শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১৫-১৬ অথথবছয়রর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূলযােন
প্রডতয়বদয়নর ওির মন্ত্রণালে/ডবভাগডভডিক সারসংয়েি
ক্রঃ
নং

ভন্ত্রণারয়/বফবা
গকয নাভ

গভাট
ভাপ্ত
প্রওল্পেয
ংখ্যা

ভাপ্ত প্রওগেয ধযণ
বফবন
ওাবযক গচবডবএ
গয়াক
যী
প ভুক্ত
প্রওল্পে ায়তা প্রওল্পেয
য
প্রওল্পেয
ংখ্যা
ংখ্যা ংখ্যা

ভয় 
ব্যয়
উবয়আ
বতক্রা
ন্ত
প্রওল্পেয
ংখ্যা

ভর ভয়  ব্যল্পয়য তুরনায়
ভয়
ভয়
ব্যয়
বতক্রা বতক্রাল্পন্ত বতক্রা
ন্ত
য তওযা
ন্ত
প্রওল্পেয ায (%) প্রওল্পেয
ংখ্যা
ফ ববনম্নংখ্যা
ল্পফ বাচ্চ

ব্যয়
বতক্রাল্পন্ত
য তওযা
ায (%)
ফ ববনম্নল্পফ বাচ্চ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

(১১)

৩টি

১

২

-

-

৩

৮.৩৩%
(ফ বননম্ন)
১৫০%
(রফ বোচ্চ)

-

-

০১।

শ্রভ 
ওভবংস্থান
ভন্ত্রণারয়

১। ভাপ্ত প্রওল্পেয ংখ্যা: ০৩টি।
২। ভাপ্ত প্রওল্পেয ব্যয়  গভয়াদ বৃবিয ওাযণ: ব্যয় বৃবি ায়বন। প্রওল্পেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ল্পনয চন্য শুদৄ গভয়াদ বৃবি গল্পয়ল্পঙ।
৩। ভাপ্তকৃত প্রওে ফাস্তফায়ল্পনয গেল্পে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয:
ভস্যা

সুাবয

(১)

(২)

৩টি নল্প ম্পর্ব নক্ষোয়তন এফং ২২টি শ্রভ র্ল্যোণ কর্ন্দ্র ংস্কোয ও আধুননর্োয়ন (১ভ ংরোনধত)।
৩.১ ননআয-এ প্রদত্ত তথ্য অনুোরয প্রর্রল্পয আওতোয়
৩.১
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অফমুক্তকৃত ১১৫১.৪১ রক্ষ টোর্ো ভরে ৭১.৭৮ রক্ষ
নফলয়টি খনতরয় কদরখ এফং কর্োন অথ ব অব্যনয়ত োওয়ো
টোর্ো অথফো ৭১.৩১ রক্ষ টোর্ো অব্যনয় থোর্োয র্থো। এ
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কর্রন্দ্রয অনপরয চোররয টিন ঠির্ ভত স্থোন নো
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৩.৩

৩.৪
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ও অনযচ্ছন্ন রয় আরে। মো অনপ নযচোরনো ও
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কমরত োরয।
শ্রভ কর্ল্যোণ কর্ন্দ্রমূরয র্ভবর্তবো /র্ভবচোনযরদয জন্য
কর্োয়োট বোযগুররো মোরত অব্যফহৃত অফস্থোয় খোনর রে নো
থোরর্ ক ব্যোোরয ংনিি র্র্তবক্ষ প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো
গ্রণ র্যো কমরত োরয।

ফাংরাল্পদল্পয যপ্তাবনভৄঔী বঘংবিঔাল্পত শ্রভ অআন প্রবতারন উন্নতওযণ  মথামথ শ্রভভান ঘঘ বা কল্পি গতারা”-ীল বর্
ওাবযকযী ায়তা প্রওে।
(Improving Labour Law Compliance and Building Sound Labour Practices in
the Export Oriented Shrimp Sector in Bangladesh)
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৮০৯.৭১ রে (US$ 1,028,424.44) টাওা ।
1,028,424.44) টাওা । প্রওল্পেয নুকুল্পর
প্রওল্পেয নুকুল্পর ৭৫৬.৩০ রে
(US$
৭৫৬.৩০ রে (US$ 961,869.44) টাওা ব্যয়
961,869.44) টাওা ব্যয় ল্পয়ল্পঙ ফল্পর ববঅয
এ উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ। ব্যবয়ত ৫৩ .৪১ রে টাওা
ল্পয়ল্পঙ ফল্পর ববঅয এ উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ। ব্যবয়ত
যওাযী গওালাকাল্পয চভাদাল্পনয প্রভাণ ায়া মায়বন।
৫৩.৪১ রে টাওা যওাযী গওালাকাল্পয চভাদাল্পনয
প্রভাণ ায়া মায়বন। এ বফলল্পয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়

৩.৮

প্রবেণ ংক্রান্ত : BFFEA-এয প্রবেণপ্রাপ্ত ৩.৮
শ্রবভও, ভাস্টায গেআনায, গওা-গেআনায, ভাবরও 
এল্পাবল্পয়ল্পন ওভবওতবাল্পদয াল্পথ অল্পরাঘনায় চানা
মায় গম, উক্ত প্রওল্পেয অতায় Labour law
2006 and its Amendment 2013;
Labour
Rules-2015;
Occupational
Safety
and
Health;
Risk
Assessment;
Formation
of
participation
Committee;
Formation
of
Safety Committee; Trade union;
Workplace Cooperation আতযাবদ
বফলল্পয় খুফআ পরপ্রসু প্রবেণ ল্পয়ল্পঙ । প্রবেণপ্রাবপ্তয
পূল্পফ ব শ্রবভওযা তাল্পদয বধওায ম্বল্পে গওান ধাযনা
বঙর না। োন্তল্পয ল্পনও ভাবরওে চানল্পতা না
গম শ্রবভওল্পদয বও বও বধওায যল্পয়ল্পঙ। প্রওল্পেয

যওাযী বনয়ভ নুমায়ী প্রল্পয়াচনীয়
ওযল্পফ।

ব্যফস্থা গ্রণ

এআ প্রওে ল্পত রব্ধ ববজ্ঞতা বফল্পলত শ্রভ অআন
ংক্রান্ত বফববন্ন বফলয়াবদ বনল্পয় বনয়বভত প্রবেল্পণয
বফলয়টি ববফষ্যল্পত গৃবতব্য প্রওল্পে বফল্পফঘনা ওযা
গমল্পত াল্পয।

ভস্যা

সুাবয

(১)

(২)

অতায় উবেবঔত প্রবেল্পণয ভাধ্যল্পভ শ্রবভও 
ভাবরওল্পদয ভল্পধ্য এওটি সুন্দয সুম্পওব সৃবষ্ট ল্পয়ল্পঙ
ফল্পর অল্পরাঘনায় চানা মায়। উবেবঔত প্রবেণগুল্পরা
বযল্পেম্যান্ট বল্পল্পফ যফতীল্পত ওযা প্রল্পয়াচন ফল্পর
BFFEA- এয ওভবওতবা  শ্রবভওযা ভত প্রওা
ওল্পযন।
Promoting Fundamental Rights and Labour Relations in Export Oriented Industries in
Bangladesh -ীল বও প্রওে
৩.৯ প্রওল্পেয গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১৯৮৮ .০০ রে (US$ ৩.৯
প্রওল্পেয ববঅয -এ উ বেবঔত প্রওে ব্যল্পয়য াল্পথ
2,513,123) টাওা য বফযীল্পত ববঅয-এ
অআএর বযঘাবরত প্রওে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পন
প্রর্রল্পয
ব্যয় ১৯৮৮.০০ রে
(US$
উবেবঔত প্রওে ব্যল্পয়য কিবভর থাওায বফলয়টি শ্রভ 
2,454,428) টাওা গদঔাল্পনা ল্পয়ল্পঙ। বওন্তু
ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয় যীো ওল্পয গদঔল্পফ এফং গওান
অআএর ওর্তবও যফযাকৃত প্রওে ভল্যায়ন
থ ব ব্যবয়ত থাওল্পর তা মথাবনয়ল্পভ বনষ্পবিয ব্যফস্থা
প্রবতল্পফদল্পন (পৃষ্ঠা নম্বয-২৩) প্রওল্পেয প্রকৃত ব্যয়
গ্রণ ওযল্পফ।
গদঔাল্পনা ল্পয়ল্পঙ US$ 2,409,300। আউএ
ডরায বববিল্পত প্রওল্পেয ববঅয -এ উল্পেবঔত ব্যল্পয়য
াল্পথ প্রওে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পন
উল্পেবঔত ব্যল্পয়য
কিবভর বযরবেত য়। পল্পর প্রওল্পেয প্রকৃত ব্য গয়য
বযভা ম্পল্পওব বনবিত তথ্য ায়া মায়বন।
৩.১০ প্রওল্পেয টিবব  প্রাবনও নুল্পভাদন অল্পদ
৩.১০ প্রওল্পেয স্টাবড ট্যযয অল্পয়াচল্পন টিবব-গত উবেবঔত
ংস্থাল্পনয ব্যতয গয়য ওাযণ নুোন  দায়-দাবয়ত্ব
গভাতাল্পফও স্টাবড ট্যযল্পয শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়,
বনরূল্পন ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াচনীয় দল্পে গ্রণ
অআএভআবড, আঅযবড এফং বযওেনা ওবভল্পনয
ওযল্পফ।
প্রবতবনবধ গপ্রযল্পণয ংস্থান থাওল্পর প্রাপ্ত তল্পথ্য গদঔা
মায় গম, উক্ত স্টাবড ট্যযল্পয টংকী অআঅযঅআ-এয ৩
চন এফং খুরনা অআঅযঅআ-এয ২ চন ফ বল্পভাট
৫চন প্রবতবনবধ আতারীল্পত ৫বদল্পনয স্টাবড ট্যযয ভ্রভল্পণ
বকল্পয়বঙল্পরন। স্টাবড ট্যযয-এয গেল্পে বযওেনা
শৃঙ্খরায ব্যতযয় খল্পটল্পঙ।

৩টি বে ম্পওব বোয়তন এফং ২২টি শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র ংস্কায  অদৄবনওায়ন (১ভ ংল্পাবধত)
-ীল বও ভাপ্ত প্রওল্পেয ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন
১.০

প্রওল্পেয নাভঃ

২.০
৩.০
৪.০
৫.০

উল্পযাকী ভন্ত্রণারয়/বফবাকঃ
ফাস্তফায়নওাযী ংস্থাঃ
প্রওে এরাওাঃ
প্রওল্পেয ফাস্তফায়নওার  ব্যয়ঃ

প্রাক্কবরত ব্যয়
ভর
ফ বল্পল
ংল্পাবধত
গভাট
টাওা
(প্রঃাঃ)
গভাট
টাওা
(প্রঃাঃ)
১২১৫.০০ ১০৯৮.০২
১২১৫.০০ ১০৯৮.০২
(-)
(-)

প্রকৃত
ব্যয়
গভাট
টাওা
(প্রঃাঃ)

৩টি বে ম্পওব বোয়তন এফং ২২টি শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র ংস্কায  অদৄবনওায়ন
(১ভ ংল্পাবধত)।
শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়।
শ্রভ বযদপ্তয।
৩টি গচরা (ঘট্টগ্রাভ, যাচাী  খুরনা)  ২২টি থানা।
(রে টাওায়)
বযওবেত ফাস্তফায়নওার
প্রকৃত
ফাস্তফায়নওার
ভর
ফ বল্পল
ংল্পাবধত

১০৮০.১০ জুরাআ, ২০১২
১০৮০.১০
ল্পত
(-)
জুন, ২০১৫

বতক্রান্ত ব্যয়
(ভর প্রাক্কবরত
ব্যল্পয়য %)

জুরাআ, ২০১২
জুরাআ, ২০১২
ল্পত
ল্পত
গল্পেম্বয, ২০১৫ গল্পেম্বয, ২০১৫

বতক্রান্ত ভয়
(ভর ফাস্তফায়ন
ওাল্পরয %)

৩ ভো
(৮.৩৩%)

-

৬.০ প্রওল্পেয বফববন্ন ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদি তল্পথ্যয বববিল্পত):
(ব্যয় রে টাওায়)
ক্রঃ
নং
১

বফববন্ন ংল্পকয নাভ
(ফ বল্পল অযবডবব নুাল্পয)
২

ফ বল্পল অযবডবব
নুাল্পয রেযভাো
এওও

প্রকৃত গ্রকবত

াথ বল্পওযয
ওাযণ

অবথ বও

ফাস্তফ
(বযভান)

অবথ বও

ফাস্তফ
(বযভান)

৩

৪

৫

৬

৭

৮

1.

Fuel and Lubricant

LS

0.99

LS

0.99

LS

-

2.

Stationary & Stamps

LS

3.86

LS

3.85

LS

-

3.

Midterm Evaluation

LS

3.70

LS

3.70

LS

-

4.

Books & Journals

LS

3.00

LS

3.00

LS

-

5.

Advertisement

LS

0.20

0.20

Recreational item
Medicine
Honorarium

Nos

17.36
24.99
2.22

17.05
24.99
1.84

LS
214
LS
LS

-

6.
7.
8.

LS
214
LS
LS

9.

Others (Miscellaneous)

8.16

LS

8.16

LS

-

10.
11.
12.
13.
14.

Repair & Maintenance
Vehicle Repairs
(a) Sub Total =
Transport Vehicle
Equipments

699.02
0.40
763.90
29.80
61.83

20
LS

685.81
0.40
749.99
29.80
57.85

20
LS

-

LS
LS
LS
Nos
LS
LS
Nos
Nos

01
77

01
76

-

ক্রঃ
নং

বফববন্ন ংল্পকয নাভ
(ফ বল্পল অযবডবব নুাল্পয)

১

২

15.
16.

Purchase of Furniture
Construction Works

17.

(b) sub Total =

18.

