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বস্ত্র ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয ২০১৪-১৫ অর্ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রডিয়ফদয়নয উয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক 

ায-ংয়ে 

 
 

ক্র 

নং 

ভন্ত্রণা

রয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়ে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে  ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়ো

গ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগডয 

ােিা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডড

এপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে  

ব্যে 

উবেই 

অডিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অডিক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অডিক্রায়ন্তয 

িকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

অডিক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অডিক্রায়ন্তয 

িকযা ায 

(%) 

ফ থডনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ফস্ত্র ও 

াট 

ভন্ত্রণা

রে 

৪ ২ ১ ১ ১ ৩ ১০%-

২০০% 

২ ৫.৪২%-

১২৫.২৫% 

 
০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাাঃ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়ে ২০১৪-১৫ অর্ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ৪টি  প্রকে ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 

০২। ভাপ্ত প্রকয়েয প্রকৃি ব্যে  মভোদ বৃডিয কাযণাঃ  

 

ক্র 

নং 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃি ব্যে 

(রে টাকা) 

প্রকৃি মভোদকার মভোদ বৃডিয কাযণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. ‘‘Development and Transfer of 

Sustainable Sericulture 

Technologies Through Upgrading 

the Research and Training 

Capability of BSRTI’’  

৭৩৫.৩৩ 

 

জুরাআ ২০১০ তত 

জুন ২০১৫ 

-- 

২. ??????????  ?????? ????????????  ?????????????????????? ??  ??????????  

???? ???? ????????????????  ?? ?????? ??  ?????????????? ????  ((????  

???????? ??????))?? 

৪৮৩১.৭৮ জুরাআ ২০০৬ 

তত জুন ২০১৫ 

জডভ অডধগ্রয়ণ ডফরম্ব োে  

এফং ভতে ভতে নতুন ঙ্গ 

ন্তর্ভকু্ত কতয প্রকে ংতাধন 

কযা  

৩. ????????????????  ?????? ??????  ??   ?????????? ??????  ????????  

??????????????  ????????????????????  ??   ????????????  

২৯১০.১৫ জুরাই ২০০৯ তত  

জুন ২০১৫ 

কভ থডযকেনা অনুমােী 

মর্াভয়ে কাজ ম্পন্ন কযা 

মােডন। 

৪ . “strengthening of 

NITTRAD(Now NITER) Textile 

Colleges and TSMU for 

Development of Textile Sector”   

১৮৭৫.০৮ 

 

জুরাআ,২০১০ তত 

ডডতম্বয, ২০১৫ 

 

 

০৩। ভস্যা  সুাডযাঃ  
 
এডিডি সেক্টরঃ  ডি 

 

ভস্যা সুাডয 

১.  তুুঁি জাি  মযভকীয়টয ভাতৃ-ডতৃজাি 

ংযেয়ণয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ট অনুন্নেন খায়িয 

ফযাদ্দকৃি অর্ থ ম থাপ্ত নে।  

১. তুুঁি জাি  মযভকীয়টয ভাতৃ-ডতৃজাি ংযে ণণয 

রতযে অনুন্নেন খায়িয যাজস্ব ফায়জয়ট প্রয়োজণীে ফযাদ্দ 

ডনডিি কযা আফশ্যক। 

২. ঠিক জনফয়রয অবায়ফ ডনেডভি মন্ত্রাডি ব্যফায 

 যেণায়ফেয়ণয অবায়ফ অয়নক মূল্যফান মন্ত্রাডি নষ্ট 

২. প্রকয়েয আিাে ক্রেকৃি মূল্যফান মন্ত্রাডি ডনেডভি 

ব্যফায  যেণায়ফেয়ণয উয়যাগ গ্রণ কযয়ি য়ফ মায়ি 
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য়ে মাোয আংকা যয়েয়ছ।  ব্যফায না োজডনি কাযয়ণ মন্ত্রাডিগুয়রা নষ্ট না ে। 

৩. প্রকয়েয আিাে ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং 

কয়রয়জয জন্য ণম কর মন্ত্রাডি ক্রে কযা য়েয়ছ 

তায ঞ্জধকাং পযাক্টডযয়ি ব্যফায়যয জন্য তিযী কযা 

য়েয়ছ। ল্যাফ বাযন ক্রে কযা ণর ব্যে াশ্রে 

াতযটং ব্যেও কভ ি। 

৩. বডফষ্যয়ি এ ধযয়ণয প্রকয়েয জন্য মন্ত্রাডি ক্রয়েয মেয়ে 

পযাক্টডয বাযয়নয ডযফয়িথ ল্যাফ-বাযন মন্ত্রাডি ক্রে কযা 

মময়ি ায়য 

৪. অনুয়ভাডদি জনফয়রয কাঠায়ভায়ি জনফয়রয ংস্থান 

র্াকয়র  মফ কয়েকটি দ শূণ্য যয়েয়ছ।  

৪. অনুয়ভাডদি জনফয়রয শুণ্য দ পূযয়ণ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ি 

য়ফ। 
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াফনা টেক্সোইর ইন্সটিটিউেতে াফনা ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং েতরতে উন্নীতেযণ (৩য় িংতাঞ্জধত প্রকল্প ভাডি 

মূল্যায়ন প্রডততফদন (ডডঅয)  

 

(ভািঃ জুন, ২০১5) 

 

১.০ প্রকতল্পয নাভ : াফনা টেক্সোইর ইন্সটিটিউেতে াফনা ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং েতরতে উন্নীতেযণ 

(৩য় িংতাঞ্জধত)। 

২.০ ঈতযাগী ভন্ত্রণারয়/ ডফবাগ : ফস্ত্র ও াে  ভন্ত্রণারয়। 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফস্ত্র  ডযদপ্তয । 

৪.০ প্রকতল্পয এরাো : ারগাড়ীয়া, াফনা দয, াফনা। 

৫.০ প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 
 

                                                                                                                        (রক্ষ োোয়) 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

ঞ্জযেঞ্জিত ফাস্তফায়নোর প্রকৃত     

 ফাস্তফায়নোর 

অঞ্জতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কঞ্জরত 

ব্যতয়য%) 

অঞ্জতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

োতরয %) 

মূর 

  

ফ বতল 

ঞ্জফতল 

িংতাঞ্জধত  

মূর ফ বতল ৩য় 

িংতাঞ্জধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৪৫.০০ ৫৩৬৪.৯৯ ৪৮৩১.৭৮ জুরাই ২০০৬ 

তত  জুন 

২০০৯ 

জুরাই ২০০৬ 

তত জুন 

২০১৫ 

জুরাই ২০০৬ 

তত জুন ২০১৫ 

২৬৮৬.৭৮ 

(১২৫.২৫%) 

৬ ফছয 

(২০০%) 

৬.০ প্রেতিয অিংগঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফায়নঃ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রেি ভাঞ্জপ্ত প্রঞ্জততফদন অনুমায়ী প্রেতিয অঙ্গঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

                                                                                                  (রক্ষ োোয়) 

ক্রডভক 

নং 
খাত 

ফ বতল ংতাডধত প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত গ্রগডত 

ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক 

1 2 3 4 5 6 

১ জনফর (বফতন-বাতা) ১২        86.15  ৮        71.63  

২ ম্মানী বাতা ৫৯৪৮         59.48  ৫৭২৪         56.11  

৩ প্রডক্ষন ১১৮          8.60  ১০২          8.60  

৪ ভ্রভণ বাতা বথাক         11.35  বথাক         11.34  

৫ বটডরতপান ংতমাগ বথাক           1.03  বথাক          0.87  

৬ বতরার  লুডিতকন্ট বথাক         12.47  বথাক         12.47  

৭ ফআ  াভডয়ডক ৬০০০      100.00  ৬৬৮০        99.55  

৮ স্ট্যানাযী ীর  স্ট্যাম্প বথাক          6.23  বথাক          5.98  

৯ ডফজ্ঞান বথাক          2.30  বথাক          2.29  

১০ অপ্যায়ন বথাক           1.39  বথাক          1.33  

১১ বকডভকযার বথাক           0.49  বথাক           0.49  

১২ কাঁচাভার বথাক         11.43  বথাক         11.43  

১৩ বভযাভত  ংযক্ষণ বথাক        38.35  বথাক        38.14  

১৪ ন্যান্য ব্যয় বথাক        52.82  বথাক        52.04  

১৫ ছাত্রতদয ফআ, বৃডি  ডভতর 

প্রডক্ষণ 

১৫২৪         41.01  ১৫২৪         41.01  
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ক্রডভক 

নং 
খাত 

ফ বতল ংতাডধত প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত গ্রগডত 

ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক 

1 2 3 4 5 6 

  ঈতভাট=        433.10         413.28  

১৬ মন্ত্রাডত  ২৮২   1,585.00  ২৩৪   1,357.82  

১৭ কডম্পঈটায  ডপ যঞ্জাভ ১২০        40.90  ১২০        40.43  

১৮ মানফান ২         64.11  ২         64.11  

১৯ অফাফত্র ১৩০৬      102.09  ১৩০১        98.18  

২০ ভূডভ ডধগ্রণ ১.৪১৭৪ একয     686.04  ১.৪১৭৪ একয     686.04  

২১ ডনভ বাণ ৮৯৭৬ ফ.ডভ   2,389.55  ৮৯৭৬ ফ.ডভ   2,139.72  

২২ বারায প্যাতনর বথাক         19.20  বথাক         19.20  

২৩ বৃডিয াডন ংযক্ষণাগায বথাক        25.00  বথাক        13.00  

  ঈতভাট=     4,911.89       4,418.50  

২৪ কডন্টতজডি         20.00                  -    

  বভাট=    5,364.99      4,831.78 

(90.06%)  
 

৭.০ কাজ ভাি থাকতর তায কাযণ :  

ফ বতল নুতভাডদত ডডডড নুমায়ী কর ববৌত কাজ ম্পন্ন তয়তছ।  

৮.১ প্রকতল্পয টভুডভ :  

          বৃটি ানাভতর ১৯১৫ াতর আতরাচ্য প্রঞ্জতষ্ঠানটি টেরা ফয়ন ঞ্জফদ্যারয় ঞ্জাতফ স্থাঞ্জত ম। তখন ১ (এে) ফৎয 

টভয়াদী আটি িেযান টো ি ঞ্জফদ্যভান ঞ্জির। ১ ফৎয টভয়াদী আটি িেযান টো িটি ১৯৮০ াতর যঞ্জত েতয দুই ফৎয টভয়াদী 

াটি িঞ্জপতেে-ইন-টেক্সোইর টো ি চ্ালু েযা য়। এযয ১৯৯৩-১৯৯৪  ঞ্জক্ষাফল ি তত ৩ (ঞ্জতন) ফৎয টভয়াদী ঞ্জিতলাভা-ইন-

টেক্সোইর টো ি চ্ালু েযা য়। অন্যান্য ঞ্জিতলাভা ঞ্জক্ষায ন্যায় ২০০১ ন তত টো িটিয টভয়াদ ৪(চ্ায) ফৎয েযা য়। টদত 

ঞ্জফদ্যভান ও ক্রভঞ্জফোভান আধুঞ্জনে ফস্ত্র ঞ্জি োযখানায ঞ্জনফ িাী ম িাতয়য ফস্ত্র প্রযুঞ্জিঞ্জফতদয ব্যাে চ্াঞ্জদা আতি। ফস্ত্র ঞ্জতিয 

উৎাঞ্জদত ণ্য প্রঞ্জতটমাঞ্জগতায় টিতে থাো এফিং েভ খযতচ্ অঞ্জধে ভানম্পন্ন ফস্ত্রাভগ্রী উৎাদতনয রতক্ষয ঞ্জনফ িাী ম িাতয়য ফস্ত্র 

প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততঞ্জযয েন্য যোয াফনা টেক্সোইর ইন্সটিটিউেতে াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং েতরতে উন্নীত েতয। এেন্য 

প্রতয়ােনীয় অফোঠাতভা ঞ্জনভ িাণ, ম্পদ িংগ্র ও System Development- অন্যান্য ায়তা প্রদাতনয ঞ্জনঞ্জভি আতরাচ্য 

প্রেিটি গ্রণ েযা য়। উতেখ্য গত ২০০৬-২০০৭ ঞ্জক্ষাফবল ব ৮০ জন ছাত্রতক  ঞ্জফ,এঞ্জ-ইন-টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং টোত ি 

বঞ্জতিয ভাধ্যতভ বজাযাযগঞ্জ বটক্সটাআর আডঞ্জডনয়াডযং কতরতজয  ঞ্জক্ষা োম িক্রভ শুরু য়। ফতবভাতন প্রঞ্জতফিয ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী 

বডতব কযা তে। 

৮.২ প্রকতল্পয  ঈতেশ্যঃ  

- ফািংরাতদতয ফস্ত্র ও ফস্ত্র ঞ্জি োযখানায েন্য ঞ্জনফ িাী ম িাতয়য ফস্ত্র প্রতেৌরী ততযী েযা; 

- োঞ্জযগযী ঞ্জক্ষেতদয দক্ষতা ও োঞ্জযগযী  জ্ঞাতনয প্রায; 

- স্ব-উতদ্যাতগ েভ িিংস্থান টদত ও ঞ্জফতদত েভ িিংস্থাতনয সুতমাগ সৃঞ্জি; এফং 

- ভানফ ম্পতদয উন্নয়তনয ভাধ্যতভ দাঞ্জযদ্র ঞ্জফতভাচ্তন ায়ে ভূঞ্জভো ারন। 
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৮.৩ প্রেি অনুতভাদনঃ  

প্রেিটি ২১৪৫.০০ রক্ষ োো প্রাক্কঞ্জরত ব্যতয় জুরাই , ২০০৬ তত জুন, 200৯ টভয়াতদ ফাস্তফায়তনয েন্য গত ১৬/১০/২০০৬ 

তাঞ্জযতখ ভাননীয় ডযকল্পনা ভন্ত্রী  ের্তিে অনুতভাঞ্জদত য়। যফতীতত কতয়কটি তেয ব্যয় হ্রা-বৃডিয কাযতণ গত ১৪/০১/২০০৯ 

তাঞ্জযতখ প্রাঞ্জনে ভন্ত্রণারয় ব্যয় বৃঞ্জি ১০% এয ভতধ্য  ীভাফি টযতখ ২৩৫৯.৫০ রক্ষ োো প্রাক্কঞ্জরত ব্যতয় এফিং জুরাই, ২০০৬ 

তত জুন, 20১০ টভয়াতদ ফাস্তফায়তনয েন্য ১ভ িংতাঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জ অনুতভাদন েতয। াফনা বটক্সটাআর আডঞ্জডনয়াডযং কতরতজ 

ডক্ষক-কভ বচাযী  ছাত্রীতদয জন্য অফাডক সুডফধা না থাকায় এগুতরায ংস্থান, ডতডযক্ত ৫ একয জডভ ডধগ্রণ  মন্ত্রাডতয 

ংস্থান বযতখ ২য় ংতাডধত প্রকল্পটি ২১/০৩/২০১০ তাডযতখ ৪৪৭১.৮৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যতয় জুরাই, ২০০৬ তত জুন, 

20১২ টভয়াতদ ফাস্তফায়তনয ে ন্য একতনক বায় নুতভাডদত য়। জডভ ডধগ্রতণ ডফরম্ব য়ায় প্রকতল্পয বভয়াদ বৃডি কতয 

এফং জডভ ডধগ্রণ ৫ একয তত হ্রা কতয ১.৪১৭৪ একয ডনধ বাযণ কতয এফং ছাত্র বাতস্ট্র  ন্তভু বক্ত কতয ৫৩৬৪.৯৯ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কডরত ব্যতয় জুরাই, ২০০৬ তত জুন, 20১৪ টভয়াতদ ফাস্তফায়তনয েন্য ভাননীয় ডযকল্পনা ভন্ত্রী গত ৩০/০৯/২০১৩ তাডযতখ 

প্রকতল্পয ৩য় ংতাধন নুতভাদন কতযন।  গত ২০/০৪/২০১৪ তাঞ্জযতখ ঞ্জযেিনা েঞ্জভন ের্তিে প্রেতিয টভয়াদ জুন, 20১৫ 

ম িন্ত বৃঞ্জি েযা য় এফিং ১২/০৫/২০১৪ তাডযতখ নুডিত ডডডআড বায সুাডযক্রতভ প্রেতিয আন্তঃঅঙ্গ ভন্বয় েযা য়।  

৮.৪ প্রেি ঞ্জযচ্ারেঃ 

ক্রঃ 

নিং 
নাভ ও দফী 

পূণ ি োরীন/ 

খন্ডোরীন 

এতেয অঞ্জধে প্রেতিয 

দাঞ্জয়তে ঞ্জনতয়াঞ্জেত ঞ্জেনা 

প্রেি ঞ্জযচ্ারেতদে 

দাঞ্জয়ে োর 

১ েনাফ টভাঃ আব্দুর ভান্নান  

ধ্যক্ষ 

খন্ডোরীন প্রতমাজয নয় ১০/০২/২০০৬  টথতে  

০১/১১/২০০৯ ম িন্ত   

২ েনাফ টভাঃ আফদুর ফাতিদ ঞ্জভয়া, 

ধ্যক্ষ 

খন্ডোরীন প্রতমাজয নয় ০২/১১/২০০৯ টথতে  

১৮/০১/২০১১ ম িন্ত   

৩ েনাফ টভাঃ ভঞ্জনুর আরভ 

ঈডচফ 

পূণ ি োরীন প্রতমাজয নয় ১৯/০১/২০১১ টথতে  

৩০/০৬/২০১৫ ম িন্ত   

৯.০  প্রকতল্প ফছযডবডিক অডথ বক  ফাস্তফ গ্রগডত :  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রেি ভাঞ্জপ্ত প্রঞ্জততফদন অনুমায়ী প্রেতিয ফছযঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

                                                                                                                                 (রক্ষ োোয়) 

থ ব ফছয 

মূর ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা  
ফ বতল ংতাডধত ডডডড 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা  
ফছয ডবডিক গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ 

১ ২ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০০৬-২০০৭ ৩৫৭.৬০ 16.66%          9.97  0.19%        9.97  0.19% 

২০০৭-২০০৮ ১০০৭.৫০ 46.93%     643.73  12.00%   643.73  12.00% 

২০০৮-২০০৯ ৭৭৯.৯০ 36.33%      504.52  9.40%    504.52  9.40% 

২০০৯-২০১০ - -     364.00  6.78%    364.00  6.78% 

2010-2011 - -     394.36  7.35%    394.37  7.35% 

2011-2012 - -    672.32  12.53%   672.32  12.53% 
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থ ব ফছয 

মূর ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা  
ফ বতল ংতাডধত ডডডড 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা  
ফছয ডবডিক গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ 

১ ২ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

2012-2013 - -     797.03  14.86%    797.03  14.86% 

2013-2014 - -     600.00  11.18%   596.82  11.12% 

২০১৪-২০১৫ - -  1,379.06  25.70%    849.02  15.83% 

বভাট= ২১৪৫.০০ ১০০.০০%      5,364.99  100.00%     4,831.78  90.06% 

১০.০ প্রকল্প ডযদ বন  ফাস্তফায়ন ম বতফক্ষণ :  

গত ২৭/০৬/২০১৬ তাডযতখ প্রকল্প এরাকা তযজডভতন ডযদ বন কযা য়। ঞ্জযদ িনোতর প্রািন প্রেি ঞ্জযচ্ারে , েতরতেয 

বাযপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ , গণপূতি ঞ্জফবাতগয প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধ ও েতরতেয অন্যান্য েভ িেতিা উঞ্জস্থত ঞ্জিতরন। প্রকল্প ডযদ বনকাতর প্রকতল্পয 

অতায় ডযচাডরত ডফডবন্ন কাম বক্রভ ম বাতরাচনা কযা য়। প্রকতল্পয অতায় ডযচাডরত প্রধান প্রধান কাম বক্রভমূ ডনম্নরু:  

