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বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয অওতায় ২০১6-২০১7 থ থফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডতবফদরনয উয 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ডবডিক াযংরে 

 

ক্রঃ

 

নং 

ভন্ত্রণাররয়

য নাভ 

বভাট 

ভাপ্তকৃ

ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযন মুর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়া

গ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগ

য 

প্রকরে

য ংখা 

বেডিডএ

প ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রারন্ত

য তকযা 

ায (%)  

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডত

ক্রান্ত 

প্রকরে

য 

ংখ্যা 

১। বফজ্ঞান  

প্রমৄবি 

ভন্ত্রণারে 

০৫ টি ০৫ টি -- -- ০২টি ০৩ টি 
-২৫% 

-৫০% 
০৩ টি 

-১৫% 

-২৭% 

 

১। ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা ০৫টি 

২। ভাপ্তকৃত প্রকরেয প্রকৃত ব্যয় ও বভায়াদকারঃ 

প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

এস্টাফবরয়ভন্ট অফ ডেবজগয়নয়েে ডযপায়যন্প ইনবস্টটিউে পয 

ডেবভেযার ডভজাযয়ভন্ট। 
৩০৮৩.৬৯ জুরাই  ২০১২ য়ত  জুন ২০১৭ 

জাতীে মুদ্র গয়ফলণা ইনবস্টটিউে স্থান (১ভ ম যাে) (২ে 

ংয়াবধত) প্রেল্প 

.  নয়বম্বয, ২০১৪ ডথয়ে বেয়ম্বয, ২০১৬ 

অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যায়ণয রয়যয 

ভীযা প্রেল্প

১৭৫.০০ জুরাই, ২০১৫ ডথয়ে বেয়ম্বয, ২০১৬ 

ভংরা ফন্দয়য ডতজবিেতা যীযণ  ভবনেবযং গয়ফলণাগায স্থান 

(২ে ংয়াবধত)।
১৯২৫.৮৫ জুরাই, ২০১২ ডথয়ে জুন, ২০১৭ 

(NINMAS) 

২২০৯.০৭ জানুোবয, ২০১৫ ডথয়ে জুন, ২০১৭ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও বভয়াদ বৃডিয কাযণঃ 

প্রকরেয নাভ বভয়াদ বৃডিয কাযণ 

ভংরা ফন্দয়য ডতজবিেতা যীযণ  ভবনেবযং গয়ফলণাগায 

স্থান (২ে ংয়াবধত)। 
প্রকরেয কভ থ-ডযডধ বৃডি াওয়ায় এফং জাতীে ড-ডের-২০১৫ 

ডভাতায়ফে উন্নেন  খায়তয জনফয়রয ডফতন বৃডি াওয়ায় প্রেয়ল্পয 

ফাস্তফােন ডভোদ এফং ব্যে বৃবি াে। 
এস্টাফবরয়ভন্ট অফ ডেবজগয়নয়েে ডযপায়যন্প ইনবস্টটিউে পয 

ডেবভেযার ডভজাযয়ভন্ট। 
প্রকরেয কভ থ-ডযডধ বৃডি াওয়ায় এফং মথাভরয় রেযভাত্রা 

নুমায়ী কাম থক্রভ ম্পন্ন না ওয়ায দরুন প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ডভোদ 

এফং ব্যে বৃবি াে। 
অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যায়ণয 

রয়যয ভীযা প্রেল্প 

মথাভরয় রেযভাত্রা নুমায়ী ভীো কাম থক্রভ ম্পন্ন না ওয়ায 

দরুন ব্যয় বৃডি ব্যডতরযরক প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ডভোদ বৃবি াে। 
 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয বেরত্র প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ  

 

ভস্যামূ সুাডযমূ 

প্রেল্পটি উয়েশ্য ফাস্তফােয়নয জন্য অতযাদৄবনে ল্যাফয়যেবয 

স্থান েযা য়েয়ছ। বেন্তু জনফয়রয অবায়ফ ল্যফয়যেবযয 

োজ শুরু েবন। 
 

প্রেয়ল্পয আতাে সৃষ্ট অফোঠায়ভা এফং স্থাবত অতযাদৄবনে 

মন্ত্রাবতমূয়য য়ফ যাত্তভ ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ প্রেয়ল্পয  উয়েয়শ্য 

ফবণ যত ডফামূ বনবিত েযয়ত য়ফ এফং  প্রয়োজনীে জনফর 

দােন েয়য ল্যাফয়যেবযটি দ্রুত চালু েযয়ত য়ফ। 
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বেআযআইবএভ-এয োজ ম্পাদয়নয স্বায়থ য প্রয়োজনীে 

জনফর না থাো এফং প্রবতষ্ঠায়নয সৃষ্ট  ডফামূ ব্যফায়যয 

বনবভত্ত প্রয়োজনীে আইনী অফোঠায়ভা না থাো।  

বেআযআইবএভ-এয োয়জয গবতীরতায স্বায়থ য প্রয়োজনীে 

জনফর বনবিত েযয়ত য়ফ এফং ডম ের ডফা সৃবষ্ট েযা য়েয়ছ 

ডগুয়রা মথামথ ব্যফায়যয বনবভত্ত প্রয়োজনীে আইনী অফোঠায়ভা 

সৃবষ্ট েযা ডময়ত ায়য।  
ডেবভেযার ডভয়রারবজ বফলয়ে ম যাপ্ত প্রবযয়ণয সুয়মাগ না 

থাো, প্রবযন ংক্রান্ত এেটি স্বতন্ত্র ইউবনে না থাো এফং 

ডেবভেযার ডভয়রারবজ ংক্রান্ত উচ্চতয গয়ফলণায ডযয়ে 

বফশ্ববফদ্যারে  অন্যান্য প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ োম যেয 

ডমাগায়মাগ প্রবতষ্ঠাে বেছুো ঘােবত বফদ্যভান।  

বেআযআইবএভ ংক্রান্ত ম যাপ্ত প্রবযয়ণয  সুয়মাগ সুবষ্ট েযয়ত 

য়ফ এফং প্রবযন ংক্রান্ত এেটি স্বতন্ত্র ইউবনে গঠন েযা ডময়ত 

ায়য। ডযপায়যন্প ল্যাফয়যেবয বয়য়ফ বেআযআইবএভ মায়ত 

ডেবভেযার ডভয়রারবজ ংক্রান্ত ের ধযয়নয যীযণ ম্পন্ন 

েযয়ত ায়য তায জন্য মৄয়গায়মাগী প্রমৄবি  াভর্থ্য বনবিত 

েযয়ত য়ফ   উচ্চতয গয়ফলণাে বফশ্ববফদ্যারে  অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ োম যেয ডমাগায়মাগ প্রবতষ্ঠা েযা ডময়ত ায়য।  
ক্রেকৃত আফাফেমূ ম্পদ ডযবজষ্টায়য বরবফি না েযা 

এফং মথামথবায়ফ যযণায়ফযণ না েযা। প্রেল্প ডয়ল 

োয়যবন্ট অনুমােী ক্রেকৃত বরফ ে এফং ডজনায়যেয বনেবভত 

াবব যবং না েযা। 

প্রেয়ল্পয আতাে ক্রেকৃত আফাফেমূ ম্পদ ডযবজষ্টায়য 

বরবফি েযায়ত য়ফ  এফং প্রয়োজনীে যযণায়ফযণ বনবিত 

েযয়ত য়ফ।  যফযাোযী প্রবতষ্ঠায়নয বনেে য়ত োয়যবন্ট 

অনুমােী বরফ ে এফং ডজনায়যেয বনেবভত াবব যবং েযয়ত য়ফ। 
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এস্টাফলরমভন্ট অফ ডেলিগমনমেে ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে পয ডকলভকযার ডভিাযমভন্ট ীল যে প্রেয়ল্পয ভাবপ্ত মূল্যােন 

প্রবতয়ফদন 

( ভাপ্ত : জুন, ২০১৭ ) 

 

 

১.  প্রেয়ল্পয নাভ : এস্টাফলরমভন্ট অফ ডেলিগমনমেে ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে পয 

ডকলভকযার ডভিাযমভন্ট। 

২. ফাস্তফােনোযী ংস্থা : ফাাংরামদ লফজ্ঞান ও লল্প গমফলণা লযলদ (লফলএআইআয)  

৩. উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগ : লফজ্ঞান ও প্রযুলি ভন্ত্রণারয় 

৪. প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ভে  ব্যে  : (রয োোে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনোর প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

োর 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(মূর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

োয়রয %) 
মূর 

  

ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

মূর ফ যয়ল 

ংয়াবধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪২০.০০ ৩১০৬.৬২ ৩০৮৩.৬৯ জুরাই ২০১২ 

ইং য়ত জুন 

২০১৬ ইং 

জুরাই  ২০১২ 

ইং য়ত  জুন 

২০১৭ ইং 

জুরাই  ২০১২ 

ইং য়ত  জুন 

২০১৭ ইং 

৬৬৩.৬৯ 

(২৭%) 

 

১ ফছয 

(২৫%) 

 
৫. ক্রভপুবিত অগ্রগবত : ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%, আবথ যে অগ্রগবত ৯৯.২৬% 

 

৬.   প্রেয়ল্পয েভূবভ : 

 

যাায়লনক যীক্ষা-লনযীক্ষায় লনময়ালিত ফাাং রামদময ল্যাফমযেলযগুমরায ডেলস্টাং -এয ভান, ঠিকতা, গ্রণমমাগ্যতা এফাং 

কালযগযী ক্ষভতামক আন্তিজালতক প্রলতষ্ঠান IUPAC/ BIPM/ APMP কর্তজক স্বীকৃত আন্তিজালতক দ্ধলত 

অনুাময লযচারনায িন্য ডকান ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে ফাাংরামদম লিরনা। যাায়লনক লযভা লফজ্ঞান লফলময় ডদ ড 

বফজ্ঞালনক কভ জকান্ড লযচারনায িন্য উন্নয়ন প্রকমল্পয ভাধ্যমভ ডদম প্রথভফামযয ভত একটি স্বতন্ত্র প্রলতষ্ঠান  - 

ইন্পট্রুমভমন্টন এন্ড ডকলরমেন ালব জ ল্যাফমযেলয পয ডকলভকযার ডভিাযমভন্ট (আইলএএর) প্রলতষ্ঠা কযা য়। 

যফতী ভময় যকায কর্তজক আইলএএর -এয না ভ লযফতজন কময ডেলিগমনমেে ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে পয 

ডকলভকযার ডভিাযমভন্ট (লেআযআইলএভ) নাভকযণ কযা য় , মা ১০ জুন ২০১২ তালযমখ গণপ্রিাতন্ত্রী ফাাংরামদ 

যকামযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ডখ ালনা উমবাধন কমযন। লযভা লফজ্ঞান লফলময় মফ জাচ্চ আন্তিজালতক ও আঞ্চলরক 

াংস্থা, মথাক্রমভ BIPM ও APMP এয পূণ জাঙ্গ দস্যদ  অিজমনয ভাধ্যমভ  ফাাংরামদময ল্যাফমযেলযগুমরায 

যাায়লনক যীক্ষা -লনযীক্ষায ভান আন্তিজালতকবামফ গ্রণমমাগ্য  কময ডতারায িন্য  লেআযআইলএমভয ক্ষভতা বৃলদ্ধ , 

উমু্মি লফশ্ব ফািাময প্রলতমমালগতায় টিমক থাকায ক্ষভতা অিজন কযমত এফাং যপ্তালন ফহুমুখীকযমণ িাতীয় ও 

আন্তিজালতক ফািাময ডদীয় মেয গুণ ও ভান লনরূণ কযায রমক্ষয অফকাঠামভা উন্নয়মনয অাং ল ডডফ আমরাচয 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা ময়মি। 

 

৭.   প্রেয়ল্পয উয়েশ্য :  প্রেয়ল্পয মূর উয়েশ্যমু বনম্নরূ : 

 

 যাায়লনক লযভা লফজ্ঞামনয ডেলিগমন ডেে ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে স্থান এফাং Asia Pacific 

Metrology Program (APMP)/ Bureae International des Poids et 

Measures (BIPM)-এয পূণ জাঙ্গ দস্যদ রামবয িন্য প্রময়ািনীয় কালযগযী ক্ষভতা অিজন। 

 ISO/IEC 17043 ভান অনুমায়ী ডদীয় যাায়লনক যীক্ষাগাযমূময ভান লনধ জা যমণয িন্য আন্তিজালতকবামফ 

গ্রণমমাগ্য Proficiency Testing / Inter-laboratory Comparison (PT/ ILC)  

ডপ্রাগ্রাভ উন্নয়ন ও প্রচরন। 
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 ISO Guide 30 Series ভান অনুমায়ী Traceable CRM  উৎাদন, াংযক্ষণ ও লফতযমণয 

প্রময়ািনীয় কালযগযী কাঠামভায উন্নয়ন। 

 যাায়লনক লযভা লফজ্ঞাডন দক্ষ ভানফম্পদ উন্নয়ন ও াংলিষ্ট লফলময় গমফলণা ও প্রলক্ষণ লযচারনা।  
 

 

৮.   প্রেয়ল্পয অনুয়ভাদন  ংয়াধন :  

  

প্রেল্পটি ২৪২০.০০ রয োো ব্যয়ে জুরাই, ২০১২ মত জুন, ২০১৬ ডভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ০৩/০৭/২০১২ তাবযয়খ 

অনুয়ভাবদত ে। যফতী ভয়ে ডভোদ  োো বৃবি েয়য ৩১০৬.৬২ রয োো ব্যয়ে জুন, ২০১৭ ম যন্ত বনধ যাযণ েযা 

ে।  

 

৯.   প্রেয়ল্পয অথ যােন : এবেব/আযএবেব ফযাে, অফমুবি  ব্যে ংক্রান্ত াবফ যে অগ্রগবত 

 

অথ য ফছয এবেব ফযাে প্রকৃত ব্যে  অগ্রগবত 

 োো ফাস্তফ রযযভাো ডভাে ব্যে োো প্রেল্প াায্য ফাস্তফ % 

২০১২-১৩ ২২০.০০ ৩.৯৩% ২১৯.৯৯ ২১৯.৯৯ - ৭.০৮% 

২০১৩-১৪ ৬৫০.০০ ২১.৯৯% ৬৪৯.৯৫ ৬৪৯.৯৫ - ২০.৯২% 

২০১৪-১৫ ১৪০৪.০০ ৫৩.৫১% ১৩৪৯.২৯ ১৩৪৯.২৯ - ৪৩.৪৩% 

২০১৫-১৬ ৫০০.০০ ১৩.৯২% ৪৮৯.৪৬ ৪৮৯.৪৬ - ১৫.৭৬% 

২০১৬-১৭ ৩৭৯.০০ ৬.৬৫% ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ - ১২.০৭% 

ডভাে ৩১৫৩.০০ ১০০% ৩০৮৩.৬৯ ৩০৮৩.৬৯ - ৯৯.২৬% 

 
 

১০.   প্রেয়ল্পয অংগবববত্তে ফাস্তফােন অগ্রগবত: 

অংয়গয নাভ এেে বেবব অনুমােী ভাো প্রকৃত অগ্রগবত বফচ্যযবতয োযণ 

আবথ যে ফাস্তফ আবথ যে ফাস্তফ  

অলপাযমদয ডফতন ১৬ িন ১৫৭.২৯ ১৬ িন ১৫৭.২৯ ১৬ িন - 

প্রলতষ্ঠান কভ জচাযীয ডফতন ১০ িন ৫৫.৭৪ ১০ িন ৫৫.৭৪ ১০ িন - 

ডেলরমপান লফর ডথাক ০.৬২ ডথাক ০.৬২ ডথাক - 

গ্যা ও জ্বারানী ডথাক ১১.২৫ ডথাক ১১.২৫ ডথাক - 

ইনু্পমযন্প/ব্াাংক চািজ ডথাক ৩৩.০০ ডথাক ২৩.৬৮ ডথাক াশ্রয় ময়মি 

মুদ্রন ও প্রকানা ডথাক ৭.০০ ডথাক ৭.০০ ডথাক - 

ডষ্টনাযী, লর ও ষ্টযাম্প ডথাক ১০.০০ ডথাক ১০.০০ ডথাক - 

গমফলণা ব্য় ডথাক ২১.০০ ডথাক ২১.০০ ডথাক - 

ফই ও িান জার ডথাক ৮.০০ ডথাক ৮.০০ ডথাক - 

প্রচাযণা ও লফজ্ঞান ডথাক ১১.০০ ডথাক ১০.৯৯ ডথাক াশ্রয় ময়মি 

প্রলক্ষন ডথাক ২৫.০০ ডথাক ২৫.০০ ডথাক - 

ডলভনায/কনপামযন্প ডথাক ৭০.০০ ডথাক ৬৯.৯১ ডথাক াশ্রয় ময়মি 

লক্ষা পয ডথাক ৭০.০০ ডথাক ৭০.০০ ডথাক - 

আপ্যায়ন ব্য় ডথাক ৬.০০ ডথাক ৬.০০ ডথাক - 

বাড়ায় লযফন ডথাক ৩৭.০৫ ডথাক ৩৭.০৫ ডথাক - 

অলনয়লভত শ্রলভক ডথাক ২.০০ ডথাক ২.০০ ডথাক - 

যাায়লনক দ্রফালদ ক্রয় ডথাক ২৭২.০০ ডথাক ২৭২.০০ ডথাক - 

ব্ফাম জ দ্রব্লদ ক্রয় ডথাক ৩.৫৪ ডথাক ৩.৫৪ ডথাক - 
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অংয়গয নাভ এেে বেবব অনুমােী ভাো প্রকৃত অগ্রগবত বফচ্যযবতয োযণ 

