
 

াট ও বস্ত্র মন্ত্রণায়/বফবাগেয অওতায় ২০১৩-১৪ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয ভল্যায়ন 

প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবােবববিক ায-ংগে 

ক্রঃনং ভন্ত্রণারয়/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

বফবাগেয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ ভর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াে 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযেযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) াট ও বস্ত্র 

মন্ত্রণায় 

৩ ৩ ০ ০ ৩ ০ ২২০%-

২৪০% 

০ ৮০%-

৩৬১% 

২) ডাক ও টটল 

টযাগাযযাগ 

লবভাগ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ৩টি 

২।  ভাপ্তকৃত প্রকগেয প্রকৃত ব্যয় ও মভয়াদকারঃ ংবিষ্ট প্রকে প্রবতগফদগন প্রকেবববিক প্রকৃত ব্যয় ও মভয়াদকার মদয়া গয়গছ। 

৩।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

 মূ প্রকল্প টনয়ার র মযয় মযয় নতুন ঙ্গ ন্তর্ভকু্ত কযর প্রকল্প ংযলাধন করা; 

 ভূবভ াওয়ায বফলয়টি বনবিত না গয়আ প্রকগেয স্থান বনধ থাযণ কযা গয়গছ পগর ভূবভ না মগয় নতুন স্থান বনধ থাযণ কযায 

য ভূবভ বধগ্রণ কগয প্রকে ফাস্তফায়ন কযা; 

 প্রকে দবরর প্রণয়নকাগর ব্যয় প্রাক্করন এফং কাম থক্রভভৄগয জন্য বক্রটিকযার াথ নুযণ কগয বনধ থাযণ না কযা; 

৪।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবযঃ  

 

ভস্যা সুাবয 

৪.১  প্রকে দবরর প্রণয়নকাগর ব্যয় প্রাক্করন এফং কাম থক্রভভৄগয 

জন্য বক্রটিকযার াথ নুযণ কগয বনধ থাযণ না কযা; 

 

৪.১ প্রকে দবরর প্রণয়নকাগর ব্যয় প্রাক্করন এফং 

কাম থক্রভভৄগয জন্য বক্রটিকযার াথ নুযণ 

কগয বনধ থাযণ কযগত গফ; 

৪.২  ভূবভ াওয়ায বফলয়টি বনবিত না গয়আ প্রকগেয স্থান বনধ থাযণ 

কযা গয়গছ পগর ভূবভ না মগয় নতুন স্থান বনধ থাযণ কযায য 

ভূবভ বধগ্রণ কগয প্রকে ফাস্তফায়ন কযা;  

৪.২  ভূবভ াওয়ায বফলয়টি বনবিত গয় প্রকগেয স্থান 

বনধ থাযণ কযগত গফ;  

৪.৩ প্রকগেয কাবযেবয বদক ম্পগকথ প্রকে বযচারগকয ম্যক 

ধাযণা না থাকায় মন্ত্রাবতয াগথ াভঞ্জস্য মযগে বফনভ 

বনবভ থত না ওয়া;  

৪.৩  প্রকগেয কাবযেবয বদক ম্পগকথ ম্যক জ্ঞান অগছ 

এভন ব্যবক্তগক প্রকে বযচারক বগয বনগমাে 

প্রদান কযগত গফ;  

৪.৪   প্রকে াআগট প্রকে ংবিষ্ট কর নবথ ংযেণ কযা য় না।  ৪.৪  প্রকে াআগট প্রকে ংবিষ্ট কর নবথ ংযেণ 

কযগত গফ। 
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১০টি মটক্সটাআর মবাগকনার আন্সটিটিউট স্থান (৩য় ংগাবধত) 

প্রকগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতগফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 
 

১। প্রকগেয নাভ : ১০টি মটক্সটাআর মবাগকনার আন্সটিটিউট স্থান (৩য় ংগাবধত)।  

২। প্রকগেয ফস্থান : (১) ভাবনকেঞ্জ দয, ভাবনকেঞ্জ; (২) কাবরাবত, টাংোআর ; (৩) বকগাযেঞ্জ 

দয, বকগাযেঞ্জ ; (৪) পবযদপুয দয, পবযদপুয ; (৫) োআফান্ধা দয , 

োআফান্ধা; (৬) চাঁাআনফাফেঞ্জ দয, চাঁাআনফাফেঞ্জ; (৭) নওোঁ দয, নওোঁ; 

(৮) াজাদপুয, বযাজেঞ্জ ; (৯) মনায়াোরী দয , মনায়াোরী ; এফং (১০) 

যাভৄ, কক্সফাজায । 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফস্ত্র  লরদপ্তর। 
৪। প্রাবনক ভন্ত্রণারয়/ বফবাে : ফস্ত্র ও াট  ভন্ত্রণারয়। 

৫। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 
         (ক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

লরকলল্পত বাস্তবায়নকা প্রকৃত     

 বাস্তবায়নকা 

লতক্রান্ত ব্যয় 

(মূ প্রাক্কলত 

ব্যযয়র%) 

লতক্রান্ত ময় 

(মূ বাস্তবায়ন 

কাযর %) 

মূ 

  

ফ থগল (৩য়) 

ংযলালধত  

মূ ফ থগল (৩য়) 

ংযলালধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৫০.০০ ৭৩০৬.০০ ৬৯৬১.৭১ 

( - ) 

 

জানুয়াযী ২০০৬ 

মথগক জুন ২০০৮ 

(৩০ ভা) 

জানুয়াযী, ২০০৬ 

গত 

বডগম্বয ২০১৪ 

জানুয়াযী, ২০০৬ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

(১০২ভা) 

৪৫১১.৭১ রে 

টাকা (১৮৪%) 

৬ ফছয 

(২৪০.০০%) 

 

* ভর প্রাক্কবরত ব্যয় গো প্রকৃত ব্যয় ৪৫১১.৭১ রে টাকা (১৮৪%) মফী এফং ভর ফাস্তফায়নকার গো প্রকৃত ফাস্তফায়নকার ৬ 

ফছয (২৪০.০০%) মফী । 
 

৬। প্রকযল্পর ংগলভলিক বাস্তবায়নঃ  
 

 ফস্ত্র ও াট  ভন্ত্রণারয়  যত প্রাপ্ত প্রকল্প মালপ্ত প্রলতটবদন নুযায়ী প্রকযল্পর ঙ্গলভলিক বাস্তব ও অলথকু গ্রগলত লনম্নরূঃ  

  

                                                                                                                         (ক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ নং লডলল নুযায়ী কাযজর ঙ্গ বযভান/একক ফ থগল ংগাবধত লডলল 

নুযায়ী ক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত গ্রগলত 

   অলথকু বাস্তব অলথকু বাস্তব (%) 

 (ক) যাজস্ব ব্যয়      
 জনফর জন ১২৪১.১৪ ১৫১ ১২২২.৪৮ ১৪১ (৯৩.৩৭) 

 প্রবেণ জন ২১.৩১ ৩৮০ ২০.৩৯ ৩৭১ (৯৭.৬৩) 

 ফআে ও ভাবয়কী - ২৩.০০  ১৭.১৮ (৭৪.৬৯) 

 বপ বাড়া - ৮৯.০০  ৮৭.০৮ (৯৭.৮৪) 

 বযবরববং পান্ড L/S ১০.০০  ১০.০০ (১০০) 

 বৃবি ও বভর মেবনং  ১০৮.৭৩ ৮৮৫০  ৮,৮৫০ (১০০%) 

 ন্যান্য ব্যয় - ১৯৯.৭০  ১৯৭.৩৩ (৯৮.৮১) 

 মভযভত ও  যেণাগফেণ - ২১.৩২  ২১.২৬ (১০০) 

 উ মভাট যাজস্ব  ১৭১৪.২০  ১৬৮৪.৪১  

 (ে) ভরধন ব্যয়      



 

 709 
 

 ভূবভ বধগ্রণ  একয ৩৮৯.২৫ ১২.২৯ ৩৮৮.৮০ ১২.২৯ (১০০) 

 বনভ থাণ ও পূতথ ফঃবভঃ ৪৪৩৪.৮৬ ১৪৫৪৫ 

 

৪৪০৯.৮৫ ১৪,৫৪৫ (১০০) 

 অফাফে ংখ্যা ১৫৯.০৭ ৩৩১২টি ১৩৯.২৯ ৩,৩১২ (১০০) 

 মন্ত্রাবত ংখ্যা ৩৬০.০০ ৪১৭ টি ৩৩৯.৩৬ ৪১৭ (১০০) 

 (ে) মভাট ভরধন ব্যয়  ৫৩৪৩.১৮  ৫২৭৭.৩০  

 ে)  বপবজকযার কবিগজন্সী  ১৪১.১৪  ০.০০  

 ঘ) প্রাআজ কবিগজন্সী  ১০৭.৪৮  ০.০০  

 ফ থগভাট (ক+ে+ে+ঘ) =  ৭,৩০৬.০০  ৬,৯৬১.৭১  

 

৭।  কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

      ংস্থা এফং গযজবভন বযদ থন গত প্রাপ্ত তথ্য বফগিলগণ প্রতীয়ভান য় মম প্রকগেয ধীগন মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

৮।   াধাযণ ম থগফেণ :  

৮.১।   প্রকগেয টভুবভ : যকাগযয উন্নয়ন কভ থসূবচয ন্যতভ প্রধান রেয দাবযদ্র বফগভাচন। ২০১৫ াগরয ভগে দাবযগদ্রয ভাো 

হ্রা কযায রগেয যকায ফস্ত্র বে বফকাগয উগযাে গ্রণ কগয। মদগ ফতথভাগন ফস্ত্র দপ্তয বনয়বন্ত্রত ৩০টি মটক্সটাআর 

মবাগকনার আনবষ্টটিউট যগয়গছ। তগফ োগভ থি োগতয ক্রভফধ থভান চাবদায মপ্রবেগত ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়  ংক্রান্ত ংদীয় 

স্থায়ী কবভটিয ২৭তভ বায় মদগয প্রবতটি মজরায় একটি কগয মটক্সটাআর মবাগকনার আনবষ্টটিউট স্থাগনয সুাবয 

কযা য়। এ মপ্রবেগত ২০০২ াগর ১ভ ম থাগয় ২০টি মটক্সটাআর মবাগকনার আনবষ্টটিউট স্থাগনয প্রস্তাফ কযা গর ২০-

০৯-২০০৩ তাবযগে নুবিত একগনক বায সুাবয মভাতাগফক ২০টিয বযফগতথ ১০টি মটক্সটাআর মবাগকনার 

আনবষ্টটিউট স্থাগনয রগেয বডবব প্রণয়ন কগয অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৮.২।   প্রকগেয  উগেশ্যঃ 

- দটি মজরায় মটক্সটাআর মবাগকনার মকা থ  চালুকযণ; 

- ফস্ত্র বগেয (বফগল কগয োগভ থি বগেয) মলায মরগবর দে জনবক্ত সৃবষ্ট কযা;  

- মদগয মফকায যুফ-মোিীয অত্ম-কভ থংস্থাগনয সুগমাে সৃবষ্ট কযা; 

- দাবযদ্র বফগভাচন ও অথ থ-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন; এফং 

- স্থায়ীবাগফ দটি মটক্সটাআর মবাগকনার আনবষ্টটিউট স্থান। 

৮.৩।   প্রকল্প নুযমাদনঃ  

 ভর প্রকেটি ২৪৫০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জানুয়াযী ২০০৬ গত জুন ২০০৮ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয ভাননীয় 

থ থ ও বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক েত ০২/০১/২০০৬ তাবযগে নুগভাবদত য় । যফতীগত  বনভ থাণ াভগ্রীয ব্যয় বৃবি 

াওয়ায় বউবিউবড’য ফবধ থত মযট ববডউর নুমায়ী  প্রকেটিয ব্যয় ২৬৯০.০০ রে টাকা  প্রাক্করন কগয জানুয়াযী ২০০৬ 

গত বডগম্বয ২০০৯ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য প্রকেটি য ১ভ  ংগাধন প্রস্তাফ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারগয়য দাবয়গে 

বনগয়াবজত ভাননীয় উগদষ্টা কর্তথক নুগভাবদত য়। এযয প্রকগেয পূতথ কাগজয বনভ থাণ ব্যয় মযট ববডউর ২০০৮ 

নুমায়ী যুবক্তযুক্তকযণ, ভূবভ বধগ্রগণ বফরম্ব ও ব্যয় বৃবি, পূতথ বনভ থাগণয ব্যয় বৃবি, প্রবেগণ মেড ংখ্যা বৃবিয রগেয 

প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত, অফাফগেয বযভাণ বৃবি আতযাবদ কাযগণ েত ৩১/০৮/২০১০ তাবযগে একগনক কর্তথক প্রকেটিয 

২য় ংগাধনী প্রস্তাফ নুগভাদ রাব কগয ।  ২য় ংগাবধত প্রকগেয ব্যয়  ৬২১১.০০ রে টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ 

জানুয়াযী ২০০৬ গত বডগম্বয ২০১২ ম থন্ত  বনধ থাবযত য় । যফতীগত বডবিউবড’য ববডউর মযট বৃবি (২০০৮ এয 

বযফগতথ ২০১১ কাম থকয ওয়া)  বিন্থ এবযয়া বৃবি,  পূতথ কাগজয বযভাণ ও ব্যয় বৃবি, ভূবভ বধগ্রণ ম্পন্ন না ওয়া, 

আগরকবেক রাআন স্থানান্তয  না  ওয়া প্রভৃবত কাযগণ  প্রকেটিয ৩য় ংগাবধত বডবব েত ২২/০১/২০১৩ তাবযগে 

একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। ৩য় ংগাবধত প্রকগেয ব্যয় দাড়ায় ৭৩০৬.০০ রে টাকা  মায ফাস্তফায়ন মভয়াদ 
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জানুয়াবয ২০০৬ গত জুন ২০১৪ ম থন্ত বনধ থাযণ কযা য় ।  ফ থগল েত ১১/০২/২০১৪ তাবযগে ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

কর্তথক বফবােীয় প্রকে ভল্যায়ন কবভটি (বডবআব) বায সুাবযক্রগভ কভ থকতথা-কভ থচাযীয বাতা, প্রবেণ, মানফান, 

ভূবভ বধগ্রণ, বনভ থাণ কাজ, ভূবভ উন্নয়ন আতযাবদ গেয ভগে ন্ত:োত ভন্বয় কযা য়।  

৮.৪   প্রকল্প লরচাকঃ 

ক্রঃ 

নং 
নাম ও দবী পূণ ুকাীন খন্ড কাীন এযকর লধক 

প্রকযল্পর দালয়যে 

লনযয়ালজত লকনা 

প্রকল্প লরচাকযদক দালয়ে কা 

১ জনাফ বপক অরভ মভগদী 

উ বচফ 
- বতলরক্ত দাবয়ে - ২৪/০১/২০০৬ গত ১৫/০৬/২০০৬ 

 
২ জনাফ মভাঃ অতাউর ক 

উ বচফ 
- বতলরক্ত দাবয়ে - ১৫/০৬/২০০৬ গত ১০/০৮/২০০৬ 

৩ জনাফ এ.এভ মভা: অফদুর ফাগতন 

উ-বচফ 
- বতলরক্ত দাবয়ে - ১০/০৮/২০০৬ গত ১৭/১০/২০০৭ 

৪ জনাফ মভাঃ অতাউর ক 

উ বচফ 
- বতলরক্ত দাবয়ে - ১৭/১০/২০০৭ গত ১৩/১১/২০০৭ 

৫ জনাফ মভা: বযাজ উবেন বভয়া 
যুগ্ম-বচফ 

- বতলরক্ত দাবয়ে - ১৩/১১/২০০৭ গত ১৬/০২/২০০৯ 

৬ মে মভা: মভাফাযক মাগন 

যুগ্ম-বচফ  

- বতলরক্ত দাবয়ে - ১৬/০২/২০০৯ গত ০১/০৪/২০০৯ 

৭ জনাফ মভা: মভাপাজ্জর মাগন 

েে 

- বতলরক্ত দাবয়ে - ২৮/০৪/২০০৯ গত  ৩/০৬/২০০৯ 

৮ এ এআচ এভ াভছুজ্জাভান 

উ-বচফ 

পূণ ুকাীন - - ০৪/০১/২০১০ গত ০৬/০৮/২০১২ 

৯ জনাফ মভাঃ খুযীদ আকফার বযজবী 

উ বচফ 
পূণ ুকাীন - - ০৭/০৮/২০১২ গত৩০/০৬/২০১৪ 

 