(a+b) Total:

ফ বল্পল অযবডবব
নুাল্পয রেযভাো
এওও
অবথ বও

ফাস্তফ
(বযভান)

প্রকৃত গ্রকবত
অবথ বও

ফাস্তফ
(বযভান)

াথ বল্পওযয
ওাযণ

৩

৪

৫

৬

৭

৮

Nos

43.49
199.00

741
07

43.46
199.00

735
07

-

Nos

334.12

330.11

-

1098.02

1080.10

-

৭.০
াধাযণ ম বল্পফেণঃ
৭.১ প্রওল্পেয টভূবভঃ
ববেত
, দে এফং সুস্থ  স্বাস্থযফান ওভী ফাবনী গদল্পয ম্পদ। এ ধযল্পণয ভানফ ম্পদ এওটি গদল্প মত গফী ল্পফ
গল্পদল্পয উন্নয়ন ম্ভাফনা তত গফী ল্পফ । শ্রবভওল্পদয দে, প্রববেত এফং সুস্থ বাল্পফ কল্পি গতারায রল্পেয যওায
গদল্পয শ্রভখন এরাওায় ৩০টি শ্রভওল্যাণ গওন্দ্র আল্পতাভল্পধ্য স্থান ওল্পযল্পঙ - মাল্পত শ্রবভওল্পদয শ্রভ অআন , স্বাস্থয যো,
ঔায  পুবষ্ট আতযাবদ বফলল্পয় প্রবেণ প্রদান ওযা য় । শ্রভওল্যাণ গওন্দ্রভল্প শ্রবভও  তাল্পদয বযফাল্পযয দস্যল্পদয
বফনাভল্পল্য স্বাস্থযল্পফা  লধ যফযা ওযা য় । এঙািা বফল্পওর গফরা গঔরাদৄরা , েবেওা, ফআ িায ব্যফস্থা
যল্পয়ল্পঙ। বওন্তু অবথ বও ংওল্পট ওল্যাণভরও ওাচ প্রায় স্থবফয ল্পয় ল্পি । অবয দল্পওয প্রথভ বদল্পও বেল্পেল্পে শ্রভ
অআন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন , ওভী ব্যফস্থানা প্রভৃবত বফলল্পয় বফল্পলজ্ঞ  ফদান যাঔল্পত েভ এভন দেতা সৃবষ্টয
উল্পেল্পে ঘট্টগ্রাভ , খুরনা  যাচাী বফবাল্পক বতনটি বে ম্পওব বোয়তন প্রবতষ্ঠা ওযা য়
। যফতীল্পত
যেণাল্পফেল্পনয বাল্পফ এওর গওন্দ্রগুল্পরা চযাচীণ ব ল্পয় ল্পি। এঙািা বফববন্ন ভল্পয় টল্পন বল্পডা, ফন্যা প্রভৃবত প্রাকৃবতও
দুল্পম বাল্পকয ওাযল্পণ বপবফন এফং ফাবফন েবতগ্রস্ত ল্পয়ল্পঙ । প্রল্পয়াচনীয়থ বাবাল্পফ এফ বফনগুল্পরা গভযাভত ওযা
ম্ভফ য়বন । বফনভল্পয বফদুযবতও ওাচ , াবন ব্যফস্থানা নষ্ট ল্পয় মায় এফং পাবন বঘায বািা ওল্পয প্রবেণ
বযঘারনা ওযল্পত য়। এ গপ্রোল্পট শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র  বেম্পওব বোয়তন ংস্কায  অদৄবনওায়ল্পনয চন্য
অল্পরাঘয প্রওেটি গ্রণ ওযা য়।
৭.২

প্রওল্পেযউল্পেেঃ
শ্রভ বযদপ্তল্পযয ২২টি শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র এফং ৩টি বে ম্পওব বোয়তন এয গবৌত ফওাঠাল্পভা ংস্কায 
প্রল্পয়াচনীয় অদৄবনও মন্ত্রাবত ক্রয়  যফযাল্পয ভাধ্যল্পভ প্রদি প্রবেণ  গফাভ অল্পযা বৃবি ওযা এফং
ওাম বক্রভভল্পও অল্পযা ভল্পয়াল্পমাকী  কবতীর ওযা এ প্রওল্পেয প্রধান উল্পেে।

৭.৩ প্রওল্পেয নুল্পভাদন ফস্থাঃ
প্রওেটি ১২১৫.০০ রে টাওা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় জুরাআ, ২০১২ ল্পত জুন, ২০১৫ গভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয চন্য ৩০.০৯.২০১২
তাবযল্পঔ ভাননীয় বযওেনা ভন্ত্রী ওর্তবও নুল্পভাবদত য়। এয য প্রওে ব্যয় ওবভল্পয় ১০৯৮.০২ রে টাওা এফং
গভয়াদওার ফাবিল্পয় জুরাআ, ২০১২ ল্পত গল্পে ম্বয, ২০১৫ বনধ বাযণ ওল্পয ১ভ ংল্পাধন ভাননীয় বযওেনা ভন্ত্রী ওর্তবও
নুল্পভাবদত য়।
৭.৪ প্রওল্পেয ভর ওাম বক্রভঃ
এআ প্রওল্পেয ভর ওাচ ল্পে ২২টি শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র এফং ৩টি বে ম্পওব বোয়তন (ঘট্টগ্রাভ, যাচাী  খুরনা)
এয গভযাভত  ংস্কায , মন্ত্রাবত, অফাফে, বঘি বফল্পনাদন াভগ্রী , কািী, গস্টনাযী াভগ্রী আতযাবদ ক্রয় 
যফযা।

৭.৫ প্রওে ব্যফস্থানাঃ প্রওে গভয়াল্পদ বনল্পম্ন ফবণ বত
ক্রঃ নং
০১

ওভবওতবায নাভ
চনাফ গভাঃভবনরুজ্জাভান
উবযঘারও

এওচন ওভবওতবা প্রওে বযঘারল্পওয দাবয়ত্ব ারন ওল্পযনঃ
ওাম বওার
শুরু
ম বন্ত
০১/০১/২০১৩
৩০/০৯/২০১৫

ভন্তব্য
ঔন্ডওারীন

৭.৬ প্রওল্পেয অবথ বও  ফাস্তফায়ন গ্রকবতঃ
প্রওেটিয ফ বল্পল নুল্পভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় ১০৯৮.০২ রে টাওা। ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন ল্পত গদঔা মায় গম,
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৮.০ প্রওে বযদবন  ম বল্পফেণঃ
প্রওেটিয ওাম বক্রভ অআএভআবড ওর্তবও ১০/০৯/২০১৭ তাবযল্পঔ কাআফাো ০৫/১০/২০১৭ তাবযল্পঔ শ্রীভংকর গচরায ওাম বক্রভ
ল্পযচবভন বযদবন ওযা ল্পয়ল্পঙ। প্রওেটিয বনভবাণ ওাচ বডবিউবড’য ভাধ্যল্পভ ফাস্তফায়ন ওযা ল্পয়ল্পঙ। বযদবনওাল্পর গচরা
কাআফাোয বনফ বাী প্রল্পওৌরী বডবিউবড,উবফবাকীয় প্রল্পওৌরী বডবিউবড 
শ্রভ ওল্যান গওল্পন্দ্রয ংবিষ্ট দাবয়ত্বযত
ওভবওতবা/ওভবঘাযী উবস্থত বঙল্পরন । গভৌরবীফাচায গচরায ওাম বক্রভ ল্পযচবভন বযদবন ওাল্পর প্রওে বযঘারও, উবফবাকীয়
প্রল্পওৌরী বডবিউবড  শ্রভ ওল্যান গওন্দ্র ভল্পয ংবিষ্ট দাবয়ত্বযত ওভবওতবা/ওভবঘাযী উবস্থত বঙল্পরন ।বযদবনওাল্পর
প্রওেটিয ওাম বক্রল্পভয বফলল্পয় তাল্পদয াল্পথ অল্পরাঘনা য়। ল্পযচবভল্পন বযদবন  প্রওে ভাপ্ত প্রবতল্পফদন (ববঅয) ল্পত
প্রাপ্ত তল্পথ্যয বববিল্পত এ ভল্যায়ন প্রবতল্পফদনটি প্রণয়ন ওযা ল্পয়ল্পঙ। বনল্পম্ন প্রওে বযদবন  ম বল্পফেণ ম্পল্পওব ংল্পেল্প ফণ বনা
ওযা ,রঃ
৮.১ পৄকুযী শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র,শ্রীভংকর উল্পচরা, গভৌরবীফাচাযঃ
ঘা ফাকাল্পনয গবতয যাস্তায াল্প ভল্পনাযভ প্রাকৃবতও বযল্পফল্প এ শ্রভ ওল্যা ণ গওন্দ্রটি ৬টি ওে বফবষ্ট টিনল্পড বপ, মায
গভল্পছ  য়ার াওা। তাঙািা ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয াওা গভল্পছ  য়ার বফবষ্ট ৪টি টিনল্পড গওায়াট বায  ১টি ডযবভটবয
যল্পয়ল্পঙ। এ প্রওল্পেয অতায় ংস্থান নুয়ায়ী টিনল্পড বপল্পয ওে টাআর, য়ার বডল্পটম্পায/যগ, টয়ল্পরট টাআর 
বপটিং, এওবচবষ্টং ফাউন্ডাবয য়াল্পরয উয গ্রীর, অয বব যাস্তা, অফাফে (গেবনং গঘয়ায ২৫টি,গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১,
াপ গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১) উচ্চতা ভাও গস্কর  ল্পয়ট গভবন,গযবেচাল্পযটয-১, ৩২” ওারায টিবব-১, গডক্সট ওবম্পউটায১,বপ্রন্টায-১, গন ড্রাআব-১,াধাযন বঘবওৎা মন্ত্রাবত( বফব গভবন,উচ্চতা ভাও গস্কর  ল্পয়ট গভবন,গ্লুল্পওাবভটায,বনবডর
আতযাবদ) এফং াধাযন বঘবওৎায চন্য গভবডবন যফযা ওযা ল্পয়ল্পঙ ভল্পভব শ্রভ ওল্যান গওল্পন্দ্রয গভবডওযার বপায
চানান।ল্পযচবভন বযদবন ওাল্পর টিবব,ওবম্পউটায,বপ্রন্টায ,গযবেচাল্পযটয ঘালু অল্পঙ এফং ন্যান্য ভারাভার ব্যফায ওযল্পত
গদঔা গকল্পঙ। গওান গওান য়াল্পরবওছু বওছু মায়কায়
ডযাম্প গদঔা গকল্পঙ এফং বডল্পটম্পায নষ্ট ল্পয় বকল্পয়ল্পঙ। এঔাল্পন
ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয চন্য গওায়াট বায থাওল্পর এ গুল্পরা পাঁওা ল্পি অল্পঙ, দু/এও চন ওভবঘাবয ঙািা গওউ গওায়াট বল্পয থাল্পওন
না। তাঙািা গওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকল্পর বযেন্ন ল্পয় অল্পঙ।ল্পভবডওযার বপায চানান গম, ২০১৪-১৫ থ ব

ফঙল্পয এ ংস্কায/গভযাভত ওাচ ওযা ল্পয়ল্পঙ। যাচস্ব ফাল্পচল্পটয অতায় প্রল্পয়াচনীয় থ ব না গদয়ায় এ শ্রভ ওল্যান গওল্পন্দ্রয
বনয়বভত গভআনট্যাল্পনন্স  গওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকর বনয়বভত বযষ্কায ওযা মায় না।ল্পওল্পন্দ্রয গভবডওযার
বপায অল্পযা চানান গম, এ প্রওে গথল্পও যফযাকৃত ফবন বত ভারাভার, বঘবওৎা মন্ত্রাবত, অফাফে  বফন ংস্কাল্পযয
পল্পর পূফ বাল্পো বারবাল্পফ শ্রবভও  তাল্পদয বযফাল্পযয দস্যল্পদয াধাযন বঘবওৎা সুবফধা গদয়া ম্ভফ ল্পে এফং শ্রবভওল্পদয
বনয়বভত স্বাস্থয বযঘম বা ন্যান্য ল্পঘতনতাভৄরও বফববন্ন ভটিল্পবনার গেবনং গদয়া ল্পে। এ গওল্পন্দ্র এঔন ওবম্পউটায থাওায়
আণ্টাযল্পনট ব্যফায ওল্পয ফতবভাল্পন ংবিষ্ট বপ গুল্পরাল্পত প্রল্পয়াচনীয় বফববন্ন বযল্পাট ব প্রদান ওযা ম্ভফ ল্পে।
৮.২ ােল্পঔারা শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র, ওভরকি উল্পচরা, গভৌরবীফাচাযঃ
এ শ্রভ ওল্যা ণ গওন্দ্রটি ৬টি ওে বফবষ্ট টিনল্পড বপল্পয গভল্পছ  য়ার াওা। ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয াওা গভল্পছ  য়ার
বফবষ্ট ৪টি টিনল্পড গওায়াট বায  ১টি ডযবভটবয যল্পয়ল্পঙ। এ প্রওল্পেয অতায় ংস্থান নুয়ায়ী টিনল্পড বপল্পয গভবডওযার
বপাল্পযয ওে টাআর  ববরং,গভবডওযার বপাল্পযয গওায়াট বায ববরং, য়ার বডল্পটম্পায, টয়ল্পরট টাআর  বপটিং,
এওবচবষ্টং ফাউন্ডাবয য়াল্পরয উয ২ .৫০ পৄট উচ্চতায গদয়ার বনভবাণ,অফাফে(গেবনং গঘয়ায ২৫টি,গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১,
াপ গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১),াধাযন বঘবওৎা মন্ত্রাবত( বফব গভবন,উচ্চতা ভাও গস্কর  ল্পয়ট গভবন,গ্লুল্পওাবভটায,বনবডর
আতযাবদ) এফং াধাযন বঘবওৎায চন্য গভবডবন যফযা ওযা ল্পয়ল্পঙ ভল্পভব শ্রভ ওল্যান গওল্পন্দ্রয গভবডওযার বপায চানান।
এরাওায বনযািা চবনত ওাযল্পণ চুবয ল্পয় মায়ায অংওায় এ গওল্পন্দ্র প্রওে গথল্পও টিবব, ওবম্পউটায, বপ্রন্টায,গযবেচাল্পযটয
আতযাবদ গনয়া য় বন ভল্পভব চানা মায়।টিনল্পড এ বপল্পয ঘাল্পরয টিন ঠিও ভত স্থান না ওযায ওাযল্পন টিল্পনয ঘার বদল্পয় বৃবষ্টয
াবন ল্পি ভল্পভব উবস্থত ওভবওতবা/ওভবঘাবযকণ চানান।এ শ্রভ ওল্যান গওন্দ্রটিল্পত ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয চন্য ফফাল্পয চন্য
গওায়াট বায থাওল্পর এ গুল্পরা পাঁওা ল্পি অল্পঙ, দু/এও চন ওভবঘাবয ডযবভটবযল্পত থাল্পওন , এ ঙািা গওউ গওায়াট বল্পয থাল্পওন না।
তাঙািা গওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকল্পর বযেন্ন ল্পয় অল্পঙ। গওল্পন্দ্রয গভবডওযার বপায চানান গম, এ প্রওে
গথল্পও যফযাকৃত এফ ভারাভার, বঘবওৎা মন্ত্রাবত, অফাফে  বফন ংস্কাল্পযয পল্পর পূফ বাল্পো বারবাল্পফ শ্রবভও 
তাল্পদয বযফাল্পযয দস্যল্পদয াধাযন বঘবওৎা সুবফধা গদয়া ম্ভফ ল্পে এফং শ্রবভওল্পদয বনয়বভত স্বাস্থয বযঘম বা ন্যান্য
ল্পঘতনতাভৄরও বফববন্ন ভটিল্পবনার গেবনং গদয়া ল্পে। এ গওল্পন্দ্র এঔন ওবম্পউটায থাওায় আণ্টাযল্পনট ব্যফায ওল্পয ফতবভাল্পন
ংবিষ্ট বপ গুল্পরাল্পত প্রল্পয়াচনীয় বফববন্ন বযল্পাট ব প্রদান ওযা ম্ভফ ল্পে।
৮.৩ ভল্পযনকয শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র,ওভরকি উল্পচরা, গভৌরবীফাচাযঃ
ভল্পযনকয শ্রভ ওল্যা ণ গওন্দ্রটি ৬টি ওে বফবষ্ট টিনল্পড বপ, মায গভল্পছ  য়ার াওা। তাঙািা ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয
াওা গভল্পছ  য়ার বফবষ্ট ৪টি টিনল্পড গওায়াট বায  ১টি ডযবভটবয যল্পয়ল্পঙ। এ প্রওল্পেয অতায়টিনল্পড বপল্পয ৪টি ওে
টাআর, য়ার বডল্পটম্পায, টয়ল্পরট টাআর  বপটিং, গভবডওযার বপাল্পযয ওে  গেবনং ওে ববরং,টিনল্পড বপল্পয
ঘাল্পরয েবতগ্রস্থ টিন বযল্পপ্রল্পর, এওবচবষ্টং ফাউন্ডাবয য়াল্পরয উয ২ .৫০ পৄট গ্রীর বনভবাণ, বপল্পয গওবঘ গকট বনভবাণ, দযচায
গঘৌওাঠ বযফতবন, ৩টি প্লাবস্টল্পওয াটায প্রদান, গওায়াট বাল্পযয বওল্পঘন টয়ল্পরল্পট টাআর  যগ, ববরং, অফাফে (গেবনং
গঘয়ায ২৫টি,গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১, াপ গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১) উচ্চতা ,গযবেচাল্পযটয-১, ৩২”ওারায টিবব-১, গডক্সট
ওবম্পউটায-১,বপ্রন্টায-১,াধাযন বঘবওৎা মন্ত্রাবত( বফব গভবন,উচ্চতা ভাও গস্কর  ল্পয়ট গভবন,গ্লুল্পওাবভটায,বনবডর
আতযাবদ) এফং াধাযন বঘবওৎায চন্য গভবডবন যফযা ওযা ল্পয়ল্পঙ । বপ বফল্পনয ঘাল্পরয টিন ঠিও ভত স্থান না ওযায
ওাযল্পন টিল্পনয ঘার বদল্পয় গভবডওযার বপাল্পযয বপ ওে  ওভন গেল্প বৃবষ্টয াবন ল্পি ভল্পভব উবস্থত
ওভবওতবা/ওভবঘাবযকণ চানান। পল্পরল্পওান গওান য়াল্পর বওছু বওছু মায়কায়
ডযাম্প গদঔা গকল্পঙ এফং বডল্পটম্পায নষ্ট ল্পয়
বকল্পয়ল্পঙ।এঔাল্পন ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয চন্য গওায়াট বায থাওল্পর এ গুল্পরা পাঁওা ল্পি অল্পঙ,গওউ গওায়াট বল্পয থাল্পওন
না।ল্পওায়াট বাল্পযয গবতল্পয  ফাআল্পয অফ বচনা ল্পয় অল্পঙ। এওচন ওভবঘাবয ডযবভটবযল্পত থাল্পওন। গওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা
 চংকল্পর বযেন্ন ল্পয় অল্পঙ। গভবডওযার বপায চানান গম, যাচস্ব ফাল্পচল্পটয অতায় প্রল্পয়াচনীয় থ ব না গদয়ায় এ শ্রভ
ওল্যাণ গওল্পন্দ্রয বনয়বভত গভআনট্যাল্পনন্স  গওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকর বনয়বভত বযষ্কায ওযা মায় না। বতবন
অল্পযা ফল্পরন গম, এ প্রওে গথল্পও যফযাকৃত ভারাভার, বঘবওৎা মন্ত্রাবত, অফাফে  বফন ংস্কাল্পযয পল্পর পূফ বাল্পো
বারবাল্পফ শ্রবভও  তাল্পদয বযফাল্পযয দস্যল্পদয াধাযন বঘবওৎা সুবফধা গদয়া ম্ভফ ল্পে। শ্রবভওল্পদয বনয়বভত স্বাস্থয
বযঘম বা ন্যান্য ল্পঘতনতাভৄরও বফববন্ন ভটিল্পবনার গেবনং গদয়া ল্পে এফং এ গওল্পন্দ্র এঔন ওবম্পউটায থাওায় আণ্টাযল্পনট
ব্যফায ওল্পয ফতবভাল্পন ংবিষ্ট বপ গুল্পরাল্পত প্রল্পয়াচনীয় বফববন্ন বযল্পাট ব প্রদান ওযা ম্ভফ ল্পে।
৮.৪ গরায়াআউবন শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র, কুরাউিা উল্পচরা, গভৌরবীফাচাযঃ
এ শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্রটি ৬টি ওে বফবষ্ট টিনল্পড বপ, মায গভল্পছ  য়ার াওা। তাঙািা ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয াওা গভল্পছ
 য়ার বফবষ্ট ৪টি টিনল্পড গওায়াট বায  ১টি ডযবভটবয যল্পয়ল্পঙ। এ প্রওল্পেয অতায় এ গওল্পন্দ্রয েল্পন্টয বদল্পও এওবচবষ্টং
ফাউন্ডাবয য়াল্পরয উয ২ .৫০ পৄট গ্রীর বনভবাণ,গঙল্পনয বদল্পও নতুন বাল্পফ ফাউন্ডাবয য়ার বনভবাণ, গড্রন বনভবাণ,গড্রল্পনয াল্পথ
কাআড য়ার বনভবাণ, াফভাবচবফর াম্প স্থান  বপ  গওায়াট বাল্পয াবন যফযা ব্যফস্থা ওযা ল্পয়ল্পঙ ভল্পভব গভবডওযার

