
বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়েয আওতাে ২০১৫-১৬ অথ থফছয়যয এবডবভুি ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন 

প্রবতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারে/বফবাগবববিক াযংয়ে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/ 

বফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ ভর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে  

বফবনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুি 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেই 

অবতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অবতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অবতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন 

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ততক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অবতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থবনম্ন- 

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। বফজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

ভন্ত্রণারে 

০৫টি ৫ - - ৪ ৪ ১০% 

৩৩.৩৩% 

৪ ৯.৮৯% 

৪৪.৮৭% 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ০৫টি 

 

০২।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃবিয কাযণ:  (১) ভয়ভত প্রকল্পেয তফ যীল্পত থ থায়ন না াওয়া ; (২) ক্রয় কাম থক্রল্পভ 

দীঘ থসূত্রীতা; (৩) বফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতত ক্রল্পয় ভয়ল্পেন; (৪) ফায ফায মভয়াদ বৃতিয পল্পর স্থানীয় ও অন্তজথাততক ফাজাল্পয 

দ্রব্যমূল্পেয দাভ মযল্পে মায় এফং মকান মকান মেল্পত্র দযল্পত্রয মযট ততডউর তযফতথল্পনয পল্পর প্রকে ব্যয় মফ মে মায়। (৫) 

প্রকে গ্রল্পণয ভয় সুদুঢ় প্রাযী তযকেনা না কল্পয এফং বতফষ্যৎ মপ্রোট তফল্পফচনা না কল্পয তডতত প্রণয়ন কযা য়। 

এল্পত যফতীল্পত কাল্পজয তযতধ মফল্পে মায় পরশ্রুততল্পত ব্যয় বৃতি ায়। 

 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয: 

 
 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুাবয 

১) প্রকল্পেয ব্যয় বৃতি ও ফাস্তফায়ল্পন তযতধক তফরম্ব। ১) প্রকে প্রণয়ল্পনয মেল্পত্র ফাস্তফ ম্মতবাল্পফ ব্যয় ও ভয় 

তনধ থাযণ এফং ফাস্তফায়ন ম থাল্পয় তা নুযণ কযা 

প্রল্পয়াজন। 

২) কাল্পজয গুনগতভান ংক্রান্ত ২) কাল্পজয গুনগতভান তনতিত কযল্পত বতফষ্যল্পত 

ততঅয মথামথবাল্পফ নুযণপূফ থক দে জনফর 

এফং প্রল্পয়াজনীয় মন্ত্রাতত ভতিত ঠিকাদায তনল্পয়াগ 

কযা প্রল্পয়াজন। 

৩) প্রকল্পেয মানফান ংক্রান্ত  ৩) তফদ্যভান যকাল্পযয তনয়ভ নুমায়ী প্রকল্পেয অওতায় 

ংগৃীত মানফান যকাযী তযফন পুল্পর জভা 

মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক। 

৪) প্রকে তযচারক ংক্রান্ত ৪) প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন তনতিতকল্পে ঘন ঘন প্রকে 

তযচারক ফদরী ফা তযফতথন না কল্পয তফদ্যভান তনয়ভ 

নুমায়ী প্রকে তযচারক তনল্পয়াল্পগ ল্পচষ্ট থাকায 

প্রল্পয়াজন অল্পছ। 

৫) ততঅয মপ্রযল্পণ তফরম্ব ৫) প্রকে ভাতপ্ত মঘালণায য  যআ ততঅয প্রণয়ন 

কল্পয অআএভআতডল্পত মপ্রযণ তনতিত কযা অফশ্যক। 



 

ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায জন্য এবনম্যার গয়ফলণাগায আধুবনকীকযণ  

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন প্রবতয়ফদন  

 

 

১. প্রকয়েয নাভ : ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায জন্য এবনম্যার 

গয়ফলণাগায আধুবনকীকযণ 

২. ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ (বফবএআইআয) 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগ : বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারে 

 

৪. প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে  : (রে টাকাে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

ভর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(ভর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত ভে 

(ভর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর 

  

ফ থয়ল 

ংয়াবধত   

ভর ফ থয়ল 

ংয়াবধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৬০.৯৭ ২৫৯৪.৪৭ ২৫৪৭.৪০ জুরাই ২০১২ 

ইং য়ত জুন 

২০১৫ ইং 

জুরাই  ২০১২ 

ইং য়ত  জুন 

২০১৬ ইং 

জুরাই  ২০১২ 

ইং য়ত  জুন 

২০১৬ ইং 

২৩৩.০৫ 

(৯.৮৯%) 

 

১ ফছয 

(৩৩.৩৩%) 

 

৫. ক্রভপুবিত অগ্রগবত : ২৫৪৭.৪০  রে টাকা মা ফযায়েয ৯৮.১৮% 

 

২.০   প্রকয়েয টভূবভ:  

 

ঔলধ, টিকা, খাযদ্রব্য, যাােবনক দ্রব্যাবদ াভগ্রী এফং প্রাধনীয গ্রণয়মাগ্যতা বনবিত কযায জন্য বফলািতা  ও বনযািা 

যীো কযা অতযাফশ্যক। এফ দ্রব্যাবদ ব্যফায়যয মেয়ে প্রাণীয উয বফলবক্রো নািকযণ ও ার্শ্থপ্রবতবক্রো নািকযণ 

যীো না কয়য যাবয ভানুয়লয উয প্রয়োগ কযয়র বকডবন বফকর এফং কযান্সায এয ভত ঘাতক ব্যাবধ য়ত ায়য। ফতথভান 

বফয়র্শ্ বফববন্ন মদয় ঔলধ ও খাযদ্রয়ব্যয গ্রণয়মাগ্যতা যীো কযায জন্য প্রাণীয উয যীো আফশ্যক কযা য়েয়ছ। Food 

and drug Administration -  এয আইন অনুায়য নতুন ঔলধ, খায, প্রাধনী াভগ্রী  ইতযাবদ দ্রব্যাবদ ভানুয়লয 

জন্য গ্রণ উয়মাবগতা প্রভায়ণয জন্য অফশ্যই প্রাণীয উয যীো কযা ফাধ্যতাভরক। মদয় যকাবয  ম থায়ে  এ কর য়েয 

আন্তজথাবতক ভায়নয যীেণ মফা প্রদায়নয জন্য মকান আন্তজথাবতক ভানম্পন্ন গয়ফলণাগায না থাকাে এ মদয়য যপ্তানীকাযকগণ 

বফববন্ন বফয়দী ল্যায়ফয ভাধ্যয়ভ এ কর য়েয গুণগত ভান যীো কয়য থায়কন। পয়র প্রচুয বযভায়ণ বফয়দবক ভৄদ্রা ব্যে য়ে 

থায়ক। মদয়য কাস্টভ াউ এফং যকাবয ও মফযকাবয প্রবতষ্ঠান মথয়ক প্রবতবনেত বফববন্ন আভদাবনকৃত ও যপ্তাবনয়মাগ্য 

খাযদ্রব্য, ঔলধ, প্রাধনী াভগ্রী ব্যফায়যয উয়মাবগতা যীোয রয়েয এবনম্যার মটস্ট-এয  জন্য বফবএআইআয এয 

এবনম্যার ল্যায়ফ মপ্রযণ কযা ে। এ ল্যাফ এ কর দ্রব্য গ্রণ ও ব্যফায়যয পরাপর ও ার্শ্থপ্রবতবক্রো যীো কয়য নদ প্রদান 

কয়য থায়ক। বকন্ত ক্রভফধ থভান চাবদায মপ্রবেমত এ ল্যাফ তায ীবভত কাবযগবয অফকাঠায়ভায ভয়ধ্য গয়ফলণা কাম থক্রভ বযচারনা 



 

ও মফা কয়য মায়ে, মা প্রয়োজয়নয তুরনাে অপ্রতুর। এবনম্যার মটয়স্টয ভাধ্যয়ভ ঔষুধ ও খায দ্রয়ব্যয গ্রণয়মাগ্যতা বনবিত 

কযায অবধক সুয়মাগ সৃবি য়র এয়দ মথয়ক যীবেত এ কর দ্রব্য বফববন্ন মদয় যপ্তাবন বৃবি ায়ফ। 

 

৩.০   প্রকয়েয উয়েশ্য:  প্রকয়েয ভর উয়েশ্যভৄ বনম্নরূ: 

ক.  ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায জন্য এবনম্যার গয়ফলণাগাযয়ক আধুবনকীকযণ কযা। 

খ. Foods, Feeds, Food Supplements, Food Additives, Medicine, new 

devices প্রভৃবতয দ্রব্যাবদয প্রাণীয  উয যী ো কয়য উি দ্রব্যবদয কাম থকাবযতা এফং অনাকাবিত 

ার্শ্থপ্রবতবক্রো নািকযয়ণয সুয়মাগ সৃবি কযা। 

গ.   Foods, Feeds, Medicine এফং অনান্য দ্রয়ব্যয toxicity এফং মপটি মটি (Safety Test) 

এয সুয়মাগ সৃবি কযা। 

ঘ.  বফববন্ন বফর্শ্বফযারয়েয ছােছােীয়দয বফএব , এভএব, এভবপর, বএইচবড ম থায়েয গয়ফলণায সুয়মাগ প্রদান 

এফং তত্ত্বাফধান কযা। 
 

৪.০   প্রকয়েয অনুয়ভাদন ও ংয়াধন:  

প্রকেটি ২৩৬০.৯৭ রে টাকা ব্যয়ে  জুন ২০১২ ল্পত জুরাই ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য  ১৯.০৯.২০১২ ইং তাবযয়খ ভাননীে 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক অনুয়ভাবদত ে।  প্রকেটি নুল্পভাতদত ওয়ায় যফতীয়ত একফায মভোদ বৃবি কয়য জুন ২০১৬ ইং ম থন্ত 

ভে বনধ থাযণ কযা ে।  

 

৫.০   প্রকয়েয অথ থােন : এবডব/আযএবডব ফযাে, অফভৄবি ও ব্যে ংক্রান্ত াবফ থক অগ্রগবত বনম্নরূ: 

 

অথ থ ফছয এবডব ফযাে প্রকৃত ব্যে  অগ্রগবত 

 টাকা ফাস্তফ রেযভাো মভাট ব্যে টাকা প্রকে াায্য ফাস্তফ % 

২০১২-১৩ ১০১.০০       ৩.৮৯% ১০১.০০ ১০১.০০ - ৩.৮৯% 

২০১৩-১৪ ৪২৮.০০ ১৬.৫০% ৪২৪.৫০ ৪২৪.৫০  ১৬.৩৬% 

২০১৪-১৫ ১৩৯০.০০ ৫৩.৫৮% ১১৬৪.৫৫ ১১৬৪.৫৫ - ৪৪.৮৯% 

২০১৫-১৬ ৬৭৫.৪৭ ২৬.০৩% ৮৫৭.৩৪ ৮৫৭.৩৪ - ৩৩.০৪% 

মভাট ২৫৯৪.৪৭ ১০০% ২৫৪৭.৩৯ ২৫৪৭.৩৯ - ৯৮.১৮% 

 

৬.০   প্রকয়েয অংগবববিক ফাস্তফােন অগ্রগবত: 

 

অংয়গয নাভ 

(বডবব অনুমােী) 

 

একক রেভাো (বডববয অনুমােী) প্রকৃত অগ্রগবত ভন্তব্য 

আবথ থক ফযাে মবৌত 

রেযভাো 

আবথ থক 

অগ্রগবত 

মবৌত 

অগ্রগবত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক)  যাজস্বব্যে:       

অবপায এফং কথভচাযবদয়য 

মফতন 

ংখ্যা ২৫.০০ ৫ জন  ২০.০৮ ৫ জন প্রকৃত ব্যয়েয য 

অব্যবেত অথ থ 



 

অংয়গয নাভ 

(বডবব অনুমােী) 

 

একক রেভাো (বডববয অনুমােী) প্রকৃত অগ্রগবত ভন্তব্য 

আবথ থক ফযাে মবৌত 

রেযভাো 

আবথ থক 

অগ্রগবত 

মবৌত 

অগ্রগবত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বাতাবদ ংখ্যা ১৫.০০ ৭ জন  ৮.৯৪ ৭   ংবিি খায়ত জভা 

মদো য়েয়ছ।  
যফযা ও মফা মথাক ১৮৯.২০ মথাক ১৭৬.২৯ মথাক 

 মভযাভত, ংয¶ণ ও 

পূন থুঃফান (অন্যান্য বফন ও 

স্থানা) 

 

ফগ থবভটায 

৩১.৪৮ ৪৪৪ 

 

৩১.৪৮ ৪৪৪ 

মভাট যাজস্ব ব্যে (ক)  ২৬০.৬৮  

 

২৩৬.৭৯  

খ) ভরধন ব্যে:       

ম্পদ ংগ্র ও ক্রে ংখ্যা ২০১৩.৮৭ ২১২  

 

১৯৯৬.৮২ ২১২ প্রকৃত ব্যয়েয য 

বকছু অথ থ াশ্রে 

য়েয়ছ। বনভ থাণ ও পূতথ ফগ থবভটায ২৮১.৭২ ৪০৮ ২৮০.৭৬ ৪০৮ 

ববডবযাট মথাক ৩৮.২০ মথাক ৩৩.০৩  

 

মভাট ভরধন ব্যে (খ) 

 ২৩৩৩.৭৯  

 

২৩১০.৬১   

গ) বপবজকযার কবিনয়জবন্স  ০.০০  ০.০০   

ঘ)  প্রাই কবিনয়জবন্স  ০.০০  ০.০০   

ফ থয়ভাট  (ক + খ+গ+ঘ)  ২৫৯৪.৪৭  ২৫৪৭.৪০   

 

৭.০   মকান অয়েয ফাস্তফােন অম্পূণ থ আয়ছ বকনা:  বডববভুি কর অংয়গয কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। 

৮.০   প্রকয়েয ক্রে কাম থক্রভ: 

  

মকাড অংয়গয নাভ 

(বডবব অনুমােী) 

 

মভাট 

ংখ্যা 

 ক্রে ম্পন্ন 

ক্রে িবত ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ মভাট 

৬৮১৩ মন্ত্রাবত ও অন্যান্য 

যিাভ 

৭৮ টি ১৭ টি ১৯ টি ৩৮ টি ৫ টি ৭ টি উন্মুি দযে 

আহ্বামনয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে কযা 

য়েয়ছ। 

৬৮১৫ কবম্পউটায ও মন্ত্রাং 

(ল্যট কবম্পউটায, 

মডিট কবম্পউটায, 

মরজায বপ্রিায 

স্ক্যানায, বডবজটার 

০৮ টি ০৮  টি - -  ০৮  টি মকায়টন 

আহ্বামনয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে কযা 

য়েয়ছ। 



 

মকাড অংয়গয নাভ 

(বডবব অনুমােী) 

 

মভাট 

ংখ্যা 

 ক্রে ম্পন্ন 

ক্রে িবত ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ মভাট 

কযায়ভযা, ভাবিবভবডো 

প্রয়জক্টয) 

৬৮১৯ অবপ যিাভ 

(পয়টাকব মভবন) 

০১ টি ০১ টি - -  ০১ টি মকায়টন 

আহ্বামনয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে কযা 

য়েয়ছ। 

৬৮২১ অবপ আফাফে 

১১২ টি - ১৭ টি - ৯৫ টি ১১২ টি মকায়টন 

আহ্বামনয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে কযা 

য়েয়ছ। 

৬৮২৩ মটবরয়মাগায়মাগ 

যিাভ (মপান ও 

পযাি মভবন) 

০২ টি ০২ টি - -  ০২ টি মকায়টন 

আহ্বামনয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে কযা 

য়েয়ছ। 

৬৮২৭ বফদ্যযবতক যিাভ  

(মজনাযাটয) 

৬ টি - - -  ৬ টি 

উন্মুি দযে 

আহ্বামনয 

ভাধ্যয়ভ ক্রে কযা 

য়েয়ছ। 

৭০০০ বনভ থাণ ও পুতথ  ৪০৮ 

ফগ থবভটায 

- - ৪০৮ 

ফগ থবভটায 

 ৪০৮ 

ফগ থবভ

টায 

ীবভত দযে 

িবতয়ত 

(এরটিএভ) 

কাজটি কযা 

য়েয়ছ। 

 

৯.০  প্রকেটিয কাম থক্রভ আইএভইবড কর্তথক বযফীেণ কযা য়েয়ছ। 

ক্রবভক নং বযফীেনকাযী কভ থকতথায নাভ দফী বযদ থয়নয তাবযখ 

১ জনাফ মভাুঃ ইব্রাীভ খবরর কাযী বযচারক 

ফাস্তফােন বযফীেন ও ভল্যােন বফবাগ 

বযকেনা ভন্ত্রণারে 

০১.১২.২০১৫ 

২ জনাফ আ ন ভ মযাকন উবেন বযচারক 

ফাস্তফােন বযফীেন ও ভল্যােন বফবাগ 

বযকেনা ভন্ত্রণারে 

১৩.০৫.২০১৫ 

৩ জনাফ আপজার মায়ন বযচারক 

ফাস্তফােন বযফীেন ও ভল্যােন বফবাগ 

বযকেনা ভন্ত্রণারে 

১৫.০৭.২০১৪ 



 

ক্রবভক নং বযফীেনকাযী কভ থকতথায নাভ দফী বযদ থয়নয তাবযখ 

৪ জনাফ আপজার মায়ন  

 

 

বযচারক 

ফাস্তফােন বযফীেন ও ভল্যােন বফবাগ 

বযকেনা ভন্ত্রণারে 

১৯.১২.২০১৩ 

জনাফ যবন যভান কাযী বযচারক 

ফাস্তফােন বযফীেন ও ভল্যােন বফবাগ 

বযকেনা ভন্ত্রণারে 

 

১০.০   প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

নাভ ও দফী পূণ থকারীন / খন্ডকারীন মমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ মভোদকার 

বদা ইরাভ 

ঊর্ধ্থতন বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

পূণ থকারীন ০৮-১০-২০১২ ইং - ০৮-১০-২০১২ ইং য়ত 

৩০-০৬-২০১৬ ইং 

 

১১.০   অবডট ংক্রান্ত:  

 

ক্রবভক 

নং 

অবডয়টয ভে  অবডট বযয়াট থ 

জভাদায়নয তাবযখ 

অবডট আবি অবডট আবি বনষ্পবি 

য়েয়ছ বকনা? 

