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শ্রভ ও  কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৬-১৭ থ মফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদয়নয ওয 

ভন্ত্রণারে/ডফবাগ ডবডিক ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারে/ডফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকমেয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ মডনম্ন-

য়ফ মাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ মডনম্ন-

য়ফ মাচ্চ 

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

০১। 
 

শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারে 

৩ - ৩ 

 

- - - - ১ ৩০% 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ৩ 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণ:  

 

নং প্রকল্পেয নাভ ব্যয় বৃদ্ধিয কাযণ 

১. Changing Gender Norms of 

Garments Employees (ChaNGE)  

- 

২. Improving Working Condition in the 

Ready-Made Garment sector in 

Bangladesh (1
st 

Revised) 

যানা প্লাজা ধ্বল্পয য দদল্প দ্ধফল্পদল্প ফাংরাল্পদল্পয 

দাাক দ্ধল্পেয বাফমূদ্ধতি যক্ষাল্পথ ি তদ্ধিঘদ্ধি কল্পয অল্পরাচ্য  

প্রকে াল্পত দনয়া ল্পয়দ্ধির। ল্পনকটা নুভাল্পনয উয 

দ্ধবদ্ধি কল্পয তখনকায ব্যয় প্রাক্করন কযা ল্পয়দ্ধির মা 

যফদ্ধতিল্পত ফাস্তফ দ্ধবজ্ঞতায দপ্রদ্ধক্ষল্পত 

াভঞ্জস্যদ্ধফধানকল্পে প্রকল্পেয ব্যয় বৃদ্ধি ঘল্পটল্পি। 

৩. Improving fire and General 

 Building  Safety in Bangladesh 

- 

 
 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয: 

 

ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE) -ীল মক প্রকে 
৩.১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্ধদ্ধঅয-এ প্রদ্ধক্ষণ  ংক্রান্ত  ভুর তথ্য  

যফযা: প্রকল্পেয ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)-

এয পৃষ্ঠা নম্বয ৭এ উল্পেখ্য দম , ঢকায় নুদ্ধষ্ঠত ১টি 

মেকয়াল্ডায ওডযয়েয়েন ওোকময় ১১০জন 

এফং চট্টগ্রায়ভ ১টি ওোকময় ৬০ জন মভাট 

১৬০জন ং গ্রণ কয়যয়ছ। প্রকৃতয়ে 

প্রডেণাথীয ংখ্যা য়ফ ১৭০ জন। 

৩.১ প্রকল্পেয ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)-এ দমন 

দকান ভুর তথ্য যফযা কযা না য় , দ দ্ধফলল্পয় 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ 

গ্রণ কযল্পফ 
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ভস্যা সুাডয 

(১) (২) 

৩.২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

দফজরাআন াল্পব িয প্রভাণক ংক্রান্ত : প্রকয়েয মুর 

কাম মক্রভ মফজরাআন ায়ব ম ম্পন্ন ওোয প্রভাণক 

ডযদ মনকায়র াওো মােডন। এ ডফলয়ে প্রকয়েয 

ডাফ যেক জনাফ পােজুর আরাভ উয়েখ 

কয়যন, মফজরাআন ায়ব ম  কাম িক্রভটি UNFPA 

কর্তিক ম্পন্ন ল্পয়ল্পি ফল্পর তাঁয ভল্পন ল্পি । 

প্রকৃতল্পক্ষ  দফজরাআন াল্পব ি ম্পন্ন ল্পয়ল্পি দ্ধকনা 

তা জানায জন্য প্রভাণক প্রল্পয়াজন। 

৩.২ মফজরাআন ায়ব ম একটি গুরুত্বপূণ ম কাম মক্রভ ওোে 

প্রকয়েয অওতাে মফজরাআন ায়ব ম ম্পন্ন য়ে 

থাকয়র আায প্রভাণক অআএভআডড-মত মপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ । 
 

 

৩.৩ 

 

গাল্পভ িন্ট পযাল্পটাদ্ধযল্পত প্রদ্ধক্ষণ চ্ালু যাখা : 

প্রকয়েয অওতাে প্রডেণ ভডডউর ততডয ও 

ভাোয মেআনায প্রডেণ মদো য়েয়ছ। ভাোয 

মেআনায দ্বাযা কর পযায়টাডযয়ত প্রডেণ কাম মক্রভ 

ব্যাত যাখা প্রয়োজন। এয়ত ভাোয মেনাযয়দয 

প্রডেয়ণ ডজমত জ্ঞান ভুয়র মাওো মথয়ক যো 

ায়ফ, ন্যডদয়ক নতুন  শ্রডভকয়ক প্রডডেত কযা 

ম্ভফ য়ফ। 

৩.৩ প্রকয়েয অওতাে প্রণীত ডফডবন্ন প্রডেণ ভডডউর 

ও ভাোয মেআনাযয়দয দ্বাযা কর পযায়টাডযয়ত 

প্রডেণ কাম মক্রভ ব্যাত যাখা মময়ত ায়য। 

Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in 

Bangladesh (1
st 

Revised) ীল মক প্রকে 

৩.৪ প্রকল্পেয অতায় এক্সটাযনার ফা আন্টাযনার ককান 

ডডট ম্পন্ন য়ডন 

৩.৪ প্রককেয অতায় ককান প্রকায আন্টাযনার ফা 

এক্সটাযনার ডডট ম্পন্ন না য়ায কাযণ ফা 

ব্যাখ্যা প্রদাল্পনয জন্য  শ্রভ  কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয়কক নুল্পযাধ কযা র। 

৩.৫ প্রকল্পেয ডডঅয-এ প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক অডথ মক 

রক্ষ্যভাত্রা থাকল্পর ফাস্তফ রক্ষ্যভাত্রা উল্পেখ কযা 

য়ডন।        

৩.৫ যফতীল্পত PCR-প্রস্তুল্পত অডথ মক রক্ষ্যভাত্রায 

াল্পথ ফাস্তফ রক্ষ্ভাত্রা উল্পেখ কযা কমল্পত াল্পয। 

Improving fire and General Building  Safety in Bangladesh ীল মক প্রকে 

৩.৬ 
প্রকল্পেয ক্রয় কাম যকভ ডকুল্পভন্ট প্রকে ফপল্প 

ংযক্ষণ কযা য়ফন। 

৩.৬ 
টেকফনকযার এফল্পেন্স (টিএ) প্রকল্পেয টক্ষটেও  

ক্রয় ংক্রান্ত ডকুল্পভন্ট প্রকে ফপল্প ংযক্ষণ 

কযল্পত ল্পফ। 

৩.৭ PCR এয  ল্পয়ন্ট ০৫ নুমায়ী কল্পপাল্পনন্ট –

ওয়াআজ প্রল্পগজ এ প্রাক্কফরত ব্যয় ধযা ল্পয়ল্পে 

১১৮৬.০০ রক্ষ োকা এফং প্রকৃত ব্যয় উল্পেখ কযা 

ল্পয়ল্পে ১১৫৮.৫৬ রক্ষ োকা, ফাকী ব্যফয়ত 

২৭.৪৪ রক্ষ োকা ফক কযা ল্পয়ল্পে, তায উল্পেখ 

কযা য়ফন। 

৩.৭ ব্যফয়ত থ য (২৭.৪৪ রক্ষ) মথা ফনয়ল্পভ ফনষ্পফি 

ল্পয়ল্পে ফকনা ট ফফলল্পয় শ্রভ ও কভ যংস্থান 

ভন্ত্রণারয় যীক্ষা কল্পয টদখল্পফ। 
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Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE) ীল ষক প্রকল্পেয ভাদ্ধি 

মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পফদন  
 

 (ভাি: ডডয়ম্বয, ২০১৬) 

 

১। প্রকল্পেয নাভ :   Changing Gender Norms of Garments Employees 

(ChaNGE). 
২। প্রকল্পেয ফস্থান : ঢাকা, নাযােণগঞ্জ এফং চট্টগ্রাভ। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ গায়ভ মে ম্যানুপযাকচাডযং যান্ড এক্সয়াট ম যায়াডয়েন 

(BGMEA) 

৪। প্রাদ্ধনক ভন্ত্রণারয়/ দ্ধফবাগ :  শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়। 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                         (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ াঃ) 

দ্ধযকদ্ধেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত     

 

ফাস্তফায়নকার 

দ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কদ্ধরত 

ব্যল্পয়য%) 

দ্ধতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাল্পরয %) 

মূর 

 (প্রঃ াঃ) 

ংল্পাদ্ধধত 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ংল্পাদ্ধধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫২০.০০ 

 

৩৪৩.০০ 

 

৩৪৩.০০ 

 

১ জুরাআ  

২০১৪ ল্পত 

৩১ দ্ধিল্পম্বয 

২০১৬ 

১ জুরাআ  

২০১৪ ল্পত 

৩১ দ্ধিল্পম্বয 

২০১৬ 

১ ল্পটাফয  

২০১৪ ল্পত 

৩১ দ্ধিল্পম্বয 

২০১৬ 

-১৭৭ 

(-৩৪%) 

- 

 

* মনাট: এটি একটি টিএ প্রকে /ংয়াডধত টিএডডয়ত মূর প্রাক্কডরত ব্যে য়ত ১৭৭.০০ রে (৩৪%) হ্রা কযা ে। 

৬.০ প্রকয়েয থ মােন ংক্রান্তঃ 

 

উৎ চুদ্ধি 

নুমায়ী 

মুদ্রা 

আউএ িরায 

(দ্ধভদ্ধরয়ন) 

ঋল্পণয ধযন চুদ্ধিয তাদ্ধযখ কাজ শুরুয 

তাদ্ধযখ 

ভাদ্ধিয তাদ্ধযখ 

UNFPA US$ 0.66 Grant 01.06.2014 01.09.2014 মুর ংল্পাদ্ধধত 

৩১.১২.২০১৬ ৩১.১২.২০১৬ 

*  দ্ধদ্ধঅয নুমায়ী 

 

৭.০।   প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  

 ল্পচ্তনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি এফং আদ্ধতফাচ্ক ভানদ্ধকতায ভাধ্যল্পভ নাযীয প্রদ্ধত দ্ধংতা দযাধ ও ফাল্য দ্ধফফা কভাল্পনা 

নাযীয ঝুঁদ্ধক কভাল্পনা: 

 

(১) ম্যাল্পনজায ও পাল্পটা দ্ধয ভাদ্ধরকল্পদয জ্ঞান ও ল্পচ্নতা বৃদ্ধি এফং  আদ্ধতফাচ্ক ভানদ্ধকতায ভাধ্যল্পভ কভ িল্পক্ষল্পে দজন্ডায 

ভতাদ্ধবদ্ধিক দ্ধযল্পফ সৃদ্ধি ত্বযাদ্ধিত কযায ভাধ্যল্পভ নাযী কদ্ধভ িল্পদয ঝুঁদ্ধক কভাল্পনা; 
 

(২) দ্ধনফ িাদ্ধচ্ত পযাটযীগুল্পরাল্পত সৃি দটকআ দজন্ডায ায়ক দ্ধযল্পফ উন্নয়ন। 

 

৮.০। প্রকয়ে মূর কাম মক্রভ :  

 মেকয়াল্ডায ওডযয়েয়েন ওোকম; 

 এযাওয়াযল্পন দেদ্ধনং পয পযাটযী ওয়াকিা ি; 

 ওডযয়েয়েন এন্ড মনদডাআয়জন পয  ডভডডো োপ; 

 দেদ্ধনং পয দ্ধভি দরল্পবর ম্যাল্পনজল্পভন্ট; 
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 কযাাদ্ধটি দ্ধফদ্ধডং ন দ্ধফদ্ধজএভআএ দরথ াদ্ধব ি দপ্রাবাআিায; 

 পাআনারাআজন ওয়াকি 

 ব্যাজ রাআন াল্পব ি; এফং 

 স্ট্যান্ডাি ি াল্পযটিং প্রদ্ধদ্ধিউয (SOP) প্রণয়ন। 

 

৯.০। প্রকল্পেয ংগদ্ধবদ্ধিক ফাস্তফায়ন: 