১০.১ েঞ্জভ অঞ্জধগ্রণ : 

প্রেি ফাস্তফায়তনয েন্য িংতাঞ্জধত ঞ্জিঞ্জঞ্জতত টভাে ১.৪১৭৪ এেয েঞ্জভ ডধগ্রতণয জন্য ডনধ বাডযত ডছর। মুদয় ভূডভ ডধগ্রণ 

কযা তয়তছ এফং এজন্য ংস্থানকৃত 686.04 রক্ষ টাকা ম্পূণ ব ব্যয় তয়তছ।  

১০.২ ঞ্জনভ িাণ োে : 

প্রকতল্পয অতায় ডফযভান বফতনয ঈিবমূখী ম্প্রাযণ এফং কতয়কটি নতুন ডনভ বাণ কাজ ম্পাদন কযা তয়তছ। প্রকতল্পয 

অতায় ম্পাডদত পূতবকাতজয ভতধ্য ভূডভ ঈন্নয়ন (৬৯৩০ ঘ.ডভ), য়াকব কাভ রাআতিযী (৩৭১ ফ.ডভ), কটন ডিডনং বড 

এয ২য়  ৩য় তরায ম্প্রাযণ (১৪৩৮ ফ.ডভ), ডাআং বড (১৮৩২ ফ.ডভ), ডযডভটডয বফতনয ৩য় তরায ম্প্রাযণ (১৫৯.০৪ 

ফ.ডভ), ঈআডবং বড (৭৫৩ ফ.ডভ), স্ট্াপ ডযডভটডয/বকায়াট বায (৭৬০ ফ.ডভ), সুাডযতন্টতডন্ট এয বকায়াট বায ছাত্রী বাতস্ট্র 

(১৬৯৩ ফ.ডভ), ১টি ৩০০ বকডবএ াফ-বস্ট্ন, ১টি গডবয নরকূ  াম্প াঈ, ভডজদ, ১টি গ্যাতযজ, বযন্তডযণ যাস্তা 

(১৮২.৮৮ অযএভ), ছাত্র বাতস্ট্র (১৯৬৯.৫৯ ফ.ডভ), ীভানা প্রাচীয (৩০৮.৮০ অযএভ),  এক্সটাযনার আতরকডরডপতকন, 

বারায প্যাতনর ডনভ বাণ (৪৬০০ য়াট), বৃডিয াডন ংযক্ষনাগায (৩৫০০০ গ্যারন) এফং ডফডবন্ন কক্ষ, বেন  বগতটয 

ংস্কায/বভযাভত আতযাডদ ন্তভু বক্ত ডছর।  
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ডচত্র-১: াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং েতরবজয ঈআডবং বফন (ম্প্রাডযত) 

  

ডচত্র-২: তয়ট প্রতডং বফন ডচত্র-৩: ছাত্রী বাতস্ট্র 

১০.৩ ম ন্ত্রাঞ্জত : 

অনুতভাঞ্জদত আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-টত ৮টি কযাটাগডযতত বভাট ২৮২ টি মন্ত্রাডত এফং দাথ বডফযা  যায়ন ল্যাতফয জন্য ২ রট মন্ত্রাডত 

 বকডভকযাতরয িংস্থান যতয়তছ। তম্মতধ্য ২৩৪ টি মন্ত্রাডত ক্রয় কযা তয়তছ। ঈতেখ্য, এ খাতত ংস্থানকৃত বভাট ১৫৮৫.০০ রক্ষ 

টাকায ভতধ্য ১৩৫৭.৮২ রক্ষ টাকা ব্যয় তয়তছ। এ ব্যয় প্রাক্কডরত ব্যতয়য ৮৫.৬৭%। ডযদ বনকাতর ভাি প্রডততফদতন ক্রয় কযা 

তয়তছ ভতভ ব ঈতেখ অতছ এভন মন্ত্রাডত দদফচয়ন ডবডিতত বদখা য়। ডনতম্ন স্থাডত কতয়কটি মন্ত্রাডতয ডস্থয ডচত্র বদয়া ’র: 
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ডচত্র-৪: বজট ডাডয়ং বভডন ডচত্র-৫: তটাতভটিক ল্যাফ ডজগায বভডন 

১০.৪ কডম্পঈটায  ডপ যঞ্জাভ  : 

অনুতভাঞ্জদত আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-টত বভাট ১২০ টি কডম্পঈটায  ডপ যঞ্জাভ এফং এ ফাফদ  বভাট ৪০.৯০ রক্ষ টাকায ংস্থান ডছর। 

মুদয় কডম্পঈটায  ডপ যঞ্জাভ ফাফদ ৪০.৪৩ রক্ষ টাকা ব্যয় তয়তছ। 

১০.৫ মানফান : 

আযঞ্জিঞ্জঞ্জ-টত ংস্থানকৃত ১টি ডজ  ১টি ভাআতক্রাফা ক্রয় কযা তয়তছ। এ খাতত ংস্থানকৃত বভাট ৬৪.১১ রক্ষ টাকা ম্পুন ব 

ব্যয় তয়তছ। জীটি ডযফন পুতর গত ৩০/০৮/২০১৫ তাডযতখ জভা বদয়া তয়তছ। এছাড়া ক্রয়কৃত ভাআতক্রাফাটি কতরতজয 

কাতজ ব্যফহৃত তে। 

১০.৬ অফাফত্র :  

অযডডডড-বত ংস্থানকৃত ১৩০৬ টি অফাফতত্র য ভতধ্য ১৩০১ টি অফাফত্র ক্রয় কযা তয়তছ এফং এখাতত ংস্থানকৃত 

102.09 রক্ষ টাকায ভতধ্য 98.18 রক্ষ টাকা ব্যয় তয়তছ। এখাতত ব্যতয়য প্রাক্কডরত ব্যতয়য ৯৬.১৭%।  

১০.৬ ফআত্র  াভডয়কী :  

ফআত্র  াভডয়কী খাতত ংস্থানকৃত 100.00 রক্ষ টাকায় ৬০০০ টি ফআত্র  াভডয়কী ংগ্র কযায জন্য ডনধ বাডযত থাক বর 

৯৯.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যতয় বভাট ৬৬৮০ টি ফআত্র  াভডয়কী ংগ্র কতয রাআতিডযতত যফযা কযা তয়তছ।  

১০.৭ িংগ্র িঞ্জততত ঞ্জঞ্জএ ২০০৬ ও ঞ্জঞ্জআয ২০০৮ এয প্রতয়াগ : 

প্রকল্পটি জুন ২০০৬ তত জুরাআ ২০১৪ বভয়াতদ ফাস্তফায়ন বভয়াতদয ভতধ্য প্রকতল্পয ডধকাং ন্য ক্রয় কাম বক্রভ ২০০৬ তত 

২০০৮ এয ভতধ্য ম্পন্ন তয়তছ। যফডতব ভতয় ক্রয় কাম বক্রভ মূ ফাস্তফায়তনয বক্ষতত্র ডডএ ২০০৬  ডডঅয ২০০৮ 

নুযণ কযা তয়তছ। ফ বতল প্রকল্প ডযচারতকয াতথ অতরাচনাক্রতভ জানা মায় বম, নুতভাডদত ডডডড এয অতরাতক ক্রয় 

কাম বক্রভ ডডএ ২০০৬  ডডঅয ২০০৮ নুযণ কতয ফাস্তফায়ন কযা তয়তছ। কতয়কটি ন্য ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য ডযডি-১ 

এ বদয়া র। 

১০.৮ ভয়ডবডিক কভ বডযকল্পনা ফাস্তফায়ন  িংক্রান্ত ম িাতরাচ্না :  

মূর প্রকল্পটি জুন ২০০৬ তত জুন ২০০৯ বভয়াতদ ফাস্তফায়তনয জন্য নুতভাডদত তর প্রকল্পটি বভাট 3 ফায ংতাধন  বভয়াদ 

বৃডি কতয এয ফাস্তফায়নকার জুন ২০১5 ম বন্ত ডনধ বাযণ কযা য়। এটত প্রতীয়ভান য় বম, প্রকল্প ফাস্তফায়তনয মূর ভয়ডবডিক 

কভ বডযকল্পনা নুসৃত য়ডন। এছাড়া প্রকল্প বভয়াদ ডদঘ বাডয়ত য়ায় প্রকল্প ব্যয় প্রায় ১২৫.২৫% বৃডি বতয়তছ মা কাম্য নয়।  

এছাড়া প্রকতল্পয ফাস্তফায়নকার বৃডি বতয়তছ ২০০%। 
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১১.০ প্রকতল্পয ঈতেশ্য  জবন :  

ঈতেশ্য জবন 

1) ফািংরাতদতয ফস্ত্র ও ফস্ত্র ঞ্জি 

োযখানায েন্য ঞ্জনফ িাী 

ম িাতয়য ফস্ত্র প্রতেৌরী ততযী 

েযা;  

প্রডতফছয ১০০ জন ছাত্র -ছাত্রী বডতবয ভাধ্যতভ ঞ্জফ, এঞ্জ-ইন-টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং টো ি প্রফতিন  কযায় বদতয ফস্ত্র খাততয ডফডবন্ন ডল্প কাযখানায় 

ডনফ বাী ম বাতয় ফস্ত্র প্রবকৌরী যফযাতয সুতমাগ সৃডি তয়তছ। 

2) োঞ্জযগযী ঞ্জক্ষেতদয দক্ষতা 

ও োঞ্জযগযী  জ্ঞাতনয প্রায  

েযা; 

ঞ্জফএঞ্জ-ইন-টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং টো ি প্রফতিন েযায় টেক্সোইর  খাততয 

ডক্ষকতদয দক্ষতা ও োঞ্জযগযী  জ্ঞাতনয প্রাবযয সুতমাগ সৃঞ্জি তয়তছ। 

3) স্ব-উতদ্যাতগ েভ িিংস্থান  

টদত ও ঞ্জফতদত 

েভ িিংস্থাতনয সুতমাগ সৃঞ্জি; 

বদত ফস্ত্রখাতত তনক শুন্য কভ বংস্থাতনয সুতমাগ যতয়তছ। পতর াকৃত 

কাডযগডয জ্ঞানম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীতদয স্ব-উতদ্যাতগ েভ িিংস্থা বনয সুতমাগ 

যতয়তছ।  

4) ভানফ ম্পতদয উন্নয়তনয 

ভাধ্যতভ দাঞ্জযদ্র ঞ্জফতভাচ্তন 

ায়ে ভূঞ্জভো ারন 

াকৃত ছাত্রযা ফস্ত্র ডতল্প কভ বংস্থাতনয ভাধ্যতভ  দাঞ্জযদ্র ঞ্জফতভাচ্ন কযতত 

ক্ষভ তফ। 

১২.০ ফাস্তফায়ন/ডফযভান ভস্যা : 

১২.১ প্রকতল্পয অতায় কতরতজয জন্য টম ের মন্ত্রাডত ক্রয় কযা তয়তছ তায অঞ্জধোিং পযাক্টডযতত ব্যফাতযয জন্য 

দতযী কযা তয়তছ। ল্যাফ বাযন ক্রয় েযা তর ব্যয় াশ্রয় অাতযটিিং ব্ময়ও েভ ত। 

১২.২ গত ২০০ ৬-০৭ ডক্ষাফল ব তত ঞ্জফএঞ্জ-ইন-টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং টো ি শুরু তর কতরতজ বটকডনকযার ডক্ষক 

এফং আনস্ট্রাকটয ম বাি নয়। পতর ভানম্পন্ন ডক্ষা প্রদান ব্যাত তে। খন্ডকাডরন ডক্ষতকয ভাধ্যতভ এ ভস্যায 

স্থায়ী ভাধান ফাস্তফ ম্মত নয়।  

১২.৩ ঠিক জনফতরয বাতফ ডনয়ডভত মন্ত্রাডত ব্যফায  যক্ষণাতফক্ষতণয বাতফ তনক মূল্যফান মন্ত্রাডত নি তয় 

মায়ায অংকা যতয়তছ।  

১৩.০ সুাঞ্জয : 

১৩.১ গত ২০০৬-০৭ ডক্ষাফল ব তত ঞ্জফএঞ্জ-ইন-টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং টো ি শুরু তর প্রতয়াজনীয় জনফতরয 

বাতফ ভানম্পন্ন ডক্ষা কাম বক্রভ ডযচাডরত তে না। ভানম্পন্ন ডক্ষা কাম বক্রভ ডযচারনায রতক্ষয স্বল্পতভ 

ভতয় প্রতয়াজনীয় জনফর ডনতয়াতগয দতক্ষ গ্রণ কযতত তফ (নুতেদ : ১২.২); 

১৩.২ প্রকতল্পয অতায় ক্রয়কৃত মূল্যফান মন্ত্রাডত ডনয়ডভত ব্যফায  যক্ষণাতফক্ষতণয ঈতযাগ গ্রণ কযতত তফ মাতত 

ব্যফায না য়াজডনত কাযতণ মন্ত্রাডতগুতরা নি না য় (নুতেদ : ১২.৩); 

১৩.৩ বডফষ্যতত এ ধযতণয প্রকতল্পয জন্য মন্ত্রাডত ক্রতয়য বক্ষতত্র পযাক্টডয বাযতনয ডযফততব ল্যাফ-বাযন মন্ত্রাডত ক্রয় 

কযা বমতত াতয (নুতেদ : ১২.১);  

১৩.৪ দ্রুত বটকতনারডজ ডযফতবতনয কাযতণ ডকছু ডকছু পযাকাডিয মন্ত্রাডতয ধযণ ডনয়ডভত ডযফডতবত তে। একর 

বক্ষতত্র বডফষ্যতত মন্ত্রাডত ক্রতয়য ডযফততব তথ্যপ্রমৄডক্ত ব্যফায কতয মন্ত্রাডত ম্পডকবত বডতভা ডবডড এয ভাধ্যতভ 

ক্লাত বদখাতনায ডফলয়টি ডফতফচনা কযা বমতত াতয;  এছাড়া বমততু পযাক্টডযতত ছাত্রছাত্রীতদয ডনয়ডভত ংমৄডক্ত  
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ডক্ষা ভ্রভণ যতয়তছ, তাআ এতক্ষতত্র তযডধক মূতল্যয মন্ত্রাডত ক্রয় না কতয াঠ দাতনয ডফলয়টি ডফতফচনা কযা 

বমতত াতয;  

১৩.৫ বডফষ্যতত প্রকটিয ঞ্জিঞ্জঞ্জ প্রণয়তনয ভয় ম বাি তথ্য ম িাতরাচ্না েতয এফিং SWOT Analysis েযটত তফ 

মাতত প্রেতিয িংতাধতনয প্রতয়ােন না য়; এ টক্ষতে ভূঞ্জভ প্রতয়ােনীয়তা, প্রাঞ্জপ্তয ম্ভাফনা, মূল্য ঞ্জযতাধ ইতযাঞ্জদ 

ঞ্জফলয় ঞ্জফতফচ্নায় ঞ্জনতয় Critical Path ঞ্জনধ িাযণ ও তদানুমায়ী েভ িঞ্জযেিনা ও ক্রয় ঞ্জযেিনা প্রনয়ণ েযতত 

তফ;  

১৩.৬ উতযাঞ্জেঞ্জখত সুাঞ্জযমূতয ঞ্জফলতয় গৃীত ব্যফস্থা ম্পতেি উতদ্যাগী ভন্ত্রণারয় আগাভী ৩ (ঞ্জতন) ভাতয ভতধ্য 

আইএভইঞ্জি-টে অফঞ্জত েযতফ। 
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ঞ্জযঞ্জি-১ 

 

 

 

 

 

ক্রঃ

 

নিং 

আইতেতভয 

নাভ 

ফ িতভাে 

িংখ্যা 

ফাস্ততফ দযে 

আহ্বাতনয তাঞ্জযখ ও 

ভাধ্যভ 

টনাটিঞ্জপতেন 

অফ এওয়াি ি 

এয তাঞ্জযখ 

চুঞ্জিনাভা 

স্বাক্ষতযয 

তাঞ্জযখ 

োে 

ম্পদা

টনয 

ভয় 

চুঞ্জি মূল্য ঞ্জযতাঞ্জধত 

মূল্য 

যফযাতয 

তাঞ্জযখ 

ভন্তব্য 

১ প্রঞ্জতষ্ঠাতনয 

ঞ্জিঞ্জনিং ও 

টেঞ্জটিং 

ঞ্জফবাতগয 

েন্য 

মন্ত্রাঞ্জত 

িংগ্র 

১৯টি ১৭/৪/২০০৭ ও 

১৮/০৪/২০০৭ ইিং 

তাঞ্জযতখ প্রোঞ্জত 

টিইঞ্জর টায ও তদঞ্জনে 

যুগান্তয ঞ্জেো এফিং 

ঞ্জঞ্জটিইউ এয ওতয়ফ 

াইতে   টেন্ডায 

ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্তটি প্রো েযা 

য়।  

০১/১১/২০০৭ ১৬/০১/২০০

৮ 

১২০ 

ঞ্জদন 

২,৯৩,৮৫,০০০/

- 

২,৯৩,৮৫,০০০/

- 

১০/০৫/২০০৮ অনুতভাঞ্জদত 

ঞ্জি.ঞ্জ.ঞ্জয 

ঞ্জনধ িাঞ্জযত 

মূতল্যয 

ভতধ্য এফিং 

মাফতীয় 

ঞ্জফঞ্জধ 

ঞ্জফধান 

অনুযণ 

পূফ িে  ক্রয় 

োর্য্ি 

ম্পাঞ্জদত 

তয়তি। 

উতেখ্য টম, 

এেই 

দযতে 

এোঞ্জধে 

গ্রু/ রে 

ঞ্জবঞ্জিে 

ক্রয় োম ি 

ম্পাঞ্জদত 

তয়তি।  

২ ফইে ও 

াভঞ্জয়েী 

ক্রয় 

৪১৫৪টি ১৩/১/০৮ ইিং ও 

১৪/১/০৮ ইিং টিইঞ্জর 

টায ও তদঞ্জনে যুগান্তয 

ঞ্জেো এফিং 

ঞ্জঞ্জটিইউ এয ওতয়ফ 

াইতে   টেন্ডায 

ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্তটি প্রো েযা 

য়। 

২৩/০৪/২০০৮ ০৮/০৫/২০০

৮ 

৯০ ঞ্জদন ৫৪,১৬,০০০/- ৫৪,১৬,০০০/- ২৮/০৭/২০০

৮ 

৩ প্রঞ্জতষ্ঠাতনয 

েন্য িে 

ঞ্জপ্রণ্টায ক্রয় 

৫ টে ০৩/০৮/০৮ ইিং ও 

০৫/০৮/০৮ ইিং টিইঞ্জর 

টায ও তদঞ্জনে যুগান্তয 

ঞ্জেো এফিং 

ঞ্জঞ্জটিইউ এয ওতয়ফ 

াইতে   টেন্ডায 

ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্তটি প্রো েযা 

য়। 

১১/৩/২০০৯ ২৪/০৩/২০০

৯ 

৬০ ঞ্জদন ২,৪৮,৫০০/- ২,৪৮,৫০০/- ১০/০৫/২০০৯ 

৪ প্রঞ্জতষ্ঠাতনয 

ঞ্জফঞ্জবন্ন 

ঞ্জফবাতগয 

েন্য 

মন্ত্রাঞ্জত 

ক্রয় 

২০ টি ২০/০১/ ও ২১/০১/১৫ 

ইিং তাঞ্জযতখ প্রোঞ্জত 

তদঞ্জনে ইতিপাে, 

তদঞ্জনে েনেণ্ঠ ও 

টিইঞ্জর টায  এফিং 

ঞ্জঞ্জটিইউ এয ওতয়ফ 

াইতে   টেন্ডায 

ঞ্জফজ্ঞঞ্জপ্তটি প্রো েযা 

য়। 

০১/০৩/২০১৫ ০৫/০৩/২০১

৫ 

১৪৫ 

ঞ্জদন 

১,৯৯,৯৮,৫৬০/

- 

১,৯৯,৯৮,৫৬০/

- 

২৬/০৫/২০১৫ 

ও ২/৬/১৫ 

এফিং 

২৭/০৬/২০১৫ 

টত ৭(াত) টি 

আইতেভ এফিং 

৩০/৬/১৫ 

তাঞ্জযতখ 

০১(এে) টি 

আইতেতভয 

মন্ত্রাঞ্জত 

যফযা 

েতযতি 
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Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies Through 

