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ননফ বাী ায-ংক্ষে
গার্ভেন্ট ও ফস্ত্র শল্প র ফাাংরার্দর্য অথ েনীশতয অন্যতভ প্রধান চাশরকাশি। শল্পায়ন, স্বাফরম্ব আথ োভাশিক অফস্ায উন্নয়র্ন ফস্ত্রখাত ফাাংরার্দর্ অতীফ গুরুত্বপূণ ে ভাভকা ারন কর্য আর্ে । উন্নয়র্ন এই
গশতীরতা ও ধাযাফাশকতা যক্ষায িন্য প্রয়য়ািন দক্ষ িনফর। ফস্ত্রখার্ত য়লায য়রর্বর, শভড য়রর্বর ও
ম্যার্নির্ভন্ট য়রর্বর্রয য়রাকফর প্রর্য়ািন। অনুন্নত য়দ ওয়ায় য়লায ও শভডর্রর্বর্র িনফর যফায
ম োপ্ত। শকন্তু ২০০৬ ার্রয পূর্ফ ে ফস্ত্রখার্ত ম্যার্নির্ভন্ট য়রর্বর্রয শশক্ষত ও দক্ষ িনশিয অবাফ শের
প্রকট। এই ভস্যা ভাধান কর্ল্প ফস্ত্র শযদপ্তর্যয অধীর্ন য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং কর্রি শযচাশরত র্য়
আর্ে। তন্মর্ে টাঙ্গাইর্র অফশস্ত “ফঙ্গফন্ধু য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং কর্রি” অন্যতভ মা ২০০৬-১৪
ার্রয ভর্ে প্রশতশিত য়। শডর্লাভা ইন য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং য়কা ে ভাশপ্তয য শফ.এ.শ. ইন
য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং য়কা ে প্রফতের্নয ভাের্ভ শফ.এ.শ য়রর্বর্রয ইশিশনয়ায ততযী কর্য
আত্মকভোংস্ার্নয ভাের্ভ য়দর্য অথ েননশতক উন্নয়ন এই কর্রি প্রশতিায উর্েশ্য। এই উর্েশ্য কতটুকু
পূযন র্য়র্ে, কর্রি স্ার্ন ত্রুশত-শফচ্যুশত র্য়র্ে শকনা, বশফলৎর্ত এই ধযর্নয প্রশতিার্নয য়দর্ প্রর্য়ািন
আর্ে শকনা প্রভৃশতয উত্তয খুির্ত শযকল্পনা ভন্ত্রনারর্য়য IMED এয অধীর্ন ব্যশি যাভেক দ্বাযা ফতেভান
ভীক্ষায অফতাযনা।
এ ভীোয় গুণগত ও ংখ্যাগত দ্ধনতক্ষত তথ্য ংগৃীত ক্ষয়ক্ষে
। নডনন, ননআয প্রকল্প ংনিষ্ট
প্রনতক্ষফদন/ডকুক্ষভন্ট ম বাক্ষরাচনা ও ভাঠ ম বাক্ষয় ফাস্তফ ম বক্ষফেণ োড়াও
কর্রি ক্ষত ১৫০ জন উত্তীণ ব
নোথী, ৩২ জন অধ্যয়নযত নোথী, ১০ জন প্রনেক, অনববাফক, াধাযণ নোয় ননেত বফকায
যুফকগণ, এরাকায গণ্যভান্য ব্যনিগণ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফং ফস্ত্র নযদপ্তক্ষযয কভবকতবাগণ, ফস্ত্র নল্প ও
ব্যফায ভানরক, ফস্ত্র খাক্ষতয নভনতয মুখাত্র ও ংনিষ্ট নফক্ষলজ্ঞগক্ষণয ননকট বথক্ষক তথ্য ংগৃীত ক্ষয়ক্ষে।
‘ফঙ্গফন্ধু বটক্সটাইর ইনিননয়ানযং কক্ষরজ স্থান’ (নফক্ষল ংক্ষানধত) প্রকল্পটি ২০০৬ ার্রয িানুয়াযীর্ত শুরু
ক্ষয় ২০০৮ ক্ষনয জুন ভাক্ষ ভাপ্ত ওয়ায কথা থাকর্রও ৪ ফায নডনন ংক্ষাধক্ষনয কাযর্ণ প্রকল্পটি বল
য় ২০১৪ ার্রয জুন ভার্। শফর্ল ংক্ষাধনী অনুমায়ী ভাপ্ত ওয়ায় মূর নডনন’য তুরনায়
Cost
Overrun ক্ষয়ক্ষে ৩৭৪% আয Time Overrun ক্ষয়ক্ষে প্রায় ৫ ফেয ৬ ভা (২২০%)। বম কাযক্ষণ
যকাযক্ষক অনতনযি প্রায় ৮৬.৫৬ বকাটি টাকা ব্যয় কযক্ষত ক্ষয়ক্ষে এফং রেযভাত্রায বচক্ষয় কভ জনফর ততযী
কযা ক্ষয়ক্ষে। এই ভীক্ষায় ত্রুটিপূণ ে DPP, ঘনঘন প্রকল্প শযচারক শযফতেন, প্রকল্প স্ান শনধ োযর্ন িটিরতা,
শফরর্ম্ব ভশভ অশধগ্রন, দীঘ োশয়ত শনভোণ কাি, প্রকল্প ফাস্তফায়র্ন াংশষ্টয়দয অজ্ঞতা, ভন্বয়ীনতা,
তত্ত্বাফধানগত দুফ েরতা, শযফীক্ষণ স্বল্পতা ইতুাশদ কাযর্ণ ২০০৬-২০০৮ এয ভর্ে প্রথভ প্রকল্প ভাশপ্তয
রক্ষভাত্রা থাকর্র ও প্রকল্প ভাপ্ত য় দীঘ ে প্রায় ৬ ফেয য ২০১৪ ার্র।
ফস্ত্র শযদপ্তয কর্তক
ে যফযাকৃত “ক্রয় কাম েক্রর্ভয তথ্য” ম ের্ফক্ষর্ণ প্রতীয়ভান য় য়ম, ফশণ েত মন্ত্রাশত ও
ভারাভার ক্রর্য়য য়ক্ষর্ত্র শশআয ২০০৮ এয প্রধান শনয়ভাফরী ফহুরাাংর্ অনুযণ কযা র্রও মন্ত্রাশত
ক্রর্য়য য়ক্ষর্ত্র শশআয ২০০৮ শফশধভারা মথামথবার্ফ অনুযণ কযা য়শন। প্রকল্প াংশিষ্ট াফ েক্ষশনক
িনফর্রয ভর্ে য়টক্সটাইর জ্ঞার্নয অবাফ য়তু কর্রিটি প্রায় অর্ধত য়কাটি টাকায র্ফ োচ্চভার্নয মন্ত্রাশত
াংগ্র য়থর্ক ফশিত র্য়র্ে। তাোড়া শনিস্ব িনফর শনর্য়ার্গয পূর্ফ ে য়কা ে চালুকযর্নয পর্র কর্রর্িয প্রশতটি
ওয়াকের্ যর্য়র্ে দারুণ দক্ষর্রাক স্বল্পতা, অচর য়ভশর্ন প্রাশিকুার ক্লার্য প্রর্চিা। প্রর্পয, এুয়াশর্য়ট
i

প্রর্পয, এুাশয়টন্ট প্রর্পয প্রভৃশত উচ্চ য়রর্বর্র শক্ষক শনর্য়াগ না াওয়ায পর্র ধায কযা শক্ষক শদর্য়
অর্নক ক্লা য়নয়া র্ে আিও। শক্ষায় এ অফস্া শশক্ষত, দক্ষ ইশিশনয়ায সৃশষ্টয অন্তযায়। তাোড়া কর্রি
সৃশষ্টয য যর্য়র্ে প্রকল্প ভাশপ্তর্ত অশডট আশত্ত। তর্ফ প্রকল্প ফাস্তফায়র্নয ার্থ াংশিষ্ট িনফর্রয শশআয
াংক্রান্ত প্রশক্ষণ থাকর্র এ ধযর্ণয ত্রুটি শফচ্যুশত এড়ার্না ম্ভফ ত।
প্রকর্ল্পয কর্রিটি শনয়শভত শক্ষা -প্রশক্ষণ কাম েক্রভ চাশরর্য় মার্ে। ফস্ত্র শযদপ্তর্যয তত্ত্বাফধার্ন ও ঢাকা
শফশ্বশফদ্যারর্য়য শনর্দ েনা অনুার্য ক্লা এফাং ফেয -ফেয বশতে ও যীক্ষা চরর্ে । শক্ষক-শক্ষাথীগর্ণয
াশিযা স্বাবাশফক। ক্লার্য শযভাণ , শাংখরা, শক্ষাথীগর্ণয পরতা ইতুাশদ শফর্ফচনায় প্রশতিানটি য
কাম েকরা য়ভার্টয উয র্ন্তালিনক।
২০০৮ বথক্ষক ২০১ ৬ ার ম বন্ত শফ.এ.শ য়কা ে পরতায র্ঙ্গ ভাপ্ত কর্যর্েন এরূ ফ বক্ষভাট ২৪৪ জন
শক্ষাথীয ভর্ে ১৫০ িন শক্ষাথীয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। তার্দয শাং বাগই (৯৫%) শের পুরুল আয
৫.০% শের নাযী। শডর্লাভা ইন য়টক্সটাইর ভাপ্ত কযায য ৭১.৮% োত্রযা উচ্চতয শক্ষায িন্য শফ.এ.শ
ইন.য়টক্সটাইর য়কার্ ে বশতে র্য়শের। াকৃত শক্ষাথীয়দয অশধকাাংর্ এর্র্ে শনম্নশফত্ত ফা শনম্নভেশফত্ত
শযফায য়থর্ক মার্দয অশববাফকর্দয ভাশক গড় আয় ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা। অশববাফকর্দয ২৮.৯৬%
এয য়া কৃশলকাি, ৩৬.২% এয য়া য়োটখার্টা চাকুযী ও ব্যফা কর্য ২৩.৫% শক্ষাথীয অশববাফক।
াকৃত শক্ষাথীয়দয চাকযী র্য়র্ে ওর্বন ডাইাং- শপশনশাং (৩২%), য়ডশনভ (১৪%), শনটিাং (১২%),
শিশনাং (১০%), উইশবাং (৯%) শভর্র। গার্ভেন্ট য়ির্যয শবতয ওর্বন গার্ভের্ন্টর্ (২৮%), শনট গার্ভের্ন্টর্
(২৩%) চাকুযী কযর্ে ার্য য অর্নর্ক। চাকুযীয অন্যান্য য়ক্ষর্ত্র মূর্য ভর্ে যর্য়র্ে শক্ষকতা ও ফাইাং
াউি। প্রশতিার্ন চাকুযী রার্বয য াকৃত োত্রযা উৎাদন কভকতো, য়কায়াশরটি কর্ন্টারায,
ভার্চ েনডাইিায, ল্যাফ এুাশর্টন্ট, য়টশটাং ইশিশনয়ায, য়রকচাযায প্রভৃশত দফীর্ত চাকযী কর্য। অশধকাাংর্য
(৭৫%) ভাশক য়ফতন র্ফ োচ্চ ২০,০০০ টাকা। অশধকাাং াকৃত নোথীয়দয ভর্ত ম োপ্ত দক্ষ শক্ষক,
ফাস্তফতামূখী াঠ্যসুচী, মন্ত্রাশত মৃদ্ধ চর ল্যাফ “ফঙ্গফন্ধু য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং কর্রি” য়ক অশধকতয
াপল্যভশিত কযর্ত ার্য।
ফস্ত্র খার্তয িনফর ও শক্ষায ক্রভফধ েভান চাশদা কার্ি রাশগর্য় মত্রতত্র ফস্ত্র নফলয়ক ননম্নভাক্ষনয নো
প্রনতষ্ঠানগুক্ষরা গক্ষড় উক্ষঠক্ষে পক্ষর নোয গুণগত অফনয়ন ঘটক্ষে। একর বফযকাযী প্রনতষ্ঠান ক্ষত অনধক
ংেক নোথী বফয ক্ষে তর্ফ গুণগত শদক য়থর্ক তাযা কর্রি াকৃত শক্ষাথীগর্ণয য়চর্য় শনম্নভার্নয। এয
পর্র ক্ষশতগ্রস্থ ক্ষে প্রকৃত জ্ঞান অিেনকাযী নোথী ও নল্পখাক্ষতয ব্যফা।
ফস্ত্র ও য়াাক শর্ল্প াকৃত শক্ষাথীগর্ণয ভশভকা, চাকুশযয়ত ফা ব্যফায় াংশিষ্ট য়থর্ক শনর্ির্দয
বযণর্ালণ োড়াও শযফাযর্ক াায্য, এরাকায় শশক্ষত ও িীশফকা অিেনকাযী মৄফশিয শফকা, এরাকায
ব্যফা-ফাশণর্িু তার্দয আর্য়য একটি ফড় অাংর্য র্যাক্ষ ভশভকা ইতুাশদ োড়াও ম্যায়নির্ভন্ট য়রর্বর-এ
শফএশ া িনফর্রয বশফষ্যৎ চাশদায শফযীর্ত য়ভাট যফযা শচত্র শফর্ফচনায য়প্রশক্ষর্ত অনগ্রয য়িরা
মূর্ অগ্রাধীকায শবশত্তর্ত ১৯টি পুযার্না য়িরায প্রশতটির্ত একটি কর্য য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং কর্রি
প্রশতিায রর্ক্ষু আর্যা প্রকল্প গ্রণ কযা য়মর্ত ার্য। উযন্ত্ত্ত য়ম কর স্থার্ন চাশদা য়ফশ (শফর্ল কর্য
শল্পঘন এরাকায শন্নকর্ট) য় কর এরাকায়/য়িরায় একাশধক য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং কর্রি স্থান কযা
য়মর্ত ার্য। এরূ য়টক্সটাইর ইশিশনয়াশযাং কর্রি য়থর্ক াকৃত শক্ষাথীগণ য়দর্য চাশদা য়ভটার্নায
াাাশ শফর্দর্ও কভেযত র্য় য়দর্য িন্য য়যশভর্টন্স বৃশদ্ধর্ত গুরুত্বপূণ ে ভশভকা যাখর্ত ার্য।
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ACRONYMS
BUTEX

:

Bangladesh University of Textiles

BUET

:

Bangladesh University of Engineering and Technology

BTEC

:

Bangabondhu Textile Engineering College

BTMC

:

Bangladesh Textile Mills Corporation

BTMA

:

Bangladesh Textile Mills Association

BGMEA

:

Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters
Association

BKMEA

:

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters
Association

DPP

:

Development Project Proposal

FGD

:

Focus Group Discussion

ITET

:

Institute of Textile Engineers and Technologists

KII

:

Key Informant Interview

NCT

:

National Competitive Tendering

OTM

:

Open Tendering Method

PCR

:

Project Completion Report

PER

:

Project Evaluation Report

PPR

:

Public Procurement Rules

RTM

:

Restricted Tendering Method

SWOT

:

Strength, Weakness, Opportunity and Threat
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প্রথভ ধ্যায়
প্রকল্পেয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ
১.১: টভূক্ষভ
ফাংরাল্পদল্পয অথ থ-াভাক্ষজক ঈন্নয়ল্পন ফস্ত্র  পাাক ক্ষপেয ভূক্ষভকা খুফআ গুযত্বপূন থ। এ ক্ষল্পেয জন্য প্রল্পয়াজনীয় দি
জনফর সৃক্ষিয সূক্ষতকাগায ল্পরা ফস্ত্র  াট ক্ষে ংক্ষিি আনক্ষিটিঈট, কল্পরজ  ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয়। পবাপকনার 
ক্ষডল্পলাভা আনক্ষিটিঈটভ াধাযনত পলায পরল্পবল্পরয দি জনফল্পরয পজাগান ক্ষদল্পে অয কল্পরজ  ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয়ভ
ঈচ্চ ম থাল্পয়য কাক্ষযগযী  ব্যফস্থানা ক্ষফল্পলজ্ঞ ততযী কল্পয থাল্পক।
দেশলর যপ্তানী অল্পয়য প্রায় ৮২.০১% অল্প ফস্ত্র  পাাক ক্ষে পথল্পক যার ঈন্নয়ন ও প্রাল্পয নিম্ন, মধ্য ও ঈচ্চ
ম থাল্পয়য প্রনলনিত জনক্ষিয ফদান নস্বীকাম থ। স্দাতক ম থাল্পয়য পটক্সটাআর কল্পরজ স্থাল্পন যকাযী প্রল্পচিা এ
খাশতর ক্রম ঈন্নয়ল্পন মথাথ থ ায়ক ভূক্ষভকা ারন কযল্পফ। ২০০০ াল্পর ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয-এয ঈল্পদ্যাপগ ক্ষযচাক্ষরত
Survey to assess the requirements of textile technician/ technologist during next 10 years ভীিায়
ফস্ত্রখাল্পতয চাক্ষদায তুরনায় ফস্ত্র প্রল্পকৌরী/প্রভেক্ষিক্ষফদ যফযাল্পয প্রকট ঘাটক্ষত ক্ষযরক্ষিত য়। এআ ভীিা ভল্পত
২০১০ ার ম থন্ত ফাংরাল্পদল্পয ফস্ত্রক্ষল্পে স্দাতক ক্ষডগ্রীধাযী ফস্ত্র প্রভেক্ষিক্ষফল্পদয চাক্ষদা দাড়াল্পফ ১৩,৫৩০ জন। এয
ক্ষফযীল্পত তৎকারীন ফস্ত্র প্রভেক্ষি ক্ষিায একভাত্র স্দাতক ম থাল্পয়য ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠান পতজগাঁস্থ পটক্সটাআর
আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ পথল্পক ক্ষফ.এ.ক্ষ আন-পটক্সটাআর ক্ষডগ্রীধাযী প্রভেক্ষিক্ষফল্পদয ংখ্যা দাড়াল্পফ ভাত্র ২,৫০০ জন।
সুতযং ২০১০ ার ম থন্ত ফাংরাল্পদল্প স্দাতক ফস্ত্র প্রভেক্ষিক্ষফল্পদয চাক্ষদা- যফযাল্পয াথ থকয দাঁড়াল্পফ ১৪,৪১৩ জন। এআ
পপ্রেিাল্পট ‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ স্থাপি’ (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পটি জাতীয়ভাশব যশেষ্ট
গুরুত্বপূি ন।
ফস্তুত পাাক যপ্তানী অয় বৃক্ষিয জন্য ল্পেয ফহুভৄখীকযণ, ঈৎাদনীরতা বৃক্ষি  গুণগতভান ঈন্নয়ন, যফযা
পচআন পজাযদায ক্ষরড-টাআভ ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন অফশ্যক। এ জন্য প্রল্পয়াজন ফস্ত্র  পাাক ক্ষে ংক্ষিি
ঈচ্চভাল্পনয প্রক্ষক্ষিত জনফর অয দ কারশে ই স্দাতক ম থাল্পয়য ক্ষফল্পলাক্ষয়ত পরখাড়ায প্রল্পয়াজন রশয়শছ ।
এতদক্ষফলল্পয়য গুরুত্ব নুধাফন কল্পয যকায ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয ধীন ৬টি ক্ষডগ্রী ম থাল্পয়য পটক্সটাআর কল্পরজ পখারায
ক্ষযকেনা গ্রণ  ফাস্তফায়ন কল্পয আশছ। এ গুল্পরায ভল্পধ্য টাঙ্গাআল্পর স্থাক্ষত ‘ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং
কল্পরজ স্থান’ প্রকেটি অন্যতম, মা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারল্পয়য ঈল্পদ্যাপগ ক্ষফ.এ.ক্ষ আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং ক্ষডগ্রী
প্রদাল্পনয রল্পিয টাঙ্গাআর পজরায কাক্ষরাতী ঈল্পজরায় জুরাআ ২০০৬ ল্পত জুন ২০১৪ ার পভয়াল্পদ ফাস্তফায়ন কযা
ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া ক্ষডল্পলাভা আন-পটক্সটাআর ক্ষডগ্রীধাযীল্পদয া যফতী ক্ষিায সুল্পমাগ সৃক্ষিল্পত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারল্পয়য
ধীন ‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্বাতন্ত্র তফক্ষিয ম্পন্ন  ফল্পট।
১.২: প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য (ক্ষডক্ষক্ষ নুাল্পয)
বস্ত্রনলল্প দক্টশরর জন্য স্দাতক পয নাশয়র বস্ত্র প্রযুনিনবে সৃনষ্ট;
(খ) দটক্সটাই নডশলামািারীশের উচ্চতর নলিার সুশযাগ সৃনষ্ট;
(গ) আত্ম-কমনিংস্থাশির সুশযাগ সৃনষ্টর মাধ্যশম োনরদ্র্য নবশমাচি করা; এবিং
(ঘ) দটক্সটাই নডশলামািারীশের জন্য নব.এ.ন.ইি-দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং দকা ন প্রবতনি।
: প্রকল্পেয ংক্ষিপ্ত ক্ষযক্ষচক্ষত
প্রকল্পেয নাভ
:
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ স্থাপি’
(নবশল িংশলানিত)।
(ক)

১.৩
০১.
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০২. ঈল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/ক্ষফবাগ
০৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
০৪. প্রকল্পেয ফস্থান

:
:
:

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয
ক্ষফবাগ
পজরা
ঢাকা
টাঙ্গাআর

ঈল্পজরা
কাক্ষরাতী

১.৪: প্রকে নুল্পভাদন, ংল্পাধন  ঙ্গক্ষবক্ষিক ফাস্তফায়ন গ্রগক্ষত  থ থায়ল্পনয ফস্থা
‘ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্থান’ লী নক প্রকল্পটি ১৬ অশক্টাবর ২০০৬ তানরশখ একশিক ভায় ২৩
দকাটি ৯৮ ি টাকায় অনুশমানেত য়। প্রশয়াজিীয়তার নিনরশখ আরও নতি বার প্রকল্পটি ংল্পাধন য়। নিশম্ন
ক্ষডক্ষক্ষ প্রেয়ি, িংশলািি ও অনুশমােশির তানরখ , প্রকল্পেয ঙ্গক্ষবক্ষিক ফাস্তফায়ন গ্রগক্ষত  থ থায়ল্পনয ফস্থা
দেয়া (াযক্ষণ -১.৪.১  ১.৪.২) ঃ
াযক্ষণ-১.৪.১: প্রকে নুল্পভাদন, ংল্পাধন
ক্ষডক্ষক্ষ

(ক) ভর
(খ) ১ম িংশলািি
(গ) ২য় িংশলািি
(ঘ) ৩য় িংশলািি
(ঙ) ক্ষফল্পল ংল্পাধন

অনুশমােশির তানরখ

অযম্ভ

ভাক্ষপ্ত

১৬ অশক্টাবর ২০০৬
২০ মাচ ন ২০০৯
০২ দেব্রুযশারী, ২০১০
০২ দম, ২০১২
১২ মাচ ন ২০১৩

জুাই, ২০০৬
জুাই, ২০০৬
জুাই, ২০০৬
জুাই, ২০০৬
জুাই, ২০০৬

নডশম্বর, ২০০৮
নডশম্বর, ২০০৯
নডশম্বর, ২০১১
জুি, ২০১৪
জুি, ২০১৪

াযক্ষণ-১.৪.২: প্রকল্পেয ঙ্গক্ষবক্ষিক ফাস্তফায়ন গ্রগক্ষত  থ থায়ল্পনয ফস্থা
ক্রক্ষভক
নং

ঙ্গ ক্ষবক্ষিক কাল্পজয ক্ষফফযণ
(ক্ষডক্ষক্ষ নুমায়ী)

(ক)
১
২
৩
৪
৫

যাজস্ব খাত
জনফর
জনফল্পরয বাতা
ফআ  জান থার
ন্যান্য খযচ
পভযাভত  যিণাল্পফিণ
ঈ-পভাট (ক)
ভৄরধন খাত
জক্ষভ ক্ষধগ্রণ
পূতথ
মন্ত্রাক্ষত
অফাফত্র
মানফান
কক্ষম্পঈটায  এল্পক্সক্ষযজ
ক্ষপক্ষজক্স  পকক্ষভক্ষি ল্যাফ
ক্ষপ আকুআল্পভন্ট
পারায প্যাল্পনর
ঈ-পভাট (খ)
ফ থল্পভাট

(খ)
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

আঈক্ষনট

--জন
জন
পথাক
দোক
দোক
----একয
ফঃক্ষভঃ
ংখ্যা (টি)
ংখ্যা (টি)
ংখ্যা (টি)
ংখ্যা (টি)
ংখ্যা (টি)
ংখ্যা (টি)
ংখ্যা (টি)
-----

রিযভাত্রা (ক্ষডক্ষক্ষ নুমায়ী)
অক্ষথ থক
ফাস্তফ
(রি টাকায়)
----২৮.০০
১০ জন
৩৬.০০
১০ জন
৬৩.০০
--১৮৩.১৭
--৭.৫০
--৩১৭.৬৭
------১০৩৫.৬৮
১১ একয
৪৯৭৬.০০
১৮৫২৮ ফঃক্ষভঃ
৪৬৩০.৯৭
২৯৮ টি
১৬৫.৪৬
২৩৩০ টি
৭৮.৩৩
২ টি
৬২.৫৯৬
১৮৭ টি
১১.০০
২৪৭১ টি
২৫.৮৭৪
৩৬ টি
৭০.০০
১টি
১১০৫৫.৯১
--১১৩৭৩.৫৮
---

প্রকৃত গ্রগক্ষত
অক্ষথ থক
ফাস্তফ
(রি টাকায়)
----২৬.১২৯
১০ জন
৩৩.৭৩৩
১০ জন
৪৯.৩০৬
--১৮০.৫৩৭
--৭.১০৪
--২৯৬.৮১
------১০৩৫.৬৬
১১ একয
৪৯৭১.৭৩
১৮৫২৮ ফঃক্ষভঃ
৪৩৪২.৬৮২
২৯৮ টি
১৫৯.৮৩২
২৩৩০ টি
৭৮.৩২৯
২ টি
৬৫.২৯৭
১৮৭ টি
১১.০০
২৪৭১ টি
২২.৭৮১
৩৬টি
৭০.০০
১টি
১০৭৫৭.৩১
--১১০৫৪.১২
---
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প্রকল্পেয ফস্থান

ক্ষচত্র-১.১: টাঙ্গাআর পজরায ভানক্ষচল্পত্র কাক্ষরাতী ঈল্পজরায ফস্থান (তাযকা ক্ষচহৃ)
কাক্ষরাতী ঈল্পজরায ভানক্ষচল্পত্র প্রকল্পেয ফস্থান (তাযকা ক্ষচহৃ)

3

ক্ষিতীয় ধ্যায়
প্রবাফ ভল্যায়ন কাম থক্রল্পভয কাম থ িক্ষত
২.০: ভূক্ষভকা
প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিায অআএভআক্ষড ল্পত প্রাপ্ত Terms of Reference (TOR) এ ফক্ষণ থত যাভথল্পকয দাক্ষয়ত্ব
ম থাল্পরাচনা কযল্পর প্রতীয়ভান য় পম প্রকল্পেয াক্ষফ থক ভল্যায়ন ল্পে এ ভীিায ভর ঈল্পেশ্য। ভর ঈল্পেশ্যটি কক্ষতয়
সুক্ষনক্ষদ থি ঈল্পেল্পশ্যয াল্পথ ম্পথকভেি মা যাভথল্পকয জন্য ফক্ষণ থত দাক্ষয়ল্পত্ব প্রক্ষতপক্ষরত ল্পয়ল্পছ। ক্ষফলয়টি ক্ষফল্পফচনায়
দরশখ প্রভাব ভল্যায়ন কাম থক্রল্পভয কাম থ দ্ধনত গৃীত শয়শছ। নিম্ন ফক্ষন থত যাভথল্পকয দাক্ষয়ত্ব ও কায ন পনরনির উর
নভনি কশরই ভল্যায়ন কাম থ দ্ধনত ও কাম থক্রল্পভয বে নিা দেয়া ঃ
২.১:
ক)
খ)

যাভথল্পকয দাক্ষয়ত্ব
প্রকল্পেয টভূক্ষভ, নুল্পভাদন, ঈল্পেশ্য, ংল্পাধন, প্রকে ব্যয় ফাস্তফায়নকার  থ থায়ন, ক্ষডক্ষক্ষয
চাক্ষদা নুমায়ী ফছয ক্ষবক্ষিক এক্ষডক্ষ ফযাে, চাক্ষদা ফছয ক্ষবক্ষিক ফভৄক্ষি  ব্যল্পয়য প্রাক্ষঙ্গক তথ্য
ম থল্পফিণ  ম থাল্পরাচনা;
প্রকল্পেয ংগক্ষবক্ষিক ফাস্তফায়ন গ্রগক্ষতয ফাস্তফ  অক্ষথ থক তথ্য ংগ্র, ক্ষন্নল্পফ, ক্ষফল্পিলণ, াযক্ষণ 
পরখক্ষচল্পত্রয ভাধ্যল্পভ ঈস্থান  ম থল্পরাচনা;

গ)

প্রকশল্পর উশেশ্য অজনশির অবস্থা পয নাশাচিা ও পয নশবিে;

ঘ)

ে, কাম থ  পফা কাম থক্রল্পভয অতায় ম্পাক্ষদত ক্ষফক্ষবন্ন প্রকে (Procurement)-এর পিল্পত্র প্রচক্ষরত ংগ্র
অআন  ক্ষফক্ষধভারা PPR ঈন্নয়ন ল্পমাক্ষগতা গাআডরাআন আতযাক্ষদ প্রক্ষতারন কযা ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা প ক্ষফলপয়
ম থাল্পরাচনা  ম থল্পফিণ;

ঙ)

প্রকল্পেয অতায় ংগৃীত ক্ষফক্ষবন্ন ে, কাম থ  পফা ক্ষযচারনা এফং যিণাল্পফিল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয়
জনফর অনুলক্ষঙ্গক ক্ষফলয়াক্ষদ ক্ষনল্পয় ম থাল্পরাচনা  ম থল্পফিণ;

চ)

প্রকল্পেয অতায় ংগৃীত ে, কাম থ  পফা ংক্ষিি ক্রয় চুক্ষিল্পত ক্ষনধ থাক্ষযত পেক্ষক্ষপল্পকন, গুণগত ভান
 ক্ষযভাণ নুমায়ী প্রল্পয়াজনীয় ক্ষযফীিণ মাচাআল্পয়য ভাধ্যপভ ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা তা মাচাআ কযা;

ছ) প্রকশল্পর বাস্তবায়ি ম্পনকনত নবনভন্ন নবয় দযমি: অে নায়শি নবম্ব, িংগ্রশর দিশে নবম্ব/কায ন ও দবা ক্রয়,
পণ্য, প্রকল্প ব্যবস্থাপিার মাি এবিং প্রকশল্পর দময়াে ও ব্যয় বৃনদ্ধ ইতযানের কারে অন্যান্য নেক নবশেে,
পয নশবিে ও পয নাশাচিা;
জ) প্রকশল্পর আওতায় ম্পানেত মূ কায নক্রমমূশর কায নকানরতা ও উপশযানগতা নবশেে এবিং নবশল
েতা (Success Stories) মক্ষদ থাল্পক প ক্ষফলল্পয় অল্পরাকাত;
ঝ)

প্রকল্পেয ফরক্ষদক, দুফ থরক্ষদক, সুল্পমাগ  ঝক্ষুঁ ক (SWOT) ক্ষফল্পিলণ এফং বক্ষফষ্যল্পত একআ ধযল্পনয প্রকে গ্রণ
 ফাস্তফায়ল্পনয পিল্পত্র মল্পথাভেি সুাক্ষয প্রদান;

ঞ)

প্রনতষ্ঠাশির নলিােীশের উচ্চতর নলিার সুশযাগ সৃনষ্ট শয়শছ নকিা তা মূল্যায়ি করা;

ট)
ঠ)
ড)
ঢ)

আত্ম-কমনিংস্থাশির মাধ্যশম োনরদ্র্য নবশমাচি শয়শছ নকিা তা মূল্যায়ি করা;
প্রকশল্পর সুেশভাগীশের মীিার মাধ্যশম মূল্যায়ি করশত শব;
উনিনখত প্রাপ্ত নবনভন্ন পয নশবিশের নভনিশত ানব নক পয নাশাচিা ;
প্রকে ংক্ষিি ন্যান্য প্রাক্ষঙ্গক ক্ষফলয়াক্ষদ; (১) প্রকল্প এাকা দেশক িংগৃীত তথ্য; এেনজনড ও স্থািীয়
পয নাশয় কমনলাা আশয়াজি কশর মূল্যায়ি কাশজর নভ নিশত একটি মূল্যায়ি প্রনতশবেি প্রেয়ি এবিং জাতীয়
পয নাশয়র একটি কমনলাা আশয়াজি কশর মূল্যায়ি কাশজর পয নশবিে
(Finding) ভ ফক্ষত কযা 
কভথারায প্রাপ্ত ভতাভত  সুাক্ষযভ ক্ষফল্পফচনা কল্পয প্রক্ষতল্পফদনটি চূড়ান্ত কযা;
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ণ)
যাভথক চুনির তানরখ দেশক চার মাশর মশধ্য মীিা িংক্রান্ত যাবতীয় কায নক্রম চূড়ান্ত করশব;
ত) দবা িংগ্রকারী িংস্থা (আইএমইনড) কর্তক
ন মূল্যায়ি িংক্রান্ত নবনভন্ন োনয়ত্ব পাি।
২.২: মীিার িারোগত পদ্ধনত
প্রকশল্পর বতনমাি অবস্থার শঙ্গ নডনপনপশত বনে নত নবয়মূশর চক (Variable) ও নিশে নলশকর মাি/নববরশের
তুিার মাধ্যশম প্রকশল্পর প্রভাব মূল্যায়ি করা দব । প্রকশল্পর উশেশ্য ও মীিার লতনাবী (TOR) পয নাশাচিা কশর
নিম্নবনি নত প্রকেটি ক্ষনল্পদ থক/ চরল্পকয ায়তায় ক্ষনল্পন্ািবাল্পফ মূল্যায়ি করা শয়শছঃ
পরীিেীয় নিশে নলক/চক

মূল্যায়শির প্রকৃক্ষত

প্রকল্প
বাস্তবায়ি ক) প্রকশল্পর প্রারনিক কাশর বে নিা প্রিাি অঙ্গমূ বাস্তবায়শির অবস্থা
িংক্রান্ত কমনকাশের খ) আবাবপে, যন্ত্রপানত, জিব, দবা অন্যান্য মাামা পনরকল্পিা অনুযায়ী ময়মত
মূল্যায়ি
িংগৃীত শয়শছ নকিা
গ) যন্ত্রপানত, অন্যান্য ইকুইপশমন্ট, আবাবপে, বইপে, নিমনাে ামগ্রী ইতযানে ক্রশয় বা
িংগ্রশ নপনপআর ২০০৮ এর নিয়মাবী/প্রনক্রয়া অনুনরত শয়শছ নকিা
ঘ) উইনভিং, ডাইিং-নপ্রনন্টিং, নিটিিং, গাশমনন্ট, নবজ্ঞাি ও কনম্পউটার দকলশির যন্ত্রপানতর
ঠিক িংস্থাপি শয়শছ নকিা
ঙ) প্রকশল্পর ভূনম অনিগ্রে নিয়ম অনুযায়ী ম্পন্ন শয়শছ নকিা
চ) ভবি ও অন্যান্য দভৌত কাঠাশমার পনরমাে, ত্রুটি এবিং গুেগত নবয়
ছ)

প্রকল্প বাস্তবায়শি অন্যান্য অম্পূে নতা/ত্রুটি/নবচূযনত, বািা-নবপনি, অনভিবত্ত্ব ও
অনুরেশযাগ্য উপাোি।

কশশজর বতনমাি
ক) নলিার পনরশবল, ছাে-ছােীর পনরমাে ও েতার ার
অবস্থা, ভূনমকা ও খ) ল্যাব, াইশেরী, ক্লারুম ও অন্যান্য নলিা উপকরশের অবস্থা
পনরচাশির মূল্যায়ি
গ) দপলাগত চানোর নবপরীশত বতনমাি নলিা/প্রনলিে প্রোশির মাি এবিং প্রচনত দকা ন
চাকুনর/জীনবকা অজনশি কতটুকু ায়ক
ঘ) নলিক প্রনলিশকর দযাগ্যতা/েিতা, প্রতুতা ও তাশের প্রনলিে চানো
ঙ) প্রকশল্পর ব ও দুব ন নেক, ঝনুঁ ক, সুশযাগ ও িাবিা নবশেে।
চ) প্রকল্প পনরচািায় অনভিবত্ত্ব ও অনুরেশযাগ্য নবয়মূ।
প্রকশল্পর
ানব নক ক) ফস্ত্রক্ষে পক্টল্পযয জন্য স্দাতক ম থাল্পয়য ফস্ত্র প্রভেক্ষিক্ষফদ সৃক্ষি ;
প্রভাব মূল্যায়ি
খ) পটক্সটাআর ক্ষডল্পলাভাধাযীল্পদয ঈচ্চতয ক্ষিায সুল্পমাগ সৃক্ষিল্পত প্রকল্পেয ভূক্ষভকা ;
গ) অত্ম-কভথংস্াল্পনয সৃক্ষিয ভাধ্যল্পভ দাক্ষযদ্র্য ক্ষফল্পভাচল্পন প্রকল্পেয ভূক্ষভকা ;
ঘ) পটক্সটাআর ক্ষডল্পলাভাধাযীল্পদয জন্য ক্ষফ .এ.ক্ষ.আন-পটক্সটাআর; আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পকা থ প্রফতথল্পন
প্রকল্পেয াপল্যতা।
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২.৩:

ভীিা িক্ষত  ক্ষযচারনায ধাভ

ভীিা ক্ষযচারনায জন্য দুআটি ভর গল্পফলণা িক্ষত নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ (ক) ংখ্যাগত জযী  (খ) গুনগত
ভল্যায়ন। ভাঠ ম থাল্পয়য াকৃত ক্ষিাথীল্পদয ভতাভত গ্রল্পণয ক্ষনক্ষভল্পি ংখ্যাগত জযী ক্ষযচারনা কযা ল্পয়ল্পছ। এআ
ভীিায ন্যান্য ঈিযদাতাগল্পণয জন্য গুনগত ভল্যায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। ক্ষধকন্তু ফাস্তফ গ্রগক্ষতয ভল্যায়ল্পনয জন্য
ল্পযজক্ষভপন প্রকেস্থান  পবৌতকাঠাল্পভা মন্ত্রাক্ষত ংক্ষিি কর ক্ষফলয় ম থল্পফিন কযা ল্পয়ল্পছ। ভীিাটি পভাট
ক্ষতনটি ল্পফ থ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ক্ষনল্পে একটি চাল্পট থয ভাধ্যল্পভ প্রক্ষতটি ল্পফ থয ধাগুল্পরা পদখাল্পনা র (ক্ষচত্র-২.৩.১):
ক্ষচত্র-২.৩.১: ভীিা ক্ষযচারনায ধাভ:

ভীিা নকা

প্রস্তুক্ষত ফ থ

ভীিা ক্ষযচারন ফ থ

ভীিা প্রক্ষক্র য়াকযণ ফ থ

দর ংগঠিতকযণ

ভাঠ ম থাল্পয় প্রশ্নল্পত্রয
প্রাক-াল্পবথ মাচাআ

তথ্য/ঈাি এক্ষি পচক্ষকং,
প্রক্ষক্রয়াকযণ

প্রশ্নত্র চূড়ান্তকযণ

ক্ষফল্পিলণ

ভাঠ ম থাল্পয়য প্রতযি গল্পফলণা
ক্ষযচারনা

১ভ খড়া প্রক্ষতল্পফদন

(Team Mobilization)

দায়-দাক্ষয়ত্ব ফন্টন

প্রাথক্ষভক/ল্পযাি গল্পফলণায
ঈকযণ ংগ্র  ধ্যয়ন
নভৄনায অকায ক্ষনণ থয়

প্রশ্নত্র  কর ডাটা
আন্পট্রুপভন্ট প্রণয়ন

ভাঠ ম থাল্পয়য তথ্য
ংগ্রকাযীগল্পণয প্রক্ষিণ
প্রদান

প্রশ্নল্পত্রয ভাধ্যল্পভ ভাঠ ম থাল্পয়
তথ্য ংগ্র
ল্পযজক্ষভল্পন ভীিাস্থর ক্ষযদথন
 প্রতযিকযণ
ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা
এপক্ষজক্ষড

২য় খড়া প্রক্ষতল্পফদন

জাতীয় পক্ষভনায

(FGD)

স্থানীয় ম থাল্পয় কভথারা

চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পফদন

তথ্য/ঈাি যীিা  পকাক্ষডং
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ফ থল্পভাট ৮টি ধাল্প ভীিাটি ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। প্রক্ষতটি ধাল্পয কযণীয়  তদনুমায়ী ভীিা তথ্য ংগ্র িক্ষত 
ক্ষনল্পদ থক ংক্রান্ত ম্ভাব্য প্রাক্ষপ্তয একটি াযক্ষণ ক্ষনল্পে পদয়া র (াযক্ষণ-২.৩.২):
াযক্ষণ-২.৩.২: ভীিা ক্ষযচারনায ধা, কযণীয়  ম্ভাব্য প্রাক্ষপ্ত/পরাপরঃ
ধা

কযণীয় (দল্পি  কভথকান্ড)
(Activities)

ধা-১: ল্পযাি ক) প্রকল্পেয ক্ষডক্ষক্ষ, অযক্ষডক্ষক্ষ,
গল্পফলণা ফা পডস্ক
ক্ষক্ষঅয, ক্রয় প্রক্ষক্রয়া ংক্রান্ত
ক্ষযক্ষবঈ কযা।
ডকুল্পভন্ট,
ংক্ষিি ক্ষনফ থাী
অল্পদ/ক্ষনল্পদ থ,
াকুথরায,
ক্ষযল্পাট থ/ক্ষনফন্ধ আতযাক্ষদ ংগ্র 
ম থাল্পরাচনা
খ) কল্পরজ ল্পত ঈিীণ থ ক্ষিাথীগল্পণয
তাক্ষরকা, ঠিকানা,  ন্যান্য তথ্য
ংগ্র কযা
গ) তথ্য অযল্পণয পকৌর
ক্ষযকেনা প্রণয়ন।
ধা-২: নভৄনায
অকায ক্ষনণ থয়
ধা-৩: ঈাি
ংগ্র
আন্স্ট্রুল্পভন্ট/
প্রশ্নত্র প্রণয়ন,
ভাঠ
ম থাল্পয়
মাচাআ

চূড়ান্তকযণ।
ধা-৪: প্রতযি
গল্পফলণা:
যজক্ষভল্পন
ভীিাস্থান
ক্ষযদথন  ভাঠ
ম থাল্পয়য তথ্য
ংগ্র কযা।



নভৄনায অকায ক্ষনণ থয় িক্ষত ধ্যায়
৩.৩ পত ফক্ষণ থত র।
ক)ািাৎকায প্রদানকাযীগল্পণয ধযন
নুাল্পয খড়া প্রশ্নত্র প্রণয়ন কযা
ল্পয়ল্পছ।
খ) ভাঠ ম থাল্পয় প্রশ্নত্রগুল্পরাল্পক
নুরু ঈাি িাযা পূযণ কযা
এফং
অআএভআক্ষড-য
ংক্ষিি
কভথকতথাগল্পণয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা কল্পয
প্রশ্নত্রগুল্পরাল্পক চূড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ।
ক) প্রকে এরাকা ল্পযজক্ষভল্পন
ম থল্পফিণ, প্রকল্পেয ঙ্গক্ষবক্ষিক
ফাস্তফায়ন মাচাআ, ঠিক মন্ত্রাক্ষত 
ভারাভার ক্রয় ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা এফং
মন্ত্রাক্ষতগুল্পরায মথামথ প্রক্ষতস্থান
সুম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা তা মাচাআকযণ।

িক্ষতগত পকৌর  তথ্য/ঈাি
ভীিা ংক্ষিি ক্ষফলল্পয় ম্ভাব্য
অযণ ঈকযণ/মন্ত্র
প্রাক্ষপ্ত/পরাপর
(Strategy and Data
(Possible Results)
Instrument)
ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং  প্রকল্পেয রিয, ঈল্পেশ্য, ফাল্পজট 
কল্পরজ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়
ব্যয়, মন্ত্রাক্ষত, ন্যান্য ঈকযণ,
এফং ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয ংক্ষিি
ফাস্তফায়ন িক্ষত  ভয়, ছাত্র-ছাত্রী,
কভথকতথাগল্পণয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা
ক্ষিক, পরতায ায আতযাক্ষদ
 তাল্পদয প্রতযি  ল্পযাি
ম্পল্পকথ ধাযণা জথন
ায়তায় ংক্ষিি দক্ষরর,
 প্রকল্পেয রিযক্ষবক্ষিক ক্ষনল্পদ থক/চরক
প্রক্ষতল্পফদন, প্রকানা াকুথরায,
ংক্রান্ত ধাযণা রাব
ছক্ষফ, তাক্ষরকা আতযাক্ষদ ংগ্র 
 তথ্যদাতাগল্পণয প্রকায নািকযণ 
ধ্যয়ন কযা ল্পয়ল্পছ।
ঠিকানা ংগ্র।

পমৌক্ষিক
ক্ষযংখ্যাক্ষনক
ক্ষনয়ভাফরী  ব্যফহৃত সূত্র।
কাঠাল্পভাগত
প্রশ্নত্র
(structured
Questionnaire)
ব্যফহৃত
ল্পফ।

 নভৄনা অকায  নভৄনা পেভ প্রণীত।
 খড়া প্রশ্নত্র  পচকক্ষরি প্রণীত
 প্রশ্নল্পত্রয
ভাঠ
ম থাল্পয়য
মাচাআ/যীিণ ভাপ্ত
 ভাঠ ম থাল্পয় তথ্য ংগ্রকাযীগল্পণয
ক্ষনল্পয়াগ  ফাস্তফ প্রক্ষিণ ম্পন্ন
 ভীিায
প্রশ্নত্র
চূড়ান্তকযন
(Finalized)।

ক্ষডক্ষক্ষল্পত ফক্ষন থত ভারাভার,  প্রকল্পেয ফাস্তফাক্ষয়ত ঙ্গ ফা ং
মন্ত্রাক্ষত,
অফাফত্র,
(মক্ষদ থাল্পক)কাযণ ক্ষচক্ষিত
পবৌতকাঠাল্পভা,  পফা ংক্রান্ত  ক্ষডক্ষক্ষ নুমায়ী পকান প্রকে
ক্ষনল্পদ থক ম্বক্ষরত ঈম্মুি াযক্ষণ
ঈকযণ ক্রয়/ংগ্র কযা য়ক্ষন তা
ক্ষফক্ষি পচকক্ষরি ব্যফায কল্পয
কাযণ ক্ষনধ থাযণ
তথ্য/ঈাি ংগ্র কযা ল্পফ।
 মন্ত্রাক্ষত স্থান ঠিকবাল্পফ ম্পন্ন না
(পচকক্ষরি-১, ংভেক্ষি-৩,
ল্পর ফা ক্ষফরম্ফ ফা পকৌরগত ভূর
পচকক্ষরি-২, ংভেক্ষি-৪,
থাকল্পর কাযণ ক্ষনধ থাযণ
পচকক্ষরি-৩, ংভেক্ষি-৫)
 বফন ন্যান্য পবৌত কাঠাল্পভা
পেক্ষক্ষপল্পকন নুমায়ী ক্ষনক্ষভ থত
ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা তা মথাম্ভফ ক্ষনধ থাযণ।
খ) ক্ষডক্ষক্ষ নুাল্পয ভারাভার, ক্ষক্ষঅয ২০০৮-এ ফক্ষণ থত  ক্রয় ফা ংগ্র ংক্রান্ত ক্ষনয়ভাফরীয
থ ক্ষনল্পদ থক
কাম থাক্ষদ  পফা ংগ্রল্পয প্রক্ষক্রয়ায় ক্ষনয়ভাফরী ম্পক্ষকত
ব্যতযয় (মক্ষদ থাল্পক)ক্ষচক্ষিতকযণ
থত
ক্ষক্ষঅয '০৮ এ ফক্ষণ ক্ষনয়ভাফরী ম্বক্ষরত ঈম্মুি াযক্ষণ ক্ষফক্ষি
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কযণীয় (দল্পি  কভথকান্ড)
(Activities)

িক্ষতগত পকৌর  তথ্য/ঈাি
ভীিা ংক্ষিি ক্ষফলল্পয় ম্ভাব্য
অযণ ঈকযণ/মন্ত্র
প্রাক্ষপ্ত/পরাপর
(Strategy and Data
(Possible Results)
Instrument)
ভানা ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা তা যীিা কযা।
পচকক্ষরি ব্যফায কযা ল্পফ।
 ব্যতযপয়য ক্ষযভাণ  কাযণ ক্ষনধ থাযণ
 ংগ্র িক্ষতল্পত পকান ক্ষফল্পলত্ব,
ক্ষবনফত্ব  াযঙ্গভতা ক্ষচক্ষিত
কযন।
গ) ধ্যি ক্ষিকগল্পণয ল্পঙ্গ প্রকল্পেয ভূক্ষভকা  কাম থকাক্ষযতা,  প্রকল্পেয াক্ষফ থক প্রবাফ  ফতথভান
ক্ষনক্ষফড় বাল্পফ দীঘ থ অরাচাক্ষযতা
কল্পরল্পজয ফস্থা, ভস্যা, ফাধা,
ক্ষিা/প্রক্ষিণ
কাম থক্রভ

