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বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-১৩ অর্ থিছয়রর এবিবিভুি সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রবতয়িদয়নর ওির
মন্ত্রণালে/বিভাগবভবিক সার-সংয়েি
ক্র:
নং

মন্ত্রণালে/
বিভায়গর
নাম

মমাট
সমাপ্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ
বিবনয়োগ কাবরগরী মেবিবস
প্রকয়ের
সহােতা এফ ভুি
সংখ্যা
প্রকয়ের প্রকয়ের
সংখ্যা
সংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১।

বিজ্ঞান ও
প্রযুবি
মন্ত্রণালে

৩

৩

-

-

১

১

৫০%

২

১.৩৯%

সমে ও
ব্যে
উভেই
অবতক্রান্ত
প্রকয়ের
সংখ্যা

মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে
সমে
সমে
ব্যে
অবতক্রান্ত অবতক্রায়ন্তর অবতক্রান্ত
প্রকয়ের
শতকরা
প্রকয়ের
সংখ্যা
হার (%)
সংখ্যা
সি থবনম্ন
সয়ি থাচ্চ

ব্যে
অবতক্রায়ন্তর
শতকরা হার
(%) সি থবনম্ন
সয়ি থাচ্চ

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যা: ৩টি
২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকাল:
প্রকয়ের নাম
১। “Enhancement of Research Facility of National
institute of Biotechnology”
২। "ইস্ট্যাবলিশমেন্ট অফ ইনলস্ট্টিউট অফ ন্যাশনাি এনালিটিক্যাি লিসার্ চএন্ড
সালভচস (১ে সংমশালিত)"
৩। “েেপুরহাটস্থ ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রালবে এন্ড মমটালাবেথ
শবিশালীকরণ (২ে সংয়শাবধত)”।

প্রকৃত ব্যে
১০০৬.৭৭
১৯৭৩.৬১
২১৭৮.৩০

মমোদকাল
জুলাই,২০১০ মর্য়ক
জুন,২০১৩
জুিাই ২০১০ থেমক্
জুন ২০১৩
জুলাই’ ২০১০ হয়ত
জুন’ ২০১৩

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃবির কারণ:
(ক) প্রকে িবরচালক বনয়োয়গ বিলম্ব;
(খ) প্রকয়ের ভূবম অবধগ্রহয়ণ েটিলতা;
(গ) প্রকয়ের আওতাভুক্ত ক্রয় প্রলক্রয়া যোসেময় সম্পন্ন না ক্িায় লিলিলিমত সংস্থানকৃত ক্রয় সােগ্রীি (যো লনেচাণ সােগ্রী,
যন্ত্রিালত, আসবাবিত্র ইতযালি) মূল্য বৃলি জলনত ক্ািমণ প্রক্ল্প ব্যয় বৃলি;
(ঘ) ত্রুটিপূণ থ প্রকে প্রস্তাি প্রণেণ;
(ঙ) প্রকয়ের িাস্তিােনকাে শুর করয়ত বিলম্ব করা।
৪। সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাবরশ:
সমস্যা
(১) প্রকে িাস্তিােয়ন বিলম্ব (Time Over-run)

সুিাবরশ
(১) র্িলত এবং ভলবষ্যমত গৃহীতব্য প্রক্ল্পসমূমহি বাস্তবায়ন
যোসেময় সম্পন্ন ক্িাি িমযয প্রক্ল্প বাস্তবাযনক্ািী সংস্থা ও
েন্ত্রণািয়মক্ আমিা সমর্ষ্ট হমত হমব।

(২) প্রকে প্রণেনকায়ল এমনভায়ি িবরকেনা করয়ত হয়ি যায়ত
প্রকয়ের cost over run না হে;
(৩) অবধকাংশ মেয়ে প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত যন্ত্রিাবত (৩) সংগৃহীত যন্ত্রিালতসমূমহি সুষ্ঠু িযণামবযমণি লনলেত্ত
যর্াযর্ভায়ি সংরেণ করা হে না।
থসগুমিা সংস্থাি টিওইভুক্ত ক্মি িাজস্ব বামজমট বাৎসলিক্ িয চাপ্ত
বিাদ্দ িাখা প্রময়াজন
(২) প্রকয়ের cost over run;

(৪) প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত আসিািিে ও অবফস (৪) প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত আসিািিে ও অবফস সরঞ্জায়মর
সরঞ্জায়মর গায়ে সনািকরণ বচহ্ন মলখা হে না;
গায়ে প্রকয়ের নাম-বনয়দশথক সনািকরণ বচহ্ন ব্যিহার বনবিত
করয়ত হয়ি;

535
সমস্যা
সুিাবরশ
(৫) প্রকয়ের অবিট আিবিসমূহ যর্াসময়ে বনস্পন্ন করা হে (৫) অবধক স্বচ্ছতার স্বায়র্ থ প্রকেটির আউট আিবিসমূহ দ্রুত
না;
বনম্পবি করয়ত হয়ি;
(৬) প্রকয়ের সমাপ্ত প্রবতয়িদন যর্াসময়ে IMED মত (৬) প্রকয়ের সমাবপ্ত প্রবতয়িদন প্রকে সমাবপ্তর ৩ মায়সর ময়ে
মপ্ররণ না করার ফয়ল প্রকয়ের মূল্যােন যর্া সময়ে সম্পন্ন আইএমইবি-মত মপ্ররয়ণর বিষয়ে মন্ত্রণালেয়ক আয়রা সয়চষ্ট হয়ত
হয়ি।
করা সম্ভি হে না।
(৭) প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত গাড়ী সরকারী িবরিহন (৭) প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত গাড়ী প্রকে সমাবপ্তর ির সরকারী
পুয়ল েমা না মদো;
িবরিহন পুয়ল েমা বদয়ত হয়ি অর্িা প্রয়োেয়নর তাবগয়দ মসটি
ব্যিহায়রর েন্য েনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের অনুমবত বনয়ত হয়ি।
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“Enhancement of Research Facility of National institute of Biotechnology”

গণকিাড়ী, সাভার, ঢাকা।
Enhancement of Research Facility of
National institute of Biotechnology
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালে।

ত

স্ত
স্ত

স্ত
স্ত

১৪০০.০০


১০০৬.৭৭

ক্ষ

জুলাই,২০১০
জুন,২০১৩
লে

জুলাই,২০১০
জুন,২০১৩

-

(-) ৩৯৩.২৩
(২৮.০৮%)

-

স্ত
ত

PCR
ত
স্ত
ত

ত

(a) Revenue Component
Officers’ Salary

officer Salary
Staff salary
Supplies and Services

No.
No.
LS

(
LS

LS

Repairs, Maintenance and Rehabilitation
LS
Vehicles

-

ত
ত

Laboratory & office equipment
and accessories

LS

ত

-
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Laboratory, green house,
hardening house, growth house,
animal house and shed,
furnitutre, brood & experimental
pond, etc
Sub-Total(Revenue)
pick-Up

LS

-

No.

Laboratory equipments and accessories
(a) Foreign
No.
(b) Local

No.

Computer sofware
(research, libary, accounts
and others)
Office equipment

L.S

Furniture
(a) Laboratory furniture

(১০০.০০)

(৮৪.২৬)

(৯৮.৭৮)

(৭৭.১৭)

(১০০.০০)

(৭২.৬০)

(১০০.০০)

(৭৩.১১)

Nos.

Nos

(b) Office & others
furniture
(c) Venetian blind

Nos

Laboratory AC

Ton

Fire extinguisher and
accessories
Land development for
experimental plots
Other construction Works

No.

(৮৩.০০)

m2
(১০০.০০)

(৭৮.৪৬)
(৭৮.৭৬)

m

(৯৯.০০)

2

(১০০.০০)

(৯৯.৬০)
(৮৯.৬৪)

Gas supply and line
network
CD/VAT

০০
(৩২.৫২)

Sub-Total (Capital)
(c) physical Contigency
(d) price Contingency
Gran Total:

০৭.

প্রকয়ের সমাবপ্ত মূল্যােন িিবত
আয়লাচয প্রকয়ের মূল্যােন প্রবতয়িদনটি প্রণেয়ন বনম্নবলবখত বিষে/িিবত অনুসৃত হয়েয়ছেঃ
 প্রকয়ের বিবিবি িয থায়লাচনা;
 প্রকয়ের গুরুত্বপূণ থ ক্রে সংক্রান্ত কায থক্রম িয থায়লাচনা;
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মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রবরত প্রকয়ের িাস্তিােন অগ্রগবত িয থায়লাচনা;
মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রবরত প্রকয়ের 'প্রকে সমাপ্ত প্রবতয়িদন' এর তথ্য িয থায়লাচনা;
প্রকয়ের িাস্তি অগ্রগবত যাচাই এিং তথ্য সংগ্রয়হর বনবমি সয়রেবমন িবরদশথন; এিং
প্রাপ্ত তয়থ্যর বভবিয়ত সংবিষ্ট কমথকতথায়দর সায়র্ িয থায়লাচনা।

৮
৮.
িাংলায়দশ কৃবষ প্রধান মদশ বকন্তু েবমর তুলনাে এ মদয়শর েনসংখ্যা অবধক হওোে মার্াবিছু েবমর িবরমাণ খুিই
কম। সীবমত িবরমাণ েবম মর্য়ক এ বিপুল েনয়গাষ্ঠীর খাদ্য চাবহদা মমটায়নার লয়েয েবময়ত ফসয়লর ফলন বৃবিসহ
বশে ও বচবকৎসা মেয়ে ব্যিহৃত গতানুগবতক প্রযুবির সায়র্ আধুবনক, গ্রহণয়যাগ্য ও লাগসই প্রযুবি উদ্ভািন একান্ত
প্রয়োেন। এ উয়েশ্য অেথয়ন বিজ্ঞায়নর বিপ্লবিক অিদান সমূয়হর ময়ে সি থয়শষ সংয়যােন েীন প্রয়কৌশল ও েীি
প্রযুবি। অর্ থননবতক উন্নেয়ন কৃবষ আমায়দর মদয়শ গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা িালন করয়ছ এিং মদয়শর মিবশর ভাগ গ্রামীণ
েনগণ কৃবষর উির বনভথরশীল। িতথমায়ন কৃবষ, মৎস, িশুসম্পদ, স্বাস্থয, বশে, িবরয়িশ প্রবতটি মেয়ে বিদ্যমান সমস্যা
সামাধায়ন ও উন্নেয়ন েীি-প্রযুবি ব্যািক বভবিক ব্যিহার হয়ে আসয়ছ। এ প্রযুবি ব্যিহার ও উন্নেয়ন িাংলায়দশ নতুন
হয়লও প্রবতয়িশী মদশসহ পৃবর্িীর অয়নক উন্নেনশীল মদশ ইয়তাময়ে এ প্রযুবি ব্যিহায়রর মােয়ম সফলতা অেথন
কয়রয়ছ।
সম্প্রবত িাংলায়দশ সরকার কর্তথক েীি-প্রযুবি নীবত অনুয়মাদন ও েীি -প্রযুবি গয়িষণার মকন্দ্রবিন্দু বহয়সয়ি
ন্যাশনাল ইনবিটিউট অি িায়োয়টকয়নালবে (এনআইবি) প্রবতষ্ঠা করা হয়েয়ছ। েীি-প্রযুবি নীবতয়ত েীি -প্রযুবি
গয়িষণার েন্য মভৌত অিকাঠায়মাসহ গয়িষণার সুয়যাগ সুবিধা বতবর, েীি-প্রযুবির বিবভন্ন শাখার গয়িষণার কায থক্রম
িবরচালনা, েীি প্রযুবির সুফল সম্পয়কথ সয়চতনতা বতবর এিং িয থাপ্ত মানিসম্পদ বতবরর বিষয়ে গুরুত্বায়রাি করা
হয়েয়ছ। েীি -প্রযুবি নীবতর সফল িাস্তিােয়নর লয়েয ন্যাশনাল ইনবিটিউট অি িায়োয়টকয়নালবেয়ত েীি প্রযুবির
অগ্রাবধকার বভবিক বিবভন্ন শাখার গয়িষণা কায থক্রম ও মানিসম্পদ উন্নেয়নর কায থক্রম িবরচালনা কয়র আসয়ছ।
িতথমায়ন মদয়শ েীি-প্রযুবির প্রসায়রর লয়েয প্রাে সকল সরকাবর ও মিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয়ে েীি-প্রযুবি বিষয়ে
উচ্চতর বশো প্রদান করা হয়চ্ছ। বকন্তু অবধকাংশ প্রবতষ্ঠায়ন েীি-প্রযুবির ব্যিহাবরক বশো প্রদায়নর েন্য িয থাপ্ত সুয়যাগ
সুবিধা গয়ড় উয়ঠবন। এসি সুয়যাগ সুবিধা গয়ড় মতালা প্রচুর সমে ও ব্যে সায়িে। েীি -প্রযুবি বিষয়ে একমাে
প্রবতষ্ঠান বহয়সয়ি ন্যাশনাল ইনবিটিউট অি িায়োয়টকয়নালবে (এনআইবি) েীি-প্রযুবি বিষয়ে গয়িষণা কায থক্রয়মর
িাশািাবশ প্রবশেণ কায থক্রয়মর মােয়ম মানি সম্পদ উন্নেন কায থক্রম িবরচালনা কয়র আসয়ছ। কৃবষ ও বশে মেয়ে
উৎিাদন বৃবির েন্য গয়িষণা এিং েীি-প্রযুবি বিষয়ে মানিসম্পদ উন্নেয়নর কায থক্রম বৃবির লয়েয সম্পূণ থ বেওবি
অর্ থােয়ন আয়লাচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ছ।
৮

ছ)

অর্ থননবতকভায়ি গুরুত্বপূণ থ েীি-প্রযুবিবভবিক েীিাণুসার, গিাবদিশু, বিলুপ্ত প্রাে মৎস প্রোবত, উবদ্ভত এিং
অনুেীি বিষয়ে গয়িষণা কায থক্রম শবিশালীকরণ;
সাধারণ েনগয়ণর আর্ থ-সামাবেক উন্নেয়ন মভািা মেণীর বনকট উদ্ভাবিত প্রযুবি হস্তান্তয়রর লয়েয প্রয়োেনীে
মভৌত সুবিধাবদ বৃবিকরণ;
মাঠ িয থায়ে েীি- প্রযুবির সুফল প্রয়োয়গর লয়েয বনেবমত প্রবশেণ কমথসূচী আয়োেন ও প্রয়োেনীে
সুবিধাবদ বতবর;
বিলুপ্ত প্রাে মৎস প্রোবতর কৃবেম প্রেনন ও েীনব্যাংক বতবর;
বশয়ে ব্যিহায়রর েন্য িবরয়িশ সহােক িায়োওোবশং এনোইম উদ্ভািন;
বিএনএ, বফঙ্গার বপ্রবটং প্রযুবির মােয়ম অর্ থননবতকভায়ি গুরুত্বপূণ থ অণুেীয়ির েীিগত বিবচেয বনরুিণ;
এিং
েীন-প্রয়কৌশল ও েীি-প্রযুবি বিষয়ে মানিসম্পদ উন্নেন।

৮
ন্যাশনাল ইনবষ্টটিউট অি িায়োয়টকয়নালবে কর্তথক িাস্তিােয়নর লয়েয প্রকেটি সম্পূণ থ বেওবি অর্ থােয়ন মমাট
১৪০০.০০ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ মমোয়দ িাস্তিােয়নর েন্য মাননীে িবরকেনা
মন্ত্রী কর্তথক ২৯/০৬/২০১০ তাবরয়খ অনুয়মাবদত হে।
৮

স্ত

539
৮

ে

গৃ
ই

স্ত
Research & Development
বস্থর বচে

ন্যাশনাল ইনবষ্টটিউট অি িায়োয়টকয়নালবে
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৮
স্ত
(লে টাকাে)
ব্যে
মমাট

মমাট

২০১০-২০১১

৩৩০.০০

৩৩০.০০

৩২৯.০৬

২০১১-২০১২

৪০০.০০

৪০০.০০

৩৯৮.৪৯

২০১২-২০১৩

২৮০.০০

২৭৯.৫৭

২৭৯.৩৫

মমাট

১০১০.০০

১০০৯.৫৭

১০০৬.৭৭
ক্ষ

৮

মো

েনাি, ি. মমােঃ সাইদুল ইসলাম
িবরচালক, মিতন মেল: ৪০,০০০.০০

৭
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অর্ থননবতকভায়ি গুরুত্বপূণ থ েীি-প্রযুবিবভবিক
েীিাণুসার,গিাবদিশু,বিলুপ্ত প্রাে মৎস প্রোবত, উবদ্ভত
এিং অনুেীি বিষয়ে গয়িষণা কায থক্রম
শবিশালীকরণ;
সাধারণ েনগয়ণর আর্ থ-সামাবেক উন্নেয়ন মভািা
মেণীর বনকট উদ্ভাবিত প্রযুবি হস্তান্তয়রর লয়েয
প্রয়োেনীে মভৌত সুবিধাবদ বৃবিকরণ;
মাঠ িয থায়ে েীি-প্রযুবি সুফল প্রয়োয়গর লয়েয
বনেবমত প্রবশেণ কমথসূচী আয়োেন ও প্রয়োেনীে
সুবিধাবদ বতবর;
বিলুপ্ত প্রাে মৎস প্রোবতর কৃবেম প্রেনন ও েীনব্যাংক
বতবর;
বশয়ে ব্যিহায়রর েন্য িবরয়িশ সহােক িায়োওোবশং
এনোইম উদ্ভািন;
বিএনএ, বফঙ্গার বপ্রবটং প্রযুবির মােয়ম
অর্ থননবতকভায়ি গুরুত্বপূণ থ অণুেীয়ির েীিগত বিবচেয
বনরুিণ;
ছ) েীনপ্রয়কৌশল ও েীিপ্রযুবি বিষয়ে মানিসম্পদ উন্নেন। ছ)