বপায চানান। অফাফে (গেবনং গঘয়ায ২৫টি,গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১, াপ গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১) উচ্চতা ভাও গস্কর
 ল্পয়ট গভবন,গযবেচাল্পযটয-১,৩২”ওারায টিবব-১, গডক্সট ওবম্পউটায-১,বপ্রন্টায-১,াধাযন বঘবওৎা মন্ত্রাবত( বফব
গভবন,উচ্চতা ভাও গস্কর  ল্পয়ট গভবন,গ্লুল্পওাবভটায,বনবডর আতযাবদ) এফং াধাযন বঘবওৎায চন্য গভবডবন যফযা ওযা
ল্পয়ল্পঙ। গওন্দ্রটিল্পত ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয চন্য গওায়াট বায থাওল্পর এ গুল্পরা বধওাংআ পাঁওা ল্পি অল্পঙ,শুদৄ ভাে গওল্পন্দ্রয
পুল্পরন বপায গওায়াট বাল্পয থাল্পওন। গওায়াট বাল্পযয গবতল্পয  ফাআল্পয অফ বচনা ল্পয় অল্পঙ।ল্পওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা 
চংকল্পর বযেন্ন ল্পয় অল্পঙ।এ প্রওে গথল্পও যফযাকৃত ভারাভার, বঘবওৎা মন্ত্রাবত, অফাফে  বপ ংস্কাল্পযয পল্পর
পূফ বাল্পো বারবাল্পফ শ্রবভও  তাল্পদয বযফাল্পযয দস্যল্পদয াধাযন বঘবওৎা সুবফধা গদয়া ম্ভফ ল্পে। শ্রবভওল্পদয স্বাস্থয
বযঘম বা ন্যান্য ল্পঘতনতাভৄরও বফববন্ন ভটিল্পবনার গেবনং গদয়া ল্পে এফং এ গওল্পন্দ্র এঔন ওবম্পউটায থাওায় আণ্টাযল্পনট
ব্যফায ওল্পয ফতবভাল্পন ংবিষ্ট বপ গুল্পরাল্পত প্রল্পয়াচনীয় বফববন্ন বযল্পাট ব প্রদান ওযা ম্ভফ ল্পে ভল্পভব চানা মায়।
৮.৫ ঘা বে শ্রভ ওল্যাণ বফবাক, শ্রীভংকর, গভৌরবীফাচাযঃ
প্রওল্পেয অতায় এ শ্রভ ওল্যা ণ বফবাল্পকয ৩-তরা বফবষ্ট বপ বফন, ওভবওতবাল্পদয ২টি ২ -তরা বফবষ্ট ৩ আউবনট অফাবও
বফন, ওভবঘাবযল্পদয ১টি ৩ -তরা গওায়াট বায ১২ আউবনট - এয গবতল্পয  ফাবল্পযয বদল্পও যগ,প্রল্পয়াচনী গবনটাবয বপটিং,
বফদুযবতও রাআন গভযাভত  বপটিং,দযচা-চানারা যগ  গভযাভত, টয়ল্পরল্পট টাআর  বপটিং, াবনয রাআন বযফতবন
আতযাবদ ওাচ ওযা ল্পয়ল্পঙ, এফং এ শ্রভ ওল্যাণ গওল্পন্দ্র গযবেচাল্পযটয-১, ৩২”ওারায টিবব-১, গডক্সট ওবম্পউটায-১ প্রদান ওযা
ল্পয়ল্পঙ ভল্পভব শ্রভ ওল্যান বফবাল্পকয প্রধান, উবযঘারও চানান।
যচবভল্পন বযদ বনওাল্পর বফল্পনয গওান গওান গদয়াল্পরয
চুনওাভ ফা যং নষ্ট ল্পয় বকল্পয়ল্পঙ ।এঔাল্পন ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয চন্য গওায়াট বায থাওল্পর এ গুল্পরা বধওাংআ পাঁওা ল্পি
অল্পঙ,গওায়াট বল্পয ল্পনল্পওআ থাল্পওন না ভল্পভব চানা মায়।
৮.৬ গতচকাঁ শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র,ঢাওাঃ
ঢাওাল্পতচকাঁ শ্রভওল্যাণ গওন্দ্রটি ২-তরা বফবষ্ট বপ বফন, প্রায় ২ এওয বনচস্ব চবভয উয ১৯৬০ াল্পরয বদল্পও প্রবতবষ্ঠত।
এল্পত ৭টি ওে যল্পয়ল্পঙ।ল্পভবডওযার বপাল্পযয রুল্পভয গভল্পছ  গভবডওযার গষ্টায রুু্ল্পযয গভল্পছ টাআর এফং টয়ল্পরট/ফাথরুভগুল্পরা
টাআর  বপটিং এফং বডল্পটম্পায/যগ ওযা ল্পয়ল্পঙ। বপল্পয গঙল্পনয বদল্পও নতুন ফাউণ্ডাবয য়ার বনভবাণ  এওবচবষ্টং
ব 
ফাউন্ডাবয য়াল্পরয উয ২ .৫০ পৄট উচ্চু গ্রীর,ফাযান্দায় গ্রীর বনভবাণ,বিঁবি খয বনভবাণ, থাআ প্লাবষ্টও বদল্পয় এওটি ওে াটিন
য়াটায বযচবাবায গভযাভত এফং ম্পূণ ব বপ বফল্পনয গবতল্পয  ফাআল্পয চুনওাভ ওযা ল্পয়ল্পঙ। এঙািা অফাফে(গেবনং
গঘয়ায ২৫টি, গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১,াপ গল্পক্রটাবযল্পয়ট গটবফর-১,ওবম্পউটায গটবফর-১), গঔরাদরায  বঘি বফল্পনাদন াভগ্রী
(গওযাভ,লুডু,ববরফর, দাফা,৩২”ওারায টিবব-১), াধাযন বঘবওৎা মন্ত্রাবত( বফব গভবন, উচ্চতা ভাও গস্কর  ল্পয়ট গভবন,
গ্লুল্পওাবভটায, বনবডর আতযাবদ)গযবেচাল্পযটয-১, গডক্সট ওবম্পউটায-১,বপ্রন্টায-১ এফং াধাযন বঘবওৎায চন্য গভবডবন
যফযা ওযা ল্পয়ল্পঙ ।যচবভল্পন বযদ বনওাল্পর বফল্পনয গওান গওান গদয়াল্পরয চুনওাভ ফা যং আবতভল্পধ্য নষ্ট ল্পয় তা উল্পঠ বকল্পয়
গদয়ার গফি ল্পয় ল্পিল্পঙ। গেবনং রুল্পভয এওটি য়াল্পরয প্লাষ্টায গবংল্পক বকল্পয়ল্পঙ। গওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকল্পর
বযেন্ন ল্পয় অল্পঙ।ল্পওল্পন্দ্রয গভবডওযার বপায চানান গম, এ প্রওে গথল্পও যফযাকৃত ফবন বত ভারাভার,বঘবওৎা মন্ত্রাবত,
অফাফে  বফন ংস্কাল্পযয পল্পর পূফ বাল্পো বারবাল্পফ শ্রবভও  তাল্পদয বযফাল্পযয দস্যল্পদয াধাযন বঘবওৎা সুবফধা গদয়া
ম্ভফ ল্পে। শ্রবভওল্পদয বনয়বভত স্বাস্থয বযঘম বা ন্যান্য ল্পঘতনতাভৄরও বফববন্ন ভটিল্পবনার গেবনং গদয়া ল্পে। এ গওল্পন্দ্র
এঔন ওবম্পউটায থাওায় আণ্টাযল্পনট ব্যফায ওল্পয ফতবভাল্পন ংবিষ্ট বপ গুল্পরাল্পত প্রল্পয়াচনীয় বফববন্ন বযল্পাট ব প্রদান ওযা ম্ভফ
ল্পে।
৮.৭ গকাডাউন গযাডশ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র, কাআফাোঃ
প্রওল্পেয অতায় ংস্থান নুয়ায়ী কাআফাো গচরায় শ্রভ ওল্যাণ গওল্পন্দ্রয ১০৩৬ যাবনং পৄট বদখ বয  ৬পৄট উচ্চতাবফবষ্ট এওটি
অযবব ফাউন্ডাবয য়ার বনভবাণ ওযা ল্পয়ল্পঙ। ল্পযচবভন বযদবনওাল্পর ফাউন্ডাবয য়াল্পরয বনভবাণ ওাচ ফাবযও দৃবষ্টল্পত
ল্পন্তালচনও ফল্পর প্রতীয়ভান য়। ৫টি ওে বফবষ্ট এ শ্রভ ওল্যান গওন্দ্রটিয বফন এফং ওভবওতবা/ওভবঘাবযল্পদয গওায়াট বায গুল্পরা
১৯৬০ াল্পর বনবভবত,মা ফতবভাল্পন জ্বযাচীণ ব ফস্থায় যল্পয়ল্পঙ। বফন গুল্পরায ববরং এয প্লাষ্টায খুল্পর খুল্পর িল্পঙ, গম গওান ভয়
গওান দূখ বটনা খটল্পত াল্পয।ল্পওল্পন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকল্পর বযেন্ন ল্পয় অল্পঙ। এ প্রওল্পে এফ বফল্পনয ংস্কায
ওাল্পচয ংস্থান না থাওায় এ জ্বযাচীণ ব বফন গুল্পরা গওান গভযাভত/ ংস্কায ওাচ ওযা মায়বন ভল্পভব বডবিউবডয বনফ বাী
প্রল্পওৌরী চানান। শ্রভ ওল্যান গওল্পন্দ্রয এ বফন গুল্পরা ীঘ্রআ বযতযাক্ত গখাল ণা ওযা ল্পফ ফল্পর বডবিউবডয বনফ বাী প্রল্পওৌরী
চানান।

