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৩.৪.4 মিৌত কাজ সশরজবমন পবরদ ষন, পর্ ষশিেণ ও পরীেশণ প্রাপ্ত িলািশলর উপর সাবি ষক 

মতামত 

৪১ 

৩.৪.৫ ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবত পবরদ ষন, পবরিীেণ ও পরীেণ  ৪২-৪৩ 

৩.৫ প্রকশের উশেশ্য    গ              Output         অজষশনর অিস্থা পর্ ষাশলাচনা 

ও পর্ ষশিেণ 

৪৪-৪৫ 

৩.৬     ব্যিস্থাপনা ও িাস্তিায়ন প্রবক্রয়া ৪৬ 

চতুথ ষ অধ্যায় প্রকশের সিল বদক, দুি ষল বদক, সুশর্া্ ও ঝুঁবক পর্ ষাশলাচনা ৪৭-৪৮ 

4.1 প্রকশের সিল িা ইবতিাচক বদকসমূহ ৪৭ 

4.2 প্রকশের দুি ষল িা মনবতিাচক বদকসমূহ ৪৭ 

4.3 প্রকশের সুশর্া্  ৪৮ 

4.4 প্রকশের ঝুঁবক  ৪৮ 

পঞ্চম অধ্যায়   প্রকশের বনবিড় পবরিীেশণ পর্ ষাশলাচনা হশত প্রাপ্ত সাবি ষক পর্ ষশিেণ ৪৯-৫১ 

5.1 প্রকশের অগ্র্বত সম্পবকষত ৪৯ 

5.2 প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রম সম্পবকষত ৪৯ 

5.3 প্রকশের নমুনা জবরশপর মাধ্যশম আথ ষ-সামাবজক অিস্থা সম্পবকষত ৪৯ 

5.4 প্রকশের মিৌত অিকাঠাশমা সম্পবকষত ৫০ 

5.5 প্রকে িাস্তিায়ন সম্পবকষত ৫০ 

5.6 প্রকে িাস্তিায়শন বিলশের কারণসমূহ ৫১ 

র্ষ্ঠ অধ্যায়      উপসংহার ও সুপাবর  ৫২-৫৩ 



 

     iii 

6.1    সুপাবর মালা ৫২ 

6.2 উপসংহার ৫৩ 

 

     -১ স্থানীয় পর্ ষাশয়          কম ষ ালা ৫৪-৫৬ 

এিবজবি   ৫৭-৬০ 
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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

    মন্ত্রণালশয়র অিীশন র্াংলাক্ষেশ স্ট্যান্ডার্ বস এন্ড টেনস্ট্ং ইন্সটিটিউশি (নর্এসটিআই) কতৃষক িাস্তিায়নািীন চট্রগ্রাম 

ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত)  ীর্ ষক প্রকল্পটি টেক্ষশর     

       ,             ,                                                        গ            

Technical Barriers to Trade (TBT) দূরীকরশণর মাধ্যশম                ও সম্প্রসারশণর একটি গুরুত্বপুণ ষ 

প্রকে । প্রকশের আওতায় চট্টগ্রাম ও খুলিা টেলায় নর্এসটিআই’র কার্ বক্রম আধুনিকায়ি ও সম্প্রসারণ      বনবমি 

Sophisticated                                     অে সমশয় অবিক পশের  মান পরীেণ সম্ভি হশি, 

জাতীয় এিং                                               ,                               

                                                      । 

প্রকল্পটির সর্ বক্ষশষ সংক্ষশানিত প্রাক্কনলত ব্যয় ২৮২৯১.০০ লে োকা র্ার পুক্ষরাোই সরকাক্ষরর নিেস্ব অর্ ব।  প্রকল্পটির 

র্াস্তর্ায়িকাল জুলাই, ২০১৫ হক্ষত জুি, ২০১৯     পর্ বন্ত টময়াক্ষে ২৩৩০৬.৬২ লে োকায় নিি বানরত নিল র্া 

পরর্তীক্ষত ব্যয় ২১.৩৯% বৃনিসহ মূল অনুক্ষমানেত টময়াে জুি ২০২১     পর্ বন্ত র্নি বত করা হক্ষয়ক্ষি।  প্রকল্পটির এনপ্রল-

২০২০     পর্ বন্ত ক্রমপূনিত ট ৌত ও আনর্ বক অগ্রগনত র্র্াক্রক্ষম                   ৭৫%           

                    গ   ২৫% ।   

প্রকশের বনম ষাণ কাজ ক্রয় সংক্রান্ত মমাট ৮টি প্যাশকজ বিশের্শণ মদখা র্ায় মর্, মাত্র ৪টি প্যাশকশজর ক্রয় কার্ ষক্রম 

বপিবিউবি কতৃষক করা হক্ষয়ক্ষি।  পে ক্রশয়র মমাট ১৫টি লশটর মশধ্য ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ, ৪টি লশটর 

দরপত্র আহ্বান করা হয়বন এিং ১টি লশটর চুবক্ত প্রবক্রয়ািীন রশয়শছ। মর্ ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ তার ৫টি 

লশটর সমশয়র তুলনায় বকছুটা বিচুযবত পবরলবেত হশয়শছ। কাজ সংক্রান্ত ২টি প্যাশকশজর মটন্ডার নবথ পর্ ষাশলাচনা কশর 

মদখা র্ায় ১টি প্যাশকশজর কার্ ষাশদ  মদয়া হশয়শছ প্রাক্কবলত দর মথশক ২.৯৬%বনম্ন দশর এিং অপরটির প্রাক্কবলত দর 

মথশক ৩.৫১ % উিষ দশর। প্রকশের পে ক্রয় সংক্রান্ত ৯টি লশটর মটন্ডার নবথ পর্ ষাশলাচনা কশর মদখা র্ায় ৮টি লশটর 

কার্ ষাশদ  মদয়া হশয়শছ প্রাক্কবলত দর মথশক বনম্ন দশর র্ার সশি ষাচ্চ ২.৯৬%বনম্ন দর । র্ন্ত্রপাবত ক্রশয় tendering এ 

Lot 1 এিং Lot ২ এর সময় িবি ষত করা হশয়শছ । চট্রগ্রাম আঞ্চনলক অনিক্ষসর Main Building এ অনতনরক্ত 

পাইক্ষলর প্রক্ষয়ােি হওয়ায় contract variation এর প্রস্তার্ েমা টেয়া হক্ষয়ক্ষি।  নমুনা প্যাশকজ বিশের্ণ ও 

পবরিীেশণ      প্যাশকশজর ক্রয় কার্ ষক্রম বপবপএ-২০০৬ ও বপবপআর-২০০৮ এর বনশদ ষ না অনুসরণ করা হশয়শছ ।  

বনম ষাণািীন অিকাঠাশমার মিৌত অিস্থা পবরদ ষন ও বিজাইন পর্ ষাশলাচনাসহ বিবিন্ন অংশ্র সশরজবমন পবরমাপ, 

পবরিীেণ এিং গুণ্তমান পরীেণ করা হশয়শছ । অিকাঠাশমার মিৌত পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ। িিশনর 

বিবিন্ন তলায় স্থাবপত বগ্রল, মরবলং এর পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ।  ইশলকবট্রক মিাি ষ, তার এিং অন্যান্য সরঞ্জাম 

িাবহযক দৃবিশত িাল মশন হশয়শছ। RAK টাইলস ব্যিহৃত হশে। িিশনর বিবিন্ন তলায় স্থাবপত দরজার কাশঠর মেম 

িাল মদখা ব্শয়শছ এিং র্থার্থ বসজবনং করা কাঠ ব্যিহৃত হশে । িিশন স্টীল সাটার ব্যিহার করা হশে িশল িীম, 

কলাম ও ছাশদ হাবনকে খুিই কম মদখা বদশয়শছ তশি িলস্ স্লাি এিং বলশন্টশল হাবনকে মদখা বদশয়শছ। নিম বাণ কাক্ষে 

ব্যর্হৃত ইক্ষের নিক্ষে টি টেস্ট্ করা হয় এর্ং প্রাপ্ত িলািল কানিত মাত্রায় পাওয়া নগক্ষয়ক্ষি।  পবরিীেশণ বনম ষাণািীন 

বিএসটিআই খুলনা আঞ্চবলক অবিস এর িিশনর নীচ তলায় পবিম মদয়াশল এিং ২য় তলার বিতশরর মদয়াশলর 

কশয়ক স্থাশন চূণ ষময় সাদা পাউিার (efflorescence) মদখা বদশয়শছ। 

 

বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত মমশটবরয়াশলর পর্ ষাপ্ত সংখ্যক মটস্ট করা হশে না এিং সাইশট বকছু মমশটবরয়াশলর মাত্র ১ িার 

মটস্ট করা হশয়শছ স্তশর স্তশর মটস্ট করা হয়বন। সাইট পবরদ ষশন মাত্র অে কশয়কটি মমশটবরয়াশলর মটস্ট বরশপাট ষ, স্লাম/ 

বসবলন্ডার মটস্ট বরশপাট ষ সরিরাহ করা হশয়শছ, প্রবত মলাশর স্লাম/ বসবলন্ডার মটস্ট করা হয়বন। সাইশট কাবর্বর এিং 

প্রশয়াজনীয় জনিশলর অপ্রতুলতা রশয়শছ এিং বনম ষাণ কাশজ পর্ ষাপ্ত মসিটি িা বনরাপিা ব্যিস্থা পবরলবেত হয়বন। 
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                            । 

বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য বনম ষাণািীন িিশনর বিবিন্ন তলায় কলাম, িীশমর ও স্লাশির Rebound 

Hammer Test এর মাধ্যশম কংবক্রশটর মরংথ র্াচাই করা হশয়শছ । খুলনয় িিশনর ৭ টি মলাশর বিবিন্ন অশঙ্গর 

সি ষশমাট ২৪ টি স্থাশন Rebound Hammer Test করা হশয়শছ, ১ টি     ব্যতীত সকল       প্রাপ্ত িলািল        

িলািশলর মশধ্য পাওয়া ব্শয়শছ। এছাড়াও বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত িালু ও রশির  KUET    ল্যাশি মটস্ট করা হশয়শছ  

এিং িলািল কাবিত মাত্রায় পাওয়া ব্শয়শছ। 

সমীোয় প্রাপ্ত তথ্য টর্ক্ষক োিা র্ায় টর্, প্রকক্ষল্পর শুরুক্ষত                                          

                                                               ই                         

           ই                 ।                      ই    ই                             

                                            ই           ই                    গ    । প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে সমন্বয়হীিতা এর্ং প্রকল্প অক্ষর্ানরটির র্াস্তর্ায়ি কাে ঠিকমত টেখ াল িা 

করায় র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হয়।  প্রকে িাস্তিায়শন অিকাঠাশমা বনম ষাশণ সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান না থাকা িা 

অনুসরণ না করা, সাইক্ষে ঠিকাদার কতৃষক প্রশয়াজনীয় কাবর্বর ও অন্যান্য েির্ল নিক্ষয়াগ িা টেয়া এর্ং ঠিকাদাশরর 

িাশজট এর স্বেতার কারশণ                    কাজ িন্ধ থাকা এিং                             

                       অথ ষছাড় না করার কারশন              গ  ২৮/০১/২০২০                  ছ । 

এ িরক্ষির অতযন্ত গুরুত্বপুণ ব এর্ং টেকনিকযাল প্রকশের বিবপবপ প্রণয়নকাশল অিকাঠাশমাসমূহ একটি বনবদ ষি পর্ ষাশয় 

বনম ষাণ সম্পন্ন হওয়ার সময় বিশিচনা কশর র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদর ক্রয় পবরকেনা করা, র্াশত কশর এ 

িরশনর Sophisticated   মূল্যিান র্ন্ত্রপাবত এিং অন্যান্য সরঞ্জামাবদ ক্রশয়র পর তা বনি ষাবরত স্থাশন স্থাপন করা 

র্ায়। প্যাশকট জাত অিস্থায় না থাশক এিং এশদর কার্ ষেমতা কশম না র্ায়।  

অর্নশষ্ট কাে দ্রুত      সম্পন্ন করার লক্ষেয একটি সময়ার্ি নর াইে ওয়াকবপ্লাি                          

                           ও র্াস্তর্ায়ি নিনিতকরক্ষণর েন্য ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার।                  

          Root Level Monitoring টোরোর করা।  ঠিকাোর কর্তবক প্রনতমাক্ষসর প্রক্ষগ্রস নিনিত করক্ষত িা 

পারক্ষল তার প্রকৃত কারণ টর্র কক্ষর টস টমাতাক্ষর্ক েরুনর ন নিক্ষত পেক্ষেপ গ্রহণ করা এর্ং ের্ার্নেনহতা নিনিত করা 

েরকার।  ঠিকাদার প্রবতষ্ঠানশক বনম ষাণ কাশজর স্তশর স্তশর প্রশয়াজনীয় সংখ্যক মমশটবরয়াশলর মটস্ট করশত ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা। বনম ষাণ কাশজ ঠিকাদার কতৃষক প্রশয়াজনীয় মসিটি বমজার মনয়ার ব্যিস্থা গ্রহণ করা। ঠিকাদারশক সাইশট 

প্রক্ষয়ােিীয় সংখ্যক েির্ল নিক্ষয়াগ নিনিত করা এর্ং ঠিকাদার কতৃষক সাইট বিবজট মরবজস্টার, সাইট অি ষার বুক 

এিং স্টকবুক র্থার্থিাশি মমইনশটইন করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা দরকার।  

কাক্ষের নর্লক্ষির েন্য ঠিকাদাশরর বনকট হশত মকান মর্ৌবক্তক ও গ্রহণশর্াগ্য জিাি না পাওয়া ম্শল            

liquidated damage আোয় করা অর্র্া                         । প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত 

সংস্থাগুক্ষলার মক্ষে সমন্বয় টোরোর করা েরকার।  Sophisticated   প           প্রক্ষয়ােিীয় সংখ্যক েির্ল 

নিক্ষয়াগ এর্ং আন্তেবানতক স্ট্যান্ডার্ ব ও টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর নর্ষক্ষয় তাক্ষের প্রনশেণ প্রোক্ষির মােক্ষম েেতা বৃনির ব্যর্স্থা 

গ্রহণ করা।  িতুি ল্যার্  র্ক্ষি আন্তেবানতক মাক্ষির টেনস্ট্ং ল্যার্ এর নর্োইি অনুসরণ করতঃ টলার টেসসহ সকল 

