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১। ভাপ্ত প্রকগল্পয ংখ্যা: ০৪টি  

২।  ভাপ্ত প্রকগল্পয ব্যয়  মভয়াদ বৃশিয কাযণ: শউশিউশড ’য মযট শশডউউর শযফতথগনয কাযগণ ব্যয় বৃশি এফং  পূতথ কাগেয 

শনভ থাগন েণপূতথশধদপ্তগযয এোশপরশত শফএটিঅআ ’য েগফলনাোয মূগয েন্য মন্ত্রাশত ংগ্রগয ঋণত্র (এর/শ) ম ারা 

শফরম্ব আতযাশদ।  

৩। ভাপ্তকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়গনয মেগত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাশয: 

ভস্যা সুাশয 

৩.১   প্রকগল্পয অন্ত:  াত ভন্বয় প্রস্তাফ মথামথ য়শন 

প্রকগল্পয অন্ত:  াত ভন্বয় প্রস্তাগফয য  েত ০১/০৩/২০০৯ 

তাশযগ  শল্প ভন্ত্রণারগয় নুশিত শডশআশ বায় ন্যাগন্যয ভগে 

শনম্নরু শিান্ত গৃীত য় : 

“ম কর মন্ত্রাশতয  াত গত থ থ হ্রা কগয ভন্বগয়য প্রস্তাফ কযা 

গয়গছ, মগুগরা শডশশগত ন্তর্ভ থক্ত মযগ  ংস্থায যােস্ব  াত গত 

ফাস্তফায়ন কযগত গফ এফং যফতীগত ঐ  কর মন্ত্রাশত উন্নয়ন 

ফাগেট গত ক্রয় কযা  ;মফ না, ভগভ থ শডশশগত উগে  কযগত 

গফ।” 

এ শিান্ত মভাতাগফক অন্ত: াত ভন্বগয়য েন্য পুনের্ঠ থত শডশশগত 

(শডশশ-পৃিা-১৭) ফাদ মদয়া অআগটভমূ মকশএভ/শফশঅআশয 

শনেস্ব তশফর গত ক্রয় কযা গফ ভগভ থ উগে  কযা গয়গছ। 

অন্ত: াত ভন্বয় প্রস্তাগফ ঙ্গমূগয ভগে অশথ থক ভন্বয় কযা মায় 

শকন্তু মকান ঙ্গ ফাদ মদয়া মায় না । শফেত ০১/০৩/২০০৯ তাশযগ  

নুশিত বায ভােগভ অআএভআশড ’য প্রশতশনশধ শযকল্পনা শং রা 

ফোয় মযগ  অন্ত: াত ভন্বয় কযায গে ভত প্রদান কগযন। 

শযকল্পনা কশভগনয প্রশতশনশধ মকান মন্ত্রাশত নুকূগর ফযাদ্দ 

শূণ্য কগয ন্য মন্ত্রাশতয ফযাদ্দ ভন্বয় কযা র্ঠক নয় ভগভ থ ভতাভত 

মদন। তথা ; শ অন্ত: াত ভন্বয় প্রস্তাগফ মফ শকছু অআগটভ এয 

ফযাদ্দ শূণ্য কগয থ থাৎ ঐ কর অআগটভ শডশশ গত ফাদ শদগয় 

অন্ত: াত ভন্বয় কযা গয়গছ মা শযকল্পনা শং রায ব্যতযয় । 

 

৩.১ প্রকগল্পয অন্ত:  াত ভন্বয় প্রস্তাগফ  মম  কর 

মন্ত্রাশতয  াত গত থ থ হ্রা কগয ভন্বগয়য প্রস্তাফ কযা 

য়, মগুগরা শডশশগত ন্তর্ভ থক্ত মযগ  ংস্থায যােস্ব 

 াত গত ফাস্তফায়ন কযা য গতথ অন্ত:  াত ভন্বয় কযা 

য়। শকন্তু যফতীগত ঐ  কর মন্ত্রাশত ংস্থায যােস্ব 

 াত গত  ংগ্র কযা য়শন। এগত মূর শডশশয 

নুাগনয ব্যতযয় এফং উগদ্দশ্য ব্যাত গয়গছ।  শল্প 

ভন্ত্রণারয় শফলয়টি যীো শনযীো কগয প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগফ।   

অন্ত: াত ভন্ব ময়য ভােগভ প্রকগল্পয  ঙ্গমূগয ভগে 

অশথ থক ভন্বয় কযা মায় শকন্তু মকান ঙ্গ ফাদ মদয়া মায় 

না। েত ০১/০৩/২০০৯ তাশযগ  নুশিত বায ভােগভ 

অআএভআশড’য প্রশতশনশধ শযকল্পনা শং রা ফোয় মযগ  

অন্ত: াত ভন্বয় কযায গে ভত প্রদান কগযন। 

শযকল্পনা কশভগনয প্রশতশনশধ মকান মন্ত্রাশত নুকূগর 

ফযাদ্দ শূণ্য কগয ন্য মন্ত্রাশতয ফযাদ্দ ভন্বয় কযা র্ঠক 

নয় ভগভ থ ভতাভত মদন। তথাশ অন্ত: াত ভন্বয় প্রস্তাগফ 

মফ শকছু অআগটভ এয ফযাদ্দ শূণ্য কগয থ থাৎ ঐ কর 

অআগটভ শডশশ গত ফাদ শদগয় অন্ত: াত ভন্বয় কযা 

গয়গছ মা শযকল্পনা শং রায ব্যতযয় ।  এ শফলগয় শল্প 

ভন্ত্রণারয় প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা শনগফ  

 



 

৩.২  প্রকগল্পযশশঅযগপ্রযগণতযশধকশফরম্ব :  

প্রকল্পটিয ংগাধন প্রস্তাফ নুগভাদগনয েন্য শযকল্পনা কশভগন 

মপ্রযণ কযা গর এয য েত ১৩/০২/২০১২ তাশযগ  শআশ বা 

নুশিত য় । উক্ত বায় শল্প ভন্ত্রণারগয়য শতশযক্ত শিগযফ মনতৃগে 

শফশঅআশ  মকশএভ এয প্রশতশনশধ ভন্বগয় একটি কাশযেযী কশভটি 

েঠগনয শিান্ত এফং এ কশভটিয সুাশয নুমায়ী পুনের্ঠ থত 

অযশডশশ’য য পুনযায় শআশ বা নুশিত গফ ভগভ থ শিান্ত 

গ্রণ কযা য়। উক্ত  কশভটি প্রকল্পটি ংগাধন না কগয শফদ্যভান প্রকল্প  

অকাগযআ ভাপ্ত কযায  মে ভত প্রদান কগয। প্রশতগফ দনটি শল্প 

ভন্ত্রণারয় ম থাগরািনা কগয প্রকগল্পয শডশশ শধকতয যীো কগয  

নুগভাদগনয েন্য ভন্ত্রণারগয়য মপ্রযগণয শিান্ত প্রদান কযা গর ংস্থা 

 ভন্ত্রণারগয়য ভগে ভতাননকয ততযী য়। এ মপ্রশেগত েত 

১০/১০/২০১৩ ভাননীয় শল্পভন্ত্রীয বাশতগে নুশিত বায় প্রকল্পটি 

ভাপ্ত ম ালনা কগয এয ভাশপ্ত প্রশতগফদন ভন্ত্রণারগয় প্রদাগনয েন্য 

শিান্ত প্রদান কযা য়। শকন্তু এয য প্রকল্পটি ভাপ্ত কযায শনয়ভতাশন্ত্রক 

প্রশক্রয়া নুযণ কযা য়শন। থ থাৎ প্রকল্পটিয নুগভাশদত মভয়াদ ভাপ্ত 

য় জুন ২০১০। এয য নুগভাদনীনবাগফ প্রকল্পটি িভরান যা া য়। 

ফ থগগল েত ২৩/১১/২০১৫ প্রকগল্পয শশঅয অআএভআশডগত মপ্রযণ 

কযা য় । 

৩.২ প্রকল্পটিয মভয়াদ ভাপ্ত গয় মায়ায য জুন 

২০১১গত জুন ২০১৪ ম থন্ত নুগভাদনীনবাগফ এশডশগত 

ন্তভু থক্ত যা া এফং প্রকল্পটি  ভাপ্ত কযায  মেগত্র  

শনয়ভতাশন্ত্রক প্রশক্রয়া নুযণ না কযায শফলগয় প্রাশনক 

ভন্ত্রণারয় দায়ীগদয শফরুগি মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ । 
 

৩.৩   প্রকল্প ফাস্তফায়গন  শফরম্ব (Time Over-run):  

মূর প্রকল্পটি ফাস্তফায়গন মভাট ৩ ফছয ভয় ব্যয় গয়গছ মা মূর 

নুগভাশদত ফাস্তফায়নকার গত ৬ ভা মফী (২০%) মফশ । ২.৫ ফছগয 

ফাস্তফায়গনয েন্য শনধ থাশযত প্রকল্প  ২০% মফী ভগয় ফাস্তফায়ন কাম্য 

নয়। মথাভগয় প্রকল্পটি ফাস্তফাশয়ত গর  গনক পূগফ থআ সুপর ায়া 
মমগতা। 

৩.৩ বশফষ্যগত এধযগনয প্রকল্প প্রণয়ন কাগর: শযকল্পনা 

এভন বাগফ কযগত গফ মাগত প্রকগল্পয Time over-run 

না  টিগয় শনধ থাশযত ভগয়য ভগে প্রকল্প ভাপ্ত কযা মায়। 

৩.৪  বফন শনভ থাণ কাে ম্পন্ন কযগণ েণপূতথ শধদপ্তগযয োশপরশতঃ 

প্রকল্পটি ৩০ জুন,২০১৪ তাশযগ  ভাপ্ত য়। শকন্তু েণপূতথ শধদপ্তয উক্ত 

ভগয়য ভগে বফগনয কর শনভ থাণ কাে ম্পন্ন কগযশন ফগর প্রকল্প 

শযিারক োনান। প্রকগল্পয মভয়াদ মগল বফগনয অবযন্তযীণ  ফশঃস্থ 

তফদ্যযশতক কাে মমভন: HT meter, Electrical installation at 

outside building (Fittings), installation of fire extinguisher at 

electrical room কাে মূ ফাকী থাগক। ফাযফায তাোদা মদয়ায য 
েণপূতথ শধদপ্তয উক্ত কােমূ শনধ থাশযত মভয়াগদ ম্পন্ন কগযশন ফগর 

প্রকল্প শযিারক ফশত কগযন । ফগগল প্রকল্প ভাশপ্তয প্রায় মদড় 
ফছযয থ থাৎ ০৪ .১১.২০১৫ তাশযগ  বফগনয ভাপ্ত শনভ থাণ কাে 

ভাপ্ত কগয বফন টিশফএটিঅআ এয শনকট স্তান্তয কগয । েণপূতথ 
শধদপ্তগযয এোশপরশতয কাযগণ প্রকগল্পয সুপর মগত শফরম্ব গয়গছ 

ফগর প্রতীয়ভান য়। এধযগণয োশপরশত মভাগটআ কাম্য নয়। 

৩.৪ প্রকগল্পয নুগভাশদত মভয়াগদয ভগে বফগনয শনভ থাণ 

কাে ম্পন্ন না কযা এফং বফন স্তান্তগয শফরগম্বয শফলয়টি 

যীো কগয প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা মনয়া মমগত াগয 



 

৩.৫   প্রকগল্পয অতায় শনশভ থত বফগনয শডোআন ত্রুটিপূণ থঃ  

অগরািয প্রকগল্পয অতায় দতরা পাউগেন শফশষ্ট িাযতরা বফন 

শনভ থাণ কযা গয়গছ । শকন্তু বফগন মকান মফগভন্ট যা া য়শন । উগেখ্য, 

এটি একটি অন্তথোশতক ংস্থা । উক্ত বফগন শফশবন্ন অন্তথোশতক বা , 

মশভনায  শগম্পাশেয়াভ নুশিত গফ । পগর গনক েণ্যভান্য ব্যশক্ত 

ফগে থয ভােভ গফ । শকন্তু উক্ত বফগন মফআগভন্ট না থাকায় বশফষ্যগত 

োড়ী াশকথংএ ভাযাত্নক ভস্যায মু্ম ীন গত গফ। 

৩.৫  বশফষ্যগত উচু বফগনয শডোআন প্রণয়গণয ভয় 

বফগন মফআগভন্ট যা ায শফলয়টি গুরুগেয াগথ শফগফিনা 

কযগত গফ। 

৩.৬  শল্প ভন্ত্রণারয় গত মপ্রশযত শশঅয (পৃ: ৭) এ ২০১৩-১৪ 

থ থফছগয ব্যশয়ত শগগফ উগে  কযা য় ০.৯৫ রে টাকা। 

ন্যশদগক প্রকগল্পয ফছযশবশিক অশথ থক গ্রেশতয তগে এ 

ব্যশয়ত শযভাণ ১.০১ রে টাকা উগে  কযা য়। প্রকগল্পয 

মভয়াদ  কাম থক্রভ জুন ২০১৩ এ ভাপ্ত গর উক্ত ব্যশয়ত থ থ 

শযদ থনকারীন ভয় ম থন্ত যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান কযা 

য়শন। শধকন্তু প্রকগল্প শতনটি একাউগন্টয ভগে ১টি ঋণ একাউন্ট, 

১টি িরশত এফং যটি এটিশড একাউন্ট। ঋণ একাউগন্ট ঋণ 

অদায় ফাফদ ১৭.৫১ রে টাকা যগয়গছ। ফাকী ২টি একাউগন্ট প্রায় 

১০ রে টাকা যগয়গছ। ২০১৩-১৪ থ থফছগযয ব্যশয়ত থ থ এ 

একাউগন্ট ব্যাংক গত প্রাপ্ত সুদ, অগফদন ত্র শফক্রয়, প্রশেণ 

উকযণ  দযত্র শফক্রয়ফাফদ প্রাপ্ত থ থ যগয়গছ ফগর প্রকল্প 

কভ থকতথােণ োনান। শনয়ভ নুমায়ী উক্ত ব্যশয়ত মুদয় থ থ 

প্রকল্প ভাশপ্তয ব্যফশত গযআ যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান 

কযগত গফ। 

৩.৬ প্রকল্পটি জুন ২০১ ৩ এ ভাপ্ত গয়গছ থ থাৎ এ 

ভগয়য ভগে প্রকগল্পয মাফতীয় মবৌত এফং অশথ থক 

কভ থকাগেয শযভাশপ্ত  ট মর ২০১৩-১৪ থ থফছগযয 

ব্যশয়ত দ্যাফশধ যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান না 

কযা অশথ থক  শযকল্পনা শঙ্খরা শযন্থী । এ শফলগয় 
শল্প ভন্ত্রণারয় প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। 

 

৩.৭  ৪৫৩ েন ঋণ  গ্রীতায ভগে ভাত্র ৬০ েগনয ভত  ঋগণয থ থ 

মপযত প্রদান কগযগছন। ১৮১.০০ রে টাকায শফযীগত ভাত্র ১৬.০১ 

রে টাকা যশদ থন ভয় ম থন্ত  অদায়  গয়গছ। থ থাৎ প্রদি ঋণ  

অদাগয়য তাাব্যঞ্জক।  

 

৩.৭.  ৪৫৩ েন ঋণ  গ্রীতায ভগে ভাত্র ৬০ েগনয ভত  

ঋগণয থ থ মপযত প্রদান কগযগছন। ১৮১.০০ রে টাকায 

শফযীগত ভাত্র ১৬.০১ রে টাকা যশদ থন ভয় ম থন্ত  

অদায় গয়গছ। থ থাৎ প্রদি ঋগণয শযকবাযীয ায 

তাাব্যঞ্জক। এ ঋণ শনয়শভত  অদাগয়য ব্যাগয শফশক 

শফরগম্ব দগে গ্রণ কযগফ। এছাড়া একেন ঋণ 

অদায়কাযী কভ থকতথায শনগয়াগেয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত 

গফ। শফদ্যভান ফস্থায় শফশগকয যংপুয শল্প ায়ক 

মকগেয কভ থফতথাবৃন্দগক ঋণ অদাগয়য ব্যাাগয অগযা 

গিষ্ট গত গফ। 

 



 

শফএভঅয ফ মকশএভ 

প্রকল্প ভাশপ্ত প্রশতগফদন (শশঅয) 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকগল্পয নাভ : শফএভঅয ফ মকশএভ 

২। প্রকল্পেয ফস্থান : িেগ ানা, যাঙ্গাভাটি 

৩। উগদ্যােী ভন্ত্রণারয় : শে ভন্ত্রণারয় 

৪। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ  মকশভকযার আোশিে কগ থাগযন (শফশঅআশ) 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ব্যয়  ভয় :  

  (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত     

 ফাস্তফায়নকার 

শতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কশরত 

ব্যল্পয়য %) 

শতক্রান্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 
ভর 

 (প্রঃ াঃ) 

ংল্পাশধত 

(প্রঃ াঃ) 

ভর ংল্পাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮১৫৬.৯০ ১৮১৫৬.৯০ ১৭৪৫৭.০০ জুরাআ, ২০০৭ 

ল্পত  

জুন, ২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৭  

ল্পত  

জুন, ২০১২ 

জুরাআ, ২০০৭ 

ল্পত  

জুন, ২০১৪ 

(-) ৬৯৯.৯০ 

(৩.৮৫%) 

৫ ফছয 

(২৫০%) 

 

*  মনাট: প্রকগল্পয প্রাক্কশরত ব্যয় গো প্রকৃত ব্যয় ৬৯৯.৯ রে টাকা (৩.৮৫%) কভ এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ নুগভাশদত 

মভয়াদ গো ৫ ফছয (২৫০%) মফী । 

 

৬। প্রকল্পেয ংগশবশিক ফাস্তফায়নঃ 

শে ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতল্পফদন নুমায়ী প্রকল্পেয ঙ্গশবশিক ফাস্তফ ও অশথ িক গ্রগশত শনম্নরূ: 

(রে টাকায়) 

ক্রঃ নং শডশশ নুমায়ী কাগেয ঙ্গ শযভাণ/ 

ংখ্যা 

অযশডশশ নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রেশত 

অশথ থক ফাস্তফ (%) অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%)* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 যােস্ব  ব্যয়      

 আন্পগকন শপ  ১২.৯০  ১২.৯০  

 প্রগ আকুআগভন্ট, মভশনাযীে, 

মেয়ায  মভগটশযয়ার 

 ১২৭৩৩.০০  ১২১৪৩.১০  

 শশবর আশঞ্জশনয়াশযং য়াকথ  ১০২০.৯০  ১০২০.৯০  

 শশড-বযাট এে ট্যাগেে   ১২৯৫.০০  ১১৮৫.০০  



 

