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বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় এয  অতায় ২০১৩-১৪ থ থফছরযয এডডডভুক্ত  

ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদরনয য ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক াযংরে 

 

ক্রঃনং ভন্ত্রণারয়/ডফবারগয নাভ মভাট ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্ররকেয ধযণ মূর ভয়  ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডডডএপভু

ক্ত প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয়  ব্যয় 

উবয়আ ডতক্রান্ত 

প্রকরেয ংখ্যা 

ভয় ডতক্রান্ত 

প্রকরেয ংখ্যা 

ভয় ডতক্রারন্তয 

তকযা ায (%) 

ফ থডনম্ন-রফ থাচ্চ 

ব্যয়  ডতক্রান্ত 

প্রকরেয ংখ্যা 

ব্যয় ডতক্রারন্তয 

তকযা ায (%) 

ফ থডনম্ন-রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

ভন্ত্রণারয় 

০৭ ০৭ ০০ ০০ ০৭ ০৬  ৫০% 

 ১৬৬.৬৭% 

০৭  ৭.৯৭% 

 ৩০.৩২% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা :   ০৭ 

২।  ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয়  মভয়াদ বৃডিয কাযণ :  

 প্রকরেয ব্যয় বৃডিয কাযণ : 

ক)  প্রকে গ্ররণয ভয় সুদূযপ্রাযী ডযকেনা না করয এফং বডফষ্যরতয মপ্রোট ডফরফচনা না করয ডডডড প্রণয়ন কযা য়। এতত যফতীরত কারজয ডযডধ মফরে মায়, পরশ্রুডতরত ব্যয় বৃডি ায়; 

খ)  ফায ফায মভয়াদ বৃডিয পরর স্থানীয়  অন্তজথাডতক ফাজারয দ্রব্যমূরল্যয দাভ মফরে মায় এফং মকান মকান মেরে দযরেয মযট ডডডউর ডযফতথননয পররও প্রকে ব্যয় মফরে মায়; 

গ)  জটির  ব্যডতক্রভধভী কারজয মেরে রনক ভয় টাণ থকী ঠিকাদারযয উয ডতভাোয় ডনব থযীরতা মফরে মায় এফং চুডক্ত স্বােরযয ভয় কর তথাফরী াফধানতায ারথ ডফরফচনা কযা 

য়না ডফধায় টাণ থকী ঠিকাদায ডফডবন্ন ভয় ফােডত ডফর দাফী কযায সুরমাগ ায়। 
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প্রকরেয মভয়াদ বৃডিয কাযণ: 

ক)  মূর ডডডড নুরভাদরনয তাডযরখয রয মটন্ডায ডকুরভন্ট ততডয, মটন্ডায অফান, মূল্যায়ন  কাম থারদ প্রদারন রনক ডফরম্ব য়। পরর ভাঠ ম থারয় প্রকরেয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু রত মফডয 

বাগ মেরে এক ফছয মথরক দুআ ফছয ডফরম্ব রয় মায়;  

ঘ)  ভূডভ ডধগ্রণজডনত জটিরতায কাযরণ মফডয বাগ প্রকরে মরথষ্ট ভয়রেণ য়। 
 

৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাডযঃ 

ভস্যা সুাডয 

৩.১   প্রকরেয ব্যয় বৃডি  ফাস্তফায়রন তযাডধক ডফরম্ব ৩.১    প্রকে প্রণয়রনয মেরে ফাস্তফম্মতবারফ ব্যয়  ভয় ডনধ থাযণ এফং ফাস্তফায়ন ম থারয় তা নুযণ কযা 

প্ররয়াজন। 
৩.২   কারজয গুণগতভান ংক্রান্ত। ৩.২.১  কারজয গুণগতভান ডনডিত কযরত বডফষ্যরত ডডঅয মথামথবারফ নুযণপূফ থক দে জনফর এফং 

প্ররয়াজনীয় মন্ত্রাডত ভডিত ঠিকাদায ডনরয়াগ কযা প্ররয়াজন। 
৩.২.২  প্রকরেয অতায় ম্পাডদত কাজ ডফরল করয ডনম্নভারনয পূতথ কারজয জন্য তদাযডকয দাডয়রে 

ডনরয়াডজত ংডিষ্ট কভ থকতথা/কভ থচাযীয  ডফরুরি প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক। 

৩.৩   প্রকরেয মানফান ংক্রান্ত। ৩.৩   ডফদ্যভান যকাডয ডনয়ভ নুমায়ী প্রকরেয অতায় ংগৃীত মানফান যকাডয ডযফন পুরর জভা 

মদয়ায ব্যফস্থা গ্রণ কযা অফশ্যক। 

৩.৪   প্রকে ডযচারক ংক্রান্ত। ৩.৪.১  প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ডনডিতকরে ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডর ফা ডযফতথন না করয ডফদ্যভান ডনয়ভ 

নুমায়ী প্রকে ডযচারক ডনরয়ারগ রচষ্ট থাকায প্ররয়াজন অরছ। 

৩.৪.২  ডফডবন্ন ংস্থায অতায় ফাস্তফায়নাধীন  বডফষ্যরত প্রকরেয জন্য যকাযী ডনরদ থনা নুমায়ী পূণ থকারীন 

 মমাগ্য প্রকে ডযচারক ডনরয়ারগয ডফলয়টি উরদ্যাগী ডফবাগ রত ডনডিত কযা প্ররয়াজন।    

৩.৫   ডডঅয মপ্রযরণ ডফরম্ব। ৩.৫  প্রকে ভাডপ্ত মঘালণায য যআ ডডঅয প্রণয়ন করয অআএভআডডরত মপ্রযণ ডনডিত কযা অফশ্যক। 
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ঙ্গ

ঙ্গ 

 

 

 

 

 

 

বফবফধ 

৮। প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন িডত  

 অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনম্নডরডখত ডফলয়/িডত নুসৃত রয়রছঃ 

  প্রকরেয অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন' এয তথ্য ম থাররাচনা; 

 Random Selection-এয ডবডিরত কডতয় কারজয দযে ম থাররাচনা;  

 প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয ডনডভি রযজডভন ডযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ ম থাররাচনা। 
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৯

পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ

বযলতদ প্রকতেয অওতায়

৪
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সংরিষ্ট বপতয

নদখা মায় সংরিষ্ট

এভএব/বএআচবি) ল্যাফ ব্যফায  কযতে। োত্র-োত্রীতদয

উচ্চতয ব ক্ষা 

গ্রতণ । যফতীতত বকবাতফ বনজস্ব উতযাতগ 
  তা বনতয় ংবিষ্ট বপতয কভ মকতমাগতণয  াতথ 

ও 

য যিানীতমাগ্য বকনা না , 

তায 

Research & Development (R&D)  

কতেয  
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বযফীক্ষণ 
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১৬। প্রকরেয উরেশ্য জথনঃ  

ডযকডেত উরেশ্য জথন 

বযফীক্ষণ

 

বযফীক্ষণ কযতে।  

বযফীক্ষণ পরিবীক্ষণ

বনধ মাযণ কযা তে।  

তে। 

বযফীক্ষণ বযফীক্ষণ

তে। 

 

১৭।    উরেশ্য পুরযাপুডয ডজথত না রর এয কাযণঃ    

৮

 

Strengthening 

Anal. & Microbial 

Labs. 

 

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

 

১. 

২. 
ক্ষ

১৯

          ১৯
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১৯ অওতায় ক্রয়কৃত আকুআতভন্ট এয তাবরকা ( ক্ষ  

Description of procurement 

(goods/works/ 

/consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods (local 

and foreign training) 

As per PP Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract signing/ 

L.C opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 

(1) Mass Spectrometer 

(Triple Quard) with Ultra 

HPLC (3000 m/z) 

 

Tk 327.30  Tk 327.30  16.01.12 21.05.2012/ 

30.05.2012 

20.11.2012 19.11.12 

(2)Automated Sample 

Extraction System(graphic 

software/ Ultra HPLC) 

Tk 349.00 Tk 349.00 19.06.12 19.09.2012/ 

01.10.2012 

18.03.2013 14.01.2013 

09.01.2013 

(3) Rapid Flow Cytometric 

Bacterial Counter/Real Time 

PCR system 

 

Tk 282.00 Tk 282.00 24.06.12 24.09.2012/ 

01.10.2012 

23.03.2012 10.01.13 

(4) Ion Trap Mass 

Spectrometer (1500-4000 

m/z) with HPLC 

 

Tk 297.51 Tk 297.51 03.11.12 28.01.2013/ 

24.03.2013 and 

31.03.2013 

28.06.2013 26.06.2013 

30.07.2013 

 

Sl 

No 

Description of items Quantity             

(as per PP) 

Quantity 

procured 

with date 

Remarks 

1 2 3 4 5 

1 Automated Sample Extraction System(graphic 

software/ turboflow/Ulta HPLC) 

2 2  

14.01.13 

Received in good and 

working condition 

2  Mass Spectrometer(Triple Quard) with Ultra 

HPLC(3000 m/z) 

1 1 

18.11.12 

Received in good and 

working condition 

3 Ion Trap Mass Spectrometer (1500-4000 m/z) 

with HPLC 

1 1 

23.06.13 

Received in good and 

working condition 

4 Transfat and FFA analyzer 

 

2 2 

30.08.12 

Received in good and 

working condition 

5 Rapid Flow Cytometric Bacterial 

Counter/Real Time PCR system 

1 1 

14.02.13 

Received in good and 

working condition 

6 Microbial Analyzer (Real Time PCR) system 1 1 

15.10.12 

Received in good and 

working condition 

7 Airocide/biopro,Water Purifier, Auto-Solvent 

Extractor 

1 1 

19.05.12 

Received in good and 

working condition 

8 Microwave extraction system(gravity)-natural 

product  

1 1 

31.03.14 

Received in good and 

working condition 
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Sl 

No 

Description of items Quantity  

(as per PP) 

Quantity procured 

with date 

Remarks 

1 2 3 4 5 

9 Heavy duty Power generator with 

solar panel  

4 4 

31.10.11 

05.09.12 

Received in good and 

working condition 

10 Network Software with LIMS 

(CDS) 

2 2 

26.12.11 

Received in good and 

working condition 

11 Refrigerated Centrifuge 2 2 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

12 Melting point apparatus 1 1 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

13 Ultrasonic bath with heating 

 

2 2 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

14 Texture analyzer(Elisa system 

with washer) 

1 1 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

15 Homogenizer(Bag mixer) 2 2 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

16 Drying oven(vacuum) 2 2 

30.09.12 

Received in good and 

working condition 

17  Oil test kit 36 36 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

18 Milk test kit 36 36 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

19 Water test kit 36 36 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

20 Freezer 8 8 

25.06.13 

07.06.12 

Received in good and 

working condition 

21 NIR/IR Moisture Analyzer(with 

electronic balance) 

1 1 

18.01.12 

Received in good and 

working condition 

22 Nested PCR with Hybridization 

oven & kit 

1 1 

22.11.12 

Received in good and 

working condition 

23 Column, consumable, solvent 

filtration aid, preparative kits 

LS LS 

30.05.12 

05.12.13 

16.02.14 

Received in good and 

working condition 

24 Split type air condition( 2 ton)  20 20 

13.06.14 

Received in good and 

working condition 
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Sl no Description of items Quantity 

 (as per PP) 

Quantity 

procured with 

date 

Remarks 

25 (i) Lap top computer  4 4 

31.07.11 

25.08.11 

Received in good and working 

condition 

26 (ii) Desk top computer 

with LCD monitor  

1 1 Received in good and working 

condition 

27 (iii) Laser printer  4 4 

20.11.11 

Received in good and working 

condition 

28 (iv) Cartridge for printer 10 10 

21.0.13 

Received in good and working 

condition 

29 (v) Multimedia with 

back & front views 

2 2 

08.10.11 

Received in good and working 

condition 

 

30 Network Software 2 2 

20.06.12 

Received in good and working 

condition 

31 Photocopy machine 

(spares) 

3 3 

30.05.12 

08.09.12 

Received in good and working 

condition 

32 Developer and Cartridge 

for photocopy machine 

3 3 

28.04.13 

18.02.14 

Received in good and working 

condition 

33 Online UPS (3kv) 1 1 

11.12.11 

Received in good and working 

condition 

34 Baterry (2kv) 

 

8 8 

10.06.14 

Received in good and working 

condition 

35 Executive Table 

 

10 10 

02.09.11 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

36 Revolving chair 

 

20 20 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

37 Guest chair 20 20 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

38 Computer table 

 

10 10 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

39 Computer chair 

 

20 20 

20.09.11 

Received in good and working 

condition 

40 Steel Almira 

 

15 15 

16.11.11 

Received in good and working 

condition 

41 File Cabinet 

 

8 8 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

42 Book shelf(large) 

 

4 4 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

43 Book shelf(small) 

 

4 4 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 

44 Trolley(shoe rack) 

 

8 8 

13.06.12 

Received in good and working 

condition 
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০

২১। ভস্যাঃ   

২১.১ প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব ( Time Over-run) :  মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট  ৩ ফেয  ভয় ব্যয় রয়রছ মা মূর 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার রত ১ফছয  মফী  ( ৫০%)। ২ ফছরয  ফাস্তফায়রনয জন্য ডনধ থাডযত প্রকরে  ৫০% মফী 

ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়।  মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর  রনক পূরফ থআ সুপর ায়া মমরতা।    

 ২২। সুাডয : 

২২.১ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবতমূরয সুষ্ঠু ও বনয়বভত যক্ষণাতফক্ষণ এফং কা ম মকয যাখায জন্য নগুতরা ংস্থায 

টিওআভুি কতয যাজস্ব ফাতজতে ফাৎবযক ম মাি ফযাদ্দ যাখতত তফ; 

২২.২ বিবএআইআর এর অন্যান্য ল্যািররটরী চট্টগ্রাম ও রাজলাী ল্যািররটরীর রাজস্ব আয় বৃবিকরে ংগৃীত 

যন্ত্রপাবতগুরা চ রাখার মাধ্যরম এগুরার রি বাত্তম ব্যিার  বিশ্চত কররত রি; 

২২.৩ বিশ্ববিদ্যায় ও ংবিষ্ট প্রবতষ্ঠারি অধ্যায়িরত বলক্ষাথীরদর উচ্চতর বলক্ষা /গরিণা কায বক্ররম এ ল্যািররটরী 

ব্যিাররর সুরযাগ পাওয়ার বিয়টি  বিবশ্চত কররত রি; 

২২.৪ প্রকরেয অডথ থক /Procurement ংক্রান্ত তথ্যাফরী PPA 2006/ PPR 2008   নুযরণ ডনডদ থষ্ট ভয় ম থন্ত ংযেণ 

কযরত রফ। এছাো ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম্বডরত ছায়ানডথ প্রকে এরাকায় ংযেণ কযা প্ররয়াজন;   

২২.৫ নদতয অভদানী ও যিানীয বফধাতথ ম ভািকৃত প্রকেটিয পরাপর প্রবতারন াততক্ষ ববফষ্যতত ভংরা মুদ্র ফন্দয 

ও নফনাতার স্থরফন্দয ংরগ্ন এরাকায় প্রকে গ্রতণয ভাধ্যতভ ল্যাফ প্রবতষ্ঠা কযা নমতত াতয।

২২.৬ উর্য থক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পরকথ অগাভী ০২ (দুআ) ভারয ভরে ফাস্তফায়ন ডযফীেণ  

মূল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযরত রফ। 

 

২১.২ প্রকরেয নডথ ব্যফস্থানা: প্রকরেয অডথ থক /Procurement ংডিষ্ট কাম থাফরীয নডথ  ঢাকাস্থ মড ডপর ংযেণ 

কযা য়। ভডনটডযং এয সুডফধারথ থ ংডিষ্ট প্রকে এরাকায় অডথ থক /Procurement ংডিষ্ট কাম থাফরীয ছায়ানডথ থাকা 