০১ ০১/১২/২০১৪ য়ত 

০৭/১২/২০১৪ 

০১/১২/২০১৪ য়ত 

০৭/১২/২০১৪ 

এরব ভাবজথয়নয অব্যবেত অয়থ থয বাফ 

বনষ্পবি কযা েবন। 

বনস্পবিকৃত 

০২ ০৮/১১/২০১৫ য়ত 

১৬/১১/২০১৫ 

০৮/১১/২০১৫ য়ত 

১৬/১১/২০১৫ 

১. ব্যাংক সুয়দয টাকা যকাযী খায়ত 

জভা প্রদান কযা েবন। 

২. এরব ভাবজথয়নয অব্যবেত অয়থ থয 

বাফ বনষ্পবি কযা েবন। 

বনস্পবিকৃত 

০৩ ১৫/০৯/২০১৬ য়ত 

১৯/০৯/২০১৬ 

১৫/০৯/২০১৬ য়ত 

১৯/০৯/২০১৬ 

১. ব্যাংক সুয়দয টাকা যকাযী খায়ত 

জভা প্রদান কযা েবন। 

২. ববড বযায়টয অব্যবেত টাকা যকাযী 

মকালাগায়য জভা প্রদান কযা েবন। 

৩. অথ থফছয ময়ল ভাপ্ত প্রকয়েয টাকা 

যকাযী মকালাগায়য জভা প্রদান কযা 

েবন। 

ভস্ত অথ থ  যকাযী 

মকালাগায়য জভা প্রদান 

কয়য অবডট আবিয 

জফাফ প্রদান কযা 

য়েয়ছ। 

 

১২.০   প্রকয়েয উয়েশ্য অজথন:  

 

প্রকয়েয বনবদ থি উয়েশ্য অজথয়নয াপল্য ভৄ ংয়েয় বনয়ম্ন উয়েখ কযা র: 

 

বযকবেত উয়েশ্য অবজথত পরাপর 

ক. ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায 
ক. “ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায জন্য 



 

বযকবেত উয়েশ্য অবজথত পরাপর 

জন্য এবনম্যার গয়ফলণাগাযয়ক আধুবনকীকযণ কযা। 

 

 

 

 

 

এবনম্যার গয়ফলণাগাযয়ক আধুবনকীকযণ” ীল থক একটি ফাবল থক 

উন্নেন প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ পুযাতন এবনম্যার গয়ফলণাগায এয 

মদড়তরা বফবডংটিয়ক বতনতরা বফবি অতযাধুবনক বফবডং- এ 

উবন্নত কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ৭৮ টি অতযাধুবনক মন্ত্র ক্রে 

কযা য়েয়ছ; মায ভাধ্যয়ভ বফর্শ্ভায়নয গয়ফলণা কযায জন্য কর 

সুয়মাগ সুবফধা ম্ববরত একটি অতযাধুবনক  গয়ফলণাগায প্রবতবষ্ঠত 

য়েয়ছ।  উি গয়ফলণাগাযটিয়ক ইনবস্টটিউয়ট উবন্নত কযা য়েয়ছ।  

খ. Foods, Feeds, Food 

Supplements, Food Additives, 

Medicine, new devices প্রভৃবতয 

দ্রব্যাবদয প্রাণীয  উয যী ো কয়য উি দ্রব্যবদয 

কাম থকাবযতা এফং অনাকাবিত ার্শ্থপ্রবতবক্রো 

নািকযয়ণয সুয়মাগ সৃবি কযা। 

 

খ. Foods, Feeds, Food Supplements, 

Food Additives, Medicine, new devices 

প্রভৃবত দ্রব্যাবদ প্রাণীয  উয যী ো কয়য উি দ্রব্যবদয 

কাম থকাবযতা এফং অনাকাবিত ার্শ্থপ্রবতবক্রো নািকযয়ণয 

সুয়মাগ সৃবি কযা  য়েয়ছ । বফগত ০১/০১/ ২০১৫ ইং য়ত 

৩০/০৮/২০১৭ ইং ভয়ে বফববন্ন দ্রয়ব্যয ৩৯৭ টি নভৄনায বফয়িলণ 

মফা প্রদান কয়য ৬০,০০০০০/= (লাট রে টাকা) যাজস্ব আে 

য়েয়ছ। 

গ.  Foods, Feeds, Medicine এফং 

অনান্য দ্রয়ব্যয toxicity এফং মবি মটি 

(Safety Test) এয সুয়মাগ সৃবি কযা। 

গ.  Foods, Feeds, Medicine এফং অনান্য দ্রয়ব্যয 

toxicity এফং মপটি মটি (Safety Test) এয সুয়মাগ 

সৃবি কযা য়েয়ছ । বফগত ০১/০১/ ২০১৫ ইং য়ত ৩০/০৮/২০১৭ 

ইং ভয়ে বফববন্ন দ্রয়ব্যয ১৯০ টি নভৄনায বফয়িলণ মফা প্রদান 

কয়য ৩,৩৫,০০০/= (বতন রে েবে াজায টাকা) যাজস্ব আে 

য়েয়ছ। 

ঘ. বফববন্ন বফর্শ্বফযারয়েয ছােছােীয়দয তায়দয 

বফএব, এভএব, এভবপর, বএইচবড ম থায়েয 

গয়ফলণায  সুয়মাগ প্রদান এফং তত্ত্বাফধান কযা। 
 

ঘ.বফববন্ন কয়রজ , বফর্শ্বফযারে ও মভবডকযার-এয বোথীয়দয  

বফএব, এভএব, এভবপর ও ব এইচ . বড ম থায়েয গয়ফলণায 

সুয়মাগ সৃবি য়েয়ছ। বফগত ০১/০১/২০১৫ ইং য়ত ৩০/০৮/২০১৭ 

ইং ম থন্ত বফএব - ৬ জন, এভএব - ১২ জন, এভবপর - ০১ 

জন ও ব এইচ বড - ০২ জয়নয বথবয়য গয়ফলণায কাজ উি 

গয়ফলণাগায়য ম্পন্ন য়েয়ছ। 

 

১৩.০   উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজথন না য়র এয কাযণ:  প্রয়মাজয নে। 

 

৪ ০

 

“ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায জন্য এবনম্যার গয়ফলণাগাযয়ক আধুবনকীকযণ” ীল থক প্রকেটি জুন , ২০১৬ 

াল্পর ভাপ্ত ওয়ায় তফ গত ২১/০৯/২০১৭ তাতযল্পখ ভাপ্ত প্রকে মূোয়ল্পনয তনতভত্ত ঢাকায াল্পয়ন্প োফল্পযটতযল্পত 

(তফতএঅআঅয কযাম্পাল্প ) প্রকেটি অআএভআতড –এয ে ল্পত তযদ থন কযা য়। তযদ থন কাল্পর প্রকে তযচারক , 

ততনয়য াল্পয়তিতপক তপায এফং ংতিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথাবৃন্দ উতস্থত  তছল্পরন। প্রকেটি নুল্পভাতদত ব্যয়ীভায ভল্পে 

ফাস্তফাতয়ত ল্পয়ল্পছ এফং প্রকল্পেয উল্পেশ্যমূ তজথত ল্পয়ল্পছ। এআ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ ফাংরাল্পদল্প ফায়োয়ভবডকযার এফং 



 

টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায মেল্পত্র গ্রগতত াতধত ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয তযদ থল্পন প্রাপ্ত ম থল্পফেণ তনল্পে ফতণ থত ল্পরা: 

 

১৪.১. “ফায়োয়ভবডকযার এফং টবিয়কারবজকযার গয়ফলণায জন্য এবনম্যার গয়ফলণাগাযয়ক আধুবনকীকযণ” ীল থক একটি ফাবল থক 

উন্নেন প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ পুযাতন এবনম্যার গয়ফলণাগায এয মদড়তরা বফবডংটিয়ক বতনতরা বফবি অতযাধুবনক বফবডং- এ উবন্নত 

কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ৭৮ টি অতযাধুবনক মন্ত্র ক্রে কযা য়েয়ছ; মায ভাধ্যয়ভ বফর্শ্ভায়নয গয়ফলণা কযায জন্য কর 

সুয়মাগ সুবফধা ম্ববরত একটি অতযাধুবনক  গয়ফলণাগায প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ।  উি গয়ফলণাগাযটিয়ক ইনবস্টটিউয়ট উবন্নত কযা 

য়েয়ছ।  

 

১৪.২. প্রকে বযচারক জানান মম,  ফতথভায়ন গয়ফলণাগাযটিয়ত ভাে ১০ জন বফজ্ঞানী ও ৫ জন কভ থচাবয কভ থযত যয়েয়ছ। এ 

জনফর দ্বাযা সৃি সুয়মাগ সুবফধা মথয়ক কাবিত পরাপর অজথন কযা ম্ভফ নে। গয়ফলণাগাযটি মথয়ক য়ফ থাচ্চ পরাপর 

(output) াওোয জন্য আযও জনফর প্রয়োজন। জনফর প্রাবপ্তয রয়েয ইনবস্টটিউটটিয অগ থায়নাগ্রাভ প্রস্তুত কযা য়েয়ছ। 

প্রস্তাবফত জনফর ংখ্যা ৫৪ জন। জনফর বনয়োয়গয কাম থক্রভ চরভান যয়েয়ছ। 

 

১৪.৩. ম্পদ মযবজস্টায যেণায়ফেণ এফং ারনাগাদ কযা প্রয়োজন। ম্পদ  মযবজস্টায়যয উয়েবখত মন্ত্রাবতয নম্বয়যয ায়থ 

ময়ন্ত্রয গায়েয নম্বয়যয ভন্বে মনই। উয়েখ্য মম, মন্ত্রাবতয ওোয়যবি মল ওোয তাবযখ ম্পদ মযবজস্টায ও মন্ত্রাবতয গায়ে 

বরবফি মনই। 

১৪.৪. গয়ফলণাগায়য যবেত ইঁদ্যয, খযয়গা ও অন্যান্য প্রাণীয মথামথ বযচম থা কযা প্রয়োজন। 

 

  

তচত্র:১ ফাল্পয়াল্পভতডকযার এন্ড টতিল্পকারতজকযার তযাচ থ আনতিটিউট তচত্র:২ প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রাতত 

  

তচত্র: ৩ এযাতনল্পভর গল্পফলণাগায তচত্র: ৪ বফজ্ঞাতনক গল্পফলণাগায 



 

 

১৫.০  আইএভইবড’য ভতাভত/সুাবয: 

 

১৫.১. জনফর ংস্থানঃ গয়ফলণাগাযটি মথয়ক গয়ফলণায য়ফ থাচ্চ পরাপর (output) াওোয জন্য আযও জনফর প্রয়োজন। 

জনফর প্রাবপ্তয রয়েয ইনবস্টটিউটটিয অগ থায়নাগ্রাভ প্রস্তুত কযা য়েয়ছ। প্রস্তাবফত জনফর ংখ্যা ৫৪ জন। দ্রুত প্রয়োজনীে 

জনফর বনয়োয়গয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ। দেতায উৎকল থ াধন ও ধাযাফাতকতা যোয তনতভত্ত জনফরল্পক মেতনং প্রদান 

কযল্পত ল্পফ। প্রততেত জনফর মমন উক্ত আনতিটিউল্পট কভ থযত থামক তা তনতিত কযল্পত ল্পফ।  

 

১৫.২. মন্ত্রাততয যেণাল্পফেণ, খুচযা মন্ত্রাং ও প্রল্পয়াজনীয় যাায়তনক দ্রব্য, িযান্ডাড থ, রল্পবি আতযাতদ ক্রল্পয়য জন্য প্রল্পয়াজনীয় ফযাে 

তনতিতকযণঃ এতডত প্রকল্পেয ধীল্পন নফায়নকৃত এ আনতিটিউল্পট তযন্ত ল্পপাটিল্পকল্পটড ও তফল্পলাতয়ত মন্ত্রাতত স্থাতত যল্পয়ল্পছ। 

ওয়াল্পযতি ততযয়ড ভাতপ্তয য এফ মূরধনী ম্পদ মথামথবাল্পফ চর যাখা, গল্পফলণা ও উন্নয়ন, প্রতেণ প্রদান এফং মফা প্রদান 

কাজমূ তযচারনায রল্পেয খুচযা মন্ত্রাং ও প্রল্পয়াজনীয় যাায়তনক দ্রব্য, িযান্ডাড থ, রল্পবি, আতযাতদয ক্রল্পয়য জন্য প্রময়াজনীয় ফযাে 

তনতিতকযণ প্রল্পয়াজন ল্পফ। তফল্পলাতয়ত এফ মন্ত্রাততয কযাতরল্পেন এফং মভযাভত/ংযেণ কাজ ঠিকবাল্পফ তযচারনায জন্য 

তনভ থাতা/যফযাকাযী প্রততষ্ঠাল্পনয াল্পথ ফাতল থক মফা গ্রণ চুতক্ত ম্পাদন কযা মমল্পত াল্পয। প্রকল্পেয ধীল্পন নফসৃষ্ট সুতফধাতদয ংযেণ ও 

ল্পফ থাচ্চ ব্যফায তনতিতকমে প্রল্পয়াজনীয় দল্পে গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

 

১৫.৩. মল্পন্ত্রয রগবুক, নমুনা মযতজিায, দ থনাথী মযতজিায, আতযাতদ ংযেণ: ফাল্পয়াল্পভতডকযার এন্ড টতিল্পকারতজকযার তযাচ থ 

আনতিটিউল্পট স্থাতত তযন্ত তপটিল্পকল্পটড ও তফল্পলাতয়ত মন্ত্রাততয রগবুক, নমুনা মযতজিায, দ থনাথী মযতজিায আতযাতদ ংযেণ 

কযল্পত ল্পফ। 

  

১৫.৪. মযবজস্টায়যয ায়থ ক্রেকৃতময়ন্ত্রয গায়েয নম্বয়যয ভন্বে : ম্পদ  মযবজস্টায়যয নম্বযয়যয ায়থ ক্রেকৃতময়ন্ত্রয উয়য মরখা 

নম্বয়যয ভন্বে কযয়ত য়ফ। উয়েখ্য মম, মন্ত্রাবতয ওোয়যবি ববযেড মল ওোয তাবযখ ম্পদ মযবজস্টায ও মন্ত্রাবতয 

গায়ে বরবফি কযয়ত য়ফ।  

 

১৫.৫ প্রাণীয বজফ বনযািা বনবিতকযণ: গয়ফলণাগায়য যবেত ইঁদ্যয, খযয়গা ও অন্যান্য প্রাণীয মথামথ বযচম থা বনবিত কযয়ত 

য়ফ। এ কর প্রাণীয বজফ বনযািা বনবিতকয়ে  প্রয়োজনীে ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ। 

 

১৫.৬. মফা ও সুতফধা ম্পল্পকথ ংতিষ্ট করল্পক ফততকযন: যকাল্পযয নফসৃষ্ট ফাল্পয়াল্পভতডকযার এন্ড টতিল্পকারতজকযার 

তযাচ থ আনতিটিউল্পট প্রাপ্ত মফা ও সুতফধা ম্পল্পকথ ংতিষ্ট করল্পক ফতত কযা তনজস্ব ‘ওল্পয়ফাআট’ প্রণয়ন ও চালু এফং 

ফহুর প্রচাল্পযয (ফাংরা ও আংল্পয তজল্পত তরপল্পরট প্রণয়ন , তফতবন্ন আল্পরকেতনি তভতডয়ায় প্রচায আতযাতদ ) ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত 

ল্পফ।   

   

১৫.৭. ১৫.১ ল্পত ১৫.৬ প্রল্পমাজয মেল্পত্র গৃীত প্রাতনক ভন্ত্রণারয় 

ও প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কযল্পফ

 



 

াল্পাট থ টু তফতএঅআঅয আন্পেুল্পভল্পিন এন্ড মকতরল্পেন াতব থ োফল্পযটতয পয মকতভকযার মভল্পোরতজ 

অন্ডায তফআএটি মপ্রাগ্রাভ -ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন প্রবতয়ফদন  

 

 

১. 
  

প্রকয়েয নাভ 
: ‘াল্পাট থ টু তফতএঅআঅয আন্পেুল্পভল্পিন এন্ড মকতরল্পেন াতব থ 

োফল্পযটতয পয মকতভকযার মভল্পোরতজ অন্ডায তফআএটি মপ্রাগ্রাভ’ 

ীল থক কাতযগযী ায়তা প্রকে 

২. 
 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা 
: ফাংরাল্পদ তফজ্ঞান ও তে গল্পফলণা তযলদ (তফতএঅআঅয)  

৩. 
 

উয়যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগ 
: তফজ্ঞান ও প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারয় 

৪. 
 প্রকয়েয প্রক্কবরত ব্যে (রে টাকাে) : ২৯৫.০০ রে টাকা 

 
৪.১ ভর অনুয়ভাবদত 

: ২৪০.০০ রে টাকা 

 
৪.২ ১ভ ংয়াধন 

: ২৯৫.০০ রে টাকা 

 
৪.৩ ২ে ংয়াধন 

: -  

 
৪.৪ প্রকৃত ব্যে 

: ২৯৫.০০ রে টাকা 

 
৪.৫ 

অবতবযি ব্যে (অনুয়ভাবদত ব্যয়েয) : - 

 
৪.৬ মভাট অব্যবেত অথ থ 

: - 

৫. ৫.১ অনুয়ভাবদত ভর ফাস্তফােনকার 
: জুরাই, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৫  

(অনুয়ভাদন ১৬/০৯/২০১০) 

 ৫.২ ১ভ ংয়াধন (ভে বৃবি) 
: জুরাই, ২০১০ য়ত বডয়ম্বয, ২০১৫ 

 ৫.৩ ২ে ংয়াধন 
: - 

 ৫.৪ ফ থয়ল ংয়াবধত অনুয়ভাবদত 
: জুরাই, ২০১০ য়ত বডয়ম্বয, ২০১৫ 

 ৫.৫ 
অবতক্রান্ত ভে  

(ভর ফাস্তফােনকায়রয) 

: ১০%  

৬. ৬.১ 
ক্রভপুবিত অগ্রগবত : ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%, আবথ থক অগ্রগবত ১০০% 

 

২.০   প্রকয়েয টভূবভ: 

 

 মদল্পয ও তফল্পদল্পয ফাজাল্পয ফাংরাল্পদল্পয উৎাতদত ণ্য ও মফায ভান প্রশ্নতফি ল্পয় অল্পছ । জাতীয় ভান ফাস্তফায়ন 

এফং মভল্পোরতজ ও যাতক্রতডল্পটন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন ছাো মদীয় যীেল্পণয ভান তফল্পদী ও অন্তজথাততক ভল্পর 

গ্রনল্পমাগ্যতা ায় না। থচ এআ যাতক্রতডল্পটন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন মটকআ কযা মভাল্পটআ ম্ভফ নয় মতদ মকতভকযার 

মভজাযল্পভল্পিয ংখ্য াখা ও প্যাযাতভটাল্পযয  জন্য “যাতক্রতডল্পটড মযপাল্পযন্প োফল্পযটতয ” তথা “মকতভকযার 

মভল্পোরতজ ফকাঠাল্পভা ” মদল্প না থাল্পক। এআ “মযপাল্পযন্প োফল্পযটতয ” মথল্পক তনয়তভত Certified 

Reference Material (CRM) উৎাদন, জাতীয় ম থাল্পয় তনয়তভত Proficiency Testing 



 

(PT)/ Inter Laboratory Comparison (ILC) কাম থক্রভ তযচারনা কযা তযাম থ। 

তডঅযঅআতএভ-এ যকাল্পযয ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অওতায় ফাংরাল্পদল্প প্রথভ ফাল্পযয ভত এ যকভ একটি 

“জাতীয় মযপাল্পযন্প োফল্পযটতয ” প্রততষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পছ। যকাল্পযয মকতভকযার মভল্পোরতজ োফল্পযটতয প্রততষ্ঠায এআ 

উল্পদ্যাগল্পক অন্তজথাততক ম্প্রদায় প্র ংায াল্পথ গুরুত্ব প্রদান কল্পযল্পছ। অয তফপুর বফজ্ঞাতনক , কাতযগতয ও 

গল্পফলণামূরক এআ কভ থকাল্পন্ডয অন্তজথাততক স্বীকৃতত জথন , তফল্পদল্পয ভধভী মযপাল্পযন্প োফল্পযটতযয াল্পথ 

তডঅযঅআতএল্পভয ংীদাতযত্ব প্রততষ্ঠা কযা ও যাতক্রতডল্পটন জথল্পন ায়তায জন্যআ আউল্পযাতয়ান আউতনয়ন ও  

আউতনল্পডা মমৌথবাল্পফ BEST মপ্রাগ্রাল্পভয অওতায় ফাংরাল্পদ যকাল্পযয াল্পথ চুতক্তফি ল্পয়ল্পছ। আউতনল্পডা ও 

তডঅযঅআতএভ কর্তথক মমৌথবাল্পফ ফাস্তফাতয়ত এআ কাতযগতয ায়তা প্রকল্পেয অওতায় তডঅযঅআতএল্পভয ভােল্পভ 

মদল্প প্রথভফাল্পযয ভল্পতা মকতভকযার মভল্পোরতজ ংক্রান্ত জাতীয় ফকাঠাল্পভা তক্তারী ক যা ল্পে এফং মদল্প 

যাতক্রতডল্পটল্পনয থ সুগভ ল্পে। 

 

৩.০   প্রকয়েয উয়েশ্য :  প্রকয়েয ভর উয়েশ্যভ বনম্নরূ : 

  অন্তজথাততক ভান নুাল্পয যাায়তনক তযভা তফজ্ঞাল্পনয মেল্পত্র জাতীয় েভতা জথন ; 