Upgrading the Research and Training Capability of BSRTI  প্রকতেয ভাঞ্জি মূল্যােন 

প্রঞ্জততফদন 

 

(ভাি: জুন, ২০১৫) 

 

 
১.০ প্রকতল্পয নাভ : „„Development and Transfer of Sustainable 

Sericulture Technologies Through Upgrading the 

Research and Training Capability of BSRTI ‟‟ ীল থক  

প্রকে। 

২.০ ঈতযাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগঃ                   : ফস্ত্র  াট  ভন্ত্রণারে । 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ : ফাংরায়দ মযভ গয়ফলণা  প্রডেণ ইন্সটিটিউট (BSRTI) । 
৪.০ প্রেি এরাো : (ক) BSRTI  এয প্রধান মকন্দ্র, যাজাী 

(খ) আঞ্চডরক মযভ গয়ফলণা মকন্দ্র ( RSRC), কাপ্তাই, চন্দ্রয়ঘানা, 

যাঙ্গাভাটি। 

(গ) জাভ থপ্লাজভ ম্যানয়টয়নন্স মন্টায (GMC), ায়কাো, ঞ্চগড়। 

৫.০ প্রকতেয ব্যে ও ফাস্তফােন কার :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

ণভাট 

ঞ্জযকঞ্জেত 

ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ঞ্জতক্রান্ত ব্যে (মূর 

নুতভাঞ্জদত 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যতেয 

(%) 

ঞ্জতক্রান্ত ভে 

(মূর নুতভাঞ্জদত 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যতেয 

(%) 

মূর ফতুল 

ংতাঞ্জধত 

মূর ফতুল 

ংতাঞ্জধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৯৭.৫০ ৭৫৯.৮৫ ৭৩৫.৩৩ জুরাআ 

২০১০ 

তত 

জুন 

২০১৫ 

জুরাআ ২০১০ 

তত জুন 

২০১৫ 

জুরাআ ২০১০ 

তত জুন 

২০১৫ 

৩৭.৮৯ (৫.৪২%) - 

৬.০ প্রেতিয অিংগঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফায়নঃ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রেি ভাঞ্জপ্ত প্রঞ্জততফদন অনুমায়ী প্রেতিয অঙ্গঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

        (রে টাকাে) 

ংতগয নাভ এেে 
ফ বতল ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়ন গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

ভ্রভণ ব্যয় টথাে ৮.০০ টথাে ৮.০০ (১০০%) টথাে 

বাতিজ টথাে ১.৬০ টথাে ০.০০ টথাে 

বটডরতপান টথাে ০.৬০ টথাে ১.২৮ (১০০%) টথাে 

পযাক্স / বটতরক্স টথাে ০.৮০ টথাে ০.৬৪ (৮০%) টথাে 

বযডজতিন ডপ টথাে ০.৯০ টথাে ০.৪৪ (৫৫%) টথাে 

ডফদ্যযৎ টথাে ১৭.৬০ টথাে ১৪.৬০ (৭৫%) টথাে 

গ্যা  ফুতয়র টথাে ৭.০০ টথাে ৬.৬০ (৯৫%) টথাে 

বতরার  লুফডযতকণ্ট টথাে ৬.০০ টথাে ৫.৮০ (৯৮%) টথাে 

মুদ্রণ  ফাঁধাআ টথাে ২.৫০ টথাে ২.২০ (৯৮%) টথাে 

বিনাযী, ীর এন্ড িযাম্প টথাে ৩.০০ টথাে ২.৮০ (৯৮%) টথাে 
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        (রে টাকাে) 

ংতগয নাভ এেে 
ফ বতল ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়ন গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

গতফলণা ব্যয় টথাে ৩৭৭.৮৭ ১১.০০ ৩৭৭.৮৭ (১০০%) ১১.০০ 

(১০০%) 

বুক এন্ড ডডযডডকযার টথাে ২.০০ টথাে ১.৬০ (৯৫%) টথাে 

প্রচায  ডফজ্ঞান টথাে ২.০০ টথাে ২.০০ (১০০%) টথাে 

প্রডক্ষণ ব্যয় িংখ্যা ২৪.৬০ ৩০৯.০০ ১৭.২৭৬ (৫০%) ১৬৯.০০ 

(৫০%) 

বডভনায/ কনপাতযি িংখ্যা ৮.৫০ ৬.০০ ৭.৭৫ (৯৬%) ৬.০০ 

(১০০%) 

অপ্যায়ন ব্যয় টথাে ১.৩৫ টথাে ১.৩৫ (১০০%) টথাে 

রািতাট বন এক্সতনত টথাে ০.৮০ টথাে ০.৮০ (১০০%) টথাে 

প্রাআজ টথাে ০.৮০ টথাে ০.৩২ (৪৮%) টথাে 

বকডভকযার াযতচজ টথাে ১.০০ টথাে ১.০০ (১০০%) টথাে 

আনতকটিাআড টথাে ১.০০ টথাে ১.০০ (১০০%) টথাে 

ায টথাে ২.০০ ৪.০০ ২.০০ (৫০%) ৪.০০ 

(১০০%) 

কনারতটন্ট (বরাকার) িংখ্যা ১৬.১৩ ১.০০ ১৪.৮৭ (৭৫%) ১.০০ 

(১০০%) 

ডডকঈডযটি গাড ব িংখ্যা ৫৩.৩৯ ১০.০০ ৫২.৪৪ (৯০%) ১০.০০ 

(১০০%) 

নাযাডযয়াভ/ডপ/তয়তজ টথাে ৩.০০ টথাে ২.০০ (৭০%) টথাে 

পাংন/বপতটফর িংখ্যা ১.০০ ৫.০০ ১.০০ (১০০%) ৫.০০ 

(১০০%) 

কডভটি ডভটিং/ কডভন টথাে ১.০০ টথাে ১.০০ (১০০%) টথাে 

অদায এক্সতনত টথাে ১.৪০ টথাে ১.৩৯ (৯৯%) টথাে 

পাডন বচায টথাে ০.৫০ টথাে ০.৫০ (১০০%) টথাে 

আকুতভন্ট এন্ড এযাস্দাতয়ি টথাে ১.৫০ টথাে ১.৫০ (১০০%) টথাে 

আতরকডরক রাআন এন্ড য়াডযং টথাে ৫.০০ টথাে ৫.০০ (১০০%) টথাে 

আতরকডরক আনফ্রাস্ট্রাকচায টথাে ৫.০০ টথাে ৫.০০ (১০০%) টথাে 

ভটয াআতকর িংখ্যা ৪৫.০০ ১.০০ ৪৫.০০ (১০০%) ১.০০ 

(১০০%) 

কযাতভযা িংখ্যা ১.০০ ১.০০ ১.০০ (১০০%) ১.০০ 

(১০০%) 

মন্ত্রাডত  যঞ্জাভ রে ৭৯.০০ ৭৪.০০ ৭৫.০০ (৯৫%) ৭৪.০০(১০০%

) 

কডম্পঈটায  অনুলাডেক 

মন্ত্রাং 

িংখ্যা ৪.৮০ রে ৪.৬৮ (৯৭%) রে 

ডপ আকুতভন্ট িংখ্যা ৬.৫০ ২.০০ ৬.২৮ (৯৬%) ২.০০ 

(১০০%) 

অফাফত্র িংখ্যা ৮.৭০ ১২৪.০০ ৮.৬২ (৯৫%) ১২৪.০০ 



 

 478 
 

        (রে টাকাে) 

ংতগয নাভ এেে 
ফ বতল ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়ন গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

আডযতগন আনফ্রাটাকচায  টে ৩২.০০ ১.০০ ৩২.০০ (১০০%) ১.০০ 

(১০০%) 

ন্যান্য টে/রে ১.০০ টে/রে ১.০০ (১০০%) টে/রে 

বল্থ বকয়ায এন্ড মাটায 

াস্দাআ 

টযভ ১০.০০ ১০০০.০০ ১০.০০ (১০০%) ১০০০ 

(১০০%) 

আতরকডরকযার এযাস্দাতয়ি রে ১৪.০০ রে ১৪.০০ (১০০%) রে 

ফ িতভাে =  ৭৫৯.৮৫  ৭৩৫.৩৩ (৯৬%)  

৭.০ কাজ অভাপ্ত র্াকয়র িায কাযণ :  

ফ বতল নুতভাডদত ডডডড নুমায়ী প্রকতল্পয ডনধ বাডযত ববৌত কাম বক্রভমূ ম্পন্ন তয়তছ।  ততফ  প্রডক্ষতণয বক্ষতত্র ডকছু 

প্রডক্ষনাথীয ংখ্যা রক্ষযভাত্রা ডজবত য়ডন। 

৮। াধাযণ ম থয়ফেণ :  

৮.১ প্রকয়েয টভূডভ :  

ফাংরায়দয়য ভাটি, আফাো এফং আর্ থ াভাডজক অফস্থা মযভ চায়লয জন্য উয়মাগী। এজন্য এ ডয়েয ভাধ্যয়ভ অর্ থাৎ মযভ 

চাল, লুারন, ডল্ক ডফডরং  ডিডনং, উইডবং, ডাইং, ডপ্রডন্টং  ডপডনডং ইিযাডদ কাম থক্রয়ভয ভাধ্যয়ভ ডফডবন্ন মেণীয গ্রাভীণ 

ভডরা  পু রুল জনয়গাষ্ঠীয কভ থংস্থান সৃডষ্ট/বৃডি কযা ম্ভফ। এ ডে মদয় মফকায ভস্যা ভাধান দাডযদ্র ডফয়ভাচয়ন বৃৎ 

ভূডভকা ারন কযয়ছ। ফাংরায়দ মযভ গয়ফলণা  প্রডেণ ইনডিটিউট ( BSRTI) উন্নি তুুঁিজাি এফং মযভ কীয়টয জাি 

উদ্ভাফন এফং প্রডেণ কাম থক্রয়ভয য়ঙ্গ জডড়ি। BSRTI কতৃথক উদ্ভাডফি উন্নি প্রযুডক্ত প্রধানিাঃ ফাংরায়দ মযভ মফায়ড থয 

ভাধ্যয়ভ ভাঠ ম থায়ে ডফিযণ কযা য়ে র্ায়ক। প্রস্তাডফি প্রকেটি BSRTI এয গয়ফলণা  প্রডেণ কাম থক্রয়ভয উন্নেন  াভর্থ্থ 

বৃডিয জন্য প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

৮.২ প্রকয়েয  উয়দ্দশ্যাঃ 

 (ক) ফাংরায়দয়য আফাো উয়মাগী মটকই মযভ প্রযুডক্ত উদ্ভাফন; 

(খ) উদ্ভাডফি মযভ প্রযুডক্ত ডপল্ড ট্রাোর এফং প্রদ থনীয ভাধ্যয়ভ ভাঠ ম থায়ে স্তান্তয;  

(গ) দীঘ থয়ভোদী এফং স্বেয়ভোদী প্রডেয়ণয ভাধ্যয়ভ মযভ ডয়েয জন্য দে জনফর সৃডষ্ট;  

(ঘ) মদয়য কাঁচা মযয়ভয চাডদা পূযয়ণয রয়েয ডযয়ফ ফান্ধফ আফাো উয়মাগী মযভ গুটিয গুনগিভান উন্নেন; এফং  

(ঙ) মযভ ডয়েয উন্নেন  ম্প্রাযয়ণয ভাধ্যয়ভ কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট দাডযদ্র ডফয়ভাচয়ন ােিা প্রদান।  

৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভাঃ 

ক) তুুঁিজাি  মযভকীয়টয ভাতৃ-ডতৃজাি ংগ্র  ংযেণ; 

খ) মদয়য আফাো উয়মাগী উচ্চ পরনীর তুুঁি  মযভকীয়টয জাি উদ্ভাফন; 

গ) তুুঁিচাল  লুারয়নয মটকই প্রযুডক্ত উদ্ভাফন এফং তুুঁিগাছ  মযভকীয়টয মযাগ  কীটত্রু দভন/প্রডিয়যাধক ব্যফস্থা 

উদ্ভাফন; 

ঘ) কাঁচা মযয়ভয গুনগি ভান উন্নেয়নয জন্য উযুক্ত ডল্ক ডযডরং এফং ডিডনং এয প্রযুডক্ত উদ্ভাফন; 

ঙ) মযভচায়লয ডফডবন্ন প্রডেয়ণয ভাধ্যয়ভ দে জফর সৃডষ্ট এফং প্রযুডক্ত স্তান্তয; 
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চ) মদয়য ডফডবন্ন অঞ্চয়র ডপল্ড ট্রাোর এফং মডয়ভায়নায়েয়নয ভাধ্যয়ভ  ডফএআযটিআই কতৃক উদ্ভাডফি তুুঁি  মযভকীয়টয 

জাি এফং প্রযুডক্তয ডফস্তায ঘটায়না। 

৮.৪ প্রকতেয নুতভাদন ও ংতাধন : 

ফাংরায়দ মযভ গয়ফলণা  প্রডেণ ইন্সটিটিউট ( BSRTI) কতৃথক ফাস্তফােয়নয উয়দ্দয়শ্য ৬৯৭.৫০ রে টাকা প্রাক্কডরি ব্যয়ে 

জুরাআ ২০১০ তত জুন ২০১৫ মনু্ত ণভোতদ অতরাচ্ে প্রকেট ভাননীে ঞ্জযকেনা ভন্ত্রী কর্তকু গি ৩১/০৮/২০১০ িাডযয়খ 

অনুয়ভাডদি ে। যফিীয়ি ১০% ব্যয়েয ভয়ধ্য ীভাফি মযয়খ গি ১৮/০২/২০১৪ িাডযয়খ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারে কতৃথক ৭৫৯.৮৫ 

রে টাকা ব্যে ডনধ থাযণক্রয়ভ প্রকেটি ১ভ ংয়াডধি ে।   

৮.৫  প্রকে ঞ্জযচ্ারক ম্পঞ্জকতু তথ্য :  

ক্রঞ্জভক 

নং 
প্রকল্ ঞ্জযচ্রতকয নাভ ও দফী পূণকুারীন খন্ডকারীন 

ণমাগদাতনয তাঞ্জযখ 
ভন্তব্য 

ণমাগদান ফদরী 

১ জনাফ ণভা: অব্দুর াঞ্জভদ ঞ্জভো, 

প্রধান বফজ্ঞাঞ্জনক কভকুতাু ও প্রকে 

ঞ্জযচ্ারক 

ো - ০১-০৭-২০১০ ১৮-১০-২০১২  

২ জনাফ ণভা: জাভার উঞ্জিন া, 

উঞ্জচ্ফ ও প্রকে ঞ্জযচ্ারক 

ো - ১৫-১১-২০১২ ০৫-০৪-২০১৫  

৩ জনাফ ণভা: জাভার উঞ্জিন া, 

যুগ্মঞ্জচ্ফ ও প্রকে ঞ্জযচ্ারক 

ো - ০৬-০৪-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫  

 
 

৯.০   মূল্যায়ন িডত (Methodology) :  

অতরাচয প্রকতল্পয মূল্যায়ন প্রডততফদনটি প্রণয়তন ডনতম্নাক্ত ডফলয়/িডত নুযণ কযা  তয়তছ : 

 ডআড বায কাম বডফফযণী ম বাতরাচনা; 

 ডডডঞ্জ ও অযডডডড ম বাতরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তবক বপ্রডযত প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগডত তথ্য ম বাতরাচনা; 

 ডডঅয তথ্য ম বাতরাচনা; 

 কাতজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রতয জন্য তযজডভতন ডযদ বন ;  

 প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম বাতরাচনা ; এফং 

 প্রাি ততথ্যয ডবডিতত প্রকল্প ংডিি কভ বকতবা  বস্ট্কতাল্ডাযবদয াতথ অতরাচনা। 
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১০.০  প্রকতল্প ফছযডবডিক অডথ বক  ফাস্তফ গ্রগডত :  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রেি ভাঞ্জপ্ত প্রঞ্জততফদন অনুমায়ী প্রেতিয ফছযঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

(রক্ষ োোয়) 

থ ব ফছয মূর ডডডড নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ফ বতল ংতাডধত 

ডডডড নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

িংতাঞ্জধত 

এঞ্জিঞ্জতত 

ফযাদ্দ 

ফছয ডবডিক গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  

2010-2011 103.00 15% 92.94 12% 103.00 92.94 12% 

2011-2012 181.00 26% 164.06 22% 181.00 164.06 22% 

2012-2013 154.00 22% 142.16 19% 154.00 142.16 19% 

2013-2014 145.40 21% 219.40 29% 226.00 206.20 27% 

২০১৪-২০১৫ 114.11 16% 141.30 19% 132.00 129.97 1৯% 

বভাট= 697.50 100% 759.85 100% 796.00 735.33 9৯% 

১০.০ প্রকল্প ডযদ বন  ফাস্তফায়ন ম বতফক্ষণ :  

গত ১৮/০১/২০১৭ তাডযতখ প্রকল্প এরাকা  BSRTI  এয প্রধান বকন্দ্র, যাজাী  তযজডভতন ডযদ বন কযা য়। ঞ্জযদ িনোতর 

প্রেি ঞ্জযচ্ারে ংডিি কভ বকতবাগণ উঞ্জস্থত ঞ্জিতরন। প্রকল্প ডযদ বনকাতর প্রকতল্পয অতায় ডযচাডরত ডফডবন্ন কাম বক্রভ 

ম বাতরাচনা কযা য়। প্রকতল্পয অতায় ডযচাডরত প্রধান প্রধান কাম বক্রভমূ ডনম্নরু:  

ক) বযভকীতটয ভার্ত-ডর্তজাত ংগ্র  ংযক্ষণ: 

ডযদ বনকাতর বযভকীতটয ভার্ত-ডর্তজাত ংগ্র  ংযক্ষণ কযায ডফলয়টি ডযরডক্ষত য়। এভয় জানা মায় প্রডতটি জাততয 

জীফনচতক্রয ডফডবন্ন ধা ডনয়ডভতবাতফ ংযক্ষণ কযা তে। প্রকতল্পয অতায় সুডফধা সৃডিয পতর ৬৭টি তুুঁত জাত  ৯৭টি 

বযভ কীতটয ংযক্ষণ কযা তয়তছ।  

ডস্থযডচত্র: বযভকীতটয ডফডবন্ন ধা ংযক্ষণ ডস্থযডচত্র: ডফডবন্ন জাততয তুুঁতগাছ ংযক্ষণ 
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ডস্থযডচত্র: বযভকীতটয ডফডবন্ন জাত ংযক্ষণ ডস্থযডচত্র: ঈদ্ভাডফত ঈন্নত জাততয তুুঁতগাছ 

 

খ) বদতয অফায়া ঈতমাগী ঈচ্চ পরনীর তুুঁত  বযভকীতটয জাত ঈদ্ভাফন: প্রকল্প এরাকা ডযদ বনকাতর ডফডবন্ন ঈন্নত 

জাততয বযভকীট  তুুঁত জাত ঈদ্ভাফন তয়তছ ফতর জানা মায়।  

গ) তুুঁতচাল  লুারতনয বটকআ প্রমৄডক্ত ঈদ্ভাফন এফং তুুঁতগাছ  বযভকীতটয বযাগ  কীটত্রু দভন/প্রডততযাধক ব্যফস্থা 

