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শল্প ভন্ত্রণারয়েয অওতায় ২০১৪-১৫ থ থফছরযয এশিশভুক্ত সভাপ্ত প্রকরল্পয মূল্যায়ন প্রশতরফদরনয ওয 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ শবশিক সায-সংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/শফবারগয 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকল্পয ধযণ মূর সভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

শফশনরয়াগ 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

কাশযগযী 

সহায়তা 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

মজশিশসএপ 

ভুক্ত 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

শতক্রান্ত 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

সভয় 

শতক্রান্ত 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

সভয় 

শতক্রারন্তয 

তকযা 

হায (%) 

সফ থশনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

শতক্রান্ত 

প্রকরল্পয 

সংখ্যা 

ব্যয় 

শতক্রারন্তয 

তকযা 

হায (%) 

সফ থশনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

০১ 

 

শল্প ভন্ত্রণারয় ১ - ১ - - ১ ২৫% - - 

 

১। সভাপ্ত প্রকরল্পয সংখ্যা: ১ 

 

২। সভাপ্ত প্রকরল্পয ব্যয় ও মভয়াদ বৃশিয কাযণ: TAPP’য নুরভাদরন শফরম্ব হওয়ায় প্রকরল্পয কাজ ০১ ফছয য শুরু হয়। 

ন্যান্য মদর ০৫ ফছয মাফৎ প্রকল্পটি ফাস্তফাশয়ত হয়, মসরেরে প্রকরল্পয সাশফ থক কাজকভ থ সম্পরেয জন্য ন্যান্য মদরয ভরতা 

ফাংরারদরও এআ প্রকরল্পয মভয়াদ ফাড়ারনা হয়। 

 

৩। সভাপ্তকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাশয: 

 

সভস্যা সুাশয 

(১) (২) 

৩.১ ছেটি ণ্যেয ভণ্যে তিনটি ণ্যেয Star 

Labeling না কযা 

৩.১ স্টায য়রণ্যফতরিং কযা তিনটি ণ্যেয গুণগি ভান 

য়মন ফ বদা ফজাে থাণ্যক এ তফলণ্যে 

তফএটিআইণ্যক জাগ থাকণ্যি ণ্যফ। 
৩.২ প্রকল্প ফাস্তফােনকারীন দক্ষ প্রতক্ষণ্যকয অবাফ ৩.২ বতফষ্যণ্যি প্রকল্প প্রণেণ ও ফাস্তফােনকাণ্যর 

প্রণ্যোজনীে দক্ষ জনফণ্যরয াফ বক্ষতণক ােিা 

তনতিি কযায তফলেটি তফণ্যফচনা কণ্যয প্রকল্প 

প্রস্তাফ প্রনেণ্যণয জন্য িংতিষ্ট ভন্ত্রণারেণ্যক 

অনুণ্যযাধ কযা র। 
৩.৩ প্রকল্প ফাস্তফায়রন  শফরম্ব (Time Over-run) ৩.৩ বতফষ্যণ্যি এ ধযণ্যনয প্রকল্প প্রণেনকাণ্যর 

তযকল্পনা এভনবাণ্যফ কযণ্যি ণ্যফ মাণ্যি প্রকণ্যল্পয 

Time over-run না ঘটিণ্যে তনধ বাতযি ভণ্যেয  

ভণ্যে প্রকল্প ভাপ্ত কযা মাে। 
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Barrier Removal to Cost-effective Development and Implementation of 

Energy Efficiency Standards & Labeling Project (BRESL) ীল বক কাতযগযী 

ােিা প্রকল্পের সভাশপ্ত প্রশতরফদন 

 

 (ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকরল্পয নাভ : Barrier Removal to Cost-effective Development 

and Implementation of Energy Efficiency Standards 

& Labeling Project (BRESL) ীল বক কাতযগযী ােিা 

প্রকল্প। 
২। প্রাতনক ভন্ত্রণারে/ তফবাগ : তল্প ভন্ত্রণারে।  

৩। ফাস্তফােনকাযী িংস্থা : ফাংরারদ ষ্ট্যান্ডাি থস এন্ড মটশষ্ট্ং আন্সটিটিউন (শফএসটিঅআ) 