দূফ থরতা, ম্ভাফনা আতযাক্ষদ জানায
ক্ষযল্পফল্পয তথ্য রাব
(In-depth discussion)।
জন্য ঈম্মুি াযক্ষণ ক্ষফক্ষি  পাগত চাক্ষদা নুমায়ী ফতথভাল্পন
পচকক্ষরি ব্যফায কযা ল্পফ।
ক্ষিা/প্রক্ষিণ প্রদাল্পন ফাধা/ক্ষফক্ষি,
(পচকক্ষরি-৪, ংভেক্ষি-৬)
ীভাফিতা আতযাক্ষদ ক্ষচক্ষহৃতকযণ
 প্রকল্পেয ফা কল্পরল্পজয দূফ থর  ফর
ক্ষদক, বীক্ষত, ঝক্ষুঁ ক, সুল্পমাগ াপল্য ফা
ক্ষবনফত্ব আতযাক্ষদ ক্ষচক্ষহৃতকযণ
 প্রক্ষিল্পকয প্রক্ষিণ কল্পরল্পজয
ক্ষধক কাম থকয ভূক্ষভকায জন্য
যাভথ রাব।
ক্ষিাথীগল্পণয কাঠাল্পভাগত প্রশ্নত্র ব্যফায  াকৃত ক্ষিাথীগল্পণয
ফতথভান
কযা ল্পফ।
পা/দফী
(প্রশ্নভারা-১, ংভেক্ষি-১)
 কভথংস্থাল্পনয পিল্পত্র প্রকল্পেয ভূক্ষভকা
কতটুকু পরপ্রসূ
 পকাটিথ ক্ষধকতয ভেল্পগাল্পমাগী 
পরপ্রসূ কযায জন্য কী কযণীয়।
ঙ) ফতথভাল্পন ধ্যয়নযত নভৄনা কাঠাল্পভাগত প্রশ্নত্র ব্যফহৃত  ক্ষিা রাল্পবয পিল্পত্র ক্ষিাথীগল্পণয
ক্ষিাথীগল্পণয ািাৎকায গ্রণ
ল্পফ।
চাক্ষদা এফং এয ক্ষফযীত প্রাক্ষপ্ত 
(প্রশ্নভারা-২, ংভেক্ষি-২)
ব্যফধাল্পনয ভাত্রা ংক্রান্ত তথ্য
 ক্ষিা  াক্ষফ থক ক্ষিা ক্ষযল্পফল্পয
ঈন্নয়ল্পন ছাত্র/ছাত্রীল্পদয দৃক্ষিবক্ষঙ্গ,
আতযাক্ষদ।
চ) - ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র KII পচকক্ষরি ব্যফায কযা  প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ক্ষফক্ষবন্ন
ক্ষযদপ্তল্পযয
প্রকে
ংক্ষিি ল্পফ।
তথ্য।
কভথকতথাগল্পণয াল্পথ KII ফা ক্ষনক্ষফড় (পচকক্ষরি-৫,
ংভেক্ষি-৭,  ক্ষে কাযখানায় কল্পরজ পথল্পক ঈিীণ থ
অল্পরাচনা
(পচকক্ষরি-৬, ংভেক্ষি-৮)
দি জনফল্পরয পমাগান  ফস্ত্রখাল্পতয
- ফস্ত্রখাল্পতয চাকুক্ষযদাতা 
ঈৎাদন বৃক্ষিল্পত  গুণগতভান
ক্ষফল্পলজ্ঞ, ক্ষিাথী, াংফাক্ষদক
ঈন্নয়ল্পন তাল্পদয ভূক্ষভকা।
,ফস্ত্রখাত
ংক্ষিি ক্ষভক্ষতয
 ফস্ত্রখাল্পতয জন্য দি জনফল্পরয
ভৄখাত্রগল্পণয াল্পথ পৃথকবাল্পফ KII
চাক্ষদা ম্পল্পকথ ধাযণা রাব।
ফা ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা/ যাভথ তফঠক।
ছ) স্থানীয় জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ ,
পচকক্ষরি ব্যফায কযা ল্পফ।
পফকাযত্ব রাঘল্পফ, ঈৎাদন বৃক্ষিল্পত 
ক্ষিাক্ষফদ,াকৃত ছাত্র, াংফাক্ষদক,
(পচকক্ষরি-৭, ংভেক্ষি-৯)
ব্যফা ফাক্ষণল্পজয প্রকল্পেয প্রবাফ  অথ থঘ)
াকৃত
ািাৎকায গ্রণ।
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ধা-৫: স্থানীয়
ম থাল্পয় কভথারা
অল্পয়াজন।

ধা-৬: ঈাি
প্রক্ষক্রয়াকযণ 
ক্ষফল্পিলণ।
ধা-৭: খড়া
প্রক্ষতল্পফদন
ধা-৮: জাতীয়
পক্ষভনায
অল্পয়াজন

২.৪:

কযণীয় (দল্পি  কভথকান্ড)
(Activities)

িক্ষতগত পকৌর  তথ্য/ঈাি
অযণ ঈকযণ/মন্ত্র
(Strategy and Data
Instrument)

ফস্ত্র/গাল্পভথন্ট ব্যফায়ী প্রক্ষতক্ষনক্ষধ
ক্ষনল্পয় ১ টি এপক্ষজক্ষড ক্ষযচারনা
প্রকে এরাকায় স্থানীয় জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, ঈম্মুি অল্পরাচনা।
ফস্ত্রখাল্পতয চাকুক্ষযদাতা  ক্ষফল্পলজ্ঞ,
ক্ষিাথী,
াংফাক্ষদক
,ফস্ত্রখাত
ংক্ষিি ক্ষভক্ষতয ভৄখাত্রগল্পণয ল্পঙ্গ
একটি কভথারায অল্পয়াজন।
তথ্য/ঈাি এয এক্ষি প্রদান, ক্ষনযীিণ, SPSS Version-20 ব্যফায
ংল্পাধন  প্রক্ষক্রয়াকযণ।
কল্পয ঈাি ক্ষফল্পিলণ কযা ল্পফ।
প্রক্ষক্রয়াকৃত তল্পথ্যয অল্পরাল্পক পূণ থাঙ্গ
প্রক্ষতল্পফদল্পনয খড়া প্রণয়ন।
খড়া প্রক্ষতল্পফদল্পন ফক্ষণ থত তল্পথ্যয
ক্ষবক্ষিল্পত প্রণীত াযংল্পি জাতীয়
ম থাল্পয়য
গুরুত্বপূণ থ ব্যক্ষিফল্পগযথ
ঈক্ষস্থক্ষতল্পত ঈস্থান কযা ল্পফ।

পেআনিক্ষভংথ  পমৌথ অল্পরাচনা।
প্রক্ষতল্পফদন ক্ষবক্ষিক ম থল্পফিণ,
নুক্ষিান্ত  সুাক্ষয ম্বক্ষরত
ায়ায ল্পয়ন্ট ঈস্থানা, প্রশ্নঈিয  অল্পরাচনাফ থ এফং
ভন্তব্য গ্রণ।

ভীিা ংক্ষিি ক্ষফলল্পয় ম্ভাব্য
প্রাক্ষপ্ত/পরাপর
(Possible Results)
াভাক্ষজক ক্ষযফতথল্পন কল্পরল্পজয ভূক্ষভকা
 বক্ষফষ্যৎ ক্ষদক ক্ষনল্পদ থনা রাব ।
প্রকে ধীন কল্পরজটিয ভুক্ষভকা  প্রবাফ
ক্ষফলল্পয় ক্ষম্মক্ষরত প্রক্ষতক্ষক্রয়া গ্রণ এফং
এতদংক্রান্ত যাভথ  বক্ষফষ্যৎ
ক্ষনল্পদ থনা রাব।
পূন থাঙ্গ পটবুল্পরন পটক্ষফর, গ্রাপ,
গল্পফলণা ভন্তব্য আতযাক্ষদ রাব মা
প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ল্পন ায়ক।
প্রাথক্ষভক বাল্পফ পূণ থাঙ্গ প্রক্ষতল্পফদন প্রণীত।
জাতীয় ম থাল্পয় কভথারায় ভতাভত গ্রণ
এফং তা খড়া প্রক্ষতল্পফদল্পন ন্তথভুি
কযল্পণয ভাধ্যল্পভ ক্ষধকতয ভি 
কাম থকযী ক্ষযল্পাট থ প্রণয়ন।

ক্ষযভানগত ভীিায জন্য নভৄনায অকায ক্ষনণ থয়

(ক) সুক্ষফধাল্পবাগী ফা াকৃত ক্ষিাথীল্পদয নভৄনা অকায ক্ষনধ থাযণঃ
ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ পথল্পক ক্ষফ.এ.ক্ষ আন-পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং-এ াকৃত ক্ষিাথীল্পদয
ািাৎকায পনয়ায জন্য চযাচয ব্যফহৃত ক্ষযংখ্যানগত স্যাম্পক্ষরং িক্ষতয ভাধ্যল্পভ ভল্যায়ন কযা কঠিন। কাযণ
মাযা া কল্পযল্পছ তাযা ক্ষফক্ষবন্ন স্থাল্পন কভথল্পিল্পত্র ছক্ষড়ল্পয় ল্পড়ল্পছ। পল্পর কল্পরজ পথল্পক ংগৃীত তথ্য পথল্পক তাল্পদয
ল্পঙ্গ পমাগাল্পমাগ না ল্পত াল্পয। এল্পিল্পত্র কাম থকয নভৄনা ংগ্রল্পয জন্য পটকক্ষনকযার কক্ষভটিয সুাক্ষয নুমায়ী
পনটয়াক্ষকংথ স্যাম্পক্ষরং পকৌর গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ পথল্পক মাযা া কল্পযল্পছ (২৪৪
জন) তাল্পদয একটি পছাট গ্রু ক্ষচক্ষিত কল্পয তথ্য ংগ্র (প্রশ্নভারা-১, ংভেক্ষি-১) কযা ল্পয়ল্পছ। এআ গ্রুল্পয কাছ পথল্পক
ন্য অয একটি পছাট গ্রুল্পয পমাগাল্পমাল্পগয তথ্য ংগ্র কল্পয তাল্পদয ল্পঙ্গ পমাগাল্পমাগ কযা ল্পয়ল্পছ। এআবাল্পফ
পনটয়াকথ স্যাম্পক্ষরং প্রক্ষক্রয়াল্পত মতিল্পণ নভৄনা অকায ১৫০ ম্পূন থ না ল্পফ ততিন মন্তথ ািাতকায চরভান
থাকল্পফ। এআ িক্ষতল্পক পস্দাফর স্যাম্পক্ষরং ফা পচআন পযপাল্পযর স্যাম্পক্ষরং ফল্পর। াকৃত ক্ষিাথীল্পদয নভৄনা চয়ল্পনয
পিল্পত্র ২০০৭ ল্পত ২০১৬ ভয় ম থন্ত কর ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ক্ষফল্পফচনায় পনয়া ল্পয়ল্পছ। এআ ভয় কাল্পর ২৪৪ জন
থ ত  াকৃত ক্ষিাথীল্পদয তথ্য পদয়া র (াযক্ষণক্ষিাথী া কল্পয। ক্ষনল্পে কল্পরজ পথল্পক ২০০৭-২০১৬ ম থন্ত বক্ষতকৃ
২.৪.১):
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াযক্ষণ-২.৪.১ : ঈিীন থ  ধ্যয়নযত ক্ষিাথীয ংখ্যা
বক্ষতযথ পন
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
ফ থল্পভাট

নুল্পভাক্ষদত অন
ংখ্যা
৫০
৫০
৫০
৫২
৮০
৮০
৮০
১০০
১০০
৬৪২

থ ত ছাত্র-ছাত্রীয
বক্ষতকৃ
ংখ্যা
৫০
৫০
৫০
৫১
৭৯
৮০
৮০
১০০
১০০
৬৪০

াল্পয ফছয

াকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা

২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

২৮
৫১
৪৮
৪৮
৬৯
ধ্যয়নযত
ধ্যয়নযত
ধ্যয়নযত
ধ্যয়নযত
২৪৪

সূত্র: বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ কর্তক
থ যফযাকৃত তথ্য
(খ) গুনগত ভীিায জন্য নভৄনায অকায ক্ষনধ থাযনঃ
১) ফতথভাল্পন ধ্যয়নযত ক্ষিাথীল্পদয নভৄনায অকায ক্ষনধ থাযণঃ
প্রকে ভাক্ষপ্তয য পথল্পক কশজ কর্তক
থ কতটুকু দিতায াল্পথ পকা  থভ ক্ষযচাক্ষরত ল্পে , ক্ষিা ঈকযল্পণয
ম থাপ্ততা, ক্ষিকগল্পণয পাগত িভতা, ক্ষিা িক্ষত আতযাক্ষদ ভল্যায়ল্পনয জন্য ফতথভাল্পন ধ্যয়নযত ছাত্র
ছাত্রীগল্পণয ািাৎকায অফশ্যক। বক্ষতযথ পন নুমায়ী ২০১২-১৩ পথল্পক ২০১৫-১৬ পন মন্ত ৩৬০ জন ক্ষিাথী
ধ্যয়নযত অল্পছ , তাআ প্রক্ষতটি পেণী /ব ন দেশক ৮ জন কল্পয ক্ষিাথীল্পক Systematic Random Sampling-এর
ক্ষবক্ষিল্পত ািাৎকাল্পযয (প্রশ্নভারা-২, ংভেক্ষি-২) জন্য ক্ষনফ থাচন কযা ল্পয়ল্পছ । এ পিল্পত্র পভাট নভৄনায অকায ল্পয়ল্পছ
৪×৮= ৩২ জন এফং ৩২ জল্পনযআ ািাৎকায গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।
২) Focus Group Discussion - এয নভৄনাঃ
প্রকে ংক্ষিি ভেফক্ষিয কভথংস্থান  অথ থ-াভাক্ষজক ঈন্নয়ল্পন প্রকল্পেয ভূক্ষভকা, পরতা, ব্যথ থতা  এ ক্ষফলল্পয়
বক্ষফষ্যৎ ক্ষদক ক্ষনল্পদ থনায ব্যাাল্পয তথ্য ংগ্র (পচকক্ষরি-৭, ংভেক্ষি-৯) কযা ল্পয়ল্পছ। এয ভল্পধ্য ফস্ত্র/গাল্পভথন্ট  াট
ক্ষল্পেয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ফা ংক্ষিি ব্যফায়ী, স্থানীয় ক্ষনফ থাক্ষচত প্রক্ষতক্ষনক্ষধ , প্রকে পথল্পক যাক্ষয সুক্ষফধা ায়ক্ষন এরূ ক্ষযফায
প্রধান, গেভান্য ব্যক্ষি, ছাত্র, ক্ষববাফক, াংফাক্ষদক  ক্ষিক ন্তভুথি কযা ল্পয়ল্পছ।
৩) ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা / যাভথভরক তফঠক (KII) – এয নভৄনাঃ
প্রকল্পেয াক্ষফ থক ভল্যায়ল্পনয জন্য প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর পূণ থ ফা অংক্ষক দাক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত কভথকতথা , ফস্ত্র ক্ষয দপ্তল্পযয প্রকে
ংক্ষিি ব্যক্ষিফগ ,থ কশশজর ক্ষিক/প্রক্ষিক, ক্ষিাথী, াংফাক্ষদক এফং ফস্ত্র/গাল্পভথন্ট ক্ষল্পেয পি আকল্পাল্ডাযগল্পণয
াল্পথ ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তথ্য নুন্ধান (পচকক্ষরি-৫, ংভেক্ষি-৭, পচকক্ষরি-৪, ংভেক্ষি-৬, পচকক্ষরি-৬,ংভেক্ষি-৮)
কযা ল্পয়ল্পছ । এ রল্পিয কশশজর অধ্যি  ১০ জন ক্ষ িক (৭জি পটকক্ষনকযার  ৩ জি নন-পটকক্ষনকযার) এয
ািাৎকায পনয়া ল্পয়ল্পছ । ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয প্রকে ংক্ষি ি কভথকতথায ািাৎকায পনয়া
ল্পয়ল্পছ। এছাড়া ঈিীণ থ ক্ষিাথীগণ ফস্ত্রখাল্পতয দি জনফল্পরয পমাগান  ক্ষক ভূক্ষভকা পযল্পখল্পছ তা জানায জন্য এফং
ফস্ত্রখাল্পতয চাক্ষদা ক্ষনরূল্পণয জন্য ংক্ষিি চাকুক্ষযদাতা প্রক্ষতষ্ঠান (ফস্ত্র ক্ষে , গাল্পভথন্ট, ফাআং াঈ আতযাক্ষদ ) এফং
পাজীক্ষফ ংগঠন (পমভন, BGMEA, BTMA, BKMEA, BTMC, ITET আতযাক্ষদ) এয প্রক্ষতক্ষনক্ষধল্পদয ভতাভত
পনয়া ল্পয়ল্পছ। নুরুবাল্পফ ংক্ষিি পিল্পত্রয ব্যফায়ী  ক্ষব জ্ঞ ব্যক্ষিয ভতাভত গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ । নভৄনায অকায
নুমায়ী তথ্যদাতায প্রকায, তাল্পদয ংখ্যা  তথ্যংগ্রল্পয ঈকযণ ক্ষনল্পে প্রদান কযা র (াযক্ষণ-২.৪.২):
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াযক্ষণ-২.৩: তথ্যদাতায প্রকায নুাল্পয তথ্যদাতায ংখ্যা  তথ্য ংগ্র ঈকযণঃ
ক্রক্ষভক
নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

৭।
৮।

৯।

২.৫:

তথ্যদাতায প্রকায  িক্ষত
াকৃত ক্ষিাথী
ফতথভান ক্ষিাথীগণ
অধ্যি  ক্ষিক (KII)
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয
কভথকতথাগণ (KII)
ক্ষেঘন এরাকায ফস্ত্রক্ষে  ব্য
ফায ভাক্ষরক ,
াকৃত ক্ষিাথী, াংফাক্ষদক, ফস্ত্রখাল্পতয ক্ষভক্ষতয
ভৄখাত্র  ংক্ষিি ক্ষফল্পলজ্ঞ (KII)
স্থানীয় জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ , ক্ষিাক্ষফদ,াকৃত ক্ষিাথী ,
াংফাক্ষদক, ফস্ত্র/গাল্পভথন্ট ব্যফায়ী , BGMEA,
BKMEA, এয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ক্ষনল্পয় প্রকে এরাকায
সুক্ষফধাজনক স্থাল্পন ১ টি এপক্ষজক্ষড ক্ষযচারনা
াকৃত ক্ষিাথীয াল্পথ পক িাক্ষড
জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ , ক্ষিাক্ষফদ, াকৃত ক্ষিাথী ,
ধ্যায়ণযত ক্ষিাথী , াংফাক্ষদক, ফস্ত্র/গাল্পভথন্ট
ব্যফায়ী, BGMEA, BKMEA, IMED এয
প্রক্ষতক্ষনক্ষধগল্পণয ভন্বল্পয় স্থানীয় ম থাল্পয় কভথারা
জাতীয় ম থাল্পয় পক্ষভনায

তথ্যদাতায
ংখ্যা
১৫০ জন
১৬ জন
১০ জন
৪ জন

তথ্য ংগ্র ঈকযণ (Data
Instrument)
কাঠাল্পভাগত প্রশ্নত্র-১, ংভেক্ষি-১
কাঠাল্পভাগত প্রশ্নত্র-২, ংভেক্ষি-২
পচকক্ষরি-৪, ংভেক্ষি-৬
পচকক্ষরি-৫, ংভেক্ষি-৭

৬ জন

পচকক্ষরি-৬, ংভেক্ষি-৮

১২ জন
পচকক্ষরি-৭, ংভেক্ষি-৯
১ টি

---

১টি

১টি

২য় খড়া প্রক্ষতল্পফদল্পনয ঈয প্রকে
ংক্ষিি ব্যক্ষিফল্পগযথ ঈক্ষস্থক্ষতল্পত

SWOT ক্ষফল্পিলণ িক্ষত

অদৄক্ষনক ভল্যায়ন িক্ষতল্পত SWOT একটি ফহুর ব্যফহৃত ন্থা মা পকান প্রকল্পেয ক্ষি (Strength), দুফ থরতা
(Weakness), সুল্পমাগ (Opportunity)  বীক্ষত ফা নাজুকতা (Threat) ক্ষচক্ষহৃত কযল্পত এফং ক্ষফল্পিলল্পণ
াায্য কল্পয। এটি ভল্যায়নল্পক ক্ষধকতয থ থফ কল্পয এফং ঠিক ক্ষিান্ত গ্রল্পণ াায্য কল্পয। ফতথভান
ভীিায জন্য ক্ষনেক্ষরক্ষখত পকৌল্পর SWOT ক্ষফল্পিলণ কযা ল্পফ:
ফরতা (Strength)
প্রকল্পেয তফক্ষিযজক্ষনত আক্ষতফাচক ক্ষদক মা ঈকায/সুক্ষফধা প্রদাল্পন িভ
এফং মায ফাস্তফক্ষবক্ষিক প্রল্পয়াজনীয়তা ফা চাক্ষদা অল্পছ এফং স্থাক্ষয়ত্ত্ব
ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ।
দুফ থরতা (Weakness)
প্রকল্পেয দূফ থরক্ষদক ভ মা ইক্ষিত পরাপর/সুক্ষফধা প্রদাল্পন ফাধা ফা ংকট
সৃক্ষি কল্পয।
সুল্পমাগ (Opportunity) প্রকল্পেয ম্ভাফনাভয় ক্ষদক/ক্ষফলয় মা ঠিক বাল্পফ ব্যফায ক্ষনয়ন্ত্রণ ফা চারনা
কযল্পত াযল্পর ইক্ষিত পরাপর পথল্পক পফী সুক্ষফধা ফা ঈকায ায়া
মায়।
ঝক্ষুঁ ক (Threat)
প্রকল্পেয বযন্তযীণ ফা ফক্ষস্থ পকান ঈাদান থফা পযাক্টয মা প্রকল্পেয
তফক্ষিয/ ঈল্পেশ্য থফা প্রকল্পেয জন্য াক্ষফ থক বাল্পফ হুভক্ষক সৃক্ষি কযল্পত
াল্পয।
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২.৬:

ক্রঃ
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

ভয়ক্ষবক্ষিক কভথক্ষযকেনা
প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন প কযায য কাক্ষযগক্ষয  ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয নুল্পভাদনক্রল্পভ ভাঠ ম থাল্পয় তথ্য ংগ্র
শুরু ল্পফ। তল্পফ ভয় চয় না কল্পয ল্পযাি গল্পফলণা  তথ্য/ঈাি ংগ্রকাযীগপণয প্রক্ষিণ কাম থ চাক্ষরল্পয়
মায়া ল্পফ। প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন নুল্পভাদল্পনয য পম ভস্ত কাজ কযল্পত ল্পফ পগুল্পরায কভথক্ষযকেনা
(Work plan) প্রদি ছল্পক পদখাল্পনা রঃ
নডশম্বর

১৩
১৪

১ম খড়া প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ন  দাক্ষখর
খড়া প্রক্ষতল্পফদন পটকক্ষনকযার কক্ষভটি কর্তথক
ম থাল্পরাচনা
পটকক্ষনকযার কক্ষভটিয সুাক্ষযল্পয অল্পরাল্পক
খড়া প্রক্ষতল্পফদন ংল্পাধন  ২য় খড়া
প্রক্ষতল্পফদন দাক্ষখর
জাতীয় ম থাল্পয়য পক্ষভনাল্পয চূড়ান্ত খড়া
প্রক্ষতল্পফদন ঈস্থান  ভতাভত ংগ্র
পক্ষভনাল্পযয ভতাভল্পতয ক্ষবক্ষিল্পত খড়া
প্রক্ষতল্পফদন চূড়ান্তকযণ  চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পফদন দাক্ষখর

১৭

দেব্রুয়ারী

ভাচ থ

এক্ষপ্রর

পভ

FGD ক্ষযচারনা কযা
স্থানীয় ম থাল্পয় কভথারা ক্ষযচারনা কযা
ংগৃীত ঈাি ম্পাদনা
ডাটা এক্ষি  মাচাআকযণ
পটবুল্পরন ম্পন্ন
ডাটা ক্ষফল্পিলণ

১৬

জানুয়ারী

প্রশ্নভারা প্রেয়ি
প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ
পটকক্ষনকযার কক্ষভটি কর্তথক আনল্পন ক্ষযল্পাল্পট থয
ঈয সুাক্ষয প্রদান
ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটি কর্তথক আনল্পন ক্ষযল্পাট থ
নুপভাদন
প্রক্ষিণ,ল্পযজক্ষভন ম থল্পফিণ  ভাঠ ম থাল্পয়
ঈাি ংগ্র
ঈাি ংগ্র কাম থক্রল্পভয তদাযক্ষক

৯
১০
১১
১২

১৫

কাম থক্রল্পভয ভয় (ভাক্ষবক্ষিক) ২০১৬-১৭

কাল্পজয ক্ষফফযণ

২.৭:

ভীিা ব্যফস্থানা

২.৭.১ তথ্য ংগ্রকাযী ক্ষনল্পয়াগ  প্রক্ষিণ
ভাঠ ম থাল্পয় তথ্য ংগ্রল্প ক্ষবজ্ঞ ৪ জন তথ্য ংগ্রকাযী ক্ষনল্পয়াগ প্রদান কযা য়। তাল্পদযল্পক ভীিায
প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয বায় নুল্পভাদল্পনয য ৩ ক্ষদল্পনয প্রক্ষিণ পল্পল তথ্য ংগ্রল্প ভাঠ
ম থায় াঠাল্পনা য়, এফং প্রক্ষিল্পণয ভয় অআএভআক্ষডয ংক্ষিষ্ট কভথকতথাগণ ঈক্ষস্থত ক্ষছল্পরন। প্রশ্নত্র
চূড়ান্তকযল্পণয য তাল্পদযল্পক ভাঠ ম থাল্পয় তথ্য ংগ্রল্পয জন্য পপ্রযণ কযা পয়ক্ষছর।
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জুন

২.৭.২

প্রশ্নল্পত্রয প্রাক-াল্পবথ মাচাআ (Field pre-testing of Questionnaire)

তথ্য ংগ্রকাযীগণ জক্ষযল্প ব্যফহৃত প্রশ্নত্র জক্ষযল্পয পূল্পফ থআ নুরূ ক্ষযল্পফল্প প্রায় একআ প্রকাল্পযয তথ্য
ঈাি িাযা খড়া প্রশ্নত্র পূযণ কল্পযপছন। এ পিল্পত্র তাল্পদয ভুরত্রুটি ঘটনাস্থল্পরআ ক্ষচক্ষিত কল্পয ত্রুটিভৄিবাল্পফ
প্রশ্নত্র পূযপণয প্রক্ষিণ পদয়া ছাড়া ক্ষকবাল্পফ ভুর এড়াল্পত ফা পভাকাল্পফরা কযল্পত য় প যাভথ প্রদান
কযা পয়ল্পছ। তঃয পূযণকৃত প্রশ্ন ল্পত্রয অল্পরাক খড়া প্রশ্নল্পত্রয ত্রুটি  দুফ থরতা ংল্পাধন কযা
পয়ক্ষছর এফং ংল্পাক্ষধত প্রশ্নভারায াাল্পয্য তথ্য/ঈাি ংগ্র কাম থক্রভ ক্ষযচারনা কযা ল্পয়ল্পছ।
২.৭.৩ ািাৎকায গ্রণ
ক্ষনধ থাক্ষযত প্রশ্নত্র থফা পচকক্ষরি কাল্পয তথ্য ংগ্রকাযীগণ ঈিযদাতাগল্পণয ািাৎকায গ্রণ কল্পযপছন।
ুঁ
তাযা প্রশ্নল্পত্রআ ঈিয ক্ষরক্ষফি কল্পযপছন, প্রল্পয়াজল্পন পৃথক কাগজ ব্যফায কল্পযপছন। প্রকল্পেয খুটিনাটি
ল্পযজক্ষভল্পন ক্ষযদথন, ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য মাছাআ, ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা, এপক্ষজক্ষড আতযাক্ষদয জন্য পচকক্ষরি
ম্বক্ষরত পযভ ব্যফায কযা পয়ক্ষছর।
২.৭.৪ ভীিা  ঈাল্পিয ভান ক্ষনয়ন্ত্রণ (Quality Control)
যাভথক  সুাযবাআজায প্রক্ষতটি প্রশ্নত্র  পচকক্ষরি ঠিকভত পূযণ কযা ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা তা যীিা কল্পয
পদখল্পফন। তা ছাড়া ভর যাভথক গণ তদফচয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ ৫% পূযণকৃত প্রশ্নত্র  পচকক্ষরি যীিা কল্পয
পদল্পখপছন। মথামথবাপফ ভান ক্ষনয়ক্ষন্ত্রত না ল্পর প্রশ্নত্র পূযণ িক্ষত যীিাল্পন্ত তাঁযা ভাধানল্পমাগ্য দল্পি
গ্রণ কল্পযপছন।
২.৭.৫ ঈাি প্রক্ষক্রয়াকযণ  ক্ষফল্পিলণ
কক্ষম্পঈটাল্পযয ভাধ্যল্পভ ঈাি প্রক্ষক্রয়াকযণ ম্পন্ন কযা ল্পয়ক্ষছর। ভাঠ ল্পত ংগৃীত ঈাি  ক্ষফল্পিলণ
ক্ষনয়ভতাক্ষন্ত্রকবাল্পফ ক্ষযশুি কযা পয়ল্পছ এফং পগুল্পরা কক্ষম্পঈটাল্পয এক্ষিয ভাধ্যল্পভ পযকড থ কযা পয়ল্পছ।
ঈাি প্রক্ষক্রয়ায জন্য প্রধানত SPSS version 20 ফা পিত্র ক্ষফল্পল্পল Microsoft Access ও Microsoft
Excel 2010 ব্যফায কযা পয়ল্পছ। মথামথ Tabulation-এয াাল্পয্য ঈাি প্রক্ষক্রয়ায পরাপর াযক্ষণ, গ্রাপ
 চাট থ অকাল্পয ঈস্থান কযা পয়ল্পছ এফং পগুল্পরা ভীিায ক্ষফল্পিলণ  ব্যাখ্যায জন্য ব্যফায কযা
ল্পয়ল্পছ।
২.৭.৬ প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুতকযণ
ংগৃীত তথ্য/ঈাি প্রক্ষক্রয়াকযল্পণ প্রল্পয়াজনীয় ক্ষফল্পিলণ পূফ থক জ পফাধগম্য বালায় প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত করা
পয়ল্পছ। এপিল্পত্র প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদন ছাড়া ১ভ খড়া প্রক্ষতল্পফদন , ২য় খড়া প্রক্ষতল্পফদন এফং চূড়ান্ত
প্রক্ষতল্পফদন প কযা পয়ল্পছ। প্রাযক্ষম্ভক প্রক্ষতল্পফদল্পন ফক্ষণ থত ভীিায রূল্পযখা  প্রশ্নত্র ংভেি কল্পয
পটকক্ষনকযার কক্ষভটিয সুাক্ষয এফং ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটিয নুল্পভাদল্পনয য ভাঠ ম থাল্পয়য তথ্য/ঈাত্ত
ংগ্রল্পয কাজ শুরু কযা পয়ল্পছ। খড়া প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত কল্পয ভাঠ ম থাল্পয় ংগৃীত কর তথ্য/ঈাি
প্রক্ষক্রয়াকযন  ক্ষফল্পিলল্পণয য প্রথল্পভ পটকক্ষনকযার কক্ষভটিল্পত প কযা পয়ল্পছ। ১ভ খড়া প্রক্ষতল্পফদন-এ
ঈাি ক্ষফল্পিলপণয পরাপর, ব্যাখ্যা, ক্ষফল্পিলণ, ভন্তব্য  সুাক্ষয ন্তভুথি থাকল্পফ। ১ভ খড়া প্রক্ষতল্পফদল্পনয
ঈয পদয়া ংক্ষিি কক্ষভটিয ভন্তল্পব্যয অল্পরাল্পক ১ভ খড়া প্রক্ষতল্পফদন ংল্পাধন কল্পয ২য় খড়া প্রক্ষতল্পফদন
প্রস্তুত কযা পফ। ২য় খড়া প্রক্ষতল্পফদল্পনয কক্ষ জাতীয় পক্ষভনায এ ঈস্থাল্পনয জন্য পপ্রযণ কযা পফ।
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পক্ষভনাল্পয ংগ্রণকাযীগল্পণয ভন্তব্য ক্ষফল্পফচনায় ক্ষনল্পয় IMED-এয ভল্যায়ন পক্টল্পযয াল্পথ অল্পরাচনা কল্পয
১০আ জুন ২০১৭ তাক্ষযল্পখয ভল্পধ্য প্রক্ষতল্পফদন চূড়ান্ত কযা ল্পফ। চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পফদন ফাংরা  আংল্পযজী ঈবয়
বালাল্পতআ প্রস্তুত কযা ল্পফ।
ক্ষনল্পে ভীিায প্রধান কাম থাফরীয ভয়সূক্ষচ প্রদান কযা রঃ
কাম থাফরী

ক্র: নং

অনুভাক্ষনক ভয়

ক)

চুক্ষি স্বািয

খ)
গ)

অআএভআক্ষড  ংক্ষিি কভথকতথাল্পদয, খড়া আনল্পন ক্ষযল্পাট থ প্রণয়ন
 দাক্ষখর
পটকক্ষনকযার কক্ষভটি কর্তথক সুাক্ষয

২১/১২/২০১৬-২৮/১২/২০১৬

ঘ)

ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটি কর্তথক আনল্পন ক্ষযল্পাট থ নুল্পভাদন

২৯/১২/২০১৬-২৫/০১/২০১৭

ঙ)

তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয প্রক্ষিণ, ফাস্তফ ম থল্পফিণ, ভাঠ ম থাল্পয় তথ্য
ংগ্র  কাম থক্রভ ক্ষযদথন

২৬/০১/২০১৬-১৫/০২/২০১৭

চ)

১৬/০২/২০১৭-২৭/০২/২০১৭

ঝ)

ডাটা পকাক্ষডং, ডাটা এক্ষি, পবক্ষযক্ষপল্পকন, ডাটা প্রল্পক্ষং, ডাটা
এনারাআক্ষ  ১ম খড়া প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত
পটকক্ষনকযার কক্ষভটি/ক্ষিয়াক্ষযং কক্ষভটি কর্তথক ১ম খড়া প্রক্ষতল্পফদন
ম থাল্পরাচনা
২য় খড়া প্রক্ষতল্পফদন প্রস্তুত ঈস্থান ও জাতীয় ম থাল্পয়য পক্ষভনাল্পয
চূড়ান্ত প্রক্ষতল্পফদন ঈস্থান
জাতীয় ম থাল্পয়য কভথারায অল্পয়াজন

ঞ)

পক্ষভনাল্পযয ভতাভল্পতয ক্ষবক্ষিল্পত প্রক্ষতল্পফদন চূড়ান্তকযণ  দাক্ষখর

ছ)
জ)

২৩/১১/২০১৬
২৪/১১/২০১৬-২০/১২/২০১৬

২৮/০২/২০১৭-০৭/০৩/২০১৭
১৭/০৫/২০১৭
০৮/০৬/২০১৭
১০/০৬/২০১৭

ভীিায ঈল্পেশ্য মথামথ বাল্পফ জথল্পনয রল্পিয  গুনগতভান ক্ষুণ্ণ যাখায স্বাপথ থ মক্ষদ িক্ষতগত/কভথসূক্ষচগত
ক্ষযফতথন, ক্ষযফধ থন ফা ক্ষযভাজথল্পনয প্রল্পয়াজন য় প পিল্পত্র যাভথক অআএভআক্ষডল্পক তা ফক্ষত কযল্পফ
এফং মথামথ নুপভাদন/যাভথ াল্পল্পি ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পফ। ভীিায াফরীর গ্রগক্ষতয জন্য ভীিা
দল্পরয অন্তক্ষযক প্রল্পচিা  ক্ষনষ্ঠা ছাড়া অআএভআক্ষড  ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয একান্ত ল্পমাক্ষগতা প্রল্পয়াজন।
অআএভআক্ষড-য ংক্ষিি কভথকতথাগণ স্বতঃপ্রল্পনাক্ষদতবাল্পফ সুযাভথ  তথ্য প্রদাল্পন অন্তক্ষযক পফন এফং
তাঁল্পদয নুল্পযাল্পধ ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয ংক্ষিি কভথকতথাগল্পণয ক্ষনকট পথল্পক াক্ষফ থক ল্পমাক্ষগতা রাব কযা মাল্পফ
বশ আলা করা যায়।

র্ততীয় ধ্যায়
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প্রকে ফাস্তফায়ন কভথকাল্পন্ডয ম থাল্পরাচনা
৩.০: ভূক্ষভকা
১৯৫০ াল্পরয ক্ষদল্পক ক্ষিভা পদগুল্পরাল্পত ততযী পাাক ক্ষল্পেয ক্ষফকা ঘপট। ফাংরাল্পদল্পয ততযী পাাক ক্ষল্পেয
মাত্রা লাল্পটয দল্পক শুরু ল্পর যপ্তানীভৄখী খাত ক্ষাল্পফ এআ ক্ষল্পেয ঈন্নয়ন ঘটল্পত থাল্পক িল্পযয দল্পকয পল্পলয
ক্ষদল্পক। পদ গাল্পভথন্টল্পয ঈল্পদ্যািা নুরুর কাল্পদয খাল্পনয প্রল্পচিায় ১৯৭৮ াল্পর ১৩০ জন ফাংরাল্পদী একটি পকাক্ষযয়ান
পকাম্পাক্ষন ল্পত ক্ষফনাভৄল্পল্য প্রক্ষিণ রাব কল্পযন। প্রক্ষিণ পল্পল তাযা পদল্প ক্ষপল্পয অল্পর অক্ষয দল্পকয পগাড়ায
ক্ষদল্পক ফাংরাল্পদল্প ততযী পাাক ক্ষনয়ক্ষভত বাল্পফ আঈল্পযা  অল্পভক্ষযকাল্পত যপ্তাক্ষন ল্পত শুরু কল্পয। ফতথভাল্পন প্রায়
৭,০০০ গাল্পভথন্ট এফং ৪,০০০ এয ভত ফস্ত্রক্ষে কাযখানা  ব্যাকয়থাড ক্ষরংল্পকজ যল্পয়ল্পছ। গাল্পভথন্ট ততযী পাাক
কাযখানায ভর ঈাদান কাড় ততযী  পরাআ ঈল্পমাগী কযাটাআ প্রভেক্ষিয ভর জায়গা । ফাংরাল্পদ ৪,০০০ এয ভত
সুতা ঈৎাদন  যং যায়ন(Dyeing) কাযখানা যল্পয়ল্পছ। ঈি কাযখানা গুল্পরাল্পত প্রক্ষত ফছয ৭,০০০ গাল্পভথন্টল্পয
প্রধান কাঁচাভার কাড় ততযী কযল্পছ। ফতথভাল্পন ফাংরাল্পদল্প যপ্তাক্ষন অল্পয়য ৮০ তাং অল্প ততযী পাাক ক্ষে
পথল্পক। প্রায় ৫০ রি পরাল্পকয কভথংস্ান সৃক্ষি ল্পয়ল্পছ এআ ক্ষল্পেয ভাধ্যল্পভ মায ৮০ তাং নাযী। পাাক ক্ষে
ফাংরাল্পদল্পয থ থনীক্ষতয পচাযা ফদল্পর ক্ষদল্পয়ল্পছ। ক্ষফল্পশ্ব গাল্পভথন্ট যপ্তাক্ষনকাযক ক্ষাল্পফ ফাংরাল্পদ ফতথভাল্পন ক্ষিতীয়
স্াপন যল্পয়ল্পছ। গাল্পভথন্ট খাত ফাংরাল্পদল্পয ন্যতভ থ্রাি পক্টয ক্ষাল্পফ কাজ কল্পয অল্পছ।
৩.১: ফাংরাল্পদল্পয ফস্ত্র  গাল্পভথন্ট পক্টল্পয ফস্ত্র প্রল্পকৌরীল্পদয গুরুত্ব
পদল্পয অথ থ-াভাক্ষজক ঈন্নয়ল্পন পটক্সটাআর পক্টয গুরুত্বপূণ থ ভূক্ষভকা ারন কযল্পছ। ফাংরাল্পদ থ থনীক্ষত, াভাক্ষজক
ব্যফস্া  াংস্কৃক্ষতক পপ্রিাট ফক্ষকছুল্পত ঐক্ষতাক্ষক বাল্পফ ফস্ত্রক্ষে গুরুত্বপূণ থ ভূক্ষভকা পযল্পখ এল্পল্পছ। এ পক্টল্পয
ঈিল্পযািয গ্রগক্ষতয ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ প্রক্ষক্ষিত ক্ষডগ্রীধাযীল্পদয চাক্ষদা বৃক্ষি াল্পে। পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াযযা পটক্সটাআর
পক্টল্পয ক্ষফল্পলজ্ঞ ক্ষাল্পফ ফহুক্ষদন ধল্পয পদপ থ থনীক্ষত  ক্ষফক্ষবন্ন পিল্পত্র ফদান পযল্পখ অপছ। পদল্পয ফতথভান
থ থনীক্ষতল্পত পটক্সটাআর খাত একটি গুরুত্বপূণ থ ভূক্ষভকা ারন কল্পয অল্পছ। ফাংরাল্পদল্প ফতথভাল্পন পটক্সটাআর  গাল্পভথন্ট
খাত একটি ক্ষস্ক্ষতীর ম থাপয় যল্পয়ল্পছ। অয এআ কাড় প্রক্ষক্রয়াকযল্পন ফল্পচল্পয় ফড় ভূক্ষভকা পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াগল্পণয
। গাল্পভথন্ট কাযখানায় কভথযত ৪,০০০,০০০ েক্ষভক প্রক্ষত মথামথ েিা পযল্পখ ফরা মায় পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়ায না
থাকল্পর পদল্পয গাল্পভথন্ট খাত এ ম থাল্পয় অল্পত াযত না । পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াযগণ ব্যাকয়াড থ ক্ষরংল্পকজ কাযখানা
গুল্পরাল্পত পক্রতাল্পদয চাক্ষদা পভাতাল্পফক ভান ম্পন্ন কাড় ঈৎাদন কল্পয একক্ষদল্পক পমভন কাড় অভদানী ােয়
তথা ক্ষফপুর তফদাক্ষক ভৄদ্র্া ােয় কযল্পছ ন্যক্ষদল্পক ক্ষফল্পদী প্রল্পকৌরীয বাফ পূযন কল্পয পদীয় ভৄদ্র্ায াচায পযাধ
কযল্পছ। প্রংগত ঈল্পেখ্য পম,ফাংরাল্পদল্পয গাল্পভথন্ট কাযখানায জন্য প্রল্পয়াজনীয় নীট কাল্পড়য ৯০% এফং ল্পবন
কাল্পড়য ৪০% চাক্ষদা পদল্পয পটক্সটাআর ক্ষল্পেয ভাধ্যল্পভ পভটাল্পনা ম্ভফ ল্পে। এয ভর কাক্ষযগয ল্পে পটক্সটাআর
আক্ষিক্ষনয়াযযা।
ফঙ্গফন্ধু কন্যা ভানণীয় প্রধানভন্ত্রী পখ াক্ষনা কর্তক
থ ২০১১ াল্পর ফাংরাল্পদ ফস্ত্র প্রল্পকৌর  প্রভেক্ষি ক্ষল্পেয জন্য
স্াক্ষত ফাংরাল্পদ পটক্সটাআর ক্ষফশ্বক্ষফদ্যায় ল্পত প্রক্ষত ফছয ৪১০ জন  ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয় ক্ষধভুি কল্পরজ ল্পত ৬১০ জন
এফং পফযকাযী ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয় ল্পত ৩২৪৫ জন ফস্ত্র প্রল্পকৌরী পফয ল্পে। এ ংখ্যা ক্রভান্বল্পয় বৃক্ষি াল্পে। এআ ৪২৬৫
জন ফস্ত্র প্রল্পকৌরীল্পদয একটি ফড় ং ব্যক্ষিগত ভাক্ষরকানাধীন পটক্সটাআর,গাল্পভথন্ট,পযান াঈজ, পট্রক্ষডং  ফাক্ষয়ং
াঈজগুল্পরাল্পত কাজ কযল্পছ। যকাযী ক্ষফক্ষবন্ন প্রক্ষতিাল্পন এযা কভথযত। পদল্পয ক্ষজক্ষডক্ষয ৭.৮১%  যপ্তানী অল্পয়য
৭৯.৬১% ফস্ত্র  পাাক ক্ষে খাত ল্পত অল্প । ফস্ত্র খাল্পত ব্যাকয়াড,থ পল্পযায়াড থ ক্ষরংল্পকজ এফং এ খাত ক্ষঘল্পয পম
থননক্ষতক কভকান্ড তা পদল্পয থ থনীক্ষতল্পত ব্যাক ভূক্ষভকা ারন কযল্পছ ।
৩.২ ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয  পটক্সটাআর ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠান
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ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র ক্ষল্পেয ঈন্নয়ন, ম্প্রাযণ  ক্ষফকাল্পয রল্পিয ক্ষে ভন্ত্রণারল্পয়য ধীন ক্ষে দপ্তল্পয ফস্ত্র ঈআংল্পক
অরাদা কল্পয ফস্ত্র খাল্পতয পালাক কর্তথ ল্পিয দাক্ষয়ত্ব ারন  ফস্ত্র ক্ষল্পেয জন্য দি জনফর ততযীয ঈল্পেল্পশ্য ১৯৭৮
াল্পর ফস্ত্র ভন্ত্রণারল্পয়য (ফতথভান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়) ধীল্পন ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয সৃক্ষি কযা য়। ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয সৃক্ষি য
ল্পত ফস্ত্র প্রভেক্ষিক্ষফল্পদয ব্যাক শূন্যতা পূযল্পণয রল্পিয ফস্ত্র খাল্পত দি জনফর সৃক্ষি পফযকাযী খাল্পত ফস্ত্রক্ষে
কাযখানায ঈন্নয়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় কর ধযল্পনয কাম থাক্ষদ ম্পাদন কযক্ষছর। যফতীল্পত ১৯৯১ ার পথল্পক ফস্ত্র ক্ষল্পেয
পাাক কর্তথ ল্পিয দাক্ষয়ত্ব ক্ষফক্ষনল্পয়াগ পফাড থপক প্রদান কযা য়। পল্পর ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয তখন পথল্পক ২০১৩ ার ম থন্ত শুদৄ
ফস্ত্রখাল্পত দি জনফর ততযীয দাক্ষয়ত্ব ারন কল্পযল্পছ। ফতথভাল্পন যকাযী ক্ষিান্ত পভাতাল্পফক ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয পুনাযায় ফস্ত্র
ক্ষল্পেয পাাক কর্তথ ল্পিয (Sponsoring Authority) দাক্ষয়ত্ব ারন কযল্পছ । ফাংরাল্পদ পটক্সটাআর ংক্ষিি
একভাত্র পূণ থাঙ্গ যকাযী ংস্া “ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয (Directorate of Textiles)‖ ীঘ্রআ ফস্ত্র ক্ষধদপ্তল্পয
(Department of Textiles) ঈন্নীত ল্পে। এআ ক্ষযদপ্তল্পযয অতায় ৯টি (৬টি,পত ক্ষিা কাম থক্রভ চরভান 
৩টি,য কাজ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ চরভান ) পটক্সটাআর ক্ষফ.এক্ষ. আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ, ৬টি (৬টি, পত ক্ষিা কাম থক্রভ
চরভান  ৪টি’য কাজ প্রকপেয ভাধ্যল্পভ চরভান) পটক্সটাআর ক্ষডল্পোভা আন্পটিটিঈট  পটক্সটাআর পবাল্পকনার
আক্ষনক্ষিটিঈট যল্পয়ল্পছ (াযক্ষণ-৩.২.১)। অভাল্পদয অল্পরাচয ‘ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্থান’ ফস্ত্র
ক্ষযদপ্তল্পযয ন্তথগত একটি প্রক্ষতষ্ঠান।
াযক্ষণ - ৩.২.১: ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয ক্ষযচাক্ষরত ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয ক্ষফফযণ
প্রক্ষতষ্ঠান
পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং
কল্পরজ

ংখ্যা
০৫টি

পকা থ
ক্ষফএক্ষ আন
পটক্সটাআর
আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং

পভয়াদ
৪ ফছয

(চট্টগ্রাভ, াফনা,
পনায়াখারী, ফক্ষযার 
ক্ষঝনাদ )

ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর
আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ
(টাঙ্গাআল্পর)

০১টি

৪ ফছয

পটক্সটাআর আক্ষনক্ষিটিঈট

০৬টি

ক্ষডল্পলাভা

৪ ফছয

পটক্সটাআর পবাল্পকনার
আক্ষনক্ষিটিঈট

৪০টি

এএক্ষ
পবাল্পকনার

২ ফছয

বক্ষতযথ পমাগ্যতা
এএক্ষ এফং এআচএক্ষ যীিায় ক্ষফজ্ঞান ক্ষফবাল্পগ পম পকান
একটিল্পত ন্যযনতভ ৪.০০ পগ্রড ল্পয়ন্ট (চতুথ ক্ষফলয় ফাল্পদ) ঈবয়
যীিায় প্রাপ্ত ক্ষজক্ষএ এয পমাগাপর ৮.০০ থাকল্পর অল্পফদন
কযল্পত াযল্পফ। তল্পফ এআচএক্ষ যীিায় গক্ষনত, দাথ থ, যায়ন,
ক্ষফলল্পয় পভাট পগ্রড ল্পয়ন্ট ১৩ এফং প্রল্পতযক ক্ষফলল্পয় ন্যনতভ পগ্রড
ল্পয়ন্ট ৩.৫ পল্পত ল্পফ।
আংল্পযজী ভাধ্যল্পভ জন্য O পরল্পবর যীিায় কভল্পি ৫টি পাল্পয
গল্পড় B এফং A পরল্পবর যীিায় গক্ষনত,দাথ থ,যায়ন ক্ষফলল্পয়
গল্পড় B পগ্রড পল্পয় া কযল্পত ল্পফ। পকান ক্ষফলল্পয় D পগ্রড
গ্রনল্পমাগ্য নয়।
এভএক্ষ/ভভান যীিায় ৫০% নম্বয থফা ৫.০০ এয পস্কপর
ক্ষজক্ষএ ৩.০০ (ঐক্ষছক ক্ষফলয় ) এফং ফাংরাল্পদ কাক্ষযগক্ষয
ক্ষিাল্পফাড থ পথল্পক ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং /
পটকল্পনারজী/ ক্ষডল্পলাভা আন জুট পটকল্পনারজী
/ক্ষডল্পলাভা আন
থান
গাল্পভথন্ট ক্ষডজাআন এন্ড প্যাট পভক্ষকং যীিায় কভল্পি ৫৫%
নম্বয থফা ৪.০০ এয পস্কল্পর কভল্পি ক্ষজক্ষএ ২.৭৫ পল্পত ল্পফ।
ভাধ্যক্ষভক স্কুর াটিক্ষথ পল্পকট (এএক্ষ) ভভান যীিায় ঈিীণ
এফং াধাযণ গক্ষনত ফা ঈচ্চতয গক্ষনল্পত ক্ষজক্ষএ ৩.০০ 
কভল্পি ক্ষক্ষজক্ষএ ৩.৫০ থাকল্পত ল্পফ।
পজএক্ষ / পজক্ষডক্ষ ঈিীণ এফং ল্পফাচ্চথ ফয়ীভা ১৮ ফছয।