ঈদ্ভাফন: ডফতফচয প্রকতল্পয অতায় তুুঁতচাল  লুারতনয বটকআ প্রমৄডক্ত ঈদ্ভাফন এফং তুুঁতগাছ  বযভকীতটয বযাগ  

কীটত্রু দভন/প্রডততযাধক ব্যফস্থা ঈদ্ভাফন কযা তয়তছ। একর ডফলতয়য ডপল্ড রায়ার চরতছ। ঈতেখ্য, প্রকতল্পয অতায় ১১টি 

গতযলণা ম্পন্ন তয়তছ। 

ঘ) কাঁচা বযতভয গুনগত ভান ঈন্নয়তনয জন্য ঈমৄক্ত ডল্ক ডযডরং এফং ডিডনং এয প্রমৄডক্ত ঈদ্ভাফন: কাঁচা বযতভয গুনগত ভান 

ঈন্নয়তনয জন্য ঈমৄক্ত ডল্ক ডযডরং এফং ডিডনং এয প্রমৄডক্ত ঈদ্ভাফন কযা তয়তছ। বযভচাতলয ডফডবন্ন প্রডক্ষতণয ভাধ্যতভ দক্ষ 

জনফর সৃডি এফং প্রমৄডক্ত স্তান্তয কযায রতক্ষয ংডিিতদয প্রডক্ষণ বদয়া তয়তছ। 

ঙ)  ডফএঅযটিঅআ কর্তক ঈদ্ভাডফত তুুঁত  বযভকীতটয জাত এফং প্রমৄডক্তয ডফস্তায ঘটাতনায জন্য বদতয ডফডবন্ন ঞ্চতর ডপল্ড 

রায়ার এফং বডতভাতনাতস্ট্রন তয়তছ এফং তা চরভান যতয়তছ। 

১১.০  প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন ম্পডকবত ন্যান্য ম বতফক্ষণঃ   

১১.১। প্রকতল্পয াডফ বক ফাস্তফায়ন :  

জুন/২০১৫ ম বন্ত প্রকতল্পয ক্রভপুডঞ্জত ব্যয় ৭৩৫.৩৩ রক্ষ টাকা; মা নুতভাডদত বভাট প্রকল্প ব্যয় ৭৫৯.৮৫০ রক্ষ টাকায ৯৬.৮ 

%। প্রকতল্পয ফাস্তফ গ্রগডত ৯৯% ফতর প্রকল্প ডযচারক জাডনতয়তছন। 

১১.২। ক্রয় ডযকল্পনা : 

প্রকতল্পয অএতায় একটি গাডড়, ল্যাতফ ব্যফাতযয জন্য ডকছু মন্ত্রাডত ক্রয় এফং ১১টি গতফলণা ডযচারনা কযা তয়তছ। এজন্য 

ক্রয় ডযকল্পনা প্রণয়ন  নুযণ কযা তয়তছ ফতর প্রকল্প ডযচারক জানান।  

১১.৩। গতফলণা  প্রডক্ষণ কাম বক্রতভয াযভভ বঃ   

১১টি গতফলণা বপ্রাতজতক্টয অতায় ২৭টি এক্সতডযতভন্ট যতয়তছ।  গতফলণা বপ্রাতজক্টগুডর ডনম্নরূঃ  

P-1: Development of Appropriate Technology of Mulberry Cultivation for Young & Late 

Age Silkworm. 

P-2: Development of Control Measure for Diseases & Pest Infection of Mulberry. 
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P-3: Nutritional Assessment of Mulberry Varieties Raised Under Different Cultivation 

Practices. 

P-4: Utilization of Sericulture Byproduct & Their Analysis. 

P-5: Screening of Highly Productive Combiner for Preparation of Hybrids through Line 
Tester. 

P-6: Screening of Suitable Chemical # Disinfectants for Control of Silkworm Diseases. 

P-7: Development of Control Measure against Pest Infestation Silkworm. 

P-8: Development of Suitable Cocoon Drying Method # Devices for Improving Raw Silk 

Production. 

P-9: Development of Chawaki Mulberry Garden & Chawaki Bivoltine Silkworm Rearing 

Packages in GMC. 

P-10: Screening of Highly Productive Combiner for Preparation of Hybrids Silkworm. 

P-11: Development of Suitable Package of Practices for Mulberry & Non-Mulberry 

Sericulture under Hilly Condition.   

 

ঈক্ত ১১টি গতফলণা বপ্রাতজতক্টয ভতধ্য P-1 বথতক P-8 ম বন্ত বভাট ৮টি  BSRTI-এ ডযচাডরত য় এফং P-9 বথতক P-11 

ম বন্ত বভাট ৩টি  GMC-এ ডযচাডরত য়। এফ গতফলণামূরক কভ বকাতন্ডয ভাধ্যতভ বদতয অফায়া ঈতমাগী তুুঁতচাল  

লুারতনয রাগআ প্রমৄডক্ত, তুুঁত  বযভকীতটয বযাগ-ফারাআ দভতনয প্রমৄডক্ত, চাকী লুারন ব্যফস্থানায ঈয প্রমৄডক্ত এফং 

াাড়ী ডযতফ ঈতমাগী তুুঁতচাল  লুারন প্রমৄডক্ত ঈদ্ভাফতন ভুডভকা যাখতফ ফতর ংডিি কভ বকতবাগণ ফডত কবযন।  

১০০ জন চালীতক তুুঁতচাযা বযান  অডথ বক ায়তায ংস্থান অতছ। যাজাী  ডদনাজপুয ঞ্চতর বভাট ৯০ জন বযভ 

চালীতক ২০০ টি কতয ১৮,০০০ তুুঁতচাযা প্রদান কতয গতফলকতদয তত্বাফধায়তন বযান কযা তয়তছ এফং  তাতদয  কাজ ডনডফড় 

ম বতফক্ষণ কযা  বয়তছ। বযভ চালীতদয ভতধ্য বথতক ২০ জন বার চালীতক লুঘয ডনভ বাণ  লুারন যঞ্জাভাডদ ক্রতয়য জন্য 

অডথ বক ায়তা বদয়া বয়তছ এফং ৫ জনতক ডযডরং বভডন বদয়া বয়তছ ফতর জানাতনা য়।  

১১.৪ BSRTI এয ডনয়ডভত কাম বক্রভ ংক্রান্ত : 

ডযদ বনকাতর প্রকল্প ডযচারক  ডযচারক (BSRTI) জানান মম, তুুঁত জাত  বযভকীতটয ভার্ত-ডর্তজাত ংযক্ষ বণয জন্য 

তনক ডদন ভজুয প্রতয়াজন। ডকন্তু এফ কাতজ যাজস্ব ফাতজতট নুন্নয়ন খাততয ফযােকৃত থ ব ম বাি নয়। এতক্ষতত্র ফযাে বৃডি 

কযা প্রতয়াজন। 

১১.৫ BSRTI এয জনফর ংক্রান্ত : 

ডযচারক (BSRTI) জানান, ফাংরায়দ মযভ গয়ফলণা  প্রডেণ ইন্সটিটিউ মটয অনুয়ভাডদি জনফয়রয কাঠায়ভায়ি গয়ফলনা 

কাজ কযায ভি জনফয়রয ংস্থান র্াকয়র একর য়দয মফ কয়েকটি শুন্য যয়েয়ছ।  

১২.০ প্রকতল্পয ঈতেশ্য জবন : 

ঞ্জযেঞ্জিত উতদ্দশ্য প্রকৃত অেিন 

(ক) ফাংরাতদতয অফায়া ঈতমাগী বটকআ বযভ প্রমৄডক্ত ঈদ্ভাফন; ২টি তুুঁতজাত  ১০টি বযভকীতটয জাত ঈদ্ভাডফত 

তয়তছ। 

(খ) ঈদ্ভাডফত বযভ প্রমৄডক্ত ডপল্ড রায়ার এফং প্রদ বনীয ভাধ্যতভ ভাঠ 

ম বাতয় স্তান্তয; 

৯০জন কৃলকতক যাডয এফং ংখ্য কৃলকতক 

ডপল্ড রায়ার, ডরপতরট এফং প্রদ বনীয ভাধ্যতভ 

ঈদ্ভাডফত বযভ প্রমৄডক্ত ম্পতকব ফডত কযা 

তয়তছ। 
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ঞ্জযেঞ্জিত উতদ্দশ্য প্রকৃত অেিন 

(গ) দীঘ বতভয়াদী এফং স্বল্পতভয়াদী প্রডক্ষতণয ভাধ্যতভ বযভ ডতল্পয জন্য 

দক্ষ জনফর সৃডি; 

প্রকতল্পয অতায় ২৯  জনতক ডদঘ বযতভয়াদী  ১৪০ 

জনতক স্বল্পতভয়াদী প্রডক্ষণ প্রদান কযা তয়তছ। 

(ঘ) বদতয কাঁচা বযতভয চাডদা পূযতণয রতক্ষয ডযতফ ফান্ধফ 

অফায়া ঈতমাগী বযভ গুটিয গুনগতভান ঈন্নয়ন; এফং 

ঈদ্ভাডফত বযভ প্রমৄডক্তয ভাধ্যতভ বযভগুটি  

বযভ এয ঈৎাদন বৃডি বতয়তছ।  

(ঙ) বযভ ডতল্পয ঈন্নয়ন  ম্প্রাযতণয ভাধ্যতভ কভ বংস্থাতনয সুতমাগ 

সৃডি দাডযদ্র ডফতভাচতন ায়তা প্রদান। 

বযভ কীতটয খাফায ডততফ তুুঁত চাল কযায বক্ষতত্র 

তনক জডভয প্রতয়াজন য়। ক্ষুদ্র  প্রাডন্তক 

চাডলতদয জডভয স্বল্পতায কাযতণ নতুনবাতফ বকঈ 

বযভ কীট াযতন অগ্রী তে না। বযভ ডতল্পয 

ঈন্নয়ন  ম্প্রাযতণয ভাধ্যতভ কভ বংস্থাতনয 

সুতমাগ সৃডিয বক্ষতত্র এরাকাডবডিক ঈন্নয়ন তয়তছ। 

 

১৩.০   সুাডয : 

১৩.১ তুুঁত জাত  বযভকীতটয ভার্ত-ডর্তজাত ংযক্ষ ণ ফাংরায়দ মযভ গয়ফলণা  প্রডেণ ইন্সটিটিউট -এয একটি 

ডনেডভি কাম থক্রভ। একায়জ   নুন্নয়ন খাততয যাজস্ব ফাতজতট প্রতয়াজণীয় ফযাে ডনডিত কযা অফশ্যক মাতত বদীয় তুুঁত জাত 

 বযভকীতটয ভার্ত-ডর্তজাত ংযক্ষণ কযা মায়। 

১৩.২ ফাংরায়দ মযভ গয়ফলণা  প্রডেণ ইন্সটিটিউ মটয জন্য অনুয়ভাডদি জনফয়রয শুন্য দ পূযয়ণ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ি 

য়ফ। 

১৩.৩ াম্প্রডিক ভয়ে চীন, র্াইল্যান্ড ডফডবন্ন মদয় মযভ ডে অয়নক এডগয়ে মগয়ছ। ঐকর মদয়য অডবজ্ঞিা গ্রণ 

কয়য ফাংরায়দয়য মযভ ডেয়ক এডগয়ে মনোয জন্য যুয়গায়মাগী ডযকেনা গ্রণ  িা ফাস্তফােয়ন কাম থকয দয়ে গ্রণ 

কযা মময়ি ায়য।   
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ফাংরাতদত যকাডয  বফযকাডয খাতত বযভচাল ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন প্রকল্প ভাডি মূল্যায়ন প্রডততফদন  

 

(ভািঃ জুন, ২০১5) 

 

১.০ প্রকতল্পয নাভ : ফাংরাতদত যকাডয  বফযকাডয খাতত বযভচাল ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন  

২.০ ঈতযাগী ভন্ত্রণারয়/ ডফবাগ : ফস্ত্র ও াে  ভন্ত্রণারয়। 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফািংরাতদ টযভ উন্নয়ন টফাি ি, যাোী । 

৪। প্রকল্প এরাকাঃ   

                              (ক)   ঞ্জফএঞ্জফ-ফািংরাতদ টযভ টফাতি িয ৫টি আঞ্চঞ্জরে টযভ ম্প্রাযণ 

োম িারয়) যাোী, যিংপুয, ঢাো, মতায ও যািংগাভাটি ) দ্বাযা 

ঞ্জযচ্াঞ্জরত টদতয ৪০টি টেরায ঞ্জফঞ্জবন্ন উতেরায় অফঞ্জস্থত টযভ টফাি িয 

োম িারয় ও টযভ ম্প্রাযণ এরাো মূ ।    

                              (খ)   ফাংরাতদ বডযকারচায ডযাচ ব এন্ড বরডনং আিটিটিঈট (ডফএঅযটিঅআ) 

প্রধান বকন্দ্র যাজাী এফং চন্দ্রতঘানা (যাংগাভাটি)  াতকাঁয়া (ঞ্চগড়) 

ঈতকন্দ্র । 

                              (গ)   ফাংরাতদ ডল্ক পাঈতন্ডন (ডফএএপ), যত্নাআ (ঠাকুযগাঁ), কুডভো এফং 

ডঝরাআদ বগ্রতনজ ফাংরাতদতয ২০টি বজরায ডফডবন্ন ঈতজরায়। 

 

৫.০ প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 
 

     (রক্ষ োোয়) 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

 

ঞ্জযেঞ্জিত ফাস্তফায়নোর প্রকৃত     

 

ফাস্তফায়নোর 

অঞ্জতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কঞ্জরত 

ব্যতয়য%) 

অঞ্জতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

োতরয %) 
মূর 

  

ফ বতল 

িংতাঞ্জধত  

মূর ফ বতল  

িংতাঞ্জধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ২৯১০.১৫ জুরাই ২০০৯ 

তত  জুন 

২০১৪ 

জুরাই ২০০৯ 

তত  জুন 

২০১৫ 

জুরাই ২০০৯ 

তত  জুন ২০১৫ 

- 1(এক) ফছয 

20% 
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৬.০ প্রেতিয অিংগঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফায়নঃ  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রেি ভাঞ্জপ্ত প্রঞ্জততফদন অনুমায়ী প্রেতিয অঙ্গঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

(রক্ষ োোয়) 

 

আকন

ডভক 

বকাড 

ডডডড নুমায়ী কাতজয ে 

ডযভান

/ 

একক 

ফ বতল ংতাডধত ডডডড 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 
(ক) যাজস্ব ব্যয় 

 
  

 
 

 
ডফএডফ 

 
  

 
 

৪৮৪০ 

বযভ বফাতড বয ফীজাগায মূতয ৬০০ 

ডফঘা তুুঁত জডভয ঈন্নয়ন  

যক্ষনাতফক্ষণ 

ডফঘা ২৩০.০০ ৬০০ ডফঘা ২৩০.০০ ৬০০ ডফঘা 

৪৮৫৮ 
ফীজগুটি ৪৫০০০ বকডজ এফং ১৬.০০ 

রক্ষ বযাগমুক্ত ডডভ ঈৎাদন 
বকডজ ১১৫.০০ 

২৯২২৩ 

টেঞ্জে 
১১৫.০০ 

২৯২২৩ 

টেঞ্জে 

৪৮৫৮ বযভ েী স্থানঃ 
  

 
 

 

 
ক) অশ্রয়ণ/প্রকল্প ১৫ টি ৫৬.০১ ১৫ টি ৫২.৮৯ ১৫ টি 

 

খ) ডফডবন্ন এরাকায় অআডডয়ার বযভ 

রস্দী স্থান 
৮টি 

১৯৩.৫৬ 
৮টি ১৭৯.১২ ৮টি 

৪৮৪০ 
তুুঁতচাল, লুারন  ডযডরং এয ঈয 

ফনী প্রডক্ষণ 

২৫০০ 

িংখ্যা 

১১০.০০ ২৫০০ 

িংখ্যা 

১১০.০০ ২৫০০ 

িংখ্যা 

৪৮৪০ 
ফাংরাতদ বযভ বফাতড বয কভ বচাযীয 

প্রডক্ষণ 

১০০০০ 

িাপ 

২.২০ 
২২ িংখ্যা 

২.২০ 
২৩ িংখ্যা 

৪৮৪০ 
ডযডরং  ডিডনং এয ঈয 

ঈন্নতভাতনয প্রডক্ষণ 
১০০ 

৫.৫০ 
১০০ িংখ্যা 

৫.৫০ ১০০ 

িংখ্যা 

৪৮৪০ 
বযভ চাতল ঈন্নত বদগুডরতত 

দফতদডক প্রডক্ষণ 

২১ 

িংখ্যা 

৬৩.০০ 
২১ িংখ্যা 

৬২.০০ 
২১ িংখ্যা 

৪৮৪০ 
বযভ মৃি বদগুডরতত  ঈচ্চ দস্থ 

কভ বকতবাতদয ডক্ষা পয  

১৮িং

খ্যা 

৪৭.০০ 
১৮িংখ্যা 

৪৬.২৪ 
১৮িংখ্যা 

৪৮০৪ 

বফাড ব বফতনয ম্প্রাযণ, এভ অআ এ 

বর ডক্তারীকযণ এফং ডভডন 

ডভঈডজয়া স্থান 

৩ 

িংখ্যা 

২০.০০ 

৩ িংখ্যা 

২০.০০ 

৩ িংখ্যা 

৪৪৮০

৬/৪৯১

৬ 

এ এভ আ এ ডফ-বক ডক্তারী কযতণ 

ায়তা প্রদান। - 

৩৯.০৬ 

- 

৩৯.০৬ 

- 

৪৯২১ 

ম্প্রাযণ  থ বননডতক গতফলণা 

বযভ বক্টতযয ম বাতরাচনা(স্থানীয় 

যাভ বক) 

- 

৬.৫৭ 

- 

৬.৫৭ 

- 

৪৮৫৮  বযভ চাল ম্প্রাযণ কভ বসূচী 
 

    

 ক) তুুঁতচাযা ঈৎাদন  ডফতযণ 
 

৯০.০৫  ৯০.০৫  

 খ) বযাডত তুুঁতচাযায ডযচম বায জন্য 

অডথ বক ায়তা 

৬০০০ 

িংখ্যা 

৮০.৬০ ৬০০০ 

িংখ্যা 

৮০.৬০ ৩৭৩১ 

িংখ্যা 

 

গ) ৫০০ ফডনতক লুারন 

যঞ্জাভাডদ প্রদাতন অডথ বক ায়তা  

৩৫.০০ 
 

৩৫.০০ 
 

 
ঘ) বযভ গুটি ফাজাযজাতকযতণ  ৬২.০০ ১৪০০০ ৬২.০০ ১৮২৯৯ 
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আকন

ডভক 

বকাড 

ডডডড নুমায়ী কাতজয ে 

ডযভান

/ 

একক 

ফ বতল ংতাডধত ডডডড 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

অডথ বক ায়তা টেঞ্জে টেঞ্জে 

৪৮৫৮ 
বযভ ডযডরং এফং ডিডনং এয ঈয 

তাঁতী অডথ বক ায়তা 

 ৮.৩০ 
 

৮.৩০ 
১৫২ 

৪৮৫৮ 
ববারাাট এরাকায় ঈআডবং এয ঈয 

তাতী অডথ বক ায়তা। 

 ৫.৭৫ 
 

৫.৭৫ 
২৫ 

৪৯০০ 
চাকী লুারন বকন্দ্রমূতয বভযাভত,  

ংস্কায  ম্প্রাযণ। 

 ৪৮.০০ 
 

৪৮.০০ 
৪ িংখ্যা 

৪৯০০ 

ফগুড়া বযভ ফীজাগাতযয ফডস্থত 

বফনমূতয ংস্কায  বভযাভত এফং 

ঈক্ত ফীজাগাতযয ীভানা প্রাচীয 

ম্প্রাযণ  বভযাভত 

১৪৯৬  

ফ:ঞ্জভ: 