 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারে ল্পত প্রাি প্রকে ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয) নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত গ্রগদ্ধত 

দ্ধনম্নরূ : 

 

ক্রডভক 

নং 

নুল্পভাদ্ধদত অযটিডড নুমােী কায়জয ংগ অযটিডড 

নুমােী 

রেযভাো 

প্রকৃত ব্যয় ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৩ ৪ 

1. Manpower/Project Personnel (11) Pay and 

Allowance 

63.78 63.78 - 

2. Training, Workshop, Seminar, Policy 

Dialogue, Media Staff/Personnel & 

Finalization Workshop (SOP) 

62.21 62.21 - 

3. Sub-contract, Existing Policy, SOP for 

VAW Cell, Regional of south-south 

cooperation and Assistant manual dev., 

SOP Bangla translation 

49.53 49.53 -- 

4. Comprehensive awareness raising training 

for factory workers(661) 

99.00 99.00 - 

5. Office equipment 5.00 5.00 - 

6. Short term training/fellowship - - - 

7. Printing & Others 5.32 5.32 - 

8. Expendable equipment, Audit, Sundry, 

Operation & Maintenance 

26.53 26.53 - 

9. PSC/PIC meeting & Project Evaluation 4.06 4.06 - 

10. Lesson learn,  Baseline survey, SSC/WS 

training, Documentation & Discrimination 

of best practice, Need based activities 

27.57 27.57 - 

 মভাট ৩৪৩.০০ ৩৪৩.০০ - 
 

১০.০।   কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযণ:  

 ংস্থা ল্পত প্রাি তথ্য এফং ল্পযজদ্ধভল্পন প্রাপ্ত তথ্য ল্পত প্রতীয়ভান য় দম প্রকল্পেয ধীল্পন দকান কাজ ভাি দনআ। 

১১.০।   প্রকে নুল্পভাদন ও দভয়াদ বৃদ্ধি ংক্রান্ত তথ্য: 

 অয়রাচয কাডযগডয প্রকেটি মভাট ৫২০ .০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে ০১ য়টাফয ২০২৪ য়ত ৩১ ডডয়ম্বয ২০১৬ 

মভোয়দ ফাস্তফেয়নয জন্য ভাননীয় শ্যভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রী কর্তিক গত ০১/০১/২০১৪ তাদ্ধযল্পখ নুল্পভাদ্ধদত ে। যফতীয়ত 

প্রকয়েয প্রাক্কডরত ব্যে ৩৪৩.০০ রে টাকা ডনধ মাযণ কয়য টিডড ংয়াধন কযা ে। 
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১২.০। ফছযডবডিক এডডড/অযএডডড ফযাদ্দ ফমুডক্ত ও ব্যে: 

থ ম ফছয ংয়াডধত ফযাদ্দ এফং রেযভাো টাকা 

ফমুক্ত 

ব্যে এফং ফাস্তফ গ্রগডত 

মভাট টাকা ডএ ফাস্তফ মভাট টাকা ডএ ফাস্তফ 

২০১৪-১৫ ১১৯.০০ - ১১৯.০০  ৭৬.৫৬ ১১৯.০০ - ১১৯.০০  

২০১৫-১৬ ১৫৭.০০ - ১৫৭.০০  ১২১.৪৩ ১৫৭.০০ - ১৫৭.০০  

২০১৬-১৭ ৬৭.০০ - ৬৭.০০  ৬০.০০ ৬৭.০০ - ৬৭.০০  

 ৩৪৩.০০ - ৩৪৩.০০  ২৫৮.৭৮ ৩৪৩.০০ - ৩৪৩.০০  

১৩.০।  প্রকে দ্ধযচ্ারক ম্পদ্ধকিত তথ্য: 

ক্রঃ 

নং 

নাভ ও দফী পূণ ি 

কারীন 

খন্ড 

কারীন 

এল্পকয দ্ধধক প্রকল্পেয 

দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত দ্ধকনা 

প্রকে দ্ধযচ্ারদকয দাদ্ধয়ত্ব 

কার 

 
জনাফ ভদ্ধন উদ্ধেন অল্পভদ 

(দ্ধনরু), দ্ধফদ্ধজএভআএ  

 

না ডতডযক্ত 

দাডেত্ব 

যা প্রকে ফাস্তফােনকার 

 

১৪.০।  প্রকে দ্ধযদ িন ও ফাস্তফায়ন ম িল্পফক্ষণ :   

১৪.১  গত ২৭/০৭/২০১৮ তাদ্ধযল্পখ প্রকে দ্ধযচ্ারল্পকয কাম িারয় ও ফাস্তফােনকাযী ংস্থা দ্ধফদ্ধজএভআএ ডপ, াডতযডঝর, ঢাকা 

দ্ধযদ িন কযা য়। দ্ধযদ িনকাল্পর প্রকয়েয ডাফ যেক জনাফ পাআজুর আরাভ প্রয়োজনী য় কাগজে ও তথ্য যফযা 

কয়যন। এছাড়া, গাজীপুয দযস্থ ভাজুখায়ন Basic Shirts Ltd. গায়ভ মে কাযখানা ডযদ মন কযা ে। ডযদ মনকায়র 

প্রকয়েয ডাফ যেক জনাফ পােজুর আরাভ, ংডিষ্ট গায়ভ মে কাযখানায কাযী ব্যফস্থানা ডযচারক  জনাফ দভাাম্মদ 

অব্দুর জদ্ধরর এফং প্রকল্পেয অওতায় প্রদ্ধক্ষণপ্রাি কভ মকতমা ও কভ মচাযী উডস্থত ডছয়রন। জানা মাে, Basic Shirts Ltd. 

গায়ভ মে কাযখানায ৫০জন কয়য ১৩টি গ্রুয় ৬৫০ জন গায়ভেকভী প্রকয়েয অওতাে প্রডেণ গ্রণ কয়য। এছাড়া, এ 

কাযখানায ১৩জনয়ক ভাোয মেআনায ডয়য়ফ প্রডেণ মদো ে।  

১৪.২  প্রকয়েয থ মা েন:  ংল্পাধন নুমায়ী প্রকয়েয মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৩৪৩ .০০ রে টাকায পুয়যাটাআ United 

Nations Population Fund Association (UNFPA)-এয নুদান এফং ফযাদ্দকৃত ৩৪৩.০০ রে টাকায পুয়যাটাআ 

ব্যে য়েয়ছ ফয়র ডডঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। 

 

১৪.৩  প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রাদ্ধত ও অফাফে:  টিদ্ধদ্ধ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকল্পেয অওতায় ১টি ল্যাট, ১ দট 

কদ্ধম্পউটায, ১টি ভাদ্ধি দ্ধভদ্ধিয়া, ১টি পাআর দকদ্ধফল্পনট, এফং একটি দ্ধিদ্ধজটার কযাভাযা ক্রয় কযা ল্পয়ল্পি ফল্পর জানা মায় ।  
 

 
১৪.৪  েযান্ডাড ম ায়যটিং প্রডডডউয (এওড) প্রডেক ম্যানুেযার প্রস্তুতঃ প্রকয়েয অওতাে ফাংরায়দয়য ততডয মালাক 

কাযখানায ‘মজন্ডায এফং নাযীয প্রডত ডংতা প্রডতয়যাধ’ আউডনয়টয জন্য েযান্ডাড ম ায়যটিং প্রডডডউয (এওড) প্রডেক 

ম্যানুেযার প্রস্তুত কযা য়েয়ছ। ভডডউয়র প্রডেণ রূয়যখা ডধয়ফন নুমােী ভডডউর-১ : মজন্ডায ধাযনা, ভডডউর-২: নাযীয প্রডত 

ডংতা, ভডডউর-৩ : শ্রভ ডফলেক অআনগত কাঠায়ভা, ভডডউর-৪ : মজন্ডায ডফয়িলণ এফং মূরধাযাকযণ এফং ভডডউর-৫ : 

েযান্ডাড ম ায়যটিং প্রডডডউয আতযাডদ ন্তভু মক্ত যয়েয়ছ। প্রডেক ম্যানুেযায়রয অ মরামক মালাক শ্রডভক, কভ মকতমা-

কভ মচাযীয়দযয়ক প্রডেণ প্রদান কযা য়েয়ছ ফয়র জানা মাে। 
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১৪.৫ ওোকম /প্রডেণ ংক্রান্তঃ ঢাকাে ও চট্টগ্রায়ভ ১টি কয়য মভাট ২টি মেকয়াল্ডায ওডযয়েয়েন ওোকময় ১৭০ জন 

ং গ্রণ কয়যয়ছ। ৩৩০৫০ জন দালাক শ্রদ্ধভকল্পক এযাওয়াযল্পন যাআদ্ধজং, ৬০ জনল্পক ভাস্ট্ায দেআনায, ৬০০ জনল্পক দ্ধভি 

দরল্পফর ম্যাল্পনজল্পভন্ট প্রদ্ধক্ষণ দদয়া ল্পয়ল্পি। এিািা, কযাাদ্ধটি দ্ধফদ্ধডং ন দ্ধফদ্ধজএভআএ দরথ াদ্ধব ি দপ্রাবাআায প্রদ্ধক্ষল্পণ ১৭৮ 

জন, ওডযয়েয়েন এন্ড মনদডাআয়জন প্রডেয়ণ ডভডডো োপ  ৫০ জন প্রদ্ধক্ষণ গ্রণ কল্পয এফং পাআনারাআল্পজন ওয়াকিল্প 

২৫ জন ং গ্রণ কল্পয ফল্পর দ্ধদ্ধঅয দথল্পক জানা মায়। 

১৪.৬  মমকর গায়ভ মে পযায়টাডযয শ্রডভক, কভ মকযতমা-কভ মচাযীয়দয প্রডেণ মদো য়েয়ছ : প্রকয়েয অওতাে ঢাকা, নাযােণগঞ্জ 

এফং চট্টগ্রাভস্থ মম ৪০টি গায়ভ মে কাযখানায শ্রডভক, কভ মচাযী ও কভ মকতমায়দয প্রডেণ প্রদান কযা য়েয়ছ, তায  ডফফযণ 

ডনম্নরূ: 

ঢাকা মজান:  

ক্রঃনং গায়ভ ময়ে এয নাভ ও ঠিকানা ভন্বেকাযীয নাভ 

১। Rediance Jeans Ltd. House #521, Road #10, DOHS, 

Baridhara, Dhaka. 

 

 

 

 

MR. MOHIUDDIN   

 

 

 

 

 

 

 

২। Fashions Point Ltd. P-41/42, BSCIC Inds, State 

Konobari, Gazipur 

৩। Epyllion Style Ltd, Bhahadurpur, Bhawalmirzapur, 

Joydevpur, Gazipur. 

৪। Nightingale Fashions Ltd., A-84/85, Basic Industrial 

State, Konabari, Gazipur. 

৫। Keya Knit Composite Ltd., Jarul Kunabari, Gazipur. 

৬। Titash Sweaters Industries Ltd., Kashimpur Road, 

Konabari, Gazipur. 

৭। Meditex Industris Ltd., (Unit-1),  Kashimpur Road, 

Konabari, Gazipur. 

৮। Designtex Ltd., 255, Nilnagar, Konabari, Gazipur. 

৯। Classic Fashion Concept Ltd., Classic Centre (5
th

 floor) 

House #1, Road #F, Banani, Dhaka/ 
A. N. M. ASHIQUL 

HAQUE 

১০ Sadma Fashion Wear Ltd., Mouchak, Konabari, Priental 

Plaza (1
st
 floor), Flat B-1, Banani, Dhaka 

১১। Tusuka Jeans Ltd., Nilnagar, Konabari, Gazipur. 

১২ Glant Apparels Ltd., Joydevpur, Opposite of LGED 

Bhaban 

১৩। Glant Knit Fashion Ltd., Joydevpur, Opposite of LGED 

Bhaban 

১৪। Space Sweater Ltd., House #341, Road #05,DOHS, 

Baridhara, Dhaka 

১৫। Tusuka Trousers Ltd., Nilnagar, Konabari, Gazipur 

১৬। Basic Shirts Ltd., Basic Tower, Harbaid Majukhan, 

Gazipur Sada, Gazipur. 