অন
১০০

১০০

৮০

৯০

৩.৩: ‘ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্থান’ (ক্ষফল্পল ংল্পাক্ষধত) প্রকে
পটক্সটাআর ক্ষিায় ক্ষডল্পলাভা-আন-পটক্সটাআর ক্ষডগ্রীধাযী ছাত্রল্পদয ক্ষফ.এ.ক্ষ. আন পটক্সটাআর ক্ষিায় ক্ষক্ষিত কযায
ঈল্পেল্পশ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়াধীন ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পয ‘ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্থান’ লী নক প্রকেটি
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২০০৬ ল্পনয জুরাআ ভাল্প শুরু য়। প্রকল্পটি ১৬ অশক্টাবর ২০০৬ তানরশখ একশিক ভায় ২৩ দকাটি ৯৮ ি টাকায়
অনুশমানেত য়। প্রকেটি ২০০৮ ল্পনয ক্ষডল্পম্বল্পয ভাপ্ত য়ায কথা ক্ষছর। ক্ষকন্তু নানাক্ষফধ কাযল্পন DPP ৪ ফায
ংল্পাধল্পনয পল্পর প্রকেটি পল য় ২০১৪ ল্পন, প্রাক্কক্ষরত ব্যয় ১১৩.৭৩ দকাটি টাকা (াযক্ষণ -৩.৩.১)।
াযক্ষণ – ৩.৩.১: ংল্পাধন নুাল্পয প্রকল্পেয নুল্পভাক্ষদত প্রাক্কক্ষরত ব্যয়
ভর
(ক) পভাট
(খ) টাকা (ক্ষজক্ষফ)
প্রনত িংশলািদি বৃনদ্ধর নরমাে
বৃনদ্ধর ার (লতভাগ)
মূ নডনপনপর তুিায় বৃনদ্ধর নরমাে
মূ নডনপনপর তুিায় বৃনদ্ধর ার (লতভাগ)

২,৩৯৮.০০
২,৩৯৮.০০
-

১ম
িংশলািি
২,৪৯৮.০০
২,৪৯৮.০০
১০০.০০

২য়
িংশলািি
৬,৭১৫.০১
৬,৭১৫.০১
৪,২১৭.০১
১৬৮.৮২%

৩য়
িংশলািি
১০,৬৩১.০০
১০,৬৩১.০০
৩,৯১৫.৯৯

(রি টাকায়)
ক্ষফল্পল
ংল্পাধন
১১,৩৭৩.৫৮
১১,৩৭৩.৫৮
৭৪২.৫৮

-

৩.৪: প্রকে  প্রকল্পেয স্থান ক্ষনফ থাচল্পনয মথাথ থতাঃ
প্রকল্পেয স্ান ক্ষনফ থাচল্পনয পিল্পত্র ভেক্ষিভেি কাযণ থাকা ঈক্ষচত। ক্ষডক্ষক্ষ পথল্পক জানা মায় পম, এআ কল্পরজটি প্রথল্পভ
এল্পরঙ্গা, টাঙ্গাআল্পর স্াল্পনয ক্ষযকেনা ক্ষছর। যফতীল্পত কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআল্পর  ফল্পল্পল ফতথভান ফস্ান
ফাগুটিয়া  দৄনাআর, কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআল্পর স্াক্ষত য় (াযক্ষণ-৩.৪.১)। প্রকে স্ান ক্ষনধ থাযল্পণ জায়গায প্রাচুম থতা,
বার পমাগাল্পমাগ ব্যফস্া, ম থাপ্ত অফাক্ষক সুক্ষফধা, ক্ষনযািা, চাকুযীযতল্পদয পৌষ্যল্পদয ক্ষিাব্যফস্ায সুল্পমাগ,
ক্ষচক্ষকৎা, ভাল্পকথট প্রভৃক্ষত অনুক্ষঙ্গক ক্ষফলল্পয়য ফস্ান ভর ক্ষফল্পফচয ক্ষফলয়। B.SC. in Textile course এ Mill
Training, Project work ক্ষফলয়ভৄ পরপ্রসূবাল্পফ কযায জন্য, Mill visit এ ছাত্রল্পদয পনয়ায জন্য, ক্ষেঘণ
এরাকায় পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ ল্পর ক্ষধক পরপ্রদ য়। তাছাড়া ভৄরয পথল্পক BTEC কযাম্পা
ক্ষধকতয দুযল্পত্ব ফক্ষস্ত  এখানকায অল্পাল্প জনফক্ষত খুফ কভ। ক্ষিা প্রক্ষতিাল্পনয কাছাকাক্ষছ অফাস্ান
থাকল্পর ছাত্রল্পদয টিঈক্ষন কল্পয জীফন ক্ষনফ থা কযল্পত সুক্ষফধা য়। ফতথভাল্পন ন্ধযায াল্পথ াল্পথ ছাত্রীল্পদয কযাম্পা
পথল্পক পফযল্পনা খুফআ দুরু ক্ষফলয়। তাছাড়া ছাত্র ল্পর কর ছাপত্রয ক্ষট ংকুরান না য়া, ক্ষিকল্পদয ম থাপ্ত
অফাক্ষক ব্যফস্া না থাকায় প্রকে স্ান ক্ষাল্পফ BTEC এয ল্পনক দুফ থরতা যল্পয়ল্পছ। যাজননক্ষতক ক্ষফল্পফচনায় প্রকে
স্ান ক্ষনধ থাযন অভাল্পদয পদল্প :য ঘল্পট থাল্পক। বক্ষফষ্যল্পত ক্ষিাপ্রক্ষতিান স্াল্পনয পূল্পফ থ স্ান ক্ষনফ থাচল্পনয মথাথ থতা
প্রথল্পভ ক্ষফল্পফচনা কযা ঈক্ষচত।
াযক্ষণ - ৩.৪.১: ক্ষফক্ষবন্ন ভয় BTEC এয নাভ  স্ান
DPP/RDPP
DPP
1st RDPP
2nd RDPP

3rd RDPP
Special RDPP

ক্ষফক্ষবন্ন ভয় BTEC এয নাভ
Bangladesh Institute of Textile Technology (BITT)
Bangladesh Textile Enginering College(BTEC)
প্রথল্পভ ীিান্ত য় পম, ক্ষডল্পলাভা প্রক্ষতিান Textile
থ কযা
Institute,Tangail পক অল্পগ্রড কল্পয BITT পত ক্ষযফক্ষতত
ল্পফ। যফতীল্পত ীিান্ত য় কাক্ষরাক্ষত ঈল্পজরায ফাগুটিয়া  দৄনাআর,
পভৌজা, টাঙ্গাআল্পর BTEC প্রক্ষতক্ষিত ল্পফ।
Bangobandhu Textile Engineering Cellege
Bangobandhu Textile Engineering Cellege

BTEC এয স্ান
এল্পরঙ্গ, টাঙ্গাআর
কাক্ষর াক্ষত, টাঙ্গাআর
কাক্ষরাক্ষত ঈল্পজরায ফাগুটিয়া  দৄনাআর, পভৌজা,
টাঙ্গাআর
পভৌজা:ফাগুটিয়া  দৄনাআর, কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআর,
পভৌজা:ফাগুটিয়া  দৄনাআর, কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআর,

টাঙ্গাআল্পরয ভরানা বাানী ক্ষফক্ষফদ্যারল্পয় BSc in Textile Engineering Course চালু অল্পছ। এখাল্পন
ক্ষডল্পোভাল্পদয জন্য পকাটা ফযাে কল্পয BSc in Textile Engineering Course চালু কযা পমত। তাছাড়া
গাজীপুয DUET এ শুদৄভাত্র Diploma পদয জন্য BSc in Textile Engineering Course প্রচক্ষরত
অল্পছ। তাআ BTEC সৃক্ষি কযা তযক্ষধক জরুযী ক্ষছর না। শুদৄভাত্র ভন্ত্রণারয় ক্ষবন্নতায ভোল্পত একআ ধযল্পণয প্রক্ষতিান
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একআ পজরায় স্ান না কযল্পর চরত। ফযং সুল্পমাগ সুক্ষফধা, ক্ষিক ংখ্যা ফাক্ষড়ল্পয় একআ পজরায় ভরানা বাানী
ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারপয়য ক্ষধক ছাল্পত্রয সুফল্পদাফস্তু কযা পমত। প পিল্পত্র University affiliation, ক্ষিক-কভথকতথাকভথচাযী ক্ষনল্পয়াল্পগয জটিরতা প্রভৃক্ষত ভস্যা পমগুল্পরা কল্পরল্পজ চযাচয য় তা পথল্পক ক্ষনস্কৃক্ষত ায়া পমত।
৩.৫: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দীঘ থসুত্রতায কাযন
১) DPP নুমায়ী প্রকল্পেয ভয়কার ক্ষছর July/06 পথল্পক Dec/08 ম থন্ত। ক্ষকন্তু প্রকে নুপভাদল্পনয তাক্ষযখ ক্ষছর
১৬/১০/২০০৬। পল্পর প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভয়কার ক্ষছর ২ ফছল্পযয স্ল্পর ১ ফছয ৭.৫ ভা। প্রকেকার ংক্ষিপ্ত
য়ায় প্রথভ RDPP-য নুল্পভাদন পনয়া য়।
২) প্রথভ RDPP ভল্পত, এআ প্রকল্পেয প্রথভ কাজক্ষছর ভূক্ষভ ক্ষধগ্রন । ক্ষকন্তু ভূক্ষভ ক্ষধগ্রন ক্ষফরক্ষম্বত ায়ায কাযল্পণ
জক্ষভ দাভ পফল্পড় মায়, পল্পর DC, টাঙ্গাআর ভূক্ষভ ক্ষধগ্রন ফন্ধ যাল্পখ। এয ক্ষনফাম থ পরপ্রসূক্ষতল্পত প্রথভ RDPP
নুল্পভাদন প্রল্পয়াজন য়। ভূক্ষভ ক্ষধগ্রন জটিরতা নতুন পকান ক্ষফলয় না ল্পর এআ ভস্যায কাযল্পণ ক্ষফল্পফচয
প্রকেভ, ন্যান্য ল্পনক যকাযী  পফযকাযী প্রকে ক্ষফরক্ষম্বত ল্পয়ল্পছ  ল্পে। এআ ক্ষফলয় গুল্পরা ক্ষফফচনায় না
পযল্পখ প্রকে প্রনয়ন একটি পকৌরগত ভূর।
৩) DPP প্রনয়ল্পনয ভয় ২০০৪ এয ভল্য নুমায়ী প্রকে প্রনয়ন কযা ল্পয়ক্ষছর। প্রথভ RDPP পত এ ক্ষফলয় রিয
পযল্পখ ভল্যবৃক্ষি কযা ল্পর 2nd RDPP প্রনয়ন কযল্পত ত না। কাযন জক্ষভ, ক্ষনভথাণ, মন্ত্রাক্ষতয ভল্য বৃক্ষিআ ক্ষছর 2nd
RDPP প্রনয়ল্পনয ভর ঈল্পেশ্য। প্রকে নতুন স্াল্পন ল্পফ না টাঙ্গাআল্পরয ক্ষডল্পলাভা আনক্ষিটিঈল্পট ল্পফ এ ংক্রান্ত ীিান্ত
জটিরতা 2nd RDPP প্রনয়ল্পনয ন্যতভ কাযন। যাজননক্ষতক ক্ষফল্পফচনায় প্রকে স্ান ক্ষনফ থাচন এ জটিরতা সৃক্ষি
কল্পযক্ষছর। তাছাড়া টাঙ্গাআল্পরয ক্ষডল্পলাভা আনটিঈল্পটয Diploma in Textile Engineering Course-এয
ক্ষিক  স্ায়ী ক্ষিক ক্ষদল্পয় BSc in Textile Engineering Course াটদাল্পনয ক্ষযকেনা প্রকল্পেয ভর
ঈল্পেশ্য ফাস্তফায়ল্পনয ল্পঙ্গ ংঘাতপূণ থ ক্ষিান্ত।

ক্র:
নং

আল্পকান
ক্ষভক
পকাড

(ক)
১

৪৫০০৪৭০০

াযক্ষণ - ৩.৫.১: প্রকল্পেয ভর ক্ষডক্ষক্ষ, ১ভ, ২য়, ৩য় ংল্পাধনীয রিযভাত্রা  প্রকৃত গ্রগক্ষত
রিযভাত্রা (ভর
রিযভাত্রা (১ভ
রিযভাত্রা (২য়
রিযভাত্রা (৩য়
ঙ্গ ক্ষবক্ষিক
ক্ষ
ড
ক্ষ

ক্ষ

)
ংল্পাধনী)
ংল্পাধনী)
ংল্পাধনী)
কাল্পজয ক্ষফফযণ
অক্ষথ থক ফাস্তফ অক্ষথ থক ফাস্তফ অক্ষথ থক
ফাস্তফ
অক্ষথ থক
ফাস্তফ
যাজস্ব খাত
জনফর

১৮.০০

৯ জন

প্রক্ষিন/
য-পভটিক্ষযয়ার
২

৩

৪৮০০

৪৯০০
৪৮৯৯

১৮.০০

৯ জন

৩৫.০০

০.০০

-

২০.০০

পটক্সট  জান থার

৪০.০০

৪০.০০

-

ক্ষফদুযৎ  জ্বারানী
যফযা  পফা
পরকচায ন্যান্য
খযচ
গাড়ী  ন্যান্য
পভযাভত ক্ষফক্ষফধ

৪.০০

৪.০০
৩৯.০০

-

১০০.০
০
৭.০০
৪৮.০০

৫.০০

-

০.০০

-

ন্যান্য

২৮.০০

ঈ-পভাট (ক)

৯০.০০

-

-

১০৬.০

১০ জন

৫৫.০০

অক্ষথ থক

ফাস্তফ

৬৪.০০

১০ জন

২০.০০
-

১০০.০০

-

১৮.০০
৬০.০০

৪৫.০০

-

৫৯.০০

৩.০০

-

৬.০০

২৫৮.০

১০ জন

প্রকৃত গ্রগক্ষত

৩১৮.০০

৪৯.৩০

৭.১০৪
১৮০.৫
৩৭
৩০০.৯
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০

১০০.০
০

১২০০
টি
৭.০০
একয

৭৩৮.
৩০
৫৪.৫
০
১৮৪.
০০

০
ভৄরধন খাত
৩০০০.
১১২টি
০০
১২০০ ১০০.০
টি
০
৭.০০ ১৮৪.০
একয
০

-

-

০.০০

(খ)
৫

৬৮০০

মন্ত্রাক্ষত 
প্রক্ষিন

৭৩৮.৩
০

৬

৬৮১৫

অফাফত্র

৫৪.৫০

৭

৬০০০

জক্ষভ ক্ষধগ্রণ
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৬৮০০
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৯

মাতায়াত 
গাড়ী
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ল্যাফ

৭০০০

বযন্তযীন যাস্তা
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৭০০০
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১২৬৫.
২০

৭০০০
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ন্যান্য
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m
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৪
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০.০০

-
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-
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m
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০
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১
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৪৩৪২.
৬৮২
১৫৯.৮
৩২
১০৩৫.
৬৬
৭৮.৩২
৯
৭০.০০

২৪৮টি
২৩৩০টি
১১.০০
একয
২ টি
১ টি

৮৮.০৬
৭
১০.৯৯
৯

২২৩ টি
২৪৭১ টি

৪৯৭১.৭
৩

১৮৫২৮
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২০.০০
২২৮৮.
০০

ঈ-পভাট (খ)
১০

৭৯.৬০

১১২টি

৪৭

৬৩২৫.
৩৪
১৩১.৬
৭

১০৬৩১.
০০

-

-

-

২৪৯৮
.০০
২৪.৯
৮

৬৭১৫.
০১
৬৭.১৫
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০

১০৭৫৭.
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-

১০৬.৩১

১১০৫৪.
১০৮
১১০.৫৪
১০৮

৪) বক্ষফষ্যল্পত BTEC এয ছাত্রংখ্যা, প নুমায়ী ল্যাফ, র, পকায়াট থায প্রভৃক্ষতয পকান ভািায লান ক্ষছর না। পল্পর
এফ সুক্ষফধা জন্য পম ফকাঠাল্পভা  জক্ষভয প্রল্পয়াজন তায ক্ষযকেনা ভাক্ষপক চাক্ষদা দৃক্ষিল্পগাচয য়ক্ষন। মায
পরশ্রুক্ষতল্পত 2nd RDPP পত ৩ একয জায়গায প্রস্তাফ কযল্পর  যফতীল্পত ১১ একয জায়গায় নতুন ঠিকানায়
BTEC স্াল্পনয ক্ষযকেনা গ্রন কযা য়। এয পরশ্রুক্ষতল্পত জক্ষভয ভল্য, ভূক্ষভ ঈন্নয়ন, ক্ষনভথাণ ব্যয়, ঈল্পযাি
মন্ত্রাতীয ভল্য বৃক্ষি প্রভৃক্ষত কাযল্পন 3rd RDPP প্রনীত য়। তাছাড়া াট থটাআভ টিচাযল্পদয পরকচায ংখ্যা  পযট
বৃক্ষি ায়ায়  RDPP ক্ষযফতথন জরুযী ল্পয় ল্পড়। ভূক্ষভ ক্ষধগ্রল্পন ক্ষফরম্ফ য়ায কাযল্পন ক্ষনভথান এফং ক্রয়
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/ংগ্রল্পয কাজ ক্ষক্ষছল্পয় মায়। ভল্পয়য ংল্পগ প্রকে আনপুট (ক্ষনভথান াভগ্রী, মন্ত্রাতী, অফাফ, ফআত্র  ন্যান্যা
ভারাভার) এয ভল্য বৃক্ষি ায়ায় প্রকে ব্যয় বৃক্ষি ায় এফং প্রকে পুনযায় ংল্পাক্ষধত য় মা প্রক্ষক্রয়াগত ভয় 
ফাস্তফায়ন ভয় ঈবয়ল্পক প্ররক্ষম্বত কল্পয ।
াযক্ষণ – ৩.৫.২: ক্ষফক্ষবন্ন ফছল্পয াট থটাআভ টিচাযল্পদয পরকচায ংখ্যা  পযট
Sl no.
1
2
3
4
5
6
7

Academic Year
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Grand Total=

Total lecture
265
595
835
1285
1285
1608
1608
7481

Rate (including hand out) in TK.
700/700/800/800/800/800/800/-

TK.In Lakh
1.455
4.165
6.680
10.280
10.280
12.870
12.870
59.00

৫) BTEC এয ১১ একয জক্ষভয ভল্পধ্য ৩.৪৪ একয ব্যক্ষি ভাক্ষরকানা পথল্পক পকনা। ফাকী ৭.৫৬ একয যকাযী খা
জক্ষভ ড়ক  জনথ ক্ষধদপ্তপযয । ব্যক্ষি ভাক্ষরকানাধীন ৩.৪৪ একয জক্ষভয ভল্পধ্য ১.৪৪ একয জক্ষভ পকনা য় একয
প্রক্ষত ৬৪.৬৫ রি টাকায়। একআ স্াল্পন ব্যক্ষি ভাক্ষরকানাধীন ২ একয জক্ষভয ক্রয়ভল্য একয প্রক্ষত ৪৭১.২৮ রি
টাকা। একআ স্াল্পন স্বেভল্পয়য ব্যফধাল্পন ৭.২৮ গুন পফী দাভ ক্ষদল্পয় জক্ষভ পকনা ল্পয়ল্পছ। জক্ষভয ভল্ম বৃক্ষি DPP
এয ক্ষফল্পল ংল্পাধল্পনয ন্যতভ কাযন।
৬) তদুক্ষয প্রকল্পেয পনর্তপত্ব ফায ফায ক্ষযফতথন এপল্পছ এফং ২০০৬ পথল্পক ২০১৪ ম থন্ত ৪ ফায প্রকে ক্ষযচারল্পকয
ক্ষযফতথন ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পয একটি প্রক্ষক্ষিত প্রকে টিভ প্রকল্পেয ক্ষুদ্র্াংল্পয ভয়ক্ষবক্ষিক ফাস্তফায়ন,
মন্ত্রাক্ষত , ফাধা-ক্ষফক্ষি, দায়-দাক্ষয়ত্ব, প্রক্ষতফন্ধকতা  ঈিযল্পনয যাভর্ এফং ঘনঘন (৩ পথল্পক ৬ ভা ন্তয)
ক্ষযফীিল্পনয কাঠাল্পভাগত Chain of Document থাকল্পর প্রকে ক্ষযচারক ক্ষযফতথপন সুক্ষফধা ত না।
াযক্ষন -৩.৫.৩: প্রকে গক্ষযচারকগল্পণয বৃিান্ত:
ক্ষফক্ষবন্ন ভয় প্রকল্পেয দাক্ষয়ল্পত্ব ক্ষনল্পয়াক্ষজত প্রকে ক্ষযচারকগল্পণয তাক্ষরকা
ক্রঃ

নাভ

দফী

দাক্ষয়ল্পত্বয

নং

প্রকৃক্ষত

দাক্ষয়ত্বকার
পমাগদান

ট্রান্পপায

০১

এ.এভ পভাঃ অব্দুর ফাল্পতন

ঈ-ক্ষচফ

াট থ টাআভ (ক্ষতক্ষযি দাক্ষয়ত্ব)

১৮.১০.২০০৬

১৭.১০.২০০৭

০২

পভাঃ অতাঈর ক

ঈ-ক্ষচফ

াট থ টাআভ (ক্ষতক্ষযি দাক্ষয়ত্ব)

১৮.১০.২০০৭

৩১.১০.২০০৭

০৩

পভাঃ খক্ষরলুয যভান

ঈ-ক্ষচফ

পৄর টাআভ

৩১.১০.২০০৭

২৮.১০.২০০৯

০৪

পভাঃ ভনছুরুর অরভ

ঈ-প্রধান

াট থ টাআভ (ক্ষতক্ষযি দাক্ষয়ত্ব)

২৮.১০.২০০৯

৩০.০৬.২০১৪

াযক্ষন -৩.৫.৪: DPP  RDPP নুমায়ী ব্যয় ক্ষযফতথল্পনয খাতভ  ব্যয় বৃক্ষিয কাযণ
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ক্রঃ
নং

১।
২।

পূল্পফ থয
ক্ষডক্ষক্ষ’য
তুরনায়
বৃক্ষি (রি
টাকা)
ভর ক্ষডক্ষক্ষ
(১৬ অশক্টাবর (২৩.৯৮)
২০০৬)
১ভ
২৪০.০০
ংল্পাধনী
(২৪.৯৮)
(২০ মাচ ন
২০০৯)
ভর ক্ষডক্ষক্ষ/
ংল্পাধনী
(নুল্পভাদল্পনয
ভয়)

৩।

২য়
ংল্পাধনী
(০২
দেব্রুয়ারী,
২০১০)

৩৫২১.০০
(৬৭.১৫)

৪।

৩য়
ংল্পাধনী
(০২ দম,
২০১২)

১০৯৫.০০
(১০৬.৩১)

৫।

ক্ষফল্পল
ংল্পাধনী
১২ মাচ ন
২০১৩

(১১৩.৭৩)

পূল্পফ থয ক্ষডক্ষক্ষ’য তুরনায় ঈচ্চ ভাত্রায় ব্যয় বৃক্ষিয
খাতভ

ক্ষডক্ষক্ষ ংল্পাধল্পনয কাযণ

-

-

(ক) ভূক্ষভ ক্ষধগ্রণঃ ২৫০.০০ রি পথল্পক ৩২৫.০০
রি (৭৫.০০ রি টাকা বৃক্ষি)
(খ) পূতথ কাজঃ ১৩০৮.৯০ রি পথল্পক ১৩৯০.৪০
রি (৮১.৫০ রি টাকা বৃক্ষি)

(ক) ক্ষফরল্পম্ব D P P নুল্পভাদন
য়া
(খ) জক্ষভ ংগ্র ক্ষফরম্ব
(গ)জক্ষভ ভল্য বৃক্ষিজক্ষনত কাযল্পণ

(খ) জক্ষভ: পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ৭ একয এখন ৩ একয
ভৄল্য-১৮৪ রি টাকা
(গ)পূত:পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ১৩৩৫ রি এখন ২৫৮৮ রি
টাকা
(ঘ)পভক্ষনাযী:পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ৭৩৮ রি (২৬৬টি) এখন
৩০০০ রি টাকা (১১২টি)
(ঙ)পরকচায:পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ৫ রি এখন ৪৫ রি
টাকা
(চ) গাড়ী: পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ০ রি এখন ৬৫ রি টাকা
(ছ)পারায:পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ০ রি এখন ২০ রি টাকা
(জ) বৃক্ষিয াক্ষন ধাযল্পণ: পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ০ রি এখন
৬৫ রি টাকা
(ঝ)কক্ষম্পঈটায  মন্ত্রাক্ষত: পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ০ রি
এখন ৪০ রি টাকা
(ঞ)জক্ষভ ঈন্নয়ন:পূল্পফ থ ক্ষছল্পরা ৭৯.৬০ রি এখন
১৫৪ রি টাকা
(ক)জক্ষভ: ৩ একয পথল্পক ১১ একয
ভৄল্যবৃক্ষি: ১৮৪ রি পথল্পক ২৯৩.১০ রি টাকা
(খ)জক্ষভ ঈন্নয়ন: ১৫৪ রি পথল্পক ৩০০ রি টাকা
(গ)ক্ষনভথান খযচ: ২৫৪৪ রি পথল্পক ৪৬০৬ রি
টাকা
(ঘ) পভানাযী: ংখ্যা ২২৬টি পথল্পক ২৯৮টি
ভৄল্য: ৩০০০ রি পথল্পক ৪৬৪৩.১৪ রি টাকা
(ঙ)াট থ টাআভ পরকচায: ৪৫ রি পথল্পক ৫৯ রি
টাকা
(চ)গাড়ী: ৬৫ রি পথল্পক ৪০ রি টাকা
পূল্পফ থ land acquisition\
purchase খাল্পত ফযাে ক্ষছর ২৯৩.১০ রি
টাকা মা special revised DPP পত দাড়ায়
১০৩৫.৬৮ রি টাকা।

(ক) স্ান ক্ষনফ থাচন চুড়ান্ত না য়া
(খ)চুড়ান্তস্ান ক্ষনফ থাচল্পনয বাল্পফ
ভূক্ষভ ক্ষধগ্রন না য়া
(গ) মথাভাল্পয় ক্ষনভথান কাল্পজয
ক্ষক্ষডঈর প পযল্পটয ক্ষযফতথল্পনয
পল্পর ব্যয় বৃক্ষি ায়া
(ঘ) পূন থাঙ্গ পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং
কল্পরজ ক্ষাল্পফ প্রস্তাক্ষফত প্রকল্পে
কাচাঁভার,মন্ত্রাক্ষত,অফাফ,ফআপুস্তক,
পভযাভত, ক্ষপ যিাভ,দাথ 
যায়ন ল্যাল্পফয মন্ত্রাক্ষত, ল্পঙ্গয
ফাস্তফ  অক্ষথ থক ক্ষযফতন আতযাক্ষদ
কাযল্পণ প্রকেটি ংল্পাধন য়।

(ক)জক্ষভ ক্ষযভান ৩ একয পথল্পক ১১
একয বৃক্ষি, ভূক্ষভয ক্রয়ভল্য বৃক্ষি,
মন্ত্রাক্ষত  ক্ষনভথাণ কাল্পজ ব্যয়
বৃক্ষি,াট থ টাআভ ক্ষিক খাল্পত ব্যয়
বৃক্ষি,
ছাত্র-ছাত্রী
পাল্পির,
ভারটিাযা র, িাপ র, েীজ
প্রভৃক্ষত ক্ষনভথাল্পণয কাযল্পণ

ব্যক্ষি ভাক্ষরকাধীন পল ২ একয জক্ষভ
ক্রয় ভল্য ৯৪২.৫৬ রি পমখাল্পন
পূল্পফ থাি ব্যক্ষি ভাক্ষরকাধীন ১.৪৪
একয জক্ষভয ক্রয়ভৄল্য ক্ষছর ভাত্য
৯৩.১০ রি টাকা।
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৩.৬: ভূক্ষভ ক্ষযভান  ক্ষধগ্রল্পনয ফস্া:
াযক্ষন -৩.৬.১: DPP/RDPP নুমায়ী ক্ষফক্ষবন্ন স্াল্পন ক্ষনধ থাক্ষযত স্াল্পনয ক্ষযভান
DPP/ RDPP
DPP
1st RDPP
2nd RDPP

3rd RDPP
Special RDPP

আন্পটিটিঈল্পটয নাভ

স্াপনয
ক্ষযভান
Bangladesh Iustitute of Textile Technology (BITT) এল্পরঙ্গ, কাক্ষরাক্ষত, 7 একয
টাঙ্গাআর
Bangladesh Textile Enginering College (BTEC) এল্পরঙ্গা,কাক্ষরাক্ষত
7 একয
প্রথল্পভ ীিান্ত য় পম,ক্ষডল্পলাভা প্রক্ষতিান Textile Institute,Tangail কাক্ষরাক্ষত, 3 একয
থ কযা ল্পফ। যফতীল্পত ীিান্ত
টাঙ্গাআর পক অল্পগ্রড কল্পয BITT পত ক্ষযফক্ষতত
য় কাক্ষরাক্ষত ঈল্পজরায ফাগুটিয়া  দৄনাআর, পভৌজা, টাঙ্গাআল্পর BTEC প্রক্ষতক্ষিত ল্পফ।
BTEC পভৌজা:ফাগুটিয়া  দৄনাআর,কাক্ষরাক্ষত,টাঙ্গাআর,
BTEC পভৌজা:ফাগুটিয়া  দৄনাআর,কাক্ষরাক্ষত,টাঙ্গাআর,

11 একয
11 একয

ভর DPP  1st RDPP পত কল্পরজ স্াল্পনয জন্য জায়গায় ক্ষযভান ক্ষছর ৭ একয। 2nd RDPP পত এআ
ক্ষযভান ধযা য় ক্ষতন একয। যফতীল্পত 3rd  Special RDPP পত কল্পরল্পজয জন্য ১১ একয জক্ষভয প্রস্তাফ কযা
য়। ফল্পল্পল ১১ একয জক্ষভয ক্ষধগ্রন  ভল্পল্যয ক্ষফফযণ র: ১.৪৪ একয - ৯৩.১০ রি টাকা, ২.০০ একয ৯৪২.৫৬১৩০০৪ রি টাকায় ব্যক্ষি ভাক্ষরকানা পথল্পক পকনা ফাকী, ৭.৫৬ একয - ড়ক  জনথ ক্ষফবাল্পগয ক্ষনকট
পথল্পক স্তান্তল্পযয ভাধ্যল্পভ। এল্পিল্পত্র ২.০০ একয জক্ষভয ক্রয়ভল্য তযাক্ষধক ফল্পর ভল্পন য়। ফতথভাল্পন প্রকেটি প্রায় ৯
একয জক্ষভয ঈয ফক্ষস্ত। ফাকী প্রায় ২ একয পাকা। পম পকান প্রক্ষতষ্ঠান ততযীয অল্পগ ভািায লান প্রল্পয়াজন।
একটি পভক্ষল্পনয জন্য প্রল্পয়াজনীয় জায়গায ক্ষযভান পভক্ষল্পনয পর-অঈট লান পথল্পক জানা মায়। এবাল্পফ ফ পভক্ষল্পনয
পর-অঈট পথল্পক পভক্ষন ফাফদ পভাট জায়গায ক্ষযভান পফয কযা মায়। কল্পরজ স্াল্পনয পূল্পফ থ ল্যাল্পফয পভক্ষন ফাল্পত
জায়গায ক্ষযভান, Practical Shed এ Practical ক্লাল্পয জায়গায ক্ষযভান প্রভৃক্ষতয প্রল্পয়াজন। পল্পর প্রক্ষতষ্ঠানটি
ততযীয পূল্পফ থ এটিয জন্য কতটুকু জায়গায় ভেক্ষিভেি তা পফাঝা মায়। ফতথভাল্পন BTEC পম পবৌত ফকাঠাল্পভায ঈয
গল্পড় ঈল্পঠল্পছ তা কখল্পনা ৩ ফা ৭ একয জক্ষভয ঈয গল্পড় পতারা ম্ভফয ক্ষছর না। নকা ফাস্তফায়ল্পনয য ক্ষতক্ষযি
থ ল্পয়ল্পছ। ফাস্তক্ষফক বাল্পফ সুদয ক্ষিাপ্রক্ষতষ্ঠান
ক্ষকছুয ন্তথভুক্ষি BTEC এয জক্ষভয ক্ষযভান কল্পয়ক ফায ক্ষযফক্ষতত
ততযী কযল্পত পফী জায়গায প্রল্পয়াজন। পক্ষদক পথল্পক BTEC এয ল্পফ থাচ্চ ১১ একয জায়গা ফতথভান পপ্রিাল্পট
মথাথ থআ।
৩.৭: Time overrun  Cost Overrun
ক্ষফল্পফচয প্রকেটি ৪ ফায ংল্পাক্ষধত ল্পয় ক্ষফল্পল ংল্পাধনী নুমায়ী ভাপ্ত য়ায় ক্ষতক্ষযি ভয় পরল্পগল্পছ প্রায় ৬
ফছয, Time overrun ২২০%। অয Cost Over Run ল্পয়ল্পছ ৮৯.৭৫ পকাটি টাকা ফা ৩৭৪%। পূল্পফ থ ফক্ষণ থত
কাযণগুল্পরা ক্ষভক্ষরতবাল্পফ ক্ষফল্পফচয প্রকল্পেয প্রায় ৬ ফছয পফক্ষ ভয়  ৮৯.৭৫ পকাটি পফক্ষ খযপচয জন্য দায়ী। তা
ছাড়া ভর ক্ষডক্ষক্ষয পভয়াল্পদ প্রকে ফাস্তফায়ন ল্পর পমখাল্পন ২০১৫ ম থন্ত ল্পফ থাচ্চ ৭০০ জন দি জনফর ততক্ষয কযা
পমত, পখাল্পন প্ররক্ষম্বত ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর ভাত্র ২৪৪ জন ততক্ষয ম্ভফ ল্পয়ল্পছ। ক্ষনল্পে Cost Over Run এয একটি
তুরনাভরক ছক প্রদান কযা রঃ
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াযক্ষণ – ৩.৭.১: প্রকল্পেয থ থক্ষবক্ষিক গ্রগক্ষত
ক্র:
নং
১

২

৩

আল্পকান
ক্ষভক
পকাড

ঙ্গ ক্ষবক্ষিক
কাল্পজয ক্ষফফযণ
(ক্ষডক্ষক্ষ নুমায়ী)

রিযভাত্রা
(ভর
ক্ষডক্ষক্ষ)
অক্ষথ থক

রিযভাত্রা
(১ভ
ংল্পাধনী)
অক্ষথ থক

রিযভাত্রা
(২য়
ংল্পাধনী)
অক্ষথ থক

রিযভাত্রা
(৩য়
ংল্পাক্ষধত)
অক্ষথ থক

৪৫৪৭০০

জনফর

১৮.০০

১৮.০০

৩৫.০০

৫৫.০০

০.০০

২০.০০

২০.০০

৪০.০০
৪.০০
৩৯.০০

১০০.০০
৭.০০
৪৮.০০

১০০.০০
১৮.০০
৬০.০০

৫.০০

৪৫.০০

৫৯.০০

০.০০

৩.০০

৬.০০

৪৮০০

৪৯০০
৪৮৯৯

প্রক্ষিন/যল্পভটিক্ষযয়া
র
পটক্সট  জান থার
ক্ষফদুযৎ  জ্বারানী
যফযা  পফা
পরকচায ন্যান্য
খযচ
গাড়ী  ন্যান্য
পভযাভত ক্ষফক্ষফধ
ন্যান্য

৪০.০০
৪.০০

রিযভাত্রা
(ক্ষফল্পল
ংল্পাক্ষধত)
অক্ষথ থক
৫৫.০০

৯০.০০

১০৬.০০

২৫৮.০০

৩১৮.০০

অক্ষথ থক
৬৪.০০

Cost
overrun%
২৫৫.৫৫

২০.০০
১০০.০০
১৮.০০
৬০.০০

৪৯.৩০৬

২৩.২৬
৩৫০
৫৩.৮৪
১০৮০

৬.০০

৭.১০৪
১৮০.৫৩
৭
৩০০.৯৪
৭
৪৩৪২.৬
৮
১৫৯.৮৩
২
১০৩৫.৬
৬

১৩৬.৬৬
৫৪৪.৭৭

২৮.০০

ঈ-পভাট (ক)

প্রকৃত
ব্যয়

৫

৬৮০০

মন্ত্রাক্ষত  প্রক্ষিন

৭৩৮.৩০

৭৩৮.৩০

৩০০০.০০

৪৬৪৩.১৪

৬

৬৮১৫

অফাফত্র

৫৪.৫০

৫৪.৫০

১০০.০০

১৬৫.৪৬

৭

৬০০০

জক্ষভ ক্ষধগ্রণ

১০০.০০

১৮৪.০০

১৮৪.০০

২৯৩.১০

৬৮০০

মাতায়াত  গাড়ী

-

০.০০

৬৫.০০

৮০.০০

৮০.০০

৭৮.৩২৯

২০.৪৯

৬৮০০
৬৮০০

পৌযক্ষফদুযৎ
বৃক্ষি াক্ষন ংযিন
কক্ষম্পঈটায 
ক্ষপ মন্ত্রাক্ষত
দ থাথ  যায়ন
ল্যাফ
বযন্তযীন যাস্তা
পূতথ
ভূক্ষভ ঈন্নয়ন
ন্যান্য

০.০০
০.০০

২০.০০
৬৫.০০

৭০.০০
০.০০

৭০.০০
০.০০

৭০.০০

২৫০.০০

০.০০

৪০.০০

৭৪.৩০

৭৪.৩০

৮৮.০৬৭

০.০০

১১.৩৪

১১.০০

৫০.৪
১২৬৫.২০
৭৯.৬০
২০.০০

১৩৩৫.৬০
৭৯.৬০

৯৮.০০
২৫৮৮.০০
১৫৪.০০

৭০.০০
৪৬০৬.০০
৩০০.০০

ঈ-পভাট (খ)

২২৮৮.০০

২৪৯৮.০০

৬৩২৫.৩৪

১০৬৩১.০০

-

-

১৩১.৬৭

-

-

-

ফ থল্পভাট

২৩৯৮.০০

২৪৯৮.০০

ফ থল্পভাট (পকাটি
টাকায়)

২৩.৯৮

২৪.৯৮

৬৮০০
৬৮০০
৮
৯

১০
১১

৭০০০
৭০০০
৭০০০

ক্ষপক্ষজকার
কনটিনল্পজন্পী
প্রাআ কনটিনল্পজন্পী

-

৪৬৪৩.১৪

১০৩৫.৬৬

৪৮৮.২০
১৯৩.২৬
৯৩৫.৬৬

১২০.১৫

১১.০০

১০.৯৯৯

-৩.০৮

৭০.০০
৪৬০৬.০০
৩০০.০০

৪৯৭১.৭৩

৩৮.৮৮
২৯২.৯৬
২৭৬.৮৮

১১০৫৫.৫৮

১০৭৫৭.২
৯

১১৩৭৩.৫৮

১১০৫৪.১
০
১১০.৫৪১
০

-

৬৭১৫.০১
৬৭.১৫০১

১০৬৩১.০
১০৬.৩১

১১৩৭৩.৫৮

23

াযক্ষণ পথল্পক পফাঝা মায় জক্ষভ ক্ষধগ্রন, মন্ত্রাতী ক্রয়, ভূক্ষভ ঈন্নয়ন, পূতথ, পরকচায প্রভৃক্ষত ক্ষফলল্পয় কি-বাযযান
ল্পয়ল্পছ পফী। ভূক্ষভ ক্ষধগ্রল্পন ক্ষধক ব্যল্পয়য কাযন পূল্পফ থআ ঈল্পেক্ষখত ল্পয়ল্পছ। ১১২ টিয স্াল্পন ২৪৮টি ল্যাল্পফয মন্ত্র
পকনায জন্য মন্ত্রাতী ক্রয় ফাফদ Cost Overrun পফী ল্পয়ল্পছ। তাছাড়া পভক্ষন টুর পযাক্টযী ক্ষরঃ এয ক্ষনকট
পথল্পক Direct procurement method(DPM) এ প্রচুয পভক্ষন ক্রল্পয়য পল্পর মন্ত্রাক্ষত ক্রয় ফাফদ খযচ পফী
ল্পয়ল্পছ। কাযন যফাযকৃত পভক্ষল্পনয পকানটি পভক্ষন টুর পযাক্টযীল্পত ততযী কল্পয না। তাযা ভধ্যস্বত্বল্পবাগী ক্ষল্পল্পফ
রবযাং গ্যন কল্পয পভক্ষল্পনয ভল্য বৃক্ষি কল্পযপছ।
BTEC স্ানটি টাঙ্গাআর-কাক্ষরাতী ড়ক পথল্পক নীচু স্াল্পন ফক্ষস্ত। স্ানটিল্পক F.G.L. এয পরল্পবল্পর অনল্পত
১৬ পৄট ভাটি/ফাক্ষর বযাল্পটয প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পছ। গনপূতথ ক্ষডজাআন ক্ষফবাগ-৫ কর্তক
থ াআট ক্ষযদথন পূফ থক ভতাভত
প্রদান/ক্ষদক ক্ষনল্পদ থনা প্রদান কল্পযন পম, Mechanical compaction ছাড়া ভাটি/ফাক্ষর বযাট কযল্পর তা
বফনগুল্পরায জন্য ঝক্ষুঁ কপূন ল্পফ, ক্ষফধায় প্রক্ষতটি বফল্পনয ল্পনক নীচু ম থন্ত Mechanical compaction  ফাক্ষর
বযাট কযা ল্পয়ল্পছ। পাল্পির বফন, ঈআক্ষবং পড, ডযল্পভটযী বফল্পনয পিল্পত্র াআর পাঈল্পন্ডন, প্রক্ষতটি বফল্পনয গ্রাঈন্ড
পলাল্পয পডক স্লাফ ক্ষনভথান কযা ল্পয়ল্পছ। এফ কাযল্পন ভূক্ষভ ঈন্নয়ল্পন Cost Over Run ল্পয়ল্পছ ২৭৬.৮৮%।
টাকায ংল্পক পূতথ কাল্পজ Cost over Run ল্পয়ল্পছ ২৯২.৯৬%। ভর ক্ষডক্ষক্ষল্পত ফক্ষণ থত প্রাক্কক্ষরত ব্যয় ১২.৬৫
পকাটি টাকায ক্ষফযীল্পত প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ প্রায় ৪৯.৭১ পকাটি টাকা। এআ ক্ষফস্তয প্রল্পবদটি ব্যয় ঈকযণ ভল্য
ক্ষযফতথল্পনয পপ্রিাল্পট কতটুকু অনুাক্ষতক তা বুঝায জন্য এ প্রকল্পেয াল্পথ ংক্ষিি PWD এয একজন
আক্ষিক্ষনয়ায কক্ষতয় ক্ষক্ষবর আক্ষিক্ষনয়ায (মাযা যকাক্ষয প্রকল্পেয াল্পথ জক্ষড়ত) এয াল্পথ অরাচাক্ষযতায় জানা
মায় পম, প্রক্ষতফাল্পযয পযট ক্ষক্ষডঈর ক্ষযফতথল্পনয কাযল্পণ গড় ভল্য বৃক্ষিয তকযা ায ক্ষনণ থল্পয়য ক্ষফলয়টি জটির। পকননা
ক্ষনভথাণ ঈকযণভল্পয প্রকায, ক্ষযভাণ, নকা  ছদ (Option) নুমায়ী ক্ষবন্ন ল্পয় থাল্পক এফং গুল্পরায ভল্য
ফাজায ক্ষবক্ষিক-মা ভল্পয়য ল্পঙ্গ ক্ষনক্ষদ থি পকান ক্ষনয়ভ (Trend) পভল্পন চল্পর না; এরূ বৃক্ষিয -ম্পকথ
(Correlation) তাঁল্পদয জানা নাআ। এ ব্যাাল্পয পকান গল্পফলণাভরক ক্ষফল্পিলণ ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা তা তাঁযা ফরল্পত
াল্পযনক্ষন । তল্পফ তাঁল্পদয ক্ষবজ্ঞতা প্রসূত ভল্য বৃক্ষিয গড় ক্ষল্পফ ক্ষনেরূঃ
াযক্ষণ – ৩.৭.২: ক্ষফক্ষবন্ন ফছপয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষনভথাণ ঈকযণ ব্যয় ক্ষযফতথল্পনয ায
পযট ক্ষক্ষডঈল্পরয ক্ষযফতথন
ক্ষনভথাণ ঈকযণ ব্যয় ক্ষযফতথল্পনয ায
২০০৬ পথল্পক ২০০৮
২০%
২০০৮ পথল্পক ২০১১
২৫%
২০১১ পথল্পক ২০১৪
১৫%
াযক্ষণ – ৩.৭.৩: ক্ষফক্ষবন্ন ফছপয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষনভথাণ ঈকযণ ব্যয় ক্ষযফতথল্পনয ক্ষযভান
Sand
MS bar
পযট
RCC
filling in
Exposed
CementPlaster
(grade
Timber
ক্ষক্ষডঈল্পরয (1:2:4)/
trench
Brick
& Lime
250)
/CU-ft
ার
CUM
(FM-0.8)/ Work/CUM
Teracing
/Quintal
CUM
২০১৪
৭৫৮৫.০০
১২৫০০.০০
৬০১৩.০০
৬০২.০০
৪৫০৬.০০
২১৪.০০
২০১১
৬৫৩২.০০ ১১৩০০.০০
৫২৬৪.০০
৫৮৮.০০
৩৫৫৩.০০
১৭৫.০০
২০০৮
৫৮৫৫.০০
১১৩৭১.০০
৪১৪৭.০০
৪৭৬.০০
২৯০৬.০০
১৫১.০০
২০০৬
৪৩৭৮.০০
৭৩৫৯.০০
৩০৩৮.০০
৪০৬.০০
২৪৫৩.০০
১২০.০০

24

াযক্ষণ – ৩.৭.৪: প্রকল্পে ব্যফহৃত ৬ টি প্রধান ক্ষনভথাণ াভগ্রী/কাম থ-এয ফছয ক্ষবক্ষিক পযট (টাকা) ভল্য বৃক্ষি %
পযট ক্ষক্ষডঈল্পরয
ভয়কার
২০১১ পথল্পক ২০১৪
২০০৮ পথল্পক ২০১১
২০০৬ পথল্পক ২০০৮

RCC

(1:2:4)/
CUM

১৬%
১২%
৩৪%

MS bar
(grade

250)/
Quintal

১১%
-১%
৫৫%

Sand
filling in
trench
(FM0.8)/CUM

Exposed
Brick
Work/
CUM

Timber
/ CUFt

Cement
Plaster &
Lime
Teracing

৬টি
অআল্পটল্পভয
পিল্পত্র গড়

১৪%
২৭%
৩৭%

২%
২৪%
১৭%

২৭%
২২%
১৮%

২২%
১৬%
২৬%

১৫%
১৭%
৩১%

ক্ষফলয়টি ম্পল্পকথ তথ্য ংগ্রল্পয জন্য যাভথক ক্ষনভথাণ ঈকযণ/কাম থ ব্যয় ংক্রান্ত যকায কর্তক
থ প্রকাক্ষত ৪টি
‗Rate Schedule‘ PWD ক্ষপ পথল্পক ংগ্র কল্পযন। এগুল্পরা ল্পে "Schedule Rates for Civil
Works-2006", "Short Schedule of Rates 2008", "Schedule of Rates 2011‖, এফং
―Schedule of Rates 2014‖। ক্ষফল্পফচয প্রকল্পেয পূতথ কাল্পজ ব্যফহৃত পভাটঅআল্পটভগুল্পরা ল্পত ক্ষধক ভাত্রায়
ব্যফহৃত ৬ টি প্রধান ক্ষনভথাণ াভগ্রী/কাম থ পমভনঃ RCC, MS Bar, Brick Work, Exposed Brick, Sand
filling in trench, Timber, Cement plaster and lime teracing) এয ভল্পল্যয ক্ষযফতথন ঈল্পেক্ষখত ঐ
ক্ষক্ষডঈরভ পভাতাল্পফক যীিা কযা য়। পদখা মাল্পে পম, প্রক্ষত ক্ষক্ষডঈর ক্ষযফতথল্পনয কাযল্পণ এআ বৃক্ষিয ায গল্পড়
১৫% পথল্পক ৩১% ম থন্ত। এখাল্পন ঈল্পেখ্য পম, ক্ষক্ষডঈর ক্ষযফতথল্পনয পল্পর ক্ষনভথাণ ব্যয় বৃক্ষি ছাড়া ক্ষনভথাণ কাল্পজয
ক্ষযভাণ ভর ক্ষডক্ষক্ষ‘য তুরনায় ক্ষফল্পল ংল্পাধনীল্পত ল্পনক পফল্পড়ক্ষছর।
ক্ষচত্র – ৩.৭.১: প্রধান ক্ষনভথাণ াভগ্রীয ফছয ক্ষবক্ষিক পযট ক্ষযফতথল্পনয তুরনাভৄরক ক্ষচত্রঃ

৩.৮:

ভূক্ষভ ক্ষধগ্রল্পণয ফস্থা

ভীিায় প্রাপ্ত তল্পথ্য পদখা মায় পম, কল্পরজটিয ভূক্ষভ ক্ষধগ্রণ ংক্রান্ত প্রক্ষক্রয়া পকান যকভ ভস্যা ব্যক্ষতল্পযল্পক ম্পন্ন
ল্পয়ল্পছ। ক্ষডক্ষক্ষ নুমায়ী প্রকল্পেয জন্য পভাট ক্ষধগৃীত ভূক্ষভয ক্ষযভাণ ঠিক অল্পছ। তল্পফ ভর ক্ষডক্ষক্ষল্পত ভূক্ষভয
নুল্পভাক্ষদত ভল্য ক্ষছর ১.০০ পকাটি টাকা মা ৩য় ংল্পাধনীল্পত বৃক্ষি পল্পয় দাঁড়ায় ১০.৩৫ পকাটি টাকায়। এল্পিল্পত্র
এখাল্পত Cost over run ৯৩৫%ক্ষযরক্ষিত য়। জক্ষভয দখর বুল্পঝ ায়া পগল্পছ, ীভানা ক্ষচক্ষিত কল্পয প্রাচীয ক্ষনক্ষভ থত
ল্পয়ল্পছ এফং ভূক্ষভ ঈন্নয়ন ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। নাভজাক্ষয এখন প্রক্ষক্রয়াধীন। ভূক্ষভ ংক্রান্ত ভাভরা চরভান পনআ ভল্পভথ
জানা পগল্পছ।
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৩.৯:

পবৌত কাঠাল্পভা ক্ষনভথাণ

পরঅঈটলান  এক্ষরক্ষবন নুমায়ী BTEC এয পবৌত ফকাঠাল্পভা ভ ঠিক অল্পছ। তল্পফ ক্ষনভথান কাজ ভাপ্ত
ক্ষফধায় Structural Design পেক্ষক্ষপল্পকন নুমায়ী ক্ষনভথাণ ংক্রান্ত গুণগত যীিা কযা ব্ভফ য়ক্ষন পকননা
এরু যীিা ব্যয়ফহুর  ভয় াল্পি। কল্পরল্পজয ভরপটল্পক যল্পয়ল্পছ ক্ষফার পগট। পগল্পটয ঈয ক্ষফার অকাল্পয
কল্পরল্পজয নাভ। ক্ষক্ষড় পফল্পয় পগট ক্ষদল্পয় ক্ষবতল্পয ঢুকল্পরআ াভল্পন চযকা চারনাযত তাঁতীয ভনুল্পভন্ট। ফাক্ষদল্পক প্রাক্ষনক
 একাল্পডক্ষভক বফন অয ডাল্পন প্রাকটিকযার পড ভৄ ফক্ষস্ত। ৩তরা ক্ষফক্ষি একাল্পডক্ষভক কাভ প্রাক্ষনক বফল্পন
ক্ষপ্রক্ষস্দাল্পরযরুভ, ডাআং ল্যাফ, রাআল্পেযী, ক্ষপক্ষজক্স  কযাক্ষভক্ষি ল্যাফ, ক্লা রুভভৄ, ছাত্র-কভনরুভ, ছাত্রীকভনরুভ,ক্ষিকল্পদয রুভভ ফক্ষস্ত। ন্যান্য কর ক্ষপরুভভৄ এ বফল্পন ক্ষফস্ত। ভনুল্পভল্পন্টয ক্ষছল্পন সুদয
ভাঠ। ভাল্পঠয ডানক্ষদল্পক ঈআক্ষবং পড। ঈল্পযয তরায় যাাল্পযর  পটক্ষিং ল্যাফ। এ বফল্পন াল্প ২ তরা ক্ষফক্ষি কটন
ক্ষেক্ষনং পড। এল্পল্পডয ২য় তরায় ক্ষভরনায়তন। যফতী ক্ষফক্ষল্ডং ল্পরা এক তরা জুটক্ষেক্ষনং পড। কযাম্পাল্প ২ টি
ছাত্র র ফক্ষস্ত। ক্ষপা থ ডযল্পভটযী, িাপ ডযল্পভটযী কযাম্পাল্প ফক্ষস্ত। ডানাল্প পকানায় অল্পছ ভক্ষজদ।
কাল্পনকটিং ক্ষেল্পজয  াল্পয সুদয ছাত্রী র, ক্ষপ্রক্ষস্দার পকায়াট থায, ক্ষিক পকায়াট থায, ক্ষপা থ পকায়াট থায ফক্ষস্ত।
পগল্পটয ডানক্ষদল্পক ক্ষফজয় ৭১ স্দৃক্ষত পরক ফক্ষস্থত। প্রকল্পেয স্াক্ষত স্ানাভ  খযচ ক্ষনেরু:
াযক্ষণ - ৩.৯.১: ক্ষনভথাণ কাল্পজয ক্ষযভাণ  ফযাে
S.L
NO

Name of the work

01
02
03

Land Development
Adminidtrative Cum Academic Building
Weaving shade cum work shop Bhaban (2 storied
building.4 storied foundation)
Hostal Bhaban (4storied building.4 storied foundation)
Dormitory Building.
Security Barrack / Staff Dormitory
Boundary wall, External water supply, Gate, Drain,
External Electrification,( Electric sub-station)
Principal quarter
Staff quarter
Offcers quarter
Garage
Cotton Spinning shade
Interbal Road.
Soil test and materials test
Other Construction
Grils Hostel
Weaving Shed (Vertical Extension)
Multipurpose Hall
Hostel Building (Boys)
Bridge
Connecting corridor cum central Plaza.
Monument

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Revised Estimate Cost
Quantity
145891.00 cum
5284.00 sqm
1438.00 sqm

Cost (lac Tk)
Tk.300.00
Tk.1218.45
Tk.368.71

2036.00 sqm
1089.00 sqm
262.00 sqm
1140.50 Rm

Tk.398.41
Tk.302.07
Tk.52.31
Tk.401.13

686.37 sqm
3618.09 sqm
L.S
L.S
134.67 sqm
719.00 sqm
460.66 sqm
1002.00 sqm
34 rm
557.41 sqm
L.S

Tk.75.50
Tk.113.38
Tk.137.87
Tk.447.35
Tk.70.00
Tk.09.00
Tk.15.50
Tk.152.81
Tk.146.15
Tk.164.24
Tk.304.04
Tk.167.36
Tk.91.75
Tk.30.00
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23

Preparation for architectural structural drawing &
design, Tender Documents, Office computer, Stationary
purchase & Inspection Vehicles, fuel & Lubricant with
maintenance cost, Inauguration ceremony & other item
etc.
Total

L.S

Tk.10.00

Tk.4976.03

ক্ষচত্র-৩.৯.১: ‘ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্থান’ প্রকল্পেয পবৌত ফকাঠাল্পভাভ

(ভর পগআট, ঈল্পিাধনী নাভ পরক, ঈল্পিাধনী নাভ পরক, প্রাক্ষক বফন, ক্ষপ্রক্ষন্পার রুভ, ভনুল্পভন্ট, ছাত্রর-১, ছাত্রর-১  ২, পপক্ষেক
পভনুল্পপকচাক্ষযং ল্যাফ, জুট ক্ষেক্ষনং পড, ক্ষপা থ ডযল্পভটযী, কটন ক্ষেক্ষনং পড)
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(কটন ক্ষেক্ষনং পড, নাভাল্পজয জায়গা, কাল্পনকটিং ক্ষেজ, ক্ষপ্রক্ষস্দার পকায়াট থায  ক্ষিক পকায়াট থায, স্দৃক্ষত পরক, কযাম্পা  ছাত্রীল্পরয
ভাল্পঝয ড়ক, জভাল্পয়ত স্ান, কাল্পনকটিং ক্ষেল্পজয াল্পয ছাত্রী র, ব্যফহৃৎ জক্ষভ, প্রাক্ষনক বফল্পনয ম্ভন্তযবাগ, ক্ষফজয় ৭১)

৩.১০: মন্ত্রাক্ষত, অফাফত্র  ন্যান্য ভারাভার ংগ্রল্পয ক্ষফফযণ
মন্ত্রাক্ষতঃ
প্রল্পকৌর ক্ষিায় ল্যাল্পফ মন্ত্রাক্ষতয ব্যফায একটি ক্ষযাম থ ক্ষফলয় । ফতথভাল্পন ফাংরাল্পদল্পয পটক্সটাআর  গাল্পভথন্ট
ক্ষে কাযখানায় প্রচুয অদৄক্ষনক মন্ত্রাক্ষত ব্যফহৃৎ ল্পে। এফ ক্ষফলল্পয়য প্রক্ষিল্পণ ছাত্রল্পদয ক্ষিাব্যফস্ায় ফশ্যআ
অদৄক্ষনক মন্ত্রাক্ষত ভি ল্যাফ থাকল্পফ। BTEC এয ভর DPP পত মন্ত্রাক্ষত ক্রয় ফাফদ ফযাে ক্ষছর ৭.৯২ পকাটি
টাকা মা ক্ষফল্পল ংল্পাধনীল্পত বৃক্ষি পল্পয় দাড়ায় ৪৬.৪৩পকাটি টাকা। প্রকল্পেয PCR নুমায়ী মন্ত্রাক্ষতয ফাস্তফ ব্যয়
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ভল্য ল্পয়ল্পছ ৪৩.৩০ পকাটি টাকা, মা ক্ষফল্পল ংল্পাক্ষধত DPP এয তুরনায় কভ। ফতথভাল্পন পটক্সটাআর ক্ষে ভল্পয
ক্ষফক্ষবন্ন াখা ক্ষফদ্যভান। পআ পপ্রিাল্পট BTEC-এ ক্ষনল্পোি ল্যাল্পফয ধীল্পন পভক্ষনভ ংগৃীত ল্পয়ল্পছ:
১. আয়থান ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাফ ২. পযাক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাফ
৩. ল্পয়ট প্রল্পক্ষং ল্যাফ
৪. ক্লক্ষদং পটকল্পনারক্ষজ ল্যাফ
৫. পটক্সটাআর পটক্ষিং  পকায়াক্ষরটি কল্পিার ল্যাফ ৬. ক্ষনটিং ল্যাফ
৭.দাথ থ ক্ষফজ্ঞান ল্যাফ
৮. আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং  য়াক থ ল্যাফ
৯. যায়ন ল্যাফ
৩.১০.১: আয়ান থ ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাফ:
BTEC-এ আয়ান থ ম্যানুল্পপকচাক্ষযং পভক্ষনভ কটন  জুট আয়ান থ ততযীয ঈভেি । াটক্ষল্পেয প্রক্ষত পখয়ার পযল্পখ
Jute laboratory প্রক্ষতষ্ঠা BTEC প্রকল্পেয একটি বার ঈল্পদ্যাগ। পভক্ষনভ চর অল্পছ ফল্পর Principal
ক্ষবভত ব্যি কল্পযন। ংগৃীত মন্ত্রাতী চালু ফস্ায় কল্পরল্পজ এফং একআ প্রকায পভক্ষন ফাংরাল্পদল্পয ক্ষে
প্রক্ষতষ্ঠাল্পন চালু থাকল্পর ছাত্রযা কভথজীফল্পন ঈকৃত ল্পফ। পভক্ষনগুল্পরা যফাযল্পয পূল্পফ থ Pre-Shipment
Inspection Certificate (PSIC) ায়া মায়ক্ষন। Post Landing Inspection Committee (PLIC)
আন্পল্পকন কযায য ক্ষযল্পাট থ ক্ষদল্পয়ল্পছ ১৭/০৪/২০১৫ তাক্ষযল্পখ পমখাল্পন ল্পনক পভক্ষন ংগ্রল্পয তাক্ষযখ
২২/১২/২০১১। থ থাৎ পভক্ষল্পনয Post Landing Inspection কযা ল্পয়ল্পছ দীঘ থ ৪ ফছয য। কটন আয়ান থ
ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয Rotor Frame পভক্ষনটি ১৬৮টি Spindle ক্ষফক্ষষ্ঠ মা ১৪টি Segment এ ক্ষফবি।
প্রল্পতযকটি Segment-এ ১২টি কল্পয Spindle অল্পছ। পভক্ষনটিল্পত পভাট ০৫টি Segment এয ৬০টি Spindle
ংল্পমাজন কযা ল্পয়ল্পছ। ফক্ষষ্ঠ পভাট ০৯টি Segment এয ১০৮টি Spindle স্ান ংকুরান না য়ায়
ংল্পমাজন কযা মায়ক্ষন। এফ Spindle ল্যাল্পফয ক্ষবতয এক াল্পশ্বথ ফাক্সফদী কল্পয যাখা ল্পয়ল্পছ। এত ফড় পভক্ষন
ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয জন্য পকন পকনা ল্পয়ল্পছ তা পফাধগম্য নয়। নতুফা পভক্ষল্পনয াআজ ক্ষফল্পফচনা কল্পয পড ক্ষনভথান কযা
ঈক্ষচত। পছাট াআল্পজয পভক্ষন ক্ষকনল্পর ল্পনক কভ দাপভ পভক্ষন পকনা পমত,থ থ ােয় ত।
াযক্ষণ – ৩.১০.১.১: আয়থান ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয পভক্ষনভঃ
SL.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.

Description
Blow room line
Carding Machine
Drawing Frame
Lap former
Combing machine
Simplex machine
O.D Batch Mixer/ Jute
Spreader
Softening machine
Breaker card
Finisher card
Drawing push bar machine
2nd Drawing machine
3rd Drawing machine
Jute spinning frame
Rotor spinning farme
Autoconer (Automatie
Cone Winding machine)
Ring farme

Qty.
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set

Total Price
150.00
90.00
77.00
120.00
150.00
128.49
85.00

ফাস্তফ ংগ্র তাক্ষযখ
15/12/2011
22/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
18/03/2013

1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set

90.00
80.00
80.00
70.00
80.00
80.00
130.00
77.00
50.00

03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
26/09/2012
15/12/2011
18/03/2013

1set

197.00

15/12/2011
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Precession winder machine
Cop winding machine
Texturizing machine
Twisting frame
Reeling machine
Waste recycling Line
(Complete Plant)
Total

1set
1set
1set
1set
1set
1set

23.00
10.00
100.00
52.00
11.00
168.14

23Set

2098.63

12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
18/03/2013
18/03/2013
26/09/2012

ক্ষচত্র – ৩.১০.১.১: আয়থান ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয পভক্ষন

(Rotor spinning frame machine, ফাক্সফদী পভক্ষল্পনয ব্যফহৃৎ ং, ফাক্সফদী পভক্ষল্পনয ব্যফহৃৎ ং, ফাক্সফদী
পভক্ষল্পনয ব্যফহৃৎ ং, পভক্ষল্পনয নাভ)

৩.১০.২: পপক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাফ
পপক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয পভক্ষনভ Knitting Laboratory  Weaving Laboratory-এয
ধীল্পন ংগৃীত ল্পয়ল্পছ। ংগৃীত মন্ত্রাতী চালু ফস্ায় কল্পরল্পজ এফং একআ প্রকায পভক্ষন ফাংরাল্পদল্পয ক্ষে
প্রক্ষতষ্ঠাপন চালু থাকল্পর ছাত্রযা কভথজীফল্পন ঈকৃত ল্পফ। পভক্ষনগুল্পরা যফাযল্পয পূল্পফ থ Pre-Shipment
Inspection Certificate (PSIC) ায়া মায়ক্ষন। Knitting  Weaving Lab-এ China পথল্পক দাভী
দাভী পভক্ষন এল্পল্পছ পমভন: Warp Knitting machine – 100 lac, Crockct knitting machine 46.50 lac, Cap knitting machine – 70.0 lac, Gloves machine – 50lac, Water jet loom100 lac, Terry Towel loom-100 lac টাকায়। Post Landing Inspection Committee
(PLIC)-য ক্ষযল্পাট থ অল্পছ। তল্পফ 15/12/2011, 26/09/2012, 12/06/2013 তাক্ষযল্পখ ংগৃীত পভক্ষল্পনয Post
Landing Inspection ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ১৭/০৪/২০১৫ তাক্ষযল্পখ থ থাৎ ল্পফ থাচ্চ প্রায় ৩.৫ ফছয য। Weaving,
Knitting ল্যাল্পফয ল্পনক পভক্ষন চালুযত ফস্ায় পদখা ম্ভফ য়ক্ষন। ল্পনক পভক্ষল্পনয যং ঠিক থাকল্পর ক্ষকছু
পভক্ষল্পন আক্ষতভল্পধ্য ভক্ষযচা ধযল্পত পদখা পগল্পছ।
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াযক্ষণ – ৩.১০.২.১: পপক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয (ক্ষনটিং) পভক্ষল্পনয তাক্ষরকাঃ
SL.N
Description
O
1.
Flat knitting machine(computerized)
2.
Dial linking machine
3.
Circular knitting machine(single jersey
5.
Rib knitting machine
6.
Circular socks machine
7.
Crochet knitting machine
8.
Warp knitting machine
9.
Inspection Bulb
10.
Computerized Socks knitting machine
11. High speed Advance single jacquard cap
knitting machine
12.
Gloves knitting machine
Total

ফাস্তফ ংগ্র তাক্ষযখ
Qty.
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set

Total Price
38.50
0.30
35.50
35.50
5.50
46.50
100.00
1.10
55.00
70.00

1set
11Set

50.00
437.90

15/12/2011
27/05/2014
15/12/2011
15/12/2011
12/06/2013
15/12/2011
12/06/2013
27/05/2014
26/09/2012
12/06/2013
26/09/2012

াযক্ষণ – ৩.১০.২.২: পপক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয (ঈআক্ষবং) পভক্ষল্পনয তাক্ষরকাঃ
SL.NO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

Description
Rapier loom
Automatic Power loom
(with Drop Box / Dobby)
Automatic Power loom
(with Circular Drop Box /jacquard)
Semi Automatic Power loom
Hand jacquard machine
Tapeloom/ Lace machine
Cone/cheese winding machine
Brading machine
Hand drawing & Reaching
Bundling machine
Warping machine
Hand loom
Air jet loom
Water jet loom
Terry Towel loom
Total

Qty.
1set
1set

Total Price
42.50
15.00

ফাস্তফ ংগ্য তাক্ষযখ
15/12/2011
12/06/2013

1set

15.00

12/06/2013

1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
01Set
01Set
17sets

05.00
05.00
08.00
15.00
05.00
03.00
02.00
40.00
1.50
58.00
100.00
100.00
545.00

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
12/06/2013
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
12/06/2013
27/05/2014
15/12/2011
26/09/2012
26/09/2012
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ক্ষচত্র – ৩.১০.২.১: পযাক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং ল্যাল্পফয পভক্ষন

(Semi automatic power loom, Power loom, Dobby loom)

৩.১০.৩: ল্পয়ট প্রল্পক্ষং ল্যাফ
Wet Processing ল্যাল্পফ ক্ষফক্ষবন্ন প্রকায পভক্ষনাযীজ অল্পছ। ক্ষযদথন কাল্পর ক্ষধকাং পভক্ষনআ চালুযত ফস্ায়
পদখাপত াল্পযক্ষন ল্যাফ দাক্ষয়ল্পত্ব ক্ষনল্পয়াক্ষজত ব্যক্ষি। এফ দাভী দাভী পভক্ষন কল্পয়ক ফছয অল্পগআ পকনা ল্পয়ল্পছ।
ল্পনকক্ষদন না চারাপর এগুল্পরা কভথিভতা াক্ষযল্পয় পপরল্পফ। পরাল্পকয বাল্পফ ল্যাল্পফয খুফআ াভান্য পভক্ষল্পন
Practical ক্লা কল্পয ছাত্রযা। পভক্ষন থাকা ল্পত্ব এয সুপর পথল্পক ছাত্রযা ল্পে ফক্ষিত। Jute Fabric
Dyeing, Padding, Dryer পভক্ষনভ চায়নায একটি পকাম্পানী HONETE পথল্পক পকনা ল্পয়ল্পছ।
HONETE Technology-য Web page-এ Jute processing পভক্ষন ংক্রান্ত পকান তথ্য পনআ।
াধাযণত ক্ষনল্পজয product এয তথ্য supplier এয Web page এ থাল্পক। BTEC-এ এফ পভক্ষল্পন জুট
Product প্রল্পক্ষং কল্পয ছাত্রল্পদয পদখাল্পর পভক্ষল্পনয পটকল্পনারজী ম্পল্পকথ ছাত্রযা ফগত ল্পত াযল্পফ।
াযক্ষণ – ৩.১০.৩.১: ল্পয়ট প্রল্পক্ষং ল্যাল্পফয পভক্ষল্পনয তাক্ষরকাঃ
SL.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Description
Sample jet dyeing machine
Cloth dryer/ Trumble dryer
Automatic lab jigar
Winch dying machine(lab-type)
Hank dyeing machine(lab type)
Sample Dyeing m/c
Sample printing m/c

Qty. (set)
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set

Total Price
40.00
4.00
6.50
8.00
5.50
12.00
11.00

ফাস্তফ ংগ্র তাক্ষযখ
12/06/2013
12/06/2013
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
12/06/2013
12/06/2013
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
29.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sample printing table
1set
1.00
27/05/2014
Screen making Camera box
1set
4.00
12/06/2013
Screen frame
1set
1.00
12/06/2013
6.00
15/12/2011
Hydro Extractor
1set
Batic printing with accessories
1set
1.50
12/06/2013
Block printing with accessories
1set
1.00
12/06/2013
Boiler
1set
10.00
12/06/2013
Padding mangle
1set
8.00
12/06/2013
Electronic balance
1set
2.00
12/06/2013
Electronic balance
1set
0.55
12/06/2013
Package Dyeing machine(lab type)
1set
25.00
03/04/2014
Garment Washing machine
1set
8.00
12/06/2013
Waste water treatment plant
2set
25.00
12/06/2013
Computerized color matching Ststem
2set
60.00
03/04/2014
Kier Boiler
1set
25.00
27/05/2014
Stenter machine(lab type)
1set
35.00
12/06/2013
Mini Calendaring machine
1set
20.00
27/05/2014
Jute Fabric Dyeing machine
1set
67.00
27/05/2014
Jute Fabric padding machine
1set
50.00
27/05/2014
Jute Fabric Dryer machine
1set
60.00
27/05/2014
Total
30set
604.61
Computerised Color Machine System, Waste Water Treatment Plant, Stenter এয

ভত ঈন্নত প্রভেক্ষিম্পন্ন পভক্ষন ংগৃীত ল্পয়ল্পছ ল্যাল্পফ। ফতথভাল্পন ফাংরাল্পদল্পয পটক্সটাআর ক্ষভরভল্প এফ প্রভেক্ষি
ব্যফহৃত ল্পে। ছাত্রল্পদয চালুযত ফস্ায় এফ পভক্ষন পদখাল্পয় প্রাক্ষক্টকযার ক্লা কযান ঈক্ষচত।
ক্ষচত্র – ৩.১০.৩.১: ল্পয়ট প্রল্পক্ষং ল্যাল্পফয পভক্ষন

(Jute Fabric Dyeing machine, Jute Fabric padding machine, Jute Fabric Dryer machine)
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৩.১০.৪: ক্লক্ষদং পটকল্পনারক্ষজ ল্যাফ
Garments ল্যাল্পফয পভক্ষনভ ছাত্রল্পদয Practical ক্লাল্প খুফআ দযকায। ংগৃীত Overlock পভক্ষন 3, 4, 5
Thread ভক্ষন্বত য়ায দযকায ক্ষছর। ক্ষকন্তু 3, 5 Thread ভক্ষন্বত পভক্ষন যফযা কযা য়ক্ষন। তায ফদল্পর
ফকটি পভক্ষন 4 Thread ম্বক্ষরত ক্ষল্পল্পফ যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। Garments Lab এয পভক্ষনভল্পয ম থাপ্ত
Electrical Connection এখন  ম থন্ত পদয়া য়ক্ষন।
াযক্ষণ – ৩.১০.৪.১: ক্লক্ষদং পটকল্পনারক্ষজ ল্যাল্পফয পভক্ষল্পনয তাক্ষরকা
SL.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

Description
High Speed Single lockstitch
machine
Overlook machine (3,4,5, thread)
Button hole machine
Bar taking machine
Button sewing machine
Three needle Flat lock machine
Two needle plain seawing machine
Embroidery machine
Double cahin stitch 4 needle Elastic
Attachment machine
Lock stitch needle feed machine
Single needle over lock machine
Stream lron
single needle lock stitch machine
2 needle 5 thread over lock machine
Falt lock machine
Snap button machine
Button stitch machine
2 needle plain sewing machine
Fashion maker
Single needle Chain stitch machine
Over lock Bar taking Machine
Top & Button Cover stitch flat Bed
machine
Bend Knife cutting machine
Finishing Board
Tape cutting machine
Vacuum cleaner
Paddle sewing machine
Fusing machine
Straight khife cutting machine
Computerized embroidery machine
Total

Qty.
2set

Total Price
0.60

ফাস্তফ ংগ্র তাক্ষযখ
03/04/2014

6set
1set
1set
1set
1set
1set
3set
1set

7.20
3.00
2.20
3.50
0.80
0.80
0.75
1.65

03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
27/05/2014
03/04/2014
27/05/2014
03/04/2014

1set
2set
2set
5set
4set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set

1.00
2.20
0.50
2.50
3.44
1.00
1.50
3.20
0.75
0.70
0.73
1.20
1.00

03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
27/05/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
27/05/2014
03/04/2014

1set
1set
2set
4set
1set
1set
1set
1set
51Set

5.00
1.20
1.10
1.00
0.40
10.00
1.00
20.00
79.92

03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
03/04/2014
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৩.১০.৫: পটক্ষিং এন্ড পকায়াক্ষরটি কল্পিার ল্যাফ
Testing ল্যাল্পফ প্রচুয Testing পভক্ষন ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এফ পভক্ষন চালুযত ফস্ায় ছাত্রযা ক্লা কযল্পর খুফআ
ঈকৃত ল্পফ। ক্ষফক্ষবন্ন পদ পথল্পক এফ পভক্ষন ংগৃীত ল্পয়ল্পছ । পমভন: Automatic Yarn Count Balance
47.10lac টাকায় USA পথপক, UV Spectro – Photometer 70.00 lac টাকায় USA পথল্পক,
Digital Moisture meter 73.0 lac টাকায় Switzerland পথল্পক, Yarn Classifier – 120lac
টাকায় USA পথল্পক। পভক্ষনগুল্পরা যফাযল্পয পূল্পফ থ Pre-Shipment Inspection Certificate (PSIC)
ায়া মায়ক্ষন। Post Landing Inspection Committee (PLIC) আন্পল্পকন কযায য ক্ষযল্পাট থ ক্ষদল্পয়ল্পছ
১৭/০৪/২০১৫ তাক্ষযল্পখ পমখাল্পন ক্ষকছু পভক্ষন ংগ্রল্পয তাক্ষযখ 22/02/2010। থ থাৎ ক্ষকছু পভক্ষল্পনয Post
Landing Inspection কযা ল্পয়ল্পছ দীঘ থ ৪ ফছয য।
াযক্ষণ – ৩.১০.৫.১: পটক্ষিং এন্ড পকায়াক্ষরটি কল্পিার ক্ষফবাল্পগয ল্যাল্পফয পভক্ষল্পনয তাক্ষরকা
SL.NO
1.
2.
3.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Description
Comb sorter
Fibre bundle strength tester(Entry level)
Microscope
Evenness tester
Digital PH meter
Industrial washing machine
Gray scale for color change and staning
Fabrics Crease recovery tester
Rubbing tester
Digital tachometer
Audio visual equipment
Combined lab woven
Thickness gauge
Automatic yarn count Balance
High volume fiber tester /HVI (Entry
Level)
Yarn package Hardness tester
Fineness meter for Wool
Pilling tester (Entry Level)
Fabric Stiffness tester
Fabric Drape tester
Course length tester & speed tester
Electirc balance(0.01mg-300g)
Electirc balance(0.01g-1100g)
Digital Bursting strength tester
Complex water vapour permeability
tester (Entry Level)
Spray rating tester
Pars paro meter with incubator
Flammability tester

Qty.
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set

Total Price
2.30
10.00
36.86
6.00
14.15
0.55
5.00
5.00
4.20
2.00
8.00
28.00
47.10
6.00

ফাস্তফ ংগ্র তাক্ষযখ
-22/02/2010
22/02/2010
22/02/2010
12/06/2013
22/02/2010
27/052014
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
27/052014
12/06/2013`
26/09/2012
26/09/2012
22/02/2010

1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
2set
2set
1set

4.00
3.86
4.85
14.10
2.78
5.00
3.00
1.00
18.60
18.90

12/06/2013
22/02/2010
22/02/2010
22/02/2010
22/02/2010
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
22/02/2010
22/02/2010

1set
1set
1set

2.00
0.69
3.77

12/06/2013
22/02/2010
22/02/2010
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.

Knit shrinkage tester
Tumble Dryer
U.V Spectrophotometer
Water Bath
Glass Ware
Re-factor meter
Fabric thickness gauze including carpet
Strength tester for yarn & fabric
Counting Glass, traveling type
Hydrostatic head tester (Super Grade)
Crimp tester
Color matching Cabinet
Sample Cutter
Digital Moisture meter
Twist tester
Yarn Classifier
Yarn Trash Analyzer
Oil Extractor
Digital Warp Reel
Wash fastness tester
Yarn Inspection Winder
Total

1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
1set
10set
1set
1set
55set

18.55
6.00
70.0
1.58
10.00
5.00
10.00
13.23
0.20
28.50
11.00
6.00
6.60
73.00
15.00
120.00
40.00
10.00
10.00
31.50
13.00
762.01

22/02/2010
12/06/2013
12/06/2013
22/02/2010
27/05/2014
12/06/2013
22/02/2010
22/02/2010
12/06/2013
22/02/2010
12/06/2013
18/03/2013
12/06/2013
12/06/2013
18/03/2013
26/09/2012
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013

কাম থাল্পদল্পয ঈল্পেক্ষখত ল্পতথয ভল্পধ্য ক্ষছরঃ পটি পভক্ষনাযী যফযাকৃত পিল্পত্র একআ ধযল্পনয ক্ষিা প্রক্ষতিাল্পনয
যফফযাকৃত পভক্ষনাযীয অল্পরাল্পক ভান ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ--পটক্ষিং পভক্ষন বুল্পঝ পনয়ায পিল্পত্র পকাথা এআ তথ
ভানা ল্পয়ল্পছ ফল্পর ঈল্পেখ কযা য়ক্ষন।
াধাযনত অভাল্পদয পদল্পয পটক্সটাআর পভক্ষনভ নাভকযা brand  পদল্পয য়। পমভন:
Spinning Machines-ট্রুজরায, Rieter (সুআজাযল্যান্ড); Weaving Machines—Picanol
(পফরক্ষজয়াভ), Toyota (জাান); Knitting Machines-Mayer & Cie (জাভথানী), Fukurara (জাান);
Dyeing Machines–Sclavos (গ্রী), Thies (জাভথানী), Fongs (চীন); Sewing Machines Brother, Juki (জাান); Testing Machines-SDL (আঈল্পযাক্ষয়ান);
ক্ষকন্তু ক্রয়কৃত পভক্ষনাযীজ পকান একটি এআ ব্যাল্পন্ডয নয়। তাছাড়া যফাযকৃত পকাম্পানীয ক্ষনকট পথল্পক তাযা
আক্ষতপূল্পফ থ পদল্পয পকান আন্ডাক্ষিপত এআ পভক্ষন যফায কল্পযল্পছ ক্ষকনা তায  Certificate পনয়া য়ক্ষন। পভক্ষনভ
ক্ষযচরনায় দি পরাক প্রল্পয়াজন। এফ পভক্ষন ক্ষে কাযখানায প্রচক্ষরত পভক্ষন না ল্পর পভক্ষন চারনায় দি পরাক
ক্ষনল্পয়াগ ম্ভফয নয়। ফা ছাত্রযা পভক্ষন পথল্পক Practical কযায য কাযখানায পভক্ষন চারনায় শুরুল্পত াযদীতা
পদখাল্পত ম্ভফয য় না। প্রচক্ষরত পভক্ষল্পনয পকান াট থ প্রল্পয়াজন ল্পর যফতীল্পত পকনা খুফ দুস্কয ল্পফ। পল্পর
দূয বক্ষফষ্যল্পত পভক্ষনটি ল্পকল্পজা ল্পয় পমল্পত াল্পয। এফ পভক্ষল্পনয পকান ক্ষকছুআ পভক্ষনটুর পযাক্টযী তাল্পদয
ক্ষনজস্ব Factoryপত ততযী কল্পয না। তবু পভক্ষনটুর পযাক্টযীয ভাধ্যল্পভ DPM িক্ষতল্পত এফ পভক্ষন পকনা
ল্পয়ল্পছ।
36

এল্পিল্পত্র পভক্ষন পকনায পিল্পত্র Industry এআ পভক্ষন কল্পয়ক ফছয ধল্পয চরল্পছ এফং পআ পভক্ষন পম Trading
Farm Supply কল্পযল্পছ, এভন প্রক্ষতষ্ঠাপনয কাছ পথল্পক পভক্ষন ক্রয় কযল্পর বার পভক্ষন ায়া মাল্পফ। চায়না,
আক্ষন্ডয়ান পভক্ষন  European Origin পভক্ষল্পনয দাপভয তাযতম্য অল্পছ। European machine এয দাভ
China ফা Indian পভক্ষল্পনয দাভ পথল্পক প্রায় ১.৫ ফা ২ গুন । European machine রাআপটাআভ ৩০ ফছল্পযয 
পফী। ন্য ক্ষদল্পক চীন, আক্ষন্ডয়ান পভক্ষল্পনয রাআপটাআভ কভ, Technology  ভকি নয়। পমভন: Jute
Spinning Shed এয ক্ষকছু পভক্ষন BHOWMICK, India পথল্পক পকনা ল্পয়ল্পছ, মাল্পত এখনআ ভক্ষযচা ধযল্পত
শুরু কল্পযল্পছ। পভক্ষনটি stainless steel এয ততযী ল্পর এআ ভস্যা ত না। ভক্ষযচা ভস্যা ল্পনক পভক্ষল্পনআ পদখা
পগল্পছ।
ক্ষচত্র – ৩.১০.১: আয়থান ম্যানুল্পপকচাক্ষযং (জুট) ল্যাল্পফয ল্পপক্ষনং পভক্ষন

এখাল্পন ঈল্পেখ্য BUTEX এয ক্ষধকাং পভক্ষন জাভথানী, সুআজাযল্যান্ড, জাান, আটারী, োন্প প্রভৃক্ষত পদল্পয।
Pre-Shipment Inspection (PSI): PSI should be carried out by an internationally
reputed inspection agent at the port of loading before issuance Bill of lading PSI
Certificate should be issued will from as a shipping document. A copy of PSI
Certificate should be posted directly by the Inspection agent at the Secretary Ministry
of Textile & Jute, the Govermant of Bangladesh, Bangladesh secreteriet, Dhaka on
complication of such inspection. The cost PSI wil be borne by suppliers.
ক্ষকন্ত ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পয ংযক্ষিত প্রল্পজক্ট পাআর পথল্পক পকান পভক্ষল্পনয PSI certificate ায়া মায়ক্ষন।
37

Post Delivery Inspection: After Installation of the machinery an inspection will be
carried out by an inspection committee constitution of which is to be approved by the
Ministry of Jute and textile.
গত ১৭/০৪/২০১৫ তাক্ষযখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারাল্পয়য Post Landing Inspection Committee, BTEC এয
Lab ভল্পয পভক্ষন ল্পযজক্ষভল্পন ক্ষযদথন কল্পযন । এআ কক্ষভটিয ম্মাক্ষনত দস্যযা ল্পরন;
াযক্ষণ – ৩.১০.১: PLIC-কক্ষভটিয দস্যবৃদ
ক্রক্ষভক নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

নাভ  দফী
জনাফ াভীভা সুরতান
ক্ষতক্ষযি ক্ষচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।
প্রল্পপয ভাঈদ অভদ
ডীন, ফাংরাল্পদ পটক্সটাআর ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয়।
আক্ষিক্ষনয়ায পভাঃ অক্ষভনুর আরাভ
ধ্যি, (বাযপ্রাপ্ত), পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ, পজাযাযগি।
আক্ষিক্ষনয়ায পভাঃ াাজাান ক্ষপল্পযাজ
ঈ-ক্ষযচারক, ফস্ত্র দপ্তয।
জনাফ পভাঃ ভনছুরুর অরভ
াল্পফক প্রকে ক্ষযচারক, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়।

কক্ষভটিল্পত দফী
বাক্ষত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য ক্ষচফ

এআ কক্ষভটি BTEC এ গভনপূফ থক ক্ষনল্পোি পভক্ষনাক্ষযজ PLIC ম্পন্ন কল্পযন। কাম থপিল্পত্র PLIC কক্ষভটি কর্তক
থ
প্রক্ষতটি পভক্ষন পৃথক বাল্পফ erection, installation য়ায যযআ পচক কযায কথা।
১.কাম থাল্পদনং: (і ) ক্ষডটি / BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড / ৩০/২০০৯/২৯৬ তাক্ষযখ ১৫/১২/২০১১
(і і ) পভ থা M.R Enterprise
(і і і ) Blow room, Lap Former, Rotor Spg farme, Sample Jet Dyeing
machine, Sample Dyeing machine, Hydroextractor, Padding Mangle, Garments
Washing machine =08
২. কাম থাল্পদ: (і ) DT / BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড / ৩০/২০০৯/৩২৩ তাক্ষযখ ২২/১২/২০১১
(і і ) পভ থা Ideal Traders
(і і і ) Carding, Comber, Simplex
৩.কাম থাল্পদ: (і ) DT / BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড / ৩০/২০০৯/২৯৯ তাক্ষযখ ১৮/১২/২০১১
(і і ) আক্ষন্টল্পগ্রল্পটড কক্ষম্পঈটায এন্ড কক্ষভঈক্ষনল্পকন ক্ষরক্ষভল্পটড।
(і і і ) Digital color Photocopier, Digital Camera,Video Camera =03
৪. কাম থাল্পদ: (і ) DT / BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড / ৩০/২০০৯/১৪৪ তাক্ষযখ ০৩/০৪/২০১৪
(і і ) পভক্ষন টুর পযাক্টযী ক্ষরক্ষভল্পটড
(і і і ) High Speed Single needle lock stitch machine, Over lock machine
(4thread), Button hole machine, Bar taking machine, Button Sewing machine, Flat
bed lock stitch machine, 2 needle plain sewing machine, Double needle chain stitch
machine, Lock shitch Top and Bottom feed machine, Single double needle over lock
machine, Steam iron, Industrial single needle lock stitch machine, 2 needle 5 thread
over lock machine, Button stitch machine, 2 needle plain sewing machine, Fashion
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maker, Bend knife cutting machine, Fusing machine, Straight knite cutting machine,---------= 32
৫. কাম থাল্পদ: (і ) DT/ BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড / ৩০/২০০৯/২৮৫ তাক্ষযখ ২৭/০৫/২০১৪
(і і ) ফাংরাল্পদ পভক্ষন টুর পযাক্টযী ক্ষরক্ষভল্পটড
(і і і ) Gray scale, Glass Ware, Dial linking machine, Embroidery
machine-------------= 25
৬. কাম থাপদ: (і ) DT / BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড / ৩০/২০০৯/২২২ তাক্ষযখ ২৬/০৯/২০১২
(і і ) ফাংরাল্পদ পভক্ষন টুর পযাক্টযী ক্ষরক্ষভল্পটড
(і і і ) Jute spinning frame, Waste recycling line, Jute fabric dyeing
machine, padding machine, dryer, Speclrophoto machine = 13
৬. কাম থাল্পদ: (і ) DT / BTEC / PIU/ প্রক্ষকঈযল্পভন্ট ফ গুড /৩০/২০০৯/১৮৮ তাক্ষযখ ১২/০৬/২০১৩
(і і ) ফাংরাল্পদ পভক্ষন টুর পযাক্টযী ক্ষরক্ষভল্পটড
(і і і ) Texturing machine, Winder, Twisting frame, OD batch mixer,
Reeling machine, --------------------------------------- =05
১৭/০৪/১৫ তাক্ষযখ PLIC কক্ষভটি ১০৮টি পভক্ষল্পনয ভল্পধ্য ১০৭টি পভক্ষল্পনয Brand, Model, Technical
specification, country of origin যীিা কল্পযন  ঠিক ফল্পর ভতাভত পদন। এখাল্পন পদখা মায়, ল্পনক
পভক্ষন এল্পল্পছ ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ াল্পর। েংখ্যক পভক্ষন এল্পল্পছ ২০১৪ াল্পর। সুতাযং পভক্ষন বুল্পঝ
পনয়া ল্পয়ল্পছ পভক্ষন অায য মথাক্রল্পভ ৪, ৩, ২  ১ ফছয য। এতক্ষদন য পভক্ষন বুল্পঝ ক্ষনল্পর পভক্ষন
ঠিকবাল্পফ কভথিভ থাকা দুস্কয। তাছাড়া ১০৭ প্রকায পভক্ষন ভাত্র ০৩ ক্ষফল্পলজ্ঞ কর্তক
থ ০১ক্ষদল্পন ১১:৩০ টায য
ঠিক বাল্পফ বুল্পঝ পনয়া ক্ষকবাল্পফ ম্ভফ তা পফাধ্যগম্য নয়। Country of origin প্রভাল্পন ঐল্পদ ভল্পয
Chamber of Commerce এয Certificate প্রল্পয়াজন। তা পকান পভক্ষন পদখা মায়ক্ষন। Shipment
document machine এয Country of origin প্রভাল্পনয একটি ভাধ্যভ। এয ভাধ্যল্পভ পফাঝা মায় পভক্ষনটি
প্রকৃতল্পি ক্ষফল্পদ পথল্পক এল্পল্পছ ক্ষকনা। পমভন: Hank Dyeing Machine টি PLIC কক্ষভটিয ক্ষযল্পাট থ নুমায়ী
Country of origin পরখা অল্পছ China. পভক্ষল্পনয গাল্পয় পরখা অল্পছ Bangladesh. এল্পিল্পত্র Shipment
document প্রভাণ কযল্পত াল্পয পভক্ষনটি চায়না না Bangladesh-য ততযী। পভক্ষনটি Bangladesh-য ততযী
ল্পর এটা ক্রয় চুক্ষি ক্ষযন্স্ট্রী  PLIC কক্ষভটিয ক্ষযল্পাট থ প্রশ্নক্ষফি।
ক্ষচত্র– ৩.১০.২: ল্পয়ট প্রল্পক্ষং ক্ষফবাল্পগয Hank Dyeing Machine

PLIC কক্ষভটিয ক্ষযল্পাট থ নুমায়ী পভক্ষন ক্রল্পয়য পিল্পত্র ভল্পডল্পরয ঈল্পেখ তাকল্পর আয়ায এয পকান ঈল্পেখ নাআ পকান
পেক্ষক্ষপল্পকল্পনআ। পভক্ষল্পনয ম্যানুল্পপকচাক্ষযং আয়ায একটি গুরুত্বপূণ থ ক্ষফলয়। ল্পনক ফছল্পযয পুযাল্পনা পভক্ষন পমল্পকান
ভল্পডল্পরয ল্পর তা পথল্পক পরল্পটি পটকল্পনারজী পখা মায় না। পুযাল্পনা ভল্পডল্পরয পভক্ষল্পনয দাভ াধাযণত কভ থাল্পক।
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তাছাড়া পটক্সটাআর পভক্ষন ততযীকাযী পদ ক্ষাল্পফ আক্ষন্ডয়া, চাআনায স্ান ল্পনক নীল্পচ। তাআ এফ পভক্ষন ংগ্র
কল্পয ক্ষিা প্রক্ষতিাল্পন প্রক্ষিন ক্ষদল্পর ক্ষিাথীযা Latest Technology ল্পত ফক্ষিত য়ায ম্ভফনা থাল্পক।
তাছাড়া Civil works ম থাল্পরাচনা কযল্পর পদখা মায় shed ভল্পয Construction পল য় Weaving
shed - 02.01.13  Cotton shed – 20.02.14 তাক্ষযল্পখ। পভক্ষন অা শুরু ল্পয়ল্পছ ২০১১ ার পথল্পক।
পল্পিল্পত্র অায য পভক্ষনগুল্পরা বুল্পঝ না ক্ষনল্পয় store কল্পয যাখা ল্পয়ক্ষছর। পভক্ষন অায য দীঘ থক্ষদন ব্যফায না
কযল্পর পভক্ষল্পনয আল্পরকক্ষট্রকযার ংল্পমাগভ ঠিকবাল্পফ কভথিভ থাল্পক না।
কাম থাল্পদল্পয ঈল্পেক্ষখত ল্পতথয ভল্পধ্য ক্ষছরঃকাম থাল্পদ প্রদাল্পনয পূল্পফ থ যফযাকৃত পভক্ষনাযীয আনল্পকন, াল্পযন,
 পভআনল্পটল্পনন্প ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ--এআ ক্ষনক্ষিত কযণ ক্ষকবাল্পফ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ তায পকান তথ্য পনআ পকাথা।
ফাংরাল্পদ পভক্ষন টুর পযাক্টযীল্পত পটক্সটাআর পভক্ষন াল্পযন, পভআনটিন্যাল্পন্পয পকান এক্সাট থ পনআ। তাছাড়া
পমফ পকাম্পানী পভক্ষন যফযা কল্পযল্পছ, তাল্পদয পভআনটিন্যান্প টিল্পভয পকান Document প্রল্পজল্পক্টয পকাথা
ায়া মায়ক্ষন।
তাছাড়া ২২৩ প্রকায কক্ষম্পঈটায  ক্ষপ আকুআল্পভন্ট পকনা ল্পয়ল্পছ। পমগুল্পরা স্ানা ততযীয যআ ক্ষধকাং
যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। Physies  Chemistry ল্যাল্পফ ২৪৭১টি ক্ষফক্ষবন্ন ভারাভার যফযা কযা ল্পয়ল্পছ
০২/০৩/২০১৪ তাক্ষযল্পখ । ংগ্রকৃত Funiture এয ংখ্যা ২৩৩০ টি । এয ক্ষধকাং ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ ২০১৩
াল্পরয ভাঝাভাক্ষঝ ভল্পয়য ভল্পধ্য। বফনগুল্পরা বুল্পঝ পনয়ায য এগুল্পরা ক্ষকনল্পর বার ত।
প্রকল্পেয অতায় ফআ ংগৃীত ল্পয়ল্পছ BTEC রাআল্পেযীল্পত। ফআভ কক্ষভটি কর্তক
থ অর ক্ষকনা তা মাচাআ কল্পয
াআন কযা ল্পয়ল্পছ। ফআ থাকল্পর পকান জান থার পকনা য়ক্ষন। ক্ষকছু ফআপয়য এক্ষডন পফ পুযাল্পনা। ভাভক্ষয়ক জান থার
পমভন: Textile World, International Textile Bulletin, Textile Today, Cotton
Bangladesh, England এয Textile Institute প্রকাক্ষত Journal আতযাক্ষদ থাকল্পর এ ক্ষফলল্পয় ছাত্রযা
পরল্পটস্ট জ্ঞানাজথন কযল্পত াযল্পতা। তাছাড়া ক্ষফ.এ.ক্ষ পরল্পবল্পরয আক্ষজ্ঞক্ষনয়াক্ষযং এডুল্পকল্পন জান থার ড়া ছাড়া
ক্ষফল্পলজ্ঞ জ্ঞানাজথন ম্ভফ।

(রাআল্পেযী, Knitting ফআ, Weaving ফআ, Printing ফআ, ল্পিাকৃত কভ ভাল্পনয ক্ষপ্রক্ষন্টং ম্বক্ষরত Printing ফআ,
ল্পিাকৃত কভ ভাল্পনয ক্ষপ্রক্ষন্টং ম্বক্ষরত Textile Natural Fibre ফআ)
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চতুথ থ ধ্যায়
প্রকপেয ে, কাম থ, পফা ংগ্রল্পয ভল্যায়ন
৪.১: মন্ত্রাক্ষত  ভারাভার ক্রল্পয় ক্ষক্ষঅয-২০০৮ এয প্রল্পয়াগ
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয পথল্পক প্রাপ্ত তথ্য পথল্পক BTEC প্রকল্পেয ক্রয় কাম থক্রভল্পক ক্ষনল্পোি বাল্পফ ায ংল্পি রুল্প ঈস্ান
কযা মায়:
াযক্ষণ – ৪.১.১: পবৌত ফকাঠাল্পভা ংক্রান্ত তথ্য
Description of Procurement
Package as per DPP/TPP WORKS

Procurement
Method &
(Type)
OTM(NCT)
OTM(NCT)

Coutract
Approving
Authority
PWD
PWD

Estd Cost
(In Lakh
Taka)
300.00
1218.45

OTM(NCT)

PWD

447.35

Weaving shed cum workshop
Bhaban
Weaving shed Vertical Exiension

OTM(NCT)

PWD

368.71

Sep/10

Dec/10

June/11

OTM(NCT)

PWD

146.15

Sep/12

Dec/12

July/13

Principal Quarter
Staff Quarter
Officer,s Quarter
Boys Hostel Bhaban-01
Boys Hostel Bhaban-02
Girls Hostal
Dormitory building
Staff Dormitory/Securtiy Barrack

OTM(NCT)
OTM(NCT)
OTM(NCT)
OTM(NCT)
OTM(NCT)
OTM(NCT)
(NCT)
(NCT)

PWD
PWD
PWD
PWD
PWD
PWD
PWD
PWD

75.50
113.38
137.87
398.41
304.04
152.81
302.07
52.31

Sep/12
Sep/12
Sep/12
Sep/10
Sep/12
Sep/12
Sep/12
Sep/12

Dec/12
Dec/12
Dec/12
Dec/10
Dec/12
Dec/12
Dec/12
Dec/12

Dem/13
Dem/13
Dem/13
Dem/12
Dem/13
Dem/13
Dem/13
Dem/13

Internal road
Multipurpose Hall
Bridge
Boundary wall (1140rm)External
water supply, gate, drain, External
Ectectrification and electric substation(250kva+250kva)
Soil test & material test
Preparation of arch structural
drawing, design & other cost
Connecting corridor cum central
plaza
Mounment
Others construction
Total

(NCT)
(NCT)
(NCT)
(NCT)

PWD
PWD
PWD
PWD

70.00
164.24
167.36
401.10

Sep/12
Sep/12
Sep/12
Sep/10

Dec/12
Dec/12
Dec/12
Dec/10

Dem/13
Dem/13
Dem/13
Dem/12

(NCT)
(NCT)

PWD
PWD

9.00
10.00

Sep/10
Sep/10

Dec/10
Dec/10

Dem/12
Dem/12

(NCT)

PWD

91.75

Sep/12

Dec/12

Dem/13

(NCT)

PWD

30.00
15.50
4976.00

Sep/12
Sep/12
-

Dec/12
Dec/12
-

Dem/13
Dem/13
-

Land Development
Administrative cum academic
building
Jute and Cotton Spinning Shed

-

Invditation
for Tenter
Sep/09
Sep/09

Indicative Date
Signing of
Completion
Contract
of Contract
Dec/09
May/12
Dec/09
June/12

