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বনফ নাী ায-ংজে
শলে ভন্ত্রণারজেয ধীজন ফাংরাজদ ষ্ট্যান্ডাড ন এন্ড থ্েবষ্ট্ং আন্সটিটিউন (বফএটিঅআ) ির্তি
ন ফাস্তফাবেত ভডান নাআজেন ফ
বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট ফ বপবিজিজেড আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায থ্ডজবরজভন্ট ফ ল্যাফজযেযীে পয
এযাবিবডজেন (১ভ ংজাবধত) ীল নি রিল্পটি জেয গুণগতভান যীোয ভাধ্যজভ নভাক্তা সাধারল্পের শেকট এযাবিবডজেড
ভান সম্পন্ন পণ্য প্রাশি শেশিতকরল্পে এিটি গুরুত্বপুণ ন রিল্প। মুি বাজার অর্ টনীতিবি ণ্য ও কসবার মানই হবিা আন্তজনারতক
বাতণবজের প্রধান ববরষ্টয । ণ্যসমূহবে এযাবিবডজেড র্ টাবয় তনবি হবি ল্যাববরর্রী, Metrology Services এবং
প্রিেয়বনর দ্ধতিবে আন্তজনারতক র্ টাবয় উন্নীিেরণ অবশ্যক। মুি বাজার অর্ টনীতি ও SAPTA চুতির আওিায় তবতিন্ন
খাদ্য সামগ্রী, তনমটাণ সামগ্রী, র্ন্ত্রাতি, েসবমটিক্সসহ অন্যান্য অবনে ণ্য তবতিন্ন কদশ হবি আমদাতন এবং অবনে কদবশ
রপ্তানী েরা দে । উরিরখত বণ্যর গুণাগুণ যীক্ষায জন্য আধুতনে র্ন্ত্রাতিসহ ল্যাববরর্রী ও দক্ষ জনবি আবশ্যে। এ
উবেশ্য ফাস্তফায়দনয রদক্ষযই রফএটিআই এর আধুতনেীেরবণর জন্য প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দয়দছ।
রিল্পটিয নুজভাবদত রাক্কবরত ব্যে বির ২২৯৫.০০ রে োিা মায পুজযাোআ থ্েবডবএপ ( JDCF) এয থ ন । রিল্পটিয
ফাস্তফােনিার জুরাআ ২০০৯ জত বডজম্বয, ২০১১ আং ম নন্ত বির মা যফতীজত ব্যে বৃবি ব্যবতজযজি থ্িফর ভে ফবধ নত িজয
জুন, ২০১৪ আং ম নন্ত িযা জেজি । রিজল্পয রধান রধান ংগমূ জরা ল্যাবল্পরটরী ভবে শেমোে ও সংস্কায, বফববন্ন
ল্যাবল্পরটরীয েন্য Sophisticated যন্ত্রপাশত ক্রয়  স্থান এফং বপ যঞ্জাভ ক্রয় আতযাবদ।
প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য প্রাইভারয ও সদকন্ডারয উৎ সথদক তথ্য াংগ্র কযা দয় সছ। ভীক্ষায শুরুদতই তথ্য
াংগ্রদয জন্য প্রশ্নভারা ও সচকররি ততযী কযা দয়সছ। প্রাইভারয তথ্য াংগ্রদয াাার সচকররি এয ভাধ্যদভ সদকন্ডারয
তথ্য াংগ্র কযা দয় সছ । প্রাইভারয তথ্য াংগ্রদয জন্য রফরবন্ন সিক সাল্ডাযদদয (সাধারণ সবাক্তা, রফরবন্ন সেণীয রফদিতা
(Retailer), উৎাদনকাযী যকারয ও সফযকাযী প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধ ইতযারদ) কাছ সথদক সভাে ২৬৩টি নমুনা জযী,
৪০টি সকআইআই াক্ষাৎকায , ৪ টি এপরজরি এফাং ১টি আঞ্চররক কভনারায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এ াংিান্ত
ভতাভত ও সুারযভারা প্ররতদফদদনয ৭ভ অধ্যাদয় এফাং সংযুতি-১ উদিখ কযা দয়দছ।
প্রকদল্পয িয় াংিান্ত তথ্য রযফীক্ষদণ ২৪টি নমুনা প্যাদকসজয নরথ ম নাদরাচনা কদয সদখা মায় সম ৪টি প্যাদকদজয কাম নাদদ
সদয়া দয়দছ অনুদভারদত দয সথদক উিন দদয এফাং মায দফ নাচ্চ
সংবশাতধি অনুদভারদত দয ৬৯.৯৯% (উিন দয)। ২০টি
প্যাদকদজয কাম নাদদ সদয়া দয়দছ অনুদভারদত দয সথদক রনম্ন দদয এফাং মায ফ নরনম্ন ৫৫.১৭% (রনম্ন দয) । দযত্র সখারায
ভয় দযত্র উন্মুক্ত করভটিয 3 জন দস্যয ভদধ্য কভদক্ষ ২জন দস্য উরস্থত রছদরন । দযত্র মূল্যায়ন করভটি ৭-৮ দস্য
িাযা গঠিত দয়রছর মায ভদধ্য ২-৩ জন দস্য অন্য প্ররতষ্ঠান সথদক অন্তভূনক্ত রছদরন।
নমুনা প্যাদকদজয িয় কাম নি সভ
ররএ-২০০৬ ও ররআয-২০০৮ এয রনদদ ননা অনুযণ কযা দয়দছ ভদভন প্ররতয়ভান দয়দছ । রফস্তারযত ম নাদরাচনা
প্ররতদফদদনয চতুথ ন অধ্যায় এ উদিখ কযা দয়দছ।
রনরভনত অফকাঠাদভায সবৌত অফস্থা রযদনন ও ম নদফক্ষণ এফাং রিজাইন ম নাদরাচনা রফরবন্ন মন্ত্রারত ম নদফক্ষণ, এফাং
এদদয াযপযদভন্স যীক্ষণ কযা দয়দছ । প্রকদল্পয আওতায় িয়কৃত মন্ত্রারত ঠিক াওয়া রগদয়দছ এফাং এগুদরায
াযপদভনন্সও বার সদখা রগদয়দছ । রিরিউরি কতৃক
ন রনরভনত ল্যাফ রফরল্ডাংটি নতুন ওয়া  সেও সদয়াদরয নানা স্থা সন িযাম্প
দয় রগদয়দছ। ল্যাফ রফরল্ডাং এ রফরবন্ন তরায় স্থারত রকছু রকছু দযজায কাদঠয সজাড়া পাঁকা দয় আদছ, মথামথ রজরনাং কযা
কাঠ ব্যফহৃত য়রন। এছাড়া ল্যাফ রফরল্ডাং রফরবন্ন তরায় স্থানকৃত ইদররিক সফাি ন, সুইচদফাি ন ও অন্যান্য যিাভারদ ফারযক
দৃরষ্টদত াধাযণ ভাদনয ভদন দয়দছ এফাং রকছু রকছু রাইে সাল্ডায ইদতাভদধ্য সবদঙ্গ রগদয়দছ । ল্যাফ বফনটিয সফইজদভন্ট এ
ারন রনষ্কাদনয ব্যফস্থা সুষ্ঠুবাদফ কযা য়রন । ল্যাফদযেযী বফদন স্থারত ররপেটি ও উন্নতভাদনয নয়, ররফ্ট ব্যফাদয প্রায়ই
ভস্যা সদখা সদয় ফদর কতৃন ক্ষ জারনদয়দছ।
রনভনাণ কাদজয গুণগতভান মাচাইদয়য জন্য রনভনাণকারীন ভদয় সম কর সেি কযা দয়দছ স কর রযদাদে নয অল্প কদয়কটি
বডবিউবড ির্তি
ন যফযা িযা দয়দছ এফং তা পাংখানুপাংখবাদফ রফদেলণ ও যীক্ষা কদয সদখা দয়দছ। সেি রযদাদে ন
যীক্ষায পরাপর োংতখি ীভায উদয রযররক্ষত দয়দছ। পশরবীক্ষল্পে নেখা যায় নয, আরশিশপশপল্পত সংস্থােকৃত শকছু
যন্ত্রপাশত এবং ফাশে েচার ক্রয় করা হয়শে। অযবডবডবথ্ত মন্ত্রাবত িজেয ংস্থান বির থ্ভাে ১৭৫টি, িেকৃত মন্ত্রাবতয ংখ্যা
v

১২৮টি এফং ফবষ্ট্ ৪৭টি মন্ত্রাবত িে িযা েবন। প্রকে পশরচাক জাোে, একাশধকবার নটন্ডার আহবাে করা সল্পেও
সরবরাহকারী ো পাওয়ায় কম গুরুেপূে ে বিছু যন্ত্রপাশত ক্রয় করা হয়শে এবং ফাশে েচার এর মূল্য বৃশি পাওয়ায় পশরমাে হ্রাস
কল্পর ফাশে েচার কম ক্রয় করা হল্পয়ল্পে বল্প উল্পেখ কল্পরে । ১/১১ ভেিারীন ভজে ভারাভার বযফন  ন্যান্য ভস্যায
িাযজণ রিজল্পয িাম নিভ ফন্ধ থািা ে এফং রিল্প িাম নিজভ ংবিষ্ট্ েনফজর য রতুরতা য িাযজণ প্রকল্প ফাস্তফায়ন রকছুো
রফররিত দয়দছ ফদর কতৃন ক্ষ জারনদয়দছন।
প্রকদল্পয আওতায় ঢাকা দয দপ্তদয চায তরা রফরষ্ট ল্যাফ বফন রনভনাদণয পদর বফদন রফরবন্ন রফবাদগয ল্যাফ স্থান এফাং
ল্যাদফ Sophisticated মন্ত্রারত স্থান কযা ম্ভফ দয়দছ। ঢািা দয দপ্তয এফং চট্রগ্রাভ অঞ্চবরি বপজয ল্যাফজি
অধুবনিােজনয পজর এয িাম নিজভ গবতীরতা এজজি এফং থ্দজ জেয গুণগতভান ফোজেয াাাব যপ্তানী জেয
এযাবিবডজেড ভান বনবিতিযণ জে। Sophisticated মন্ত্রাবত স্থাজনয পজর দণ্যয যীক্ষণ রযরধ বৃবি থ্জেজি এফং
অন্তেনাবতি ভাজনয এযাবিবডজেড জেয যীেণ ম্ভফ  থ্ে। ফাধ্যতামূরি ১৬৬টি ে িাড়া জনি ঐবেি
(Voluntary) জেয যীেণ  নদ রদান ম্ভফ জে। মায পজর যপ্তানী জেয ংখ্যা বৃবি াজে।
প্রকদল্পয আওতায় আধুরনক মন্ত্রারত স্থাদনয পদর ৩৫টি দণ্যয ৪১১টি প্যাযারভোদযয অনুকুদর
Bangladesh
Accreditation Board (BAB) জত বফএটিঅআ’য এযাবিবডজেন রাপ্ত জেজি এফং এয পজর বফএটিঅআ’য নদ
বফজদজ গ্রণজমাগ্যতা থ্জেজি। জোজভটিি বডটিবরন আউবনে, নাআজট্রাজেন এযানারাআোয,
pH বভোয আতযাবদ
Sophisticated মন্ত্রাবত যপ্তানীজমাগ্য জেয এযাবিবডজেড ভান বনেন্ত্রণ  বনবিতিযজণ বফজল ভূবভিা যাখজি।
আজতাভজধ্য ফুড থ্পটি িযান্ডাড ন জথাজযটি ফ আবন্ডো (FSSAI) জত ২১টি জেয বাযজত যপ্তানীয থ্েজে এযাবিবডজেন
াো বগজেজি এফং বফনা যীোে  বফনা ফাধাে বাযজত ঐ ির জেয যপ্তানীয সুজমাগ সৃবষ্ট্ জেজি।
রিজল্পয অতাে ২৫০ kN েভতা ম্পন্ন Compressive Strength থ্েবিং থ্ভবন িে  স্থান িযা ে মা ব্যফাজয
রাপ্ত থ্েি পরাপজর বাযজতয NABLথ্থজি বফএটিঅআ এযাবিবডজেন থ্জেজি। উক্ত রিজল্পয পূজফ ন বফএটিঅআ’য
বপবেিযার ল্যাফজযেযীজত োআরস্ যীোয থ্িান মন্ত্র বির না। Breaking Strength  Abrasion যীোয দুআটি মন্ত্র
Flexural Strength Tester  Abrasion Resistance Tester ( Accessories ) রিজল্পয অতাে িে
িযায পজর থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত োআরস্ এয Breaking Strength এফং Abrasion থ্েি িযা ম্ভফ জে ।
এআ রিজল্পয ভাধ্যজভ Hydrostatic Pressure Testing থ্ভবন িে  স্থাবত িযা য পজর ঢািা োা  ন্যান্য
রবতষ্ঠাজন ব্যফহৃত থ্দীে  অভদাবনকৃত বববব াআমূ যীো িযা জে , উক্ত রিজল্পয পূজফ ন এআ থ্েিগুজরা িযা ম্ভফ
জতা না ।
চাযতরা বফবষ্ট্ নতুন বফনটিয বডোআন অন্তেনাবতি ভাজনয থ্েবিং ল্যাফ এয নুয থ্ণ ততযী িযা েবন পজর বনবভনত ল্যাফ
বফজনয িেগুজরা জোকৃত থ্িাে এফং মন্ত্রাবত স্থাজনয ম নাপ্ত স্থান থ্নআ । রথভত মন্ত্রাবতয থ্র-অউে রস্তুত িযতঃ
থ্লায থ্ে বনধ নাযণ িজয পূণ নাঙ্গ বফবডং বডোআন িযা ফাঞ্চনীে বির। এ থ্েজে তায ব্যতযে বযরবেত জেজি এফং ল্যাজফ
থ্ে স্বল্পতা থ্দখা বদজেজি। ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ বফববন্ন িাযখানা জত থ্রবযত ব্যাোযীমূ থ্লাজয মেতেবাজফ জড় থািজত
থ্দখা বগজেজি। এজত িজয থ্ম থ্িান ভে দূঘ নেনা ঘোয অংিা যজেজি ।
ল্যাফজযেযী বফজন জোজভটিি বি-বনফ নাি
ব্যফস্থা নাআ এফং ম নাপ্ত Fire Extinguisher নাআ। পজর ল্যাফজযেযীজত স্থাবত ব্যে ফহুর Sophisticated মন্ত্রাবত
থ্ম থ্িান ভে েবতগ্রস্থ োয অংিা যজেজি।
Sophisticated যন্ত্রপাশত ব্যবহাল্পর বফএটিঅআ’য ল্যামফজযেযীজত রববেত  দে েনফজরয স্বল্পতা বযরবেত জেজি।

বফএটিঅআ’য নুজভাবদত াংগঠবনি িাঠাজভা বফজিলজন থ্দখা মাে থ্ম, ফ নজভাে ৬০৭টি জদয ভজধ্য ২১০টি দআ খাবর
যজেজি। ফতনভান ব্যফস্থানাে বফএটিঅআ রুটিন ভাবপি এিআ স্থাজন ফিজয ভাে ২ ফায থ্ভাফাআর থ্িাে ন বযচারনা িজয
থাজি। ল্যাজফ িভনযত ল্যাফ থ্েিজনারবেিজদয অন্তেনাবতি িযান্ডাড ন  থ্েবিং রববডউয বফলজে ধাযণায স্বল্পতা যজেজি।
উবিবখত রিজল্পয অতাে থ্িান িাপ রবেজণয ব্যফস্থা বির না। ফতনভাজন ির বফবাগীে য ফগুড়া  বিজাযগঞ্জ
থ্েরাে বফএটিঅআ’য বপ বফদ্যভান যজেজি এফং নতুন ৫টি থ্েরাে বপ স্থাজনয িাে রবিোধীন অজি এফং ৫৩টি
vi

থ্েরাে থ্েরা বাড়াে বপ বনজে িাম নিভ বযচারনায েন্য ১৫৩৪টি জদ েনফর বনজোজগয েন্য রস্তাফ আজতাভজধ্য
ভন্ত্রণারথ্ে থ্রযণ িযা জেজি।
ভীো থ্থজি থ্দখা মাে থ্ম, বফববন্ন িাযখানা ে উৎাবদত জেয ভজধ্য যজেজি- Mango Fruit Drinks, বফস্কুে, নুডুরস্,
চানাচুয, জু, বচবন, অো, ভেদা, িজভটিিস্  ন্যান্য ব্যফাবযি ে, ায, স্যাজনোবয, এরব গ্যা, থ্তর, াফান এফং
বফববন্ন রিায ভরা  বনভনাণ াভগ্রী আতযাবদ। বফএটিঅআজত স্বীকৃবত রাবপ্ত এিটি বফরবম্বত রবিো, িখজনা িখজনা জেয
নুজভাদন থ্জত ৪ ভা ম নন্ত ভে থ্রজগ মাে।
থ্দজ জেয ভান ফোজেয াাাব যপ্তানী জেয এযাবিবডজেড ভান বনবিতিযজণয েন্য ঢািা দয দপ্তয এফং চট্রগ্রাভ
অঞ্চবরি বপজয ভত ন্যান্য অঞ্চবরি বপজয অধুবনিােজনয ভাধ্যজভ এয িাম নিভ রা থ্যয ব্যফস্থা গ্রণ িযা এফং
েনস্বাজথ ন ির থ্েরাে বফএটিঅআ’য বপ চালু িযায উজদ্যাগ গ্রণ িযা রজোেন।
ল্যাফ বফজন জোজভটিি বিবনফ নাি ব্যফস্থা থািা ফাঞ্চনীে এ ব্যাজয রজোেনীে ব্যফস্থা গ্রণ িযা দযিায । ল্যাফজযেযী
বফজনয ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ মন্ত্রাবত যীেণ িাজেয সুবফধা ভাবপি স্থাথ্নয াাাব ব্যাোবয যাখায রজোেনীে থ্যি 
যীেণ থ্ফঞ্চ স্থান ন্যান্য সুল্পযাগ-সুবফধা বনবিত িযা েরুবয। নতুন বফনটিয বডোআন অন্তেনাবতি ভাজনয থ্েবিং ল্যাফ
এয নুযণ িযতঃ ির সুজমাগ-সুবফধা বনবিত িযা ফাঞ্চনীে বির। এ োতীে রিল্প ফাস্তফােজনয থ্েজে রথভত মন্ত্রাবতয
থ্র-অউে রস্তুত িযতঃ থ্লায থ্ে বনধ নাযণ িজয বফবডং বডোআন  রিল্প ফাস্তফােন িযা দযিায ।
যন্ত্রপাশত ব্যবহাল্পর অয দে েনফর অফশ্যি তাআ দ্রুত েনফর বনজোগ িজয অন্তেনাবতি িযান্ডাড ন 
থ্েবিং রববডউয বফলজে রবেণ রদাজনয ভাধ্যজভ দেতা বৃবিয ব্যফস্থা গ্রণ িযা রজোেন। Sophisticated যন্ত্রপাশত
ব্যবহাল্পর ে যীেথ্ণয থ্েজে অন্তেনাবতি থ্েবিং রববডউয নুযণ িযতঃ বফএটিঅআথ্ি জেয যীেণ প্যাযাবভোয
বৃবি িযায ব্যফস্থা গ্রণ িযা দযিায মাজত িজয বধি ে উন্নতজদজয চাবদা ভাবপি যপ্তানী িযা মাে।
Sophisticated

উৎাবদত জেয স্বীকৃবত রাবপ্তয রবিো ে িযা এফং দ্রুত ে নুজভাদজনয ব্যফস্থা িযা। বফএটিঅআ’থ্ি থ্েয স্বীকৃবত
রদাজনয থ্েজে BAB, ILAC এফং ISO এয াাাব উন্নত থ্দজয থ্মভন অজভবযিা, োভনানী আতযাবদয িান্ডাড ন/ থ্েবিং
রববডউয নুযণ িযা রজোেন মাজত বফজেয বফববন্ন থ্দজ যপ্তানীয েন্য জেয
এযাবিবডজেন াো ে ে এফং
যপ্তানীয থ্েে রাবযত ে । থ্ফা রদাজনয থ্েজে বফএটিঅআথ্ি ন-রাআথ্ন সুল্পযাগ-সুবফধা রদাজনয ব্যফস্থা গ্রণ িযা
দযিায । এজত িজয Sophisticated যন্ত্রপাশতর সল্পব োচ্চ ব্যবহার শেশিত করা যাল্পব ।
নুজভাবদত জেয গুণগতভান ফোে যাখায েন্য বনেবভত থ্ভাফাআর থ্িা থ্ে নয ংখ্যা  এয বফ্রকুজেন্সী ফাড়াজনায ব্যফস্থা গ্রণ
িযা দযিায। ির উৎাদনিাযী রবতষ্ঠানজি বফএটিঅআ’য নেযদা বযয অতাে অনায ব্যফস্থা গ্রণ িযা । থ্ম ির
রবতষ্ঠান দীঘ নবদন মাফত ততায াজথ জেয ভান ফোে থ্যজখ ে উৎাদন িযজি তাজদযজি পুযস্কায রদাজনয ব্যফস্থায
রফতনন িযা রজোেন।
রিজল্পয ফিাঠাজভা চেন এফং তায বনভনাণিারীন ত্রুটি-বফচুযবত ম নাজরাচনা গুণগতভান ফোে  েফাফবদবতা বনবিত
িযায েন্য ববফষ্যজত এ োতীে রিল্প গ্রজণয থ্েজে রিল্প ফাস্তফােনিাযী ংস্থায িাবযগবয ব্যবক্তজদয ভন্বজে এিটি বনেস্ব
ভবনেবযং থ্র গঠন িযা দযিায ।
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প্রথভ অধ্যা
প্রকল্পেয টভূমভ, মফফযণ  উল্পেশ্য
১.1

প্রকল্পেয টভুমভ

মুক্ত ফাজায র্ থনীতিতি ণ্য ও সফায ভানআ তরা আন্তজজামতক ফাতিতজেয প্রধান বফমষ্ট্য । যীক্ষায জন্য ল্যাফতযটযী,
Metrology Services এফং প্রিেয়ন দ্ধতি (Certification System) Accredited তরআ সেফর
ফাংরাতেী ণ্য মূ তফতেত যপ্তানীয গ্রি সমাগ্যিা াতফ। ণ্যমূতে Accredited ম থাতয় তনতি তর
ল্যাফতযটযী, Metrology Services এফং প্রিেয়তনয দ্ধতিতে ফশ্যআ আন্তজজামতক ম থাতয় উন্নীি েযতি তফ।
মুক্ত ফাজায র্ থনীতি ও SAPTA চুতক্তয অওিায় তফতবন্ন খাদ্ম াভগ্রী, তনভথাি াভগ্রী, মন্ত্রাতি, েতভটিক্স
ন্যান্য তনে দ্রব্য তফতবন্ন সে তি অভোতন এফং তনে সেত যপ্তানী েযা য়। উমিমিত তণ্যয গুণাগুণ যীক্ষায
জন্য অধুতনে মন্ত্রাতি ল্যাফতযটযী ও দক্ষ জনফর অফশ্যে। এ উতেশ্য ফাস্তফাল্পনয রল্পক্ষয ফাাংরাল্পদ স্ট্যান্ডাড জ
টটমস্ট্াং ইনমস্ট্টিউন (মফএটিআই) এয অধুতনেীেযতিয জন্য ফমণ জত প্রেল্পটি গ্রি েযা তয়তছ।
১.2

1.3

প্রকল্পেয তফফযি
ক। প্রকল্পেয নাভ

:

খ।
গ।
ঘ।
ঙ.

:
:
:
১)
২)

প্রকল্পেয ফস্থান
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা
প্রাননক ভন্ত্রণারয়/ নফবাগ
প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার

ভডান নাআজজন ফ বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট ফ বপবিজিজেড
আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায থ্ডজবরজভন্ট ফ ল্যাফজযেযীজ পয
এযাবিবডজেন (১ভ ংজাবধত) ীল নি রিল্প।
ঢািা  চট্রগ্রাভ ।
ফাংরাজদ ষ্ট্যান্ডাড ন এন্ড থ্েবষ্ট্ং আন্পটিটিউন (বফএটিঅআ)।
নে ভন্ত্রণারয় ।
মূরঃ জানুয়াযী ২০০৯ ল্পত বডজম্বয ২০১১
ংজাবধত ফাস্তফায়নকারঃ জানুয়াযী ২০০৯ ল্পত জুন ২০১৪

প্রকল্পেয উল্পেশ্য

(ে) এযামিমডল্পটন এয জন্য ২০১২ াল্পরয ভল্পধ্য ৪ তরা মফমষ্ট্ ল্যাফতযটযী বফন তনভথাি ও ংস্কায ।

(খ) তফতবন্ন ল্যাফতযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাতি ক্রয় ।
থ
(গ) েোতরতেন, সটতটং এফং াটিতপতেতনয
Accredited সুতফধা সৃতিয জন্য দয দপতয এফং চট্রগ্রাভ
অঞ্চতরে তপতয ল্যাফতযটযীমূ উন্নীিেযি।
(ঘ) ফাাংরাল্পদ টথল্পক যপ্তানীল্পমাগ্য ল্পণ্যয এযামিমডল্পটড ভান মনমিতকযণ।
(ঙ) সবাক্তা াধাযতিয তনেট এযামিমডল্পটড ভান ম্পন্ন ণ্য প্রাতপ্ত তনতিিেযি ।
জ কন  এযামিমডল্পটন এয জন্য ফাাংরাল্পদ স্ট্যান্ডাড জ অযান্ড
(চ) যপ্তানী ল্পণ্যয ভান মন য়ন্ত্রল্পণ এফাং াটিমপল্প
টটমস্ট্াং ইনমস্ট্টিউন (মফএটিআই) মিারীেযি।
১.4

প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অাংগ
 ল্যাফতযটযী বফন তনভথাি ও ংস্কায।
 অমপ যঞ্জাভ ক্রয় ।
 মফমবন্ন ল্যাফতযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাতি ক্রয়  স্থান।

পৃষ্ঠা 1

1.5

প্রকে এরাকা

ভডান নাআজজন ফ বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট ফ বপবিজিজেড আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায থ্ডজবরজভন্ট ফ
ল্যাফজযেযীজ পয এযাবিবডজেন (১ভ ংজাবধত) ীল জক প্রকেটি ঢাকা  চট্রগ্রাল্পভ ফাস্তফামত ল্পল্পছ।

ভানবচজে রিল্প এরািা

ভডান নাআজজন ফ বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট ফ
বপবিজিজেড আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায
থ্ডজবরজভন্ট ফ ল্যাফজযেযীজ পয এযাবিবডজেন
(১ভ ংজাবধত)ীল নি রিল্প

মচত্র-১ : ফাংরাতেতয ভানবচজে প্রকে এরাকা ভডান জাইল্পজন অফ মফএটিআই টরা টপ্রামকউযল্পভন্ট অফ মপমস্ট্ল্পকল্পটড ইকুইল্পভন্ট এন্ড
ইনফ্রাস্ট্রাকচায টডল্পবরল্পভন্ট অফ ল্যাফল্পযটযীজ পয এযামিমডল্পটন (১ভ াংল্পামধত) ীল জক প্রকল্পেয ফস্থান।

পৃষ্ঠা 2

১.৬

প্রকে অনুল্পভাদন, াংল্পাধন, টভাদ বৃমি  অথ জাসনয অফস্থা

মডমমল্পত াংস্থানকৃত টফমযবাগ প্রধান অাংল্পগয ফাস্তফান মফরমিত া ব্য বৃমি ব্যমতত প্রকল্পেয টভাদ ফাড়াল্পনা ল্পল্পছ ।
প্রকে অনুল্পভাদন, াংল্পাধন, টভাদ বৃমি  অথ জাসনয অফস্থা তনতচয াযিীতি সেখাতনা তরা।

প্রকে অনুল্পভাদন, াংল্পাধন, টভাদ বৃমি  অথ জাসনয অফস্থা :
নুজভাদন ম নায়

মূর অনুল্পভামদত
১ভ াংল্পাধন

নুজভাবদত ব্যয়
(রক্ষ োিায়)

থ্ভয়াদ
জুরাই, ২০০৯ ল্পত
মডল্পিয, ২০১১
জুরাই, ২০০৯ ল্পত জুন,
২০১৪

থ থায়ন
প্র:া:

হ্রা/বৃবি (%)
ভর
ফ নজল নজওনফ
বডববয নুজভাদজনয
তুরনায়
তুরনায়

২২৯৫.০০

-

২২৯৫.০০

-

-

-

-

-

ননজস্ব
(রক্ষ
োিায়)
-

টজমডমএপ

-

টজমডমএপ

উৎ: RDPP এফাং প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয

1.৭

প্রকল্পেয অন্তভুজি প্রধান প্রধান কাম জিভ এফাং অঙ্গমবমিক রক্ষযভাত্রা  গ্রগতি

তল্প ভন্ত্রিারয় তি প্রাপ্ত প্রেল্প ভাতপ্ত প্রতিতফেন নুমায়ী প্রেতল্পয ঙ্গতবতিে ফাস্তফ ও অতর্ থে গ্রগতি তনম্নরূ:
(রক্ষ টাোয়)
িঃ
নাং
১
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

অল্পঙ্গয নাভ
২
যাজস্ব ব্য
টফতন  বাতামদ
যফযা  টফা
বাড়ায় ক্রয় (ভাআতক্রাফা)
ন্যান্য
থ্ভযাভত  যক্ষণাজফক্ষণ
মূরধন ং (ম্পদ
ংগ্র/ক্রয়)
মভাটযমান
ল্যাফ মন্ত্রাবত
িবিউোয  ন্যান্য মন্ত্রাবত
অফাফে
বনভনাণ  পূতন
বফবফধ ভৄরধন
ববড বযাে

একক
৩
জন
ংখ্যা

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ফ:নভ:

ফ থল্পভাট:

আযমডমম অনুমাী
রক্ষযভাত্রা
জক
আমথ
ফাস্তফ (%)
৪
৫
১৬.৪৫
৮.০০
১২.০০
১৪.০০
৬.৫৫

৫

২০.০০
৮৫৪.০০
২৩.০০
১৫.০০
১১০০.২৮
১৫.৭২
১৪০.০০
২২২৫.০০

১
১৮৭
৩০
২০৫
৪০৪৬.৪৫

১

প্রকৃত অগ্রগমত
আমথ জক (%)
৬

ফাস্তফ (%)
৭

১৩.৬০%
৭.৯০%
০.০০%
১০.৮০%
৫.৩০%

৫ (১০০.০০)
(৯৯.৬২)
(০.০০)
(৭৭.১৪)
(৮০.৯১)

১৯.৯৪%
৭০৭.৩৮%
২০.২৬%
১৪.১০%
১০৯০.৬৭%
১৫.৩২%
১১৫.০০%
-

১ (১০০.০০)
১২৮ (৭০.০০)
৩০ (১০০.০০)
১১৫ (৬০.০০)
১০০.০০
(৯৭.৪৫)
(৮২.০০)
৯১.০০

উৎঃ প্রেতল্পয ভাতপ্ত প্রতিতফেন (ততঅয)
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প্রকল্পেয অওতায় প্রাপ্ত থ থ ফযাদ্দ ও ব্যল্পয়য নচত্র ননম্নরুঃ
(রক্ষ টাকায়)
থ থ ফছয

মূর/ংল্পানধত
এনিন ফযাদ্দ
১৯১.০০

ফমুক্তকৃত
টাকা
১৯১.০০

অনথ থক ব্যয়

২০০৮-০৯

অযনিনন
মত ংস্থান
১২২.৫৬

১২২.৫৮

ব্যনয়ত
থ থ
৬৮.৪২

২০০৯-১০

৪১১.২৭

৪১৫.০০

৪১১.২৭

৪১১.২৭

০০.০০

২০১০-১১

৩৭৩.২৭

৩৭৫.০০

৩৭৫.০০

৩৭৩.২৭

০১.৭৩

২০১১-১২

৫৫০.০০

৫৫০.০০

৫৫০.০০

৫২৫.২৮

২৪.৭২

২০১২-১৩

৪২৫.০০

৪২৫.০০

৪২৫.০০

৩৬৬.৯৬

৫৮.০৪

২০১৩-১৪

৩৪২.৯০

২৫৬.০০

২৩১.০০

২২০.৯৪

১০.০৬

থ্ভাে

২২২৪.১

২২১২.০০

২১৮৩.২৭

২০২০.৩০

১৬২.৯৭

ভন্তব্য
ব্যনয়ত ৬৮.৪২ রক্ষ টাকায নফযীল্পত চারা মনয
ভাধ্যল্পভ ৬২.৭৪ রক্ষ টাকা মপযত প্রদান কযা
ল্পয়ল্পছ
মকান থ থ ব্যনয়ত না থাকল্পরও ৩.৭৪ রক্ষ টাকা
চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ মপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ
ব্যনয়ত ১.৭৩ রক্ষ টাকা চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ
মপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ
ব্যনয়ত ২৪.৭২ রক্ষ টাকায নফযীল্পত চারাল্পনয
ভাধ্যল্পভ ২৪.৫৮ রক্ষ টাকা মপযত প্রদান কযা
ল্পয়ল্পছ
ব্যনয়ত ১.৭৩ রক্ষ টাকা চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ
মপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ
ব্যনয়ত ১.৭৩ রক্ষ টাকা চারাল্পনয ভাধ্যল্পভ
মপযত প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ

ঊৎঃ প্রকল্পেয মমআয

প্রেতল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়
(রক্ষ টাকায়)
প্রাক্কনরত ব্যয়
মূর
ংল্পানধত
(প্রঃ াঃ)
(প্রঃ াঃ)

প্রকৃত ব্যয়
(প্রঃ াঃ)

১
২
৩
২২৯৫.০০
২২২৫.০০
২০২০.৩০
(থ্জবডবএপ- (থ্জবডবএপ- (থ্জবডবএপ১৯৯৫.০০)
২০০০.০০)
১৯০২.২৮)

নযকনেত ফাস্তফায়নকার
মূর
ংল্পানধত
৪
জানুয়াযী
২০০৯
ল্পত
বডজম্বয
২০১১

প্রকৃত

নতক্রান্ত
ব্যয় (মূর
ফাস্তফায়নকার প্রাক্কনরত
ব্যল্পয়য%)
৫
৬
৭
জানুয়াযী
জানুয়াযী
(-) ২৭৪.৭২
২০০৯ ল্পত
২০০৯ ল্পত
(১১.৯৭)
বডজম্বয ২০১৩
জুন ২০১৪
(ব্যয় বৃবি
ব্যবতজযজি
থ্ভয়াদ বৃবি
জুন ২০১৪)

নতক্রান্ত
ভয় (মূর
ফাস্তফায়ন
কাল্পরয %)
৮
২ ফছয ৬ভা
(৮৩.৩৩%)

ঊৎঃ প্রকল্পেয মমআয

*থ্নাে: ভর  ংজাবধত নুজভাবদত ব্যজয়য তুরনায় রকৃত ব্যয় ২৭৪.৭২ রক্ষ োিা (১১.৯৭%) িভ এফং রকৃত ফাস্তফায়ন
থ্ভয়াদ ভর বযিবল্পত থ্ভয়াদ জত ২ ফছয ৬ভা (৮৩.৩৩%) থ্ফী ।
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মিতী অধ্যা
প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয উল্পেশ্য (Objective), কভজমযমধ (Terms of Reference) ও
কাম জদ্ধতি (Methodology)
২.১ ভূমভকা (

Introduction)

ফামল জক উন্নন কভজসূমচ (এমডম) ভুক্ত উন্নন প্রকেমূ মযকেনা ভন্ত্রণারল্পয আতাধীন ফাস্তফা ন মযফী ক্ষণ 
মূল্যান মফবাগ (আইএভইমড) কর্তক
জ মযফী ক্ষণ  মূল্যান কযা  । এয ভাধ্যল্পভ যকাল্পযয কর ভন্ত্রণার/ মফবাগ
 াংস্থা কর্তক
জ ফাস্তফানাধীন/ফাস্তফামত প্রকল্পেয ফাস্তফা ন অফস্থায তথ্য াা মা। ভাপ্ত প্রকল্পেয প্রবাফ
মূল্যান প্রমতল্পফদল্পনয ভাধ্যল্পভ উন্নন প্রকে ফাস্তফাল্পনয পল্পর অমজজত অমবজ্ঞতা আইএভইমড াংমিষ্ট্ কর্তজ ক্ষটক
অফমত কল্পয।
এমডমভুি উন্নন প্রকল্পেয ফাস্তফান অগ্রগমত মযফী ক্ষল্পণয াাাম প্রমত অথ জফছয আইএভইমড যাভজক পাভজ
মনল্পাল্পগয ভাধ্যল্পভ ীমভত াংখ্যক ভাপ্ত প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যান মযচারনা কল্পয থাল্পক । এযই ধাযাফামকতা
আইএভইমড চরমত ২০১৭-১৮ অথ জফছল্পয যাজস্ব ফাল্পজল্পটয আতা নল্ ভন্ত্রণারল্পয অধীল্পন ফাংরাজদ ষ্ট্যান্ডাড ন
এন্ড থ্েবষ্ট্ং আন্পটিটিউন (বফএটিঅআ) কর্তক
জ ফাস্তফামত ভডান নাআজজন ফ বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট ফ
বপবিজিজেড আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায থ্ডজবরজভন্ট ফ ল্যাফজযেযীজ পয এযাবিবডজেন (১ভ ংজাবধত)
ীল জক প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যাল্পনয উল্পযাগ মনল্পল্পছ । আইএভইমড'য এ াংিান্ত মযত্র অনুযল্পণ মথামথ প্রমিায
ভাধ্যল্পভ এভ আয কন্পারট্যান্টস্ ( MRC) টক ফমণ জত প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পনয জন্য যাভজক পাভজ মল্পল্পফ মনফ জাচন
কযা ল্পল্পছ । উমিমিত প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যান মযচারনা কযায রল্পক্ষয ৬ টপব্রুাময ২০১৮ মযমচমত বা এফাং ১১
টপব্রুাময ২০১ ৮ তামযল্পি মযফী ক্ষণ ও মূল্যান টক্টয- ৫ ( স্বাস্থয  গৃাণ টক্টয ) এয ভামযচারক, ফাস্তফান
মযফীক্ষণ  মূল্যান মফবাগ , মযকেনা ভন্ত্রণার , টয-ই-ফাাংরা নগয , ঢাকা-১২০৭-এয াল্পথ যাভজক প্রমতষ্ঠান
এভ আয কনারট্যান্টস্ এয ০৪ (চায) ভা টভামদ একটি চুমি স্বাক্ষমযত  ।
চুমি ম্পাদল্পনয য যাভজক প্রমতষ্ঠাল্পনয ভীক্ষা টিভ চুতক্তফদ্ধ কাল্পজয মযমধ, উল্পেশ্য  ফমণ জত প্রকল্পেয প্রল্পাজনী
তথ্যামদ ম্পজল্পক অফমত  তা াংগ্রল্পয উল্পেল্পশ্য ভামযচারক, মযচারক, ঊ তযচারে, কাযী তযচারে
প্রকল্পেয অন্যান্য কভজকতজাল্পদয ল্পঙ্গ আনুষ্ঠামনক  অনানুষ্ঠামনক বা মভমরত ন । উি বায য আইএভইমড এফাং
প্রকে মযচারল্পকয কাম জার ল্পত ভীক্ষা টিভল্পক মডমম , মমআয  অন্যান্য প্রমতল্পফদল্পনয কম যফযা কযা ।
আইএভইমড এফাং প্রকে কাম জার ল্পত প্রাপ্ত ডকুল্পভন্ট ম জাল্পরাচনা কল্পয ভীক্ষা টিভ কর্তক
জ উমিমিত প্রকেটিয প্রবাফ
মূল্যাল্পনয জন্য প্রল্পাজনী প্রশ্নাফরী  টচকমরস্ট্ প্রণন কল্পয স্তয অনুমাী মফন্যা কল্পয প্রমতল্পফদনটিয টলাাংল্প
(ংযুতক্ত-২) াংযুি কযা ল্পল্পছ ।
২.2

প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয উল্পেশ্য (Objective)
ক) অনুল্পভামদত DPP/RDPP অনুমাী প্রকে কাম জিভ মযচামরত ল্পমছর মকনা তা ম জাল্পরাচনা
 যীক্ষা
কযা;
ি) প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজজ টন গৃমত কাম জাফরী কাম জকয মছর মকনা তা মফল্পিলণ  ম জাল্পরাচনা কল্পয টদিা; এফং
গ) নীমত মনধ জাযক, াংমিষ্ট্ ভন্ত্রণার/ মফবাগ  ফাস্তফানকাযী াংস্থা ইতযামদয বমফষ্যল্পতয মযকেনায জন্য
সুাময প্রদান কযা।

২.3

প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয কভজমযমধ (TOR)
 প্রকল্পেয ফণ জনা (টভূমভ, উজেশ্য, অনুল্পভাদন/াংল্পাধন, অথ জাটনয মফল ইতযামদ) ম জল্পফক্ষণ  ম জাল্পরাচনা;
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 প্রকল্পেয াভমগ্রক এফাং মফস্তামযত অাংগমবমিক ফাস্তফান অগ্রগমতয (সবৌত  আমথ জক ) তথ্য াংগ্র , াযমণ/
টরিমচল্পত্রয ভাধ্যল্পভ উস্থান  মফল্পিলণ;
 প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজজল্পনয এফাং ম্ভাব্য প্রবাফ ম্পল্পকজ প্রকেটিয অগ্রগমত ম জাল্পরাচনা এফাং মফল্পিলণ।
 প্রকল্পেয ি প্রমিা (Procurement process) মমএ-২০০৬ এফাং মমআয-২০০৮ এফাং উন্নন
ল্পমাগীয গাইডরাইন প্রমতারন কযা ল্পল্পছ মক না ট মফলল্প ম জল্পফক্ষণ  মযফীক্ষণ (এই টক্ষল্পত্র দযত্র
প্রমিা এফাং মূল্যাটনয মফলটি মূল্যান কযা ফাধ্যতামূরক)।
 BoQ অনুমাী মযভাণভত ণ্য, কাজ এফাং টফা ি  কযা ল্পল্পছ মকনা তা মফল্পিলণ  ম জল্পফক্ষণ,
টেমমপল্পকন অনুমা ী গুণভান মনমিত কযা ইল্পল্পছ মকনা (এই টক্ষল্পত্র, ভাঠ ম জা টথল্পক নমুনা
াংগ্র
কযা এফাং প্রমতমষ্ঠত/ মযমচত গল্পফলণাগায টথল্পক যীক্ষা কযা)। উযন্তু, ভাঠ মযদজল্পনয াল্পথ ব্যমিগত
াক্ষাৎকায, টকআইআই এফাং টপাকা গ্রু আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তথ্য াংগ্র কযা ।
 প্রকল্পেয ফাস্তফান ম্পমকজত মফমবন্ন ভস্যাফরী টমভন: অথ জাল্পন মফরি, ি
টয মফরি, ব্যফস্থানা
ীভাফিতা, প্রকে ব্য  বৃমি এফাং ফাস্তফা ন ভকার, প্রকেটিয াভামজক  মযল্পফগত প্রবাফ ইতযামদয
মফমবন্ন জটিরতায উয মফল্পিলণ  ম জল্পফক্ষণ কযা।
 রিজল্পয SWOT বফজেলণ এফং এয ভাধ্যল্পভ ফরমদক, দুফ জরমদক, সুল্পমাগ  ঝমুঁ ক মচমিত  ফন জণা কযা;
 রিল্পটিয িাম নিভ DPP নুমায়ী মথামথবাজফ িন্ন জয়জছ বিনা, মবদ না য় তজফ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ
বফজেলণ এফং ম নাজরাচনা িযা;
 প্রকল্পেয আতা ততমযকৃত অফকাঠাল্পভা/ সুল্পমাগ সুমফধা প্রকেটি ম্পন্ন কযায য  ফজা যািায ব্যাল্পয
সুাময রদান িযা;
 রিজল্পয াভবগ্রি ফাস্তফায়ন ফস্থায উয রধান রধান পরাপর উস্থান িযা;
 প্রাপ্ত পরাপল্পরয আল্পরাল্পক সুাময কযা এফাং বমফষ্যল্পত এই ধযল্পনয প্রকেগুমর
মফলল্প সুাময কযা;

প্রণল্পনয টক্ষল্পত্র মফল্পফচনায

 যাভজক প্রমতষ্ঠান কর্তক
জ জভাকৃত ভস্ত মযল্পাট জগুমর ফাাংরা া ফাঞ্চনী (মনল্পকা পন্ট)। চুমি অনুাল্পয
মনমদ জষ্ট্ মকছু প্রমতল্পফদন ইাংল্পযমজল্পত দামির কযা ;
 প্রবাফ ভীক্ষা একটি সুমনমদ জষ্ট্ িমত অফরিল্পনয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযা;
 আইএভইমডয প্রবাফ মূল্যান মফজ্ঞমপ্ত অনুযণ কল্পয কযা ;
 এ জাতী অন্যান্য াফমরক ল্যাফল্পযটমযয ল্পঙ্গ মফএটিআই এয কভজক্ষভতা তুরনা কযা এফাং মজমফয
অধীটন এ জাতী টম টকান যীক্ষাগাল্পযয বমফষ্যল্পতয চামদা মূল্যান কযা ;
2.4

প্রবাফ মূল্যাল্পনয িমত (Approach and Methodology for the Impact Evaluation)