প্ররয়াজন।  
২১.৩ ডডট ম্পডকথত তথ্য প্রদান  : নরবম্বয, ২০১৪ ভার ডডট শুরু রফ ফরর জানা মায়।  

২১.৪ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবত মূ ংস্থায টিওআভুি কযা: প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবত মূরয সুষ্ঠু 

ও বনয়বভত যক্ষণাতফক্ষণ এফং কাম মকয যাখায জন্য নগুতরা প্রকে নল ওয়ায াতথ াতথ  ংস্থায টিওআভুি কতয 

যাজস্ব ফাতজতে ফাৎবযক ম মাি ফযাদ্দ যাখা অফশ্যক; 

২১.৫ এয়ায কবিতন বফদ্যুবতক ংতমাগ না  থাকা: যাজাী ল্যাতফ স্থাবত এ য়ায কবিনগুতরা ফতমভাতন বফদ্যুবতক  

ংতমাতগ না থাকায় ফন্ধ ফস্থায় যতয়তে।  

২১.৬ এয়ায কবিন চালু  না থাকায় মন্ত্রা বত ব্যফাতয  সুবফধা: এয়ায কবিন  চালু না থাকায় ল্যাতফ স্থাবত  

Microwave extraction system(gravity)-natural product মন্ত্রটি ঠিক বাতফ ব্যফায কযা মাতে না।  
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“জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতযয গ্যারাযীমূতয জন্য প্রদ মনী ফস্তু ংগ্র ও তরুণ বফজ্ঞানীতদয 

উদ্ভাফনীমূরক কাতজ উৎা প্রদান” (১ভ ংতাবধত) 

প্রকতেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

(ভাি: জুন, ২০১৪) 

   

১। প্রকতেয নাভ : “জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতযয গ্যারাযীমূতয জন্য প্রদ মনী ফস্তু ংগ্র ও তরুণ 

বফজ্ঞানীতদয উদ্ভাফনীমূরক কাতজ উৎা প্রদান” (১ভ ংতাবধত) 

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারয় : বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘয।। 

৪। প্রকতেয ফস্থান : অগাযগাও, ঢাকা। 

  ৫।       প্রকনেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:                                                                      (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয ( %) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

ব্যয় বৃবি ব্যবততযতক 

নভয়াদকার বৃবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৫০০.০০ ১৭৩০.৩৭ ১৩৮০.৩৯ জুরাআ ২০০৬ 

তত  

জুন ২০০৯ 

জুরাআ ২০০৬ 

তত  

জুন ২০১১ 

১ভ ফায: জুন ২০১২ 

২য় ফায: জুন ২০১৩ 

৩য় ফায: জুন ২০১৪ 

জুরাআ ২০০৬ 

তত 

জুন ২০১৪ 

-১১৯.৬৯ 

(৭.৯৭%) 

৫ ফছয 

(১৬৬.৬৭%) 

৬। ংগ ডবডিক গ্রগডত :                                                                                                   

(রক্ষ োকায়) 

ক্র: 

নং 

নুরভাডদত অযডডডড 

নুমায়ী কারজয ংরগয  নাভ 

একক ডযকডেত রক্ষুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ থক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ থক (%) ফাস্তফ ডযভাণ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এ) যাজস্ব 

1.  কভ মচাযীতদয নফতন জন ১৬.২৪ ৩ ১৫.৪৭ (৯৫.২৬%) ৩ (১০০%) 

2.  বাতাডদ জন ১.৮৪ ৩ ১.৫৮ (৮.৫৯%)  

3.  যফফা  মফা  মথাক ২৩৩.২৯ - ১৬১.২৭ (৬৯.১৩%)  - 

4.  মভযাভত ংযেণ নথাক ২০.৫৬ - ২০.১৫ (৯৮%) - 

5.  বফজ্ঞান ক্লাতফয জন্য নুদান নথাক ১০.০০ - ১০.০০ (১০০%)  

ডফ) মূরধন 

6.  ডপ যঞ্জাভ ংখ্যা ৫.০০ ৫ ৪.৮৬ (৯৭.২০%) ৫(১০০%) 

7.  প্রদ থনী ফস্তু (মদী) ংখ্যা ৪.০০ ৮ ৪.০০ (১০০%) ৮ (১০০%) 

8.  প্রদ থনী ফস্তু (ডফরদী) ংখ্যা ১০৮০.৯৪ ১৭ ১০১৬.৩৫(৯৪.০২%) ১৭ (১০০%) 

9.  ডডডবযাট মথাক ৩৫৮.৫০ রাভ-াভ ১৪৬.৭১ (৪০.৯২%) - 

মভাট =  ১৭৩০.৩৭  ১৩৮০.৩৯ ৭৯.৭৭% 
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৭।  মূল্যায়ন িডত (Methodology) : অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনরম্নাক্ত ডফলয়/িডত নুযণ কযা রয়রছ : 

 PEC বায কাম থডফফযণী ম থাররাচনা; 

 ডডডব ও অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা;  

 ডডঅয তথ্য ম থাররাচনা; 

 কারজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজডভরন ডযদ থন ;  

 প্রকে ডপরয যবক্ষত নডথ ম থাররাচনা ; 

 প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম থাররাচনা ; 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 
৮।     প্রকতেয উতদ্দশ্যঃ 

 জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতযয গ্যারাযীমূতক অধুবনকীকযণ; 

 অকল মণীয় ও অতয়য উৎ বৃবিমূরক প্রদ মনীফস্তু ংগ্র ও স্থাতনয ভাধ্যতভ বফজ্ঞান জাদ্যঘযতক বধকত য 

কাম মক্ষভকযণ; এফং 

 অবথ মক ও কাবযগবয ায়তা প্রদাতনয ভাধ্যতভ তরুণ বফজ্ঞানীতদয উদ্ভাফনীমূরক প্রকতেয গুণগত ভান উন্নয়ন।  

৯।      প্রকরেয টভূডভ : 

 জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘয নদতয একভাত্র বফজ্ঞান জাদ্যঘয। নদত বফজ্ঞান ও প্রযুবি বক্ষা প্রায এফং জ নাধাযতণয 

ভতধ্য বফজ্ঞান তচতনতা সৃবষ্ট জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতযয ন্যতভ কাজ। বক্ষা প্রবতষ্ঠাতনয বযপূযক ও অনুষ্ঠাবনক 

বফজ্ঞান বক্ষা নকন্দ্র বততফও এআ জাদ্যঘয কাজ কযতত াতয। জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতয এ ম মন্ত ৮টি প্রদ মনী গ্যারাযী 

বনভ মাণ কযা তয়তে। এ কর গ্যারাবযয জন্য প্রদ মনীফস্তু ংগ্রপূফ মক জা দ্যঘযতক অধুবনকায়তনয রতক্ষু অতরাচু প্রকেটি 

ফাস্তফায়ন কযা তয়তে। 

 প্রকতেয নুতভাদন ও ংতাধন:  

অতরাচু প্রকেটি ম্পূণ ম বজওবফ থ মায়তন ১৫০০.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কবরত ব্যতয় জুরাআ , ২০০৬ তত জুন , ২০০৯ নভয়াতদ 

ফাস্তফায়তনয জন্য ১৫.১০.২০০৬ তাবযতখ একতনক কর্তমক নুতভাবদত য়। যফতীতত , প্রকতেয নভাে ব্যয় ১৭৩০.৩৭ রক্ষ 

োকায় এফং ফাস্তফায়ন নভয়াদ জুন ২০১১ ম মন্ত বৃবিপূফ মক প্রকতেয ১ভ ংতাধন প্রস্তাফ ১৮.০২.২০০৯ তাবযতখ নুতভাবদত য়। 

এযয প্রকে ব্যয় বযফবতমত নযতখ ০৪.০৭.২০১১ তাবযতখ ফাস্তফায়ন নভয়াদ ১ ফেয ৬ ভা থ মাৎ বিতম্বয ২০১২ ম মন্ত বৃবি 

কযা য়। যফতীতত ০৯.০২.২০১২ তাবযতখ বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় অতরাচু প্রকতেয ১ভ ফায অন্তঃখাত ভন্বয় কতয। 

এযয প্রকতেয ব্যয় বৃবি ব্যতীত ফাস্তফায়ন নভয়াদ দ্যআ  ফাতয ১ ফেয ৬ ভা থ মাৎ জুন ২০১৪ ম মন্ত বৃবি কযা য়। যফতীতত 

২৪.০৬.২০১৪ তাবযতখ প্রকতেয ২য় অন্তঃখাত ভন্বয় প্রস্তাফ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তমক নুতভাবদত য় মা ২৯.০৬.২০১৪ 

তাবযতখ প্রাবনক নুতভাদন রাব কতয।  
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১০। 

 

প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য: প্রকেটি ফাস্তফায়নকারর ১২ (ফায) জন প্রকে ডযচারক কাজ করযরছন। প্রকে ডযচারকগরণয 

নারভয তাডরকা  কাম থকার ডনম্নরূঃ  

ক্রঃ নং প্রকে বযচারতকয নাভ ও দফী কাম মকার 

১. নভাঃ নুরুর ক, বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ০১.০৭.২০০৬ তত ৩১.০১.২০০৮ 

২. নভাঃ নাবয উবদ্দন, বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ৩১.০১.২০০৮ তত ২২.০১.২০০৯ 

৩. নভাঃ দয উবদ্দন,বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ২৬.০১.২০০৯ তত ০১.০৬.২০০৯ 

৪. নভাঃ ভনসুয নাতন,বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ০৩.০৬.২০০৯ তত ০২.১২.২০১০ 

৫. নভাঃ অব্দু াভাদ, বযচারক (বাযপ্রাি) ০২.১২.২০১০ তত ১৯.০১.২০১১ 

৬. নজুাবতভ ময় ভাদ্দায,বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ০২.১২.২০১১ তত ১১.০৪.২০১১ 

৭. নভাাম্মদ াআদ্যয যভান, ভাবযচারক (বতবযি বচফ) ১১.০৪.২০১১ তত ০৬.০৪.২০১৪ 

৮. বভজানুয যভান, বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ০৬.০৪.২০১৪ তত ২০.০৪.২০১৪ 

৯.  এ এভ অযাপৄর আরাভ,ভাবযচারক (বতবযি বচফ) ২০.০৪.২০১৪ তত ১১.০৫.২০১৪ 

১০. বভজানুয যভান,বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ১১.০৫.২০১৪ তত ১৮.০৫.২০১৪ 

১১.  নভাঃ হুভায়ূন কবফয খান,ভাবযচারক (বতবযি বচফ) ১৮.০৫.২০১৪ তত ১১.০৬.২০১৪ 

১২. বভজানুয যভান,বযচারক (যুগ্ম-বচফ) ১১.০৬.২০১৪ তত ৩০.০৬.২০১৪ 
 

 

১১। প্রকতেয মূর কাম মক্রভ:  

 জাদুঘরযয জন্য ডফডবন্ন ধযরণয তফজ্ঞাডনক প্রদ থনী ফস্তু ংগ্র; 

 তরুণ ডফজ্ঞানীরদয উদ্ভাফনীমূরক ডফজ্ঞান গরফলণায় ায়তা প্রদান; 

 ডফডবন্ন অফাফে, ডপ যঞ্জাভ আতযাডদ ংগ্র। 

 

১২। প্রকতেয াবফ মক গ্রগবত:  

প্রকেটিয নভাে নুতভাবদত প্রাক্কবর ত ব্যয় ১৭৩০.৩৭ রক্ষ োকা। ববঅয নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়তন ব্যয় তয়তে ১৩৮০.৩৯ 

রক্ষ োকা (৭৯.৭৭%) এফং ফাস্তফ গ্রগডত ১০০%। 

 

১৩। অবথ মক ফযাদ্দ ও ব্যয় বফতিলণ :  

                            (রক্ষ োকায়) 

থ থ ফছয ংতাবধত ফযাদ্দ োকা ফমুবি ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ 

২০০৬-০৭ ২.২৪ ২.২৪ ২.২৪ 

২০০৭-০৮ ১৫.৯৫ ১৫.৯৫ ১৫.৯৫ 

২০০৮-০৯ ২২.১৯ ২২.১৯ ২২.১৯ 

২০০৯-১০ ৪৬.৫১ ৪৬.৫১ ৪৬.৫১ 

২০১০-১১ ২৪.২১ ২৪.২১ ২৪.২১ 

২০১১-১২ ৩৭.৮৬ ৩৭.৮৬ ৩৭.৮৬ 

২০১২-১৩ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৪৮১.০০ ১৪৮১.০০ ১২২১.৪৩ 

নভাে = ১৬৩৯.৯৬ ১৬৩৯.৯৬ ১৩৮০.৩৯ 
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১৪।  প্রকে বযদ মন, বযদব মত এরাকা ও প্রকতেয ফাস্তফায়ন ম মতফক্ষণ:  

গত ২৪ বিতম্বয, ২০১৫ তাবযতখ অআএভআবি’য কাযী বযচারক (বফজ্ঞান) নভাঃ আব্রাীভ খবরর কর্তমক ত্র প্রকেটি বযদ মন 

কযা য়। এ ভতয় প্রকে ফাস্তফায়তনয াতথ জবিত কভ মকতমাবৃন্দ উবস্থত নথতক বযদ থরন তমাবগতা প্রদান কতযন।  

প্রকতেয ফাস্তফায়ন ম মনফক্ষণ:  

 প্রকতেয অওতায় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতযয  জন্য একটি 4D Movie with installation, একটি Thriller Rider with 

Mover এফং একটি Indoor Laser Show  ফ মতভাে ১৭ টি ডফডবন্ন ধযরণয তফজ্ঞাডনক প্রদ থনী ফস্তু অন্তথজাডতক দযে 

প্রডক্রয়ায ভােরভ ংগ্র কযা রয়রছ। এছাো, স্থানীয়বারফ দযে প্রডক্রয়ায ভােরভ ৮টি  তফজ্ঞাডনক প্রদ থনী ফস্তু,   ডপ 

যঞ্জাভ, অফাফত্র এফং কবিউোয ও মন্ত্রাং ংগ্র কযা রয়রছ। বযদ মনকাযী কভ মকতমা কর্তমক ধাযণকৃত 

এতদ ংক্রান্ত কতয়কটি বস্থযবচত্র বনতে নদয়া ’র:  
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১৫। প্রকতেয উতদ্দশ্য জমন:  

বযকবেত বজমত ত্র বফবাতগয ভন্তব্য 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতযয 

গ্যারাযীমূতক অধুবনকীকযণ; 

 

 এআ উরেশ্য জথরনয ররেয ১৭ টি তফরদডক 

এফং ৮টি স্থানীয় তফজ্ঞাডনক প্রদ থনী ফস্তু ংগ্র 

কযা রয়রছ। তরেরে Thriller Rider with 

Prime Mover ফাতদ ফাকীগুতরা গ্যারাযীরত 

স্থান কযা রয়রছ এফং দ থনাথীরদয জন্য 

উেুক্ত কযা রয়রছ। উক্ত প্রদ থনী ফস্তুমূ 

মদখরত মদরয ডফডবন্ন প্রান্ত রত দ মনাথী 

বফতল কতয স্কুতরয ো ত্র/োত্রী গণ জাদ্যঘতয 

অতেন এফং উতবাগ কযতেন। 

প্রকতেয অওতায় ২.৩১ নকাটি 

োকা ব্যতয় ংগৃীত গুরুত্বপূণ ম  

Thriller Rider with Prime 

Mover বনতয় জটিরতা সৃবষ্ট 

ওয়ায় এফং তদতপ্রবক্ষতত 

াআতকাতে ময স্থবগতাতদতয 

নপ্রবক্ষতত এটি চালু কযা ম্ভফ 

য়বন মা প্রকতেয তবাগ  উতদ্দশ্য 

জমনতক প্রশ্নবফি কতযতে। 
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বযকবেত বজমত ত্র বফবাতগয ভন্তব্য 

