
বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণালয় এর অওতায় ২০১৪-১৫ থ থফছররর এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন প্রডতরফদরনর ওর 

ভন্ত্রণালয়ডবডিক সার-সংরে 

“ইনবিটিউট অফ ফুড এন্ড রযবডয়েন ফায়োরবজ (আইএপআযবফ)-এয অফকাঠায়ভা উন্নেন ও দক্ষতাবৃবিকযণ (১ভ 

ংয়াবধত)” 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণালয়/ডফবারের 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকের ধরণ মূল সভয় ও ব্যরয়র তুলনায় 

ডফডনরয়াে 

প্রকরের 

সংখ্যা 

কাডরেরী 

সহায়তা 

প্রকরের 

সংখ্যা 

মেডিডসএপ 

ভুক্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রারন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডতক্রারন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

ভন্ত্রণালয় 

 ১ - - ১ ১ ৫০% ১ ১৩.১২% 

১।  সভাপ্ত প্রকরের সংখ্যা:১ 

২।  সভাপ্ত প্রকরের ব্যয় ও মভয়াদ বৃডির কারণ:  মূর প্রকল্পটি ফাস্তফােয়নয রভাট ৪ ফছয ৬ ভা ভে ব্যে য়েরছ মা মূর 

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােন কার য়ত ১ ফছয ৬ ভা (৫০%) রফব। ৩ ফছয়য ফাস্তফােয়নয জন্য বনধ ধাবযত প্রকল্প ৫০% 

রফী ভে ররয়গয়ছ  । প্রকয়ল্পয মূর প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১৪৭৪.০০ রক্ষ টাকা বকন্তু প্রকল্পটি ফাস্তফােয়ন প্রকৃত ব্যে 

য়েয়ছ ১৬৬৭.৩৩ রক্ষ টাকা মা মূর প্রাক্কবরত ব্যে য়ত ১৯৩.৩৩ রক্ষ টাকা অথ ধাৎ ১৩.১২% রফী; 

৩।  সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনর মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডরশ:  

 

 

 

সভস্যা সুাডরশ 

 বফজ্ঞাবনকমন্ত্রাবতংগ্রনাওোাঃপ্রকয়ল্পযআওতােবফয়দবকমূদ্রাে ৮৫টি মন্ত্রাবতংগ্রয়যকথাথাকয়রওংগৃবতয়েয়ছয়ভাট ৮০টি। অফবষ্ট ০৫টি 

মন্ত্রএকাবধকফাযদযত্রআফানকয়যওংগ্রকযাম্ভফেবন। 

এগুয়রাংগ্রনাওোেপ্রকয়ল্পযউয়েশ্যআাততব্যতয়েনাভয়ভ ধপ্রকল্পবযচারকজাবনয়েয়ছন  ।  

 প্রকল্পফাস্তফােয়নবফরম্ব (Time Over-run):মূরপ্রকল্পটিফাস্তফােয়নযয়ভাট ৪ ফছয ৬ ভাভেব্যেয়েরছমামূরঅনুয়ভাবদতফাস্তফােনকারয়ত  

১ ফছয ৬ ভা (৫০%) রফব। ৩ ফছয়যফাস্তফােয়নযজন্যবনধ ধাবযতপ্রকল্প  ৫০% রফীভয়েফাস্তফােনকাম্যনে । 

মথাভয়েপ্রকল্পটিফাস্তফাবেতয়রঅয়নকপূয়ফ ধইসুপরাওোয়ময়তা; 

 Cost Over-run: প্রকয়ল্পযমূরপ্রাক্কবরতব্যেবছর ১৪৭৪.০০ রক্ষটাকাবকন্তুপ্রকল্পটিফাস্তফােয়নপ্রকৃতব্যেয়েয়ছ ১৬৬৭.৩৩ 

রক্ষটাকামামূরপ্রাক্কবরতব্যেয়ত ১৯৩.৩৩ রক্ষটাকাঅথ ধাৎ ১৩.১২% রফী; 

 ববডবযায়টযটাকাকভখযচওো:অনুয়ভাবদতবডবব’রতএখায়ত ১৮৮.৫০ রক্ষটাকাফযােপ্রস্তাফকযায়রওখযচয়েয়ছভাত্র  ৮৬.৪৬ রক্ষটাকা । এ 

বফলয়েপ্রকল্পবযচারয়কযদৃবষ্টআকল ধণকযায়রবতবনজানানয়ম, প্রকল্পপ্রণেন ও ংয়াধয়নযভেবফলেটিঠিকবায়ফবনধ ধাযণকযাম্ভফেবন; 

 প্রচায়যযঅবাফ: Co
60

 Gamma Source-

এযব্যফাযএফংআইএপআযবফএযঅন্যান্যাবব ধপ্রদানকাযীবফবায়গযাবব ধপ্রদানম্পয়কধপ্রচায়যযঅবাফযয়েয়ছফয়রবযদ ধনকায়রপ্রকল্পবযচারকজা

নান;  

 বপবনধ ধাযণ:  আইএপআযবফ-রতবফববন্নগয়ফলণাপ্রবতষ্ঠান, বফশ্ববফদ্যারয়েযবফজ্ঞানী, বক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীয়দযবএইচবড, এভবপর, এভএব, 

বফএববডগ্রীযগয়ফলণাকাজকযায়ে। একায়জতাঁযায়ময়কবভকযারব্যফাযকয়যতাফতধভায়নবফনামূয়েপ্রদানকযাে  । এয়ক্ষয়ত্র, 

গয়ফলণাকাম ধক্রয়ভয়ময়কবভকযারব্যফাযকযােতাযজন্যস্বল্পমূয়েবপবনধ ধাযণকযাপ্রয়োজন;  

 MoU ম্পাদন:আইএপআযবফ-রতয়মভস্তযীক্ষাম্পাদনকযােয়বফলয়েবফববন্নপ্রবতষ্ঠায়নযায়থফতধভায়নয়কান  MoU রনইমাকযাপ্রয়োজন;  

 মন্ত্রাবতয়তস্থােীবায়ফবিকাযরাগায়নাাঃ প্রকয়ল্পযআওতােংগৃীতমন্ত্রাবতয়তস্থােীবায়ফবিকাযরাগায়নাযবফলেটিবফয়ফচনাক যায়ময়তায়য। 