২২৬৫ 

যা:ঞ্জভ 

৮৯.৬০ ২৫০৭  

ফ:ঞ্জভ: 

২৩০০যা:ঞ্জভ 

৮৯.৬০ ২৫০৭  

ফ:ঞ্জভ: 

২৩০০যা:

ঞ্জভ 

৪৯০০ 
যাজাীতত ফডস্থত ড-৩ বিন 

বভযাভত। 

১টি ৭.৩০ ১টি ৭.৩০ ১টি 

 
ননডপডজকযার 

  
 

 
 

৪৮৭৪ স্থানীয় যাভ বক ১ জন ৯.৮৪ ১ ৯.৮৪ ১ 

৪৮৩৩ 
ফাডনজয বভরা, প্রদ বনী বভরা, 

কভ বারা, প্রচায  প্রকানী 
 ৫২.০০  ৫১.৯৪ 

১১টি 

কভ বারা  

৩টি 

ফাডনজয 

বভরা 

৪৮৯৯ 
প্রকতল্পয ম্যাতনজতভন্ট আঈডনতটয জন্য 

ন্যান্য ব্যয় 
 ২৪.৫  ২৪.৫  

৪৮০৬ 
ম্প্রাযণ এরাকা মূতয ডপ 

বাড়া 

 ৪০.০০ 
 40.00  

৪৮৯৯ ডাক, তায  বটডরতপান  ৭.০০  7.00  

৪৮২৩ বভাটয গাড়ীয জ্বারানী  যক্ষণাতফক্ষণ  ৫০.০০  50  

৪৮০১ টিএ/ ডডএ  ৬০.০০  60  

৪৮৭৪ মূদ্রণ  াভডয়কী  ১১.০০  11  

৪৮২১ ডফদ্যযৎ, ডফদ্যযতায়ণ এফং য়াা।  ৩০.০০  30  

৪৮৮১ 

ডনযািা (ফীজাগাযমূ, ড-৩ বকন্দ্র, 

ডভডনঃ চাকী বন্টায এফং ন্যান্য 

ডপ) 

 ৫৪.৩৩ 

 54.33  

৪৮০৪ 
কডন্টনতজন্ট িাপ                  (কুক, 

ডক্লনায এফং ন্যান্য) 

 ২৩.০০ 
 23  

৪৮৭৪ 
ডডজাআন যাভ বক ৬জন 

ভা 

৬.০০ 
 0  

 কডন্টনতজিীঃ  ক) দয  ২০.২০  14  

                  খ) ডপডজ কযারঃ   ২১.৮০  0  

 ঈ-বভাট ডফএডফ যাজস্ব ব্যয়  ১৭২৪.১৭  1670.79  

 ডফএঅযটিঅআ      

4829 গতফলণা কাম বক্রভ  ২২৩.৪৮  ২২৩.৪৮  

4840 প্রডক্ষণ  ৪৭.০০  ৪২.৬৪  

4842 বডভনায/য়াকব  ২.০০  ২  

4901 ডপ বফন, প্রডক্ষণ বফন, প্রডক্ষণ  ১০.০০  ১০  
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আকন

ডভক 

বকাড 

ডডডড নুমায়ী কাতজয ে 

ডযভান

/ 

একক 

ফ বতল ংতাডধত ডডডড 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বড বভযাভত এফং পুনফ বান কাজ 

4961 ডফদ্যযতায়ন  ১.০০  ১  

4874 যাভ বক (স্থানীয়)  ২৭.৬০  ২২.৩৭  

৭০৮১ ন্যান্য ব্যয়  ২.০  ০  

 এভঅআএ ডক্তারীকযণ  ১.০  ১  

 কডন্টনতজিী (ক)  দয  ১৪.৭৩  ৩.৩২  

                (খ) ডপডজকযার  ৩.৬৯  ০  

  ঈ-বভাট যাজস্ব ব্যয়  ৩৩২.৫০  ৩০৫.৮১  

 ডফএএপ      

৪৮৫৮ 
তুুঁত চাযা পূনঃতযান, তুুঁতজডভ ঈন্নয়ন 

 যক্ষণাতফক্ষণ 

 ৮৩.১৭ ১৫০ ডফঘা 
৮৩.১৭ 

১৫০ ডফঘা 

৪৮৫৮ 
বযভ গুটি ঈৎাদন  ৫৪.৯৮ ৪০.৫০বভ:ট

: 
৫৪.৯৮ ৩৯.৮ 

৪৮৫৮ বযভ ফীজগুটি / ডডভ ঈাদন  ১২.০৩ ০.০১৪৮০ ১২.০৩  

৪৮৫৬ 
বযভ গুটি ক্রয়  ২৪.০১ ৫২৬.৯ 

বকডজ 
২৪.০১ ১২.৬২৯ 

৪৮৫৮ 
বযভ সুতা ঈৎাদন  ২৭.০৪ ৩৫,৮০০ 

বকডজ 
২৭.০৪ ৩.০১ 

৪৮৪০ ফনী প্রডক্ষণ জন ২০.৪০ ৪০০ ২০.৪ ৪০০ 

৪৮৪০ কভ বচাযী প্রডক্ষণ জন ০.৫০ ১০ .৪৮ ১৮ 

৪৮৪০ ডযরায, ডিনায প্রডক্ষণ জন ৯.৬০ ১৬০ ৯.৬০ ১৬০ 

৪৮৪৮, 

৪৮৯৫ 

তত্ত্বাফধান  ৯.৫০ 
 ৯.৫০  

৪৮৪০, 

৪৮৪২ 

কভ বারা/বডভনায এফং প্রচায 

প্রকানা 

 ২.০০ 
 ২  

৪৮৮১, 

৪৮৫১ 

ডনযািা (দদডনক ডবডিক)  ৪১.৫৬ 
২৯২০০ জন 

৪১.৫৬ ২৯৬৮৫জ

ন 

৪৮৯৯ ডযকাডযং  ৪১.৫০  ৪১.৫০  

৪৮০৬, 

৪৮১৪ 

ডরজভাডন/ডপ বাড়া/কয  খাজনা  ৪৬.৭৫ 
 

৪৬.৭৫ 
 

৪৯০০ বভযাভত/যক্ষণাতফক্ষণ  ২৯.৫০  ২৯.৫  

 কডন্টনতজডি (ক) প্রাআ  ০.০০  ০  

  (খ) ডপডজকযারঃ  ৪.৯১  ০  

 
ঈতভাট যাজস্ব ব্যয় 

(ডফএএপ) 

 ৪০৭.৪৫ 
 ৪০২.৫২  

 

ঈতভাট যাজস্ব ব্যয় 

(ডফএডফ+ডফএঅযটিঅআ+ডফএএ

প) 

 ২৪৬৪.১২ 

 ২৩৭৯.১২  

(খ) মুরধন ব্যয় 

 ডফএডফ      

৬৮১৩ 
প্রধান কাম বারয়, বযভ ফীজাগায,  

ডভডনডপতরচাতযয জন্য মন্ত্রাডত 

 ৪৩.৫৫ 
 ৪৩.৫৫  

৬৮১৩ 
যাজাীতত ডডজাআন ঈন্নয়ন াডব ব 

বন্টাতযয জন্য ডপ যঞ্জাভাডদ ক্রয় 

 ১৪.২৫ 
 ১১.৭২  
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আকন

ডভক 

বকাড 

ডডডড নুমায়ী কাতজয ে 

ডযভান

/ 

একক 

ফ বতল ংতাডধত ডডডড 

নুমায়ী রক্ষযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ অডথ বক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৮০৭, 

৬৮১৫ 

বপ্রাতজক্ট ম্যাতনজতভন্ট ঈআডনতটয জন্য 

মানফান, পতটাকডয়ায এফং 

কডম্পঈটায ক্রয়। 

 ৪৪.৫০ ১গাডড় 

১পতটাকড 

২কডম্পঈটা

য 

 

৪৪.৫০ 

১গাডড় 

১পতটাকড 

২কডম্পঈটা

য 

 

৬৯০১ 
ববারাাতটয চযকা বন্টাতযয জন্য 

জডভ ক্রয় 

 ১২.৫০ 
৫০বডডভ ১২.৫০ ৩০বডডভ 

৭০১৬ ববারাাতটয চযকা বন্টায স্থান ংখ্যা ২৭.০০ ৫টি ২৭ ৩টি 

৭০১৬ 
যাজাীতত ডডতস্দ, ডডজাআন কাভ 

াডব ব বন্টায ডনভ বাণ। 

 ৯৯.৯৩ 
৫০০ফ.ডভ. ৯৯.৯৩ ৫০০ফ.ডভ. 

৭০১৬ 

৪টি ফীজাগাতযয ীভানা প্রাচীয ডনভ বাণ 

এফং ম্প্রাযণ ( ববারাাট, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ, ইশ্বযদী এফং 

ডদনাজপুয) 

 ১৪৩.১৫ 

৪ ১৪৩.১৫ ৪ 

৭০০৬ 

ডপ কাভ-চাকী লুারন বকন্দ্র 

ডনভ বাণ (পডযদপুয, ফা  যানী 

ংনকর)। 

 ৩৯.০০ 

৩ ৩৯ ৩ 

৭০১৬ 
বযআচা ফাগাতনয (ফান্দযফান) কাটা 

তাতযয বফড়া ডনভ বাণ। 

 ৬.২৫ 
৫৬৭যা.ডভ ৬.১৫ ৫৬৭যা.ডভ 

 (খ) ঈ-বভাট মুরধন ডফএডফ  ৪৩০.১৩  ৪২৭.৫০  

 ডফএঅযটিঅআ:      

৭০০১ ভূডভ ঈন্নয়ন  ন্যান্য  ২.০০ ২ডফঘা ২ ২ডফঘা 

৬৮০৭ বভাটয াআতকর ংখ্যা ১.৫০ ১ ১.৫ ১ 

৬৮১৩ আকুযতভন্ট ন্যান্য ংখ্যা ১২.৫০ ৬ ১২.৫ ৬ 

 ডল্ক বটডস্ট্ং বভডন ংখ্যা ২০.০০ ১ ২০ ১ 

 ঈতভাট মূরধন ডফএঅযটিঅআ  ৩৬.০০    

 ডফএএপ      

৭০১৬ 
ডনভ বাণ  ডযতনাতবন ৩১৫৫ফ

.ফু. 

৩৫.০০ ৩১৫৫ফ.ফু. 
৩৪.৯৫ 

২১৪২ফ.ফু. 

৬৮১৪ মন্ত্রাডত  মন্ত্রাং  ৩.০০  ২.৯৮  

৬৮১৩ যঞ্জাভাডদ  ২০.০০  ১৯.৯৮  

৬৮০৭ বভাটযমান (বভাটয াআতকর) ৩টি ৩.৭৫  ৩.৭৫  

৬৮২১ অফাফত্র  ৫.০০  ৪.৮৭  

৬৮২৭ ডফদ্যযতায়ন  ৩.০০  ১.০০  

 বভাট মূরধন ব্যয়  ৬৯.৭৫  ৬৭.৫৩  

 ঈতাতভাট-মূরধন  ৫৩৫.৮৮  ৫৩১.০৩  

 

ফ বতভাট (যাজস্ব  মূরধন) 

(ডফএডফ+ডফএঅযটিঅআ+ডফএএ

প)  

 ৩০০০.০০ 

 ৩৯১০.১৫  

 

৭.০ কাজ ভাি থাকতর তায কাযণ :  

ফ বতল নুতভাডদত ডডডড নুমায়ী কর ববৌত কাজ ম্পন্ন তয়তছ।  
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৮। াধাযণ ম বতফক্ষণ :  

৮.১      প্রকতল্পয টভূডভ  

ক্রভফধ বভান জনংখ্যায বদ ফাংরাতদ। এ বদতয প্রায় তকযা ৯০ বাগ ভানুল গ্রাতভ ফফা কতয। দডযদ্র  দাডযদ্র 

ীভায নীতচ ফফাযত এ জনতগািী ক্রভাগত দ্রব্যমূতল্যয ঈিবগডতয কাযতণ  ভানতফতয জীফন মান কতয এফং তাযা াভাডজক 

ডনযািাীনতায় যতয়তছ। এআ তদডযদ্র বরাকজতনয এক ঈতেখতমাগ্য ং বযভ চাল  বযভ কাম বক্রতভয ংতগ ম্পৃক্ত তয় 

তাতদয অথ ব-াভাডজক ফায ঈন্নয়ন ঘটাতত ক্ষভ তয়তছ। 

বযভ  চাল এফং বযভ  ডল্প  একটি ডযফায বকন্দ্রীক থ বননডতক কাম বক্রভ মা গ্রাভীণ দডযদ্র জনতগািীয কভ বং স্থান সৃডি 

কতয। এ বদত প্রায় ৬.০০ রক্ষ জনতগািী বযভ চাল  বযভ  ডতল্পয ডফডবন্ন স্ততযয কাম বক্রতভয াতথ জডড়ত যতয়তছ।  

বযভ বফাড ব সৃডিয  পূতফ ব  বদত ডধকাং বযভ চাল  বযভ ঈৎাদন  চাঁাআ নফাফগঞ্জ বজরায ববারাাট ঈতজরা 

এরাকাতত ীভাফি ডছর। যফতীতত যাজাী, মতায, যংপুয, ঢাকা এফং যাংগাভাটি অঞ্চডরক বযভ ম্প্রাযণ কাম বারতয়য 

ভাধ্যতভ াযাতদত বযভ চাল ম্প্রাডযত য়। এয াাাড বযভ বফাতড বয কাডযগযী ায়তা  গ্রণ কতয বফ ডকছু 

বফযকাযী  প্রডতিান বযভ  কাম বক্রভ  ডযচারনা কযতছ। িাক, প্রডকা, কাডযতা,অযডডঅযএ তাতদয ভতধ্য ন্যতভ।  

১৯৭৮ াতর ফাংরাতদ বযভ বফাড ব সৃডিয য বথতকআ বফাড ব বযভ ডতল্পয ঈন্নয়ন  ম্প্রাযতণয রতক্ষয কাজ  কতয 

অতছ। এ ম বন্ত বযভ বফাড ব ১৬টি  ঈন্নয়ন  প্রকল্প ফাস্তফায়ন কতযতছ  । ফাস্তফাডয়ত  প্রকল্পগুতরায ভাধ্যতভ বদত  বযভ  চাল  

ডতল্পয একটি ভজবুত ডবডি াডত তয়তছ। ক্রভাগতবাতফ তুুঁতচাযা ঈৎাদন  ডফতযণ, তুুঁতচাল বৃডি, তুুঁতগাছ  বযভ 

বাকায জাত ঈন্নয়ন, বযতভয ডফডবন্ন ডদতক প্রডক্ষণ প্রদান, বযাগমুক্ত বযভ  ডডভ ঈৎাদন কতয চালীতদয ভাতঝ যফযা, 

বযভ গুটি ঈৎাদন, বযভ সূতা  ফস্ত্র ঈৎাদন কাম বক্রতভ বযভ বফাড ব গ্রণী ডথকৃৎ ডততফ কাজ কতয অতছ। তা তত্ত্ব 

বযভ ঈৎাদনকাযী বদ ডতফ ডফতশ্ব ফাংরাতদতয  ান তনক নীতচ। বযতভয বদীয় চাডদায তুরনায় ঈৎাদন এখন 

প্রতুর। এ ফায ঈন্নয়ন ঘটাতনা এফং বদত বযভ  ডতল্পয াডফ বক ঈন্নয়তনয রতক্ষয যকাযী  বফযকাযী ম বাতয় 

ভডিতবাতফ বযভ  ঈন্নয়ন প্রকল্প  ফাস্তফায়ন তীফ জরুযী।  

যকায এ ডতল্পয াভগ্রীক ঈন্নয়তনয ডফলয়টি ঈরডি কতয ফতবভান বপ্রক্ষাতট Japan Debt Cancellation Fund 

(JDCF) এয অতায় ফাস্তফায়তনয রতক্ষয  “Extension and Development of Sericulture in Public and 

Private sector in Bangladesh”ীল বক একটি  প্রকল্প ফাস্তফায়তনয নুতভাদন প্রদান কতযতছন। প্রকল্পটিয প্রাক্কডরত ব্যয় 

৩০০০.০০ রক্ষ  টাকা এফং ফাস্তফায়নকার  জুরাআ’২০০৯ বথতক জুন’২০১৪ ম বন্ত। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারতয়য ডনতদ বনায বপ্রডক্ষতত 

প্রকল্পটি ফাংরাতদ বযভ বফাড ব (ডফএডফ), ফাংরতদ বযভ গতফলণা  প্রডক্ষণ আিটিটিঈট (ডফএঅযটিঅআ), ফাংরাতদ  

ডল্ক পাঈতন্ডন (ডফএএপ) এফং ডল্ক ম্যানুপযাকচাযা ব এন্ড এক্সতাটা ব এতাডতয়ন ফ ফাংরাতদ (এএভআএডফ) কর্তবক 

ভডিতবাতফ ফাস্তফায়তনয ডনডভি এয ডডডড প্রণয়ন কতয গত ১২-০৮-২০০৮ আং তাডযতখ  ভন্ত্রণারতয় দাডখর কযা য়। ২১-০৮-

২০০৮ ডরঃ প্রকল্পটিয ডডডড মাচাআ -ফাছাআতয়য ডনডভি ভন্ত্রণারতয়য বযন্তযীন ায়ী কডভটিয নুডিত বায ডিান্ত ফাস্তফায়ন 

পূফ বক ডডডডটি পূনগ বঠন কতয ২০-০৯-২০০৮ ভন্ত্রণারতয় দাডখর কযা তর ২৩-০৯-২০০৮ ডরঃ তাডযতখ পূনযায় ডডডডটি মাচাআ 

ফাছাআতয়য জন্য ভন্ত্রণারতয়য বযন্তযীন ায়ী কডভটিয ২য় বা নুডিত য়। এ বায় ন্যতভ ডিান্ত ডততফ SMEAB 

কর্তবক প্রস্তাডফত েমু বযভ বফাড ব ফাস্তফায়ন কযতফ ভতভ ব ডিান্ত গৃীত য়। এ ডিাতন্তয  প্রডতপরন ঘটিতয় ডডডডটি 

ংতাধন  পূনগ বঠন কযতঃ ২১-১০-২০০৮ ডরঃ তাডযতখ ভন্ত্রণারতয় দাডখর কযা য়। তঃয ২৭-১১-২০০৮ তাডযতখ প্রণীত 

ডডডডয ঈয ১ভ ডআড বা এফং ০১-০৭-২০০৯ তাডযতখ ২য় ডআড বা নুডিত য়। ফ বতল ডআড বায ডিান্ত 

বভাততফক প্রকল্প ব্যয় ৩০০০.০০ রক্ষ টাকা ডনধ বাযণ কযতঃ ডডডডটি পূনগ বঠন কতয ০৫-১০-২০০৯ তাডযতখ ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারতয় দাডখর কযা তয়তছ। প্রকল্পটিয সুিু ফাস্তফায়তনয রতক্ষয একতনক বায় নুতভাদন প্রতয়াজন।  
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৮.২।   প্রকতল্পয  ঈতেশ্যঃ 

 বযভ তথা বযভ ণ্য ঈৎাদতন ম্পৃক্ত ডফডবন্ন ম বাতয়য ডতল্পাতযাক্তাগতণয ঈন্নয়তনয ভাধ্যতভ বদত বযভ ডতল্পয 

প্রায  ঈন্নয়ন ঘটাতনা ; 

 ক্ষুদ্র  প্রাডন্তক বযভ চালীতদয  ঈচ্চ পরনীর তুুঁতফাগান দতযী এফং ঈন্নতভাতনয বযভ  গুটি ঈৎাদতন ায়তা 