৪। প্রকণ্যল্পয অফস্থান :  শফএসটিঅআ, য়িজগাঁও, ঢাকা ।  

৫। প্রকণ্যল্পয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  

                                                                                                                       (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কতরি ব্যে প্রকৃি ব্যে 

(প্রঃ াঃ) 

তযকতল্পি ফাস্তফােনকার প্রকৃি     

 

ফাস্তফােনকার 

অতিক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কতরি 

ব্যণ্যেয%) 

অতিক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কাণ্যরয %) 

মূর 

 (প্রঃ াঃ) 

িংণ্যাতধি 

(প্রঃ াঃ) 

মূর িংণ্যাতধি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮৬৩.০০ 

 

১৮৬৩.০০ 

 

১৮৫৪.৩৫ জুরাআ ২০১০ 

ণ্যি 

জুন২০১৪ 

জুরাআ 

২০১০ 

ণ্যি 

জুন২০১৫ 

জুরাআ ২০১০ 

ণ্যি 

জুন২০১৫ 

(-) ৮.৬৫ 

(১ 

তাংরয 

কভ) 

১ ফছয 

(২৫%) 

 
*মূর প্রাক্কশরত ব্যরয়য তুরনায় প্রকৃত ব্যয় ৮.৬৫ রে টাকা (১ তাংরয) কভ এফং প্রকৃত ফাস্তফায়ন মভয়াদ মূর  

শযকশল্পত মভয়াদ হরত ১ ফছয (২৫ %) মফী ।   

 

৬। প্রকরল্পয থ থায়রন উৎস :প্রকল্পটিয মভাট প্রাক্কশরত ব্যয় ১৮৬৩.০০ রে টাকা। তরেরে শজওশফ থ থায়ন ৮.০০ রে  

টাকা, শফএসটিঅআ এয শনজস্ব থ থায়ন ২৫০.০০ রে টাকা, আন-কাআন্ড শহরসরফ শফএসটিঅআ এয থ থায়ন ১১৫০.০০ রে  

টাকা এফং  প্রকল্প াায্য ৪৫৫.০০  রক্ষ টাকা মায অথ বােণ্যনয উৎ Global Environment Facility(GEF)। 
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৭। প্রকণ্যল্পয অিংগতবতিক ফাস্তফােনঃ তল্প ভন্ত্রণারে ণ্যি প্রাপ্ত প্রকল্প ভাতপ্ত প্রতিণ্যফদন অনুমােী প্রকণ্যল্পয অঙ্গতবতিক ফাস্তফ ও 

আতথ বক অগ্রগতি তনম্নরূ :                              

(রক্ষ টাকাে) 

ক্রঃ নং শিশশ নুমায়ী কারজয ঙ্গ শযভাণ/

সংখ্যা 

নুরভাশদত ন্ত:খাত 

সভন্বয় নুমায়ী 

রেযভাো 

প্রকৃত গ্রগশত 

অশথ থক ফাস্তফ  অশথ থক   ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) যাজস্ব  ব্যয়      

৪৮০১ ভ্রভণ  বাতা LS ৪৭.৬০  ৪৭.৬০  

৪৮১৯ আউটিশরটি LS ৭.২৮  ৭.২৮  

৪৮২৮ মষ্ট্নাযী LS ২.৫০  ২.৫০  

৪৮৪১ মসশভনায/কনপারযন্স ৬০টি ৬১.১২  ৬১.১২ ৮৪ 

৪৮৪৪ ম্যারনজরভন্ট চাজথ ২৪০ 

জনভাস 

১৫৬.০০ ২৪০ ১৫১.৪৮ ২৪০ 

জনভাস 
৪৮৪৪ কনসাররটন্সী      

 ক) অন্তজথাশতক ২.৭৩ 

জনভাস 
৩৮.০০ ২.৭৩ ৩৭.৪৬ ১.৬ জনভাস 

 খ) জাতীয় ৩৫ জনভাস ৪১.০০ ৩৫ ৪০.১৭ ৩.২ জনভাস  
৪৮৯৯ ন্যান্য ব্যয় LS ২৪.০০  ২২.৫৭  

৪৮৯৯ সাফ-কন্ট্রাকট LS ৬৮.০০  ৬৭.৯২  

 উ-মভাট  ৪৪৫.৫০  ৪৩৮.১০  

(খ) মূরধন ব্যয় :      