৮.৮ প্রওল্পেয অতায় থ বফযাে, ফভৄক্ত  ব্যয় ম্পববওতঃ ববঅয -এয প্রদি তথ্য নুাল্পয ৪(ঘায) ফঙয গভয়াদী এ
প্রওল্পেয ংল্পাবধত গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১০৯৮ .০২ রে টাওায ভল্পধ্য ফভৄক্ত ওযা ল্পয়ল্পঙ গভাট ১১৫১.৪১ রে টাওা। প্রওল্পেয
প্রকৃত ব্যয় গভাট গদঔাল্পনা ল্পয়ল্পঙ দু’টি, এওটি ১০৭৯.৬৩ রে টাওা (বব অয নুল্পেদ ব,০১(বফ), পৃৃঃ ৭ ) এফং যটি
১০৮০.১০ রে টাওা (বব অয নুল্পেদ ০২, পৃৃঃ ৪  ৫ ) । এল্পেল্পে গওানটি ঠিও তা গফাধকম্য নয়। তল্পফ গ বল্পল্পফ গদঔা
মায় গম, ফভৄক্তকৃত ল্পথ বয ৭১ .৭৮ রে টাওা অথফো ৭১.৩১ রে টাওা ব্যবয়ত থোর্োয র্থো। এ ব্যবয়ত থ ব প্রঘবরত
বনয়ভানুাল্পয ভবন ওযা ল্পয়ল্পঙ বও-না গ ম্পল্পওব ববঅয-এ গওান বওছু উল্পেঔ গনআ, মা উল্পেঔ ওযা প্রল্পয়াচন বঙর।
৮.৯ প্রওল্পেয অতায় ক্রয়কৃত মানফানঃ প্রওল্পে প্রববন নুাল্পয ১(এও)টি ভাআল্পক্রাফা ক্রয় ওযা ল্পয়ল্পঙ, মা ববঅয-এ
উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ ( ববঅয এয নুল্পেদ নং ০৭)। উন্নয়ন প্রওে ভাবপ্তয য প্রওল্পেয মানফান বযফন পুল্পর চভা গদয়ায
প্রঘবরত বনয়ভ থাওল্পর তা চভা ওযা ল্পয়ল্পঙ বও-না, গ ম্পল্পওব ববঅয-এ গওান বওছু উল্পেঔ গনআ, মা উল্পেঔ ওযা প্রল্পয়াচন
বঙর। এ প্রংল্পক প্রওে বযঘারল্পওয াল্পথ অরাওাল্পর বতবন চানান গম,ক্রয়কৃত মানফান শ্রভ বযদপ্তল্পয যওাবয ওাল্পচ
ব্যফায ওযা ল্পে, এঔল্পনা বযফন পুল্পর চভা গদয়া য়বন।
৮.৯ প্রওল্পেয অতায় ক্রয়/গটন্ডায ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ অল্পরাঘয প্রওল্পেয অতায় ওর পূতব বনভবাণ/ংস্কায ওাচ এফং ভারাভার
গটন্ডাবযং-এয ভাধ্যল্পভ মথামথ দস্যল্পদয ভন্বল্পয় কঠিত দযে ভল্যায়ন ওবভটি ওর্তবও ওযা ল্পয়ল্পঙ
। ভল্যায়ন ওবভটিল্পত
বফবাক/ংস্থা ফবভূবত ন্যান্য বফবাক/ংস্থায ২ (দুআ) চন দস্য বনয়ভানুয়ায়ী ন্তবভূক্ত ওযা ল্পয়ল্পঙ। পল্পর প্রওল্পেয অতায়
পূতববনভবাণ/ংস্কায ওাচ এফং ভারাভার ংগ্র ববঅয নুযণপূফ বও ওযা ল্পয়ল্পঙ ভল্পভব প্রতীয়ভান য়।
১০.০ প্রওল্পেয বডট ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ
গপ্রবযত ববঅ য-এয নুল্পেদ-এপ (Monitoring & Auditing after Implementation) 2.1 Internal Audit
and 2.2 External Audit-এগওান বডট অবিয বফলল্পয় বওছু উল্পেঔ গনআ। ঘায ফঙয গভয়াবদ (২০১২-১৩,২০১৩১৪,২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬) এ প্রওল্পে গওান গওান ফঙল্পয Internal Audit ফা External Audit ম্পন্ন ল্পয়ল্পঙ এফং গওান
বডট অবি অল্পঙ বও-না,বডট অবি না থাওল্পর গ ম্পল্পওব ববঅয-এ তথ্য প্রদান ওযা প্রল্পয়াচন বঙর , বওন্ত তা গদয়া
য়বন। এ প্রংল্পক প্রওে বযঘারল্পওয াল্পথ অরাওাল্পর বতবন চানান গম,প্রওল্পে গওান বডট অবি য়বন।
১১.০ প্রওল্পেয ????????
 চবনঃ
বযওবেত উল্পেে
শ্রভ বযদপ্তল্পযয ২২টি শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র এফং
৩টি বে ম্পওব বোয়তন এয গবৌত
ফওাঠাল্পভা ংস্কায এফং প্রল্পয়াচনীয়
মন্ত্রাবত ক্রয়  যফযাল্পয ভাধ্যল্পভ প্রদি
প্রবেণ  গফাভ অল্পযা বৃবি ওযা এফং
ওাম বক্রভভল্পও অল্পযা ভল্পয়াল্পমাকী 
কবতীর ওযা এ প্রওল্পেয প্রধান উল্পেে।

চবন
অল্পরাঘয প্রওল্পেয অতায় শ্রভ বযদপ্তল্পযয বনধ বাবযত শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র
এফং বে ম্পওব বোয়তন ভল্পয প্রল্পয়াচন বববিও গবৌত ফওাঠাল্পভা
ংস্কায ওযা ল্পয়ল্পঙ এফং এগুল্পরাল্পত অফাফে, ওবম্পউটায, াধাযন
বঘবওৎা মন্ত্রাবত  লধে যফযা ওযা ল্পয়ল্পঙ। এ ফ ব্যফাল্পযয
ভাধ্যল্পভ শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র গুল্পরাল্পত শ্রবভওল্পদয প্রবেণ প্রদান এফং াধাযন
বঘবওৎা সুবফধা গফা পূফ বাল্পো বৃবি গল্পয়ল্পঙ । পল্পর প্রওল্পেয বযওবেত
উল্পেে বচবত ল্পয়ল্পঙ ভল্পভব প্রতীয়ভান য়।

??.?
????????
??? ?????
???
??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ?????
??.? প্রওল্পেয বঘবিত ভস্যাঃ
??.
??.? ববঅয-এ প্রদি তথ্য নুাল্পয প্রওল্পেয অতায় ফভৄক্তকৃত ১১৫১.৪১ রে টাওা ভল্পধ্য ৭১ .৭৮ রে টাওা থফা
৭১.৩১ রে টাওা ব্যবয়ত থোর্োয র্থো । এ ব্যবয়ত থ ব প্রঘবরত বনয়ভানুাল্পয ভবন ওযা ল্পয়ল্পঙ বও-না গ ম্পল্পওব
ববঅয-এ গওান বওছু উল্পেঔ গনআ( এ প্রবতল্পফদল্পনয নুল্পেদ নং ৮.৮ দ্রষ্টব্য)।
??.
??.? প্রওল্পেয অতায় ক্রয়কৃত মানফান বযফন পুল্পর চভা গদয়ায প্রঘবরত বনয়ভ থাওল্পর তা বযফন পুল্পর চভা না ওল্পয

শ্রভ বযদপ্তল্পয ব্যফায ওযা ল্পে,মা প্রঘবরত বনয়ল্পভয াল্পথ ংকবতপূণ ব নয়।
??.
??.? প্রওল্পে গওান গওান ফঙল্পয Internal Audit ফা External Audit ম্পন্ন ল্পয়ল্পঙ এফং গওান বডট অবি অল্পঙ বওনা, বডট অবি না থাওল্পর গম্পল্পওব ববঅয-এ তথ্য প্রদান ওযা প্রল্পয়াচন বঙর, বওন্ত তা গদয়া য়বন।
??.
??.? পৄকুযী শ্রভ ওল্যা ণ গওন্দ্র,শ্রীভংকর এফং ােল্পঔারা শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র, ওভরকি এ দু’টি শ্রভ ওল্যা ণ গওল্পন্দ্রয বপল্পয
ঘাল্পরয টিন ঠিও ভত স্থান না ওযায ওাযল্পন টিল্পনয ঘার বদল্পয় বৃবষ্টয াবন ল্পি।পল্পর বৃবষ্টয ভয় গওন্দ্র দু’টিল্পত ওাল্পচ
বীলণ ভস্যা য়।
??.
??.? ঘা বে শ্রভওল্যা ণ বফবাক, শ্রীভং কর এফং গতচকাঁ শ্রভওল্যা ণ গওন্দ্র, ঢাওা-গত বফল্পনয গওান গওান গদয়াল্পরয চুনওাভ ফা
যং আবতভল্পধ্য নষ্ট ল্পয় বকল্পয়ল্পঙ। গতচকাঁ শ্রভওল্যান গওন্দ্র এয গেবনং রুল্পভয এওটি য়াল্পরয প্লাষ্টায গবংল্পক বকল্পয়ল্পঙ।
??.
??.? রযজনভন নযদনকৃত প্রায় ফগুররো শ্রভ র্ল্যোণ কর্রন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকল্পর বযষ্কায  বযেন্ন
ল্পয় অল্পঙ। মা বপ বযঘারনা  ফফাল্পয সুষ্ঠূ বযল্পফল্পয বফঘ্ন খটাল্পে ভল্পভব প্রতীয়ভান য়।
??.
??.? শ্রভ র্ল্যোণ কর্ন্দ্রভল্পয বধওাংওভবওতবা/ওভবঘাবয গষ্টল্পন ফস্থান না ওযায ওাযল্পণ তাঁল্পদয চন্য বনবভবত
গওায়াট বাযগুল্পরায প্রায় ফআ ব্যফহ্রত ফস্থায় ঔাবর ল্পি অল্পঙ। এবাল্পফ গওায়াট বাযগুল্পরা দীখ ব বদন ব্যফহ্রত ফস্থায় ঔাবর
ল্পি থাওাল্পর ক্রল্পভআ গগুল্পরা ফফাল্পয নুল্পমাকী ল্পয় িল্পফ।
১৪.০ ভতাভত/সুাবযঃ
??.
??.? প্রওল্পেয অতায় ফভৄক্তকৃত ব্যবয়ত ল্পথ বয বফলয়টি ঔবতল্পয় গদল্পঔ এফং গওান থ ব ব্যবয়ত ায়া গকল্পর তা প্রঘবরত
বনয়ভানুাল্পয ভবন ওযায ব্যফস্থা গনয়া গমল্পত াল্পয;
??.
??.? প্রওল্পেয অতায় ক্রয়কৃত মানফান প্রঘবরত বনয়ভ নুযল্পণ বযফন পুল্পর চভা

গদয়ায প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রন ওযা

গমল্পত াল্পয;
??.
??.? প্রওল্পে গওান গওান ফঙল্পয Internal Audit ফা External Audit ম্পন্ন ল্পয়ল্পঙ এফং গওান বডট অবি অল্পঙ বওনা গম্পল্পওব বারবাল্পফ ঔবতল্পয় গদল্পঔ তদনুমায়ী প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রন ওযা ভীঘীন ল্পফ;
??.
??.? পৄকুযী শ্রভ ওল্যা ণ গওন্দ্র,শ্রীভংকর এফং ােল্পঔারা শ্রভ ওল্যান গওন্দ্র, ওভরকি এ দু’টি শ্রভ ওল্যান গওল্পন্দ্রয বপল্পয
টিল্পনয ঘার বদল্পয় বৃবষ্টয াবন িায বফলয়টি

বনভবাণচবনত ত্রুটি বও-না তা

যীোপূফ বও মথাীঘ্র ম্ভফ গভযাভল্পতয

প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রন ওযা গমল্পত াল্পয;
??.
??.? ঘা বে শ্রভওল্যাণ বফবাক, শ্রীভংকর এফং গতচকাঁ শ্রভ ওল্যাণ গওন্দ্র,ঢাওা- এয বফন গুল্পরাল্পত গমফ গদয়াল্পরয চুনওাভ ফা
যং নষ্ট ল্পয় বকল্পয়ল্পঙ তা পুনযায় চুনওাভ ফা যং ওযা এফং গতচকাঁ শ্রভওল্যা

ণ গওন্দ্র এয গেবনং রুল্পভয এওটি য়াল্পরয

বাংকা প্লাষ্টায গভযাভল্পতয প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রন ওযা গমল্পত াল্পয;
??.
??.? শ্রভ র্ল্যোণ কর্রন্দ্রয এবযয়ায গবতয অকাঙা  চংকর বযষ্কায-বযেন্ন যাঔায চন্য প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রন ওযা গমল্পত
াল্পয;
??.
??.? শ্রভ র্ল্যোণ কর্ন্দ্রভল্পয ওভবওতবা/ওভবঘাবয গদয চন্য গওায়াট বাযগুল্পরা মাল্পত ব্যফহ্রত ফস্থায় ঔাবর ল্পি না থাল্পও

গ

ব্যাল্পয ংবিষ্ট ওর্তবে প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রন ওযা গমল্পত াল্পয;
??.
??.? উবেবঔত সুাবযভল্পয উয গৃীত দল্পে ম্পল্পওব শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয় ওর্তবও অআএভআবড’গও অকাভী ০১
(এও) ভাল্পয ভল্পধ্য ফবত ওযল্পত ল্পফ।

ফাংরাল্পদল্পয যপ্তাবনভৄঔী বঘংবিঔাল্পত শ্রভ অআন প্রবতারন উন্নতওযণ  মথামথ শ্রভভান ঘঘ বা কল্পি গতারা
-ীল বও ভাপ্ত প্রওল্পেয ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন
১।

প্রওল্পেয নাভ

:

ফাংরাল্পদল্পয যপ্তাবনভৄঔী বঘংবিঔাল্পত শ্রভ অআন প্রবতারন উন্নতওযণ
 মথামথ শ্রভভান ঘঘ বা কল্পি গতারা-ীল বর্ ওাবযকযী ায়তা প্রওে।

(Improving

Labour Law Compliance and Building
Sound Labour Practices in the Export Oriented
Shrimp Sector in Bangladesh) ।

২।

উল্পযাকী ভন্ত্রণারয়/বফবাক

:

শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়।

৩।

ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা

:

অন্তচবাবতও শ্রভ ংস্থা (ILO)  শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়।

৪।

প্রওল্পেয ফস্থান

:

ঘট্টগ্রাভ, খুযনা, াতেীযা, মল্পায, ফাকল্পযাট এফং ওক্সফাচায গচরা।

৫। প্রওল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়

:

প্রাক্কবরত ব্যয়
ভর
ংল্পাবধত
(প্রঃ াঃ)
(প্রঃ াঃ)

প্রকৃত ব্যয়

বযওবেত ফাস্তফায়নওার
ভর
ংল্পাবধত

(প্রঃ াঃ)

প্রকৃত

বতক্রান্ত

বতক্রান্ত

ফাস্তফায়নওার

ব্যয় (ভর

ভয় (ভর

প্রাক্কবরত

ফাস্তফায়ন

ব্যল্পয়য%)

ওাল্পরয %)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৮০৯.৭১
US$
1,028,424.44

-

৭৫৬.৩০
(US$
961,869.44

চানুয়াবয
২০১৪
ল্পত
বডল্পম্বয
২০১৪

চানুয়াবয
২০১৪ ল্পত
জুন ২০১৬

চানুয়াবয
২০১৪ ল্পত
জুন ২০১৬

-

১৮ ভো
১৫০%

*গনাট: এটি এওটি টিএ প্রওে এফং প্রকৃত ফাস্তফায়ন গভয়াদ ভর বযওবেত গভয়াদ ল্পত ১৮.ভা (১৫০%) গফী ।

৬।

প্রওল্পেয ঔাতয়াযী ব্যয় (ববঅয নুমায়ী)

Target (as per PP)

Item of Works (as per
PP)

Unit

Financial

National Project Officer(l)

1

Administrative &
Financial Support Staff (l)

Actual Achievement

59

Physical
(% of the
component
18

57.73

27

1

30

18

29.43

28

Human Resource: short
term consultants (National)

Person

38

-

38

5

National consultants

Person

123

-

109.50

10

Service Contract/subcontract

Financial

Physical (% of the
Component)

