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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

“এক্সক্ষপার্ ব কনিটিটিভক্ষিস ফর জর্স (EC4J)” শীর্ বক প্রকল্পটি রপ্তানি র্হুমুখীকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা (চামড়া 

ও চামড়া ব্যতীত), হালকা প্রক্ষকৌশল এর্ং প্লানিকস এই ৪টি সসক্টক্ষর দে কম বসংস্থাক্ষির সুক্ষ াগ ততনর এর্ং সদক্ষশর সমার্ রপ্তানির 

পনরমাণ বৃনিক্ষত সরাসনর অর্দাি রাখক্ষর্ র্ক্ষল আশা করা হক্ষে। এই বিশেষ বিকটি বিশিচনায় রেশে িাবিজ্য মন্ত্রিালয় কর্তৃক 

২০১৭ সাশল প্রকল্পটি গ্রহণ কো হক্ষেক্ষে। এ প্রকশল্পে মাধ্যশম সম্ভািনাময় চােটি বেল্প োতশক নচনিত করা হক্ষেক্ষে। এ 

খাতগুক্ষলাক্ষক আন্তজ্ৃাবতক িাজ্াশে প্রবতশ াবিতাে রেশে সেম কশে িশে রতালা এিং বনিাৃবচত বেল্পোতসমূহ কমসৃংস্থান সৃবি 

ও িহুমাবেক সমস্যা সমাধাশন িাস্তিায়ন হশে। প্রকৃবত ও বিবেিয নর্চাক্ষর এটি একটি গনতশীল (Agile) ও িতুি ধরক্ষির 

(innovative) প্রকল্প। সস কারক্ষণ গনতশীল র্া এজাইল প্রকল্প ব্যিস্থাপনাে রিস্ট প্রযাকটিস্ নিক্ষদ বশিা অনু ায়ী প্রকল্পটি 

িাস্তিায়শনে সুশ াি োো হশয়শে  া আন্তজ্ৃাবতক িাজ্াে ও ভবিষ্যৎ প্রযুবিে  পবেিবততৃ পবেবস্থবতে সাশে োপ োওয়াশত 

সেম হশি।  

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি উদ্দেশ্যসমূহ যেমি: প্রকল্প প্রণেি, সংক্ষশাধি, অনুক্ষমাদি ও র্াস্তর্ােক্ষি নর্দ্যমাি সমস্যা নচনিত 

কক্ষর প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত ত্বরানিত করার লক্ষেে  থা থ সুপানরশ প্রণেি এর্ং প্রকক্ষল্পর মাধ্যক্ষম অনজবত ফলাফল সর্কসই করার 

নিনমক্ষে প্রক্ষোজিীে নদকনিক্ষদ বশিা প্রদাি ইতোনদ। উক্ষেশ্যসমূহ নিদ্দিচিা কদ্দি প্রকল্প সংনিষ্ট নিনিন্ন দনিিানদ পে যদ্দিক্ষণ কিা 

হয়। কাঠাক্ষমাগত প্রশ্নপশেে মাধ্যক্ষম ৩৮৪ জি শ্রনমক্ষকর সাক্ষথ জনরপ করা হক্ষেক্ষে। পাশাপানশ কারখািার শ্রনমক, ক্ষুদ্র ও 

মাঝানর উক্ষদ্যাক্তা এর্ং এোক্ষসানসক্ষেশক্ষির সাক্ষথ  থাক্রক্ষম ৭, ১ ও ৪টি Focus Group Discussion (FGD) করা হক্ষেক্ষে। 

অপরনদক্ষক প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির সাক্ষথ জনড়ত ব্যনক্ত ও অংশীজক্ষির সাক্ষথ ২০টি Key Informant Interview (KII) এর 

মাধ্যক্ষম প্রকক্ষল্পর গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। এোড়া, সসক্ষকন্ডানর উৎস সথক্ষক সচকনলক্ষির মাধ্যক্ষম আনথ বক অগ্রগনত, 

প্রকক্ষল্পর অনুকূক্ষল র্রাে ও র্রাক্ষের ব্যর্হার এর্ং প্রকল্প ব্যর্স্থাপিা ইতোনদ নর্র্ক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। 

 

র্ের নভনেক ব্যক্ষের অগ্রগনতর নর্ক্ষর্চিাে, প্রথম অথ ব র্ের (২০১৭-২০১৮) EC4J শীর্ বক চলমাি প্রকল্পটির লেেমাত্রার 

নর্পরীক্ষত আনথ বক অগ্রগনত হক্ষেক্ষে ৩০.০%। পরর্তী  অথ ব র্েক্ষর (২০১৮-২০১৯) লেেমাত্রার নর্পরীক্ষত আনথ বক অগ্রগনত 

হক্ষেক্ষে ৬০%। এ প্রকক্ষল্পর তৃতীে অথ ব র্েক্ষর (২০১৯-২০২০) অনথ বক অগ্রগনত হক্ষেক্ষে ৬৪.০%। উক্ষেখ্য, প্রকল্পটি নর্গত নতি 

র্ক্ষেক্ষরর মক্ষধ্য সকাি র্েরই লেেমাত্রার নর্পরীক্ষত শতভাগ আনথ বক  অগ্রগনত অজবি সম্ভর্ হে িাই।   

 

এ প্রকক্ষল্পর প্রাথনমক র্াস্তর্ােি পক্ষর্ ব মানকবি ডলাক্ষরর নর্পরীক্ষত র্াংলাক্ষদশী র্াকার নর্নিমে মূল্য হ্রাস পাওোে প্রস্তানর্ত 

অক্ষথ বর সচক্ষে সর্শী অক্ষথ বর প্রক্ষোজি পক্ষড়ক্ষে। প্রকল্প প্রণেক্ষির সমে র্াকার মূক্ষল্যর সাক্ষথ মানকবি ডলাক্ষরর নর্নিমে মূল্য নেল 

১ ডলার সমাি ৭৯ র্াকা। প্রকক্ষল্পর ১ম সংক্ষশাধিীর সমে ডলাক্ষরর মূল্য সর্ক্ষড় দাঁড়াে ৮৪ র্াকা। এ পনরক্ষপ্রনেক্ষত নজওনর্’র 

প্রাক্কনলত ব্যে ২১১২ লে র্াকা র্াড়াক্ষিা হে।  ার ফক্ষল নর্শ্বব্যাংক ও নজওনর্’র সমার্ প্রাক্কনলত ব্যে বৃনি সপক্ষেক্ষে। 

 

রেকশনালবজ্ রসন্টাশেে জ্ন্য ভূবম অবধগ্রহি ও উন্নয়শন বিলম্ব হশয়শে। পবেকল্পনা কবমেশনে বনশিেৃনা অনু ায়ী ভূবম অবধগ্রহি 

 োসম্ভি এবেশয় সেকাশেে  অেনৃনবতক অঞ্চল, হাইশেক পাকৃ এর্ং সংবিি বিবসক বেল্প নিেীসমূশহ ভূবমে প্রাপ্যতা 

বনবিতকেশি সময় ব্যয়। অন্যনদক্ষক নিনদ বষ্ট সসক্টক্ষরর কারখািাগুক্ষলার অর্স্থাি নর্ক্ষর্চিা করা  াক্ষত তারা প্রকক্ষল্পর সসর্াসমূক্ষহ 

সহক্ষজ প্রক্ষর্শ এর্ং গ্রহণ করক্ষত পাক্ষর। এোড়া নর্নভন্ন এোক্ষসানসক্ষেশি ও অংশীজক্ষির অংশগ্রহণ নিনিতকরক্ষণ নর্লম্ব হক্ষেক্ষে। 

তক্ষর্ ৪টি সর্কক্ষিালনজ সসন্টাক্ষরর জন্য জনম অনধগ্রহক্ষণর সেক্ষত্র ইক্ষতামক্ষধ্য ২টি জনমর র্রাে পাওো সগক্ষে  ার পনরমাণ 

১৪.০৪ একর এর্ং অর্নশষ্ট ২টি জনম র্রাক্ষের নর্র্েটি প্রনক্রোধীি।   

 

প্রাপ্ত তথ্য প াৃশলাচনা কশে রিো  ায় সংশোবধত বিবপবপ অনু ায়ী প্রকশল্পে নিোনরং কনমটি (PSC) ও প্রকল্প র্াস্তর্ােি 

ইউনির্ (PIU) এর সংনিষ্ট সভাগুনল অনুনিত হক্ষেক্ষে। প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত, নর্নভন্ন নদক নিক্ষদ বশিা এর্ং ভনর্ষ্যত করণীে ইতোনদ 

নর্র্ে নিক্ষে আক্ষলাচিা হে। িাস্তিায়ন অগ্রিবত প্রবতশিিনটি পেিতী নপআইইউ (PIU)ও নপএসনস (PSC)সভায় প াৃশলাচনা 

কশে প্রশয়াজ্নীয় উশযাি রনওয়া হয়। EC4J েীষকৃ চলমান প্রকল্পটি আইএমইবি (IMED) এে PMIS যুি হশয়শে এিং 

প্রবত মাশস আপশিে কো হয়।   

 

কারখািাসমূক্ষহ ESQ নর্র্ক্ষে সক্ষচতিতামূলক সসশক্ষি অংশগ্রহণকারীক্ষদর নিকর্ সথক্ষক সংগৃহীত তথ্য নর্ক্ষির্ণ কক্ষর সদখা 

 াে: সর্ক্ষচক্ষে সর্শী সংখ্যক (৩৯.৮%) উেরদাতাক্ষদর মানসক আে ৫০০১ র্াকা সথক্ষক ১০,০০০ র্াকা সীমার মক্ষধ্য। প্রাে 
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নতি-চতুথ বাংশ (৭১.৬%) উেরদাতা উক্ষেখ কক্ষরি নশখক্ষণর জন্য তাক্ষদর সমে  ক্ষথষ্ট নেল। সংখ্যাগনরি (৮৬.২%) উেরদাতা 

র্ক্ষলক্ষেি নদক্ষির স  সমে সসশি পনরচালিা করা হক্ষেক্ষে তা সঠিক নেল। স  সকল নর্র্ে সিক্ষকব সসশক্ষি আক্ষলাচিা করা 

হক্ষেক্ষে সসগুক্ষলা হক্ষলা: ওভারর্াইম (৭৯.৪%), Person Protection equipment (নপনপই) (৭৮.৯%), দূর্ বর্িাে করণীে 

(৬৮.৫%), নিক্ষোগপত্র (৫০.৩%), কারখািার উৎপাদি বৃনি (৫১.০%), মাতৃত্বকানলি ছুটি (৪৪.০%), স ৌি হেরানি 

(৪০.৬%) এর্ং নর্নভন্ন কনমটি নর্ক্ষশর্ কক্ষর Safety Committee ও Participation Committee।       
 

এই প্রকক্ষল্প সক্ষচতিতা কা বক্রম পনরচালিার একটি মাধ্যম নহসাক্ষর্ িার্ক, সঙ্গীত ও ক্ষুদ্র িাটিকাক্ষক সর্ক্ষে সিো হক্ষেনেল। 

জনরক্ষপ িার্ক ও গাক্ষির মাধ্যক্ষম সক্ষচতিতা কা বক্রম সর্ক্ষচক্ষে সর্শী কা বকর পিনত নেল মক্ষি কক্ষরি  থাক্রক্ষম  ৫৪.৪% ও 

২৮.৯% উেরদাতা। নতি-চতুথ বাংক্ষশর সচক্ষে সর্শী সংখ্যক (৭৬.৮%) উেরদাতা মক্ষি কক্ষরি সক্ষচতিমূলক সসশি পনরচালিার 

ফক্ষল কারখািাে দুর্ বর্িা হ্রাস পাক্ষর্। এোড়া ৭৪.৫% উেরদাতা মক্ষি কক্ষরি কারখািার কাক্ষজর পনরক্ষর্শ উন্নত হক্ষর্। 

অপরনদক্ষক ৬০.৪% মক্ষি কক্ষরি এর ফক্ষল মানলক শ্রনমক উভক্ষে সক্ষচতি হক্ষর্। শ্রনমকক্ষদর অনধকার সিনকবত প্রক্ষের উেক্ষর 

৫১.৮% উেরদাতা জর্ার্ সদি স  এ কা বক্রম শ্রনমকক্ষদর অনধকার সিক্ষকব সক্ষচতি করক্ষর্। প্রাে একই সংখ্যক উেরদাতা  

(৫১.৮%) মক্ষি কক্ষরি স , এটি কারখািার উৎপাদি বৃনির সহােক হক্ষর্। পারস্পানরক সিকব বৃনির প্রক্ষে, এক-তৃতীোংশ 

(৩৩.৫%) র্ক্ষলক্ষে এ সকল সসশক্ষির ফক্ষল তাক্ষদর কারখািাে মানলক শ্রনমক্ষকর মক্ষধ্য সিকব উন্নত হক্ষেক্ষে।  

 

সক্ষচতিমূলক সসশক্ষির অংশগ্রহক্ষণর পূক্ষর্ ব তাক্ষদর মক্ষধ্য কত জক্ষির নিক্ষোগ পত্র নেল, এ প্রক্ষের জর্াক্ষর্ ৯৫.৩% উেরদাতাক্ষদর 

স াগদাক্ষির সমে নিক্ষোগপত্র সপক্ষেনেল র্ক্ষল উক্ষেখ কক্ষরি। অপরপক্ষে  ৯৭.৯% স্বীকার কক্ষরি স  সসশক্ষি অংশগ্রহক্ষণর মধ্য 

নদক্ষে তারা নর্র্েটি সিক্ষকব অর্নহত হক্ষেক্ষে এর্ং পরর্তীক্ষত নিক্ষোগ পত্র পাওো নিনিত কক্ষরি। ওভারর্াইক্ষমর পাওিা পূক্ষর্ ব 

নেল (৮৩.৩%) এর্ং পক্ষর (৮৮.৮%)। মাতৃত্বকালীি ছুটি  পূক্ষর্ ব সপত (৫৭.৮%), র্তবমাক্ষি (৬০.৪%)। ব্যাংক্ষকর মাধ্যক্ষম 

সর্তি সপত (৩২.০%)  র্তবমাক্ষি (৪৬.৬%)। অপরনদক্ষক সুপারভাইজরক্ষদর দুব্যবর্হার পূক্ষর্ ব নেল ১২.৫%, র্তবমাক্ষি কক্ষম 

২.৬%। তদ্রুপ স ৌি নি বাতি পূক্ষর্ ব নেল ৫.৫%, র্তবমাক্ষি ১.৩%। 

 

জনরক্ষপ অংশগ্রহণকারী উেরদাতারা মক্ষি কক্ষরি কারখািাে এ ধরক্ষির সক্ষচতিতামূলক সসশক্ষির প্রক্ষোজি আক্ষে। শ্রনমকরা 

ভনর্ষ্যক্ষত তাক্ষদর অনধকার সিক্ষকব সক্ষচতি হক্ষর্ ও কারখািাে কাক্ষজর পনরক্ষর্শ উন্নত হক্ষর্ র্ক্ষল মক্ষি কক্ষরি  থাক্রক্ষম 

৫১.৬% ও ৩৬.৭৫% উেরদাতা। কা বক্ষেক্ষত্র নপনপই’র ব্যর্হার; দূর্ বর্িা সরাধ ও উৎপাদি বৃনি সিক্ষকবও উেরদাতাক্ষদর 

মতামত  াচাই করা হে। ৩৪.৯% উেরদাতা মক্ষি কক্ষর সসশক্ষির ফক্ষল নপনপই’র ব্যর্হার র্াড়ক্ষর্ ফক্ষল কারখািাে দূর্ বর্িা 

কমক্ষর্। অন্যনদক্ষক ১৮.২% নর্শ্বাস কক্ষরি এর ফক্ষল কারখািাে উৎপাদি র্াড়ক্ষর্, অনুরুপভাক্ষর্ ২১.৩% মক্ষি কক্ষর উৎপাদি 

র্াড়ক্ষল শ্রনমকক্ষদর সর্তি র্াড়ক্ষর্।  

 

প্রকক্ষল্পর অগ্রগনতক্ষক আক্ষরা সর্শী গনতশীল করার জন্য জন্য সানর্ বক লেেমাত্রাক্ষক র্েরনভনেক নর্ভক্ত কক্ষর পনরকল্পিামানফক 

র্াস্তর্ােি করা স ক্ষত পাক্ষর। সর্কক্ষিালনজ সসন্টাক্ষরর নডজাইি ড্রনেং ও ঠিকাদানর (নিম বাণ কাক্ষজর) প্রনতিািক্ষক নিক্ষোগ প্রনক্রো 

শুরু করা স ক্ষত পাক্ষর। ক্ষুদ্র ও মাঝানর নশল্পসমূহক্ষক রপ্তানি প্রনক্রোকরণ অঞ্চল (EPZ) অথর্া অথ বনিনতক অঞ্চল (Economic 

Zone) এলাকাে প্লর্/ফ্লার্ র্রাক্ষে সহােতা প্রদাি করা  াক্ষত তারা Compliance নর্র্েসমূহ সমাধাি কক্ষর  তর্ক্ষদনশক 

র্ানণজে সচইক্ষি প্রক্ষর্শ করক্ষত পারক্ষর্। নিধ বানরত সসক্টক্ষরর ক্ষুদ্র ও মাঝানর নশক্ষল্পর ESQ উন্ননত করার জন্য এোক্ষসসক্ষমন্ট এর 

পর সর্শী সংখ্যক নশল্পসমূহক্ষক প্রনশেণ সদো, ম্যানচং গ্রান্ট প্রদাি এর্ং সদশী ও নর্ক্ষদশী সমলাে অংশগ্রহক্ষণর সুক্ষ াগ সদো।  

নর্নভন্ন এোক্ষসানসক্ষেশি এর দেতা বৃনির জন্য প্রনশেণ প্রদাি এর্ং ক্ষুদ্র আনথ বক অনুদাি সদো  াক্ষত এোক্ষসানসক্ষেশিসমূহ 

সঠিকভাক্ষর্ তাক্ষদর প্রশাসনিক কা বক্রম পনরচালিা করক্ষত পাক্ষর। ফক্ষল এোক্ষসানসক্ষেশিসমূহ Sustainability অজবি করক্ষত 

পারক্ষর্। এোক্ষসানসক্ষেশি এর সদস্য হওোর জন্য কাক্ষজর নশক্ষল্পর গুণগত মাি ও পনরক্ষর্শ  াচাইক্ষের সেক্ষত্র  াক্ষত Impartial 

হে সস নর্র্ক্ষে প্রক্ষোজিীে ব্যর্স্থা গ্রহণ করা। বেশুশ্রম বিষয়টি কারখািাসমূক্ষহ ইএসনকউ (ESQ) নর্র্ক্ষে সক্ষচতিতামূলক 

নিক্ষে অন্তর্ভ বক্ত করা এর্ং প্রচাক্ষরর ব্যর্স্থা করা।   
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শব্দসংক্ষেপ 

 

BBS  : Bangladesh Bureau of Statistics 
BDS  : Business Development Services 

BEIOA : Bangladesh Engineering Industry Owners Association 

BEMMA : Bangladesh Electrical Merchandise Manufactures Association 

BETF  : Bank-Executed Trust Fund 

BEZA  : Bangladesh Economic Zone Authority  

BIDA  : Bangladesh Investment Development Authority 

BICF  : Bangladesh Investment Climate Fund 

BPC  : Business Promotion Council 

BPGMEA : Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association 

BTA  : Bangladesh Tanners Association 

CPF  : Country Partnership Framework 

DA  : Designated Account 

DOE  : Department of Environment 

e-GP  : Electronic Government Procurement 

EMF  : Environmental Management Framework 

EMP  : Environmental Management Plan 

EPB  : Export Promotion Bureau 

ERF  : Export Readiness Fund 

ERR  : Economic Rate 0f Return 

ES  : Environmental Screening 

ESMF  : Environmental and Social Management Framework 

ESQ  : Environmental, Social, and Quality 

FAPAD : Foreign Aided Projects Audit Directorate 

FDI  : Foreign Direct Investment 

FM  : Financial Management 

GAC  : Grant Advisory Committee 

GDP  : Gross Domestic Product 

GOB  : Government of Bangladesh 

GP  : Global Practice 

GRS  : Grievance Redress Service 

GSP  : Generalized System of Preferences 

GVC  : Global Value Chain  

ISO  : International Standards Organization 

IUFR  : Interim Unaudited Financial Report 

M & E  : Monitoring and Evaluation 

MOC  : Ministry of Commerce 

MOI  : Ministry of Industries 

MSME  : Micro, Small, and Medium Enterprise 

RMG  : Ready Made Garments   

UEA  : United Environmental Assessment 

WBS  : Work Breakdown Structure  
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প্রথম অধ্যায় 

 প্রকল্পের বিস্তাবরত ির্ ণনা 
 

১.১ প্রকল্পের পটভূবম: িাাংলাল্পেল্পের রপ্তাবন িহুমুখীকরল্পর্র জন্য প্রর্ীত নীবতমালা বিসরকারী খাল্পতর উল্পযাক্তাল্পের 

পাোপাবে উন্নয়ল্পনর অাংেীোরল্পের দ্বারাও স্বীকৃত। সপ্তম পঞ্চিাবষ ণকী পবরকেনা (২০১৬ -২০২১) ও িাাংলাল্পেে রপ্তাবন নীবত 

২০১৫-২০১৮ এল্পেল্পের রপ্তাবন সম্ভািনাসূচক বিকাল্পের খাতসমূহল্পক বচবিত কল্পরল্পে। এ সকল নীবত ও কম ণস্পৃহার কারল্পর্ 

এল্পেল্পের পণ্যসামগ্রী আন্তজণাবতক িাজাল্পর ক্রমির্ ণমানহাল্পর প্রবতল্প াবিতামূলক হল্পয়  উঠল্পে  া অথ ণননবতক ও রপ্তাবন বিবচল্পযের 

বেক বথল্পক গুরুত্বপূর্ ণ ভূবমকা পালন কল্পর আসল্পে। ইল্পতামল্পধ্য িাবর্জে মন্ত্রর্ালয় ২০২১ সাল্পলর মল্পধ্য ৬০ বিবলয়ন মাবকণন 

ডলার রফতাবন লক্ষ্েমাযা বনর্ ণারর্ কল্পরল্পে। 

 

EC4J েীষ ণক চলমান প্রকেটির মূল উল্পেশ্য হল্পে রপ্তাবন প্রবতল্প াবিতা বজারোর করার মাধ্যল্পম অগ্রাবর্কার খাল্পত বিবনল্পয়াি 

ও কম ণসাংস্থান বৃবি করা। প্রকল্পের ব  খাতগুবল বচবিত করা হল্পয়ল্পে এগুল্পলা হল্পলা-চামড়া এিাং চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা 

(চামড়া ও চামড়া ব্যতীত), হালকা প্রল্পকৌেল ((ইল্পলবিকোল এিাং ইল্পলিবনক্স  ন্ত্রপাবত; িাইসাইল্পকল; অল্পটাল্পমািাইল এিাং 

 ন্ত্রাাংে; ব্যাটাবর এিাং একুমুল্পলটর; ফাউবি, ডাই এিাং বমাল্ড ইতোবে) এিাং প্লাবিকস। এই লক্ষ্ে অজণল্পন িাবর্জে মন্ত্রর্ালয় 

বিশ্বব্যাাংক এর অথ ণায়ল্পন EC4J েীষ ণক এ প্রকেটি িাস্তিায়ন করল্পে। প্রকেটি বতরী বপাোক বেল্পের (RMG) িাইল্পর রপ্তাবন 

বিবচযেকরল্পর্র লল্পক্ষ্ে িাাংলাল্পেে সরকাল্পরর নীবতিত উল্পেশ্যগুল্পলা িাস্তিায়ল্পন সরাসবর অিোন রাখল্পি িল্পল আো করা হল্পে। 

 

এ প্রকে বনর্ ণাবরত চারটি বসক্টল্পর ব  সকল বক্ষ্যগুল্পলাল্পত উন্নয়ল্পন সহায়তা করা হল্পি তা’হল্পলা: উৎপােনেীলতা বৃবি;   

পবরল্পিেিত, সামাবজক এিাং গুর্িতমান উন্নয়ন (Environmental, Social and Quality Compliance);  চারটি 

বটকল্পনালবজ বসন্টার (Technology Center) স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম বেে উল্পযাক্তাল্পের উন্নততর কাবরিবর ও সহায়ক বসিা 

প্রোন; বেে ক্লািারবিবিক অিকাঠাল্পমািত সুবির্া বৃবি। প্রকল্পের কা ণক্রমসমূহ এমনিাল্পি পবরকেনা করা হল্পয়ল্পে  াল্পত 

রপ্তাবন িাজাল্পর অন্তভূ ণক্ত সাংস্থাগুবল এসি সুল্প াি গ্রহল্পর্র মাধ্যল্পম উপকৃত হয়। রপ্তাবন িাজাল্পর প্রল্পিল্পের সম্ভািনা আল্পে এমন 

সাংস্থাগুল্পলাও   াল্পত সুল্প াি সুবির্া পায় তা বনবিত করা। এ প্রকে বথল্পক ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেসমূহ সুবির্া পাল্পি, বিল্পেষ 

কল্পর  ারা রপ্তাবন ‘বিল্যে বচইন’ প্রবক্রয়ায় অন্তভূ ণক্ত হল্পি। 

 

evsjv‡`kx kªwgKMY `xN©w`b a‡i AcÖvwZôvwbK Lv‡Z KvR Ki‡Q| †`Lv hvq cÖwZ 5 R‡bi g‡a¨ 3Rb kªwgK Abyপ‡hvMx 

I SzuwKcyY© cwi‡e‡k KvR K‡i _v‡K| evwYR¨ LvZ †_‡K AbvbyôvwbK cÖwZôv‡b PvKzixi my‡hvM m„wói †ÿ‡Î evsjv‡`k 

¸iæZ¡c~Y© Ae`vb ivL‡Q| cÖK…Zc‡ÿ evsjv‡`k Kg©ms¯’vb m„wói †ÿ‡Î ̂ ewk^K †cvkvK Lv‡Z Õf¨vjy †PB‡bÕ cÖ‡ek K‡i‡Q| 

G †cvkvK Lv‡Z  80 kZvsk bvix Kg©x wb‡qvwRZ Av‡Q
1
। d‡j cÖvwZôvwbK PvKzixi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q| Gfv‡e রপ্তাবন  

cÖwZ‡hvগিZv‡K Kv‡R jvwM‡q Drcv`‡bi †ÿ‡Î AviI fvj PvKzixi my‡hvM ˆZix nবি| 

 

‡cvlvK wkí †`‡ki †gvU রপ্তাবনর 82 kZvsk ißvwb K‡i _v‡K 2
|  বে †cvkvK Lv‡Zi mdjZvmg~n Ab¨vb¨ Lv‡Z 

cÖwZdjb NUv‡Z cv‡i Zvn‡j ißvwb‡Z `ªæZ DbœwZ jvf Kiv m¤¢e n‡e| jÿ¨Yxq †h, Ab¨vb¨ Lv‡Zi mgm¨v i‡q‡Q 

Ges G mgm¨vmg~n `~ixKi‡Yi KvR  B‡Zvg‡a¨ ïiæ n‡q‡Q| fwel¨‡Z G‡`‡ki Ab¨vb¨ nvjKv LvZmg~n n‡e AwaK 

kªgNb ‡hLv‡b bvix kªwgKiv †ekx gvÎvq wb‡qvM cv‡e| ‡cvlvK wk‡íi evwn‡ii Lv‡Z  (bb-AviGgwR) e„n`vKvi I 

gvbm¤úbœ PvKzix m„wó‡Z `iKvi e„nr ißvbxg~Lx cÖwkÿY| ‡mB mv‡_ wek¦evRv‡i cÖ`Ë Avw_©K myweav I ißvwb evRv‡i 

AskMÖn‡Yi cÖwZ‡hvগিZv e„w× Kiv `iKvi hv‡Z fwel¨‡Z AwaK †eZb I gvbm¤úbœ PvKzixi my‡hvM m„wó nq|  EC4J 

েীষ ণক এ প্রকেটি বতরী বপাোক বেল্পের (RMG) িাইল্পর রপ্তাবন বিবচযেকরল্পর্র লল্পক্ষ্ে িাাংলাল্পেে সরকাল্পরর নীবতিত 

উল্পেশ্যগুল্পলা িাস্তিায়ল্পন সরাসবর অিোন রাখল্পি িল্পল আো করা হল্পে। 

 

 
1 Bangladesh Bureau of Statistics (2016). 
 

2 Garment Workers in Bangladesh: Social Impact of the Garment Industry (2015) 
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১.২ প্রকে পবরবচবত:   

প্রকল্পের নাম   : এক্সপ োর্ ট কম্পিটিটিভপেস ফর জবস (EC4J) 

i. উল্পযািী মন্ত্রর্ালয়   : বোম্পিজয মন্ত্রিোলয় 

ii.িাস্তিায়নকারী সাংস্থা   : প্রকল্প বোস্তবোয়ে ইউম্পের্, বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়  

iii.প্রকল্পের অিস্থান  : ঢোকো ও চট্টগ্রোম এবং অন্য উ যুক্ত এলোকো  
 

 

১.৩ প্রকপল্পর উপেশ্য: 

▪ রপ্তাবন িহুমুখীকরর্ এিাং সুবনবে ণষ্ট বসক্টল্পর েক্ষ্ কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্প াি বতবর করা। 

▪ বেল্পের বমাট রপ্তাবনর পবরমার্ বৃবিল্পত অিোন রাখা। 

 

১.৪ অনুল্পমােন/সাংল্পোর্ন/বময়াে বৃবি: প্রকল্পের বডবপবপ ও সাংল্পোবর্ত বডবপবপ অনু ায়ী িাস্তিায়ন কাল শুরু ও সমাবপ্তর 

তাবরখ বনল্পের সারবর্ল্পত বেয়া হল্পলা।  

 

সারবর্ ১.১: অনুল্পমােন/সাংল্পোর্ন/বময়াে বৃবি 
 

 প্রকল্পের িাস্তিায়নকাল : মূল বডবপবপ প্রথম সংপ োম্পিত (ম্পিম্প ম্প )   

ক শুরুর তাবরখ : জুলাই ২০১৭ জুলাই ২০১৭  

খ সমাবপ্তর তাবরখ : জুন ২০২৩ জুন ২০২৩  

 

১.৫ অথ ণায়ল্পনর অিস্থা (মূল/সাংল্পোর্ন এর হ্রাস/বৃবিরহার): EC4J প্রকল্পের মূল বডবপবপ ও সাংল্পোবর্ত বডবপবপ 

অনুসাল্পর প্রাক্কবলত ব্যয় এিাং মূল বডবপবপ বথল্পক সাংল্পোবর্ত বডবপবপ’বত ব্যয় বৃবির পবরমার্ বনল্পের েল্পক বেয়া হল:  
 

সারবর্ ১.২: অথ ণায়ল্পনর অিস্থা (মূল ও সাংল্পোবর্ত এর হ্রাস/বৃবি 

প্রাক্কবলত ব্যয় মূল সি ণল্পেষ সাংল্পোবর্ত Difference [পাথ ণকে (৩-২)] 

টাকা % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বজওবি  ১৫১০০.০০ ১৭২১২.০০ ২১১২.০০ ১৩.৯৯ 

প্রকে ঋর্ (বিশ্ব ব্যাাংক) ৭৯০০০.০০ ৮৪০০০.০০ ৫০০০.০০ ৬.৩৩ 

বমাট ৯৪১০০.০০ ১০১২১২.০০ ৭১১২.০০ ৭.৬৬ 

* প্রকল্পের প্রথম সাংল্পোর্নীর সময় টাকার বিপরীল্পত মাবকণন ডলাল্পরর বিবনময় মূল্য বৃবি পাওয়ায় টাকার পবরমান বৃবি বপল্পয়ল্পে। এল্পক্ষ্ল্পয ঋর্ 

সহায়তা িাল্পড়বন  

১.৬ প্রকল্পের প্রর্ান কাজ সমূহ: আরবডবপবপ অনু ায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহল্পক িাস্তিায়ল্পনর জন্য বিবিন্ন কা ণক্রম 

(Activities) গ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে। বনল্পে এই সকল কা ণক্রম উল্পেখ করা হল্পলা। উল্পেখ্য প্রর্ান কা ণক্রল্পমর আওতায় বকছু 

সাি কা ণক্রম আল্পে  া বনল্পে বেয়া হল্পলা:-  

১.৬.১ িাজাল্পর প্রল্পিল্পের জন্য সহায়ক কম ণসূবচ: 

▪ তল্পে প্রল্পিে/সল্পচতনতা বৃবি; 

▪ প্রবেক্ষ্র্/ওয়াকণেপ/বসবমনার; 

▪ কারখানা প ণাল্পয় ESQ কমপ্লাইন্স এল্পসসল্পমন্ট; 

▪ ESQ বরফাল্পরন্স বমটাবরয়ালস বতরী ও বপ্রন্ট করা; 

▪ ইনবিটিউেন এর েক্ষ্তা বৃবি; 

▪ সরকাবর ও বিসরকাবর প ণাল্পয় ডায়লি; 

▪ ম্যাবচাং গ্রান্ট কম ণসূবচ: 

▪ িাজার ইন্ট্রবলল্পজন্স কম ণসূবচ; 

▪ িাজার উন্নতকরর্ ও ব্রাবডাং; 

লক্ষ্ টাকা  
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১.৬.২ উৎপােনেীলতা বৃবি কম ণসূবচ; 

▪ বটকল্পনালবজ বসন্টার স্থাপন; 

▪ ইন্টারন্যােনাল িাডাড ণ বটবিাং ও সাটি ণবফল্পকেন; 

▪ উন্নততর  ন্ত্রপাবত ও প্রবেক্ষ্র্; 

▪ আধুবনক উৎপােন ব্যিস্থা সম্পল্পকণ প্রবেক্ষ্র্; 

▪ মবহলাল্পের জন্য লক্ষ্েমাযা বনর্ ণারর্; 
 

১.৬.৩ অিকাঠাল্পমা িার্া দূরীকরল্পর্ সরকাবর বিবনল্পয়াল্পি সুবির্া প্রোন; 
  

▪ উন্নততর সাংল্প াি স্থাপন; 

▪ ইউটিবলটি বসিার সদ্বেিহার; 

▪ বরসাইবক্লাং এর জন্য কমন ফোবসবলটিজ স্থাপন; 

▪ বসক্টল্পরর জন্য বরসাইবক্লাং ফোবসবলটিজ স্থাপন; 

▪ বলোর বকাল্ড বিাল্পরজ ফোবসবলটিজ; 

▪ বিল্পেষাবয়ত কমন ফোবসবলটিজ বসন্টার;  
 

প্রকল্পের উপকারল্পিািী: ম্পবদ্যমোে এবং সম্ভোব্য রপ্তোম্পেকোরক বেে প্রবতষ্ঠান, বোট ও মাঝাবর বেে, বেল্পের এোল্পসাবসল্পয়েন  

এিাং এই সকল বেল্পে কম ণরত কম ণকতণা ও কম ণচাবরির্। 
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১.৭. অঙ্গবিবিক লক্ষ্েমাযা ও বিস্তাবরত ব্যয় বিিাজন (আরবডবপবপ অনুসাল্পর) 

 প্রকল্পের অনুল্পমাবেত অঙ্গ ও অঙ্গবিবিক বিস্তাবরত ব্যয়ল্পক প্রর্ানত দুটি িাল্পি িাি করা হল্পয়ল্পে ব মন: রাজস্ব ও মূলর্ন 

ব্যয়। সাংল্পোবর্ত বডবপবপ অনুসাল্পর বমাট রাজস্ব ব্যয় ১০১৫১.৬৪ লক্ষ্ টাকা, এর মল্পধ্য বজওবি ১৫১২.০০ লক্ষ্ টাকা এিাং 

প্রকে ঋর্  ৮৬৩৯.৬৪ লক্ষ্ টাকা। অপরবেল্পক বমাট মূলর্ন ব্যয় ৯০০৬০.৩৬ লক্ষ্ টাকা, এর মল্পধ্য বজওবি ১৪৭০০.০০ লক্ষ্ 

টাকা এিাং প্রকে ঋর্  ৭৫৩৬০.৩৬ লক্ষ্ টাকা।   

সারবর্ ১.৩: অঙ্গ ও অঙ্গবিবিক লক্ষ্েমাযা   

ক্র:নাং অল্পঙ্গর নাম সাংখ্যা/ 

পবরমার্ 

বজওবি প্রকে ঋর্ (বিশ্বব্যাাংক) বমাট ব্যয় 

আরবপএ বডবপএ 

ক। রাজস্ব ব্যয় 

১ কম টকতটোপের ববতে-ভোতো ২৫০ জেমোস ৪৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৩০.০০ 

২ কম টচোরীপের ববতে-ভোতো ৭০০ জেমোস ২১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২১৫.০০ 

৩ কেসোলপর্ন্টপের ববতে ৬৫০ জেমোস ০.০০ ১৯৯৬.৮৪ ০.০০ ১৯৯৬.৮৪ 

৪ অম্পফসভোড়ো ১টি ০.০০ ৩৫৭.৫০ ০.০০ ৩৫৭.৫০ 

৫ যোেবোহেভোড়ো ৫ টি ৪০০.০০ ২২০.০০ ০.০০ ৬২০.০০ 

৬ ইউটিম্পলটি সোম্পভটস বথোক ০.০০ ৭০.০০ ০.০০ ৭০.০০ 

৭ বে েোম্পরজ বথোক ০.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ৭৫.০০ 

৮ কন্টাকটিাং সাল্পিণ অবডট/ইিোল্যল্পয়েন ২ টি ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০০.০০ 

৯ সভোর আপ্যোয়ে ১০০ টি ০.০০ ৩০.০০ ০.০০ ৩০.০০ 

১০ বমরোমত ও রক্ষিোপবক্ষি বথোক ০.০০ ৬.২৮ ০.০০ ৬.২৮ 

১১ ফাম ণ বলল্পিল ইএসবকউ কমপ্লাল্পয়ন্স 

এোল্পসসল্পমন্ট 

৪০০ টি ০.০০ ৮৪০.০০ ০.০০ ৮৪০.০০ 

১২ ইআরএফ মম্পের্ম্পরং ১টি ০.০০ ৫০.৬০ ০.০০ ৫০.৬০ 

১৩ ইএসম্পকউ এযোপসসপমন্ট বর্কম্পেকোল 

এযোম্পসপেেস ইআরএফ 

৪ টি ০.০০ ৫০.৬০ ০.০০ ৫০.৬০ 

১৪ এযোওয়োরপেস ম্পবম্পডং (ইডাবি ওয়াইড ও 

ফাম ণল্পলল্পিল 

২০টি ০.০০ ১২১৯.৯৯ ০.০০ ১২১৯.৯৯ 

১৫ বলোকোলপেম্পেং/ওয়োকট  / 

বসম্পমেোর/ম্পমটিং 

১০টি ০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ১০০.০০ 

১৬ ফপরেপেম্পেং/ ওয়োকট  / 

বসম্পমেোর/এক্সপ োজোর 

১০টি ০.০০ ৩৮০.০০ ০.০০ ৩৮০.০০ 

১৭ ম্পিল বিভল পমন্ট মম্পিউল ততরী ১০টি ০.০০ ২০১.৬০ ০.০০ ২০১.৬০ 

১৮ বেম্পেং/ওয়োকট  / বসম্পমেোর/ম্পমটিং এর 

সম্মোেী 

১১১ টি 
১১৭.০০ 

০.০০ ০.০০ ১১৭.০০ 

১৯ ইন্ডোম্পি ওয়োইি কোম্পরগম্পর প্রম্প ক্ষি ১০০ টি ০.০০ ৫৭৫.৮৭ ০.০০ ৫৭৫.৮৭ 

২০ বপ্রবন্টাং ও অন্যান্য ব্যয় ৪০০ টি ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫০.০০ 

২১ ম্যোপেজপমন্ট টুলস, ম্পসপেম/িোর্োপবইজ 

বেোপরজ ও অন্যোন্য 

৩ টি 
০.০০ 

৯৮.০০ ০.০০ ৯৮.০০ 

২২ ইক্যযই পমন্ট ও ওপয়বসোইর্ বিভপল পমন্ট  ০.০০ ২৮০.০০ ০.০০ ২৮০.০০ 

২৩ মোপকটর্ ইেপর্ম্পলপজন্স ১০০ টি ০.০০ ৬০৬.৪৮ ০.০০ ৬০৬.৪৮ 

২৪ মোপকটর্ বিপভল পমন্ট এন্ড ব্র্যোম্পন্ডং   ০.০০ ১৩৭৯.২৮ ০.০০ ১৩৭৯.২৮ 

লক্ষ টাকা  
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২৫ ভ্রমি ও যোতোয়োত বথোক ০.০০ ১০১.৬০ ০.০০ ১০১.৬০ 

উপ-বমাট (রাজস্ব ব্যয়)  ১৫১২.০০ ৮৬৩৯.৬৪ ০.০০ ১০১৫১.৬৪ 

ক্র:নাং অল্পঙ্গর নাম সাংখ্যা/ 

পবরমার্ 

বজওবি প্রকে ঋর্ (বিশ্বব্যাাংক) বমাট ব্যয় 

আরবপএ বডবপএ 

খ। মূলর্ন ব্যয় 

২৬ ভূম্পমক্রয় ও উন্নয়ে ২২ একর ১৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩২০০.০০ 

২৭ ইআরএফ গ্রান্ট ২৫০ ০.০০ ৭৫৪২.৮০ ০.০০ ৭৫৪২.৮০ 

২৮ ইআরএফ ম্যাল্পনজার বকাম্পানী বফ ১ টি ০.০০ ২৪৩৬.০০ ০.০০ ২৪৩৬.০০ 

২৯ বটকল্পনালবজ বসন্টার প্রবতষ্ঠাকরর্ ৪ টি ০.০০ ২৪৫৬১.৬০ ০.০০ ২৪৫৬১.৬০ 

৩০ ম্পিজোইে ও সু োরম্পভ ে ফোম ট ফর 

বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরস 

১ টি ০.০০ ১৪২৮,০০ ০.০০ ১৪২৮,০০ 

৩১ ও এন্ডএম ফোম ট ফর বর্কপেোলম্পজ 

বসন্টোরস 

৪টি ০.০০ ২২৪১.৯৬ ০.০০ ২২৪১.৯৬ 

৩২ কোপেকটিং বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরস ৪ টি ০.০০ ১৬১৯.৬০ ০.০০ ১৬১৯.৬০ 

৩৩ PIFIC কোয টসমূহ ৪ টি ০.০০ ৮৫৮৮.০০ ০.০০ ৮৫৮৮.০০ 

৩৪ ম্পবদ্যযৎ,  োম্পে, গ্যোস ও বর্ম্পলপফোে 

সংপযোগ 

৪ টি ০.০০ ৩৩৬০.০০ ০.০০ ৩৩৬০.০০ 

৩৫ ম্পরসোইম্পলং ফযোম্পসম্পলটিজ ফর প্লোম্পেক ৩ টি ০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ২২০০.০০ 

৩৬ ম্পরসোইম্পলং ফযোম্পসম্পলটিজ ফর বলেোর এন্ড 

ফুর্ ওয়যোোর 

২ টি ০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ 

৩৭ বলেোর বকোড বেোপরজ ফযোম্পসম্পলটিজ ২টি ০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ৬৫০০.০০ 

৩৮ ম্পবপ ষোম্পয়ত কমে ফযোম্পসম্পলটিজ বসন্টোর ৪ টি ০.০০ ৮৪০০.০০ ০.০০ ৮৪০০.০০ 

৩৯ ম্পিজোইে এন্ড সু োরম্পভ ে ফোম ট ফর 

PIFIC 

১ টি ০.০০ ৪২৯২.৪০ ০.০০ ৪২৯২.৪০ 

৪০ অম্পফস বিপকোপর ে, ফোম্পে টচোর ও 

ইক্যই পমন্ট 

বথোক ০.০০ ১৯০.০০ ০.০০ ১৯০.০০ 

৪১ ম্পসম্পি, ভযোর্, এআইটি ইতযোম্পে বথোক ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫০০.০০ 

উপ-বমাট - ১৪৭০০.০০ ৭৫৩৬০.৩৬ ০.০০ ৯০০৬০.৩৬ 

ি। বফবজকোল কবন্টনল্পজবন্স বথাক ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০০.০০ 

ঘ। প্রাইস কবন্টনল্পজবন্স  বথাক ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০০.০০ 

সি ণল্পমাট (ক+খ+ি+ঘ) - ১৭২১২.০০ ৮৪০০০.০০ ০.০০ ১০১২১২.০০ 
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১.৮ প্রকল্পের সাবি ণক ক্রয় পবরকেনা (সাংল্পোবর্ত বডবপবপ অনুসাল্পর) 

“এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” েীষ ণক প্রকল্পের দ্রব্য ক্রল্পয়র জন্য ৯টি প্যাল্পকজ এর সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। 

এল্পক্ষ্ল্পয ৭টি প্যাল্পকল্পজর ক্রল্পয়র জন্য Open Tendering Methods (OTM) এিাং ২টি প্যাল্পকল্পজর জন্য Request for 

Quotation (RFQ) পিবতর সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য দ্রব্য প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য রল্পয়ল্পে ৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর 

বিদুেবতক ও কাবরিবর  ন্ত্রপাবত, অবফস  ন্ত্রপাবত ও আসিািপয, বকল্পের সরিরাহ ব্যিস্থাপনা, প্রকে অবফল্পসর বিেনাবর 

ইতোবে। অপরবেল্পক Works এর ১২টি প্যাল্পকজ এর সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। এল্পের মল্পধ্য ১১টি প্যাল্পকজ ক্রল্পয়র বক্ষ্ল্পয উন্মুক্ত 

েরপয পিবত (OTM) এিাং ১টি প্যাল্পকল্পজর বক্ষ্ল্পয Direct Tendering Method (DPM)/ইজারা/েখল ক্রয় পদ্ধগির  

সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। এ প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য রল্পয়ল্পে বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর জন্য ভূবম অবর্গ্রহর্ ও উন্নয়ন, বটকল্পনালবজ বসন্টার  

বনম ণার্, চামড়াজাত কাবরিবর বকল্পের জন্য DTI বনম ণার্, ৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর এর জন্য বিদুেৎ, পাবন, গ্যাস ও 

বটবলল্পফান ইতোবে। বসিা খাল্পত বমাট ৫২ টি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। এল্পের মল্পধ্য ৬টি প্যাল্পকল্পজর বক্ষ্ল্পয  

Single Source Selection (SSS) পিবত, ৩৪টি প্যাল্পকজ Quality and Cost Based Selection (QCBS) পিবত, 

৪টি প্যাল্পকজ  Fixed Budget Selection (FBS) পিবত এিাং ৬টি প্যাল্পকজ Individual Consultant Selection 

(ICS) ক্রয় পিবতর সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে।  
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     প্রকল্পের সাবি ণক ক্রয় পবরকেনা (সাংল্পোবর্ত বডবপবপ অনু ায়ী)   

                                               সাংল্প াজনী - ৩এ 

সারবর্ ১.৪: প্রকল্পের বমাট ক্রয় পবরকেনা  প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ্ টাকায়) 

মন্ত্রর্ালয় িাবর্জে মন্ত্রর্ালয়  বমাট ব্যয় ১০১,২১২.০০ 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থা িাবর্জে মন্ত্রর্ালয়  বজওবি ১৭,২১২.০০ 

ক্রয় বনিন্ধন নাম ও বকাড প্রকে পবরচালক, EC4J প্রকে  বপএ ৮৪,০০০.০০ 

প্রকল্পের নাম এিাং বকাড “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)”   বনজস্ব তহবিল - 

 

প্যাল্পক

জ নাং 

 

বডবপবপ/আরবডবপবপ অনু ায়ী ক্রয় প্যাল্পকল্পজর 

বিিরর্ 

 

একক 

 

পবরমা

র্ 

 

ক্রয় পিবত 

এিাং র্রন 

 

চুবক্ত 

অনুল্পমােনকারী 

 

তহবিল্পল

র উৎস 

 

প্রক্কবলত ব্যয় 

 

সম্ভাব্য বেনপবি 

েরপয আহ্বান চুবক্ত স্বাক্ষ্র চুবক্তর বেষ বময়াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বজ-১ 
৪টি বেবনাং বসন্টাল্পরর বিদুেবতক ও কাবরিরী 

 ন্ত্রপাবত ক্রয় 
সাংখ্যা ৪০ ওটিএম MoC IDA ৭,৫২০.৫২ ২২ বম ২০২০ ০২ অল্পক্টাির২০ ৩১ বডল্পসম্বর ২০২০ 

বজ-২ 

৪টি বেবনাং বসন্টাল্পরর অবফস  ন্ত্রপাবত ও 

আসিািপয 
সাংখ্যা LS ওটিএম PD IDA ৮৪০.০০ ১লা অল্পক্টাির ২০ ৭ই জানুয়াবর ২১ ৭ই এবপ্রল ২১ 

বজ-৩ 
বকল্পের সরিরাহ ব্যিস্থাপনা 

সাংখ্যা ৫ ওটিএম MoC IDA ১,৬৮০.০ ১৫ বডল্পসম্বর ২০১৯ ২৬ এবপ্রল ২০ ২৫ জুলাই ২০২০ 

বজ-৪ 
PIU এর জন্য অবফস িাড়া 

সাংখ্যা ১ ওটিএম PD IDA ৩৫৭.৫০ ২ মাচ ণ ২০১৮ ৩১ বম ২০১৮ ৩০ জুন ২০২৩ 

বজ-৫ 
PIU ও MOC এর জন্য  ানিাহন িাড়াকরর্ 

সাংখ্যা ৩ ওটিএম PD IDA ৩৭৬.০০ ২৫ বসল্পেম্বর ১৮ ০৬ নল্পিম্বর ১৮ ২৩ জুলাই ২০২১ 

বজ-৬ 
পৃ্রকে অবফল্পসর বিেনারী 

সাংখ্যা LS RFQ PD IDA ৭৫.০০ ২০ বসল্পেম্বর ১৮ ০১ নল্পিম্বর ১৮ ০১ বডল্পসম্বর ২০১৮ 

বজ-৭ 
মুদ্রর্, প্রকােনা ও অন্যান্য ব ািাল্প াি দ্রব্যাবে 

সাংখ্যা ৪০০ RFQ PD GoB ১৫০.০০ ১৮বডল্পসম্বর ২০১৮ ১৭ এবপ্রল ১৯ ১৬ জুলাই ২০১৯ 

বজ-৮ 
অবফস  ন্ত্রপাবত, আসিািপয ও সবিতকরর্ 

সাংখ্যা LS ওটিএম PD IDA ১৯০.০০ ১০জানুয়াবর ২০১৮ ১৪ মাচ ণ ২০১৮ ১৩ই এবপ্রল ২০১৮ 

বজ-৯ 
PIU এর জন্য অবতবরক্ত  ানিাহন িাড়াকরর্ 

সাংখ্যা ২ ওটিএম PD GoB ২৪৪.০০ ২০ বম ২০১৯ ৬ জুলাই ২০১৯ ৩০ জুন ২০২৩ 

ক্রয়কৃত দ্রব্যাবের বমাট মূল্য      ১১,৪৩৩.০২    
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প্রকল্পের সাবি ণক ক্রয় পবরকেনা                     সাংল্প াজনী – ৩বি বরফাল্পরন্স: বপবপআর ২০০৮ 

সারবর্ ১.৪.১: প্রকল্পের বমাট ক্রয় পবরকেনা  প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ্ টাকায়) 

মন্ত্রর্ালয় িাবর্জে মন্ত্রর্ালয়  বমাট ব্যয় ১০১,২১২.০০ 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থা িাবর্জে মন্ত্রর্ালয়  বজওবি ১৭,২১২.০০ 

ক্রয় বনিন্ধন নাম ও বকাড প্রকে পবরচালক, EC4J প্রকে  বপএ ৮৪,০০০.০০ 

প্রকল্পের নাম এিাং বকাড “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)”   বনজস্ব তহবিল - 
 

প্যাল্পকজ 

নাং 

 

বডবপবপ/আরবডবপবপ অনু ায়ী ক্রয় প্যাল্পকল্পজর 

বিিরর্ 

 

একক 

 

পবরমা

র্ 

 

ক্রয় পিবত এিাং 

র্রন 

চুবক্ত 

অনুল্পমােনকারী 

তহবিল্পলর 

উৎস 

প্রক্কবলত ব্যয় 

 

সম্ভাব্য বেনপবি 

েরপয আহ্বিান চুবক্ত স্বাক্ষ্র চুবক্তর বেষ বময়াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

W-1 বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণান (GE1) সাংখ্যা ১ ওটিএম MoC IDA ৪,২০০.০০ ১০ মাচ ণ ২০ ৮ জুলাই’২০ ৮ জুলাই’২১ 

W-2 বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণান (GE2) সাংখ্যা ১ ওটিএম MoC IDA ৪,০৩২.০০ ১৫ই এবপ্রল’২০ ১৩ই আিষ্ট’২০ ১৩ই আিি’২১ 

W-3 বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণান (GE3) সাংখ্যা ১ ওটিএম MoC IDA ৩,৭৮০.০০ ৫ই এবপ্রল’২০ ৩রা আিষ্ট’২০ ৩রা আিি’২১ 

W-4 চামড়াজাত কাবরিরী বকে বনম ণান DTC বনম ণার্ সাংখ্যা ১ ওটিএম MoC IDA ২,৫২০.০০ ১৩ই এবপ্রল’২০ ১১ই অিাষ্ট’২০ ১১ই অিাি’২১ 

