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শিল্প মন্ত্রণালয়/ শিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর এশিশিভুক্ত সমাপ্ত প্রকগল্পর মূল্যায়ন প্রশতগিদগনর সার-সংগেি 

 

ক্র:

নং 

মন্ত্রণালয়/

শিভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগল্পর ধরণ মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

শিশনগয়াে 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

কাশরেরী 

সহায়তা 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

মেশিশসএফ 

ভূক্ত 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

সময়  

ও ব্যয় 

উভয়ই 

অশতক্রান্ত 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

সময়  

অশতক্রান্ত 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

সময় 

অশতক্রাগন্তর 

িতকরা 

হার (%) 

সি থশনম্ন –

সগি থাচ্চ 

ব্যয়  

অশতক্রান্ত 

প্রকগল্পর 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অশতক্রাগন্তর 

িতকরা 

হার (%) 

সি থশনম্ন –

সগি থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ শিল্প 

মন্ত্রণালয় 

 

৪টি ৪টি - - - ২টি ১৫% হগত 

১০০% 

২টি ৬.৩০% 

হগত 

৫৩.০০% 

 

১। সমাপ্ত প্রকগল্পর সংখ্যা    : ০৪টি 

২। সমাপ্তকৃত প্রকগল্পর প্রকৃত ব্যয় ও মময়াদকাল  :  

ক্র:নং প্রকগল্পর  নাম প্রকথত ব্যয় প্রকৃত মময়াদ 

১. ‘‘এষ্ট্যািশলিগমন্ট অফ অযান অরোশনক 

ব্যাগয়া-ফাটি থলাইোর প্ল্যান্ট ফ্রম মপ্রস-ম্যাি 

অযাট মকরু’স সুোর শমলস্ (২য় সংগিাশধত)’’ 

িীর্ থক প্রকল্প 

৭১৯.১৩ নগভম্বর ০৯-শিগসম্বর 

২০১২ 

২ ‘মিনারিী িল্লী উন্নয়ন-রংপুর’ িীর্ থক প্রকল্প । ১১২.৫৬ 

 

জুলাই ২০০৯ হগত জুন 

২০১৩ 

৩. “ফটি থশফগকিন অি এশিিল অগয়ল ইন 

িাংলাগদি” িীর্ থক প্রকল্প 

২৪৭৯.০০ 

(২২৩৩.২৫) 

 

োনুয়ারী/২০১০ হগত 

জুন/২০১৩ 

৪ ‘শিএমআর অি ফশরদপুর সুোর শমলস 

শলশমগটি (২য় সংগিাশধত)’ 

শিশসআর না িাওয়ায় 

প্রকৃত ব্যয় োনা যায়শন । 

জুলাই ২০০৯ হগত জুন 

২০১৩ 

 
৩। সমাপ্ত প্রকগল্পর ব্যয় ও মময়াদ বৃশির কারণ : 

 নতুন অংে শহগসগি কগপাষ্ট্-মিি শনম থাণ কাগের অন্তভূ থশক্ত এিং এর ফগল অশতশরশক্ত  ব্যয় বৃশি; 

 মমাটরযান খাগত অশতশরক্ত  ব্যয় বৃশি; এিং 

 নতুন অংে শহগসগি বিদ্যযশতক সরঞ্জাম ক্রয়/কায থাশদ অন্তভূ থশক্ত এিং এর ফগল অশতশরক্ত  ব্যয় বৃশি । 

 নতুন অংে শহগসগি মসৌর প্যাগলন স্থািন অন্তভূ থশত এিং এর ফগল অশতশরক্ত ব্যয় বৃশি; এিং  

 শনম থাণখাগত কাগের িশরমাণ বৃশি এিং এর ফগল ব্যয় বৃশি । 

 উিগরাক্ত কারগণ প্রকগল্পর সংগিাধন প্রগয়ােন হয় এিং এগত প্রকগল্পর ব্যয় ও মময়াদ বৃশি হয় । 

 
৪। সমাপ্তকৃত প্রকগল্পর িাস্তিায়গনর মেগে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাশরি : 

‘‘এষ্ট্যািশলিগমন্ট অফ অযান অরোশনক ব্যাগয়া-ফাটি থলাইোর প্ল্যান্ট ফ্রম মপ্রস-ম্যাি  

অযাট মকরু’স সুোর শমলস্ (২য় সংগিাশধত)’’ িীর্ থক প্রকল্প 

সমস্যা সুিাশরি 

৪.১ প্রকল্পটির মূল অনুগমাশদত মময়াদকাল জুলাই ২০০৯ হগত 

জুন ২০১১ হগলও প্রকল্পটি অনুগমাশদত হয় ১১-১১২০০৯ 

শি: তাশরগখ । অর্ থাৎ প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ মর্গক শুরু 

হওয়ার কর্া র্াকগলও প্রর্ম িাঁচ মাস অশতিাশহত হগয়গছ 

মকিল প্রকগল্পর অনুগমাদন প্রশক্রয়ােশনত কারগণ। 

৪.১ ভশিষ্যগত প্রকল্প গ্রহগণর মেগে অনুগমাদন প্রশক্রয়া 

সংক্রান্ত কাগে মযন অস্বাভাশিক শিলম্ব না ঘগট, মস 

শির্গয় সংস্থা, মন্ত্রণলয় এিং িশরকল্পনা কশমিন 

সগচষ্ট্ র্াকগি । 

 

৪.২ প্রকগল্পর অনুগমাশদত শিশিশিগত অর্ থ শিভাগের েনিগলর 

ধরন ও সংখ্যা শনধ থারণ-সপশকথত কশমটি’র সুিাশরি 

অন্তভু থক্ত মনই । উক্ত কশমটির সুিাশরি ব্যশতগরগক প্রকল্পটি 

৪.২ প্রকগল্পর অনুগমাশদত শিশিশিগত অর্ থ শিভাগের  

েনিগলর ধরন ও সংখ্যা শনধ থারণ সপশকথত কশমটির 

সুিাশরি অন্তভূ থক্ত মনই। উক্ত কশমটির সুিাশরি 
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প্রশক্রয়াকরণ করা হগয়গছ, যা িশরকল্পনা শংখলার ব্যতযয় 

িগল প্রতীয়মান হয়। 

 

ব্যশতগরগক প্রকল্পটি প্রশক্রয়াকরণ করা হগয়গছ , যা 

িশরকল্পনা শংখলার ব্যতযয় িগল প্রতীয়মান হয় । এ 

শির্গয় শিল্প মন্ত্রণালয় এিং িশরকল্পনা কশমিন ব্যাখ্যা 

প্রদান করগি । 

৪.৩ (ক) এগরা-টিলার যন্ত্র ক্রগয়র েন্য অনুগমাশতদ 

আরশিশিশিগত শসএফআর কাগত মমাট িরাদ্দকৃত অগর্ থর 

(১৯৭.৮৯ লেটাকা) অশতশরক্ত ৩.২৬ লে টাকা ব্যয় কগর 

মমাট ২০১.০৭ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ । এছাড়া, অন্যান্য 

মাশুল কাগত অনুগমাশদত িরাদ্দ (১.৩৪ লে টাকা) 

অগিো অশতশরক্ত ০.১১ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ। 

 (খ) স্থানীয় যন্ত্রিাশত খাগত অনুগমাশদত িরাগদ্দর (১৩৪.০০ 

লে টাকা) অশতশরক্ত ০.৫১ লে টাকা তর্া মমাট ১৩৪.৫১ 

লে টাকা ব্যয় হগয়গছ। িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ বৃশির 

দরুণ এ অশতশরক্ত ব্যয় হগয়গছ মগম থ সমাশপ্ত প্রশতগিদগন 

উগল্লক আগছ; তগি িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ এখনও 

প্রদান করা হয়শন । িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ িািদ 

সংস্থানকৃত অর্ থ প্রকগল্পর ব্যাংক শহসাি মর্গক মকরু এন্ড 

মকাং (িাংলাগদি)শল:এর ব্যাংক শহসাগি স্থানান্তর করা 

হগয়গছ এিং সমাশপ্ত প্রশতগিদগন এ খাগত ব্যয় হগয়গছ মগম থ 

প্রদি থন করা হগয়গছ। অনুগমাশদত িরাদ্দ অগিো অশতশরক্ত 

ব্যয় িশরকল্পনা ও আশর্ থক শংখলার সম্পূণ থ িশরিন্থী। এ 

অশতশরক্ত অর্ থ ব্যগয়র েন্য প্রকল্প সংগিাধন করা প্রগয়ােন 

শছল, যা অনুসরণ করা হয়শন । 

৪.৩ (ক) ও (খ) এ উগল্লশখত অনুগমাদনহীন অশতশরক্ত ব্যয় 

শকগসর শভশিগত করা হগয়গছ, মস শির্গয় সুস্পষ্ট্ 

ব্যাখ্যা প্রগয়ােন । প্রিাসশনক মন্ত্রণালয় শহগসগি শিল্প 

মন্ত্রণালয় কর্তথক শির্য়টি খশতগয় মদগখ যর্াযর্ ব্যিস্থা 

গ্রহণ করগত হগি । তাছাড়া, িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে না 

মিগয়ই অনুগমাদনহীনভাগি সংগযাে শফ এর িশরমাণ 

বৃশি এিং এ অর্ থ প্রকগল্পর ব্যাংক শহসাি মর্গক মকরু 

এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর ব্যাংক শহসাগি 

স্থানান্তগরর শির্গয় প্রকল্প শিয়াশরং কশমটি’র সুিাশরি 

এিং শিল্প মন্ত্রণালগয়র অনুগমাদন আগছ শক-না, তার 

ব্যাখ্যা প্রদান করগত হগি । শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক সমগ্র 

শির্য়টি খশতগয় মদগখ যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

েরুশর। িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে প্রাশপ্তর সি থগির্ অিস্থা 

এিং সংগযাে মিগয় র্াকগল কী িশরমাণ শফ প্রদান 

করা হগয়গছ, তা আইএমইশি-মক োনাগত হগি, এিং 

অব্যশয়ত অর্ থ সরকাশর মকার্াোগর মফরত প্রদান 

করগত হগি । 

 
 

‘মিনারিী িল্লী উন্নয়ন-রংপুর’ িীর্ থক প্রকল্প । 

৪.৪ ক) ৩৯ েন তাঁতীগক ১৯.৩৯ লে টাকা ঋণ শিতরণ করা 

হয় যা প্রগয়ােগনর তুলনায় খুিই কম। (খ) শিিনন ও 

প্রদি থনী কাম প্রশিেণ মকন্দ্র শনম থাণ হগলও তা অব্যিহৃত 

অিস্থায় রগয়গছ। (ে)  অব্যশয়ত সম্পূণ থ অর্ থ সরকারী 

মকার্াোগর েমা প্রদান করা হয়শন।  

 

৪.৪ ক) এ প্রকগল্পর আওতায় ৩৪ েন তাঁতীর মগে মাে ১০ 

েন ঋগণর অর্ থ মফরত প্রদান কগরগছন। ১৯.৩৯ লে 

টাকার শিিরীগত মাে ৯.০০লে টাকা িরশদি থন সময় 

িয থন্ত আদায় হগয়গছ। অর্ থাৎ প্রদি ঋণ আদাগয়ন হার 

খুিই হতািােনক। এ ঋণ শনয়শমত  আদাগয়র ব্যিাগর 

শিশসক অশিলগম্ব িদগেি গ্রহণ করগি। শিল্প 

মন্ত্রণালয়গক শির্য়টি শনয়শমত তদারশক করগত হগি। 

এছাড়া একেন ঋণ আদায়কারী কম থকতথার শনগয়াগের 

ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি (খ) প্রায় ছাশিি লে টাকা 

ব্যগয় শনশম থত শিতল শিশিষ্ট্ ভিনটি দীঘ থ শদন ব্যিহৃত 

না হওয়ায় এর মটশিল মচয়ার, আসিাি িে, ফযান, 

লাইট ইতযাশদগত ধুগলা িাশল েগম শেগয়গছ। ভিগনর 

শনচ তলায় ময দ্যটি লুম স্থািন করা হগয়গছ প্রশিেণ 

কায থক্রম চালু না র্াকায় তাও অযগে নষ্ট্ হগয় যাগে। 

ভিগনর মদয়াল ও মলার অিশরশেন্ন ও মনাংরা হগয় 

মেগছ।  উভয় মলাগর শনশম থত টয়গলট ব্যিহাগরর 

অনুিগযােী হগয় িগড়গছ। তাই ভিনটি ব্যিহাগরর 

লগেয আশু িদগেি গ্রহণ করত: ভিন এিং ভিগন 

রশেত যন্ত্রিাশত সংরেগণর শির্য়টি শিল্প মন্ত্রণালয় 

শনশিত করগি (ে) প্রকল্প সমাশপ্তর প্রায় দ্য’িছর িার 

হগলও প্রকগল্পর অব্যশয়ত অর্ থ সরকারী মকার্াোগর 

েমা প্রদান না করা আশর্ থক ও িশরকল্পনা শঙ্খলা 

িশরিন্থী। এ শির্গয় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করগি। 
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“ফটি থশফগকিন অি এশিিল অগয়ল ইন িাংলাগদি” িীর্ থক প্রকল্প 

 ৪.৫  (ক) “ফটি থশফগকিন অি এশিিল অগয়ল ইন িাংলাগদি” 

িীর্ থক প্রকল্প মির্ হগয় যাওয়ায় প্রায় সকল প্রশতষ্ঠান  

মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ শমশ্রন িন্ধ মরগখগছ।  েত 

নগভম্বর ২০১৩ মাগস এ সংক্রান্ত িাি হওয়া আইগনর 

কগয়কটি ধারার সাগর্ মভােয মতল উৎিাদনকারী 

প্রশতষ্ঠানসমূগহর সশমশত কর্তথক একমত না হওয়ায় 

আইনটির কায থকাশরতা স্থশেত মচগয় আদালগত শরট করা 

হগয়গছ। এ কারগণ আইগনর প্রগয়াে আিাতত িন্ধ 

রগয়গছ।  

(খ)   শিশু ও মার্ত মৃতুযর হার হ্রাসকরণ প্রকগল্পর একটি 

উগদ্দশ্য হগলও এর মকান প্রশতগিদন িা তথ্য িাওয়া 

যায়শন। 

৪.৫ (ক) মিি কগয়কটি মভােয মতল উৎিাদনকারী 

প্রশতষ্ঠান প্রকল্প চলাকাগল মভােয মতগল শভটাশমন ’এ’ 

সমৃিকরগণর প্রশক্রয়া গ্রহণ করগলও িতথমাগন তা িন্ধ 

রগয়গছ। প্রকল্প মময়াদ সমাপ্ত হগলই এ প্রশক্রয়া মযন িন্ধ 

হগয় না যায় তার ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি।  

ইগতামগে িাি হওয়া ‘‘মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ 

সমৃিকরণ ও শভটাশরম ‘এ’ সমৃি মভােয মতল শিক্রয়, 

সংরেণ, সরিরাহ,  শিিণন িা িাোরোতকরণ 

িােতামূলক এিং অন্যান্য আনুর্শিক শির্গয় শিধান 

কগল্প প্রণীত  আইন ’’ িীর্ থক  দ্রুততম সমগয় কায থকর 

করার িদগেি শিল্প মন্ত্রণালয়গক গ্রহণ করগত হগি। 

(খ)  প্রকল্পটির উগদ্দশ্য শহসাগি শিশু ও মার্ত মৃতুযর হার হ্রাস 

এিং েভ থিতী মশহলাগদর মরােগ্রস্ততা ূররীকরগণর উল্লখ 

র্াকগলও এ শির্গয় সুশনশদ থষ্ট্  তথ্য িাওয়া যায়শন, 

এগত প্রকগল্পর  লেয অশেথত না হওয়ার আিঙ্কা 

রগয়গছ। শির্য়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খশতগয় মদখগি। 

‘শিএমআর অি ফশরদপুর সুোর শমলস শলশমগটি (২য় সংগিাশধত)’ 

৪.৬  প্রকল্প সমাশপ্তর ৩ মাগসর মগে শিশসআর 

আইএমইশিগত মপ্ররগণর েন্য শনধ থাশরত। শকন্তু প্রকল্পটি 

সমাপ্ত হওয়ার ির দ্যই িছগররও মিিী সময় অশতিাশহত 

হগয়গছ । অদ্যািশধ এর শিশসআর আইএমইশিগত িাওয়া 

যায়শন। সময়মত শিশসআর প্রদান না করার শির্গয় 

সংশিষ্ট্গদর  দায়-দাশয়ত্ব শনধ থারণ করা প্রগয়ােন। 

৪.৬  প্রকল্প সমাশপ্তর ির দ্যই িছগরর মিিী সময় 

অশতিাশহত হওয়া সগত্বও এর শিশসআর প্রদান না 

করার শির্গয় প্রকল্প িশরচালকসহ শিশসআর প্রস্তুত 

করণ ও মপ্ররগণর সাগর্ েশড়তগদর দায় দাশয়ত্ব 

শনধ থারণ কগর তাগদর শিরুগি  শিল্প মন্ত্রণালয়গক 

সুশনশদ থষ্ট্ িাশস্তমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি । 

৪.৭  িশরদি থগন উিগরাক্ত (৮.৫.১-৮.৫.২) যন্ত্রিাশতসমূহ 

স্থািন করা হগয়গছ িগল প্রতীয়মান হয় । তগি 

Shreder স্থািন করা হগলও শুরু মর্গকই তা চালাগনা 

যায় না। এটি চালাগল আগখর রস শিকট িগে 

িাস্পকাগর মধায়ােন্ন হগয় চারশদগক ছশড়গয় িগড়।এ 

মধায়ােন্ন রস শমল হাউগে প্রগিি করার ফগল শচশন 

উৎিাদন ব্যাহত হয় এিং কারখানার িশরগিি নষ্ট্ হয়। 

যাশন্ত্রক ত্রুটির কারগণই এমনটি হয় িগল স্থানীয় 

কম থকতথােণ অিশহত কগরন । এ ত্রুটি অদ্যািশধ শচশন ও 

খাদ্য শিল্প করগিাগরিন সংগিাধগনর উগদ্যাে মনয়শন 

িগল োনা যায়।   

৪.৭  Shreder যন্ত্রটি স্থািন করা হগলও শুরু মর্গকই 

যাশন্ত্রক ত্রুটির কারগণ চালাগনা যায় না। Warranty 

Period এর মগে এটি প্রশতস্থািন/সচল করার 

উগদ্যাে মকন মনয়া হয়শন তা  মন্ত্রণালয় তদন্ত কগর 

প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

 

 

 

৪.৮  এ ছাড়া শমল হাউগের েন্য প্রগয়ােনীয় Donnelly 

Chute প্রকল্প স্থাগন মখালা অিস্থায় মফগল রাখা 

হগয়গছ। প্রকল্প সংশিষ্ট্ কম থকতথােণ োনান িয থাপ্ত 

োয়োর অভাগি উক্ত যন্ত্রটি স্থািন করা যায়শন। অর্ থাৎ 

যন্ত্রটি ব্যিহার করা যাগি শকনা তা িরীো করা ছাড়াই 

এটি ক্রয় করা হগয়গছ এিং এেগণ এটি নষ্ট্ হগে। 

শির্য়টি সরকারী অর্ থ ব্যগয় শিশর্লতা প্রদি থগনরই 

নামান্বর। এর শিরুগি ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রগয়ােন। 

 

৪.৮  শমল হাউগের েন্য প্রগয়ােনীয় Donnelly 

Chute যন্ত্রটি ব্যিহার করা যাগি শকনা তা িরীো 

না কগরই ক্রয় কগর মফগল রাখা সরকারী অর্ থ  

অিচগয়র িামীল। শির্য়টি তদন্ত কগর শিল্প 

মন্ত্রণালয় যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

 

 

৪.৯ সুোর শমগলর  কম থিশরগিি অতযন্ত অিশরেন্ন  ও মনাংরা 

অিস্থায় িাওয়া যায়। কম থকতথােণ োনান শমলটির রেণাগিেণ 

কাে চলগত র্াকায় িশরগিি মনাংরা হগয় মেগছ। এ অিস্থার 

িীগ্রই উন্নশত হগি িগল শতশন অিশহত কগরন। 

৪.৯ সুোর শমগলর অতযন্ত অিশরেন্ন  ও মনাংরা 

কম থিশরগিি উন্নত করার আশু িদগেি গ্রহণ করগত হগি। 
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“ফটি থশফগকিন অি এশিিল অগয়ল ইন িাংলাগদি” িীর্ থক প্রকগল্পর সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রশতগিদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

১। প্রকগল্পর অিস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাম এিং নারায়ণেঞ্জ  

২। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : শিল্প মন্ত্রণালয় 

৩। প্রিাসশনক মন্ত্রণালয়/ শিভাে : শিল্প মন্ত্রণালয়  

৪। প্রকগল্পর িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়    :  

(লে টাকায়) 

প্রাক্কশলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

িশরকশল্পত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত     

 িাস্তিায়নকাল 

অশতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কশলত 

ব্যগয়র%) 

অশতক্রান্ত 

সময় (মূল 

িাস্তিায়ন 

কাগলর %) 

মূল 

 (প্রঃ সাঃ) 

সংগিাশধত 

(প্রঃ সাঃ) 

মূল সংগিাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৩১.৯৯ 

(২০৯৮.০৩) 

২৪২২.২০ 

(২১০৪.১৯) 

২৪৭৯.০০ 

 (২২৩৩.২৫) 

 

োনুয়ারী/২০১০ 

হগত 

শিগসম্বর/২০১২ 

োনুয়ারী/২০১০ 

হগত  

জুন/২০১৩ 

োনুয়ারী/২০১০ 

হগত  

জুন/২০১৩ 

৬.৩০ ১৮.০০ 

 

৫। প্রকগল্পর অংেশভশিক িাস্তিায়ন অগ্রেশতঃ  

(লে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

শিশিশি অনুযায়ী কাগের অি একক  শিশিশি অনুযায়ী লেযমাো প্রকৃত অগ্রেশত 

আশর্ থক িাস্তি আশর্ থক  

(%) 

িাস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক)   রােস্ব ব্যয়      

 ১ 
Monitoring & 

Evaluation cost by 

UNICEF 

L/S 

৯৬.০২  ৯৬.০২ ১০০.০০ 

২ মপ্রর্ণ ভাতা - ১.৫০  - - 

৩ অশফস ভাড়া ৬০০ িঃফঃ ২১.৬০  - - 

৪ 
যন্ত্রিাশত এিং যানিাহন সংষ্কার 

ও রেণাগিেণ 
L/S 

১৫.৬১  ১২.৭৫ ১০০.০০ 

৫ ছািা, প্রকািনা এিং মষ্ট্িনারী L/S ৩০.০৬  ২২.৮০ ৭৫.৮৪ 

৬ মেশনং, মসশমনার,কনফাগরন্স L/S ৪৪.২১  ৪৪.২১ ১০০.০০ 

৭ 

অন্যান্য সংেঠগনর ব্যয় 

(ল্যািগরটশর, কশমউশনগকিন, 

কনসালগটন্সী ও শরসাচ থ এগেন্সী) 
L/S 

১৩৩.৯৭  ১৩৩.৯৭ ১০০.০০ 

৮ েশরি L/S ১০০.১৩  ০.০০ ০.০০ 

৯ অশিট L/S ৪.২০  ০.০০ ০.০০ 

১০ 
মটশলকশমউশনগকিন এিং 

মিাগষ্ট্ে 
L/S ১.৪০  ১.০৪ 

১০০.০০ 

১১ োগভল কি L/S ১৬.৬১  ১৪.৫৫ ১০০% 

১২ অন্যান্য ব্যয় L/S ৯.২০  ৯.২০ ১০০% 

১৩ যানিাহন মরশেগেিন শফ 2 ৫.৭১  ৫.৭১ ১০০% 

১৪ শপ্র শমক্স (শভটাশমন এ) L/S ১৩৭২.১১  ১৩৭২.১১ ৮৩.১৪% 

১৫ শিয়াশরং এন্ড ফরওয়াশিং L/S ২৫.০০  ২৫.০০ ১০০% 

১৬ ইউশনগসফ কষ্ট্ শরকভাশর ৭% of PA ১৩৭.২৫  ১৩৭.২৫ ১০০.০০ 

 উিগমাটঃ (ক) রােস্ব ব্যয় - ২০১৪.৫৮  ১৮৭৪.৬১ ৯৩.০৫ 

১৭ অশফস ফাশণ থচার L/S ১.০৪  ১.০২ ১০০.০০ 
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ক্রঃ 

নং 

শিশিশি অনুযায়ী কাগের অি একক  শিশিশি অনুযায়ী লেযমাো প্রকৃত অগ্রেশত 

আশর্ থক িাস্তি আশর্ থক  

(%) 

িাস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮ যানিাহন 
েীি-১,মাইগক্রা 

