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প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়/শফবাদগয অওতায় ২০১৪-১৫ থ মফছদযয এশডশভুক্ত ভাপ্ত প্রকদেয মূল্যায়ন 

প্রশতদফদদনয ওয ভন্ত্রণারয়/শফবাগ শবশিক ায-ংদে 

 

ক্রঃ  

নং 

ভন্ত্রণারয়/শফবাদগয  

নাভ 

মভাট  

ভাপ্ত  

প্রকদেয 

ংখ্যা 

 

ভাপ্ত প্রকমেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যদয়য তুরনায় 

শফশনদয়াগ  

প্রকদেয  

ংখ্যা 

 

 

কাশযগযী  

ায়তা  

প্রকদেয  

ংখ্যা 

মজশডশএপ  

ভুক্ত  

প্রকদেয  

ংখ্যা 

ভয় ও  

ব্যয়  

উবয়আ  

শতক্রান্ত  

প্রকদেয  

ংখ্যা 

ভয়  

শতক্রান্ত  

প্রকদেয  

ংখ্যা 

 

ভয়  

শতক্রা 

মন্তয  

তকযা  

ায  

(%)  

ফ মশনম্ন- 

দফ মাচ্চ 

ব্যয়  

শতক্রান্ত  

প্রকদেয  

ংখ্যা 

 

 

ব্যয়  

শতক্রাদন্ত 

য তকযা 

ায (%) 

ফ মশনম্ন-

দফ মাচ্চ 

 

 

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

০১। 
 

   প্রফাী কল্যাণ ও 

বফদদশক  

কভ মংস্থান  

ভন্ত্রণারয় 

২ ১ ১ 

ফাংরাদদ  

ও  

KOICA 

- ২ ২ ২৫% 

(১টি  

প্রকল্পেয) 

২ ৬% 

 

১। ভাপ্ত প্রকদেয ংখ্যা: ২ 

 

২। ভাপ্ত প্রকদেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃশিয কাযণ:  

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়দনয মেদে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাশয: 

 

ভস্যা সুাশয 

(১) (২) 

৩.১ টিটিসগুল্পরোল্পে প্রকল্পেয ল্পথ ে যফযোকৃে মূল্যফোন  

মন্ত্রোসে, প্রসক্ষণ উকযণ যসক্ষে কক্ষগুল্পরো  

সযস্কোয সযচ্ছন্ন নো থোকো এফং ভোরোভোরগুল্পরো  

োজোল্পনো গগোছোল্পনোবোল্পফ নো যোখো; 

৩.১ প্রকল্পেয অওেোয় সনসভ েে গবৌে ফকোঠোল্পভো এফং  

স্থোসে মূল্যফোন মন্ত্রোসেগুল্পরোয মথোমথ 

ংযক্ষণ, গভযোভে মন্ত্রোসে যসক্ষে কক্ষগুল্পরো  

সযস্কোয সযচ্ছন্ন যোখোয সফলল্পয় সফএভআটি ও  

ংসিষ্ট কর্তেক্ষ প্রল্পয়োজনীয় দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পফ  

এফং ভন্ত্রণোরয় এ সফলল্পয় প্রল্পয়োজনীয় সদক  

সনল্পদ েনো প্রদোন কযল্পফ। প্রল্পয়োজল্পন মল্পথষ্ট ফযল্পেয  

ংস্থোন যোখল্পে ল্পফ; 

৩.২ প্রকে ফোস্তফোয়নকোল্পর Internal & External  

Audit ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ সক-নো েো সসঅযএ  

উল্পেখ কযো য়সন; 

৩.২ প্রকল্পেয সডট মথোীঘ্র ম্পন্ন কযল্পে ল্পফ। 

৩.৩ Enhancing the Vocational Training Program  

of TTC Chittagong প্রকেটি ফোস্তফোয়নকোল্পর  

আঅযসড, অআএভআসড, সযকেনো কসভন,  

KOICA ও সফএভআটি ভন্বল্পয় একটি মূল্যোয়ন  

কসভটি গঠন কল্পয প্রকেটি ভধ্যফেীর্ মূল্যোয়ন  

কযোয ংস্থোন টিসসল্পে সছর, মো কযো য়সন; 

৩.৩ প্রকেটি চরোভোকরীন আঅযসড, অআএভআসড,  

সযকেনো কসভন, KOICA ও সফএভআটি  

ভন্বল্পয় একটি ভধ্যফেী মূল্যোয়ন সযচোরনোয  

সফলল্পয়  টিসসল্পে ংস্থোন থোকল্পরও েো  

ফোস্তফোয়ন কযো য়সন থচ সসঅল্পয উক্ত  

খোল্পেয থ ে পুল্পযোপুসয খযচ প্রদ েন কযো ল্পয়ল্পছ।  

সফলয়টি ভন্ত্রণোরয় খসেল্পয় গদল্পথ প্রল্পয়োনজনীয়  

ব্যফস্থো গ্রণ কযল্পফ; 
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শফদ্যভান ১১টি পুযাতন কাশযগশয প্রশেণ মকদেয ংস্কায এফং অধুশনকায়ন (২য় ম মায়) (ংদাশধত) 

প্রকদেয ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতদফদন 
 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 

১। প্রকল্পেয নোভ : শফদ্যভান ১১টি পুযাতন কাশযগশয প্রশেণ মকদেয ংস্কায এফং 

অধুশনকায়ন (২য় ম মায়) (ংদাশধত) 

 

২। ভন্ত্রণারয়/শফবাগ : প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জনশক্ত, কভ মংস্থান ও প্রশেণ ব্যুদযা (শফএভআটি) 

৪। প্রকদেয ফস্থান : ১) শফদক টিটিশ, ঢাকা 

২) শফশজ টিটিশ, ঢাকা 

৩) চট্টগ্রাভ টিটিশ 

৪) খুরনা টিটিশ 

৫) যাজাী টিটিশ 

৬) ফশযার টিটিশ 

৭) যাংগাভাটি টিটিশ 

৮) কুশভল্লা টিটিশ 

৯) ভয়ভনশং টিটিশ 

১০) ফগুড়া টিটিশ 

১১) পশযদপুয টিটিশ 

 

 ৫।  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:  

(রে টাকায়) 
প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত * 

ফাস্তফায়নকার 

শতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কশরত 

ব্যদয়য %) 

শতক্রান্ত 

ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাদরয %) 

মূর 

 

ফ মদল 

ংদাশধত 

 

মূর ফ মদল 

ংদাশধত 

৪২৪৯.০০ 

 

৪৫৮০.৫৩ 

 

৪৫৬৪.৯০ 

 

দটাফয, ২০১১ 

দত 

মদেম্বয, 

২০১৪ 

দটাফয, ২০১১ 

দত 

জুন, ২০১৫ 

দটাফয, ২০১১ 

দত 

জুন, ২০১৫ 

৩১৫.৯০ 

(৭.৪৩%) 

৯ ভা 

(২৫%) 

মনাটঃ প্রকেটি ম্পূণ ম ফাংরাদদ যকাদযয থ েোয়ল্পন ফোস্তফোসয়ে ল্পয়ল্পছ। 

 

৬। টভূশভ ও উদেশ্য:  

৬.১  টভূশভ: ১৯৬০-১৯৮৫ াদরয ভদে ১০টি শফশবন্ন মজরায় এ প্রকোধীন ১১টি  কাশযগশয প্রশেণ মকে  প্রশতশিত য়। 
এফ প্রশেণ মকে মথদক মম ফ শোথী তাদদয প্রশেণ ভাপ্ত কদযদছ তাযা মদদয উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূশভকা 

ারন কযদছ এফং মদদ-শফদদদ তাদদয কভ মংস্থান দে। শদন শদন মদদ-শফদদদ দে ভানফ ম্পদদয চাশদা বৃশি 

াদে। ফাংরাদদ ভেপ্রাচু পৃশথফীয শফশবন্ন স্থাদন জনশক্ত যপ্তাশনয ভােদভ বফদদশক মুদ্রা অযণ কযদছ। এ ফ 

জনশক্তয শধকাং দে। শকন্তু ফতমভাদন শফদদদ দে মরাদকয চাশদা বৃশি াদে। কাদজআ এ মেদে দে জনশক্ত 