আবথ যে ফাস্তফ আবথ যে ফাস্তফ  

কাঁচাভার ও খুচড়া মন্ত্রাাং ডথাক ৩৪.২৫ ডথাক ৩৪.২৫ ডথাক - 

ম্মানী/বা ডথাক ১১.০০ ডথাক ১১.০০ ডথাক - 

কলম্পউোয াভগ্রী ডথাক ৫.০০ ডথাক ৫.০০ ডথাক - 

ডযলিমেন লপ/ অযালক্রলেমেন ব্য় ডথাক ৪৫.০০ ডথাক ৪৫.০০ ডথাক - 

কলভটি লভটিাং ডথাক ২.০০ ডথাক ১.২১ ডথাক াশ্রয় ময়মি 

অন্যান্য ব্য়  ডথাক ৮.০০ ডথাক ৮.০০ ডথাক - 

কলম্পউোয ও অলপ যঞ্জাভ ডথাক ১০.০০ ডথাক ১০.০০ ডথাক - 

অলপ বফন ডথাক ১০.০০ ডথাক ১০.০০ ডথাক - 

বফদ্যযলতক অফকাঠামভা ডথাক ১৫.০০ ডথাক ১৫.০০ ডথাক - 

অন্যান্য ডভযাভত ও াংযক্ষণ ডথাক ২৫.০০ ডথাক ২৫.০০ ডথাক - 

অন্যান্য বফন ও স্থানা ২০০০ ফ:লভ: ১৫২.১৩ ২০০০ ফ:লভ: ১৫২.১৩ ২০০০ ফ:লভ: - 

মন্ত্রালত যঞ্জাভ ২৮ ডে ১৯১৯.০০ ২৮ ডে ১৯১৯.০০ ২৮ ডে - 

কলম্পউোয ও মন্ত্রাাং ১৬ টি ৮.০০ ১৬ টি ৮.০০ ১৬ টি - 

আফাফত্র ৪০ টি ২৫.৭৫ ৪০ টি ২৫.৭৫ ৪০ টি - 

ললে বযাে  ৩৬.০০  ২৩.২৮  াশ্রয় ময়মি 

ডভাে =  ৩১০৬.৬২  ৩০৮৩.৬৯   

 

১১.   ডোন অয়েয ফাস্তফােন অম্পূণ য আয়ছ বেনা :  প্রেয়ল্পয রযয  উয়েশ্য অনুমােী ের অংয়গয োজ ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 

১২.   প্রেয়ল্পয ক্রে োম যক্রভ: উন্ুি দযে আফায়নয ভাধ্যয়ভ ২৮ ডে বফজ্ঞালনক মন্ত্রালত, স্বল্প মূমল্যয দযত্র মূল্যায়ন দ্ধলতয 

ভাধ্যমভ ৫৬ টি কলম্পউোয মন্ত্রাাং ও অলপ আফাফত্র ক্রয় কযা ময়মি। এিাড়া উন্ুি দযে আফান এফাং স্বল্প মূমল্যয 

দযত্র মূল্যায়ন দ্ধলতয ভাধ্যয়ভ ০১টি ডজনায়যেয স্থান ডযমনামবমনয োজ েযা য়েয়ছ। বফস্তাবযত বফফযণ ংরবি 

‘ে’ ডত উস্থান েযা ’র। 

 

১৩.  প্রেল্পটিয োম যক্রভ আইএভইবে ের্তযে বযফীযণ েযা য়েয়ছ।  

ক্রলভক 

নাং 

লযফীক্ষণকাযীয নাভ ও দফী লযফীক্ষমণয তালযখ 

০১ কািী ডদমরায়ায ডামন, কাযী লযচারক 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবাগ , লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

২৬/১০/২০১৬ 

০২ মুাম্মদ কাভার ডামন তালুকদায, উ-লযচারক 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবাগ, লল্প ও লি ডক্টয 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

২৭/০৬/২০১৬ 

০৩ ডভা: ইোীভ খলরর, কাযী লযচারক  

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবাগ 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

১৯/০১/২০১৬ 

০৪ আ.ন.ভ. ডযাকন উলিন, লযচারক 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন লফবাগ 

লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

০১/০৬/২০১৫ 
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১৪.  প্রেল্প বযচারে ম্পবেযত তর্থ্ : 

 

নাভ  দফী পূণ যোরীন / খন্ডোরীন ডমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ ডভোদোর 

ে. ভারা খান 

চীপ ায়েবন্টবপে অবপায 

 বযচারে 

অবতবযি দাবেত্ব ০৪-০৭-২০১২ - ০৪-০৭-২০১২ 

য়ত 

৩০-০৬-২০১৭ 

 

১৫.   অবেে ংক্রান্ত :  বযদ যনোয়র প্রেল্প বযচারে জানান ডম, অলেে অলধদপ্তমযয চালত ডযকে জত্র/তথ্যালদ যফযা কযা 

ময়মি। অবেে োম যক্রভ ম্পাদয়নয জন্য োে ডেবরয়মাগায়মাগ, বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফলেে অবেে অবধদপ্তয, ডগুন ফাবগচা, 

ঢাো এয লটিএটিঅ/ডক-১/লভ/নলথ-৭(১৩) অাং/লনযীক্ষা সূচী/২০১৭-১৮/২৩১, তালযখ: ১০/১০/২০১৭ স্মাযমক 

আগাভী১৫/১১/২০১৭ মত ১৬/১১/২০১৭ তালযখ লনধ জাযণ কযা ময়মি।  

 

১৬.    প্রেয়ল্পয উয়েশ্য অজযন : প্রেয়ল্পয বনবদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্য মু ংয়যয় বনয়ম্ন উয়েখ েযা র: 

 

বযেবল্পত উয়েশ্য অবজযত পরাপর 

১ যাায়লনক লযভা লফজ্ঞামনয 

ডেলিগমনমেে ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে 

স্থান এফাং Asia Pacific 

Metrology Program 

(APMP)/ Bureae 

International des Poids 

et Measures (BIPM)-এয 

পূণ জাঙ্গ দস্যদ রামবয িন্য প্রময়ািনীয় 

কালযগযী ক্ষভতা অিজন। 

 

 মথামথ কালযগযী ডমাগ্যতা প্রভাণ  কময ১০ অমক্টাফয ২০১২ 

তালযমখ লেআযআইলএভ লযভা লফজ্ঞান াংক্রান্ত লফমশ্বয 

মফ জাচ্চ আন্তিজালতক াংস্থা BIPM (Bureau 

International des Poids et Mesures 

তথা International Bureau of Weights 

and Measures )-এয দস্য দ অিজন কময। লফমশ্বয 

২৭৩ টিযও ডফী ভধভী িাতীয় -আন্তিজালতক ডযপামযন্প 

ইনলস্টটিউেগুমরায াযষ্পলযক মমালগতায মফ জাচ্চ 

ডনেওয়ামকজ ইনলস্টটিউেটি যুি ময়মি। 

 ৭ ডভ ২০১৩ তালযমখ তবাগ দস্যযামেয ডবাে ডময় , 

যাায়লনক লযভা লফজ্ঞান াংক্রান্ত ৪০ টিযও ডফল ডদময 

আঞ্চলরক াংস্থা এলয়া প্যাললপক ডভমট্রারলি ডপ্রাগ্রাভ  

APMP-য দস্যদ রাব কমযডি।    

 

 লল্প ভন্ত্রণারয় কর্তজক প্রণীত িাতীয় গুনভান নীলতভারামতও 

লেআযআইলএভ-ডক যাায়লনক লযভা াংক্রান্ত 

অফকাঠামভায একটি গুরুত্বপূণ জ কমম্পামনন্ট - 

Designated Institute (DI) লমডফ লনধ জাযণ 

কযা ময়মি।  

 আন্তিজালতক াংস্থা “অগ জানাইমিন পয  লদ প্রললফন অফ 

ডকলভকযার উইন (OPCW)”-এয ডেলিগমনমেে ল্যফমযেলয 

লমডফ ভমনানীত ময় লফমশ্বয ১৯০টি ডদময ামথ কালযগযী 

কভ জকামন্ড প্রতযক্ষবামফ অাংগ্রণ কযা ময়মি।  

 ডকলভকযার ডভমট্রারলি াংক্রান্ত আন্তিজালতক কভ জকামন্ড 

ফাাংরাডদময প্রথভ উলস্থলত এফাং অফদান  ফাাংরাডদময 

বাফমূলতজ উজ্জ্বর কমযমি। ফাাংরামদময ে যপ্তানী ফালণমিয 

কালযগযী ফাধামূ (Technical Barriers to 

Trade TBT & Sanitary and Phyto 

Sanitary Measures SPS) দূযীকযমণয ডক্ষমত্র 

এটি একটি গুরুত্বপূণ জ অিজন। 

 ফাাংরামদম যাায়লনক লযভা লফজ্ঞামনয অফকাঠামভা 

সৃলষ্টডত গুরুত্বপূণ জ অফদামনয িন্য লেআযআইলএভ -এয 
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বযেবল্পত উয়েশ্য অবজযত পরাপর 

প্রলতষ্ঠাতা লফজ্ঞানীমক লযভা লফজ্ঞান তথা ডভমট্রারলি 

লফলয়ক এলয়া প্রান্ত ভাাগযীয় অঞ্চমরয ীল জ াংস্থা - 

Asia Pacific Metrology Program 

(APMP) কর্তজক “2015 APMP DEN 

(Development Economy) Award” প্রদান 

কযা ময়মি। 

২ ISO/IEC 17043 ভান অনুমায়ী 

ডদীয় যাায়লনক যীক্ষাগাযমূময ভান 

লনধ জাযমণয িন্য আন্তিজালতকবামফ 

গ্রণমমাগ্য Proficiency 

Testing/ Inter-laboratory 

Comparison (PT/ ILC)  

ডপ্রাগ্রাভ উন্নয়ন ও প্রচরন। 

 দ্যইটি লটি/আইএরল ডপ্রাগ্রামভ অাংগ্রণ কযা ময়মি। 

 প্রাণ-আযএপএর গ্রু লনয়লভতবামফ লটি /আইএরল ডপ্রাগ্রামভ 

অাংগ্রণ কযমি। গৃীত ডেস্ট লযমাে জ অনুাময প্রাণ -

আযএপএর গ্রু ১৩৫ টি ডদম ে যপ্তানী কযমি । 

৩ ISO Guide 30 Series ভান 

অনুমায়ী Traceable CRM  

উৎাদন, াংযক্ষণ ও লফতযমণয 

প্রময়ািনীয় কালযগযী কাঠামভায উন্নয়ন। 

 

 ালনয একটি  লআযএভ Metals in Water (Na, 

Fe, Zn, Mg, Mn, K, Cd, Ca, Pb, Cu, Cr, 

As) প্রস্তুত কযা ময়মি। 

 

 Paracetamol  এয Reference 

Standard (RS) প্রস্তুতকযণ প্রলক্রয়া চরভান। 

 

 Omeprazol, Azithromycin, 

Rosovastation  এফাং Diclofenac 

Sodium এয Reference Standard (RS) 

প্রস্তুডতয প্রলক্রয়া ামত ডনয়া ময়মি। 

৪ যাায়লনক লযভা লফজ্ঞামন দক্ষ 

ভানফম্পদ উন্নয়ন ও াংলিষ্ট লফলময় 

গমফলণা ও প্রলক্ষণ লযচারনা। 

 

 DRiCM দক্ষ ভানফ ম্পদ উন্নয়মনয রমক্ষয 

লনয়লভতবামফ লফশ্বলফদ্যারয় , গমফলণাগায, লল্প প্রলতষ্ঠামনয 

লফজ্ঞানী/কভ জকতজামদয িন্য লফ ডলালয়ত প্রলক্ষণ আময়ািন 

কময। এ ধাযাফালকতায় আধুলনক বফজ্ঞালনক মন্ত্রালতমত ৬১ 

িন, কযালরমেন দ্ধলতমত ৫ িন, গমফলণাগামযয ভান 

আইএও ১৭০২৫-ডত ৬৩ িন, ইন্ডালেয়ার প্রলক্ষমণ ৫৮ 

িন, লআযএভ প্রলক্ষমণ ১ িন ডভাে ১৮৮ িনমক 

প্রলক্ষণ প্রদান কমযমি। 

 ৭৫ িন গমফলকমক উচ্চতয লেগ্রী অিজমন গ ডফলণা ায়তা 

কযা ময়মি (লফএল- ১৭ িন, এভএল- ৪৩ িন, এভলে- 

৭ িন, এভলপর-২ িন, লএইচলে- ২ িন, এভএ ডপমরা-৩ 

িন, লএইচলে ডপমরা- ১ িন)।  

 আমভলযকান ঔলধ প্রস্তুতকাযী প্রলতষ্ঠান অকুমকয়ায উৎালদত 

ঔলমধয বিফ ভতা যীক্ষাকযণ (ফাময়াইকুইবযামরন্প)-এয 

কাি ম্পন্ন ময়মি। এ ডফায ভাধ্যমভ বফমদলক মুদ্রা আয় 

কযা ম্ভফ মে। 

 

 

১৭.   উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজযন না য়র এয োযণ :  প্রয়মাজয নে। 
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১৮. প্রকল্প লযদ জন 

“এস্টাফলরমভন্ট অফ ডেলিগমনমেে ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে পয ডকলভকযার ডভিাযমভন্ট” ীল জক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ ামর 

ভাপ্ত ওয়ায় লফগত ২৩/১০/২০১৭ তালযমখ ভাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়মনয লনলভত্ত ঢাকায াময়ন্প ল্যাফমযেলযমত অফলস্থত 

(লফলএআইআয কযাম্পাম) প্রকল্পটি আইএভইলে –এয ক্ষ মত লযদ জন কযা য়। লযদ জন কামর প্রকল্প লযচারক, 

ললনয়য াময়লন্টলপক অলপায এফাং াংলিষ্ে অন্যান্য কভ জকতজাবৃন্দ উলস্থত লিমরন।  

 

প্রকল্প লযদ জনকারীন লস্থয লচত্র: 

লচত্র:১ ভালযচারক, আইএভইলে কর্তজক লেআযআইলএভ লযদ জন 

লচত্র:২ প্রকমল্পয আওতায় ক্রয়কৃত humastar 600 ডভলন। লচত্র:৩ উ-লযচারক, আইএভইলে কর্তজক লেআযআইলএভ 

লযদ জন। 

 

১৯. আইএভইলে’য ম জমফক্ষণ: 

১৯.১ প্রকল্পটি অনুমভালদত ব্য়ীভায ভমধ্য ফাস্তফালয়ত ময়মি এফাং প্রকমল্পয উমিশ্যমূ অলিজত ময়মি। এই প্রকল্প ফাস্তফায়মনয 

ভাধ্যমভ ফাাংরামদম যাায়লনক লযভা লফজ্ঞামনয ডেলিগমনমেে ডযপামযন্প এয অফকাঠামভা প্রলতষ্ঠায ডক্ষমত্র অগ্র গলত 

ালধত ময়মি।  

 ১৯.২ অনুমভালদত লেলল অনুাময বফবএআইআয-এয জুেন বফমন ডযপামযন্প ইনলস্টটিউে পয ডকলভকযার ডভিাযমভন্ট প্রলতষ্ঠা  কযা 

ময়মি। এই ইনলস্টটিউমে ডযপামযন্প যীক্ষণ ডফা িাড়াও Proficiency Testing (PT), Inter Laboratory 
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Comparison (ILC), Certified Reference Material (CRM) উৎাদন, কযালরমেন প্রভৃলত গুরুত্বপূণ জ 

ডফায সুমমাগ সৃলষ্ট কযা ময়মি। একর ডফা প্রদামনয ভাধ্যমভ ডদময কর ল্যাফমযেযীয যীক্ষণ ডফায ভান আন্তিজালতক ভামনয 

(SI Unit) এয ামথ তুরনামমাগ্য কময ডতারায ডক্ষত্র বতলয ময়মি। 

১৯.৩ লেআযআইলএমভয অনুকূমর যািস্ব খামত ৮০ িন িনফমরয অনুমভাদন যময়মি। ফতজভামন ২২ িন কভ জযত আমি। তন্মধ্য লফজ্ঞানীয 

াংখ্যা ০৮ িন। মা লেআযআইলএমভয সৃষ্ট সুমমাগ-সুলফধা এফাং লল্প-প্রলতষ্ঠামনয ডফা চালদা পূযমণয িন্য লনতান্ত অপ্রতুর।  