িাস-১টি 
৪০.৪৫  ৩৯.৬৮ 

১০০.০০ 

১৯ যন্ত্রিাশত 

মাইগক্রাশফিার/মিা

শেং িাপ-

২০টি,মকায়াশলটি 

মটশিং মমশিন-

১২টি,এইচশিএলশস 

মমশিন-২টি, 

কশপউটার-২টি, 

ইউশিএস-

২টি,ল্যািট-

১টি,মাশিশমশিয়া-

১টি,শপ্রন্টার-২টি, 

ফগটাকশিয়ার-১টি, 

মকায়াশলটি কগন্টাল 

শকটস-৩০টি 

১০৮.১৩  ১০৮.১৩ 

১০০.০০ 

২০ শসশিভযাট L/S ২৫৮.০০  ২০৮.০০ ১০০.০০ 

 উিগমাটঃ (খ) মূলধন ব্যয়  ৪০৭.৬২  ৩৫৬.৮৩ ৮৭.৫৪ 

 সি থগমাট (ক+খ)  ২৪২২.২০  ২২৩১.৪৪ ৯২.১৩ 

                                                                                                              

৬।  কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণঃ  

২০১২ সাগলর মগে িতভাে মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ শমশশ্রত করার কর্া র্াকগলও সকল মভােয মতল উৎিাদনকারী 

প্রশতষ্ঠান এ কম থসূচীগত না আসায় তা করা যায়শন। এছাড়া বিগদশিক প্রশিেগণর েন্য ৭ েগনর প্রশভিন প্রকল্প প্রস্তাগি 

র্াকগলও ফাগের অিয থাপ্ততার কারগণ ৫ েনগক প্রশিেণ প্রদান করা হগয়গছ।  

৭।   সাধারণ িয থগিেণঃ  

৭.১।  প্রকগল্পর উগদ্দশ্যঃ  

(ক)  প্রকগল্পর সাশি থক উগদ্দশ্য হগে িাংলাগদগির েনেগণর শিগির্কগর মশহলা ও শিশুগদর মগে শভটাশমন ‘এ’ এর অভাি 

শনয়ন্ত্রগণর মােগম মৃতুযর হার হ্রাস করণ । এ উগদ্দশ্য অেথগন শনগম্নর লেযগুশল শনধ থারণ করা হগয়গছ : 

(১)  ২০১২ সাগলর মগে মদগি িশরগিাধনগযাগ্য িতভাে মভােয িাম এিং সয়াশিন মতগল প্রশত শকগলাগ্রাগম 

২০,০০০ International Unit (IU)   মলগভগল শভটাশমন ’এ’ সমৃিকরণ ।  

(২)  িশরগিাশধত মভােয মতল ২০১২ সাগলর মগে ৫ িছগরর নীগচর ১৬.১ শমশলয়ন শিশু, ৬-১৯ িছগরর ৪২ শমশলয়ন 

শিশু এিং  ৩২.১ শমশলয়ন  reproductive  মশহলাগদর ব্যিহাগর প্রবৃি করা ।  

(খ) িযাগেশেঃ 

(১)  ফটি থশফগকিগনর প্রগয়ােনীয় দ্রব্য ক্রয় করা; 

(২)  উৎিাদনকারীগদর মগে দ্রব্যসমূহ িরাদ্দ মদয়া/শিতরণ করা; 

(৩)  ফটি থফাইি মতল উৎিাদন, উৎিাদন িয থাগয় মান শনয়ন্ত্রণ এিং শুরু মর্গক িাোরোতকরণ িয থন্ত শিতরণ ও 

লশেশষ্ট্ক সাগিাট থ প্রদান করা; 

(৪)  েনসাধারণগক অিশহত ও সগচতন করা।  

৭.২। প্রকগল্পর িটভূশমঃ  
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৭.২.১  িাংলাগদগির েনেগণর স্বাস্থয ও পুশষ্ট্র ঘাটশত রগয়গছ। এ পুশষ্ট্হীনতা িাংলাগদগির সি িয়গসর মানুগর্র মগে মদখা 

যায়। শকন্তু সিগচগয় মিশি মদখা যায় নিোতক শিশু, শকগিার এিং মাগয়গদর মগে। সাধারণতঃ িহগরর মচগয় গ্রাম 

অঞ্চগলর শিশুরা এিং িহগরর শিশুগদর মগে িশস্ত এলাকার শিশুরা মিশি পুশষ্ট্হীনতায় মভাগে। িাংলাগদগির শিশুগদর 

কম ওেন এিং িামনাকৃশতর ব্যািকতা শিশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মানদগন্ডর মচগয় অগনক মিশি। স্কুলপূি থ শিশুর মগে 

শভটাশমন ’এ’ এর ঘাটশত িাংলাগদগির েনস্বাগস্থযর েন্য িড় সমস্যা নয়। কারণ িছগর দ্য’িার শভটাশমন ’এ’ এর 

সাশপ্ল্গমগন্টিন কায থক্রগমর মােগম এ ঘাটশত পুরণ করা হয়। তগি যশদ মকান কারগণ শভটাশমন ’এ’ এর সাশপ্ল্গমগন্টিন 

কায থক্রগমর ধারািাশহকতা িন্ধ হগয় যায় তাহগল শিশুগদর শভটাশমন ’এ’ ঘাটশতর ঝুঁশক মিগড় যাগি। তাই এ সমস্যা 

মমাকাগিলার েন্য ইউশনগসগফর আশর্ থক সহায়তায় আগলাচয প্রকল্পটি গ্রহণ করা হগয়গছ।  

৭.৩  প্রকল্প িশরচালক সপশকথত তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

নাম ও িদিী পূণ থ কালীন খন্ড 

কালীন 

এগকর অশধক 

প্রকগল্পর দাশয়গত্ব 

শনগয়াশেত শকনা 

মযােদাগনর 

তাশরখ 

িাশয়ত্ব 

সমি থগনর 

তাশরখ 

১ েনাি খন্দকার নুরুজ্জামান 

যুগ্ন-প্রধান 

- অশতঃ 

দাশয়ত্ব 

হযাঁ ০১/১০/১০ ২০/০৩/১১ 

২ েনাি মীেথা মমাঃ 

মশহউশদ্দন সহকারী প্রধান 

- অশতঃ 

দাশয়ত্ব 

হযাঁ ২১/০৩/১১ ২১/১০/১২ 

৩ েনাি েনাি লুৎফর রহমান 

তরফদার, যুগ্ন-প্রধান 

- অশতঃ 

দাশয়ত্ব 

হযাঁ ২১/১০/১২ ৩০/০৬/১৩ 

৮.০  প্রকল্প িশরদি থন সংক্রান্ত তথ্যঃ  

৮.১   েত ০৩-০৬-২০১৪ তাশরগখ আইএমইশি’র সহকারী িশরচালক েনাি েয়নাল মমাল্লা কর্তথক প্রকগল্পর প্রধান কায থালয়, 

ঢাকা, ও নারায়ণেগঞ্জ অিশস্থত প্রকল্পাধীন িিনম মভশেগটিল অগয়ল ও িাংলাগদি এশিিল অগয়ল শলশমগটি নামক দ্যটি 

শরফাইনারী  সগরেশমগন  িশরদি থন করা হয়।  

৮.২  িিনম মভশেগটিল অগয়ল শলশমগটি প্রশতষ্ঠানটি িশরদি থন কাগল মদখা যায় ময, িতথমাগন িাোরোত মভােয মতল সমূগহ 

শভটাশমন ‘এ’ সমৃিকরণ প্রশক্রয়া িন্ধ রগয়গছ। প্রকগল্পর ব্যিস্থািনা িশরচালক োনান প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পূি থ িয থন্ত তারা 

মভশেগটিল অগয়ল শভটাশমন ‘এ’ িারা সমৃি কগরগছন। প্রকল্প মির্ হগয় যাওয়ায় তা এখন আর করা হগেনা । শতশন 

োনান েত নগভম্বর ২০১৩ মাগস এ সংক্রান্ত িীর্ থক ‘‘মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ সমৃিকরণ ও শভটাশমন ‘এ’ সমৃি মভােয 

মতল শিক্রয়, সংরেণ, সরিরাহ, শরিণন িা িাোরোতকরণ িােতামূলককরণ এিং অন্যান্য আনুর্শিক শির্গয় শিধান 

কগল্প প্রণীত আইন’’ িাি হগয়গছ। শকন্তু এর কগয়কটি ধারার সাগর্ মভােয মতল  উৎিাদনকারী প্রশতষ্ঠান সমূগহর সশমশত 

একমত না হওয়ায় তারা আদালগতর িরণািন্ন হন। ফগল  িতথমাগন আইনটির প্রগয়াে স্থশেত রগয়গছ। প্রকল্প িশরচালক ও 

শিল্প মন্ত্রণালগয়র যুগ্ম-প্রধান োনান আইনটি Vacate করার ব্যিস্থা প্রশক্রয়াধীন রগয়গছ।  

৮.৩ িাংলাগদি এশিিল অগয়ল শলশমগটি িশরদি থনকাগল োনা যায়, প্রশতষ্ঠানটি তাগদর Corporate Social 

Responsibility-র কারগণ প্রকল্প িাস্তিায়গনর দ্যই িছর আগে মর্গক মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ শমশিগয় আসগছন। 

প্রকল্প গ্রহণ কগর মভােয মতল শভটাশমন ‘এ’ সমৃিকরগণর উগদ্যােগক তারা সাধুিাদ োনান। শকন্তু এ সপশকথত ইগতামগে 

িাি হওয়া আইগন, আইন অমান্যকারীর শিরুগি মেল ও েশরমানার ব্যিস্থা রাখার কারগণ মভােয মতল উৎিাদনকারীরা তা 

গ্রহণ কগরনশন এিং তারা আদালগতর আশ্রয় শনগয়গছন িগল শতশন োনান । প্রশতষ্ঠানটির িশরচালগকর কাগছ োনগত চাওয়া 

হয় ময, যশদ মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ যর্াযর্ভাগি শমশশ্রত করা হয় তগি তাগদর মেল েশরমানার ভয় র্াকগি মকন। 

উিগর শতশন িগলন ফযাক্টরী িয থাগয় শনধ থাশরত মাোর শভটাশমন ‘এ’ মমিাগনা হগলও িাোরোতকরণ, োন্সগিাগট থিন, 

মিাগরে ইতযাশদ কারগণ শভটাশমন ‘এ’ এর িশরমাণ  হ্রাস মিগত িাগর। শিগির্ কগর সূয থাগলাগকর সংস্পগি থ মভােয মতগলর 

শভটাশমন ‘এ’ নষ্ট্ হয়। সুতরাং িাোরোতকরগণর ির মকান কারগণ মভােযগতগল শভটাশমন ‘এ’ এর ঘাটশত িাওয়া মেগল 

মেল-েশরমানার শিধান রাখার ফগল  তারা তা গ্রহণ কগরনশন িগল োনান। তগি তারা পূগি থর মগতাই িতথমাগন শনগেগদর 

দাশয়ত্ব মর্গক মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ শমশিগয় আসগছন।  
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৮.৪  প্রকগল্পর আওতায় ময সকল শরফাইনারীগত মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ সমৃিকরণ কায থক্রম গ্রহণ করা হগয়গছ তার নাম, 

তার শরফাইনারীর সংখ্যা ও  মভােয মতল উৎিাদগনর িশরমাণঃ 

ক্রশমক 

নং 

প্রশতষ্ঠাগনর 

নাম

শরফাইনারীর 

সংখ্যা 

(ক্রমপুশঞ্জত) 

প্রশতষ্ঠাগনর নাম অিস্থান আেষ্ট্ ২০১২ হগত জুলাই 

২০১৩ িয থন্ত মভােয 

উৎিাদগনর িশরমাণ 

(মমঃটন) 

১. এস আলম 

অফ ইন্ডাশষ্ট্ে       

(২টি) 

1.   এস আলম শভশেগটিল ওগয়ল শল:  চট্টগ্রাম ৪৮৪৭৪ 

 2.  এস আলম সুিার এশিভগয়ল ওগয়ল 

শল: 

 চট্টগ্রাম 

২.  

নুরোহান গ্রুি 

অফ ইন্ডাশষ্ট্ে 

(৪টি) 

3.  মমশরন শভশেগটিল ওগয়ল 

শরফাইনারীে শল: 

 চট্টগ্রাম ২৫৬৬৩ 

4.  মেসশমর শভশেগটিল ওগয়ল  শল:  চট্টগ্রাম 

5.  মেসশমর সুিার  ওগয়ল শল:  চট্টগ্রাম 

6.  নূরোহান সুিার  ওগয়ল শল:  চট্টগ্রাম 

৩. এমইশি 

(প্রাইগভট) শল: 

(২টি) 

7.  শফশেকযাল ওগয়ল শরফাইনারীে  ৫০১২৬ 

8.  মকশমকযাল ওগয়ল শরফাইনারীে   

৪. মমাস্তফা গ্রুি 

অফ ইন্ডাশষ্ট্ে 

(২টি) 

9.   এমএম  শভশেগটিল ওগয়ল শল:  চট্টগ্রাম ৫১০৩২ 

10.  মমাস্তফা শভশেগটিণ ওগয়ল ইন্ডাশষ্ট্ে 

শল: 

 চট্টগ্রাম 

৫. টি মক প্রুি 

অফ ইন্ডাশষ্ট্ে 

(৩টি) 

11.  সুিার ওগয়ল শরিাইনারী শল: নারায়ণেঞ্জ ১৭৩৮৬১ 

12.  মসায়াশভর শভশেগটিণ ওগয়ল 

ইন্ডাশষ্ট্ে শল: 

নারায়ণেঞ্জ 

13.   মি শফশসং কগিাগরিন   চট্টগ্রাম 

৬. মমঘনা গ্রুি 

অফ ইন্ডাশষ্ট্ে  

(২টি) 

14.  তানশির ওগয়ল শল: নারায়ণেঞ্জ ৩৬৬০০ 

15.  ইউরাইগটি এশিভগয়ল ওগয়ল শল: নারায়ণেঞ্জ 

৭. িাংলাগদি 

এশিভগয়ল 

ওগয়ল শল: 

(শিইওএল) 

(১টি) 

16.  িাংলাগদি এশিিল অগয়ল শল: নারায়ণেঞ্জ ৫৫০৫.৫৮ 

    মমাট ৭৬২৬৯৩ 

 

৮.৫  শভটাশমন ’এ’ সরিরাহ ও ব্যিহাগরর িশরমাণঃ 

ক্রশমক নং প্রশতষ্ঠাগনর নাম শভটাশমন ‘এ’ সরিরাহ ও 

ব্যিহাগরর িশরমাণ 

প্রদি মিাশেং িাপ 

এর সংখ্যা 

১ এস আলম অফ ইন্ডাশষ্ট্ে ২২৫০ মকশে ২ 

২ নুরোহান প্রুি অফ ইন্ডাশষ্ট্ে ১১৫০ মকশে ২ 

৩ এমইশি (প্রাইগভট) শল: ২৪৮৫ মকশে ২ 

৪  মমাস্তফা গ্রুি অফ ইন্ডাশষ্ট্ে ১৭৮৫ মকশে ২ 

৫ টি মক প্রুি অফ ইন্ডাশষ্ট্ে ৭২০০ মকশে ৪ 

৬  মমঘনা গ্রুি অফ ইন্ডাশষ্ট্ে ২৩০৫ মকশে ৫ 

৭ িাংলাগদি এশিভগয়ল ওগয়ল শল: (শিইওএল) ১৭২৫ মকশে ১ 

  মমাট ১৮.৯ মমশেক টন ১৮  
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৮.৬    ইউশনগসফ কর্তথক সপাশদত সাগভ থঃ 

৮.৬.১ ইউশনগসফ কর্তথক সপাশদত সাগভ থ অনুযায়ী  েত োনুয়ারী ২০১৩ হগত জুন ২০১৩ িয থন্ত ৬ মাগস মভােয মতল ব্যিহার, 

এর উৎিাদগনর িশরমাণ, মাগকথট মিয়ার ও এর িারা ময সংখ্যক েনসংখ্যা কভার করা হগয়গছ তা শনম্নরূিঃ 

 

বিশিষ্ট্ মাো/িশরমাণ/মাগকথট মিয়ার/কভাগরে 

োনু ২০১৩ মফব্রুয়ারী ১৩  মাচ থ ১৩ এশপ্রল ১৩ মম ১৩ জুন ১৩ 

মভােয মতল ব্যিহাগর েড় 

মাো 

(২০.৫১ গ্রাম/ েন/শদন * ০.৬১৫৩ মকশে/ েন/মাস* 

শভটশমন ‘এ’ সমৃি মভােয 

মতগলর উৎিাদগনর 

িশরমাণ (মমঃ টন) 

৫৬৪৬০.০৮৫ 

মম: টন 

৩০০১৪.২০১ ৩৬৯৩০.৯০১ ৩৭৪৭৯.৪২৩ ৩৭২৩৯.৯৮৭ ৫৩৬৯৯.৬৪ 

মাশসক েড় প্রাক্কশলক 

মভােয মতগলর উৎিাদগনর 

িশরমাণ (মমঃ টন) 

১ লে ১ লে ১ লে ১ লে ১ লে ১ লে 

মাগকথট মিয়াগরর িশরমাণ ৫৬% ৩০% ৩৭% ৩৭% ৩৭% ৫৪% 

েনসংখ্যার কভাগরে এর 

হার 

৬১% ৩৩% ৪০% ৪১% ৪০% ৫৮% 

                   HIES-2010 

৮.৬.২ ইউশনগসফ কর্তথক সপাশদত সাগভ থ অনুযায়ী মভােয মতল ব্যিহাগরর লগে ধায থকৃত মমাট টাগে থট েনসংখ্যা, িয়স শভশিক 

েনসংখ্যার শিভােন এিং কভাগরে এর সংখ্যা ও িতকরা হার শনম্নরূিঃ 

মদগির মমাট েনসংখ্যা                         :   ১৫.০০ মকাটি (শিশিএস ২০১১) 

প্রকগল্পর টাগে থট েনসংখ্যা                         :    ১২.৩৫    মকাটি  

প্রকগল্পর আওতায় েনসংখ্যার কভাগরে (জুলাই ২০১৩ িয থন্ত)                                    :   ১০.৯৭ মকাটি  

 

                                                                                                                                          (মকাটি েগন) 

েনসংখ্যার শিভােন টাগে থট েনসংখ্যা েনসংখ্যার কভাগরে কভাগরগের িতাংি 

উৎিাদনেম  মশহলা  ৩.২১ ২.৮৫ ৮৮% 

৬-১৯ িছর িয়সী শিশু ৪.২ ৩.৭৩ ৮৯% 

৫ িছগরর শনগম্ন  িয়সী শিশু ১.৬১ ১.৪৩ ৮৮% 

নেগরর িশসত্ম এলাকার েনসংখ্যা .২৪৭ .২১৯ ৮৯% 

  মমাট  ৯.২৭ ৮.২৬৩ ৮৯% 

 

৯।  প্রকগল্পর আশর্ থক ও  িাস্তি অগ্রেশতঃ 

 ৯.১  আশর্ থকঃ প্রকগল্পর অনুগমাশদত মমাট ব্যয় ২৪২২.২০ লে টাকার মগে ইউশনগসগফর অর্ থায়গণর িশরমাণ 

২১০৪.১৯ লে টাকা এিং শেওশি অনুদান ৩১৮.০১ লে টাকা । জুন/২০১৩ িয থন্ত মমাট ব্যয় হগয়গছ ২২২৯.০৩ লে 

টাকা  (শেওশি ২৪৬.৩৯ লে ও শিএ ১৯৮২.৬৪ লে টাকা)। প্রকল্প মময়াগদ শেওশি িািদ অিমুক্ত করা হগয়গছ মমাট 

২৪৮.৮০ লে টাকা এিং ব্যয় হগয়গছ ২৪৬.৩৯ লে টাকা । িাকী ২.৪১ লে টাকা চালাগনর মােগম সরকারী 

মকার্াোগর েমা প্রদান করা হগয়গছ। প্রাক্কশলত ব্যগয়র তুলনায় অগ্রেশত ৯২.০২%। প্রকগল্প ইউশনগসফ এর অর্ থায়ণ 

২১০৪.১৯ লে টাকা হগলও এগত  ব্যয় হগয়গছ ১৯৮২.৬৪ লে টাকা যা অনুগমাশদত ব্যগয়র মচগয় ১২১.৫৫ লে টাকা 

কম ।   

৯.২ প্রকগল্পর িাস্তি অগ্রেশতঃ   

(১) প্রকগল্পর অন্যতম গুরুত্বপূন থ অি শভটাশমন ‘এ’ সমৃিকরণ কাগের িাস্তি অগ্রেশত ৮৩ িতাংি অশেথত হগয়গছ। 

(২) শভটাশমন ‘এ’ সমৃি মভােযগতল ব্যিহারকারীর টাগে থট ১২.৩৫ মকাটি েনসংখ্যার শিিরীগত ১০.৯৭ মকাটি (৮৯%) 

অশেথত হগয়গছ। 
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(৩) মভােযগতল উৎিাদন সংশিষ্ট্ কম থকতথা/কম থচারী, স্বাস্থয শির্য় শনগয় কাে কগর এমন শকছু এনশেও এিং মেলা 

িয থাগয় স্বাস্থয শির্য়ক সরকাশর কম থকতথাগদর সমন্বগয় ৪টি ওয়াকথিি/কম থিালার আগয়ােন করা হগয়গছ। এর 

মগে চেগ্রাগম ৩টি এিং ঢাকায় ১টি কম থিালা অনুশষ্ঠত হগয়গছ। 

(৪)  প্রকগল্পর সাি থক িাস্তি অগ্রেশত ৯২.১৩ িতাংি। 

১০.০  প্রকগল্পর উগদ্দশ্য ও অেথনঃ    প্রকল্প দশলল মমাতাগিক প্রকগল্পর উগদ্দশ্য  ও িাস্তিায়ন মিগর্ এর অেথন শনম্নরুি : 

ক্রশমক উগদ্দশ্য অেথন 

১. ২০১২ সাগলর মগে মদগির মভােয িাম এিং 

সয়াশিন মতল ১০০% িশরগিাশধত কগর প্রশত 

শকগলাগ্রাগম ২০,০০০ International Unit 

(IU)   মলগভগল শভটাশমন ’এ’ সমৃিকরণ ।  

প্রকল্প িাস্তিায়নকাগল মদগির মিিশকছু মভােয িাম ওগয়ল 

এিং সয়াশিন মতগল শকগলাগ্রাগম ২০,০০০ 

International Unit (IU)   মলগভগল শভটাশমন ’এ’ 

সমৃিকরণ হগয়শছল । িতথমাগন এ সমৃি করণ িন্ধ রগয়গছ।  

অর্ থাৎ প্রকগল্পর অন্যতম এ উগদ্দশ্য অশেথত হয়শন। 

২. িশরগিাশধত মভােয মতল ২০১২ সাগলর মগে ৫ 

িছগরর নীগচর ১৬.১ শমশলয়ন শিশু, ৬-১৯ িছগরর 

৪২ শমশলয়ন শিশু এিং ৩২.১ শমশলয়ন  

reproductive   মশহলাগদর ব্যিহাগর প্রবৃি করা 

টাগে থট এর ৮৯% িাস্তিায়ন করা সম্ভি হগয়গছ।  

 

৩. শভটাশমন ’এ’ এর অভাি ূররীকরগণর মােগম 

২০১২ সাগলর মগে িাংলাগদগির েনেণ শিগির্ 

কগর শিশু ও েভ থিতী মশহলাগদর মরােগ্রস্থতা ও 

মৃতুযর হার হ্রাস করণ। 

শিশু ও েভ থিতী মশহলাগদর মরােগ্রস্থতা ও মৃতুযর হার হ্রাস 

করণ শির্গয় সুশনশদ থষ্ট্ মকান তথ্য িাওয়া যায়শন। 

 

 

১১.০০ িাস্তিায়ন/শিদ্যমান সমস্যাঃ 

১১.১ “ফটি থশফগকিন অি এশিিল অগয়ল ইন িাংলাগদি” িীর্ থক প্রকল্প মির্ হগয় যাওয়ায় প্রায় সকল প্রশতষ্ঠান  মভােয মতগল 

শভটাশমন ‘এ’ শমশ্রন িন্ধ মরগখগছ।  েত নগভম্বর ২০১৩ মাগস এ সংক্রান্ত িাি হওয়া আইগনর কগয়কটি ধারার সাগর্ 

মভােয মতল উৎিাদনকারী প্রশতষ্ঠানসমূগহর সশমশত কর্তথক একমত না হওয়ায় আইনটির কায থকাশরতা স্থশেত মচগয় 

আদালগত শরট করা হগয়গছ। এ কারগণ আইগনর প্রগয়াে আিাতত িন্ধ রগয়গছ।  

১১.২   শিশু ও মার্ত মৃতুযর হার হ্রাসকরণ প্রকগল্পর একটি উগদ্দশ্য হগলও এর মকান প্রশতগিদন িা তথ্য িাওয়া যায়শন। 

১২.০০  সুিাশরিঃ  

১২.১  মিি কগয়কটি মভােয মতল উৎিাদনকারী প্রশতষ্ঠান প্রকল্প চলাকাগল মভােয মতগল শভটাশমন ’এ’ সমৃিকরগণর প্রশক্রয়া গ্রহণ         

করগলও িতথমাগন তা িন্ধ রগয়গছ। প্রকল্প মময়াদ সমাপ্ত হগলই এ প্রশক্রয়া মযন িন্ধ হগয় না যায় তার ব্যিস্থা গ্রহণ করগত 

হগি।  

১২.২  প্রকল্পটির উগদ্দশ্য শহসাগি শিশু ও মার্ত মৃতুযর হার হ্রাস এিং েভ থিতী মশহলাগদর মরােগ্রস্ততা ূররীকরগণর উল্লখ র্াকগলও 