(l) Awareness raising
materials development
(IEO) and campaigns
(Pot song, radio talk
show etc.) (campaign
7,500 shrimp)
Travels
(1) Study tour to
Thailand for
knowledge sharing on
Shrimp (the
constituents could
include officials from
relevant Ministries
and departments
including MoLE,
DIFE, Department of
Fisheries)
(2) ILO Missions’ costs
Seminar and Training of
management, workers
from shrimp Sector
MOLE, DIFE officials on
labour rights, OSH etc.
(3200 shrimp workers, 250
management, GoB 50)
Project Evaluation
Reporting and Publication
Rent & Sundries
Security as per UN
MOSS/MORSS
compliance
Program support
costs[2]@13%
Operation & Maintenance
of equipment
Price Contingencies:
Provision for Cosrts
Increase
Grand Total

3

125

3

123.25

3

1

18

1

9.25

1

Person

16

-

13.70

14

Person

212

3,500

199.57

4,150

2
2
-

15
6
12
23

2
2
-

15
5.69
10.72
21.31

2
1
-

-

89

-

83.10

-

-

9

-

7.61

-

-

34

-

32.71

-

-

809.71

-

756.30
(93.40%)

ওাচ ভাপ্ত থাওল্পর তায ওাযণ:
প্রওে ফাস্তফায়ওাযী ংস্থা র্র্তর্
ব প্রদত্ত তথ্য এফং ল্পযচবভল্পন প্রাপ্ত তথ্য ল্পত প্রতীয়ভান য় গম প্রওল্পেয
ধীল্পন গওান ওাচ ভাপ্ত গনআ।
৭।

৮। াধাযণ ম বল্পফেণ
:
৮.১
টভূবভ:
ফাংরাল্পদল্পয থ বনীল্পত বঘংবি বে ল্পনও ফি এওটি ং মা থ বনীবতয স্বাবাবফও গ্রকবতল্পও ঘরভান
যাঔল্পত ওাম বওযবাল্পফ ায়তা ওগয। বঘংবি যপ্তাবন ফাংরাল্পদল্পয যপ্তাবনবল্পেয বিতীয় বৃিভ ঔাত মা প্রবতফঙয চাতীয়
বযচাল্পব ব প্রচুয বফল্পদবও ভৄদ্রায গমাকান গদয়। তল্পফ এআ বেটি শুরু গথল্পওআ নানাবফধ ঙ্কল্পটয ভধ্যবদল্পয় বতক্রান্ত
ল্পয়ল্পঙ। এআ বল্পেয াল্পথ চবিত শ্রবভওল্পদয ভল্পধ্য চাতীয় শ্রভ অআন  নীবতভারায অল্পরাল্পও ল্পঘতনতা বৃবিয
ভাধ্যল্পভ চাতীয়  অন্তচবাবতও ভাল্পন উন্নীত ওযায চন্য ব্যও ওভবসূঘীয প্রল্পয়াচনীয়তা নুভুত য়। এয বযপ্রবেল্পত

শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারল্পয়য অতায় অন্তচবাবতও শ্রভ ংস্থা (ILO) এয ওাবযকবয ায়তায় “ফাংরল্পদল্পয
যপ্তানভৄঔী বঘংবিঔাল্পত শ্রভ অআন প্রবতারন উন্নতওযণ  মথামথ শ্রভভান ঘঘ বা কল্পি গতারা” ীল বও প্রওেটি গৃীত
য়।
৮.২

প্রওল্পেয উল্পেে:
ফাংরাল্পদল্পয বঘংবি প্রবক্রমাচাতওযণ বগে ফাংরাল্পদ শ্রভ অআন  অন্তচবাবতও শ্রভ ভান নুীরল্পন
যওায, বে ভাবরও  শ্রবভওল্পদয ল্পমাবকতা ওযা।
বফল্পল উল্পেেভ:
 চাতীয়  অন্তচবাবতও ংীদাযল্পদয ভল্পধ্য ল্পমাবকতা  ল্পঘতনতা বৃবিয ভল্পধ্য বদল্পয় ফাংরাল্পদ
বঘংবি বল্পে ফাংরাল্পদ শ্রভ অআন  অন্তবচাবতও শ্রভ ভান নুযণ এফং তা গভল্পন ঘরল্পত ল্পমাবকত
ওযা।
 বঘংবি প্রবক্রয়াচাতওযণ বল্পে শ্রবভও ভাবরও  তাল্পদয প্রবতবনবধল্পদয ফাংরাল্পদ শ্রভ অআন, শ্রভ
বধওায, দাবয়ত্ব  ওতবব্য বফলয়ও অআন  বফবধয বফলল্পয় বধওতয জ্ঞানাচবন  বুছল্পত ল্পমাবকতা
ওযা।
 শ্রভ অআন বফলল্পয় দাবয়ত্ব ারল্পনয চন্য শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য বধদপ্তয, ওরওাযঔানা
 প্রবতষ্ঠান বযদবন বধদপ্তয, ওাযঔানা ম বাল্পয়য শ্রবভও তত্ত্বাফধায়ন ওবভটিয েভতা বৃবি।
৮.৩

প্রওে নুল্পভাদন  গভয়াদ বৃবি ংক্রান্ত তথ্য:

প্রওেটি গভাট ৮০৯.৭১ রে টাওা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং চানুয়াবয ২০১৪ ল্পত বডল্পম্বয ২০১৪ গভয়াল্পদ
ফাস্তফায়ল্পনয চন্য ০৭/১১/২০১৩ তাবযল্পঔ বযওেনা ওবভন ওর্তও
ব নুল্পভাবদত ল্পয়ল্পঙ। যফতীল্পত প্রওল্পেয গভয়াদ
জুন ২০১৬ ম বন্ত ফবধ বত ওল্পয ১৮/১০/২০১৫ তাবযল্পঔ প্রওেটি ংল্পাবধত অওাল্পয নুল্পভাবদত য়।
৮.৪
ক্রঃ
নং

প্রওে বযঘারও ম্পবওবত তথ্য:
নাভ  দফী

পূণ ব ওারীন

ঔন্ড ওারীন

চনাফ গঔান্দওায গভাস্তান গাল্পন
যুগ্ম-বঘফ
শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়
(প্রওেটি ভরত ILO িাযা ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পঙ।
চনাফ গঔান্দওায গভাস্তান গাল্পন ন্যানার
প্রল্পচক্ট গওা-বড বল্পনটয বল্পল্পফ দাবয়ত্ব ারন
ওল্পযল্পঙন)

না

বতবযক্ত
দাবয়ত্ব

এল্পওয বধও
প্রওল্পেয দাবয়ল্পত্ব
বনল্পয়াবচত বওনা

যা

প্রওে বযঘারগও য
দাবয়ত্ব ওার

প্রওে
ফাস্তফায়নওার

প্রওল্পেয অতায় প্রাপ্ত থ ব ফযাে  ব্যয়:
প্রওল্পেয অতায় প্রাপ্ত গভাট ৮০৯
.৭১ রে (US$ 1,028,424.44) টাওায ম্পূণ বটাআ
GoB/USAID-এয নুদান। প্রওল্পেয নুকুল্পর ৭৫৬.৩০ রে (US$ 961,869.44) টাওা ব্যয় ল্পয়ল্পঙ
ফল্পর ববঅয এ উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ।
৮.৫

৯।
৯.১

প্রওে বযদবন  ফাস্তফায়ন ম বল্পফেণ:
কত ১২-০৯-২০১৭ তাবযল্পঔ প্রওে ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা ILO এয ওাবি বপ, গুরান, ঢাওা বযদবন ওযা

য়। বযদবনওাল্পর প্রওে ংবিষ্ট গপ্রাগ্রাভ বপায চনাফ উিভ কুভায দা  চনাফ াআদুর আরাভ উবস্থত
বঙল্পরন। এঙািা, এর্ই তোনযরখ ন্যানার প্রল্পচক্ট গওা-বড বল্পনটয (শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারল্পয়য যুগ্ম-বঘফ চনাফ
গঔান্দওায গভাস্তান গাল্পন)- এয াল্পথ বফঠও ওযা য়।
৯.১। ২ ৮/০৯/২০১৭ তাবযল্পঔ বে ম্পওব বোয়তন (IRI), খুরনা এফং ফাংরাল্পদ গোল্পচন পৄড এক্সল্পাট ব
এল্পাবল্পয়ন (BFFEA), খুরনা বযদবন ওযা য়। বযদবনওাল্পর IRI এফং BFFEA এয ওভবওতবা, বফববন্ন
বঘংবি পযাক্টযীয ভাবরও, ওভবঘাযী এফং National Coordination Committee for Workers
Education (NCCWE) এয দস্য বঘফ উবস্থত বঙল্পরন।
১০। গবভনায  প্রবেণ ংক্রান্ত: প্রওল্পেয গবভনায  প্রবেণ ংল্পকয অতায়
IRI/DoL এয
ব্যফস্থানায় ৪১০০ চনল্পও প্রবেণ প্রদান ওযা য়। প্রবেল্পণয বফলয়ভ ল্পরা- Labour law 2006 and
its Amendment 2013; Labour Rules-2015; Occupational Safety and
Health; Risk Assessment; Formation of participation Committee;
Formation of Safety Committee; Trade union; Workplace Cooperation
আতযাবদ। ৪১০০ চন প্রবেণাথীয ভল্পধ্য ৪৫ চন ভাস্টায গেআনায এফং ৪৫ চন গওা-গেআনায যল্পয়ল্পঙ। প্রবেণাথীল্পদয
ভল্পধ্য ৬০০ চনল্পও NCCWE এয অতায় প্রবেণ প্রদান ওযা য় । উবেবঔত প্রবেল্পণ ভাবরও, শ্রবভও, ওভবওতবা
 ওভবঘাযী ং গ্রণ ওল্পযন। BFFEA এয প্রবেণপ্রাপ্ত শ্রবভও, ভাস্টায গেআনায, গওা-গেআনায, ভাবরও 
এল্পাবল্পয়ল্পন ওভবওতবাল্পদয াল্পথ অল্পরাঘনায় চানা মায় গম, উক্ত প্রবেণ খুফআ পরপ্রসু ল্পয়ল্পঙ। প্রবেণপ্রাবপ্তয পূল্পফ ব
শ্রবভওযা তাল্পদয বধওায ম্বল্পে চানল্পতা না। োন্তল্পয ল্পনও ভাবরওে চানল্পতা না গম শ্রবভওল্পদয বও বও
বধওায যল্পয়ল্পঙ। প্রওল্পেয অতায় উবেবঔত প্রবেল্পণয ভাধ্যল্পভ শ্রবভও  ভাবরওল্পদয ভল্পধ্য এওটি সুন্দয বযল্পফ
সৃবষ্ট ল্পয়ল্পঙ ফল্পর অল্পরাঘনায় চানা মায়।

ফাংরাল্পদ গোল্পচন পৄড এক্সল্পাট ব এল্পাবল্পয়ন, খুরনা-এয ওভবওতবা  দস্যবৃল্পন্দয াল্পথ অল্পরাঘনা  ভতবফবনভয়

১১।
টকান: এ প্রওল্পেয অতায় খুরনায ঐবতযফাী টকাল্পনয ভাধ্যল্পভ শ্রবভওল্পদযল্পও শ্রভ অআন বফলল্পয়
জ্ঞানদান ওযা য়। টকাল্পনয চন্য খুরনায দুটি এনবচ রূান্তয  সুীরন টকাট  ঙবফ নাটল্পওয চন্য বনযুক্ত য়।
৪৫টি আন্ডাবিল্পত ১৩৫টি এফং অআঅযঅআ-এ ৩টি টকান  ঙবফনাটও প্রদববত য় ফল্পর চানা মায়। এঙািা, প্রদবনী
গল্পল শ্রভ অআন ম্পল্পওব শ্রবভওল্পদয ওতট্যকু ধাযণা ল্পরা তা মাঘাআল্পয়য চন্য কুআল্পচয ভাধ্যল্পভ বফববন্ন প্রশ্ন ওযা ল্পতা
এফং কুআচ বফচয়ীল্পদয ভাল্পছ পুযস্কায বফতযণ ওযা য় ফল্পর চানা মায়।
১২।
বযল্পাটিংব এন্ড াফবরল্পওন: প্রওল্পেয অতায় বযল্পাটিংব এন্ড াফবরল্পওন ফাফদ ৫ .৬৯ রে টাওা ব্যয় ওযা
ল্পয়ল্পঙ। এভপ্লয়া ব যান্ডবুও এফং গল্ফ এল্পল্পভন্ট গঘওবরস্ট ; বঘংবি প্রবক্রয়াচাতওযণ বল্পেয চন্য গাকত বনযািা
 স্বাস্থয ওভবল্পেল্পে বনযািা  স্বাস্থয ঝবুঁ ও ভল্যায়ন িবত প্রবেণ াবয়ওা ; বঘংবি প্রবক্রয়াচাতওযণ বল্পেয চন্য
ফাংরাল্পদ শ্রভ অআন ২০০৬, ফাংরাল্পদ শ্রভ বফবধভারা ২০১৫  গাকত বনযািা  স্বাস্থয বফলল্পয় প্রবেণ
াবয়ওা; বঘংবি বল্পেয টকান আতযাবদ বফলল্পয় ফআ প্রওা ওযা য় এফং এগুল্পরা বঘংবি বল্পেয শ্রবভওল্পদয ভাল্পছ
বফতযণ ওযা য়।

বফববন্ন প্রওানা

১৩। স্টাবড ট্যযয: টিববল্পত ভ্রভণ ঔাল্পত স্টাবড ট্যযয এয চন্য ১৮চল্পনয ংস্থান বঙর । প্রকৃতল্পে ১২ চন স্টাবড
ট্যযল্পয ং গ্রণ ওল্পযল্পঙ। MoLE, DIFE, DoF, FIQC,DEF, BFFEA, NCCWE আতযাবদ
প্রবতষ্ঠাল্পনয ওভবওতবা-ওভবঘাযীযা উক্ত স্টাবড ট্যযল্পয থাআল্যাল্পে বকল্পয়বঙল্পরন। স্টাবড ট্যযয বববচল্পটয প্রবতবনবধযা ল্পরন:Govrnment Officials:
Sl
Name of Participants
No
MD. HUMAYUN
KABIR
MAHAR ALI
MOLLAH
DR. RAZIB CHANDRA
DAS
ROKSANA KHAN
QUAZI SHAMS
AFROZ
PROFULLA KUMAR
SARKAR

1
2
3
4
5
6

Designation
Senior Assistant Chief
Deputy Inspector General
Assistant Inspector General
(Health)
Senior Assistant Secretary
Deputy Director (Shrimp)
District Fisheries Officer

Department
MoL
DIFE
DIFE
ERD
MoF
MoF

Non-government Officials:
Sl No

Department

Phone Number

7

SK MD ABDUL BAKI

BFFEA

01711297040

8

S HUMAYUN KABIR

BFFEA

01712584626

BFFEA

01711723737

NCCWE

01711135407

NCCWE
ILO

01712687901
01713239853

9
10
11
12

১৪।

Name of Participants

ASHRAF HOSSAIN
MASHUD
CHOWDHURY
ASHIQUL ALAM
NAIMUL AHSAN
S M MIKHAIL ISLAM

বডট ংক্রান্ত তথ্য : প্রওেটি ওাবযকবয ায়তা প্রওে এফং এটি অআএর ওর্তও
ব ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পঙ।

অআএর বরব নুমায়ী এ প্রওল্পে বডট এয গওান সুল্পমাক গনআ।
১৫। প্রওল্পেয উল্পেে  চবন: নুল্পভাবদত টিবব নুমায়ী প্রওল্পেয উল্পেে এফং ববঅয নুমায়ী এয চবন
বনম্নরূ:
উল্পেে
ও) চাতীয়  অন্তচবাবতও ংীদাযল্পদয
ভল্পধ্য ল্পমাবকতা  ল্পঘতনতা বৃবিয ভল্পধ্য
বদল্পয় ফাংরাল্পদ বঘংবি বল্পে ফাংরাল্পদ
শ্রভ অআন  অন্তবচাবতও শ্রভ ভান নুযণ
এফং তা গভল্পন ঘরল্পত ল্পমাবকত ওযা।