2.4.১ কামযগময িমত (Technical Approach)
প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যান মযচারনায জন্য কর কাম জিভ প্রকল্পেয উল্পেশ্য এফাং এ াংিান্ত উমিমিত কভজমযমধয
আল্পরাল্পক গ্রণ কযা টল্পছ । প্রকল্পেয উল্পেশ্যল্পক রক্ষয টযল্পি ফতজভান ভীক্ষায টকৌরগত িমত মনধ জাযণ কযা ল্পল্পছ ।
প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পন উল্পেশ্য অজজল্পন মতন ধযল্পনয টকৌর অফরিন কযা টল্পছ মথাঃ
(১) মফযভান দমররামদ ম জাল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তথ্য াংগ্র ;
(২) জমযল্পয ভাধ্যল্পভ প্রকে এরাকায াংখ্যাগত  গুণগত তথ্য াংগ্র ;
(৩) টবৌত মাচাইকযল্পনয (Physical Verfication) ভাধ্যল্পভ তথ্যামদ াংগ্র, যীক্ষণ  মফল্পিলণ;
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2.4.২ তফতেলিগি সেভওয়াকজ (Analytical Framework)
প্রবাফ মূল্যাল্পন মনফ জামচত মনল্পদজক মূল্পয ল্পঙ্গ ঙ্গমত টযল্পি প্রাপ্ত তল্পথ্যয
Input-Output Framework
এভনবাল্পফ স্তয মফন্যা কযা   টমন তল্পথ্যয মযাংখ্যাণগত মফল্পিলণ ঠিকবাল্পফ ম্পন্ন  । প্রাপ্ত তথ্যমূ SPSS
 MS Excel ডাটাল্পফ এয াাল্পে এমি কযা ল্পল্পছ এফাং SPSS  MS Excel পটযায ব্যফায মথামথ
মযাংখ্যান িমতয ভাধ্যল্পভ তথ্য মফল্পিলণ কাজ ম্পন্ন কযা ল্পল্পছ ।
2.4.৩ ভীক্ষায ধাযিা (Conceptualization)
ভীক্ষা কাজটি ম্পাদল্পনয জন্য টাভজ অফ টযপাল্পযন্প-এ প্রদি গাইডরাইন অনুযণ কযা
ল্পল্পছ। গৃীত কর
কাম জিভ ম জািল্পভ  িভানুমাী ম্পন্ন েযা ল্পল্পছ। তল্পফ প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যাল্পনয কাজটি মনধ জামযত ভল্প
ম্পন্ন কযায উল্পেল্পশ্য টকান টকান কাম জিভ যুল্পগাৎবাল্পফ ম্পামদত ল্পল্পছ। প্রবাফ মূল্যান কাম জি টভয মফমবন্ন ধা
মনল্পে ফমণ জত ল্পল্পছ এফাং মচত্র-2-এ টদিাল্পনা ল্পল্পছ ।
প্রথভ ধাঃ
এ ম জাল্প প্রকে াংমিষ্ট্ মফমবন্ন প্রমতল্পফদন  তথ্যামদ াংগ্র এফাং ম জাল্পরাচনা কযা 
টল্পছ । এ ছাড়া ভীক্ষা
ম্পাদল্পনয মযকেনা গ্রণ, মনল্পদ জক মনফ জাচন , তল্পথ্যয উৎ মচমিতকযণ এফাং তথ্য াংগ্রল্পয জন্য প্রল্পাজনী
প্রশ্নভারা  ছক প্রস্তুতকযণ কযা ল্পল্পছ।
মিতী ধাঃ
এই ধাল্প ভাঠ ম জাল্পয তথ্য/ উাি াংগ্রল্পয জন্য প্রল্পাজনী টরাকফর মনল্পাগ  তাল্পদয প্রল্পাজনী প্রমক্ষণ প্রদান
কযা ল্পল্পছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাফমর  ছল্পকয উয ফাস্তফান মযফীক্ষণ  মূল্যান মফবাগ কর্তক
জ প্রদি ভতাভত/
যাভজ অনুযল্পণ প্রশ্নাফমর  ছক চূড়ান্তকযণ পূফ জক ভাঠ ম জাল্প মাচাইকযণ, নমুনা ভীক্ষা এরাকা মনধ জাযণ এফাং তথ্য/
উাি াংগ্রল্পয মযকেনা প্রণন কযা ল্পল্পছ ।
র্ততী ধাঃ
এই ধাল্প তথ্য াংগ্রকাযী কর্তক
জ ভাঠ ম জা ল্পত মনমদ জষ্ট্ মযকেনা  ভানুমাী তথ্য/উাি াংগ্র কযা ল্পল্পছ ।
যাভজক ভীক্ষা টিভ কর্তক
জ তথ্য াংগ্রকাযীল্পদয কাল্পজয তদাযমক কযা ল্পল্পছ। তথ্য াংগ্রকাযীগণ কর্তক
জ ভাঠ
ম জাল্প তদফচল্পনয ( Random) মবমিল্পত মনফ জামচত টস্ট্কল্পাল্ডাযল্পদয মনকট ল্পত প্রল্পাজনী তথ্য াংগ্র কযা ল্পল্পছ
এফাং প্রকে মযচারল্পকয অমপ ল্পত সুমনমদ জষ্ট্ তথ্য/উাি াংগ্র কযা ল্পল্পছ।
চতুথ জ ধাঃ
ভাঠ ম জাল্প াংগৃীত তল্পথ্য ভুরত্রুটি থাকল্পর তা াংল্পাধন
কযা ল্পল্পছ । াংগৃীত তথ্য/উাি াংল্পাধল্পনয য
টগুল্পরাটত াাংল্পকমতক নািায প্রদান কযা ল্পল্পছ এফাং ট অনুমাী কমম্পউটাল্পয ধাযণ কযা ল্পল্পছ । যফতীল্পত
াংগৃীত তথ্য/উাি মুল্পয মযাংখ্যামনক মফল্পিলণ এফাং প্রাপ্ত পরাপর টটমফর আকাল্পয উস্থান কযা ল্পল্পছ।
ঞ্চভ ধাঃ
এই ধাল্প প্রাপ্ত পরাপল্পরয উয মবমি কল্পয িড়া প্রমতল্পফদন প্রণন এফাং ম জাল্পরাচনায জন্য আইএভইমডয মনকট
দামির কযা । িড়া প্রমতল্পফদল্পনয উয টটকমনকযার কমভটি , মস্ট্ামযাং কমভটি-এয সুামযল্পয মবমিল্পত চূড়ান্ত
িড়া প্রমতল্পফদন প্রণনপূফ জক কভজারা উস্থান কযা ল্পল্পছ। কভজারা ল্পত প্রাপ্ত ভতাভত/ যাভজ/ সুামযল্পয
আল্পরাল্পক চূড়ান্ত প্রমতল্পফদন প্রণন  দামির কযা ল্পল্পছ।
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তথ্যামদ াংগ্র, ম জাল্পরাচনা, কভজ মযকেনা  প্রস্তুতকযণ






রিল্প দবরর (বডবব/অযবডবব)  ন্যান্য তথ্যাবদ ম নাজরাচনা
রিল্প ভাপ্ত রবতজফদন (PCR) মূল্যাণ  ন্যান্য রবতজফদন ম নাজরাচনা
ফাস্তফাবয়ত িাম নিভ ম নাজরাচনা
তথ্য ংগ্রজয জন্য রজয়াজনীয় রশ্নভারা  ছি রস্তুতিযণ
ভীক্ষা িাদজনয বযিল্পনা গ্রণ, বনজদ নি বনফ নাচন, তজথ্যয উৎ বচবিতিযণ
ভাঠ জযী মযকেনা  চূড়ান্তকযণ






ভীক্ষা এরািায় নভৄনা বনধ নাযণ
তথ্য ংগ্রিাযী বনজয়াগ  তাজদয রবক্ষণ রদান
নভৄনা ভীক্ষা এরািা  তথ্য রদানিাযী বনফ নাচন
অআএভআবডয ভতাভত/ যাভন নুযজণ রস্তুতকৃত রশ্নভারা  ছি চূড়ান্তিযণ এফং ভাঠ ম নাজয় মাচাআিযণ
ভাঠ ম নাজয় তথ্য/ উাত্ত ংগ্রজয বযিল্পনা রণয়ন  িভনিবত চূড়ান্তিযণ
তথ্য াংগ্র  অফকাঠাল্পভা মাচাইকযণ





রস্তুতকৃত রশ্নভারা  ছজিয াাজে ভাঠ ম নায় জত তথ্য ংগ্র
রিল্প এরািায় ঙ্গবববত্তি ফিাঠাজভা মাচাআিযণ
ভীক্ষা বযফীক্ষজণয/ তথ্য ংগ্র িাজজয গুণগতভান বনবিত িযজণ ঠিি ব্যফস্থানা গ্রণ
স্থানীয় ম নাজয় িভনারা অজয়াজন এফং ংগৃীত তথ্য িাদনািযণ/ মাচাআিযণ
াংগৃীত তথ্য ব্যফস্থানা  মফল্পিলণ





ংগৃীত তথ্য ব্যফস্থানায বযিল্পনা নুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ
িবিউোজয তথ্য এবি  ংিরন
তজথ্যয ভুরত্রুটি ংজাধনিযণ
তজথ্যয বফজেলণ  ডাো-থ্েবফজর উস্থান
প্রমতল্পফদন প্রণন






খড়া রবতজফদন রস্তুতিযণ
খড়া রবতজফদজনয উয অআএভআবড-য থ্েিবনিযার  বিয়াবযং িবভটিয
ভতাভত গ্রণ
থ্েিবনিযার  বিয়াবযং িবভটিয সুাবযজয অজরাজি ২য় খড়া রবতজফদন
রস্তুতিযণ
২য় খড়া রবতজফদজনয উয জাতীয় ম নাজয় িভনারা অজয়াজন
িভনারায় রাপ্ত ভতাভত/যাভন নুযজণ চূড়ান্ত রবতজফদন রস্তুতিযণ 
দাবখর।

মচত্র-২: প্রবাফ মূল্যাল্পনয কাল্পজয ধা মবমিক কভজকাল্পেয ফণ জনা
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2.5

কভজিমত (Methodology)

এ অধ্যাল্প ভীক্ষায নমুনা এরাকা মনমদ জষ্ট্কযণ , মনল্পদজক মনফ জাচন , ভীক্ষা অাংগ্রণকাযী উিযদাতা মনফ জাচন,
ভীক্ষায জন্য প্রশ্নভারা  ছক ততযী, প্রশ্নভারা  ছক ব্যফাল্পযয টকৌরগত িমত, ভীক্ষা মযকেনা , াংগৃীত
তল্পথ্যয ব্যফস্থানা  মযাংখ্যানগত মফল্পিলণ ইতযামদ মফলল্প আল্পরাচনা কযা । উল্পিখ্য টম প্রবাফ মূল্যাল্পনয
উল্পেশ্য  চামদায প্রল্পাজল্পন ফতজভান প্রকল্পেয াংখ্যাগত  গুণগত ভীক্ষায মফল্পিলণ কযা ল্পল্পছ।
2.5.1 প্রকল্পেয েতররাতে ম জাল্পরাচনা
প্রকল্পেয কাম জিভ ম্পল্পকজ মথামথবাল্পফ অফমত া এফাং প্রল্পাজনী টল্পকন্ডাযী তল্পথ্যয উৎ ম্পল্পকজ জানায জন্য
প্রকল্পেয দমররামদ  াং মিষ্ট্ কাম জিল্পভয দমররামদয ম জাল্পরাচনা এফাং মফল্পিলণ কযা । এছাড়া প্রকল্পেয প্রবাফ
মূল্যাল্পনয জন্য প্রকে মযচারল্পকয অমপ অন্যান্য াংমিষ্ট্ অমপ ল্পত প্রল্পাজনী তথ্যামদ াংগ্র কযা ল্পল্পছ।
প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পনয ীভাফিতাঃ
উবিবখত রিজল্পয অতায় স্বতন্ত্রবাজফ থ্িান ল্যাফ/ ঙ্গ রবতষ্ঠা/ স্থান িযা য়বন। Sophisticated মন্ত্রাবত দ্বাযা
পূজফ নয ল্যাফগুজরাজি থ্পববরজেড িযা জয়জছ । এছাড়া রিজল্পয থ্িান থ্ফজরাআন িাবড িযা য়বন এফং থ্ফঞ্চভািন
বনধ নাযণ িযা য়বন, তাআ রিজল্পয রবাফ ভল্যায়জনয বফলয়টি সুবনবদ নষ্ট্বাজফ অজরািাত িযা মাজে না।
2.5.2 ভীক্ষায রূতযখা প্রণন
প্রবাফ মূল্যান কাজটি ম্পাদল্পনয জন্য াংখ্যাগত  গুণগত িমতয অফরিন কযা
ল্পল্পছ। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নভারা
(Questionnaire), ছক, টকআইআই টচকমরষ্ট্ এফাং এপতজতড টচকমরষ্ট্ এয ভাধ্যতভ প্রসয়াজনীয় াংখ্যাগত  গুণগত
তথ্য াংগ্র কযা ল্পল্পছ। প্রকে এরাকা ল্পযজমভন মযদজন (Physical Observation) কল্পয যাভজক টিভ
প্রকল্পেয অগ্রগমতয মফমবন্ন তথ্যামদ াংগ্র কল্পযল্পছন। ভীক্ষা কাজ ভাঠ ম থাতয় ঠিকবাল্পফ ম্প ন্ন েযায রল্পক্ষয একটি
ভাফি কভজমযকেনা প্রণন কযা  মাল্পত মফমবন্ন কাল্পজয ফণ জনা  ম্পাদল্পনয ম্ভাব্য ভসূমচয উল্পিি কযা ।
প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষায ধাযিা উমিমিত ৫টি ধাল্পয কর োম থক্রভটক টভাট মতনটি ল্পফ জ াজাল্পনা ল্পল্পছ। প্রমতটি
ল্পফ জয অমধনস্থ োম থক্রভগুল্পরা মচত্র-৩ এয ভাধ্যল্পভ তযয পৃষ্ঠায় টদিাল্পনা ল্পরা ।
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রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা িাঠাজভা
(Study Design)

১ভ ফ ন
(রস্তুবত ফ ন)
দর ংগঠিতিযণ
(Team Mobilization)

২য় ফ ন
দায়-দাবয়ত্ব ফন্টন

রাথবভি/জযাক্ষ তথ্য/উাত্ত ংগ্র 
ধ্যয়ন
নভৄনায অিায বনণ নয়

রশ্নে  ছি রণয়ন

ভাঠ ম নাজয় তথ্য ংগ্রিাযীগজণয
রবক্ষণ রদান

(রবাফ ভল্যায়ন বযচারন ফ ন)
ভাঠ ম নাজয় রশ্নজেয
রাি-াজবন মাচাআ

৩য় ফ ন
রশ্নে চূড়ান্তিযণ

প্রশ্নল্পত্রয ভাধ্যল্পভ ভাঠ ম জাল্প তথ্য
াংগ্র
ল্পযজমভল্পন ভীক্ষাস্থর মযদজন 
মাচাইকযণ
মনমফড় আল্পরাচনা (In-depth

(রবাফ ভল্যায়ন রবিয়ািযণ ফ ন)
তথ্য/উাত্ত এবি থ্চবিং, রবিয়ািযণ
বফজেলণ

খড়া রবতজফদন

discussion)

এপমজমড (FGD)

চূড়ান্ত খড়া

স্থানী ম জাল্প কভজারা

জাতীয় িভনারা

তথ্য/উাত্ত যীক্ষা  থ্িাবডং

চূড়ান্ত রবতজফদন

তচত্র-৩: প্রবাফ মূল্যান কাম জিল্পভয কাঠাল্পভা

পৃষ্ঠা 10

2.5.3 প্রবাফ মূল্যাল্পনয মনল্পদ জক মনফ জাচন
রিজল্পয থ্ফজরাআন/ থ্ফঞ্চভািন  উজেজশ্যয জঙ্গ িাংবখত/রাপ্ত পরাপজরয তথা বডববজত ফবণ নত বফলয়ভজয চরি
(Variable)  বনজদ নজিয ( Indicator) ভান তুরনায ভাধ্যজভ রিজল্পয রবাফ ভল্যায়ন িযা মায় । বিন্ত রিল্প
দবরজর থ্ফজরাআন/ থ্ফঞ্চভািন ংিান্ত থ্িান তথ্য- উাত্ত ন্তভুনক্ত না থািায় যাবয রবাফ ভল্যায়জনয সুজমাগ ীবভত
জয় বগজয়জছ । রিজল্পয পরতা  তায উজেশ্য জনন বনবনয িজয ফাস্তফায়ন পরতায উয । ভীক্ষায তনাফরী
(TOR) ম নাজরাচনা িযজর থ্দখা মায় থ্ম বনজনাক্ত ম নাজয় ভল্যায়জনয ভাধ্যজভ রিল্পটিয রবাফ ভল্যায়ন িযা ম্ভফঃ
প্রবাফ
মূল্যাল্পনয
প্রবাফ মূল্যাল্পনয মফল/চরক/মনল্পদ জক
প্রকৃমত
প্রকে
প্রকল্পেয েষ্ট্তা ( Clarity) এফাং ম্ভাব্যতা ( feasibility)
উল্পেশ্য
রক্ষযভাত্রা অজজল্পনয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ জ মকনা তা প্রকে
এফাং ব্যামপ্ত উাদানগুমর যীক্ষা। প্রকল্পেয রগল্পফ্র টভ ফমণ জত সূচকগুল্পরা
প্রকল্পেয কাম জিভ মুল্যাল্পন মথামথ মছর মকনা তা মনযীক্ষণ
ক) প্রকল্পেয প্রধান অঙ্গমূ ফাস্তফাল্পনয ভ
, ব্য,
প্রকে
ফছযমবমিক ফযাে, অনুল্পভাদন/াংল্পাধন,  অন্যান্য অফস্থা
ফাস্তফান
াংিান্ত
ি) প্রকল্পেয মাফতী ভারাভার , জনফর, টফা অন্যান্য
কভজকাল্পন্ডয ি কাম জিভ মযকেনা অনুমাী ভভত ম্পন্ন ল্পল্পছ
মূল্যান
মকনা
গ) প্রকল্পেয আতা ম্পামদত মফমবন্ন ণ্য/কাম জ  টফা
াংগ্রল্পয টক্ষল্পত্র প্রচমরত PPR  প্রল্পমাজয গাইড রাইন
প্রমতারন কযা ল্পল্পছ মকনা
ঘ) প্রকল্পেয আতা াংগৃীত ণ্য , কাম জ, জনফর  টফা
াংমিষ্ট্ ি চুমিল্পত মনধ জামযত টেমমপল্পকন , গুণগতভান
 মযভাণ অনুমাী প্রল্পাজনী মযফীক্ষণ/
মাচাইল্পয
ভাধ্যল্পভ াংগ্র কযা ল্পল্পছ মকনা

প্রকল্পেয
ফতজভান
অফস্থা
ম জল্পফক্ষণ
 ামফ জক
মূল্যান

উৎ
প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই

প্রতিতফেন ম থাতরাচনা,
সেঅআঅআ

প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই ও
অআএভআতড
প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই

প্রতিতফেন ম থাতরাচনা

প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই

প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই, ভাঠ
ম থাতয় ম থতফক্ষি
ও ন্যান্য ংতেি
প্রতিষ্ঠানমূ
ঙ) প্রকল্পেয অথ জান  ব্যফস্থানা এফাং কাল্পজয গুণগত ভান প্রকে কর্তজক্ষ/
 অনুযণল্পমাগ্য উাদান
মফএটিআই ও
ভাঠ ম থাতয়
ম থতফক্ষি
চ) প্রকল্পেয ফরমদক, দুফ জরমদক, সুল্পমাগ  ঝমুঁ ক (SWOT) সটে সাল্ডাযগি,
মফল্পিলণ
প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই
1. ল্যাফতযটযী বফন তনভথাি ও ংস্কযি
প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই
2. অমপ যঞ্জাভ ক্রয়

দ্ধতি

প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই, ভাঠ
ম থাতয় ম থতফক্ষি
3. ল্যাফতযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাতি ক্রয়  প্রকে কর্তজক্ষ/
স্থান
মফএটিআই, ভাঠ
ম থাতয় ম থতফক্ষি
4. মানফান ি  জনফর মনল্পাগ
প্রকে কর্তজক্ষ/
মফএটিআই, ভাঠ
ম থাতয় ম থতফক্ষি

সেঅআঅআ, ম নজফক্ষণ
 িয় ংিান্ত নবথ
ম থাল্পরাচনা
সেঅআঅআ, ম নজফক্ষণ
 িয় ংিান্ত নবথ
ম থাল্পরাচনা
সেঅআঅআ, ম নজফক্ষণ
 িয় ংিান্ত নবথ
ম থাল্পরাচনা
সেঅআঅআ, নবথ
ম থাল্পরাচনা, ম থল্পফক্ষণ,
বপল্ড/ ল্যাফ থ্েি
েভথারা, সেঅআঅআ,
এপতজতড, জতয
সেঅআঅআ, ংতেি
েতরর/মডজাইন/ ভাঠ
ম থাতয় ম থতফক্ষি/ টটস্ট্
সেঅআঅআ, ংতেি
েতরর ও ম থতফক্ষি
সেঅআঅআ, ংতেি
েতরর ও ম থতফক্ষি
সেঅআঅআ, ংতেি
েতরর ও ম থতফক্ষি
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উল্পয ফমণ জত মযফীক্ষণী মফল/চরক/মনল্পদ জক াংিান্ত তথ্য ঠিকবাল্পফ াংগ্র  মথামথ মফল্পিলণ কল্পয প্রকে
ফাস্তফান অফস্থা তডতত/অযতডতততি ফমণ জত রক্ষেভাত্রায াতর্ তুরনায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যান কযা ।
2.5.4 প্রবাফ মূল্যাল্পনয জন্য প্রশ্নভারা ও ছে
প্রকল্পেয কাম জিভ, প্রবাফ মূল্যাল্পনয উল্পেশ্য, চামদা  মূল্যান মনল্পদ জক এয উয মবমি কল্পয প্রবাফ মূল্যাল্পনয জন্য
যাভজক ের কর্তক
জ মনল্পে মরমিত প্রশ্নভারা  ছক প্রস্তুত কযা ল্পল্পছ (াংযুমি-২)।







নমুনা সুমফধাল্পবাগী (Beneficiary) জময প্রশ্নভারা
মনফীড় আল্পরাচনা (KII) টচকমরস্ট্
টপাকা গ্রু মডকান (FGD) গাইড রাইন
অঙ্গমবমিক মযফীক্ষণ ছক
ি াংিান্ত তথ্য মযফীক্ষণ ছক
টবৌত  অন্যান্য কাল্পজয অগ্রগমত মযফীক্ষণ ছক

ভীক্ষায কাজ তথ্য াংগ্রকাযী কর্তক
জ প্রশ্নভারা  ছক পুযল্পণয ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযা ল্পল্পছ। প্রমতটি প্রশ্নভারা  ছল্পক
প্রকল্পেয চামদা , উল্পেশ্য  মনল্পদজক অনুমাী মফমবন্ন টক টন বাগ কযা ল্পল্পছ এফাং মনমদ জষ্ট্ নমুনা াংখ্যক
প্রশ্নভারায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয চামদা, উল্পেশ্য  মনল্পদজক অনুাল্পয মফমবন্ন তথ্য াংগ্র কযা ল্পল্পছ। প্রকে এরাকা
ল্পযজমভন মযদজল্পনয (Physical Observation/ Verification) ভাধ্যল্পভ যাভজক টিভ কর্তক
জ প্রকল্পেয
ঙ্গতবতিে ফাস্তফায়ন তফলয়ে তথ্যামদ াংগ্র  মাচাই কযা ল্পল্পছ।
2.5.5 নমুনা মনফ জাচন িমত এফাং নমুনা াংখ্যা

2.5.5.1 মযভাণগত িমত
নমুনায আকায মনধ জাযণ:
নমুনা াংখ্যা মনধ জাযসিয জন্য ফহুর ব্যফহৃত মযাংখ্যামনক সূত্র ব্যফায কযা ল্পল্পছ।
n=[

]

n= মনণীত নমুনায আকায
p= প্রকে এরাকায সুমফধাল্পবাগীয অনুাত (proportion)
z= ৯৫% দৃঢ়তায ভাএা (level of confidence) মযমভত স্বাবামফক চরল্পকয ( standard normal
variable) ভান
d= গ্রণটমাগ্য ভুল্পরয মযভাণ

াধাযনবাল্পফ মফমবন্ন ভীক্ষায টক্ষল্পত্র d=৫% =০.০ ৫ ধযা z=১.৯৬ ধযা । এ প্রকে াংমিষ্ট্ মফমবন্ন মফল
ম জাল্পরাচনা  মফল্পফচনা কল্পয p নমুনায আকায মনধ জাযল্পনয টক্ষল্পত্র p= ০.৫0 ধযা ল্পল্পছ ।
সুতযাাং p, z এফাং d এয ভান ফমল্প n=২৫৬ ায়া মায়,, এল্পক্ষল্পত্র মযভািগত ভীক্ষায জন্য ২৬০ টি িানা নমুনা
ংখ্যা তনধ থাযি েতয জমযল্পয মিান্ত টনা ল্পল্পছ ।
উিযদাতাল্পদয নমুনা আকায মফল্পফচনা কল্পয াক্ষাৎকাযটি জনাধাযি (টবািা/ কঞ্জুভায) , মফমবন্ন টেণীয মফল্পিতা
(Retailer), পযাক্টময ম্যাল্পনজল্পভন্ট, মফমবন্ন প্রাইল্পবট টকাম্পামন / পযাক্টমযয টকাামরটি এমল্পযন্প/মনন্ত্রণ এয
প্রমতমনমধ, এফাং যকাময ভামরকানাধীন টকাম্পামন মভল্ক মবটা, কণ জফুমর টায মভর, ফাাংরাল্পদ মচমন এফাং িায মে
কল্পাজ ল্পযন, মল্পভন্ট  ায কাযিানায প্রমতমনমধল্পদয াল্পথ াক্ষাৎকায
মযচারনা কযা । মফস্তামযত নমুনা
মনেমরমিত টটমফল্পর উস্থান কযা ল্পল্পছ।
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ছি: নভৄনা নফবাজন
স্তয

নমুনা ংখ্যা

াধাযি টবািা (িাযণ্য, মনভজান াভগ্রী, ব্যফামযক ণ্য
ইতযামদ িকাযী)

৫২

নমুনা াংখ্যা/ টভাট নমুনা াংখ্যা
(%)
২০%

মফমবন্ন টেণীয মফল্পিতা ( ফড়, ভাঝাময, ক্ষুদ্র ) (Retailer)

১০৪

৪0%

উৎাদনকাযী যকাময  টফযকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয পযাক্টময
ম্যাল্পনজল্পভন্ট, টকাামরটি এমল্পযন্প এয ব্যমি টমভন; ফসুন্ধযা
গ্রু, প্রাণ গ্রু, টনল্পর মফমড, এমআই মরমভল্পটড, আমজজ গ্রু,
আমকজ গ্রু, মটি গ্রু, অমরমম্পক ইন্ডামরিজ মরঃ, মপ্রন্প
ফাজায মরঃ, ইতযামদ এফাং যকাময ভামরকানাধীন টকাম্পামন
মভল্ক মবটা, ফাাংরাল্পদ মচমন এফাং িায মে কল্পজাল্পযন,
মল্পভন্ট  ায কাযিানায প্রমতমনমধবৃন্দ ইতযামদ ।

১০৪

৪0%

ফ থতভাট

২৬০

১০০%
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2.5.5.2 গুণগত িমত
প্রবাফ মূল্যাল্পন গুণগত ভীক্ষায জন্য ভাঠ ম জাল্প নমুনা মনফ জাচন কযা  টল্পছ । প্রমতষ্ঠান মবমিক নমুনা ছাড়া নীল্পচয
উিযদাতাবৃল্পন্দয মনকট টথল্পক মফমবন্ন িমতয ভাধ্যল্পভ তথ্য াংগ্র কযা  টল্পছ মা নীল্পচয টটমফল্পর প্রদমজত ল্পরা:
িমভক
নাং
১

িমত
প্রমতল্পফদন
ম জাল্পরাচনা

২

মনমফড়
আল্পরাচনা
(টকআইআই)
৪০ টি

৩
এপমজমড
৪

৫

৬

৭
৮

ভাঠ মযদজন
এফাং টবৌত
ম জল্পফক্ষণ/
মাচাইকযণ
প্রমকউযল্পভন্ট
অমডট/
প্রমকউযল্পভন্ট
মযমবউ
গুণগতভান
যীক্ষা জন্য
মপল্ড টটস্ট্ /
ল্যাফ টটস্ট্
(প্রল্পমাজয
টক্ষল্পত্র)
স্থানী ম জাল্প
কভজারা
জাতী ম জাল্প
কভজারা

মযভাণ

উিযদাতা

প্রাপ্ত প্রামঙ্গক
মডমম, মমআয, মফমবন্ন মযল্পাট জ, অগ্রগমত  মযফীক্ষল্পণয প্রমতল্পফদন ইতযামদ
ডকুল্পভন্ট
৪
মমড, অন্যান্য প্রকে এফাং মফএটিআই এয াংমিষ্ট্ কভজকতজা
৩
মে  মযকেনা ভন্ত্রণারটয াংমিষ্ট্ মফবাল্পগয কভজকতজা
কাযিানা ম্যাল্পনজল্পভন্ট, কামযগময ব্যমি (উৎাদন  গুণগতভান মফলক মফবাগ)
১০
টফযকাযী এফাং যকাযী মল্পেয প্রমতমনমধ
মযল্পটইরায অযাল্পামটল্পনয প্রমতমনমধ, ফাাংরাল্পদ এমডফর টতর মযপাইনাময
অযাল্পামটন, মল্পভন্ট  মযামভক অযাল্পামটন, ফাাংরাল্পদ মভল্ক
৮
টপ্রাডাকন অযাল্পামটন,ফাাংরাল্পদ মস্ট্র  টযামরাং মভর অযাল্পামটন
ইতযামদয এফাং াংমিষ্ট্ অন্যান্য টট্রড াংস্থাগুমরয প্রমতমনমধ
৪
জন প্রমতমনমধ /স্থানী গণ্যভান্য ব্যমিফগ জ
৩
াংমিষ্ট্ প্রল্পকৌরী, ঠিকাদায, প্রকল্পেয অন্যান্য ভাঠ কভজকতজা ইতযামদ
মফমএআইআয, মডমএইচই / এরমজইমড / মডআযআইমএভ/ পুমষ্ট্  িায
৮
মফজ্ঞান ইনমস্ট্টিউট, ঢাকা মফশ্বমফযার টথল্পক ল্যাফ অমপায / প্রযুমিমফদ
মফএটিআই এয মফমবন্ন টেমণয কভজকতজা, মে ভন্ত্রণার  অন্যান্য াংমিষ্ট্
৪
মফবাটগয কভজকতজা, মযল্পটইরায এল্পামল্পল্পনয প্রমতমনমধ, এফাং প্রকেটিয
সুমফধাল্পবাগী মফমবন্ন টেণীয টবািা
২০-৩০%
প্রকে
উাদান

ভাঠ ম জাল্প প্রকে এরাকা এফাং অঙ্গমবমিক কাল্পজয ম জল্পফক্ষণ /মাচাইকযণ

১০% ২০% ি
ি াংিান্ত নমথ ম জল্পফক্ষণ /মাচাইকযণ
াংিান্ত
নমথ
৫% -১০%
অফকাঠাল্পভা
/উন্নন
অঙ্গমবমিক কাল্পজয মপল্ড টটস্ট্ / ল্যাফ টটস্ট্ (মমদ প্রল্পমাজয)
কাজ

১

মফমবন্ন টস্ট্কল্পাল্ডায এফাং প্রকে কভজকতজাগণ

১

মে ভন্ত্রণার, মযকেনা কমভন, আইএভইমড  প্রকে কভজকতজাগণ এফাং জাতী
ম জাল্পয অন্যান্য টস্ট্কল্পাল্ডাযগণ

২.5.6 তথ্য াংগ্রকাযী মনল্পাগ  প্রমক্ষণঃ
তথ্য াংগ্রকাযী মনল্পাগঃ যাভজক াংস্থাল্পক াতা  প্রকে টথল্পক তথ্য াংগ্রল্পয জন্য তথ্য াংগ্রকাযী আফশ্যক
া যাভজক প্রমতষ্ঠান কর্তক
জ মনফ জামচত ৯(ন) জন অমবজ্ঞ তথ্য াংগ্রকাযী মনল্পাগ কযা । মাযা তথ্য
াংগ্রকাযী (Enumerator)  তদাযককাযী ( Supervisor) মল্পল্পফ মনল্পামজত মছল্পরন তাযা ফাই তথ্য
াংগ্রকাল্পজ দক্ষ  অমবজ্ঞ।
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তথ্য াংগ্রকাযীটদয প্রমক্ষণঃ তথ্য াংগ্রল্পয কাজ টমন মনভুজর/ত্রুটিমুি  ট রল্পক্ষয মনফ জামচত তথ্য াংগ্রকাযীগণল্পক
যাভজক াংস্থা কর্তক
জ ২(দুআ) তেতনয প্রমক্ষণ টদা  (১মদন ভাল্পঠ অনুীরন)। প্রমক্ষল্পণয উল্পেশ্য , নমুনা
মনফ জাচন, তথ্য াংগ্রল্পয মফল , টকৌর এফাং প্রশ্নত্র  গাইডরাইল্পন ব্যফহৃত ব্দাফরী ম্পল্পকজ অাংগ্রণকাযীল্পদযল্পক
একই ধাযণা প্রদান কযা।
তথ্য াংগ্রকাযীল্পদয প্রমক্ষণ কভজসূমচল্পত মনল্পোি মফলাফরী অন্তভুজি কযা ঃ
 প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয টভূমভ এফাং উল্পেশ্য
 প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয কভজমযমধ ( TOR)
 প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয ন্থা  িমত ( Approach & Methodology)
 প্রবাফ মূল্যান কাল্পজয প্রশ্নত্র, ছক  গাইডরাইন ( Questionnaire & Guideline)
 উিযদাতায টেণীমফন্যা
 নমুনান
 উিযদাতাল্পক প্রশ্ন কযায ধযন
 তথ্য/ উাি াংগ্রল্পয িমত এফাং ধযন
 উিয মরমফিকযণ
2.5.7 প্রাথমভক তথ্য াংগ্র
প্রশ্নত্র, ছকপূযণ  াক্ষাৎকায ম্পন্ন কযায ভাধ্যল্পভ প্রাথমভক তথ্য াংগ্র কযা ।
ক) প্রশ্নত্র ভীক্ষা/াংখ্যাগত তথ্য ( Sample Household Survey / Quantitative Data)
াধাযি টবািা, মফমবন্ন টেণীয মফল্পিতা ( Retailer), উৎাদনকাযী যকাময  টফযকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয পযাক্টময
ম্যাল্পনজল্পভন্ট, টকা ামরটি এমল্পযন্প এয ব্যমি টমভন; টমভন; ফসুন্ধযা গ্রু, প্রাণ গ্রু, টনল্পর মফমড, এমআই
মরমভল্পটড, আমজজ গ্রু, আমকজ গ্রু, মটি গ্রু, অমরমম্পক ইন্ডামরিজ মরঃ, মপ্রন্প ফাজায মরঃ ইতযামদ এফাং যকাময
ভামরকানাধীন টকাম্পামন মভল্ক মবটা, ফাাংরাল্পদ মচমন এফাং িায মে কল্পাজ ল্পযন, মল্পভন্ট  ায কাযিানায
প্রমতমনমধবৃন্দ  টভাট ২৬৩ জল্পনয ল্পঙ্গ াক্ষাৎকাল্পযয ভাধ্যল্পভ প্রশ্নত্র পূযল্পণয িাযা নমুনা ভীক্ষায কাজ ম্পন্ন
কযা ।
ি) মনমফড় াক্ষাৎকায (KII)
প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষাটিয জন্য একটি কাঠাল্পভাফি প্রশ্নল্পত্রয ভাধ্যল্পভ মমড, মফএটিআই এয াংমিষ্ট্ কভজকতজা, মে
ভন্ত্রণারল্পয াংমিষ্ট্ অন্যান্য মফবাল্পগয কভজকতজা, মফমআইময কভজকতজা, মফমবন্ন কাযিানায ম্যাল্পনজল্পভন্ট  কামযগময
ব্যমি (উৎাদন  গুণগতভান মফলক মফবাগ)
, টফযকাযী এফাং যকাযী মল্পেয প্রমতমনমধ
, মযল্পটইরায
অযাল্পামল্পল্পনয প্রমতমনমধ, ফাাংরাল্পদ এমডফর টতর মযপাইনাময অযাল্পামল্পন, মল্পভন্ট  মযামভক
অযাল্পামল্পন, ফাাংরাল্পদ মভল্ক টপ্রাডাকন অযাল্পামল্পন,ফাাংরাল্পদ মস্ট্র  টযামরাং মভর অযাল্পামল্পন
ইতযামদয এফাং াংমিষ্ট্ অন্যান্য টট্রড াংস্থাগুমরয প্রমতমনমধ, ঠিকাদায অন্যান্য ব্যমিফগ জ এয াল্পথ টভাট ৪০ টি
াক্ষাৎকায গ্রণ  আল্পরাচনা কযা ।
গ) এপমজমড (FGD)
প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পন মফমবন্ন টস্ট্কল্পাল্ডায টমভন, মফএটিআই এয মফমবন্ন টেমণয কভজকতজা, মে ভন্ত্রণার 
অন্যান্য াংমিষ্ট্ মফবাল্পগয কভজকতজা, মযল্পটইরায এল্পামল্পল্পনয প্রমতমনমধ, এফাং প্রকেটিয সুমফধাল্পবাগী মফমবন্ন টেণীয
টবািা ইতযামদ এয ল্পঙ্গ টভাট ৪টি এপমজমড কযা । প্রমত এপমজমডল্পত ১০ টথল্পক ১২ জন অাংগ্রণকাযী উমস্থত
মছল্পরন। প্রমত টিল্পভ ১ জন ঞ্চারক এফাং ১ জনটযল্পাটিায মছল্পরন।
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ঘ) অঙ্গমবমিক ফাস্তফান ম জাল্পরাচনা
প্রকল্পেয অঙ্গমবমিক উাদানমূল্পয ফাস্তফান ম্পাদন াংিান্ত তথ্যামদ প্রস্তুতকৃত ছল্পক াংগ্র কযা ।
ঙ) অঙ্গমবমিক ম জল্পফক্ষণ ও যীক্ষণ (Physical Varification/Monitoring)
প্রকল্পে ফাস্তফামত কাল্পজয ল্পযজমভন ম জল্পফক্ষণ এফাং ংতেি োতজয প্রতয়াজনীয় িথ্যাতে ংগ্র েযা য়। TOR এ
উতিতখি প্রধান ঙ্গমূ সর্সে ৫% টথল্পক ১০% অফকাঠাল্পভা / উন্নন কাজ ভাঠ ম থাতয় তযফীক্ষি ংতেি
োতজয প্রতয়াজনীয় িথ্যাতে ংগ্র েযা । ভাঠ ম থাতয় প্রেতল্পয ফাস্তফান োজ তযেথনপূফ থে ল্যাফ মফমল্ডাং 
িকৃত মন্ত্রামতয গুণগতভান যীক্ষা জন্য মপল্ড টটস্ট্ / ল্যাফ টটস্ট্ েযা  এফং ফাস্তফায়তন তচতিি ভস্যাতে
তনযতনয সুাতয প্রিয়ন েযা । প্রেতল্পয তফতবন্ন উাোতনয ১০-২০% ি াংিান্ত নমথ ম জাল্পরাচনা 
আইএভইমডয যফযাকৃত ছল্পক উস্থান েযা । ভাঠ ম থাতয় ম্পাতেি োজ তযেথনোতর তনতম্নাক্ত তফলতয়য
উয যাভথেের ের্তে
থ যীক্ষা তনযীক্ষা কযা  (ঞ্চভ অধ্যাসয় তফস্তাতযি ফি থনা সেয়া তয়তছ)।
উাদাল্পনয নাভ
ল্যাফতযটযী বফন তনভথাি ও ংস্কযি
অমপ যঞ্জাভ ক্রয়
ল্যাফতযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাতি ক্রয়  স্থান
মানফান ি  জনফর মনল্পাগ

মযফীক্ষণ  যীক্ষণ
টবৌত ম জল্পফক্ষণ  মযফীক্ষণ
টবৌত ম জল্পফক্ষণ  মযফীক্ষণ
টবৌত ম জল্পফক্ষণ, ল্যাফ টটস্ট্  মযফীক্ষণ
টবৌত ম জল্পফক্ষণ  মযফীক্ষণ

2.5.8 সতেন্ডাযী তথ্য াংগ্র
প্রবাফ মূল্যান ভীক্ষাটিয জন্য চুমি স্বাক্ষল্পযয য যাভজক দর কর্তক
জ তথ্য াংগ্রল্পয জন্য মফমবন্ন প্রশ্নত্র প্রণল্পনয
রল্পক্ষয প্রকল্পেয াংকমরত প্রমতল্পফদন, প্রকল্পেয ভামপ্ত প্রমতল্পফদন প্রকে অমপ টথল্পক াংগ্র  ম জাল্পরাচনা কযা ।
২.5.8.১ ি কাম জিভ মযফীক্ষণ
প্রকল্পেয পূতজকাজ, ভারাভার ি মযকেনা অনুমাী ম্পন্ন ল্পল্পছ মকনা তা মযফীক্ষণ কযা । ি াংিান্ত
যকাময নীমতভারা অনুযণ কযা ল্পল্পছ মকনা তা যীক্ষা কল্পয টদিায জন্য প্রকে মযচারল্পকয দপ্তয এফাং মডমিউমড
অমপল্প যমক্ষত ি াংিান্ত মফমবন্ন টযকড জ টথল্পক প্রাপ্ত তথ্য াংগ্র পূফ জক ম জাল্পরাচনা কল্পয ভতাভত প্রণন কযা 
(মফস্তামযত প্রমতল্পফদটনয ৩  ৪থ জ অধ্যাল্প ফণ জনা কযা ল্পল্পছ)।
2.5.9 াংগৃীত িতথ্যয গুণগতভান মনন্ত্রণ িমত
জমযল্পয তথ্যাফরী টমল্পতু অতযন্ত গুযত্বপূণ জ, ট কাযল্পণ তথ্য াংগ্রল্পয প্রমতটি ম জাল্প টমভন- প্রশ্নত্র প্রণন , তথ্য
াংগ্রকাযীল্পদয মনল্পাগ  প্রমক্ষণ , ভাঠ ব্যফস্থানা, মযদজন  মযফীক্ষল্পণয এফাং তথ্য প্রমিাকযণ ইতযামদ টক্ষল্পত্র
মল্পথষ্ট্ তকজতা অফরিন কযা  । ভীক্ষা দর কর্তক
জ প্রশ্নত্র প্রণল্পনয ল্পয আইএভইমড 'য াল্পথ আল্পরাচনা  ভাঠ
ম জাল্প প্রাক-মাচাই কযল্পণয ভাধ্যল্পভ চূড়ান্ত কযা  । তথ্য াংগ্রল্পয পূল্পফ জই তাল্পদযল্পক মনমফড় প্রমক্ষণ প্রদান কযা  ।
তাছাড়া দক্ষ ভাঠ ব্যফস্থানা, মযদজন  প্রবাফ মূল্যান মনমিত কযায ভাধ্যল্পভ তথ্য াংগ্রল্পয ভান মনন্ত্রণ কযা  ।
2.5.১0 াংগৃীত িতথ্যয ব্যফস্থানা এফাং মযাংখ্যাতনে মফল্পিলণ
ভাঠ ম জাল্প তথ্য াংগ্রল্পয য তথ্য াংগ্রকাযীগণ কর্তক
জ প্রাথমভকবাল্পফ ভাঠ ম জাল্পই াংগৃীত তথ্যমূল্পয
প্রল্পাজনী ভুর-ত্রুটি াংল্পাধন কযা । যফতীল্পত পুযণকৃত প্রশ্নত্রমূ  অন্যান্য তথ্যামদ যাভজল্পকয মনকট
প্রদান কযা । যাভজক ভীক্ষা টিভ কর্তক
জ পূযণকৃত প্রশ্নল্পত্রয ভল্পধ্য ল্পত তদফচল্পনয ( Random) তবতিতি মকছু
াংখ্যক প্রশ্নত্র যীক্ষা কযা  । প্রশ্নল্পত্রয ভুর-ভ্রামন্ত তথ্য াংগ্রকাযীল্পদয াংল্পাধল্পনয জন্য টদা  এফাং
প্রল্পাজল্পন াল্পল্পক্ষ ভাঠ ম জা ল্পত পুনযা তথ্য াংগ্র কযা । এবাল্পফ প্রাথমভকবাল্পফ প্রল্পাজনী যীক্ষা-মনযীক্ষা
টল্পল াংগৃীত তথ্যামদ SPSS  MS Excel ডাটাল্পফ এয াাল্পে এমি কযা  এফাং SPSS  MS Excel
পটযায এয ভাধ্যল্পভ তথ্য মফল্পিলণ কাজ ম্পন্ন কযা । াংগৃীত তথ্যামদয মযাংখ্যামনক মফল্পিলণ টল্পল প্রাপ্ত
পরাপর াযণী আকাল্পয প্রমতল্পফদল্পন অন্তভুজি কযা ।
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2.5.১1 স্থানী ও জাতী ম জাল্প কভজারা
স্থানী ম জাল্প কভজারা
আইএভইমড'য াল্পথ যাভজিল্পভ স্থানী ম জাল্প কভজারা মফএটিআই ঢাকা অমপল্পয কনপাল্পযন্প রুল্পভ আল্পাজন কযা
 মাল্পত আইএভইমড, মফএটিআই  প্রকল্পেয প্রমতমনমধ, মফমবন্ন মে প্রমতষ্ঠাল্পনয প্রমতমনমধ এফাং অন্যান্য টস্ট্ক
টাল্ডাযগণ অাংগ্রণ কল্পযন। কভজারা কর টস্ট্কল্পাল্ডাল্পযয প্রমতমনমধল্পক আভন্ত্রণ এফাং উমস্থমত মনমিত কযা ।
জাতী ম জাল্প কভজারা
িড়া চূড়ান্ত প্রমতল্পফদল্পন মপডব্যাক অন্তভুজি কযায ল্পয
, আইএভইমড, প্রকে কভজকতজা  জাতী ম জাল্পয
টস্ট্কল্পাল্ডাযল্পদয মনল্প আইএভইমডল্পত একটি জাতী কভজারায আল্পাজন কযা
 মা য ভাধ্যল্পভ তাল্পদয চূড়ান্ত
মপডব্যাক গ্রণ কযা । আইএভইমড জাতী ম জাল্প কভজারাটিয আল্পাজন  অাংগ্রণকাযীল্পদয আভন্ত্রণ 
অাংগ্রণ মনমিত কযা । কভজারায ল্পয প্রমতল্পফদন চূড়ান্ত কযা  এফাং মুদ্রল্পণয জন্য টপ্রযণ কযা । মুদ্রণ টল্পল
চূড়ান্ত প্রমতল্পফদল্পন মথামথবাল্পফ কর্তজ ল্পক্ষয কাল্পছ জভা টদা ।
২.6

প্রমতল্পফদন প্রণন

প্রবাফ মূল্যান কাম জিভ মনধ জামযত ভল্পয ভল্পধ্য ম্পল্পন্নয উল্পেল্পশ্য কাম জমযমধ টভাতাল্পফক যাভজক প্রমতষ্ঠাল্পনয
কাম জাফমর, ভকার এফাং প্রকল্পেয কাম জাফরীয ল্পঙ্গ ভন্ব কল্পয ফাস্তফমুিী একটি কভজ মযকেনা ততময কযা  ।
কাম জ-মযকেনা প্রকল্পেয মূর কাম জাফরী মূল্পয ভন্বল্প গঠিত। টমভন- প্রস্তুমতমূরক কাম জিভ, প্রকে াংমিষ্ট্ প্রমতল্পফদন
মূ/মডজাইন াংগ্র, প্রকল্পেয অঙ্গমবমিক টবৌত কাজমূল্পয (ফাস্তফ এফাং আমথ জক) অগ্রগমত এফাং গুণাগুন, প্রকল্পেয
আতাধীন ি াংিান্ত তথ্যাফরীয ম জাল্পরাচনা, প্রকে ফাস্তফান াংিান্ত ভস্যাফরীয ম জাল্পরাচনা, ভীক্ষা ল্পত প্রাপ্ত
মফলামদ মনরুণ, রব্ধ তথ্য, উাি  ভতাভল্পতয মবমিল্পত সুামযভারা এফাং ভন্তব্য প্রণন প্রমতল্পফদল্পন মাফতী
মফলামদ আাল্পরাকাত কযা ল্পল্পছ । প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যান জন্য প্রধান কাম জাফরীমূ মনল্পে প্রদি ল্পরাঃ


