এ শির্গয় সুশনশদ থষ্ট্  তথ্য িাওয়া যায়শন, এগত প্রকগল্পর  লেয অশেথত না হওয়ার আিঙ্কা রগয়গছ। শির্য়টি শিল্প মন্ত্রণালয় 

খশতগয় মদখগি। 

১২.৩  ইগতামগে িাি হওয়া ‘‘মভােয মতগল শভটাশমন ‘এ’ সমৃিকরণ ও শভটাশরম ‘এ’ সমৃি মভােয মতল শিক্রয়, সংরেণ, 

সরিরাহ, শিিণন িা িাোরোতকরণ িােতামূলক এিং অন্যান্য আনুর্শিক শির্গয় শিধান কগল্প প্রণীত  আইন ’’ িীর্ থক  

দ্রুততম সমগয় কায থকর করার িদগেি শিল্প মন্ত্রণালয়গক গ্রহণ করগত হগি।  

১২.৪  “ফটি থশফগকিন অি এশিিল অগয়ল ইন িাংলাগদি (মফে-২)” ইগতামগে অনুগমাশদত হগয়গছ এিং িাস্তিায়নাধীন রগয়গছ।          

ইগতামে সমাপ্ত প্রকগল্পর সমস্যা শচশিত কগর ২য় িয থাগয় যাগত তা মর্গক উিরণ ঘটাগনা যায় তার ব্যিস্থা গ্রহণ করগত 

হগি। 
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‘মিনারিী িল্লী উন্নয়ন-রংপুর’ িীর্ থক প্রকল্প 
সমাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতগিদন 

 (সমাপ্তঃ জুন,২০১৩) 

 

১। প্রকগল্পর নাম : ‘মিনারিী িল্লী উন্নয়ন-রংপুর’ িীর্ থক প্রকল্প । 

২। প্রকগল্পর অিস্থান : েিাচড়া, রংপুর । 

৩। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/শিভাে : শিল্প মন্ত্রণালয়।  

৪। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাগদি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করগিাগরিন (শিশসক) 

৫। প্রকগল্পর ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল  :  

(লে টাকায়) 

প্রাক্কশলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় * 

(প্রঃ সাঃ) 

িশরকশল্পত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত     

 িাস্তিায়নকাল 

অশতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কশলত 

ব্যগয়র%) 

অশতক্রান্ত 

সময় (মূল 

িাস্তিায়ন 

কাগলর %) 

মূল 

 (প্রঃ সাঃ) 

সংগিাশধত 

(প্রঃ সাঃ) 

মূল সংগিাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩৭.৭২ 

( - ) 

১৩৬.৩২ 

( - ) 

১১২.৫৬ 

( - ) 

 

জুলাই 

২০০৯ হগত 

জুন ২০১১ 

জুলাই 

২০০৯ হগত 

জুন ২০১৩ 

জুলাই ২০০৯ 

হগত জুন 

২০১৩ 

(-) ১২৫.৫৬ 

(৫৩%) 

 

২ িছর 

(১০০%) 

 

*  মূল প্রাক্কশলত ব্যয় অগিো প্রকৃত ব্যয় ১২৫.৫৬ লে টাকা হ্রাস মিগয়গছ। 

 

৬। প্রকগল্পর অংেশভশিক িাস্তিায়নঃ  

 

শিল্প মন্ত্রণালয় হগত প্রাপ্ত প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন অনুযায়ী প্রকগল্পর অিশভশিক িাস্তি ও আশর্ থক অগ্রেশত শনম্নরূি: 

                                                                                                             (লে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

শিশিশি অনুযায়ী কাগের অি একক শিশিশি অনুযায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত অগ্রেশত 

আশর্ থক  িাস্তি আশর্ থক   িাস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. ভ্রমণ  ৩.০০  ৩.০২ ১০০.০০ 

২. িাক   ০.৪৫  ০.০৮ ১০০.০০ 

৩. মটশলগফান শিল  ০.৫০  ০.২০ ১০০.০০ 

৪. মটগলক্স/ফযাক্স  ১.০০  ০.৫১ ১০০.০০ 

৫. শিদ্যযৎ শিল  ২.০০  ০.৭৫ ১০০.০০ 

৬. মিগোল ও লুশিগকট  ০.৬০  ০.৪৯ ১০০.০০ 

৭. মুদ্রন ও প্রকািনা  ২.০০  ১.৪৩ ১০০.০০ 

৮. মষ্ট্িনারী, সীল ও িযাপ  ২.০০  ১.২৭ ১০০.০০ 

৯.  প্রচার ও শিজ্ঞািন  ১.০০  ০.৬৩ ১০০.০০ 

১০. প্রশিেণ  ৫১.২২ ১০৮০ েন ৪৬.৯১ ৮৬০ েন 

(৮০.০০) 

১১. আপ্যায়ন  ০.৫০  ০.৩৫ ১০০.০০ 

১২. িশরস্কার িশরেন্নতা  ০.৩৬  ০.৩০ ১০০.০০ 
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ক্রঃ 

নং 

শিশিশি অনুযায়ী কাগের অি একক শিশিশি অনুযায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত অগ্রেশত 

আশর্ থক  িাস্তি আশর্ থক   িাস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩. প্রার্শমক ব্যয়  ০.১০  ০.০৫ ১০০.০০ 

১৪. কশি/ডুশপ্ল্গকটিং  ০.২০  ০.১৪ ১০০.০০ 

১৫. মূল্যায়ন  ১.০০  ১.০০ ১০০.০০ 

১৬. শিশিধ  

(দরিে ও অশতশরক্ত দাশয়ত্ব ভাতা) 

 ১.৯৫  ১.৯৫ ১০০.০০ 

 উি-মমাট   ৬৭.৮৮  ৫৯.০৯ ১০০.০০ 

 (খ) মূলধন ব্যয়     ১০০.০০ 

১৭. মটর সাইগকল ১০০ শসশস ১টি ১.৫০  ১.৫০ ১০০.০০ 

১৮. কশপউটার ও আনুসাংশেক ১ মসট ০.৫০  ০.৫০ ১০০.০০ 

১৯. শসশলং ফযান ৮টি ০.২০  ০.২০ ১০০.০০ 

২০. মিগিসটাল ফযান ৪টি ০.১৬  ০.১৬ ১০০.০০ 

২১. অশফস ফাশন থচার  ২.০২  ২.০২ ১০০.০০ 

২২. ভূশম ক্রয় ৫িতাংি ১.০০  ১.০০ ১০০.০০ 

২৩. সাইট অশফস কাম প্রদি থনী মকন্দ্র ২২৫২ 

ি:ফ ২ তলা শিশিষ্ট্) 

 ২৮.২৬  ২৮.২৬ ১০০.০০ 

২৪. লুম স্থািন ২টি ০.৮০  ০.৮০ ১০০.০০ 

২৫. সুদশিহীন ঋণ  ৩৪.০০ ৬৭েন ১৯.৩৯ ১০০.০০ 

  উি-মমাট  ৬৮.৪৪  ৫৩.৮৩ ৩৯ েন (৫৮.০০) 

 সি থগমাট  ১৩৬.৩২  ১১২.৯২ ৯১.০০ 

 
৭।  কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ  

সংস্থা হগত প্রাপ্ত তথ্য এিং সগরেশমগন প্রাপ্ত তথ্য হগত প্রতীয়মান হয় ময প্রকগল্পর অধীগন মকান কাে অসমাপ্ত মনই। 

৮।  সাধারণ িয থগিেণ 

৮.১। প্রকগল্পর িটভূশম  

  আগলাচয প্রকল্প গ্রহগণ রংপুর েিাচড়া উিগেলার হাবু মিনারিী িল্লীর তাঁতীগদর সমস্যা শনরসগনর লগে শিশসক কর্তথক 

একটি সম্ভাব্যতা সমীো সপন্ন করা হয়। উক্ত সমীো প্রশতগিদন অনুযায়ী হাবু মিনারিী িল্লীগত শিশভন্ন ধরগনর সমস্যা 

যর্াঃ কাচাঁমাগলর সমস্যা, িাোরোতকরগণর সমস্যা, প্রশিেগণর অভাি, ঋণ প্রাশপ্তর সমস্যা, শনম্নমাগনর ও ব্যিহার 

অনুিগযােী তাঁতঘর ইতযাশদ সমস্যা শিদ্যমান র্াকায় মিনারিী শিগল্পর শিকাি সঠিকভাগি হয়শন। এ মপ্রশেগত, হাবু 

মিনারিী িল্লীর তাঁতীগদর সমস্যা শনরসগন আগলাচয প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।   

৮.২।  প্রকগল্পর উগদ্দশ্য 

       আগলাচয প্রকগল্পর প্রধান প্রধান উগদ্দশ্য শনম্নরুি : 

(ক) েিাচড়া উিগেলার মিনারিী তাঁতীগদর আর্ থ-সামাশেক উন্নয়ন ও দাশরদ্র শনরসগনর েন্য মিনারিী িল্লী উন্নয়ন; 

(খ)  মিনারিী তাঁতীগদর ব্যিস্থািনা ও শিোইন উন্নয়গনর উির প্রশিেণ প্রদান; 

(ে) প্রদি থনী ও শিক্রয় মকন্দ্র স্থািগনর মােগম সুশিধা প্রদান করা; এিং 

(ঘ) মিনারিী তাঁশতগদর ঋণ সুশিধা প্রদান ।  

৮.৩।  প্রকল্প অনুগমাদন  ও সংগিাধন সপশকথত তথ্য 

‘‘মিনারিী িল্লী উন্নয়ন-রংপুর’’ িীর্ থক প্রকল্পটি মমাট ২৩৭.৭২ লে টাকা প্রাক্কশলত ব্যগয় জুলাই/২০০৯ হগত জুন/২০১১ 

িয থন্ত মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য মাননীয় িশরকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক েত ২৪/০৪/২০১০ তাশরগখ অনুগমাশদত হয়। এশপ্রল ২০১০ 

এ অনুগমাশদত হগলও প্রকল্পটির মূল কায থক্রম শুরু হয় জুলাই/২০১০ এ। প্রকল্পটির কায থক্রম শুরুর মাঝ িয থাগয় প্রকল্প  

এলাকায় সুফলগভােীর সংখ্যা হ্রাস িাওয়ায়  এিং শষ্ট্য়াশরং কশমটির শসিান্ত অনুযায়ী  শিল্প  মন্ত্রণালগয়র অশতশরক্ত সশচি 
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এর  মনর্তগত্ব েঠিত কশমটি েত ১২-০৩-২০১১ ইং তাশরগখ প্রকল্প স্থান সগরেশমগন িশরদি থন কগর  শিশিশি সংগিাধগনর 

প্রস্তাি কগর। প্রস্তাি অনুযায়ী শিশিশি সংগিাধন  কগর প্রকগল্পর মময়াদ জুলাই/২০০৯ হগত জুন/২০১২ িয থন্ত বৃশি করা হয় 

এিং মমাট ব্যয় শনধ থারণ করা হয় ১৩৬.৩২ লে  টাকা। অত:ির ব্যয় বৃশি ব্যশতগরগক আইএমইশি’র সুিাশরিক্রগম মময়াদ 

১ িছর বৃশি কগর জুন ২০১৩ িয থন্ত শনধ থারণ করা হয়। 

৮.৪।  প্রকল্প িশরচালক সপশকথত তথ্য 

শনগম্নাক্ত ৩ েন কম থকতথা শিশভন্ন মময়াগদ খন্ড কালীন প্রকল্প িশরচালগকর দাশয়ত্ব িালন কগরন : 
 

ক্রঃ 

নং 

নাম ও িদিী পূণ থ 

কালীন 

খন্ড কালীন এগকর অশধক প্রকগল্পর 

দাশয়গত্ব শনগয়াশেত 

শকনা 

প্রকল্প িশরচালকগদক দাশয়ত্ব কাল 

১। েনাি িংকর কুমার দাস না অশতশরক্ত 

দাশয়ত্ব 

হযাঁ ২২-৯-২০১০ হগত ২৩-৬-২০১১  

িয থন্ত 

২। েনাি টি, এম, সাগহি উল্লাহ না অশতশরক্ত 

দাশয়ত্ব 

হযাঁ ০২-৮-২০১১ হগত ০৩-০৪-২০১২ 

িয থন্ত 

৩। েনাি  মমাঃ আলতাফ 

মহাগসন 

 

না অশতশরক্ত 

দাশয়ত্ব 

হযাঁ ০৯-০৪-২০১২হগত  প্রকল্প সমাশপ্ত 

িয থন্ত 

 

৮.৫। অিভশিশক ব্যয় িয থাগলাচনা 

৮.৫.১  সরিরাহ ও মসিা: সরিরাহ ও মসিা খাগতর আওতায় ভ্রমণ (৩.০২ লে), িাক  (০.০৮ লে), মটশলগফান (০.২০ লে),  

মটগলক্স/ফযাক্স (০.৫১ লে), শিদ্যযৎ (০.৭৫ লে), মিগোল ও লুশিগকন্ট(০.৪৯ লে) মুদ্রন ও মলখ্য সামশগ্র (১.৪৩ লে), 

মষ্ট্িনারী ও সীল (১.২৭ লে), প্রচার ও শিজ্ঞািন (০.৬৩ লে), আপ্যায়ন (০.৩৫ লে), িশরস্কার িশরেন্নতা (০.৩০ 

লে), শিশিধ (১.৯৫ লে) ইতযাশদ কায থক্রম িাস্তিায়ন করা হগয়গছ । এ খাগত মমাট িরাদ্দ ১৫.৩৬ লে টাকার 

শিিরীগত মমাট ১০.৯৮ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ। এগেগে আশর্ থক অগ্রেশত ৭১.৪৮ % হগলও িাস্তি অগ্রেশত 

১০০% । 

৮.৫.২  প্রশিেণ: খাগত শিশিশিগত ৫১.০০ লে টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হগলও এ খাগত ব্যয় করা হগয়গছ ৪৬.৯১ লে টাকা। 

৮.৫.৩  মূল্যায়ন: খাগত শিশিশিগত ১.০০ লে টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। এ খাগত ব্যয় করা হগয়গছ ১.০০ লে টাকা। 

৮.৫.৪  ক্রয় কায থক্রম: ক্রয় কায থক্রগমর আওতায় কশপউটার ও আনুসাংশেক (০.৫০লে), মমাটর সাইগকল ১০০ শসশস (১.৫০ 

লে), শসশলং ফযান (.২০লে), মিাগট থিল ফযান (.১৬ লে), অশফস ফাশন থচার (২.০২ লে), ৫ িতাংি ভূশম ক্রয়  

(১.০০ লে) সপন্ন  করা হগয়গছ। 

৮.৫.৪  সাইট অশফস কাম প্রদি থনী মকন্দ্র শনম থাণ: ২২৫২ ি:ফ আয়তগনর ২ তলা শিশিষ্ট্ সাইট অশফস কাম প্রদি থনী মকন্দ্র 

শনম থাগণর েন্য শিশিশিগত ব্যয় প্রাক্কলন করা হগয়শছল ২৮.২৬ লে টাকা। প্রকল্প দপ্তর কর্তথক প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদগন 

এ খাগত সমুদয় অর্ থই ব্যয় হগয়গছ িগল উগল্লখ কগর। শকন্তু ভিন শনম থাণ িািদ ২৬.৭৯ লে টাকা ঠিকাদারগক িশরগিাধ 

করা হগয়গছ িগল প্রকল্প দপ্তর োনায়। 

৮.৫.৫   লুম স্থািন: শিশিশিগত লুম স্থািন খাগত ০.৮০ লে টাকা িরাদ্দ  শছল। এ ব্যগয় ২টি লুম স্থািন করা হগয়গছ। 

৮.৫.৬  সুদশিহীন ঋণ শিতরণ: শিশিশি অনুসাগর ৬৭ েন তাতীঁগক ৩৪.০০ লে টাকা অর্ থাৎ েনপ্রশত ৫০,০০০/ (িঞ্চাি 

হাোর) টাকা ঋণ প্রদাগনর েন্য শনধ থাশরত শছল। শকন্তু প্রকৃতিগে ৩৯ েনগক ১৯.৩৯ লে টাকা ঋণ প্রদান করা 

হগয়গছ। এ অগির িাস্তি অগ্রেশত ৫৮ িতাংি এিং আশর্ থক অগ্রেশত ৫৭ িতাংি। 

৮.৬  প্রকগল্পর আশর্ থক অগ্রেশত 

 প্রকগল্পর আশর্ থক অগ্রেশত ৮৩% এিং িাস্তি অগ্রেশত ৯১.১৬%। িছরশভশিক অর্ থ িরাদ্দ, অর্ থ অিমুশক্ত ও ব্যগয়র তথ্য 

শনম্নরূি:  
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(লে টাকায়) 

অর্ থ িছর সি থগির্ 

সংগিাশধত 

শিশিগত সংস্থান 

মূল/সংগিাশধত 

এশিশি িরাদ্দ 

অিমুক্ত 

টাকা 

আশর্ থক ব্যয় অব্যশয়ত 

অর্ থ  

মন্তব্য 

২০১০-১১ ৩৬.০০ ৩৬.০০ ৩৬.০০ ২৩.৯৬ ১২.০৪ সরকারী মকার্াোগর 

েমা প্রদান করা 

হগয়গছ। 

২০১১-১২ ১০০.৩২ ৯০.০০ ৬৭.০০ ৬৬.৯৫ ০.০৫ সরকারী মকার্াোগর 

েমা প্রদান করা 

হগয়গছ। 

২০১২-১৩ - ২২.০০ ২২.০০ ২১.৬৫ ০.৩৫ সরকারী মকার্াোগর 

েমা প্রদান করা 

হয়শন। 

 ১৩৬.৩২  ১২৫.০০ ১১২.৫৬ ১২.৪৪  

 

িয থগিেণ: 

প্রকল্পটি ২০১০-১১ হগত ২০১২-১৩ মময়াগদ িাস্তিাশয়ত হগয়গছ। তন্মগে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্ থ িছগর অব্যশয়ত যর্াক্রগম 

১২.০৪ লে এিং ০.০৫ লে টাকা যা শিশধ মমাতাগিক সরকাশর মকার্াোগর েমা প্রদান করা হগয়গছ। শকন্তু ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর 

অব্যশয়ত ০.৩৫ লে টাকা র্াকগলও তা সরকারী মকার্াোগর েমা প্রদান করা হয়শন। 

৯.০  প্রকল্প িশরদি থন ও িাস্তিায়ন িয থগিেণ 

৯.১ মত শিশনময় সভা  

প্রকল্প এলাকার প্রশিেণ ও ঋণ গ্রহণকারী তাঁতী, প্রশিেক ও প্রকল্প িাস্তিায়নকারী কম থকতথাগদর সাগর্ এক মত শিশনময় সভার 

আগয়ােন করা হয়। উক্ত সভায় প্রায় ৫০ েন তাঁতী উিশস্থত শছগলন । আগলাচনা কাগল প্রশিেণ ও ঋণ প্রাপ্ত তাঁতীরা প্রশিেগণর 

মময়াদ ও প্রদি ঋগণর িশরমাণ অিয থাপ্ত িগল মত প্রকাি 

কগরন । প্রশিেনার্ীগদর শিেেত মযাগ্যতার শির্গয় োনা 

যায়, অশধকাংি তাঁতীগদর নুযনতম প্রাশতষ্ঠাশনক শিো 

মনই। তারা মিিীরভাে অেরজ্ঞান সপন্ন। তাই শনধ থাশরত 

০১ মাস িা তারও কম সমগয় ড্রইং, শিোইন এর শির্গয়  

তাশিক ও ব্যিহাশরক প্রশিেণ সমাপ্ত কগর শিশভন্ন 

শিোইগনর িাড়ী প্রস্তুত করা তাগদর িগে দ্যরূহ ব্যািার । 

তাই এ প্রশিেগণর  মময়াদ শিগুণ হগল ভাগলা হত িগল 

উিশস্থত তাঁত মাশলক, প্রশিেক, কম থচারী এিং প্রকল্প 

িাস্তিায়নকারী কম থকতথােণ মত প্রকাি কগরন।  

 

 

এছাড়া মযাগ্যতাসপন্ন প্রশিেগকর অভাি রগয়গছ িগল প্রকল্প িশরচালক োনান । ময কয়েন প্রিশেক প্রশিেণ প্রদান  কগরগছন 

তাগদর শিোেত মযাগ্যতা অষ্ট্ম মশ্রণী হগত এসএসশস িয থন্ত । অশধকন্তু এগদর িাড়ী শির্য়ক ড্রইং, শিোইগনর ওির প্রশতষ্ঠাশনক 

মকান শিো িা প্রশিেণ মনই । তাই এ সকল প্রশিেকগদর িাড়ীর ড্রইং-শিোইগনর ওির প্রিশেণ প্রদান আিশ্যক। দে 

প্রশিেক না র্াকায় তারা নকিায়  বিশচেযও আনয়ন করগত িারগছন না। তাগদর ঢাকা িা টািাইগল বতরী িাড়ীর ড্রইং-

শিোইগনর শভশিগত িাড়ী প্রস্তুত করত হয়। প্রিশেকেণ শিশসগকর িে হগত প্রিশেকগদর প্রিশেণ প্রদাগনর ব্যিস্থা গ্রহগণর 

অনুগরাধ কগরন। প্রকল্প িশরচালক এ প্রসগি িগলন ময সকল শির্গয় ইগতামগে প্রিশেণ প্রদান করা হগয়গছ, তার িািািাশি িন্য 

িহুমুখীকরণ মেি (মযমন ওড়না, শি শিছ ইতযাশদ) ভশিষ্যগত চালু করা মযগত িাগর। শতশন আগরা িগলন, মেঁনারসী িাড়ী প্রস্তুত 

করার েন্য অন্যতম গুরুত্বপূণ থ শির্য় হগচ্চ শফশনশিং িা কযাগলন্ডাশরং (ইস্ত্রীকরণ) যার ব্যিস্থাও এখাগন মনই। িাড়ী প্রস্তুত করার 

ির তা ঢাকা িা নারায়ণেঞ্জ মপ্ররণ কগর কযাগলন্ডাশরং কশরগয় আনগত হয়। কাঁচামালও স্থানীয়ভাগি সহেলভয নয়। এ সকল 

কারগণ তাঁতীরা এ মিিা মছগড় শদগেন। মেঁনারিী শিল্পগক টিশকগয় রাখগত হগল এ সকল শির্য় আিশশ্যকভাগি সমাধান করা 

প্রগয়ােন িগলও সভায় মত প্রকাি করা হয়। 

শচে-১: মত শিশনময় সভা 



876 

 

৯.২ তাঁতীগদর সংখ্যা  

আিদ্যর রহমান নামক একেন উগদ্যাক্তা ১৯৯৬ সাগল ২টি তাঁত শনগয় মিনারিী শিগল্পর উৎিাদন শুরু কগরন । তাঁগক অনুসরণ 

কগর অগনগকই তাঁত শিগল্প এশেগয় আগসন । শকন্তু তারা মিিী ূরর অগ্রসর হগত িাগরনশন । ২০০৯ সাগল আগলাচয প্রকল্পটি গ্রহণ 

করার ির প্রশিেণ ও ঋণ প্রাশপ্তর মেশদগয় এ শিগল্পর দ্রুত শিস্তার ঘটগত র্াগক । ২০০৯ সাগলর শুরুগত মযখাগন ২০০ তাঁত শছল 

তা ২০১৩ সগন এগস ১০০০ এ উন্নীত হয় এিং প্রায় ৩০০০ েন মলাগকর কম থসংস্থান সৃশষ্ট্ হয় । প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ির 

পৃষ্ঠগিার্কতার অভাগি এ তাঁগতর সংখ্যা ২৫০টিগত মনগম আগস এিং এ খাগত কম থসংস্থাগনর সংখ্যাও হ্রাস িায় ।  

৯.৩ ঋণ প্রদান 

প্রকগল্পর ঋণ সুশিধাগভােী অশধকাংি তাঁতী িশরিারই দশরদ্র । এ সকল তাঁতীগদর মে হগত ৩৯ েনগক প্রকল্প হগত ৫০,০০০/-

(িঞ্চাি হাোর) টাকা কগর ঋণ প্রদান করা হয় । এই ঋণ িারা তাঁত িসাগনার সরঞ্জাম ক্রয় ও স্থািনসহ তাঁতঘর শনম থাণ অর্িা 

মমরামত করগত হয় যা এ টাকায় সম্ভি হয় না । তাঁতীগদর সাগর্ আগলাচনায় োনা যায় গুণেত মানসপন্ন একটি তাঁত িসাগত 

নুযনতম ১.০০ লে হগত ১.৫ লে টাকা প্রগয়ােন হয়। ঋগণর অিয থাপ্ততার কারগণ ঋণ প্রদাগনর উগদ্দশ্যও অনগক সময় ব্যাহত 

হয় । আগলাচয প্রকগল্পর আওতায় ৬৭ েন তাঁতীগক ৩৪.০০ লে টাকা  ঋণ প্রদান করার কর্া র্াকগলও মাে ৩৯ তাঁতীগক 

১৯.৩৯.০০ লে টাকা ঋণ প্রদান করা হগয়গছ। ঋণ প্রদাগনর মেগে অগ্রেশত কম হওয়ার শির্গয় প্রকল্প িশরচালক িলগন, প্রকল্প 