৬৮১৯ শপস সযঞ্জাভ টি ১২.৫০  ১১.৭৮ ১৪ 

৬৮২১ অসফাফে টি ৫.০০  ৪.৪৭ ১৩ 

 খ) উ-মভাট  ১৭.৫০  ১৬.২৫  

গ)  Financing in kind by BSTI 
 শপস মেস  ৩৫০.০০  ৩৫০.০০  
 প্রশেণ, কনপারযন্স সুশফধাশদ  ২০০.০০  ২০০.০০  

জনফর  ৩০০.০০  ৩০০.০০  

ল্যাফরযটযী আকুআরভন্ট ব্যফহায  ৩০০.০০  ৩০০.০০  

  গ) উ-মভাট  ১১৫০.০০  ১১৫০.০০  

ঘ) BSTI’s own fund: 

 মসফাসমূহ (মটশররপান, পযাক্স, 

শফদ্যযৎ, াশন, গ্যাস ও জ্বারানী) 
 ১৪০.০০ 

 
১৪০.০০  

 জ্বারানী ব্যয়  ২০.০০  ২০.০০  

 মানফাহন মভযাভত এফং 

যেণারফেণ  
 ৪০.০০ 

 
৪০.০০  

 শফশফধ  ৫০.০০  ৫০.০০  

  ঘ) উ-মভাট  ২৫০.০০  ২৫০.০০  

 সফ থরভাট (ক+খ+গ+ঘ)  ১৮৬৩.০০  ১৮৫৪.৩৫  

 

৮। কাজ অভাপ্ত থাকণ্যর িায কাযণঃ আণ্যরাচয প্রকণ্যল্পয আওিাে ছেটি ণ্যেয স্টায য়রণ্যফতরিং কযায কথা থাকণ্যরও য়টতস্টিং 

ইকুইণ্যভন্ট না থাকাে তিনটি ে মথাঃ এত, তিজ ও ইণ্যরকতিক য়ভাটয এয স্টায য়রণ্যফতরিং কযা ম্ভফ েতন।  



145 

 

 

 

 ৯।  াধাযণ ম বণ্যফক্ষণঃ  

৯.১। প্রকণ্যল্পয টভূতভঃ  BRESL একটি অঞ্চশরক কাশযগযী সহায়তা প্রকল্প । প্রকল্পটি ফাংরারদসহ ৬টি মদর ফাস্তফাশয়ত 

হরয়রছ; মথা-ফাংরারদ, চীন, আরদারনশয়া, থাআল্যান্ড, শবময়তনাভ এফং াশকস্থান । প্রকল্পটিয মূর রেয হর ফশণ থত মদসমূরহ 

এশস, শিজ, ব্যারাস্ট, বফদ্যযশতক াখা, আররকশিক ভটয ও শসএপএর ণ্যসমূহ এনাশজথ আশপশসরয়ন্ট ণ্য শহরসরফ উৎাদন ও 

ফাজাযজাতকযরণয ভােরভ অফাশসক ও ফাশণশজযক খারত ২০৩০ সাররয ভরে শফদ্যযরতয চাশহদা/ব্যফহায ১০% হ্রাস কযা । এ 

কাম থক্রভ চীন, আরদারনশয়া, াশক স্তান, থাআল্যান্ড ও শবরয়তনারভ ২০০৯ সারর শুরু হররও  টিশশ নুরভাদরন শফরম্ব হওয়ায় 

ফাংরারদর প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন ক্রম থক্রভ ২০১০ সারর শুরু হয়।  

৯.২।  প্রকণ্যল্পয উণ্যেশ্যঃ  প্রকরল্প রেয হরে ফাংরারদর াওয়ায মজনারযন হরত উদ্ভুত গ্রীন হাউজ গ্যারসয শনগ থভন কভারনা 

। এ রেয ফাস্তফায়রন প্রকরল্পয শনধ থাশযত সুশনশদ থষ্ট্ উরেশ্যসমূহ হরে : 