অকল মণীয় ও অতয়য উৎ বৃবিমূরক 

প্রদ মনীফস্তু ংগ্র ও স্থাতনয 

ভাধ্যতভ বফজ্ঞান জাদ্যঘযতক বধকতয 

কাম মক্ষভকযণ; এফং 

 

 ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘয দ থনাথীরদয ডনকট 

টিডকট ডফডক্রয ভােরভ প্রাপ্ত থ থ যকাযী 

মকালাগারয জাভাদারনয ভােরভ যকারযয 

যাজস্ব অদারয় ফদান যাখরছ। দ থনাথীগণ 

১০ টাকায টিরকট ক্রয় করয নতুন একর 

প্রদ থনী ফস্তু মদখরত ারফ। 3D Movie  

নদখতত প্রততুক দ মনাথীতক পৃথক বাতফ ৪০ 

োকায টিতকে ক্রয় কযতত তফ। এছাো, প্রবত 

বনফায ও যবফফায বিারী নেবরতকাতয 

ভাধ্যতভ অকা নদখায জন্য প্রততুক 

দ মনাথীতক ১০ োকায টিতকে ক্রয় কযতত 

তফ।  

অবথ মক ও কাবযগবয ায়তা প্রদাতনয 

ভাধ্যতভ তরুণ বফজ্ঞানীতদয 

উদ্ভাফনীমূরক প্রকতেয ভান উন্নয়ন। 

 অররাচয প্রকরেয ভােরভ ডফডবন্ন ডফজ্ঞান 

ক্লাফরক ১০ রে টাকা অডথ থক ায়তা প্রদান 

কযা রয়রছ।  

 

১৬। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য:  

দযে ংক্রা ন্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ মেরে প্রকেটিয 

অতায় একাডধক দযে ডফজ্ঞডপ্ত থাকায় Random Selection এয ভােরভ ডনরম্নাক্ত করয়কটি  প্যারকরজয  ক্রয় প্রডক্রয়া   

ফাস্তফায়ন ম থাররাচনা কযা য়: 

GD-রে-১: অতরাচু প্রকতেয অওতায় রতক্ষু বদবনক 

"The Daily Star” । প্রাি দযত্র প্রস্তাফ  মূ 

। যফতীতত দযত্র মূ মূল্যায়ন কতয 

তর ভন্ত্রণারয় তা নুতভাদন না কতয

কতয। অহ্বানকৃত দযত্র ফাবতর 

কতয পুনঃ দযত্র অহ্বান কযতর একটি ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান (Link Engineering) াআতকাতে ম বযে অতফদন 

কতয এফং তদতপ্রবক্ষতত উি ক্রয় কাতজয উয ১৩ ভাতয স্থবগতাতদ নদন। 

Rule absolute 

। ভন্ত্রণারতয়য নুতভাদতনয নপ্রবক্ষতত (TEC) 

কৃত Link Engineering, 726-2, Myunmok, 4, Dong Joongnango-gu, Seoul, Korea  ACME 

Traders Ahsan Plaza (2nd Floor), 56, New Eskaton Road, Ramna, Dhaka-1000) নখ

Notification of Award (NOA) এফং য কযা । এ ক্রয় প্রবক্রয়া িন্ন 

কযতত রক্ষুভাত্রায নচতয় তনক নফী ভয় ব্যয় তয়তে প্রতীয়ভান য়। 

GD- (4D Movie with installation) (Thrillar Rider with prime mover): স্তু ক্রতয়য 

উতদ্দতশ্য (Technicial offer)

। যফতীতত প্রাথবভক মূল্যায়ন , কাবযগযী াফ -কবভটিয সুাবয গ্রণ এফং দযত্র মূল্যায়ন 
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কবভটিয চূিান্ত মূল্যায়ন নতল ণ । 

ণ নুতভাদতনয য Financial offer দাবখর কতয মা

Non-Responsive Apollo 

Technologies 

রুরবনব ন এতপ্রবক্ষতত, প্রস্তাতফয 

 Financial offer (TEC) । 

ভন্ত্রণারয় । Responsive

SANY 5D di Marini Simone, Via Molise, 6-Cascina, 56021 PISA- Italy. (Local Agent: ACME Traders, Ahsan 

Plaza 2nd Floor, 56, New Eskaton Road, Ramna, Dhaka-1000)-নক । 

ভন্ত্রণারতয়য নুতভাদতনয নপ্রবক্ষতত Notification of Award (NOA)  এফং 

SANY 5D di Marini Simone । এ নক্ষতত্রও ক্রয় প্র বক্রয়া িন্ন কযতত রক্ষুভাত্রায 

নচতয় নফী ভয় ব্যয় তয়তে প্রতীয়ভান য়। 

 াভবগ্রক ম মাতরাচনা :  

 নেিায আবুালুতয়ন কবভটিতত ফব:দস্যতদয ংগ্রণ বনবিত কযা তয়তে। 

 নেিায বফজ্ঞবি ফহুর প্রচাবযত বত্রকায় প্রকা কযা তয়তে।  

 দযত্র প্রবক্রয়া িন্ন কযতত বন ধ মাবযত ভতয়য নচতয় বধক ভয় ব্যয় তয়তে মা প্রকে ফাস্তফায়তন দীঘ মসূবত্রতায সৃবষ্ট 

কতযতে। 

 

১৭। প্রকেটিয ফাস্তফায়তনাত্তয প্রবাফ (Impact):  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরঠরছ: 

 দ থনাথীরদয ডনকট জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘযরক অয অকল থণীয় কযায জন্য ারয়ডন্টডপক এডিডফট ংগ্র 

কযা রয়রছ। পরর ছােী-ছােী তথা অাভয জনাধাযণরক ারয়ডন্টডপক এডিডফট এয ভােরভ জ্ঞান অযণ করয 

ডফজ্ঞান ডোয প্রডত অকৃষ্ট কযায সুরমাগ সৃডষ্ট রয়রছ; 

 ছাে-ছােী  ডশুরদয তথা জনাধাযরণয ডনকট ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘয একটি তফজ্ঞাডনক জ্ঞান অযণ  ডফরনাদরনয 

ভােরভ ডো মকরে ডযণত রয়রছ। 
 প্রকরেয অতায় ংগৃীত ারয়ডন্টডপক এডিডফট চালু কযায য দ থনাথীয ংখ্যা বৃডি মরয়রছ ভরভ থ ডযদ থনকারর 

জানা মায়। পরর ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘরযয অয় বৃডি মরয়রছ ফরর ংডিস্ট কর্তথে ডযদ থনকাযী কভ থকতথারক 

ফডত করযন। ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘরযয মদয়া তথ্য ভরত, গত জুরাআ,২০১৪ রত নরবম্বয,২০১৪ ম থন্ত টিরকট ডফডক্র 

ফাফদ অয় ডছর ৩,৯১,৯৮৪ টাকা। ন্যডদরক প্রকে ফাস্তফায়রনয য থ থাৎ নতুন ারয়ডন্টডপক এডিডফট চালু য়ায 

য থ থাৎ জুরাআ, ২০১৫ রত নরবম্বয, ২০১৫ ম থন্ত অয় রয়রছ ১২,৫২,৩৩৮ টাকা। উক্ত তুরনামূরক ডযংখ্যান 

মথরক মদখা মায় মম ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত জাদুঘরযয অয় প্রায় ৪ গুণ বৃডি মরয়রছ।  
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১৮। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

Sustainability ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনব থয কযরছ: 

 দ মনাথীয ংখ্যা বৃবিয রতক্ষু বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘতয নতুন ংতমাবজত বফজ্ঞাবনক এবিবফে িতকম প্রচায চারাতনা ; 

 ঠিক ব্যফস্থানা  ভডনটডযং;  

 ফাডল থক ারযন এন্ড মভআনরটআন্যান্স ফারজরটয মমথার্যক্ত ব্যয়; এফং 

 মফায ভান বৃডি। 

 

১৯। ফাস্তফায়ন ভস্যাবদঃ  

১৯.১  প্রকতেয অওতায় ক্রয়কৃত Thriller Rider with Prime Mover বুতে ননয়ায জন্য গঠিত Receiving 

Committee’য দাবয়ত্ব ারতন গাবপরবতঃ প্রকরেয অতায় ২.৩১ মকাটি টাকা ব্যরয় একটি Thriller Rider with 

Prime Mover ক্রয় কযা তয়তে। উি ক্রয় কৃত নভবন বুতে ননয়ায জন্য বতন দস্য বফবষ্ট একটি Receiving কবভটি 

গঠন কযা তয়বের। উি কবভটি অতরাচু আকুআতভন্টটি যীক্ষা বনযীক্ষা কতয প্রতুয়ন কতয নম , উতেবখত Thriller 

Rider with Prime Moverটি কাবযগযী বফবনতদ ম নুমায়ী ঠিকবাতফ যফযা ও স্থান কযা তয়তে  এফং 

তদতপ্রবক্ষতত ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠানতক প্রাবি কীকায ত্র নদয়া য়। উি আকুআতভন্টটি বুতে ননয়ায য অবফষ্কৃত য় নম , 

Thriller Rider এয Prime Mover টি আবতভতধ্য  ৫৪৪৩ বকতরাবভোয চতরতে। থচ চুবিতত্রয তম নুমায়ী 

কাবযগযী বফবনতদ ম নভাতাতফক ব্রাি বনউ Thriller Rider with Prime Mover যফযা কযায কথা বের। যফতীতত 

যফযাকাযী প্রবতষ্ঠানতক উতেবখত Prime Mover টি পুনঃস্থান কযায নুতযাধ জানাতনা তর যফযাকাযী 

প্রবতষ্ঠান াযগতা প্রকা কতয। নতপ্রবক্ষতত এ বফলতয় যফযাকাযী প্রবতষ্ঠাতনয বফরুতি ভাভান্য াআতকাতে ম ভা ভরা 

কযা য় এফং াআতকাে ম উতেবখত আকুআতভন্ট বযচারনায় স্থবগতাতদ প্রদান কতয। াবফ মক বদক বফতফচনা কতয 

প্রতীয়ভান য় নম, Receiving কবভটি  Prime Moverটি গ্রতনয নক্ষতত্র দাবয়ত্বীরতায বযচয় নদয়বন। 

১৯.২.  যকাযী তথ ময চয়ঃ  Receiving Committee’য গাবপরবত এফং ভ াভান্য াআতকাতে ময স্থবগতাতদতয কাযতণ  
অতরাচু প্রকতেয অওতায়  ২.৩১ নকাটি োকা ব্যতয় ক্রয়কৃত Thriller Rider with Prime Mover দীঘ ম বদন ধতয 

ব্যফহৃত ফস্থায় তি যতয়তে এফং নষ্ট ওয়ায উক্রভ তয়তে মা যকাযী তথ ময চয় ফতর প্রতীয়ভান য়। 

১৯.৩.    বফতদবক প্রবক্ষণ অতয়াজতন গযবভরঃ  অতরাচু প্রকতেয অওতায় প্রকে ংবিষ্ট কভ মকতমাতদয জন্য  বঙ্গাপুয ও 

দবক্ষণ নকাবযয়ায় একটি প্রবক্ষণ অতয়াজতনয জন্য ভন্ত্রণারয় তত বজও জাযী কযা য়। নতপ্রবক্ষতত দযত্র প্রবক্রয়ায 

ভাধ্যতভ উি প্রবক্ষণ অতয়াজতনয জন্য একটি পাভ ম বনতয়াগ কযা য়। উ ি পাতভ ময াতথ স্বাক্ষবযত চুবিত্র 

ম মাতরাচনা কতয নদখা মায় নম চুবি তত্র শুধুভাত্র দবক্ষণ নকাবযয়ায় প্রবক্ষণ অতয়াজতনয বফলয়টি উতেখ কযা তয়তে। 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক যকাযী অতদত বঙ্গাপুয ও দবক্ষণ নকাবযয়ায় প্রবক্ষণ অতয়াজতনয কথা থাকতরও চুবিতত্র 

শুধুভাত্র দবক্ষণ নকাবযয়া উতেখ কযা তয়তে। এ বফলতয় উি কাতজয াতথ ংবিস্ট বকউতযেয জনাফ কাজী াবফ 

উবদ্দন নকান দ্যত্তয বদতত াতযনবন। 

 ১৯.৪. প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব ( Time Over-run): মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট ৮  ফেয ভয় ব্যয় রয়রছ মা মূর 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার রত ৫ ফছয  (১৬৬.৬৭%) মফড। ৩ ফছরয ফাস্তফায়রনয জন্য ডনধ থাডযত প্রকে  ১৬৬.৬৭% 

মফী ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়।  মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর  রনক পূরফ থআ সুপর ায়া মমরতা। 

১৯.৫.    ঘন ঘন প্রকে বযচারক ফদরীঃ অতরাচু প্রকেটি ফাস্তফায়তন ১২ জন প্রকে বযচারক দাবয়ত্ব ারন কতযতেন। ঘন ঘন 

প্রকে বযচারক ফদরী ওয়ায় প্রকেটি ফাস্তফায়তন দীঘ ম ভয় ব্যয় তয়তে। এয পতর একবদতক প্রকতেয সুপর নতত 

দীঘ ম ভয় ব্যয় তয়তে, ন্যবদতক প্রকতেয অওতায় ক্রয় কাম মক্রতভয মূল্য বৃবি নতয়তে ফতর প্রতীয়ভান য়। 
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১৯.৬. ডডট অডি ডনম্পডি না য়া : ডযদ থনকারর জানা মায় মম, ে প্রকরেয উয ০১ ফায ডডট ম্পন্ন রয়রছ এফং 

ডডট টীভ অররাচয প্রকে ফাস্তফায়ন ংডিষ্ট ৯টি অডি প্রদান করযরছ মা এখরনা ডনষ্পন্ন কযা য়ডন।  অডথ থক স্বচ্ছতায 

স্বারথ থ ে প্রকরেয ডডট অডিমূ দ্রুত ডনষ্পন্ন কযা প্ররয়াজন। 

১৯.৭. মন্ত্রাবততত স্থায়ীবাতফ বস্টকায না রাগাতনাঃ  প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবততত স্থায়ীবাতফ বস্টকায রাগাতনায 

বফলয়টি বফতফচনা কযা নমতত াতয। নকননা এতত নফাো মাতে না নম নগুতরা এ প্রকতেয অওতায় ংগ্র কযা তয়তে 

বকনা।  

১৯.৮.    ববি/বুাে খ্যানত নফী প্রাক্করন এফং থ ম ব্যয় না ওয়াঃ  অতরাচু প্রকতেয ববি /বুাে খাতত নফী প্রাক্করন কযা 

তয়বের। পতর এ খাতত বধকাং থ মআ ব্যবয়ত যতয়তে।  

১৯.৯.   Laser Show এয অন ব্যফস্থা ফাফদ স্থাবত নচয়াযগুতরাতত ধুতরাফাবরয স্তয তি অতেঃ  বযদ মনকাতর নদখা মায় 

নম, জাদ্যঘতযয গ্যারাযীতত Laser Show এয অন ব্যফস্থা ফাফদ স্থাবত নচয়াযগুতরাতত ধুতরাফাবরয স্তয তি যতয়তে। 

এখাতন Laser Show য় ফতর প্রতীয়ভান য় না। এোিা, নচয়াযগুতরা বনয়বভতবাতফ বযষ্কায কযা য় না। 

 

২০।  সুাডয/ ভতাভত :  

২০.১ অতরাচু প্রকতেয অওতায় ক্রয়কৃত পুযাতন /ত্রুটিযুি Thriller Rider with Prime Mover গ্রণ কযায নক্ষতত্র 