  যাতক্রল্পডল্পটড াটি থপাল্পয়ড মযপাল্পযন্প মভল্পটতযয়ার (তঅযএভ) উৎাদন কাম থক্রল্পভ ল্পমাতগতা ; 

  তঅযএভ উৎাদল্পনয মেল্পত্র ভজাতীয়/ ভধভী অন্তজথাততক প্রততষ্ঠাল্পনয াল্পথ মমাগাল্পমাগ স্থান ; 

  প্রতপতল্পয়তন্প মটতিং/ আিায েফল্পযটতয কম্পাতযজন (PT/ ILC) কাম থক্রভ তযচারনায় জাতীয় েভতা জথন। 

 

৪.০   প্রকয়েয অনুয়ভাদন ও ংয়াধন :  

  

প্রকেটি ২৪০.০০ রে টাকা ব্যয়ে জুরাআ, ২০১০ ল্পত জুন, ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ১৬/০৯/২০১০ তাবযয়খ 

অনুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত একফায মভোদ বৃবি কয়য বডয়ম্বয, ২০১৫ ম থন্ত বনধ থাযণ কযা ে।  

 

৫.০   প্রকয়েয অথ থােন : এবডব/আযএবডব ফযাে, অফভৄবি ও ব্যে ংক্রান্ত াবফ থক অগ্রগবত 

 

অথ থ ফছয এবডব ফযাে প্রকৃত ব্যে  অগ্রগবত 

 টাকা ফাস্তফ রেযভাো মভাট ব্যে টাকা প্রকে াায্য ফাস্তফ % 

২০১০-১১ - - ১২.০০ - - - 

২০১১-১২ ৪.০০ - ৩৪.০০ ৪.০০ - - 

২০১২-১৩ ৪.০০ - ২৪.০০ ৪.০০ - - 

২০১৩-১৪ ৪০.০০ ১০০% ৬০.০০ ৪০.০০ - ১০০% 

২০১৪-১৫ ২২.০০ - ১১০.০০ ২২.০০ - - 

২০১৫-১৬ ৫.০০ - ৫৫.০০ ৫.০০ - - 

মভাট ৭৫.০০ ১০০% ২৯৫.০০ ৭৫.০০ 

(১০০%) 

- ১০০% 



 

৬.০   প্রকয়েয অংগবববিক ফাস্তফােন অগ্রগবত: 

 

অংয়গয নাভ একক বডবব অনুমােী ভাো প্রকৃত অগ্রগবত বফচুযবতয 

কাযণ 

আবথ থক ফাস্তফ আবথ থক ফাস্তফ  

Other Tax মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ - - 

Stationary মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ - - 

Advertisement & Publicity মথাক ০.১৮ মথাক ০.১৮ - - 

Study Tour মথাক ৩.০০ মথাক ৩.০০ - - 

Entertainment মথাক ২.৭০ মথাক ২.৭০ মথাক - 

Irregular Staff মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ মথাক - 

Chemicals মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ মথাক - 

Honorarium মথাক ৪.১২ মথাক ৪.১২ মথাক - 

Others মথাক ৭.০০ মথাক ৭.০০ মথাক - 

Training Expenses মথাক ৭০.০০ মথাক ৭০.০০ মথাক - 

Consultancy মথাক ১৫০.০০ মথাক ১৫০.০০ মথাক - 

Repair, Maintenance & 

Rehabilitation 

মথাক ১০.০০ মথাক ১০.০০ মথাক - 

DIW System ১ টি ১২.০০ ১ টি ১২.০০ ১ টি - 

Laboratory Gazette ২ টি ২৪.০০ ২ টি ২৪.০০ ২ টি - 

মভাট =  ২৯৫.০০  ২৯৫.০০   

 

৭.০   মকান অয়েয ফাস্তফােন অম্পূণ থ আয়ছ বকনা :  প্রয়োজনীে কর অংয়গয কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 

৮.০   প্রকয়েয ক্রে কাম থক্রভ: 

  

 উন্মুি দযে আফায়নয ভাধ্যয়ভ Supply, Installation and Commissioning of DIW 

system for CRM Production with gazette-এয কাজ কযায রয়েয ২০/০২/২০১৪ তাবযয়খ 

বদবনক জনতা এফং বদ বনউজ টুয়ড বেকাে দযে বফজ্ঞবপ্ত প্রকাবত ে। ম রয়েয ০২ টি দযে বফবক্র ে এফং 

দযে উমু্মিকযয়ণয বনবদ থি বদয়ন ও ভয়ে মভাট ০২ টি দযে জভা য়ড়। ০২ টি দযয়েয ভয়ধ্য ফ থবনম্ন দযদাতা 

বয়য়ফ Advance Scientific Instrument Consortium -মক ০৫/০৬/২০১৪ তাবযয়খ 

Supply, Installation and Commissioning of DIW system for CRM 

Production with gazette কাম থ ম্পাদয়নয জন্য কাম থাল্পদ প্রদান কযা ে। কাম থাল্পদ প্রাপ্ত প্রবতষ্ঠান 

কাজটি য়ন্তালজনকবায়ফ ম্পন্ন কয়য।       

  

৯.০  প্রকেটিয কাম থক্রভ আইএভইবড কর্তথক বযফীেণ কযা েবন। 



 

১০.০  প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

নাভ ও দফী পূণ থকারীন / খন্ডকারীন মমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ মভোদকার 

ড. ভারা খান 

উর্ধ্থতন বফজ্ঞাবনক 

কভ থকতথা 

অবতবযি দাবেত্ব ২৭-০১-২০১১ - ২৭-০১-২০১১ 

য়ত 

৩১-১২-২০১৫ 

 

১১.০   অবডট ংক্রান্ত:  ডাক, মটবরয়মাগায়মাগ, বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফলেক বনযীো অবধদপ্তয কর্তথক ৩০/১১/২০১৪ মথয়ক 

 ০৭/১২/২০১৪, ১০/০১/২০১৬ মথয়ক ১৭/০১/২০১৬ এফং ২১/০৯/২০১৬ মথয়ক ২৫/০৯/২০১৬ তাবযয়খ প্রকয়েয  

  অবডট ম্পন্ন য়েয়ছ।  তডট অতত্ত ংক্রান্ত তথ্য তনল্পে প্রদান কযা ল্পরা: 

 

তডল্পটয ভয়কার তডট প্রততল্পফদন 

জভাদাল্পনয তাতযখ 

তডট অতত্ত তডট অতত্ত তনষ্পতত্ত 

ল্পয়ল্পছ তকনা? 

১০/০১/২০১৬ ল্পত 

১৭/০১/২০১৬ 

০৯/০২/২০১৬ Objection on 

honorarium, 

entertainment code  

তনষ্পতত্তকৃত 

৩০/১১/২০১৪ ল্পত 

০৭/১২/২০১৪ 

০৯/০৯/২০১৫ Over expenditure in 

procurement 

তনষ্পতত্তকৃত 

২১/০৯/২০১৬ ল্পত 

২৫/০৯/২০১৬ 

প্রততল্পফদন এখনও জভা 

য়তন। 

তডট অতত্ত নাআ। - 

 

১২.০    প্রকয়েয উয়েশ্য অজথন: 

 

প্রকয়েয বনবদ থি উয়েশ্য অজথয়নয াপল্যভ ংয়েয় বনয়ম্ন উয়েখ কযা র: 

 

বযকবেত উয়েশ্য অবজথত পরাপর 

১ অন্তজথাততক ভান নুাল্পয যাায়তনক 

তযভা তফজ্ঞাল্পনয মেল্পত্র জাতীয় 

েভতা জথন। 

 

 অন্তজথাততক ভান নুাল্পয যাায়তনক তযভা তফজ্ঞাল্পনয 

মেল্পত্র জাতীয় েভতা বতযী কযা ল্পয়ল্পছ। 

 ১৯৩১ ধযল্পনয অন্তজথাততক ভাল্পনয যাায়তনক তযভা মফা 

তনয়তভতবাল্পফ প্রদান কযা ল্পে। 

 ২১০ জন মফাগ্রীতাল্পক মফা মদয়া ল্পয়ল্পছ।  

২ যাতক্রল্পডল্পটড াটি থপাল্পয়ড মযপাল্পযন্প 

মভল্পটতযয়ার (তঅযএভ) উৎাদন 

কাম থক্রল্পভ ল্পমাতগতা। 

 

 াটি থপাল্পয়ড মযপাল্পযন্প ম্যাল্পটতযয়ার (তঅযএভ) উৎাদল্পন 

দেতা জথল্পনয রল্পেয NIST (USA) ল্পত ১ জন 

বফজ্ঞাতনক কভ থকতথাল্পক প্রতেণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

 তডঅযঅআতএভ ল্পত এ ম থন্ত ১৯০ টি মকতরল্পেন মফা 

প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।  

 ১টি CRM (Metal in Ground Water ) 

উৎাদন কযা ল্পয়ল্পছ।  

৩ তঅযএভ উৎাদল্পনয মেল্পত্র 

ভজাতীয়/ভধভী অন্তজথাততক 

প্রততষ্ঠাল্পনয াল্পথ মমাগাল্পমাগ স্থান। 

 অন্তজথাততক ভধভী প্রততষ্ঠান National Institute 

of Standards and Technology 

(NIST), USA-এয কাতযগযী ংীদাতযল্পত্বয তবতত্ত 

CRM উৎাদল্পনয রল্পেয  মমাগাল্পমাগ স্থান ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। 



 

বযকবেত উয়েশ্য অবজথত পরাপর 

৪ প্রতপতল্পয়তন্প মটতিং / আিায েফল্পযটতয 

কম্পাতযজন (PT/ ILC) কাম থক্রভ 

তযচারনায় জাতীয় েভতা জথন। 

 মকতরল্পেন মকাল্পয ১টি ILC মপ্রাগ্রাভ পরবাল্পফ ম্পন্ন 

ল্পয়ল্পছ। 

 ২টি PT মপ্রাগ্রাল্পভ পরবাল্পফ ংগ্রণ কল্পযল্পছ। 

 

১৩.০  উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজথন না য়র এয কাযণ:  প্রয়মাজয নে। 

 

৪ ০

‘াল্পাট থ টু তফতএঅআঅয আন্পেুল্পভল্পিন এন্ড মকতরল্পেন াতব থ োফল্পযটতয পয মকতভকযার মভল্পোরতজ অন্ডায তফআএটি 

মপ্রাগ্রাভ’ ীল থক কাতযগযী ায়তা প্রকেটি তডল্পম্বয,২০১৫ াল্পর ভাপ্ত ওয়ায় তফগত ২০/০৮/২০১৭ তাতযল্পখ ভাপ্ত প্রকে 

মূোয়ল্পনয তনতভত্ত ঢাকায াল্পয়ন্প োফল্পযটতযল্পত ফতস্থত তফতএঅআঅয কযাম্পাল্প প্রকেটি অআএভআতড –এয ে ল্পত 

তযদ থন কযা য়। তযদ থন কাল্পর প্রকে তযচারক, ততনয়য াল্পয়তিতপক তপায এফং ংতিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথাবৃন্দ 

উতস্থত তছল্পরন। প্রকল্পেয তযদ থল্পন প্রাপ্ত ম থল্পফেণ তনমে ফতণ থত ল্পরা: 

১৪.১ ৩ জন তফজ্ঞানী প্রতপতল্পয়তন্প মটতিং তফলল্পয় NMI-Australia ল্পত ১৭ তদল্পনয প্রতেণ গ্রণ কল্পযন।  

১৪.২  ০১ জন তফজ্ঞানী াটি থপাল্পয়ড মযপাল্পযন্প মভল্পটতযয়ার তফলল্পয় NIST (USA) ল্পত ০৮ তদল্পনয প্রতেণ 

গ্রণ কল্পযন।  

         ১৪.৩    ২১ জন তফজ্ঞানী মকতর মেন মকাল্পয উয অন্তজথাততক ভাল্পনয তফল্পদী তফল্পলল্পজ্ঞয কাছ মথল্পক ১৬ তদন 

প্রতেণ গ্রণ   কল্পযন। 

          প্রতেণ তফলল্পয়য তাতরকা: 

 

ক্রঃ নং তফলয় জন তদন 

১ প্রতপতল্পয়তন্প মটতিং এয উয প্রতেণ। ৫১ 

২ তঅযএভ উৎাদল্পনয উয প্রতেণ। ৭ 

৩ মফতক তপ্রতন্পার  ফ মভল্পোরতজ , মভথড ফ মকতরল্পেন এন্ড আল্পরাডাকন টু 

অআএও/অআআত ১৭০২৫ এয উয প্রতেণ । 

১২ 

 

৪ মফতক তপ্রতন্পার ফ ব্যাল্পরন্প , বলুল্পভতেক গ্লাওয়ায, ওল্পবন এন্ড আনতকউল্পফটয মকতরল্পেন 

এন্ড যান্ড ন এিততযল্পয়ন্প ন ব্যাল্পরন্প এন্ড মভথড ফ মকতরল্পেন এন্ড আ মরাডাকন টু 

অআএও/অআআত ১৭০২৫ এয উয প্রতেণ এন্ড বলুল্পভতেক গ্লাওয়ায মকতরল্পেল্পনয 

উয প্রতেণ। 

১৫ 

 

৫ তযতবউ ফ মভথড ম্যানুয়ার , ডাটা মযল্পকাতড থং ীট , াটি থতপল্পকট এন্ড তপ্রাল্পযন ফ 

প্রততডউয ম্যানুয়াল্পরয উয প্রতেণ। 

২৫ 

 

৬ তযতবউ ফ মকায়াতরটি ডকুল্পভি  এন্ড প্রাতিকযার এিততযল্পয়ন্প ন ব্যাল্পরন্প এন্ড বলুল্পভতেক 

গ্লাওয়ায মকতরল্পেল্পনয উয প্রতেণ।   

৩৫ 

 

 



 

১৪.৪  মকতরল্পেন/ প্রতপতল্পয়তন্প মটতিং / াটি থপাল্পয়ড মযপাল্পযন্প মভল্পটতযয়ার তফলল্পয় প্রততেত তফজ্ঞানীগণ এ 

আনতিটিউট ল্পত তনয়তভতবাল্পফ এ কর মফা প্রদান কযল্পছন।  

১৪.৫  আল্পতা:ভল্পে ১৯০টি মকতরল্পেন মফা প্রদান কযা , ১টি CRM (Metal in Ground Water ) 

উৎাদন কযা ল্পয়ল্পছ , ১টি Inter Laboratory Comparison (ILC) মপ্রাগ্রাভ পরবাল্পফ 

ংগ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং ২টি Proficiency Testing (PT) মপ্রাগ্রাল্পভ ংগ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৪.৬  াটি থপাল্পয়ড মযপাল্পযন্প মভল্পটতযয়ার উৎাদল্পন তযাম থ De-Ionized Water Plant 

(DIW) স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এ প্ল্যাি স্থাল্পনয ভােল্পভ বদতনক ২০০০ তরটায De-Ionized 

Grade াতন উৎাদন কযা মায় মা গল্পফলণাগাল্পয ব্যফায কযা ল্পে। এছাোও এ প্ল্যাল্পিয ফাআ মপ্রাডাি 

তল্পল্পফ উ ৎন্ন তডতভনাযারাআজড ওয়াটায (DMW) তফতবন্ন ডায়াগনতিক োফ , আউতএ ও গাতেয 

ব্যাটাতযল্পত ব্যফায য়। De-Ionized Water Plant (DIW) এয তফতডং ও এয াশ্বফতী 

এরাকায় গাছ ও অগাছা জল্পন্ল্পছ। এয পল্পর প্ল্াি এরাকায় ভয়রা ও মাকাভাকে এয উতস্থতত মদখা মায়।  

  

তচত্র-১: প্রকে এরাকা োফল্পযটতয তযদ থন তচত্র-২: De-Ionized Water Plant (DIW) 

 

  

তচত্র-৩: De-Ionized Water Plant (DIW) তচত্র-৪:তডঅযঅআতএভ এয অন্তজথাততক তযকগতনন 



 

১৫.০  আইএভইবড’য ভতাভত ও সুাতয: 

 

    ১৫.১  তফতবন্ন মদল্পয ভধভী মভল্পোরতজ ংস্থায াল্পথ অন্তজথা ততক মনটওয়াল্পকথ ন্তর্ভ থক্ত ওয়ায় তফজ্ঞাল্পনয তফল্পল এআ 

মেল্পত্র তনয়তভতবাল্পফ updated knowledge-এয তবতত্তল্পত তডঅযঅআতএভল্পক মৃি কযা ল্পে। 

 

১৫.২ মভল্পোরতজ তফলয়ক তফতবন্ন অন্তজথাততক কভ থকাল্পে ম্পৃক্ত ল্পয় গল্পফলণায ভােল্পভ মদল্প ও তফল্পদল্প তডঅযঅআতএভ 

সুনাল্পভয াল্পথ যাায়তনক তযভা মফা প্রদান কযল্পছ মায পল্পর বফল্পদতক মুদ্রা াশ্রয় অয় কযাও ম্ভফ ল্পে। 

 

১৫.৩ যাায়তনক তযভা তফজ্ঞান ব্যফায কল্পয জীফনভান উন্নয়ন ও অথ থ -াভাতজক উন্নয়ল্পন তডঅযঅআতএভ ফদান 

যাখল্পছ। 

 

১৫.৪ প্রকেটি তনতদ থষ্ট ভল্পয় , নুল্পভাতদত ব্যয়ীভায ভল্পে ফাস্তফাতয় ত ল্পয়ল্পছ এফং প্রকল্পেয উল্পেশ্যমূ তজথত ল্পয়ল্পছ। 

এআ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ ফাংরাল্পদল্প মকতভকযার মভল্পোরতজ ফকাঠাল্পভা প্রততষ্ঠায মেল্পত্র গ্রগতত াতধত 

ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫.৫    মকতভকযার মভল্পোরতজ ংক্রান্ত কভ থকাল্পন্ড ফাংরাল্পদল্পয েভতা অন্তজথাততক তযভন্ডল্পর যীতেত ও স্বীকৃত ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫.৬ De-Ionized Water Plant (DIW) এয তফতডং ও এয াশ্বফতী এরাকায অগাছা ও ভয়রা অফ থজনা 

তযষ্কাল্পযয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ।  

 

১৫.৭ প্রকল্পেয ভােল্পভ তজ থত সুতফধাতদ জনগণ ও ংতিষ্ট মিকল্পাডাযল্পদয ফতত কযল্পত ল্পফ। ব্যাক প্রচাযণায ভা েল্পভ এফং 

মিকল্পাডাযল্পদয াল্পথ তনয়তভত বা কল্পয রবয মফা মূ ম্প থল্পক মিকল্পাডাযল্পদয জানাল্পত ল্পফ।   

              

১৫.৮ প্রকল্পেয অওতায় প্রতেণ প্রদাল্পনয ভােল্পভ দে জনফর বততয কযা ল্পয়ল্পছ। দেতায উৎকল থ াধন ও ধাযাফাতকতা যোয 

তনতভত্ত প্রততেত জনফরল্পক তযমোয মেতনং প্রদান কযল্পত ল্পফ। 

   

 ১৫.৯ নুল্পেদ ১৫.৬ ল্পত ১৫.৮ এয তফলল্পয় গৃতত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারয় অগাভী এক ভাল্পয ভল্পে অআএভআতড-মক ফতত কযল্পফ। 



 

স্বেমূল্পেয মৌয তফদুযৎ উৎাদল্পন প্রমৄতক্তয উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত)  

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 

 

১।         প্রকয়েয নাভ                      : স্বেমূল্পেয মৌয তফদুযৎ উৎাদল্পন প্রমৄতক্তয উন্নয়ন (১ভ ংল্পাতধত) 

২।  প্রকয়েয অফস্থান   :  ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ, ঢাকা।  

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা     :   ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ   

৪। প্রাবনক ভন্ত্রণারে    :  বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারে 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেুঃ  

 (রে টাকাে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ভর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(ভর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত ভে 

(ভর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর 

  