যপ্তাশনয ফাআদয  অদযা মফশ শযভাদণ বফদদশক মুদ্রা অযণ কযা  ম্ভফ। রেু কযা মগদছ, ফাংরাদদদয কাশযগশয 

প্রশেণ মকেগু মরায ফকাঠাদভাগত সুশফধা মমভন- ওয়াকম, একাদডশভক বফন এফং ন্যান্য বফদনয ফস্থা 

ংস্কাদযয বাদফ শদন শদন খাযা দয় মাদে। অফায আদরকশিকুার, আদরকিশনক্স, মযশিজাদযটয এফং এয়ায 

কশিন, দটাভটিব, ওদয়শডং, কাদ মন্টায, শশবর কনষ্ট্রাকন, কশম্পউটায, গাদভ মন্ট, দটাকুাড আতুাশদ মেদে 

প্রযুশক্তগত উন্নয়দনয পদর নতুন মন্ত্রাশত প্রদয়াজন দয় দড় এফং প্রশেকদদয প্রশেণ প্রদাদনয প্রদয়াজনীয়তা মদখা 

শদদয়দছ। এ মপ্রোদট উক্ত ১১টি টিটিশ'মত উযু মক্ত সুদমাগ-সুশফধাগুমরা শনশিত কযায শনশভি অদরাচু প্রকেটি গৃীত 

দয়দছ। 
 

৬.২ উদেশ্য: 

(ক) দে প্রশেদণয জন্য নতুন মন্ত্রাশত যফযা; 

(খ) শফদ্যভান ১১টি কাশযগশয প্রশেণ মকদেয শপ, ওয়াকম এফং অফাশক বফনগুমরায ংস্কায; 

(গ) যকাশয কভ মকতমাদদয জন্য নতুন অফাশক বফন স্থান; 

(ঘ) শফদ্যভান ১১টি কাশযগশয প্রশেণ মকদেয ফকাঠাদভাগত সুদমাগ-সুশফধা ম্প্রাযণ; এফং 

(ঙ) প্রশেকদদয প্রশেণ প্রদান। 
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৭.০ প্রকদেয মূর কাম মক্রভঃ  

■ পূেে সনভ েোণ (১৭৫০০ ফগ েপৄট); 

■ ১১টি প্রসক্ষণ গকল্পেয প্রসক্ষকল্পদয প্রসক্ষণ; 

■ প্রসক্ষণ ংক্রোন্ত মন্ত্রোসে ক্রয় (৫১৭৩টি) 

■ অআটি মন্ত্রোসে ক্রয় (৯৯টি); 

■ অফোফত্র ক্রয় (২৫১০টি)। 

 

৮। প্রকদেয ংগশবশিক ফা স্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রশতদফদন (শশঅয) এয শবশিদত): 
(রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

ংদাশধত শডশশ নুমায়ী কাদজয ংগ একক ংদাশধত শডশশ নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃত ব্যয় 

ফাস্তফ অশথ মক ফাস্তফ অশথ মক  

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৭) (৬) 

 (ক) যোজস্ব খোেঃ      

০১। প্রসক্ষণ কাঁচোভোর গথোক - ১০৫.০০ - ৯৯.৫৭ 

০২। গরোকোর প্রসক্ষণ জন ১০০ ২০.০০ ১০২ ১৪.৩৭ 

০৩। োসব ে স্ট্যোম্প /গোস্ট্োর, কসিনল্পজসি ব্যয় , 

আিোযল্পনট সফর , সফসবন্ন বোয ম্মোনী এফং 

সফল্পল ব্যয়, গস্ট্নোযীজ 

গথোক - ১৩.৯০ - ১২.৮৮ 

০৪। গভযোভে, সপ যঞ্জোভ ও কসম্পউটোয 

মন্ত্রোং 

গথোক - ৩.৫০ - ১.৬৬ 

 গভোট যোজস্ব ব্যয়ঃ   ১৪২.৪০  ১২৮.৪৮ 

 (খ) মূরধন খোেঃ      

০৫। গভসনোযী এফং আকুআল্পভি ংখ্যো ৫১৭১ ১২৪৯.০৯ ৫১৭১ ১২৪৭.৮৬ 

০৬। সপ যঞ্জোভ ংখ্যো ৯৯ ৪২.৬০ ৯৯ ৪২.৫৯ 

০৭। অফোফত্র  ংখ্যো ২৫৫০ ১৯৬.৬৬ ২৫৫০ ১৯৬.৫৬ 

০৮। পূেে সনভ েোণ ফ:সভ:/ 

যো:সভ: 

৩৪৬৫১ ফ:সভ: 

ও 

৩৪২২২ যো:সভ: 

২৯৪৯.৭৮ ৩৪৬৫১ ফ:সভ: ও 

৩৪২২২ যো:সভ: 

২৯৪৯.৪১ 

 গভোট মূরধন ব্যয়ঃ   ৪৪৩৮.১৩  ৪৪৩৬.৪১ 

 ফ েল্পভোট ব্যয় (যোজস্ব + মূরধন):   ৪৫৮০.৫৩  ৪৫৬৪.৯০ 

 

৯। কাজ ভাপ্ত থাশকদর উায কাযণ:  প্রকদেয অওতায় অযসডসস ংস্থোন নুমোয়ী গকোন ংল্পগয কোজ ভোপ্ত 

গনআ। 
 

১০। প্রকদেয নুদভাদন ংক্রান্ত: 

 অদরাচু প্রকেটি ১১/১০/২০১১ তাশযদখ ৪২৪৯.০০  রে টাকা (ম্পূণ ম শজওশফ) প্রাক্কশরত ব্যদয় দটাফয, ২০১১ দত 

মদেম্বয, ২০১ ৪ মভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য একদনক কর্তমক নুদভাশদত য়। গণপূতম শফবাদগয মযট শশডউর 

শযফতমন, শনভ মাণ াভগ্রীয দয বৃশি, ফাস্তফায়নকার বৃশি আতুাশদ কাযদণ প্রকেটি ংদাধন কযা য় এফং ংদাশধত 

প্রকেটি ৪৫৬৪.৯০ রে টাকায় দটাফয, ২০১১ দত জুন, ২০১৫ ম মন্ত মভয়াদদ ফাস্তফায়দনয শনশভি ২১/০৮/২০১৪ 

তাশযদখ প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তমক নুদভাশদত য়।  
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৯। ফছয শবশিক ংদাশধত এশডশ ফযাে, ফমুশক্ত ও ব্যয় (শশঅয দত প্রাপ্ত তথ্য):  

(রে টাকায়) 

থ ম ফছয ংদাশধত এশডশ ফযাে  ফমুশক্ত ব্যয় 

২০১১-২০১২ ৬৪৯.৮০ ৬৪৯.৮০ ৬৪৯.৮০ 

২০১২-২০১৩ ৮০৮.২৮ ৮০৮.২৮ ৮০৮.২৮ 

২০১৩-২০১৪ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১০৯৯.৯২ 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫.০০ ২০১৫.০০ ২০০৬.৯০ 

মভাট: ৪৫৭৩.০৮ ৪৫৭৩.০৮ ৪৫৬৪.৯০ 
 

 

১০।  প্রকে শযচারক ম্পশকমত তথ্য:  

ক্রঃ নং কভ মকতমায নাভ ও দফী দোসয়ত্ব োরল্পনয গভয়োদকোর 

০১ জনোফ চন্দন রোর গঘোল, উ-সযচোরক ১৫/১২/২০১১ ৩০/০৬/২০১৫ 

 

১১। প্রকে মূল্যোয়ন দ্ধসে : প্রকেটিয ভোসপ্ত মূল্যোয়ন প্রসেল্পফদন প্রণয়ল্পনয উল্পে গে প্রকেটি ম্পল্পকে অআএভআসড ’য 

ম েল্পফক্ষণ প্রদোল্পনয গক্ষল্পত্র সনম্নসরসখে সফলয়গুল্পরো সফল্পফচনো কযো য় : 

(ক) প্রকল্পেয নুল্পভোসদে অযসডসস ও সসঅয ম েোল্পরোচনো; 

(খ) প্রকে এরোকো ল্পযজসভল্পন সযদ েল্পন প্রোপ্ত েথ্য; 

(গ) প্রকল্পেয অওেোয় যফযোকৃে অফোফত্র ও মন্ত্রোসে এফং ম্পোসদে পূেে কোল্পজয সফফযণী ম েোল্পরোচনো; 