আইএভইমড'য াল্পথ মযকেনা বা/তফঠক
প্রকল্পেয মমআয, মফমবন্ন প্রমতল্পফদন াংগ্র  ম জাল্পরাচনা
প্রশ্নভারা  ছক প্রণন এফাং চূড়ান্তকযণ
প্রাযমম্ভক প্রমতল্পফদন প্রণন  দামির
প্রাযমম্ভক প্রমতল্পফদল্পনয উয আইএভইমড-য টটকমনকযার  মস্ট্ামযাং কমভটি-এয ভতাভত গ্রণ  িড়া
প্রমতল্পফদন চূড়ান্তকযণ
তথ্য াংগ্রকাযী দরল্পক প্রমক্ষণ প্রদান  প্রশ্নল্পত্রয প্রাক-মাচাইকযণ
ভাঠ ম জাল্প তথ্য াংগ্র  তল্পথ্যয গুনাগুণ যীক্ষা
প্রকল্পেয আতাধীন ি াংিান্ত তথ্যাফরীয ম জাল্পরাচনা
প্রকে মডজাইন, ফাস্তফান মযকেনা  কাল্পজয গুণগতভান ম জাল্পরাচনা
প্রকে ফাস্তফান াংিান্ত ভস্যাফরী ম জাল্পরাচনা
স্থানী ম জাল্প প্রকে এরাকায উকাযল্পবাগী  টস্ট্কল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ কভজারা আল্পাজন
তথ্য ব্যফস্থানা, প্রমিাকযণ  মফল্পিলণ
১ভ িড়া প্রমতল্পফদন প্রণন  উস্থান
২ চূড়ান্ত িড়া প্রমতল্পফদন উস্থান  াংল্পাধন (মস্ট্ামযাং কমভটি)
জাতী ম জাল্পয কভজারা িড়া চূড়ান্ত প্রমতল্পফদন উস্থান
কভজারায ভতাভল্পতয মবমিল্পত িড়া প্রমতল্পফদন চূড়ান্তকযণ  মুদ্রণ
চূড়ান্ত প্রমতল্পফদন দামির
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র্ততী অধ্যা
প্রকল্পেয ি মযকেনা ম জাল্পরাচনা এফাং অঙ্গমবমিক আমথ জক  ফাস্তফ অগ্রগমত
3.১ আযমডমম অনুাল্পয িাত মবমিক প্রমকউযল্পভন্ট এয মযকেনা  প্রকৃত অফস্থা ম জাল্পরাচনাঃ
প্রকল্পেয ভারাভার ি ম জাল্পরাচনাঃ
ম জাল্পরাচনা টদিা মা টম, প্রকল্পেয ভারাভার ি মফএটিআই কর্তক
জ কযা ল্পল্পছ। আযমডমমল্পত উমিমিত প্রকল্পেয
ি মযকেনা টভাট ১৩টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ভারাভার ি ম্পন্ন কযা ল্পল্পছ। ১৩টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পধ্য
টভল্পট্রারমজ উইাংল্প ৩টি প্যাল্পকল্পজয আতা টভাট ২০টি ভারাভার ি কযা ল্পল্পছ। তায ভল্পধ্য ৮টি ভারাভার ি
মথাভল্প ম্পন্ন কযা ল্পল্পছ টকান ব্যতয ঘল্পটমন এফাং ১২ টি টত াভান্য ব্যতয ঘল্পটল্পছ। টকমভকযার উইাংল্প, ২টি
প্যাকল্পজয আতা ৮টি ভারাভার ি কযা ল্পল্পছ। তায ভল্পধ্য ১টি ভারাভার ি মথাভল্প ম্পন্ন কযা ল্পল্পছ
টকান ব্যতয ঘল্পটমন এফাং ৭ টি টত াভান্য ব্যতয ঘল্পটল্পছ। মপমজকযার উইাংল্প ২টি প্যাল্পকল্পজয আতা ৯টি
ভারাভার ি ি কযা ল্পল্পছ। তায ভল্পধ্য ৪টি ভারাভার ি মথাভল্প ম্প্ন্ন্ন কযা ল্পল্পছ টকান ব্যতয ঘল্পটমন এফাং
৫টি টত াভান্য ব্যতয ঘল্পটল্পছ। ইল্পরকমট্রকযার উইাংল্প, ১টি প্যাল্পকল্পজয আতা ৪টি ভারাভার ি কযা ল্পল্পছ। তায
ভল্পধ্য ২টি ভারাভার ি মথাভল্প ম্প্ন্ন্ন কযা ল্পল্পছ টকান ব্যতয ঘল্পটমন এফাং ২টি টত াভান্য ব্যতয ঘল্পটল্পছ।
টটক্সটাইর উইাংল্প, ১টি প্যাকল্পজয আতা ২টি ভারাভার ি কাম জিভ ম্পন্ন কযা ল্পল্পছ এফাং ২টি ভারাভার ি
কাম জিল্পভই াভান্য ব্যতয ঘল্পটল্পছ এফাং অমপ ইকুু্ইল্পভল্পন্ট ৪টি প্যাকল্পজয আতা ৫টি ভারাভার ি কযা ল্পল্পছ।
তায ভল্পধ্য ১টি ভারাভার ি কাম জিল্পভ টকান ব্যতয ঘল্পটমন এফাং ৪ টি টত াভান্য ব্যতয ঘল্পটল্পছ। মফস্তামযত াযণী৩.১ এ টদা ল্পল্পছ।
প্রকল্পেয কাজ ি ম জাল্পরাচনাঃ
আযমডমমল্পত উমিমিত ি মযকেনা প্রকল্পেয কাজ ি গণপূতজ অমধদপ্তয (মডমিউমড) কর্তক
জ কযা ল্পল্পছ। টভাট
২টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ কাজ ি কযা ল্পল্পছ এফাং ২টি প্যাল্পকল্পজযই ি কাম জিল্পভ মকছুটা ব্যতয ঘল্পটল্পছ। মফস্তামযত
াযণী-৩.২ এ টদা ল্পল্পছ।
মন্ত্রানত এফং পানন থচায ক্রয় ভাপ্ত থাকায কাযণঃ
নফএটিঅআ ল্পত প্রাপ্ত তথ্য এফং ল্পযজনভল্পন প্রাপ্ত তথ্য ল্পত দল্পখা মায় মম, নফনবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য প্রল্পয়াজনীয় নকছু
মন্ত্রানত এফং পানন থচায এয একটি ফড় ং ক্রয় কযা য়নন। ল্যাফ মন্ত্রাবত ক্রয় না কযায নফলল্পয় প্রকে নযচারক
জানান, একানধকফায মটন্ডায অফান কযা ল্পেও যফযাকাযী না াওয়ায় কভ গুরুেপূণ থ নকছু মন্ত্রানত ক্রয় কযা
য়নন । তল্পফ এল্পত ল্যাফল্পযটযীয কাম থক্রভ উল্পেখল্পমাগ্যবাল্পফ ফাধাগ্রস্ত ল্পফনা ফল্পর কর্তথ ক্ষ জাননল্পয়ল্পছন । পানন থচায কভ
ক্রল্পয়য নফলল্পয় উল্পেখ কযা য় মম, পানন থচায এয মূল্য বৃনি াওয়ায় নযভাণ হ্রা কল্পয পানন থচায কভ ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।
নিনন নুমায়ী প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়ল্পমাগ্য এফং প্রকৃত ক্রয়কৃত মন্ত্রানতয তানরকা ননম্নরুঃ
উআং এয নাভ

চুবক্ত ভল্য
(রক্ষ োিায়)
১৮৫.৬৪

রকৃত িয়কৃত
মন্ত্রাবতয ংখ্যা
৮৯ টি

িয় িযা য়বন

থ্ভজট্রারজী উআং

অযবডবডব নুমায়ী মন্ত্রাবত
িজয়য ংস্থান
১১৬ টি

থ্িবভিযার উআং

২৬ টি

১৬২.৭৫

২৫ টি

১ টি

বপবজিযার উআং

০৯ টি

৮৮.১৫

০৭ টি

২ টি

থ্েক্সোআর ল্যাফ

০২ থ্ে

২০৭.৮৭

০২ থ্ে

-

আজরিবট্রিযার ল্যাফ

২২ টি

৬১.৭৫

০৫ টি

১৭ টি

থ্ভাে

১৭৫ টি

-

১২৮ টি

৪৭ টি

২৭ টি
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াযণী- 3.১

প্রকল্পেয ভারাভার ি মযকেনা  প্রকৃত অফস্থা ম জাল্পরাচনা

ি
িমত

চুমি অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ

তমফল্পর
য উৎ

আনুভামনক
িযচ (রক্ষ
টাকা)

4

৫

6

7

8

সটস্

05

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

12.00

সটস্

10

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

10

টিএভ

িমভক
নাং

ি ফণ জনা (মম / টিএমম)
কাজ অনুমাী

1

2
টল্পকন্ডাময স্ট্যান্ডাড জ জন কযা .
1০টকমজ -10এভমজ = 01 টট

3

ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ জন
20টকমজ -1 এভমজ
মজমড 1

একক

মযভাণ

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)
দযল্পত্রয
আফান
৯

10

চুমি
ম্পন্ন
১১

25.07.09

20.08.09

20.11.09

21.00

25.07.09

20.08.09

20.11.09

তজওতফ

12.00

25.07.09

20.08.09

20.11.09

তজওতফ

10.50

25.07.09

20.08.09

20.11.09

চুমি স্বাক্ষয

প্রকৃত তামযি (Actual date)

ভন্তব্য

দযল্পত্রয
আফান
১২
৩১.১০.১০

চুমি
স্বাক্ষয
১৩
১৯.০২.১১

চুমি
ম্পন্ন
১৪
১৫.০৫.১১

৩১.১০.১০

১৯.০২.১১

১৫.০৫.১১

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

৩১.১০.১০

১৪.০২.১১

০৩.০৫.১১

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

২১.০৩.১১

১৫.০৬.১১

০৬.০৮.১১

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

২১.০৩.১১

১৫.০৬.১১

০৬.০৮.১১

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

১৫
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ আযএভ
(মডমজটার) কযা. 50 টকমজ

নস্

ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ ব্যাল্পরন্প
(ইল্পরকট্রমডনক) কযা : 5 টকমজ

নস্

20

টিএভ

ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ ব্যাল্পরন্প
(ইল্পরকট্রমডনক) কযা : ১০ টকমজ

নস্

20

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

13.00

25.07.09

20.08.09

20.11.09

সটস্

05

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

50.00

30.01.13

20.03.13

20.05.13 30.01.13 20.03.13 12.02.14

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

টন

20

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

30.00

30.01.13

20.03.13

20.05.13 30.01.13 20.03.13 12.02.14

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

সটস্

04

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

50.00

30.01.13

20.03.13

20.05.13 30.01.13 20.03.13 29.01.14

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

সটস্

10

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

16.00

30.01.13

20.03.13

20.05.13 30.01.13 20.03.13 20.05.13

নস্

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

15.00

25.03.13

05.05.13

30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

টল্পকন্ডাময স্ট্যান্ডাড জ কযাামটি
মযভা কযা 10 এর 10এভআই—1 টট
ল্পমিজ মাচাইল্পয জন্য জন
যীক্ষা (মআই জন)
মজমড
2

টভল্পট্রারমজ উইাং:

ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ টপ্রাবায
ট্যাাংক (কযা. 1001- 01 টট)
ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ তদঘ জয
মযভা
টগাল্ড টটস্ট্ায (এযানামজজ
মডাযমব এক্স-টয টলাল্পযল্পন্প
টেল্পক্টামভটায)

টস্কর

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

ব্যতয ঘল্পটমন
ব্যতয ঘল্পটমন
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িমভক
নাং

ি ফণ জনা (মম / টিএমম) কাজ অনুমাী

1

মজমড
3

একক

2

3

মযভাণ

ি
িমত

চুমি অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ

তমফল্পর
য উৎ

আনুভামনক
িযচ (রক্ষ
টাকা)

4

৫

6

7

8

মরকুইল্পডয ল্পঙ্গ ফযপ ভাউন্ট টভকায । মট্রর ল্পন্ট
টল্পরয জন্য নাইল্পট্রাল্পজন

সট

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

স্দানাগায যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য জল্পরয মট্রর ল্পমন্ট
টর তাভাত্রায মযীভা : +0.01° C ±0.3° C

সট

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

আনুলমঙ্গক মফন্যা ল্পঙ্গ িভাঙ্কন স্দানাগায
45°C to 250° C

সট

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

সট

01

টিএভ

সট

01

টিএভ

সট

01

টিএভ

মযমডাং টটমরল্পস্কাল্পয ল্পঙ্গ স্ট্যান্ডাড জ অনুলমঙ্গক
উকযণ

সট

01

টিএভ

কযামরায চযাকায: টযঞ্জ: 0-300মভমভ িক মচ
মথামথ : : 300 মভমভ ম জন্ত মযীভা 0.005 মভমভ

সট

01

: -

এরমমড মডল্পে ল্পঙ্গ ামকজাং স্ট্যান্ডাডজ
মডমজটার থাল্পভজামভটায -200°C to 1200° C
ট্রু ট্যাম্পাল্পযচায ইমন্ডল্পকটয-টিটিঅই- 7 ো
কযামরল্পিল্পনয উল্পেশ্য ল্যাট (ফ উকযণ)

ইনাইড ভাইল্পিামভটায চযাকায টযঞ্জ : 25 মভ.মভ.
বৃমি 25-300 মভমভ, মথাথ জতা: (0.001 + L /
150000) মভমভ
কযামরল্পিল্পনয জন্য মফল্পল টগজ িক "টগজ িক
কম্পাল্পযটয": প্রমত কম্পাল্পযটয কযামরল্পিটিাং টগজ
িল্পকয জন্য ৬ টজাড়া ।
টভমট্রক রাং িক টট: মথামথ টগ্রড : - 0 , টট
কল্পম্পামজন : 125, 150, 175, 200, 250, 300,
400, 500মভমভ.
টভাট

সট

01

সট

01
(6াআ
অযএ)

সট

01
(8pcs)
116

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)
দযল্পত্রয
চুমি
চুমি
আভন্ত্রণ
স্বাক্ষয
ম্পন্ন
৯

10

11

প্রকৃত তামযি (Actual date)
দযল্পত্রয
চুমি
চুমি
আভন্ত্রণ
স্বাক্ষয
ম্পন্ন
12

13

ভন্তব্য

14

15

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

ব্যতয
ঘল্পটমন

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

ব্যতয
ঘল্পটমন

15.00

25.03. 13 05.05. 13 30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

ব্যতয
ঘল্পটমন

তজওতফ

5.00

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

ব্যতয
ঘল্পটমন

তজওতফ

3.50

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

তজওতফ

0.80

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13 05.05.13 30.06.13

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

0.30

আতিাভতধ্য ম্পন্ন

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

3.75

আতিাভতধ্য ম্পন্ন

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

1.00
2.00

11.11.12 16.01.13 30.04.13
23.11.11 17.04.12 18.11.12

23.11.11 17.04.12 18.11.12
তজওতফ

2.00

আতিাভতধ্য ম্পন্ন

তজওতফ

7.80

আতিাভতধ্য ম্পন্ন

তজওতফ

4.25

আতিাভতধ্য ম্পন্ন

ব্যতয
ঘল্পটমন
ব্যতয
ঘল্পটমন
াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ

23.11.11 17.04.12 18.11.12

াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ

23.11.11 17.04.12 18.11.12

াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ

274.90
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যাামনক উইাং:
িমভ
ক
নাং

ি ফণ জনা (মম / টিএমম) কাজ
অনুমাী

1

2

মজমড
3

গ্যাল্পামরন, টকল্পযামন এফাং অন্যান্য
টল্পট্রামরাভ টতল্পর পটযায এফাং
টমি ীটায যড স্বাংমি মনল্পযাধক
ইউমনট।
স্বমাংমিম নাইল্পট্রাল্পজন / টপ্রাটিন মফল্পিলক:
ম্পূণ জ জভ, াতন, ফ উকযল্পণয ল্পঙ্গ
টিল্পট্রন ইউমনট।
ট টেট মযামভক ট 300 x 30০ মভমভ

ph মভটায
মজমড
4

উচ্চ তাপমাত্রা চুল্লি 1400
ফাল্পা-টপটি টকমফল্পনট
াফ-টভাট

ি
িমত

চুমি অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ

তমফল্পরয
উৎ

আনুভামনক
িযচ (রক্ষ
টাকা)

4

৫

6

7

8

নস্

02

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

33.75

25.02.09

20.04.09

20.06.09

নস্

03

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

58.00

25.02.09

20.04.09

নস্

05

টিএভ

তজওতফ

3.75

25.02.09

নস্

10

টিএভ

তজওতফ

11.50

নস্

01

টিএভ

তজওতফ

নস্

01

টিএভ

নস্

03

টিএভ

নস্

01

টিএভ

একক
3

(এযানারাইটিকার ব্যাল্পরন্প) পুণযাবৃমি
:0.01গ্রাভ
অল্পটাল্পেব

°

C

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)

ময
ভাণ

26

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

দযল্পত্রয
আফান
৯

চুমি
স্বাক্ষয
10

চুমি ম্পন্ন
11

ভন্তব্য

প্রকৃত তামযি (Actual date)
দযল্পত্রয
আফান
12

চুমি স্বাক্ষয

চুমি ম্পন্ন

13

14

12.03.09

23.০6.09

১4.10.09

20.06.09

12.03.09

23.০6.09

১4.10.09

20.04.09

20.06.09

30.12.09

25.05.10

15.09.10

25.07.09

20.08.09

20.11.09

30.12.09

25.05.10

15.09.10

7.25

08.10.12

20.12.12

19.04.13

08.10.12

20.12.12

01.06.13

তজওতফ

1.60

11.11.12

16.01.13

30.04.13

11.11.12

16.01.13

30.04.13

তজওতফ

47.50

25.03.13

05.05.13

30.06.13

25.03.13

05.05.13

26.01.14

তজওতফ

8.00

25.03.13

05.05.13

30.06.13

25.03.13

05.05.13

30.06.13

15
াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ

াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
াভান্য ব্যতয
ঘল্পটল্পছ
ব্যতয ঘল্পটমন

171.35
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মপমজকযার উইাং:

িমভক
নাং
1
মজমড
5

মজমড
6

ি ফণ জনা (মম / টিএমম) কাজ
অনুমাী
2
ট ফথ টযগুল্পরল্পটড মল্পস্ট্ভ
ফ মপটিাং এয ল্পঙ্গ মমবম / মজ
াইল্পয জন্য াইল্পরামরক টপ্রায
টটমস্ট্াং টভমন।
মল্পভন্ট যীক্ষায জন্য মপ্রন্টায 
স্বাংমি কল্পেম টস্ট্রাংথ টভমন
এফাং আনুলামঙ্গক (মজগ  টলচাযার):
কযা: 250 টক.এন (ডাফর টস্কল্পর)
তযাতভে সটতফর ওয়াতযয জন্য
তচতং সটটায
তযাতভে টারআরতয জন্য সেতচাযার
সরংর্ সটটায (সফতন্ডং সরংর্ সটট)
েোঃ তভন’৮.০ KN
রাআট সেতফতনতটয ার্ গ্লা
তযাতভতেয
জন্য
এোতেন
সযতজটোন্স সটটায
এয়ায ওতবন (তডতজটার তডতে)
েোঃ 250L, সটম্পঃ এতেন্ট টু
300° C
তযাতভে সভটাতযয়ার
সবোভ
আভতপ্রন সভতর্াতডয জন্য াতন
সালি সটটায
টভাট

একক মযভাণ

ি
িমত

চুমি অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ
6
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

আনুভামনক
তমফল্পরয
িযচ (রক্ষ
উৎ
টাকা)

3

4

৫

7

নাই

01

টিএভ

নাই

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

8

দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ
৯

চুমি
স্বাক্ষয
10

চুমি
ম্পন্ন
11

প্রকৃত তামযি (Actual date)
দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ
12

চুমি স্বাক্ষয
13

14

3.50 ২৫.০৭.১১

২০.০৮.১১ ২০.১১.১১

12.01.11

18.05.11

11.08.11

তজওতফ

35.75 ২৫.০৭.১১

২০.০৮.১১ ২০.১১.১১

12.01.11

18.05.11

15.11.11

নাই

01

টিএভ

নাই

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

3.00

নাই

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

19.00

নাই

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

নাই

01

টিএভ

নাই

01

টিএভ

11.25 ২৫.০৭.১১

১১.১১.১৩

২০.০৮.১১ ২০.১১.১১

29.03.12 20.06.12

১৬.০১.১৩ ৩০.০৪.১৩ 11.11.13

ভন্তব্য

চুমি ম্পন্ন

তজওতফ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

09

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)

12.11.12

16.01.13

30.04.13

25.03.13 05.05.13 30.06.13 27.03.13 26.06.13

29.01.14

তজওতফ

9.75 25.03. 13 05.05.13 30.06. 13 25.03.13 05.05.13

30.06.13

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

6.00

25.03. 13 05.05.13 30.06. 13 25.03.13 05.05.13

30.06.13

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

6.00

25.03. 13 05.05.13 30.06. 13 25.03.13 05.05.13

30.06.13

15
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ
ব্যতয ঘল্পটমন

ব্যতয ঘল্পটমন

ব্যতয ঘল্পটমন

97.75

পৃষ্ঠা 22

টটক্সটাইর উইাং:
িমভ
ক
নাং

ি ফণ জনা (মম / টিএমম) কাজ
অনুমাী

1

2

মজমড
-7

Azo রাই & পভজারমডাইড মনধ জাযণ
যঞ্জাভ (ম্পূণ জ টট)
a) গ্যা টিাভাল্পটাগ্রামপক গণ
টেকট্রমভটায (মজ মএভএ)
মজ.ম.এভ.এ এফাং অল্পটা স্যাম্পাযায
চারাল্পনায জন্য ভস্ত প্রামঙ্গক
আনুলামঙ্গক  মফকাযক
(reagents)।
b) UV  টলল্পযাল্পন্ট ইমন্ডল্পকটয এয
াল্পথ াই াযপযল্পভন্প মরকুইড
টিাভাল্পটাগ্রামপ (HPLC)
c) াতন  মডনাযাইজায ামন
যফযা
d) ভাইল্পিাল্পমব প্রমতমিা মল্পস্ট্ভ
e) Ph টফঞ্চ মভটায
f) 0.45 ভাইল্পিামভটায মপল্টায
g) প্রল্পাজনী করাভ  কাটিজজ
h) মযজাবজ,ইউমনন
i) টভাটয ল্পঙ্গ মডগামাং মন্ত্রামত
j) এইচমএরম ঠিকবাল্পফ চারাল্পনায
জন্য ভস্ত প্রামঙ্গক আনুলামঙ্গক 
মফকাযক (reagents) (মআযএভ,
এআযএভ ইতযামদ)
k) প্রমক্ষণ এফাং ল্পয মফিল্পফা ।
গাল্পভজন্ট আনুলামঙ্গক যীক্ষা যঞ্জাভ

মজমড
-8

টভাট

একক

মযভা
ণ

ি
িমত

চুমি অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ

তমফল্পর
য উৎ

3

4

৫

6

7

আনুভামনক
িযচ (রক্ষ
টাকা)
8

টট

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

226.00

টট

01

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

4.75

02

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)
দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ
৯
25-032013

চুমি
স্বাক্ষয
10
05-052013

16.01.13

২0.04.13

চুমি
ম্পন্ন
11
30-062013

প্রকৃত তামযি (Actual date)
দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ
12
25-032013

চুমি
স্বাক্ষয
13
05-052013

চুমি
ম্পন্ন
14
17.02.14

30.0৬.13 1২.0২.13 30.0৫.13 30.0৮.13

ভন্তব্য

15
াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ

াভান্য
ব্যতয
ঘল্পটল্পছ

230.75
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ইল্পরকমট্রকযার উইাং:
িমভক
নাং
1
মজমড
-9

ি ফণ জনা (মম / টিএমম) কাজ
অনুমাী
2
ট্রান্পপযভায ক্ষমতয ইউমনট মযভা
a) মডমজটার ল্পটমভটায
b) মডমজটার এমভটায
c) মডমজটার টবাল্টমভটায
d) ম্যাগল্পনটিক কন্টাক্ট
e) থাভজার বাযল্পরাড মযল্পরই
f) টপ-3 টবমযল্পন্প
LAS ব্যাটাময টটস্ট্ মন্ত্রামত
a)মমএ  াই টযট মডচাজজায
b)মযজাফ জ কযাামটি টটস্ট্ায
c)টকাল্ড টিমকাং াযপযল্পভন্প টটস্ট্ায
d ) রাইপ াইল্পকর টটমস্ট্াং মন্ত্রামত
(চাজজড  মডচাজজড)
e)চাজজ এমল্পটন্প টটস্ট্ মন্ত্রামত
f) এযামনল্পভাল্পভটায(পযাল্পনয জন্য
ফাতাল্পয গমত মযভাল্পয জন্য)
g) ভাইল্পিাল্পস্কা ট্রাল্পবমরাং(তাল্পযয
টযমডারল্পফধ মযভা জন্য)
টভাট

এক
ক

মযভা
ণ

ি
িমত

চুমি
অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ

তমফল্পরয
উৎ

3

4

৫

6

7

টিএভ
02
03
05
01
01
01

তডতজ,
তফএটিঅআ/
ততড

তজওতফ

াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/
ততড

তজওতফ

াংখ্যা
াংখ্যা

01
02

টিএভ

তজওতফ

02

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/
ততড
তডতজ,
তফএটিঅআ/
ততড

তজওতফ

01
01
01

াংখ্যা

আনুভামন
ক িযচ
(রক্ষ
টাকা)
8

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)
দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ
৯

চুমি
স্বাক্ষয
10

চুমি
ম্পন্ন
1১

প্রকৃত তামযি (Actual date)
দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ
12

চুমি
স্বাক্ষয
13

12.00 25.07.10 20.08.10 20.11.10

29.03.12

61.75 29.03.12 21.06.12 05.09.12

চুমি ম্পন্ন
14

15

21.06.12

15.11.12

ব্যতয ঘল্পটল্পছ

29.03.12

21.06.12

15.11.12

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

2.00

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13

05.05.13

30.06.13

ব্যতয ঘল্পটমন

3.50

25.03.13 05.05.13 30.06.13 25.03.13

05.05.13

30.06.13

ব্যতয ঘল্পটমন

01

22

টভাট = টভল্পট্রারমজ+ যাামনক+ মপমজকযার +টটক্সটাইর + ইল্পরমিকযার ল্যাফল্পযটময মন্ত্রামত
(274.90 + 171.35 + 97.75 + 230.75 + 79.25)

ভন্তব্য

79.25
854.00
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অমপ যঞ্জাভ:

িমভ
ক নাং

ি ফণ জনা (মম / টিএমম) কাজ
অনুমাী

1
মজমড
-10

2
আনুমগগক উকযল্পণয ল্পঙ্গ ল্যাট
আনুমগগক উকযল্পণয ল্পঙ্গ কমম্পউটায
পল্পটাকমায -

মজমড
-11

মজমড
-12
মজমড
-13
মজমড
-14

আনুভামন
ক িযচ
(রক্ষ
টাকা)
8
2.00
4.00
2.80

একক

ময
ভাণ

ি
িমত

চুমি অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ

তমফল্পরয
উৎ

3
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

4
2
10
2

৫
টিএভ

6
তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

7
তজওতফ

আনুমগগক উকযল্পণয ল্পঙ্গ ল্যাটাংখ্যা
(মযকেনা উইাং জন্য একটি)
আনুমগগক উকযল্পণয ল্পঙ্গ কমম্পউটায াংখ্যা

5

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

5

4.00

পল্পটাকমমায- (ভামল্ট পাাংন)
পযাক্স- (েযামনাং উইাংল্পয জন্য
একটি)
আফাফত্র (টটমফর, টচায , পাইর
টকমফল্পনট আরভাময 5, কমম্পউটায
টটমফর, এফাং টযক ইতযামদ)
মনফান (ভাইল্পিা ফা)

াংখ্যা
াংখ্যা

1
5

4.00
1.70

াংখ্যা

205

াংখ্যা

1

টিএভ

টিএভ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

তডতজ,
তফএটিঅআ/ততড

তজওতফ

মযকেনা কমভল্পনয জন্য
াংখ্যা
১
টিএভ
তডতজ,
তজওতফ
ভাইল্পিা ফা বাডা (E &E উইাং)
তফএটিঅআ/ততড
াংখ্যা 207
াফ-টভাট
ফ জল্পভাট = ল্যাফল্পযটময যঞ্জাভ + অমপ যঞ্জাভ + মানফান (854.00 +23.00 +47.00)

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)

প্রকৃত তামযি (Actual date)

দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ

চুমি
স্বাক্ষয

চুমি
ম্পন্ন

দযল্পত্রয
আভন্ত্রণ

চুমি
স্বাক্ষয

চুমি
ম্পন্ন

10

11

12

13

14

15

05-02-09

05-04-09

05-05-09

05-02-09

05-04-09

26.06.09

ভন্তব্য

16
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ
াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

4.50
20-08-12

20-09-12

10.10.12

20-08-12

20-09-12

18.06.12

15.00

20-08-12

20-09-12

10.10.12

20-08-12

20-09-12

14.03.13

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

20.00

05-02-09

05-04-09

05.05.09

05-02-09

05-04-09

30.06.09

াভান্য
ব্যতয ঘল্পটল্পছ

12.00

01-01-12

01-02-12

30.06.13

01-01-12

01-02-12

30.06.13

ব্যতয ঘল্পটমন

47.00
924.00
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াযণী- 3.২

প্রকল্পেয কাজ ি মযকেনা  প্রকৃত অফস্থা ম জাল্পরাচনা

িমভ
ক নাং

ি ফণ জনা (আযমডমম / টিমম) কাজ
অনুমাী

এক
ক

মযভাণ

ি
িমত

1

2

3

4

5

ডমিউ
মড-1

Construction up to 3 stories
জ
of 10 storied laboratory
ফগ.মভঃ
৩১৮৫.১২
building.

মজমড-৩/২২১/২০১১/২০১২
৩ তরা ল্যাফল্পযটযী বফল্পণয উয ৪থ জ তরা
মনভজাণ

জ
ফগ.মভঃ
861.33

টিএভ

টিএভ

চুমি
অনুল্পভাদন
কর্তজক্ষ
6

তমফল্পর
য উৎ
7

মডমজ,
মফএটিআই/ টজমডমএপ
মমড
মডমজ,
মফএটিআই/ টজমডমএপ
মমড

আনুভামনক
িযচ (রক্ষ
টাকা)
8

ম্ভাব্য তামযি (Indicative date)
দযল্পত্রয
চুমি
চুমি ম্পন্ন
আফান
স্বাক্ষয
9
10
11

৮০৫.০

১০.০৯.০৯

১০.১১.০৯

৩০.১২.১১

152.99

02.02.12 26.04.12

30.12.13

প্রকৃত তামযি (Actual date)
দযল্পত্রয
চুমি
চুমি
আফান
স্বাক্ষয
ম্পন্ন
১২
১৩
১৪

ভন্তব্য

১৫

০৭.০১.২০১০ ০১.০৪.২০১০ ৩০.১২.১৩ ব্যতয ঘটল্পছ

02.02.12

26.04.12

10.06.14 ব্যতয ঘটল্পছ

উৎঃ আযমডমম এফাং মফএটিআই

3.2

প্রকল্পেয অঙ্গমবমিক িভপূমঞ্জত টবৌত  আমথ জক অগ্রগমত (নে ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাপ্ত প্রকে ভানপ্ত প্রনতল্পফদন নুমায়ী প্রকল্পেয ঙ্গনবনিক রক্ষযভাো এফং গ্রগনত ননম্নরূ)
াযণী- 3.3 প্রকল্পেয অঙ্গমবমিক িভপূমঞ্জত টবৌত  আমথ জক অগ্রগমত

িঃ
নং
ি)
১
৭
৮
৯
১০
খ)
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

জঙ্গয নাভ

বযভাণ/ংখ্যা

যাজস্ব ব্যয়
থ্ফতন  বাতাবদ
যফযা  থ্ফা
বাড়ায় ক্রয় (ভাআল্পক্রাফা)
ন্যান্য
থ্ভযাভত  যক্ষণাজফক্ষণ
মূরধন ং (ম্পদ ংগ্র/ক্রয়)
মভাটযমান
ল্যাফ মন্ত্রাবত
িবিউোয  ন্যান্য মন্ত্রাবত
অফাফে
বনভনাণ  পূতন
বফবফধ ভৄরধন
ববড বযাে

জন
ংখ্যা

ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা
ফ:নভ:

ফ থল্পভাট:

(রক্ষ টাকায়)
অযবডবব নুমায়ী রক্ষযভাো
অবথ নি
ফাস্তফ (%)
১৬.৪৫
৮.০০
১২.০০
১৪.০০
৬.৫৫

৫

২০.০০
৮৫৪.০০
২৩.০০
১৫.০০
১১০০.২৮
১৫.৭২
১৪০.০০
২২২৫.০০

১
১৮৭
৩০
২০৫
৪০৪৬.৪৫

১

রকৃত গ্রগবত
অবথ নি (%)

ফাস্তফ (%)

১৩.৬০
৭.৯০
০.০০
১০.৮০
৫.৩০

৫ (১০০.০০)
(৯৯.৬২)
(০.০০)
(৭৭.১৪)
(৮০.৯১)

১৯.৯৪
৭০৭.৩৮
২০.২৬
১৪.১০
১০৯০.৬৭
১৫.৩২
১১৫.০০
২০২০.৩৮

১ (১০০.০০)
১২৮ (৭০.০০)
৩০ (১০০.০০)
১১৫ (৬০.০০)
১০০.০০
(৯৭.৪৫)
(৮২.০০)
৯১.০০
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চতুথ জ অধ্যা
ি কাম জিভ মযফীক্ষণ / দযত্র  ঠিকাদায মনল্পাগ াংিান্ত তথ্য
৪.১ ি কাম জিভ

মযফীক্ষণঃ

ভড জানাইল্পজন অফ মফএটিআই টরা টপ্রামকউযল্পভন্ট অফ মপমস্ট্ল্পকল্পটড ইকুইল্পভন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচায টডল্পবরল্পভন্ট
অফ ল্যাফল্পযটযীজ পয এযামিমডল্পটন (১ভ াংল্পামধত) ীল জক প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অঙ্গমূল্পয ি াংিান্ত নমথত্র
মাচাই ফাছাই কযা প্রকল্পেয ভারাভার এফাং মনভজাণ াংিান্ত টভাট
13টি প্যাল্পকল্পজয ভল্পধ্য াফ-রট ২1টি
ভারাভার প্যাল্পকজ এফাং মনভজাণ কাজ াংিান্ত 3টি প্যাল্পকল্পজল্পয ক্রয় ংক্রান্ত নমথয মফস্তামযত তথ্য ম জাল্পরাচনা কযা
। ফ জল্পভাট াফ-রট ২৪টি প্যাল্পকল্পজয ( ভারাভার এফং োজ ক্রয় ংক্রান্ত) নমথয মফস্তামযত তথ্য ম জাল্পরাচনা
কযা  (মফস্তামযত ফণ জনা াযমণ ৪.২ টদা  টল্পছ) । ২৪টি প্যাল্পকল্পজয দযত্র আফান, দযত্র প্রকা, দযত্র
টিারা, দযত্র মূল্যান, চুমি ম্পাদন এফাং কাম জাল্পদ প্রদান ইতযামদ মমআয-২০০৬, মমআয-২০০৮ অনুমাী
ম্পন্ন ল্পল্পছ মকনা তা পুাংিানুপুাংিবাল্পফ মাচাই ফাছাই কযা ল্পল্পছ। টই াল্পথ প্রকল্পেয াল্পথ াংমিষ্ট্ কভজকতজাল্পদয
অনুল্পভাদন টনা ল্পল্পছ মকনা তা যীক্ষা মনযীক্ষা কল্পয টদিা  । প্রকল্পেয ি াংিান্ত নমথত্র মফল্পিলণ কযায য
উা মাচাইটয জন্য ভাঠ ম জাল্প মযদজন কযা । নমথ ম জাল্পরাচনা মফমবন্ন প্যাযামভটাল্পযয মফযীল্পত প্রাপ্ত পরাপর
মূ মনল্পেয াযমণ ৪.১ টত টদা ল্পরাাযমণ ৪.১ ি াংিান্ত নমথ ম জাল্পরাচনা মফমবন্ন প্যাযামভটাল্পযয মফযীল্পত প্রাপ্ত পরাপর মূ
ি.নাং
১

২

৩

৪

ইমন্ডল্পকটয
ইমন্ডল্পকটয প্রল্প
ম্পামদত ডাটা
পরাপর
ভতাভত
কযাটাগময
দযত্র
দযত্র মত্রকায প্রকা । ১ তকযা কত তাাং দযত্র
100% মমআয অনুযণ কযা
আফান
মত্রকা প্রকা কযা ল্পমছর।
ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
দযত্র CPTU, PWD
২ তকযা কত তাাং দযত্র
95% মমআয অনুযণ কযা
এফং তফএটিঅআ এয
CPTU , PWD এফং তফএটিঅআ
ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
Website এ প্রকা ।
এয Website এ প্রকা প্রকা
কযা ল্পল্পছ ।
দযত্র
টিারা দযত্র মত্রকা
৩ দযত্র মত্রকা প্রকা এফাং দযত্র ২5- মমআয অনুযণ কযা
দামির
দযত্র প্রস্তুল্পতয জন্য
দামিল্পরয ভল্পধ্য গড় মদল্পনয াংখ্যা । 6০
ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
টদা ভীভা ।
দযত্র ভীভা
৪ তকযা কত তাাং দযত্র
১০০% মমআয অনুযণ কযা
মযারন ।
দামিল্পরয জন্য ম জাপ্ত ভ মছর ।
ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
দযদাতা অাংগ্রণ
৫ মফিকৃত দযল্পত্রয াংখ্যা এফাং
80% মফিকৃত দযল্পত্রয ভল্পধ্য
সূচক।
দামিরকৃত দযল্পত্রয াংখ্যায
৮০% জভা ল্পল্পছ।
অনুাত ।
দযত্র
দযত্র উন্ুিকযন
৬ তকযা কত তাাং দযল্পত্রয
১০০% মমআয অনুযণ কযা
উন্ুিকয কমভটিল্পত দযত্র
উন্ুিকযণ কমভটিল্পত দযত্র
ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
ণ
মূল্যান কমভটিয দস্য
মূল্যান কমভটিয দস্য অন্তভুজি
উমস্থত মছল্পরন ।
মছর ।
দযত্র মূল্যান
৭ তকযা কত তাাং দযল্পত্রয
১০০% মমআয অনুযণ কযা
কমভটিল্পত াংস্থা ফমভূজত
মূল্যান কমভটিল্পত াংস্থা ফমভূজত
ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
দস্য অন্তভূি মছল্পরন ।
দস্য অন্তভুজি মছর ।
দযত্র
দযত্র মূল্যাল্পনয ভ ৮ দযত্র টিারা এফাং মূল্যাল্পনয ভল্পধ্য
৩৫ মমআয অনুযণ কযা
মূল্যান
গড় মদল্পনয াংখ্যা ।
মদন ল্পল্পছ ভল্পভজ প্রমতভান
দযত্র গ্রণ
৯ গড় টযনমব দযদাতায াংখ্যা।
৪.৫ ২৪ টি নমথয ভল্পধ্য গল্পড়
৪.৫ টি টযনমব
দযত্র াা মগল্পল্পছ।
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৪.২

ি কাম জিটভ মমএ-২০০৬  মমআয-২০০৮ এয মনল্পদ জনা অনুযণ াংিান্ত তথ্য ম জাল্পরাচনা

প্রকল্পেয ি কাম জিভমূ তফএটিঅআ, মডমিউমড কর্তক
জ কযা ল্পল্পছ । প্রকল্পেয ি াংিান্ত মফলল্প মযফীক্ষণকৃত
২৪টি প্যাল্পকজ মফল্পিলণ  মযদজন কল্পয টদিা মা টম, নমুনা প্যাল্পকল্পজয ি কাম জিভ মমএ-২০০৬  মমআয২০০৮ এয মনল্পদ জনা অনুযণ কল্পয কযা ল্পল্পছ ।দযত্র টিারায ভ দযত্র উন্ুি কমভটিয 3 জন দস্যয ভল্পধ্য
কভল্পক্ষ ২ জন দস্য উমস্থত মছল্পরন । দযত্র মূল্যান কমভটি ৭-৮ দস্য িাযা গঠিত ল্পমছর মায ভল্পধ্য ২-৩ জন
দস্য অন্য প্রমতষ্ঠান টথল্পক অন্তভূজি মছল্পরন । প্রকল্পেয নমুনা প্যাল্পকল্পজয ি কাম জিভ মমএ-2006 এফং মমআয২০০৮ এয মত ঙ্গমতপূণ জ ।
৪.৩

ঠিকাদাল্পযয কাম জ ম্পাদল্পনয মযকেনা  কাম জ ম্পাদন াংিান্ত তথ্য ম জাল্পরাচনা

প্রমতটি দযল্পত্রয তজ অনুমাী চুমিত্র স্বাক্ষল্পযয ভ ঠিকাদাযল্পক কাম জ ম্পাদন মযকেনা
(Work Plan)
চুমিল্পত্রয াল্পথ াংযুি কযা । চুু্মিয তজ অনুমাী ভল্প ভল্প ঠিকাদায কর্তক
জ কাম জ ম্পাদন মযকেনা
আল্পডট কযা , মা প্রকে মযচারক (Project Director) কর্তক
জ অনুল্পভামদত । প্রকল্পেয পূতজ কাল্পজয প্রমতটি
কাম জ ম্পাদল্পনয জন্য ভ মনমদ জষ্ট্ কল্পয টদা । জনফল্পরয অবাফ, মযফণ ভস্যা, দূল্পম জাগপূণ জ আফাা ইতযামদ
কাযল্পণ টকান টকান কাজ টল কযায জন্য ভ ফমধ জত কযা ।
৪.৪

টটন্ডায ফা টকাল্পটন মূল্য কভ ফা টফী া াংিান্ত তথ্য ম জাল্পরাচনা

প্রকল্পেয ২৪টি প্যাল্পকল্পজয দযত্র নমথ ম জাল্পরাচনা কল্পয টদিা মা নমুনা ৪টি প্যাল্পকল্পজয কাম জাল্পদ টদা ল্পল্পছ
অনুল্পভামদত দয টথল্পক উিজ দল্পয এফাং মাায ল্পফ জাচ্চ
ংতাতধি অনুল্পভামদত দয ৬৯.৯৯% (উিজ দয)। ২০টি
প্যাল্পকল্পজয কাম জাল্পদ টদা ল্পল্পছ অনুল্পভামদত দয টথল্পক মনে দল্পয এফাং মাায ফ জমনে ৫৫.১৭% (মনে দয) মফস্তামযত
ফণ জনা মনল্পেয াযমণ ৪.২ টদা  টল্পছ । উল্পিখ্য টম, প্রকল্পেয প্রমতটি দযত্র মূল্যান প্রমতল্পফদন
(Tender
Evaluation Report) মফএটিআই, মডমিউমড কর্তক
জ অনুল্পভামদত ল্পল্পছ।
24টি প্যাল্পকল্পজয ি াংিান্ত নমথয ম জাল্পরাচনায মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয াযমণ ৪.২ টদা টরা-
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ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (নমুনা প্যাকেকেয চুক্তি পর্ যাল াচনা)
াযণি ৪.২

১৭

১৮
১২.০৫.১১

১টি

২টি

১২,০০,০০০.০০

১০,১০,৪৪৬.০০

১৫.০৬.১১

১০,১০,৪৪৬.০০

১৫.৭৯% (েভ)

১২.০৫.১১

১টি

২টি

১৪,০০,০০০.০০

১১,৭৭,৭৯৪.০০

১৫.০৬.১১

১১,৭৭,৭৯৪.০০

১৫.৮৭% (েভ)

০৪.০১.১১

১টি

৫টি

১২,০০,০০০.০০

১১,১৯,১১১.৪৪

১৯.০২.১১

১১,১৯,১১১.৪৪

৬.৭৪% (েভ)

০৪.০১.১১

১টি

৫টি

২১,০০,০০০.০০

২০,১৩,০৭২.৬৯

১৯.০২.১১

২০,১৩,০৭২.৬৯

৪.১৪% (েভ)

২েন

১২.০৫.১১

১টি

২টি

১২,০০,০০০.০০

১০,১০,৪৪৬.০০

১৫.০৬.১১

১০,১০,৪৪৬.০০

15.79%(েভ)

4.18% উর্দ্য

১৬

২েন

4.18% উর্দ্য

ভন্তব্য

১৫

২েন

4.18% উর্দ্য

বেক্তি/ কম %

১৪

২েন

4.18% উর্দ্য

োর্য্িকদকৃত দয
(টাো)

১৩
২েন

4.18% উর্দ্য

প্রাক্কণরত ব্যয় (রক্ষ
টাোয়)

১২

দযত্র খখারায তাণযখ
১৮.০৪.১১

৮ েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

১৮.০৪.১১

৮ েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

৬টি

১৪.১২.১০

৮ েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

৮টি

৬টি

১৪.১২.১০

৮ েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

৭টি

৩টি

১৮.০৪.১১

৮েন
র্ঃ দয়দ
হুভায়ন েফীয
(ণযচারে)
ভান,
ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

ক্রণভে নং

1

GD-১ ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি ব্যাকরন্স (৫
খেণে) ২০ টি

2

GD-১ ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি ব্যাকরন্স
(১০ খেণে) ২০ টি

3

GD-১ ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি ওেন (১০
খেণে-১০এভণে) ৫
খট

4

GD-১ ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি ওেন (২০
খেণে-১এভণে) ১০
খট

৩১.১০.১০

5

GD-১ ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি ব্যাকরন্স
(আকরক্ট্রণনে) ৫খেণে
(২০টি)

২১.০৩.১১

দযত্র অফাকনয
তাণযখ

দযত্র প্রোণত
ণত্রোয
নাভ

মূল্যায়ন েণভটিয
উণিত দস্য
ংখ্যা এফং
অফায়ে /
বাণতয নাভ

দযত্র েভায ংখ্যা

৮টি

৩

CPTU Web
BSTI Web page
BSTI Web page
ভোর
ভোর
The Daily Star
The Daily Star

৩টি

CPTU Web
BSTI Web page
ভোর
The Daily Star

৭টি
CPTU Web
BSTI Web page
দদণনে েনেন্ঠ
The Daily Star

৩টি
CPTU Web
BSTI Web page
দদণনে েনেন্ঠ
The Daily Star

৭টি

৩১.১০.১০

৮

২১.০৩.১১

৭

২১.০৩.১১

দযত্র ণফণক্রয ংখ্যা

মূল্যায়ন েণভটিকত
ংিা ফণ ি:ভূতি
েয়েন এফং খোন
ংিায দস্য

দযত্র মূল্যায়কনয
ফ িকল তাণযখ

দযকত্রয ংখ্যা

Responsive

দযকত্রয ংখ্যা

োর্য্িাকদকয
ণফযীকত ণযকাণধত
ণফর
চুণি ম্পাদকনয
তাণযখ /(NOA)

NonResponsive

১১
৬
২
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১০
৯
৫
১

৪

প্যাকেে / চুণি
নং

ভন্তব্য
বেক্তি/ কম %
োর্য্িাকদকয
ণফযীকত ণযকাণধত
ণফর
চুণি ম্পাদকনয
তাণযখ /(NOA)
োর্য্িকদকৃত দয
(টাো)

প্রাক্কণরত ব্যয় (রক্ষ
টাোয়)

দযকত্রয ংখ্যা

NonResponsive

দযকত্রয ংখ্যা

১৫.০৬.১১

১১,৭৭,৭৯৪.০০
১৫.৮৭%(েভ)

4.18% উর্দ্য

৪৬,২৫,০০০.০০

০৬.০৬.১৩

৪৬.২৫

৭.৫% (েভ)

১৬,০০,০০০.০০

১১,২৬,০০০.০০

০৬.০৬.১৩

১১.২৬
২৯.৬৩%(েভ)

4.18% উর্দ্য

৫০,০০,০০০.০০

৪২,২০,৫৭৫.০০

০৬.০৬.১৩

৪২,২০,৫৭৫.০০

৬৮,০০,০০০.০০

৩০,৪৮,০০৬.০০

২৩.০৬.০৯

৩০,৪৮,০০৬.০০

৫৫.১৭% (েভ)

১১,৭৭,৭৯৪.০০

৫০,০০,০০০.০০

১৫.৫৯%(েভ)

১৪,০০,০০০.০০

২১.০৫.০৯

০৭.০২.১৩

২েন

3টি

পযভ ও প্রোনা ণধদপ্তয
গ্লা ও ণযাণভে গকফলিা
ণযক্ষি আণি্টিটিউট
ণফণএঅআঅয

০৭.০২.১৩

২েন
ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

3টি

9েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন েফীয
(ণযচারে) ভান,
ণফএটিঅআ

০৭.০২.১৩

২েন
ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

8 েন
খভাঃ
অখতারুজ্জাভান
(ণযচারে)
যায়ন ,ণফটিঅআ

১২.০৫.১১

২েন
ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

8 েন
খভাঃ
অখতারুজ্জাভান
(ণযচারে)
যায়ন ,ণফটিঅআ

2টি
১৭.১২.১২

12.03.09

১৭.১২.১২

১৭.১২.১২

২১.০৩.১১

7

GD-2 ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি খপ্রাবায
ট্াংে (েযা,১00 ণর০১ খট)