 ১৯.৪ Inter Laboratory Comparison (ILC) ও Proficiency Testing (PT) কভ জসূচীয আওতায় ডদময 

কর ল্যাফমযেলযমক ক্রভান্বময় আন্তিজালতক ভামনয ামথ াভঞ্জস্যপূণ জ কময ডতারায িন্য লেআযআইলএভ-এ াভথ্যজ বৃলদ্ধ ডময়মি।  

১৯.৫ অলেে োম যক্রভ ম্পাদয়নয জন্য োে ডেবরয়মাগায়মাগ, বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফলেে অবেে অবধদপ্তয, ডগুন ফাবগচা, ঢাো অবেে 

ম্পাদয়নয জন্য তাবযখ বনধ যাযণ েয়যয়ছ বেন্তু আবথ যে ব্যফস্থানা স্বচ্ছতা বনবিতকমল্প  প্রকমল্পয অলেে এখনও ম্পন্ন য়লন।  

১৯.৬ লনমচয াযনীমত লেআযআইলএভ এয ফিয লবলত্তক আময়য লফফযণ উস্থান কযা  ’র। ম জামরাচনায় ডদখা মায় ২০১২-১৩ ামর 

আময়য লযভান লির ১৫.৭৬ রক্ষ োকা। ভয়ামন্ত আময়য প্রবৃলদ্ধ রক্ষয কযা মায়। ২০১৬-১৭ ামর আয় বৃলদ্ধ ডময় ৭০.২৪ রক্ষ োকায় 

উন্নীত ময়মি, মা ক্রভবৃলদ্ধয প্রফণতা লনমদ জ কময। 

লেআযআইলএভ এয ফিয লবলত্তক আময়য লফফযণ 

                                                                (রক্ষ োকায়) 

অথ জ ফিয আয় ব্য় (ডফতন বাতা ফাফদ) 

২০১২-১৩  ১৫.৭৬ ২৮.২৩ 

২০১৩-১৪ ৩৫.৩৮ ৪৮.৯৪ 

২০১৪-১৫ ৬৪.০৪ ৪২.৪১ 

২০১৫-১৬ ৪৮.৪৫ ৪৫.০০ 

২০১৬-১৭ ৭০.২৪ ৮০.৩ 
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২০.  আইএভইবে’য ভতাভত /সুাবয: 

২০.১. িনফর াংস্থানঃ  ম্ভাফনাভয় ইনলস্ট টিউেটিয কামিয গলতীরতায স্বামথ জ প্রময়ািনীয় িনফর লনলিত কযমত মফ এফাং প্রলতষ্ঠামনয 

লফজ্ঞানীমদয গমফলণাফান্ধফ কভ জলযমফ লনলিত কযমত মফ।  লেআযআইলএভ-এ ডম কর ডফা সৃলষ্ট কযা ময়মি ডগুমরা মথামথ 

ব্ফামযয লনলভত্ত প্রময়ািনীয় আইনী অফকাঠামভা (legal infrastructure) সৃলষ্ট কযা ডমমত াময; 

২০.২ গমফলণা ও উন্নয়ন : ডকলভকযার ডভমট্রারলি লফলয়টি ফাাংরামদময ডপ্রক্ষামে লফজ্ঞামনয নতুন একটি ডক্ষত্র লফধায় লেআযআইলএভ এ 

াংক্রান্ত লক্ষমণয ম জাপ্ত সুমমাগ সুলষ্ট কযমত মফ। লেআযআইলএভ প্রলক্ষন াংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র ইউলনে গঠন কযা ডম ডত াময। 

ডযপামযন্প ল্যাফমযেলয লমমফ লেআযআইলএভ মামত ডকলভকযার ডভমট্রারলি াংক্রান্ত কর ধযমনয যীক্ষণ ম্পন্ন কযমত াময তায 

িন্য যুমগামমাগী প্রযুলি ও াভথ্যজ লনলিত কযমত মফ।  ডকলভকযার ডভমট্রারলি াংক্রান্ত উচ্চতয গমফলণায় লফশ্বলফদ্যারয় ও অন্যান্য 

প্রলতষ্ঠানমক ায়তা প্রদামনয রমক্ষয াংলিষ্ট লফশ্বলফদ্যারয় ও অন্যান্য প্রলতষ্ঠামনয ামথ কাম জকয ডমাগামমাগ প্রলতষ্ঠা কযা ডমমত াময; 

২০.৩  মন্ত্রালতয যক্ষণামফক্ষণ, খুচযা মন্ত্রাাং ও প্রময়ািনীয় যাায়লনক দ্রব্, স্টযান্ডাে জ, রমবন্ট ইতযালদ ক্রময়য িন্য প্রময়ািনীয় ফযাি লনলিতকযণঃ এলেল 

প্রকমল্পয অধীমন নফায়নকৃত এ লফবামগ অতযন্ত লপটিমকমেে ও লফমলালয়ত মন্ত্রালত স্থালত যময়মি। ওয়ামযলন্ট ললযয়ে ভালপ্তয য এফ মূরধনী 

ম্পদ মথামথবামফ চর যাখা, গমফলণা ও উন্নয়ন, প্রলক্ষণ প্রদান এফাং ডফা প্রদান কািমূ লযচারনায রমক্ষয খুচযা মন্ত্রাাং ও প্রময়ািনীয় 

যাায়লনক দ্রব্, স্টযান্ডাে জ, রমবন্ট, ইতযালদয ক্রময়য িন্য প্রময়ািনীয় ফযাি লনলিতকযণ প্রময়ািন মফ। লফমলালয়ত এফ মন্ত্রালতয কযালরমেন 

এফাং ডভযাভত/াংযক্ষণ কাি ঠিকবামফ লযচারনায িন্য লনভ জাতা/যফযাকাযী প্রলতষ্ঠামনয ামথ ফালল জক ডফা গ্রণ চুলি ম্পাদন কযা ডমমত াময। 

প্রকমল্পয অধীমন নফসৃষ্ট সুলফধালদয াংযক্ষণ ও মফ জাচ্চ ব্ফায লনলিতকযমণ প্রময়ািনীয় দমক্ষ গ্রণ কযমত মফ; 

২০.৪  মমন্ত্রয রগবুক, নমুনা ডযলিস্টায , দ জনাথী ডযলিস্টায , ইতযালদ াংযক্ষণ: লেআযআইলএভ এ স্থালত অতযন্ত লপটিমকমেে ও লফমলালয়ত 

মন্ত্রালতয রগবুক, নমুনা ডযলিস্টায, দ জনাথী ডযলিস্টায ইতযালদ াংযক্ষণ কযমত মফ। প্রকমল্পয অধীমন অলি জত ম্পদ মথামথবামফ ম্পদ ডযলিস্টায- 

এ লরলফদ্ধ কময ট্যালগাং কযমত মফ; 

২০.৫  ডফা ও সুলফধা ম্পমকজ াংলিষ্ট করমক অফলতকযন : যকামযয নফসৃষ্ট লফলএআইআয-এয লেআযআইলএভ গমফলণাগাময প্রাপ্ত 

ডফা ও সুলফধা ম্পমকজ াংলিষ্ট করমক অফলত কযা লনিস্ব ‘ওময়ফাইে’ প্রণয়ন ও চালু এফাং ফহুর প্রচামযয (ফাাংরা ও 

ইাংমযলিমত লরপডরে প্রণয়ন , লফলবন্ন ইমরকট্রলনক লভলেয়ায় প্রচায ইতযালদ ) ব্ফস্থা গ্রণ কযমত  মফ।  ডক্টযলবলত্তক ডস্টকমাল্ডাযমদয 

ভন্বময় ডলভনায লমম্পালিয়াভ আময়ািমনয ভাধ্যমভ স্ব স্ব ডক্টমযয িন্য প্রমমািয ডফায ব্ফায এফাং নতুন নতুন ডফায সৃলষ্ট ও 

উন্নয়মনয িন্য কযণীয় লনধ জাযণ কযমত মফ; 

২০.৬ আবথ যে ব্যফস্থানা স্বচ্ছতা বনবিত েযায স্বায়থ য এ প্রেয়ল্পয অবেে দ্রুত ম্পন্ন েয়য আইএভইবেয়ে অফবত েযয়ত য়ফ; এফং  

২০.৭ ২০.১ মত ২০.৬ প্রমমািয ডক্ষমত্র গৃীত প্রালনক ভন্ত্রণারয় ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা আগাভী ০১ (এক) ভাময ভমধ্য স্ত ে কযমফ
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ংরবি ‘ে’ 

মন্ত্রালত ও যঞ্জাভ: 

 

ক্র নাং লফফযণ অনুমভালদত াংখ্যা 

(লল অনুমায়ী)  

ক্রয়কৃত 

াংখ্যা 

কাম জামদময  

তালযখ 

০১ Isotope dilution LC/MS/MS Mass Spectroscopy 
with accessories 

১ ১ ০১.১২.১৪ 

০২ Isotope dilution Laser Ablaption ICPMS ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

০৩ Air Quality Monitoring System ১ ১ ১২.১২.১৬ 

০৪ Isotope dilution Gas Chromatography Mass 
Spectrophotometer- Mass Spectrophotometer 

১ ১ ০১.১২.১৪ 

০৫ Homogenizer (Heavy Duty) ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

০৬ Automatic Sieve Shaker ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

০৭ Auto Titrator ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

০৮ Protein Distillation Apparatus ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

০৯ Pressing Machine ১ ১ ২১.১০.১৩ 

১০ Bomb Calorimeter ১ ১ ২১.১০.১৩ 

১১ CNOS Analyzer ১ ১ ২১.১০.১৩ 

১২ Biochemistry Analyzer ১ ১ ২৩.১০.১৩ 

১৩ Dissolution Tester ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

১৪ Disintegration Tester ১ ১ ১৮.০৩.১৪ 

১৫ Hardness ১ ১ ১৮.০৩.১৪ 

১৬ Friability ১ ১ ২০.০৫.১৫ 

১৭ Ion Chromatography ১ ১ ২৮.১০.১৩ 

১৮ Accessories for Mass Spectrophotometer (SPE 
complete set, Kuderna Danish Concentrator), 
Microwave Digester & Special Glassware Set 

১ ১ ২৪.০৯.১৩ 

১৯ Automatic CRM labeling dispensing, bottling & 
sealing machine (powder and liquid) and Calibration 
Equipment Set 

৩ ৩ ০৩.০৩.১৩ 

০৬.০২.১৪ 

২২.১১.১৬ 

২০ Atomic Absorption Spectrophotometer ১ ১ ০৩.০১.১৬ 

২১ Distillation Unit for Acid ১ ১ ০৩.০১.১৬ 

২২ Microwave System ২ ২ ০৩.০১.১৬ 

২৩ Muffle Furnace (600˚C) ২ ২ ০৩.০১.১৬ 

২৪ Mercury Analyzer ১ ১ ০৩.০১.১৬ 

 

আফাফত্র: 

ক্র নাং লফফযণ অনুমভালদত াংখ্যা 

(লল অনুমায়ী)  

ক্রয়কৃত 

াংখ্যা 

কাম জামদময  

তালযখ 

০১ Auditorium Dias ১ ডে ১ ডে ২১.০১.১৪ 

০২ Dias Table ১ ডে ১ ডে ২২.১০.১৪ 

০৩ Dias presenter Table (Rostrum) ১ ডে ১ ডে ২১.০১.১৪ 

০৪ Work Station with seat ২০ ২০ ২৪.১২.১২ 

০৫ Laminar flow workstation  ২ ডে ২ ডে ২২.১০.১৪ 

০৯.০৬.১৫ 

০৬ Reception Workstation ১ ডে ১ ডে ০৭.০৬.১৫ 

০৭ Rack for CRMs ২ ডে ২ ডে ০৭.০৬.১৫ 

০৮ Sofa set for conference room ৪ ডে ৪ ডে ২৩.১২.১২ 
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০৯ Round table with 6 chair for reader ১ ডে ১ ডে ০৭.০৬.১৫ 

১০ Seminer/workshop table with seat ৭ ডে ৭ ডে ০৭.০৬.১৫ 

০৯.০৬.১৫ 

 

অলপ যঞ্জাভ: 

ক্র নাং লফফযণ অনুমভালদত াংখ্যা 

(লল অনুমায়ী)  

ক্রয়কৃত 

াংখ্যা 

কাম জামদময  

তালযখ 

০১ Computer with  UPS ৮ ৮ ১৮.০৯.১৩ 

০২ Heavy Duty Photocopier ১ ১ ১১.১২.১৩ 

০৩ Registered Software for PC ৬ ৬ ১১.১২.১৩ 

০৪ Scanner ১ ১ ১১.১২.১৩ 

 

লনভ জাণ কাি: 

ক্র নাং কামিয লফফযণ অনুমভালদত াংখ্যা 

(লল অনুমায়ী)  

ক্রয়কৃত 

াংখ্যা 

কাম জামদময  

তালযখ 

০১ Artificial Patent stone work for the roof of the DRiCM 
main laboratory building and underground room 

১৫০০ ফ:লভ 

 

১৫০০ 

ফ:লভ 

১৯.১২.১২ 

০২ Preparation of fiber glass with steel structure of roofing 
Shed for HVAC ducting system 

৭৩ ফ:লভ 

 

৭৩ ফ:লভ 

 

২৯.০৪.১৫ 

০৩ Construction of security post (2 nos.) with toilet for 
guard of DRiCM laboratory building (civil+ electrical+ 
sanitary with internal fitting)   

২৫ ফ:লভ 

 

২৫ ফ:লভ 

 

২৮.০১.১৩ 

০৪ Painting work (Plastic emulsion paint & weather coat 
of the DRiCM main laboratory building)  

৩৫৭৫ ফ:লভ 

 

৩৫৭৫ 

ফ:লভ 

১১.০৬.১৫ 

০৫ Preparation of mural of Dr. Qudrat-i-Khuda 
 

ডথাক ডথাক ০২.০৩.১৪ 

০৬ Gardening for beautification 
 

২৪২৩ ফ:লভ 

 

২৪২৩ 

ফ:লভ 

০২.০৩.১৪ 

০৭ Preparation of reception room 
  i. Electrical work 
 ii. Interior decoration 

৪৫.৬০ ফ:লভ 

 

৪৫.৬০ ফ:লভ 

 

২৬.০৮.১২ 

০৮ Electrification & electrical connection from newly 
installed 800 KVA Substation to laboratory end-point 
through wiring tray system with angle frame.  

ডথাক ডথাক ২৬.০৯.১৩ 

০৯ 100 KVA generator with the other necessary items for 
complete installation 

১ টি ১ টি ২৬.০৯.১৩ 

১০ Electrical work (electric poles with REB Light shed, 
wiring, halogen lamp, hanging porch light, etc.) for 
security and beautification 

ডথাক ডথাক ১৬.১০.১৪ 

১১.১২.১৪ 

১১  Venetian Blind ৯৩ ফ:লভ: ৯৩ ফ:লভ: - 

১২ Exhaust ducting system for chemical vapor outlet  ৫ ডে  ৫ ডে  ২০.০৭.১৫ 

২৪.০৯.১৫ 

১৩  Security wall for the institute building ২৫০ ফ:লভ ২৫০ ফ:লভ ২১.১২.১৪ 
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অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যায়ণয রয়যয ভীযা প্রেডল্পয ভাপ্ত মূল্যােন 

প্রবতয়ফদন  

(ভাপ্ত: বেয়ম্বয, ২০১৬) 

 

১.  প্রেয়ল্পয নাভ  : অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যায়ণয রয়যয ভীযা প্রেল্প  

২.  উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে  : বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারে 

৩.  ফাস্তফােনোযী ংস্থা  : জাতীে বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয  

৪.  প্রেল্প এরাো  : ঢাো। 

৫. প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ভে  ব্যে :  

                                                                                                                                         (রয োোে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

 

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনোর প্রকৃত 

ফাস্তফােনোর 

মূর ব্যয়েয হ্রা/ 

বৃবি (মূর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত 

ভে 

(মূর 

ফাস্তফােন 

োয়রয %) 

মূর 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

মূর ফ যয়ল 

ংয়াবধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৯৫.০০ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ জুরাই, ২০১৫ 

ডথয়ে 

জুন, ২০১৬ 

জুরাই, ২০১৫ 

ডথয়ে 

বেয়ম্বয, 

২০১৬ 

জুরাই, ২০১৫ 

ডথয়ে 

বেয়ম্বয, 

২০১৬ 

-২০.০০ 

(-১০.২৬%) 

 

৬ভা 

(৫০%) 

 

৬.   প্রেয়ল্পয অেবববত্তে ফাস্তফােন: প্রেল্প ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন ( PCR) অনুমােী প্রেল্পটিয অেবববত্তে ফাস্তফ  আবথ যে 

অগ্রগবতবনয়ম্ন ডদো র:  

                                                                                                                                         (রয োোে) 

ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী োয়জয 

বফববন্ন অয়েয নাভ 

এেে অনুয়ভাবদত রযযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ বযভাণ আবথ যে ফাস্তফ বযভাণ আবথ যে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। যাজস্ব খাত - - ১৯৫.০০ - ১৭৫.০০ 

২। মূরধনখাত - - ০.০০ - ০.০০ 

৩। প্রাইজেনটিনয়জন্পী - - ০.০০ - ০.০০ 

 ডভাে: - - ১৯৫.০০ - ১৭৫.০০ 

 

 

ফায়জে ইয়োনবভে ডোে/াফ-ডোে ডোে/ াফ-ডোে ফণ যনা ডভাে বজবফ (রয োোে) 

যাজস্ব ৪৮২৮ ডস্টনাযী ভারাভার ৫.০০ 

৪৮৪০ স্টযাবে ট্যযয ১৪৫.০০ 

৪৮৪২ ডবভনায  বভটিং ৫.০০ 

৪৮৮৬ ম্ভাব্যতা মাচাই ১৫.০০ 

৪৮৯৯ অন্যান্য ৫.০০ 

 ডভাে: ১৭৫.০০ 

 

৭. োজ অভাপ্ত থােয়র তায োযণ:  বেবব-য রযযভাো অনুমােী ১৩ জন েভ যেতযায বফয়দয় প্রবযণ গ্রয়ণয রযযভাো 

বছর। তন্ডধ্য ৯ জন েভ যেতযা প্রবযণ গ্রণ েয়যয়ছন। অথ য ছাড় না োে  ৪ জন ডে প্রবযণ প্রদান ম্ভফ েবন।   
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৮. মূল্যােন িবতুঃ প্রেল্পটিয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ন বনয়ম্নািবফলে/িবত অনুযন েযা য়েয়ছ: 
  

 প্রেয়ল্পয বেবব ম যায়রাচনা; 

 প্রেয়ল্পয PCR ম যায়রাচনা; 

 োয়জয ফাস্তফ অগ্রগবত মাচাই  তর্থ্ ংগ্রয়য জন্য য়যজবভন বযদ যন; 

 প্রাপ্ত তয়র্থ্য বববত্তয়ত ংবিষ্ট েভ যেতযায়দয ায়থ আয়রাচনা  ভতাভত গ্রণ;  

 

৯. প্রেয়ল্পয েভূবভ:  

 বফগত ৩০ এবপ্রর, ২০১৪ তাবযয়খ ভাননীে প্রধানভন্ত্রী “জাতীে বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয়যয বফদ্যভান পুযাতন এফং  

ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযয়ণয অনুয়মাগী বফন অাযণ েয়য এেটি আদৄবনে, ভানম্মত  দৃবষ্টনন্দন বফন বনভ যাণ েয়য  

বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয স্থান েযয়ত য়ফ” ভয়ভ য বদে  বনয়দ যনা ডদন। তৎয়প্রবযয়ত মূর প্রেল্প প্রণেয়নয 

 রয়যয বফগত ১৪/০৬/২০১৫ তাবযয়খ  উস্থাবত ভীযা প্রেল্পটি প্রাবনে অনুয়ভাদন রাব েয়য।  

১০.  প্রেয়ল্পয উয়েশ্য  : ভাননীে প্রধান ভন্ত্রীয বদেবনয়দ যনা ডভাতায়ফে মূর প্রেল্প “অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  

 প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যাণ” ীল যে প্রেয়ল্পয বেবব প্রণেন এফং উি প্রেয়ল্পয উয ভীযা গ্রণ। 
 

১১. প্রেয়ল্পয অনুয়ভাদন:  বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী  ের্তযে ১৪ জুন ২০১৫ তাবযয়খ   ডভাে ১৯৫.০০ 

রয োো (এয ম্পূণ য অংই  বজবফ) প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাই , ২০১৫ ডথয়ে জুন, ২০১৬ ম যন্ত ডভোয়দ ফাস্তফােয়নয 

জন্য প্রেল্পটি অনুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত  ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ে প্রেল্পটিয ১ জুরাই ২০১৬ ডথয়ে ৩১ বেয়ম্বয ২০১৬ 

ম যন্ত ০৬ (ছে) ভা ডভোদ বৃবি েযা ে। 
 

১২.  প্রেল্পটিয োম যক্রভ আইএভইবে ের্তযে বযফীযণ েযা েবন।  
১৩.  প্রেল্প বযচারে ম্পবেযত তর্থ্ : 

নাভ  দফী পূণ যোরীন / খন্ডোরীন ডমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ ডভোদোর 

১।  ফন কুভায যাে 

    ভাবযচারে 

   (অবতবযি বচফ) 

অবতবযি দাবেত্ব ০৮/০১/২০১৫ - ০৮/০১/২০১৫ 

য়ত 

৩১/১২/২০১৬ 
 

১৪.   অবেে ংক্রান্ত :অবেে ম্পন্ন েয়ছ। 
 

অবেে ভেোর অবেে বযয়াে য জভাদায়নয 

তাবযখ 

অবেে আবত্ত আয়ছ বেনা অবেে আবত্ত বনষ্পবত্ত 

য়েয়ছ বেনা 

২০১৫-১৬ ০৯.১০.২০১৬ নাই - 

২০১৬-১৭ - নাই - 

 

১৫.    প্রেয়ল্পয উয়েশ্য অজযন : প্রেয়ল্পয বনবদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্য মু ংয়যয় বনয়ম্ন উয়েখ েযা র: 
 

বযেবল্পত উয়েশ্য অবজযত পরাপর 

১. ভাননীে প্রধান ভন্ত্রীয বদেবনয়দ যনা ডভাতায়ফে 

মূর প্রেল্প “অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  

প্রমৄবি জাদুঘয  বনভ যাণ” ীল যে প্রেয়ল্পয বেবব 

প্রণেন এফং উি প্রেয়ল্পয উয ভীযা গ্রণ 

 

 

১.  অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয  বনভ যায়ণয 

রয়যয এেটি এীে (দবযণ ডোবযো) এফং এেটি ইউয়যাীে 

ডদয়  (জাভ যাবন) স্টযাবে ট্যযয আয়োজন েযা ডেয়ছ। 

২. স্টযাবে ট্যযয যফতী  ২৩/০৬/২০১৫ তাবযয়খ  েভ যারা  এফং  

২৪/১২/২০১৬ তাবযয়খ ডবভনায আয়োজন েযা য়েয়ছ।  

৩. Dobey International ltd. ের্তযে মূর প্রেয়ল্পয 

ম্ভাব্যতা মাচাই েযা য়েয়ছ। 

৪. অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয  বনভ যাণ” 

ীল যে প্রেয়ল্পয বেবব প্রণেন  েযা য়েয়ছ। ০১.০১.২০১৮ 

তাবযয়খ বযেল্পনা েবভয়ন PEC বা অনুবষ্ঠত য়েয়ছ। 

বায বনয়দ যনা ডভাতায়ফে DPP পুনগ যঠয়নয োজ চরয়ছ। 
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১৬.   উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজযন না য়র এয োযণ :  প্রয়মাজয নে। 

 

১৭. প্রেল্প এরাো বযদ যন: 

 

১৭.১ গত ১২/০২/২০১৮ তাবযখ আইএভইবে’য উবযচারে জনাফ ডভাাম্মদ এনামুর আান প্রেল্প এরাো য়যজবভয়ন 

বযদ যন েয়যন। বযদ যয়নয ভে ংবিষ্ট েভ যেতযা জনাফ সুেল্যাণ ফাছাড়, বেউয়যেয (এোয়েবভে)   অন্যান্য  

েভ যচাযীগণ উবস্থত ডথয়ে বযদ যয়ন ােতা েয়যন। 
 

প্রেল্প বযদ যনোরীন বস্থয বচে: 

  

বচে:১২ জাতীে বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয়য প্রেল্প বযদ যন 

  

বচে:৩প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ প্রণীত বেববয প্রচ্ছদ বচে:৪ প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ম্পাবদত বপবজবফবরটি স্টাবে বযয়াে য 

 

১৮. আইএভইবে’যম যয়ফযণ: 

১৮.১ প্রেল্পটি অনুয়ভাবদত ব্যে ীভায ভয়ধ্য ফাস্তফাবেত ডর অনুয়ভাবদত ভেভীয ভয়ধ্য ভাপ্ত েযা েবন ।৬ ভা ভে ডফব 

ডরয়গবছর।  

১৮.২  বেবব-য রযযভাো অনুমােী ১৩ জন েভ যেতযায বফয়দয় প্রবযয়ণ য প্রস্তাফ  বছর। ত ন্ডধ্য ৯ জন েভ যেতযা প্রবযণ গ্রণ 
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েয়যয়ছন। অথ য ছাড় না োে  ৪ জন প্রবযণ েয়যনবন। ডম ৯ জন েভ যেতযা প্রবযণ গ্রণ েয়যয়ছন তায়দয ভয়ধ্য বফজ্ঞান  

প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যায়ণ বেউয়যেবযোর দভুি ডেউ প্রবযণ গ্রণ েয়যনবন, মা “অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

জাদুঘয বনভ যাণ” প্রেয়ল্পয উয়েশ্য অজযয়ন ােে নে।  

১৮.৩ ভীযা প্রেল্পটি বেয়ম্বয, ২০১৬ ায়র ভাপ্ত য়েয়ছ। প্রেল্প ভাবপ্তয য ১ ফছয়যয অবধে ভে অবতক্রান্ত য়েয়ছ। 

“অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যাণ” মূর প্রেল্পটি এখয়না শুরু েবন। 

১৯.  আইএভইবে’য ভতাভত/সুাবয:  

১৯.১ ববফষ্যয়ত গৃীত প্রেল্পমূ অনুয়ভাবদত ব্যে   ভেীভায ভয়ধ্য ফাস্তফােন েযয়ত য়ফ। 

১৯.২ “অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয  বনভ যাণ”  প্রেল্প ফা প্রাবনে ভন্ত্রণারয়েয অন্যান্য প্রেয়ল্প “প্রেল্প 

ফাস্তফােন ইউবনয়ে “ ম্পৃি ব্যবিফগ য ববফষ্যৎয়ত মায়ত প্রবযণ গ্রণ য়ত ফাদ না য়ড় ড বফলয়ে য়চস্ট থােয়ত য়ফ।   

১৯.৩ “অতযাদৄবনে  বফশ্বভায়নয বফজ্ঞান  প্রমৄবি জাদুঘয বনভ যাণ” মূর প্রেল্প শুরুয প্রয়োজনীে দয়য দ্রুত গ্রণ েযয়ত য়ফ।  

১৯.৪ বেবব প্রণেয়ন বপবজবফবরটি স্টাবে বযয়ায়ে য প্রদত্ত সুাবযমূ বফয়ফচনাে বনয়ত য়ফ।  

১৯.৫ দ ১৯ ১ য়ত ১৯ ৪ প্রয়মাজয ডযয়ে গৃীত প্রাবনে ভন্ত্রণারে  প্রেল্প 

ফাস্তফােনোযী ংস্থা আগাভী ২১ বদয়নয ভয়ধ্য স্ত য েযয়ফ  
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NINMAS) 

 ীল থক প্রকরেয ভাপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন 
(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

১.  প্রেয়ল্পয নাভ  : NINMAS) 

 
“Upgrading and Strengthening the facilities at 

National Institute of Nuclear Medicine &   Allied 

Sciences” 

২.  উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে  :  

৩.  ফাস্তফােনোযী ংস্থা  :  

৪.  প্রেল্প এরাো  : 

NINMAS),  
েযাম্পা,  

৫. প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ভে  ব্যেুঃ  

 (রয োোে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনোর প্রকৃত 

ফাস্তফােনোর 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(মূর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত 

ভে 

(মূর 

ফাস্তফােন 

োয়রয %) 

মূর 

  

ফ যয়ল 

ংয়াবধ

ত   

মূর ফ যয়ল 

ংয়াবধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৪৭৫.০০  ২২২১.০০ ২২০৯.০৭   জানুোবয 

,২০১৫ 

ডথয়ে  

জুন, ২০১৭ 

জানুোবয 

,২০১৫ 

ডথয়ে  

জুন, ২০১৭ 

জানুোবয , 

২০১৫ 

ডথয়ে  

জুন, ২০১৭ 

-১১.৯৩ 

(-০.৫৪%) 

  

- 

 

৬.  প্রেয়ল্পয অেবববত্তে ফাস্তফােন: প্রেল্প ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (PCR) অনুমােী প্রেল্পটিয অেবববত্তে ফাস্তফ  আবথ যে অগ্রগবত 

বনয়ম্ন ডদো র:  

                                                     (রয োোে) 

ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী োয়জয 

বফববন্ন অয়েয নাভ 

এেে অনুয়ভাবদত রযযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ বযভাণ আবথ যে ফাস্তফ বযভাণ আবথ যে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। যাজস্ব খাত - - ১৫৩.০০ - ১৪৭.১৪ 

২। মূরধন খাত - - ২০৫৯.০০ - ২০৫৫.০৬ 

৩। প্রাইজ েনটিনয়জন্পী - - ৯.০০ - ৬.৮৮ 

  ডভাে: - - ২২২১.০০ - ২২০৯.০৭ 

 

ে

স্ত

.
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%

 (৯৯.৪৬%) 

  
৭.    োজ অভাপ্ত থােয়র তায োযণ:  বেবব-য রযযভাো অনুমােী প্রেয়ল্পয ের োজ ম্পন্ন য়েয়ছ। প্রেয়ল্পয আবথ যে 

অগ্রগবত ৯৯.৪৬% এফং ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%। 
৮. মূল্যােন িবতুঃ প্রেল্পটিয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ন বনয়ম্নাি বফলে/িবত অনুযন েযা য়েয়ছ: 

 প্রেয়ল্পয বেবব ম যায়রাচনা; 

 প্রেয়ল্পয PCR ম যায়রাচনা; 

 োয়জয ফাস্তফ অগ্রগবত মাচাই  তর্থ্ ংগ্রয়য জন্য য়যজবভন বযদ যন; 

 প্রাপ্ত তয়র্থ্য বববত্তয়ত ংবিষ্ট েভ যেতযায়দয ায়থ আয়রাচনা  ভতাভত গ্রণ;  

 

৯.    প্রেয়ল্পয েভূবভ:   

  
  

 
 

 স্ত

 
১০.  প্রেয়ল্পয উয়েশ্য  : • মুখ্য উয়েশ্য বননভা এ বেছু নুতন উন্নত মন্ত্রাবত ক্রে েযা   

• ফাড়বত ংখ্যে ডযাগীয়দয ডফা প্রদান  ডযাগীয়দয অয়যাোর ংবযপ্ত 

েযা   

• ইনবস্টটিউে এয ডযাগীয়দয ডফাদান োম যক্রভ উন্নতেযন  

• ডদয়য াধাযণ জনগনয়ে াধ্যানুমােী খযয়চ আদৄবনে বনউবিোয 

ডভবেবন এয ডফাদান   

• বননভা  অন্যান্য ইনবস্টটিউে এয োিায  বফজ্ঞানীয়দয গয়ফলণায 

সুয়মাগ  প্রায েযা  

 

১১.  প্রেয়ল্পয অনুয়ভাদন: প্রেল্পটি গত ২৭/১০/২০১৪ তাবযয়খ বযেল্পনা েবভয়ন অনুবষ্ঠত প্রেল্প মূল্যােন েবভটিয বাে 

প্রেল্পটি অনুয়ভাদয়নয জন্য সুাবয েযা ে। এ বায সুাবযয়য আয়রায়ে পুনগ যঠিত বেবব জানুোবয ২০১৫ ডথয়ে 

জুন ২০১৭ ডভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়যয ফাংরায়দ যোয়যয বনজস্ব অথ যােয়ন ডভাে ২৪৭৫.০০ রয োঁো (বফয়দবে 

মূদ্রা ডভাে ১৮০০.০০ রয) প্রাক্কবরত ব্যয়ে অথ য  বযেল্পনা ভন্ত্রী ের্তযে  গত ২৪/১২/২০১৪  তাবযয়খ অনুয়ভাবদত ে 

 ১২/০১/২০১৫ তাবযয়খ বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারে ের্তযে  অনুয়ভাবদত ে।  
১২. প্রেয়ল্পয ংয়াধন : প্রেয়ল্পয আতাে বফয়দবে  স্থানীে মন্ত্রাবতয ক্রয়ে আবথ যে াশ্রে, বেছু স্থানীে মন্ত্রাবতয 

বযভান বৃবি, ডযয়নায়বন খায়ত ফযাে বৃবি, যাজস্ব খায়তয েয়েেটি অয়েয পুনবফ যন্যা, আভদাবনকৃত  মন্ত্রাবতয 

জন্য  ববে/বযাে এফং প্রাই/বপবজেযার েবন্টনয়জবন্প খায়ত ফযাে হ্রা েযায প্রয়োজয়ন প্রথভ ংয়াধন েযা ে।  

বেবইব বায  সুাবযক্রয়ভ প্রেয়ল্পয ফাস্তফােনোর ঠিে ডযয়খ প্রেয়ল্পয ফযাে েবভয়ে ২২২১.০০ রয োো 