এল্পিল্পত্র পদখা মায় ভূক্ষভ  ক্ষক্ষবর ংক্রান্ত কর কাজ ক্ষযচাক্ষরত ল্পয়ল্পছ PWD কর্তক
থ । পল্পিল্পত্র OTM
(NCT) িক্ষত নুযন কযা ল্পয়ল্পছ। স্ান ক্ষনফ থাচন, ঠিক ক্ষযচারনা বাল্পফ ২০০৬ াল্পর প্রকে শুরু ল্পর
Land Development শুরু য় Sep,২০০৯ পথল্পক। এফং Civil কাম থাফরী ভাপ্ত য় Dec,২০১৩ এ।
প্রাকটিকার ক্লা চরাকারীন ভয় পে ক্ষফল্পফচনায় মন্ত্রাতীয তুরনায় ল্যাল্পফয অকায ম থাপ্ত নয় ফল্পর প্রতীয়ভান
য়। Spinning পল্পডয জায়গা পভক্ষন পথল্পক পছাট য়ায় ম্পূণ থ পভক্ষন ফান ম্ভফয য়ক্ষন। তল্পফ পল্পডয
ঈচ্চতা বার, প্রক্ষতটি পল্পড ম থাপ্ত অল্পরা ফাতা অপছ। পভক্ষনাযীজ,ফআ ক্রল্পয়য পিল্পত্র প্রথভ প্রথভ OTM নুযন
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াযক্ষণ – ৪.১.২: মন্ত্রাক্ষত ংক্রান্ত তথ্য
Description
Procurement
Package
as
DPP/TPP
GOODS
Furniture

of

Quantity

Procurement
Method
&
(Type)

Coutract
Approving
Authority

Estd Cost
(In
Lakh
Taka)

Invitation
for Tenter

191

DPM/OTM

10.00

Sep/09

Dec/09

May/10

Furniture

1100

DPM/OTM

70.00

Sep/11

Dec/11

May/12

Furniture

191

DPM/OTM

26.00

Sep/12

Dec/12

May/13

Furniture

848

DPM/OTM

59.46

Sep/13

Dec/13

March/14

Vehicle

01

DPM/OTM

40.83

Sep/09

Dec/09

May/10

Vehicle

01

DPM/OTM

39.17

Sep/11

Dec/11

May/12

Computer
&
Hardware
Computer
&
Hardware
Computer
&
Hardware
Office Equipments

33

DPM/OTM

7.42

Sep/09

Dec/09

May/10

71

DPM/OTM

29.17

Sep/11

Dec/11

May/12

80

DPM/OTM

24.31

Sep/12

Dec/12

May/13

7

DPM/OTM

2.76

Sep/09

Dec/09

May/10

Office Equipment

10

DPM/OTM

10.34

Sep/11

Dec/11

May/12

Spinning
Machinery
Wet
processing
Machinery

23

DPM/OTM

2098.63

Sep/11

Dec/11

May/12

33

DPM/OTM

Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD

612.61

Sep/13

Dec/13

March /14

Engineering
&
Workshop
Machinery
Testing Equipments

50

DPM/OTM

Secretary/Dire
ctor/PD

57.33

Sep/13

Dec/13

March /14

16

DPM/OTM

196.73

Sep/09

Dec/09

May/10

Testing Equipments

55

DPM/OTM

565.28

Sep/12

Dec/12

May/13

Knitting Machinery

11

DPM/OTM

437.90

Sep/11

Dec/11

May/12

Weaving
Machinery
Clothing
Tech.Mach.
Fashion & Design
Equipment

17

DPM/OTM

545.00

Sep/11

Dec/11

May/12

51

DPM/OTM

79.92

Sep/13

Dec/13

March /14
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DPM/OTM

Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD

49.74

Sep/13

Dec/13

March /14

Phy.
&
Equipmen

2471

DPM/OTM

Secretary/Dire
ctor/PD

11.34

Sep/13

Dec/13

March /14

Text & Reference
Books
Text & Reference
Books

L.S

DPM/OTM

17.00

Sep/09

Dec/09

May/10

L.S

DPM/OTM

Secretary/Dire
ctor/PD
Secretary/Dire
ctor/PD

25.00

Sep/11

Dec/11

May/12

Text & Reference
Books
Total
Value
of
Goods Procurement

L.S

DPM/OTM

Secretary/Dire
ctor/PD

58.00

Sep/11

Dec/11

May/12

per

che.Lab

Indicative Date
Signing of Completion
Contract
of Contract

5073.94

কযল্পর যফতীল্পত DPM িক্ষতল্পত ফাংরাল্পদ পভক্ষন টুর পযাক্টযী ক্ষরক্ষভল্পটড পথল্পক দযত্র অফাল্পনয ভাধ্যল্পভ
ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্র  াট ভন্ত্রনারল্পয়য বযন্তযীন বায ক্ষিান্ত নুমায়ী DPM ক্রয় কাম থক্রভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ।
ফাংরাল্পদল্পয Textile Industryভল্পয পভক্ষনাক্ষযজ াধাযণত ক্ষফল্পদী Buyer পমভাল্পনয কাড় চায় তায ংল্পগ
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ংগক্ষতপূণ থ। এজন্য অভাল্পদয Industryভল্পয Textile পভক্ষনাক্ষযজ াধাযণত পকনা য় Germany, Italy,
France, Switzerland, USA, Turkey, Greece, Belgium, China, India পথল্পক। ফাংরাল্পদ
পভক্ষন টুর পযাক্টযী যফযাকৃত পকান পভক্ষন ততযীল্পত এক্সাট থ নয়। সুতাযং তাল্পদয ক্রয় কাল্পজ পকান ভূক্ষভকায
জন্য ক্ষনফ থাচন কযা ল্পয়ল্পছ তা জানা পনআ। প্রায় ৫০পকাটি টাকায পভক্ষন পকনায পূল্পফ থ ভাল্পকথট িযাক্ষড কযা প্রল্পয়াজন
ক্ষছর। তাছাড়া ৫০ পকাটি টাকায ক্ষধক ল্পথ থ পূতথ কাজ কযায পূল্পফ থ Textile project ক্ষবক্ষজট কল্পয াল্পবথ কযল্পর
বার ল্পতা। বক্ষফষ্যল্পত এফ ঈল্পদ্যাগ পটক্সটাআর ক্ষফলয়ক ক্ষিা প্রক্ষতিান ততযীল্পত ায়ক ল্পফ।
৪.২: প্রকল্পে ক্রয় ংক্ষিি ক্ষডট অক্ষি
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয ল্পত ক্ষফল্পফচয প্রকল্পেয ফ থল্পল ক্ষডট প্রক্ষতল্পফদল্পনয কক্ষল্পত পদখা মায়, ০৬/০৩/২০১৬আং তাক্ষযখ ল্পত
১৯/০১/২০১৫আং ম থন্ত ফাক্ষণক্ষজযক ক্ষডট ক্ষধদপ্তল্পযয ক্ষনযীিাদর ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয অতাধীন প্রক্ষতষ্ঠান/ প্রকেভল্পয
২০১০ ল্পত ২০১৪ ম থন্ত ভল্পয়য ক্ষডটকাম থ ম্পাদন পূফ থক পভাট ১৩ (পতয) টি অক্ষি ঈত্থান কল্পযন মায ভল্পধ্য
পভাট ৬টি অক্ষি ক্রয় ংক্রান্ত, তা ক্ষনল্পে পদয়া রঃ
াযক্ষণ – ৪.২.১: প্রকল্পে ক্রয় ংক্রান্ত ক্ষডট অক্ষি
নুঃ নং
১
২

৩

৪
৫
৬

অক্ষিয ক্ষল্পযানাভ
ক্ষল্পযানাভঃ থ ভন্ত্রণারল্পয়য ক্ষনল্পদ থ ঈল্পিা কল্পয ক্ষতক্ষযি ভল্পল্য ভাআল্পক্রাফা
ক্রয় কযায় অক্ষথ থক িক্ষত ৭,৬৯.৯০০/- টাকা
ক্ষল্পযানাভঃ ড্রআং, ক্ষডজাআন, প্রাক্করন এভ.ক্ষফ য়াক য়াড থায,প্রাক্করন
থ
াটিক্ষপল্পকট,ভর কাম থাল্পদ ব্যক্ষতল্পযল্পক ক্ষনয়ক্ষভত বাল্পফ পভক্ষনাযীজ ভারাভার ক্রয়
কযায় ক্ষনয়ক্ষভত ব্যয়
ক্ষল্পযানাভঃ ক্রয়কৃত পভক্ষনাযীল্পজয স্বল্পি প্রল্পকৌর ক্ষফবাগ/পাি ল্যাক্ষডং
আন্পল্পকান কক্ষভটিয গুনগত ভাল্পনয ঠিকতা প্রতযায়ন না ায়ায় ক্ষনয়ক্ষভত ব্যয়
১৯,০৭,৮৫,৫৫২/- টাকা ল্পয়ল্পছ।
ক্ষল্পযানাভঃ ফাজায ভল্পল্যয পচল্পয় ক্ষতক্ষযি ভল্পল্য ন্য ক্রয় কযায় অক্ষথ থক িক্ষত
১,৬৭,৪০০/- টাকা।
ক্ষল্পযানাভঃ ভাআল্পক্রাফা ক্রয় ভল্পল্যয ঈয ভক কতন না কযায় যাজস্ব
১,৪৯,৯৯৬/- টাকা।
ক্ষল্পযানাভঃ অফাফত্র ক্রল্পয়য ক্ষযল্পাক্ষধত ভল্পল্যয ঈয বযাট কতন না কযায়
যাজস্ব িক্ষত ১,৯৭,৩১৫/- টক্ষকা।

জক্ষড়ত টাকায ক্ষযভান
৭,৬৯,৯০০/-

অক্ষিয প্রকৃক্ষত
ক্ষগ্রভ

১৬,৭০,৮৬,২২৫/-

ক্ষগ্রভ

১৯,০৭,৮৫,৫৫২/-

ক্ষগ্রভ

১,৬৭,৪০০/-

ক্ষগ্রভ

১,৪৯,৯৯৬/-

াধাযণ

১,৯৭,৩১৫/-

াধাযণ

ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয জাক্ষনল্পয়ল্পছ এ কর ক্ষডট অক্ষিয জফাফ ক্ষনষ্পক্ষিয জন্য প্রক্ষক্রয়াধীন অল্পছ। এখাপন ঈল্পেখ্য পম, ২০১০
এয পূল্পফ থ এ প্রকল্পেয ক্রয়/ব্যয় ংক্রান্ত পকান তথ্য ঈি ক্ষডট প্রক্ষতল্পফদল্পন ন্তভুথি নয়।
৪.৩: প্রকে ফাস্তফায়ন কাম থক্রভ ক্ষফল্পিলণ
প্রকে গ্রণ ফা ক্ষডক্ষক্ষ প্রণয়ল্পনয পূল্পফ থ পকান প্রকায ভীিা ক্ষনবথয ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা ফা নুরূ পকান ক্ষফল্পিলণ
য়ক্ষন। ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয ফিব্য নুমায়ী পদখা মাল্পে পম, প্রকল্পেয াল্পথ জক্ষড়ত কভথকতথাগল্পণয ক্ষডক্ষক্ষ প্রণয়ন,
ক্ষক্ষঅয ২০০৮, প্রকে ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ংক্রান্ত পকান প্রক্ষিণ পনআ। ন্যক্ষদল্পক প্রকে ংক্রান্ত পকান বীক্ষত,
নাজুকতা, Sensitivity ক্ষফল্পিলণ এফং ম্ভাব্য পনক্ষতফাচক কাযণ ক্ষনবথয পকান cause effect ম্পথক ক্ষফল্পিলণ ফা
নুরু চচ থা য়ক্ষন। পল্পর এ ধযল্পনয প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ফাধাগ্রস্ত  প্ররক্ষম্বত য়ায ম্ভাফনা পথল্পক মায়।
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয স্ব-ঈল্পদ্যাল্পগ প্রকল্পেয ভয়  কভথকাল্পন্ডয গুণগত ভান ক্ষনয়ন্ত্রল্পণয ঈল্পেল্পশ্য ক্ষনজস্ফ ঈল্পদ্যাল্পগ ক্ষযফীিণ
 ভধ্যল্পভয়াদী ভল্যায়ন কল্পযক্ষন। এতদংক্রান্ত পকান Matrix/Check List ফা QC tools  তাল্পদয ক্ষছর না।
এ ধযল্পনয একটি জনফরল্পক প্রকে ম্পল্পকথ িক্ষতগত প্রক্ষিণ না ক্ষদল্পয় এরূ প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন একটি
িক্ষতগত  পকৌরগত ভুর ফল্পর প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। তদুক্ষয প্রকল্পেয পনর্তল্পত্ব ফাল্পয ফাল্পয ক্ষযফতথন ল্পয়ল্পছ; ২০০৬
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পথল্পক ২০১৪ ম থন্ত ৪ জন প্রকে ক্ষযচারক ক্ষছল্পরন। ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পয একটি প্রক্ষক্ষিত প্রকে টিভ প্রকল্পেয ক্ষুদ্র্াংল্পয
ভয়-ক্ষবক্ষিক ফাস্তফায়ন, গ্রগক্ষত, ফাধা-ক্ষফক্ষি, দায়-দাক্ষয়ত্ব, প্রক্ষতফন্ধকতা  তা ঈিযল্পণয যাভথ এফং তা পভল্পন
চরায ািয ঘন ঘন (৩ পথল্পক ৬ ভা ন্তয) ক্ষযফীিল্পণয কাঠাল্পভাগত chain of document থাকল্পর প্রকে
ক্ষযচারক ক্ষযফতথল্পন ম্ভফত এত সুক্ষফধা ত না।
ভূক্ষভ ক্ষধগ্রল্পণয জটিরতা ন্যতন পকান ক্ষফলয় না ল্পর এআ ভস্যায কাযল্পণ ক্ষফল্পফচয প্রকে ন্যান্য ল্পনক
যকাক্ষয  পফযকাক্ষয প্রকে ক্ষফরক্ষম্বত ল্পয়ল্পছ এফং ল্পে। এ কথা তয, তল্পফ এআ জানা ক্ষফলয়গুল্পরা অল্পগ পথল্পক
মথামথ ক্ষফল্পফচনায় না পযল্পখ প্রকে প্রণয়নআ একটি পকৌরগত ভুর ফল্পর যাভথক ভল্পন কল্পয। ভূক্ষভ ক্ষধগ্রল্পণ ক্ষফরল্পম্ব
য়ায কাযল্পণ ক্ষনভথাণ এফং ক্রয় /ংগ্রল্পয কাজ ক্ষক্ষছল্পয় মায়। ভল্পয়য ল্পঙ্গ প্রকে আনপুট (ক্ষনভথাণ াভগ্রী, পফা,
মন্ত্রাক্ষত , অফাফ, ফআত্র  ন্যান্য ভারাভার) এয ভল্য বৃক্ষি ায়ায় প্রকে ব্যয় বৃক্ষি ায় এফং প্রকে পুনযায়
ংল্পাক্ষধত য় মা প্রক্ষক্রয়াগত ভয় (Procedural time)  ফাস্তফায়ন ভয় ঈবয়ল্পক প্ররক্ষম্বত কল্পয।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয অদ্যান্ত আক্ষতা ম থাল্পরাচনা কল্পয যাভথক ক্রভানুাল্পয ক্ষনেক্ষরক্ষখত কাযণগুল্পরাল্পক দায়ী ভল্পন
কল্পযঃ
 ত্রুটিপূণ থ ক্ষডক্ষক্ষ (প্রকে ম্পল্পকথ ধাযণা ক্ষত সুেি না কল্পয; এতদ ংক্রান্ত ম থাপ্ত তথ্য ম থাল্পরাচনা না
কল্পয; ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত পযাক্টয, ফটরল্পনক  চযাল্পরিগুপরা ক্ষচক্ষিত  অল্পরাচনা না কল্পয; CPM ক্ষফলয়টি
অভল্পর না ক্ষনল্পয় এফং ক্ষযস্ক ম থাল্পরাচনা  ক্ষনযন ক্ষফলল্পয় পেআন-িক্ষভ থং না কল্পয ক্ষডক্ষক্ষ প্রণয়ল্পনয কাযল্পণ)
 প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয, ভন্ত্রণারয়  ংক্ষিি ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফবাল্পগয ভন্বয়ীনতা
 প্রকে ক্ষযচারকগল্পণয প্রকে স্থাল্পন ক্ষনয়ক্ষভত ফস্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ কভথকান্ড তত্ত্বাফধান না কযা
 প্রকল্পেয পনর্তল্পত্ব ঘনঘন ক্ষযফতথন
 প্রকে টিল্পভ মল্পথি ক্ষবজ্ঞতা ম্পন্ন কভথকতথা/কভথচাযী ন্তভুথি না যাখা ফা তাল্পদয প্রক্ষিল্পণয ব্যফস্থা না
কযা
 প্রকে ফাস্তফায়ন ক্ষক্ষডঈর না পভল্পন স্ব-ক্ষনয়ল্পভ কাজ কযা
 ক্ষনজস্ফ ঈল্পদ্যাল্পগ ক্ষযফীিণ  ভধ্যল্পভয়াদী ভল্যায়ন এফং এতদংক্রান্ত পকান Matrix/Check List ফা
QC tools ব্যফায না কযা।
 প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ত্রুটিপূণ থ  দুফ থর ব্যফস্থানা।
 প্রকল্পেয ক্ষযকেনা  ফাস্তফায়ল্পন ক্ষফক্ষবন্ন স্তল্পি।
বক্ষফলল্পত প্রকে াল্পত পনয়ায় ভয় ঈয ঈল্পেক্ষখত ক্ষফলয়গুল্পরা ক্ষফল্পফচনায় যাখা প্রল্পয়াজন। দয ক কমনকতনা ও
কমনচারীগে প্রকল্প প্রেয়ি ও বাস্তবায়শির শঙ্গ জনড়ত োকশবি প্রকল্প মাপ্ত িা ওয়া পয নন্ত তাঁদেরশক ( প্রকল্প
পনরচাক) িংনেষ্ট কমনস্থশ বা রাখা নিনিত করশত শব। প্রকল্পশয়র পশরও তাশের িংনলষ্ট প্রনতষ্ঠাশি িংযুি
রাখা যাশত জবাবনেনতা ১০০% নিনিত য়। প্রশয়াজশি একজি উপ-প্রকল্প পনরচাক অেবা প্রকল্প বাস্তবায়ি
কমনকতনা নিশয়াগ দেয়া দযশত পাশর-নযনি অবশ্যই একজি নবয় নভনিক নবশলজ্ঞ শবি।
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াযক্ষণ – ৪.৩.১: ফছয ক্ষবক্ষিক অক্ষথ থক  ফাস্তফ ঈন্নয়ন
Financial
year

Financial provision & physical target as
per original PP
Total
Taka
Physical%

Financial provision & physical target as per latest
revised PP
Total(Tk)
Physical%

2006-2007
2007-2008

370.80
1166.00

370.80
1166.00

15.46%
48.62%

1.04
9.09

0.009%
0.080%

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

861.20

861.20
-

34.25%
-

16.00
448.22
1299.98
2800.00

0.14%
3.94%
11.42%
24.62%

-

-

3912.25
2887.00
11373.58

34.40%
25.38%

2012-2013
2013-2014
2398.00

াযক্ষণ – ৪.৩.২: ফছয ক্ষবক্ষিক ফযাে  ফাস্তফায়নায
Financial year

Revised Allocation & targat

Expenditure & physical progress

2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Total
1.04
9.09
16.00
448.22
1299.98
2800.00
3912.25
2887.00

Physical%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total
1.04
9.09
16.00
448.228
1299.966
2799.962
3799.962
2679.83

Physical%
100%
100%
100%
100%
99.99%
99.99%
97.12%
92.42%

Grand Total

11373.58

100%

11054.108

97.19%

ঈল্পযাি পটক্ষফর পথল্পক পদখা মায় ২০০৬-২০১০ মন্ত ল্পধ থক ভল্পয় প্রকেটিয ক্ষপক্ষজকযার ঈন্নয়ন ভাত্র ৪.১৭%।
২০১০-২০১৪ মন্ত ঈন্নয়ন ফাকীটা থ থাৎ ৯৫.৮৩%। প্রকল্পেয স্ান ক্ষনফ থাচন, কল্পরজটিয প্রকৃক্ষত ক্ষনধ থাযল্পনয ঠিক
ক্ষযকেনা না থাকাআ প্রথভ চায ফছল্পযয ঈন্নয়ল্পনয ভল্য ন্তযায়। এআ ভয়কাল্পর ক্ষতন জন প্রকে ক্ষযচারক 
থ ল্পয়ল্পছ। ঘনঘন ক্ষযচারক ক্ষযফতথন প্রকে ফাস্তফায়ল্পন পম প্রফর ফাধা তা বারবাল্পফআ নুধাফন কযা মায়।
ক্ষযফক্ষতত
পল চায ফছল্পয প্রকল্পেয ঈন্নক্ষত পচাল্পখ ড়ায ভত। পল প্রকে ক্ষযচারক একনাগাল্পড় ৪ ফছয দাক্ষয়ল্পত্ব ক্ষছর। একজন
প্রকে ক্ষযচারল্পকয ক্ষধক ভয় দাক্ষয়ত্ব সুপর এটি। ঈল্পযাি পটক্ষফর পথল্পক নুধাফন কযা মায় পম, ক্ষফক্ষবন্ন ফছপয
ঈন্নয়ন কাল্পজ ছাড়কৃত থ থ  ল্পথ থয ব্যফায মল্পথি ল্পন্তালজনক। মক্ষদ প্রথভ ক্ষদল্পকয ফৎয ভল্প ছাড়কৃত ল্পথ থয
ক্ষযভান খুফআ কভ। এফং প্রকে কাল্পজয গ্রগক্ষত  খুফ াভান্য। প্রকে ক্ষযচারকপদয প্রকে ংক্ষিষ্ঠ ঠিক
ক্ষযকেনা না থাকা এআ ক্ষফরল্পম্বয ভর কাযণ।
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িভ ধ্যায়
প্রকল্পেয ঈল্পেশ্য জথল্পনয ফস্া ম থাল্পরাচনা  ম থল্পফিন
“ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ” স্ান (ক্ষফল্পল ংল্পাক্ষধত) প্রকে ীল থক ভাপ্ত প্রকল্পেয প্রবাফ
ভল্যায়ল্পনয জন্য ক্ষিতীয় ক্ষযেল্পদ ফক্ষণ থত ভীিা িক্ষত নুমায়ী ভাঠ ম থাল্পয় জক্ষয চারান য়। কাঠাল্পভাগত প্রশ্নত্র
 ক্ষিাথীল্পদয ািাৎকায গ্রণ ছাড়া ধ্যি  ক্ষিকগল্পণয াল্পথ পচকক্ষরি ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা (KII) কযা
য়। ংগৃীত ঈািগুল্পরা প্রক্ষক্রয়া কল্পয ক্ষফল্পিলণ কযা ল্পয়ল্পছ। এআ ক্ষফল্পিলল্পণ াকৃত  ফতথভান ক্ষিাথীল্পদয ফস্থা,
ক্ষিকগল্পণয ভতাভত  কল্পরল্পজয কাম থক্রল্পভয ফস্থা প্রক্ষতপক্ষরত ল্পয়ল্পছ।
৫.১: াকৃত ক্ষিাথীগল্পণয াধাযণ তথ্য
ভীিায় ফ থল্পভাট ২৪৪ জন াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পধ্য ১৫০ জন ক্ষিাথীয ািাৎকায গ্রণ কযা য়, মাযা ২০০৮
পথল্পক ২০১৬ ভয় ম থন্ত ক্ষফ.এ.ক্ষ পকা থ পরতায ল্পঙ্গ ভাপ্ত কল্পযল্পছন। কৃক্ষলকাজ (২৮.৯৬%), পছাটখাল্পটা চাকুযী
(৩৬.২%)  ব্যফা (২৩.৫%) কল্পয ক্ষধকাং ছাল্পত্রয ক্ষতাযা (াযক্ষণ-৫.১.১, ক্ষচত্র-৫.১.১)। ছাত্রপদয ভাল্পয়যা
ক্ষধকাং গৃক্ষণী। ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআর ভাপ্ত কযায য ঈচ্চতয ক্ষিায জন্য ক্ষধকাং (৭১.৮%) ছাত্রযা
ক্ষফ.এ.ক্ষ আন.পটক্সটাআর পকাল্প থ বক্ষত থ ল্পয়ক্ষছর (াযক্ষণ-৫.১.২, ক্ষচত্র-৫.১.২)। ২০০৭-৮ ক্ষিাফল্পল থ ৫০ক্ষল্পটয ক্ষফযীল্পত
ছাত্র বক্ষত থ ল্পয়ক্ষছর ভাত্র ২৮ জন। তল্পন্াল্পধ্য া কল্পয ২৭ জন, যফতী ফছয ন্য ক্ষিাথীল্পদয াল্পথ ঈিীণ থ য় ফাকী
০১ জন। ক্ষিাথীপদয ক্ষং বাগআ (৯৫%) ক্ষছর পুরুল অয ৫.০% ক্ষছর নাযী। াকৃত ছাত্রল্পদয ক্ষধকাংল্প এল্পল্পছ
ক্ষনেক্ষফি ফা ক্ষনেভধ্যক্ষফি (ভাক্ষক গড় অয় ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা) ক্ষযফায পথল্পক(াযক্ষণ-৫.১.৪)।
াযক্ষণ-৫.১.১: াকৃত ক্ষিাথীল্পদয
ক্ষববাফকল্পদয পা
ক্ষিাথীল্পদয ক্ষিাথীল্পদয ক্ষিাথীয
ক্ষববাফল্পকয তকযা
ংখ্যা
পা
ায
ক্ষিক
৮.৭
১৩
কৃলক
২৮.৯
৪৩
চাকুযী
৩৬.২
৫৪
ব্যফা
২৩.৫
৩৫
ডািায
২.০
৩
অআনজীক্ষফ
০.৭
১
পভাট
১০০.০
১৫০
াযক্ষণ-৫.১.২:BTEC এ ক্ষিাথীল্পদয বক্ষতযথ কাযণ
BTEC এ বক্ষতযথ
ক্ষিাথীল্পদয
ক্ষিাথীয
কাযণ
তকযা ায
ংখ্যা
উচ্চতর শিক্ষার জন্য
৭১.৮
১০৭
দেশির অর্ থনীশত
২.৭
৪
উন্নয়ন করার জন্য
প্রশতশিত হওয়ার
২৫.৫
৩৮
জন্য
পভাট
১০০.০
১৫০
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াযক্ষণ-৫.১.৩: াকৃত ক্ষিাথীয ংখ্যা
াল্পয ায
পন
ক্ষযিাথীয
াকৃত
ংখ্যা
ছাত্রংখ্যা
২০০৭-৮
২৮
২৭
৯৬.৪৩
২০০৮-৯
৫১
৫১
১০০.০
২০০৯-১০
৪৮
৪৭
৯৭.৯২
২০০১০-১১
৭৩
৬৯
৯৪.৫২

াযক্ষণ-৫.১.৪:ক্ষববাফকল্পদয অক্ষথ থক ফস্া
ছাত্রল্পদয ংখ্যা
(%)
১০.৭%
৩.৬%
১২,৯%
৩৭.৯%
২২.১%
১২.৯%

ক্ষববাফল্পকয পফতল্পনয ক্ষযভাণ
(টাকা)
above ৩০,০০০/টাকা >১০,০০০/টাকা ১০,০০০/- – ১৫,০০০/টাকা ১৫,০০০/- – ২০,০০০/টাকা ২০,০০০/- – ২৫,০০০/টাকা ২৫,০০০/- – ৩০,০০০/-

কল্পরল্পজয ক্ষিাব্যফস্া ৩৯,১% ছাত্রল্পক চাকুযীয পিল্পত্র ক্ষযপূণ ায়তা ক্ষদল্পয়ল্পছ। ন্যক্ষদল্পক ৩৬.৮% ছাত্র ক্ষকছুটা
ায়ক  ২৪.১% ছাত্রযা ায়ক ক্ষছরনা ফল্পর ক্ষবভত ক্ষদল্পয়ল্পছ। কর ছাত্রযা স্বীকায কযল্পছ BTEC এয ক্ষিা
তাল্পদয কাম থপিল্পত্র বার (৫৩.৪%) ফা ক্ষকছুটা (৪৬.৬%) ল্পর ফদান যাখল্পছ। ৭৩.২% ছাত্রযা ফরল্পছ চাকযী
তাল্পদয অথ থ-াভাক্ষজক ফস্ায ঈন্নয়ন কল্পযল্পছ। ছাত্রযা BTEC পথল্পক া কল্পযল্পছ প্রথভ ২০১৩ াল্পর। বার
পফতন এখন তাযা ায়া শুরু কল্পযক্ষন। পটক্সটাআর পক্টল্পয বার পফতন পল্পত অল্পযা ভল্পয়য দযকায। তখন অথ থাভাক্ষজক ঈন্নক্ষত ল্পফ পচাল্পখ ড়ায ভত ল্পফ।
াযক্ষণ-৫.১.৫: চাকুযীযত ক্ষিাথীল্পদয চাকযীয
প্রকৃক্ষত
চাকুযীয
ক্ষিাথীয
ক্ষিাথীল্পদয
প্রকৃক্ষত
ংখ্যা
তকযা ায
ঈৎাদন কভথকতথা
৬৮
৪২.১
পকায়াক্ষরটি কল্পিারায
৪৪
২৯.৩
ভাল্পচ থনডাআজায
১০
৬.৮
সুাযবাআজায
৩
১.৫
ল্যাফএযাক্ষল্পটন্ট
১০
৬.৮
পডক্ষপটায
৪
২.৩
পটক্ষিংআক্ষিক্ষনয়ায
৫
৩.৮
ক্ষিকতা
৬
৪.৫
পভাট
১৫০
১০০.০
াযক্ষণ-৫.১.৬: চাকুযীযত ক্ষিাথীল্পদয পট্রল্পডয
প্রকৃক্ষত
পট্রল্পডয
ক্ষিাথীয
ক্ষিাথীয
নাভ
ংখ্যা
তকযা ায
ক্ষেক্ষনং
৬
৪.০
পঈআক্ষবং
১
০.৭
ক্ষনটিং
১
০.৭
পড্র পভক্ষকং
৫৫
৩৬.৯
ল্পয়ট প্রল্পক্ষং
৮৭
৫৭.৭
পভাট
১৫০
১০০.০

47

াযক্ষণ-৫.১.৭: চাকুযীযত ক্ষিাথীল্পদয গাল্পভথন্টল্পয
প্রকৃক্ষত
গাল্পভথন্টল্পয
ক্ষিাথীয
ক্ষিাথীল্পদয
প্রকৃক্ষত
ংখ্যা
তকযা ায
ক্ষনটগাপভথন্ট
২৩
৪৮.৯
ল্পবনগাল্পভথন্ট
১৩
২৭.৭
পাল্পয়টাযপযাক্টযী
১১
২৩.৪
পভাট
১০০.০

াকৃত ছাত্রল্পদয চাকযী ল্পয়ল্পছ ল্পবন ডাআং- ক্ষপক্ষনক্ষং (৩২%), পডক্ষনভ (১৪%), ক্ষনটিং (১২%), ক্ষেক্ষনং (১০%),
ঈআক্ষবং (৯%), ক্ষভল্পর (াযক্ষণ-৫.১.৬, ক্ষচত্র-৫.১.৪)। গাল্পভথন্টল্প পক্টল্পযয ক্ষবতয ল্পবন গাল্পভথল্পন্টল্প (২৮%), ক্ষনট
গাল্পভথল্পন্টল্প (২৩%) চাকুযী কযল্পছ াল্পয য ল্পনল্পক (াযক্ষণ-৫.১.৫, ক্ষচত্র-৫.১.৩)। ন্যান্য পিল্পত্র ভল্পয ভল্পধ্য
ক্ষিকতা (৪৫%), ফাআং াঈজ (৩১%) এ চাকুযীযত। প্রক্ষতষ্ঠাল্পন চাকুযী রাল্পবয য াকৃত ছাত্রযা ঈৎাদন
কভকতথা, পকায়াক্ষরটি কল্পন্টারায, ভাল্পচ থনডাআজায, ল্যাফ এযাক্ষল্পটন্ট, পটক্ষিং আক্ষিক্ষনয়ায, পরকচাযায প্রভৃক্ষত দফীপত
চাকযী কল্পয (াযক্ষণ-৫.১.৫)। ক্ষধকাংল্পয পফতন (৭৫%) ২০,০০০ টাকা/ভাল্পয ভল্পধ্য (াযক্ষণ-৫.১.৮, ক্ষচত্র-৫.১.৬)।
াযক্ষণ-৫.১.৮: াকৃত ক্ষিাথীল্পদয পফতন
ছাত্রল্পদয
ংখ্যা (%)

ছাত্রল্পদয
পফতল্পনয ক্ষযভাণ
ংখ্যা
(টাকা)
(জন)
৩৩.৮%
৫১
টাকা ৫,০০০/- – ১০,০০০/১৭.৯%
২৭
টাকা ১০,০০০/- – ১৫,০০০/২৪.১%
৩৬
টাকা ১৫,০০০/- – ২০,০০০/৬.২%
১০
টাকা ২০,০০০/- – ২৫,০০০/৯.০%
১৩
টাকা ২৫,০০০/- – ৩০,০০০/৯.০%
১৩
টাকা ৩০,০০০/- above
Salary/month (mean)=Tk15700.
S.D=8.1
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ক্ষিা পিল্পত্রে ছাত্রল্পদয ক্ষবভত রঃ











াঠ্যসুচীয াল্পথ চাকযী ফাস্তফতা অংক্ষক াভিস্যপূণ থ (৬৭.৮%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত )।
ধ্যয়নকাল্পর ম থাপ্ত ক্ষিক ক্ষছর না কল্পরল্পজ (৯১.৩%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত)।
ক্ষিকযা বার প্রক্ষিণ প্রাপ্ত ক্ষছল্পরন না (৭১.৩%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত)।
ম থাপ্ত কক্ষম্পঈটায (৭৬.৫% াকৃত ক্ষিাথী য ভল্পত)  অআক্ষটিক্ষবক্ষিক (৬৫.১%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত) ক্ষিা
পল্পয়ল্পছ ছাত্রযা।
রাআল্পেযীল্পত ম থাপ্ত ফআ অল্পছ (৬৪.৪%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত)।
Journal এয চাক্ষদা ল্পনল্পকয।
মন্ত্রাক্ষত ভি ল্যাল্পফ ন্তুি ছাত্রযা (৪২.৭%াকৃত ক্ষিাথী)।
াল্পয যআ চাকুযীয ক্ষনিয়তা যল্পয়ল্পছ (৬৪.৪%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত)।
অল্পযা পটক্স টাআর কল্পরজ স্ান দাক্ষযদ্র্ ক্ষফল্পভাচন (৬৪.৪%াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত)  অথ থ -াভাক্ষজক ঈন্নয়ল্পন
ভূক্ষভকা যাখল্পফ (২৪.৫% াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পত) ফল্পর ক্ষবভত ায়া পগল্পছ।
কযাম্পা বুল্পঝ না ায়ায জন্য াকৃত  ক্ষধকাং ছাত্রযা অফাক্ষ ক সুক্ষফধা ঈল্পবাগ কযল্পত াল্পযক্ষন।

৫.২: ফতথভান ক্ষিাথীগল্পণয াধাযণ তথ্য
২০১২-১৩ পথল্পক ২০১৫-২০১৬ এআ চাযটি ক্ষিাফল্পল থয ৩৬০ জন ক্ষিাথী ফতথভাল্পন BTEC এ ধ্যায়নযত (াযক্ষণ ৫.২.১)। এল্পদয ভল্পধ্য ৩২৬ জন ছাত্র  ৩৪ জন ছাত্রী। ক্ষিাথীল্পদয ক্ষতাল্পদয ৪১% চাকুযীক্ষজক্ষফ , ৩৪% কৃলক, এফং
২৫% ব্যফায়ী (াযক্ষণ-৫.২.২  ক্ষচত্র-৫.২.১)। ক্ষনজ আোআ (৩১.৩০%), ভা-ফাফায-বাআ-পফাল্পনয ঈৎা
(৫৩.১০%) ক্ষিাথীল্পদয ঈচ্চতয ক্ষিায নুল্পপ্রযনায় ভর ঈৎ (াযক্ষণ-৫.২.৩  ক্ষচত্র-৫.২.২)। ক্ষববাফকল্পদয
৬৫%এয ঈল্পযয ভাক্ষক পফতন ২০,০০০ টাকা ক্ষবতয। থ থাৎ ক্ষিাথীল্পদয ক্ষধকাং ক্ষনেক্ষফি  ক্ষনেভধ্যক্ষফি
পথল্পক অগত। দি আক্ষিক্ষনয়ায (৭৮.১০%), আন্ডাক্ষট্রয়ার চাকুযী (৩১.৩০%), ব্যফা (৩৪.৪০%), াভাক্ষজক ভম থদা
বৃক্ষি (৪০.৬০%) ক্ষডল্পলাভা যফতী ক্ষফ.এ.ক্ষ ক্ষিায় ংগ্রল্পনয ভৄরকাযন (ক্ষচত্র-৫.২.৪)। ক্ষিাথীল্পদয ক্ষধকাং
(৮১.৩%) ল্পরয ফাক্ষদা। মাতায়াল্পতয ভয় ােয়, কভ খযচ  টিভ য়াল্পকথয ভাধ্যল্পভ ক্ষিায জন্য ক্ষিাথীযা ল্পর
থাল্পক ফল্পর ক্ষবভত ক্ষদল্পয়ল্পছ (ক্ষচত্র-৫.২.৫)।
াযক্ষণ-৫.২.১:BTEC এ ধ্যায়নযত ছাত্রছাত্রীয ংখ্যা
ক্ষিাফম থ
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬

ক্ষট
ংখ্যা
৮০
৮০
১০০
১০০
৩৬০

থ ত ক্ষিাথী
বক্ষতকৃ
(ছাত্র-ছাত্রী)
৭৩-৭
৭৪-৬
৮৭-১৩
৯২-৮
৩২৬-৩৪

াযক্ষণ-৫.২.২: ধ্যায়নযত ক্ষিাথীপদয
ক্ষববাফল্পকয পায প্রকৃক্ষত
পায
ক্ষিাথীল্পদয
ক্ষিাথী
নাভ
তকযা ায
ংখ্যা
কৃলক
৩৪.৪
১১
চাকুযী
৪০.৬
১৩
ব্যফা
২৫
৮
পভাট
১০০
৩২

াযক্ষণ-৫.২.৩: BTEC এ ক্ষিাথী বক্ষতযথ নুল্পপ্রযণায ঈৎ
BTEC এ বক্ষতযথ
ক্ষিাথী
ক্ষিাথীল্পদয
নুল্পপ্রযণায ঈৎ
ংখ্যা
তকযা ায
ক্ষনজ ঈৎা
ফন্ধু
অত্মীয়

১০
১
১

৩১.৩০%
৩.১০%
৩.১০%
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ভা-ফাফা
বাআ
ক্ষিক
পভাট

৯
৮
৩
৩২

২৮.১০%
২৫%
৯.৪০%
১০০
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।

য পথল্পক দূযত্ব, খাফাল্পযয ভান, রুল্পভয অফাক্ষক সুক্ষফধা প্রভৃক্ষতল্পত অক্ষি অল্পছ ল্পরয ফাক্ষদাল্পদয।
ধ্যায়নযতল্পদয ছল্পদয ক্ষফবাগ রঃ ক্ষেক্ষনং-৬%, ঈআক্ষবং-১৩%, ক্ষনটিং-৩%, ল্পয়ট প্রল্পক্ষং-৫৩%  পড্র
পভক্ষকং-২৫%। াঠ্যসূচী নুমায়ী ড়াল্পনায জন্য ম থাপ্ত ক্ষিক/প্রক্ষিল্পকয বাফ, রাআল্পেযীল্পত পটক্সটাআর ক্ষফলয়ক
ফআল্পয়য বাফ, আন্টাযল্পনল্পটয বাফ ছাত্রল্পদয BTEC ছল্পদয ভরকাযণ। ন্যক্ষদল্পক ক্ষনয়ক্ষভত Practical ক্লা
(৯৩.৮%), অআক্ষটিক্ষবক্ষিক ক্ষিা ব্যফস্া (৬৫.৬%), ম থাপ্ত কক্ষম্পঈটায (৯৬.৯%) দি ক্ষিাব্যফস্ানায বার
ক্ষদক। ক্ষিাথীল্পদয ভল্পত BTEC কাম থকয কযল্পত ক্ষনপোি ব্যফস্া পনয়া প্রল্পয়াজন (াযক্ষণ-৫.২.৪ ক্ষচত্র-৫.২.৬)।
াযক্ষণ-৫.২.৪: কল্পরজল্পক কাম থকয কযায ঈায়
কল্পরজল্পক কাম থকয কযায ঈায়
ক্ষিাথীল্পদয তকযা ায
কাক্ষযকুরাভ ঈন্নয়ন/ক্ষযফতথন
১৫.৬০%
মন্ত্রাক্ষতয অদৄক্ষনকায়ন/ক্ষযফতথন
৬.৩০%
অআক্ষটিক্ষবক্ষিক ক্ষিা পজাযদাযকযণ
৭৫.০০%
প্রল্পয়াজনীয় দি ক্ষিক/প্রক্ষিণ ক্ষনল্পয়াগ
৮৭.৫০%
প্রাক্ষনকব্যফস্থানাযঈন্নয়ন /ক্ষযফতথন
৩৭.৫০%
ক্ষনযক্ষফক্ষেন্ন ক্ষফদুযৎ
৫৯.৪০%
কযাম্পাল্প, ল্পর আন্টাযল্পনট/Wifi ংল্পমাগ প্রদান
৪৩.৮০%
ক্ষট বৃক্ষি
১২.৫০%
কল্পরল্পজয ক্ষনজস্ব ক্ষযফনব্যফস্ায প্রফতথন
৭১.৯০%
প্রাক্ষনকব্যফস্থানাযঈন্নয়ন
৩.১০%

ক্ষিাথী ংখ্যা
৫
২
২৪
২৮
১২
১৯
১৪
৪
২৩
১

৫.৩: ধ্যি  ক্ষিকভন্ডরীয ল্পঙ্গ অল্পরাচনা
২০০৭-৮ ক্ষিাফল থ পথল্পক BTEC এ ক্ষিা কাম থক্রভ শুরু য়। Tangail Textile Institute এ এআ প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয
ক্ষিক  াট থটাআভ ক্ষিক ক্ষদল্পয় ক্লা পনয়া ত। ফতথভাল্পন ধ্যি ১০ জন ক্ষিক  াট থটাআভ ক্ষিক ভন্বল্পয়
BTEC এ ক্ষিা কাম থক্রভ ক্ষযচাক্ষরত ল্পচছ। ভীিায ধীল্পন BTEC এয কর ক্ষিকল্পক ক্ষকছু প্রশ্নভারা পদয়া
য়। তাল্পদয ঈিযভ একক্ষত্রত কল্পয ক্ষনল্পোিবাল্পফ ঈস্ানা কযা রঃ
ঢাকা ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয়য ক্ষধভুক্ষিল্পত পথল্পক ৪ ফছয পভয়াদী B.Sc. in Textile Eng. পকা থ ফতথভাল্পন BTEC এ
চালু অল্পছ। প্রক্ষতফল্পল থ ২টি কক্ষন্টক্ষনঈয়া এল্পল্পভন্ট  ফল থ ভানী যীিা নুক্ষিত য়। ত্র প্রক্ষতিান পথল্পক
াকৃত ক্ষিাথীগন এক্ষক্সক্ষকঈটিব, ঈৎাদন কভথকতথা, ভাল্পকথটিং, ভাল্পচ থনডাআজায প্রভৃক্ষত ল্পদ ক্ষফক্ষবন্ন পটক্সটাআর
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ক্ষভর,ফাক্ষয়ং াঈজ, পট্রক্ষডং পাভথ এ কভথযত। এমাফৎ াকৃত ছাত্রল্পদয ভল্পধ্য প্রায় কর ক্ষিাথী চাকুযীল্পত পমাগদান
কল্পযপছ। পদল্পয কর পটক্সটাআর ক্ষভল্পরয কাম থক্রভ তথা ঈৎাদল্পনয কথা ক্ষফল্পফচনা কল্পয ভল্পয়াল্পমাগী ক্ষল্পরফা
প্রনয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। মা ক্ষিাথীল্পদয পাগত চাক্ষদায ক্ষফযীত মল্পথি কাম থকয।
*প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয বার ক্ষদকগুল্পরা র:
ক) ক্ষনয়ক্ষভত পেনীকল্পি াঠদান  মথাভল্পয় যীিা
চ) ম থাপ্ত ক্লারুভ
খ) কল্পঠায নজল্পয যীিা গ্রন
ছ) যাজনীক্ষতভৄি
গ) স্ায়ী কযাম্পা সুক্ষফধা
জ) ক্ষিথীল্পদয ক্লাল্প বার ঈক্ষস্ক্ষত
ঘ) ছাত্র-ছাত্রীল্পদয অফাক্ষক সুক্ষফধা
ঝ) ক্ষযস্কায ক্ষযেন্ন কযাম্পা
ঙ) অদৄক্ষনক মন্ত্রাক্ষত ক্ষিত পটক্সটাআর ল্যাফভ
* প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয দুফ থর ক্ষদকগুল্পরা র:
ক) প্রল্পয়াজনীয় ংখ্যক ক্ষিক, কভথচাযী বাফ
খ) কল্পরল্পজয ছাত্র-ছাত্রীল্পদয জন্য ক্ষনজস্ব ক্ষযফল্পনয বাফ
গ) ক্ষনযক্ষফক্ষেন্ন ক্ষফদুযল্পতয বাফ
ঘ) রাআল্পেযীল্পত ম থাপ্ত ফআল্পয়য বাফ
ঙ) ক্ষিক, কভথচাযীল্পদয পমল্পকানভৄহুল্পতথ ফদক্ষর
চ) পযক্ষজিায, কল্পিারায, পভক্ষডল্পকর ক্ষপায পনআ।
* কল্পরল্পজ ক্ষফলয়ক্ষবক্ষিক ক্ষিল্পকয ঘাটক্ষত যল্পয়ল্পছ। PSC ফা ভন্ত্রনারল্পয়য ক্ষনল্পয়াগ প্রক্ষক্রয়া ক্ষফরক্ষম্বত য়ায কাযল্পন
শূন্যদ পূযল্পন ক্ষধক ভয় রাগল্পছ। যকাযী অভরাল্পদয ক্ষনা, দসৃক্ষি  জনফর ক্ষনল্পয়াল্পগ ভয় পিন, স্বে
প্রল্পভান (Computer ক্ষিক শুদৄ ১টি স্বে প্রল্পভান াল্পফ চাকযীজীফল্পন) এখানকায ক্ষকছু প্রধান ভস্যা।
◊ কল্পরল্পজয ফর ক্ষদক:
ক) ভল্পনাযভ ক্ষযল্পফ খ) ছাত্র-ছাত্রীযা নুগতীর গ) বার অফান ব্যফস্া
ঘ) য পথল্পক ২০ ক্ষক.ক্ষভ. দূল্পয ফক্ষস্ত
ঙ) বার পমাগাল্পমাগ ব্যফস্া
◊ কল্পরল্পজয ফতথভান ফকাঠাল্পভা ক্ষনল্পয় পড্রল্পভক্ষকং, বুটিক ক্ষপ্রক্ষিং এয ভত স্বে পভয়াদী পকা চালু কযা পমল্পত াল্পয।
◊ ফস্ত্রক্ষল্পে প্রক্ষতিাল্পন প্রক্ষিল্পনয চাক্ষদা যল্পয়ল্পছ। এজন্য ৫, ৭ ফা ১০ ক্ষদনব্যাী প্রক্ষিল্পনয জন্য ক্ষেপ্রক্ষতিাল্পন
াঠাল্পনা পমল্পত াল্পয । এ ধযল্পনয ব্যফস্া গ্রন কযল্পর ক্ষিাথীযা ক্ষনতয নতুন ক্ষফলয় ম্পথল্পক ফাস্তফ জ্ঞান ক্ষিকল্পদয
কাছ পথল্পক জথন কযল্পত াযল্পফ। অদৄক্ষনক ক্ষপ ব্যফস্ানাকযণ  ঈদ্ভাফনী ংস্কৃক্ষত ক্ষফকা এয পট্রক্ষনং শুদৄ
একজল্পনয অল্পছ। Computer ক্ষিকল্পক IT এয ঈয পট্রক্ষনং পদয়া পমল্পত াল্পয। পভা: ভাাভৄদুর ক – আগবথল্পন,
পকা-কাক্ষযকুরাভ-এয ঈয প্রক্ষিন ক্ষনল্পয়ল্পছ। ক্ষিকল্পদয নাল্পয়ল্পভ Foundation Training কযান পমল্পত াল্পয।
◊ ক্ষফ.এ.ক্ষ আন পটক্সটাআর ক্ষফলল্পয়য কভথল্পিল্পত্র ব্যাক চাক্ষদা জাক্ষনল্পয় এআ ক্ষফলল্পয় ধ্যায়ল্পনয প্রল্পয়াজনীয়তায কথা
ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষত্রকা এফং TV চযাল্পনল্পর ক্ষফজ্ঞাল্পনয ভাধ্যল্পভ প্রচায কল্পয ক্ষিাথীল্পদয অকৃি কযা পমল্পত াল্পয। একআ বাল্পফ
ক্ষববাফকল্পদয  এআ ক্ষফলল্পয় ঈিুি কযা পমল্পত াল্পয। পফযকাযী ক্ষেপ্রক্ষতিাল্পনয াাাক্ষ ফকাযী চাকুযীল্পত
ব্যাক সুল্পমাগসৃক্ষি  ক্ষববাফকল্পদয ঈিুি কযল্পত ল্পফ।
◊ কল্পরল্পজয ঈন্নয়ল্পন দল্পিভ:
ক) পভধাফী ক্ষিাথীল্পদয পুযস্কাল্পযয ব্যফস্া কযা পমল্পত াল্পয
খ) প্রল্পয়াজনীয় দ সৃক্ষি  দ্রুত ক্ষনল্পয়াগ
গ) প্রক্ষিল্পনয ভাধ্যল্পভ কভথচাযীল্পদয ভেল্পগাল্পমাগী কযা
ঘ) ক্ষিক-ক্ষিাথীয ভত ক্ষফক্ষনভয় বা অল্পয়াজন
ঙ) ক্ষক্রয়া  পখরাদৄরা কাম থক্রভ ব্যাত যাখা
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চ) ক্ষিক-ক্ষববাফক ভাল্পফ কযা
ছ) ক্ষডল্পফট, অবৃক্ষি, ংস্কৃক্ষত চচ থা ফাড়াল্পনা
◊ এ ধযল্পনয অল্পযা কল্পরজ প্রক্ষতিা ল্পর ফস্ত্রখাল্পত দি জনফল্পরয ংখ্যা ফাড়ল্পফ । পদল্পয পফকায ভস্যা দূয ল্পফ,
যপ্তানী অয় বৃক্ষি াল্পফ।ক্ষফল্পদী এক্সাট ক্ষনল্পয়াগ ফন্ধ ল্পফ।
◊ কল্পরল্পজয ক্ষকছু ঝক্ষক:
ক) ম থাপ্ত ক্ষিকল্পকয বাল্পফ পগি টিচায ক্ষদল্পয় ভয়ভত পকা থ ম্পন্ন কযা চযাল্পরল্পিয ভত।
খ) ছাত্র র  একাল্পডক্ষভক বফন খুফ কাছাকাক্ষছ ফক্ষস্ত । ছাত্র ল্পন্তাল্পলয ভল্পয় এ ফস্ান হুভকীজনক।
গ) য পথল্পক ক্ষধক দূল্পয য়ায় ননঅফাক্ষক ছাত্রল্পদয মাতায়াল্পত কি য়।
প্রায় কর ক্ষিক-প্রক্ষিকগন একভত পম, পমল্পতু প্রক্ষিণ চাক্ষদা ঈৎাদল্পনয ধাযা নুমায়ী ক্ষযফতথনীর, তাল্পদয
প্রক্ষিণ চাক্ষদা  একটি চরভান ফাস্তফায়নকারীন ভল্পয় ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয পম কয়টি প্রক্ষিণ ক্ষদল্পয়ক্ষছর তা চাক্ষদা
তুরনায় তযন্ত প্রতুর। তাঁযা পম প্রক্ষিণ চাক্ষদায কথা জানান পগুল্পরাল্পক অভাল্পদয ভল্পত ক্ষনল্পে ঈল্পেক্ষখত ক্ষফলয়
ক্ষবক্ষিল্পত ক্ষফবাজন কযা মায়:

অদৄক্ষনক ক্ষভর কাযখানায ফতভান ঈৎাদন প্রক্ষক্রয়া , ব্যফস্ানা  গুনগত ভান ক্ষনয়ন্ত্রল্পণয ঈয ধাযণা রাব;

াক্ষফ থক ঈৎাদনীরতা  Efficiency বৃক্ষিয জন্য েভ ব্যফস্ানায িক্ষতগত ক্ষফলয়, ক্ষল্পল্পফ ক্ষনল্পক 
কায়দাকানুন;

ফস্ত্র  পাাক ক্ষল্পেয যফায  ভল্য ংক্রান্ত (Supply and Value Chain) ক্ষফলয়;






েভ  ঈৎাদন প্রক্ষক্রয়ায পিল্পত্র অদৄক্ষনক Compliance এয ক্ষফলয়, ক্ষনয়ন্ত্রণ  ব্যফস্ানা;
ক্ষি ক্ষনফ থাণ  ক্ষিল্পযাধক কায়দা  ব্যফস্ানা;
ক্ষযল্পফ দূলল্পণয কাযণ  দূলণ পযাধ িক্ষত  ব্যফস্ানা (ফজথয ক্ষনয়ন্ত্রণ );
ক্ষিা  প্রক্ষিল্পণ অআটিয প্রাল্পয়াক্ষগক ক্ষফলয় ;
দুঘটনায কাযণ  কামকযী প্রক্ষতল্পযাধ ব্যফস্া;





ক্ষিাথীয ভনস্তত্ত্ব ক্ষফল্পিলণ  কামকযী াঠদান িক্ষত ঈদ্ভাফন ;
ক্ষিাথীগল্পনয SWOT ক্ষফল্পিলণ  প নুমায়ী াঠদান ক্ষযকেনা প্রণয়ন ;
ক্ষিাথীয ভানক্ষক াভথ , ক্ষিাথীয ঈদ্ভাফনী ক্ষি ক্ষফকাল্পয (Efficacy) বৃক্ষিয ঈায়  প্রল্পয়াগ িক্ষত ;




ক্ষিক-ক্ষিাথীয ম্পল্পকথ ঈন্নয়ন  ল্পমাক্ষগতা বৃক্ষিয ঈায়  িক্ষত ;
িক্ষত ঈায়;




ক্ষিাথীগনল্পক ক্রভাগত বা পফ তনক্ষতক পপ্রলণা প্রদাল্পনয ভক্ষন্বত ঈায় (Integrated Approach);
াকৃত ক্ষিাথীগল্পনয চাকুক্ষয ফাজায ক্ষফল্পিলণ ;


াকৃত ক্ষিাথীগল্পনয দ্রুত চাকুক্ষয জথল্পন ায়তায কায়দা কানুন  প্রস্তুক্ষত টি ;

া কল্পয দ্রুত চাকুযী ন্ধান  চাকুক্ষযল্পত পমাগদাল্পনয জন্য ক্ষিথীগনল্পক পপ্রলণা প্রদান;

াকৃত চাকুক্ষযযত ক্ষিাথীগল্পনয ল্পঙ্গ পমাগাল্পমাগ স্ান কল্পয তাল্পদয ক্ষবজ্ঞতা ফ তথভান ক্ষিাথীগল্পনয
ভাল্পঝ ক্ষফতযল্পণয (Dissemination) কাম থকযী ঈায়;




াকৃত কভথযত ক্ষিাথীগল্পনয ক্ষধকতয দি কল্পয গল্পড় পতারায জন্য ম্ভাব্য কযণীয় ক্ষফলয়াফরী ;
ক্ষিা  প্রক্ষিণ গল্পফলণা িক্ষত  প্রক্ষতল্পফদন প্রণয়ন;
কাম থকযী পমাগাল্পমাগ িক্ষত ;
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ক্ষিক/প্রক্ষিল্পকয প্রক্ষিণ চাক্ষদা ক্ষনরুণ;
ভল্যায়ন িক্ষত, কায়দাকানুন  ক্ষফযাভ ঈন্নয়ন ;


ক্ষিক/প্রক্ষ িপকয নীক্ষতল্পফাধ  অদথ (Moral and Ethice)
পটকক্ষনকযার ক্ষিাব্যফস্া ক্ষযচারনায় প্রল্পয়াজন দক্ল ক্ষিকভন্ডরী। ক্ষকন্তু BTEC এ ক্ষিক ংখ্যা এত কভ পম
কর ক্লা ক্ষনজস্ব ক্ষিক িাযা পনয়া ম্ভফ য় না। ক্ষনয়ক্ষভত ৩৫০ জন ছাল্পত্রয জন্য ক্ষিক ভাত্র ১০ জন। সুতাযং
ছাত্র:ক্ষিক = ৩৫০:১০ =৩৫:১। এআ ংখ্যা ক্ষফ.এ.ক্ষ পরল্পবল্পরয ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয জন্য দারুন াভিস্যপূর্ন।
ক্ষপ্রক্ষন্পার  একজন ল্পমাগী ধ্যাক এফং ০৮ জন পরকচাযায BTEC ক্ষিক ম্ভায। প্রকল্পেয জন্য নুল্পভাক্ষদত
 ফতথভান কাম থযত জনফল্পরয ক্ষফন্যা ক্ষনেরুঃ
াযক্ষণ-৫.২.৪: BTEC-এ নুল্পভাক্ষদত  ফতথভান কভথযত জনফর তাক্ষরকা:
পেণী
১ভ পেণী
২য় পেণী
৩য় পেণী
৪থ থ পেণী

নুল্পভাক্ষদত দ
৩০
০৮
২১
১৪

ফতথভান কভথযত জনফর
১০
০২
১৬
১৪ (অঈট পাক্ষং এয ভাধ্যল্পভ)


প্রল্পপয দভম থাদায পকান ক্ষিক পনআ BTEC এ। ২০০৭-৮ ক্ষিাফল থ পথল্পক ছাত্রবক্ষত থ শুরু ল্পর ১০ ফছয য
দ্যাফক্ষধ একজন প্রল্পপয ক্ষনল্পয়াগ ম্ভফ য়ক্ষন। ধ্যানযত  াকৃত কর ক্ষিাথীয ক্ষবল্পমাগ ক্ষছর পম, কল্পরল্পজ
দি ক্ষিল্পকয বাফ অল্পছ। প্রল্পজক্ট শুরুয প্রথভ পথল্পক প্রকল্পেয ধীল্পন ক্ষিক ক্ষনল্পয়াগ কযল্পর এত ক্ষদল্পন পরকচাযায
কভল্পি Assosiate Professor ত। তাছাড়া তাল্পদয ক্ষদল্পয় প্রকল্পেয পবৌত ল্পফাকাঠাল্পভা গঠন, প্রকল্পেয
অদৄক্ষনক মন্ত্রাতী চর বাল্পফ ংযিণ, সুষ্ঠ ক্ষিাব্যফস্ানা িারন ম্ভযয ত। তাছাড়া B.Sc পরল্পবল্পর
ছাত্রল্পদয মথামত: জ্ঞানদান দি Professor ফা Assosiate Professor ছাড়া ১০০ বাগ ম্ভফ নয়। থচ
BTEC এ ক্ষধকাং ক্ষফলল্পয়য জ্ঞানদান Lecturer ক্ষদল্পয়আ চরল্পছ।
ফস্ত্র ক্ষধদপ্তয, ভন্ত্রনারল্পয়য ঈক্ষচত পটক্সটাআর প্রক্ষতষ্ঠান ততযীয শুরুল্পত ক্ষফলয় ক্ষবক্ষিক ধ্যাক/ল্পমাগী ধ্যাক
ক্ষনল্পয়াগ কল্পয তাল্পদয কাঈল্পক প্রকে ক্ষযচারক/কাযী প্রকে ক্ষযচারক ক্ষনল্পয়াগ পদয়া। এয পল্পর পটকক্ষনকযার
ক্ষফলয়, ক্ষিাব্যফস্া ক্ষধক রাবফান ল্পফ। তাছাড়া প্রকে পল্পল কাযী প্রকে ক্ষযচারক প্রক্ষতষ্ঠাপন কভথযত থাকল্পর
প্রকল্পেয মাফতীয় তথ্য  জফাফক্ষদক্ষতা তায কাছ পথল্পক ায়া মাল্পফ। ফশ্যআ প্রকেকাক্ষরন ভল্পয় তাল্পক মথামথ
িভতা প্রদান কযল্পত ল্পফ। BTEC প্রকল্পেয প্রকে ক্ষযচারক এখন ড়ক  জনথ ক্ষফবাল্পগ কভথযত। ফতথভাপন
প্রকল্পেয ভস্যা  তায ভাধাল্পন এখন তায পকান ল্পমাগীতা  ক্ষফল্পল ভূক্ষভকা পনআ। থচ প্রকে চরাকাক্ষরন
ভল্পয় কর কাজ তায ধীল্পন ল্পয়ল্পছ।
তাছাড়া ল্যাফভল্পয পভক্ষন চারনায় পমফ পটকক্ষনক্ষয়ান এখন ক্ষনল্পয়াগ কযা ল্পে তাল্পদয ক্ষধকাং এফ পভক্ষন
ম্পল্পকথ য়াক্ষকফার নয়। ল্যাফ যফযাকৃত পভক্ষন চারনায় দি পটকক্ষনকযার পরাক প্রল্পয়াজন। কাযন পভক্ষন অল্পছ
ক্ষকন্তু চারনায পরাক পনআ--প্রক্ষতণ্ঠাল্পনয জন্য এটা খুফআ িক্ষতকয। এ ক্ষফলল্পয় অশু দৃক্ষি পদয়া প্রল্পয়াজন। তানাল্পর প্রায়
ধ থত পকাটি টাকায পভক্ষন ক্ষফকর ল্পয় ল্পড় থাকল্পফ। ছাত্রযা শুদৄ ল্পকল্পজা পভক্ষন পদখল্পফ ক্ষকন্তু চালু পভক্ষল্পন
Practical class কযল্পত াযল্পফ না। প্রচক্ষরত পভক্ষন ক্ষকনল্পর দি পরাক ায়া খুফআ দুস্কয। Part time
ক্ষবক্ষিল্পত পটকক্ষনক্ষয়ান ায়া কঠিন মক্ষদ Part time ক্ষবক্ষিল্পত টিচায ক্ষদল্পয় Theory class কযান ল্পে।
ক্ষবল্পমাগ অল্পছ, Part time ক্ষিকযা ১ ক্ষদল্পন একআ ক্ষফলল্পয় দূয পথল্পক কযাম্পাল্প ক্ষগল্পয় ৪/৫ টা class একফাল্পযআ
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ক্ষনল্পয় অল্পন। এল্পত ছাত্রযা ঠিকভত বুঝল্পত াল্পয না। ক্ষকন্তু ক্ষিক অক্ষথ থকবাল্পফ রাবফান ন। প্রান নাভভাত্র ক্লা
ভাক্ষপ্তয অত্মতুক্ষি রাব কল্পযন।
৫.৪: ফস্ত্রখাত ংক্ষিি ক্ষভক্ষত/ এযাল্পাক্ষল্পয়ন -এয াল্পথ ভত ক্ষফক্ষনভয়
ফস্ত্র  ততযী পাাকখাত ংক্ষিি প্রধান এযাল্পাক্ষল্পয়নভ  ক্ষফটিএভক্ষ-এয প্রক্ষতক্ষনক্ষধগল্পণয াল্পথ ভত ক্ষফক্ষনভল্পয়য
পরশ্রুক্ষতল্পত ক্ষনল্পোি ধাযণা/ ক্ষিাল্পন্ত ঈনীত য়া পগরঃ


কল্পরল্পজয কাম থক্রভ ক্ষফলল্পয় এযাল্পাক্ষল্পয়নগুল্পরা পতভন ফগত নয়।

* ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয কর্তক
থ কল্পরল্পজয ক্ষিাথীল্পদয ক্ষনল্পয় জফ-পপয়ায এয অল্পয়াজন কল্পয এযাল্পাক্ষল্পয়নগুল্পরায
ল্পমাক্ষগতায় ক্ষে ভাক্ষরকগণল্পক অভন্ত্রণ জানাপনা;
* ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয কর্তথ ি/ক্ষপ্রক্ষন্পার ক্ষনয়ক্ষভত পমাগাল্পমাল্পগয ভাধ্যল্পভ ক্ষভর-কাযখানায ক্ষনল্পয়াগকতথাগণল্পক াকৃত
ক্ষিাথীল্পদয চাকুক্ষযয ক্ষফলল্পয় নুল্পযাধ জানাল্পত াল্পযন;
* াকৃত ক্ষিাথীগণ মাযা ল্পিাকৃত দীঘ থ ভয় ফস্ত্রখাল্পত ক্ষনল্পয়াগপ্রাপ্ত অল্পছন, তাল্পদযল্পক ঈিুি কযল্পত ল্পফ পমন
তাযা নতুন ক্ষিাথীল্পদয চাকুক্ষয ংস্থাল্পন ল্পমাক্ষগতা প্রদান কল্পযন।
ভেল্পগাল্পমাগী কাক্ষযকুরাভ, ক্ষে কাযখানায ফতথভান চাক্ষদায াল্পথ ঙ্গক্ষত পযল্পখ ক্ষল্পরফা প্রণয়ন, অআক্ষটি ক্ষবক্ষিক
ক্ষিা ব্যফস্থা প্রফতথন আতযাক্ষদ দল্পি গ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ এ প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষধক কাম থকযী ভূক্ষভকা ারন কযল্পত াযল্পফ ফল্পর
তাঁযা ভল্পন কল্পযন।
৫.৫: ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয ফতথভান কভথক তথাপদয ভতাভতঃ
াযক্ষণ – ৫.৫..১: ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয প্রকে ক্ষফলয়ক ভতাভত
ক্র:নং
১
২
৩
৪

৫

প্রশ্নভারা
ঈিয দাতা নাভ
ভন্ত্রণারয় / ংস্ায নাভ
দফী
প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ল্পন অনায ভূক্ষভকা 
ক্ষবজ্ঞতা ফণ থনা করুন।

প্রকেটি কতফায ফা ক্ষক কাযল্পণ ংল্পাধন কযা
ল্পয়ক্ষছর?

ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয কভথকতথাল্পদয ভতাভত
পভাাম্মাদ আভাআর, পক্ষরভ পযজা  পভাঃ অবু াল্পয়ভ
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয
ক্ষযচারক, কাযী ক্ষযচারক  কাযী ক্ষযচারক
১। ভয়ক্ষবক্ষিক কভথক্ষযকেনা ততযী কযা।
২। এক্ষডক্ষফ ফযাে মথাভল্পয় ব্যয় কযা।
৩। পূতথ ক্ষনভথাণ কাজ মথামথ বাল্পফ ভক্ষনটক্ষযং কযা।
৪। প্রকে ভাল্পপ্তয পূল্পফ থআ ক্ষডক্ষক্ষল্পত ংস্ানকৃত অফাফত্র,
মন্ত্রাক্ষত  প্রল্পয়াজনীয় ম্পদ ংগ্র কযা।
৫। প্রকে ভাল্পপ্তয পূল্পফ থ ক্ষডক্ষক্ষল্পত ংস্ানকৃত জনফর ক্ষনল্পয়াল্পগয
কামক্রভ শুরু কযা।
৬। কভথ ক্ষযকেনা নুমায়ী ক্ষনধ থাক্ষযত ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রকল্পেয কাজ
ভাপ্ত কযা।
প্রকেটি ক্ষফল্পল ংল্পাধনী ৩ (ক্ষতন) ফায ংল্পাধন এফং ১ ফায
অন্ত:খাত ভন্বয় কযা ল্পয়ল্পছ। ংল্পাধল্পনয কাযণ ক্ষাল্পফ প্রধানত :
জক্ষভয ভল্য বৃক্ষিজক্ষনত কাযল্পণ জক্ষভ ক্ষধগ্রল্পণ জটিরতা /ক্ষফরম্বতা,
ক্ষডক্ষিঈক্ষড ,য পযআট ক্ষক্ষডঈর ক্ষযফতল্পনয দরুন ব্যয় বৃক্ষি , ভরধনী
মন্ত্রাক্ষতয ভল্য বৃক্ষি , ল্পফ থাক্ষয চাক্ষদানুমায়ী মথামথবাল্পফ প্রকেটি
ফাস্তফায়ন ম্পন্নকযল্পণ ক্ষডক্ষক্ষ ,য ংল্পাধন প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পছ।
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প্রকে ংল্পাধল্পনয কাযল্পণ পকান পকান খাল্পত
প্রাক্কক্ষরত এফং প্রকৃত ব্যল্পয়য হ্রা বৃক্ষি ঘল্পটক্ষছর?
এ হ্রা বৃক্ষি কাযণ ক্ষক?

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩
১৪

১৫
১৬

১৭

জক্ষভ ক্ষধগ্রল্পন ,পূত ক্ষনভথাণ  ভরধনী মন্ত্রাক্ষত ক্রল্পয় ব্যয় বৃক্ষি
,
অফাফত্র ক্রল্পয় ব্যয় বৃক্ষি এফং পফতন বৃক্ষি।
ক্ষডক্ষিঈক্ষড ,য পযআট ক্ষক্ষডঈর ক্ষযফ তথপনয দরুন ব্যয় বৃক্ষি, পূতথ ক্ষনভথাণ
কাল্পজ জক্ষভয ক্ষযভান বৃক্ষি ,ভরধনী মন্ত্রাক্ষত  অফাফত্র ক্রল্পয় ব্যয়
বৃক্ষি এফং পফতন বৃক্ষি।
প্রকে ফায ফায ংল্পাধল্পনয ক্ষছল্পন প্রধানত পকান
ভূক্ষভ ক্ষধগ্রন , স্াতয নকা , িাকচায প্রাক্ষপ্তল্পত ক্ষফরম্বতা ,পূত
পকান কাযণগুল্পরাল্পক দাক্ষয় ভল্পন কল্পযন?
ক্ষনভথাণ কাল্পজ জক্ষভয ক্ষযভান বৃক্ষি , ভরধনী মন্ত্রাক্ষত  অফাফ ত্র
ক্রল্পয় ব্যয় বৃক্ষি এফং পফতন বৃক্ষি।
এ প্রকল্পেয াল্পথ জক্ষড়ত কাভতথাগল্পনয ক্ষডক্ষক্ষ
ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয ১৯৮২ াল্পর এনাভ ক ক্ষভটিয জনফর িাযা ক্ষযচাক্ষরত।
প্রণয়ন, ক্ষক্ষঅয ২০০৮, প্রকে ক্ষযফীিণ 
প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন পকান াখা ক্ষছরনা। ফ তথভাল্পন  পনআ। পল্পর
ভল্যায়ন ংক্রান্ত প্রক্ষিণ ক্ষছর ক্ষকনা ? আতপূল্পফ থ পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়ায িাযা প্রকে ংক্ষি কাজ কযাল্পনা ল্পয়ল্পছ। মাযা
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন তাঁল্পদয পূফ ক্ষবজ্ঞতা ক্ষছর ক্ষক
এ কাল্পজ ক্ষবজ্ঞ ক্ষছল্পরন না। ঈল্পযান্ত ক্ষযদপ্তয তদাযক্ষক ংস্া ফা
থ যকাযী পকান ক্ষফবাগ এ ক্ষফলল্পয় পকান ঈল্পদ্যাগ ফা
না?
প্রকে ম্পক্ষকত
ক্ষনল্পদ থনা প্রদান কল্পযনক্ষন।
প্রকল্পেয ভারাভার , আকুআল্পভন্ট, জনফর  পফা
যাঁ
ংগ্রল্প ক্ষক্ষঅয ২০০৮ নুযণ কযা ল্পয়ক্ষছর
ক্ষকনা? এ ংক্রান্ত ডকুল্পভল্পভল্পন্টয কক্ষ অল্পছ ক্ষকনা?
না
ক্ষডক্ষক্ষ প্রস্তুক্ষতয পূল্পফ থ প্রকল্পেয ম্ভাব্যতা ক্ষনল্পয়
ভীিা কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনা এফং তাল্পত
Sensitivity Analysis এফং Cause
Effect Analysis ক্ষছর ক্ষকনা?
প্রকল্পেয ভয়  কভথকাল্পন্ডয গুনগতভান ক্ষনয়ন্ত্রল্পণয না। তল্পফ ক্ষফক্ষবন্ন ভল্পয় প্রকে এরাকা অআএভআক্ষড  ংক্ষি
ঈল্পেল্প ক্ষনজস্ব ঈল্পদ্যাল্পগ ক্ষযফীিণ  ভধ্য পভয়াদী ভন্ত্রণারয় ক্ষযদন কল্পযল্পছন।
ভল্যায়ন কযা ত ক্ষকনা? এয পকান
Matrix/Checklist/Data
Instrument অল্পছ ক্ষকনা?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য পকান Project
না
Team গঠন কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষক না?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ফর ক্ষদকগুল্পরা ম্পল্পকথ কাক্ষরাক্ষত ঈল্পজরায় ক্ষফএক্ষ আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ
অনায ভতাভত ব্যি করুন?
স্াল্পনয ভাধ্যল্পভ পটক্সটাআর ক্ষডল্পলাভা ম্পন্নকাযী ক্ষিাথীযা
ক্ষফএক্ষ আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পকাল্প থ বক্ষতযথ সুল্পমাগ াল্পে।
থ ঈচ্চতয কাক্ষযগক্ষয জ্ঞান অযল্পণ
ছাত্র-ছাত্রীযা পটক্সটাআর ম্পক্ষকত
ভথ ল্পে। পল্পর অত্ম-কভ ংস্ান সৃক্ষি এফং পদল্পয দাক্ষযদ্র্তা
ক্ষফল্পভাচন ল্পফ।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দুফর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক ক্ষছর ফল্পর িাকচাযার  স্াতয নক প্রাক্ষপ্তল্পত ক্ষফরম্বতা
ভল্পন য়?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন পিল্পত্র ফাধা/ক্ষফক্ষি ম্পল্পকথ এ জাতীয় প্রকে পমখাল্পন গাল্পভথন্ট ক্ষে অল্পছ পফ এরাকায় কযা
অনায ভন্তব্য ক্ষক?
প্রল্পয়াজন ক্ষছর। ঈক্ত প্রকে ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। ক্ষিা কামক্রভ চরভান ।
যাজস্বখাল্পত প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় স্বেংখ্যক দ সৃক্ষি ল্পয়ল্পছ। ক্ষনল্পয়াগ
প্রক্ষক্রয়ায দীঘসূত্রতায দরুন জনফর মথাভল্পয় ক্ষনল্পয়াগ ম্ভফ ল্পে না।
পল্পর ক্ষিা কামক্রভ কাক্ষিতভাল্পনয ল্পে না।
প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ল্পন ক্ষকক্ষক পকৌরগত ভুর কাক্ষরাতী ঈল্পজরা য ল্পত ৬/৭ ক্ষক:ক্ষভ: দূল্পয ক্ষফএক্ষ আন
ক্ষছর এফং এগুল্পরা এক্ষড়ল্পয় মাফায ঈায় ক্ষক?
পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজটি ক্ষনভথাণ কযা ল্পয়ল্পছ। এ ধযল্পনয
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১৮

১৯

২০
২১

প্রকে পজরা ল্পযয ক্ষনভথাণ কযা প্রল্পয়াজন ক্ষছর।
এআ প্রকল্পেয ক্ষকক্ষক আক্ষতফাচক  পনক্ষতফাচক প্রবাফ ক্ষফএক্ষ আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্াল্পনয পল্পর
অনায দৃক্ষিপগাচয ফা নুভূত ল্পয়ল্পছ?
পটক্সটাআর ক্ষডল্পলাভা ম্পন্নকাযী ক্ষিাথী এক্ষক্সক্ষকঈটিব পরল্পবল্পর ক্ষিা
রাল্পবয সুল্পমাগ াল্পে। ঈচ্চতয কাক্ষযগক্ষয জ্ঞান ম্পন্ন দি জনফর
পদল্পয ফস্ত্র ক্ষল্পেয ক্ষফকাল্প ভূক্ষভকা যাখল্পছ।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পন পিল্পত্র এভন পকান সুল্পমাগ ক্ষছর পজরা ল্পযয ক্ষনকটফতী ঈভেি স্াল্পন ক্ষনভথাণ কযা প্রল্পয়াজন ক্ষছর।
ক্ষকনা মা ঠিকবাল্পফ ব্যফায কযা ল্পর প্রকে অল্পযা
কামকয ভূক্ষভকা যাখল্পত াযত?
বক্ষফষ্যল্পত এ ধযল্পনয অল্পযা প্রকে গ্রল্পনয
ক্ষযকেনা াল্পথ তাল্পদয াদৃশ্য  াথকয ক্ষকক্ষক?
অজকার ঢাকায় মত্রতত্র পফকাক্ষয ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয়
ভল্প Textile Department পদখা মায়। এ
কর প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয গুনগত ভান ম্পল্পকথ অনায
ভন্তব্য ব্যি করুন। মত্রতত্র ক্ষনেভানম্পন্ন প্রক্ষতষ্ঠান
গল্পড় ঠা ফন্ধ কযায ব্যাাল্পয অনায যাভ ক্ষক?

যাঁ। Need based এরাকায় এ ধযল্পনয প্রকে গ্রল্পণয কাজ চরভান।
ফতভাল্পন ঢাকায় মত্রতত্র পটক্সটাআর ক্ষিা প্রক্ষতিান যল্পয়ল্পছ। তা াআন
পফাড ফস্ব। একটি টিক্ষবঅআ ক্ষনভথাল্পণ কভল্পি ১০ পকাটি, ক্ষডল্পলাভা
১০০পকাটি এফং ক্ষফএক্ষ কযল্পত ১২০ পকাটি টাকায প্রল্পয়াজন ল্পড়।
প্রাআল্পবট প্রক্ষতিানগুক্ষর ফাক্ষড় বাড়া ক্ষনল্পয় অরাদা জনফর িাযা
ক্ষিদান কল্পযন। পমখাল্পন যকাক্ষয পটক্সটাআর ক্ষিক ায়া মাল্পে না
পখাল্পন ক্ষকবাল্পফ প্রাআল্পবল্পট ক্ষফএক্ষ আন পটক্সটাআর ক্ষফলল্পয় াঠদান
কল্পয তা বাফা কােক্ষনক। যকাক্ষয প্রক্ষতষ্ঠান Need based
নুমায়ী ক্ষনভথাণ কযা ক্ষত জরুযী।

৫.৬: এপক্ষজক্ষডয পরাপর ম থাল্পরাচনা
ম্মীিা িক্ষতয ং ক্ষল্পল্পফ BTEC এরাকায় একটি FGD এয অল্পয়াজন কযা ল্পয়ক্ষছর। এল্পত ং পনয়
ক্ষিক, ছাত্র, ভক্ষজল্পদয আভাভ, ব্যফায়ী প্রভৄখ। ঈস্াক গল্পনয ঈম্থাক্ষত ক্ষফলল্পয় এপক্ষজক্ষডল্পত ঈক্ষস্ত কল্পর
BTEC এয ব্যাাল্পয পখারাল্পভরা অল্পরাচনায় স্বতঃস্ফুতথবাল্পফ ংগ্রন কল্পযন।
তাক্ষযখঃ ১১/০২/২০১৭আং
গ্রাভঃ ফাগুটিয়া, ঈল্পজরাঃ কাক্ষরাতী, পজরাঃ টাঙ্গাআর
এপক্ষজক্ষড অল্পরাচনায ক্ষফলয় ভ ক্ষনেরুঃ
 ফতথভান ফাংরাল্পদল্প পমখাল্পন াধাযন ক্ষিাথীযা পফকাযল্পত্বয ক্ষবাল্প ক্ষবপ্ত , পখাল্পন BTEC পথল্পক
াকৃত ছাত্রযা া কল্পযআ চাকুযী রাব কল্পয ।
 এখাল্পন অনংখ্যা কভ, ভাত্র ১২০টি প্রক্ষতফছয । তাছাড়া বক্ষত থ ল্পত ক্ষডল্পলাভা -আন-পটক্সটাআর া ল্পত য়।
কর স্াল্পন াধাযন কল্পরজ অল্পছ। ক্ষকন্তু ক্ষডল্পলাভা প্রদানকাযী আনটিটিঈট ংখ্যা খুফ কভ। এজন্য কর
ক্ষযফাল্পযয পছল্পর পভল্পয়ল্পদয এআ কল্পরল্পজ বক্ষত থ জতয নয়। মত্রতত্র াধাযণ ক্ষফ . এ.ক্ষ. এয সুল্পমাগ থাকায়
এ ক্ষিায় অায সুল্পয়াগ কভ।
 পভপয়ল্পদয পিল্পত্র ক্ষভরকাযখানায় কাজ কযা কষ্ঠাধ্য। তাছাড়া ক্ষভল্পরয চাকুযীল্পত ল্পনক ভয় যাল্পত ক্ষপটিং
কযল্পত য়। কখল্পনা কখল্পনা এক নাগাল্পড় ১২/১৩ ঘন্টা  কাজ কযা রাল্পগ। এজন্য পভল্পয়ছাত্রীয ংখ্যা এআ
কল্পরল্পজ খুফআ কভ।
 ত্র এরাকায ক্ষকছু ছাত্র এআ কল্পরল্পজ ল্পড়। তাযা ক্ষফ .এ.ক্ষ আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পল কল্পয চাকুযী কল্পয স্বাফরম্বী
ল্পফ। আন্ডাক্ষি পদল্পয ক্ষফক্ষবন্ন স্াল্পন থাকায় ছাত্রল্পদয কাল্পজয ক্ষযক্ষধ পদব্যাী।
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 শুদৄ চাকুযী নয়, পকঈ ক্ষভর-কাযখানা কযল্পত চাআল্পর ফা ব্যফা কযল্পত চাআল্পর ব্যান্স্ট্রক , থ থপ্রদানকাযী প্রক্ষতিান
ভ তাল্পদয ক্ষনয়ভ নুমায়ী থ থপ্রদাল্পন  ঈৎাী।
 পদল্পয ক পয়ক াজায পটক্সটাআর ক্ষভর , গাল্পভথন্ট কাযখানায় দি জনফল্পরয যফযা এখন  ম থাপ্ত নয়।
তাআ দি জনফর যফযাল্প অল্পযা কল্পরজ স্ান কযা পমল্পত াল্পয।
 প্রল্পয়াজনীয় দি ক্ষিক -কভকতথা-কভথচাযী, ভেল্পগাল্পমাগী ক্ষিাব্যফস্া , চর ল্যাফ প্রভৃক্ষত াল্পয BTEC
পক অদ থ ক্ষিা প্রক্ষতিাল্পন ক্ষযণত কযল্পত।

ক্ষচত্র-৫.৬.১: স্ানীয় ম থাল্পয় এপক্ষজক্ষড অল্পরাচনা
৫.৭: স্থানীয় ম থাল্পয় নুক্ষষ্ঠত য়াকথল্পয পরাপর ম থাল্পরাচনা
BTEC এ ০৫/৩/২০১৭ তাক্ষযখ যক্ষফফায একটি য়াকথল্পয অল্পয়াজন কযা ল্পয়ক্ষছর। ভীিায TOR নুমায়ী
IMED এয কভকতথাগল্পনয ঈক্ষস্ক্ষতল্পত ক্ষফক্ষবন্ন ম থাল্পয়য িথকল্পাল্ডাযগল্পনয াল্পথ কল্পরজ ংক্রান্ত ক্ষফলয়ক্ষবক্ষিক
অল্পরাচনা  ভতক্ষফক্ষনভয় এফং এআ ব্যাাল্পয ংগ্রনকাযীগল্পনয পকান প্রশ্ন থাকল্পর তাল্পত যকাল্পয দৃক্ষিবঙ্গী ব্যাখ্যা
কযা ক্ষছর এআ কভথারায ঈল্পেশ্য। য়াকথল্পয প্রধান ক্ষতক্ষথ ক্ষছল্পরন পভা: পভাজাারুর আরাভ তালুকদায,
পচয়াযম্যান,ঈল্পজরা ক্ষযলদ, কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআর এফং ক্ষফল্পল ক্ষতক্ষথ ক্ষছল্পরন জনাফ ড: আক্ষি: পভা: অতাঈর
আরাভ, ধ্যি, BTEC, জনাফ পভা: অবু নাায ঈেীন, UNO, কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআর, অরাজ্ব পভা: ক্ষযয়াজ
ঈেীন অল্পভদ, পচয়াযম্যান, ফাংড়া আঈক্ষনয়ন ক্ষযলদ, কাক্ষরাক্ষত, টাঙ্গাআর। ঈক্ষস্ত ক্ষছপরন স্ানীয় ক্ষিা
কভথকতথা, এনক্ষজ এয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ , ক্ষিাথীগল্পনয ক্ষববাফক, াধাযণ ক্ষিায় ক্ষক্ষিত ভেফকবৃদ, কল্পরজ ল্পত
াকৃত ক্ষিাথী, ফতথভান ক্ষিাথী  কল্পরজ এয ক্ষিক-প্রক্ষিকগন। য়াকথল্পয বাক্ষতত্ব কল্পযন সুক্ষপয়া
জাকাক্ষযয়া, ভাক্ষযচারক, IMED,ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়। নুষ্ঠানটি ক্ষযচারনা কল্পযন ভীিায ব্যক্ষি যাভথক ডঃ
পখ পভাঃ ভক্ষভনুর অরভ। য়াকথ শুরুয প্রায়ক্ষম্ভক ফিৃতায় IMED এয ঈ-ক্ষযচারক জনাফ পভাঃ পভাাযযপ
পাল্পন প্রকল্পেয ক্ষযক্ষচক্ষত , ভীিায ঈল্পেশ্য  দ্যফক্ষধ ভাপ্ত কাল্পজয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ প্রদান কল্পযন। ত:য
ক্ষফল্পল ক্ষতক্ষথগন  প্রকল্পেয ঈয অল্পরাকাত কল্পযন এফং ক্ষনজ ক্ষনজ দৃক্ষিবঙ্গী ব্যাখ্য অল্পরাচনা কল্পযন।
প্রধান ক্ষতথীয ফিল্পব্যয যযআ ক্ষফলয় ক্ষবক্ষিক ভৄি অল্পরাচনা শুরু য়। কল্পরল্পজয ক্ষফক্ষবন্ন পিকল্পাল্ডায  স্ানীয়
এক্ষরটগন অল্পরাচনায় স্বত:স্ফুতথবাল্পফ ং পনন। অল্পরাচনায পরাপর ংক্ষিপ্তবাল্পফ ক্ষনেরু:
 ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং ভাক্ষপ্তয য ক্ষফএক্ষ আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পকা থ ধ্যায়ল্পনয
ন্যতভ ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠান ―ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ‖ (BTEC)।
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 ক্ষনে  ভধ্যক্ষফিফান ক্ষববাফকল্পদয স্বে খযল্পচ ন্তানল্পদয ধ্যায়ল্পনয ন্যতভ সুল্পমাগ BTEC এয প্রচক্ষরত
এআ পকা থটি।
 Tangail Textile Institute এ প্রথভ ক্ষদল্পকয কল্পয়ক ব্যাল্পচয ক্ষিাথীযা ক্ষিাজীফল্পন ক্ষধকাং ভয়
ক্ষতফাক্ষত কযায় BTEC এয পভক্ষনাক্ষযজ পথল্পক ক্ষিারাল্পব ল্পয়ল্পছ ফক্ষিত।
 সুদয কযাম্পা, পনজটভৄি ক্ষিা ব্যফস্া, পভক্ষনাক্ষযজ ভি ল্যাফ, অফাক্ষক সুক্ষফধা প্রভৃক্ষত এআ
প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয তফক্ষিয।
 ক্ষিাথীল্পদয ভল্পত ফতথভাল্পন কল্পরল্পজয জন্য তাল্পদয ভস্যাভ রঃ
 ঘন ঘন Electicity চল্পর মায়ায় ক্ষথযী, প্রাক্ষক্টকযার ক্লা  ল্পর ক্ষিাথীযা ভস্যায ন্ুখীন
য়। তাআ ক্ষনযক্ষফক্ষেন্ন ক্ষফদুযৎ দযকায।
 প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় ক্ষিক, পটকক্ষনক্ষয়ান ংখ্যা খুফ কভ। ফতথভাল্পন ভাত্র ১০জন ক্ষিক অল্পছ
কল্পরল্পজ।
 ভর কযাম্পা  ছাত্রীল্পদয ল্পরয েীল্পজয ভাল্পঝ যকাযী যাস্তা অল্পছ। ল্পরয াভল্পন ম থাপ্ত ক্ষনযািা
না থাকল্পর পমল্পকান প্রীক্ষতকয ঘটনা ঘটল্পত াল্পয। পমভন ছাত্রীল্পদয ক্ষবল্পমাগ ফখাল্পটযা েীল্পজয
ঈয দাক্ষড়ল্পয় তাল্পদয Ivtising কল্পয।
 কযাক্ষন্টন, Wifi/Internet connection, ছাত্রবৃক্ষি, ীদ ক্ষভনায প্রভৃক্ষতয দযকায
ক্ষিাথীল্পদয।
 একাল্পডক্ষভক বফল্পনয তয় তরায় ছাত্রীল্পদয Washroom, ladies ল্পর Guestroom, ছাত্রীল্পর
অনবৃক্ষি প্রভৃক্ষতয দাফী ছাত্রীল্পদয।
 ছাত্রল্পদয জন্য ক্ষনক্ষভতথ ছাত্রর-১  ছাত্রর-২ এয নাভকযণ ক্ষযফতথন কল্পয ভৄক্ষিল্পমািাল্পদয নাল্পভ
থ কযা, কর ছাল্পত্রয ল্পর স্ান ংকুরান না য়ায় ল্পরয এক্সল্পটনন প্রল্পয়াজন।
ক্ষযফক্ষতত
 কল্পরল্পজয অশুংস্কাল্পযয ক্ষবতয ন্যতভ রঃ
 ১০৪  ৪০ ক্ষট ক্ষফক্ষি ২ টি ছাত্রল্পরয প্রথভটি ৪ তরা  ২য় টি ২ তরা ক্ষফক্ষি। ২ তরা ক্ষফক্ষি
রটি ৪ তরায় রুান্তক্ষযত কল্পয ক্ষধক ছাত্রল্পদয অফাস্াল্পনয সুল্পমাগ কযা মায়। নুরুল্প ২ তরা
ক্ষফক্ষি ২৮ ক্ষল্পটয ছাত্রী র ৪ তরায় রুান্তক্ষযত কল্পয ক্ষিগুন ছাত্রী ফফা কযায ব্যফস্া কযা
ম্ভফ।
 কল্পরল্পজয একটি ফা ক্ষকনল্পর Mill visit, Mill Training, ক্ষিাথীল্পদয মাতায়াল্পতয
সুফল্পদাফস্ত ত।
 দি ক্ষিক, পটকক্ষনক্ষয়ানল্পদয ক্ষনল্পয়াগ প্রল্পয়াজন।
 ফতথভান ক্ষিক, পটকক্ষনক্ষয়ানল্পদয Training দযকায।
 ফতথভাল্পনয পছাট ভক্ষজদটিল্পক পূন থাঙ্গ রু ক্ষদল্পর ছাত্রল্পদয নাভাল্পজয সুক্ষফধা ফাড়ল্পফ।
 কল্পরজটিল্পত ভািা থ পকা থ পখারায প্রল্পয়াজনীয় দল্পি প্রল্পয়াজন।
 কল্পরল্পজয াশ্বথফতী এরাকায় পদাকান, ক্ষফক্ষবন্ন ব্যফা ম্প্রাযণ ল্পে। পল্পর এরাকায থ থনীক্ষত রাবফান
ল্পে।
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 াকৃত ক্ষিাথীযা জানায় পম, া যফতীল্পত চাকুযী সুল্পমাগ প্রচুয। পাআনার যীিায য যআ চাকুযীয
ঈৎভল্পয াল্পথ পমাগাল্পমাগ কযা মায়।
 ফতথভান কল্পরজটি ঢাকা ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয়য ক্ষধভুি মা ীঘ্র BUTEX এয ক্ষধভুি ল্পফ। ক্ষিাথী ক্ষটংখ্যা
ফাড়াল্পনা মাল্পফ। BUTEX এয ক্ষফলয় ংক্ষিি ক্ষবজ্ঞ ক্ষিকল্পদয তত্ত্বাফধাল্পন BTEC এয ঈৎকল থতা
ফাড়ল্পফ।
 NGO প্রক্ষতক্ষনক্ষধ জানান, এআ কল্পরল্পজ াকৃত পকান ক্ষিাথী স্বঈল্পদ্যাল্পগ ফস্ত্রখাল্পত ক্ষকছু কযল্পত চাআল্পর
তাযা পরাল্পনয ব্যফস্া কযপফ।
 তাঁত ক্ষে ভি কাক্ষরাক্ষত ঈল্পজরায় ফতথভাল্পন কাল্পড়য যং, বুনন, ক্ষপক্ষনক্ষং কাম থক্রল্পভ তাঁতীযা ক্ষফক্ষবন্ন
ভস্যায ম্মুখীন য়। ক্ষিক-ক্ষিাথী-তাঁতীল্পদয ক্ষম্মক্ষরত প্রল্পচিায় এফ ভস্যায ভাধান ম্ভফ।
প্রধান ক্ষতথী ভল্পাদয় তায ফিল্পব্য IMED কর্তক
থ অল্পয়াক্ষজত workshop-এয জন্য IMED কর্তথ িপক
ধন্যফাদ জানান। টাঙ্গাআল্পর BTEC প্রক্ষতস্ঠায জন্য ফস্ত্রক্ষযদপ্তয, তৎকারীন ভন্ত্রীভল্পাদল্পয়য কাল্পছ কৃতজ্ঞতা জ্ঞান
কল্পযন ক্ষতক্ষন। ফতথভান ফস্ত্রভন্ত্রী-প্রক্ষতভন্ত্রীল্পক ক্ষতক্ষন এআ কল্পরজল্পক ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয় রুান্তল্পযয জন্য অফান কল্পযন। ক্ষতক্ষন
ত্র এরাকায ফস্ত্রংক্ষিষ্ঠ ক্ষে-কাযখানায ল্পঙ্গ কল্পরল্পজয ক্ষিক  ক্ষিাথীল্পদয পতুফন্ধল্পনয ঈয গুরুত্ব অল্পযা
থ জ্ঞান IMED-য বক্ষফষ্যৎ কভথন্স্ট্রায় ায়তায অাফাদ ব্যি কল্পযন
কল্পযন। প্রচক্ষরত ভীিা  এয পল্পর ক্ষজত
ক্ষতক্ষন। IMED-য ক্ষযচারক সুক্ষপয়া জাকাক্ষযয়া বাক্ষতয ফিল্পব্য কল্পরল্পজয ধ্যক্ল, কর্তথ ি, প্রধান ক্ষতথী,
ক্ষফল্পল ক্ষতথীবৃদ, গেভান্য ব্যক্ষিফগ,থ ক্ষিাথীল্পদয তাল্পদয ফিব্য পথল্পক IMED-য কযণীয় ক্ষকছু থাকল্পর তা কযায
ন্ক্ষত জ্ঞান কল্পযন। যাভথল্পকয ভীিায াপল্য কাভনা কল্পয ক্ষতক্ষন workshop-এয ভাক্ষপ্ত পঘালনা কল্পযন।
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ক্ষচত্র-৫.৭.১: স্ানীয় ম থাল্পয়য য়াকথল্পয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষচত্র
৫.৮: পক িযাক্ষড (Case Study)
ক্ষডল্পলাল্পভািয ক্ষফ.এ.ক্ষ.আন পটক্সটাআর জথনকাযী ২৪৪ জন ছাল্পত্রয ভল্পধ্য ক্ষকছু ছাত্র চাকুযী জীফল্পন আক্ষতভল্পধ্য ঈন্নক্ষত
কযল্পত শুরু কল্পযল্পছ। এযকভ একজন ক্ষপল্পযাজ অর ভাভৄন। া কযায য ক্ষফগত ৫ ফছল্পয অত্ম-কভথংস্াল্পনয
ভাধ্যল্পভ াপল্পল্যয ক্ষক্ষড়ল্পত ঈঠল্পত শুরু কল্পযল্পছ প। তায জীফন বৃিান্ত পক িাক্ষড ক্ষল্পল্পফ ঈস্াল্পনয ভাধ্যল্পভ
BTEC সৃক্ষিয াথ থকতা  এখানকায B.Sc in Textile Engineering Programme এয মথাথ থতা প্রভাল্পনয
পচিা কযা ল্পয়ল্পছ।
২০০৮-০৯ ক্ষিাফল্পল থ ক্ষপল্পযাজ অর ভাভৄন বক্ষত থ য় BTCE এ। তায গ্রাল্পভয ফাড়ী ফাক্ষনয়াফাক্ষড় , পাি -ধল্পযয ফাড়ী,
পজরা- টাঙ্গাআর দয। ভা রুক্ষফয়া পফগভ  ফাফা পভাঃ ফাদা ক্ষভয়ায ২ পছল্পর ২ পভল্পয়য ক্ষবতয ক্ষপল্পযাজ ফায পছাট।
২০০৫ াল্পর ধল্পরয ফাড়ী ক্ষভন াআ স্কুর পথল্পক এ.এ.ক্ষ াল্পয য ক্ষপল্পযাজ বক্ষতযথ য় পটক্সটাআর আন্পটিটিঈট,
পজাযাযগি চট্টগ্রাল্পভ এ। ৬ ভা য পটক্সটাআর আন্পটিঈট, টাঙ্গাআল্পর ট্রান্পপায য়। এফং ২০০৯ াল্পর ক্ষডল্পলাভা ম্পন্ন
কল্পয। তায Advamce Subject ক্ষছর ল্পয়ট প্রল্পক্ষং। ক্ষভর পট্রক্ষনং কল্পযক্ষছর Nygra Composite Mills
Ltd. এ। Diploma এয য চাকুযী ায় Dulal Brothers Ltd. এয ভায়ভৄন পটক্সটাআল্পরয ডাআং- এ। পাি
প্রডাকন সুায বাআজায। ৪ ভা চাকযী য ক্ষপল্পযাজ Admission Test- এ ঈিীন থ ল্পয় বক্ষত থ য় BTEC এ।
তাল্পদয ক্লা শুরু ল্পয়ক্ষছর Textile Institute, টাঙ্গাআল্পর। Final যীিা ক্ষদল্পয়ল্পছ BTEC কযাম্পাল্প। B.Sc in
Textile Programme পল কল্পয ২০১৩ এয জুন/জুরাআ এ। পযজাল্ট পফল্পযাল্পনায অল্পগআ যীিায যয
পমাগল্পদয় Crossline Textile Ind.এ। এযয পমাগ পদয় Ecocolour Chem এ ডাআ-কযাক্ষভল্পকর ভাল্পকথটিংএ marketing Executive ক্ষল্পল্পফ। পফতন প্রক্ষতভাল্প ২৬০০০ টাকা। ৮ ভা চাকুযীয য পমাগল্পদয়
Evershine Enterprise-এ Asst. manager ক্ষল্পল্পফ। কাজ ডাআ-কযাক্ষভল্পকর ভাল্পকথটিং। পফতন ৪০০০ টাকা
+ ক্ষফক্রয় কক্ষভন। তাল্পত ভাল্প প্রায় ১রি টাকা আনকাভ ত। ১ ফছয চাকযীয য ক্ষপল্পযাজ ক্ষনজস্ব ব্যফা প্রক্ষতষ্ঠান
দাড় কযায়। প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয নাভ Color Star Chem. পকাম্পানী শুরু য় ২০১৬ াল্পরয পপব্রুয়াযী পথল্পক। এখন তায
৩ জন marketing Executive অল্পছ। প্রক্ষতভাল্প আনকাভ প্রায় ০৩ রি টাকা।
ক্ষপল্পযাল্পজয স্বল ভল্পয় এআ পম স্বফরম্বীয দৃিান্ত তায ক্ষছল্পন ক্ষছর তায কল্পঠায ক্ষযেভ  কল্পিয ছাত্রজীফন। S.S.C
এয ভয় পথল্পকআ দক্ষযদ্য ক্ষতায ব্যয়বায কভাল্পত টিঈক্ষন কযত। স্যাযল্পদয কাল্পছ ক্ষগল্পয় ক্ষগল্পয় কঠিন ক্ষফলয় গুল্পরা
ড়ত BTEC এ। ব্যক্ষিগত জীফল্পন ২০১৪ াল্পর ক্ষপল্পযাজ, ানক্ষজদা পাল্পন ীভাল্পক ক্ষফল্পয় কল্পয। পাল্পতভা পায়রুন
পাক্ষফা নাল্পভ ৬ ভাল্পয একটি কন্যা ন্তাল্পনয জনক প।
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লষ্ঠ ধ্যায়
প্রকল্পেয SWOT ক্ষফল্পিলণ
ভীিায ভাঠ ম থাল্পয়য তথ্য , কল্পরল্পজয ক্ষপ্রক্ষন্পার  ক্ষিকগল্পণয াল্পথ ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা , এপক্ষজক্ষড এফং ফস্ত্রখাল্পতয
পিকল্পাল্ডাযগল্পণয াল্পথ অরাচাক্ষযতায় প্রাপ্ত তল্পথ্যয ভাধ্যল্পভ কল্পরল্পজয ফর  দুফ থর ক্ষদক , ম্ভাফনা  ঝক্ষুঁ কভ
ক্ষনণ থয় কযা ল্পয়ল্পছ।
৬.১ প্রকল্পেয ফর ক্ষদকভ (Strengths)
 ফস্ত্র  ততযী পাাক ক্ষল্পেয ক্রভফধ থভান ম্প্রাযল্পণয পল্পর দি জনফল্পরয চাকুক্ষযয জন্য একটি ততযী ফাজায অল্পছ ।
াকৃত ছাত্রল্পদয চাকযী ম থাপ্ত
 চমৎকার দভৌত-অবকাঠাশমা ও মন্ত্রাক্ষত ভি ল্যাফ সুক্ষফধা দখাপড়ার ব্যবস্থা
 বস্ত্র নলল্প িংক্রান্ত কানরগনর নলিা াশভ আগ্রী নলিােীশের (নবশল কশর নিম্ননবি ও নিম্ন-মধ্যনবি পনরবাশরর
ন্তািশের) স্বল্প খরশচ অধ্যয়শির ব্যবস্থা
 দযাগ্যতা ম্পন্ন নলিক-প্রনলিক আশছি
 কশশজ ১১ একর জায়গা আশছ তন্শধ্য অশিক জায়গা এখিও অব্যবহৃত। সুতরিং নটিংখ্যা বাড়াশিা, মাস্টা ন
দখাার প্রশয়াজশি নুতি অবকাঠাশমা নিমনাে িব
 বস্ত্র-পনরেপ্তরািীি নডশলামাশিার নব.এ.ন ইি দটক্সটাই নলিার একমাে প্রনতস্ঠাি ওয়ায় অধ্যায়ি আগ্রী
নলিােীর রবরা প্রচুর।
৬.২ প্রকল্পেয দুফ থর ক্ষদকভ ( Weaknesses)
 বস্ত্রখাশতর চাকুনরোতাগে এ ক প্রনতষ্ঠাি ম্পশকন দতমি অবনত িি
 ল্যাল্পফয মন্ত্রাক্ষত  আন্ডাক্ষিল্পত চযাচয ব্যফাক্ষযত মন্ত্রাক্ষত ক্ষবন্ন োল্পন্ডয
 ক্ষিক/প্রক্ষিল্পকয ংখ্যা  প্রনলিে অপয নাপ্ত
 েি দটকনিনলয়াি এর স্বল্পতা আশছ। কারে দটকনিনলয়াশির নিশয়াগ খুবই কম। আবার যন্ত্রপাতী আার পর
নিশয়াগপ্রাপ্ত ওয়ায় তাশের পয নাপ্ত ে িতা াভ করা িব য়নি
 নবজ্ঞাি নলিশকর অপ্রতুতা
 দরনজস্ট্রার, কশরাার প্রভৃনত প্রলানিক পশে নিশয়াগকৃত জিব দিই। দকচারার পেময নাোর ক্ষিকযা ক্ষিকতায
াাাক্ষ বাযপ্রাপ্ত ক্ষল্পল্পফ এফ দাক্ষয়ত্ব ারন কযল্পছ
 কল্পরজটি ভর য পথল্পক ক্ষধক দূযল্পত্ব ফক্ষস্ত এফং কল্পরল্পজয ক্ষনজস্ব ম থাপ্ত ক্ষযফন ব্যফস্া না থাকায় কল্পরজ
ংক্ষিষ্ঠ ব্যক্ষিফল্পগযথ যল্পকক্ষি ক কাজগুল্পরা ম্পন্ন কযা দুস্কয য়
 কযাম্পা, অফাক্ষক এরাকায় ক্ষফদুযৎ ক্ষফভ্রাল্পটয জন্য ক্ষিাথী পদয ক্ষিারাব প্রক্ষতক্ষদন প্রায় : ফাধাগ্রস্ত য়।
৬.৩