Receiving Committee’য গাবপরবতয বফলয়টি ভন্ত্রণারয় তদন্ত কযতত াতয। তদতন্ত দাবয়ত্ব ারতন গাবপরবত প্রভাবণত 

তর কবভটিয বফরুতি প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ (নু: ১৯.১); 

২০.২.   যকাযী  রথ থয রফ থািভ ব্যফারযয ডফলয়টি ডফরফচনা করয যফযাকাযী প্রডতষ্ঠারনয ডনকট রত পুযাতন Thriller 

Rider with Prime Mover এয বযফততম ব্রাি বনউ Thriller Rider with Prime Mover বুতে ননয়ায ব্যাাতয কাম মকযী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ (নু: ১৯.২); 

২০.৩.     অতরাচু প্রকতেয অওতায় কভ মকতমাতদয জন্য বঙ্গাপুয ও দবক্ষণ নকাবযয়ায় বফতদবক প্রবক্ষণ অতয়াজতনয জন্য 

বজএ জাযী কযা তরও চুবিতত্র নকন শুধুভাত্র দবক্ষণ নকাবযয়া উতেখ কযা তয়তে ভন্ত্রণারয় এ বফলয়টি খবততয় নদখতত 

াতয (নু:১৯.৩); 

২০.৪  ববফষ্যতত এ ধযতনয প্রকে প্রণয়নকাতর বযকেনা এভনবাতফ কযতত তফ মাতত প্রকতেয Time over-run না ঘটিতয় 

বনধ মাবযত ভতয়য ভতধ্য প্রকে ভাি কযা মায় (নু:১৯.৪); 

২০.৫.   ডনডদ থষ্ট মভয়ারদ প্রকরেয সুষ্ঠ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযায স্বারথ থ বডফষ্যরত মকান প্রকরে ঘন ঘন প্রকে ডযচারক মমন 

ডযফতথন না য় এ ডফলরয় ভন্ত্রণারয়  ংডিস্ট কররক জাগ দৃডষ্ট যাখরত রফ (নুরচ্ছদ ১৯.৫); 

২০.৬ অডথ থক স্বচ্ছতায স্বারথ থ প্রকেটিয ডডট অডিমূ দ্রুত ডনষ্পডি কযরত রফ (নু:১৯.৬);  

২০.৭ এ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত ভারাভারমূত স্থায়ীবাতফ স্টীকায রাগাতনায বফলয়টি বনবিত কযতত তফ (নু:১৯.৭); 

২০.৮.   বডফষ্যরত প্রকে প্রণয়ণকারর ডডড/বযাট খারত মমন ঠিক বারফ প্রাক্করন কযা য় ম ডফলয়টি ডনডিত কযায জন্য 

ভন্ত্রণাররয়য দৃডষ্ট অকল থণ কযা র (নু:১৯.৮); 

২০.৯.  প্রকতেয অওতায় ংগৃীত Laser Show এয অনমূ বনয়বভত বাতফ বযষ্কায যাখা য প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযায 

জন্য ভাবযচারক, বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদ্যঘয এয দৃবষ্ট অকল মণ কযা র (নু:১৯.৯); 

২০.১০. এ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত প্রদ মনী ফস্তুমূ মথামথবাতফ ংযক্ষতণয জন্য যাজস্ব ফাতজে তত প্রবতফেয প্রতয়াজনীয় 

তথ ময ফযাদ্দ বনবিত কযতত তফ এফং 

২০.১১.  নুতেদ ২০.১ তত ২০.১০ ম মন্ত সুাবযমূ ফাস্তফায়তন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ (এক)  ভাতয ভতধ্য 

অআএভআবি-নক ফবত কযতত তফ। 
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ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায ডক্তারীকযণ প্রকে (২য় ংতাবধত) 

প্রকতেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

(ভাি: জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকরেয নাভ : ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায ডক্তারীকযণ প্রকে (২য় ংতাবধত)। 

২। প্রাডনক ভন্ত্রণারয় : বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায। 

৪। প্রকরেয ফস্থান : বফজয় যবণ, নতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

  ৫। প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :   

           (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয ( %) 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

ব্যয় বৃবি 

ব্যবততযতক 

নভয়াদকার বৃবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৫৬৭৭.৩০ ৬৯০৫.০০ ৬৮০০.৮৪ জানুয়াবয, ২০১২ 

তত  

জুন, ২০১৩ 

জানুয়াবয, ২০১২ 

তত  

জুন, ২০১৪ 

- জানুয়াবয, ২০১২ 

তত  

জুন, ২০১৪ 

১১২৩.৫৪ 

(১৯.৭৯%) 

১ ফছয 

(৬৬.৬৭%) 

 

৬। ংগ ডবডিক গ্রগডত :    

(রক্ষ োকায়) 

ক্র: নং নুরভাডদত অযডডডড 

নুমায়ী কারজয ংরগয  

নাভ 

একক ডযকডেত রক্ষুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ থক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ থক (%) ফাস্তফ ডযভাণ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এ) যাজস্ব 

10.  বাতাডদ জন ৩.৮৫ ৫ ৩.৭৪ (৯৭.১৪%) ৫ (১০০%) 

11.  যফফা  মফা  রাভ-াভ ২৭৯.৬৫ - ২৫২.৫১ (৯০.৩০%)  - 
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ক্র: নং নুরভাডদত অযডডডড 

নুমায়ী কারজয ংরগয  

নাভ 

একক ডযকডেত রক্ষুভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অডথ থক ফাস্তফ 

ডযভাণ 

অডথ থক (%) ফাস্তফ ডযভাণ (%) 

12.  মভযাভত ংযেণ রাভ-াভ ১৬.০০ - ১২.৯৮ (৮১.১৩%) - 

ডফ) মূরধন 

4.  অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং 

আনস্ট্রুরভন্ট ডরস্টভ 

রাভ-াভ ১৩৩০.০০ রাভ-াভ ১৩২৯.১১ 

(৯৯.৯৩%) 

- 

5.  ডডডজটার এডিডফট  

ারয়ডন্টডপক এডিডফট 

টি ১২৬৯.০০ ৩০ ১২৬৮.০০ 

(৯৯.৯২%) 

৩০ (১০০%) 

6.  ৪০ ডরটয ৫-ডড মুডব 

ডথরয়টায 

টি ৪৬০.৫০ ১ ৪৬০.২১ (৯৯.৯৪%) ১ (১০০%) 

7.  জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ 

মুডজবুয যভান-এয 

ঐডতাডক জীফন 

ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট 

তদনঘ মুয ডডডজটার ছডফ 

টি ২০৫০.০০ ১ ২০৪৯.১৬ 

(৯৯.৯৬%) 

১ (১০০%) 

8.  আ-টিতকটিং পেওয়ুায 

আনক্লুবিং এন্ট্রান্প বতস্টভ 

টি ৬০.০০ ১ ৫৬.২৫ (৯৩.৭৫%) ১ (১০০%) 

9.  ডপ যঞ্জাভ টি ৩৮.০০ ১৫ ২৭.৮৮ (৭৩.৩৭%) ১৫(১০০%) 

10.  অফাফে টি ৪.০০ ১৪ ৩.৯৪ (৯৮.৫%) ১৪ (১০০%) 

11.  কডম্পউটায  মন্ত্রাং টি ১২.০০ ১৬ ৬.৯১ (৫৭.৫৮%) ১৫ (৯৩.৭৫%) 

12.  ডডড/বযাট রাভ-াভ ১৩৮২.০০ রাভ-াভ ১৩৩০.১৫ 

(৯৬.২৫%) 

- 

মভাট =  ৬৯০৫.০০  ৬৮০০.৮৪ ৯৮.৪৯% 

৭।    মূল্যায়ন িডত (Methodology) : অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনরম্নাক্ত ডফলয়/িডত নুযণ কযা রয়রছ; 

 PEC বায কাম থডফফযণী ম থাররাচনা; 

 ডডডব ও অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা;  

 ডডঅয তথ্য ম থাররাচনা; 

 কারজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজডভরন ডযদ থন ;  

 প্রকে ডপরয যবক্ষত নডথ ম থাররাচনা ; 

 প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম থাররাচনা ; 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা এফং 

 Evaluation matrix -এয ডবডিরত মূল্যায়ন। 
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৮। প্রকরেয উরেশ্য :   

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায-এয ডফদ্যভান আন্সট্রুরভরন্টন-এয অদৄডনকায়ন  উন্নয়ন;  

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয জীফন ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয একটি ডডডজটার ডপল্ম ততডযকযণ;  

 দ থনাথীরদয ডনকট নরবাডথরয়টাযরক অয অকল থণীয় কযায জন্য ডডডজটার  তফজ্ঞাডনক প্রদ থনী াভগ্রী ংগ্র; এফং  

 ছাে-ছােী  ডশুরদয ডনকট নরবাডথরয়টাযরক তফজ্ঞাডনক জ্ঞান  ডফরনাদন মকরে ডযণত কযা। 

 

৯। প্রকরেয টভূডভ : 

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায মদরয একভাে Planetarium। নন্য স্থাতযশরী এফং অদৄডনকতায ভিয় 

এআ নরবাডথরয়টাযটিরক একটি তফডষ্টপূণ থ স্থানায় ডযণত করযরছ। ১৯৯৭ ারর নরবাডথরয়টায প্রকে নুরভাডদত য় এফং 

১২৩ মকাটি টাকা ব্যরয় এয ডনভ থাণকাজ ম্পন্ন য়। নরবাডথরয়টায স্থারনয উরেশ্য ডছর মদরয কর নাগডযক  ডোথীরক 

ডফরনাদরনয ভােরভ ভাকা ডফজ্ঞান ম্পরকথ ঠিক ধাযণা  তথ্য প্রদান এফং ভাকা ডফজ্ঞান ডোয় উদ্বুি কযা। ডফগত 

১৫-১৬ ফছরযয অফতথরন ভাকা ডফজ্ঞান উন্নডত  ডযফতথরনয উচ্চতয ডখরয ফস্থান ডনরয়রছ। আরতাভরে প্লারনরটডযয়ারভয 

মন্ত্রাডতমূর ডডডজটার ব্যফস্থা প্রফডতথত রয়রছ। ভরয়য প্ররয়াজরন ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টাযরক উন্নয়ন 

 অদৄডনকায়রনয ভােরভ ডফরেয ন্যান্য মদরয প্লারনরটডযয়ারভয ভম থারয় উন্নীত কযা অফশ্যক রয় রে। ম মপ্রডেরত 

প্রকেটি জানুয়াযী, ২০১২ রত জুন, ২০১৩ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাডদত য়।  

 প্রকতেয নুতভাদন ও ংতাধন : অতরাচু প্রকেটি ম্পূণ ম বজওবফ থ মায়তন ৫৬৭৭.৩০ রক্ষ োকা প্রাক্কবরত ব্যয় ও 

জানুয়াবয, ২০১২ তত জুন , ২০১৩ নভয়াতদ ফাস্তফায়তনয জন্য গত ৩১.০১.২০১২ তাবযতখ একতনক কর্তমক নুতভাবদত য়। 

যফতীতত, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় কর্তমক গত ২৬.০৫.২০১৩ তাবযতখ ৫৭৫৪.৮০ রক্ষ োকা প্রাক্কবরত ব্যয় ও জানুয়াবয , 

২০১২ তত জুন , ২০১৪ নভয়াতদ ফাস্তফায়তনয জন্য প্রকেটিয প্রথভ ংতাধনী নুতভাদন কযা য়। ফ মতল ০৯.০১.২০১৪ 

তাবযতখ একতনক কর্তমক  জানুয়াবয , ২০১২ তত জুন , ২০১৪ নভয়াতদ ফাস্তফায়তনয জন্য ৬৯০৫.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কবরত ব্যয় 

ম্ববরত প্রকেটিয বিতীয় ংতাধনী নুতভাদন কযা য়। 

১০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্য: প্রকেটি ফাস্তফায়নকারর ১ (এক) জন প্রকে ডযচারক জনাফ অযাদ নাতন, এনবিব (যুগ্ম-

বচফ), গত ১৪/০৫/২০১২ তাবযখ তত ৩০/০৬/২০১৪ তাবযখ ম মন্ত বতবযি দাডয়রে ডনরয়াডজত ডছররন।  

১১। প্রকতেয মূর কাম মক্রভ:  

 জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয ঐডতাডক জীফন ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদ নঘ মুয ডডডজটার ছডফ 

ততযী (১টি); 

 অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট ডরস্টভ; 

 ডডডজটার এডিডফট  ারয়ডন্টডপক এডিডফট ংগ্র (৩০টি); 

 ৪০ ডরটয ৫-ডড মুডব ডথরয়টায ংগ্র (১টি); 

 আ-টিতকটিং পেওয়ুায আনক্লুবিং এন্ট্রান্প বতস্টভ চালুকযণ; 

 ডপ যঞ্জাভ ংগ্র (১৫টি); 

 অফাফত্র ংগ্র (১৪টি); 

 কবিউোয ও মন্ত্রাং (১৫টি)। 



880 

 

১২। প্রকতেয াবফ মক গ্রগবত:  

প্রকেটিয নভাে নুতভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় ৬৯০৫.০০ রক্ষ োকা। ববঅয নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়তন ব্যয় তয়তে ৬৮০০.৮৪ 

রক্ষ োকা (৯৮.৪৯%) এফং ফাস্তফ গ্রগডত ১০০%। 

১৩। অবথ মক ফযাদ্দ ও ব্যয় বফতিলণ :  

                                      (রক্ষ োকায়)  

থ থ ফছয ংতাবধত ফযাদ্দ টাকা ফমুডক্ত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১১-১২ - - - 

২০১২-১৩ ১৫৭০.০০ ১৫৭০.০০ ১৫৬১.১৪ 

২০১৩-১৪ ৫২৬৭.৫০ ৫২৬৭.৫০ ৫২৩৯.৭০ 

মভাট = ৬৮৩৭.৫০ ৬৮৩৭.৫০ ৬৮০০.৮৪ 

 

১৪।  প্রকে বযদ মন, বযদব মত এরাকা ও প্রকতেয ফাস্তফায়ন ম মতফক্ষণ:  

গত ২৫ নভ, ২০১৫ তাবযতখ অআএভআবি’য কাযী বযচারক (বফজ্ঞান) কর্তমক ত্র প্রকেটি বযদ মন কযা য়।  এ ভতয় প্রকে 

বযচারক প্রডতষ্ঠারনয ন্যান্য কভ মকতমাযা উবস্থত নথতক বযদ থরন তমাবগতা প্রদান কতযন। 

প্রকতেয ফাস্তফায়ন ম মনফক্ষণ:  

 প্রকতেয অওতায় জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয ঐডতাডক জীফন ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদ নঘ মুয 

১টি ডডডজটার ছডফ ততযী, নরবাডথরয়টারয অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট ডরস্টভ ম্পন্ন কযণ, ৩০ টি ডডডজটার  

ারয়ডন্টডপক এডিডফট ংগ্র, ৪০ ডরটয ১টি ৫-ডড মুডব ডথরয়টায  ংগ্র, ডপ যঞ্জাভ, অফাফত্র ও কবিউোয ও 

মন্ত্রাং ংগ্র কযা রয়রছ এফংদ থনা বথ মনদয জন্য কডম্পউটাযাআজড আ-টিতকটিংপেওয়ুায আনক্লুবিংএন্ট্রান্প বতস্টভ চালু  

কযা রয়রছ। বযদ মনকাযী কভ মকতমা কর্তমক ধাযণকৃত এতদ ংক্রান্ত কতয়কটি বস্থযবচত্র বনতে নদয়া ’র:  

 

 

বচত্র (১):বফযভান প্ল্ুাতনোবযয়াভ মন্ত্রাবতয অরগ্ররডন  ডডডজটাআরজরনয একাংরয ছডফ 
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বচত্র (২): ডডডজটার  ারয়ডন্টডপক এডিডফট গ্যারাডযয  প্রতফথ ও কবতয় এবিবফে 
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বচত্র (৩): ৪০ ডরটয ৫-ডড মুডব ডথরয়টায 