 বযাট এে আনকাভ ট্যাে ন শশবর 

কনস্ট্রাকন য়াকথ 

 ৮৬.৮০  ৮৬.৮০  

 আনকাভ ট্যাে পয এেপ্যাশিগয়ট ৫েন ২৮.০০  ২৮.০০  

 শডোআন এে আশঞ্জশনয়াশযং  ৩৮২.০০  ৩২৮.০০  

 আগযকন এফং আনস্টগরন  ১৫২৮.০০  ১৫২৮.০০  

 কশভশনং, স্টাট থঅ এফং  

াযপযম্যান্প োযাশন্ট মটস্ট (শশেটি) 
 

২৫৪.৭০ 
 

২৫৪.৭০  

 শনভ থাণকারীন সুদ  ৫৮৮.৩০  ৫৮৮.৩০  

 আনসুগযন্প, শিয়াশযং এে পগযায়াশডং 

আতযাশদ 

 ১২৭.৩০  ১২৭.৩০  

 কশন্টনগেন্পী  ১০০.০০  ১০০.০০  

  ফ িল্পভাট = ১৮১৫৬.৯০  ১৭৪৫৭.০০  

 

* মনাট:  প্রকগল্পয শশঅয গত প্রকগল্পয অশথ থক গ্রেশত ায়া মেগর ফাস্তফ গ্রেশত ায়া মায়শন। শযদ থগনয য একাশধকফায 

ফাস্তফ গ্রেশতয তে িায়া গর তা ায়া মায়শন। 

 

৭।   প্রকল্পেয টভূশভ ও উল্পেশ্য:  

৭.১। প্রকল্পেয টভূশভঃ 

কণ থপৄশর মায শভর (শকশএভ) শর: ১৯৫৩ াগর মদগ প্রথভ মায শভর  শগগফ স্থাশত য়। স্থানকাগর এয ফাৎশযক 

৩০,০০০ মভ: টন যাআটিং  শপ্রশন্টং মগ্রড মায উৎাদন েভতা শছর। দী থশদন ব্যাত উৎাদগন থাকায কাযগণ শভরটিয 

গনক প্ল্যান্ট/আউশনট এয মভশনাযী  আকুআগভন্ট স্বাবাশফকবাগফ েয় প্রাপ্ত গয়গছ। মবৌত ফকাঠাগভামূ েযােীণ থ  

েয়প্রাপ্ত গয়গছ। গনক আউশনট/মন্ত্রাশতয শডোআন অয়ু ষ্কার মল গয় মেগছ। শিশিং প্ল্যান্ট এয শফশডং, টায়ায  ন্যান্য 

স্থানা (মভকাশনকযার, আরগকশিকযার) শতভাত্রায় েয়প্রাপ্ত য়ায়  ন  ন Plant shut down কযগত য় । 

এভতাফস্থায়, কায ানায স্থাশত উৎাদন েভতা পুনরুিাগযয েন্য পুযাতন মন্ত্রাশত প্রশতস্থান/ মভযাভতপূফ থক উৎাদন প্রশক্রয়া 

অগযা ১০ ফৎয ব্যাত যা া, কর্ঠন  তযর ফেথয দ্বাযা শযগফ দূলগণয ভাত্রা কভাগনা এফং দূলণমুক্ত শযগফ শনশিত কযায 

রগেয অগরািয প্রকল্পটি গ্রণ কযা য় । 

৭.২। প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ 

ক)  মকশএভ এয প্রকৃত উৎাদন েভতা ফাশল থক ৩০,০০০ মভ: টন এ পুন: উন্নীতকযণ:  

( )  উৎাশদত কােগেয ব্রাআটগন ৭৮  Garge Elerpho (GE) মথগক বৃশি কগয ৮৬.৫ GE মত উন্নীত কগয কােগেয 

গুণেত ভান বৃশি কযা; 

৮।   প্রকে নুল্পভাদন ও ংল্পাধন ংক্রান্ত তথ্য: 

“শফএভঅয ফ মকশএভ ” প্রকল্পটি  মভাট ১৮১৫৬.৯০ রে টাকা প্রাক্কশরত ব্যগয় জুরাআ ২০০৮ গত শডগম্বয ২০০৯ মভয়াগদ 

ফাস্তফায়নয রগেয েত ০৮/১০/২০০৭ তাশযগ  নুশিত একগনক বায় নুগভাশদত য় । প্রাক্কশরত ব্যগয়য ম্পূণ থ থ থআ শেশফ । 

যফতীগত ০১/০৩/২০০৯ তাশযগ  নুশিত শফবােীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কশভটিয (শডশআশ) বায সুাশযগয অগরাগক ভাননীয় 

শল্প ভন্ত্রী কতৃথক প্রকল্পটিয অন্ত: াত ভন্বয় কযা য়।  অন্ত:  াত ভন্বয় প্রস্তাগফয াগথ প্রকগল্পয মভয়াদ ১ ফছয বৃশি কগয 

জুরাআ ২০০৮ মথগক জুন ২০১০ ম থন্ত কযা য় । উক্ত ভগয়য ভগে প্রকল্পটি ভাপ্ত না য়ায় যফতীগত ব্যয় বৃশি ব্যশতগযগক 

প্রকগল্পয মভয়াদ জুন ২০১১ ম থন্ত ফশধ থত কযা য় । যফতীগত প্রকল্পটিয উগদ্দগশ্য শযভােথন, আটিশ স্থান, শডআংশকং প্ল্ান্ট স্থান 

প্রভৃশত ঙ্গন্তভু থক্ত কগয প্রকল্পটিয ংগা ধন প্রস্তাফ কযা য়। শকন্তু প্রকল্পটি যফতীগত নুগভাশদত য়শন। প্রকল্পটি ২০১১-

১২,২০১২-১৩ এফং ২০১৩-১৪ থ থ ফছগযয এশডশ/অযএশডশগত ংগাশধত ননুগভাশদত প্রকল্প শাগফ ন্তভু থক্ত  কগয যা া 

য়। পগর প্রকল্পটিয মভয়াদ োনুয়াশয ২০০৮ গত জুন ২০১৪ ম থন্ত শনধ থাযণ কগয প্রকল্পটিয শশঅয মপ্রযণ কযা য় । 
 



 

৯। প্রকে শযচারক ম্পশকথত তে: প্রকল্প ফাস্তফায়গন মম কয়েন প্রকল্প শযিারগকয দাশয়ে ারন কগযন তাগদয তোশদ শনম্যরু:  

ক্রঃ নং নাভ ও দফী পূণ ি কারীন/ খন্ড কাশরন এল্পকয শধক প্রকল্পেয 

দাশয়ল্পে শনল্পয়াশজত শকনা 

প্রকে শযচারকল্পদক 

দাশয়েকার 

১ প্রগকৌরী এ এ এভ াশপজুদ্দীন 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ২৭-০৮-২০০৭ গত 

১৬-০২-২০০৮ ম থন্ত 

২ 

 

মভা: ীদ্যো 

(বাযপ্রাপ্ত ব্যফস্থানা শযিারক) 

খন্ডকারীন না ১৬-০২-২০০৮ গত 

০৭-০৪-২০০৮ ম থন্ত 

৩ প্রগকৌরী  মভা: ভাপৄজুয যভান 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ০৭-০৪-২০০৮ গত ০৪-

০৯-২০০৮ ম থন্ত 

৪ এ মক  ান্যার 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ১০-৯-২০০৮ গত ২৭-

০৮-২০০৯ ম থন্ত 

৫ মভা: ীদ্যো 

(বাযপ্রাপ্ত ব্যফস্থানা শযিারক) 

খন্ডকারীন না ২৭-০৮-২০০৯ গত ১০-

০৩-২০১০ ম থন্ত 

৬ েনাফ েশরুর ক 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ১০-০৩-২০১০ গত ২৪-

১১-২০১১ ম থন্ত 

৭ মৃত: মভা: োাঙ্গীয অরভ  ান মিৌদৄযী 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ০১-১২-২০১১ গত ০৬-

০৯-২০১২ ম থন্ত 

৮ প্রগকৌরী অগনায়ারুর আরাভ 

তালুকদায 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ০৬-০৯-২০১২ গত 

২৫-০৩-২০১৪ ম থন্ত 

৯ প্রগকৌরী মভা: মভাাগেরুর আরাভ 

ব্যফস্থানা শযিারক 

খন্ডকারীন না ২৫-০৩-২০১৪ 

 
১০। প্রকল্পেয ফছয শবশিক অশথ িক গগশত:প্রকল্পেয শশঅয নুমায়ী প্রকল্পেয নুকূল্পর ফছয শবশিক থ ি ফযাে, ফভৄশি এ ব্যল্পয়য 

তথ্য শনম্নরু: 

         (রে টাকায়) 

থ ি ফছয ভর/ংল্পাশধত এশডশ ফযাে ফভৄিকৃত টাকা অশথ িক ব্যয় ভন্তব্য 

২০০৭-২০০৮ ৮৬০.০০ ৮৬০.০০ ৮৬০.০০ ব্যশয়ত থ থ মনআ 

২০০৮-২০০৯ ৩১০০.০০ ৩১০০.০০ ৩১০০.০০ ব্যশয়ত থ থ মনআ 

২০০৯-২০১০ ৭৯৮৯.০০ ৭৯৮৯.০০ ৭৯৮৯.০০ ব্যশয়ত থ থ মনআ 

২০১০-২০১১ ৫৫০৮.০০ ৫৫০৮.০০ ৫৫০৮.০০ ব্যশয়ত থ থ মনআ 

২০১১-২০১২ ৬৯৯.৯০ - - ব্যশয়ত থ থ মনআ 

২০১২-২০১৩ - - - ব্যশয়ত থ থ মনআ 

২০১৩-২০১৪ - - - ব্যশয়ত থ থ মনআ 

 ১৮১৫৬.৯০ ১৭৪৫৭.০০ ১৭৪৫৭.০০  

 



 

উগযাক্ত মটশফর গত মদ া মায় মম, ২০০৭-০৮ থ থ ফছয গত প্রকগল্পয অশথ থক ব্যয় শুরু য় মা জুন ২০১৪ ম থন্ত ব্যাত থাগক। এ 

ভয়কাগর প্রশতফছগযয ফযাগদ্দয মুদয় থ থ ব্যয় গয়গছ এফং মকান থ থ ব্যশয়ত মনআ  ফগর শশঅয এ উগে  কযা গয়গছ । শকন্তু থ থ 
প্রাশপ্ত  ব্যগয়য  মরোয গত মদ া মায়, একটি ব্যাংক (একাউন্ট নং -৬৮, মানারী ব্যাংক, শএনএ া া) একাউগন্ট ১৮.৬২ রে টাকা 

শস্থশত যগয়গছ। এছাড়া ন্য একটি ব্যাংক একাউগন্ট (নং -এটিশড ৩৬০০০১৩৭১, মানারী ব্যাংক, িট্টগ্রাভ) েভায তুরনায় ৩৪.৭৯ রে 

টাকা মফী ব্যয় কযা গয়গছ। উগেখ্য জুন ২০১৪ তাশযগ  প্রকল্পটি ভাপ্ত ম ালনায য  ২১/০৯/২০১৪ তাশয  ম থন্ত উক্ত দ্যটি ব্যাংক 

একাউগন্টয ভােগভ মরনগদন কযা গয়গছ । এ শফলগয় ব্যাংক মস্টটগভন্ট যফযা কযগত ফরা গর তা ায়া মায়শন। 

১১।  প্রকে শযদ িন: 

ফাস্তফায়ন শযফীেণ  মূল্যায়ন শফবাে এয কাযী শযিারক েনাফ েয়নার মভাো কতৃথক গত ০৮/০১/২০১৬ তাশযল্পখ প্রকে 

এরাকা যাঙ্গাভাটিয িেগ ানা এফং ০ ৯/০১/২০১৬ তাশযল্পখ কাপ্তাআ শযদ িন কযা য়। শযদ িনকাল্পর প্রকে শযচারক জনাফ  

প্রগকৌরী মভাাগেরুর আরাভ প্রকে ংশিষ্টযা উশস্থত শছল্পরন।  প্রকে শযদ িল্পনয শফস্তাশযত শনম্নরূ: 

১১.১। চীায াউ: শযদ িনকাল্পর ফাঁ ল্পথল্পক চীপ্স ততযী কযায কাল্পজ ব্যফহৃত চীায াউ শযদ িন কযা য়। ল্পদখা মায়, 

চীায শভরটি ফন্ধ অল্পছ। ল্পভাটয কাম িকয ল্পয় ড়ায় চীায শভর ফন্ধ অল্পছ ফল্পর জানা মায়।চীায াউল্পয মন্ত্রাশত পুযাতন 

ল্পয় ল্পগল্পছ এফং এয শযল্পফ তযন্ত শযচ্ছন্ন ল্পদখল্পত াওয়া মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১.২।   ারশপউশযক এশড ট্রান্সপায াম্প: ারশপউশযক এশড ট্রান্সপায াম্প ারশপউশযক এশড উৎাদল্পনয য শযজাব িায 

ট্াংল্পক স্থানান্তযকযল্পণ ব্যফহৃত য়। াম্পটি ফতিভাল্পন ভশযচা ল্পড় নষ্ট ল্পয় মাওয়ায উক্রভ ল্পয়ল্পছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শচত্র-৩: ারশপউশযক এশড ট্রান্সপায াম্প 

শচত্র-২: ওল্পন চী াআল্পরা, চন্দ্রল্পঘানা শচত্র-১: চীায াউ, চন্দ্রল্পঘানা 



 

১১.৩।  ডাআল্পজস্টায এয বাআল্পেটিং স্ক্রীন ও াআড্রশরক এশড ট্রান্সপায  াম্প: াে ল্পথল্পক বাযী উাদান অরাদা কযায কাল্পজ 

ব্যফাল্পযয জন্য এ বাআল্পেটিং স্ক্রীন এফং াআড্রশরক এশড উৎাদল্পনয য ট্াংল্পক স্থানান্তল্পযয জন্য াআড্রশরক এশড ট্রান্সপায 

াম্প স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।   এফ মন্ত্রাশতল্পত ভশযচা ল্পড় নষ্ট ল্পয় মাওয়ায উক্রভ ল্পয়ল্পছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১.৪। কল্পরার প্যাল্পনর ও রাআভ শিন এয ভাড শপল্টায: াে শভল্পরয মন্ত্রাশত কর আউশনট শনয়ন্ত্রণ কযায জন্য কল্পরার 

প্যাল্পনর স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। চুল্পনয কাঁচাভার ল্পি ও রাআভ ল্পস্টান এয শভশ্রল্পনযয াশন অরাদা কযা ও তা শুস্ক কযায জন্য ভাড 

শপল্টায স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১.৫। শিশচং প্লান্ট: ৯৩.০০ মকাটি টাকা ব্যগয় শিশিং প্ল্ান্ট শনভ থাণ কযা গয়গছ। শযদ থনকাগর প্ল্ান্টটি ফন্ধ ায়া মায়। মায 

শভগরয প্রধান কাঁিাভার াল্প এয বাগফ শভরটি ফন্ধ যগয়গছ ফগর োনা মায় । এছাড়া, এআ প্ল্ান্ট শদগয় উৎাশদত কােগে              

৮০-৮২ ম থন্ত GE Whiteness অনয়ন কযা মায়  ফগর কভ থকতথােণ ফশত কগযন।  উগেখ্য মম, প্রকগল্পয মূর উগদ্দশ্য গে 

কােগেয   Brightness ৭৯ GE মথগক ৮৬.৫ GE এ উন্নীত কযা। 

১১.৬  শিশচং টাওয়ায ও শিল্পজন ল্পজনাল্পযন প্লান্ট: োউন াে াদা কযায জন্য শিশচং টাওয়ায ও শিল্পজন ল্পজনাল্পযন 

প্লান্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। শিচ ল্পকশভকযার, াআল্পড্রাল্পজন ায িাআড এফং শিল্পজন এয ভাধ্যল্পভ শিচ কযা য়। এল্পত 

ল্পকশভকযাল্পরয শযভাণ বৃশি কযা ল্পর কাগল্পজয উজ্জরতা (Brightness) বৃশি ায়। 

শচত্র-৫: াআড্রশরক এশড ট্রান্সায াম্প শচত্র-৪: ডাআল্পজস্টায এয বাআল্পেটিং স্ক্রীন  

শচত্র-৭: রাআভ শিন এয ভাড শপোয  শচত্র-৬ : াে শভল্পরয মন্ত্রাশত কর আউশনল্পটয কল্পরার প্যাল্পনর 

 



 

১১.৭   শিল্পজন ল্পজনাল্পযন প্লান্ট ওশিশচং ল্পকশভকযার প্লান্ট: ফাতা ল্পথল্পক শিল্পজন প্রস্তুত কযায জন্য শিল্পজন ল্পজনাল্পযন 

প্লান্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া শিচ ল্পকশভল্পকর ততযীয জন্য শিশচং ল্পকশভল্পকর প্লান্ট স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। ভরত চূল্পনয াশনয 

াল্পথ ল্পিাশযন গ্যাল্পয ভাধ্যল্পভ শফশক্রয়া ঘটাল্পত এ প্লান্ট কাজ কল্পয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১.৮   িীপ্স কনল্পবয়ায, ল্পেয়ায াট ি আতযাশদ: 

প্রকল্পেয অওতায় কাপ্তাআ ল্পরক ংরগ্ন এরাকায় রম্যান শচায াফ-ল্পস্টন এফং াশনউল্পিারল্পনয জন্য ভটয বাটি িকার 

ল্পশরশপউগার াম্প স্থান কযা ল্পয়ল্পছ মা কাম িকয যল্পয়ল্পছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১.৯  প্রকগল্প ক্রয় ংক্রান্ত তে : প্রকল্পেয ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য াওয়া মায়শন। 

 

 

শচত্র-৯: শিশচং ল্পকশভল্পকর প্লান্ট শচত্র-৮ : শিশচং টাওয়ায ও শিল্পজন ল্পজনাল্পযন প্লান্ট 

শচত্র-১০ : কাপ্তাআ ল্পরক এয ল্প ফশস্থত রম্যান শচায াফ-ল্পস্টন শচত্র-১১ : াশনউল্পিারল্পনয জন্য ভটয বাটি িকার ল্পশরশপউগার াম্প 



 

১২।   মকশএভ এয উৎাদন শিত্র:প্রকল্প ফাস্তফায়ন পূফ থায মকশএভ এয ৫ ফছগযয উৎাদগনয তুরনামূরক শিত্রশনম্নরু: 

থ থ ফছয উৎাদন (মভ. টন) থ থ ফছয উৎাদন (মভ. টন) 