প্রকল্পেয ম্ভাফনাভ (Opportunities)

 ফস্ত্রখাত ংক্ষিি কভথকান্ড  পাগত চাক্ষদায ঈৎকল থতা বৃক্ষিয ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ এ ধযল্পনয প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয প্রল্পয়াজনীয়তা
অয বৃক্ষি াল্পফ ক্ষফধায় এরূ অয প্রকে গ্রল্পণয প্রল্পয়াজন ড়ল্পফ পল্পিল্পত্র এ প্রকল্পেয ক্ষবজ্ঞতা কাল্পজ রাগল্পফ।
 ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয ধী নস্থ  প্রাআল্পবট ক্ষডল্পলাভা ক্ষিা থীল্পদয ক্ষফ .এ.ক্ষ পকাল্প থ ক্ষিায সুল্পমাগ ীক্ষভত। ক্ষকন্তু ক্ষিা
নীক্ষতল্পত কাক্ষযগক্ষয ক্ষিায িায ঈন্ুি যাখায কথা ফরা ল্পয়ল্পছ। এভতাফস্থায় কল্পরল্পজয ফতথভান ফকাঠাল্পভা ব্যফায
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কল্পযআ ২য় ক্ষল্পে ক্ষফ .এ.ক্ষ পকা ,থ যফতীল্পত এভ.এ.ক্ষ পকা থ চালু কযা মায় ; এয পল্পর স্বে ব্যয়, ভূক্ষভয চয় না
কল্পয ক্ষত কভ ভল্পয়য ভল্পধ্য capacity বৃক্ষি ফা Chain of Education সৃক্ষি ম্ভফ।
৬.৪ প্রকল্পেয ঝক্ষুঁ কভ (Threats)
 প্রান ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয  ক্ষিা ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয়য ধীন -এআ ক্ষিভৄখী নীক্ষত কল্পরল্পজয জন্য িক্ষতকয
 পভযাভত  যিণাল্পফিপণয জন্য ফাৎক্ষযক ফযাে না থাকায কাযল্পণ স্থানাটি ঝক্ষুঁ কয ম্মুখীন ল্পত াল্পয
 পকান কাযল্পণ বস্ত্র/দপালাক নলশল্প নবপয নয় দেখা নেশ গাশমনন্ট, দটক্সটাই নম বন্ধ শত পাশর। দটক্সটাই
ইনজ্ঞনিয়ারশের চাকরীর বাজাশর মন্দা দেখা নেশ ছােরা এ নবশয় কম ভনতন শব। এর প্রভাব কশশজ পড়শব।
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প্তভ ধ্যায়
প্রকল্পেয াক্ষফ থক প্রবাফ ভল্যায়ন
৭.১: B.Sc in Textile Enginecring Course চালুকযনঃ
BTEC এ ২০০৭-২০০৮ পল্পন প্রথল্পভ ৫০ক্ষল্পটয ক্ষফযীল্পত ২৮ জন ক্ষিাথী বক্ষত থ য়। তন্ল্পধ্য ২৭ জন ছাত্র
ঈিীন থ য়। ঢাকা ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয়য ধীল্পন পথল্পক ছাত্র-ছাত্রীযা ১৬৫ পক্রক্ষডট ৪ ফছল্পয ভাপ্ত কযল্পছ। Mathematics,
Physics, Chemistry প্রভৃক্ষত পভৌক্ষরক ক্ষফজ্ঞান ক্ষফলল্পয় এখানকায ছাত্রযা ক্ষফ.এ.ক্ষ পরল্পবল্পরয তত্ত্বীয় 
প্রল্পয়াজনীয় ব্যফাক্ষযক ক্লা কযল্পছ। তাছাড়া ক্ষেক্ষনং, পপক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং, ডাআং, গাল্পভথন্ট পভক্ষকং-পটক্সটাআর
জগল্পতয প্রধান এআ চাযটি ধাযায মাফতীয় ক্ষিায ক্ষথিযী  প্রাকটিকযার ক্ষফলল্পয় ছাত্রযা ধ্যায়ন কযল্পছ। পাআনার
আয়াল্পয ক্ষভরল্পট্রক্ষনং  প্রল্পজক্ট য়াকথ কযায ভাধ্যল্পভ ছাত্রযা ফাস্তফ  ঈদ্ভাফনী ক্ষিায স্বািয যাখল্পছ। এখানকায
াকৃত ছাত্রযা প্রক্ষতল্পমাগীতাভরক যীিায় ংগ্রল্পনয ভাধ্যল্পভ M.Sc in Textile Programme এ
BUTEX, DUET, ভরানা বাানী ক্ষফজ্ঞান  প্রভেক্ষি ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয় বক্ষত থ ল্পয়ল্পছ। ক্ষফার পভক্ষন বান্ডায, সুদয
কযাম্পা B.Sc in Textile Engineering পকা থ াথ থকবাল্পফ চালুয পিল্পত্র ভূক্ষভকা যাখল্পছ। ফাংরাল্পদ
পটক্সটাআর ক্ষিায পেষ্ঠ ক্ষফদ্যাীট BUTEX ২০১৬-১৭ ক্ষিফল্পল থ পথল্পক এখানকায ছাত্রল্পদয তাল্পদয ধীল্পন ক্ষিা
কাম থক্রল্পভয ক্ষযচারল্পকয ভূক্ষভকা ক্ষনল্পত ম্মত ল্পয়ল্পছ। । তাছাড়া স্বািাৎকায কাল্পর ৭১.৮% ক্ষিাথী ঈচ্চতয ক্ষিায
জন্য, প্রক্ষতক্ষষ্ঠত য়ায জন্য ২৫.৫%  ২.৭% ক্ষিাথী পদল্পয থ থনীক্ষতয ঈন্নয়ন কযায জন্য BTEC এ পকা থ
কযল্পছ ফল্পর ক্ষবভত জ্ঞান কল্পযল্পছ।
৭.২: ফস্ত্র  পাাক ক্ষল্পে দি জনফর যফযাল্প প্রকল্পেয ভূক্ষভকাঃ
BTEC এ ক্ষিা কাম থক্রভ শুরুয য পথল্পক এ ম থন্ত ২৪৪ জন ছাত্র া কল্পয়ল্পছ। তন্ল্পধ্য ১৫০ জল্পনয স্বািৎকায
গ্রল্পনয ভাধ্যল্পভ জানা পগল্পছ পম, ১০০% াকৃত ক্ষিাথী কভথল্পিল্পত্র ক্ষনল্পয়াক্ষজত। ফাংরাল্পদল্পয ফস্ত্র  পাাক
ক্ষল্পেয ক্ষভরভ াধাযনত ৪ পক্টল্পয ক্ষফবি – ক্ষেক্ষনং, পপক্ষেক ম্যানুল্পপকচাক্ষযং, ডাআং, গাল্পভথন্ট। ১৫০ জন
াকৃত ক্ষিাথীয ভল্পধ্য ক্ষেক্ষনং ৬ জন, পপক্ষেক পভক্ষকং এ ২ জন, ডাআং এ ৮৬ জন  পড্র পভক্ষকং এ ৫৫ জন, ১
জন ক্ষনজস্ব পকক্ষভকযার ব্যফায় জক্ষড়ত। এআ ক্ষযংখ্যান প্রভান কল্পয ফস্ত্র  পাাক ক্ষল্পেয কর পক্টল্পয BTEC
এয ছাত্রযা কভথংস্াল্পনয ভাধ্যল্পভ জক্ষড়ত পথল্পক দি জনফল্পরয যফযা প্রভাণ কযল্পছ। ফাক্ষয়ংাঈজ, যান্ডলুভ,
গাল্পভথন্ট, ক্ষিকতা প্রভৃক্ষত পায় ক্ষনল্পয়াক্ষজত যল্পয়ল্পছ BTEC ঈিীণ ছাত্রযা। Beximco Group, Hamim
Group, Sinha Group, Partex Group প্রভৃক্ষত নাভকযা ক্ষে প্রক্ষতিাল্পন BTEC ঈিীণ ক্ষিাথীযা
চাকুযীযত। BTEC, শ্যাভরী পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ প্রভৃক্ষত ক্ষিাপ্রক্ষতষ্ঠাল্পন BTEC ছাত্রযা ক্ষিাকতা
কযল্পছ। ঈংাল্পয ফরা মায়, দি জনফল্পরয পমাগাল্পন প্রকল্পে কল্পরল্পজয ভূক্ষভকা জাতীয়বাল্পফ খুফআ গুরুত্বপূণ থ।
৭.৩: পটক্সটাআর ক্ষডল্পলাভাধাযীল্পদয ঈচ্চতয ক্ষিায সুল্পমাগ সৃক্ষিঃ
ক্ষফ.এ.ক্ষ আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পকাল্প থ বক্ষতযথ দুটি ধাযা ফাংরাল্পদল্প প্রচক্ষরত একটি এআচ.এ.ক্ষ া কযায
য।  ন্যটি ক্ষডপলাভা আন পটক্সটাআর পকা থ কযায য। ফস্ত্র ক্ষযদপ্তযাধীন ন্যান্য কল্পরজ, BUTEX, প্রাআল্পবট
ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয় ভল্প এআচ.এ.ক্ষ য B.Sc in Textile পকা থ কযা মায়। ক্ষকন্তু ২০০৬ াল্পর ফা তায অল্পগ
ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআর ড়ায য ক্ষফ.এ.ক্ষ কযায পকান সুল্পমাগ ক্ষছর না। ফক্ষিত এআ ছাত্রপদয জন্য ক্ষফল্পলাক্ষয়ত
পটক্সটাআর এডুল্পকন প্রক্ষতষ্ঠান BTEC। পমখাল্পন ক্ষডল্পলাভায য প্রক্ষতল্পমাগীতাভৄরক যীিা ক্ষদল্পয় ঈিীণ ক্ষিাথীযা
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B.Sc কযায সুল্পমাগ ায়। ফতথভাল্পন DUET, পদল্পয ক্ষধকাং প্রাআল্পবট পটকক্ষনকযার কল্পরজ, ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয় এআ
পকা থ চালু ল্পয়ল্পছ।
ক্ষচত্র-৭.৩.১: ক্ষফক্ষবন্ন স্তল্পয পটক্সটাআর ক্ষিাব্যফস্া
পকাল্প থয নাভ
াটিক্ষথ পল্পকট পকা থ আন-পটক্সটাআর
ক্ষফ.এ.ক্ষ আন- পটক্সটাআর
ক্ষডল্পলাভা আন -পটক্সটাআর

প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয প্রকৃক্ষত
পটক্সটাআর পবাল্পকনার
আন্পটিটিঈট
কল্পরজ, আঈক্ষনবাক্ষ থটি
ক্ষডল্পলাভা আন্পটিটিঈট

প্রল্পফ পমাগ্যতা
িভ পেণী
এআচ.এ.ক্ষ
এ.এ.ক্ষ

যফতী ক্ষিা সুল্পমাগ
ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআর
(ক্ষডল্পলাভা আন্পটিটিঈট)
এভ.এ.ক্ষ আন-পটক্সটাআর (আঈক্ষনবাক্ষ থটি)
ক্ষফ.এ.ক্ষ আন পটক্সটাআর
ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ

তল্পফ প্রাআল্পবট পটকক্ষনকযার কল্পরজ  ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারল্পয়য ক্ষধকাংআ পকান যকভ প্রাক্ষক্টকযার ল্যাল্পফয ব্যফস্া কল্পয
ছাত্রল্পদয াটিক্ষথ পল্পকট ক্ষদল্পে। এল্পিল্পত্র ম থাপ্ত ল্যাফ, দি ক্ষিক, সুদয ক্ষযল্পফ ক্ষনল্পয় BTEC ক্ষডল্পলাভাল্পিায
ক্ষফ.এ.ক্ষ ক্ষিায ন্যতভ প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষল্পল্পফ অত্মপ্রকা কল্পযল্পছ। ২০০৭-৮ পথল্পক ২০১৫-১৬ ক্ষিাফম থ ম থন্ত এ
প্রক্ষতষ্ঠাল্পন ৬৪৪ জন ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআরধাযী ক্ষিাথী বক্ষত থ ল্পয়ল্পছ এফং তন্ল্পধ্য ২৪৪ জন ক্ষিাথী ক্ষফ.এ.ক্ষ আন
পটক্সটাআর ক্ষডগ্রী জথন কল্পযল্পছ। তন্ল্পধ্য ছাত্র ২৩২ জন  ছাত্রী ১২ জন।
৭.৪: কভথংস্ান সুল্পমাগ সৃক্ষিয ভাধ্যল্পভ দাক্ষযদ্র্য ক্ষফল্পভাচল্পন প্রকল্পেয ভূক্ষভকা :
ধ্যায়যত ক্ষিাথীল্পদয ৬৬.৬০% এয ক্ষতায ভাক্ষক পফতন >২০,০০০/- টাকা । অয াকৃত ছাত্রল্পদয ৫৪.৪%
এয ভাক্ষক পফতন >২০,০০০/- টাকায ক্ষবতয। চাকযীযত ৭৫.৮% ছাল্পত্রয পফতন >২০,০০০/- প্রক্ষতভাল্প। এআ
ক্ষাল্পফ পথল্পক ৫৪.৫% াকৃত চাকুযীযত ক্ষিাথীয ভাক্ষক অয় ক্ষযফাল্পযয অয় >২০,০০০/- প্রক্ষতভাল্প।
ক্ষযংখাল্পনয ভাধ্যল্পভ পদখা াকৃত চাকুযীযত ক্ষিাথীল্পদয ভাক্ষক গড় অয় ১৫৭০০টাকা এফং ক্ষযক্ষভত ব্যফধান
৮.১। এআ অল্পয় ছাত্রযা ক্ষনল্পজল্পদয বযনল্পালণ ছাড়া ক্ষযফাযল্পক াায্য কল্পয। পল্পর ক্ষযফাল্পয দাক্ষযদ্র্তা হ্রা াল্পে,
ক্ষযফাল্পয অক্ষথ থক অফস্া পূল্পফ থয পচল্পয় বার ফস্ায় মাল্পে এফং াভাক্ষজক ভম থাদা ফাড়ল্পছ।
৭.৫: স্থানীয় ম থাল্পয় অথ থ-াভাক্ষজক ঈন্নয়ল্পন  ব্যফা প্রাল্পয প্রকল্পেয ভূক্ষভকা:
াকৃত ক্ষিাথীযা এরাকা ফা এরাকা ফক্ষভূথত পমখাল্পনআ জীক্ষফকা জথন কযল্পছ, তাযা পল ম থন্ত অল্পয়য একটি ফড়
ং ক্ষনজ এরাকায় পপ্রযণ কযল্পছ ফা ব্যয় কযল্পছ, মা এরাকায ব্যফা-ফাক্ষণল্পজয ল্পযাি ভূক্ষভকা যাখল্পছ। এয পল্পর
এরাকায থ থ িারন বৃক্ষি াল্পে এফং তায পরশ্রুক্ষতল্পত ব্যফা (পদাকান, ফাজায আতযাক্ষদ), ক্ষযফণ  ব্যাংল্পকয
পরনল্পদন বৃক্ষি াল্পে মা এরাকায থ থননক্ষতক ঈন্নয়ল্পন ফড় ভূক্ষভকা যাখল্পছ। এরাকায় ক্ষক্ষিত  জীক্ষফকা জথনকাযী
ভেফক্ষিয ক্ষফকা ল্পে এফং তায প্রবাল্পফ এরাকায াভাক্ষজক  কৃক্ষিয ঈন্নয়ন ঘটল্পছ। এছাড়া কল্পরল্পজয াশ্বথফতী
এরাকায় ক্ষিাথী, ক্ষিক, কভথকতথা, কভথচাযীল্পদয প্রল্পয়াজন পভটাল্পত পদাকান, অফাক্ষক ফকাটাল্পভা গল্পড় ঈল্পঠল্পছ।
তাল্পদয পকনাকাটা, পরনল্পদন পরাকার থ থনীক্ষতল্পত প্রবাফ ক্ষফস্তায কযল্পছ। পল্পর প্রকে এরাকায ঈন্নয়ন ল্পে। কপরজ
ংক্ষিষ্ঠ পরাকজল্পনয মাতায়াল্পতয জন্য অিক্ষরক ক্ষযফণ ব্যফস্ায় আক্ষতফাচক প্রবাফ ড়ল্পছ।
৭.৬: জাতীয় ম থাল্পয় ফস্ত্রক্ষল্পেয ঈৎাদন  ঈৎাক্ষদত দ্র্ব্যয গুণগতভান, যপ্তাক্ষন অয়, আতযাক্ষদ বৃক্ষিল্পত প্রকল্পেয
ভূক্ষভকা
EPB এয ঐক্ষতাক্ষক তথ্য ক্ষফল্পিলল্পণ পদখা মায় পম, ২০০১-০২ পথল্পক ফতথভান ভয়ীভায় ফাংরাল্পদল্পয পাাক
ক্ষল্পেয যপ্তাক্ষনয ক্রভল্পমাক্ষজত বৃক্ষিয ায ১৪.২২% মা ব্যাত থাকল্পর ২০২১ াল্পর এ যপ্তাক্ষন অয় দাঁড়াল্পত াল্পয
৫৬.৬ ক্ষফক্ষরয়ন ডরাল্পয। পদল্পয ব্যফায়ী ভর  ফতথভান যকায ২০২১ াল্পর পাাক ক্ষল্পেয যপ্তাক্ষন অয় ৫০
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থ ব্য ফল্পর ভল্পন কল্পযন এফং ঈবল্পয় প রল্পিয কাজ কল্পয চল্পরল্পছ। তল্পফ এ জথল্পনয জন্য ফাংরাল্পদল্পয
ক্ষফক্ষরয়ন ক্ষজত
িভতা ক্ষফল্পফচনায় অনল্পর পদখা মায় পম, কভলাল্পয়ন্প ফাস্তফায়ল্পনয কাযল্পণ ETP ফা ফজথয ক্ষযল্পাধল্পনয খযচ পমাগ
য়ায় াক্ষনয ভল্য পফল্পড় মাল্পে ক্রভাগত এফং পফল্পড় চরল্পছ পফতন। এ ক্ষযক্ষস্থক্ষতয পভাকাল্পফরায ঈায় র
ঈৎাদনীরতা বৃক্ষি, ল্পয়ল্পিজ ফা ফজথয কভাল্পনা এফং েয গুণগত ভান বৃক্ষি, ক্ষডজাআন ঈন্নয়ন, ক্ষরড টাআভ হ্রা
থ । ক্ষফল্পল কল্পয
আতযাক্ষদয াাল্পয্য ভল্য ংল্পমাজন বৃক্ষি। ঈক্ষেক্ষখত ক্ষফলয়গুল্পরায ফগুল্পরাআ দিতায াল্পথ ম্পক্ষকত
কাক্ষযগক্ষয  ব্যফস্থানা ক্ষফলল্পয় দিতা জথন প্রল্পয়াজন। ক্ষনঃল্পদল্প এআ দিতায স্তয অল্পছ এফং স্তযগুল্পরা
থ । অয এজন্য ভাভক্ষয়ক জ্ঞানভি ক্ষফ.এ.ক্ষ আন পটক্সটাআর
একাল্পডক্ষভক ক্ষিাগত স্তল্পযয ল্পঙ্গ ম্পক্ষকত
আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং ক্ষিায এয গুরুত্ব ক্ষযীভ।
এআচএক্ষ ম থাল্পয়য পটক্সটাআর ক্ষডল্পলাভা া কযায য উঁচু অকাঙ্ক্ষায কাযল্পণ াকৃত ক্ষিাথীযা পুনযায়
ঈচ্চক্ষিায় মাল্পে। ক্ষকন্তু ঈৎাদল্পনয প্রভেক্ষিগত ঈন্নয়ল্পনয কাযল্পণ এক্ষক্সক্ষকঈটিব পরল্পবল্পরয জনফল্পরয দিতায ম থায়
বৃক্ষি ায়ায পল্পর দি ক্ষপায  ভাআল্পক্রাল্পরল্পবর ব্যফস্থানায় জক্ষড়ত (পমভন, প্রডাকন ক্ষপায,
এযা.ম্যাল্পনজায, ম্যাল্পনজায, পজনাল্পযর ম্যাল্পনজায, ক্ষডল্পযক্টয) প্রভৃক্ষত ল্পদয পফতন বৃক্ষি পল্পয় চল্পরল্পছ। ফস্ত্রখাল্পতয
পিকল্পাল্ডায এল্পাক্ষল্পয়ন এয প্রক্ষতক্ষনক্ষধগণ জাক্ষনল্পয়ল্পছন, তাল্পদয দস্য ক্ষভর পযাক্টযীল্পত জনফল্পরয প্রক্ষিণ ব্যফস্থা
থাকল্পর তাঁযা ভেক্ষিঙ্গত কাযল্পণ ক্ষফশ্বা কল্পযন পম, কল্পরজ পথল্পক াকৃতযা তুরনাভরক দ্রুততায াল্পথ অানুরূ
দিতা জথন কযল্পত িভ ল্পফ। েশ জাতীয় ম থাল্পয় ফস্ত্রক্ষল্পেয ঈৎাদন  ঈৎাক্ষদত দ্র্ব্যয গুণগতভান, যপ্তাক্ষন
অয়, আতযাক্ষদ বৃক্ষিল্পত প্রকে ধীন কল্পরজ াকৃতগল্পণয ভূক্ষভকা ফতথভাল্পন ক্ষযল্পভয় থাকল্পর ভনবষ্যশত তাশের
অনিক িংখ্যশকর ব্যাপকতর ভূনমকা শজই স্পষ্টতর শব। অয ক্ষডল্পলাভা াকৃত BTEC ঈিীণ থ পটক্সটাআর
আক্ষিক্ষনয়াযযা ফস্ত্র  পাাক ক্ষল্পেয দি জনফর যফযা ক্ষভক্ষছল্পরয গ্রতক্ষনক। তাআ এআ প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয জাতীয় গুরুত্ব
ক্ষযীভ।
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িভ ধ্যায়
সুাক্ষযভারা


প্রকল্পেয াথ থকতা জথল্পনয রল্পিয াফক্ষরক াক্ষবথ কক্ষভল্পনয াল্পথ ফস্ত্রক্ষযদপ্তল্পযয ক্ষনয়ক্ষভত পমাগাল্পমাল্পগয
ভাধ্যল্পভ ক্ষিক, কভথকতথা, কভথচাযী ঘাটক্ষত পূযল্পণ অশু ব্যফস্াগ্রণ প্রল্পয়াজন। পযক্ষজিায, কল্পিারায, পভক্ষডল্পকর
ক্ষপায, রাআল্পেযীয়ান প্রভৃক্ষত দভ কল্পরল্পজ প্রল্পয়াজন। এআ দভ না থাকল্পর দসৃক্ষি  থাকল্পর পমাগ্য
পরাক ক্ষনল্পয়াগ প্রল্পয়াজন। বাযপ্রাপ্ত পরাক ক্ষদল্পয় এফ কাজ পফীক্ষদন ক্ষযচারনা কযা প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয জন্য শুবকয
নয়। ক্ষিায ভান ভৄন্নত যাখা এফং ক্ষিক-প্রক্ষিকগণল্পক তাাভৄি যাখায স্বাল্পথ থ কল্পরল্পজ যাজস্বখাল্পতয
অতায় পনয়া ক্ষিক-প্রক্ষিকগণল্পক চাকুক্ষযল্পত স্থায়ী/ভন্বয়/প্রল্পভাল্পনয সুল্পমাগ প্রদাল্পনয প্রক্ষক্রয়া ক্ষফক্ষধ
পভাতাল্পফক ত্বযাক্ষন্বত কযা পমল্পত াল্পয।



ফাংরাল্পদল্পয ১৯টি পুযাতন পজরাল্পতআ একটি কল্পয কল্পরজ প্রক্ষতষ্ঠায রল্পিয অয এ জাতীয় প্রকে গ্রণ কযা
পমল্পত াল্পয। তল্পফ প্রল্পয়াজনীয় ভীিা ফা ক্ষফল্পিলণ াল্পল্পি প্রকল্পেয স্থান ক্ষনধ থাযণ  গ্রাক্ষধকায প্রদান
ফািক্ষনয়। গাল্পভথন্ট, পটক্সটাআর, ক্ষেঘন এরাকায়/পজরায় একাক্ষধক কল্পরজ স্থান কযা পমল্পত াল্পয।



ক্ষিাথীগল্পণয পট্রড পোরাআজড না কল্পয াধাযক্ষণকযণ (Generalised) কযায ক্ষফলয়টি যীিা কল্পয পদখা
পমল্পত াল্পয।



ক্ষে প্রক্ষতষ্ঠাল্পন প্রচক্ষরত ব্যাল্পন্ডয পভক্ষন ভন্বল্পয় কল্পরল্পজয ল্যাফ ভি ল্পর ছাত্রযা া যফতীল্পতআ ক্ষে
প্রক্ষতষ্ঠাল্পন াক্ষবথ ক্ষদল্পত াযল্পফ। মন্ত্রাক্ষত ক্রল্পয়য জন্য বক্ষফষ্যল্পত পেক্ষক্ষপল্পকনগুল্পরাল্পক ক্ষধকতয ফণ থনাভয়,
ব্যান্ড  ম্যানুল্পপকচাক্ষযং আয়ায সুক্ষনক্ষদ থি ল্পত ল্পফ; প্রণীত পেক্ষক্ষপল্পকনগুল্পরায ঈয ব্যফাযকাযী প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয
প্রক্ষিল্পকয, Industrial expert-এয ভতাভত পনয়া পমল্পত াল্পয। মন্ত্রাক্ষত যফযাকাযী পাল্পভথয নুরু
কাল্পজয কল্পয়ক ফছল্পযয ক্ষবজ্ঞতা থাকা ঈক্ষচত। যফযাকাযী পাল্পভথয পভআনটিন্যান্প টিভ অল্পছ ক্ষকনা তা পদখা
ঈক্ষচত। পভক্ষন যফযাল্পয পূল্পফ থ আঈটিক্ষরটি ংল্পমাগভ স্ান প্রল্পয়াজন। তায পূল্পফ থ পবৌত-ফকাঠাল্পভা ক্ষনভথাণ
ম্পন্ন য়া জরুযী। পভক্ষন অায য মতদ্রুত ম্ভফ প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয এক্সাট থ কর্তক
থ আল্পযকন, কক্ষভক্ষনং য
পভক্ষন বুল্পঝ পনয়া ঈক্ষচত। কতক্ষদন পভক্ষন চারাল্পয়, কতটুকু ে ঈৎাদল্পনয য বুল্পঝ পনয়া ল্পফ তায ক্ষনল্পদ থনা
থাকা দযকায।



বক্ষফষ্যল্পত ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয কর্তক
থ প্রকে পনয়ায পূল্পফ থ প্রকপেয ম্ভাব্যতা মাচাআ প্রাক ফাস্তফায়ন SWOT ক্ষফল্পিলণ
ভীচীন। পম কর কভথকতথা  কভথচাযীগণ প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ল্পনয ল্পঙ্গ জক্ষড়ত থাকল্পফন তাল্পদয CPM,
Risk analysis & Mitigation approach, Monitoring, ক্ষক্ষঅয (ফ থল্পল ংস্কযণ) আতযাক্ষদ ংক্ষিি
প্রকল্পেয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফলল্পয় প্রক্ষিল্পণয ব্যফস্থা কযা পমল্পত াল্পয।



প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভয় শুদৄ IMED-এয ভক্ষনটক্ষযং এয ঈয ক্ষনবথযীর না ল্পয় স্বতঃপ্রল্পণাক্ষদত ল্পয় ক্ষনজস্ব
ঈল্পদ্যাল্পগ ক্ষযফীিণ ফাস্তফায়ল্পনয গুণগত  ংখ্যাগত ক্ষফলয় ক্ষনয়ন্ত্রল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থা ক্ষনল্পত ল্পফ।
এছাড়া প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয, ভন্ত্রণারয়  ংক্ষিি ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফবাল্পগয ভল্পধ্য মথামথ ভন্বল্পয়য ক্ষফলয়টি
ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ।
ঘন ঘন প্রকে ক্ষযচারক ক্ষযফতথন কযা নুক্ষচত। প্রকল্পেয ম্পূণ থ ভয় একজন পৄরটাআভ প্রকে ক্ষফলল্পয় ক্ষবজ্ঞ
প্রকে ক্ষযচারক থাকল্পর ঠিকবাল্পফ স্বে ভল্পয় প্রকে ভাক্ষপ্ত ম্ভফ। পম কর কভথকতথা  কভথচাযীগণ প্রকে
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প্রণয়ন  ফাস্তফায়ল্পনয ল্পঙ্গ জক্ষড়ত থাকল্পফন প্রকে ভাপ্ত না য়া ম থন্ত তাঁপদযল্পক ংক্ষিি কভথস্থল্পর ফার যাখা
ক্ষনক্ষিত কযল্পত ল্পফ। পমাগ্যতা ম্পন্ন একজন ক্ষফলয় ক্ষবক্ষিক ক্ষফল্পলজ্ঞল্পক ঈ-প্রকে ক্ষযচারক ফা প্রকে
ফাস্তফায়ন কভথকতথা ক্ষল্পল্পফ দায়ন ফা ক্ষনল্পয়াগ প্রদান কযা পমল্পত াল্পয ক্ষমক্ষন প্রকে ক্ষযচারল্পকয ফতথভাল্পন
প্রকল্পেয কাজ এক্ষগল্পয় ক্ষনল্পয় পমল্পত াযল্পফন।


ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠান ততযীয পূল্পফ থ প্রল্পয়াজনীয় জায়গা কতটুকু তা ভেক্ষিভেি য়া প্রল্পয়াজন।



রাআল্পেযীপত নতুন এক্ষডল্পনয ফআ, ক্ষযাচ থ জান থার থাকা ঈক্ষচত।



ঠিক ভল্পয় প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য সুক্ষনক্ষদ থি পেক্ষক্ষপল্পকন, নকা আতযাক্ষদ  ত্রুটিভৄি প্রকে ক্ষযকেনা,
প্রক্ষক্ষিত প্রকে টিভ, প্রকল্পেয ক্ষুদ্র্াংল্পয ভয়ক্ষবক্ষিক কভথ ক্ষযকেনা, ফাস্তফায়ল্পনয মাফতীয় দক্ষররাক্ষদ ংযিণ,
ঘন ঘন ভল্যায়ন প্রক্ষতফন্ধকতা দূক্ষযকযল্পণয যাভথ  তা ফাস্তফায়ন-আতযাক্ষদ ক্ষফলয় ম্বক্ষরত ক্ষনযক্ষফক্ষেন্ন Chain
of Documents প্রণয়ল্পনয ব্যফস্থা কযা পমল্পত াল্পয। এ ধযল্পনয Chain of Documents একক স্থাল্পন ংযিল্পণয
ভাধ্যল্পভ ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয জফাফক্ষদক্ষতা ক্ষনক্ষিত কযা পমল্পত াল্পয। প্রল্পয়াজল্পন একটি আল্পরক্ট্রক্ষনক ডাটা ব্যাংক
স্থান কল্পয তথ্য ংগ্রল্পয ব্যফস্থা  তাল্পত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  অআএভআক্ষড’য Online Access ফা
প্রল্পফাক্ষধকায পদয়া পমল্পত াল্পয।



ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয ধীনস্থ ক্ষডল্পলাভা আনক্ষিটিঈটভল্পয জন্য ল্পফ থাচ্চ পকাটা ংযিণ কযা পমল্পত াল্পয।



কল্পরজ ংক্ষিষ্ঠ কল্পরয মাতায়াল্পতয জন্য কল্পরল্পজয ক্ষনজস্ব ক্ষযফণ ব্যফস্া বৃক্ষিয অশু প্রল্পয়াজন।
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নফভ ধ্যায়
ঈংায
৮০ দল্পকয পল ক্ষদল্পক গাল্পভথন্ট ক্ষে প্রক্ষতষ্ঠা  পফকাযী খাল্পত ব্যাক অকাল্পয পটক্সটাআর ক্ষে কাযখানা গল্পড়
ল্পঠ। তখন ফস্ত্রদপ্তয ক্ষনয়ক্ষন্ত্রত ৬টি পটক্সটাআর আনক্ষিটিঈল্পট ২ ফছয পভয়াদী াটিক্ষথ পল্পকট আন পটক্সটাআর পকাল্প থ চালু
য়। মা যফতীল্পত ৩ ফছয পভয়াদী ক্ষডল্পলাভা আন পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পকাল্প থ ঈন্নীত কযা য়। ফতথভাল্পন ৪ ফছল্পযয
পভয়াদী পটক্সটাআর ক্ষফএক্ষ পকা থ চালু যল্পয়ল্পছ। ঈি ক্ষডল্পলাভাধাযীগণ ক্ষে কাযখানায় ভরত: সুাযবাআজায ম থাল্পয়য
ফা ভধ্যভাল্পনয  পলায পরল্পবল্পরয পটকক্ষনক্ষয়াল্পনয ঘাটক্ষত পূযল্পণ ঈল্পেখল্পমাগ্য ভূক্ষভকা ারন কল্পয অল্পছ। ক্ষকন্তু এ
ক্ষডল্পলাভাধাযীল্পদয ঈচ্চ ক্ষিায় ২০০৬ াল্পরয পূল্পফ থ পকান সুল্পমাগ সৃক্ষি য়ক্ষন। এআ ক্ষফল্পফচনায় শুদৄভাত্র পটক্সটাআর
ক্ষডল্পলাভাধাযীল্পদয জন্য ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয এয ধীল্পন ফাংরাল্পদ আনক্ষিটিঈট ফ পটক্সটাআর পটকল্পনারক্ষজ যফতীল্পত
ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ স্াল্পনয ঈল্পদ্যাগ গ্রন কযা য়। ফঙ্গফন্ধু পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরজ
স্ান ক্ষফল্পল ংল্পাক্ষধত প্রকে ২০০৬-২০১৪ াল্পরয ভল্পধ্য কল্পরজ স্াল্পনয ভাধ্যল্পভ এআ প্রকল্পেয ফাস্তফরূ দান
কল্পয। ক্ষডল্পলাভাল্পিায ছাত্রযা প্রক্ষতপমাগীতাভরক যীিায ভাধ্যল্পভ এখাল্পন বক্ষত থ ল্পয় ৪ ফছল্পয পকা থ ভাপ্ত কল্পয।
াল্পয য চাকুযী গ্রল্পনয ভধ্য ক্ষদল্পয় প্রকল্পেয কর ঈল্পেশ্য অাতত: াক্ষধত ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন
ম থাল্পরাচনা কযল্পর পদখা মায় পম, ক্ষডক্ষক্ষ প্রণয়ল্পন ত্রুটি, তথ্যগত ম থাপ্ততা, প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ভাল্পঝ প্রকল্পেয
কাল্পজয পূফ থ-ক্ষনধ থাক্ষযত হ্রা/বৃক্ষি  স্থান ক্ষযফতথন  নানা কাযল্পণ প্রকল্পেয ক্ষফার Time Over run  Cost
Over run ল্পয়ল্পছ। তল্পফ এ প্রকল্পেয ত্রুটি-ক্ষফচুযক্ষত  দুফ থরতা পথল্পক পনয়া ক্ষিাগুল্পরা  রব্ধ ক্ষবজ্ঞতা অগাভীল্পত
নুরূ প্রকে প্রণয়ল্পন  ফাস্তফায়ল্পন ঠিকবাল্পফ প্রল্পয়াগ কযল্পর তা ভয়  ল্পথ থয ােয় ঘটিল্পয় জাক্ষতল্পক সুদয 
কাম থকযী প্রক্ষতষ্ঠান ঈায ক্ষদল্পত াযল্পফ ফল্পর যাভথল্পকয নুক্ষভত য়।
ফস্ত্র  পালাক ক্ষল্পেয চাক্ষদা যফযাল্পয ক্ষফার গ্যা এয কথা ক্ষফল্পফচনায় পযল্পখ অয জনফর ততযীয জন্য
প্রল্পয়াজনীয় ংখ্যক কল্পরজ স্থান কযা পমল্পত াল্পয। এরু কল্পরজ পথল্পক াকৃত ক্ষিাথীগণ পদল্পয চাক্ষদা
ক্ষভটাল্পনায াাাক্ষ ক্ষফল্পদল্প কভথযত ল্পয় পদল্পয জন্য পযক্ষভল্পটন্প বৃক্ষিল্পত গুরুত্বপূণ থ ভূক্ষভকা যাখল্পত াল্পয।
অভাল্পদয পদল্প ক্ষফজ্ঞান ক্ষবক্ষিক ড়াল্পানায ল্পঙ্গ কভথজীফল্পনয ক্ষভর াভান্যআ। ক্ষফজ্ঞানক্ষবক্ষিক চাকযী পিত্র  খুফ
কভ। পল্পর পদল্পয ল্পফ থাচচ ক্ষিা প্রক্ষতিান পথল্পক স্দাতক  স্দাতল্পকািয ক্ষডগ্রী রাব কল্পয চাকক্ষয ফা কভথংস্াল্পনয
পকাল্পনা ক্ষনিয়তা পনআ। তাআ ক্ষফজ্ঞানক্ষবক্ষিক ড়াল্পরখায প্রক্ষত ক্ষিাথীল্পদয ঈৎা থাকল্পর তাঁযা অগ্র াক্ষযল্পয়
পপরল্পছন। একাল্পডক্ষভক ড়াল্পানায পচল্পয় চাকক্ষযয ড়াল্পরখায় প্রাধান্য ক্ষদল্পত ফাধ্য ল্পেন। পকননা জীক্ষফকা ক্ষনফ থাল্প
পদল্প ক্ষফকে পকাল্পনা অক্ষথ থক ক্ষনিয়তা পনআ। ক্ষকন্তু এল্পিল্পত্র ফাংরাল্পদল্পয ক্ষচত্র ক্ষবন্ন। পদল্প পটক্সটাআর প্রল্পকৌরীল্পদয
পমভন যল্পয়ল্পছ কভথংস্াল্পনয ক্ষনিয়তা পতভক্ষন যল্পয়ল্পছ ঈচ্চতয গল্পফলণায ায ম্ভাফনা। তাআ াধাযন  ফাস্তফতা
থ ক্ষফলয়ক ক্ষিায ফদল্পর নতুন নতুন পটক্সটাআর ক্ষফলয়ক ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠান সৃক্ষি  পটক্সটাআর ক্ষিায ঈন্নয়ন
ক্ষফফক্ষজত
পদ-জাক্ষতয াভাক্ষজক  থ থননক্ষতক ভৄক্ষিয ন্যতভ ঈায়।
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ংভেক্ষিঃ ক্ষযক্ষি-ক  খ
ংভেক্ষি-১:
প্রশ্নভারা-১ াকৃত ক্ষিাথীল্পদয জন্য
ংভেক্ষি-২:
প্রশ্নভারা-২ ফতথভাল্পন ধ্যয়নযত ক্ষিাথীল্পদয জন্য
ংভেক্ষি-৩:
পচকক্ষরি-১ ক্রয় ংক্রান্ত
ংভেক্ষি-৪:
পচকক্ষরি-২ ভূক্ষভ ক্ষধগ্রণ  ভূক্ষভ ঈন্নয়ন ংক্রান্ত
ংভেক্ষি-৫:
পচকক্ষরি-৩ ম থল্পফিণ ংক্রান্ত
ংভেক্ষি-৬:
পচকক্ষরি-৪ ধ্যি  ক্ষিকগণ, প্রক্ষিল্পকয জন্য
ংভেক্ষি-৭:
পচকক্ষরি-৫ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয প্রকে ংক্ষিি কভথকতথাগল্পণয জন্য
ংভেক্ষি-৮:
পচকক্ষরি-৬ ক্ষে  ব্যফায ভাক্ষরক/প্রক্ষতক্ষনক্ষধগল্পণয জন্য
ংভেক্ষি-৯:
পচকক্ষরি-৭ পপাকা গ্রু ক্ষডকান
ংভেক্ষি-১০:
পচকক্ষরি- ভীিায TOR
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ক্ষযক্ষি-ক, প্রশ্নভারা
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায
ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
প্রশ্নভারা ১ -াকৃত ক্ষিাথীল্পদয জন্য (প্রকল্পেয ঈকাযল্পবাগী)
অভযা ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাল্পগয ি পথল্পক ভাঠ ম থাল্পয় “বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই
ইনিনিয়ানরিং কশজ স্থাপি ” ীল থক প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিায তথ্য ংগ্রল্পয ঈল্পেল্পশ্য এল্পক্ষছ। অনাযা জাল্পনন পম,
পটক্সটাআর এফং গাল্পভথন্টল্পয Floor ও Management level এয জন্য দি কাক্ষযগক্ষয জনফর ততযীয ক্ষনক্ষভল্পি ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয
বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ স্থাপি কল্পযল্পছ। কভথ ংস্থান  দাক্ষযদ্র্য ক্ষফল্পভাচল্পন এ কর আনক্ষিটিঈল্পটয ভূক্ষভকা,
ক্ষিক/প্রক্ষিকল্পদয দিতা, ক্ষিায গুণগতভান, ফর  দুফ থর ক্ষদক, সুল্পমাগ  ম্ভাফনা আতযাক্ষদ ক্ষফলল্পয় অনায সুক্ষচক্ষন্তত
ভতাভত এ প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিায় ক্ষফল্পল ভূক্ষভকা যাখল্পফ। এ ব্যাাল্পয অনায ল্পমাক্ষগতা একান্ত কাম্য। ঈল্পেখ্য
পম, অনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীিায কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পফ এফং অনায পদয়া তথ্য ম্পূণ থ পগান যাখা ল্পফ।

পকন-কঃ াধাযন তথ্য
ক্রঃ নং

বিষয়

০১

ঈিয দাতায নাভ

০২

অআক্ষড নং

০৩

ঈিয দাতায ক্ষরঙ্গ

০৪

উত্তর

ক োড

পুরষু

১

মহিলা

২

ঈিয দাতায ঠিকানাঃ
(ক) গ্রাল্পভয নাভ
(খ) আঈক্ষনয়ল্পনয নাভ  পকাড
(গ) ঈল্পজরায নাভ  পকাড
(ঘ) পজরায নাভ  পকাড

০৫

পভাফাআর নম্বয

মমাবাইল নম্বর

০৬

(ক) ক্ষতায পা

……………………………………

(খ) ভাতায পা

…………………………………….

ক্ষিাগত পমাগ্যতা

ক্ষফ.এ.ক্ষ আন পটক্সটাআর

০৭

১
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ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন)……………… ২

০৮

পকান আনক্ষিটিঈট পথল্পক ক্ষডল্পলাভা া কল্পযল্পছন?

………………………………………

০৯

পকান াল্পর া কল্পযল্পছন?

………………………………………

১০

ক্ষফ.এ.ক্ষ আন-পটক্সটাআর আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং-এ পকন বক্ষত থ
ল্পয়ল্পছন?

…………………………………………………..

১১

অনায পট্রড ক্ষক ক্ষছর?

ক্ষেক্ষনং

১

ঈআক্ষবং

২

ক্ষনটিং

৩

পড্র পভক্ষকং

৪

ল্পয়ট প্রল্পক্ষং

৫

ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন)

৬

১২

১৩

১৪

অফাক্ষক ল্পরয ছাত্র ক্ষছল্পরন ক্ষকনা?

যা

(ঈিয যা ল্পর ১৩নং প্রশ্ন প্রল্পমাজয)

না

অফাক্ষক ল্পরয সুক্ষফধা ক্ষক?

পকন ল্পর থাল্পকন নাআ?

২

মাতায়াল্পতয ভয় ফাল্পচ

১

খযচ কভ

২

ফন্ধুল্পদয াল্পথ অরা কল্পয ড়াশুনা কযা মায়

৩

যীয সুস্থয থাল্পক

৪

খাফায সুক্ষফধা বার

৫

কর্তথ ি ঠিকভত পদখা শুনা কল্পয

৬

ন্যান্য:

৭

……………………………………………………………………………………
………………………………

(১২ নং প্রল্পশ্নয ঈিয না ল্পর ১৪ নং প্রল্পমাজয)
কস শন- খ; চাকুক্ষয /কভথংস্থান  দিতা ংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র:নং
১

ক্ষজজ্ঞাস্য ক্ষফলয়
ফতথভাল্পন পটক্সটাআর ফা গাল্পভথন্ট ংক্ষিি
পা/ব্যফায় জক্ষড়ত অল্পছন ক্ষক না?

উত্তর
িযা……………………………………

মকাড
১
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(১ নং প্রল্পশ্নয ঈিয যাঁ ল্পর ২-৬ নং প্রশ্ন প্রল্পমাজয
ল্পফ এফং ঈিয না ল্পর ৭-৮ নং প্রশ্ন প্রল্পমাজয ল্পফ)

না……………………………………

২

হক মপশায় আছেন?(ক্ষনল্পচ পা  দফী পকাড পদয়া অল্পছ)

২
(১) পটক্সটাআর ক্ষভর

(২) গাল্পভথন্ট

(৩) ন্যান্য

ক্ষেক্ষনং

১

ক্ষনট গাল্পভথন্ট

১

যান্ডলুভ

১

ফড় ঈআক্ষবং

২

ল্পবন গাল্পভথন্ট

২

পাক্ষয়াযী

২

পোরাআজড পটক্সটাআর

৩

পাল্পয়টায পযাক্টযী

৩

এভেয়ডাযী

৩

পটক্ষয টাল্পয়র

৪

ন্যাল্পযা পপক্ষেক্স

৪

পডক্ষনভ

৫

ফাআং াঈজ

৫

হনটিং

৬

ক্ষিকতা

৬

ক্ষনট ডাআং-ক্ষপ্রক্ষন্টং-ক্ষপক্ষনক্ষং

৭

পটক্ষিং ল্যাফ

৭

ল্পবন ডাআং-ক্ষপ্রক্ষন্টং-ক্ষপক্ষনক্ষং

৮

৩ ফা ৪ ধা ক্ষফক্ষি কল্পম্পাক্ষজট
ক্ষভর

৯

৩

পকান ল্পদ ক্ষনল্পয়াক্ষজত অল্পছন ?

(একাক্ষদক ঈিয ল্পফনা)

ঈৎাদন কভথকতথা

১

ভান ক্ষনয়ন্ত্রণ কভথকতথা / পকায়াক্ষরটি
কল্পিারায

২

ভাল্পচ থনডাআজায

৩

সুাযবাআজায

৪

ল্যাফ এযাক্ষল্পটন্ট

৫

পড ক্ষপটায

৬

পটক্ষিং আক্ষিক্ষনয়ায

৭

ক্ষিকতায় জক্ষড়ত থাকল্পর ল্পদয নাভ ঈল্পেখ করুন

৮

ন্যান্য পকান অত্নকভথ ংস্থাল্পন ক্ষনল্পয়াক্ষজত থাকল্পর তা (ক্ষনক্ষদ থি করুন)

৯
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৪

৫

৬

৭

৮

পটক্সটাআর ইনিনিয়ানরিং কশজ
ক্ষিা/প্রক্ষিণ/াটিক্ষথ পল্পকট চাকুক্ষয রাল্পব/ব্যফা ংগঠল্পন
কতটুকু ায়ক ক্ষছর?