রকননাএয়তয়ফাঝামায়েনায়ময়গুয়রা এ প্রকয়ল্পযআওতােংগ্রকযায়েয়ছবকনা;  

 এক্সটান ধারঅবডটআবিবনস্পবিনাওোাঃপ্রাপ্তববআয ও বযদ ধনকায়রজানামােয়ম, অত্রপ্রকয়ল্পযকভ ধকায়ন্ডযউযএক্সটান ধারঅবডটম্পন্নয়েয়ছ। 

অবডটদরকর্তধক ০৩টি আবিপ্রদানকযায়েয়ছ, 

প্রকল্পদপ্তযয়তআবিঅনুমােীপ্রয়োজনীেব্যফস্থাগ্রণপূফ ধফকআবিবনস্পবিযরয়ক্ষযজফাফয়দোয়রওএখয়নাচূড়ান্তবনস্পবিকযােবন  ।  

 ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণযপ্রকল্পপ্রণেনকায়রবযকল্পনাএভনবায়ফকযয়তয়ফমায়তপ্রকয়ল্পয  Time over-run এফং 

Cost over runনাঘটিয়েবনধ ধাবযতভে ও ব্যয়েযভয়েপ্রকল্পভাপ্তকযামাে (অনু-০৫); 

 প্রকয়ল্পযআওতােসৃষ্টঅফকাঠায়ভা  ওস্থাবতঅতযাদৄবনকমন্ত্রাবতযয়ফ ধাচ্চব্যফাযবনবিতকযয়তয়ফ ;  

 ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণযপ্রকল্পপ্রণেনকায়রববডবযায়টযটাকাঠিকবায়ফপ্রাক্করনকযয়তয়ফ  (১৫.৪); 

 আইএপআযবফ-রত Co
60

 Gamma source-

এযব্যফাযএফংআইএপআযবফএযঅন্যান্যাবব ধপ্রদানকাযীবফবায়গযাবব ধপ্রদানম্পয়কধব্যাকপ্রচায়যযব্যফস্থাগ্রণকযয়ত

য়ফ (১৫.৫); 

 আইপআযবফ-রতবফববন্নগয়ফলণাপ্রবতষ্ঠান, বফশ্ববফদ্যারয়েযবফজ্ঞানী, বক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীয়দযবএইচবড, এভবপর, এভএব, 

বফএববডগ্রীযগয়ফলণাকায়জয়ময়কবভকযারব্যফাযকযােতাযজন্যস্বল্পমূ রেবপবনধ ধাযণকযাযবফলয়েবফয়ফচনাকযায়ময়তা

রয (১৫.৬); 

 

 আইএপআযবফ-রতয়মভস্তযীক্ষাম্পাদনকযােয়বফলয়েবফববন্নপ্রবতষ্ঠায়নযায়থ  MoU ম্পাদনকযয়তয়ফ (১৫.৭);  

 এ প্রকয়ল্পযআওতােংগৃীতভারাভারমূয়স্থােীবায়ফিীকাযরাগায়নাযবফলেটিবনবিতকযয়তয়ফ  (অনু: ১৫.৮); 

 প্রকয়ল্পযআওতােংগৃবতমন্ত্রমূগয়ফলণা ও 

রফাযকায়জচরভানযাখয়তযাজস্বফায়জয়টময়থষ্টবযভাণআবথ ধকংস্থায়নযবফলেটিবনবিতকযয়তয়ফ ; 

 আবথ ধকস্বেতাযস্বায়থ ধপ্রকল্পটিযঅবডটআবিমূদ্রুতবনস্পবিকযয়তয়ফ  (১৫.৯)। 

 অনুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৯ ম ধন্তসুাবযমূফাস্তফােয়নগৃীতব্যফস্থাফরীআগাভী  ০১ (এক) ভায়যভয়েআইএভইবড-

রকঅফবতকযয়তয়ফ। 

 

 



ইনবিটিউট অফ ফুড এন্ড রযবডয়েন ফায়োরবজ (আইএপআযবফ)-এয অফকাঠায়ভা উন্নেন ও দক্ষতাবৃবিকযণ (১ভ 

ংয়াবধত) ীল ধক প্রকয়ল্পয ভাপ্ত মূোেন প্রবতয়ফদন 

 

(ভাপ্ত: বডয়ম্বয, ২০১৪) 

 

০১। প্রকয়ল্পয নাভাঃ “ইনবিটিউট অফ ফুড এন্ড রযবডয়েন ফায়োরবজ (আইএপআযবফ)-এয অফকাঠায়ভা উন্নেন ও দক্ষতাবৃবিকযণ 

(১ভ ংয়াবধত)”। 

০২। (ক) উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারোঃ বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারে। 

 (খ) ফাস্তাফােনকাযী ংস্থাাঃ ফাংরায়দ যভাণু বি কবভন। 

০৩। প্রকল্প এরাকাাঃ াবায, ঢাকা। 

০৪। প্রকয়ল্পয ফাস্তাফেন ভে ও ব্যোঃ 

 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে বযকবল্পত ফাস্তাফেনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

অবতক্রান্ত 

ব্যে(মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যয়েয%) 

অবতক্রান্ত 

ভে(মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয%) 

মূর ফ ধয়ল 

ংয়াবধত 

মূর  ফ ধয়ল 

ংয়াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৭৪.০০ ১৭৯৬.০০ ১৬৬৭.৩৩ জুরাই, 

২০১০ য়ত 

জুন, ২০১৩ 

জুরাই, ২০১০ 

য়ত 

বডয়ম্বয, 

২০১৪ 

জুরাই, ২০১০ 

য়ত 

বডয়ম্বয, 

২০১৪ 

১৯৩.৩৩ 

(১৩.১২)% 

০১ ফছয ০৬ 

ভা  

(৫০.০০)% 

 

০৫। অংগবববিক অগ্রগবতাঃ 

 

ক্রাঃনং অনুয়ভাবদত আযবডবব 

অনুমােী কায়জয অংয়গয 

নাভ 

একক বযকবল্পত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফােন 

আবথ ধক ফাস্তফ বযভান আবথ ধক (%) ফাস্তফ বযভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) যাজস্বাঃ 