W-5 ৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণাল্পনর জন্য 

ভূবমক্রয়, পুন ণিাসন এিাং ভূবম উন্নয়ন করা 

একর ২২ *বডবপএম/ 

ইজারা/েখল 

CCGP/MoC Gob ১৩,২০০.০০  ৩০ অল্পক্টাির’১৮ ২৯ অল্পক্টাির’ ২০ 

W-6  PIFIC এর কাজ  সাংখ্যা ৮ ওটিএম Moc/PD IDA ৮,৫৮৮.০০ ০১ নল্পিম্বর’১৯ ২৯ বফব্রুয়াবর’২০ ২৮ল্পফব্রুয়াবর’২২ 

w-7 চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য পুনঃ ব্যিহাল্পরর 

সুবির্া  

সাংখ্যা ২ ওটিএম Moc/PD IDA ২,০০০.০০ ০১ নল্পিম্বর’১৯ ২৯ বফব্রুয়াবর’২০ ২৮ল্পফব্রুয়াবর’২২ 

w-8 প্লাবষ্টকজাত দ্রব্য পুনঃ ব্যিহাল্পরর সুবির্া সাংখ্যা ৩ ওটিএম Moc/PD IDA ২,২০০.০০ ০১ নল্পিম্বর’১৯ ২৯ বফব্রুয়াবর’২০ ২৮ল্পফব্রুয়ারী’২২ 

w-9 চামড়া ও বহমািার সুবির্া সাংখ্যা ২ ওটিএম Moc/PD IDA ৬,৫০০.০০ ০১ নল্পিম্বর’১৯ ২৯ বফব্রুয়াবর’২০ ২৮ল্পফব্রুয়াবর’২২ 

w-10 বিল্পষোবয়ত সার্ারর্ সুবির্া বকে সাংখ্যা ৪ ওটিএম Moc/PD IDA ৮,৪০০.০০ ০১ নল্পিম্বর’১৯ ২৯ বফব্রুয়াবর’২০ ২৮ল্পফব্রুয়াবর’২২ 

 

w-11 
বটকল্পনালবজ বসন্টারসমুহ সাংল্প ািকরর্ সাংখ্যা ৪ ওটিএম PD IDA ১,৬১৯.৬০ 

১৫ নল্পিম্বর’১৯ ১৫ মাচ ণ ২১ ১১ বসল্পেম্বর’ ২১ 

w-12 
৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টার এর বকল্পের বিদুৎ, 

পাবন,গ্যাস ও বটবলল্পফান  
সাংখ্যা ৪ ওটিএম PD IDA ৩,৩৬০.০০ 

১৮অল্পক্টাির’২০ ১৫ল্পফব্রুয়াবর’ ২১ ১৫ বফব্রুয়াবর’২২ 

ক্রয়কৃত কাল্পজর বমাট মূল্য      ৬০,৩৯৯.০০    

• ৪টি কাবরিরী বকে বনম ণাল্পর্র জন্য জবম অবর্গ্রহর্/ক্রয় করা হল্পি বিবিন্ন অথ ণননবতক অঞ্চল, হাই-বটক পাকণ কর্তণপক্ষ্ হল্পত: 
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প্রকল্পের সাবি ণক  ক্রয় পবরকেনা                        সাংল্প াজনী – ৩বস বরফাল্পরন্স: বপবপআর ২০০৮ 

সারবর্ ১.৪.২: প্রকল্পের বমাট ক্রয় পবরকেনা  প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ্ টাকা) 

মন্ত্রর্ালয় িাবর্জে মন্ত্রর্ালয়  বমাট ব্যয় ১০১,২১২.০০ 

িাস্তিায়নকারী সাংস্থা িাবর্জে মন্ত্রর্ালয়  বজওবি ১৭,২১২.০০ 

ক্রয় বনিন্ধন নাম ও বকাড প্রকে পবরচালক, EC4J প্রকে  বপএ ৮৪,০০০.০০ 

প্রকল্পের নাম এিাং বকাড “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)”   বনল্পজস্ব তহবিল - 
 

প্যাল্পক

জ নাং 

 

বডবপবপ/আরবডবপবপ অনু ায়ী ক্রয় প্যাল্পকল্পজর বিিরর্ 
একক 

 

পবরমা

র্ 

 

ক্রয় পিবত 

ও র্রন 

 

চুবক্ত 

অনুল্পমাে

ন কারী 

তহবি

বলর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয় 

 

সম্ভাব্য বেনপবি 

EOI আহ্বাল্পনর 

তাবরখ 
েরপয আহ্বিান চুবক্ত স্বাক্ষ্র 

চুবক্তর বেষ 

বময়াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

S-1 বেে প্রবতষ্ঠান অনু ায়ী প্রবতষ্ঠাল্পনর সল্পচতনতা বৃবিকরর্ 

বকৌেল বতরী, ৩টি স্তল্পর BFTI  প্রল্পয়াজন বিবিক 

প্রবেক্ষ্র্ বনর্ ণারর্ (GAP analysis TNA)  

সাংখ্যা ১ SSS PD IDA ৬৯.০০   ২০ বসল্পেম্বর’১৮ ২০ অল্পক্টাির’১৮ 18 GwcÖjÕ19 

S-2 ৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টার প্রবেক্ষ্ল্পর্র মবডউল উন্নয়ন  

বিবসক ও বিল্পষোবয়ত ToT and ESQ conduction/ 

Certification/ Accreditation পিবত উন্নয়ন 

সাংখ্যা ১ QCBS PD IDA ১৭৫.৮৭ ০২ জুলাই’১৯ ১৩ই অিাি’১৯ ১১ই নল্পিম্বর’১৯ 09B †gÕ 20 

S-3  বিবসক প্রবেক্ষ্র্ on ESQ through 

Association 

সাংখ্যা ৬০ SSS PD IDA ২০০.০০ ০১ অিাি ১৯ ১২ই বসল্পেম্বর১৯ ১১ই বডল্পসম্বর’১৯ 8B Ryb 20 

S-4 ESQ এর উপর বিল্পষোবয়ত প্রবেক্ষ্র্ সাংখ্যা ৪০ FBS PD IDA ২০০.০০ ০৫ অিাি ১৯ ১৬ই বসল্পেম্বর১৯ ১৫ই বডল্পসম্বর’১৯ 12B Ryb 20 

S-5 ERF মবনটবরাং (End of Program) সাংখ্যা ১ QCBS PD IDA ৫০.৬০ ১৬ই নল্পি:২০ ২৮ বডল্পসম্বর’২০ ২৮ বে মাচ ণ ২১ 2৪ †m‡Þ: 21 

S-6 ESQ মূল্যায়ল্পন কাবরিরী সহায়তা সাংখ্যা ১ FBS PD IDA ৫০.৬০ ১২ই জুলাই১৯ ১০ বসল্পে: ১৯ ২২ অল্পক্টাির’১৯ 11A‡±vei 21 

S-7 PIFIC পরামে ণক প্রবতষ্ঠান বনল্পয়াি (নকো ও পবরে ণেন 

সহ) 

সাংখ্যা ১ QCBS 

(Internation

al) 

MoC IDA ৪,২৯২.৪

০ 

২৪ জুন-১৮ ১৩ অিাি ১৮ ২৫ বম’ ১৯ 05 b‡f¤^i 22 

S-8 Market Intelligence System (িাজার িল্পিষনা, 

ডাটাল্পিজ ও ব্যিস্থাপনা) 

সাংখ্যা ৩ QCBS MoC IDA ৬০৬.৪৮ ১৮ এবপ্রল’১৯ ০৭ জুন ১৯ ০৫ বসল্পেম্বর’১৯ ২৫ অিাষ্ট’ ২১ 

S-9 িাস্তি ও বডবজটাল লাইল্পব্ররী সাংখ্যা ১ QCBS PD IDA ৫০.৪০ ১৯ নল্পিম্ব ১৯ ০৮ জানুয়াবর ২০ ০৭ এবপ্রল’ ২০ ২৮ মাচ ণ’২২ 

S-10 িাজার উন্নয়ন ও প্রচারর্া সাংখ্যা ৪ QCBS PD IDA ৩৬৯.৬০ ২০  অিাি ১৯ ৯ অল্পক্টাির ১৯ ০৭ জানুয়া ২০ ২৭ বডল্পসম্বর ২১ 

S-11 ৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টার সল্পচতনতা বৃবিমুলক প্রচারনা 

(প্রচারর্া পিবত, মূল িাতণা, বিষয়িস্তু, বিবি উন্নয়ন, 

ESQ পিবতিত বিষয়ািলী এিাং িস্তিায়ন। 

সাংখ্যা ৮ FBS MoC/P

D 

IDA ৪২৩.৬৪ ১৫ বসল্পে: ১৯ ০৪ নল্পিম্ব: ১৯ ০২ল্পফব্রুয়াবর ২০ ৩১ জুলাই ২০ 
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প্যাল্পক

জ নাং 

 

বডবপবপ/আরবডবপবপ অনু ায়ী ক্রয় প্যাল্পকল্পজর বিিরর্ 
একক 

 

পবরমা

র্ 

 

ক্রয় পিবত 

ও র্রন 

 

চুবক্ত 

অনুল্পমাে

ন কারী 

তহবি

বলর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয় 

 

সম্ভাব্য বেনপবি 

EOI আহ্বাল্পনর 

তাবরখ 
েরপয আহ্বিান চুবক্ত স্বাক্ষ্র 

চুবক্তর বেষ 

বময়াে 

S-

11.1 

৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর সল্পচতনতা বৃবিমুলক প্রচারর্া 

(প্রচারর্া পিবত, মূল িাতণা, বিষয়িস্তু, বিবি উন্নয়ন, ESQ 

পিবতিত বিষয়ািলী এিাং িস্তিায়ন। 

সাংখ্যা ১০ CQS MoC/

PD 

IDA ২৩৭.০০ ৩০ অিাি ১৯ ১৯ অল্পক্টাির’১৯ ১৭ জানুয়াবর ২০ ১৫ জুলাই ২০ 

S-12 ইল্পিন্ট ব্যািস্থাপনা (Sourcing show National)) সাংখ্যা ৯ SSS MoC IDA ৬০৬.৪৮ ২১ অিাি ১৯ ১০ অল্পক্টাির’১৯ ০৮ জানুয়াবর ২০ ২৮ বডল্পসম্বর ২১ 

S-13 ইল্পিন্ট ব্যািস্থাপনা (Sourcing show International) সাংখ্যা ৯ QCBS PD IDA ৪০৩.২০ ২২ অিাি ১৯ ১১ অল্পক্টাির’১৯ ০৯ জানুয়াবর ২০ ২৯ বডল্পসম্বর ২১ 

S-14 
ERF Grant Manager Company 

সাংখ্যা ১ QCBS 

(International) 

MoC IDA ২,৪৩৬ ১৫ জুন ১৮ ১৪ অিাষ্ট ১৮ ১১ এবপ্রল ১৯ ২১ মাচ ণ ২৩ 

S-15 ৪টি বটকল্পনালবজ বসন্টার নকো প্রর্য়ন ও পবরেে ণন 

প্রবতষ্ঠান 

সাংখ্যা ১ QCBS MoC IDA ১,৪২৮.০

০ 

১২ বম ১৯ ০১ জুলাই ১৯ ২৯ বসল্পেির ১৯ ২৭ জানুয়াবর 

২৩ 

S-16 
চামড়া কাবরিরী বকে ব্যিস্থাপনা ও রক্ষ্র্াল্পিক্ষ্র্  

সাংখ্যা ১ QCBS PD IDA ৫০৪.০০ ২৭ বম ১৯ ১৬ জুলাই ১৯ ১৪ অল্পক্টাির ১৯ ২৩ বসল্পেম্ব: 

২৩ 

S-17 বজই কাবরিরী বকে ব্যিস্থাপনা ও রক্ষ্র্ল্পিক্ষ্র্ (৩টি বকে 

২ িের) 

সাংখ্যা ৩ QCBS PD IDA ১,৬৮০.০

০ 

২৮ অল্পক্টাি ১৯ ১৭ বডল্পসম্বর’১৯ ১৬ মাচ ণ ২০ ০৬ মাচ ণ ২২ 

S-18 প্রবেক্ষ্র্/ওয়াকণসপ/বসবমনার/ consultation for the 

sector 

সাংখ্যা ৮ CQS PD IDA ৫৭.৯৬ ১২ অল্পক্টাির 

১৮ 

০১ বডল্পসম্বর’১৮ ০১ মাচ ণ ১৯ ১৮ বফব্রুয়ারী 

২১ 

S-19 
৩ টি GE TCs এর জন্য সম্ভাব্যতা  াচাই 

সাংখ্যা ১ QCBS 

(International) 

PD IDA ২২০.০৮ ১২ বসল্পেম্ব ১৮ ০১ নল্পিম্বর ১৮ ১৫ এবপ্রল ১৯ ১২ অল্পক্টাির’১৯ 

S-20 চামড়া DTC এর জন্য কাবরিরী সহল্প ািীসহ কাবরিরী 

Specification 

সাংখ্যা ১ QCBS PD IDA ১৬৪.০০ ৩০ অিাি ১৯ ১৯ অল্পক্টাির’১৯ ১৭ জানুয়াবর ২০ ১১ জানুয়াবর ২১ 

S-21 ESQ সল্পচতনতা বৃবির জন্য বথল্পয়টার গ্রুপ চয়ন  ারা 

সাংষ্কৃবতক প্রচার করল্পি (নাটক, বলাকিীবত, তাৎক্ষ্বনক 

নাটক ইতোবের মাধ্যল্পম) 

সাংখ্যা ১ CQS PD IDA ৩০.০০ ০৪ জানুয়ারী ১৯ ২৩ বফব্রুয়াবর’১৯ ২৪ বম’ ১৯ ২০ নল্পিম্বর’১৯  

S-22 GE TC এর জন্য কাবরিরী সহল্প ািীসহ কাবরিরী 

Specification 

সাংখ্যা ৩ QCBS 

(International) 

PD IDA ১,২৬০.০

০ 

১ বসল্পেম্বর ১৯ ২১ অল্পক্টাির ১৯ ১৯ জানুয়াবর ২০ ১৩ জানুয়াবর 

২১ 

S-23 আবথ ণক ব্যিস্থাপনা বিল্পেষঞ্ি mm ৬০ ICS PD IDA ১৯৯.৮০ ২৫ মাচ ণ ১৮ ১৪ বম ১৮ ২৩ জুন ১৮ ২৮ বম ২৩ 

S-24 ক্রয় বিল্পেষজ্ঞ mm ৬০ ICS PD IDA ১৯৯.৮০ ২৫ মাচ ণ ১৮ ১৪ বম ১৮ ২৩ জুন ১৮ ২৮ বম ২৩ 

S-25 প ণল্পিক্ষ্র্ ও মুল্যায়ন বিল্পেষজ্ঞ mm ৬০ ICS PD IDA ১৯৯.৮০ ২৫ মাচ ণ ১৮ ১৪ বম ১৮ ২৩ জুন ১৮ ২৮ বম ২৩ 

S-26 কাবরিরী বিল্পেষজ্ঞ mm ৩৬ ICS PD IDA ১১৯.৮৮ ৩০ মাচ ণ ১৯ ১৯ বম ১৯ ২৮ জুন ১৯ ০৭ জুন ২৩ 
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প্যাল্পক

জ নাং 

 

বডবপবপ/আরবডবপবপ অনু ায়ী ক্রয় প্যাল্পকল্পজর বিিরর্ 
একক 

 

পবরমা

র্ 

 

ক্রয় পিবত 

ও র্রন 

 

চুবক্ত 

অনুল্পমাে

ন কারী 

তহবি

বলর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয় 

 

সম্ভাব্য বেনপবি 

EOI আহ্বাল্পনর 

তাবরখ 
েরপয আহ্বিান চুবক্ত স্বাক্ষ্র 

চুবক্তর বেষ 

বময়াে 

S-27 পবরল্পিে ব্যিস্থাপনা বিল্পেষজ্ঞ mm ৩৬ ICS PD IDA ১১৯.৮৮ ২৫ মাচ ণ ১৮ ১৪ বম ১৮ ২৩ জুন ১৮ ০২ জুন ২২ 

S-28 সামাবজক ব্যিস্থাপনা বিল্পেষজ্ঞ mm ৩৬ ICS PD IDA ১১৯.৮৮ ২৫ মাচ ণ ১৮ ১৪ বম ১৮ ২৩ জুন ১৮ ০২ জুন ২২ 

S-29 চামড়া বেল্পে Flay-cut on skin/Raw Hide সল্পচতনতা 

প্রচারনা (বিবডও বতরী করা) 

সাংখ্যা ১ SSS PD IDA ২৩.০০  ১৫ জুন ১৮ ০৬ জুলাই ১৮ ০৪ বসল্পেম্বর 

১৮ 

S-30 স্বেকাবলন প্রল্পয়াজন বিবিক উপল্পেষ্টা বনল্পয়াি (বরল্পসাস ণ 

ম্যাবপাং, কাবরিরী সহায়তা এিাং আইবসটি সমস্যা 

সমার্ানকারী 

সাংখ্যা ৫০ CQS PD IDA ১৭৫.০০ ২০ অল্পক্টাির 

১৮ 

০৯ বডল্পসম্বর’১৮ ১৮ জানুয়াবর ১৯ ১১ জুলাই ২০ 

S-31 প্রকে পবরচালক mm ৬০ CQS PD IDA ২১০.০০ ২৫ মাচ ণ ১৮ ১৪ বম ১৮ ২৩ জুন ১৮ ০২ জুন ২২ 

S-32 কল্পম্পাল্পনন্ট বকা-অবড ণল্পনটর -১ (বসবস ১) mm ৪৮ CQS PD IDA ১৪৪.০০ ০১ এবপ্রল ১৮ ২১ বম ১৮ ৩০ জুন ১৮ ১৪ জুন ২১ 

S-33 কল্পম্পাল্পনন্ট বকা-অবড ণল্পনটর -২ (বসবস ২) mm ৪৮ CQS PD IDA ১৪৪.০০ ৩০ বসল্পেম্বর 

১৮ 

১৯ নল্পিম্বর ১৮ ২৯ বডল্পসম্বর ১৮ ১৩ বডল্পসম্বর ২১ 

S-34 কল্পম্পাল্পনন্ট বকা-অবড ণল্পনটর -৩ (বসবস ৩) mm ৪৮ CQS PD IDA ১৪৪.০০ ০৫ এবপ্রল ১৮ ২৫ বম ১৮ ০৪  জুলাই ১৯ ১৮ জুন ২২ 

S-35 ভূবম ব্যিস্থাপনা বিল্পেষজ্ঞ mm ১২ CQS PD IDA ৩৩.৬০ ২০ এবপ্রল ১৯ ০৯ জুন ১৯ ১৯ জুলাই ১৯ ০৮ জুলাই ২১ 

S-36 ক্রয় বিল্পেষজ্ঞ-২ mm ২৪ CQS PD IDA ৪৮.০০ ২০ এবপ্রল ১৯ ০৯ জুন ১৯ ১৯ জুলাই ১৯ ০৩ জুলাই ২২ 

S-37 বনি ণাহী কম ণকতণা (আবথ ণক ও প্রোসন) mm ২৪ CQS PD IDA ৪৮.০০ ২০ এবপ্রল ১৯ ০৯ জুন ১৯ ১৯ জুলাই ১৯ ০৮ জুলাই ২১ 

S-38 বনি ণাহী কম ণকতণা (আইবসটি ও সরিরাহ) mm ২৪ CQS PD IDA ৪৮.০০ ২০ এবপ্রল ১৯ ০৯ জুন ১৯ ১৯ জুলাই ১৯ ০৮ জুলাই ২১ 

S-39 বনি ণাহী কম ণকতণা (িনসাংল্প াি ও তে) mm ২৪ CQS PD IDA ৪৮.০০ ২০ এবপ্রল ১৯ ০৯ জুন ১৯ ১৯ জুলাই ১৯ ০৮ জুলাই ২১ 

S-40 বিবডও ডকুল্পমন্টরী টিবিল্পত সম্প্রচার সাংখ্যা ১ SSS PD IDA ৩৪.০০  ১০ জুলাই ১৮ ৩১ জুলাই ১৮ ২৯ বসল্পেম্বর ১৮ 

S-41 মূল্যায়ন, বনরীক্ষ্া ও সমীক্ষ্ করর্ সাংখ্যা ৬ QCBS PD IDA ২০০.০০ ২২ বম ১৯ ১১ জুলাই ১৯ ০৯ অল্পক্টাির ১৯ ৬ বফব্রুয়াবর ২০ 

S-42 PIU/সাংবিষ্ট মন্ত্রর্ালল্পয়র কম ণকতণাল্পের 

ওয়াকণসপ/বসবমনার/প্রবেক্ষ্র্ (স্থানীয় ও বিল্পেবেক) 

সাংখ্যা ২৪ CQS PD IDA ৫০০.০০ ৩০ মাচ ণ ১৮ ১৯ বম ১৮ ১৭ অিাি ১৮ ০৬ অিাষ্ট ২০ 

S-43 ডকুল্পমন্টরী টিবিল্পত সম্প্রচার - ২ সাংখ্যা ১ CQS PD IDA ৪৩.০০  ০১ বম ১৯ ২২ বম ১৯ ২১ জুলাই ১৯ 

S-44 সামবজক ব ািাল্প াি মাধ্যল্পম প্রচাল্পরর জন্য প্রচারনা তে 

বতরীকরর্, এোপস উন্নয়ন এিাং প্রচারর্া ও তে সামাবজক 

মাধ্যল্পম প্রচার 

সাংখ্যা ১ CQS PD IDA ৫০.০০  ১০ মাচ ণ ১৯ ৩১ মাচ ণ ১৯ ৩০ বম ১৯ 

S-45 চামড়া চামড়াজাত দ্রব্য ও চামড়ার জুতার বক্ষ্ল্পয 

বকাঅবড ণল্পনেন ব ািাল্প াি ও পরামে ণ গ্রহর্ (leather 

sector BPC) 

সাংখ্যা ১ SSS PD IDA ১১৭.৪২  ১৫ এবপ্রল ১৯ ২৫ বম ১৯ ২২ নল্পিম্বর ২২ 



12 | c„ôv 

 

প্যাল্পক

জ নাং 

 

বডবপবপ/আরবডবপবপ অনু ায়ী ক্রয় প্যাল্পকল্পজর বিিরর্ 
একক 

 

পবরমা

র্ 

 

ক্রয় পিবত 

ও র্রন 

 

চুবক্ত 

অনুল্পমাে

ন কারী 

তহবি

বলর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয় 

 

সম্ভাব্য বেনপবি 

EOI আহ্বাল্পনর 

তাবরখ 
েরপয আহ্বিান চুবক্ত স্বাক্ষ্র 

চুবক্তর বেষ 

বময়াে 

S-46 হালকা  াবন্ত্রক ও বিদুেবতক  াবন্ত্রক বক্ষ্ল্পয বকাঅবড ণল্পনেন, 

ব ািাল্প াি ও পরামে ণ গ্রহর্ (হাল্কা  াবন্ত্রক বিবপবস) 

সাংখ্যা ১ SSS PD IDA ১৩১.৭৩  ০৫ বফব্রুয়াবর ১৯ ১৭ মাচ ণ ১৯ ১৪ বসল্পেম্বর 

২২ 

S-47 প্লাবিক বসক্টল্পর বকাঅবড ণল্পনেন ব ািাল্প াি ও পরামে ণ গ্রহর্ 

(প্লাবষ্টক বসক্টর বিবপবস) 

সাংখ্যা ১ SSS PD IDA ৮৪.৮৮  ০৫ বফব্রুয়াবর ১৯ ১৭ মাচ ণ ১৯ ১৪ বসল্পেম্বর 

২২ 

S-48 বিবপবস েক্ষ্তা বৃবিকরর্ (বজএবপ বিল্পিষর্, েক্ষ্তা বৃবির 

পবরকেনা ও িাস্তিায়ন) এিাং সাংবিষ্ট  বেে প্রবতষ্ঠাল্পনর 

উৎপােন ক্ষ্মতা বৃবিকরর্ 

সাংখ্যা ১ QCBS PD IDA ৭০.০০ ১০ জুলাই ১৯ ২১ অিাষ্ট ১৯ ৩০ বসল্পেম্বর ১৯ ২৮ মাচ ণ ২০ 

S-49 বিবপবস কাবরিরী বকল্পের ও সাংবিষ্ট বেে প্রবতষ্ঠাল্পনর েক্ষ্তা 

বৃবিকরর্ এর জন্য  ন্ত্রপাবত ও ওল্পয়ি সাইড উন্নয়ন 

সাংখ্যা ১০ QCBS PD IDA ২১০.০০ ২০ অিাষ্ট ১৯ ০১ অল্পক্টাির ১৯ ৩০ বডল্পসম্বর ১৯ ২৭ জুন ২০ 

S-50 উৎপােনেীলতা বৃবির জন্য েক্ষ্তা বৃবির বিষয় ও পিবতিত 

উন্নয়ন সার্ন  

সাংখ্যা ১ FBS PD IDA ১৫১.২০ ১৫ অল্পক্টাির ১৯ ২৬ নল্পিম্বর ১৯ ২৪ বফব্রুয়াবর ২০ ২০ অিাি ১৯ 

S-51 ব্যিস্থাপনা টুলস, বসসল্পটমস, ডাটাল্পিইজ, সাংরক্ষ্র্ সাংখ্যা ৪ CQS PD IDA ৯৮.০০ ১২ অল্পক্টাির ১৮ ২৩ নল্পিম্বর ১৮ ২১ বফব্রুয়াবর ১৯ ২০ অিাি ১৯ 

S-52 TC lands follow সম্ভাব্যতা  াচাইল্পয় কাবরিরী সহায়তা  সাংখ্যা ২ FBS PD IDA ২১.০০ ২৫ অল্পক্টাির ১৯ ০৬ বডল্পসম্বর ১৯ ০৫ মাচ ণ ২০ ১ বসল্পেম্বর ২০ 

ক্রয়কৃত বসিার বমাট মূল্য       ১৯,২৫০.

২৮ 
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১.৯ লিল্পেম: লগপেপমর যোচোই এর সূচক মো ক ম্পহসোপব ব্যবহোর কপর বস্তুম্পেষ্ঠ যোচোই ম্পেপে ট পকর অগ্রগম্পত  ম্পরমো  

করো হপয়পে।  

সারবর্ ১.৫: প্রকল্পের লিল্পেম  

সাংবক্ষ্প্ত ির্ ণনা  িস্তবনষ্ঠ  াচাই বনল্পে ণেক (OVI)  াচাইল্পয়র সূচক 

(MVI) 

গুরুত্বপূর্ ণ অনুমান 

(Important 

Assumption) 

লক্ষ্ে (Goal): রপ্তোম্পে 

সহোয়ক GDP প্রবৃম্পি অজটপে 

অবেোে রোখপব। 

▪ কমপল্পক্ষ্ ৭.৫%বৃবির হাল্পর বজবডবপ 

অজণন 

▪ বি বি এস বরল্পপাট ণ 

▪ বিশ্ব ব্যাাংক কাবন্ট্র 
বরল্পপাট ণ 

▪ বজইবড. বিবি 

বরল্পপাট ণ 

 

উল্পেশ্য : রপ্তোম্পে বহুমুখীকরি 

এবং উপেম্পখত ৪টি বসক্টপর 

অম্পিকতর ভোপলো কোপজর/ 

কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি। 

▪ রপ্তোম্পেপযোগ্য ৬৪৭ টি ফোম ট হপয়পে,   
 পের  ম্পরমোি বোড়পব  এবং 

রপ্তোম্পের জন্য েতুে েতুে বোজোর সৃম্পি 

হপয়পে; 

▪ েতুে ৯০,৬০০ কম টসংস্থোপের সুপযোগ 
সৃম্পি হপয়পে এবং ম্পেি টোম্পরত বসক্টপর 

গড় মজুম্পর বৃম্পি হপত  োপর; 

▪ ৫৪.১ ম্পবম্পলয়ে িলোর রপ্তোম্পে আয় 

বোড়পব; 

 

▪ PIU অবফস বরকড ণ 

▪ ইবপবি বরল্পপাট ণ 

▪ আইএমইবড বরল্পপাট ণ 

▪ বি বি এস বরল্পপাট ণ 

▪ বপবসআর 

▪ এমটিআর ও আইএ 

বরল্পপাট ণ 

▪ সময়মত অথ ণ িরাে ও 
বিতরর্; 

▪ টিবস/বসএফবস মালামাল 
এর িাজার মূল্য 

অপবরিতণনীয় থাকল্পি; 

▪ বিজলাইন বরল্পপাট ণ; 

▪ আথ ণ-সামাবজক ও 

রাজননবতক অিস্থা 

অপবরিবতণত থাকল্পি; 

 
আউটপুট:  

▪ রপ্তোম্পের  ম্পরমোি বোড়পব; 

▪ অম্পিক ও উন্নততর 
কোপজর/ কম টসংস্থোপের 

সুপযোগ সৃম্পি; 

▪ ম্পেম্পে টি বসক্টপর রপ্তোম্পে 
আপয়র জন্য েতুে েতুে 

ফোপম টর সংখ্যো এবং 

ম্পবম্পেপয়োগ বোড়পব 

▪ ৫৪.১ ম্পবম্পলয়ে িলোর রপ্তোম্পে আয় 

বোড়পব; 

▪ % েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি 

হপয়পে; 

▪ ম্পেি টোম্পরত বসক্টপর েতুে ১৪৬ ফোম ট 
রপ্তোম্পে করপব; 

 

▪ PIU অবফস বরকড ণ 

▪ ইবপবি বরল্পপাট ণ 

▪ আইএমইবড বরল্পপাট ণ 

▪ বি বি এস বরল্পপাট ণ 
 

▪ সময়মত অথ ণ বিতরর্; 

▪ কম ণকতণাল্পের সময়মত 
বসিান্ত; 

 

কল্পম্পাল্পনন্ট ১ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 

▪ তল্পে প্রল্পিেিম্যতো ও 

সল্পচতনতা িাড়ল্পি; 

▪ ESQ উপকরর্  

▪ Export readiness 

fund; 

▪ ফাম ণল্পলল্পিল ESQ 

কমপ্লাল্পয়নস এোল্পসসল্পমন্ট 

করা; 

▪ িাজার উন্নয়ন ও ব্রাবডাং 

করা 

▪ প্রকপল্প গৃহীত 

অম্পভপযোগসমূহ যথোযথ 

কর্তট পক্ষর কোপে উ স্থো ে 

করো ;  

 

 

▪ প্রকে বেল্পষ বনর্ ণাবরত বসক্টল্পরর ৬৪৭ 
ফাম ণ সরাসবর রপ্তাবন িাজাল্পর প্রল্পিে 

করল্পি; 

▪  প্রকে বেল্পষ ৪০০ ফাল্পম ণর  
কমপ্লাল্পয়ন্স এোল্পসসল্পমন্ট করা 

হল্পয়ল্পে; 

▪ ২৫০ ফাম ণ ESQ মান উবন্নত 

হল্পয়ল্পে; 

▪ প্রকে বেল্পষ Export Readiness 

Fund গ্রহর্কারীল্পের বিক্রয় 

১৫.৪০% বৃবি পাল্পি; 

▪ Export Readiness Fund 

গ্রহর্কারীল্পের ১০০ টি ESQ 

স্বীকৃবত ও সনে পাল্পি; 

▪ পবরিীক্ষ্র্ ও 
মূল্যায়ন অগ্রিবত 

প্রবতল্পিেন; 

▪ মধ্যিতী মূল্যায়ন 

প্রবতল্পিেন; 

▪ ইবপবি বরল্পপাট ণ 

▪ PIU অবফস বরকড ণ 

▪ বিবিএস বরল্পপাট ণ 

▪ আইএমইবড বরল্পপাট ণ 

▪ প্রকল্প সমোম্পপ্ত 
প্রম্পতপবেে। 

 

 

▪ জবরপ ও পবরিীক্ষ্র্ এর 

মাধ্যল্পম বনয়বমত তে 

সাংগ্রহ; 

▪ সময়মত বিজলাইন, 

এমটিআর ও প্রিাি মূল্যায়ন 

সময়মত করা হল্পয়ল্পে; 

▪ প্রাকৃবতক ও মানিকর্তণক 

বকান দুল্প ণাি থাকল্পি না; 

▪ অথ ণ োল্পড় বকান সমস্যা হল্পি 

না; 

▪ আন্তঃবিিাল্পির মল্পধ্য 

সমন্বয়;  

কল্পম্পাল্পনন্ট ২ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 
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▪ বটকল্পনালবজ  বসন্টার 

স্থাপন;  

▪ আন্তজণাবতক মানসম্পন্ন 

পরীক্ষ্া এিাং সনে 

ব্যিস্থাপনা 

▪ আধুবনক  ন্ত্রপাবত সম্পল্পকণ 

উন্নত প্রবেক্ষ্র্ ব্যিস্থা;  

▪ উন্নততর/যুল্পিাপযুবি 

প্রবেক্ষ্র্ আল্পয়াজন;  

▪ বটকল্পনালবজ বসন্টার 

স্থাপল্পনর জন্য বডজাইন ও 

সুপারবিেন ফাম ণ বনল্পয়াি; 

▪ নারীল্পের জন্য বনবে ণি বসিা 

প্রোন; 

▪ ৪ টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর স্থো ে ও 

কোয টক্রম  ম্পরচোলেো; 

▪ ১০ টি েক্ষতো উন্নয়ে মম্পিউল ততরী; 

▪ ৪ টি বর্কপেোপলোম্পজ বসন্টোপরর জন্য 

সম্ভোব্যতো জম্পর  সিন্ন করো; 

▪ বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরসমূপহর স্থোম্প ত 
যন্ত্র োম্পতর ব্যবহোর ৪২% 

উম্পন্নতকরি। 

▪  পবরিীক্ষ্র্ ও 

মূল্যায়ন অগ্রিবত 

প্রবতল্পিেন; 

▪ মধ্যিতী ও িাবষ ণক 

মূল্যায়ন প্রবতল্পিেন; 

▪ ইবপবি বরল্পপাট ণ 

▪ PIU অবফস বরকড ণ 

▪ বিবি বরল্পপাট ণ 

▪ আইএমইবড বরল্পপাট ণ 

▪ বপবসআর 

 

▪ টিবস ও বসএফবস সঠিক 

বনি ণাচন; 

▪ টিবস ও বসএফবস’র সকল 
সুবির্া ব্যিস্থা ও কা ণকর 

হল্পয়ল্পে; 

▪ সময়মত পবরক্ষ্া ও সনে 
বিতরর্ বসিা বেয়া হল্পয়ল্পে; 

▪ ম্পেরবম্পিন্ন ভোপব তহম্পবল 
েোড়করি ও ম্পবতরি;  

▪ বটকল্পনালবজ বসন্টার ও 

কমন ফোবসবলটি বসন্টার 

সমূল্পহর কায টক্রম সুষ্ঠুভোপব 

 ম্পরচোলে। 
 
 

কল্পম্পাল্পনন্ট ৩ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 

▪ ব ািাল্প াি অিকাঠাল্পমা 

এিাং লবজবিক সরিরাহ 

উন্নত হল্পয়ল্পে; 

▪ সাবিণস সমূল্পহর অবর্কতর 

ব্যিস্থা; 

▪ পুনব্যণিহাল্পরর কাল্পজ ব ৌথ 

সুবির্ার জন্য স্থাপনা বতরী 

করা। সকপলর ব্যবহোপরর 

জন্য ম্পরসোইম্পলং ব্যবস্থো 

স্থো ে। 

 

▪ বভৌত অবকোঠোপমোর জন্য ২০ টি 

সম্ভোব্যতো জম্পর  করো হপয়পে; 

▪ ১৯০০০ টি ফোম ট এই সকল  
অবকোঠোপমোগত  সুম্পবিো  োপব ( বমোর্ 

১৫টি অবকোঠোপমো ম্পেম টোি করো 

হপয়পে) 

▪ প্রকপল্পর সুম্পবিোপভোগীর ৭৫% এর 

চোম্পহেোর প্রম্পতফলে।; 

 

▪ পবরিীক্ষ্র্ ও 

মূল্যায়ন অগ্রিবত 

প্রবতল্পিেন; 

▪ এমটিআর ও িাবষ ণক 

বরল্পপাট ণ;  

▪ প্রিাি মূল্যায়ন 

প্রবতল্পিেন; 

▪ PIU অবফস বরকড ণ 

▪ বপবসআর 

 

▪ সময়মত পরামে ণক 

প্রবতষ্ঠান বনি ণাচন; 

▪ সময়মত ক্রয় প্রবক্রয়া 

সঠিকিাল্পি করা; 

▪ আন্তঃবিিাল্পির মল্পধ্য 

সমন্বয়; 

▪ সুোসন এিাং োয়িিতার 

প্রবক্রয়া স্থাপন;  

কল্পম্পাল্পনন্ট ৪ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 

▪ কা ণকবরিাল্পি প্রকে 

িাস্তিায়ল্পনর জন্য 

প্রল্পয়াজনীয় সম্পে সচল 

করা; 

▪ প্রকে বিয়াবরাং কবমটি 

বমটিাং ও প্রকে িাস্তিায়ন 

কবমটি বমটিাং করা; 

▪ স্থানীয় ও জাতীয় প ণাল্পয় 

কম ণোলার আল্পয়াজন করা; 

▪ অগ্রিবত পবরিীক্ষ্র্ করা; 

▪ প্রকল্পের অাংেীজল্পনর 

েক্ষ্তা বৃবির জন্য স্থানীয় 

ও বিল্পেল্পে প্রবেক্ষ্র্; 

▪ তৈমোম্পসক ম্পভম্পিক ম্প এসম্পস ও 

ম্প আইম্পস সভো; 

▪  ম্পরবীক্ষি ও মূল্যোয়ে প্রম্পতপবেে  
ততরী ও সকলপক জোেোপব; 

▪ এসওই ততরী এবং সমন্বপয়র জন্য 
ম্পবশ্ব ব্যোংপক উ স্থো ে করো; 

▪ ম্পবশ্ব ব্যোংপকর জন্য আইইউএফআর 

(IUFR) প্রম্পতপবেে ততরী ও 

সময়মত উ স্থো ে; 

▪ বোম্পষ টক ক্রয় ও কোপজর  ম্পরকল্পেো 

ততরী; 

▪ পবরিীক্ষ্র্ ও 

মূল্যায়ন অগ্রিবত 

প্রবতল্পিেন; 

▪ িাবষ ণক বরল্পপাট ণ;  

▪ প্রিাি মূল্যায়ন 

প্রবতল্পিেন; 

▪ PIU অবফস বরকড ণ 

▪ বপবসআর 

 

▪ সময়মত বনল্পয়াি; 

▪ সময়মত পরামে ণক 

প্রবতষ্ঠান বনল্পয়াি; 

▪ আবথ ণক প্রবতল্পিেন বতরী 

এিাং PIU অবফল্পস সহজ 

প্রাপ্য 

▪ সময়মত ক্রয় প্রবক্রয়া 

সঠিকিাল্পি করা; 

▪ সময়মত পবরিীক্ষ্র্ ও 

মূল্যায়ন তে সাংগ্রহ;  

 

 

১.১১ Exit Plan: প্রকল্পের বডবপবপ/আরবডবপবপ বরবিউ মাধ্যল্পম জানা  ায় ব , বডবপবপ/আরবডবপবপ বতরী করার সময় 

Exit Plan বতরী করা হয়বন।  
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বদ্বতীয় অধ্যায়  

বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ কাজ পবরচালনা পিবত ও সময় বিবিক পবরকেনা 

 

২.১ বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার কা ণপবরবর্ (ToR):  

২.১.১   প্রকল্পের অনুল্পমােন, পটভূবম, উল্পেশ্য ও সাংল্পোর্ন (প্রল্প াজে বক্ষ্ল্পয) প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়নকাল ও অথ ণায়নসহ  

          প্রাসাংবিক তে প ণল্পিক্ষ্র্ ও প ণাল্পলাচনা; 

২.১.২   প্রকল্পের সাবি ণক ও বিস্তাবরত অঙ্গবিবিক িাস্তিায়ন (িাস্তি ও আবথ ণক) অগ্রিবতর তে সাংগ্রহ এিাং বলখবচল্পযর  

          মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও বিল্পিষর্ করা; 

২.১.৩  প্রকল্পের উল্পেশ্যািলী ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কা ণািলী প্রকল্পের উল্পেল্পশ্যর সাল্পথ সামিস্যপূর্ ণ বকনা তা  

          প ণাল্পলাচনা করা ও এ সাংক্রান্ত মতামত প্রোন করা; 

২.১.৪  প্রকল্পের আওতায় সাংগৃহীত বিবিন্ন পণ্য, কা ণ ও বসিা সাংগ্রল্পহর (Procurement) বক্ষ্ল্পয সরকাবর ক্রয় আইন  

          (বপবপএ-২০০৬), সরকাবর ক্রয় বিবর্মালা (বপবপআর-২০০৮) এিাং উন্নয়ন সহল্প ািী প্রবতষ্ঠাল্পনর িাইডলাইন ইতোবে  

           প্রবতপালন এিাং গুর্িতমান ও পবরমার্ অনু ায়ী সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে বকনা বস বিষল্পয় প ণল্পিক্ষ্র্ ও প ণাল্পলাচনা  

           করা; 

২.১.৫ প্রকে েবলল অনু ায়ী প্রল্পয়াজনীয় জনিল বনল্পয়াি, বনল্পয়াি পিবত প ণল্পিক্ষ্র্ ও প ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.৬ প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিবিন্ন বিষয় ব মন- অথ ণায়ল্পন বিলম্ব, পণ্য, কা ণ ও বসিা ক্রল্পয়র প্রকে  

         ব্যিস্থাপনার মান এিাং প্রকল্পের বময়াে ও ব্যয় বৃবিসহ বিবিন্ন বেক বিল্পিষর্, প ণল্পিক্ষ্র্ ও প ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাবেত মূল কা ণক্রমসমূল্পহর কা ণকাবরতা ও উপল্প াবিতা বিল্পিষর্ করা এিাং বিল্পেষ সফলতা    

        (Success stories),  বে থাল্পক বস বিষল্পয় আল্পলাকপাত করা।  

২.১.৮ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কা ণক্রম বটকসই করার লল্পক্ষ্ে মতামত প্রোন করা; 

২.১.৯ প্রকল্পের সিল ও দুি ণল বেক, সুল্প াি ও হুমবক (SWOT) বিল্পিষর্ এিাং দুি ণলতা ও চোল্পলি বমাকাল্পিলায়  ল্পথাপযুক্ত  

        সুপাবরে প্রোন করা; 

২.১.১০ উবেবখত প্রাপ্ত বিবিন্ন প ণল্পিক্ষ্ল্পর্র বিবিল্পত সাবি ণক প ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.১১ প্রকে সাংবিষ্ট অন্যান্য প্রাসবঙ্গক বিষয়াবে: (i) প্রকে এলাকা হল্পত সাংগৃহীত তে, এফবজবড ও স্থানীয় প ণাল্পয়   

          কম ণোলা আল্পয়াজন কল্পর একটি প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন এিাং ক্রয়কারী সাংস্থা আইএমইবড কর্তণক অনুল্পমােন গ্রহর্ এিাং  

          (ii) জাতীয় প ণাল্পয়র একটি কম ণোলা আল্পয়াজন কল্পর  প্রবতল্পিেল্পনর প ণল্পিক্ষ্র্সমূহ (Finding) অিবহত করা ও  

          কম ণোলায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপাবরেসমূহ বিল্পিচনা কল্পর তার  উপর  প্রবতল্পিেন চূড়ান্ত করা; 

২.১.১২ মূল্যায়ন কাল্পজর প ণল্পিক্ষ্র্সমূহ স্থানীয় জনির্ল্পক অিবহত করার লল্পক্ষ্ে স্থানীয় প ণাল্পয় একটি কম ণোলার আল্পয়াজন  

          করা এিাং প্রবতল্পিেন বতরী করা;  

২.১.১৩ জাতীয় প ণাল্পয় ১টি কম ণোলার আল্পয়াজন কল্পর পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার প ণল্পিক্ষ্র্সমূহ অিবহত করা ও কম ণোলায় প্রাপ্ত  

          মতামত ও সুপাবরেসমূহ বিল্পিচনা কল্পর প্রবতল্পিেনটি চূড়ান্ত করা;  

২.১.১৪ প্রকল্পের সাংগৃহীত তল্পের বিবিল্পত একটি মূল্যায়ন প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন এিাং আইএমইবড’র অনুল্পমােন গ্রহর্; 

২.১.১৫ প্রকল্পটি  য টপবক্ষপি প্রোপ্ত তপের ম্পভম্পিপত প্রপয়োজেীয় সু োম্পর  প্রিয়ে করো যোপত ভম্পবষ্যপত এ-জোতীয় প্রকল্প প্রিয়পের   

          বক্ষপৈ সহোয়ক হয়; 

২.১.১৬ পরামে ণক প্রবতষ্ঠান চুবক্তর তাবরখ বথল্পক চার মাল্পসর মল্পধ্য সমীক্ষ্া সাংক্রান্ত  ািতীয় কা ণক্রম চূড়ান্ত করল্পি; 

২.১.১৭ পরামে ণল্পকর সাল্পথ আল্পলাচনাপূি ণক ক্রয়কারী সাংস্থা কর্তণক আল্পরাবপত অন্যান্য সাংবিষ্ট (আইএমইবড) োবয়ত্ব পালন   

২.১.১৮ মূল্যায়ন প্রবতল্পিেনটি িাাংলা (বনকস ফন্ট) ও ইাংল্পরজী (Times New Roman Font) - উিয় িাষায় প্রস্তুত করা; 
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২.১.২ বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার বকৌেল: প্রকে সাংবিষ্ট প্রবতল্পিেনসমূহ আল্পর্য় (content) বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম তে-

উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। এ বিষল্পয় একটি তে ব্যিস্থাপনা বিন্যাস কাঠাল্পমা ক্রয়কাবর প্রবতষ্ঠান, আইএমইবড’র সাল্পথ 

পরামে ণক্রল্পম বতরী করা হল্পয়ল্পে। প্রকে সাংবিষ্ট প্রবতল্পিেন ও সাংবিষ্ট েস্তাল্পিজসমূহ বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম: ১) প্রকল্পের 

প ণাল্পলাচনা, ২) প্রকল্পের িাস্তিায়ল্পনর অিস্থা, ৩) প্রকল্পের উল্পেশ্যািলী অজণন প ণাল্পলাচনা, ৪) উপকারল্পিািীল্পের উপর 

প্রকল্পের প্রিািসমূহ, ৫) ক্রয় বিবর্মালা বপবপআর প্রবতপালন প ণল্পিক্ষ্র্, ৬) প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয় বিষয়াবে প ণল্পিক্ষ্র্, ৭) 

প্রকল্পের সিল ও দুি ণল বেক সমূহ আল্পলাচনা করা, এিাং ৮) ব  সকল বিষয় সম্পাবেত হয়বন তা বিল্পিষর্- প্রভৃবত সম্পােন 

করা ।  

বনল্পোক্ত বরখাবচল্পযর মাধ্যল্পম (বরখাবচয ২.১) িল্পিষর্া পিবতর তাবিক কাঠাল্পমা তুল্পল র্রা হল্পলা। 

বরখাবচয ২.১: তাবিক কাঠাল্পমা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১.৩ তে ও উপাি সাংগ্রল্পহর টুলসমূহ 
 

তে ও উপাি সাংগ্রহ করার জন্য ব  সকল টুলসসমূহ ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে তা বনল্পে বেয়া হল্পলা: 
 

▪ জবরপ প্রশ্নমালা- উপকারল্পিািীল্পের সাক্ষ্াৎকার গ্রহল্পর্র জন্য 

▪ এফবজবড িাইডলাইন-উপকারল্পিািীল্পের সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনা 

▪ বকআইআই িাইডলাইন-মূল তেোতাল্পের সাল্পথ বনবিড় আল্পলাচনা  

▪ বচকবলি- ক্রয় কা ণক্রম প ণাল্পলাচনা 

 

 

 

 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) প্রকে 

প ণাল্পলাচনা পবরমার্িত উপাি গুর্িত তে বমশ্র পিবতল্পত জবরপ 

প্রকল্পের নবথপয 

বিল্পিষর্   

৪ র্রল্পনর বসক্টল্পর জবরপ 

করা হল্পয়ল্পে 

েলিত আল্পলাচনা 

মূল তেোতাল্পের সাক্ষ্াৎকার  

বনবিড় সাক্ষ্াৎকার 

বকসিাবড ও প্রকে 

কা ণক্রম  য টপবক্ষি 

 

তে ও উপাি বিল্পিষর্ 

SWOT বিল্পিষর্ োয়াাংগুল্পলেন 

খসড়া প্রবতল্পিেন প্রস্তুতকরর্ 

প্রবতল্পিেন চূড়ান্তকরর্ 

আইএমইবড ও জাতীয় প ণাল্পয় কম ণোলা বথল্পক 

প্রাপ্ত বফডব্যাক 
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২.১.৪ প্রাসবঙ্গক েবলল েস্তাল্পিজ প ণাল্পলাচনা  

প্রকল্পের িাস্তিায়ন েক্ষ্তা এিাং অবজণত সাফল্য সম্পল্পকণ সম্যক র্ারর্া অজণল্পনর জন্য প্রকল্পের িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষ্েমাযা ও 

অগ্রিবতর বেকসমূহ বিল্পিষর্ করা হয়। এই প্রকল্পের প্রস্তাি প্রর্য়ন বথল্পক শুরু কল্পর িাস্তিায়ন প ণন্ত সকল প্রবতল্পিেনসমূহ 

প ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। প ণাল্পলাচনার প্রর্ান উল্পেশ্য বেল প্রকল্পের বিৌত  ও আবথ ণক অগ্রিবতর তুলনা করা। এ োড়াও 

প্রকল্পের কা ণকাবরতায় ত্রুটি-বিচুেবত, সফলতা-ব্যথ ণতা ইতোবে বচবিত করা। এ লল্পক্ষ্ে প্রকল্পের বডবপবপ  ও অগ্রিবতর 

প্রবতল্পিেন প ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার জন্য প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয় েবললাবে, তে ও উপাি সাংবিষ্ট 

অবফস বথল্পক সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে।  

িল্পিষর্া েল কর্তণক প্রকে সাংবিষ্ট েবলল েস্তাল্পিজসমূহ সাংগ্রহ কল্পর বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। এ কাল্পজ িল্পিষর্া সহকাবররা 

একটি বনর্ ণাবরত িাইডলাইন অনুসরর্ কল্পর মূল েলল্পক েবলল েস্তাল্পিজ ও প্রবতল্পিেন সাংগ্রল্পহ ও বিল্পিষল্পর্ সহায়তা কল্পরল্পে।  

বনল্পে বিল্পিষল্পর্র বনবমল্পি ব  সি ডকুল্পমন্ট ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে তার একটি সাংবক্ষ্প্ত তাবলকা প্রোন করা হল্পলা: 

▪ উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (বডবপবপ), সাংল্পোবর্ত উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (আরবডবপবপ); 

▪ িাস্তিায়নকারী সাংস্থার বিবিন্ন প্রবতল্পিেন; 

▪ আইএমইবড, িাস্তিায়নকারী সাংস্থা কর্তণক প্রকে পবরেে ণন প্রবতল্পিেন; 
 

২.১.৫ বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্র জন্য উিরোতা ও িল্পিষর্ার একক 

বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্র বক্ষ্ল্পয ব  সকল শ্রবমক/কম ণকতণাল্পের সাক্ষ্াৎকার গ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে তাল্পের অন্তভূ ণবক্তর (Inclusion 

criteria) বক্ষ্ল্পয বনেবলবখত বিষয়সমূহল্পক গুরুত্ব বেয়া হল্পয়ল্পে:  

২.১.৫.১.  াল্পের জবরপ করা হল্পয়ল্পে  

▪ প্রবেক্ষ্র্/সল্পচতনতামূলক সিায় অাংেগ্রহর্ কল্পরল্পে;  

▪ িয়স কমপল্পক্ষ্ ১৮ িের িা তার বিেী; 

▪ বনর্ ণাবরত বসক্টল্পর িতণমাল্পন চাকুবররত;  
 

২.১.৫.২. ব  সকল ব্যবক্তর সাক্ষ্াৎকার গ্রহর্ করা হয়বন (Exclusion Criteria)  

▪ প্রবেক্ষ্র্/সল্পচতনতামূলক সিায় অাংেগ্রহর্ কল্পরন নাই;  

▪ মানবসকিাল্পি সুস্থ নয়; 

▪ সাক্ষ্াৎকার বেল্পত রাবজ নয়; 
 

২.১.৬ বমশ্র পিবতল্পত জবরপ পবরকেনা/কা ণক্রম 

গুর্িত ও সাংখ্যািত পিবত বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার সমস্যা উপলবি করার জন্য একটি কা ণকর পিবত। বমশ্র পিবত 

(সাংখ্যািত ও গুর্িত পিবত) একটি কা ণকবর বকৌেল িা পিবত,  া এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস প্রকল্পের বনবিড় 

পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার জন্য ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। এল্পক্ষ্ল্পয গুর্িত পিবত ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে নীবত সম্পবকণত অিেন্তল্পরর 

পবরিীক্ষ্ল্পর্র জন্য এিাং পবরমার্িত পিবত ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে উপকাল্পিািীল্পের সম্পল্পকণ িাবর্বতক র্ারর্া পািার জন্য। 

অপরবেল্পক, বমশ্র পিবতর মাধ্যল্পম সকল র্রল্পনর িল্পিষর্ার প্রল্পশ্নর উির পাওয়া  ায়, বিল্পেষ কল্পর গুর্িত ও পবরমার্িত 

উিয় র্রল্পনর তে ও উপাি সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্র সুল্প াি থাল্পক। বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্ বমশ্র পিবত ব্যিহার করার কারর্ সমূহ 

-বিশ্বাসল্প াগ্যতা, সঠিকতা, পূর্ ণতা, পিবত, সদ্বেিহার, প্রাসবঙ্গকতা ইতোবে,  া ডাটাল্পক এমল্পিল্পডড (Embedded data)ও 

োয়াাংগুল্পলেন (Triangulation) করল্পত সহল্প াবিতা কল্পর।   

বমশ্র পিবতর িল্পিষর্ায় িল্পিষক বচন্তার িিীল্পর প্রল্পিল্পের উল্পেল্পশ্য গুর্িত এিাং সাংখ্যািত পিবতর উপাোন (ব মন গুর্িত 