১৯৯৬-৯৭ ৩১,৬৪৯ ২০১০-১১ ১৭৭৯৬ 

১৯৯৭-৯৮ ৩০,৭৩০ ২০১১-১২ ২০২৪১ 

১৯৯৮-৯৯ ৩২৮৯৩ ২০১২-১৩ ২০৭৪১ 

১৯৯৯-২০০০ ৩০৩৪৮ ২০১৩-১৪ ১৩৭৭৫ 

২০০০-২০০১ ৩২২১২ ২০১৪-১৫ ১৩০৯৯ 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়গনয যফতী ভগয়য মভাট দ ফছগযয উৎাদন শিত্র িায়া গর শকশএভ কতৃথে তা যফযা কগযশন । েত 
০৯/০১/২০১৬ তাশযগ  শযদ থনকারীন মদ া মায় মম েত ০৮/০১/২০১৬ তাশযগ  শতন শপট এ মভাট উৎাশদত য় ১৪ মভ: টন 

(৭+৪+৩) । এ শাগফ শভগরয ফাৎশযক উৎাদন দাড়ায় ভাত্র ৪২০০ মভ.টন ।  এ প্রগঙ্গ উগেখ্য মম, প্রকগল্পয ন্যতভ প্রধান উগদ্দশ্য 

গে ফাশল থক উৎাদন েভতা ৩০,০০০ মভ: টন এ উন্নীত কযা ।  

১৩।  ন্যান্য প্রশঙ্গক শফলয়: 

১৩.১  প্রল্পয়াজনীয় কাঁচাভার: শযদ িল্পন জানা মায়, প্রল্পয়াজনীয় কাঁচাভার ল্পমভন চুন, কশস্টক, াে প্রভৃশতয বাল্পফ শভরটি 

প্রায় ফন্ধ যাখল্পত য়। এ শফলল্পয় জানা মায় ল্পম, কাঁচাভার ংস্থাল্পনয ব্যফস্থা ছাড়াআ প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১৩.২  ঘনঘন ল্পেকডাউন: ল্পকশএভ এয ঘনগন ল্পেকডাউন ল্পচ্ছ ফল্পর জানা মায়। ল্পেকডাউন এয কাযল্পণ যশদ িনকারীন শভরটি 

ফন্ধ াওয়া মায়। শপট কল্পয াধাযণত শভরটি চারাল্পনা য়। শকন্তু শযদ িল্পনয শদন শভরটি এক শপট চারাল্পনা মায় ফল্পর 

জানা মায়। এ শদন শভরটিয উৎাদন ভাত্র ৭ টন য় ফল্পরও প্রকে কর্তিক্ষ ফশত কল্পযন। 

১৪। ফাস্তফায়ন ম িল্পফক্ষণ: 

১৪.১। প্রকল্পেয অন্ত:খাত ভন্বয় প্রস্তাফ মথামথ য়শন: প্রকগল্পয অন্ত:  াত ভন্বয় প্রস্তাগফয য েত ০১/০৩/২০০৯ তাশযগ  

শল্প ভন্ত্রণারগয় নুশিত শডশআশ বায় ন্যাগন্যয ভগে শনম্নরু শিান্ত গৃীত য়:  

 “ম কর মন্ত্রাশতয  াত গত থ থ হ্রা কগয ভন্বগয়য প্রস্তাফ কযা গয়গছ, মগুগরা শডশশগত ন্তর্ভ থক্ত মযগ  ংস্থায 

যােস্ব  াত গত ফাস্তফায়ন কযগত গফ এফং যফতীগত ঐ কর মন্ত্রাশত উন্নয়ন ফাগেট গত ক্রয় কযা গফ না, ভগভ থ 

শডশশগত উগে  কযগত গফ। “ 

 এ শিান্ত মভাতাগফক অন্ত: াত ভন্বগয়য েন্য পুন থে র্ঠত শডশশগত (শডশশ-পৃিা-১৭) ফাদ মদয়া অআগটভমূ 

মকশএভ/শফশঅআশয শনেস্ব তশফর গত ক্রয় কযা গফ ভগভ থ উগে  কযা গয়গছ। অন্ত: াত ভন্বয় প্রস্তাগফ 

ঙ্গমূগয ভগে অশথ থক ভন্বয় কযা মায় শকন্তু মকান ঙ্গ ফাদ মদয়া মায় না । শফেত ০১/০৩/২০০৯ তাশযগ  নুশিত 

বায ভােগভ অআএভআশড’য প্রশতশনশধ শযকল্পনা শং রা ফোয় মযগ  অন্ত: াত ভন্বয় কযায গে ভত প্রদান কগযন। 

শযকল্পনা কশভগনয প্রশতশনশধ মকান মন্ত্রাশত নুকূগর ফযাদ্দ শূণ্য কগয ন্য মন্ত্রাশতয ফযাদ্দ ভন্বয় কযা র্ঠক নয় 

ভগভ থ ভতাভত মদন। তথাশ অন্ত: াত ভন্বয় প্রস্তাগফ মফ শকছু অআগটভ এয ফযাদ্দ শূণ্য কগয থ থাৎ ঐ কর অআগটভ 

শডশশ গত ফাদ শদগয় অন্ত: াত ভন্বয় কযা গয়গছ মা শযকল্পনা শং রায ব্যতযয় ।  

১৪.২।  প্রকল্পেয শশঅয ল্পপ্রযল্পণ তযশধক শফরম্ব : প্রকল্পটিয ংগাধন প্রস্তাফ নুগভাদগনয েন্য শযকল্পনা কশভগন মপ্রযণ 

কযা গর এয য েত ১৩/০২/২০১২ তাশযগ  শআশ বা নুশিত য় । উক্ত বায় শল্প ভন্ত্রণারগয়য শতশযক্ত 

শিমফয মনতৃগে শফশঅআশ  মকশএভ এয প্রশতশনশধ ভন্বগয় একটি কাশযেযী কশভটি েঠগনয শিান্ত  এফং এ 

কশভটিয সুাশয নুমায়ী পুনের্ঠ থত অযশডশশ’য য পুনযায় শআশ বা নুশিত গফ ভগভ থ শিান্ত গ্রণ কযা য় । 

উক্ত  কশভটি প্রকল্পটি ংগাধন না কগয শফদ্যভান প্রকল্প  অকাগযআ ভাপ্ত কযায  মে ভত প্রদান কগয । প্রশতগফ দনটি 

শল্প ভন্ত্রণারয় ম থাগরািনা কগয প্রকগল্পয শডশশ শধকতয যীো কগয  নুগভাদগনয েন্য ভন্ত্রণারগয়য মপ্রযগণয 

শিান্ত প্রদান কযা গর ংস্থা  ভন্ত্রণারগয়য ভগে ভতাননকয ততযী য় । এ মপ্রশেগত েত ১০/১০/২০১৩ ভাননীয় 

শল্পভন্ত্রীয বাশতগে নুশিত বায় প্রকল্পটি ভাপ্ত ম ালনা কগয এয ভাশপ্ত প্রশতগফদন ভন্ত্রণারগয় প্রদাগনয েন্য 



 

শিান্ত প্রদান কযা য়। শকন্তু এয য প্রকল্পটি ভাপ্ত কযায শনয়ভতাশন্ত্রক প্রশক্রয়া নুযণ কযা য়শন। থ থাৎ প্রকল্পটিয 

নুগভাশদত মভয়াদ ভাপ্ত য় জুন ২০১০। এয য নুগভাদনীনবাগফ প্রকল্পটি িভরান যা া য়। ফ থগগল েত 

২৩/১১/২০১৫ প্রকগল্পয শশঅয অআএভআশডগত মপ্রযণ কযা য় । 

১৪.৩। IDC ব্যল্পয় শনয়ভ: মকশএভ কতৃথে ফশত কগয মম, Interest During construction (IDC) ফাফদ ফফাদ্দকৃত 

৫৮৮.৩০ রে টাকা যকাযগক শনভ থাণকারীন সুদ শাগফ প্রদাগনয শযফগতথ মকশএভ এয কাঁিাভার ক্রগয়য ভােগভ ব্যয় 

কযা গয়গছ।  

১৪.৪।  আনশল্পডন্টার কযাশটার এিল্পশন্ডচায: আনশগডন্টার কযাশটার এেগশেিায ফাফদ শডশশগত ১০০.০০ রে টাকা ফযাদ্দ 

কযা য় । উক্ত মুদয় থ থ ব্যয় কযা গয়গছ । মকান মকান  াগত উক্ত থ থ ব্যয় কযা গয়গছ তায তে ায়া মায়শন।  

১৪.৫।  আন্টাযনার ও এিটাযনার শডট:  প্রকল্পটি শল্প ভন্ত্রণারয়কতৃথক জুন ২০১৪ এ  ভাপ্ত কযায শিান্ত গ্রণ  কযা য়। এয 

য দ্যআ ফছগযয শধক ভয় শতফাশত গর প্রকগল্পয এেটাযনার শডট ম্পন্ন কযা য়শন । প্রকল্প িরাকারীন 

ংস্থা কতৃথক শফশবন্ন ভগয় শনেস্ব মরাকফর দ্বাযা আন্টাযনার শডট কযা য় । এ প্রকগল্পয মেগত্র শফশঅআশ কতৃথক এ 

ধযগণয আন্টাযন্যার শডট কযায মকান প্রভাণ ায়া মায়শন । 

১৪.৬। প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও জিনঃ 

উল্পেশ্য জিন 

ক)  মকশএভ এয প্রকৃত  উৎাদন েভতা ফাশল থক ৩০,০০০ মভ: 

টন এ পুন:  উন্নীতকযণ । 

 

ফতিভাল্পন মকশএভ এয প্রকৃত  ফাশল থক  উৎাদন েভতা  

প্রায় ২০,০০০  মভ: টন । কাঁিাভাগরয স্বল্পতায কাযগণ 
উৎাদন হ্রা মগয়গছ ফগর োনা মায়। 

( ) উৎাশদত কােগেয ব্রাআটগন ৭৮  GE মথগক বৃশি কগয ৮৬.৫ 

GE মত উন্নীত কগয কােগেয গুণেত ভান বৃশি কযা;  

ফতিভাল্পন মকশএভ এয উৎাশদত কােগেয ব্রাআটগন 

৮০-৮২ GE। মকশএভএ স্থাশত মভশন দ্বাযা 
ফাআটগন ৮৬ GE মত উন্নীত কযা ম্ভফ ফগর োনা 

মায়। মগেগত্র উৎাদন ব্যয় বৃশি াগফ। 

 

১৫।  সুাশয: 

১৫.১।  প্রকগল্পয অন্ত:  াত ভন্বয় প্রস্তাগফ  মম কর মন্ত্রাশতয  াত গত থ থ হ্রা কগয ভন্বগয়য প্রস্তাফ কযা য়, মগুগরা 

শডশশগত ন্তর্ভ থক্ত মযগ  ংস্থায যােস্ব  াত গত ফাস্তফায়ন কযা য গতথ অন্ত:  াত ভন্বয় কযা য়। শকন্তু যফতীগত 

ঐ  কর মন্ত্রাশত ংস্থায যােস্ব  াত গত  ংগ্র কযা য়শন। এগত মূর শডশশয নুাগনয ব্যতযয় এফং উগদ্দশ্য 

ব্যাত গয়গছ।  শল্প ভন্ত্রণারয় শফলয়টি যীো শনযীো কগয প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ।  (নুগেদ ১৪.১ দ্রষ্টব্য)।  

১৫.২।  অন্ত: াত ভন্বময়য ভােগভ প্রকগল্পয  ঙ্গমূগয ভগে অশথ থক ভন্বয় কযা মায় শকন্তু মকান ঙ্গ ফাদ মদয়া মায় না। 

েত ০১/০৩/২০০৯ তাশযগ  নুশিত বায ভােগভ অআএভআশড ’য প্রশতশনশধ শযকল্পনা শং রা ফোয় মযগ  অন্ত: াত 

ভন্বয় কযায গে ভত প্রদান কগযন। শযকল্পনা কশভগনয প্রশতশনশধ মকান মন্ত্রাশত নুকূগর ফযাদ্দ শূণ্য কগয 

ন্য মন্ত্রাশতয ফযাদ্দ ভন্বয় কযা র্ঠক নয় ভগভ থ ভতাভত মদন। তথাশ অন্ত: াত ভন্বয় প্রস্তাগফ মফ শকছু অআগটভ 

এয ফযাদ্দ শূণ্য কগয থ থাৎ ঐ কর অআগটভ শডশশ গত ফাদ শদগয় অন্ত: াত ভন্বয় কযা গয়গছ মা শযকল্পনা 

শং রায ব্যতযয় । এ শফলগয় শল্প ভন্ত্রণারয় প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা শনগফ (নুগেদ ১৪.১ দ্রষ্টব্য)। 

১৫.৩।  প্রকল্পটিয মভয়াদ ভাপ্ত গয় মায়ায য জুন ২০১১গত জুন ২০১৪ ম থন্ত নুগভাদনীনবাগফ এশডশগত ন্তভু থক্ত যা া 

এফং প্রকল্পটি ভাপ্ত কযায মেগত্র শনয়ভতাশন্ত্রক প্রশক্রয়া নুযণ না কযায শফলগয় প্রাশনক ভন্ত্রণারয় দায়ীগদয শফরুগি 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ (নুগেদ ১৪.২ দ্রষ্টব্য)। 

১৫.৪।  Interest During Construction (IDC) ফাফদ ফফাদ্দকৃত ৫৮৮.৩০ রে টাকা যকাযগক শনভ থাণকারীন সুদ শাগফ 

প্রদাগনয শযফগতথ মকশএভ তা শভগরয কাঁিাভার াল্প ক্রগয় ব্যফায কযায় শযকল্পনা  অশথ থক শঙ্খরায ব্যতযয় 

গয়গছ। এ ক্রয় কাম থক্রগভয াগথ েশড়তগদয শফরুগি মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয (নুগেদ ১৪.৩ দ্রষ্টব্য)।  



 

১৫.৫।  আশগডন্টার কযাশটার এেগশেিায ফাফদ শডশশগত  ফযাদ্দকৃত ১০০.০০ রে টাকা মকান মকান  াগত ব্যম গয়গছ 

তায মকান তে ায়া মায়শন। এ  াগতয ব্যগয়য শফলয়টি শল্প ভন্ত্রণারয়  শতগয় মদগ  প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা শনগফ 

(নুগেদ ১৪.৪ দ্রষ্টব্য)।  

১৫.৬।  প্রকল্পটি জুন ২০১৪ এ শল্প ভন্ত্রণারয় কতৃথক ভাপ্ত ম াশলত য়ায য য মদড় ফছগযয শধক ভয় শতফাশত 

গর প্রকগল্পয আন্টাযন্যা র  এেটাযনার শডট ম্পন্ন কযা য়শন  মা শফরগম্ব ম্পন্ন কযগত গফ (নুগেদ ১৪.৫ 

দ্রষ্টব্য)। 
১৫.৭।  ব্যাংক ল্পস্টটল্পভন্ট ল্পত ল্পদখা মায় ল্পম, প্রকেটি জুন ২০১৪ এ ভাপ্ত গর এয যফতী ভগয় উক্ত ব্যাংক একাউন্ট গত 

মরনগদন শযিারনা কযা গয়গছ। এছাড়া ফতথভান ভগয় উক্ত ব্যাংক একাউগন্ট থ থ শস্থত যগয়গছ। শল্প ভন্ত্রণারয় 

কতৃথক একটি কশভটি েঠন কগয কর অশথ থক শনয়গভয তদন্ত কযত: দায়ীগদয শফরুগি মথামথ  ব্যফস্থা গ্রণকযগফ। 

 ১৫.৮।  মভাট ১৭৫.০০ মকাটি টাকায প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযায য প্রকগল্পয  উগদ্দশ্য পুগযাপুশয শেথত য়শন। শফশঅআশ 

কতৃথক ফাস্তফাশয়ত ন্যান্য কগয়কটি প্রকগল্পয মেগত্র একআ  টনায পুনযাবৃশি গয়গছ। এ মথগক প্রতীয়ভান য় মম, 

শফশঅআশ’য প্রকল্প ফাস্তফায়গন প্রগয়ােনীয় েভতায বাফ অগছ। তাআ বশফষ্যগত শফশঅআশ য প্রকল্প গ্রণকাগর 

পূফ থফতী প্রকল্পমূময Performance শফল্পফচনায় ল্পনয়া প্রল্পয়াজন। 

 

 



 

ভড থানাআগেন ফ শফএটিঅআ মরা মপ্রাশকউযগভন্ট ফ শপশস্টগকগটড আকুআগভন্ট এে আনফ্রাস্ট্রাকিায 

মডগবরগভন্ট ফ ল্যাফগযটযীে পয এযাশক্রশডগটন (১ভ ংগাশধত) 

প্রকে ভাশপ্ত প্রশতল্পফদন (শশঅয) 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : ভড থানাআগেন ফ শফএটিঅআ মরা মপ্রাশকউযগভন্ট ফ শপশস্টগকগটড আকুআগভন্ট 

এে আনফ্রাস্ট্রাকিায মডগবরগভন্ট ফ ল্যাফগযটযীে পয এযাশক্রশডগটন                    

(১ভ ংগাশধত) 

২। প্রাশনক ভন্ত্রণারয়/ শফবাগ : শে ভন্ত্রণারয়।  

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ ষ্টযাোড থ এে মটশষ্টং আন্পটিটিউন (শফএটিঅআ) 

৪। প্রকল্পেয ফস্থান : ঢাকা  িিগ্রাভ । 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ** 

 ফাস্তফায়নকার 

শতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কশরত 

ব্যল্পয়য %) 

শতক্রান্ত 

ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

ভর 

 (প্রঃ াঃ) 

ংল্পাশধত 

(প্রঃ াঃ) 

ভর ংল্পাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৯৫.০০ 

(মেশডশএপ-

১৯৯৫.০০) 

২২২৫.০০ 

(মেশডশএপ-

২০০০.০০) 

২০২০.৩০ 

(মেশডশএপ-

১৯০২.২৮) 

 

োনুয়াযী,২০০৯  

ল্পত  

শডগম্বয,২০১১ 

োনুয়াযী ২০০৯ 

ল্পত  

শডগম্বয ২০১৩ 

(ব্যয় বৃশি 

ব্যশতগযগক মভয়াদ 

বৃশি জুন ২০১৪) 

োনুয়াযী,২০০৯ 

ল্পত  

জুন, ২০১৪ 

(-) ২৭৪.৭২  

(১১.৯৭)  

২ ফছয ৬ভা 

(৮৩.৩৩%) 

 

*   মনাট:  মূর প্রাক্কশরত ব্যগয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ২৭৪.৭২ রে টাকা (১১.৯৭%) কভ এফং প্রকৃত ফাস্তফায়ন মভয়াদ মূর শযকশল্পত 