সুক্ষর্াগ-সুনর্িা নিনিত করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা সমীনচি হক্ষর্।   

িীনতগত নসিান্ত গ্রহক্ষণর মােক্ষম অসমাপ্ত ও অর্নশষ্ট কােগুক্ষলা পারোনরক সহক্ষর্ানগতা ও সমক্ষ াতার ন নিক্ষত দ্রুত 

র্াস্তর্ায়ক্ষির ব্যর্স্থা গ্রহণ করা সমীনচি হক্ষর্।  বনবম ষত অিকাঠাশমাসমূহ ও অধুবনক র্ন্ত্রপাবত পবরচালনা ও 

রেণাশিেশণর জন্য সমবিত Master Plan প্রণয়ন করা প্রশয়াজন। প্রকল্প টময়াক্ষের পরর্নতব সমক্ষয় নিনম বত 

অর্কাঠাক্ষমাসহ অন্যান্য সরিামানে রেণাক্ষর্েক্ষণর টেক্ষত্র প্রতযাশী সংস্থার     গ         গ    সমন্বক্ষয় একটি 

কনমটি র্া টসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা র্াক্ষত প্রকল্প সমানপ্তর পর তা র্র্ার্র্ রেণাক্ষর্েক্ষণর মােক্ষম 

প্রকক্ষল্পর মােক্ষম সৃষ্ট সুনর্িানে সিল াক্ষর্ পনরচালিা করা র্ায় এর্ং প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনেবত হয়।  
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকশের বিস্তাবরত িণ ষনা  

১.1 প্রকশের পটভুবম 

                   ,             ,                                                       

  গ                                /   , Technical Barriers to Trade (TBT) দূরীকরশণর 

জন্য িাংলাশদ  স্টযান্ডাি ষস এন্ড মটবস্টং ইন্সটিটিউ ন (বিএসটিআই) এর কার্ ষক্রম আশরা  বক্ত ালী করার বনবমি 

                                        ।                                              

        ,                                                        ।                        

                 র্াশি ।                                   ই      আন্তজষাবতক               

  ব িয। পরীোর            , Metrology Services                (Certification System) 

Accredited    ই                পে           রপ্তাবনর                ।         

Accredited                         , Metrology Services                       ই 

আন্তজষাবতক                      ।        িাস্তিায়শনর লশেয বিএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুলনা আঞ্চবলক 

অবিস প্রবতষ্ঠা ও             মােক্ষম নর্এসটিআইক্ষক শনক্তশালী করার েন্য িবণ ষত                  ছ। 

১.২ প্রকশের        

 ।           : চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও 

আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকল্প।  

 ।             : চট্রগ্রাম ও খুলিা ।  

গ।                  : র্াংলাক্ষেশ স্ট্যান্ডার্ বস এন্ড টেনস্ট্ং ইন্সটিটিউশি (নর্এসটিআই) এর্ং 

গণপূতব অনিেপ্তর।  

ঘ।               /     গ :            ।  

ঙ. 

 

                 ১) 

২) 

    ০১ জুলাই ২০১৫     ৩০ জুি ২০১৯ 

সংক্ষশানিত             ০১ জুলাই ২০১৫     ৩০ জুি ২০২১ 

১.৩ প্রকশের উশেশ্য 

ক) োতীয় ও আন্তেবানতক পর্ বাক্ষয় নর্এসটিআই'র আরও গ্রহণক্ষর্াগ্যতা অেবক্ষির েন্য আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও 

আধুনিকীকরক্ষণর মােক্ষম নর্এসটিআইক্ষক শনক্তশালী করা; 

খ) চট্টগ্রাম ও খুলিা টেলায় নর্এসটিআই’র কার্ বক্রম আধুনিকায়ি ও সম্প্রসারণ করা; 
গ) র্াংলাক্ষেশী পণ্য আন্তেবানতক র্াোক্ষর প্রক্ষর্ক্ষশ সেম করার েন্য র্ানণক্ষেযর প্রযুনক্তগত র্ািা (TBT)       

   ।  

 

 

১.4 প্রকশের উপাদানসমূহ 

 চট্টগ্রাম ও খুলিায় (টমাে ৩১০২৯.৩৬ র্.নম) অনিস কাম                     ।  

   প    এর্ং     সরিাম    ও স্থাপি  ।  

 অন্যান্য নসন ল কাে।  
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1.5 প্রকে এলাকা  

 

 

বচত্র-১: মািনচক্ষত্র  চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকক্ষল্পর 

     । 

মািনচক্ষত্র প্রকল্প এলাকা 

  

 

চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক 

অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম 

সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকল্প 
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১.৬ প্রকে অনুশমাদন, সংশ ািন, মময়াদ বৃবি ও অথ ষায়  র অিস্থা  

প্রকে অনুশমাদন ও অথ ষায়  র তথ্য              প্রদব ষত     : 

অনুক্ষমােি পর্ বায় ও 

(অনুক্ষমােি তানরখ) 
টময়াে 

অনুক্ষমানেত 

ব্যয় 

(লে 

োকায়) 

হ্রাস/বৃনি (%)        

মূল 

নর্নপনপর 

তুলিায় 

সর্ বক্ষশষ 

অনুক্ষমােক্ষি

র তুলিায় 

      

(লে 

োকায়) 

  

  : 

     

(লে 

োকায়) 

মূল অনুক্ষমানেত   

(তানরখঃ ২৯/১০/২০১৫) 

জুলাই, ২০১৫ হক্ষত 

জুি, ২০১৯ 

২৩৩০৬.৬২ 
  

২৩৩০৬.৬২ - - 

১ম সংক্ষশািি     

(       ০৩/০৯/২০১৯) 

জুলাই, ২০১৫ হক্ষত 

জুি, ২০২১ 
২৮২৯১.০০ ২১.৩৯% 

 
২৩২২৭.০০ - ৫০৬৪.০০ 

উৎস: আরনর্নপনপ 

1.৭  প্রকক্ষল্পর প্রিাি প্রিাি কার্ বক্রম ও অঙ্গন নিক লেযমাত্রা  

র্াক্ষেে টহর্/ 

অর্ বনিনতক 

টকার্ 

টকার্ র্ণ বিা 

অনরনেিাল নর্নপনপ নর াইসর্ নর্নপনপ 

একক 

নিনেকযাল 

পনরমাণ/ 

একক 

ব্যয় (লে োকায়) 
নিনেকযাল 

পনরমাণ/ 

একক 

ব্যয় (লে োকায়) 

নেওনর্/ 

নর্এসটিআই'র 

নিেস্ব িান্ড 

নেওনর্ 

/নর্এসটিআই'র 

নিেস্ব িান্ড 

1 2 3 4 5 6 7 

  রাজস্ব 

31111-১৩ অবিসার ও কম ষচারীশদর মিতন, িাতাবদ এলএস ১২ 126.40   139.19 

৩২১১১ প্র াসবনক ব্যয় এলএস   7.00 এলএস 32.50 

৩২২১১ বি, চাজষ ও কবম ন এলএস   104.00 এলএস 338.00 

৩২৪৩১ টপক্ষট্রাল, ওক্ষয়ল এন্ড লুনিকযাট এলএস   4.00 এলএস 15.00 

৩২৫৫১ মুদ্রণ ও মনিহানর এলএস   4.00 এলএস 10.00 

৩২৫৬১ সািারণ সরর্রাহ এর্ং কাচাঁমাল সামগ্রী এলএস   0.00 এলএস 0.28 

৩২৫৭২ কম বচানর ন ন্ন অন্যক্ষের সম্মানি এলএস   1.00 এলএস 18.00 

৩২৫৭৩ নর্ক্ষশষ ব্যয় এলএস   0.00 এলএস 20(বিএসটিআই'র বনজস্ব) 

৩২৫৮১ টমরামত ও সংরেণ এলএস   20.00 এলএস 22.00 

৩৮২১১ অন্য নর্নর্ি ব্যয় এলএস   0.50 এলএস 1387.00 

  অন্যান্য ব্যয়     20.50   17.03 

টমাে (রােস্ব ব্যয়)     287.40   1999.00 

মূলিি র্রাে           

৪১১১২ 
নর্এসটিআই অনিস কাম-ল্যার্  নর্নেং 

( চট্টগ্রাম  ও খুলিা নর্ াগ ) 
ি.বম. 30083.78   11399.55 র্.নম. 

16987.7(৫০৪৪.০০ 

লে  বিএসটিআই'র বনজস্ব) 

৪১১২১ র্াির্াহি সরিামানে সংখ্যা    95.00 সংখ্যা 82.92 

৪১১২২ পনরর্হি ব্যনতত অন্যান্য সরিামানে সংখ্যা    17.50 সংখ্যা  20.00 

৪১১২৩ র্ন্ত্রপানত ও সরিামানে র্া অন্যত্র টেণীর্ি িয় সংখ্যা    8475.64 সংখ্যা  8493.39 

৪৯১১১ নরো ব এলএস   30.00 এলএস 210.00 

  কাস্ট্ম শুল্ক এলএস   2101.35 এলএস   

উপ-টমাে মূলিি     22119.04   25794.01 

  নিনেকযাল কনটিক্ষেনন্স     227.99   227.99 

  প্রাইে কনটিক্ষেনন্স     672.19   270.00 

সর্ বক্ষমাে (রােস্ব+মূলিি+নিনে+প্রাইে)     23306.62   28291.00 

উৎ : আর   প প 

প্রকশের িছরবিবিক অঙ্গবিবিক লেযমাত্রা  এিং কম ষ পবরকেনা সংযুবক্ত- ১ এর সারবণ ১.১ এ মদয়া হশয়শছ। 
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১.৮ প্রকক্ষল্পর কম ষ পবরকেনা ও ক্রয়  পবরকেনা  

প্রকশের ক্রয়  পবরকেনা (পে ও কার্ ষ) বনশম্নর সারবণশত উশেখ করা হলঃ 

প্যাক্ষকে 

এর্ং 

নেনর্ িং 

 নর্নপনপ/ টিনপনপ অনুর্ায়ী ক্রক্ষয়র েন্য 

প্যাক্ষকক্ষের র্ণ বিা  

(পণ্য ও কার্ ব) 

একক পনরমাণ 

ক্রয় 

পিনত 

এর্ং 

িরণ 

ক্রয় 

অনুক্ষমােিকা

রী কর্তবপে 

অক্ষর্ বর 

উৎস 

প্রাক্কনলত 

ব্যয় (লে 

োকা) 

সম্ভাব্য তানরখ 

েরপত্র 

আহর্াি 

চুনক্ত 

স্বাের 

চুনক্ত অনুর্ায়ী 

সম্পােক্ষির  

টশষ তানরখ 

1 ২ 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

লে-১ 

 

Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of   

(GD-1+GD2) 

েি 

 

৪২  

 
- - নেওনর্ ৮৬৬.৯০  ৩০.০৯.১৮ ০৩.০১.১৯ ৩০.০৬.১৯ 

লে-২ 

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of  

(GD-3+GD4) 

েি 

 
৮০  - - নেওনর্ ৯৭২.০৬ ৩০.০৯.১৮ ০৩.০১.১৯ ৩০.০৬.১৯ 

লে-৩  

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of 

  (GD-5+GD8) 

েি 

 

২ 

 
- - নেওনর্ ৯৮০.০০  ৩০.০৯.১৮ ০৯.১২.১৮ ১৭.০৬.১৯ 

লে-৪  

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of  (GD-

6+GD7)  

েি 

 

18 

  
- - নেওনর্ 914.80 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২১ 

লে-৫  

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of  (GD-

10+GD11)   

েি 

 
31 - - নেওনর্ 765.10 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২১ 

লে-৬ 

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of  (GD-13+ 

GD14) 

েি 

 
31 - - নেওনর্ 844.80 ৩০.০৯.২০19 ৩০.১২.২০19 30.০৪.২০২0 

লে-৭  

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of     (GD-9) 

েি 

 

৩৬  

 
- - নেওনর্ 283.10 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২১ 

GD12+GD15+GD16 েি ২৮৫  - - নেওনর্ 270.1 30.09.2019 30.12.2019 30.04.2020 

লে-৮  

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of       

(GD17+GD18+GD20+GD20+GD2

1+GD22+GD23+GD24+GD25+G

D26+GD28+GD29+GD30+GD31+

GD32+GD33) 

েি 

 
272 - 

মহাপনরচালক  

নর্এসটিআই   
নেওনর্ 955.585 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২১ 

লে-৯  

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of   

 ( GD-19+GD27+GD34+GD35+ 

GD36+ GD37+GD38+GD39) 

েি 

 
189 - 

মহাপনরচালক  

নর্এসটিআই 
নেওনর্ 420.69 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২১ 

লে-

১০   

 

 Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of (GD-

েি 

 
216 - 

মহাপনরচালক  

নর্এসটিআই   
নেওনর্ 528.882 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২১ 
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প্যাক্ষকে 

এর্ং 

নেনর্ িং 

 নর্নপনপ/ টিনপনপ অনুর্ায়ী ক্রক্ষয়র েন্য 

প্যাক্ষকক্ষের র্ণ বিা  

(পণ্য ও কার্ ব) 

একক পনরমাণ 

ক্রয় 

পিনত 

এর্ং 

িরণ 

ক্রয় 

অনুক্ষমােিকা

রী কর্তবপে 

অক্ষর্ বর 

উৎস 

প্রাক্কনলত 

ব্যয় (লে 

োকা) 

সম্ভাব্য তানরখ 

েরপত্র 

আহর্াি 

চুনক্ত 

স্বাের 

চুনক্ত অনুর্ায়ী 

সম্পােক্ষির  

টশষ তানরখ 

40+GD-

41+GD42+GD43+GD44+GD45) 

লে-

১১  

 

  Pre-inspection for 

Establishments & Modernization 

of BSTI Regional offices at 

Chittagong &  Khulna of  (GD-

46+GD47+GD48+GD49+GD50+G

D51) 

েি 

 
1046 - 

মহাপনরচালক  

নর্এসটিআই   
নেওনর্ 603.372 ৩০.০৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ২৯.০৪.২০২0 

 Study tour [(Egypt) সম্পানেত]  েি  ৫ - 
মহাপনরচালক  

নর্এসটিআই   
নেওনর্ ২২৯.০০ ১৭.০৪.২০১৮ ২৫.০৬.২০১৮ ০৪.০৭.২০১৮ 

 টমাে (লে ০১- লে ১১)  ২২১২    ৮৬৩৪.৩৯    

লে-

১২  

 