কাম থল্পিল্পত্র কল্পরল্পজয এয ক্ষিা পকভন ফদান যাখল্পছ?

কল্পরল্পজ ক্ষিা/প্রক্ষিণ রাল্পবয কাযল্পণ অক্ষন ক্ষক
ভ দক্ষফধাযীগল্পণয (মাযা নুরূ পকা থ কল্পযক্ষন) তুরনায়
ক্ষধকতয দিতা প্রদথন কযল্পত াযল্পছন?
(১ নং প্রল্পশ্নয ঈিয না ল্পর ৭-৮ নং প্রশ্ন প্রল্পমাজয)
পটক্সটাআর ব্যতীত ন্য পকান পায় অল্পছন ক্ষক?

ক্ষযপূণ থ ায়ক ক্ষছর

১

ক্ষকছুটা ায়ক ক্ষছর

২

ায়ক ক্ষছর না

৩

বাল্পরা ফদান যাখল্পছ

১

ক্ষকছুটা ফদান যাখল্পছ

২

পকান ফদান যাখল্পছ না

৩

িযা

১

না

২

যাঁ

১

না

২

যাঁ ল্পর পটক্সটাআর ক্ষডগ্রী পকাল্প থ ং পনয়া ল্পত্ত্ব ংক্ষিি
পা/ব্যফায় পনআ পকন?

পকন-গঃ দাক্ষযদ্র্য ক্ষফল্পভাচন  অথ থ-াভাক্ষজক ক্ষফলল্পয়য তথ্য
০১

ফতথভাল্পন অনায ভাক্ষক অয় কত?

………………………………..

০২

ঈি অল্পয় অক্ষন ন্তুি ক্ষক না?

পফ ন্তুি

১

ন্তুি

২

পভাটাভৄটি ন্তুি

৩

ন্তুি

৪

খুল্পফআ ন্তুি

৫

০৩

ক্ষতা-ভাতা/  ক্ষযফাল্পযয ন্যান্যল্পদয ভাক্ষক অয় কত?

………………………………......

০৪

অনায  ক্ষযফাল্পযয অয় পথল্পক দাক্ষযদ্র্ হ্রা ফা অথ থ-

ঈল্পেখল্পমাগ্য ভাত্রায় ল্পয়ল্পছ

১

ক্ষকছুটা ল্পয়ল্পছ

২

পতভন ক্ষকছু য়ক্ষন

৩

াভাক্ষজক ফস্থায ঈন্নয়ন ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা?

পকন-ঘঃ ক্ষিা / প্রক্ষিণ ংক্রান্ত তথ্য
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০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

কল্পরল্পজয ক্ষিা কাক্ষযকুরাভ/াঠ্যসূচীয াল্পথ পাগত
ব্যফাক্ষযক ক্ষফলল্পয়য াভিস্য পকভন ক্ষছর?

াঠ্যসূক্ষচ নুমায়ী ম থাপ্ত ক্ষিক/প্রক্ষিক ক্ষছর ক্ষকনা?

ক্ষিক/প্রক্ষিকগণ মল্পথি প্রক্ষিণপ্রাপ্ত ক্ষছল্পরন ক্ষক না?

(ক) প্রযাক্ষক্টকযার ক্লা ক্ষনয়ক্ষভত ত ক্ষক না?

১

অংক্ষক াভিস্যপূণ থ

২

াভিস্যপূণ থ নয়

৩

যাঁ

১

না

২

যাঁ

১

না

২

যাঁ

১

না

২

(খ) প্তাল্প কয়টি প্রযাক্ষক্টকযার ক্লা ত?

…………………

ক্ষভর পট্রক্ষনং পল্পয়ক্ষছল্পরন ক্ষক না?

যাঁ

১

না

২

ক্ষছর

১

ক্ষছর না

২

ক্ষছর

১

ক্ষছর না

২

ক্ষছর

১

ক্ষছর না

২

ক্ষছর

১

ক্ষছর না

২

ক্ষছর

১

ক্ষছর না

২

(ক) অআক্ষটি ক্ষবক্ষিক ক্ষিা ব্যফস্থা ক্ষছর ক্ষকনা

(খ) ম থাপ্ত কক্ষম্পঈটায ক্ষছর ক্ষকনা?

(গ) আন্টাযল্পনট ংল্পমাগ /WiFi ক্ষছর ক্ষকনা ?

০৭

মল্পথি াভিস্যপূণ থ

(ক) রাআল্পেক্ষয ক্ষছর ক্ষক না ?

(খ) পটক্সটাআর ক্ষফলল্পয় ম থাপ্ত ফআ/জান থার রাআল্পেযীল্পত ক্ষছর
ক্ষক না?

(গ) না থাকল্পর ক্ষক ক্ষক ফআত্র/জান থাল্পরয প্রল্পয়াজন ক্ষছর?

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………
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পকন- ঙঃ
০১

থ ন্যান্য তথ্য
ভৄল্যায়ন ম্পক্ষকত

পটক্সটাআর কল্পরল্পজয এয ফর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক?
(ঈিয একাক্ষধক ল্পত াল্পয)

এখান পথল্পক া কল্পয ল্পজ চাকুক্ষয
ায়া মায়

১

দি ক্ষিক/প্রক্ষিক অল্পছন

২

ক্ষে কাযখানায চাক্ষদায াল্পথ ঙ্গক্ষত

৩

পযল্পখ ক্ষিা/প্রক্ষিণ প্রদান

০২

পটক্সটাআর কল্পরল্পজয এয দুফ থর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক?
(ঈিয একাক্ষধক ল্পত াল্পয)

ভেল্পগাল্পমাগী কাক্ষযকুরাল্পভয ব্যফায

৪

ভেল্পগাল্পমাগী মন্ত্রাক্ষত ভি ল্যাফ সুক্ষফধা

৫

কল্পরজটি ঠিক স্থাল্পন স্থাক্ষত

৬

ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন)

৭

এখান পথল্পক া কল্পয ল্পজ চাকুক্ষয
ায়া মায় না

১

দি ক্ষিক/প্রক্ষিক এয প্রতুরতা

২

ক্ষে কাযখানায চাক্ষদায াল্পথ ঙ্গক্ষত

৩

পযল্পখ ক্ষিা/প্রক্ষিণ প্রদান কযা য় না
কাক্ষযকুরাভ অদৄক্ষনক নয়

৪

ভেল্পগাল্পমাগী মন্ত্রাক্ষত ভি ল্যাফ সুক্ষফধা
পনআ

৫

কল্পরজটি ঠিক স্থাল্পন স্থাক্ষত নয়

৬

ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন)…………

৭

০৩

কল্পরজটিয জন্য ক্ষক ক্ষক ঝক্ষুঁ ক যল্পয়ল্পছ?

০৪

কল্পরজটিয সুল্পমাগ  ম্ভাফনা ক্ষক অল্পছ?

০৫

পটক্সটাআর কল্পরজটি অল্পযা কাম থকয কযায জন্য ক্ষক ক্ষক

কাক্ষযকুরাভ ঈন্নয়ন/ক্ষযফতথন

১

ব্যফস্থা পনয়া পমল্পত াল্পয? (ঈিয একাক্ষধক ল্পত াল্পয)

মন্ত্রাক্ষতয অদৄক্ষনকায়ন/ক্ষযফতথন

২

অআক্ষটি ক্ষবক্ষিক ক্ষিা পজাযদাযকযণ

৩

ঈভেি ক্ষিক/প্রক্ষক্লক ক্ষনল্পয়াগ

৪

76

প্রাক্ষনক ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন /ক্ষযফতথন ৫
ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন

৬

০৬

মক্ষদ অয আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং পটক্সটাআর কল্পরজ ততযী কযা য় তাল্পর চাকুযী পল্পত পকান সুক্ষফধা ল্পফ ফল্পর
অক্ষন ভল্পন কল্পযন?

০৭

মক্ষদ পকান কাযল্পন গাল্পভথন্ট পযাক্টযীগুল্পরা প্রক্ষতল্পমাগীতায কাযল্পন ফন্ধ ল্পয় মায় পল্পিল্পত্র পটক্সটাআর
আক্ষিক্ষনয়াক্ষযং কল্পরল্পজয বক্ষফলৎত ক্ষক ল্পফ ফল্পর অক্ষন ভল্পন কল্পযন?

সুাযবাআজাল্পযয নাভ  স্বািযঃ
পভাফাআর নম্বযঃ
তাক্ষযখঃ

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বািযঃ
পভাফাআর নম্বযঃ
তাক্ষযখঃ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায
ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
প্রশ্নভারা ২ –ফতথভাল্পন ধ্যয়নযত ক্ষিাথীল্পদয জন্য
অভযা ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাল্পগয ি পথল্পক ভাঠ ম থাল্পয় “বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই
ইনিনিয়ানরিং কশজ স্থাপি ” ীল থক প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিায তথ্য ংগ্রল্পয ঈল্পেল্পশ্য এল্পক্ষছ। অনাযা জাল্পনন পম,
পটক্সটাআর এফং গাল্পভথন্টল্পয Floor ও Management level এয জন্য দি কাক্ষযগক্ষয জনফর ততযীয ক্ষনক্ষভি ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয
বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ স্থাপি কল্পযল্পছ। কভথ ংস্থান  দাক্ষযদ্র্য ক্ষফল্পভাচল্পন এ কর আনক্ষিটিঈল্পটয ভূক্ষভকা,
ক্ষিক/প্রক্ষিকল্পদয দিতা, ক্ষিায গুণগতভান, ফর  দুফ থর ক্ষদক, সুল্পমাগ  ম্ভাফনা আতযাক্ষদ ক্ষফলল্পয় অনায সুক্ষচক্ষন্তত
ভতাভত এ প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিায় ক্ষফল্পল ভূক্ষভকা যাখল্পফ। এ ব্যাাল্পয অনায ল্পমাক্ষগতা একান্ত কাম্য। ঈল্পেখ্য
পম, অনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীিায কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পফ এফং অনায পদয়া তথ্য ম্পূণ থ পগান যাখা ল্পফ।

পকন-কঃ াধাযন তথ্য
ক্রঃ নং
০১
০২
০৩
০৪

০৫
০৬
০৭
০৮

বিষয়
ঈিয দাতায নাভ
অআক্ষড নং
ঈিয দাতায ক্ষরঙ্গ
ঈিয দাতায ঠিকানাঃ
(ক) গ্রাল্পভয নাভ
(খ) আঈক্ষনয়ল্পনয নাভ  পকাড
(গ) ঈল্পজরায নাভ  পকাড
(ঘ) পজরায নাভ  পকাড
পভাফাআর নম্বয
(ক) ক্ষতায পা
(খ) ভাতায পা
ক্ষতা-ভাতা/ ক্ষবফাফল্পকয ভাক্ষক অয়
অক্ষন পকান পক্ষভিাল্পয/ফল থ ধ্যয়নযত অল্পছন?

০৯

অক্ষন পকান পট্রল্পড ধ্যয়নযত অল্পছন?

১০

অক্ষন ক্ষক অফাক্ষক ল্পর থাল্পকন?
(১০ নং প্রল্পশ্নয ঈিয না ল্পর ১৩ নং প্রশ্ন প্রল্পমাজয)
অফাক্ষক ল্পরয সুক্ষফধা ক্ষক?

১১

উত্তর

পুরষু ১

মহিলা

২

মমাবাইল নম্বর
……………………………………
…………………………………….
………………………………......
১ভ পক্ষভিায
২য় পক্ষভিায
৩য় পক্ষভিায
৪থ থ পক্ষভিায
ক্ষেক্ষনং
ঈআক্ষবং
ক্ষনটিং
পড্র পভক্ষকং
ল্পয়ট প্রল্পক্ষং
ন্যান্য(ঈল্পেখ করুন)
িযা…………………………………………
না………………………………………….
মাতায়াল্পতয ভয় ফাল্পচ
খযচ কভ

ক োড

১
২
৩
৪
১
২
৩
৪
৫
৬
১
২
১
২
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১২

ল্পর ক্ষক ক্ষক ধযল্পনয সুক্ষফধায ম্মুখীন ল্পেন?

১৩

পকন ল্পর থাল্পকন না?
(ল্পর না থাকল্পর)

ফন্ধুল্পদয াল্পথ অরা কল্পয ড়াশুনা কযা মায়
যীয সুস্থয থাল্পক
খাফায সুক্ষফধা বার
কর্তথি ঠিকভত পদখা শুনা কল্পয
ন্যান্য:
রুল্পভয সুক্ষফধা কভ অল্পছ
খাফাল্পযয ভান খাযা অল্পছ
পরাকার পরাক জল্পনয ঈদ্র্ফ অল্পছ
য পথল্পক দুযত্ব পফক্ষ য়া সুক্ষফধা ত
ভস্যা ভাধাল্পন কর্তথি ঈদাীন
ন্যান্য:
……………………………………………………….
………………………………………………………

৩
৪
৫
৬
৭
১
২
৩
৪
৫
৬

পকন- খঃ ক্ষিা  প্রক্ষিণ ংক্রান্ত তথ্য
০১

এআ পকাল্প থ বক্ষত থ য়ায জন্য পক ঈৎা ক্ষদল্পয়ল্পছ

………………………………………………

এফং তাঁয পা ক্ষক?
০২

০৩

০৪

০৫

এআ পকাল্প থ বক্ষত থ য়ায কাযণ ক্ষক?

ক্ষভর কাযখানায় চাকুক্ষয ায়ায জন্য

১

(ংক্ষিি স্থাল্পন টিক ক্ষচি ক্ষদন)

ক্ষনল্পজ পটক্সটাআল্পরয ব্যফা কযায জন্য

২

ক্ষনল্পজল্পক দি কভী ক্ষল্পল্পফ গল্পড় পতারায
জন্য

৩

াভাক্ষজক ভম থাদা বৃক্ষিয জন্য

৪

ন্য পকাথা বক্ষতযথ সুল্পমাগ াআক্ষন

৫

ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন)

৬

যাঁ

১

না

২

ক্ষিক/প্রক্ষিকগণল্পক মল্পথি প্রক্ষিণপ্রাপ্ত ফল্পর ভল্পন য়
ক্ষক না?

যাঁ

১

না

২

ক্লাল্প ক্ষিাদাল্পনয পিল্পত্র ক্ষিক/প্রক্ষিকগল্পনয পূফ থ প্রস্তুক্ষত
পকভন?

বার

১

পভাটাা্ভৄটি

২

বার নয়

৩

াঠ্যসূক্ষচ নুমায়ী ম থাপ্ত ক্ষিক/প্রক্ষিক অল্পছ ক্ষকনা?
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০৬

০৭

০৮

(ক) প্রযাক্ষক্টকযার ক্লা ক্ষনয়ক্ষভত ত ক্ষক না?

১

না

২

(খ) প্তাল্প কয়টি প্রযাক্ষক্টকযার ক্লা ত?

…………………

ক্ষভর পট্রক্ষনং পল্পয়ক্ষছল্পরন ক্ষক না?

যাঁ

১

না

২

অল্পছ

১

নাআ

২

অল্পছ

১

নাআ

২

অল্পছ

১

নাআ

২

অল্পছ

১

নাআ

২

অল্পছ

১

নাআ

২

কাক্ষযকুরাভ ঈন্নয়ন/ক্ষযফতথন

১

মন্ত্রাক্ষতয অদৄক্ষনকায়ন/ক্ষযফতথন

২

অআক্ষটি ক্ষবক্ষিক ক্ষিা পজাযদাযকযণ

৩

ঈভেি ক্ষিক/প্রক্ষিক ক্ষনল্পয়াগ

৪

(ক) অআক্ষটি ক্ষবক্ষিক ক্ষিা ব্যফস্থা অল্পছ ক্ষকনা

(খ) ম থাপ্ত কক্ষম্পঈটায অল্পছ ক্ষকনা?

(গ) আন্টাযল্পনট ংল্পমাগ /WiFi অল্পছ ক্ষকনা ?

০৯

যাঁ

(ক) রাআল্পেক্ষয অল্পছ ক্ষক না?

(খ) পটক্সটাআর ক্ষফলল্পয় ম থাপ্ত ফআ/জান থার রাআল্পেযীল্পত অল্পছ
ক্ষক না?
(গ) না থাকল্পর ক্ষক ক্ষক ফআত্র/জান থাপরয প্রল্পয়াজন অল্পছ?

১০

কল্পরজল্পক অল্পযা কাম থকয কযায জন্য ক্ষক ক্ষক ব্যফস্থা পনয়া
পমল্পত াল্পয?

প্রাক্ষনক ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন /ক্ষযফতথন ৫

১১

এআ প্রক্ষতষ্ঠান পথল্পক া কল্পয ক্ষক কযল্পফন?

ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন

৬

ফস্ত্র/পাাক ক্ষল্পে চাকুক্ষয

১

ফস্ত্র/পাাক ক্ষে ংক্ষিি ব্যফা/

২
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অত্বকভথংস্থান
ন্য পম পকান চাকুক্ষয ফা ব্যফা

৩

ফস্ত্র/পাাক ক্ষে ংক্ষিি ঈচ্চতয ক্ষিা

৪

ন্য ক্ষফলল্পয় ঈচ্চতয ক্ষিা

৫

ন্যান্য (ঈল্পেখ করুন)

৬

সুায বাআজল্পযয নাভ

ািাৎকায গ্রণকাযীয নাভ

স্বািয  পপান নম্বয

স্বািয  পপান নম্বয
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ক্ষযক্ষি-খ, পচকক্ষরি
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায
ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
ক্রয় ংক্রান্ত পচকক্ষরি-১
ক্ষক্ষঅয-২০০৮ নুমায়ী ভারাভার/পফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাফরী
১
২
৩

ভন্ত্রণারয়/ক্ষফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
কল্পরল্পজয নাভ

৪

দযত্র নুমায়ী কাল্পজয নাভ (ক্রক্ষভক নুাল্পয)

৫

৭

দযত্র ফা প্রস্তাফ প্রস্তুতকযল্পণয পিল্পত্র ক্ষক্ষঅয ২০০৮
নুযণ কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনা?
ক্ষফক্ষনল্পদ থ প্রস্তুতকযল্পণ ক্ষক্ষঅয-২০০৮ নুযণ কযা
ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনা?
দযত্র প্রকাল্পয ভাধ্যভ (জাতীয়/অন্তথজাক্ষতক)

৮

দযত্র ক্ষফক্রয় শুরুয তাক্ষযখ

৯

দযত্র ক্ষফক্রল্পয়য পল তাক্ষযখ  ভয়

১০

দযত্র গ্রল্পণয পল তাক্ষযখ  ভয়

১১

প্রাপ্ত পভাট দযল্পত্রয ংখ্যা

১২

দযত্র পখারায তাক্ষযখ  ভয়

১৩

দযত্র জাভানত মথামথবাপফ জভা ল্পয়ক্ষছর ক্ষক না?

১৪

ক্ষএ ততক্ষযয তাক্ষযখ

১৫

ক্ষএ-এ কক্ষভটিয দস্যবৃল্পদয স্বািয অল্পছ ক্ষকনা?

১৬

পযনক্ষব দযল্পত্রয ংখ্যা

৬
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১৭

নন-পযনক্ষব দযল্পত্রয ংখ্যা

১৮

দযত্র ভল্যায়ন কক্ষভটিয বায তাক্ষযখ

১৯

ক্রয় নুল্পভাদল্পনয পিল্পত্র ক্ষযদপ্তল্পযয জন্য প্রল্পমাজয ক্ষনয়ভ
নুযণ কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনা?

২০

কাম থক্ষফফযণী নুল্পভাদল্পনয তাক্ষযখ

২১
২২

(Notification of Award) প্রদাল্পনয তাক্ষযখ
পভাট চুক্ষি ভল্য

২৩

চুক্ষি স্বািল্পযয তাক্ষযখ

২৪

কাম থাল্পদ প্রদাল্পনয তাক্ষযখ

২৫

কাম থাল্পদ নুমায়ী কাজ শুরুয তাক্ষযখ

২৬

ভয় বৃক্ষি থাকল্পর, কতক্ষদন বৃক্ষি এফং কাযণ

২৭
২৮

কাম থাল্পদ নুমায়ী কাজ ভাক্ষপ্তয তাক্ষযখ
ক্রয়কৃত ভারাভার ক্রক্ষভক নুাল্পয যফযাকাল্পর ক্ষনয়ভ
ভাক্ষপক আনল্পবনটযী প্রক্ষক্রয়া ম্পন্ন ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনাা্?

২৯

না ল্পয় থাকল্পর পকন?

৩০

দযল্পত্রয ঈল্পেক্ষখত ভল্য ল্পিা ক্ষধক ভল্পল্য ক্রয়/ংগ্র
কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনা?

৩১

ল্পয় থাকল্পর পকন?

৩২

যফযাকৃত ভারাভাল্পরয য়াল্পযক্ষন্ট ক্ষছর ক্ষক?

৩৩ থাকল্পর কত ক্ষদন?
৩৪ ক্রল্পয়য পিল্পত্র ক্ষক্ষঅয-২০০৮ এয পকান ব্যতযয় ল্পয়ক্ষছর
ক্ষকনা?
৩৫

ল্পয় থাকল্পর কাযণ ঈল্পেখ করুন।

৩৬ ক্রয় ংক্রান্ত পযকড থত্র ংযক্ষিত অল্পছ ক্ষক না?
৩৭ ক্রয় প্রক্ষক্রয়া-ঈিয পুণযীিণ কযা ল্পয়ল্পছ ক্ষক না?
তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বািয
পভাফাআর নম্বয:
তাক্ষযখ:

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ:
স্বািয ীর  তাক্ষযখ:
পভাফাআর নম্বয
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায
ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
ভূক্ষভ ক্ষধগ্রণ  ভূক্ষভ ঈন্নয়ন ংক্রান্ত পচকক্ষরি
পচকক্ষরি-২
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

ভন্ত্রণারয়/ক্ষফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
কল্পরল্পজয নাভ
ভূক্ষভয ক্ষযভাণ
ভূক্ষভয ভল্য (প্রক্ষত পডক্ষল্পভর)
পযক্ষজক্ষি ল্পয়ল্পছ ক্ষক না?
ভূক্ষভ ংক্রান্ত পকান ভাভরা চরভান অল্পছ ক্ষক না?
ভূক্ষভ ঈন্নয়ল্পনয দুফ থরতা  তায কাযণ
ভূক্ষভ ক্ষধগ্রল্পণ িক্ষতগস্থপদয িক্ষতপূযণ প্রদান কযা
ল্পয়ল্পছ ক্ষকনা?

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ  স্বািযঃ
পভাফাআর নম্বযঃ
তাক্ষযখঃ

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ  স্বািযঃ
ীর  তাক্ষযখঃ
পভাফাআর নম্বযঃ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদ যকায
ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
পচকক্ষরি ৪: কনারল্পটটিব ক্ষভটিং/ ক্ষনক্ষফড় অল্পরাচনা
ধ্যি  ক্ষিকগণ, প্রক্ষিল্পকয জন্য
১।

ঈিযদাতায নাভ  দক্ষফঃ

২।

কল্পরল্পজয ফতথভান ক্ষিা  প্রক্ষিণ কাম থক্রভ ম্পল্পকথ অনায পখারাল্পভরা ভতাভত ব্যি করুন।

৩।

এখান পথল্পক া কল্পয ক্ষিাথীগণ পকাথায় এফং ক্ষক ল্পদ ক্ষনল্পয়াক্ষজত অল্পছ, প ব্যাাল্পয অক্ষন ফা কল্পরজ
কর্তথ ি কতটুকু ফক্ষত? এ ক্ষফলল্পয় পকান Follow-up য় ক্ষকনা? চাকুক্ষযয ন্ধান ফা কভথংস্থাল্পনয জন্য
কাঈক্ষন্পক্ষরং প্রদান কযা য় ক্ষকনা?

৪।

াকৃত ক্ষিাথীল্পদয ক্ষনজ এরাকায় ফস্ত্র / পাাক ক্ষে ংক্রান্ত ব্যফা ফা অত্বকভথংস্থাল্পনয জন্য ক্ষক
ধযল্পণয ল্পমাক্ষগতা প্রদান কযা পমল্পত াল্পয?

৫।

পাগত চাক্ষদায ক্ষফযীল্পত ফতথভাল্পন ক্ষযচাক্ষরত পকা থগুল্পরা পকভন কাম থকয?

৬।

কল্পরল্পজয ফর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক ক্ষক?

৭।

কল্পরল্পজয দুফ থর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক?

৮।

কল্পরজ ক্ষযচারনায পিল্পত্র ক্ষক ক্ষক ফাধা/ক্ষফক্ষি ফা ঝক্ষুঁ ক যল্পয়ল্পছ?

৯।

কল্পরল্পজ ক্ষফলয়ক্ষবক্ষিক ক্ষিক/প্রক্ষিক মল্পথি ক্ষযভাল্পণ অল্পছন ক্ষকনা? না থাকল্পর কাযণ ফণ থনা করুন।

১০।

এ প্রক্ষতষ্ঠাল্পন অনায চাকুক্ষযয সুক্ষফধা / সুক্ষফধা  ম্ভাফনাগুল্পরা ক্ষক ক্ষক?

১১।

কল্পরল্পজয ফতথভান ফকাঠাল্পভা ক্ষনল্পয় অয ক্ষক ক্ষক কযায সুল্পমাগ ফা ম্ভাফনা যল্পয়ল্পছ (ক্ষফল্পল কল্পয চাক্ষদা
ক্ষবক্ষিক পুণ:প্রক্ষিণ / Chain of Education প্রক্ষতষ্ঠায জন্য)?

১২।

কল্পরল্পজয প্রক্ষিকল্পদয জন্য ক্ষক প্রক্ষিণ ব্যফস্থা যল্পয়ল্পছ? এ মাফৎ কতগুল্পরা প্রক্ষিণ পল্পয়ল্পছন এফং ক্ষক ক্ষক
ক্ষফলল্পয়? ঐ প্রক্ষিণগুল্পরা ম্পল্পকথ ভতাভত ব্যি করুন।

১৩।

পকান পকান ক্ষফলল্পয় অনাল্পদয প্রক্ষিণ চাক্ষদা যল্পয়ল্পছ এফং ক্ষকবাল্পফ এআ প্রক্ষিণ পদয়া পমল্পত াল্পয? ঐ
প্রক্ষিণগুল্পরা পদয়া ল্পর প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয ক্ষক ধযল্পণয ঈকায ল্পফ?

১৪।

ক্ষফ.এ.ক্ষ আন-পটক্সটাআর ক্ষফলল্পয় ধ্যয়ল্পনয জন্য ক্ষকবাল্পফ অকৃি কযা মায়? এ ব্যাাল্পয ক্ষববাফকল্পদযল্পক
ক্ষকবাল্পফ ঈিুি কযা পমল্পত াল্পয?

১৫।

কল্পরল্পজয কাম থক্রভ অল্পযা পরপ্রসু কযায জন্য ক্ষক ক্ষক দল্পি পনয়া পমল্পত াল্পয?

১৬।

এ ধযল্পণয অল্পযা কল্পরজ প্রক্ষতষ্ঠা কযা ল্পর ক্ষক ক্ষক ঈন্নয়ল্পনয সুল্পমাগ যল্পয়ল্পছ?
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ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
পচকক্ষরি ৫:
ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফং ফস্ত্র ক্ষযদপ্তল্পযয প্রকে ংক্ষিি কভথকতথাগল্পণয জন্য
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।

ঈিযদাতায নাভঃ
ভন্ত্রণারয়/ ংস্থায নাভঃ
দক্ষফঃ
প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ল্পন অনায ভূক্ষভকা  ক্ষবজ্ঞতা ফণ থনা করুন।
প্রকেটি কতফায এফং ক্ষক কাযল্পণ ংল্পাধন কযা ল্পয়ক্ষছর?
প্রকে ংল্পাধল্পনয কাযল্পণ পকান পকান খাল্পত প্রাক্কক্ষরত এফং প্রকৃত ব্যল্পয়য হ্রা-বৃক্ষি ঘল্পটক্ষছর?
এ হ্রা-বৃক্ষিয কাযণ ক্ষক?
প্রকে ফায ফায ংল্পাধল্পনয ক্ষছল্পন প্রধানত পকান পকান কাযণগুল্পরাল্পক দায়ী ভল্পন কল্পযন?
এ প্রকল্পেয াল্পথ জক্ষড়ত কভথকতথাগল্পণয ক্ষডক্ষক্ষ প্রণয়ন, ক্ষক্ষঅয ২০০৮, প্রকে ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন
ংক্রান্ত প্রক্ষিণ ক্ষছর ক্ষক না? আতপূল্পফ থ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন তাঁল্পদয পূফ থ ক্ষবজ্ঞতা ক্ষছর ক্ষক না?
প্রকল্পেয ভারাভার, আকুআল্পভন্ট, জনফর  পফা ংগ্রল্প ক্ষক্ষঅয ২০০৮ নুযণ কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষকনা? এ
ংক্রান্ত ডকুল্পভল্পন্টয কক্ষ অল্পছ ক্ষকনা?
ক্ষডক্ষক্ষ প্রস্তুক্ষতয পূল্পফ থ প্রকল্পেয ম্ভাব্যতা ক্ষনল্পয় পকান ভীিা কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষক না এফং তাল্পত Sensitivity
Analysis এফং Cause-Effect Analysis ক্ষছর ক্ষক না?
প্রকল্পেয ভয়  কভথকাল্পন্ডয গুণগতভান ক্ষনয়ন্ত্রল্পণয ঈল্পেল্প ক্ষনজস্ব ঈল্পদ্যাল্পগ যীক্ষফিণ  ভধ্য-পভয়াদী
ভল্যায়ন কযা ত ক্ষক না? এয পকান Matrix/Checklist/Data Instrument অল্পছ ক্ষক না?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয জন্য পকান Project Team গঠন কযা ল্পয়ক্ষছর ক্ষক না?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ফর ক্ষদকগুল্পরা ম্পল্পকথ অনায ভতাভত ব্যি করুন।
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয দুফ থর ক্ষদকগুল্পরা ক্ষক ক্ষছর ফল্পর ভল্পন য়?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পিল্পত্র ফাধা/ক্ষফক্ষি ম্পল্পকথ অনায ভন্তব্য ক্ষক?
প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ল্পন ক্ষক ক্ষক পকৌরগত ভুর ক্ষছর এফং এগুল্পরা এক্ষড়ল্পয় মাফায ঈায় ক্ষক?
এআ প্রকল্পেয ক্ষক ক্ষক আক্ষতফাচক  পনক্ষতফাচক প্রবাফ অনায দৃক্ষিল্পগাচয ফা নুভূত ল্পয়ল্পছ?
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পিল্পত্র এভন পকান সুল্পমাগ ক্ষছর ক্ষকনা মা ঠিকবাল্পফ ব্যফায কযা ল্পর প্রকে অল্পযা
কাম থকয ভূক্ষভকা যাখল্পত াযত?
বক্ষফষ্যল্পত এ ধযল্পণয অল্পযা প্রকে গ্রল্পণয ক্ষযকেনা অল্পছ ক্ষকনা? থাকল্পর ক্ষফল্পফচয প্রকল্পেয াল্পথ তাল্পদয
াদৃশ্য  াথ থকয ক্ষক ক্ষক?
অজকার ঢাকায মত্রতত্র পফযকাক্ষয ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারয় ভৄল্প Textile Department পদখা মায়। এ কর প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয
গুণগত ভান ম্পল্পকথ অনায ভন্তব্য ব্যি করুন। মত্রতত্র ক্ষনেভানম্পন্ন প্রক্ষতষ্ঠান গল্পড় ঠা ফন্ধ কযায
ব্যাাল্পয অনায যাভথ ক্ষক?
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ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
পচকক্ষরি ৬:
ফস্ত্র খাল্পতয ক্ষে  ব্যফায ভাক্ষরক / ংক্ষিি ক্ষভক্ষতয প্রক্ষতক্ষনক্ষধগল্পণয জন্য
১।

ঈিযদাতায নাভঃ

২।

প্রক্ষতষ্ঠাল্পনয নাভঃ

৩।

দফীঃ

৪।

ফস্ত্র  গাল্পভথণ্ট কাযখানায কভথচাযী ম থাল্পয় দি জনফর যফযাল্পয জন্য ফস্ত্র ক্ষযদপ্তয ‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই
ইনিনিয়ানরিং কশজ’স্থান কল্পযল্পছ। এ ব্যাাল্পয অক্ষন কতটুকু ফগত অল্পছন?

৫।

নতুন স্থাক্ষত ‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ ’ পথল্পক াকৃত পকান কভথকতথা অনায প্রক্ষতষ্ঠাল্পন
অল্পছ ক্ষক না? থাকল্পর তাযা পকান দক্ষফপত ক্ষক কাজ কযল্পছন এফং পফতন পকভন াল্পেন?

৬।

‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ ’ পথল্পক াকৃত ক্ষিাথীল্পদয পমাগ্যতা  দিতা ম্পল্পকথ অনায
ভতাভত ব্যি করুন।

৭।

ক্ষফ.এ.ক্ষ আন-পটক্সটাআল্পর ঈিীণ থ এআ ক্ষিাথীযা ফস্ত্রখাল্পত পমাগদাল্পনয অল্পগ  ল্পয েয ঈৎাদন,
গুণগতভান  যপ্তাক্ষনয পিল্পত্র পকানরূ ক্ষযফতথন ল্পয়ল্পছ ক্ষক না? ল্পয় থাকল্পর এল্পত তাযা ক্ষক ধযল্পণয ভূক্ষভকা
পযল্পখপছ?

৮।

ফতথভাল্পন ফস্ত্র  ততযী পাাক ক্ষল্পে ঈচ্চ ম থাল্পয়য (Executive level) দি জনফল্পরয চাক্ষদা ম্পল্পকথ
অনায/অনাল্পদয ভতাভত ব্যি করুন।

৯।

কাক্ষযগযী  ব্যফস্থানায ঈচ্চ ম থাল্পয় দি জনফর যফযাল্পয জন্য ক্ষধকতয আক্ষতফাচক ভূক্ষভকা ারল্পন
কল্পরজটিয কযণীয় ক্ষক?

১০।

অক্ষন ক্ষক ভল্পন কল্পযন, এরূ অল্পযা কল্পরজ স্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ পদল্পয ফস্ত্র/গাল্পভথণ্ট ক্ষে ঈকৃত ল্পফ?

১১।

ফস্ত্র  ততযী পাাক ক্ষল্পেয ক্ষফক্ষবন্ন ম থাল্পয় দি জনফর যফযাল্পয জন্য যকায ‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই
ইনিনিয়ানরিং কশজ ’ স্থান কল্পযল্পছ। তএফ ফস্ত্র ক্ষে  কল্পরজ গুল্পরায ভল্পধ্য ক্ষকরূ ংল্পমাগ (IndustryAcademia Linkage) স্থান কযা মায়, মায পল্পর কল্পরজ ফস্ত্র খাল্পতয জন্য মল্পথাভেি / চাক্ষদা ক্ষবক্ষিক
দি জনফর যফযা কযল্পত াল্পয?
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ক্ষযকেনা ভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়ন ক্ষযফীিণ  ভল্যায়ন ক্ষফবাগ
‘বঙ্গবন্ধু দটক্সটাই ইনিনিয়ানরিং কশজ’ স্থাপি (নবশল িংশলানিত) প্রকল্পেয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীিা
পচকক্ষরি -৭
Focus Group Discussion (FGD)




FGD বায তাক্ষযখঃ



FGD বায় অল্পরাচনায ক্ষফলয়ঃ

১।

ত্র ঈল্পজরায কল্পরজ স্থানীয় ভেফক্ষিয কভথংস্থাল্পন ক্ষক ভূক্ষভকা পযল্পখল্পছ?

২।

কল্পরজ স্থাল্পন স্থানীয় ম থাল্পয় ভেফক্ষিয ফা তাল্পদয ক্ষযফাল্পযয দাক্ষযদ্র্য হ্রা পল্পয়ল্পছ ক্ষক না?

৩।

ত্র িল্পরয কল্পরজ স্থানীয় ফস্ত্রখাল্পতয ঈৎাদল্পন  ব্যফা-ফাক্ষণজয প্রাল্পয াকৃত ক্ষিাথীযা প্রতযি ফা

বা নুষ্ঠাল্পনয স্থানঃ………………… গ্রাভ/ভো/য়াড থঃ…………………
ঈল্পজরাঃ………… পজরাঃ…………

ল্পযািবাল্পফ ক্ষক ভূক্ষভকা পযল্পখল্পছ?
৪।

কল্পরল্পজ পথল্পক ঈিীন থ ক্ষিাথীল্পদয ভত প্রায় একআ অথ থ-াভাক্ষজক ফস্থা ম্পন্ন ন্যান্য ক্ষযফাযগুল্পরা
তাল্পদয ক্ষনজ ন্তানল্পদযল্পক পকন পটক্সটাআর কল্পরল্পজ বক্ষত থ কযল্পছন না?

৫।

ফতথভাল্পন কল্পরল্পজ পভল্পয় ক্ষিাথীয ায কত? কভ র কাযণ ক্ষক এফং তাল্পদয ংখ্যা ক্ষকবাল্পফ ফাড়াল্পনা মায়?

৬।

ক্ষফল্পল দিতা ক্ষদল্পত াল্পয না এভন াধাযণ ক্ষিা একজন ক্ষিাথীয কভথংস্থাল্পন ফা পদল্পয ঈন্নয়ল্পন পতভন
পকান ভূক্ষভকা যাখল্পছ না। তায ক্ষযফল্পতথ কাক্ষযগক্ষয ক্ষিা পমভন পটক্সটাআর ক্ষফলয়ক কল্পরল্পজ ঈচ্চতয ক্ষিা
গ্রল্পণ এরাকায স্কুর ক্ষিাথীল্পদযল্পক ঈিুি কযল্পত অনাযা ক্ষক ভূক্ষভকা যাখল্পত াল্পযন? এ ব্যাাল্পয
যকাল্পযয প্রক্ষত অনাল্পদয যাভথ ক্ষক?

৭।

কল্পরজ পথল্পক াকৃত একজন ক্ষিাথী মক্ষদ ত্র এরাকায় ফস্ত্র/পাাক ক্ষে ংক্ষিি অত্বকভথংস্থানভরক
পকান ব্যফা শুরু কযল্পত চায়, তাল্পত াায্যকাযী ঈৎ পথল্পক প ক্ষক ধযল্পনয ায়তা পল্পত াল্পয?

৮।

এ ধযল্পণয অল্পযা কল্পরজ প্রক্ষতষ্ঠায প্রল্পয়াজন অল্পছ ক্ষক না?

৯।

কল্পরজ ক্ষধক কাম থকয কযায জন্য অয ক্ষক ক্ষক কযা পমল্পত াল্পয?

১০।

কল্পরজ ম্পল্পকথ অল্পযা পকান ভতাভত ফা ভন্তব্য থাকল্পর ফলুন।
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গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায
রযকল্পনাভন্ত্রণারয়
ফাস্তফায়নরযফীক্ষণওমূল্যায়নরফবাগ
মূল্যায়নদক্টয
শয-ই-ফাাংরানগয, ঢাকা।
www.imed.gov.bd
ষ ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন
“ফঙ্গফন্ধুদেক্সোইরইরিরনয়ারযাংকদরজস্থান(রফদলাংদারধত)” ীলক
ভীক্ষায োভষ অপ শযপাদযন্স(ToR):
ক) প্রকদল্পযরফফযণীীঃ
১।প্রকদল্পযনাভ
:
ফঙ্গফন্ধুদেক্সোইরইরিরনয়ারযাংকদরজস্থান (রফদলাংদারধত)।
২।উদযাগীভন্ত্রণারয়/রফবাগ
:
ফস্ত্রওােভন্ত্রণারয়।
৩।ফাস্তফায়নকাযীাংস্থা
:
ফস্ত্ররযদপ্তয।
৪।প্রকল্পএরাকা
:
কাররাতীউদজরা, োাংগাইর।
৫।প্রকদল্পযফাস্তফায়নকারওব্যয়ীঃ
অনুদভাদদনযম ষায়

শভয়াদ

মূরঅনুদভারদত
২৬অদক্টাফয, ২০০৬

জুরাই,
২০০৬দত
রিদম্বয,
২০০৮
জুরাই,
২০০৬দত
রিদম্বয,
২০০৯
জুরাই,
২০০৬দত
রিদম্বয, ২০১১
জুরাই,
২০০৬দত
জুন, ২০১৪

১ভাংদাধন

২য়াংদাধন
৩য়াংদাধন

রফদলাংদাধন

জুরাই,
২০০৬দত
জুন, ২০১৪

অনুদভারদতব্যয়
(রক্ষোকায়)
শভাে:
রজওরফ
২,৩৯৮.০০
২,৩৯৮.০০

হ্রা/বৃরি (%)
মূররিরর’যতুরনায় ফ ষদলাংদারধতরিরর’যতুরনায়
-

২৪৯৮.০০
২৪৯৮.০০

১০০.০০
(১০%)

৬৭১৫.০১
৬৭১৫.০১

৪,৩১৭.০১
(১৮০%)

১০,৬৩১.০০
১০,৬৩১.০০

৮,১৩৩.১১
(৩২৬%)

১১,৩৭৩.৫৮
১১,৩৭৩.৫৮

৫.৫ফছয
(২২০%)
৮,৬৫৬.১১
(৩৬১%)
৫.৫ফছয
(২২০%)

-

-

ব্যয়বৃরিব্যরতদযদকদভয়াদবৃরি

-

-

-

-

৬।প্রকদল্পযউদেশ্যীঃ
(ক) ফস্ত্ররদল্পদক্টদযযজন্যস্দাতকম ষাদয়যফস্ত্রপ্রযুরিরফদসৃরি ;
(খ) শেক্সোইররিদলাভাধাযীদদযউচ্চতযরক্ষাযসুদমাগসৃরি ;
(গ) আত্ম-কভষাংস্থাদনযসুদমাগসৃরিযভাধ্যদভদারযদ্ররফদভাচনকযা ; এফাং
(ঘ) শেক্সোইররিদলাভাধাযীদদযজন্যরফ , এর-ইন-শেক্সোইরইরিরনয়ারযাংদকা ষপ্রফতষন ।
৭।প্রকদল্পয মূর কাম ষক্রভ/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ীঃ
(রক্ষোকা)

অাংদগযনাভ
রনভষাণকাজ:
মন্ত্রারতক্রয়:

রযভান
১৪টি
২৯৫টি

অনুদভারদতব্যয়
৪৯৭১.৭৩
৪৩৪২.৬৮

মানফানক্রয়:
আফাফত্রক্রয়:
ফইত্রওাভরয়কী:

২টি
২২৩০টি
-

৭৮.৩২
১৫৯.৮৩
৪৯.৩০

খ) যাভষকপ্ররতষ্ঠাদনযদারয়ত্বীঃ
৮.১।

প্রকদল্পয েভূরভ ,অনুদভাদন ,উদেশ্য ,াংদাধন,প্রকল্প ব্যয় ফাস্তফায়নকার ও ,অথ ষায়ন রিরর অনুমায়ী ,
, চারদা অনুমায়ী ফছযরবরিক এরির ফযাে , ফছযরবরিক ফযাে চারদাঅফমুরি ও ব্যদয়য প্রাাংরগক
তথ্যম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা;

৮ ২.। প্রকদল্পয অাংগরবরিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয(ফাস্তফ ও আরথ ষক )তথ্য াংগ্র ,রিদফন ,রফদেলণ ,াযণী ও
শরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান ও ম ষাদরাচনা;
৮ ৩.। প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ;
৮.৪।

কার্ যসসবাকার্ যক্রসেরআওতায়সম্পাক্তিতক্তবক্তিন্নপ্রকল্প (Procurmentক্ষেসেপ্রচক্তিতসংগ্রহআইন ও
ক্তবক্তিোিা PPRউন্নয়নসহসর্াগীতাগাইডিাইনইতযাক্তি ) প্রক্ততপািনকরাহসয়সেক্তকনাসসবক্তিসয়পর্ যাসিাচনা ও
পর্ যসবেন;

৮৫.। প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবি ণ্য কাম ষ ও শফা ,রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয়
জনফর আনুারঙ্গক রফলয়ারদ রনদয় ম ষাদরাচনা ; ম ষদফক্ষণ।/
৮৬.। প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য কাম ষ ও শফা াংরেি ক্রয় ,চুরিদত রনধ ষারযত শেররপদক ন, গুণগত
ভান ও রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়ছ/র র রকনা তা
মাচাই কযা;

৮৭.। প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবি রফলয় শমভন : অথ ষায়দন রফরম্ব াংগ্রদয/ কাম ষ ও শফা ক্রয় ,ণ্য ,
, শক্ষদত্র রফরম্বপ্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয শভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক
রফদেলণম ষদফক্ষণ , ও দম ষাদরাচনা;
৮৮.। প্রকদল্পযআওতায়ম্পারদতমূরকাম ষক্রভমূদযকাম ষকারযতাওউদমারগতারফদেলণএফাংরফদলপরতা
(Success Stories, মরদথাদক )রফলদয়আদরাকাত;
৮৯.। প্রকশল্পয ফররদক , দুফ ষররদক ,সুদমাগ ও ঝরুঁ ক(SWOT) রফদেলণএফাংবরফষ্যদত একই ধযদনয প্রকল্প
গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয শক্ষদত্রমদথাযুিসুারযপ্রদান;
৮.১০।প্ররতষ্ঠাদনযরক্ষাথীদদযউচ্চতযরক্ষাযসুদমাগসৃরিদয়দছরকনাতামূল্যায়নকযা ;
৮.১১।আত্ম-কভষাংস্থাদনযভাধ্যদভদারযদ্ররফদভাচনদয়দছরকনাতামূল্যায়নকযা ;
৮.১২। প্রকদল্পযতবাগএরাকাভীক্ষাযআওতাভূিরদদফমূল্যায়নকযদতদফ ;
৮.১৩। উরিরখত প্রাপ্ত রফরবি ম ষদফক্ষদণয রবরিদত ারফ ষক ম ষাদরাচনা;
৮.১৪।প্রকল্প াংরেি অন্যান্য প্রারঙ্গকরফলয়ারদ; (ক) প্রকল্প এরাকা শথদক াংগৃীত তথ্য, এপরজরি ও স্থানীয়
ম ষাদয় কভষারা আদয়াজন কদয মূল্যায়ন কাদজয রব রিদত একটি মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন এফাং
ক্রয়কাযী াংস্থা
জাতীয় ম ষাদয়য একটি কভষারা)খ( কর্তক
ষ অনুদভাদন গ্রণ এফাং )আইএভইরি(
আদয়াজন কদয মূল্যায়ন কাদজয ম ষফশ ক্ষণ
Finding মূ
অফরতকযাওকভষারায়প্রাপ্তভতাভতওসুারযমূরফদফচনাকদযপ্ররতদফদনটিচুড়ান্তকযা ;
৮.১৫।যাভষক প্ররতষ্ঠান চুরিয তারযখ শথদক চায ভাদয ভদধ্য ভীক্ষা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ষক্রভ চুড়ান্ত
কযদফ;
৮.১৬। যাভষদকয াদথ আদরাচনাপূফ ষক ক্রয়কাযী াংস্থা কর্তক
ষ আদযারত অন্যান্য াংরেি (আইএভইরি)
দারয়ত্ব ারন।
৯।যাভষদকযপ্রকৃরতওদমাগ্যতাীঃ
ক্ররভ ব্যারিযাভ রক্ষাগতদমাগ্যতা
অরবজ্ঞতা
ক
ষক
৯.১। (ক)েীভররিা স্বীকৃতরফশ্বরফযারয়দতদেক্সোই
 ফস্ত্র, াে, শালাকখাত এফাং প্রকল্প
ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন
য:
রইরজিরনয়ারযাংএস্দাতদকািযরি
ম্পদকষ স্বচ্ছ ধাযণা ও কভদক্ষ ১০ (দ)
গ্রী।াংরেিরফলদয়রএইচরিরিগ্রী
ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা থাকা আফশ্যক ;
 েীভ ররিায রদদফ কাজ কযায জন্য
ধাযীদদযঅগ্রারধকাযদদয়াদফ।
কভদক্ষ ০৫ (াঁচ) ফছদযয অরবজ্ঞতা
থাকদত দফ;
 করম্পউোদযয ভাইদক্রাপে ওয়াি ষ
,
এদক্সর,
SPSS
অন্যান্য
Statistical Software Package

রযচারনায় দক্ষ দত দফ এফাং
 ররএ ২০০৬ এফাং
ররআয২০০৮
ম্পদকষ ম্যক ধাযণা থাকদত দফ;
 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও
উস্থানায়
অরবজ্ঞতা থাকদত দফ; এফাং
 াংরেি রফলদয় প্রকানা থাকদত দফ।
১০।যাভষককর্তক
ষ রনদেফরণ ষতপ্ররতদফদনমূদারখরকযদতদফীঃ
ক্ররভক

প্ররতদফদদনযনা দারখদরযভয়
ভ
প্রাযরিকপ্ররত চুরিম্পাদদনয১৫
শফদন
রদদনযভদধ্য
(ফাাংরায়)

২০কর
শেকরনকযারকরভটিযবাযজন্যএফাং২০কররিয়ারযাংকরভটিয
বাযজন্য (২০+২০) = ৪০টি

১০.২।

১ভখড়াপ্ররত
শফদন
(ফাাংরায়)

চুরিম্পাদদনয৭৫
রদদনযভদধ্য

২০কর
শেকরনকযারকরভটিযবাযজন্যএফাং২০কররিয়ারযাংকরভটিয
বাযজন্য (২০+২০) = ৪০টি

১০.৩।

২য়খড়াপ্ররত
শফদন
(ফাাংরায়)
চূড়ান্তপ্ররতদফদ
ন
(ফাাংরাওইাংদয
জীদত)

চুরিম্পাদদনয৯০
রদদনযভদধ্য

৭৫কর
জাতীয়কভষারাযজন্য

১০.১।

১০.৪।

াংখ্যা

চুরিম্পাদদনয১০০ (৪০+২০) = ৬০টি
রদদনযভদধ্য

১১।ক্রয়কাযীকর্তক
ষ প্রদদয়ীঃ
 প্রকল্পদররর (রিরর/আযরিরর/ররআয);
 রফরবিদিকদাল্ডাদযযাদথদমাগাদমাদগযজন্যদমাগীতাপ্রদান ; ইতযারদ।