১. যফায ও রফা রাভ-াভ ৮০.০০ - ৭৮.২৩ 

(৯৭.৭৯%) 

- 

২. বভবডো এন্ড রকবভকযার রাভ-াভ ২৮৭.০০ - ২৮৭.০০ 

(১০০%) 

- 

৩. ফইত্র ও জান ধার রাভ-াভ ১.০০ - ১.০০ (১০০%) - 

৪. যাভ ধক রাভ-াভ ১.৫০ - ১.৪৭ (৯৮%) - 

৫. রভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ রাভ-াভ ১০২.৫০ - ১০২.৪৯ 

(৯৯.৯৯%) 

- 

 রভাট (যাজস্ব)  ৪৭২.০০  ৪৭০.১৯ 

(৯৯.৬২%) 

 

খ) মূরধনাঃ 

৬. ক) বফয়দবক মন্তাবত টি ৫৬৮.০০ ৮৫ ৫৪৫.৪৩ 

(৯৬.০৩%) 

৮০ 

(৯৪.১২%) 

 খ) স্থানীে মন্ত্রাবত টি ২১২.৯০ ৯৮ ২১১.১৩ 

(৯৯.১৫%) 

৯৮ 

(১০০%) 

৭.  টি ৯০.০০ ১৩১ ৮৯.৫৭ 

(৯৯.৫২%) 

১৩১ (১০০%) 

৮. বক-আ টি ২৪.৫৬ ১ ২৪.৫৬ 

(১০০%) 

১ 

(১০০%) 



৯. রবীত বনভ ধাণ ফগ ধবভটায ২৪০.০০ ৮৮৩ ২৩৯.৯৯ 

(৯৯.৯৯%) 

৮৮৩  

(১০০%) 

১০. ববড/বযাট রাভ-াভ ১৮৮.৫০ রাভ-াভ ৮৬.৪৬ 

(৪৫.৮৭%) 

(১০০%) 

ফ ধয়ভাট=  ১৭৯৬.০০  ১৬৬৭.৩৩ 

(৯২.৮৩%) 

৯৯.৫০% 

০৬। প্রকয়ল্পয উয়েশ্যাঃ 

 

ক) আইএপআযবফ-এয R&D কভ ধকায়ন্ডয জন্য গয়ফলণাগায়যয অফকাঠায়ভা উন্নেন। 

খ) খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য য়ত রযাগ সৃবষ্টকাযী জীফাণু, ক্ষবতকয কীটতঙ্গ এফং যজীবফ দূযীকযণ। 

গ) খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রয়ব্যয ংযক্ষয়ণ বফবকযণ প্রয়োয়গয কাবযগবয -অথ ধবনবতক/ফাবণবজযক গ্রণয়মাগ্যতা প্রদ ধন। 

ঘ) বফবকযণ প্রয়োয়গ বচবকৎা াভগ্রী, ঔলধ, স্বাস্থযয়ফা উকযণ এয স্বাস্থয ম্মত ভান উন্নেনকযণ। 

ঙ) রাজীবফ, নীবতবনধ ধাযক, ব্যফাযকাযীয়দয ভয়ে বফবকযণ প্রযুবি ব্যফায ম্পয়কধ প্রচায (উি প্রযুবি ভােয়ভ ভরা, াকফবজ, 

পর, বচবকৎা াভগ্রীয ভান উন্নেন বযয়ফ ংযক্ষণ কযা ম্ভফ)। 

চ) বরভায, াইয়রায়জন, টিস্যয ব্যাংবকং এফং পাভ ধাবটিকযার ও ইন্ডাবিয়ত বফবকযণ প্রযুবিয রফাদায়নয উন্নেন।  

ছ) বফএটিআই ও কৃবল  ম্প্রাযণ বফবায়গয ভত বনেন্ত্রণকাযী প্রবতষ্ঠান মূয়য ভােয়ভ বফবকযণ প্রযুবি ব্যফাযকাযীয বনকট 

র ৌঁছায়না। 

জ) জীফ বফজ্ঞায়নয গয়ফলণাে রমভনাঃ ফন্ধাকযণ িবতয়ত কীটতয়ঙ্গয বনেন্ত্রণ কযয়ণ ফযয়মাগ্য গাভা ইয়যবডয়েয়নয ব্যফায।  

 

০৭। প্রকয়ল্পয টভূবভাঃ 

 

ফাংরায়দয় জীফবফ জ্ঞায়ন াযভাণবফক বিয াবন্তপূণ ধ প্রয়োগ ংক্রান্ত গয়ফলণা ও রফা প্রদায়নয রয়ক্ষয ফাংরায়দ যভাণু বি 

কবভয়নয আওতাে ঢাকায াবায়য ইনবিটিউট অফ ফুড এন্ড রযবডয়েন ফায়োরবজ (আইএপআযবফ) স্থান কযা ে। বফববন্ন  

প্রকায়যয গয়ফলণা কাম ধক্রয়ভয জন্য আইএপআযবফ ’রত ০৮টি বফবাগ যয়েয়ছ। এ ইনবিটিউয়ট গয়ফলণা ও ীবভত আকায়য বফবকযণ 

প্রয়োয়গয ভােয়ভ ফাবণবজযক রফা প্রদায়নয জন্য কাম ধকয গাভা ইয়যবডয়েটয আয়ছ। এ ইনবিটিউয়ট বনয়োবজত বফজ্ঞানীগণ বনজস্ব 

গয়ফলণা কাম ধক্রয়ভয াাাব বফববন্ন বফশ্ববফদ্যা রয়েয ছাত্র -ছাত্রী ও অন্যান্য  গয়ফলণা প্র বতষ্ঠায়নয বফজ্ঞা নীয়দয এ প্রবতষ্ঠায়ন তায়দয 

উচ্চতয গয়ফলণা ও বক্ষা কাম ধক্রভ বযচারনা কয়য থায়ক। এ ইনবিটিউট প্রবতষ্ঠায য য়ত বফববন্ন  ভে আন্তজধাবতক যভাণু ংস্থা 

