৪ 0.657 ৪ 

Tiffin Allowance ৩ 0.140 ৩ 0.109 ৩ 

Convence Allowance ৩ 0.140 ৩ 0.109 ৩ 

Others (Gratuity) যথোক 2.500 যথোক 1.048 যথোক 



 

য়েয নাভ 

(ডিডড নুমােী) 

ডযভান ডিডড নুমােী রেযভাত্রা ফাস্তফ গ্রগডত 

অডথথক ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Travel Cost যথোক 392.955 যথোক 392.955 যথোক 

Additional Charge Allowance ২ 1.441 ২ 1.120 ২ 

Telephone যথোক 10.800 যথোক 10.500 যথোক 

Fax যথোক 15.200 যথোক 15.000 যথোক 

Petrol & Lubricant  যথোক 21.325 যথোক 19.324 যথোক 

Printing & Publication যথোক 51.500 যথোক 51.183 যথোক 

Stationary, Seal & Stamp যথোক 31.307 যথোক 28.881 যথোক 

Audio/video যথোক 34.000 যথোক 34.000 যথোক 

Publicity & Advertisement  যথোক 35.409 যথোক 34.848 যথোক 

Training ৪৮০ 383.375 ৪৮০ 383.099 ৪৮০ 

Seminar Conference ৭০০ 136.875 ৭০০ 116.875 ৭০০ 

Entertainment যথোক 4.459 যথোক 1.399 যথোক 

Transport hire যথোক 25.500 যথোক 25.500 যথোক 

Management Costs যথোক 284.850 যথোক 284.85 যথোক 

International  Staff 
১১৫ জন 

ভো 

1495.354 ১১৫ জন 

ভো 

1495.354 ১১৫ জন 

ভো 

National Staff ২২৫ 462.375 ২২৫ 462.375 ২২৫ 

Hiring Cost (sub contract) যথোক 209.859 যথোক 209.859 যথোক 

Others Expenditure(website 

development, translation & 

interpreters) 

যথোক 76.206 যথোক 73.776 যথোক 

Vehicle যথোক 25.000 যথোক 24.541 যথোক 

Computer & Office Equipment যথোক 30.500 যথোক 30.000 যথোক 

Capital Component 

Vehicle ১ 20.000 ১ 20.000 ১ 

Equipment & Others Accessories 

(Laboratory) 

যথোক 810.000 যথোক 810.000 যথোক 

Computer & Others Accessories 

(Desktop computer - 4, Laptop - 5, 

Printer - 2, Scanner - 2, A/C - 2, 

Photocopier - 1) 

১১ 15.000 ১১ 10.000 ১১ 

Furniture যথোক 15.000 যথোক 12.385 যথোক 

Office Buidling & Infrastructure যথোক 19.400 যথোক 14.400 যথোক 

Electrical Equipment যথোক 1.142 যথোক 0.000 যথোক 



 

য়েয নাভ 

(ডিডড নুমােী) 

ডযভান ডিডড নুমােী রেযভাত্রা ফাস্তফ গ্রগডত 

অডথথক ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Others Expenditure যথোক 4.500 যথোক 0.000 যথোক 

CD/Vat যথোক 68.080 যথোক 68.080 যথোক 

Total=  4706.041  4649.244  

 

৮। কোজ অভোপ্ত থোকলর তোয কোযণঃ আলরোচ্য প্রকলল্পয আওতোয় ভস্ত কোজ িোশদত লয়লে। 

৯। োধোযণ মধলফক্ষণঃ  

৯.১। প্রকলল্পয টবূশভঃ  মদয়য ণয ও মফায ভান অন্তজথাডতক ভায়ন উন্নেয়নয রয়েয আউয়যাীে আউডনেয়নয অডথথক ও 

আউডনয়িায কাডযগডযােতাে ফাংরায়দ মকাোডরডি ায়ািথ মপ্রাগ্রাভ ফাস্তফাডেত য়েয়ছ। বীষ্ট পরয়বাগকাযী প্রডতষ্ঠান 

গুয়রায়রা:  ডে ভন্ত্রণারয়েয ভাধযয়ভ ডফএডিঅআ, ডফএডফ, কনডউভায এয়াডয়েন প ফাংরায়দ (কযাফ), ভৎস্য ও 

প্রাডণম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ভাধযয়ভ ভৎস্য ডযদথণ ও ভান ডনেন্ত্রন (FIQC) ও ফাংরায়দ মফ্রায়জন পুি এক্সয়ািথাথ 