(ঘ) প্রকল্পেয অওেোয় ম্পোসদে কর দযত্র ংক্রোন্ত কোগজত্র ম েোল্পরোচনো; এফং 

(ঙ) প্রকল্পেয রক্ষয ও উল্পেে জেল্পনয সনসভত্ত ফেেভোন কোম েক্রভ ম েোল্পরোচনো।  

 

১২। প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন ংল্পগয সফল্পিলণঃ 

 

১২.১ প্রসক্ষণ কাঁচোভোর ক্রয়ঃ  প্রকল্পেয অওেোয় ১১টি টিটিসল্পে প্রসক্ষল্পণয জন্য প্রল্পয়োজনীয় কাঁচোভোর ক্রয় ফোফদ 

অযসডসসল্পে ১০৫.০০ রক্ষ টোকো ংস্থোল্পনয সফযীল্পে ৯৯.৫৭ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো য়। 

 

১২.২ গভসনোযী এফং আকুআল্পভিঃ প্রকল্পেয অওেোয় ১১টি পুযোেন টিটিস’গে গেড সবসত্তক প্রসক্ষণ কোল্পজ ব্যফোল্পযয জন্য 

মন্ত্রোসে ক্রয় ফোফদ অযসডসসল্পে ১২৪৯.০৯ রক্ষ টোকো ংস্থোল্পনয সফযীল্পে ১২৪৭.৮৬ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো য়। 

 

১২.৩ সপ যঞ্জোভঃ  প্রকল্পেয অওেোয় ১১টি টিটিসল্পে দোপ্তসযক প্রল্পয়োজল্পন সপ যঞ্জোভ ক্রয় ফোফদ অযসডসসল্পে 

৪২.৬০ রক্ষ টোকো ংস্থোল্পনয সফযীল্পে ৪২.৫৯ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো য়। 

 

১২.৪ অফোফত্র ক্রয়ঃ প্রকল্পেয অওেোয় পুযোেন টিটিসগুল্পরোল্পে দোপ্তসযক ও প্রসক্ষণ কোল্পজ ব্যফোল্পযয জন্য অফোফত্র 

ক্রয় ফোফদ অযসডসসল্পে ১৯৬.৬৬ রক্ষ টোকো ংস্থোল্পনয সফযীল্পে ১৯৬.৫৬ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো য়। 

 

১২.৫ পূেে সনভ েোণ: োযো গদল্পয সফদ্যভোন ১১টি পুযোেন টিটিস’য নতুন প্রসক্ষণ কক্ষ সনভ েোণ, গভযোভে ও ংস্কোয, োসনয 

রোআন ংল্পমোগ, গেন সনভ েোণ, সফদ্যযেোয়ন কোল্পজয জন্য অযসডসসগে ২৯৪৯.৭৮ রক্ষ টোকো ংস্থোল্পনয সফযীল্পে 

২৯৪৯.৪১ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো য়। 

 

১৩.০ প্রকে শযদ মন:  প্রকেটিয ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতদফদন প্রণয়দনয রদেু অআএভআশড ’য কাযী শযচারক জনাফ 

মভৌসুভী খানভ কর্তমক ১০/০৯/২০১৬ তাশযদখ ফশযার টিটিশ এফং ২৩/০৯/২০১৬ তাশযদখ কুশভল্লা টিটিশদত প্রকদেয 

অওতায় ফাস্তফাশয়ত কাম মক্রভ দযজশভদন শযদ মন কযা য়। শযদ মনকাদর টিটিশ ’য ংশিষ্ট কভ মকতমাদদয াদথ 

অদরাচনা কযা য়। শযদ মন ম মদফেণ শনম্নরূঃ 

 

১৩.১ ফসযোর টিটিসঃ প্রকল্পেয অওেোয় ফসযোর টিটিস’গে একোল্পডসভক বফল্পনয ৩য় েরোয় ২টি প্রসক্ষণ কক্ষ সনভ েোণ, 

বযন্তযীণ যোস্তো সনভ েোণ, োফ-ভোযসফর োম্প ও োআ রোআন স্থোন, টিউফওল্পয়র স্থোন, ধ্যল্পক্ষয ফোবফন কর 

অফোসক বফন, ডযসভটযী, প্রোসনক বফন, একোল্পডসভক বফন যং, গভযোভে ও ংস্কোয, ডযসভটযীল্পে বফদ্যযসেক পযোন 

স্থোন, োআল্পকর গড সনভ েোণ, ফোউন্ডোযী ওয়োর উঁচুকযণ ও কাঁটোেোয রোগোল্পনো আেযোসদ কোম েক্রভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। সফদ্যযৎ 
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যফযো বৃসদ্ধয রল্পক্ষয ২টি নতুন োফ-গস্ট্ন স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ। টিটিস’য সপ বফল্পন সপ মন্ত্রোসে, অফোফত্র 

যফযো কযো ল্পয়ল্পছ। গেড সবসত্তক প্রসক্ষল্পণয সফসবন্ন উকযণ, কসম্পউটোয, প্রল্পজক্টয, আল্পরকসেক ও আল্পরকেসনক্স 

ভোরোভোর, ল্পটোল্পভোফোআর টুর, সসবর ও গভকোসনকযোর টুর যফযো কযো ল্পয়ল্পছ। েোছোড়ো ফসযোর টিটিস’য 

প্রোসনক বফল্পন সনযোত্তোয জন্য সস কযোল্পভযো ফোল্পনো ল্পয়ল্পছ।  

 

  

ফসযোর কোসযগসয প্রসক্ষণ গকে ফসযোর টিটিসল্পে প্রকে গথল্পক প্রদত্ত প্রসক্ষণ উকযণ 

 

  

ফসযোর টিটিসল্পে প্রকে গথল্পক স্থোনকৃে োসনয োম্প ফসযোর টিটিসল্পে প্রকে গথল্পক স্থোনকৃে োফ-গস্ট্ন 

 

১৩.২ কুসভেো টিটিসঃ প্রকল্পেয অওেোয় কুসভেো টিটিস’গে একোল্পডসভক বফল্পনয ৩য় েরোয় পূফ ে ও সিল্পভ বফদ্যযসেক কোজ, 

স্যোসনটোযী রোআন ও সুয়োল্পযজ রোআন ২টি প্রসক্ষণ কক্ষ (২৯৯৭x২ ফগ েপৄট) সনভ েোণ কযো ল্পয়ল্পছ। একটি কল্পক্ষ 

কসম্পউটোয ল্যোফ স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ এফং ন্যটিল্পে োউ সকসং প্রসক্ষণ প্রদোন কযো য়। টিটিস’গে গোল্পস্ট্র 

সুোল্পযয ফোবফন ও চতুথ ে গেসণয কভ েচোযীল্পদয ফোবফল্পনয গ্রীর স্ট্ীর গেভপ্লোি স্থোন, ৫০০ গকসবএ বফদ্যযসেক 

োফ-গস্ট্ন স্থোন, ীভোনো প্রোচীল্পযয সকছু জোয়গোয েরল্পদল্পয ভোটি বযোট, কযোম্পোগয বফদ্যযসেক রোআল্পন গখোরো 

কোয েোয সযফেেন ও ক্ষয়প্রোপ্ত বফদ্যযসেক পুর সযফেেন কযো ল্পয়ল্পছ। েোছোড়ো সপ বফল্পন সপ মন্ত্রোসে, 

অফোফত্র যফযো কযো ল্পয়ল্পছ। কুসভেো টিটিস’গে গেড সবসত্তক প্রসক্ষল্পণয সফসবন্ন উকযণ, কসম্পউটোয, প্রল্পজক্টয, 

আল্পরকসেক ও আল্পরকেসনক্স ভোরোভোর, ল্পটোল্পভোফোআর টুর, সসবর ও গভকোসনকযোর টুর যফযো কযো ল্পয়ল্পছ। 

েোছোড়ো কুসভেো টিটিস’য প্রোসনক বফল্পন সনযোত্তোয জন্য সস কযোল্পভযো ফোল্পনো ল্পয়ল্পছ। 
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কুসভেো টিটিস কযোম্পোল্প প্রকে গথল্পক নতুন গেন সনভ েোণ কুসভেো টিটিসল্পে প্রকে গথল্পক নতুনবোল্পফ সনসভ েে কক্ষ ও 

কল্পক্ষ স্থোনকৃে কসম্পউটোয ল্যোফ 

 