(ক) BRESL Products মমভন- এশস, শযশিজারযটয, পযান, বফদ্যযশতক ভটয, বফদ্যযশতক ব্যারাস্ট, শসএপএর এয এনাশজথ 

আশপশসরয়শন্স ভান ও মররফশরং প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন কযা; 

 (খ)  এনাশজথ আশপশসরয়ন্ট ণ্য অফাশসক, ফাশণশজযক ও শরল্প ব্যফহায সম্পরকথ জনসরচতনতা সৃশষ্ট্ কযা; 

(গ)   Stakeholder- মদয শফদ্যযৎ সাশ্রয়ী বফদ্যযশতক ণ্য উৎাদরন সহায়তা প্রদান;এফং 

(ঘ)  এনাশজথ আশপশসরয়ন্ট ণ্য উৎাদরনয সারথ জশড়ত জনফররয কভ থদেতা বৃশি কযা ।    

৯.৩।  প্রকল্প অনুণ্যভাদন িংক্রান্ত িথ্যঃ  

ফািংরাণ্যদ স্টযান্ডাি থস এন্ড মটশষ্ট্ং আন্সটিটিউন  (শফএসটিঅআ) এয উশিশখত প্রকল্পটি ১৮৬৩.০০ রে টাকা ( শজওশফ ১৪০৮.০০ 

রে, আন কাআন্ড ১৪০০.০০ রে এফং প্রকল্প সাহায্য ৪৫৫.০০ রেয ) প্রাক্কশরত ব্যরয় জুরাআ ২০১০ হরত জুন ২০১৪ মভয়ারদ 

ফাস্তফায়রনয জন্য ভাননীে তযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তবক গি ১২/১০/২০১০ িাতযণ্যে অনুণ্যভাতদি হয় । যফিীণ্যি প্রকরল্পয ব্যয় বৃশি 

ব্যশতরযরক প্রকরল্পয মভয়াদ ১ ফছয বৃশি করয জুন ২০১৪ এয শযফরতথ জুন ২০১৫ ম থন্ত  ফাস্তফায়ন মভয়াদ শনধ থাযণ কযা হয় ।  

৯.৪ প্রকল্প তযচারকঃ 

প্রকরল্পয শুরু হরত প্রকল্প সভাপ্ত ম থন্ত জনাফ মভা: অফদ্যর ভশতন, শযচারক (দাথ থ) তায শনজ দাশয়রেয শতশযক্ত দাশয়ে 

শহরসরফ প্রকল্প শযচাররকয  দাশয়ে ারন করযরছন। 

 

১০।  প্রকণ্যল্পয আওিাে ক্রেকৃি মন্ত্রাতিয িথ্যঃ এ প্রকণ্যল্পয আওিাে য়কান মন্ত্রাতি ক্রে কযা েতন। িণ্যফ কতিে অতপ 

যঞ্জাভ ও আফাফত্র ক্যে কযা ণ্যেণ্যছ। 

 

১১।  প্রকল্প তযদ বন ও ফাস্তফােন ম বণ্যফক্ষণ  

গি ২৬/০৬/২০১৬ িাতযণ্যে প্রকল্প এরাকা শফএসটিঅআ এয প্রধান কাম থারয়, মতজগাঁও ঢাকা  তযদ বন কযা 

ে। তযদ বনকাণ্যর প্রকল্প িংতিষ্ট একজন কভ বকিবা উতস্থি য়থণ্যক প্রকণ্যল্পয তযদ বন কাণ্যজ ােিা কণ্যযন। 
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১১.১. প্রকল্প ফাস্তফােনকারীন তফতবন্ন অথ ব ফছণ্যয অব্যতেি অথ ব যকাযী য়কালাগাণ্যয জভাদান িংক্রান্ত িথ্যঃ  

অথ ব ফছয মূর/িংণ্যাতধি 

এতিত ফযাে 

অফমুক্তকৃি 

টাকা 

আতথ বক ব্যে অব্যতেি অথ ব  ভন্তব্য 

 ২০১০-১১ ১০০.০০(শএ) 

৩.৫০ (তজওতফ) 
১০০.০০(শএ) 