৯। প্রকগে অবথ থক ও ফাস্তফ গ্রেবত:  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকে মালপ্ত প্রলতযবদন (ললঅর) নুযায়ী প্রকল্পটির অলথকু গ্রগলত ৬৯৬১.৭১ ক্ষ 

টাকা (৯৫.২৮ তাং) এবং বাস্তফ গ্রগলত ৯৯ তাং।  
    (রে টাকায়) 

থ ুবছর বযুল 

ংযলালধত 

ললযত ংস্থান 

মূ/ংযলালধত 

এলডল বরাদ্দ 

বমুক্তকৃত 

টাকা 

অলথকু ব্যয় ব্যলয়ত 

থ ু 

ফছয বববিক 

ফাস্তফ 

গ্রেবত(%) 

১ ২ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০০৫-০৬ ১৮.৪৪ ২৪.০০ ২৪.০০ ১৮.৪৩ ৫.৫৭ ১ 

২০০৬-০৭ ৩০৫.৬০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৩০৫.৬০ ১৯৪.৪০ ৩ 

২০০৭-০৮ ৫০৪.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ২৬০.৭২ ২৩৯.২৮ ৭ 

২০০৮-০৯ ৪৯২.৭৬ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৯২.৭৬ ৭.২৪ ৮ 

২০০৯-১০ ১০০৪.১২ ১০২০.০০ ১০২০.০০ ১০০৪.১২ ১৫.৮৮ ১০ 

২০১০-১১ ১১৭০.৩৫ ১২০০.৪৫ ১২০০.৪৫ ১১৭৮.৮০ ২১.৬৫ ১৫ 

২০১১-১২ ১২০৩.৩৮ ১৬৩০.০০ ১৬৩০.০০ ১৩২৫.৮৭ ৩০৪.১৩ ১৭ 

২০১২-১৩ ১৩৩২.৬১ ১৩২১.০০ ১৩২১.০০ ১৩১২.৯৩ ৮.০৭ ১৮ 

২০১৩-১৪ ১২৭৪.৭৪ ১১৪০.০০ ১১৪০.০০ ১০৬২.৪৮ ৭৭.৫২ ২০ 

মভাট = ৭৩০৬.০০ ৭৮৩৫.৪৫ ৭৮৩৫.৪৫ ৬৯৬১.৭১ ৮৭৩.৭৪ ৯৯.০০ 
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উগযাক্ত মটবফর এয ৬নং করাগভ উবিবেত ব্যবয়ত গথ থয বফলগয় প্রকে বযচারক জানান, ব্যবয়ত থ থ এবজ বপ গত 

ছাড় কযাগনা য়না । সুতযাং তা জভা মদয়ায প্রশ্ন মনআ । তগফ ফছয মগল যকাযী মকালাোগয জভা প্রদাগনয বফলগয় এবজ 

বপগক প্রকে বযচারক কর্তথক  বনগদ থনা মদয়া য় ফগর বতবন জানান ।  উক্ত বনগদ থনায কব যফযা কযগত ফরা গর 

প্রকে বযচারক তা যফযা  কগযনবন । 

  

১০। প্রকে বযদ থন ও ফাস্তফায়ন ম থগফেণ : 

১০.১   প্রকগেয টাোআর ং বযদ থন : 

‘‘১০টি মটক্সটাআর মবাগকনার আন্সটিটিউট স্থান (৩য় ংগাবধত)’’  ীল থক প্রকগেয অওতায় টাোআর  মজরায কাবরাবত 

উগজরায় ফাস্তফাবয়ত ং েত ০১-০২ এবপ্রর ২০১৫ গযজবভন বযদ থন কযা য় ।  বযদ থনকাগর মটক্সটাআর মবাগকনার 

আনবষ্টটিউট এয সুায, বউবিউবড ’য বনফ থাী প্রগকৌরী ন্যান্য কভ থকতথােণ উবস্থত বছগরন।  বযদ থগন প্রাপ্ত প্রকে 

ফাস্তফায়গনয বচে বনম্নরু :  

১০.১.১  েণপূতথ বফবাে কর্তথক ফাস্তফাবয়ত পূতথকাজভ : 

ক) প্রাবনক বফন বনভ থাণ: প্রাবনক কাভ একাগডবভক বফন বনভ থাগণয জন্য অযবডবগত ৩১৪.৮৩ রে টাকা ব্যয় প্রাক্করন 

কযা গয়বছর। েণপূতথ বফবাে কর্তথক মভাট ৩১৪.৭০ রে টাকা ব্যগয় উক্ত প্রাবনক কাভ একাগডবভক বফন বনভ থাণ কযা 

গয়গছ। গযজবভন বযদ থনকাগর মদো মায় মম, বফনটিয কাজ মথামথবাগফ ম্পন্ন গয়গছ। বফগনয কেভগয বনভ থাণ 

কাজ ও এয বপবনবং বারবাগফআ ম্পন্ন গয়গছ । তগফ বফনটিয াভগনয বদগকয একটি ংগয যং নষ্ট গয় কাগরা 

গয় বেগয়গছ । 

ে) ভূবভ উন্নয়ন:  ভূবভ উন্নয়ন োগত অযবডববগত ফযােকৃত ৬০.০০ রে টাকায বফযীগত ৪৫.০০ রে টাকা ব্যাগয় ভূবভ 

উন্নয়ন কযা গয়গছ । 

ে) বফদুযতায়ন: বফদুযতায়ন োগত ১৭.৫০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ১৫.৩০ রে টাকা ব্যগয় ৫০ মকববএ বফদুযৎ 

োন্সপযভায স্থান ন্যান্য কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য় । এ ছাড়া এ মটক্সটাআর মবাগকনার আন্সটিটিউট এ ৯ ৯টি ববরং 

পযান, ২৪০টি টিউফ রাআট  মভাট  ২৪০টি বফববন্ন রাআট, ৯৯ টি বি বন ছগকট এফং প্রগয়াজনীয় ন্যান্য বফদুযবতক 

যঞ্জাভ স্থান কযা গয়গছ। 

ঘ) য়: প্রনারী ও েবীয নরকু স্থান:  ১৭.০০ রে টাকা ব্যগয় য়: প্রনারী ও েবীয নরকূ স্থান কযা গয়গছ।  

ঙ) ীভানা প্রাচীয:  ীভানা প্রাচীয বনভ থাগণয জন্য অযবডববগত ৫২.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৪৫.০০ রে টাকা 

ব্যগয় প্রায় ১৮ ফুট উচ্চতা বফবষ্ট প্রায় ১০০০ ফুট দীঘ থ ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ কযা গয়গছ।  

চ) মেন বনভ থাণ: অযবডববগত ফযাে ৪.০০ রে টাকা । এয ভগে ১.৫০ রে টাকা ব্যগয় মেন বনভ থাণ কযা গয়গছ।  

ছ) জরাধায বনভ থাণ:  বৃবষ্টয াবন ধগয যাো ও তা ব্যফাগযয জন্য ১০.০০ রে টাকা ফযাগেয বফযীগত ৩.০২ রে টাকা 

ব্যগয় ১০,০০০ গ্যারন ধাযণ েভতাম্পন্ন জরাধায বনভ থাণ কযা গয়গছ।  

জ) মৌয বফদুযৎ প্যাগনর:  এ োগত অযবডবগত ফযাে বছর ৯.৫০ রে টাকা, এয ভগে ৯.০০ রে টাকা ব্যগয় ১০০ ওয়াট 

েভতা ম্পন্ন মৌয বফদুযৎ প্যাগনর বনভ থাণ কযা য় । তগফ বযদ থনকাগর জানা মায় েত কগয়কভা ধগয এটি কাম থকয 

ফস্থায় যগয়গছ। ব্যাটাযীগত ভস্যায কাযগণ এটি নষ্ট গয় থাকগত াগয ফগর েণপূতথ বফবাগেয বনফ থাী প্রগকৌরী জানান।  

ঝ)  বৃে মযান :  অযবডববগত ফযাে ১.০০ রে টাকা ব্যয় কগয বৃে মযান কযা গয়গছ ফগর কভ থকতথােণ জানান। তগফ 

বযদ থনকাগর মদো মায়, মবাগকনার আনবিটিউট কযাম্পাগ ম থাপ্ত বযভাণ োছ মনআ। 

ঞ) এভএ মেট : মেট বনভ থাগণয জন্য ফযােকৃত ৪.৫০ রে টাকা ব্যগয় একটি প্রধান মেট বনভ থাণ কযা গয়গছ।  

ট) বযন্তযীণ যাস্তা : বযন্তযীন যাস্তা বনভ থাগণয জন্য ফযােকৃত ৯.০০ রে টাকাআ এ োগত ব্যয় কযা গয়গছ।  
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১০.১.২  মভবন ও মন্ত্রাবত : 

অগরাচয প্রকে গত বফববন্ন মন্ত্রাবত ও বো উকযণ টাংোআগরয কাবরাবতগত বনবভ থত মবাগকনার আনবিটিউগট প্রদান কযা 

গয়গছ । এয ভগে উগিখ্যগমাগ্য গে : 

ক) ডাআং মকন:  বযদ থনকাগর মদো মায়, ডাআং মড এ ব্যফাগযয জন্য  ওয়াবং মভবন (০১টি), উআঞ্চ ডাআং মভবন 

(১টি), বভবন বজোয ডাআং (১টি), িক বপ্রবিং মভবন (১টি) আতযাবদ মন্ত্রাবত প্রদান কযা গয়গছ। তগফ ওয়াবং মভবনটি 

(২০১২ াগর প্রদি) নষ্ট গয় মেগছ মা মিাগয যাো গয়গছ ।  

ে) কবম্পউটায মকন : কবম্পউটায মকগনয এয জন্য মবিয়াভ-২ কনবপোগযগনয বপবরস্ ব্রাগন্ডয ৪টি মডক্সট 

কবম্পউটায (মটবফর), ডট বপ্রিায (মটবফর), আউবএ, ডুবিগকটিং মভবন আতযাবদ প্রদান কযা গয়গছ। এয ভগে 

ডট বপ্রিায ও আউবএ আগতাভগে নষ্ট গয় মেগছ। একটি কবম্পউটায ও নষ্ট ফস্থায় াওয়া মেগছ। আনবিটিউগটয 

সুাবযনগটনগডি জানান কবম্পউটাযগুগরা ২০০৭ াগর প্রদান কযা গয়বছর,  তাআ গনকবদন ব্যফহৃত ওয়ায় তা নষ্ট 

গয় থাকগত াগয।  

ে)  বনটিং মকন : বনটিং মড এ ব্যফাগযয জন্য  লাট মফড বনটিং (২টি) ও ডায়ার বরংবকং (১টি) প্রদান কযা গয়গছ।  

ঘ)  োগভ থি মকন  : আন্ডবষ্টয়ার সুআং (াওয়ায) (৩টি), সুআং মভবন (াত ও া চাবরত) (৬টি), ওবাযরক  মভবন  

(৪টি), এভব্রয়ডাযী মভবন (৩টি), ফাটন মার মভবন (১টি), ফাটন বিচ  মভবন  (১টি), মেআট নাআপ (১টি), কাটিং 

মভবন (১টি), অরভাযী (১টি) আতযাবদ প্রদান কযা গয়গছ।  

ঙ) উআববং মকন: এয জন্য ান্ডলুভ (২টি), াওয়ায লুভ (১টি), ওয়াবং োভ (১টি), চড়কা (১টি), ব্যাগরন্স ওগয়ট মভবন 

(১টি), টুআি মটিায (১টি),  ব্যা বযর (১টি) আতযাবদ প্রদান কযা গয়গছ। 

চ) ল্যাফগযটযী: ল্যাফগযটযীগত ব্যফাগযয জন্য ল্যাফগযটযী উআববং মভবন প্রদান কযা গয়গছ ২০০৮ াগর। এটি বাযগতয 

বতযী । 

১০.১.৩।  টাংোআর ংগয ম থগফেণ :  

(১) টুআি মটিায, বডবজটার ব্যাগরন্স ও  ব্যা বযর মভবন এ বতনটি বফএভটিএপ কর্তথক যফযাকযা গয়গছ। বকন্তু  উক্ত 

৩টি মভবনআ বাযগতয বতযী। 

(২) কাটিং বভবন, ফাটন বিচ মভবন ও ফাটন মার মভবন ফাংরাগদ মভবন টুযরস্ পযাক্টযী (বফএভটিএপ) কর্তথক 

যফযা কযা গয়গছ ফগর জানা মায় বকন্তু এ ৩টি মভবনআ চীগনয বতযী।  

(৩) েণপূতথ বফবাে গত গুরুেপূণ থ এ প্রাবনক কাভ একাগডবভক বফনটি বুগঝ মনয়ায জন্য েণপূতথ বফবাগেয উ-কাযী 

প্রগকৌরী কর্তথক স্বােবযত গেয ভােগভ ম্পন্ন য়। এ বফলগয় বনফ থাী প্রগকৌরীয কাগছ তায ভতাভত জানগত চাআগর 

বতবন ফগরন বফলয়টি মথামথ য়বন। স্তান্তয প্রেটি বনফ থাী প্রগকৌরীয কর্তথক প্রবতস্বােবযত ওয়া উবচত বছর ফগর বতবন 

জানান।  

(৪) বযন্তযীণ ও ফব: বফদুযতায়ন কাজ ও বফদুযবতক মাফতীয় যঞ্জাভ পুংোনুপুংোনবাগফ বুবঝগয় মদয়ায কথা  থাকগরও  

েণপূতথ বফবাে তা মথামথবাগফ কগযবন। বফদুযতায়ন ও বফদুযবতক যঞ্জাভ স্থান্তয গে মকান  বফদুযবতক যঞ্জাভ মমভন 

পযান, রাআট, গকট আতযাবদয ংখ্যা উগিে কযা য়বন মা যফতীগত ংগাধন কগয বদগয়গছ ফগর জানা মায় । এছাড়া 

এ কর উকযণাবদ স্তান্তয েটিও একজন উ-কাযী প্রগকৌরী কর্তথক প্রদান কযা গয়গছ মা মথামথ য়বন।  
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১০.২। প্রকগেয পবযদপুয ং বযদ থন  : 

 ‘১০টি মটক্সটাআর মবাগকনার আন্সটিটিউট স্থান (৩য় ংগাবধত)’ ীল থক প্রকগেয অওতায় পবযদপুয মজরায় ফাস্তফাবয়ত 

কাম থক্রভভ েত  ১৭-১৮ এবপ্রর ২০১৫ গযজবভন বযদ থন কযা য়। এোগন মম কর কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ তা 

বনম্নরু :  

১০.২.১।  পূতথ কাজ  : পূতথকাগজয ভগে ন্যতভ গুরুেপূণ থ ে গে ৪ তরা পাউগন্ডন বফবষ্ট মদাতরা বফন বনভ থাণ, 

ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ, ভূবভ উন্নয়ন, এগপ্রাচ মযাডবনভ থাণ, জরাধায, মৌয প্যাগনর স্থান, বযন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ, 

বফদুযতায়ন, প্রধান মেট বনভ থাণ আতযাবদ কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

১০.২.২। মভবনাযীজ ও আকুআগভি : প্রকগেয অওতায় ওয়াবং মভবন, উআঞ্চ ডাআং মভবন, বভবন বজোয ডাআং, বপ্রবিং 

িক বপ্রবিং, সুআং বভবন, ওবাযরক এভব্রয়ডাযী মভবন, ফাটন মার মভবন, াটন বিচ মভবন, কাটিং মভবন, 

মবভ গটাগভটিক লুভ, াওয়ায লুভ, ওয়াব থং োভ, মযবযর, টুআি মটষ্টায, ব্যাগরন্স, ডুবিগকটিং মভবন, 

কবম্পউটায, বপ্রিায আতযাদ যফযা কযা গয়গছ।  

১০.২.৩। বো কাম থক্রভ  :  পবযদপুয ংগ দুআ ফছয মভয়াদী এএব মটক্সটাআর মবাগকনার মকা থ মভৌবরক 

মকা থভ চালু যগয়গছ। চাযটি মেড (মমভন: মে মভবকং, ডাআ ; বপ্রবিং এন্ড বপবনবং, উআববং এফং বপ্রবিং) এ 

কাবযেবয বফলগয় বো ও প্রবেণ প্রদান কযা য়। ২০১৪ াগরয এএব যীোয় এ আনবষ্টটিউগটয 

ছাে/ছােীগদয াগয ায ৯৩.৯%। 

 