এফং অন্যান্য স্যত্র য়ত প্রাপ্ত মন্ত্রাবত ও কাবযগযী ােতা দ্বাযা আদৄবনকােন কযা য়রও ফতধ ভান চাবদায তুরনাে  তা একফায়যই 

অপ্রতুর। এ কাযয়ণই অত্র ইনবিটিউয়ট  গয়ফলণা কাম ধক্রয়ভয সুয়মাগ -সুবফধা বৃবি এফং চরভান রফায ভান উন্নেয়নয রয়ক্ষয প্রকল্পটি 

গ্রণ কযা ে। 

 

০৮। প্রকয়ল্পয অনুয়ভাদন ও ংয়াধনাঃ 

 

আয়রাচয প্রকল্পটি ম্পূণ ধ বজওবফ অথ ধােয়ন ১৪৭৪.০০ রক্ষ তন্য়ে বফয়দবক মুদ্রা ৫৫০.২০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যে ও জুরাই ২০১০ 

রথয়ক জুন ২০১৩ রভোয়দ ফাস্তাফােয়নয জন্য গত ৩০/০৯/২০১০ তাবযয়খ ভাননীে বযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তধক অনুয়ভাবদত ে এফং 

২৬/১০/২০১০ তাবযয়খ বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারে কর্তধক প্রাবনক আয়দ জাযী কযা ে।  যফতীয়ত, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারে 

কর্তধক জুরাই ২০১০ রতয়ক বডয়ম্বয ২০১৪ ম ধন্ত অথ ধাৎ ০১ (এক) ফছয ০৬ (ছে) ভা বৃবি পূফ ধক প্রাক্কবরত রভাট ১৭৭৯৬.০০ রক্ষ 

টাকা (বফাঃ মুদ্রাাঃ ৬৭০.০০ রক্ষ টাকা) ব্যয়ে বফগত ২১/০১/২০১৩ তাবযয়খ প্রকয়ল্পয প্রথভ ংয়াধন অনুয়ভাবদত ে। 

 

০৯। প্রকল্প বযচারক ম্পধবকত তথ্যাঃ 

 

প্রকল্পটি ফাস্তাফােনকায়র ০১ (এক) জন প্রকল্প বযচারক বয়য়ফ জনাফ ড . ারুন-আয-যীদ, অবতবযি দাবেয়ে ০২/১১/২০১০ য়ত 

৩১/১২/২০১৪ তাবযখ ম ধন্ত বনয়োবজত বছয়রন। 

 

১০। প্রকয়ল্পয াবফ ধক অগ্রগবতাঃ 

 

 প্রকল্পটিয ফ ধয়ল অনু রভাবদত রভাট প্রাক্কবরত ব্যে ১৭৯৬.০০ রক্ষ টাকা। ববআয অনুমােী প্রকল্প ফাস্ত ফােয়ন প্রকৃত ব্যে য়েয়ছ 

১৬৬৭.৩৩ রক্ষ টাকা (৯৯.৮৩%) এফং ফাস্তফ অগ্রগবত ৯৯.৫০%।  

 



১১। আবথ ধক ফযাে ও ব্যে বফয়েলণাঃ 

(রক্ষ টাকাে) 

অথ ধ ফছয ংয়াবদত ফযাে অথ ধ অফমুি ব্যে 

২০১০-২০১১ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৪.৮৫ 

২০১১-২০১২ ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৫২০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩৯০.০০ ৩৯০.০০ ৩৯০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ২৯৩.০০ ২৯৩.০০ ২৩২.৪৮ 

ফ ধয়ভাট ১৭২৮.০০ ১৭২৮.০০ ১৬৬৭.৩৩ 

 

১২। প্রকল্প বযদ ধন, বযদব ধত এরাকা ও প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন ম ধয়ফক্ষণাঃ  

 

গত ১৫-০৬-২০১৫ইং তাবযয়খ আইএভইবড ’য কাযী বযচারক (বফজ্ঞান) কর্তধক অত্র প্রকল্পটি বযদ ধন কযা ে। এ ভয়ে প্রকল্প 

বযচাযক প্রবতষ্ঠায়নয অন্যান্য কভ ধকতধাযা উবস্থত রথয়ক বযদ ধয়ন য়মাবগতা প্রদান কয়যন।  

 

প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন ম ধয়ফক্ষণাঃ 

 প্রকয়ল্পয আওতাে বফয়দবক মু দ্রাে বফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ংগ্র ; রআইএপআযবফ-এয Co
60 গাভা 

রায় ধয Strength 33 Kci 

ick 90 Kci ম ধন্ত উন্নীতকযণ, স্থানীে মূদ্রাে মন্ত্রাবত ংগ্র ; বক-আ ংগ্র; গয়ফলণা কায়জ ব্যফায়যয জন্য বভবডো এন্ড 

রকবভকযার ংগ্র; ফইত্র ও াভবেবক ংগ্র ; আইএপআযবফ-এয রভইন বফবডং এয উর্ধ্ধমূখী ম্প্রাযণ ; ায়েন্প রষ্টায বফবডং 

বফন বনভ ধাণ; আইএপআযবফ-এয রভইন বফবডং এফং াবব ধ ব্লক এয রভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ কাজ কযা য়েয়ছ। বযদ ধনকাযী 

কভ ধকতধা কর্তধক ধাযণকৃত এতদংক্রাা্নত কয়েকটি বস্থযবচত্র বনয়ে রদো ’র। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১৩। প্রকয়ল্পয উয়েশ্য অজধনাঃ 

 