  

কুসভেো টিটিসল্পে প্রকে গথল্পক ফযোকৃে আল্পরকেসনক্স ও আল্পরকসেকযোর মন্ত্রোং ও উকযণ 

 

১৪। প্রকদেয  শযকশেত উদেশ্য ও জমন: 

শযকশেত উদেশ্য জমন 

ক) দে প্রশেদণয জন্য নতুন মন্ত্রাশত 

যফযা; 

দক্ষ প্রসক্ষল্পণয রল্পক্ষয প্রকল্পেয অযসডসস ংস্থোন নুমোয়ী নতুন 

মন্ত্রোসে যফযো কযো ল্পয়ল্পছ এফং ১১টি কাশযগশয প্রশেণ মকদে  

সফেযণ কযো ল্পয়ল্পছ;  

খ) শফদ্যভান ১১টি কাশযগশয প্রশেণ 

মকদেয শপ, ওয়াকম এফং 

অফাশক বফনগুমরায ংস্কায; 

শফদ্যভান ১১টি কাশযগশয প্রশেণ মকদেয  প্রাশনক বফন, একাদডশভক 

বফন, ডযশভটযী বফন, প্রশেণ কে যেণাদফেণ ও মভযাভত কযা, যং 

কযা, দযজা-জানারা শযফতমন, বফদ্যুশতক যঞ্জাভাশদ শযফতমন, াফ-

মেন স্থান, জানারায গ্রীর শযফতমন আতুাশদ কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা 

দয়দছ; 

গ) যকাশয কভ মকতমাদদয জন্য নতুন 

অফাশক বফন স্থান; 

টিটিস’গে কভ েযে কভ েকেেোল্পদয সফদ্যভোন বফনগুল্পরোয ংস্কোয ও নতুন 

গোল্পস্ট্র সনভ েোণ কযো ল্পয়ল্পছ; 

ঘ) শফদ্যভান ১১টি কাশযগশয প্রশেণ 

মকদেয ফকাঠাদভাগত সুদমাগ-সুশফধা 

ম্প্রাযণ; 

শফদ্যভান ১১টি কাশযগশয প্রশেণ মকদেয প্রশতটিয একাদডশভক বফদন 

নতুন প্রশেণ কে শনভ মাণ ও ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। এদত 

প্রসক্ষণোথীল্পদয প্রসক্ষণ গ্রল্পণ সুদমাগ-সুশফধা বৃশি মদয়দছ; 

ঙ) প্রশেকদদয প্রশেণ প্রদান। প্রকল্পেয অওেোয় ১১টি সফদ্যভোন টিটিসল্পে কভ েযে ১০২ জন 

প্রসক্ষকল্পদয সফসবন্ন সফলল্পয় বযন্তযীণ প্রসক্ষণ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫। উকোযল্পবোগীল্পদয ভেোভেঃ সযদ েনকোল্পর কুসভেো টিটিস’য ধ্যক্ষ ও প্রসক্ষণোথীগণ ফল্পরল্পছন, অল্পরোচয প্রকল্পেয 

অওেোয় টিটিসল্পে নতুন কক্ষ সনভ েোণ/ম্প্রোযণ কযোয় সকছু সকছু গেল্পডয প্রসক্ষণোথীগণ অরোদো কল্পক্ষ গখোরোল্পভরো 

ফল্প প্রসক্ষণ গ্রণ কযল্পে োযল্পছন। প্রসক্ষণোথীগণ প্রসক্ষল্পণয মন্ত্রোসে, উকযণ চোসদোভে গল্পয়ল্পছন। েোআ 

প্রসক্ষল্পণয ল্পনক গ্রগসে ল্পচ্ছ। প্রকল্পেয অওেোয় গণপূেে সফবোগ কর্তেক একোল্পডসভক বফন, প্রোসনক বফন, 
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ডযসভটযী ংস্কোয, যোস্তো গভযোভে, গেন সনভ েোণ, োম্প স্থোন, অফোফত্র যফযো কযোয় টিটিস’য ল্পনক উন্নয়ন 

ল্পয়ল্পছ। থ েোৎ এ প্রকল্পেয কোম েক্রভ টিটিসগুল্পরোয উন্নয়ল্পন ব্যোক োয়ক ল্পয়ল্পছ। 

 

১৬। ম মদফেণঃ 

১৬.১ মূল্যফোন মন্ত্রোসে মথোমথবোল্পফ ংযক্ষণ ও সযষ্কোয -সযচ্ছন্ন নো কযোঃ  টিটিসগুল্পরোগে প্রকল্পেয ল্পথ ে যফযোকৃে 

মূল্যফোন মন্ত্রোসে  স্থোন, প্রসক্ষণ উকযণ যফযো  কযো ল্পয়ল্পছ। আল্পরকসেক ও আল্পরকেসনক্স ভোরোভোর, 

ল্পটোল্পভোফোআর টুর, সসবর ও গভকোসনকযোর টুর যফযো, গেড সবসত্তক অরোদো অরোদো মন্ত্রোসে স্থোন কযো 

ল্পয়ল্পছ। এফ মন্ত্রোসে যসক্ষে কক্ষগুল্পরো অল্পযো সযষ্কোয -সযচ্ছন্ন যোখো প্রল্পয়োজন। েোছোড়ো কল্পক্ষয ভল্পধ্য মন্ত্রোসেগুল্পরো 

সকছুটো এল্পরোল্পভল্পরোবোল্পফ স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ ভল্পভ ে রক্ষয কযো মোয়; 

 

১৬.২ প্রকল্পেয Audit ম্পল্পকে সসঅয-এ উল্পেখ নো কযোঃ অল্পরোচয প্রকেটি ৪টি থ ে ফছল্পয ফোস্তফোয়ন কযো য় এফং জুন 

২০১৫ এ ভোপ্ত ল্পয়ল্পছ। প্রকে ফোস্ত ফোয়নকোল্পর Internal & External Audit ম্পন্ন কযো ল্পয়ল্পছ সক -নো েো 

সসঅয-এ উল্পেখ কযো য়সন।  
 

১৭। সুাশয/ শদক-শনদদ মনা: 

১৭.১ প্রকল্পেয অওেোয় সনসভ েে গবৌে ফকোঠোল্পভো এফং স্থোসে মূল্যফোন মন্ত্রোসেগুল্পরোয মথোমথ ংযক্ষণ , গভযোভে, 

মন্ত্রোসে যসক্ষে কক্ষগুল্পরো সযষ্কোয -সযচ্ছন্ন যোখোয সফলল্পয় সফএভআটি ও ংসিষ্ট টিটিস কর্তেক্ষ প্রল্পয়োজনীয় দল্পক্ষ 

গ্রণ কযল্পফ এফং ভন্ত্রণোরয় এ সফলল্পয় প্রল্পয়োজনীয় সদক সনল্পদ েনো প্রদোন কযল্পফ । প্রল্পয়োজল্পন মল্পথষ্ট ফযোল্পেয ংস্থোন 

যোখল্পে ল্পফ; 

 

১৭.২ প্রকল্পেয Audit (Internal & External) মথোীঘ্র ম্পন্ন কযল্পে ল্পফ; এফং 

 

১৭.৩ জোেীয় ও অন্তজেোসেক ফোজোল্পযয চোসদো গভোেোল্পফক এফং প্রকল্পেয অওেোয় স্থোসে সফসবন্ন মন্ত্রোসে ব্যফোল্পযয 

ভোধ্যল্পভ টিটিসগুল্পরো মোল্পে ভোনম্মে প্রসক্ষণ প্রদোন কল্পয গ সফলল্পয় সফএভআটি সনয়সভে সযফীক্ষণ কোম েক্রভ গ্রণ 

কযল্পফ। 
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Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong প্রকদেয 

ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতদফদন 

 
(ভাপ্তঃ সডল্পম্বয, ২০১৪)  

 
১। প্রকল্পেয নোভ :             Enhancing the Vocational Training Program of 

TTC Chittagong 
 

২। ভন্ত্রণারয়/শফবাগ : প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জনশক্ত, কভ মংস্থান ও প্রশেণ ব্যুদযা 

৪। প্রকদেয ফস্থান : ফোংরোল্পদ-গকোসযয়ো কোসযগসয প্রসক্ষণ গকে, চট্টগ্রোভ 
 

 ৫।  প্রকদেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

(রে টাকায়) 
প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

শতক্রান্ত ব্যয়  

(মূর প্রাক্কশরত  

ব্যদয়য %) 