  

  

বচত্র (৪): আ-টিরকরটং ডরস্টভ াব থায রুভ বচত্র (৫): ংগৃীত অফাফরেয একাং 

 

বচত্র (৬): ংগৃীত কডম্পউটয ংঞ্জারভয নমুনা 
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১৫। প্রকতেয উতদ্দশ্য জমন:  

বযকবেত বজমত ত্র বফবাতগয ভন্তব্য 

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায-

এয অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট 

ডরস্টভ;  

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায-

এয অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট 

ডরস্টভ ম্পন্ন কযা রয়রছ। 

ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয 

যভান 

নরবাডথরয়টায-মক 

প্রকরেয অতায় 

ডক্তারীকযরণয 

ভােরভ 

অাতদৃডষ্টরত 

উরেশ্য পর 

রয়রছ। তরফ প্রবাফ 

মূল্যায়রনয ভােরভ 

প্রকৃত উরেশ্য 

ডনরূণ কযা মারফ।  

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয জীফন 

ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয একটি 

ডডডজটার ডপল্ম ততডযকযণ; 

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয জীফন 

ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয একটি 

ডডডজটার ডপল্ম ততডয কযা রয়রছ। 

 দ থনাথীরদয ডনকট নরবাডথরয়টাযরক অয 

অকল থণীয় কযায জন্য ডডডজটার এবিবফে 

 াতয়বন্টবপক এবিবফে ংগ্র এফং 

 দ থনাথীরদয ডনকট নরবাডথরয়টাযরক অয 

অকল থণীয় কযায জন্য ডডডজটার এবিবফে  

াতয়বন্টবপক এবিবফে  ংগ্র কযা রয়রছ।  

 ছাে-ছােী  ডশুরদয ডনকট 

নরবাডথরয়টাযরক তফজ্ঞাডনক জ্ঞান  

ডফরনাদন মকরে ডযণত কযা। 

 ছাে-ছােী  ডশুরদয তথা জনাধাযরণয 

ডনকট নরবাডথরয়টায একটি তফজ্ঞাডনক জ্ঞান 

অযণ  ডফরনাদরনয মকরে ডযণত রয়রছ। 

 

১৬। প্রকরেয প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য:  

 দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য প্রধান উরেশ্য ডছর প্রকেটিয অতায় ক্রয়কৃত কাজ ম থরফেণ কযা। এ মেরে প্রকেটিয 

অতায় একাডধক দযে ডফজ্ঞডপ্ত থাকায় Random Selection এয ভােরভ ডনরম্নাক্ত করয়কটি  প্যারকরজয  ক্রয় প্রডক্রয়া   

ফাস্তফায়ন ম থাররাচনা কযা য়: 

 ১৬.১  রট নং- GD-01 : রট নং- GD-1 এয অতায় ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায-এয অরগ্ররডন ফ 

এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট ডরস্টভ কাজ িাআতযক্ট াযতচজ  মভথড (DPM) এয ভােরভ  িাদন কযা য়। এ প্যারকরজয মেরে  

২০/০৬/২০১৩ তাবযতখ Goto INC. Japan এয বনকে নথতক ডফদ্যভান প্লযারনরটডযয়াভ মন্ত্রাডতয অদৄডনকায়ন  উন্নয়ন কাজ 

যাবয ক্রতয়য একটি প্রস্তাফ াও য়া মায়। উি প্রস্তাফ উন্ুিকযণ ও মূল্যায়তনয জন্য ০২/০৭/২০১৩, ০৪/০৭/২০১৩  

০৭/০৭/২০১৩ তাবযতখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডষ্ঠত য়। উক্ত মটন্ডায প্রডক্রয়ায় উক্ত প্রডতষ্ঠান মযনডব/মমাগ্য 

দযদাতা ডররফ ডফরফডচত  য়। প্রকে বপ তত গত ১৫/০৭/২০১৩ তাডযরখ দযদাতা প্রডতষ্ঠান Goto INC. Japan-মক 

মনাটিডপরকন ফ এুাওয়াি ম প্রদান কযা য়। গত ০১/০৮/২০১৩ তাবযতখ বনফ মাবচত ঠিকাদায প্রবতষ্ঠাতনয াতথ চুবি িাবদত 

য় মায নভয়াদ বের ১ ফেয এফং চুবি মূল্য বের ১৭৪,৮৯৪,১৬০ জাানী আতয়ন। এ রতেয অওতায় ভয়ভত কাজ িন্ন 

তয়তে।   

 ১৬.২ রট নং-GD-02 : রট নং- GD-2  এয অতায় জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয ঐডতাডক জীফন 

ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয ডডডজটার ডপল্ম ডনভ থাণ কাজ এক ধা দুআ খাভ িডতরত অন্তজথাডতক দযরেয ভােরভ 

ম্পন্ন কযা য়, মডদ  অন্তজথাডতক দযরে দুআ খাভ িডত মনআ। এরেরে গত  ৩১/১০/২০১৩ তাডযরখ মডআরী স্টায ডেকায় 

এফং তদডনক আরিপাক ডেকায় ডফজ্ঞডপ্ত প্রকা কযা য়। এছাো দযে ডফজ্ঞডপ্ত ডডটিআউ এয রয়ফাআরট প্রকা কযা য়। 

গত ২১/১১/২০১৩ তাডযরখ  কাবযগবয দযত্র উন্ুি কযা য়। গত ২২/১১/২০১৩ ও ২৩/১১/২০১৩ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন 

কডভটিয বা নুডষ্ঠত য়। যফতীরত ২৬/১১/২০১৩ তাডযরখ অডথ থক প্রস্তাফ মূল্যায়তনয জন্য দযত্র ও প্রস্তাফ মূল্যায়ন কবভটিয 

বা নুবষ্ঠত য়। দযত্র মূল্যায়ন কবভটিতত ০৩ (বতন) জন ফডঃদস্য উবস্থত বেতরন। উক্ত মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ২টি প্রডতষ্ঠান 

ংগ্রণ করয এফং ০২টি প্রডতষ্ঠানআ মযনডব/মমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে বপ তত গত ২১/০১/২০১৪ 

তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতষ্ঠান GOTO Inc. 4-16 Yazaki-Cho, Fuchu-Shi, Tokyo- 183-8530, Japan-মক 

মনাটিডপরকন ফ  এুাওয়াি ম প্রদান কযা য়। গত ০১/০২/২০১৪ তাবযতখ বনফ মাবচত ঠিকাদায প্রবতষ্ঠাতনয াতথ চুবি িাবদত 
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য় মায নভয়াদ বের ১ ফেয এফং চুবি মূল্য বের ২৬৩,৫০০,০০০ জাানী আতয়ন। এতক্ষতত্র ভয়ভত কাজ িাবদত তয়তে ভতভ ম 

বযদ মনকাতর জানা মায়। ততফ উি বপল্মটি এখতনা দ মকতদয জন্য উন্ুি কযা য়বন । ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক উতিাধতনয য 

উি বপল্মটি চালু তফ ফতর জানা মায়।   

 ১৬.৩  রট নং-GD-03 : রট নং-GD-3 এয অতায় ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায-এয আ-টিতকটিং পেওয়ুায 

আনক্লুবিং এন্ট্রান্প বতস্টভ কাজ িাদন কযা য়। উন্ুি দযত্র  (OTM) এয ভােরভ  এ রতেয অওতায় উি ভারাভার ক্রয় 

কযা য়। এ প্যারকরজয মেরে  ২৫/০৫/২০১৪ তাডযরখ তদডনক জনকণ্ঠ ডেকায় এফং মডআডর স্টায ডেকায়  ডফজ্ঞান মদয়া য়। 
দযত্র মূল্যায়ন কবভটিতত ০২(দ্যআ) জন ফডঃদস্য উবস্থত বেতরন। গত ০৮/০৬/২০১৪ তাডযরখ দযত্র উন্ুি কযা য়। গত 

০৯/০৬/২০১৪ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডষ্ঠত য়। উক্ত মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ৩টি প্রডতষ্ঠান ংগ্রণ করয মায ভরে 

৩টি প্রডতষ্ঠান মযনডব/মমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে বপ তত গত ১৭/০৬/২০১৪ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা 

প্রডতষ্ঠান Computer World BD -মক মনাটিডপরকন ফ  এুাওয়াি ম প্রদান কযা য়। গত ২৩/০৬/২০১৪ তাবযতখ বনফ মাবচত 

ঠিকাদায প্রবতষ্ঠাতনয াতথ চুবি িাবদত য় মায নভয়াদ বের ১ ফেয এফং চুবি মূল্য বের ৫৬,২৫,৫৬০/- োকা। এতক্ষতত্রও 

ভয়ভত কাজ িাবদত তয়তে ভতভ ম বযদ মনকাতর জানা মায়। 

 ১৬.৪  রট নং-GD-04 : রট নং-GD-4  এয অতায় ৩০টি  Scientific Exhibits এফং Digital Exhibits ক্রয় ম্পাদন 

কযা য়। অন্তজমাবতক দযত্র  (OTM) এয ভােরভ এ রতেয অওতায় উি ভারাভার অভদানী কযা য়। এ প্যারকরজয মেরে 

১২/০৩/২০১৩ তাবযতখ বদ নিআবর স্টায ও ১১/০৩/২০১৩ তাবযনখ বদবনক আতত্তপাক ডেকায় ডফজ্ঞান মদয়া য়। দযত্র মূল্যায়ন 

কবভটিতত ০২(দ্যআ) জন ফডঃদস্য উবস্থত বেতরন। গত ০৫/০৫/২০১৩ তাডযরখ দযত্র উন্ুি কযা য়। গত ০৮/০৫/২০১৩, 

১৪/০৫/২০১৩ এফং ৩০/০৫/২০১৩  তাডযরখ দযে মূল্যায়ন কডভটিয বা নুডষ্ঠত য়। উক্ত মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ২টি প্রডতষ্ঠান 

ংগ্রণ করয মায ভরে ২টি প্রডতষ্ঠান মযনডব/মমাগ্য দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে বপ তত গত 

০৪/০৬/২০১৩ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতষ্ঠান ডরংক আডঞ্জডনয়াডযং-মক মনাটিডপরকন ফ  এুাওয়াি ম প্রদান কযা য়। গত 

১৭/০৬/২০১৩ তাবযতখ বনফ মাবচত ঠিকাদায প্রবতষ্ঠাতনয াতথ চুবি িাবদত য় মায নভয়াদ বের   ১ ফেয এফং চুবি মূল্য বের 

১৬,১৭,৫৫১.০০ আউএ িরায। এতক্ষতত্রও ভয়ভত কাজ িাবদত তয়তে ভতভ ম বযদ মনকাতর জানা মায়। 

 ১৬.৫  রট নং- GD-05 : রট নং-GD-5 এয অতায় ১টি 40 Seats 5D Movie Theatre ংগ্য কযা  য়। অন্তজমাবতক 

দযত্র (OTM) এয ভােরভ এ রতেয অওতায় উি ভারাভার অভদানী কযা য়। এ প্যারকরজয মেরে ১২/০৩/২০১৩ তাডযরখ 

মডআরী স্টায ডেকায় এফং গত ১২/০৩/২০১৩ তাডযরখ তদডনক আরিপাক ডেকায় ডফজ্ঞডপ্ত প্রকা কযা য়। দযে ডফজ্ঞডপ্ত 

ডডটিআউ এয রয়ফাআরট প্রকা কযা য়। দযত্র মূল্যায়ন কবভটিতত ০২(দ্যআ) জন ফড:দস্য উবস্থত বেতরন। গত 

০৬/০৫/২০১৩ তাডযরখ দযত্র উন্ুি কযা য়। গত ১০/০৫/২০১৩, ১৭/০৫/২০১৩ এফং ৩০/০৫/২০১৩ তাডযরখ দযে মূল্যায়ন 

কডভটিয বা নুডষ্ঠত য়। উক্ত মটন্ডায প্রডক্রয়ায় ৪টি প্রডতষ্ঠান ংগ্রণ করয মায ভরে ২টি প্রডতষ্ঠান মযনডব/মমাগ্য 

দযদাতা ডররফ ডফরফডচত য়। প্রকে বপ তত গত ০৪/০৬/২০১৩ তাডযরখ ফ থডনম্ন দযদাতা প্রডতষ্ঠান AsiaNet Trade 

International Private Ltd -মক মনাটিডপরকন ফ  এুাওয়াি ম প্রদান কযা য়। গত ১৮/০৬/২০১৩ তাবযতখ বনফ মাবচত  ঠিকাদায 

প্রবতষ্ঠাতনয াতথ চুবি িাবদত য় মায নভয়াদ বের ১ ফেয এফং চুবি মূল্য বের ৪,২৫,০০০.০০ আউতযা। এ রতেয অওতায় 

ভয়ভত কাজ িন্ন তয়তে ভতভ ম প্রকে বযচারক জানান।  

 াভবগ্রক ম মাতরাচনা :  

 ডধকাং ক্রয় ওতন নেিাবযং নভথতিয ভাধ্যতভ িাদন কযা তয়তে।  

 নেিায আবুালুতয়ন কবভটিতত ফব:দস্যতদয ংগ্রণ বনবিত কযা তয়তে। 

 নেিায বফজ্ঞবি ফহুর প্রচাবযত বত্রকায় প্রকা কযা তয়তে।  

 রন মটন্ডাডযং মভথড প্রডক্রয়ায়  রফ থাচ্চ ংখ্যক দযদাতারদয ভে রত মূল্যায়ন কডভটিয সুাডয মভাতারফক ফ থডনম্ন 

দযদাতারক কাম থারদ প্রদান কযা রয়রছ। 

 তরফ, রট নং-GD-2 এয জন্য অন্তজমাবতক দযতত্রয নক্ষতত্র দ্যআ খাভ িবত ব্যফায কযা তয়তে মা বফবধম্মত নয়।  
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১৭। প্রকেটিয ফাস্তফায়তনাত্তয প্রবাফ (Impact):  

প্রকেটিয ফাস্তফায়রন ডনরম্নাক্ত  প্রবাফগুররা ফুরট উরঠরছ: 

 ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান নরবাডথরয়টায-এয অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট ডরস্টভ  িন্ন কযা রয়রছ। এ 

কাজ ম্পন্ন য়ায পরর প্রডতডদন প্রডত-মারত অরাদা অরাদা ডপল্ম মদখারনা রচ্ছ। এছাো বডফষ্যরত নতুন নতুন 

ফ থরল ডনডভ থত ডপল্ম ে খযরচ ক্রয় করয মদখারনা ম্ভফ রফ। উরেখ্য, এ কাজ ম্পন্ন য়ায পূতফ ম প্ল্ুাতনতেবযয়াভ 

চালুয য তত ১টি বপল্মআ প্রবতবদন প্রবততাতত াযা ফেয নদখাতনা ততা। কাযণ উি বপল্ম বযফতমন কযা খুফআ 

ব্যয়ফহুর বের। অরগ্ররডন ফ এডিডস্টং আনস্ট্রুরভন্ট ডরস্টভ  িন্ন কযায পরর দ থনাথীগরণয ভরে প্লযারনরটডযয়াভ 

মা নদখায অগ্র রনক বৃডি মরয়নে। 

 জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয ঐডতাডক জীফন ংগ্রারভয  উয ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয একটি ডডডজটার 

ডপল্ম ততডয কযা রয়রছ। পরর ছােী-ছােী তথা অাভয জনাধাযণ জাডতয ডতায ঐডতাডক জীফন ংগ্রাভ   

ফাংরারদরয মুডক্তর্যরিয আডতা এফং ঐডতয ম্পরকথ জানরত াযরফ;   