এিাং পবরমার্িত দৃবষ্টিবঙ্গ, তে সাংগ্রহ, বিল্পিষর্ ও অনুমান বকৌেলগুবল) ব্যিহার কল্পর থাল্পকন। এল্পক্ষ্ল্পয সচরাচর 

পবরমার্িত তে সাংগ্রহ এিাং বিল্পিষর্ এিাং গুর্িত তে সাংগ্রহ এিাং বিল্পিষর্ একই সমল্পয় ঘল্পট এিাং িল্পিষর্া সমাবপ্তর 
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পল্পর ফলাফল তুলনা করা হয়। পবরমার্িত তে সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্, গুর্িত তে সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্র পল্পর হল্পত পাল্পর আিার 

গুর্িত তে সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্ পবরমার্ তে সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্র পল্পর হল্পত পাল্পর। গুর্িত এিাং পবরমার্িত তে সাংগ্রহ 

এিাং বিল্পিষর্ একল্প াল্পি িা ক্রমির্ ণমানিাল্পি ঘটল্পত পাল্পর; একটি রূপান্তরমূলক নকো িল্পিষকল্পক একটি বনবে ণষ্ট তাবিক 

বেমওয়াল্পকণর মল্পধ্য কাজ করার সুল্প াি কল্পর বেয় এিাং এর ফল্পল একটি সাবি ণক ফলাফল পাওয়া  ায়। প্রকল্পের বনবিড় 

পবরিীক্ষ্র্ বনরুপল্পর্র জন্য  বমশ্র জবরপ পিবতর বকৌেলগুল্পলা প্রল্পয়াি করা হল্পয়ল্পে।   

বরখাবচয ২.২: উপাি ও তল্পের োয়াাংগুল্পলেন 

 

 

 

 

 

 

 

মাধ্যবমক তে 

পবরমার্িত উপাি গুর্িত তে 

ফলাফল সৃবষ্ট োয়াাংগুল্পলেন এিাং বিল্পিষর্ প্রবক্রয়াকরর্/বশ্রনীকরর্ 
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২.২ এলাকা বনি ণাচন: 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) প্রকল্পের উপকারল্পিািী মাবলক, এোল্পসাবসল্পয়েন এর প্রবতবনবর্, বসাবস ণাংল্পো বত 

অাংেগ্রহর্কারী এসএমই বেে উল্পযাক্তা, বনর্ ণাবরত ৪ টি বসক্টল্পর কম ণরত শ্রবমক, প্রকে কা ণালল্পয়র কম ণকতণা  াল্পের বনকট 

বথল্পক তে সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে:  

সারবর্: ২.১ প্রকে এলাকা অনু ায়ী নমুনার আকার 

# বিিাি/ল্পজলার নাম জবরপ এফবজবডর 

সাংখ্যা 

বকআইআই বকস 

িাবড 

ক জাতীয় প ণায়  

 বপবড, বডবপবড-১, প্রকে ব্যিস্থাপক ও আইএমইবড   ৪  

 বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়েন   ৪  

 বসাবস ণাংল্পো-বত অাংেগ্রহর্কারী এসএমই বেে উল্পযাক্তা   ৪  

 কারখানার মাবলক (৪টি বসক্টর ও সাি বসক্টরসমূহ 

......(িাইসাইল্পকল, অল্পটাল্পমািাইল, ইল্পলকবেক এড 

ইল্পলিবনকস , ব্যাটারী এিাং একুমুল্পলটরস, ডাই এিাং মড x 

৩ জন) 

  ৮  

খ প্রকে এলাকায় 

১ ঢাকা  ১৫৪ ৫   

২ চট্টগ্রাম  ৯২ ৩   

৩ কুবমো  ৪৬ ২   

৪ হবিিি ৫২ ২   

Total  ৩৮৪ ১২ ২০  

 

২.৩ নমুনা পিবত ও আকার বনর্ ণারর্  

সমীক্ষ্ার কম ণপিবত (Methodology)  

সাংবিষ্ট সমীক্ষ্ার উল্পেশ্য পূরল্পর্র জন্য প্রস্তাবিত সমীক্ষ্ায় পবরমার্ এিাং গুর্িত উিয় পিবতল্পতই প্রকে এলাকার প্রল্পয়াজনীয় 

তে প্রাইমারী ও বসল্পকডারী উৎস বথল্পক সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 

▪ প্রকল্পের সুবির্াল্পিািীল্পের কাে বথল্পক ব্যবক্তিত প ণাল্পয় তে সাংগ্রল্পহর জন্য কাঠাল্পমািত (Structured) প্রশ্নপল্পযর 

মাধ্যল্পম সাক্ষ্াৎকার গ্রহল্পর্র মাধ্যল্পম পবরমার্িত তে সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে; 

▪ বনবিড় তে সাংগ্রহ পিবতর মাধ্যল্পম তল্পের গুর্িত মান  াচাইল্পয়র জন্য বরকড ণপযাবে প ণল্পিক্ষ্র্ ও বিল্পিষর্, 

প্রকল্পের মূল কা ণক্রমসমূহ প ণল্পিক্ষ্র্, এফবজবড (FGD), বকস িাবড, মূল তেোনকারীল্পের সল্পঙ্গ বনবিড় 

সাক্ষ্াৎকার এিাং স্থানীয় প ণাল্পয় কম ণোলার মাধ্যল্পম গুর্িত তে সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে;  

 

নমুনা আকার বনর্ ণারর্  

এ গপবষিোয় ম্পেব টোম্পচত েমুেোসমূহ বযে প্রম্পতম্পেম্পিত্বমূলক হয় বসটি ম্পেম্পিত করোর জন্য একটি ম্পবজ্ঞোেম্পভম্পিক েমুেোর বকৌ ল 

অনুসরি করো হপয়পে।প্রপতযকটি কোরখোেোয় উ কোরপভোগীপের Sampling Frame  োওয়ো যোপব। সুতরোং প্রপতযকটি 

কোরখোেো বথপক Simple random sampling এর মোধ্যপম েমুেো সংগ্রহ করো হপয়পে। এ বক্ষপৈ েমুেোর ম্পিজোইে 

হপয়পে S t r a t if ie d  r a n d o m  s a m p lin g  d e s ig n . েমুেোর আকোর ম্পেি টপয় বয সূৈ অনুসরি করো হপয়পে তো 

ম্পেপে উপেখ করো হপলো। যোরো প্রকপল্পর সরোসম্পর উ কোরপভোগী ও বতটমোপে ম্পেম্পে টি বসক্টপর কম টরত তাল্পের েমুেোর আকোর 

ম্পেি টোরপির জন্য ম্পেেম্পলম্পখত  ম্পরসংখ্যোম্পেক সূৈ ব্যবহোর করো হপয়পে:  
 

 z2pq  

n = -------------------- 
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  e2 

বযখোপে, n = প্রতোবেত sample size 

p = proportion/probability of success 

q = 1-p 

e = precision level 
 

Assumptions: 
 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level) 

p = 0.5 (এই র্রল্পনর জবরল্পপর বকান তে পাওয়া  ায়বন। অতএি p এর মান অজানা তাই এর মান 0.5র্রা হল্পয়ল্পে। 

এিাং q =1-p, অতএি q = 0.5 

e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level) 
 

 

(১.৯৬)
2
x ০.৫x ০.৫ 

n = ------------------------------- 

 (০.০৫)
2
 

 

                     ৩.৮৪১৬ x ০.৫x ০.৫ 

             =--------------------------- 

 ০.০০২৫ 

n=৩৮৪ 

অতএি এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) প্রকে বথপক বমোর্ ৩৮৪ জে উ কোরপভোগীর Sampling random 

technique-এর মাধ্যল্পম ম্পেব টোচে কপর সোক্ষোৎকোর গ্রহি করো হপয়পে। 
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২.৪ তে সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্ পিবত  
 

২.৪.১ তে সাংগ্রহকারী বনল্পয়াি ও প্রবেক্ষ্র্: সমীক্ষোর তে ও উ োপির মোে ম্পেয়ন্ত্রপির লপক্ষয সঠিক তে সংগ্রহ, মোঠ 

 য টোপয় তে যোচোই, প্রম্পতটি প্রশ্ন পৈর আলোেো আইম্পি েম্বর প্রেোে, বকোম্পিং করো, তে কম্পিউর্োপর প্রপব  করোপেোর উপেপশ্য 

তে সংগ্রহকোরী, সু োরভোইজোর, বকোিোর, িোর্ো এম্পি অ োপরর্র ইতযোম্পে ম্পেপয়োগ করো হপয়পে। ম্পেপয়োপগর বক্ষপৈ বয ম্পবষয় 

সমূহ ম্পবপবচেো করো হপয়পে তো হপলো: ম্প ক্ষোগত বযোগ্যতো, সমজোতীয় কোপজর অম্পভজ্ঞতো, তে ও উ োি সংগ্রপহ অম্পভজ্ঞতো, 

বকআইআই ও এফম্পজম্পি  ম্পরচোলেোর বক্ষপৈ অম্পভজ্ঞতো ইতযোম্পে। বমোর্ ২০ জে তে সংগ্রহকোম্পর (পেপল-১২ এবং বমপয়-৮ 

জে), ৫ জে সু োরভোইজোর, ৪ জে বকোিোর ও ২ জে িোর্ো এম্পি অ োপরর্র ম্পেপয়োগ করো হপয়ম্পেল। তে সংগ্রহকোম্পরপের ২ 

ম্পেে হোপত কলপম প্রম্প ক্ষি বেয়ো হপয়পে এবং অি টপবলো ম্পফড ম্পপ্র-পর্ম্পেং করো হপয়পে। প্রম্প ক্ষপির সময় আইএমইম্পি’র 

 ম্পরচোলক উ ম্পস্থত বথপক প্রকপল্পর ম্পবম্পভন্ন ম্পেক এবং ম্পেম্পবড়  ম্পরবীক্ষি সমীক্ষোর গুরুত্ব তুপল িপরে। সু োরভোইজোর ও KII 

ও FGD  ম্পরচোলেোকোম্পরপের আপরো অি টপবলো প্রম্প ক্ষপির ব্যবস্থো করো হয়।  

 

২.৪.২ প্রশ্নপল্পযর প্রাক-সাল্পি ণ  াচাই (Field pre-testing of Questionnaire): তে সংগ্রহকোরীগি সমজাতীয় 

তে/উ োি দ্বোরো খসড়ো প্রশ্ন ৈ পূরি কপরপে। এ বক্ষপৈ তোপের ভুল-ত্রুটি ঘর্েোস্থপলই ম্পচম্পিত কপর ত্রুটিমুক্তভোপব প্রশ্ন ৈ 

পূরপির প্রম্প ক্ষি বেয়ো েোড়োও ম্পকভোপব ভুল  এড়োপত হয় বস  বিষল্পয়  রোম ট প্রেোে করো হপয়পে। অতঃ র পূরিকৃত প্রশ্ন পৈর 

আপলোপক খসড়ো প্রশ্ন পৈর ত্রুটি ও দ্যব টলতো সংপ োিে করো হপয়পে। সংপ োম্পিত প্রশ্ন পৈর সোহোপে তে ও উ োি সংগ্রহ করো 

হপয়পে। 

 

২.৪.৩ সাক্ষ্াৎকার গ্রহর্: ম্পেি টোম্পরত প্রশ্ন পৈর সোহোপে উিরেোতোগপির সোক্ষোৎকোর গ্রহি করো হপয়পে। প্রশ্ন পৈই উির 

ম্পলম্প বি করো হপয়পে এিাং পৃথক কোগজ ব্যবহোর করো হপয়পে। প্রকল্প এলোকো সপরজম্পমপে  ম্পরে টে, ম্পেম্পবড় আপলোচেো, 

এফম্পজম্পি ইতযোম্পের জন্য সাংবিষ্ট বচকম্পলে/গোইি লোইে অনুসরি করো হপয়পে। প্রল্পয়াজল্পন অনুমবত সাল্পপল্পক্ষ্ বনবিড় আল্পলাচনা 

বরকড ণ করা হল্পয়ল্পে।   

 

২.৪.৪ গুর্িত (Qualitative) তে-উপাি সাংগ্রহ পিবত: প্রকল্পের ফলাফল িিীরিাল্পি উপলবির জন্য এিাং গুর্িত 

তে সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। ব  পিবত অনুসরর্ কল্পর গুর্িত তে-উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে তা বনেরুপ: 

 

▪ বফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (এফবজবড); 

▪ মূল তেোতাল্পের সাক্ষ্াৎকার (বকআইআই);  

▪ বকসিাবড/ উিম চচ ণা বিল্পিষর্ (Best Practices); 

▪ স্থানীয় প ণাল্পয় কম ণোলা; 

 

২.৪.৪.১ বফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (এফবজবড) : “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস প্রকে (EC4J)” েীষ ণক চলমান 

প্রকল্পের উপকারল্পিািীল্পের সাল্পথ এফম্পজম্পি  ম্পরচোলেোর মোধ্যপম সপচতেতোমূলক কোয টক্রপমর ফপল  কোরখোেোর কী কী উ কোর 

হপয়পে এবং উ কোরপভোগীপেরও কী কী সুম্পবিো হপয়পে। েতুে বকোে কোপজর সুপযোগ ততরী হপয়পে ম্পকেো  ইতযোম্পে। এ সকল 

এফম্পজম্পিপত ম্পেব টোম্পচত কম টরত শ্রম্পমক ও কম টকতটোগি অং গ্রহি কপরপেে। প্রম্পতটি এফম্পজম্পিপত ৮/১০ জে অং গ্রহিকোরী 

ম্পেল। ১৮ বেপরর কম বয়পসর কোউপকই এফম্পজম্পিবত বনয়া হয়বন। বমাট ১২ টি এফম্পজম্পি’র আপয়োজে করো হপয়পে। ব  সকল 

কারখানায় এফবজবড করা হল্পয়ল্পে তা’হল্পলা চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্য ২, পাদুকা ৩, হালকা ইবিবনয়াবরাং-৫ ও প্লাবিক-২। 

২.৪.৪.২ মূল তেোতাল্পের সাল্পথ বনবিড় আল্পলাচনা/পরামে ণমূলক বিঠক (বকআইআই): প্রকল্প বোস্তবোয়পের বক্ষপৈ 

প্রম্পতবন্ধকতো, প্রকপল্পর ম্পেম্পবড়  ম্পরবীক্ষি সমীক্ষোর এবং সোম্পব টক মূল্যোয়পের জন্য প্রকল্প বোস্তবোয়েকোপল পূি ট বো আংম্প ক 

েোম্পয়ত্ব প্রোপ্ত কম টকতটো, EC4J েীষ ণক প্রকল্প সংম্পিি ব্যম্পক্তবগ ট, বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়েল্পনর প্রবতবনবর্, কারখানার মাবলক/উর্ ণতন 

কম ণকতণা প্রমূখ ব্যম্পক্তবপগ টর সোপথ ম্পেম্পবড় আপলোচেোর মোধ্যপম তে অনুসন্ধোে/সংগ্রহ করো হপয়পে। বয সকল ব্যম্পক্ত বো 

প্রম্পতষ্ঠোপের সোপথ ২০ KII করো হপয়পে তো’হপলো: প্রকল্প  ম্পরচোলক, উ -প্রকল্প  ম্পরচোলক, প্রকল্প ব্যবস্থো ক, উ -প্রিোে 

( ম্পরকল্পেো), বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়-১, এযোপসোম্পসপয় ে এর ম্পলিোর ৪,  বসাবস ণাংল্পো-বত অাংেগ্রহর্কারী এসএমই বেে উল্পযাক্তা ৪, 

এবং ম্পবম্পভন্ন কোরখোেোর -চোমড়ো ও চোমড়ো জোত ২,  োদ্যকো ৩, হোলকো ইম্পিম্পেয়োম্পরং ৪, প্লোম্পিক ৩ এর মোম্পলক/উর্ধ্টতে 

কম টকতটোগি।  
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২.৪.৪.৩ স্থানীয় প ণাল্পয় কম ণোলা: প্রকে এলাকার স্থানীয় প ণাল্পয় কম ণোলার আল্পয়াজন করা হল্পি। উক্ত কম ণোলার প্রর্ান 

উল্পেশ্য বিবিন্ন বশ্রবর্ ও বপোর মানুল্পষর বনকট বথল্পক চলমান প্রকে সম্পল্পকণ জানা এিাং িবিষ্যল্পত করর্ীয় েীষ ণক মতামত 

গ্রহর্ করা হল্পি।  

 

২.৪.৫ সমীক্ষ্া ও উপাল্পির মান বনয়ন্ত্রর্ (Quality Control): মোঠ  য টোপয় তে সংগ্রপহর সময় সু োরভোইজোরির্ 

প্রম্পতটি প্রশ্ন ৈ, গোইিলোইে ও বচকম্পলে ঠিকমত পূরি করো হপয়পে ম্পকেো তো  রীক্ষো কপর বেপখপেে। তেবচয়পের মোধ্যপম 

৫% প্রশ্ন ৈ পূরল্পর্র পর পরই  াচাই করো হপয়পে। প্রশ্নপয পূরল্পর্ বকান প্রকার ভুলত্রুটি বেখা বিল্পল তা সমোিোপের জন্য 

 েপক্ষ  গ্রহি করা হল্পয়ল্পে। এোড়া, প্রবতটি প্রশ্ন পৈ আলোেো আইম্পি েম্বর প্রেোে, বকোম্পিং করো, তে ও উ োি কম্পিউর্োপর 

প্রপব  করোপেো এবং তে ও উ োি যোচোই করো হপয়পে।    

 

২.৪.৬ তে ও উপাি বিল্পিষর্ পিবত: ম্পেম্পবড়  ম্পরবীক্ষি সমীক্ষোয় ম্পেম্পে টি সংখ্যক ম্পেপে টকসমূপহর সোপথ সঙ্গম্পত বরপখ 

প্রোপ্ত তপের input-output framework এমেভোপব স্তর ম্পবন্যোস করো হপয়পে বযে তপের  ম্পরসংখ্যোেগত ম্পবপিষি 

সঠিকভোপব সিন্ন হয়। প্রোপ্ত তেসমূহ SPSS ও MS Excel  িোর্োপবস এর সোহোপে এম্পি করো হপয়পে এবং SPSS ও MS 

Excel  সফর্ওয়যোর ব্যবহোর কপর যথোযথ  ম্পরসংখ্যোে  িম্পতর মোধ্যপম তে ম্পবপিষি করো হপয়পে। এোড়া যথোযথ 

Tabulation-এর সোহোপে প্রম্পক্রয়োকৃত উ োি ও ফলোফল সোরম্পি, বলখবচয ও চোর্ ট আকোপর উ স্থো ে করো হল্পয়ল্পে এবং 

প্রম্পতপবেপের যথোস্থোপে ব্যবহোর করো হল্পয়ল্পে।  

 

২.৪.৭ তে ও উপাি বিল্পিষর্ পবরকেনা: সাংগৃহীত প্রাথবমক তে-উপাি বিল্পিষল্পর্ গুিগত ম্পবপিষি  িম্পতর  ো ো োম্প  

এসবপএসএস তে বিল্পিষর্ সফটওয়োর ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে।  

 

সাংখ্যািত তে-উপাি বিল্পিষর্: সাংখ্যািত তে-উপাি বিল্পিষল্পর্ প্রর্ানত ইউবন-িোবরল্পয়ট, িাই-িোবরল্পয়ট বিল্পিষর্ পিবত 

ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। প্রবতটি র্াল্পপ বিল্পেষ পবরসাংখ্যান বকৌেল ব্যিহার কল্পর তে-উপাি বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। 

মূলত ব  সি পবরসাংখ্যান টুলস তে-উপাি বিল্পিষল্পর্ ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে তা বনেরুপ: 

 

নবমনাল এিাং অবড ণনাল চলক বিল্পিষর্- 
 

▪ বেল্পকাল্পয়বন্স বডবিবিউেন (ির্সাংখ্যা বনল্পিেন) গ্রাফ ও বচল্পযর মাধ্যল্পম উপস্থাপন (সাংখ্যা, অনুপাত ও েতকরা); 

▪ পবরসাংখ্যান (বমবডয়ান, বমাড ইতোবে); 

▪ ক্রস বটব্যেল্পলেন; 

▪ হাইল্পপাবথবসস বটবিাং(প্রল্পয়াজল্পন); 

 

কবন্টবনউয়াস বিবরল্পয়িল  
 

▪ পবরসাংখ্যান (িড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসবড, বিবরল্পয়ন্স, েতকরা ইতোবে); 

▪ সবচয উপস্থাপন; 

▪ কনবফল্পডন্স ইন্টারল্পিল (প্রল্পয়াজল্পন); 

▪ হাইল্পপাবথবসস বটবিাং (প্রল্পয়াজল্পন); 

গুর্িত তে-উপাি বিল্পিষর্: 
 

▪ তে-উপাি সাংগ্রহ; 

▪ তে-উপাি বক র্ারর্ায় বিন্যস্ত করা; 

▪ একটি র্ারর্ার সাল্পথ অন্যল্পের সম্পকণ ও প্রিাি বনর্ ণারর্ ; 

▪ সাংল্প াি বিকে ব্যাখ্যা; 

▪ প্রবতল্পিেল্পন প্রাপ্ত তে-উপাি ব্যিহার; 
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২.৪.৮. বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার বলা-চাট ণ 

মাঠ প ণাল্পয় িল্পিষর্ার মাধ্যল্পম সাংগৃহীত প্রাথবমক তল্পের গুর্িত মান বনবিত করল্পত সল্পি ণাচ্চ সতকণতা অিলম্বন করা হল্পয়ল্পে। 

তে সাংগ্রল্পহ ব  সি প্রল্পয়াজনীয় প্রশ্নমালা, িাইডলাইন প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে বসগুল্পলার উপল্প াবিতা মাঠ প ণাল্পয় ব্যিহাল্পরর আল্পি 

 াচাই করা হল্পয়ল্পে। পবরমার্িত তে সমূহ বেিচয়ল্পনর মাধ্যল্পম বনর্ ণাবরত উিরোতাল্পের বনকট বথল্পক জবরল্পপর মাধ্যল্পম 

সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। গুর্িত তেসমূহ মূল তেোতাল্পের সাক্ষ্াৎকার গ্রহর্, বফাকাস গ্রুল্পপ আল্পলাচনা ও বকস িাবডর মাধ্যল্পম 

সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। স্থানীয় প ণাল্পয় কম ণোলার আল্পয়াজন করা হল্পয়ল্পে এিাং কম ণোলা বথল্পক প্রাপ্ত সুপাবরেসমূহ  াচাই করা 

হল্পয়ল্পে। এিাল্পি সকল তে ও উপাি  াচাই িাোই কল্পর প্রাপ্ত তোবের বিবিল্পত প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন করা হল্পয়ল্পে। বরখাবচয 

২.৩ এর মাধ্যল্পম বেখাল্পনা হল্পলা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) প্রকে 

 

প্রারবম্ভক প্রবতল্পিেল্পনর সাল্পথ চুড়ান্ত জবরপ পিবত, নমুনার বকৌেল এিাং 

িাস্তিায়ন পবরকেনা 

আইএমইবড 

উন্নয়ন র্ারা 

প ণাল্পলাচনা  

বেে কারখানায় উপকার- 

বিািীর (জবরপ) 

গুর্িত তে সাংগ্রহ 

▪ েলিত আল্পলাচনা 

▪ মূল তেোতাল্পের সাক্ষ্াৎকার  

▪ বনবিড় সাক্ষ্াৎকার 

▪ বকসিাবড 

 

 

 

নমুনা কাঠাল্পমা প্রস্তুতকরর্ 

নমুনা বনি ণাচন 

▪ বডবপবপ, আরবডবপবপ 

▪ অন্তিতী প্রবতল্পিেন, মাবসক প্রবতল্পিেন 

▪ িাবষ ণক ক্রয় পবরকেনা ও প্রবতল্পিেন  

▪ ক্রয় পিবত 

 

 

 

▪ প্রকে প ণাল্পলাচনা 

▪ িাস্তিায়ন অিস্থার প ণাল্পলাচনা 

▪ লক্ষ্ে ও উল্পেশ্য অজণন প ণাল্পলাচনা 

▪ আহরর্ বিবর্মালা ও বপবপআর মূল্যায়ন  

▪ প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয়তা প ণাল্পলাচনা 

▪ বিলম্ব ও বিবেন্নতা বিল্পিষর্ 

 

 

 

 

খসড়া প্রশ্নািবল ও িাইডলাইন প্রস্তুতকরর্ 

পাইলট পরীক্ষ্র্ 

প্রশ্নমালা সাংল্পোর্ন, চূড়ান্তকরর্ 

বনল্পয়াি ও প্রবেক্ষ্র্ 

পবরমার্িত উপাি ও গুর্িত তে সাংগ্রহ 

উপাি ও তে বিল্পিষর্, SWOT বিল্পিষর্ ও োয়াাংগুল্পলেন 

খসড়া প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন  

আইএমইবড’র বফডব্যাক জাতীয় প ণাল্পয় কম ণোলা  

প্রবতল্পিেন চূড়ান্তকরর্ 

মাঠ জবরপ 
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২.৫ সময় বিবিক কম ণ-পবরকেনা  

বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্া কাজটি চুম্পক্ত সিোেপের  র হপত প্রোরম্পম্ভক প্রম্পতপবেে ব   করো  য টন্ত  রোম টক প্রম্পতষ্ঠোে কম্পত য় 

গুরুত্বপূি ট কোজ শুরু বো সিোেে কপরপে, বযমেঃ ক. পরামে ণকল্পের েোম্পয়ত্ব বন্টে করো হপয়পে, খ. প্রকে সাংবিষ্ট বিবিন্ন প্রকার 

েম্পললোম্পে/উ করি সংগ্রহ ও  য টোপলোচেোর কোজ চলপে, গ. েমুেোয়ে  িম্পতর মাধ্যল্পম sample population ম্পেম্পি টত হপয়পে, 

এবং ঘ. প্রোরম্পম্ভক প্রম্পতপবেে (Inception Report) প্রিয়ে ও উপস্থাপন করো হপয়পে। প্রোরম্পম্ভক প্রম্পতপবেে উপস্থাপন করোর 

 র কোম্পরগম্পর ও ম্পেয়োম্পরং কম্পমটির অনুপমোেেক্রপম মোঠ  য টোপয় তে সংগ্রহ শুরু হপয়পে। অনুপমোম্পেত প্রোরম্পম্ভক প্রম্পতপবেে 

অনু ায়ী বয সমস্ত কোজ করো হপয়পে তার কম ট ম্পরকল্পেো (Work plan)  রবতী েপক বেখোপেো হলঃ  

সারবর্ ২.২ বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ কা ণক্রল্পমর সময়বিবিক কম ণপবরকেনা 

ক্র
বম
ক

 ন
াং
 

বিষয় কা ণক্রল্পমর সময় (মাস বিবিক) ২০১৯-২০২০ 

জানুয়াবর বফব্রুয়াবর মাচ ণ এবপ্রল বম-

জুন 

সপ্তাহ সপ্তাহ সপ্তাহ সপ্তাহ  

১ সমীক্ষো  ম্পরকল্পেো ও  রোম টক েপলর 

সেস্যপের মপধ্য েোম্পয়ত্ব বন্টে 

                 

২ মোঠ  য টোপয় প্রশ্নমালা প্রোক-যোচোই                  

৩ প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরর্ ও ইনল্পসপেন বরল্পপাট ণ 

প্রিয়ে 

                 

৪ বটকবনকোল কবমটি কর্তণক ইনল্পসপেন 

বরল্পপাল্পট ণর উপর সুপাবরে প্রোন 

                 

৫ বিয়াবরাং কবমটি কর্তণক ইনল্পসপেন বরল্পপাট ণ 

অনুল্পমােন 

                 

৬ প্রবেক্ষ্র্,সল্পরজবমন প ণল্পিক্ষ্র্ ও মাঠ প ণাল্পয় 

উপাি সাংগ্রহ 

                 

৭ উপাি সাংগ্রহ কা ণক্রল্পমর তোরবক                  

৮ KII &FGD পবরচালনা করা                  

৯ স্থানীয় প ণাল্পয় কম ণোলা পবরচালনা করা                  

১০ সাংগৃহীত উপাি সম্পােনা                  

১১ ডাটা এবন্ট্র ও  াচাইকরর্                  

১২ বটব্যল্পলেন সম্পন্ন                  

১৩ ডাটা বিল্পিষর্                  

১৪ ১মখসড়া প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন ও োবখল                  

১৫ খসড়া প্রবতল্পিেন বটকবনকোল কবমটি কর্তণক 

প ণাল্পলাচনা  

          

 

       

১৬ বটকবনকোল কবমটির সুপাবরল্পের আল্পলাল্পক 

খসড়া প্রবতল্পিেন সাংল্পোর্ন ও চূড়োন্ত খসড়া 

প্রবতল্পিেন োবখল 

                 

১৭ জাতীয় প ণাল্পয়র বসবমনাল্পর চূড়ান্ত খসড়া 

প্রবতল্পিেন উপস্থাপন ও মতামত সাংগ্রহ 

                 

১৮ বসবমনাল্পরর মতামল্পতর বিবিল্পত খসড়া 

প্রবতল্পিেন চূড়ান্তকরর্ ও চূড়ান্ত প্রবতল্পিেন 

োবখল 
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র্ততীয় অধ্যায় 

বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ায় প্রাপ্ত তল্পের বিবিল্পত ফলাফল প ণাল্পলাচনা 

 

৩.১. প্রকল্পের অগ্রিবত :  “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের অঙ্গসমূহ চারটি িাল্পি 

িাি করা হল্পয়ল্পে। ১) িাজাল্পর প্রল্পিল্পের জন্য সহল্প াবিতা কম ণসূবচ: এই অাংিল্পক আিার কল্পয়কটি উপ-অাংল্পি (sub-

components) িাি করা হল্পয়ল্পে, ব মন:-ক. বসক্টর প ণাল্পয় ইএসবকউ (ESQ) সম্পল্পকণ সল্পচতনতা বতরী ও প্রস্তুবত; খ. রপ্তাবন 

প্রস্তুবত তহবিল (ERF); ি. িাজার উন্নয়ন ও ESQ ব্রাবডাং; ২) উৎপােনেীলতা বৃবি কম ণসূবচ; ৩) অিকাঠাল্পমা িার্া দূরীকরল্পর্ 

সরকাবর বিবনল্পয়াল্পি সুবির্া প্রোন; ৪. প্রকে িাস্তিায়ন, পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন। এই সকল অঙ্গসমূহ হল্পত বিবিন্ন র্রল্পনর 

তে ও উপাি বিল্পিষর্ ও প ণাল্পলাচনা কল্পর প্রকল্পের অগ্রিবত বনল্পে আল্পলাচনা করা হল্পলা: 

৩.১.১ প্রকে িাস্তিায়নকাল : প্রকল্পের মূল প্রস্তািনা অনু ায়ী (বডবপবপ) অনু ায়ী িাস্তিায়ন কাল জুলাই ২০১৭ বথল্পক জুন 

২০২৩। সাংল্পোবর্ত প্রকে প্রস্তািনা (আরবডবপবপ) অনু ায়ী িাস্তিায়ন কাল জুলাই ২০১৭ বথল্পক জুন ২০২৩। অথ ণাৎ বডবপবপ 

ও সাংল্পোবর্ত বডবপবপ’বত িাস্তিায়ন কাল একই আল্পে, বকান পবরিতণন করা হয়বন, সারবর্ ১.১।  

৩.১.২ প্রকল্পের সাংল্পোবর্ত অনুল্পমাবেত ব্যয়: প্রকল্পের মূল বডবপবপ’বত বমাট প্রাক্কবলত ব্যয় ৯৪১০০.০০ লক্ষ্ টাকা, এল্পের 

মল্পধ্য বজওবি ১৫১০০.০০ লক্ষ্ টাকা এিাং প্রকে ঋর্ ৭৯০০০.০০ লক্ষ্ টাকা। পুনরায়, ১ম সাংল্পোবর্ত বডবপবপ অনুসাল্পর বমাট 

প্রাক্কবলত ব্যয় ১০১২১২.০০ লক্ষ্ টাকা। এর মল্পধ্য বজওবি ও প্রকে ঋর্  থাক্রল্পম ১৭২১২.০০ লক্ষ্ টাকা ও ৮৪০০০.০০ 

টাকা। বিল্পিষর্ বথল্পক বেখা  ায় মূল বডবপবপ বথল্পক সাংল্পোবর্ত বডবপবপ’বত ব্যয় বৃবি বপল্পয়ল্পে ৭.৬৬%, এল্পের মল্পধ্য বজওবি 

১৩.৯৯% এিাং প্রকে ঋর্ ৬.৩৩%। উল্পেখ্য বমাট বজওবি টাকার প্রায় ৭৭% খরচ প্রাক্কলন করা হল্পয়ল্পে চারটি বটকল্পনালবজ 

বসন্টাল্পরর ভূবম ক্রয় ও উন্নয়ন এর জন্য।  উল্পেখ্য প্রকল্পের ১ম সাংল্পোর্নীর সময় টাকার ম্পব রীপত মোম্পকটে ডলাল্পরর বিবনময় 

মূল্য বৃবি পাওয়ায় টাকার পবরমার্ বৃবি বপল্পয়ল্পে, এল্পক্ষ্ল্পয প্রকে ঋর্ সহায়তা িাল্পড় বন, সারবর্ ১.২।  

৩.১.৩ প্রকল্পের ব্যয় বৃবির কারর্সমূহ: টাকার বিপরীল্পত  মাবকণন ডলাল্পরর বিবনময় মূল্য বৃবি পাওয়ায় (টাকার মূল্য হ্রাস 

বপল্পয়ল্পে এিাং ডলাল্পরর মূল্য বৃবি বপল্পয়ল্পে) টাকার পবরমার্ বৃবি বপল্পয়ল্পে, প্রকে প্রর্য়ল্পনর সময় মাবকণন ডলাল্পরর বিবনময় 

মূল্য বেল ১ ডলার সমান ৭৯ টাকা। প্রকল্পের ১ম সাংল্পোর্নীর সময় মাবকণন ডলাল্পরর বিবনময় মূল্য বৃবি বপল্পয় ১ মাবকণন ডলার 

সমান ৭৯ টাকা বথল্পক ৮৪ টাকা হয় এিাং বজওবি’র প্রাক্কবলত ব্যয় ২১১২ লক্ষ্ টাকা িাড়াল্পনা হয়।  ার ফলশ্রুবতল্পত 

বিশ্বব্যাাংল্পকর ও বজওবি’র বমাট প্রাক্কবলত ব্যয় বৃবি বপল্পয়ল্পে।  

৩.১.৪ িের বিবিক প্রাক্কবলত ব্যয় ও অগ্রিবত: “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের 

অথ ণ িের বিবিক িরাে ও লক্ষ্েমাযা এিাং ব্যয় ও বিৌত অগ্রিবতর তে বিল্পিষর্ করল্পল বেখা  ায় ১ম অথ ণ িেল্পর (২০১৭-

২০১৮) EC4J েীষ ণক চলমান প্রকেটির  আবথ ণক অগ্রিবত হল্পয়ল্পে ৩০%। পরিতী  অথ ণ িেল্পর (২০১৮-২০১৯) এ প্রকল্পের 

আবথ ণক অগ্রিবত হল্পয়ল্পে ৬০%। এ প্রকল্পের র্ততীয় অথ ণ িেল্পর (২০১৯-২০২০) আবথ ণক অগ্রিবত হল্পয়ল্পে ৬৪%। লক্ষ্েমাযার 

বিপবরল্পত অগ্রিবতর বিল্পিষল্পর্ িলা  ায় বিিত বতন িেল্পরর মল্পধ্য বকান িেরই লক্ষ্েমাযা অজণন সম্ভি হয় নাই।   

 

সারবর্ ৩.১: িের বিবিক প্রাক্কবলত ব্যয় ও অগ্রগম্পত (এবপ্রল-২০২০)                                                      লক্ষ্ ্টাকা 

অথ ণ িের সাংল্পোবর্ত িরাে ও লক্ষ্েমাযা টাকা 

োড়করর্ 

ব্যয় ও আবথ ণক অগ্রিবত 

বমাট টাকা বপএ বমাট টাকা বপএ আবথ ণক (%) 

২০১৭-২০১৮ ৪৬২ ৪২ ৪২০ ৪৬২ ১৩৭.৩২ ২২.৬৯ ১১৪.৬৩ ৩০% 

২০১৮-২০১৯ ১৭১৩ ১০৩ ১৬১০ ১৭১৩ ১০২০.৭৮ ৭৭.২৩ ৯৪৩.৫৫ ৬০% 

২০১৯-২০২০ ৫৭০৮ ২৮৪৮ ২৮৬০ ৫৭০৮ ৩৬৩২.৩২ ২৭৪৭.১৭ ৮৮৫.১৫ ৬৪% 

২০২০-২০২১ ২৫০০০ ৬২২১ ১৮৭৭৯      

২০২১-২০২২         

২০২২-২০২৩         

বমাট         
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প্রকে কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনা কল্পর জানা  ায় ব , ব ল্পহতু প্রকেটি শুরু করল্পত প্রায় ৮মাস বেরী হল্পয়ল্পে এিাং ৪টি 

বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর জন্য ভূবম অবর্গ্রহর্ ও উন্নয়ল্পনর জন্য বিেী সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে তাই প্রকল্পের শুরুর বেল্পক অগ্রিবত কম 

হল্পয়ল্পে। চলবত িেল্পরর বেষ নািাে (বডল্পসম্বর-২০২০) প্রকল্পের একটি মধ্যম বময়ােী এোল্পসসল্পমন্ট করার পবরকেনা রল্পয়ল্পে, 

এিাং বসই এোল্পসসল্পমল্পন্টর প্রবতল্পিেন ও সুপাবরে এর বিবিল্পত প্রল্পয়াজল্পন প্রকে িাস্তিায়ন কাল বৃবির জন্য আরবডবপবপ 

পুনরায় সাংল্পোর্ন করার জন্য  প্রস্তাি করা হল্পি।   

৩.১.৫ ব্যয় কম হওয়ার কারর্সমূহ 

প্রকেটির িাস্তিায়নকাল ১ জুলাই ২০১৭-বত শুরু হল্পলও তা িত ৯ আিি ২০১৭ তাবরল্পখ একল্পনল্পক অনুল্পমাবেত হয়। 

পরিতীল্পত তা বিশ্বব্যাাংল্পকর বিাড ণ সিায় অনুল্পমাবেত হয়; প্রকল্পের Date of Effectiveness বেল ১৮ বডল্পসম্বর ২০১৭। 

বিশ্বব্যাাংক কর্তণক ৩ এবপ্রল ২০১৮ তাবরল্পখ প্রকল্পের প্রথম অথ ণ োড় হয় এিাং এ প ণাল্পয় প্রকল্পের িাস্তিায়ন শুরু হয়। 

িাস্তিায়ল্পনর শুরুল্পতই বডবপবপল্পত বকছু অসাংিবত পবরলবক্ষ্ত হয় এিাং প্রকল্পের সুষ্ঠু িাস্তিায়ল্পনর লল্পক্ষ্ে তা সাংল্পোর্ল্পনর 

প্রল্পয়াজন পল্পড়। প্রকে সাংল্পোর্ল্পনর জন্য ১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ তাবরল্পখ প্রস্তাি উপস্থাপন করা হয়  এিাং প্রায় ৮ মাস পর ১৬ 

আিি ২০১৯ তাবরল্পখ একল্পনল্পক  অনুল্পমাবেত হয়; অথ ণাৎ প্রকল্পের িাস্তিায়ন কা ণত শুরু হয় আিি ২০১৯ বথল্পক  া ১ 

িেল্পররও অল্পনক কম সময়। প্রকৃতপল্পক্ষ্ প্রকল্পের ১ম সাংল্পোবর্ত প্রস্তাি অনুল্পমাবেত হওয়ার পরই প্রকল্পের কা ণক্রম পুল্পরােল্পম 

শুরু হয়। এজন্য প্রকল্পের অথ ণ ব্যয় কম হল্পয়ল্পে। অন্যবেল্পক চারটি বটকল্পনালবজ বসন্টার এর ভূবম অবর্গ্রহর্ ও উন্নয়ন, বনম ণার্, 

তোরবক ও  ন্ত্রপাবত ইতোবের জন্য ব্যয় বমাট প্রকে ব্যল্পয়র ৭২.৪৩%। ব ল্পহতু সল্পি মায ২ টি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর জন্য 

জবম িরাে পাওয়া বিল্পে। সুতরাাং শৃধুমায ২টি ভূবম ক্রল্পয়র অথ ণ ব্যয় হল্পয়ল্পে। িাকী কা ণক্রম শুরু করল্পত  না পারার জন্য এই 

খাল্পত প্রকল্পের ব্যয় কম হল্পয়ল্পে।  

৩.১.৬ অঙ্গ বিবিক িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষ্েমাযা  এিাং অগ্রিবতর বচয:   

প্রকল্পের অগ্রিবতর তে বথল্পক বেখা  ায় ব , কপিোপেন্ট-১ (Market Access Support Programme)  এর আওতায় 

বমাট ৯ টি কা ণক্রম আল্পে । চলমান ৮টি কা ণক্রল্পমর মল্পধ্য ৩ টি কা ণক্রল্পমর িাস্তি ও আবথ ণক অগ্রিবত  থাক্রল্পমর ৫০%, 

২০% ও ২০% এিাং ১৩.৩১%, ১.২৯% ও ১৮.৯১%, শুধুমায ২টি কা ণক্রল্পমর বকান অগ্রিবত নাই। কপিোপেন্ট-২ 

(Productivity Enhancement Programme) এর আওতায় বমাট ৪ টি কা ণক্রম আল্পে। এল্পের মল্পধ্য চলমান ৩ টি 

কা ণক্রল্পমর ১টি কা ণক্রম (ভূবম উন্নয়ন) িাস্তি ও আবথ ণক অগ্রিবত হল্পয়ল্পে  থাক্রল্পম ৬৪% ও ২০.৫৭%। বটকল্পনালবজ বসন্টার 

প্রবতষ্ঠাকরর্ এর িাস্তি ও আবথ ণক অগ্রিবত হল্পয়ল্পে  থাক্রল্পম ৩% ও ০.৩৬%। এোড়াও, বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর বডজাইন 

সম্পন্ন করা এিাং বনম ণার্ কা ণ তোরবক করার জন্য একটি “ম্পিজোইে ও সু োরম্পভ ে ফোম ট ফর বর্কেলম্পজ বসন্টোরস” এর 

বনল্পয়াি কা ণক্রম চলমান রল্পয়ল্পে  এিাং এর িাস্তি অগ্রিবত হল্পয়ল্পে ৩০%। কপিোপেন্ট-৩ (Public Investment Facility 

for Infrastructure Constraints PIFIC) এর বিবিন্ন অিকাঠাল্পমািত ও কমন ফোবসবলটি বসন্টার সহ অন্যান্য সুবির্াবে 

স্থাপল্পনর জন্য বডজাইন সম্পন্ন করা, বনম ণার্ কা ণ ও ব্যিস্থাপনা কা ণ তোরবক করার জন্য একটি “ম্পিজোইে ও সু োরম্পভ ে 

ফোম ট ফর PIFIC” এর বনল্পয়াি কা ণক্রম পুল্পরাপুবর সম্পন্ন হল্পয়ল্পে  ার ১০০% িাস্তি অগ্রিবত হল্পয়ল্পে এিাং ফাম ণটি সাংবিষ্ট 

কাল্পজর িাস্তিায়ল্পনর জন্য ইল্পতামল্পধ্য কাজ কল্পর  াল্পে। এোড়াও কল্পম্পাল্পনন্ট-৩  এর  কল্পয়কটি কাজ কল্পম্পাল্পনন্ট-২ এর 

“বটকল্পনালবজ বসন্টার প্রবতষ্ঠাকরর্” কা ণক্রল্পমর িাস্তিায়ল্পনর সাল্পথ সম্পবকণত হওয়ায় সাংবিষ্ট ব্যয় িা আবথ ণক অগ্রিবতর 

বিষয়টিও সম্পকণযুক্ত।  কপিোপেন্ট-৪ (PIU) এর আওতায় ১৭টি কা ণক্রম চলল্পে। এল্পের মল্পধ্য ১৬ টি কা ণক্রল্পমর অগ্রিবত 

হল্পয়ল্পে। অগ্রিবত বিল্পিষল্পর্ এই কল্পম্পাল্পনল্পন্টর এর পাঁচটি কা ণক্রল্পমর বতনটি প্রায় ১০০%, ২টি অগ্রিবত ৫০% উল্পবণ িাস্তি অগ্রিবত  

হল্পয়ল্পে এিাং আবথ ণক অগ্রিবত ৫০% এর বিেী হল্পয়ল্পে। িাকী সকল কা ণক্রল্পমর অগ্রিবত  বিে সল্পন্তাষজনক। প্রকল্পের িাস্তি 

অগ্রিবত প ণাল্পলাচনা করল্পল বেখা  ায় ব , প্রকল্পের চারটি কল্পম্পাল্পনন্ট এর এবপ্রল ২০২০ প ণন্ত সামবগ্রক ২৪% িাস্তি অগ্রিবত 

অবজণত হল্পয়ল্পে। 
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৩.১.৪.১ অঙ্গ বিবিক িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষ্েমাযা অগ্রিবত এবপ্রল ২০২০: “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” প্রকল্পটির বোস্তব ও অঙ্গম্পভম্পিক ম্পবস্তোম্পরত ব্যয় ম্পবভোজে এর 

লক্ষমোৈো ও এম্পপ্রল ২০২০  য টন্ত অগ্রগম্পতর ম্পচৈ সোরম্পি ৩.২ এ উপেখ করো হপলো।  
 

সোরম্পি ৩.২ প্রকল্পটির বোস্তব ও অঙ্গম্পভম্পিক ম্পবস্তোম্পরত ব্যয় ম্পবভোজে এর লক্ষযমোৈো ও অগ্রগম্পতর ম্পচৈ ম্পেপের েপক বেয়ো হল-  

ক্রম্পমক 

েং 

অপঙ্গর েোম সংখ্যো/ 

 ম্পরমোি 

ম্পজওম্পব প্রকল্প সোহোে বমোর্ বরোে বোস্তব 

অগ্রগম্পত 

% আম্পথ টক 

অগ্রগম্পত 

% 

আরম্প ও 

কপিোপেন্ট-১ (Market Access Support Programme) 

১ ফোম ট বলপভল ইএসম্পকউ কমপ্লোপয়ন্স এযোপসসপমন্ট ৪০০ টি _ ৮৪০.০০ ৮৪০.০০ ৯ ২.৫% - -  

২ ইআরএফ মম্পের্ম্পরং ১ টি _ ৫০.৬০ ৫০.৬০ _ - - - 

৩ ইএসম্পকউ এযোপসসপমন্ট বর্কম্পেকোল এযোম্পসপেেস ইআরএফ ৪টি _ ৫০.৬০ ৫০.৬০ _ _ _ _ 

৪ এযোওয়োরপেস ম্পবম্পডং (ইডাবিওয়াইড ও ফাম ণল্পলল্পিল) ২০টি _ ১২১৯.৯৯ ১২১৯.৯৯ ১০  ৫০% ১৬২.৩৬ ১৩.৩১% 

৫ ম্পিল বিভল পমন্ট মম্পিউল ততরী ১০টি _ ২০১.৬০ ২০১.৬০ - ৩%* - - 

৬ ইন্ডোম্পি ওয়োইি কোম্পরগম্পর প্রম্প ক্ষি ১০০ টি _ ৫৭৫.৮৭ ৫৭৫.৮৭ - ৩%* - - 

৭ মোপকটর্ ইেপর্ম্পলপজন্স ১০০ টি _ ৬০৬.৪৮ ৬০৬.৪৮ ২০ ২০% ৭.৮৩ ১.২৯% 

৮ মোপকটর্ বিপভল পমন্ট এন্ড ব্র্যোন্ডইং ১০০ টি - ১৩৭৯.২৮ ১৩৭৯.২৮ ২০ ২০% ২৬০.৮০ ১৮.৯১%  

৯ ইক্যই পমন্ট ও ওপয়বসোইর্ বিভপল পমন্ট ১০টি  _ ২৮০.০০ ২৮০.০০ ১ ১০% _ _ 

কপিোপেন্ট-২ (Productivity Enhancement Programme) 

১ ভূম্পমক্রয় ও উন্নয়ে ২২ একর ১৩২০০.০০ - ১৩২০০.০০ ১৪.০৪ ৬৫% ২৭১৫.৪১ ২০.৫৭% 

২ বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর প্রম্পতষ্ঠোকরি ৪ টি _ ২৪৫৬১.৬০ ২৪৫৬১.৬০ - ৩%* ৮৭.৩৩     ০.৩৬%  

৩ ম্পিজোইে ও সু োরম্পভ ে ফোম ট ফর বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরস ১ টি _ ১৪২৮.০০ ১৪২৮.০০ _ ৩০%* _ _ 

৪ ওএন্ডএম ফোম ট ফর বর্কেলম্পজ বসন্টোরস ৪টি  _ ২২৪১.৯৬ 

 

২২৪১.৯৬ _ _ _ _ 

কপিোপেন্ট-৩ (Public Investment Facility for Infrastructure Constraints PIFIC) 

১ কোপেকটিং বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরস ৪ টি _ ১৬১৯.৬০ ১৬১৯.৬০ _ _ _ _ 

২ PIFIC কোয টসমূহ ৪ টি _ ৮৫৮৮.০০ ৮৫৮৮.০০ _ _ _ _ 

৩ ম্পবদ্যযৎ,  োম্পে, গ্যোস ও বর্ম্পলপফোে সংপযোগ কোয ট ৪ টি _ ৩৩৬০.০০ ৩৩৬০.০০ _ _ _ _ 

৪ ম্পরসোইম্পলং ফযোম্পসম্পলটিজ ফর প্লোম্পেক ৩ টি _ ২২০০.০০ ২২০০.০০ _ _ _ _ 

৫ ম্পরসোইম্পলং ফযোম্পসম্পলটিজ ফর বলেোর এন্ড ফুর্ ওয়যোর  ২ টি _ ২০০০.০০ ২০০০.০০ _ _ _ _ 

(লক্ষ র্োকোয়) 
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ক্রম্পমক 

েং 

অপঙ্গর েোম সংখ্যো/ 

 ম্পরমোি 

ম্পজওম্পব প্রকল্প সোহোে বমোর্ বরোে বোস্তব 

অগ্রগম্পত 

% আম্পথ টক 

অগ্রগম্পত 

% 

আরম্প ও 

৬ বলেোর বকোড বেোপরজ ফযোম্পসম্পলটিজ ২টি _ ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ _ _ _ _ 

৭ ম্পবপ ষোম্পয়ত কমে ফযোম্পসম্পলটিজ বসন্টোর ৪ টি _ ৮৪০০.০০ ৮৪০০.০০ _ _ _ _ 

৮ ম্পিজোইে এন্ড সু োরম্পভ ে ফোম ট ফর PIFIC ১ টি _ ৪২৯২.৪০ ৪২০২.৪০ _ ১০০%* _ _ 

কপিোপেন্ট-৪ (PIU) 

১ কম টকতটোপের ববতে-ভোতো ২৫০ জেমোস ৪৩০.০০ _ ৪৩০.০০ ৭২ ২৪% ৬০.৪০ ১৪.০৫% 

২ কম টচোরীপের ববতে-ভোতো ৭০০ জেমোস ২১৫.০০ _ ২১৫.০০ ২১০ ৩৭% ৪৯.৪৮ ২৩.০১% 

৩ কেসোলপর্ন্টপের ববতে ৬৫০ জেমোস _ ১৯৯৬.৮৪ ১৯৯৬.৮৪ ১৫১ ৩৪% ৬১২.৯৩ ৩০.৬৯% 

৪ অম্পফসভোড়ো ১টি _ ৩৫৭.৫০ ৩৫৭.৫০ ১ ১০০% ১৩৭.১৮ ৩৮.৩৭% 

৫ যোেবোহেভোড়ো ৫ টি ৪০০.০০ ২২০.০০ ৬২০.০০ ৫ ১০০% ১০৪.৬৭ ১৬.৮৮% 

৬ ইউটিম্পলটিসোম্পভটস বথোক _ ৭০.০০ ৭০.০০ বথোক ২০% ১৪.২৯ ২০.৪১% 

৭ বে েোম্পরজ বথোক _ ৭৫.০০ ৭৫.০০ বথোক ২০% ১৫.১২ ২০.১৬% 

৮ সভোর আপ্যোয়ে ১০০ টি _ ৩০.০০ ৩০.০০ _ ২০% ১৫.৪৩ ৫১.৪৩% 

৯ বমরোমত ও সংরক্ষি বথোক _ ৬.২৮ ৬.২৮ _ ৪৪% ২.৭৬ ৪৩.৯৫% 

১০ ফপরেপেম্পেং/ ওয়োকট  / বসম্পমেোর/এক্সপ োজোর ১০টি _ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ৩ ৪০% ১৯৫.৯০ ৫১.৫৫% 

১১ বলোকোলপেম্পেং/ওয়োকট  / বসম্পমেোর/ম্পমটিং ১০টি _ ১০০.০০ ১০০.০০ ৫ ৪০% ৫১.৬০ ৫১.৬০% 

১২ বেম্পেং/ওয়োকট  / বসম্পমেোর/ম্পমটিং এর সম্মোেী ১১১ টি ১১৭.০০ _ ১১৭.০০ ৫০ ৪৫% ১৭.৫২ ১৪.৯৭% 