বযকবল্পত অজধন অত্র বফবায়গয ভন্তব্য 

 আইএপআযবফ-এয R&D 

কভ ধকায়ন্ডয জন্য গয়ফলণাগায়যয 

অফকাঠায়ভাগত উন্নেন। 

 আইএপআযবফ-এয R&D  কযকভ ধকায়ন্ডয জন্য 

গয়ফলণাগায়যয অফকাঠায়ভা , রমভনাঃ পুযাতন বফয়নয 

বাটিকযার এক্সয়টনণ কয়য ৩ে তরাে ৫৬৭ ফগ ধবভটায়য 

নতুন গয়ফলণাগায বনভ ধাণ, বতন তরা পাউয়ন্ডয়নয ৩১৬ ফগ ধ 

বভটায়য রদাতরা নতুন ায়েন্প রষ্টায বফন বনভ ধাণ এফং অত্র 

ইনবিটিউয়টয ০৮টি গয়ফলণাগায  প্রাে ৩৬ ফছয়যয 

পুযাতন বফবডং এয রভযাভত কাজ ভম্পন্ন কযা য়েয়ছ।  এ 

প্রকয়ল্পয আওতাে আইএপআযবফ -এয ক্ষভতা ম্পন্ন গাভা 

রায় ধয 65 kci-রত রনয়ভ আায য বযবিবনয়য ভােয়ভ 

রায় ধয  strength kci-রত  উন্নীত কযা য়েয়ছ।   

এছাড়াও প্রকয়ল্পয আওতাে ৭৯টি বফয়দবক মন্ত্রাবত, ৯৮টি 

স্থানীে মন্ত্রাবত ,১৩১টি আফাফত্র ,ফইজান ধার ও একটি 

গাড়ী (ব আ বযান ) ক্রে কযা য়েয়ছ এফং অত্র 

ইনবিটিউয়টয ০৮টি বফবাগ /গয়ফলণাগায়যয জন্য চাবদা 

রভাতায়ফক বফববন্ন ধযয়নয বভবডো এন্ড রকবভকযার ংগ্র 

কয়য গয়ফলণা কাম ধক্রভ ও রফা প্রদায়নয কাজ স্বেং  ম্পূণ ধ 

বায়ফ ম্পাদন কযা ম্ভফ য়ে। 

“ইনবিটিউট অফ ফূড 

এন্ড রযবডয়ে ন 

ফায়োরবজ 

আইএপআযবফ)-রক 

প্রকয়ল্পয আওাতাে 

বিারীকযয়ণয 

ভােয়ভ আাতদৃবষ্টয়ত 

উয়েশ্য পর য়েয়ছ। 

তয়ফ প্রবাফ মূোেয়নয 

ভােয়ভ প্রকৃত উয়েশ্য 

বনরুণ কযা মায়ফ।  

‡ খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য য়ত রযাগ 

সৃবষ্টকাযী জীফাণু ,ক্ষবতকয কীঠতঙ্গ 

এফং যজীফী রাকা দূযীকযণ। 

‡ বফববন্ন রগফলণাগয়যয গয়ফলণা স্যাম্পর এফং  এফং বফববন্ন 

ফাবণ ধবজযক প্রবতবষ্ঠায়নয রপ্রবযত স্যাম্পয়রয রযাগ সৃবষ্টকাযী 

জীফাণু ক্ষবতকয কীটতঙ্গ এফং যজীফী রাকা দূযীকযয়ণয 

কাজ বনেবভত বায়ফ য়ে।   

‡ খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রয়ব্যয ংক্ষয়নয 

বফবকযণ  প্রয়োয়গয  কাবযগযী-

অথবনবতক/ফাবণ ধবজযক গ্রনয়মাগ্যতা 

‡ খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রয়ব্যয ংযক্ষয়ণ বফবকযণ প্রয়োয়গয 

ভােয়ভ ৪টি ফাবণবজযক প্রবতষ্ঠান (রমভন: ভরা,ভারুভ 

াউডায, বস্পবযরনা, শুটকী ভাছ ইতযাবদ  প্রডায়ষ্টয জন্য ) 



প্রদন। বনেবভত রফা হ্রণ কয়য আয়ছ , পয়র অথবনবতক /ফাবণবজযক  

গ্রণরমাগ্যতা রফয়ড়য়ছ।  

‡ বফবকযণ প্রয়োয়গ বচবকৎা াভগ্রী , 

ঔলধ, স্বাস্থযয়ফা উকযণ এয 

স্বাস্থযম্মত ভান উন্নেন। 

‡ রদয়য প্রাে ২৫টিযও রফব রফযকাযী  প্রবতষ্ঠায়নয বচবকৎা 

াভগ্রী, ঔলধ, স্বাস্থযয়ফা উকযণ এয স্বাস্থযম্মত ভান উন্নেন 

কযা ম্ভফ য়েয়ছ। এই ভান উন্নেয়নয  কাজ চরয়ছ এফং চরভান 

থাকয়ফ। 

‡রাজীবফ,নীবতবনধাযক, 

ব্যফাযকাযীয়দয ভয়ে  বফবকযণ 

প্রযুবিয ব্যফায ম্পয়কধ প্রচায (উি 

প্রযুবিয ভােয়ভ ভরা , াকফবজ, 

পর, বচবকৎা াভগ্রীয ভান উন্নেন 

বযয়ফ ংযকৃা্লণ কযা ম্ভফ)। 

‡ রাজীবফ, নীবতবনধাযক, ব্যফাযকাযীয়দয ভয়দ্য বফবকযণ 

প্রযুবিয ব্যফায ম্পয়কধ বফজ্ঞাবপ্ত , বচঠি , ই-রভইয়রয ভা েরভ 

প্রচায কযা য়েয়ছ , মায পয়র অবধক ংখ্যক রকাম্পানী 

বফবকফযন রফায রময়মাগ গ্রবন কযয়ছ।  

‡ বযভায , াইয়রায়জন, টিসুয 

ব্যাংবকং এফং পাভ ধাবউটিকযার ও 

অন্যান্য ইন্ডাবলট্রয়ত বফবকযণ  প্রযুবিয 

রফাদারনয উন্নেন। 

‡ ইনবিটিউয়টয অফ বরভায রটকয়নারবজ  য়ত রপ্রবযত 

বযভায, ইনবিটিউট অফ বনউবিোয রটকয়নারবজ য়ত রপ্রবযত 

াইয়রায়জন , টিসুয ব্যাংবক ইনবিটিউট য়ত রপ্রবযত টিসুয 

এররাগ্রান্ফ, এভবনেয়ন এফং পাভ ধাবউটিকযার ও অন্যান্য 

ইন্ডযাবি য়ত রপ্র বযত নমুনাে  বফবকযণ  প্রযুবিয ভােয়ভ রফা 

প্রদায়নয উন্নেন কযা ম্ভ য়ে। 

‡ বফএটিআই ও বকৃবল ম্প্রাযণ 

অবধদপ্তয়যয ভত বনেন্ত্রণকাযী প্রবতষ্ঠান 

মূয়য ভােয়ভ বফবকযণ প্রযুবি 

ব্যফাযকাযীয বনকট র ছায়না ।  

‡ বফএটিআই ও কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তয়যয  বফববন্ন  বাে 