১৭। Manta Appareals Ltd., Jamgora, Ashulia MUHAMMAD 

ANOWAR HOSSAIN ১৮। The Rose Dresses Ltd., Diakhali, Yearpur, Jamgora, 

Ashulia 

১৯। Sterling Creation Ltd., Baron, Yearpur Union, Ashulia, 

Dhaka. 

২০। Sterling Apparels Ltd., Baron, Yearpur Union, Savar, 
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ক্রঃনং গায়ভ ময়ে এয নাভ ও ঠিকানা ভন্বেকাযীয নাভ 

Dhaka. 

২১। Unicon Sweater Ltd., Baron, Yearpur Union, Savar, 

Dhaka. 

২২। Islam Garments Ltd., Diakhali, Yearpur, Jamgora, 

Ashulia. 

২৩। Z3 Composite Ltd., Ashulia, Katgora, Ziraboo, Dhaka.  

২৪। Crystal Composite Ltd., Khajurbagan, Ashulia, Dhaka. 

 
নাযােনগঞ্জ মজান: 

১। Navy Hosiery, P-A/2, A/3, Basic Industrial Estate, 

Fatullah, Narayangonj. 

 

 

SILIKA AFENDI ২। Fakir Apparels Ltd.,  P-142/145, Basic Industrial Estate, 

Enayet Nagar, Fatullah, Narayangonj. 

৩। Pentex Dress Ltd., 56 Horihar para, Fatullah, 

Narayangonj. 

৪। MB Knit Fashion, A/122, Basic Industrial Area, 

Fatullah, Narayangonj. 

৫। Abanti Colortex Ltd. S/A, 646, Shansogoan, Enayet 

Nagar, Fatullah, Narayangonj. 

৬। Knit Concern Ltd. 62, Water works road, Godnail, 

Narayangonj. 

৭। Shovon Silk and Knitting (P) Mills Ltd., Eest Masdair, 

Fatullah, Narayangonj. 

৮। Metro Knitting Mills Ltd., Ramarbhag, Kutubpur, 

Fatullah, Narayangonj. 

চট্টগ্রাভ মজানঃ 

১। Vanguard Dresses Ltd., Plot No A-5, Block-B, BSCIC, 

Sagarika Road, Chittagong 

NAJNIN BEGUM 

২। Mohara Asian Apparels Ltd., 29, Baniatila station Road, 

Chittagong 

৩। Well Fashion Ltd (Unit-2), Plot-B64,65 (part), 80 (part) 

81, BSCIC I/A, Kalurghat, Chittagong 

৪। The Need Apparels (pvt.) Ltd., Need Tower, 154/C, 

Rajarkhali Road, East Bakulia, Chittagong 

৫। M.N. Garments Ltd., Monir Bhaban, 220 East Rampur, 

Eidgha, D.T. Road, Chittagong 

৬। H.K.T.G Garrments Ltd, 590, Kolonal Jons Rooad, 

North Kattali, Chittagong 

৭। Dailim Textile Ltd. 768, Askarabad, D.T. Road, 

Chittagong. 

৮। Sadaf Fashion Ltd., 768, Askarabad, D.T. Road, 

Chittagong. 

 

ঢাকাে ২৪টি, নাযােনগয়ঞ্জ ৮টি এফং চট্টগ্রায়ভ ৮টি ফ ময়ভাট ৪০টি  গায়ভ মে পযাটযীয়ত প্রডেণ মদো ে। ঢাকায গায়ভ মে 

পযায়টাডযমূয়য জন্য জনাফ ভডউডদ্দন এফং এ এন এভ অডকুর ক, নাযােনগয়ঞ্জয পযায়টাডযমূয়য জন্য SILIKA 

AFENDI  এফং চট্টগচ্রাভ পযায়টাডযমূয়য জন্য নাজনীন মফগভ ভন্বেয়কয দাডেত্ব ারন কয়যন ফয়র জানা মাে। 
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১৫.০  প্রকয়েয উয়দ্দশ্য ও জমন: 

ডযকডেত উয়দ্দশ্য জমন 

(১) ম্যাল্পনজায ও পযাল্পটাদ্ধয ভাদ্ধরকল্পদয জ্ঞান ও ল্পচ্নতা 

বৃদ্ধি এফং আদ্ধতফাচ্ক ভানদ্ধকতায ভাধ্যল্পভ কভ ি দক্ষল্পে 

দজন্ডায ভতাদ্ধবদ্ধিক দ্ধযল্পফ সৃদ্ধি ত্বযাদ্ধিত কযায 

ভাধ্যল্পভ নাযী কদ্ধভ িল্পদয ঝুঁদ্ধক কভাল্পনা; 

 

(১) ম্যাল্পনজায ও পযাল্পটাদ্ধয ভাদ্ধরকল্পদয জ্ঞান ও ল্পচ্নতা বৃদ্ধি 

এফং আদ্ধতফাচ্ক ভানদ্ধকতায ভাধ্যল্পভ কভ িল্পক্ষল্পে দজন্ডায 

ভতাদ্ধবদ্ধিক দ্ধযল্পফ সৃদ্ধি ত্বযাদ্ধিত কযায ভাধ্যল্পভ না যী 

কদ্ধভ িল্পদয ঝুঁদ্ধক কভাল্পনা  ংক্রান্ত ওয়াকি , প্রদ্ধক্ষণ আতযাদ্ধদয 

অল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পি ফল্পর জানা মায়। 

(২) দ্ধনফ িাদ্ধচ্ত পযা দটাদ্ধযগুল্পরাল্পত সৃি দটকআ দজন্ডায 

ায়ক দ্ধযল্পফ উন্নয়ন। 

 

(২) দ্ধনফ িাদ্ধচ্ত পযা পযাল্পটাদ্ধযগুল্পরাল্পত সৃি দটকআ দজন্ডায া য়ক 

দ্ধযল্পফ উন্নয়ন ংক্রান্ত প্রদ্ধক্ষণ অল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পি। 

 

১৬.০ । ডডট ংক্রান্ত তথ্য:  প্রকেটিয নুকুয়র ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ থ ম ফছয়য দুআফায ডডট য়েয়ছ এফং অডিমূ 

ডনষ্পডত য়েয়ছ ফয়র জানা মাে। এছাড়া, UNFPA কর্তমক ডফয়দী পাভ ম দ্বাযা দুআফায মূল্যােন য়েয়ছ ফয়রও জানা মাে।  

  
 

প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত কদ্ধম্পউটায 

ও দ্ধপ্রন্টায 

প্রকল্পেয অওতায় ংগৃীত ভাদ্ধি 

দ্ধভদ্ধিয়া প্রল্পজটয 

প্রকল্পেয অওতায় প্রস্তুতকৃত প্রদ্ধক্ষণ 

ম্যানুয়যার 

   

দফদ্ধক াট ি গাল্পভ িন্টল্প প্রদ্ধক্ষণ ংক্রান্ত 

িকুল্পভন্ট মাচ্াআ-ফাচ্াআ 

দফদ্ধক াট ি গাল্পভ িন্ট কাযখায 

প্রদ্ধক্ষণ গ্রণকাযীল্পদয াল্পথ ভত 

দ্ধফদ্ধনভয় 

দফদ্ধক াট ি গাল্পভ িন্ট কাযখায় কভ িযত 

প্রদ্ধক্ষণাথী 

 

১৭.০  ম ময়ফেণ:  

১৭.১ দ্ধদ্ধঅয-এ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন দভয়াদকার ংক্রান্ত ভুর তথ্য যফযা :  প্রকল্পেয ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)-এয 

পৃষ্ঠা নম্বয ২এ মূর প্রকল্পেয  ফাস্তফায়ন দভয়াদকার  ১ ল্পটাফয ২০১৪ দথল্পক ৩১ দ্ধিল্পম্বয ২০১৬ এফং  ফ িল্পল 

ংল্পাদ্ধধত দভয়াদকার ০১রা জানুয়াদ্ধয ২০১৬ দথল্পক ৩১ দ্ধিল্পম্বয ২০১৬ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পি।  টিদ্ধদ্ধ নুমায়ী 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন দভয়াদকার  ১রা জুরাআ দথল্পক ৩১ দ্ধিল্পম্বয ২০১৬ ম িন্ত। প্রকেটি ংল্পাদ্ধধত ল্পরও দভয়াদকাল্পরয 

দ্ধযফতিন য়দ্ধন, শুধু ল্পথ িয দ্ধযভাণ দ্ধযফতিন ল্পয়ল্পি ফল্পর জানা মায়। 

 

১৭.২ দ্ধদ্ধঅয-এ প্রদ্ধক্ষণ  ংক্রান্ত  ভুর তথ্য  যফযা: প্রকল্পেয ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)-এয পৃষ্ঠা নম্বয ৭এ উল্পেখ্য 

দম, ঢকায় নুদ্ধষ্ঠত ১টি মেকয়াল্ডায ওডযয়েয়েন ওোকময় ১১০জন এফং চট্টগ্রায়ভ ১টি ওোকময় ৬০ জন মভাট 

১৬০জন ং গ্রণ কয়যয়ছ। প্রকৃতয়ে প্রডেণাথীয ংখ্যা য়ফ ১৭০ জন।  

 



484 

 

১৭.৩ দফজরাআন াল্পব িয প্রভাণক ং ক্রান্ত: প্রকয়েয মুর কাম মক্রভ মফজরাআন ায়ব ম ম্পন্ন ওোয প্রভাণক ডযদ মনকায়র 

াওো মােডন। এ ডফলয়ে প্রকয়েয ডাফ যেক জনাফ পােজুর আরাভ উয়েখ কয়যন, মফজরাআন ায়ব ম কাম িক্রভটি 

UNFPA কর্তিক ম্পন্ন ল্পয়ল্পি ফল্পর তাঁয ভল্পন ল্পি  । প্রকৃতল্পক্ষ  দফজরাআন াল্পব ি ম্পন্ন ল্পয়ল্পি দ্ধকনা তা জানায 

জন্য প্রভাণক প্রল্পয়াজন। 

 

১৭.৪  গাল্পভ িন্ট পযাল্পটাদ্ধযল্পত প্রদ্ধক্ষণ চ্ালু যাখা: প্রকয়েয অওতাে প্রডেণ ভডডউর ততডয ও ভাোয মেআনায প্রডেণ মদো 

য়েয়ছ। ভাোয মেআনায দ্বাযা কর পযায়টাডযয়ত প্রডেণ কাম মক্রভ ব্যাত যাখা প্রয়োজন। এয়ত ভাোয মেনাযয়দয 

প্রডেয়ণ ডজমত জ্ঞান ভুয়র মাওো মথয়ক যো ায়ফ, ন্যডদয়ক নতুন  শ্রডভকয়ক প্রডডেত কযা ম্ভফ য়ফ। 

 

১৮.০ সুাডয/ডদক-ডনয়দ মনা: 

১৮.১ প্রকল্পেয ভাদ্ধি প্রদ্ধতল্পফদন (দ্ধদ্ধঅয)-এ দকান ভুর তথ্য যফযা কযা না য় , দ দ্ধফলল্পয় শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ (নুয়েদ ১৭.১ ও ১৭.২ দ্রষ্টব্য); 

 

১৮.২ মফজরাআন ায়ব ম একটি গুরুত্বপূণ ম কাম মক্রভ ওোে প্রকয়েয অওতাে মফজরাআন ায়ব ম ম্পন্ন য়ে থাকয়র আায 

প্রভাণক অআএভআডড-মত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ (নুয়েদ ১৭.৩ দ্রষ্টব্য); এফং 

 

১৮.৩ প্রকয়েয অওতাে প্রণীত ডফডবন্ন প্রডেণ ভডডউর ও ভাোয মেআনাযয়দয দ্বাযা কর পযায়টাডযয়ত প্রডেণ কাম মক্রভ 

ব্যাত যাখা মময়ত ায়য (নুয়েদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য) । 
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Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1
st 

Revised)  ীল ষক প্রকল্পেয ভাডি মূল্যায়ন প্রডতল্পফদন 
 

(ভাি : ৩০ জুন,২০১৭) 