১৩ ম্পপ্রম্পন্টং ও অন্যোন্য ব্যয় ৪০০ টি ১৪০.০০ ১০.০০ ১৫০.০০ ২০ ২৫% ১০.১১ ৬.৭৪% 

১৪ ম্যোপেজপমন্ট টুলস, ম্পসপেম/িোর্োপবইজ বেোপরজ ও 

অন্যোন্য 

৩ টি 
_ 

৯৮.০০ ৯৮.০০ ২ ৬৭% ৫১.০০ ৫২.০৪% 

১৫ ভ্রমি ও যোতোয়োত বথোক _ ১০১.৬০ ১০১.৬০ ১ ২% ১.৫৪ ১.৫২% 

১৬ অম্পফসপিকপর ে, ফোম্পে টচোর ও ইক্যযই পমন্ট বথোক _ ১৯০.০০ ১৯০.০০ ৯০ ৯৫% ১৭৪.৪৭ ৯১.৮৩% 

১৭ ম্পসম্পি, ভযোর্, এআইটি ইতযোম্পে বথোক ১৫০০.০০ _ ১৫০০.০০ _ _ _ _ 
 

* বকান বকান অল্পঙ্গ িাস্তি অগ্রিবত বিল্পিচনার বক্ষ্ল্পয অঙ্গ বিবিক কা ণক্রল্পমর প্রাথবমক/ প্রস্তুবতমূলক কম ণ সমূহও বিল্পিচনায় বনয়া হল্পয়ল্পে। 

সূৈ: প্রকল্প অম্পফস  
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৩.১.৭ বপবেল্পয় পড়া অল্পঙ্গর কা ণক্রমসমূহ বনর্ ণাবরত সমল্পয় সম্পন্ন করার পবরকেনা  

প্রকেটি আিি ৯, ২০১৭ তাবরল্পখ অনুল্পমাবেত হল্পলও প্রকল্পের উপল্প ািী অবফস িাড়া, জনিল ও অবফস বসট-আপ সম্পন্ন 

হল্পত বম ২০১৮ প ণন্ত সময় অবতিাবহত হল্পয়ল্পে। এোড়াও এটি একটি এজাইল (Agile) এিাং ইল্পনাল্পিটিি (innovative) 

র্রল্পনর প্রকে হওয়ায় মূল বডবপবপ প্রর্য়ল্পনর সময় প্রকল্পের WBS বতবর করা সম্ভি হয়বন। ফল্পল িাস্তিায়ন প ণাল্পয় WBS 

প্রর্য়ন ও অন্যান্য বপ্রপাল্পরটবর কা ণাবে সম্পন্ন করল্পত সময় অবতিাবহত হল্পয়ল্পে এিাং িাস্তিায়ল্পনর শুরুল্পতই বডবপবপ-বত বকছু 

অসাংিবত পবরলবক্ষ্ত হয় এিাং প্রকল্পের সুষ্ঠু িাস্তিায়ল্পনর লল্পক্ষ্ে তা সাংল্পোর্ল্পনর প্রল্পয়াজন পল্পড়। প্রকে সাংল্পোর্ল্পনর জন্য 

১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ তাবরল্পখ প্রস্তাি উপস্থাপন করা হয়  এিাং প্রায় ৮ মাস পর ১৬ আিি ২০১৯ তাবরল্পখ একল্পনল্পক  অনুল্পমাবেত 

হয়; অথ ণাৎ প্রকল্পের িাস্তিায়ন কা ণত শুরু হয় আিি ২০১৯ বথল্পক  া ১ িেল্পররও অল্পনক কম সময়।  

 

প্রকৃতপল্পক্ষ্ প্রকল্পের ১ম সাংল্পোবর্ত প্রস্তাি অনুল্পমাবেত হওয়ার পরই প্রকল্পের কা ণক্রম পুল্পরােল্পম শুরু হয়। মূলত সাংল্পোবর্ত 

বডবপবপ অনুল্পমাবেত হও  ার পর প্রকল্পের বতনটি কল্পম্পাল্পনল্পন্টর গুরুত্বপূর্ ণ বতনটি কাল্প ণর (সাবিণস প্যাল্পকজ-ERF, PIFIC ও 

Feasibility ফাম ণসমূহ) ফাম ণ বনল্পয়াি সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। কল্পম্পাল্পনন্টগুল্পলার সাংবিষ্ট কাল্পজর িাস্তিায়ন ইল্পতামল্পধ্য চলমান 

রল্পয়ল্পে এিাং অগ্রিবতও আোব্যিক। প্রকল্পের িাস্তি অগ্রিবত প ণাল্পলাচনা করল্পল বেখা  ায় ব , প্রকল্পের চারটি কল্পম্পাল্পনন্ট 

এর এবপ্রল ২০২০ প ণন্ত সামবগ্রক ২৪% িাস্তি অগ্রিবত অবজণত হল্পয়ল্পে। এগুল্পলার মল্পধ্য অন্যতম চারটি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর 

মল্পধ্য দুইটি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর ভূবম অবর্গ্রহর্ /ক্রয় কা ণ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে (চট্টগ্রোপমর ম্পমরসরোই অথ টনেম্পতক অঞ্চপলর 

িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজি বেে নিল্পর ১টি ১০.০০ একল্পরর প্লর্ এবং গোজীপুরস্থ কোম্পলয়োনকর িঙ্গিন্ধু হোই-বর্ক বসটিল্পত ১টি ৪.০৪ 

একল্পরর প্লর্), এিাং িাবক দুইটির জন্য ভূবম অবর্গ্রহর্ /ক্রয় কা ণ সল্পন্তাষজনক প ণাল্পয় চলমান রল্পয়ল্পে। এোড়াও বটকল্পনালবজ 

বসন্টার স্থাপল্পনর জন্য বফবজবিবলটি সম্পল্পন্নর পল্পথ, আিামী বম ২০২০ এর মল্পধ্য চূড়ান্ত প্রবতল্পিেন পাওয়া  াল্পি। বটকল্পনালবজ 

বসন্টাল্পরর বডজাইন সম্পন্ন করা এিাং বনম ণার্ কা ণ তোরবক করার জন্য একটি “বডজাইন ও সুপারবিেন ফাম ণ” বনল্পয়াল্পির 

প্রবক্রয়া সাংল্পোবর্ত বডবপপ’র কম ণ পবরকেনা ও ক্রয় পবরকেনা অনু ায়ী ইল্পতামল্পধ্য শুরু হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও 

মাঝাবর সহ ৪০০টি বেে প্রবতষ্ঠাল্পনর প্রাথবমক কম্প্লোপয়ন্স এোল্পসসল্পমন্ট এিাং পরিতীল্পত ফোম টসমূপহর জন্য গৃহীত ম্যোম্পচং 

গ্রযোন্ট (ERF Grant) কোয টক্রপমর মোধ্যপম ২৫০টি ফোম ট ম্যাবচাং গ্রোন্ট প্রোল্পনর কা ণক্রম দ্রুততার সাল্পথ এল্পিাল্পে, পরামে ণক 

ফাম ণ বনল্পয়াি সম্পল্পন্নর চার মাল্পসর মল্পধ্যই প্রায় ৭০ টি বেে প্রবতষ্ঠানল্পক প্রাথবমক কম্প্লোপয়ে এযোপসসবমল্পন্টর জন্য 

চূড ান্তকরল্পর্র প ণাল্পয় রল্পয়ল্পে এিাং পাোপাবে িাবক বেে প্রবতষ্ঠানগুল্পলার জন্যও এ কা ণক্রম অব্যাহত রল্পয়ল্পে। এোড়াও 

প্রকল্পের আওতায় বিবিন্ন সল্পচতনতামূলক কা ণক্রম, মাল্পকণট বডিলপল্পমন্ট এিাং ব্র্যাবডাংল্পয়র কাজও ইল্পতামল্পধ্য চলমান 

রল্পয়ল্পে।  চামড়া বেল্পের উপর জাতীয় প ণাল্পয়র দুইটি সল্পচতনতামূলক কা ণক্রম, বেে প্রবতষ্ঠান বিবিক কমপ্লাল্পয়ন্স বিষয়ক 

কা ণক্রম, দুইটি আন্তজণাবতক বমলা ( া মাননীয় প্রর্ান মন্ত্রী উল্পদ্বার্ন কল্পরন) আল্পয়াজন সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। এোড়াও আল্পরা একটি 

আন্তজণাবতক ইল্পিন্ট চলবত অথ ণ িেল্পর িাস্তিায়ন প্রবক্রয়ার্ীন রল্পয়ল্পে।  

 

সাংল্পোবর্ত বডবপবপ প্রর্য়ল্পনর সময় প্রকল্পের িাস্তিায়ন কাল বিল্পিচনায় বনল্পয় প্রকল্পের WBS বতবর করো হয়  এিাং বস 

অনু ায়ী কম ণ পবরকেনা ও ক্রয় পবরকেনা প্রস্তুত করা হয়। পবরকেনা অনু ায়ী উবেবখত গুরুত্বপূর্ ণ কা ণক্রমসমূহ 

িাস্তিায়নার্ীন রল্পয়ল্পে এিাং অন্যান্য কা ণক্রমসমূহ কম ণ পবরকেনা ও কাল্পজর র্ারািাবহকতা অনু ায়ী প ণায়ক্রল্পম প্রকে 

সময়সীমার মল্পধ্য িাস্তিায়ন করা সম্ভিপর হল্পি। উল্পেখ্য,  বে প্রাকৃবতক দুল্প ণাি, রাজননবতক অবস্থরতা িা অন্য বকান কারল্পর্ 

প্রকল্পের কাজ ব্যহত হয় তল্পি বনর্ ণাবরত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রকল্পের কাজ বেষ করা সম্ভি নাও হল্পত পাল্পর, ব মন িতণমাল্পন কল্পরানা 

িাইরাল্পসর কারল্পর্ সমগ্র বিল্পশ্ব িাবর্জে সম্পকণ স্থবির অিস্থায় আল্পে। বসল্পক্ষ্ল্পয সময় বৃবি করার প্রল্পয়াজন হল্পত পাল্পর।  

 

৩.১.৮ বডবপবপ সাংল্পোর্ল্পনর কারর্সমূহ 

রপ্তোম্পে উন্নয়ে ও বহুমুখীকরপির লপক্ষয বোম্পিজয মন্ত্রিোলয় কর্তটক গৃহীত এই িরপের এটি প্রথম প্রকল্প। প্রকপল্পর প্রকৃম্পত ও 

তবম্প পিয এজোইল (Agile) এবং ইপেোপভটিভ (innovative) হওয়োর কোরপি প্রকপল্পর মূল ম্পিম্প ম্প  প্রিয়পির সময় Work 

Breakdown Structure (WBS)  ততম্পর করো সম্ভি হয়ম্পে।  রবতীপত একটি কোম্পরগম্পর কম ট োলোয় বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়, 

 ম্পরকল্পেো কম্পম ে, ম্পবজপেস প্রপমো ে কোউম্পন্সল, বোংলোপে  ফপরে বেি ইেম্পেটিউর্, ম্পবশ্বব্যোংক ইমম্পপ্লপমপন্ট ে সোপ োর্ ট 

ম্পম েসহ সংম্পিি অং ীজেপের উ ম্পস্থম্পতপত প্রকপল্পর WBS ততম্পর করো হয়। প্রকপল্পর WBS প্রিীত হপল প্রকপল্পর কোজসমূহ 
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অম্পিকতর স্পি হয়। প্রকপল্পর প্রপয়োজেীয় জেবল ঘোর্ম্পত ও গুরুত্বপূি ট প্রম্পকউরম্যোন্ট প্যোপকপজ অন্তভু টক্ত েো থোকোর ম্পবষয়টি 

স্পি হয়। ফলশ্রুম্পতপত প্রকপল্পর অনুপমোম্পেত ম্পিম্প ম্প পত সংপ োিপের প্রপয়োজে বেখো বেয়।  

৩.১.৯ ম্পিম্প ম্প  সংপ োিপের জন্য ৮মোস সময় লোগোর কোরি 

 

রপ্তোম্পে উন্নয়ে ও বহুমুখীকরপির লপক্ষয বোম্পিজয মন্ত্রিোলয় কর্তটক গৃহীত এই িরপের এটি প্রথম প্রকল্প; যোর উেোহরি 

বোংলোপেপ  বেই।  এ প্রকপল্পর মোধ্যপম সম্ভোবেোময় চোরটি ম্প ল্প খোতপক আন্তজটোম্পতক বোজোপর প্রম্পতপযোম্পগতোয় সক্ষম কপর গপি়ে 

বতোলোর উপেপশ্য প্রপয়োজেীয় কোয টক্রম বোস্তবোয়ে করো হপি। প্রকপল্পর উ ম্পরউক্ত প্রকৃম্পত ও তবম্প পিযর কোরপি প্রকপল্পর মূল 

ম্পিম্প ম্প  প্রিয়পের সময় Work Breakdown Structure (WBS) ততম্পর করো সম্ভব হয়ম্পে।  রবতীপত একটি কোম্পরগম্পর 

কম ট োলোয় বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়,  ম্পরকল্পেো কম্পম ে, ম্পবজপেস প্রপমো ে কোউম্পন্সল, বোংলোপে  ফপরে বেি ইম্পেম্পিটিউর্, 

ম্পবশ্বব্যোংক ইম্পিপমপন্ট ে সোপ োর্ ট ম্পম েসহ সংম্পিি অং ীজেপের উ ম্পস্থম্পতপত প্রকপল্পর WBS ততম্পর করো হয়। প্রকপল্পর 

WBS প্রিীত হপল প্রকপল্পর কোজসমূহ অম্পিকতর স্পি হয়। ফলশ্রুম্পতপত প্রকপল্পর অনুপমোম্পেত ম্পিম্প ম্প পত সংপ োিপের 

প্রপয়োজে বেখো বেয়।  গত আগে ১৬, ২০১৮ তোম্পরপখ বোম্পিজয মন্ত্রিোলপয় অনুম্পষ্ঠত ম্প এসম্পস এর সভোয় প্রকপল্পর ১ম 

সংপ োিপের ম্পবষয়টি অনুপমোম্পেত হয়। প্রকল্প সংপ োিপের জন্য প্রকপল্পর প্রথম সংপ োিেী প্রস্তোব ১৮ ম্পিপসম্বর ২০১৮ তোম্পরপখ 

প্রস্তোব উ স্থো ে করো হয়। প্রকল্পটি পুপরোপুম্পর traditional  তবম্প পিযর েো হওয়োয় উ স্থোম্প ত সংপ োিেী প্রস্তোপবর ম্পবম্পভন্ন 

ম্পবষয় স্পি করোর জন্য  ম্পরকল্পেো কম্পম পের কপয়ক েফো মতোমপতর বপ্রম্পক্ষপত সমপয় সমপয় জবোব বেয়ো হয়।   ম্পরকল্পেো 

কম্পম পের কোপে সংপ োিেী প্রস্তোপবর  ম্পবম্পভন্ন ম্পবষয় স্পি হওয়োর  র মূলত একপেক সভোয় অনুপমোেপের জন্য উ স্থো ে 

করো হয়। এপত কপর ম্পিম্প ম্প  সংপ োিপের জন্য তুলেোমূলক ববম্প  সময় লোপগ। 
 

৩.১.১০ ভূম্পম অম্পিগ্রহপি ম্পবলম্ব: ভূম্পম অম্পিগ্রহি ও উন্নয়পে ম্পবলম্ব হপয়পে। কারর্  ম্পরকল্পেো কম্পম পের ম্পেপে ট েো অনুযোয়ী 

ভূম্পম অম্পিগ্রহি যথোসম্ভব এম্পড়পয় সরকোপরর  অথ টনেম্পতক অঞ্চল হোইপর্ক  োকট,- সংম্পিি ম্পবম্পসক ম্প ল্প েগরী সমূপহ ভূম্পমর 

প্রোপ্যতো ম্পেম্পিতকরপি সময় ব্যয়।  

৩.১.১১ েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি এবং সম্ভোব্য বোিোসমূহ 

 

 প্রকপল্পর আওতোয় কোরখোেোসমূপহর জন্য কম্প্লোপয়ন্স উন্নয়ে কোয টক্রম, ফোম টসমূপহর জন্য গৃহীত ম্যোম্পচং গ্রযোন্ট (ERF Grant) 

কোয টক্রপমর মোধ্যপম ২৫০টি ফোম ট রপ্তোম্পে বোজোপর প্রপবপ র জন্য প্রপয়োজেীয়  ম্পরপব গত সোমোম্পজক এবং গুিগত কম্প্লোপয়ন্স 

অজটপের মোধ্যপম রপ্তোম্পে সক্ষমতো অজটে এবং বোজোপর  তোপের অবস্থোে সুদৃঢ় করোর মোধ্যপম রপ্তোম্পে আপয় প্রবৃম্পি অজটে করপব। 

ফপল এসব প্রম্পতষ্ঠোপে েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি হপব। এেোড়োও প্রকপল্পর আওতোয় ৪টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোপর এিভোন্স 

বর্কপেোলম্পজ এবং যুপগো পযোম্পগ প্রম্প ক্ষি গ্রহপির মোধ্যপম েক্ষ জেবল ততম্পর এবং এ বক্ষপৈ েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি 

হপব।   

 

৩.১.১২ রপ্তোম্পে আপয় EC4J প্রকপল্পর অবেোে  

 

িাাংলাল্পেে সরকাল্পরর ৭ম পঞ্চিাবষ ণক পবরকেনা (২০১৬-২০২০) অনু ায়ী ২০২১ সাল নািাে বেল্পের সামবগ্রক রপ্তাবন 

লক্ষ্েমাযা ৬০ বিবলয়ন ডলার,  ার মল্পধ্য বতবর বপাোক বেল্পের পাোপাবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ ণ বেেসমূহ অন্তভু ণক্ত। প্রকল্পের 

আওতায় বিল্পিচে চারটি বসক্টর গুরুত্বপূর্ ণ রপ্তাবন বেে বসক্টরসমূহ বহল্পসল্পি বিল্পিবচত এিাং এই বসক্টরসমূল্পহর রপ্তাবন সক্ষ্মতা 

বৃবিল্পত প্রকে বথল্পক বিবিন্ন সহায়ক কা ণক্রম হাল্পত বনয়া হল্পয়ল্পে এিাং িাস্তিায়নার্ীন রল্পয়ল্পে। প্রকপল্পর আওতোয় 

কোরখোেোসমূপহর জন্য কম্প্লোপয়ন্স উন্নয়ে কোয টক্রম, ফোম টসমূপহর জন্য গৃহীত ম্যোম্পচং গ্রযোন্ট (ERF Grant) কোয টক্রপমর মোধ্যপম 

২৫০টি ফোম ট রপ্তোম্পে বোজোপর প্রপবপ র জন্য প্রপয়োজেীয়  ম্পরপব গত সোমোম্পজক এবং গুিগত কম্প্লোপয়ন্স অজটে, মোপকটর্ 

বিভল পমন্ট কোয টক্রম, প্রম্প ক্ষি, বর্কম্পেকযোল ও ব্যবসোম্পয়ক  রোম ট বসবো প্রভৃম্পত সহোয়ক কোয টক্রপমর মোধ্যপম রপ্তোম্পে সক্ষমতো 

অজটে এবং বোজোপর  ে/পসক্টর সমূপহর অবস্থোে সুদৃঢ় করোর মোধ্যপম প্রকপল্প ম্পবপবচেোিীে ৪টি বসক্টর  ে রপ্তোম্পেপত প্রবৃম্পি 

অজটে করপব। এর ফপল রপ্তোম্পে  ে ও বোজোর বহুমুখীকরি এবং রপ্তোম্পে আয় বৃম্পির মোধ্যপম অেোন্য বসক্টপরর  ো ো োম্প  

রপ্তোম্পে আয় বৃম্পিপত অবেোে রোখপব।  প্রকপল্পর আওতোয় িাস্তিায়নার্ীন চারটি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর মাধ্যল্পম বিল্পেষ কল্পর 

সাংবিষ্ট বসক্টল্পরর ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে সমূল্পহর জন্য আধুবনক প্রযুবক্তিত ও লািসই বটকল্পনালবজ বসিা, যুল্পিাপল্প ািী প্রবেক্ষ্র্ 
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এিাং কাবরিবর ও ব্যিসাবয়ক পরামে ণ বসিা প্রোল্পনর মাধ্যল্পম বেেীয় ক্ষুদ্র এিাং মাঝাবর বেে সমূহল্পক সক্ষ্ম কল্পর বতালা হল্পি। 

এেোড়োও প্রকপল্পর আওতোয় ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে ক্লািার বিবিক বিবিন্ন অিকাঠাল্পমািত ও কমন ফোবসবলটি বসন্টার স্থাপল্পনর 

মাধ্যল্পম এসি ক্লািারগুল্পলার সক্ষ্মতা অজণল্পনও সহায়ক ভূবমকা পালন করল্পি।  াল্পত রপ্তাবন িোল্য বচইন এ সাংযুক্ত ক্ষুদ্র ও 

মাঝাবর বেে প্রবতষ্ঠানসমূল্পহর অাংেীোবরত্ব িাড়াল্পি এিাং  উৎপােনেীলতা ও সক্ষ্মতা বৃবি পাল্পি। প্রকে এসি কা ণক্রম সমূহ 

এিাল্পি বসক্টর এিাং বসক্টরসমূহ সক্ষ্মতা অজণন, নতুন নতুন রপ্তাবন িাজাল্পর প্রল্পিল্পের সুল্প াি সৃবষ্টর মাধ্যল্পম বেল্পের সামবগ্রক 

রপ্তাবনর লক্ষ্েমাযা অজণল্পন সহায়ক ভূবমকা পালন করল্পি। 

 

৩.১.১৩ প্রকল্প প্রিয়পে ত্রুটিসমূহ 

 

 এক্সপ োর্ ট কপিটিটিভপেস ফর জবস (EC4J)  ীষ টক চলমোে প্রকল্পটি প্রিয়পে ম্পকছু দ্যব টলতো ম্পেল মপম ট প্রতীয়মোে হয়। প্রকল্প 

প্রিয়পের সময় প্রকপল্পর Work Breakdown Structure (WBS) প্রিয়ে করো সম্ভি হয়ম্পে, যো সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থো েোর 

পূূ্ব ট তট। ফপল প্রকপল্প কোপজর ব্যোম্পপ্ত ও প্রপয়োজেীয় জেবল  সঠিকভোপব ম্পেি টোম্পরত হয়ম্পে। তোেোড়ো প্রকপল্পর আওতোয় ম্পকছু 

অম্পত গুরুত্বপূি ট প্রম্পকউরপমন্ট প্যোপকজ অন্তভু টক্ত হয়ম্পে বযমে: বর্কপেোলম্পজ বসন্টোপরর Business model এবং 

Sustaiablity’র জন্য সম্ভোবতো যোচোই, Technology partner for specification for leather DTC, Technology 

partner for specification for leather GETC এবং চোরটি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোপরর বমম্প েোম্পরজ ও ইক্যযই পমন্ট ক্রয় 

প্যোপকজ, চোমড়ো ম্প পল্প Flay-cut on skin/Raw Hide সল্পচতনতা প্রচারর্ (বিবডও বতরী করা) ইতোবে। ফল্পল প্রপয়োজেীয় 

জেবপলর অভোপব প্রকল্প বোস্তবোয়ে কোয টক্রম প্রোথম্পমক  য টোপয় িথ হপয়পে। এ সকল প্রম্পকউরম্যোন্ট প্যোপকজ অন্তভু টক্ত েো থোকোয় 

এসব প্যোপকজসমূহ অন্তভু টক্ত কপর কোয টক্রম শুরু হপত বেরী হপয়পে। উপেখ্য,  রবতীপত Work Break down Structure 

(WBS) প্রকপল্পর গুরুত্বপূি ট কোয টক্রমসমূহপক আপরো সুস্পিভোপব ম্পেি টয় করো হয় এবং সংম্পিি ক্রয় প্যোপকজগুপলো ম্পচম্পিত 

কপর RDPP’বত অন্তভু টক্ত করো হয়।  
 

 

৩.১.১৪ বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণাল্পর্র জন্য জবম অবর্গ্রহল্পর্র অিস্থা: বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণাল্পর্র জন্য ইল্পতামল্পধ্য  

িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজি বেে নিরী, বমল্পরর সরাই, চট্টগ্রাম হল্পত িাাংলাল্পেে অথ ণননবতক অঞ্চল কর্তণপক্ষ্ (বিজা) এর  বনকট হল্পত  

১০.০০ একর জবম িরাে পাওয়া বিল্পে। এই জবমর বিপরীল্পত অথ ণ পবরল্পোর্ করা হল্পয়ল্পে। িঙ্গিন্ধু হাই-বটক পাকণ কর্তণপক্ষ্ 

কাবলয়ানকর, িাজীপুল্পর আর একটি বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণাল্পর্র জন্য ৪.০৪ একর জবম িরাে পাওয়া বিল্পে। মুবন্সিি 

বজলার িাাংলাল্পেে-ক্ষুদ্র-ও-কুটির-বেে-করল্পপাল্পরেন-(বিবসক) বেেপাকণ বথল্পক বেে মন্ত্রর্ালল্পয়র মাধ্যল্পম বথল্পক ১০.০০ একর 

জবম িরাল্পের বিষয়টি প্রবক্রয়ার্ীন। এোড়া সাংল্পোবর্ত DPP অনুসাল্পর এিাং পবরকেনা কবমেল্পনর বনল্পে ণে অনু ায়ী বিবিন্ন 

অথ ণননবতক অঞ্চল্পল সুবির্াজনক স্থাল্পন ৪থ ণ বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর জন্য জবম না পাওয়ায় বিষয়টি PSC/PIC সিায় 

আল্পলাচনা করা হয়। সিার অনুমবতক্রল্পম িাজীপুর বজলার বজলা প্রোসল্পকর মাধ্যল্পম ৫ একর জবম অবর্গ্রহল্পর্র কাজ 

প্রবক্রয়ার্ীন রল্পয়ল্পে।   

 

সারবর্ ৩.৫: বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর জন্য জবমর তে   
 

কবমক 

নাং 

জবমর পবরমার্ এলাকা িতণমান অিস্থা মন্তব্য 

১ ১০ একর িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজি বেে নিরী, বমল্পরর 

সরাই , চট্টগ্রাম হল্পত িাাংলাল্পেে অথ ণননবতক 

অঞ্চল কর্তণপক্ষ্  

              (বিজা) 

জবমর োম পবরল্পোর্ করা 

হল্পয়ল্পে 

 

২ ৪.০৪ একক িঙ্গিন্ধু হাই-বটক পাকণ কর্তণপক্ষ্ 

কাবলয়ানকর, িাজীপুল্পর 

জবমর োম পবরল্পোর্ করা 

হল্পয়ল্পে 

 

৩ ১০.০০ একর মুবন্সিি বজলার িাাংলাল্পেে-ক্ষুদ্র-ও-কুটির-

বেে-করল্পপাল্পরেন-(বিবসক) বেেপাকণ  

 

              জবম িরাল্পের 

বিষয়টি প্রবক্রয়ার্ীন। 

 বেে মন্ত্রর্ালল্পয়র মাধ্যল্পম 

জবম িরাল্পের বিষয়টি 

প্রবক্রয়ার্ীন। 

৪ ৫ একর  িাজীপুর বজলায়  জবম অবর্গ্রহল্পর্র বিষয়টি 

প্রবক্রয়ার্ীন।  

 

িাজীপুর বজলার বজলা 

প্রসােল্পকর মাধ্যল্পম জবম 

অবর্গ্রহল্পর্র কাজ প্রবক্রয়ার্ীন।  
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৩.১.১৫ বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণার্ ও তোরবকর জন্য ফাম ণ বনল্পয়াি:  বটকল্পনালবজ বসন্টার বনম ণাল্পর্র জন্য Design 

structure ও Architectural Design এিাং বনম ণার্ কাজ তোরবক করার জন্য একটি ফাম ণ বনল্পয়াল্পির কাজ প্রবক্রয়ার্ীন। 

ইবতমল্পধ্য EoI  আহিান করা হল্পয়ল্পে। বমাট ৬টি ফাম ণ Short listed হল্পয়ল্পে। HOPE এর অনুমবতক্রল্পম এই ৬টি ফাম ণ 

বথল্পক ১টি ফাম ণ বনল্পয়াি করার বিষয়টি প্রবক্রয়ার্ীন। প্রকে কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা  ায় চলবত অথ ণ 

িেল্পর ফাম ণ বনল্পয়াি প্রবক্রয়া সম্পন্ন হল্পি।   

৩.১.১৬ প্রকেটি ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেল্পের Compliance উন্নয়ল্পন অিোন: প্রকপল্পর আওতোয় কোরখোেোসমূপহর জন্য 

কম্প্লোপয়ন্স উন্নয়ে কোয টক্রম, ক্ষুদ্র ও মাঝাবর সহ ৪০০টি বেে প্রবতষ্ঠাল্পনর প্রাথবমক কম্প্লোপয়ন্স এোল্পসসল্পমন্ট এিাং পরিতীল্পত 

ফোম টসমূপহর জন্য গৃহীত ম্যোম্পচং গ্রযোন্ট (ERF Grant) কোয টক্রপমর মোধ্যপম ২৫০টি ফোম ট রপ্তোম্পে বোজোপর প্রপবপ র জন্য 

প্রপয়োজেীয়  ম্পরপব গত সোমোম্পজক এবং গুিগত কম্প্লোপয়ন্স অজটে, মোপকটর্ বিভল পমন্ট কোয টক্রম, প্রম্প ক্ষি প্রভৃম্পত সহোয়ক 

কোয টক্রপমর মোধ্যপম Compliance বেে বহসাল্পি রপ্তোম্পে সক্ষমতো অজটে এবং বোজোপর  ে/পসক্টর সমূপহর অবস্থোে সুদৃঢ় 

করোর মোধ্যপম প্রকপল্প ম্পবপবচেোিীে ৪টি বসক্টর (ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে প্রবতষ্ঠান সহ )  ে রপ্তোম্পেপত প্রবৃম্পি অজটে করপব। 

প্রকপল্পর আওতোয় িাস্তিায়নার্ীন চারটি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর মাধ্যল্পম বিল্পেষ কল্পর সাংবিষ্ট বসক্টল্পরর ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে 

সমূল্পহর জন্য আধুবনক প্রযুবক্তিত ও লািসই বটকল্পনালবজ বসিা, যুল্পিাপল্প ািী প্রবেক্ষ্র্ এিাং কাবরিবর ও ব্যিসাবয়ক পরামে ণ 

বসিা প্রোল্পনর মাধ্যল্পম বেেীয় ক্ষুদ্র এিাং মাঝাবর বেে সমূহল্পক সক্ষ্ম কল্পর বতালা হল্পি এবং যুপগো পযোম্পগ প্রম্প ক্ষি গ্রহপির 

মোধ্যপম ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেল্পে েক্ষ জেবল ততম্পর এবং এ বক্ষপৈ েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি হপব। এেোড়োও প্রকপল্পর 

আওতোয় ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে ক্লািার বিবিক বিবিন্ন অিকাঠাল্পমািত ও কমন ফোবসবলটি বসন্টার স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম এসি 

ক্লািার গুল্পলার সক্ষ্মতা অজণল্পনও সহায়ক ভূবমকা পালন করল্পি।  া রপ্তাবন িোল্য বচইন এ সাংযুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে 

প্রবতষ্ঠানসমূল্পহর অাংেীোবরত্ব িাড়াল্পি এিাং  উৎপােনেীলতা ও সক্ষ্মতা বৃবি পাল্পি।  

৩.১.১৭ ম্পিম্প ম্প  অনুযোয়ী কোজ করোর জন্য ম্যোপেজপমন্ট এর বকোে সমস্যো হপয়ম্পেল ম্পকেো? 

 

ম্পিম্প ম্প  অনুযোয়ী প্রকল্প বোস্তবোয়পের প্রোথম্পমক  য টোপয় প্রকপল্পর Hi-level Scope সমূহ স্পি থোকপলও প্রকপল্পর 

Activity সমূহ বোস্তবোয়পের জন্য ততর্ো স্পি ম্পেল েো। এবং বোস্তবোয়পের শুরুপতই ম্পিম্প ম্প -পত ম্পকছু অসংগম্পত  ম্পরলম্পক্ষত 

হয় বযমে: প্রকপল্পর আওতোয় ৪টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর স্থো পের কথো বলো হপলও বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর প্রম্পতষ্ঠো করপির জপন্য 

প্রপয়োজেীয় বমম্প েোরীজ ও ইক্য পমন্ট ক্রপয়র সংস্থোে অনুপমোম্পেত ম্পিম্প ম্প পত ম্পেল েো।এেোড়োও এটি একটি এজোইল (Agile) 

এবং ইপেোপভটিভ (innovative) িরপির প্রকল্প হওয়োয় মূল ম্পিম্প ম্প  প্রিয়পের সময় প্রকপল্পর WBS ততম্পর করো সম্ভব 

হয়ম্পে।  রবতীপত একটি কোম্পরগম্পর কম ট োলোয় বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়,  ম্পরকল্পেো কম্পম ে, ম্পবজপেস প্রপমো ে কোউম্পন্সল, 

বোংলোপে  ফপরে বেি ইম্পেম্পিটিউর্, ম্পবশ্বব্যোংক ইমম্পপ্লপমপন্ট ে সোপ োর্ ট ম্পম েসহ সংম্পিি অং ী জেপের উ ম্পস্থম্পতপত 

প্রকপল্পর WBS ততম্পর করো হয়। প্রকপল্পর WBS প্রিীত হপল প্রকপল্পর কোজসমূহ অম্পিকতর স্পি হয়।  ফপল বোস্তবোয়ে 

 য টোপয় WBS প্রিয়ে ও অন্যোন্য ম্পপ্র োপরর্ম্পর কোয টোম্পে সিন্ন করপত সময় অম্পতবোম্পহত হপয়পে এবং বোস্তবোয়পের শুরুপতই 

ম্পিম্প ম্প -পত ম্পকছু অসংগম্পত  ম্পরলম্পক্ষত হয় এবং প্রকপল্পর সুষ্ঠু বোস্তবোয়পের লপক্ষয তো সংপ োিপের প্রপয়োজে  পড়। এেোড়ো 

প্রকল্পটি আগে ৯, ২০১৭ তোম্পরপখ অনুপমোম্পেত হপলও প্রকপল্পর উ পযোগী অম্পফস ভোড়ো, জেবল ও অম্পফস বসর্-আ  সিন্ন 

হপত বম ২০১৮  য টন্ত সময় অম্পতবোম্পহত হপয়পে।  
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৩.২ ক্রয় কা ণক্রম  

বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার ক্রয় কা ণক্রম এর বক্ষ্ল্পয বমাট ১০টি প্যাল্পকল্পজর প ণল্পিক্ষ্র্ ও প ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের 

আওতায় সাংগৃহীত বিবিন্ন পণ্য, কা ণ ও বসিা সাংগ্রল্পহর বক্ষ্ল্পয সরকারী ক্রয় আইন (বপবপএ-২০০৬) এিাং সরকারী ক্রয় 

বিবর্মালা (বপবপআর-২০০৮) প্রবতপালন এিাং গুর্িত মান ও পবরমার্ অনু ায়ী সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে বকনা বস বিষল্পয় প ণল্পিক্ষ্ন 

ও প ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। 

কা ণপবরবর্ বমাতাল্পিক বিষয়টি বিেে প ণাল্পলাচনার লল্পক্ষ্ে বনল্পোক্ত কািজপয সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে: 

১.  েরপয েবলল (Tender Document) 

২.  েরপয মূল্যায়ন প্রবতল্পিেন 

৩. েরপয োতাল্পের োবখলকৃত Annual Construction Turn Over, Liquid Asset এর প্রমার্ক 

৪.  মূল্যাবয়ত েল্পরর সমতার বক্ষ্ল্পয ব  বনর্ ণায়ক অনুসরর্ কল্পর কাজ বেওয়া হল্পয়ল্পে তার বিিরর্ 

৫.  োবখল-উির ব াগ্যতার কািজপয ( াচাইকৃত অবিজ্ঞতার সনেসহ) 

৬.  বনি ণাবচত ঠিকাোল্পরর সাল্পথ সম্পাবেত চুবক্তপয (আনুষবঙ্গক সাংল্প াজনীসহ) এিাং  

৭.  ঠিকাোল্পরর োবখলকৃত Programme of Works. 

 

“এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” েীষ ণক প্রকল্পের ১০টি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর ক্রয় কা ণক্রম এর েবলল েস্তাল্পিজ  

প ণল্পিক্ষ্র্ করা হল্পয়ল্পে।  বনল্পের সারবর্ ৩.৬ বত পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট আইন-২০০৬ এিাং পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবর্-

২০০৮ অনুসাল্পর ১০টি এর প্যাল্পকল্পজর ক্রয় পিবত অনুসরর্ করার বক্ষ্ল্পয ব  বিষয়সমূহ বিল্পিচনা করা হল্পয়ল্পে: বডবপবপ 

অনুসাল্পর প্যাল্পকজ নাং, পবযকায় েরপয আহিাল্পনর ও বখালার তাবরল্পখর মল্পধ্য সময়সীমা, েরপয জমাোল্পনর সাংখ্যা, মূল্যায়ন 

কবমটির সেস্য সাংখ্যা, কবমটিল্পত িবহঃসেস্য সাংখ্যা, েরপয মূল্যায়ল্পনর তাবরখ, বরসপনবসপ েরপল্পযর সাংখ্যা, প্রাক্কবলত 

ব্যয়, চুবক্তপয অনু ায়ী ব্যয়, চুবক্তর তাবরখ ও  চুবক্ত অনু ায়ী সমাবপ্তর তাবরখ ইতোবে ।  

প ণল্পিক্ষ্র্: সারবর্ ৩.৬ এর তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায় ব , েরপয প্রকাল্পের পর বথল্পক েরপয জমাোল্পনর জন্য ২৮ বেন 

সময় বেয়া হল্পয়ল্পে; দুটি জাতীয় পবযকায় েরপয আহিান করা হল্পয়ল্পে; েরপয মূল্যায়ন কবমটি ৭ জন সেস্য বনল্পয় িঠন করা 

হল্পয়ল্পে (ব ল্পহতু e-GP’র মাধ্যল্পম ক্রয় প্রবক্রয়া অনুসরর্ করা হয়বন) , এল্পের মল্পধ্য ২ জন িবহঃসেস্য রল্পয়ল্পে; মূল্যায়ল্পনর 

সময় কমপল্পক্ষ্ ১জন িবহঃসেস্য উপবস্থত বেল্পলন। ক্রল্পয়র বক্ষ্ল্পয ব  সকল পিবত অনুসরর্ করা হয়ল্পে তা’হল্পয়ল্পে: ২টি 

প্যাল্পকল্পজর ক্রয় পিবত Open Tendering Method (OTM), ২টি প্যাল্পকল্পজর Consultants Qualification Based 

Selection (QBS), ২টি প্যাল্পকজ Selection of Individual Consultant (SIC), ৩টি পযাককজ বকাল্পটেল্পনর মাধ্যল্পম 

পণ্য সরিরাহ জন্য অনুল্পরার্ জ্ঞাপন (RFQ), এিাং ১টি Consultants Qualification Based Selection (CQS)  পিবত 

অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে।   
 

সারবর্র তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায় ব , ১০টি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য ৬টির অনুল্পমােনকারী HOPE, ১টি Cabinet 

Committee of Government Purchase (CCGP) এিাং ৩টির প্রকে পবরচালক।  

অপরবেল্পক প্রাক্কবলত মূল্য ও চুবক্ত মূল্য প ণাল্পলাচনা বথল্পক বেখা  ায় ব , ১০টি প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য প্রাক্কবলত মূল্পল্যর বচল্পয় চুবক্ত 

মূল্য সি ণবনে ০.০২% এিাং সল্পি ণাচ্চ ২৯.৪৮% কম, বকান ক্রয় প্যাল্পকল্পজর বক্ষ্ল্পযই প্রাক্কবলত মূল্পল্যর বচল্পয় বিেী মূল্পল্য চুবক্ত 

করা হয়বন।  

সুতরাাং উপযু ণক্ত বিষয় বথল্পক প্রতীয়মান হয় ব , ক্রয় কা ণক্রল্পমর বক্ষ্ল্পয পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট আইন-২০০৬ এিাং পািবলক 

প্রবকউরল্পমন্ট বিবর্-২০০৮ অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে। এল্পক্ষ্ল্পয পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবর্র বকান ব্যতেয় হয়বন।  
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সোরম্পি ৩.৬ ক্রয় সংক্রোন্ত তে (েমুেো কোজ ক্রয় প্যোপকপজর চুম্পক্ত  য টোপলোচেো) EC4J 

ক্রম্পমক 

েং 

প্যোপকজ/চুম্পক্ত েং ক্রয় পিবত ের ৈ 

আহবোপের 

তোম্পরখ 

ের ৈ প্রকোম্প ত  ম্পৈকোর 

েোম 

ের ৈ বখোলোর 

তোম্পরখ 

কতটি ের ৈ 

জমো  পড়পে 

মূল্যোয়ে 

কম্পমটির সেস্য 

সংখ্যো 

সংস্থোর 

বম্পহ:ভূতট সেস্য 

সংখ্যো 

ের ৈ মূল্যোয়পের 

অনুল্পমােল্পনর তোম্পরখ 

বরস েম্পসব 

ের পৈর 

সংখ্যো 

েে-বরস েম্পসব 

ের পৈর সংখ্যো 

প্রোক্কম্পলত ব্যয় অনুল্পমােনকারী 

কর্তণপক্ষ্ 

চুম্পক্ত  ৈ অনুযোয়ী ব্যয় চুম্পক্তর তোম্পরখ কোজ শুরুর 

তোম্পরখ 

কোজ সমোম্পপ্তর 

তোম্পরখ 

01 Gm-02  

(Procurement 

Specialist) 

Selection of 

Individual 

Consultant 

(SIC) 

২২/০২/২০১৮ The Daily Star এিাং 

বেবনক জনকন্ঠ পবযকা 

১৩/০৩/২০১৮ ৩২ টি ০৭ ০২ ৩০/০৪/২০১৮ ১৩ টি ১৯ টি ২,১৮,০০,০০০.০০ Secretary, 

Ministry of 

Commerce 

(HOPE)  

১,৯৯,৮০,০০০.০০ ১৯/০৬/২০১৮ ০১/০৭/২০১৮ ৩০/০৬/২০২৩ 

02 Gm-04  

(Technical 

Specialist) 

Selection of 

Individual 

Consultant 

(SIC) 

২৮/০৩/২০১৮ The Daily Star এিাং 

বেবনক কাল্পলর কন্ঠ 

পবযকা 

১৬/০৪/২০১৮ ১৩ টি ০৭  ০২ ২০/০৫/২০১৮ ০৮ টি ০৫ টি ১,৭০,০০,০০০.০০ Secretary, 

Ministry of 

Commerce 

(HOPE) 

১,১৯,৮৮,০০০.০০ ২৫/১০/২০১৮ ২৫/১০/২০১৮ 24/10/2021 

03 Gm-17 

(Consulting Services 

for ‘Market 

Prioritization, 

Engineering Design 

and Supervision of 

Cluster 

Infrastructure 

(PIFIC)’) 

Quality and 

Cost Based 

Selection 

(QCBS) -

International) 

২৫/০৫/২০১৮ The Daily Star এিাং 

বেবনক যুিান্তর পবযকা 

২০/০৬/২০১৮ ০৮ টি ০৭ ০২ ১৬/১১/২০১৯ ০৭ টি ০১ টি ৪২,৯২,৪০,০০০.০০ Cabinet 

Committee 

of 

Government 

Purchase 

(CCGP) 

৪২,৮১,৬৬,০৮০.৩৩ ২৭/১১/২০১৯ ১৭/১২/২০১৯ ৩০/০৬/২০২৩ 

0৪ Gm-24  

(Consulting Services 

for Management of 

the Export 

Readiness Fund 

(ERF)’) 

Quality and 

Cost Based 

Selection 

(QCBS) -

International 

১৪/০৫/২০১৮ The Daily Star এিাং 

বেবনক যুিান্তর পবযকা 

১৯/০৬/২০১৮ ০৯ টি ০৭ ০২ ১৫/০৯/২০১৯ ০৭ টি ০২ টি ২৪,৩৬,০০,০০০.০০ Secretary, 

Ministry of 

Commerce 

(HOPE) 

২৪,১২,৬৩,৬৯৯.৮৪ ২৬/০৯/২০১৯ ১৫/১০/২০১৯ 25/03/2023 

05 Gm-50  

(Staging Theater, 

Gamvira and 

Folksongs for 

Industry Level 

Awareness on 

Environment, Social 

and Quality 

Compliances (ESQ)’ 

Consultants 

Qualification 

Based 

Selection 

(CQS) 

১০/০১/২০১৯ Consultants 

Qualification 

Based Selection 

(CQS) পিবতল্পত 

পরামে ণক বনি ণাচন করা 

হল্পয়ল্পে। 

২৪/০১/২০১৯ ০৩ টি ০৭ ০২ ৩০/০১/২০১৯ ০৩ টি ০০ টি ৩০,০০০,০০.০০ Project 

Director 

(PD) 

২৯,৯১,৭৫০.০০ ২০/০২/২০১৯ ২০/০২/২০১৯ 19/08/2019 

06 wRwW-01 

(Hiring of office 

space for PIU) 

Open 

Tendering 

Method 

(OTM) 

২৪/০১/২০১৮ The Financial 

Express এিাং বেবনক 

সমকাল   

২০/০২/২০১৮ ১ টি ০৭ ০২ ২২/০৩/২০১৮ ০১ টি ০০ ২,১৫,০০০,০০.০০ Secretary, 

Ministry of 

Commerce 

(HOPE) 

১,৭৯,০৪,১৭৫.০০  ১৯/০৪/২০১৮ ১৯/০৪/২০১৮ ৩০/০৬/২০২৩ 

07 wRwW-08 

(Supply and 

Installation of 

Office Furniture & 

Open 

Tendering 

Method 

(OTM) 

১৭/০৫/২০১৮ The Financial 

Express এিাং বেবনক 

আমাল্পের সময়   

৩১/০৫/২০১৮ ০৪ টি ০৭ ০২ ২০/০৬/২০১৮ ০১ টি ০৩ টি 1,23,15,730.00 

 

Secretary, 

Ministry of 

Commerce 

(HOPE) 

১,২৩,০০,৭৩০.০০  ১৯/০৭/২০১৮ ১৯/০৭/২০১৮ 30/09/201৮ 
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ক্রম্পমক 

েং 

প্যোপকজ/চুম্পক্ত েং ক্রয় পিবত ের ৈ 

আহবোপের 

তোম্পরখ 

ের ৈ প্রকোম্প ত  ম্পৈকোর 

েোম 

ের ৈ বখোলোর 

তোম্পরখ 

কতটি ের ৈ 

জমো  পড়পে 

মূল্যোয়ে 

কম্পমটির সেস্য 

সংখ্যো 

সংস্থোর 

বম্পহ:ভূতট সেস্য 

সংখ্যো 

ের ৈ মূল্যোয়পের 

অনুল্পমােল্পনর তোম্পরখ 

বরস েম্পসব 

ের পৈর 

সংখ্যো 

েে-বরস েম্পসব 

ের পৈর সংখ্যো 

প্রোক্কম্পলত ব্যয় অনুল্পমােনকারী 

কর্তণপক্ষ্ 

চুম্পক্ত  ৈ অনুযোয়ী ব্যয় চুম্পক্তর তোম্পরখ কোজ শুরুর 

তোম্পরখ 

কোজ সমোম্পপ্তর 

তোম্পরখ 

Equipment 

Including Interior 

Work & Decoration) 

08 wR-17 

(Supply and 

Installation of 

Desktops/Laptops/ 

Printers and office 

equipment’s) 

Request for 

Quotation 

(RFQ) 

১৫/১১/২০১৮ বকাল্পটেল্পনর মাধ্যল্পম পণ্য 

সরিরাহ জন্য অনুল্পরার্ 

জ্ঞাপন (RFQ) পিবত 

অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে। 

২২/১১/২০১৮ ০৩ টি ০৪ ০২ ২২/১১/২০১৮ ০৩ টি ০০ ৫,০০,০০০.০০ Project 

Director 

(PD) 

৪,৯৯,৮০০.০০ ২২/১১/২০১৮ ২২/১১/২০১৮ 07/12/2018 

09 wRwW-18 

(Printing and Supply 

of Various Office 

Items for EC4J 

Project’) 

Request for 

Quotation 

(RFQ) 

১৫/১১/২০১৮ বকাল্পটেল্পনর মাধ্যল্পম পণ্য 

সরিরাহ জন্য অনুল্পরার্ 

জ্ঞাপন (RFQ) পিবত 

অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে। 

২২/১১/২০১৮ ০৩ টি ০৪ টি ০২ ২২/১১/২০১৮ ০৩ ০০ ৫,০০,০০০.০০ Project 

Director 

(PD) 

৪,৯৯,৯০০.০০ ২২/১১/২০১৮ ২২/১১/২০১৮ 29/11/2018 

10 GbwmGm-02 

(Hiring Microbus) 

Request for 

Quotation 

(RFQ) 

১৮/০৭/২০১৮ বকাল্পটেল্পনর মাধ্যল্পম পণ্য 

সরিরাহ জন্য অনুল্পরার্ 

জ্ঞাপন (RFQ) পিবত 

অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে। 

২৫/০৭/২০১৮ ০৩ টি ০৪ টি ০২ ২৬/০৭/২০১৮ ০৩ ০০ ৪,৯৮,৫০০.০০ Secretary, 

Ministry of 

Commerce 

(HOPE) 

৪,৮৩,০০০.০০ ২৬/০৭/২০১৮ ২৬/০৭/২০১৮ 25/11/2018 
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৩.২.১ ক্রয় কা ণক্রম প ণাল্পলাচনা 

EC4J – ক্রয় সংক্রোন্ত তেোবলী 

EC4J প্রকপল্পর মূল ম্পিম্প ম্প  (DPP) বত ক্রয় সংক্রোন্ত প্যোপকপজর সংখ্যো : 

 ে (Goods)       – ৮ টি 

কোয ট (Works)    – ১৩ টি 

বসবো (Service) – ১৯ টি 

                বমোর্ = ৪০ টি 
 

সংপ োম্পিত ম্পিম্প ম্প  (RDPP) বত প্যোপকপজর সংখ্যো : 

 ে (Goods)      – ৯ টি 

কোয ট (Works)    – ১২ টি 

বসবো (Service) – ৫২ টি 

                     বমোর্ = ৭৩ টি 

 

▪ ৭৩ টি প্যোপকপজর মপধ্য ৪০ টি প্যোপকপজর ক্রয় কোয টক্রম সিন্ন হপয়পে তন্মপধ্য  ে- ১১ টি, বসবো- ২৭ টি এবং 

 রোম টক বসবোম্পবহীে বসবো (Non-Consulting Services)- ২ টি। RDDP বত  ে ক্রপয়র প্যোপকজ সংখ্যো- ৯ টি 

ম্পকন্তু ক্রয় কোয টক্রম সিন্ন হপয়পে- ১৩ টি ( ে- ১১ টি এবং  Non Consulting Services- ২ টি)।  

 

▪ কোয ট (Works) ক্রয় কোয টক্রম শুরু করো হয়ম্পে।  

 

▪ উপেখ্য, সংপ োম্পিত ম্পিম্প ম্প ’র সংস্থোেকৃত  ে ক্রপয়র ৯ টি প্যোপকপজর মপধ্য ম্পেপে উপেম্পখত ২ টি প্যোপকজ (G-5, 

G-9) এর মোধ্যপম ম্পিম্প ম্প পত ম্পেি টোম্পরত উন্মুক্ত েরপয পিবত (OTM)  িম্পত অনুসরি কপর গোড়ী ভোড়ো বেয়ো হপয়পে। 

তপব, উন্মুক্ত েরপয পিবতল্পত েরপয প্রবক্রয়া বেষ কল্পর িাবড় িাড়া  করা প ণন্ত প্রকপল্পর জরুম্পর কোজ সিোেপের প্রপয়োজপে 

RFQ (NCS-1 এবং NCS-2)  িম্পতপত সোমম্পয়কভোপব মোইপক্রোবোস ভোড়ো বেয়ো হয়। এপক্ষপৈ, RFQ প্যোপকজ দ্যটি ম্পিম্প ম্প ’র 

সংস্থোপের মপধ্য বথপক বোম্পষ টক ক্রয়  ম্পরকল্পেোয় যথোযথভোপব অন্তভু টক্ত কপর HOPE (সম্পচব, বোম্পিজয মন্ত্রেোলয়) এর অনুল্পমােন 

বেয়ো হপয়পে। 

 

সোরম্পি ৩.৭ ক্রয় সংক্রোন্ত প্যোপকজ  ম্পরবতটপের তে 
 

ক্রম্পমক 

েং 

RDPP’ বত প্যোপকজ েং এবং 

কোপজর েোম 

 ম্পরবম্পতটত প্যোপকজ েং এবং েোম RDPP’ বত 

উপেম্পখত 

Method 

 ম্পরবম্পতটত 

Method 

১ G-5 : Hiring Vehicles for 
PIU and MoC(Planning)-3 

Nos 

NCS-01 : Hiring a Passenger 
Vehicle on Monthly Rental 

Basis 

OTM RFQ 

২ G-9 : Hiring additional 

Vehicles for PIU -2 Nos 
NCS-2 : Hiring a Microbus for 

PIU (অনুপমোম্পেত ক্রয়  ম্পরকল্পেোয় 

প্যোপকজ েং NCS-03 ) 

OTM RFQ 

 
 

RDPP’র প্যোপকজ েং G-2 (Office Equipment and Furniture for 4 TCS) এবং G-3(Logistics 

Facilities for TCS) একৈ কপর Hiring Three (3) Vehicles for EC4J Project (SUV-01 No. and 

Microbus-02 Nos), OTM এর মোধ্যপম ক্রয় কোয টক্রম সিন্ন হপয়পে। ম্পিম্প ম্প ’র সংস্থোপের মপধ্য বথপক প্রবতিের 

িাস্তি সম্মত বোম্পষ টক ক্রয়  ম্পরকল্পেো প্রিয়ে কপর তো বিশ্বব্যাাংল্পকর Systematic Tracking of Exchanges in 

Procurement (STEP) এর  মাধ্যল্পম বিশ্বব্যাাংল্পকর অনুল্পমােন বনল্পয় করা হয়। বোম্পষ টক ক্রয় পবরকেনা STEP এ upload 

এর সমল্পয় িাস্তি সম্মত কারল্পর্ কবতপয় বক্ষ্ল্পয প্যোপকপজর েম্বর এর পবরিতণন হল্পয়ল্পে। তল্পি ম্পিম্প ম্প ’র সংস্থোপের মপধ্য বথপক 
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বোম্পষ টক ক্রয়  ম্পরকল্পেোয় এই প্যোপকজ েম্বর যথোযথভোপব অন্তভু টক্ত কপর HOPE (সম্পচব, বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়) এর অনুল্পমােন বেয়ো 

হপয়পে। 

 

▪  ে ক্রপয়র ১১ টি প্যোপকপজর মপধ্য ৩ টি OTM (Open Tendering Method) এবং ৮ টি RFQ (Request for 

Quotation)  িম্পত অনুসরপি ক্রয় করো হপয়পে। 

▪ বসবো ক্রপয়র ২৭ টি প্যোপকপজর মপধ্য ১ টি OTM, ৩টি QCBS (Quality & Cost Based Selection), ৩টি CQS 

(Consultants Qualification Based Selection), ৩টি CDS (Consultant Direct Selection) এবং ১৭টি 

SIC (Selection of Individual Consultants)  িম্পত অনুসরপি ক্রয় করো হপয়পে। উপেখ্য,  রোম টক ম্পেপয়োপগ 

CDS েোপম বকোে  িম্পত ম্প ম্প আর-২০০৮ এ উপেখ বেই তপব SSS (Single Source Selection) ম্পবম্পি-১১০ এ 

উপেখ আপে। এপক্ষপৈ ম্পবশ্বব্যোংপকর Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016) এর  

Consultants Direct Selection (CDS)  িম্পত অনুসরি করো হপয়পে। 
 

বয সব প্যোপকপজর  ক্রয় কোয টক্রম যোচোই করো হপয়পে বসগুপলো ম্পেপে উপেখ করো হপলো : 

১).  ে ক্রয় 

▪ OTM Package No. GD-1 (Hiring of office space for PIU) এবং GD-8 (Supply and 

Installation of office Furniture & Equipment Including Interior Work & Decoration) 
 

▪ RFQ প্যোপকজ েং- GD-17 (Supply and Installation of Desktops/Laptops/Printers and 

office equipment’s) এবং GD-18 (Printing & publication, and other communication 

materials) 
 

২). বসবো ক্রয় 

▪ QCBS প্যোপকজ েং- S-17 (Consulting Services for ‘Market prioritization, Engineering 

Design and Supervision of Cluster infrastructure (PIFIC)' এবং  
 

▪ S-24 (Consulting Services for Management of the Export Readiness Fund (ERF) 
 

▪ CQS প্যোপকজ েং- S-50 (Staging Theater, Gamvira and Folksongs for Industry level 

Awareness on Environment, Social and Quality Compliances (ESQ) 
 

▪ SIC প্যোপকজ েং- S-2 (Procurement Specialist), এবং  
 

▪ S-4 (Technical Specialist). 