       শতক্রান্ত ভয় 

        (মূর ফাস্তফায়ন 

        কাদরয %) 

 

মূর 

মভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

 

ফ মদল 

ংদাশধত 

মভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

মূর ফ মদল 

ংদাশধত 

৪৬২৬.৫৪ 

৭৩৮.৫৪ 

৩৮৮৮.০০ 

-- ৪৪০৮.২৪ 

৫২০.২৪ 

৩৮৮৮.০০ 

জানুয়াযী, ২০১২ 

দত 

শডদম্বয, ২০১৪ 

-- জানুয়াযী, ২০১২ 

দত 

শডদম্বয, ২০১৪ 

(-) ২১৮.৩০ 

(৪.৭২%) 

-- 

 

মনাটঃ অদরাচু কাশযগশয ায়তা প্রকেটি ফাংরাদদ যকায ও KOICA-এয গমৌথ থ েোয়ল্পন ফোস্তফোসয়ে ল্পয়ল্পছ। 
 

৬। টভূশভ ও উদেশ্যঃ  

৬.১  টভূশভঃ  

 জনশক্ত, কভ মংস্থান ও প্রশেণ ব্যুদযা ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয রদেু ১৯৬৩ ার দত এ ম মন্ত মদদয শফশবন্ন মজরায় 

৩৭টি কাশযগশয প্রশেণ মকে (টিটিশ) এফং ১৯৬০ াদর ফাংরাদদ আনশেটিউট ফ মভশযন মটকদনারশজ 

(শফঅআএভটি) প্রশতিা কদয। টিটিশমূদ দ্যআ ফছয মভয়াদী এএশ (মবাদকনার) মকা ম এফং ২১ শদন দত ৬ ভা 

মভয়াদী শফশবন্ন ট ম মকা ম এফং শফঅআএভটি-মত চায ফছয মভয়াদী শডদলাভা-আন-মভশযন আশঞ্জশনয়াশযং ও শডদলাভা আন 

শ শফশডং মকাদ ময ভােদভ দে জনশক্ত সৃশষ্ট কযা দে। এ কর প্রশতিান ফছদয প্রায় ৪৮০০০ জন প্রশেণাথীদক 

দেতা উন্নয়নমূরক প্রশেণ শদদে। কাশযগশয শো মফাদড ময তথ্যানুমায়ী মদদ ফছদয ৬০-৭০ াজায দে কাশযগশয 

জনশক্ত প্রদয়াজন। ম শদদফ মদদয শ্রভ ফাজাদয দে জনশক্তয চাশদা এফং যফযাদয ভদে এখনও একটি 

শফযাট ব্যফধান যদয়দছ। অন্তজেোসেক ভোল্পনয দক্ষ জনসক্ত সৃসষ্টয রল্পক্ষয KOICA-এয অসথ েক ও কোসযগসয োয়েোয় 

সভযপুযস্থ কোসযগসয প্রসক্ষণ গকেটিল্পক অধুসনকোয়ন কযো ল্পয়ল্পছ। ফোংরোল্পদল্প প্রসে ফছল্পয সফপুর সযভোণ বফল্পদসক 

মুদ্রো জনসক্ত খোে ল্পে অয় ল্পচ্ছ মোয ৬০% দক্ষ েসভল্পকয ভোধ্যল্পভ। প্রসেল্পমোসগেোমূরক সফল্পে টিল্পক থোকোয জন্য 

এফ দক্ষ েসভকল্পদয অধুসনক প্রযুসক্ত সনব েয প্রসক্ষণ প্রল্পয়োজন। গদল্প ও সফল্পদল্প দক্ষ জনসক্ত গমোগোন গদয়োয 

জন্যআ জনসক্ত, কভ েংস্থোন ও প্রসক্ষণ ব্যযল্পযো গদল্পয সফসবন্ন স্থোল্পন নতুন নতুন কোসযগসয প্রসক্ষণ গকে স্থোন এফং 

পুযল্পনো কোসযগসয প্রসক্ষণ গকেমূ ংস্কোয ও অধুসনসককযল্পণয উল্পদ্যোগ গ্রণ কল্পয। ৬০-এয দল্পক প্রসেসিে চট্টগ্রোভ 

কোসযগসয প্রসক্ষণ গকেল্পক অধুসনকোয়ন কযোয জন্য KOICA-এয অসথ েক ও কোসযগসয োয়েোয় চট্টগ্রোভ কোসযগসয 

প্রসক্ষণ গকেল্পক অধুসনকোয়ন কযোয রল্পক্ষয এ প্রকেটি গ্রণ কযো য়। 

 

              ৬.২ উদেশ্যঃ  

ক) জনশক্ত, কভ মংস্থান ও প্রশেণ ব্যুদযায ধীনস্থ চট্টগ্রাভ কাশযগশয প্রশেণ মকেদক Centre of 

Excellence এ উন্নীত কযা ও চট্টগ্রোভ কোসযগসয প্রসক্ষণ গকল্পেয ওয়োকেগয গবৌে ংস্কোয কল্পয অধুসনক 

প্রযুসক্তয মন্ত্রোসে প্রসেস্থোন কযো; 
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খ) মকাশযয়ান শফদলজ্ঞগণ কর্তমক অধুশনক প্রযুশক্তয অদরাদক অন্তজমাশতক ভাদনয মকা ম কাশযকুরাভ প্রস্তুত এফং 

প্রশেকদদয প্রশেণ প্রদান কযা; এফং 

গ) মদদয যুফক ও যুফ ভশরাগণদক দেতা উন্নয়ন প্রশেদণয ভােদভ অধুশনক প্রযুশক্তয উয দে কভী শদদফ 

গদড় মতারা। 
 

৭। প্রকদেয মূর কাম মক্রভঃ প্রকদেয অওতায় শনম্নফশণ মত কাম মক্রভ শযচারনা কযাঃ 

■ একাদডশভক শফশডং ও ওয়াকমমূদয ংস্কায ও শযভদডশরং; 

■ শিতর শফশষ্ট শএনশ শফশডং এফং অআটি ল্যাফ এয চায তরা ম মন্ত উর্ধ্মমুখী ম্প্রাযণ; 

■ ীভানা প্রাচীয শনভ মাণ ও মূর পটদকয শযভদডশরং; 

■ ওয়াকমমূ এফং একাদডশভক বফদন নতুন অফাফে প্রদান; 

■ প্রশেকগণদক মদদ ও মকাশযয়াদত প্রশেণ প্রদান; এফং 

■ গকোসযয়োন সফল্পলজ্ঞ/গকোআকো বরোনটিয়োযল্পদয টিটিসল্পে ংযুসক্ত। 

 

৮। প্রকদেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রশতদফদন (শশঅয) এয শবশিদত):  

(রে টাকায়) 
ক্রশভক 

নং 

নুল্পভোসদে টিশশ নুমায়ী কাদজয ংগ একক টিশশ নুমায়ী 

রেুভাো 

প্রকৃে ব্যয় 

ফাস্তফ অশথ মক ফাস্তফ অশথ মক  

১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

A) Revenue Component:      

০১ Travel Allowance গথোক - ৫.০০ - ০.০০ 

০২ Custom Tax/C&F Agent গথোক - ৫.০০ - ৪.১৯ 

০৩ Telephone/Internet line গথোক - ০.৬০ - ০.৩০ 

০৪ Printing & Publication গথোক - ২.০০ - ২.০০ 

০৫ Stationery গথোক - ১.৫০ - ১.৫০ 

০৬ Publicity & Advertisement গথোক - ২.০০ - ০.৯০ 

০৭ Training ংখ্যো ৩০ ৩৬৯.৫০ ৩০ ৩৬৯.৫০ 

০৮ Seminar গথোক - ১.০০ - ০.০০ 

০৯ Messenger গথোক - ০.৩০ - ০.১৫ 

১০ Entertainment গথোক - ০.৩০ - ০.১৯ 

১১ Transportation গথোক - ৩.০০ - ৩.০০ 

১২ Temporary Labour গথোক - ৫.০০ - ৪.৯৯ 

১৩ Raw materials & spares গথোক - ১৫.০০ - ১৪.৯৮ 

১৪ Consultants জনভো

 