(বফয়দবে মূদ্রাে ১৫১৬.৭৫ রয) প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রেয়ল্পয প্রথভ ংয়াধন গত ০৪/১২/২০১৬ তাবযয়খ অনুবষ্ঠত 

বেবইব বায সুাবযয়য বযয়প্রবযয়ত  বফজ্ঞান   প্রমৄবি ভন্ত্রণারে ের্তযে  ২৭/১২/২০১৬ তাবযয়খ অনুয়ভাবদত ে।  
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১৩.  প্রেল্পটিয োম যক্রভ আইএভইবে ের্তযে বযফীযণ েযা য়েয়ছ।  
বযদ যনোযী েভ যেতযা  তাবযখ বচবিত   ভস্যা  সুাবয  ভন্তব্য  

১। ডভাুঃ ইব্রাীভ খবরর 

      োযী বযচারে  

 

 

  

১০/১১/২০১৫ 

 

 

  

 

 ডযয়নায়বন এয োয়জয 

দযে আহ্বান না েযায়ত 

প্রেয়ল্পয আতাে মন্ত্রাবত 

ঠিে ভয়ে না স্থান 

োয আংো 

  

প্রেয়ল্পয বেববয়ত 

ংস্থানকৃত ডভযাভত 

োয়জয দযে ীঘ্রই 

আহ্বান েযয়ত য়ফ 

 

 

২। ডভাুঃ োভার ডায়ন 

তালুেদায 

   োযী বযচারে 

২২/০৮/২০১৬ 

 

মন্ত্রাবত স্থায়নয বনবভত্ত 

প্রয়োজনীে ংোয 

োম যক্রয়ভয ফযাে অপ্রতুর 

প্রেয়ল্পয আতাে 

ক্রেতব্য মন্ত্রাবত ডমন 

অব্যফহৃত  অফস্থাে য়ড় 

না থায়ে এফং মন্ত্রাবতয 

প্রয়োজনীে যযণায়ফযণ 

ে ড বফলেটি ভন্ত্রণারে/ 

ংস্থা বনবিত েযয়ফ 

যফতী বযদ যয়ন  

ডভযাভত োজ 

মথাভয়ে ম্পন্ন 

য়েয়ছ ফয়র ফণ যনা 

েযা ে।  

৩। াইফুয যভান 

 োযী বযচারে 

 

০৪/০৫/২০১৭   যফতীয়ত 

RDPP এয 

ভাধ্যয়ভ  

প্রয়োজনীে ংোয 

োম যক্রয়ভয ফযাে 

বনবিত েযা ে। 
 

১৪.  প্রেল্প বযচারে ম্পবেযত তর্থ্ : 

নাভ  দফী পূণ যোরীন / খন্ডোরীন ডমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ ডভোদোর 

১। পাবযো নাবযন 

   প্রধান বচবেৎা েভ যেতযা 

অবতবযি দাবেত্ব ২৮/০১/২০১৫ -  ২৮/০১/২০১৫ 

য়ত 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

১৫.   অবেে ংক্রান্ত :  অবেে ম্পন্ন য়েয়ছ।  
অবেে ভেোর অবেে বযয়াে য জভাদায়নয 

তাবযখ 

অবেে আবত্ত আয়ছ 

বেনা 

অবেে আবত্ত বনষ্পবত্ত য়েয়ছ বেনা 

২০১৪-২০১৫ ০৫/০৯/২০১৬         নাই  

২০১৫-২০১৬ ০৫/০৯/২০১৬ আবত্ত আয়ছ  আবত্ত বনস্পবত্ত য়েডছ 

২০১৬-২০১৭ ১০/০১/২০১৮ আবত্ত আয়ছ ব্যাখ্যা োয়য  আবত্ত বনস্পবত্ত 

েযায  জন্য ডপ্রযণ েযা য়েয়ছ 

 

১৬.    প্রেয়ল্পয উয়েশ্য অজযন : প্রেয়ল্পয বনবদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্য মু ংয়যয় বনয়ম্ন উয়েখ েযা র: 

 

বযেবল্পত উয়েশ্য অবজযত পরাপর 

ে) মুখ্য উয়েশ্য বননভা এ বেছু ংখ্যে 

নুতন উন্নত মন্ত্রাবত ক্রে েযা   

 

 

 

 

খ) ফাড়বত ংখ্যে ডযাগীয়দয ডফা প্রদান  

ডযাগীয়দয অডযাোর ংবযপ্ত েযা   

 

 

ে) বননভায় ১৩টি বফয়দবে এফং ১০৮টি স্থানীে মন্ত্রাবত ক্রে েযা 

য়েয়ছ। এের মন্ত্রাবত নূতন, উন্নত  অতযাদৄবনে। এযভয়ধ্য 

SPECT-CT Scanner, Automated Medical 

Immuno-Chemistry Analyzer, 4D Colour Doppler 

Ultrasound প্র্থভ ফায়যয ভত বননভায় স্থাবত য়রা। 
 

খ) বননভায় উন্নত  নূতন মন্ত্রাবত স্থান েযায পয়র  পূয়ফ যয তুরনাে 

অবধে ংখ্যে  ডযাগীয়ে ডফাদান েযা ম্ভফ য়চ্ছ। বননভায়য 

ফাৎবযে আে ডথয়ে এয ধাযনা াো মাে । প্রেল্প শুরুয পূয়ফ য 

বননভায়য ফাৎবযে আে বছর ৪,৪৯,২৮,২৩০.০০ মা ২০১৬-২০১৭ 
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বযেবল্পত উয়েশ্য অবজযত পরাপর 

 

 

গ) ইনবস্টটিউে এয ডযাগীয়দয ডফাদান 

োম যক্রভ উন্নতেযন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘ) ডদয়য াধাযণ জনগনয়ে াধ্যানুমােী 

খযয়চ আদৄবনে বনউবিোয ডভবেবন এয 

ডফাদান   

 

ঙ) বননভা  অন্যান্য ইনবস্টটিউে এয 

োিায  বফজ্ঞানীয়দয গয়ফলণায সুয়মাগ  

প্রায েযা  

ডত ৫,৮৭,৩৬,৫০৫.০০ য়েয়ছ । প্রেল্প শুরুয পূয়ফ য ডযাগীয়দয বেছু 

যীযায তাবযখ াোয ডযয়ে  েভয়য ৩ ভা  অয়যা েযয়ত 

য়তা মা ের মন্ত্র চর থাোে ফতযভায়ন  অয়যাোর   য়ফ যাচ্চ ১ 

ভা।    
গ) ইনবস্টটিউে এয ডযাগীয়দয ডফাদান োম যক্রভ উন্নতেযন  েযায জন্য 

বনম্নবরবখত দয়য গ্রন েযা য়েয়ছ 

১। বননভায়য অবযথ যনা নুতন আবেয়ে ংোয েযা য়েয়ছ 

২। বননভায় প্রথভফায়যয ভত বেবজোর ডোয়েন বয়স্টভ চালু েযা য়েছ  

৩। অসুস্থ  ডযাগীয়দয াফ যযবণে ডখোর যাখায জন্য   ইনবস্টটিউে এয 

বনযাত্তায স্বায়থ য  বব েযায়ভযা স্থান েযা য়েয়ছ। 

৪। ডযাগীয়দয অয়যায স্থান ংোয েয়য আযাভদােে েযা য়েয়ছ। 
৫।  ডযাগীয়দয সুবফধায়থ য   থাইযয়েে   ইয়ভবজং  বযয়প্রন নূতন েয়য 

েযা য়েয়ছ।  
৬। ডযাগীয়দয ভানবে অফাদ দূয েযায জন্য বফববন্ন েয়য মৃদু  েীত 

এয ব্যফস্থা ডনো য়েয়ছ।  

৭। ডযাগীয়দয েেয়রে মূ ব্যফায উয়মাগী েয়য ংোয েযা য়েয়ছ।  

৮। প্রধানভন্ত্রীয দয়যয়ে অনুযন েয়য ডব্রস্ট বপবেং েন যায বতবয েযা 

য়েয়ছ।  

৯। বননভায়  প্রথভ ফায়যয ভত ল্যাফয়যেবয ইনপযয়ভন বয়স্টভ চালু 

েযা য়েয়ছ। 

 

ঘ) প্রেয়ল্পে্য আতাে ক্রেকৃত উন্নত মন্ত্রাবতয াায়য্য াধাযণ ভানুয়লয 

াধ্যানুমােী ডফা প্রদান েযা য়চ্ছ। প্রাইয়বে ডক্টয এয  তুরনা ে বননভা 

এেই ডফা অথফা তায ডচয়ে অবধেতয উন্নত ডফা এে র্ততীোং মূয়ল্য 

প্রদান েযয়ছ। 

ঙ) প্রেয়ল্পে্য আতাে ক্রেকৃত অতযাদৄবনে মন্ত্রাবত বননভা  অন্যান্য 

ইনবস্টটিউে এয বচবেৎে  বফজ্ঞানীয়দয গয়ফলণায নুতন দ্বায উন্ুি 

েযয়ছ। . 
 

১৭.    উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজযন না য়র এয োযণ :  প্রয়মাজয নে। 

১৮.  প্রেল্প এরাো বযদ যন/ম যয়ফযণ: 

 

 গত ১২/০২/২০১৮ তাবযখ আইএভইবে’য উ বযচারে জনাফ ডভাাম্মদ এনামুর আান প্রেল্প এরাো য়যজবভয়ন 

বযদ যন েয়যন। বযদ যয়নয ভে বননভায়য বযচারে অধ্যাে োুঃ নুরুন নাায,  প্রেল্প বযচারে,  ংবিষ্ট 

েভ যেতযা  অন্যান্য েভ যচাযীগণ উবস্থত ডথয়ে বযদ যয়ন ােতা েয়যন। 
১৮.১  প্রেয়ল্পয এেটি গুরুত্বপূণ য  অংগ বছর আভদাবনকৃত যভাণু বচবেৎায অতযাদৄবনে বচবেৎা মন্ত্রাবত। অনুয়ভাবদত 

বেববয়ত ১৩টি বফয়দবে মন্ত্রাবতয ংস্থান বছর মা বনম্নরু: 

  

                              ময়ন্ত্রয ফণ যনা            ময়ন্ত্রয বযভাণ 

Dual head  SPECT-CT scanner with accessories  ১ ডে  

Dual head SPECT scanner with accessories ২ ডে 

Automated Medical Immuno-Chemistry Analyzer ২ ডে  

BMD Machine  ১ ডে 

Single Head Gamma Camera for Thyroid ১ ডে 

Thyroid Uptake Machine ১ ডে 

High grade Color Doppler Ultrasound ১ ডে 

Color Doppler with 4D Ultrasound ১ ডে 
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                              ময়ন্ত্রয ফণ যনা            ময়ন্ত্রয বযভাণ 

Color Doppler with 2D Ultrasound ২ ইউবনে 

Treadmill (ETT Machine) ১ ইউবনে 

 ফ যয়ভাে  ১৩ 
        

 

আভদাবনকৃত ের মন্ত্রাবত বননভায় স্থান এফং চালু েযা য়েয়ছ। বযদ যনোয়র এফ মন্ত্রাবত দ্বাযা ডযাগী ডদয 

ডফাদান েযয়ত ডদখা মাে । এের মন্ত্রাবত ক্রে খায়ত ১ভ ংয়াবধত  বেবব অনুমােী ১৫১৬.৭৫ রয োো ফযাে বছর । 
ঠাৎ েরায়যয দায়ভয ঊর্ধ্যগবতয জন্য গত  ২ডভ, ২০১৭  বেইব বায সুাবযক্রয়ভ, বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রনারে ডথয়ে ২১ডভ, 

২০১৭ তাবযয়খয বনয়দ যক্রয়ভ প্রাই েবন্টনয়িবন্প খাত ডথয়ে ৯.০০ রয োো ফযাে ডদো ে মা ডথয়ে ৬.৮৮ রয োো  

যফতীয়ত  ভন্বে েযা ে ভয়ভ য প্রেল্প বযচারে জানান। এ খায়ত আবথ যে অগ্রগবত ১০০%  ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%। 

 

১৮.২  মন্ত্রাবত (স্থানীে) : প্রেয়ল্পয আতাে স্থানীে মুদ্রা ৩১২.৪৪ রয োো ব্যয়ে ১০৮টি মন্ত্র ক্রে েযা য়েয়ছ মা চর 

যয়েয়ছ। ১ভ ংয়াবধত বেবব অনুমােী এয়যয়ে ফযাে বছর ৩১২.৮৮ রয োো। এ খায়ত আবথ যে অগ্রগবত ৯৯.৮৬% 

 ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%। 

 

১৮.৩  আফাফে: ১ভ ংয়াবধত  বেবব অনুমােী এয়যয়ে ফযাে বছর ৮.৫০ রয োো এফং ৮১টি আফাফয়েয ংস্থান 

বছর।   বযদ যনোয়র এফ ংগৃীত আফাে মথামথ স্টীোয বননভায় ডদখা মাে। এ খায়ত আবথ যে অগ্রগবত 

১০০%  ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%।  

 

১৮.৪  অন্যান্য বনভ যাণ োজ: এই োয়জয অধীয়ন ংোয োয়জয অং বয়য়ফ বননভায়য অফোঠায়ভায (পূতয োজ, ডয়নোযী 

 বফদুযবতে োজ) ডভযাভত  ংোয েযা য়েয়ছ। পূতয োয়জয ভয়ধ্য ডভয়ঝয ডভযাভত, ডলায োইর, ইয়েয ডদোর, 

প্লাস্টায, োর োইর, প্লাবস্টে ডইন্ট, জানারায বগ্রয়রয োজ, এলুবভবনোভ স্লাইবেং দযজা, ববরং ডেয়োয়যন, 

দযজায াো  ডেভ বতবযয োজ উয়েখয়মাগ্য।  বনভ যাণ  পূতয োজ ম্পন্ন েযয়ত ডভাে ২০০.২০ রয োো ব্যে 

য়েয়ছ। এ খায়ত আবথ যে অগ্রগবত ৯৯.৭৫% এফং ফাস্তফ অগ্রগবত ১০০%। বনভ যাণ োয়জয গুনগত ভান য়ন্তালজনে ফয়র 

প্রতীেভান ে।   

 

প্রেল্প বযদ যনোরীন প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ক্রেকৃত বফববন্ন মন্ত্রাবত  অন্যান্য স্থানায বস্থয বচে: 

 

বচে:১  Dual Head SPECT-CT  Scanner                  বচে:২ Dual Head  SPECT Scanner 
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বচে:৩ আদৄবনে বযয়ন বচে:৪ ডব্রস্ট বপবেং েন যায 

  

১৯.  আইএভইবে’য ভতাভত /সুাবয: 

১৯.১. জনফর ংস্থানুঃ  ম্ভাফনাভে ইনবস্টটিউেটিয োয়জয গবতীরতায স্বায়থ য প্রয়োজনীে জনফর বনবিত েযয়ত য়ফ এফং 

প্রবতষ্ঠায়নয বফজ্ঞানী/েভ যেতযায়দয গয়ফলণাফান্ধফ েভ যবযয়ফ বনবিত েযয়ত য়ফ।  

১৯.২ গয়ফলণা  উন্নেন: বনউবিোয ডভবেবন এণ্ড এরাইে ায়েয়ন্প  বফলেটি বচবেৎা বফজ্ঞায়ন প্রয়োজনীে এেটি ডযে বফধাে 

NINMAS এ ংক্রান্ত বযয়ণয ম যাপ্ত সুয়মাগ সৃবষ্ট েযয়ত য়ফ। NINMAS প্রবয ণ ংক্রান্ত এেটি স্বতন্ত্র ইউবনে 

গঠন েযা ডময়ত ায়য। NINMAS মায়ত বনউবিোয ডভবেবন ংক্রান্ত ের ধযয়নয যীযণ ম্পন্ন েযয়ত ায়য তায 

জন্য মৄয়গায়মাগী প্রমৄবি  াভর্থ্য বনবিত েযয়ত য়ফ। NINMAS উচ্চতয গয়ফলণাে বফশ্ববফদ্যারে  অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠানয়ে ােতা প্রদায়নয রয়যয ংবিষ্ট বফশ্ববফদ্যারে  অন্যান্য প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ োম যেয ডমাগায়মাগ প্রবতষ্ঠা েযা 

ডময়ত ায়য; 

১৯.৩  মন্ত্রাবতয যযণায়ফযণ, খুচযা মন্ত্রাং  প্রয়োজনীে যাােবনে দ্রব্য, স্টযান্ডাে য, রয়বন্ট ইতযাবদ ক্রয়েয জন্য প্রয়োজনীে ফযাে 

বনবিতেযণুঃ এবেব প্রেয়ল্পয অধীয়ন নফােনকৃত এ বফবায়গ অতযন্ত বপটিয়েয়েে  বফয়লাবেত মন্ত্রাবত স্থাবত যয়েয়ছ। োয়যবন্ট 