8

GD-2 ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি দদঘ িয
ণযভা

9

GD-2 খকেন্ডাণয
স্ট্যান্ডার্ ি েযাাণটি
ণযভা েযা ১০ ণর১০ এভ এর=১ খট

10

GD-3
Automatic
Distillation
unit for
gasoline,
kerosene and
other
petroleum (২
টি)

BSTI Web page
CPTU Web
CPTU Web
CPTU Web
BSTI Web page
BSTI Web page BSTI Web page BSTI Web page
ভোর
ভোর
ভোর
ভোর
ভোর
The Daily Star
The Daily Star
The Daily Star The Daily Star The Daily Star

3েন

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

8 েন
খভাঃ
অখতারুজ্জাভান
(ণযচারে)
যায়ন ,ণফটিঅআ

2টি

৮েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

১টি

4টি

27.04.09

১টি

2টি

০৭.০২.১৩

১টি

4টি

০৭.০২.১৩

১টি

০৭.০২.১৩

১টি

১৮.০৪.১১

১টি
2টি

Responsive

দযত্র মূল্যায়কনয
ফ িকল তাণযখ
মূল্যায়ন েণভটিকত
ংিা ফণ ি:ভূতি
েয়েন এফং খোন
ংিায দস্য
মূল্যায়ন েণভটিয
উণিত দস্য
ংখ্যা এফং
অফায়ে /
বাণতয নাভ
দযত্র খখারায তাণযখ
দযত্র েভায ংখ্যা
দযত্র ণফণক্রয ংখ্যা
দযত্র প্রোণত
ণত্রোয
নাভ

১টি
4টি

ক্রণভে নং

দযত্র অফাকনয
তাণযখ

২টি
৩টি
6

GD-১ ওয়াণেিং
স্ট্যান্ডার্ ি ব্যাকরন্স
(আকরক্ট্রণনে) ১০খেণে
(২০টি)
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১টি
৭টি

প্যাকেে / চুণি
নং

ভন্তব্য
বেক্তি/ কম %
োর্য্িাকদকয
ণফযীকত ণযকাণধত
ণফর
চুণি ম্পাদকনয
তাণযখ /(NOA)
৫৮,৫২,৪৭৫.০০

২৫.০৬.০৯

৫৮,৫২,৪৭৫.০০

২.৪৫%(েভ)

৪,০০,০০০.০০

২,৯৬,৯৯০.৪০

২৫.০৫.১০

২,৯৬,৯৯০.৪০

২৫.৭৫%(েভ)

47,০০,০০০.50

45,০০,০০০.35

23.06.13

45,০০,০০০.35

৪.২৫%(েভ)

৮,৭৫,০০০.০০

৭,১৪,৪৬০.০০

২০.১২.১২

৭,১৪,৪৬০

১৮.৩৪%(েভ)

1,0০,০০০.00

3,33,287.50

18.05.11

3,33,287.50

৬৯.৯৯%(উর্দ্ি)

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

২েন

18.11.12

8েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

২েন

18.11.12

4টি

োর্য্িকদকৃত দয
(টাো)

৬০,০০,০০০.০০

পযভ ও প্রোনা
ণধদপ্তয
গ্লা ও ণযাণভে
গকফলিা ণযক্ষি
আণি্টিটিউট
ণফণএঅআঅয

8েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ
08.11.12

6টি

24.03.11

8েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

3েন

3েন

The Daily Star

ভোর

BSTI Web page BSTI Web page

ভোর
The Daily Star

ভোর ১2.10.12

২েন

14

GD-৪
Autoclab

15

GD-5 Hot
Bath
Regulated
System

CPTU Web
BSTI Web page
BSTI Web page
ভোর
ভোর ১2.10.12
The Daily Star
The Daily Star
১4.10.12

GD-৪ উচ্চ
তাভাত্রা চুণি ১৪০০’

১4.10.12

The Daily Star

12.01.11

13

08.10.12

12.03.09

12

GD-3 Hot
Plate
Ceramic top
(৫টি)

08.10.12

12.03.09

24.03.11

পযভ ও প্রোনা
ণধদপ্তয
গ্লা ও ণযাণভে
গকফলিা ণযক্ষি
আণি্টিটিউট
ণফণএঅআঅয

9েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ
08.11.12

2টি

২১.০৫.০৯

9েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ
27.04.09

৪টি

২১.০৫.০৯

27.04.09

9টি
CPTU Web
BSTI Web page

2টি

প্রাক্কণরত ব্যয় (রক্ষ
টাোয়)

১টি
3টি

7টি

দযকত্রয ংখ্যা

২টি

9টি

NonResponsive

দযকত্রয ংখ্যা

Responsive

দযত্র মূল্যায়কনয
ফ িকল তাণযখ
মূল্যায়ন েণভটিকত
ংিা ফণ ি:ভূতি
েয়েন এফং খোন
ংিায দস্য
মূল্যায়ন েণভটিয
উণিত দস্য
ংখ্যা এফং
অফায়ে /
বাণতয নাভ
দযত্র খখারায তাণযখ
দযত্র েভায ংখ্যা
দযত্র ণফণক্রয ংখ্যা
দযত্র প্রোণত
ণত্রোয
নাভ

5টি

3টি

ক্রণভে নং

দযত্র অফাকনয
তাণযখ

2টি
3টি

১টি
3টি
3টি
11

GD-3
Automatic
nitrogen/
protein
analyzer (3টি)
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2টি
১টি

প্যাকেে / চুণি
নং

ভন্তব্য
বেক্তি/ কম %
োর্য্িাকদকয
ণফযীকত ণযকাণধত
ণফর
চুণি ম্পাদকনয
তাণযখ /(NOA)
োর্য্িকদকৃত দয
(টাো)

প্রাক্কণরত ব্যয় (রক্ষ
টাোয়)

দযকত্রয ংখ্যা

NonResponsive

49,০০,০০০.00

36,12,690.00

18.05.11

36,12,690.00

২৬.২৭%(েভ)

২৪,০০,০০০.০০

১৮,৯২,১০০.০০

২৬.০৬.১৩

১৮,৯২,১০০.০০

২১.১৬%(েভ)

১৪,০০,০০০.০০

৯,৮৪,২১০.০০

২৬.০৬.১৩

৯,৮৪,২১০.০০

২৯.৬৯%(েভ)

২৮.০৫.১২

১২,০০,০০০.০০

১১,৭০,৩৩৬.০০

২০.০৬.১২

১,১৭০,৩৩৬.০০

২.৪৭%(েভ)

২৩.০৯.১৩

২,২৬,০০,০০০.০
০

২,০৩,১২,০০০.০
০

১০.১০.১৩

২,০৩,১২,০০০.০
০

১০.১২% (েভ)

8েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

২েন

24.03.11

২০.০৯.১২

৮েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

২েন

২০.০৯.১২

৮েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

২েন

২৮.০৫.১২

8েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ

ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয

২েন

২১.০৮.১৩

৮েন
খতারুজ্জাভান
ণযচারে
(যায়ন)
ণফএটিঅআ

ফাংরাকদ খটক্সটাআর
ণফশ্বণফদ্যারয়
ণফণএঅআঅয

১০.০৭.১৩

২৭.০৩.১২

০৯.০৮.১২
১৬.০৮.১২

০৮.০৮.১২

12.01.11

CPTU Web
CPTU Web
BSTI Web page
CPTU Web
CPTU Web
BSTI Web page BSTI Web page
ভোর
BSTI Web page BSTI Web page
ভোর ০২.০৪.১২
ভোর ১৫.০৭.১৩
The Daily Star
ভোর
ভোর
The Daily Star The Daily Star
The Daily Star The Daily Star
১৬.০৭.১৩

২েন

24.03.11

৩টি

দযকত্রয ংখ্যা
১৮.১১.১২

২টি
৪টি
20

Responsive

১৮.১১.১২

১টি

২টি

GD-7 Azo ড্রাআ
এযান্ড পভিারণর্াআর্
ণর্টাযণভকনন
যঞ্জাভ

দযত্র মূল্যায়কনয
ফ িকল তাণযখ

২টি
19

মূল্যায়ন েণভটিকত
ংিা ফণ ি:ভূতি
েয়েন এফং খোন
ংিায দস্য

২টি

৪টি

GD-6
Automatic
Compressive
strength
Machine

মূল্যায়ন েণভটিয
উণিত দস্য
ংখ্যা এফং
অফায়ে /
বাণতয নাভ

৩টি
৬টি
18

দযত্র খখারায তাণযখ

১টি

৪টি

GD-6 রাআট
খেণফকনকটয াকথ গ্লা
ণযাণভকেয েন্য
এাকেন খযণেরান্স
খটস্ট্ায

দযত্র েভায ংখ্যা

১টি
৬টি
17

GD-6 ণযাণভে
টাআরকয েন্য
খেকচাযার খরংথ
খটস্ট্ায

দযত্র ণফণক্রয ংখ্যা

৩টি
5টি
16

দযত্র প্রোণত
ণত্রোয
নাভ

2টি
6টি

3টি
GD-5
Hydraulic
Pressure
testing
Machine
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দযত্র অফাকনয
তাণযখ

ক্রণভে নং

প্যাকেে / চুণি
নং

ভন্তব্য
বেক্তি/ কম %
োর্য্িাকদকয
ণফযীকত ণযকাণধত
ণফর
চুণি ম্পাদকনয
তাণযখ /(NOA)
োর্য্িকদকৃত দয
(টাো)

প্রাক্কণরত ব্যয় (রক্ষ
টাোয়)

৬১,৭৯,৩৫৫.০০

১৮.০৬.১২

৬১,৭৯,৩৫৫.০০

0.41%(েভ)

৫,৮৯,২২,৮৭১.৩০

০১.০৪.২০১০

৫,৮৯,২২,৮৭১.৩০

০.৮৫% (উর্দ্য)

১,৫৬,২৩,৯৬৬.১৪

২৬.০৪.১২

১,৫৬,২৩,৯৬৬.১৪

২.১১%(উর্দ্য)

১,৬১,২৯,০১৬.১৬

১৫.০১.১৪

১,৬১,২৯,০১৬.১৬

৯.৭৯%(উর্দ্য)

২েন
ণফণে খপ্র
ণফণএঅআঅয
৫ েন
খভাঃ াণপজুয
যভান মুন্সী
(তত্বফধায়ে প্রকেঃ)
গিপূতি,াকেির-২

৩েন
ণফএটিঅআ
ওে
েননস্বাথ্য প্রকেঃ
ণধদপ্তয
৭ েন
এ খে এভ
ভণনরুজ্জজ্জভান (ণনফ িাী
প্রকে ঃ)
গিপূতি,ণফবাগ-3

৩েন
ণফএটিঅআ
ওে
েননস্বাথ্য প্রকেঃ
ণধদপ্তয

07.11.13

6 েন
এ খে এভ
ভণনরুজ্জজ্জভান (ণনফ িাী
প্রকে ঃ)
গিপূতি,ণফবাগ-3

৩েন
ণফএটিঅআ
ওে
েননস্বাথ্য প্রকেঃ
ণধদপ্তয

১,৪৬,৯০,৬৭৭.০০

৫,৮৪,২১,৪৮২.০০

8েন
র্ঃ দয়দ হুভায়ন
েফীয (ণযচারে)
ভান, ণফএটিঅআ
29.02.12

The New age

দদণনে ভানফ েণভন

দদণনে েনেন্ঠ

CPTU Web
CPTU Web
PWD web page
PWD web page
Bangladesh today

০২.০২.১০

CPTU Web
PWD web page
Daily financial
express
দদণনে ংফাদ

১৯.১০.২০১৩

24

ণর্ণর্-৩/০৪/২০১৩২০১৪
৫ভ তরা ণনভিাি োে
(ণণবর ও স্যাণনটাযী)

০২.০২.২০১২

২৩

ণেণর্৩/২২১/২০১১/২০১২
৩ তরা ল্যাফকযট\\\যী
বফকিয উয ৪থ ি তরা
ণনভিাি

০৭.০১.২০১০

ক্রণভে নং

22

ণর্ণর্৩/১১/২০০৯/২০১০
১০ তরা ণবণি ণফণষ্ট
১টি খফআেকভন্ট
খোকযয উকয ৩ তরা
ম িন্ত ল্যাফকযটযী বফন
ণনভিাি

২৭.০৩.১২

CPTU Web
BSTI Web page
ভোর ০২.০৪.১২
The Daily Star

২৮.০৫.১২

১,৫২,৯৯,৯৮৬.০০

৬২,০৫,০০০.০০

__
3টি

দযকত্রয ংখ্যা

৩১.১২.১৩

৩টি
3টি

NonResponsive

১৯.০৪.১২

1টি
3টি

দযকত্রয ংখ্যা
৩১.০৩.১০

2 টি
3টি

Responsive

২৮.০৫.১২

১টি
৫টি

দযত্র মূল্যায়কনয
ফ িকল তাণযখ
মূল্যায়ন েণভটিকত
ংিা ফণ ি:ভূতি
েয়েন এফং খোন
ংিায দস্য
মূল্যায়ন েণভটিয
উণিত দস্য
ংখ্যা এফং
অফায়ে /
বাণতয নাভ
দযত্র খখারায তাণযখ
দযত্র েভায ংখ্যা
দযত্র ণফণক্রয ংখ্যা
দযত্র প্রোণত
ণত্রোয
নাভ

৪টি
৫টি

GD-৯ Las
ব্যাটাণয খটস্ট্ যঞ্জাভ

দযত্র অফাকনয
তাণযখ

১টি
২টি
21
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১টি
২টি

প্যাকেে / চুণি
নং

ঞ্চভ অধ্যা
ভাঠ ম জাল্প মযদজন এফাং টেমমপল্পকন টভাতাল্পফক মনভজাণ কাল্পজয মযভাণ  গুণগতভান
যীক্ষণ এফাং ম জল্পফক্ষণ
5.১ টবৌত কাজ মযদজন  ম জল্পফক্ষণ
প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পনয রল্পক্ষয যাভজক প্রমতষ্ঠান এভ আয কন্পারট্যান্টস্ এয ভীক্ষা টিভ কর্তক
ভড জানাইল্পজন
জ
অফ মফএটিআই টরা টপ্রামকউযল্পভন্ট অফ মপমস্ট্ল্পকল্পটড ইকুইল্পভন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচায টডল্পবরল্পভন্ট অফ
ল্যাফল্পযটযীজ পয এযামিমডল্পটন (১ভ াংল্পামধত) ীল জক প্রকল্পেয মফমবন্ন উাদাল্পনয অফকাঠাল্পভায টবৌত অফস্থা
মযদজন, ম জল্পফক্ষণ মনভজাণকারীন ভল্পয মফমবন্ন সটট মযল্পাট জ ম জাল্পরাচনা  যীক্ষণ কল্পয টদিা । ঢাকা দয
দপ্তয এফাং চট্রগ্রাভ আঞ্চমরক কাম জারল্পয মফমবন্ন ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থামত মন্ত্রামত মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ
মকছু ল্পণ্যয ল্যাফ টটস্ট্ কযা । এছাড়া প্রকল্পেয আতা িকৃত মন্ত্রামতয াযপল্পভন্পজ যীক্ষায জন্য
মফএটিআই-য এ প্রকল্পেয আতা অনুল্পভামদত ণ্যমূ টথল্পক নমুনা মাল্পফ একটি ণ্য ফাজায টথল্পক াংগ্র কল্পয
উায টটস্ট্ DRiCM এয ল্যাল্পফ কযা । অাংগ তবতিে উাোন মূতয মযদজন  ম জল্পফক্ষণ, টটস্ট্ মনল্পে উল্পিি
কযা ল্পরাঃ
জঙ্গয নাভ: ১০ তরা বববত্ত বফবষ্ট্ ৪ তরা ম নন্ত ল্যাফজযেযী বফন ননভথাণ
থ
প্যাল্পকজ নং: বজবড-৩/১১/২০০৯/২০১০ থ্বৌত বযভাঃ ৪০৪৬.৪৫ ফগনভটায
িাজটিয ফতনভান ফস্থাঃ ভাপ্ত
িাজটিয ভাবপ্তয তাবযখঃ ২০১৩
বযদনজনয তাবযখঃ ০৬.০৫.২০১৮আং
ম জল্পফক্ষণঃ মডজাইন টেমমপল্পকন টভাতাল্পফক কাজ ল্পল্পছ তল্পফ বফল্পনয মফমবন্ন স্থাল্পন ডযাম্প টদিা মগল্পল্পছ ।

তচত্রঃ ল্যাফ বফন মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ।
রিজল্পয অতায় বফএটিঅআ চত্বজয বনবভনত নতুন ল্যাফ বফজন থ্ভজটারবজ ল্যাফজযেযী স্থান িযা জয় থ্ছ ।উক্ত ল্যাফ এয জন্য
য়াবিনং িযান্ডাড ন জয়ে, থ্জিন্ডাযী িযান্ডাড ন জয়ে (F1 Class), Secondary Standards Weights, Working
Standards Platform Scales, Secondary Standards Balance (digital), Secondary Standards
Balance (electronic) Secondary Standards Capacity Measure, Working Standard length
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measures, Working Standards Prover Tank, Caliper Checker, Inside Micrometer Checker

রভৃবত মন্ত্রাবত িয়/ংগ্র িযা জয়জছ। থ্ভজটারজী ল্যাফ এ স্থাবত মন্ত্রাবতয ভজধ্য িজয়িটি উজিখজমাগ্য মন্ত্রাবত বননরু :
প্যাল্পকজ নং: বজবড: ১-৪
মন্ত্রাবতয ফতনভান ফস্থা: বার

মন্ত্রাবতয স্থাজনয তাবযখ: ১৫.০৫.১১ থ্থজি ১২.০২.১৪

বযদনজনয তাবযখঃ ২৪.০৪.১৮ এফং ০৬.০৫.২০১৮ আং
ম নজফক্ষণঃ মন্ত্রাবত ল্যাজফ স্থান িযা জয়জছ এফং যীক্ষণ িাজজ ব্যফহৃত জে । বার াযপভন িযজছ ।

তচত্রঃ টভল্পট্রারমজ ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থামত মন্ত্রামত মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ।
থ্িবভিযার ল্যাফজযেযীয জন্য Automatic Distillation unit, Automatic nitrogen/protein analyzer;
High Temperature Furnace, Autoclave, pH meter রভৃবত মন্ত্রাবত বফববন্ন থ্জট্রাবরয়াভ জাতীয় থ্রাডাক্ট 
খাদ্য াভগ্রীয যীক্ষণ িযায জন্য িয় িযা জয়জছ । থ্িবভিযার ল্যাফজযেযী থ্ত স্থাবত উজিখজমাগ্য মন্ত্রাবত বনজনয বচজে
থ্দখাজনা জয়জছ:
প্যাল্পকজ নং: বজবড: ৩-৪
মন্ত্রাবতয ফতনভান ফস্থা: বার
মন্ত্রাবতয স্থাজনয তাবযখ: ১১.০৮.১১ থ্থজি ২৯.০১.১৪
বযদনজনয তাবযখঃ ২৫.০৪.১৮ এফং ০৭.০৫.২০১৮ আং
ম নজফক্ষণঃ ল্যাল্পফ িয়কৃত মন্ত্রাবত স্থান িযা জয়জছ এফং ফতনভাজন যীক্ষণ িাজজ ব্যফহৃত জে । বার াযপভন িযজছ ।

তচত্রঃ টকমভকযার ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থামত মন্ত্রামত মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ।
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বনবভনত নতুন বফজন স্থাব ত থ্েক্সোআর ল্যাফজযেযী য জন্য Azodye & Formaldehyde determination
equipment: (১) Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS) with all relevant
accessories & reagents (২) High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) with UV and
Fluorescent indicator রভৃবত মন্ত্রাবত িয় িযা জয়জছ । আজরিবট্রিযার ল্যাফজযেযী য মন্ত্রাবতয ভজধ্য িজয়িটি
উজিখজমাগ্য মন্ত্রাবত বননরু :
প্যাল্পকজ নং: বজবড- ৭
মন্ত্রাবতয ফতনভান ফস্থা: বার

মন্ত্রাবতয স্থাজনয তাবযখ: ৩০.০৪.১৩ থ্থজি ১৭.০২.১৪

বযদনজনয তাবযখঃ ২৫.০৪.১৮ এফং ০৭.০৫.২০১৮ আং
ম নজফক্ষণঃ ল্যাল্পফ িয়কৃত মন্ত্রাবত স্থান িযা জয়জছ এফং ফতনভাজন যীক্ষণ িাজজ ব্যফহৃত জে । মন্ত্রাবত গুজরা বার াযপভন
িযজছ । িাজড় ব্যফহৃত থ্িান ক্ষবতিয থ্িবভিযাজরয উবস্থবত যীক্ষজণয জন্য Azodye মন্ত্রটি বযাম ন ।

তচত্রঃ টটক্সটাইর ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থামত মন্ত্রামত মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ।
বনবভনত নতুন বফজন স্থাব ত আজরিবট্রিযার ল্যাফজযেযীয জন্য LAS Battery Test Equipment: CCA & High rate
discharger, Reserve capacity tester, Cold cranking performance tester, Life cycle testing
equipment, Charge acceptance test equipment রভৃবত মন্ত্রাবত িয় িযা জয়জছ
। আজরিবট্রিযার

ল্যাফজযেযীয মন্ত্রাবতয ভজধ্য িজয়িটি উজিখজমাগ্য মন্ত্রাবত বনজনয বচজে থ্দখাজনা জরা:
প্যাল্পকজ নং: বজবড- ৯
মন্ত্রাবতয ফতনভান ফস্থা: বার

মন্ত্রাবতয স্থাজনয তাবযখ: ১২.১১.১২

বযদনজনয তাবযখঃ ২৫.০৪.১৮ এফং ০৭.০৫.২০১৮ আং
ম নজফক্ষণঃ ব্যাোযী াখায় মন্ত্রাবত স্থান যীক্ষণ িাজজয সুবফধা (থ্র-অউে) নুমায়ী য়বন। বফববন্ন িাযখানা জত থ্রবযত
ব্যাোযী গুজরা থ্লাজয  থ্েবফজর মেতে জড় থািজত থ্দখা মায়।
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তচত্রঃ ইল্পরকমট্রকযার ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থামত মন্ত্রামত মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ
নতুন বনবভনত বফজন বপবজিযার ল্যাফজযেযী মন্ত্রাবত স্থান িযা জয় থ্ছ । উক্ত ল্যাফ এয জন্য Hot Bath regulated

system, Hydraulic Pressure Testing Machine for PVC/G.I pipe with all fittings, Automatic
Compressive Strength Machine for cement testing, Flexural strength tester for ceramic
tiles (Bending strength test) and Accessories, Abrasion Resistance Tester for Glass
Ceramic, Chipping Tester for Ceramic Table ware, Air Oven (Digital Display) রভৃবত মন্ত্রাবত

স্থান িযা জয়জছ । বপবজিযার ল্যাফজযেযীথ্ত স্থাবত মন্ত্রাবতয ভজধ্য িজয়িটি উজিখজমাগ্য মন্ত্রাবত াজয বচজে থ্দখাজনা
জরা:
প্যাল্পকজ নং: বজবড: ৫-৬
মন্ত্রাবতয ফতনভান ফস্থা: বার

মন্ত্রাবতয স্থাজনয তাবযখ: ১১.০৮.১১ থ্থজি ২৯.০১.১৪ আং

বযদনজনয তাবযখঃ ২৪.০৪.১৮ এফং ০৬.০৫.২০১৮ আং
ম নজফক্ষণঃ বপবজিযার ল্যাজফ ির মন্ত্রাবত স্থান িযা জয়জছ মা ফতনভাজন যীক্ষণ িাজজ ব্যফহৃত জে। মন্ত্রাবত গুজরা
বার াযপভন িযজছ ।
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তচত্রঃ মপমজকযার ল্যাফল্পযটযীল্পত স্থামত মন্ত্রামত মযদজন, মযফীক্ষণ  যীক্ষণ।

৫.২

Sample Test এফং িাজজয গুণগতভান ম নজফক্ষণ  যীক্ষণ

জোজভটিি িজেবব থ্স্ট্রবং (Automatic Compressive Stressing) থ্ভবজনয ভাধ্যজভ বজভন্ট িংবিে থ্েি
িাম নিভ ম নজফক্ষণ িযা য় (০৬.০৫.২০১৮ আং তাবযখ)। থ্েজিয পরাপর বনজন থ্দয়া জরাঃ
যীক্ষায নাভঃ Automatic Compressive Strength
বিউফ াআজ: ৪০ x ৪০ বভবভ
িাবিত পরাপরঃ গড় িজেবব থ্স্ট্র ( Compressive
stress): ৬২.৯৬ n/mm2 (MPa) থািা দযিায।
বিউবযং োআভ: ২৮ বদন
পরাপরঃ স্যাির-১ এয থ্েবিং থ্স্ট্রংথ: ৯৮.৭৯ kN
স্যাির-২ এয থ্েবিং থ্স্ট্রংথ: ১০২.৬৭ kN
ম নজফক্ষণঃ পরাপর কাাংমিত ভাত্রায উল্পয াওয়া তগতয়তছ।

নচত্রঃ Automatic Compressive Strength টভমল্পন স্যাম্পর টটস্ট্ যীক্ষণ।
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এিটি স্যাির বযাবভি োআরস্ এয থ্েবিং থ্স্ট্রংথ যজভীজন থ্েি িযা য় । থ্েজিয পরাপর বনজন থ্দয়া জরা।
যীক্ষায নাভঃ Flexural Strength Tester for Ceramic Tiles: (Bending Strength Test)
োআরস্ এয াআজ: দদঘ নয ৬০১ বভবভ, রস্থ ৬০১ বভবভ
ভডুরা ফ যাচায (Modulus of rupture: ৩৬
N/mm2
পুরুত্ব: ৯.৬ বভবভ থ্েবিং থ্স্ট্রংথ: ১৮৬১ বনউেন (N)
ম নজফক্ষণঃ কাাংমিত পরাপর াওয়া তগতয়তছ।

তচত্রঃ Flexural Strength Tester for Ceramic Tiles টভমল্পন স্যাম্পর টটস্ট্ যীক্ষণ
মফএটিআই’য চট্রগ্রাভ আঞ্চমরক অমপ এয টভল্পট্রারমজ ল্যাল্পফ বফএটিঅআ নুজভাবদত িজয়িটি স্যাির এয যজভীজন
য়াবিনং িযান্ডাড ন ব্যাজরন্প (Working Standard Balance) থ্ভবন বদজয় (২৬.০৪.২০১৮ আং তাবযজখ) জন যীক্ষণ
িযা য় । থ্েজিয পরাপর বনজন থ্দয়া জরাঃ
যীক্ষায নাভঃ চট্রগ্রাভ অঞ্চবরি িাম নারজয়য ল্যাজফ (Working Standard Balance) থ্ভবজন স্যাির থ্েি যীক্ষণ
১ভ স্যাির এয জন: ২৫০ গ্রাভ
পরাপরঃ ১ভ স্যাির এয জন: ২৫০.০০১ গ্রাভ এফং ২য় স্যাির
২য় স্যাির এয জন: ১৫০ গ্রাভ
এয জন: ১৫০.০০২ গ্রাভ
ম নজফক্ষণঃ যীক্ষণকৃত দুটি স্যাম্পল্পরযই কাাংমিত পরাপর াওয়া তগতয়তছ ।
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তচত্রঃ ১ভ স্যাির এফং ২য় স্যাির টটস্ট্ যীক্ষণ
Te

t

মফমএআইআয এয DRiCM টথল্পক প্রকল্পেয আতা িকৃত টভমল্পনয ভাধ্যল্পভ মফএটিআই কর্তক
জ অনুল্পভামদত
মফস্কুট এ মফযভান টপ্রাটিন এয মযভাণ মনণ জ কযা  এফাং পরাপর কাাংমিত ভাত্রা াা মা (মযল্পাট জ াংযুি)।
িমভক
নাং
1

bgybvi weeiY/bvg

cixÿvi
bvg/প্যাযামভটায

Kvw•LZ djvdj

cixÿvi
djvdj

gšÍe¨

মফস্কুট (এনাজী ো)

টপ্রাটিন

২.৫- ৪.৫

৩.৫১

পরাপর Kvw•LZ
ীভায ভল্পধ্য

AeKvVv‡gv মনভজাণকারীন ভল্প মনভজাণ কাল্পজয গুণগতভান যীক্ষা টম কর টটস্ট্ কযা ল্পল্পছ ট কর টটস্ট্

মযল্পাট জ পুাংিানুপুাংিবাল্পফ মফল্পিলণ  যীক্ষা কল্পয টদিা  এফাং কাাংমিত পরাপর াা মা । মা মনল্পেয স্মাযমণয
ভাধ্যল্পভ তুল্পর ধযা রঃ
ি.
নং

Kv‡Ri bvg/c¨v‡KR bs

bgybvi
weeiY/bvg

cixÿvi bvg

Kvw•LZ
djvdj

cixÿvi djvdj

gšÍe¨

1

Mordernizeation of BSTI
through procurement of
Sophisticated and
infrastructure Development
of Lab for Accreditation.

Crushed
Stone

Test of Stone
Agregates

19 - 23

21 (Twenty
one)

পরাপর
Kvw•LZ
ীভায
ভল্পধ্য

2

Mordernizeation of BSTI
through procurement of
Sophisticated and
infrastructure Development
of Lab for Accreditation

Cylinder

Compressive
Strength

25 MPa

Crushing
Strength (PSI)
4997
(34.4Mpa)

পরাপর
Kvw•LZ
ীভায
উল্পয

Mordernizeation of BSTI
through procurement of
Sophisticated and
infrastructure Development
of Lab for Accreditation

Cylinder

25 MPa

Average
Crushing
Strength (PSI)
4540
(31.3Mpa)

পরাপর
Kvw•LZ
ীভায
উল্পয

3

(ASTM C39)

Compressive
Strength
(ASTM C39)
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৫.৩ টবৌত কাজ  মন্ত্রামত ল্পযজমভন মযদজন, ম জল্পফক্ষণ  ল্যাফ টটল্পস্ট্ প্রাপ্ত পরাপটরয উয ামফ জক
ভতাভত
রিজল্পয অতায় বনবভনত ল্যাফ বফন বযদনজন থ্দখা মায় থ্ম, ল্যাফ বফবল্ডংটি নতুন য়া জত্ব থ্দয়াজরয নানা স্থা থ্ন
ডযাি রক্ষয কযা নগল্পয়ল্পছ। এজত িন্পট্রািন িাজজয ত্রুটি রতীয়ভাণ জয়জছ । ল্যাফ বফবল্ডং এ স্থাবত বিছু বিছু
িাজঠয দযজায থ্জাড়াস্থান পাঁিা জয় অজছ মথামথ বজবনং িযা িাঠ ব্যফায িযা য়বন । এছাড়া ল্যাফ বফবল্ডং এ
ব্যফহৃত আজরিবট্রিযার সুআচজফাড ন  ন্যান্য যঞ্জাভাবদ াধাযণ ভাজনয রক্ষয িযা বগজয়জছ এফং বিছু বিছু রাআে
থ্াল্ডায আজতাভজধ্য থ্বজঙ্গ বগজয়জছ। এিটু বৃবষ্ট্জতআ বফজনয থ্ফআজজভন্ট থ্লাজয াবন জজভ মায় । থ্ফআজজভন্ট এয াবন
বনষ্কাজনয ব্যফস্থা সুষ্ঠুবাজফ িযা য়বন। ল্যাফজযেযী বফজন স্থাবত বরপেটি  উন্নতভাজনয নয় পজর বরফ্ট ব্যফাজয
রায়আ ভস্যা থ্দখা থ্দয় ফজর ির্তন ক্ষ জাবনজয়জছ।
ফনণ থত বপবিজিজেড মন্ত্রাবত এ রিজল্পয অতায় িয়  স্থান িযা জয়জছ মায পজর জে য যীক্ষণ বযবধ
ফহুরাংজ বৃবি থ্জয়জছ। এযাবিবডজেড ভান বনবিতিযজণয থ্ক্ষজে এআ মন্ত্রাবতভ বফজল ভূবভিা যাখজছ।
থ্ভজট্রারবজ ল্যাজফ িান্ডনাড জয়ে, য়াবিনং িযান্ডাড ন ব্যাজরন্প আতযাবদ মন্ত্রাবত স্থাজনয পজর খুচযা  াআিাবয
বফজিতায জন  িযান্ডাড ন ব্যাজরন্প িযাবরজেন িযা মাজে মায পজর াধাযণ থ্িতা থ্দয ঠিি বযভাজয ে
রাবপ্তয বনিয়তা রদান ম্ভফ জে। বপবজিযার ল্যাজফেযীজত াআড্রবরি থ্রায থ্েবিং থ্ভবন স্থান িযায পজর
থ্দজ উৎাবদত  বফজদ থ্থজি অভদাবনকৃত বববব াআভজয থ্রায থ্েি িযা ম্ভফ জে। উক্ত রিজল্পয
অতায় ২৫০ kN ক্ষভতায িন্ন Compressive Strength থ্েবিং থ্ভবন িয়  স্থান িযা য় মা ব্যফাজয
রাপ্ত থ্েি পরাপজর বাযজতয NABL থ্থজি বফএটিঅআ এযাবিবডজেন থ্জয়জছ। পূজফ ন বফএটিঅআ’য োআরস্
যীক্ষায থ্িান মন্ত্রাবত বছর না। Breaking Strength  Abrasion Resistance Tester মন্ত্রদুটি এআ রিজল্পয
অতায় িয় িযা য়। ফতনভাজন থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত োআরস্ এয নভৄনা এআ মজন্ত্রয ভাধ্যজভ যীক্ষা িযা
জে।
ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ বফববন্ন িাযখানা জত থ্রবযত ব্যাোযীভ থ্লাজয মেতেবাজফ জড় থািজত থ্দখা
বগজয়জছ।
ব্যাোযী াখায় মন্ত্রাবত ব্যাোযী যীক্ষণ িাজজয সুবফধা নুমায়ী স্থান িযা য়বন।
ব্যাোযী থ্েবিং আকুআজভন্ট
িজয়য পজর ফতনভাজন থ্দজ উৎাবদত ব্যাোযীভজয বফববন্ন যীক্ষা িযা জে মা পূজফ ন িযা ম্ভফ 
থ্তা না।
থ্িবভিযার ল্যাজফ বফববন্ন খাদ্য জেয যীক্ষণ বযবধ বৃবি থ্জয়জছ। আজতাভজধ্য বাযজতয FSSAI জত ২১টি জেয
ন
যপ্তানীয থ্ক্ষজে বফএটিঅআ’য থ্েি াটিবপজিে
এয গ্রণথ্মাগ্যতা থ্জয়জছ।
ল্যাফ থ্েি ম নজফক্ষণ  িয়কৃত মন্ত্রাবতয াযপযজভন্প যীক্ষণঃ বফএটিঅআ’য ঢািা দয দপ্ত থ্যয ল্যাজফ রিজল্পয
অতায় িয়কৃত জোজভটিি িজেবব থ্ভবন ব্যফাজযয ভাধ্যজভ বফএটিঅআ ির্তি
ন নুজভাবদত বজভন্ট িংবিে
থ্েি এফং Flexural Strength Tester এয ভাধ্যল্পভ Ceramic Tiles এয Strength যীক্ষণ িাম নিভ
ম নজফক্ষণ িযা য় এফং পরাপর িাংবখত ভাোয় ায়া মায়। চট্রগ্রাভ অঞ্চবরি বপ এয থ্ভজট্রারবজ ল্যাজফ
রিজল্পয অতায় িয়কৃত য়াবিনং িযান্ডাড ন ব্যাজরন্প (Working Standard Balance) থ্ভবন ব্যফাজযয
ভাধ্যজভ বফএটিঅআ নুজভাবদত ২টি চানাচুয প্যাজিজেয জন যীক্ষণ িযা য় এফং পরাপর িাংবখত ায়া মায়।
এছাড়া বফবএঅআঅয এয DRiCM ল্যাফ থ্থজি রিজল্পয অতায় িয়কৃত থ্ভবজনয ভাধ্যজভ বফএটিঅআ ির্তি
ন
নুজভাবদত বফস্কুে এয থ্রাটিন িনজেন্ট থ্েি িযা য় এফং িাংবখত পরাপর ায়া মায়। তএফ রতীয়ভান য় থ্ম
রিজল্পয অতায় িয়কৃত মন্ত্রাবত ঠিি অজছ এফং এজদয াযপজভনন্প বার থ্দখা বগজয়জছ।
বনভনাণ িাজজয গুণগতভান মাচাআজয়য জন্য বনভনাণিারীন ভজয় বডবিউবড ির্তি
ন গুণগতভান যীক্ষায় থ্ম ির থ্েি
িযা জয়জছ থ্ ির থ্েি বযজাে ন পুংখানুপুংখবাজফ বফজেলণ  যীক্ষা িজয থ্দখা জয়জছ এফং থ্েি বযজাজে নয
পরাপর কাংনখত পরাপজরয উজয বযরবক্ষত জয়জছ।
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লষ্ঠ অধ্যা
প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজজল্পনয অফস্থা ম জাল্পরাচনা  ম জল্পফক্ষণ
মুক্ত ফাজায র্ থনীতিতি ণ্য ও সফায ভানআ তরা আন্তজজামতক ফাতিতজেয প্রধান বফমষ্ট্য । ণ্যমূতে
Accredited ম থাসয় তনতি তর ল্যাফতযটযী, Metrology Services এফং প্রিেয়তনয দ্ধতিতে ফশ্যআ
আন্তজজামতক ম থাতয় উন্নীি েযা প্রল্পাজন । মুক্ত ফাজায র্ থনীতি ও SAPTA চুতক্তয অওিায় তফতবন্ন খাদ্য াভগ্রী,
তনভথাি াভগ্রী, মন্ত্রাতি, কল্পভটিক  ন্যান্য তনে দ্রব্য তফতবন্ন সে সি অভোতন এফং তনে সেত যপ্তানী
েযা ল্পে। উমিমিত তণ্যয গুণাগুণ যীক্ষায জন্য অধুতনে মন্ত্রাতি ল্যাফতযটযী ও দক্ষ জনফর অফশ্যে। এ
উতেশ্য ফাস্তফাল্পনয রল্পক্ষয ফাাংরাল্পদ স্ট্যান্ডাড জ টটমস্ট্াং ইনমস্ট্টিউন (মফএটিআই) এয অধুতনেীেযতিয জন্য ফমণ জত
প্রেল্পটি গ্যি েযা তয়তছ। প্রকে ফাস্তফাল্পনয ভাধ্যল্পভ উি উল্পেশ্যমূ কতটুকু অজজন কযা ম্ভফ ল্পল্পছ তায
ম জাল্পরাচনা াংমক্ষপ্ত আকাল্পয মনল্পে উল্পিি কযা ল্পরাঃ
আযমডমম অনুমাী প্রকল্পেয উল্পেশ্য
প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজজন
১০ তরা পাউল্পন্ডন নফনষ্ট ৪ তরা বফন ঢাকা নফএটিঅআ চেল্পয ননভথাণ এফং
ক) Accreditation এয জন্য
ল্যাফল্পযটযী বফন ননভথাণ ও ংস্কযণ।

চট্টগ্রাভ নফএটিঅআ এয নফদ্যভান বফন মথামথ ংস্কায কযা ল্পয়ল্পছ। নননভথত
বফমনয bxP Zjvq †eR‡g›U I †g‡UªvjwR DBs Gi †dvm© j¨ve স্থান িযা
জয়জছ| GQvov 1g I 3q Zjvq c`v_© cixÿY DBsÕ†qi wewfbœ j¨ve
i‡q‡Q| 2q Zjv imvqb cixÿY DBs Gi বফববন্ন j¨ve Ges 4_© Zjvq
†g‡UªvjwR DBs†qi wewfbœ j¨ve স্থান িযা জয়জছ | নতুন বফন ননভথামণয
পল্পর নফএটিঅআ এয ল্যাফ পযাননরটি বৃনি াওয়ায় এয কভথনযনধও মফল্পড়ল্পছ
এফং রিজল্পয উজেশ্য বজনত জয়জছ।

(খ) নফনবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য
Sophisticated মন্ত্রানত ক্রয় ।

েনকছু মন্ত্রানত ব্যনতত নফনবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য ঢাকা নফএটিঅআ এফং
চট্টগ্রাভ নফএটিঅআ এয নফনবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য Sophisticated
মন্ত্রানত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ । বফববন্ন ল্যাফজযেবযয জন্য Sophisticated
মন্ত্রাবত িয় এফং এআ ির Sophisticated মন্ত্রাবত ব্যফাজযয পজর
বফএটিঅআ’য িাম নি থ্ভ গবতীরতা এল্পথ্ছ। নতুন যীক্ষণ প্যাযাবভোয 
যীক্ষণ থ্ভথড সৃবষ্ট্ য়ায় এ ির Sophisticated মন্ত্রাবতয ভাধ্যজভ
এখন জনি জজ নভৄ না যীক্ষণ িাজ চালু জয়জছ। এয পজর াবফ নি
গবতীরতা এজজছ এফং বফএটিঅআ’য যাজস্ব অয় ফহু রাংথ্ বৃবি থ্জয়জছ।
মফ থাবয জনাধাযজণয ভজধ্য জচতনতা এজজছ এফং রিজল্পয উজেশ্য বজনত
জয়জছ।

(গ) কযানরল্পেন, মটনটং এফং
থ
াটিনপল্পকল্পনয
Accredited
সুনফধা সৃনষ্টয জন্য মকন্দ্রীয় এফং
চট্রগ্রাভ অঞ্চনরক নপল্পয
ল্যাফল্পযটযীমূ উন্নীতকযণ ।

থ
কযানরল্পেন, মটনটং এফং াটিনপল্পকল্পনয
Accredited সুনফধা সৃনষ্টয জন্য
মকন্দ্রীয় এফং চট্রগ্রাভ অঞ্চনরক নপল্পয ল্যাফল্পযটযীমূ উন্নীতকযণ কযা
ল্পয়ল্পছ। cÖvq ৮ †KvwU UvKv g~‡j¨i cixÿY hš¿cvwZ ¯’vcb Kivq
weGmwUAvBÕi bgyYv cixÿY Kvh©µg Av‡Mi Zzjbvq Z¡ivwš^Z n‡q‡Q| Gয
d‡j I‡qj d¨vU j¨ve, cÖ‡mm dzW †cÖvWv± j¨ve, gvB‡µvev‡qvjwRK¨vj
j¨ve, থ্ফিাবয †cÖvWv± j¨ve Ges dzW GÛ থ্ফfv‡iR j¨ve •Zwi n‡q‡Q| Gi
g‡a¨ wKQz j¨ve evsjv‡`k G¨vwµwW‡Ukb †evW© n‡Z G¨vwµwW‡Ukb †bqvi
Kvh©µg Pj‡Q এফং Lye kxNªB G mKj j¨vটফয m¤ú~Y© fv‡e G¨vwµwW‡Ukb
cvIqv hv‡e ফজর Avkv Kiv মাজে।
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(ঘ) মবাক্তা াধাযল্পণয ননকট
Accredited quality

ণ্য প্রানপ্ত নননিতকযণ। ।

ম্পন্ন

(ঙ) যপ্তানী এফং াটিবপজিন 
এযাবিবডজেন এয জন্য
বফএটিঅআজি বক্তারীিযণ ।

ল্যাজফ রিজল্পয অতায় িয়কৃত
মন্ত্রাবত ব্যফাজযয ভাধ্যজভ খাদ্যল্পণয
ববোবভন ও নপ্রজাযজবটিব বনধ নাযণ, স্বজণ নয বফশুিতা বন ণ থয় (নন-মিস্ট্রাকটিব
থ্ভথমি), িজভটিি াভবগ্রয ক্ষবতিয ভাযিাবয, াআজড্রাকু আল্পনান, থ্রড,
অজ নবনি, থ্বব থ্ভো র  ন্যান্য ক্ষবতিয উাদান থ্ফয িযা জজ ম্ভফ
জে। এয পজর জেয বফজল গুণাগুণ মাচাআিযণ ম্ভফ জয়জছ।
পূল্পফ থয
তুরনায় অযও কভ ভময় গুণগতভান ম্পন্ন যীক্ষণ পরাপর
মবাক্তাাধাযণল্পক মদওয়া ম্ভফ ল্পে।
রিজল্পয অতায় বনবভনত থ্জবডবএপ বফজন ফবস্থত এযাবিবডজেড ল্যাজফয
ভাধ্যজভ ৩৫টি ল্পণ্যয ৪১১ টি প্যাযানভটায BAB ল্পত এযাবিবডজেন রাবল্পক
েযানিত কল্পযমছ। তন্মল্পধ্য ২১টি খাদ্যে বাযল্পত যপ্তানীজত গুরুেপূণ থ ভূবভিা
ারন িযজছ। নপনজকযার, মকনভকযার ল্যাফল্পযটযী এফং জাতীয় মভল্পট্রারজী
ল্যাফল্পযটযীল্পত এযাবিবডজেন প্রনক্রয়া চরভান যল্পয়ল্পছ। াবফ নিবাজফ ফরা মায়
যপ্তানী এফং াটিবপজিন  এযাবিবডজেন এয জন্য উক্ত রিল্প ফাস্তফায়জনয
ভাধ্যজভ বফএটিঅআজি বক্তারীিযণ িযা জয়জছ।
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প্তভ অধ্যা
প্রবাফ মূল্যান এ নমুনা জযীল্পয উিযদাতাল্পদয আথ জ-াভামজক অফস্থা মফল্পিলণ এফাং
মফএটিআই ভডান জাইল্পজটনয উয ভতাভতমূ
এ ধ্যাজয় রিজল্পয রবাফ ভল্যায়জনয উজেজশ্য নভৄনা জযীজয উত্তযদাতাজদয অথ ন-াভাবজি ফস্থা উস্থান এফং তাজদয
ভতাভত গ্রজনয জন্য যাভনি ংস্থা ির্তনি ৩ (বতন) ধযজণয ফ নজভাে ২৬৩ জন উত্তযদাতা মথা; ি) উৎাদনিাযী
যিাবয  থ্ফযিাযী রবতষ্ঠান খ) বফববন্ন থ্েণীয বফজিতা এফং গ) াধাযণ থ্বাক্তাজদয িাছ থ্থজি তথ্য ংগ্র  বফজেলণ
িযা য় । রবতজফদজনয নিতীয় ধ্যাজয় মনদও নভৄনা ংখ্যা ২৬০ বনধ নাযণ িযা জয়জছ বিন্তু ভাঠ ম নাজয়
৩ (বতন)
নজভাে
ন-াভাবজি
িযাোগযীয ফ
২৬৩ জন উত্তযদাতায িাছ থ্থজি তথ্য ংগ্র িযা জয়জছ । উত্তযদাতাজদয অথ
ফস্থায
বফজেলণ এফং বফএটিঅআ ভডান নাআজজথ্নয উয ২৬৩ জজনয ভতাভতভজি বনজন উস্থান িযা জরাঃ

৭.১ > উত্তয দাতায বরঙ্গ বববত্তি বফবাজন
রিজল্পয রবাফ ভল্যায়জনয নভৄনা জযীজ থ্ম ৩ (বতন) ধযজণয ফ নজভাে ২৬৩ জন উত্তযদাতায িাছ থ্থজি তথ্য ংগ্র িযা
জয়থ্ছ তাজদয ভজধ্য ১০৪ জন উৎাদনিাযী, ১০৫ জন বফজিতা এফং ৫৪ জন থ্বাক্তা যজয়জছন । থ্ভাে উযদাতাজদয ভজধ্য
পুরুজলয ংখ্যা ভবরায থ্চজয় জনি থ্ফী । পুরুল এফং ভবরায নুাত ৯৫.১: ৪.৯ । নভৄনা জবযজয বফববন্ন িযাজেগবযয
উত্তযদাতাজদয বফস্তাবযত ফণ ননা বনজনয াযবণ-৭.১ থ্ত থ্দয়া জরা াযমণ-৭.1 বরঙ্গ বববত্তি উত্তয দাতায থ্েণী বফন্যা ( n = ২৬৩ )
উিযদাতায মরঙ্গ
পুরুল
ভমরা
টভাট

াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)