১০.২.৪।   পবযদপুয ংগয ম থগফেণ :  

(১) প্রাবনক বফগনয বনভ থাণ কাজ ২০০৬ াগর ভাপ্ত গয়গছ। এয য প্রায় ৯ ফছয বতফাবত গয়গছ। যাফবধ 

বফগনয মকান ংস্কায কাজ কযা য়বন। ফাআগযয মদয়াগরয মফ বকছু ংগ কাগরা দাে গড় মেগছ। সুাবযনগটন্ড 

এয কগেয মদয়াগর যং উগঠ িািায মফয গয় বেগয়গছ। কগয়কটি জানারায থাআ গ্লা মবগে মেগছ। জানারায 

বগ্ররগুগরায যং উগঠ মরাায ভবযচা গড়গছ।  

(২) মম কর মন্ত্রাবত বফএভটিএপ  কর্তথক যফযা কযা গয়গছ তায ভগে ব্যা যীর  ও টুআষ্ট মটিায বাযগতয বতযী। 

এছাড়া বডবজটায ব্যারান্স, টুর ফক্স ফাট থন মার মভবন , আগরকবেক অয়যণ ও কাটিং মভবন  চীগনয বতযী।  

(৩) পবযদপুয ংগ ছাে/ছােী নুাত ৬০ : ১০ জন। 

(৪) প্রকগেয অওতায় বৃে মযান কযায কথা থাকগরও পবযদপুয আনবিটিউট প্রায় বৃেীন মদো মায়।   

 

১০.৩।  প্রকগেয কক্সফাজায ং বযদ থন 

প্রকগেয কক্সফাজায ং েত ৩০/০৭/২০১৫ তাবযগে বযদ থন কযা য়। বযদ থকাগর কক্সফাজায মটক্সটাআর মবাগকনার 

আনবিটিউগটয সুায ন্যান্য কভ থকতথা উবস্থত বছগরন।  বযদ থগন বনগমাক্ত বফলয়গুগরা দৃবষ্টগোচয য় :  

১০.৩.১। মন্ত্রাবত: মন্ত্রাবত বযদ থগন মদো মায় প্রকগেয অওতায় বনধ থাবযত মন্ত্রাবত মমভন াওয়ায লুভ, মবভ 

গটাগভটিক লুভ, মেভ লুভ, ওয়াবং োভ, যা যীর, টুআি মটিায, ব্যারান্স, চড়কা, টুর ফক্স, ফাটন মার মভবন, 

ফাটন বিচ মভবন, আগরকবেক অয়যণ, কাটিং মভবন, আতযাবদ মন্ত্রাবত প্রদান কযা গয়গছ।  

১০.৩.২। বফণ বনভ থাণ :  ৪৫৭.৪৯  রে টাকা ব্যগয় ১৪৪৬ফ:বভটায অয়তগনয  ২ তরা বফবষ্ট বফন বনভ থা ণ কযা এফং এয 

বফদুযবতক যঞ্জাভ  বফদুযতায়ন কাজ, মগনটাযী কাম থক্রভ আতযাবদ ম্পন্ন গয়গছ। উক্ত বফগনয ছাগদয একাংগ 

২ কে বফবষ্ট বতবথারা বনভ থাণ কযা গয়গছ । 
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১০.৩.৩। 

(১) 

কক্সফাজায ংগয ম থগফেণ 

বফগনয মদাতরায দুটি কগেয ফীগভ অনুভূবভন পাটর (Horizontal crack) মদো বদগয়গছ । মফ কগয়কটি করাভ 

বদগয় াবন Soak কযগত মদো মায় ।  

(২) বফগনয ছাদ মথামথবাগফ বনবভ থত য়বন। বযদ থগন মদো মায় উক্ত ছাগদ ক্রভােত াবন জগভ থাকায় মওরা গড় 

মেগছ মায পরশ্রুবতগত ফল থা মভৌসুগভ বফববন্ন কগে ফীগভয মোড়া বদগয় াবন ঢুগক গড় মা বফগনয স্থায়ীগেয জন্য 

তযন্ত েবতকয। 

(৩) বধকাং জানারায থাআ মেগভয রক কাজ কগয না।  

(৪) সুায এয কগে মদয়াগর াবন ঢুগক  ডযাম্প গড় মেগছ। 

(৫) মযি াউগজয দুটি কগেয ছাদ বদগয় এফং করাভ বদগয় াবন গড় । এভনবক মভগঝগত াবন ড়গত মদো মায়। 

(৬) মযষ্ট-াউগজয ছাগদ ওঠায জন্য মকান বিঁবড় বনভ থাণ কযা য়বন । তাআ প্রগয়াজগনয ভয় ছাগদ ওঠা মায় না।  

১০.৪।   বযাজেঞ্জ ং বযদ থন : 

অগরাচয প্রকগেয অওতায় বযাজেজ্ঞ মজরায় ফাস্তফাবয়ত কাম থক্রভ েত ০২/১০/২০১৫ তাবযগে বযদ থন কযা য়। বযদ থকাগর 

আন্সটিটিউট এয সুায, বউবিউবড ’য বনফ থাী প্রগকৌরী ও ন্যান্য কভ থকতথােণ উবস্থত বছগরন। এ ংগয অওতায় বযাজেঞ্জ 

মবাগকনার আনবিটিউট এয বনভ থাণ কাজ ২০০৬ াগর ভাপ্ত গয়গছ। 

 

১০.৪.১।  পূতথ কাজ  : মম কর পূতথকাজ বযাজেঞ্জ মজরায় ফাস্তফায় ন কযা গয়গছ তায ভগে ন্যতভ গে ৪ তরা 

পাউগন্ডন বফবষ্ট মদাতরা বফন বনভ থাণ, ীভানা প্রাচীয বনভ থাণ, ভূবভ উন্নয়ন, এগপ্রাচ মযাড  বনভ থাণ, জরাধায বনভ থাণ , 

মৌয প্যাগনর স্থান, বযন্তযীণ যাস্তা বনভ থাণ, বফদুযতায়ন, প্রধান মেট বনভ থাণ আতযাবদ।  

১০.৪.২। মভবনাযীজ ও আকুআগভি  : প্রকগেয অওতায় ওয়াবং মভবন, উআঞ্চ ডাআং মভবন, বভবন বজোয ডাআং, বপ্রবিং 

িক বপ্রবিং, সুআং বভবন, ওবাযরক এভব্রয়ডাযী মভবন, ফাটন মার মভবন, াটন বিচ মভবন, কাটিং মভবন, 

মবভ গটাগভটিক লুভ, াওয়ায লুভ, ওয়াব থং োভ, মযবযর, টুআি মটষ্টায, ব্যাগরন্স, ডুবিগকটিং মভবন, 

কবম্পউটায, বপ্রিায আতযাদ যফযা কযা গয়গছ।  

১০.৪.৩। বো কাম থক্রভ :  বযাজেঞ্জ মজরায এ আনবিটিউট এ দুআ ফছয মভয়াদী এএব মটক্সটাআর মবাগকনার মকা থ 

মভৌবরক মকা থভ চালু যগয়গছ। চাযটি মেড (মমভন: মে মভবকং, ডাআ ; বপ্রবিং এন্ড বপবনবং, উআববং এফং বপ্রবিং) 

এ কাবযেবয বফলগয় বো ও প্রবেণ প্রদান কযা য়। ২০১৪ াগরয এএব যীোয় এ আনবষ্টটিউগটয 

ছাে/ছােীগদয াগয ায ৫৬.১৯% । প্রবতিানটিয ছাে:ছােী নুাত ১০৩:২৯।  

১০.৪.৪। বযাজেঞ্জ ংগয ম থগফেণ : 

 বযাজেঞ্জ মটক্সটাআর মবাগকনাল্ আনবষ্টটিউ মটয কাজ বারবাগফআ ম্পন্ন গয়গছ। তগফ গনকবদন গয় মাওয়ায় 

এয ংস্কায ওয়া প্রগয়াজন।  

 

১১। একনজগয ১০টি মটক্সটাআর মবাগকনাল্ আনবষ্টটিউট 

 

ক্র:নং মটক্সটাআর মবাগকনার 

আনবিটিউট 

জবভয 

বযভাণ 

(একক) 

স্থানকার ব্যয় (রে 

টাকা) 

বফগনয 

অয়তন 

ফ:বভ: 

ছাে: ছােী 

নুাত ২০১৪ 

াগয ায 

(২০১৪) 

চালু মেড 

ংখ্যা 

১. নওোঁ ১.২৫ ২০০৬ ৩৬৬.০০ ১৪৪৬ ১২:৩৯ ৭০.৩৭ ৩ 

২. টাোআর ১.২৫ ২০০৬ ৪৭৪.০০ ১৪৪৬ ৩৩:২৬ ৯৪.৫০ ৩ 

৩. োআফান্ধা ১.৩৭ ২০০৬ ৫০৯.৩২ ১৪৪৬ ৬০:২১ ৭৯.৩৪ ৩ 

৪. বকগাযেঞ্জ ১.২৫ ২০০৬ ৩৪৯.০৩ ১৪৪৬ ২০:৫৭ ৮৯.৭৪ ৩ 

৫. পবযদপুয ১.২৫ ২০০৬ ৩৫৫.৯৫ ১৪৪৬ ৬০:১০ ৮৬.৭৯ ৩ 

৬. মনায়াোবর ১.২৫ ২০০৬ ৪৫০.০০ ১৪৪৬ ৫৬:৪ ৯১.৫২ ২ 

৭. কক্সফাজায ০.৯২ ২০০৬ ৪৫৪.০০ ১৪৪৬ ৩৬:৩৭ ৮৬.৯৫ ৩ 

৮. বযাজেঞ্জ ১.২৫ ২০০৬ ৩৯০.৭৫ ১৪৪৬ ১০৩:২৯ ৫৬.১৯ ৪ 

৯. ভাবনকেঞ্জ ১.২৫ ২০০৬ ৫৩৯.৩২ ১৪৪৬ ৫৫:০৬ ৬০% ৩ 

১০. চাাআনফাফেঞ্জ ১.২৫ ২০০৬ ৩১৬.২৩ ১৪৪৬ ৫৬:১৪ ৯০.২৪ ৩ 
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১২।  জনফর :  প্রকগেয অওতায় বনবভ থত মটক্সটাআর মবাগকনার আন্সটিটিউটভ বযচারনায জন্য প্রস্তাবফত জনফর কাঠাগভা এফং 

কভ থযত জনফগরয ংখ্যা বনম্নরু : 

 

ক্র:নং গদয নাভ কভ থযত 

ংখ্যা 

শুন্য 

দ 

ক্র:নং গদয নাভ কভ থযত 

ংখ্যা 

শুন্য দ 

১. সুাবযনগটনগডি ০৮ ০২ ৮. বপ কাযী কাভ ডাটা 

প্রগয 

০৯ ০১ 

২. আনোক্টয ০৯ ০১ ৯. ম্যাকাবনক্স ০৮ ০২ 

৩. জুবনয়য আনোক্টয ১০ - ১০. মটকবনকযার এযাবগটি ২০ - 

৪. কাযী বেক (বালা) ২০ - ১১. োআবায ০১ - 

৫. কাযী বেক (বফজ্ঞান) ১০ - ১২. ল্যাফগযটযী এযাবগটি ১০ - 

৬. মটআরায ভাষ্টায ১০ - ১৩. এভএরএএ ১০ - 

৭. উচ্চভান কাযী  

কাভ বাফযেক 

০৯ ০১ ১৪. বন প্রযী ১০ - 

     মভাট = ১৪৪ ৭ 

 

১৩।  প্রকগেয উগেশ্য ও জথন : 

উগেশ্য জথন 

ক)  ১০টি মজরায় মটক্সটাআর মবাগকনার মকা থ চালুকযণ;  ১০টি মজরায় মটক্সটাআর মবাগকনার মকা থ  চালু কযা গয়গছ। 

ে)  ফস্ত্র বগেয (বফগল কগয োগভ থি বগেয) মলায  

     মরগবর দে জনবক্ত সৃবষ্ট কযা; 

এ কর প্রবতিান গত ২৮৭২ জন ছাে-ছােী া কগযগছ মাযা 

ফস্ত্র বগেয বফববন্ন উ-োগত কভ থযত অগছন । 

(ে) মদগয মফকায যুফ-মোিীয অত্ম-কভ থংস্থাগনয সুগমাে  

      সৃবষ্ট কযা; 

৩৭১ জন কভীগক কাবযেবয ও প্রাবনক বফলগয় প্রবেণ মদয়া 

গয়গছ মাগদয উক্ত মেগে দেতা বৃবি মগয়গছ । 

(ঘ) দাবযদ্র বফগভাচন ও অথ থ-াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন; এফং  বো ও প্রবেণ গ্রগণয ভােগভ সুবফধা মবােীগদয দাবযদ্র 

বফগভাচন ও অবথ থক ফস্থায উন্নয়ন গয়গছ । 

(ঙ)  স্থায়ীবাগফ দটি মটক্সটাআর মবাগকনার আনবষ্টটিউট  

      স্থান। 

স্থায়ীবাগফ দটি মটক্সটাআর মবাগকনার আনবষ্টটিউট স্থান  

কযা গয়গছ । 

 

১৪।  ফাস্তফায়ন/বফযভান ভস্যা : 

(১) প্রবতটি আনবিটিউগট টুআি মটিায, বডবজটার ব্যাগরন্স ও ব্যা বযর মভবন এ বতনটি বফএভটিএপ কর্তথক যফযা  কযা 

গয়গছ। বকন্তু  উক্ত ৩টি মভবনআ বাযগতয বতযী। 

(২) প্রবতটি আনবিটিউগট কাটিং বভবন, ফাটন বিচ মভবন ও ফাটন মার মভবন ফাংরাগদ মভবন টুযরস্ পযাক্টযী 

(বফএভটিএপ) কর্তথক যফযা কযা গয়গছ মায ফগুগরা চীগনয বতযী। 

(৩) টাোআগর বনবভ থত প্রাবনক কাভ একাগডবভক বফনটি বুগঝ মনয়ায জন্য েণপূতথ বফবাগেয উ-কাযী প্রগকৌরী 

কর্তথক স্বােবযত গেয ভােগভ ম্পন্ন য়। এছাড়া, বযন্তযীণ ও ফব: বফদুযতায়ন কাজ ও বফদুযবতক মাফতীয় যঞ্জাভ 

পুংোনুপুংোনবাগফ বুবঝগয় মদয়ায কথা  থাকগরও  েণপূতথ বফবাে তা কগযবন। বফদুযতায়ন ও বফদুযবতক যঞ্জাভ স্থান্তয 

গে মকান  বফদুযবতক যঞ্জাভ মমভন পযান, রাআট, গকট আতযাবদয ংখ্যা উগিে কযা য়বন এফং এ কর উকযণাবদ 

স্তান্তয েটিও একজন উ-কাযী প্রগকৌরী কর্তথক প্রদান কযা গয়গছ মা মথামথ য়বন। 

(৪) বধকাং মবাগকনার আনবিটিউগটয বনভ থাণ কাজ ২০০৬ াগর ভাপ্ত গয়গছ। এয য প্রায় ৯ ফছয বতফাবত গরও 

যাফবধ মকান বফগনয ংস্কায কাজ কযা য়বন।  

(৫) পবযদপুগয বনবভ থত প্রাবনক কাভ একাগডবভক বফগনয ফাআগযয মদয়াগরয মফ বকছু ংগ কাগরা দাে গড় মেগছ। 

সুাবযনগটন্ড এয কগেয মদয়াগর যং উগঠ িািায মফয গয় বেগয়গছ। কগয়কটি জানারায থাআ গ্লা মবগে মেগছ। 

জানারায বগ্ররগুগরায যং উগঠ মরাায ভবযচা গড়গছ। 
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(৬) কক্সফাজাগয বনবভ থত বফগনয মদাতরায দুটি কগেয ফীগভ অনুভূবভন পাটর ( Horizontal crack) মদো বদগয়গছ। মফ 

কগয়কটি করাভ বদগয় াবন Soak কযগত মদো মায় । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    লচত্র: একটি কযক্ষর টদয়ায ডযাম্প রার দৃশ্য          লচত্র: একটি  কযক্ষর বীম ও কাযমর জযয়ন্ট লদযয় ালন রার দৃশ্য  

 