মভয়াদ গত ২ ফছয ৬ভা  (৮৩.৩৩%) মফী ।  

 

৬। প্রকল্পেয ংগশবশিক ফাস্তফায়নঃ 

শে ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতল্পফদন নুমায়ী প্রকল্পেয ঙ্গশবশিক ফাস্তফ ও অশথ িক গ্রগশত শনম্নরূ: 

 (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ নং গঙ্গয নাভ একক অযশডশশ নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রেশত 

অশথ থক ফাস্তফ (%) অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) যাজস্ব ব্যয়      

১ মফতন  বাতাশদ েন ১৬.৪৫ ৫ ১৩.৬০ ৫ (১০০.০০) 

৭ যফায  মফা  ৮.০০  ৭.৯০ (৯৯.৬২) 

৮ বাড়ায় ক্রয় (ভাআক্রফা) ংখ্যা ১২.০০ ১ ০.০০ (০.০০) 

৯ ন্যান্য  ১৪.০০  ১০.৮০ (৭৭.১৪) 

১০ মভযাভত  যেণাগফেণ  ৬.৫৫  ৫.৩০ (৮০.৯১) 



 

খ) ভরধন ং (ম্পদ 

ংগ্র/ক্রয়) 

     

১১ ল্পভাটযমান ংখ্যা ২০.০০ ১ ১৯.৯৪ ১ (১০০.০০) 

১২ ল্যাফ মন্ত্রাশত 
ংখ্যা 

৮৫৪.০০ ১৮৭ ৭০৭.৩৮ ১২৮ 

(৭০.০০) 

১৩ কশম্পউটায  ন্যান্য 
ংখ্যা 

২৩.০০ ৩০ ২০.২৭ ৩০ 

(১০০.০০) 

১৪ অফাফত্র 
 

১৫.০০ ২০৫ ১৪.১০ ১১৫ 

(৬০.০০) 

১৫ শনভ থাণ  পূতথ ফ:শভ: ১১০০.২৮ ৪০৪৬.৪৫ ১০৯০.৬৮ ৪০৪৬.৪৫ 

(১০০.০০) 

১৬ বাতাশদ শফশফ মূরধন  ১৫.৭২  ১৫.৩৩ (৯৭.৪৫) 

১৭ শশড বযাট  ১৪০.০০  ১১৫.০০ (৮২.০০) 

  ফ িল্পভাট = ২২২৫.০০  ২০২০.৩০ ৯১.০০ 

 

৭।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ 

ংস্থা ল্পত প্রাপ্ত তথ্য এফং ল্পযজশভল্পন প্রাপ্ত তথ্য ল্পত দল্পখা মায় ল্পম, শফশবন্ন ল্যাফল্পযটযীল্পত প্রল্পয়াজনীয় শকছু মন্ত্রাশত এফং 

পাশন িচায এয একটি ফড় ং ক্রয় কযা য়শন। ল্যাফ মন্তাশত ক্রয় না কযায শফলল্পয় প্রকে শযচারক জানান, একাশধকফায 

ল্পটন্ডায অফান কযা ল্পেও যফযাকাযী না াওয়ায় শকছু কভ গুরুেপূণ ি মন্ত্রাশত ক্রয় কযা য়শন। তল্পফ এল্পত ল্যাফল্পযটযীয 

কাম িক্রভ উল্পেখল্পমাগ্যবাল্পফ ফাধাগ্রস্ত ল্পফনা ফল্পর শশঅযএ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। পাশন িচায কভ ক্রল্পয়য শফলল্পয় শশঅযএ উল্পেখ 

কযা য় ল্পম, অফাফত্র এয ভল্য বৃশি াওয়ায় শযভাণ হ্রা কল্পয অফাফত্র কভ ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

৮।   াধাযণ ম িল্পফক্ষণঃ  

৮.১। প্রকল্পেয টভূশভঃ 

ভৄি ফাজায থ িনীশতল্পত ণ্য ও ল্পফায ভানআ ল্পরা অন্তেথাশতক ফাশণল্পজযয প্রধান তফশষ্টয। যীোয জন্য ল্যাফল্পযটযী, 

Metrology Services এফং প্রতযয়ন িশত (Certification System) Accredited ল্পরআ ল্পকফরভাত্র ফাংরাল্পদী ন্যভ 

শফল্পদল্প গ্রণল্পমাগ্যতা াল্পফ। ণ্যভল্পক Accredited ম িাল্পয় শনল্পত ল্পর ল্যাফল্পযটযী,  Metrology Services  এফং প্রতযায়ল্পনয 

িশতল্পক ফশ্মআ অন্তেথাশতক ম িাল্পয় উন্নীত কযল্পত ল্পফ। ভৄি ফাজায থ িনীশত ও SAPTA চুশিয অওতায় শফশবন্ন খাদ্য 

াভগ্রী, শনভ িাণ াভগ্রী, মন্ত্রাশত, কল্পভটিি ন্যান্য ল্পনক দ্রব্য শফশবন্ন ল্পদ ল্পত অভদানী এফং ল্পনক ল্পদল্প যপ্তানী কযা 

য়। উগেশ ত ল্পণ্যয গুনাগুন যীোয জন্য অধুশনক মন্ত্রাশত ল্যাফল্পযটযী ও দে জনফর অফশ্যক। এরগেয ফাংরাগদ 

স্টযাোড থ মটশস্টং আনশস্টটিউট (শফএটিঅআ) এয অধুশনকীকযল্পণয জন্য অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

৮.২। প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ 

ক)  Accreditation এয জন্য ল্যাফল্পযটযী বফন শনভ িাণ ও ংস্কযণ। 

(খ)  শফশবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাশত ক্রয় । 

(গ) কযাশরল্পেন, ল্পটশস্টং এফং াটি িশপল্পকল্পনয Accredited সুশফধা সৃশষ্টয জন্য ল্পকন্দ্রীয় এফং চট্রগ্রাভ অঞ্চশরক শপল্পয 

ল্যাফল্পযটযীভ উন্নীতকযণ।  

(ঙ)  ল্পবািা াধাযল্পণয শনকট Accredited quality ম্পন্ন ণ্য প্রাশপ্ত শনশিতকযণ। ।  
৮.৩।    প্রকে নুল্পভাদন ংক্রান্ত তথ্যঃ 

অগরািয প্রকেটি ২২৯৫.০০ রে টাকা (মেশডশএপ-২০০০.০০ রে) প্রাক্কশরত ব্যগয় োনুয়াযী ২০০৯ গত শডগম্বয২০১১ 

মভয়াগদ ফাস্তফয়গনয েন্য ভাননীয় শযকেনা ভন্ত্রী কর্তিক গত ১৩/০৫/২০৯ তাশযল্পখ নুল্পভাশদত য় ।যফতীগত ২২২৫.০০ 

(মেশডশএপ-২০০০.০০) রক্ষ টাকা ব্যগয় োনুয়াযী ২০০৯ ল্পত জুন২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয েন্য প্রকল্পটিয ১ভ ংগাশধত 

প্রস্তাফ েত ১১/০১/২০১২ তাশযগ  ভাননীয় শযকল্পনা ভন্ত্রী কতৃথক নুগভাশদত য়। এয যপ্রকগল্পয মভাট ব্যয় শযফশতথত মযগ  



 

এয শফশবন্ন গঙ্গয ভগে অন্ত:  াত ভন্বয় কযা য় । ফ থগল ব্যয় বৃশি ব্যশতগযগক প্রকগল্প মভয়াদ ১ ফছয বৃশি কগয জুন ২০১৩ 

এয শযফগতথ জুন ২০১৪ ম থন্ত শনধ থাযণ কযা য় ।  

৮.৪    প্রকে শযচারকঃ 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী পূণ ি কারীন খন্ড কারীন এল্পকয শধক প্রকল্পেয 

দাশয়ল্পে শনল্পয়াশজত শকনা 

প্রকে শযচারকল্পদক 

দাশয়ে কার 

 জনাফ ল্পভাাম্মদ অরী 

উ শযিারক, শফএটিঅআ 

না শতশযক্ত দাশয়ে না ০৮-০৭-২০০৯ ল্পত  

৩০-০৬-২০১৪ ম থন্ত 

 

৯। প্রকে শযদ িনঃ 

অআএভআশড’য কাযী শযচারক কর্তিক গত ০৬/০৮/২০১৫ তাশযল্পখ প্রকে এরাকা শফএটিঅআ এয প্রধান কাম থারয়, ঢাকা এফং 

েত ২৯/০৭/২০১৫ তাশযগ  প্রকগল্পয িট্টগ্রাভ ং  শযদ িন কযা য়। শযদ িনকাল্পর প্রকে শযচারক জনাফ ল্পভাাম্মদ অরী, 

প্রকে ংশিষ্টযা উশস্থত শছল্পরন।  

৯.১   প্রকল্পেয অওতায় প্রাপ্ত থ ি ফযাে ও ব্যল্পয়য শচত্র শনম্নরুঃ 

(রে টাকায়) 

থ ি ফছয অযশডশশ

ল্পত ংস্থান 

ভর/ংল্পাশধত 

এশডশ ফযাে 

ফভৄিকৃত 

টাকা 

ব্যয় ব্যশয়ত 

থ ি  

ভন্তব্য 

২০০৮-০৯ ১২২.৫৬ ১৯১.০০ ১৯১.০০ ১২২.৫৮ ৬৮.৪২ ব্যশয়ত ৬৮.৪২ রক্ষ টাকায শফযীল্পত  

চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ ৬২.৭৪ রক্ষ টাকা 

ল্পপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

২০০৯-১০ ৪১১.২৭ ৪১৫.০০ ৪১১.২৭ ৪১১.২৭ ০০.০০ ল্পকান থ ি ব্যশয়ত না থাকল্পরও ৩.৭৪ 

রক্ষ টাকা চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ ল্পপযত প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

২০১০-১১ ৩৭৩.২৭ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৩.২৭ ০১.৭৩ ব্যশয়ত ১.৭৩ রক্ষ টাকা চারাল্পনয 

ভাধ্যল্পভ ল্পপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

২০১১-১২ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫২৫.২৮ ২৪.৭২ ব্যশয়ত ২৪.৭২ রক্ষ টাকায শফযীল্পত  

চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ ২৪.৫৮ রক্ষ টাকা 

ল্পপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

২০১২-১৩ ৪২৫.০০ ৪২৫.০০ ৪২৫.০০ ৩৬৬.৯৬ ৫৮.০৪ ব্যশয়ত ১.৭৩ রক্ষ টাকা চারাল্পনয 

ভাধ্যল্পভ ল্পপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

২০১৩-১৪ ৩৪২.৯০ ২৫৬.০০ ২৩১.০০ ২২০.৯৪ ১০.০৬ ব্যশয়ত ১.৭৩ রক্ষ টাকা চারাল্পনয 

ভাধ্যল্পভ ল্পপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

মভাট = ২২২৪.১ ২২১২.০০ ২১৮৩.২৭ ২০২০.৩০ ১৬২.৯৭  

 



 

৯.২ প্রকে শযদ িন ও ফাস্তফায়ন ম িল্পফক্ষণ: 

৯.২.১ বফন শনভ িাণ: 

অতায় শনশভ থত৪ তরা বফনটি শযদ থন কযা য়। অযশডশশগত প্রকগল্প ৪০৪৬.৪৫ ফ:শভ:  অয়তগনয বফন শনভ থাগণয েন্য 

১১০০.২৮ রে টাকা প্রাক্করন কযা য় ।  এআ প্রাক্করগনয শফযীগত ১০৯০.৬৭ রে টাকা ব্যগয় ৪০৪৬.৪৫ ফ:শভ: অয়তগনয ৪ 

তরা শফশষ্ট বফনটি শডশিউশড কতৃথক শনভ থাণ কযা গয়গছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.২.২  প্রকল্পেয অওতায় ংস্থানকৃত এফং ক্রয়কৃত মন্ত্রাশতঃ 

শডশশ নুমায়ী প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়ল্পমাগ্য এফং প্রকৃত ক্রয়কৃত মন্ত্রাশতয তাশরকা শনম্নরুঃ 

 উআং এয নাভ অযশডশডশ নুমায়ী মন্ত্রাশত 

ক্রগয়য ংস্থান 

চুশক্ত মূল্য প্রকৃত 

মন্ত্রাশত 

ংখ্যা 

ক্রয় কযা য়শন 

মভগিারেী উআং ১১৬টি ১৮৫.৬৪ ৮৯ টি ২৭ 

মকশভকযার উআং ২৬টি ১৬২.৭৫ ২৫টি ১ 

শপশেকযার উআং ০৯টি ৮৮.১৫ ০৭টি ২ 

মটেটাআর ল্যাফ ০২মট ২০৭.৮৭ ০২ মট ০ 

আগরকশিকযার ল্যাফ ২২টি ৬১.৭৫ ০৫টি ১৭ 

মভাট ১৭৫টি মভাট ১২৮টি মভাট ৪৭ 

 

৯.২.৩  ল্যাফগযটযী শবশিক ক্রয়কৃত উগে গমাগ্য মন্ত্রাশতয শফফযণ: 

৯.২.৩.১  ল্পভল্পট্রারশজ ল্যাফগযটযীগত স্থাশত মন্ত্রাশতঃ 

শফএটিঅআ িেগয শনশভ থত নতুন বফগন মভগট্টারশে ল্যাফগযটযী স্থান কযা গয় মছ । উক্ত ল্যাফ এয েন্য Secondary Standards 

Weights, Working Standards Weights, Working Standards Platform Scales (৪)Secondary Standards Capacity 

Measure, Working Standard length measures, Working Standards Prover Tank  প্রভৃশত মন্ত্রাশত ক্রয় /ংগ্র কযা 

গয়গছ। মভগট্টারেী ল্যাফ এ স্থাশত মন্ত্রাশতয ভগে কগয়কটি উগে গমাগ্য মন্ত্রাশত শনম্নরু : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৯.২.৩.২ শপশজকযার ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থাশত মন্ত্রাশত: 

নতুনশনশভ থত বফগন শপশেকযার ল্যাফগযটযী স্থান কযা গয় মছ। উক্ত ল্যাফ এয েন্য Hot Bath regulated system, Hydraulic 

Pressure Testing Machine for PVC/G.I pipe with all fitting, Automatic Compressive Strength Machine and 

Accessories, Abrasion Resistance Tester for Glass  Ceramic, Chipping Tester for Ceramic Table ware, Air Oven 

(Digital Display) প্রভৃশত মন্ত্রাশত স্থান কযা গয়গছ ।শপশেকযার ল্যাফগযটযীমত স্থাশত মন্ত্রাশতয ভগে কগয়কটি উগে গমাগ্য 

মন্ত্রাশত শনম্নরু : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৯.২.৩.৩ আল্পরকশট্রকযার ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থাশত মন্ত্রাশত: 

শনশভ থত নতুন বফগন স্থাশ ত আগরকশিকযার  ল্যাফগযটযী য েন্য CCA & High rate discharger,  Reserve capacity tester, 

Cold cranking performance tester,Life cycle testing equipment, Charge acceptance test equipment  প্রভৃশত মন্ত্রাশত 

ক্রয় কযা গয়গছ ভগভ থ োনা মায়। আগরকশিকযার ল্যাফগযটযীয মন্ত্রাশতয ভগে কগয়কটি উগে গমাগ্য মন্ত্রাশত শনম্নরু : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.২.৩.৪ ল্পটিটাআর ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থাশত মন্ত্রাশত: 

শনশভ থত নতুন বফগন স্থাশ ত মটেটাআর  ল্যাফগযটযী য েন্য Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS) with all 

relevant accessories & reagents to run the GCMS and auto sampler (২) High Performance Liquid Chromatograph 

(HPLC) with UV and Fluorescent indicator প্রভৃশত মন্ত্রাশত ক্রয় কযা গয়গছ ভগভ থ োনা মায়। আগরকশিকযার ল্যাফগযটযীয 

মন্ত্রাশতয ভগে কগয়কটি উগে গমাগ্য মন্ত্রাশতশনম্নরু : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৯.২.৩.৫ ল্পকশভকযারল্যাফল্পযটযীল্পত স্থাশত মন্ত্রাশত : শফএটিঅআ িেগয শনশভ থত নতুন বফগন মকশভকযার ল্যাফগযটযী স্থান কযা 

গয়মছ। উক্ত ল্যাফ এয েন্য Automatic Distillation unit for gasoline, Kerosine and other petroleum oil including soft 

ware and safety heater rods, Automatic  nitrogen/protein analyzer: complete digestion, distillation, tit ration unit 

with all accessories, High Temperature Furnace, Autoclave প্রভৃশত মন্ত্রাশত ক্রয় কযা গয়গছ। মকশভকযার ল্যাফগযটযীমত 

স্থাশত মন্ত্রাশতয ভগে কগয়কটি উগে গমাগ্য মন্ত্রাশত শনম্নরু : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০।    প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও জিনঃ 

        নুল্পভাশদত শডশশ নুমায়ী প্রকল্পেয উল্পেশ্য এফং শশঅয নুমায়ী এয জিন শনম্নরূ : 

উল্পেশ্য জিন 

(ক)  Accreditation এয জন্য ল্যাফল্পযটযী বফন শনভ িাণ ও 

ংস্কযণ। 

 

১০ তরা পাউল্পন্ডন শফশষ্ট ৪ তরা বফন ঢাকা শফএটিঅআ চেল্পয 

শনভ িাণ  এফং চট্টগ্রাভ শফএটিঅআ এয শফদ্যভান বফন ংস্কায কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

(খ) শফশবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য  Sophisticated   মন্ত্রাশত 

ক্রয় । 

 

শকছু মন্ত্রাশত ব্যশতত শফশবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য  Sophisticated   

মন্ত্রাশত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ । 

(গ) কযাশরল্পেন, ল্পটশস্টং এফং াটি িশপল্পকল্পনয Accredited 

সুশফধা সৃশষ্টয জন্য ল্পকন্দ্রীয় এফং চট্রগ্রাভ অঞ্চশরক 

শপল্পয ল্যাফল্পযটযীভ উন্নীতকযণ।  

 

কযাশরল্পেন, ল্পটশস্টং এফং াটি িশপল্পকল্পনয Accredited সুশফধা সৃশষ্টয 

জন্য ল্পকন্দ্রীয় এফং চট্রগ্রাভ অঞ্চশরক শপল্পয ল্যাফল্পযটযীভ 

উন্নীতকযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

( )  ল্পবািা াধাযল্পণয শনকট Accredited quality  ম্পন্ন 

ণ্য প্রাশপ্ত শনশিতকযণ। ।  
ফতিভাল্পন শপশজকযার, ল্পকশভকযার ল্যাফল্পযটযী এফং জাতীয় ল্পভল্পট্রারজী 