উৎাদনকাযী
98
94.2
6
5.8
104
100.0

মফল্পিতা
105
100.0
0
0.0
105
100.0

টবািা
47
87.0
7
13.0
54
100.0

টভাট
250
95.1
13
4.9
263
100.0

৭.2 > উিয দাতায টা মবমিক মফন্যা
ভডান জাইল্পজন অফ মফএটিআই টরা টপ্রামকউযল্পভন্ট অফ মপমস্ট্ল্পকল্পটড ইকুইল্পভন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচায টডল্পবরল্পভন্ট অফ
ল্যাফল্পযটযীজ পয এযামিমডল্পটন (১ভ াংল্পামধত) ীল জক প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পনয নমুনা জযীল্প উিয দাতাল্পদয ভল্পধ্য
চাকুমযজীফীয াংখ্যা ফল্পচল্প টফম (54.0%), ব্যফা ( 39.5%), স্টুল্পডন্ট ( 3.৮%) এফাং গৃমনী ( ১3.০%)। ফ জল্পভাট
২৬৩ জন উযদাতায কাছ টথল্পক তথ্য াংগ্র কযা  । নমুনা জমযল্পয মফমবন্ন কযাল্পটগমযয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত
মনল্পেয ফায চাজে ন (বচে ৭.১ ) টদা ল্পরা-
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৭.৩ > থ্ম ির থ্িািাবনয উৎাবদত ে াভগ্রী, ব্যফায িথ্যথ্ছন তা বি বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত / নুজভাবদত বিনা
এআ বফলজয় ভতাভত ।

আমন টম কর টকাম্পামনয উৎামদত ণ্য াভগ্রী ব্যফায কযল্পছন তা মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃত / অনুল্পভামদত মকনা এই
প্রল্পশ্নয উিল্পয 263 জন উিযদাতা ভতাভত ব্যি কল্পযন। প্রা কর (99.2%) উিযদাতা জানান তাল্পদয ব্যফহৃত ণ্য
াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃত/ অনুল্পভামদত এফাং খুফ অে াংখ্যক (০ .4%) উিযদাতা জানান তাল্পদয ব্যফহৃত ণ্য
াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃত/ অনুল্পভামদত ন । নমুনা জমযল্পয উ িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১, াযমণ-৭.২
টত টদা ল্পরা।
৭.৪ > উৎাবদত ে াভগ্রী বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত / নুজভাবদত বিনা তা বিবাজফ জাজনন থ্ বফলজয় ভতাভত

টকাম্পামনয উৎামদত ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃত / অনুল্পভামদত মকনা এফাং এই মফলটি মকবাল্পফ জানল্পরন এই
প্রল্পশ্নয টপ্রমক্ষল্পত মফমবন্ন কযাটাগমযয 262 জন উিযদাতায কাছ টথল্পক তথ্য াংগ্র কযা  । এ মফলল্প অমধকাাং
( 65.3%) উিযদাতা জানান মফমবন্ন টিমব মফজ্ঞান/ টযমড প্রচাল্পযয ভাধ্যল্পভ তাযা এই মফল ম্পল্পকজ জাল্পনন । আফায
মকছু (55.7 %) াংখ্যক উিযদাতা ফল্পরন াংমিষ্ট্ যফযাকাযী/ মফল্পিতায ভাধ্যল্পভ তাল্পদয ণ্য াভগ্রী মফএটিআই
কর্তজক স্বীকৃত/ অনুল্পভামদত ল্পল্পছ ফল্পর তাযা অফগত ল্পল্পছ এফাং ভাত্র (10.3%) উিযদাতা জানান মফমবন্ন মফরল্পফাড/জ
ব্যানায/ মরপল্পরট ইতযামদয ভাধ্যল্পভ তাযা টকাম্পামনয উৎামদত ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃত/ অনুল্পভামদত মকনা
এই মফলল্প মনমিত ন ।নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা ফায চাজে ন (বচে ৭.২) থ্দখাজনা জরা-

৭.৫> মফএটিআই কর্তজক অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রীয ভান ম্পমকজত ভতাভত

মফএটিআই কর্তজক অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রী ভানম্মত মকনা এই মফলল্প ৩ ধযল্পণয ফ জল্পভাট ২৬১ জন উিযদাতায কাছ
টথল্পক তথ্য াংগ্র কযা  । প্রা কর উযদাতাগন ( 92.0%) মফএটিআই কর্তজক অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রী ভানম্মত
ফল্পর ভল্পন কল্পযন এফাং খুফ অে াংখ্যক ( 8.০%) উিযদাতায মফএটিআই কর্তজক অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রী ভানম্মত ন
ফল্পর ভল্পন কল্পযন। নমুনা জমযল্পয মফমবন্ন কযাল্পটগমযয উ িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১ এ াযমণ-৭.৩ টত টদা
ল্পরা।
৭.৬ > থ্ভয়াদ উত্তীণ ন বনভনাণ াভগ্রী নাক্তিযণ রজঙ্গ

টভাদ উিীণ জ মনভজাণ াভগ্রী মকবাল্পফ নাি কল্পয থাল্পকন এ ব্যাল্পয ৩ ধযল্পনয টভাট ২০৯ জন উিযদাতায কাছ টথল্পক
তথ্য াংগ্র কযা  । উযদাতাল্পদয ( 100.0%) কল্পরই ল্পণ্যয গাল্পয ীরল্পভায টদল্পি টভাদ উিীণ জ মনভজাণ াভগ্রী
নাি কযায মফলটিল্পক উল্পিি কল্পযল্পছন । নমুনা জমযল্পয মফমবন্ন কযাল্পটগমযয উ
িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয
াযমণ-7.৪ টত টদা ল্পরাপৃষ্ঠা 45

াযমণ 7.৪ : টভাদ উিীণ জ মনভজাণ াভগ্রী নািকযণ প্রল্পঙ্গ ভতাভত (n=209)
কযাটাগময
মনভজাণ াভগ্রী নািকযণ
উৎাদনকাযী
মফল্পিতা
ল্পণ্যয গাল্পয
াংখ্যা
71
93
ীরল্পভায (মমদ
100.0
100.0
(%)
থাল্পক) টদল্পি
71
93
টভাট
100.0
100.0

টবািা
45
100.0

টভাট
209
100.0

45
100.0

209
100.0

7.৭ > বফএটিঅআ ির্তনি নুজভাবদত ে াভগ্রী ভানম্মত ভজন য়ায িাযণ িজিন ভতাভত ।

মফএটিআই কর্তজক অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রী ভানম্মত ভল্পন ায কাযণ ম্পল্পকজ 233জন উিযদাতায াল্পথ আল্পরাচনায
ভাধ্যল্পভ টফ মকছু মফল উস্থামত  । উিযদাতাল্পদয অমধকাাং ( 97.1%) এয ভল্পত মফএটিআই এয অনুল্পভামদত ণ্য
াভগ্রী প্রমিাগত  গুণগতভান ফজা থাল্পক ফল্পর উিযদাতা কল্পরই ভল্পন কল্পযন এফাং (12.5%) উিযদাতা মফএটিআই
এয অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রী ভানম্মত ভল্পন ায কাযণ মল্পল্পফ ল্পন্যয জন ঠিক থাল্পক ফল্পর ভতাভত উস্থান
কল্পযন । নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা ফায চাজে ন বচে ৭.৩ এয ভাধ্যজভ থ্দখাজনা জরা-

৭.৮ > থ্বাক্তা াধাযজণয বনিে ভান িন্ন ে রাবপ্ত বনবিতিযজণয জন্য বফএটিঅআ এয িযনীয় বফলয় িজিন ভতাভত ।

টবািা াধাযল্পণয মনকট ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্ত মনমিতকযল্পণয জন্য মফএটিআই এয কযনী মফল ম্পল্পকজ মফমবন্ন
ধযল্পনয প্রা 2৫9 জন উিযদাতায াল্পথ আল্পরাচনা কযা । টবািায মনকট ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্ত মনমিতকযল্পণয জন্য
মফএটিআই এয কযনী মফল মল্পল্পফ অমধকাাং (68.7%) উিযদাতা ফাজায তদাযমক / অমবমান মযচারনা কযল্পত
ল্পফ ফল্পর ভল্পন কল্পযন । আফায মকছু (61.0%) াংখ্যক উিযদাতায ভল্পত টবািা াধাযল্পণয মনকট ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্ত
মনমিতকযল্পণয জন্য ণ্য উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠান মূল্পক মথামথ ভমনটমযাং কযল্পত ল্পফ এফাং খুফ ীমভত াংখ্যক
(44.7%) উিযদাতা ফল্পরল্পছন ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্ত মনমিতকযল্পণয জন্য ভানীন/ টবজার ণ্য উৎাদনকাযী টক
জমযভানা / ামস্তয ব্যফস্থা মনমিত কযল্পত ল্পফ ।নমুনা জমযল্পয উ িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১ এ াযমণ-৭.৫
টত টদা ল্পরা।
৭.৯ > বফএটিঅআ বফববন্ন ভয় জেয ভান যীক্ষণ  ভানীন ফা থ্বজার ে রবতজযাজধ ববমান বযচারনা ম্পমকজত
ভতাভত

মফএটিআই মফমবন্ন ভ ল্পণ্যয ভান যীক্ষণ  ভানীন ফা টবজার ণ্য প্রমতল্পযাল্পধ অমবমান মযচারনা কল্পয থাল্পক এই
মফলল্প মফমবন্ন কযাটাগমযয ফ জল্পভাট ২৬৩ জন উিযদাতায কাছ টথল্পক তথ্য াা মা এফাং কল্পরই এই মফলটি জাল্পনন
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ফল্পর সুেষ্ট্ ভতাভত প্রকা কল্পযল্পছন ।মফলটি না জানায ব্যাল্পয টকঊ ভতাভত প্রদান কল্পযনমন। মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয
াযমণ-7.৬ টত টদা ল্পরাাযবণ ৭.৬ : বফএটিঅআ বফববন্ন ভয় জেয ভান যীক্ষণ / ভানীন ফা থ্বজার ে রবতজযাধ ববমান বযচারনা
অমবমান মযচারনা ম্পমকজত
ভতাভত
যাঁ
াংখ্যা
(%)
না
াংখ্যা
(%)
টভাট

উৎাদনকাযী
104
100.0
104
100.0

কযাটাগময
টিতা
105
100.0
105
100.0

টবািা
54
100.0
54
100.0

টভাট
263
100.0
263
100.0

৭.১০ > বফএটিঅআ বফববন্ন বল্প রবতষ্ঠানজি ে উৎাদজনয জন্য নুভবত / স্বীকৃবত থ্দয় থ্ িবত জানায উয ভতাভত

মফএটিআই টম িমতল্পত মফমবন্ন মে প্রমতষ্ঠানল্পক ণ্য উৎাদল্পনয জন্য অনুভমত/ স্বীকৃমত মদল্প থাল্পক ট ম্পল্পকজ মফমবন্ন
উযদাতাগন তাল্পদয মবন্ন মবন্ন ভতাভত উস্থান কল্পযন । এই মফল ম্পল্পকজ ফ জল্পভাট ২৬৩ জন উিযদাতায কাছ টথল্পক
ভতাভত াা মা মায ভল্পধ্য অমধকাাং উযদাতায ( 59.3%) টম িমতল্পত মফমবন্ন মে প্রমতষ্ঠানল্পক ণ্য উৎাদল্পনয
জন্য অনুভমত / স্বীকৃমত মদল্প থাল্পক ট ম্পল্পকজ টকান প্রকায ধাযণা টনই এফাং (40.7%) উিদাতা ফল্পরন এই মফলল্প তাল্পদয
ধাযনা আল্পছ । নমুনা জমযল্পয মফমবন্ন কযাল্পটগমযয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয াই মচল্পত্র 7.৪ টত টদা ল্পরা-

৭.১১ > বফএটিঅআ এয িাম নিভ িজিন বফজিতাজদয ধাযনা ংবেষ্ট্ ভতাভত

ভডান জাইল্পজন অফ মফএটিআই টরা টপ্রামকউযল্পভন্ট অফ মপমস্ট্ল্পকল্পটড ইকুইল্পভন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচায টডল্পবরল্পভন্ট অফ
ল্যাফল্পযটযীজ পয এযামিমডল্পটন ীল জক প্রকল্পেয প্রবাফ মূল্যাল্পনয নমুনা জযীল্প মফমবন্ন ধযল্পণয ফ জল্পভাট ১০
৩ জন
মফল্পিতায কাছ টথল্পক তথ্য াংগ্র কযা ল্পল্পছ । এল্পদয ভল্পধ্য প্রা কর উিযদাতা মফএটিআই এয িাম নিভ ম্পল্পকজ
জাল্পনন ফল্পর ভতাভত ব্যি কল্পযন এফাং মফমবন্ন ধযল্পনয তথ্য উস্থান কল্পযন । মফল্পিতাল্পদয ভল্পধ্য ল্পফ জাচ্চ (85.4%) ফল্পরন
মফএটিআই াধাযনত ণ্য াভগ্রীয স্ট্ান্ডাড জ ততযী  স্বীকৃমত প্রদান কল্পয থাল্পক
। উিযদাতাল্পদয ( 36.9%) ফল্পরন
মফএটিআই ল্পণ্যয গুণগতভান মনধ জাযণ এফাং মনমিত কল্পয এফাং ( 20.4%) ফল্পরন ভানীন ণ্য/ টবজার ণ্য প্রমতল্পযাল্পধ
মফমবন্ন কাম জিভ/ অমবমান মযচারনা কল্পয থাল্পক । নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা ফায চাজে ন ( বচে ৭.৫)
থ্দখাজনা জরা-
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৭.১২ > ফাজাজয বফবিত ে াভগ্রী বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃবত রাপ্ত/ নুজভাবদত বিনা এ ব্যাজয বফজিতাজদয ভতাভত

ফাজাল্পয টম কর ণ্য াভগ্রী মফমি ক যা ল্পে ঐ কর ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত প্রাপ্ত/ অনুল্পভামদ ত মকনা
এই প্রল্পশ্নয উিল্পয (97.1%) মফল্পিতাগণ ফল্পরন ঐ কর ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত প্রাপ্ত/ অনুল্পভা দন প্রাপ্ত এফাং
খুফ অে (2.9%) াংখ্যক মফল্পিতা ফল্পরন তাল্পদয ঐ কর ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত প্রাপ্ত / অনুল্পভামদত ন।
নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয াযমণ-7.৭ টত টদা ল্পরাাযবণ-৭.৭ : ফাজাজয বফবিত ে বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত বিনা ভতাভত (n = ১০৫)
ভতাভত
যাঁ
না
টভাট

াংখ্যা
102

%
97.1

3

2.9

105

100.0

৭.১৩ > ে াভগ্রী বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃবত রাপ্ত/ নুজভাবদতবিনা তা বুঝায উায় এয উয ভতাভত

নমুনা জযীল্প মফল্পিতাল্পদয াল্পথ আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তাযা টম কর ণ্য াভগ্রী মফমি কল্পযন তা মফএটিআই কর্তজক
স্বীকৃমত প্রাপ্ত/ অনুল্পভামদত মকনা এফাং অনুল্পভামদত ল্পর তা টচনায উাল্পয উয ভতাভত গৃমত । এই প্রল্পঙ্গ ফ জল্পভাট
১০২ মফল্পিতা তাল্পদয ভতাভত ব্যি কল্পযন । মফল্পিতাল্পদয কল্পরই ( 100.0%) ল্পণ্যয গাল্প মফএটিআই এয মর টভায
টদল্পি মনমিত ায মফলটিল্পক উল্পিি কল্পযল্পছন। মকছু াংখ্যক উিযদাতা এ মফলল্প একামধক ভতাভত প্রদান কল্পযন এফাং
তাল্পদয ভল্পত টকাম্পামনয টরাল্পকয প্রচা টযয ভাধ্যল্পভ তাযা বুল্পঝন টম ঐ কর ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত প্রাপ্ত/
অনুল্পভামদত। খুফ অে াংখ্যক (6.9%) উিযদাতায ভল্পত মফমবন্ন ধযল্পণয মফজ্ঞাল্পন য টদল্পি তাযা এমফলটি ম্পল্পকজ মনমিত
ন ।নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা ফায চাল্পট জ (মচত্র ৭.৬) টদিাল্পনা ল্পরা-
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৭.১৪ > বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃবত রাপ্ত / নুজভাবদত নাআ ঐ ির ে াভগ্রী বফবি িযায িাযণ ম্পমকজত ভতাভত

মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত/ অনুল্পভামদত না ই এভন ণ্য াভগ্রী মফমি কযায কাযণ জানল্পত চাইল্পর মফমবন্ন ধযল্পনয ৮ জন
মফিদাতা এই মফলল্প মফমবন্ন ভতাভত ব্যি কল্পযন । মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত প্রাপ্ত না এভন ণ্য াভগ্রী মফমি কযায
কাযণ জানল্পত চাইল্পর উিযদাতাটদয অমধকাাংই (87.5%) ফল্পরন টবািায চামদা মফল্পফচনা এভন ণ্য াভগ্রী মফমি কল্পয
থাল্পকন এফাং (12.5%) মফল্পিতাগন তাল্পদয উিল্পয ফল্পরন মথািল্পভ টকাম্পামন টফম কমভন টদ, এল্পত রাব টফম  এফাং
অন্যান্য কাযল্পণ মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত না এভন ণ্য াভগ্রী মফমি কল্পয থাল্পকন । । নমুনা জমযল্পয উ িযদাতাল্পদয
মফস্তামযত ফায চাজে ন (বচে ৭.৭) থ্দখাজনা জরা-

৭.১৫ > বফএটিঅআ এয ফাজায তদাযবি  থ্বজার বফজযাধী িাম নিভ বযচারনািজিন জানায উয ভতাভত

নীল্পচয াযমণ মফল্পিলল্পন টদিা মা টম, মফএটিআই ফাজায তদাযমক  টবজার মফল্পযাধী কাম জিভ মযচারনায কল্পয থাল্পক
এই মফলল্প মফল্পিতাগণ অফমত আল্পছ ন ফল্পর কল্পরই তাল্পদয ভতাভত উস্থান কল্পযন । এই মফলল্প প্রা ১০৫ জন উিয
দাতাল্পক প্রশ্ন কযা ল্পর কল্পরই (100.0%) মফএটিআই ফাজায তদাযমক  টবজার মফল্পযাধী কাম জিভ মযচারনায মফলল্প
ামকার ফল্পর তাল্পদয ভতাভত প্রকা কল্পযন ।ফণ জনা মনল্পেয াযমণ-7.৮ টত টদা ল্পরা
াযবণ - ৭.৮: বফএটিঅআ এয ফাজায তদাযবি  থ্বজার বফজযাধী িাম নিভ বযচারনািজিন জানায উয ভতাভত
জানায উয ভতাভত
যাঁ
না
টভাট

াংখ্যা
105
105

%
100.0
100.0

৭.১৬ > বফএটিঅআ এয ফাজায তদাযবি  থ্বজার বফজযাধী িাম নিভ বযচারনায় দজক্ষ গ্রণ িজিন ভতাভত

ফাজায তদাযমক  টবজার মফল্পযাধী কাম জিভ মযচারনা  মফএটিআই মক মক কাজ কল্পয থাল্পক এই মফলল্প প্রা ১০৫ জন
মফল্পিতায াল্পথ আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ টফ মকছু ভতাভত গৃমত  । টফমযবাগ ( 85.7%) উিযদাতায ভল্পত মফএটিআই
ফাজায তদাযমক  টবজার মফল্পযাধী কাম জিভ মযচারনা  ভানীন ণ্য / টবজার ণ্য উৎাদনকাযীল্পক আমথ জক/ টজর
জমযভানা কল্পয থাল্পক এফাং ( 33.3%) উিযদাতাগন ফল্পরন মফএটিআই ফাজায তদাযমক  টবজার মফল্পযাধী কাম জি টভ
ভানীন / টবজার ণ্য ীর গারা কল্পয / জব্দ কল্পয থাল্পক ।আফায মকছু াংখ্যক (3.8%) উিযদাতা ফল্পরন ভানীন ণ্য /
টবজার ণ্য উৎাদনকাযীল্পদয উৎাদন ফন্ধ কল্পয থাল্পক । নমুনা জমযল্পয উ িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয াযমণ 7.৯ টত টদা ল্পরা-
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াযবণ-৭.৯ : বফএটিঅআ ফাজায তদাযবি  থ্বজার বফজযাধী িাম নিভ বযচারনায থ্ক্ষজে বফববন্ন দজক্ষ (n=১০৫)
বফএটিঅআ ফাজায তদাযবিয থ্ক্ষজে গৃবত দজক্ষ ভ
ভানীন ে/ থ্বজার ে উৎাদনিাযীজি অবথ নি/থ্জর জবযভানা
িজয থাজি
ভানীন/ থ্বজার ে ীর গারা িজয / জব্দ িজয থাজি
উৎাদন ফন্ধ িজয থাজি
ন্যান্য

াংখ্যা
90

%
85.7

35
4
3

33.3
3.8
2.9
105

উৎাদনিাযী রবতষ্ঠান
৭.১৭ > উৎাদনিাযী রবতষ্ঠান গুজরা থ্ম ধযজনয ে াভবগ্র উৎাদন িজয থাজিন তায ভতাভত

উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পন কভজযত মফমবন্ন কযাটাগমযয প্রা ১০
৫ জন উযদাতায াল্পথ আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তাল্পদয
প্রমতষ্ঠাল্পন াধাযণত টকান ধযল্পণয ণ্য াভগ্রী উৎাদন কল্পয থাল্পকন এই প্রল্পশ্নয টপ্রমক্ষল্পত মফমবন্ন প্রমতষ্ঠাল্পনয উিযদাতাগণ
মবন্ন মবন্ন মফল উস্থান কল্পযন । উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠান গুল্পরায উৎামদত ণ্য াভগ্রী ম্পল্পকজ ( 92.3%) উিযদাতা
ফল্পরন তাল্পদয প্রমতষ্ঠান মফমবন্ন িায াভগ্রী উৎাদন কল্পযন থাল্পক । আফায ( 48.1%) উিযদাতা ফল্পরন তাল্পদয প্রমতষ্ঠান
প্রাধনী  অন্যান্য ব্যফামযক াভগ্রী উৎাদন কল্পয এফাং উিদাতাল্পদয ( 20.2%) তাল্পদয উৎামদত ণ্য মল্পল্পফ মনভজাণ
াভগ্রী (মল্পভন্ট, মযামভক, টাইরস্ ইতযামদ)
উৎাদন কল্পয ফল্পর তাল্পদয ভতাভত ব্যি কল্পযন
। নমুনা জমযল্পয
উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফায চাল্পট জ (বচে ৭.৮) থ্দখাজনা জরা-

৭.১৮ > উৎাদনিাযী থ্ম ির রবতষ্ঠান ে াভগ্রী উৎাদন  ফাজাযজত িজয থাজি তা বি বফএটিঅআ ির্তনি
স্বীকৃবত রাপ্ত / নুজভাবদত ।
উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয মফমবন্ন কযাটাগমযয প্রা ১০৫ জন উিযদাতাল্পদয াল্পথ আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তাল্পদয উৎামদত
ণ্য াভমগ্র ফাজাযজাত কযায টক্ষল্পত্র মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত ফা অনুল্পভামদত মকনা এই প্রল্পঙ্গ টফময বাগ ( 93.3%)
উিযদাতা ফল্পরল্পছন তাল্পদয প্রমতষ্ঠাল্পনয উৎাদন ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক স্বীকৃমত প্রাপ্ত / অনুল্পভামদত এফাং খুফ অে
াংখ্যক (6.7%) উিদাতা ফল্পরল্পছন তাল্পদয উৎাদন ণ্য াভগ্রী মফএটিআই কর্তজক টকান স্বীকৃমত প্রাপ্ত ফা অ নুল্পভামদত
ন । নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয াযমণ-7.১0 টত টদা ল্পরা-
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াযবণ-৭.১০ : উৎাদনিাযী রবতষ্ঠাজনয ে াভগ্রী বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃবত রাপ্ত / নুজভাবদত এ ব্যাজয ভতাভত
ভতাভল্পতয ধযন
যাঁ
না
টভাট

াংখ্যা
9৮
7
10৫

%
93.3
6.7
100.0

৭.১৯ > বনধ নাবযত জেয উিযণভ ফজায় থাজি বিনা বফএটিঅআ বিবাজফ তা তদাযবি িজয তাজি থ্আ বফলজয় ভতাভত

ল্পণ্যয উকযণমূ ফজা থাল্পক মকনা টই মফলল্প মফএটিআই মকবাল্পফ এয তদাযমক কল্পয থাল্পক এই প্রল্পশ্নয টপ্রমক্ষল্পত
উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয ৯৭ জন উিযদাতা গণ মফমবন্ন মফল উস্থান কল্পযন । উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয ( 82.5%)
উিযদাতায ভটত ল্পণ্যয উকযণমূ ফজা এয টক্ষল্পত্র মনমদ জষ্ট্ ভ য য কাযিানা মযদজন  ভমনটমযাং কযায মফল
টক উল্পিি কল্পযল্পছন । আফায উিযদাতায (75.3%) ভল্পত ফাজায ভমনটমযাং এয মফল টক উস্থান কল্পয টছন এফাং
(61.9%) উিযদাতা ভল্পন কল্পযন ল্পণ্যয উকযণমূ ফজা থাল্পক মকনা এই মফলল্প মফএটিআই ভানীন / টবজার
মফল্পযাধী অমবমান মযচারনায ভাধ্যল্পভ এয তদাযমক কল্পয থাল্পকন । নমুনা জমযল্পয উ িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা মনল্পেয
াযমণ - ৭.১১ টত টদা ল্পরা াযবণ-৭.১১ বনধ নাবযত জেয উিযণভ ফজায় থাজি বিনা এ ব্যাজয বফএটিঅআ তদাযবিয ভতাভত (n=৯৭)
াংখ্যা
%
মফএটিআই এয তদাযমকয ব্যাল্পয ভতাভত
মনমদ জষ্ট্ ভ য য কাযিানা মযদজন  ভমনটমযাং এয ভাধ্যল্পভ
80
82.5
ফাজায ভমনটমযাং এয ভাধ্যল্পভ
73
75.3
ভানীন/ টবজার মফল্পযাধী অমবমান এয ভাধ্যল্পভ
60
61.9
টভাট (99)
4
4.0
(একামধক উিয)
৭.২০ > িাযখানায উৎাবদত ে াভগ্রী শুধু ফাংরাজদজয ফাজাজয না থ্দজয ফাবজয যপ্তানী িজয থাজি এ রজঙ্গ ভতাভত

কাযিানা উৎামদত ণ্য াভগ্রী শুদৄ ফাাংরাল্পদল্পয ফাজাল্পয না টদল্পয ফামল্পয যপ্তানী কল্পয থাল্পকন এই প্রল্পঙ্গ প্রমতষ্ঠাল্পন
কভজযত মফমবন্ন উিযদাতাল্পদয াল্পথ আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ কল্পরই তাল্পদয গুরুত্বপুণ জ ভতাভত ব্যি কল্পযন । অমধকাাং
(64.4%) উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয কভজযত উিযদাতা জানান তাল্পদয কাযিানায উৎামদত ণ্য াভগ্রী ফাাংরাল্পদল্প 
মফমবন্ন টদল্প যপ্তানী কল্পয থা টকন এফাং ( 33.৭%) উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয উিযদাতা জানান তাল্পদয
কাযিানায
উৎামদত ণ্য াভগ্রী শুদৄ ভাত্র ফাাংরাল্পদল্পয ফাজাল্পযই ীভাফি আল্পছন । নমুনা জমযল্পয উ িযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা
ফায চাজে ন (বচে ৭.৯) থ্দখাজনা জরা-
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৭.২১ > মফএটিআই টক মকবাল্পফ আল্পযা মিারী কযা মা এই প্রল্পঙ্গ ভতাভত

মফএটিআই টক মকবাল্পফ আল্পযা মিারী কযা মা এই প্রল্পঙ্গ ভতাভত জানল্পত চাইল্পর মফমবন্ন উিযদাতা তাল্পদয মবন্ন
মবন্ন ভতাভত উস্থান কল্পযন । মফএটিআই টক আল্পযা উন্নত  মিারী কযায টক্ষল্পত্র অমধকাাং ( 39.9%)উিযদাতা
ল্যাফ টকাামরটি ফাড়াল্পনা মফলল্পক উস্থান কল্পযল্পছন । এই মফলল্প মকছু াংখ্যক ( 39.5%) উিযদাতা জানান দক্ষ
জনফর বৃমি কযায ভাধ্যল্পভ মফএটিআই টক আল্পযা মিারী কযা মা ফল্পর ভল্পন কল্পযন এফাং খুফ ীমভত াংখ্যক
উিযদাতাল্পদয ( 18.5%) ভল্পত মফএটিআই টক আল্পযা মিারী  উন্নত কযায জন্য আন্তজজামতক গুণগতভান অনুযণ
কযায মফলটিল্পক উল্পিি কল্পযন । নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১ এ াযমণ-৭.১২টত টদা ল্পরা।
৭.২২ > বফএটিঅআ এয অধুবনিায়জনয ফর বদি ভজয ভতাভত

মফএটিআই টক আদৄমনকাটনয ফর মদক মূল্পয ব্যাল্পয অমধকাাং ( 58.8%) উিযদাতা জানান মফএটিআই এয
আদৄমনকাল্পনয পল্পর ভানম্মত ণ্য প্রামপ্ত মনমিত ল্পফ । মকছু াংখ্যক ( 21.4%) উিযদাতা ফল্পরন মফএটিআই এয
আদৄমনকাল্পনয পল্পর এয গুণগতভান মনন্ত্রণ ল্পফ এফাং খুফ ীমভত ( 10.5%) াংখ্যক উিযদাতায জানান মফএটিআই এয
আদৄমনকাল্পনয পল্পর জন ল্পচতনতা বৃমি াল্পফ ।নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১ এ াযমণ -৭.১৩
টত টদা ল্পরা ।
৭.২৩ > বফএটিঅআ এয অধুবনিায়জনয দুফ নর বদি ভ

মফএটিআই এয আদৄমনকাল্পনয পল্পর ফর মদল্পকয াাাম মকছু দুফ জর মদক যল্পল্পছ ফল্পর উিযদাতাগণ ভল্পন কল্পযন।
মফএটিআই এয আদৄমনকাল্পনয পল্পর মক মক দুফ জর মদক যল্পল্পছ এই প্রল্পশ্নয উিল্পয (37.2%) উিযদাতা ল্যাল্পফয টকাামরটি
অনুন্নত ফল্পর উল্পিি কল্পযন । আফায ( 22.6%) উিযদাতাল্পদয মফএটিআই এয আদৄমনকাল্পনয দুফ জর মদক মল্পল্পফ
প্রল্পাজনী আদৄমনক মন্ত্রামত অম জপ্ততায মফলটি উস্থান কল্পযন । মকছু াংখ্যক (
14.2%) উিযদাতা ভল্পন কল্পযন
মফএটিআই এয আদৄমনকাল্পনয দুফ জর মদক মল্পল্পফ অমতমযি দূনীমতয মফলটিল্পক উল্পিি কল্পযল্পছন । নমুনা জমযল্পয
মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১ এ াযমণ-৭.১৪ টত টদা ল্পরা।
7.২৪> বফএটিঅআ ির্তনি থ্মির দজক্ষ গ্রণ িযজর থ্বাক্তাগণ ভান িন্ন ে াজফ থ্আ বফলজয় গুরুত্বপুন ন ভতাভত ।

ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্তয মফলল্প মফএটিআই কর্তজক মক মক দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পর টবািাগণ ভান ম্পন্ন ণ্য রাব কযল্পফ এই
মফলল্প মফমবন্ন কযাটাগমযয উিযদাতায াল্পথ আল্পরাচনায টপ্রমক্ষল্পত টফ মকছু গুরুত্বপূন জ
ভতাভত ব্যি কল্পযন ।
উিযদাতাল্পদয অমধকাাং (56.7%) এয ভল্পত টবািাগণ ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্তয জন্য মফএটিআই কর্তজক ভমনটমযাং বৃমিয
মফলটিল্পক উস্থান কল্পযন । মকছু াংখ্যক (40.4%) উিযদাতায ভল্পত ভান ম্পন্ন ণ্য প্রামপ্তয মফলল্প মফএটিআই কর্তজক
দক্ষ জনফর মনল্পাগ এয ভাধ্যভটিল্পক অল্পনক গূরুত্বপুণ জ মফল মল্পল্পফ ভল্পন কল্পযন এফাং (
37.9%) াংখ্যক উিযদাতা
জানান প্রল্পাজনী আদৄমনক মন্ত্রামত ব্যফায বৃমিয ভাধ্যল্পভ
টবািাগণ ভান ম্পন্ন ণ্য াল্পফ ফল্পর তাল্পদয ভতাভত
উস্থান কল্পযন ।নমুনা জমযল্পয উিযদাতাল্পদয মফস্তামযত ফণ জনা াংযুমি ১ এ াযমণ-৭.১৫ টত টদা ল্পরা ।
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অষ্ট্ভ অধ্যা
প্রকল্পেয ফরতা (Strength), দুফ জরতা (Weakness), সুল্পমাগ (Opportunity) এফাং
ঝমুঁ ক (Threat) মূ ম জাল্পরাচনা
থ্মজতু রিল্পটি ফাস্তফায়জনয পজর বফএটিঅআথ্ি ভডান নাআজজন িযা জয়জছ এফং এয যীক্ষণ প্যাযাবভোয 
বফদ্যভান যীক্ষণ িযাাবটি বৃবি থ্জয়জছ সুতযাং রিজল্পয SWOT বফজেলজণ বফএটিঅআ’য অনুাংবগি বফলয়
অজরাচনায় চজর এজজছ।
রিজল্পয ফরতা (Strength) ফা আবতফাচি বদিভঃ
১। রিজল্পয অতায় চাযতরা বফবষ্ট্ বফন বনভনা
থ্ণয পজর এয থ্ে পযাববরটি বৃবি থ্জয়জছ এফং
বফববন্ন
ল্যাফজযেযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাবত িয়  তা ব্যফাজযয পজর বফএটিঅআ’য িভনবযবধ বৃবি থ্জয়জছ
এফং িাম নিজভ গবতীরতা এজজছ। নতুন
যীক্ষণ প্যাযাবভোয  যীক্ষণ থ্ভজথাড যুক্ত য়ায় এ ির
Sophisticated মন্ত্রাবতয ভাধ্যজভ জনি জজ নভৄনা যীক্ষণ িাজ চরজছ। এয পজর বফএটিঅআ’য াবফ নি
গবতীরতা থ্ফজড়জছ এফং যাজস্ব অয় ফহুরাংজ বৃবি থ্জয়জছ।
২। উক্ত রিজল্পয অতায় বনবভনত ল্যাফজযেযী বফজন স্থাবত Sophisticated মন্ত্রাবত ব্যফাজযয ভাধ্যজভ ৩৫টি
জেয ৪১১টি প্যাযাবভোজযয নুকুজর Bangladesh Accreditation Board (BAB) জত বফএটিঅআ
ন
এযাবিবডজেন রাপ্ত জয়জছ। এয পজর বফএটিঅআ’য াটিবপজিন
বফজদজ  থ্জ এযাবিবডজেন াজে এফং যপ্তানী
ফাবণজজয গুরুত্বপূণ ন ভূবভিা যাখজছ।
৩। খাদ্য জেয উাদান, থ্রাটিন, ববোবভন  বরজাযজবটিব বনধ নাযণ স্বজণ নয বফশুিতা বনণ নয় (নন-থ্ডস্ট্রািটিব
থ্ভজথাড), িজভটিিস্ াভগ্রীয ক্ষবতিয ভাযিাবয, াআজড্রাকুআজনান, থ্রড, অজ নবনি, থ্বব থ্ভোর  ন্যান্য
ক্ষবতিয উাদান জজ থ্ফয িযা ম্ভফ জে।
Automatic Distillation unit, Automatic
nitrogen/protein analyzer, High Temperature Furnace, Autoclave, pH meter আতযাবদ এআ
রিজল্পয অতায় িয় িযা য় যপ্তানী জেয ভান বনয়ন্ত্রজণ  এযাবিবডজেড ভান বনবিতিযজণ বফজল ভূবভিা যাখজছ।
আজতাভজধ্য, Food Safty & Standards Authority of India (FSSAI) আজত ২১টি জেয বাযজত যপ্তানীয
ন
থ্ক্ষথ্ে বফএটিঅআ’য থ্েি াটিবপজিজেয
এযাবিবডজেন থ্জয়জছ এফং এয পজর বফনা যীক্ষায়  বফনা ফাধায়
বাযজত এআ ির জেভ যপ্তানীয সুজমাগ দতবয জয়জছ এফং জেয বফজল গুণাগুণ মাচাআিযণ ম্ভফ জয়জছ। মায
পজর বফএটিঅআ’য বনজস্ব অজয়য াাাব দফজদবি ভৄদ্রা জনন  বৃবি থ্জয়জছ।
৪। রিল্পটি ফাস্তফায়জনয পজর বফএটিঅআ অজগয থ্চজয় থ্ফব জে য যীক্ষণ থ্ফা বদজত াযজছ। ফাধ্যতাভরি
১৬৬টি জে ছাড়া জনি ঐবেি ( Voluntary) জেয যীক্ষণ  নদ রদান ম্ভফ জে এফং বফএটিঅআ এয
অয় ফহুরাংজ বৃবি থ্জয়জছ । ভান ম্মত জেয চাবদা থ্বাক্তাজদয বনিে বদন বদন বৃবি াজে।
রিজল্পয দুফ নর (Weakness) ফা থ্নবতফাচি বদিভঃ
১। রিজল্পয থ্িান থ্ফজরাআন িাবড/ থ্ফঞ্চভািন/ বপবজবফবরটি িাবড বযজাে ন নাআ। এয পজর থ্ফজরাআন এয াল্পথ প্রকে
ফাস্তফাল্পনয যফমতজ তুরনামূরক াথ জকয ফা রিজল্পয রবাফ ভল্যায়জনয বফলয়টি সুবনবদ নষ্ট্বাজফ পুজযাপুবয উস্থান িযা
মাজে না।
২। ল্যাফজযেযী বফজন জোজভটিি বি-বনফ নাি ব্যফস্থা নাআ এফং ম নাপ্ত
Fire Extinguisher নাআ। পজর
ল্যাফজযেযীজত স্থাবত ব্যয় ফহুর Sophisticated মন্ত্রাবত থ্ম থ্িান ভয় ম্পূন ন ক্ষবতগ্রস্থ য়ায অংিা
যজয়জছ। বফএটিঅআ’য থ্েবিং ল্যাজফয মন্ত্রাবতভ ক্ষবতগ্রস্থ জর তা তাৎক্ষবণিবাজফ পুনঃস্থান িযা ম্ভফ নয়
পজর বফএটিঅআ’য িাম নিভ াভবয়িবাজফ স্থবগত জয় থ্মজত াজয।
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৩। ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ মন্ত্রাবত যীক্ষণ িাজজয সুবফধা নুমায়ী স্থান িযা য়বন। ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ বফববন্ন
িাযখানা জত থ্রবযত ব্যাোযীভ থ্লাজয মেতেবাজফ জড় থািজত থ্দখা মায়। এজত িজয থ্ম থ্িান ভয় দূঘ নেনা
ঘেজত াজয।
৪। বফএটিঅআ’য থ্েবিং িযান্ডাড ন উন্নত থ্দজয থ্মভন অজভবযিা, জাভনানী আতযাবদয অন্তজনাবতি িযান্ডাজড নয াজথ
ভতুল্যতায বফজফচনায় বিছুো ববছজয় অজছ, মায পজর উন্নত থ্দজ ে যপ্তানীয থ্ক্ষজে জেয
এযাবিবডজেন
রাবপ্তথ্ত ফাধাঁয ম্মুখীন জে ফা জটিরতায সৃবষ্ট্ জে।
৫। বফএটিঅআ’য জনফজরয স্বল্পতা যজয়জছ, দক্ষ  রববক্ষত জনফজরয স্বল্পতা অয থ্ফব। থ্দজ বজল্পয দ্রুত বফিা
ঘেজছ তাআ উৎাবদত জেয যীক্ষণ চাবদা রবতবনয়ত তযাবধি বৃবি াজে। বফএটিঅআ’য নুজভাবদত াংগঠবনি
িাঠাজভাজত ভঞ্জুযীকৃত দ ৬০৭টি এফং ফতনভাজন িভনযত জনফর ৩ ৯৭ জন এফং শূেদ যজয়জছ ২ ১০টি। ফতনভান
ব্যফস্থানায় বফএটিঅআ রুটিন ভাবপি এিআ স্থাজন ফছজয ভাে ২ ফায থ্ভাফাআর থ্িাে ন বযচারনা িযজত াজয ।
৬। ল্যাজফ িভনযত থ্েিজনারবজিজদয াজথ অজরাচনায় রবক্ষণ না থািায় তাজদয অন্তজনাবতি িযান্ডাড ন  থ্েবিং
রববডউয িজিন ধাযণা ীবভত ফজর রতীয়ভান জয়জছ। ল্যাজফ তযাধুবনি মন্ত্রাবত বফদ্যভান থািা জত্ব রযুবক্তয
ব্যফায  অন্তজনাবতি থ্েবিং িযান্ডাড ন িজিন ধাযণা িভ থািায় জেয ভান বনয়ন্ত্রজণ িাংবখত সুপর
পুজযাপুবয
বনবিত িযা মাজে না।
৭। উৎাদনিাযী রবতষ্ঠানগুজরাজি তাজদয উৎা বদত থ্েয বফএটিঅআ থ্থজি স্বীকৃবত থ্জত দীঘ ন ভজয়য রজয়াজন
য়। থ্িান থ্িান থ্ক্ষজে রায় ৪(চায) ভা ভয় থ্রজগ মায়। দীঘ নসূবেতায ফাধা য পজর সুবফধাজবাগীজদয বফএটিঅআ
এয রবত বিছুো বফ-ভৄখীতা সৃবষ্ট্ থ্ে এফং রাবন্তি জনগণ এয কুপর থ্বাগ িযজছ।
৮। বফএটিঅআ এয যীক্ষণ প্যাযাবভোয  যীক্ষণ রববডউয ীবভত বফধায় যপ্তানীজমাগ্য জনি ে থ্মভন ফুড
অআজেভ  বফববন্ন ধযজনয ভরা জাতীয় ে উন্নতজদজয চাবদা থািা জে থ্খাজন যপ্তানী িযা ম্ভফ জে না।
৯। অযবডববজত ংস্থান কৃত নফনবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য প্রময়াজনীয় নকছু মন্ত্রানত এফং পানন থচায ক্রয় কযা য়নন।
অযবডবডব নুমায়ী মন্ত্রাবত িজয়য ংস্থান বছর ১৭৫টি এফং িয়কৃত মন্ত্রাবত য ংখ্যা ১২৮টি, ফবষ্ট্ ৪৭টি
মন্ত্রাবত িয় িযা য়বন ।
রিজল্পয সুজমাগ (Opportunity) ভঃ
১। রিজল্পয অতায় চাযতরা বফবষ্ট্ বফন বনভনাণ 
িাম নিজভয অতা ফহুরাংজ বৃবি থ্জয়জছ।