(৭) কক্সফাজায মটক্সটাআর মবাগকনার আনবষ্টটিউট  বফগনয ছাদ মথামথবাগফ বনবভ থত য়বন। উক্ত ছাগদ ক্রভােত াবন জগভ 

থাকায় মওরা গড় মেগছ। ফল থা মভৌসুগভ বফববন্ন কগে ফীগভয মোড়া বদগয়  জগভ থাকা াবন প্রগফ কগয  বফগনয স্থাবয়ে 

হ্রা কযগছ। 

                                         

লচত্র: ক্রমাগত ালন জযম ছাযদ টলওা রার  দৃশ্য  

(৮) বধকাং জানারায থাআ মেগভয রক কাজ কগয না। সুায এয কগে মদয়াগর াবন ঢুগক  ডযাম্প গড় মেগছ। মযি 

াউগজয দুটি কগেআ ছাদ বদগয় এফং করাভ বদগয় াবন গড়। এভনবক ছাদ গত মভগঝগত াবন ড়গত মদো মায় । 

মদাতরায় ওঠায ববড়য া থস্থ মদয়ার বদগয় নফযত াবন যায় তাগত মওরা গড় মেগছ।  
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 লচত্র: ললি লদযয় টদাতায় ওঠার যথ টদয়া         লচত্র: ললি লদযয় টদাতায় ওঠার যথ টদয়া ও তৎংগ্ন অযা প্রবযল যথর দৃশ্য 

 

(৯) আনলিটিউট এ ছাত্রযদর জন্য লনলমতু টয়যট এর টবলন ভাঙ্গা ও এর লরযবল তযন্ত টনাংরা টদখযত াওয়া যায়। 

টয়যটটি ব্যবার উযযাগী টনআ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               বচে মদয়াগর ডযাম্প যায দৃশ্য                                  বচে : টয়গরট এয বাো মফবন 

 

(১০)  মযষ্ট-াউগজয ছাগদ ওঠায জন্য মকান বিঁবড় বনভ থাণ কযা য়বন । তাআ প্রগয়াজগনয ভয় ছাগদ ওঠা মায় না । 

(১১) মফ কগয়কটি মটক্সটাআর আনবিটিউগটয কবম্পউটায বপ্রিায আউবএ ও মৌয বফদুযৎ প্যাগনর নষ্ট গয় মেগছ।  
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১৫। সুালরলঃ 

 

১৫.১। প্রবতটি আনবিটিউগট বাযগতয বতযী টুআি মটিায, বডবজটার ব্যাগরন্স ও ব্যা বযর মভবন এফং চীগনয বতযী কাটিং 

বভবন, ফাটন বিচ মভবন ও ফাটন মার মভবন বফএভটিএপ কর্তথক যফযাকযা গয়গছ।  

১৫.২। টাোআগর বনবভ থত প্রাবনক কাভ একাগডবভক বফনটি উ-কাযী প্রগকৌরী কর্তথক স্বােবযত গেয ভােগভ 

স্থান্তয কযা  এফং বফদুযতায়ন ও বফদুযবতক যঞ্জাভ স্থান্তয গে বফদুযবতক যঞ্জাভ মমভন পযান, রাআট, গকট 

আতযাবদয ংখ্যা উগিে না কযা এফং এ কর উকযণাবদ স্তান্তয েটিও একজন উ-কাযী প্রগকৌরী কর্তথক 

প্রদান কযায বফলয়টি াট ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় যীো কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ।  

১৫.৩। বধকাং মবাগকনার আনবিটিউগটয বনভ থাণ কাজ ২০০৬ াগর ভাপ্ত গয়গছ । এয য প্রায় ৯ ফছয বতফাবত 

গরও যাফবধ মকান বফগনয ংস্কায না কযাম তা নষ্ট ওয়ায উক্রভ গয়গছ। বফধায় বফনভ নবতবফরগম্ব 

ংস্কাগযয উগযাে গ্রণ কযা প্রগয়াজন।  

১৫.৪। কক্সফাজাগয বনবভ থত বফগনয মদাতরায দুটি কগেয ফীগভ অনুভূবভন পাটর (Horizontal crack) মদো মদয়া, মফ 

কগয়কটি করাভ বদগয় াবন Soak কযা, বফগনয ছাগদ ক্রভােত াবন জগভ থাকায় মওরা যায পগর ফল থা মভৌসুগভ 

বফববন্ন কগে ফীগভয মোড়া বদগয় াবন ঢুগক যা, মদাতরায ছাগদ বনবভ থত মযি াউগজয দুটি কগেআ ছাদ বদগয় এফং 

করাভ বদগয় াবন যা, প্রযয়াজযন মযষ্ট-াউগজয ছাগদ ওঠায জন্য মকান বিঁবড় বনভ থাণ না কযা আতযাবদ বফলয় যীো 

কগয াট ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়গক মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। 

১৫.৫।  কক্সফাজাগয বনবভ থত বফগনয বফববন্ন কগেয বধকাং জানারায থাআ মেগভয রক নষ্ট গয় মাওয়া, লনলমতু টয়যট 

এর টবলন ভাঙ্গা ও এর লরযবল তযন্ত টনাংরা যয় যাওয়া আতযাবদ ভস্যা ভাধাগন াট ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়গক 

মথাদ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। 

১৫.৬। মটক্সটাআর মবাগকনার আনবিটিউটভ বযচারনায জন্য যাজস্ব োগত স্থায়ী জনফর কাঠাগভা সৃবষ্টয  না ওয়ায় 

বফযভান কভ থকতথা-কভ থচাযীেণ কভ থস্পৃা াবযগয় মপরগছন। স্থায়ী জনফর কাঠাগভা সৃবষ্ট গর তাযা চাকুযীগত ফার 

থাকগফন বকনা তা বনগয়ও তাগদয ভগে ংয় ও তাা বফযাজ কযগছ। গনগকয যকাযী চাকুযীগত প্রগফগয 

ফয়ীভা আগতাভগে বতক্রান্ত গয়গছ। এ মপ্রবেগত মটক্সটাআর মবাগকনার আনবিটিউটভ বযচারনায জন্য 

যাজস্ব োগত স্থায়ী জনফর কাঠাগভা সৃবষ্টয কাম থক্রভ েযান্ববত কযগত গফ এফং স্থায়ী জনফর বনগয়াগেয মেগে 

বফযভান কভ থকতথাগদয গ্রাবধকায প্রদান কযগত গফ। 

১৫.৭। প্রকযল্পর Internal এবং/ External লডট লবযে ম্পন্ন করযত যব। 

১৫.৮। আযতামযে নষ্ট যয় যাওয়া কলম্পউটার , লপ্রন্টার, আউলএ ও টাার প্যাযন ক যন্ত্রালত মযরামত /ংস্কাযরর 

ব্যবস্থা গ্রণ করযত যব। 

১৫.৯। প্রকে ফাস্তফায়কারীন ফছয বববিক থ থ ব্যয় মথামথবাগফ গয়গছ বকনা এফং ব্যবয়ত থ থ যকাযী মকালাোগয জভা 

প্রদাগনয প্রভানে াট ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় যীো কগয মদগে প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযত: অআএভআবডগক ফবত 

কযগফ।  

১৫.১০। উযরাক্ত সুালরল নং ১৫.১  যত ১৫.৯ এর অযাযক যথাযথ ব্যব স্থা গ্রণ কযর অগামী ০২ (দুআ) মাযর মযে 

অআএমআলডযক বলত করযত যব। 
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টজারারগঞ্জ টটক্সটাআ আন্সটিটিউটযক টটক্সটাআ আলঞ্জলনয়ালরং কযযজ উন্নীতকরণ (২য় ংযলালধত) 

প্রকগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : জ োযোযগঞ্জ জেক্সেোইর ইন্সটিটিউেকে জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকরক  উন্নীতেযণ 

(২য় িংকোঞ্জধত) 

২। প্রকল্পেয ফস্থান : জ োযোযগঞ্জ, ঞ্জভকযযযোই, চট্টগ্রোভ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফস্ত্র  রযদপ্তয  

৪। প্রারনক ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ : ফস্ত্র ও োে ভন্ত্রণোরয় 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

     (রক্ষ েোেোয়) 

প্রোক্কঞ্জরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

ঞ্জযেঞ্জিত ফোস্তফোয়নেোর প্রকৃত     

 ফোস্তফোয়ন েোর 

অঞ্জতক্রোন্ত ব্যয় 

(মূর প্রোক্কঞ্জরত 

ব্যকয়য%) 

অঞ্জতক্রোন্ত ভয় 

(মূর ফোস্তফোয়ন 

েোকরয %) 

মূর 

  

ফ বল্পল  

িংকোঞ্জধত  

মূর ফ বল্পল  

িংকোঞ্জধত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৯০.০০ ৪৫৭২.৫৫ ৪৪৮৮.৮৫ জুরোই, ২০০৬  

কত  

রডল্পম্বয, ২০০৮  

জুরোই, ২০০৬  

কত  

জুন, ২০১৪ 

জুরোই, ২০০৬  

কত  

জুন, ২০১৪ 

১৯৯৮.৮৫ 

(৮০%) 

৫.৫ ফছয 

(২২০%) 

 

৬। প্রেকিয অিংগঞ্জবঞ্জিে ফোস্তফোয়ন :  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কত প্রোপ্ত প্রেি ভোঞ্জপ্ত প্রঞ্জতকফদন অনুমোয়ী প্রেকিয অঙ্গঞ্জবঞ্জিে ফোস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

(রক্ষ েোেোয়) 

ক্র 

নিং 
অিংকগয নোভ 

ংল্পারধত রডরর নুমায়ী রক্ষ্যভাত্রা প্রকৃত গ্রগরত 
ভন্তব্য 

ফোস্তফ % আঞ্জথ িে ফোস্তফ (%) আঞ্জথ িে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ভূঞ্জভ অঞ্জধগ্রণ ৮.৪৮এেয     370.00  ৮.৪৮এেয     370.00   

২ পূতব ঞ্জনভ িোণ ১১১৩২ ফঃঞ্জভঃ  1,932.20  ১১১৩২ফঃঞ্জভঃ   1,914.09   

৩ আফোফত্র ১৮৫৮ টি      115.70  ১৮৫২ টি     109.02   

৪ মন্ত্রোঞ্জত ও করিউটায ৫২৭টি  1,635.22  ৫২০টি  1,612.84   

৫ মোনফোন ১টি       22.00  ১টি      22.00   

৬  নফর বফতন-বাতা ১৪ ন      105.70  ১৪ ন      82.88   

৭ ফইত্র ও োভঞ্জয়ঞ্জে ৬০০০       95.34  ৬০০০       95.34   

৮ ম্মানী বথাক         104.30  ৯১৯৮          91.98   

৯ জভযোভত ও িংযক্ষণ বথাক        50.00  বথাক       50.00   

১০ ছাত্রল্পদয ফআ, বৃরি ও 

রভল্পর প্ররক্ষ্ণ 

৭৩০ 
         29.29  

৭৩০ 
        29.26  

 

১১ প্ররক্ষ্ণ ১০০           11.75  ৮৫          11.75   

১২ ঞ্জফঞ্জফধ বথাক      101.05  বথাক      99.69   

 জভোে =           4,572.55      4,488.85   

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ :  

ফ বল্পল নুল্পভারদত রডরর নুমায়ী কর ববৌত কাজ িন্ন ল্পয়ল্পছ।  
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৮.১ প্রকল্পেয টভুরভ :  

বজাযাযগঞ্জ বটক্সটাআর আনরিটিউট ১৯১১ াল্পর ‘উআরবং স্কুর’ নাল্পভ মাত্রা শুরু কল্পয। ফস্ত্র দপ্তকযয ঞ্জনয়ন্ত্রণোধীন ৬টি জেক্সেোইর 

ইন্সটিটিউে বৃটি োনোভর জথকে ঞ্জযচোঞ্জরত কয় আঞ্জির। তখন প্রঞ্জতষ্ঠোনমূক ০১ ফিয জভয়োঞ্জদ আটি ি যোন জেো ি ঞ্জফদ্যভোন 

ঞ্জির। ০১ ফিয জভয়োঞ্জদ উক্ত জেো িটি ১৯৮০ োকর যঞ্জত েকয তদস্থকর ২ ফিয জভয়োদী োটি িঞ্জপকেে-ইন-জেক্সেোইর জেো ি চোলু 

েযো য়। যফতীকত ১৯৯৫ ার ল্পত বজাযাযগঞ্জ বটক্সটাআর আনরিটিউট ল্পত ০৩ ফিয জভয়োদী এফিং ২০০২ ার কত ৪ ফিয 

জভয়োদী ঞ্জিকলোভো-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিন েযো য়। উক্ত জেোক ি উিীণ ি িোত্র-িোত্রীগণ ভধ্যভোকনয ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ  

ঞ্জককফ জদকয  ঞ্জফদ্যভোন ঞ্জফঞ্জবন্ন জেক্সেোইর ঞ্জি েোযখোনোয় ঞ্জনকয়োঞ্জ ত কয় ভোন ম্পন্ন ফস্ত্র োভগ্রী উৎোদকনয োয়তো েকয 

চরকি। ঞ্জিকলোভোধোযী ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদকদয উচ্চ ঞ্জক্ষোয  ন্য ঞ্জিগ্রী ম িোকয়য জেোন ঞ্জক্ষো প্রঞ্জতষ্ঠোন যেোঞ্জয ম িোকয় ঞ্জির নো। জদক 

ঞ্জফদ্যভোন ও ক্রভঞ্জফেোভোন আধুঞ্জনে ফস্ত্র ঞ্জি েোযখোনোয় ঞ্জনফ িোী ম িোকয়য ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফকদয ব্যোে চোঞ্জদো থোেোয় এফিং ফস্ত্র 

ঞ্জকিয উৎোঞ্জদত কেয ভোন ঞ্জনমন্ত্রণ ও ঞ্জিোয়কনয যুকগ প্রঞ্জতকমোঞ্জগতোয় টিকে থোেকত েভ খযকচ অঞ্জধে ভোন ম্পন্ন ফস্ত্র োভগ্রী 

উৎোদকনয রকক্ষয ঞ্জনফ িোী ম িোকয়য ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ সৃঞ্জি এফিং জেক্সেোইর ঞ্জিকলোভোধোযীকদয উচ্চ ঞ্জক্ষোয সুকমোগ সৃঞ্জিয রকক্ষয 

বজাযাযগঞ্জ বটক্সটাআর আনরিটিউটল্পক বজাযাযগঞ্জ বটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযল্পণ রল্পক্ষ্য ০২ জুরাআ ২০০৬ তারযল্পে 

অল্পরাচ্য প্রকেটি নুল্পভারদত য়। উকেখ্য, গত ২০০৬-২০০৭ ঞ্জক্ষোফবল ব ৬০ জন ছাত্রল্পক  ঞ্জফ,এঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং 

জেোক ি বঞ্জতিয ভাধ্যল্পভ বজাযাযগঞ্জ বটক্সটাআর আরঞ্জরনয়ারযং কল্পরল্পজয  ঞ্জক্ষো েোম িক্রভ শুরু য়। ২০১৩-১৪ রক্ষ্াফল ব ল্পত ১০০ জন 

ছাত্র-ছাত্রী বরতব কযা ল্পে।  

৮.২ প্রকল্পেয  উল্পেশ্য :  

(ে) বদল্প-রফল্পদল্প ফস্ত্র োল্পতয রফরবন্ন রে কাযোনা ও রক্ষ্া প্ররতষ্ঠাল্পন রনফ বাী ম বাল্পয় ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ যফযা কযা;  

(খ) জেক্সেোইর োল্পতয রক্ষ্াদাল্পন িৃক্ত জনফল্পরয কারযগরয জ্ঞান ও দক্ষ্তায ভাল্পনান্নয়ন কযা; এফিং 

(গ) আত্ম েভ িিংস্থোকনয সুকমোগ সৃঞ্জি েযো।  

৮.৩ প্রেি অনুকভোদন :  

প্রেিটি ২৪৯০.০০ রক্ষ েোেো  প্রোক্কঞ্জরত ব্যকয় জুরোই ,২০০৬ কত জুন,200৯ জভয়োকদ ফোস্তফোয়কনয  ন্য গত ০২/০৭/২০০৬ 

তোঞ্জযকখ একল্পনক ের্তিে অনুকভোঞ্জদত য়। যফরতবল্পত কল্পয়কটি ল্পেয ব্যয় হ্রা-বৃরিয কাযল্পণ গত ২৯/০৬/২০০৮ তোঞ্জযকখ 