এয়াডয়েন, ফস্ত্র ও াি ভন্ত্রণারয়েয ভাধযয়ভ ন্যানার আনডিডিউি প মিক্সিাআর আডিডনোডযং & ডযাচথ (NITER), 

ডফডিএভএ, ডফডজএভআএ, আনডিডিউি প পযান মিকয়নারডজ। ভধযফতথী পরয়বাগকাযীযা য়রা কর অভদাডন ও যপ্তাডনকাযী 

প্রডতষ্ঠান। এ প্রকয়েয ভূর মিকয়াল্ডায য়রা মআফ প্রডতষ্ঠান, মাজীফীয়গাষ্ঠী ও এনডজও মাযা মদয়য কাডযগডয ডনেন্ত্রণ 

ফযফস্থা এফং ণয ও মফায ভানয়ন্নােন এফং আউয়যাীে আউডনেন ও ফাংরায়দয়য ডি-াডেক ফাডণজয ফৃডিয়ত অগ্রী। এআ 

প্রকয়েয ভাধযয়ভ ডনযাদ খাদয ও য়ণযয ভা ন ডনেন্ত্রণ ফকাঠায়ভা উন্নত য়র অভদাডনকাযক ও মবাক্তা উবয়ে রাবফান 

য়ফ। য়ফথাডয, চূড়ান্ত পরয়বাগকাযী য়রা াধাযণ জনগণ ও ভাজ ফযফস্থা। জাতীে গুণগতভান ফকাঠায়ভা উন্নত য়র 

ডফয়দী ডফডনয়োগ ফৃডি ায়ফ। এয়তাদুয়েয়ে চাকুযীয ফাজায ভৃি য়ফ এফং দাডযদ্র্য ডফয়ভাচন য়ফ। 
 

৯.২। প্রকলল্পয উলেশ্যঃ  

  

 জাতীে গুণ গতভান ডনেন্ত্রণ ফযফস্থায উন্নেন এফং ণয, মফা ও মন্ত্রাডতয াদৃে ডনরুন ফযফস্থায়ক 
অন্তজথাডতক ভায়ন উন্নীতকযণ। 

 যকাযী ও মফযকাযী খায়ত গুণ গতভান ংিান্ত য়চতনতা ও দেতা ফৃডিকয়য অন্তজথাডতক ভান ফযফস্থা ও ডফশ্ব 
ফাডণজয ংস্থায ডনয়দথনা ারন ডনডিত কযা। 

 অন্তজথাডতক উিভ নুীরন মভয়ন মদয়য ভান, মভয়রারডজ ও রযাফয়যিডযয জন্য অআডন ফকাঠায়ভায উন্নেন।   
 জাতীে মভয়রারডজ রযাফয়যিডয এফং ডফএডিঅআ ন্যান্য রযাফয়যিডযয এযায়িডিয়িন নদ জথন। 
 ফাংরায়দ এযায়িডিয়িন মফািথয়ক কাডযগডয ােতা ও প্রয়োজনীে প্রডেণ প্রদান কয়য অন্তজথাডতক স্বীকডৃত 

জথন কযা। 
 

৯.৩। প্রকল্প অনুলভোদন িংক্রোন্ত তথযঃ  

ফোিংরোলদ িযান্িািথ এন্ি মিডষ্টং আন্সডিডিউন  (ডফএডিঅআ) এয উয়েডখত প্রকল্পশট ৪৮২৬.০৪ রে িাকা (ডজওডফ 

৪৭১.৯ রে িাকা এফং প্রকল্প োোময ৪৩৫৪.১৪  রক্ষ টোকো)  প্রাক্কডরত ফযয়ে জুরাআ ২০১১ য়ত ডিয়ম্বয ২০১৪ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ভোননীয় শযকল্পনো ভন্ত্রী কতৃধক   অনুলভোশদত ে । প্রকেডিয ১ভ ংয়াধয়নয প্রাক্কডরত ফযে ৪৭০৬.০৪ 

রে িাকা (ডজওডফ ৩৫১.৯০ রে িাকা এফং প্রকল্প োোময ৪৩৫৪.১৪২  রক্ষ টোকো) এফিং যভয়োদকোর জরুাআ ২০১১ য়ত 

জনু ২০১৫। যফতথীয়ত  ফযে ফৃডি ফযডতয়যয়ক প্রকয়ে মভোদ ০৬ ভা ফৃডি কয়য জুন ২০১৫ এয ডযফয়তথ ডিয়ম্বয ২০১৫ 