িাস্তিায়গনর মির্ অর্ থ িছগরর মির্ অর্ থাৎ ৪র্ থ শকশস্তর অর্ থ অিমুক্ত করা সম্ভি না হওয়ায় ঋণ প্রদাগনর মেগে কাশঙ্খত অগ্রেশত 

অশেথত হয়শন। িাশর্ থক ৫% হাগর মাশসক ২৪টি শকশস্তগত (১ মাগসর মগ্রস শিশরয়িসহ) িশরগিাগধর শনশমগি এই ঋণ মদয়া হগয়গছ। 

শিশিশিগত সুদশিহীন  ঋণ সুশিধা মদয়ার কর্া র্াকগলও ৫% হাগর সাশভ থস চােথ মনয়ার কর্া িগলন কম থকতথাবৃন্দ । ১৯.৩৯ লে 

টাকা ঋণ শিতরণ করগলও েত মাচ থ ২০১৫ িয থন্ত মাে  প্রায় ৯.০০ লে টাকা আদায় হগয়গছ। ঋণ আদাগয়র অগ্রেশত োনগত 

চাইগল প্রকল্প দপ্তর োনায়  ১,০০০ হগত ১০,০০০ টাকা িয থন্ত ঋণ িশরগিাধ কগরগছন ০৪ েন, োনায়  ১০,০০০ হগত ২০,০০০ 

টাকা িয থন্ত ঋণ িশরগিাধ কগরগছন ১৬ েন, োনায়  ২০,০০০ হগত ৩০,০০০ টাকা িয থন্ত ঋণ িশরগিাধ কগরগছন ০৭ েন, 

৩০,০০০ হগত ৪০,০০০ টাকা িয থন্ত ঋণ িশরগিাধ কগরগছন ০২ েন এিং সম্পূণ থ ঋণ িশরগিাধ কগরগছন ১০ েন । আগরা োনা 

যায় অগনগকই ঋণ িশরগিাগধর মময়াদ উিীণ থ হগলও এখগনা ঋণ িশরগিাধ কগরনশন।  

িয থগিেণ 

১.  মত শিশনময় সভায় উিশস্থত তাঁতীগদর ৪০ িতাংগির মত ঋণ মিগয়গছন।  তাঁতীগদর প্রাপ্ত এ ঋগণর িশরমাণ ৫০,০০০/- 

টাকা যা অিয থাপ্ত িগল মগন হগয়গছ। এ টাকায় একটি তাঁতও ভাগলাভাগি িসাগনা সম্ভি হয় না িগল োনা যায়। অর্চ তাগদর 

একাশধক তাঁত িসাগনা প্রগয়ােন।  

২.  প্রকগল্পর আওতায় ৩৪ েন তাঁতীগক ১৯.৩৯ লে টাকা ঋণ প্রদান করা হগয়গছ। তাঁতীগদর সংখ্যার শিচাগর মমাট ঋণ 

গ্রহীতার সংখ্যা খুিই কম। 

৩.  যারা ইগতামগে ঋণ গ্রহণ কগর তাঁত স্থািন কগরগছন, তাগদর আয় বৃশি মিগয়গছ। উগল্লখ্য মিিীরভাে তাঁতী গৃশহনী হওয়ায় 

সংসাগরর কাগের ফাঁগক তারা এ কাে কগর র্াগকন। এ শহসাগি তারা মাগস অশতশরক্ত শহসাগি েগড় ২০০০/- মর্গক ৫০০০/- 

টাকা আয় করগত সেম হগয়গছন। 

৪.  ৩৪ েন তাঁতীগক ১৯.৩৯ লে টাকা ঋণ প্রদান করা হগলও তা আদাগয়র হার  আিাব্যঞ্জক নয়। মদখা যায় ময, ৩৪ েন 

তাঁতীর মগে মাে ১০েন ঋগণর অর্ থ মফরত প্রদান কগরগছন। ১৯.৩৯ লে টাকার শিিরীগত মাে ৯.০০লে টাকা িরশদি থন 

সময় িয থন্ত আদায় হগয়গছ। এ শির্গয় প্রকল্প িশরচালক িগলন প্রকগল্প মকান ঋণ আদায়কারী কম থকতথার সংস্থান না র্াকায় 

এিং েনিল সংকগটর কারগণ শিশসক হগত মকান কম থকতথাগক এ দাশয়ত্ব প্রদান করা সম্ভি না হওয়ায় ঋণ আদাগয়র  হার 

কম হগয়গছ।  

 

৯.৪ প্রশিেণ প্রদান 

আগলাচয প্রকগল্পর আওতায় প্রশিেণ খাগত ৫১.২২ লে টাকা ব্যগয় ১০৮০ েন প্রশিেনার্ীগক প্রশিেণ মদয়ার েন্য শনধ থাশরত 

শছল। শকন্তু প্রকগল্পর মােগম ৫টি  শিশভন্ন মময়াদী প্রশিেণ মকাগস থর আওতায় ৫০৫ েন পুরুর্ ও ৩৫৫ েন মশহলা মমাট ৮৬০ েন 

প্রশিেনার্ীগক প্রশিেণ প্রদান করা হগয়গছ । মকাস থগুগলা হগে শিোইন খুশদ, নকিা-নমুনা উন্নয়ন, অর্ থ ব্যিস্থািনা, শিিণন 

ব্যিস্থািনা ও শরগফ্রিাস থ মকাস থ। প্রশিেণসমূগহর মময়াগদর ব্যাশপ্ত ৩ শদন মর্গক ১ মাস িয থন্ত । প্রশিেণ মকাস থ, মময়াদকাল ও 

প্রশিেণার্ীর সংখ্যা শনম্নরূিঃ 
সারণী-১:  সমাপ্ত প্রশিেণ মকাগস থর শিিরণ 

ক্র: নং  প্রশিেণ মকাগস থর নাম প্রশিেন মকাগস থর সময়কাল মকাগস থর সংখ্যা প্রশিেনার্ীর সংখ্যা 

০১. শিোইন খুশদ ০১মাস ৯টি ১৮০েন 

০২. নকিা-নমুনা উন্নয়ন ০১ মাস ৬টি ১২০েন 

০৩. অর্ থ ব্যিস্থািনা ০৭শদন ৫টি ১০০েন 
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০৪. শিিনন ব্যিস্থািনা ০৭শদন ৬টি ১২০েন 

০৫ শরগফ্রিাস থ মকাস থ ০৩শদন ১৭টি ৩৪০েন 

  মমাট ৪৩টি  ৮৬০ েন 

 

িয থগিেণ: 

১.  মত শিশনময় সভায় উিশস্থত তাঁতীগদর ৫০ িতাংগির মত প্রশিেণ মিগয়গছন। োনা যায় প্রশিেণ প্রাপ্তগদর মিিীরভাে তাঁত 

মাশলক। খুি কম সংখ্যক শ্রশমক প্রশিেণ মিগয়গছন। তাঁত শিগল্পর িড় উগদ্যাক্তােগণর কারখানায় মযসকল শ্রশমক কাে 

কগরন, তাগদর শকছু অংি এ প্রশিেণ মিগয়গছন। উিশস্থত শ্রশমকেণ তাগদরগক প্রশিেণ প্রদাগনর অনুগরাধ কগরন। 

২.  উিশস্থত তাঁত মাশলক, প্রশিেক, শ্রশমক কম থচারী সকগলই এ প্রশিেণ কম থসূচী পুনরায় শুরু করা এিং তা আগরা কমিগে ৫ 

িছর চালু রাখার অনুগরাধ কগরন।  

 

৯.৫ শনশম থত ভিন ও আনুর্শিক পূতথ কাে  

প্রকগল্পর আওতায় পূতথ কাগের মগে রগয়গছ অশফস 

কাম প্রশিেণ মকন্দ্র এিং শিক্রয় ও প্রদি থনী মকন্দ্র 

শনম থাণ, িাউন্ডারী ওয়াল শনম থাণ, এগপ্রাচ মরাি শনম থাণ 

এিং সাইট মিগভলিগমন্ট কাে । এ কাগের েন্য 

েত ২৭/০৬/২০১২ তাশরগখ ২৫,৭৯,৫০০/-(পঁশচি 

লে উনআশি হাোর িাঁচিত) টাকায় মমসাস থ 

শেয়াউল মেিাস থ’র সাগর্ চুশক্ত সপাশদত হয় । চুশক্ত 

অনুযায়ী চুশক্ত স্বােগরর ১৮০ শদগনর মগে কায থ 

সপাদন করার কর্া র্াকগলও তা আগরা ৯০ শদন 

বৃশি করা হয়। ভিনসহ আনুর্িশক কায থক্রম সপন্ন 

হওয়ায় ২৩/০২/২০১৪ তাশরগখ চুড়ান্ত শিল প্রদান 

করা হয় । 

 

 

 

 

িয থগিেণ: 

১.  িশরদি থগন মদখা যায় প্রায় ছাশিি লে টাকা ব্যগয় শনশম থত শিতল শিশিশষ্ট্ ভিনটি অব্যিহৃত অিস্থায় রগয়গছ। ভিগনর ২য় 

তলায় মত শিশনময় সভার আগয়ােন করা হয়। এ সময় মদখা যায় ময, দীঘ থ শদন ভিনটি ব্যিহৃত না হওয়ায় এর মটশিল মচয়ার,  

  

শচে-৩: প্রকগল্পর আওতায় শনশম থত  অশফস কাম প্রশিেণ মকন্দ্র এিং 

শিক্রয় ও প্রদি থনী মকন্দ্র) 

শচে-৪: অব্যিহৃত ভিগনর অমসৃন মফ্রার এিং অব্যিহৃত মিঞ্চ 

 

শচে-৫: অব্যিহৃত ভিগনর অমসৃন মলার এিং অব্যিহৃত মটশিল 
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আসিাি িে, ফযান, লাইট ইতযাশদগত ধুগলা িাশল েগম শেগয়গছ। উভয় মলাগর শনশম থত টয়গলট ব্যিহাগরর অনুিগযােী হগয় 

িগড়গছ। এছাড়া ভিগনর উভয় তলার মদয়াল ও মলার 

অিশরেন্ন ও মনাংরা হগয় মেগছ। সরকারী অর্ থ ব্যগয় 

শনশম থত স্থািনা অব্যিহৃত অিস্থায় মফগল রাখা সরকারী 

অর্ থ অিচগয়রই নামান্তর। 

২. মলাগরর শফশনশিং যর্াযর্ভাগি করা হয়শন ফগল 

মলাগরটি   অমসৃণ ও রুে। 

৩. প্রকল্পটি জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হগয়গছ অর্ থাৎ এ সমগয়র 

মগে প্রকগল্পর যািতীয় মভৌত এিং আশর্ থক কম থকাগন্ডরও 

িশরসমাশপ্ত ঘগটগছ। শকন্তু ভিন শনম থাগণর ির েত মফব্রুয়ারী 

২০১৪ মাগস উক্ত ভিন শনম থাগণর চূড়ান্ত শিল প্রদান করা 

হগয়গছ যা আশর্ থক ও িশরকল্পনা শঙ্খলা িশরিন্থী। 

 

 

৯.৬  মমাটর সাইগকল ক্রয়   

১.১৪ লে টাকা ব্যগয় উিরা মমাটস থ শলশমগটি হগত িাোে শসটি-১০০ এস িাগন্ডর ১টি মমাটর সাইগকল ক্রয় করা হগয়গছ। এটি 

সরাসশর ক্রয় িিশতগত (Direct Procurement Method) ক্রয় করা হগয়গছ। উগল্লখ্য শিশিআর ২০০৮ এর শিশধ-৭৬ 

অনুযায়ী সরকারী প্রশতষ্ঠান হগত অর্িা শিগির্ েরুরী হগল এ ধরগণর সরাসশর ক্রয় করা যায় । তাছাড়া ক্রয় কায থক্রগম িাগন্ডর  

নামও উগল্লখ করা যায় না । এ মেগে িাগন্ডর নাম উগল্লখ কগর ১টি মাে প্রশতষ্ঠান ( যা সরকারী প্রশতষ্ঠান নয়) হগতই দরিে গ্রহণ 

কগর উক্ত ক্রয় কায থক্রম সপন্ন করা হগয়গছ । 

িয থগিেণ : িাগন্ডর নাম উগল্লখ কগর ১টি মাে প্রশতষ্ঠান ( যা সরকারী প্রশতষ্ঠান নয়) হগত দরিে গ্রহণ  ক্রয় কায থক্রম সপন্ন করা 

ক্রয় নীশত িশহভূ থত । 

৯.৭ অশফস ফাশন থচার, আলমারী, ফাইল মকশিগনট ইতযাশদ ক্রয় 

প্রকগল্পর  আওতায় ০.৪৫ লে টাকা ব্যগয় ১টি শিগলর আলমারী, ফাইল মকশিগনট ও ১টি মলাহার  ব্যাক  ক্রয় করা হগয়গছ। উক্ত 

মালামাগলর দরিে ( মকাগটিন) ২৩/০৫/২০১২ তাশরগখ আহিান কগর ১৫ কায থ শদিস সময় প্রদান করা হয় ।  এ মপ্রশেগত ৩টি 

প্রশতষ্ঠান মকাগটিন িাওয়া যায়। ৩টি মকাগটিন হগত িাছাই কগর একটি হগত উক্ত মালামাল ক্রয় করা হয় । 

িয থগিেণ 

মকাগটিনসমূহ িরীোগন্ত মদখা যায় প্রশতষ্ঠান ৩টি  একই তাশরগখ (১২/০৬/২০১২ তাশরগখ) মূগল্যর মকাগটিন প্রদান কগর । প্রাপ্ত 

৩টি মকাগটিগনর দ্যটি মকাগটিন একই ব্যশক্তর হাগত মলখা। এগত প্রতীয়মান হয় উক্ত দ্য’টি মকাগটিন শিগিচনায় মনয়া শিশধ সম্মত 

হয়শন।  

৯.৮  লুম স্থািন  

০.৮০ লে টাকা ব্যগয় ২টি লুম (তাঁত)  স্থািন করা হগয়গছ । উক্ত মালামাগলর দরিে (মকাগটিন) ০৫/০৬/২০১৩ তাশরগখ 

আহিান কগর ১৫ কায থ শদিস সময় প্রদান করা হয় ।  এ 

মপ্রশেগত ৩টি প্রশতষ্ঠান মকাগটিন প্রদান কগর । ৩টি 

মকাগটিন হগত িাছাই কগর একটি হগত উক্ত মালামাল 

ক্রয় করা হয় । 

িয থগিেণ 

মকাগটিনসমূহ িরীোগন্ত মদখা যায় প্রশতষ্ঠান ৩টি  একই 

তাশরগখ (১৯/০৬/২০১২ তাশরগখ) মূগল্যর মকাগটিন প্রদান 

কগর । প্রাপ্ত ৩টি মকাগটিগনর দ্যটি মকাগটিন একই ব্যশক্তর 

হাগত মলখা। এগত প্রতীয়মান হয় উক্ত দ্য’টি মকাগটিন 

শিগিচনায় মনয়া শিশধ সম্মত হয়শন।  

 

শচে-৬: প্রকগল্পর আওতায় শনশম থত ভিগনর অব্যিহৃত টয়গলট 

শচে-৭: প্রকগল্পর আওতায় স্থাশিত ২টি লুম 
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৯.৯অর্ থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য  

প্রকগল্পর অনুকূগল ৩টি ব্যাংক একাউন্ট মখালা হগয়গছ । এর একটি শসশি একাউন্ট, অির দ্যটি এসটিশি একাউন্ট: এসটিশি-৪০ ও 

এসটিশি-৪৩। শসশি একাউগন্ট .০৫৩ লে টাকা অব্যশয়ত রগয়গছ। এসটিশি-৪০ একাউগন্ট ১.২৩ লে টাকা এিং এসটিশি-৪৩ 

একাউগন্ট ১১.০৬ লে টাকা অব্যশয়ত রগয়গছ । এ প্রসগি োনা যায়, ভিন শনম থাণ কাে ৫% হ্রাসকৃত মূগল্য ঠিকাদার কর্তথক 

সপাদন করা হয় । উক্ত হ্রাসকৃত অর্ থ সরকারী মকার্াোগর েমা প্রদান না কগর এ একাউগন্ট রাখা হগয়গছ। এসটিশি-৪৩ একাউগন্ট 

রাখা হগয়গছ আদায়কৃত ঋণ ও এর অশেথত সুদ শমগল ১১.০৬ লে টাকা । শরভলশভং ফান্ড শহগসগি ঋণ আদাগয়র অর্ থ প্রকগল্পর 

একাউগন্ট প্রকল্প সমাশপ্তর িরও র্াকগত িাগর। শকন্তু প্রকল্প সমাশপ্তর প্রায় দ্য’িছর িরও প্রকগল্পর অব্যশয়ত অর্ থ সরকারী 

মকার্াোগর েমা প্রদান না করা আশর্ থক শঙ্খলার িশরিন্থী  । তাছাড়া, শিশসআর এ প্রদি তথ্যানুযায়ী ২০১২-১৩ অর্ থিছগর 

অব্যশয়ত অগর্ থর িশরমাণ ০.৩৫ লে টাকা ( প্রশতগিদগনর অনুগেদ ৮.২ দ্রষ্ট্ব্য)। শকন্তু শসশি একাউগন্ট ০.৫৩ লে টাকা এসটিশি-

৪০ একাউগন্ট অব্যশয়ত ১.২৩ লে টাকা র্াকার তথ্য শিশসআর এ উগল্লখ না করার শির্য়টি প্রহণগযাগ্য নয় ।  

৯.১০ শিশসআর প্রণয়গন দ্যি থলতা 

প্রকল্প িশরচালক কর্তথক শিশসআরটি যর্াযর্ভাগি প্রণয়ন করা হয়শন। শিশসআর এ শনগম্নাক্ত অসংেশত িশরলশেত হয়: 

 শিশসআর এ প্রকগল্পর  অিশভশিক ব্যয় শিভােন ও এর অগ্রেশত শিশিশি অনুসাগর করা হয়শন। 

 অিশভশিক ব্যয় শিভােন এ টাগে থট হগত প্রকৃত অগ্রেশত কম হওয়ার শির্গয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়শন। 

 প্রকল্প িশরচালক সপগকথ পূণ থাি তথ্য প্রদান করা হয়শন। প্রকল্প িশরচালক শছগলন শতন েন। তথ্য প্রদান করা হগয়গছ 

এক েগনর। 

 ক্রয় সংক্রান্ত শিস্তাশরত তথ্য প্রদান করা হয়শন। 

১০.০  প্রকগল্পর অশেথত সাফল্যসমূহ  

        (ক)  শিিনন এিং প্রদি থনী কাম প্রশিেণ মকগন্দ্রর েন্য ৫ িতক েশম ক্রয় । 

        (খ)  দেতা ও ব্যিস্থািনা উন্নয়ন মেগি ৫০৫ েন পুরুর্ ও ৩৫৫ েন মশহলা সি থগমাট ৮৬০ েনগক প্রশিেণ প্রদান 

        (ে) ৩৯ েন তাঁতীগক ১৯.৩৯ লে টাকা ঋণ শিতরণ। 

        (ঘ) শিিনন ও প্রদি থনী কাম প্রশিেণ মকন্দ্র শনম থাণ । 

১১.০  িাস্তিায়ন/শিদ্যমান সমস্যা 

        (ক) ৩৯ েন তাঁতীগক ১৯.৩৯ লে টাকা ঋণ শিতরণ করা হয় যা প্রগয়ােগনর তুলনায় খুিই কম। 

        (খ) শিিনন ও প্রদি থনী কাম প্রশিেণ মকন্দ্র শনম থাণ হগলও তা অব্যিহৃত অিস্থায় রগয়গছ । 

 (ে)  অব্যশয়ত সম্পূণ থ অর্ থ সরকারী মকার্াোগর েমা প্রদান করা হয়শন। 

 (ঘ)  শনশম থত ভিন কাম প্রদি থনী মকন্দ্র অব্যিহৃত র্াকায় তা  নষ্ট্ হগয় যাগে । 

 (ঙ)  ঋণ আদাগয়র অগ্রেশত সগন্তার্েনক নয় । 

১২।  েনিল 

প্রকগল্প মমাট ৬ েন েনিল িদায়গনর প্রশভিন শছল। এর মগে প্রকল্প িশরচালক ১ েন, সহকারী প্রগকৌিলী/এক্সগটনিন 

অশফসার, শহসাি  রেণ কম থকতথা ১ েন, একাউন্টযান্ট কাম কযাশিয়ার ১ েন, কশপউটার অিাগরটর ১ েন  ও িাতথািাহক ১ 

েন। শিশসগকর শিদ্যমান েনিল হগত অশতশরক্ত দাশয়ত্ব প্রদাগনর মােগম প্রকল্পটি িাস্তিায়ন করা হগয়গছ। 

১৩।  অশিট সপশকথত তথ্য 

প্রকল্পটির অশিট সপন্ন করা হগয়গছ। উক্ত অশিট প্রশতগিদগন (পৃষ্ঠা ৫, অনু: ১) অশনয়শমত প্রশিেণ ও প্রশিেণার্ীগদর শিল প্রদান 

প্রসগি উল্লখ করা হয় ময, শহসািরেণ কম থকতথা ও প্রকল্প িশরচালক আশর্ থক েমতার অিব্যিহার কগর শিল প্রদান করা হগয়গছ। 

১৪.০। সুিাশরিমালা  

১৪.১  এ প্রকগল্পর আওতায় ৩৪ েন তাঁতীর মগে মাে ১০ েন ঋগণর অর্ থ মফরত প্রদান কগরগছন। ১৯.৩৯ লে টাকার শিিরীগত 

মাে ৯.০০লে টাকা িরশদি থন সময় িয থন্ত আদায় হগয়গছ। অর্ থাৎ প্রদি ঋণ আদাগয়ন হার খুিই হতািােনক। এ ঋণ 

শনয়শমত  আদাগয়র ব্যিাগর শিশসক অশিলগম্ব িদগেি গ্রহণ করগি।  শিল্প মন্ত্রণালয়গক শির্য়টি শনয়শমত তদারশক করগত 

হগি। এছাড়া একেন ঋণ আদায়কারী কম থকতথার শনগয়াগের ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি (অনুগেদ ৯.৩) ।  

১৪.২  শিদ্যমান অিস্থায় শিশসগকর রংপুর শিল্প সহায়ক মকগন্দ্রর কম থিতথাবৃন্দগক ঋণ আদাগয়র ব্যািাগর আগরা সগচষ্ট্ হগত হগি। 

১৪.৩  প্রায় ছাশিি লে টাকা ব্যগয় শনশম থত শিতল শিশিষ্ট্ ভিনটি দীঘ থ শদন ব্যিহৃত না হওয়ায় এর মটশিল মচয়ার, আসিাি িে, 

ফযান, লাইট ইতযাশদগত ধুগলা িাশল েগম শেগয়গছ। ভিগনর শনচ তলায় ময দ্যটি লুম স্থািন করা হগয়গছ প্রশিেণ কায থক্রম 

চালু না র্াকায় তাও অযগে নষ্ট্ হগয় যাগে। ভিগনর মদয়াল ও মলার অিশরশেন্ন ও মনাংরা হগয় মেগছ।  উভয় মলাগর 
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শনশম থত টয়গলট ব্যিহাগরর অনুিগযােী হগয় িগড়গছ। তাই ভিনটি ব্যিহাগরর লগেয আশু িদগেি গ্রহণ করত: ভিন এিং 

ভিগন রশেত যন্ত্রিাশত সংরেগণর শির্য়টি শিল্প মন্ত্রণালয় শনশিত করগি (অনুগেদ ৯.৫ )। 

১৪.৪  প্রকল্পটি জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হগয়গছ অর্ থাৎ এ সমগয়র মগে প্রকগল্পর যািতীয় মভৌত এিং আশর্ থক কম থকাগন্ডরও 

িশরসমাশপ্ত ঘটগলও মফব্রুয়ারী ২০১৪ মাগস উক্ত ভিন শনম থাগণর চূড়ান্ত শিল প্রদান করা আশর্ থক ও িশরকল্পনা শঙ্খলা 

িশরিন্থী। এ শির্গয় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

১৪.৫   অশফস ফাশন থচার ও লুম স্থািন এর শির্গয় মকাগটিন িিশতগত ক্রয় কায থক্রগম অশনয়ম হগয়গছ িগল প্রতীয়মান হয় । শিল্প 

মন্ত্রণালয় শির্য়টি খশতগয় মদখগি এিাং দায়ীগদর শিরুগি প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুগেদ ৯.৭ )। 

১৪.৬ প্রকল্প সমাশপ্তর প্রায় দ্য’িছর িার হগলও প্রকগল্পর অব্যশয়ত অর্ থ সরকারী মকার্াোগর েমা প্রদান না করা আশর্ থক ও 

িশরকল্পনা শঙ্খলা িশরিন্থী। এ শির্গয় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

১৪.৭  ব্যািক চাশহদার মপ্রশেগত  প্রশিেণ কায থক্রমটি পুনরায় চালু করার শির্য়টি শিগিচনা করা মযগত িাগর। এগেগে ভশিষ্যগত 

এ ধরগণর কম থসূচী গ্রহগণর মেগে প্রগদয় ঋগণর িশরমাণ, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ও প্রশিেগণর মময়াদ বৃশি, প্রশিেকগদর 