প্রদান তাতদযতক ঈদ্বুি কযতণয রতক্ষয বদতয ডফডবন্ন াতন ভতডর ডততফ  বযভ েী ান; 

 বদত তুুঁতগাছ  বযভ বাকায  জাত ঈন্নয়তনয ভাধ্যতভ ঈন্নত জাততয তুুঁতগাছ/তুুঁতকাটিং এফং বযভ ডডভ চালীতদয 

চাডদা নুমায়ী যফযাকযণ; 

 বদত যকাযী  বফযকাযী ম বাতয় ঈন্নত  ভানম্পন্ন বযভ ঈৎাদতনয প্রতচিা বজাযদাযকযণ;  

 বযতভয ডফডবন্ন স্ততয দক্ষতা বৃডিয রতক্ষয বদ  ডফতদত প্রডক্ষতণয ব্যফাকযণ ; 

 ানীয়বাতফ ঈৎাডদত বযভ তণ্যয  বদত-ডফতদত এফং  অন্তজবাডতক  ম বাতয় বযভ াভগ্রীয ফাজায ঈন্নয়তন 

ব্যফাকযণ; 

 বযভ কাম বক্রতভয াতথ প্রতযক্ষ ং গ্রতণয ভাধ্যতভ ৫০ াজায বরাতকয কভ বংাতনয ব্যফা দাডযদ্র 

ডফতভাচতন ায়তাকযণ। 

৮.৩ । মূর কাম বক্রভ: 

প্রকল্পটিয মূর কাম বক্রভ ৩টি ংস্থা (ডফএডফ, ডফএঅযটিঅআ, ডফএএপ) কর্তবক ফাস্তফাডয়ত তয়তছ। কাম বক্রভগুতরা তরা-  

 াযাতদত বযভ চাল ম্প্রাযণ  ঈন্নয়ন, ১৫.০০ রক্ষ তুুঁতচাযা ঈৎাদন  চালীতদয ভাতঝ ডফতযণ, 

নতুনবাতফ ৭৬০০ ডফঘা জডভ তুুঁতচাতলয অতায় অনয়ন;  

 বযভ গুটি ঈৎাদতনয রতক্ষয ২৮.৮৭ রক্ষ বযাগমুক্ত ডডভ ঈৎাদন কতয চালীতদয ভতধ্য ডফতযণ, বদতয ডফডবন্ন 

াতন ২৩টি বযভ েী  স্থান;  

 বযতভয ডফডবন্ন ডদতক ৩৬৪০ জতনয প্রডক্ষণ প্রদান, ঈচ্চ ম বাতয়য ১৮জন কভ বকতবায বযভ ধ্যযডলত ঈন্নত 

বদত িযাডডট্যযয এফং ফাস্তফায়নকাযী ংা মুতয ২১ জন কভ বকতবায বযভ ডফলতয় দফতদডক প্রডক্ষণ, 

গতফলণা কাম বক্রভ ঈন্নয়ন, বযতভয ধাযাফাডক কাজ ধতয যাখায  জন্য ডফডবন্ন ফকাঠাতভায ঈন্নয়ন ন্যান্য 

কাজ;  

 প্রকতল্পয অতায় এএভআএডফ’য প্রস্তাডফত ১টি ডডজাআন কাভ-াডব ব বন্টায, ৫টি চযকা বন্টায আতযাডদ 

কাম বক্রভ ন্তভূ বক্ত ডছর। 

৮.৪ প্রেতিয অনুতভাদন ও িংতাধন : 

ফািংরাতদ টযভ উন্ন য়ন টফাি ি কর্তবক ফাস্তফায়তনয ঈতেতশ্য ৩০০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যতয় জুরাই ২০০৯ তত 

জুন ২০১৪ ম িন্ত টভয়াতদ আতরাচ্য প্রেিটি এেতনে ের্তিে গত ০৭/০১/২০১০ তাডযতখ নুতভাডদত য়। যফতীতত বভাট ব্যয় 

ডযফডতবত বযতখ অন্তঃখাত ভিতয়য ভাধ্যতভ প্রকল্প ফাস্তফায়ণ বভয়াদ বথতক জুরাই ২০০৯ তত জুন ২০১৫ েতয াে ও ফস্ত্র 

ভন্ত্রণারয় ের্তিে প্রেিটি গত ২৩/০৬/২০১৪ তাঞ্জযতখ িংতাধন েযা য়।  

৮.৫  প্রেি ঞ্জযচ্ারে ম্পঞ্জেিত তথ্য :  

ক্রঞ্জভে 

নিং 
প্রেি ঞ্জযচ্রতেয নাভ ও দফী পূণ িোরীন খন্ডোরীন 

টমাগদাতনয তাঞ্জযখ 
ভন্তব্য 

টমাগদান ফদরী 

১ েনাফ সুঞ্জণর চ্ন্দ্র ার 

টচ্য়াযম্যান 

- যা ১০-০২-২০১০ ২৪-০৯-২০১২  

২ ড. বভানাততাল ধয 

টচ্য়াযম্যান ও ভাঞ্জযচ্ারে 

- যা ২৫-০৯-২০১২ ১৯-১২-২০১৩  
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ক্রঞ্জভে 

নিং 
প্রেি ঞ্জযচ্রতেয নাভ ও দফী পূণ িোরীন খন্ডোরীন 

টমাগদাতনয তাঞ্জযখ 
ভন্তব্য 

টমাগদান ফদরী 

৩ েনাফ স্বন চ্ন্দ্র ার 

ভাঞ্জযচ্ারে 

- যা ২০-১২-২০১৩ ১৯-১২-২০১৪  

 জনাফ অডন-ঈর-ক ভু ুঁআয়া 

ভাঞ্জযচ্ারে 

- যা ২০-১২-২০১৪ ৩০-০৬-২০১৫  

৯.০   মূল্যায়ন িডত (Methodology) :  

অতরাচয প্রকতল্পয মূল্যায়ন প্রডততফদনটি প্রণয়তন ডনতম্নাক্ত ডফলয়/িডত নুযণ কযা  তয়তছ : 

 ডআড বায কাম বডফফযণী ম বাতরাচনা; 

 ডডডঞ্জ ও অযডডডড ম বাতরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তবক বপ্রডযত প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগডত তথ্য ম বাতরাচনা;  

 ডডঅয তথ্য ম বাতরাচনা; 

 কাতজয ফাস্তফ গ্রগডত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রতয জন্য তযজডভতন ডযদ বন ;  

 প্রধান প্রধান ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাডদ ম বাতরাচনা ; এফং 

 প্রাি ততথ্যয ডবডিতত প্রকল্প ংডিি কভ বকতবা  বস্ট্কতাল্ডাযতদয াতথ অতরাচনা। 

১০.০  প্রকতল্প ফছযডবডিক অডথ বক  ফাস্তফ গ্রগডত :  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রেি ভাঞ্জপ্ত প্রঞ্জততফদন অনুমায়ী প্রেতিয ফছযঞ্জবঞ্জিে ফাস্তফ ও আঞ্জথ িে অগ্রগঞ্জত ঞ্জনম্নরূ:  

(রক্ষ োোয়) 

থ ব ফছয 

মূর ডডডড নুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা  

ফ বতল ংতাডধত 

ডডডড নুমায়ী রক্ষযভাত্রা  
অযএডডড-

বত ফযাে 

ফছয ডবডিক গ্রগডত 

অডথ বক ফাস্তফ (%) অডথ বক ফাস্তফ (%) অডথ বক ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৯-২০১০ ৬০১.২৬ ২০.০৪ ৫১২.৫৫ ১৭.০৯ ৬০১.০০ ৫১২.৫৫ 17.61 

২০১০-২০১১ ৮০৮.৪৭ ২৬.৯৫ ৭৫৫.১৯ ২৫.১৭ ৮৩০.০০ ৭৫৫.১৯ 25.95 

২০১১-২০১২ ৬৩১.৯০ ২১.০৬ ৪৯৭.৫৮ ১৬.৫৯ ৫০০.০০ ৪৯৭.৫৮ 17.10 

২০১২-২০১৩ ৫৩০.৩৭ ১৭.৬৮ ৫০০.০০ ১৬.৬৭ ৪৬০.০০ ৪৫৪.৬৬ 15.62 

২০১৩-২০১৪ ৪২৮.০০ ১৪.২৭ ৭৩৪.৬৮ ২৪.৪৮ ৪০০.০০ ৩৯০.৫৮ 13.42 

২০১৪-২০১৫ - - - - ৩২৪.০০ ২৯৯.৫৯ 10.29 

বভাট= ৩০০০.০০ ১০০.০০ ৩০০০.০০ ১০০.০০  ২৯১০.১৫ 100.00 

১১.০ প্রকল্প ডযদ বন  ফাস্তফায়ন ম বতফক্ষণ :  

গত ১৬  ১৭ জানুয়াযী ২০১৭ তাডযতখ প্রকল্প এরাকা BSRTI  এয প্রধান বকন্দ্র, যাজাী এফং চাাআনফাফগতঞ্জয ডকছু এরাকা  

তযজডভতন ডযদ বন কযা য়। ঞ্জযদ িনোতর প্রেি ংডিি কভ বকতবাগণ উঞ্জস্থত ঞ্জিতরন। প্রকল্প ডযদ বনকাতর প্রকতল্পয 

অতায় ডযচাডরত ডফডবন্ন কাম বক্রভ ম বাতরাচনা কযা য়। প্রকতল্পয অতায় ডযচাডরত প্রধান প্রধান কাম বক্রভমূ ডনম্নরু:  

১১.১ মানফান ংক্রান্ত:  

প্রকতল্পয অতায় ১টি জীগাডড় এ ৪টি বভাটয াআতকর ক্রয় কযা তয়তছ। জীটি ডফএডফ কর্তবক ক্রয় কযা তে। ১টি বভাটয 

াআতকর ডফএঅযডঅআ  ৩টি বভাটযাআতকর ডফএএপ কর্তবক ক্রয় কযা তয়তছ।  জীটি ডনয়ভ নুমায় ডযফন পূতর 

জভা বদয়ায কথা থাকতর তা জভা বদয়া য়ডন।   
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১১.২ ডনভ বাণ  বভযাভত ংক্রান্ত:  

ফাংরাতদ বযভ বফাড ব কর্তবক প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীণ ভতয় িাহ্মণডবটা, াদাভর, জয়পুযাট  ভতপুতয ১টি কতয বভাট ৪টি 

চাডকারন বকতন্দ্রয ডযতনাতবন  এক্সতটনন কযা তয়তছ। ফগুড়া না বাযী ডযতনাতবন  এক্সতটনন কযা তয়তছ। যাজাী 

ড-৩ বস্ট্ন বভযাভত কযা তয়তছ। ফাংরাতদ বযভ বফাতড বয গ্যাতযজ  ীভানা প্রাচীয বভযাভত কযা তয়তছ। এছাড়া 

ডফএঅযটিঅআ  ডফএএপ কর্তবক তাতদয ডফডবন্ন দিতযয বভযাভত  ডযতনাতবন তয়তছ। প্রকতল্পয অতায় যাজাীতত 

একটি বযভ প্রদ বনী, নকা এফং বফা বকন্দ্র স্থান কযা তয়তছ। ডকন্তু ডযদ বকাতর তা চরভান থাকতত বদখা মায়ডন। এ ডফলতয় 

জানতত চাআতর জানান য় বযভ প্রদ বনী, নকা এফং বফা বকন্দ্র ডযপূণ ববাতফ চর কযায জন্য ঈতযাগ বনয়া তয়তছ।  

১১.৩ মন্ত্রাডত  অফাফত্র ংক্রান্ত: 

প্রকতল্পয অতায় ঞ্জফএঞ্জফ-ফািংরাতদ টযভ টফাি ি, ফাংরাতদ বডযকারচায ডযাচ ব এন্ড বরডনং আিটিটিঈট  ফাংরাতদ ডল্ক 

পাঈতন্ডন কর্তবক তাতদয ডফডবন্ন দিতযয/ল্যাতফ ব্যফাতযয জন্য ডফডবন্ন প্রকায মন্ত্রাডত  অফাফত্র ংগ্র কযা তয়তছ। 

ডযদ বনকাতর এ কর মন্ত্রাডত  অফাফত্র ব্যফায কযতত বদখা বগতছ। এছাড়া বযভকীট ারন ংক্রান্ত ডফডবন্ন 

যঞ্জাভাডদ এ প্রকতল্পয অতায় ংগ্র কযা তয়তছ বমগুতরা ব্যবায কযতত বদখা বগতছ। 

ডস্থযডচত্র: বযভ প্রদ বনী, নকা এফং বফা বকন্দ্র 
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ডস্থযডচত্র: প্রকতল্পয অতায় ংগৃীত মন্ত্র  ডস্থযডচত্র: প্রকতল্পয অতায় ংগৃীত মন্ত্র 

 

 ডস্থযডচত্র: প্রকতল্পয অতায় ংগৃীত অফাফত্র  যঞ্জাভ  ডস্থযডচত্র: প্রকতল্পয অতায় ংগৃীত অফাফত্র  

যঞ্জাভ 

 

১১.৪ প্রডক্ষণ ংক্রান্ত: 

প্রকতল্পয অতায় ২৫০০জন কৃলকতক বযভকীট ারন ংক্রান্ত প্রডক্ষণ প্রদান কযা তয়তছ। এছাড়া ংডিি কভ বকতবাগণতক 

বদত  ডফতদত এফং কভ বচাযীতদয বদত ডফডবন্ন বভয়াতদ প্রডক্ষণ প্রদান কযা তয়তছ। ঈতেখ্য, বযভ ন্য  বযভ চালতক 

ঈৎাডত কযতত বভরা, কভ বারায অতয়াজন  ঈতযাক্তাতদয অকৃি কযতত ডফডবন্ন কাম বক্রভ এ প্রকতল্পয অতায় ডযচাডরত 

তয়তছ ফতর জানা মায়। 
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১২.০ প্রকতল্পয ঈতেশ্য জবন : 

ঞ্জযেঞ্জিত উতদ্দশ্ম প্রকৃত অেিন 

ক) বযভ তথা বযভ ণ্য ঈৎাদতন ম্পৃক্ত ডফডবন্ন ম বাতয়য 

ডতল্পাতযাক্তাগতণয ঈন্নয়তনয ভাধ্যতভ বদত বযভ ডতল্পয প্রায  

ঈন্নয়ন ঘটাতনা।  

এ প্রকতল্পয ভাধ্যতভ যকাযী, বফযকাযী  এনডজ 

এয কম বক্রতভয পতর ডকছু ডকছু বক্ষতত্র বযভ ডতল্পয 

প্রায  ঈন্নয়ন তয়তছ, বমভন ৯ তুুঁত চাল, লু 

ারন আতযাডদ। 

 

খ) ক্ষুদ্র  প্রাডন্তক বযভ চালীতদয  ঈচ্চ পরনীর তুুঁতফাগান দতযী এফং 

ঈন্নতভাতনয বযভ  গুটি ঈৎাদতন ায়তা প্রদান তাতদযতক ঈদ্বুি 

কযতণয রতক্ষয বদতয ডফডবন্ন স্থাতন ভতডর ডততফ  বযভ েী ান; 

এ প্রকতল্পয ভাধ্যতভ ২৩টি বযভ ে স্থাডত 

তয়তছ। এয ভতধ্য ১৫টি অশ্রয়ন/অফান েীয 

৩৭৫ জন ঈচ্চ পরনীর তুুঁত ফাগান  ৬০০ জন 

অদ ব েী স্থান কতযতছ। 

গ) বদত তুুঁতগাছ  বযভ বাকায  জাত ঈন্নয়তনয ভাধ্যতভ ঈন্নত 

জাততয তুুঁতগাছ/তুুঁতকাটিং এফং বযভ ডডভ চালীতদয চাডদা নুমায়ী 

যফযাকযণ; 

এ প্রকতল্পয ভাধ্যতভ ১৫ রক্ষ ঈচ্চ পরনীর তুুঁত 

চাযা এফং ১৬.৯৭ রক্ষ বযাগমূক্ত বযনু দতযী কযা 

তয়তছ। এছাড়া কৃলকতদয অডথ বক সুডফধা প্রদান 

কযা তয়তছ। 

ঘ) বদত যকাযী  বফযকাযী ম বাতয় ঈন্নত  ভানম্পন্ন বযভ 

ঈৎাদতনয প্রতচিা বজাযদাযকযণ; 

 

এ প্রকতল্পয ভাধ্যতভ ১৬.৯৭ রক্ষ বযাগমূক্ত বযনু, 

১০০০০ ডারা, ১০০০০ চন্দ্রডক  প্রতয়াজনীয় 

কীটনাক ৩৭৩১ জন কৃলকতদয ভাতঝ ডফতযণ 

কযা তয়তছ। 

ঙ) বযতভয ডফডবন্ন স্ততয দক্ষতা বৃডিয রতক্ষয বদ  ডফতদত প্রডক্ষতণয 

ব্যফস্থাকযণ ; 

৩৬৪১ জন কৃলকতক বযভ  বযভ ডতল্পয ডফডবন্ন 

ডফলতয় প্রডক্ষন প্রদান কযা তয়তছ। 

চ) স্থানীয়বাতফ ঈৎাডদত বযভ তণ্যয  বদত-ডফতদত এফং  

অন্তজবাডতক  ম বাতয় বযভ াভগ্রীয ফাজায ঈন্নয়তন ব্যফস্থাকযণ;  

 

৩৯জন জুডনয়য  ডডনয়য ম বাতয়য কভ বকতবাতক 

ডফতদত প্রডক্ষণ প্রদান কযা তয়তছ। তাতদয রি 

জ্ঞাণ স্থানীয়বাতফ ঈৎাডদত বযভ তণ্যয  বদত-

ডফতদত এফং  অন্তজবাডতক  ম বাতয় বযভ াভগ্রীয 

ফাজায ঈন্নয়তন ায়ক তফ।  

ছ) বযভ কাম বক্রতভয াতথ প্রতযক্ষ ং গ্রতণয ভাধ্যতভ ৫০ াজায 

বরাতকয কভ বংাতনয ব্যফস্থা দাডযদ্র ডফতভাচতন ায়তাকযণ; 

ডফতফচয প্রকতল্পয অতায় ৪৫০০০ কভ বংস্থান 

তয়তছ ফতর ডডঅয এ ঈতেখ যতয়তছ। ভডরাগগণ 

গৃ বযভ গুটি ঈছাদন কতয থাতকন। তাআ এ 

প্রকতল্পয নাযীয ক্ষভতায়তন ডফতল ভূডভকা যতয়তছ। 

 

১২.০   সুাডয : 

১২.১ প্রকতল্পয অতায় স্থাডত বযভ প্রদ বনী, নকা এফং বফা বকন্দ্র াফ বক্ষডনক চালু যাখায রতক্ষয ঈতযাগ গ্রণ কযতত 

তফ; 

১২.২ ফাংরাতদ বযভ বফাতড বয জন্য নুতভাডদত জনফতরয শুন্য দ পূযতণ ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ। 

১২.৩ াম্প্রডতক ভতয় চীন, থাআল্যান্ড ডফডবন্ন বদত বযভ ডল্প তনক এডগতয় বগতছ। ঐকর বদতয ডবজ্ঞতা গ্রণ 

কতয ফাংরাতদতয বযভ ডল্পতক এডগতয় বনয়ায জন্য মৄতগাতমাগী ডযকল্পনা গ্রণ  তা ফাস্তফায়তন কাম বকয দতক্ষ গ্রণ 

কযা বমতত াতয।   
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Strengthening of NITTRAD, Textile Colleges and TSMU for Development 

of Textile Sector ীলকু প্রকতেয ভাডি মূল্যায়ন প্রডততফদন  

 

(ভাি:জুন ২০১৫) 

 

১। প্রকতেয  নাভ   : Strengthening of NITTRAD, Textile Colleges and  

                                                            TSMU for Development of Textile Sector 
 

২। উতযাগী ভন্ত্রণারে/ঞ্জফবাগ :  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারে  

 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : (ক) United Nations Industrial  

Development Organization (UNIDO) 

(খ) National Institute of Textile Training, Research 

& Design (NITTRAD) and Bangladesh Textile 

Mills Asscociation (BTMA).  
 