চবন
থাআল্যাল্পন্ড এওটি গস্টওল্পাোয ট্যযয নুবষ্ঠত য়, মাল্পত ওাযঔানায ভাবরও, শ্রবভও
ংকঠন, যওাবয ওভবওতবা, সুীর ভাচ এফং প্রওে ংবিষ্ট অআএর-এয
প্রবতবনবধ বঙর।ফায়ায এন্ড ব্রান্ড নফলরয় এওটি বোটি ব াট বনায ভাবি গস্টওল্পাোয
কঠিত য়। ভাঠ ম বাল্পয় তথ্য াল্পবব  ম্যাবং ওযায উয ২৫ টি একুল্পভল্পযটায
প্রবেণ য়। ভোঠ ম বোরয় েরফলনো র্োম বক্ররভয জন্য কোেত ননযোত্তো ও স্বোস্থয
নফলয়র্ রচতনতোয উয ৪৫ জন র্ভবর্তবোরর্ প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো য়।

উল্পেে
ঔ) বঘংবি প্রবক্রয়াচাতওযণ বল্পে শ্রবভও
ভাবরও  তাল্পদয প্রবতবনবধল্পদয ফাংরাল্পদ
শ্রভ অআন, শ্রভ বধওায, দাবয়ত্ব  ওতবব্য
বফলয়ও অআন  বফবধয বফলল্পয় বধওতয
জ্ঞানাচবন  বুছল্পত ল্পমাবকতা ওযা।
ক) শ্রভ অআন বফলল্পয় দাবয়ত্ব ারল্পনয চন্য
শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়, ভৎস্য
বধদপ্তয, ওরওাযঔানা  প্রবতষ্ঠান
বযদবন বধদপ্তয, ওাযঔানা ম বাল্পয়য
শ্রবভও তত্ত্বাফধায়ন ওবভটিয েভতা বৃবি।

চবন
নচংেী র্োযখোনোয ভোনরর্ শ্রনভর্রদয জরফোে োঠরমোগ্য তথ্য ংক্রোন্ত োয়র্
ফই প্রস্তুত র্যো য়। সুীরন ও রূোন্তয দু ’টি এননজও এ নরল্পয উন্নয়রন ৩টি
নফরল ধোযরনয েনফ নোটর্ ও টেোন নফলরয় ফই তত
নয র্রয , মো নভনডয়োরত
প্রদনবত য়। শ্রনভর্রদয নক্ষো কপ্রোগ্রোরভ ৬০ জনরর্ TOT প্রনক্ষণ কদয়ো য়।
মোযো ভোেোয কেইনোয ও কর্ো-কেইনোয নররফ প্রনক্ষণ কদয়ো য়।
নচংেী কক্টরযয ইনরর্রনয জন্য শ্রভ ও র্ভবংস্থোন ভন্ত্রণোরয় ও DIFE কর্
কটর্ননর্যোর োয়তো প্রদোন র্যো য়। চট্টগ্রোভ ও খুরনোয়
২৫ জন নল্প
ইনরক্টযরর্ প্রনক্ষণ প্রদোনো র্ যো য়। এভপ্লোয়োর্ব যোন্ডবুর্ এফং করফ্
এররভন্ট কচর্নরি ততনয র্যো য়।নচংেী প্রনক্রয়োজোতর্যণ নরল্পয জন্য কোেত
ননযোত্ত ও স্বোস্থয এফং র্ভবরক্ষরত্র ননযোত্তো ও স্বোস্থয ঝনুঁ র্ মূল্যোয়ন দ্ধনত প্রনক্ষণ
োয়তো প্রস্তুত র্যো য় ও ৬৬ জনরর্ প্রনক্ষণ কদয়ো য়।

১৬।
ম বাল্পরাঘনা:
১৬.১ প্রওল্পেয ব্যবয়ত থ ব : প্রওল্পেয গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৮০৯ .৭১ রে (US$ 1,028,424.44) টাওা ।

প্রওল্পেয নুকুল্পর ৭৫৬.৩০ রে (US$ 961,869.44) টাওা ব্যয় ল্পয়ল্পঙ ফল্পর ববঅয এ উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ।
ব্যবয়ত ৫৩.৪১ রে টাওা যওাযী গওালাকাল্পয চভাদাল্পনয প্রভাণ ায়া মায়বন।
১৬.২ প্রবেণ ংক্রান্ত

: BFFEA-এয প্রবেণপ্রাপ্ত শ্রবভও, ভাস্টায গেআনায, গওা-গেআনায, ভাবরও 

এল্পাবল্পয়ল্পন ওভবওতবাল্পদয াল্পথ অল্পরাঘনায় চানা মায় গম, উক্ত প্রওল্পেয অতায় Labour law 2006
and its Amendment 2013; Labour Rules-2015; Occupational Safety
and Health; Risk Assessment; Formation of participation Committee;
Formation of Safety Committee; Trade union; Workplace Cooperation
আতযাবদ বফলল্পয় খুফআ পরপ্রসু প্রবেণ ল্পয়ল্পঙ। প্রবেণপ্রাবপ্তয পূল্পফ ব শ্রবভওযা তাল্পদয বধওায ম্বল্পে গওান ধাযনা বঙর
না। োন্তল্পয ল্পনও ভাবরওে চানল্পতা না গম শ্রবভওল্পদয বও বও বধওায যল্পয়ল্পঙ। প্রওল্পেয অতায় উবেবঔত
প্রবেল্পণয ভাধ্যল্পভ শ্রবভও  ভাবরওল্পদয ভল্পধ্য এওটি সুন্দয সুম্পওব সৃবষ্ট ল্পয়ল্পঙ ফল্পর অল্পরাঘনায় চানা মায়।
উবেবঔত প্রবেণগুল্পরা বযল্পেম্যান্ট বল্পল্পফ যফতীল্পত ওযা প্রল্পয়াচন ফল্পর BFFEA- এয ওভবওতবা  শ্রবভওযা
ভত প্রওা ওল্পযন।
১৭।

সুাবয:

১৭.১ প্রওল্পেয গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৮০৯ .৭১ রে (US$ 1,028,424.44) টাওা । প্রওল্পেয নুকুল্পর
৭৫৬.৩০ রে (US$ 961,869.44) টাওা ব্যয় ল্পয়ল্পঙ ফল্পর ববঅয এ উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ। ব্যবয়ত ৫৩ .৪১
রে টাওা যওাযী গওালাকাল্পয চভাদাল্পনয প্রভাণ ায়া মায়বন। এ বফলল্পয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় যওাযী বনয়ভ নুমায়ী
প্রল্পয়াচনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযল্পফ।
১৭.২ এআ প্রওে ল্পত রব্ধ ববজ্ঞতা বফল্পলত শ্রভ অআন ংক্রান্ত বফববন্ন বফলয়াবদ বনল্পয় বনয়বভত প্রবেল্পণয
বফলয়টি ববফষ্যল্পত গৃবতব্য প্রওল্পে বফল্পফঘনা ওযা গমল্পত াল্পয।

Promoting Fundamental Rights and Labour Relations in Export
Oriented Industries in Bangladesh
-ীল বও ভাপ্ত প্রওল্পেয ভল্যায়ন প্রবতল্পফদন
১। প্রর্রল্পয নোভ
২।
৩।
৪।
৫।

:

প্রর্রল্পয অফস্থোন
:
ফোস্তফোয়নর্োযী ংস্থো
:
প্রোননর্ ভন্ত্রণোরয়/ নফবোে:
প্রর্রল্পয ফোস্তফোয়ন ভয় ও ব্যয়
:

Promoting Fundamental Rights and Labour
Relations in Export Oriented Industries in
Bangladesh.
Dhaka.
International Labour Organization (ILO).
Ministry of Labour and Employment.

(রক্ষ টোর্োয়)
প্রোক্কনরত ব্যয়
মূর

ংরোনধত

(প্রৃঃ োৃঃ)

(প্রৃঃ োৃঃ)

১

২

প্রকৃত ব্যয়

নযর্নল্পত ফোস্তফোয়নর্োর

(প্রৃঃ োৃঃ)

মূর

৩

ংরোনধত

৪

প্রকৃত

অনতক্রোন্ত ব্যয়

অনতক্রোন্ত ভয়

ফোস্তফোয়নর্োর

(মূর প্রোক্কনরত

(মূর ফোস্তফোয়ন

ব্যরয়য%)

র্োররয %)

৫

৬

১৯৮৮.০০

কভ ২০১৪

কভ ২০১৪ রত

কভ ২০১৪

(US$

(US$

রত আেে

নডরম্বয ২০১৫

রত ভোচ ব

2,513,125

2,454,428)

২০১৫

১৯৮৮.০০

-

৭
-

৮
৭ ভা
( ৪৭%)

২০১৬

)
*গনাট: এটি এওটি টিএ প্রওে এফং প্রকৃত ফাস্তফায়ন গভয়াদ ভর বযওবেত গভয়াদ ল্পত ৭ ভা (৪৭%) গফী ।

৬।

প্রর্রল্পয অংেনবনত্তর্ ফোস্তফোয়নৃঃ
শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয় রত প্রোপ্ত প্রর্ল্প ভোনপ্ত প্রনতরফদন (ননআয) অনুমোয়ী প্রর্ল্প ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত অগ্রেনত ননম্নরূ :

৬.২।

Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh and Consultancy above

Tk. 100.00 lakh
(রক্ষ টোর্োয়)
Description of
procurement

Tender/Bid/Proposal

Tender/Bid/Propos

Date of Completion of

Cost (in crore taka)

al

workers/services and

(goods/works/co
nsultancy)
per

as

supply of goods
As per PP

bid

Contrac

Invitati

Contract

As per

ted value

on Date

signing/L

contract

document

Actual

.C
opening
date

১
Human

২
242.00

৩

৪

241.00

N/A

৫
N/A

৬

৭

Jan 2015

Dec 2015

Description of
procurement

Tender/Bid/Proposal

Tender/Bid/Propos

Date of Completion of

Cost (in crore taka)

al

workers/services and

(goods/works/co
nsultancy)

as

per

supply of goods
As per PP

bid

Contrac

Invitati

Contract

As per

ted value

on Date

signing/L

contract

document

Actual

.C
opening
date

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

122.00

122.00

N/A

N/A

Jan 2015 Dec 2015

376.00

375.00

N/A

N/A

Feb 2015 Dec 2015

55.00

N/A

N/A

Jan 2015 Dec 2015

730.00

N/A

N/A

Jan 2015 Dec 2015

Resources
Equipment and
materials
IRI

for

training

facilities
Development of
awareness
raising

IEO

campaigns
Capacity
building
on

55.00
(ToT

Interest

Based
Negotiation)
Seminar

and

Training

of

management,
workers,
BEPZA,
IRI,

MoLE,
Labour

Courts officials
on

labour

rights, OSH and
labour
management
committees etc.
13500

(9450

RMG,

400

shrimp,

200

730.00

Description of
procurement

Tender/Bid/Proposal

Tender/Bid/Propos

Date of Completion of

Cost (in crore taka)

al

workers/services and

(goods/works/co
nsultancy)
per

as

supply of goods
As per PP

bid

Contrac

Invitati

Contract

As per

ted value

on Date

signing/L

contract

document

Actual

.C
opening
date

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

shoe & leather)
Study Tour

16.oo

15.00

N/A

N/A

Project

4o.oo

4o.oo

N/A

N/A

40.00

40.00

N/A

N/A

11.00

12.00

N/A

N/A

221.00

219.00

N/A

N/A

Jan 2015 Dec 2015

Evaluation
Security as per
UN
MOSS/MORSS
compliance
Operation

and

maintenance
Program
support

cost

(13%)

৭।

র্োজ অভোপ্ত থোর্রর তোয র্োযণ:
প্রওে ফাস্তফায়নওাযী ংস্থো রত প্রদি এফং রযজনভরন প্রোপ্ত তথ্য রত চানা মায় কম, প্রর্রল্পয অধীরন কর্োন র্োজ

অভোপ্ত কনই।

৮।

োধোযণ ম বরফক্ষণ:

৮.১।

প্রর্রল্পয ংনক্ষপ্ত নফফযণ:

ততযী কোলোর্ নরল্প শ্রনভর্ ংেঠরনয র্োম বক্রভ কজোযদোয র্যোয ররক্ষয ভোনর্বন যুক্তযোরেয শ্রভ দপ্তরযয (USDOL)
ায়তায়
Promoting Fundamental Principles and Rights at Works in
Bangladesh Project (FPRW Project) ীল বও ওাবযকবয ায়তা প্রওে অআএর-এয ভাধ্যল্পভ ফাস্তফাবয়ত
বের। প্রওেটিয ফাস্তফায়ন গভয়াদওার বঙর চানুয়াবয ২০১২ গথল্পও চানুয়াবয ২০১৪ ম বন্ত। প্রওেটিয ভর উল্পেে বঙর শ্রভ
বযদপ্তল্পযয গেড আউবনয়ন ওাম বক্রভ অদৄবনওায়ন, শ্রভ বযদপ্তয এফং ওরওাযঔানা  প্রবতষ্ঠান বযদপ্তল্পযয ওভবওতবাল্পদয প্রবেণ
প্রদান, ভাবরও  শ্রবভও ংকঠনভল্পয েভতা বৃবি, ভাবরও  শ্রবভওল্পদযল্পও ল্পঘতনতাভরও প্রবেণ প্রদান। বঘংবি, জুতা
 ঘাভিা বল্পে নুরূ ওভবওান্ড ম্প্রাযল্পণয রল্পেয
Promoting Fundamental Rights and Labour

Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh (FRLR) অল্পরাঘয প্রওেটি প্রণয়ন ওযা

য়। অআএর-এয ঢাওাস্থ দপ্তয ল্পত প্রওেটি ফাস্তফায়ন ওযা ল্পয়গঙ। শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারল্পয়য যুগ্মবঘফ ঔন্দওায গভাস্তান
গাল্পন প্রওল্পেয গওা-বডল্পনটয বল্পল্পফ দাবয়ত্ব ারন ওল্পযল্পঙন।

৮.২।

প্রর্রল্পয উরেশ্য:

(র্)
(খ)
(ে)
(খ)

বতবয গালাও, বঘংবি, জুতা  ঘাভিা বে ভাবরও এফং শ্রবভওল্পদয শ্রভ বধওায ম্পল্পওব ল্পঘতন ওযা;
ভোনরর্ শ্রনভর্ ম্পরর্বয উন্নয়ন;
শ্রভ নযদপ্তয, নল্প ম্পর্ব নক্ষোয়তন (IRI), শ্রভ অদারত  গফচায ওাম বক্রভ ম্পাদল্পনয েভতা বৃবি; 
র্োযখোনো ম বোরয় কোেত স্বোস্হয ও ননযোত্তো র্ভবসূনচ ফোস্তফোয়ন।

৮.৩।

প্রর্ল্প অনুরভোদন ও কভয়োদ বৃনদ্ধ ংক্রোন্ত তথ্য:

অল্পরাঘয ওাবযকবয প্রর্ল্পটি গভাট ১ ৯৮৮.০০ রে (উবন গওাটি অটাব রে) টাওা প্রাক্কবরত ব্যল্পয় গভ ২০১৪ ল্পত
আেে ২০১৫ গভয়াল্পদ ফাস্তফয়ল্পনয চন্য েত ০৫/০৫/২০১৪ তোনযরখ বযওেনা ওবভন ওর্তবও অনুরভোনদত য়। যফতীল্পত গভ
২০১৪ ল্পত বডল্পম্বয ২০১৫ ম বন্ত ৪ ভা গভয়াদ বৃু্বি ওযা য়।

৮.৪।
ক্রৃঃ
নং

প্রর্ল্প নযচোরর্ ম্পনর্বত তথ্য:
নোভ ও দফী

পূণ ব র্োরীন

খন্ড র্োরীন

এরর্য অনধর্
প্রর্রল্পয দোনয়রে

প্রর্ল্প নযচোরকর্য
দোনয়ে র্োর

ননরয়োনজত নর্নো
জনোফ কখোন্দর্োয কভোস্তোন কোরন
যুগ্ম-বঘফ, শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়

না

বতবযক্ত
দাবয়ত্ব

যা

প্রওে ফাস্তফায়নওার

(প্রওেটি ভরত ILO িাযা ফাস্তফাবয়ত
ল্পয়ল্পঙ। জনোফ কখোন্দর্োয কভোস্তোন কোরন
ন্যানার প্রল্পচক্ট গওা-বড বল্পনটয বল্পল্পফ
দাবয়ত্ব ারন ওল্পযল্পঙন)
৮.৫।

প্রর্রল্পয আওতোয় ক্রয়কৃত মন্ত্রোনত ও আফোফত্র:
টিনন’য ংস্থান অনুমোয়ী প্রর্রল্পয আওতোয় Notebook Computer, Desktop Computer with

monitor, UPS, Pen Dive, IPS, Photocopier, Projector, Television, Loudspeaker, Air
conditioner, Wifi Router, Internet modem, Scanner, Digital Camera ইতযোনদ IT মন্ত্রোনত
ক্রয় র্যো য়। আফোফরত্রয ভরে Table, Chair, Computer table, File cabinet, projector screen
cum white board, Tag pin notice board ক্রয় ওযা য়। এফ মন্ত্রাবত  অফাফে খুরনা অআঅযআ,

টংকী অআঅযঅআ এফং শ্রভ বযদপ্তল্পয যফযা ওযা য় ফল্পর চানা মায়। এঙািা, খুরনা অআঅযঅআ গেবনং গন্টাল্পযয চন্য
গক্রাওাবযচ  ওযাটাবযং দ্রব্যাবদ যফযা ওযা ল্পয়ল্পঙ, মা ল্পযচবভল্পন গদঔা মায়। প্রওল্পেয অতায় ংগৃীত মন্ত্রাবত,

অফাফে এফং গক্রাওাবযচ  ওযাটাবযং দ্রব্যাবদয তাবরওা  বঘে ংল্পমাচনী “ও”-গত গদয়া ল্পরা।

৯।

প্রর্রল্পয আওতোয় প্রোপ্ত অথ ব ফযোে ও ব্যয়:

প্রওল্পেয অতায় প্রাপ্ত গভাট ১৯৮৮ .০০ রে (US$ 2,513,123) টাওায পুল্পযাটাআ
The Royal
Norwegian Government-এয অনুদোন। প্রর্রল্পয অনুকুরর ১৯৮৮.০০ রে (US$ 2,454,428) টাওা ব্যয়
ল্পয়ল্পঙ ফল্পর ববঅয এ উল্পেঔ ওযা ল্পয়ল্পঙ। বওন্তু প্রওে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পন প্রওল্পেয প্রকৃত ব্যয় গদঔাল্পনা ল্পয়ল্পঙ
2,409,300। দুটি সূে ল্পত প্রাপ্ত প্রওে ব্যল্পয়য তল্পথ্য ৪৫,১২৮ ডরাল্পযয কযবভর বযরবেত ল্পয়ল্পঙ।

১০।

US$

প্রর্ল্প নযদবন ও ফোস্তফোয়ন ম বরফক্ষণ:
েত ২৯/০৮/২০১৭ তোনযরখ প্রর্ল্প ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা ILO-এয ওাবি বপ (গুরান, ঢাওা) এফং শ্রভ ম্পওব

বোয়তন (টংকী, কাচীপুয) নযদবন র্যো য়। নযদবনর্োরর ILO-এয গপ্রাগ্রাভ বপায চনাফ াআদুর আরাভ  চনাফ
উিভ কুভায দা এফং টংকী অআঅযঅআ -এয বপ্রবন্সার চনাফ বফোর গাল্পন ন্যান্য ংবিষ্টকণ উনস্থত নেররন। এেোেো,
কত ২৯/০৯/২০১৭ তাবযল্পঔ শ্রভ ম্পওব বোয়তন (অআঅযঅআ), খুরনা বযদবন ওযা য়। বযদবনওাল্পর অআঅযঅআ-এয
বেও ন্যান্য ওভবঘাযীকণ উবস্থত বঙল্পরন এফং প্রল্পয়াচনীয় তথ্য প্রদান ওল্পযন।
১০.১। ংস্কায ওাম বক্রভ : প্রওল্পেয অতায় খুরনা অআঅযঅআ-এয রাআল্পব্রযী, গেবনং রুভ, ফাথরুভ, ডাআবনং রুভ, বপ রুভ
 গলায আতযাবদল্পত টাআর, যং  চুনওাভ, গলাযল্পভট, দ বা, পাবণ বঘায স্থান, বপটিং, য়াবযং আতযাবদ
মায়।

ংস্কাযকৃত গলায  গদয়ার

ংস্কাযকৃত য়ারুভ

ংস্কাযকৃত রাআল্পব্রযী

ংস্কাযকৃত রাআল্পব্রযীয়াল্পনয রুভ

ওাম বক্রভ রেয ওযা

১০.২।

গবভনায  প্রবেণ : গবভনায  প্রবেণ ংল্পকয অতায় ৭৩০.৪৫ রে টাওায

ংস্থাল্পনয অতায় ১৩৫০০

চনল্পও প্রবেণ গদয়ায ংস্থান বঙর। দুটি কেড ইউননয়ন IBC (Industrial Bangladesh Council) এফং
NCCWE (National Coordination Committee for Workers Education) কনভনোয ও
কেননং এয জন্য ননফ বোনচত ও চুনক্তফদ্ধ য়। IBC ১১টি এফং NCCWE ১৩টি কপডোরযরনয ভোেরভ োফর্ন্ট্রোরর্ প্রনক্ষণ
প্রদোন র্রয, মায বফফযণ ননম্নরূ:

IBC-এয অতায় গপডাল্পযনভ:
ক্রবভও নং

প্রবেণ প্রদানওাযী গপডানভল্পয নাভ
1.

National Garment Workers Federation (NGWF)

2.

Bangladesh Federation of Workers Solidarity
(BFWS)

3.

Bangladesh Independent Garment Workers
Union Federation (BIGUF)

4.

Bangladesh Jatiyo Sramik Karmachari Parishad
(BJSKP)

5.

Bangladesh Revolutionary Garments Workers
Federation (BRGWF)

6.

Sammilito Garments Sramik Federation (SGSF)

7.

Shadin Bangla Garments Sramik Karmachari
Federation (SBGKF)

8.

Bangladesh Garments & Industrial Workers
Federation (BGIWF)

9.

Bangladesh Apparels Workers Federation
(BAWF)

10.

Bangladesh Textile and Garments Workers
League (BTGWL)

11.

United Federation of Garments Workers
(UFGW)

প্রবেণ প্রদাল্পনয চন্য
চুবক্তকৃত থ ব

প্রবেণাথীয ংখ্যা

1200,000.00

300

1200,000.00

300

400,000.00

100

1200,000.00

300

1200,000.00

300

1200,000.00

300

1200,000.00

300

1200,000.00

300

1200,000.00

300

1200,000.00

300

1200,000.00

388

1,24,00,000.00

3,100 workers

প্রবেণ প্রদাল্পনয চন্য
চুবক্তকৃত থ ব

প্রবেণাথীয ংখ্যা

1600,000.00

400

NCCWE-এয আওতোয় কপডোরযনমূ:

ক্রবভও নং
1.

প্রবেণ প্রদানওাযী গপডানভল্পয নাভ
Bangladesh

Free

Trade

Union

Congress

(BFTUC)
2.

Bangladesh Jatiyotabadi Sramik Dal-BJSD

800,000.00

200

3.

Bangladesh Jatiyo Sramik Federation (BJSF)

1600,000.00

400

4.

Bangladesh Labour Federation (BLF)

1600,000.00

400

5.

Bangladesh Mukto Sramik Federation (BMSF)

1600,000.00

400

ক্রবভও নং

প্রবেণ প্রদানওাযী গপডানভল্পয নাভ

প্রবেণ প্রদাল্পনয চন্য
চুবক্তকৃত থ ব

প্রবেণাথীয ংখ্যা

6.

Bangladesh Trade Union Center (BTUC)

1600,000.00

400

7.

Jatiyo Sramik Federation (JSF)

1600,000.00

400

8.

Jatiyo Sramik Federation Bangladesh (JSFB)

1600,000.00

400

9.

Jatiyo Sramik Jote (JSJ)

1600,000.00

400

10

Jatiyo Sramik Jote Bangladesh (JSJB)

1600,000.00

400

11.

Jatiyo Sramik League (JSL)

1600,000.00

400

12.

Socialist Labour Front (SLF)

1600,000.00

400

13.

Tannery Workers Union (TWU)

1600,000.00

400

2,00,000,00.00

5000 Workers

(গনাট- অআএর ওর্তবও যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী)

অআএর ওর্তবও যফযাকৃত তথ্য ল্পত গদঔা মায় গম, গবভনায  প্রবেণ ঔাল্পত ংস্থানকৃত ১৩৫০০ চল্পনয ভল্পধ্য IBC ও
NCCWE কভোট ২৪টি কপডোরযনরর্ নদরয় ৮১০০ চন শ্রবভওল্পও প্রবেণ প্রদান ওল্পযল্পঙ। অফনি প্রোয় ৫৫০০ জনরর্ নফনবন্ন
কেরড আইএরও র্র্তবর্ প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো রয়রে, মোয ভরে শ্রনভর্, র্ভবর্তবো, র্ভবচোযী, আইনজীফী ও করফোয কর্োরট বয
নফচোযর্েণ যরয়রেন ফরর জোনো মোয়। প্রনক্ষণ প্রোপ্তরদয ভরে ১১৪ জনরর্ ভোেোয কেইনোয নররফ প্রনক্ষণ কদয়ো রয়রে ফররও
জোনো মোয়।
১১।

শ্রভ আইন ও শ্রভ অনধর্োয নফলরয় রচতনতো বৃনদ্ধ: Service Contract/Sub-contract ঔাল্পতয

অতায় Awareness raising materials Development (IEO) and campaigns, TV
talk show, street drama etc.-এয ভোেরভ ১,০০,০০০ শ্রনভর্গও শ্রভ আইন ও শ্রভ অনধর্োয নফলরয় রচতনতো
বৃনদ্ধয ংস্থোন নের। এ খোরতয আওতোয় ৪টি IEO র্যোরম্পইন নুবষ্ঠত রয়রে, ২,৭০,০০০ জন শ্রনভর্ কযনডও কপ্রোগ্রোরভয
ভোেরভ শ্রভ আইন ম্পরর্ব অফনত রয়রেন ফরর ননআযএ উরেখ র্যো রয়রে। তরফ এরক্ষরত্র নর্রয নবনত্তরত এফং নর্বোরফ
অত্র অনধর্ ংখ্যর্ শ্রনভর্রর্ অফনত র্যো রয়রে তো উরেখ র্যো য়নন।

১২ ।

েোনড ট্যযয: প্রওল্পেয টিববল্পত ভ্রভণ ঔাল্পত স্টাবড ট্যযয ফাফদ ১৫ .৮০ রক্ষ টোর্ো ফযে নের। উক্ত েোনড ট্যযরয শ্রভ ও

র্ভবংস্থোন ভন্ত্রণোরয়, ইআযনড, আইএভইনড এফং নযর্ল্পনো র্নভরনয প্রনতনননধরদয কপ্রযরণয ংস্থোন নের। নর্ন্তু র্োেজরত্র
কদখো মোয়, উক্ত েোনড ট্যযরয কম ৫জন প্রনতনননধ ইতোরীরত নেরয়নেররন, তোরদয প্রোয় র্ররই ননরত ংস্থোনকৃত প্রনতষ্ঠোন
ফনর্ভবত।

১৩ ।

বডট ংক্রান্ত তথ্য : প্রওেটি ওাবযকবয ায়তা প্রওে এফং এটি অআএর ওর্তবও ফাস্তফাবয়ত ল্পয়ল্পঙ। অআএর

বরব নুমায়ী এ প্রওল্পে বডট এয গওান সুল্পমাক গনআ।

১৪। প্রর্রল্পয উরেশ্য ও অজবন: অনুরভোনদত টিনন অনুমোয়ী প্রর্রল্পয উরেশ্য এফং ননআয অনুমোয়ী এয অজবন ননম্নরূউরেশ্য
(র্) বতবয গালাও, বঘংবি, জুতা  ঘাভিা

অজবন
৪টি IEO (আনপযল্পভন, এডুল্পওন এন্ড অউটবযঘ) ওযাল্পম্পআন ম্পন্ন

য় ।

উরেশ্য
বে ভাবরও এফং শ্রবভওল্পদয শ্রভ
বধওায ম্পল্পওব ল্পঘতন ওযা;

(খ) ভোনরর্ শ্রনভর্ ও তোরদয প্রনতনননধরদয
ভরে র্ভবস্থরর নফনবন্ন স্বোথ ব ংনিি নফলরয়
পরপ্রসূ আররোচনোয ম্পর্ব ফজোয় যোখোয
অব্যোত প্ররচিো উন্নয়ন;

অজবন
২,৭০,০০০ জরনয ননর্ট কযনডও কপ্রোগ্রোভ ক ুঁেোন রয়রে (শ্রভ আইরনয আওতোয়
শ্রনভর্ অনধর্োয ও দোয় –দোনয়ে নফলরয়)। ৪০০০ শ্রনভর্ ও ব্যফস্থোর্রর্ শ্রভ
অনধর্োয ও র্ভবস্থররয আওতোয় কভ নরর্ অনধর্োয নফলরয় প্রনক্ষণ কদয়ো
রয়রে।
র্ভবস্থরর র্োম বর্যী রমোেীতোয জন্য যর্োনয র্ভবর্তবো, র্োযখোনোয ভোনরর্ ও
শ্রনভর্ ংেঠকনয ৩২ জনরর্ ভোিোয কেইনোয প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো য়। ৬৭৪ জন
ভেভ ভোরনয ব্যফস্থোর্ ও শ্রনভর্ ংেঠরনয প্রনতনননধরদয র্োম বর্যী
রমোেীতোয নফলরয় প্রনক্লণ প্রদোন র্যো য়। ৪৩ জন র্ভবর্তবোরর্ IBN
(interest based negotiation) নফলরয় প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো য়।