Sophisticated

মন্ত্রাবত স্থাবত য়ায় জেয যীক্ষণ

২। রিজল্পয অতায় Sophisticated মন্ত্রাবত িয় এফং স্থাবত য়ায় বববব াআ থ্েবিং, বযাবভি
োআরজয বফববন্ন থ্েি, বজভন্ট িংবিজেয িজেবব থ্স্ট্রংথ থ্েি বফএটিঅআ এখন িযজত াযজছ মা
পূজফ ন িযা
ম্ভফ ত না। বাযজতয NABL থ্থজি বজভন্ট থ্েবিং ল্যাজফয এবিবডজেজনয রজক্ষয রিজল্পয অতায় ২৫০ kN
ক্ষভতা িন্ন িজেবব থ্স্ট্রংথ থ্ভবন িয় িযায পজর NABL থ্থজি এযাবিবডজেন ায়া বগজয়জছ।
৩। বফববন্ন িাযখানায উৎাবদত ফুড থ্রাডাক্ট  ন্যান্য ব্যফাম ন ে আতযাবদ যীক্ষণ  অন্তজনাবতি এযাবিবডজেড
ভান বনয়ন্ত্রজণ স্থাবত Sophisticated মন্ত্রাবত ব্যফাজযয পজর বফজল সুজমাগ সৃবষ্ট্ জয়জছ এফং এয পজর থ্দজ
ভান িন্ন ে বনবিতিযজণয াাাব যপ্তানীজমাগ্য জেয ংখ্যা বৃবি  বধি যপ্তানীয সুজমাগ সৃবষ্ট্ জয়জছ।
৪। বফববন্ন িাযখানা বফএটিঅআ’য তদাযবিজত তাজদয বনজদ নন থ্ভাতাজফি জেয ভান বনয়ন্ত্রণ িজয থাজি।
িাযখানায় উৎাবদত জে য রাআভাবয আনজেিজনয ভাধ্যজভ ত্রুটি বফচুযবত ম নজফক্ষণ িজয নভৄনা ংগ্র িজয তায
গুণাগুণ বফজেলণ িযা য় এফং পযভাবরন  ক্ষবতিাযি উাদান বচবিত িযা য়। এয পজর িাযখানাগুজরায াজথ
বফএটিঅআ’য িৃক্ততা বদন বদন বৃবিয াাাব জেয ভান ফজায় যাখজত জনজচতনতা বৃবি াজে ।
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৫। রিজল্পয অতায় বফএটিঅআ এয
দয দপ্তয এফং চট্রগ্রাভ অঞ্চবরি
বপজয যীক্ষণ ল্যাজফযেযী
অধুবনিায়জনয পজর এয িাম নিজভ গবতীরতা অায় থ্দজয ন্যান্য অঞ্চবরি বপজয অধুবনিায়জনয াাাব
ির থ্জরায় এয িাম নিভ রায রাজবয বযিল্পনা াজত থ্নয়া জয়জছ। এয পজর বফববন্ন িাযখানায উৎাবদত জেয
অন্তজনাবতি এযাবিবডজেড ভান ফজায়  বনয়ন্ত্রজণ ায়ি জফ।
রিজল্পয ঝবুঁ ি (Threat ) ভঃ
১)আন্তজজামতক মফমবন্ন ভানদন্ড অনুমাী ণ্যামদয ভান মনন্ত্রণ মনমিতকযল্পণয প্যাযামভটাযমূ অনুযণ কযা না ল্পর
টদী ণ্য যপ্তানী ফহুমূিীকযল্পণয ম্ভাফনা হুভমকয মুল্পি ড়ল্পফ।
২) মফএটিআই এয াাংগঠমনক কাঠাল্পভায াংস্থান অনুমাী ম জাপ্ত াংখ্যক প্রমমক্ষত জনফর মনল্পাগ না কযায কাযল্পণ
মফএটিআই এয উয অমজত দামত্ব মথামথবাল্পফ ারন কযল্পত াযল্পফ না।
৩) মফএটিআইল্পয আতাভূি মফমবন্ন ল্পণ্যয উৎাদনকাময প্রমতষ্ঠাল্পনয াংখ্যা বৃমিয াল্পথ মফএটিআই’য ভান
মনন্ত্রণ, রাইল্পন্প  এযামিমডল্পটন প্রদাল্পনয ক্ষভতা বৃমি কযা না ল্পর মফএটিআই এয উয উৎাদক  টবািাল্পদয
আস্থাীনতা সৃমষ্ট্ ল্পফ।
৪) ল্যাফ রুতভয মন্ত্রাতি টর-আউট আনুমাী ঠিকবাল্পফ স্থান কযা না ল্পর  সেতভকযারমূ মনযাদ স্থাল্পন না
যািল্পর এফাং আতরতিেোর াতেথট তনয়তভি ম থতফক্ষি ও যীক্ষি েযা না তর দুঘ থটনা ংঘটিি টফ।
৫) ল্যাফজযেযী বফজন জোজভটিি বি-বনফ নাি ব্যফস্থা না থািায় দুঘ থটনা ঘটল্পর ল্যাফজযেযীজত স্থাবত ব্যয় ফহুর
মন্ত্রাবত ক্ষবতগ্রস্থ জফ।
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নফভ অধ্যা
প্রকল্পেয প্রবাফ মুল্যাল্পন প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ম জল্পফক্ষণ (Major Findings)
১। রিজল্পয অতায় চায (৪) তরা বফবষ্ট্ নতুন ল্যাফজযেযী বফন ( ১০ তরা পাউজন্ডন বফবষ্ট্) বনভনাজণয পজর থ্ে
জ বৃবি থ্জয়জছ, বফজন বফববন্ন বফবাজগয ল্যাফ স্থান এফং ল্যাজফ Sophisticated
পযাববরটি 4046.45ফগমভঃ
মন্ত্রাবত স্থান িযা ম্ভফ জয়জছ। এয পজর বফএটিঅআ’য িভন বযবধ জনিাংজ বৃবি থ্জয়জছ এফং থ্ফজভন্ট
থ্ে পযাববরটি ফাফদ ফছজয রায় ৭০ রক্ষ োিা ােয় জে। চট্রগ্রাভ অঞ্চবরি বপজয ল্যাফ ংস্কায 
অধুবনিায়থ্ণয পজর এয অয় 30% বৃবি থ্জয়জছ ।
২। নতুন Sophisticated মন্ত্রাবত িয়  স্থাজনয পজর ল্পণ্যয যীক্ষণ মযমধ বৃবি থ্জয়জছ এফং অন্তজনাবতি
ভাজনয এযাবিবডজেড জেয যীক্ষণ ম্ভফ  থ্ে। বফএটিঅআ’য াবফ নি গবতীরতা থ্ফজড়জছ এফং যাজস্ব অয়
ফহুরাংজ বৃবি থ্জয়জছ।
৩। প্রকল্পেয আতা নতুন মন্ত্রাবত স্থাজনয পজর ৩৫টি জেয ৪১১টি প্যাযাবভোজযয নুকুজর Bangladesh
Accreditation Board (BAB) জত বফএটিঅআ এযাবিবডজেন রাপ্ত জয়জছ। BAB ির্তি
ন বফএটিঅআ’য
এবিবডজেজনয পজর বফএটিঅআ’য নদ বফজদজ গ্রণজমাগ্যতা থ্জয়জছ।
৪। জোজভটিি বডটিবরন আউবনে, নাআজট্রাজজন এযানারাআজায, pH বভোয আতযাবদ Sophisticated মন্ত্রাবত এআ
রিজল্পয অতায় িয় িযায় যপ্তানীজমাগ্য জেয এযাবিবডজেড ভান বনয়ন্ত্রণ  বনবিতিযজণ বফজল ভূবভিা যাখজছ।
আজতাভজধ্য ফুড থ্পটি িযান্ডাড ন জথাজযটি ফ আবন্ডয়া
(FSSAI) জত ২১টি জেয বাযজত যপ্তানীয থ্ক্ষজে
ন
বফএটিঅআ’য াটিবপজিে এযাবিবডজেন ায়া বগজয়জছ এফং বফনা যীক্ষায়  বফনা ফাধায় বাযজত ঐ ির জেয
যপ্তানীয সুজমাগ সৃবষ্ট্ জয়জছ এফং দফজদবি ভৄদ্রা জনন বৃবি থ্জয়জছ।
৫। উক্ত রিল্প ফাস্তফায়জনয পজর খাদ্য জেয ববোবভন  বরজাযজবটিব বনধ নাযণ, স্বজণ নয বফশুিতা বনণ নয় (ননথ্ডস্ট্রািটিব থ্ভজথাজড ), িজভটিিস্ াভবগ্রয ক্ষবতিয ভাযিাবয, াআজড্রাকুআজনান, থ্রড, অজ নবনি, থ্বব থ্ভোর 
ন্যান্য ক্ষবতিয উাদান থ্ফয িযা জজ ম্ভফ জে।
ফাধ্যতাভরি ১৬৬টি ে ছাড়া জনি ঐবেি
(Voluntary) জেয যীক্ষণ  নদ রদান ম্ভফ জে। মায পজর যপ্তানী জেয ংখ্যা বৃবি াজে।
৬। বফএটিঅআ’য থ্েবিং ল্যাফজযেযীথ্ত ১৫০০ kN ক্ষভতায এিটি Compressive Strength থ্েবিং থ্ভবন
বছর মা ব্যফাজয রাপ্ত থ্েি পরাপজর বাযজতয
National Accreditation Board for Testing and
Calibration Laboratories ( NABL) ির্ত
ন জক্ষয অবত্ত বছর পজর বাযজতয NABL থ্থজি বফএটিঅআ থ্
ভজয় এযাবিবডজেন ায়বন। উক্ত রিজল্পয অতায় ২৫০ kN ক্ষভতায িন্ন থ্ভবন িয়  স্থান িযা য় মায
পজর বাযজতয NABL থ্থজি বফএটিঅআ এযাবিবডজেন থ্জয়জছ।
৭। উক্ত রিজল্পয পূজফ ন বফএটিঅআ’য বপবজিযার ল্যাফজযেযীজত োআরস্ যীক্ষায থ্িান মন্ত্র বছর না । Breaking
Strength  Abrasion যীক্ষায দুআটি মন্ত্র Flexural Strength Tester  Abrasion Resistance
Tester ( Accessories ) রিজল্পয অতায় িয় িযা য় পজর থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত োআরস্ এয
Breaking Strength এফং Abrasion থ্েি িন্ন িযা ম্ভফ জে ।
৮। এআ রিজল্পয ভাধ্যজভ Hydrostatic Pressure Testing থ্ভবন িয়  স্থাবত িযা য়। ফতনভাজন ঢািা
য়াা  ন্যান্য রবতষ্ঠাজন ব্যফহৃত থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত বববব াআভ এআ মজন্ত্রয ভাধ্যজভ যীক্ষা
িযা জে । পূজফ ন এআ থ্েিগুজরা িযা ম্ভফ জতা না ।
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৯। বনবভনত ল্যাফ বফজন বফববন্ন ল্যাফ স্থান পজর থ্েবিং এয বযবধ বৃবি থ্জয়জছ বিন্তু ল্যাফ বফজনয রুভগুজরা
জক্ষাকৃত থ্ছাে । মায পজর মন্ত্রাবত স্থাজনয য ম নাপ্ত স্থান থ্নআ। রথভত মন্ত্রাবতয থ্র-অউে রস্তুত িযতঃ থ্লায
থ্ে বনধ নাযণ িজয পূণ নাঙ্গ বফবল্ডং বডজাআন িযা ফাঞ্চনীয় বছর। এ থ্ক্ষজে তায ব্যতযয় বযরবক্ষত জয়জছ ।
১০। ল্যাফ বফবল্ডংটি নতুন য়া জত্ব থ্দয়াজরয নানা স্থা থ্ন ডযাি জয় বগজয়জছ। এজত িন্পট্রািন িাজজয ত্রুটি
রতীয়ভাণ জয়জছ । ল্যাফ বফবল্ডং বিছু বিছু দযজায থ্জাড়াস্থান পাঁিা জয় অজছ , মথামথ বজবনং িযা িাঠ ব্যফায
িযা য়বন। এছাড়া ল্যাফ বফবল্ডং এ ব্যফহৃত আজরিবট্রিযার সুআচজফাড ন  ন্যান্য যঞ্জাভাবদ াধাযন ভাজনয রক্ষয
িযা বগজয়জছ এফং মকছু মকছু রাইট টাল্ডায ইল্পতাভল্পধ্য টবল্পঙ্গ মগল্পল্পছ ।
১১। ল্যাফ বফবল্ডং এয থ্ফআজজভজন্টয াবন বনষ্কাজনয সুষ্ঠু ব্যফস্থা িযা য়বন । ল্যাফজযেযী বফজন স্থাবত বরফ্টটি
উন্নতভাজনয নয় পজর বরফ্ট ব্যফাজয রায়আ ভস্যা থ্দখা থ্দয় ফল্পর কর্তজ ক্ষ জামনল্পল্পছ ।
১২। ল্যাফজযেযী বফজন জোজভটিি বি-বনফ নাি ব্যফস্থা নাআ এ ফং ম নাপ্ত Fire Extinguisher নাআ। পজর
ল্যাফজযেযীজত স্থাবত ব্যয় ফহুর Sophisticated মন্ত্রাবত থ্ম থ্িান ভয় ক্ষবতগ্রস্থ য়ায অংিা যজয়জছ।
১৩। রিজল্পয অতায় বনবভনত ল্যাফজযেযী বফজনয ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ িয়কৃত মন্ত্রাবত যীক্ষণ িাজজয সুবফধা
নুমায়ী স্থান িযা য়বন। মায পজর ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ বফববন্ন িাযখানা জত থ্রবযত ব্যাোযীভ থ্লাজয
মেতেবাজফ জড় থািজত থ্দখা মায়। এজত িজয থ্ম থ্িান ভয় দূঘ নেনা ঘেজত াজয।
১৪। বফএটিঅআ’য াংগঠবনি িাঠাজভা বফজেলজন থ্দখা মায়, ১ভ থ্েণীয ১৬৬টি জদয ভজধ্য ৩২টি, ২য় থ্েণীয
২০০টি জদয ভজধ্য ৯৮টি , ৩য় থ্েণীয ১৬২টি জদয ভজধ্য ৫৪টি এফং ৪থ ন থ্েণীয ৭৯টি জদয ভজধ্য ২৬টি খাবর
যজয়জছ। ফ নজভাে ৬০৭টি জদয ভজধ্য ২১০টি দআ খাবর যজয়জছ। ফতনভান
ব্যফস্থানায় বফএটিঅআ রুটিন ভাবপি
এিআ স্থাজন ফছজয ভাে ২ ফায থ্ভাফাআর থ্িাে ন বযচারনা িজয থাজি ।
১৫। বফএটিঅআ’য ল্যাযফজযেযীজত রববক্ষত  দক্ষ জনফজরয স্বল্পতা যজয়জছ। ল্যাজফ িভনযত থ্েিজনারবজিজদয
অন্তজনাবতি িযান্ডাড ন  থ্েবিং রববডউয বফলজয় ধাযণায স্বল্পতা যজয়জছ । উবিবখত রিজল্পয অতায় থ্িান িাপ
রবক্ষজণয ব্যফস্থা বছর না।
১৬। প্রকল্পেয ২৪টি প্যাল্পকল্পজয নমথ ম জাল্পরাচনা কল্পয টদিা মা ৪টি প্যাল্পকল্পজয কাম জাল্পদ টদা ল্পল্পছ অনুল্পভামদত
দয টথল্পক উিজদল্পয এফাং মাায ল্পফ জাচ্চ ংতাতধি অনুল্পভামদত দয ৬৯.৯৯% (উিজ দয)। ২০টি প্যাল্পকল্পজয কাম জাল্পদ
টদা ল্পল্পছ অনুল্পভামদত দয টথল্পক মনেদল্পয এফাং মাায ফ জমনে ৫৫.১৭% (মনে দয) । ি কাম জিটভ মমএ ২০০৬
এফাং মমআয ২০০৮ এয মনল্পদ জনা অনুযণ কযা ল্পল্পছ ভল্পভ জ প্রতীভান ল্পল্পছ ।
১৭। নফএটিঅআ ল্পত প্রাপ্ত তথ্য এফং ল্পযজনভল্পন নযদথল্পন মদখা মায় মম, অযনিননল্পত ংস্থানকৃত নফনবন্ন
ল্যাফল্পযটযীয জন্য নকছু মন্ত্রানত এফং পানন থচায ক্রয় কযা য়নন। অযবডবডব নুমায়ী মন্ত্রাবত িজয়য ংস্থান বছর
১৭৫টি, িয়কৃত মন্ত্রাবতয ংখ্যা ১২৮টি এফং ফবষ্ট্ ৪৭টি মন্ত্রাবত িয় িযা য়বন । এ নফলল্পয় প্রকে নযচারক
জানান, একানধকফায মটন্ডায অফান কযা ল্পেও যফযাকাযী না াওয়ায় কভ গুরুেপূণ থ নকছু মন্ত্রানত ক্রয় কযা
য়নন। পানন থচায কভ ক্রল্পয়য নফলল্পয় জানাল্পনা য় মম, মূল্য বৃনি াওয়ায় নযভাণ হ্রা কল্পয পানন থচায ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।
১৮। বফএটিঅআ জত স্বীকৃবত ফা জেয নুজভাদন থ্জত িখন িখন  ৪ ভা ম নন্ত ভয় থ্রজগ মায়। বফববন্ন
িাযখানায় উৎাবদত জেয ভজধ্য যজয়জছ- Mango Fruit Drinks, বফস্কুে, নুডুরস্, চানাচুয, জু, বচবন, অো,
ভয়দা, িজভটিিস্  ন্যান্য ব্যফাবযি ে, ায, স্যাজনোবয, এরব গ্যা, থ্তর, াফান এফং বফববন্ন রিায ভরা
 বনভনাণ াভগ্রী আতযাবদ।
১৯। ে রিজল্পয থ্িান থ্ফঞ্চভািন/ থ্ফজরাআন িাবড/ বপবজবফবরটি িাবড বযজাে ন এফং Exit Plan ায়া মায় নাআ।
প্রবাফ মূল্যায়মন প্রকল্পেয পূল্পফ থয ও প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ল্পযয ফস্থায তুরনা ভরি ফণ ননা ংযুনক্ত-১ এ থ্দয়া জয়জছ।
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দভ অধ্যা
সুামযভারা
১। থ্দজ জেয ভান ফজাজয়য াাাব যপ্তানী জেয এযাবিবডজেড ভান বনবিতিযজণয জন্য ঢািা দয দপ্তয এফং
চট্রগ্রাভ অঞ্চবরি বপজয ভত ন্যান্য অঞ্চবরি বপজয অধুবনিায়জনয ব্যফস্থা গ্রণ িযা এফং জনস্বাজথ ন
ির থ্জরায় ংবেষ্ট্ ভন্ত্রণারয়  ংস্থাজি বফএটিঅআ’য বপ চালু িযায উজদ্যাগ গ্রণ িযা ।
২। রিজল্পয অতায় বনবভনত ল্যাফজযেযী বফজন এফং পুযাতন ল্যাফ বফজন জোজভটিি বিবনফ নাি ব্যফস্থা এফং
ম নাপ্ত Fire Extinguisher এয ব্যফস্থা িযা দযিায।
৩। বফএটিঅআজি রবতষ্ঠানগুজরায উৎাবদত জেয স্বীকৃবত রাবপ্তয রবিয়া জ িযা এফং দ্রুত ে নুজভাদজনয
ব্যফস্থা গ্রণ িযা।
৪। বফএটিঅআ’য ব্যাোযী থ্েবিং রুজভ মন্ত্রাবত যীক্ষণ িাজজয সুবফধা ভাবপি স্থাথ্নয াাাব ব্যাোবয যাখায
রজয়াজনীয় থ্যি  যীক্ষণ থ্ফঞ্চ স্থান ন্যান্য সুল্পমাগ সুবফধা বনবিত িযা জরুবয।
৫। বফববন্ন িাযখানা জত থ্রবযত ব্যাোযীভ অরাদা রুজভ থ্যজখ ম নায়িজভ তা থ্েবিং রুজভ থ্েি িযা ভীবচন জফ।
৬। থ্ফা রদাজনয থ্ক্ষজে বফএটিঅআথ্ি ন-রাআথ্ন সুল্পমাগ-সুবফধা রদাজনয িাম নিভ গ্রণ িযা রজয়াজন।
৭। নুজভাবদত জেয ভান বনয়ন্ত্রজণ বফএটিঅআথ্ি বনয়বভত থ্ভাফাআর থ্িা থ্ে নয ংখ্যা  এয বফ্রকুজয়ন্পী ফাড়াজনায
ব্যফস্থা গ্রণ িযজত থ্ফ।
৮। ির উৎাদনিাযী রবতষ্ঠানজি বফএটিঅআ’য নজযদাযী য অতায় অনায ব্যফস্থা গ্রণ িযা । থ্ম ির
উৎাদনিাযী রবতষ্ঠান দীঘ নবদন মাফত ততায াজথ জেয ভান ফজায় থ্যজখ চজরজছ তাজদযজি পুযস্কায রদাজনয
ব্যফস্থায রফতনন িযা দযিায ।
৯। বফজেয বফববন্ন থ্দজ যপ্তানী জেয এবিবডজেজনয জন্য বফএটিঅআ’থ্ি অজভবযিা,জাভনানী ন্যান্য উন্নত
থ্দজয িান্ডনাড /থ্েবিং িবত নুযণ িযা রজয়াজন ।
১০। বধি ংখ্যি ে উন্নতজদজয চাবদা ভাবপি যপ্তানী িযায রজক্ষয অন্তজনাবতি থ্েবিং রববডউয নুযণ
িযতঃ বফএটিঅআজি যীক্ষণ প্যাযাবভোয বৃবি িযায ব্যফস্থা গ্রণ িযা দযিায।
১১। ির রিায খাদ্যে বফজল িজয বশু খাজদ্যয ভান বনয়ন্ত্রণ  ন্যান্য বনভনাণ াভগ্রীয ফ নাত্বি তনিতায াজথ
ভান বনয়ন্ত্রণ িযায ব্যফস্থা গ্রণ িযা রজয়াজন।
১২। Sophisticated মন্ত্রানত ব্যফাল্পয রজয়াজনীয় ংখ্যি জনফর বনজয়াগ এফং অন্তজনাবতি িযান্ডাড ন  থ্েবিং
রববডউয বফলজয় তাজদয রবক্ষণ রদাজনয ভাধ্যজভ দক্ষতা বৃবিয ব্যফস্থা গ্রণ িযা।
১৩। ববফষ্যজত নতুন ল্যাফ বফন বনভনাজণয থ্ক্ষজে অন্তজনাবতি ভাজনয থ্েবিং ল্যাফ এয বডজাআন নুযণ িযতঃ থ্লায
থ্ে ির সুজমাগ-সুবফধা বনবিত িযায ব্যফস্থা গ্রণ িযা ভীবচন জফ ।
১৪। রিজল্পয ফিাঠাজভা চয়ন এফং তায বনভনাণিারীন ত্রুটি-বফচুযবত ম নাজরাচনা গুণগতভান ফজায়  জফাফবদবতা
বনবিত িযায জন্য ববফষ্যজত এ জাতীয় রিল্প গ্রজণয থ্ক্ষজে রিল্প ফাস্তফায়নিাযী ংস্থায িাবযগবয ব্যবক্তজদয
ভন্বজয় এিটি বনজস্ব ভবনেবযং থ্র গঠন িযা দযিায ।
১৫। অযবডববজত ংস্থান কৃত মম কর মন্ত্রানত এফং পানন থচায ক্রয় কযা য়নন বফএটিঅআথ্ি রজয়াজনীয়তা
মাচাআ াজজক্ষ তা িজয়য ব্যফস্থা িযা দযিায ।

পৃষ্ঠা 58

ংযুতক্ত-১

স্থানীয় ম নাজয় ভত নফননভয় িভনারা
গত 07 টভ ২০১৮ ইাং তামযি টযাজ টাভফায ভডান নাআথ্জন ফ বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট ফ বপবিজিজেড
আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায থ্ডজবরজভন্ট ফ ল্যাফজযেযীজ পয এযাবিবডজেন (১ভ ংজাবধত) ীল জক প্রকল্পেয
স্থানী ম জাল্পয িভনারা মফএটিআই’য কনপাল্পযন্প রুল্পভ অনুমষ্ঠত । ভতবফবনভয় িভনারায িাম নবফফযণী, উবস্থত
দস্যবৃজেয তাবরিা এফং তাজদয ভতাভতভ বনজন তুজর ধযা জরা -

স্থানীয় ম নাজয়য িভনারায িাম নবফফযণীঃ
গত 07 থ্ভ ২০১৮ আং তাবযখ থ্যাজ থ্াভফায িার ১০.৩০ ঘটিিায় বফএটিঅআ’য িনপাজযন্প রুজভ স্থানীয় ম নাজয়য
এিটি ভতবফবনভয় িভনারা শুরু য় । িভনারায় বাবতত্ব িজযন জনাফ যদায অবুর িারাভ , ভাবযচারি,
ফাংরাজদ িযান্ডাড ন যান্ড থ্েবিং আনবিটিউন ( বফএটিঅআ), ঢািা। িভনারায় রধান বতবথ বজজফ উবস্থত
বছজরন জনাফ অর ভাভৄন , ভাবযচারি, বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন থ্ক্টয-৫, অআএভআবড, বযিল্পনা ভন্ত্রণারয়।
িভনারায় বফজল বতবথ বজজফ উবস্থত বছজরন ১। জনাফ অবভনুর ি, বযচারি, বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন থ্ক্টয৫, অআএভআবড, বযিল্পনা ভন্ত্রণারয় ২। জনাফ থ্ভাঃ খবরলুয যভান, বযচারি (রান), বফএটিঅআ, থ্তজগাঁ
বল্প এরািা, ঢািা ৩। জনাফ থ্ভাাম্মদ অরী, রিল্প বযচারি, ভডান নাআথ্জন ফ বফএটিঅআ থ্রা থ্রাবিউযজভন্ট
ফ বপবিজিজেড আকুআজভন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচায থ্ডজবরজভন্ট
ফ ল্যাফজযেযীজ পয এযাবিবডজেন (১ভ
ংজাবধত) ীল নি রিল্প ৪। জনাফ থ্ভাাম্মদ াআফুয যভান, উ- বযচারি, বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন থ্ক্টয-৫,
অআএভআবড, বযিল্পনা ভন্ত্রণারয়। এফং ৫। জনাফ নূয থ্ভাাম্মদ থ্াাআনী, িাবয বযচারি, বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন
থ্ক্টয-৫, অআএভআবড, বযিল্পনা ভন্ত্রণারয়।
উক্ত িভনারায় উবস্থত বছজরন বফএটিঅআ’য বফববন্ন থ্েণীয িভনিতনাগণ, বফববন্ন বল্প-রবতষ্ঠাজনয রবতবনবধবৃে,
গণপূতন বধদপ্তজযয রবতবনবধবৃে, বফববন্ন থ্েণীয স্থানীয়/াধাযণ থ্বাক্তা ব্যবক্তফগ ন , বফববন্ন ংস্থায রবতবনবধবৃে,
ঠিিাদাযবৃে, যাভনি রবতষ্ঠাজনয িভনিতনাবৃে এফং বফববন্ন থ্াজীবফ ংগঠজনয দস্যবৃে উবস্থত বছজরন । রধান
বতবথয স্বাগত ফক্তজব্যয ভাধ্যজভ িভনারায িাম নিভ শুরু য় । বায শুরুজত যাভনি ংস্থা এভ অয িন্পারট্যান্টস্
এয ব্যফস্থানা বযচারি জনাফ থ্ভাঃ ভিবুর থ্াজন রিল্প িজিন এিটি ংবক্ষপ্ত ধাযণা থ্দন এফং যাভনি ংস্থা
ির্তি
ন এ মাফৎকৃত রবাফ ভল্যায়ন িাম নিজভয উয গৃীত বফববন্ন িাম নাফরীয উস্থান িজযন । অআএভআবডয
িাযী-বযচারি জনাফ নূয থ্ভাাম্মদ থ্াাআনী রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায উজেশ্য  িাম নবযধী িজিন বফস্তাবযত
অজরাচনা িজযন। যফতীজত বাবত ভজাদজয়য নুভবতিজভ িভনারায় উবস্থত দস্যবৃজেয িাছ থ্থজি রিল্প
ংবেষ্ট্ ভতাভত  রশ্ন অফান িযা য় এফং উক্ত িভনারা থ্থজি ভতাভজতয বববত্তজত রাপ্ত পরাপরভ বনজন
ংবক্ষপ্ত অিাজয তুজর ধযা জরা-
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স্থানীয় ম নাজয়য িভনারা থ্থজি ভতাভজতয বববত্তজত রাপ্ত পরাপর ভঃ
উক্ত রিজল্পয অতায় বফন বনভনাণ ল্যাফজযেযী িক্ষ দতবয িযা জয়জছ এফং রায় ৮থ্িাটি োিা ভজল্যয ল্যাফজযেযী
যীক্ষণ মন্ত্রাবত স্থান িযায় বফএটিঅআ’য নভৄনা যীক্ষণ িাম নিভ অজগয তুরনায় ত্বযাবন্বত জয়জছ। এ য পজর
জয়র পযাে ল্যাফ, রজ ফুড থ্রাডাক্ট ল্যাফ, ভাআজিাফাজয়ারবজিযার ল্যাফ, থ্ফিাবয থ্রাডাক্ট ল্যাফ এফং ফুড এন্ড
থ্ফবাজযজ ল্যাফ দতবয জয়জছ। উক্ত রিজল্পয অতায় স্থাবত ল্যাফ বফন এফং িয়কৃত মন্ত্রাবতয াজথ ভন্বয় থ্যজখ
ন
ন্যান্য রিল্প এফং যাজস্ব ফাজজজে িযাবরজেন, থ্েবিং, াটিবপজিজনয
এফং Accredited সুবফধা সৃবষ্ট্য জন্য
দয দপতয এফং চটগ্রাভ অঞ্চবরি বপজয ল্যাফজযেযীভ উন্নীতিযজণয রজক্ষয বফএটিঅআ িাজ িযজছ ফজর
বফএটিঅআ’য িভনিতনাগণ উজিখ িজযন।
উক্ত রিজল্পয অতায় বনবভনত থ্জবডবএপ বফজনয ফবস্থত এযাবিবডজেড ল্যাজফয ভাধ্যজভ ৩৫টি
জেয ৪১১টি
প্যাযাবভোয BAB জত এযাবিবডজেন রাবজি ত্বযাবন্বত িজযথ্ছ। তন্জধ্য ২১টি খাদ্যে বাযজত যপ্তানীজত গুরুত্বপূণ ন
ভূবভিা ারন িযজছ। অাতত ফহুরাংজ না জর ববফষ্যজত অয বৃবি াজফ ফজর বফএটিঅআ’য িভনিতনাগণ ভজন
িজযন ।
বফববন্ন ল্যাফজযেবযয জন্য Sophisticated মন্ত্রাবত িয় এফং তা ব্যফাজযয পজর বফএটিঅআ’য িাম নিভ
গবতীরতা এজজছ। নতুন যীক্ষণ প্যাযাবভোয  যীক্ষণ থ্ভজথাড সৃবষ্ট্ য়ায় এ ির
Sophisticated
মন্ত্রাবতয ভাধ্যজভ এখন জনি জজ নভৄনা যীক্ষণ িাজ চালু জয়জছ। এয পজর াবফ নি গবতীরতা এজজছ এফং
বফএটিঅআ’য যাজস্ব অয় ফহুরাংজ বৃবি থ্জয়জছ। জফ নাবয জনাধাযজণয ভজধ্য জচতনতা এজজছ।
খাদ্য জেয ববোবভন  বরজাযজবটিব বনধ নাযণ, স্বজণ নয বফশুিতা বনণ নয় (নন-থ্ডস্ট্রািটিব থ্ভজথাজড ), িজভটিি স্
াভবগ্রয ক্ষবতিয ভাযিাবয, াআজড্রাকুআজনান, থ্রড, অজ নবনি, থ্বব থ্ভোর  ন্যান্য ক্ষবতিয উাদান থ্ফয িযা
জজ ম্ভফ জে। এয পজর জেয বফজল গুণাগুণ মাচাআিযণ ম্ভফ জয়জছ। পূজফ নয তুরনায় অয িভ ভজয়
গুণগতভান িন্ন যীক্ষণ পরাপর থ্বাক্তা াধাযনথ্ি থ্দয়া ম্ভফ জে।
অঞ্চবরি থ্িিজাল্ডাযজদয চাবদা পূযজণয রক্ষয বফএটিঅআ’য অঞ্চবরি বপজয বফদ্যভান ল্যাফভ অধুবনিায়ন
এফং রবত থ্জরায় বফএটিঅআ’য পূণ নাঙ্গ বপ স্থান, ম নাপ্ত জনফর বনজয়াগ, অধুবনি যীক্ষণ মন্ত্রাবত স্থান
থ্গুজরায উয রবক্ষণ রদাজনয সুজমাগ বৃবি িযজত জফ ফজর বল্প রবতষ্ঠাজনয রবতবনবধবৃে ভন্তব্য িজযন ।
বফএটিঅআ’য বজভন্ট থ্েবিং ল্যাফজযেযীজত ১৫০০ KN ক্ষভতায এিটি Compressive Strength থ্েবিং থ্ভবন
অজছ। বিন্তু এযাবিবডজেন িযান্ডাড ন নুমায়ী ২৫০ KN ক্ষভতায থ্ভবন রজয়াজন য়। তখন তাযা ২৫০ KN ক্ষভতায
এিটি থ্ভবন িয় িযা য় এফং বাযজতয NABL থ্থজি এযাবিবডজেন ায়া মায় ।
উক্ত রিজল্পয অজগ বফএটিঅআ’য োআরস্ যীক্ষায থ্িান মন্ত্র বছর না । Breaking Strength  Abrasion দুআটি
মন্ত্র (Accessories ) এআ রিজল্পয অতায় িয় িযা য় । ফতনভাজন থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত োআরস্ এয
নভৄনা এআ মজন্ত্রয ভাধ্যজভ যীক্ষা িযা য়।
উক্ত রিজল্পয ভাধ্যজভ Hydrostatic Pressure Testing থ্ভবন িয় িযা য়। মা থ্দজ উৎাবদত ন্যান্য াআ
এফং অভদাবনকৃত থ্ম ফ াআ ঢািা য়াা  ন্যান্য রবতষ্ঠান ব্যফায িজয তা এ মজন্ত্রয ভাধ্যজভ যীক্ষা িযা
য়। উজিখ্য থ্ম, াআ থ্েজিয অয িজয়িটি প্যাযাবভোয মা বফএটিঅআ’য ফতনভাজন থ্েি িযায সুজমাগ থ্নআ । মবদ
ববফষ্যজত অয এিটি রিল্প থ্নয়া মায় তজফ থ্ম প্যাযাবভোজযয যীক্ষায সুজমাগ নাআ তা সৃবষ্ট্ িযা ম্ভফ জফ ফজর
রাণ-অযএপএর গ্রুজয রবতবনবধ উজিখ িজযন।
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এপবজবড - বফএটিঅআ’য বফববন্ন থ্েণীয িভনিতনাথ্দয াজথ FGD Guideline
বফএটিঅআ’য বফববন্ন থ্েণীয (রান, বএভ, বপবজিযার, থ্িবভিযার, থ্ভজট্রারবজ) িভনিতনাজদয
ভাধ্যল্পভ অল্পরাচনা এফং প্রাপ্ত পরাপর ভ ননল্পম্ন ংনক্ষপ্ত অকাল্পয তুজর ধযা ল্পরা:

াজথ

FGD

এয

 রিজল্পয অতায় বফন বনভনাণ ল্যাফজযেযী িক্ষ দতবয িযা জয়জছ এফং রায় ৮ থ্িাটি োিা ভজল্যয ল্যাফজযেযী
যীক্ষণ মন্ত্রাবত স্থান িযায় বফএটিঅআ’য নভৄনা যীক্ষণ িাম নিভ অজগয তুরনায় ত্বযাবন্বত জয়জছ। এ য পজর
জয়র পযাে ল্যাফ, রজ ফুড থ্রাডাক্ট ল্যাফ, ভাআজিাফাজয়ারবজিযার ল্যাফ, ব্যািাবয থ্রাডাক্ট ল্যাফ এফং ফুড এন্ড
থ্ফবাজযজ ল্যাফ দতবয জয়জছ। উক্ত রিজল্পয অতায় স্থাবত ল্যাফ বফন এফং িয়কৃত মন্ত্রাবতয াজথ ভন্বয়
ন
থ্যজখ ন্যান্য রিল্প এফং যাজস্ব ফাজজজে িযাবরজেন, থ্েবিং, াটিবপজিজনয
এফং Accredited সুবফধা সৃবষ্ট্য
জন্য দয দপতয এফং চটগ্রাভ অঞ্চবরি বপজয ল্যাফজযেযীভ উন্নীতিযজণয রজক্ষয বফএটিঅআ িাজ িযজছ
ফজর বফএটিঅআ’য িভনিতাগণ উজিখ িজযন।
 রিজল্পয অতায় বনবভনত থ্জবডবএপ বফজনয ফবস্থত

এযাবিবডজেড ল্যাজফয ভাধ্যজভ ৩৫টি জেয ৪১১ টি
প্যাযাবভোয Bangladesh Accreditation Board (BAB) জত এযাবিবডজেন রাবজি ত্বযাবন্বত িজয।
তন্জধ্য ২১টি খাদ্যে বাযজত যপ্তানীজত গুরুত্বপূণ ন ভূবভিা ারন িযজছ। অাতত ফহুরাংজ না জর ববফষ্যজত
অয বৃবি াজফ ফজর বফএটিঅআ’য িভনিতনাগণ ভজন িজযন ।

 বফববন্ন ল্যাফজযেবযয জন্য Sophisticated মন্ত্রাবত িয় এফং এআ ির Sophisticated মন্ত্রাবত ব্যফাজযয

পজর বফএটিঅআ’য িাম নিভ গবতীরতা এজজছ। নতুন যীক্ষণ প্যাযাবভোয  যীক্ষণ থ্ভজথাড সৃবষ্ট্ য়ায় এ
ির Sophisticated মন্ত্রাবতয ভাধ্যজভ এখন জনি জজ নভৄনা যীক্ষণ িাজ চালু জয়জছ। এয পজর াবফ নি
গবতীরতা এজজছ এফং বফএটিঅআ’য যাজস্ব অয় ফহুরংজ বৃবি থ্জয়জছ।
জফ নাবয জনাধাযজণয ভজধ্য
জচতনতা এজজছ।
 খাদ্য জেয ববোবভন  বরজাযজবটিব বনধ নাযণ, স্বজণ নয বফশুিতা বনণ নয় (নন-থ্ডস্ট্রািটিব থ্ভজথাজড ), িজভটিিস্

াভবগ্রয ক্ষবতিয ভাযিাবয, াআজড্রাকুআজনান, থ্রড, অজ নবনি, থ্বব থ্ভোর  ন্যান্য ক্ষবতিয উাদান থ্ফয
িযা জজ ম্ভফ জে। এয পজর জেয বফজল গুণাগুণ মাচাআিযণ ম্ভফ জয়জছ। পূজফ নয তুরনায় অয িভ
ভজয় গুণগতভান িন্ন যীক্ষণ পরাপর থ্বাক্তাাধাযণজি থ্দয়া ম্ভফ জে।
 বফএটিঅআ’য বজভন্ট থ্েবিং ল্যাফজযেযীজত ১৫০০

ক্ষভতায এিটি Compressive Strength থ্েবিং
থ্ভবন অজছ। বিন্তু এযাবিবডজেন িযান্ডাড ন নুমায়ী ২৫০ KN ক্ষভতায থ্ভবন রজয়াজন য়। ে রিজল্পয
অতায় ২৫০ KN ক্ষভতায এিটি থ্ভবন িয় িযা য় এফং মায পজর বাযজতয NABL থ্থজি এযাবিবডজেন
ায়া মায় ।
KN

 উক্ত রিজল্পয অজগ বফএটিঅআ’য োআরস্ যীক্ষায থ্িান মন্ত্র বছর না ।

 Abrasion
দুআটি মন্ত্র ( Accessories ) এআ রিজল্পয অতায় িয় িযা য় । ফতনভাজন থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত
োআরস্ এয নভৄনা এআ মজন্ত্রয ভাধ্যজভ যীক্ষা িায য়।
Breaking Strength
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 রিল্প ফাস্তফায়জনয পজর বফএটিঅআ এয াবফ নি ক্ষভতা বৃবি থ্জয়জছ এফং এয িভনবযবধ থ্ফজড়জছ।
 এআ রিজল্পয ভাধ্যজভ Hydrostatic Pressure Testing থ্ভবন িয়  স্থাবত িযা য়। ফতনভাজন ঢািা

য়াা  ন্যান্য রবতষ্ঠাজন ব্যফহৃত থ্দজ উৎাবদত  অভদাবনকৃত বববব াআভ এআ মজন্ত্রয ভাধ্যজভ
যীক্ষা িযা জে। পূজফ ন এআ থ্েিগুজরা িযা ম্ভফ জতা না।
 রিজল্পয অতায় ব্যাোযী থ্েবিং এয মন্ত্রাবত িয় িযায় বফববন্ন ধযজনয ব্যোযী জজআ

যীক্ষণ িযা ম্ভফ

জে।
 বফএটিঅআ’য াংগঠবনি িাঠাজভা নুমায়ী, ১ভ থ্েণীয ১৬৬টি জদয ভজধ্য ৩২টি দ খাবর যজয়জছ, ২য় থ্েণীয

২০০টি জদয ভজধ্য ৯৮টি দ খাবর যজয়জছ, ৩য় থ্েণীয ১৬২টি জদয ভজধ্য ৫৪টি খাবর যজয়জছ এফং ৪থ ন থ্েণীয
৭৯টি জদয ভজধ্য ২৬টি খাবর যজয়জছ। ফ নজভাে ৬০৭টি জদয ভজধ্য ২১০টি দআ খাবর যজয়জছ ফজর জানা মায়।
ফতনভান ব্যফস্থানায় বফএটিঅআ রুটিন ভাবপি এিআ স্থাজন ফছজয ভাে ২ ফায থ্ভাফাআর থ্িাে ন বযচারনা িজয
থাজি।
 ফতনভাজন ির বফবাগীয় য ফগুড়া  বিজাযগঞ্জ থ্জরায় বফএটিঅআ’য বপ বফদ্যভান যজয়জছ এফং নতুন
৫টি থ্জরায় বপ স্থাজনয িাজ রবিয়াধীন অজছ এফং ৫৩টি থ্জরায় থ্জরা বাড়ায় বপ বনজয় িাম নিভ
বযচারনায জন্য ১৫৩৪টি জদ জনফর বনজয়াজগয জন্য রস্তাফ ভন্ত্রণারজয় আজতাভজধ্য থ্রযণ িযা জয়জছ।
 অঅযনিননল্পত ংস্থানকৃত নফনবন্ন ল্যাফল্পযটযীয জন্য নকছু মন্ত্রানত এফং পানন থচায ক্যয় কযা য়নন। এ নফলল্পয়

প্রকে নযচারক জানান, একানধকফায মটন্ডায অফান কযা ল্পেও যফযাকাযী না াওয়ায় কভ গুরুেপূণ থ নকছু
মন্ত্রানত ক্রয় কযা য়নন। পানন থচায কভ ক্রল্পয়য নফলল্পয় জানাল্পনা য় মম, মূল্য বৃনি াওয়ায় নযভাণ হ্রা কল্পয
পানন থচায ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।

এপবজবড বল্প উজোক্তা/ িাযাখানা ব্যফস্থাি/ িাবযগবয ব্যবক্ত বফববন্ন থ্েণীয িভনিতনাজদয াজথ এপবজবড
(FGD) গাআডরাআনঃ
বল্প উজোক্তা/ িাযাখানা ব্যফস্থাি/ িাবযগবয ব্যবক্ত বফববন্ন থ্েণীয িভনিতনাথ্দয াজথ FGD এয ভাধ্যল্পভ অল্পরাচনা
এফং প্রাপ্ত পরাপর ভ ননল্পম্ন ংনক্ষপ্ত অকাল্পয উল্পেখ কযা আরঃ



িাযখানায রবতবনবধগণ জানান তাজদয িাযখানায় ে উৎাবদত শুরু জয়জছ ১৯৭২, ১৯৮২, ১৯৮৮ , ১৯৯০,
১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০০২ াজর আতযাবদ । তাজদয উৎাবদত েগুজরা জরা Mango Fruit Drinks, বফস্কুে,
নুডুরস্, চানাচুয, জু, বচবন, অো, ভয়দা, িজভটিিস্  ন্যান্য ব্যফাবযি ে, ায, স্যাজনোবয, এরব গ্যা,
থ্তর, াফান এফং বফববন্ন রিায ভরা  বনভনাণ াভগ্রী আতযাবদ । থ্ফবযবাগ িাযখানায রবতবনবধযা জানান
তাজদয িাযখানায উৎাবদত ে াভগ্রী বফজদজ যপ্তানী য় এফং বিছু িাযখানায রবতবনবধযা জানায় তাজদয
উৎাবদত ে শুধু ফাংরাজদজআ যপ্তানী য়। তায ভজধ্য ১৬টি রবতষ্ঠান তাজদয উৎাবদত ে বফজদজ যপ্তানী
িজয থাজি এফং ৫ টি রবতষ্ঠান শুধু ফাংরাজদজ ফাজাযজাত িজয থাজি ।
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অজরাচনায় রবতষ্ঠাজনয িভন িতনাগণ জানান তাজদয িাযখানায উৎাবদত ে াভগ্রী বফএটিঅআ ির্তি
ন
বনধ নাবযত গুনাগুন বন্নজফবত এফং বফএটিঅআ ির্তি
ন স্বীকৃত  নুজভাবদত । উৎাদনিাযী রবতষ্ঠানগুজরা
তাজদয িাযখানায় উৎাবদত ে াভগ্রী বফএটিঅআ িযান্ডাড ন ির্তি
তাআ থ্আ
ন ভান বনয়ন্ত্রণ িযা জয় থাজি,
থ্ক্ষজে অয উন্নত িযায রজয়াজন থ্নআ ফজর ভতাভত ব্যক্ত িজযন । অফায ৪-৫ টি রবতষ্ঠা থ্নয রবতবনবধগণ
জানান, তাজদয িাযখানায উৎাবদত েজি অজযা থ্ফব উন্নত িযা রজয়াজন।



উৎাদনিাযী রবতষ্ঠানগুজরা জানান, বফএটিঅআ থ্থজি ে উৎাদজন নুজভাদজনয জন্য থ্ম িবত ফরম্বন
িযজত য় * Trade license * Trademark * Registration. * Blo Registration. * Tin
certificate * Application * Factory থ্থজি Sample collection * Lab test free * রাথবভি
Inspection আতযাবদ এফং এজত বফএটিঅআ ির্তি
ন স্বীকৃবত থ্জত স্বাবাবফি বাজফ ভয় রাজগ, ১-২ ভা,২-২.৫
ভা, ২.৫-৪ ভা মা এিটি দীঘ ন রবিয়া। িাযখানায ব্যফস্থািগণ জানান এ রবিয়াজি বফএটিঅআ ির্তি
ন অয
জ িযায জন্য দজক্ষ থ্নয়া রজয়াজন ।



উৎাদানিাযী ফগুজরা রবতষ্ঠান জানান, বফএটিঅআ এয িাজজয গবত পূজফ নয তুরনায় জনি বৃবি থ্জয়জছ। তজফ
তা অজযা বৃবি িযা রজয়াজন এফং বফএটিঅআজি জফাফবদীতায ব্যফস্থা িযজত জফ # দুনীবতজযাধ িযজত জফ
#ভানীন জেয জন্য দজক্ষ গ্রণ িযজত জফ # গবত বৃবিয জন্য ন-রাআন সুবফধা চালু িযজত জফ #
বফএটিঅআ’য রবত থ্জরাজত ল্যাফ স্থান িযজত জফ # স্ট্রািচাযার উন্নত িযজত জফ # থ্ভাফাআর-থ্িাজে নয
ভাধ্যজভ ফাজায ভবনেবযং বৃবি িযজত জফ # িাযাখানা বযদনন # জনজচতনতা বৃবি িযজত জফ ।



থ্ফবযবাগ িযখানায ব্যফস্থািগণ জানান,বফএটিঅআ অন্তজনাবতি থ্েবিং রববডউয নুযণ িজয তজফ থ্আ
থ্েবিং রববডউয ফ থ্দজয জন্য ায়ি নয় । শুধু বাযজত ২১টি জেয থ্ক্ষজে ায়ি । তাযা ভজন িজযন
বফএটিঅআ থ্ি জাভনানী এফং অজভবযিায থ্েবিং রববডউয নুযণ িযা দযিায।

বফববন্ন থ্েণীয বফজিতা এফংাধাযণ থ্বাক্তাজদয াজথ এপবজবড(FGD) Guideline
বফববন্ন থ্ণীয বফজিতা এফং াধাযণ থ্বাক্তাজদয াজথ FGD এয ভাধ্যল্পভ অল্পরাচনা এফং প্রাপ্ত পরাপর ভ ননল্পম্ন
ংনক্ষপ্ত অকাল্পয তুজর ধযা ল্পরা:



এপবজবড’থ্ত ংগ্রণিাযী াধাযণ থ্বাক্তা এফং বফজিতাযা জানান তাযা ফাংরাজদ িযান্ডাড ন  থ্েবিং
আনবিটিউন (বফএটিঅআ) এয নাভ শুজনজছন এফং বফএটিঅআ ফাজাযতদাযিী িজয, বফববন্ন ভয় থ্ভাফাআর
থ্িাথ্ে নয ভাধ্যজভ ভানীন ে াভগ্রী জব্দ িজয এফং বফজিতাজদয জবযভানা িজয এ িজিন তাযা ফগত।



থ্বাক্তা াধাযণ থ্ফবযবাগ ভয়আ খুচযা ফাজায থ্থজি ে-াভগ্রী িয় িজয থাজিন তজফ ভাজঝ ভাজঝ াআিাযী
ফাজায থ্থজি ে াভগ্রী িয় িজয থাজি এছাড়া বফজিতাগণ াআিাযী ফাজায থ্থজি ে-াভগ্রী িয় িজয এফং
থ্িািাবনয রবতবনবধয ভাধ্যজভ ে ংগ্র িজয।
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থ্ফবযবাগ থ্বাক্তা এফং বফজিতা জানান,তাযা থ্ম ে-াভগ্রী ব্যফায/ বফবি িজযন তা বফএটিঅআ ির্তি
ন
নুজভাবদত। বফজিতাযা জানান তাজদযজি বফববন্ন থ্িািাবনয রবতবনবধগণ ফগত িজযন েগুজরা বফএটিঅআ
ির্তি
ন নুজভাবদত এফং থ্বাক্তা াধাযণ জানান,জেয গাজয় ীরজভায থ্দজখ নাক্ত িজযন েগুজরা
বফএটিঅআ ির্তি
ন নুজভাবদত।



থ্বাক্তা এফং বফজিতাযা জানান, বফএটিঅআ ির্তি
ন ফাজায তদাযবি  ভানীন জেয থ্বজার বফজযাধী িাম নিভ
বযচারনা িযায় ভানীন ে-াভগ্রী বফজিতাজদয অবথ নি জবযভানা িজযন এফং াধু উৎাদনিাযীগণ বিছু
ভজয়য জন্য জর উৎাদন ফন্ধ যাজখ।



থ্বাক্তা এফং বফজিতাযা জানান, থ্বাক্তা াধাযজনয বনিে এযাবিবডজেড ভান িন্ন ে রাবপ্ত বনবিতিযজণ
বফএটিঅআ’য ফাজায ভবনেবযং টিভ ির্তি
ন রবতবনয়ত ফাজায তদাযিী িযা, ভানীন ে উৎাদনিাযী
রবতষ্ঠানগুজরা ফন্ধ িজয থ্দয়া, ১ ভা য য থ্ভাফাআর থ্িাজেয ভাধ্যজভ াধু বফজিতাজদয অবথ নি জবযভানা
িযা।