৩.৫০ (তজওতফ) 
৯৩.৬৭(শএ) 

২.২৫ (তজওতফ) 

৬.৩৩ (শএ) 

১.২৫ (তজওতফ) 

যফযাকৃি চারাণ্যনয কত 

য়ভািাণ্যফক যকাযী 

য়কালাগাণ্যয ১.২৫ রক্ষ টাকা 

জভা য়দো ণ্যেণ্যছ। 

২০১১-১২ ৭০.০০ (শএ) 

১.০০(শজওশফ) 

৭০.০০(শএ) 

১.০০ (তজওতফ) 

৬৯.০৮(শএ) 

.৯৬ (শজওশফ) 

.৯২ (তএ) 

০.০৪(শজওশফ) 

যফযাকৃি চারাণ্যনয কত 

য়ভািাণ্যফক যকাযী 

য়কালাগায়য ০.০৪ রক্ষ টাকা 

জভা য়দো ণ্যেণ্যছ। 

২০১২-১৩ ৭৪.০০(শে) 

১.০০ (তজওতফ) 

৭৪.০০ (শে) 

১.০০ (তজওতফ) 

৭২.১৫(শে) 

.৯৭ (শজওশফ) 

 

১.৮৫ (তএ) 

০.০৩ (শজওশফ) 

যফযাকৃি চারাণ্যনয কত 

য়ভািাণ্যফক যকাযী 

য়কালাগাণ্যয ০.০৩ রক্ষ টাকা 

জভা য়দো ণ্যেণ্যছ। 

২০১৩-১৪ ১২৪.০০(শে) 

১.০০ (তজওতফ) 

১২৪.০০(শে) 

১.০০ (তজওতফ) 

১২০.৩৪(শে) 

১.২৮ (তজওতফ) 

৩.৬৬ (শএ) 

০.০০ 

- 

২০১৪-১৫ ৯৪.০০(শে) 

১.০০ (তজওতফ) 

৯৪.০০(শে) 

১.০০ (তজওতফ) 

৯২.৯৩(শে) 

০.৭২ (তজওতফ) 

১.০৭(শে) 

০.২৮ (তজওতফ) 

যফযাকৃি চারাণ্যনয কত 

য়ভািাণ্যফক যকাযী 

য়কালাগাণ্যয ০.২৮ রক্ষ টাকা 

জভা য়দো ণ্যেণ্যছ। 

মভাট ৪৬২.০০(শএ) 

৭.৫০ (শজওশফ) 

৪৬২.০০(শএ) 

৭.৫০ (শজওশফ) 

৪৪৮.১৭(শএ) 

৬.১৮ (শজওশফ) 

১৩.৮৩(শএ) 

১.৩২ (শজওশফ) 

- 

  