ফ থয়ল 

ংয়াবধত   

ভর ফ থয়ল 

ংয়াবধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৮৯৪.২৬ ২৭৭৭.৪৩ ২৭৪৪.২৩ জানুয়াযী 

২০১২ 

মথল্পক  

জুন ২০১৫ 

জানুয়াযী 

২০১২ 

মথল্পক  

জুন ২০১৬ 

জানুয়াযী ২০১২ 

মথল্পক  

জুন ২০১৬ 

৮৪৯.৯৭ 

(৪৪.৮৭%) 

 

১২ ভা 

(৩৩.৩৩%) 

 

৬।  প্রকয়েয অেবববিক ফা স্তফােন: প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন ( PCR) অনুমােী প্রকেটিয অেবববিক ফাস্তফ ও আবথ থক 

অগ্রগবত বনয়ম্ন মদো র:  

                                                     (রে টাকাে) 

ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী কায়জয বফববন্ন অয়েয নাভ একক অনুয়ভাবদত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

বযভাণ 

আবথ থক ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

আবথ থক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ক) যাজস্ব ব্যে 

১।  কভ থচাযীয়দয মফতন ংখ্যা ৫ ২৯.৯৩ ৫ ২৯.০৬ 

২।  বাতাবদ মথাক - ২.১৯ - ২.১৭ 

৩।  যফযা ও মফা মথাক - ৩৯০.২১ - ৩৮৭.৫৩ 

৪।  মভযাভত কাজ ফগ থতভটায ৭৮৭৮ ২৩৫.১৬ ৭৮৭৮ ২৩৪.০৫ 

 মভাট যাজস্ব (ক)   ৬৫৭.৫০ ৬৫২.৮১ ৬৫২.৮১ 

খ) ভরধন ব্যে 

৫। ম্পদ ংগ্র ংখ্যা ৩৯ ২০৪৮.৫৫ ৩৯ ২০৪২.৬১ 

৬।  তনভ থাণ ও পূতথ মথাক - ১০.০০ - ৯.৯৮ 

৭।  মূরধন খাল্পত ততড বযাট মথাক - ৫৩.৩৮ - ৩১.৩৮ 



 

ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী কায়জয বফববন্ন অয়েয নাভ একক অনুয়ভাবদত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

বযভাণ 

আবথ থক ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

আবথ থক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮।  তফতফধ মূরধন ব্যয়  মথাক - ৮.০০   

 খ. মভাট মূরধন - - ২১১৯.৯৩  ২০৯১.৪২ 

 ফ থল্পভাট (ক+খ) - - ২৭৭৭.৪৩ - ২৭৪৪.২৩ 

(৯৮.৮০

%) 

 

৭।  কাজ অভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ: তডতত-য রেযভাো অনুমােী প্রকয়েয কর কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ।  

 

৮। ভল্যােন িবতুঃ প্রকেটিয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ন বনয়ম্নাি বফলে/িবত নুযন কযা য়েয়ছ: 

 প্রকয়েয বডবব ম থায়রাচনা; 

 প্রকয়েয PCR ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ অগ্রগবত মাচাই ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজবভন বযদ থন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয বববিয়ত ংতিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ আয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ;  

  

৯।    প্রকয়েয ভর উয়েশ্য ও টভূবভ:   

৯.১  প্রকয়েয ভর উয়েশ্য:  

(ক) স্বেভয়ল্যয মৌয বফদ্যযৎ প্রযুবি উন্নেন; 

(খ) আভদাবনকৃত মারায প্যায়নরভয়যয গুনগত ভান বনরূণ; 

(গ) জনবি উন্নেয়ন জ্বারানী গয়ফলনা ও উন্নেন ই নবস্টটিউয়টয জনফয়রয মারায প্যায়নর প্রস্তুতকযয়ণ 

গয়ফলণায সুয়মাগ বৃবিকযণ; 

(ঘ)  বগ্রন াউজ গ্যা বনগ থভন প্রভন; 

(ঙ)  জাতীে বগ্রড রাইয়নয উয বনবথযতা কভায়না। 

  

৯.২  প্রকয়েয টভূবভ:   

 ফাংরায়দয়য মবৌগবরক অফস্থাগত কাযয়ণ মৌযবিয প্রাপ্যতা অতযাবধক। এই ব্যাক মৌয বিয়ক কায়জ রাবগয়ে 

বফবফধ মৌয উকযণ ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ ফাতায় বগ্রন াউজ গ্যায়য বনগ থভন কভায়নায়ত উয়েয়মাগ্য অফদান যাখা 

ম্ভফ। মৌয বফদ্যযৎ বি গয়ফলণায জন্য প্রাথবভকবায়ফ প্রয়োজন মদয় মৌয বিয প্রাচুম থতায ভান বনরূণ। এই 

প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ স্বেংবক্রেবায়ফ মৌয বি প্রাচুম থতায ভান বনরূয়ন গয়ফলনাগায স্থান কযা য়ফ।  

 

ফাংরায়দয় ফবুঃবফয়র্শ্য বফববন্ন মদ য়ত মারায আভদানী কয়য প্যায়নর ংগঠন কযা এফং যাবয প্যায়নর 

আভদানী কযা ম। আভদানীকৃত মারায প্যায়নয়রয ভান বনরূণ কযায মকান ব্যফস্থা ফতথভায়ন মনই। প্যায়নয়রয মযটিং 

ম্বয়ি প্যায়নর প্রস্তুতকাযক  ফবুঃবফয়র্শ্ ংস্থাভয়য উযই বনবথয কযয়ত ে। প্রকয়ে ংগৃীত মন্ত্রাবত বদয়েই 



 

আভদানীকৃত মারায প্যায়নয়রয গুনগত ভান বনযীেণ মফা প্রদান কযা ম্ভফ।  

 

 জাতীে বগ্রড বফদ্যযৎ াশ্রয়েয রয়েয এফং য এরাকায জন্য উয়মাগী ব্যাটাযী বফীন বগ্রড ংযুি মারায বয়স্টভ 

প্রফতথয়নয রয়েয ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ (বফবএআইআয) এয জ্বারাবন গয়ফলণা ও উন্নেন 

ইবনবস্টটিউট কর্তথক আয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  

  

১০।  প্রকয়েয অনুয়ভাদন : প্রকেটি ভাননীে বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক মভাট ১৮৯৪.২৬ রে টাকা (এয ম্পূণ থ অংই 

বজওবফ) প্রাক্কবরত ব্যয়ে জানুোযী ২০১২ মথয়ক জুন ২০১৫ ম থন্ত মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকেটি  অনুয়ভাবদত ে। 

যফতীল্পত প্রকেটিয মভয়াদকার অল্পযা ০১ ফছয বৃতি ও মভাট ব্যয় ২৭৭৭.৪৩ রে টাকা তনধ থাযণ কল্পয গত 

২০/০১/২০১৫ তাতযল্পখ একল্পনক কর্তথক নুল্পভাতদত য় এফং ১৬/০২/২০১৫ তাতযল্পখ প্রকেটিয  ১ভ ংল্পা ধন 

প্রাতনক নুল্পভাদন জাযী কযা য়। যফতীল্পত প্রকেটিয ব্যয় ও মভয়াদকার ঠিক মযল্পখ ০৯/০৩/২০১৬ তাতযল্পখ 

অন্ত:খাত ভিল্পয়য প্রাতনক অল্পদ জাতয কযা য়। 

 

১১।  প্রকে এরাকা বযদ থন: 

 

১১.১ প্রকেটি ভাবপ্তয য প্রকয়েয কাম থক্রভ ভল্যােয়নয বনবভি ফাস্তফােন বযফীেণ ও ভল্যােন বফবায়গয  ৭ নং মক্টয়যয  

বযচারক জনাফ মভা: যবপকুর আরভ গত ২৫/০৯/২০১৭ তাবযয়খ ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ, ঢাকা  

প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজবভন বযদ থন কয়যন। বযদ থনকায়র প্রকে বযচারক প্রকে ংবিি অন্যান্য কভ থকতথাবৃন্দ 

উবস্থত বছয়রন এফং প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাতদ তদল্পয় ল্পমাগীতা কল্পযন।  

 

 ১১.২  তনল্পে তযদত থত ংল্পয তচত্র মদয়া ল্পরা: 

 

  

তচত্র: তথনতপল্ম গল্পফলণাগায তচত্র: তথনতপল্ম মারায মর গল্পফলণা কযল্পছন জ্বারাতন 

গল্পফলণা ও উন্নয়ন আনতিটিউল্পটয তফজ্ঞানীবৃন্দ 

     

  

তচত্র: দুই গান বববলষ্ট আরএফ স্পাটাবরিং মমবলন। এটি দ্বারা তচত্র: ইলক্ট্রন মাইলরালকাপ। ম াার ম লর বববভন্ন 



 

ম াার ম লর বিন ময়ার মেয়া হয়। স্তলরর গঠন বুঝলে  াহায্য কলর। 

  

তচত্র: ই-ববম ও িাম মা ইভালপালরটর। ম াার ম লরর 
ব্যাক কন্টাক এবিং বফঙ্গাবরিং ময়ার মেয়া হয়। 

তচত্র:  ান ব মুলটর। এক সূয মালাক আলা আপবেে 

কলর ম াার ম লর কম মেক্ষো বনর্ ময় কলর। 

 

১২.০ প্রকে ফাস্তফােয়ন ভবনটবযং কাম থক্রভ:  

 ংবিি ভন্ত্রণারে ও ংস্থায কভ থকতথাবৃন্দ  প্রকে ফাস্তফােনকায়র বফববন্ন ভয়ে প্রকয়েয কাম থক্রভ বযদ থন কয়যয়ছন 

ভয়ভ থ ভাবপ্ত প্রবতয়ফদয়ন উয়েখ কযা য়েয়ছ। বযদ থয়নয ভে মদখা মাে পূয়ফ থ এ প্রকেটি আইএভইবড’য বতন’জন 

কভ থকতথা আকভর মায়ন, বযচারক ; আ.ন.ভ . মযাকন উবেন, বযচারক এফং মভা: ইব্রাীভ খবরর, কাযী 

বযচারক বযদ থন কয়যয়ছন। বযদ থন প্রবতয়ফদয়নয সুাবযগুয়রা ফাস্তফাবেত য়েয়ছ মদখা মাে। 

  

১৩.০  প্রকয়েয জনফর বনয়োগ: 

৫ জন কভ থচাযী যাবয  বনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয কায়জ বনয়োবজত বছয়রন এফং প্রকে পান্ড য়ত মফতন বাতা 

গ্রণ কয়যয়ছন। এছাড়াও জ্বারাতন গল্পফলণা ও উন্নয়ন আনতিটিউট’য ংবিিগণ যাবয প্রকয়েয কায়জয ায়থ মৃ্পি 

মথয়ক কাম থক্রভ ফাস্তফােয়ন পূণ থাে য়মাবগতা কয়যন। 

 

১৪.০ প্রকে বযচারক ম্পবকতথ তথ্য:   

ক্রুঃ নং কভ থকতথায নাভ দবফ পূণ থকারীন/খন্ডকারীন ভেকার 

১।  মুাম্মদ াতযয়ায ফাায প্রকে তযচারক খন্ডকারীন ১৪/০৪/২০১২ ল্পত প্রকে 

ভাতপ্ত ম থন্ত 

 

১৫.০ প্রকল্পেয প্রতকউযল্পভি ম্পতকথত তথ্য:  

প্রকে তপল্প ংযতেত প্রকল্পেয ক্রয় ংক্রান্ত দতররত্র ম থাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম, তফজ্ঞান প্রতক্রয়া, কতভটি 

গঠন, দযত্র অফান, দযত্র মূোয়ন, কাম থাল্পদ প্রদান আতযাতদ প্রতক্রয়ায় ততঅয-২০০৮ এয তফতধতফধান 

মথামথবাল্পফ নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

১৬.০  প্রকমেয উল্পেশ্য জথন: 

বযকেনা অজথন 

(ক) স্বেভয়ল্যয মৌয বফদ্যযৎ প্রযুবি উন্নেন; (ক) স্বেভয়ল্যয মৌয বফদ্যযৎ প্রযুবি উন্নেন কযা য়েয়ছ; 

(খ) আভদাবনকৃত মারায প্যায়নরভয়যয 

গুনগত ভান বনরূণ; 

(খ) আভদাবনকৃত মারায প্যায়নরভয়যয গুনগত ভান বনরূণ কযায 

জন্য গল্পফলণাগায ও প্রল্পয়াজনীয় মন্ত্রাতত ংগ্র কযা য়েয়ছ; 



 

বযকেনা অজথন 

(গ) জনবি উন্নেয়ন জ্বারানী গয়ফলণা ও উন্নেন 

ইনবস্টটিউয়টয জনফয়রয মারায প্যায়নর 

প্রস্তুতকযয়ণয গয়ফলণায সুয়মাগ বৃবিকযণ; 

(গ) জনবি উন্নেয়ন জ্বারা তন গয়ফল ণা ও উন্নেন ই নবস্টটিউয়টয 

জনফয়রয মারায প্যায়নর প্রস্তুতকযয়ণয গয়ফলণায সুয়মাগ 

বৃবিকযমণয তফতবন্ন দল্পে গ্রণ কযা য়েয়ছ;  তথন তপল্ম মারায 

মর মপতেল্পকন ও ভান তনণ থায়ল্পনয প্রল্পয়াজনীয় মন্ত্রাতত ংগ্র ও 

উন্নত তফল্পশ্বয গ্রণী তফজ্ঞানীল্পদয দ্বাযা গল্পফলণা তদক তনল্পদ থনা মল্পয় 

থাল্পক; 

(ঘ) বগ্রন াউজ গ্যা বনগ থভন প্রভন; (ঘ) বফবএআইআয-এয আবযন্তযীণ বগ্রয়ডয ায়থ স্থাবত মৌয বফদ্যযৎ 

বয়স্টভ য়ত বগ্রন াউজ গ্যা বনগ থভন প্রভন কযা ল্পে; 

(ঙ) জাতীে বগ্রড রাইয়নয উয বনবথযতা 

কভায়না। 

(ঙ) তফতএঅআঅয-এয তপল্প তদল্পনয মফরা ব্যফহৃত তফদুযল্পতয এক 

ং মারায ল্পত অায় জাতীে বগ্রড রাইয়নয উয বনবথযতা 

কভায়না মে; 

 

১৭ .০ উল্পেশ্য পুল্পযাপুতয তজথত না ল্পর তায কাযণ: প্রকেটিয উল্পেশ্য তজথত ল্পয়ল্পছ ফল্পর তযদ থল্পন প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ।  

 

১৮.০ ফাস্তফায়ন ম থল্পফেণ: 

   ১৮.১ Time & cost over run: প্রকেটিয মূর তডতত ১৮৯৪.২৬ রে টাকায প্রাক্করল্পন জানুয়াতয ২০১২ ল্পত জুন 

২০১৫ ম থন্ত মভয়াল্পদয জন্য নুল্পভাতদত ল্পয়তছর। ১ভ ংল্পাধনীয ভােল্পভ ২৭৭৭.২৩ রে টাকায প্রাক্করল্পন জানুয়াতয 

২০১২ ল্পত জুন ২০১৬ ম থন্ত মভয়াল্পদয জন্য নুল্পভাতদত য়। থ থাৎ প্রকেটিয ভয় বৃতি ায় ১ (এক) ফৎয এফং 

প্রাক্করন বৃতি ায় ৮৮৩.১৭ রে টাকা। প্রকেটি মূর তডততয প্রাক্কতরত থ থ ও তনধ থাতযত ভল্পয়য ভল্পে ভাপ্ত কযল্পত 

াল্পযতন। প্রকে তযচারল্পকয ফক্তব্য র প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযল্পত তগল্পয় বফজ্ঞাতনক তকছু মন্ত্রাতত প্রল্পয়াজন ল্পয় ল্পে 

মা মূর তডততল্পত তছর না। ম কাযল্পন প্রাক্করন বৃতি ায় ও ভয় মফত রাল্পগ। 

 

   ১৮.২ ব্যাটাতয তফীন মৌয তফদুযৎ প্রমৄতক্তয উন্নয়ন: প্রকেটিয একটি ন্যতভ উল্পেশ্য তছর স্বেমূল্পেয মৌয তফদুযৎ 

উৎাদল্পনয প্রমৄতক্ত উদ্ভাফন কযা। তযদ থল্পনয ভয় প্রকে তযচারক উতস্থত বফজ্ঞাতনক কভ থকতথাল্পদয াল্পথ 

ভততফতনভল্পয় জানা মায়, ফতথভাল্পন মৌয তফদুযৎ উৎাদল্পন ব্যাটাতয তভতন-গ্রীড প্রতত ওয়াল্পট খযচ ল্পে ৩০-৩৫ টাকা। 

তকন্তু ব্যাটাতয তফীন যাতয জাতীয় গ্রীল্পড ংমৄক্ত মৌয তফদুযৎ উৎাদল্পনয খযচ ল্পে প্রতত আউতনট ৮.৩৮ টাকা। এ 

প্রকল্পেয ভােল্পভ ব্যাটাতয তফীন মৌয তফদুযৎ উৎাদন ও জাতীয় গ্রীল্পডয ভােল্পভ তায যাতয ব্যফায তফলয়ক প্রমৄতক্ত 

উদ্ভাফন কল্পযল্পছ। তাল্পদয বাষ্য নুমায়ী যকাযী ও মফযকাযী ল্পনক প্রততষ্ঠান এ িততয ভােল্পভ মৌয তফদুযৎ মকন্দ্র 

স্থান কযল্পছ। 

 

   ১৮.৩ স্বে মূল্পেয মৌয তফদুযৎ প্যাল্পনর বততযয প্রমৄতক্ত উদ্ভাফন: এআ প্রকল্পেয ভােল্পভ ংগৃীত বফজ্ঞাতনক ম ন্ত্রাতত দ্বাযা 

স্থাতত োফল্পযটাতযল্পত জরবয কাঁচাভার তদল্পয় তদ্বতীয় প্রজল্পন্য চায স্তয তফতষ্ট Thin film Solar cell 

বততযয গল্পফলণা কযল্পছন এফং প্রাথতভক াপে জথন কল্পযল্পছন। তযদ থল্পনয ভয় জানা মায়, প্রথভ প্রজল্পন্য মারায 

প্যাল্পনর বততয য় তফশুি ততরকন মথল্পক এফং জাভ থানী ও চীল্পনয ফাআল্পয ন্য মকান মদ তা প্রস্তুত কযল্পত াল্পযনা। 

ন্য তদল্পক তদ্বতীয় প্রজল্পন্য মৌয প্যাল্পনর বততয য় তাভা, দস্তা, তা তফতবন্ন ধাতুয ংতভশ্রল্পন বততয ংকয ধাতু 

তদল্পয়। এফ উাদান জরবয এফং এ উাদান তদল্পয় বততয প্যাল্পনর খুফআ ারকা, স্তা য়। এখন ম থন্ত  তাল্পদয 

গল্পফলণাগাল্পয উদ্ভাতফত মারায প্যাল্পনল্পরয Efficiency ৪.৬%। ফতঃতফল্পশ্ব তফতবন্ন গল্পফলণাগাল্পয উদ্ভাতফত 



 

তথনতপল্ম মারায মল্পরয Efficiency ২০% এয উল্পয। ফাতণতজযক বাল্পফ পর ল্পত ল্পর তদ্বতীয় প্রজল্পন্য 

তথনতপল্ম মারায মল্পরয াপে তফশ্ব ভাল্পনয ম থাল্পয় তনল্পত ল্পফ। Efficiency ১৫% মথল্পক ২০% অল্পর মটি 

ফাতণতজযক বাল্পফ পর ল্পফ এফং মৌযতফদুযৎ উৎাদল্পনয এ প্রমৄতক্ত উল্পদ্যাল্পগয ম থাল্পয় তফতযন কযল্পত াযল্পফন। ২০% 

Efficiency জথন কযল্পত ল্পর অল্পযা গল্পফলণা প্রল্পয়াজন।  তধকতয গল্পফলণায জন্য ম থাপ্ত জনফর ও অতথ থক 