ল্যাফল্পযটযী Accreditation এয জন্য প্রস্তুত যল্পয়ল্পছ। 

(ঙ)  যপ্তানী এফং াটিশপগকন  এগক্রশডগটন এয েন্য 

শফএটিঅআগক শক্তারীকযণ । 

শপশজকযার, ল্পকশভকযার ল্যাফল্পযটযী এফং জাতীয় ল্পভল্পট্রারজী 

ল্যাফল্পযটযীল্পত Accreditation প্রশক্রয়া চরভান যল্পয়ল্পছ। 

 

১১।  ম থাগরািনা :  

১১.১। অফাফত্রক্রয়:  

অযশডশশ নুমায়ী ১৫.০০ রে টাকা ব্যগয় ২০৫ ংখ্যক অফাফত্র ক্রগয়য ংস্থান থাকগর প্রকৃত গে ১৪.১০ রে টাকা 

ব্যগয় ভাত্র ১১৫ ংখ্যক অফাফত্রক্রয় কযা গয়গছ । থ থাৎ কাগেয শযশধ ব্যাক বাগফ  (প্রায় ৪০%) হ্রা কযা গয়গছ। 

 

 



 

১১.২।   ল্যাফগযটযী মন্ত্রাশত ংগ্র: 

অযশডশশ নুমায়ী ৮৫৪.০০ রে টাকা প্রাক্কশরত ব্যগয় ১৮৭ ংখ্যক মন্ত্রাশত ক্রগয়য ংস্থান থাকগর ৭০৭.৩৮ রে টাকা 

ব্যগয় ১২৮ ংখ্যক মন্ত্রাশত ক্রয় কযা গয়গছ । এগত কাগেয শযশধ প্রায় ৩০% হ্রা মগয়গছ । এ শফলগয় শশঅয এ  উগে  

কযা গয়গছ মম, শকছু ংখ্যক কভ গুরুেপূণ থ ল্যাফ মন্ত্রাশত দযত্র অফান কগয যফযাকাযী না ায়া ক্রয় কযা মায়শন ।  

১১.৩।  ব্যশয়ত থ থ েভাদান: 

প্রকগল্পয শশঅয মভাতাগফক ২০০৯-১০ থ থফছগয ৬৮.৪২ রে টাকা ব্যশয়ত থাকগর িারাগনয ভােগভ ৬২.৭৪ রে টাকা 

মকালাোগয েভা প্রদান কযা য় । ২০০৯-১০ থ থ ফছগয মকান থ থ ব্যশয়ত না থাকগর ৩.৭৩ রে টাকা যকাযী মকালাোগয 

েভা মদয়া গয়গছ । এ মেগত্র ২০০৮-০৯ থ থফছগযয ব্যশয়ত থ থ ২০০৯-১০ থ থফছয মগল েভা মদয়া গয়গছ ফগর প্রশতয়ভান 

য়। ২০১১-১২ থ থ ফছগযয ব্যশয়ত ২৪.৭২ রে টাকায শফযীগত ২৪.৫৮ রে টাকা যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান কযা 

গয়গছ। 

১১.৪  মন্ত্রাশত  বফন যেণাগফেণ  ংস্কায:  

াধাযনত প্রকল্প ভাশপ্তয য প্রকগল্পয অতায় ংগৃীত মন্ত্রাশত এফং/শনশভ থত বফনাশদ মথামথবাগফ ংযেণ  মভযাভগতয 

বাগফ এগদয স্থায়ীে হ্রা ায়। এ প্রকগল্পয মেগত্র এ যকভ মাগত না  গট ম শফলগয় গিতন থাকা প্রগয়ােন।  

১১.৫   দে েনফর শনগয়াে/দায়ন: 

শফএটিঅআ এয মম  কর উআং এয েন্য মন্ত্রাশত ংগ্র কযা গয়গছ ম কর উআং এ প্রগয়ােনীয় দে েনফর শনগয়াে/দায়ন 

কযা প্রগয়ােন। 

 

১২।  সুাশযঃ  

১২.১।  অযশডশশ ংস্থান নুমায়ী অফাফত্র এয শযভাণ/শযশধ ব্যাক বাগফ  ( প্রায় ৪০%) হ্রা কযায পগর প্রকগল্পয 

উগদ্দশ্য ব্যাত গয়গছ শকনা তা শল্প ভন্ত্রণারয় যীো কযগফ(নুগেদ  ৭  ১২.১ দ্রষ্টব্য) । 

১২.২।  অযশডশশ ংস্থান নুমায়ী মন্ত্রাশত ক্রগয়য শযভাণ/শযশধ ব্যাক বাগফ  ( প্রায় ৩০%) হ্রা কযা গয়গছ। এ 

শফলয়টি শল্প ভন্ত্রণারয় যীো কযগফ (নুগেদ  ৭  ১২.২ দ্রষ্টব্য) । 
১২.৩।  ২০০৯-১০ থ থফছগয ৬৮.৪২ রে টাকা ব্যশয়ত থাকগর িারাগনয ভােগভ ৬২.৭৪ রে টাকা মকালাোগয েভা 

প্রদান কযা, ২০০৯-১০ থ থ ফছগয মকান থ থ ব্যশয়ত না থাকগর ৩.৭৩ রে টাকা যকাযী মকালাোগয েভা মদয়া, 

২০১১-১২ থ থ ফছগযয ব্যশয়ত ২৪.৭২ রে টাকায শফযীগত ২৪.৫৮ রে টাকা যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান 

কযায শফলয়টি শল্প ভন্ত্রণারয় যীো কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ  (নুগেদ  ১০.১  ১২.৪ দ্রষ্টব্য) । 
১২.৪  প্রকগল্পয অতায় ংগৃীত মন্ত্রাশতমূ এফং শনশভ থত বফন মথামথবাগফ ংযেণ  মভযাভগতয েন্য  প্রশতফছগয 

যােস্ব  াগত প্রগয়ােনীয় গথ থয ংস্থান কযগত গফ। 

১২.৫  মম কর উআং এয েন্য মন্ত্রাশত ংগ্র কযা গয়গছ ম কর উআং এ প্রগয়ােনীয় দে েনফর শনগয়াে/দায়ন কযগত 

গফ। 

১২.৬।  উগযাক্ত সুাশয নং ১৩.১ গত ১৩. ৫ এয অগরাগক মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কগয অোভী ০২ (দ্যআ) ভাগয ভগে 

অআএভআশডগক ফশত কযগত গফ। 

 

 



 

‘‘তযশি শগল্পযউন্নয়ন (শনগফতেঞ্জ  যাঁধাকৃ পুয),-যংপুয’ 
প্রকল্প ভাশপ্ত প্রশতগফদন (শশঅয) 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

 

১। প্রকগল্পয ফস্থান : শনগফতেঞ্জ  যাঁধাকৃ পুয,দয উগেরা,যংপুয। 

২। ফাস্তফায়নকাযীংস্থা : ফাংরাগদক্ষুদ্রকুটিযশল্পকযগাগযন (শফশক) 

৩। প্রাশনকভন্ত্রণারয়/ শফবাে : শল্পভন্ত্রণারয়। 

৪। প্রকগল্পযফাস্তফায়নভয়ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 
(প্রঃ াঃ) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত     
 

ফাস্তফায়নকার 

শতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কশরত 

ব্যল্পয়য%) 

শতক্রান্ত ভয় (ভর 

ফাস্তফায়ন 
কাল্পরয %) 

ভর 

 (প্রঃ াঃ) 

ংল্পাশধত 

(প্রঃ াঃ) 
ভর ংল্পাশধত 

(ব্যয় বৃশি 

ব্যশতল্পযল্পক) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮৭.৩০  - ৩৬৬.৬৭ 

 

জুরাআ, 

২০১০ ল্পত  

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১০ 

ল্পত  

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১০ 

ল্পত  

জুন, ২০১৪ 

(-) ২০.৬২ 

৫.৩২% 

১ ফছয 

*   মূর প্রাক্কশরত ব্যয় গঙ্গ প্রকৃত ব্যয় ২০.৬২ রে টাকা  হ্রা মগয়গছ । 

 

৫। প্রকল্পেয ংগশবশিক ফাস্তফায়নঃ 

শে ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতল্পফদন নুমায়ী প্রকল্পেয ঙ্গশবশিক ফাস্তফ ও অশথ িক গ্রগশত শনম্নরূ: 

 

াযশণ-২: প্রকল্পেয ংগশবশিক গ্রেশত 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ নং শডশশ নুমায়ী কাল্পজয ঙ্গ একক শডশশ নুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত গ্রগশত 

অশথ িক  ফাস্তফ অশথ িক   ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 যােস্ব ব্যয়:  

১. যফযা ও ল্পফা      
১.১ মাতায়াত  যি মথাক ২.৪০ মথাক ২.৪০ ১০০.০০ 

১.২ শতশযক্ত কাগেয বাতা মথাক ০.৩০ মথাক ০.৩০ ১০০.০০ 

১.৩ ডাক মথাক ০.৪৫ মথাক ০.২০ ১০০.০০ 

১.৪ মটশরগপান/মটশরগ্রাপ মথাক ০.৫০ মথাক ০.৪৭ ১০০.০০ 

১.৫ মটগরে/পযাে মথাক ০.১৫ মথাক ০.১৩ ১০০.০০ 

১.৬ শফদ্যযৎ মথাক ১.৫০ মথাক ১.৪০ ১০০.০০ 

১.৭ মুদ্রণ  প্রকানা মথাক ৩.০০ মথাক ২.৯৮ ১০০.০০ 

১.৮ মস্টনাযী, শণ  স্টযাম্প মথাক ১.৪০ মথাক ১.৪০ ১০০.০০ 



 

১.৯ প্রিায  প্রকানা মথাক ১.০০ মথাক ০.৯০ ১০০.০০ 

১.১০ প্রশেণ ব্যয় ৬৬০ েন ১৩৪.০০ ৬৬০ েন ১৩২.৯৮ ১০০.০০ 

১.১১ অপ্যায়ন ব্যয় মথাক ১.০০ মথাক ০.৯০ ১০০.০০ 

১.১২ শযস্কায শযেন্নতা মথাক ০.৬০ মথাক ০.৫৫ ১০০.০০ 

১.১৩ শনযািা ব্যফস্থা (বাড়ায়) মথাক ১.৮০ মথাক ১.৮০ ১০০.০০ 

১.১৪ ম্মানী মথাক ২.০০ মথাক ১.৯০ ১০০.০০ 

১.১৫ কশ/নুশরশ ব্যয় মথাক ০.৫০ মথাক ০.৪৬ ১০০.০০ 

 ন্যান্য ব্যয়     ১০০.০০ 

১.১৬ শফশফধ মথাক ০.৫০ মথাক ০.৫০ ১০০.০০ 

১.১৭ প্রাথশভক ব্যয় মথাক ০.৪০ মথাক ০.৪০ ১০০.০০ 

১.১৮ শফ্র স্যান্র/প্রদ থনী স্যাম্পর মথাক ১.৬০ মথাক ১.৫৯ ১০০.০০ 

 উ-মভাট (যােস্ব ব্যয়)  ১৫৩.১০  ১৫১.৫২  

 ) মূরধন ব্যয়:  

২. শনভ থাণ ব্যয়      

২.১ ংল্পমাগ ড়ক কাল্প িটিং ২৬.৯৫ 

ফ:শভ: 

০.৬৮ ২৬.৯৫ফ:শভ: ০.৬৮ ২৬.৯৫ ফ:শভ 
(১০০%) 

২.২ ভুশভ উন্নয়ন ৩১৫.৮৪ 

ফ:শভ: 

০.৩৮ ৩১৫.৮৪ 

ফ:শভ: 

০.৩৮ ৩১৫.৮৪ ফ:শভ: 

(১০০%) 

২.৩ অধা-াকা প্রশেণ মড শনভ থাণ ৩৩৩.০৮ 

ফ:শভ: 

২৩.৮৬ ৩৩৩.০৮ ২৩.৮৬ ৩৩৩.০৮ 

(১০০%) 

২.৪ ১ভ তরা শফশষ্ট শফক্রয় ও  প্রদ িণী 

ল্পকন্দ্র স্থান 

৫৫.৭৬ 

ফ:শভ: 

৪.০০ ৫৫.৭৬ 

ফ:শভ: 

৪.০০ ৫৫.৭৬ ফ:শভ: 

(১০০%) 

২.৫ ল্পা-রুভ াটি িন ও ল্পডল্পকাল্পযন মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ মথাক 

২.৬ প্রধান পটক ০৫.৫৭ 

ফ:শভ: 

০.২৮ ০৫.৫৭ 

ফ:শভ: 

০.২৭ ০৫.৫৭ ফ:শভ: 

(১০০%) 

২.৭ শফদ্যভান বফন ল্পভযাভত ও ংযক্ষণ মথাক ৩.০০ মথাক ৩.০০ মথাক 

২.৮ ঋণ  ২০০.০০ ৬৬০ ১৮১.০০ ৪৫৩ (১০০%) 
 ফ িল্পভাট =  ৩৮৭.৩০  ৩৬৬.৬৭ ৯৫% 

 

প্রকগল্পয ঙ্গ শবশিক ফাস্তফায়ন : 

৫.১  যফযা  মফা: যফযা  মফা গঙ্গয অতায় প্রশেণ ( ১৩২.৯৮রে), মাতায়ত (২.৪০ রে), শতশযক্ত কাগেয বাতা 

(০.৩০ রে), মাগস্টে (০.২০ রে), মটশরগপান (০.৪৭ রে), পযাে  মটগরে (০.১ ৩ রে), শফদ্যযৎ শফর (১.৪০ রে), প্রিায  

শফজ্ঞান (০.৯০ রে), অপ্যায়ন ( ০.৯০ রে),শযস্কায-শযেন্নতা (০.৫৫ রে), শনযািা (১.৮০ রে), প্রশেক  শযগা থ 

াযন ন্ানী ( ১.৯০ রে),পগটাকশ (০. ৪৬ রে), শফশফধ ব্যয় (০.৫০ রে), প্রাথশভক ব্যয় (০.৪০ রে) আতযাশদ কাম থক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। এ  াগত মভাট ফযাদ্দ ১৫৩.১০ রে টাকায শফযীগত মভাট ১৫১. ৫২ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। এগেগত্র 

অশথ থক গ্রেশত ৯৮.৯৬ % গর ফাস্তফ গ্রেশত ১০০% । 

 

৬।  কাে ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ :  

      ংস্থা গত প্রাপ্ত তে এফং গযেশভগন প্রাপ্ত তে গত োনা মায় মম প্রকগল্পয  অিতায় মকান কাে ভাপ্ত মনআ ।  

 

 



 

৭।   াধাযণ ম থগফেণ : 

৭.১।   প্রকগল্পয  টভুশভ : 

মভা র অভগর তযশি শগল্পয শফকা  টগর১৮৩১ াগর যংপুয মেরায তদাশনন্তন কাগরকটয শব্রটি নােশযকশভ:শনগফত এ 

শগল্পয উন্নয়গন ব্যাক ায়তা প্রদান কগযন । তাঁয ফদাগনয স্বীকৃশত স্বরু যফতীগত যংপুয মেরায ত যশি শল্প 

এরাকাটিগক শনগফতেঞ্জ নাগভ শবশত কযা য় । এ াগন তাঁতীযা স্বাধীনতা মৄগিয পূফ থ গত মলায ম্যাট এফং য়ারম্যাট ততযী 

কগয অগছ । তাগদয গণ্যয গুণেতভাণ মফ বার । তাগদযগক যকাযী ায়তা প্রদান কযগত াযগর তাগদয উৎাশদত ণ্য 

শফগদগ যপ্তানী কযা মাগফ । 

েত ১২/০৪/২০০৮ তাশযগ  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শল্প ভন্ত্রণারগয়য কাম থক্রভ ম থাগরািনাকাগর শল্প শিফগক যংপুয মেরায দয 

উগেরাধীন শনগফতেঞ্জ তযশি েী শযদ থনপূফ থক তাঁতীগদয শকবাগফ ায়তা কযা মায় ম শফলগয় একটি প্রস্তাফ না ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারগয় মপ্রযগণয শনগদ থনা প্রদান কগযন । এ মপ্রশেগত শফশক গত শফেত অেস্ট ২০০৯ ভাগ একটি ভীো 

ম্পাদন কযা য় । উক্ত ভীোয সুাশযগয শবশিগত শনগফতেঞ্জ  যাঁধাকৃ পুয  গ্রাগভয তাঁতীগদয দেতা উন্নয়ন  ঋণ 

সুশফধা প্রদাগনয েন্য ‘‘তযশি শগল্পয উন্নয়ন (শনগফতেঞ্জ  যাঁধাকৃ পুয),-যংপুয’’ ীল থক প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২ ।  প্রকগল্পয উগদ্দশ্য : 

 (ক)  অথ থ-াভাশেক উন্নয়ন  দাশযদ্র শফগভািনকগল্প ৬৬০ েন তাঁতীগক দেতা উন্নয়ন প্রশেণ প্রদান ;  

 ( )  প্রদ থনী  শফক্রয় মকে স্থাগনয ভােগভ ফাোযোতকযগণয সুশফধা প্রদান কযা ;  

 (ে)  ৬৬০ েন তাঁতীগক ২০০.০০ রে টাকা ঋণ সুশফধা প্রদান; এফং  

 ( )  ৩৩৩.০৮ ফে থ শভটায শফশষ্ট উৎাদন   প্রশেণ মকে শনভ থাণ । 

৭.৩।  প্রকে নুল্পভাদনঃ 

ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয শে কযল্পাল্পযন (শফশক) এয উগেশ ত প্রকেটি ভাননীয় শযকেনা ভন্ত্রী কর্তিক ৩৮৭.৩০ রে টাকা 

প্রাক্কশরত ব্যগয়  জুরাআ২০১০ ল্পত জুন ২০১৩েন্য গত ০৯/০৯/২০১০ তাশযল্পখ নুল্পভাশদত য়। যফতীল্পত প্রকেটিয  মভয়াদ ব্যয় 

বৃশি ব্যশতগযগক ১(এক) ফছয জুরাআ ২০১০ গতজুন ২০১৪ ম িন্ত বৃশি কযা য়।  

 

৭.৪। প্রকে শযচারক ম্পশকথত তে:                                                                                                                    

                                                               াযশণ-২: প্রকে শযচারল্পকয তথ্য 

ক্রঃ 

নং 

নাভ ও দফী পূণ ি 

কারীন 

খন্ড কারীন এল্পকয শধক প্রকল্পেয 

দাশয়ল্পে শনল্পয়াশজত শকনা 

প্রকে শযচারকল্পদক দাশয়ে কার 

১। জনাফ ংকয কুভায দা না শতশযক্ত দাশয়ে যাঁ ২২-৯-২০১০ ল্পত ২৩-৬-২০১১  

ম থন্ত 

২। জনাফ টি, এভ, াল্পফ উোে না শতশযক্ত দাশয়ে যাঁ ০২-৮-২০১১ ল্পত ০৩-০৪-২০১২ 

ম থন্ত 

৩। জনাফ  ল্পভাঃ অরতাপ ল্পাল্পন 

 