অর্ থননবতকভায়ি গুরুত্বপূণ থ েীি-প্রযুবিবভবিক
েীিাণুসার,গিাবদিশু,বিলুপ্ত প্রাে মৎস প্রোবত,
উবদ্ভদ এিং অনুেীি বিষয়ে গয়িষণা কায থক্রম
শবিশালীকরণ করা হয়েয়ছ;
সাধারণ েনগয়ণর আর্ থ-সামাবেক উন্নেয়ন মভািা
মেণীর বনকট উদ্ভাবিত প্রযুবি হস্তান্তয়রর লয়েয
প্রয়োেনীে মভৌত সুবিধাবদ বৃবি করা হয়েয়ছ;
মাঠ িয থায়ে েীি-প্রযুবি সুফল প্রয়োয়গর লয়েয
বনেবমত প্রবশেণ কমথসূচী আয়োেন ও প্রয়োেনীে
সুবিধাবদ বতবর করা হয়চ্ছ;
বিলুপ্ত প্রাে মৎস প্রোবতর কৃবেম প্রেনন ও
েীনব্যাংক বতবর করা হয়চছ;
বশয়ে ব্যিহায়রর েন্য িবরয়িশ সহােক
িায়োওোবশং এনোইম উদ্ভািন করা হয়চ্ছ;
বিএনএ, বফঙ্গার বপ্রবটং প্রযুবির মােয়ম
অর্ থননবতকভায়ি গুরুত্বপূণ থ অণুেীয়ির েীিগত
বিবচেয বনরুিণ করা হয়চছ;
েীন-প্রয়কৌশল ও েীি -প্রযুবি বিষয়ে
মানিসম্পদ উন্নেন করা হয়চ্ছ।

২। প্রকয়ের প্রবকউরয়মট সংক্রান্ত তথ্য:
ক্ষ
ক্রে সংক্রান্ত নবর্ যাচাই এর মােয়ম প্রকেটির আওতাে
Sample preparation system with
accessories এিং Cryogenic dewars & accessories
বিয়দবশক ও মদশী
আইয়টম গুয়লা PPR-2008 অনুসায়র ক্রে করা হয়েয়ছ িয়ল প্রতীেমান হে। এছাড়া প্রকয়ের মচক মরবেষ্টারসহ বহসাি সংক্রান্ত
যািতীে মরবেষ্টার গুবল িয থায়লাচনা করা হে।
ক্রেকৃত
(ক) বিয়দবশক যন্ত্রিাবত:
Description of items

Quantity (as per
PP)

Quantity
procured with
date
3

Remarks
(Physical inventory
ID)
4

1
Sample preparation
system with accessories
(a) Rotary Vacuum
Evaporator with all
accessories.
(b) Multi Soxhlet
Extractor with all
accessories.
(c) Orbital shaking
incubator with all
accessories.

2

1

1 No.
20/09/11

*ERF1011RVE-01

1

1 No.
17/07/11

ERF1011MSE-01

1

1 No.
20/09/11

ERF1011OSI-03
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(d) Orbital shaker with
all accessories.
Biolog for Bacterial
identification systems
with accessories.
Refrigerated centrifuge
with all accessories.
(a) Refrigerated
centrifuge with 2 types
angle rotor in each set.
(b) Swing out Rotor,
adaptor and tube.
Lyophilizer/freeze dryer
with accessories
HPLC with accessories

1

1 No.
20/09/11
1 No.
01/08/11

ERF1011OSH-01

3

3 Nos.
27/06/11

ERF1011RCT-01 to
ERF1011RCT-03

1

1 No.
27/06/11
1 No.
02/05/12
1 No.
15/02/12
1 No.
26/01/12

ERF1011SRT-01

1-D & 2-D gel
electrophoresis systems
with accessories
Real Time PCR with
accessories
Chemi- illuminescent
detection system with
accessories
Fermentor 10-14 L with
accessories
Ultracentrifuge with
accessories
Biohazard Biosafety
Cabinet

1

1

1
1

1
1

1
1
1

ERF1011BLO-01

ERF1112LPH-01
ERF1112HPL-01
ERF1112DGE-01

1 No.
08/02/12
1 No.
28/01/13

ERF1112RTP-01

1 No.
24/01/13
1 No.
21/01/13
1 No.
23/06/13

ERF1213FRM-01

ERF1213CID-01

ERF1213UCF-01
ERF1213BBC-01

(খ) মদশী যন্ত্রিাবত
Description of items

1
Cryogenic dewars & accessories

Quantity
Quantity
(as per PP) procured with
date
2
3
04
4 Nos.
(02 +02)
08/03/11

Capacity: 35 liter (minimum): 02
nos.
Capacity: 15 liter (minimum): 02
nos.
Heat block
Orbital shaking incubator with all
accessories
pH meter

Remarks
(Physical inventory
ID)
4
ERF1011CD35-1,
ERF1011CD35-2
And
ERF1011CD15-1,
ERF1011CD15-2

03
02
06

03 Nos.
05/06/11
02 Nos.
08/03/11
6 Nos.
05/06/11

ERF1011HBL-01 to
ERF1011HBL-03
ERF1011OSI-01,
ERF1011OSI-02
ERF1011PHM-01 to
ERF1011PHM-06
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Shaking water bath with all
accessories
Spectrophotometer

06

Autoclave

02

Distilled water unit

02

Deep freeze

02

Refrigerator, glass door

02

UPS (large)

06

UPS (medium)

06

Cool water bath

1

Electrophoresis tank (small), tray,
comb and accessories
Incubator

9

Microbiological safety cabinet

2

Nano Spectrophotometer with all
accessories
Ultra pure water purification
system with spares and accessories
Transilluminator

1

Vacuum transfer system with all
accessories for DNA, RNA

1

01 No.
06/03/13

Quantity
(as per PP)

Quantity
procured with
date
3
01 no.
14/03/12
01 no.
22/11/11
01 no.
22/11/11
1No.
03/6/13
1No.
05/6/13
1No.

Description of items

02

2

1
3

1
Laminar hood (vertical)

2
1

Power pack (electrophoresis)

1

PCR machine

1

Water Deionization unit with
accessories

1

Conductivity Meter
Fish egg Incubator

1
1

06 Nos.
15/06/11
02 Nos.
08/03/11
02 Nos.
29/05/11
02 Nos.
05/06/11
02 Nos.
08/03/11
02 Nos.
08/03/11
06 Nos.
16/01/11
06 Nos.
16/01/11
01 no.
08/01/12
09 Nos.
22/11/11
02 Nos.
14/03/12
02 Nos.
22/11/11
01 no.
22/11/11
01 no.
22/12/11
03 Nos.
06/03/13

ERF1011SWB-01 to
ERF1011SWB-06
ERF1011SPM-01,
ERF1011SPM-02
ERF1011AUC-01,
ERF1011AUC-02
ERF1011DWU-1,
ERF1011DWU-02
ERF1011FRD-01,
ERF1011FRD-02
ERF1011FRG-01,
ERF1011FRG-02
ERF1011UP5-01 to
ERF1011UP5-06
ERF1011UP3-01 to
ERF1011UP3-06
ERF1112CWB-01
ERF1112EPS-01 to
ERF1112EPS-09
ERF1112INC-01,
ERF1112INC-02
ERF1112MSC-01,
ERF1112MSC-02
ERF1112NSP-01
ERF1112UPW-01
ERF1213TIL-01,
ERF1213TIL-02,
ERF1213TIL-03
ERF1213VTS-1

Remarks
(Physical inventory
ID)
4
ERF1112LHV-01
ERF1112PWP-01
ERF1112PCR-01
ERF1213WDU-1
ERF1213CND-01
ERF1213FEI-01
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Growth cabinet with all accessories
Micro pipette set (5,100, 200 micro
litre, 2 no. each)
Biosafety PCR Hood
Salinity & TDS meter
TDS meter

1
6
1
1
1

25/6/2013
1No.
18/02/13
06 Nos.
24/01/13
No.
10/30/13
No.
12/6/13

ERF1213GRC-01
ERF1213MPT-01 to
ERF1213MPT-06
ERF1213PCH-01
ERF1213TDS-01

(গ) অবফস ইকুইিয়মট
Description of items
1
Turbidity meter
Wet pad for green house

Quantity
(as per PP)
2
1
2
8

Computer and accessories
Laser printer (Black)
Photocopier

2
1
4

Computer and accessories

Laser printer (Black)
Laser printer (Colour)
Internet and networking
Laptop and accesories
Multimedia projector, screen and
accessories
Laminating Machine

3
1
1
1
2
1

Quantity
procured with
date
3
1 No.
01/04/13
02 Nos.
06/5/13
08 Nos.
12/10/10
02 Nos.
12/10/10
1 No.
26/10/11
04 Nos.
02/10/11

03 Nos.
26/10/11
1No.
26/10/11
1No.
26/10/11
No.
26/10/11
02 Nos.
02/10/11
1 No.
02/10/11

Remarks
(Physical
inventory ID)
4
ERF1213TRB-1
ERF1011CMP-01
to
ERF1011CMP-08
ERF1011PLB-01,
ERF1011PLB-02
ERF1112PHC-01
ERF1112CMP-01
to
ERF1112CMP-04
ERF1112PLB-01 to
ERF1112PLB-03
ERF1112PLC-01
ERF1112LAP-01
ERF1112MMP-01,
ERF1112MMP-02
ERF1112LAM-01
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(ঘ) আসিািিে
Description of items
1

Quantity
(as per PP)
2
10

Table (officer)
15

15 Nos.
22.02.2011

1

11 No.
22.02.2011
11 No.
22.02.2011
11 No.
22.02.2011

Normal Table
Table (fax machine)
Table (photocopier)

1
1

Conferance Table (14 pcs.)
12

12 Nos.
22.02.2011

18

18 Nos.
22.02.2011

18

18 Nos.
22.02.2011

24

24 Nos.
22.02.2011

10

10 Nos.
22.02.2011

12

12 Nos.
22.02.2011

40

40 Nos.
22.02.2011

8

8 Nos.
22.02.2011

10

10 Nos.
22.02.2011

10

10 Nos.
22.02.2011

1

11 No.

Computer table

Chair (officer)

Front chair (officer)

Normal Chair

Training class room chair

Computer chair

Conference chair

Visitors chair

Library Book shelf

File rack/shelf
Carpet (435 s2ft) for conference

Quantity
procured with
date
3
10 Nos.
22.02.2011

Remarks
(Physical
inventory ID)
4
ERF1011TOF-01
to
ERF1011TOF-10
ERF1011TNO-01
To ERF1011TNO15
ERF1011TFM-01
ERF1011TPH-01
ERF1011TCN-01
To
ERF1011TCN-14
ERF1011TCM-01
To
ERF1011TCM-12
ERF1011COF-01
To
ERF1011COF-18
ERF1011CFO-01
To
ERF1011CFO-18
ERF1011CNO-01
To
ERF1011CNO-24
ERF1011CCL-01
To
ERF1011CCL-10
ERF1011CCM-01
To
ERF1011CCM-12
ERF1011CCN-01
To
ERF1011CCN-40
ERF1011CVS-01
To
ERF1011CVS-08
ERF1011SBL-01
To
ERF1011SBL-10
ERF1011SFR-01
To
ERF1011SFR-10
-
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room
Carpet (400 s2ft) for library

1
1

Danish Sofa (2 seated 1 no, 1
seated 2 no., Center table 1 no.,
Side table 1 no.)
12

12 Nos.
22.02.2011

Quantity
(as per PP)

Quantity
procured with
date

2
6

3
6 Nos.
22.02.2011

20

20 Nos.
22.02.2011

60

60 Nos.
22.02.2011

5

5 Nos.
22.02.2011

5

5 Nos.
22.02.2011

3

3 Nos.
22.02.2011

3

3 Nos.

3

3 Nos.
22.02.2011

3

3 Nos.
22.02.2011

3

3 Nos.
22.02.2011

3

3 Nos.
22.02.2011

File cabinet

Description of items
1

22.02.2011
11 No.
22.02.2011
1 No.
22.02.2011

Steel Almira

Table

Chair (plastic)

Khat (single) with matress

Side Table (Khat)

Reading table

Chair

Cub Board

Sofa 2 seated

Center table
Dressing table

ERF1011SDD-01,
ERF1011SDS-01,
ERF1011SDS-02,
ERF1011SCT-01,
ERF1011SST-01
ERF1011CFL-01
To
ERF1011CFL-12

Remarks
(Physical inventory
ID)
7
ERF1011AST-01
To
ERF1011AST-06
ERF1011TDP-01
To
ERF1011TDP-20
ERF1011CDP-01
To
ERF1011CDP-60
ERF1011KSN-01
To
ERF1011KSN-05
ERF1011TSK-01
To
ERF1011TSK-05
ERF1011TRD-01
To
ERF1011TRD-03
ERF1011CHR-01
To
ERF1011CHR-03
ERF1011CPB-01
To
ERF1011CPB-03
ERF1011SFD-01
To
ERF1011SFD-03
ERF1011TCS-01
To
ERF1011TCS-03
ERF1011TDR-01
To
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Bed, pillow, curtain, blanket and
accessories (L.S)
Khat (semi double) with matress

1 set
2
3

Khat (single) with matress
5

5 Nos.
22.02.2011

5

5 Nos.
22.02.2011

10

10 Nos.
22.02.2011

3

3 Nos.
22.02.2011

1

1 No.
22.02.2011

Quantity
(as per PP)

Quantity
procured with
date

2
2

3
2 Nos.
22.02.2011
12 Nos.
22.02.2011

Reading table

Cub board

Chair

Sofa 2 seated
Center table

Description of items
1
Dining table (6 seated)

LS

27.01.2011

4 Nos.

4 Nos.
22/12/11

ERF1112LB1-01 to
ERF1112LB1-04

4 Nos.

4 Nos.
22/12/11
1 No.
22/12/11
6 Nos.
22/12/11

ERF1112LB2-01 to
ERF1112LB2-04
ERF1112LB3-01

12

Lab bench type-1
(1 set= 5.0 m X 0.60 m)
Lab bench type-2
(1 set= 7.0 m X 0.70 m)
Lab bench type-3
(1 set= 3.5 m X 0.60 m)
Lab wall cabinet
each)

1 No.
(7.50 m

6 Nos.

6 Nos.
Shoe rack

ERF1011KSD-01,
ERF1011KSD-02
ERF1011KSN-06
To
ERF1011KSN-08
ERF1011TRD-04
To
ERF1011TRD-08
ERF1011CPB-04
To
ERF1011CPB-08
ERF1011CHR-04
To
ERF1011CHR-13
ERF1011SFD-04
To
ERF1011SFD-06
ERF1011TCS-04

Remarks
(Physical inventory
ID)
7
ERF1011TD6-01,
ERF1011TD6-012
ERF1011CD6-01
To
ERF1011CD6-12
-

Dining chair
Bed, pillow, curtain, blanket and
accessories (L.S)

1 No.
22.02.2011
2 Nos.
22.02.2011
3 Nos.
22.02.2011

ERF1011TDR-03
-

6 Nos.
22/12/11

ERF1112LWC-01
to ERF1112LWC06
ERF1112SHR-01
to ERF1112SHR06
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Tissue culture shelf/rack (media)
Venetian blind for windows 715
m2 @ Tk. 1370.00/m2

1 No.

1 No.
22/12/11
715 m2
19/01/11

715 m2

১৩
৪
১৪.