ংস্থান প্রল্পয়াজন ল্পফ। 

 

   ১৮.৪ র্ততীয় প্রজল্পন্য মারায প্যাল্পনর: তযদ থল্পনয ভয় বফজ্ঞাতনক কভ থকতথাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনায় জানা মায়, ফতথভান 

তফল্পশ্ব র্ততীয় প্রজল্পন্য মারায প্যাল্পনর বততযয গল্পফলণা চরল্পছ। র্ততীয় প্রজল্পন্য মারায প্যাল্পনর বততয য় গ থাতনক 

উাদান তদল্পয় মা প্রকৃততল্পত জরবয। এ প্যাল্পনর তদল্পয় ল্পনক স্তায় মৌয তফদুযৎ উৎাদন কযা মাল্পফ ফল্পর তাযা 

জানান। র্ততীয় প্রজল্পন্য মৌয তফদুযৎ প্যাল্পনর বততযয জন্য গল্পফলণা শুরু কযা দযকায ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

 

   ১৮.৫ অভদানীকৃত মারায প্যাল্পনল্পরয গুনগত ভান তনরুন: ফাংরাল্পদ পৃতথফীয ফ থবৃৎ মারায মাভ তল্পিভ স্থানকাযী 

মদ। প্রততভাল্প এয ংখ্যা প্রায় ৩০,০০। মারায মাভ তল্পিল্পভ ব্যফহৃত মারায প্যাল্পনর, চাজথ কল্পরারায, ব্যাটাতয 

তফতবন্ন মদ ল্পত অভদানী কযা য়। তকন্তু ফাংরাল্পদল্প অভদানীকৃত মারায প্যাল্পনর ও ন্যান্য াভগ্রীয ভান তনয়ন্ত্রন 

ও তনরুল্পণয মকান ব্যফস্থা তছরনা। এ প্রকল্পেয ভােল্পভ অভদানীকৃত মারায প্যাল্পনর, চাজথ কল্পরারায ও ব্যাটাতযয 

গুনগত ভান তনরুল্পনয েভতাম্বতরত মদল্প প্রথভ ও একভাত্র োফল্পযটযী স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। তফল্পদ মথল্পক 

অভদাতনকৃত মারায প্যাল্পনর যীো কযা ল্পে। এছাো মারায প্যাল্পনর অভদাতনয মেল্পত্র তফতএঅআ এয ছােত্র 

গ্রল্পণয ফােফাধকতা তনধ থাযল্পণয জন্য তফদুযৎ তফবাল্পগয অওতাধীন SREDA (Sustainable & 

Renewable Energy Development Authority) কাজ কল্পয মাল্পে। 

 

   ১৮.৬  সূল্পম থয প্রখযতা তনণ থয় ও মৌয তক্তয ডাটাল্পফজ স্থান: এ প্রকল্পেয ভােল্পভ ফাংরাল্পদল্প মৌয তক্ত গল্পফলণায মূর 

ডাটাল্পফজ স্থাতত ময়ল্পছ। মৌয তক্ত গল্পফলণায মূখ্য উাদান মৌয মযতডল্পয়ল্পনয তনযতফতেন্ন উাত্ত ংগ্র। প্রকল্পেয 

ধীল্পন ংগৃীত মন্ত্রাতত তদল্পয় তনযতফতেন্নবাল্পফ মৌয তক্ত গল্পফলণায জন্য প্রল্পয়াজনীয় ভয় তবতত্তক মগ্লাফার 

মযতডল্পয়ন, তডল্পযি মযতডল্পয়ন, তডতপউজ মযতডল্পয়ন, এযাকটিব ান অওয়ায, পাঁয আনোল্পযড মযতডল্পয়ন, তাভাত্রা 

তথ্য উাত্তমূ স্বয়ংতক্রয়বাল্পফ ংযেণ কযা ল্পে। পল্পর বতফষ্যল্পত ফাংরাল্পদল্প মৌয তক্ত তনব থয প্রমৄতক্ত স্থাল্পন এআ 

ডাটাল্পফজ মূখ্য ভূতভকা ারন কযল্পফ। ডাটাল্পফল্পজ ংগৃীত তথ্য উাত্ত তফতবন্ন গল্পফলণা প্রততষ্ঠান ও অগ্রী 

তফশ্বতফদ্যারয়মূল্পক যফযা কযায রল্পেয মকৌর তনধ থাযণ কযা প্রল্পয়াজন।  

 

   ১৮.৭ জনফর: প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর গল্পফলণায নতুন নতুন মেত্র ও াখা বততয ল্পয়ল্পছ এফং ল্পনক নতুন মন্ত্রাতত 

স্থাতত ল্পয়ল্পছ। তকন্তু তফতএঅআঅয এয জনফর স্বেতায কাযল্পন নতুন প্রমৄতক্তয এফ মন্ত্রাতত চারামনায 

প্রল্পয়াজনীয় জনফর তদল্পত াযল্পছনা । পল্পর প্রকল্পেয ভােল্পভ প্রাপ্ত নতুন প্রমৄতক্তয এফ মন্ত্রাতত ব্যফহৃত ল্পয় থাকল্পছ 

এফং জাতীয় েতত ল্পে। ন্যতদল্পক মদখা মায়, তফতএঅআঅয এয তধকাং প্রকে বফজ্ঞাতনক গল্পফলণা ংতিষ্ঠ। 

প্রকল্পেয জন্য মম মরাকফর তনল্পয়াগ কযা য় তাযা প্রকে চরাকারীন কাজ কল্পয এফং প্রকে মল্পল চল্পর মায়। যাজস্ব 

খাল্পত নতুন তনল্পয়াগকৃত জনফর নতুন প্রমৄতক্তয াল্পথ ম্পৃক্ত না থাকায কাযল্পন কাজ কযল্পত াল্পযনা। ম কাযল্পন 

প্রকল্পেয জনফর তনল্পয়াল্পগ এভন ব্যফস্থা কযা প্রল্পয়াজন মাল্পত নতুন প্রমৄতক্তয াল্পথ তযতচতযাআ যফতীল্পত তনল্পয়াগপ্রাপ্ত 

ন থফা তফতএঅআঅয এয তনজস্য জনফর প্রকল্পে মডপুল্পটল্পন কাজ কযল্পত াল্পয। 

   

১৮.৮ মারায এনাবজথ গয়ফলণা মকনটি বিারী কযণ: মারায প্যায়নয়রয গয়ফলণাটি বযচাবরত য়ে বফবএআইআয 



 

এয জ্বারানী গয়ফলণা ও উন্নেন ইনবস্টটিউয়টয একটি মকন বয়য়ফ। বকন্তু মারায প্যায়নর গয়ফলণাটি এনাবজথ 

বফলেক। প্রকে বযচারক ও অন্যান্য গয়ফলকয়দয ায়থ আয়রাচনায ভে তাযা জানাে মারায প্যায়নর গয়ফলণাটি 

জ্বারানী ও উন্নেন ইনবস্টটিউট এয মথয়ক আরাদা কয়য নফােন মমাগ্য বি গয়ফলণা নায়ভ নতুন একটি ইনবস্টটিউট 

কযা দযকায। মারায প্যায়নর গয়ফলণাটি জ্বারানী গয়ফলণায মথয়ক ববন্ন এফং এই প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র 

গয়ফলণাগাযটিয কয়রফয অয়নক বৃবি ময়েয়ছ ও ববফষ্যয়ত আয়যা নতুন নতুন গয়ফলণায সুয়মাগ সৃবি য়েয়ছ। মকাযয়ন  

মারায এনাবজথ গয়ফলণা মকনটি নফােনয়মাগ্য বি গয়ফলণা ইনবস্টটিউট ফা অন্য মকান নায়ভ আরাদা ইনবস্টটিউট 

বয়য়ফ চালু কযা প্রয়োজন।   

 

   ১৮.৯  ম্পদ মযতজষ্টাল্পয: এ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ মদত তফল্পদী ২০ প্রকায মন্ত্রাতত এফং অফাফত্র ও তপ 

আকুআল্পভি ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এফ মন্ত্রাতত ও ভারাভার ম্পদ মযতজষ্টাল্পয তরতফি কযা ল্পয়ল্পছ। তযদ থল্পনয ভয় 

প্রকেটিয ম্পদ মযতজষ্টায মাচাআ কল্পয মন্ত্রাতত ও ভারাভার ঠিক াওয়া মগল্পছ। 

 

    ১৯.০ সুাতয/ভতাভত: 

 

১৯.১ প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাতত গুয়রা ংস্থায টিওআ র্ভক্ত  কযল্পত ল্পফ। মূরধতন মন্ত্রাততগুল্পরায ওয়াল্পযতি 

ততযয়ল্পডয য চর যাখায জন্য তনয়তভত যেণাল্পফেণ কযল্পত ল্পফ এফং যেণাল্পফে মনয জন্য যাজস্ব ফাল্পজল্পট 

ফাৎতযক ম থাপ্ত ফযাে যাখল্পত ল্পফ । 

১৯.২ প্রকয়েয আওতাে সৃি অফকাঠায়ভা এফং স্থাবত অতযাধুবনক মন্ত্রাবতভয়য য়ফ থািভ ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ 

প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্য ফতণ থত মফামূ তনতিত কযল্পত ল্পফ।  

১৯.৩ স্বে মূল্পেয মৌয তফদুযৎ উৎ াদল্পনয গল্পফলণা ব্যাত যাখল্পত ল্পফ। তদ্বতীয় প্রজল্পন্য তথনতপল্ম মারায মল্পরয 

Efficiency তফশ্ব ভাল্পনয ম থাল্পয় তনল্পত ল্পফ।  

১৯.৪ ফতথভান তফল্পশ্ব মারায প্যাল্পনর গল্পফলণায াল্পথ তার তভতরল্পয় র্ততীয় প্রজল্পন্য গ থাতনক মারায মর তনল্পয় 

গল্পফলণা শুরু কযল্পত ল্পফ।   

১৯.৫ মারায এনাবজথ গয়ফলণা মকনটি বফবএআইআয এয জ্বারানী গয়ফলণা ও উন্নেন ইনবস্টটিউট য়ত আরাদা 

কয়য নফােনয়মাগ্য বি গয়ফলণা ফা অন্য মকান নায়ভ  আরাদা ইনবস্টটিউট বয়য়ফ বিাবর কযা মময়ত ায়য।  

১৯.৬  প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ উদ্ভাবফত স্বে ভয়ল্যয মারায বয়স্টভ প্রযুবি , ব্যাটাযী বফীন মারায বয়স্টভ এফং মারায 

বয়স্টভ স্থায়নয ঠিক বিবত ও কাম থকাবযতা য সুপর জনগল্পণয মদাযল্পগাোয় মৌৌঁল্পছ মদয়ায উল্পদ্যাগ ংস্থাল্পক 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

১৯.৭ এ প্রকল্পেয ভােল্পভ তজথত মৌয তক্ত গল্পফলণায ডাটাল্পফজ তফতবন্ন তফশ্বতফদ্যারল্পয়য ছাত্র-ছাত্রী ও তেক এফং 

ন্যান্ম প্রততষ্ঠাল্পনয গল্পফলকগণ মাল্পত ব্যফায কযল্পত াল্পয তা তনতিত কযল্পত ল্পফ। 

১৯.৮ মারায প্যাল্পনল্পর গুণগত ভান তনরুল্পনয জন্য স্থাতত োফল্পযটতয কল্পরয জন্য উন্ুক্ত কযল্পত ল্পফ এফং মারায 

তল্পিভ অভদাতনয মেল্পত্র তফতএঅআএয ছােত্র গ্রণ ফােতামূরক কযায উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ।  

১৯.৯ প্রকল্পেয ভােল্পভ স্থাতত মন্ত্রাততগুল্পরা ঠিক ব্যফাল্পযয জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফল্পরয ংস্থান কযল্পত ল্পফ। 

১৯.১০ উযু থি সুাবয/ভতাভত অনুমােী প্রাবনক ভন্ত্রণারে/ংস্থা কর্তথক গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কথ আগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ধ্য ফাস্তফােন বযফীেণ ও ভল্যােন বফবাগ-মক অফবত কযয়ত য়ফ। 



 

তফতএঅআঅয-এয পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগায উন্নয়ন (প্রথভ ংল্পাতধত) 

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন প্রবতয়ফদন  

 

১.০  প্রকয়েয নাভ : তফতএঅআঅয-এয পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগায উন্নয়ন (প্রথভ 

ংল্পাতধত) 

২.  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ তফজ্ঞান ও তে গল্পফলণা তযলদ (তফতএঅআঅয) 

৩.  উয়যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগ : তফজ্ঞান ও প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারয় 

৪.  প্রকয়েয প্রাক্কবরত ব্যে (রে টাকাে) : ২৩৯৮.৯০ রে টাকা 

 ৪.১ ভর অনুয়ভাবদত : ২৩৯৮.৯০ রে টাকা 

 ৪.২ ১ভ ংয়াধন : ২৬৩৫.৭০ রে টাকা  

 ৪.৩ ২ে ংয়াধন : - 

 ৪.৪ প্রকৃত ব্যে : ২৬০০.৭৬ রে টাকা 

 ৪.৫ অবতবযি ব্যে (অনুয়ভাবদত ব্যয়েয) : - 

 ৪.৬ মভাট অব্যবেত অথ থ : ৩৪.৯৪ রে টাকা  

৫. ৫.১ অনুয়ভাবদত ভর ফাস্তফােনকার :  জুরাই-২০১২ মথয়ক জুন-২০১৫ ইং 

(অনুয়ভাদন ১১.০৯.২০১২) 

 ৫.২ ১ভ ংয়াধন (ভে বৃবি) : জুরাই-২০১২ মথয়ক জুন-২০১৬ ইং  

(অনুয়ভাদন ৩০.০৪.২০১৫) 

 ৫.৩ ২ে ংয়াধন : - 

 ৫.৪ ফ থয়ল ংয়াবধত অনুয়ভাবদত : জুরাই-২০১২ মথয়ক জুন-২০১৬ ইং  

(অনুয়ভাদন ৩০.০৪.২০১৫) 

 ৫.৫ অবতক্রান্ত ভে (ভর ফাস্তফােনকায়রয)  ৯ ভা ২০ তদন (২৭%)  

৬. ৬.১ ক্রভপুবিত অগ্রগবত : ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%, আবথ থক অগ্রগবত ৯৮.৬৭%,  

 

২.০   প্রকয়েয টভূবভ: 

পাআফায ও তরভায গল্পফলণা তফবাগ , তফতএঅআঅয- এয মূর ংগঠন তফতএঅআঅয গল্পফলণাগায , ঢাকা-এয ধীন াতটি 

গল্পফলণা তফবাল্পগয ভল্পে ন্যতভ বৃৎ তফবাগ। এ তফবাল্পগ াতটি তযন্ত গুরুত্বপূণ থ গল্পফলণা -মকন যল্পয়ল্পছ , মমগুমরা মভৌতরক 

তরভায যায়ন ও তায প্রল্পয়াগল্পেত্রল্পক উস্থান কল্পয। মকন মূ তনেরূঃ 

 

ক) মলুল্পরাতজক পাআফায মকন 

খ) মযতজন মকন 



 

গ) মআি-বাতন থ ও োকায মকন 

ঘ) ডাআজ ও তগল্পভি মকন 

ঙ) যাফায মকন  

চ) প্ল্াতিক মকন ও 

ছ) পাআফায ও তরভায মটতিং মকন 

 

পাআফায ও তরভায গল্পফলণা তফবাগ , এ ংক্রান্ত কর প্রকায গল্পফলণায জন্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত এফং মদল্পয ক্রভফধ থভান  চাতদায 

মপ্রতেল্পত তফবাগটি তায ীতভত কাতযগতয ফকাঠাল্পভায ভল্পে গল্পফলণা কাজ তযচারনা  ও মফা প্রদান কল্পয মাল্পে। মদল্পয 

তোয়ন ও তে তফকাল্প তযন্ত গুরুত্বপূ ণ থ ওয়া ল্পেও তফতএঅআঅয প্রততষ্ঠায য ল্পত উক্ত তফবাল্পগয মকান উল্পেখল্পমাগ্য 

মবৌত-উন্নয়ন াতধত য়তন। এ তফবাল্পগ প্রল্পয়াজনীয় জনফর  মকান প্রকায অধুতনক মন্ত্রাতত ও  ভল্পয়য চাতদা নুাল্পয 

গল্পফলণা ও মফা প্রদান সুতফধা তছরনা। পল্পর , অধুতনক গল্পফলণা ও উন্নয়ন এফং মফা প্রদা ন কাজ তযচারনা ম্ভফ য়তন।  

উল্পযাতেতখত মেত্র মূল্প গল্পফলণা ও উন্নয়ন কাজ তযচারনা, প্রল্পয়াজনীয় ফকাঠাল্পভা সৃতষ্ট, তফল্পিলণ মফা ও কাতযগতয প্রতেণ 

প্রদাল্পনয রল্পেয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকাল্পযয থ থায়ল্পন জুরাআ -২০১২ ল্পত জুন -২০১৬ মভয়াল্পদ ২৬৩৫.৭০ রে টাকা 

প্রাক্কতরত ব্যল্পয় “তফতএঅআঅয-এয পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগায উন্নয়ন (প্রথভ ংল্পাতধত)”- ীল থক ফাতল থক উন্নয়ন প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ তফবাগটিয অধুতনকীকযল্পণয কাজ ম্পন্ন য় এফং প্রততটি গল্পফলণা মকল্পনয কাল্পজয তযতধ বৃতি কযা 

য়।  

 

৩.০   প্রকয়েয উয়েশ্য :  প্রকয়েয ভর উয়েশ্যভৄ বনম্নরূ: 

১। বফবএআইআয-এ ISO-17025 accredited পাইফায ও বরভায গয়ফলণাগায স্থায়নয ভাধ্যয়ভ 

যপ্তাবনভৄখী বতবয-মাাক, াট ও প্লাবস্টক বে ভৄয়ক ােতা এফং ফাংরায়দ কাস্টভ াউ ও বফববন্ন যকাযী 

প্রবতষ্ঠানয়ক পাইফায ও বরভাবযক যাােবনক দ্রব্য/ে- এয উয বফয়িলবণক মফা প্রদান। 

২। 

 

জনস্বাস্থয ও বযয়ফ ংয েমণয রয়েয  প্রাকৃবতক উৎ য়ত খায, ঔলধ, প্রাধন ও মটিটাইর মগ্রড ডাইজ ও 

বগয়ভি-এয উন্নেন। 

৩। ভানফ ম্পদ উন্নেয়নয রয়েয পাইফায ও বরভায গয়ফলণা ও যী েমণ ব্যফহৃত বফয়লাবেত ও আধুবনক মন্ত্রাবতয 

উয প্রবেণ প্রদায়নয জন্য প্রবেণ মকন্দ্র স্থান। 

 

৪.০   প্রকে অনুয়ভাদন ও ংয়াধন:  

 প্রকেটি ২৩৯৮.৯০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে  জুরাআ, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য  

১১.০৯.২০১২ তাবযয়খ ভাননীে বযকেনাভন্ত্রী কর্তথক অনুয়ভাবদত ে। নুল্পভাদন ওয়ায যফতী একফায ফাস্তফােন মভোদ ও  

ব্যে বৃবি কয়য জুরাআ, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৬ মভোয়দ ২৬৩৫.৭০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে ফাস্তফােয়নয জন্য  ১১.০৯.২০১২  

তাবযয়খ ভাননীে বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রী অনুয়ভাদন প্রদান কয়যন।  

 

৫.০   প্রকয়েয অথ থােন: এবডব/আযএবডব ফযাে, অফভৄবি ও ব্যে ংক্রান্ত াবফ থক অগ্রগবত 

(রে টাকাে) 

অথ থ ফছয আযএবডব ফযাে প্রকৃত ব্যে/অগ্রগবত 

টাকা ফাস্তফ রেযভাো মভাট ব্যে টাকা প্রকে াায্য ফাস্তফ % 

২০১৫-১৬ ৫৫.০০ ২% ৫৪.৯৭ ৫৪.৯৭  ২.০০% 

২০১৪-১৫ ৩৩৩.০০ ২৫% ৩৩১.২৪ ৩৩১.২৪ - ২৫.০০% 



 