 দ থনাথীরদয ডনকট নরবাডথরয়টাযরক অয অকল থণীয় কযায জন্য ডডডজটারর এডিডফট  ারয়ডন্টডপক এডিডফট 

ংগ্র কযা রয়রছ। পরর ছােী-ছােী তথা অাভয জনাধাযণ ডডডজটার এডিডফট  ারয়ডন্টডপক এডিডফট এয 

ভােরভ জ্ঞান অযণ করয ডফজ্ঞান ডোয প্রডত অকৃষ্ট রচ্ছ; 

 ছাে-ছােী  ডশুরদয তথা জনাধাযরণয ডনকট নরবাডথরয়টায একটি তফজ্ঞাডনক জ্ঞান অযণ  ডফরনাদরনয ভােরভ 

ডো মকরে ডযণত রয়রছ। 

১৮। প্রকেটিয ফাস্তফায়রনয সুপর এয Sustainability:  

Sustainability ডনরম্নাক্ত ডফলরয়য উয ডনব থয কযরছ: 

 ঠিক ব্যফস্থানা  ভডনটডযং;  

 ফাডল থক ারযন এন্ড মভআনরটআন্যান্স ফারজরটয মমথার্যক্ত ব্যয়; 

 রফ থাডয কারজয ভান  স্থাডয়ে।  

১৯। ম মতফক্ষণ/ফাস্তফায়ন ভস্যাবদঃ  

১৯.১  ফঙ্গফন্ধুয উয বনবভ মত বপল্মটি উতিাধন না ওয়াঃ প্রকরেয অতায় জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয 

ঐডতাডক জীফন ংগ্রারভয উয ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয একটি ডডডজটার ডপল্ম ততডয কযা রয়রছ। এয পরর ছাে-ছােী 

তথা অাভয জনাধাযণ জাডতয ডতায ঐডতাডক জীফন ংগ্রাভ  ফাংরারদরয মুডক্তর্যরিয আডতা এফং ঐডতয 

ম্পরকথ জানরত াযরফ। ততফ বপল্মটি এখনও দ মকতদয জন্য উন্ুি কযা য়বন ফতর বযদ মনকাতর জানা মায়। এ 

ব্যাাতয প্রকে ংবিষ্টতদয দৃবষ্ট অকল মণ কযা তর জানা মায় নম, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারতয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভতাদয় 

বফলয়টি ফগবত অতেন এফং বতবন নম নকান ভয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক বপল্মটি উতিাধন কযতফন। এ নপ্রবক্ষতত 

বপল্মটি দ্রুত উতদ্ভাদধন কযত দ মকতদয জন্য প্রদ মতণয ব্যফস্থা গ্রতণয বফলতয় যাভ ম নদয়া য়।  

১৯.২ প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব  (Time Over-run): মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট ২ ফেয ৬ ভা ভয় ব্যয় রয়রছ মা মূর 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার রত ১ ফছয  ( ৬৬.৬৭%) মফড । ১ ফছয ৬ ভার ফাস্তফায়রনয জন্য ডনধ থাডযত প্রকে  

৬৬.৬৭% মফী ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়।  মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর  রনক পূরফ থআ সুপর ায়া মমরতা। 

১৯.৩ Cost Over-run: প্রকতেয মূর প্রাক্কবরত ব্যয় বের ৫৬৭৭.৩০ রক্ষ োকা বকন্তু প্রকেটি ফাস্তফায়তন প্রকৃত ব্যয় তয়তে 

৬৮০০.৮৪ রক্ষ োকা মা মূর প্রাক্কবরত ব্যয় তত ১১২৩.৫৪ রক্ষ োকা থ মাৎ ১৯.৭৯% নফী। 
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১৯.৪ ডডঅয মপ্রযরণ ডফরম্ব: প্রকেটি ভাপ্ত য় জুন, ২০১৪ ারর। প্রকে ভাডপ্তয য প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) 

০৩ ভা ময ভরে অআএভআডডরত মপ্রযরণয ফােফাধকতা থাকরর  ডফররম্ব মপ্রযণ কযা য়। ফডণ থতাফস্থায়, ডফররম্ব 

ডডঅয মপ্রযরণয কাযরণ প্রকেটিয মথাভরয় মূল্যায়ন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়ডন। 
১৯.৫  এিটান থার ডডট অডি ডনম্পডি না য়া : প্রাপ্ত ডডঅয  ডযদ থনকারর জানা মায় মম, ে প্রকরেয উয ০১ 

ফায এিটান থার ডডট ম্পন্ন রয়রছ তরফ করয়কটি ডডট অডি যরয়রছ মা এখরনা ডনষ্পন্ন কযা য়ডন।  অডথ থক 

স্বচ্ছতায স্বারথ থ ে প্রকরেয ডডট অডিমূ দ্রুত ডনষ্পন্ন কযা প্ররয়াজন।  

১৯.৬ মন্ত্রাবততত স্থায়ীবাতফ বস্টকায রাগাতনাঃ  প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবততত স্থায়ীবাতফ বস্টকায রাগাতনায 

বফলয়টি বফতফচনা কযা নমতত াতয। নকননা এতত নফাো মাতে না নম নগুতরা এ প্রকতেয অওতায় ংগ্র কযা তয়তে 

বকনা।  

২০।  সুাডয/ ভতাভত :  

২০.১ নতবাবথতয়োয এফং বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়  জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান-এয ঐডতাডক জীফন 

ংগ্রারভয উয ডনডভ থত ৩০ ডভডনট তদরঘ থযয ডডডজটার ডপল্ম দ্রুত দ থকরদয জন্য প্রদ থন বনবিত কযতফ (নু:১৯.১); 

২০.২  ববফষ্যতত এ ধযতনয প্রকে প্রণয়নকাতর বযকেনা এভনবাতফ কযতত তফ মাতত প্রকতেয Cost over-run এফং Time 

over-run না ঘটিতয় বনধ মাবযত ভয় ও ব্যনয়য ভতধ্য প্রকে ভাি কযা মায় (নু: ১৯.২ ও ১৯.৩); 

২০.৩ প্রকে ভাডপ্তয ০৩ ভারয ভরে ডক কাযরণ  অআএভআডড-মত ডডঅয মপ্রয ণ কযা য়ডন তা খডতরয় মদখায জন্য 

ডফজ্ঞান  প্রর্যডক্ত ভন্ত্রণারতয়য দৃবষ্ট অকল মণ কযা তরা (নু:১৯.৪); 

২০.৪ অডথ থক স্বচ্ছতায স্বারথ থ প্রকেটিয ডডট অডিমূ দ্রুত ডনষ্পডি কযরত রফ (নু:১৯.৫);  

২০.৫ এ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত ভারাভারমূত স্থায়ীবাতফ স্টীকায রাগাতনায বফলয়টি বনবিত কযতত তফ (নু:১৯.৬); 

২০.৬ নতবাবথতয়োতযয বযচরনা ও ংযক্ষণ খাতত প্রবতফেয মতথষ্ট বযভাণ তথ ময ংস্থান বনবিত কযতত তফ;  

২০.৭ রট নং-GD-2 এয জন্য অন্তজমাবতক দযতত্রয নক্ষতত্র দ্যআ খাভ িবত ব্যফাতযয বফলয়টি বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক যীক্ষা নীবযক্ষা কযতত তফ, এফং 

২০.৮  নুতেদ ২০.১ তত ২০.৭ ম মন্ত সুাবযমূ ফা স্তফায়তন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ (এক)  ভাতয ভতধ্য 

অআএভআবি-নক ফবত কযতত তফ। 
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প্রকতেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

  

 

 

  

 

 

১ 

PCR ন্ত

                                                                                                                        (রক্ষ োকায়) 

 
   

    

(a) Revenue Component 

 1.Supplies and Services  

2. Consultancy 

3. Books Journal 

4. Repair & 

maintenances 
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 (b) Capital Component 
Acquisition of Assests

1. Vechile:Cabin  Pick-up 

2. Equipment Imported  

3. Local Equipment  

4. Furniture  

5. Telephone  (land), 

Intercom system, LAN & 

Internet etc. 

6. Land acquisition/ 

purchase. Land Transfer 

fee payable to CDA, 

Chittagong. Land 

Registration 

7. Construction of 

Building and Other Civil 

Works  

8. Supply & Installation 

of 315 KVA Substation 

(Including PFI unit, LT, 

HT, Switch Gear and 

transformer)  

9. Supply & Installation 

of Heavy duty Generator 

150 KVA Diesel 

Generator including ATS 

& EMDB  

10. CD/VAT 

(c) Price Contingency 

(d) Physical Contingency 

Grand Total 

(a+b+c+d) = 
 

প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন িডত 

 অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনম্নডরডখত ডফলয়/িডত নুসৃত রয়রছঃ 

  প্রকরেয অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন' এয তথ্য ম থাররাচনা;  

 Random Selection-এয ডবডিরত কডতয় কারজয দযে ম থাররাচনা;  

 প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয ডনডভি রযজডভন ডযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ ম থাররাচনা। 
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৯

৯

৯

 

সংরিষ্ট

 

 

 এফং

 

৯.
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৯

৯

সংরিষ্ট

এ ভাধ্যতভ
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৯

৪

৯
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১০|

 

সংরিষ্ট

(১)

এ নকন্দ্র 

উতেবখত উতদ্দশ্য ফাস্তফায়তন ায়ক ভূবভকা ারন কযতে।  

(২) High Purity Germanium Detector 

Portable Gamma ray detector

  

Portable Gamma ray detector

৪)  Portable Gamma-ray spectrometer 

 
 HPGe detector, Portable Gamma 

ray spectrometer Double Beam Atomic Absorption 

Spectrometer 

ি

১

২।   প্রকরেয  প্রডকউযরভন্ট ংক্রান্ত তথ্য: 

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয়য ভােরভ  প্রকেটিয অতায় ক্রয়কৃত কাজটি ডডঅয-২০০৮ নুযরণ রয়রছ ডকনা  তা 

ম থরফেণ কযা য়। এ মেরে প্রকেটিয অতায় একাডধক প্যারকজ/  থাকায় Random Selection এয ভােরভ করয়কটি প্যারক  

ক্রয় প্রডক্রয়া  ম থাররাচনা কযা য়।  
৩  ক্রয়কৃত  

৩ : 

Sl. No. Name of the Imported Equipment Qty. 

01. High Purity Germanium Detector, Digital Spectrometry Analyser (DSA) with HV Unit, 

Amplifier, Acquisition & Analysis Software and other accessories. 

2 Set 

02. Liquid Nitrogen Dewar hith withdrawal/transfer device 1 Set 

03. Portable Gamma-ray Spectrometers with 5-7 litre Dewer flask, Digital Spectrometry Analyser 

(DSA) with HV Unit, Amplifier, Acquisition & Analysis  Software and other accessories, with 

notebook PC. 

2 Set 

04. Double Beam Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 1 Set 

 Total= 6 
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৩ (নদী)

 

Sl. No. Name of the Purchased Equipment Qty. Unit 

1.  Laboratory  Oven                                                   1 No 

2.  Micro Oven 1 No 

3.  Water  Distillation  Sets                                       1 Set 

4.  Digital  Balance  ( Wt. capacity 300-320g, Min unit mass: 0.1mg) 1 No 

5.  Digital Balance  ( Maximum Wt. capacity 120g, Readability: 0.1mg, Reparability: 0.1 mg, 

Linearity: + 0.2 mg) 

1 No 

6.  Digesdhal  Digestion  Apparatus (For rapid digestion of mineral and organic samples) 2 Set 

7.  Bench Type  PH Meter 2 Set 

8.  Autoclave 1 No 

9.  Ball Grinder instead of Mortars & Pestles, Agate                                                 1 Set 

10.  Handheld  GPS                                                                     2 No 

11.  Hand Auger  (For soil sampling) Maximum sampling depth: 5 m 1 Set 

12.  Lead sheiding arrangement (two system for HPGe detector). 2 Set 

13.  Lead sheiding arrangement (for one portable detector). 1 Set 

14.  Desktop Computer with printer 12 Set 

15.  UPS 12 Set 

16.  Security system: Security camera with monitor, network, recording system 1 Set 

17.  Metal detectors 2 No 

18.  Computer accessories Pen drive, toner, ribbon, hard disk, cd writer, etc. LS No 

19.  Fume Hood (S Steel) with glass door, exhaust fan, wardrobe in lower section, etc.)  3 No 

20.  Dehumidifier (Capacity 15 L/day) 4 No 

21.  Digital Camera (For recording of field sampling) 1 No 

22.  Notebook Computer (Pentium-IV model) 1 No 

23.  Online UPS (60 minute Back up) 2 No 

24.  Instant Power Supply System 2 Set 

25.  Photo Copier Machine Digital 2 No 

26.  Air Conditioner (Split type, 3 tons) 10 Set 

27.  Air Conditioner (Split type, 2.0 tons) 10 Set 

28.  Vaccum Cleaner 1 Set 

29.  Heavy Duty Stapler Machine 1 No 

30.  Adjustable  Punch  Machine 1 No 

31.  Impulse Sealer 2 No 

32.  Desktop Programmable Digital Multimeter  1 Set 

33.  Laminating machine 1 No 

34.  Spiral binder 1 No 

35.  Water filter: For supply of hot and cold pure drinking water 1 No 

36.  Dustbins  10 No 

 Total : 98   
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৩

Sl. No. Name of the Purchased Equipment Qty. 

1 Lab Table with 2 storied rack and top, 120cm x 100 cm x 30 cm x 2.5 cm wood top. Side 

drawer upto ground, lock. 

20 

2 Lab Table with 2 storied rack and formica top, and Water Basin (Size). 300 cm x 105 cm x 

30cm. Concelled electrical 30 x 25 cm box. Two storied rack, each of 45cm height. Two Box 

Drawer under the table: 100cm wide x 25 cm height x 105 cm depth. With electrical wiring. 

20 

3 Lab Table with 2 storied rack and formica top. 300 cm x 105 cm x 30cm. Concelled electrical 

30 x 25 cm box. Two storied rack, each of 45cm height. Two Box Drawer under the table: 

100cm wide x 25 cm height x 105 cm depth. With electrical wiring. 

20 

4 Lab table with one sided rack 2 storied and big s.s steel basin, long head water tap for 

radiochemical lab. Size: 200cm x 105cm x 30 cm. Two sided Drawer box:50cm x 25 cm x 105 

cm , concelled electrical box, electrical wiring, racks. 

2 

5 Self with Glass Sliding Door (for Keeping manuals, documents, accessories, etc). Size: 120cm 

x 190cm x 36 cm. Two part. Two shelf in upper part and three shelf in lower part. 

20 

6 Self with Glass Sliding Door to be set on the wall of the lab rooms for Keeping bottles of 

chemicals and allied materials. Size: 180cm wd x 160 cm ht x 60 cm dp. Two part, upper part 4 

glass sliding door, lower part two big drawer and box in lower part. 

10 

7 Steel Almirah. Five shelf unit. Size: 900 x 500 x 1830 mm, thickness-0.8mm. 5 

8 Small Table/ Computer Table   Computer Table with desks, drawer, keyboard drawer. Size: 

112cm L x  60 cmW x 136 cmH. 

10 

9 Revolving/Computer Chair with arms (for laboratory, seminar room, committee room, library 20 

10 White Writing Board, 120 x 120 cm 10 

11 Display Board, 120 x 120 cm 10 

12 Dias (large size) 1 

13 Dias Table (large size) 2 

14 Dais Chair, revolving, executive, with arms and cushon 5 

15 Speaker’s Stand with BAEC monogram 1 

16 Audience Table /Table for seminar room (one for 3 persons) 20 

17 Civil Engineering drawing table 1 

18 Round Conference Table (for 30 persons) with individual speaker phone, public address system 

with amplifier, sound box, speaker, etc. 