প্রকেটির

ERF1112TCR-01
-

রু

প্রকে িাস্তিােয়ন সুফল বিয়িষণ
প্রকেটি িাস্তিােয়ন মকান বিলম্ব হেবন। যর্াসময়ে প্রকেটির িাস্তিােন সম্পন্ন
হয়েয়ছ, যা িরিতী প্রকে গ্রহয়ণর মেয়ে অনুসরণীে। এছাড়া অনুয়মাবদত ব্যয়ের মচয়ে কম ব্যয়ে প্রকেটি িাস্তিাবেত
হয়েয়ছ। প্রকয়ের মকান কাে অসমাপ্ত মনই। যর্া সময়ে প্রকেটি শুরু ও মশষ হওোর কারয়ণ প্রকেটির সুফলও সঠিক
সময়ে িাওো যায়ি িয়ল িবরদশথনকায়ল প্রতীেমান হয়েয়ছ।

১৪.২

সংস্থার TO&E
ভুিকরণ প্রবক্রোধীন রয়েয়ছ

উয়েখ

গালিটি সিক্ালি িলিবহন পুমি জো থিয়া
প্রময়াজন অেবা থসটি ব্যবহামিি প্রময়াজন োক্মি জনপ্রশাসন েন্ত্রণািময়ি অনুমোিন থনয়া জরুলি।
১৪.৩|

গুয়লা Operational/ Functional
সি ধরয়ণর িদয়েি গ্রহণ করয়ত হয়ি।

৫
৫.১
১৫.২

১৫.৩
১৫.৪
১৫.৫
১৫.৬

বনধ থাবরত সময়ে অনুয়মাবদত ব্যয়ের ময়ে সমাপ্ত এ প্রকয়ে গৃহীত িাস্তিােন
চলমান এিং ভবিষ্যয়ত গৃহীতব্য
প্রকেসমূহ িাস্তিােয়ন অনুসরণীে। এ
স্ত
অবভজ্ঞতা
Disseminate
ব্যািায়র মন্ত্রণালে/সংস্থা যর্াযর্ উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত িায়র (অনুয়চ্ছদ -১৪.১);
প্রক্মল্পি আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রিালতসমূমহি সুষ্ঠু ও লনয়লেত িযণামবযণ এবং ক্ায চক্ি িাখাি জন্য থসগুমিা সংস্থাি
TO&E ভুক্ত ক্মি িাজস্ব বামজমট বাৎসলিক্ িয চাপ্ত বিাদ্দ িাখমত হমব। প্রক্মল্পি আওতায় সংগৃহীত গালিটি সিক্ালি
িলিবহন পুমি জো লিমত হমব অেবা থসটি ব্যবহামিি জন্য জনপ্রশাসন েন্ত্রণািময়ি অনুমোিমনি জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ
ক্িমত হমব (অনুমর্ছি-১৪.২);
বাংিামিশ সিক্ামিি অনুিামনি অমে চ লনলেচত অতযাধুলনক্ ল্যািয়রটরীটি ক্ায চক্ি ও ব্যবহামিািমযাগী িাখমত
েন্ত্রণািয়/সংস্থা অগ্রালিক্ািলভলত্তমত প্রময়াজনীয় িিমযি গ্রহন ক্িমব (অনুমেি-১৪.৩);
প্রকেটির External Audit যর্াশীঘ্র সম্পন্ন করয়ত হয়ি;
প্রক্মল্পি আওতায় সৃষ্ট আধুলনক্ ও উন্নত অবক্াঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রিালতি সমব চাচ্চ ব্যবহাি লনশ্চত ক্িমত হমব;
উিয়রাি সুিাবরশ/মতামত অনুযােী (অনুয়চ্ছদ ১৫.১-১৫.৫ িয থন্ত) গৃহীত ব্যিস্থাবদ সম্পয়কথ আগামী ০২ (দুই) মায়সর
ময়ে িাস্তিােন িবরবিেণ ও মূল্যােন বিভাগ-মক অিবহত করয়ত হয়ি।
েনাি ি. মমােঃ সাইদুল ইসলাম
ত

ে

ে

ে

ে

হ’ল
স্ব
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"ইস্ট্যাবলিশমেন্ট অফ ইনলস্ট্টিউট অফ ন্যাশনাি এনালিটিক্যাি লিসার্ চ এন্ড সালভচস (১ে সংমশালিত)"
(সোপ্তঃ জুন, ২০১৩)
১.০ প্রক্ল্প িলিলর্লত
১.১ প্রশাসলনক্ েন্ত্রণািয়
১.২ লনব চাহী সংস্থা
১.৩ প্রক্মল্পি অবস্থান

১.৪

লবজ্ঞান ও প্রযুলক্ত েন্ত্রণািয়
বাংিামিশ লবজ্ঞান ও লশল্প গমবষণা িলিষি
ইনলস্ট্টিউট অফ ন্যাশনাি এনালিটিক্যাি লিসার্ চ এন্ড সালভচস,
বাংিামিশ লবজ্ঞান ও লশল্প গমবষণা িলিষি, ি. কুিিত-ই-থখািা
থিাি, িানেলন্ড, ঢাক্া-১২০৫।

প্রক্মল্পি িটভূলে ও উমদ্দশ্য
১.৪.১ িটভূলে
লবশ্ব বালণজয সংস্থাি সৃষ্ট বালণমজযি উিি ক্ালিগলি বািা (Technical Bariar to Trade-TBT)সংক্রান্ত শতচপূিণ, স্বাস্থযলবলি (Sanitary & Phytosanitary-SPS measure) সংক্রান্ত শতচপূিণ
উন্নয়নশীি থিশসমূমহি আন্তজচালতক্ বালণমজয প্রমবশ ও অলস্তমেি উিি লবিাট র্যামিঞ্জ। TBT চুলক্তমত আবি
থিশসমূমহি উিি থভাগ্য িণ্য উৎিািমনি িলিমবশ, িলিলস্থলত-িিলত িিীযণ ও প্রতযয়ন সংক্রান্ত আন্তজচালতক্
থিগুমিশন ও োমনি যোযে অনুসিমণি বাধ্যবািক্তা িময়মছ। লবশ্ব বালণজয সংস্থা'ি লনয়ে লবিান িািমন
অঙ্গীক্ািাবি আেিালন-িপ্তালন বালণমজয টিমক্ োক্াি জন্য লবশ্ব বালণজয সংস্থা'ি আওতািীন থিশসমূমহি
গমবষণাগামিি িিীযণ প্রলতমবিন গ্রহণমযাগ্য ক্িাি জন্য গমবষণাগািসমূহমক্ ISO/IEC ১৭০২৫ োমন
স্বীকৃত হমত হমব। এ র্ালহিা পূিমণি জন্য বাংিামিশ সিক্াি ক্র্তচক্ এমক্রলিমটশন আইন িাশ ক্িা হয় এবং এ
আইমনি আওতায় বাংিামিশ এমক্রলিমটশন থবাি চ প্রলতলষ্ঠত ক্িা হয়।
ISO/IEC ১৭০২৫ োমনি সঠিক্ গুণাগুণ লনি চািমণি োধ্যমে অভযন্তিীণ ও আন্তজচালতক্ ব্যবসা-বালণজয,

লবজ্ঞান ও লশল্প গমবষণা, িলিমবশ দূষণ লনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থয থসবা ব্যবস্থা প্রভৃলতি লবলসএসআইআি
ক্র্তচক্ Analytical Science সহায়তা প্রিামনি উমদ্দমশ্য এনালিটিক্যাি লিসার্ চ এন্ড সালভচস ইনলস্ট্টিউট
প্রলতষ্ঠাি িমযয আমিার্য প্রক্ল্প গ্রহণ ক্িা হময়মছ।
১.৪.২

উমদ্দশ্য
o ISO/IEC ১৭০২৫ োনিন্ড অনুযায়ী এনালিটিক্যাি সালভচমসি উন্নয়ন, লবমেষণ ও প্রর্াি ক্ায চক্রে িলির্ািনাি
জন্য এক্টি আধুলনক্ এনালিটিক্যাি লিসার্ চ এন্ড সালভচস ইনলস্ট্টিউট ইনলস্ট্টিউট স্থািন ক্িা;
o িালন, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য, ড্রাগ প্রভৃলতমত ক্ঠিন ও লবষাক্ত িাতু, দূষণ, সংিযণ দ্রমব্যি (Preservative)
স্তি লবমেষণ এবং এসব লবষয় সম্পমক্চ জনসািািমণি সমর্তনতা বৃলি ক্িা;
o আন্তজচালতক্ োনসম্পন্ন ও িলিমবশ বান্ধব দ্রব্যালি উৎিািন , িপ্তালন ও স্থানীয় বাজামি লবক্রময়ি িমযয ব্যবসায়ী,
সিক্ািী ও থবসিক্ািী প্রলতষ্ঠানমক্ সহায়ত ক্িা ;
o থক্লেমক্ি থটলস্ট্ং, এনালিটিক্যাি সালভচস, ও ল্যাবমিটলি থক্ায়ালিটি ম্যামনজমেন্ট লসমস্ট্ে এি উিি গমবষণা ও
উন্নয়ন ক্িা।

১.৫

প্রক্মল্পি অে চায়ন

২.০
২.১

সম্পূণ চ বাংিামিশ সিক্ামিি অনুিান।

প্রক্মল্পি ব্যয় ও বাস্তবায়ন থেয়াি এবং অংগলভলত্তক্ অগ্রগলত
প্রক্মল্পি ব্যয় ও বাস্তবায়ন থেয়াি

আিলিলিলি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়
মূি অনুমোলিত
সব চমশষ সংমশালিত
থোট
১৯৪৬.৪৪
২০৭৫.০৯
লজওলব
১৯৪৬.৪৪
২০৭৫.০৯
প্রক্ল্প সাহায্য
---

প্রকৃত ব্যয়
১৯৭৩.৬১
১৯৭৩.৬১
--

(িয টাক্ায়)
অলতক্রান্ত ব্যয়
(মূি প্রাক্কলিত ব্যময়ি %)
২৭.১৭ (১.৩৯%)
২৭.১৭ (১.৩৯%)
--
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আিলিলিলি অনুযায়ী িলিক্লল্পত বাস্তবায়নক্াি
মূি অনুমোলিত
সব চমশষ সংমশালিত
জুিাই, ২০১০ থেমক্ জুন,
২০১২
২.২

জুিাই, ২০১০ থেমক্ জুন, ২০১৩

প্রকৃত বাস্তবায়নক্াি

অলতক্রান্ত সেয়
(মূি বাস্তবায়নক্ামিি %)

জুিাই, ২০১০ থেমক্ জুন, ২০১৩

১২ োস (৫০%)

প্রক্মল্পি অংগলভলত্তক্ অগ্রগলত

ক্র.
অংমগি নাে
নং
(ক্) িাজস্ব অংশ
০১ ক্েচক্তচামিি থবতন
০২ ক্েচর্ািীমিি থবতন
০৩ সিবিাহ ও থসবা
০৪ থেিােত, সংিযণ, ও পুনব চাসন
উি-থোটঃ (ক্)
(খ) মূিিন অংশ
০৫ ববজ্ঞালনক্ যন্ত্রিালত
০৬ অলফস সিঞ্জাে
০৭ গমবষণাগাি ও অলফস আসবাবিত্র
০৮ লিফট ও সাবমস্ট্শন
০৯ লসলি ভাট
১০ অন্যান্য
উি-থোটঃ (খ)
সব চমোট (ক্+খ)
তমেি উৎসঃ

এক্ক্
জন
জন
--

আিলিলিলি অনুযায়ী িযযোত্রা
বাস্তব
আলে চক্

(িয টাক্ায়)
প্রকৃত বাস্তবায়ন
বাস্তব
আলে চক্

--

০১
০১
থোক্
থোক্
--

৩.৪৯
৩.০৭
২৩৩.৫৫
৪২০.৬৫
৬৬০.৭৬

০১
০১
থোক্
থোক্
--

৩.৪০
৩.০৫
২২৯.৬৯
৪২০.৬০
৬৫৬.৭৪

সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
-----

৮৬
৫৮
৩২৫
০২
থোক্
থোক্
---

১০২৯.৬৫
৫০.০৬
৬৪.৯৭
১২৩.০০
১৪০.০০
৬.৬৫
১৪১৪.৩৩
২০৭৫.৩৩

৮৬
৫৮
৩২৫
০২
-থোক্
---

১০২২.৩৪
৫০.০২
৬৪.৫৪
১২২.৯২
৫০.৪০
৬.৬৫
১৩১৬.৮৭
১৯৭৩.৬১

প্রক্মল্পি অনুমোলিত আিলিলিলি অনুযায়ী ক্ামজি সংস্থান, সংলেষ্ট েন্ত্রণািয় থেমক্ প্রাপ্ত 'প্রক্ল্প সোলপ্ত
প্রলতমবিন'-এ প্রিলশচত তে, এবং িলিিশচনক্ামি প্রাপ্ত তে।

৩.০ প্রক্মল্পি আওতায় ক্াজ অসোপ্ত োক্মি তাি ক্ািণ
প্রক্মল্পি বাস্তবায়ন িয চাময় থসলেনাি আময়াজমনি িযযোত্রা লনি চালিত োওমিও থসটি অনুলষ্ঠত হয় প্রক্মল্পি সোলপ্তি িি।
এছািা, প্রক্মল্পি আওতায় সংস্থানকৃত অন্যান্য ক্াজ সম্পন্ন হময়মছ।
৫.০

প্রক্মল্পি অনুমোিন ও সংমশািন
আমিার্য প্রক্মল্পি উিি ২১-০৪-২০১০ তালিমখ লিইলস সভা অনুলষ্ঠত হয়। উক্ত ক্লেটি'ি সুিালিমশি আমিামক্ থোট
১৯৪৬.৪৪ িয টাক্া ব্যময় জুিাই, ২০১০ থেমক্ জুন, ২০১২ িয চন্ত থেয়ামি বাস্তবায়মনি জন্য প্রক্ল্পটি োননীয়
িলিক্ল্পনা েন্ত্রী ক্র্তচক্ অনুমোলিত হয় এবং ১৪-০৬-২০১০ তালিমখ লবজ্ঞান এবং তে ও থযাগামযাগ প্রযুলক্ত েন্ত্রণািয়
ক্র্তচক্ প্রশাসলনক্ অনুমোিন জালি ক্িা হয়।
িিবতীমত প্রক্মল্পি থেয়াি এক্বছি এবং ব্যয় ১২৮.৬৫ িয টাক্া (প্রায় ৬.৬০%) বৃলি ক্মি থোট ২০৭৫.০৯ িয
টাক্া পুনঃলনি চািণ ক্মি প্রক্মল্পি ১ে সংমশালিত প্রস্তাব লবজ্ঞান ও প্রযুলক্ত েন্ত্রণািময়ি োননীয় প্রলতেন্ত্রী ক্র্তচক্
অনুমোলিত হয়।

৬.০

সংমশালিত এলিলি বিাদ্দ, অবমুলক্ত, এবং ব্যয়
(িয টাক্ায়)

অে চবছি
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২

সংমশালিত এলিলি বিাদ্দ
থোট
লজওলব
প্রক্ল্প সাহায্য
১০০.০০
১০০.০০
-১১৭৭.০০
১১৭৭.০০
--

টাক্া
অবমুলক্ত
১০০.০০
১১৭৭.০০

থোট
৯৯.৫৩
১১৭২.৩৭

ব্যয়
লজওলব
৯৯.৫৩
১১৭২.৩৭

প্রক্ল্প সাহায্য
---
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২০১২-২০১৩
সব চমোট
৭.০

৭৯৮.০৯
২০৭৫.০৯

৭৯৮.০৯
২০৭৫.০৯

---

৭২৯.০০
২০০৬.০০

৭০১.৭০
১৯৭৩.৬০

৭০১.৭০
১৯৭৩.৬০

---

প্রক্মল্পি বাস্তবায়ন ব্যবস্থািনা
প্রক্ল্পটি লবজ্ঞান ও থযাগামযাগ প্রযুলক্ত েন্ত্রণািময়ি প্রশাসলনক্ লনয়ন্ত্রনািীন বাংিামিশ লবজ্ঞান ও লশল্প গমবষণা িলিষি
এি সালব চক্ তত্ত্বাবিামন বাস্তবালয়ত হময়মছ। প্রক্মল্পি শুরু থেমক্ সোলপ্তক্াি িয চন্ত বাংিামিশ লবজ্ঞান ও লশল্প গমবষণা
িলিষি এি ০১ (এক্) জন ক্েচক্তচা সংস্থাি লনজস্ব িাজস্ব বামজমটি অিীমন তাঁি লনজ িালয়মেি অলতলিক্ত লহমসমব এ
প্রক্মল্পি প্রক্ল্প িলির্ািমক্ি িালয়ে িািন ক্মিন।
ক্র. নং

০১।

৮.০

ক্েচক্তচাি নাে, িিলব, ও থবতন
থেি
ি. নালছে সুিতানা
লপ্রলিিাি সাময়লন্টলফক্ অলফসাি
লবলসএসআইআি
(থবতন থেিঃ টাঃ ২৫,৭৫০/-৩৩,৭৫০/-))

লনময়ামগি িিন

এমক্ি অলিক্
প্রক্মল্প লনময়ালজত

খণ্ডক্ািীন

না

ক্ায চক্াি
থযাগিান
২৮-০৬-২০১০

বিলি
--

প্রক্ল্প িলিিশচন ও সািািণ িয চমবযণ
৮.১ প্রক্ল্প িলিিশচন
প্রক্ল্পটি'ি সোলপ্ত মূল্যায়মনি লনলেত্ত বাস্তবায়ন িলিবীযণ ও মূল্যায়ন লবভামগি সহক্ািী িলির্ািক্, জনাব িলন
িহোন ক্র্তচক্ গত ২৩-০৭-২০১৪ তালিমখ ঢাক্া'ি িানেলন্ড-থত অবলস্থত বাংিামিশ লবজ্ঞান ও লশল্প গমবষণা
িলিষি-এি ন্যাশনাি এনালিটিক্যাি লিসার্ চ এন্ড সালভচস ইনলস্ট্টিউট-এ বাস্তবালয়ত অংশ সিজলেমন িলিিশচন
ক্িা হয়। িলিিশচনক্ামি প্রক্ল্প িলির্ািক্, ি. নালছে সুিতানা, লপ্রলিিাি সাময়লন্টলফক্ অলফসাি এবং শােীে
আহমেি, লসলনয়ি ববজ্ঞালনক্ ক্েচক্তচা উিলস্থত থেমক্ সালব চক্ সহায়তা ক্মিন।
৮.২

৮.৩

প্রক্মল্পি সালব চক্ বাস্তবায়ন
অনুমোলিত আিলিলিলি অনুযায়ী প্রক্ল্পটিি থোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭৫.০৯ িয টাক্া। েন্ত্রণািয় থেমক্ প্রাপ্ত প্রক্ল্প
সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুসামি প্রক্ল্পটিি আওতায় থোট ব্যয় হময়মছ ১৯৭৩.৬১ িয টাক্া। এ লহমসমব প্রক্ল্পটিি
আলে চক্ অগ্রগলত প্রায় ৯৫.১১%। প্রক্মল্পি বাস্তবায়ন িয চাময় থসলেনাি আময়াজমনি িযযোত্রা লনি চালিত োওমিও
থসটি অনুলষ্ঠত হয় প্রক্মল্পি সোলপ্তি িি। এছািা, প্রক্মল্পি আওতায় সংস্থানকৃত অন্যান্য ক্াজ সম্পন্ন হময়মছ।

প্রক্মল্পি লবলভন্ন ক্ায চক্রমেি অনুমোলিত খাতওয়ালি বাস্তবায়ন এবং অলজচত অগ্রগলত লবমেষণ