 

৩). Non-Consulting Services 
 

 NCS-2 (Hiring a Microbus for PIU) 

 

▪ বিস্তাবরত প ণাল্পলাচনা 

 

OTM প্যাকেজ নং-GD-1 (Hiring of office space for PIU) 

 

সংম্পিষ্ট েম্পথ  য টোপলোচেোয় বেখো যোয় বয, প্যোপকজটির প্রোক্কম্পলত মূল্য ম্পেি টোরি করো হয়  ১,৯০,০২,০০০.০০ র্োকো। ের ৈটি 

e-GP বত আহবোে করো হয়ম্পে। ২ টি তেম্পেক  ম্পৈকোয় ের ৈ ম্পবজ্ঞম্পপ্ত প্রচোর করো হপয়পে; অবফস স্থাপল্পনর জন্য প্রকল্পের 

প্রথম কাজ বহসাল্পি ‘Hiring office space for PIU’ প্যাল্পকল্পজর কাজটি করা হল্পয়বেল,  বেও  বিশ্বব্যাাংল্পকর সাল্পথ 

স্বাক্ষ্বরত আবথ ণক চুবক্ত অনু ায়ী অম্পফস ভোড়ো একটি অ োপর েোল এক্সপ েম্পিচোর (ওপ ক্স) ম্পহসোপব সংজ্ঞোম্পয়ত করো হপয়পে। 

ফপল এই প্যোপকজটি প্রচম্পলত প্রম্পকউরপমন্ট এর অন্তভু টক্ত েয়। তথাবপ অবর্কতর স্বেতা ও জিািবেবহতার জন্য উন্মুক্ত েরপয 

প্রবক্রয়ায় পবযকায় বিজ্ঞাপল্পনর মাধ্যল্পম এই অবফস িাড়া প্রবক্রয়া সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। ৭ জুে ২০১৮ এর এস আর ও েং ১৬৫-

আইে/২০১৮ ম্প ম্প আর ম্পবম্পি ৮ (১) অনুযোয়ী, মূল্যায়ল্পন ১ (এক) জন িবহঃসেস্যসহ কমপল্পক্ষ্ ৫ (পাঁচ) জন সেল্পস্যর উপবস্থবত 

এিাং মূল্যায়ন প্রবতল্পিেল্পন স্বাক্ষ্র আিশ্যক হইল্পি। এপক্ষপৈ, ম্প ম্প আর- ২০০৮ এর ৮ (১) ম্পবম্পি অনুসরি কপর ক্রয়কোরীর 



38 | c„ôv 

 

ম্পেয়ন্ত্রেকোরী মন্ত্রিোলয় বো ম্পবভোগ বো এপজন্সীর বম্পহভূ টত ২(দ্যই) জে সেস্য অন্তভু টক্ত কপর মূল্যোয়ে কম্পমটি গঠে কপর সিন্ন 

হকেকে এিাং মূল্যায়ল্পন ১(এক) জন িবহ:সেস্যসহ ৫ জন সেল্পস্যর উপবস্থবত এিাং প্রবতল্পিেল্পন স্বাক্ষ্র কল্পরল্পেন। 

 

উল্পেখ্য, একটি েরপল্পযর বক্ষ্ল্পয েরপয বিজ্ঞবপ্ত CPTU’র ওল্পয়ি সাইল্পট প্রকাে করা হয়বন। সুতরাাং উন্মুক্ত েরপয প্রবক্রয়ায়ার 

মাধ্যল্পম “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” প্রকল্পের অবফস িাড়া প্রবক্রয়া সঠিকিাল্পি সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে এিাং 

এল্পক্ষ্ল্পয ক্রয় প্রবক্রয়ায় বকান ব্যাতেয় পবরলবক্ষ্ত হয়বন।  
 

 

▪ OTM প্যোপকজ েং-GD-8: (Supply and Installation of office Furniture & Equipment 

Including Interior Work & Decoration) 

 

সংম্পিি েম্পথ  য টোপলোচেোয় বেখো যোয় বয, মূল ম্পিম্প ম্প পত প্যোপকজ েং- GD-8 (Office Furniture, Equipment & 

Decoration), প্রোক্কম্পলত মূল্য ১,৫০,০০,০০০.০০ র্োকো। সংপ োম্পিত ম্পিম্প ম্প পত প্যোপকজ েং – G-8 (Office 

Furniture, Equipment & Decoration), প্রোক্কম্পলত মূল্য ১,৯০,০০,০০০.০০ র্োকো। ের ৈ আহবোে করো হপয়পে 

প্যোপকজ েং GD-8 (Supply and Installation of office Furniture & Equipment Including Interior 

Work & Decoration) প্রোক্কম্পলত মূল্য ১,২৩,১৫,৭৩০.০০ র্োকো। ের ৈটি e-GP বত আহবোে করো হয়ম্পে তপব ২ টি 

তেম্পেক  ম্পৈকোয় এবং CPTU এর website এ ের ৈ ম্পবজ্ঞম্পপ্ত প্রচোর করো হপয়পে । ের ৈ েম্পলল ম্পবক্রয় হপয়পে ৭ টি 

তপব জমো  পড়পে ৪ টি। ের ৈগুপলো মূল্যোয়পের জন্য ৭ (সোত) সেস্যম্পবম্প ি একটি  কম্পমটি গঠে করো হয় ।  

 

Interior work including supply and installation of electrical equipment & accessories” কাল্পজর 

Technical Specification এ অন্তভু ণক্ত বেল Interior Decoration, Civil Works, Electrical Works, CCTV 

and Access Control System, Furniture Work, Security System, Lighting Dialux, Generator, etc., 

 ার ফল্পল প্রাপ্ত েরপযসমূহ মূল্যোয়পে কোম্পরগম্পর সহোয়তোর আবশ্যকতো অনুভূত হবোর কোরপি ক্রয়কোরী কোয টোলয় প্রিোপের 

(সম্পচব, বোম্পিজয মন্ত্রেোলয়) অনুপমোেেক্রপম ৩ সেস্যম্পবম্প ি একটি কোম্পরগম্পর সোব-কম্পমটি গঠে করো হয়।  

 

েরপযটি বিল্পেষ বকান েরপয না হওয়া সল্পত্বও Technical Sub Committee (TSC) িঠন করা হল্পয়বেল  া প্রল্পয়াজন 

বেল না। তল্পি উন্মুক্ত েরপয প্রবক্রয়ায়ার মাধ্যল্পম “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” প্রকল্পের অবফল্পস 

Installation of office Furniture & Equipment Including Interior Work & Decoration কাজটি প্রবক্রয়া সঠিকিাল্পি 

সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে এিাং এল্পক্ষ্ল্পয ক্রয় প্রবক্রয়ায় বকান ব্যাতেয় পবরলবক্ষ্ত হয়বন।  

 

▪ যোচোইকৃত অন্যোন্য প্যোপকপজর কোজগুম্পল ম্পবশ্বব্যোংপকর Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 

2016) ও ম্প ম্প আর-২০০৮ এর ম্পবম্পি বমোতোপবক সিন্ন হপয়পে মপম ট প্রম্পতয়মোে হয়।  
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৩.৩ উল্পেশ্য অজণন : “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লি বেল্পমর আল্পলাল্পক output প ণাল্পয় অজণন অিস্থা প ণাল্পলাচনা ও প ণল্পিক্ষ্র্ বনল্পের সারবর্ ৩.৮ 

এ উল্পেখ করা হল্পলা। লি বেল্পমর আল্পলাল্পক প্রকল্পের উল্পেশ্য, িস্তুবনষ্ঠ  াচাই, অজণন এিাং প ণাল্পলাচনা বথল্পক বেখা  ায় ব  প্রকেটির লক্ষ্ে ও উল্পেশ্য এখল্পনা অবজণত হয়বন। অপরবেল্পক প্রকল্পের 

Output প ণাল্পয়ও বকান অজণন হয়বন। প্রকে কা ণক্রম বেষ হল্পলই লক্ষ্ে, উল্পেশ্য এিাং আউটপুট প ণাল্পয়  অজণন শুরু হল্পি। তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায় ব  কল্পম্পাল্পনন্ট এর আওতায় কল্পয়টি 

কা ণক্রল্পমর অগ্রিবত সল্পন্তাষজনক, কল্পয়কটির অগ্রিবত লক্ষ্েমাযার বচল্পয় বপবেল্পয় আল্পে এিাং বকছু বকছু কা ণক্রম এখল্পনা শুরু করা সম্ভি হ বন। ব মন: এযোওয়োরপেস ম্পবম্পডং কা ণক্রম ৫০% সম্পন্ন 

হল্পয়ল্পে, বটকল্পনালবজ বসন্টার এর জন্য সম্ভাব্যতা  াচাই ৯০%, ভূবম অবর্গ্রহর্ও প্রায় প্রায় ৫০% অগ্রিবত হল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক ফাল্পম ণর কমপ্লাল্পয়ন্স এোল্পসসল্পমন্ট ২.৫%, িাজার উন্নয়ন ও ব্রাবডাং 

২০%। এেোড়ো কপিোপেন্ট ৩ এর আওতোয় কোয টক্রপমর জন্য একটি ফোম ট ম্পেপয়োগ বেয়ো হপয়পে ম্পকন্তু কোপজর বকোে অগ্রগম্পত হয়ম্পে।  
 

প ণাল্পলাচনা বথল্পক বেখা  ায় ব , কল্পয়কটি কা ণক্রম অগ্রিবতর বিচাল্পর  OnTrack আল্পে, কল্পয়টি কা ণক্রম লক্ষ্েমাযার বচল্পয় বপবেল্পয় আল্পে এিাং কল্পয়কটি কা ণক্রম শুরু করা সম্ভি হয়বন। অগ্রিবতর 

বিল্পিচনায় প্রকেটি প্রথমবেল্পক অগ্রিবত লক্ষ্েমাযার বচল্পয় বপবেল্পয় বেল। িতণমাল্পন ক্রমির্ ণমান হাল্পর অগ্রিবত বৃবি পাল্পে। প্রকেটি শুরুর বেল্পক কাজ করার বক্ষ্ল্পয বকছু সমস্যা বেখা বেয়  ার জন্য 

বডবপবপ সাংল্পোর্ল্পনর প্রল্পয়াজন হয়। ফল্পল সাংল্পোবর্ত বডবপবপ অনুল্পমােল্পনর জন্য প্রায় ৮ মাস সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে। সুতরাাং প্রকেটি লক্ষ্েমায অনুসাল্পর  তটুকু অগ্রিবত হওয়ার কথা বেল ততটুকু 

অগ্রিবত হয়বন।  উল্পেখ্য, কল্পম্পাল্পনন্ট এর অওতায় বকান কাজ বকান সমল্পয়র মল্পধ্য সম্পন্ন করা হল্পি তা’ বিেীরিাি বক্ষ্ল্পযই বনবে ণষ্ট করা হয়বন, এটি লি বেল্পমর একটি দুি ণলতা। সুতরাাং কা ণক্রম 

এর অগ্রিবত পবরমাপ করল্পত হল্পল base বনর্ ণারর্ (Time bound হওয়া েরকার বেল তা হয়বন) করা প্রল্পয়াজন হয়, এল্পক্ষ্ল্পয base বনর্ ণারর্ করা সমস্যা হল্পল িবিষ্যল্পত এর অগ্রিবত পবরমাপ করা 

ও সমস্যা হল্পি। সুতরাাং লি বেম বরবিউ করা প্রল্পয়াজন।  

সারবর্ ৩.৮: প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লিল্পেল্পমর আল্পলাল্পক অজণন ও প ণাল্পলাচনা 

সাংবক্ষ্প্ত ির্ ণনা  িস্তুবনষ্ঠ  াচাই বনল্পে ণেক (OVI) অজণন পর্যাকলাচনা 

লক্ষ্ে (Goal): রপ্তোম্পে সহোয়ক GDP প্রবৃম্পি অজটপে 

অবেোে রোখপব। 

▪ কমপল্পক্ষ্ ৭.৫%বৃবির হাল্পর বজবডবপ অজণন ▪ বকোে অজটে হয়ম্পে; ▪ ব ল্পহতু প্রকেটি চলমান সুতরাাং GDP প্রবৃম্পি অজটপে 

অবেোে শুরু হয়ম্পে, প্রকল্প ব পষ অজটে শুরু হপব; 

উল্পেশ্য : রপ্তোম্পে বহুমুখীকরি এবং উপেম্পখত ৪টি বসক্টপর 

অম্পিকতর ভোপলো কোপজর/ কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি। 

▪ রপ্তোম্পেপযোগ্য ৬৪৭ টি ফোম ট হপয়পে,   
 পের  ম্পরমোি বোড়পব  এবং রপ্তোম্পের জন্য 

েতুে েতুে বোজোর সৃম্পি হপয়পে; 

▪ েতুে ৯০,৬০০ কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি 

হপয়পে এবং ম্পেি টোম্পরত বসক্টপর গড় মজুম্পর 

বৃম্পি হপত  োপর; 

▪ ৫৪.১ ম্পবম্পলয়ে িলোর রপ্তোম্পে আয় বোড়পব; 

▪ বকোে অজটে হয়ম্পে; ▪ প্রকে কা ণক্রম সমাপ্ত হল্পল উল্পেশ্য অজণন আরম্ভ হল্পি। 

তল্পি প্রকে িাস্তিায়ন কাল্পল উল্পেশ্যসমূল্পহর বকান 

দৃশ্যমান অগ্রিবত পবরমাপ করা সম্ভি নয়। 

আউটপুট:  

▪ রপ্তোম্পের  ম্পরমোি বোড়পব; 

▪ অম্পিক ও উন্নততর কোপজর/ কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি; 

▪ ম্পেম্পে টি বসক্টপর রপ্তোম্পে আপয়র জন্য েতুে েতুে ফোপম টর 

সংখ্যো এবং ম্পবম্পেপয়োগ বোড়পব 

▪ ৫৪.১ ম্পবম্পলয়ে িলোর রপ্তোম্পে আয় বোড়পব; 

▪ % েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি হপয়পে; 

▪ ম্পেি টোম্পরত বসক্টপর েতুে ১৪৬ ফোম ট রপ্তোম্পে 

করপব; 

 

▪ বকোে অজটে হয়ম্পে; ▪ প্রকে িাস্তিায়ন সম্পন্ন হওয়ার পরই আউটপুট 

বলল্পিল্পলর অজণন শুরু হল্পি;  



40 | c„ôv 

 

▪ কল্পম্পাল্পনন্ট ১ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 

▪ তল্পে প্রল্পিেিম্যতো ও সল্পচতনতা িাড়ল্পি; 

▪ ESQ বিষল্পয় বরফাল্পরন্স উপকরর্ এর ব্যিস্থা করা; 

▪ Export readiness fund এর ব্যিস্থা করা; 

▪ ফাম ণল্পলল্পিল ESQ কমপ্লাল্পয়নস এোল্পসসল্পমন্ট করা; 

▪ িাজার উন্নয়ন ও ব্রাবডাং করা 

▪ প্রকপল্প গৃহীত অম্পভপযোগসমূপহ এবং কমপ্লোপয়ন্স যথোযথ 

কর্তট পক্ষর কোপে উ স্থো ে করো;  

 

 

▪ প্রকে বেল্পষ বনর্ ণাবরত বসক্টল্পরর ৬৪৭ ফাম ণ 

সরাসবর রপ্তাবন িাজাল্পর প্রল্পিে করল্পি; 

▪  প্রকে বেল্পষ ৪০০ ফাল্পম ণর  কমপ্লাল্পয়ন্স 

এোল্পসসল্পমন্ট করা হল্পয়ল্পে; 

▪ ২৫০ ফাম ণ ESQ মান উবন্নত হল্পয়ল্পে; 

▪ প্রকে বেল্পষ Export Readiness 

Fund গ্রহর্কারীল্পের বিক্রয় ১৫.৪০% 

বৃবি পাল্পি; 

▪ প্রকল্প বোস্তবোয়ে কোপল ১০০ টি িাজার উন্নয়ন 

ও ব্রাবডাং করা হল্পি; 

▪ Export Readiness Fund 

গ্রহর্কারীল্পের ১০০ টি ESQ স্বীকৃবত ও 

সনে পাল্পি; 

▪ ১০ টি (৫০%) 

এযোওয়োরপেস ম্পবম্পডং 

কা ণক্রম সম্পন্ন 

হল্পয়ল্পে; 

▪ ৯টি (২.৫%) ফাল্পম ণর 

কমপ্লাল্পয়ন্স 

এোল্পসসল্পমন্ট করা 

হল্পয়ল্পে; 

▪ ২০% িাজার উন্নয়ন 

ও ব্রাবডাং এর কাজ 

সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে; 

▪ বকোে অজটে হয়ম্পে; 
 

▪  

▪ এই কা ণক্রল্পমর অজণন পবরকেনা অনু ায়ী হল্পয়ল্পে এিাং 

অগ্রগম্পত বব  সপন্তোষজেক; 

▪ Export readiness fund বিতরল্পর্র জন্য একটি ফাম ণ 

বনল্পয়াি বেয়া হল্পয়ল্পে এিাং ইল্পতামল্পধ্য ফাম ণ এেল্পসসল্পমন্ট 

এর কাজ শুরু কল্পরল্পেন এিাং ৯টি (২.৫%) ফাল্পম ণর 

এেল্পসসল্পমন্ট সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। অগ্রিবত লক্ষ্েমাযার বচল্পয় 

কম হল্পয়ল্পে। 

▪ প্রকল্পকোলীে সমপয় ১০০ টি িাজার উন্নয়ন ও ব্রাবডাং 

করা করার পবরকেনা আল্পে। ইল্পতামল্পধ্য  ২০% কোজ 

সিন্ন হপয়পে। সুতরোং বলো যোয় এই কোয টক্রপমর 

অগ্রগম্পত সপন্তোষজেক; 

▪  

কল্পম্পাল্পনন্ট ২ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 

▪ বটকল্পনালবজ  বসন্টার স্থাপন;  

▪ আন্তজণাবতক মানসম্পন্ন পরীক্ষ্া এিাং সনে ব্যিস্থাপনা 

▪ আধুবনক  ন্ত্রপাবত সম্পল্পকণ উন্নত প্রবেক্ষ্র্ ব্যিস্থা;  

▪ উন্নততর/যুল্পিাপযুবি প্রবেক্ষ্র্ আল্পয়াজন;  

▪ বটকল্পনালবজ বসন্টার স্থাপল্পনর জন্য বডজাইন ও 

সুপারবিেন ফাম ণ বনল্পয়াি; 

▪ নারীল্পের জন্য বনবে ণি বসিা প্রোন; 

▪ ৪ টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর স্থো ে ও কোয টক্রম 

 ম্পরচোলেো; 

▪ ১০ টি েক্ষতো উন্নয়ে মম্পিউল ততরী; 

▪ ৪ টি বর্কপেোপলোম্পজ বসন্টোপরর জন্য সম্ভোব্যতো 

জম্পর  সিন্ন করো; 

▪ বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরসমূপহর স্থোম্প ত 
যন্ত্র োম্পতর ব্যবহোর ৪২% উম্পন্নতকরি। 

▪ ১৪.০৪ একর জবম 

অবর্গ্রহর্ করা 

হল্পয়ল্পে; 

▪ অজণন হয় নাই; 

▪ জবরপ কাল্পজর জন্য 
ফাম ণ বনল্পয়াি করা 

হল্পয়ল্পে এিাং  

২য় খসড়া প্রবতল্পিেন 

জমা বেয়া হল্পয়ল্পে; 

▪ বটকল্পনালবজ বসন্টার 

স্থাপল্পনর জন্য 

বডজাইন ও 

সুপারবিেন ফাম ণ 

বনল্পয়াি এর জন্য 

বটডার প্রবক্রয়া 

চলমান; 

▪ অজণন হয় নাই; 
 

▪ বমাট ২২ একর জবমর মল্পধ্য (৪টি বসন্টাল্পরর জন্য) ১৪.০৪ 

একর জবম দুইটি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোবরর জন্য অবর্গ্রহর্ 

করা হল্পয়ল্পে।  এোড়াও িাবক দুইটি বর্কপেোলম্পজ 

বসন্টোবরর জন্য অবর্গ্রহর্ প্রবক্রয়ার্ীন রল্পয়ল্পে,  া 

লক্ষ্েমাযা অনু ায়ী ২০২০ এর মল্পধ্য সম্পন্ন করা হল্পি।  

সুতরাাং িলা  ায় অগ্রিবত কম হল্পয়ল্পে;   

▪ ৯০% অগ্রিবত হল্পয়ল্পে, validation workshop 

িাকী আল্পে এর পরই বর্কপেোপলোম্পজ বসন্টোপরর জন্য 

সম্ভোব্যতো জম্পর  এর প্রবতল্পিেন চূড়ান্ত করা হল্পি; 

▪ RFP অহিান করা হল্পয়ল্পে ৫ টি ফাম ণ প্রকে প্রস্তািনা 

জমা বেল্পয়ল্পে এিাং মূল্যায়ন প্রবক্রয়া চলমান রল্পয়ল্পে; 

▪ নারীল্পের জন্য বনবে ণি বসিা প্রোন বর্কপেোপলোম্পজ 

বসন্টোপরর সম্ভাব্য বসিা সমূল্পহর আওতায় বিল্পিচনার্ীন 

রল্পয়ল্পে,  া বটকল্পনালবজ  বসন্টার স্থাপল্পনর পর প্রোন 

করা হল্পি। 

কল্পম্পাল্পনন্ট ৩ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 



41 | c„ôv 

 

▪ ব ািাল্প াি অিকাঠাল্পমা এিাং লবজবিক সরিরাহ উন্নত 

হল্পয়ল্পে; 

▪ সাবিণস সমূল্পহর অবর্কতর ব্যিস্থা; 

▪ পুনব্যণিহাল্পরর কাল্পজ ব ৌথ সুবির্ার জন্য স্থাপনা বতরী 

করা। সকপলর ব্যবহোপরর জন্য ম্পরসোইম্পলং ব্যবস্থো 

স্থো ে। 

 

▪ বভৌত অবকোঠোপমোর জন্য ২০ টি সম্ভোব্যতো 
জম্পর  করো হপব; 

▪ ১৯০০০ টি ফোম ট এই সকল  অবকোঠোপমোগত  
সুম্পবিো  োপব ( বমোর্ ১৫টি অবকোঠোপমো 

ম্পেম টোি করো হপয়পে) 

▪ প্রকপল্পর সুম্পবিোপভোগীর ৭৫% এর চোম্পহেোর 

প্রম্পতফলে।; 

 

▪ বভৌত অবকোঠোপমো 
এিাং লবজবিক 

সাবিণস সমূল্পহর জন্য 

বডজাইন ও 

সুপারবিেন ফাম ণ 

বনল্পয়াি করা হল্পয়ল্পে;  

▪ বভৌত অবকোঠোপমোর জন্য বেে ক্লািার সমূহ হল্পত প্রকে 

প্রস্তািনা  গ্রহর্  এিাং সম্ভোব্যতো জম্পর  করোর প্রবক্রয়া 

চলমান,  ার মাধ্যল্পম মূল্যাবয়ত প্রকে প্রস্তািনার  

আল্পলাল্পক অবকোঠোপমো ম্পেম টোি করো হল্পি; 

কল্পম্পাল্পনন্ট ৪ এর আওতায় ইনপুট ও কা ণক্রম 

▪ কা ণকবরিাল্পি প্রকে িাস্তিায়ল্পনর জন্য 

প্রল্পয়াজনীয় সম্পে সচল করা; 

▪ প্রকে বিয়াবরাং কবমটি বমটিাং ও প্রকে 

িাস্তিায়ন কবমটি বমটিাং করা; 

▪ স্থানীয় ও জাতীয় প ণাল্পয় কম ণোলার 

আল্পয়াজন করা; 

▪ অগ্রিবত পবরিীক্ষ্র্ করা; 

▪ প্রকল্পের অাংেীজল্পনর েক্ষ্তা বৃবির জন্য 

স্থানীয় ও বিল্পেল্পে প্রবেক্ষ্র্; 

▪ তৈমোম্পসক ম্পভম্পিক ম্প এসম্পস ও ম্প আইম্পস সভো; 

▪  ম্পরবীক্ষি ও মূল্যোয়ে প্রম্পতপবেে  ততরী ও 
সকলপক জোেোপব; 

▪ এসওই ততরী এবং সমন্বপয়র জন্য ম্পবশ্ব ব্যোংপক 
উ স্থো ে করো; 

▪ ম্পবশ্ব ব্যোংপকর জন্য আইইউএফআর (IUFR) 

প্রম্পতপবেে ততরী ও সময়মত উ স্থো ে; 

▪ বোম্পষ টক ক্রয় ও কোপজর  ম্পরকল্পেো ততরী; 

▪ ৬ টি ম্প এসম্পস ও ৫ 

ম্প আইম্পস সভো করো 

হপয়পে; 

▪ এসওই ততরী এবং 

সমন্বপয়র জন্য ম্পবশ্ব 

ব্যোংপক ততরী ও 

সময়মত উ স্থো ে করা 

হয়; 

▪ ম্পবশ্ব ব্যোংপকর জন্য 

আইইউএফআর 

(IUFR) প্রম্পতপবেে 

ততরী ও সময়মত 

উ স্থো ে করা হয়;; 

▪ বোম্পষ টক ক্রয় ও কোপজর 

 ম্পরকল্পেো ততরী ও 

সময়মত উ স্থো ে করা 

হয়;  

▪  ম্পরকল্পেো অনুযোয়ী ১২ টি ম্প এসম্পস ও ৯ ম্প আইম্পস সভো 

করোর কথো থোকপলও ৬ টি ম্প এসম্পস ও ৫ ম্প আইম্পস সভো 

সিন্ন হপয়পে। অথ টোৎ ৫০% এর সোমোন্য বব ী অগ্রগম্পত 

হপয়পে। তে ম্পবপিষি কপর বেখো যোয় বয, প্রিম বের বকোে 

ম্প আইম্পস ম্পমটিং হয়ম্পে। ২য় বের ৫০% এবং র্ততীয় বের 

৬০% অগ্রগম্পত হপয়পে। তপব বকোে বেরই লক্ষযমোৈো অজটে 

হয়ম্পে। অ রম্পেপক ম্প এসম্পস ম্পমটিং এর বক্ষপৈ প্রথম ৩৩%, 

২য় বের ৬৬% এবং ৩য় বের ১০০% অগ্রগম্পত হপয়পে।  
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৩.৩.১ প্রকল্পের লিল্পেম প ণল্পিক্ষ্র্:  

কাঠাল্পমািত দুি ণলতা: লিল্পেম সার্ারর্ত 4 x 4 model হয় অথ ণাৎ 4 Row x 4 column বিবেষ্ট হয়। বকন্তু সাংবিষ্ট 

প্রকেটির লিল্পেম বসই মল্পডল অনুসরর্ করা হয়বন।  

লিল্পেল্পমর (Objectively Verifiable Indicators): উল্পেশ্য এর (OVI) বত িলা হল্পয়ল্পে িড় বিতন িাড়ল্পি, বকন্তু কত 

% িাড়ল্পি তা উল্পেখ করা হয়বন। এোড়া বকান সমল্পয়র মল্পধ্য এই অজণনগুল্পলা হল্পি তা বকাথায়ও স্পষ্ট কল্পর উল্পেখ করা 

হয়বন। তল্পি শুধু মায কল্পম্পাল্পনন্ট ১ এর আওতায় সময় উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে। এই column বনবে ণষ্ট কল্পর সময় এিাং গুনিত 

ও পবরমার্িত অজণন উল্পেখ করা প্রল্পয়াজন বেল।   

Output’এ িলা হল্পয়ল্পে “রপ্তোম্পের  ম্পরমোি বোড়পব; অম্পিক ও উন্নততর কোপজর/ কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি হপব এবং 

ম্পেম্পে টি বসক্টপর রপ্তোম্পে আপয়র জন্য েতুে েতুে ফোপম টর সংখ্যো এবং ম্পবম্পেপয়োগ বোড়পব”। ম্পকন্তু গুরুত্বপূি ট অনুমোপে Important 

Assumption বকোথোও বলো হয়ম্পে বক্রতো (buyer)  বব ী অি টোর ম্পেপব, কোরখোেোর মোম্পলকগি বলোক ম্পেপয়োপগ উপদ্যোগী 

হপব ইতযোম্পে।  

উল্পেশ্য সমূহ: প্রকল্পের আরবডবপবপ’বত ২টি উল্পেশ্যল্পক বিল্পিচনা করা হল্পয়ল্পে, বকন্তু লিল্পেল্পম ১টি মায উল্পেশ্য বেয়া 

হল্পয়ল্পে।   

প্রকল্পের লিল্পেম প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ ণ অঙ্গ। সুতরাাং লিল্পেম বতরী করার সময় গুরুত্বসহকাল্পর সকল বিষয় 

বিবিচনা করা প্রল্পয়াজন।   
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৩.৪ প্রকে ব্যািস্থাপনা 

৩.৪.১ প্রকে পবরচালক ও জনিল বনল্পয়াি: প্রকল্প  ম্পরচোলপকর েোম বমোঃ ওবোয়দ্যল আজম, (অম্পতম্পরক্ত সম্পচব, বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলয়)- এক্সপ োর্ ট কপিটিটিভপেস ফর জবস প্রকল্প। প্রকল্প ব্যবস্থো েো ও মম্পের্ম্পরং ম্পবষপয় অম্পভজ্ঞতো আল্পে। িাবর্জে 

মন্ত্রর্ালল্পয়র কম ণকতণাল্পের মধ্য হল্পত সাংবিষ্ট ও প্রকল্প ব্যবস্থো নার অম্পভজ্ঞতো বিল্পিচনায় মন্ত্রর্ালয় প্রকে পবরচালক পোয়ন 

করা হল্পয়ল্পে। বতবন প্রকে পবরচালক বহসাল্পি ২৯ মোপসর যোবত ম্পেপয়োম্পজত আপেে।  

৩.৪.২ অন্যোন্য জেবল ম্পেপয়োগ: প্রকল্প  ম্পরচোলক ব্যম্পতত প্রকল্পে দুইজন উপ-প্রকে পবরচালক ম্পেপয়োম্পজত আপেে, 

যোপেরপক মন্ত্রর্ালয় বথল্পক বনল্পয়াি প্রোন করা হল্পয়ল্পে। প্রকল্পে বমাট ১৪ জন পরামে ণক আরবডবপবপ অনু ায়ী বিবিন্ন 

বময়ােকাল্পলর জন্য চুবক্তবিবিক বনল্পয়াবজত আল্পেন। এল্পেরল্পক বনল্পয়াল্পির বক্ষ্ল্পয বপবপআর-২০০৮ অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে। 

এোড়াও ৯জন সাল্পপাট ণ িাফ প্রকে বময়ােকাল্পলর জন্য আউট বসাবস ণাং পিবতর মাধ্যল্পম বনল্পয়াি করা হল্পয়ল্পে। 

৩.৪.৩ প্রকপল্পর PIC and Steering Committee meeting: ম্পিম্প ম্প  অনুযোয়ী প্রকপল্পর PIC and Steering 

Committee meeting অনুম্পষ্ঠত হয়। প্রকপল্প বোৎসম্পরক কম ট  ম্পরকল্পেো এবং ক্রয়  ম্পরকল্পেো অনুযোয়ী PIC এবং PSC এর 

ম্পসিোন্ত অনুযোয়ী বোস্তবোয়ে করো হয়। বোস্তবোয়ে অগ্রগম্পত প্রম্পতপবেে  রবতী PIC এবং PSC সভোয়  য টোপলোচেো কপর 

প্রপয়োজেীয় উপদ্যোগ বেওয়ো হয়। সোরম্পি ৩.৯ এর তে ম্পবপিষি কপর বলো যোয় ১ম বের বকোে ম্প আইম্পস’র সভো হযম্পে, ২য় 

বের ৫০% এবং র্ততীয় বের ৭৫% সভো অনুম্পষ্ঠত হয়। অ রম্পেপক ম্প এসম্পস সবোর বক্ষপৈ ১ম ৩৩%, ২ বের ৬৬% এবং 

৩য় বের ১০০% সিন্ন হপয়পে। অগ্রগম্পতর ম্পবপবচেোয় প্রথমম্পেপক কম হপলও বতটমোপে ক্রমবি টমোে হোপর বৃম্পি  োপি।  

 

সোরম্পি ৩.৯: PIC and Steering Committee meeting এর লক্ষযমাত্রা ও অজয ন 
 

কবমটির নাম 
২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

লক্ষ্েমাযা অজণন লক্ষ্েমাযা অজণন লক্ষ্েমাযা অজণন 

PIC ৪  ৪ ২ ৪ ৩ 

PSC ৩ ১ ৩ ২ ৩ ৩ 

 

উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (বডবপবপ)  অনু ায়ী প্রবত বতন মাস পর পর একটি কল্পর PIC  বমটিাং করার Provision আল্পে। ব ল্পহতু 

প্রকেটি বিবিন্ন কারল্পর্ শুরু করল্পত বেরী হল্পয়ল্পে তাই PIC করা সম্ভি হয়বন। অপরবেল্পক প্রবত চার মাস পর পর একটি  PSC 

বমটিাং করার Provision আল্পে। তল্পি সুবনবে ণষ্ট Agenda বনর্ ণারর্ করার পর Schedule  অনু ায়ী বমটিাং করা হয়।   

ম্প আইম্পস ও ম্প এসম্পস ম্পমটিং এর ম্পসিোন্তসমূহ বোস্তবোয়পের  ম্পরম্প ি ১ এ বেয়ো হল।  

৩.৪.৪ PMIS অন্তভু টক্ত: এক্সপ োর্ ট কপিটিটিভপেস ফর জবস (EC4J)  ীষ টক চলমোে প্রকল্প IMED এর PMIS যুক্ত হপয়পে 

এবং প্রম্পত মোপস আ পির্ করো হয়।  

 

৩.৪.৫ অম্পির্ ম্পবষপয় তে: প্রকল্পটি Foreign Aided Projects Audit Directorate (FAPD) কর্তণক অথ ণ িের 

(২০১৭-২০১৮) এিাং অথ ণ িের (২০১৮-২০১৯), এই সমল্পয়র সকল র্রল্পর্র ক্রয় কা ণক্রম ও আবথ ণক বিষয়সমূহ অবডট করা 

হল্পয়ল্পে। অবডটস ণ বরল্পপাল্পট ণ বকান প্রকার অবডট আপবি নাই।  ২০১৭-২০১৮ সাল্পলর অবডটর’স বরল্পপাট ণ পবরবেষ্ট ২ বেয়া হল। 
 

 

৩.৪.৬ পবরকেনা অনু া ী িাস্তিায়ন: প্রকে শুরুল্পত পবরকেনা অনু ায়ী িাস্তিায়ন করা সম্ভি হয়বন। প্রকে সাংল্পোর্ল্পনর 

জন্য প্রায় ৮ মাস সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে। অন্যবেল্পক চারটি বটকবনকোল বসন্টাল্পরর জন্য ভূবম অবর্গ্রহর্, উন্নয়ন, বনম ণার্ ও অন্যান্য 

বটকবনকোল উপকরল্পর্র বমাট প্রকে ব্যল্পয়র প্রায় ৭৭% ব্যয় প্রাক্কলন করা হল্পয়ল্পে। ভূবম অবর্গ্রহর্ বেরী হওয়ার ফল্পল এর 

সাল্পথ সাংবিষ্ট বকান খরচ করা সম্ভি হয়বন। িতণমাল্পন িের বিবিক কম ণপবরকেনা বতরী করা হয় এিাং বস অনু ায়ী িাস্তিায়ন 

করা হয়, ফল্পল প্রকেটির অগ্রিবত ক্রমির্ ণমান হাল্পর বৃবি পাল্পে।  
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৩.৫ প্রাইমারী িা/ও বসল্পকডারী তল্পের বিবিল্পত প্রাপ্ত ফলাফল  
 

কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” প্রকল্পের আওতায় বনর্ ণাবরত ৪টি বসক্টল্পর ব  সকল বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে তা’হল: 

EC4J  প্রকল্প বথপক সম্ভোব্য বসবো সমূহ বোস্তবোম্পয়ত হপল কোরখোেোর সোমোম্পজক,  ম্পরপব গত ও কমপ্লাল্পয়ন্স ম্পবষয়সমুহ উন্নত 

হপল কোরখোেোয় কী কী িরপের ইম্পতবোচক ফলোফল অজটে করপত  োপর; প্রকল্পের আওতায় কারখানাসমূহ কমপ্লোপয়ন্স 

কোরখোেো হপলো আন্তজটোম্পতক বোজোপর  ে রপ্তোম্পে করপত সক্ষম হপব ম্পকেো; েতুে েতুে কম টপক্ষপৈর সুপযোগ সৃম্পি হপব ম্পকেো; 

কোরখোেোয় শ্রম্পমক ও সু োরভোইজোরপের মপধ্য সিকট বকমে হপব ইতযোম্পে;  

 

৩.৫.১ Key Informant Interview (KII) এর ফলাফল   

  

ব  সকল কারখানায় বকআইআই পবরচালনা করা হল্পয়ল্পে তারা প্রায় সকল্পলই উল্পেখ কল্পরল্পেন ব  “এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস 

ফর জিস (EC4J)”  প্রকল্প বথপক সম্ভোব্য বসবো সমূহ বোস্তবোম্পয়ত হপল কোরখোেোর সোমোম্পজক,  ম্পরপব গত ও কমপ্লাল্পয়ন্স ম্পবষয় 

সমূহ আপরো উন্নত হপব। তোপের মপত- 

 

”বোংলোপেপ র ম্পবম্পভন্ন ম্প ল্প কোরখোেোয় সোমোম্পজক ও  ম্পরপব গত ম্পকছু েো ম্পকছু সমস্যো বথপকই যোয়। 

ম্পকন্তু এই প্রকপল্পর আওতোয় সম্ভোব্য বসবো প্রেোে করো হপল মোম্পলকগি কোরখোেোর ESQ উন্নয়পের জন্য 

বব ী উপদ্যোগী হপব। ফপল কোরখোেসমূহ কমপ্লাল্পয়ন্স কোরখোেোয় উন্নীত হপব”। 

 

বোংলোপেপ  ক্ষুদ্র  ও মোঝোম্পর ম্প ল্পসমূহ ম্পবম্পভন্ন কমপ্লাল্পয়ন্স বিষল্পয়র কারল্পর্ আন্তজণাবতক রপ্তাবন িাজাল্পর প্রল্পিে করল্পত পাল্পর 

না। বস বক্ষ্ল্পয  বে (EC4J আওতায় Export Readiness Fund (ERF) এর আওতায় সাবি ণক সহল্প াবিতা পায় তা’হল্পলা 

এই সকল কারখানাসমূহ আন্তজণাবতক রপ্তাবন িাজাল্পরর বিল্যে বচইল্পন প্রল্পিে করল্পত পারল্পি। এ বক্ষ্ল্পয সকল্পলই মল্পন কল্পরন 

এই র্রল্পনর উল্পোি তাল্পের কারখানার জন্য প্রথম। ইবতপূল্পি ণ কারখানাসমূহ বনজ বনজ উল্পযাল্পি কমপ্লাল্পয়ন্স কারখানায় উন্নীত 

হিার বচষ্টা কল্পরল্পে বকন্তু বিবিন্ন সমস্যা িা িার্াঁর কারল্পর্ সম্ভি হয়বন। তাল্পের মল্পত ব ল্পহতু িাবর্জে মন্ত্রর্ালয় বনল্পজ প্রকেটি 

িাস্তিায়ন করল্পে সুতরাাং এল্পক্ষ্ল্পয ফলাফলটা একটু বিেীই হল্পি। কারর্ এই মন্ত্রর্ালল্পয়ও একটি ম্যাল্পডট আল্পে রপ্তাবনর 

পবরমার্ বৃবি করা। FB Footwear এর হোবীবো সুলতোেোর মপত-  
 

”কমপ্লাল্পয়ন্স সিম্পকটত ম্পবষয়সমূহ সমোিোে করপল একটি কোরখোেো আন্তজটোম্পতক বোজোপর প্রপব  করপত 

 োরপব। কোরি আন্তজটোম্পতক বোজোপর কমপ্লাল্পয়ন্স েোড়ো বকোে কোরখোেো বো ম্প ল্প প্রম্পতষ্ঠোে ভোপলো করপত 

 োপর েো। যখে একটি করোখোেো কমপ্লাল্পয়ন্স করাখানা হল্পি তখন বিল্পেেী বক্রতাির্ পণ্য ক্রল্পয় আগ্রহী 

হল্পি”।  

  

প্রকল্পটির একটি অন্যতম উপেশ্য হপলো প্রকপল্পর কোপজর ফপল েতুে েতুে কম টপক্ষপৈর সুপযোগ সৃম্পি হপব। এপক্ষপৈ ম্পবম্পভন্ন 

কোরখোেোর কম টকতটোগি মপে কপরে বয যম্পে কোরখোেোর  ম্পরপব  উন্নত হয়, সোমোম্পজক ও quality কমপ্লাল্পয়ন্স সিম্পকটত 

ম্পবষয়সমূহ সমোিোে করো হয়,  ো ো োম্প  েক্ষ জেবল ততরী হপল একম্পেপক বযমে উৎ োেে বোড়পব অন্যম্পেপক বব ী বব ী 

কোপজর অি টোর  োওয়ো যোপব। সুতরোং বোয়োরপের/পক্রতোপের চোম্পহেো পুরি করপত েতুে েতুে শ্রম্পমক ম্পেপয়োগ করপত হপব। 

আরএফএল এর ম্পম:  ম্পহদ্যল ইসলোম  বপলে- 

 

”এই প্রকপল্পর ফপল কোরখোেোয় েতুে েতুে কম টপক্ষপৈর সুপযোগ সৃম্পি হপব। শ্রমবোজোপর েতুে েতুে 

প্রম্প ম্পক্ষত শ্রম্পমপকর আগমে ঘর্পব, এেোড়ো শ্রম্পমকপের প্রম্প ক্ষপির মোধ্যপম শ্রম্পমপকর কম টেক্ষতো বৃম্পি 

 োপব। ফপল কোরখোেোয় উৎ োেপের  ম্পরমোি বৃম্পি  োপব। এই প্রকল্প বোস্তবোয়পের ফপল প্রম্প ম্পক্ষত 

শ্রম্পমপকর স্বল্পতো দূর হপব এবং কোরখোেোর প্রসোর হপব ও কম টপক্ষপৈর সুপযোগ সৃম্পে হপব”। 

 

বেে ক্লাষ্টাল্পরর চাবহো ও সুবির্াল্পথ ণ কমন বফবসবলটিজ বসন্টাল্পরর সুবির্া এিাং ফল্পল কারখানা সমূল্পহর কাজ িা উৎপােল্পন কী 

কী র্রল্পনর ইবতিাচক প্রিাি পড়ল্পত পাল্পর বস বিষল্পয় আল্পলাচনাকাল্পল ব  সকল বিষয়সমূহ উল্পেখ কল্পরন তা’হল্পলা: কমন 

বফবসবলটিজ ফর বরসাইবক্লাং বিল্পেষ কল্পর প্লাবিক কারখানা এিাং চামড়া ও চামড়া জাত দ্রল্পব্যর জন্য। আমান টল্পয়ল্পজর মানি 

সম্পে উন্নয়ন ও কমপ্লাল্পয়ন্স ব্যিস্থাপক উল্পেখ কল্পরন-  

 

”বেে ক্লাষ্টাল্পরর চাবহো ও সুবির্াল্পথ ণ কমন বফবসবলটিজ বসন্টাল্পরর সুবির্া বেয়া হল্পল কারখানার অথিা 

ক্ষুদ্র ও মাঝারী বেল্পের উন্নয়ল্পন বিেী অিোন রাখল্পি। কারর্ প্রবতষ্ঠাল্পনর শ্রবমক কম ণচারীল্পের সকল 



45 | c„ôv 

 

বিষল্পয় সল্পচতনতা বৃবি করল্পত হল্পল বেক্ষ্র্ীয় প্রবেক্ষ্র্ অতেন্ত জরুবর, প্রবতটি বক্ষ্ল্পয জ্ঞান ও েক্ষ্তা অতেন্ত 

প্রল্পয়াজন এিাং এর সাল্পথ শ্রবমকল্পের বিবিন্ন র্রল্পনর সুবির্া প্রোন ও অতেন্ত জরূবর”। 

 

বটকল্পনালবজ বসন্টার প্রবতষ্ঠা এিাং এর সম্ভাব্য সুফল বনল্পয় আল্পলাচনা কাল্পল উিোতারা উল্পেখ কল্পরন-Garments Industry 

এর জন্য িাাংলাল্পেল্পে অল্পনকগুল্পলা বেবনাং বসন্টার কল্পরল্পে BRAC বথল্পক িা বিবিন্ন বিসরকাবর প্রবতষ্ঠান বথল্পক বিবিন্ন েক্ষ্তা 

উন্নয়ন মূলক প্রবেক্ষ্ল্পর্র ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক বকন্তু Plastic Sector িা অন্যান্য বসক্টল্পরর জন্য এখনও এ র্রল্পনর েক্ষ্তা 

উন্নয়ন মূলক প্রবেক্ষ্ল্পর্র ব্যিস্থা করা সম্ভি হয় নাই। Garments Industry’বত েক্ষ্তা উন্নয়ন মূলক প্রবেক্ষ্ল্পর্র ব্যিস্থা 

থাকার কারল্পর্ এর Invest বিেী। Plastic Sector এ এখনও ঐিাল্পি হয় নাই। বটকল্পনালবজ বসন্টার  বে প্রবতষ্ঠা করা হয় 

তাহল্পল আমাল্পের সেস্যরাও এখান হল্পত প্রবেক্ষ্র্ বনল্পয় উৎপােন বৃবিল্পত ও মান সম্পন্ন দ্রব্য বতরীল্পত ভূবমকা রাখল্পত পারল্পি। 

এই বসক্টল্পরর ইবিবনয়ারির্ িই পল্পড় বেক্ষ্া গ্রহর্ কল্পর, বকন্তু তাল্পের প্রাকটিকোল অবিজ্ঞতা বনয়ার ব্যিস্থা না থাকায় 

উৎপােল্পনর মান ঠিক থাল্পকনা। বটকল্পনালবজ বসন্টার প্রবতবষ্ঠত হল্পল এই বসক্টল্পরর বক্ষ্ল্পয বস অিাি থাকল্পি না। বিঙ্গল 

প্লাবিল্পকর পবরচালক িল্পলন- 
 

 

”বটকল্পনালবজ বসন্টার প্রবতষ্ঠা এিাং কারখানাল্পক নতুন নতুন প্রযুবক্তর সাল্পথ পবরবচত করার ফল্পল 

উৎপাবেত দ্রল্পব্যর মান বিশ্বমাল্পনর হল্পি, এ কথায় বতবন একমত। কারর্ প্রবতটি প্রবেবক্ষ্ত মানুষ বেল্পের 

সম্পে এিাং প্রবতটি েক্ষ্ শ্রবমক তার কারখানার মূল্যিান সম্পে। একজন সুেক্ষ্ ও সুচারু শ্রবমকই পাল্পর 

তার কারখানার উৎপাবেত দ্রল্পব্যর মান বিশ্বমাল্পনর দ্রব্য বতরীল্পত অিোন রাখল্পত পাল্পর। উন্নত প্রযুবক্তর 

সাল্পথ সুেক্ষ্িাল্পি কাজ করল্পল উৎপাবেত পল্পণ্যর মান বিশ্বমাল্পনর করা  াল্পি”। 
 

 

ESQ বিষল্পয় সল্পচতনতামূলক বসেন সম্পল্পকণ আল্পলাচনাকাল্পল কারখানার কম ণকতণারা িল্পলন এই বসেল্পনর ফল্পল ব  সকল 

ইবতিাচক বেল্পক উল্পেখ কল্পরল্পেন তা’হল্পলা: শ্রবমকল্পের মল্পধ্য সল্পচতনতা বৃবি বপল্পয়ল্পে; তারা তাল্পের প্রাপ্য সম্মান আোল্পয় 

সক্ষ্ম হল্পি; শ্রবমকরা আরও বিেী েক্ষ্ ও সুচারু হল্পে; কাল্পজর মান ও দ্রল্পব্যর গুর্িতমান বিশ্বমাল্পনর হল্পি। বকান বকান 

কারখানার কম ণকতণারা উল্পেখ কল্পরন মাবলক ও শ্রবমল্পকর মল্পধ্য িাল্পলা সম্পকণ বতরী হল্পি, বপবপআই ব্যিহার বৃবি পাল্পি ফল্পল 

দুঘ ণটনা কমল্পি।  
 

একজন কম ণকতণা িল্পলন: 
  

সল্পচতনতামূলক বসেন সম্পল্পকণ আল্পলাচনার জন্য সময়টা িাড়াল্পত হল্পি। Worker Awareness 

Program ব টা হল্পয়ল্পে আমরা  ারা ঐ Program এ উপবস্থত বেলাম তাল্পেরই অল্পনক বকছু মল্পন নাই। 

আমাল্পের প্রল্পয়াজল্পন আমাল্পের শ্রবমকল্পের  প্রবেক্ষ্র্ বেই ২০ বেন পর পর বসটাই তাল্পের তা মল্পন থাল্পকনা, 

বেবখ ৫টি বজবনস বেবখল্পয়বে ১ টি িলল্পত পাল্পর অন্যগুবল িলল্পত পাল্পর না। এই Program  বে ১টা বিষয় 

বনল্পয় Interval বেল্পয় করা হয় তল্পি িাল হল্পতা। বিল্পেষ কল্পর প্রামাণ্য বচল্পযর মাধ্যল্পম  া বেখাল্পনার বচষ্টা 

করা হল্পয়ল্পে।  ারা কাল্পজর সাল্পথ যুক্ত তাল্পেল্পক ৪০-৫০ জল্পনর গ্রুপ কল্পর প্রবেক্ষ্র্ করাল্পল িাল হয়। 
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৩.৫.২ Focus Group Discussion (FGD)  

কারখানায় শ্রবমক, বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়েন এিাং এসএমই (SME) উল্পযাক্তাল্পের সাল্পথ বমাট ১০টি FGD করা হল্পয়ল্পে। এল্পের 

মল্পধ্য শ্রবমকল্পের সাল্পথ ৫টি, এোল্পসাবসল্পয়েন এর সাল্পথ ৪টি এিাং এসএমই (SME) উল্পযাক্তাল্পের সাল্পথ ১টি FGD করা হল্পয়ল্পে। 

নাচ, িান, বলকচার এিাং িম্ভীরা বথল্পক আমরা ব টা বেখবে, মাবলক ও শ্রবমল্পকর মল্পধ্য সম্পকণ িাল্পলা থাকল্পত হল্পি, পবরল্পিে 

বকিাল্পি িাল্পলা রাখা  াল্পি, কারখানা বকিাল্পি চলল্পল মাবলক লািিান হল্পি, মাবলক লািিান হল্পল আমাল্পের সঠিক সমল্পয় 