মথন্ত এয ফাস্তফােনকার ডনধথাযণ কযা ে ।  



 

৯.৪ প্রকল্প শযচ্োরকঃ 

 

িঃ 

নং 

নাভ ও দফী ূণথ 

কাডরন 

খন্ি 

কাডরন 

এয়কয ডধক 

প্রকয়েয দাডেয়ে 

ডনয়োডজত ডকনা 

প্রকে ডযচারয়কয দাডেে 

১। 
মভাঃ নজরুর আরাভ 

উ-প্রধান 

-  না 12 April 2012 - 22 July 2012 

২। 
মভাঃ রুৎপয যভান তযপদায 

মুগ্ম-প্রধান 

-  হ্াাঁ 23 July 2012 - 31 December 

2015 

 

১০। প্রকলল্পয আওতোয় ক্রয়কৃত মন্ত্রোশতয তথযঃ এ প্রকলল্পয আওতোয় শফএশটআই এয শফশবন্ন আঞ্চশরক অশপলয একোশধক 

রযোফলযটযীয জন্য শফশবন্ন মন্ত্রোশত ক্যয় কযো। এয ভলধয তলফ কশতয় অশপ যঞ্জোভ ও আফোফত্র ক্রয় কযো লয়লে। 

 

 

১১। প্রকল্প শযদধন ও ফাস্তফােন মথয়ফেণ:  

গত ১৮/১২/২০১৬ তোশযলখ্ প্রকল্প এরোকো ডফএডিঅআ এয প্রধান কামথারে,মতজগাাঁও ঢাকা এফং  ১১.০১.২০১৭ 

তাডযয়খ ফাংরায়দ এযাডিডিয়িন মফািথ (ডফএডফ ) ডযদথন  কযো য়। শযদধনকোলর প্রকল্প িংশিষ্ট কভধকতধো উশস্থত যথলক 

প্রকলল্পয শযদধনকোলজ োয়তো কলযন। 

 

 

            

রযাফ এয নাভ প্রশতষ্ঠোলনয নোভ 
অযডিডিড নুমােী মন্ত্রাডত 

িয়েয ংস্থান 

মপ্রায রযাফ শফএশটআই ০৭ ধযয়নয 

মপাথ রযাফ শফএশটআই ১০ ধযয়নয 

অআডি রযাফ শফএশটআই ০৫ ধযয়নয 

িাআভ এন্ি ডফ্রকুয়েডন্স রযাফ শফএশটআই ১০ ধযয়নয 

মিম্পায়যচায রযাফ শফএশটআই ১০ ধযয়নয 

বশরউভ রযোফ শফএশটআই ০৮ ধযয়নয 

যরন্থ রযোফ শফএশটআই ০৮ ধযয়নয 

আঞ্চশরক কযোশরলেন রযোফ, ঢোকো শফএশটআই ০৮ ধযয়নয 

আঞ্চশরক কযোশরলেন রযোফ, খ্রুনো শফএশটআই ০৬ ধযয়নয 

আঞ্চশরক কযোশরলেন রযোফ, চ্ট্টগ্রোভ শফএশটআই ০৬ ধযয়নয 

োবধোয (এক্সশযজ) শফএশফ ০৮ধযয়নয 

মভাি ৮৬ ধযয়নয 



 

১১.১. প্রকল্প ফোস্তফোয়নকোরীন শফশবন্ন অথধ ফেলয অফযশয়ত অথধ যকোযী যকোলোগোলয জভোদোন িংক্রোন্ত তথযঃ 

  

অর্থ ক বের মূ/ংললাতধি 

এতডতপ বরাদ্দ 

অবমুক্তকৃি টাকা আতর্থ কক ব্যয় অব্যতয়ি অর্থ ক  ভন্তফয 

২০১১-১২ ৮১০.১৪(ডত্র) 

৮০ (শজওশফ) 

৮১০.১৪(ডত্র) 

০.০০ (শজওশফ) 

৮১০.১৪(ডত্র) 

০.০০ (ডজওডফ) 

০.০০ (শএ) 

০.০০ (ডজওডফ) 

 

২০১২-১৩ ১৩৫৩(ডত্র) 

১৫০ (শজওশফ) 

১৩৫৩ (ডত্র) 

১৩০ (শজওশফ) 

১৩৫৩(ডত্র) 

৮৭.৪ (ডজওডফ) 

০.০০ (শএ) 

৪২.৬ (ডজওডফ) 

যকোযী যকোলোগোলয ৪২.৬ 

রক্ষ টোকো জভো যদয়ো লয়লে। 

২০১৩-১৪ ১৩৫০(ডত্র) 