ক্েচক্তচামিি থবতন
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত ০১জন ক্েচক্তচাি থবতন লহমসমব এ খামত থোট ৩.৪৯ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত
প্রলতমবিন অনুযায়ী এ খামত ব্যয় হময়মছ ৩.৪০ িয টাক্া। আলে চক্ অগ্রগলত ৯৭.৪২%।
অনুমোলিত লিলিলি অনুসামি লবলভন্ন িমি থোট ২৪ জনবি লনময়ামগি সংস্থান লছি। িলিিশচনক্ামি জানা যায় থয, প্রক্ল্প
বাস্তবায়নক্ামি থোট ১৯ জনবি লনময়াগ থিয়া হয়; এি েমধ্য দু'জন সিাসলি লনময়াগ এবং বালক্ ১৭ জন সংস্থাি লনজস্ব
িাজস্ব বামজমটি অিীমন তাঁি লনজ িালয়মেি অলতলিক্ত লহমসমব। বতচোমন প্রলতষ্ঠানটিমত থোট ২০ জনবি ক্েচিত আমছন।
ক্েচর্ািীমিি থবতন
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত ০১জন ক্েচর্ািীি থবতন লহমসমব এ খামত থোট ৩.০৭ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত
প্রলতমবিন অনুযায়ী এ খামত ব্যয় হময়মছ ৩.০৫ িয টাক্া। আলে চক্ অগ্রগলত ৯৯.৩৫%।
সিবিাহ ও থসবা
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামত থোট ২৩৩.৫৫ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী এ খামত ব্যয়
হময়মছ ২২৯.৬৯ িয টাক্া। আলে চক্ অগ্রগলত ৯৮.৩৫%।
এ খামতি আওতায় িিােশচক্ লনময়ামগি জন্য থোট বিাদ্দ লছি ৪.৮০ িয টাক্া। লনমর্ প্রক্মল্পি আওতায় িিােশচক্
লনময়াগ-সংক্রান্ত তে সলন্নমবলশত হমিাঃ
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Consultancy
Service on
Laboratory
Quality
Management

৮ েনমাস

Provided guidelines in respect of
development, revision and updating
quality documents; performing internal
audits; conducting Management review
and participating in proficiency tests to
INARS personnel for the establishment of
full-fledged analytical research and
service
laboratories
with
modern
facilities. Assisted the project in updating
action plan for setting the laboratory
research and service as per ISO/IEC
17025. Imparted on the job training to
laboratory personnel in respect of
operation
and
maintenance
of
sophisticated laboratory and other
equipment.
 Resolving
Nonconformities
(NC)

arising

Management

from
Review

Annual
and

internal audit

 Improvement

of

QMS

documents

 Continuation and Widening of
ARD

ISO/IEC

17025

Accreditation Scope

 Development

of

QMS

documents for INARS

 ISO/IEC 17025 accreditation of
INARS

এ খামতি আওতায় গমবষণা ক্ায চক্রমেি জন্য ০.৫০ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্মল্পি বাস্তবায়নক্ামি িলির্ালিত গমবষণা
ক্ায চক্রে-সম্পলক্চত তে লনম্নরূিঃ

Functional cosmetics
ingredients isolation
and characterization
from some selected
indigenous
Medicinal Plants

আন্তেথাবতক
freeradical
scavanging,
elastase,
whitening
activities

Isolation of unknown
compounds
from

Catharanthus rosus
(Nayantara),

Hemidesmus indicus activitvities

antifree-radical
scavanging

আন্তেথাবতক
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(anatamul), Ocimum (antimicrobial,
sanctum
(tulsi), cytotoxicity)

Withania somnifera

antimicrobial
cytotoxicity

(ashwagondha)
Analysis of Water
Disinfection
Byproducts
by
Gas
Chromatograph:
Process Design to
Treat
Disinfection
By-products

রাগ

ক্ষ
PAH,

ক্ষ
Polyaromatic
PAH, VOC
hydrocarbon
(PAH),
Volatile
organic
carbon
(VOC),
Pesticide
residue

VOC
ক্ষ

খাতটিি আওতায় ববমিলশক্ প্রলশযমণি জন্য ১৩.১০ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। এ-সংক্রান্ত তে লনম্নরূিঃ
ক্ষ
ISO/IEC
17025: 2005
Integrated
Management
System
Internal
audit
ে

ISO/IEC
17025:
2005

BAB
parameter
accreditation
েণে

INARS
parameter
NABL,
India
ISO/IEC
17025:2005
accreditation
থেিােত, সংিযণ ও পুনব চাসন
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামত থোট ৪২০.৬৫ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী এ খামত
ব্যয় হময়মছ ৪২০.৬০ িয টাক্া। আলে চক্ অগ্রগলত ৯৯.৯৯%।
চ
আিলিলিলি থোতামবক্ এ খামতি অিীমন র্ািতিা িয চন্ত ১৯৭৮ বগলেটািলবলশষ্ট
ভবন থিমনামভশন এবং থসন্ট্রাি এলস
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লসমস্ট্ে স্থািমনি ক্াজ অন্তভুচক্ত। ভবন থিমনামভশমনি আওতায় র্ািতিা িয চন্ত ফিস লসলিং স্থািন, থিয়াি, থেমে এবং
লিঁলিমত টাইিস স্থািন, ল্যামবি িিজা, জানািা, প্রমবশদ্বাি স্থািন, োই এলুলেলনয়াে দ্বািা অলফস থর্ম্বাি, ল্যাব, প্যামসজ
চ অভযন্তিীণ স্যালনটালি, গ্যাস, িালন ও ববদুযলতক্ ক্ায চালি, বলহঃ িাস্তা লনেচাণ এবং থসন্ট্রাি এলস লসমস্ট্ে স্থািমনি
িাটিশন,
আওতায় সেগ্র ভবমন থসন্ট্রাি এলস স্থািন ক্ামজি সংস্থান লছি। িলিিশচনক্ামি থিখা যায় থয, আমিার্য ক্াজগুমিা সম্পন্ন
ক্িা হময়মছ।
ববজ্ঞালনক্ যন্ত্রিালত
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামত থোট ৮৬টি লবলভন্ন প্রক্াি ববজ্ঞালনক্ যন্ত্রিালত ক্রময়ি জন্য থোট বিাদ্দ লছি
১০২৯.৬৫ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী ১০২২.৩৪ িয টাক্া ব্যয় ক্মি সক্ি যন্ত্রিালত ক্রয়
ক্িা হময়মছ। আলে চক্ অগ্রগলত ৯৯.২৯%। বাস্তব অগ্রগলত ১০০%
যন্ত্রিালতি নাে
FT-IR Spectrometer with smart
accessories
Water
distillation
Plant
with
Deionizer
Moisture Analyzer
Flame Photometer
Gas-Chromatography
with
FID,
ECD,NPD and Mass spectrometer
with auto sampler and accessories
Binary gradient High Performance
Liquid Chromatography with FD,
DAD, auto sampler with complete
accessories
Lift
CHNS/O Elemental Analyzer with
complete accessories
Preparative
High
Performance
Liquid Chromatography with FD,
DAD, auto sampler, fraction collector
with complete accessories
Auto Analyzer for cations, anions,
radicals for drinking and waste
water
Total Nitrogen (TN) Analyzer
400MHz FT-NMR Spectrometer
Digital Polarimeter
Microbiological lab set up for water
analysis
Freeze Dryer with methanol bath for
freezing sample
Refrigerated Centrifuge
Fume hood
Incubator
Homogenizer
Rotary Vacuum Evaporator with
Aspirator
Pump,
Chiller
and
Thermostat water bath

আিলিলিলি
অনুসামি িযযোত্রা

অলজচত িযযোত্রা

ক্রময়ি তালিখ
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যন্ত্রিালতি নাে

আিলিলিলি
অনুসামি িযযোত্রা

অলজচত িযযোত্রা

ক্রময়ি তালিখ

Analytical Balance
Melting Point Apparatus
Multi wave digester
Eight Channel Micropipette
Micropipette (Variable)
Rough Balance
Oven
Vortex Mixer
UV Lamp
Hot Plate with Magnetic Stirrer
Water Bath
Dehumidifier
Centrifuge Machine
Soxhlet Apparatus
Glassware Cleaning machine
UPS
Ultrasonic Bath
Grinder Machine
Heating Mantle
Muffle Furnace
800 KVA Sub-Station
Humidity Meter
Thermometer
Deep freezer
Refrigerator

ভবমনি বাইমিি অংশ

ভবমনি লভতমিি অংশ
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ভবমনি লভতমিি অংশ

লবলভন্ন প্রলতষ্ঠামনি ক্লতিয় নমুনা

প্রাপ্ত সনমিি এক্াংশ

ববজ্ঞালনক্ যন্ত্রিালতি এক্াংশ
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সভাক্য

অলফস সিঞ্জামেি এক্াংশ

সাব-থস্ট্শন

থসন্ট্রাি এলসি লর্লিং ইউলনট

অলফস সিঞ্জাে
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামত থোট ৫৮টি লবলভন্ন প্রক্াি অলফস সিঞ্জাে ক্রময়ি জন্য থোট বিাদ্দ লছি ৫০.০৬ িয
টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী ৫০.০২ িয টাক্া ব্যয় ক্মি লনি চালিত িযযোত্রা অলজচত হময়মছ।
আলে চক্ অগ্রগলত ৯৯.৯২%। বাস্তব অগ্রগলত ১০০%।
এ খামতি অিীমন ২টি ল্যািটি, ১০টি থিেটি ক্লম্পউটাি, ০৪টি থিজাি লপ্রন্টাি, ০২টি েযানাি, ০১টি লিনসহ
োলিলেলিয়া প্রমজক্টি, ০১টি ফমটাক্লিয়াি, ০১টি ফযাক্স থেলশন, থটলিমফান-থসট ক্রময়ি সংস্থান লছি। িলিিশচনক্ামি থিখা
যায় থয, আিলিলিলি অনুসামি সিঞ্জােসমূহ ক্রয় ক্িা হময়মছ।
গমবষণাগাি ও অলফস আসবাবিত্র
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামত থোট ৩২৫টি লবলভন্ন আসবাবিত্র ক্রময়ি জন্য থোট বিাদ্দ লছি ৬৪.৯৭ িয টাক্া
বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী ৬৪.৫৪ িয টাক্া ব্যয় ক্মি লনি চালিত িযযোত্রা অলজচত হময়মছ। আলে চক্
অগ্রগলত ৯৯.৩৪%। বাস্তব অগ্রগলত ১০০%।
এ খামতি অিীমন থসমক্রটালিময়ট থটলবি, থর্য়াি, লস্ট্ি আিলেিা, ফাইি ক্যালবমনট, থসাফামসট, ফযান, ক্লম্পউটাি থটলবি,
ল্যাব লসংক্, িি চা, ক্ামিচট, অলিও লসমস্ট্েসহ োইমক্রামফান, নমুনা িাখাি িযাক্, থশিফ প্রভৃলত আসবাবিত্র ক্রময়ি সংস্থান
লছি। অলফসক্য, ক্নফামিি রুে, ল্যাবসমূহ, থক্লেক্যাি থস্ট্ামিজ রুে িলিিশচনক্ামি আসবাবিত্র স্থািন ক্িা হময়মছ
থিখা যায়। প্রক্ল্প িলির্ািক্ জানান থয, সক্ি আসবাবিত্র 'অমটালব' থক্াম্পালন থেমক্ ক্রয় ক্িা হময়মছ।
লিফট ও সাবমস্ট্শন
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত ৭০০ থক্লজ যেতাসম্পন্ন এক্টি লিফট এবং ৮০০ থক্লভএ যেতাি এক্টি সাবমস্ট্শন স্থািমনি
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জন্য থোট ১২৩.০০ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী এ খামত ব্যয় হময়মছ ১২২.৯২ িয টাক্া।
আলে চক্ অগ্রগলত ৯৯.৯৩%। বাস্তব অগ্রগলত ১০০%
লসলি-ভযাট
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামতি অিীমন থোট ১৪০.০০ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী
খাতটিমত থোট ব্যয় হময়মছ ৫০.৪০ িয টাক্া; যা থোট বিামদ্দি ৩৬%।
অন্যান্য
অনুমোলিত আিলিলিলি'থত এ খামতি অিীমন থোট ৬.৬৫ িয টাক্া বিাদ্দ লছি। প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন অনুযায়ী
খাতটিমত বিাদ্দকৃত সম্পূণ চ অে চই ব্যয় হময়মছ। আলে চক্ অগ্রগলত ১০০%।
১০.০

িিিত্র-সংক্রান্ত তে
১০.১

প্রক্ল্পটিি আওতায় এক্ালিক্ প্যামক্জ োক্ায় এবং সেময়ি সীোবিতাি লনিীমখ Random Selectionএি লভলত্তমত ক্ময়ক্টি প্যামক্জ এি িিিত্র-সংক্রান্ত তে যার্াই ক্িা হয়।

১০.২ িয চমবযণ
ববজ্ঞালনক্ যন্ত্র (400 MHz FT-NMR Spectrometer) সিবিাহ ও স্থািন
এক্ থসট লনট 400 MHz FT-NMR Spectrometer সিবিাহ ও স্থািন ক্ামজি জন্য ০৬/১২/২০১১ তালিমখ
'The Daily Star' ও 'বিলনক্ ইমত্তফাক্' িলত্রক্ায় আন্তজচালতক্ িিিত্র লবজ্ঞলপ্ত প্রক্ালশত হয়। িাশািালশ
লবলসএসআইআি ও লসলিটিইউ এি ওময়বসাইমট লবজ্ঞলপ্ত প্রক্ালশত হয়। লনি চালিত সেয় ০৩টি িিিত্র লবলক্র হয়
এবং ০২টি িিিত্র িালখি হয়। ক্িা হয়। লনি চালিত ১৮-০১-২০১২ তালিমখ িিিত্র লতন-সিস্যলবলশষ্ট উন্মুক্তক্িণ
ক্লেটি ক্র্তচক্ প্রাপ্ত িিিত্রসমূহ থখািা হয়। সাত সিস্যলবলশষ্ট িিিত্র মূল্যায়ন ক্লেটি গঠন ক্িা হয়, থযখামন
দুইজন বলহঃসিস্য (বুময়ট ও ঢাক্া লবশ্বলবদ্যািয়) লছমিন। ০১-০২-২০১২ তালিমখ িিিত্র মূল্যায়ন ক্লেটি'ি সভা
অনুলষ্ঠত হয়। িালখিকৃত দুটি প্রলতষ্ঠানই ক্ালিগলিভামব থযাগ্য লবমবলর্ত হয়। তাঁমিি েমধ্য এক্টি প্রলতষ্ঠামনি িি
িাপ্তলিক্ প্রাক্কলিত মূমল্যি থর্ময় ২২.১৬% থবলশ এবং অিিটিি (Bruker Biospin International
AG, Aegeristrasse 52, 6301 Zug, Switzerland) িি িাপ্তলিক্ প্রাক্কলিত মূল্য থেমক্
৮.০৩% ক্ে িাওয়া যায়। উদ্ধৃত িি িাপ্তলিক্ প্রাক্কলিত মূল্য ও লিলিলি এি সামে সােঞ্জস্যপূণ চ হওয়াি থপ্রলযমত
মূল্যায়ন ক্লেটি'ি সুিালিমশি আমিামক্ আমিার্য ক্ামজি জন্য Bruker Biospin International
AG, Aegeristrasse 52, 6301 Zug, Switzerland-থক্ তাি উদ্ধৃত িি ৩,০৩,৪৭,৬৬১.০০
টাক্া মূমল্য (ইউমিা ২,৭৩,৭৭৫.০০ সেতুল্য) ০৮-০৩-২০১২ তালিমখ ক্ায চামিশ প্রিান ক্িা হয়।
গমবষণাগাি সংোি ক্াজ
গমবষণাগামিি সংোি ক্াজ সম্পািন ক্িাি জন্য ৩০/০৩/২০১১ তালিমখ 'The Daily Star' ও 'বিলনক্
ইমত্তফাক্' িলত্রক্ায় িিিত্র লবজ্ঞলপ্ত প্রক্ালশত হয়। িাশািালশ লসলিটিইউ এি ওময়বসাইমট লবজ্ঞলপ্ত প্রক্ালশত হয়।
িিিত্র িট-এ (Civil, Electrical work for the renovation of a laboratory
building-ground floor to 3rd floor) এবং িট-লব (Ducting & Piping for the
Central Airconditioning of a Laboratory Building- ground floor to 3rd
floor) অংমশ লবভক্ত লছি। থোট ১৬টি িিিত্র িলিি লবলক্র হয়। লনি চালিত সেয় িয চন্ত িট-এ ও িট-লব এি

জন্য যোক্রমে ০৫টি ও ৪টি িিিত্র িালখি হয়। ২১-০৪-২০১১ তালিমখ লতন-সিস্যলবলশষ্ট িিিত্র উন্মুক্তক্িণ
ক্লেটি ক্র্তচক্ প্রাপ্ত িিিত্রসমূহ থখািা হয়। আট সিস্যলবলশষ্ট িিিত্র মূল্যায়ন ক্লেটি গঠন ক্িা হয়, থযখামন
দুইজন বলহঃসিস্য (বুময়ট এবং লিিলিউলি) লছমিন। ০৪-০৫-২০১১ তালিমখ িিিত্র মূল্যায়ন ক্লেটি'ি সভা
অনুলষ্ঠত হয়। িিিত্র মূল্যায়ন ও ক্ায চামিশ-সংক্রান্ত উমেখমযাগ্য তে লনমর্ি সািণীমত সলন্নমবলশত হিঃ
লবমবলর্ত
িিিত্র
সংখ্যা