না শতশযক্ত দাশয়ে যাঁ ০৯-০৪-২০১২ল্পত  প্রকল্প 

ভাশপ্তম থন্ত 

 

৮। প্রকে শযদ িন ও ফাস্তফায়ন ম থগফেণ : 

প্রকগল্পয অশথ থক গ্রেশত:গত ৫/০৩/২০১৫ তাশযল্পখ প্রকে এরাকা শনগফতেঞ্জ  যাঁধাকৃ পুয, যংপুয শযদ িন কযা য়। প্রকে 

এরাকা শযদ িনকাল্পর প্রকে শযচারক ও প্রকে ংশিষ্টযা উশস্থত শছল্পরন।প্রকল্প শযদ থন  ংগৃীত তে গত শনম্নরু 

ফাস্তফায়ন শিত্র ায়া মায়: 

 



 

৮.১ প্রকল্পেয অশথ থক গ্রেশত: প্রকগল্পয াশফ থক অশথ িক গ্রগশত ৯৫% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। ফছযশবশিক অশথ থক 

গ্রগশতয তথ্য শনল্পম্নয াযশণল্পত প্রদান কযা ল্পরা: 

াযশণ-৩: ফছয শবশিক অশথ থক গ্রগশত 

(রে টাকায়) 

থ ি ফছয ভর/ংল্পাশধত 

এশডশ ফযাে 

ফভৄিকৃত 

টাকা 

অশথ িক ব্যয় ব্যশয়ত 

থ ি  

ব্যশয়ত ল্পথ িয ফস্থা 

২০১০-১১ ৪১.০০ ৪১.০০ ৪০.৪৫ ০.৫৫ ব্যশয়ত থ থ যকাযী মকালাোগয 

েভা প্রদান কযা গয়গছ। 

২০১১-১২ ১০৬.০০ ১০৬.০০ ৯৭.১৮ ৮.৮২ ব্যশয়ত থ থ যকাযী মকালাোগয 

েভা প্রদান কযা গয়গছ। 

২০১২-১৩ ১৪২.০০ ১৪২.০০ ১৩২.০০ ১০.০০ ব্যশয়ত থ থ যকাযী মকালাোগয 

েভা প্রদান কযা গয়গছ। 

২০১৩-১৪ ৯৮.০০ ৯৮.০০ ৯৭.০৫ ০.৯৫ ব্যশয়ত থ থ যকাযী মকালাোগয 

েভা প্রদান কযা য়শন। 

মভাট = ৩৮৭.০০ ৩৮৭.০০ ৩৬৬.৬৭ ২০.৩২  

 

ম থগফেণ 

শল্প ভন্ত্রণারয় গত মপ্রশযত শশঅয (পৃ: ৭) এ ২০১৩-১৪ থ থফছগয ব্যশয়ত শগগফ উগে  কযা য় ০.৯৫রে টাকা। 

ন্যশদগক প্রকগল্পয ফছযশবশিক অশথ থক গ্রেশতয তগে এ ব্যশয়ত শযভাণ ১.০১ রে টাকা উগে  কযা য়। প্রকগল্পয মভয়াদ 

 কাম থক্রভ জুন ২০১৩ এ ভাপ্ত গর উক্ত ব্যশয়ত থ থ শযদ থনকারীন ভয় ম থন্ত যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান কযা 

য়শন। শধকন্তু প্রকগল্প শতনটি একাউগন্টয ভগে ১টি ঋণ একাউন্ট, ১টি িরশত এফং যটি এটিশড একাউন্ট। ঋণ একাউগন্ট ঋণ 

অদায় ফাফদ ১৭.৫১ রে টাকা যগয়গছ। ফাকী ২টি একাউগন্ট প্রায় ১০ রে টাকা যগয়গছ। ২০১৩-১৪ থ থফছগযয ব্যশয়ত থ থ 

এ একাউগন্ট ব্যাংক গত প্রাপ্ত সুদ, অগফদন ত্র শফক্রয়, প্রশেণ উকযণ  দযত্র শফক্রয়ফাফদ প্রাপ্ত থ থ যগয়গছ ফগর প্রকল্প 

কভ থকতথােণ োনান। শনয়ভ নুমায়ী উক্ত ব্যশয়ত মুদয় থ থ প্রকল্প ভাশপ্তয ব্যফশত গযআ যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান 

কযগত গফ। 
৮.২ ভতশফশনভয় বা 

প্রকগল্পয অতায় শনশভ থত শফক্রয়  প্রদ থনী মকগে প্রকল্প শযিারক  ন্যান্য কভ থকতথােণ, প্রশেক, প্রশেণাথী এফং 

ঋণ গ্রীতাগদয াগথ একটি ভতশফশনভয় বায অগয়ােন কযা য়। প্রশেণ প্রাপ্তগদয াগথ ভত শফশনভগয় োনা মায় ২ 

ভাগয এ প্রশেণ ম থাপ্ত নয় ।  

 
শচত্র-১:ভতশফশনভয় বায একাং শচত্র-২:ভতশফশনভয় বায একাং 



 

কাযণ প্রশোথীগদ য শধকাংআ (৯০%) ভশরা এফং েযজ্ঞান ম্পন্ন । এগদয তযশি শফলয়ক শফশবন্ন ড্রশয়ং, 

শডোআন আতযাশদয য তাশিক  ব্যফাশযক প্রশেণ প্রদান কযায েন্য এ দ্য ’ভা ভয় ম িাপ্ত নয়।উশস্থত প্রশেক, 

প্রশেনাথী কগরআ প্রশেগণয মভয়াদ ২ভাগয শযফগতথ ৩ভা কযায  প্রস্তাফ কগযন । তাযা তাগদযগক প্রগদয় তদশনক 

বাতা ৩০০ মথগক বৃশি কগয ৪০০ টাকা কযায প্রস্তাফ কগযন। মকননা  তাযাম ন তযশি শল্প প্রশতষ্ঠাল্পন কাে কগযন 

ত ন তাল্পদয ন্যান্য অল্পয়য উৎ গৃস্থারীয কর কাে ফন্ধ যাখল্পত য়। 

৮.৩  প্রশেণ প্রদান 

অগরািয প্রকগল্পয অতায় ২টি মিগড  (প্রশেণ মকা থ)  ৬৬০ েন প্রশেনাথীগক প্রশেণ প্রদান কযা গয়গছ । মিড দ্যটি 

গে ভকভর সুতা দ্বাযা তযশি ততযী এফং াগটয সুতরী দ্বাযা তযশি ততযী । মভাট ৫ েন প্রশেক াগত করগভ এ 
প্রশেণ প্রদান কগযন । ৪৪টি ব্যাগিয প্রশতটিগত ১৫ েন কগয এআ প্রশেণ প্রদান কযা য় । প্রশত ব্যাগিয প্রশেগণয 

মভয়াদ ২ভা (৫০ প্রশেণ শদফ)। এ ৫০ শদফগয েন্য প্রশত প্রশেনাথীগক প্রশত শদন ৩০০ টাকা াগয বাতা প্রদান 

কযা গয়গছ । প্রশেণ  াগত শডশশগত মভাট ১৫৩.০০ রে টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা য় । এ য ভগে ১৫১.০০ রে টাকা 

ব্যয় কযা গয়গছ । 

৮.৪  ঋণ প্রদান  

প্রকগল্পয অতায় ৬৬০ েনগক ২০০.০০ রে টাকায  ঋণ প্রদান কযায কথা থাকগর ৪৫৩ েনগক ১৮১.০০ রে টাকা 

ঋণ প্রদান কযা গয়গছ ।  ঋগণয শযভান ১০,০০০ টাকা মথগক গফ থাচ্চ ৪০,০০০ টাকা ম থন্ত । তগফ শধকাং 

উগদ্যাক্তামক ৪০,০০০ টাকা কগয ঋণ প্রদান কযা গয়গছ । ফাশল থক ৫% াগয ভাশক শকশস্তগত শযগাগধয শনশভগি এআ 

ঋণ মদয়া গয়গছ। শডশশগত সুদশফীন  ঋণ সুশফধা মদয়ায কথা থাকগর ৫% াগয াশব থ িােথ মনয়ায কথা ফগরন 

কভ থকতথাবৃন্দ । ১৮১ রে টাকা ঋণ শফতযণ কযগর েত ১৬/০৩/২০১৫ তাশয  ম থন্ত ভাত্র ১৬.০১ রে টাকা অদায় 

গয়গছ। 

াযশণ-৪: ঋণ প্রদান ংক্রান্ত তে 

(রে টাকায়) 

থ থ ফছয প্রাপ্ত তশফর ভজু্ঞযীকৃত ঋণ শফতযণকৃত ঋণ অদায়কৃত ঋণ 
ংখ্যা টাকা ংখ্যা টাকা 

২০১০-১১ - - - - - - 
২০১১-১২ ৪১.০০ ১০৩ ৪১.০০ ১০৩ ৪১.০০ ০.৩৯ 
২০১২-১৩ ৭২.০০ ১৮০ ৭২.০০ ১৮০ ৭২.০০ ৩.৮৮ 
২০১৩-১৪ ৬৮.০০ ১৭০ ৬৮.০০ ১৭০ ৬৮.০০ ৬.৪১ 

২০১৪-১৫ - - - - - ৫.৩৩ 

 ১৮১.০০ ৪৫৩ ১৮১.০০ ৪৫৩ ১৮১.০০ ১৬.০১ 

 

ম থগফেণ: 

৪৫৩ েন ঋণ গ্রীতায ভগে ভাত্র ৬০ েগনয ভত ঋগণয থ থ মপযত প্রদান কগযগছন। ১৮১.০০ রে টাকায শফযীগত ভাত্র ১৬.০১ 

রে টাকা যশদ থন ভয় ম থন্ত অদায় গয়গছ। থ থাৎ প্রদি ঋণ অদাগয়য তাাব্যঞ্জক।  

৮.৫  শফদ্যভান  বফন মভযাভত  অনুলশঙ্গক পূতথ কাে 

প্রকগল্পয অতায় পূতথ কাগেয ১টি প্যাগকগেয ভগে যগয়গছ শফদ্যভান বফন মভযাভত, তফদ্যযশতক কাে, এগপ্রাি মযাড 

কাগ থটিং, এভএ মেট শনভ থাণ  র্ভশভ উন্নয়ন। এ ঙ্গ ফাস্তফায়গনয েন্য শডশশগত ৪.৩৩ রে টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা 

গয়গছ। েত ২১/০২/২০১২ তাশযগ  তদশনক ভকার এফং শদ শপনাশন্পয়ার এেগপ্র শত্রকায় উক্ত কাগেয দযত্র অফান 

কগয শফজ্ঞান মদয়া য় । এগত ৩টি প্রশতিান ং গ্রণ কগয । এয ভল্পধ্য ২টি প্রশতষ্ঠান ল্পযনশব শফল্পফশচত য়। 

প্রশতষ্ঠান ২টিয ভল্পধ্য ফ িশনম্ন দযদাতা ওয়ায় ১৭/০৪/২০১২ তাশযল্পখ শফেয়ী প্রশতিান মভা থ শেয়াউর মিডা থ,৩৭ াউথ 

টুটাড়া, খুরনা ’মক মনাটিশপগকন প এযায়াড থ ( NOA) প্রদান কযা য় । যফতীল্পত প্রশতষ্ঠানটি উি কাজ কযল্পত 

ম্মত ওয়ায় েত ০৮/০৫/২০১২তাশযগ  ৪.০৮ রে (িায রে অট াোয) টাকায় মভা থ শেয়াউর মিডা থ’য াগথ 



 

চুশক্ত ম্পাশদত য় । চুশক্ত নুমায়ী চুশক্ত স্বােগযয ৯০ শদগনয ভগে কাম থ ম্পাদন কযায কথা থাকগর তা অগযা ৩০ 

শদন বৃশি কযা য়। শফদ্যভান বফন মভযাভত  অনুলঙ্গশক কাম থক্রভ ল্পল্পেম্বয ২০১২ এম্পন্ন য়।  শকন্তু  উক্ত কাগেয 

চুড়ান্ত শফর ৩০/০৭/২০১৩ তাশযগ  প্রদান কযা য় । শযদ থগন প্রাপ্ত ম থগফেণ শনম্নরু:  

 

ম িল্পফক্ষণ: 

(১)  শফদ্যভান বফন ল্পভযাভল্পতয জন্য শডশশল্পত ৩.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়শছর। এ ব্যল্পয় উি শফদ্যভান বফনটি 

ল্পভযাভত কযা ল্পয়ল্পছ। শিত্র-১ এ মদ া মায় মম, বফগনয মবতগযয কগে পরস্ শশরং রাোগনা গয়গছ এফং মলাগয আট 

শফছাগনা গয়গছ। শকন্তু শিত্র- ২ এ মদ া মায় উক্ত বফগনয ফাযান্দায টিন মগডয শনগিয কাগঠয শশরং এয মকান ংস্কায 

কযা য়শন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২)  এগপ্রাি মযাড কাগ থটিং  র্ভশভ উন্নয়ন: এগপ্রাি মযাড কাগ থটিং এয েন্য জন্য শডশশল্পত ০.৬৮ রক্ষ টাকা কযা গয়গছ 

ফগর প্রকল্প  শযিারক োনান (শিত্র-৫)। এছাড়া ০.৩৮ রে টাকা ব্যগয় ৩১৫.৮৪  ণ শভটায  র্ভশভ উন্নয়ন কযা গয়গছ 

(শিত্র-৬)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       শচত্র-৬: র্ভশভ উন্নয়ন কাে 

 

 

 

শচত্র-৩: শফদ্যভান বফগনয কগে শনশভ থত পরস্ শশরং  শচত্র-৪: শফদ্যভান বফগনযফযান্দায একাং 

শচত্র-৫: এগপ্রাি মযাড কাগ থটিং 

শচত্র-৫:এগপ্রাি মযাড কাগ থটিং 



 

 (৩)  প্রধান পটক (এভএ ল্পগট) শনভ িাণ 

০.২৮ রে টাকা ব্যগয় তযশি শগল্পয উন্নয়ন মকগেয প্রধান পটক শনভ থা ণ কযা গয়গছ । শযদ িল্পন ল্পদখা মায় ল্পম, 

পটগকয কাট মরাায ততযী এফংেগন মফ বাযী ।শকন্তু কফাট দ্যটি দ্যআ াগয মম কংশক্রগটয করাগভয াগথ রাোগনা 

গয়গছ তাগত আগতাভগে পাটর ধগযগছ এফং কংশক্রট গত ম ায়া, শগভন্ট, ফালু অরো গয় কগয়কটি স্থাগন ধ্বগ মেগছ। 

একটি কাগটয অংটায মোড়া অরো গয় মেগছ । মম মকান মূসৄগতথ পটকটি মবগঙ্গ ড়গত াগয ফগর অংকা যগয়গছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.৬ শফক্রয়  প্রদ থনী মকে শনভ থাণ : 

৪ রে টাকা ব্যগয় ১ তরা শফশষ্ট শফক্রয়  প্রদ থনী মকে শনভ থাণ কযা গয়গছ । প্রদ থনী মকেটি টীন মড দ্বাযা শনশভ থত । 

টীন মগডয শশরং মরাায ততযী শকন্তু উক্ত মরাায মকান যং না কযায় তাগত  আগতাভগে ভশযিাগড় মেগছ।এ াগন মভাট 

৪টি শশরং পযান এফং ২টি টিউফ রাআট  ১টি শডভ রাআট যগয়গছ  কাম থকয যগয়গছ । শফক্রয় মকেটিয ফাআগযয দযোয 
মিৌকাগঠ ব্যফহৃত কাগঠ পাটর মদ া শদগয়গছ থ থাৎ কাঠ শেনড না কগযআ ব্যফায কযা গয়গছ শফধায় তা রাোগনায য 

শুশকগয়  ংকুটিত য়াগত এ ফস্থায সৃশষ্ট গয়গছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.৭  য়াকথায মড শনভ থাণ 

 প্রকগল্পয অতায় পূতথ কাগেয ১টি প্যাগকগেয ভগে যগয়গছ মশভাকা য়াকথায মড শনভ থাণ।  এ ঙ্গ ফাস্তফায়গনয 

েন্য শডশশগত ২২.৯২ রে টাকা ব্যয় প্রাক্করন কযা গয়গছ।  েত ২ ৮/০৫/২০১১ তাশযগ  তদশনক ভকার এফং 

৩০/০৫/২০১১ তাশযগ  তদশনক মৄগেয অগরা শত্রকায় উক্ত কাগেয দযত্র অফান কগয শফজ্ঞান মদয়া য় । এগত 

২২টি প্রশতিান ং গ্রণ কগয । এয ভল্পধ্য ৪টি প্রশতষ্ঠান ল্পযনশব শফল্পফশচত য়। প্রশতষ্ঠান ৪টিয ভল্পধ্য ফ িশনম্ন 

শচত্র-৭: েশতগ্রস্ত এভএ মেট এয ডান া শচত্র-৮: েশতগ্রস্ত এভএ মেট এয ফাভ া 

শচত্র-৯: শফক্রয়  প্রদ থনী মকগেয ভশযিা ড়া মরাায শশরং শচত্র-১০: শফক্রয়  প্রদ থনী মকগেয দযোয েশতগ্রস্ত মিৌকাঠ 



 

দযদাতা ওয়ায় ১৭/০৪/২০১২ তাশযল্পখ শফেয়ী প্রশতিান মভা থ শেয়াউর মিডা থ,৩৭ াউথ টুটাড়া, খুরনা ’মক 

মনাটিশপগকন প এযায়াড থ (মনায়া) প্রদান কযা য় । যফতীল্পত প্রশতষ্ঠানটি উি কাজ কযল্পত ম্মত ওয়ায় েত 

০৮/০৫/২০১২তাশযগ  ২১.৭৭ রে (একু রে াতািয াোয) টাকায় মভা থ শেয়াউর মিডা থ’য াগথ চুশক্ত 

ম্পাশদত য় । চুশক্ত নুমায়ী চুশক্ত স্বােগযয ১২০ শদগনয ভগে কাম থ ম্পাদন কযায কথা থাকগর তা অগযা ৩০ 

শদন বৃশি কযা য়। মশভাকা য়াকথায মড শনভ থাণ  অনুলঙ্গশক কাম থক্রভ  গটাফয ২০১২ এয ভগে  ম্পন্ন য়। 