াধাযণ থ্বাক্তা এফং বফজিতাযা জানান, বফএটিঅআ’থ্ি বক্তারী  অধুবনিায়জনয রজয়াজন অজছ এফং উন্নত
বফজেয থ্ম ফ ল্যাজফয এযাবিবডজেড ে বফনা ফাধায় যপ্তানীজমাগ্য থ্আ থ্েবিং রববডউয নুযণ িযজত জফ।
তাজর থ্দজ এফং বফজদজ উবয় থ্ক্ষেআ বফএটিঅআ’য উয াধাযণ থ্বাক্তায অস্থা অয বৃবি াজফ ফজর
ভতাভত ব্যক্ত িজযন ।
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মকঅআঅআ-াক্ষাৎিায
রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায জন্য এিটি িাঠাজভাফি রশ্ন জেয ভাধ্যজভ রিজল্পয ববড,
ন্যান্য রিল্প এফং ংবেষ্ট্
বফএটিঅআ িভনিতনা, বল্প িাযখানায রবতবনবধ, িাবযগবয ব্যবক্ত, বযজেআরায যাজাবজয়জনয রবতবনবধ, ন্যান্য
থ্ট্রড ংস্থাগুবরয রবতবনবধ, ল্যাফ বপায / রযুবক্তবফদ, ংবেষ্ট্ রজিৌরী, ঠিিাদায, রিজল্পয ন্যান্য ভাঠ িভনিতনা ,
স্থানীয় গেভান্য ব্যবক্তফজগযন আতযাবদ য াজথ ফ থল্পভাট ৪০টি মকঅআঅআ াক্ষাৎিায গ্রণ  বনবফড় অজরাচনা িযা
য়। এ ভস্ত থ্িি থ্াল্ডাযজদয বনিে থ্থজি প্রকে ফাস্তফায়ল্পন তাজদয ধাযণা  ভতাভত িজিন তথ্যাবদ ংগ্র িযা
য় । উক্ত াক্ষাৎিায  অজরাচনায় রিল্প ফাস্তফায়জন রিজল্পয র বাফ িজিন ভতাভত  সুাবযভারা গৃবত য় মা
বনজন তুজর ধযা জরা:১. থ্ফবযবাগ িাযখানায রবতবনবধ থ্থজি জানা মায় তাজদয িাযখানায় ে উৎাদ ন শুরু জয়জছ ১৯৭২, ১৯৮২,
১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৪ ,১৯৯৫, ২০০২ াজর আতযাবদ । তাজদয উৎাবদত েগুজরা জরা Mango Fruit Drinks,
বফস্কুে, নুডুরস্, চানাচুয, জু, বচবন, অো, ভয়দা, িজভটিক্স  ন্যান্য ব্যফাবযি ে, ায, স্যাজনোবয, এরব
গ্যা, থ্তর, াফান এফং বফববন্ন রিায ভরা  বনভনাণ াভগ্রী আতযাবদ
২. থ্ফবযবাগ িাযখানায রবতবনবধজদয থ্থজি জানা মায় তাজদয িাযখানায উৎাবদত ে াভগ্রী বফজদজ যপ্তানী য়
এফং বিছু িাযখানায রবতবনবধযা জানায় তাজদয উৎাবদত ে শুধু ফাংরাজদজআ ফাজাযজাত িযা য়।
# ১৬ টি রবতষ্ঠান তাজদয উৎাবদত ে বফজদজ যপ্তানী িজয থাজি এফং ০৫ টি রবতষ্ঠান রবতষ্ঠান শুধু ফাংরাজদজ
ফাজাযজাত িজয থাজি ।
৩. থ্ফবযবাগ রবতষ্ঠান ফজরজছন তাজদয িাযখানায উৎাবদত ে বফএটিঅআ ির্তি
ন বনধ নাবযত গুনাগুন বন্নজফবত
এফং বফএটিঅআ ির্তি
ন স্বীকৃত  নুজভাবদত ।
৪. বফএটিঅআ থ্থজি ে নুজভাদজনয জন্য থ্ম িবত ফরম্বন িযজত য় * Trade license * Trademark *
Registration* Blo Registration* Tin certificate* Application* Factory থ্থজি Sample
collection* Lab test free* রাথবভি Inspection ।
# উৎাবদত রাবতষ্ঠান গুজরা তাজদয ে উৎাদজন স্বীকৃবত থ্জত স্বাবাবফি বাজফ বনন্ুক্ত ভয় উজিখ িজযজছ
* ১-২ ভা * ২ থ্থজি ২.৫ ভা * ২.৫ ভা থ্থজি ৪ ভা। #এখাজন এি থ্থজি ২ ভা ফজরজছ ১১ টি রাবতষ্ঠান *
২.৫ ফজরজছ ৬ টি রবতষ্ঠান * এফং ২.৫ থ্থজি ৪ ভা ফজরজছন ৩ টি রাবতষ্ঠান ।
৫. ে নুজভাদজনয িবতো জ িযা মায় # অজযা উন্নত মন্ত্রাবত স্থান # বধি দক্ষ জনফর বনজয়াগ
# দূনীবতজযাধ # িভীজদয রবক্ষণ রদান # Online সুবফধা রদান িজয।
৬. বফএটিঅআ ফছজয ১-২ ফায িাযখানা বযদনন িজয এফং স্যাির বনজয় মায় এফং তা থ্েি িজয ।
# বফএটিঅআ ভবনেবযং িজয থ্ম েটি য ভান ঠিি অজছ বিনা # রবত ৬ ভা য য ভাজিনে থ্থজি নভৄনা
(স্যাির) ংগ্র িজয এফং থ্েি িজয । ফগুজরা বল্প-রবতষ্ঠান রবতবনবধয ভজত বফএটিঅআ এয ভবনেবযং িবত
ঠিি অজছ ।
৭. িাযখানায় উৎাবদত যপ্তানী ে াভগ্রী এযাবিবডজেড ভান বফএটিঅআ থ্মবাজফ বনয়ন্ত্রণ িজয থাজিঃ
# বফএটিঅআ এয তদাযিী নুমায়ী ভান বনয়ন্ত্রণ িজয থাজি । # বফএটিঅআ এয িযান্ডাড ন থ্মবাজফ অজছ থ্আবাজফ
বনয়ন্ত্রণ িজয । # থ্িািানী ব্যফস্থাজিয বনজদ ননা নুযণ িজয থাজি # িাযখানায উৎাবদত ে রাআভাযী
আন্পজিন এয ভাধ্যজভ ত্রুটি বফচুযবত ম নজফক্ষণ িজয থাজি এফং পভনার আন্পজিন দ্বাযা নভৄনা ংগ্র িজয থাজি।
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# বফএটিঅআ এয ভাধ্যজভ থ্মির জেয ভান বনয়ন্ত্রণ িজয তা ফগুজরা যপ্তানীজমাগ্য নয় ।
৮. থ্ফবযবাগ উৎাদনিাযী রবতষ্ঠান থ্থজি জানা মায়, িাযখানায় উৎাবদত ে াভগ্রী বফএটিঅআ িযান্ডাড ন
ির্তি
ন ভান বনয়ন্ত্রণ িযা জয় থাজি, তাআ থ্আ থ্ক্ষজে অয উন্নত িযায রজয়াজন থ্নআ । # অফায ৪-৫ টি রবতষ্ঠান
থ্থজি জানা মায়, তাজদয িাযখানায উৎাবদত েজি অজযা থ্ফব উন্নত িযা রজয়াজন।
৯. উৎাদানিাযী ফগুজরা রবতষ্ঠান থ্থজি জানা মায়,বফএটিঅআ এয িজজয গবত পূজফ নয তুরনায় জনি বৃবি
থ্জয়জছ। তজফ তা অজযা বৃবি িযা রজয়াজন ।
# ফ নাধুবনি মন্ত্রাতীয ব্যফায # দক্ষ জনফর বনজয়াগ # নভৄনা (স্যাির) থ্েি জ িযা ।
১০. বফএটিঅআয িাজজয গুণগতভান, গবত বৃবি এফং ফাজায ভবনেবযং বনবিত িযায থ্ক্ষজে
গৃবত য়-

বনন বরবখত ভতাভত

# বফএটিঅআজি জফাফবদ বতায ব্যফস্থা িযজত জফ # দুনীবতজযাধ িযজত জফ # ভানীন জেয জন্য দজক্ষ
গ্রণ িযা # গবত বৃবিয জন্য ন-রাআন সুবফধা চালু িযা # বফএটিঅআ এয রবত থ্জরাজত ল্যাফ স্থান িযা #
স্ট্রািচাযার উন্নত িযা # থ্ভাফাআর-থ্িাজেয ভাধ্যজভ ফাজায ভবনেবযং বৃবি # িাযাখানা বযদনন # জনজচতনতা
বৃবি িযজত জফ ।
১১. বফএটিঅআ থ্ম অন্তনজাবতি থ্েবিং রববডউয নুযণ িজযন থ্আ থ্েবিং রববডউয ে যপ্তানীয জন্য িতটুকু
ায়ি এফং ে যপ্তানী বৃবিজত অয থ্িান থ্িান থ্দজয থ্েবিং রববডউয নুযণ িযা উবচত এ ব্যাজয
ভতাভতঃ
# থ্ফবযবাগ িযখানায ব্যফস্থািগণ জানান, বফএটিঅআ অন্তজনাবতি থ্েবিং রববডউয নুযণ িজয তজফ থ্আ
থ্েবিং রববডউয ফ থ্দজয জন্য ায়ি না । শুধু বাযত , জস্ট্রবরয়া  ন্য িজয়িটি থ্দজ যপ্তানীজত বিছু জেয
থ্ক্ষজে ায়ি । তাযা ভজন িজযন বফএটিঅআ থ্ি জাভনানী, অজভবযিায থ্েবিং রববডউয নুযণ িযা রজয়াজন।
এছাড়া বফববন্ন থ্িি থ্াল্ডাযজদয িাছ থ্থজি ায়া ভতাভত ভ বনজন উজিখ িযা জরা-বফববন্ন িাযখানায উৎাবদত ফুড থ্রাডাক্ট  ন্যান্য ব্যফাম ন ে আতযাবদ যীক্ষণ  অন্তজনাবতি এযাবিবডজেড ভান
বনয়ন্ত্রজণ স্থাবত Sophisticated মন্ত্রাবত ব্যফাজযয পজর বফজল সুজমাগ সৃবষ্ট্ জয়জছ এফং এয পজর যপ্তানীজমাগ্য
জেয ংখ্যা বৃবি  বধি যপ্তানীয সুজমাগ সৃবষ্ট্ জয়জছ।
নতুন মন্ত্রাবত িজয়য পজর ে যীক্ষণ অতা বৃবি থ্জয়জছ এফং অন্তজনাবতি ভাজনয এযাবিবডজেড জেয যীক্ষণ
ম্ভফ জয়জছ। রিল্প ফাস্তফায়জনয পজর যীক্ষণ থ্ফায বযবধ জনিাংজ বৃবি থ্জয়জছ।
বফএটিঅআ’য ল্যাফজযেযীজত দক্ষ জনফজরয স্বল্পতা যজয়জছ তাআ মথাম্ভফ তাড়াতাবড় রববক্ষত  দক্ষ জনফর বনজয়াগ
িযা রজয়াজন।
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প্তভ ধ্যাজয়য থ্যপাযকৃত াযবণভঃ
াযবণ-৭.২

ব্যফহৃত ে াভগ্রী, বফএটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত / নুজভাবদত বিনা এআ বফলজয় বফববন্ন ভতাভত
ভতাভল্পতয ধযন

যাঁ
না
অন্যান্য
টভাট

াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)

উৎাদনকাযী
103
99.0
0
0.0
1
1.0
104
100.0

কযাটাগময
টিতা
105
100.0
0
0.0
0
0.0
105
100.0

াযমণ ৭.৩ : মফএটিআই কর্তজক অনুল্পভামদত ণ্য াভগ্রীয ভান ম্পল্পকজ ভতাভত
কযাটাগময
নুজভাবদত ে াভগ্রীয ভান
িজিন ভতাভত
উৎাদনকাযী
মফল্পিতা
যাঁ
াংখ্যা
93
97
89.4
93.3
(%)
না
াংখ্যা
11
7
10.6
6.7
(%)
টভাট
104
10৫
100.0
100.0

টবািা
53
98.1
1
1.9
0
0.0
54
100.0

টবািা
50
94.3
3
5.7
53
100.0

াযবণ-.৭.৫ ভান িন্ন ে রাবপ্ত বনবিতিযজণয জন্য বফএটিঅআ এয িযনীয় বফলয় িজিন ভতাভত
কযাটাগময
ণ্য প্রামপ্ত মনমিতকযল্পণয ভতাভত
উৎাদনকাযী মফল্পিতা
টবািা
ণ্য উৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠান মূ টক ভমনটমযাং  াংখ্যা
68
57
33
স্বীকৃমত প্রদান কযা
65.4
55.9
62.3
(%)
াংখ্যা
ফাজায তদাযমক/ অমবমান মযচারনা কযা
88
55
35
84.6 53.9
66.0
(%)
ভানীন/ টবজার ণ্য উৎাদনকাযী টক জমযভানা/ াংখ্যা
73
30
13
ামস্তয ব্যফস্থা কযা
70.2
29.4
24.5
(%)
টভাট
104
102
53
াযমণ ৭.১২ মফএটিআই টক আল্পযা মিারী কযা মা এই প্রল্পঙ্গ ভতাভত
ভতাভল্পতয ধযন
উৎাদনকাযী
দক্ষ জনফর বৃমি কযা
াংখ্যা
18
18.0
(%)
বফন বৃমি কযা
াংখ্যা
5
5.0
(%)
ভমনটমযাং বৃমি কযা
াংখ্যা
14
14.0
(%)

মফল্পিতা
47
49.5
18
18.9
60
63.2

টবািা
29
67.4
15
34.9
21
48.8

টভাট
261
99.2
1
০.4
1
০.4
263
100.0

টভাট
240
92.0
21
8.0
261
100.0

টভাট
158
61.0
178
68.7
116
44.7
259

টভাট
94
39.5
38
16.0
95
39.9
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ল্যাফ টকাামরটি ফাড়াল্পনা
দূনীমত টযাধ কযা
আন্তজামতক গুণগতভান অনুযণ কযা
জানা টনই
নতুন প্রযুমিয ব্যফায

াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)

টভাট

14
14.0
8
8.0
37
37.0
31
31.0
2
2.0
100

32
33.7
20
21.1
1
1.1
5
5.3
3
3.2
95

15
34.9
8
18.6
6
14.0
0
0.0
2
4.7
43

মফল্পিতা
66
69.5
17
17.9
8
8.4
7
7.4
2
2.1
0
0.0
0
0.0
95

টবািা
33
76.7
8
18.6
2
4.7
1
2.3
0
0.0
1
2.3
0
0.0
43

উৎাদনকাযী

মফল্পিতা

টবািা

টভাট

25
25.0
10
10.0
38
38.0
16
16.0
4
4.0
5

16
16.7
6
6.3
27
28.1
4
4.2
16
16.7
25

13
30.2
3
7.0
24
55.8
1
2.3
0
0.0
4

54
22.6
19
7.9
89
37.2
21
8.8
20
8.4
34

াযবণ-৭.১৩ বফএটিঅআ এয অধুবনিায়জনয ফর বদি ভজয ভতাভত
আদৄমনকাল্পনয ফর মদক মূল্পয ভতাভত
উৎাদনকাযী
ভানম্মত ণ্য প্রামপ্ত মনমিত কযন
াংখ্যা
41
41.0
(%)
গুণগতভান মনন্ত্রণ
াংখ্যা
26
26.0
(%)
জন ল্পচতনতা বৃমি া
াংখ্যা
15
15.0
(%)
যপ্তানী বৃমি া
াংখ্যা
15
15.0
(%)
ান স্ট্ ামবজ
াংখ্যা
1
1.0
(%)
অনরাইন ামবজ
াংখ্যা
1
1.0
(%)
জানা টনই
াংখ্যা
1
1.0
(%)
একামধক উিয
100

61
25.6
36
15.1
44
18.5
36
15.1
7
2.9
238

টভাট
140
58.8
51
21.4
25
10.5
23
9.7
3
1.3
2
0.8
1
0.4
238

াযবণ- ৭.১৪ বফএটিঅআ এয অধুবনিায়জনয দুফ নর বদি ভথ্য ভতাভত
আদৄমনকাল্পনয দুফ জর মদক মূল্পয ভতাভত
অম জাপ্ত জনফর
প্রল্পাজনী আদৄমনক মন্ত্রামত অম জাপ্ততা
ল্যাফ টকাামরটি অনুন্নত
ভমনটমযাং এয ঘাটমত
অদক্ষ জনফর
দূনীমত টফম

াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
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(%)
BSTI ম্পল্পকজ ল্পচতনতা কভ

অমতমযি Licence মপ  BDS মূল্য
ধাযনা টনই
একামধক উিয

াংখ্যা
(%)
াংখ্যা
(%)

5.0
1
1.0
1
1.0
0
0.0
(%)

26.0
2
2.1
0
0.0
2
2.1
96

9.3
2
4.7
1
2.3
0
0.0
43

14.2
5
2.1
2
0.8
2
0.8
239

াযবণ-৭.১৫ বফএটিঅআ ির্তনি থ্মির দজক্ষ গ্রণ িযজর থ্বাক্তাগণ ভান িন্ন ে াজফ থ্আ বফলজয় ভতাভত
কযাটাগময
ভতাভল্পতয ধযন
টভাট
উৎাদনকাযী মফল্পিতা
টবািা
দক্ষ জনফর মনল্পাগ
াংখ্যা
42
42
13
97
41.6
43.8
30.2
40.4
(%)
প্রল্পাজনী আদৄমনক মন্ত্রামত
াংখ্যা
38
34
19
91
37.6
35.4
44.2
37.9
(%)
দূমনতী টযাধ কযল্পত ল্পফ
াংখ্যা
45
35
8
88
44.6
36.5
18.6
36.7
(%)
ভমনটমযাং ফাড়াল্পত ল্পফ
াংখ্যা
45
63
28
136
44.6
65.6
65.1
56.7
(%)
আন্তজামতক ভাল্পনয standard
াংখ্যা
11
2
2
15
maintain এয দক্ষতা অজজন কযল্পত ল্পফ
10.9
2.1
4.7
6.3
(%)
জন ল্পচতনতা বৃমি কযল্পত ল্পফ
াংখ্যা
11
11
2
24
10.9
11.5
4.7
10.0
(%)
Castomar Service টজাযদায কযা
াংখ্যা
12
1
0
13
11.9
1.0
0.0
5.4
(%)
বফন মনভজাণ
াংখ্যা
4
14
17
35
4.0
14.6
39.5
14.6
(%)
Team work কযা
াংখ্যা
5
1
1
7
5.0
1.0
2.3
2.9
(%)
New Techology Follow কযা
াংখ্যা
9
4
6
19
8.9
4.2
14.0
7.9
(%)
ফ টকাম্পামনগুল্পরাল্পক BSTI এয আতা াংখ্যা
6
4
1
11
আনা
5.9
4.2
2.3
4.6
(%)
স্বেতা  জফাফ মদীতায প্রল্পাজন
াংখ্যা
6
1
9
16
5.9
1.0
20.9
6.7
(%)
(একামধক উিয)
101
96
43
240
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সংযুক্তি-১

প্রভাব মূল্যায়নে প্রকল্পের পূল্পব ের ও প্রকে বাস্তবায়ল্পের পল্পরর অবস্থার তুোমূরক বফফযণঃ
ক্রবভক
অআটেভ/ আস্যু
নং
১ ৪ তরা বফন বনভোণ

চট্রগ্রাম আঞ্চক্তিক অক্তিসসর ল্যাব
সংস্কার ও আধুক্তিকায়ি
Sophisticated

প্রকল্প ফাস্তফায়টনয পূটফ েয
অবথ েক প্রবাফ
প্রকল্প ফাস্তফায়টনয টযয ফস্থা
ফস্থা
(রক্ষ োকায়)
ফ্লায ফ্েস 6000 ফগ ে ফ্লায ফ্েস
৪০৪৬.৪৫x142x12 =64.09
বভঃ
(6000+4046.45)
রক্ষ । ফ্ফসটভন্টসহ প্রায় ৭০ রক্ষ
=10446.45 ফগ ে বভঃ
োকা প্রবত ফছটয সাশ্রয় হফ্ে ।
(প্রবত ফগ ে বভঃ 142 োকা/ ভাস
বহটসটফ)
ে যীক্ষণ সচযাচয
ে যীক্ষণ অধুবনক িবতটত পুটফ েয তুরনায় 30% অয় বৃবি
িবতটত কযা হটয়টছ।
 ল্প সভটয় কযা হটে।
ফ্টয়টছ ।

সাভাবজক প্রবাফ

ভন্তব্য

Accommodation facility

বৃবি ায়ায় বফববন্ন ল্যাফ 
মন্ত্রাবত স্থাটনয ভাধ্যটভ ফ্েয
যীক্ষণ কাম েক্ষভ বৃবি ফ্টয়টছ এফং
ফ্বাক্তা ভান সম্পন্ন ে াটে।
ফ্বাক্তা সাধাযটণয সঠিক ভাটনয
ে প্রাবি বনবিত হটয়টছ।

অথ ে-সাভাবজক
ফস্থায উন্নবত
হটয়টছ।
স্বল্প সভটয় সঠিক
ভাটনয যীক্ষণ সম্ভফ
হটে ।

মন্ত্রাবত স্থান

ফ্ভটরারবজ ল্যাফঃ
২

Standard Weight,
working standard
platform scale, working
standard length
measures, caliper
checker আতুাবদ কযালল্পেলে

বফএসটিঅআ’য অয় 20122013 সাল্প আলথ েক রক্ষু
ভাত্রা লি ৪০.০০ ক্ষ (চলিল
াখ) োকা /বির এফং প্রকৃত
অয় বছর ৩9.৯৪ ক্ষ োকা।

২০১৭-২০১৮ সাটর রক্ষুভাত্রা
৭০.00 রাখ োকা এফং এবপ্রর
ম েন্ত প্রকৃত অয় ৬৪.৮৫ রাখ
োকা ।

প্রবতফছয প্রায় ৩০ রক্ষ োকা
অয় বৃবি ফ্টয়টছ ।

ফ্বাক্তাগফ্ণয সঠিক ভাটনয
ে প্রাবি বনবিত হটয়টছ।

স্বল্প সভটয় সঠিক ভাটনয
যীক্ষণ সম্ভফ হটে ।

ফ্টরাবরয়াভ জাতীয় ে
যীক্ষণ সীবভত অকাটয কযা
হটতা।
পূটফ ে খাদ্য েয উাদান
যীক্ষণ ফ্েস্ট গুটরা
সম্পূণ েরুট ম্যানুয়াবর কযা
হটতা মা সভয় সাটক্ষ বছর।
সাধাযণবাটফ Furnace/
Autoclave দ্বারা টেয
যীক্ষণ কযা হটতা

ফ্টরাবরয়াভ জাতীয় ে
যীক্ষণ অধুবনক িবতটত
ল্প সভটয় কযা হটে।
ফতেভাটন নতুন ফ্ভবটন বত
ল্প সভটয় ফ্েস্টগুটরা কযা
হটে।

যীক্ষণ প্যাযাবভোয ফ্ফটেটছ
এফং কভ সভটয় যীক্ষণ
সম্ভফ হটে।
যীক্ষণ প্যাযাবভোয ফ্ফটেটছ
এফং কভ সভটয় যীক্ষণ
সম্ভফ হটে।

সঠিক বফবনটদ ে নুমায়ী
ফ্টরাবরয়াভ জাতীয় প্রডাক্ট
প্রাবি বনবিত হটয়টছ।
ফ্বাক্তাগণ সঠিক উাদান
সম্ববরত খাদ্য ে প্রাবি
বনবিতকযণ সম্ভফ হটে।

স্বল্প সভটয় সঠিক ভাটনয
যীক্ষণ সম্ভফ হটে ।

অধুবনক Furnace/

কভ সভটয় ফ্ফব যীক্ষণ
সম্ভফ হটে এফং অয় বৃবি
ফ্টয়টছ ।

ফ্বাক্তাগণ ভান সম্পন্ন ে
াটে।

যন্ত্রপালি ক্রয় ও স্থাপে
কুাবভকুার ল্যাফঃ
৩

Automatic Distillation
unit

৪

Automatic
nitrogen/protein
analyzer

৫

High Temperature
Furnace/ Autoclave

ক্রয় ও স্থাপে

দ্বারা পল্পের
যীক্ষণ কাম েক্রভ ১৫% বৃবি
ফ্টয়টছ ।
Autoclave

পূটফ ে েয ১টি উাদান
ফ্েস্ট কযটত সভয় ফ্রটগটছ
১-২বদন ফতেভাটন ১বদটন ৭৮টি উাদান ফ্েস্ট হটে।
কভ সভটয় ফ্ফব যীক্ষণ
সম্ভফ হটে এফং অয় বৃবি
ফ্টয়টছ ।
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সংযুক্তি-১
ক্রবভক
অআটেভ/ আস্যু
নং
৬ pH meter

প্রকল্প ফাস্তফায়টনয পূটফ েয
ফস্থা
pH meter দ্বারা অে
পলরমাণ পল্পের যীক্ষণ কযা
ফ্মটতা।

প্রকল্প ফাস্তফায়টনয টযয
ফস্থা
pH meter দ্বারা অে সমল্পয়
নবলল পলরমাণ পল্পের যীক্ষণ
কযা হটে।

অবথ েক প্রবাফ
(রক্ষ োকায়)
পূটফ েয তুরনায় অয় বৃবি
ফ্টয়টছ ।

সাভাবজক প্রবাফ

ভন্তব্য

ফ্বাক্তাগণ ভান সম্পন্ন
বধক ে াটে।

ফ্বাক্তাগণ ভান সম্পন্ন
বধক ে াটে এফং
পূটফ েয তুরনায় অয় বৃবি
ফ্টয়টছ ।
ফতেভাটন উচ্চ চাভাত্রায়
উঠিটয় কটয়ক ঘন্টা চা ধটয
যাখা সম্ভফ এফং চা ধটয
যাখা ফস্থায় াআটয
দুফ েরতা থাকটর ব্রাস্ট হটয়
মাটফ।
ফ্বাক্তাগণ ভান সম্পন্ন ে
াটে।

লিলিকযা ল্যাবঃ
৭

Hydrostatic Pressure
Testing ফ্ভবন

পূটফ েয ফ্ভবটন উচ্চ চা ধটয
যাখা ফ্মটতা না এফং দুফ ের
াআ ব্রাস্ট হটতা না পটর
ফছটয কভ বযভান ফ্েস্ট কযা
ফ্মত।

ফ্ভবটন উচ্চ চা ধটয যাখা
মায় পটর ববববস, বজঅআাআ এয স্যাম্পর যীক্ষণ
কাম েক্রভ প্রবত ফছটয সম্ভফ
হটেঃ ১০০টি ।

কভ সভটয় ফ্ফব যীক্ষণ
সম্ভফ হটে এফং অয় বৃবি
ফ্টয়টছ।

ব্যফহাযকাযী প্রবতষ্ঠান/
ফ্বাক্তা সঠিক ভান নুমায়ী
াআ প্রাবি বনবিত
হটয়টছ ।

৮

Flexural Strength
tester & abrasion
resistance tester for
Ceramic tiles

বসযাবভক োআরস্ যীক্ষণ
কাম েক্রভ সম্ভফ হত না।

বসযাবভক োআরস্ যীক্ষণ
কাম েক্রভ চরভান অটছ।

নতুন অআটেটভয বযক্ষটনয
পটর অয় বৃবি ফ্টয়টছ।

ব্যফহাযকাযী প্রবতষ্ঠান/
ফ্বাক্তা সঠিক বফবনটদ ে
নুমায়ী বসযাবভক োআরস্
প্রাবি বনবিত হটয়টছ।

৯

Automatic Compressive
Strength machine for
cement concrete,
capacity 250 kN

১৫০০ kN সম্পন্ন

২৫০ kN সম্পন্ন

Compressive
Strength machine

Compressive
Strength machine

নতুন অআটেটভয রপ্তােীর
পটর অয় বৃবি ফ্টয়টছ

ফাংরাটদট বফটদবক মুদ্রা
জেন বৃবি হটয়টছ।

বছর মায দ্বাযা বাযটতয
NABL হটত এুাবক্রবডটেন
ায়া মায়বন।

ক্রল্পয়র িল্প ভারল্পির
এুাবক্রবডটেন পাওয়া লগল্পয়ল্পি
ও রপ্তােী নবল্পেল্পি ।

ফাংরাটদট বফটদবক মুদ্রা
জেফ্ন সক্ষভতা বৃবি
হটয়টছ।

অটগ ল্প বযভাটন ফ্েস্ট
কযা ফ্মটতা।

ল্প সভটয় ফ্ফব বযভাটন
ফ্েস্ট কযা মায়। ২৪.০৬.২০১৪
ফ্থটক ২০১৮ ম েন্ত ১৪টি
প্রবতষ্ঠাটনয স্যাম্পর সংগ্রহ 
ফ্েস্ট কযা হটয়টছ ৭৪টি।

ল্প সভটয় ফ্ফব বযভাটন
ফ্েস্ট অয় বৃবি ফ্টয়টছ

ব্যফহাযকাযী প্রবতষ্ঠান/
ফ্বাক্তা ভান সম্পন্ন ব্যাোযী
প্রাবি বনবিত হটয়টছ।

পূটফ েয তুরনায় ফতেভাটন
সহটজ, বত দ্রুত এফং
বনর্ভেরবাটফ ল্যাফ ফ্েস্ট কযা
সম্ভফ হে।

আটরবিকুার ল্যাফঃ
১০

LAS Battery Test

মন্ত্রাবত
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সংযুক্তি-১
ক্রবভক
নং

অআটেভ/ আস্যু

প্রকল্প ফাস্তফায়টনয পূটফ েয
ফস্থা

প্রকল্প ফাস্তফায়টনয টযয
ফস্থা

প্রস্তুতকৃত কাে  স্যতা
যীক্ষণ কাম েক্রভ সম্ভফ হটতা
না।

প্রস্তুতকৃত কাে  স্যতা
যীক্ষণ কাম েক্রভ সম্ভফ হটে।

অবথ েক প্রবাফ
(রক্ষ োকায়)

সাভাবজক প্রবাফ

ভন্তব্য

ফ্েক্সোআর ল্যাফঃ
১১

Azo dye &
Formaldehyde
determination মন্ত্রাবত

নতুন অআটেটভয বযক্ষটনয
পটর অয় বৃবি ফ্টয়টছ

ফ্বাক্তাগফ্ণয ফ্দব 
বফটদব ক্ষবতকাযক
কুাবভটকরবফহীন কাে
প্রাবি বনবিত হটয়টছ।

প্রবতটি ল্যাটফয অয় বৃবি
ফ্টয়টছ।

কাটজয উন্নত বযটফ
বতযী হটয়টছ ল্প সভটয়
প্রবতটফদন বতবয হটে।

ফ্বাক্তাগণ ভান সম্পন্ন ে
প্রাবি াটে এফং যিানীয
ফ্ক্ষত্র প্রসাবযত হটে।
যিানীয ফ্ক্ষত্র প্রসাবযত হটে।
অয় বৃবি ফ্টয়টছ।

ফ্বাক্তাগণ সঠিক উাদান
সম্ববরত ে প্রাবি
বনবিতকযণ সম্ভফ হটে।
২১টি ে যিানীয সম্ভফ
হটে। অয় বৃবি ফ্টয়টছ।

যীক্ষণ কযা হটতা
১৫৫ টি ।

ফাধ্যতামূরক ে ১৬৬টি যীক্ষণ ১১ টি ফাধ্যতামূরক ে
কযা সম্ভফ হটে।
যীক্ষণ বৃবি ফ্টয়টছ এফং
ফাৎসবযক অয় বৃবি ফ্টয়টছ।

ফ্বাক্তাগণ বধক বযভাণ
ভান সম্পন্ন ে াটে।

অটগ ল্প বযভাটন
যীক্ষণ কযা হটতা।

সফ েটভাে ে ৩৬০০টি থ োৎ
৩৬০০-১৬৬= ৩৪৬৪টি ঐবেক
(Voluntary) ে প্রটয়াজন
সাটটক্ষ যীক্ষণ কযা হয়।

ফ্বাক্তাগণ বধক বযভাণ
ভান সম্পন্ন ে াটে।

বপস আকুআটভন্ট  অসফাফত্র
১২

ল্যে, ফ্ডস্ক কবম্পউোয,
পটোকবয়ায  অসফাফত্র

১৩

নতুন মন্ত্রাবত স্থাটনয পটর ৩৫টি
েয ৪১১টি প্যাযাবভোটযয নুকূটর
BAB কর্তেক এুাবক্রবডটেন প্রাবি
বাযটতয FSSAI হটত ২১টি েয
যিানীয ফ্ক্ষটত্র বফএসটিঅআ’য
ে
সাটিবপটকে
এুাবক্রবডটেন প্রাবি
ফাধ্যতামূরক বফএসটিঅআ’য যীক্ষণ
কাম েক্রভ

১৪
১৫

১৬

ঐবেক (Voluntary) ে

অটগ ল্প বযভাটন
বছর।

এআ প্রকটল্পয অতায় বফববন্ন
ল্যাটফ স্থাবত সযঞ্জাভাবদ দ্বাযা
যীক্ষণ কাম েক্রটভয প্রবতটফদন
বতবয কযা হটে ।
৩৫ টি টেয ৪১১টি
ফতেভান ৩৫টি েয ৪১১টি
প্যাযাবভোটযয নুকূটর প্যাযাবভোটযয এুাবক্রবডটেন
এুাবক্রবডটেন বছর না। প্রাবি বনবিত হটয়টছ।
এুাবক্রবডটেন বছর না। ২১টি টেয এুাবক্রবডটেন
ফ্টয়টছ।

যীক্ষণ বযবধ বৃবি ফ্টয়টছ
এফং ফাৎসবযক অয় বৃবি
ফ্টয়টছ।
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অআডি নং
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়ন

নমুনা েডরপ রশ্নমালা
িডমি নং

ডবর্য়

সম্ভাব্য উত্তর

ডনজদ নশনা

থ্িাি

সম্মডতপত্র
পডরডচডত  রিজের রোব মূল্যায়জনর উজেশ্য বর্ ননা
অচ্ছালামুঅলাআকুম/নমস্কার।
অডম...................... ঢািায় বডিত এম অর িন্সালট্যান্টস্ নামি এিটি পরামশনি রডতষ্ঠান থ্েজি এজসডি। সরিাজরর ডবডেন্ন
মন্ত্রর্ালয়/ডবোগ এবং ডবডেন্ন থ্বসরিারী রডতষ্ঠান থ্দজশর অে ন-সামাডেি বিার উন্নয়জন ডবডেন্ন রিম িমনসূচী বাস্তবায়ন িজর
অসজি। অমরা ঐ সব িাজের গজবর্র্ার/েডরজপর িাে িজর োডি। বতনমাজন অমরা
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা
থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব ল্যাবজরেরীে ির এযাডিডিজেশন (১ম
সংজশাডিত) শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়ন সমীক্ষার েন্য পডরিেনা মন্ত্রর্ালজয়র বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ এর পজক্ষ
েডরপ িাজের অপনাজদর অে ন-সামাডেি অবিার তথ্য সংগ্রহ িরজত এজসডি। অপনার িাি থ্েজি রাপ্ত তথ্য এআ েডরপ িাে িাড়া
ন্য থ্িাো ব্যবহার িরা হজব না। অডম অপনাজি সম্পূর্ ন ডনডিত িরডি থ্ে অপডন ো বলজবন অমরা বশ্যআ তা থ্গাপন রাখজবা।
অমরা অশা িরজবা অপডন সঠিি তথ্য ডদজয় সহায়তা িরজবন। অপনার সঠিি তজথ্যর উপর ডনেনর িরজি অমাজদর িাজের
সিলতা। এআ সাক্ষাজত অনুমাডনি ৩০ ডমডনে সময় ব্যয় হজব। অপনার ডি এআ েডরপ সম্পজিন থ্িান রশ্ন অজি? অমরা ডি অগাজত
পাডর?
থ্মাবাআল নম্বরঃ
সাক্ষাত রদানিারীর স্বাক্ষর
সাক্ষাৎিার গ্রহজর্র তাডরখঃ
ডদন

মাস

বির

০১

উত্তর দাতার নামঃ

ডপতা/স্বামীর নামঃ

০২

উত্তর দাতার ডলঙ্গ

পুরুর্ --------------------------------------১
মডহলা ------------------------------------২

০৩

উত্তর দাতার থ্পশাঃ

০৪

উত্তর দাতার পদডবঃ

রডতষ্ঠাজনর নামঃ

০৫

য়াি ন/আউডনয়নঃ-

োনা/উপজেলাঃ-

০৬

থ্েলাঃ-

ডবোগঃ-

০৭

সাক্ষাৎিার গ্রহর্িারীর নামঃ-

তদারিিারীর নামঃ-

০৮

স্বাক্ষরঃ-

স্বাক্ষরঃ-

উত্তরদাতা
েডরপিারী
ডনজেআ
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ক্রক্তিক
রশ্ন
নং
১
অে ন-সামাডেি বিাঃ
10১ অপডন থ্িান থ্ের্ী পে নন্ত থ্লখাপড়া িজরজিন?

১০২

১০৩
২
২০১
২০২

২০৩
২০৪

২০৫

৩
৩০১

৩০২

উত্তরসহ থ্িাি

ডনজদ নশনা

[থ্সিশন ১ থ্েজি থ্সিশন ৪ পে নন্ত সিজলর েন্য রজোেয]
১ভ-৫ভ শ্রেণী.............................................১
৬ষ্ঠ-৮ম থ্ের্ী............................................২
৯ম-১০ম থ্ের্ী..........................................৩
এসএসডস ................................................৪
এআচএসডস ...............................................৫
ডবএ/ডবিম/ডবএসডস/নাস ন ...........................৬
মািাস ন....................................................৭
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)................................৯৯
অপনার বববাডহি বিা
ডববাডহত...................................................১
ডববাডহত................................................২
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
অপনার পডরবাজর থ্লাি সংখ্যা িত?
থ্মােঃ................েন
(এিআ বাডড়জত েতেন থ্লাি খানা খায় এবং এি
নারীঃ............েন, পুরুর্ঃ..........েন
সাজে বসবাস িজর তার সংখ্যা)
ডবএসটিঅআ সম্পজিন িারর্া
অপডন ডি বাংলাজদশ িযান্ডাি ন
 থ্েডিং হযাঁ..........................................................১
আনডিটিউে ( ডবএসটিঅআ) এর নাম শুজনজিন/
না...........................................................২
ডবএসটিঅআ সম্পজিন ডিছু োজনন ডি?
হযাঁ হজল, ডবএসটিঅআ সম্পজিন ডি োজনন?
পণ্য সামগ্রীর িান্ডাি ন বতরী  স্বীকৃডত ডদজয় োজি...১
পজণ্যর গুর্গত মান ডনি নারর্ এবং ডনডিত িজর.......২
মানডবডহন পণ্য/ থ্েোল পণ্য রডতজরাজি ডবডেন্ন
িাে নিম/ ডেোন পডরচালনা িজর ...................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)..................................৯৯
অপডন থ্ে সিল থ্িাম্পাডনর উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী, হযাঁ..........................................................১ ২ হলর
ব্যবহার িরজিন তা ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত/ না...........................................................২
নুজমাডদত?
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)..................................৯৯ ২০৫
েডদ হযাঁ হয়, তজব ডিোজব োনজলন?
টিডে ডবজ্ঞাপন/ থ্রডি রচাজরর মাধ্যজম...............১
সংডিষ্ট সরবরাহিারী/ ডবজিতার মাধ্যজম.............২
ডবএসটিঅআ এর জয়বসাআে থ্দজখ.....................৩
ডবল থ্বাি ন/ ব্যানার/ ডলিজলে আতযাডদর মাধ্যজম......৪
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)..................................৯৯
েডদ না হয়, তজব অপডন থ্িন ঐ সিল থ্িাম্পাডনর ডবজ্ঞাপজন অকৃষ্ট হজয়.....................................১
মালামাল িয়  থ্োগ িজরন?
বন্ধু-বান্ধব/ রডতজবডশর িাজি শুজন......................২
সংডিষ্ট সরবরাহিারী/ডবজিতার িাি থ্েজি শুজন....৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)..................................৯৯
পজণ্যর গুর্গত মান সম্পজিন িারর্া (সািারন থ্োক্তা/ ঠিিাদার/ডবল্ডারস্/আডিডনয়ার আতযাডদ)
অপডন/অপনারা সািারনত থ্িান থ্িান িরজর্র পণ্য খাদ্য সামগ্রী...............................................১
সামগ্রী বাোর থ্েজি িয় িজর ব্যবহার িজরন ?
রসািনী  ন্যান্য ব্যবহাডরি সামগ্রী................২
ডনমনার্ সামগ্রী ............................................৩
সবগুজলা..................................................৯৯
অপডন সািারর্ত থ্িাো হআজত খাদ্য সামগ্রী  পাআিারী বাোর..........................................১
ন্যান্য পণ্য সামগ্রী িয় িজর োজিন?
বড় থ্চআন সপ (অজগারা/ স্বপ্ন/ নন্দন আতযাডদ) -----২
খুচরা বাোর..............................................৩
থ্হাম থ্িডলবারী...........................................৪
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সুডনডদ নষ্ট থ্নআ..............................................৫

৩০৩

থ্ে সিল পণ্য সামগ্রী অপডন িয়  ব্যবহার
িরজিন তা ডবএসটিঅআ ির্তনি
স্বীকৃডতরাপ্ত/
নুজমাডদত ডিনা?
হযাঁ হজল অপডন ডিোজব বুঝজলন থ্ে ঐ সিল পণ্য
সামগ্রী
ডবএসটিঅআ
ির্তনি স্বীকৃডতরাপ্ত/
নুজমাডদত?

হযাঁ..........................................................১
না..........................................................২

৩১২

েডদ হযাঁ হয়, তজব থ্ময়াদ উত্তীর্ ন ডনমনার্ সামগ্রী
ডিোজব সনাক্ত িজর োজিন?

পজণ্যর গাজয়র সীলজমাহর(েডদ োজি) থ্দজখ .........১
.............................................................২
.............................................................৩

৩১৩

থ্োক্তা সািারজর্র ডনিে মান সম্পন্ন পণ্য রাডপ্ত
ডনডিতিরজর্র েন্য ডবএসটিঅআ এর ডি িরা
উডচত বজল অপডন মজন িজরন?

পণ্য উৎপাদনিারী রডতষ্ঠানসমূহজি মডনেডরং 
স্বীকৃডত রদান িরা.......................................১
বাোর তদারডি/ ডেোন পডরচালনা িরা...........২
মান ডবডহন/ থ্েোল পণ্য উৎপাদনিারীথ্ি েডরমানা/
শাডস্তর ব্যবিা িরা--------------------------------৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯

৩০৪

৩০৫

৩০৬
৩০৭
৩০৮

৩০৯

৩১০
৩১১

৪

২ হলর
৩০৫

পজণ্যর গাজয় ডবএসটিঅআ এর ডসল থ্মাহর থ্দজখডি...১
ডবডেন্ন িরজর্র ডবজ্ঞাপন থ্েজি বুজঝডি................২
বন্ধু-বান্ধব/ ডবজিতার িাি থ্েজি শুজন................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)..................................৯৯
না হজল থ্িন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী অপডন িয়  তুলনামুলি দাম িম.....................................১
ব্যবহার িরজিন?
সব থ্দািাজন পায়া োয়................................২
ডবজিতা/ সংডিষ্ট সরবরাহিারী ির্তনি মান ডনডিত
িরায়.....................................................৩
রডতজবশীরা ব্যবহার িজর তাআ........................৪
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
অপডন ডি মজন িজরন ডবএসটিঅআ
ির্তনি হযাঁ..........................................................১ ২ হলর
নুজমাডদত পণ্য সামগ্রী মান সম্মত?
না..........................................................২
৩০৮
েডদ হযাঁ হয়, তজব থ্িন মান সম্মত বজল মজন পজণ্যর রডিয়াগত  গুর্গত মান বোয় োজি......১
িজরন?
েথ্ন সঠিি োজি.....................................২
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
অপনারা সািারর্ত থ্িান থ্িান িরজনর ডনমনার্
রি -----------------------------------------------১
সামগ্রী িয় িজর োজিন?
ডসজমন্ট -------------------------------------------২
োআলস/ ডসরাডমি---------------------------------৩
ডপডেডস/ডেঅআ পাআপ ----------------------------৪
আজলট্রডনি/ হাি নয়ার পণ্য -----------------------৫
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
এআ সিল ডনমনার্ সামগ্রীর গুর্গত মান ডিোজব
নাম িরা িম্পাডন/ ব্র্যান্ড পজণ্যর সাজে তুলনার
োচাআ িজর োজিন?
মাধ্যজম ..................... ..............................১
সংডিষ্ট সরবরাহিারী/ ডবজিতার মাধ্যজম.............২
বন্ধু-বান্ধব/ রডতজবডশর ডেজ্ঞতা শুজন................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
অপনারা থ্ে সিল পণ্য ব্যবহার িজরন তা ডি
হযাঁ..........................................................১
ডবএসটিঅআ ির্তনি ডনি নাডরত পজণ্যর উপিরর্সমূহ
না...........................................................২
বোয় রাজখ?
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
অপডন ডি োজনন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী থ্ময়াদ হযাঁ..........................................................১ ২ হলর
উত্তীর্ ন ডি না ?
না...........................................................২
৩১৩

পজণ্যর মান পডরক্ষর্/ মানহীন পণ্য/ থ্েোল পণ্য রডতজরাজি ডেোন সম্পজিন িারর্া
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৪০১
৪০২

অপডন ডি োজনন থ্ে , ডবএসটিঅআ ডবডেন্ন সময়
পজণ্যর মান পডরক্ষর্/ মানহীন বা থ্েোল পণ্য
রডতজরাজি ডেোন পডরচালনা িজর োজি ?
হযাঁ হজল, এআ ডেোজনর িজল মানহীন খাদ্য বতডর
 বাোরোত িরজনর থ্ক্ষজত্র ডি রোব পজর বজল
অপডন মজন িজরন?

৪০৩

হযাঁ..........................................................১
না...........................................................২

২ হলর
৪০৩

মানহীন  থ্েোল পণ্য উৎপাদনিারী রডতষ্ঠান
উৎপাদন বন্ধ রাজখ........................................১
থ্োক্তা সািারন সজচতন হয়.............................২
ব্যবসাডয়গর্ সতিন/সাবিান হয়.........................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
...............ডদন/……মাস

আনায ভলে , বফএসটিআই কর্তৃক শ্রম অববমান
বযচারনা কযা হয় ো কে বিন য য কযা
িযকায?
৪০৪ ডবএসটিঅআ থ্ে পদ্ধডতজত ডবডেন্ন ডশে-রডতষ্ঠানজি
হযাঁ..........................................................১
পণ্য উৎপাদজনর েন্য নুমডত/
স্বীকৃডত না...........................................................২
(Accreditation) ডদজয় োজি থ্স সম্পজিন
অপনার থ্িান িারর্া অজি ডিনা?
৪০৫ হযাঁ হজল ডি োজনন?
.............................................................১
.............................................................২
.............................................................৩
সুডনডদ নষ্টোজব বলজত পাডরনা............................৪
৫
শুধুমাত্র ডবজিতাজদর েন্য ডনম্ন ডলডখত রশ্নসমূহ রজোেয
৫০১ অপডন সািারর্ত থ্িান িরজর্র পণ্য সামগ্রী ডবডি খাদ্য সামগ্রী...............................................১
িজর োজিন?
রসািনী  ন্যান্য ব্যবহাডরি সামগ্রী................২
ডনমনার্ সামগ্রী ............................................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
৫০২ অপডন ডি বাংলাজদশ িযান্ডাি ন থ্েডিং আনডিটিউে হযাঁ..........................................................১
(ডবএসটিঅআ) এর নাম শুজনজিন বা ডবএসটিঅআ না...........................................................২
সম্পজিন ডিছু োজনন?
৫০৩ হযাঁ হজল ডবএসটিঅআ সম্পজিন ডি োজনন?
পণ্য সামগ্রীর িান্ডাি ন বতরী  স্বীকৃডত ডদজয় োজি...১
পজণ্যর গুর্গত মান ডনি নারর্ এবং ডনডিত িজর......২
মানহীন পণ্য/ থ্েোল পণ্য রডতজরাজি ডবডেন্ন
িাে নিম/ ডেোন পডরচালনা িজর ..................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
৫০৪ থ্ে সিল পণ্য সামগ্রী অপডন ডবডি িরজিন তা ডি
হযাঁ..........................................................১
ডবএসটিঅআ ির্তনি নুজমাডদত/ স্বীকৃডত রাপ্ত?
না..........................................................২

২ হলর
৫০৪

২ হলর
৫০৬

৫০৫

হযাঁ হজল ডিোজব বুঝজলন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী
ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত?