গ্রহণমযাগ্য
লবমবলর্ত
িিিত্র
সংখ্যা

গ্রহণমযাগ্য
সব চলনম্ন
িিিাতা

০৪

০১

থেসাস চ
োরুলত

অগ্রহণমযাগ্য

িট নং ও
ক্ামজি নাে
িট-এঃ
(Civil,
Electrical

মূল্যায়ন
ক্লেটিি
সুিালিশক্রমে
ক্ায চামিশ প্রাপ্ত
িিিাতা
থেসাস চ োরুলত
এন্টািপ্রাইস

উদ্ধৃত িি
(টাক্া)

িাপ্তলিক্
প্রাক্কলিত মূল্য
থেমক্
ক্ে/থবলশ

ক্ায চামিশ
প্রিামনি
তালিখ

১,৯১,১৬,২৭
০/

১.৫২% ক্ে

০৯/০৬/২০১
১

559
work for
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floor to
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এন্টািপ্রাইস

িট-লবঃ
(Ducting &
Piping for
the
Central
Airconditio
ning of a
Laborator
y Buildingground
floor to
3rd floor)

১২.০
ক্র.
নং

০১

০১

০৩

লপ্রলেয়াি
ইলঞ্জলনয়ালিং
লিঃ

(৮২/৮, উত্তি
যাত্রাবালি,
ঢাক্া)

লপ্রলেয়াি
ইলঞ্জলনয়ালিং
লিঃ (১৩/এ,
েয়েনলসংহ
থিাি, রুে-৪৫, ১৪ তিা,
প্ল্যানাস চ
টাওয়াি,
ঢাক্া)

৭৭,৯৬,২৮০/
-

১৮.৩৪%
ক্ে

০৯/০৬/২০১
১

প্রক্মল্পি উমদ্দশ্য অজচন ও আইএেইলি'ি িয চমবযণ
বিবিি অনুযােী িবরকবেত উয়েয়শ্য

আইএমইবি'র িয থয়িেণ

ISO/IEC ১৭০২৫ োনিন্ড অনুযায়ী এনালিটিক্যাি এ উমদ্দশ্য অলজচত হময়মছ। ISO/IEC ১৭০২৫ োনিন্ড

সালভচমসি উন্নয়ন, লবমেষণ ও প্রর্াি ক্ায চক্রে
িলির্ািনাি জন্য এক্টি আধুলনক্ এনালিটিক্যাি
লিসার্ চ এন্ড সালভচস ইনলস্ট্টিউট ইনলস্ট্টিউট স্থািন
ক্িা।

০২

অনুযায়ী এনালিটিক্যাি সালভচমসি উন্নয়ন, লবমেষণ ও প্রর্াি
ক্ায চক্রে িলির্ািনাি জন্য এক্টি আধুলনক্ এনালিটিক্যাি
লিসার্ চ এন্ড সালভচস ইনলস্ট্টিউট ইনলস্ট্টিউট স্থািন ক্িা
হময়মছ। প্রলতষ্ঠানটি প্রক্ল্প বাস্তবায়ন িয চাময় বাংিামিশ
এমক্রলিমটশন থবাি চ ক্র্তচক্ িালনি গুনাগুণ লবষয়ক্ ১১টি
প্যািালেটামিি জন্য ISO/IEC ১৭০২৫ এমক্রলিমটশন
সনি িাভ ক্মি এবং প্রক্ল্প বাস্তবায়মনাত্তি িয চাময় িালনি
গুনাগুণ লবষয়ক্ আমিা ২৩টি প্যািালেটামিি জন্য
ISO/IEC ১৭০২৫ এমক্রলিমটশন সনি িাভ ক্মি।
িালন, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য, ড্রাগ প্রভৃলতমত ক্ঠিন ও আংলশক্ অলজচত। িালন, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য, ড্রাগ
লবষাক্ত
িাতু,
দূষণ,
সংিযণ
দ্রমব্যি প্রভৃলতমত ক্ঠিন ও লবষাক্ত িাতু, দূষণ, সংিযণ দ্রমব্যি
(Preservative) স্তি লবমেষণ এবং এসব লবষয় (Preservative) স্তি লবমেষমণি জন্য আধুলনক্
সম্পমক্চ জনসািািমণি সমর্তনতা বৃলি ক্িা।
যন্ত্রিালত সংবলিত গমবষণাগাি প্রলতলষ্ঠত হমিও এ লবষময়
জনসমর্তনতা বৃলি আশানুরূি নয়।
অনুমোলিত আিলিলিলি অনুসামি প্রক্ল্প বাস্তবায়নক্ািীন
এ-সংক্রান্ত থসলেনাি আময়াজমনি িযযোত্রা োক্মিও
থসটি অনুলষ্ঠত হয় প্রক্ল্প সোলপ্তি িমি (০২/০৭/২০১৩
তালিমখ)। থসলেনামি লবলভন্ন থস্ট্ক্মহাল্ডাি থযেনঃ লবজ্ঞান
ও প্রযুলক্ত েন্ত্রণািয়, আইএেইলি, িলিক্ল্পনা ক্লেশন,
িিোণু শলক্ত ক্লেশন, লবএসটিআই, জাতীয় িাজস্ব থবাি,চ
লশল্প েন্ত্রণািয়, ঢাক্া লবশ্বলবদ্যািয়, বাংিামিশ
এমক্রলিমটশন থবাি চ, এফলবলসলসআই, ঢাক্া থর্ম্বাি অফ
ক্োস চ এন্ড ইন্ডালিজ, এবং সাংবালিক্ অংশ থনন।

০৩

তমব এ-সংক্রান্ত প্রর্ািণা আমিা ব্যািক্ভামব/লনয়লেতভামব
িলির্ািনা ক্িা প্রময়াজন।
আন্তজচালতক্ োনসম্পন্ন ও িলিমবশ বান্ধব দ্রব্যালি এ উমদ্দশ্য অলজচত হময়মছ। তমব এটি র্িোন প্রলক্রয়া।
উৎিািন , িপ্তালন ও স্থানীয় বাজামি লবক্রময়ি িমযয
ব্যবসায়ী, সিক্ািী ও থবসিক্ািী প্রলতষ্ঠানমক্ সহায়ত প্রলতষ্ঠানটি গমবষণা ক্ায চক্রমেি িাশািালশ ISO/IEC
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ক্িা।

০৪

১৭০২৫ োনিন্ড অনুযায়ী িিীযণ সুলবিা লিমে। থিমশি
লবলভন্ন লশল্পপ্রলতষ্ঠান, ঔষি লনেচাতা প্রলতষ্ঠান, সিক্ালিথবসিক্ালি লবশ্বলবদ্যািয়, ক্াস্ট্েস হাউস, এনলজও
প্রলতষ্ঠান থেমক্ থসবা লনমে। প্রক্ল্প বাস্তবায়ন িয চাময়
উিযু চক্ত প্রলতষ্ঠািমূমহি লবলভন্ন প্রক্াি ২৩৩৫টি নমুনা
লবমেষণ ক্মি থসবা থিয়া হময়মছ, যাি োধ্যমে প্রলতষ্ঠানটি
প্রায় ২৮.০০ িয টাক্া আয় ক্মি। এ িয চন্ত প্রলতষ্ঠানটি
৪৮৪৫টি নমুনা লবমেষণ ক্মি থসবা লিময়মছ, যাি োধ্যমে
প্রলতষ্ঠানটি প্রায় ১ থক্াটি টাক্া আয় ক্মিমছ।

আমিার্য উমদ্দশ্য প্রলতষ্ঠানটিি ক্েচিলিলিি অন্যতে অংশ,
লবিায় এটি অব্যাহত িাখমত হমব।
থক্লেমক্ি থটলস্ট্ং, এনালিটিক্যাি সালভচস, ও আমিার্য গমবষণা ক্ায চক্রে িলির্ািনাি জন্য অতযাধুলনক্
ল্যাবমিটলি থক্ায়ালিটি ম্যামনজমেন্ট লসমস্ট্ে এি উিি গমবষণাগাি প্রলতলষ্ঠত হময়মছ। এটিও র্িোন প্রলক্রয়া, যা
গমবষণা ও উন্নয়ন ক্িা।
অব্যাহত িাখমত হমব।

১৩.০ প্রক্মল্পি বাস্তবায়মনাত্তি ফিাফি
প্রক্ল্প বাস্তবায়মনাত্তি িয চাময় প্রলতষ্ঠানটি বাংিামিশ এমক্রলিমটশন থবাি চ ক্র্তচক্ িালনি গুনাগুণ লবষয়ক্ আমিা ২৩টি
প্যািালেটামিি জন্য ISO/IEC ১৭০২৫ এমক্রলিমটশন সনি িাভ ক্মিমছ। এ িয চন্ত প্রলতষ্ঠানটি লবলভন্ন লশল্পপ্রলতষ্ঠামনি
৪৮৪৫টি নমুনা লবমেষণ ক্মি থসবা লিময়মছ, যাি োধ্যমে প্রলতষ্ঠানটি প্রায় ১ থক্াটি টাক্া আয় ক্মিমছ।
প্রক্ল্পটিি োধ্যমে প্রলতষ্ঠানটিি লবলভন্ন গমবষণাগামিি জন্য অতযাধুলনক্ যন্ত্রিালত ক্রয় ক্মি গমবষণাগািসমূহমক্
উন্নতোমনি ও যুমগািমযাগী গমবষণা ক্ায চক্রে িলির্ািনায় সযে ক্মি থতািা হময়মছ। প্রক্ল্পটি বাস্তবায়মনি ফমি
থিমশি লবলভন্ন লবশ্বলবদ্যািময়ি লশযােীমিি জন্য তামিি তালত্ত্বক্ গমবষণাি বাস্তব প্রময়ামগি সুমযাগ সৃলষ্ট হময়মছ।
প্রলতষ্ঠানটি লশযােীমিি উচ্চতি লশযাি থযমত্র (এেএস, এেলফি, লিএইর্লি) সহায়ক্ গমবষণা ক্ায চক্রে সুলবিা লিমে।
প্রক্ল্প বাস্তবায়নক্ামি ০৪ জন এেলফি, ০২ জন লিএইর্লি, এবং ০৮ জন এেএস লশযােী তত্ত্বাবিান ক্িা হয়। তািা
তামিি গমবষণা সম্পন্ন ক্মিমছ। বতচোমন আিও ০৮ জন লশযােী তামিি গমবষণা ক্ায চক্রে র্ালিময় যামে। তািা
তামিি গমবষণামূিক্ প্রবন্ধ বতলিি ক্ামজ এ প্রলতষ্ঠামনি গমবষণাগাি ও যন্ত্রিালতসমূহ ব্যবহাি ক্িমছ। এভামব িয
োনবসম্পি উন্নয়মন প্রক্ল্পটিি আওতায় সৃষ্ট সুলবিালি গুরুেপূণ চ ভূলেক্া িাখমছ।
বতচোমন র্িোন গমবষণা ক্ায চক্রে লনম্নরূিঃ
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১৪.০

আন্তেথাবতক

ক্ষ
monograph

িয চমবযমণ প্রাপ্ত সেস্যা
১৪. ১

যন্ত্রিালতসমূমহি িযণামবযণ
প্রক্মল্পি অিীমন লবলভন্ন গমবষণাগামিি জন্য সংগৃহীত যন্ত্রিালতগুমিাি িযণামবযণ এক্টি গুরুেপূণ চ লবষয়।
এ সক্ি যন্ত্রিালত অতযন্ত লবমশষালয়ত, সংমবিনশীি, এবং অতযাধুলনক্, লবিায় তামিি সুষ্ঠু িলির্ািনা এবং
িীর্ চমেয়ালি ও ক্ায চক্ি ব্যবহাি লনলশ্চত ক্িাি িমযয যোযে সংিযণ ও িযণামবযণ লনলশ্চত ক্িা অতযন্ত
জরুিী; অন্যোয় স্পশচক্াতি এ সক্ি আধুলনক্ যন্ত্রিালত যোযে িযণামবযমণি অভামব অল্প সেময়ি েমধ্য
অমক্মজা/ক্ামজি অনুিমযাগী হময় যাওয়াি সম্ভাবনা থিখা লিমত িামি। তাছািা, এ যন্ত্রিালতগুমিা
যোযেভামব িযণামবযণ ক্িা না হমি প্রক্মল্পি মূি উমদ্দশ্যই ব্যাহত হমব। এ থপ্রলযমত,
গমবষণাগাি/ওয়াক্চশমিি জন্য সংগৃহীত যন্ত্রিালতসমূমহি সুষ্ঠু িযণামবযমণি লনলেত্ত থসগুমিা সংস্থাি
টিওইভুক্ত ক্মি িাজস্ব বামজমট বাৎসলিক্ িয চাপ্ত বিাদ্দ িাখা প্রময়াজন।

১৪. ২

জনবমিি অপ্রতুিতা
প্রক্ল্পটিি োধ্যমে অতযাধুলনক্ যন্ত্রিালত ক্রয় ক্মি লবলভন্ন গমবষণাগামি ব্যবহাি ক্িা হমে। প্রলতষ্ঠানটিমত
বতচোমন লবলভন্ন িমিি ১৯ জনবি ক্েচিত আমছন, যা প্রময়াজমনি তুিনায় অিয চাপ্ত। তাছািা, তাঁিা ঢাক্া
ল্যাবমিটলিি অিীমন িময়মছ। ববজ্ঞালনক্ ক্েচক্তচাসহ অন্যান্য জনবমিি অপ্রতুিতা িময়মছ। এমতা গুরুেপূণ চ
এক্টি প্রলতষ্ঠান িলির্ািনাি জন্য বতচোমন লবদ্যোন জনবি থোমটই িয চাপ্ত নয়। প্রক্মল্পি োধ্যমে সৃষ্ট
সুলবিালিি সমব চাচ্চ ব্যবহাি লনলশ্চতক্মল্প তো গমবষণাগািসমূহ ক্ায চক্ি ও ব্যবহামিািমযাগী িাখমত হমি
এবং সমব চািলি প্রক্ল্পটিি উমদ্দশ্য সািনক্মল্প প্রলতষ্ঠানটিি িযতা বজায় িাখাি স্বামে চ প্রময়াজনীয় জনবি
লনময়াগসহ তামিি জন্য প্রময়াজনীয় প্রলশযমণি ব্যবস্থা গ্রহণ ক্িা প্রময়াজন; অন্যোয় প্রক্মল্পি উমদ্দশ্য
পুমিাপুলি অলজচত হওয়া সম্ভব নয়। প্রক্ল্প িলির্ািক্ জানান থয, লবলভন্ন িমিি ৪৪টি নতুন িি সৃলষ্টি জন্য
ইমতােমধ্য আমবিন ক্িা হময়মছ। উক্ত িিসমূমহ জনবি লনময়াগ ক্িা হমি প্রলতষ্ঠানটি পূণ চ িযতায় ক্ায চক্রে
িলির্ািনা ক্িমত সযে হমব।
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১৫.০

১৪.৩

প্রর্ািণা/জনসমর্তনতা বৃলি
িালন, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য, ড্রাগ প্রভৃলতমত ক্ঠিন ও লবষাক্ত িাতু, দূষণ, সংিযণ দ্রমব্যি
(Preservative) স্তি লবমেষণ লবষময় লবলভন্ন থস্ট্ক্থহাল্ডািমিি অংশগ্রহমণ এক্টি থসলেনাি অনুলষ্ঠত
হময়মছ; লক্ন্তু প্রলতষ্ঠানটিমত লক্রূি ববজ্ঞালনক্/অবক্াঠামোগত সুলবিা আমছ, থস লবষময় আিও প্রর্ািণা
প্রময়াজন। সিক্ালি অমে চ সৃষ্ট অবক্াঠামোসহ লবলভন্ন ববজ্ঞালনক্ যন্ত্রিালত-সুলবিালিি সমব চাচ্চ ব্যবহাি লনলশ্চত
ক্িাি স্বামে চ সংস্থা ও েন্ত্রণািময়ি িয থেমক্ এ সক্ি সুলবিা ব্যবহামিি লবষময় উদ্বুি ক্িাি যোযে উমদ্যাগ
গ্রহণ ক্িা প্রময়াজন।

১৪.৪

প্রক্ল্প বাস্তবায়ন িয চাময় থসলেনাি অনুষ্ঠামন ব্যে চতা
অনুমোলিত আিলিলিলি অনুসামি প্রক্মল্পি বাস্তবায়ন িয চাময় থসলেনাি আময়াজমনি িযযোত্রা োক্মিও
থসটি অনুলষ্ঠত হয় প্রক্ল্প সোলপ্তি িমি (০২/০৭/২০১৩ তালিমখ)। প্রক্ল্প সোলপ্তি িমি প্রক্মল্পি জন্য
বিাদ্দকৃত অে চ ব্যময়ি থক্ান সুমযাগ থনই। প্রক্মল্পি সোলপ্তি িি অব্যলয়ত অে চ সিক্ালি থক্াষাগামি থফিত
লিমত হয়; লক্ন্তু প্রক্মল্পি সোলপ্তি িমিও প্রক্মল্পি টাক্ায় থসলেনাি আময়াজমনি লবষয়টি আলে চক্ শংখিাি
িলিিন্থী।

১৪.৫

আসবাবিত্র এবং অলফস সিঞ্জােসমূমহি গাময় সনাক্তক্িণ লর্হ্ন
সংগৃহীত আসবাবিত্র এবং অলফস সিঞ্জােসমূমহি থক্ানটিি গাময় সনাক্তক্িণ লর্হ্ন আমছ, থক্ানটিি গাময়
থনই। সক্ি আসবাবিত্র ও সিঞ্জামে প্রক্মল্পি নাে-লনমি চশক্ সনাক্তক্িণ লর্হ্ন োক্া প্রময়াজন।