আইএপআযবফ-এয প্রবতবনবধয ভােয়ভ বফবফযণ প্রযুবি 

ব্যফাযকারীয বনকট র ছায়না  য়ে। এ ছাড়াও Co
60

 

Gamama source-এয ব্যফায এফং কবভয়নয 

অন্যান্য াবব ধ প্রদান ম্পয়কধ ব্যাক  প্রচায়যয বফলয়ে 

ইয়তাভরে ফাংরায়দ যভাণু বি কবভন কর্তধক কভাব ধোর 

উইং গঠন কযা য়েয়ছ। 

‡ জীফ বফজ্ঞায়ন য গয়ফলণাে রমভন : 

ফন্ধাকযণ িবতয়ত কীটতয়ঙ্গয়য 

বনেন্ত্রয়ণ ফনয়মাগ্য গাভা 

ইয়যবডয়েয়নয ব্যফায।  

‡ জীফ বফজ্ঞায়নয গয়ফলণাে রমভন : ফন্ধাকযণ িবতয়ত ভাবছয 

রকাকনয়ক গাভা রযবডয়েন  প্রয়োগ কয়য কক্সফাজায়যয 

রানাইদো দ্বীয় ভাবছ ফন্ধাকযয়ণয কাজা  এবগয়ে রনো য়ে।  

এছাড়াও বফববন্ন  পর ও াক ফবজ বফনষ্টকাযী ভাছয়ক ফন্ধা 

কযয়ণয কায়জ রযবডয়েন প্রয়ো রগয ভােয়ভ ােতা প্রদান 

কযা য়ে। 

 

 

১৪।     প্রকয়ল্পয ক্রে ংক্রান্ত ম ধয়ফক্ষণাঃ 
 

দযত্র ংক্রান্ত নবথ মাচাইয়েয প্রধান উয়েশ্য  বছর প্রকল্পটিয আও তাাাে ক্রেকৃ ত কাজ ম ধয়ফক্ষণ কযা। এ রক্ষয়ত্র প্রকল্পটিয 

আওতাে একাবধক ক্রে কাম ধক্রভ থাকাে Random Selection এয ভােয়ভ বনয়োি কয়েকটি প্যায়কয়জয ক্রে 

প্রবক্রো ও ফাস্তাফােন ম ধায়রাচনা কযা োঃ 

 

১৪.১ রট নং WD-০১: রট নং WD-০১ এয আওতাে আইএপআযবফ এয রভইন বফবডং -এয ৩ে তরায ঊর্ধ্ধমূখী ম্প্রাযণ 

কাজ ম্পাদন কযা ে । উমু্মি দযত্র িবত (OTM) এয ভােয়ভ এ রয়টয আওতাে রব ত কাজ  ম্পাদন কযা ে । 

এ প্যায়কয়জয রক্ষয়ত্র ১০/০৬/২০১১ ইং তাবযয়খ বদবনক ভানফজবভন  এফং বদ বনউ এইজ বত্রকাে দযত্র বফজ্ঞবপ্ত প্রকা 

কযা ে। দযত্র মূোেন কবভটি রত ০২ (দুই) জন ফবাঃদস্য উবস্থত বছয়রন । গত ০৪/০৭/২০১১ইং তবযয়খ দযত্র 

উন্ুিকযণ কবভটিয ভােয়ভ দযত্র উনমু্মিকযণ কযা ে এফং ২৬/০৭/২০১১ই তা বযয়খ দযত্র মূোেন কবভটিয বা  

অনূবষ্ঠত ে। উি দযত্র  প্রবক্রোে রভাট ০৪টি প্রবতষ্ঠা ন অংগ্রণ কয়য এফং ০৪টি প্রবত ষ্ঠায়নয দবখরকৃত দযত্রই 

রযনবব/রমাগ্য বয়য়ফ বফয়ফবচত ে । দযত্র মূোেন কবভটিয সুাবয রভাতায়ফক প্রকল্প অবপ য়ত গত 

২৯/০৮/২০১১ইং তাবযয়খ ফ ধবনে দযদাতা প্রবতষ্ঠান রভা ধ গাঁথুণী , ঢাকা-রক রনাটিবপয়কন অফ এযাওোড ধ প্রদান কযা ে। 

গত ১২/০৯/২০১১ইং তাবযয়খ ঠি কাদায়যয ায়থ  চুবি ভাবদত ে মায রভোদ বছর ১২ ভা এফং চুবি মূে বছর 

১,৪৮,৫৭,৮০৭/৫৭ টাকা। এ রক্ষয়ত্র কাজটি ভেভত ম্পাবদত য়েয়ছ ভয়ভ ধ বযদ ধনকায়র জানা মাে। 

 
 

১৪.২ রট নং WD-০২: রট নং WD-০২ এয আওতাে ায়েন্প রষ্টায বফবডং এয বনভ ধাণ কাজ ম্পাদন কযা ে। উন্ুি 

দযত্র িবত (OTM) এয ভােয়ভ এ রয়ট য আওতাে রব ত কাজ ম্পাদন কযা ে । এ প্যায়কয়জয রক্ষয়ত্র 

১১/০১/২০১৩ ইং তাবযয়খ বদবনক রবায়যয কাগজ এফং বদ বপন্যানবোর এক্সয়প্র বত্রকাে দযত্র বফজ্ঞবপ্ত প্রকা কযা 



ে। দযত্র মূোেন কবভটিয়ত ০২ (দুই) জন ফবাঃদস্য উবস্থ ত বছয়রন। গত ২৯/০১/২০১৩ইং তাবযয়খ দযত্র 

উন্ুিকযণ কবভটিয ভােয়ভ দযত্র উন্ুিকযণ কযা ে এফং ০৪/০৪/২০১৩ইং এফং ২২/০৪/২০১৩ইং তাবযয়খ দযত্র 