বিতন িাতা বেল্পি, কাল্পজর প্রবত আমাল্পের আগ্রহ িাড়ল্পি। 

সল্পচতনমূলক অনুষ্ঠান বথল্পক আমরা অল্পনক বকছু বেল্পখবে ব মন, আমাল্পের  বে সহল্প াবিতা কল্পর তল্পি পল্পণ্যর গুনিত মান 

আল্পরা িাল্পলা হল্পি, আমাল্পের সহল্প াবিতা করল্পল আমরা বিবিন্ন বিষয় সম্পল্পকণ জানল্পত পারল্পিা এিাং বসটা মল্পনাল্প াি সহকাল্পর 

করল্পত পারল্পিা, এল্পত কল্পর জানল্পত পারল্পিা ব  কাল্পজর পবরল্পিে ঠিক থাকল্পল পল্পণ্যর গুর্িতমান িাল্পলা হল্পি এিাং পল্পণ্যর 

উৎপােন িাড়ল্পি। 

কাল্পজর গুর্িতমান  বে িাল্পলা হয় তল্পি বিেী বলাল্পকর কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্প াি সৃবষ্ট হল্পি ব মন কারখানার পবরল্পিে িাল্পলা 

হল্পল বসল্পক্ষ্ল্পয বিল্পেেী বক্রতা বিেী আসল্পি এিাং পণ্য বিেী বিবক্র হল্পি, পল্পণ্যর অড ণার বিেী হল্পি কারখানার উৎপােন িাড়ল্পি 

মাবলক বিেী লািিান হল্পি, উৎপােন িাড়ল্পল কারখানায় শ্রবমক বিেী লািল্পি, কারখানার ম্যাল্পনজল্পমন্ট  বে িাল্পলা হয় তাহল্পল 

আমরা িাল্পলা িাল্পি কাজ করল্পত পারল্পিা এিাং কাল্পজর গুর্িত মান িাল্পলা হল্পি তাহল্পল বিবক্র বিেী হল্পি এিাং কারখানায় 

বিেী বিেী বলাল্পকর কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্প াি সৃবষ্ট হল্পি। 

আমরা মল্পন কবর ব , ২ মাস পর পর  বে এই সল্পচতনাতামূলক অনুষ্ঠান আল্পয়াজন করা হয় তাহল্পল আমাল্পের েক্ষ্তা িাড়ল্পি 

এিাং কাল্পজর প্রবত মল্পনাল্প াি আল্পরা িাড়ল্পি। কাল্পজর প্রবত মল্পনাল্প াি িাড়ল্পল উৎপােন িাড়ল্পি পল্পণ্যর রপ্তবন িাড়ল্পি। আমাল্পের 

কাল্পজর বকায়াবলটি  বে িাল্পলা হয় এিাং চাবহো অনু ায়ী পণ্য বেল্পত পাবর তল্পি অিশ্যই আমাল্পের রপ্তাবন িাড়ল্পি। পল্পণ্যর 

বকায়াবলটি িাল্পলা হল্পল বিল্পেেী বক্রতারা আমাল্পের বেল্পে আসল্পি এিাং পণ্য অিশ্যই ক্রয় করল্পি। 

প্রকল্পের সিল বেকগুল্পলা হল্পলা – এই সল্পচতনামূলক অনুষ্ঠান বথল্পক আমরা অল্পনক বকছু  বজল্পন ব্যঝল্পত পারলাম ব  কারখানার 

পবরল্পিে িাল্পলা হল্পল কাল্পজর প্রবত মল্পনাল্প াি িাল্পড়; পল্পণ্যর গুনিতমান িাল্পলা হয়। আমাল্পের েক্ষ্তা িাল্পড় এিাং মাবলক 

শ্রবমল্পকর সম্পকণ িাল্পলা থাল্পক। আর দূি ণল বেকগুল্পলা হল্পলা, এই সল্পচতনামূলক অনুষ্ঠান প্রবত বতন মাস অন্তর অন্তর হল্পল িাল্পলা 

হয় এিাং এই অনুষ্ঠান বথল্পক বেক্ষ্া বনল্পয় দূি ণল বেকগুল্পলা উন্নবত করা সম্ভি। এই প্রকে সম্পল্পকণ আমাল্পের মতামত এই ব , 

এই সল্পচতনতামূলক অনূষ্ঠান  বে ২-৩ মাস অন্তর অন্তর হয় তাহল্পল আমাল্পের খুি উপকার হল্পি এিাং কাজ সম্পল্পকণ আমরা 

আরও জানল্পত ও বেখল্পত পারল্পিা।  

এোল্পসাবসল্পয়েন প্রবতবনবর্রা তাল্পের এোল্পসাবসল্পয়েনল্পক প্রকল্পের বিবিন্ন র্রল্পনর কা ণক্রল্পম অাংেগ্রহল্পর্র জন্য মত প্রকাে 

কল্পরন। আল্পলাচনাকাল্পল তারা উল্পেখ কল্পরন অল্পনক এোল্পসাবসল্পয়েন আল্পে  াল্পের আবথ ণক অিস্থা িাল্পলা না এিাং বিবিন্ন 

র্রল্পনর প্রোসবনক কাল্পজও দুি ণলতা আল্পে। সুতরাাং এই সকল এোল্পসাবসল্পয়েনসমূহল্পক বিবিন্ন কা ণক্রল্পমর োবয়ত্ব প্রোল্পনর 

মাধ্যল্পম আবথ ণক সহায়তার ব্যিস্থা করা। তাল্পের জন্য েক্ষ্তা উন্নয়ল্পন প্রবেক্ষ্ল্পর্র ব্যিস্থা গ্রহর্ করা। এোল্পসাবসল্পয়েন 

প্রবতবনবর্রা আল্পরা িল্পলন, অল্পনক ক্ষুদ্র বেে বোট পবরসল্পর শুরু কল্পর ফল্পল তারা ব্যাাংক ঋর্ কম পায় এিাং পবরল্পিল্পেরও 

োড়পয পায় না ফল্পল বিল্পেবেক িাবর্ল্পজের বচইল্পন প্রল্পিে করল্পত পাল্পর না। সুতরাাং এল্পের জন্য অথ ণননবতক অঞ্চল্পল সহজ 

েল্পতণ প্লল্পটর ব্যিস্থা ও ব্র্যাক ঋল্পর্র ব্যিস্থা করল্পল অল্পনক বিেী ক্ষুদ্র বেে বিল্পেবেক িাবর্ল্পজে প্রল্পিে করল্পত পারল্পি। 

এসএমই (SME) উল্পযাক্তারা উল্পেখ কল্পরন, অল্পনক এসএমই ক্ষুদ্র পবরসল্পর শুরু কল্পরল্পে ফল্পল তারা আবথ ণক সমস্যার কারল্পর্ 

িড় পবরসল্পর কারখানা স্থানান্তর করল্পত পারল্পেনা। তাল্পের উৎপাবেত দ্রল্পব্যর গুর্িতমান আন্তজণাবতকমাল্পনর বকন্তু বিবিন্ন 

কারল্পন তারা বিল্পেবেক িাবর্জে বচইল্পন প্রল্পিে করল্পত পারল্পেনা। অল্পনল্পক উল্পেখ কল্পরন হাজাবরিাল্পি এিাল্পি অল্পনক উল্পযাক্তা 

আল্পে  াল্পের পল্পণ্যর গুর্িতমান খুি িাল্পলা বকন্তু তারা রপ্তাবন করল্পত পারল্পে না। এল্পক্ষ্ল্পয িার্া সমূহ: পবরল্পিল্পের োড়পয 

প্রল্পয়াজন, বিবসক এলাকায় বেল্পের অিস্থান হল্পত হল্পি, ISO Certificate ও Import Registration Certificate 

প্রল্পয়াজন। পবরল্পিল্পের োড়পয বিষয়টি ব ল্পহতু বেে মন্ত্রর্ালল্পয়র অর্ীন সুতরাাং প্রকে বথল্পক বেে মন্ত্রর্াল্পয়র সাল্পথ 

এোল্পিাল্পকবসর কথা উল্পেখ কল্পরন। সকল্পলই বিবসক বেে নিবরল্পত বিনা েল্পতণ প্লল্পটর ব্যিস্থা ও ব্র্যাক ঋল্পর্র সহল্প াবিতার কথা 

উল্পেখ কল্পরন। ফল্পল  এসএমইসমূহ বিল্পেবেক িাবর্ল্পজে প্রল্পিে করল্পত পারল্পি। 
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৩.৫.৩ ডাটা েয়াাংগুল্পলেন:  
 

বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্ার জন্য বমশ্র পিবত অিলম্বন কল্পর বিবিন্ন বশ্রবর্র উিরোতাল্পের বনকট বথল্পক গুর্িত ও পবরমার্িত 

তে ও উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। উিরোতাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার তে ও উপাি বিল্পিষর্ করল্পল বেখা  ায় কারখানার 

শ্রবমকল্পের জন্য ESQ বিষল্পয় সল্পচতনতামূলক বসেন পবরচালনা করা হল্পয়ল্পে। এই সকল বসেল্পন পবরল্পিে, সামাবজক ও 

গুর্িত কমপ্লাল্পয়ন্স বনল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক কারখানার মাবলক অথিা উবণতন কম ণকতণাল্পের সাল্পথ প্রকল্পের 

কা ণক্রম বনল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে। সুতরাাং বিল্পিষর্ বথল্পক িলা  ায় একবেল্পক ব মন শ্রবমকির্ ESQ বিষল্পয় সল্পচতন 

হল্পয়ল্পে/হল্পে, অপরবেল্পক প্রকল্পের কা ণক্রল্পমর ফল্পল িবিষ্যল্পত আন্তজণাবতক িাবর্ল্পজে প্রল্পিে করল্পত পাল্পি এিাং এর ফল্পল নতুন 

নতুন চাকুবরর সুল্প াি সৃবষ্ট হল্পি। সুতরাং এই প্রকল্পের কা ণক্রম রপ্তাবন আল্পয় অিোন রাখল্পত পারল্পি।  

সারবর্ ৩.১০: গুর্িত ও পবরমার্িত ডাটা োয়াাংগুল্পলেন। 

সম্ভাব্য ফলাফল জবরপ ডাটা বফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা মূল তেোতাল্পের সাল্পথ 

আল্পলাচনা 

পবরল্পিে, সামাবজক 

ও গুর্িত অিস্থা 

উন্নত হল্পি বকনা 

▪ ৭৪.৫% উিরোতা 

মল্পন কল্পর ESQ 

বিষল্পয় 

সল্পচতনতামূলক 

বসেল্পনর ফল্পল 

কারখানার পবরল্পিে 

উন্নত হল্পি 

▪ ৫১.৬% উল্পেখ 

কল্পরন এর ফল্পল 

উৎপােন িাড়ল্পি। 

▪ পল্পণ্যর গুর্িত মান আল্পরা িাল্পলা হল্পি, 

আমাল্পের সহল্প ািীতা করল্পল আমরা 

বিবিন্ন বিষয় সম্পল্পকণ জানল্পত পারল্পিা 

এিাং বসটা মল্পনাল্প াি সহকাল্পর করল্পত 

পারল্পিা, এল্পত কল্পর জানল্পত পারল্পিা ব  

কাল্পজর পবরল্পিে ঠিক থাকল্পল পল্পণ্যর 

গুর্িতমান িাল্পলা হল্পি এিাং পল্পণ্যর 

উৎপােন িাড়ল্পি। 

▪ প্রকে কা ণক্রল্পমর ফল্পল 

কারখানা  বে কমপ্লাল্পয়ন্স 

কারখানা হয় তল্পি অিশ্যই 

সামাবজক ও পবরল্পিেিত 

অিস্থার উন্নবত হল্পি, ফল্পল 

পল্পণ্যল্পর গুর্িতমান িাল্পলা 

হল্পি।   

প্রকল্পের আওতায় 

কারখানাসমূহ 

কমপ্লোপয়ন্স কোরখোেো 

হপলো আন্তজটোম্পতক 

বোজোপর   ে রপ্তোম্পে 

করপত সক্ষম হপব 

ম্পকেো 

▪  ▪ কাল্পজর বকায়াবলটি  বে িাল্পলা হয় এিাং 
চাবহো অনু ায়ী পণ্য বেল্পত পাবর তল্পি 

অিশ্যই আমাল্পের রপ্তাবন িাড়ল্পি। 

পল্পন্যর বকায়াবলটি িাল্পলা হল্পল বিল্পেেী 

বক্রতারা আমাল্পের বেল্পে আসল্পি এিাং 

পণ্য অিশ্যই ক্রয় করল্পি। 

▪ “কমপ্লাল্পয়ন্স সিম্পকটত 

ম্পবষয়সমূহ সমোিোে করপল  

আন্তজটোম্পতক বোজোপর প্রপব  

করপত  োরপবো। কোরি 

আন্তজটোম্পতক বোজোপর 

কমপ্লাল্পয়ন্স েোড়ো বকোে 

কোরখোেো বো ম্প ল্প প্রম্পতষ্ঠোে 

ভোপলো করপত  োপর েো। 

যখে একটি কোরখোেো 

কমপ্লাল্পয়ন্স করাখানা হল্পি 

তখন বিল্পেেী বক্রতাির্ 

পণ্য ক্রল্পয় আগ্রহী হল্পি”।  

েতুে েতুে 

কম টপক্ষপৈর সুপযোগ 

সৃম্পি হপব ম্পকেো 

▪  ▪ হোঁ, কাল্পজর গুর্িতমান  বে িাল্পলা হয় 
তল্পি বিেী বলাল্পকর কম ণসাংস্থাল্পনর 

সুল্প াি সৃবষ্ট হল্পি ব মন, কারখানার 

পবরল্পিে িাল্পলা হল্পল বসল্পক্ষ্ল্পয বিল্পেেী 

বক্রতা বিেী আসল্পি এিাং পণ্য বিেী 

বিবক্র হল্পি, পল্পণ্যর অড ণার বিেী হল্পি 

কারখানার উৎপােন িাড়ল্পি মাবলক 

বিেী লািিান হল্পি, উৎপােন িাড়ল্পল 

কারখানায় শ্রবমক বিেী লািল্পি, 

কারখানার ম্যাল্পনজল্পমন্ট  বে িাল্পলা হয় 

তাহল্পল আমরা িাল্পলা িাল্পি কাজ 

করল্পত পারল্পিা এিাং কাল্পজর গুর্িত 

মান িাল্পলা হল্পি তাহল্পল বিবক্র বিেী 

হল্পি এিাং কারখানায় বিেী বিেী 

▪ প্রকপল্পর ফপল কোরখোেোয় 
েতুে েতুে কম টপক্ষপৈর 

সুপযোগ সৃম্পি হপব। 

শ্রমবোজোপর েতুে েতুে 

প্রম্প ম্পক্ষত শ্রম্পমপকর 

আগমে ঘর্পব, এেোড়ো 

প্রম্প ক্ষপির মোধ্যপম 

শ্রম্পমপকর কম টেক্ষতো বৃম্পি 

 োপব। ফপল কোরখোেোয় 

উৎ োেপের  ম্পরমোি বৃম্পি 

 োপব। এই প্রকল্প 

বোস্তবোয়পের ফপল 

প্রম্প ম্পক্ষত শ্রম্পমপকর স্বল্পতো 

দূর হপব এবং কোরখোেোর 
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বলাল্পকর কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্প াি সৃবষ্ট 

হল্পি। 

প্রসোর হপব ও কম টপক্ষপৈর 

সুপযোগ বৃম্পি  োপব। 

 

সল্পচতনতামূলক 

বসেন সম্পল্পকণ 

মতামত  

▪ ৮৭% উিরোতা 

মল্পন কল্পরন এই 

র্রল্পনর বসেল্পনর 

প্রল্পয়াজন আল্পে। 

৫১% উল্পেখ কল্পরন 

এর ফল্পল মাবলক ও 

শ্রবমল্পকর মল্পধ্য 

সম্পকণ উন্নয়ল্পন 

সহায়ক হল্পি; 

▪ সল্পচতনতামূলক অনূষ্ঠান  বে ২-৩ মাস 

অন্তর অন্তর হয় তাহল্পল আমাল্পের খুি 

উপকার হল্পি এিাং কাজ সম্পল্পকণ 

আমরা আরও জানল্পত ও বেখল্পত 

পারল্পিা।  

 

▪ এই Program  বে ১টা 

বিষয় বনল্পয় Interval বেল্পয় 

করা হয় তল্পি িাল হল্পতা। 

বিল্পেষ কল্পর প্রামাণ্য বচল্পযর 

মাধ্যল্পম  া বেখাল্পনা বচষ্টা 

করা হল্পয়ল্পে।  ারা কাল্পজর 

সাল্পথ যুক্ত তাল্পেরল্পক ৪০-৫০ 

জল্পনর গ্রুপ কল্পর প্রবেক্ষ্র্ 

করাল্পল িাল হয়। 
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৩.৫.৪ ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় সল্পচতনতামূলক বসেন এর ফলাফলসমূহ:  

 

ব  সকল কারখানাসমূল্পহ ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় বসেন পবরচালনা করা হল্পয়ল্পে বসই সকল কারখানা বথল্পক বেিচয়ন 

পিবতর মাধ্যল্পম ১৫৬ জন মবহলা এিাং ২৮৮ জন পুরুল্পষর সাল্পথ কাঠাল্পমািত প্রশ্নপল্পযর মাধ্যল্পম তে ও উপাি সাংগ্রহ করা 

হল্পয়ল্পে। 

 

উিরোতাল্পের কাে বথল্পক ব  বিষয়সমূহ জানল্পত চাওয়া হল্পয়বেল তা’হল্পলা: ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় সল্পচতনমূলক বসেল্পন 

কী কী বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে; কত সময়ব্যাবপ বসেন হল্পয়ল্পে; বেল্পনর বকান সময় বসেন হল্পয়ল্পে; বকান পিবতর 

মাধ্যল্পম বিষয়গুল্পলা আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে; কী কী বেখর্ হল্পয়ল্পে; কারখানায় কী কী অিোন রাখল্পি; বসেল্পনর পূল্পি ণ ও পল্পরর 

অিস্থা এিাং িবিষ্যল্পত এ র্রল্পনর বসেল্পনর প্রল্পয়াজন আল্পে বকনা এিাং বকন ইতোবে।  

 

এ সাংক্রান্ত তে পরিতী অাংল্পে বনেবলবখতিাল্পি বেখাল্পনা হল্পলা:  

 

▪ আথ ণ-সামাবজক অিস্থা  

▪ ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় সল্পচতনতামূলক বসেন 

▪ বসেল্পনর সময়কাল 

▪ আল্পলাচে বিষয় 

▪ বেখর্সমূহ 

▪ কারখানায় কাল্পজর বক্ষ্ল্পয অিোন  

▪ পবরিতণন সমূহ  

▪ িবিষ্যল্পত বসেল্পনর প্রল্পয়াজন ইতোবে 

 

বলঙ্গ বিবিক িন্টন: সারবর্ ৩.৩ বলঙ্গ বিবিক িন্টন এর তে বেয়া হল্পলা। সামবগ্রকিাল্পি উিরোতার সাংখ্যা পুরুল্পষর েতকরা 

হার মবহলাল্পের েতকরা হাল্পরর প্রায় ১.৪৬ গুর্ বিেী। অথ ণাৎ পুরুষ ৫৯.৪% এিাং মবহলা ৪০.৬%। বিিাি বিবিক তে 

বিল্পিষর্ বথল্পক বেখা  ায় সিল্পচল্পয় বিেী উিরোতা ঢাকা বজলায় (৫০.৫%)। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের সাংখ্যা ৩৫.৯% এিাং 

পুরুল্পষর সাংখ্যা ৬০.৫%। সামবগ্রকিাল্পি বদ্বতীয় সল্পি ণাচ্চ উিরোতা (২৪.০%) চট্টগ্রাম বজলায় । এল্পের মল্পধ্য মবহলা ৩৫.৩% 

এিাং পুরুষ ১৬.২%। সিল্পচল্পয় কম উিরোতা (১২.০%) কুবমো বজলায় । এল্পের মল্পধ্য মবহলা ১৫.৪% এিাং পুরুষ ৯.৬%।  

সারবর্ ৩.১১: বলঙ্গ বিবিক বজলাওয়ারী (%) িন্টন 

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বজলার নাম  

ঢাকা ৫৬ ৩৫.৯ ১৩৮ ৬০.৫ ১৯৪ ৫০.৫ 

চট্টগ্রাম ৫৫ ৩৫.৩ ৩৭ ১৬.২ ৯২ ২৪.০ 

কুবমো ২৪ ১৫.৪ ২২ ৯.৬ ৪৬ ১২.০ 

হবিিি ২১ ১৩.৫ ৩১ ১৩.৬ ৫২ ১৩.৫ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 
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িয়স বিবিক িন্টন  

 

উিরোতাল্পের িয়ল্পসর িন্টন সারবর্ ৩.৪ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্ বথল্পক বেখা  ায়, সামবগ্রকিাল্পি িড় িয়স ২৯.০৫ 

িের। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর িড় িয়স মবহলাল্পের িড় িয়স বথল্পক প্রায় ২৫% বিেী অথ ণাৎ পুরুল্পষর িড় িয়স ৩২.৪ িের এিাং 

মবহলাল্পের ২৪.৫ িের। তে বথল্পক বেখা  ায় সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক (২৬.৩%) উিরোতাল্পের িয়স ৩৪ িের এিাং এর 

বিেী। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর সাংখ্যা মবহলাল্পের সাংখ্যার বতনগুল্পর্রও বিেী অথ ণাৎ পুরুল্পষর সাংখ্যা ৩৬.৪% এিাং মবহলাল্পের 

সাংখ্যা ১১.৫%। সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক উিরোতা (১২.২%)  াল্পের িয়স ১৮ িেল্পররর মল্পধ্য। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের সাংখ্যা 

পুরুল্পষর সাংখ্যার বচল্পয় প্রায় ২ গুর্ (মবহলা-১৭.৩% এিাং পুরুষ-৮.৮%)। তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায়, সিল্পচল্পয় বিেী 

সাংখ্যক (৩০.৮%) মবহলাল্পের িয়স ১৯-২৩ িের এিাং সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক ৩৬.৪% পুরুল্পষর িয়স  ৩৪ িের এিাং এর 

বিেী।   
 

 সারবর্ ৩.১২: িয়ল্পসর বিবিক (%) িন্টন  

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

িয়স   

≤ ১৮ িের ২৭ ১৭.৩ ২০ ৮.৮ ৪৭ ১২.২ 

১৯-২৩ িের ৪৮ ৩০.৮ ৫১ ২২.৪ ৯৯ ২৫.৮ 

২৪-২৮ িের ৪৬ ২৯.৫ ৪৩ ১৮.৯ ৮৯ ২৩.২ 

২৯-৩৩ িের ১৭ ১০.৯ ৩১ ১৩.৬ ৪৮ ১২.৫ 

৩৪ ≤ িের  ১৮ ১১.৫ ৮৩ ৩৬.৪ ১০১ ২৬.৩ 

িড় িয়স ২৪.৫ ৩২.১৬ ২৯.০৫ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

বেক্ষ্ািত ব াগ্যতা 

 

উিরোতাল্পের বেক্ষ্ািত ব াগ্যতার তে সারবর্ ৩.৫ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্র তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায়, 

সামবগ্রকিাল্পি সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক (৪০.৯%) মবহলা ও পুরুল্পষর বেক্ষ্ািত ব াগ্যতা ৬ষ্ঠ-৮ম বশ্রবর্ পাে। এল্পের মল্পধ্য 

পুরুল্পষর সাংখ্যা মবহলাল্পের  বচল্পয় বিেী  থাক্রল্পম ৪১.৭% এিাং ৩৯.৭%।  সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক (২.৯%) উিরোতা 

বিএ/মািাস ণ পাে কল্পরল্পে। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর সাংখ্যা মবহলাল্পের বচল্পয় বিেী  থাক্রল্পম ৩.৫% ও ১.৯%। উল্পেখ্য ১.৯% 

মবহলা কখল্পনা স্কুল্পল  ায় নাই।    
 

সারবর্ ৩.১৩: উিরোতার বেক্ষ্ািত ব াগ্যতা  (%) িন্টন 

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বেক্ষ্ািত ব াগ্যতা  

১ম- ৫ম বশ্রবর্ পাে ৫৯ ৩৭.৮ ৩২ ১৪.০ ৯১ ২৩.৭ 

৬ষ্ঠ-৮ম বশ্রবর্ পাে ৬২ ৩৯.৭ ৯৫ ৪১.৭ ১৫৭ ৪০.৯ 

৯ম-১০ম বশ্রবর্ পাে ১৩ ৮.৩ ২৫ ১১.০ ৩৮ ৯.৯ 

এসএসবস পাে ১৪ ৯.০ ৪২ ১৮.৪ ৫৬ ১৪.৬ 

এইচএসবস  পাে ২ ১.৩ ২৬ ১১.৪ ২৮ ৭.৩ 

বিএ/মািাস ণ পাে ৩ ১.৯ ৮ ৩.৫ ১১ ২.৯ 

কখল্পনা স্কুল্পল  ায় নাই ৩ ১.৯ ০ ০.০ ৩ ০.৮ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 
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িতণমাল্পন মাবসক আয়: উিরোতাল্পের িতণমান মাবসক আয় সারবর্ ৩.৬ এ উল্পেখ করা হল্পলা।  সারবর্র তে বিল্পিষর্ কল্পর 

বেখা  ায়, সামবগ্রকিাল্পি সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক (৩৯.৮%) উিরোতাল্পের মাবসক আয় ৫০০১ টাকা বথল্পক ১০,০০০ টাকার 

মল্পধ্য। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের সাংখ্যা পুরুষল্পের সাংখ্যার বচল্পয় প্রায় বেড়গুর্ বিেী  থাক্রল্পম ৫২.৬% এিাং ৩১.১%। 

অপরবেল্পক এক-র্ততীয়াাংল্পের বচল্পয় কম সাংখ্যক (২৭.৯%) উিরোতাল্পের মাবসক আয় ১০,০০১ টাকা হল্পত ১৫০০০ টাকার। 

এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের  সাংখ্যা পুরুষল্পের সাংখ্যার বচল্পয় সামান্য বিেী  থাক্রল্পম ২৯.৫% ও ২৬.৮%। সিল্পচল্পয় বিেী পবরমার্ 

১৫,০০১ টাকা আয় কল্পর ২২.৪% উিরোতা। এল্পের মল্পধ্য পুরুষ সাংখ্যা মবহলাল্পের সাংখ্যার বচল্পয় প্রায় ৬ গুল্পর্রও বিেী 

 থাক্রল্পম ৩৩.৭% এিাং ৫.৭%। উল্পেখ্য সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক মবহলা (৫২.৬%) মাবসক আয় কল্পর ৫০০১ টাকা বথল্পক 

১০,০০০টাকা এিাং বিেী সাংখ্যক পুরুষ ৩৩.৭% আয় কল্পর ১৫০০১ টাকা এিাং এর বিেী।  উল্পেখ্য, EC4J  প্রকল্পটি শুধু মোৈ 

ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় বসেন পবরচালনা কপরপে, এর ফপল শ্রম্পমকগি ম্পকছু সপচতে হপয়পে ম্পকন্তু েক্ষতো বৃম্পি  োয়ম্পে। 

সংম্পিি প্রকপল্পর মোধ্যপম শ্রম্পমকপের েক্ষতো বৃম্পির জন্য প্রম্প ক্ষি এবং বকোে বকোে বক্ষপৈ ম্পবপ ষোম্পয়ত প্রম্প ক্ষি বেয়োর  র 

ববতে বৃম্পি উ র প্রভোব  ড়পব আর তখেই  ম্পরমো  করো যোপব।  

সারবর্ ৩.১৪: িতণমাল্পন মাবসক আয় (%) িন্টন     

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

মাবসক আয় 

≤৫০০০ টাকা  ১৯ ১২.২ ১৯ ৮.৩ ৩৮ ৯.৯ 

৫০০১ টাকা-১০০০০ টাকা  ৮২ ৫২.৬ ৭১ ৩১.১ ১৫৩ ৩৯.৮ 

১০০০১ টাকা বথল্পক ১৫০০০ টাকা  ৪৬ ২৯.৫ ৬১ ২৬.৮ ১০৭ ২৭.৯ 

১৫০০১ ≤ টাকা  ৯ ৫.৭ ৭৭ ৩৩.৭ ৮৬ ২২.৪ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

কাল্পজর বময়ােকাল: উিরোতাল্পের কাল্পজর বময়ােকাল সারবর্ ৩.৭ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্ বথল্পক বেখা  ায়, 

সামবগ্রকিাল্পি কারখানায় কাল্পজর িড় িয়স ৭.৩৪ িের। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর কাল্পজর িড় িয়স মবহলাল্পের িড় িয়স বথল্পক 

প্রায় বদ্বগুর্ অথ ণাৎ পুরুল্পষর কাল্পজর িড় িয়স ৯.১৫ িের এিাং মবহলাল্পের ৪.৭ িের। তে বথল্পক বেখা  ায় সিল্পচল্পয় বিেী 

সাংখ্যক (৪৩.৫%) উিরোতা ২-৪িের  ািৎ কারখানায় কাজ করল্পে। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের সাংখ্যা পুরুল্পষর সাংখ্যার প্রায় 

বেড়গুর্ বিেী অথ ণাৎ মবহলা ৫৭.৭% এিাং পুরুষ ৩৩.৮%। সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক উিরোতা (৯.৯%)  াল্পের কাল্পজর 

বময়ােকাল ১ িেল্পরর মল্পধ্য। এল্পের মল্পধ্য মবহলা ও পুরুল্পষর সাংখ্যা  থাক্রল্পম ৯.০% ও ১০.৫। তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা 

 ায়, সিল্পচল্পয় বিেী ১১ িের এিাং এর বিেী সময়কাল কারখানায় কাজ কল্পর এমন উিরোতাল্পের সাংখ্যা ১৯.০%। এল্পের 

মল্পধ্য পুরুল্পষর ও মবহলাল্পের সাংখ্যা  থাক্রল্পম ২৬.৩% এিাং ৮.৩%।    

সারবর্ ৩.১৫: কারখানায় কাল্পজর বময়ােকাল (%) িন্টন    

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

কারখানায় কাল্পজর বময়ােকাল  

≤১ িের  ১৪ ৯.০ ২৪ ১০.৫ ৩৮ ৯.৯ 

২-৪ িের  ৯০ ৫৭.৭ ৭৭ ৩৩.৮ ১৬৭ ৪৩.৫ 

৫-৭ িের   ২৮ ১৭.৯ ২৭ ১১.৮ ৫৫ ১৪.৩ 

৮ -১০ িের  ১১ ৭.১ ৪০ ১৭.৫ ৫১ ১৩.৩ 

১১≤ িের  ১৩ ৮.৩ ৬০ ২৬.৩ ৭৩ ১৯.০ 

িড় িের  ৪.৭ ৯.১৫ ৭.৩৪ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 
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ইএসবকউ সম্পল্পকণ তে 

 

সল্পচতনতামূলক কা ণক্রল্পম অাংেগ্রহর্  
 

উিরোতা সল্পচতনতামূলক বসেল্পন অাংেগ্রহর্ ও এর সময়কাল সারবর্ ৩.৮ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্ বথল্পক বেখা  ায়, 

সামবগ্রকিাল্পি ১০০% উিরোতা িল্পলল্পে তারা সল্পচতনমূলক কা ণক্রল্পম অাংেগ্রহর্ কল্পরল্পে। ব  সকল উিরোতা সল্পচতনমূলক 

বসেল্পন অাংেগ্রহর্ কল্পরবেল তাল্পের কাল্পে জানল্পত চাওয়া হল্পয়বেল এই কা ণক্রম কত সময়ব্যবপ অনুবষ্ঠত হল্পয়বেল। অল্পর্ ণল্পকর 

বচল্পয় বিেী সাংখ্যক (৫১.৩%) উিরোতা িল্পলল্পে এর সময়কাল বেল ৯১ বমবনট বথল্পক ১২০ বমবনট। এল্পের মল্পধ্য পুরুষ ও 

মবহলাল্পের সাংখ্যা সমান ৫১.৩%।  সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক উিরোতা (৩.৬%) িল্পলল্পে এর সময়কাল বেল ৬১ বমবনট বথল্পক 

৯০বমবনট। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর সাংখ্যা মবহলাল্পের বচল্পয় বিেী  থাক্রল্পম ৪.৮% ও ১.৯%। উল্পেখ্য সল্পচতনমূলক কা ণক্রল্পমর 

বতনটি মাধ্যম/পিবতল্পত  করা হল্পয়ল্পে ব মন-নাটক, িান এিাং িবম্ভরা। বকান বকান কারখানায় বতনটি, বকান কারখানায় ২টি 

এিাং বকান কারখানায় ১টি পিবতর মাধ্যল্পম সল্পচতনমূলক কা ণক্রম করা হল্পয়ল্পে। বিষয়টি বনিণর করল্পে কারখানা তাল্পের 

শ্রবমকল্পের কত সমল্পয়র জন্য কা ণক্রল্পম অাংেগ্রহল্পর্র ব্যিস্থা/সুল্প াি কল্পর বেল্পয়ল্পে।  
 

সারবর্ ৩.১৬: সল্পচতনতামূলক কা ণক্রল্পম অাংেগ্রহর্ সম্পল্পকণ তে (%) িন্টন 

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

সল্পচতসমূলক সিায় অাংেগ্রহর্ 

হোঁ ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

না  - - - - - - 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

সময়কাল  

≤ ৬০ বমবনট ৫৭ ৩৬.৫ ৬৩ ২৭.৭ ১২০ ৩১.৩ 

৬১ বমবনট-৯০ বমবনট ৩ ১.৯ ১১ ৪.৮ ১৪ ৩.৬ 

৯১ বমবনট-১২০ বমবনট ৮০ ৫১.৩ ১১৭ ৫১.৩ ১৯৭ ৫১.৩ 

১২১ ≤বমবনট ১৬ ১০.৩ ৩৭ ১৬.২ ৫৩ ১৩.৮ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর সময় বেখার জন্য  ল্পথষ্ট কী না তা সারবর্ ৩.৯ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্ বথল্পক বেখা  ায়, 

সামবগ্রকিাল্পি প্রায় বতন-চতুথ ণাাংে (৭১.৬%) উিরোতা িল্পলল্পে বেখল্পর্র জন্য সময়  ল্পথষ্ট বেল। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের 

সাংখ্যা পুরুষল্পের সাংখ্যার বচল্পয় বিেী অথ ণাৎ মবহলা ৭৬.৩% এিাং পুরুষ ৬৮.৪%। অপরবেল্পক ২৮.৪% উিরোতা িল্পলল্পে 

এই সময় বেখার জন্য  ল্পথষ্ট বেল না। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর সাংখ্যা মবহলাল্পের বচল্পয় বিেী  থাক্রল্পম ৩১.৬% ও ২৩.৭%।   

সারবর্ ৩.১৭: বেখার জন্য সময়কাল সম্পল্পকণ তল্পের (%) িন্টন   

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

সময়কাল  

 ল্পথষ্ট বেল  ১১৯ ৭৬.৩ ১৫৬ ৬৮.৪ ২৭৫ ৭১.৬ 

 ল্পথষ্ট বেল না  ৩৭ ২৩.৭ ৭২ ৩১.৬ ১০৯ ২৮.৪ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 
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সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর সময় (time of awareness)  

সল্পচতনতামূলক বসেন বেল্পনর ব  সময় সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে বসটি শ্রবমকল্পের কাল্পজর সময় বিল্পিচনা কল্পর সঠিক বেল বকনা 

তা সারবর্ ৩.১০ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্ বথল্পক বেখা  ায়, সামবগ্রকিাল্পি বতন-চতুথ ণাাংল্পের বচল্পয় বিেী (৮৬.২%) 

উিরোতা িল্পলল্পে বেল্পনর ব  সময় বসেন করা হল্পয়ল্পে তা তাল্পের কাল্পজর সময় বিল্পিচনা করল্পল সঠিক বেল। এল্পের মল্পধ্য 

মবহলাল্পের সাংখ্যা পুরুষল্পের সাংখ্যার বচল্পয় বিেী অথ ণাৎ মবহলা ৯৩.৬% এিাং পুরুষ ৮১.১%। অপরবেল্পক মায ১৩.৮% 

উিরোতা িল্পলল্পে বেল্পনর ব  সময় বসেন করা হল্পয়ল্পে তা সঠিক বেল না। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর সাংখ্যা মবহলাল্পের বচল্পয় বিেী 

 থাক্রল্পম ১৮.৯% ও ৬.৪%।   

সারবর্ ৩.১৮: সল্পচতনতামূলক কা ণক্রল্পমর জন্য এই (time of awareness) সম্পল্পকণ তে (%) িন্টন 

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর সময় 

বেল্পনর ব  সময় বসেন হল্পয়ল্পে বসটা ঠিক বেল  ১৪৬ ৯৩.৬ ১৮৫ ৮১.১ ৩৩১ ৮৬.২ 

বেল্পনর ব  সময় বসেন হল্পয়ল্পে বসটা ঠিক বেল না ১০ ৬.৪ ৪৩ ১৮.৯ ৫৩ ১৩.৮ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

বসেল্পন আল্পলাচে বিষয়সমূহ 

সল্পচতনমূলক বসেল্পন ব  সকল বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে বলকবচয ৩.২ এ উল্পেখ করা হল্পলা। তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা 

 ায়, সামবগ্রকিাল্পি সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক (৭৯.৪%) উিরোতা িল্পলল্পে ওিারটাইম বিষল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে। বদ্বতীয় 

সল্পি ণাচ্চ (৭৮.৯%) উিরোতা িল্পলল্পে ব্যবক্তিত বনরাপিা ইকুেইপল্পমন্ট (বপবপই) বিষল্পয় আল্পলাচনা হল্পয়ল্পে। এোড়া 

উিরোতারা ব  সকল বিষল্পয়র কথা িল্পলল্পে তা হল্পলা; দূঘ ণটনায় করর্ীয়-৬৮.৫%, বনল্পয়াি পয-৫০.৩%, কারখানার 

উৎপােন বৃবি-৫১.০%, মার্তত্বকাবলন ছুটি-৪৪.০%, ব ৌন হয়রাবন-৪০.৬% এিাং কারখানার বিবিন্ন কবমটি ব মন বসফটি 

কবমটি, বপবস কবমটি ও পবরস্কার পবরেন্নতা কবমটি ইতোবে-১৭.৪%।    

 

 

 

৭৮.৯

৪০.৬
৪৪.

৫০.৩

৬৮.৫

৫১.

৭৯.৪

১৭.৪

ম্প ম্প ই সিপকট বযৌে হয়রোম্পে মোর্তত্বকোলীে 

ছুটি

ম্পেপয়োগ  ৈ  দ্যঘ টর্েোয় 

করেীয়

উৎ োেে বৃম্পি ওভোরর্োইম ম্পবম্পভন্ন কম্পমটি

বলখম্পচৈ ৩. ২: বয সকল ম্পবষয় আপলোচেো হপয়পে
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সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর পিবত  

 সল্পচতনতামূলক বসেন  বিবিন্ন পিবতর মাধ্যল্পম করা হল্পয়ল্পে তা সারবর্ ৩.১১ এ উল্পেখ করা হল্পলা। তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা 

 ায়, সামবগ্রকিাল্পি প্রায় সকল (৯৭.৭%) উিরোতা িল্পলল্পে নাটল্পকর মাধ্যল্পম সল্পচতনতামূলক বসেন করা হল্পয়ল্পে। এল্পের 

মল্পধ্য মবহলা ও পুরুল্পষর সাংখ্যা  থাক্রল্পম ৯৯.৪% ও ৯৬.৫%। এক-র্ততীয়াাংে (৩৬.৭%) উিরোতা িল্পলল্পে িবম্ভরার মাধ্যল্পম 

সল্পচতনতামূলক বসেন করা হল্পয়ল্পে। এল্পের মল্পধ্য মবহলা ও পুরুল্পষর সাংখ্যা  থাক্রল্পম ৩৫.৩% ও ৩৭.৭%।  

সারবর্ ৩.১৯: সল্পচতনমূলক বসেন পিবত (%) িন্টন   

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

পিবত 

বলকচার ১১৩ ৭২.৪ ১২৩ ৫৩.৯ ২৩৬ ৬১.৫ 

নাটক ১৫৫ ৯৯.৪ ২২০ ৯৬.৫ ৩৭৫ ৯৭.৭ 

িান ১৪০ ৮৯.৭ ১৭১ ৭৫.০ ৩১১ ৮১.০ 

িবম্ভরা  ৫৫ ৩৫.৩ ৮৬ ৩৭.৭ ১৪১ ৩৬.৭ 

বমাট  ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

সল্পচতনতামূলক বসেল্পন বেখর্সমূহ 

সল্পচতনমূলক বসেন  বথল্পক বেখনসমূহ বলখবচল্পযর ৩.৩ মাধ্যল্পম বেয়া হল্পলা। তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায়, সামবগ্রকিাল্পি 

সিল্পচল্পয় বিেী সাংখ্যক (৮৫.৯%) উিরোতা িল্পলল্পে ব্যবক্তিত বনরাপিা উপকরর্ (বপবপই) ব্যিহার করল্পল দূঘ ণটনা কল্পম 

 াল্পি। প্রায় একই সাংখ্যক (৮৫.৪%)  উিরোতা িল্পলল্পে বনল্পয়ািপয থাকা সকল্পলর প্রল্পয়াজন এিাং মাবলক পক্ষ্ সকল 

শ্রবমকল্পের বনল্পয়াি পয প্রোন করল্পি। অপরবেল্পক ৮৪.৪% উিরোতা িল্পলল্পে ওিারটাইম সম্পল্পকণ বজল্পনবে। অন্যান্য ব  

বিষয় সমূহ উিরোতা বেখন বহসাল্পি বচবিত কল্পরল্পে তা হল্পলা-কারখানায় উৎপােন িাড়ল্পল মাবলক ও শ্রবমক উিল্পয়ই লািিান 

হল্পি (৫৬.২%), কারখানার পবরল্পিে িাল্পলা রাখা প্রল্পয়াজন (৫২.৩%) এিাং মাবলক ও শ্রবমল্পকর মল্পধ্য সু-সম্পকণ একবেল্পক 

ব মন পবরল্পিে িাল্পলা রাল্পখ অন্যবেল্পক উৎপােন বৃবিল্পত সহায়ক হয় (৪২.১%) ।  

 

৮৫.৯

৪২.১

৫৬.২
৫২.৩

৮৫.৪ ৮৪.৪

ম্প ম্প ই ব্যবহোর 

করপল দ্যঘ টর্েো কমপব

মোম্পলক ও শ্রম্পমপকর 

সু-সিকট 

উৎ োেে বোড়পল 

মোম্পলক ও শ্রম্পমক

উভপয়ই লোভবোে হপব

কোরখোেোর  ম্পরপব  

ভোপলো রোখো প্রপয়োজে

ম্পেপয়োগ ৈ সকপলর 

থোকো প্রপয়োজে

ওভোরর্োইম এর 

 োওেো 

বলখম্পচৈ ৩.৩: বস ে বথপক ম্প খিসমূহ
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সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর কা ণকর পিবতসমূহ: এই প্রকল্পে সল্পচতনতামূলক কা ণক্রম পবরচালনার একটি ব্যিহৃত মাধ্যম 

বহসাল্পি নাটক, সঙ্গীত ও ক্ষুদ্র নাটিকাল্পক বিল্পে বনয়া হল্পয়বেল। সল্পচতনতামূলক বসেন  কা ণকর পিবতর তে সারবর্ ৩.১২ 

বত উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্র তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায় ব  সামবগ্রকিাল্পি অল্পর্ ণল্পকর বচল্পয় বিেী (৫৪.৪%) সাংখ্যক 

উিরোতা িল্পলল্পেন নাটল্পকর মাধ্যল্পম সল্পচতনতা কা ণক্রম সিল্পচল্পয় বিেী কা ণকর পিবত বেল। এল্পের মল্পধ্য পুরুল্পষর সাংখ্যা 

মবহলাল্পের সাংখ্যার বচল্পয় সামান্য বিেী  থাক্রল্পম ৫৭.৫% ও ৫০.০%। এক-চতুথ ণাাংল্পের বিেী (২৮.৯%) উিরোতা িল্পলল্পেন 

িাল্পনর মাধ্যল্পম সল্পচতনতামূলক কা ণক্রম বিেী কা ণকর পিবত বেল। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের সাংখ্যা  পুরুল্পষর সাংখ্যার বচল্পয় 

সামান্য বিেী  থাক্রল্পম ৩২.৭% ও ২৬.৩%। সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক উিরোতা িাবম্ভরাল্পক কা ণকর পিবত িল্পল উল্পেখ 

কল্পরল্পেন। মায ১১.৭% উিরোতা বলকচারল্পকও কা ণকর পিবত বহসাল্পি বচবিত কল্পরল্পেন। কা ণক্রম শুরুর পূল্পি ণ 

মাবলক/বসবনয়র কম ণকতণাির্ বপ্রাগ্রাল্পমর বিবিন্ন বিষয় বনল্পয় কথা িল্পলন তাল্পকই বলকচার পিবত িলা হয়।  

সারবর্ ৩.২০: সল্পচতনতামূলক বসেন পবরচালনার কা ণকর পিবত (%) িন্টন  

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

কা ণকবর পিবত 

বলকচার ২০ ১২.৮ ২৫ ১১.০ ৪৫ ১১.৭ 

নাটক ৭৮ ৫০.০ ১৩১ ৫৭.৫ ২০৯ ৫৪.৪ 

িান ৫১ ৩২.৭ ৬০ ২৬.৩ ১১১ ২৮.৯ 

িবম্ভরা  ৭ ৪.৫ ১২ ৫.৩ ১৯ ৪.৯ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

কাল্পজর বক্ষ্ল্পয ইবতিাচক পবরিতণনসমূহ:  সল্পচতনতামূলক বসেল্পন অাংেগ্রহল্পর্র ফল্পল কারখানায় কাল্পজর বক্ষ্ল্পয ব  সকল 

ইবতিাচক পবরিতণন হল্পত পাল্পর তা বলখবচয ৩.৪ এ  বচল্পয উল্পেখ করা হল্পলা। বতন-চতুথ ণাাংল্পের বচল্পয় বিেী সাংখ্যক (৭৬.৮%) 

উিরোতা মল্পন কল্পরন সল্পচতনতামূলক বসেন পবরচালনার ফল্পল কারখানায় দূঘ ণটনা হ্রাস পাল্পি। এোড়া ৭৪.৫% উিরোতা 

মল্পন কল্পরন এ র্রল্পনর বসেন পবরচালনার মাধ্যল্পম কারখানার কাল্পজর পবরল্পিে উন্নত হল্পি। অপরবেল্পক ৬০.৪% মল্পন কল্পরন 

এর ফল্পল মাবলক শ্রবমক উিল্পয় সল্পচতন হল্পি। শ্রবমকল্পের অবর্কার সম্পবকণত প্রল্পশ্নর উিল্পর ৫১.৮% উিরোতা জিাি বেন 

ব  এ কা ণক্রম শ্রবমকল্পের তাল্পের অবর্কার সম্পল্পকণ সল্পচতন করল্পি। প্রায় একই সাংখ্যক উিরোতা  (৫১.৮%) মল্পন কল্পরন 

ব  এটি কারখানার উৎপােন বৃবির সহায়ক হল্পি। পারস্পাবরক সম্পকণ বৃবির প্রল্পশ্ন, এক-র্ততীয়াাংে িল্পলল্পে এ সকল বসেল্পনর 

ফল্পল তাল্পের কারখানায় মাবলক শ্রবমল্পকর মল্পধ্য সম্পকণ উন্নত হল্পয়ল্পে।  

৭৬.৮

৬০.৪

৫১.৮

৭৪.৫

৫১.৬

৩৩.১

দ্যঘ টর্েো কমপব

সপচতে হপব

অম্পিকোর সিপকট সপচতে

কোপজর  ম্পরপব  উন্নত হপব

উৎ োেে বোড়পব

মোম্পলক শ্রম্পমক সিকট উন্নত হপব

বলখম্পচৈ ৩.৪: কোপজর বক্ষপৈ কী কী অবেোে রোখপব
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বসেল্পনর পূল্পি ণর ও পল্পরর অিস্থা 

 সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর ফল্পল শ্রবমকল্পের ব  সকল উপকার হল্পয়ল্পে তা বলখবচয ৩.৫ এর মাধ্যল্পম উল্পেখ করা হল্পলা। 

বলখবচল্পযর তে বিল্পিষর্ কল্পর বেখা  ায় সল্পচতনতামূলক বসেল্পন অাংেগ্রহল্পর্র পূল্পি ণ তাল্পের মল্পধ্য কত জল্পনর বনল্পয়াি পয 

বেল, এ প্রল্পশ্নর জিাল্পি ৯৫.৩% উিরোতাল্পের ব ািোল্পনর সময় বনল্পয়ািপয বপল্পয়বেল িল্পল উল্পেখ কল্পরন। অপরপল্পক্ষ্  

৯৭.৯% স্বীকার কল্পরন ব  বসেল্পন অাংেগ্রহল্পর্র মধ্য বেল্পয় তারা বিষয়টি সম্পল্পকণ অিবহত হল্পয়ল্পে এিাং পরিতীল্পত বনল্পয়াি 

পয বনল্পয়াি পয পাওয়া বনবিত কল্পরন। ওিারটাইল্পমর পাওনা পূল্পি ণ বেল (৮৩.৩%) এিাং পল্পর (৮৮.৮%)। মার্তত্বকালীন 

ছুটি  পূল্পি ণ বপত (৫৭.৮%), িতণমাল্পন (৬০.৪%)। ব্যাাংল্পকর মাধ্যল্পম বিতন বপত (৩২.০%)  িতণমাল্পন (৪৬.৬%)। অপরবেল্পক 

সুপারিাইজরল্পের দূব্যণিহার পূল্পি ণ বেল ১২.৫%, িতণমাল্পন কল্পম ২.৬%। অনুরুপিাল্পি ব ৌন বন ণাতন পূল্পি ণ বেল ৫.৫%, 

িতণমাল্পন ১.৩%।   

 

সল্পচতনতামূলক কা ণক্রল্পমর প্রল্পয়াজনীয়তা 

উিরোতাল্পের কাল্পে জানল্পত চাওয়া হল্পয়বেল িবিষ্যল্পত এ র্রল্পর্র সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর প্রল্পয়াজন আল্পে কী না? উিল্পর 

সামবগ্রকিাল্পি ৮৭.২% উিরোতা স্বীকার কল্পরল্পে ব  এই র্রল্পর্র বসেন কারখানায় প্রল্পয়াজন আল্পে। এল্পের মল্পধ্য মবহলাল্পের 

সাংখ্যা পুরুল্পষর সাংখ্যার বচল্পয় বিেী  থাক্রল্পম ৯৩.৬% ও ৮২.৯%। অপরবেল্পক মায ১২.৮% উিরোতা এই র্রল্পর্র বসেল্পনর 

বক্ষ্ল্পয বনবতিাচক উির বেল্পয়ল্পেন। এল্পের মল্পধ্য মবহলা ৬.৪% এিাং পুরুষ ১৭.১%।  

সারবর্ ৩.২১: এই র্রল্পনর সল্পচতনতামূলক কোয টক্রম আল্পরা বিেী প্রল্পয়াজন সম্পল্পকণ তে (%) িন্টন 

 

চলক 

বলঙ্গ বমাট 

মবহলা পুরুষ 

নাম্বার % নাম্বার % নাম্বার % 

প্রল্পয়াজন 

হোঁ ১৪৬ ৯৩.৬ ১৮৯ ৮২.৯ ৩৩৫ ৮৭.২ 

না ১০ ৬.৪ ৩৯ ১৭.১ ৪৯ ১২.৮ 

বমাট ১৫৬ ১০০.০ ২২৮ ১০০.০ ৩৮৪ ১০০.০ 

 

 

৯৫.৩ ৯৭.৯

৩২.