ববযেে ভাবপ্তয য এফ মূরধনী ম্পদ মথামথবায়ফ চর যাখা, গয়ফলণা  উন্নেন, প্রবযণ প্রদান এফং ডফা প্রদান োজমূ 

বযচারনায রয়যয খুচযা মন্ত্রাং  প্রয়োজনীে যাােবনে দ্রব্য, স্টযান্ডাে য, রয়বন্ট, ইতযাবদয ক্রয়েয জন্য প্রয়োজনীে ফযাে বনবিতেযণ 

প্রয়োজন য়ফ। বফয়লাবেত এফ মন্ত্রাবতয ডভযাভত/ংযযণ োজ ঠিেবায়ফ বযচারনায জন্য বনভ যাতা/যফযাোযী প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ 

ফাবল যে ডফা গ্রণ চ্যবি ম্পাদন েযা ডময়ত ায়য। প্রেয়ল্পয অধীয়ন নফসৃষ্ট সুবফধাবদয ংযযণ  য়ফ যাচ্চ ব্যফায বনবিতেযয়ণ 

প্রয়োজনীে দয়য গ্রণ েযয়ত য়ফ; 

১৯.৪  ময়ন্ত্রয রগবুে, নমুনা ডযবজস্টায, দ যনাথী ডযবজস্টায, ইতযাবদ ংযযণ: NINMAS এ স্থাবত অতযন্ত বপটিয়েয়েে  

বফয়লাবেত মন্ত্রাবতয রগবুে, নমুনা ডযবজস্টায, দ যনাথী ডযবজস্টায ইতযাবদ ংযযণ েযয়ত য়ফ। প্রেয়ল্পয অধীয়ন অবজযত ম্পদ 

মথামথবায়ফ ম্পদ ডযবজস্টায- এ বরবফি েয়য ট্যাবগং েযয়ত য়ফ; 

১৯.৫  ডফা  সুবফধা ম্পয়েয ংবিষ্ট েরয়ে অফবতেযন : NINMAS এ প্রাপ্ত ডফা  সুবফধা ম্পয়েয ংবিষ্ট েরয়ে 

অফবত েযা বনজস্ব ‘য়েফাইে’ প্রণেন  চালু এফং ফহুর প্রচায়যয (ফাংরা  ইংয়যবজয়ত বরপয়রে প্রণেন , বফববন্ন 

ইয়রেরবনে বভবেোে প্রচায ইতযাবদ ) ব্যফস্থা গ্রণ েযয়ত য়ফ।  ডক্টযবববত্তে ডস্টেয়াল্ডাযয়দয ভন্বয়ে ডবভনায 

বয়ম্পাবজোভ আয়োজয়নয ভাধ্যয়ভ স্ব স্ব ডক্টয়যয জন্য প্রয়মাজয ডফায ব্যফায এফং নতুন নতুন ডফায সৃবষ্ট  উন্নেয়নয 

জন্য েযণীে বনধ যাযণ েযয়ত য়ফ; 

১৯.৬ দবযদ্র  অাভথ য ডযাগীয়দয যীযা বনযীযা বপ: দবযদ্র  অাভথ য ডযাগীয়দয যীযা বনযীযা বপ ভকুপ েযায ব্যফস্থা ডনো 
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ডময়ত ায়য; 

১৯.৭ ১৯.১ য়ত ১৯.৬ প্রয়মাজয ডযয়ে গৃীত প্রাবনে ভন্ত্রণারে  প্রেল্প 

ফাস্তফােনোযী ংস্থা আগাভী ২১ (একু) বদয়নয ভয়ধ্য স্ত ে েযয়ফ
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ভংরা ফন্দয়য ডতজবিেতা যীযণ  ভবনেবযং গয়ফলণাগায স্থান (২ে ংয়াবধত) ীল যে প্রেয়ল্পয ভাপ্ত  

মূল্যােন প্রবতয়ফদন  

(ভাপ্ত: জুন,২০১৭) 

 

১। প্রেয়ল্পয নাভ: ভংরা ফন্দয়য ডতজবিেতা যীযণ  ভবনেবযং গয়ফলণাগায স্থান (২ে ংয়াবধত)। 
২। প্রেয়ল্পয অফস্থান   : ভংরা, ফায়গযাে।  
৩। উয়দ্যাগী ভন্ত্রণারে   : বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারে। 
৪। ফাস্তফােনোযী ংস্থা : ফাংরায়দ যভাণু বি েবভন। 
৫। প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ভে  ব্যেুঃ  

                                                                                                                                         (রয োোে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

 

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনোর প্রকৃত 

ফাস্তফােনোর 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(মূর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

োয়রয %) 

মূর 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

মূর ফ যয়ল 

ংয়াবধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৫৫৯.০০ ১৯৩৮.০০ ১৯২৫.৮৫ জুরাই- ২০১২ 

ডথয়ে  

জুন ২০১৬ 

জুরাই- ২০১২ 

ডথয়ে  

জুন ২০১৭ 

জুরাই ২০১২ 

ডথয়ে  

জুন ২০১৭ 

৩৬৬.৮৫ 

(২৩.৫৩%) 

 

১২ ভা 

(৩৩.৩৩%) 

 

৬।  প্রেয়ল্পয অেবববত্তে ফাস্তফােন: প্রেল্প ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন ( PCR) অনুমােী প্রেল্পটিয অেবববত্তে ফাস্তফ  আবথ যে 

অগ্রগবতবনয়ম্ন ডদো র:  

                                                                                                                                         (রয োোে) 

ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী োয়জয বফববন্ন অয়েয নাভ এেে অনুয়ভাবদত রযযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

আবথ যে ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

আবথ যে ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ে) যাজস্ব ব্যে 

১।  ডরােফর      

 ১. অবপায  ০.০০ ০০  ০০ 

 ২. েভ যচাযী  ৩৫.০০ ০৪ ৩১.৪২ ০৪ 

২।  যফযা  ডফা - ৩৫.০০ ০৪ ৩১.৪২ ০৪ 

৩।  যাভ য  ১৩.৮২ ১৮ ১৩.৮২ ১৮ 

৪।  ডভযাভত োজ - ৪.৫০ - ৪.৫০ - 

 ডভাে যাজস্ব (ে)  ১৬৬.৫৯  ১৬১.৬০  

খ) মূরধন ব্যে 

১। ম্পদ  পূতয      

 (ে) আভদানী কৃত  ২৮২.৪২ ০৬ ২৮২.৪২ ০৬ 

 (খ) স্থানীে  ১২৬.০০ ৬০ ১২৬.০০ ৬০ 

২। আফাফে  ৬৫.৭৪ ২৪২ ৬৫.৭৩ ২৪২ 

৩। মানফান  ৩১.৭৫ ০১ ৩১.৭৫ ০১ 

৪।  বনভ যাণ  পূতয  ৭.৭৮ ০.৭৫ ৭.৭৫ ০.৭৫ 

৫।  বনভ যাণ োজ  ১২১০.৭

২ 

 ১২১০.৬০ ls 

 ববে/বযাে - ৩০.০০  ৩০.০০  

 ডভাে  ১৭৫৪.৪

১ 

 ১৭৫৪.২৫  

 ম্ভাব্য      
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ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী োয়জয বফববন্ন অয়েয নাভ এেে অনুয়ভাবদত রযযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

আবথ যে ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

আবথ যে ফাস্তফ 

বযভাণ 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(গ)ফাস্তফ   ১০.০০  ১০.০০  

(ঘ) ম্ভাব্য মূল্য  ৭.০০  ০.০০  

ফ যয়ভাে (ে+খ+গ+ঘ)  ১৯৩৮.০

০ 

(২৮২.৪২

) 

 ১৯২৫.৮৫ 

(২৮২.৪২) 

 

 

৭। োজ অভাপ্ত থােয়র তায োযণ:বেবব-য রযযভাো অনুমােী প্রেয়ল্পয ের োজ ম্পন্ন য়েয়ছ।  

৮। মূল্যােন িবতুঃপ্রেল্পটিয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ন বনয়ম্নািবফলে/িবত অনুযন েযা য়েয়ছ: 

 প্রেয়ল্পয বেবব ম যায়রাচনা; 

 প্রেয়ল্পয PCR ম যায়রাচনা; 

 োয়জয ফাস্তফঅগ্রগবত মাচাই  তর্থ্ ংগ্রয়য জন্য য়যজবভন বযদ যন; 

 প্রাপ্ত তয়র্থ্য বববত্তয়ত ংবিষ্ট েভ যেতযায়দয ায়থ আয়রাচনা  ভতাভত গ্রণ;  

৯।  প্রেয়ল্পয মূর উয়েশ্য  েভূবভ: 

৯.১ প্রেয়ল্পয মূর উয়েশ্য: 

 ভংরা ফন্দয়য এেটি স্বেংম্পূণ য ডতজবিেতা  বফবেযয়ণয ভাো যীযণ গয়ফলণাগায স্থান; 

 ভংরা ফন্দয বদয়ে আভদানীকৃত খাদ্যাভগ্রী  অন্যান্য য়েয ডতজবিেতা  বফবেযয়ণয ভাো যীযণ; 

 াাতার, বল্প োযখানা, ডতর-গ্যা  অন্যান্য খবনজ ম্পদ আযয়ণয োয়জ ব্যফহৃত আভদানীকৃত ডতজবিেতা 

দাথ য বযফয়নয ভে বফবেযণ বনযাত্তা ডফা প্রদান; 

 ফন্দয এফং শুল্ক ের্তযযয়ে ডতজবিেতা দাথ যফাী ে যীযাে ােতােযণ এফং  

 ডদয় ডতজবিে দুঘ যেনায ভে জরুযী ডফা প্রদান এফং ডতজিীে বনেন্ত্রণ ব্যফস্থা ম্পয়েয বযা প্রদান। 

৯.২  প্রেয়ল্পয েভূবভ: 

প্রেয়ল্পয েভূবভ: বয়ল্পয োঁচাভার  উৎাবদত দ্রব্যাবদ ভানুয়লয বনতয প্রয়োজয়ন ব্যফায ে বফধাে এগুয়রা 

ডতজবিেমুি না য়র ভানুল  বযয়ফয়য জন্য বফম যে ডেয়ে আনয়ত ায়য। এছাড়া, বফবেযণ বনেন্ত্রণ োম যক্রভ 

মথামথবায়ফ প্রয়োগ না েযা ডগয়র াযভাণবফে দাথ যমূ ভানুয়লয বফেযণজবনত যবতয োযণ য়ত ায়য। ডদয় 

আভদাবনকৃত খাদ্য াভগ্রী  অন্যান্য ভারাভার অবধোংই আয় চট্টগ্রাভ  ভংরা ফন্দয়যয ভাধ্যয়ভ। ডতজবিে দূলণ 

খাদ্য াভগ্রী ডদয় প্রয়ফ ডযায়ধয জন্য ইয়তাভয়ধ্য ফন্দয়য Radioactivity Testing and 

Monitoring Laboratory স্থান েযা য়েয়ছ। বেন্তু ভংরা ফন্দয বদয়ে বদন বদন ে আভাদবনয বযভাণ 

বৃবি ডয়র এখায়ন ডোন Radioactivity Testing and Monitoring Laboratory না 

থাোে খাদ্যাভগ্রী  অন্যান্য য়েয ডতজবিেতা  বফবেযয়ণয ভাো যীযা েযা ম্ভফ য়চ্ছ না। এয়প্রবযয়ত, ভংরা 

ফন্দয়য এেটি স্বেংম্পূণ য Radioactivity Testing and Monitoring Laboratory 

স্থায়নয রয়য আয়রাচয প্রেল্পটি গ্রণ েযা ে। 
 

১০।  প্রেয়ল্পয অনুয়ভাদন প্রবক্রো:আয়রাচয প্রেল্পটি ১৫৫৯.০০ রয োো প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাই ২০১২ ডথয়ে জুন ২০১৬ 

ডভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ভাননীে বযেল্পনা ভন্ত্রী ের্তযে ৩০-০৭-২০১২ তাবযয়খ অনুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রেয়ল্পয 

ডভাে প্রাক্কবরত ব্যে এফং ফাস্তফােন ডভোদ বৃবি েয়য এয ১ভ ংয়াধন েযা ে মা ১৩-০২-২০১৪ তাবযয়খ ভাননীে 

বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রী ের্তযে অনুয়ভাবদত ে। ১ভ ংয়াধয়নয পয়র প্রেয়ল্পয ডভাে প্রাক্কবরত ব্যে দাড়াে ১৭১২.০০ 

রয োো এফং ফাস্তফােন ডভোদ জুরাই, ২০১২-জুন, ২০১৭ ম যন্ত েযা ে। যফতীয়ত পুনযাে প্রেয়ল্পয প্রাক্কবরত ব্যে 

বৃবি েয়য এয ২ে ংয়াধন েযা ে। ২ে ংয়াবধত প্রেয়ল্পয ডভাে প্রাক্কবরত ব্যে দাঁড়াে ১৯৫০.০০ রয োো। 
ম্প্রবত প্রেয়ল্পয উন্নেন খায়তয জনফয়রয ডফতন বাতা জাতীে ড-ডের-২০১৫ ডভাতায়ফে প্রদায়নয রয়য এয বফয়ল 
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ংয়াধন েযা ে মা ৩১-০১-২০১৬ তাবযয়খ প্রাবনে অনুয়ভাদন রাব েয়য । বফয়ল ংয়াধয়নয য প্রেয়ল্পয 

ডভাে প্রাক্কবরত ব্যে দাঁড়াে ১৯৩৮.০০ রয োো এফং ফাস্তফােন ডভোদ জুরাই, ২০১২ য়ত জুন, ২০১৭ ম যন্ত। 

১১। প্রেল্প এরাো বযদ যন: 

১১.১ প্রেল্পটি ভাবপ্তয য প্রেয়ল্পয োম যক্রভ মূল্যােয়নয বনবভত্ত ফাস্তফােন বযফীযণ  মূল্যােন বফবায়গয  ৭ নং ডক্টয়যয  

বযচারে জনাফ ডভা: যবপকুর আরভ গত ৭ ১২ ৭তাবযয়খ ফায়গযাে ডজরায ভংরা ডায়ে য প্রেয়ল্পয োম যক্রভ 

য়যজবভন বযদ যন েয়যন। বযদ যনোয়র প্রেল্প বযচারে প্রেল্প ংবিষ্ট অন্যান্য েভ যেতযাবৃন্দ উবস্থত বছয়রন 

এফং প্রয়োজনীে তর্থ্াবদ বদয়ে য়মাগীতা েয়যন। বযদ যয়নয ভে ডদখা মাে, প্রেয়ল্পয োজ ঠিেবায়ফ ফাস্তফাবেত 

য়েয়ছ। 
১১.২ বনয়ম্ন বযদব যত অংয়য বচে ডদো য়রা: 

 
 

বচে: প্রেয়ল্পয আতাে বনবভ যত বফন। বচে:প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতত। 

     

  

বচে: প্রেয়ল্প স্থাবত মন্ত্রাং। বচে: স্থাবত মন্ত্রাং। 

১২.০ প্রেল্প ফাস্তফােয়ন ভবনেবযং োম যক্রভ: 

 

 ংবিষ্ট ভন্ত্রণারে  ংস্থায েভ যেতযাবৃন্দপ্রেল্প ফাস্তফােনোয়র বফববন্ন ভয়ে প্রেয়ল্পয োম যক্রভ বযদ যন েয়যয়ছন 

ভয়ভ য ভাবপ্ত প্রবতয়ফদয়ন উয়েখ েযা য়েয়ছ। বযদ যয়নয ভে ডদখা মাে পূয়ফ য এ প্রেল্পটি আইএভইবে’য এেজন 

েভ যেতযা  আ.ন.ভ . ডযােন উবেন, বযচারে বযদ যন েয়যয়ছন। বযদ যন প্রবতয়ফদয়নয সুাবযগুয়রা ফাস্তফাবেত 

য়েয়ছ ডদখা মাে। 

 

১৩.০  প্রেয়ল্পয জনফর বনয়োগ: 

 

প্রেয়ল্পয প্রেল্প বযচারে জনাফ এ এ এভ াবফবুো খান, প্রধান বফজ্ঞাবনে েভ যেতযা ফাংরায়দ যভানু বি 

েবভয়নয বনজস্ব জনফর। ৪ জন েভ যচাযী যাবয  বনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ প্রেয়ল্পয োয়জ বনয়োবজত বছয়রন এফং প্রেল্প 
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পান্ড য়ত ডফতন বাতা গ্রণ েয়যয়ছন। এছাড়া  ফাংরায়দ যভাণু বি েবভয়নয ংবিষ্টগণ যাবয প্রেয়ল্পয 

োয়জয ায়থ ম্পৃি ডথয়ে োম যক্রভ ফাস্তফােয়ন পূণ যাে য়মাবগতা েয়যন। 

১৪.০ প্রেল্প বযচারে ম্পবেতয তর্থ্:   

ক্রুঃ 

নং 

েভ যেতযায নাভ দবফ পূণ যোরীন/খন্ডোরীন ভেোর 

১।  এ এ এভ াবফবুো 

খান 

প্রধান বফজ্ঞাবনে েভ যেতযা খন্ডোরীন ১৪/০৪/২০১২ য়ত প্রেল্প 

ভাবপ্ত ম যন্ত 

 