১৪.৬

'প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন' লনি চালিত সেময়ি েমধ্য থপ্রিণ না ক্িা
আমিার্য প্রক্ল্পটি গত ৩০-০৬-২০১৩ তালিমখ সোপ্ত হমিও বাস্তবায়ন িলিবীযণ ও মূল্যায়ন লবভামগ
প্রক্ল্পটিি সোলপ্ত প্রলতমবিন িাওয়া যায় ০৯০-৪২০১-৪ তালিমখ। প্রক্ল্প সোলপ্তি লতন োমসি েমধ্য সোলপ্ত
প্রলতমবিন বাস্তবায়ন িলিবীযণ ও মূল্যায়ন লবভামগ থপ্রিণ ক্িাি লবিান আমছ; লক্ন্তু আমিার্য প্রক্মল্পি
সোলপ্ত প্রলতমবিন প্রায় ১০ োস লবিমম্ব থপ্রিণ ক্িা হময়মছ, যা থক্ানভামবই ক্াম্য নয়।

সুিালিশ/েতােত
১৫.১

সােলগ্রক্ভামব প্রক্মল্পি প্রােলেক্ িযযোত্রা সমন্তাষজনক্ভামব অলজচত হময়মছ; যা প্রশংসাি থযাগ্য। প্রক্মল্পি আওতায়
অতযাধুলনক্ সুলবিালি সৃলষ্ট হময়মছ। এখন প্রলতষ্ঠানটিি ক্েচিলিলি অনুসামি ক্ায চক্রে র্িোন িাখমত হমব। প্রক্মল্পি
আওতায় সৃষ্ট সুলবিালিি সমব চাচ্চ ও সঠিক্ ব্যবহাি লনলশ্চত ক্িমত হমব;

১৫.২

প্রক্মল্পি আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রিালতসমূমহি সুষ্ঠু ও লনয়লেত িযণামবযণ এবং ক্ায চক্ি িাখাি স্বামে চ থসগুমিা সংস্থাি
টিওইভুক্ত ক্মি িাজস্ব বামজমট বাৎসলিক্ িয চাপ্ত বিাদ্দ িাখমত হমব;

১৫.৩

বাংিামিশ সিক্ামিি অনুিামনি অমে চ সৃষ্ট সুলবিালিি সমব চাচ্চ ব্যবহাি লনলশ্চতক্মল্প তো প্রলতষ্ঠানটি ক্ায চক্ি এবং এি
গমবষণাগািসমূহ ব্যবহামিািমযাগী িাখমত হমি এবং সমব চািলি প্রক্ল্পটিি উমদ্দশ্য সািনক্মল্প সংস্থাি িাজস্ব বামজমট
প্রময়াজনীয় জনবি লনময়াগ ক্িাি লবষময় সংস্থা এবং সংলেষ্ট েন্ত্রণািয়মক্ অগ্রালিক্ািলভলত্তমত প্রময়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
ক্িমত হমব;

১৫.৪

স্বেতা ও জবাবলিলহতা লনলশ্চতক্মল্প এবং বদ্বততা িলিহামিি স্বামে চ আমিার্য প্রক্মল্পি আওতায় সংগৃহীত সক্ি অলফস
সিঞ্জাে এবং আসবাবিত্রসমূমহি গাময় প্রক্মল্পি নাে-লনমি চশক্ সনাক্তক্িণ লর্হ্ন প্রিামনি ব্যবস্থা গ্রহণ ক্িমত হমব;

১৫.৫

সিক্ালি অমে চ সৃষ্ট অবক্াঠামোসহ লবলভন্ন ববজ্ঞালনক্ যন্ত্রিালত-সুলবিালিি সমব চাচ্চ ব্যবহাি লনলশ্চত ক্িাি স্বামে চ
প্রলতষ্ঠামনি ক্েচিলিলি, থসবা, সুমযাগসুলবিা সম্পমক্চ অবগত ক্িমত এবং িালন, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য, ড্রাগ প্রভৃলতমত
ক্ঠিন ও লবষাক্ত িাতু, দূষণ, সংিযণ দ্রমব্যি স্তি লবমেষণ লবষময় জনসমর্তনতা বৃলিমত সংস্থাি িাজস্ব বামজট থেমক্
ক্ায চক্রে গ্রহণ ক্িা প্রময়াজন;
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১৫.৬

অনুমোলিত আিলিলিলি অনুসামি প্রক্মল্পি বাস্তবায়ন িয চাময় থসলেনাি আময়াজমনি িযযোত্রা োক্মিও থসটি অনুলষ্ঠত
হয় প্রক্ল্প সোলপ্তি িমি (০২/০৭/২০১৩ তালিমখ)। প্রক্ল্প সোলপ্তি িমি প্রক্মল্পি জন্য বিাদ্দকৃত অে চ ব্যময়ি থক্ান সুমযাগ
থনই। প্রক্মল্পি সোলপ্তি িমিও লক্মসি লভলত্তমত এবং ক্াি অনুমোিনক্রমে প্রক্মল্পি টাক্ায় থসলেনাি আময়াজন ক্িা
হময়মছ; থস লবষময় ব্যাখ্যা প্রময়াজন। ভলবষ্যমত এ লবষময় সতক্চ োক্াি িিােশচ থিয়া হমিা;

১৫.৭

প্রক্মল্পি অলিট আিলত্তসমূহ লনষ্পলত্ত না হময় োক্মি থসগুমিা লনষ্পলত্ত ক্িাি ব্যবস্থা গ্রহণ ক্িমত হমব;

১৫.৮

গমবষণা ও উন্নয়নমূিক্ ক্ায চক্রে অব্যাহত িাখমত হমব; এ থপ্রলযমত সংস্থাি িাজস্ব বামজমট বাৎসলিক্ িয চাপ্ত বিাদ্দ িাখা
প্রময়াজন;

১৫.৯

প্রক্মল্পি আওতায় সৃষ্ট সুলবিালি/সংগৃহীত যন্ত্রিালতি সমব চাচ্চ ব্যবহামিি োধ্যমে থিমশি লবলভন্ন লবশ্বলবদ্যািময়ি
লশযােীমিি উচ্চতি লশযা গ্রহমণি থযমত্র সহায়ক্ গমবষণা ক্ায চক্রে সুলবিা অব্যাহত িাখমত হমব;

১৫.১০ ভলবষ্যমত প্রক্ল্প গ্রহমণি থযমত্র প্রক্ল্প সোলপ্ত প্রলতমবিন লনি চালিত সেয়সীোি েমধ্য বাস্তবায়ন িলিবীযণ ও মূল্যায়ন
লবভামগ থপ্রিমণি লবষময় সংস্থা এবং েন্ত্রণািয় সমর্ষ্ট োক্মব; এবং
১৫.১১

উিযু চক্ত সুিালিশ/েতােত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পমক্চ আগােী ০২ (দুই) োমসি েমধ্য বাস্তবায়ন িলিবীযণ ও
মূল্যায়ন লবভাগ-থক্ অবলহত ক্িমত হমব।
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“েেপুরহাটস্থ ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রালবে এন্ড মমটালাবেথ শবিশালীকরণ (২ে সংয়শাবধত)”
সমাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়িদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৩)
১।

প্রকয়ের নাম

:

২।
৩।
৪।
৫।

প্রশাসবনক মন্ত্রণালে
:
িাস্তিােনকারী সংস্থা
:
প্রকয়ের অিস্থান
:
প্রকয়ের িাস্তিােন সমে ও ব্যে :

“েেপুরহাটস্থ ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রালবে এন্ড মমটালাবেথ
শবিশালীকরণ (২ে সংয়শাবধত)”।
বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালে।
িাংলায়দশ বিজ্ঞান ও বশে গয়িষণা িবরষদ (বিবসএসআইআর) ।
েেপুরহাট।

(লে টাকাে)
প্রাক্কবলত ব্যে
প্রকৃত ব্যে
মূল
সি থয়শষ
সংয়শাবধত
১
২
৩
১৯৩৮.২৬ ২২৬০.৩৩ ২১৭৮.৩০

৬।

িবরকবেত িাস্তিােনকাল
প্রকৃত
অবতক্রান্ত ব্যে (মূল অবতক্রান্ত সমে
মূল
সি থয়শষ
ব্যে বৃবি ব্যবতয়রয়ক িাস্তিােনকাল প্রাক্কবলত ব্যয়ের (মূল িাস্তিােন
%)
কায়লর ( %)
সংয়শাবধত
মমোদকাল বৃবি
৪
৫
৬
৭
৮
৯
জুলাই’
জুলাই’
জুলাই’ ২০১০
২৪০.০৪
০.০০%
২০১০ হয়ত ২০১০ হয়ত
হয়ত জুন’
(১২.৩৯%)
জুন’ ২০১৩ জুন’ ২০১৩
২০১৩

অংগ বভবিক অগ্রগবত :
(লে টাকাে)

ক্র:
নং

অনুয়মাবদত আরবিবিবি
অনুযােী কায়ের অংয়গর
নাম

একক

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

মিতন-ভাতা
সরিিাহ ও মসিা
মমরামত সংরেণ

েন
লাম-সাম
লাম-সাম

৬১.৪৩
২০৫.৫০
১২.০০

১৬
-

৪১.৮০ (৬৮.০৪%)
১৯৮.১৫ (৯৬.৪২%)
৮.৯০ (৭৪.১৭%)

১৫ (৯৩.৭৫%)
-

গাড়ী
যন্ত্রিাবত সরঞ্জাম

টি
টি

২৩.২৫
১১৮৭.৮১

১
৬৭

১ (১০০%)
৬২ (৯২.৫৪%)

টি
টি
থ
িগবমটার

১১.২২
২৯.৭৮
২০৩.৫৬

১০০
৪৩
১১৭০

২৩.২৫ (১০০%)
১১৪৭.৬২
(৯৬.৬২%)
১০.৪৫ (৯৩.১৪%)
২৮.৮৬ (৯৬.৯১%)
২০০.৩৩ (৯৮.৪১%)

থ
িগবমটার

৫০.৪৪

২৭৯

৪৮.৪৬ (৯৬.০৭%)

২৭৯ (১০০%)

থ
িগবমটার

২৩১.২৬

১১৫২.৩৯

২৩১.২৬ (১০০%)

১১৫২.৩৯ (১০০%)

বমটার

১৪.৫৮

৮২২

১৪.৩৫ (৯৮.৪২%)

৮২২ (১০০%)

রা: বমটার
রা: বমটার

৬.৫৭
২০.৬৪

২৮০
৭০৯.৮০

৬.৫৭ (১০০%)
২০.৫৫ (৯৯.৫৬%)

২৮০ (১০০%)
৭০৯.৮০ (১০০%)

এ) রােস্ব
১
২
৩
বি) মূলধন
৪
৫
৬
৭
৮

৯
১০
১১
১২
১৩

আসিািিে
অবফস সরঞ্জাম
মাইবনং, বমনায়রলবে এিং
মমটালাবেথ ল্যািয়রটরী
ভিয়নর ঊর্ধ্থমূখী
সম্প্রসারণ কাে
প্রশাসবনক ভিয়নর
সম্প্রসারণ বনমথাণ কাে
িরয়মটরী ভিন বনমথাণ
কাে
সীমানা প্রাচীয়রর ঊর্ধ্থমূখী
সম্প্রসারণ বনমথাণ কাে
সারয়ফস মেন
অভযন্তরীন রাস্তা

িবরকবেত লেযমাো
আবর্ থক
িাস্তি
িবরমাণ

প্রকৃত িাস্তিােন
আবর্ থক (%)
িাস্তি িবরমাণ (%)

১০০ (১০০%)
৪৩ (১০০%)
১১৭০ (১০০%)
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ক্র:
নং

অনুয়মাবদত আরবিবিবি
অনুযােী কায়ের অংয়গর
নাম

একক

১৪
১৫

লাম-সাম
থ
িগবমটার

১৭
১৮

বিদুযবতক কাে
ওোকথশি ভিয়নর
সম্প্রসারণ বনমথাণ কাে
মাইবনং-বমনায়রলবে,
মমটালাবেথ ও প্রশাসবনক
ভিয়ন ৫৫ মকবভ মসালার
প্যায়নল স্থািন কাে
গ্যায়রে ভিন বনমথাণ কাে
মরইন ওোটার বরোভথার

১৯

বসবিভযাট

১৬

মমাট =

০৭।

প্রকৃত িাস্তিােন
আবর্ থক (%)
িাস্তি িবরমাণ (%)
৪২.৩৮ (৯২.৪৯%)
২৪.৬৫ (৯৭.২০%)

১৬২.৬৪ (১০০%)

বকয়লাওোট

৯৪.৫৯

৫৫

৯৪.৫৯ (১০০%)

৫৫ (১০০%)

থ
িগবমটার
বকউবিক
বমটার
লাম-সাম

১২.৯৭
৮.৯৭

১১২.৪৫
৩৫.০৩

১২.৯৬ (৯৯.৯২%)
৮.৫৯ (৯৫.৭৬%)

১১২.৪৫ (১০০%)
৩৫.০৩ (১০০%)

১৪.৫৮
২২৬০.৩৩

লাম-সাম

১৪.৫৮
২১৭৮.৩০

(১০০%)
৯৬.৩৭%

মূল্যােন িিবত (Methodology) : আয়লাচয প্রকয়ের মূল্যােন প্রবতয়িদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি বিষে/িিবত
অনুসরণ করা হয়েয়ছ :










৮।

িবরকবেত লেযমাো
আবর্ থক
িাস্তি
িবরমাণ
লাম-সাম
৪৫.৮২
১৬২.৬৪
২৫.৩৬

PEC সভার কায থবিিরণী িয থায়লাচনা;
বিবিবি ও আরবিবিবি িয থায়লাচনা;
মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রবরত প্রকয়ের িাস্তিােন অগ্রগবত িয থায়লাচনা;
বিবসআর তথ্য িয থায়লাচনা;
কায়ের িাস্তি অগ্রগবত যাচাই এিং তথ্য সংগ্রয়হর েন্য সয়রেবময়ন িবরদশথন ;
ে

প্রধান প্রধান ক্রে সংক্রান্ত তথ্যাবদ িয থায়লাচনা ;
প্রাপ্ত তয়থ্যর বভবিয়ত সংবিষ্ট কমথকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা এিং
Evaluation matrix -এর বভবিয়ত মূল্যােন।

প্রকয়ের উয়েশ্য :
 মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ বিষয়ে গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ বৃবির মােয়ম ইন্সটিটিউটয়ক
শবিশালীকরণ;
 মদয়শর মূল্যিান খবনে সম্পদ ব্যিহার, খবনে ও ধাতি িস্তুর মায়নান্নেন ও বশোেয়ন ব্যিহার উিয়যাগী কয়র
মতালা;
 উচ্চতর গয়িষণার মােয়ম মদয়শর মূল্যিান খবনে সম্পদ ব্যিহার ও বমনায়রল প্রয়সবসং িিবত বনরূিণ;
 িস্তু ও ধাতি িদায়র্ থর বিষয়ে গয়িষণা ও িিবত বনরূিণপূি থক বশোেয়ন ব্যিহার, মযমন: কৃবষোত িণ্য,
অয়টায়মািাইল মস্পোর িাট থস, বশি-বিবডং মস্পোর িাট থস, কয়ম্পাবেট বতরীকরণ ইতযাবদ;
 মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ বিষয়ে গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ বৃবি;
 মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ বিষয়ে প্রবশেণ প্রদান ও সংবিষ্ট েনিলয়ক প্রবশবেত কয়র মতালা;
 মদয়শর বিশ্ববিদ্যালে, সরকারী, মিসরকারী, স্বােত্বশাবসত প্রবতষ্ঠানসমূহয়ক গয়িষণা কায থক্রম িবরচালনাে সহােতা
প্রদান;
 িস্তু ও ধাতি বশে-কারখানাে কাবরগবর সহােতা প্রদান;
 কাঁচামাল ও উৎিাবদত িয়ণ্যর নমুনা বিয়িষয়ণর মােয়ম গুণাগুণ বনরূিণ ও িয়ণ্যর মান সঠিকরূয়ি বনেন্ত্রয়ণ
সহােতা প্রদান ।
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৯।