অথ থ ফছয আযএবডব ফযাে প্রকৃত ব্যে/অগ্রগবত 

২০১৩-১৪ ১৪০৩.০০ ৫০% ১৩৫৭.৩০৫ ১৩৫৭.৩০৫ - ৫০.০০% 

২০১২-১৩ ৮৭৮.০০ ২৩% ৮৫৭.২৪৩ ৮৫৭.২৪৩ - ২৩.০০% 

মভাট ২৬৩৫.৭০ ১০০% ২৬০০.৭৬ ২৬০০.৭৬ - ১০০% 

 

৬.০   প্রকয়েয অংগবববিক ফাস্তফােন অগ্রগবত:                                                              (রে টাকাে) 

কাল্পজয অআল্পটভ 

 

 রেভাত্রা 

(তত নুাল্পয) 

ফাস্তফ গ্রগতত তফচুযততয কাযণ 

 

(তত নুাল্পয) একক অতথক মবৌত 

(তযভান) 

অতথক মবৌত 

(তযভান) 

(+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব খাত 

৪৬০০: কভ থচাতযল্পদয 

মফতন 

জন ৫.২১ ১ ৪.৭৪১ ১ 

 

০১ জন তাফ 

কাতয প্রকে 

মভয়াল্পদ তনময়াগ 

কযা ল্পয়তছর। 

   ৪৭০০: বাতাতদ জন ৩.৫৪ ৫ 

 

২.২৭২ ৫ 

 

একজন তঃ 

াল্পয়তিতপক 

তপায (প্রঃ 

তযঃ), দুআজন 

াল্পয়তিতপক 

তপায, একজন 

জুতনয়য এিল্পতযঃ 

তপায ও একজন 

জুতনয়য 

মটকতনতয়ান প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য 

তততযক্ত 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত তছর।  

 ৪৮০০: যফযা ও মফা 

মূ   

মথাক ২৬২.০০ মথাক ২৫৫.৮৬৭ মথাক - 

  ৪৯০০: মভযাভত ও 

ংযেণ    

মথাক ১৭.৬৫ মথাক ১৭.৬৪১ মথাক - 

উল্পভাট (ক) মথাক ২৮৮.৪০ - ২৮০.৫২৭ মথাক - 

(খ) মূরধন খাত 

৬৮০০: ম্পদ ংগ্র মট/ত 

/মথাক 

১৯৪৯.৬৬ ২০৭ ১৯৩৬.৯৯ 

 

২০৭ - 

  ৭০০০: তনভ থান ও কাজ ফঃতভঃ ৩৩২.১৪ ৭৪০ ৩৩১.৭৩ ৭৪০ - 



 

৭৯০০: ততড-বযাট ও 

ন্যান্য মূরধন ব্যয় 

মথাক ৪৪.৫০ মথাক ৩৩.০৮২ মথাক - 

উল্পভাট (খ) মথাক ২৩২৬.৩০  ২৩০১.৮০২ মথাক - 

(গ) তপতজকযার কতিনল্পজতন্প মথাক ১.০০ মথাক ০.০০ মথাক - 

(ঘ) প্রাআ কতিনল্পজতন্প মথাক ২০.০০ মথাক ১৮.৪৩১ মথাক - 

ফ থল্পভাট  (ক+খ+গ+ঘ) মথাক ২৬৩৫.৭০ - ২৬০০.৭৬ মথাক - 

 

৭.০   মকান অয়েয ফাস্তফােন অম্পূণ থ আয়ছ বকনা:  বডবব অনুমােী প্রকেভুি কর  অংয়গয কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 

৮.০   প্রকয়েয ক্রে কাম থক্রভ: 

  

 ৮.১. গয়ফলণাগায নফােন কাজুঃ স্থানীে ক্রে: বডবব অনুায়য উন্মুি দযে আফায়নয ভাধ্যয়ভ ১টি প্যায়কয়জয 

আওতাে ১টি প্রবতষ্ঠান এফং  ীবভত দযে আফায়নয ভাধ্যয়ভ ২টি প্যায়কয়জয আওতাে ২টি প্রবতষ্ঠান বনয়োয়গয 

ভাধ্যয়ভ গয়ফলণাগায নফােয়নয প্রধান কাজভ ম্পন্ন ে।  

(রে টাকায়) 

কাল্পজয নাভ প্যাল্পকজ নং প্রাক্কতরত দয দযল্পত্রয ংখ্যা ঠিকাদাল্পযয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগায  

তনভান ও নফায়ন কাজ (ততবর, 

স্যাতনটাযী, াতন যফযা , 

আল্পরকতেতপল্পকন, আতযাতদ) 

১ ১৮১.৬৪ প্রথভ দযত্র: ৪টি 

 

প্রাক্কতরত দল্পযয তধক 

ওয়ায় পুনঃদযত্র 

অফান 

 

পুনঃ দযত্রঃ ৪টি 

এভ/এ জাভান 

এিাযপ্রাআজ, ১৮৫ 

মতজকুতনাো, ঢাকা 

২০০.০৫ 

 

 

পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগাল্পযয 

ম্প্রাতযত নফায়ন কাজ (ততবর, 

আল্পরকতেক, প্ল্াতম্বং, আতযাতদ) 

২ ১১৫.০০ দযত্র: ৩টি 

 

এভ/এ জাভান 

এিাযপ্রাআজ, ২১৮ 

এতরপযাি মযাড, 

াল্পযা েতকযার 

মিায, ঢাকা 

১০৩.৪৯ 

পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগাল্পযয 

তপ ও োফ অফাফত্র বততয কাজ  

৩ ৩০.০০ দযত্র: ৩টি এভ/এ সুতভ 

কন্পোকন, ৭২ 

এতরপযাি মযাড, ঢাকা 

২৯.৮২ 

 

 ৮.২. বফয়লাবেত বফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কাজুঃ  

                ৮.২.১. স্থানীয় ক্রয়ঃ বডবব অনুায়য উন্মুি দযে আফায়নয ভাধ্যয়ভ ৫টি প্যায়কয়জয আওতাে ১১টি প্রবতষ্ঠান 

বনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ প্রধান মন্ত্রাবত ংগ্রয়য কাজ ম্পন্ন ে। 

 

কাল্পজয নাভ প্যাল্পকজ 

নং 

প্রাক্কতরত দয 

(রে টাকায়) 

দযল্পত্রয 

ংখ্যা 

ঠিকাদাল্পযয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 



 

কাল্পজয নাভ প্যাল্পকজ 

নং 

প্রাক্কতরত দয 

(রে টাকায়) 

দযল্পত্রয 

ংখ্যা 

ঠিকাদাল্পযয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য 

বফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতত (রট-১; 

৮ মট) ও তপ মন্ত্রাতত 

(রট-২; ৮মট) যফযা ও 

ংস্থান কাজ  

১ 

  

মভাট: ২৬.৬০ 

 

(রট-১: ২০.০০ 

রট-২: ৬.৬০) 

 

রট-১: ৮টি 

রট-২: ৪টি 

রট-১: ফাংরাল্পদ এডবান্প 

মটকল্পনাল্পরাতজ, কতযভ মচম্বায, 

৯৯ ভতততঝর, ঢাকা 

রট-২: মলাযা তরতভল্পটড, মযাড নং-

৫, ধানভতন্ড, ঢাকা 

মভাট: ২৫.৪৯ 

 

(রট-১: ১৯.৭৫ 

রট-২: ৫.৭৪) 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য 

বফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতত (৮ 

মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৪ ৫৯.০০ ৭টি ১।মেকোভ মটকল্পনাক্রযাত, 

পুযানা ল্টন, ঢাকা 

২। াযজা কযাতভঃ, কাটাসুয, 

মভাঃপুয, ঢাকা 

৩। ডায়াল্পভড, ীদ নজরুর 

আরাভ যতণ, ঢাকা 

মভাট: ৫৮.১২ 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য 

বফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতত (৯ 

মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৮ ৫১.০০ ৭টি ১। মটিল্পটক লুযন, ফীল্পযাত্তভ 

ত অয দত্ত েক, ঢাকা 

২। মডল্পরাতনি আিাঃ তরতভল্পটড,  

ভাতরফাগ, ঢাকা 

৩। াকা আিাঃ তরঃ, াতভতজদ 

মযাড, ধানভতন্ড, ঢাকা 

৪। তফতভো াআতিতপক, 

াটল্পখারা মযাড, ঢাকা 

মভাটঃ ৪৩.৯০ 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য 

বফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতত (৬ 

মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৯ ৭১.৫০ ৩টি ওবাযতজ ভাল্পকটিং তরঃ, আউটিত 

টাওয়ায, ান্থথ, ঢাকা 

মভাটঃ ৫৯.১৬ 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য 

বফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতত: গ্লা 

যাাল্পযটা (১ মট)  

যফযা ও ংস্থান কাজ 

১২ ২৭.০০ ২টি জযাফ পাভ থাল্পটক, তযং মযাড, 

মভাঃপুয, ঢাকা 

মভাটঃ ২৬.৯২ 

 

       ৮.৩.  বফয়দবক ক্রেুঃ উন্মুি দযে আফায়নয ভাধ্যয়ভ ৭টি প্যায়কয়জয আওতাে ১৭ টি প্রবতষ্ঠান বনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ  

বফয়লাবেত বফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ংগ্রয়য কাজ ম্পন্ন ে। 

(রে টাকায়) 

কাল্পজয নাভ প্যাল্পকজ নং প্রাক্কতরত 

দয 

দযল্পত্রয ংখ্যা ঠিকাদাল্পযয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (১ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

২ ১১২.০০ দযত্রঃ ১টি 

 

ভারবান থ তরঃ, আউনাআল্পটড তকংডভ 

 

মভাটঃ 

১১০.৭৩ 

 



 

কাল্পজয নাভ প্যাল্পকজ নং প্রাক্কতরত 

দয 

দযল্পত্রয ংখ্যা ঠিকাদাল্পযয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (১ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৩ ১২২.৫০ প্রথভ দযত্রঃ ১টি 

পুন:দযত্র: ১টি 

াআতয তরঃ, আউনাআল্পটড তকংডভ মভাটঃ 

১১৯.৬৮ 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (৩ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৫ ১৯৫.০০ দযত্রঃ ৩টি 

 

১। অযল্পভন আন্পেুল্পভি, োন্প 

২। থাল্পভ থা াআতিতপক, আউএএ 

৩। াযতকন এরভায, আউএএ 

মভাট: ১৬২.৯৭  

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (২ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৬ ২১০.০০ দযত্রঃ ৩টি 

 

১। ব্রুকায টিক, জাভানী 

২। াযতকন এরভায, আউএএ 

মভাট: 

১৮৩.৩৫ 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (৭ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

৭ ২৩৭.০০ দযত্রঃ ১৪টি 

 

১। গবভাকথ, আউএএ 

২। মজভ তর, আউল্পক 

৩। এিন-ায, তিয়া 

৪। মভল্পোভ, সুআজাযোন্ড 

৫। ভারবান থ তরঃ, আউল্পক 

মভাট: 

১৮৬.২৬ 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (৪ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

১০ ৪২০.০০ দযত্রঃ ৭টি 

 

১। োল্পফন্ডায, জাভ থানী 

২। াযতকন এরভায, আউএএ 

৩। মনজ, জাভ থানী 

মভাট: ৪০৬.৪৭ 

 

গল্পফলণাগাল্পযয জন্য বফজ্ঞাতনক 

মন্ত্রাতত (৩ মট)  যফযা ও 

ংস্থান কাজ 

১১ ৪০৫.০০ দযত্রঃ ৭টি 

 

১। এতজোি মটকল্পনা. আউএএ 

২। এিন-ায, তিয়া 

মভাট: 

৩৭৯.৪২ 

 

৯.০  প্রকেটিয কাম থক্রভ আইএভইবড কর্তথক বফববন্ন ভে বযফীেণ কযা য়েয়ছ। 

 

বযদ থনকাযী ব্যবিবৃয়ন্দয 

 নাভ ও দফী 

বযদ থন তাবযখ 

জনাফ প্রল্পকৌঃ মভাঃ অকভর মাল্পন 

তযচারক, অআএভআতড 

১৫.০৭.২০১৪ 

জনাফ অ. ন. ভ. মযাকন উতেন 

তযচারক, অআএভআতড 

২৬.০২.২০১৫ 

জনাফ অ. ন. ভ. মযাকন উতেন 

তযচারক, অআএভআতড 

১৬.০৮.২০১৫ 

জনাফ মভাঃ আোীভ খতরর 

কাযী তযচারক, অআএভআতড 

২৯.১১.২০১৫ 

 

 

 



 

১০.০   প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

নাভ ও দফী পূণ থকারীন / খন্ডকারীন মমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ মভোদকার 

স্বন কুভায যাে 

এএও 

পূণ থকারীন 

অবতবযি দাবেত্ব 

০৪.০৮.২০১২ - ০৪.০৮.২০১২ 

য়ত 

৩০.০৬.২০১৬ 

 

১১.০   অবডট ংক্রান্ত :  প্রকে ফাস্তফায়ন মভয়াল্পদ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এফং ২০১৫-১৬ থ থফছল্পয ততবর তডট 

দপ্তয কর্তথক প্রকে তনযীেণ কাজ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ এফং প্রততল্পফদন নুাল্পয প্রতত থ থফছল্পয ব্যতয়ত টাকা মপযত প্রদাল্পনয ভােল্পভ 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

তনযীোকার তনযীো প্রততল্পফদন 

জভায তাতযখ 

প্রধান তথ্যমূ/অতত্তমূ অতত্ত তনযন ল্পমল্পছ  

তক-না 

১ ২ ৩ ৪ 

১৬.১১.২০১৪ মথল্পক 

২০.১১.২০১৪ 

(থ থফছয: ২০১২-১৩ 

মথল্পক ২০১৩-১৪) 

২০.১১.২০১৪ এরত ভাতজথল্পনয ব্যতয়ত থ থল্পপযত : ১১৪.০০ 

রে টাকা  

তনষ্পতত্তকৃত 

১৭.১১.২০১৫ মথল্পক 

২৪.১১.২০১৫ 

(থ থফছয: ২০১৪-১৫) 

 

 

২৪.১১.২০১৫ ১। এরত ভাতজথল্পনয ব্যতয়ত থ থল্পপযত : 

৫২.২০৯২৩ রে টাকা  

তনষ্পতত্তকৃত 

২। ব্যতয়ত থ থ মপযত: ০.৭৩৩৬৩ রে টাকা তনষ্পতত্তকৃত 

৩। ব্যাংক সুদ মপযত: ১.৯১২৫০ রে টাকা তনষ্পতত্তকৃত 

৪। এরত ভাতজথল্পনয ব্যতয়ত থ থল্পপযত : 

৫২.৫৪৩৪৯৬৫ রে টাকা  

ব্যতয়ত থ থ যকাতয 

মকালাগাল্পয মপযত প্রদাল্পনয 

ভােল্পভ অতত্ত তনযল্পনয 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

০৬.০৯.২০১৬ মথল্পক 

১৪.০৯.২০১৬ 

(থ থফছয: ২০১৫-১৬) 

 

 

 

০৮.০৯.২০১৬ মথল্পক 

১৪.০৯.২০১৬ 

 

 

১। এরত ভাতজথল্পনয ব্যতয়ত থ থল্পপযত : 

১২.২৮০৮৯৭১ রে টাকা 

অতত্তকৃত থ থ যকাতয 

মকালাগাল্পয মপযত প্রদাল্পনয 

ভােল্পভ অতত্ত তনযল্পনয 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

২। ব্যতয়ত থ থ মপযত : ৮.৫১৪৩৩৩৬  রে 

টাকা 

৩। ব্যাংক সুদ মপযত: ১.৪৩৫৩১ রে টাকা 

৪। ম্মানীয ট্যাি প্রদান: ০.৩১২০০ রে টাকা 

৫। মটন্ডায ততডউর তফতক্রয টাকা মপযত : ০.১২ 

রে টাকা 

 

 



 

১২.০    প্রকয়েয উয়েশ্য অজথন: 

 

ক্রভ তযকতেত উল্পেশ্য তজথত পরাপর 

১। বফবএআইআয-এ ISO-17025 

accredited পাইফায ও বরভায গয়ফলণাগায 

স্থায়নয ভাধ্যয়ভ যপ্তাবনভৄখী বতবয-মাাক , াট ও 

প্লাবস্টক বে ভৄয়ক ােতা এফং ফাংরায়দ 

কাস্টভ াউ ও বফববন্ন যকাযী প্রবতষ্ঠানয়ক 

পাইফায ও বরভাবযক যাােবনক দ্রব্য/ে- এয 

উয বফয়িলবণক মফা প্রদান। 

 নুল্পভাতদত তডতত নুাল্পয জুটন বফল্পনয তদ্বতীয় তরায 

৭৪০ ফঃতভঃ অয়তল্পনয গল্পফলণাগায তনভ থান ও নফায়ন কযা 

ল্পয়ল্পছ। গল্পফলণাগাযটি অআএও -১৭০২৫ গাআডরাআন 

নুযল্পণয ভােল্পভ কাল্পজয উচ্চভান তনতিত কযা ল্পয়ল্পছ।  

  অআএও-১৭০২৫ স্বীকৃতত প্রাতপ্তয জন্য ফাংরাল্পদ 

যাতক্রতডল্পটন মফাড থ, তে ভন্ত্রণারয় ফযাফয অল্পফদন কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

 চাতদা নুাল্পয তফতবন্ন যকাতয -মফযকাতয প্রততষ্ঠান 

মূল্পক তফল্পিলণ মফা প্রদান কযা ল্পে। দ্যাফতধ , 

ফাংরাল্পদ কািভ াউ  দুআ তাতধক প্রততষ্ঠাল্পনয অট 

তাতধক পাআফায ও তরভায নমুনা তফল্পিলণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

২। 

 

জনস্বাস্থয ও বযয়ফ ংয েমণয রয়েয  প্রাকৃবতক 

উৎ য়ত খায , ঔলধ, প্রাধন ও মটিটাইর মগ্রড 

ডাইজ ও বগয়ভি-এয উন্নেন। 

 তফতবন্ন প্রাকৃততক উৎ ল্পত খাদ্য , ঔলধ, প্রাধন ও 

মটিটাআর মগ্রড ডাআজ ও তগল্পভি উন্নয়ল্পনয কাজ 

চরভান যল্পয়ল্পছ।  

 একটি খাদ্য , ঔলধ, প্রাধন মগ্রড ডাআ জ বততযয তে 

িততয উন্নয়ন ও মল্পটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

৩। ভানফ ম্পদ উন্নেয়নয রয়েয পাইফায ও বরভায 

গয়ফলণা ও যী েমণ ব্যফহৃত বফয়লাবেত ও 

আধুবনক মন্ত্রাবতয উয প্রব েণ প্রদায়নয জন্য 

প্রবেণ মকন্দ্র স্থান। 

চাতদা নুাল্পয পাআফায ও তরভায গল্পফলণা ও যীেল্পণ 

ব্যফহৃত তফল্পলাতয়ত ও অধুতনক মন্ত্রাততয উয প্রতেণ প্রদান 

কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ। এ ম থন্ত 

 তফতবন্ন মল্পন্ত্রয উয ৯৭ জন গল্পফলক /ছাত্রছাত্রী/মাজীফী 

কভ থকতথাবৃন্দল্পক তফতবন্ন মভয়াল্পদ প্রতেণ প্রদান কযা 

ময়ল্পছ। 

 

 মতভনায অল্পয়াজল্পনয ভােল্পভ তফতবন্ন অধুতনক মন্ত্রাততয 

তযচারনা ও ব্যফাল্পযয উয তফতবন্ন আন্পটিটিউল্পটয দুআ 

তাতধক গল্পফলকবৃন্দল্পক প্রল্পয়াজনীয় গল্পফলণা ও তফল্পিলণ 

ায়তা গ্রল্পণয জন্য ফতত কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

 তফতবন্ন তফশ্বতফদ্যারল্পয়য মভাট ৩২ জন এভএ 

তথত/তএআচতড ছাত্র /ছাত্রীয গল্পফলণা কাজ তোফধান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