িাড়ীর ড্রইং-শিোইগনর ওির প্রশিেণ প্রদান, মেঁনারিী িাড়ী প্রস্তুত করার অন্যতম গুরুত্বপূণ থ শফশনশিং িা কযাগলন্ডাশরং 

(ইস্ত্রীকরণ) মমশিগনর সংস্থান ইতযাশদ শির্য় শিগিচনায় মনয়া মযগত িাগর। 

১৪.৮ প্রকগল্পর অশিট প্রশতগিদগন (পৃষ্ঠা ৫, অনু: ২) অশনয়শমত প্রশিেণ ও প্রশিেণার্ীগদর শিল প্রদাগনর মেগে শহসািরেণ 

কম থকতথা ও প্রকল্প িশরচালক কর্তথক আশর্ থক েমতার অিব্যিহাগরর শির্য়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খশতগয় মদখগি। 

১৪.৯  ভশিষ্যগত প্রকল্প িশরচালকেণগক পূণ থাি শিশসআর প্রণয়গন যর্াযর্ তথ্য সশন্নগিি এিং শিশসআর আইএমইশিগত মপ্ররগণর 

পূগি থ  শিল্প মন্ত্রণালয় মক তা শনশিত করগত হগি। 

১৪.১০  অনুগেদ ১৪.১ হগত ১৪.৯ এর আগলাগক গ্রহীত ব্যিস্থা, আোমী ০২ মাগসর মগে আইএমইশি’মক অিশহত করগত হগি।  
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‘শিএমআর অি ফশরদপুর সুোর শমলস শলশমগটি (২য় সংগিাশধত)’ প্রকল্প 

সমাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতগিদন 

 (সমাপ্তঃ জুন,২০১৩) 

 

১। প্রকগল্পর নাম : ‘শিএমআর অি ফশরদপুর সুোর শমলস শলশমগটি (২য় সংগিাশধত)’ । 

২। প্রকগল্পর অিস্থান : ফশরদপুর সদর । 

৩। উগদ্যােী মন্ত্রণালয়/শিভাে : শিল্প মন্ত্রণালয়।  

৪। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাগদি শচশন ও খাদ্য শিল্প করগিাগরিন (শিএসএফআইশস) 

৫। প্রকগল্পর ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল  :  

(লে টাকায়) 

মূল 

 (প্রঃসাঃ) 

১ম 

সংগিাশধত 

(প্রঃ সাঃ) 

২য় 

সংগিাশধত 

(প্রঃ সাঃ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ 

সাঃ) 

মূল ১ম 

সংগিাশধত 

২ম 

সংগিাশধত  

প্রকৃত     

িাস্তিায়নকাল 

অশতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কশলত 

ব্যগয়র%) 

অশতক্রান্ত 

সময় 

(মূল 

িাস্তিায়ন 

কাগলর 

%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৯৯০.৩৪ 

( - ) 

২১৬০.৫৭ ২৫৮৩.৭৪ 

( - ) 

 জুলাই 

২০০৯ 

হগত জুন 

২০১১ 

জুলাই 

২০০৯ হগত 

জুন ২০১২ 

জুলাই 

২০০৯ হগত 

জুন ২০১৩ 

জুলাই ২০০৯ 

হগত জুন 

২০১৩ 

- ২ িছর 
(১০০%) 

 

৬। প্রকগল্পর অংেশভশিক িাস্তিায়নঃ  

প্রকগল্পর সংগিাশধত শিশিশি অনুযায়ী ব্যয় শিভােন শনম্নরূি: 

                                                                                                             (লে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

শিশিশি অনুযায়ী কাগের অি একক শিশিশি অনুযায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত অগ্রেশত 

আশর্ থক  িাস্তি আশর্ থক   িাস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 সরিরাহ ও মসিা       

১. কশন্টনগেশন্স  ৫.০০  প্রকল্প সমাশপ্তর  দ্যই িছগরর 

অশধক সময় অশতিাশহত 

হগলও এর সমাপ্ত 

প্রশতগিদন (শিশসআর) না 

িাওয়ায় অগ্রেশতর তথ্য 

িাওয়া যায়শন । 

 মূলধন ( যন্ত্রিাশত আমদাশন) ৪ মসট   

২. শসএফআর মূল্য  ১৭৪২.৪৭  

৩. িীমা (২.০৪% শসএফআর-এর)  ৩৪.৬২  

৪. অন্যান্য চােথ (১.২৫%)  ২১.২১    

৫. ল্যাশন্ডং ও োন্সিরগটিন  ১৬.৯৭    

৬. স্থানীয় যন্ত্রিাশত সংগ্রহ ১২ মসট ৪৬৮.৮১    

৭. ইশঞ্জশনয়াশরং এন্ড শিোইন, যন্ত্রিাশত স্থািন, 

ইগকিন ও ইনিগলিন 

 ১১৫.১৪    

 পূতথ কাে      

৮. িয়লার হাউে, শচমশন ইতযাশদ শনম থাণ  ১১২.৯৪    

৯. শসশি ভযাট (৬% শসএফার এর)  ৬২.৪৬    

 মূল্য বৃশিেশনত ব্যয়  ৪.১১    

  সি থগমাট ২৫৮৩.৭৪    
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৭। কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ  

সগরেশমন িশরদি থগন মদখা যায় শমল হাউগের েন্য ক্রয়কৃত Donnelly Chute যন্ত্রাংিটি স্থািন করা হয়শন। িয থাপ্ত োয়োর 

অভাগি এটি স্থািন করা  যায়শন িগল ফশরদপুর শচশন কগলর ব্যিস্থািনা িশরচালক অিশহত কগরন । 

৮।  সাধারণ িয থগিেণ 

৮.১। প্রকগল্পর িটভূশম  

   ফশরদপুর সুোর শমলস ১৯৭৭ সাগল স্থাশিত হয় । িতথমাগন শমলটির বদশনক ইক্ষু মাড়াই েমতা ১,০১৬ মম: টন । স্থািগনর ির 

হগত শিেত মাড়াই মমৌসুমসমূগহ এ এলাকায় ইক্ষু চার্ বৃশি এিং শমগল অশধক িশরমাগণ ইক্ষু সরিরাগহর কারগণ শচশনকলটিগত 

স্বাভাশিক মাড়াই  মমৌসুগমর তুলনায় মাড়াইকাল দীঘ থাশয়ত কগর (েগড় প্রায় ১৫০ শদন)  ইক্ষু মাড়াই করা হগয় র্াগক ।  

মাড়াইকাল দীঘ থাশয়ত হওয়ায় একশদগক মযমন শচশনকলটির অর্ থননশতক আয়ুস্কাল  দ্রুত হ্রাস িাগে মতমশন শচশন আহরগণর হার 

এিং মাগঠ দন্ডায়মান আখ শুশকগয় ওেন হ্রাস িায় িগল শমল ও আখচার্ী উভয়ই আশর্ থকভাগি েশতগ্রস্থ হগে। ফশরদপুর শমল 

এলাকায় প্রায় ৩৫,৮০০ একর ইক্ষু চার্গযাগ্য েশমর মগে িতথমাগন প্রশতিছর েগড় ১৪,১০০ একর েশমগত ইক্ষু চার্ করা হয় । 

এলাকায় ইক্ষু চার্ আগরা বৃশি এিং মাড়াইগয়র েন্য শমগল িয থাপ্ত ইক্ষু িাওয়ার লগেয আগলাচয শিএমআর প্রকল্পটি গ্রহন করা 

হয়।  

৮.২।  প্রকগল্পর উগদ্দশ্য 

       আগলাচয প্রকগল্পর প্রধান প্রধান উগদ্দশ্য শনম্নরুি : 

(ক) ফশরদপুর শচশন কগলর অশত পুরাতন শকছু যন্ত্রিাশত প্রশতস্থািন, আধুশনকায়ন ও সুর্মকরগণর মােগম কারখানার কায থেমতা 

বৃশি  এিং; (খ)  িাশর্ থক ২৬৭৩. মম.টন শচশন উৎিাদন িোয় রাখা । 

৮.৩।  প্রকল্প অনুগমাদন  ও সংগিাধন সপশকথত তথ্য 

‘শিএমআর অি ফশরদপুর সুোর শমলস শলশমগটি’ িীর্ থক প্রকল্পটি মমাট ১৯৯০.৩৪ লে টাকা প্রাক্কশলত ব্যগয় জুলাই/২০০৯ হগত 

জুন/২০১১ িয থন্ত মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য মাননীয় িশরকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক েত ১০/১১/২০০৯ তাশরগখ অনুগমাশদত হয়। প্রকল্পটি 

িাস্তিায়ন মময়াদ শুরুর ৪ (চার) মাগসর অশধক সময় ির অনুগমাশদত হয় । প্রকল্পটির মূল কায থক্রম শুরু করগত আরও শিলম্ব হয়। 

এছাড়া িয়লাগরর মূল্য বৃশি িাওয়ায় ১ (এক) িছর মময়াদ বৃশিসহ প্রকল্পটি ১ম সংগিাধন করা হয় । ১ম সংগিাশধত শিশিশির 

ব্যয় ২১৬০.৫৭ লে টাকা প্রাক্কলন করা  হয় এিং প্রকগল্প মময়াদ ১ (এক) িছর বৃশি কগর জুলাই ২০০৯ হগত জুন ২০১২ করা 

হয়।  িরিতীগত বিগদশিক মুদ্রা শিশনময় হার বৃশি ও যািতীয় পূতথ কাগের শসশিউল মরট বৃশি িাওয়ায় প্রকল্পটির ১ (এক) িছর 

মময়াদ বৃশিসহ ২য় সংগিাধন করা হয়। ২য় সংগিাশধত শিশিশিগত প্রকগল্পর প্রাক্কশলত ব্যয় ২৫৮৩.৭৪ টাকা এিং িাস্তিায়ন 

মময়াদ  জুলাই ২০০৯ হগত জুন ২০১৩ িয থন্ত শনধ থারণ করা হয়।  

৮.৪। প্রকল্প িশরচালক সপশকথত তথ্য 

নং নাম ও িদিী পূণ থ 

কালীন 

খন্ড 

কালীন 

এগকর অশধক প্রকগল্পর 

দাশয়গত্ব শনগয়াশেত শকনা 

প্রকল্প িশরচালকগদক 

দাশয়ত্ব কাল 

১। েনাি আবুল কাগিম 

িশরচালক (উৎিাদন ও প্রগকৌিল) 

 

* প্রকগল্পর শিশসআর না িাওয়ায় এ তথ্য উগল্লখ করা যায়শন । 

২। েনাি কমল কাশন্ত সরকার 

ব্যিস্থািনা িশরচালক 

৮.৫ অগ্রেশত িয থাগলাচনা 

শিল্প মন্ত্রণালয় হগত প্রকল্পটির সমাশপ্ত প্রশতগিদন (শিশসআর) না িাওয়ায় অিশভশিক অগ্রেশত যাচাই করা সম্ভি হয়শন। প্রকল্প 

এলাকা িশরদি থগনর শভশিগত প্রকল্প িাস্তিায়গনর ময শচে িাওয়া যায় তা শনম্নরূি: 

৮.৫.১  িয়লার স্থািন 

িশরদি থকালীন ফশরদপুর সুোর শমলটি িন্ধ িাওয়া যায়। শমগলর ব্যিস্থািনা িশরচালক আখ মমৌসুম মির্ হগয় যাওয়ায় েত 

১৪/০৪/২০১৫ শমলটির উৎিাদন িন্ধ কগর মদয়া হয় িগল োনান। এেগণ শমগলর রেণাগিেণ কাে চলগছ। প্রকগল্পর আওতায় 

িয়লার স্থািগনর শির্গয় োনগত চাওয়া হগল ব্যিস্থািনা িশরচালক োনান িয়লার কায থকর রগয়গছ এিং েত ১৪/৪/২০১৫ িয থন্ত 

তা চালাগনা হগয়গছ । িয়লার চালাগনা সংক্রান্ত প্রমাণিে সরিরাহ করগত িলগল শতশন তা সরিরাহ কগরন। িয়লার কর্তথক িীম 

উৎিাদগনর শচগে মদখা যায় ময, সি থগির্ ১৪ এশপ্রল ২০১৫ তাশরগখ ৩০-৩৯ মম: টন /ঘন্টা িীম উৎিাদন করগত মিগরগছ । 

উগল্লখ্য প্রকগল্পর আওতায় স্থাশিত িয়লারটির িীম উৎিাদন েমতা ৪০ মম: টন/ঘন্টা ।  সুোর শমগলর মমকাশনকাল ইশঞ্চশনয়ার 
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িগলন, প্রকগল্পর আরশিশিশি অনুযায়ী িয়লার এর েন্য প্রগয়ােনীয় Boiler Feed pump, Induced Draft fan, 

Forced Draft Fan, Secondary Air Fan, Water Treatment plant, Coal conveyer, Boiler Control 

Room, শচমশন ইতযাশদ যন্ত্রিাশত স্থািন করা হগয়গছ ।  

৮.৫.২  অন্যান্য যন্ত্রিাশত 

প্রকগল্পর আওতায় িয়লার ও এর আনুসাশিক যন্ত্রিাশত ছাড়াও Prepared Cane Elevator (Rack Carrier) Shreder, 

Return Baggage Carrier, Molasas Weighing Scale, Juice Heater ইতযাশদ স্থািন করা হগয়গছ।  

৯.০ িয থগিেণ   

৯.১ প্রকল্প সমাশপ্তর ৩ মাগসর মগে শিশসআর আইএমইশিগত মপ্ররগণর েন্য শনধ থাশরত। শকন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ির দ্যই 

িছগররও মিিী সময় অশতিাশহত হগয়গছ । অদ্যািশধ এর শিশসআর আইএমইশিগত িাওয়া যায়শন। সময়মত শিশসআর প্রদান 

না করার শির্গয় সংশিষ্ট্গদর  দায়-দাশয়ত্ব শনধ থারণ করা প্রগয়ােন।  

৯.২ িশরদি থগন উিগরাক্ত (৮.৫.১-৮.৫.২) যন্ত্রিাশতসমূহ স্থািন করা হগয়গছ িগল প্রতীয়মান হয় । তগি Shreder স্থািন করা 

হগলও শুরু মর্গকই তা চালাগনা যায় না। এটি চালাগল আগখর রস শিকট িগে িাস্পকাগর মধায়ােন্ন হগয় চারশদগক ছশড়গয় 

িগড়।এ মধায়ােন্ন রস শমল হাউগে প্রগিি করার ফগল শচশন উৎিাদন ব্যাহত হয় এিং কারখানার িশরগিি নষ্ট্ হয়। যাশন্ত্রক 

ত্রুটির কারগণই এমনটি হয় িগল স্থানীয় কম থকতথােণ অিশহত কগরন । এ ত্রুটি অদ্যািশধ শচশন ও খাদ্য শিল্প করগিাগরিন 

সংগিাধগনর উগদ্যাে মনয়শন িগল োনা যায়।   

৯.৩  এ ছাড়া শমল হাউগের েন্য প্রগয়ােনীয় Donnelly Chute প্রকল্পস্থাগন মখালা অিস্থায় মফগল রাখা হগয়গছ । প্রকল্প 

সংশিষ্ট্ কম থকতথােণ  োনান িয থাপ্ত োয়োর অভাগি উক্ত যন্ত্রটি স্থািন করা যায়শন। অর্ থাৎ যন্ত্রটি ব্যিহার করা যাগি শকনা 

তা িরীো করা ছাড়াই এটি ক্রয় করা হগয়গছ এিং এেগণ এটি নষ্ট্ হগে। শির্য়টি সরকারী অর্ থ ব্যগয় শিশর্লতা প্রদি থগনরই 

নামান্বর। এর শিরুগি ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রগয়ােন। 

৯.৪  সুোর শমগলর  কম থিশরগিি অতযন্ত অিশরেন্ন  ও মনাংরা অিস্থায় িাওয়া যায়। কম থকতথােণ োনান শমলটির রেণাগিেণ 

কাে চলগত র্াকায় িশরগিি মনাংরা হগয় মেগছ। এ অিস্থার িীগ্রই উন্নশত হগি িগল শতশন অিশহত কগরন। 

১০  সুিাশরি 

১০.১  প্রকল্প সমাশপ্তর ির দ্যই িছগরর মিিী সময় অশতিাশহত হওয়া সগত্বও এর শিশসআর প্রদান না করার শির্গয় প্রকল্প 

িশরচালকসহ শিশসআর প্রস্তুত করণ ও মপ্ররগণর সাগর্ েশড়তগদর দায় দাশয়ত্ব শনধ থারণ কগর তাগদর শিরুগি  শিল্প 

মন্ত্রণালয়গক সুশনশদ থষ্ট্ িাশস্তমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি । 

১০.২  Shreder যন্ত্রটি স্থািন করা হগলও শুরু মর্গকই যাশন্ত্রক ত্রুটির কারগণ চালাগনা যায় না। Warranty Period এর 

মগে এটি প্রশতস্থািন/সচল করার উগদ্যাে মকন মনয়া হয়শন তা  মন্ত্রণালয় তদপ্ত কগর প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

১০.৩  শমল হাউগের েন্য প্রগয়ােনীয় Donnelly Chute যন্ত্রটি ব্যিহার করা যাগি শকনা তা িরীো না কগরই ক্রয় কগর 

মফগল রাখা সরকারী অর্ থ  অিচগয়র িামীল। শির্য়টি তদন্ত কগর শিল্প মন্ত্রণালয় যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

১০.৪   সুোর শমগলর অতযন্ত অিশরেন্ন  ও মনাংরা কম থিশরগিি উন্নতকরার আশু িদগেি গ্রহণ করগত হগি।  

১০.৫    সমাপ্ত প্রকল্পটির  External Audit  সপাদন কগর অশিট প্রশতগিদন অে শিভাগে মপ্ররণ করগত হগি ।  

১০.৬   উিগরাক্ত সুিাশরি নং ১০.১ হগত ১০.৫ এর আগলাগক ব্যিস্থা গ্রহণ কগর আোমী ২(দ্যই) মাগসর মগে আইএমইশিগক 

অিশহত করগত হগি।  
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‘‘এষ্ট্যািশলিগমন্ট অফ অযান অরোশনক ব্যাগয়া-ফাটি থলাইোর প্ল্যান্ট ফ্রম মপ্রস-ম্যাি অযাট মকরু’স সুোর শমলস্ (২য় সংগিাশধত) 

িীর্ থক প্রকগল্পর সমাশপ্ত মূল্যায় প্রশতগিদন । 

                          (সমাপ্তঃ শিগসম্বর, ২০১২) 

১.০ প্রকল্প িশরশচশত    

 ১.১ প্রিাসশনক মন্ত্রণালয় : শিল্প মন্ত্রণালয় 

 ১.২ শনি থাহী সংস্থা : িাংলাগদি শচশন ও খাদ্য শিল্প করগিাগরিন 

 ১.৩ প্রকগল্পর অিস্থান : মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল:, দি থনা, দামুরহুদা, চুয়ািািা 

 ১.৪ প্রকগল্পর িটভূশম ও উগদ্দশ্য :  

 ১.৪.১ িটভূশম :   

    িাংলাগদি একটি কৃশর্ শনভ থর মদি, মযখাগন মার্াশিছু কৃশর্ েশমর িশরমাণ প্রায় ০.৩০ একর; যা শিগশ্বর 

সিগচগয় কম। এ সীশমত েশম মর্গকই মদগির শিিাল েনগোষ্ঠীর েন্য খাদ্য সরিরাগহর ব্যিস্থা করগত হয় । 

রাসায়শনক সাগরর অতযশধক ব্যিহার, অিশরকশল্পত চার্ািাদ, েশম ব্যিস্থািনায় অদেতার দরুণ কৃশর্ েশমর 

বেি উিাদন ও পুশষ্ট্মান হ্রাগসর মােগম েশমর উি থরতা কগম যাগে;যার ফলশ্রুশতগত িস্য উৎিাদগনর িশরমাণ 

হ্রাস িাগে । িাংলাগদগির অশধকাংি কৃশর্ েশমগত বেি উিাদাগনর িশরমাণ ১.৭ িতাংগিরও কম; মযখাগন 

নূযনিগে ৩.৫ িতাংি র্াকা প্রগয়ােন । েশমর স্বাস্থয উন্নয়ন এিং িগস্যর উৎিাদন বৃশিগত বেি উিাদান তর্া 

বেি সার ব্যিহার করা প্রগয়ােন । শচশনকগলর িেথয-মপ্রস-মাি,বেি-সার উৎিাদগন একটি গুরুত্বপূণ থ কাঁচামাল; 

যা মদগির শচশনকলসমূহ মর্গক সহগেই লভয । মদগির ১৫টি সরকাশর শচশনকল মর্গক প্রশতিছর প্রায় ৫০-৬০ 

হাোর মমশেক টন মপ্রস-মাি এিং মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল:  এর শিশষ্ট্লাশর মর্গক প্রশতিছর প্রায় এক 

হাোর মমশেক টন মস্পন্ট-ওয়াি উৎিন্ন হয়। এই মপ্রস-মাি এিং মস্পন্ট-ওয়াি যর্াযর্ভাগি ব্যিহার করা হয় 

না । কগপাশষ্ট্ং িিশতগত মপ্রস-মাি এিং মস্পন্ট –ওয়াি মর্গক বেি সার উৎিাদন করার একটি ভাল সুগযাে 

রগয়গছ। 

    বেি সার িশরগিি ও মাটির েন্য উিকারী । বেি সার িস্য ও মাটির িাশন ধারণ েমতা বৃশি কগর । 

খাদ্যিস্যসহ অন্যান্য িগস্যর উৎিাদন বৃশিগত রাসায়শনক সাগরর িশরিগতথ বেি সার ব্যিহার কগর সারাগদি 

লাভিান হগত িাগর । বেি সার ব্যিহাগর কৃর্গকর আয় বৃশি িাগি । বেি সাগরর ব্যিহার বৃশি মিগল রাসায়শনক 

সাগরর ব্যিহার হ্রাস িাগি; ফগল রাসায়শনক সাগরর আমদাশন কগম  আসগি । প্রার্শমকভাগি মদগির ছয়টি 

শচশনকগলর মপ্রস-মাি এিং মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর শিশষ্ট্লাশর’র মস্পন্ট-ওয়াি ব্যিহার কগর 

প্রশতিছর প্রায় নয় হাোর মমশেক টন বেি সার উৎিাদগনর লেযমাো শনগয় আগলাচয প্রকল্পটি গ্রহণ করা 

হগয়গছ । 

 ১.৪.২ উগদ্দশ্য :   

    শচশনকগলর মপ্রস-মাি এিং শিশষ্ট্লাশর’র মস্পন্ট-ওয়াি মর্গক প্রশত িছর নয় হাোর মমশেক টন বেি িাগয়া-

সার উৎিাদন’ 

    শচশনকগলর দ্যর্ণ প্রশতগরাধ এিং মাটির উি থরতা বৃশিকরণ; 

    শচশনকগলর মপ্রস-মাি এিং  মস্পন্ট-ওয়াগির অর্ থননশতক ব্যিহাগরর মােগম শচশনকগলর আয় বৃশিকরণ; এিং  

    শচশনকগলর খামাগরর উৎিাদন বৃশি এিং উৎিাদন ব্যয় হ্রাস করণ । 

 ১.৫ প্রকগল্পর অর্ থায়ন : সম্পূণ থ িাংলাগদি সরকাগরর অর্ থায়ন । 

ঋণ ও দায়মুক্ত মূলধগনর অনুিাত ৬০:৪০ । 

 

২.০ প্রকগল্পর ব্যয় ও িাস্তিায়ন মময়াদ এিং অংেশভশিক অগ্রেশত  

 ২.১ প্রকগল্পর ব্যয় ও িাস্তিায়ন মময়াদ : সারণী-০১ ও ২ দ্রষ্ট্ব্য 
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সারণী-১ 

(লে টাকায়) 

আরশিশিশি অনুযায়ী প্রাক্কশলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অশতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কশলত ব্যগয়র %)  মূল অনুগমাশদত প্রর্ম সংগিাশধত সি থগির্ 

সংগিাশধত 

(শিতীয় 

সংগিাশধত) 

মমাট ৪৬৮.৬১ ৬৫৪.০৮ ৭২৪.৬৫ ৭১৯.১৩ ২৫০.৫২ (৫৩.৪৬%) 

শেওশি ৪৬৮.৬১ ৬৫৪.০৮ ৭২৪.৬৫ ৭১৯.১৩ ২৫০.৫২ (৫৩.৪৬%) 

      

 

সারণী-০২ 

আরশিশিশি অনুযায়ী িশরকশল্পত িাস্তিায়নকাল  প্রকৃত িাস্তিায়নকাল অশতক্রান্ত সময় 

(মূল িাস্তিায়নকাগলর 

%) 

মূল অনুগমাশদত প্রর্ম সংগিাশধত সি থগির্ সংগিাশধত 

(শিতীয় সংগিাশধত) 

জুলাই ২০০৯ জুন 

২০১১ 

জুলাই ০৯-জুন 

২০১২ 

জুলাই ০৯-শিগসম্বর 

২০১২ 

নগভম্বর ০৯-শিগসম্বর 

২০১২ 

১৮ মাস (১৫.০০%) 

 

প্রকগল্পর অি শভশিক অগ্রেশত 

২.২ প্রকগল্পর অনুগমাশদত আরশিশিশি অনুযায়ী কাগের সংস্থান, সংশিষ্ট্ মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’-এ 