প্রকয়ের িটভূবম :
গণপ্রোতন্ত্রী িাংলায়দশ সরকায়রর বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়ের উয়দ্যায়গ িাংলায়দশ বিজ্ঞান ও বশে গয়িষণা িবরষদ
(বিবসএসআইআর) এর তত্ত্বািধায়ন খবন প্রধান উিরিয়ঙ্গর মেলা শহর েেপুরহায়ট গয়ড় উয়ঠয়ছ মদয়শর প্রর্ম ও
একমাে খবন, খবনে ও ধাতি বিষেক গয়িষণা প্রবতষ্ঠান “ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রলবে এন্ড মমটালাবেথ
(আইএমএমএম)”। প্রবতষ্ঠানটির উয়েশ্য হল মদয়শর খবন ও খবনে দ্রয়ব্যর অনুসন্ধান, মজুদ বনণ থে, উয়িালন
িবরকেনা, গুণাগুণ বিয়িষণ এিং ব্যিহার বনবিতকরণ।
মদয়শর খবন ও খবনে সম্পদয়ক অভযন্তরীন বশে-কারখানাে ব্যিহায়রর লয়েয ২০০১ সায়লর জুলাই মায়স বিজ্ঞান ও
প্রযুবি মন্ত্রনালয়ের উয়দ্যায়গ এিং িাংলায়দশ বিজ্ঞান ও বশে গয়িষণা িবরষদ (বিবসএসআইআর)-এর তত্ত্বািধায়ন
“মাইবনং, বমনায়রলবে এন্ড মমটালাবেথ, বিবসএসআইআর, েেপুরহাট স্থািন”-শীষ থক একটি উন্নেন প্রকে গ্রহণ করা
হে এিং ২০০৯ সায়লর মাচ থ মায়স প্রকেটি সমাপ্ত হে। ইনবিটিউয়টর গয়িষণা কায থক্রম িবরচালনার বনবময়ি ২০েন
বিজ্ঞানী ও প্রয়কৌশলীসহ মমাট ৪১টি িদ সৃেন করা হে। ৩০ জুন ২০১০ সায়ল ৩৬ েন েনিল বনয়োয়গর মােয়ম
ইনবিটিউয়টর গয়িষণা কায থক্রম শুরু হে।
গণপ্রোতন্ত্রী িাংলায়দশ সরকায়রর মাননীে প্রধানমন্ত্রী ২২/০১/২০১২ তাবরয়খ “ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রলবে
এন্ড মমটালাবেথ (আইএমএমএম), বিবসএসআইআর, েেপুরহাট”-এর শুভ উয়বাধন কয়রন। মাননীে প্রধানমন্ত্রী
ইনবিটিউয়টর চলমান গয়িষণা কায থক্রয়ম সয়ন্তাষ প্রকাশ কয়রন এিং যুয়গািয়যাগী গয়িষণা প্রকে গ্রহয়ণ উৎসাবহত
কয়রন। বতবন বিজ্ঞানীয়দর গয়িষণালব্ধ ফলাফল গয়িষণাগায়রর ময়ে সীমািি না মরয়খ তার উির বভবি কয়র মদয়শ
যায়ত বশে-কারখানা গয়ড় উঠয়ত িায়র মস বিষয়ে বনয়দ থশনা প্রদান কয়রন। মদয়শর আর্ থ-সামাবেক উন্নেয়ন েনগুরুত্বপূণ থ ইনবিটিউটির গয়িষণা কায থক্রম এর ব্যাবপ্ত রয়েয়ছ সুবিশাল ও সুবিস্তৃত। ইনবিটিউটয়ক শবিশালীকরয়ণর
লয়েয জুলাই ২০১০ হয়ত জুন ২০১৩ সাল মমোয়দ “েেপুরহাটস্থ ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রলবে এন্ড
মমটালাবেথ শবিশালীকরণ”-শীষ থক বশয়রানায়ম আরও একটি উন্নেন প্রকে িাস্তিাবেত হে। ইনবিটিউয়ট িতথমায়ন ৪৯
েন েনিল কমথরত রয়েয়ছন। িবরচালকসহ ১১েন বিজ্ঞানী-ইবঞ্জবনোর, প্রশাসবনক কমথকতথা, সহকারী বহসািরেণ
কমথকতথা ও অন্যান্য কমথচারীসহ বনেবমত িয়দ ৩০ েন েনিল এিং বদবনক মজুরী বভবিয়ত ১৯ েন েনিল কমথরত
রয়েয়ছন।
িাংলায়দয়শর উওরাঞ্চয়ল কেলা, কঠিন বশলা, চুনািার্র, কাঁচিালু, মহাোইট মে, ভাবর মবনক (ইলবমনাইট, রুটাইল,
বেরকন, মমানাোইট, ম্যাগয়নটাইট, গারয়নট, কাোনাইট, বলওকবিন ইতযাবদ)-এর সন্ধান িাওো মগয়ছ। এর ময়ে
িড়পুকুবরো, োমালগঞ্জ, ফুলিাবড়, বদঘীিাড়া, বমঠাপুকুর, রানী পুকুর, খালাশিীর অঞ্চয়ল কেলা, মেিাড়াে কঠিন
বশলা, েেপুরহায়ট চুনািার্র এিং ব্রহ্মপুে ও বতস্তা নদীর প্রয়িশ মুয়খ ভারী মবনক (Heavy Minerals)
আবিষ্কৃত হয়েয়ছ। এছাড়াও মদয়শর অন্যান্য অঞ্চল মযমন কিিাোর, ইনানী, মটকনাফ, ময়হশখালী, িদরয়মাকাম ও
কুোকাটা সমুদ্র বসকয়ত ভাবর মাবনক, মাদারীপুর অঞ্চয়ল িীট এিং মমৌলভীিাোয়র ইউয়রবনোয়মর সন্ধান িাওো
মগয়ছ। মদয়শর খবনে সম্পদ অনুসন্ধান, উয়ওালন িিবত, গুণগত মান িরীো-বনরীো এিং ব্যিহার বনবিতকরয়ণর
লয়েয গয়িষণা প্রবতষ্ঠান বহসায়ি ইনবিটিউট অি মাইবনং, বমনায়রলবে এন্ড মমটালাবেথ, বিবসএসআইআর, েেপুরহাট
গয়ড় উয়ঠয়ছ। ইনবিটিউয়টর বতনটি গয়িষণা বিভাগ রয়েয়ছেঃ ১) মাইবনং, ২) বমনায়রলবে এিং ৩) মমটালাবেথ।
মদশীে খবনে সম্পদ যর্াযর্ ভায়ি ব্যিহার কয়র গয়ড় মতালা বশে কারখানা িদয়ল বদয়ত িায়র িাংলায়দয়শর অর্ থনীবত
এিং গয়ড় তুলয়ত িায়র অফুরন্ত সম্ভািনা, মসেন্য প্রয়োেন যয়র্ািযুি গয়িষণা এিং সংবিষ্ট গয়িষণা প্রবতষ্ঠান। তাই
মদয়শর উন্নেয়নর বনবময়ি গয়ড় উয়ঠয়ছ এই প্রবতষ্ঠান।

১০ ।

প্রকে িবরচালক সম্পবকথত তথ্য:
স্ত
কায়ল ০৪(চার)
:

র

:
০৩।
০৪।
১১।



ি. মমােঃ ইউনুছ বমো
অোিক ি. এস.এম. ইমামুল হক
ি. মমােঃ ইউনুছ বমো
ি. মমাহাম্মদ নাবেম োমান

প্রকয়ের মূল কায থক্রম:
বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত সংগ্রহ (৬৭টি);
অবফস সরঞ্জাম সংগ্রহ (৪৩টি);

২০/০৬/২০১০
২৯/০৬/২০১১
৩০/০৬/২০১০
২৩/১১/২০১২

২৯/০৬/২০১১
২৯/০৬/২০১১
২২/১১/২০১২
৩০/০৬/২০১৩

অবতবরি দাবেত্ব
অবতবরি দাবেত্ব
চূবি বভবিক
অবতবরি দাবেত্ব
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আসিািিে সংগ্রহ (১০০টি);
গাড়ী সংগ্রহ (১টি);
থ
মাইবনং, বমনায়রলবে এিং মমটালাবেথ ল্যািয়রটরী ভিয়নর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ (১১৭০ িগবমটার);
থ
প্রশাসবনক ভিয়নর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ (২৭৯ িগবমটার);
থ
িরয়মটরী ভিন বনমথাণ (১১৫২.৩৯ িগবমটার);
সীমানা প্রাচীয়রর উিথমূখী সম্প্রসারণ, সারয়ফস মেন, অভযন্তরীণ রাস্তা বনমথাণ, ওোকথশি সম্প্রসারণ, গ্যায়রে বনমথাণ,
অভযন্তরীণ বিদুযবতক কাে, মসালার প্যায়নল স্থািন, মরইন ওোটার বরোভথার বনমথাণ ইতযাবদ।

১২।

প্রকয়ের সাবি থক অগ্রগবত:
প্রকেটির মমাট অনুয়মাবদত প্রাক্কবলত ব্যে ২২৬০.৩৩ লে টাকা। বিবসআর অনুযােী প্রকে িাস্তিােয়ন প্রকৃত ব্যে
হয়েয়ছ ২১৭৮.৩০ লে টাকা (৯৬.৩৭%) এিং িাস্তি অগ্রগবত ৯৯.০৬%।

১৩।

আবর্ থক িরাে ও ব্যে বিয়িষণ :
সংয়শাবধত িরাে

(লে টাকাে)
ব্যে

২
৩
৪
২০১০-১১
৮১২.০০
৮১২.০০
৮১১.০১
২০১১-১২
৮০০.০০
৮০০.০০
৭৪১.১৪
২০১২-১৩
৬৭৫.০০
৬৭৫.০০
৬২৬.১১
মমাট
২২৮৭.০০
২২৮৭.০০
২১৭৮.৩০
২০১১-১২ অর্ থ িছয়রর অিমুিকৃত ৪১.৯২ লে টাকা মফরৎ প্রদান করা হে এিং েমাকৃত ৪১.৯২ লে টাকা
িরিতী অর্ থিছর ২০১২-১৩-এ অিমুি করা হে।
১৪।

প্রকে িবরদশথন, িবরদবশথত এলাকা ও প্রকয়ের িাস্তিােন িয থয়িেণ:
গত ১৮-১৯ এবপ্রল, ২০১৫ তাবরয়খ আইএমইবি’র সহকারী িবরচালক (বিজ্ঞান) কর্তথক অে প্রকেটি িবরদশথন করা
হে। এ সময়ে প্রকে িবরচালকসহ ইন্সটিটিউয়টর বিজ্ঞানী, প্রয়কৌশলী অন্যান্য কমথকতথারা উিবস্থত মর্য়ক িবরদশথয়ন
সহয়যাবগতা প্রদান কয়রন।
প্রকয়ের িাস্তিােন িয থয়িেণ:


প্রকয়ের আওতাে গয়িষণাগায়রর িবরসর বৃবি, বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত স্থািন, অবফস সরঞ্জাম ও আসিািিে সংগ্রহ
করা হয়েয়ছ। ইন্সটিটিউয়টর কমথচারীয়দর আিাসন সুবিধা প্রদায়নর লয়েয িরয়মটবর ভিন স্থািন, গ্যায়রে বনমথাণ,
সীমানা প্রাচীয়রর উচ্চতা বৃবির মােয়ম বনরািিা ব্যিস্থা মোরদারকরণ, িে:বনষ্কাশন সুবিধাবদ বৃবিকরণ, মসালার
প্যায়নল স্থািন করা হয়েয়ছ। িবরদশথনকায়ল ইন্সটিটিউয়টর বিজ্ঞানী, প্রয়কৌশলী, কমথকতথা ও কমথচারীগণ
ইন্সটিটিউটয়ক শবিশালীকরয়ণ সয়ন্তাষ প্রকাশ কয়রন।

বচে (১): প্রশাসবনক ভিয়নর উিথমূখী সম্প্রসারণ (৩ে তলা)।

বচে (২): ইন্সটিটিউয়টর নি-বনবমথত িরবমটবর ভিন ও তার
সাময়নর রাস্তা।
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বচে (৩): মাইবনং ও বমনায়রলবে ল্যািয়রটবর ভিয়নর
উর্ধধ থমূখী সম্প্রসারণ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)

বচে (৩): মমটালাবেথ ল্যািয়রটবর ভিয়নর উর্ধধ থমূখী
সম্প্রসারণ (৪র্ থ তলা)

বচে (৪): বনবমথত ভিয়নর বভতয়রর অংশ।

বচে (৫): ইন্সটিটিউয়ট স্থাবিত মসালার প্যায়নল।

বচে (৬): ওোকথশয়ির সম্প্রসারণ

বচে (৭): িাউন্ডারী ওোয়লর উর্ধধ থমূখী সম্প্রসারণ

569

বচে (৮): িালু হয়ত বমনায়রল পৃর্কীকরয়ণর মােয়ম
গ্লাস-স্যান্ড এিং কাঁচ বতরী।

বচে (৯): কঠিন বশলা ও বমনায়রল হয়ত
আইএমএমএম গয়িষণাগায়র প্রস্তুতকৃত মেম-মিান।

বচে (১০): ধায়নর তুষ হয়ত আইএমএমএম বচে (১১): কেলার ফ্লাই-অযাশ হয়ত আইএমএমএম
গয়িষণাগায়র প্রস্তুতকৃত বসবলকা মেল।
গয়িষণাগায়র প্রস্তুতকৃত ক্রাইওলাইট।

বচে (১২): ইবলয়মটাল অযানালাইোর যন্ত্রটিয়ত
কমথরত আইএমএমএম-এর বিজ্ঞানী।

বচে (১৩): ইনবিউসি মরাল ম্যাগয়নটিক মসিায়রটর
যন্ত্রটির সাহায়ে িালু হয়ত বমনায়রল পৃর্কীকরণ।
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১৫।

প্রকয়ের উয়েশ্য অেথন :

িবরকবেত
অবেথত
অে বিভায়গর মন্তব্য
 মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ  মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ বিষয়ে ইন্সটিটিউট অি মাইবনং,
বিষয়ে গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ
গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ বৃবির মােয়ম বমনায়রলবে এন্ড মমটালাবেথমক প্রকয়ের আওতাে
বৃবির মােয়ম ইন্সটিটিউটয়ক
ইন্সটিটিউটয়ক শবিশালী করা হয়েয়ছ।
শবিশালীকরয়ণর মােয়ম
শবিশালীকরণ।
 মদয়শর মূল্যিান খবনে সম্পদ  খবনে সম্পদ ব্যিহার কয়র গয়িষণার মােয়ম উয়েশ্য আিাতদৃবষ্টয়ত সফল
হয়েয়ছ।
তয়ি
প্রভাি
ব্যিহার, খবনে ও ধাতি িস্তুর
িিবত বনরূিণ করা হয়েয়ছ।
মূল্যােয়নর
মােয়ম
প্রকৃত
মায়নান্নেণ ও বশোেয়ন ব্যিহার
উয়েশ্য বনরূিন করা যায়ি।
উিয়যাগী কয়র মতালা।
 উচ্চতর গয়িষণার মােয়ম মদয়শর  উচ্চতর গয়িষণার মােয়ম বমনায়রল প্রয়সবসং
মূল্যিান খবনে সম্পদ ব্যিহার ও
িিবত বনরূিন করা হয়েয়ছ। ব্রহ্মপুে নয়দর
বমনায়রল প্রয়সবসং িিবত বনরূিণ।
িালুর গয়িষণা সাফল্যমবন্ডত।
 িস্তু ও ধাতি িদায়র্ থর বিষয়ে  িস্তু ও ধাতি িদায়র্ থর বিষয়ে গয়িষণা ও িিবত
গয়িষণা ও িিবত বনরূিণপূি থক
বনরূিণপূি থক িিবত ও মিয়টট েমা করা
বশোেয়ন
ব্যিহার,
মযমন:
হয়েয়ছ।
কৃবষোত িণ্য, অয়টায়মািাইল
মস্পোর িাট থস, বশি-বিবডং
মস্পোর িাট থস, কয়ম্পাবেট
বতরীকরণ ইতযাবদ।
 মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ  মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ বিষয়ে
বিষয়ে গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ
গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ বৃবি মিয়েয়ছ।
বৃবি।
 মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ  রােশাহী ও োহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালে এিং
বিষয়ে প্রবশেণ প্রদান ও সংবিষ্ট
িগুড়া িবলয়টকবনক ইন্সটিটিউট (মাইবনং
েনিলয়ক প্রবশবেত কয়র মতালা।
বিভাগ) হয়ত প্রাে প্রবতিছরই আয়লাচয
ইন্সটিটিউয়টর গয়িষণাগার িবরদশথন ও প্রবশেণ
গ্রহণ কয়র আসয়ছ।
 মদয়শর বিশ্ববিদ্যালে, সরকারী,  বনেবমতভায়ি গয়িষণা কায থক্রয়ম সহােতা প্রদান
মিসরকারী,
স্বােত্বশাবসত
করা হয়চ্ছ।
প্রবতষ্ঠানসমূহয়ক গয়িষণা কায থক্রম
িবরচালনাে সহােতা প্রদান।
 িস্তু ও ধাতি বশে-কারখানাে  কাবরগবর সহােতা প্রদান করা হয়চ্ছ। বিয়শষত:
কাবরগবর সহােতা প্রদান।
বলনয়ি িাংলায়দশ বল. (সায়িক িাংলায়দশ
অবিয়েন বল.)-মক ইয়লকয়রাি ওয়েি হয়ত
রুটাইল বমনায়রল বরকভার করার বিষয়ে বশেকারখানা স্থািয়ন আয়লাচনা চলয়ছ।
 কাঁচামাল ও উৎিাবদত িয়ণ্যর  বনেবমতভায়ি বিয়দশী মকাম্পানী (বপ্রবমোর
নমুনা বিয়িষয়ণর মােয়ম গুণাগুণ
বমনায়রলস বল.-অয়েবলো, কাি থন মাইবনং বল.বনরূিণ ও িয়ণ্যর মান সঠিকরূয়ি
যুিরােয), বসরবমক কারখানা, িাংলায়দশ ভূবনেন্ত্রয়ণ সহােতা প্রদান ।
তাবত্ত্বক েবরি অবধদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালেসহ
মিসরকারী খায়তর বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান-মক মসিা
প্রদান করা হয়চ্ছ।
১৬।