৫০৬

েডদ ঐ সিল পণ্য সামগ্রী ডবএসটিঅআ ির্তনি
স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত না হয় তজব থ্িন ঐ সিল
পণ্য সামগ্রী অপডন ডবডি িরজিন?

৫০৭

অপডন ডি োজনন থ্ে, ডবএসটিঅআ বাোর তদারডি
 থ্েোল ডবজরািী িাে নিম পডরচালনা িজর?

পজণ্যর গাজয় ডবএসটিঅআ এর ডসল থ্মাহর থ্দজখডি..১
থ্িাম্পাডনর থ্লাজিরা এজস রচার িজরজি.............২
ডবডেন্ন িরজর্র ডবজ্ঞাপজন থ্দজখডি......................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)...................................
লাে থ্বডশ হয় ...........................................১
থ্িাম্পাডন থ্বডশ িডমশন থ্দয় .........................২
থ্োক্তার চাডহদা ডবজবচনা িথ্র .......................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
হযাঁ..........................................................১
না..........................................................২

২ হলর
শ্রসকন
-৮

৫০৮

হযাঁ হজল ডি ডি িাে িজর?

মানহীন পণ্য/ থ্েোল পণ্য উৎপাদনিারীজি
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৬
৬০১

৬০২
৬০৩
৬০৪

৬০৫
৬০৬
৬০৭
৬০৮
৬০৯
৬১০
৭
৭০১
৭০২

৭০৩
৭০৪

অডে নি/থ্েল েডরমানা িজর োজি....................১
মানহীন/ থ্েোল পণ্য সীল গালা িজর / েব্দ িজর
োজি.......................................................২
উৎপাদন বন্ধ িজর.......................................৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
উৎপাদনিারী প্রবেষ্ঠানসমূশ্রহয (সযকাযী/ শ্রফসযকাযী) েন্য রজোেয
অপনারা সািারর্ত থ্িান িরজর্র পণ্য সামগ্রী খাদ্য সামগ্রী...............................................১
উৎপাদন িজর োজিন?
রসািনী  ন্যান্য ব্যবহাডরি সামগ্রী................২
আজলট্রডনি/ হাি নয়ার পণ্য..............................৩
ডনমনার্ সামগ্রী(ডসজমন্ট, ডসরাডমি, োআলস্ আতযাডদ...৪
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)................................৯৯
অপনারা থ্ে সিল পণ্য
সামগ্রী উৎপাদন  হযাঁ..........................................................১
বাোরেত িজর োজিন তা ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি না..........................................................২
স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত?
অপনারা থ্ে সিল পণ্য উৎপাদন িজরন তা ডি হযাঁ..........................................................১ ২ হলর
ডবএসটিঅআ ির্তনি ডনি নাডরত পজণ্যর উপিরর্সমূহ না..........................................................২
বোয় োজি?
৬০৫
হযাঁ হজল, ডবএসটিঅআ ির্তনপক্ষ ডিোজব তা তদারডি ডনডদ নষ্ট সময় পর পর িারখানা পডরদশনন  মডনেডরং
িজর?
এর মাধ্যজম................................................১
বাোর মডনেডরং এর মাধ্যজম...........................২
মানহীন/ থ্েোল ডবজরািী ডেোন এর মাধ্যজম.....৩
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)................................৯৯
অপনার িারখানায় উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী ডি শুধু বাংলাজদশ.................................................১
বাংলাজদজশর বাোজর নাডি থ্দজশর বাডহজর রপ্তানী ডবজদজশ....................................................২
িজর োিজন?
উেয়আ (বাংলাজদশ-ডবজদজশ)...........................৩
েডদ ডবজদজশ রপ্তানী িজরন থ্স থ্ক্ষজত্র ডবএসটিঅআ ...............................................................
ডিোজব এর মান ডনি নারর্ িজর োজি এবং স্বীকৃডত/
নুজমাদন ডদজয় োজি?
অপনার মজত, ডবএসটিঅআ ির্তনি পজণ্যর মান/ সহে........................................................১
স্বীকৃডতর েন্য থ্ে রডিয়া/ পদ্ধডত বলম্বন িরা হয় েটিল.......................................................২
তা ডি েটিল না সহে?
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন)..................................৯৯
ডবএসটিঅআ ির্তনি এিটি পজণ্যর িতডদজনর েন্য .................... .ডদন
স্বীকৃডত রদান িজর োজি?
অপনার োনা মজত, বতনমাজন ডবএসটিঅআ ির্তনি
………..ডদন/মাস
পণ্য নুজমাদজনর েন্য িত ডদন রজয়ােন হয়?
উডিডখত রিে বাস্তবায়জনর পূজব ন নুজমাদজনর েন্য ………..ডদন/মাস
িত ডদন রজয়ােন হজতা? অপনার মতামত ডদন।
সংডিষ্ট ব্যবসায়ী সডমডতর েন্য রজোেয
অপনাজদর সডমডতর ন্তনভূক্ত ডশে রডতষ্ঠাজনর
হযাঁ.........................................................১ ২ হলর
উৎপাডদত সিল পণ্য ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি
না..........................................................২
নুজমাডদত ডিনা?
৭০৩
হযাঁ হজল, ডি ডি নুজমাডদত পণ্য অপনারা রপ্তানী খাদ্য সামগ্রী...............................................১
িজর োজিন?
রসািনী  ন্যান্য ব্যবহাডরি সামগ্রী................২
আজলট্রডনি/ হাি নয়ার পণ্য.............................৩
ডনমনার্ সামগ্রী(ডসজমন্ট, ডসরাডমি, োআলস্ আতযাডদ..৪
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন).................................৯৯
েডদ ডবএসটিঅআ ির্তনি নুজমাডদত না হয় তজব ঐ হযাঁ.........................................................১
সিল পণ্য সামগ্রী ন্য থ্িান রডতষ্ঠান থ্েজি
না..........................................................২
নুজমাদন ডনজয় রপ্তানী / বাোরোত িজর ডিনা?
হযাঁ হজল, নুজমাদনিারী রডতষ্ঠাজনর নাম বলুন।
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সংযুক্তি 2
৭০৫

উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী সািারনত থ্িান থ্িান থ্দজশ
রপ্তানী িজর োজি?

৭০৬

অপনারা থ্ময়াদ উত্তীর্ ন পণ্য ডিোজব বাোর থ্েজি
সংগ্রহ িজরন?
অপনারা থ্ময়াদ উত্তীর্ ন পণ্য সংগ্রজহর পজর উক্ত পণ্য
ডি িজরন?
থ্িান থ্িান থ্দশ ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত/
োরত......................................................১
নুজমাডদত পণ্য সরাসডর রজবজশ/ গ্রহজর্ নুমডত
মায়ানমার.................................................২
ডদজয়জি?
যুক্তরাষ্ট্র...................................................৩
যুক্তরােয..................................................৪
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন) ................................৯৯
সিজলর েন্য রজোেয
ন
রপ্তানী পজণ্যর মান ডনয়ন্ত্রজর্ এবং সাটিডিজিশন

এডগ্রডিজেশন এর েন্য ডবএসটিঅআ থ্ি ডিোজব
অজরা শডক্তশালী িরা োয় বজল অপডন মজন
িজরন?
অপনার মজত, ডবএসটিঅআ এর অধুডনিায়জনর
সবল ডদিগুজলা ডি ডি?
অপনার মজত, ডবএসটিঅআ এর অধুডনিায়জনর
দুব নল ডদিগুজলা ডি ডি?
ডবএসটিঅআ ির্তনি ডি ডি পদজক্ষপ গ্রহর্ িরজল
থ্োক্তাগর্ মান সম্পন্ন পণ্য পাজব বজল অপডন মজন
িজরন?

৭০৭
৭০৮

৮
৮০১

৮০২
৮০৩
৮০৪

োরত.....................................................১
চীন........................................................২
যুক্তরাষ্ট্র..................................................৩
যুক্তরােয.................................................৪
ন্যান্য (ডনডদ নষ্ট িরুন) ...............................৯৯
..............................

সাক্ষাৎিার গ্রহর্িারীঃ
রশ্নটি পুনরায় পরীক্ষা িরুন। থ্িান রজশ্নর উত্তর বাদ ডগজয় োিজল উত্তরদাতাজি অবার ডগজয় ডেজ্ঞাসা িরুর্ এবং উত্তরসমূহ
সটিিোজব এজসজি ডিনা থ্স ব্যাপার ডনডিত থ্হান। পডরজশজর্ সাক্ষাৎিার গ্রহজর্ মূল্যবান সময় থ্দয়ার েন্য উত্তরদাতাজি
অবার িন্যবাদ োনান।
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডবএসটিঅআ এর ডবডেন্ন থ্ের্ীর িমনিতনাজদর সাজে ডনডবড় অজলাচনার (KII) গাআিলাআন
উত্তর দাতার নাম:

থ্মাবাআল নং:

পদডব:
রডতষ্ঠানঃ
১. ডবএসটিঅআজি অধুডনিায়জনর এআ রিজের িাে নিম সম্পজিন অপডন ডি োজনন এবং এআ রিজে অপনার দাডয়ত্ব/ িতনব্য
ডি ডিল? ডবস্তাডরত বলুন ।
২. এআ রিথ্ের অতায় সৃষ্ট সুডবিাডদ পডরচালনার েন্য নতুন েনবজলর রজয়ােন ডিল ডিনা এবং থ্স অনুোয়ী েনবজলর
সংিান হজয়জি ডিনা? না হজল তার িারর্  েনবল ডনজয়াজগর হালনাগাদ বিা বর্ ননা িরুন।
৩. এডিডিজেশন এয জন্য ৪ তলা ডবডশষ্ট ল্যাফলযটযী বফন বনভৃাণ ও সংস্কার এয িজল েবজন ডি ডি িরজর্র ডবজশর্ সুজোগসুডবিা ল্যাবজি উন্নত িরার েন্য ন্তনভূক্ত িরা হজয়জি?
ন
৪. কযাবরলেন, শ্রটবটং, সাটিবপলকলনয
এফং Accredited সুবফধা সৃবিয জন্য সদর দিতর এফং চট্রগ্রাভ আঞ্চবরক
অবপলসয ল্যাফলযটযী সমূহ উন্নীেকযণ কযলনয জন্ম বক বক কাে নক্রভ গ্রহন কযা হলয়ডিল?
৫. বফববন্ন ল্যাফলযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাবে ক্রয় এফং এই সকর Sophisticated মন্ত্রাবে ব্যফহাজরর িজল
ডবএসটিঅআ এর িাে নিজম ডি রোব পজড়জি বজল অপডন মজন িজরন।
ন
৬. রপ্তানী পজণ্যর মান ডন য়ন্ত্রজর্ এবং সাটিডিজিশন
 এডিডিজেশন এর েন্য ডবএসটিঅআ থ্ি শডক্তশালী িরজনর লক্ষয এআ
রিজের ভূডমিা িতটুকু রজয়জি?
৭. এই প্রকলেয আওোয় বফএসটিআই এয সক্ষমতা বৃডদ্ধ পায়ায় শ্রভাট িত িরজনর কেটি লন্যয ভান ডনয়ন্ত্রজর্র মাধ্যজম
স্বীকৃডত রদান কযা হলয়লে।
৮. উক্ত রিজের আওোয় শ্রকান শ্রকান লন্যয শ্রকান শ্রকান শ্রিল যপ্তানীয জন্য এবক্রডিজেশন াওয়া ডগজয়জি?
৯. বফএসটিআই মানহীন পণ্য / শ্রবজার পণ্য ফলে শ্রম সকর িলে বনলয় থালক শ্রমভন- শ্রভাফাইর শ্রকাে ন, ভাভরা বযচারনা,
রাইলসন্স ফাবের, জবযভানা ইেযাবি িাে নিজম এআ রিজের িতটুকু ভূডমিা রজয়জি?
১০. উজিডখত উন্নত থ্েিজনালডের েন্ত্রপাডত অজলাচয রিজে সডন্নজব ডশত িরায় ডি ডি সুডবিা হজয়জি বা পজণ্যর থ্িান ডবজশর্
গুর্াগুর্ োচাআ িরর্ সম্ভব হজয়জি ?
১১. ডবএসটিঅআ এর নুজমাডদত সাংগঠডনি িাঠাজমা অজি ডিনা? িাঠাজমা অনুোয়ী েনবজলর সংিান এবং ডবদ্যমান েনবল
এবং ঘােডত অজি ডিনা?
১২. গুরুত্বপূর্ ন পজণ্যর মান ডনয়ন্ত্রন  এডিডিজেশন এয েন্য ডবএসটিঅআ এআ রিজের মাধ্যজম িতটুকু ভূডমিা রাখজত থ্পজরজি
বজল অপডন মজন িজরন?
১৩. নতুন েবজন আকুআপজমন্ট এর থ্ল-অউে রস্তুত িরা হজয়ডিল ডিনা? হজয় োিজল আকুআপজমন্টগুজলা থ্ল-অউে নুোয়ী িাপন
িরা হজয়জি ডিনা এ ডবর্জয় অপনার মাতামত ডদন।
১৪.ডবএসটিঅআ ির্তনি ডি ডি পদজক্ষপ গ্রহর্ িরজল থ্োক্তাগর্ মান সম্পন্ন পণ্য পাজব এবং রপ্তানীয াগ্য যের এক্তক্রক্তিযেি িান
ক্তনক্তিতকরণ এবং ডবশ্ববাোজর বাংলাজদজশর মান ঊজ্জল হজব বজল অপডন মজন িজরন?
১৫. রিজের সবলডদি, দুব নল ডদি এবং ঝডুঁ ি (Threat) সম্পজিন বলুন।
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডশে মন্ত্রর্ালজয়র সংডিষ্ট িমনিতনাগর্ এর ডবডেন্ন থ্েনীর িমনিতনাজদর সাজে ডনডবড় অজলাচনার (KII) গাআিলাআন
উত্তর দাতার নাম:

থ্মাবাআল নং:

পদডব:
ঠিিানাঃ
১. শ্রবাক্তা সাধাযলণয বনকট এডিডিজেি মান সম্পন্ন ণ্য প্রাবপ্ত বনবিেকযলণয জন্য ডবএসটিঅআ এর ভূডমিা সম্পজিন অপডন ডি
োজনন?
ন
২. ডবএসটিঅআজি অধুডনিায়জনর মাধ্যজম রপ্তানী পজণ্যর মান ডনয়ন্ত্রর্, সাটিডিজিশন
 এডিডিজেশন এর েন্য এআ রিজের
নিম/
অতায় গৃডহত িাে
ভুডমিা সম্পজিন অপডন ডি োজনন?
৩. বফববন্ন ল্যাফলযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাবে ক্রয় এফং এই সকর Sophisticated মন্ত্রাবে ব্যফহাজরর িজল
ডবএসটিঅআ এর িাে নিজম ডি রোব পজড়জি বজল অপডন মজন িজরন।
৪. এই প্রকলেয আওোয় বফএসটিআই এয সক্ষমতা বৃডদ্ধ পায়ায় শ্রভাট িত িরজনর কেটি লন্যয ভান বনি নাযন িরার মাধ্যজম
স্বীকৃডত রদান কযা হলয়লে।
৫. উক্ত রিজের আওোয় শ্রকান শ্রকান লন্যয শ্রকান শ্রকান শ্রিল যপ্তানীয জন্য এবক্রডিজেশন াওয়া ডগজয়জি?
৬. ডবএসটিঅআ এর িাঠাজমা অনুোয়ী েনবল পজণ্যর মান সংিান্ত থ্সবা রদাজনর েন্য েজেষ্ট ডিনা? েডদ না হজয় োজি তজব
িরনীয় ডি? অপনার মতামত ডদন।
ন
৭. পজণ্যর মান ডন য়ন্ত্রর্, সাটিডিজিশন
এবং এডিডিজেশন এর েন্য বাংলাজদশ িযান্ডাি নস যান্ড থ্েডিং আনডিটিউশন
ডিোজব অজরা শডক্তশালী িরা োয় বজল অপডন মজন িজরন?

থ্ি

৮. রিজের সবলডদি, দুব নল ডদি এবং ঝডুঁ ি (Threat) সম্পজিন বলুন।
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডশে উজোক্তা/ িারখানা ব্যবিাপি/ িাডরগরী ব্যডক্তডবডেন্ন থ্েনীর িমনিতনাজদর সাজে ডনডবড় অজলাচনার (KII)
গাআিলাআন
উত্তর দাতার নাম:

থ্মাবাআল নং:

পদডব:
আন্ডাডস্ট্র/ িারখানার নাম:
১. অপনার িারখানায় িতডদন োবৎ পণ্য উৎপাদন িরজিন এবং ডি ডি িরজর্র পণ্য উৎপাদন িরজিন?
২. অপনার িারখানার উৎপাডদত পণ্য শুধু বাংলাজদজশর বাোজর নাডি ডবজদজশ রপ্তানী িজর োজিন? এ ব্যাপাজর ডিছু বলুন।
৩. অপনার িারখানার পজণ্যর থ্েডসডিজিশন ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি ডনি নাডরত গুর্াগুর্ সডন্ন থ্বডশত এবং ডবএসটিঅআ ির্তনি
স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত?
৪. ডবএসটিঅআ থ্েজি পণ্য উৎপাদজনর নুজমাদজনর েন্য ডি ডি পদ্ধডত বলম্বন/নুসরর্ িরজত হয়। নুজমাদন থ্পজত
স্বাোডবি োজব িতডদন সময় লাজগ?
৫. অপনার ডি মজন হয় এআ পদ্ধডত েটিল  সময় সাজপক্ষ? ডি োজব এআ পদ্ধডত সহে িরা োয় বজল অপডন মজন িজরন।
অজগর  পজরর পদ্ধডতর মজধ্য তুলনা িরুন?
৬. অপনার িারখানায় ডবএসটিঅআ ির্তনি নুজমাডদত উৎপাডদত পজণ্যর গুর্গত মান ডিোজব ডবএসটিঅআ মডনেডরং িজর?
অপডন ডি মজন িজরন থ্ে মডনেডরং পদ্ধডত সঠিি অজি? েডদ সঠিি না োজি তজব ডি িরা রজয়ােন বজল অপডন মজন িজরন।
৭. অপনার িারখানায় উৎপাডদত রপ্তানী থ্োগ্য পণ্য সামগ্রীর এডিডিজেি মান ডবএসটিঅআ ডিোজব ডনয়ন্ত্রর্ িজর োজি? এ
ব্যাপাজর ডিছু বলুন।
৮. অপডন ডি মজন িজরন অপনার িারখানার উৎপাডদত পজণ্যর মান অর উন্নত িরা রজয়ােন।? থ্োক্তা সািারজর্র ডনিে
এডিডিজেি মান সম্পন্ন পণ্য রাডপ্তর ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র ডবএসটিঅআ এর ভূডমি সম্পজিন বলুন?
৯. অপডন ডি মজন িজরন থ্ে, বতনমাজন ডবএসটিঅআর িাজের গডত বৃডদ্ধ থ্পজয়জি ে নাৎ অজগর তুলনায় এখন পজণ্যর গুর্গত মান
ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র ডবএসটিঅআ থ্বশী দক্ষ  অধুডনি? থ্িন মজন হজয়জি? না হজল থ্িন মজন হয়।
১০. ডবএসটিঅআর িাজের গুর্গত মান, গডত বৃডদ্ধ এবং বাোর মডনেডরং ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র ডি ডি
রজয়ােন বজল অপডন মজন িজরন।

পদজক্ষপ গ্রহর্ িরা

১১. ডবএসটিঅআ ডি অন্তনোডতি থ্েডিং রডসডিউর ( procedure) নুসরর্ িজরন? থ্সআ থ্েডিং রডসডিউর ( procedure)
পণ্য রপ্তানীর েন্য ডি সহায়ি? েডদ না হয় তাহজল থ্িান থ্িান থ্দজশর থ্েডিং রডসডিউর (
procedure) নুসরর্ িরা
রজয়ােন বজল অপডন মজন িজরন।
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডবডেন্ন যাজসাডসজয়শজনর রডতডনডিজদর সাজে ডনডবড় অজলাচনার (KII) গাআিলাআন
উত্তর দাতার নাম:

থ্মাবাআল নং:

পদডব:
যাজসাডসজয়শজনর নাম:
১. অপনাজদর যাজসাডসজয়শন সম্পজিন ডিছু বলুন?
২. অপনার যাজসাডসজয়শজনর ন্তনভুক্ত িারখানার পণ্যসামগ্রী ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত এবং িতগুজলা
পণ্য ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত?
৩. অপনার যাজসাডসজয়শজনর ন্তভূনক্ত থ্িান থ্িান রডতষ্ঠান তাজদর উৎপাডদত পণ্য বাংলাজদজশর বাোজরর পাশাপাডশ ডবজদজশ
রপ্তানী িজর োজি? এ ব্যাপাজর ডিছু বলুন।
৪. অপনাজদর যাজসাডসজয়শজন ন্তভূনক্ত িারখানায় উৎপাডদত পজণ্যর গুর্গত মান ডিোজব ডবএসটিঅআ মডনেডরং িজর? অপডন
ডি মজন িজরন থ্ে মডনেডরং পদ্ধডত সঠিি অজি? োিজল থ্িন মজন হয় । েডদ সঠিি না োজি তজব ডি িরা রজয়ােন বজল
অপডন মজন িজরন।
৫. ত্র যাজসাডসজয়শজন ন্তনভুক্ত িারখানায় উৎপাডদত রপ্তানী থ্োগ্য পণ্য সামগ্রীর এডিডিেজেি মান ডবএসটিঅআ ডিোজব
ডনয়ন্ত্রর্ িজর োজিন? এ ব্যাপাজর ডিছু বলুন।
৬. অপডন ডি মজন িজরন অপনাজদর িারখানার উৎপাডদত পজণ্যর মান অর উন্নত িরা রজয়ােন ?
৭. অপডন ডি মজন িজরন থ্ে, ব তনমাজন ডবএসটিঅআ এর িাজের গডত বৃডদ্ধ থ্পজয়জি ে নাৎ অজগর তুলনায় এখন পজণ্যর গুর্গত
মান ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র ডবএসটিঅআ থ্বশী দক্ষ? থ্িন মজন হজয়জি? না হজল থ্িন মজন হয়।
৮. ডবএসটিঅআর িাজের গুর্গত মান, গডত বৃডদ্ধ এবং বাোর মডনেডরং ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র অর ডি ডি পদজক্ষপ গ্রহর্ িরা
রজয়ােন বজল অপডন মজন িজরন।
৯. ডবএসটিঅআ ডি অন্তনোডতি থ্েডিং রডসডিউর ( procedure) নুসরর্ িজরন? থ্সআ থ্েডিং রডসডিউর ( procedure)
পণ্য রপ্তানীর েন্য ডি সহায়ি? েডদ না হয় তাহজল থ্িা থ্িান থ্দজশর থ্েডিং রডসডিউর (
procedure) নুসরর্ িরা
রজয়ােন?অপনার মতামত ডদন।
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডবডসএসঅআঅর/ ডিঅরঅআডসএম/ বুজয়ে/ এলডেআডি/ ডিডপএআচআ/ আতযাডদ এরডবডেন্ন থ্েনীর ল্যাব িমনিতনাজদর
সাজে ডনডবড় অজলাচনার (KII) গাআিলাআন
উত্তর দাতার নাম:

থ্মাবাআল নং:

পদডব:
ঠিিানাঃ
১. ডবএসটিঅআ এর িাে নিম সম্পজিন ডিছু বলুন ?
২. অপনার োনামজত ডবএসটিঅআ ব্যডতত ন্য থ্িান সরিাডর বা থ্বসরিাডর রডতষ্ঠান পণ্যর গুর্গত মান ডনি নারজর্র থ্ক্ষজত্র
ন
সাটিডিজিে/
নুজমাদন ডদজয় োজিন? এ ব্যাপাজর ডবস্তাডরত বলুন।
৩. অপডন ডি মজন িজরন সরিারী থ্িান সংিা র দ্বারা ল্যাজবর গুর্গত মান বোয় এবং উন্নত মানদন্ড ডবর্জয় তদারডি 
স্বীকৃডত (accreditation) রদান িরা রজয়ােন?
৪. থ্োক্তা সািারজর্র ডনিে এডিডিজেি মান সম্পন্ন পণ্য রাডপ্ত ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র ডবএসটিঅআ এর ভূডমিা সম্পজিন বলুন?
৫. অপডন ডি মজন িজরন ডবএসটিঅআ বাংলাজদজশ উৎপাডদত পজণ্যর গুর্গত মান বোয় রাখার থ্ক্ষজত্র দক্ষ ? েডদ দক্ষ হয় তজব
থ্িন মজন হয়? েডদ দক্ষ হয় তজব ডি ডি িরা রজয়ােন বজল অপডন মজন িজরন?
৬.অপডন ডি োজনন, ডবএসটিঅআ এর মি নানাআজেশজনর েন্য এিটি রিে হাজত ডনজয়জিন ? হযাঁ হজল ডি োজনন। ডবএসটিঅআ
এর মি নানাআজেশজনর েন্য অর ডি ডি িরা রজয়ােন বজল অপডন মজন িজরন?
৭. ডবএসটিঅআর িাজের গুর্গত মান, গডত বৃডদ্ধ এবং বাোর মডনেডরং ডনডিত িরার থ্ক্ষজত্র ডি ডি িাে িরা রজয়ােন বজল
অপডন মজন িজরন।
৮. ল্যাজব ব্যবহৃত আকুআপজমন্ট/ েন্ত্রপাডতর গুর্গত মান বোয় এবং ল্যাজবর উন্নত পডরজবশ বোয় রাখার েন্য ডি ডি ডবর্য় লক্ষয
রাখজত হজব? অপনার মাতামত ডদন।
৯. রিজের সবলডদি, দুব নল ডদি এবং ঝডুঁ ি (Threat) সম্পজিন বলুন।
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডবএসটিঅআ এর ডবডেন্ন থ্েনীর িমনিতনাথ্দর সাজে FGD Guideline
ংশগ্রহর্িারীজদর নাম  বয়স

ংশগ্রহর্িারীজদর পদডব

থ্মাবাআল নং

১
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১
১২.


মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট
ব ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত) শীর্ নি রিজের সম্পজিন বলুন।




উক্ত রিজের অতায় বফববন্ন ল্যাফলযটযীয জন্য Sophisticated মন্ত্রাবে িয় এফং ব্যফহালযয পলর বফএসটিআই
এর কালজ বক প্রবাফ লেলে ফলর অপনারা মজন কলযন।
ৃ
কযাবরলেন, শ্রটবটং এফং সাটিবপলকলনয
Accredited সুবফধা সৃবিয জন্ম উক্ত রিজের অতায় সদর দিতর
এফং চট্রগ্রাভ আঞ্চবরক অবপলসয ল্যাফলযটযীসমূহ উন্নীেকযলনয জন্য শ্রম সকর কাে নক্রভ গৃডহত হলয়লে শ্রস সম্পজিন
ফলুন। ন্যান্য অঞ্চডলি ডিজসর ল্যাবজরেরীসমূহ উন্নীত িরার রজয়ােন অজি বজল অপডন মজন িজরন ডিনা?



বাংলাজদশ থ্েজি রপ্তানীজোগ্য পজণ্যর এডিডিজেি মান ডনডিতিরজর্র েন্য সংডিষ্ট রিজের ভুডমিা ডি?



শ্রবাক্তা সাধাযলণয বনকট এডিডিজেি মান সম্পন্ন ণ্য প্রাবপ্ত বনবিেকযলন বফএসটিআই এআ রিে বাস্তবায়জনর
মাধ্যজম িতটুকু শডক্তশালী হজয়জি বজল অপডন মজন কথ্রন? এআ রিজের পূজব নর এবং পজরর বফএসটিআই এর াে নকয
ফলুন।
ন
রপ্তানী পজণ্যর মান ডন য়ন্ত্রজর্ এবং সাটিডিজিশন
 এডিডিজেশন এর েন্য বাংলাজদশ িযান্ডাি নস যান্ড থ্েডিং
আনডিটিউশন (ডবএসটিঅআ) শডক্তশালী িরার েন্য উডিডখত রিে ডি ডি ভূডমিা রাখজি বজল অপডন মজন িজরন।




ডবএসটিঅআথ্ি অর শডক্তশালী  অধুডনিায়জনর রজয়ােন অজি ডিনা
অপনারা মজন িজরন?



রিজের সবলডদি, দুব নল ডদি এবং ঝডুঁ ি (Threat) সম্পজিন বলুন।



রিজের Exit Plan সম্পজিন অপনার মতামত ডদন।

? হযা হজল ডিোজব িরা োয় বজল
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডবডেন্ন থ্ের্ীর ডবজিতাজদর/ সডমডতর সদস্যজদর সাজে FGD Guideline

ংশগ্রহর্িারীজদর নাম  পদডব সংিা / রডতষ্ঠাজনর নাম

থ্মাবাআল নাম্বার

১
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১
১২.


অপনারা সািারর্ত থ্িান িরজর্র পণ্য সামগ্রী ডবডি িজর োজিন? ঐ সিল পণ্য সামগ্রী ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি
নুজমাডদত/ স্বীকৃডত রাপ্ত? ডিোজব বুঝজলন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত?



েডদ ঐ সিল পণ্য সামগ্রী ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত না হয় তজব থ্িন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী
অপনারা ডবডি িরজিন?



ডবএসটিঅআ থ্ে বাোর তদারডি  মানহীন পণ্যর থ্েোল ডবজরািী িাে নিম পডরচালনা িজর োজি তা সম্পজিন
অপনারা ডি োজনন?



ডবএসটিঅআ ির্তনি বাোর তদারডি  মানহীন পণ্যর থ্েোল ডবজরািী িাে নিম পডরচালনা িরায় পরবতীজত ডি ডি
রোব পজর বজল অপনারা মজন িজরন?



ডবএসটিঅআ ির্তনি বাোর তদারডি  মানহীন পণ্যর থ্েোল ডবজরািী িাে নিম পডরচালনা িরার পজর থ্িন
অপনারা ঐ সিল নুজমাদনহীন পণ্য সামগ্রী ডবডি িজর োজিন?



মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট
ব ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত) শীর্ নি রিজের সম্পজিন বলুন।



শ্রবাক্তা সাধাযলণয বনকট এডিডিজেি মান সম্পন্ন ণ্য প্রাবপ্ত বনবিেকযলন বফএসটিআই এর অর ডি ডি পদজক্ষপ
গ্রহর্ িরা দরিার বজল অপনারা মজন িজরন?



ন
রপ্তানী পজণ্যর মান ডন য়ন্ত্রজর্  সাটিডিজিশন
এবং এডিডিজেশন এর েন্য বাংলাজদশ িযান্ডাি নস যান্ড থ্েডিং
আনডিটিউশন (ডবএসটিঅআ) ডি ডি ভূডমিা রাখজি বজল অপডন মজন িজরন।



ডবএসটিঅআথ্ি অর শডক্তশালী  অধুডনিায়জনর রজয়ােন অজি ডিনা ? হযা হজল ডিোজব িরা োয় বজল অপনারা
মজন িজরন?
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

ডশে উজোক্তা/ িারখানা ব্যবিাপি/ িাডরগরী ব্যডক্তথ্দর সাজে FGD Guideline
ংশগ্রহর্িারীজদর নাম  পদডব

রডতষ্ঠাজনর নাম

থ্মাবাআল নাম্বার

১
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.


অপনারা সািারর্ত থ্িান িরজর্র পণ্য সামগ্রী উৎপাদন িজর োজিন?



অপনারা থ্ে সিল পণ্য সামগ্রী উৎপাদন  বাোরেত িজর োজিন তার সবগুজলা পণ্য সামগ্রী ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি
স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত?



অপনাজদর িারখানায় উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী েডদ ডবএসটিঅআ ির্তনি নুজমাডদত না হয় তজব ঐ সিল পণ্য সামগ্রী
ন্য থ্িান রডতষ্ঠান থ্েজি ডি নুজমাদন /স্বীকৃডত ডনজয় রপ্তানী / বাোরোত িরজিন ?



অপনারা থ্ে সিল পণ্য উৎপাদন িজরন তা ডবএসটিঅআ ির্তনি পজণ্যর ডনি নাডরত উপিরর্সমূহ ডিোজব তদারডি িজর
োজি?



অপনাজদর িারখানায় উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী ডি শুধু বাংলাজদজশ বাোরোত িজরন নাডি থ্দজশর বাডহজর রপ্তানী
িজর োথ্িন ?



েডদ ডবজদজশ রপ্তানী িজরন থ্স থ্ক্ষজত্র ডবএসটিঅআ ডিোজব এর মান ডনি নারর্ িজর োজি এবং স্বীকৃডত/ নুজমাদন
ডদজয় োজি?



ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃত/ নুজমাডদত পণ্য সামগ্রী থ্িান থ্িান থ্দশ সরাসডর রজবজশ / গ্রহজর্ নুমডত ডদজয়জি?



অপনাজদর িারখানায় উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী থ্িন বাডহজরর সব গুজলা থ্দজশ সরাসডর রপ্তানী িরজত পারজিন না?



অপনাজদর মজত, ডবএসটিঅআ ির্তনি পজণ্যর মান/ স্বীকৃডতর েন্য থ্ে রডিয়া/ পদ্ধডত বলম্বন িরা হয় তা ডি েটিল
না সহে?



এিটি পণ্য নুজমাদজনর েন্য বতনমাজন িত ডদন রজয়ােন হয় এবং উডিডখত রিে বাস্তবায়জনর পূজব ন নুজমাদজনর
েন্য িত ডদন রজয়ােন হজতা? মতামত ডদন ।



ডবএসটিঅআথ্ি অর শডক্তশালী  অধুডনিায়জনর রজয়ােন অজি ডিনা ? হযা হজল ডিোজব িরা োয় বজল অপনারা
মজন িজরন?
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সংযুক্তি 2
গর্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরিার
পডরিেনা মন্ত্রর্ালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষর্  মূল্যায়ন ডবোগ
মিান নাআজেশন ব ডবএসটিঅআ থ্রা থ্রাডিউরজমন্ট ব সডিডিজিজেি আকুআপজমন্ট এন্ড আনফ্রাস্ট্রািচার থ্িজেলপজমন্ট ব
ল্যাবজরেরীে ির এডিডিজেশন (১ম সংজশাডিত)শীর্ নি রিজের রোব মূল্যায়জনর েন্য

সািারর্ থ্োক্তাজদর সাজে FGD Guideline
ংশগ্রহর্িারীজদর নাম  থ্পশা

ংশগ্রহর্িারীজদর ঠিিানা

থ্মাবাআল নাম্বার

১
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১
১২.


অপনারা ডি বাংলাজদশ িযান্ডাি ন  থ্েডিং আনডিটিউে ( ডবএসটিঅআ) এর নাম শুজনজিন/ ডবএসটিঅআ সম্পজিন ডি
োজনন?



অপনারা সািারর্ত থ্িাো হআজত খাদ্য সামগ্রী  ন্যান্য পণ্য সামগ্রী িয় িজর োজিন?



অপনারা থ্ে সিল থ্িাম্পাডনর উৎপাডদত পণ্য সামগ্রী,
ব্যবহার িরজিন তা ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি
নুজমাডদত? ডিোজব বুঝজলন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত?



েডদ ঐ সিল পণ্য সামগ্রী ডবএসটিঅআ ির্তনি স্বীকৃডত রাপ্ত/ নুজমাডদত না হয় তজব থ্িন ঐ সিল পণ্য সামগ্রী
অপডন/ অপনারা িয়  থ্োগ িজরন?



অপনারা থ্ে সিল পণ্য ব্যবহার িজরন তা ডি ডবএসটিঅআ ির্তনি ডনি নাডরত পজণ্যর উপিরর্সমূহ বোয় রাজখ?



অপনারা মজত ডবএসটিঅআ ির্তনি নুজমাডদত পণ্য সামগ্রী থ্িন মান সম্মত মজন হয় ?অপনারা থ্ময়াদ উত্তীর্ ন পণ্য
সামগ্রী ডিোজব সনাক্ত িজর োজিন?



আনাযদর মতে, ক্তিএসটিআই কর্তৃক িাজার তদারক্তক ও িানহীন ের ভেজাল ক্তিযরাধী কা ৃক্রি ক্তরচালনা করা হয়
ো কে দিন পর পর করা িরকার?



থ্োক্তা সািারজর্র ডনিে মান সম্পন্ন পণ্য রাডপ্ত ডনডিতিরজর্র েন্য ডবএসটিঅআ
অপনারা মজন িজরন?

স্বীকৃত/

এর ডি িরা উডচত বজল অপডন /
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সংযুক্তি 2
ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ক্তরিীক্ষণ ছক

িন্তব্য
বেদি/ কম %
কার্য্ৃাযদযির ক্তিরীযত
ক্তরযিাক্তধত ক্তিল
চুক্তি সম্পাদযনর তাক্তরখ
/(NOA)
কার্য্ৃযদিকৃত দর
প্রাক্কক্তলত ব্যয়
Non-Responsive

দরযত্রর সংখ্যা
Responsive দরযত্রর
সংখ্যা
দরত্র মূল্যায়যনর সি ৃযিষ
তাক্তরখ
মূল্যায়ন কক্তিটিযত সংিা
িক্তহ ৃ:ভূতৃ কয়জন এিং ভকান
সংিার সদস্য
মূল্যায়ন কক্তিটির উক্তিত
সদস্য সংখ্যা এিং আহিায়ক /
সোক্ততর নাি
দরত্র ভখালার তাক্তরখ
দরত্র জিার সংখ্যা

িন্তব্য

কাযজর আক্তথ ৃক
অগ্রগক্তত
কাযজর
িাক্তহিক
অগ্রগক্তত
সংযিাক্তধত
মূল্য
চুক্তি মূল্য

সিাক্তপ্তর প্রকৃত
সিয়
কার্য্ৃযদিকৃত
সিাক্তপ্তর সিয়
কাজ শুরুর
তাক্তরখ
অংযগর নাি

কাযজর নাি

ক্রক্তিক নং

প্যাযকজ / চুক্তি
নং

দরত্র ক্তিক্তত্রর সংখ্যা
দরত্র প্রকাক্তিত
ক্তত্রকার নাি
দরত্র আহিাযনর তাক্তরখ

ক্রক্তিক নং

প্যাযকজ
/ চুক্তি নং

ভেৌত ও অন্যান্য কাযজর অগ্রগক্তত ক্তরিীক্ষণ ছক
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সংযুক্তি 2

েিন ক্তনিৃাণ কাযজর ক্তরিীক্ষণ ভচক ক্তলস্ট/ ক্তরিীক্ষণ ছক
সূচি
A
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
B
1
2
3

হযাঁ

না

িজমন্টস্

েডরপ, মাটি তদন্ত, ড্রআং, এডিজমে আতযাডদ িাে নিজম বাংলাজদজশর মানদণ্ড / থ্িাি
রযািটিস নুসরর্ সম্পডিনত তথ্য পে নাজলাচনা িরর্।
বাংলাজদজশর োতীয় ডবডল্ডং থ্িাি ( BNBC) নুসরর্ িজর ডবডল্ডংটি ডিোআন িরা
হজয়জি ডি না?
ডবডল্ডং এর নিশায় সঠিি ডনষ্কাশন ব্যবিা ন্তভুনক্ত হজয়জি ডিনা?
রিজের এডিজমে রস্তুডতর সময় িযান্ডনাি থ্রে ডশডিউল  সিট্য়যার নুসরর্ িরা
হজয়জি ডিনা?
রিজের ড্রআং উপাদান নুোয়ী সটিিোজব রস্তুত ডিনা ?
ডবডল্ডং নিশায় পাডন সরবরাহ এবং স্যাডনজেশন ন্তভুনক্ত হজয়জি ডিনা
সমস্ত েডরপ  মাটি তদন্ত পডরিেনার উজেজশ্য সম্পন্ন ডি না?
ডবডল্ডং নিশায় ডিডনব নাপি সুডবিা ন্তভুনক্ত হজয়জি ডি না?
ডবডল্ডং ডিোআজনর েন্য িনসালজেন্ট STAAD-PRO, ETABS আতযাডদ ডিোআন
সিেয়যার ব্যবহার িরা হজয়জি ডি না?
ডবডল্ডং ডিোআজন পাডিনং সুডবিা ডবজবচনা িরা হজয়জি ডি না ?
িযালকুজলশন শীে সহেলেয ডি না?
মূল পডরিেনা , ডিোআন, ড্রআং এবং থ্েডসডিজিশজনর ডবর্জয় ডবডেন্ন িাঠাজমার
ডবদ্যমান বিা পে নাজলাচনা িরর্।
অড়াঅডড়/ ডলডখত ডনজদ নশনা নুসাজর ডবডল্ডং এর থ্লঅউে িাপন িরা হজয়জি ডি
না?
পডরিেনা এবং ববডশজষ্টযর নুসরর্ িরা হজয়জি ডি না ?
ঠিিাদার ডি মানসম্মত িাজের েন্য ডমডসং থ্মডশন / োআজেের / ডসডলন্ডার / স্লাম
কুন/ িম্পযািশন সরিাম / ডিন / পডরমাজপর সরিামগুডল ব্যবহার িরা হজয়জি /
হজচ্ছ ডি না ?

6

ডিডেিযাল িাে শুরু িরার অজগ
িন্সট্রািশন উপাদান (ডসজমন্ট,বাডল,আে,
থ্রআনজিাস নজমন্ট আতযাডদ) িনসালজেন্ট দ্বারা নুজমাডদত?
িনটুযর েডরপ সঠিিোজব সম্পন্ন এবং থ্স্কল ডিত হজয়জি ডি না ?
এিটি উপযুক্ত িা য়ী থ্বঞ্চমািন সুরডক্ষত িাজন এবং P.L, F.G.L, E.G.L রডতডষ্ঠত

7

হজয়জি ডি না ?
থ্িান িাউজন্ডশন ডনষ্পডত্তর ডিল ডিনা?

4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

বীম/ স্লযাব/ িলাম/ ডেি য়াল আতযাডদজত থ্িাজনা িােল পডরলডক্ষত হজয়জি ডি না?
অপনার চুডক্ত পডরিেনা এবং ডবজশর্ উজিখ সংজ্ঞাডয়ত সমস্ত িাে মান সম্পন্ন হয়
এবং রিান ত্রুটিগুডল সংজশািন িরা হজয়জি ডিনা?
সম্পূর্ ন বা ত্রুটিযুক্ত িাে হজয়জি ডিনা?
ডিোআন / থ্েডসডিজিশন নুোেী প্লািাজরর ডিডনডশং গুর্গতমাজনর ডিনা?
ডিডনডশং থ্পআডন্টং পৃষ্ঠ, থ্লজেল  ব্রুশ মািনস ত্রুটি পডরলডক্ষত হজয়জি ডিনা?
োআলথ্সর িাে ডচহ্ন পে নন্ত সম্পন্ন হজয়জি ডিনা?
ডিোআন এবং থ্েডসডিজিশন নুসাজর োনালার ডগ্রল এবং শাোর উপযুক্ত এবং
ডিডসং ডিনা?
ডিোআন এবং থ্েডসডিজিশন নুোয়ী দরো শাোজরর উপযুক্ত এবং ডিডসং ডিনা?
ববদুযডতি তাজরর ড্রআং থ্েডসডিজিশন নুোয়ী ডিনা?
ড্রআং এবং থ্েডসডিজিশন নুোয়ী ববদুযডতি ডিটিং এবং ডিডসং ডিনা?
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সংযুক্তি 2
18
১৯
C

1
2
4
5
6
7
8
১০
১১
১২
D

1
2
3
4
5
E
1
২

ড্রআং এবং থ্েডসডিজিশন নুোেী পাডনসরবরাহ এবং স্যাডনোডর ডিটিং এবং
ডিডসং ডিনা?
ন্য থ্িান িাে?
এআ রজেজে িাে নির গুর্গতমান ডনডিতিরর্ ( QA) এবং থ্িায়াডলটি িজরাল ( QC)
এর লক্ষয েননিারী পরামশনদাতা দ্বারা পডরচাডলত সুপারডেশন পডর
থ্সবাগুডলর
গুর্গতমান
িনসালজেন্ট QAP নুসরর্ িজরজি ডিনা
ডনমনার্ িাে তত্ত্বাবিাজন িনসালজেন্ট দ্বারা পডরচাডলত তত্ত্বাবিাজনর থ্সবামান
সজন্তার্েনি ডি না?
ডনমনাজর্র সময় ডি সব পরীক্ষাগার পরীক্ষা িরা হথ্য়ডিল ডি না?
সব পরীক্ষাগার পরীক্ষার িলািল সহেলেযএবং সজন্তার্েনি ডিনা?
ন
ন্তব নতীিালীন ে ন রদাজনর সাটিডিজিে
(চলমান ডবল) রস্তুত িরার পূজব ন পরীক্ষার
রতযাডয়ত পরীক্ষাগুডল ডিল ডিনা?
থ্সখাজন সাআে ি নার বআ এবং বদডনি উপাদান থ্রিি ন আতযাডদ ব্যবহার িজর ডিল
ডিনা?
ক্লাজয়ন্ট / িনসালজেন্ট এবং ঠিিাদাজরর পক্ষ থ্েজি তত্ত্বাবিান িমীজদর পে নাপ্ততা ডিল
ডিনা?
চুডক্ত নুোয়ী চুডক্তপত্র েমা ডদজয়ডিল ডি?
ঠিিাদার ডি রিজের িাে সময়সূচী নুসরর্ িজরডিল ডিনা?
িাজের পডরিেনা নুোয়ী িাজের (রাডতষ্ঠাডনি) গ্রগডত ডি?
ডনমনার্ ঠিিাদার এবং রক্ষর্াজবক্ষর্  রক্ষর্াজবক্ষজর্র সম য় রক্ষর্াজবক্ষর্িারী , রাস্তা
ব্যবহারিারী এবং রডতজবশীজদর ঝডুঁ ি / হুমডিজি িডমজয় রাখার েন্য ঠিিাদার
পডরচাডলত ডনরাপত্তা ব্যবিার ডিনা
ডনরাপত্তা পডরমাপ / রযুডক্তগত ডনডদ নষ্টিরজর্ উজিখ িরা হজয়জি ডিনা ? তারা ডি
েজেষ্ট ডিনা?
ঠিিাদার ডনরাপত্তা পডরমাপ সরিাম ( গামজবাে, থ্হলজমে, গ্লােস, ঘূণ্র্যমান আতযাডদ )
ব্যবহার িজরডিল ডিনা ?
ডনমনার্িাজল ঠিিাদার ডি সাআনজবাি ন ব্যবহার িজরডিজলন (সতিনতা ডচহ্ন , সাবিানতা
ডচহ্ন)ডিনা?
সাআজের ডিজস িরািেজরর রেম এি বস ডিল ডিনা?
েডমিজদর ডনরাপত্তার ডবর্ য়সম্পজিন সজচতন িরা হজয়ডিল ডিনা এবং ডনরাপত্তা
সরিামগুডল ব্যবহার িরার েন্য তাজদরজি উৎসাডহত িরা হজয়ডিল ডিনা ?
ল্যাব থ্েি / ডিল্ড থ্েি (রজয়ােনীয় থ্ক্ষত্র )

বীম, স্লযাব, িলাজমর েন্য হযামার থ্েি
ন্যান্য ডনমনার্ সামগ্রীর থ্েি
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Consultants

এম আর কন্সালট্যান্টস্

বাসা-৬, ব্লক-এফ, র াড-৮, নিককতি, গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২

রফািঃ ০১৯৪৭৭১২৪৬২, ০১৭১৬৪৭৬৯৩৮
ই-রেইলঃ mrconsultants12@gmail.com, mrconsultants12@yahoo.com