 
 

১।      প্রকল্পেয নাভ                        :  Improving Working Condition in the Ready-

Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised) 

“ীল মক প্রকে। 
 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ         : শ্রভ ও কভ য ংস্থান ভন্ত্রণারয়। 

 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা                    :   ILO Office, Bangladesh ভন্বল্পয়  

      যকাফয ংস্থা: শ্রভ ও কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়, গৃায়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণারয় ও 

স্বযাষ্ট্র   ভন্ত্রণারয়। 

                                            এভেয়া য ংস্থা: ফাংরাল্পদ এভপ্লয়া য টপডাল্পযন (ফফআফ), ফফফজফভএ,  

                                                      ফফল্পকএভআল্পয় 

                                                       কভ যচাযী ংস্থা: ন্যানার টকাফড যল্পনন কফভটি পয ওয়াকযস্ এডুল্পকন 

(এনফফডাফি এফং আন্ড্রফরযয়ার ফাংরাল্পদ কাউফন্সর (অআফফফ) 

                                                               ফোটি য (ফজওফফ এফং এভপ্লয়া য ও ওয়াকযা ওয়াকযা য ংস্থা): পায়ায টপটি,এন্ড 

রাকযচাযার আফিগ্রটিটি কফভটি,পায়ায টপটি ফ অযএভফজ টক্টয আন 

ফাংরাল্পদ। 

 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়কার  ব্যয় :  

(রক্ষ্ টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

ফ মল্পভাট 

টাকা 

(বফ: মু:) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুল্পভাডদত 

প্রাক্কডরত 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুল্পভাডদত 

ফাস্তফায়নকাল্পরয

%) 

মূর 

ফ মল্পভাট 

টাকা 

(বফ: মু:) 

ফ মল্পল 

ংল্পাডধত 

ফ মল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

মূর ফ মল্পল 

ংল্পাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

19,152.70 25,001.00 24,827.00 ১ জানু. ২০১৪ 

- 

৩১ ভার্ ম,২০১৭ 

১ জানু. ২০১৪ 

- 

৩০ জুন,২০১৭ 

১ জানু. ২০১৪ 

- 

৩০ জুন,২০১৭ 

  

 

৫। প্রকল্পেয ফস্থান     :  ঢাকা. চট্টগ্রাভ, খুরনা এফং যাজাী ফফবাগ।  

 

৬।  প্রকল্পেয থ মায়ন:  অআএর (কডল্পবারল্পভন্ট াট মনায: UK, DFID ,Netherlands, Canadian CIDA, 

French, USDOL,SWISS and EU) 

  

ল্পথ ময ডযভান : ৩০৩.৪০ (রক্ষ্) আউএডড  কটকডনকযার ল্পমাডগতা (গ্রান্ট) 

  

চুডিয তাডযখ: ২২/১০/২০১৩ ডি: 
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৭। প্রকল্পেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন: ডডঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগডবডিক ফাস্তফ  অডথ মক গ্রগডত              

                                                                                                                               (রক্ষ োকায়) 

ককাড 

নং 

প্রধান অআল্পটভ/ংগডবডিক 

কাম মক্রভ 

ডযভান রক্ষয ভাো প্রকৃত গ্রগডত % াথ মল্পকযয কাযণ 

 অফথ যক  টবৌত অফথ যক  টবৌত 

 ক) যাজস্ব ব্যয় 

৪৮৭৪-

এ 

প্রকে জনফর (বফল্পদফক) - ২৮২৫.২৭  ২৮১৯.৬৫ - - 

৪৮৭৪-

ফফ 

স্বেল্পভয়াদী যাভ যক (বফল্পদফক) - ৪৯.০০  ৪৯.০০ - - 

৪৮৯৩-

এ, ফফ 

প্রকে জনফর (স্থানীয়) - ২৫৪৪.২৫  ২৫৩২.৯৭ - - 

৪৮৭৪-

ফ 

স্বেল্পভয়াদী যাভ যক (স্থানীয়) - ২২৪.৩৫  ২১৩.৭০ - - 

৪৮৮৩ াফব য কিাক্ট/াফ-কিাক্ট - ৭১২৯.০০  ৭১২৪.৪০ - - 

৪৮০১ ভ্রভণ - ২০৫.৬০  ২০১.৯০ - - 

৪৮৪০ প্রফক্ষণ ও ক্ষভতা বৃফি - ৩৯৩৮.৩০  ৩৯২৬.৯০ - - 

৪৮৮৮ প্রকে ফপ (বাড়া, ফযচারনা ও 

যক্ষণাল্পফক্ষন) 

- ১০১৩.০০  ৯৫০.০০ - - 

৪৮০৪ টেকফনকযার ব্যাকস্টফং , ভফনেফযং 

ও আবারল্পয়ান 

- ৬৫৩.৪৬  ৬৫৩.৪৬ - - 

৪৮৩৩ প্রচায ও প্রকানা - ১৪২২.৪০  ১৪২১.৪৩ - - 

৪৮৪৮ অআএরও ব্যফস্থানা চাজয - ২৬১৪.৯৯  ২৫৫৯.৭৮ - - 

 উল্পভাে যাজস্ব (ক) - ২২,৭২৩.৫১  ২২,৫৫৫.১

৯ 

- - 

 খ) মূরধন 

৬৮০০ মন্ত্রাফত - ২২৭৭.৪৮  ২২৭১.৪০ - - 

 উল্পভাে মূরধন - ২২৭৭.৪৮  ২২৭১.৪০ - - 

 
ফ মল্পভাট (ক+খ) - ২৫০০১.৪০  ২৪,৮২৭.০

০ 

- - 

 
 

৭। কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযণ:        

৮। প্রকল্পেয টভূডভ  উল্পেশ্য : 

৮.১। প্রকল্পেয েভূফভ : 

 

যানা প্লাজায দুঘ যেনায য ফফল্পদফ টক্রতাযা টাা ক ফল্পেয কভ যফযল্পফ উন্নয়ল্পনয তয টদয় এফং এ খাল্পতয বফফষ্যত হুভফকয 

মুল্পখ ল্পড়। এ ফযল্পপ্রফক্ষল্পত অআএরও ফনজ উল্পযাল্পগ থ য ংগ্র ও কভ যফযল্পফ উন্নয়ল্পন কাজ কল্পয মাল্পে। 

 

কদল্পয ততযী কালাক ডে কাযাখানায় ংগঠিত ডি কান্ড  বফন ধ্বল্পয য যকায, ভাডরক  শ্রডভক ক্ষ্ ডযডস্থডত 

উন্নয়ন একটি ডত্রক্ষ্ীয় কভ মডযকেনা গ্রণ কল্পয। তঃয ডফডবন্ন অন্তজমাডতক কপাযাল্পভ কদল্পয ততযী কালাক ডে কাযাখানায 

ডি কান্ড  বফন ডনযিা ডনডিত কযায রল্পক্ষ্য প্রডতশ্রুডত ব্যি কল্পয। উি কভ মডযকেনা  প্রডতশ্রুডত ফা স্তফায়ল্পন ডত্রক্ষ্ীয় 

উল্পযাগ ফা স্তফায়ল্পন অন্তজমাডতক শ্রভ ংস্থা প্রকেটিয ভাধ্যল্পভ ল্পমাডগতা কযল্পে। প্রকেটি শ্রভ  কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

যকাল্পযয ংডস্দষ্ট ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ/দিয এফং ভাডরক  শ্রডভক ংগঠনমূল্পয প্রতযক্ষ্ ংগ্রল্পণ ফা স্তফাডয়ত ল্পফ। ডি 

কান্ড  বফন ডনযিা মার্াআল্পয় বুল্পয়ল্পটয ৩০টি টীভ কাজ কল্পয। ডি কান্ড  বফন ডনযিা ংক্রা ন্ত ডাটাল্পফজ  শ্রভ  

কভ মংস্থান ভন্ত্রণারল্পয় ট রাআন একটি Survivors Unit প্রডতষ্ঠা কযা ল্পফ। কফটায য়াকম কপ্রাগ্রাল্পভয অতায় 

ডনফ মাডর্ত ততযী কালাক কাযখানামূল্পয শ্রভভান উন্নয়ল্পন ায়তা প্রদান কযা ল্পফ। ঢাকাস্থ অআএর ডপ প্রকেটি ফাস্তফায়ন 
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কযল্পফ। তল্পফ ভন্ত্রণারল্পয়য একজন যুগ্ম-ডর্ফ প্রকেটিয ককা-ডড মল্পনটয ডল্পল্পফ দাডয়ত্ব ারন কযল্পফন। ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় 

ভন্ত্রীয বাডতল্পত্ব একটি প্রল্পজক্ট এডবাআডয কডভটি এফং শ্রভ ডর্ল্পফয বাডতল্পত্ব একটি প্রল্পজক্ট ডিয়াডযং কডভটি থাকল্পফ। 

 

৮.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য: 

 

প্রকেটিয মূর উল্পেশ্য ল্পরা অআন প্রল্পয়াল্পগয প্রাডতষ্ঠাডনক ক্ষ্ভতা বৃডি, বফন  ডি ডনযািা উন্নয়ন, কাগত স্বাস্থয  

ডনযািামূরক াল্পর্নতা বৃডি, তাজযীন  যানাপ্লাজায় অতল্পদয পুনফ মান এফং কফটায য়াকম কভ মসূর্ী ফা স্তফায়ল্পনয ভাধ্যল্পভ 

কদল্পয ততযী কালাক ডল্পেয কভ মডযল্পফ উন্নয়ন। সুডনডদ মষ্ট উল্পেশ্যমূ ল্পরাঃ 

 

1. ডফডজএভআএ এফং ডফল্পকএভআএ-এয দস্যভুি ততযী কালাক কাযখানায ডি  বফন ডনযািা মার্াআ; 

2. শ্রভভান এফং ডি  বফন ডনযািা ডযদ মল্পন ংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাল্পনয ক্ষ্ভতা বৃডি;  

3. কাগত স্বাস্থয  ডনযািা ডফলয়ক প্রডক্ষ্ণ ডযর্ারনা; 

4. তাজযীন  যানাপ্লাজা ধ্বল্প অতল্পদয পুনফ মান  প্রডক্ষ্ণ প্রদান এফং  ততযী কালাক ডল্পে কফটায য়াকম কভ মসূর্ী 

ফাস্তফায়ন কযা ল্পফ।    

5. কফটাযয়াকম ফাংরাল্পদ (ডফডাডিডফ) করকাযখানা কভপ্লায়ান্ট বৃডি। 

 

৯। প্রকে নুল্পভাদন          : প্রকল্পেয টিডড ২৬ জুন ২০১৪ আং ১ভ নুল্পভাদন রাব কল্পয এফং গত ০৭ কভ ২০১৭ আং 

ফ মল্পল ংল্পাধীত অকাল্পয নুল্পভাডদত য়। 
  

১০। প্রকল্পেয াডফ মক গ্রগডত : 

খ)  ংল্পাফধত এফডফ ফযাদ্দ ও গ্রগফত  

থ য ফেয ংল্পাফধত ফযাদ্দ ও রক্ষভাো থ য োড় ব্যয় ও টবৌত গ্রগফত 

টভাে োকা ফ এ টবৌত (%) টভাে োকা ফ এ টবৌত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৪-১৫ ৮১১২ - ৮১১২ ৩১% - ৮১১২ - ৮১১২ ৩১% 

২০১৫-১৬ ৮৯৩২ - ৮৯৩২ ৩৩% - ৯৪৫২ - ৯৪৫২ ৩৮% 

২০১৬-১৭ ৯৮৫৪ - ৯৮৫৪ ৩৬% - ৭২৬৩ - ৭২৬৩ ৩০% 

টভাে  -   - ২৪৮২৭ -   

 

১১।  প্রকে মূল্যায়ন প্রফক্রয়া  

         Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in 

Bangladesh (1
st 

Revised) “ীল মক প্রকল্পেয প্রকে ভাডি প্রডতল্পফদল্পনয উয মূল্যায়ল্পনয জন্য অআএআডড ল্পত 