প্রদশি থত তথ্য, এিং িশরদি থনকাগল প্রাপ্ত তগথ্যর শভশিগত প্রকগল্পর অংেশভশিক অগ্রেশত ( আশর্ থক ও িাস্তি) সারণী-০৩ এ 

সশন্নগিশিত হগলা । 

সারণী-০৩  

(লে টাকায়) 

ক্রশমক অংগের নাম একক আরশিশিশি অনুযায়ী লেযমাো প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আশর্ থক িাস্তি আশর্ থক 

(ক) রােস্ব অংি 

০১ কশন্টগঞ্জশন্স - মর্াক ৪.৫০ মর্াক ৪.৫০ 

 উি-মমাট:  (ক) - - ৪.৫০ - ৪.৫০ 

(খ) মূলধন অংি 

০২ বিগদশিক যন্ত্র - - - - - 

 শসএফআর মূল্য মসট ০১ ১৯৭.৮১ ০১ ২০১.০৭ 

 িীমা প্যাগকে ০১ ২.১৮ ০১ ২.১৪ 

 অন্যান্য মাশুল প্যাগকে ০১ ১.৩৪ ০১ ১.৪৫ 

 অিতরণ ও িশরিহন প্যাগকে ০১ ১.৬৪ ০১ ১.৬৩ 

০৩ স্থানীয় যন্ত্রিাশত সংখ্যা ০৫ ১৩৪.০০ ০৫ ১৩৪.৫১ 

০৪ যন্ত্রিাশতর শভশি স্থািন লট্ ০১ ৩.০০ ০১ ১.৮১ 

০৫ যন্ত্রিাশত স্থািন - মর্াক ২.০০ মর্াক ২.০০ 

০৬ মমাটরযান সংখ্যা ০৬ ১৩০.০০ ০৬ ১২৬.৭৭ 

০৭ ভূশম উন্নয়ন এিং কগপাষ্ট্ মিি 

শনম থাণ 

ঘনশমটার ১০০০০+১৭৯১.৪১ ১১৬.৫০ ১০০০০+১৭৯১.৪১ ১১৬.২৭ 

০৮ শনম থাণকাে(অশফসভিন,মোিাউন, 

ও অন্যান্য 

-- মর্াক ১২১.০০ মর্াক ১১৬.৩০ 

০৯ শসশি ভযাট -- মর্াক ১০.০০ মর্াক ১০.৬৮ 

 উি-মমাট (খ) -- -- ৭২০.১৫ -- ৭১৪.৬৩ 

  সি থগমাট (ক+খ) -- -- ৭২৪.৬৫ -- ৭১৯.১৩ 

তথ্যসূে: প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন পৃষ্ঠা নং-০৪ 
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৩.০ প্রকগল্পর আওতায় কাে অসমাপ্ত র্াকগল তার কারণ  

প্রকল্প এলাকায় িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ এর েন্য অনুগমাশদত আরশিশিশিগত ৪.৫০ লে টাকার সংস্থান শছল। 

প্রকগল্পর সমাশপ্ত প্রশতগিদন অনুযায়ী িল্লী  শিদ্যযগতর সংগযাে শফ িািদ সংস্থানকৃত  অর্ থ অগিো ০.৫১ লে টাকা 

অশধক অর্ থাৎ মমাট ৫.০১ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ । অর্চ প্রকল্প এলাকা িশরদি থনকাগল োনা যায় ময, িল্লী শিদ্যযগতর 

সংগযাে এখনও িাওয়া যায়শন, শিধায় খাতটিগত এখনও ব্যয় হয়শন । শির্য়টি এ প্রশতগিদগনর ৮.৩.২ অনুগেগদর’ 

অংগি তুগল ধরা হগয়গছ। 

৪.০ প্রকগল্পর সমাশপ্ত মূল্যায়ন িিশত : 

আগলাচয প্রকগল্পর মূল্যায়ন প্রশতগিদনটি প্রণয়গন শনম্নশলশখত শির্য়/িিশত অনুসৃত হগয়গছ : 

 প্রকগল্পর আরশিশিশি িয থাগলাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রশরত প্রকগল্পর িাস্তিায়ন অগ্রেশত িয থাগলাচনা; 

 মন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রশরত প্রকগল্পর সমাশপ্ত প্রশতগিদন এর তথ্য িয থাগলাচনা; 

 শিইশস, শিশিইশস, শিআইশস, এিং শিএসশস সভার কায থশিিরণী িয থাগলাচনা; 

 Random Selection- এর শভশিগত কশতিয় কাগের দরিে িয থাগলাচনা; 

 প্রকগল্পর িাস্তি অগ্রেশত যাচাই এিং তথ্য সংগ্রগহর শনশমি সগরেশমন িশরদি থন; এিং  

 প্রাপ্ত তগথ্যর শভশিগত সংশিষ্ট্ কম থকতথাগদর সাগর্ িয থাগলাচনা । 

৫.০  প্রকগল্পর অনুগমাদন ও সংগিাধন 

 ৫.১  অনুগমাদন 

আগলাচয প্রকগল্পর উির েত ১১-০৫-২০০৯ শি: তাশরগখ ‘প্রকল্প মূল্যায়ন কশমটি’ সভা অনুশষ্ঠত হয় । উক্ত কশমটি’র 

সুিাশরগির আগলাগক মমাট ৪৬৮.৬১ লে টাকা ব্যগয় জুলাই ২০০৯ মর্গক জুন, ২০১১ িয থন্ত মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য 

প্রকল্পটি েত ১১-১১-২০০৯ শি: তাশরগখ মাননীয় িশরকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক অনুগমাশদত হয় এিং েত ২৪-১১-২০০৯ শি: 

তাশরগখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রিাসশনক অনুগমাদন োশর করা হয়। 

 ৫.২    প্রর্ম সংগিাধন 

িরিতীগত প্রকগল্পর ১ম সংগিাশধত প্রস্তািনার উির েত ১৩-১০-২০১১ শি: তাশরগখ’ প্রকল্প মূল্যান কশমটি’ সভা 

অনুশষ্ঠত হয় । উক্ত কশমটি’র সুিাশরিক্রগম প্রকগল্পর ব্যয় ১৮৫.৪৭ লে টাকা (প্রায় ৩৯.৫৭%) বৃশি কগর মমাট 

৬৫৪.০৮ লে টাকা এিং মময়াদকাল এক িছর বৃশি কগর জুলাই, ২০০৯ মর্গক জুন, ২০১২ িয থন্ত পুন:শনধ থারণ কগর 

প্রকল্পটির ১ম সংগিাশধত প্রস্তািনা মাননীয় িশরকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক েত ১৩-১২-২০১১ শি: তাশরগখ অনুগমাশদত হয়  

এিং েত ২১-১২-২০১১ শি: তাশরগখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রিাসশনক অনুগমাদন োশর করা হয়। ১ম সংগিাশধত 

শিশিশি অনুসাগর শনম্লশলশখত কারগণ প্রকল্পটি সংগিাধন করা হয়: 

 প্রকগল্পর মময়াদ এক িছর বৃশি ; 

 নতুন অংে শহগসগি কগপাষ্ট্-মিি শনম থাণ কাগের অন্তভূ থশক্ত এিং এর ফগল অশতশরশক্ত ৬৫.২৫ লে 

টাকা ব্যয় বৃশি; 

 মমাটরযান খাগত অশতশরক্ত ৩০.০০ লে টাকা ব্যয় বৃশি; এিং 

 নতুন অংে শহগসগি বিদ্যযশতক সরঞ্জাম ক্রয়/কায থাশদ অন্তভূ থশক্ত, এিং এর ফগল অশতশরক্ত ৭০.০০ লে 

টাকা ব্যয় বৃশি । 

৫.২ শিতীয় সংগিাধন 

এরির েত ২৪-০৬-২০১২ শি: তাশরগখ প্রকল্পটি ২য় সংগিাশধত প্রস্তািনার উির’প্রকল্প মূল্যায়ন কশমটি’সভা অনুশষ্ঠত 

হয়। উক্ত কশমটি’র সুিাশরগির আগলাগক প্রকগল্পর ব্যয় আরও ৭০.৫৭ লে টাকা (প্রায় ১০.৮০%) বৃশি কগর মমাট 

৭২৪.৬৫ লে টাকা এিং মময়াদকাল আরও ছয় মাস বৃশি কগর জুলাই, ২০০৯ মর্গক শিগসম্বর, ২০১২ িয থন্ত পুন: 

শনধ থারণ কগর প্রকল্পটির ২য় সংগিাশধত শিশিশি েত ১৭-০৯-২০১২ শি: তাশরগখ মাননীয় িশরকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক 

অনুগমাশদ হয় । ২য় সংগিাশধত শিশিশি অনুসাগর প্রকল্পটি সংগিাধগনর কারণ শনম্নরুি : 

 প্রকগল্পর মময়াদ ছয় মাস বৃশি ; 

 নতুন অংে শহগসগি মসৌর প্যাগলন স্থািন অন্তভূ থশত এিং এর ফগল অশতশরক্ত ব্যয় বৃশি; এিং  

 শনম থাণখাগত কাগের িশরমাণ বৃশি এিং এর ফগল ব্যয় বৃশি । 
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৬.০  সংগিাশধত এশিশি িরাদ্দ, অিমুশক্ত, এিং ব্যয় 

অনুগমাশদত আরশিশিশিগত প্রকগল্পর শুরু মর্গক সমাশপ্ত িয থন্ত িছরওয়াশর এশিশি িরাদ্দ চাশহদা উগল্লখ শছল। ‘প্রকল্প 

সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী প্রকগল্পর শুরু মর্গক সমাশপ্ত িয থন্ত অর্ থাৎ জুলাই ২০০৯ শিগসম্বর.২০১২ িয থন্ত মমাট ০৪টি 

আশর্ থক িছগর সংগিাশধত িাশর্ থক উন্নয়ন কম থসূশচর মােগম প্রকগল্পর অনুকূগল সি থগমাট ৭২৪.৭৮ লে টাকা িরাদ্দ মদয়া 

হগয়গছ; যার সম্পূণ থ অংিই অিমুক্ত করা হগয়গছ এিং ব্যয় করা হগয়গছ মমাট ৭১৯.১৩ লে টাকা; যা প্রকগল্পর মমাট 

প্রাক্কশলত ব্যগয়র প্রায় ৯৯.২৪% এিং অিমুক্তকৃত অগর্ থর প্রায় ৯৯.২২% ।  

সারণী-০৪ 

অর্ থ িছর সংগিাশধত এশিশি িরাদ্দ টাকা 

অিমুশক্ত 

ব্যয় 

মমাট শেওশি প্রকল্প 

সাহায্য 

মমাট শেওশি প্রকল্প 

সাহায্য 

২০০৯-২০১০ ৫৮.০০ ৫৮.০০ -- ৫৮.০০ ৫৮.০০ ৫৮.০০ -- 

২০১০-২০১১ ২০০.১০ ২০০.১০ -- ২০০.১০ ২০০.১০ ২০০.১০ -- 

২০১১-২০১২ ৩৯১.৬৮ ৩৯১.৬৮ -- ৩৯১.৬৮ ৩৯১.৬৮ ৩৯১.৬৮ -- 

২০১২-২০১৩ ৭৫.০০ ৭৫.০০ -- ৭৫.০০ ৬৯.৩৫ ৬৯.৩৫ -- 

সি থগমাট ৭২৪.৭৮ ৭২৪.৭৮ -- ৭২৪.৭৮ ৭১৯.১৩ ৭১৯.১৩ -- 

তথ্যসূে: প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন পৃষ্ঠা নং-০৮ 

 

 িশরদি থনকালীন িয থগিেণ 

প্রকল্প িশরদি থনকাগল অব্যশয়ত অর্ থ মফরগতর চালানটি িরীোগন্ত মদখা যায় ময, সমাশপ্ত প্রশতগিদন অনুসাগর অব্যশয়ত 

৫.৬৫,০৬৭.৬৪ টাকা েত ১৮/০৬/২০১৩ শি: তাশরগখ সরকাশর মকার্াোগর েমা দান করা হগয়গছ। 

 

৭.০ প্রকগল্পর িাস্তিায়ন ব্যিস্থািনা 

৭.১  প্রকলটি শিল্প মন্ত্রণালগয়র প্রিাসশনক শনয়ন্ত্রণাধীন িাংলাগদি শচশন ও খাদ্য শিল্প করগিাগরিন এর সাশি থক 

তত্বািধাগন িাস্তিাশয়ত হগয়গছ। প্রকগল্পর শুরু মর্গক সমাশপ্তকাল িয থন্ত িাংলাগদি শচশন ও খাদ্য শিল্প করগিাগরিন এর 

দ্যইেন কম থকতথা শিশভন্ন িয থাগয় সংস্থার শনেস্ব রােস্ব িাগেগটর অধীগন তাঁগদর শনে দাশয়গত্বর অশতশরক্ত শহগসগি এ 

প্রকগল্পর প্রকল্প িশরচালগকর দাশয়ত্ব িালন কগরন। প্রকল্প িশরচালক-সপশকথত তথ্য শনগচর সারণীগত সশন্নগিশিত 

হগলা: 

সারণী-০৫ 

ক্র:নং কম থকতথার নাম,িদশি ও মিতন 

মস্কল 

শনগয়াগের ধরন এ মকর অশধক প্রকগল্প 

শনগয়াশেত 

কায থকাল  

মযােদান িদশল 

 এ এস এম আিদার মহাগসন 

সশচি 

িাংলাগদি শচশন ও খাদ্য শিল্প 

কগি থাগরিন শচশনশিল্প ভিন, ৩, 

শদলকুিা িা/এ, ঢাকা-১০০০ 

(মিতন মস্কল: টা: ২৯০০০-

৩৫৬০০/-) 

খন্ডকালীন  

- 

১৯-১০-২০১০  

* 

তথ্যসূে: প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন পৃষ্ঠা নং-০৫ 

 লেণীয় 

(ক)  প্রকল্পটির িাস্তিায়নকাগল শিএসএফআইশস’র দ্যইেন কম থকতথা শিশভন্ন িয থাগয় প্রকল্পটির প্রকল্প িশরচালক শহগসগি 

দাশয়ত্ব িালন কগরন। েনাি এ এস এম আিদার মহাগসন প্রকল্পটির শিতীয় প্রকল্প িশরচালক। প্রকগল্পর 

সমাশপ্তকাল িয থন্ত শতশন দাশয়ত্ব িালন কগরন। প্রকল্প িাস্তিায়নকালীন শতশন মকরু এন্ড মকাং(িাংলাগদি) শল: এর 

ব্যিস্থািনা িশরচালক এর িদ মর্গক শিএসএফআইশস’র সশচি িগদ িদশল হন। উগল্লখ্য, প্রকল্পটির প্রর্ম প্রকল্প 

িশরচালক সপগকথ মকান তথ্য ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’এ িাওয়া যায় না । 
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(খ) সরকাশর খাগত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রশক্রয়াকরণ, অনুগমাদন, ও সংগিাধন িিশত –সংক্রান্ত িশরিে অনুসাগর 

অর্ থ শিভাগের ‘েনিগলর ধরন ও সংখ্য শনধ থারণ-সপশকথত কশমটি’র সুিাশরি মমাতাগিক প্রকগল্পর েন্য েনিল 

শনগয়াে করার শিধান আগছ; শকন্তু আগলাচয প্রকগল্প েনিল শনগয়াগের শির্গয় উক্ত কশমটি’র মকান সুিাশরি 

অনুগমাশদত শিশিশিগত িাওয়া যায় না । প্রকল্প প্রণয়গনর প্রারগম্ভই উক্ত কশমটি’র সভা আগয়ােনপূি থক কশমটি’র 

সুিাশরি শিশিশিগত সংযুক্ত কগর শিশিশি প্রশক্রয়াকরণ করা উশচৎ শছল, যা এগেগে অনুসৃত হয় শন িগল 

প্রতীয়মান হয় । 

৮.০   প্রকল্প িশরদি থন ও সাধারণ িয থগিেণ 

৮.১   িশরদি থন 

প্রকল্পটি েত ৩১-১২-২০১২ শি: তাশরগখ সমাপ্ত মঘাশর্ত হয় এিং এর’ প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ েত ০১-০৭-২০১৩ শি: 

তাশরগখ িাস্তিায়ন িশরিীেণ ও মূল্যায়ন শিভাগের সংশিষ্ট্ সাি-মসক্টগর িাওয়া যায় । প্রকল্পটির সমাশপ্ত মূল্যায়গনর 

শনশমি িাস্তিায়ন িশরিীেন ও মূল্যায়ন শিভাগের সহকারী িশরচালক, েনাি রশন রহমান কর্তথক েত ০৬-১০-২০১৩ 

শি: তাশরগখ চুয়ািািা দামুরহুদা উিগেলার দি থনায় প্রকল্পটির িাস্তিাশয়ত অংি সরেশমগন িশরদি থন করা হয় । 

িশরদি থনকাগল প্রকল্প িশরচালক, েনাি এ এস এম আিদার মহাগসন-সশচি, শিএসএফআইশস; মকরু এন্ড মকাং 

(িাংলাগদি) শল: এর ব্যিস্থািনা িশরচালক, েনাি এস এম সুদি থন; মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর উি-

ব্যিস্থািক (ল্যাি), েনাি মমা: সাখাওয়াত মহাগসন; এিং িাগয়া-ফাটি থলাইোর প্ল্যান্ট সরিরহকারী প্রশতষ্ঠান, TRIO-

CHEM (ভারত) এর প্রশতশনশধ, েনাি অশতি শি গুন্দ-সাশভ থস ইশঞ্জশনয়ার, Sucrotech Engineering & 

Projects Pvt.Ltd. এিং অন্যান্য সংশিষ্ট্ কম থকতথা উিশস্থত মর্গক সাশি থক সহায়তা কগরন । 

৮.২  প্রকগল্পর সাশি থক িাস্তিায়ন  

সি থগির্ সংগিাশধত শিশিশি অনুযায়ী প্রকল্পটির মমাট প্রাক্কশলত ব্যয় ৭২৪.৬৫ লে টাকা । মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত’ প্রকল্প 

সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুসাগর প্রকল্পটির আওতায় মমাট ব্যয় হগয়গছ ৭১৯.১৩ লে টাকা । এ শহগসগি প্রকল্পটির আশর্ থক 

অগ্রেশত প্রায় ৯৯.২৪%। 

৮.৩  প্রকগল্পর শিশভন্ন কায থক্রগমর অনুগমাশদত খাতওয়াশর িাস্তিায়ন এিং অশেথত অগ্রেশত শিগির্ণ  

৮.৩.১  রােস্ব অংি 

 কশন্টগঞ্জশন্স  

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত রােস্ব অংগির অধীগন মকিল কশন্টগঞ্জশন্স/সম্ভাব্য ব্যয় উি-খাগতর আওতায় মমাট ৪.৫০ 

লে টাকা িরাদ্দ শছল । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী উি-খাতটিগত সংস্থানকৃত সম্পূণ থ অংিই ব্যয় হগয়গছ । 

আশর্ থক অগ্রেশত ১০০% । 

৮.৩.২   মূলধন অংি 

  সপদ সংগ্রহ 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ খাগতর েন্য মমাট িরাদ্দ শছল ৩৪১.৯৭ লে টাকা । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী 

িরাদ্দকৃত অর্ থ অগিো ২.৬৪ লে টাকা অশধক ব্যয় কগর খাতটিগত মমাট ব্যয় হগয়গছ ৩৪৪.৬১ লে টাকা; যা মমাট 

িরাগদ্দর প্রায় ১০০.৭৭%।  

খাতটির অধীগন উি-খাতওয়ারী ব্যয় ও অগ্রেশতর শিগির্ণ শনগচ তুগল ধরা হগলা: 

 বিগদশিক যন্ত্র  

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর আওতায় এক মসট এগরা-টিলার যন্ত্র ক্রগয়র েন্য মমাট িরাদ্দ শছল ২০২.৯৭ 

লে টাকা। প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী এগরা-টিলার যন্ত্র ক্রয় খাগত মমাট ব্যয় হগয়গছ ২০৬.২৯ লে টাকা; যা 

শনধ থাশরত িরাগদ্দর প্রায় ১০১.৬৪ % অর্ থাৎ শনধ থাশরত িরাদ্দ অগিো মিশি ব্যয় হগয়গছ। িাস্তি অগ্রেশত ১০০% । 

িরাদ্দকৃত অগর্ থর মগে ‘শসএফআর মূল্য’ িীমা’ অিতরণ ও িশরিহন’ এিং ‘অন্যান্য মাশুল’ এর েন্য অনুগমাশদত 

আরশিশিশি-মত িরাদ্দ শছল যর্াক্রগম ১৯৭.৮১ লে, ২.১৮ লে, ১.৬৪ লে, এিং ১.৩৪ লে টাকা । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত 

প্রশতগিদন’ অনুসাগর’শসএফআর মূল্য’ খাগত ব্যয় হগয়গছ ২০১.০৭ লে টাকা, যা এ খাগত মমাট িরাগদ্দর ১০১.৬৫% ; 

িীমা খাগত ব্যয় হগয়গছ ২.১৪ লে টাকা. যা এ খাগত মমাট িরাগদ্দর ৯৮.১৬% ; অিতরণ ও িশরিহন খাগত ব্যয় 
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হগয়গছ ১.৬৩ লে টাকা, যা এ খাগত মমাট িরাগদ্দর ৯৯.৪০% ; এিং অন্যান্য মাশুল খাগত ব্যয় হগয়গছ ১.৪৫ লে 

টাকা, যা এ খাগত মমাট িরাগদ্দর ১০৮.২১ % । 

 িশরদি থনকালীন িয থগিেণ 

িশরদি থনকাগল মদখা যায় ময, এক মসট এগরা-টিলার যন্ত্র ক্রয় করা হগয়গছ । প্রকল্প িশরচালক োনান ময, যন্ত্রটি 

ভারগতর TRIO-CHEM মকাপাশন মর্গক ক্রয় করা হগয়গছ । িশরদি থনকাগল যন্ত্রটির কায থিিশত সপগকথ TRIO-

CHEM এর প্রশতশনশধ সংশেপ্ত শিবৃশত প্রদান কগরন । যন্ত্রটির মােগম িরীোমূলকভাগি বেি সার উৎিাদন করা 

হগয়গছ । আোশম োনুয়াশর, ২০১৪ মর্গক এটি সম্পূণ থরুগি িাশণশেযক উৎিাদগন যাগি িগল োনা যায় । শনধ থাশরত 

লেযমাো  অেথগন একটি এগরা-টিলার যন্ত্রই যগর্ষ্ট্ শক-না োনগত চাওয়া হগল প্রকল্প িশরচালক এিং TRIO-

CHEM এর প্রশতশনশধ উভয়ই োনান ময, একটি এগরা-টিলর যন্ত্র ব্যিহার করই শনধ থাশরত িশরমাণ বেি সার উৎিাদন 

করা সম্ভি হগি । 

  লেণীয় 

প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ মর্গক োনা যায় ময, এগরা-টিলার যন্ত্র ক্রগয়র েন্য অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত 

‘শসএফআর’খাগত মমাট িরাদ্দকৃত অগর্ থর (১৯৭.৮১ লে টাকা) অশতশরক্ত ৩.২৬ লে টাকা তর্া মমাট ২০১.০৭ লে 

টাকা ব্যয় করা হগয়গছ। এ শির্গয় প্রকল্প িশরচালগকর দৃশষ্ট্ আকর্ থণ করা হগল শতশন োনান ময, ইউএস িলাগরর 

শিিরীগত টাকার অিমূল্যায়গনর দরুন অশতশরক্ত খরচ হগয়গছ। অিরশদগক, অন্যান্য মাশুল, খাগতও অনুগমাশদত িরাদ্দ 

(১.৩৪ লে টাকা) অগিো অশতশরক্ত ০.১১ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ । অনুগমাশদত িরাগদ্দর অশধক ব্যয় 

মকানভাগিই গ্রহণগযাগ্য নয়। 

এখাগন শিগির্ভাগি উগল্লখ্য ময, অনুগমাশদত িরাদ্দ অগিো অশতশরক্ত ব্যয় িশরকল্পনা ও আশর্ থক শংখলার সম্পূণ থ 

িশরিন্থী । শকগসর শভশিগত এ অনুগমাদনহীন অশতশরক্ত ব্যয় করা হগলা, মস শির্গয় সুস্পষ্ট্ ব্যাখ্যা প্রগয়ােন । 

প্রিাসশনক মন্ত্রণালয় শহগসগি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক শির্য়টি খশতগয় মদগখ যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হগি । 

 স্থানীয় যন্ত্রিাশত 

অনুগমাশদ আরশিশিশিগত এ উি-খাগতর আওতায় শিশভন্ন প্রকার যন্ত্রিাশত/সরঞ্জাম ক্রগয়র েন্য মমাট িরাদ্দ শছল 

১৩৪.০০ লে টাকা । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী এ উি-খাগত ব্যয় হগয়গছ ১৩৪.৫১ লে টাকা; যা শনধ থাশরত 