শকন্তু উক্ত কাগেয চূড়ান্ত শফর ১৮/০৭/২০১২ তাশযগ  প্রদান কযা য় । 

ম থগফেণ 

(১)  শশরং এ ভশযিা ড়া: য়াকথায মড টীন দ্বাযা শনশভ থত । টীন মগডয শনগি ফশস্থত  মরাাযশশরং এ মকান যং 

না কযায় তাগত  আগতাভগে ভশযিাগড় মেগছ। এ ফস্থায় থাকগর শিগযআ তা অগযা েশতগ্রস্ত গফ। 

(২)  নষ্ট শশরং পযান:য়াকথায মড এ ১৮টি শশরং পযাগনয প্রশবন যা া গয়গছ । শযদ থগনয ভয় ১৮টিয ভগে 

পযান রাোগনা ফস্থায় ায়া মায় ১২টি । ফাকী ৬টি পযান কাম থকয গয় মায়ায় তা খুগর যা া গয়গছ ফগর 

প্রকল্প কভ থকতথােণ োনান । তগফ মম ১২টি পযান শশরং এ রাোগনা ফস্থায় ায়া মায় তায মফ কগয়কটি 
ির ফস্থায় ায়া মায়। প্রকল্প শযিারক োনান  এ গুগরা কাগনকগনয ভস্যায কাযগণ ির গয় 

থাকগত াগয । তগফ ফাকী নষ্ট ৬টি পযাগনয শফলগয় োনগত িাআগর দ্যু্িয ায়া মায়শন । াধাযণত শশরং 

পযাগন ১০-১২ ফছয গ্যাযাশন্ট/য়াগযশন্ট থাগক । ম  াগন ২-৩ ফছগযয ভগেশধকাং পযান কাম থকয য়ায 
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(৩)  নষ্ট টিউফ রাআট: য়াকথায মড এ ২২টি টিউফ রাআগটয ব্যফস্থা যা া য় । মম কয়টি অগছ তায ভগে ভাত্র ৬টি 

রাআট জ্বরগত মদ া মায় । ন্য রাআটগুগরা নষ্ট গয় মেগছ ফগর প্রকল্প কভ থকতথােন োনান । রাআটগুগরা শত 

শনম্মভাগণয ফগর প্রতীয়ভান য় ।  

(৪)  তফদ্যযশতক ট থ াশকথট: য়াকথায মড এয য়াশযং এফং তফদ্যযশতক ংগমাে মথামথ য়শন কাযণ, একটি শপউে 

ংগমাে মদয়ায াগথ াগথ তাগত ট থ াশকথট গয় মধায়া মফয গত থাগক । এ শফলগয় োনা  মায় আশতপূগফ থ এ 

স্থাগন ট াগকথট গয়গছ এফং  ফাযফাযগধায়া মফয য়ায কাযগণস্থানটি মত  নকাগরা দাে গড় মেগছ । 

শফলয়টিয প্রশত প্রকল্প শযিারক দৃশষ্ট মদনশন এফং তা ংগাধগনয ব্যফস্থা গ্রণ কগযনশন। মম মকান ভগয় ট থ 

াশকথগটয ভােগভ ফড় মকান দ্য থটনা  টগত াগয ।  

 

 

 

 

শচত্র-১১: ১৮টি পযাগনয স্থাগন ভাত্র কগয়কটি পযান দৃশ্যভান  শচত্র-১২: ফাযংফায তফদ্যযশতক ট থ াশকথগটয পগর সৃষ্ট ফস্থা 



 

 

৮.৮ শশঅয প্রণয়ল্পন দুফ িরতা 

প্রকে শযচারক কর্তিক শশঅযটি মথামথবাল্পফ প্রণয়ন কযা য়শন। শশঅয এ শনল্পম্নাি ংগশত শযরশক্ষত য়: 

১।  শশঅয এ প্রকল্পেয ঙ্গশবশিক ব্যয় শফবাজন  এয গ্রেশত শডশশ নুাল্পয কযা য়শন। 

২।  ঙ্গশবশিক ব্যয় শফবাজন এ টাল্পগ িট ল্পত প্রকৃত গ্রগশত কভ ওয়ায শফলল্পয় ব্যাখ্যা প্রদান কযা য়শন। 

৩।  প্রকল্ শযচারক ম্পল্পকি পূণ িাঙ্গ তথ্য প্রদান কযা য়শন। প্রকে শযচারক শছল্পরন শতন জন। তথ্য প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ 

এক জল্পনয। 

৪।  ক্রয় ংক্রান্ত শফস্তাশযত তথ্য প্রদান কযা য়শন। 

 

৯। প্রকগল্পয উগদ্দশ্য  েথন: 

উগদ্দশ্য েথন 

ক) অথ থ-াভাশেক উন্নয়ন  দাশযদ্র শফগভািনকগল্প ৬৬০ েন 

তাঁতীগক দেতা উন্নয়ন প্রশেণ প্রদান ; 

প্রকগল্পয অতায় ২টি মিগড ৬৬০ েন প্রশেনাথীগক 

প্রশেণ প্রদান কযা গয়গছ। 
( )  প্রদ থনী  শফক্রয় মকে স্থাগনয ভােগভ ফাোযোতকযগণয 

সুশফধা প্রদান কযা  

৪ রে টাকা ব্যগয় ১ তরা শফশষ্ট শফক্রয়  প্রদ থনী মকে 

শনভ থাণ কযা গয়গছ। 
(ে)  ৬৬০ েন তাঁতীগক ২০০.০০ রে টাকা ঋণ সুশফধা প্রদান প্রকগল্পয অতায় ৪৫৩ েনগক ১৮১.০০ রে টাকা ঋণ 

প্রদান কযা গয়গছ। 
( )  ৩৩৩.০৮ ফে থ শভটায শফশষ্ট উৎাদন মকে শনভ থাণ শফদ্যভান বফন মভযাভত, তফদ্যযশতক কাে, এগপ্রাি মযাড 

কাগ থটিং, এভএ মেট শনভ থাণ  র্ভশভ উন্নয়ন আত্রাশদ 

কাে ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

   

১০।  প্রকগল্পয কাম থকযতা: 

প্রকল্প ফাস্তফায়গনয পগর তযশি শগল্পয ভুতপূফ থ গ্রেশত াশধত গয়গছ। অগরািয প্রকল্প গ্রগণয পূগফ থ তযশি তাঁতীয ংখ্যা 

শছর প্রায় ২০০ েন। প্রকল্পটি গ্রগণয পগর এ ংখ্যা বৃশি মগয় ২০১৪ ার ম থন্ত প্রায় ১০০০ েগন দাশড়গয়গছ। এছাড়া, ২০০৯-১০ 

ার ম থন্ত তযশি গণ্যয উৎাদন শছর অনুভাশনক ৩০,০০০ফ:পৄ:। ২০১৩-১৪ ার ম থন্ত এ উৎাদন দাড়ায় অনু: 

২,২৫,০০০ফ:পৄ:। থ থাৎ প্রকগল্পয ভােগভ এ শল্পগক ায়তা প্রদাগনয েন্য এ  াগত ব্যাক কভ থংস্থান সৃশষ্ট গয়গছ এফং 

তযশি শগল্পয উৎাদন ফহুগুণ বৃশি মগয়গছ। শল্পটিয উন্নয় ল্পনয রগেয ‘শনগফতেঞ্জ তযশি তাঁতী উন্নয়ন ভফায় শভশত’ 

নাগভয তযশি তাঁতীগদয একটি শভশত যগয়গছ, তগফ এয মতভন মকান কাম থক্রভ মনআ ফগর োনা মায়। ভফায় শভশতটি কাম থকয 

কযা মেগর এ শগল্পয অয উন্নয়ন কযা ম্ভফ। স্থানীয় শফশক এয কভ থকতথাবৃগন্দয এ ভফায় শভশতটি কাম থকয কযায উগদ্যাে 

গ্রণ কযা প্রগয়ােন। শযদ থনকাগর অগয়াশেত ভতশফশনভয় বায় প্রকল্পটিয প্রশেণ  ঋণদান কভ থসূশিয ব্যাক িাশদা যগয়গছ 

ফগর োনা মায়। অয ফড় শযগয এ কাম থক্রভ িারগনায েন্য উশস্থত কগরআ কভ থকতথাবৃন্দগক নুগযাধ কগযন। 

 

১১।  প্রকগল্পয েনফর: 

প্রকগল্পয অতায় মভাট ৬ েন েনফর মলগণ শনগয়াে কযা গয়গছ । এয ভগে প্রকল্প শযিারক ১ েন, কাযী প্রগকৌণী ১ 

েন, শায যেক ১েন, শাফ যেক কাভ- কযাশয়ায ১ েন, কশম্পউটায াগযটয ১ েন  এভএরএএ ১ েন   

ফাতথাফাক ১েন। শফশগকয শফদ্যভান েনফর গত শতশযক্ত দাশয়ে প্রদাগনয ভােগভ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ।  

 



 

 

১২।  সুাশয: 

১২.১  প্রকল্পটি জুন ২০১ ৩ এ ভাপ্ত গয়গছ থ থাৎ এ ভগয়য ভগে প্রকগল্পয মাফতীয় মবৌত এফং অশথ থক কভ থকাগেয শযভাশপ্ত 

 টমর ২০১৩-১৪ থ থফছগযয ব্যশয়ত দ্যাফশধ যকাযী মকালাোগয েভা প্রদান না কযা অশথ থক  শযকল্পনা শঙ্খরা 

শযন্থী(নুগেদ ৮.১ দ্রষ্টব্য)। এ শফলগয় শল্প ভন্ত্রণারয় প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ।  

১২.২ ৪৫৩ েন ঋণ গ্রীতায ভগে ভাত্র ৬০ েগনয ভত ঋগণয থ থ মপযত প্রদান কগযগছন। ১৮১.০০ রে টাকায শফযীগত ভাত্র 

১৬.০১ রে টাকা যশদ থন ভয় ম থন্ত অদায় গয়গছ। থ থাৎ প্রদি ঋগণয শযকবাযীয ায তাাব্যঞ্জক। এ ঋণ শনয়শভত  

অদাগয়য ব্যাগয শফশক শফরগম্ব দগে গ্রণ কযগফ। এছাড়া একেন ঋণ অদায়কাযী কভ থকতথায শনগয়াগেয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগত গফ। শফদ্যভান ফস্থায় শফশগকয যংপুয শল্প ায়ক মকগেয কভ থফতথাবৃন্দগক ঋণ অদাগয়য ব্যাাগয অগযা 

গিষ্ট গত গফ (নুগেদ ৮.৪ দ্রষ্টব্য)। 

১২.৩ প্রকল্প ভাশপ্তয ১ (এক) ফছয অশতফাশত না গতআ শনশভ থত পটগকয কাটদ্যটিয কংশক্রগটয করাগভ পাটর ধযা , কংশক্রট 

গত ম ায়া, শগভন্ট, ফালু অরো গয় কগয়কটি স্থাগন ধ্বগ মায়া, কাগটয অংটায মোড়া অরো গয়  মায়া গত 

প্রতীয়ভান য় মম উক্ত কাগেয গুণতভান তযন্ত  াযা। শফলয়টি যীো কগয শল্প ভন্ত্রণারয় মথামথ দগে গ্রণ 

কযগফ (নুগেদ ৮.৫(৩) দ্রষ্টব্য)। 

১২.৪  শনশভ থত য়াকথায মড এ ১৮টি শশরং পযাগনয শধকাং আগতাভগে ির গয় মায়া, শধকাং টিউফরাআট নষ্ট গয় 

মায়া, ফাযংফায তফদ্যযশতক ট থ াশকথট য়া এফং এ শফলগয় তশড়ৎ ব্যফস্থা গ্রণ না কযায শফলয়টি তদন্ত কগয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা মমগত াগয (নুগেদ ৮.৭ দ্রষ্টব্য)। 

১২.৫  শল্প ভন্ত্রণারয় গত মপ্রশযত শশঅয (পৃ: ৭) এফং প্রকগল্পয ফছযশবশিক অশথ থক গ্রেশতয তগে ২০১৩-১৪  থ থফছগযয 

ব্যশয়ত গথ থয শযভাগণ েড়শভর শযরশেত য় মা ংগাধন কযগত গফ (নুগেদ ৮.৮ দ্রষ্টব্য)। 

১২.৬ কভ থংস্থা সৃশষ্ট, তযশি শগল্পয উৎাদন বৃশি এফং ব্যাক িাশদায মপ্রশেগত  প্রশেণ কাম থক্রভটি পুনযায় িালু কযায 

শফলয়টি শফগফিনা কযা প্রগয়ােন। এগেগত্র বশফষ্যগত এ ধযগণয কভ থসূশি গ্রগণয মেগত্র প্রগদয় ঋগণয শযভাণ, ঋণ গ্রীতায 

ংখ্যা  প্রশেগণয মভয়াদবৃশি এফং প্রশেকগদয ড্রআং-শডোআগনয য প্রশেণ প্রদান আতযাশদ শফলয় শফগফিনায় মনয়া 

মমগত াগয (নুগেদ ১০ দ্রষ্টব্য)। 

১২.৭  স্থানীয় শফশক এয কভ থকতথাবৃন্দ তযশি শগল্পয উন্নয় ল্পনয রগেয ‘শনগফতেঞ্জ তযশি তাঁতী উন্নয়ন ভফায় শভশত’ 

কাম থকয কযায উগদ্যাে গ্রণ কযগফ(নুগেদ ১০ দ্রষ্টব্য)। 

১২.৮ বশফষ্যল্পত প্রকে শযচারকগণল্পক পূণ িাঙ্গ শশঅয প্রণয়ল্পন মথামথ তথ্য শন্নল্পফ কযল্পত ল্পফ এফং শশঅয 

অআএভআশডল্পত ল্পপ্রযল্পণয পূল্পফ ি শে ভন্ত্রণারয় তা শনশিত কযল্পফ। 

১৩.৯   এ প্রকল্পেয অওতয়ায় শনশভ িত ফকাঠাল্পভাগুল্পরা শনয়শভতবাল্পফ যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ । এ জন্য যাজস্ব 

ফাল্পজল্পট প্রল্পয়াজনীয় ল্পথ িয ংস্থান যাখল্পত ল্পফ । 

১৩.১০  উল্পযাশেশখত সুাশয নৃ ১৩.১ ল্পত ১৩.৯ এয অল্পরাল্পক মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কল্পয অগাভী ২ (দুআ) ভাল্পয ভল্পধ্য 

অআএভআশড’ল্পক ফশত কযল্পত ল্পফ ।  
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প্রকল্প ভাশপ্ত প্রশতগফদন (শশঅয) 

(ভাপ্তঃ জুন,২০১৪) 

 

১। প্রকগল্পয নাভ : Establishment of the Office for South Asian Regional 

Standard Organization (SARSO) in Bangladesh (Revised) 

২। প্রকল্পেয ফস্থান : মতেোঁ, ঢাকা 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাগদ স্টযাোড থ এে মটশস্টং আন্পটিটিউন (শফএটিঅআ) 

৪। প্রাশনক ভন্ত্রণারয়/ শফবাগ : শে ভন্ত্রণারয় 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়      :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত     

 ফাস্তফায়ন 

কার 

শতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কশরত 

ব্যল্পয়য %) 

শতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 
ভর 

 (প্রঃ াঃ) 

ংল্পাশধত 

(প্রঃ াঃ) 
ভর ফ থগল 

ংল্পাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২১১.৯২ ২২০৭.৪৮ ২০৪৮.৪৩ জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত 

শডগম্বয, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত 

শডগম্বয, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১১ 

ল্পত 

জুন, ২০১৪ 

- ১৬৩.৪৯ 
রে টাকা কভ থ 

(-৭.৩৯%) 

৬ভা (২০%) 

*   প্রকৃত ব্যয় ভর প্রাক্কশরত ব্যয় ল্পক্ষা ১৬৩.৪৯ রক্ষ টাকা হ্রা ল্পল্পয়ল্পছ। 

 

৬। প্রকল্পেয ংগশবশিক ফাস্তফায়নঃ শে ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতল্পফদন নুমায়ী প্রকল্পেয ঙ্গশবশিক ফাস্তফ ও 

অশথ িক গ্রগশত শনম্নরূ: 

 (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ নং শডশশ নুমায়ী কাগেয ঙ্গ ংগাশধত শডশশ নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রেশত 

অশথ থক ফাস্তফ অশথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ক)  যােস্ব  ব্যয়     

৪৮০০ যফযা  মফা ৫.০০ LS ১.২৬ LS 

 ল্পভাট = ৫.০০    

৬৮০০  ) ভরধন ং (ম্পদ 

ংগ্র/ক্রয়) 

    

৬৮১৫ কশম্পউটায  মন্ত্রাং ৫.০০ ১২ ৬.৬৬ ১৬ 

৬৮১৯ শপ যঞ্জাভ ৪.১৫ ০৮  

১৯.৯২ অফাফত্র ১৯.৯২ ৬১+LS ৯.৩১ ১০৩ 



 

৬৯০১ র্ভশভ শধগ্রন/ক্রয় ১৫০০.০০ ১৫ কাঠা ১৫০০.০০ ১৫ কাঠা 

৭০০০ শপ বফন শনভ থাণ ৬৫৯.৮৫ ১৩৩৪.৬৩ ফঃশভঃ ৫৩১.১৯৭৫ ১৩৩৪.৬৩ ফঃশভঃ 

 উগভাট ( ) ২১৮৮.৯২  ২০৩১.২০  

(ে) শপশেকযার কনটিনগেশন্প ১১.৯৫  _ - 

 ( )  প্রাআে কনটিনগেশন্প ১.৬১  _ - 

ফ থগভাট (ক+ +ে+ ) = ২২০৭.৪৮  ২০৪৮.৪৩  

৭।  কাজ ভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণঃ  ংস্থা ল্পত প্রাপ্ত তথ্ম এফং ল্পযজশভল্পন প্রাপ্ত তথ্য ল্পত প্রতীয়ভান য় ল্পম প্রকল্পেয ধীল্পন 

ল্পকান কাজ ভাপ্ত ল্পনআ। 

৮.১।  প্রকল্পেয টভূশভঃ 

 ফতথভান শফশ্বায়গন াকথর্ভক্ত মদমূগয প্রশতটি মদআ ফাশণেয মেগত্র শফশবন্ন ভস্যায ন্ু ীন গে । এ কর ভস্যা দূযীকযগণ 

একটি অিশরক স্টযাোড থ ে থানাআগেন প্রশতিান প্রশতষ্ঠায শফলয়টি নুর্ভত য়। তদগপ্রশেগত কাঠমুেগত ২৬/০৫/২০০৬ 