প্রকয়ের প্রধান প্রধান ক্রে সংক্রান্ত তথ্য:
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দরিে সংক্রান্ত নবর্ যাচাইয়ের প্রধান উয়েশ্য বছল প্রকেটির আওতাে ক্রেকৃত কাে িয থয়িেণ করা। এ মেয়ে
প্রকেটির আওতাে একাবধক দরিে বিজ্ঞবপ্ত র্াকাে Random Selection এর মােয়ম বনয়ম্নাি কয়েকটি
প্যায়কয়ের ক্রে প্রবক্রো ও িাস্তিােন িয থায়লাচনা করা হে:
১৬.১ লট নং-WD-01 : লট-১ এর আওতাে মাইবনং, বমনায়রলবে এিং মমটালাবেথ ল্যািয়রটরী ভিয়নর ঊর্ধ্থমূখী
সম্প্রসারণ কাে সম্পাদন করা হে। ওয়িন মটন্ডাবরং মমর্ি (OTM) এর মােয়ম এ লয়টর আওতাে মভৌত কাে
সম্পাদন করা হে। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ২২/০৭/২০১০ তাবরয়খ বদবনক বদ ইনবিয়িনয়িট ও ২৬/০৭/২০১০ তাবরয়খ
বদবনক যুগান্তর িবেকাে বিজ্ঞািন মদো হে। দরিে মূল্যােন কবমটিয়ত ০২(দুই) েন িবহ:সদস্য উিবস্থত বছয়লন। গত
২৩/১০/২০১০ তাবরয়খ দরিে উন্মুি করা হে। গত ২৭/০৯/২০১০ তাবরয়খ দরিে মূল্যােন কবমটির সভা অনুবষ্ঠত
হে। উি মটন্ডার প্রবক্রোে ৮টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র যার ময়ে মাে ০২টি প্রবতষ্ঠান মরসিনবসভ/মযাগ্য দরদাতা
বহয়সয়ি বিয়িবচত হে। প্রকে অবফস হয়ত গত ২৮/০৯/২০১০ তাবরয়খ সি থবনম্ন দরদাতা প্রবতষ্ঠান মমসাস থ িাবুল
কন্সরাকশন-মক মনাটিবফয়কশন অি এযাওোি থ প্রদান করা হে। গত ০৩/১০/২০১০ তাবরয়খ বনি থাবচত ঠিকদার
প্রবতষ্ঠায়নর সায়র্ চুবি সম্পাবদত হে যার মমোদ বছল ৯ মাস এিং চুবি মূল্য বছল ১.৫১ মকাটি টাকা।
১৬.২ লট নং-WD-02 : লট-২ এর আওতাে িরয়মটবর ভিন বনমথাণ কাে সম্পাদন করা হে। ওয়িন মটন্ডাবরং
মমর্ি (OTM) এর মােয়ম এ লয়টর আওতাে মভৌত কাে সম্পাদন করা হে। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ১০/০২/২০১২
তাবরয়খ বদ ইনবিয়িনয়িট ও বদবনক েনকন্ঠ িবেকাে বিজ্ঞািন মদো হে। দরিে মূল্যােন কবমটিয়ত ০২(দুই) েন
িবহ:সদস্য উিবস্থত বছয়লন। গত ১৮/০৯/২০১১ তাবরয়খ দরিে উন্মুি করা হে। গত ০৩/১০/২০১১ তাবরয়খ দরিে
মূল্যােন কবমটির সভা অনুবষ্ঠত হে। উি মটন্ডার প্রবক্রোে ০৬টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র যার ময়ে ০৫টি প্রবতষ্ঠান
মরসিনবসভ/মযাগ্য দরদাতা বহয়সয়ি বিয়িবচত হে। প্রকে অবফস হয়ত গত ০৫/১০/২০১১ তাবরয়খ সি থবনম্ন দরদাতা
প্রবতষ্ঠান মমসাস থ মফ্লবমং ইবঞ্জবনোস থ-মক মনাটিবফয়কশন অি এযাওোি থ প্রদান করা হে। গত ১৬/১০/২০১১ তাবরয়খ
বনি থাবচত ঠিকদার প্রবতষ্ঠায়নর সায়র্ চুবি সম্পাবদত হে যার মমোদ বছল ১ িছর এিং চুবি মূল্য বছল ২.১২ মকাটি
টাকা।
১৬.৩ লট নং-WD-03 : লট-৩ এর আওতাে প্রশাসবনক ভিয়নর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ কাে সম্পাদন করা হে।
সীবমত দরিে িিবত মটন্ডাবরং মমর্ি (LTM) এর মােয়ম এ লয়টর আওতাে মভৌত কাে সম্পাদন করা হে। এ
প্যায়কয়ের মেয়ে ১০/০২/২০১২ তাবরয়খ বদবনক আমায়দর অর্ থনীবত ও ১১/০২/২০১২ তাবরয়খ িাংলায়দশ টুয়ি
িবেকাে বিজ্ঞািন মদো হয়েয়ছ। দরিে মূল্যােন কবমটিয়ত ০২(দুই) েন িবহ:সদস্য উিবস্থত বছয়লন। গত
১২/০৩/২০১২ তাবরয়খ দরিে উন্মুি করা হে। গত ২১/০৩/২০১২ তাবরয়খ দরিে মূল্যােন কবমটির সভা অনুবষ্ঠত
হে। উি মটন্ডার প্রবক্রোে ০৪টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র যার ময়ে ০৪টি প্রবতষ্ঠান মরসিনবসভ/মযাগ্য দরদাতা
বহয়সয়ি বিয়িবচত হে। প্রকে অবফস হয়ত গত ২২/০৩/২০১২ তাবরয়খ সি থবনম্ন দরদাতা প্রবতষ্ঠান মমসাস থ বসএনএস
ইবঞ্জবনোস থ বল.-মক মনাটিবফয়কশন অি এযাওোি থ প্রদান করা হে। গত ০৮/০৪/২০১২ তাবরয়খ বনি থাবচত ঠিকদার
প্রবতষ্ঠায়নর সায়র্ চুবি সম্পাবদত হে যার মমোদ বছল ৮ মাস এিং চুবি মূল্য বছল ৪৮.৫০ লে টাকা।
এছাড়া, লট-৩ এর আওতাে মসালার প্যায়নল সরিরাহ ও স্থািন কাে সম্পাদন করা হে। ওয়িন মটন্ডাবরং
মমর্ি (OTM) এর মােয়ম এ লয়টর আওতাে মভৌত কাে সম্পাদন করা হে। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ০৯/০৫/২০১২
তাবরয়খ বদবনক েনকন্ঠ ও বদ িাংলায়দশ টুয়ি িবেকাে বিজ্ঞািন মদো হয়েয়ছ। দরিে মূল্যােন কবমটিয়ত ০২(দুই)
েন িবহ:সদস্য উিবস্থত বছয়লন। গত ১১/০৬/২০১২ তাবরয়খ দরিে উন্মুি করা হে। গত ২৮/০৬/২০১২ তাবরয়খ
দরিে মূল্যােন কবমটির ১ম সভা ও ২২/০৭/২০১২ তাবরয়খ ২ে সভা অনুবষ্ঠত হে। উি মটন্ডার প্রবক্রোে ১০টি
প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র যার ময়ে মটকবনকযাল সাি-কবমটির সুিাবরশ মমাতায়িক ০৩টি প্রবতষ্ঠান মরসিনবসভ/মযাগ্য
দরদাতা বহয়সয়ি বিয়িবচত হে। প্রকে অবফস হয়ত গত ২৪/০৭/২০১২ তাবরয়খ সি থবনম্ন দরদাতা প্রবতষ্ঠান মমসাস থ
নাভানা বরবনউঅযািল এনাবেথ বল.-মক মনাটিবফয়কশন অি এযাওোি থ প্রদান করা হে। গত ০৭/০৮/২০১২ তাবরয়খ
বনি থাবচত ঠিকদার প্রবতষ্ঠায়নর সায়র্ চুবি সম্পাবদত হে যার মমোদ বছল ৪ মাস এিং চুবি মূল্য বছল ৯৪.৫৯ মকাটি
টাকা।
১৬.৪ লট নং-GD-01 : লট নং-GD-01 এর আওতাে Rock Automatic Test System বিজ্ঞাবনক
যন্ত্রিাবত সরিরাহ ও স্থািন কাে সম্পাদন করা হে। ওয়িন মটন্ডাবরং মমর্ি (OTM) এর মােয়ম এ লয়টর আওতাে
বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত সরিরাহ ও স্থািন কাে সম্পাদন করা হে। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ২২/০৭/২০১০ তাবরয়খ বদবনক
ইয়িফাক ও বদ বনউ এে িবেকাে বিজ্ঞািন মদো হয়েয়ছ। দরিে মূল্যােন কবমটিয়ত ০২(দুই) েন িবহ:সদস্য উিবস্থত
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বছয়লন। গত ২৩/০৮/২০১০ তাবরয়খ দরিে উন্মুি করা হে। গত ২৫/০৮/২০১০ তাবরয়খ দরিে মূল্যােন কবমটির সভা
অনুবষ্ঠত হে। উি মটন্ডার প্রবক্রোে ০২টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র উভে প্রবতষ্ঠানই মরসিনবসভ/মযাগ্য দরদাতা
বহয়সয়ি বিয়িবচত হে। প্রকে অবফস হয়ত গত ৩০/০৮/২০১০ তাবরয়খ সি থবনম্ন দরদাতা প্রবতষ্ঠান মমসাস থ বিবধ উইবিম
কয়িথায়রশন বল.-মক মনাটিবফয়কশন অি এযাওোি থ প্রদান করা হে। গত ০২/০৯/২০১০ তাবরয়খ বনি থাবচত ঠিকদার
প্রবতষ্ঠায়নর সায়র্ চুবি সম্পাবদত হে যার মমোদ বছল ৫ মাস এিং চুবি মূল্য বছল ১.৪৬ মকাটি টাকা।
১৬.৫ লট নং-GD-02 : এ লয়টর আওতাে ICP-MS বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত সরিরাহ ও স্থািন কাে সম্পাদন করা
হে। ওয়িন মটন্ডাবরং মমর্ি (OTM) এর মােয়ম এ লয়টর আওতাে বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত সরিরাহ ও স্থািন কাে
সম্পাদন করা হে। এ প্যায়কয়ের মেয়ে ০৫/০৮/২০১১ তাবরয়খ বদবনক েনকন্ঠ ও ০৬/০৮/২০১১ তাবরয়খ বদ বনউ
মনশন িবেকাে বিজ্ঞািন মদো হে দরিে মূল্যােন কবমটিয়ত ০২(দুই) েন িবহ:সদস্য উিবস্থত বছয়লন। গত
২২/০৯/২০১১ তাবরয়খ দরিে উন্মুি করা হে। গত ২৭/০৯/২০১১ তাবরয়খ দরিে মূল্যােন কবমটির সভা অনুবষ্ঠত হে।
উি মটন্ডার প্রবক্রোে ০৪টি প্রবতষ্ঠান অংশগ্রহণ কয়র যার ময়ে ০৪টি প্রবতষ্ঠান মরসিনবসভ/মযাগ্য দরদাতা বহয়সয়ি
বিয়িবচত হে। প্রকে অবফস হয়ত গত ২৯/০৯/২০১১ তাবরয়খ সি থবনম্ন দরদাতা প্রবতষ্ঠান মমসাস থ এযািভান্সি
সাইবটবফক এন্ড সাবেথকযাল মকাং.-মক মনাটিবফয়কশন অি এযাওোি থ প্রদান করা হে। গত ১৬/১০/২০১১ তাবরয়খ
বনি থাবচত ঠিকাদার প্রবতষ্ঠায়নর সায়র্ চুবি সম্পাবদত হে যার মমোদ বছল ৫ মাস এিং চুবি মূল্য বছল ২.৩৩ লে
ইউএস িলার।
 সামবগ্রক িয থায়লাচনা :





১৭।

অবধকাংশ ক্রে ওয়িন মটন্ডাবরং মমর্য়ির মােয়ম সম্পাদন করা হয়েয়ছ।
মটন্ডার ইভযালুয়েশন কবমটিয়ত িবহ:সদস্যয়দর অংশগ্রহণ বনবিত করা হয়েয়ছ।
মটন্ডার বিজ্ঞবপ্ত িহুল প্রচাবরত িবেকাে প্রকাশ করা হয়েয়ছ।
ওয়িন মটন্ডাবরং মমর্ি প্রবক্রোে সয়ি থাচ্চ সংখ্যক দরদাতায়দর মে হয়ত মূল্যােন কবমটির সুিাবরশ মমাতায়িক
সি থবনম্ন দরদাতায়ক কায থায়দশ প্রদান করা হয়েয়ছ।

প্রকেটির িাস্তিােয়নাির প্রভাি (Impact) :
প্রকেটির িাস্তিােয়ন বনয়ম্নাি প্রভািগুয়লা ফুয়ট উয়ঠয়ছ:




মাইবনং, বমনায়রলবে ও মমটালাবেথ বিষয়ে গয়িষণা ও উন্নেন সুবিধাবদ বৃবির মােয়ম ইন্সটিটিউটয়ক শবিশালী
করা হয়েয়ছ;
উচ্চতর গয়িষণার মােয়ম বমনায়রল প্রয়সবসং কায থক্রম িবরচালনা ও িস্তু ও ধাতি িদায়র্ থর বিষয়ে গয়িষণা
পূি থক মদয়শ বশে-কারখানা স্থািয়নর বদক উয়ম্মাবচত হয়েয়ছ;
মদয়শর বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালে, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বােত্বশাবসত প্রবতষ্ঠানসমূহয়ক বনেবমতভায়ি গয়িষণা
কায থক্রয়ম সহােতা প্রদান করা হয়চ্ছ।

১৮।

প্রকেটির িাস্তিােয়নর সুফল এর Sustainability:
Sustainability বনয়ম্নাি বিষয়ের উির বনভথর করয়ছ:
 সঠিক ব্যিস্থািনা ও মবনটবরং;
 িাবষ থক অিায়রশন এন্ড মমইনয়টইন্যান্স িায়েয়টর যয়র্ািযুি ব্যে;
 গয়িষণাগায়রর গয়িষক িয়দ স্থােীভায়ি কমথরত র্াকা অর্ থাৎ চাকুরী িবরতযাগ না করা;
 সয়ি থািবর কায়ের মান ও স্থাবেত্ব।

১৯।

িয থয়িেণ/িাস্তিােন সমস্যাবদ :
১৯.১ বেবস যন্ত্রটি ইন্সটয়লশন না হওো: প্রকে মশষ হওোর িয়রও Gas Cromotograph (বেবস) যন্ত্রটি
পূণ থাংগভায়ি ইন্সটয়লশন হেবন। ম্যানুফযাকচারার কর্তথক যন্ত্রটি মফরৎ মনো হয়েয়ছ এিং মম’২০১৫ মায়স যন্ত্রটি
সরিরাহ ও ইন্সটয়লশন করার কর্া রয়েয়ছ।
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১৯.২ বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত সংগ্রহ না হওো: প্রকয়ের আওতাে ৬৭টি বিজ্ঞাবনক যন্ত্রিাবত সংগ্রয়হর কর্া র্াকয়লও
সংগৃহীত হয়েয়ছ ৬২টি। ৫টি যন্ত্রিাবতর প্রাক্কবলত মূয়ল্যর মচয়ে িাোর মূল্য মিশী হওোে তা সংগ্রহ করা যােবন।
সঠিকভায়ি িাোর মূল্য যাচাই কয়র ব্যে প্রাক্কলন করা উবচৎ বছল।
১৯.৩ বিবসআর মপ্ররয়ণ বিলম্ব : প্রকেটি সমাপ্ত হে জুন, ২০১৩ সায়ল। প্রকে সমাবপ্তর ির প্রকে সমাবপ্ত প্রবতয়িদন
(বিবসআর) ০৩ মায়সর ময়ে আইএমইবিয়ত মপ্ররয়ণর িােিাধকতা র্াকয়লও বিলয়ম্ব মপ্ররণ করা হে। িবণ থতািস্থাে,
বিলয়ম্ব বিবসআর মপ্ররয়ণর কারয়ণ প্রকেটির যর্াসময়ে মূল্যােন কায থক্রম সম্পন্ন করা সম্ভি হেবন।
১৯.৪ এিটান থাল অবিট আিবি বনম্পবি না হওো: প্রাপ্ত বিবসআর ও িবরদশথনকায়ল োনা যাে ময, অে প্রকয়ের উির
০১ িার এিটান থাল অবিট সম্পন্ন হয়েয়ছ তয়ি মিশ কয়েকটি অবিট আিবি রয়েয়ছ যা এখয়না বনষ্পন্ন করা হেবন।
আবর্ থক স্বচ্ছতার স্বায়র্ থ অে প্রকয়ের অবিট আিবিসমূহ দ্রুত বনষ্পন্ন করা প্রয়োেন।
২০।

সুিাবরশ/ মতামত :
২০.১ প্রকে প্রণেনকায়ল এমনভায়ি িবরকেনা করয়ত হয়ি যায়ত প্রকয়ের Cost over run না ঘটিয়ে বনধ থাবরত
ব্যয়ের ময়ে প্রকে সমাপ্ত করা যাে (অনু: ০৫);
২০.২ ম্যানুফযাকচারার-এর সায়র্ মযাগায়যাগ অব্যাহত মরয়খ বেবস যন্ত্রটি আগামী মম, ২০১৫ মায়স সরিরাহ ও
ইন্সটয়লশন করয়ত হয়ি (অনু:১৯.১);
২০.৩ প্রকে সমাবপ্তর ০৩ মায়সর ময়ে আিবশ্যকভায়ি আইএমইবিয়ত বিবসআর মপ্ররয়ণর বিষেটি বিজ্ঞান ও প্রযুবি
মন্ত্রণালে বনবিত করয়ি (অনু:১৯.৩);
২০.৪ আবর্ থক স্বচ্ছতার স্বায়র্ থ প্রকেটির অবিট আিবিসমূহ দ্রুত বনষ্পবি করয়ত হয়ি; এিং
২০.৫ অনুয়চ্ছদ ২০.১ হয়ত ২০.৪ িয থন্ত সুিাবরশসমূহ িাস্তিােয়ন গৃহীত ব্যিস্থািলী আগামী ০১ মায়সর ময়ে
আইএমইবি-মক অিবহত করয়ত হয়ি।