(ে) শ্রভ নযদপ্তয, নল্প ম্পর্ব নক্ষোয়তন খুরনোয অআঅযঅআ-এয রোইরেযী, প্রনক্ষণ রুভ, ডোইননং রুভ ইতযোনদ ংস্কোয
(IRI) শ্রভ অদারত  গফচায ওাম বক্রভ
র্যো রয়রে। খুরনো আইআযআই, টংেী আইআযআই ও শ্রভ নযদপ্তরয
ম্পাদল্পনয েভতা বৃবি; 
র্নম্পউটোয ও আইটি যঞ্জোভ, আফোফত্র যফযো র্যো কয়রে। কফজোয ও
শ্রভ নযদপ্তকযয ৬০ জন র্ভবর্তবোরর্ শ্রভ আইন নফলরয় প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো
য়।
(খ) র্োযখোনো ম বোরয় কোেত স্বোস্হ্ম ও কেত স্বোস্থয ও ননযোত্তো নফলরয় ভোনরর্ ংেঠরনয (BFE, BGMEA,
ননযোত্তো র্ভবসূনচ ফোস্তফোয়ন।
DKMEA) ১১৪ জনগও ভাস্টায গেআনায প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো য়। কভোট
৪০০টি RMG কর্োম্পোনীয ৮০০জন ভেভ োনযয ব্যফস্থোর্ ও
সুোযবোইজোযরর্ এ প্রনক্ষণ প্রদোন র্যো য়।
১৫।

ম বাল্পরাঘনা:

১৫.১। ববঅয-এয বফববন্ন ংল্প প্রল্পয়াচনীয় তল্পথ্যয বাফ

: ববঅয নুল্পেদ নম্বয 04 এ Training of Project

Personnel ংক্রান্ত ঙল্পও গওান তথ্য প্রদান ওযা য়বন। এল্পত টিবব-য ংস্থান নুমায়ী প্রবেণ প্রদাল্পনয প্রকৃত তথ্য
বফল্পিলণ ওযা ম্ভফ য়বন। এঙািা, ববঅয নুল্পেদ নম্বয 05 এ Component wise progress ংক্রান্ত ঙল্পও
টিবব’য ংস্থান নুমায়ী প্রবতটি ল্পঙ্গয অবথ বও  ফাস্তফ এফং প্রকৃত গ্রবতয
(অবথ বও  ফাস্তফ ) তথ্য প্রদোন নো র্যোয়
প্রর্রল্পয প্রকৃত ব্যয় ফো অগ্রেনত নফরিলণ র্যো ম্ভফ য়নন। এভন ম্পূণ ব ববঅয-এয বববি গত প্রওে ভল্যায়ন ওযা খুফআ
ওঠিন। প্রওে ফাস্তফায়ন ম্পবওবত ওর তথ্য-উাি ন্তভুবক্ত ওল্পয মথামথবাল্পফ ববঅয প্রস্তুত ওযা প্রওে ফাস্তফায়নওাযী
ংস্থা  উল্পযাকী ভন্ত্রণারল্পয়য দাবয়ত্ব। বওন্তু ফবণ বত প্রওল্পে উক্ত দাবয়ত্ব ারল্পন গুরুল্পত্বয বাফ বযরবেত ল্পয়ল্পঙ। উরেখ্য কম,
অঙ্গওয়োযী অবথ বও  ফাস্তফ অগ্রনতয (ববঅয নুল্পেদ নম্বয 05 এ Component wise progress ংক্রান্ত
ঙল্পওয) তথ্য গঘল্পয় ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা অআএর এফং ভন্ত্রণারল্পয়য ংবিষ্ট ওভবওতবা-গও আ-গভআল্পর  গটবরল্পপাল্পন নুল্পযাধ
চানাল্পনায য তথ্য ায়া মায়বন।
১৫.২। প্রওল্পেয থ ব ব্যয় :
(র্)
প্রওল্পেয গভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ১৯৮৮ .০০ রে (US$ 2,513,123) টাওায বফযীল্পত ববঅয-এ প্রর্রল্পয ব্যয়
১৯৮৮.০০ রে (US$ 2,454,428) টাওা গদঔাল্পনা ল্পয়ল্পঙ। বওন্তু অআএর ওর্তবও যফযাকৃত প্রওে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পন
(পৃষ্ঠা নম্বয-২৩) প্রওল্পেয প্রকৃত ব্যয় গদঔাল্পনা ল্পয়ল্পঙ US$ 2,409,300 । আউএ ডরায বববিল্পত প্রওল্পেয ববঅয -এ
উল্পেবঔত ব্যল্পয়য াল্পথ প্রওে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পন
বযভা ম্পল্পওব বনবিত তথ্য ায়া মায়বন।

উল্পেবঔত ব্যল্পয়য কিবভর বযরবেত য়। পল্পর প্রওল্পেয প্রকৃত ব্য গয়য

(খ)

ববঅয-এয 08.1 নম্বয নুল্পেল্পদ goods & works এয ১০টি ল্পঙ্গয বফফযল্পণ গদঔা মায় গম, প্রওল্পেয বব

 প্রাবনও অল্পদ নুমায়ী ৬টি ংল্পকয ফযােকৃত ল্পথ বয গঘল্পয় ব্যয় ওভ ল্পয়ল্পঙ এফং ৪টি ংল্পকয ফযােকৃত ল্পথ বয গঘল্পয়
ব্যয় বধও ল্পয়ল্পঙ। বনল্পম্ন ঙও অওাল্পয গদঔা গমল্পত াল্পয :
ংল্পকয নাভ

টিবব নুমায়ী

প্রকৃত ব্যয়

াশ্রয়কৃত থ ব

বতবযক্ত ব্যয়

ফযাে
1. Human Resources

241.85

241.00

00.85

-

2. Equipment & materials for IRI

121.80

122.00

-

00.20

375.70

375.00

00.70

-

55.40

54.00

1.40

-

730.45

730.00

00.45

-

6. Study Tour

15.80

15.00

00.80

-

7. Project Evaluation

39.60

40.00

-

00.40

8. Security (as per UN MOSS/MORS)

39.60

40.00

-

00.40

9. Operation and maintenance

11.00

12.00

-

1.00

220.60

219.00

1.60

training facilities
3.

Development awareness raising

IEO campaigns
4. Capacity building (ToT on Interest
Based Negotiation)
5.

Seminar

management,

and

Training

workers,

of

BEPZA,

MoLE, IRI, Labour Courts officials
etc.

10. Programme Support Cost (13%)
গভাট

5.80

2.00

াযণীল্পত গদঔা মায় গম, ১০টি ংল্পকয ভল্পধ্য ৬টি ংল্পক থ ব াশ্রয় ল্পয়ল্পঙ ৫ .৮০ রে টাওা এফং ৪টি ংল্পক বতবযক্ত ঔযঘ
ল্পয়ল্পঙ ২ .০০ রে টাওা থ বাৎ ১০টি ংল্পক াশ্রয় ল্পয়ল্পঙ (৫ .৮০-২.০০)=৩.৮০ রে (বতন রে অব াচায) টাওা। এআ
াশ্রয়কৃত থ ব গওান ংল্পক ভন্বয় ল্পয়ল্পঙ বওনা তা ববঅয-এ ব্যাখ্যা ওযা য়বন। এঙািা, ববঅযএ উক্ত ১০টি অআল্পটল্পভয
ভল্পধ্য ১ গথল্পও ৭ নম্বয অআল্পটল্পভয works/service-এয গেল্পে চুবক্তয গভয়াদ চানুয়াবয ২০১৫ ম বন্ত ধাম ব থাওল্পর
প্রকৃতবাল্পফ উবেবঔত works/service-এয ওাম ব ম্পন্ন ল্পয়ল্পঙ বডল্পম্বয ২০১৫-গত। ববঅয-এ উবেবঔত বফরল্পম্বয ওাযণ
ব্যাখ্যা ওযা য়বন।
১৫.৩। স্টাবড ট্যযয : প্রওল্পেয টিবব  প্রাবনও নুল্পভাদন অল্পদ গভাতাল্পফও স্টাবড ট্যযল্পয শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়,
অআএভআবড, আঅযবড এফং বযওেনা ওবভল্পনয প্রবতবনবধ গপ্রযল্পণয ংস্থান থাওল্পর প্রাপ্ত তল্পথ্য গদঔা মায় গম, উক্ত স্টাবড
ট্যযল্পয টংকী অআঅযঅআ-এয ৩ চন এফং খুরনা অআঅযঅআ-এয ২ চন ফ বল্পভাট ৫চন প্রবতবনবধ আতারীল্পত ৫বদল্পনয স্টাবড
ট্যযয ভ্রভল্পণ বকল্পয়বঙল্পরন। স্টাবড ট্যযয-এয গেল্পে বযওেনা শৃঙ্খরায ব্যতযয় খল্পটল্পঙ।

১৬।

সুোনয/নদর্ননরদ বনো:

১৬.১। প্রওল্পেয ববঅয-এ উবেবঔত প্রওে ব্যল্পয়য াল্পথ অআএর বযঘাবরত প্রওে ভল্যায়ন প্রবতল্পফদল্পন উবেবঔত প্রওে
ব্যল্পয়য কিবভর থাওায বফলয়টি শ্রভ  ওভবংস্থান ভন্ত্রণারয়
যীো ওল্পয গদঔল্পফ এফং গওান থ ব ব্যবয়ত থাওল্পর তা
মথাবনয়ল্পভ বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ ওযল্পফ (১৫.২ র্ দ্রিব্য);
১৬.২। প্রওল্পেয স্টাবড ট্যযয অল্পয়াচল্পন টিবব-গত উবেবঔত ংস্থাল্পনয ব্যতয গয়য ওাযণ নুোন  দায়-দাবয়ত্ব বনরূল্পন
ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াচনীয় দল্পে গ্রণ ওযল্পফ (১৫.৩ দ্রষ্টব্য);
১৬.৩। মথামথবাল্পফ প্রওে ভাবপ্ত প্রবতল্পফদন (ববঅয) প্রণয়ন প্রওে ফাস্তফায়নওাযী ংস্থা  উল্পযাকী ভন্ত্রণারল্পয়য দাবয়ল্পত্বয
বফলয়টি বফল্পফঘনায় ববফষ্যল্পত পূণ বাঙ্গ ববঅয গপ্রযল্পণয বফলয়টি ভন্ত্রণারয় বনবিত ওযল্পফ (১৫.ঔ দ্রষ্টব্য)।
১৬.৪। উবেবঔত অনুরচ্ছদ ১৬.১ কথরর্ ১৬.৩ এ ফনণ বত সুোনয /নদর্ ননরদ বনোয নফলরয় ভন্ত্রণোররয়য গৃীত দরক্ষ ১ (এও)
ভাল্পয ভল্পধ্য অআএভআ বফবাকল্পও ফবত ওযল্পত ল্পফ।

ংল্পমাচনী-ও
১০.১।

টংকী আইআযআই-এ যফযোকৃত মন্ত্রোনত ও আফোফত্র:

ক্রবভও নং

১

নাভ
Notebook Computer

বযভাণ/ংখ্যা
১

(Laptop Computer)

২

Computer workstation

৫

(Desktop Computer with monitor)

৩

Uninterruptible power supply

৫

৪

Pen Drive or Flash Drive

৫

৫

Computer Peripheral Kit IPS (Inverter power system)

১

৬

Photocopiers

১

৭

Projector with installation Kit

২

৮

Television

১

৯

Loudspeakers, Portable public address system (PA

২

system) with wireless Microphone System (Clip MIC &
Hand hekd MIC)
অফাফে

১০

Lecture Table

২

১১

Trainee Table

২২

১২

Assistant Librarian ‘L’ Shape Desk

২

১৩

Reading Table

১৬

১৪

Computer Table with Keyboard Tray

৪

১৫

Executive Chair with Medium back

৮

১৬

Executive Chair with low back

৪

১৭

Visitors chair with arms

৬

১৮

Trainee chair without arms

১৯

Filling cabinet

২

২০

Table (Rostrum)

২

২১

projector screen cum white board

২

২২

Tag pin notice board

২

১০৬

অআএর ওভবওতবাল্পদয াল্পথ প্রওল্পেয তথ্য মাঘাআ

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত ল্যাট

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত ওবম্পউটায গট

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত পল্পটাওবয়ায

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত রাউট বেওায

টংকী অআঅযঅআ –এ যফযাওকৃত প্রল্পচক্টয

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত রাল্পব্রযী পাবণ বঘায

টংকী অআঅযঅআ-এয ডাআবনং রুল্পভ যফযাকৃত পাবণ বঘায

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত প্রল্পচক্টয বিন ওাভ গায়াআট গফাড ব

টংকী অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত ট্যাক বন গনাটি গফাড ব

১০.২ । Department of Labour-এ যফযোকৃত মন্ত্রোনত:
ক্রবভও নং

নাভ

বযভাণ/ংখ্যা

১

Laptop Computer

২০

২

Desktop Computer

৬০

৩

Monitor

৬০

৪

UPS

৬০

৫

Laser printer

৩০

৬

Scanner

২০

৭

Tablet

১৫

৮

Memory Card Reader

৬০

৯

Digital Camera

২

১০

Wifi Router

৮

১১

Speakers-PA SYSTEM

৪

১২

Pen Drive or Flash Drive

৬০

১৩

Air Conditioner

২

১৪

Internet Modem

৬০

১০.৩। খুরনা অআঅযঅআ -এ যফযোকৃত আইটি যঞ্জোভ, আফোফত্র, কক্রোর্োনযজ ও ততজলত্র:
ক্রবভও নং

নাভ

বযভাণ/ংখ্যা

১

Laptop Computer

2

২

Desktop Computer

4

৩

Monitor

4

৪

UPS

4

৫

Pen Drive or Flash Drive

2

৬

IPS

1

৭

Photocopy

1

৮

Projector

1

৯

Television

1

১০

Loud Speaker, PA system with wireless microphone

1

system

১১

8 port internet switch

1

১

Lecture Table

1

২

Trainee Table

22

৩

Assistant Librarian ‘L’ Shape Desk

৪

Reading Table

16

৫

Computer Table with Keyboard Tray

4

৬

Executive Chair with Medium back

5

৭

Executive Chair with low back

4

৮

Visitors chair with arms

6

৯

Trainee chair without arms

১০

Book self

১১

Filling cabinet

2

১২

Table (Rostrum)

1

১৩

projector screen cum white board

1

১৪

Tag pin notice board

2

অফাফে

2

106
20

বতচলে
১

Plate (ডবডভন্ন প্রকায়রর)

140

২

Bowl (প্লাডিয়কর ডবডভন্ন সাইয়ের)

160

৩

Tea cup

72

৪

Water jug

18

৫

Spoon (ডবডভন্ন প্রকার ও সাইয়ের)

৬

Salt pot

208
12

৭

Rice serving dish

12

৮

Table Cloth

12

৯

Glass

60

১০

Tea Cattle

2

১১

Electric Cattle

2

১২

Firing bowl

6

১৩

Water jar

5

১৪

Cooking spud(khunti)

5

১৫

Sheel-pata

2

১৬

Spice pot

15

১৭

Chopper

2

১৮

Boti

2

১৯

Steel bowl

24

২০

Wall Clock

4

খুরনা অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত ওবম্পউটায গট

খুরনা অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত পল্পটাওবয়ায

খুরনা অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত প্রল্পচক্টয

খুরনা অআঅযঅআ-এয ডাআবনং রুল্পভ ব্যফহৃত পাবণ বঘায  টিবব

খুরনা অআঅযঅআ-এয রাআল্পব্রযীত যফযাকৃত পাবণ বঘায

খুরনা অআঅযঅআ-এয বপ ওল্পে ব্যফহৃত গরপ

খুরনা অআঅযঅআ-এয গেবনংরুল্পভ যফযাকৃত পাবণ বঘায

খুরনা অআঅযঅআ-এ যফযাকৃত গক্রাওাবযচ  ওযাটাবযং