Modernization of BSTI 

Regional offices at 

Chittagong of  Office  

equipments (GD52+GD53)  

সংখ্যা  ৬২০   
উম্মুক্ত 

েরপত্র 
নপনর্  নেওনর্ ৭১.০৫    ২৯.০৮.২০১৯ ৩০.১০.২০১৯ ৩০.১১.২০১৯ 

লে-

১৩ 

Modernization of BSTI 

Regional offices at Khulna of 

Office  equipments  

(GD54+GD55 +GD57) 

 ৩৭  
উম্মুক্ত 

েরপত্র 
নপনর্  নেওনর্ ৮.১৫  ১৪.052017 01.06.2017 18.06.2017 

লে-

১৪  

Modernization of BSTI 

Regional offices at Khulna of 

Office  equipments  

(GD56+GD58) 

 ৩৪  
উম্মুক্ত 

েরপত্র 
নপনর্  নেওনর্ ২৮.৯০  ৩০.09.2019 30.12.2019 30.04.2020 

লে-

১৫  

Microbus(petrol/Octane/CNG/

Driven)  GD59 
 ০২  

উম্মুক্ত 

েরপত্র 
নপনর্  নেওনর্ ৮২.৯২  

২৫.১০.২০১৮ ০৮.11.2017 30.05.2017 

২৫.১০.২০১৮ ০৮.11.2017 19.11.2018 

 টমাে (লে ১২-১৫)   ৬৯৩     ১৯১.০২     

 ঊপ-টমাে (লে ০১-১৫)  ২৯০৫    ৮৮২৫.৪১     

উৎ : আর   প প 

 

১.৯ প্রকক্ষল্পর ল্শেম 

প্রকশের ল্শেম বনশম্নর সারবণশত উশেখ করা হলঃ 

  

            (NS)                     (OVI)             (MOV)                (IA)  

    (Goal)  

বিএসটিআই এর কার্যক্রম আররা 
শবিশালী করার বিবমত্ত        

                               

     । এ                      

                                 , 

           ও                    

                           ।   

1. AvaywbK j¨ve‡iUix cÖwZôvi 

gva¨‡g c‡Y¨i ¸YMZ gvb 

cixÿY K‡i gvb Abyhvqx 

RvZxq I AvšÍR©vwZK ch©v‡q 

c‡Y¨i gvb DbœxZ Kiv| 

 1. †`‡k Drcvw`Z c‡Y¨i 

¸YMZgv‡bi cixÿY 

cÖwZ‡e`b| 
২.                    । 

৩.                    । 

 

১.                   

       । 

২.               ও         

AvKw¯§K             । 

      (purpose)  

১. চট্টগ্রাম ও খুলিা বিভারে ‡fv³v 

সাধাররের জিয মািসম্মত পেয 
বিবিত করা। 
২. চট্টগ্রাম ও Lyjbvq ৩য়  তলা 

১.      ও       বিএসটিআই‡Z 

আধুবিক                   ।  
২. বিএসটিআই’র কমযকাণ্ড 
সম্প্রাসাবরত করা।  

১.                     , 

  এ    ‡Z     ।  

২.                    

                    ।  

১.                      

                        

               ।  



 

     6 

পর্যন্ত বিএসটিআই অবিস-কাম 
                              
এ    4_         ১০      পর্যন্ত 
                        ।  

৩.      ও       বিএসটিআই 
              আধুবিক র্ন্ত্রপাবত 
সংগ্রহ করা।  

৩.    -                 ।  

       (Output)  

১.        ও    চট্টগ্রাম ও খুলিা 
অবিস-কাম                

              ।  

২. আধুবিকও বিরেষেমূলক র্ন্ত্রপাবত 
ক্রয় ও  স্থাপি  
৩. দুটি মাইরক্রািাস ক্রয়।  

১. চট্রগ্রাম ও খুলিায় প্রবতটি 
আঞ্চবলক কার্যালয় ১৫৫১৪.৬৮ 
ি.বম আয়তরির একটি করর 
মমাট ৩১০২৯.৩৬ ি.বম 

আয়তরির দুটি অবিস কাম 

                     । 
২. বিবপবপ'মত উরেবখত 
তাবলকায় অিুর্ায়ী আধুবিক 
লযািররটবর           করা 
হরি ।  
৩. পবরবশষ্ট'-খ অিুর্ায়ী দুটি 
মাইরক্রািাস ক্রয় করা হরি।  

১.                    । 

২.   এ                । 

৩.                     

     । 

৪.                      

     । 

৫.                       ।  

১.                     । 

২.            AvnŸvb 

Kiv।  
৩. প্রকল্প পবরচালরকর দাবয়ত্ব 
পালি।  

       (Input)  

১.বিএসটিআই চট্রগ্রাম ও খুলিায়  
আঞ্চবলক  অবিরসর জবম।  
২. বিএসটিআই’র              / 

                        ।  

৩. আধুবিক           বিমযাে।  
৪. আন্তজয াবতক/স্থািীয় দরপরের 
মারধযম আধুবিক                  

    ।    

 ১. চট্রগ্রারম ১.৪৩ একর ভূবম 
ও খুলিায় ২.৫৬ একর ভূবম 
ররয়রে। 
২. বিমযােকাজ েেপুতয বিভাে 
সম্পন্ন কররি এিং অিযািয কাজ 
প্রকল্প সংবেষ্ট Kg©KZ©vMY 
সম্পাদি কররি।  

                  - 

১.                     -

G     । 

২.   এ            ।  

৩.     এ              

       ।  

১.                         

     ও  ।  

২.                     

           ও  ।  

৩.                       

    ।  

৪.                    

AvnŸvb I            ।  

উৎ : আর   প প 

 

১.১০ প্রকক্ষল্পর মটকসই পবরকেনা 

 

প্রকশের আর   প পটত টকাি টেকসই পবরকেনা প্রণয়ন করা হয়বন । 
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বিতীয় অধ্যায় 

বনবিড় পবরিীেণ কাজ পবরচালন পিবত ও সময় বিবিক পবরকেনা  

২.০ ভূনমকাঃ 

র্ানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ (এনর্নপ)    উন্নয়ি প্রকল্পসমূহ পনরকল্পিা মন্ত্রণালক্ষয়র র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি 

নর্ াগ (আইএমইনর্) কর্তবক পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি করা হয়।  িলশ্রুনতক্ষত সরকাক্ষরর সকল মন্ত্রণালয়/ নর্ াগ ও সংস্থা 

কর্তবক র্াস্তর্ায়িািীি/র্াস্তর্ানয়ত প্রকক্ষল্পর তথ্য পাওয়া র্ায়।  টকাি চলমাি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়িকাক্ষল টকাি ত্রুটি-নর্চুযনত 

পনরলনেত হক্ষল আইএমইনর্     প্রনতক্ষর্েক্ষির মােক্ষম সংনিষ্ট কর্তবপেক্ষক অর্নহত এর্ং তা সমািাক্ষির েন্য 

সুপানরশ প্রোি কক্ষর র্াক্ষক।  প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীেক্ষণর মােক্ষম আইএমইনর্ প্রকক্ষল্পর প্রকৃত র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত, 

কাক্ষের গুণগতমাি এর্ং  নর্ষ্যক্ষত উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহক্ষণ করণীয় সম্পক্ষকব সংনিষ্ট কর্তবপেক্ষক মতামত প্রোি কক্ষর।   

২.১ নিনর্ি পনরর্ীেণ কাক্ষের পেভূনমঃ 

এনর্নপভুক্ত উন্নয়ি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনত পনরর্ীেক্ষণর পাশাপানশ প্রনত অর্ ব র্ির আইএমইনর্ পরামশ বক িাম ব 

নিক্ষয়াক্ষগর  মােক্ষম সীনমত সংখ্যক চলমাি প্রকক্ষল্পর নিনর্ি পনরর্ীেণ পনরচালিা কক্ষর র্াক্ষক।  এরই িারার্ানহকতায় 

আইএমইনর্ চলনত ২০১৯-২০ অর্ বর্িক্ষরর রােস্ব র্াক্ষেক্ষের আওতায়     মন্ত্রণালক্ষয়র অিীক্ষি র্াংলাক্ষেশ স্ট্যান্ডার্ বস 

এন্ড টেনস্ট্ং ইন্সটিটিউশি (নর্এসটিআই) কর্তবক র্াস্তর্ায়িািীি “চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস 

স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক” প্রকক্ষল্পর নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণর উক্ষযাগ গ্রহণ কক্ষরক্ষি।  এ লক্ষেয 

নপনপআর ২০০৮ অনুসরণক্রক্ষম "এম আর কিসালট্যাটস্ (MRC)" টক র্নণ বত প্রকক্ষল্পর নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণর েন্য 

পরামশ বক িাম ব নহক্ষসক্ষর্ নিক্ষয়ানেত করা হক্ষয়ক্ষি।  উক্ত প্রকক্ষল্পর নিনর্ি পনরর্ীেণ পনরচালিা করার লক্ষেয ৬ োনুয়ানর 

২০২০ তাবরশখ আইএমইবির এর সাশথ পরাম ষক প্রবতষ্ঠান “এম আর কনসালট্যান্টস্”এর চুবক্ত স্বােবরত হয়। 

চুনক্ত সম্পােক্ষির পর পরামশ বক িাক্ষম বর সমীো টিম       কাক্ষের পনরনি, উক্ষেশ্য ও র্নণ বত প্রকক্ষল্পর প্রক্ষয়ােিীয় 

তথ্যানে সম্পবক্ষক অর্নহত ও তা সংগ্রক্ষহর উক্ষেক্ষশ্য পবরিীেণ   মূল্যায়ন  মসক্টর- ৫ এর সংনিষ্ট কম বকতবাক্ষের সক্ষঙ্গ 

আক্ষলাচিা কক্ষরি।  উক্ত আক্ষলাচিার পর পরামশ বক প্রনতষ্ঠািক্ষক নর্নপনপ ও অন্যান্য আনুসানঙ্গক কাগেপত্র সরর্রাহ 

করা হয়।  প্রকক্ষল্পর নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণর েন্য প্রক্ষয়ােিীয় প্র্ার্লী ও টচকনলস্ট্ স্তর অনুর্ায়ী সম্পন্ন কক্ষর প্রনতক্ষর্েিটির 

টশষাংক্ষশ সংযুনক্ত-২ এ সংযুক্ত করা হক্ষয়ক্ষি।  

২.২ নিনর্ি পনরর্ীেণ কাক্ষের উক্ষেশ্যঃ 

ক) অনুক্ষমানেত DPP/RDPP অনুর্ায়ী প্রকল্প কার্ বক্রম পনরচানলত হক্ষয়ক্ষি /হক্ষে নকিা তা পর্ বাক্ষলাচিার মােক্ষম র্াচাই 

করা; 

খ) প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অেবি করক্ষত পারক্ষর্ নকিা তা প্রকক্ষল্পর কার্ বার্লী নর্ক্ষিষণ ও পর্ বাক্ষলাচিা কক্ষর টেখা; এ    

গ) প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অেবক্ষির      মন্ত্রণালয় ও র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থার েন্য সুপানরশ প্রোি করা।  

২.৩ নিনর্ি পনরর্ীেণ কাক্ষের কম বপনরনিঃ   

              (প    , উ   ,        /              ,              ,          , উ   গ  

      ,                 ,           ,            ,                  ,     এ     

                                 ) প         ; 

                          গ    (            )        ,        ,       , 

    /               উপ  প    প         ; 
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     প পটত                                                      গ   প         ; 

                    প ,                    (Procurement)              ই             

( প পএ ২০০৬ এ    প প   ২০০৮)    প                       প         প          (এ     

  প                   প         ;    প প                                         

    ,                       ই, নর্নপনপক্ষত অংগন নিক নিনে বষ্টকৃত আনর্ বক সংস্থাক্ষির মক্ষে চুনক্ত করা 

হক্ষয়ক্ষি নকিা এ            প                             প               );  

                    প              প        এ                                 

                      ; 

                      প ,                                              /BoQ/ToR, 

  গ     প                      প      /    ই                                       

প            প       (এ                         গ                                 

প                     প    গ                 ই     এর্ং নিে টেস্ট্ করা); 

              প                                প                 প প/     প প     

প      ,           প                          প       এ                   

প             ;  

                     ,                  ; প ,   র্ ব  এ                ,          প   

এ                       ই                              প             ; 

             ,         (           ),         ,        ,     প       ই             

প         ; 

            প                        (Performance) প          ; 

              ই  প          ; 

           প                        গ       প          ; 

         উ                           গ                     প          ; 

        SWOT       ; এ                          ,   ,       ,      এ         

প              /       উ                     প         ;  

               এ                                 প     প             ; 

            প                                ই এ              প          EXIT 

PLAN এর উপর মতামত প্রোি করা; এ   

 আইএমইনর্ কর্তবক নিি বানরত অন্যান্য নর্ষয়ানে          ।   

2.4 বনবিড় পবরিীেশণর পিবত (Approach and Methodology for the Indepth Monitoring)   

                      তঃ প্রকে দবললাবদ/ নবথ পর্ ষাশলাচনা, বনবিড় আশলাচনা এিং দল্ত আশলাচনা 

(এিবজবি) এর মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ এিং                           / র্াচাইকরণ এর              

          য় ।                                                 গ    ,   হৃত               

                য় এিং উপাদান সমূশহর     ন্ন   ল্ড                                         

                      গ     র্াচাই করা  য় ।  ছ            গ        গ              গ্র      

           ,        ও                 য় ।   গ                                   সংবেি 

                                   (   ই ই)          য়,                           
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        (      )                য়         ই                              য় ।     গ  

                                 /র্াচাইকরণ করা  য় ।                                   

     ই            ছ                য় ।       - 20০৬          - 20০৮     মর           

  ন্ন     ছ             ই           য় ।  ছ                                                 

                       ছ   -          ই      য় এিং                                   

                            য় ।  

   উপাি   গ্রহ এিং                               ই                                 প্রণয়ন 

     য়                            উশেবখত               গ                      

                                  ।                                           বনশম্ন মদয়া হশলা।  

2.4.১ কাবর্রী পিবত (Technical Approach)      

প্রকেটির বনবিড় পবরিীেণ পবরচালনার জন্য সকল কার্ ষক্রম প্রকশের উশেশ্য এিং এ সংক্রান্ত কম ষপবরবির আশলাশক 