১২।  প্রকণ্যল্পয উণ্যেশ্য ও অজবনঃ 

উণ্যেশ্য অজবন 

(ক) BRESL Products মমভন- এশস, 

শযশিজারযটয, পযান, বফদ্যযশতক ভটয, বফদ্যযশতক 

ব্যারাস্ট, শসএপএর এয এনাশজথ আশপশসরয়শন্স 

ভান ও মররফশরং প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন কযা  

ছেটি ণ্যেয ভণ্যে তিনটি ে মথাঃ পযান, বফদ্যযতিক ব্যারাস্ট ও 

তএপএর এয এনাতজব ইতপতণ্যেতি ভান ও য়রণ্যফতরিং প্রণেণ ও 

ফাস্তফােন কযা ণ্যেণ্যছ। 

(খ) এনাশজথ আশপশসরয়ন্ট ণ্য অফাশসক, ফাশনশজযক 

ও শরল্প ব্যফহায সম্পরকথ জনসরচতনতা সৃশস্ট 

কযা ।  

জনগণণ্যক ণ্যচিন কযায রণ্যক্ষয ৬০টি য়তভনায আণ্যোজন কযা 

ণ্যেণ্যছ। য়তভনায আণ্যোজণ্যনয পণ্যর জনগণ্যণয ভণ্যে ণ্যচিনিা 

সৃতষ্ট ণ্যেণ্যছ ফণ্যর প্রিীেভান ে। 

(গ) Stakeholder-মদয শফদ্যযৎ সাশ্রয়ী বফদ্যযশতক 

ণ্য উৎাদরন সহায়তা প্রদান । 

তফদ্যযৎ াশ্রেী ে উৎাদন কযায রণ্যক্ষয ফািংরাণ্যদণ্যয তফতবন্ন 

য়কাম্পানীণ্যক প্রকণ্যল্পয আওিাে ােিা প্রদান কযা ণ্যেণ্যছ। 

(ঘ)  এনাশজথ আশপশসরয়ন্ট ণ্য উৎাদরনয সারথ 

জশড়ত জনফররয কভ থদেতা বৃশি কযা ।   

 

জনফণ্যরয দক্ষিা বৃতি কযায রণ্যক্ষয দ্যটি ে উৎাদনকাযী 

প্রতিষ্ঠায়নয প্রতিতনতধণ্যক আণ্যরাচয প্রকণ্যল্পয আওিাে বফণ্যদতক 

প্রতক্ষণ্যণ য়প্রযণ কযা ণ্যেণ্যছ।  
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১৩। ফাস্তফােন/তফদ্যভান ভস্াঃ 

১৩.১. প্রকণ্যল্পয অব্যতেি অথ ব যকাযী য়কালাগাণ্যয ঠিকবাণ্যফ জভা য়দো : আণ্যরাচয প্রকল্পটি  ফাস্তফােনকাণ্যর তফতবন্ন অথ ব 

ফছণ্যয অব্যতেি অথ ব যকাযী য়কালাগাণ্যয জভা প্রদান কযা ণ্যেণ্যছ।  

১৩.২. ছেটি ণ্যেয ভণ্যে তিনটি ণ্যেয Star Labeling কযা : আণ্যরাচয প্রকণ্যল্পয আওিাে ছেটি ণ্যেয star 

labeling কযায কথা থাকণ্যরও য়টতস্টিং ইকুইণ্যভণ্যন্টয অবাণ্যফ তিনটি ণ্যেয স্টায য়রণ্যফতরিং কযা ম্ভফ েতন ফণ্যর 

তযদ বনকাণ্যর জানা মাে। পণ্যর প্রকণ্যল্পয উণ্যেশ্য পুণ্যযাপুতয অজবন কযা ম্ভফ েতন। উক্ত েগুণ্যরায star labeling 

কযায রণ্যক্ষয ইকুইণ্যভন্ট ক্রণ্যেয জন্য তফএটিআই কর্তবক নতুন একটি প্রকল্প গ্রণ কযা ণ্যেণ্যছ ফণ্যর তযদ বনকাণ্যর 

জানা মাে। 

১৩.৩. Star labeling কযা তিনটি ণ্যেয যপ্তানীয সুণ্যমাগ বৃতিঃ আণ্যরাচয প্রকল্পটি ছেটি য়দ মথাঃ ফািংরাণ্যদ, 

াতকস্তান, চীন, ইণ্যদাণ্যনতো, থাইল্যান্ড ও তবণ্যেিনাণ্যভ এক য়মাণ্যগ ফাস্তফাতেি ণ্যেণ্যছ। তফণ্যফচয প্রকণ্যল্পয আওিাে 

তিনটি ে মথা মথাঃ পযান, বফদ্যযতিক ব্যারাস্ট ও তএপএর এয স্টায য়রণ্যফতরিং কযায পণ্যর উক্ত ভাণ্যনয ফািংরাণ্যদণ্য 

উৎাতদি েমূ প্রকল্প ফাস্তফােনকাযী য়দমুণ্য  যপ্তানী কযায সুণ্যমাগ সৃতষ্ট ণ্যেণ্যছ। 

১৩.৪. প্রকল্প ফাস্তফােনকারীন দক্ষ প্রতক্ষণ্যকয অবাফ : আণ্যরাচয প্রকণ্যল্পয আওিাে তফতবন্ন প্রতিষ্ঠানণ্যক ােিা প্রদান কযায 

কথা তছর। তকন্তু energy efficient product manufacturing এ দক্ষ প্রতক্ষণ্যকয অবাফ থাকাে তফএটিআই 