৪৬.৬

৫৭.৮ ৬০.৪

৮৩.৩
৮৮.৮

৫.৫
১.৩

১২.৫

২.৬

পূপব ট  পর পূপব ট  পর পূপব ট  পর পূপব ট  পর পূপব ট  পর পূপব ট  পর

ম্পেপয়োগ  ৈ ব্যোংপকর মোধ্যপম ববতেমোর্তত্বকোলীে ছুটি ওভোর র্োইপমর  োওেো বযৌে ম্পেয টোতেসু োরভোইজোরপের  দ্যব্যটবহোর

বলখম্পচৈ ৩.৫: বস পের পূপব টর ও  পরর অবস্থো
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সল্পচতনতামূলক বসেন এর প্রল্পয়াজনীয়তা 

 

জবরল্পপ অাংেগ্রহর্কারী উিরোতারা মল্পন কল্পরন কারখানায় এ র্রল্পনর সল্পচতনমূলক বসেল্পনর প্রল্পয়াজন আল্পে। শ্রবমকরা 

িবিষ্যল্পত তাল্পের অবর্কার সম্পল্পকণ সল্পচতন হল্পি ও কারখানায় কাল্পজর পবরল্পিে উন্নত হল্পি িল্পল মল্পন কল্পরন  থাক্রল্পম 

৫১.৬% ও ৩৬.৭৫% উিরোতা। কা ণল্পক্ষ্ল্পয বপবপই’র ব্যিহার; দূঘ ণটনা বরার্ ও উৎপােন বৃবি সম্পল্পকণও উিরোতাল্পের 

মতামত  াচাই করা হয়। ৩৪.৯% উিরোতা মল্পন কল্পর বসেল্পনর ফল্পল বপবপই’র ব্যিহার িাড়ল্পি ফল্পল কারখানায় দূঘ ণটনা 

কমল্পি। অন্যবেল্পক ১৮.২% বিশ্বাস কল্পর এর ফল্পল কারখানায় উৎপােন িাড়ল্পি, অনুরুপিাল্পি ২১.৩% মল্পন কল্পর উৎপােন 

িাড়ল্পল শ্রবমকল্পের বিতন িাড়ল্পি।  

 

৩৬.৭

২৭.৮

৩৪.৯

৫১.৬

১৮.২
২১.৩

২৪.২

কোপজর  ম্পরপব  

উন্নত হপব

মোম্পলক ও 

শ্রম্পমপকর সিকট 

উন্নত হপব

ম্প ম্প ইর ব্যবহোর 

বোড়পব ফপল 

দ্যঘ টর্েো কমপব

শ্রম্পমকগে 

অম্পিকোর সিপকট

সপচতে হপব

কোরখোেোর 

উৎ োেে বোড়পব

উৎ োেে বোড়পল

শ্রম্পমপকর ববতে 

বোড়পব

ম্পবম্পভন্ন ম্পবষপয়

জোেপত  োড়র

বলখম্পচৈ ৩.৬: কোরখোেোয় সপচতেমূলক বস ে বকে প্রপয়োজে
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চতুথ ণ অধ্যায় 

প্রকল্পের সিলতা, দুি ণলতা, ঝুঁবক ও সুল্প ািসমূহ বনল্পে আল্পলাচনা করা হল্পলা: 
 

সিলতা,দুি ণলতা, সুল্প াি ও ঝুঁবক বিল্পিষর্ একটি বকৌেলবিবিক আধুবনক পন্থা  া’ 

চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষ্র্ সমীক্ষ্া কাল্পজ ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। বকান 

প্রকল্পের সিলতা, দূি ণলতা, সুল্প াি ও ঝুঁবক বচবিত করার মাধ্যল্পম বিল্পিষর্ 

প্রবক্রয়াল্পক ব ৌবক্তক করা হয়। এটি প্রকে মূল্যায়নল্পক অবর্কতর অথ ণিহ কল্পর 

বতাল্পল এিাং িবিষ্যৎ প্রল্পয়াজনীয় প্রাল্পয়াবিক পারামে ণ/বেকবনল্পেে ণনা প্রোন এিাং 

সঠিক বসিান্ত গ্রহল্পর্ সাহায্য কল্পর।  

EC4J েীষ ণক প্রকেটি িালাল্পেল্পের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য উপযুক্ত এলাকায়  

িাস্তিায়নকাল্পল সিল, দুি ণল, ঝুঁবক ও সুল্প ািসমূহ কী কী বেল তা আল্পলাচনা করা 

হল্পলা। 

প্রকে আওতায় ৪টি বসক্টল্পরর বিবিন্ন কারখানার কম ণকতণা ও বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়সল্পনর সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনা ও বকআইআই 

সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে, কারখানায় কম ণরত শ্রবমকল্পের সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। এোড়াও বিবিন্ন উৎস বথল্পক 

বসল্পকডারী উপাি সাংগ্রহ ও প্রকে সাইট পবরেে ণন করা হল্পয়ল্পে। এই সমীক্ষ্ার উপাল্পির বিবিল্পত প্রকল্পের সিল ও দুি ণল 

বেকগুল্পলা বচবিত করা হল্পয়ল্পে। 

৪.১ সবলম্পেকসমূহ: 

৪.১.১   বতরী বপাোক বেল্পের (RMG) িাইল্পর রপ্তাবন বিবচযেকরল্পর্র মাধ্যল্পম রপ্তাবন িহুমুখীকরল্পর্র লক্ষ্ে অবজণত হল্পি    

          এবং রপ্তোম্পের জন্য েতুে েতুে বোজোর সৃম্পি হপব; 

৪.১.২  েতুে ৯০,৬০০ কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি হপয়পে এবং ম্পেি টোম্পরত বসক্টপর গড় মজুম্পর বৃম্পি হপত  োপর; 

৪.১.৩  ৪টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর ততরী করো এবং আধুম্পেক ও উন্নততর প্রম্প ক্ষপির ব্যবস্থো করো; 

৪.১.৪   প্রকে বেল্পষ বনর্ ণাবরত বসক্টল্পরর ৬৪৭ ফাম ণ সরাসবর রপ্তাবন িাজাল্পর প্রল্পিে করল্পি; 

৪.১.৫  প্রকে বেল্পষ ৪০০ ফাল্পম ণর  কমপ্লাল্পয়ন্স এোল্পসসল্পমল্পন্ট এর কাজ সম্পন্ন হল্পি; 

৪.১.৬  ২৫০ ফাম ণ Environmental, Social and Quality (ESQ) মান উন্নয়ন হল্পি; 

৪.১.৭  প্রকে বেল্পষ Export Readiness Fund গ্রহর্কারীল্পের বিক্রয় ১৫.৪০% বৃবি পাল্পি; 

৪.১.৮  Export Readiness Fund গ্রহর্কারীল্পের ১০০ টি ESQ স্বীকৃবত ও সনে পাল্পি; 

৪.১.৯  প্রকল্পটি উদ্ভোবেী ও অং গ্রহিমূলক হওয়োয় ম্পেব টোম্পচত ববসরকোম্পর খোত ও সংম্পিি ব্যবসোয়ী বেতো ও মোম্পলকপের  

         সম্পক্রয় অং গ্রহি; 

৪.১.১০ রপ্তোম্পে বোজোর ও  ে বহুমুখীকরপির জন্য সম্ভোবেোময় খোতসমূপহর সুম্পেম্পে টি চোম্পহেোর ম্পভম্পিপত প্রকল্পটি বোস্তবোম্পয়ত  

          হপি; 

৪.১.১১ প্রকল্প ব্যবস্থো েো আন্তজটোম্পতক ববে প্রযোম্পক্টস/এজোইল Methodology গ্রহি করো হপয়পে; 

৪.১.১২ বতটমোে সরকোপরর 7th FYP োবরদ্র বিল্পমাচন লক্ষ্েমাযায় অিোন রাখল্পি (োবরদ্র বিল্পমাচল্পন); 

৪.১.১৩  প্রকেটির একটি প্রর্ান উল্পেশ্য হল্পল রপ্তাবন িহুমুখীকরর্  া ২০১৫-২০১৮ রপ্তাবন নীবতর Mandates সাল্পথ    

           সামিস্যপূর্ ণ 
 

৪.২ দ্যব টলম্পেক/বাঁিোসমূহ:  

৪.২.১   অং ীজেপের অং গ্রহপি জম্পম ম্পেব টোচে ও পূেঃম্পেব টোচপে সময় ব্যয়; 

৪.২.২   জম্পম প্রোম্পপ্ত/অম্পিগ্রহপি জটিলতো; 

৪.২.৩  প্রকল্প প্রিয়পের সময় প্রকপল্পর Work Breakdown Structure (WBS) প্রিয়ে করো সম্ভি হয়ম্পে, যো সুষ্ঠু প্রকল্প   
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         ব্যবস্থো েোর পূব ট  তট। ফপল প্রকপল্প কোপজর ব্যোম্পপ্ত ও প্রপয়োজেীয় জেবল  সঠিকভোপব ম্পেি টোম্পরত হয়ম্পে; 

৪.২.৪  প্রকপল্পর আওতোয় ম্পকছু অম্পত গুরুত্বপূি ট প্রম্পকউরপমন্ট প্যোপকজ অন্তভু টক্ত হয়ম্পে, বযমে: বর্কপেোলম্পজ বসন্টোপরর            

      Business model এবং Sustaiablity’র জন্য সম্ভোবতো যোচোই, Technology partner for specification        
    for leater DTC, Technology partner for specification for leater GETC এবং চোরটি বর্কপেোলম্পজ            

বসন্টোপরর বমম্প েোম্পরজ ও ইক্যযই পমন্ট ক্রয় প্যোপকজ, চোমড়ো ম্প পল্প Flay-cut on skin/Raw Hide  

         সল্পচতনতামূলক প্রচারর্া (বিবডও বতরী করা) ইতোবে।  
  

৪.৩ সুপযোগ সমূহ:  

 

৪.৩.১   বর্কসই উন্নয়ে; 

৪.৩.২  অম্পভি লক্ষয অজটে সরকোপরর রপ্তোম্পেমূখী অথ টনেম্পতক উন্নয়ে বকৌ পলর সংপঙ্গ সোমিস্যপূি ট;  

৪.৩.৩  চোরটি খোপত  ে বহুমূখীকরি ও বোজোর সম্প্রসোরপির সুপযোগ;  

৪.৩.৪  ম্পবম্পভন্ন ম্প ল্প এযোপসোম্পসপয় ে, ম্পথংকট্োংক (Think-Tank) গ্রু , এবং BEZA/BEPZA ও BIDA ম্পেয়োম্পরং   

          কম্পমটির সেস্য; 

৪.৩.৫  আন্ত:মন্ত্রিোপয়র মপধ্য বযোগোপযোগ (ম্প ল্প ও বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়);  
 

 

৪.৪ ঝুঁম্পকসমূহ:   

 

৪.৪.১  প্রকল্পটি একটি ইপেোপভটিভ  এবং এজোইল প্রকৃম্পতর  প্রকল্প হওয়োয় সোিোরিভোপব অন্যোন্য প্রকপল্পর সোপথ এর  োথ টকয  

         আপে; 

৪.৪.২  যো অপেক সময় সবোর কোপে সহপজ ববোিগম্য হয় েো। 

৪.৪.৩  প্রকল্প ব পষ কমপ্লোপয়ন্স কোয টক্রম, িাজার উন্নয়ন, বটকল্পনালবজ বসন্টার পবরচালনা ও উন্নয়ন কোয টক্রবম বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলপয়র সম্পক্রয় সহপযোম্পগতো িন্ধ হল্পল;     

৪.৪.৪  ম্পবশ্বব্যো ী অথ টনেম্পতক মন্দোর কোরপি এ খোতসমূপহ কোম্পিত প্রবৃম্পি ব্যহত হপত  োপর; যো এ খোপতর কম টসংস্থোে সৃম্পির   

          বেম্পতবোচক প্রভোব বফলপত  োপর;  

৪.৪.৫  এেোড়ো, সোভোর ট্োেোরী বের্-এ অবম্পস্থত ট্োেোরীসমূহ LWG সোটি টফোইর্ েো হওয়ো  য টন্ত চোমড়ো, চোমড়োজোত  পের   

          রপ্তোম্পে প্রতযো োপূরি েোও হপত  োপর; 

৪.৪.৬ প্রকল্প ব পষ এযোপসোম্পসপয় ে সমূপহর মপধ্য সমন্বপয়র অভোব;     
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পঞ্চম অধ্যায় 

সাবি ণক প ণল্পিক্ষ্র্ 
 

প ণাল্পলাচনা হল্পত প্রাপ্ত সাবি ণক প ণল্পিক্ষ্র্ বনল্পে আল্পলাচনা করা হল্পলা 

৫.১ প্রকল্পের অথ ণ িেরবিবিক িরাে ও লক্ষ্েমাযা এিাং ব্যয় ও বিৌত অগ্রিবতর তে বিল্পিষর্ করল্পল বেখা  ায়- ২০১৭-

২০১৮ অথ ণ িেল্পর বিৌত  অগ্রিবত হল্পয়ল্পে ২৯.৭%। পরিতী  অথ ণ িেল্পর (২০১৮-২০১৯) এ প্রকল্পের বিৌত  অগ্রিবত হল্পয়ল্পে 

৫৯.০% এিাং  র্ততীয় অথ ণ িেল্পর (২০১৯-২০২০) এর বিৌত অগ্রিবত হল্পয়ল্পে ৬২.৯%। অগ্রিবতর বিল্পিষল্পর্ িলা  ায় প্রকেটির 

শুরুল্পত অগ্রিবত কম হল্পলও িতণমাল্পন ক্রমির্ ণমানহাল্পর িাড়ল্পে, তল্পি লক্ষ্েমাযা সম্পূর্ ণরুল্পপ অজণন করা সম্ভি হ বন।  

 

৫.২ প্রকেটির িাস্তিায়ল্পনর শুরুল্পতই বডবপবপ-বত বকছু অসাংিবত পবরলবক্ষ্ত হয় এিাং প্রকল্পের সুষ্ঠু িাস্তিায়ল্পনর লল্পক্ষ্ে তা 

সাংল্পোর্ল্পনর প্রল্পয়াজন পল্পড়। প্রকে সাংল্পোর্ল্পনর জন্য ১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ তাবরল্পখ প্রস্তাি উপস্থাপন করা হয়  এিাং প্রায় ৮ 

মাস পর ১৬ আিি ২০১৯ তাবরল্পখ একল্পনল্পক  অনুল্পমাবেত হয়; অথ ণাৎ প্রকল্পের িাস্তিায়ন কা ণত শুরু হয় আিি ২০১৯ 

বথল্পক  া ১ িেল্পররও অল্পনক কম সময়। এজন্য প্রকল্পের অথ ণ ব্যয় কম হল্পয়ল্পে। অন্যবেল্পক চারটি বটকল্পনালবজ বসন্টার এর 

ভূবম অবর্গ্রহর্ ও উন্নয়ন, বনম ণার্, তোরবক ও  ন্ত্রপাবত ইতোবের জন্য ব্যয় বমাট প্রকে ব্যপয়র ৪১.১৩%। ২ টি বটকল্পনালবজ 

বসন্টাল্পরর জন্য জবম িরাে পাওয়া বিল্পে এিাং এ িািে অথ ণ ব্যয় হল্পয়ল্পে। এর সাল্পথ সম্পৃক্ত অন্যান্য কা ণক্রম শুরু করল্পত 

তুলনামূলক বেবর হওয়ায় এই খোপত ব্যয় কম হপয়পে।  

 

৫.৩ প্রকেটি এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেল্পের Environmental, Social Quality and Improvement এর জন্য 

এোল্পসসল্পমন্ট করল্পি িা Gap Analysis করল্পি এিাং এোল্পসসল্পমন্ট এর ফলাফল্পলর বিবিল্পত এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেল্পক 

সহল্প াবিতা প্রোন করল্পি ব মন: প্রবেক্ষ্র্ প্রোন, ম্যাবচাং গ্রান্ট প্রোন এিাং বিবিন্ন বেেী ও বিল্পেেী বমলায় অাংেগ্রহল্পর্র সুল্প াি 

প্রোন। এর ফল্পল ঐ সকল ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেসমূহ উৎপােল্পন িহূমূখীকরর্ এিাং বিল্পেবেক িাবর্বজেক বচইল্পন প্রল্পিে করল্পত 

পাল্পর।   
 

 

৫.৪ িাাংলাল্পেল্পে ক্ষুদ্র বেে উল্পযাক্তা প্রাথবমক অিস্থায় বোে পবরসল্পর কা ণক্রম শুরু কল্পর। একবেল্পক ব মন তাল্পের প্রবেক্ষ্ল্পর্র 

অিাি রল্পয়ল্পে অন্যবেল্পক বিবিন্ন সমস্যার কারল্পর্ উন্নত পবরল্পিল্পে কারখানা স্থানান্তর করা সম্ভি হয় না। ফল্পল পবরল্পিল্পের 

োড়পয না পাওয়ার কারল্পর্ বিল্পেবেক িাবর্ল্পজে প্রল্পিে করল্পত পাল্পর না।    

 

৫.৫ প্রকেটি বনবে ণষ্ট চারটি বসক্টল্পরর উন্নয়ল্পনর জন্য কাজ করল্পি এিাং এল্পক্ষ্ল্পয বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়েন এই প্রকল্পের জন্য 

একটা িরুত্বপূর্ ণ Stakeholders। বকন্তু বকছু বকছু এোল্পসাবসল্পয়েন আল্পে  ারা সাাংিঠবনকিাল্পি দুি ণল, আবথ ণকিাল্পি অসেল 

এিাং েক্ষ্তার অিাি বিযমান। ফল্পল তাল্পের পল্পক্ষ্ Sustainability অজণন সম্ভি নয়।  

 

৫.৬ ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেসমূহ সাংবিষ্ট প্রকে বথল্পক সহল্প াবিতা বপল্পত হল্পল বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়েন এর সেস্য হল্পত হল্পি। 

সেস্য হওয়ার বক্ষ্ল্পয এোল্পসাবসল্পয়েন কর্তণক ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেসমূল্পহর কাল্পজর গুর্িত মান ও বেল্পের পবরল্পিে  াচাই করা 

হয়। সুতরাাং এই  াচাইল্পয়র বক্ষ্ল্পয পক্ষ্পাবতত্ব হল্পত পাল্পর িল্পল বেল্পের প্রবতবনবর্রা মল্পন কল্পরন।   

 

৫.৭ ব  সকল ক্রয় প্যাল্পকল্পজর কা ণক্রম HOPE অনুল্পমােনক্রল্পম করা হল্পয়ল্পে তা বডবপবপ’র ক্রয় পিবত এিাং পািবলক 

প্রবকউরল্পমন্ট বিবর্ অনু ায়ী হল্পয়ল্পে িল্পল প্রতীয়মান হয়। তল্পি িবিষ্যল্পতর জন্য সতকণ থাকল্পত হল্পি।  

  

            ৫.৮ ESQ উন্নয়ল্পনর জন্য ম্যাবচাং গ্রান্ট [(ESQ) কা ণক্রল্পমর জন্য ব  পবরমার্ অথ ণ ব্যয় হল্পি তার বকছু অাংে প্রকে অনুোন 

বহসাল্পি বেল্পি এিাং বকছু অাংে কারখানা িহন করল্পি] বেয়ার জন্য একটি পরামে ণক প্রবতষ্ঠান বনল্পয়াি করা হল্পয়ল্পে এিাং 

ইল্পতামল্পধ্য পরামে ণক প্রবতষ্ঠান ফাড বেয়ার জন্য প্রল্পয়াজনীয় কা ণক্রম শুরু কল্পরল্পে ব মন: ফম ণ বিতরর্ এিাং সাংগ্রহ ইতোবে। 

প্রকে অবফস ও পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর আলাো ওল্পয়িসাইট থাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেসমূল্পহর সমস্যা হল্পে।  
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৫.৯ সল্পচতনতামূলক বসেন কারখানার শ্রবমকল্পের সল্পচতন করল্পত সহায়ক ভূবমকা পালন করল্পে। একবেল্পক ব মন মাবলক 

শ্রবমল্পকর সম্পকণ উন্নত হল্পি ও কাল্পজর পবরল্পিে উন্নত হল্পি,  ফল্পল উৎপােন িাড়ল্পি। বসেল্পনর বিে বথল্পক বেখা  ায় ১টি 

ইল্পিল্পন্ট অল্পনক বিেী তে থাল্পক  া তাল্পের জন্য মল্পন রাখা কষ্টকর হয়।   

 
 

৫.১০ প্রকপল্পর আওতোয় ৪টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর স্থো ে করো হল্পি এবং বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরগুপলো ব্যবস্থো েো ও  ম্পরচোলেোর 

জন্য বকোিোম্পে গঠে করো হপব। প্রকল্প ব পষ বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরগুপলো গঠিত বকোিোম্পেসমূহ ম্পেজস্ব আয়-ব্যয় ম্পভম্পিপত 

 ম্পরচোম্পলত হপব। তল্পি বটকল্পনালবজ বসন্টারগুল্পলা পবরচালক পষ ণে বকিাল্পি বনি ণবচত হল্পি, এর িঠনতন্ত্র কী হল্পি, বকিাল্পি আয় 

ব্যয় হল্পি, বমম্বার হওয়ার েতণসমূহ এবিষল্পয় বকান সুবনবে ণষ্ট বেক বনল্পে ণেনা নাই।  

 

৫.১১ প্রকপল্পর আওতোয় গৃহীত ম্পবম্পভন্ন ম্প ল্প লোেোরম্পভম্পিক অবকোঠোপমোগত উন্নয়ে কোয টক্রমসমূহ স্ব-স্ব লোেোপর উক্ত উন্নয়ে 

কোয টক্রম  ম্পরচোলেো ও ব্যবস্থো েোর জন্য লোেোরম্পভম্পিক গঠিত  ম্পরচোলেো  ম্পরষপের মোধ্যপম ম্পেজস্ব আয়-ব্যপয়র ম্পভম্পিপত 

 ম্পরচোম্পলত হপব। তল্পি ম্প ল্প লোেোরম্পভম্পিক অবকোঠোপমোগত পবরচালক পষ ণে বকিাল্পি বনি ণবচত হল্পি, এর িঠনতন্ত্র কী হল্পি, 

বকিাল্পি আয় ব্যয় হল্পি, বমম্বার হওয়ার েতণসমূহ এবিষল্পয় বকান সুবনবে ণষ্ট বেক বনল্পে ণেনা নাই।  

 

 

৫.১২ প্রকল্পের মাধ্যল্পম বনর্ ণাবরত কারখানাসমূল্পহ ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় সল্পচতনতা বৃবির জন্য ব  বিষয়সমূহ সামাবজক 

কমপ্লাল্পয়ন্স বহসাল্পি আল্পলাবচত হল্পয়ল্পে িা বিে বতরী করা হল্পয়ল্পে বসখাল্পন বেশুশ্রম বিষয়টি নাই। কারখানা বথল্পক সাংগৃহীত 

তল্পে বেখা  ায় কারখানায় বেশু শ্রম বিযমান। কারখানায় বেশুশ্রম সামাবজক কমপ্লাল্পয়ন্স এর গুরুত্বপূর্ ণ বিষয়।  

 

৫.১৩ প্রকল্পের বডবপবপ/আরবডবপবপ বরবিউ এর মাধ্যল্পম জানা  ায় ব , বডবপবপ/আরবডবপবপ বতরী করার সময় Exit Plan 

বতরী করা হয়বন। তল্পি প্রকে সাংবিষ্টল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা  ায় ব  িতণমাল্পন প্রকল্পের আওতায় বটকল্পনালবজ বসন্টার 

স্থাপল্পনর Feasibility study of Technology Centres এোল্পসসল্পমন্ট চলল্পে। এোল্পসসল্পমন্ট এর বরল্পপাট ণ এর বিবিল্পত 

পরিতীল্পত Exit Plan বতরী করা হল্পি।  
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

 সুপাবরে ও উপসাংহার 

৬.১ সুপাবরেসমূহ 

৬.১.১ প্রকল্পের কা ণক্রম এর ক্রমির্ ণমানহাল্পর অগ্রিবত র্ল্পর রাখা এিাং অগ্রিবতল্পক আল্পরা বিেী িবতেীল করার জন্য সাবি ণক 

লক্ষ্েমাযাল্পক িেরবিবিক বিিক্ত কল্পর পবরকেনামবফক িাস্তিায়ন করল্পত হল্পি।  
 

৬.১.২ ব ল্পহতু ইল্পতামল্পধ্য ২টি জবমর িরাে পাওয়া বিল্পে তাই বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর ভূবম উন্নয়ন প্রবক্রয়া পবরকেনা অনুসাল্পর 

িাস্তিায়ন করা এিাং বডজাইন ড্রবয়াং ও ঠিকাোবর (বনম ণার্ কাল্পজর) প্রবতষ্ঠানল্পক বনল্পয়াল্পির প্রবক্রয়া শুরু করা ব ল্পত পাল্পর। 
 

৬.১.৩ িাাংলাল্পেল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেেসমূহল্পক এক্সল্পপাট ণ বপ্রাল্পসবসাং বজান (EPZ) অথিা অথ ণননবতক অঞ্চল (Economic 

Zone) এলাকায় প্লট/লাট এর ব্যিস্থা করা। এর মধ্য বেল্পয় কমপ্লাল্পয়ন্স (compliance) সাংক্রান্ত েল্পতণর বিষয়গুল্পলা সহল্পজ 

সমার্ান করা সম্ভি হল্পি। ফল্পল তারা বিল্পেবেক িাবর্ল্পজের বচইল্পন সহল্পজ প্রল্পিে করল্পত পারল্পি।     
 

৬.১.৪ এ প্রকল্পের অন্তণভূক্ত ব  সি ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বেে রল্পয়ল্পে বসগুল্পলার পবরল্পিেিত, সামাবজক, গুর্িত ও মাল্পনান্নয়ন 

(ESQI) এর বিষয়টি এোল্পসসল্পমন্ট করার পর  াল্পত এগুল্পলা বিবিন্ন বেেী ও বিল্পেেী বমলায় অাংেগ্রহল্পর্র সুল্প াি পায় তার 

ব্যিস্থা করা। এোড়া এ বেে কারখানার শ্রবমকল্পের সাবি ণক মাযায় প্রবেক্ষ্র্ বেল্পয় ম্যাবচাং গ্রান্ট এর বিষয়টিল্পক গুরুত্ব সহকাল্পর 

বিল্পিচনা করা প্রল্পয়াজন। 
 

৬.১.৫ বিবিন্ন এোল্পসাবসল্পয়েল্পনর মল্পধ্য ব ািাল্প াি বৃবি, তে আোন প্রোন ও তাল্পের কা ণক্রম সঠিকিাল্পি পবরচালনার জন্য  

প্রবেক্ষ্ল্পর্র মাধ্যল্পম েক্ষ্তা বৃবি করা এিাং আবথ ণক সহল্প াবিতা প্রোন করল্পত হল্পি। 
 

৬.১.৬ সবমবত িা এোল্পসাবসল্পয়েন এর সেস্য হওয়ার জন্য কাল্পজর গুর্িত মান ও বেল্পের পবরল্পিে  াচাই করা প্রল্পয়াজন। 

এল্পক্ষ্ল্পয সেস্য  াচাই প্রবক্রয়াটি  াল্পত সাংবিষ্ট কর্তণপল্পক্ষ্র ব্যবক্তিত পেন্দ-অপেল্পন্দর উল্পবণ থাল্পক বস বিষল্পয় নজর বেয়া 

েরকার।  
 

৬.১.৭ ক্রয়কারী সাংস্থাল্পক সরকাবর প্রবকউরল্পমন্ট বিবর্ ২০০৮  থা থিাল্পি অনুসরর্ করল্পত হল্পি। 
 

 

৬.১.৮ ERF গ্রান্ট এর জন্য পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর অবফল্পসর ওল্পয়িসাইট এর সাল্পথ প্রকে অবফল্পসর ওল্পয়িসাইল্পটর বলাংল্পকর 

ব্যিস্থা করা।  
 

৬.১.৯ কারখানার শ্রবমকল্পের জন্য আল্পরা বিেী সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর ব্যিস্থা করা প্রল্পয়াজন। ব মন- ওিারটাইম, 

বপবপই, দুঘ ণটনায় করর্ীয় কা ণপিবত, বনল্পয়ািপয ও ব ৌন হয়রাবন-সাংক্রান্ত বিষয়গুল্পলা সম্পল্পকণ সল্পচতনতা বৃবির জন্য 

আরও বসেল্পনর (ব্যিার বডাজ) আল্পয়াজন করল্পত হল্পি ।  
 

৬.১.১০ শ্রবমকল্পের বমর্া মনন, বসেল্পনর সময় এিাং কাল্পজর অিস্থা বিল্পিচনা কল্পর তে সমূহল্পক সাংবক্ষ্প্ত কল্পর এগুল্পলাল্পক 

বিেজুয়াল (Visual) মাধ্যল্পম উপস্থাপন করার ব্যিস্থা গ্রহর্ করল্পত হল্পি।      
 

৬.১.১১ বিবিন্ন বসক্টর অযোপসোম্পসপয় েসমূপহর মোধ্যপম  ভম্পবষ্যপত প্রকপল্পর আওতোয় গৃহীত প্রম্প ক্ষি ও সপচতেতোমূলক 

কোয টক্রম চলমোে রোখোর জন্য একটি গোইিলোইে ততরী করো প্রপয়োজে;  
 

৬.১.১২ প্রকপল্পর আওতোয় ৪টি বর্কপেোলম্পজ বসন্টোপরর একর্ো প্রপজক ে করো প্রপয়োজে এবং বর্কপেোলম্পজ বসন্টোরগুপলো 

ব্যবস্থো েো ও  ম্পরচোলেোর জন্য বকোিোম্পে গঠে করোর বক্ষপৈ সকপলর অং গ্রহি ম্পেম্পিত করো এবং এ ম্পবষপয় গোইি লোইে 

ততরী করপত হপব।   
 

৬.১.১৩ ম্প ল্প লোেোরম্পভম্পিক অবকোঠোপমোগত উন্নয়ে কোয টক্রমসমূহ স্ব-স্ব লোেোপর উক্ত উন্নয়ে কোয টক্রম  ম্পরচোলেো ও 

ব্যবস্থো েোর জন্য লোেোরম্পভম্পিক  ম্পরচোলেো  ম্পরষে  গঠে করোর বক্ষপৈ সকপলর অং গ্রহি ম্পেম্পিত করো এবং একটি গোইি 

লোইে ততরী করপত হপব। 
 

৬.১.১৪ ম্প শুশ্রম ম্পবষয়টি কারখানাসমূল্পহ ইএসবকউ (ESQ) বিষল্পয় সল্পচতনতামূলক বিল্পে অন্তভূ ণক্ত করা এিাং বিষয়টি ব  

বকান একটি পিবতর (িান, নাটক, িাবম্ভরা) মাধ্যল্পম  প্রচাল্পরর ব্যিস্থা করল্পত হল্পি।   
 

৬.১.১৫ Feasibility study of technology centres এর প্রবতল্পিেন পািার পল্পর প্রকল্পের Exit Plan বতরী করার 

ব্যিস্থা গ্রহর্ করল্পত হল্পি।   
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উপসাংহার: রপ্তোম্পে উন্নয়ে ও বহুমুখীকরপির লপক্ষয বোম্পিজয মন্ত্রিোলয় কর্তটক গৃহীত এই িরপের এটি প্রথম প্রকল্প। এ প্রকপল্পর 

মোধ্যপম সম্ভোবেোময় চোরটি ম্প ল্প খোতপক আন্তজটোম্পতক বোজোপর প্রম্পতপযোম্পগতোয় সক্ষম কপর গপড় বতোলোর উপেপশ্য প্রপয়োজেীয় 

কোয টক্রম বোস্তবোয়ে করো হপি। এই ব্যো কম্পভম্পিক লক্ষয বোস্তবোয়পে ম্পেব টোম্পচত ম্প ল্পখোত সমূপহর বহুমোম্পৈক সমস্যো সমোিোপে 

কোজ করপব। প্রকেটি শুরুল্পতই সাংল্পোর্ন করা হল্পয়ল্পে ফল্পল প্রায় ৮মাস বেরীল্পত কাজ শুরু করল্পত হল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক, প্রকল্পের 

জন্য চারটি বটকল্পনালবজ বসন্টাল্পরর জন্য জবম অবর্গ্রহর্ ও উন্নয়ন এিাং বিবিন্ন বশ্রবর্র অাংেীজল্পনর অাংেগ্রহর্ বনবিতকরল্পর্ 

সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে। আরবডবপবপ অনুল্পমােল্পনর পর কাল্পজর বক্ষ্ল্পয িবতেীলতা এল্পসল্পে। কাল্পজর এই িবতেীলতা 

র্ারািাবহকিাল্পি পবরচাবলত করল্পল বনবে ণষ্ট সমল্পয়র মল্পধ্য সফলিাল্পি িাস্তিায়ন করা সম্ভি হল্পি। উল্পেখ্য, চলবত িেল্পরর বেষ 

নািাে একটি মধ্যম বময়ােী এোল্পসসল্পমন্ট হল্পি  এিাং এোল্পসসল্পমন্ট ফলাফল্পলর উপর বিবি কল্পর প্রল্পয়াজল্পন সময় বৃবির প্রস্তাি 

করা হল্পত পাল্পর। প্রকৃম্পত ও তবম্প পিযর বিচাল্পর এটি একটি িবতেীল (Agile) ও নতুন র্রল্পনর (innovative) প্রকল্প। বস 

কারল্পর্ িবতেীল িা এজাইল প্রকে ব্যবস্থো েোর ববে প্রযোকটিস্ বনল্পে ণেনা অনুযোয়ী প্রকল্পটি বোস্তবোয়পের সুপযোগ রোখো হপয়পে 

যো আন্তজটোম্পতক বোজোর ও ভম্পবষ্যৎ প্রযুম্পক্তর   ম্পরবম্পতটত  ম্পরম্পস্থম্পতর সোপথ খো  খোওয়োপত সক্ষ্ম হপব। ফল্পল পল্পণ্যর 

িহুমুখীকরর্ হল্পি, নতুন কম ণল্পক্ষ্য সৃবষ্ট হল্পি এিাং আন্তজটোম্পতক বোজোপর রপ্তাবন আয় িাড়াল্পত সহোয়ক হপব।  
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পবরবেষ্ট -১ 

বপআইবস ও বপএসবস বমটিাং এর বসিান্তসমূহ ও িাস্তিায়ন অিস্থা   
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বিিত বপএসবস বমটিাং সমূল্পহর বসিান্ত িাস্তিায়ন অগ্রিবত 

১ম বমটিাংঃ  ০১-০৩ -২০১৮ 

ক্রবমক.# বসিান্ত বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন 

১ EC4J প্রকল্পের িাস্তিায়ন সল্পন্তাষজনক প ণাল্পয় উন্নীত করল্পত হল্পি।  প্রকল্পের িাস্তিায়ন সল্পন্তাষজনক প ণাল্পয় 

চলল্পে। 

২ প্রকল্পের কা ণক্রল্পমর বকান পবরিতণন িা সাংল্পোর্ন করার পূল্পি ণ পবরকেনা কবমেল্পনর 

অনুমবত বনল্পত হল্পি।  া িবিষ্যল্পত প্রকে সাংল্পোর্ল্পনর অন্তভু ণক্ত করল্পত হল্পি। 

িাস্তিাবয়ত 

৩ বিবপবস বথল্পক বতন জন প্রবতবনবর্ কবমটিল্পত অন্তভু ণক্ত করল্পত হল্পি। িাস্তিায়ন প্রবক্রয়ার্ীন 

৪ প্রকল্পের কম ণকতণা এিাং মন্ত্রর্ালল্পয়র কম ণকতণাল্পের বিল্পেল্পে অবিজ্ঞতা অজণল্পনর জন্য 

বিল্পেে ভ্রমনর্র ি ব্যিস্থা করা।  

অবিজ্ঞতা অজণল্পনর জন্য বিল্পেে ভ্রমর্র 

ব্যিস্থা করা হল্পয়ল্পে।  

 

২য় বমটিাংঃ  ১৬-০৮ -২০১৮ 

ক্রবমক# বসিান্ত বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন 

১ EC4J প্রকল্পের অনুল্পমাবেত বড বপ বপ সাংল্পোর্ন করল্পত হল্পি 

এিাং তা অবত দ্রুত আরম্ভ করল্পত হল্পি।  

সাংল্পোবর্ত বড বপ বপ পবরকেনা কবমেল্পন ৯/১/২০১৯ 

তাবরল্পখ জমা বেওয়া হল্পয়ল্পে। পবরকেনা কবমেল্পন 

সাংল্পোবর্ত বডবপবপ  পরিতী একল্পনক সিায়  উপস্থাপল্পনর 

জন্য ব্যিস্থা করল্পে। 

২ অবতবরক্ত ৪ জন পরামে ণক  Land Management 

Specialist, Procurement Specialist-2, Executive 

Officer (Finance & Admin), Executive Officer 

(ICT & Logistics). Executive Officer 

(Communications & Public Relations) পবরকেনা 

কবমেল্পনর অনুমবত ক্রল্পম বডবপবপ সাংল্পোর্ল্পনর পূল্পি ণ বনল্পয়াল্পির 

ব্যিস্থা করা। 

বপআইইউ  এই প্রস্তাি পবরকেনা কবমেল্পন বপ্ররর্ করার পর 

পবরকেনা কবমেন সাংল্পোবর্ত বডবপবপবত তো অন্তভু টক্ত করোর 

জন্য  রোম ট ম্পেপয়পে। ম্প আইইউ   ম্পরকল্পেো কম্পম পে 

 রোম টমত সংপ োম্পিত ম্পিম্প ম্প পত অন্তভু টক্ত করো হপয়পে। 

৩ ২০১৮-২০১৯ সোপলর কম ট ম্পরকল্পেো সময় ম্পেি টোরি কপর আরও 

বোস্তবসম্মত কপর প্রস্তুত কপর জমো বেওয়ো।  

২০১৮-২০১৯ সোপলর কম ট ম্পরকল্পেো  ম্পরবতটে কপর বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলপয়র অনুপমোেপের জন্য জমো বেওয়ো হপয়পে। 

৪ ম্পিটিম্পস এবং ম্পজইটিম্পস স্থো পের জন্য জম্পম ক্রয়/জম্পম অম্পিগ্রহি 

দ্রুত করোর জন্য ব্যবস্থো ম্পেপত বলো হপয়পে। 

ম্পিটিম্পস এবং ম্পজইটিম্পস স্থো পের জন্য জম্পম ক্রয়/জম্পম 

অম্পিগ্রহি দ্রুত করোর জন্য ম্পবম্পভন্ন ভোপব করো হপি।  ম্পরকল্পেো 

কম্পম পের ম্পেপে ট েো অনুযোয়ী ভূম্পম অম্পিগ্রহি যথোসম্ভব 

এম্পড়পয় সরকোপরর অথ টনেম্পতক অঞ্চল, হোইপর্ক  োকট, সংম্পিি 

ম্পবম্পসক ম্প ল্প েগরী সমূপহ ভূম্পমর প্রোপ্যতোর ম্পবষপয় অগ্রোম্পিকোর 

বেয়ো হপি।  

৫ ২০১৮-২০১৯ সোপলর অনুপমোম্পেত  ক্রয়  ম্পরকল্পেো বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলপয়র অনুপমোেপের জন্য বপ্ররর্ করো হপব। 

২০১৮-২০১৯ সোপলর অনুপমোম্পেত  ক্রয়  ম্পরকল্পেো বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলপয়র অনুপমোেে কপরপে। ম্প  আই ইউ  ২০১৮-২০১৯ 

সোপলর সংপ োম্পিত ক্রয়  ম্পরকল্পেো বোম্পিজয মন্ত্রিোলপয়র 

অনুপমোেপের জন্য বপ্ররি কপরপে। 

৬ সংপ োম্পিত ম্পি ম্প  ম্প  প্রস্তুপতর জন্য স্বল্পকোলীে  রোম টক ম্পেপয়োগ 

বেওয়োর জন্য অনুপমোেে  োওয়ো বগপে এবং তো দ্রুত ম্পেপয়োগ 

বেওয়ো হপব। এই ম্পবষয়  সংপ োম্পিত ম্পি ম্প  ম্প পত অন্তভু টক্ত করো 

হপব।  

ম্প আইইউ বোম্পিজয মন্ত্রিোলপয়র মোধ্যপম  ম্পরকল্পেো কম্পম পে 

বপ্ররি কপরপে।  ম্পরকল্পেো কম্পম ে   রোম টক ম্পেপয়োগ 

বোম্পতল কপর অভযন্তরীি ভোপব কোজ করোর  রোম ট ম্পেপয়পে। 

৭ প্রকল্প  ম্পরচোলক ( অথবো তোর প্রম্পতম্পেম্পি) LSBPC, 

LEPBPC and PPBPC র ম্পেব টোহী কম্পমটিপত অন্তভু টক্ত 

করোর প্রস্তোব করো হপয়পে। 

প্রকল্প  ম্পরচোলক (অথবো তোর প্রম্পতম্পেম্পি )LSBPC, 

LEPBPC and PPBPC র ম্পেব টোহী কম্পমটিপত 

অন্তভু টক্ত করো হপয়পে। 

৮ একজে ম্পিম্প ম্পি এবং প্রকল্প ব্যবস্থো ক ম্প এসম্পস  সভোয় এ 

অন্তভু টক্ত করপত হপব। 

বোস্তবোম্পয়ত  

 ৩ য়  ম্পমটিং:  ২৭-০৫ -২০১৯ 

ক্রম্পমক 

েং 

ম্পসিোন্ত ম্পসিোপন্তর বোস্তবোয়ে 
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১ EC4J প্রকপল্পর অনুপমোম্পেত ম্পিম্প ম্প  সংপ োিে 

করপত হপব এবং তো অম্পত দ্রুত আরম্ভ করপত 

হপব।  

সংপ োম্পিত ম্পিম্প ম্প   ম্পরকল্পেো কম্পম পে ৯/১/২০১৯ তোম্পরপখ জমো বেওয়ো 

হপয়পে।  ম্পরকল্পেো কম্পম পে সংপ োম্পিত ম্পি ম্প  ম্প   ১৬ জুলোই ২০১৯ একপেক 

সভোয় অনুপমোেে বেওয়ো হপয়পে। ২৮ অগোে ২০১৯ তোম্পরখ মন্ত্রিোলয়  বথপক 

প্র োসম্পেক অনুপমোেে  োওয়ো বগপে।   উ স্থো পের জন্য ব্যবস্থো করপে। 

সংপ োম্পিত ম্পি ম্প  ম্প  অনুপমোেে ব পত ৮ মোস সময় বলপগপে। 

২ বোম্পষ টক উন্নয়ে কম ট ম্পরকল্পেো তরোম্পন্বত করপত 

হপব। 

ম্প  আই ইউ ম্পবম্পভন্ন ভোপব কম ট ম্পরকল্পেো তরোম্পন্বত করোর কোজ করপে। ম্পবগত 

অথ ট বেপর ৬০% কোজ সিন্ন হপয়পে। 

৩ বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়,  ম্পরকল্পেো কম্পম ে, ইআরম্পি, 

ম্প আইইউ এবং ম্পবম্পভন্ন অযোপসোম্পসপয় পের 

প্রম্পতম্পেম্পির সমন্বপয় দ্যই ব্যোপচ অম্পভজ্ঞতো অজটপের 

জন্য ম্পভপয়তেোম ভ্রমবর্র ব্যবস্থো করো। 

বোম্পিজয মন্ত্রিোলয়,  ম্পরকল্পেো কম্পম ে, ইআরম্পি, ম্প আইইউ এবং ম্পবম্পভন্ন 

অযোপসোম্পসপয় পের প্রম্পতম্পেম্পির সমন্নপয় অম্পভজ্ঞতো অজটপের জন্য ম্পভপয়তেোম 

এবং থোইলোন্ড ভ্রমবর্র ব্যবস্থো করো করো হয়।  

৪ ম্প  এই ইউ ম্পতেটি আন্তজটোম্পতক ক্রয় প্রস্তোব ( ই 

আর এফ ফোম ট, ম্প ম্পফক এবং ম্পজ ই ম্পস টি 

ম্পফম্পজম্পবম্পলটি ফোম ট) মন্ত্রিোলয় /ম্পসম্পসম্পজম্প  বথপক 

অনুপমোম্পেত হওয়োর  র কোয টোপে  বেয়োর ব্যবস্থো 

করপব। 

ম্প  এই ইউ ম্পতেটি আন্তজটোম্পতক ক্রয় প্রস্তোব ( ই আর এফ ফোম ট, ম্প ম্পফক এবং 

ম্পজ ই ম্পস টি ম্পফম্পজম্পবম্পলটি ফোম ট) মন্ত্রিোলয় /ম্পসম্পসম্পজম্প  বথপক অনুপমোম্পেত 

হওয়োর  র কোয টোপে   বেয়ো হয় এবং চুম্পক্ত সিোম্পেত হপয়পে। 

৫ ম্পবম্প ম্পস ম্পতেটি প্যোপকপজর কোজ বেওয়োর ব্যবস্থো 

করো। ম্পবম্প ম্পস যম্পে সক্ষম েো হয় তপব ম্প আইইউ 

অন্য বকোে ভোপব কোজ করোর ব ষ করোর ব্যবস্থো 

করপব। 

ম্পব ম্প  ম্পস এই প্রকপল্প কোজ করপত আগ্রহী েয়। ম্প  আই ইউ ম্পবশ্ব ব্যোংপকর 

সোপথ আপলোচেো কপর অন্য ভোপব বোস্তবোয়পের ব্যবস্থো করপব। 

৬  ম্প আইইউ কপিোপেন্ট বকো-অম্পি টপের্র-৩ ও 

বর্কম্পেকযোল বস্পম্পসয়োম্পলে ম্পেপয়োপগর ব্যবস্থো 

করপব  

ইপতোমপধ্য কপিোপেন্ট বকো-অম্পি টপের্র-৩ ও বর্কম্পেকযোল বস্পম্পসয়োম্পলে 

ম্পেপয়োগ করো হপয়পে এবং উভপয় কোপজ বযোগেোে কপরপে। 

 

৪থ ট ম্পমটিং  ০৫-০৯ -২০১৯  

ক্রম্পমক 

েং 

বসিান্ত  বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন 

১ কিপেন্ট ১ আওতোয়  ম্পবজপেস প্রপমো ে কোউম্পন্সল ( ম্পব ম্প  ম্পস) কোজ করপত আগ্রহী 

েয়।  

ম্পবজেস প্রপমো ে কোউম্পন্সল ( ম্পব ম্প  ম্পস) এই 

প্রকপল্প কোজ করপত আগ্রহী েয়। 

২ েয়টি  ক্রয় প্রস্তোব [1. Module development (Basic & 

Specialized) conduct ToT and ESQ Certification/ 

Accreditation Develop System for 4 Sectors; 2. Basic 

Training on ESQ through Association; 3. Specialized 

Training on ESQ; 4. Coordination and Communication 

Consultation for leather, leather goods & Footwear 

Sector by Leather Sector BPC;  5. Coordination and 

Communication Consultation for Light Engineering 

and Electronics Sector By Light Engineering Sector 

BPC;  6. Coordination and Communication 

Consultation for Plastics Sector by Plastics Sector  

BPC] একটি ক্রয় প্রস্তোপবর আওতোয় কোজ করোর ম্পবষয় আলব াচেো করো হয়। ম্প  

আই ইউ এ ম্পবষপয় ম্পবশ্ব ব্যোংপকর সোপথ আপলোচেো করপত  োপর। 

ইপতোমপধ্য  ম্পরকল্পেো কম্পম পের 

মতোমপতর জন্য  োঠোপেো হপয়পে। 

৩ ১৬ জুলোই ২১০৯ সোপলর একপেক বসিান্ত অনুযোয়ী  এক্সপ োর্ ট প্রপমো ে ব্যযপরো বক(ই 

ম্প  ম্পব) অনুপরোি করো হপব আলোেো কপর একটি প্রকল্প প্রস্তুত করোর জন্য জোর মপধ্য 

কৃম্পষ  পির সোপথ  োর্ এবং  োর্ জোত  ে অন্তভু টক্ত করপত।  

৩.২ ই আর ম্পি বক অনুবরাি করো হপব ইম্প ম্পব কর্তণক প্রস্তুতকৃত প্রকপল্পর জন্য 

তহম্পবপলর ব্যবস্থো করোর জন্য। 

এ ম্পবষপয় একটি কম্পমটি গঠে করো হপয়পে 

এবং একটি প্রকে প্রস্তাি করা হল্পয়ল্পে,   া 

একল্পনক সিায় অনুল্পমােল্পনর জন্য প্রস্তাি 

আকাল্পর বপ্ররর্ করা হল্পয়ল্পে। 

৪ ম্প  এই ইউ ম্পতেটি আন্তজটোম্পতক ক্রয় প্রস্তোব ( ই আর এফ ফোম ট, ম্প ম্পফক এবং ম্পজ ই 

ম্পস টি ম্পফম্পজম্পবম্পলটি ফোম ট) মন্ত্রিোলয় /ম্পসম্পসম্পজম্প  বথপক অনুপমোম্পেত হওয়োর  র 

কা ণাল্পেে বেওয়োর ব্যবস্থো করপব। 

ই আর এফ ফোম ট বক কোরযোপে  বেওয়ো 

হপয়পে, ম্পসম্পসম্পজম্প  বথপক ম্প  ম্পফক ফোম ট এর 

অনুপমোেে বেওয়ো হপয়পে। ম্পজ ই ম্পস টি 
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ম্পফম্পজম্পবম্পলটি ফোম ণল্পক কা ণাল্পেে বেওয়ো 

হপয়পে এবং তোরো কোজ আরোম্ভ কপরপে। 

৫ জেপ্র োসে মন্ত্রেোলপয় দ্যই জে সোব টক্ষম্পিক ম্পি ম্প  ম্পি  েোয়পের জন্য অনুপরোি কপর 

 ৈ ম্পেপত হপব।  

ইপতোমপধ্য দ্যই জে ম্পি ম্প  ম্পি বযোগেোে 

কপরপেে 

 

৫ম ম্পমটিং  ১৯-০১ -২০২০ 

ক্রম্পমক 

েং 

ম্পসিোন্ত ম্পসিোপন্তর বোস্তবোয়ে 

১ চট্টগ্রোম ম্পমপররসরোই বঙ্গ বন্ধু ম্প ল্পেগপর GETC-1 ৫০ বেপরর জন্য ১০ একপরর 

প্লর্ ম্পলপজর জন্য ববজোর অনুকূপল ১২১৪০৫৮ মোম্পকটে িলোর মূল্য  ম্পরপ োপির জন্য 

সু োম্পর  করো হপয়পে।   

ম্পলজ মূল্য  ম্পরপ োপির জন্য বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলপয়র ম্পহসোব ম্পেয়ন্ত্রপকর কোয টোলপয় 

ম্পবল েোম্পখল করো হপয়পে। 

২ কোম্পলয়োকইর বঙ্গ বন্ধু হোইপর্ক ম্পসটিপত GETC-2 স্থো পের জন্য ম্পলজ ম্পক্রত জম্পমর 

জন্য 19,73,232.49 ১৯,৭৩,২৩২  মোম্পকটে িলোর ( ভযোর্ েোড়ো)  ম্পরপ োপির 

জন্য অনুপমোেে বেওয়ো হপয়পে। 

ম্পলজ মূল্য  ম্পরপ োপির জন্য বোম্পিজয 

মন্ত্রিোলপয়র ম্পহসোব ম্পেয়ন্ত্রপকর কোয টোলপয় 

ম্পবল েোম্পখল করো হপয়পে। 

৩ GETC-3.স্থো পের লপক্ষ ম্প ল্প মন্ত্রিোলপয় ১০ একর জম্পমর জন্য ম্পবম্পসক বকম্পমকোল 

 ম্পেপত জম্পম বরোপের জন্য  ৈ ম্পেপত হপব। 

জবম িরাল্পের জন্য 

কা ণক্রম চলমান 

৪ গোম্পজপুর বজলোর কোম্পলগি উ পজলোর বকর্ে বমৌজোয় ম্পি টি ম্পস স্থো পের লপক্ষয কম্পমটি 

জম্পম ম্পেি টোরি কপরপে 

জবম অবর্গ্রহর্ সাংক্রান্ত  

কা ণক্রম চলমান আই ইউ 

৫ বোংলোপে  ব্যোংপকর বক্রম্পির্ ইেফরপম ে ব্যযপরোর প্রম্পতম্পেম্পি অন্তভু টক্ত কপর গ্রোন্ট 

আিভোইজোরী কম্পমটি পুেগ টঠিত করো হপব 

িাস্তিাবয়ত 

৬ চোরটি বর্কপেোপলোম্পজ বসন্টোপরর স্থো তয ম্পিজোইে চূড়োন্ত করোর জন্য ম্পবপ ষজ্ঞপের 

ম্পেপয় একটি ম্পবপ ষজ্ঞ প্যোপেল প্রস্তুত কর হপব।  

িাস্তিায়নার্ীন 

৭ ম্প  আই ম্পস সভো গ্রোন্ট আিভোজোরী কম্পমটি (গোক) কম্পমটি, ম্পবপ ষজ্ঞ প্যোপেল 

সেস্যপের জন্য সন্মোম্পের বেওয়োর জন্য েীম্পতগত একমত হপয়পেে।  

 িাস্তিায়নার্ীন 

৮ আগোমী বকোরবোম্পে ঈপে ম্পবম্পভন্ন টি ম্পভ চযোপেপল  স্বোস্থয সম্মত উ োপয় চোমড়ো 

অ সোরি করোর ম্পবজ্ঞো ে প্রচোর করোর ব্যবস্থো করো হপব। এ ব্যো োপর বলেোর 

এপসোম্পসবয়েসে এর সোপথ আপলোচেো করোর ব্যবস্থো করপত হপব।  

িাস্তিায়নার্ীন  

 

 

  



68 | c„ôv 

 

বিিত বপ আই বস বমটিাং সমূল্পহর বসিান্ত িাস্তিায়ন অগ্রিবত  

 

১ম বমটিাংঃ  ০৮-০৮ -২০১৮ 

ক্রবমক 

নাং 

বসিান্ত বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন  

১ EC4J প্রকল্পের িাস্তিায়ন সল্পন্তাষজনক প ণাল্পয় বনওয়ার তাবিে। িাস্তিাবয়ত 

২ একজন বড বপ বড এিাং প্রকে কম ণকতণা বপ আই বস বমটিাং এ অন্তভু ণক্ত করল্পত হল্পি। িাস্তিাবয়ত 

৩ ২০১৮-২০১৯ সাল্পলর কম ণপবরকেনা প্রস্তুত এিাং সাংল্পোবর্ত এ বড বপ প্রস্তুত কল্পর 

পরিতী বপ এস বস বমটিাং এ  উপস্থাপন করল্পত হল্পি। 

িাস্তিাবয়ত 

৪ পরিতী বপ এস বস বমটিাং েীঘ্রই  অনুষ্ঠাল্পনর ব্যিস্থা করল্পত হল্পি। িাস্তিাবয়ত 

 