৪৫ ৭৮৫.৭০ ৪৫ ৭৮৫.৭০ 

১৫ Computer Accessories গথোক - ১.৫০ - ১.৪৮ 

১৬ Committee Meeting গথোক - ১.০০ - ০.৭৭ 

১৭ Miscellaneous expenditure Management গথোক - ১৫২.৭০ - ১৫২.৬৬ 

 Total (Revenue):   ১৩৫১.১০  ১৩৪২.৩১ 

B) Capital Component:      

১৮ Machinery & Equipment গথোক - ১১৬৬.৪০ - ১১৬৬.৪০ 

১৯ Office Equipment (Telephone, intercom, PA 

system) 

৬ ৬ ৫.০০ ৬ ৪.৯৭ 

২০ Furniture (Hostel, Guest room) ৩৩৬ ৩৩৬ ৩০.০০ ৩৩৬ ২৯.৭৬ 

২১ a) Building & Infrastructure, b) Landscaping, c) 

Gate, d) Boundary wall 

গথোক - ১৪৯৭.০৪ - ১৪৯৩.০৩ 

২২ Electrical Work (including 1 Generator, Security 

Lights) 

গথোক - ৭৭.০০ - ৭৬.৮৮ 

২৩ CD/VAT গথোক - ৫০০.০০ - ২৯৪.৮৯ 

 Total (Capital):   ৩২৭৫.৪৪  ৩০৬৫.৯৩ 

 Grand Total (Revenue + Capital):   ৪৬২৬.৫৪  ৪৪০৮.২৪ 
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৯। কাজ ভাপ্ত থাশকদর উায কাযণঃ ফশণ মত প্রকদেয অওতায় নুদভাশদত টিশশ নুমায়ী কর ংদগয ফাস্তফায়ন 

কযা দয়দছ। 
 

১০। প্রকদেয নুদভাদনঃ  অদরাচু কাশযগশয ায়তা প্রকেটিয ০১ /০৩/২০১২ তাশযদখ শফদল প্রকে মূল্যায়ন কশভটি  

(এশআশ) এয বা নুশিত য়। শযকেনা ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তমক ০৫/০৭/২০১২ তাশযদখ ৪৬২৬.৫৪ রে 

টাকা (শজওশফ- ৭৩৮.৫৪ রে টাকা ও প্রকে াায্য- ৩৮৮৮.০০ রে টাকা) ব্যদয় জানুয়াশয , ২০১২ দত শডদম্বয, 

২০১৪ মভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য নুদভাশদত য়। 
 

১১। ফছয শবশিক এশডশ/ংদাশধত এশডশ ফযাে, ফমুশক্ত ও ব্যয়ঃ 

(রে টাকায়) 

অশথ মক ফছয এশডশ/ংদাশধত এশডশ ফযাে ফমুশক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১২-২০১৩ ১১৯০.০০ ৯০.০০ ১১০০.০০ ৯০.০০ ২৮৯১.৮৯ ৮৯.৮৯ ২৮০২.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৪৬৭.০০ ৪১৭.০০ ১০৫০.০০ ৪১৭.০০ ১৫০১.২৪ ৪১৫.২৪ ১০৮৬.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১৬.০০ ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ১৫.১১ ১৫.১১ ০.০০ 

মভাটঃ ২৬৭৩.০০ ৫২৩.০০ ২১৫০.০০ ৫২৩.০০ ৪৪০৮.২৪ ৫২০.২৪ ৩৮৮৮.০০ 

 গনোটঃ অযএসডস ফযোল্পেয তুরনোয় প্রসে থ ে ফছল্পয KOICA কর্তেক প্রকে োোয্য খোল্পে থ ে গফস ব্যয় কযো য়। 

 

১২।  প্রকে শযচারক ম্পশকমত তথ্যঃ 

 

             প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মংস্থান  ভন্ত্রণারদয়য জনশক্ত, কভ মংস্থান ও প্রশেণ ব্যুদযায শযচারক (প্রশেণ) 

জনাফ মভাঃ খশরলুয যভান এ প্রকদেয শুরু মথদক মল ম মন্ত খিকারীন প্রকে শযচারদকয দাশয়ত্ব ারন কদযদছন। 

 

১৩। প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন ংল্পগয সফল্পিলণঃ 

 

১৩.১ গভসনোযী ও মন্ত্রোসেঃ  প্রকল্পেয অওেোয় KOICA কর্তেক গকোসযয়ো গথল্পক সফসবন্ন গেল্পডয অধু সনক প্রযুসক্তম্পন্ন 

গভসনোযী ও মন্ত্রোসে অভদোনী ফোফদ টিসস ংস্থোন নুমোয়ী ১১৬৬.৪০ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ল্পয়ল্পছ। KOICA 

কর্তেক কর গভসনোযী ও মন্ত্রোসে গকোসযয়ো গথল্পক ক্রয় কল্পয সনল্পজল্পদয েত্ত্বোফধোল্পন চট্টগ্রোভ টিটিসল্পে স্থোন কযো 

ল্পয়ল্পছ। এল্পক্ষল্পত্র প্রকে কর্তেক্ষ ও টিটিস কর্তেল্পক্ষয গকোন ম্পৃক্তেো সছর নো; 
 

১৩.২ সনভ েোণঃ প্রকল্পেয অওেোয় KOICA-এয েত্ত্বোফধোল্পন চট্টগ্রোভ টিটিস ’য বফন ও ফকোঠোল্পভো সনভ েোণ , ল্যোন্ডল্পস্কসং, 

প্রধোন গগআট ও ফোউন্ডোযী ওয়োর সনভ েোণ ফোফদ ১৪৯৭.০৪ রক্ষ টোকো টিসস ংস্থোল্পনয সফযীল্পে ১৪৯৩.০৩ রক্ষ টোকো 

ব্যয় কযো ল্পয়ল্পছ; 
 

১৩.৩ প্রসক্ষণঃ প্রকল্পেয অওেোয় KOICA কর্তেক স্থোনকৃে মন্ত্রোসে সযচোরনোয জন্য চট্টগ্রোভ টিটিস ’য কভ েকেেো ও 

প্রসক্ষকল্পদয বফল্পদসক প্রসক্ষণ ফোফদ টিসস ংস্থোন নুমোয়ী ৩৬৯.৫০ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ল্পয়ল্পছ; 
 

১৩.৪ যোভ েক সনল্পয়োগঃ  প্রকল্পেয অওেোয় ৭টি কোসযগসয সফলল্পয় ৭ জন যোভ েক (প্রসেজন ৫ ভো কল্পয ) সনল্পয়োসজে 

সছল্পরন। টিসস ংস্থোন নুমোয়ী যোভ েল্পকয ম্মোনী ফোফদ ৭৮৫.৭০ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ল্পয়ল্পছ; 

 

১৩.৫ বফদ্যযসেক কোজঃ চট্টগ্রোভ টিটিসল্পে প্রকে গথল্পক ১টি গজনোল্পযটয ক্রয় এফং কযোম্পোল্প সসকউসযটি রোআট  স্থোন ফোফদ 

৭৭.০০ রক্ষ টোকো টিসস ংস্থোল্পনয সফযীল্পে ৭৬.৮৮ রক্ষ টোকো ব্যয় কযো ল্পয়ল্পছ; 

 

১৪। প্রকে শযদ মনঃ  

            প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রশতদফদন প্রণয়দনয রদেু অআএভআশড ’য কাযী শযচারক জনাফ মভৌসুভী খানভ কর্তমক 

২২/০৫/২০১৬ তাশযদখ চট্টগ্রাদভ ফাংরাদদ-মকাশযয়া কাশযগশয প্রশেণ মকে শযদ মন কযা য়। শযদ মদনয ভয় 

উ-প্রকে শযচারক ও টিটিশ’য েে উশস্থত শছদরন। শযদ মদন প্রাপ্ত তথ্য শনম্নরূঃ 

 

১৪.১ একোল্পডসভক বফন ও ওয়োকেমূল্পয ংস্কোযঃ চট্টগ্রোভ কোসযগসয প্রসক্ষণ গকল্পেয পুযোেন একোল্পডসভক বফন ও 

ওয়োকেমূল্প পুযোেন মন্ত্রোসেয োোল্পয্য নোেন দ্ধসেল্পে প্রসক্ষণ কোম েক্রভ সযচোরনো কযো ল্পেো। প্রল্পেযক 