৮৩ (শজওশফ) 

১৩৫০ (ডত্র) 

১৭ (শজওশফ) 

১৩৫০ (ডত্র) 

১০.৭০ (শজওশফ) 

০.০০ (ডএ) 

৬.৩৬(শজওশফ) 

যকোযী যকোলোগোলয ৬.৩০ 

রক্ষ টোকো জভো যদয়ো লয়লে। 

২০১৪-১৫ ৮৪১(ডত্র) 

২৮৭ (শজওশফ) 

৮৪১ (ডত্র) 

২৫৪ (শজওশফ) 

৮৪১ (ডত্র) 

১৮৫.৮৮ (শজওশফ) 

০.০০(ডত্র) 

৮৮.১২ (শজওশফ) 

যকোযী যকোলোগোলয ৬৮.১২ 

রক্ষ টোকো জভো যদয়ো লয়লে। 

২০১৫-১৬ ০.০০(ডত্র) 

৪০ (শজওশফ) 

০.০০(ডত্র) 

৩৯.৮৮(শজওশফ) 

০.০০(ডত্র) 

১১.১১ (শজওশফ) 

১.০৭(ডত্র) 

২৮.৭৭ (শজওশফ) 

যকোযী যকোলোগোলয ২৮.৭৭ 

রক্ষ টোকো জভো যদয়ো লয়লে। 

মভাি ৪৩৫৪.১৪(ডএ) 

৬৪০ (ডজওডফ) 

৪৩৫৪.১৪(ডএ) 

৪৪০.৮৮ (ডজওডফ) 

৪৪৮.১৭(ডএ) 

২৯৫.০৯(ডজওডফ) 

১৩.৮৩(ডএ) 

১৬৫.৮৫ 

(ডজওডফ) 

- 

 

১২.০ প্রকলল্পয উলেশ্য ও অজধনঃ 

 

Objectives as per pp Actual achievement 

জাতীে গুণগতভান 
ফকাঠায়ভায়ক ডক্তারী কযা 
এফং অন্তজথাডতক ভান ফযফস্থায 
ায়থ ংয়মাগ স্থান কয়য 
মবাক্তা ডধকায ংযেণ 
সুংত কযা এফং ডফশ্ব 
ফাডণয়জয ডিয়ক থাকায েভতা 
ফৃডি কযা। 

জাতীে গুণ গতভান (ণয ও মফা ) নীডত, ২০১৫ প্রণেন কযা য়েয়ছ মা ভডন্ত্রডযলয়দয 
নুয়ভাদন ময়েয়ছ। 
ন্যানার মভয়রারডজ রযাফয়যিডযয়ক ডক্তারী কযা ও রযাফয়যিডযয ডপাযয়দয প্রয়োজনীে 
প্রডেণ ডদয়ে রযাফয়যিডযয এযায়িডিয়িন নদ রাব এফং জাতীে ভানভে স্থান কযা 
য়েয়ছ। 
ফাংরায়দ এযায়িডিয়িন মফািথ অন্তজথাডতক স্বীকডৃত জথন কয়যয়ছ এফং ৩৫ডি 
রযাফয়যিডযয়ক এযায়িডিয়িন নদ প্রদান কয়যয়ছ ও ২২৩ জন প্রডেণাথথীয়ক এয়য 
প্রডেণ প্রদান কয়যয়ছ। 

 

১৩.০ ফোস্তফোয়ন/শফদযভোন ভস্োঃ 

 

১৩.১. প্রকলল্পয অফযশয়ত অথধ যকোযী যকোলোগোলয শিকবোলফ জভো যদয়ো: আলরোচ্য প্রকল্পশট ফোস্তফোয়নকোলর শফশবন্ন অথধ ফেলয  

অফযশয়ত অথধ যকোযী যকোলোগোলয জভো প্রদোন কযো লয়লে।  

১৩.২. যফযোকৃত মন্ত্রোশতয অফস্থো: আলরোচ্য প্রকলল্পয আওতোয় যফোকৃত যফশযবোগ মন্ত্রোশত চ্রভোন যলয়লে, তো 

শযদধনকোলর যদখ্ো মোয়। তলফ শকেু মন্তোশত যমভন: শটউফ পোলনধ, ডোটো রগোয, শরকুইড যো থোলভধোশভটোয ইতযোশদ 