গ্রহণ করা হশয়শছ। প্রকশের উশেশশ্যর আশলাশক প্রকশে গৃহীত প্রিান প্রিান কার্ ষািলীশক বিবি িশর িতষমান সমীোর 

মকৌ ল্ত পিবত বনি ষারণ করা হশয়শছ। প্রকশের              উশেশ্য অজষশন বতন িরশণর মকৌ ল অিলেন করা 

হশয়শছ র্থাঃ 

 (১) প্রকশের িাস্তিায়ন সংক্রান্ত কা্জপত্র পর্ ষাশলাচনার মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ 

 (২) জবরশপর মাধ্যশম প্রকে এলাকার সংখ্যা্ত ও গুণ্ত তথ্য সংগ্রহ 

 (৩) প্রকে এলাকা সশরজবমন পবরদ ষশনর মাধ্যশম মিৌত ও অন্যান্য কাজ পবরিীেণ ও র্াচাইকরণ 

2.4.২       গ        কষ (Analytical Framework)   

বনবিড় পবরিীেশণ বনবদ ষিকৃত বনশদ ষকসমূশহর সশঙ্গ সঙ্গবত মরশখ প্রাপ্ত তশথ্যর Input-output framework এমনিাশি 

স্তর বিন্যাস করা হয় মর্ন তশথ্যর পবরসংখ্যাণ্ত বিশের্ণ সঠিকিাশি সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ MS Excel 

িাটাশিস এর সাহাশে এবি করা হশয়শছ এিং MS Excel সিটওয়যার ব্যিহার কশর তথ্য বিশের্ণ কাজ সম্পন্ন করা 

হশয়শছ। 

2.4.৩              (Conceptualization)  

সমীো কাজটি সম্পাদশনর জন্য টাম ষস অি মরিাশরন্স-এ প্রদি ্াইিলাইন অনুসরণ করা হশয়শছ। গৃহীত সকল 

কার্ ষক্রম পর্ ষায়ক্রশম ও ক্রমানুর্ায়ী সম্পন্ন     হশয়শছ। তশি প্রকেটির বনবিড় পবরিীেশণর কাজটি বনি ষাবরত সমশয় 

সম্পন্ন করার উশেশশ্য মকান মকান কার্ ষক্রম যুশ্াপৎিাশি সম্পাবদত হশয়শছ।  

বনবিড় পবরিীেণ কার্ ষক্রশমর বিবিন্ন িাপ বনশম্ন িবণ ষত হশয়শছ এিং বচত্র-2-এ মদখাশনা হশয়শছ। 

প্রথম িাপঃ 

এ পর্ ষাশয় প্রকে সংবেি বিবিন্ন প্রবতশিদন ও তথ্যাবদ সংগ্রহ এিং পর্ ষাশলাচনা করা হশয়শছ। এ ছাড়া সমীো 

সম্পাদশনর পবরকেনা গ্রহণ, বনশদ ষ ক বনি ষাচন, তশথ্যর উৎস বচবিতকরণ, সমীো এলাকায় নমুনা বনি ষারণ ও বিবিন্ন 

প্রশ্নমালা/ ছক/ মচকবলস্ট  প্রস্তুত করা হশয়শছ। 
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বিতীয় িাপঃ 

এই িাশপ মাঠ পর্ ষাশয়র তথ্য/ উপাি সংগ্রশহর জন্য প্রশয়াজনীয় মলাকিল বনশয়া্ ও তাশদর প্রশয়াজনীয় প্রব েণ প্রদান 

করা হশয়শছ। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নািবল ও ছশকর উপর িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিিা্ প্রদি মতামত/পরাম ষ 

অনুসরশণ বিবিন্ন প্রশ্নমালা/মচকবলস্ট চূড়ান্তকরণপূি ষক মাঠ পর্ ষাশয় তথ্য/উপাি সংগ্রশহর পবরকেনা প্রণয়ন করা হশয়শছ। 

তৃতীয় িাপঃ 

এই িাশপ তথ্য সংগ্রহকারী্ণ কতৃষক মাঠ পর্ ষায় হশত বনবদ ষি পবরকেনা ও সময়ানুর্ায়ী তথ্য/উপাি সংগ্রহ করা 

হশয়শছ। পরাম ষক সমীো টিম কতৃষক তথ্য সংগ্রহকারীশদর কাশজর তদারবক করা হশয়শছ। তথ্য সংগ্রহকারী্ণ কতৃষক 

মাঠ পর্ ষাশয় Convenient পিবতর বিবিশত বনি ষাবচত মস্টকশহাল্ডারশদর বনকট হশত প্রশয়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা 

হশয়শছ এিং প্রকে িাস্তিায়শন জবড়তশদর (্ণপূতষ) বনকট হশত সুবনবদ ষি তথ্য/উপাি সংগ্রহ করা হশয়শছ। 

চতুথ ষ িাপঃ 

মাঠ পর্ ষাশয় সংগৃহীত তশথ্য ভুলত্রুটি থাকশল তা সংশ ািন করা হশয়শছ। সংগৃহীত তথ্য/উপাি সংশ ািশনর পর 

মসগুশলাশত সাংশকবতক নাোর প্রদান করা হশয়শছ এিং মস অনুর্ায়ী কবম্পউটাশর িারণ করা হশয়শছ। পরিতীশত 

সংগৃহীত তথ্য/ উপািসমুশহর পবরসংখ্যাবনক বিশের্ণ এিং প্রাপ্ত িলািল মটবিল আকাশর উপস্থাপন করা হশয়শছ। 

পঞ্চম িাপঃ 

এই িাশপ প্রাপ্ত িলািশলর উপর বিবি কশর খসড়া প্রবতশিদন প্রণয়ন এিং পর্ ষাশলাচনার জন্য আইএমইবির বনকট 

দাবখল করা হয়। খসড়া প্রবতশিদশনর উপর মটকবনকযাল কবমটি, বস্টয়াবরং কবমটি-এর সুপাবরশ র বিবিশত চূড়ান্ত 

খসড়া প্রবতশিদন প্রণয়নপূি ষক জাতীয় কম ষ ালায় উপস্থাপন করা হশি। কম ষ ালা হশত প্রাপ্ত মতামত/ পরাম ষ/ 

সুপাবরশ র আশলাশক চূড়ান্ত প্রবতশিদন প্রণয়ন ও দাবখল করা হশি। 

নিনর্ি পনরর্ীেণ কাক্ষের িারণা :  

তথ্যানে পর্ বাক্ষলাচিা 

 প্রকল্প েনলল (নর্নপনপ) ও অন্যান্য তথ্যানে পর্ বাক্ষলাচিা  

 অগ্রগনত ও অন্যান্য র্াস্তর্ায়িািীি সংনিষ্ট প্রনতক্ষর্েি পর্ বাক্ষলাচিা 

 র্াস্তর্ানয়ত/ র্াস্তর্ায়িািীি কার্ বক্রম পর্ বাক্ষলাচিা 

 
প্রস্তুনতমূলক কাে 

 তথ্য সংগ্রক্ষহর েন্য প্রক্ষয়ােিীয় প্র্মালা/ িক/ টচকনলস্ট্ প্রস্তুতকরণ 

 তথ্য সংগ্রহকারী নিক্ষয়াগ ও তাক্ষের প্রনশেণ প্রোি 

 িমুিা সমীো এলাকা ও তথ্য প্রোিকারী নির্ বাচি 

 আইএমইনর্র মতামত/পরামশ ব অনুসরক্ষণ প্রস্তুতকৃত প্র্মালা ও িক চূিান্তকরণ ও মাঠ পর্ বাক্ষয় র্াচাইকরণ 

 কম বপিনত চূিান্তকরণ 

  
তথ্য সংগ্রহ ও অর্কাঠাক্ষমা র্াচাইকরণ 

 প্রস্তুতকৃত প্র্মালা/ িক/ টচকনলস্ট্ এর সাহাক্ষে প্রকল্প এলাকা হক্ষত তথ্য সংগ্রহ 

 প্রকক্ষল্পর অঙ্গন নিক চলমাি/ নিনম বত অর্কাঠাক্ষমা পর্ বক্ষর্েণ ও পরীো-নিরীোকরি 

 সমীো পনরর্ীেক্ষণর/ তথ্য সংগ্রহ কাক্ষের গুণগতমাি নিনিতকরক্ষণ সঠিক ব্যর্স্থাপিা গ্রহণ  

 স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কম বশালা আক্ষয়ােিকরণ এর্ং সংগৃহীত তথ্য সম্পােিাকরণ/ র্াচাইকরণ 
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সংগৃহীত তথ্য ব্যর্স্থাপিা ও নর্ক্ষিষণ 

 সংগৃহীত তথ্য ব্যর্স্থাপিার পনরকল্পিা প্রণয়ি 

 তক্ষথ্যর ভুলত্রুটি সংক্ষশািিকরণ 

 কনম্পউোক্ষর তথ্য এনি ও সংকলি 

 তক্ষথ্যর নর্ক্ষিষণ ও র্াো-টেনর্ক্ষল উপস্থাপি 

    
প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি 

 খসিা প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরণ 

 খসিা প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর আইএমইনর্-র টেকনিকযাল কনমটি-এর মতামত গ্রহণ 

 টেকনিকযাল কনমটির সুপানরক্ষশর আক্ষলাক্ষক ২য় খসিা প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরণ 

 ২য় খসিা প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর োতীয় পর্ বাক্ষয় কম বশালা আক্ষয়ােিকরণ 

 কম বশালায় প্রাপ্ত মতামত/পরামশ ব অনুসরক্ষণ চূিান্ত প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুতকরণ ও 

োনখলকরণ।  

 

বচত্র-২: বনবিড় পবরিীেণ কাশজর িাপ বিবিক কম ষকাশের িণ ষনা 

2.5 কম ষপিবত (Methodology) 

এ অধ্যাশয় সমীোর নমুনা এলাকা বনবদ ষিকরণ, বনশদ ষক বনি ষাচন, সমীোয় অং গ্রহণকারী উিরদাতা বনি ষাচন, 

সমীোর জন্য প্রশ্নমালা ও ছক ততরী, প্রশ্নমালা ও ছক ব্যিহাশরর মকৌ ল্ত পিবত, সমীো পবরকেনা, সংগৃহীত 

তশথ্যর ব্যিস্থাপনা ও পবরসংখ্যান্ত বিশের্ণ ইতযাবদ বির্শয় আশলাচনা করা হয়। উশেখ্য মর্ বনবিড় পবরিীেশণর  

উশেশ্য ও চাবহদার প্রশয়াজশন িতষমান প্রকশের সংখ্যা্ত ও গুণ্ত সমীোর বিশের্ণ করা হশয়শছ।  

2.5.1 প্রকশে         পর্ ষাশলাচনা  

প্রকশের কার্ ষক্রম সম্পশকষ অিবহত এিং প্রশয়াজনীয় মসশকন্ডারী তশথ্যর উৎস সম্পশকষ জানার জন্য প্রকশের দবললাবদ 

ও সমিমী কার্ ষক্রশমর দবললাবদর পর্ ষাশলাচনা এিং বিশের্ণ করা হয়। িাশম ষর সমীো টিম      ইশতামশধ্য প্রকশের 

আরবিবপবপ ও অন্যান্য দবললাবদ সংগ্রহ         ছ। এছাড়া অন্যান্য প্রশয়াজনীয় তথ্যাবদ সংগ্রশহর কাজ প্রবক্রয়ািীন 

  ছ র্া বনবিড় পবরিীেণ কার্ ষক্রশমর ম র্ সময় পর্ ষন্ত চলমান থাকশি। 

2.5.2               প্রণয়ন  

বনবিড় পবরিীেণ কাজটি সম্পাদশনর জন্য সংখ্যা্ত ও গুণ্ত পিবতর অিলেন করা হশয়শছ। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা 

(Questionnaire)/ছক, মকআইআই মচকবলি,                 প্র        সংখ্যা্ত ও গুণ্ত তথ্য সংগ্রহ করা 

হশয়শছ। প্রকে এলাকায় সশরজবমন পবরদ ষন (Physical Inspection) কশর পরাম ষক টিম প্রকশের অগ্র্বতর বিবিন্ন 

তথ্যাবদ সংগ্রহ এিং অিকাঠাশমা ও অন্যান্য উন্নয়ন কাশজর বিবজকযাল বমজারশমন্ট ও উপাদাশনর/অশঙ্গর বিল্ড/ ল্যাি 

মটস্ট কশর গুণ্তমান পরীো করা হশয়শছ। সমীো কাজ            সঠিকিাশি সম্প       লশেয একটি সময়ািি 

কম ষপবরকেনা প্রণয়ন করা হশয়শছ র্াশত বিবিন্ন কাশজর িণ ষনা ও সম্পাদশনর সম্ভাব্য সময়সূবচর উশেখ করা হয় ।  

বনবিড় পবরিীেণ সমীোর      য় উবেবখত ৫টি িাশপর সকল       মক মমাট বতনটি পশি ষ সাজাশনা হশয়শছ। প্রবতটি 

পশি ষর অবিনস্থ       গুশলা বচত্র-৩ এর মাধ্যশম মদখাশনা হশলা । 
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   -৩: বনবিড় পবরিীেণ কার্ ষক্রশমর কাঠাশমা  

 

নিনর্ি পনরর্ীেণ সমীো কাঠাক্ষমা 

(Study Design) 

১ম পর্ ব                             

(প্রস্তুনত পর্ ব) 

েল সংগঠিতকরণ 

োয়-োনয়ত্ব র্টি 

প্রার্নমক/পক্ষরাে তথ্য/উপাি সংগ্রহ ও 

অেয়ি 

িমুিার আকার নিণ বয় 

প্র্পত্র ও টচকনলস্ট্ প্রণয়ি 

মাঠ পর্ বাক্ষয়র তথ্য সংগ্রহকারীগক্ষণর 

প্রনশেণ প্রোি 

২য় পর্ ব                              

(নিনর্ি পনরর্ীেণ পনরচালি পর্ ব) 

মাঠ পর্ বাক্ষয় প্র্পক্ষত্রর  

প্রাক-সাক্ষ ব র্াচাই 

প্র্পত্র/ টচকনলস্ট্ চূিান্তকরণ 

 