একটি ডযদ মন ডাল্পয়যী ,ম মল্পফক্ষ্ণ ডফলয়গুল্পরা
 
ডদল্পয় একটি ডর্ঠি  কপ্রাগ্রাভ আল্পভল্পর কপ্রযণ কযা য়। তায উয ডবডি 

কল্পয  ILO ডপ ফাংরাল্পদল্পয একজন কপ্রাগ্রাভ ডপায  জনাফ কাানা
 
াযডভন কর্ৌধুযীল্পক এাআন্ড কযা য়। 

ডতডন পুনযায়  তাল্পদয সুডফধা নুমায়ী য একটি কপ্রাগ্রাভ ততডয কল্পযন। ক নুমায়ী প্রথভ ২৯/০৭/২০১৮ আ
 
তাডযখ 

প্রথল্পভ ডকছু কাম মক্রভ ম্পমল্পক ILO ডপ অগাযগাঁ অভযা াডফ মক ম মল্পফক্ষ্ণ ডিপ কনআ। ঐ ডদন দুপুয 3.0০ টি ল্পত 

প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ
 

ফাস্তফাডয়ত কাম মক্রভ ম্পমল্পক করকাযখানা  প্রডতষ্ঠান ডযদ মন ডধদিল্পযয আন্সল্পক্টয কজনাল্পযর 

জনাফ কভা: াভছুজ্জাভান ভূ ূঁআয়া (ডতডযি ডর্ফ)
 
ভল্পাদল্পয়য ডপ কল্পক্ষ্ তাঁয ডপল্প ফাস্তফাডয়ত কাজ ম্পমল্পক ডিপ 

কল্পযন। এোড়া ঐ ডদনআ  ডডনয়য একাউন্ট কভ মকতমা জনাফ সুভন র্ক্রফতী 
 
কাযখানা ডযদ মক জনাফ কযজা উডেন 

তাল্পদয জন্য প্রকল্পেয ম্পাডদত কাম মক্রভ তুল্পর ধল্পযন।
 

        

         যডদন থ মাৎ ৩০/০৭/২০১৮ আং তাডযল্পখ কার ৯.৩০ টা কথল্পক ডফকার ৫.০০ টা ম মন্ত ভল্পয় ILO  ডপ প্রথল্পভ 

কল্পম্পাল্পনন্ট-১ : ডফডডং কপটি , কল্পম্পাল্পনন্ট-2 : করফায আন্সল্পকন  , কল্পম্পাল্পনন্ট- : প্রডক্রউযল্পভন্ট এন্ড পাআনান্স, এফং 

কল্পম্পাল্পনন্ট -৩:  কুল্পানার কআটি এন্ড করথ (য়া) ;কল্পম্পাল্পনন্ট -৪: ডযল্পডফল্পরন ফ যানা প্লাজা ডবকটিভ 

এফং ল্পয কআপটি কডভউডনটি কে্ডনং য়া আউডনল্পটয উয প্রকল্পেয ফাস্তফাডয়ত ডফলয় ডনল্পয় ভগ্র কাম মক্রভ  এয 

প্রল্পয়াগ ম্পমল্পক ফডত কল্পযন এফং প্রস্তুতকৃত কর  অআন, কযজুল্পরন, ডনয়ভনীডত, কািায, ভক ডির, গান, নাটক, 

াড মকড  পট কড, প্রডক্ষ্ণ ডকট ডনল্পয় অল্পরার্না কল্পযন। 
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১২। প্রকে ফযদ যন ও ম মল্পফক্ষ্ণ :  

 

১২.১ ডাআপ ফযদ যন 

       গত 29 জুরাআ ২০১৮ তাফযল্পখ কাওযান ফাজায করকাযখানা ও প্রফতষ্ঠান  ফযদ যন ফধদপ্তয (DIFE) ডধদিল্পযয 

আন্সল্পক্টয কজনাল্পযর জনাফ কভা: াভছুজ্জাভান ভূ ূঁআয়া (ডতডযি ডর্ফ) ভল্পাদল্পয়য ডপ কল্পক্ষ্ তাঁয ডপল্প উক্ত 

প্রকল্পেয ফাস্তফাডয়ত কাম মাডদ ম্পমল্পক ডিপ কল্পযন। কাম মক্রল্পভয ডফলয়গুল্পরা ডের 

 ১. ফাংরাল্পদ করফায র (ডফএরএ) ২০০৬ নুমায়ী করফায আন্সল্পকন স্ট্রাল্পটডজ ফাস্তফায়ন  

২. ফাৎডযক আন্সল্পকন প্লান  

৩. DIFE এয তথ্য ও নল্পরজ ব্যফস্থানা  

৪. টযফায আন্সল্পকন টচকফরষ্ট 

৫. লরফায ইন্সপকপনয ইকুপভন্ট  

৬. ইন্সপক্টপদয জন্য ভার্স্ষা, পাউপেন ও লফসক প্রসক্ষণ  

৭. অপাপযন গাইড রাইন ও ডাইপপয SOP 

8. ফাৎসযক ইন্সপকন সযপার্ ষ ৯. সযসভসডপেন কসড ষপনন লর ( RCC) ।  

কাযখানা রযদ ষক জনাফ রযজা উরিন তাঁল্পদয জন্য প্রকল্পেয ম্পারদত কাম ষক্রভ  রফল্পল কল্পয ইনল্পকল্পনয দ্রুত ও স্বচ্চতায 

রত রযল্পার্ ষ যারয ররভা পর্- ওয়্যাল্পযয  ভাধ্যল্পভ তুল্পর ধযল্পত ক্ষভ তা জানান। 

১২.২  আইএরও অরপ রযদ ষন 

গত ৩০/০৭/২০১৮ ইং তারযল্পখ কার ৯.৩০ র্া রথল্পক রফকার ৫.০০ র্া ম ষন্ত ভল্পয়্ ILO  অরপ, আগাযগাঁও Conference   

Room (5
th

 floor), Block-F, Plot 17/B&C, Agargaon Administrative Zone, Sher-E-

Bangla Nagar, Dhaka-1207 এ ররআয মূল্যায়্ল্পন  আভায াল্পথ প্রথল্পভ কল্পম্পাল্পনন্ট-১ আল্পরাচনায়্ অং রনয়্  Mr 

Maurice Brooks, Workplace Safety Specialist, ILO,Ms Khadija Khondker,Senior  

Communication Specialist, ILO/RMG Programme Mr Mostofa Alam, Finance and 

Admin Officer, ILO/RMG Programme  Mr Abdullah Mohammad Tawsif, 

Administrative  Assistant, ILO/RMG Programmer. আল্পরাচনায়্  প্রথল্পভ কল্পম্পাল্পনন্ট-১ : রফরডং রপটি  

আওতাে ক. পাোয, ইপরসিকযার এে সফসডিং লইপটি সফলপে ১৫৪৯ টি পযাক্টসয এপপভন্ট কপযন খ. Remediation 

Coordination Cell (RCC) গ. DIFE and Bangladesh Fire Safety and Civil Defense 

(BFSCD রমৌথ প্ররক্ষণ ঘ. BFSCD রক এল্পগগজল্পভন্ট। 
 

কল্পম্পাল্পনন্ট-2 সফলপে আপরাচনাে ILO/RMG programme Mr Borhan Uddin, জানান কল্পম্পাল্পনন্ট-2: 

ররফায ইন্সল্পকল্পনয আওতায়্ ১. ফাংরাল্পদ ররফায র (রফএরএ) ২০০৬ অনুমায়্ী ররফায ইন্সল্পকন স্ট্রাল্পর্রজ ফাস্তফায়্ন ২. 

ফাৎরযক ইন্সল্পকন প্লান ৩. DIFE এয তথ্য ও নপরজ ব্যফস্থানা ৪. লযফায ইন্সপকন লচকসরষ্ট ৫. লরফায ইন্সপকপনয 

ইকুপভন্ট ৬. ইন্সলক্টপদয জন্য ভার্স্ষা , পাউপেন ও লফসক প্রসক্ষণ ৭. অপাপযন গাইড রাইন ও ডাইপপয SOP 

8.ফাৎসযক ইন্সপকন সযপার্ ষ ৯. সযসভসডপেন কসড ষপনন লর (RCC) কাম ষক্রভ ম্পন্ন কপযন। 

 

কল্পম্পাল্পনন্ট -৩ ডফলল্পয় আল্পরাচনায়্ ILO/RMG ProgrammeILO/RMG Programme Mr A K M 

Masum ul Alam, Former Programme Officer, ILO/RMG Programme . কল্পম্পাল্পনন্ট 

-৩ অকুল্পানার রইটি এন্ড ররথ (ওয়্া)এয আওতায়্  ক. ন্যানার প্লান অফ এযাকন ( NPA) অন অকুল্পনার 

রইপটি এন্ড রল্থ (OSH ) খ. OSH লপ্রাপাইর গ. ন্যানার OSH রে ঘ. OSH এয কমুইনল্পকল্পন রভল্পর্রযয়্ার ঙ.  

OSH Kit চ. লইপটি কসভটি লেসনিং ছ . EOSH রফলল্পয়্ ব্যফস্থাক ও শ্ররভকল্পদয প্ররক্ষণ প্রদান জ . OSH রফলল্পয়্ 

DIFE, BEF, BGMEA, BKMEA প্ররক্ষণ প্রদান ঝ. জাতীয়্ কযল্পম্পইন “রনযাদ কভ ষস্থল্পর এরগল্পয়্ মাল্পফ 

ফাংরাল্পদ” কাম ষক্রভ ম্পন্ন কপযন। 

 
একআ াল্পথ কল্পম্পাল্পনন্ট -৪ : ডযল্পডফল্পরন ফ যানা প্লাজা ডবকটিল্পভয অতায় ক. জীডফত অল্পদয াল্পাটর্ প্রদান খ. 

অতল্পদয কাউল্পন্সডরং প্রদান  কভ ম ংস্থান গ. অত্ম কভ মংস্থান গ্রু ততডয ঘ. কল্ফ টুর াফডরল্পকন কাম যক্রভ পন্ন 

কল্পযন। 

 

১২.৩ প্রকে দডরল্পর CPM িফত , Works Breakdown Structure (WBS), Gantt Chart, 

Time Bound Action Plan ও Procurement Plan ংল্পমাজন কল্পয কভ যকান্ড ফাস্তফায়ন কযা য়। 
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১২.৪  প্রকেটি ফাস্তফয়ল্পনয পল্পর ফাংরাল্পদল্প গাল্পভ মন্ট কক্টল্পযয কভ মস্থল্পর কভ ম ডযল্পফল্পয ব্যাক উন্নয়ন াডধত ল্পয়ল্পে। মূরত 

যানা প্লাজা ধ্বল্পয য আউল্পযাীয় ংস্থা যাকড ম  অল্পভডযকান ংস্থা যারাল্পয়ন্স কালাক ডেখাল্পত ডি  বফন ডনযািা 

কাম মক্রভ অধুডনকায়ল্পনয কাজ শূরু কল্পয। গত ৩ ফেল্পয বুল্পয়ল্পটয ৩০ টি টীভ  ২ টি কনাল্পেডন্স পাল্পভ ময ভাধ্যল্পভ ম্পন্ন কযা 

য়।  
 

১২.৫ ডিকান্ড  বফন ডনযািা ংক্রান্ত ডাটাল্পফজ  শ্রভ  কভ মংস্থান ভন্ত্রণারল্পয় ট রাআন একটি াব মাআফায আউডন ট 

প্রডতষ্ঠা কযা ল্পয়ল্পে। 

 

১২.৬ গত ডতন ফেল্পয ৮ রাখ শ্রডভকল্পক কাগত স্বাস্থয  ডনযািামূরক প্রডক্ষ্ণ প্রদান কযা য়। 
 

১২.৭ যানা প্লাজা দুঘ যনায য তাড়াতাফড় কল্পয প্রকেটি াল্পত টনয়া ল্পরও এয গ্রগফত তযন্ত ল্পন্তালজনক। 

 

১২.৮ প্রকল্পেয অওতায় ডাআপ কর্তযক আন্সল্পকল্পনয জন্য টম কর ফফলল্পয় স্টান্ডযাড য টে কযা য় , ট গুল্পরা র : টকফভল্পকর 