চ্রভোন যনই তো শযদধনকোলর যদখ্ো মোয়। 

১৩.৩. যশভনোয, ওয়োকধ ও যদশ-বফলদশক প্রশক্ষণ: আলরোচ্য প্রকল্পশটলত ১১১ ধযলনয যশভনোয, ওয়োকধ, যদশ-

বফলদশক প্রশক্ষণ ইতযোশদ প্রদোন কযো লয়লে। উক্ত প্রশক্ষণগুলরোলত প্রোয় ২৫০০ জন প্রশক্ষনোথধী প্রশক্ষণ শনলয়লে। এত 

িংখ্যক প্রশক্ষনোথধীয প্রশক্ষণ প্রলয়োশগক/ফোস্বফ যক্ষযত শকবোলফ কোলজ রোশগলয়লে য শফললয় যকোন তথয উোি যনই।  



 

১৩.৪. িংগ্রকৃত মন্ত্রোশত ও আফোফলত্রয যরলবশরিং িশকধত: আলরোচ্য প্রকলল্পয আওতোয় যম ভস্ত মন্ত্রোশত, কশিউটোয 

োভগ্রী ও আফোফত্র যফযো কযো লয়লে যগুলরোয নোভকযন (যরলবশরিং) যনই। উলেখ্য, যরলবশরিং নো থোকোয় যকোন 

মন্ত্রোশত এ প্রকলল্পয আওতোয় যফযো কযো লয়লে তো ফুঝো মোয় নো।  

১৩.৫   ডিি ম্পডকথত: প্রকলল্পয Internal অশডট িন্ন কযোয শফললয় শল্প ভন্ত্রণোরয় কতৃধক যপ্রশযত শশআয এ যকোন তথয 

উলেখ্ কযো য়শন। 

১৩.৬. প্রকলল্পয শশআয যপ্রযলণ শফরম্ব: আলরোচ্য প্রকল্পশট শডলম্বয ২০১৫ যত যল য়। অন্যশদলক ভোশপ্ত প্রশতলফদন 

যলেম্বয ২০১৬ অআএভআডিয়ত মপ্রযণ কযা ে। প্রকে ভাডপ্তয ০৯ ভা য ভোশপ্ত প্রশতলফদন যপ্রযলণয শফলয়শট 

অনোকোশিত। 

১৩.৭. প্রকে ফাস্তফােয়ন ডফরম্ব  ( Time Over-run): প্রকেডি ফাস্তফােয়ন মভাি ৫  ফেয ভে ফযে য়েয়ছ মা ভূর 

নুয়ভাডদত ফাস্তফােনকার য়ত ১ ফেয যফী (২৫%) মফড । মথাভয়ে প্রকেডি ফাস্তফাডেত য়র ূয়ফথআ সুপর 

াওো মময়তা। 

 

১৪.০। সুোশযঃ  

 

১৪.১. প্রকলল্পয আওতোয় িংগ্রকৃত যম ভস্ত মন্ত্রোশত কভধক্ষভ যনই, তো দ্রুত যভযোভত কলয কভধক্ষভ কযলত লফ; 

১৪.২. বশফষ্যলত এ ধযলনয প্রকল্প প্রণয়নকোলর এভনবোযফ শযকল্পনো কযলত লফ মোলত প্রডেণরব্ধ জ্ঞান প্রডেণাথথীফৃন্দ 

ফাস্তয়ফ প্রয়োগ কযয়ছ ডকনা তা ডনেডভত ডযফীেণ কয়য প্রয়োজনীে তথয-উাি ংযেণ কযা মাে। প্রয়োজয়ন 

িািায়ফজ কযা মময়ত ায়য; 

১৪.৩. প্রকলল্পয আওতোয় যফযোকৃত কর প্রকোয মন্ত্রোশত, কশিউটোয োভগ্রী ও আফোফলত্রয নোভকযন (যরলবশরিং) কযলত 

লফ; 

১৪.৪. বশফষ্যলত এ ধযলনয প্রকল্প প্রণয়নকোলর এভনবোলফ শযকল্পনো কযলত লফ মোলত প্রকলল্পয Time over-run নো 

ঘশটলয় শনধধোশযত ভলয়য ভলধয প্রকল্প ভোপ্ত কযো মোয়; 

১৪.৫. উয়যাক্ত সুাডয/ভতাভত (নুয়েদ ১৪.১-১৪.৪) নুমােী গৃীত ফযফস্থা ম্পয়কথ মথাীঘ্র ফাস্তফােন ডযফীেণ ও 

ভূরযােন ডফবাগ-মক ফডত কযয়ত য়ফ। 

 
 