 তফতবন্ন তফশ্বতফদ্যারয় , স্কুর-কল্পরজ ও যকাতয -মফযকাতয 

প্রততষ্ঠাল্পনয ছয় তাতধক দ থনাথী (বেক/গয়ফলক/ছাে-

ছােী) গয়ফলণাগায বযদ থন কয়যয়ছন। 

 

 চাবদায বনবযয়খ বফএটিআই , এরবজইবড, ফাবনজয 

ভন্ত্রণারে  বফববন্ন যকাবয প্রবতষ্ঠানয়ক কাবযগবয ও 

যাভ থ-ােতা প্রদান কযা য়েয়ছ।  

 

১৩.০   উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজথন না য়র এয কাযণ:  প্রয়মাজয নে। 

 



 

১৪.০ আইএভইবড’য ম থয়ফেণ:    

“তফতএঅআঅয-এয পাআফায ও তরভায গল্পফলণাগায উন্নয়ন (প্রথভ ংল্পাতধত )” ীল থক প্রকেটি জুন, ২০১৬ াল্পর ভাপ্ত 

ওয়ায় তফগত ২০/০৯/২০১৭ তাতযল্পখ ভাপ্ত প্রকে মূোয়ল্পনয তনতভত্ত ঢাকায াল্পয়ন্প োফল্পযটতযল্পত ফতস্থত (তফতএঅআঅয 

কযাম্পাল্প) প্রকেটি অআএভআতড –এয ে ল্পত তযদ থন কযা য়। তযদ থন কাল্পর প্রকে তযচারক, ততনয়য াল্পয়তিতপক 

তপায এফং ংতিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথাবৃন্দ উতস্থত তছল্পরন। প্রকেটি নুল্পভাতদত ব্যয়ীভায ভল্পে ফাস্তফাতয়ত ল্পয়ল্পছ এফং 

প্রকল্পেয উল্পেশ্যমূ তজথত ল্পয়ল্পছ। এআ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভােল্পভ ফাংরাল্পদল্প  পাআফায ও তরভায তফবাল্পগ  ফকাঠাল্পভা 

প্রততষ্ঠায মেল্পত্র গ্রগতত াতধত ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয তযদ থল্পন প্রাপ্ত ম থল্পফেণ তনল্পে ফতণ থত ল্পরা: 

 

১৪.১। নুল্পভাতদত তডতত নুাল্পয বফবএআইআয-এয জুটন বফল্পনয তদ্বতীয় তরায় পাইফায ও তরভায গল্পফলণাগায তনভ থান ও 

নফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। গল্পফলণাগাযটি অধুতনকীকযল্পণ অআএও-১৭০২৫ যাতক্রতডল্পটন গাআডরাআন নুযল্পণয ভােল্পভ কাল্পজয 

ভান তনতিত কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ থ প্রকে তযচারক জানান। অআএও-১৭০২৫ নদ প্রাতপ্তয জন্য প্রল্পয়াজনীয় কাম থক্রভ চরভান অল্পছ। 

 

১৪.২। অআএও-১৭০২৫ যাতক্রতডল্পটন জথল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ যাতক্রতডল্পটন মফাড থ, তে ভন্ত্রণারয় ফযাফয অল্পফদন কযা 

ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয উল্পেশ্য াধল্পনয রল্পেয বতবয-মাাক, াট, প্লাবস্টক ও অন্যান্য বরভাযবববিক বে ভৄয়ক ােতা প্রদায়নয 

জন্য অয়নক ংখ্যক প্যাযাবভটায়যয বফয়িলণ-িবতয উন্নেন াধন কযা য়েয়ছ।  

 

১৪.৩। চাতদা নুাল্পয ফাংরায়দ কাস্টভ াউ, স্থানীে যকায ও প্রয়কৌর বফবাগ, ফাংরায়দ মনাফাবনী, ফাংরায়দ মনৌ-

ফাবনী, ভযাস্ত্র কাযখানা, মটিটাইর ও প্লাবস্টক বে, বফর্শ্বফযারে  দ্যই তাবধক বফববন্ন যকাযী-মফযকাযী প্রবতষ্ঠানয়ক 

পাইফায ও বরভাবযক যাােবনক দ্রব্য/ে- এয উয বফয়িলবণক-মফা প্রদান কযা য়ে। ইয়তাভয়ধ্য, আট তাবধক বফববন্ন 

ধযয়ণয বরভাবযক নভৄনা বফয়িলণ কযা য়েয়ছ; নভৄনা বফয়িলয়ণয তথ্য বনয়ম্নাি ছয়ক মদো য়রা: 

 

নমুনা-তফল্পিলণ ও অল্পয়য তুরনামূরক তচত্র 

 

ক্রতভক নং ার নমুনা ংখ্যা অল্পয়য তযভান 

(রে টাকায়) 

১ ২০১০ ৯ ০.৯০০ 

২ ২০১১ ৬৯ ৩.২১০ 

৩ ২০১২ ৩৯ ১.৬২০ 

৪ ২০১৩ ৯৫ ৫.১২০ 

৫ ২০১৪ ১০৯ ৮.০৪০ 

৬ ২০১৫ ২১৭ ২০.৯৩২ 

৭ ২০১৬ ২৫৬ ২২.৩৭৩ 

৮ ২০১৭ 

(চরভান) 

৩২৯ ৩১.৩১১ 

 

১৪.৪। বনেবভত মফা-প্রদায়নয জন্য এএভই  বফববন্ন প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ ভয়ঝাতা স্মাযক স্বােয়যয জন্য মমাগায়মাগ অব্যাত 

যয়েয়ছ। ইয়তাভয়ধ্য, মফের গ্রু- এয ায়থ ভয়ঝাতা স্মাযক স্বােবযত য়েয়ছ। 

 



 

১৪.৫। অচঁনীর প্লাবস্টক ও যাফায- ফজথয ব্যফস্থানা ও কাম থকয ব্যফায বনবিতকযয়ণয জন্য গয়ফলণা ও উন্নেন কাজ চরভান 

যয়েয়ছ। ইয়তাভয়ধ্য, এফ ফজথয প্লাবস্টক ও প্রাকৃবতক যাফায ব্যফায কয়য উচ্চভান ম্পন্ন “বরভায ভবডপাইড বফটুবভন” 

বতবযপূফ থক ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ বফবএআইআয-এয অবযন্তয়য াইরট মস্ক্য়র যাস্তা বনভ থান কযা য়েয়ছ। যাস্তাটি ফতথভায়ন যীো-

বনযীোয ম থায়ে যয়েয়ছ। 

 

১৪.৬। প্রচবরত “মটিটাইর ইফ্লুয়েি বিটয়ভি প্লযাি”- ভয়য অচঁনীর-যং ও বফলাি-ধাতু মালয়ণয কাম থকাবযতা বৃবিয জন্য 

স্বল্বভয়ল্যয মালক দাথ থ বতবযয কাজ চরভান যয়েয়ছ। 

 

১৪.৭। স্থানীয়বাল্পফ জরবয কাঁচাভার-তবতত্তক অভদাতন তফকে তরভাতযক দ্রব্যাতদ বততয ও মটকআ তোয়ল্পনয রল্পেয গল্পফলণা 

ও উন্নয়ন কাজ তযচাতরত ল্পে। 
 

১৪.৮। কায়ফ থাাইয়েট-বববিক ফায়োবডয়গ্রয়ডফর প্লাবস্টক/বরভায বতবযয জন্য গয়ফলণা চরভান যয়েয়ছ । 

 

১৪.৯। প্রাকৃততক উৎ ব্যফায কল্পয ল্যাফয়যটযী মস্ক্য়র একটি প্রাকৃততক-যং বতবযয কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ এফং বে-িবত বায়ফ 

বফবএআইআয কর্তথক অনুয়ভাবদত ও ফাংরায়দ ময়টি অবধদপ্তয়যয ভাধ্যয়ভ ময়টয়িড য়েয়ছ। ফতথভায়ন উি যং-টিয উৎাদন 

িবতয অয়টায়ভয়নয কাজ চরয়ছ। আযও কয়েকটি উৎ য়ত প্রাকৃবতক-যং বতবযয কাজ চরভান যয়েয়ছ। 

 

১৪.১০। বফববন্ন প্রাকৃততক উৎ ব্যফায কল্পয “মবতজল্পটফর ডাআং িতত”- এয ভােল্পভ কাে যং-কযল্পণয কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ। 

তযন্ত মূেফান এফ যং-কযণ িতত তযল্পফ ফান্ধফ ও তনযাদ। স্বেমূল্পে এফ যং-কযণ িততয উন্নয়ন ক্ষুদ্র ও ভাঝাযী তে 

তফকাল্প ভূতভকা যাখল্পফ। 

 

১৪.১১। তনযাদ তাল্পফ স্বীকৃত মফ কল্পয়কটি তনল্পথটিক-যং বততযয প্রাথতভক কাজ চরভান যল্পয়ল্পছ। এফ তনল্পথটিক-যং 

যপ্তাতনমুখী াটজাত ণ্য ও কল্পভটিক তল্পে ব্যফায কযা মমল্পত াল্পয । 

 

১৪.১২। বফবএআইআয- বফববন্ন প্রবতষ্ঠায়নয চাবদায বনবযয়খ পাইফায ও বরভায গয়ফলণা ও যী েমণ ব্যফহৃত বফয়লাবেত 

ও আধুবনক মন্ত্রাবতয উয প্রব েণ প্রদান কাজ চরয়ছ। বফববন্ন ময়ন্ত্রয উয ফতথভান ভে ম থন্ত মভাট ৯৭ জন গয়ফলক/ছাে-

ছােী/কভ থকতথাবৃন্দয়ক প্রবেণ প্রদান কযা য়েয়ছ। স্থাবত আধুবনক ও বফয়লাবেত মন্ত্র ভয়য উয মবভনায আয়োজয়নয 

ভাধ্যয়ভ বফববন্ন ইনবস্টটিউয়টয ২১৫ জন গয়ফলকয়ক প্রয়োজনীে গয়ফলণা/বফয়িলণ ােতা গ্রয়ণয জন্য অফবত কযা য়েয়ছ।  

 

 



 

১৪.১৩। মমৌথ গয়ফলণা কাম থক্রভ বযচারনায জন্য বফববন্ন প্রবতষ্ঠায়নয গয়ফলক ও বেকবৃয়ন্দয ায়থ আয়রাচনা চরয়ছ। উি 

প্রবতষ্ঠানভ নফােনকৃত পাইফায ও বরভায বফবাগ য়যজবভয়ন বযদ থন কযয়ছন। বফববন্ন বফর্শ্বফযারয়েয ছাে-ছােীয়দয 

এভএ/বএইচবড বথব তত্ত্বাফধান কযা য়ে।  অযাফবধ, ছে তাবধক দ থনাথী (বেক/গয়ফলক/ছাে-ছােী) গয়ফলণাগায 

বযদ থন কয়যয়ছন। 

 

  

তচত্র:১ তযদ থন ও তথ্য ংগ্র তচত্র:২ বফজ্ঞাতনক মন্ত্র 

 

  

তচত্র:৩ ভল্পডর মটিটাআর এফ্লুল্পয়ি তেটল্পভি প্ল্াি তচত্র:৪ ভাআল্পক্রাওল্পয়ফ ডাআল্পজন তল্পিভ 

 

১৫.০  আইএভইবড’য ভতাভত/সুাবয: 

 

১৫.১. জনফর ংস্থানঃ  পাআফায ও তরভায তফবাল্পগ প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় জনফর কভ। যায়ল্পনয তফল্পলাতয়ত এ তফবা মগ 

প্রল্পয়াজনীয় জনফর ব্যতীত গল্পফলণা ও উন্নয়ন এফং মফা প্রদান কাজ ত্বযাতিত কযা কঠিন ল্পফ - ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  দেতায 

উৎকল থ াধন ও ধাযাফাতকতা যোয তনতভত্ত জনফরল্পক মেতনং প্রদান কযল্পত ল্পফ। প্রততেত জনফর মমন উক্ত তফবাল্পগ কভ থযত থাল্পক, তা তনতিত 

কযল্পত ল্পফ। অআএও-১৭০২৫ নদ প্রাতপ্তয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 



 

১৫.২. মন্ত্রাততয যেণাল্পফেণ, খুচযা মন্ত্রাং ও প্রল্পয়াজনীয় যাায়তনক দ্রব্য, িযান্ডাড থ, রল্পবি আতযাতদ ক্রল্পয়য জন্য প্রল্পয়াজনীয় ফযাে 

তনতিতকযণঃ এতডত প্রকল্পেয ধীল্পন নফায়নকৃত এ তফবাল্পগ তযন্ত তপটিল্পকল্পটড ও তফল্পলাতয়ত মন্ত্রাতত স্থাতত যল্পয়ল্পছ। ওয়াল্পযতি 

ততযয়ড ভাতপ্তয য এফ মূরধনী ম্পদ মথামথবাল্পফ চর যাখা, গল্পফলণা ও উন্নয়ন, প্রতেণ প্রদান এফং মফা প্রদান কাজমূ তযচারনায 

রল্পেয খুচযা মন্ত্রাং ও প্রল্পয়াজনীয় যাায়তনক দ্রব্য, িযান্ডাড থ, রমবি, আতযাতদয ক্রল্পয়য জন্য প্রল্পয়াজনীয় ফযাে তনতিতকযণ প্রল্পয়াজন ল্পফ। 

তফল্পলাতয়ত এফ মন্ত্রাততয কযাতরল্পেন এফং মভযাভত/ংযেণ কাজ ঠিকবাল্পফ তযচারনায জন্য তনভ থাতা/যফযাকাযী প্রততষ্ঠাল্পনয াল্পথ 

ফাতল থক মফা গ্রণ চুতক্ত ম্পাদন কযা মমল্পত াল্পয। প্রকল্পেয ধীল্পন নফসৃষ্ট সুতফধাতদয ংযেণ ও ল্পফ থাচ্চ ব্যফায তনতিতকযল্পণ প্রল্পয়াজনীয় 

দল্পে গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

 

১৫.৩. মল্পন্ত্রয রগবুক, নমুনা মযতজিায, দ থনাথী মযতজিায, আতযাতদ ংযেণ: তফবাল্পগ স্থাতত তযন্ত তপটিল্পকল্পটড ও তফল্পলাতয়ত 

মন্ত্রাততয রগবুক, নমুনা মযতজিায, দ থনাথী মযতজিায আতযাতদ ংযেণ কযল্পত ল্পফ। প্রকল্পেয ধীল্পন তজ থত ম্পদ মথামথবাল্পফ ম্পদ 

মযতজিায- এ তরতফি কল্পয ট্যাতগং কযল্পত ল্পফ। 

 

১৫.৪. পাআফায ও তরভায গল্পফলণা তফবাগল্পক স্বতন্দ্র আনতিটিউল্পট রূান্তল্পযয তফলয় তফল্পফচনাঃ পাআফায ও তরভায তফবাল্পগয কাল্পজয তযতধ 

ব্যাক ফল্পর প্রতীয়ভান য়। প্রল্পয়াজনীয় জনফর ন্তর্ভ থক্ত কল্পয এ তফবাগটিল্পক স্বতন্ত্র আনতটটটিউল্পট তযণত কযা মায় তক-না, তফতএঅআঅয ও 

ভন্ত্রণারয় তা তফল্পফচনা কযল্পত াল্পয।  

১৫.৫ মফা ও সুতফধা ম্পল্পকথ ংতিষ্ট করল্পক ফততকযন : যকাল্পযয নফসৃষ্ট তফতএঅআঅয-এয পাআফায ও তরভা য 

গল্পফলণাগাল্পয প্রাপ্ত মফা ও সুতফধা ম্পল্পকথ ংতিষ্ট করল্পক ফতত কযা তনজস্ব ‘ওল্পয়ফাআট’ প্রণয়ন ও চালু এফং ফহুর 

প্রচাল্পযয (ফাংরা ও আংল্পযতজল্পত তরপল্পরট প্রণয়ন, তফতবন্ন আল্পরকেতনি তভতডয়ায় প্রচায আতযাতদ) ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ।     

১৫.৬ ১৫.১ ল্পত ১৫.৫ প্রল্পমাজয মেল্পত্র গৃীত প্রাতনক ভন্ত্রণারয় ও 

প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা অগাভী ০১ (এক) ভাল্পয ভল্পে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কযল্পফ



 

Modernization of Pilot Plant Unit to Commercialize the Most Viable R&D  Products 

of BCSIR -ীল থক ভাবপ্ত প্রকয়েয ভল্যােন প্রবতয়ফদন  

 

১।         প্রকয়েয নাভ                    : Modernization of Pilot Plant Unit to 

Commercialize the Most Viable R&D  Products of 

BCSIR 

২।  প্রকয়েয অফস্থান   :  ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ, ঢাকা।  

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা     :   ফাংরায়দ বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ   

৪। প্রাবনক ভন্ত্রণারে    :  বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারে 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেুঃ  

 (রে টাকাে)

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত 

ব্যে 

  

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ভর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(ভর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত ভে 

(ভর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর 

  

ফ থয়ল 

ংয়াবধত   

ভর ফ থয়ল 

ংয়াবধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৫৯.০০ ১৭১২.০০ ১৭০০.৮০ জুরাআ ২০১৩ 

মথল্পক  

জুন ২০১৬ 

জুরাআ ২০১৩ 

মথল্পক  

জুন ২০১৬ 

জুরাআ ২০১৩ 

মথল্পক  

জুন ২০১৬ 

-- 

 

-- 

 

৬।  প্রকয়েয অেবববিক ফা স্তফােন: প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন ( PCR) অনুমােী প্রকেটিয অেবববিক ফাস্তফ ও 

আবথ থক অগ্রগবত বনয়ম্ন মদো র:  

                                                     (রে টাকাে) 

ক্রুঃ

নুঃ 

ততঅয অনুমােী কায়জয বফববন্ন অয়েয নাভ একক অনুয়ভাবদত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

বযভাণ 

আবথ থক ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

আবথ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) যাজস্ব ব্যে 

১।  কভ থকতথাল্পদয বাতা ংখ্যা ৭ ০.৫৪ ৭ ০.৫৪ 

২।  কভ থচাযীয়দয মফতন ংখ্যা ১ ৫.৪৬ ১ ৫.০১ 

৩। যফযা এফং মফা মথাক - ১২২.৫৯ - ১২২.৫০ 

৪।  মভযাভত কাজ মথাক - ৪৬০.২১ - ৪৫৯.৫৮ 

 উল্পভাট   ৫৮৮.৮০  ৫৮৭.৬৩ 

খ) ভরধন ব্যে 

৫। মন্ত্রাবত যিাভ      

 I) বফল্পদতক ংখ্যা ৪৯ ৮৭৩.০০  ৪৯ ৮৭৩.০০ 

 II) স্থানীয় ংখ্যা ৩৯ ১৮৯.৮৩ ৩৯ ১৮৬.৯৭ 

৬। কতম্পউটায ও মন্ত্রাং      



 

ক্রুঃ

নুঃ 

ততঅয অনুমােী কায়জয বফববন্ন অয়েয নাভ একক অনুয়ভাবদত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ 

বযভাণ 

আবথ থক ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

আবথ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 োট কতম্পউটায ংখ্যা ১ ০.৬৩ ১ ০.৬৩ 