মুোেন কবভটিয বা অনুবষ্ঠত ে। উি দযত্র প্রবক্রোে রভাট ০৩টি প্রবতষ্ঠান অংগ্রন কয়য , তন্য়ে ০১টি প্রবতষ্ঠারনয 

দাবখরকৃত দযত্র রযনবব /রমাগ্য বয়য়ফ বফয়ফবচত ে। দযত্র মুোে ন কবভটিয সুাবয রভাতায়ফক প্রকল্প অবপ 

য়ত গত ২৮/০৪/২০১৩ইং তাবযয়খ রভা ধ গাঁথুণী , ঢাকা-রক রনাটিবপয়ক ন অফ এযাওোড ধ প্রদান কযা ে । গত 

১৬/০৫/২০১৩ইং তাবযয়খ ঠিকা দায়যয ায়থ চুি ম্পাবদত ে মা য রভোদ বছর ০৯ ভা এফং চুবি মূে বছর 

৮৯,০৩,৮৩৭/৭৭ টাকা। এ রক্ষয়ত্র কাজটি ভেভত ম্পাবদত য়েয়ছ ভয়ভ ধ বযদ ধনকায়র জানা মাে । 

 

১৪.৩  রট নং GD-০৪: রট নং GD-০৪ এয আওতাে স্থানীে মূদ্রাে বফজ্ঞাবনক ম ন্ত্র ও মন্ত্রাং ংগ্র কযা ে। উন্ুি দযত্র 

িবত (OTM) এয ভােয়ভ রভাট ০৯টি আইয়টয়ভয বফজ্ঞাবনক মন্ত্রাং ংগ্রয়য রয়ক্ষয গত ০৭/০৩/২০১৩ইং তাবযয়খ বদ 

বনউজ টুয়ড এফং বদবনক জনকণ্ঠ বত্রকাে স্থানীে দযত্র বফজ্ঞবপ্ত প্রকা কযা ে। দযত্র মূোেন কবভটিয়ত ০২ (দুই) জন 

ফবাঃদস্য উবস্থত বছয়রন। গত ২৪/০৩/২০১৩ইং তাবযয়খ দযত্ য উন্ুিকযণ কবভটিয ভােয়ভ দযত্র উন্ুি কযা ে 

এফং ১৬/০৪/২০১৩ ইং তাবযয়খ দযত্র মূোেন  কবভটিয বা অনুবষ্ঠত ে। উি দযত্র প্রবক্র োে রভাট ০২টি প্রবতষ্ঠান 

অংগ্রণ কয়য এফং ০২টি প্রবতষ্ঠায়নয দাবখরকৃত দযত্রই রযনবব /রমাগ্য বয়য়ফ বফয়ফবচত ে । দযত্র মূ োেন 

কবভটিয সুাবয রভাতায়ফক গত ২৮/০৪/২০১৬ইং তাবযয়খ ফ ধবনে দযদাতা রভা ধ ইনয়বন্ট রটকয়নায়রবজ বরাঃ এয 

অনুকূয়র ফ ধয়ভাট ২০,৫৪,০০০/- টাকায রনাটিবপয়কন অফ এযাওোড ধ প্রদান কযা ে, মায রভোদ ০১ ভা রদো ে । গত 

০৮/০৫/২০১৩ইং তাবযয়খ যফযাকাযী প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ  চুবি ম্পাদন কযা ে। এ রক্ষয়ত্র বফজ্ঞাবনক মন্ত্র এফং মন্ত্রাং 

মূ ভেভত যফযা ও স্থায়নয কাজ কযা য়েয়ছ ভয়ভ ধ বযদ ধনকায়র জানা মাে।  
 

১৫।    ম ধয়ফক্ষণ/ফাস্তফােন ভস্যাবদ: 

 

১৫.১  বফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ংগ্র না ওোাঃ প্রকয়ল্পয আওতাে বফয়দবক মূদ্রাে ৮৫টি মন্ত্রাবত ংগ্রয়য কথা থাকয়রও 

ংগৃবত  য়েয়ছ রভাট ৮০টি। অফবষ্ট ০৫টি মন্ত্র একাবধক ফায দযত্র আফান কয়যও ংগ্র কযা ম্ভফ েবন। এগুয়রা 

ংগ্র না ওোে প্রকয়ল্পয উয়েশ্য আাতত ব্যত য়ে না ভয়ভ ধ প্রকল্প বযচারক জাবনয়েয়ছন ।  

 

১৫.২ প্রকল্প ফাস্তফােয়ন বফরম্ব (Time Over-run): মূর প্রকল্পটি ফাস্তফােয়নয রভাট ৪ ফছয ৬ ভা ভে ব্যে য়েরছ 

মা মূর অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনকার  য়ত ১ ফছয ৬ ভা (৫০%) রফব। ৩ ফছয়য ফাস্তফােয়নয জন্য বনধ ধাবযত প্রকল্প ৫০% 

রফী ভয়ে ফাস্তফােন কাম্য নে । মথাভয়ে প্রকল্পটি ফাস্তফাবেত য়র অয়নক পূয়ফ ধই সুপর াওো রময়তা; 

 
 

১৫.৩ Cost Over-run: প্রকয়ল্পয মূর প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১৪৭৪.০০ রক্ষ টাকা বকন্তু প্রকল্পটি ফাস্তফােয়ন প্রকৃত ব্যে 

য়েয়ছ ১৬৬৭.৩৩ রক্ষ টাকা মা মূর প্রাক্কবরত ব্যে য়ত ১৯৩.৩৩ রক্ষ টাকা অথ ধাৎ ১৩.১২% রফী; 

 

১৫.৪ ববড বযায়টয টাকা কভ খযচ ওো: অনুয়ভাবদত বডবব’রত এখায়ত ১৮৮.৫০ রক্ষ টাকা  ফযাে প্রস্তাফ কযা য়রও 

খযচ য়েয়ছ ভাত্র ৮৬.৪৬ রক্ষ টাকা । এ বফলয়ে প্রকল্প বযচারয়কয দৃবষ্ট আকল ধণ কযা য়র বতবন জানান রম , প্রকল্প প্রণেন 