প্রোঞ্জনে ভন্ত্রণোরয় ব্যয় বৃঞ্জি ১০% এয ভকধ্য  ীভোফি জযকখ ২৭৩৯.০০ রক্ষ েোেো প্রোক্কঞ্জরত ব্যকয় এফিং জুরোই ,২০০৬ কত 

জুন,20১০ জভয়োকদ ফোস্তফোয়কনয  ন্য ১ভ িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুকভোদন েকয। প্রেকিয জন্য রতরযক্ত ৮.৭১ একয জরভ 

রধগ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ওয়ায় এফং উক্ত জরভল্পত ছাত্রাফা, ছাত্রীরনফা, ধ্যক্ষ্, রক্ষ্ক-কভ বচ্াযীল্পদয জন্য অফারক বফন, 

রডটরযয়াভ ও রফরবন্ন ধযল্পণয বড রনভ বাল্পণয জন্য প্রেকিয ফোস্তফোয়ন বভয়াদ জুরোই/২০০৬ কত জুন/201২ ম িন্ত বৃঞ্জি েকয 

৪৫৭২.৫৫ রক্ষ েোেো প্রাক্কররত ব্যকয় ২৫/০২/২০১০ তোঞ্জযকখ একল্পনক কর্তবক প্রকল্পেয ২য় িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুকভোঞ্জদত য়। 

বভাট ব্যয় রযফরতবত বযল্পে ০৮/১০/২০১২ তারযল্পে ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তবক প্রেবেয অন্তঃে ভন্বয় কযা য়। দুআ দপায় 

প্রকল্পেয ব্যয় বৃরি ব্যরতল্পযল্পক বভয়াদ জুন ২০১৪ ম বন্ত বৃরি কযা য়। ফ বল্পল গত ১১/০৬/২০১৪ তারযল্পে রযকেনা করভন 

কর্তবক প্রেবেয ২য় ফায অন্তঃে ভন্বয় কযা য়।  

৮.৪ প্রেি ঞ্জযচোরে : 

ক্রঃ 

নিং 

নোভ ও দফী পূণ ি েোরীন/ 

খন্ড েোরীন 

একেয অঞ্জধে প্রেকিয 

দোঞ্জয়কে ঞ্জনকয়োঞ্জ ত ঞ্জেনো 

প্রেি ঞ্জযচোরেকদে 

দোঞ্জয়ে েোর 

১  নোফ  বভাঃ অব্দু ািায রকদায  পূণ ি েোরীন প্রল্পমাজয নয় ২০/০২/২০০৭  জথকে  

১৯/০৮/২০১০ ম িন্ত   

২  নোফ জভোঃ ারফবুয যভান পূণ ি েোরীন প্রল্পমাজয নয় ১৬/০৯/২০১০ জথকে  

৩০/০৬/২০১৪ ম িন্ত   
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৯। প্রকল্পেয ফছযরবরিক অরথ বক ও ফাস্তফ গ্রগরত :  

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কত প্রোপ্ত প্রেি ভোঞ্জপ্ত প্রঞ্জতকফদন অনুমোয়ী প্রেকিয ফছযঞ্জবঞ্জিে ফোস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

 

(রক্ষ্ েোেোয়) 

থ ব ফছয 

মূর রডরর নুমায়ী রক্ষ্যভাত্রা  
ফ বল্পল ংল্পারধত রডরর 

নুমায়ী রক্ষ্যভাত্রা  
ফছয রবরিক গ্রগরত 

অরথ বক ফাস্তফ অরথ বক ফাস্তফ অরথ বক ফাস্তফ 

১ ২ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০০৬-২০০৭  1,460.10  58.64%      91.08  1.99% 91.08 1.99% 

২০০৭-২০০৮    998.90  40.12%   869.06  19.01% 869.0৬ 19.01% 

২০০৮-২০০৯      31.00  1.24%   635.80  13.90% 635.8 13.90% 

২০০৯-২০১০             -                  -       491.68  10.75% 491.68 10.75% 

2010-2011             -                  -      599.62  13.11% 599.62 13.11% 

2011-2012             -                  -     623.53  13.64% 623.53 13.64% 

2012-2013             -                  -      679.22  14.85% 679.22 14.85% 

2013-2014             -                  -      582.56  12.74% 498.8৬ 10.91% 

বভাট= ২,৪৯০.০০ ১০০.০০% 4,572.55 ১০০.০০% 4,488.8৫ 98.17% 

 

১০। প্রকে রযদ বন ও ফাস্তফায়ন ম বল্পফক্ষ্ণ :  

গত ০৮/০২/২০১৬ তারযল্পে প্রকে এরাকা ল্পযজরভল্পন রযদ বন কযা য়। ঞ্জযদ িনেোকর প্রোক্তন প্রেি ঞ্জযচোরে , েকরক য 

বোযপ্রোপ্ত অধ্যক্ষ , গণপূতি ঞ্জফবোকগয প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধ ও েকরক য অন্যোন্য েভ িেতিো উঞ্জস্থত ঞ্জিকরন। প্রকে রযদ বনকাল্পর প্রকল্পেয 

অওতায় রযচ্াররত রফরবন্ন কাম বক্রভ ম বাল্পরাচ্না কযা য়। প্রকল্পেয অওতায় রযচ্াররত প্রধান কাম বক্রভমূ এফং এগুল্পরায 

গ্রগরত রনম্নরু: 

১০.১  ঞ্জভ অঞ্জধগ্রণ : 

প্রেকিয িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জকত জভোে ৮.৪৮ এেয  ঞ্জভ রধগ্রল্পণয জন্য রনধ বারযত রছর। মুদয় ভূরভ রধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং 

এজন্য ংস্থানকৃত ৩৭০.০০ রক্ষ্ টাকা ম্পুণ ব ব্যয় ল্পয়ল্পছ। রধগ্রণকৃত ভূরভয উয প্রেকিয অওতায় রনধ বারযত জবৌত 

অফেোঠোকভোমূ রনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

১০.২ ঞ্জনভ িোণ েো  : 

প্রকল্পেয অওতায় বফ রকছু রনভ বাণ কাজ িন্ন ল্পয়ল্পছ। তম্মল্পধ্য কল্পয়কটি বক্ষ্ল্পত্র রফদ্যভান বফল্পনয উিবমূেী ম্প্রাযণ এফং 

কল্পয়কটি নতুন রনভ বাণ কাজ ন্তভু বক্ত যল্পয়ল্পছ।  

কটন রিরনং বড এয ২য় ও ৩য় তরায ম্প্রাযণ (১৪৬৭ ফ.রভ) এফং রক্ষ্ক ও কভ বকতবাল্পদয ডযরভটরয বফল্পনয ২য় ও ৩য় 

তরায ম্প্রাযণ (৩৬৩ ফ.রভ) কযা ল্পয়ল্পছ। রডটরযয়াভ ডাআং বড কাভ প্রোঞ্জনে বফন এয নীচ্তরা ও ১ভ তরা (১২৫০ 

ফ.রভ), ৪ তরা কভ বচ্াযী ডযরভটরয েোভ বকায়াট বায (৭৬০ ফ.রভ) এেোকিঞ্জভে ঞ্জফঞ্জডিং, ১৬০ ীট রফরষ্ট ৫ তরা ছাত্র বাল্পির 

(২২৪৭ ফ.রভ), ৩০ ীট রফরষ্ট ৫ তরা ছাত্রী বাল্পির (৭০০ ফ.রভ), ওয়াকব কাভ রাআল্পেরয (৩৭১.৬ ফ.রভ), ২ তরা 

পাউল্পেন ভরজদ (১৩৪.৮৮ ফ.রভ), বযন্তরযণ যাস্তা (৮৫০ ফ.রভ), ীভানা প্রাচ্ীয (১১৩৮ অযএভ), ছাত্রী বাল্পিল্পরয 

রনযািা প্রাচ্ীয (৪৭০ অযএভ), ১টি কারবাট ব, বফন ১টি ৩১৫ বকরবএ বফদুযরতক াফ-বিন, ১টি গ্যাল্পযজ, ১টি ীদ রভনায, 

যফযা রাআন ১টি গবীয নরকূ স্থান, অয়যন মুক্ত কযল্পণয জন্য একটি ারন বাধন প্ল্যান্ট, ২ টি বৃরষ্টয ারন ংযক্ষ্নাগায, 

াি ভটয বট ও এক্সটাযনার আল্পযকরিরপল্পকন, বারায প্যাল্পনর রনভ বাণ এফং রফরবন্ন ধযল্পণয পূতব ংস্কায/বভযাভত কাম বক্রভ 

িারদত ল্পয়ল্পছ।  



 

 722 
 

 

রচ্ত্র-১: বজাযাযগঞ্জ জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকরজ য রাআল্পেযী বফন 

 

একর রনভ বান কাল্পজয রধকাং ২০১২ ার ফা তায পূল্পফ ব থ বাৎ রযদ বন তারযল্পেয প্রায় ৩/৪ ফছয অল্পগ িন্ন ল্পয়ল্পছ। ছাত্র 

বাল্পির মা ২০১৪ াল্পর রনরভ বত ল্পয়ল্পছ তা রযদ বনকাল্পর বদো মায় বম উক্ত বফল্পনয কল্পয়কটি ফাথরুল্পভয দযজা নষ্ট ল্পয় বগল্পছ 

(রচ্ত্র-২)। রডটরযয়াভ ডাআং বড কাভ প্রোঞ্জনে বফন এয নীচ্তরায একটি স্থাল্পন ঝুঁরকপূণ ব পাটর রক্ষ্য কযা বগল্পছ            

(রচ্ত্র-3,৪)। ীদ রভনাযটি গত ২০১২ াল্পর রনভ বাণ কযা ল্পরও এয বভল্পঝয প্ল্ািায নি ল্পয় বগল্পছ (রচ্ত্র-৫)।  

 

  

রচ্ত্র-২: ছাত্র বাল্পিল্পরয ফাথরুল্পভয নষ্ট দযজা রচ্ত্র-৩: রডটরযয়াভ ডাআং বড কাভ প্রোঞ্জনে বফন 

এয নীচ্তরায একটি স্থাল্পন ঝুঁরকপূণ ব পাটর 
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রচ্ত্র-৪: রডটরযয়াভ ডাআং বড কাভ প্রোঞ্জনে বফন এয 

নীচ্তরায একটি স্থাল্পন ঝুঁরকপূণ ব পাটর 

রচ্ত্র-৫: ীদ রভনাল্পযয বভল্পঝয নষ্ট প্ল্ািায 

 

১০.৩ মন্ত্রোঞ্জত : 

অনুকভোঞ্জদত আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-জত ৯টি কযাটাগরযল্পত বভাট ৫২৭ বট মন্ত্রারত এফং দাথ বরফদ্যা ও যায়ন ল্যাল্পফয জন্য ২ রট মন্ত্রারত 

ও কযারভকযাল্পরয  িংস্থোন যল্পয়ল্পছ। তম্মল্পধ্য ৫২০ বট মন্ত্রারত ক্রয় কযায রফলল্পয় প্ররতল্পফদল্পন উল্পেে যল্পয়ল্পছ। উল্পেখ্য, এ োল্পত 

ংস্থানকৃত বভাট 1635.22 রক্ষ্ টাকায ভল্পধ্য 1612.84 রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এ ব্যয় প্রাক্কররত ব্যল্পয়য ৯৮.৬৩%। এ 

প্রল্পে উল্পেখ্য, ২য় ংল্পারধত রডরর (২য় ফায ন্তঃোত ভন্বয়কৃত) নুমায়ী বভাট ১৫৮৬.৪৩ রক্ষ্ টাকায মন্ত্রারত ২য় ফায 

ন্তঃোত ভন্বয় কযায পূল্পফ ব এফং ২৬.৪০৫ রক্ষ্ টাকায মন্ত্রারত ২য় ফায ন্তঃোত ভন্বয় কযায য ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।  

রযদ বনকাল্পর আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-জত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ব উল্পেে অল্পছ এভন মন্ত্রারত বদফচ্য়ন রবরিল্পত বদেল্পত চ্াওয়া য়। 

Equipment and Testing Section এয  ন্য ক্রয়কৃত Air Permeability Tester মন্ত্রটি ের্তিক্ষ জদখোকত ক্ষভ নঞ্জন। উকেখ্য , 

আঞ্জযঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুমোয়ী উক্ত মকন্ত্রয ক্রয়মূল্য ৪০.০০ রক্ষ েোেো। 

জফ ঞ্জেছু মন্ত্র ফতিভোকন অচর অফস্থোয়  যল্পয়ল্পছ ফল্পর জানা মায় তম্মল্পধ্য Knit Shrinkage Tester (মূল্য: ১৩.১৮ রক্ষ্ টাকা), 

A.F.I.S. (মূল্য: 78.০০ রক্ষ্ টাকা), Computerized Added Design System(CAD & CAM)  (মূল্য: ২৪.০০ রক্ষ্ টাকা) 

উকেখকমোগ্য।  

১০.৪ মোনফোন : 

আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-জত ংস্থানকৃত ১টি ভাআল্পক্রাফা ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ োল্পত ংস্থানকৃত বভাট ২২.০০ রক্ষ্ টাকা ম্পুন ব ব্যয় ল্পয়ল্পছ। 

ক্রয়কৃত ভাআল্পক্রাফাটি কল্পরল্পজয কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পে। 

১০.৫ অফাফত্র :  

অযরডরর-বত ংস্থানকৃত ১৮৫৮  টি অফাফল্পত্রয ভল্পধ্য ১৮৫২  টি অফাফত্র ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ এফং এোল্পত ংস্থানকৃত 

115.70 রক্ষ্ টাকায ভল্পধ্য 109.02 রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এোল্পত ব্যল্পয়য প্রাক্কররত ব্যল্পয়য ৯৪%।  

১০.৬ ফআত্র ও াভরয়রক :  

ফআত্র ও াভরয়রক োল্পত ংস্থানকৃত ৯৫.৩৪ রক্ষ্ টাকায় ৬০০০ টি ফআত্র ও াভরয়রক ংগ্র কল্পয রাআল্পেরযল্পত যফযা কযা 

ল্পয়ল্পছ। এ বক্ষ্ল্পত্র তবাগ গ্রগরত রজবত ল্পয়ল্পছ। 

১০.৭ ক্রয় িঞ্জতকত ঞ্জঞ্জএ ২০০৬ ও ঞ্জঞ্জআয ২০০৮ এয প্রকয়োগ : 

প্রকেটি জুন ২০০৬ ল্পত জুরাআ ২০১৪ বভয়াল্পদ ফাস্তফায়ন বভয়াল্পদয ভল্পধ্য প্রকল্পেয রধকাং ন্য ক্রয় কাম বক্রভ ২০০৬ ল্পত 

২০০৮ এয ভল্পধ্য িন্ন ল্পয়ল্পছ। যফরতব ভল্পয় ক্রয় কাম বক্রভ মূ ফাস্তফায়ল্পনয বক্ষ্ল্পত্র ররএ ২০০৬ ও ররঅয ২০০৮ 

নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ। ফ বল্পল প্রকে রযচ্ারল্পকয াল্পথ অল্পরাচ্নাক্রল্পভ জানা মায় বম, নুল্পভারদত রডরর এয অল্পরাল্পক ক্রয় 

কাম বক্রভ ররএ ২০০৬ ও ররঅয ২০০৮ নুযণ কল্পয ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। প্রেকিয আওতোয় ম্পো ঞ্জদত েকয়েটি ক্রয় 

েোম িক্রভ ম্পঞ্জেিত তথ্য ঞ্জযঞ্জি-ে এ জদয়ো র। 
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১০.৮ ভয়রবরিক কভ বরযকেনা ফাস্তফায়ন  িংক্রোন্ত ম িোকরোচনো :  

মূর প্রকেটি জুন ২০০৬ ল্পত জুন ২০০৯ বভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভারদত ল্পরও প্রকেটি বভাট ২ ফায ংল্পাধন ও বভয়াদ 

বৃরি কল্পয এয ফাস্তফায়নকার জুন ২০১৪ ম বন্ত রনধ বাযণ কযা য়। এল্পত প্রতীয়ভান য় বম, প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মূর  ভয়রবরিক 

কভ বরযকেনা নুসৃত য়রন। এছাড়া প্রকে বভয়াদ দীর্ বারয়ত ওয়ায় প্রকে ব্যয় প্রায় ৮০% বৃরি বল্পয়ল্পছ। এছাড়া প্রকল্পেয 