গেল্পডয জন্য ম েোপ্ত প্রসক্ষণ মন্ত্রোসেয বোফ সছর। এল্পে প্রসক্ষণোথীল্পদয স্থোন ংকুরোন স্বোস্থযকয সযল্পফল্প ও 
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ীসভে অকোল্পয প্রসক্ষণ গ্রণ কযল্পেো। প্রকল্পেয অওেোয় KOICA কর্তেক একোল্পডসভক বফনগুল্পরোয গভযোভে কল্পয 

ম্প্রোযণ ও ংস্কোয কযো ল্পয়ল্পছ। চট্টগ্রোভ টিটিস-গক একটি নন্য প্রসেিোন সল্পল্পফ গল্পড় গেোরোয সবন সল্পল্পফ 

প্রোসনক বফন, একোল্পডসভক বফন ও ওয়োকেগুল্পরো সয-ভল্পডসরং কযো য়। পল্পর প্রসক্ষণোথীগণ সুন্দয, স্বোস্থযকয ও 

ভল্পনোযভ সযল্পফল্প প্রসক্ষণ গ্রণ কযল্পে োযল্পছ। ওয়োকেগুল্পরোল্পে এয়োয কসন্ডন, ম েোপ্ত পযোন স্থোন, ম্প্রোসযে 

স্থোন, ফোথরুভ ব্যফস্থো পূল্পফ েয তুরনোয় ল্পনক উন্নে কযো ল্পয়ল্পছ। প্রল্পেযক গেল্পডয প্রসক্ষণ কল্পক্ষ প্রল্পজক্টয স্থোন কল্পয 

সডসজটোর দ্ধসেল্পে প্রল্পজক্টয সদল্পয় প্রসক্ষণ সযচোরনো কযো য়। 

 

  

চট্টগ্রোভ টিটিস’য েযোধুসনক প্রযুসক্তম্পন্ন কসম্পউটোয 

ল্যোফ 

ল্পটোল্পভোফোআর ওয়োকেল্প প্রসক্ষণযে প্রসক্ষণোথী 

 

১৪.২ সিের সফসষ্ট সএনস সফসডং ও অআটি ল্যোফ-এয চোয েরো উর্ধ্েমুখী ম্পোযণঃ প্রকে গথল্পক আল্পরকসেকযোর 

প্রসক্ষল্পণয সএনস সিের বফন ও অআটি ল্যোফ-এয চোয েরো উর্ধ্েমুখী ম্প্রোযণ কযো ল্পয়ল্পছ। অআটি ল্যোফগুল্পরোল্পে 

অধুসনক প্রযুসক্তয গনটওয়োকে স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ। কসম্পউটোয ক্লোরুভগুল্পরো এল্পক্স গলোয সনভ েোণ কল্পয গনটওয়োকে, 

যোউটোয স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ। ২টি কসম্পউটোয কল্পক্ষ গভোট ৬৮ জন প্রসক্ষণোথী একল্পত্র কসম্পউটোয ক্লো ও গনটওয়োকে 

ক্লো কযল্পে োযল্পছ। 
 

 

ল্পটোল্পভোফোআর ওয়োকেল্প েযোধুসনক প্রযুসক্তম্পন্ন স্কযোনোয সদল্পয় গোড়ীয আসঞ্জন যীক্ষো কযো ল্পচ্ছ 

 

১৪.৩ ীভোনো প্রোচীয সনভ েোণ ও মূর পটল্পক সযভল্পডসরং: প্রকল্পেয অওেোয় চট্টগ্রোভ টিটিস’য দসক্ষণ-পূফ ে োল্প ীভোনো প্রোচীয 

নো থোকোয় কযোম্পোল্প সনযোত্তোয ভস্যো ে। েোছোড়ো চট্টগ্রোভ টিটিস’য মূর পটকটিল্পে গ্রীল্পরয গছোট গগআট সছর। মো 

সনযোত্তোয জন্য গেভন োয়ক সছর নো। গ কোযল্পণ দসক্ষণ-পূফ ে োল্প ীভোনো প্রোচীয সনভ েোণ ও মূর পটকটি নতুন কল্পয 

সনভ েোণ কযো য়। মূর পটল্পকয োল্প গৌন্দম ে ফধ েন, পৄর ফোগোন, দ্য’গদল্পয েোকোয প্রসেচ্ছসফ কল্পয নোন্দসনক সম্মরন 

কযো ল্পয়ল্পছ। 

 

১৪.৪ টিটিস’য পুযোেন মন্ত্রোসে োযণ কল্পয অধুসনক মন্ত্রোসে প্রসেস্থোনঃ চট্টগ্রোভ টিটিস’গে ফেেভোল্পন ২০টি 

গেসণকল্পক্ষ প্রোয় ৩২টি গেল্পড প্রসক্ষণ প্রদোন কযো য়। প্রকল্পেয অওেোয় KOICA কর্তেক গকোসযয়ো গথল্পক অধুসনক 
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মন্ত্রোসে যফযো কল্পয KOICA’য েত্ত্বোফধোল্পন কর মন্ত্রোসে স্থোন কযো ল্পয়ল্পছ। টিটিস’য কর গেল্পডয পুযোেন 

ল্পকল্পজো প্রসক্ষণ মন্ত্রোসে সযল্পয় েদস্থল্পর অধুসনক প্রযুসক্ত সনব েয প্রসক্ষণ মন্ত্রোসে প্রসেস্থোন কযো ল্পয়ল্পছ। সফসবন্ন 

প্রসক্ষণ ল্যোল্পফ প্রসক্ষণোথীযো েোল্পদয োল্পে-করল্পভ কোজ সখল্পছ। এফ অধুসনক মন্ত্রোসেয োয়েোয় প্রসক্ষণোথীগণ 

সে ল্পজ েোল্পদয সনজ সনজ গেল্পডয প্রসক্ষণ ম্পন্ন কযল্পে োযল্পছ। আল্পরকসেকযোর গেল্পড গদখো মোয়, গছোট গছোট 

কৃসত্রভ ঘল্পয েোযো বফদ্যযসেক য়োসযং কযল্পছ এফং মন্ত্র সদল্পয় ওয়োসযং ঠিক ল্পয়ল্পছ সক-নো েো যীক্ষো কযো ল্পচ্ছ। একটি 

সফোর অকৃসেয ল্পটোল্পভোফোআর ওয়োকে সনভ েোণ কযো ল্পয়ল্পছ। গখোল্পন গদখো মোয়, প্রসক্ষণোথীগণ গখোরো-গভরো স্থোল্পন 

কোজ সখল্পছ। একটি এস কল্পক্ষ প্রসক্ষক প্রল্পজক্টয সদল্পয় ল্পটোল্পভোফোআর ক্লো সযচোরনো কযল্পছন। 

 

  

আল্পরকসেক গেল্পড প্রসক্ষণযে সফল্পদগোভী প্রসক্ষণোথীগণ Sewing গভসল্পন প্রসক্ষণযে নোযী প্রসক্ষণোথীগণ 

 

১৪.৫ একোল্পডসভক বফন ও ওয়োকেল্প অফোফত্র যফযোঃ সযদ েনকোল্পর গদখো মোয়, চট্টগ্রোভ টিটিস’য প্রোসনক বফন, 

একোল্পডসভক বফন, কর গেড ওয়োকেল্প পুযোেন অফোফত্র সযল্পয় নতুন অফোফত্র, গচয়োয ও গটসফর যফযো 

কযো ল্পয়ল্পছ। এল্পে টিটিস’য দোপ্তসযক কোম েক্রভ ও প্রসক্ষণোথীল্পদয প্রসক্ষণ গ্রল্পণ োয়ক ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫। প্রকদেয উদেশ্য ও জমনঃ  

শযকশেত উদেশ্য জমন 

ক) জনশক্ত, কভ মংস্থান ও প্রশেণ ব্যুদযায 

ধীনস্থ চট্টগ্রাভ কাশযগশয প্রশেণ 

মকেদক Centre of Excellence এ 

উন্নীত কযা ও চট্টগ্রোভ কোসযগসয প্রসক্ষণ 

গকল্পেয ওয়োকেল্পয গবৌে ংস্কোয কল্পয 

অধুসনক প্রযুসক্তয মন্ত্রোসে প্রসেস্থোন 

কযো; 