ফািংরাণ্যদণ্যয অন্যান্য প্রতিষ্ঠানণ্যক প্রণ্যোজনীে ণ্যোতগিা প্রদান কযা ম্ভফ েতন ফণ্যর তযদ বনকাণ্যর জানা মাে। 

উণ্যেখ্য, আণ্যরাচয প্রকণ্যল্পয আওিাে যাভ বক তনণ্যোগ কযা ণ্যেতছর। তকন্তু যাভ বক চীণ্যন অফতস্থি Project 

Management Unit এ কাজ কযণ্যিন তফধাে িায expertise কায়জ রাগাণ্যনা ম্ভফ েতন। 

১৩.৫. তযদ বনকাণ্যর প্রকল্প তযচারণ্যকয অনুতস্থতিঃ আণ্যরাচয প্রকল্পটি তযদ বনকাণ্যর প্রকল্প তযচারক অনুতস্থি তছণ্যরন। 

তযদ বনকাণ্যর জানা মাে য়ম প্রকল্প তযচারক ইণ্যিাভণ্যে চাকুযী ণ্যি অফণ্যয য়গণ্যছন। প্রকল্প তযচারক উতস্থি না 

থাকাে িায ফক্তব্য য়নো ম্ভফ েতন । পণ্যর প্রকল্পটি ফাস্তফােণ্যন তক তক ভস্ায মু্মেীন ণ্যি ণ্যেণ্যছ িা পুণ্যযাপুতয 

জানা মােতন।  

১৩.৬.  প্রকল্প ফাস্তফায়রন  শফরম্ব ( Time Over-run): প্রকল্পটি ফাস্তফায়রন মভাট ৫  ফছয সভয় ব্যয় হরয়রছ মা মূর 

নুরভাশদত ফাস্তফায়নকার হরত ১ ফছয য়ফী (২০%) মফশ । মথাসভরয় প্রকল্পটি ফাস্তফাশয়ত হরর পূরফ থআ সুপর 

াওয়া মমরতা। 

 

 

১৪। সুাতযঃ  

১৪.১. স্টায য়রণ্যফতরিং কযা তিনটি ণ্যেয গুণগি ভান য়মন ফ বদা ফজাে থাণ্যক এ তফলণ্যে তফএটিআইণ্যক জাগ থাকণ্যি ণ্যফ 

(অনুণ্যেদ ১৩.২); 

১৪.২. প্রকল্প ফাস্তফােনকারীন য়দমূণ্য স্টায য়রণ্যফতরিংকৃি ে মূণ্যয যপ্তানী বৃতি কযায য়ক্ষণ্যত্র তল্প ভন্ত্রণারে প্রণ্যোজনীে 

দণ্যক্ষ গ্রণ কযণ্যি াণ্যয (অনুণ্যেদ ১৩.৩); 
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১৪.৩.  বতফষ্যণ্যি প্রকল্প প্রণেণ ও ফাস্তফােনকাণ্যর প্রণ্যোজনীে দক্ষ জনফণ্যরয াফ বক্ষতণক ােিা তনতিি কযায তফলেটি 

তফণ্যফচনা কণ্যয প্রকল্প প্রস্তাফ প্রনেণ্যণয জন্য িংতিষ্ট ভন্ত্রণারেণ্যক অনুণ্যযাধ কযা র (অনুণ্যেদ-১৩.৪); 

১৪.৪.   বতফষ্যণ্যি এ ধযণ্যনয প্রকল্প প্রণেনকাণ্যর তযকল্পনা এভনবাণ্যফ কযণ্যি ণ্যফ মাণ্যি প্রকণ্যল্পয Time over-run না 

ঘটিণ্যে তনধ বাতযি ভণ্যেয ভণ্যে প্রকল্প ভাপ্ত কযা মাে (অনু:১৩.৬); 

 

১৪.৫.   উরযাক্ত  সুাশয/ভতাভত ( নুরেদ ১৪.১-১৪.৪) নুমায়ী গৃহীত ব্যফস্থা সম্পরকথ মথাীঘ্র ফাস্তফায়ন শযফীেণ ও 

মূল্যায়ন শফবাগ-মক ফশহত কযরত হরফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