ফাস্তফায়নকারও বৃরি বল্পয়ল্পছ ১২০%। 

১১। প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও জবন : 

 

উল্পেশ্য জবন 

1) বদল্প-রফল্পদল্প ফস্ত্র োল্পতয রফরবন্ন রে কাযোনা 

ও রক্ষ্া প্ররতষ্ঠাল্পন রনফ বাী ম বাল্পয় ফস্ত্র 

প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ যফযা কযা;  

ঞ্জফ, এঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিকনয ভোধ্যকভ  

বদল্প-রফল্পদল্প ফস্ত্র োল্পতয রফরবন্ন রে কাযোনা ও রক্ষ্া প্ররতষ্ঠাল্পন 

রনফ বাী ম বাল্পয় ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ যফযাল্পয সুল্পমাগ সৃরষ্ট ল্পয়ল্পছ। 

2) জেক্সেোইর োল্পতয রক্ষ্াদাল্পন িৃক্ত জনফল্পরয 

কারযগরয জ্ঞান ও দক্ষ্তায ভাল্পনান্নয়ন কযা; 

ঞ্জফএঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিন েযোয় 

জেক্সেোইর োল্পতয রক্ষ্াদাল্পন িৃক্ত জনফল্পরয কারযগরয জ্ঞান ও 

দক্ষ্তায ভাল্পনান্নয়ল্পনয সুকমোগ সৃঞ্জি ল্পয়ল্পছ। 

3) আত্ম েভ িিংস্থোকনয সুকমোগ সৃঞ্জি েযো; াকৃত ছাত্রযা ফস্ত্র রল্পে কভ বংস্থা অত্মকভ বংস্থাল্পনয সুল্পমাগ 

াল্পফ।  

 

১২। ফাস্তফায়ন/রফদ্যভান ভস্যা : 

১২.১ প্রকল্পেয অওতায় কল্পরল্পজয জন্য রকছু রকছু মন্ত্রারত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বমগুল্পরা পযাক্টরযল্পত ব্যফাল্পযয জন্য বতযী কযা 

ল্পয়ল্পছ। বমভন Gas Singing Machine (ক্রয়মূল্য: ৯৯.০০ রক্ষ েোেো) প্রঞ্জত ঞ্জভঞ্জনে চর যোখোয  ন্য ১২-৪০ ো োয 

েোেো েোচোভোর ও অন্যোন্য খোকত ব্যয় েযকত য়। এই মন্ত্রটি প্রঞ্জক্ষনোথীকদয জে ফর জদখোকনো য়। অথ িোৎ  এধযল্পনয মন্ত্র 

রদল্পয় বডল্পভা’য রযচ্ারনা অরথ বক দৃরিল্পকান বথল্পক ম্ভফ নয়;   

১২.২ গত ২০০৬-০৭ রক্ষ্াফল ব ল্পত ঞ্জফএঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি শুরু ল্পরও রযদ বন তারযল্পে কল্পরল্পজ ২ জন 

বটকরনকযার ও ১ জন নন-বটকরনকযার রক্ষ্ক এফং কল্পয়কজন আনস্ট্রাকটয কভ বযত যল্পয়ল্পছন ফল্পর জানা মায়। কল্পরল্পজয 

প্রল্পয়াজনীয় কারযগরয রক্ষ্ক না থাকায় কল্পরজ রযচ্ারনা কল্পয ভান িন্ন রক্ষ্া প্রদান ব্যাত ল্পে। এছাড়া েেকাররন 

রক্ষ্ল্পকয ভাধ্যল্পভ এ ভস্যায স্থায়ী ভাধানও ফাস্তফ ম্মত নয়; 

১২.৩ উযুক্ত জনফল্পরয বাল্পফ রনয়রভত মন্ত্রারত ব্যফায ও যক্ষ্নাল্পফক্ষ্ল্পনয বাল্পফ ল্পনক মূল্যফান মন্ত্রারত নষ্ট ল্পয় 

মাওয়ায অংকা যল্পয়ল্পছ।  

 

১৩। সুোঞ্জয : 

১৩.১ গত ২০০৬-০৭ রক্ষ্াফল ব ল্পত রক্ষ্া কাম বক্রভ শুরু ল্পরও প্রল্পয়াজনীয় জনফল্পরয বাল্পফ ভানিন্ন রক্ষ্া কাম বক্রভ 

রযচ্াররত ল্পে না। ভানিন্ন রক্ষ্া কাম বক্রভ রযচ্ারনায রল্পক্ষ্য স্বেতভ ভল্পয় প্রল্পয়াজনীয় জনফর রনল্পয়াল্পগয দল্পক্ষ্ 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ : ১২); 

১৩.২ প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত মূল্যফান মন্ত্রারত রনয়রভত ব্যফায ও যক্ষ্ণাল্পফক্ষ্ল্পণয উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ মাল্পত ব্যফায 

না ওয়াজরনত কাযল্পণ মন্ত্রারতগুল্পরা নষ্ট না য় (নুল্পেদ : ১২); 

১৩.৩ বফ রকছু মন্ত্রারত রযদ বনকাল্পর চ্র/নষ্ট থাকল্পত বদো বগল্পছ। এগুল্পরা বভযাভত কল্পয চ্র কযা উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত 

ল্পফ (নুল্পেদ : ১০.৩); 

১৩.৪ বরফষ্যল্পত এ ধযল্পণয প্রকল্পেয জন্য মন্ত্রারত ক্রল্পয়য বক্ষ্ল্পত্র পযাক্টরয বাযল্পনয রযফল্পতব ল্যাফ-বাযন মন্ত্রারত ক্রয় কযা 

বমল্পত াল্পয (নুল্পেদ : ১২); 
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১৩.৫ দ্রুত বটকল্পনাররজ রযফতবল্পনয কাযল্পণ রকছু রকছু পযাকারিয মন্ত্রারতয ধযণ রনয়রভত রযফরতবত ল্পে। একর বক্ষ্ল্পত্র 

বরফষ্যল্পত মন্ত্রারত ক্রল্পয়য রযফল্পতব তথ্যপ্রযুরক্ত ব্যফায কল্পয মন্ত্রারত িরকবত বডল্পভা রবরডও এয ভাধ্যল্পভ ক্লাল্প 

বদোল্পনায রফলয়টি রফল্পফচ্না কযা বমল্পত াল্পয; এছাড়া বমল্পতু পযাক্টরযল্পত ছাত্রছাত্রীল্পদয রনয়রভত ংযুরক্ত ও রক্ষ্া ভ্রভণ 

যল্পয়ল্পছ, তাআ এল্পক্ষ্ল্পত্র তযরধক মূল্পল্যয মন্ত্রারত ক্রয় না কল্পযও াঠ দাল্পনয রফলয়টি রফল্পফচ্না কযা বমল্পত াল্পয;  

১৩.৬ Equipment and Testing Section এয  ন্য ক্রয়কৃত Air Permeability Tester মন্ত্রটি আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-জত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ 

ভল্পভ ব উল্পেে অল্পছ। রযদ বনকাল্পর মন্ত্রটি কর্তবক্ষ্ বদোল্পত ক্ষ্ভ নরন। উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয় রফলয়টি তদন্ত পূফ বক 

প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত াল্পয (নুল্পেদ : ১০.৩); 

১৩.৭ প্রকল্পেয অওতায় িারদত রনরভ বত স্থানায় রযররক্ষ্ত ত্রুটিমূ দ্রুত বভযাভল্পতয উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ             

(নুল্পেদ : ১০.২); 

১৩.৮ বরফষ্যল্পত প্রক ে ঞ্জিঞ্জঞ্জ প্রণয়ল্পনয ভয় ম বাপ্ত তথ্য ম িোকরোচনো েকয এফিং  SWOT Analysis েযকত কফ মোকত 

প্রেকিয িংকোধকনয প্রকয়ো ন নো য় ; এ জক্ষকত্র  ভুঞ্জভয প্রকয়ো নীয়তো, প্রোঞ্জপ্তয ম্ভোফনো , মূল্য ঞ্জযকোধ ইতযোঞ্জদ ঞ্জফলয় 

ঞ্জফকফচনোয় ঞ্জনকয়  Critical Path ঞ্জনধ িোযণ ও তদোনুমোয়ী েভ ি ঞ্জযেিনো ও ক্রয় ঞ্জযেিনো প্রণ য়ন েযকত কফ                

(নুল্পেদ : ৮.৩ ও ১০.৮); 

১৩.9 উকযোঞ্জেঞ্জখত সুোঞ্জযমূকয ঞ্জফলকয় গৃীত ব্যফস্থো  ম্পকেি উকদ্যোগী ভন্ত্রণোরয় আগোভী ৩ (ঞ্জতন) ভোকয ভকধ্য 

আইএভইঞ্জি-জে অফঞ্জত েযকফ। 

 

  



 

 

ঞ্জযঞ্জি-ে 

প্রেকিয আওতোয় ম্পোঞ্জদত েকয়েটি ক্রয় েোম িক্রভ ম্পঞ্জেিত তথ্যোঞ্জদ  

 

প্যোকেক য নোভ প্যোকে  নিং প্রোক্কঞ্জরত ব্যয় 
জেন্ডোয আফোকনয 

তোঞ্জযখ 

NOA প্রদোকনয 

তোঞ্জযখ 
চুঞ্জক্তয তোঞ্জযখ চুঞ্জক্ত মূল্য চুঞ্জক্তয জভয়োদ 

প্রকৃত ম্পোদকনয 

তোঞ্জযখ 

ফই ও োভঞ্জয়ঞ্জে ক্রয় 1/২০07 5000000 04/12/২০07 23/02/২০08 23/03/২০08 129810 60 ঞ্জদন 29/05/২০08 

জেক্সেোইর মন্ত্রোঞ্জত ক্রয় 1/2006 130000০০০ 23/12/২০06 8/11/২০07 31/12/২০07 4739000 120 ঞ্জদন 20/02/২০08 

জেক্সেোইর মন্ত্রোঞ্জত ক্রয় 2/২০08 70000০০০ 23/02/২০08 07/12/২০08 01/02/২০09 1682700 120 ঞ্জদন 08/07/২০09 

জেক্সেোইর মন্ত্রোঞ্জত ক্রয় 2/২০10 2500000 26/10/২০10 26/02/২০11 12/03/২০11 1829000 90 ঞ্জদন 23/04/২০11 

ভোইকক্রোফো ক্রয় 2/২০08 2200000 23/02/২০08 24/11/২০08 30/11/২০08 2142000 120 ঞ্জদন 03/12/২০08 

 



 

বঙ্গবন্ধু টটক্সটাআ আলঞ্জলনয়ালরং কযজ স্থান (লবযল ংযলালধত) 

প্রকগেয ভাবপ্ত ভল্যায়ন প্রবতগফদন (ববঅয)  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ফঙ্গফন্ধু জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকর  স্থোন (ঞ্জফকল িংকোঞ্জধত) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফস্ত্র  রযদপ্তয । 

৩। উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ : ফস্ত্র ও োে  ভন্ত্রণোরয়। 

৪। প্রকল্পেয এরাকা : েোঞ্জরোতী উক রো, েোিংগোইর । 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

     (রক্ষ েোেোয়) 

প্রোক্কঞ্জরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

ঞ্জযেঞ্জিত ফোস্তফোয়নেোর প্রকৃত     

ফোস্তফোয়নেোর 

অঞ্জতক্রোন্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রোক্কঞ্জরত 

ব্যকয়য%) 

অঞ্জতক্রোন্ত 

ভয় (মূর 

ফোস্তফোয়ন 

েোকরয %) 

মূর 

  

ফ বল্পল  

িংকোঞ্জধত  

মূর ফ বল্পল  

িংকোঞ্জধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৯৮.০০  ১১৩৭৩.৫৮ ১১০৫৪.১১ জুরোই, ২০০৬ 

কত   

রডল্পম্বয, ২০০৮  

জুরোই, ২০০৬  

কত  

জুন, ২০১৪ 

জুরোই, ২০০৬  

কত  

জুন, ২০১৪ 

৮৬৫৬.১১ 

(৩৬১%) 

৫.৫ফছয 

(২২০%) 

 

৬। প্রেকিয অিংগঞ্জবঞ্জিে ফোস্তফোয়নঃ  

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কত প্রোপ্ত প্রেি ভোঞ্জপ্ত প্রঞ্জতকফদন অনুমোয়ী প্রেকিয অঙ্গঞ্জবঞ্জিে ফোস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ :  

 

(রক্ষ েোেোয়) 

ক্র 

নিং 
অিংকগয নোভ 

ংল্পারধত রডরর নুমায়ী রক্ষ্যভাত্রা প্রকৃত গ্রগরত হ্রা বৃরিয 

কাযণ ফোস্তফ % আঞ্জথ িে ফোস্তফ (%) আঞ্জথ িে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ভূঞ্জভ অঞ্জধগ্রণ ১১এেয      1,035.68  ১১এেয  1,035.66   

২ জবৌত ঞ্জনভ িোণ ১৮৫২৮ ফঃঞ্জভঃ       4,976.00  ১৮৫২৮ ফঃঞ্জভঃ   4,971.73   

৩ আফোফত্র ২৩৩০ টি         165.46  ২৩৩০ টি      159.83   

৪ মন্ত্রোঞ্জত ২৯৮টি      4,630.97  ২৪৮টি  4,342.68   

৫ মোনফোন ২টি           78.33  ২টি       78.33   

৬ করিউটায ও 

এল্পক্সরযজ 

১৮৭টি           62.60  ১৮৭টি        

65.29  

 

৭ রপ যঞ্জাভ ৩৬টি           25.87  ৩৬টি        22.78   

৮ দাথ ব ও যায়ন ল্যাফ ২৪৭১টি            11.00  ২৪৭১টি         11.00   

৯ বারায প্যাল্পনর ১টি            70.00  ১টি        70.00   

১০  নফর বফতন ১০ ন           28.00  ১০ ন       26.13   

১১ জনফর বাতা ১০জন            34.00  ১০জন       33.73   

১২ ফইত্র ও োভঞ্জয়ঞ্জে বথাক           63.00  বথাক        49.31   

১৩ ঞ্জফঞ্জফধ বথাক          183.17  বথাক      180.54   

১৪ জভযোভত ও িংযক্ষণ বথাক              7.50  বথাক          7.10   

 জভোে =     11,373.58    11,054.11   
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৭। কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ :  

ফ বল্পল নুল্পভারদত রডরর নুমায়ী কর ববৌত কাজ িন্ন ল্পয়ল্পছ।  

৮। াধাযণ ম বল্পফক্ষ্ণ :  

৮.১  প্রকল্পেয টভুরভ :  

ফস্ত্র দপ্তকযয ঞ্জনয়ন্ত্রণোধীন ৬টি জেক্সেোইর ইন্সটিটিউে বৃটি োনোভর জথকে ঞ্জযচোঞ্জরত কয় আঞ্জির। তখন 

প্রঞ্জতষ্ঠোনমূক ০১ ফিয জভয়োঞ্জদ আটি ি যোন জেো ি ঞ্জফদ্যভোন ঞ্জির। ০১ ফিয জভয়োঞ্জদ উক্ত জেো িটি ১৯৮০ োকর যঞ্জত 

েকয তদস্থকর ২ ফিয জভয়োদী োটি িঞ্জপকেে-ইন-জেক্সেোইর জেো ি চোলু েযো য়। যফতীকত উক্ত ০৬টি প্রঞ্জতষ্ঠোকন 

১৯৯৩-৯৪ ঞ্জক্ষো ফল ি কত ০৩ ফিয জভয়োদী এফিং ১৯৯৯-২০০০ ঞ্জক্ষোফল ি কত ৪ ফিয জভয়োদী ঞ্জিকলোভো-ইন-জেক্সেোইর 

ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিন েযো য়। উক্ত জেোক ি উিীণ ি িোত্র-িোত্রীগণ ভধ্যভোকনয ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ  ঞ্জককফ জদকয  

ঞ্জফদ্যভোন ঞ্জফঞ্জবন্ন জেক্সেোইর ঞ্জি েোযখোনোয়  ঞ্জনকয়োঞ্জ ত কয় ভোন ম্পন্ন ফস্ত্র োভগ্রী উৎোদকনয োয়তো েকয চরকি। 

ঞ্জিকলোভোধোযী ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদকদয উচ্চ ঞ্জক্ষোয  ন্য ঞ্জিগ্রী ম িোকয়য জেোন ঞ্জক্ষো প্রঞ্জতষ্ঠোন যেোযী ম িোকয় ঞ্জির নো।  