৪। প্রকে এরাকা  : -NITTRAD (National Institute of Textile  

Training, Research & Design)  , নোযাট, াবায, ঢাকা  

মা ফতভুাতন NITER (National Institute of Textile 

Engineering & Research)  
-চ্ট্রগ্রাতভয ণজাযাযগতিয ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং কতরজ , ণফগভগি 

ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং কতরজ , াফনা ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং কতরজ , 

টাংগাআর ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং কতরজ ও ফঞ্জযার ণটক্সটাআর 

আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং কতরজ।  

 

৫। প্রকতেয ব্যে ও ফাস্তফােনকার:       (রয টাকাে) 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

ঞ্জযকঞ্জেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ঞ্জতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কঞ্জরত 

ব্যতেয%) 

ঞ্জতক্রান্ত ভে 

(নুতভাঞ্জদত 

ফাস্তফােন 

কাতরয%) 

মূর 

(প্রঃাঃ) 

ফতুল 

ংতাঞ্জধত 

(প্রঃাঃ) 

(ংস্থা) 

মূর ফতুল 

ংতাঞ্জধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৮৮৪.৩২ 

(১৫৪৪.৩২) 

- 

- 

১৮৭৫.০৮ জুরাআ ২০১০ 

ণথতক জুন 

২০১৫ 

- জুরাআ ২০১০ 

ণথতক জুন 

২০১৫ 

- - 

 উতেখ্য ণম ফাংরাতদ যকাতযয য ণথতক ৩৪০.০০ রয টাকা (In kind) ব্যে কযা তেতে এফং আউতযাঞ্জোন 

আউঞ্জনেতনয UNIDO এয য ণথতক ১৫৪৪.৩২ রয টাকা ঞ্জডঞ্জএ ঞ্জততফ ব্যে কযা তেতে।  

 

৬। াধাযণ মতুফযণ : 

 

৬.১। টভূঞ্জভ : ১৯৮১ াতর ফাংরাতদ ণটক্সটাআর ঞ্জভর কতাুতযতনয উতযাতগ UNDP-য কাঞ্জযগযী ােতাে ফস্ত্র 

ঞ্জতে ঞ্জনতোঞ্জজত জনফতরয প্রঞ্জযণ প্র দাতনয রতযে াবাতযয নোযাতট  “Textile Industry Development 

Centre (TIDC)” ীলকু একট প্রঞ্জযণ আনঞ্জিটউট স্থাঞ্জত ে। প্রতোজনীে কাঞ্জযগযী জ্ঞানম্পন্ন প্রঞ্জযক ও প্রঞ্জযণ 

প্রদাতনয জন্য উন্নতভাতনয প্রযুঞ্জক্ত ম্পন্ন প্রঞ্জযণ ও ণকাোঞ্জরট কতরার মন্ত্র াঞ্জত না থাকাে এ প্রঞ্জযণ ণকন্দ্রট ফস্ত্র ঞ্জতেয 

ক্রভফধভুান চ্াঞ্জদা নুমােী দয জনঞ্জক্ত সৃঞ্জিতত কাংঞ্জখত ফদান যাখতত যভ েঞ্জন। অধুঞ্জনক ঞ্জফতেয াতথ তার ঞ্জভঞ্জরতে 

ণদতয ফস্ত্র ঞ্জতেয াঞ্জফকু উন্নেতনয রতযে ১৯৯৯ াতর TIDC-ণক স্বােত্বাঞ্জত জাতীে প্রঞ্জতষ্ঠাতন  রুান্তয কযায জন্য 

“National Institute of Textile Training , Research and Design (NITTRAD)” 

ীলকু একট প্রকে ফাস্তফােতনয জন্য াতত ণনো ে। NITTRAD প্রকেট ফাস্তফাে জুন ,২০০৭ নাগাদ ভাি ে। উক্ত 

প্রকতেয ধীতন উন্নত প্রযুঞ্জক্ততত প্রঞ্জযণ প্রদাতনয উ তমাগী ফস্ত্র প্রঞ্জক্রোকযণ, ণটঞ্জিং ও ণকাোঞ্জরট কতরার মন্ত্রাঞ্জত নতুনবাতফ 

ংতমাজন কযা ে। ঞ্জকন্তু উন্নত প্রযুঞ্জক্ততত প্রঞ্জযণ প্রদাতনয জন্য অধুঞ্জনক প্রযুঞ্জক্তগত ফাস্তফ জ্ঞান ও ঞ্জযাগত ণমাগ্যতাম্পন্ন 
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স্থানীে প্রঞ্জযতকয স্বেতায কাযতণ ক্রভফধভুান ফস্ত্র ঞ্জতে য জন্য প্রতোজনীে দয জনফর সৃঞ্জি ম্ভফ েঞ্জন।  এ ণপ্রঞ্জযতত ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারে ফস্ত্র খাততয ঞ্জফঞ্জবন্ন ঞ্জতে ঞ্জনতোঞ্জজত জনফতরয দযতা বৃঞ্জিয রতযে NITTRAD এয প্রঞ্জযণ যভতায 

উৎকলতুা াধতনয জন্য EU “Bangladesh Quality Support Programme (BQSP)” প্রকে 

ফাস্তফােতনয ঞ্জনঞ্জভত্ত ১৩.৫ ঞ্জভঞ্জরেন আউতযা প্রদাতন ম্মত ে এফং অগি ২০০৫ এ EU ও ফাংরাতদ যকাতযয ভতে একট 

ঋণচুঞ্জক্ত ম্পাঞ্জদত ে। এ ঋণচুঞ্জক্তয ধীতন ণটক্সটাআর ও RMG কতম্পাতনন্ট খাতত ২.১ ঞ্জভঞ্জরেন আউতযা ফযাি প্রদান কযা 

ে। তন্মতে NITTRAD-এয প্রঞ্জযণ ব্যফস্থা ঞ্জক্তারী কযায রতযে “Strengthening NITTRAD’s 

TSMU and Textile Colleges for Development of Textile Sector” ীলকু কাঞ্জযগযী 

ােতা প্রকে খাতত ১.৫৪৪ ঞ্জভঞ্জরেন আউতযা নুদান ঞ্জততফ প্রদান কযা ে। উতেখ্য ণম , NITTRAD-এয ফতভুান নাভ 

NITER(National Institute of Textile Engineering & Research)।  

 

৬.২। উতিশ্য:  প্রকেটয মূখ্য উতিশ্য তরা ণটক্সটাআর ণক্টতয Better Work & Standards Programme 

(BEST) এয ভােতভ ঞ্জফে ফাজাতযয সুতমাগ সুঞ্জফধা গ্রতণয রতযে ফাংরাতদতয থনুনঞ্জতক প্রবৃঞ্জি ও দাঞ্জযদ্র 

দূযীকযতণ ভূঞ্জভকা যাখা। এ উতিতশ্য ঞ্জনতেয কামকু্রভ গৃীত ে:-  

- ণটক্সটাআর ণক্টতয অআঞ্জট সুঞ্জফধা জাতীে Performance Cluster গঠতন NITER, BUFT(BGMEA 

University of Fashion & Technology) ও IART (Institute of Apparel Research & 

Technology) ণক ােতা প্রদান ;  

-   অন্তজাুঞ্জতক খ্যাঞ্জতম্পন্ন ণটক্সটাআর প্রঞ্জতষ্ঠান/ঞ্জফেঞ্জফযারেমূতয ংতগ দীঘ ুণভোদী ণজাট গঠন ;  

-  ণটক্সটাআর ণক্টতয কভযুত ব্যফস্থাক, সুাযবাআজায, ঞ্জডজাআনায ও ণটকঞ্জনঞ্জোনতদয প্রঞ্জযণ প্রদান দীঘ ু   

    ণভোদী   

   ণটক্সটাআর প্রঞ্জযতণয জন্য Support Plan প্রণেন;  

-  ভন্ত্রণারতেয ঞ্জফতেলণ ও ঞ্জযকেনা যভতা ঞ্জক্তারীকযণ ।  

 

৬.৩। প্রকতেয নুতভাদন ও ংতাধন : প্রকেট ম্পূণ ুঞ্জজওঞ্জফ থাুেতন ণভাট ১৮৮৪.৩২ রয টাকা প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে জুরাআ 

২০১০ ণথতক জুন ,২০১৫ ণভোতদ ফাস্তফােতনয জন্য ঞ্জফগত ১৬ ণতেম্বয ২০১০ তাঞ্জযতখ ভাননীে ঞ্জযকে না ভন্ত্রী কর্তকু 

নুতভাঞ্জদত ে। 

 

৬.৪। প্রকে ঞ্জযদনু : অআএভআ ঞ্জফবাতগয ভাঞ্জযচ্ারক, ণক্টয-৬ (ঞ্জযা ও াভাঞ্জজক) ণফগভ নাঞ্জভা ভঞ্জন কর্তকু গত 

২ অগি ২০১৭ তাঞ্জযতখ টএ প্রকেট ঞ্জযদনু কযা ে। ঞ্জযদনুকাতর প্রকে ংঞ্জেি কভকুতাুগণ উঞ্জস্থত ণথতক ােতা 

প্রদান কতযন।  

 

৬.৫। প্রকে ঞ্জযচ্ারক ম্পঞ্জকতু তথ্য : 

 

ক্রঞ্জভক নম্বয কভকুতাুয নাভ ও দফী পূণকুারীন/খন্ডকারীন ভেকার 

১. ণফগভ ঞ্জযীনা ণদরহুয, উঞ্জচ্ফ, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারে 

ঞ্জতঞ্জযক্ত দাঞ্জেতত্ব  ২৪ ণপব্রুোযী ২০১৫ ণথতক 

প্রকে ভাঞ্জিকার মনু্ত 

২. জনাফ ণভাঃ নুরুর কঞ্জযভ ভজুভদায, 

উঞ্জচ্ফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারে 

ঞ্জতঞ্জযক্ত দাঞ্জেতত্ব  ১ অগি ২০১১ ণথতক ২৩ 

ণপব্রুোযী ২০১৫ মনু্ত  

৩. জনাফ ণভাঃ এভদাদুর ক, যুগ্নঞ্জচ্ফ, ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারে  

ঞ্জতঞ্জযক্ত দাঞ্জেতত্ব  ১ জুরাআ ২০১০ ণথতক ১ 

অগি ২০১১ মনু্ত  

 

৭। প্রকতেয ঙ্গঞ্জবঞ্জত্তক অঞ্জথকু ও ফাস্তফ গ্রগঞ্জত: 

(রয টাকাে) 

ক্রঞ্জভক 

নম্বয 

তঙ্গয নাভ ফতুল ঞ্জডঞ্জঞ্জ নুমােী ক্রভপুঞ্জিত গ্রগঞ্জত 

ঞ্জযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কঞ্জরত ব্যে অঞ্জথকু (%) ফাস্তফ  

১. অন্তজাুঞ্জতক যাভকু  ৬৫ জনভা  ৫২০.০০ ৫৫৪.৭৯ 

(১০৬.৫৩%) 

৬৫ জনভা 

২. স্থানীে যাভকু  ৬৬.৫০ 

জনভা 

৮৯.৭৮   

২৪৪.৬৮ 

৬৬.৫০ জনভা 

৩. প্রাঞ্জনক ও ন্যান্য তমাগী ৩৩.৫০ ২৫.১৩ ৩৩.৫০ জনভা 
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ক্রঞ্জভক 

নম্বয 

তঙ্গয নাভ ফতুল ঞ্জডঞ্জঞ্জ নুমােী ক্রভপুঞ্জিত গ্রগঞ্জত 

ঞ্জযভাণ/ংখ্যা প্রাক্কঞ্জরত ব্যে অঞ্জথকু (%) ফাস্তফ  

জনফর  জনভা 

৪. ঞ্জনতট্রতডয কাউন্টায াট ু

প্রঞ্জযক  

৫০৪ জনভা ১১৫.০০ ৫০৪ জনভা 

  উতভাট  ২২৯.৯১   

৫. ণপতরাী  - ১০০.০০ ৩০৫.৭২ ৫ জন 

৬. ঞ্জযা পয  - ২১১.০০ ৫ জন  

  উতভাট ৩১১.০০   

৭. ঞ্জযচ্ারন ও ন্যান্য ব্যে  - ৫৪০.৭৩ ৪৮১.২২ 

(৮৮.৯৯%) 

- 

৮. TSMU - ৬৭.৬৮ ৬৭.০০ (৯৮.৯৯%) - 

৯. যফযা (আকুআতভন্ট ও 

ন্যান্য) 

- ২১৫.০০ ২২১.৬৭ 

(১০৩.১০%) 

- 

 ফতুভাট  ১৮৮৪.৩২ ১৮৭৫.০৮ 

(৯৯.৫০%) 

 

 

৮। ঞ্জযদনুকারীন মতুফযণ:  

 

৮.১। প্রধান প্রধান তঙ্গয ফাস্তফােন গ্রগঞ্জতয ঞ্জফফযণ: 

 

৮.১.১। ২ অগি ২০১৭ তাঞ্জযতখ NITER এ প্রকতেয অওতাে গৃীত কামকু্রভ ঞ্জযদনু কযা ে। ঞ্জযদনুকাতর 

NITER এয ঞ্জপ্রঞ্জিার জানান ণম , ফঞ্জণতু প্রকতেয অওতাে ঞ্জপ যিাভাঞ্জদ , ক্লা রুতভয ণটঞ্জফর ণচ্োয , কঞ্জম্পউটায 

ল্যাতফয জন্য ল্যাট ও ণডক্সট কঞ্জম্পউটায , এঞ্জ ও যঞ্জঙ্গন টঞ্জব ংগ্র কযা ে। ঞ্জতঞ্জন অতযা জানান ণম , NITER এয 

১৫ট ঞ্জফযভান মন্ত্রাঞ্জত/ণভঞ্জন প্রকতেয অওতাে ণভযাভত কযা ে। ণভযাভতকৃত এ ১৫ট ণভঞ্জতনয ভতে ৫ট ণভঞ্জন ফতভুাতন 

চ্র তে তেতে এফং এগুঞ্জরয খুচ্যা মন্ত্রাংতয যফযা ফাজাতয না থাকায কাযতণ পুনঃতভযাভত কযা ম্ভফ েঞ্জন ;   

 

৮.১.২।   নুতভাঞ্জদত টঞ্জঞ্জ -য ৫২০.০০ রয টাকা প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে ৬৫ জন ভাতয অন্তজাুঞ্জতক যাভতুকয ংস্থাতনয 

ঞ্জফযীতত ফাস্ততফ ৫৫৪.৭৯ রয টাকা প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে অন্তজাুঞ্জতক যাভকু ৬৫ জনভা কাজ কতযতেন। টঞ্জঞ্জ -য অঞ্জথকু 

ংস্থান তযা ৩৪.৭৯ রয ণফঞ্জ ব্যে তেতে;  

 

৮.১.৩। নুতভাঞ্জদত টঞ্জঞ্জ-ণত ৮৯.৭৮ রয টাকা প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে ৬৬.৫০ জনভাতয স্থানীে যাভকু ১১৫.০০ রয টাকা 

প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে ৫০৪ জনভাতয NITTRAD (National Institute of Textile Training Research 

& Design) এয কাউন্টায প্রঞ্জযক এফং ২৫.১৩ রয টাকা প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে ৩৩.৫০ জনভাতয প্রাঞ্জনক ও ন্যান্য 

তমাগী জনফতরয ংস্থান অতে। প্রকে ফাস্তফােনকাতর এ ৩ট তঙ্গয ণভাট ২২৯.৯১ রয টাকা ব্যে তেতে। এ ণযতেও ণদখা 

মাে টঞ্জঞ্জ-য প্রাক্করন তযা ১৪.৭৭ রয টাকা ণফঞ্জ ব্যে তেতে ; 

  

৮.১.৪। প্রকতেয ন্যতভ প্রধান দুট ঙ্গ তে ণপতরাী ও ঞ্জযা পয। এ দুট তঙ্গয ণভাট প্রাক্কঞ্জরত ব্যে ৩১১.০০ রয 

টাকা এফং ফাস্ততফ ৩০৫.৭২ রয টাকা প্রাক্কঞ্জরত ব্যতে ৫ জতনয ণপতরাী ও ৫ জতনয ঞ্জযা পয ফাস্তফান কযা তেতে। প্রাি 

ঞ্জঞ্জঅয ণথণক জানা মাে ণম প্রকতেয ঞ্জনধাুঞ্জযত ণপতরাীতয ধীন ৪ জন যুক্তযাতজেয University of Bolton ও ১ 

জন ManchesterMetropoliton University ণথতক ভািা ুণকা ুম্পন্ন কতযতেন ;  

 

৮.১.৫। ঞ্জযা পতযয ং ঞ্জাতফ ণতেম্বয ২০১০ এ Bursa, Turkyণত নুঞ্জষ্ঠত “Sustainable Cotton 

Production” ীলকু কভুারাে াফনা ণটক্সটাআর কতরতয ১জন কভকুতাু, ণতেম্বয ২০১১ –ণত Bursa, Turkyণত 

নুঞ্জষ্ঠত “Textile Production” ীলকু কভুারাে BKMEA এয ১ জন কভকুতাু ং গ্রন কতযন;  

 

৮.১.৬। ২৩ ণতেম্বয ২০১১ ণথতক ১ তক্টাফয ২০১১ মনু্ত ৩৪ দস্য ঞ্জফঞ্জি এক প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধদর ণেতন ঞ্জযা পতয ংগ্রণ 

কতযন। এোো ১৭ দস্য ঞ্জফঞ্জি এক প্রঞ্জতঞ্জনধদর ১৯-৩০ ণতেম্বয ২০১২ ভতে ফ্রাতিয প্যাঞ্জযতয Premiere Vision 



 

 498 
 

Apparch ণভরাে Bordeaux-ণত  Pattern Cutting Research & Manufacturing 

Facility ও ণচ্ক প্রজাততন্ত্রয Liverec University ঞ্জযদনু কতযন;  

 

৮.১.৭। NITTRAD এয ১ জন পোকাঞ্জি দস্য ৮-১৯ ণতেম্বয ২০১৫ ভতে তুযতে নুঞ্জষ্ঠত “Technical 

Textiles/Nonwovens Industry” ীলকু এক অন্তজাুঞ্জতক কভুারাে ংগ্রণ কতযন ফতর জানা মাে;  

 

৮.১.৮। প্রকতেয টঞ্জঞ্জ নুাতয প্র কতেয ন্যতভ একট উতিশ্য ঞ্জের গাতভনু্টস্ ও ফস্ত্র খাততয জন্য তথ্য প্রযুঞ্জক্ত সুঞ্জফধা 

১ট জাতীে Performance Cluster গঠন। ণ উতিতশ্য প্রকতেয অওতাে ফাংরাতদতয ণভাাম্মদী গ্রু ও রন্ডন 

কতরজ ফ পোন এয ভতে “Work in progress Partnership” ীলকু প্রকেমূ ফাস্তফােতনয জন্য প্রণঞ্জত 

তেতে। এ প্রকে মূতয অওতাে ট্যাতরন্ট ও ঞ্জডজাআন ংক্রান্ত আন্টাণুীত অগ্রী প্রাথীগণ ংগ্রতণয সুতমাগ াতফন। তথ্য 

অদান প্রদাতনয সুঞ্জফধাতথ ুজাতীে Performance Cluster ঞ্জতযানাতভ ণপবুক ণখারা তেতে। এ ণপবুতকয ভােতভ 

ণাগত তমাঞ্জগতা বৃঞ্জি াতফ ফতর অা কযা মাে;  