িরাগদ্দর প্রায় ১০০.৩৮% অর্ থাৎ শনধ থাশরত িরাগদ্দর অশতশরক্ত ব্যয় হগয়গছ। 

সংগৃহীত যন্ত্রিাশত/সরঞ্জাগমর মগে রগয়গছ ইউশিশভশস িাইি, েগির্ণাোগরর যন্ত্রিাশত, ১টি শিগেল মেনাগরটর, ১টি 

মসৌর প্যাগনল, বিদ্যযশতক খুটি ুঁ, বিদ্যযশতক মকিল, বিদ্যযশতক উি-মকন্দ্র ( এলটি, শিএফআই). ১টি োন্সফরমার । এছাড়া, 

িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ (৪.৫০ লে টাকা) এ উি-খাগতর অধীগন অন্তভূ থক্ত করা হগয়গছ । 

 লেণীয় 

(ক)  ‘অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত স্থানীয় যন্ত্রিাশত উি-খাগতর অধীগন অংেওয়ারী  মভৌত িশরমাণ ও িরদ্দ 

পৃর্কভাগি উগল্লখ র্াকগলও মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’এ এ উি-খাগতর মমাট ব্যয় একগে 

মদখাগনা হগয়ছ; ফগল উি-খাতটির আওতায় অংেওয়ারী পৃর্কভাগি কী িশরমাণ ক্রয় করা হগয়গছ এিং কত 

ব্যয় হগয়গছ, তা বুঝা যাগে না । 

(খ)  প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন মর্গক োনা যায় ময, আগলাচয উি-খাগত অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত মমাট িরাদ্দকৃত 

অগর্ থর (১৩৪.০০ লে টাকা) অশতশরক্ত ০.৫১ লে টাকা তর্া মমাট ১৩৪.৫১ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ । 

অনুগমাশদত িরাগদ্দর অশধক ব্যয় মমাগটই গ্রহণগযাগ্য নয় । িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ বৃশির দরুণ এ অশতশরক্ত 

ব্যয় হগয়গছ মগম থ সমাশপ্ত প্রশতগিদগন উগল্লখ আগছ । তগি, প্রকল্প িশরদি থনকাগল এিং প্রকল্প িশরচালগকর সাগর্ 

আগলাচনাগন্ত োনা যায় ময, িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ এখনও প্রদান করা হয় শন । খুি িীঘ্রই িশরগিি 

অশধদপ্তগরর ছাড়িে প্রাশপ্তর ির উক্ত শফ প্রদান কগর িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে গ্রহণ করা হগি; শকন্তু এ েন্য 

প্রকগল্পর মময়াদ বৃশি করা সম্ভি নয়, শিধায় আরশিশিশিগত িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ িািদ সংস্থানকৃত অর্ থ 

(২.০০ লে টাকা) প্রকগল্পর ব্যাংক শহসাি মর্গক মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর ব্যাংক শহসাগি স্থানান্তর 

করা হগয়গছ, এিং সমাশপ্ত প্রশতগিদগন এ খাগত ব্যয় হগয়গছ মগম থ প্রদি থন করা হগয়গছ । 

(ে)  অনুগমাশদত িরাদ্দ অগিো অশতশরক্ত ব্যয় িশরকল্পনা ও আশর্ থক শংখলার সম্পূণ থ িশরিন্থী । অনুগমাদনহীন এ 

অশতশরক্ত ব্যগয়র সুস্পষ্ট্ ব্যাখ্যা প্রগয়ােন । তাছাড়া, িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে না মিগয়ই অনুগমাদনহীনভাগি 

সংগযাে শফ এর িশরমাণ বৃশি এিং এ অর্ থ প্রকগল্পর ব্যাংক শহসাি মর্গক মকরু এন্ড মকাং(িাংলাগদি) শল: এর 
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ব্যাংক শহসাগি স্থানান্তগরর শির্গয় প্রকল্প শিয়াশরং কশমটি’র সুিাশি এিং শিল্প মন্ত্রণালয়/যর্াযর্ কর্তথিগের 

অনুগমাদন আগছ শক না. মস শির্গয় ব্যাখ্যা প্রদান েরুশর । প্রিাসশনক মন্ত্রণলয় শহগসগি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক 

সমগ্র শির্য়টি খশতগয়  মদগখ যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হগি । িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে প্রাশপ্তর সি থগির্ 

অিস্থা এিং সংগযাে মিগয় র্াকগল কী িশরমাণ শফ প্রদান করা হগয়গছ, তা আইএমইশি-মক োনাগত হগি এিং 

অব্যশয়ত অর্ থ সরকাশর মকার্াোগর মফরত প্রদান করগত হগি । 

 িশরদি থনকালীন িয থগিেণ 

(ক) িশরদি থনকাগল অনুগমাশদত আরশিশিশি’র সংস্থান অনুযায়ী যন্ত্রিাশত/সরঞ্জামসমূহ ক্রয় করা হগয়গছ িগল 

প্রতীয়মান হয় । ২০০ মকশভএ েমতার একটি শিগেল মেনাগরটর, ২০০ মকশভএ েমতার একটি োন্সফরমার, ২ 

শকগলাওয়াট েমতার একটি মসৌর প্যাগনল, শিএফআই, এলটি স্থািন করা হগয়গছ ।গসৌর প্যাগনলটি বিদ্যযশতক 

উি-মকন্দ্র ভিগণর ছাগদ স্থািন করা হগয়গছ। 

(খ)  েগির্নাোগরর যন্ত্রিাশতর মকানটির োগয়ই প্রকগল্পর নাম-শনগদ থিক মকান মলখশন িা সনাক্তকরণ শচহ্ন মনই। ফগল. 

এগুগলা সংস্থার শনেস্ব অর্ থায়গন িা মকান প্রকগল্পর আওতায় সংগ্রহ করা হগয়গছ, তা বুঝা যায় না । 

 যন্ত্রিাশতর শভশি স্থািন 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর অধীগন মমাট ৩.০০ লে টাকা িরাদ্দ শছল । প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন 

অনুযায়ী উি-খাতটিগত মমাট ব্যয় হগয়গছ ১.৮১ লে টাকা; যা মমাট িরাগদ্দর প্রায় ৬০.৩৩% 

 যন্ত্রিাশত স্থািন 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর অধীগন মমাট ২.০০ লে টাকা িরাদ্দ শছল । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ 

অনুযায়ী সম্পূল থ অংিই (১০০%) ব্যয় হগয়গছ। 

 মমাটরযান 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর অধীগন শিশভন্ন প্রকাগরর মমাট ০৬(ছয়)টি যানক্রগয়র েন্য মমাট িরাদ্দ শছল 

১৩০.০০লে টাকা । প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী ১২৬.৭৭ লে টাকা ব্যগয় শনধ থাশরত লেযমাে অশেথত হগয়গছ । 

আশর্ থক অগ্রেশত ৯৭.৫১ % এিং িাস্তি অগ্রেশত ১০০% । সংগৃহীত যানসমূগহর মগে রগয়গছ ০১টি েযাক্টর, ০২টি েশল, 

০২টি োক । এছাড়া, ট্াংক-লশর’র মেগে ইশঞ্জন, মচশসস এিং ট্াংগকর উিকরণাশদ ক্রয় কগর শনম থাণ করা হগয়গছ। 

 িশরদি থনকালীন িয থগিেণ 

িশরদি থনকাগল োক দ্য’টি ব্যতীত অন্যান্য যান প্রকল্প এলাকায় মদখা যায় । োক দ্য’টি মকরু’র শচশনকগল রগয়গছ িগল 

প্রকল্প িশরচালক োনান। 

 শনম থাণপূতথ 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ খাগত মমাট ২৩৭.৫০ লে টাকা িরাদ্দ শছল । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী ব্যয় 

হগয়গছ ২৩২.৫৭ লে টাকা; যা খাতটিগত িরাদ্দকৃত অগর্ থর প্রায় ৯৭.৯২% । 

 ভূশম উন্নয়ন এিং কগপাষ্ট্-মিল শনম থাণ 

অনুগমাশদত আরশিশিশি-মত এ উি-খাগতর অধীগন মমাট িরাদ্দ শছল ১১৬.৫০ লে টাকা । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ 

অনুযায়ী ১১৬.২৭ লে টাকা ব্যগয় শনধ থাশরত লেযমাে অশেথত হগয়গছ। আশর্ থক অগ্রেশত ৯৯.৮০% । 

অনুগমাশদত আরশিশিশি-মত ১০,০০০ ঘনশমটার ভূশম উন্নয়ন এিং ১.৭৯১.৪১ ঘন কগ্িাষ্ট্ মিি শনম থাগণর সংস্থান শছল। 

 লেণীয় 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর অধীগন ভূশম উন্নয়ন এিং কগপাষ্ট্ মিি শনম থাণিািদ মভৌত িশরমাণ ও 

িরাদ্দ পৃর্কভাগি উগল্লখ র্াকগলও মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত’ প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ এ  এ উি-খাগতর মমাট ব্যয় একগে 

মদখাগনা হগয়গছ ; ফগল উি-খাতটির আওতায় অংেওয়ারী পৃর্কভাগি কত ব্যয় হগয়গছ, তা বুঝা যাগে না । 

 িশরদি থনকালীন িয থগিেণ 

িশরদি থনকাগল  মদখা যায় ময, ভূশম উন্নয়ন এিং কগপাষ্ট্-মিি শনম থাণ কাে সপন্ন করা হগয়গছ । প্রকল্প িশরচালক 

োনান ময, অনুগমাশদত আরশিশিশি’র সংস্থান অনুযায়ী আগলাচয কােসমূহ সপন্ন হগয়গছ।  
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 শনম থাণকাে ( অশফসভিন, গুদাম ও অন্যান্য অিকাঠাগমা) 

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর অধীন মমাট ১২১.০০ লে টাকা িরাদ্দ শছল । ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন, 

অনুযায়ী ১১.৩০ লে টাকা ব্যগয় শনধ থাশরত লেযমাো অশেথত হগয়গছ । আশর্ থক অগ্রেশত ৯৬.১২% । 

অনুগমাশদত আরশিশিশি অনুসাগর এ উি-খাগতর অধীগন অনুগমাশদত কাে ও শনধ থাশরত লেযমাো শনম্নরুি : 

 

ক্র:নং কাগের শিিরণ মভৌত লেযমাো 

ক উৎিাশদত িণ্য এিং প্যাশকং প্ল্যান্ট এর েন্য গুদাম শনম থাণ  ৩৮২.৭২ িে থশমটার 

খ অশফস কাম েগির্ণাোর ভিন শনম থাণ ১১৮.৫০িে থশমটার 

ে শলগচইট নদ থমা শনম থাণ ৯২৫রাশনং শমটার 

ঘ শলগচইট্ সংগ্রহ শিট্  শনম থাণ ২১০ঘনশমটার 

ঙ মস্পন্ট-ওয়াি মলগুন শনম থাণ (প্রশতটি ১০০০ ঘ: শম: ধারণেমতার) ২টি (২০০০ ঘনশমটার) 

চ HDPE শসট্ ৫০০০ মকশে 

ছ এগরা-টিলার এিং যানিাহগনর েন্য ছাউশন শনম থাণ ১৬৭.২৮ িে থশমটার 

ে বিদ্যযশতক উি-মকন্দ্র ভিন শনম থাণ ২৭.৮৮ িে থশমটার 

ঝ  েভীর নলকুি স্থািন (০.৩০ শকউগসক েমতার) ১টি 

ঞ িাউন্ডারী মদয়ার শনম থাণ ২৩৫.৩৭ রাশনং শমটার 

ট রাসায়শনক দ্রব্যাশদর েন্য ভান্ডার শনম থাণ ৭৮.০৬ িে থশমটার 

ঠ মলগুগনর ঢাল সংরেণ এিং শলগচইট্  নদ থমার শিটুশমনাস মিইন্ট উগল্লখ মনই 

ি অশফগসর েন্য আসিািিে এিং কশপউটার সরঞ্জাম ক্রয় মটশিল-১০টি, মচয়ার-২০টি, ব্যাক-১০টি, 

কশপউটার মসট ১টি 

ঢ সংগযাে সড়ক শনম থাণ ১৮২.৯৩ রাশনং শমটার 

  

 িশরদি থনকালীন িয থগিেণ 

(ক)  িশরদি থনকাগল মদখা যায় ময, আগলাচয কােসমূহ সপন্ন করা হগয়গছ । প্রকল্প িশরচালক োনান ময, অনুগমাশদত 

আরশিশিশি’র সংস্থান অনুযায়ী আগলাচয কােসমূহ সপন্ন হগয়গছ । 

(খ)  সংগৃহীত আসিািিেসমূহ এিং কশপউটার সরঞ্জাগমর মকানটির োগয়ই প্রকগল্পর নাম-শনগদ থিক মকান মলখশন িা 

সনাক্তকরণ শচহ্ন মনই। ফগল এগুগলা সংস্থার শনেস্ব অর্ থায়গন িা মকান প্রকগল্পর আওতায় সংগ্রহ করা হগয়গছ, তা 

বুঝা যায় না । 

 লেণীয় 

অনুগমাশদত  আরশিশিশি’মত এ উি-খাগতর অধীগন অংেওয়ারী মভৌত িশরমাণ ও িরাদ্দ পৃর্কভাগি উগল্লখ র্াকগলও 

মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত ‘ প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ এ এ উি-খাগতর মমাট ব্যয় একগে মদখাগনা হগয়গছ; ফগল উি-

খাতটির আওয়াত অংেওয়ারী পৃর্কভাগি কত ব্যয় হগয়গছ, িা বুঝা যাগে না । 

 শসশি-ভযাট  

অনুগমাশদত আরশিশিশি’মত এ খাগত মমাট ১০.৬৮ লে টাকা িরাদ্দ শছল । ‘ প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’ অনুযায়ী সম্পূণ থ 

অংিই ব্যয় হগয়গছ,; আশর্ থক অগ্রেশত ১০০% । 

 

৯.০০     দরিএ-সংক্রান্ত তথ্য 

 

৯.১    দরিে সংক্রান্ত নশর্ িরীোর মুখ্য উগদ্দশ্য শছল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কাে/শনম থাণকাে এর মেগে সরকাশর ক্রয় 

শিশধমালা, ২০০৮ অনুসৃত হগয়গছ শক-না, তা যাচাই করা । প্রকল্পটির আওতায় একাশধক প্যাগকে র্াকায় সমগয়র 

সীমািিতার শনশরগখ  Random Selection-এর শভশিগত কগয়কটি প্যাগকে এর দরিে সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা 

হয় । মূলত শনম্নশলশখত শির্য়সমূহ যাচাই করা হয় : 
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শির্য় মন্তব্য 

দরিে মূল্যায়ন কশমটি’মত শনয়ম অনুযায়ী েঠন করা হগয়গছ শক-না    
দরিে মূল্যায়ন কশমটি’মত  িাইগরর সদস্যগদর উিশস্থশত শনশিত করা হগয়গছ  শক-না    
দরিে মূল্যায়ন কশমটি’ সভার কায থশিিরণীগত একেন িাইগরর সদগস্যর স্বাের হগয়গছ  

শক-না  

  

দরিে মূল্যায়ন কশমটি’র সদস্যগদর মঘার্ণা আগছ  শক-না    
দরিে মূল্যায়ন কশমটি’র সুিাশরগির আগলাগক  NoA/কায থাগদি প্রদান করা হগয়গছ  

শক-না  

  

৯.২ িয থগিেণ 

* িাগয়া-সার প্ল্যান্ট সরিরাহ, স্থািন ও সপাদন  

টান থ-শক শভশিগত একটি িাগয়া-সার প্ল্যান্ট শিোইন, সরিরাহ, স্থািন, সপাদন, এিং িরীোমূলক িশরচালন এর শভশিগত 

সরিরাগহর েন্য শি-স্তরশিশিষ্ট্ আন্তেথাশতক দরিে আহিান করা হয়। শনধ থাশরত সময় িয থন্ত ০৩টি দরিে ধাশখল করা হয়।  

শনধ থাশরত ০১-০২-২০১১ শি: তাশরগখ দরিে উমু্মক্তকরণ কশমটি’কর্তথক প্রাপ্ত দরিেসমূহ মখালা হয় । আট সদস্যশিশিষ্ট্ 

‘দরিে মূল্যায়ন কশমটি’ েঠন করা হয়, মসখাগন দ্যইেন িশহ:সদস্য (শিএশিশস এিং শিআইিশিউটিশস) শছগলন। ০৯-০২-

২০১১১ শি: কাশরগখ দরিে মূল্যায়ন কশমটি’র সভা অনশষ্ঠত হয় । দাশখলকৃত শতনটি দরিগের মগে দ্য’টি প্রশতষ্ঠাগনর 

দরিে গ্রহণগযাগ্য এিং একটি প্রশতষ্ঠাগনর দরিে অগ্রহণগযাগ্য শিগিশচত হয় । গ্রহণগযাগ্য দরিেিগয়র মগে সি থশনম্ন দর 

দাতা প্রশতষ্ঠান, স্থানীয় প্রশতশনশধ: মমসাসূ ঢাকা সাশভ থগসস মকাপাশন, িাশড় নং -০৮, লযাট-এফ/টু, মরাি-১৩(নতুন) ধানশন্ড 

আ/এ, ঢাকা (মূল সংস্থা TRIO-CHEM, Sucrotech Engineering & Projects Pvt Ltd. India) এর উদ্ধৃত 

দর শিশিশি এর সাগর্ সামঞ্জস্যপূণ থ হওয়ার মপ্রশেগত মূল্যায়ন কশমটির  সুিাশরগির আগলাগক আগলাচয কাগের েন্য উক্ত 

প্রশতষ্ঠানগক তাগদর উদ্ধৃত দর ২৪৯৫০০.০০ ইউএস িলার মূগল্য কায থাগদি প্রদান করা হয়। ২৪-০৪-২০১১ শি: তাশরগখ 

দ্য’িগের মগে চুশক্ত স্বােশরত হয় । 

 লেণীয় 

সংস্থার শনেস্ব এিং শসশিটিইউ এর ওগয়িসাইগট দরিে শিজ্ঞশপ্ত প্রকাি করা হগয়শছল শক-না মস শির্গয় মূল্যায়ন কশমটির 

কায থশিিরণীগত মকান উগল্লখ মনই । 

কগপাষ্ট্ ইয়াি থ শনম থাণকাে 

এ কাগের েন্য ০৬-০৯-২০১১ শি: তাশরগখ দ্য’টি োতীয় বদশনক িশেকা, সংস্থা, এিং শসশিটিইউ এর ওগয়িসাইগট 

উমু্মক্ত দরিে শিজ্ঞশপ্ত প্রকাশিত হয়। শনধ থাশরত সময় িয থন্ত মাে একটি দরিে দাশখল করা হয়। শনধ থাশরত ০৯-১০-

২০১১শি: তাশরগখ ‘ দরিে উমু্মক্তকরণ কশমটি,কর্তথক প্রাপ্ত দরিেসমূহ মখালা হয় । সাত সদস্যশিশিষ্ট্’ দরিে মূল্যায়ন 

কশমটি’ েঠন করা হয়, মস খাগন দ্যইেন িশহ:সদস্য (শিএশিশস এিং শিআইিশিউটিশস) শছগলন। ২৫-১০-২০১১ শি: 

তাশরগখ’ দরিে মূল্যায়ন কশমটি’র সভা অনুশষ্ঠত হয় । অংিগ্রহণকারী প্রশতষ্ঠানটির ( মমসাস থ িামীম মেি কগি থাগিন, 

দি থনা পুরাতন িাোর, দামুরহুদা, চুয়ািািা) দরিে গ্রহণগযাগ্য শিগিশচত হয় । প্রশতষ্ঠানটির উদ্ধৃত দর প্রাক্কশলত মূল্য 

অগিো ৫%কম র্াকায় মূল্যায়ন কশমটি’র সুিাশরগির আগলাগক প্রশতষ্ঠানটিগক তাগদর উদ্ধৃত দগর ৬১,৮২.৩৯৪.১২ 

টাকায় আগলাচয কাে সপাদগনর েন্য ২১-১২-২০১১ শি: তাশরগখ কায থাগদি প্রদান করা হয় । 

লেণীয় 

আগলাচয কাে সপাদগনর েন্য ঠিকাদাগরর সাগর্ সপাশদত চুশক্তিগে দ্যু্ই স্থাগন দ্যটি শভন্ন তাশরগখর উগল্লখ িাওয়া যায়। 

১০    প্রকগল্পর উগদ্দশ্য ও অেথন 

১০.১ প্রিাসশনক মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত ‘প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন’অনুযায়ী প্রকগল্পর উগদ্দশ্য অেথগনর শচে শনম্লরুি: 

 িশরকশল্পত উগদ্দশ্য শিশসআর অনুসাগরর উগদ্দশ্য অেথন 

ক) শচশনকগলর মপ্রস-মাি এিং শিশিলাশরর মস্পন্ট-ওয়াি 

মর্গক প্রশত িছর নয় হাোর মমশেক টন বেি িাগয়া-সার 

উৎিাদন 

প্রশত িছর নয় হাোর মমশেক টন বেি সাগয়া-সার 

উৎিাদগন সেম একটি িাগয়া-সার প্ল্যান্ট স্থািন করা 

হগয়গছ। 

খ) শচশনকগলর দ্যর্ণ প্রশতগরাধ এিং মাটির উি থরতা বৃশি 

করণ। 

বেি সাগয়া-সার উৎিাদগন শচশনকলসমূগহর িেথয 

ব্যিহাগরর মােগম শচশনকল এলাকায় িশরগিি দ্যর্ণ হ্রাস 
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 িশরকশল্পত উগদ্দশ্য শিশসআর অনুসাগরর উগদ্দশ্য অেথন 

িাগি। তাছাড়া বেি িাগয়া-সার ব্যিহাগর মােগম েশমর 

উি থরতা বৃশি িাগি। 

ে) মপ্রস-মাি এিং মস্পন্ট-ওয়াগির অর্ থননশতক ব্যিহাগরর 

মােগম শচশনকগলর আয় বৃশি করণ । 

সংশিষ্ট্ শচশনকলসমূগহর েন্য বেি িাগয়া-সার শিক্রগয়র 

মােগম অশতশরক্ত আগয়র একটি সুগযাে সৃশষ্ট্ হগয়গছ। 

ঘ) শচশনকগলর খামাগরর উৎিাদন বৃশি এিং উৎিাদন ব্যয় 

হ্রাসকরণ। 

বেি িাগয়া-সার ব্যিহাগরর মােগম েশমর িাশন ধারণ 

েমতা এিং েশমর স্বাগস্থযর উন্নয়ন ঘটগি; যা শচশনকগলর 

খামাগরর আগখর উৎিাদন বৃশিগত এিং উৎিাদন ব্যয় 

হ্রাগস সহায়তা করগি। 

 

১০.২  প্রকগল্পর উগদ্দয অেথন শির্গয় আইএমইশি’র িয থগিেণ 

শচশনকগলর মপ্রস-মাি এিং শিশিলাশর’র মস্পন্ট-ওয়াি মর্গক বেি িাগয়া-সার উৎিাদগনর শির্য়টি এগদগি একিাগরই 

নতুন । প্রকৃতিগে, আগলাচয প্রকগল্প মােগমই এ প্রশক্রয়ায় বেি িাগয়া-সার উৎিাশদত হগে। প্রশতগিিী মদি ভারত, 

িাশকস্তান, র্াইল্যান্ডসহ শিশভন্ন মদগি এ প্রক্রয়ায় বেি িাগয়া-সার উৎিাশদত হগে । এগদগি শির্য়টি এগকিাগরই নতুন, 

শিধায় প্রকল্পটির মােগম স্থাশিত িাগয়া-সার প্ল্ান্টটি িতথমাগন িরীোমূলকভাগি িশরচাশলত হগে।প্ল্যান্টটি আোশম 

োনুয়ারী, ২০১৪ মর্গক িাশণশেযকভাগি সম্পূণ থরুগি উৎিাদন কম থসূশচগত চগল যাগি। কাগেই, প্রকল্পটির মূল উগদ্দশ্য তর্া 

প্ল্যান্টটির মােগম প্রশত িছর প্রায় নয় হাোর মমশেক টন বেি িাগয়া-সার উৎিাদনসহ প্রকল্পটির অন্যান্য উগদ্দশ্য অেথন 

কতটুকু সার্ থক হগয়গছ, তা এ মুহুগতথ শনরুিণ করা সম্ভক নয়। তগি, অনুগমাশদত  প্রকগল্পর সংস্থান অনযায়ী শনধ থাশরত 

এগরা-টিলার এিং অন্যান্য যন্ত্রিাশত ক্রয় ও স্থািনকাে, বিদ্যযশতক সরঞ্জামাদ ক্রয় ও স্থািনকাে, মমাটরযান ক্রয়, 

অশফসভিন, কগ্িাষ্ট্ মিি, এিং অন্যান্য অিকাঠাগমা/স্থািনা শনম থাণকাে সমাপ্ত হগয়গছ অর্ থাৎ আিাতদৃশষ্ট্গত স্বল্প 

মময়াগদ উগদ্দশ্য অশেথত হগলও িরিতীগত প্রভাি মূল্যায়গনর মােগম প্রকৃতভাগি উগদ্দশ্য অেথগন সার্ থকতা শনরুিণ করা 

যাগি। 

১১.০  প্রকগল্পর িাস্তিায়গনাির ফলাফল 

প্রকল্পটির মােগম চুয়ািািা মেলার দামুরহুদা উিগেলার দি থনায় মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: শচশনকল প্রাংেণ 