২য় বমটিাংঃ  ০৯-১২ -২০১৮ 

ক্রবমক 

নাং 

বসিান্ত বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন  

১ EC4J প্রকল্পের অনুল্পমাবেত বড বপ বপ সাংল্পোর্ন করল্পত হল্পি এিাং 

সাংল্পোবর্ত বড বপ বপ আিাবম বমটিাং এ উপস্থাপন করল্পত হল্পি।  

বপ আই ইউ বিশ্ব ব্যাাংল্পকর সাল্পথ আল্পলাল্পচানা কল্পর 

সাংল্পোবর্ত বড বপ বপ প্রস্তত কল্পরল্পে। পরিতীল্পত িাবর্জে 

মন্ত্রর্ালয় এিাং বিশ্ব ব্যাাংল্পকর বনকট বথল্পক অনুল্পমােন 

বনল্পয়ল্পে। আো করা   ায় আিামী ১০ বডল্পসম্বর ২০১৮ 

তাবরল্পখ আর বড বপ বপ  িাবর্জে মন্ত্রর্ালল্পয় জমা বেওয়া 

হল্পি । 

২ একজন বড বপ বড এিাং প্রকে ব্যিস্থাপক বপ আই বস  সিায় এ 

অন্তভু ণক্ত করল্পত হল্পি। 

িাস্তিাবয়ত 

৩ ২০১৮-২০১৯ সাল্পলর কম ণপবরকেনা প্রস্তুত এিাং সাংল্পোবর্ত এ বড বপ 

প্রস্তুত কল্পর পরিতী বপ এস বস  সিায় এ  উপস্থাপন করল্পত হল্পি। 

িাস্তিাবয়ত 

৪ পরিতী বপ এস বস  সিা েীঘ্রই অনুষ্ঠাল্পনর ব্যিস্থা করল্পত হল্পি। িাস্তিাবয়ত 

 

৩ য় বমটিাংঃ  ০৫-০৯ -২০১৯ 

ক্রবমক 

নাং 

বসিান্ত বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন  

১ িতণমান অথ ণ িেল্পরর িরাে িাস্তিতার বনবরল্পখ সাংল্পোবর্ত িাৎসবরক উন্নয়ন 

পবরকেনা অনু ায়ী প্রয়ন করল্পত হল্পি।  

িাস্তিাবয়ত 

২ ২০১৮-২০১৯ এর অনুল্পমাবেত কম ণপবরকেনা সাংল্পোবর্ত িাৎসবরক উন্নয়ন 

পবরকেনা অনু ায়ী প্রনয়ন করল্পত হল্পি। 

িাস্তিাবয়ত 

৩ ২০১৮-২০১৯ সাল্পলর অনুল্পমাবেত  ক্রয় পবরকেনা সাংল্পোবর্ত িাৎসবরক উন্নয়ন 

পবরকেনা অনু ায়ী প্রর্য়ন করল্পত হল্পি।। 

িাস্তিাবয়ত 

৪ পরিতী বপ এস বস বমটিাং েীঘ্রইঅনুষ্ঠাল্পনর ব্যিস্থা করল্পত হল্পি। সময় মত  বপ এস বস সিা অনুবষ্ঠত হয়।  

৫ কম্পল্পনন্ট ১ আওতায়  বিজল্পনস প্রল্পমােন কাউবন্সল ( বি বপ বস) কাজ করল্পত 

আগ্রহী নয়। এই বিষয়টি বপ এস বস বমটিাং এ আল্পলাচনা করা হল্পি।   

এ বিষয় বপ এস বস আলচনা করা হয়। 

বপএস বস সিা  অনুল্পমােন বেল্পয়ল্পে। 

৬ েয়টি  ক্রয় প্রস্তাি [1. Module development (Basic & 

Specialized) conduct ToT and ESQ Certification/ 

Accreditation Develop System for 4 Sectors; 2. Basic 

Training on ESQ through Association; 3. Specialized 

Training on ESQ; 4. Coordination and Communication 

Consultation for leather, leather goods & Footwear 

Sector by Leather Sector BPC;  5. Coordination and 

Communication Consultation for Light Engineering 

and Electronics Sector By Light Engineering Sector 

BPC;  6. Coordination and Communication 

এই বিষয় ৫ বম ২০১৯সাল্পল অনুম্পষ্ঠতবপ এস 

বস সিায় আল্পলাচনা করা হয়। বপ এস বস 

সিায় অনুল্পমােন বেওয়ার পর পবরকেনা 

কবমেল্পনর মতামল্পতর জন্য পাঠাল্পনা হয়। 

পবরকেনা কবমেন প্রবতটা ক্রয় প্যাল্পকজ 

আলাো কল্পর িাস্তিায়ন করার প্রস্তাি 

কল্পরল্পে। 
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Consultation for Plastics Sector by Plastics Sector  

BPC] একটি ক্রয় প্রস্তাল্পির আওতায় কাজ করার বিষয় আল্পলাচনা করা হয়। বপ 

আই ইউ এ বিষল্পয় বিশ্ব ব্যাাংল্পকর সাল্পথ আল্পলাচনা করল্পত পাল্পর। 

৭ একল্পনক সিার বসিান্ত অনু ায়ী কৃবষ পণ্য এই প্রকল্পের অন্তভু ণক্ত করার জন্য বপ এস 

বস সিায় আল্পলাচনা করার অনুল্পরার্ করা হয়। 

বপ এস বস সিায় বক িাল্পি একল্পনক সিার 

বসিান্ত সুষ্ঠু িাল্পি িাস্তিায়ন করা  ায় বস 

বিষল্পয় আল্পলাচনা করা হয়। সিায় বসিান্ত হয় 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যেল্পরা (ইবপবি) আলাো িাল্পি 

কৃবষ পল্পণ্যর জন্য আলাো প্রকে প্র্য়ন 

করল্পি। এই উপলল্পক্ষ্ প্রকে প্রর্য়ল্পনর জন্য 

একটি কবমটি িঠন করা হয়। কবমটির সেস্য 

সবচি হল্পি রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যেল্পরা (ইবপবি)।  

৮ বপ এই ইউ বতনটি আন্তজণাবতক ক্রয় প্রস্তাি ( ই আর এফ ফাম ণ, বপবফক এিাং বজ ই 

বস টি বফবজবিবলটি ফাম ণ) মন্ত্রিোলয়/ম্পসম্পসম্পজম্প   বথল্পক অনুল্পমাবেত হওয়ার পর 

কা ণাল্পেে বেওয়ার ব্যিস্থা করল্পি। 

িাস্তিাবয়ত 

৯ জনপ্রোসন মন্ত্রিোলল্পয়দুই জন সাি ণক্ষ্বর্ক বড বপ বড পোয়ল্পনর জন্য অনুল্পরার্ কল্পর 

পয বেল্পত হল্পি। 

  িাস্তিাবয়ত (দুই জন বড বপ বড পোয়ন 

করা হল্পয়ল্পে। 

 

৪ থ ণ বপ আই বস বমটিাংঃ ০২-১২-২০২০ 

ক্রবমক 

নাং 

বসিান্ত বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন 

১ ৬ টি ক্রয় প্রস্তাি আলাো আলাো িাল্পি িাস্তিায়ন করা হল্পি ( া পূল্পি ণ একটি 

প্যাল্পকল্পজর আওতায় করার বসিান্ত বেল)। 

িাস্তিায়নার্ীন 

২ বতনটি ক্রয় প্রস্তাি (1. Module development (Basic & 

Specialized) conduct ToT and ESQ Certification/ 

Accreditation Develop System for 4 Sectors; 2. Basic 

Training on ESQ through Association; 3. Specialized 

Training on ESQ]  া বি বপ বস কর্তণক একক িাল্পি করার কথা বেল)। উক্ত 

বতনটি ক্রয় প্রস্তাি আলাো আলাো িাল্পি প্রবতল্প াবিতামূলক বটডাল্পরর মাধ্যল্পম করা 

হল্পি। এই বিষয়টি আিামী বপ আই বস সিায় আল্পলাচনা করা হল্পি। 

িাস্তিায়নার্ীন 

 ৩ িাাংলাল্পেে ব্যাাংল্পকর বক্রবডট ইনফরল্পমেন ব্যেল্পরার প্রবতবনবর্ অন্তভু ণক্ত কল্পর গ্রান্ট 

অযোিভোইজরী কবমটি  পুনি ণঠিত করা হল্পি 

িাস্তিাবয়ত  

৪ চারটি বটকল্পনাল্পলাবজ বসন্টাল্পরর স্থাপতে বডজাইন চূড়ান্ত করার জন্য বিল্পেষজ্ঞল্পের 

বনল্পয় একটি বিল্পেষজ্ঞ প্যাল্পনল প্রস্তুত কর হল্পি।  

িাস্তিায়নার্ীন 

৫ বজনাল্পরল ইবিবনয়াবরাং বটকল্পনালবজ বসন্টার স্থাপল্পনর জন্য বসির আসবসল্পয়সন 

বনতাল্পের সল্পঙ্গ আল্পলাচনার ব্যিস্থা করা।  

িাস্তিাবয়ত 

৬ বপ আই বস সিা গ্রান্ট অযোিভোইজরী কবমটি (িাক) কবমটি, বিল্পেষজ্ঞ প্যাল্পনল ও বড 

বপ বড  সেস্যল্পের জন্য সন্মাবন বেওয়ার জন্য নীবতিত একমত হল্পয়ল্পেন। এই বিষয় 

বনল্পয় পরিতী বপ এস বস সিায় আল্পলাচনা করা হল্পি। 

িাস্তিায়নার্ীন 
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পবরবেষ্ট -২ 

অবডটস ণ বরল্পপাট ণ   
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পবরবেষ্ট -৩ 

ডাটা সাংগ্রল্পহর টুলস  
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ির্প্রজাতন্ত্রী িাাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয় 

“এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J)” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরবিক্ষ্র্ এর 

আথ ণ-সামাবজক জবরপ প্রশ্ন পয (সম্ভাব্য উপকারল্পিািী) 

সম্মবত পয 

পবরবচবত ও িল্পিষর্ার উল্পেশ্য ির্ ণনা  
 

আোলামু আলাইকুম/নমস্কার 

আবম --------------------------।“উন্নয়ন র্ারা” নামক একটি িল্পিষর্া প্রবতষ্ঠান বথল্পক এল্পসবে। উন্নয়ন র্ারা, বিবিন্ন 

সরকারী, বিসরকারী এিাং আন্তণজাবতক প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ  িল্পিষর্া/জবরপ কা ণ পবরচালনা কল্পর আসল্পে। িাবনজে মন্ত্রর্ালল্পয়র 

অর্ীন প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনট কর্তণক িাস্তিাবয়ত একটি জবরপ কা ণক্রল্পমর জন্য এল্পসবে। আপনারা অিিত আল্পেন ব , 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) প্রকে িাাংলাল্পেে সরকাল্পরর ও বিশ্বব্যাাংক এর আবথ ণক সহায়তায় পবরচাবলত 

হল্পে। পবরকেনা মন্ত্রর্ালল্পয়র অর্ীল্পন িাস্তিায়ন পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি এর পক্ষ্ বথল্পক িাস্তিায়নার্ীন প্রকল্পের বনবিড় 

পবরবিক্ষ্র্ এর জন্য আপনাল্পের কারখানায় এল্পসবে।  
 

বিাপনীয়তা এিাং সম্মবত: আমরা এই সাক্ষ্াতকাল্পর উক্ত প্রকল্পের বিবিন্ন র্রল্পনর বসিা ব মন-প্রবেক্ষ্র্, সল্পচতনতামূলক 

কা ণক্রম, নতুন কম ণল্পক্ষ্য সৃবষ্ট, দ্রল্পব্যর গুর্িত মান বৃবি, কারখানার পবরল্পিে ইতোবে বিষল্পয় বকছু জানল্পত চাইি।  
 

আপনার প্রেি তে সম্পূর্ ণ বিাপন রাখা হল্পি এিাং এই তে সাংগ্রহ করল্পত আমাল্পের আনুমাবনক ৩০ বম সময় লািল্পি। 

জবরল্পপ অাংেগ্রহল্পনর জন্য আপনাল্পক বকান প্রকার বজার করা হল্পি না এিাং আমরা আো করবে আপবন বস্বোয় প্রল্পশ্নাির 

বেল্পত সম্মত হল্পিন, বকননা এই বিষল্পয় আপনার মতামত আমাল্পের কাল্পে খুিই গুরুত্বপূর্ ণ। আপবন বকান উির না বেল্পত চাইল্পল 

আমাল্পেরল্পক িলল্পিন আমরা পরিতী প্রল্পশ্ন চল্পল  াি। এই জবরল্পপ আমাল্পেরল্পক সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাল্পক বিল্পেষ 

র্ন্যিাে জানাবে।  

 

আপনার বক এই জবরপ সম্পল্পকণ বকান প্রশ্ন আল্পে? আমরা বক তাহল্পল শুরু করল্পত পাবর ?  

 

আবম বক আপনার সাক্ষ্াৎকার শুরু করল্পত পাবর?    হোঁ---------------------1  

                                                              না ----------------2 
 

সাক্ষ্াত প্রোনকারীর স্বাক্ষ্রল্পমািাইল নম্বর:  
 

 

 

জাতীয় পবরচয়পয নম্বর ( বে থাল্পক):  

 

সাক্ষ্াত গ্রহল্পনর তাবরখ  

 
 

 

সাক্ষ্াল্পতর wel‡q Avcbvi m¤§wZi Rb¨ c ÖK‡íi পক্ষ্ †_‡K ab¨ev`|   

             

 

 
 

উির োতার নাম: কারখানার র্রন: 

পেবি: কারখানার আইবড নাম্বার: 

সাক্ষ্াৎকার গ্রহর্কারীর নাম: স্বাক্ষ্র: 

তোরককারীর নাম: স্বাক্ষ্র: 

 

১. আথ ণ-সামাবজক বিষল্পয় তে:  

 

w`b gvm eQi 

সাংযুবক্ত-১ 

আইবড নাং 
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ক্রবমক 

 

প্রশ্ন  উির সহ বকাড  বনল্পে ণেনা  

 

১০১ 

উির োতার বলঙ্গ 

(প্রশ্ন করার প্রল্পয়াজন বনই, বেল্পখ বলখুন) 

 মবহলা                                                      1 

 পুরুষ                                                        2 

 

 

 

১০২ 

েয়া কল্পর আপনার িয়স িল্যন  

 (প্রল্পয়াজল্পন জাতীয় পবরচয় পয বেল্পখ বনবিত 

বহান) 

  (পূর্ ণ িয়স বলখুন) 

--------------িের 
 

 

 

 

১০৩ আপবন বকান বশ্রবর্ প ণন্ত পড়াশুনা কল্পরল্পেন?  

 ১ম -৫ষ্ঠ বশ্রবর্                                             1 

 ৬ষ্ঠ-৮ম বশ্রবর্                                             2 

 ৯ম -১০ বশ্রবর্                                            3 

 এসএসবস                                                 4 

 এইচএসবস                                                5 

 বিএ/মািাস ণ                                               6 

 কখল্পনা স্কুল্পল  াই নাই                                   7 

 

 

 

 

১০৪ 

িতণমাল্পন আপনার বিিাবহক অিস্থা বক? 

(একটি মায উির হল্পি) 

 অবিিাবহত                                                 1 

 িতণমাল্পন বিিাবহত                                        2 

 বির্িা/বিপবিক                                           3 

 তালাক প্রাপ্ত/প্রাপ্তা/বিবেন্না                              4 

 অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন)--------------- 

  ১০৬ 

 

 

 

 

 
 

১০৫ 

আপনার সন্তান সাংখ্যা কত? 

 ১ জন                                                       1 

২ জন                                                      2 

 ৩ জন                                                      3 

 ৪ জন ≤                                                  4 

 বকান সন্তান নাই                                          5 

 

 

 

১০৬ 

িতণমাল্পন আপবন/আপনার পবরিার বকাথায় 

থাল্পকন ? 

 িবস্তল্পত                                                     1 

 বনজ িাবড়ল্পত                                              2 

 িাড়া িাবড়ল্পত                                             3 

 অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন)--------------- 

 

 

 

১০৭ 

আপনার পবরিাল্পরর আর বক বক আল্পয়র সাল্পথ 

জবড়ত?  

 

(একাবর্ক উির হল্পত পাল্পর) 

 িািা/শ্বশুর                                                 1 

 মা/শ্বাশুবড়                                                  2 

 িাই/বেির                                                 3 

 বিান/ননে                                                  4 

 িাবি/ া                                                     5 

স্বামী/স্ত্রী                                                     6 

 

 

 

১০৮ 
বতটমোপে আ েোর মোম্পসক আয় কত? 

(সকল উৎস বথল্পক একসাল্পথ) 

 

-----------------টাকা  

 

১০৯ 

িতণমাল্পন আপনার পবরিাল্পরর মাবসক আয় 

কত? 

(সকল্পলর মাবসক আয় এক সাল্পথ হল্পি) 

-------------------টাকা   

 

১১০ 

িতণমাল্পন আপনার পবরিাল্পরর মাবসক ব্যয় 

কত? 

(সকল্পলর মাবসক ব্যয় এক সাল্পথ হল্পি) 

-------------------টাকা   

 

১১১ 
আপবন কত বেন  ািৎ এই কারখানায় চাকুবর 

কল্পরন?  
-----------------িের  
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২. ইএসবকউ বিষয়ক সল্পচতনতা কোয টক্রপম অং গ্রহি কোরীপের তে: 
 

ক্রবমক  প্রশ্ন  উির সহ বকাড  বনল্পে ণেনা  

 

২০১ 

আপবন কী আপনার প্রবতষ্ঠাল্পন EC4J প্রকে 

বথল্পক বকান সল্পচতনতামূলক কোয টক্রপম অং  

গ্রহি কপরপেে? 

 

 হোঁ                                                              1 

 না                                                              2  

 

 

 

 

 

২০২ 

হোঁ হল্পল, উক্ত সল্পচতনতামূলক কা ণক্রম কত 

সময় ব্যাবপ অনুবষ্ঠত হল্পয়বেল? 
-----------------ঘন্টো-----------------ম্পম:  

 

২০৩ 

আপবন কী মল্পন কল্পরন আপনাল্পের বেখার জন্য 

এই সময় কাল (duration) ঠিক বেল নাবক 

আল্পরা বিেী সমল্পয়র প্রল্পয়াজন বেল?  

(উপল্পরর উিল্পরর সময় র্ল্পর প্রশ্ন করুন) 

  

 সময়  ল্পথষ্ঠ বেল                                            1 
  

 সময়  ল্পথষ্ঠ বেল না                                        2  

 

 

২০৫ 

 

 
 

২০৪ 

-----------, কত সমল্পয়র প্রল্পয়াজন বেল িল্পল 

আপবন মল্পন কল্পরন? 

 ---------------------------------------  

 

 

২০৫ 
বেল্পনর বকান সমল্পয় আপনাল্পের 

সল্পচতনতামূলক কা ণক্রম করা হল্পয়বেল? 

 সকাল ১০-১১ টায়                                           1 

 লাল্পঞ্চর পূল্পি ণ                                                  2 

 লাল্পঞ্চর পল্পর                                                  3 

 বিকাল (৫-৬ টায়)                                          4 

 ছুটির সময়                                                   5 

 

 

 

২০৬ 

আপবন কী মল্পন কল্পরন আপনাল্পের 

সল্পচতনতামূলক কা ণক্রল্পমর জন্য এই (time 

of awareness) বনর্ ণাবরত সময়টুকু সঠিক 

বেল? 

 হোঁ                                                             1 

 না                                                              2  

 

২০৮ 

 

 

 

২০৭ 
 বে না হয়, তল্পি বকান সময় হল্পল িাল্পলা হয় 

িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন?  
---------------------  

 

 

 

২০৮ 

সল্পচতনতামূলক কা ণক্রল্পম কী কী বিষয় বনল্পয় 

আল্পলাচনা হল্পয়বেল?  

(একাবর্ক উির হল্পত পাল্পর) 

 বপবপই সম্পল্পকণ                                               1 

 ব ৌন হয়রাবন                                                 2 

মার্তত্বকালীন ছুটি                                           3 

 বনল্পয়াি পয                                                   4 

 দুঘ ণটনায় করনীয়                                             5 

 অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন)--------------- 

 

 

 

২০৯  

বকান পিবতল্পত আপনাল্পের সল্পচতনমূলক 

বসেন করা হল্পয়বেল, কত সময়ব্যপী এিাং কী 

কী বেল্পখল্পেন?  

(একাবর্ক উির হল্পত পাল্পর) 

 (বনল্পচর বটবিল পূরর্ করুন) 

 
 

 কল্পম্পাল্পনন্ট সময় কী কী বিষয় বেল্পখল্পেন ? 

বলকচার   

নাটক   

িান        

িম্ভীরা   
 

 

 

২১০ এগুল্পলার মল্পধ্য বকান পিবতটি আপনার কাল্পে 

বিেী কা ণকরী িল্পল মল্পন হল্পয়ল্পে? 

 বলকচার/িকৃ্ততা                                              1 

 নাটক                                                          2 

িান                                                           3 

 িম্ভীরা                                                         4 
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২১১ 

------ব্যবতত অন্য বকান পিবতল্পত 

সল্পচতনমূলক বসেন করা হল্পল আল্পরা বিেী 

কা ণকর হল্পতা িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন? 

---------------------  

 

 

২১২ 

 

আপবন বক মল্পন কল্পরন এই সল্পচতনতা মূলক 

কোয টক্রপম অং গ্রহপির ফপল আ েোপের 

কোপজর বক্ষপৈ বকোে ইম্পতবোচক  ম্পরবতটে 

আসপব? 

 হোঁ                                                             1 

 না                                                              2  

 

  ২১৪ 

 

 

২১৩ 

’হোঁ’ হল্পল, কী কী বক্ষ্ল্পয অিোন রাখল্পি িল্পল 

আপবন মল্পন কল্পরন ? 

 

(একাবর্ক উির হল্পত পাল্পর) 

  দুঘ ণটনা কমল্পি                                               1 

  সল্পচতন হল্পি                                                 2 

  অবর্কার সম্পল্পকণ সল্পচতন                                 3 

  কাল্পজর পবরল্পিে উন্নত হল্পি                               4 

  উৎপােন িাড়ল্পি                                            5 

  অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন)--------------- 

 

 

 

 

২১৪ 
’না’ হল্পল, বকন মল্পন হয় এই সল্পচতনতামূলক 

কোয টক্রম বকান ইবতিাচক অিোন রাখল্পি না? 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
 

 

২১৫ 

কারখানায় ব ািোল্পনর পর আপবন কী বকান 

র্রল্পনর অসুবির্ার/সমস্যার সনূ্মখীন 

হল্পয়বেল্পলন? 

 হোঁ                                                             1 

 না                                                              2 

   

  ২১৭ 

 

২১৬ 

 ‘হোঁ’ হল্পল, কী কী সমস্যার সনূ্মখীন 

হল্পয়বেল্পলন? 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
 

 

২১৭ 

িতণমাল্পন (সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর পর) কী 

কী সমস্যার সনূ্মখীন হল্পেন? 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

২১৮ 

সল্পচতনতামূলক বসেল্পনর ফল্পল কী কী উপকার 

হল্পয়ল্পে িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন? 

বিষয় পূল্পি ণ (∙ 

বেন) 

পল্পর 

(∙বেন) 

বলবখত বনল্পয়াি পয   

ব্যাাংল্পকর মাধ্যল্পম বিতন   

মার্তত্বকালীন ছুটির ব্যিস্থা   

ওিার টাইল্পমর পাওনা   

ব ৌন বন ণাতন    

সুপারিাইজারল্পের দুব্যণিহার    
 

 

 

 

 

 

 

 

২১৯ 

আপবন কী মল্পন কল্পরন এই র্রল্পনর 

সল্পচতনতামূলক কোয টক্রম আল্পরা বিেী 

প্রল্পয়াজন? 

 হোঁ                                                             1 

 না                                                              2 

 

বেষ 

করুন 

 

২২০ 
হোঁ হল্পল, বকন বিেী প্রল্পয়াজন িল্পল মল্পন 

কল্পরন? 

  

--------------------------------------------------------  

 
 

 

mvক্ষ্াrKvi MÖnYKvix: 

প্রশ্নপযটি cybivq পরীক্ষ্া Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges DËimg~n 

mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mvক্ষ্াrKvi MÖn‡Y g~j¨evb mgq †`qvi Rb¨ DËi`vZv‡K 

AveviI ab¨ev` Rvbvb| 
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ির্প্রজাতন্ত্রী িাাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি  
 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্র জন্য   
 

বিবিন্ন বশ্রবনর কম ণকতণাল্পের সাল্পথ (বপবড, বডবপবড, প্রকে ব্যস্থাপক) আল্পলাচনার িাইডলাইন 
 

i.  উিরেোতোর েোমঃ 

ii.   েবীঃ  

 ১.  প্রকল্প প্রিয়ে ও বোস্তবোয়পে আ েোর অম্পভজ্ঞতো বি টেো করুে। 

 ২.  প্রকে প্রর্য়ল্পন বকান ক্রুটি বেল/আল্পে কী না?  বে ত্রুটি থাল্পক তল্পি কী কী ত্রুটি বেল/আল্পে িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন  

      এিাং এর ফল্পল িাস্তিায়ল্পন কী কী সমস্যা হল্পে; 

 ৩. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা  াচাই (Feasibility study) করা হল্পয়ল্পে বক না;  

 ৪.  প্রকে পবরচালক বনল্পয়াি,  বে বেবরল্পত বনল্পয়াি করা হয় তল্পি তার কারর্সমূহ, প্রকে পবরচালনার বক্ষ্ল্পয অথিা  

     সাংবিষ্ট বিষল্পয় অবিজ্ঞতা এিাং িেবল ইতোবে; 

৫.  প্রকল্পটি কী সংপ োিে করো হপয়ম্পেল? যম্পে হপয় থোপক তো’হপল সংপ োিপের কোরি কী ম্পেল?  

৬.  বোৎসম্পরক কম ট ম্পরকল্পেো ও ক্রয়  ম্পরকল্পেো ততরী করো হপয়পে/হপি কী েো; 

৭.  ভূবম অবর্গ্রহর্ এিাং উন্নয়ন।  বে বিলম্ব হয় তল্পি বকন (প্রস্তাি বেল্পত বিলম্ব হল্পয়ল্পে, বজলা প্রেসল্পকর  

     কা ণালল্পয় বিলম্ব হল্পয়ল্পে অথিা ব্যবক্ত মাবলকানা হল্পল ব্যবক্ত বেল্পত চায় নাই/প্রল্পয়াজনীয় অল্পথ ণর িরাে  

     বেল না ইতোবে)  

৮. প্রকপল্পর লগপেম অনুযোয়ী ৯০,৬০০ টি েতুে কম টসংস্থোপের সুপযোগ সৃম্পি হপব, ম্পকভোপব এবং বকোে বকোে বসক্টপর এই  

    েতুে কম টসংস্থোপের সৃম্পি হপব বপল আ ম্পে মপে কপরে? প্রকপল্পর বকোে বকোে কোয টক্রম এ বক্ষপৈ অবেোে রোখপব  

    এবং এপক্ষপৈ কী কী বোিাঁ হপত  োপর বপল আ ম্পে মপে কপরে?  

৯. প্রকল্প ব পষ ৪.১ ম্পবম্পলয়ে িলোর রপ্তোম্পে আয় বোড়পব, আ েোরো কীভোপব এই প্রপজক ে (র্োপগ টর্) করপলে, এপক্ষপৈ  

    বকোে বকোে ইম্পন্ডপকর্পরর ম্পভম্পিপত এই প্রপজক ে করো হপয়পে? এপক্ষপৈ বকোে বকোে কোয টক্রম ইম্পতবোচক এবং কী কী      

   বাঁিো হপত  োপর বপল আ ম্পে মপে কপরে? 

১০. আরম্পিম্প ম্প  অনুযোয়ী প্রকল্প ব পষ রপ্তোম্পে বোজোপর (৫০১-৬৪৭) বো ১৪৬ টি ফোম ট প্রপব  করপব? কীভোপব এই  

     প্রপজক ে (র্োপগ টর্) করপলে, এপক্ষপৈ বকোে বকোে ইম্পন্ডপকর্পরর ম্পভম্পিপত এই প্রপজক ে করপলে? বকোে বকোে   

     কোয টক্রম ইম্পতবোচক এবং বকোে বকোে কোয টক্রম বোিো হপত  োপর বপল আ ম্পে মপে কপরে? 

১১. প্রকল্পের PIC/PIU and Steering Committee meeting বডবপবপ অনু ায়ী হল্পয়ল্পে বক না এিাং আল্পলাচে  

     বিষয়সমূহ, বসিান্ত এিাং বসগুল্পলা িাস্তিায়ন হয় কী না;  

১২.  প্রকপল্পর সোমম্পগ্রক অগ্রগম্পত এবং অংগম্পভম্পিক বোস্তবোয়পের  অগ্রগম্পত (পভৌত ও আম্পথ টক); 

১৩. প্রকপল্পর অগ্রগম্পত  ম্পরকল্পেো অনুযোয়ী হপল তোর কোরি এবং েো হপল ও তোর কোরি সমূহ? 

১৪. অনুল্পমাবেত নকো প ণাল্পলাচনা, েরপয মূল্যায়ন, কৃতকা ণ েরোতা অনুকুল্পল ইসুেকৃত কা ণাল্পেে ও তেসাংক্রান্ত বিষয়াবে 

প ণাল্পলাচনাপূি ণক কা ণপবরবর্ল্পত িবর্ ণত কা ণািলী িাস্তিায়ল্পনর বনবমল্পি প্রল্পয়াজনীয় পেল্পক্ষ্প গ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে বকনা; 

১৫. ম্পেব টোম্পচত েরেোতোপের ব্যোংক গ্যোরোম্পন্ট ব্যোংক বথপক আসল/েকল যোচোই করো হপয়পে ম্পক েো?   

১৬.  প্রকপল্পর আওতোয় সিোম্পেত ম্পবম্পভন্ন  ে/কোয ট ও বসবো সংগ্রপহর বক্ষপৈ ম্প ম্প এ -২০০৬ / ম্প ম্প আর -২০০৮ অনুসরি ও 

প্রম্পত োলে করো হপয়পে ম্পকেো; 

১৭. প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিবিন্ন সমস্যা ব মন অথ ণায়ল্পন বিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ন অথ ণাৎ পণ্য, কা ণ ও বসিা  

     ক্রয়/সাংগ্রল্পহর বক্ষ্ল্পয বিলম্ব, ব্যিস্থাপনায় দুি ণলতা, প্রকল্পের বময়াে ও ব্যয় বৃবি ইতোবে কারর্সহ অন্যান্য বেক  

সাংযুবক্ত-২.১ 
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     বিল্পিষর্, প ণল্পিক্ষ্র্ ও   প ণাল্পলাচনা; 

১৮. প্রকল্পটির অনুপমোম্পেত ম্পিম্প ম্প  / আরম্পিম্প ম্প  প্রেি েক ো ও তবম্প পিযর ম্পভম্পিপত কোজগুপলোর গুিগত   

     মোে এবং  ম্পরমোি যোচোই করো;  

১৯. লগপেম Time bound, input output relation, measureable indicator realistic;   

২০.  প্রকপল্পর সবলম্পেক, দ্যব টলম্পেক, সুপযোগ ও ঝুঁম্পক (SWOT) ম্পবপিষি; 

২১.  প্রকপল্পর মোলোমোল, ইক্যই পমন্ট, জেবল ও বসবো সংগ্রপহ ম্প ম্প আর ২০০৮ অনুসরি করো হপয়ম্পেল ম্পকেো?  

     এ সংক্রোন্ত িক্যপমপন্টর কম্প  আপে ম্পক?  

২২. প্রকপল্পর বোস্তবোয়পের সময় এর ম্পবম্পভন্ন কোপজর গুিগতমোে ম্পেয়ন্ত্রপির উপেপ  ম্পেজস্ব পবরিীক্ষ্র্ এর ব্যবস্থো করো   

     হপয়ম্পেল ম্পক েো? হপয় থোকপল তোর বকোে Checklist/Data Instrument আপে ম্পক?  

২৩. প্রকল্প বোস্তবোয়পের জন্য বকোে Project Implementation team গঠে করো হপয়ম্পেল ম্পক েো? 

২৪. এ প্রকপল্পর বকোে exit plan বতরী করা হল্পয়ল্পে বকনা? থাকল্পল তার সিল ও দুি ণল বেক আল্পলাচনা করুন।  

২৫. আ েোরো ম্পক মপে কপরে এই প্রকল্প বথপক বয সকল বসবোর ফপল কোরখোেোর  ম্পরপব  আপরো উন্নত হপব এবং  

      বোম্পেপজয আপরো বব ী ম্প ল্প প্রপব  করপত  োরপব?  

২৬. আ েোর প্রকল্পটি IMED এর PMIS যুক্ত হপয়পে ম্পক েো? যম্পে হযাঁ হয় তপব প্রম্পত মোপস আ পির্ করো হয় ম্পক েো?  

      েো হপল বকে কপরে েো? 

২৭. এই প্রকল্প সিটপক আ েোপের আপরো ম্পকছু মূল্যবোে মতোমত থোকপল বলুে। 

২৮. ম্পথউম্পর অফ বচি আপে ম্পক েো?  

২৯. প্রকপল্পর WBS করো হপয়পে ম্পক েো? 

 

mvক্ষ্াrKvi MÖnYKvix: 

cÖkœÎwU cybivq পরীক্ষ্া Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges 

DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mvক্ষ্াrKvi MÖn‡Y g~j¨evb mgq †`qvi 

Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 
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ির্প্রজাতন্ত্রী িাাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি  
 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্র জন্য   

Association এর প্রবতবনবর্ল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার িাইডলাইন 
 

i. উিরেোতোর েোমঃ 

ii. উির োোতর বলঙ্গ: 

iii. এপসোম্পসপয় পের েোম:  

iv. বসক্টল্পরর নাম:  

v.  েবীঃ 

 

১.  প্রকল্প প্রিয়ে ও বোস্তবোয়পে আ েোর অম্পভজ্ঞতো বি টেো করুে। 

২.  প্রকপল্পর সোপথ আ েোরো ম্পকভোপব জম্পড়ত হপলে এ ব্যো োপর ম্পকছু বলুে?  

৩.  আ ম্পে ম্পক মপে কপরে এ প্রকপল্পর ফপল কোরখোেোর  সোমোম্পজক,  ম্পরপব  এবং  পন্যর গুিগতমোে আপরো  

     উন্নত হপব ?  

    ক. যম্পে হযাঁ হয় তপব বকে মপে হয়?  

    খ. যম্পে েো হয় তপব কী কী বোিো হপত  োপর বপল আ েোর মপে হয়?  

৪. আ ম্পে কী মপে কপরে এ প্রকপল্পর ফপল ক্ষুদ্র ও মোঝোম্পর ম্প ল্প রপ্তোম্পে বোম্পেপজয প্রপব  করপত  োরপব? 

   ক. যম্পে হযাঁ হয় তপব বকে মপে হয়?  

   খ. যম্পে েো হয় তপব তপব কী কী বোিো হপত  োপর বপল আ ম্পে মপে কপরে?   

৫. এই সকল কোরখোেোয় এেভোরপমন্টোল, বসোস্যোল ও কমপ্লোইন্স বোস্তবোয়পে আ েোপের Association এর ভূবমকা  

    কী? 

৬. আ ম্পে ম্পক মপে কপরে এই প্রকপল্পর ফপল েতুে েতুে কম টপক্ষপৈর সুপযোগ ততরী হপব? যম্পে হযাঁ হয় তপব বকে মপে হয়  

     এবং যম্পে েো হয় তপব কী কী বোিো হপত  োপর বপল আ ম্পে মপে কপরে?  

৭. আ ম্পে কী মপে কপরে, এই প্রকপল্পর ফপল কোরখোেোর শ্রম্পমক ও কম টকতটোপের েক্ষতো বোড়পব? কী কী কোপজর ফপল  

    েক্ষতো বোড়পব বপল আ ম্পে মপে কপরে? 

৮. আ ম্পে কী মপে কপরে এই প্রকপল্পর ফপল েতুে েতুে বকোিোম্পে রপ্তোম্পে বোজোর বলোবোল ভযোলুপচইে (ম্পজম্পবম্পস)   

    ম্পসপেপম অন্তভু টক্ত হপব?  

৯.  প্রকল্প  বোস্তবোয়পের সবল ও  দ্যব টল ম্পেকগুপলো সিটপক আ েোর মতোমত বলুে।  

১০. প্রকল্প প্রিয়ে ও বোস্তবোয়পে বকোে বকৌ লগত দ্যব টলতো আপে ম্পক? থোকপল ম্পক ম্পক ? 

১১. এই প্রকল্প সিটপক আ েোর আপরো ম্পকছু মূল্যবোে মতোমত থোকপল বলুে। 

 

 
 

 

র্ন্যিাে বেল্পয় বেষ করুন 
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ির্প্রজাতন্ত্রী িাাংলাল্পেে সরকার  

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি  
 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষ্র্     
 

বেল্প কারখানার মাবলক পল্পক্ষ্র সাল্পথ আল্পলাচনার িাইডলাইন 
 

i. উিরেোতোর েোমঃ 

ii. উির োোতর বলঙ্গ: 

iii. সাংবিি ম্প ল্প প্রম্পতষ্ঠোপের েোম: 

iv.  েবীঃ 

 

 ১.  প্রকল্প সিপকট আ েোর অম্পভজ্ঞতো বি টেো করুে। 

 ২.  প্রকপল্পর সোপথ আ েোর ম্প ল্প প্রম্পতষ্ঠোে ম্পকভোপব সিৃক্ত হপলো এ ব্যো োপর ম্পকছু বলুে?  

৩.  আ ম্পে ম্পক মপে কপরে এই প্রকল্প বথপক বয সকল সম্ভোব্য বসবো বেয়ো হপব বসগুপলো বোস্তবোয়ে হপল কোরখোেোর  

      সোমোম্পজক,  ম্পরপব গত এবং কমপ্লোপয়ন্স ম্পবষয় সমূহ আপরো উন্নত হপব বপল আ ম্পে মপে কপরে? হযাঁ হপল বকে  

      মপে হয়? েো হপলো বকে মপে হয়? বকোে বকোে ম্পবষয় বোিো হপত  োপর বপল আ েোর মপে হয়? 

৪. আ ম্পে কী মপে কপরে কমপ্লোপয়ন্স সিম্পকটত ম্পবষয়সমূহ সমোিোে করপল আ েোর কোরখোেো আন্তজটোম্পতক বোজোপর   

     প্রপব  করপত  োরপব? যম্পে হযাঁ হয় তপব বকে মপে হয় এবং যম্পে েো হয় তপব বকে/কী কী বোিো হপত  োপর?  

৫. আ ম্পে ম্পক মপে কপরে এই প্রকপল্পর ফপল আ েোর কোরখোেোয় েতুে েতুে কম টপক্ষপৈর সুপযোগ ততরী হপব? যম্পে হযো  

    হয় তপব ম্পকভোপব হপব? যম্পে েো হয় তপব বাঁিো সমূহ কী কী হপত  োপর?   

৬. EC4J প্রকে বথল্পক সাম্প্রবত সোমোম্পজক,  ম্পরপব গত এবং কমপ্লোপয়ন্স ম্পবষয় সমূহ সপচতেমূলক বস পের আপয়োজে  

    করো হপয়ম্পেল, এ বস পে কী কী ম্পবষয় ম্পেপয় আপলোচেো হপয়পে? আ ম্পে কী মপে কপরে এই সপচতেমূলক বস পের  

    ফপল কোরখোেোর শ্রম্পমক, সু োরভোইজোর ও ব্যবস্থো কপের বকোে উ কোর হপয়পে? যম্পে হযাঁ হয় তপব কী কী উ কোর  

    হপয়পে বপল আ ম্পে মপে কপরে? যম্পে েো হয় তপব কী কী বোিো ম্পেল/আপে বপল আ ম্পে মপে কপরে?  

৭. এ বস পের ফপল কোরখোেোর  ম্পরপব  এবং উৎ োেপে বকোে ইম্পতবোচক/পেম্পতবোচক প্রভোব  পড়পে ম্পকেো? 

৮. আ ম্পে কী মপে কপরে বয এই প্রকপল্পর ফপল আ েোর কোরখোেোর শ্রম্পমক, সু োরভোইজোর ও ব্যবস্থো কপের েক্ষতো  

    এবং উৎ োেে ক্ষমতো বোড়পব? যম্পে হযাঁ হয়, তপব ম্পকভোপব হপব? যম্পে েো হয় তপব বাঁিো সমূহ কী কী হপত  োপর?   

৯. আ ম্পে কী মপে কপরে এই প্রকপল্পর ফপল েতুে েতুে বকোিোম্পে/আ েোর কোরখোেো বোজোর ভযোলুপচইে ম্পসপেপম  

    অন্তভু টক্ত হপব? যম্পে হযাঁ হয়, তপব বকে মপে হয়? 

১০. আ ম্পে ম্পক মপে কপরে এেভোয়রপমন্ট, বসোসোল এন্ড বকোয়োম্পলটি (ইএসম্পকউ) এযোপসসপমন্ট এবং এ সকল  ম্পবষপয়  

    আন্তজটোম্পতক সোটি টম্পফপকর্ অজটপের ফপল  ম্পবপে ী বক্রতোগি আরও বব ী বোংলোপে ী  ে ক্রপয় আগ্রহী হপব? 

১১. ম্প ল্প লোিোপরর চোম্পহেো ও সুম্পবিোপথ ট কমে বফপসম্পলটিজ বসন্টোর (ম্পসএফম্পস) বযমে- ম্পরসোইম্পলে বফম্পসম্পলটিজ (প্লোম্পিক ও  

    চোমড়ো), বলেোর বকোড বেোপরজ, ওয়যোর হোউজ, অম্পি ম্পেব টোব ে ব্যবস্থো ইতযোম্পে বেয়োর ফপল কোরখোেোর অথবো ক্ষুদ্র ও  

    মোঝোরী ম্প পল্পর উন্নয়পে  বব ী অবেোে রোখপব?  

১২. বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর প্রম্পতষ্ঠো এবং আ েোপের কোরখোেোপক েতুে েতুে প্রযুম্পক্তর সোপথ  ম্পরম্পচত করোর ফপল  

    আ েোপের উৎ োম্পেত দ্রপব্যর মোে ম্পবশ্বমোপের হপব? 

১৩.  প্রকল্প  বোস্তবোয়পের সবল ও  দ্যব টল ম্পেকগুপলো সিটপক আ েোর মতোমত বলুে। 

১৪. এই প্রকল্প সিটপক আ েোপের আপরো ম্পকছু মূল্যবোে মতোমত থোকপল বলুে। 

 

র্ন্যিাে বেল্পয় বেষ করুন 
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ির্প্রজাতন্ত্রী িাাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি  

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্ এর    

FGD িাইডলাইন  
 

 

পবরবচবত ও িল্পিষর্ার উল্পেশ্য ির্ ণনা  
 

আোলামু আলাইকুম/নমস্কার  

আবম --------------------------।“উন্নয়ন র্ারা” নামক একটি িল্পিষর্া প্রবতষ্ঠান বথল্পক এল্পসবে। উন্নয়ন র্ারা, বিবিন্ন সরকারী, 

বিসরকারী এিাং আন্তণজাবতক প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ  িল্পিষর্া/জবরপ কা ণ পবরচালনা কল্পর আসল্পে। প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনট, 

িাবর্জে মন্ত্রর্ালল্পয়র অর্ীন একটি জবরপ কা ণক্রল্পমর জন্য এল্পসবে। আপনারা অিিত আল্পেন ব , িাাংলাল্পেল্পের চামড়া ও 

চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা, প্লাবষ্টক এিাং হালকা প্রল্পকৌেলী বিষয় বিবিন্ন কারখানার শ্রবমক ও কম ণকতণাল্পের েক্ষ্তা উন্নয়ল্পন 

বিবিন্ন র্রল্পনর প্রবেক্ষ্র্ কারখানার পবরল্পিে উন্নয়ল্পন এিাং বিল্পেবেক িাবর্ল্পজে প্রল্পিল্পের জন্য সাবিক সহল্প ািীতা প্রোন 

করল্পে। পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়, িাস্তিায়ন, পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি এর পক্ষ্ বথল্পক িাস্তিাবয়ত প্রকল্পের প্রিাি মূল্যায়ন 

সমীক্ষ্ার জন্য আপনাল্পের কারখানায় এল্পসবে।  

 

বিাপনীয়তা এিাং সম্মবত: আমরা এই আল্পলাচনায় উক্ত প্রকল্পের বিবিন্ন র্রল্পনর বসিা অথ ণাৎ প্রবেক্ষ্র্, সল্পচতনমূলক সিা, 

নতুন নতুন প্রযুবক্তর সাল্পথ পবরচয়, আবথক সহল্প ািীতা প্রোন ইতোবে বিষল্পয় বকছু জানল্পত চাইি।  

 

আপনাল্পের প্রেি তে সম্পূর্ ণ বিাপন রাখা হল্পি এিাং এই তে সাংগ্রহ করল্পত আমাল্পের আনুমাবনক এক ঘন্টা সময় লািল্পি। 

জবরল্পপ অাংেগ্রহল্পনর জন্য আপনাল্পের বকান প্রকার বজার করা হল্পি না এিাং আমরা আো করবে আপনারা বস্বোয় প্রল্পশ্নাির 

বেল্পত সম্মত হল্পিন বকননা এই বিষল্পয় আপনাল্পের মতামত আমাল্পের কাল্পে খুিই গুরুত্বপূর্ ণ। আপনারা বকান উির না বেল্পত 

চাইল্পল আমাল্পেরল্পক িলল্পিন আমরা পরিতী প্রল্পশ্ন চল্পল  াি। এই জবরল্পপ আমাল্পেরল্পক সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাল্পক 

বিল্পেষ র্ন্যিাে জানাবে।  

 

আপনাল্পের বক এই জবরপ সম্পল্পকণ বকান প্রশ্ন আল্পে? আমরা বক তাহল্পল শুরু করল্পত পাবর ?  
 

হাবজরা বসট: 
 

নাম এনআইবড নাং বপো কারখানার নাম 

/র্রন 

স্বাক্ষ্র 
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িাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপয 

 

১. প্রকল্প সিপকট বোস্তবোয়পে আ েোপের মতোমত বি টেো করুে।  

২.  প্রকপল্পর সোপথ আ েোর প্রম্পতষ্ঠোে ম্পকভোপব জম্পড়ত সিৃক্ত এ ব্যো োপর ম্পকছু বলুে? (পসোস ট ফযোম্পক্টম্পরর জন্য) 

৩.  আ েোরো ম্পক মপে কপরে এই প্রকল্প বথপক বয সকল বসবো বেয়ো হপব (ইআরএফ গ্রোন্ড, কমে ফযোপসম্পলটিজ বসবো  

     বর্কপেোলম্পজ বসন্টোর বথপক বসবো) এর ফপল আ েোপের ম্প ল্প কোরখোেোর  ম্পরপব , সোমোম্পজক ও  পের গুিগত মোে  

     এবং রপ্তোম্পে বোম্পিজয আপরো উন্নত হপব?  

৪. আ েোরো ম্পক মপে কপরে এই প্রকপল্পর ফপল আ েোপের কোরখোেোয় আপরো বব ী চোক্যম্পরর সুপযোগ ততরী হপব? 

৫. আ েোরো কী মপে কপরে এই প্রকপল্পর ফপল আ েোপের েক্ষতো বোড়পব এবং ফপল কোরখোেোর উৎ োেপে আরও বব ী     

    অবেোে রোখপব? 

৬. আ ম্পে ম্পক মপে কপরে  ম্পরপব , সোমোম্পজক এবং বকোয়োম্পলটি কমপ্লোপয়ন্স (ইএসম্পকউ) এযোপসসপমন্ট করো এবং এর  

    উন্নয়পের মোধ্যপম আন্তজটোম্পতক সোটি টম্পফপকর্ অজটপের মোধ্যপম  ম্পবপে ী বক্রতোগি আরও বব ী বোংলোপে ী  ে ক্রপয়  

    আগ্রহী হপব? 

৭. প্রকপল্পর   সবল ও  দ্যব টল ম্পেকগুপলো সিটপক আ েোর মতোমত বলুে। 

৮. এই প্রকল্প সিটপক আ েোপের আপরো ম্পকছু মূল্যবোে মতোমত থোকপল বলুে। 
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গিপ্রজোতন্ত্রীবোংলোপে সরকোর 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন বিিাি  
 

এক্সল্পপাট ণ কবম্পটিটিিল্পনস ফর জিস (EC4J) েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষ্ল্পর্র জন্য   

ক্রয় বচকবলি 

 

 

ম্পবশ্বব্যোংপকর প্রম্পকউরপমন্ট বরগুপল ে ২০১৬/সরকোরী ক্রয় সংক্রোন্ত েীম্পত-২০০৬, সরকোরী ক্রয় সংক্রোন্ত ম্পবম্পি-২০০৮ 

অনুযোয়ী মোলোমোল/পসবো ক্রয় সংক্রোন্ত তেোবলী  

# 

েং 

ম্পবষয় উির  

 

1.  মন্ত্রিোলয়/ম্পবভোগ  

2.  বোস্তবোয়েকোরী সংস্থো  

3.  ের ৈ অনুযোয়ী কোপজর েোম ও প্যোপকজ েং 

 

 

  

 

 

4.  ের ৈটি ইম্পজম্প পত আহ্বোে করো হপয়পে ম্পকেো? হোঁ না 

5.  ের ৈ বো প্রস্তোব প্রস্ত্িতকরপির বক্ষপৈ ম্পবশ্বব্যোংপকর 

প্রম্পকউরপমন্ট বরগুপল ে ২০১৬/ ম্প ম্প আর ২০০৮ অনুসরি করো 

হপয়ম্পেল ম্পকেো? 

 

হোঁ 

 

না 

6.  ের ৈ প্রকোপ র মোধ্যম (জোতীয়/আন্তজটোম্পতক)  

7.  ের ৈ ম্পবক্রয় শুরু তোম্পরখ  

8.  ের ৈ ম্পবক্রপয়র ব ষ তোম্পরখ ও সময় তাবরখঃ 

সময়ঃ 

9.  ের ৈ গ্রহপির ব ষ তোম্পরখ ও সময় তাবরখঃ 

সময়ঃ 

10.  প্রোপ্ত বমোর্ ের পৈর সংখ্যো 
 

-----------------টি 

11.  ের ৈ বখোলোর তোম্পরখ ও সময় তাবরখঃ 

সময়ঃ  

12.  ের পৈর জোমোেত যথোযথভোপব verify করোহপয়ম্পেল ম্পক েো?  

হোঁ 

 

না 

13.  ের ৈ/প্রস্তোব মূল্যোয়ে প্রম্পতপবেে ততম্পরর তোম্পরখ  

14.  ের ৈ/প্রস্তোব মূল্যোয়ে প্রম্পতপবেপে কম্পমটির সেস্যবৃপন্দর স্বোক্ষর 

আপে ম্পক েো? 

  

15.  বরস েম্পসভ ের পৈর সংখ্যো 
 

------------------ টি 

16.  েে-পরস েম্পসভ ের পৈর সংখ্যো 
 

------------------ টি  

17.  ের ৈ মূল্যোয়ে কম্পমটির সভোর তোম্পরখ  

18.  ক্রয় অনুপমোেপের বক্ষপৈ যথোযথ কর্তট পক্ষর  অনুপমোেে বেয়ো 

হপয়ম্পেল ম্পক েো? 

 

হোঁ 

 

না 

19.  ের ৈ/প্রস্তোব মূল্যোয়ে অনুপমোেপের তোম্পরখ  

20.  Notification of Award প্রেোপের তোম্পরখ  

সাংযুবক্ত-৪ 
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21.  েরেোতো/প্রস্তোবেোতো কর্তটক প্রস্তোম্পবত বমোর্ চুম্পক্তর মূল্য  

----------------------------টাকা 

22.  মূল্যোয়ে প্রম্পতপবেে অনুযোয়ী বমোর্ চুম্পক্তর মূল্য  

----------------------------টাকা 

 23.  চুম্পক্ত স্বোক্ষপরর তোম্পরখ  

24.   সময় বৃম্পি থোকপল 

  কতম্পেে বৃম্পি  

 এবং কোরি 

 

25.  চুম্পক্ত/কোয টোপে  অনুযোয়ী কোজ শুরুর তোম্পরখ  

26.  যম্পে সময় বৃম্পি করো হয় তপব সময় বৃম্পির  র কোজ সমোম্পপ্তর 

তোম্পরখ 

 

27.  ক্রয়কৃত মোলোমোল ক্রম্পমক অনুসোপর সরবরোহ কোপল ম্পেয়ম 

মোম্পফক ইেপভন্টরী প্রম্পক্রয়ো সিন্ন হপয়ম্পেল ম্পক েো? 

 

হোঁ 

 

না 

28.  েো হপয় থোকপল বকে ?  

 

29.  ের পৈর উপেম্পখত মূল্য ম্পিম্প ম্প /আরম্পিম্প ম্প  অপ ক্ষো অম্পিক 

মূপল্য ক্রয়/সংগ্রহ করো হপয়ম্পেল ম্পক েো? 

 

হোঁ 

 

না 

30.  যম্পে হপয় থোপক তপব বকে ?  

 
31.  সরবরোহকৃত মোলোমোপলর বকোে ওয়োপরম্পন্ট ম্পেল ম্পক ? হোঁ না 

32.  যম্পে থোপক তপব কত ম্পেে/মোস/বের  

 
33.  ক্রপয়র বক্ষপৈ ম্পবশ্বব্যোংপকর প্রম্পকউরপমন্ট বরগুপল ে 

২০১৬/ম্প ম্প আর ২০০৮ এর বকোে ব্যতযয় হপয়ম্পেল ম্পক েো ? 

 

হোঁ 

 

না 

34.  যম্পে হপয় থোপক তপব তোর কোরি উপেখ করুি  

35.  ক্রয় সংক্রোন্ত বরকড় ৈ সংরম্পক্ষত আপে ম্পক েো ? হোঁ না 

36.  অম্পির্ হপয়ম্পেল ম্পকেো? বকোে আ ম্পি থোকপল তোর বি টেো হোঁ না 

 

          

তে প্রোনকারী কম ণকতণার নাম ও স্বাক্ষ্র                                      তে সাংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষ্র 

  (বসলসহ) 

 

 

 

 

 

বরফাল্পরন্স 

সাংল্প াজনী/পবরবেষ্ট : ( সাল্পিণ বসবডউল, তে প্রোনকারী ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠাল্পনর তাবলকাসহ অন্যান্য প্রল্পয়াজনীয় 

তোবে)। 
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