তাশযগ  নুশিত াকথ স্টযােড থ মকা-শড থগনন মফাড থ বায় াকথ শযশেনার স্টযাোড থ ফশড স্থাশত য়। উক্ত াকথ মকা-

শড থগনন ফশডয ৩য় বায় South Asian Regional Standard Organization (SARSO) স্থাগনয শিান্ত গ্রণ কযা য়। 

SARSO প্রশতিায েন্য  ২০০৮ াগর শ্রীরংকায় নুশিত ১৫তভ াকথ গন্রগন াকথর্ভক্ত ৮টি মদগয ভগে চুশক্ত স্বােশযত 

গয়গছ। এআ িশক্তটি ফাংরাগদ Ratification  কগযগছ। এআ চুশক্ত মত SARSO শপগয মরাগকন ঢাকা গফ ফগর উগে  

যগয়গছ। এআ মপ্রশেগত SARSO এয শপ ঢাকায় স্থাগনয রগেয অগরািয প্রকল্পটি গ্রণ কযা গয়গছ। 

৮.২। প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ 

ক)    াকথভুক্ত মদসূগয ভগে ফাশণগেযয কাশযেশয তফলম্য দ্যযীকযণ এফং এ িগর ণ্য  মফায প্রফা ফাড়াগনায রগেয 

াকথ মদমূগয National Standards Harmonization অনয়ন কযা ; 

( )  াকথভুক্ত মদমূগয ভগে Conformity assessment শফলগয় National Standards Standard Bodies এয ভগে  তে 

 Expertise অদান প্রদান কযা; 

(গ)   াকথভুক্ত মদমূগয ভগে Common mark of Conformity প্রশতষ্ঠা কযা মায় শক না তায ম্ভাফনা মািাআ কযা; এফং 

( )   উগযাক্ত রেয েথগনয েন্য ঢাকায় South Asian Regional Standard Organization (SARSO) এয শপ 

ফাংরাগদগ প্রশতিা কযা । 

৯।   প্রকে নুল্পভাদন ংক্রান্ত তথ্যাশদঃ 

ফাংরাল্পদ স্টযাোড থ এে মটশষ্টং আন্পটিটিউন  (শফএটিঅআ) কর্তিক ফাস্তফাশয়ত উগেশ ত প্রকেটি ২২১২.০০ রে টাকা ব্যগয় 

জুরাআ, ২০১১ গত  জুন২০১৩ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয েন্য ভাননীয় শযকেনা ভন্ত্রী কর্তিক গত ১২/০৫/২০১১ তাশযল্পখ নুল্পভাশদত 

য় ।যফতীগত ২২০৭.৪৮রক্ষ টাকাপ্রাক্কশরত ব্যগয় জুরাআ, ২০১১  গত  শডগম্বয,২০১৩ মভয়াগদ  ফাস্তফায়গনয েন্য প্রকল্পটিয 

ংগাশধত প্রস্তাফ েত ০৩/০৭/২০১৩ শি: তাশযগ  ভাননীয় শযকল্পনা ভন্ত্রী কতৃথক নুগভাশদত য় । তঃয ব্যয় বৃশি 

ব্যশতগযগক প্রকগল্পয মভয়াদ ১ ফছয বৃশি কগয জুন ২০১৩ এয শযফগতথ জুন ২০১৪ ম থন্ত শনধ থাযণ কযা য় ।  

১০।  প্রকে শযচারকঃ 

ক্রঃ নং নাভ ও দফী পূণ ি 

কারীন 
খন্ড 

কারীন 
এল্পকয শধক প্রকল্পেয 

দাশয়ল্পে শনল্পয়াশজত শকনা 
প্রকে শযচারকল্পদক দাশয়ে 

কার 

১. ড. তয়দ হুভায়ুন কশফয 

শযিারক, শফএটিঅআড 

না শতশযক্ত 

দাশয়ে 
না ১২/০১/২০১২ গত 

০৭/০২/২০১৪ 

২. মভা: াআদ্যর আরাভ 

উ শযিারক 

না “ না ২১/০৫/২০১৪ গত 

৩০/০৬/২০১৪ 



 

১১।  প্রকে শযদ িন ও ফাস্তফায়ন ম থগফেণ: 

গত ০৩/০৫/২০১৬ তাশযল্পখ অআএভআশডয কাযী শযচারক জনাফ ল্পভাঃ আোীভ খশরর কর্তিক প্রকে এরাকা শফএটিঅআ এয 

প্রধান কাম থারয়, ঢাকা শযদ িন কযা য়। শযদ িনকাল্পর প্রকে শযচারক জনাফ মভা: াআদ্যর আরাভ  উশস্থত শছল্পরন। 

শযদ িনকাল্পর প্রকল্পেয নশথ ম িাল্পরাচনা কল্পয ল্পদখা মায় ল্পম, প্রল্পতযক থ ি ফছল্পয ব্যশয়ত থ ি শফশধ ল্পভাতাল্পফক যকাশয 

ল্পকালাগাল্পয জভা ল্পদয়া ল্পয়ল্পছ।     

(রে টাকায়) 

থ ি ফছয ভর/ংল্পাশধত 

এশডশ ফযাে 

ফভৄিকৃত 

টাকা 

অশথ িক ব্যয় ব্যশয়ত থ ি  ভন্তব্য 

২০১১-২০১২ ২০.০০ ২০.০০ ১৯.০৪৪ ০.৯৫৬ যাকাশয মকালাোগয েভা প্রদান 

কযা গয়গছ। 

২০১২-১৩ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৯৮.৪৫১ ১.৫৪৯ যাকাশয মকালাোগয েভা প্রদান 

কযা গয়গছ। 

২০১৩-১৪ ৪৫২.০০ ৩৩৯.৩৮ ৩৩০.৯৩ ৮.৪৫ যাকাশয মকালাোগয েভা প্রদান 

কযা গয়গছ। 

মভাট = ৬৭২.০০ ৫৫৯.৩৮ ৫৪৮.৪৩ ১০.৯৫৫ যাকাশয মকালাোগয েভা প্রদান 

কযা গয়গছ। 

 ১৫ কাঠা েশভয মূল্য ১৫০০.০০ রে টাকা আন কাউে শাগফ  মদ াগনা গয়গছ। শশঅয এ ন্তর্ভক্ত কযা য়শন।  

 

১২। প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও জিনঃ 

উল্পেশ্য জিন 

ক)  াকথ মদসূগয ভগে ফাশণগেযয কাশযেশয তফলম্য দ্যযীকযণ 

এফং এ িগর ণ্য  মফায প্রফা ফাড়াগনায রগেয াকথ 

মদমূগয National Standards Harmonizationঅনয়ন কযা । 

Harmonization এয কাে শুরু গয়গছ। পগর 

উগদ্দশ্য পর ফগর প্রতীয়ভান য়। 

 

( ) াকথ মদমূগয ভগে Conformity assessment শফলগয় 

National Standard Bodies এয ভগে  তে  Expertise অদান 

প্রদান কযা।  

াকথর্ভক্ত মদ  ভ গত প্রশতশনশধ ংগ্র কগয 

তাগদযগক প্রশেণ  মদয়া গে। 

(ে)াকথ মদমূগয ভগে Common mark of Conformity 

প্রশতিা কযা মায় শক না তায ম্ভাফনা মািাআ কযা ।  

াকথ মদমূগয ভগে Common mark of 

Conformity প্রশতিা কযা মায় শক না তায ম্ভাফনা 

মািাআ কযায কাজটি এখনও শুরু য়শন । 
( )  উগযাক্ত রেয েথগনয েন্য ঢাকায় South Asian Regional 

Standard Organization (SARSO) এয শপ ফাংরাগদগ 

প্রশতিা কযা । 

ঢাকায় South Asian Regional Standard 

Organization (SARSO) এয শপ ফাংরাগদগ  

প্রশতশিত গয়গছ।  
 

১৩।  প্রকগল্পয প্রধান প্রধানক্রয় ংক্রান্ত তে:   দযত্র ংক্রান্ত নশথ মািাআগয়য প্রধান উগদ্দশ্য শছর প্রকল্পটিয অতায় ক্রয়কৃত কাে 

ম থগফেণ কযা। এ মেগত্র প্রকল্পটিয অতায় একাশধক দযত্র শফজ্ঞশপ্ত থাকায় Random Selection এয ভােগভ শনগম্নাক্ত দ্যটি  

প্যাগকগেয ক্রয় প্রশক্রয়া  ফাস্তফায়ন ম থাগরািনা কযা য়: 

প্যাল্পকজ নং-১: অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায়দ তরা পাউল্পন্ডন শফশষ্ট শতন তরা বফন শনভ িাল্পণয রল্পক্ষয ১৮.০৪.২০১২ তাশযল্পখ 

দযত্র অহ্বান কযা য়। দযত্র ভল্যায়ন  ল্পল্পল মথামথ কর্তল্পক্ষয নুল্পভাদন াল্পল্পক্ষ ফ িশনম্ন দযদাতায াল্পথ ২৪.০৯.২০১২ 

তাশযল্পখ চুশি স্বাক্ষশযত য়। চুশিয ল্পভয়াদ শছর ৩০.১১.২০১৩ তাশযখ ম িন্ত। শকন্তু উি ভল্পয়য ভল্পধ্য শনভ িাণ কাজ ম্পন্ন য়শন। 

প্রকে শপল্পয তথ্য ভল্পত বফন শনভ িাল্পণয কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ ৩০.০৬.২০১৪ তাশযল্পখ থ িাৎ বফন শনভ িাল্পণ  চুশিয ল্পভয়াল্পদয ল্পচল্পয় 

৭ ভা ল্পফী ভয় ব্যয় ল্পয়ল্পছ। 



 

প্যাল্পকজ নং -GD1 ও GD2:   অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় কশম্পউটায ও শপ যঞ্জাভাশদ ক্রল্পয়য রল্পক্ষয ২৪.১০.২০১৩ 

তাশযল্পখ দযত্র অহ্বান কযা য়। দযত্র ভল্যায়ন ল্পল্পল মথামথ কর্তল্পক্ষয নুল্পভাদন াল্পল্পক্ষ ফ িশনম্ন দযদাতায াল্পথ 

০৫.১২.২০১৩ তাশযল্পখ চুশি স্বাক্ষশযত য়। চুশিয ল্পভয়াদ শছর ১৮.১২.২০১৩ তাশযখ ম িন্ত। চুশি ল্পভাতাল্পফক শনধ িাশযত ভল্পয়য 

ভল্পধ্যআ দ্রব্যাশদ যফযা কল্পযল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।  

 

১৪। ফাস্তফায়ন/শফদ্যভান ভস্াঃ 

১৬.১. প্রকল্প ফাস্তফায়গন  শফরম্ব ( Time Over-run): মূর প্রকল্পটি ফাস্তফায়গন মভাট ৩  ফছয ভয় ব্যয় গয়গছ মা মূর 

নুগভাশদত ফাস্তফায়নকার গত ৬ ভা ল্পফী(২০%) মফশ। ২.৫ ফছগয ফাস্তফায়গনয েন্য শনধ থাশযত প্রকল্প  ২০% মফী 

ভগয় ফাস্তফায়ন কাম্য নয়।  মথাভগয় প্রকল্পটি ফাস্তফাশয়ত গর  গনক পূগফ থআ সুপর ায়া মমগতা। 
১৬.২. বফন শনভ িাণ কাজ ম্পন্ন কযল্পণ গণপূতি শধদপ্তল্পযয গাশপরশতঃ প্রকল্পটি ৩০ জুন,২০১৪ তাশযগ  ভাপ্ত য়। শকন্তু 

েণপূতথ শধদপ্তয উক্ত ভগয়য ভগে বফগনয কর শনভ থাণ কাে ম্পন্ন কগযশন ফগর প্রকল্প শযিারক োনান। প্রকগল্পয 

মভয়াদ মগল বফগনয অবযন্তযীণ  ফশঃস্থ তফদ্যযশতক কাে মমভন: HT meter, Electrical installation at outside 

building (Fittings), installation of fire extinguisher at electrical room কাজ ভ ফাকী থাল্পক।ফায ফায 

তাগাদা ল্পদয়ায যও গণপূতি শধদপ্তয উি কাজ ভ শনধ িাশযত ল্পভয়াল্পদ ম্পন্ন কল্পযশন ফল্পর প্রকে শযচারক ফশত 

কল্পযন। ফল্পল্পল প্রকে ভাশপ্তয প্রায় ল্পদড় ফছয য থ িাৎ ০৪.১১.২০১৫ তাশযল্পখ বফল্পনয ভাপ্ত শনভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

কল্পয বফনটি শফএটিঅআ এয শনকট স্তান্তয কল্পয। গণপূতি শধদপ্তল্পযয এ গাশপরশতয কাযল্পণ প্রকল্পেয সুপর ল্পল্পত 

শফরম্ব ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়।এ ধযল্পণয গাশপরশত ল্পভাল্পটআ কাম্য নয়। 

১৬.৩. প্রকল্পেয অওতায় শনশভ িত বফল্পনয শডজাআন ত্রুটিপূণ িঃ অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় দ তরা পাউল্পন্ডন শফশষ্ট চায তরা 

বফন শনভ িাণ কযা ল্পয়ল্পছ। শকন্তু বফল্পন ল্পকান ল্পফল্পভন্ট যাখা য়শন। উল্পেখ্য, এটি একটি অন্তিজাশতক ংস্থা। উি বফল্পন 

শফশবন্ন অন্তিজাশতক বা, ল্পশভনায ও শল্পম্পাশজয়াভ নুশষ্ঠত ল্পফ। পল্পর ল্পনক গণ্যভান্য ব্যশিফল্পগ িয ভাগভ ল্পফ। 

শকন্তু উি বফল্পন ল্পফআল্পভন্ট না থাকায় বশফষ্যল্পত গাড়ী াশকিং এ ভাযাত্নক ভস্ায মু্মখীন ল্পত ল্পফ। 

১৬.৪.     বফল্পন শনশভ িত শপাযল্পদয কল্পক্ষয াল্পথ ংযুি টয়ল্পরট ভল্পয টয়ল্পরট াভগ্রী শনম্নভাল্পনয এফং এয অকায তযন্ত 

ল্পছাটঃ বফল্পন কভ িকতিাল্পদয ফায কল্পক্ষয এটাচড টয়ল্পরট ভল্প শনম্নভাল্পনয াভগ্রী ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ এফং টয়ল্পরট 

ভল্পয অকায তযন্ত ল্পছাট। উল্পেখ্য, উি বফল্পন াকিভুি শফশবন্ন ল্পদল্পয কভ িকতিাগণ শপ কল্পযন। সুতযাং শপ 

কক্ষ  ংযুি টয়ল্পরট ভল্পয ল্পম ভাল্পনয ওয়া উশচত শছর ল্পবাল্পফ শনভ িাণ কযা য়শন। শযদ িন একজন ল্পনারী 

কভ িকতিায াল্পথ ল্পৌজন্য াক্ষাল্পত শতশন টয়ল্পরল্পটয অকায ও াভগ্রীয শফলল্পয় ল্পন্তাল প্রকা কল্পযন।  

১৬.৫. শডট অশি শনম্পশি না য়া : শযদ থনকাগর োনা মায় মম, ত্র প্রকগল্পয উয ০১ ফায শডট ম্পন্ন গয়গছ এফং 

শডট টীভ কতৃথক প্রগদয়  প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংশিষ্ট ৩টি অশি এ গনা শনষ্পন্ন কযা য়শন।  অশথ থক স্বেতায স্বাগথ থ ত্র 

প্রকগল্পয শডট অশিমূ দ্রুত শনষ্পন্ন কযা প্রগয়ােন। 

১৬.৬. মন্ত্রাশতল্পত স্থায়ীবাল্পফ শস্টকায না রাগাল্পনাঃ প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত অফাফল্পত্র স্থায়ীবাল্পফ শস্টকায রাগাল্পনায 

শফলয়টি শফল্পফচনা কযা ল্পমল্পত াল্পয। ল্পকননা এল্পত ল্পফাঝা মাল্পচ্ছ না ল্পম ল্পগুল্পরা এ প্রকল্পেয অওতায় ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ 

শকনা।  

 

১৫।  সুাশযঃ 

১৭.১. বশফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকে প্রণয়নকাল্পর শযকেনা এভনবাল্পফ কযল্পত ল্পফ মাল্পত প্রকল্পেয Time over-run না 

ঘটিল্পয় শনধ িাশযত ভল্পয়যভল্পধ্য প্রকে ভাপ্ত কযা মায়(নু:১৬.১); 

১৭.২.   প্রকগল্পয নুগভাশদত মভয়াগদয ভগে বফগনয শনভ থাণ কাে ম্পন্ন না কযা এফং বফন স্তান্তগয শফরগম্বয শফলয়টি যীো 

কগয প্রগয়ােনীয় ব্যফস্থা মনয়া মমগত াগয (নুগেদ ১৬.২); 

১৭.৩. বশফষ্যল্পত উচু বফল্পনয শডজাআন প্রণয়ল্পণয ভয় বফল্পন ল্পফআল্পভন্ট যাখায শফলয়টি গুরুল্পেয াল্পথ শফল্পফচনা কযল্পত ল্পফ 

(নুগেদ ১৬.৩); 



 

১৭.৪. ল্পদল্পয বাফভশতিয শফলয়টি শফল্পফচনা কল্পয বশফষ্যল্পত অন্তিজাশতক ংস্থায বফন শনভ িাল্পণয ল্পক্ষল্পত্র অন্তিজাশতক ভান ফজায় 

ল্পযল্পখ বফন শনভ িাণ কযল্পত ল্পফ (নুগেদ ১৬.৪); 

১৭.৫. অশথ থকস্বেতায স্বাগথ থ প্রকল্পটিয শডট অশিমূ দ্রুত শনষ্পশি কযগত গফ (নু:১৬.৫);  

১৭.৬. এ প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত ভারাভারভল্প স্থায়ীবাল্পফ স্টীকায রাগাল্পনায শফলয়টি শনশিত কযল্পত ল্পফ (নু: ১৬.৫); 

১৭.৭. প্রকগল্পয অতায় শনশভ থত বফনটি  ংগৃীত যঞ্জাভাশদ মথামথ যেণাগফেণ  ংযেগণয রগেয শফএটিঅআ 

প্রশতফছয যােস্ব ফাগেগট প্রগয়ােনীয় গথ থয ংস্থান যা গফ; 

১৭.৮. নুল্পচ্ছদ ১৪.১ ল্পত ১৪.৭ ম িন্ত সুাশযভ ফাস্তফায়ল্পন গৃীত ব্যফস্থাফরী অগাভী ০১ (এক)  ভাল্পয ভল্পধ্য 

অআএভআশড-ল্পক ফশত কযল্পত ল্পফ। 

 