তথ্য/উপাি পরীো ও টকানর্ং 

 
প্র্পত্র/ টচকনলস্ট্ এর মাধ্যশম মাঠ 

পর্ ষাশয় তথ্য সংগ্রহ 

সশরজবমশন সমীোস্থল পবরদ ষন,   

পরীো-বনরীেণ ও র্াচাইকরণ 

বনবিড় আশলাচনা (In-depth 

discussion)  

এিবজবি (FGD) 

স্থানীয় পর্ ষাশয় কম ষ ালা  

৩য় পর্ ব    

  (নিনর্ি পনরর্ীেণ প্রনক্রয়াকরণ পর্ ব) 

তথ্য/উপাি এনি, টচনকং, প্রনক্রয়াকরণ 

নর্ক্ষিষণ 

খসিা প্রনতক্ষর্েি 

চূিান্ত খসিা 

 

োতীয় কম বশালা 

 

চূিান্ত প্রনতক্ষর্েি 
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2.5.3 বনবিড় পবরিীে    বনশদ ষ ক বনি ষাচন  

প্রকশের িতষমান অিস্থা ও ভূবমকার সশঙ্গ তার পবরকেনা তথা বিবপবপ/ আরবিবপবপশত িবণ ষত বির্য়সমূশহর চলক 

(Variable) ও বনশদ ষ শকর (Indicator) মান তুলনার মাধ্যশম প্রকশের বনবিড়         করা হশয়শছ। প্রকশের 

সিলতা ও তার উশেশ্য অজষশনর মাত্রা বনিষর কশর িাস্তিায়ন সিলতার উপর। সমীোর  তষািলী (TOR) পর্ ষাশলাচনা 

কশর বনশম্নাক্ত পর্ ষাশয় মূল্যায়শনর মাধ্যশম প্রকেটির বনবিড়         করা হয়ঃ 

পনরর্ীে    

প্রকৃনত 
পরীেণীয় নর্ষয়/চলক/নিক্ষে বশক উৎ  প    

    

উ    

এ        

প্রকশের উ    এর্ং     িাস্তিায়শনর সম্ভাব্যতা 

(feasibility) লেযমাত্রা অেবক্ষির সাক্ষর্ সামিস্যপূণ ব 

নকিা তা প্রকল্প উপাোিগুনল িাস্তিায়শনর অিস্থা 

পবরিীেণ।  প্রকক্ষল্পর লগক্ষেক্ষম র্নণ বত সূচকগুক্ষলা 

প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম মুল্যায়ক্ষি Critical Path Method 

(CPM) এিং Work Breakdown Structure 

(WBS) প্রশয়া্ কশর করা হশয়শছ বকনা বনরূপণ করা। 

প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প 

কর্তবপে ও            

          

আরনর্নপনপ ও 

        প         , 

   ই ই, এিনেনর্ 

             

        

প্রকে 

িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত 

কম ষকাশন্ডর 

বনবিড় 

পবরিীেণ 

ক)  প্রকশের প্রিান অঙ্গ সমূহ িাস্তিায়শনর সময় ও 

অিস্থা। 

প্রকে কতৃষপে/ 

বিএসটিআই 

      ি/ িনর্ 

প         ,    ই ই 

খ) প্রকশে পে, জনিল, মসিাসহ অন্যান্য পবরকেনা 

অনুর্ায়ী সময়মত সংগৃহীত হশয়শছ বকনা। 

প্রকে কতৃষপে        

                 

র্কুক্ষমট প         , 

   ই ই 

্) প্রকশের আওতায় সম্পাবদত বিবিন্ন কার্ ষ ও পে 

সংগ্রশহর মেশত্র প্রচবলত PPR ও প্রশর্াজয ্াইি লাইন 

প্রবতপালন করা হশয়শছ বকনা। 

প্রকে কতৃষপে/ 

বিএসটিআই        

                

র্কুক্ষমট প         , 

   ই ই 

ঘ) প্রকশের আওতায় সংগৃহীত পে, কার্ ষ, জনিল ও 

মসিা সংবেি ক্রয়চুবক্তশত বনি ষাবরত মেবসবিশক ন, 

গুণ্তমান ও পবরমাণ অনুর্ায়ী প্রশয়াজনীয় পবরিীেণ/ 

র্াচাইশয়র মাধ্যশম সংগ্রহ করা হশয়শছ বকনা। 

প্রকে কতৃষপে        

               ,      

                

ক্রয় সংক্রান্ত র্কুক্ষমট 

প         ,    ই ই 

  প       

ঙ) প্রকশের অথ ষায়ন ও ব্যিস্থাপনা এিং কাশজর গুণ্ত  

মান ও  অনুসরণশর্াগ্য উপাদান। 

প্রকে কতৃষপে/ 

বিএসটিআই              

        

র্কুক্ষমট প         , 

   ই ই   প       

চ) জনিল বনশয়া্। 

 

প্রকে কতৃষপে,            

        

   ই ই,       

               

প্রকশের 

িতষমান 

অিস্থা 

পর্ ষশিেণ 

১। অবিস কাম                     । প্রকে কতৃষপে/ 

বিএসটিআই,            

               

                

   ই ই,       

    /বিজাইন 

প          /     

              / মটস্ট 

২।        এিং     সরঞ্জাম    ও স্থাপন। প্রকে কতৃষপে/ 

বিএসটিআই,            

        

র্কুক্ষমট প         , 

   ই ই,            

        

৩। অন্যান্য বসবিল কাজ। 

 

প্রকে কতৃষপে/ 

বিএসটিআই        

                এিং 

                    

   ই ই,       

    /বিজাইন 

প          /     

              / মটস্ট 

প্রকশের 

SWOT 

বিশের্ণ 

প্রকশের সিলবদক, দুি ষলবদক, সুশর্া্ ও ঝুঁবক 

বচবিতকরণ। 

প্রকে িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

কম ষকান্ড,           গ  

   ই ই, এ     ,  

                     

        

উপশর িবণ ষত পবরিীেণীয় বির্য়/চলক/বনশদ ষ ক সংক্রান্ত তথ্য সঠিকিাশি সংগ্রহ ও র্থার্থ বিশের্ণ কশর প্রকে 

িাস্তিায়ন অিস্থা          িবণ ষত               তুলনার মাধ্যশম প্রকশের বনবিড় পবরিীে  করা হয় 
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2.5.4 বনবিড়           জন্য          ছ    

            ,       পবরিীেশণর     ,                        এর উ                  পবরিীেশণর  

                   বনম্নবলবখত          ছ              ছ (     -২)। 

 টিাকাস গ্রুপ নর্সকাশি (FGD) গাইর্ লাইি 

          গ    নির্ীি আক্ষলাচিা (KII) প্র্মালা 

 অঙ্গন নিক পনরর্ীেণ িক 

 ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প             

 ট ৌত ও অন্যান্য কাক্ষের অগ্রগনত পনরর্ীেণ িক 

                                                মচকবলস্ট/ ছ                      হশয়শছ। 

              মচকবলস্ট/ ছ               ,                                   এিং             

                               ,                                         হশয়শছ।     

               পবরদ ষশনর (Physical Observation/ Verification)                       

                        গ                          ই করা হশয়শছ। 

2.5.5 নমুনা বনি ষাচন পিবত এিং নমুনা সংখ্যা 

2.5.5.1  পবরমাণ্ত পিবত 

নমুনার আকার বনি ষারণ: 
 

                এ            , ক্রয়    ও স্থাপি        এ   এ                   গ      

        (Heterogenous) এ           উপ        ন্যযি   প          িমুিায়ক্ষির             

     , টসক্ষহতু এ     Convenient Sampling Techniques                     /          

              /                  হশয়শছ। 

নমুনার আকার বনি ষারণ িক:  

ক্র:

িং 

প্রকক্ষল্পর প্রিাি 

আইক্ষেমসমূহ 

সংখ্যা িমুিা 

সংখ্যা 

প্রকৃত অর্স্থা 

চট্রগ্রাম   খুলিা  টমাে চট্রগ্রাম   খুলিা  

1 ল্যার্ক্ষরেনর  র্ি নিম বাণ  ১টি ১টি ২ ২ ক্রয় সম্পন্ন 

2 নপএমইউ এর েন্য কনম্পউোর-২, ল্যাপেপ-১, 

িক্ষোকনপয়ার-১, টেনলক্ষিাি-১, িযাক্স-১ এর্ং 

আসর্ার্পত্র-৩১টি 

১২ ১২ ক্রয় সম্পন্ন 

3 অনিস আসর্ার্পত্র   ৩১০ টি  ৩১০ টি ৬২০  েরপত্র আহ্বাি করা হয়নি ১৫.০৩.২০২০ নরঃ তানরক্ষখ  

কার্ বাক্ষেশ প্রোি করা হক্ষয়ক্ষি।  

৪ রাসায়ি ল্যার্ র্ন্ত্রপানত  ২০৯টি  ৩১৬টি ৫২৫ ১৪ ১১৪টি র্ন্ত্র ক্রয় কাজ সম্পন্ন 

হশয়শছ। ৪২টি র্ন্ত্র চট্টগ্রাম 

ল্যাশি স্থাপন করা হশয়শছ। 

অিব ি ৭৭টি র্ন্ত্র ঢাকা 

ল্যাশি স্থাপন করা হশে।  

২৯.১২.২০১৯ বরঃ তাবরশখ 

Lot-07-এর এলবস মখালা 

হশয়শছ এিং ২২.১২.২০১৯ 

বরঃ তাবরশখ Lot-06-এর 

এলবস মখালা হশয়শছ।  

৫ পোর্ ব ল্যার্ র্ন্ত্রপানত ৩২৫টি  ১৩৬টি ৪৬১ - ৫৩টি র্ন্ত্রপাবতর ক্রয় কার্ ষ 

প্রবক্রয়ািীন 

NOA প্রদান প্রবক্রয়ািীন 

রশয়শছ।  

৬ টমক্ষট্রালনে ল্যার্ 

র্ন্ত্রপানত 

২১৬টি  ১০৪৬টি ১২৬২ - দরপত্র আহ্বান করা হয়বন। ০৫.০৩.২০২০ বরঃ তাবরশখ 

কার্ ষাশদ  প্রদান করা হশয়শছ।  

৭ কনম্পউোর  ১১টি  ১১টি ২২ - প্রনক্রয়ািীি 

৮ মেরর্াি  ১টি  ১টি ২ ২ ক্রয় সম্পন্ন 

 টমাে ১০৭৯ ১৮২৭ ২৯০৬ ৩০   

                                            র বনম ষাণািীন                               ই   

                       হশয়শছ। 
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প্রকশের আওতায় বিবিন্ন ল্যাশির জন্য ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবতর স্যাম্পল মিবসশস মেবসবিশক ন অনুর্ায়ী র্াচাইকরণ এিং 

পারিরশমন্স পরীো করা হশয়শছ এিং অিকাঠাশমার উপাদানসমূশহর মাঠ পর্ ষাশয় বিবজকযাল র্াচাইকরশণর পা াপাব  

ব্যিহৃত বনম ষাণ সামগ্রীর ল্যাশি স্যাম্পল মটস্ট করা হশয়শছ। মসশেশত্র বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত অনুসাশর 

ইট/িালু/মখায়া/রি/মস্টানবচপস্ এর মটস্ট এিং বনবম ষত অিকাঠাশমা িা অশঙ্গর non-destructing test (i.e 

Rebound Hammer test) করা হশয়শছ। মাঠ পর্ ষাশয় উপাদানসমূশহর dimension and measurement র্াচাই 

ও পবরিীেণ কশর এর গুণ্তমান পরীো করা হশয়শছ। 

2.5.5.2  গুণ্ত পিবত 

বনবিড় পবরিীেশণ গুণ্ত সমীোর জন্য মাঠ পর্ ষাশয় নমুনা বনি ষাচন করা হয়। নীশচর উিরদাতাবৃশের বনকট মথশক 

বিবিন্ন পিবতর মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ করা হয় র্া নীশচর মটবিশল প্রদব ষত হল :  

ক্রঃ 

নং 

পিবত পবরমাণ উিরদাতা 

১ 
প্রবতশিদন 

পর্ ষাশলাচনা 

প্রাপ্ত 

প্রাসবঙ্গক 

িকুশমন্ট 

বিবপবপ/আরবিবপবপ , বিবজবিবলটি বরশপাট ষ, িাস্তিায়ন ম্যানুয়াল, বিবিন্ন বরশপাট ষ, 

অগ্র্বত প্রবতশিদন ইতযাবদ 

২ 

বনবিড় আশলাচনা 

(মকআইআই) 

৪০ টি 

৮ 
বপবি, বিবপবি, অন্যান্য প্রকে কম ষকতষা, বপিবিউবি এিং সংবেি বিএসটিআই ও 

ব ে মন্ত্রণালশয়র সংবেি বিিাশ্র কম ষকতষা 

১০ 
মিসরকারী এিং সরকারী ব শের কারখানা ম্যাশনজশমন্ট, কাবর্বর  ব্যবক্ত 

(উৎপাদন ও গুণ্ত মান বির্য়ক বিিা্) ও মাশকষটিং প্রবতবনবি 

৮ 
আমদাবন-রপ্তাবনকারক, বরশটইলার অযাশসাবসশয় শনর প্রবতবনবি ও অন্যান্য 

সংবেি অযাশসাবসশয় ন এিং সংবেি অন্যান্য মট্রি সংস্থাগুবলর প্রবতবনবি 

৪ স্থানীয় ্েমান্য ব্যবক্তি্ ষ/ জন          

৬ সংবেি প্রশকৌ লী, ঠিকাদার, প্রকশের অন্যান্য মাঠ কম ষকতষা ইতযাবদ 

৪ 
এলবজইবি/ কুশয়ট/ চুশয়ট এিং অন্যান্য সংবেি প্রবতষ্ঠাশনর ল্যাি প্রবতবনবি/ 

প্রযুবক্তবিদ 

৩ 

এিবজবি  ৪ 

বিএসটিআই, বিবিন্ন মিসরকারী এিং সরকারী ব শের কারখানা ম্যাশনজশমন্ট, 

কাবর্বর  ব্যবক্ত ও মাশকষটিং প্রবতবনবি, সংবেি অযাশসাবসশয় ন/ মট্রি সংস্থাগুবলর 

প্রবতবনবি, অন্যান্য মস্টকশহাল্ডার এিং প্রকশের সুবিিাশিা্ী ইতযাবদ 

৪ 
    পবরদ ষন 

এিং মিৌত 

পর্ ষশিেণ/ 

র্াচাইকরণ 

10০% 

প্রকে এলাকা 

এিং ২০-

৩০% প্রকে 

উপাদান 

মাঠ পর্ ষাশয় প্রকে এলাকা এিং অঙ্গবিবিক কাশজর পর্ ষশিেণ/ র্াচাইকরণ এিং  

৫ প্রবকউরশমন্ট  

অবিট/ 

প্রবকউরশমন্ট 

বরবিউ 

ক্রয় সংক্রান্ত 

নবথ (১০%-

25%) 
ক্রয় সংক্রান্ত নবথ পর্ ষশিেণ/ র্াচাইকরণ 

৬   গ     

পরীো,  বিল্ড 

মটস্ট/ ল্যাি মটস্ট 

(প্রশর্াজয মেশত্র) 