টপটি, টজনাল্পযর এফিল্পডন্ট ফপ্রল্পবনন , কনরাকন টপটি , টভফনাযী টপটি ও এযল্পগাল্পনাফভি (শ্রফভল্পকয যীয ফান্ধফ 

অফাফে ও মন্ত্রাফত)। 

 

১২.৮ প্রকে অওতায় ফনফভ যত স্থানায কফতয় ফস্থযফচেঃ 
 

 

ডর্ত্র ১: ডাআল্পপয অআডজ কভাাম্মদ াভজুজ্জাভান ভূআয়ায াল্পথ 

প্রকল্পেয ফাস্তফাডয়ত কভ মকান্ড ংক্রান্ত অল্পরার্না। 

 

ডর্ত্র ২: ILO Office, Bangladesh  এয 

কভ মকতমাল্পদয াল্পথ প্রকল্পেয ফাস্তফাডয়ত কভ মকান্ড ংক্রান্ত 

অল্পরার্না। 

 

ডর্ত্র  ৩: ILO Office, Bangladesh  এয 

কভ মকতমাল্পদয াল্পথ প্রকল্পেয ফাস্তফাডয়ত কভ মকান্ড ংক্রান্ত 

অল্পরার্না। 

 

ডর্ত্র ৪ : ILO Office, BD  কর্তমক ততডয LIMA app 

 

ডর্ত্র ৫: ILO Office, Bangladesh  এয 

কভ মকতমাল্পদয াল্পথ প্রকল্পেয ফাস্তফাডয়ত কভ মকান্ড ংক্রান্ত 

অল্পরার্না। 

 

ডর্ত্র ৬ : ILO Office, Bangladesh  এয প্রস্তুতকৃত 

ডকট 

 

ডর্ত্র ৭ : ILO Office, BD  কর্তমক ততডয ডকুল্পভন্ট। 

 
 

 

ডর্ত্র 9 : ILO Office, BD  এয প্রস্তুতকৃত 

ল্পর্তনতামূরক কািায। 
ডর্ত্র 8 : ILO Office, BD এয প্রস্তুতকৃত ফ্লা 

িাআব।  
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ডর্ত্র ১০ : ILO Office, BD  কর্তমক ততডয ডকুল্পভন্ট। 

 

ডর্ত্র ১১ : ILO Office, BD  কর্তমক ততডয ডকুল্পভন্ট। 

 

ডর্ত্র 12 : ILO Office, Bangladesh  এয 

প্রস্তুতকৃত ল্পর্তনতামূরক কািায। 

 

ডর্ত্র ১৩ : ILO Office, BD  এয প্রস্তুতকৃত ল্পর্তনতামূরক 

কািায। 

 

ডর্ত্র ১৪ : ILO Office, BD  এয প্রস্তুতকৃত 

ল্পর্তনতামূরক কািায। 

 

ডর্ত্র ১5 : ILO Office, BD  এয প্রস্তুতকৃত 

ল্পর্তনতামূরক কািায। 

 

১৩। প্রকে ডযর্ারক ম্পডকমত তথ্য : 

 ডনম্নফডণ মত প্রকে ডযর্ারক প্রকল্পেয দাডয়ত্ব ারন কল্পযল্পেন। 
ক্র: নং প্রকে ডযর্ারল্পকয নাভ দফী দাডয়ল্পত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১. - - - - 

 - - - - 
 

ডফল্পল দ্রষ্ট্রব্য: ডডঅয এফং টিডড কত প্রকল্পেয ডযর্ারক ংক্রান্ত ককান তল্পথ্যয উল্পেখ কনআ।  

 

১৪। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জমন: 

ডযকডেত উল্পেশ্য প্রকৃত জমন 

১.রফরজএভইএ এফং রফল্পকএভইএ-

এয দস্যভুক্ত ততযী রালাক 

কাযখানায অরি ও বফন রনযাত্তা 

মাচাই; 

 

 1549 টি কাযখানায স্ট্রাকচাযার পাোয এফিং বফদ্যযসতক সনযাত্তায জন্য বফন ইনপেকন কযা 

ে; 

 ৩৯ টি কাযখানা ঝুঁসকপত থাকাে তাৎক্ষসনক ফন্ধ কযা ে; 

 ইনপেকন াযপভানাইপজন এফিং র্স্ােষাড ষ সযপাটিিং প্রস্তুতকযণ; 

 এনপন্স লকারাফপযয সফটুইন লযগুপরর্যস্ 

 সনযদ ইনপেকন সনসিতকযপণ লযগুপরর্সযয দক্ষতা বৃসি; 

 লযসভসডপেন লকাঅসড ষপনন লর (আযসস) প্রফতষন কযা য়্। 

২. শ্রভভান এফং অরি ও বফন 

রনযাত্তা রযদ ষল্পন ংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠাল্পনয (োই) এয ক্ষভতা 

বৃরি 

 DIFE রযপল্পভ ষয রযােম্যা প্রস্তুত কযা য়্ ও ফাস্তফায়্ন কযা য়্; 

 ষ্টাপ রযল্পর্নন ও রভাটিল্পবন রফলল্পয়্ স্টারে কযা য়্; 

 রক্টযরবরত্তক ফাৎরযক ইনল্পেকল্পনয রক্ষযভাত্রা চূড়ান্ত কযা য়্; 

 অরধক দক্ষ ,জফাফরদর ও রক্ররেফর শ্ররভক ইনল্পেক্টয ততরযল্পত অফদান যাল্পখ; 

 শ্ররভক ইনল্পেকন রফলল্পয়্ রযােম্যা কল্পয রেবাইজে ততরয এফং ফাস্তফায়্ন; 

 শ্ররভক ইনল্পেকন ও কাযখানা রযদ ষন রফলল্পয়্ শ্ররভক ইনল্পেকন রকৌর প্রস্তুত; 

 ইনল্পেকন রচকররষ্ট প্রস্তুত কল্পয কল্পরাল্পনরব ইনল্পেকন িরত ততরয; 

 ররফায ইনল্পেকন ম্যাল্পনজল্পভন্ট আয(ররভা) প্রস্তুত কনযা য়্; 

 ২৩৮ জন ইনল্পেক্টযল্পক ৪০ রদন ব্যাী পাউল্পন্ডন রেরনং রদয়্া য়্; 

 রকাে অফ ইরথ এল্পোল্পেে 
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ডযকডেত উল্পেশ্য প্রকৃত জমন 

৩.রাগত স্বাস্থয ও রনযাত্তা 

রফলয়্ক প্ররক্ষণ রযচারনা; 

 

১০০ টি কাযখানা লপটি কসভটি গঠন । 
 ২১০ টি কাযখানা (১১০টি কাযখানা, ৭০টি সফসজএভইএ কর্তষক, ৪০টি সফপকএভইএ কর্তষক কসভটি 

গঠন কযা ে।) 

 OSH রফলল্পয়্ যকায, ভাররক , শ্ররভক ংগঠল্পনয দক্ষতা উন্নয়্ন; 

 ২১০ র্ OSH করভটি গঠল্পন ায়্তা প্রদান; 

 রের্ায OSH প্রারতষ্টানীরককযণ; রফরধভারা ও নীরতভারা উন্নয়্ন; 

 ৪০০০ রযরেল্পভর্ গাভ ষল্পন্টল্পয জন্য (OSH)ওএএইচ কীর্ ততরয কযা য়্; 

 ৮,০০,০০০ শ্ররভকল্পক এফং ২৭০০ রেে ইউরনয়্ন শ্ররভকল্পক OSH প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়্; 

 জাতীয়্  অকুল্পনার ররথ্ রপটি এন্ড ররথ্ রদফ ারন কযা য়্; 

৪. তাজযীন ও যানাপ্লাজা ধ্বল্প 

আতল্পদয পুনফ ষান ও প্ররক্ষণ 

প্রদান এফং  ততযী রালাক রল্পে 

রফর্ায ওয়্াকষ কভ ষসূচী ফা স্তফায়্ন 

কযা ল্পফ।    

 

যানা প্লাজা দ্যঘ ষর্নায সকায কর শ্রসভপকয তথ্য লফা প্রদান 

 যানা প্লাজা লকাঅসড ষপনন লর ২০১৩ ন লথপক ২ টি র্ রাইন নম্বপয চালু কযা ে; 

 ২৯৯ জন দ্যঘ ষর্নায সকায শ্রসভপক জীফন দক্ষতায উয প্রসক্ষণ প্রদান কযা ে; 

 ১৭৬ জনপক ক্ষুদ্র ব্যফা এফিং ৬২ জনপক চাকুযী প্রদান কযা ে; 

 ৩,১৩৭ জনপক কযাসযোয , পাইনাসন্সোর এফিং পযাসভসর কাউসন্সসরিং প্রদান কযা ে; 

 ৫০ জনপক ব্যফাে উন্নেপনয  উয প্রসক্ষণ প্রদান কযা ে; 

 ১৪২ জনপক লভসডপকর াপার্ ষ লদো; ৬৬ জনপক াইপকারসজকযায কাউপন্সসরিং লদো ে। 

৫. রফর্াযওয়্াকষ ফাংরাল্পদ 

(রফোরিওরফ) করকাযখানা 

কভপ্লায়্ান্ট বৃরি। 

 এ) ১৬২ টি পযাক্টসযয ভপে ১৩৪ টি জুন ২০১৭ এয ভপে লপ্রাগ্রাভ ম্পন্ন কযা ে;  

সফ) ৫২% পযাক্টসয কভপ্লাোন্স কপযপছ। 

 ১৩৪ টি পযাক্টসয লফর্াযওোকষ ফািংরাপদ কভপ্লাই কপযপছ; ২,৮০,২৫৪ জপনক চাকুযী সদপেপছ 

,মাপদয ৫২% ভসরা; 

 ১৫ টি আর্ন্ষজাসতষক ফাোয ার্ ষনাযও যপেপছ; 

 ১৩৬টি এপপভন্ট সযপার্ ষ ফাোয কর্তষক ক্রে কযা ে; 

 ১০৯০ এডবাইজাসয সবসর্ কপযপছ; 

 ১৬ টি সনফ ষাসচত াটি ষসপপন কসভটি গঠন কযা পেপছ; 

 ৩,৭০৮ জন ম্যাপনজপভন্ট এফিং প্রসসক্ষত সুাযবাইজাসয র্স্াপ  বতসয কযা পেপছ,মাযা লমৌন 

যাপযছপভন্ট প্রসতপযাধ, কভ ষসযপফ যষ্পয পমাসগতা কযা, এফিং দােদাসেত্ব ারন ইতযাসদ 

ম ষপফক্ষণ কযপফ। 

 

১৫.০ প্রকপেয প্রধান প্রধান ক্রে িংক্রার্ন্ তথ্য (ররআয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়্ী): 

১৫.১ মানফান ক্রে: ILO অসপ প্রকপেয আওতাে িংস্থানুমােী নপবম্বয ২০১৪ ইিং তাসযপখ ২ টি জী গাসি ক্রে কপয এই দ্য’টি 

গািীপ্রকপেয যফতী ম ষাপে ব্যফায কযা পফ জানা মাে। 

১৫.২ প্রকপেয যফযা ও লফা খাত: যফযা খাপত ২০০.০০ রক্ষ র্াকা ও লফা খাপত কনাপেন্ট ফাফদ ১০০.০০ রক্ষ র্াকা 

ব্যে কযা ে। 

       ILO অসপ ফািংরাপদ, সসএ ২০০৬ ও সসআয ২০০৮ অনুযণ কপয ক্রে কাম ষ ম্পন্ন কপয ফপর জানান। 

 

১৫.৩ ভফনেফযং এন্ড ফডটিং 

 

ডপল্পয নাভ ডযদ মল্পনয তাডযখ ডর্ডিত ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

এ)ভন্ত্রণারয়্/ংস্থা অরের্/ভরনটিযং য়্রন। অরের্/ভরনটিযং 

য়্রন। 

- 

রফ) আইএভইরে অরের্/ভরনটিযং য়্রন। অরের্/ভরনটিযং 

য়্রন। 

- 
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ডপল্পয নাভ ডযদ মল্পনয তাডযখ ডর্ডিত ভন্তব্য 