মর্গক প্রায় ১০ শক:শম: দ্যগর শমগলর শনেস্ব খামাগর প্রায় চার একর িশরমাণ উমু্মক্ত োয়োয় িাগয়া-সার প্ল্যান্ট এিং 

অন্যান্য আনুর্শিক স্থািনা/অিকাঠাগমা ও সরঞ্জাম স্থািন করা হগয়গছ। এ প্ল্যাগন্টর মােগম প্রার্শমকভাগি মদগির দশেণ 

িশিমাঞ্চগলর চারটি শচশনকল কুশষ্ট্য়া সুোর শমলস শল: মকরু এন্ড মকাং(িাংলাগদি) শল: ফশরদপুর সুোর শমলস শল: 

মমািারকেঞ্জ সুোর শমলস শল: এিং উক্ত অঞ্চল সংলগ্ন দ্য’টি শচশনকল-িািনা সুোর শমলস শল: এিং নর্ থ মিিল সুোর 

শমলস শল: তর্া মমাট ছয়টি শচশনকগলর মপ্রস-মাি এিং মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর শিশষ্ট্লাশর’র মস্পন্ট-ওয়াি 

ব্যিহার কগর প্রশতিছর প্রায় নয় হাোর মমশেক টন বেি সার উৎিাদগনর লেযমাো শনধ থারণ করা হগয়গছ। তগি, প্রকল্প 

সমাশপ্তর ির প্রর্ম িছর প্ল্যান্টটি িরীোমূলকভাগি িশরচাশলত হগে । প্রকল্প িশরচালক োনার ময, আোশম শিগসম্বগর 

প্ল্যান্টটি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তথক আনুষ্ঠাশনকভাগি উগিাধন করা হগি। এরির আোশম োনুয়াশর/২০১৪ মর্গক অর্ থাৎ 

প্রকল্প সমাশপ্তর ির শিতীয় িছর মর্গকপ্ল্যান্টটি সম্পুণ থরুগি িাশণশেযকভাগি উৎিাদন কম থসূশচগত চগল যাগি, এিং তখন 

শনধ থাশরত লেযমাো অনুযায়ী প্রশত িছর প্রায় নয় হাোর মমশেক টন বেি সার উৎিাদন করা সম্ভক হগি িগল শতশন 

োনান। 

১২.০  প্রকল্প িাস্তিায়নকালীন, িাস্তিায়গনাির এিং অন্যান্য সমস্যা 

১২.১.১ প্রকল্প অনুগমাদগন শিলম্ব 

প্রকল্পটির মূল অনুগমাশদত মময়াদকাল জুলাই ২০০৯ হগত জুন ২০১১ হগলও প্রকল্পটি অনুগমাশদত হয় ১১-১১২০০৯ শি: 

তাশরগখ । অর্ থাৎ প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ মর্গক শুরু হওয়ার কর্া র্াকগলও প্রর্ম িাঁচ মাস অশতিাশহত হগয়গছ মকিল 

প্রকগল্পর অনুগমাদন প্রশক্রয়ােশনত কারগণ। 

১২.২.২ প্রকল্প প্রণয়গন িশরকল্পনা শংখলার ব্যতয় 

প্রকগল্পর অনুগমাশদত শিশিশিগত অর্ থ শিভাগের েনিগলর ধরন ও সংখ্যা শনধ থারণ-সপশকথত কশমটি’র সুিাশরি অন্তভু থক্ত 

মনই । উক্ত কশমটির সুিাশরি ব্যশতগরগক প্রকল্পটি প্রশক্রয়াকরণ করা হগয়গছ, যা িশরকল্পনা শংখলার ব্যতযয় িগল 

প্রতীয়মান হয় । 
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১২.১.৩ প্রকগল্পর মময়াদ ও ব্যয় বৃশি 

প্রকগল্পর আওতায় শিশভন্ন খাগত ব্যয় বৃশি এিং শিশভন্ন নতুন অংি/কাগের অন্তভূ থশক্তর দরুণ দ’দফা প্রকল্পটি সংগিাধন 

কগর এর মময়াদকাল ও ব্যয় বৃশি করা হয়।    

১২.১.৪  প্রকৃত প্রগয়ােন যাচাই না কগর প্রকগল্পর আওতায় যন্ত্রিাশত ক্রয় ও শনম থাণকাগের প্রস্তাি করা 

প্রকল্প কর্তথিে কর্তথক প্রগয়ােন যর্াযর্ভাগি যাচাই না কগর মূল প্রকগল্প স্থানীয় যন্ত্রিাশত খাগত ১২ প্রকাগরর মমাট ১৫টি 

যন্ত্র /সরঞ্জাম ক্রগয়র প্রস্তাি রাখা হয়। মূল প্রকগল্প বিদ্যযশতক সরঞ্জাম ক্রয় এিং কগপাষ্ট্ মিি শনম থাগনর মকান প্রস্তাি শছল 

না । িরিতীগত প্রকগল্পর ১ম সংগিাধগন বিদ্যযশতদক সরঞ্জাম ক্রয় এিং কগপাষ্ট্ মিি শনম থাণকাে অন্তভূ থক্ত করা হয়। 

অিরশদগক ১ম সংগিাধগন সংগযাে সড়ক শনম থাণ, মসৌর প্যাগনল স্থািন, মস্পন্ট –ওয়াি মলগুন শনম থাণ, কগপাষ্ট্ মিি এিং 

মলগুগনর িাশন প্রশতগিাধন ব্যিস্থার েন্য High Density Ploy Ethylene Sheet সংগ্রগহর প্রস্তাি অন্তভূ থক্ত শছল 

না। প্রকগল্পর ২য় সংগিাধগন এ সকল অংে/কাে অন্তভূ থক্ত করা হয় । অশধকন্তু, ২য় সংগিাধগন স্থানীয় যন্ত্রিাশত খাগত 

পূগি থর অশধকাংি আইগটম িাদ শদগয় মদয়া হয়। এগত স্পি প্রতীয়মান হয় ময, প্রকল্প কর্তথিে কর্তথক প্রগয়ােন  

সঠিকিাগি যাচাই না কগরই যন্ত্রিাশত ও শনম থাণকাে প্রস্তাি করার দরুণ প্রকল্প সংগিাধন করত তা সংগ্রহ/সপন্ন করগত 

যগর্ষ্ট্ সময় নষ্ট্ হগয়গছ। প্রকল্প প্রণয়ন ও িশরচালনায় প্রকল্প কর্তথিগের িয থাপ্ত জ্ঞান/তর্া এিং দ্যরদশি থতার অভাি মদখা 

যাগে । মূল প্রকল্প প্রণয়নকাগল প্রগয়ােনীয় যন্ত্র ক্রয় এিং প্রগয়ােনীয় শনম থাণকাগের প্রস্তাি র্াকগল প্রকগল্পর মময়াদ ও 

ব্যয় দ্য’দফা বৃশি করগত হগতা না। এগেগে, প্রিাসশনক মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রকল্প কর্তথিে-মক যর্যর্ শনগদ থিনা প্রদান করা 

উশচৎ শছগলা। 

১২.১.৫ অনুগমাশদত িরাগদ্দর অশধক ব্যয় 

(ক)  এগরা-টিলার যন্ত্র ক্রগয়র েন্য অনুগমাশতদ আরশিশিশিগত শসএফআর কাগত মমাট িরাদ্দকৃত অগর্ থর (১৯৭.৮৯ 

লেটাকা) অশতশরক্ত ৩.২৬ লে টাকা ব্যয় কগর মমাট ২০১.০৭ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ । এছাড়া, অন্যান্য মাশুল 

কাগত অনুগমাশদত িরাদ্দ (১.৩৪ লে টাকা) অগিো অশতশরক্ত ০.১১ লে টাকা ব্যয় করা হগয়গছ। 

(খ)  স্থানীয় যন্ত্রিাশত খাগত অনুগমাশদত িরাগদ্দর (১৩৪.০০ লে টাকা) অশতশরক্ত ০.৫১ লে টাকা তর্া মমাট ১৩৪.৫১ 

লে টাকা ব্যয় হগয়গছ। িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ বৃশির দরুণ এ অশতশরক্ত ব্যয় হগয়গছ মগম থ সমাশপ্ত প্রশতগিদগন 

উগল্লক আগছ; তগি িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ এখনও প্রদান করা হয়শন । িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে শফ িািদ 

সংস্থানকৃত অর্ থ প্রকগল্পর ব্যাংক শহসাি মর্গক মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগধি)শল:এর ব্যাংক শহসাগি স্থানান্তর করা 

হগয়গছ এিং সমাশপ্ত প্রশতগিদগন এ খাগত ব্য হগয়গছ মগম থ প্রদি থন করা হগয়গছ । 

অনুগমাশদত িরাদ্দ অগিো অশতশরক্ত ব্যয় িশরকল্পনা ও আশর্ থক শংখলার সম্পূণ থ িশরিন্থী । এ অশতশরক্ত অর্ থ 

ব্যগয়র েন্য প্রকল্প সংগিাধন করা প্রগয়ােন শছল, যা অনুসরণ করা হয়শন । 

১২.২ প্রকল্প িাস্তিায়গনাির সমস্যা 

১২.২.১ যন্ত্রিাশত এিং অিকাঠাগমাসমূগহর রেণাগিেণ 

প্রকগল্পর অধীগন সংগৃহীত যন্ত্রিাতসমূগহর রেণাগিেণ একটি গুরুত্বপূণ থ শির্য় । এগরা-টিলার, প্যাশকং প্ল্যান্ট, এিং 

িগির্ণাোগরর যন্ত্রিাশতগুগলা অতযন্ত শিগির্াশয়ত, সংগিদনিীল এিং অতযাধুশনক; শিধায় তাগদর সুষ্ঠু িরচালনা এিং 

দীঘ থগময়াশদ ও কায থকর ব্যিহার শনশিত করার লগেয যর্াযর্ সংরেণ ও রেণাগিেণ শনশিত করা অতযন্ত েরশর 

অন্যর্ায় স্পি থকাতর এ সকল আধুশনক যন্ত্রিাত যর্াযর্ রকজ্র্ণাগিেগণর অভাগি অল্প সমগয়র মগে অগকগো/কাগের 

অনুিগযােী হগয় যাওয়ার সম্ভািনা মদখা শদগত িাগর। এছাড়া প্রকগল্পর আওতায় শনশম থত ভিন এিং অন্যান্য অিকাঠাগমা 

যর্াযর্িাগি সংরেণ ও রেণাগিেণ করা েরুশর ।  

১২.২.২ েনিগলর অপ্রতুলতা 

প্রকল্পটির মােগম একটি বেি িাগয়া-সার প্ল্যান্ট স্থািন করা হগয়গছ; যা এগদগির েন্য নতুন একটি শির্য়। প্ল্যান্টটি 

িশরচালনা এিং রেণাগিেগণর েন্য স্থায়ীশভশিগত মকান েনিল শনগয়াে মদয়া হয় শন । িশরদি থনকাগল োনা যায় ময, 

মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর উি-মহাব্যিস্থািক (ল্যাি) অশতশরক্ত দাশয়ত্ব শহগসগি িতথমাগন প্ল্যান্টটির দাশয়গত্ব 

আগছন । তাঁর িগে সি থেণ সময় মদয়া সম্ভি হয় না । তাছাড়া, প্রশিশেত অিাগরটর, শনরািিারেী, এিং অন্যান্য 

েনিগলরও অভাি রগয়গছ। িাংলাগদি সরকাগরর অগর্ থ অতযাধুশনক যন্ত্রিাশত ক্রয় কগর স্থাশিত প্ল্যান্টটি মকিল েনিগলর 

অভাগি অকায থকর হগয় যাগি, তা মকানভাব্ কাম্য নয়। িতথমাগন প্ল্যান্টটি িরীোমূলকভাগি িশরচাশলত হগলও আোশম 

োনুয়াশর ২০১৪ মর্গক এটি সম্পূণ থরুগি িাশণশেযকভাগি উৎিাদন কম থসূশচগত চগল যাগি। তখন অস্থায়ী েনিল শদগয় 

প্ল্যান্টটি িশরচালনা কগর উগদ্দশ্য অেথন করা সম্ভি হগি না । প্রকগল্পর মােগম সৃষ্ট্ সুশিধাশদর সগিাচ্চথ ব্যিহার 
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শনশিতকগল্প তর্া প্ল্যান্টটি কায থকর ও ব্যিহাগরািগযােী রাখগত হগল এিং  সগি থািশর দীঘ থগময়াগদ প্রকল্পটির উগদ্দশ্য 

সাধনকগল্প প্ল্যান্টটির সাি থেশণক িশরচালনা ও রেণাগিেগণর স্বাগর্ থ িাস্তিশভশিগত প্রগয়ােনীয় েনিল শনগয়াে মদয়া 

েরুরী ; অন্যর্ায় প্রকগল্পর মূল উগদ্দশ্য অশেথত হওয়া সম্ভি নয়। 

১২.৩ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি 

১২.৩.১ আসিািিে, যন্ত্রিাশত, এিং অশফস সরঞ্জামসমূগহর িাগয় সনািকরণ শচহ্ন না র্াকা 

প্রকগল্পর আওতায় সংগৃহীত আসিািিে, অশফস/কশপউটার সরঞ্জাম, এিং েগির্ণাোগরর যন্ত্রিাতর োগয় মকান 

সনাক্তকরণ শচহ্ন মনই । ফগল, মসগুগলা সংস্থার শনেস্ব অর্ থায়গন িা মকান প্রকগল্পর আওতায় সংগ্রহ করা হগয়গছ, তা বুঝা 

যায় না । 

১২.৩.২ প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন শনধ থাশরত সমগয়র মগে মপ্ররণ না করা 

আগলাচয প্রকল্পটি েত ৩১-১২-২০১২ শি:তাশরগখ সমাপ্ত হগলও িাস্তিায়ন িশরিীেণ ও মূল্যায়ন শিভাগে প্রকল্পটির সমাশপ্ত 

প্রশতগিদন িাওয়া যায় েত  ০১-০৭-২০১৩ শি: তাশরগখ । প্রকল্প সমাশপ্তর শতন মাগসর মগে সমাশপ্ত প্রশতগিদন িাস্তিায়ন 

িশরিীেণ ও মূল্যায়ন শিভাগে মপ্ররণ করার শিধান আগছ ; শকন্তু আগলাচয প্রকগল্পর প্রশতগিদন প্রায় সাত মাস শিলগম্ব 

মপ্ররণ করা হগয়গছ , যা মকানভাগিই কাম্য নয়। 

১২.৩.৩ প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন এ তথ্যেত অসম্পুণ থতা 

সমাশপ্ত প্রশতগিদগনর Part-B এর ৬ নং অনুগেগদ (পৃষ্ঠ-০৫) প্রদশি থত মটশিলটি অসম্পূণ থ; মকননা, মসখাগন প্রকগল্পর প্রর্ম 

প্রকল্প িশরচালক সপগকথ মকান তথ্য সশন্নগিশিত হয় শন । এ ছাড়া Part-c এর ০১ (শি) নং অনুগেগদর (পৃষ্ঠা-০৮) শনগচ 

প্রকগল্পর অব্যশয়ত অর্ থ সরকাশর মকার্াঘাগর েমাদাগনর কশি সমাশপ্ত প্রশতগিদগনর সাগর্ সংযুক্ত করা হগয়গছ মগম থ উগল্লখ 

র্াকগলও সমাশপ্ত প্রশতগিদনটি িরীোগন্ত মদখা যায় ময, মসটি সংযুক্ত করা হয়শন । 

১২.৩.৪ শিশিধ 

মন্ত্রণালয় মর্গক প্রাপ্ত প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন এর প্রত পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালগয়র দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার স্বাের মনই । 

১৩.   সুিাশরি/মতামত 

১৩.১ বেি সার মাটি ও িশরগিগির েন্য মিি উিকারী।খাদ্যিস্যসহ অন্যান্য িগস্যর উৎিাদন বৃশিগত রাসায়শনক সাগরর 

িশরিগতথ বেি সার ব্যিহার কগর সারাগদি লাভিান হগত িাগর । বেি সাগরর ব্যিহার বৃশি মিগল রাসায়শনক সাগরর 

ব্যিহার হ্রাস িাগি; ফগল, রাসায়শনক সাগরর আমদাশন কগম আসগি। শচশনকল এিং শিশিলার’র িেথয যাগদর মকান 

অর্ থননশতক ব্যিহার মনই িরং িশরগিগির উির শিরুি প্রভাি মফগল; তাগদর আগলাচয প্রকল্পটির আওতায় সৃষ্ট্ সুশিধাশদর 

মােগম কাগে লাশেগয় বেি সার উৎিাদগনর উগদ্যােটি প্রিংসনীয় । তগি, সম্পূণ থরুগি িাশণশেযক উৎিাদগন যাওয়ার ির 

প্রভাি মূল্যায়গনর মােগমই প্রকল্পটির প্রকৃত সার্ থকতা শনরুিন করা সম্ভি হগি : 

১৩.২ প্রকল্পটি সার্ থক হগল মদগির উির িশিমাঞ্চগলর শচশনকলসমূগহর িেথয কাগে লাশেগয় বেি িগয়া-সার উৎিাদগনর কায থক্রম 

গ্রহণ করা মযগত িাগর । এ মপ্রশেগত,  উক্ত অঞ্চগল একটি প্ল্যান্ট স্থািগনর উগদ্যাে মনয় মযগত িাগর ; 

১৩.৩ ভশিষ্যগত প্রকল্প গ্রহগণর মেগে অনুগমাদন প্রশক্রয়া সংক্রান্ত কাগে মযন অস্বাভাশিক শিলম্ব না ঘগট, মস শির্গয় সংস্থা, 

মন্ত্রণলয় এিং িশরকল্পনা কশমিন সগচষ্ট্ র্াকগি (অনুগচছদ-১২.১.১)। 

১৩.৪  প্রকগল্পর অনুগমাশদত শিশিশিগত অর্ থ শিভাগের  েনিগলর ধরন ও সংখ্যা শনধ থারণ সপশকথত কশমটির সুিাশরি অন্তভূ থক্ত 

মনই। উক্ত কশমটির সুিাশরি ব্যশতগরগক প্রকল্পটি প্রশক্রয়াকরণ করা হগয়গছ , যা িশরকল্পনা শংখলার ব্যতযয় িগল 

প্রতীয়মান হয় । এ শির্গয় শিল্প মন্ত্রণালয় এিং িশরকল্পনা কশমিন ব্যাখ্যা প্রদান করগি (অনুগেদ ১২.১.২) 

১৩.৫ ভশিষ্যগত প্রকল্প প্রণয়নকাগল প্রকল্প সপগকথ িয থাপ্ত জ্ঞান ও পূণ থাংে তথ্য সংগ্রহ কগর প্রকল্প প্রণয়ন করগত হগি । প্রকল্প 

প্রস্তাগি ক্রয়/শনম থাণকাে তর্া প্রকগল্পর অংে শনধ থারণকাগল আরও সািধানতা অিলম্বন করগত হগি । প্রকল্প কর্তথিে মক 

আরও ূররদিী হগত হগি ।  েগেগে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রকল্প কর্তথিে/িাস্তিায়নকারী সংস্থা-মক যর্াযর্ শনগদ থিনা প্রদান 

করগি মযন প্রকল্প িাস্তিায়নকাগল মন্ত্রণালয়গক অগহতুক শিিতকর অিস্থায় িড়গত না হয় ( অনুগেদ-১২.১.৪) 

১৩.৬  অনুগেদ-১২.১.৫ (ক) ও (খ) এ উগল্লশখত অনুগমাদনহীন অশতশরক্ত ব্যয় শকগসর শভশিগত করা হগয়গছ, মস শির্গয় সুস্পষ্ট্ 

ব্যাখ্যা প্রগয়ােন । প্রিাসশনক মন্ত্রণালয় শহগসগি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক শির্য়টি খশতগয় মদগখ যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করগত 

হগি । তাছাড়া, িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে না মিগয়ই অনুগমাদনহীনভাগি সংগযাে শফ এর িশরমাণ বৃশি এিং এ অর্ থ 

প্রকগল্পর ব্যাংক শহসাি মর্গক মকরু এন্ড মকাং (িাংলাগদি) শল: এর ব্যাংক শহসাগি স্থানান্তগরর শির্গয় প্রকল্প শিয়াশরং 
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কশমটি’র সুিাশরি এিং শিল্প মন্ত্রণালগয়র অনুগমাদন আগছ শক-না, তার ব্যাখ্যা প্রদান করগত হগি । শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তথক 

সমগ্র শির্য়টি খশতগয় মদগখ যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহণ করা েরুশর । িল্লী শিদ্যযগতর সংগযাে প্রাশপ্তর সি থগির্ অিস্থা এিং 

সংগযাে মিগয় র্াকগল কী িশরমাণ শফ প্রদান করা হগয়গছ, তা আইএমইশি-মক োনাগত হগি, এিং অব্যশয়ত অর্ থ 

সরকাশর মকার্াোগর মফরত প্রদান করগত হগি (অনুগেদ ১২.১.৫ (ক) ও (খ) ; 

১৩.৭  প্রকগল্পর আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রিাশত ও সরঞ্জামসমূহ এিং শনশম থত ভিন ও অন্যান্য অিকাঠাগমা/স্থািনার সুষ্ঠু ও শনশয়মত 

রেণাগিেণ এিং কায থকর রাখার স্বাগর্ থ মসগুগলা সংস্থার টিওইভুক্ত কগর রােস্ব িাগেগট িাৎসশরক িয থাপ্ত িরাদ্দ রাখগত 

হগি (অনুগচ্চদ ১২.২.১); 

১৩.৮  িাংলাগদি সরকাগরর অগর্ থ সুষ্ট্ সুশিধাশদর সগিাচ্চথ ব্যিহার শনশিতকগল্প তর্া স্থাশিত প্ল্যান্টটি কায থকর ও 

ব্যিহাগরািগযােী রাখগত হগল এিং সগি থািশর দীঘ থগময়াগদ প্রকল্পটির উগদ্দশ্য সাধনকগল্প প্ল্যান্টটির সাি থেশণক িশরচালনা 

ও রেণাগিেগণর স্বাগর্ থ সংস্থার রােস্ব িাগেগট িাস্তিশভশিগত প্রগয়ােনীয় েনিল শনগয়াে করার শির্গয় সংস্থা এিং 

প্রিাসশনক মন্ত্রণালয়গক অগ্রাশধকারশভশিগত প্রগয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি ( অনুগেদ ১২.২.২); 

১৩.৯ প্রকগল্পর আওতায় সংগৃহীত যানিাহনসমূগহর সুষ্ঠু রেণাগিেণ এিং সচল রাখার েন্য মসগুগলা সংস্থার টিওইভূক্ত কগর 

রােস্ব িাগেগট িাৎসাশরক িয থাপ্ত িরাদ্দ রাখগত হগি । 

১৩.১০ স্বেতা ও েিািশদশহতা শনশিতকগল্প এিং বিততা িশরহাগরর স্বাগর্ থ আগলাচয প্রকগল্পর  আওতায় সংগৃহীত অশফস 

সরঞ্জাম, আসিািিে, এিং  েগির্ণাোগরর যন্ত্রিাশতসমূগহর োগয় অনশতশিলগম্ব প্রকগল্পর নাম শনগদ থিক সনাক্তকরণ শচহ্ন 

প্রদাগনর ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি । েগির্ণাোগরর যন্ত্রিাশতর মেগে প্রকগল্পর নাগমর িািািাশি সংশেপ্ত আকাগর যন্ত্রটি 

নাম, প্রস্তুতকারক প্রশতষ্ঠাগন ও মদগির নামও উগল্লখ র্াকা আিশ্যক ( অনুগেদ-১২.৩০১); 

১৩.১১  প্রকল্প সমাশপ্তর প্রায় সাত মাস ির প্রকগল্পর ‘ সমাশপ্ত প্রশতগিদন আইএমইশি-মত মপ্ররগণর শির্গয় মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান 

করগি ( অনুগেদ-১৩.৩.২); 

১৩.১২  ভশিষ্যগত প্রকল্প গ্রহগণর মেগে সঠিক ও পুণ থাংে তথ্য এিং প্রশত পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালগয়র দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার স্বাের 

সম্বশলত  প্রকল্প সমাশপ্ত প্রশতগিদন শনধাশরত সময়সীমার মগে িাস্তিায়ন িশরিীেণ ও মূল্যায়ন শিভাগে মপ্ররগণর শির্গয় 

সংস্থা এিং মন্ত্রণালয় সগচষ্ট্ র্াকগি (অনুগেদ ১২.৩.২, ১২.৩.৩ ও ১২.৩.৪ ); 

১৩.১৩  প্রকগল্পর অশিট আিশিসমূহ শনস্পশি না হগয় র্াকগল মসগুগলা শনষ্পশি করার ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি; 

১৩.১৪ প্রকগল্পর আওতায় সকল কাগের দরিে সংক্রান্ত তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয় িরীো কগর মদখগত িাগর ; এিং  

১৩.১৫ উিযু থক্ত সুিাশরি/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যিস্থা সপগকথ আোমী ০২(দ্যই) মাগসর মগে িাস্তিায়ন িশরিীেণ ও মূল্যায়ন 

শিভাে- মক অিশহত করগত হগি ।  

 