ও ংয়াধয়নয ভে বফলেটি ঠিকবায়ফ বনধ ধাযণ কযা ম্ভফ েবন; 

 

১৫.৫ প্রচায়যয অবাফ: Co
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 Gamma Source-এয ব্যফায এফং আইএপআযবফ এয অন্যান্য াবব ধ  প্রদানকাযী 

বফবায়গয াবব ধ প্রদান ম্পয়কধ প্রচায়যয অবাফ যয়েয়ছ ফয়র বযদ ধনকায়র প্রকল্প বযচারক জানান;  

 

১৫.৬ বপ বনধ ধাযণ :  আইএপআযবফ-রত বফববন্ন গয়ফলণা প্রবতষ্ঠান , বফশ্ববফদ্যারয়েয বফজ্ঞানী , বক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীয়দয 

বএইচবড, এভবপর, এভএব, বফএব বডগ্রীয গয়ফলণা কাজ কযা য়ে । একায়জ তাঁযা রম রকবভকযার ব্য ফায কয়য তা 

ফতধভায়ন বফনামূয়ে প্রদান কযা ে । এয়ক্ষ রত্র, গয়ফলণা কাম ধক্রয়ভ রম রকবভকযার ব্যফায কযা  ে তায জন্য স্বল্প  মূরে বপ 

বনধ ধাযণ কযা প্রয়োজন;  

 

১৫.৭  MoU ম্পাদন: আইএপআযবফ-রত রম ভস্ত যীক্ষা  ম্পাদন কযা ে র বফলয়ে বফববন্ন প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ 

ফতধভায়ন রকান MoU রনই মা কযা প্রয়োজন;  

 

১৭.৮ মন্ত্রাবতয়ত স্থােীবা রফ বিকায রাগায়নাাঃ  প্রকয়ল্পয আওতাে ংগৃীত মন্ত্রাবতয়ত স্থােীবায়ফ বিকায রাগায়না য 

বফলেটি বফয়ফচনা কযা রময়ত ায়য।  রকননা এয়ত  রফাঝা মায়ে না রম রগুয়রা এ প্রকয়ল্পয আওতাে ংগ্র কযা য়েয়ছ 

বকনা;  

 



১৫.৯ এক্সটান ধার অবডট আবি  বনস্পবি না  ওোাঃ প্রাপ্ত ববআয ও বযদ ধনকায়র জানা মাে রম , অত্র প্রকয়ল্পয 

কভ ধকায়ন্ডয উয এক্সটান ধার অবডট ম্পন্ন য়েয়ছ। অবডট দর  কর্তধক ০৩টি আবি প্রদান কযা য়েয়ছ , প্রকল্প দপ্তয য়ত 

আবি অনুমােী প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণপূফ ধফক আবি বনস্পবিয রয়ক্ষয জফাফ রদো  ররও এখয়না চূ ড়ান্ত বনস্পবি কযা 

েবন ।  

 

১৬।সুাবয/ভতাভতাঃ 

 

১৬.১ ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকল্প প্রণেনকায়র বয কল্পনা এভনবায়ফ কযয়ত য়ফ মায়ত প্রকয়ল্পয Time over-run 

এফং Cost over run না ঘটিয়ে বনধ ধাবযত ভে ও ব্যয়েয  ভয়ে প্রকল্প ভাপ্ত কযা মাে (অনু-০৫); 

 

১৬.২ প্রকয়ল্পয আওতাে সৃষ্ট অফকাঠায়ভা  ও স্থাবত অতযাদৄবনক মন্ত্রাবতয য়ফ ধাচ্চ ব্যফায বনবিত কযয়ত য়ফ ;  

 

১৬.৩ ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকল্প প্রণেনকায়র ববড বযায়টয টাকা ঠিকবায়ফ প্রাক্করন কযয়ত য়ফ (১৫.৪); 

 

১৬.৪ আইএপআযবফ-রত Co
60

 Gamma source -এয ব্যফায এফং আইএপআযবফ এয অন্যান্য াবব ধ 

প্রদানকাযী বফবায়গয াবব ধ প্রদান ম্পয়কধ ব্যাক প্রচায়যয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ (১৫.৫); 

 

১৬.৫ আইপআযবফ-রত বফববন্ন গয়ফলণা প্রবতষ্ঠান , বফশ্ববফদ্যারয়েয বফজ্ঞানী , বক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীয়দয বএইচবড , এভবপর, 

এভএব, বফএব বডগ্রীয গয়ফলণা কায়জ রম রকবভকযার ব্যফায কযা ে তায জন্য স্বল্পমূয়ে বপ বনধ ধাযণ কযায বফলয়ে 

বফয়ফচনা কযা রময়ত ায়য (১৫.৬); 

 

 ১৬.৬ আইএপআযবফ-রত রম ভস্ত যীক্ষা ম্পাদন কযা ে র বফলয়ে বফববন্ন প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ MoU ম্পাদন 

কযয়ত য়ফ (১৫.৭);  

 

১৬.৭ এ প্রকয়ল্পয আওতাে ংগৃীত ভারাভারমূয় স্থােীবায়ফ িীকায রাগায়নায বফলেটি বনবিত কযয়ত য়ফ (অনু: 

১৫.৮); 

 

১৬.৮ প্রকয়ল্পয আওতাে ংগৃবত ম ন্ত্রমূ গয়ফলণা ও রফায কায়জ চর ভান যাখয়ত যাজস্ব ফায়জয়ট ময়থষ্ট বযভাণ 

আবথ ধক ংস্থায়নয বফলেটি বনবিত কযয়ত য়ফ; 

 

১৬.৯ আবথ ধক স্বেতায স্বারথ ধ প্রকল্পটিয অবডট আবিমূ দ্রুত বনস্পবি কযয়ত য়ফ (১৫.৯)। 

 

১৬.১০ অনুয়েদ ১৬.১ য়ত ১৬.৯ ম ধন্ত সুাবযমূ ফাস্ত ফােয়ন গৃীত ব্যফস্থাফরী আগাভী  ০১ (এক) ভায়য ভয়ে 

আইএভইবড-রক অফবত কযয়ত য়ফ। 

 

 

 

  