অিকাঠাশমা/ 

উন্নয়ন কাজ 

(৫%-১০%) 

অঙ্গবিবিক কাশজর নিনেকযাল নমোরক্ষমট ও নিে টেস্ট্/ ল্যার্ টেস্ট্  (প্রক্ষর্ােয 

টেক্ষত্র) 

৭ স্থানীয় পর্ ষাশয় 

কম ষ ালা 
১ বিবিন্ন মস্টকশহাল্ডার এিং প্রকে কম ষকতষা্ণ 

৮ জাতীয় পর্ ষাশয় 

কম ষ ালা 
১ 

ব ে মন্ত্রনালয়, পবরকেনা কবম ন, আইএমইবি ও প্রকে কম ষকতষা্ণ এিং 

জাতীয় পর্ ষাশয়র অন্যান্য মস্টকশহাল্ডার্ণ  
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২.5.6             বনশয়া্ ও        

 

                 গ                                                        প্রবতষ্ঠান      

৬ (ছয়)                          গ       ।                  (Enumerator) ও তদারককারী 

(Supervisor)                 বছশলন         ই             দে ও অবিজ্ঞ।  

                                          /                                     গ    

                  ২ ( ই)                     (১বদন মাশঠ অনু ীলনসহ)। প্রব েশণর উশেশ্য, নমুনা 

বনি ষাচন, তথ্য সংগ্রশহর বির্য়, মকৌ ল এিং প্রশ্নপত্র ও ্াইিলাইশন ব্যিহৃত  ব্দািলী সম্পশকষ অং গ্রহণকারীশদরশক 

িারণা প্রদান করা।  

তথ্য সংগ্রহকারীশদর প্রব েণ কম ষসূবচশত বনশম্নাক্ত বির্য়ািলী অন্তভু ষক্ত করা হয়    

 পবরিীেণ কাশজর পটভূবম এিং উশেশ্য 

 পবরিীেণ কাশজর কম ষপবরবি (TOR) 

 পবরিীেণ কাশজর পন্থা ও পিবত (Approach & Methodology) 

 পবরিীেণ কাশজর প্রশ্নপত্র, ছক ও ্াইিলাইন (Questionnaire & Guideline) 

 উিরদাতার মেণীবিন্যাস 

 নমুনায়ন 

 উিরদাতাশক প্রশ্ন করার িরন 

 তথ্য/ উপাি  সংগ্রশহর পিবত এিং িরন 

 উির বলবপিিকরণ 

 উন্নয়ন কাশজর অঙ্গবিবিক বিবজকযাল মিবরবিশক ন/ মটস্ট  

 

2.5.7 প্রাথবমক তথ্য সংগ্রহ 

      মন মাঠ        ,     , মচকবলস্ট/ ছ     এিং                                        

করা হশয়শছ।               পর্ ষাশলাচনা, ৪        , ৪০     ই ই   অিকাঠাশমার                 

              ই                                 হশয়শছ।                  কতৃষক             

উন্নয়ন কাজ                , মিৌত র্াচাইকরণ,            এিং          গ্রহণ ই                

করা হশয়শছ। 

 ) বনবিড় আশলাচনা/          (KII) 

বনবিড় পবরিীেণ সমীোটির জন্য একটি কাঠাশমািি প্রশ্নপশত্রর মাধ্যশম বপবি, অন্যান্য প্রকে কম ষকতষা এিং সংবেি 

বিএসটিআই কম ষকতষা, ব ে মন্ত্রণালশয়র সংবেি অন্যান্য বিিাশ্র কম ষকতষা, মিসরকারী এিং সরকারী ব শের 

কারখানা ম্যাশনজশমন্ট, কাবর্বর ব্যবক্ত (উৎপাদন ও গুণ্তমান বির্য়ক বিিা্) ও মাশকষটিং প্রবতবনবি, আমদাবন-

রপ্তাবনকারক, বরশটইলার অযাশসাবসশয় শনর প্রবতবনবি ও অন্যান্য সংবেি অযাশসাবসশয় ন এিং সংবেি অন্যান্য মট্রি 

সংস্থার প্রবতবনবি, ঠিকাদার প্রবতষ্ঠাশনর প্রবতবনবি, স্থানীয় ্েমান্য ব্যবক্তি্ ষ এর সাশথ মমাট ৪০ টি সাোৎকার গ্রহণ ও 

বনবিড় আশলাচনা করা হশয়শছ। বনবিড় আশলাচনায় অং গ্রহণকারী্শণর তাবলকা সংযুবক্ত-১ উশেখ করা হশয়শছ। 

 ) এিবজবি (FGD)  

প্রকশের বনবিড় পবরিীেশণ বিএসটিআই, বিবিন্ন মিসরকারী এিং সরকারী ব শের কারখানা ম্যাশনজশমন্ট, কাবর্বর  

ব্যবক্ত ও মাশকষটিং প্রবতবনবি, সংবেি অযাশসাবসশয় ন/ মট্রি সংস্থাগুবলর প্রবতবনবি, প্রকশের সুবিিাশিা্ী ইতযাবদ এিং 

অন্যান্য মস্টকশহাল্ডারশদর সশঙ্গ মমাট ৪টি এিবজবি করা হশয়শছ। প্রবতটি এিবজবিশত ১০ মথশক ১২ জন 

অং গ্রহণকারী উপবস্থত বছশলন।  
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গ) ক্রয় সংক্রান্ত নবথ (দরপত্র, মূল্যায়ন বরশপাট ষ, দবলল, NOA, চুবক্তপত্র, বিজাইন, BOQ/ Technical 

Specifications(TS) ইতযাবদ) পর্ ষাশলাচনা  

                     ২০-৩০% ক্রয় সংক্রান্ত নবথ পর্ ষাশলাচনা ও আইএমইবির সরিরাহকৃত ছশক উপস্থাপন     

হশয়শছ। ।  

ঘ) অঙ্গবিবিক অগ্র্বত পবরিীেণ ও মিৌত র্াচাইকরণ  

প্রকশের িাস্তিায়নািীন কাজ এিং ক্রয়কৃত পে ও র্ন্ত্রপাবত সরজবমশন পর্ ষশিেণ, র্াচাইকরণ এিং          

                                   িাস্তিায়ন               গ     পরীোর জন্য অিকাঠাশমা/ 

উন্নয়ন কাশজর ৫% মথশক ১০% নমুনা উপাদাশনর বিল্ড মটস্ট /ল্যাি মটস্ট (প্রশর্াজয মেশত্র)     হশয়শছ। (তৃতীয় 

অধ্যা                          ছ) ।  

    প          প                         উপ  প              প                   ।  

 উ                         গ   প       ।              নিম বাণ সামগ্রীর             

                  প    -        ও         /                                  

                  প       । 

 অনুক্ষমানেত নর্োইি এর্ং টপ্রািাইল পর্ বাক্ষলাচিা।  চলমাি কাক্ষের কম বপিনত, ব্যর্স্থাপিা এর্ং ব্যর্হৃত 

নিম বাণ সামগ্রীর  ও র্ন্ত্রপানত পর্ বক্ষর্ক্ষেণ ও পনরেশ বি।  

 

মাঠ পর্ বাক্ষয় পনরর্ীেণকাক্ষল র্াস্তর্ অর্স্থার নিনরক্ষখ                 গুণগতমাি র্াচাই করার েন্য নিনেকযাল 

নমোরক্ষমট ও বিল্ড মটস্ট এর্ং প্রক্ষয়ােিীয় টেক্ষত্র ল্যার্ক্ষরেরী পরীোর ব্যর্স্থা গ্রহি করা হশয়শছ। দ্বৈর্চয়ি ন নিক্ষত 

অঙ্গসমূহ টর্ক্ষক িমুিা পনরর্ীেণ ও টেস্ট্ সম্পন্ন করা    এর্ং BOQ টমাতাক্ষর্ক র্র্ার্র্ হক্ষয়ক্ষি নকিা তা        

    টেখা হশয়শছ।  

ক্রনমক 

িং 
অর্কাঠাক্ষমা/ অংক্ষগর িাম পর্ বাক্ষলাচিা/নমোরক্ষমট টেস্ট্/ র্াচাইকরণ মন্তব্য 

১ অবিস কাম              

       

নর্োইি পর্ বাক্ষলাচিা, নিনেকযাল নমোরক্ষমট ও র্াচাইকরণ এ   

স্যাম্পল টেস্ট্- 

১।  নিনম বত অর্কাঠাক্ষমার টেক্ষত্র নরর্াউন্ড হযামার টেস্ট্ এর্ং  

২।  চলমাি কাক্ষের টেক্ষত্র ব্যর্হৃত টমক্ষেনরয়াক্ষলর স্যাম্পল টেস্ট্ 

 

২                      টেনসনিক্ষকশি টমাতাক্ষর্ক র্াচাইকরণ ও কম বেেতা পরীেণ।  

৩                 নর্োইি পর্ বাক্ষলাচিা, নিনেকযাল নমোরক্ষমট ও র্াচাইকরণ, 

টমক্ষেনরয়াল স্যাম্পল পরীেণ 

 

2.5.8          তথ্য সংগ্রহ 

বনবিড় পবরিীেণ সমীোটির জন্য পরাম ষক দল কতৃষক তথ্য সংগ্রশহর জন্য বিবিন্ন প্রশ্নপত্র/ মচকবলস্ট প্রণয়শনর লশেয 

প্রকে িাস্তিায়ন ম্যানুয়াল, প্রকশের সংকবলত প্রবতশিদন, অগ্র্বত প্রবতশিদন ও পবরিীেশণর প্রবতশিদন প্রকে অবিস 

মথশক সংগ্রহ ও পর্ ষাশলাচনা করা হশয়শছ। 

২.5.8.১                 েণ 

                                                      গ               হশয়শছ।          

                              ছ                                             , বপিবিউবি 

অবিস এিং ঠিকাদার প্রবতষ্ঠাশনর সাইট অবিশস      ক্রয় সংক্রান্ত                                  

                              হশয়শছ। (বিস্তাবরত ৩য় অধ্যাশয় িণ ষনা করা হশয়শছ)। 
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2.5.9  সংগৃহীত        গ     বনয়ন্ত্রণ পিবত  

তথ্য সংগ্রশহর প্রবতটি পর্ ষাশয় মর্মন- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারীশদর বনশয়া্ ও প্রব েণ, মাঠ ব্যিস্থাপনা, 

পবরদ ষন ও পবরিীেশণর এিং তথ্য প্রবক্রয়াকরণ ইতযাবদ মেশত্র র্শথি সতকষতা অিলেন করা হশয়শছ। সমীো দল 

কতৃষক প্রশ্নপত্র ও মচকবলস্ট প্রণয়শনর পশর আইএমইবি'র সাশথ আশলাচনা ও মাঠ পর্ ষাশয় প্রাক-র্াচাইকরশণর মাশধ্যশম 

চূড়ান্ত করা হশয়শছ। তথ্য সংগ্রশহর পূশি ষই তথ্য সংগ্রহকারীশদরশক বনবিড় প্রব েণ প্রদান করা হশয়শছ। তাছাড়া দে 

মাঠ ব্যিস্থাপনা ও বনবিড় পবরিীেণ বনবিত করার মাধ্যশম তথ্য সংগ্রশহর মান বনয়ন্ত্রণ করা হশয়শছ। 

2.5.১0  সংগৃহীত      ব্যিস্থাপনা এিং বিশের্ণ 

মাঠ পর্ ষাশয় তথ্য সংগ্রশহর পর তথ্য সংগ্রহকারী্ণ কতৃষক প্রাথবমকিাশি মাঠ পর্ ষাশয়ই সংগৃহীত তথ্যসমূশহর 

প্রশয়াজনীয় ভুল-ত্রুটি সংশ ািন করা হশয়শছ। এিং পরাম ষশকর বনকট জমা মদয়া হশয়শছ। পরাম ষক সমীো টিম 

কতৃষক পূরণকৃত প্রশ্নপত্র/ মচকবলস্ট পরীো করা হয় এিং ভুল-ভ্রাবন্ত তথ্য সংগ্রহকারীশদর মাধ্যশম সংশ ািন করা 

হশয়শছ এিং প্রশয়াজশন মাঠ পর্ ষায় হশত পুনরায় র্াচাই করা হশয়শছ। এিাশি প্রাথবমকিাশি প্রশয়াজনীয় পরীো-বনরীো 

ম শর্ সংগৃহীত তথ্যাবদ মিটাশিজ এর সাহাশে এবি করা হশয়শছ এিং তথ্য বিশের্ণ কাজ সম্পন্ন করা হশয়শছ। 

সংগৃহীত তথ্যাবদর পবরসংখ্যাবনক বিশের্ণ ম শর্ প্রাপ্ত িলািল সারণী আকাশর প্রবতশিদশন অন্তভু ষক্ত করা হশয়শছ। 

 

2.5.১1  প্রবতশিদন প্রস্তুত এিং দাবখলকরন 

মাঠ পর্ ষাশয়র সংগৃহীত তথ্যসমূশহর বিশের্ণ এিং বনবিড় পবরিীেশণর উশেশশ্যর সাশথ সামঞ্জস্য মরশখ সারবণ এিং 

গ্রাি/চাশট ষর মাধ্যশম তথ্যাবদ উপস্থাপশনর মাধ্যশম খসড়া প্রবতশিদন প্রণয়ন করা হশয়শছ। উক্ত খসড়া প্রবতশিদন 

মটকবনকযাল ও বস্টয়াবরং কবমটিশত পর্ ষায়ক্রশম উপস্থাপন কশর কবমটির পরাম ষ/ সুপাবরশ র আশলাশক খসড়া 