1 

19 Fixed Chair/ Seminar Chair, classroom chair, arms with velvet cushon 100 

20 Full Secretariat Table, Side table. 200 cm x 110 cm with drawer, side table, 5 mm glass cover. 1 

21 Chief Executive Chair 1 

22 Secretariat Table. 140 cm x 80 cm. 5mm glass cover. 10 

23 Executive Chair 10 

24 Front Chair 20 

25 Steel File cabinet 20 

26 Shelf with Glass sliding door. 10 

27 Sofa (Complete Set) 1 

28 Book Shelf (double side open) with glass sliding door. Size: 120cm x 190cm x 36 cm.   5 



896 

 

29 Book Shelf (one side open) with glass sliding door. Size: 120cm x 190cm x 36 cm.     10 

30 Journal Desk 2 

31 Reading Table, Size: 112 cm x 70 cm x 30 cm. 10 

32 Newspaper Rack 1 

33 Steel Rack (Heavy, both side open). 200 cmW x 45 cmD x 180 cm H. 5 

34 Steel Rack (Heavy, one side open). 200 cmW x 45 cmD x 180 cm H. 5 

35 Ladder. Folded, 20 ft. 1 

36 Exhaust Fan 0 

37 Steel Security Volt 1 

38 Table for reception and information desk 2 

39 Table for security guard room 1 

 Total:  394 

৩

Pickup

 

৪

৪. প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব ( Time Over-run) মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট  ভয় ব্যয় রয়রছ মা মূর 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার   ডনধ থাডযত প্রকে  ১৫০% মফী 

ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়। মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর রনক পূরফ থআ সুপর ায়া মমরতা।   

৪.২ ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদরী :  প্রকেটিয ফাস্তফায়নকারীন ভয় (২০০৬ মথরক ডডরম্বয ২০১৩) ম থন্ত  ফছয ৬ ভার 

মভাট ৩ জন কভ থকতথা খন্ডকারীন প্রকে ডযচাররকয দাডয়রে ডনরয়াডজত ডছররন। ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ফদডরজডনত 

কাযরণ প্রকে ফাস্তফায়ন ডফডিত রয়রছ ফরর প্রতীয়ভান য়। 

৪

৪.  

গাবিটি রকাবর পবরিি  পুর জমা দদয়া 

প্ররয়াজি অথিা দটি ব্যিাররর প্ররয়াজি থাকর জিপ্রলাি মন্ত্রণারয়র অনুরমাদি দিয়া জরুবর। 

৪.৫  জনফতরয বাফ: 

Operational/ Functional 
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৫

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠাল্পমা এবং স্থাপত অতযাধুপনক  যন্ত্রাপতমূল্পর ল্পব বাত্তম ব্যবাল্পরর মাধ্যল্পম প্রকরের 

উরেরে িবণ বত দিামূ বিবশ্চত কররত রি।; 

১৫.২ ভপবষ্যল্পত অন্য দকাি প্রকরের দক্ষরে যারত ময় দিলী িা ারগ এিং যথা মরয় প্রকে দল করা যায় িা   অস্বাভাপবক 

পবম্ব না ঘল্পে স পবল্পয় ংস্থা ও মন্ত্রণায়দক  ল্পেষ্ট থাকল্পব ল্পব (  ; 

১৫.৩ প্রকরের আওতায় ংগৃীত যন্ত্রপাবতমূল্পর সুষু্ঠ ও বিয়বমত রক্ষণারিক্ষণ  এিং কায বকর রাখার  জন্য দগুরা ংস্থার 

টিওইভুক্ত করর রাজস্ব িারজরট িাৎবরক পয বাপ্ত িরাে রাখরত রি; 

১৫.৪ িাংারদল রকাররর অনুদারির অরথ ব  বিবম বত অতযাধুবিক য ল্যাফতযেযীটি কায বকর ও 

ব্যবাল্পরাল্পযাগী রাখল্পত ল্প এবং  ল্পব বাপর প্রকেটির উল্পেশ্য াধনকল্পে  ংস্থার রাজস্ব  িারজরট প্ররয়াজিীয়  জিি 

বিরয়াগ করার বিরয় ংস্থা এিং ংবিষ্ট মন্ত্রণায়রক অগ্রাপধকারপভপত্তল্পত প্ররয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রণ কররত রি ; 

১৫.৫ প্রকল্পের আওতায় ংগৃীত গাপিটি রকাবর পবরিি  পুর জমা বদরত রি অথিা দটি ব্যবাল্পরর জন্য জনপ্রলান 

মন্ত্রণাল্পয়র অনুল্পমাদল্পনর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রণ করল্পত ল্পব ( ; 

১৫. প্রকে মাপির র প্রকল্পের 'মাপি প্রপতল্পবদন'  যথামল্পয় আইএমইপি-সত সপ্ররল্পণর পবল্পয় মন্ত্রণায় সক ল্পেষ্ট থাকল্পত 

ল্পব ( ; 

১৫. প্রকরের আওতায় সৃষ্ট আধুবিক ও উন্নত অিকাঠারমা এিং ংগৃীত যন্ত্রপাবতর রি বাচ্চ ব্যিাররর মাধ্যরম  

ষ্ক্র

নতজবষ্ক্রয় এফং  ও নতজবষ্ক্রয় 

 ম্পৃক্ত করর  ল্যািরটরীর মাি বিয়ন্ত্ররণর দক্ষরে পবরিীক্ষণ অব্যাত রাখরত রি; এবং 

১৫.৮ প্রকেটি মথা বঘ্র External Audit িন্ন কযতত তফ।  

১৫.৯ উর্য থক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী (নুরচ্ছদ ১৫.১-১৫. ৮ ম মন্ত) গৃীত ব্যফস্থা ম্পরকথ অগাভী ০২ (দুআ) ভারয ভরে 

ফাস্তফায়ন ডযডফেণ  মূল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযরত রফ। 
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Accomplishment of Essential Activities to Implement Rooppur Nuclear Power  Plant (3
rd

 Revised) 

প্রকতেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

 

 

 

 

  

PCR ন্ত
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৭। প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন িডত : 

 অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনম্নডরডখত ডফলয়/িডত নুসৃত রয়রছঃ 

  প্রকরেয অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন' এয তথ্য ম থাররাচনা; 

 Random Selection-এয ডবডিরত কডতয় কারজয দযে ম থাররাচনা;  

 প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয ডনডভি রযজডভন ডযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ ম থাররাচনা। 

L.S 

 

L.S 

NOS 

NOS 
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৮

৮

Power Plant

৮

 (Energy Mix)-

 

 Agreement/Bi-Lateral Contract 
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৮

 

 

 

৮

৮

 

ংবিষ্ট

ংবিষ্ট 



902 
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৮

৮

৮  

৮

৮

৮

৮
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৮

HT   LT 

(Energy Mix)-

(Energy Mix)

Agreement/ Bi-Lateral 

Contract 

Agreement/Bi-Lateral Contract 
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ক্র: 

নং 

GD6 SRFQ

01 2TR Air-cooler Split 

1.5 TR Air-cooler Window

Refrigerator

Deep freeze

IPS

25” Color TV

Desktop Computer

Laser Printer

SRFQ

01/2011 SRFQ

Lot 1: Accessories  OTM

Lot 2: 

 

Lot 3: 

Lot 4:  Split type Air-cooler 

 Window type Air-cooler 

 SRFQ

01/2012 UPS

A3 Size

Splite type 1.5 TR Air-cooler

32” LCD TV

7.5 cft refrigerator

SRFQ

02/2012 SRFQ
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01/2013 SRFQ

 Executive

Executive Swivel

Visitor

File

OTM

2010 (02) Executive

Executive Swivel

Visitor

File

Double coat (VIP) 

Double coat

Word rove

SRFQ 

2011 (02) Executive

Executive Swivel

Visitor

File

SRFQ 

01/2013 

 (Group-1) 

Chief Executive

Executive

 Swivel

Visitor

SRFQ 
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File

01/2013 

 (Group-2) 

Carpet (30 sq-m) 

Carpet (250 sq-m)

SRFQ 

Lot 1: OTM 

Lot 2: 

Group A 

Lot 1: 

OTM 

Lot 2: 

Group B 

 

R.C.C Road 

SRFQ 

 SRFQ 

 LT

 LT SRFQ 

01/2013 SRFQ 

নং 

LCD
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cft  

 cft  

 

 

IPS 

 

নং 

site

১৪। 

নং
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নং

 

 

 

 

 

 

 

৫

নং 

Accomplishment 

of Essential 

Activities to 

Implement 

Rooppur Nuclear 

Power Plant 

Project 
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৬

১৬. প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব ( Time Over-run) মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট ৫ ফেয ভয় ব্যয় রয়রছ মা মূর 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার রত ২ ফেয মফী  (৭৫ )। ৩ ফেতয ফাস্তফায়রনয জন্য ডনধ থাডযত প্রকে  ৭৫% মফী 

ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়। মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর  রনক পূরফ থআ সুপর ায়া মমরতা।   

১৬

৭

১৭.১ প্রকরেয অতায় গৃীত কাম থক্রভ এয ভােরভ মদরয অথ থাভাডজক উন্নয়রন ভূডভকা যাখরছ মা প্রংনীয় এফং তা 

ব্যাত যাখরত রফ; 

১৭.২ বডফষ্যরত প্রকে গ্ররণয মেরে নুরভাদন প্রডক্রয়া-ংক্রান্ত কারজ মমন স্বাবাডফক ডফরম্ব না ঘরট, ম ডফলরয় ংস্থা, 

ভন্ত্রণারয়  রচষ্ট থাকরফ ; 

১৭.৩ প্রকে মাপির র প্রকল্পের 'মাপি প্রপতল্পবদন'  যথামল্পয় আইএমইপি-সত সপ্ররল্পণর পবল্পয় মন্ত্রণায়সক ল্পেষ্ট থাকল্পত 

ল্পব ; 

১৭.৪ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত  মন্ত্রাবত মূরয সুষ্ঠু ও বনয়বভত যক্ষণাতফক্ষণ এফং কাম মকয যাখায জন্য নগুতরা ংস্থায 

টিওআভুি কতয যাজস্ব ফাতজতে ফাৎবযক ম মাি ফযাদ্দ যাখতত তফ; 

১৭.৫ উর্য থক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী গৃীত ব্যফস্থা ম্পরকথ অগাভী ০২ (দুআ) ভারয ভরে ফাস্তফায়ন ডয ফীেণ  

মূল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযরত রফ। 
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Establishment  of  Nuclear Medicine Centre & Sterile Insect Technique Unit  

at Cox’s Bazar (1
st
 Revision)  

প্রকতেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরফদন 

Establishment  of  Nuclear Medicine Centre & Sterile 

Insect Technique Unit at Cox’s Bazar (1
st
 Revision) 

  

 

 

  

 স্ত

 

 

  

PCR 

    

    

(a) Revenue Component 

1. Manpower  

    (a) Officer   

    (b) Staff 



913 

 

Supplies and Services - - 

   

    

1 

2. Supplies and Services - 

3. Repair and Maintenance  - 

4. Books & Journals 

(b) Capital Component 

5.  Equipment:  
(a)  Imported 

(b)  Local 

6.  Furniture 

7.  Vehicle (Microbus-cum-

ambulance) 

8. Construction Works 

Construction of one storied building 

for S.I.T unit with two storied 

foundation 

m
2
  

m2 

 m2

Existing building Renovation  

(Civil /Sanitary/Electrical works 

etc.) 

m
2
  m2  m2

Existing Boundary Wall Renovation m  

 

Existing Approach road Renovation m
2
  m2  m2

 

External Water Supply System 

 

Land Scaping and Gardening 

 

Solar System kw  

 

Supply, Installation and 

Commissioning of 100KVA 

Substation including related 

electrical works 

 

Sub-station & Generator room m
2
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Garage for vehicle m
2
  

 

Development Import Duty and VAT - 
10.  CD/VAT  

Physical Contingency  

Price Contingency  

Grand Total - 

৮।  প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যায়ন িডত 

 অররাচয প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতরফদনটি প্রণয়রন ডনম্নডরডখত ডফলয়/িডত নুসৃত রয়রছঃ 

 
 প্রকরেয অযডডডড ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম থাররাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রডযত প্রকরেয 'প্রকে ভাডপ্ত প্রডতরফদন' এয তথ্য ম থাররাচনা; 

 Random Selection-এয ডবডিরত কডতয় কারজয দযে ম থাররাচনা;  

 প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্ররয ডনডভি রযজডভন ডযদ থন; এফং 

 প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত ংডিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ ম থাররাচনা। 

৯

৯

(Conventional)

Sterile Insect Technique Unit

৯

Sterile Insect Technique Unit

ষ্ক
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 ৯

Irradiator

Sterile Insect Technique Unit-

  

৯

৯ ৫

Establishment  of  Nuclar Medicine Centre & Sterile Insect 

Technique Unit at Cox’s Bazar (1
st
 Revision) 

সংরিষ্ট

অল্ট্রা

Sterile Insect Technique Unit  

উবস্থত

এফং নফ- বনবভ মত Sterile Insect Technique Unit প্রকতেয 

অওতায় ক্রয়কৃত 
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Sterile Insect Technique Unit 

 

Thyroid Uptake System Single Head SPECT Gamma Camera 
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Single Head SPECT Gamma Camera 

 

RIA Counter 

 

4D Color Doppler 2D Color Doppler 

৯ ৫
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এফং

১০

ক্র: নং নাভ  দফী পূন থকারীন খন্ডকারীন মমাগদারনয তাডযখ ফদরীয তাডযখ

১। 
  

-    

১
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Sterile Insect Technique Unit

Sterile 

Insect Technique Unit

Sterile Insect Technique Unit

Sterile Insect Technique Unit

২  

৩।   প্রকতেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

দযে ংক্রান্ত নডথ মাচাআরয় Random Selection এয ভােরভ  প্রকেটিয অতায় ক্রয়কৃত Single Head SPECT with 

accessories & Spare parts, Thyroid uptake system  এফং Color Doppler with accessories & Spare parts  

মন্ত্রাডতগুডর  ডডঅয-২০০৮ নুযরণ রয়রছ ডকনা তা ম থরফেণ কযা য়।  
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৪  ক্রয়কৃত  

(ক)  : 

Description of items Quantity 

 (as per RDPP) 

Quantity procured with date Remarks 

1 2 3 7 
Existing building Renovation 

(Civil / Sanitary/ Electrical works 

etc.) 