জদক ঞ্জফদ্যভোন ও ক্রভঞ্জফেোভোন আধুঞ্জনে ফস্ত্র ঞ্জি েোযখোনোয়  ঞ্জনফ িোী ম িোকয়য ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফকদয ব্যোে চোঞ্জদো 

থোেোয় এফিং ফস্ত্র ঞ্জকিয উৎোঞ্জদত কেয ভোন ঞ্জনমন্ত্রণ ও ঞ্জিোয়কনয যুকগ প্রঞ্জতকমোঞ্জগতোয় টিকে থোেকত েভ খযকচ 

অঞ্জধে ভোন ম্পন্ন ফস্ত্র োভগ্রী উৎোদকনয রকক্ষয ঞ্জনফ িোী ম িোকয়য ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ সৃঞ্জি এফিং জেক্সেোইর 

ঞ্জিকলোভোধোযীকদয উচ্চ ঞ্জক্ষোয সুকমোগ সৃঞ্জিয রকক্ষয ফঙ্গফন্ধু জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকর  প্রঞ্জতঞ্জষ্ঠত য়। উকেখ্য গত 

২০০৭-২০০৮ ঞ্জক্ষোফল ি কত ঞ্জফ,এঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেোক ি িোত্র-িোত্রী বঞ্জতি েকয ঞ্জক্ষো েোম িক্রভ অস্থোয়ী 

েযোম্পো জেক্সেোইর ইনঞ্জিটিউে, ফোঞ্জ তপুয জযোি, েোঙ্গোইকর ঞ্জযচোঞ্জরত কে। 

৮.২    প্রকল্পেয  উল্পেশ্যঃ 

(ে) ফস্ত্র ঞ্জি জক্টকযয  ন্য স্দোতে ম িোকয়য ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ সৃঞ্জি; 

(খ) জেক্সেোইর ঞ্জিকলোভোধোযীকদয উচ্চতয ঞ্জক্ষোয সুকমোগ সৃঞ্জি; 

(গ) আত্ম েভ িিংস্থোকনয সুকমোগ সৃঞ্জিয ভোধ্যকভ দোঞ্জযদ্র ঞ্জফকভোচন েযো; এফিং  

(ঘ) জেক্সেোইর ঞ্জিকলোভোধোযীকদয  ন্য ঞ্জফ, এঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিন।  

 

৮.৩   প্রেি অনুকভোদনঃ  

প্রেিটি ২৩৯৮.০০ রক্ষ েোেো  প্রোক্কঞ্জরত ব্যকয় জুরোই, ২০০৬ কত রডল্পম্বয, 2008 জভয়োকদ ফোস্তফোয়কনয  ন্য গত 

২৬/১০/২০০৬ তোঞ্জযকখ মথোমথ ের্তিক্ষ ের্তিে অনুকভোঞ্জদত য়।  ঞ্জভয মূল্য বৃঞ্জি োওয়োয় গত ২০/০৩/২০০৯ তোঞ্জযকখ 

প্রোঞ্জনে ভন্ত্রণোরয় ব্যয় বৃঞ্জি ১০% এয ভকধ্য  ীভোফি জযকখ ২৪৯৮.০০ রক্ষ েোেো প্রোক্কঞ্জরত ব্যকয় এফিং 

জুরোই,২০০৬ কত রডল্পম্বয,2009 জভয়োকদ ফোস্তফোয়কনয  ন্য ১ভ িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুকভোদন েকয। প্রেকিয স্থোন 

ঞ্জযফতিকনয ঞ্জিোকন্তয জপ্রঞ্জক্ষকত এফিং মন্ত্রোঞ্জত ও পূতি ঞ্জনভ িোণ েোক য ব্যয় বৃঞ্জি োওয়োয় ০২/০২/২০১০ তোঞ্জযকখ 

প্রেকিয ফোস্তফোয়ন েো  জুরোই/২০০৬ কত রডল্পম্বয /2011 ম িন্ত বৃঞ্জি েকয ৬৭১৫.০১ রক্ষ েোেো ব্যকয় ২য় 

িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুকভোঞ্জদত য়। প্রেিটি জবৌত অফেোঠোকভো ঞ্জনভ িোণ মথোভকয় ম্পন্ন নো ওয়োয় এফিং ঞ্জনভ িোণ ব্যয় 

ফহুরোিংক বৃঞ্জি োওয়োয় গত ০২/০৫/২০১২ তোঞ্জযকখয এেকনে বোয় প্রেিটিয ৩য় িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ ১০৬৩১.০০ 

রক্ষ েোেো ব্যকয় জুরোই/২০০৬ কত জুন/২০১৪ জভয়োকদ অনুকভোঞ্জদত য়।  ঞ্জভয মূল্য বৃঞ্জি োওয়োয় ০৩/০৩/২০১৩ 

তোঞ্জযকখ অনুঞ্জষ্ঠত ঞ্জিঞ্জইঞ্জ বোয় ১১৩৭৩.৫৮ রক্ষ েোেো ব্যকয় ঞ্জফকল িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুকভোঞ্জদত য়।   

৮.৪  প্রেি ঞ্জযচোরেঃ 

ক্রঃ  

নিং 

নোভ ও দফী পূণ ি 

েোরীন 

খন্ড েোরীন একেয অঞ্জধে 

প্রেকিয দোঞ্জয়কে 

ঞ্জনকয়োঞ্জ ত ঞ্জেনো 

প্রেি ঞ্জযচোরেকদে 

দোঞ্জয়ে েোর 

১  নোফ  এ. এভ. আফদুর ফোকতন 

ঞ্জযচোরে (ফস্ত্র দপ্তয), উ-ঞ্জচফ 

 খন্ড েোরীন 

(অঞ্জতঃ দোঞ্জয়ে) 

প্রল্পমাজয নয় ১৮/১০/২০০৬  কত 

১৭/১০/২০০৭ ম িন্ত 

২  নোফ জভোঃ আতোউর ে 

উ-ঞ্জচফ 

 খন্ড েোরীন 

(অঞ্জতঃ দোঞ্জয়ে) 

প্রল্পমাজয নয় ১৮/১০/২০০৭ কত  

৩১/১০/২০০৭ ম িন্ত   
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৩  নোফ জভোঃ খঞ্জরলুয যভোন              

উ-ঞ্জচফ 

পূণ ি 

েোরীন 

 প্রল্পমাজয নয় ৩১/১০/২০০৭  কত  

২৮/১০/২০০৯ ম িন্ত   

৪  নোফ  জভোঃ  ভনছুরুর আরভ 

ঞ্জঃ ঃ প্রধোন 

ফতিভোকন উ-প্রধোন 

 খন্ড েোরীন 

(অঞ্জতঃ দোঞ্জয়ে) 

প্রল্পমাজয নয় ২৮/১০/২০০৯  

 কত  

ফতিভোন ম িন্ত   

 

৯। প্রকল্পে অরথ বক ও ফাস্তফ গ্রগরত:  

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়  কত প্রোপ্ত প্রেি ভোঞ্জপ্ত প্রঞ্জতকফদন অনুমোয়ী প্রেকিয ফছযঞ্জবঞ্জিে ফোস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্র গঞ্জত 

ঞ্জনম্নরূ:  

   
(রক্ষ্ েোেোয়) 

থ ব ফছয 

  

মূর রডরর নুমায়ী 

রক্ষ্যভাত্রা  

ফ বল্পল ংল্পারধত রডরর 

নুমায়ী রক্ষ্যভাত্রা  
ফছয রবরিক গ্রগরত 

অরথ বক ফাস্তফ অরথ বক ফাস্তফ অরথ বক ফাস্তফ 

১ ২ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০০৬-২০০৭ 

২০০৭-২০০৮ ২

২০০৮-২০০৯ 

২০০৯-২০১০ 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

বভাট = ২ ১০০ ০০ ০০

 

১০। প্রকে রযদ বন ও ফাস্তফায়ন ম বল্পফক্ষ্ণ :   

 গত ২৮/০৬/২০১৬ তারযল্পে প্রকে এরাকা ল্পযজরভল্পন রযদ বন কযা য়। ঞ্জযদ িনেোকর প্রেি ঞ্জযচোরে , েকরক য 

অধ্যক্ষ, গণপূতি ঞ্জফবোকগয প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধ ও েকরক য অন্যোন্য েভ িেতিোগণ উঞ্জস্থত ঞ্জিকরন। প্রকে রযদ বনকাল্পর প্রকল্পেয 

অওতায় রযচ্াররত রফরবন্ন কাম বক্রভ ম বাল্পরাচ্না কযা য়। প্রকল্পেয অওতায় রযচ্াররত প্রধান প্রধান কাম বক্রভমূ 

রনম্নরু: 

১০.১   ঞ্জভ অঞ্জধগ্রণ : 

 প্রেি ফোস্তফোয়কনয  ন্য িংকোঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জকত জভোে ১১.০০  এেয  ঞ্জভয িংস্থোন রছর। তম্মজধ্য 

ব্যঞ্জক্তভোঞ্জরেগকণয ঞ্জনেে জথকে ৩.৪৪ এেয  ঞ্জভ এফিং ড়ে ও  নথ ঞ্জফবোকগয ঞ্জনেে জথকে ৭.৫৬ এেয 

 ঞ্জভ জভোে ১১.০০ এেয  ঞ্জভ রধগ্রল্পণয জন্য রনধ বারযত রছর। মুদয় ভূরভ রধগ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ এফং 

এজন্য ংস্থানকৃত ১০৩৫.৬৮ রক্ষ্ টাকায ভল্পধ্য ১০৩৫.৬৬ রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। রধগ্রণকৃত ভুরভয উয 

প্রেকিয জবৌত অফেোঠোকভো ঞ্জনভ িোণপূফ িে েকর  েভকলক্স ততযী কযা ল্পয়ল্পছ।  

১০.২   ঞ্জনভ িোণ েো  : 

 অঞ্জধগ্রণকৃত  ঞ্জভয উয ১টি ৩ তরা প্রোঞ্জনে েোভ এেোকিঞ্জভে ঞ্জফঞ্জডিং, ১টি ৩ তরা উইঞ্জবিং জি েোভ 

ওয়াকব বফন, ১টি ১ তযা জুট রিরনং বড, ১টি েেন ঞ্জিঞ্জনিং জি, ১টি ৪ তরা ও ১টি ২ তরা ছাত্র বাল্পষ্টর 

বফন, ১টি ২ তরা ছাত্রী বাল্পির বফন, ১টি ২ তরা রপ্ররিার বকায়াট বায, ১টি ৩ তরা রপা ব ডযল্পভটরয, ১টি 

২ তরা  ররকউরযটি/িাপ ডযরভটরয , ১টি ২ তরা রপা ব  জেোয়োে িোয, ১টি ২ তরা েভ িচোযী জেোয়োে িোয, চ্যকা 

নাভক একটি বাস্কম ব, রফজয়-৭১ নাভক একটি স্মৃরত স্তম্ভ, একটি ১ তরা ভরজদ, বগল্পযজ , াফ বিন এে 

ওয়াটায াপ্ল্াআ রফরডং , গবীয নরকূ স্থান , আন্টাযনার আল্পরকরিরপল্পকন, বারায প্যাল্পনর , আন্টাযনার বযাড 

ও ভূরভ উন্নয়ন কাজ আতযারদ রনভ বাণ কাজ িন্ন ল্পয়ল্পছ। রনভ বাণোল্পত ংস্থানকৃত বভাট ৪৯৭৬.০০ রক্ষ্ টাকায 

ভল্পধ্য ৪৯৭১.৭৩ রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ।  
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১০.৩ মন্ত্রোঞ্জত : 

 অনুকভোঞ্জদত আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-জত ৮টি কযাটাগরযল্পত বভাট ২৯৫টি মন্ত্রারতয  িংস্থোন যল্পয়ল্পছ ফল্পর কল্পরল্পজয ধ্যক্ষ্ 

জানান। তম্মল্পধ্য ২৬৬টি মন্ত্রারত ক্রয় ও যফযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর ধ্যক্ষ্ ফরত কল্পযন। ২৫০টি মল্পন্ত্রয 

কামকারযতা যীক্ষ্া কল্পয ফতবভান কল্পরজ কর্তবল্পক্ষ্য রনকট যফযা কযা ল্পরও ২০০৮ াল্পর ক্রয়কৃত ১৬টি 

মল্পন্ত্রয কাম বকারযতা যীক্ষ্া না কল্পযআ উক্ত ভল্পয় কর্তবল্পক্ষ্য রনকট স্তান্তয কযা ল্পয়রছর। ফতবভান কযািাল্প 

উক্ত মন্ত্রারত ২০০৮ াল্পরয াভরয়ক কযািা ল্পত স্থানান্তয কল্পয ফতবভান কযািাল্প স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। 

উল্পেখ্য এ োল্পত ংস্থানকৃত বভাট ৪৬৩০.৯৭ রক্ষ্ টাকায ভল্পধ্য ৪৩৪২.৬৮ রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এ ব্যয় 

প্রাক্কররত ব্যল্পয়য ৯৪%। উল্পেখ্য, কটন রিরনং বল্পডয মূর পটল্পকয বযন্তল্পয বদাতরায় উঠায ররড়য রনল্পচ্ 

রকছু মন্ত্রারত স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া কল্পয়কটি প্যাল্পকট অোরদত ফস্থায় থাকল্পত বদো মায়। এ িল্পকব 

জানল্পত চ্াওয়া ল্পর প্রকে রযচ্ারক জানান মন্ত্রটিয নাভ Rotor Spinning Frame এফিং জভোে ১৬৮টি 

Spindle  মন্ত্রটি ক্রয় েযো কয়কি। Spindle গুকরো জভোে ১৪টি জগকভকে ঞ্জফবক্ত ও প্রঞ্জতটি জগকভকে ১২টি 

Spindle যকয়কি। ৫ টি জগকভকে ৬০টি Spindle িংকমো ন েযো কয়কি। মন্ত্রটি চর আকি। অফঞ্জি ৯টি 

জগকভকেয ১০৮ Spindle স্থোন িংকুরোন নো ওয়োয় িংকমো ন নো েকয পৃথেবোকফ জেকে যোখো কয়কি। জেোন 

জগকভে নি কর িংযঞ্জক্ষত জগকভে কত জগকভে িংযুক্ত েকয তো ব্যফোয েযো মোকফ।  

 

প্রকল্পেয কল্পয়কটি উল্পেেল্পমাগ্য রস্থযরচ্ত্র: 

 

  

রচ্ত্র-১: “ফঙ্গফন্ধু জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকর  স্থোন 

(ঞ্জফকল িংকোঞ্জধত)” ীল িে  প্রেবেয বর-অউট প্ল্যান 

রচ্ত্র-২: ফঙ্গফন্ধু জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকরজ য 

প্রারনক বফন 

  

 

 

রচ্ত্র-৩: ফঙ্গফন্ধু জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং েকরবজয প্রধান পটক রচ্ত্র-৪: রিরনং বল্পডয মূর পটল্পকয বযন্তয 

 

১০.৪ মোনফোন : 

আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-জত ংস্থানকৃত ২টি মানফান (১টি জী ও ১টি ভাআল্পক্রাফা) ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এ োল্পত 

ংস্থানকৃত বভাট ৭৮.৩৩রক্ষ্ টাকায ভল্পধ্য ৭৮.৩২৯ রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ক্রয়কৃত জীটি রফরধ নুমায়ী 

গত ১৪/০৮/২০১৪ তারযল্পে রযফন পুল্পর জভা বদয়া ল্পয়ল্পছ  এফং ভাআল্পক্রাফাটি কল্পরল্পজয কাল্পজ ব্যফহৃত 

ল্পে। 
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১০.৫ অফাফত্র :  

অযরডরর-বত ংস্থানকৃত ২২৩০টি অফাফত্র ম্পুন ব ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ এফং এোল্পত ংস্থানকৃত ১৬৫.৪৬ রক্ষ্ 

টাকায ভল্পধ্য ১৫৯.৮৩২ রক্ষ্ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এোল্পত ব্যল্পয়য প্রাক্কররত ব্যল্পয়য ৯৭%।  

১০.৬  ফআত্র ও াভরয়রক :  

ফআত্র ও াভরয়রক োল্পত ংস্থানকৃত ৬৩.০০ রক্ষ্ টাকায ভল্পধ্য ৪৯.৩০ রক্ষ্ টাকা ব্যল্পয় প্রল্পয়াজনীয় ফআত্র ও 