প্রবতশিদন সংশ ািন পুি ষক জাতীয় কম ষ ালায় উপস্থাপন করা হশি। কম ষ ালার পশর বিিব্যাক অন্তভু ষক্ত কশর প্রবতশিদন 

চূড়ান্ত করা হশি। 

 

2.5.১2  স্থানীয়   জাতীয় পর্ ষাশয় কম ষ ালা 

 

স্থানীয় পর্ ষাশয় কম ষ ালা : আইএমইবি'র সাশথ পরাম ষক্রশম স্থানীয় পর্ ষাশয় কম ষ ালা     এলাকা আরআরএি বসশলট 

এর হল রুশম আশয়াজন করা হয় র্াশত আইএমইবি, এবপবিএন এিং আরআরএি এর কম ষকতষাবৃে, পুবলশ র প্রকে 

মবনটবরং ইউবনশটর সদস্যবৃে, বপিবিউবি এর সংবেি কম ষকতষা ও প্রশকৌ লীবৃে, ঠিকাদার প্রবতষ্ঠাশনর সংবেি 

প্রশকৌ লী ও অন্যান্য কম ষকতষা্ণ অং গ্রহণ কশরন ।  

 

জাতীয় পর্ ষাশয় কম ষ ালা:  খসড়া  চূড়ান্ত প্রবতশিদশন মটকবনকযাল ও বস্টয়াবরং কবমটির বিিব্যাক অন্তভু ষক্ত কশর 

আইএমইবি, প্রকে কম ষকতষা ও জাতীয় পর্ ষাশয়র মস্টকশহাল্ডারশদর বনশয় আইএমইবিশত একটি জাতীয় কম ষ ালার 

আশয়াজন করা  য় র্া        তাশদর চূড়ান্ত বিিব্যাক গ্রহণ করা   । আইএমইবি জাতীয় পর্ ষাশয় কম ষ ালাটির 

আশয়াজন ও অং গ্রহণকারীশদর আমন্ত্রণ ও অং গ্রহণ বনবিত ক   । কম ষ ালার পশর বিিব্যাক অন্তভু ষক্ত কশর 

প্রবতশিদন চূড়ান্ত করা    এিং মুদ্রশণর জন্য মপ্ররণ করা  য়। মুদ্রণ ম শর্ চূড়ান্ত প্রবতশিদশন র্থার্থিাশি কতৃষপশের 

কাশছ জমা মদয়া হশয়শছ।  
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২.6 সময় বিবিক কম ষপবরকেনা 

বনবিড় পবরিীেণ কার্ ষক্রম বনি ষাবরত সমশয়র মশধ্য সম্পশন্নর উশেশশ্য কার্ ষপবরবি মমাতাশিক পরাম ষক প্রবতষ্ঠাশনর 

কার্ ষািবল, সময়কাল এিং প্রকশের কার্ ষািলীর সশঙ্গ সমিয় কশর একটি খসড়া কম ষ পবরকেনা ততবর করা হশয়শছ। 

বনবিড় পবরিীেণ কার্ ষক্রশম পরাম ষক প্রবতষ্ঠাশনর সময় বিবিক খসড়া কম ষ পবরকেনা বনম্নরূপঃ    

ক্রঃ

িং 
কাক্ষের নর্র্রণ 

কার্ বক্রক্ষমর সময় (মাস ন নিক)    

োনুয়ারী’২০ টিব্রুয়ারী’২০ মাচ ব’২০ এনপ্রল’২০ টম’১৭ 
   

১ আইএমইনর্র সক্ষঙ্গ সূচিা স া/ দ্বর্ঠক (Meeting)                   
২ নর্নপনপ, প্রকল্প তথ্য, নরক্ষপাে ব ও অন্যান্য িনর্ সংগ্রহ ও 

পর্ বাক্ষলাচিাকরণ 

                  

৩ প্রকল্প সংনিষ্ট কম বকতবাক্ষের সক্ষঙ্গ সূচিা স া এর্ং 

প্র্মালা ও টচকনলস্ট্ প্রণয়ি  

                  

৪ নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণর কম বপিনত ও কম ব পনরকল্পিসহ 

ইিক্ষসপশি নরক্ষপাে ব প্রণয়ি  

                  

৫ টেকনিকযাল কনমটি কর্তবক ইিক্ষসপশি নরক্ষপাক্ষে বর উপর 

সুপানরশ প্রোি 

                  

৬ নস্ট্য়ানরংকনমটি কর্তবক ইিক্ষসপশি নরক্ষপাে ব অনুক্ষমােি                   
৭ তথ্য সংগ্রহকারীক্ষের প্রনশেণ, মাঠ পর্ বাক্ষয় তথ্য 

সংগ্রহ, সক্ষরেনমক্ষি পনরেশ বি ও র্াচাইকরণ 

                  

৮ উপাি সংগ্রহ কার্ বক্রক্ষমর তোরনককরণ                    
৯ সাোৎকার (KII) & এিনেনর্  (FGD) পনরচালিা করা                   
১০ স্থািীয় পর্ বাক্ষয় কম বশালা আক্ষয়ােি/পনরচালিা করা                   
১১ সংগৃহীত উপাি সম্পােিাকরণ                   
১২ র্াো এনি ও র্াচাইকরণ                   
১৩ টেবুক্ষলসি সম্পন্ন করণ                   
১৪ র্াো নর্ক্ষিষণ করণ                   
১৫ ১ম খসিা প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি ও োনখল করণ                   
১৬ খসিা প্রনতক্ষর্েি টেকনিকযাল কনমটি কর্তবক 

পর্ বাক্ষলাচিা 

                  

১৭ টেকনিকযাল কনমটির সুপানরক্ষশর আক্ষলাক্ষক খসিা 

প্রনতক্ষর্েি সংক্ষশািি ও ২য় খসিা প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি 

                  

১৮ োতীয় পর্ বাক্ষয়র টসনমিাক্ষর চূিান্ত খসিা প্রনতক্ষর্েি 

উপস্থাপি ও মতামত সংগ্রহকরণ 

                  

১৯ টসনমিাক্ষরর মতামক্ষতর ন নিক্ষত খসিা প্রনতক্ষর্েি 

চূিান্তকরণ ও চূিান্ত প্রনতক্ষর্েি োনখলকরণ 

                  

 

ক) প্রারনম্ভক প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি ও োনখল                   
খ) ১ম খসিা প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি ও োনখল                   
গ) ২য় খসিা প্রনতক্ষর্েি প্রণয়ি ও োনখল                   
ঘ) োতীয় পর্ বাক্ষয়র কম বশালায় খসিা চূিান্ত প্রনতক্ষর্েি 

উপস্থাপি  

                  

ঙ) কম বশালার মতামক্ষতর ন নিক্ষত খসিা প্রনতক্ষর্েি 

চূিান্তকরণ  

                  

চ) চূিান্ত প্রনতক্ষর্েি মুদ্রণ ও োনখল                   
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তৃতীয় অধ্যায় 

িলািল পর্ ষাশলাচনা  

 

৩.1 প্রকশের অঙ্গবিবিক হালনা্াদ অগ্র্বত  

প্রকশের সাবি ষক অগ্র্বতঃ প্রকে পবরচালশকর দপ্তর হশত প্রদি তথ্য অনুর্ায়ী এবপ্রল, ২০২০ পর্ ষন্ত            

              গ   ৭৫% এিং ৪০.১২      (                  )                      ছ।       

                    গ   ২৫% এিং ১২.০০      (          )                      ছ । বিস্তাবরত 

সারবণ ৩.১ মত মদয়া হশয়শছ। 

 

সারণী- 3.১ প্রকশের অঙ্গবিবিক লেযমাত্রা ও অগ্র্বত   

ক্রঃ িং অক্ষঙ্গর িাম একক 
নর্নপনপ/আরনর্নপনপ 

অনুর্ায়ী লেযমাত্রা 

৩০ জুি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

ক্রমপুনিত অগ্রগনত 

২০১৯-২০২০ 

অর্ বর্িক্ষর লেযমাত্রা 

চলনি অর্ বর্িক্ষরর  

এ   ,২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগনত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      

র্াস্তর্ 

(পনরমাণ/ 

সংখ্যা) 

আনর্ বক 
র্াস্তর্ 

(%) 

আনর্ বক 

(%) 

িাস্তি 

(%) 
আনর্ বক (%) 

র্াস্তর্ 

(%) 
আনর্ বক (%) 

আর্তবক খাত:                   

১ অনিসাক্ষরর টর্তি  সংখ্যা ২ 14.24 ২ ৪.৮ ২ 3.84 ২ ২.৮৮ 

২ কম বচারীক্ষের টর্তি  সংখ্যা ১০ 42.43 ১০ ১৯.৫৭ ১০ 10.62 ১০ ৭.৯৬ 

৩ োনয়ত্ব  াতা সংখ্যা ৩ 2.36 ৩ ১.২৮ ৩ 0.54 ৩ 0.00 

৪ র্াতায়াত  াতা সংখ্যা ৮ 1.36 ৮ ০.৬৭ ৮ 0.36 ৮ ০.২৭ 

৫ নশো  াতা  সংখ্যা ১২ 4.75 ১২ ০.০৩ ১২ 0.36 ১২ 0.0৫ 

৬ র্ািী  ািা সংখ্যা ১২ 34.21 ১২ ১৫.৮২ ১২ 9.32 ১২ ৬.৯৮ 

৭ নচনকৎসা  াতা সংখ্যা ১২ 8.02 ১২ ৩.৭৯ ১২ 2.1০ ১২ ১.৬২ 

৮ টিনিি  াতা সংখ্যা ১০ 0.91 ১০ ০.৪৫ ১০ 0.24 ১০ 0.1৮ 

৯ টিালাই  াতা সংখ্যা ৪ 0.32 ৪ ০ ৪ 0.10 ৪ 0.0৭ 

১০ উৎসর্  াতা সংখ্যা ১২ 9.63 ১২ ৪.০২ ১২ 2.42 ১২ ১.০৬ 

১১ র্াংলা ির্র্ষ ব াতা সংখ্যা ১২ 0.96 ১২ ০.৪৫ ১২ 0.25 ১২ 0.২১ 

১২ অন্যান্য  াতা সংখ্যা ১২ 20.00 ১২ ০ ১২ 4.৬৫ ১২ ০.৬৩ 

মিতন িাতা খাশত মমাট ব্যয়     139.19   50.88   ৩৪.৮০   ২১.৯০ 

 প্রশাসনিক ও অন্যান্য খাতসমূহ:                 

১৩ নপ্র-ইন্সক্ষপকশি  সংখ্যা ৩৯ 229.00 ১৬ 46.20 ১৬ ৫০.০০ ১৬ 9.55 

১৪ আপ্যায়ি খরচ এলএস এলএস 5.00 এলএস 0.98 এলএস 2.00 এলএস ১.১১ 

১৫ টরনেক্ষেশি নি এলএস এলএস 4.00 এলএস 0.22 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

১৬ ব্যাংক চােব এলএস এলএস 85.00 এলএস 0.00 এলএস ৪০.০০ এলএস ২৮.০৭ 

১৭ নর্দ্যযৎ এলএস এলএস 3.00 এলএস 0.00 এলএস 0.24 এলএস 0.00 

১৮ পানি এলএস এলএস 1.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

১৯ ইটারক্ষিে/টেক্ষলক্স এলএস এলএস 1.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

২০ র্াক এলএস এলএস 2.00 এলএস 0.00 এলএস 0.10 এলএস 0.0৩ 

২১ টেনলক্ষিাি এলএস এলএস 1.50 এলএস 0.00 এলএস 0.36 এলএস 0.00 

২২ প্রচার ও নর্জ্ঞাপি এলএস এলএস 16.00 এলএস 2.00 এলএস 3.00 এলএস ২.৫৯ 

২৩ 
র্ইপত্র ও 

সামনয়কী 
এলএস এলএস 

2.00 
এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

২৪ র্াতায়াত ব্যয় এলএস এলএস 1.00 এলএস 0.00 এলএস 0.30 এলএস 0.04 

২৫ 
অ যন্তরীণ ভ্রমি 

ব্যয়  
এলএস এলএস 

20.00 
এলএস 0.86 এলএস 5.00 এলএস ১.৮০ 

২৬ 
টপক্ষট্রাল ও 

লুর্নরক্ষকট 
সংখ্যা ২ 

8.00 
২ 1.98 ২ 3.50 ২ ১.০৬ 
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ক্রঃ িং অক্ষঙ্গর িাম একক 
নর্নপনপ/আরনর্নপনপ 

অনুর্ায়ী লেযমাত্রা 

৩০ জুি, ২০১৯ পর্ বন্ত 

ক্রমপুনিত অগ্রগনত 

২০১৯-২০২০ 

অর্ বর্িক্ষর লেযমাত্রা 

চলনি অর্ বর্িক্ষরর  

এ   ,২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগনত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      

র্াস্তর্ 

(পনরমাণ/ 

সংখ্যা) 

আনর্ বক 
র্াস্তর্ 

(%) 

আনর্ বক 

(%) 

িাস্তি 

(%) 
আনর্ বক (%) 

র্াস্তর্ 

(%) 
আনর্ বক (%) 

২৭ গ্যাস জ্বালািী সংখ্যা ২ 7.00 ২ 1.84 ২ 3.50 ২ ১.১২ 

২৮ কনম্পউোর সামগ্রী সংখ্যা এলএস 1.00 এলএস 0.00 এলএস 0.50 এলএস 0.00 

২৯ মুদ্রণ ও প্রকাশিা এলএস এলএস 2.00 এলএস 0.00 এলএস 0.50 এলএস 0.19 

৩০ স্ট্যাম্প ও সীল এলএস এলএস 7.00 এলএস 2.99 এলএস 1.00 এলএস ০.১৮ 

৩১ টপাশাক এলএস এলএস 0.28 এলএস 0.00 এলএস ০.১৪ এলএস 0.00 

৩২ সম্মািী এলএস এলএস 18.00 এলএস 1.00 এলএস 10.00 এলএস ৫.৬২ 

৩৩ অনুষ্ঠাি/উৎসর্ানে এলএস এলএস 20.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

৩৪ কাস্ট্ম শুল্ক এলএস এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস ২০০.০০ এলএস 73.92 

৩৫ র্ীমা এলএস এলএস 0.00 এলএস 1.26 এলএস ৬৫.০০ এলএস 28.26 

৩৬ অপ্রতযানশত ব্যয় এলএস এলএস 0.00 এলএস 17.03 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