1040 m
2 1040 m

2 17-10-2011 

24-03-2013 

19-08-2013 

04-12-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective steps 

have been taken 

for T.O & E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existing Approach road 

Renovation 
600 m

2 650 m
2 18-11-2012 

Existing Boundary Wall 

Renovation 
400 m 79 m 20/02/12 

10/03/13 

15/03/13 

11/05/2014 
External Water Supply 1 Unit 1 Unit 25-07-2012 

04-12-2013 
Land Scaping and Gardening 1 Unit 1 Unit 19-11-2012 

04-12-2013 
Solar System 5 KW 5 KW 13-11-2012 
Construction of one storied 

building for S.I.T Unit with two 

storied foundation 

268.7 m
2 268.7 m

2 11-09-2013 

Supply, Installation & 

Commissioning of 100 KVA sub-

station including related electrical 

works 

01 Unit 01 Unit 06-02-2014 

Sub-station & generator room 54 m
2 54 m

2 21-10-2013 
Garage for vehicle 29 m

2 29 m
2 21-10-2013 

(খ)    

Description of items Quantity 

 (as per RDPP) 

Quantity procured with date  

Remarks 
1 2 3 7 

Single Head SPECT with 

accessories & Spare parts 
2 Nos. 1 

1 
03-09-2012 

10-11-2013 
 

 

 

 

 

Effective steps 

have been taken 

for T.O & E 

 

Thyroid uptake system 1 No. 1 03-09-12 
Color Doppler with accessories & 

Spare parts 
1 No. 1 10-03-13 

29-08-13 
High Resulation Ultrasound 

(HRUS) 
1 No. 1 03-09-12 

RIA centrifuge 2 Nos. 2 23-01-13 
RIA counter Manual/Semi-auto 

with accessories & Spare parts 
2 Nos. 1 

1 
03-09-12 

10-11-2013 
PC Based Dose Calibrator with 

accessories & Spare parts 
2Nos. 1 

1 
03-09-12 

10-11-2013 
Centrifuge for SIT Unit with 

accessories & Spare parts 
1 No. 1 10-11-2013 

                                 Total 12 12   
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(গ)   

Description of items Quantity 

 (as per RDPP) 

 

Quantity procured with 

date 
 

Remarks 

1 2 3 7 
Incubator  

2 No. 
1 

1 
05-05-13 

04-12-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective steps 

have been taken 

for T.O & E 

 

Freeze (300-320 lit.) 2Nos. 2 19-11-12 
Freeze (Deep only) 1No. 1 19-11-12 
Desktop computer with Printer & 

UPS 
10 Set 

5 

5 
19-11-12 

28-07-13 
Computer Network with server  1 Set 1 30-07-13 
Laptop 2 No. 2 22-10-13 
Blood collecting Certifuge 2 Nos. 2 22-10-13 
Dehumidifier 5 Nos. 5 22-10-13 
Split AC ( 02 ton) 08 Nos. 01 

07 
05-05-13 

23-01-14 
Sterile fume-hood chamber 1 Set 1 26-02-12 
Electric generator 20 kVA  1 No. 1 05-08-12 
Multimedia Project with screen 1 Set 1 05-05-13 
Nuclear Secutiry System  

L.S 
L.S 05-08-12 

23-01-14 
Diagnostic Accessories 

L.S 
L.S 05-08-12 

23-01-14 
Water bath 1 No. 1 05-08-12 
Digital Photocopier  

2 No. 
1 

1 
19-11-12 

29-07-13 
Oscilloscope 1 No. 1 19-11-12 
Electrical Tool Kit 1 Set 1 19-11-12 
Magnetic Separator 5 Nos. 5 19-11-12 
Vortex Mixer 02 Nos. 02 19-11-12 
Micropipette 5 Nos. 05 19-11-12 
Telephone Line with Set 2 Nos. 02 02-05-13 
Fax Machine Digital 1 No. 01 02-05-13 
LCD TV. 1 No. 01 02-05-13 
Digital Camera 2 Nos. 02 02-05-13 
Intercom System  1 set 01 22-10-13 
IPS 1200 VA 1 No. 01 22-10-13 
PA/Audio system 1 Set 01 23-01-14 
Radio Pharmaceutical kit, RIA KIT 

 L.S 
 

L.S 
02-05-13 

04-08-13 

04-12-13 

Used for patients 

diagnosis 

Rearing Materials and equipments 
L.S 

 

L.S 
10-11-13 

23-01-14 
 

Spare parts 

 
L.S 

 

L.S 
24.03.14 

17.04.14 
 

Total 62 62   
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(ঘ) 

Description of items Quantity 

 (as per RDPP) 
Quantity procured with date  

Remarks 
1 2 3 7 

Lab Table 4 Set 4 24-05-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective 

steps have 

been taken 

for T.O & E 

Office Table 15 Nos. 15 05-08-12 
Chair (Sitting) 15 Nos. 15 05-08-12 

Chair (Front) 35 Nos. 
07 

23 

05 

24-05-12 

05-08-12 

22-10-13 
Patient Waiting Chair  

(1 set= 3no.) 
20 Set 20 

 

05-08-12 
Conference Table 1 Set 1 05-08-12 
Conference Chair 20 Nos. 20 05-08-12 
Patient Trolly 2 Nos. 2 05-08-12 
Isotope Dispensing Trolly 1 No. 1 05-08-12 

Almirrah 10 Nos. 
01 

07 

02 

24-05-12 

05-08-12 

22-10-13 

File Cabinet 7 Nos. 
5 

2 
24-05-12 

22-10-13 

Rack(Library/Lab) 10 Nos. 
01 

09 
24-05-12 

05-08-12 
Library Table 2 Nos. 2 05-08-12 
Library Chair 5 Nos. 5 05-08-12 
Injection Bed 2 Nos. 2 05-08-12 
Isotope Injection chair with arm 1 No. 1 05-08-12 
Chair (Director) 1 No. 1 24-05-12 
Table (Director) 1 No. 1 24-05-12 

Table (Officer) 
7 Nos. 

5 

2 
24-05-12 

22-10-13 

Chair (Officer) 
7 Nos. 

5 

2 
24-05-12 

22-10-13 
Computer Table 6 Nos. 6 05-08-12 
Computer Chair 6 Nos. 6 05-08-12 
Sofa 1 Set 1 24-05-12 

Patient Bed 
6 Nos. 

4 

2 
05-08-12 

22-10-13 

Wooden Table 5 Nos. 5 22-10-13 

Working tool(wooden) 15 Nos. 15 22-10-13 

Citizen Charter 1 No. 1 22-10-13 

Total 206    
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১৫। 

Microbus-cum-ambulance  

ত্র নপ্রযণ কযা তয়তে।  

১৬

প্রকেটিয

৭

১ 

াতয

২ 

৩ প্রতয়াজনীয় জনফর িাযা ল্যাফতযেযীতক কাম মক্ষভ যাখা

Operational/ Functional  

৪ 

 ন্যান্য গতফলণা যাখা 

প্রতয়াজন ভাবেয খাফাতযয নে-গুবর নথতক দ্যগ মন্ধ না েিায় এফং বযতফ ফান্ধফ য় ন বদতক 

৮

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠাল্পমা এবং স্থাপত অতযাধুপনক  যন্ত্রাপতমূল্পর ল্পব বাত্তম ব্যবাল্পরর মাধ্যল্পম প্রকরের 

উরেরে িবণ বত দিামূ বিবশ্চত কররত রি (নু: ১৭.১); 

১৮.২ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবতমূরয সুষ্ঠু ও বনয়বভত যক্ষণাতফক্ষণ এফং কাম মকয যাখায জন্য নগুতরা ংস্থায 

টিওআভুি কতয যাজস্ব ফাতজতে ফাৎবযক ম মাি ফযাদ্দ যাখতত তফ (নু: ১৭.২); 

১৮.৩  Operational/ Functional

 

(নু: ১৭.৩) ; 

৮  
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নু: ৭

প্রকতেয উতদ্দশ্য ও রক্ষুভাত্রা জমতন াবফ মক ক্রয় বযকেনা নুমায়ী বনধ মাবযত ভতয় এ প্রকতেয অওতায় গৃীত 

কাম মক্রভ চরভান এফং ববফষ্যতত গৃীতব্য প্র কেমূ ফাস্তফায়তন নুযণীয়। এ প্রকতেয ববজ্ঞতা কাতজ রাবগতয় 

চরভান প্রকেমূত বকবাতফ গ্রণী ভূবভকা যাখা মায় ন ব্যাাতয ভন্ত্রণারয় /ংস্থা মথামথ উতযাগ গ্রণ কযতত 

াতয; 

১৮.৬ প্রকেটি মথাবঘ্র Audit িন্ন কতয অআএভআবি ও ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়তক ফবত কযতত  তফ এফং 

১৮.৭ উর্য থক্ত সুাডয/ভতাভত নুমায়ী (নুরচ্ছদ ১৮.১-১৮. ৬ ম মন্ত) গৃীত ব্যফস্থা ম্পরকথ অগাভী ০২ (দুআ) ভারয 

ভরে ফাস্তফায়ন ডযডফেণ  মূল্যায়ন ডফবাগ-মক ফডত কযরত রফ। 
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বিতম্বয

১। 

২। (ক) উতযাগী 

 (খ) 

৩ ে এরাকা

৪

০১ ফেয ০৬ ভা 

৫।
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৬

 R&D

 ণ তঙ্গ

 ণ

 ণ

 

 

 

ন ৌঁোতনা

 নঙ্গয ণ
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৭

ণ

য়

ণ

৮। প্রকতেয নুতভাদন ও ংতাধনঃ 

  

অতরাচু প্রকেটি ম্পূণ ম বজওবফ থ মায়তন তন্তধ্য োকা প্রাক্কবরত ব্যয় ও 

ফাস্তফায়তনয জন্য গত ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তমক

নুতভাবদত য়

যফতীতত, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় কর্তমক ০১ (

(েয়) 

৯। 

ক বততফ জনাফ 

তত  তাবযখ ম মন্ত 

০

।

১১।
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১২।  প্রকে বযদ মন, বযদব মত এরাকা ও প্রকতেয ফাস্তফায়ন ম মতফক্ষণ:  

গত তাবযতখ অআএভআবি’য কাযী বযচারক (বফজ্ঞান) কর্তমক ত্র প্রকেটি বযদ মন কযা য়।  এ ভতয় 

প্রকে বযচারক প্রডতষ্ঠারনয ন্যান্য কভ মকতমাযা উবস্থত নথতক বযদ থরন তমাবগতা প্রদান কতযন। 

প্রকতেয ফাস্তফায়ন ম মতফেণ:  

 প্রকতেয অওতায় Co
60

 Strength 33 Kci 

90 Kci 

তয়তে। বযদ মনকাযী কভ মকতমা কর্তমক ধাযণকৃত এতদ ংক্রান্ত কতয়কটি বস্থযবচত্র বনতে নদয়া ’র: 

Cotrol Plan of 90 kCi Co
60

 Gamma Source of IFRB 90 kCi Co
60

 barch type gamma irradiation of IFRB 

Vertical construction of existing IFRB main 

building 2nd floor. 

 

Constructed Science Store Building of IFRB 
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Incubator Muffle Furnace 

  

 

প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবতয একাং 

Cotrol Plan of 90 kCi Co
60

 Gamma Source of IFRB 90 kCi Co
60

 barch type gamma irradiation of IFRB 
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Glassware Dryer Ice Maker 

  

Repeair and maintenance of the main building and service block of IFRB 
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১৩

বযকবেত বজমত ত্রবফবাতগয  

ভন্তব্য 

 R&D

গত

 R&D

65 kCi

strength 33 kCi

strength 90 kCi

ণ

মক 

প্রকরেয অতায় 

ডক্তারীকযরণয 

ভােরভ 

অাতদৃডষ্টরত 

উরেশ্য পর 

রয়রছ। তরফ প্রবাফ 

মূল্যায়রনয ভােরভ 

প্রকৃত উরেশ্য 

ডনরূণ কযা মারফ।
 

ফী

 

ফী

  

ণ

 

ণ

 

ণ ন

  

ণ
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বযকবেত বজমত ত্রবফবাতগয  

ভন্তব্য 

 

উ

 

উ আন্ড্রাবি

 

বধদিতযয

 বধদিতযয 

ন ৌঁ Co60 Gamma Source

 

নণ

 

১৪ ম মতফক্ষণ

 Random Selection

১৪.১ WD WD

OTM

ণ

 ফ মবনে দযদাতা প্রবতষ্ঠান

১৪.২ WD WD ণ

OTM
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ণ

১৪.৩ GD GD

OTM

ণ

ফ মবনে দযদাতা  

ি ম

১৫। ক্ষ

১৫.১

। এগুতরা 

ংগ্র না ওয়ায় প্রকতেয উতদ্দশ্য অাতত ব্যত তে না ভতভ ম প্রকে বযচারক জাবনতয়তেন।  

১৫.২ প্রকে ফাস্তফায়রন  ডফরম্ব (Time Over-run): মূর প্রকেটি ফাস্তফায়রন মভাট ৪ ফেয ৬ ভা ভয় ব্যয় রয়রছ মা মূর 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার রত ১ ফছয ৬ ভা  ( ৫০%) মফড। ৩ ফছরয ফাস্তফায়রনয জন্য ডনধ থাডযত প্রকে  ৫০% মফী 

ভরয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়।  মথাভরয় প্রকেটি ফাস্তফাডয়ত রর  রনক পূরফ থআ সুপর ায়া মমরতা; 

১৫.৩ Cost Over-run: প্রকতেয মূর প্রাক্কবরত ব্যয় বের ১৪৭৪.০০ রক্ষ োকা বকন্তু প্রকেটি ফাস্তফায়তন প্রকৃত ব্যয় তয়তে 

১৬৬৭.৩৩ রক্ষ োকা মা মূর প্রাক্কবরত ব্যয় তত ১৯৩.৩৩ রক্ষ োকা থ মাৎ ১৩.১২% নফী; 

১৫.৪ ববি বুাতেয োকা কভ খযচ ওয়া: নুতভাবদত বিবব’নত এখাতত ১৮৮.৫০ রক্ষ োকা ফযাদ্দ প্রস্তাফ কযা তরও খযচ 

তয়তে ভাত্র ৮৬.৪৬ রক্ষ োকা। এ বফলতয় প্রকে বযচারতকয দৃবষ্ট অকল মণ কযা তর বতবন জানান নম , প্রকে প্রণয়ন ও 

ধতনয ভয় বফলয়টি ঠিকবাতফ বনধ মাযণ কযা ম্ভফ য়বন; 

১৫.৫ প্রচাতযয বাফ : Co
60

 Gamma Source-

বাফ যতয়তে ফতর বযদ মনকাতর প্রকে বযচারক জানান

১৫.৬ বপ বনধ মাযণ: -নত ক্ষ

একাতজ তাঁযা নম নকবভকুার ব্যফায কতয তা ফতমভাতন 

বফনামূতল্য প্রদান কযা য়। এতক্ষতত্র , গতফলণা কাম মক্রতভ নম নকবভকুার ব্যফায কযা য় তায জন্য স্বেমূতল্য বপ বনধ মাযণ 

কযা প্রতয়াজন; 
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১৫.৭ MoU িাদন: -নত নম  ভস্ত যীক্ষা িাদন কযা য় ন বফলতয় বফববন্ন প্রবতষ্ঠাতনয াতথ ফতমভাতন 

নকান MoU ননআ মা কযা প্রতয়াজন; 

১৫.৮ মন্ত্রাবততত স্থায়ীবাতফ স্টীকায রাগাতনাঃ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাবততত স্থায়ীবাতফ বস্টকায রাগাতনায বফলয়টি 

বফতফচনা কযা নমতত াতয। নকননা এতত নফাো মাতে না নম নগুতরা এ প্রকতেয অওতায় ংগ্র কযা তয়তে বকনা;  

১৫ ৯

ণ ষ্প

১৬।

১৬ Time over-run Cost 

over run

১৬

১৬.৩ ববি বুাতেয োকা ঠিকবাতফ প্রাক্করন কযতত তফ (১৫.৪); 

১৬ ৪ -নত Co
60

 Gamma Source-

ণ (১৫.৫)

১৬.৫ -নত 

কাতজ নম নকবভকুার ব্যফায কযা য় তায জন্য স্বেমূতল্য বপ বনধ মাযণ কযায বফলতয় 

বফতফচনা কযা নমতত াতয (১৫.৬); 

১৬.৬ -নত নম ভস্ত যীক্ষা িাদন কযা য় ন বফলতয় বফববন্ন প্রবতষ্ঠাতনয াতথ MoU িাদন কযতত তফ 

(১৫.৭); 

১৬.৭ এ প্রকতেয অওতায় ংগৃীত ভারাভারমূন স্থায়ীবাতফ স্টীকায রাগাতনায বফলয়টি বনবিত কযতত তফ (নু:১৫.৮); 

১৬.৮ ংগৃীত ণ

ননয বফলয়টি বনবিত কযতত তফ;

১৬ ৯ দ্রু ষ্প ৫ ৯

১৬.১০ নুতেদ ১৬.১ তত ১৬.৯ ম মন্ত সুাবযমূ ফাস্তফায়তন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ (এক) ভাতয ভতধ্য অআএভআবি-

নক ফবত কযতত তফ।