র) অন্যান্য  

আইএরও অরপল্পয ংরিষ্ট 

কভ ষকতষা 

প্ররত রতন ভা অন্তয কর রপ্রাোভ 

অরপাযগণ ফাস্তফারয়্ত কাজ ভরনর্রযং 

কযল্পতা। 

রকছু কাল্পজয রফরম্ব 

ছাড়া ফড় ধযল্পণয 

ভস্যা াওয়্া মায়্রন। 

- 

 

১৫.৪  প্রকে ডডট কাম মক্রভ 

১৫.৪.১ আন্টাযনার ডডট 

ILO ফপকয রূর /কযজুল্পরন অনুমায়ী আন্টাযনার ডডট প্রল্পমাজয নয়। 

১৫.৪.২ এক্সটাযনার ডডট 

ILO ফপকয রূর /কযজুল্পরন অনুমায়ী এক্সটাযনার ডডট প্রল্পমাজয নয়। 

 

১৬.১  প্রাপ্ত ভস্যা:               

১৬.১.১  প্রকল্পেয অতায় এক্সটাযনার ফা আন্টাযনার ককান ডডট ম্পন্ন য়ডন (১৫.৪); 

১৬.১.২ প্রকল্পেয ডডঅয-এ প্রকল্পেয ঙ্গডবডিক অডথ মক রক্ষ্যভাত্রা থাকল্পর ফাস্তফ রক্ষ্যভাত্রা উল্পেখ কযা য়ডন।        

 

১৬. ২ সুাফযভারা 

 

১৬.২.১  প্রককেয অতায় ককান প্রকায আন্টাযনার ফা এক্সটাযনার ডডট ম্পন্ন না য়ায কাযণ ফা ব্যাখ্যা প্রদাল্পনয জন্য  

          শ্রভ  কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়কক নুল্পযাধ কযা র (১৬.১.১); 

 

১৬.২.২ যফতীল্পত PCR-প্রস্তুল্পত অডথ মক রক্ষ্যভাত্রায াল্পথ ফাস্তফ রক্ষ্ভাত্রা উল্পেখ কযা কমল্পত াল্পয ১৬.১.২)। 
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Improving fire and General Building  Safety in Bangladesh প্রকল্পেয 

ভাডি মূল্যায়ন প্রডতল্পফদন 
 

(ভাি : ফডল্পম্বয, ২০১৬ ) 

 
 

১।      প্রকল্পেয নাভ                  :  Improving fire and General Building  Safety in  

                                                 Bangladesh 

২। উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : শ্রভ ও কভ য ংস্থান ভন্ত্রণারয়। 
 

৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  অন্তযজাফতযক শ্রভ ংস্থা (অআএরও) 

 

৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়কার  ব্যয় : 

(রক্ষ্ টাকায়) 

প্রাক্কডরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

ফ মল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুল্পভাডদত 

প্রাক্কডরত 

ব্যল্পয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয় 

(মূর নুল্পভাডদত 

ফাস্তফায়নকাল্পরয

%) 

মূর 

ফ মল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

ফ মল্পল 

ংল্পাডধত 

ফ মল্পভাট 

টাকা 

(বফ:মু:) 

মূর ফ মল্পল 

ংল্পাডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৮৬.৫০  ১১৮৬.৫০ ১১৮৬.৫০  জানুয়াযী 

২০১৪-ফডল্পম্বয 

২০১৬  

  

 

৫। প্রকল্পেয ফস্থান     :  ঢাকা। 

 

৬।  প্রকল্পেয থ মায়ন: ভাডকমন যুিযাল্পষ্ট্রয শ্রভ দিয (USDOL) এয অফথ যক ায়তা। 
 

৭।         প্রকল্পেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন:  ডডঅয নুমায়ী প্রকেটিয ংগডবডিক    ফাস্তফ  অডথ মক গ্রগডত  

ক্রফভক 

নং  

ককাড 

নং 

প্রধান অআল্পটভ/ংগডবডিক কাম মক্রভ ডযভান রক্ষয ভাো প্রকৃত গ্রগডত % াথ মল্পকযয 

কাযণ  অফথ যক  টবৌত অফথ যক  টবৌত 

১. ৪৮৮৩ ১) অসি ও বফন সনযাত্তা িংক্রার্ন্ 

সফদ্যভান আইনী কাঠাপভা 

(Regular Framework)

রি

 

- ৭৭.৯১  ৭৭.৯১ -  

  

ন্ত

(Tools and procedure)

 

- ২৪.১৩  ২৪.১৩ -  

  3) অসি ও বফন সনযাত্তা সযদ ষন 

সযচারনা ক্ষভতা বৃসিয জন্য প্রসক্ষণ 

প্রদান। 

- ১৯৯.২১  ১৯৯২১ -  

  

 

- ১১৫.০৯  ১১৫.০৯ --  

  
ন্ত

- ৪০.১৮  ২২.১৮ -  
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২. জনফর ও যাভ যক     -  

৪৮৭৮ ৩৬ ভা ৪১৮.৪৮  ৪১৫.৩৯ -  

৪৮৯২ ৩৬ ভা ৩৪.৬৩  ৩৪.০০ -  

৩. ৪৮৮৮ প্রকে অসপ সযচারনা  ও ইউএন 

সনযাত্তা সপ 

- ৫২.২০  ৫১.৩৬ -  

৪. ৪৮০৪ ভেফতী ও  চূিার্ন্ প্রকে মূল্যােন - ৩৫.৬০  ২৪.৮২ -  

৫  - ১৩৬.৫০  ১৩৪.৯০ -  

৬  - ৪৫.৮৪  ০.০০ -  

৭   ৬.৭৩  ২.৬১ -  

  ফ ষল্পভার্  ১১৮৬.৫০  ১১৫৮.৫৬ -  

 

৭। কাজ ভাি থাকল্পর তায কাযণ:       প্রল্পমাজয নয়। 

 

৮। প্রকল্পেয টভূডভ  উল্পেশ্য : 

 

৮.১। প্রকল্পেয েভূফভ : 

ততরয রাাক রে ফা আযএভরজ ফাংরাল্পদল্পয অথ ষনীরতয প্রধান চাররকারক্ত। রম রকান রদল্পয ারফ ষক উন্নয়্ন ও অেমাত্রা 

রনিঃল্পেল্প র রদল্পয রল্পেয উয রনব ষযীর। রফল্পেয উন্নত রদগুল্পরা রেরনব ষয। ফাংরাল্পদ কৃরলপ্রধান রদ ল্পরও রাাক 

রল্পে রফ খ্যারত অজষন কল্পযল্পছ ফররফ ষল্পে। ততরয রাাকরে যপতারন ফারণল্পজয এক গুরুত্বপূণ ষ ভূরভকা ারন কল্পয মাল্পে। 

রফকায ভস্যা ভাধান, কভ ষংস্থান ও অথ ষননরতক উন্নয়্ল্পনয রক্ষল্পত্র এ রল্পেয অফদান ঈল ষণীয়্। ইল্পতাভল্পধ্য ফাংরাল্পদ এই রল্পেয 

াত ধল্পয রফেফাজাল্পয একটি ব্র্যান্ড সৃরষ্ট কল্পযল্পছ।  মায ভাধ্যল্পভ প্ররতরনয়্ত আভাল্পদয রদ রফেদযফাল্পয নতুন রযরচরত ও সুনাভ 

অজষন কযল্পছ। 

রদল্পয ততরয রাাক রল্পেয ফড় ফাজায মৄক্তযাষ্ট। দীঘ ষ ১৫ ভা ঋণাত্মক প্রবৃরিয য গত জানুয়্ারযল্পত রাাক যপতারনল্পত প্রায়্ 

আড়াই তাং প্রবৃরি কল্পযল্পছ ফাংরাল্পদ। এয আল্পগ ফ ষল্পল ২০১৬ াল্পরয রল্পেম্বল্পয ইরতফাচক প্রবৃরি ল্পয়্রছর। মৄক্তযাল্পে 

চররত ফছল্পযয জানুয়্ারযল্পত ৪৯ রকাটি েরায ফা ৪ াজায ১৮ রকাটি র্াকায রাাক যপতারন কল্পয ফাংরাল্পদ । গত জানুয়্ারযল্পত 

১৮ রকাটি ৮৬ রাখ ফগ ষরভর্াল্পযয ভরযভাণ কাল্পড়য ততরয রাাক যপতারন কল্পযল্পছ ফাংরাল্পদ।এ রক্ষল্পত্র প্রবৃরি ল্পয়্ল্পছ ৬ 

দরভক ৪৯ তাং। জানুয়্ারযল্পত মৄক্তযাল্পেয রভার্ রাাক যপতারনয ৬ দরভক ৩২ তাং রগল্পছ ফাংরাল্পদ রথল্পক। গত 

রেল্পম্বল্পয মা রছর ৬ দরভক ৩১ তাং। এয পল্পর মৄক্তযাল্পে ফাজায রস্যা াভান্য রফল্পড়ল্পছ ফাংরাল্পদল্পয  । মৄক্তযাল্পেয ফাজাল্পয 

রাাক যপতারনল্পত ফযাফল্পযয ভল্পতা ীল্পল ষ আল্পছ চীন।   ফাংরাল্পদল্প উন্নয়্ল্পনয প্রধান রনয়্াভক এই ততরয রল্পেয উয নানা 

ভল্পয়্ এল্পল্পছ রছার্ফড় অংখ্য আঘাত। যাজননরতক , াভারজক ও অথ ষননরতক নানা ংকর্ গাল্পভ ষন্ট রল্পেয অেমাত্রাল্পক 

ব্যাত কল্পযল্পছ। এই ফ ভস্যা ফায ফায রছু রর্ল্পনল্পছ এই খাতল্পক। শ্ররভক অল্পন্তাল , ভাররক-শ্ররভল্পকয রফরূ ম্পকষ, তফল্পদরক 

ফাধা, অরিকা- নানা দুঘ ষর্না রছর গাল্পভ ষন্ট রল্পেয রনতযঙ্গী। ফ ষল্পল ২০১৩ াল্পরয ২৪ এরপ্রর যানা প্লাজা েযাল্পজরেল্পত রনল্পব 

মায়্ এক াজায ১৩৭টি তাজা প্রাণ। মৃতুযয দুয়্ায রথল্পক রপল্পয এল্প ঙ্গুত্বফযণ কল্পযল্পছ আযও দুই াজায চায’ রাাক শ্ররভক।  

দদশলর ততরী দপোোক শলল্প কোরোখোনোয় ংগঠিত শি কোন্ড ও ভবন ধ্বশর পর রকোর, মোশক ও শ্রশমক পক্ষ  

পশরশিশত উন্নয়শন একটি শিপক্ষীয় কম মপশরকল্পনো গ্রণ কশর। তঃপর শবশভন্ন অন্তর্মোশতক দ োরোশম দদশলর ততরী 
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দপোোক-শলল্প কোরোখোনোর শি কোন্ড ও ভবন শনরপত্তো শনশিত করোর শক্ষে প্রশতশ্রুশত ব্যক্ত কশর। উক্ত 

কম মপশরকল্পনো ও প্রশতশ্রুশত বোস্তবোয়শন শিপক্ষীয় উশযোগ বোস্তবোয়শন অন্তর্মোশতক শ্রম ংিো প্রকল্পটির মোধ্যশম 

শযোশগতো করশে। প্রকল্পটি শ্রম ও কম মংিোন মন্ত্রণোয় রকোশরর ংশিষ্ট মন্ত্রণোয়/শবভোগ/দপ্তর এবং মোশক 

ও শ্রশমক ংগঠনমূশর প্রতেক্ষ ংলগ্রশণ বোস্তবোশয়ত শব। ঢোকোি অআএও শ  প্রকল্পটি বোস্তবোয়ন 

করশব। তশব মন্ত্রণোশয়র একর্ন যুগ্ম-শিব প্রকল্পটির দকো-শড মশনটর শশশব দোশয়ত্ব পোন করশবন। 