১৫.০ প্রেয়ল্পয ক্রে োম যক্রভ: 

প্রেল্প অবপয় ংযবযত প্রেয়ল্পয ক্রে ংক্রান্ত দবররে ম যায়রাচনা েয়য ডদখা মাে ডম, বফজ্ঞান প্রবক্রো, েবভটি 

গঠন, দযে আফান, দযে মূল্যােন, োম যায়দ প্রদান ইতযাবদ প্রবক্রোে ববআয-২০০৮ এয বফবধবফধান 

মথামথবায়ফ অনুযণ েযা য়েয়ছ। ক্রে ম্পবেযত তর্থ্ বনম্নরু: 

 

ক্রুঃ 

নং 

োয়জয নাভ চ্যবি মূল্য ডেন্ডায 

বফজ্ঞবপ্তয 

তাবযখ 

োম যায়দয়য 

তাবযখ 

োজ ভাবপ্তয 

তাবযখ 

প্রকৃতোম য 

ভাবপ্তয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

১ মানফান ক্রে    ২০/০৩/২০১৩ ভাপ্ত মানফানটি 

নতুন প্রেয়ল্প 

স্থানান্তয েযা 

য়েয়ছ। 
২ অবপ বফন 

বনভ যাণ 

৮০৪.৭২ ০৭/১১/২০১৩ ২০/০২/২০১৪ ১৯/০২/২০১৬ ২৮/০৫/২০১৬  

৩ বফয়দবে 

মন্ত্রাবত ক্রে 

২৮২.৪০ ৩০/১২/২০১৫ ২৮/০৫/২০১৬ ২৭/০৯/২০১৬ ২৫/০৯/২০১৬  

 

১৬.০  প্রেয়ল্পয উয়েশ্য অজযন: 

বযেল্পনা অজযন 

(ে) ভংরা ফন্দয়য এেটি স্বেংম্পূণ য ডতজবিেতা 

 বফবেযয়ণয ভাো যীযণ গয়ফলণাগায 

স্থান; 

(ে) ভংরা ফন্দয়য এেটি স্বেংম্পূণ য ডতজবিেতা  

বফবেযয়ণয ভাো যীযণ গয়ফলণাগায স্থানেযা 

য়েয়ছ; 

(খ) ভংরা ফন্দয বদয়ে আভাদনীকৃত খাদ্যাভগ্রী  

অন্যান্য য়েয ডতজবিেতা  বফবেযয়ণয 

ভাো যীযণ; 

(খ) ভংরা ফন্দয বদয়ে আভাদনীকৃত খাদ্যাভগ্রী  অন্যান্য 

য়েয ডতজবিেতা  বফবেযয়ণয ভাো যীযয়ণয জন্য 

ল্যাফ প্রস্তুতেযা য়েয়ছ; 

(গ) াাতার, বল্প োযখানা, ডতর-গ্যা  

অন্যান্য খবনজ ম্পদ আযয়ণয োয়জ 

ব্যফহৃত আভাদনীকৃত ডতজবিে দাথ য 

বযফয়নয ভে বফবেযণ বনযাত্তা ডফা 

প্রদান; 

(গ) াাতার, বল্প োযখানা, ডতর-গ্যা  অন্যান্য খবনজ 

ম্পদ আযয়ণয োয়জ ব্যফহৃত আভাদনীকৃত ডতজবিে 

দাথ য বযফয়নয ভে বফবেযণ বনযাত্তা ডফা প্রদায়নয 

োম যক্রভ গ্রণ েযা য়চ্ছ ; 

(ঘ) ফন্দয এফং শুল্ক ের্তযযয়ে ডতজবিে 

দাথ যফাী ে যীযাে ােতােযণ এফং  

(ঘ) ফন্দয এফং শুল্ক ের্তযযয়ে ডতজবিে দাথ যফাী ে 

যীযাে ােতা েযা য়চ্ছ। 
(ঙ) ডদয় ডতজবিেতা দুঘ যেনায ভে জরুযী 

ডফা প্রদান এফং ডতজিীেতা বনেন্ত্রণ ব্যফস্থা 

ম্পয়েয বযা প্রদান। 

(ঙ) ডদয় ডতজবিেতা দুঘ যেনায ভে জরুযী ডফা প্রদান 

এফং ডতজিীেতা বনেন্ত্রণ ব্যফস্থা ম্পয়েয বযা 

প্রদায়নয যভতা অবজযত য়েয়ছ। 
 

১৭ .০ উয়েশ্য পুয়যাপুবয অবজযত না য়র তায োযণ: প্রেল্পটিয উয়েশ্য অবজযত য়েয়ছ ফয়র বযদ যয়ন প্রতীেভান য়েয়ছ।  
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১৭.১ অবেে বনষ্পবত্ত ংক্রান্ত: ববআয দৃয়ষ্ট ডদখা মাে, প্রেয়ল্পয অবযন্তযীন ডোন অবেে েবন। এক্সোন যার চাযো অবেে 

য়েয়ছ। এক্সোন যার অবেয়ে অয়নেগুয়রা আবত্ত বছর মা যফতীয়ত বনষ্পবত্ত য়েয়ছ। ফ যয়ল অবেয়েয এখয়না ডোন 

বযয়াে য েবন। 
 

১৮.০ ফাস্তফােন ম যয়ফযণ: 

 

১৮.১ Time& cost over run: প্রেল্পটিয মূর বেবব ১৫৫৯.০০ রয োোয প্রাক্করয়ন জুরাই ২০১২ য়ত জুন 

২০১৬ ডভোয়দয জন্য গত ১৩/০৮/২০১২ তাবযয়খ অনুয়ভাবদত য়েবছর। ১ভ  ২ে ংয়াধনীয ভাধ্যয়ভ ১৯৩৮.০০ 

রয োোয প্রাক্করয়ন জুরাই ২০১২ য়ত জুন ২০১৭ ম যন্ত ডভোয়দয জন্য অনুয়ভাবদত ে। অথ যাৎ প্রেল্পটিয ভে বৃবি 

াে ১ (এে) ফৎয এফং প্রাক্করন বৃবি াে ৩৭৯.০০ রয োো। প্রেল্পটি মূর বেববয প্রাক্কবরত অথ য  বনধ যাবযত 

ভয়েয ভয়ধ্য ভাপ্ত েযয়ত ায়যবন। প্রেল্প বযচারয়েয ফিব্য র প্রেল্পটি ফাস্তফােন েযয়ত বগয়ে বফজ্ঞাবনে বেছু 

মন্ত্রাবত প্রয়োজন য়ে য়ড় মা মূর বেববয়ত বছর না। ড োযয়ন প্রাক্করন বৃবি াে  ভে ডফব রায়গ। 
   ১৮.২ প্রেয়ল্পয ডবৌত োজ ংক্রান্ত: প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ছে তরা পাউয়ন্ডন বদয়ে দুই তরা এেটি বফন বনভ যাণ েযা য়েয়ছ। 

বফয়নয বনচ তরাে চাযটি ল্যাফ স্থান েযা য়েয়ছ। মূর বফয়নয ২ে তরাে রাইয়ব্রযী, ডবভনায েয, িা রুভ, ডস্টায 

রুভ, এফং েভ যেতযায়দয অবপ রুভ, নমুনা ংযযয়নয ডস্টায রুভ। মূর বফন ংরি উত্তয ায়শ্বয ২ে তরা পাউয়ন্ডয়নয 

দুই তরা বফন বনভ যাণ েযা য়েয়ছ। বনচ তরাে বিবনে েয, যান্না  োইবনং সুবফধা েয এফং ২ে তরাে বফশ্রাভাগায 

েযা য়েয়ছ। প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ১ভ তরা পাউয়ন্ডয়ন এেটি াফ ডস্টন বফন বনভ যাণ েযা য়েয়ছ। াফ ডস্টনটি ২৫০ 

KvA যভতা ম্পন্ন এফং এেটি ডজনায়যেয স্থান েযা য়েয়ছ মায যভতা ১৫০ KvA। ড্রাইবাযয়দয থাো এফং 

গাড়ী যাখায জন্য এে তরা বফবষ্ট এেটি বফন বনভ যাণ েযা য়েয়ছ। বফয়নয াভয়ন এেটি চভৎোয ডপাোযা বনভ যাণ 

েযা য়েয়ছ। বফয়নয চাযায় ফাউন্ডাযী ডদোর, এেটি প্রধান ডগে এফং গাে য াউজ বনভ যাণ েযা য়েয়ছ । অবযন্তযীন 

যাস্তা, ভাষ্টায ডড্রন, এফং াবেযং সুবফধা বনভ যাণ েযা য়েয়ছ। 
 

১৮.৩ প্রেয়ল্পয বনভ যাণোয়জয গুণগত ভান:  প্রেয়ল্পয বনভ যাণ োয়জ ফতযভায়ন ব্যফহৃত বনভ যাণ াভগ্রীয ডেস্ট বযয়াে যমূ 

বযদ যনোয়র প্রদ যন েযা য়েয়ছ। য়ফ যাবয, ফাবযেবায়ফ প্রেয়ল্পয বনভ যাণ োয়জয গুণগত ভান য়ন্তালজনে ফয়র 

প্রতীেভান য়েয়ছ। 
 

   ১৮.৪ প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ খাদ্য াভগ্রী ডতজবিেতা বযযণ ংক্রান্ত ল্যাফ স্থান: প্রেয়ল্পয মূর উয়েশ্য বছর ভংরা ফন্দয বদয়ে 

আভদাবন কৃত বফববন্ন খাদ্য াভগ্রী  অন্যান্য ভারাভায়রয ডতজবিেতা যীযা েযা। ভংরা ফন্দয বদয়ে ডম ফ খাদ্য 

াভগ্রী আভদাবন েযা ে তায যীযা এখন ম যন্ত নমুনা ঢাোে াঠিয়ে ডতজবিেতা যীযা েযা ে মা ভে  

ব্যে ায়য। এই প্রেয়ল্পয ভাধ্যয়ভ চাযটি ল্যাফ স্থান েযা য়েয়ছ এফং বফববন্ন ধযয়নয নমুনা যীযা েযায জন্য 

মন্ত্রাবত স্থান েযা য়েয়ছ। এফ মন্ত্রাবতয ভাধ্যয়ভ আভদাবনকৃত খাদ্য াভগ্রী  অন্যান্য ভারাভায়রয ডতজবিেতা 

যীযা েযা ম্ভফ ফয়র প্রেল্প বযচারে জানান।   
 

   ১৮.৫ জনফয়রয স্বল্পতা: প্রেল্পটি ফাস্তফােয়নয পয়র আভদাবনকৃত খাদ্য াভগ্রী  অন্যান্য ভারাভায়রয ডতজবিেতা যীযায 

অতযাদৄবনে ল্যাফয়যেবয  গয়ফলণাগায বনবভ যত য়েয়ছএফং অয়নে নতুন নতুন মন্ত্রাবত স্থাবত য়েয়ছ। ল্যাফয়যেবযটি 

এখবন ব্যফায উয়মাগী বেন্তু জনফর স্বল্পতায োযয়ন তা অব্যফহৃত অফস্থাে য়ড় আয়ছ। ফাংরায়দ যভাণু বি 

েবভয়নয জনফর স্বল্পতায োযয়ন প্রয়োজনীে জনফর বদয়ত াযয়ছনা । এয পয়র ল্যাফয়যেবযটিয়ত ভংরা ফন্দয বদয়ে 

আভাদাবনকৃত বফববন্ন ভারাভায়রয ডতজবিেতা যীযা েযা ম্ভফ য়চ্ছ না।প্রেল্পটি চালু েযায বনবভত্ত মথাভয়ে 

প্রয়োজনীে যাজস্ব খায়তয জনফয়রয দ সৃবষ্ট  বনয়োগ প্রবক্রো শুরু েযা েবন ফয়র ল্যাফয়যেবযটিয প্রয়োজনীে 

জনফয়রয দ সৃবষ্ট েবন  জনফর দােন েযা ম্ভফ েবন। প্রবতষ্ঠানটি চালু েযায বনবভত্ত এয জনফর োঠায়ভা 

বযচারনা নীবতভারা বনধ যাযণ পূফ যে দ্রুত প্রেয়ল্পয যাজস্ব খায়তয জনফয়রয দ সৃবষ্ট েয়য দােন েযা প্রয়োজন। 
 

১৮.৬ ম্পদ ডযবজষ্টায ংযযণ: এ প্রেল্প ফাস্তফােয়নয ভাধ্যয়ভ ডদব বফয়দী বফববন্ন প্রোয মন্ত্রাবত, আফাফে  অবপ 

ইকুইয়ভন্ট ক্রে েযা য়েয়ছ। এফ মন্ত্রাবত  ভারাভার ম্পদ ডযবজষ্টায়য বরবফি েযা য়েয়ছ। বযদ যয়নয ভে 

প্রেল্পটিয ম্পদ ডযবজষ্টায মাচাই েয়য মন্ত্রাবত  ভারাভার ঠিে াো ডগয়ছ। 
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১৯.০ সুাবয/ভতাভত: 

 

১৯.১   প্রেল্পটি মূর প্রেয়ল্পয ডভোদ  প্রাক্কবরত অয়থ য ভাপ্ত েবন, এে ফছয ভে এফং প্রাক্করন ৩৭৯.০০ রয োো অবতবযি 

ডরয়গয়ছ।ভন্ত্রণারয়েয নতুন প্রেয়ল্পয প্রাক্করন  ফাস্তফােন ডভোদ ঠিে বায়ফ েযয়ত য়ফ এফং চরভান প্রেয়ল্পয ডযয়ে 

বেববয বনধ যাবযত অংগ, অথ য  ডভোয়দয ভয়ধ্য ডল েযয়ত য়ফ মায়ত প্রাক্করন  ডভোদ বৃবি েযয়ত না ে।  
  

১৯.২ প্রেয়ল্পয আতাে ংগৃীত মন্ত্রাবতগুয়রা ংস্থায টিই ভুি েযয়ত য়ফ। মূরধবন মন্ত্রাবতগুয়রায োয়যবন্ট 

ববযেয়েয য চর যাখায জন্য বনেবভত যযণায়ফযণ েযয়ত য়ফ এফং যযণায়ফযয়নয জন্য যাজস্ব ফায়জয়ে 

ফাৎবযে ম যাপ্ত ফযাে যাখয়ত য়ফ । 
১৯.৩ প্রেয়ল্পয আতাে সৃষ্ট অফোঠায়ভা এফং স্থাবত অতযাদৄবনে মন্ত্রাবতমূয়য য়ফ যাত্তভ ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ প্রেয়ল্পয  

উয়েয়শ্য ফবণ যত ডফামূ বনবিত েযয়ত য়ফ। 
 

১৯.৪ প্রেল্পটি ভাপ্ত য়েয়ছ এফং উয়েশ্য ফাস্তফােয়নয জন্য অতযাদৄবনে ল্যাফয়যেবয স্থান েযা য়েয়ছ। বেন্তু জনফয়রয 

অবায়ফ ল্যফয়যেবযয োজ শুরু েবন মা খুফই দুুঃখ জনে। প্রয়োজনীে জনফর দােন েয়য ল্যাফয়যেবযটি দ্রুত চালু 

েযয়ত য়ফ। 
 

১৯.৫ ফ যয়ল অবেয়েয বযয়াে য দ্রুত আনায ব্যফস্থা েযয়ত য়ফ এফং ডোন আবত্ত থােয়র তা দ্রুত বনষ্পবত্ত েযয়ত য়ফ।  
 

১৯.৬ উমৄ যি সুাবয/ভতাভত অনুমােী প্রাবনে ভন্ত্রণারে/ংস্থা ের্তযে গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়েয আগাভী ০১ (এে) ভায়য 

ভয়ধ্য ফাস্তফােন বযফীযণ  মূল্যােন বফবাগ-ডে অফবত েযয়ত য়ফ।  
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Study Project for Establishment of Marine Aquarium at Bangladesh 

Oceanographic Research Institute, Cox’s Bazar ীল থক ভাপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন  

 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

১.  প্রকরেয নাভ  : Study Project for Establishment of Marine Aquarium at  

Bangladesh Oceanographic Research Institute, Cox’s Bazar 

২.  উরযাগী ভন্ত্রণারয়  : ডফজ্ঞান ও প্রযুডক্ত ভন্ত্রণারয়  

৩.  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ডফজ্ঞান ও প্রযুডক্ত ভন্ত্রণারয় 

4.  প্রকে এরাকা  : যামু, কক্সফাোয। 

৫. প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ভে  ব্যেুঃ  

 (রয োোে) 

অনুয়ভাবদত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

  

অনুয়ভাবদত ফাস্তফােনোর প্রকৃত 

ফাস্তফােনোর 

মূর ব্যয়েয 

হ্রা/বৃবি 

(মূর অনুুঃ 

ব্যয়েয %) 

অবতক্রান্ত ভে 

(মূর ফাস্তফােন 

োয়রয %) 