 মডিট কতম্পউটায াল্পথ এরততড ভতনটয এফং 

আউতএ 

ংখ্যা ৪ ২.১৬ ৪ ২.১৬ 

 মরজায তপ্রিায ংখ্যা ১ ০.২৮ ১ ০.২৮ 

 Scanner ংখ্যা ১ ০.১০ ১ ০.১০ 

৭।  পটওয়যায ংখ্যা ৩ ৯.৩৫ ৩ ৯.৩৫ 

৮। তপ যঞ্জাভ 

 পল্পটাকত মভতন ংখ্যা ১ ১.১৮ ১ ১.১৮ 

 তবতডও কনপাল্পযন্প তডবাআজ ংখ্যা ১ মট ৫.০০ ১ মট ৫.০০ 

 ভাআল্পক্রাল্পপান, েীকায,তযল্পভাট, ভতনটয যঞ্জাভ ংখ্যা ১ মট ৫.০০ ১ মট ৫.০০ 

৯।  বফদুযততক যঞ্জাভ 

 েীজ ংখ্যা ২ ০.৬৪ ২ ০.৬৪ 

 মবকুয়াভ তিনায ংখ্যা ২ ০.২৫ ২ ০.২৫ 

১০। পাতণ থচায      

 এতিতকটিব মটতফর ংখ্যা ৫ ১.৩৫ ৫ ১.৩৫ 

 তযল্পবারতফং মচয়ায ংখ্যা ৫ ০.৫৫ ৫ ০.৫৫ 

 মগষ্ট মচয়ায ংখ্যা ১০ ০.৪৫ ১০ ০.৪৫ 

 কতম্পউটায মটতফর ংখ্যা ৪ ০.৩৭ ৪ ০.৩৭ 

 কতম্পউটায মচয়ায ংখ্যা ৪ ০.২৮ ৪ ০.২৮ 

 ষ্টীল্পরয অরতভযা ংখ্যা ৫ ১.২০ ৫ ১.২০ 

 পাআর কযাতফল্পনট ংখ্যা ১০ ১.৭০ ১০ ১.৭০ 

 মেতনং রুল্পভয মচয়ায ংখ্যা ২৫ ১.৩২ ২৫ ১.৩২ 

 মেতনং রুল্পভয মটতফর ংখ্যা ২৫ ১.৪৩ ২৫ ১.৪৩ 

 াদা মফাড থ ংখ্যা ৫ ০.১৩ ৫ ০.১৩ 

১১।  ততড/ বযাট মথাক - ২৭.০০ - ১৯.৮৩ 

 উ মভাট (ভরধন)   ১১২৩.২০  ১১১৩.১৭ 

মভাট (ক) যাজস্ব+(খ)ভরধন  - ১৭১২.০০ - ১৭০০.৮০ 

(৯৯.৩৪%) 

 

৭।  কাজ অভাপ্ত থাকয়র তায কাযণুঃ তডতত-য রেযভাো অনুমােী প্রকয়েয কর কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ।  

 

৮। ভল্যােন িবতুঃ প্রকেটিয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ন বনয়ম্নাি বফলে/িবত নুযন কযা য়েয়ছুঃ 

 প্রকয়েয বডবব ম থায়রাচনা; 



 

 প্রকয়েয PCR ম থায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ অগ্রগবত মাচাই ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজবভন বযদ থন; 

 প্রাপ্ত তয়থ্যয বববিয়ত ংতিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ আয়রাচনা ও ভতাভত গ্রণ; এফং 

  

৯।    প্রকয়েয ভর উয়েশ্য ও টভূবভুঃ   
৯.১  প্রকয়েয ভর উয়েশ্যুঃ  

(ক) এয়গ্রা, মবলজ এফং খায প্রযুবি তনবথয াইরট প্লযাি স্থান; 

(খ) ববএন্ডববডব-মত একটি খায প্রযুবি ইনবকউয়ফন মিায স্থান; 

(গ) াইরট প্লযাি স্টাবড'য ায়থ ংবিি অতযাধুবনক মন্ত্রাবত ক্রে; এফং 

(ঘ) বফযভান াইরট প্লযাি ওোকথ এফং াইরট প্লযাি ইউবনট ংস্ক্ায কযা।   
 

৯.২  প্রকয়েয টভূবভ:   

 বফজ্ঞান ও বে গয়ফলণা বযলদ (বফবএযআইআয) এয উদ্ভাবফত েভ ফাজাযজাতকযয়ণ জন্য াইরট 

প্লাি ইউবনট বিারী ও আধুবনকীকযণ, ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয বয়োয়যািায়দয ােতা প্রদায়নয জন্য আধুবনক 

ওোকথ স্থান ও াইরট প্লাি িাবড, বয়ে স্বেংবক্রে মন্ত্রাবত ব্যফায়যয রয়েয ম্যায়িাবনি ল্যাফ স্থান 

কযা, অয়টায়ভাফাইর ও মযবিজায়যটয ওোকথ প্রবতষ্ঠা কযা এফং বফববন্ন কাবযগবয মিড মকা থ এয উয 

প্রবেণ মকা থ চালু কযায রয়েয ম্পূণ থ বজওবফ অথ থােয়ন প্রকেটি গ্রণ কযা য়েয়ছ।  

 

১০।  প্রকয়েয অনুয়ভাদনুঃ  প্রকেটি ভাননীে বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক গত ০২/০৯/২০১৩ তাবযয়খ মভাট ১৫৫৯.০০ 

রে টাকা (এয ম্পূণ থ অংই বজওবফ) প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাই ২০১৩ মথয়ক জুন ২০১৬ ম থন্ত মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য অনুয়ভাবদত ে। যফতীল্পত প্রকেটিয মভয়াদকার ঠিক মযল্পখ মভাট ব্যয় ১৭১২.০০ রে 

টাকা তনধ থাযণ কল্পয গত ১০/০২/২০১৬ তাতযল্পখ প্রাতনক ১ভ ংল্পাধন নুল্পভাতদত য়।  

 

১১। প্রকে এরাকা বযদ থনুঃ 

 

১১.১ প্রকেটি ভাবপ্তয য প্রকয়েয কাম থক্রভ ভল্যােয়নয বনবভি ফাস্তফােন বযফীেণ ও ভল্যােন বফবায়গয 

বযচারক জনাফ মভা: যবপকুর আরভ গত ১৬/০৮/২০১৭ তাবযয়খ বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে , 

ঢাকা প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজবভন বযদ থন কয়যন। বযদ থনকায়র প্রকে বযচারক জনাফ রূয় চন্দ্র যাে,  

যকায কাভরুজ্জাভান (বএও), মভা: ফদরুর আয়ফদীন  (ববনেয ইবিবনোয) এফং মভা: যবফউর আরভ, 

ইবিবনোয ও অন্যান্য কভ থকতথাবৃন্দ উবস্থত বছয়রন এফং প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাতদ তদল্পয় ল্পমাতগতা কল্পযন।  

 

১২। প্রকয়েয কায়জয ফতথভান অফস্থা:  

১২.১ প্রকে তযচার প্রকে ংতিষ্টল্পদয াল্পথ প্রকল্পেয মম ভস্ত কাম থক্রভমূ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ তায ফাস্তফায়ন 

রেযভাত্রায তফতবন্ন তদক তনল্পয় ভত তফতনভয় কযা য়। ভত তফতনভয় মল্পল প্রকল্পেয অওতায়  ফাংরাল্পদ 



 

তফজ্ঞান ও তে গল্পফলনা তযলল্পদয ববএন্ডববডব-মত বফযভান াইরট প্লযাি ওোকথ এফং াইরট 

প্লযাি ইউবনট এ স্থাবত  প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত মদী ও তফল্পদী মন্ত্রাতত , কতম্পউটায যঞ্জাভাতদ , 

পাতণ থচায যঞ্জাভাতদয ফতথভান ফস্থা ম্পল্পকথ তফস্তাতযত অল্পরাচনা কযা য় এফং তা ল্পযজতভল্পন তযদ থন 

কযা য়। এ ভস্ত মন্ত্রাততয সুপর ও কাম থেভতা ম্পল্পকথ জানল্পত চাআল্পর তাযা  Operating 

তল্পিল্পভয ভােল্পভ মন্ত্রাততগুল্পরা চালু কল্পয মদখান।  ফাংরাল্পদল্পক ফতথভান উন্নত তফল্পশ্বয া মথ তফজ্ঞান ও 

তে গল্পফলণায  প্রায ঘটাল্পনায রল্পেয এফং  ভানবাল্পফ তার তভতরল্পয় এ খাতল্পক রাবজনক খাত তল্পল্পফ 

াভল্পনয তদল্পক এতগল্পয় তনল্পয় মাওয়ায সুদূয প্রাতয দল্পেল্পয ং তল্পল্পফ প্রমৄতক্তল্পক ভানুল্পলয মদাযল্পগাোয় 

ছতেল্পয় তদল্পয় এ কাম থক্রভল্পক অল্পযা মফগফান কযায ব্যাাল্পয  গুরুত্বাল্পযা কযা য়।  

 

১২.২  Process Optimization Section এ স্থাতত Juice Filling , Capping and 

Warping Unit , Cosmetic Unit , Tea Sachet Packaging Unit , 

Powder Filling & Sealing Unit তযদ থন কযা য়।  এখাল্পন াযফার এল্পরাল্পফযা তপতরং 

মভতন, টিউফ তপতরং মভতন, জু তপতরং মভতন, তএত তভতরং মভতন , তট কাটিং এফং মপ্রতং মভতন , 

াযফার োফ প্রততটি মন্ত্রাতত  ম থল্পফেণ  কযা ল্পয়ল্পছ। মন্ত্রাততগুতর ঠিকবাল্পফ কাজ কযল্পছ তকনা তা 

যীো কযা য় এফং একর মন্ত্রাতত তদল্পয় জু , মজরী, পৄড অআল্পটভ ঔলধ বতযী , ডাআ বতযী তকবাল্পফ 

কযা য় এফং এ প্রমৄতক্ত  কাল্পজ রাতগল্পয় তক তযভান যাজস্ব অয় কযা ল্পফ ম ব্যাাল্পয গুরুত্বাল্পযা কযা য়। 

তযদ থনকাল্পর মদখা মায় মম প্রততটি মন্ত্রাতত চর যল্পয়ল্পছ এফং উৎাদল্পনয জন্য ম্পূণ থবাল্পফ প্রস্তুত যল্পয়ল্পছ। 

মন্ত্রাততগুতর মাল্পত ঠিকবাল্পফ কাম থেভ থাল্পক তা তফল্পলবাল্পফ রেয যাখায জন্য তদক তনল্পদ থনা 

 প্রদান কযা য়। মমল্পতু এ প্রমৄতক্ত অভাল্পদয মদল্প নতুনবাল্পফ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ তাআ এ খাল্পত কভ থযত দে 

ব্যতক্তযা ঠিকবাল্পফ যপ্ত কল্পয তযচারনা কযল্পত াল্পয তায তদল্পক তফল্পলবাল্পফ রেয যাখল্পত মজায মদয়া য়। 

ংগৃীত মন্ত্রাততমূ ফতথভাল্পন চর যল্পয়ল্পছ এফং মফা প্রদাল্পন য কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পে। এছাো প্রকল্পেয 

অওতায় ংগৃীত মাফতীয় পাতণ থচায, কতম্পউটায যঞ্জাভাতদয ফতথভান ফস্থা তযদ থনকাল্পর ম থল্পফেণ কযা 

য়। ববএন্ডববডব-মত বফযভান াইরট প্লযাি ওোকথ এফং াইরট প্লযাি ইউবনট  এ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ 

মম ংস্ক্ায কযা য়েয়ছ মগুবরও ম থয়ফেণ কযা ে। তনল্পে তযদত থত ংল্পয তচত্র মদয়া ল্পরা: 

 

  
তচত্র: Auto Juice Filling Capping Machine তচত্র: CNC Milling Machine 



 

     

  
তচত্র:Tea Sachet Machine তচত্র: Powder Filling and Packaging Machine 

 

  

তচত্র: Herbal Testing Lab তচত্র: Juice Processing Unit 

 

১৪.০ প্রকে ফাস্তফােয়ন ভবনটবযং কাম থক্রভ:  

 

 ংবিি ভন্ত্রণারে ও ংস্থায কভ থকতথাবৃন্দ প্রকে ফাস্তফােনকায়র বফববন্ন ভয়ে প্রকয়েয কাম থক্রভ বযদ থন 

কয়যয়ছন ভয়ভ থ ভাবপ্ত প্রবতয়ফদয়ন উয়েখ কযা য়েয়ছ। বযদ থয়নয ভে মদখা মাে পূয়ফ থ এ প্রকেটি 

আইএভইবড’য দ্য’জন কভ থকতথা আকভর মায়ন, বযচারক এফং মভা: ইব্রাীভ খবরর, কাযী বযচারক 

বযদ থন কয়যয়ছন। বযদ থন প্রবতয়ফদয়নয সুাবযগুয়রা ফাস্তফাবেত য়েয়ছ মদখা মাে।  

১৫.০  প্রকয়েয জনফর বনয়োগ: 

 

১ জন কভ থচাযী যাবয  বনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ প্রকয়েয কায়জ বনয়োবজত বছয়রন এফং প্রকে পান্ড য়ত মফতন 

বাতা গ্রণ কয়যয়ছন। এছাড়াও ববএন্ডববডব’য ংবিিগণ যাবয প্রকয়েয কায়জয ায়থ ম্পৃি মথয়ক 

কাম থক্রভ ফাস্তফােয়ন পূণ থাে য়মাবগতা কয়যন।  

 

১৬.০ প্রকে বযচারক ম্পবকতথ তথ্য:   

ক্রুঃ 

নং 

কভ থকতথায নাভ দবফ পূণ থকারীন/

খন্ডকারীন 

ভেকার 

১।  রুল্প চন্দ্র যায় প্রকে তযচারক খন্ডকারীন ২৬/০৯/২০১৩ ল্পত  প্রকে ভাতপ্ত ম থন্ত 

 



 

১৭.০ প্রকল্পেয প্রতকউযল্পভি ম্পতকথত তথ্য:  

প্রকে তপল্প ংযতেত প্রকল্পেয ক্রয় ংক্রান্ত দতররত্র ম থাল্পরাচনা কল্পয মদখা মায় মম,  তফজ্ঞান প্রতক্রয়া, 

কতভটি গঠন, দযত্র অফান, দযত্র মূোয়ন, কাম থাল্পদ প্রদান আতযাতদ প্রতক্রয়ায় ততঅয-২০০৮ এয 

তফতধতফধান মথামথবাল্পফ নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

১৮.০  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জথন: 

বযকেনা অজথন 

(ক) এয়গ্রা, মবলজ এফং খায প্রযুবি বনবথয াইরট প্লযাি স্থান (ক) এয়গ্রা, মবলজ এফং খায প্রযুবি  বনবথয াইরট প্লযাি 

স্থান কযা য়েয়ছ; 

(খ)   ববএন্ডববডব-মত একটি খায প্রযুবি  ইনবকউয়ফন 

মিায স্থান 

(খ)  ববএন্ডববডব-মত একটি খায প্রযুবি ইনবকউয়ফন 

মিায স্থান কযা য়েয়ছ; 

(গ) াইরট প্লযাি স্টাবড'য ায়থ ংবিি অতযাধুবনক মন্ত্রাবত 

ক্রে;  

(গ) াইরট প্লযাি স্টাবড'য ায়থ ংবিি অতযাধুবনক 

মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ এফং 

(ঘ) বফযভান াইরট প্লযাি ওোকথ এফং াইরট প্লযাি 

ইউবনট ংস্ক্ায কযা।  

(ঘ) বফযভান াইরট প্লযাি ওোকথ এফং াইরট প্লযাি 

ইউবনট ংস্ক্ায কযা য়েয়ছ।  

 

২০.০ উল্পেশ্য পুল্পযাপুতয তজথত না ল্পর তায কাযণ: প্রকেটিয উল্পেশ্য তজথত ল্পয়ল্পছ ফল্পর তযদ থল্পন প্রতীভান 

ল্পয়ল্পছ।  

 

২১.০ ফাস্তফায়ন ম থল্পফেণ:  

 

২১.১  প্রকে ফাস্তফায়ন ভস্যা:  

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন মকান ভস্যা তযরতেত য়তন। প্রকল্পেয তনতদ থষ্ট মভয়াল্পদয (জুরাআ ২০১৩-জুন,২০১৬) 

ভল্পেআ কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ, মকান ভয় ফতধ থত য়তন।  তল্পফ ববএন্ডববডব-মত বফযভান াইরট প্লযাি 

ওোকথ এফং াইরট প্লযাি ইউবনয়ট প্রকয়েয আওতাে ংগৃীত মম মন্ত্রাবতভ স্থান কযা য়েয়ছ তা 

প্রকে ময়ল  কাম থেভ যাখায জন্য ংবিি ইউবনয়টয দেজনফর প্রয়োজন ফয়র বযদ থনকায়র প্রতীেভান 

ে। বযদ থনকায়র জানা মাে মম, যফযাকাযীয়দয কাছ মথয়ক প্রতেল্পণয ভােল্পভ মন্ত্রাততমূ বুয়ঝ মনো 

য়েয়ছ । বকন্তু এখন ম থন্ত  ম্পূণ থবায়ফ জনফর বনয়ো গ কযা েবন। পয়র ভল্যফান কাম থেভ মন্ত্রাবত 

অব্যফহৃত অফস্থাে আয়ছ। প্রকে বযচারক জাবনয়েয়ছন, প্রয়োজনীে জনফয়রয শূেয়দ বনয়োগ প্রবক্রোধীন 

যয়েয়ছ।  

 

২১.২ অবডট ংক্রান্ত: 

প্রকয়েয ববআয ম থায়রাচনাে মদখা মাে প্রকে ফাস্তফা য়নকায়র ইিাযনার ও এিটাযনার অবডট ম্পাবদত 

য়েয়ছ। ৩টি অবডট আবি উত্থাবত  য়েবছর। এয ভয়ধ্য ০১টি অবডট আবি বনষ্পবি য়েয়ছ। ২টি অবডট 



 

আবি অবনষ্পন্ন অফস্থাে আয়ছ ফয়র প্রকে বযচারক জাবনয়েয়ছন। বতবন আয়যা জানান, ২টি  অবনষ্পন্ন 

অবডট আবিয জফাফ প্রস্তুত কয়য ফাংরায়দ বে গয়ফলণা বযলয়দয কবভয়ন াঠায়না য়েয়ছ এফং 

বনষ্পবিয জন্য প্রবক্রোধীন যয়েয়ছ।     

 

২২.০     সুাতয/ভতাভত: 

২২.১ প্রকয়েয আওতাে সৃি অফকাঠায়ভা এফং স্থাবত অতযাধুবনক মন্ত্রাবতভয়য য়ফ থািভ ব্যফায়যয 

ভাধ্যয়ভ প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্য ফতণ থত মফামূ তনতিত কযল্পত ল্পফ। 

২২.২ প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাতত ভয়য সুষ্ঠু ও তনয়তভত যেণাল্পফেণ এফং কাম থকয যাখায জন্য 

মগুল্পরা ংস্থায টিওআর্ভক্ত কল্পয যাজস্ব ফাল্পজল্পট ফাৎতযক ম থাপ্ত ফযাে যাখল্পত ল্পফ । 

২২.৩ বয়স্টভটিয়ক কাম থকয ও ব্যফায়যায়মাগী যাখয়ত য়র এফং  য়ফ থাবয প্রকেটিয উয়েশ্য াধনকয়ে  

ংস্থায যাজস্ব ফাল্পজল্পট প্রল্পয়াজনীয় জনফর তনল্পয়াগ কযায তফলল্পয় ংস্থা এফং ংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়ল্পক 

অগ্রাবধকাযবববিয়ত প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ ।  

২২.৪ এই প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ স্থাবত মন্ত্রাবতয কাম থকাবযতা ম্পয়কথ ওোকথ ও মবভনায়যয ভিয় ঘটিল্পয়  

তফজ্ঞান ও  তে গল্পফলণায  প্রমৄতক্তয সুপর জনগল্পণয মদাযল্পগাোয় মৌৌঁমছ তদল্পত ল্পফ।    

২২.৫ প্রকয়েয অবনষ্পন্ন অবডট আবি দ্রুত বনষ্পবি কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

২২.৬ উযু থি সুাবয/ভতাভত অনুমােী প্রাবনক ভন্ত্রণারে/ংস্থা কর্তথক গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কথ আগাভী ০১ 

(এক) ভায়য ভয়ধ্য ফাস্তফােন বযফীেণ ও ভল্যােন বফবাগ-মক অফবত কযয়ত য়ফ। 

 