 

৮.১.৯। প্রকতেয অওতাে ফস্ত্র ণক্টতয গতফলনা ও উন্নেন বৃঞ্জিয রতযে algorithmic analysis , shade 

matching of bulk production ও ঞ্জে ERP ংক্রান্ত পটওোযমূ প্রণেন কযা তেতে। NITTRAD এ 

গতফলণা াখাও প্রফতনুা কর্তকু  ণমৌথবাতফ করায আঁ ণথতক এক নতুন ধযতনয ফস্ত্র বতঞ্জযয উতযাগ গ্রণ কযা ে। ততফ 

যফতীতত এ উতযাগ কতখাঞ্জন পর তেতে ণ ঞ্জফলতে ঞ্জঞ্জঅযএ ণকান অতরাকাত কযা েঞ্জন। এোো গুনগতভান ও উন্নত 

উৎাদনীরতা ঞ্জফলতে Primary Textile Sector এয ৪৫ট ণকাম্পানীয ংঞ্জেি জনফরতক প্রঞ্জয ণ প্রদাতনয 

ভােতভ ােতা প্রদান কযা তেতে;  

 

৮.১.১০। ণটক্সটাআর ণক্টতয প্রঞ্জযণ ংক্রান্ত দীঘ ুণভোদী াতাট ুপ্ল্োন প্রণেন ৫৮৭ ংখ্যক ম্যাতনজায, সুাযবাআজায ও 

২৮৩১ ংখ্যক ঞ্জডজাআনায ও ণটকঞ্জনঞ্জোনতদয স্বেতভোদী প্রঞ্জযণ প্রদান কযা তেতে। NITTRAD এ গণফলণা াখা 

স্থান ণটক্সটাআর আঞ্জিোঞ্জযংতে ৪ ফেতযয ঞ্জফএঞ্জ ণকা ুপ্রফততুনয জন্য যভতা বৃঞ্জি কযা তেতে;  

 

৮.১.১১। প্রকতেয অওতাে ৪ট ঞ্জফতদী ঞ্জফেঞ্জফযারে /প্রঞ্জতষ্ঠাতনয তঙ্গ MOU স্বাযঞ্জযত তেতে। এোো ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারতেয ৬ষ্ঠ ঞ্চফাঞ্জলকুী ঞ্জযকেনা  (২০১১-২০১৫), ৭ভ ঞ্চফাঞ্জলকুী ঞ্জযকেনা (২০১৬-২০২০), Participatory 

Perspective Plan (২০১০-২০২০) এফং াট নীঞ্জতভারা (২০১১) ও খো ফস্ত্র নীঞ্জতভারা (২০১৪) প্রণেতন ােতা প্রদান 

কযা ে।  

 

৮.১.১২। প্রকতেয অউটকাভ তে ঞ্জফেফাজাতযয ণপ্রযাতট ণদতয ণটক্সটাআর ণ ক্টতয কাঞ্জযগঞ্জয যভতা বৃঞ্জিয ভােতভ াঞ্জফকু 

প্রঞ্জততমাঞ্জগতায াভথু্য ঞ্জক্তারীকযণ। এ অউটকাভ জনু ঞ্জফলতে ঞ্জঞ্জঅযএ ণকান উতেখ খু ুঁতজ াওো মােঞ্জন।  


৯। প্রকতেয প্রঞ্জকউযতভন্ট ংক্রান্ত তথ্য : প্রকতেয টঞ্জঞ্জ -ণত ণ্য ংক্রান্ত ৫ট এফং ণফা ংক্রান্ত ১৬ট প্যাতকতজ য 

ংস্থান অতে। টঞ্জঞ্জ ’য ংস্থান নুাতয ণ্য ংক্রান্ত ৫ট প্যাতকতজয অওতাে ক্রে প্রঞ্জক্রো ও ণফা ংক্রান্ত ১৬ট 

প্যাতকতজয অওতাে অন্তজাুঞ্জতক/স্থানীে যাভকু ঞ্জনতোগ প্রঞ্জক্রো UNIDO কর্তকু ম্পাঞ্জদত ে ভতভ ুঞ্জঞ্জঅয সৃতে ণদখা 

মাে  

 

১০। প্রকতেয উতিশ্য র্জন: 

 

ঞ্জযকঞ্জেত উতিশ্য প্রকৃত জনু 

ক) ঞ্জফঞ্জবন্ন ঞ্জে প্রঞ্জতষ্ঠান /আনঞ্জিটউতটয ভাতে 

Cluster গঠন 

ক) উঞ্জেঞ্জখত Cluster গঠতনয উতিশ্য  

-ণদতয প্রাথীতদয ট্যাতরন্ট ও ঞ্জডজাআন আন্টাণুীত সুতমাগ দাতনয জন্য 

ণভাাম্মদী গ্রু ও রন্ডন কতরজ ফ পোতনয তগগ াটনুাযী ণয 

প্রকে প্রণেন কযা তেতে ; 

-তথ্য অদান প্রদাতনয জন্য Cluster ণপবুক ণখারা তেতে;  

খ) অন্তজাুঞ্জতক খ্যাঞ্জতম্পন্ন ণটক্সটাআর আনঞ্জিটউট 

মূতয তগগ ণদতয ংঞ্জেি প্রঞ্জতষ্ঠানমূতয দীঘ ু

ণভোদী ণজাট গঠন 

খ) NITER (National Institute of Textile 

Engineering & Research) BUFT(BGMEA 

University of Foshion & Technologh) এয তঙ্গ 

ঞ্জফতদী যকায /ঞ্জফেঞ্জফযারে/ প্রঞ্জতষ্ঠাতনয ঞ্জনতেফঞ্জণতু ৪ট 
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ঞ্জযকঞ্জেত উতিশ্য প্রকৃত জনু 

MOUস্বাযঞ্জযত তেতে; 

-NITER এয তঙ্গ জাভাুন যকাতযয (ণতেম্বয ২০১২);  

-IART এয তঙ্গ Manchester Metropolitan 

University  (ভাচ্ ু২০১২) 

-BUFT এয তঙ্গ ণচ্ক প্রজাততন্ত্রয Liberec Technical 

University (ণতেম্বয ২০১২); 

-NITER  এয তঙ্গ চ্ীতনয Wuhan University 

(ঞ্জডতম্বয ২০১৪) 

গ) ণটক্সটাআর প্রঞ্জযণ ঞ্জফলেক দীঘ ুণভোদী 

Support Plan এফং ণটক্সটাআর ংঞ্জেি 

জনফতরয প্রঞ্জযণ প্রদান 

গ) Primary Textile Sector -এয ন্তর্ভকু্ত ৪৫ট 

ণকাম্পানীয জনফরতক Quality & Productivity ঞ্জফলতে 

প্রঞ্জযণ প্রদান কযা তেতে ; 

-াফনা ণটক্সটাআর কতরতজয ১ জন কভকুতাু তুযতে নুঞ্জষ্ঠত 

“Sustainable Cotton Production” কভুারাে 

ণতেম্বয ২০১০ এ ংগ্রন কতযন এফং ১৭ দতস্যয ১ট 

প্রঞ্জতঞ্জনঞ্জধদর “Experience Sharing Mission” এয 

অওতাে ১৯-৩০ ণতেম্বয ২০১২ মনু্ত ফ্রাতিয Premiere 

Vision Apparel ণভরা, Bordeaux এয Lectra 

Design & Pattern Cutting Research & 

Manufacturing Facility ও ণচ্ক প্রজাততন্ত্রয 

Liberec University পয কতযন;  

-NITER এয ১ জন দস্য তুযতে নুঞ্জষ্ঠত “Technical 

Textile/Nonwoven Industry”  ীলকু কভুারাে ৮-

১৯ ণতেম্বয ২০১৫ মনু্ত ংগ্রণ কতযন;  

-৪ জন দস্য যুক্তযাতজেয Bolton University ণথতক এফং ১ 

জন দস্য Manchester Metropolitan 

University ণথতক ণতেম্বয ২০১৩-ণত ভািা ুণকা ুম্পন্ন 

কতযন;  

-৫৮৭ ংখ্যক ব্যফস্থাক ও সুাযবাআজায মাুতেয দস্য এফং 

ণটক্সটাআর ণক্টতযয ২৮৩১ ংখ্যক দস্যতক স্বে ণভোদী প্রঞ্জযণ 

প্রদান কযা তেতে ; 

-ণটক্সটাআর ংক্রান্ত ১৩৮৮ ংখ্যক ফআ ও জানাুর NITER ও ৫ট 

ণটক্সটাআর কতরতজয ভাতে ঞ্জফতযণ কযা তেতে ;  

-৫ট ল্যাট ও ৫ট ওবাযতড প্রতজক্টয , ৫ট ণটক্সটাআর কতরতজয 

ভাতে ঞ্জফতযণ ও আন্টাযতনট টাওোয স্থান কযা তেতে ;  

-ণফগভগি ণটক্সটাআর কতরতজ LAN ও Wifi ণমাগাতমাগ 

স্থানপূফকু ৫ট ল্যাট প্রদান কযা তেতে।  

-প্রঞ্জযণ ংক্রান্ত মন্ত্রাঞ্জত ংগ্রপূফকু  NITER-ণক প্রদান কযা 

তেতে ; 

-ণটক্সটাআর প্রঞ্জযণ ংক্রান্ত দীঘ ুণভোদী Support Plan প্রণেন 

কযা তেতে এফং ১৫ট আভপ্যাক্ট ভঞ্জডঊর প্রণেনপূফকু ংঞ্জেিতদযতক 

স্তান্তয কযা তেতে ;  

-ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং এ ৪ ফেয ণভোদী স্দাতক ঞ্জডগ্রী প্রদাতনয জন্য 

NITER –ণক উতমাগী কতয গতে ণতারা তেতে। প্রঞ্জতষ্ঠানটতত 

গতফলণা ও উন্নেন ঞ্জফলেক একট উআং গঠন কযা তেতে এফং 

প্রঞ্জতষ্ঠানটতত স্বে ও ভে ণভোদী প্রঞ্জযতণয াটঞ্জপতকতনয সুতমাগ 

সৃঞ্জি কযা তেতে ;  
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ঞ্জযকঞ্জেত উতিশ্য প্রকৃত জনু 

ঘ) ভন্ত্রণারতেয ঞ্জফতেলন ও ঞ্জযকেনা ঞ্জফলেক 

যভতা ঞ্জক্তারীকযণ  

ঘ) ৬ষ্ঠ ও ৭ভ ঞ্চফাঞ্জলকুী ঞ্জযকেনা , াট নীঞ্জতভারা (২০১১), খো 

ণটক্সটাআর ঞ্জরঞ্জ (২০১৪) ও Participatory 

Perspective Plan প্রণেতন TSMU কর্তকু ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারেতক কাঞ্জযগযী ােতা প্রদান কযা ে;  

-ঞ্জফতেয ঞ্জফঞ্জবন্ন ণদতয তঙ্গ ফাংরাতদতয াট ও ণটক্সটাআর ঞ্জফলেক 

Joint Economic Commission , Joint Trade 

Commission, Joint Working Group এয জন্য 

৫২ট ব্রীপ প্রণেতন TSMU কর্তকু ােতা প্রদান কযা ে।  

 

১১। প্রকতেয ঞ্জস্থয ঞ্জচ্ে: 

  

 

ঞ্জচ্ে ১ : NITER এয কঞ্জম্পউটায ল্যাতফয জন্য প্রকতেয অওতাে  

ংগৃীত কঞ্জম্পউটায 

 

ঞ্জচ্ে ২ : NITER এয ক্লা রুতভয জন্য প্রকতেয 

অওতাে  ংগৃীত ণচ্োয-ণটঞ্জফর। 

 

ঞ্জচ্ে ৩ : NITER এয Air Reservoir for Repier Loom 

Machine ট প্রকতেয অওতাে  ণভযাভত কযা ে। 

 

ঞ্জচ্ে ৪ : NITER এয Sample Printing 

Machine ট প্রকতেয অওতাে  ণভযাভত কযা ে। 

 

১২। ঞ্জডট ংক্রান্ত তথ্য :  ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১২-১৪ থ ুফেয মূত FAPAD ( Foreign Aided 

Project Audit Directorate ) কর্তকু এক্সটাযনার ঞ্জডট ঞ্জযচ্াঞ্জরত তেতে এফং ঞ্জডট ঞ্জযচ্ারনাকাতর ণকান 

অঞ্জত্ত উথ্থাঞ্জত েঞ্জন ফতর ঞ্জঞ্জঅয সৃতে জানা মাে। ততফ ২০১১-১২ থ ুফেতয ণকান ডট কামকু্রভ ঞ্জযচ্াঞ্জরত েঞ্জন  ফতর 

ণদখা মাে। 

 

১৩। ভস্যা: 

১৩.১। প্রকতেয থাুেতন ফাস্তফাঞ্জেত ণপতরাী /প্রঞ্জযণ কভসুূচ্ীয অওতাে প্রঞ্জঞ্জযত জনফরতক যফতী ভতে ঠিক স্থাতন 

দােন ঞ্জফলতে ণকান তথ্য ঞ্জঞ্জঅতয ঞ্জন্নতফঞ্জত কযা েঞ্জন (নুতেদ ৮.১.৩,৮.১.৬ ও ৮.১.৮) ;  

 

১৩.২। প্রকতেয Performance Cluster এয অওতাে ফাংরাতদতয ণভাাম্মদী গ্রু ও রন্ডন কতরজ ফ পোন 

এয ভতে ম্পাঞ্জদত “Work in Progress Partnership” এয ধীন ফাংরাতদ ণথতক ণকান প্রাথী 
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ট্যাতরন্ট ও ঞ্জডজাআন ঞ্জফলতে আন্টাণ ুকযায সুতমাগ ণতেতে ঞ্জকনা ণ ঞ্জফলতে ঞ্জঞ্জঅযএ অতরাকাত কযা েঞ্জন 

(নুতেদ ৮.১.৭) ;  

 

১৩.৩। NITER ও প্রফতনুা কর্তকু ণমৌথবাতফ করায আঁ ণথতক নতুন ধযতনয ফস্ত্র বতঞ্জযয উতযাগ পর তেতে ঞ্জকনা ণ 

ঞ্জফলতে ণকান তথ্য ঞ্জঞ্জঅযএ প্রদান কযা েঞ্জন (নুতেদ ৮.১.৮) ;  

 

১৩.৪। প্রকতেয অওতাে ংগৃীত মন্ত্রাঞ্জত ও পটওেোযমূ চ্র অতে ঞ্জকনা ণ তথ্য ঞ্জঞ্জঅযএ প্রদা ন কযা েঞ্জন 

(নুতেদ ৮.১.৮) ;  

 

১৩.৫। NITER এ ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং এ ৪ ফেয ণভোদী স্দাতক মাুতে ঞ্জডগ্রী প্রদান এফং স্বে ও ভে ণভোদী 

প্রঞ্জযতণয াটঞু্জপতকতনয কামকু্রভ শুরু কযা তেতে ঞ্জকনা ণ ংক্রান্ত তথ্য ঞ্জঞ্জঅযএ প্রদান কযা েঞ্জন (নুতেদ 

৮.১.৮) ;  

 

১৩.৬। Primary Textile ণক্টতযয ৪৫ট ণকাম্পানীয Quality & Productivity ঞ্জফলতে প্রঞ্জঞ্জযত 

জনফতরয যফতী কামকু্রভ ও ফদান ঞ্জফলতে ঞ্জঞ্জঅযএ ণকান উতেখ ণনআ (নুতেদ ৮.১.৮) ;  

 

১৩.৭। প্রকে ফাস্তফােনকাতর ২০১১-২০১২ থ ুফেতয ণকান ঞ্জডট ঞ্জযচ্াঞ্জরত েঞ্জন (নুতেদ ১১) ; এফং 

 

১৩.৮। প্রকে ভাঞ্জিয ১১ ভা য ঞ্জঞ্জঅয ণপ্রযণ কযা তেতে।  

 

১৪। ভতাভতা/সুাঞ্জয: 

১৪.১।  প্রকতেয থাুেতন ফাস্তফাঞ্জেত ণপতরাী /প্রঞ্জযণ কভসুূচ্ীয অওতাে প্রঞ্জঞ্জযত জনফতরয যফতী ভতে দােন 

ঞ্জফলতে তথ্য ভন্ত্রণারে অআএভআঞ্জডতক ঞ্জফরতম্ব ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ ১৩.১) ; 

১৪.২। প্রকতেয Performance Cluster এয অওতাে ফাংরাতদতয ণভাাম্মদী গ্রু ও রন্ডন কতরজ ফ পোন 

এয ভতে ম্পাঞ্জদত “Work in Progress Partnership” এয ধীন ফাংরাতদ ণথতক ণকান প্রাথী 

ট্যাতরন্ট ও ঞ্জডজাআন ঞ্জফলতে আন্টাণ ুকযায সুতমাগ ণতেতে ঞ্জকনা ণ ঞ্জফলতে তথ্য  ভন্ত্রণারে অআএভআঞ্জডতক ঞ্জফরতম্ব 

ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ ১৩.২) ; 

১৪.৩। NITER ও প্রফতনুা কর্তকু ণমৌথবাতফ করায আঁ ণথতক নতুন ধযতনয ফস্ত্র বতঞ্জযয উতযাগ পর তেতে ঞ্জকনা ণ 

ঞ্জফলতে  তথ্য ভন্ত্রণারে অআএভআঞ্জডতক ঞ্জফরতম্ব ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ ১৩.৩) ; 

১৪.৪। প্রকতেয অওতাে ংগৃীত মন্ত্রাঞ্জত ও পটওেোযমূ চ্র অতে ঞ্জকনা ণ তথ্য ভন্ত্রণারে অআএভআঞ্জডতক ঞ্জফরতম্ব 

ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ ১৩.৪) ; 

১৪.৫। NITER এ ণটক্সটাআর আঞ্জিঞ্জনোঞ্জযং এ ৪ ফেয ণভোদী স্দাতক মাুতে ঞ্জডগ্রী প্রদান এফং স্বে ও ভে ণভোদী 

প্রঞ্জযতণয াটঞু্জপতকতনয কামকু্র ভ শুরু কযা তেতে ঞ্জকনা ণ ংক্রান্ত তথ্য ভন্ত্রণারে অআএভআঞ্জডতক ঞ্জফরতম্ব 

ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ ১৩.৫) ; 

১৪.৬। Primary Textile ণক্টতযয ৪৫ট ণকাম্পানীয Quality & Productivity ঞ্জফলতে প্রঞ্জঞ্জযত 

জনফতরয যফতী কামকু্রভ ও ফদান ঞ্জফলতে তথ্য ভন্ত্রণারে অআএভআঞ্জডতক ঞ্জফরতম্ব  ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ 

১৩.৬) ; 

১৪.৭। প্রকতেয অউটকাভ জনু ঞ্জফলতে ংঞ্জেি ভন্ত্রণারে ঞ্জনেঞ্জভত পতরাঅ কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযতফ এফং 

অআএভআঞ্জডতক ফঞ্জত কযতফ (নুতেদ ৮.১.১২); 

১৪.৮। প্রকতেয  ২০১১-২০১২ থ ুফেতয ণকান ঞ্জডট ণকন ঞ্জযচ্াঞ্জরত েঞ্জন ণ ঞ্জফলেট ভন্ত্রণারে খঞ্জততে ণদখতত 

াতয(নুতেদ ১৩.৭) ;  

১৪.৯। বঞ্জফষ্যতত প্রকে ভাঞ্জিয ৩ ভাতয ভতে ঞ্জঞ্জঅয ণপ্রযণ কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ (নুতেদ ১৩.৮); এফং   

১৪.১০। নুতেদ ১৪.১-১৪.৮ এয অতরাতক গৃীত ব্যফস্থা ম্পতক ুঅআএভআঞ্জডতক অগাভী ১ ভাতয ভতে ফঞ্জত কযতত 

তফ।  

 

           