মূর 

  

ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

মূর ফ যয়ল 

ংয়াবধত    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ১৭৫.২৮ ডয়ন্ফম্বয ২০১৫ 

ডথয়ে  

বেয়ম্বয ২০১৬ 

ডয়ন্ফম্বয  

২০১৫বথরক 

জুন ২০১৭ 

ডয়ন্ফম্বয 

৫ বথরক 

জুন ২০১৭ 

১৯.৭২ 

(-১০%) 

 

৬ ভা 

(৩৭.৫%) 

 

৬.  প্রেয়ল্পয অেবববত্তে ফাস্তফােন: প্রেল্প ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (PCR) অনুমােী প্রেল্পটিয অেবববত্তে ফাস্তফ  আবথ যে অগ্রগবত 

বনয়ম্ন ডদো র:  

 

                                                     (রয োোে) 

ক্রুঃ

নুঃ 

ববআয  অনুমােী োয়জয 

বফববন্ন অয়েয নাভ 

এেে অনুয়ভাবদত রযযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

ফাস্তফ বযভাণ আবথ যে ফাস্তফ বযভাণ আবথ যে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ডস্টনাযী - - ৫.০০ - ২.৯৬ 

২। স্টাবে ট্যযয ১ ১ ১৫৫.০০  ১৪১.৫৭ 

৩। ডবভনায  বা ১ ১ ০৫.০০  ৩.০২ 

৪। বপবজবফবরটি স্টাবে ১ ১ ২৫.০০  ২৪.৫২ 

৫। অন্যান্য - - ০৫.০০  ৩.২১ 

 ডভাে:   ১৯৫.০০  ১৭৫.২৮ 
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৭.   োজ অভাপ্ত থােয়র তায োযণ: বেবব-য রযযভাো অনুমােী প্রেয়ল্পয ের োজ ম্পন্ন য়েয়ছ।  

 

৮. মূল্যােন িবতুঃ প্রেল্পটিয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেয়ন বনয়ম্নাি বফলে/িবত অনুযন েযা য়েয়ছ: 

 

 প্রেয়ল্পয বেবব ম যায়রাচনা; 

 

 প্রেয়ল্পয PCR ম যায়রাচনা; 

 োয়জয ফাস্তফ অগ্রগবত মাচাই  তর্থ্ ংগ্রয়য জন্য য়যজবভন বযদ যন; 

 প্রাপ্ত তয়র্থ্য বববত্তয়ত ংবিষ্ট েভ যেতযায়দয ায়থ আয়রাচনা  ভতাভত গ্রণ;  

 

৯.    প্রেয়ল্পয েভূবভ:   

  
মুদ্র গয়ফলণা ইনবস্টটিউে স্থায়নয জন্য বফশ্বব্যাংয়েয আবথ যে ােতাে ১৯৯৪ ায়র এেটি ম্ভাব্যতা ভীযা 

(Feasibility Study) বযচারনা েযা ে। ম্ভাব্যতা প্রবতয়ফদয়ন ফাংরায়দয় এেটি জাতীে মুদ্র গয়ফলণা 

ইনবস্টটিউে স্থায়নয সুাবয েযা য়র ঐ ভয়ে তা ফাস্তফােয়নয ডোন উয়দ্যাগ ডনো েবন। ১৯৯৬ ায়র ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রী ডখ াবনা যভতাে আায য জাবতয জনয়েয স্বপ্ন ফাস্তয়ফ রূদায়নয জন্য তাঁয বনয়দ যয় জাতীে মুদ্র 

বফজ্ঞান ইনবস্টটিউে প্রবতষ্ঠায জন্য এেটি বযববউ েবভটি গঠন েযা ে। উি বযববউ েবভটিয সুাবযডয বববত্তয়ত ২০০০ 

ায়র জাতীে মুদ্র বফজ্ঞান গয়ফলণা ইনবস্টটিউে প্রবতষ্ঠায বিান্ত গৃীত ে। জাতীে মুদ্র গয়ফলণা ইনবস্টটিউে স্থান 

(১ভ ম যাে) ীল যে প্রেল্পটি ম্পূণ য বজবফ অথ যােয়ন ডভাে ১৫.৪০ ডোটি োো প্রাক্কবরত ব্যয়ে এফং জুরাই ২০০০ ডথয়ে 

জুন ২০০৫ ডভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়যয বফগত ২৭/৩/২০০১ তাবযয়খ এেয়নে ের্তযে অনুয়ভাবদত ে। এযয ব্যে বৃবি 

ব্যবতত প্রেয়ল্পয ফাস্তফােন ডভোদ বতন ফছয  বৃবি েযা ে। বেন্তু মথাভয়ে জবভ অবধগ্রণ েযয়ত না াযাে প্রেল্পটি 

ফাস্তফােয়ন বফরম্ব ঘয়ে। জাতীে মুদ্র গয়ফলণা ইনবস্টটিউে স্থান প্রেল্প ২০০০ ায়র গ্রণ েযা য়র মূরত ফতযভান 

ভাননীম প্রধানভন্ত্রী ডখ াবনা ২০০৯ ায়র পুনযাে যভতাে আায য়য প্রেল্পটি প্রাণ বপয়য াে এফং প্রেয়ল্পয দৃশ্যভান 

অগ্রগবত অবজযত ে। বফগত ২/৭/২০০৯ তাবযয়খয এেয়নে বাে ৪ এেয জবভয উয ইনবস্টটিউে প্রবতষ্ঠায প্রস্তাফ 

উস্থান েযা য়র ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ডখ াবনা ইনবস্টটিউে প্রবতষ্ঠায জন্য জবভয বযভান ৪ এেয়যয বযফয়তয  ৪০ 

এেয বৃবি েয়য প্রেল্প এরাোে গয়ফলণাগায, আফাবে বফন, ডভবযন একুবযোভ, গয়ফলেয়দয ডছয়র-ডভয়েয়দয জন্য 

বযা প্রবতষ্ঠান ইতযাবদ ব্যফস্থা এেটি স্বেংম্পূণ য গয়ফলণা ইনবস্টটিউে স্থায়নয জন্য প্রেল্পটি পুনগ যঠন েয়য পুনযাে 

উস্থায়নয অনুান প্রদান েয়যন। ১১/৮/২০০৯ তাবযয়খ অনুবষ্ঠত এেয়নে বফঠয়ে প্রেয়ল্পয জবভয বযভান ০৪ 

এেয়যয বযফয়তয ৪০ এেয, প্রেয়ল্পয ডভাে ব্যে ৮০৭৫.০০ রয ( আব ডোটি পঁচাত্তয রয) োোে বৃবি এফং 

ফাস্তফােনোর জুন, ২০১৩ ম যন্ত বৃবি েয়য প্রেয়ল্পয ১ভ ংয়াবধত প্রস্তাফ অনুয়ভাবদত ে। প্রেয়ল্পয ১ভ ংয়াধন 

অনুয়ভাদনোয়র প্রেয়ল্প ডভবযন একুযবযোভ স্থায়নয বফলেটি অন্তভূ যি েযা ে। বেন্তু ডভবযন একুযবযোভ স্থান এেটি 

বফয়লাবেত োজ বফধাে প্রেয়ল্পয ২ে ংয়াধনোয়র জাতীে মুদ্র গয়ফলণা ইনবস্টটিউে প্রােয়ন ডভবযন একুযবযোভ 

বনভ যায়ণয জন্য এেটি স্বতন্ত্র প্রেল্প গ্রয়ণয জন্য ভাননীে প্রধানভন্ত্রী দে অনুান প্রদান েয়যন এফং ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

অনুান ফাস্তফােয়নয জন্য বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারে এআ ডভবযন একুযবযোভ বতবযয বনবভত্ত ভীযা প্রেল্প টি  গ্রণ 

করযরছ।    
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১০.  প্রকরেয উরেশ্য  : ররেয  

 

 

ররেয প্রস্তাডফত

 বেরত্র ডো সৃডি কযা। 

 ফাংরারদ ওারনাগ্রাডপক ডযার্ থ আনডিটিউরটয গরফলণা কাম থক্রভ ডযর্ারনা  

ও প্ররয়াগ কযা।  

 ে

 

 ন্ড ন্ব  

  

১১.  প্রেয়ল্পয অনুয়ভাদন:  প্রেল্পটি ভাননীে বযেল্পনা ভন্ত্রী ের্তযে ডভাে ১৯৫.০০ রয োো (এয ম্পূণ য অংই বজবফ) 

প্রাক্কবরত ব্যয়ে ডয়ন্ফম্বয ২০১৫ ডথয়ে বেয়ম্বয ২০১৬ ম যন্ত ডভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রেল্পটি  অনুয়ভাবদত ে। 

যফতীয়ত ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ে প্রেল্পটিয ০৬ (ছে) ভা ডভোদ বৃবি েযা ে।  
 

১২.  প্রেল্পটিয োম যক্রভ আইএভইবে ের্তযে বযফীযণ েযা েবন।  
 

১৩.  প্রেল্প বযচারে ম্পবেযত তর্থ্ : 

 

নাভ  দফী পূণ যোরীন / খন্ডোরীন ডমাগদায়নয তাবযখ ফদরীয তাবযখ ডভোদোর 

১। বেদ তাবদুয যভান 

 মৄগ্ম বচফ  

অবতবযি দাবেত্ব ০৪/০৯/২০১৫ ০৯/১০/২০১৬ ০৪/০৯/২০১৫  

য়ত 

০৯/১০/২০১৬ 

২। ডভাুঃ আব্দুর ভবতন 

 মৄগ্ম বচফ  

অবতবযি দাবেত্ব ০৯/১০/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ ০৯/১০/২০১৬ 

য়ত 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

১৪.   অবেে ংক্রান্ত :   

 

অবেে ভেোর অবেে বযয়াে য জভাদায়নয 

তাবযখ 

অবেে আবত্ত আয়ছ বেনা অবেে আবত্ত বনষ্পবত্ত 

য়েয়ছ বেনা 

২০১৫-২০১৬ ২০/১২/২০১৬ শূে প্রয়মাজয নে 
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১৫.    প্রেয়ল্পয উয়েশ্য অজযন : প্রেয়ল্পয বনবদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্য মু ংয়যয় বনয়ম্ন উয়েখ েযা র: 

 

বযেবল্পত উয়েশ্য অবজযত পরাপর 

১ 

ররেয 

এ রয়যয বপবজবফবরটি ষ্টাবে  

বেবব প্রণেন েযা প্রেয়ল্পয মূর োম যক্রভ। 

এ রয়যয 

বপবজবফবরটি ষ্টাবে ম্পন্ন েযা য়েয়ছ। এ প্রেয়ল্পয 

জন্য বেবব প্রণেন েযা য়েয়ছ। 

 

১৬.   উয়েশ্য পুয়যাপুবয অজযন না য়র এয োযণ :  প্রয়মাজয নে। 

 

 

১৭.  প্রেল্প এরাো বযদ যন: 

১৭.১ গত ২৯/১২/২০১৭ তাবযখ আইএভইবে’য উ বযচারে জনাফ ডভাাম্মদ এনামুর আান প্রেল্প এরাো য়যজবভয়ন 

বযদ যন েয়যন। বযদ যন ভে উর্ধ্যতন বফজ্ঞাবনে েভ যেতযা  জনাফ আবু াঈদ মুাম্মাদ যীপ ,  বফজ্ঞাবনে 

েভ যেতযা জনাফ ডভাুঃ তবযকুর ইরাভ এফং ংবিষ্ট অন্যান্য েভ যচাযীগণ উবস্থত ডথয়ে বযদ যয়ন ােতা েয়যন। 
 

প্রেল্প বযদ যনোরীন বস্থয বচে: 

 

বচে:১  ২ ায়নাগ্রাবপে বযাচ য ইনবষ্টটিউে, যামু, েক্সফাজায 
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বচে:৩ ায়নাগ্রাবপে বযাচ য ইনবষ্টটিউে এয অবযন্তয়য বনফ যাবচত স্থান বচে:৪ উ-বযচারে, আইএভইবে ের্তযে  বযদ যন। 
 

 

 

১৮. আইএভইবে’য ম যয়ফযণ: 

 

১৮.১  প্রেল্পটি অনুয়ভাবদত ব্যেীভায ভয়ধ্য ফাস্তফাবেত য়েয়ছ এফং প্রেয়ল্পয উয়েশ্যমূ অবজযত য়েয়ছ। এই প্রেল্প ফাস্তফােয়নয 

ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দয়য ডভবযন একুবযোভ প্রবতষ্ঠায জন্য বববত্ত বতযী য়েয়ছ। ায়নাগ্রাবপে বযাচ য ইনবষ্টটিউে, যামু, 

েক্সফাজায়যয বনবগ যে বযয়ফয় ডভবযন একুবযোভ প্রবতষ্ঠায ডযয়ে অগ্রগবত াবধত য়েয়ছ। ায়নাগ্রাবপে বযাচ য 

ইনবস্টটিউে এয অবযন্তয়য ডভবযন একুবযোভ প্রবতষ্ঠায স্থান বনফ যাচন েযা য়েয়ছ। বনফ যাবচত স্থানটি ফয়োাগয়যয 

বনেেফতী এফং েক্সফাজায, ডেেনাপ ডভবযন ড্রাইয়বয যাস্তায ংরি।  ায়নাগ্রাবপে বযাচ য ইনবস্টটিউয়েয জােগাটিয 

অবযন্তয়য ভূবফবচেয যয়েয়ছ। এ ভূবফবচেয অক্ষুন্ন ডযয়খ ডভবযন একুবযোভ প্রবতষ্ঠা েযা মায়ফ। বযদ যয়ন ডদখা মাে ডম, 

ফাংরায়দ ায়নাগ্রাবপে বযাচ য ইনবস্টটিউে, যামু, েক্সফাজায েযাম্পায় ডভবযন একুবযোভ স্থায়নয জন্য ১০ এেয 

বযভান জােগা যয়েয়ছ।  ১০ এেয জােগাে াাড় যয়েয়ছ বফধাে ভতর ভূবভয বযভান েয়ভ ডগয়ছ।  

১৮.২  াাডি ঢর স্বাবাডফকবারফ প্রফাডত ওয়ায েন্য বযন্তযীণ ছিামূ াি কংডক্রট ডদরয় বেঁরধ টুট যাখায ব্যফস্থা কযা 

রয়রছ।  

১৮.৩  প্রকে এরাকাটি প্রতযন্ত, াাডি ও স্মুদ্র উকূরফতী এরাকায় ফডস্থত ডফধায় ফাউন্ডাযী ওয়ার ডনভ থান কযা রয়রছ। 

াারিয ডদরক ওয়াররয ডযফরতথ কাঁটা তারযয বফিা বদওয়া রয়রছ। তাছািা ফাউন্ডাযী ওয়াররয দুআ োয়গায পাঁকা 

াওয়া বগরছ, মা পূযণ কযা প্ররয়ােন। 

১৮.৪ প্রবতষ্ঠা েযা য়র

কযায সুরমাগ সৃডি  ামুডদ্রক গরফলণা কাম থক্রভ 

ডযর্ারনা ও গরফলণায পরাপররয ব্যফাডযক প্ররয়াগ কযা ম্ভফ রফ।   

 

১৯.  আইএভইবে’য ভতাভত /সুাবয: 

 

১৯.১  ডনধ থাযণকৃত োয়গায় বভডযন একুডযয়াভ স্থান কযা ম্ভফ ররও বভডযন একুডযয়াভ স্থারনয েন্য অরযা ভূডভ প্ররয়ােন 

রফ। বরেরত্র প্ররয়ােরন প্রকে এরাকায উিয ডদরক োয়গা ম্প্রাযরণয ডফলয়টি ডফরফর্না কযরত রফ।   
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১৯.২  মতদূয ম্ভফ ডযরফ  ঠিক বযরখ থ থাৎ াাি না বকরট ডফযভান ল্যান্ডরে ঠিক যাখরর বৌন্দম থ বৃডি ারফ।   

১৯.৩  যামু, েক্সফাজায, এ প্রবতষ্ঠায যফতী প্রয়োজনীে 

ধা/োম যক্রভ ডনধ থাডযত তাডযরখয ভরে শুরু কযরত রফ।   

১৯.৪  এ ধযরনয প্রকে এরদর প্রথভ ডফধায় ডবজ্ঞ ডফরদী যাভ থক  ডনরয়াগ কযা ভীর্ীন রফ।  
১৯.৫  বভডযন একুডযয়াভ স্থারনয ারথ ারথ প্রকে এরাকায অর ার ম থটক বদয মাতায়াত ও ফস্থারনয ব্যফস্থায েন্য 

প্রাডনক ভন্ত্রণাররয়য দ্রুত দরে গ্রণ ফাঞ্চনীয়।    
১৯.৬ ১৯.১ য়ত ১৯.৫ প্রয়মাজয ডযয়ে গৃীত প্রাবনে ভন্ত্রণারে  

প্রেল্প ফাস্তফােনোযী ংস্থা আগাভী ২১ (একু) বদয়নয ভয়ধ্য স্ত ে েযয়ফ

  