প্রকল্পেয অওেোয় অধুসনক গভসনোযী, মন্ত্রোসে ও অফোফত্র  

যফযো কযোয ভোধ্যল্পভ চট্টগ্রোভ কোসযগসয প্রসক্ষণ গকেটি  

সক্তোরী কযো ল্পয়ল্পছ। চট্টগ্রোভ কোসযগসয প্রসক্ষণ গকল্পেয 

পুযোেন  

ওয়োকেগুল্পরো নতুন কল্পয ংস্কোয ও ম্প্রোযণ  কল্পয অধুসনক  

প্রযুসক্তয মন্ত্রোসে প্রসেস্থোন কযো দয়দছ; 

 

খ) মকাশযয়ান শফদলজ্ঞগণ কর্তমক অধুশনক 

প্রযুশক্তয অদরাদক অন্তজমাশতক ভাদনয 

মকা ম কাশযকুরাভ প্রস্তুত এফং 

প্রশেকদদয প্রশেণ প্রদান কযা; এফং 

প্রকল্পে সনল্পয়োসজে গকোসযয়োন যোভ েকগণ চট্টগ্রোভ কোসযগসয  

প্রসক্ষণ গকল্পে অধুসনক প্রযুসক্তয মন্ত্রোসে স্থোগনয োোোস   

অন্তজমাশতক ভাদনয মকা ম কাশযকুরাভ প্রস্তুত এফং ংসিষ্ট গেড  

প্রসক্ষকল্পদয প্রসক্ষণ প্রদোন কল্পযল্পছ। সকছু সকছু প্রসক্ষক ও  

টিটিস’য কভ েকেেোল্পদয সফল্পদল্প প্রসক্ষণ প্রদোন কযো ল্পয়ল্পছ; 

গ) মদদয যুফক ও যুফ ভশরাগণদক দেতা 

উন্নয়ন প্রশেদণয ভােদভ অধুশনক 

প্রযুশক্তয উয দে কভী শদদফ গদড় 

মতারা। 

প্রকল্পেয অওেোয় অধুসনক প্রযুসক্ত সনব েয মন্ত্রোসে স্থোল্পনয 

পল্পর  

প্রসক্ষণোথীগণ প্রসক্ষণ গ্রণ কযল্পে োযল্পছ। 

 

১৬। উকাযদবাগীদদয ভতাভতঃ  চট্টগ্রোভস্থ ফাংরাদদ-মকাশযয়া কোসযগসয প্রসক্ষণ  গকল্পেয ধ্যক্ষ জোনোন , প্রকে গথল্পক 

চট্টগ্রোভ টিটিস সযভল্পডসরং-এয য কোম েক্রল্পভয সফসবন্ন গক্ষল্পত্র পরেো জেন ল্পয়ল্পছ। এ গকল্পে এএস গবোল্পকনোর 

গেসনংল্পয়য োোস সফসবন্ন গেড গকোল্প েয প্রসক্ষণ , কোসযগসয সক্ষকল্পদয প্রসক্ষণ , সফল্পদ মোত্রীল্পদয ওসযল্পয়ল্পিল্পনয 

ভল্পেো ফহুসফধ কোম েক্রভ সযচোরনো কযো ল্পচ্ছ। অধুসনক প্রযুসক্তয মন্ত্রোসেয ভোধ্যল্পভ প্রসক্ষণপ্রোপ্ত প্রল্পেযল্পকআ গদল্প ও 

সফল্পদল্প কোল্পজয সুল্পমোগ োল্পচ্ছ। এ গকল্পেয প্রসক্ষণ প্রোপ্ত েসভকল্পদয কোল্পজ রোগোল্পনোয জন্য ফোংরোল্পদল্পয সফসবন্ন 
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সনল্পয়োগদোেো প্রসেিোন থ েোৎ কোযখোনোয ভোসরকগণ প্র চুয চোসদো ত্র সদল্পয় থোল্পকন। সস্কর গডল্পবরল্পভি সরস 

(এসডস) কোম েক্রল্পভয ধীল্পন ৮১০ জন ওল্পবন গোল্পভ েি গভসন োল্পযটয প্রসক্ষণ গল্পল কভ েংস্থোল্পনয সুল্পমোগ 

গল্পয়ল্পছন। কসম্পউল্পটসি গফআজড গেসনং এন্ড এল্পল্পভল্পি (সসফটিএন্ডএ) ৩০০ জন সক্ষক প্রসক্ষণ সনল্পয়ল্পছন। এ 

গকগে ৬ ভোল্পয ট ে গকো ে পরবোল্পফ ম্পন্ন কল্পয ১৩২৯ জন প্রসক্ষণোথীয ভল্পধ্য প্রোয় ৭০% চোকযী গল্পয়ল্পছন। 

 
১৭। অআএভআশড ’য ম মদফেণঃ 

১৭.১ Miscellaneous Expenditure Management  ংল্পগয সকছু ং ফোস্তফোয়ন  নো কযো: প্রকেটি 

ফোস্তফোয়নকোল্পর আঅযসড , অআএভআসড, সযকেনো কসভন, KOICA ও সফএভআটি ভন্বল্পয় একটি মূল্যোয়ন কসভটি 

গঠন কল্পয প্রকেটি ভধ্যফেী মূল্যোয়ন কযোয ংস্থোন টিসস ’গে উল্পেখ সছর।  সযকেনো কসভল্পন ০১/০৩/২০১২ 

েোসযল্পখ নুসিে প্রকল্পেয এসআস বোয ৪.৬ নং সদ্ধোন্ত নুমোয়ী প্রকল্পেয ভধ্যফেী মূল্যোয়ন কযোয উল্পেখ সছর । 

গভল্পে টিসসল্পেও সফলয়টি উল্পেখ কযো য় (টিসস পৃিো- ৯ এয ৬ নম্বয; ১০ নং পৃিোয ২৩ নম্বয এফং পৃিো ৩৫-এয 

VII নুল্পচ্ছদ দ্রষ্টব্য )। এ ভধ্যফেী মূল্যোয়ল্পনয খযচ ফোফদ  অরোদোবোল্পফ থ ে নো উল্পেখ কল্পয  Miscellaneous 

Expenditure Management ংল্পগয োল্পথ থ ে ধযো সছর।  সকন্তু প্রকেটি ভোসপ্ত ম েন্ত ভধ্যফেী মূল্যোয়ন কযো 

য়সন এফং গকোন প্রসেল্পফদনও প্রস্তুে কযো য়সন। এ সফলল্পয় প্রকে কর্তেক্ষ গকোন ল্পন্তোলজনক জফোফ গদয়সন ফো 

সসঅয-এ গকোন  েথ্য উল্পেখ গনআ। থচ , টিসসল্পে সফসফধ ংল্পগ ংস্থোনকৃে ১৫২.৭০ রক্ষ টোকোয সফযীল্পে 

১৫২.৬৬ রক্ষ টোকো থ েোৎ প্রোয় পুল্পযো টোকোআ ব্যয় প্রদ েন কযো ল্পয়ল্পছ। 

 

১৮। সুাশয/ শদক-শনদদ মনাঃ 

১৮.১ প্রকেটি চরভানকারীন আঅযসড, অআএভআসড, সযকেনো কসভন , গকোআকো ও সফএভআটি ভন্বল্পয় একটি ভেফতী 

মূল্যায়ন শযচারনায শফলদয় টিশশ ’মত ংস্থান থাকদরও তা ফাস্তফায়ন কযা য়শন থচ শশঅদয উক্ত খাদতয থ ম 

পুদযাপুশয খযচ প্রদ মন কযা দয়দছ। শফলয়টি ভন্ত্রণারয় খশতদয় মদদখ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ; 

 

১৮.২ প্রকল্পেয অওেোয় স্থোসে মূল্যফোন অধুসনক প্রযুসক্তম্পন্ন মন্ত্রোসেগুল্পরোয মথোমথ বোল্পফ সনয়সভে  ংযক্ষণ, গভযোভে, 

মন্ত্রোসে যসক্ষে কক্ষগুগরো সযষ্কোয -সযচ্ছন্ন যোখোয সফলল্পয় সফএভআটি ও চট্টগ্রোভ টিটিস কর্তেক্ষ প্রল্পয়োজনীয় দল্পক্ষ 

গ্রণ কযল্পফ এফং প্রল্পয়োজল্পন ল্পথ েয ংস্থোন যোখগফ; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