াভরয়রক ংগ্র কল্পয রাআল্পেরযল্পত যফযা কযা ল্পয়ল্পছ।  

১০.৭ িংগ্র িঞ্জতকত ঞ্জঞ্জএ ২০০৬ ও ঞ্জঞ্জআয ২০০৮ এয প্রকয়োগ : 

প্রকেটি জুন ২০০৬ ল্পত জুরাআ ২০১৪ বভয়াল্পদ ফাস্তফায়ন বভয়াল্পদয ভল্পধ্য প্রকল্পেয রধকাং কাম বক্রভ ররএ 

২০০৬ এফং ররঅয ২০০৮ কাম বকয ওয়ায য ফাস্তফারয়ত ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অওতায় িারদত ক্রয় 

কাম বক্রভ  িল্পকব ফ বল্পল প্রকে রযচ্ারল্পকয াল্পথ অল্পরাচ্নাক্রল্পভ জানা মায় বম, নুল্পভারদত রডরর এয 

অল্পরাল্পক ক্রয় কাম বক্রভ ররএ ২০০৬ ও ররঅয ২০০৮  নুযণ কল্পয ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ন্যমূল্পয 

ভল্পধ্য দু’টি প্যাল্পকল্পজ মন্ত্রারত উন্মুক্ত দযত্র িরতল্পত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। ফাংরাল্পদ বভরন টুর পযাক্টরয ল্পত 

ফরষ্ট মন্ত্রারত যারয ক্রয় িরত নুযল্পণ ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। কল্পয়কটি ক্রয় িরকবত তথ্য রযরষ্ট-১, 

রযরষ্ট-২ এ বদো বমল্পত াল্পয।  

১০.৮ ভয়রবরিক কভ বরযকেনা ফাস্তফায়ন  িংক্রোন্ত ম িোকরোচনো :  

মূর প্রকেটি জুন ২০০৬ ল্পত রডল্পম্বয ২০০৮ বভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভারদত ল্পরও প্রকেটি বভাট ৪ 

ফায ংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ এফং জুন ২০১৪ এ প্রকেটি ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। এত প্রতীয়ভান য় বম, প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয মূর  ভয়রবরিক কভ বরযকেনা নুসৃত য়রন। উল্পেখ্য, মূর প্রকে দরররটি নুল্পভাদল্পনয য ১ভ 

ফায জরভয মূল্য বৃরি, ২য় ফায প্রকল্পেয স্থান রযফতবন, মন্ত্রারত ও রনভ বাণ ব্যয় বৃরি, ৩য় ফায পূণযায় রনভ বাণ 

ব্যয় বৃরি ও বলফায জরভয মূল্য বৃরিজরনত কাযল্পণ ংল্পাধন কযল্পত ল্পয়ল্পছ। প্রকে দররর ফায ফায ংল্পাধন 

কযা এফং মথাভল্পয় কভ ব রযকেনা নুমায়ী কাম ব িাদন কযল্পত না াযা আতযারদ কাযল্পণ ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থায প্রকে দররর প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ল্পন দক্ষ্তায বাফ ফল্পর প্রতীয়ভান য়। এছাড়া প্রকে বভয়াদ দীর্ বারয়ত 

ওয়ায় প্রকে ব্যয় প্রায় ৩৬১% বৃরি বল্পয়ল্পছ মা কাম্য নয়। 

 

১১। প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও জবন :  

উল্পেশ্য জবন 

1) ফস্ত্র ঞ্জি জক্টকযয  ন্য স্দোতে ম িোকয়য ফস্ত্র 

প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ সৃঞ্জি 

প্ররতফছয ফস্ত্র ঞ্জি জক্টকযয  ন্য স্দোতে ম িোকয়য ৮০ 

জন ফস্ত্র প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ বতরযয সুল্পমাগ সৃরষ্ট ল্পয়ল্পছ। 

2) জেক্সেোইর ঞ্জিকলোভোধোযীকদয উচ্চতয ঞ্জক্ষোয সুকমোগ 

সৃঞ্জি 

জেক্সেোইর ঞ্জিকলোভোধোযীকদয  ঞ্জফ, এঞ্জ-ইন-

জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং  বকাল্প ব ঞ্জক্ষোয সুকমোগ সৃঞ্জি  

ল্পয়ল্পছ। 

3) আত্ম েভ িিংস্থোকনয সুকমোগ সৃঞ্জিয ভোধ্যকভ দোঞ্জযদ্র 

ঞ্জফকভোচন েযো 

াকৃত ছাত্রযা ফস্ত্র রল্পে কভ বংস্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ  

দোঞ্জযদ্র ঞ্জফকভোচন কযল্পত ক্ষ্ভ ল্পফ। 

4) জেক্সেোইর ঞ্জিকলোভোধোযীকদয  ন্য ঞ্জফ, এঞ্জ-ইন-

জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিন 

২০০৭-০৮ রক্ষ্া ফল্পল ব ৫০ জন ছাত্র বরতবয ভাধ্যল্পভ 

ঞ্জফ, এঞ্জ-ইন-জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং জেো ি প্রফতিন  

কযা য়। 

 

১২। ফাস্তফায়ন/রফদ্যভান ভস্যা : 

 

১২.১ প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর বভাট ৪ জন কভ বকতবা প্রকে রযচ্ারল্পকয দারয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। প্রকে রযচ্ারকগণ 

জেক্সেোইর ইঞ্জঞ্জঞ্জনয়োঞ্জযিং  রফলল্পয় কারযগরয জ্ঞান িন্ন না ওয়ায় বম কর মন্ত্রারত প্রকল্পেয অওতায় ক্রয় 

কযা ল্পয়ল্পছ তায াল্পথ াভঞ্জস্য বযল্পে স্থানামূ রনভ বাল্পণয রফলল্পয় ভন্বয়ীণতা সৃরষ্ট ল্পয়ল্পছ।  
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১২.২ প্রকল্পেয অওতায় কল্পরল্পজয জন্য রকছু রকছু মন্ত্রারত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ বমগুল্পরা পযাক্টরযল্পত ব্যফাল্পযয জন্য 

বতযী কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর এগুল্পরা রদল্পয় বডল্পভা’য ভয় বম রযভান কাচ্াভার প্রল্পয়াজন তা যফযা কল্পয 

ছাত্রল্পদয বডল্পভা বদোল্পনা ম্ভফ য় না।  

১২.৩  গত ২০০৭-০৮ রক্ষ্াফল ব ল্পত রক্ষ্া কাম বক্রভ শুরু ল্পরও রযদ বন তারযল্পে কল্পরল্পজ ২ জন বটকরনকযার ও ২ 

জন নন-বটকরনকযার রক্ষ্ক এফং ১ জন বটকরনকযার আনস্ট্রাকটয, ১ জন করিউটায আনস্ট্রাকটয, ১ জন প্রধান 

আনস্ট্রাকটয কভ বযত যল্পয়ল্পছন ফল্পর জানা মায়। কল্পরল্পজ ৪টি পযাকারিল্পত ৪টি ব্যাল্পচ্ বভাট ৩২০ জন রক্ষ্াথী 

যল্পয়ল্পছন। ২৫টি ১ভ বেণী ও ৭টি ২য় বেণীয নুল্পভারদত ল্পদয রফযীল্পত ভাত্র ৭জন কভ বকতবায ভাধ্যল্পভ কল্পরজ 

রযচ্ারনা কল্পয ভান িন্ন রক্ষ্া প্রদান ম্ভফ নয়। এছাড়া েেকাররন রক্ষ্ল্পকয ভাধ্যল্পভ এ ভস্যায স্থায়ী 

ভাধানও ফাস্তফ ম্মত নয়।  

১২.৪ উযুক্ত জনফল্পরয বাল্পফ রনয়রভত মন্ত্রারত ব্যফহৃত না ওয়ায় ল্পনক মন্ত্রারত নষ্ট ল্পয় মাওয়ায অংকা 

যল্পয়ল্পছ।  

 

১৩।  সুোঞ্জয : 

১৩.১ গত ২০০৭-০৮ রক্ষ্াফল ব ল্পত রক্ষ্া কাম বক্রভ শুরু ল্পরও প্রল্পয়াজনীয় জনফল্পরয বাল্পফ ভানিন্ন রক্ষ্া 

কাম বক্রভ রযচ্াররত ল্পে না। ভানিন্ন রক্ষ্া কাম বক্রভ রযচ্ারনায রল্পক্ষ্য স্বেতভ ভল্পয় প্রল্পয়াজনীয় জনফর 

রনল্পয়াল্পগয দল্পক্ষ্ গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ : ১২.৩); 

১৩.২ প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত মূল্যফান মন্ত্রারত রনয়রভত ব্যফাল্পযয উল্পদ্যাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ মাল্পত ব্যফায না 

ওয়াজরনত কাযল্পণ মন্ত্রারতগুল্পরা নষ্ট না য়  (নুল্পেদ : ১২.৪); 

১৩.৩ বরফষ্যল্পত এ ধযল্পণয প্রকল্পেয জন্য মন্ত্রারত ক্রল্পয়য বক্ষ্ল্পত্র পযাক্টরয বাযল্পনয রযফল্পতব ল্যাফ-বাযন মন্ত্রারত 

ক্রয় কযা বমল্পত াল্পয  (নুল্পেদ : ১২.২);  

১৩.৪ দ্রুত বটকল্পনাররজ রযফতবল্পনয কাযল্পণ রকছু রকছু পযাকারিয মন্ত্রারতয ধযণ রনয়রভত রযফরতবত ল্পে। একর 

বক্ষ্ল্পত্র বরফষ্যল্পত মন্ত্রারত ক্রল্পয়য রযফল্পতব তথ্যপ্রযুরক্ত ব্যফায কল্পয মন্ত্রারত িরকবত বডল্পভা রবরডও এয 

ভাধ্যল্পভ ক্লাল্প বদোল্পনায রফলয়টি রফল্পফচ্না কযা বমল্পত াল্পয;  

১৩.৫ প্রক জিয ঞ্জিঞ্জঞ্জ  প্রণয়ল্পনয ভয় ম বাপ্ত তথ্য ম িোকরোচনো েকয এফিং  SWOT Analysis েযকত কফ মোকত 

প্রেকিয িংকোধকনয প্রকয়ো ন নো য় ; এ জক্ষকত্র ভূঞ্জভ প্রোঞ্জপ্ত , ভূঞ্জভয মূল্য , Critical Path ইতযোঞ্জদ ঞ্জফলয় 

ঞ্জফকফচনোয় ঞ্জনকয় েভ িঞ্জযেিনো ও ক্রয় ঞ্জযেিনো প্রণয়ন েযকত কফ।  
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রযরষ্ট-১ 

ফেফন্ধু মটক্সটাআর আবঞ্জবনয়াবযং কগরজ স্থান প্রকে

ক্রয় ম্পবকথত তথ্যাবদ (Open Tendering Method)

প্যাল্পকজ 

নং 

প্যাল্পকল্পজয নাভ দযত্র 

অফাল্পনয 

তারযে 

রত্রকায নাভ TEC- এয 

তারযে 

ভন্ত্রণারল্পয়য  

নুল্পভাদল্পনয 

তারযে 

কাম বাল্পদ প্রদাল্পনয  

তারযে 

টাকায রযভাণ কাজ 

িাদল্পনয 

তারযে 

রযল্পারধত মূল্য 

(টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০১ Textile 

Machineries 

(Lot:A, B, C) 

০৪/১০/২০১১ বদরনক জনকন্ঠ, বডআরর 

আনরডল্পনল্পডন্ট, CPTU-

এয ওল্পয়ফাআট 

৩০/১১/২০১১ 

এফং 

০৫/১২/২০১১ 

১২/১২/২০১১ Lot: A-১৫/১২/২০১১ 

Lot: B -১৫/১২/২০১১ 

Lot: C-২২/১২/২০১১ 

৫.২৯.৯০.০০০/- 

৪,১৯,২৩,০০০/- 

৩,৬৭,৯৫,০০০/- 

জুন, ২০১২ 

জুন, ২০১২ 

জুন, ২০১২ 

৫,২৯,৯০,০০০/- 

৪,১৯,২৩,০০০/- 

৩,৬৭,৯৫,০০০/- 

০২ Office 

Equipments 

(Lot.A. B) 

০৪/১০/২০১১ বদরনক জনকন্ঠ, বডআরর 

আনরডল্পনল্পডন্ট, CPTU-

এয ওল্পয়ফাআট 

৩০/১১/২০১১ 

এফং 

০৫/১২/২০১১ 

১২/১২/২০১১ ১৮ রডল্পম্বয ২০১১ Lot A- 
১৮,২২,৬০০/- 

Lot B- 

 ১২,৪১,৫০৫/- 

 

মপব্রয়াযী,২০১১ 

Lot A- 
১৮,২২,৬০০/- 

Lot B- 
১২,৪১,৫০৫/- 

০৩ Books and 

Journals 

০৪/১০/২০১১ বদরনক জনকন্ঠ, বডআরর 

আনরডল্পনল্পডন্ট, CPTU-

এয ওল্পয়ফাআট 

৩০/১১/২০১১ 

এফং 

০৫/১২/২০১১ 

১২/১২/২০১১ ১৫ রডল্পম্বয ২০১১ টাকা=১৪,৭১,৬৬০/- মাচ,ু ২০১২ ১৪৭১৬৬০/- 

০4 Computer & 

Office 

Equipments  

(Lot.A, B) 

১৭/১২/২০১৩ বডআরর আনরডল্পল্পডন্ট, 

ববাল্পযয কাগজ, CPTU-

এয ওল্পয়ফাআট 

০৩/০২/২০১৪ 

ও 

০৬/০২/২০১৪ 

 ০২/০৩/২০১৪ Lot A -  

৩৪,৫৬,৩০০/- 

Lot B -  

৭,৪৭,৮৫০/- 

মভ, ২০১৪ Lot A - 
৩৪,৫৬,৩০০/- 

Lot B - 
৭,৪৭,৮৫০/- 

০5 Books and 

Journals 

১৭/১২/২০১৩ বডআরর আনরডল্পল্পডন্ট, 

ববাল্পযয কাগজ, CPTU-

এয ওল্পয়ফাআট 

০৩/০২/২০১৪ 

ও 

০৬/০২/২০১৪ 

 ০২/০৩/২০১৪ ৩০,৯৩,৭৪০/- জুন, ২০১৪ ১৬,৯৯,৮৪০/- 

০6 Physics and 

Chemistry Lab 

Apparatus 

১৭/১২/২০১৩ বডআরর আনরডল্পল্পডন্ট, 

ববাল্পযয কাগজ, CPTU-

এয ওল্পয়ফাআট 

০৩/০২/২০১৪ 

ও 

০৬/০২/২০১৪ 

 ০২/০৩/২০১৪ ১০,৯৯,৮৬২/- টম, ২০১৪ ১০,৯৯,৮৬২/- 
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রযরষ্ট-২ 

ফেফন্ধু মটক্সটাআর আবঞ্জবনয়াবযং কগরজ স্থান প্রকে 

ক্রয় ম্পবকথত তথ্যাবদ (Direct Procuring Method)  

 
প্যাল্পকজ 

নং 

প্যাল্পকল্পজয নাভ দযত্র 

অফাল্পনয 

তারযে 

রত্রকায নাভ TEC-এয 

তারযে 

ভন্ত্রণারল্পয়য অরথ বক 

নুল্পভাদল্পনয তারযে 

কাম বাল্পদ প্রদাল্পনয 

তারযে 

টাকায রযভাণ কাজ িাদল্পনয 

তারযে 

রযল্পারধত মূল্য 

(টাকায়) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

০১ Textiles 

Machineries 

- - - ২৫/০৯/২০১২ ২৬/০৯/২০১২ ১১,৮৭,৫৫,৯৯৫/- ভোচ ি, 2013 ১১,৮৭,৫৫,৯৯৫/- 

 

 

০২ Textiles 

Machineries 

 

- 

 

- 

 

- 

১৪/০৩/২০১৩ ১৮/০৩/২০১৩ ৩,৯৯,৯৭,৫৮০/- জকেম্বয, 2013 ৩,৯৯,৯৭,৫৮০/- 

 

 

 

 

০৩ Textiles 

Machineries 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

১২/০৫/২০১৪ ২৭/০৫/২০১৪ ১,১৬,২৯,৮৪০/- 30 জুন, 2014 ১,১৬,২৯,৮৪০/- 

 

 

 

 

 

 

 
 