মন্ত্রণোশয়র মোননীয় মন্ত্রীর ভোপশতশত্ব একটি প্রশর্ক্ট এডভোআশর কশমটি এবং শ্রম শিশবর ভোপশতশত্ব একটি 

প্রশর্ক্ট শিয়োশরং কশমটি থোকশব। 

 

৮.২ প্রকল্পেয উল্পেশ্য:  

দীঘ ষপভোদী উপেশ্যঃ  

 

ফািংরাপদপয বতসয লাাক সপেয আওতাে সফদ্যভান বফন মূপয অসি সনযাত্তা এফিং বফন সনযাত্তা বৃসিকযা।  
 

স্বে লভোদী উপেশ্য: 

 

(১)অসি ও বফন সনযাত্তা িংক্রার্ন্ ফািংরাপদ যকাপযয সফদ্যভান আইন -কানুন আর্ন্ষজাসতষক শ্রভ এফিং অ সি সনযাত্তা ভাপন 

লৌুঁছপনায সনরভত্ত ফািংরাপদ যকাপযয ক্ষভতা বৃসি এফিং এই রপক্ষয অসি ও বফন সনযাত্তা িংক্রার্ন্ ডার্াপফজ স্থান।  

 
 

৯। প্রকে নুল্পভাদন :    ০৭/০৯/২০১৫ ডি: ডযকেনা কডভন কর্তমক প্রকে নুল্পভাদন রাব কল্পয। 

 

১০। প্রকল্পেয াডফ মক গ্রগডত : 

 

খ)  ংল্পাফধত এফডফ ফযাদ্দ ও গ্রগফত 

থ য ফেয ংল্পাফধত ফযাদ্দ ও রক্ষভাো থ য োড় ব্যয় ও টবৌত গ্রগফত 

টভাে োকা ফ এ টবৌত (%) টভাে োকা ফ এ টবৌত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৩-২০১৪ ৯১.১০   

৯১৫.২০ 

 

৭৭% 

- - - - - 

২০১৪-২০১৫ ৪৩৬.১০  - - - - - 

২০১৫-২০১৬ ৪৪০.৮২  - - - - - 

২০১৬-২০১৭ ২১৮.৪৮  ২৪৩.৩৬ ২১% - - - - - 

 

১১।  প্রকে মূল্যায়ন প্রফক্রয়া :          

 ফভফরয়ল্পন 

উৎ টভাে ফযভান প্রকৃত ব্যয়  ব্যফায ফযভান 

আউএ ডরায টরাকার কাল্পযফন্স আউএ ডরায টরাকার কাল্পযফন্স আউএ ডরায টরাকার 

কাল্পযফন্স 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

USDOL ১.৫০ ১১৮৬.৫০ ১.৪৬ ১১৫৮.৫৬ ১.৪৬ ১১৫.৫৬ 

 

ব্যফায ায: ৯৭.৬৫% 
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১২। প্রকে ফযদ যন ও ম মল্পফক্ষ্ণ :  

 

১২.৫ প্রকে অওতায় ফনফভ যত স্থানায কফতয় ফস্থযফচেঃ 

 

 
 

          ফচে-১: খন্দকায টভাস্তান টাল্পন ,ন্যানার প্রল্পজক্ট   

         কফড যল্পনেকযয াল্পথ প্রকল্পেয ফফফবন্ন ফফলল্পয় তাঁয ফপল্প অল্পরাচনা। 

 
 

ফচে-২: প্রকল্পেয অওতায় পায়ায এন্ড ফফফডং টপটি ফফলল্পয় প্রফক্ষল্পণ 

ংগ্রণকাযী। 

 
        ফচে-৩: প্রকল্পেয অওতায় পায়ায এন্ড ফফফডং টপটি ফফলল্পয় 

প্রফক্ষণ।         

 
ফচে-৪: প্রকল্পেয অওতায় পায়ায এন্ড ফফফডং টপটি ফফলল্পয় প্রফক্ষণ । 

 
 

          ফচে-৫: প্রকল্পেয অওতায় পায়ায এন্ড ফফফডং টপটি ও আরফিক     

         টপটি ফফলল্পয় প্রফক্ষণ। 

 
ফচে-৬: পায়ায এন্ড ফফফডং টপটি 

ফফলল্পয় প্রফক্ষণ। 

 
ফচে-৮: পায়ায এন্ড ফফফডং টপটি ফফলল্পয় 

প্রফক্ষণ। 
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১৩। প্রকে ডযর্ারক ম্পডকমত তথ্য : 

 

 ডনম্নফডণ মত প্রকে ডযর্ারক প্রকল্পেয দাডয়ত্ব ারন কল্পযল্পেন। 
ক্র: নং প্রকে ডযর্ারল্পকয নাভ দফী দাডয়ল্পত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১. জনাফ খন্দকায টভাস্তান টাল্পন 

ফতফযক্ত ফচফ 

 

ন্যানার প্রল্পজক্ট টকা-

ফড যল্পনেয 

যুগ্ম ফচফ(অআও) 

শ্রভ ও কভ যংস্থান 

ভন্ত্রনারয়। 

ফতযক্ত জানুয়াযী ২০১৪ – ফডল্পম্বয ২০১৬ 

 

১৪। প্রকল্পেয উল্পেশ্য জমন: 

ডযকডেত উল্পেশ্য প্রকৃত জমন 

ফািংরাপদপয বতসয লাাক সপেয 

আওতাে সফদ্যভান বফন মূপয 

অসি সনযাত্তা এফিং বফন সনযাত্তা 

আউর্পুর্ ১.১  ফাংরাল্পদল্পয পায়্ায এফং রফরডং রপটি রযগুল্পরর্রয রেভওয়্াকষ উন্নয়্ল্পন 

প্রল্পয়্াজনীয়্ করে ষল্পনন রভকারনজভ কাম ষকরয কযা। 

অজষন: 

রেল্পম্বয ২০১৪ াল্পর পযারররল্পর্ে এফং রেল্পবারল্পভন্ট এয জন্য ন্যানার ইরনরল্পয়্র্ব 

পযাক্টরযল্পজয এয আওতায়্ একটি রযরভরেল্পয়্ন প্রল্পর্াকর প্রস্তুত কযা ল্পয়্ল্পছ । ফাংরাল্পদল্পয 

গাল্পভ ষন্ট পযাক্টরয গুল্পরায রফরডং রনয়্রভত ম ষল্পফক্ষণ , পায়্ায ও ইল্পররিক রপটি এয জন্য 

কাজ কযা। 

অসি ও বফন সনযাত্তা িংক্রার্ন্ 

ফািংরাপদ যকাপযয সফদ্যভান 

আইন-কানুন আর্ন্ষজাসতষক শ্রভ এফিং 

অসি সনযাত্তা ভাপন লৌুঁছপনায 

ইসনভত্ত ফািংরাপদ যকাপযয 

ক্ষভতা বৃসি এফিং এই রপক্ষয অসি 

ও বফন সনযাত্তা  িংক্রার্ন্ 

ডার্াপফজ স্থান। 

আউর্পুর্ ১.২ : পযাক্টসযয লরফায ইনপকন সিত ও টুর আপডর্ কযন। 

অজষন: 

প্রকেটি আইএরও কপম্পাপনন্ট III এয আওতাে লযসডপভড গাপভ ষন্ট লপ্রাগ্রাভপক াপার্ ষ 

সদপে এটি পাভ ষ সপরক্ট কপয মাপত ওএস লপ্রাপাইর ,পযক্টসযয ওএস িসত 

ইনপকন কযায জন্য। এছািা এটি সরগ্যার সদকগুপরা ও মাচাই কপয।  

 

আউর্পুর্ ১.৩ শ্রভ ভন্ত্রণারে ও এ অন্যান্য িংঘর্ন গুপরায ইনপকন দক্ষতা বৃসি। 

অজষন: 

৪৬ টি ইপবপন্ট ৭৯০ জপনয প্রসক্ষণ প্রদান কপয,  এয ভপে ৪৬ জন ভসরা ও প্রসক্ষণ গ্রণ 

কপয; 

ম্যাপনজপভন্ট লেসনিং, পাোয ইনপকন, ইভাযপজসন্স ইবাকুপেন প্লাসনিং, পাোয 

প্রপপনারপদয প্রসক্ষণ প্রদান কপয। 

২৯৭ জন সফএপএসসড সনসযেয ইনপপক্টয, ১৫ জন ডাইপ,৫ জন সফপজএভইএ, ৫ জন 

সফপকএভইএ,  লভার্ ৩২২ জন লক প্রসক্ষণ লদো ে। 

 

আউর্পুর্ ১.৪  ফািংরাপদপয িংসিষ্ট ব্যসিপদয দক্ষতায াপথ ও ভেভত ইনপপকন 

কযা; 

অজষন: 

২০১৫ াপরয ভপে ১৫৪৯ পযাক্টসয এপপভন্ট কযণ; 

 

প্ররররভরনয 

এল্পল্পভন্ট 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ রভার্ 

স্ট্রাকাযার  

ইরিরেটি 

৪৭১ ৯০৮ ০ ১৩৭৯ 
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(রফরে ষং) 

পায়্ায রপটি ৪৪৯ ১০৬৮ ০ ১৫১৭ 

ইল্পররিক রপটি ৪৪৯ ১০৬৮ ০ ১৫১৭ 

রভার্    ৪,৪১৩ 

  

আউর্পুর্ ১.৫ রফরডং এফং পায়্ায রপটি োর্া রেরকং কাম ষকয কযণ; 

অজষন: 

ফাংরাল্পদ পায়্ায ারব ষ এন্ড ররবর রেল্পপন্স (রফএপএররে) প্রথভ ম ষাল্পয়্ অল্পর্াল্পভল্পর্ে 

রাইল্পন্স ও াযরভর্ ম্পন্ন কল্পযল্পছ। 

ক) অনরাইন পায়্ায রাইল্পন্স অল্পর্াল্পভল্পর্ে রল্পস্টভ 

খ) এএভএ এরাটি ষং রল্পস্টভ পয পায়্ায এরিল্পেন্ট 

 

১৫.০ প্রকপেয প্রধান প্রধান ক্রে িংক্রার্ন্ তথ্য (ররআয এ প্রদত্ত তথ্যানুমায়্ী): 

১৫.১ োন্সপার্ ষ ক্রে : প্রপমাজয নে। 

 

১৫.২ ণ্য, ওোকষ ও লফা ক্রে: প্রপমাজয নে। 

 

 তপফ সসআয এয ০৮ নিং এ ৮.১ এ ণ্য ও ওেষাক ফাফদ প্রকপে ২০০.০০ রাখ র্াকা ও কনাপেসন্স খাপত  ১০০.০০  

রাপখয লফস ক্রপেয কথা উপেখ যপেপছ। 

 

১৬.১  প্রাপ্ত ভস্যা:                      

ক) প্রকপেয ক্রে কাম ষকভ ডকুপভন্ট প্রকে অসপপ িংযক্ষণ কযা েসন; 

খ) PCR এয  পেন্ট ০৫ অনুমােী কপম্পাপনন্ট –ওোইজ প্রপগজ এ প্রাক্কসরত ব্যে ধযা পেপছ ১১৮৬.০০ রক্ষ র্াকা এফিং 

প্রকৃত ব্যে উপেখ কযা পেপছ ১১৫৮.৫৬ রক্ষ র্াকা , ফাকী অব্যসেত ২৭.৪৪ রক্ষ র্াকা সক কযা পেপছ , তায উপেখ কযা 

েসন। 

 

১৬. ২  সুাসযভারা 
 

ক) লর্কসনকযার এসপর্ন্স (টিএ) প্রকপেয লক্ষপেও  ক্রে িংক্রার্ন্ ডকুপভন্ট প্রকে অসপপ িংযক্ষণ কযপত পফ; 

খ) অব্যসেত অথ ষ (২৭.৪৪ রক্ষ)  মথা সনেপভ সনষ্পসত্ত পেপছ সকনা ল সফলপে শ্রভ ও কভ ষিংস্থান ভন্ত্রণারে যীক্ষা কপয লদখপফ।  

 

                                                                                             

 

 

       