প্রশাসনিক ও অন্যান্য খাক্ষত টমাে ব্যয়:    433.78   76.36   ৩৮৫.১৪   ১৫৩.৫৪ 

টমরামত, সংরেি ও পূর্ বর্াসি 

৩৭ টমােরর্াি সংখ্যা ২ 7.00 ২ 2.59 ২ 3.00 ২ ০.৬৫ 

৩৮ আসর্ার্পত্র সংখ্যা ৬৫১ 1.00   0.00   0.00   0.00 

৩৯ কনম্পউোর সংখ্যা ৫৫ 2.00   0.77   1.00   ০.৭০ 

৪০ র্ন্ত্রপানত ও সরিামানে সংখ্যা ২২৪৮ 5.00   0.44   1.00   0.00 

৪১ অন্যান্য টমরামত  এলএস এলএস 7.00 এলএস 0.79 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

টমাে টমরামত, সংরেণ ও পুির্ বাসি   22.00 2.00 4.59 2.00 5.00 2.00 ১.৩৫ 

৪২ কাস্ট্ম শুল্ক (নসনর্ যাে) এলএস এলএস 1210.00 এলএস 7.30 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

৪৩ মূল্য সংক্ষর্ােি কর এলএস এলএস 2.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

৪৪ িীমা চাজষ এলএস এলএস 175.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

৪৫ অন্যান্য ব্যয় এলএস এলএস 17.03 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

টমাে অন্য নর্নর্ি ব্যয় (নসনর্- যােসহ)   1404.03   7.30 0.00 0.00   0.00 

আর্তবক খাক্ষত টমাে ব্যয়:     1999.00   139.13   ৪২৫.০০   ১৭৬.৭৮ 

মূলিি ব্যয়: 

৪৬ টমােরর্াি সংখ্যা ২ 82.92 ২ 82.92 ২ 0.00 ২ 0.00 

৪৭ 
ল্যার্ক্ষরেনর  র্ি 

নিম বাণ 
র্.নম ৩১০২৯.৩৬ 16987.70 র্.নম 5006.22 র্.নম 200.00 র্.নম 200.00 

৪৮ 
কনম্পউোর ও 

আনুষনঙ্গক 
সংখ্যা ২৫ 20.00 ৩ 1.99   9.00   0.00 

৪৯ 
ল্যার্ক্ষরেনর র্ন্ত্রপানত 

ক্রয় 
সংখ্যা ২২৪৮ 8405.39 ১২৪ 2516.41   2২০৯.00 ৩২৫ 1316.41 

৫০ অনিস সরিাম এলএস ১৫ 13.00 ৩ 2.10 এলএস ৩.০০ এলএস 0.00 

৫১ মূলিি টর্াক র্রাে এলএস এলএস 210.00 এলএস 0.00 এলএস ১৪৬.০০ এলএস 70.39 

৫২ আসর্ার্পত্র সংখ্যা ৬৫১ 75.00 ৩১ 3.90 ৬৫১ ৩৫.০০   0.00 

টমাে মূলিি খাক্ষত ব্যয়      25794.01   7613.54   ২৬০২.০০   1586.80 

সর্ বক্ষমাে (আর্তবক+মূলিি খাক্ষত) ব্যয়:   27793.01   7752.67   ৩০২৭.০০   ১৭৬৩.৫৯ 

নিনেকযাল কনটিক্ষেনন্স এলএস এলএস 227.99 এলএস 0.00 এলএস 0.00 এলএস 0.00 

প্রাইস কনটিক্ষেনন্স সংখ্যা সংখ্যা 270.00 সংখ্যা 0.00 সংখ্যা 0.00 সংখ্যা 0.00 

সর্ বক্ষমাে     28291.00   7752.67   ৩০২৭.০০   ১৭৬৩.৫৯ 

উৎস: প্রকল্প পনরচালক্ষকর কার্ বালয় 
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প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির অগ্রগনতঃ 

 (ক)  এ   -২০২০     প                             গ  -৭৫.০%           গ   ৭০.২% এ   

                          গ  -২৫.০% এ           গ   ১৪.৮%।  

( )        আঞ্চনলক কার্ বালক্ষয় নিম বাণািীি  র্ক্ষির ১০               ই                 ।              

৩      প               ,                ,                ,         ,    এ     ই   

                । 

(গ)                                           -এ                          প  গ  ২৮-০১-

২০২০                                 । 

(ঘ)              প               ’                   , ২০১৯          ১৩১৫.০০         

     এ               । 

(ঙ)                             প            NOA                এ   প             প    

           প             NOA                    ।  
 

( )   নর্ন ন্ন প্যাক্ষকক্ষের আওতায় এর্ার্ত ১১৪     প                 । ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানতর মক্ষে ৪২    প    

৩     প                              প             এ   ই                     প  

          ।    প    প              পরীেণ কাে পনরচালিা         ।       ৭২   র্ন্ত্রপানতর 

মক্ষে অনিকাংশই                              এ   ই এ              গ                

       প          ।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির নিম বাণ কাক্ষের এ    ২০২০ প    অগ্রগনত নিক্ষে নচক্ষত্রর মােক্ষম 

টেখাক্ষিা হক্ষলা- 

 
 

 

নপআইনস এর্ং নপএসনস স া অনুষ্ঠাক্ষির তথ্যার্লী নিেরূপ: 

ক্রঃ িং নপআইনস স া নপএসনস স া মনিেনরং স া 

১ ১ম: ১১.০৪.২০১৭ নরঃ ১ম: ১৪.১১.২০১৭ নরঃ ১ম: ১৪.০২.২০১৭ নরঃ 

২ ২য়: ১০.০৯.২০১৭ নরঃ ২য়: ১৫.০৪.২০১৮ নরঃ ২য়: ২৭.০৭.২০১৭ নরঃ 

৩ ৩য়: ৩১.১২.২০১৭ নরঃ ৩য়: ১৮.০৯.২০১৮ নরঃ ৩য়: ২৮.০১.২০১৮ নরঃ 

৪ ৪র্ ব: ০১.০৪.২০১৮ নরঃ ৪র্ ব: ০৪.০২.২০১৯ নরঃ ৪র্ ব: ২৮.০৫.২০১৮ নরঃ 

৫ ৫ম: ৩০.০৭.২০১৮ নরঃ ৫ম: ২২.০৫.২০১৯ নরঃ ৫ম: ০৭.১১.২০১৮ নরঃ 

৬ ৬ষ্ঠ: ২৩.০১.২০১৯ নরঃ ৬ষ্ঠ: ১০.১০.২০১৯ নরঃ ৬ষ্ঠ: ০২.০৫.২০১৯ নরঃ 

৭ ৭ম: ২৯.০৯.২০১৯ নরঃ ৭ম: ০৫.১২.২০১৯ নরঃ ৭ম: ০৮.১২.২০১৯ নরঃ 

৮ ৮ম: ২৫.১১.২০১৯ নরঃ ৮ম: ২০.০২.২০২০ নরঃ - 

৯ ৯ম: ১৭.০২.২০২০ নরঃ - - 
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পর্ বাক্ষলাচিায় টেখা র্ায় টর্, প্রকল্প শুরু টর্ক্ষক অযার্নে টমাে ৯ টি নপআইনস স া, ৮ টি নপএসনস স া এর্ং ৭টি 

মনিেনরং স া অনুনষ্ঠত হক্ষয়ক্ষি।   উক্ত স ায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি সংক্রান্ত নর্ন ন্ন নর্ষক্ষয় আক্ষলাচিা ও নসিান্ত গৃহীত হয়।  

প্রকল্প এলাকার কাক্ষের অগ্রগনত টকন্দ্র টর্ক্ষক মনিেনরং এর েন্য প্রকল্প স্থাক্ষি নসনস কযাক্ষমরা স্থাপক্ষির মােক্ষম  উন্নয়ি 

কাক্ষের অগ্রগনত অর্ক্ষলাকি ও মনিেনরং করা।  অর্নশষ্ট কাে সময়মত সম্পন্ন করার র্র্ার্র্ ব্যর্স্থা গ্রহক্ষণর 

নপর্নিউনর্ করিীয় সম্পক্ষকব সংনিষ্ট প্রনতনিনির মতামত গ্রহণ এর্ং তা র্াস্তর্ায়ক্ষির প্রতযাশী সংস্থার সমন্বয় টোরোর 

করার ব্যর্স্থা গ্রহণ।  প্রকক্ষল্পর গুরুত্বপুণ ব র্ন্ত্রপানত ক্রক্ষয়র টেক্ষত্র উন্নত টেক্ষশর সুিামিন্য টকাম্পানির কাি টর্ক্ষক 

গুণগতমাি সম্পন্ন র্ন্ত্র আন্তেবানতক েরপত্র আহর্াক্ষির মােক্ষম ক্রক্ষয়র ব্যপাক্ষর ব্যর্স্থা গ্রহণ ইতযানে নর্ষক্ষয় আক্ষলাচিা ও 

নসিান্ত গৃহীত হয়।   ইনতমক্ষে ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানত প্যাক্ষকেোত অর্স্থায় িা টরক্ষখ চট্রগ্রাম আঞ্চনলক অনিক্ষসর পুরাতি 

 র্ক্ষির ল্যাক্ষর্ এর্ং র্ানক ঢাকা অনিক্ষসর ল্যাক্ষর্ স্থাপক্ষির মােক্ষম  তা ব্যর্হাক্ষর পরীেণ কার্ বক্রম পনরচালিার নসিান্ত 

গৃহীত হয়।  

 

প্রকক্ষল্পর অনর্ে সম্পনকবত তথ্যঃ 

নর্গত ২০.২.২০১৯ হক্ষত ২৪.০২.২০১৯ তানরখ পর্ বন্ত র্ানণনেযক অনর্ে অনিেপ্তর কর্তবক প্রকক্ষল্পর অনর্ে সম্পন্ন করা 

হক্ষয়ক্ষি।  উক্ত অনর্ক্ষে প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ি কার্ বক্রক্ষমর উপর টকাি প্রকার আপনি র্া অর্োরক্ষ শি পনরলনেত হয়নি।  

 

3.2 বিবপবপ অনুসাশর খাত বিবিক প্রবকউরশমন্ট এর পবরকেনা ও প্রকৃত অিস্থা পর্ ষাশলাচনাঃ 

প্রকশের পে ক্রয় পর্ ষাশলাচনা  

পর্ ষাশলাচনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকশের পে ক্রয় বপবি অবিস কতৃষক সম্পাদন করা হশয়শছ। আরবিবপবপশত উবেবখত ক্রয় 

পবরকেনায় প্রকশের পে ক্রশয়র মমাট ১৫টি লশটর মশধ্য ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ, ৪টি লশটর দরপত্র 

আহ্বান করা হয়বন এিং ১টি লশটর চুবক্ত প্রবক্রয়ািীন রশয়শছ। পর্ ষাশলাচনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকশের পূতষকাজ বিলবেত 

হওয়ায় ৪টি লশটর দরপত্র আহ্বান করা হয়বন এিং মর্ ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ তার ৫টি লশটর সমশয়র 

তুলনায় বকছুটা বিচুযবত পবরলবেত হশয়শছ এিং ৫টি লশটর পে ক্রয় আরবিবপবপশত উবেবখত ক্রয় পবরকেনা অনুর্ায়ী 

সম্পন্ন করা হশয়শছ মকান ব্যতযয় ঘশটবন। বিস্তাবরত সারণী-৩.২ এ মদয়া হশয়শছ। প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রমসমূশহর 

tendering এ র্ন্ত্রপাবত ক্রশয় Lot 1 এিং Lot ২ এর সময় িবি ষত করা হশয়শছ ।   

প্রকশের পূতষ কাজ ক্রয় পর্ ষাশলাচনা    

বিবপবপশত উবেবখত ক্রয় পবরকেনায় প্রকশের পূতষ কাজ ক্রয় ্ণপূতষ অবিদপ্তর (বপিবিউবি) কতৃষক করা হশয়শছ। মমাট 

৮টি প্যাশকশজর মশধ্য মাত্র ৪টি প্যাশকশজ কাজ ক্রয় করা হশয়শছ এিং সকল প্যাশকশজ ক্রয় আরবিবপবপশত উবেবখত 

ক্রয় পবরকেনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হশয়শছ মকান ব্যতযয় ঘশটবন। বিস্তাবরত সারণী- ৩.৩ এ মদয়া হশয়শছ।      

            Soil Investigation/ Digital  survey/ PDA Test এর জন্য মকান মটন্ডার না কশর KUET 

এর মাধ্যশম এিং                   প্রাইশিট        এর মাধ্যশম সরাসবর কিাক্ট প্রদাশন করা হশয়শছ। 

চট্রগ্রাম আঞ্চনলক অনিক্ষসর Construction of Main Building এ অনতনরক্ত পাইক্ষলর প্রক্ষয়ােি হওয়ায় 

Contract variation এর প্রস্তার্ েমা টেয়া হক্ষয়ক্ষি।   
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সারবণ- 3.2  প্রকশের ক্রয় পবরকেনা (পে ক্রয়) পর্ ষাশলাচনা 

ক্রঃ

িং 

প্যাক্ষকে/

লে িং 

প্যাক্ষকক্ষের র্ণ বিা 

(নর্নপনপ অনুসাক্ষর) 

পনরমাণ 

(সংখ্যা) 

নর্নপনপ মূল্য 

(লে োকা 

েরপত্র আহ্বাক্ষির 

তানরখ 

চুনক্ত স্বােক্ষরর 

Indicative 

তানরখ 

চুনক্ত অনুর্ায়ী 

সম্পােক্ষির টশষ 

তানরখ (Indicat) 

NOA 

 প্রোক্ষির 

তানরখ 

চুনক্ত স্বােক্ষরর 

প্রকৃত তানরখ 

চুনক্ত 

সম্পক্ষন্নর 

প্রকৃত তানরখ 

মন্তব্য 

০১ ০১ 
GD (1+2) (রসায়ি) ৪২ 

866.90 ৩০.০৯.২০১৮ ০১.০৪.২০১৭ ৩০.০৭.২০১৯ ০৩.০১.২০১৯ ০৩.০১.২০১৯ ১৮.০৭.২০১৯ 
ব্যতযয় ঘশটবন 

time extn. 

০২ ০২ 
GD (3+4) (রসায়ি) ৮০ 

৯৭২.০৬ ৩০.০৯.২০১৮ ০১.০৪.২০১৭ ৩০.০৯.২০১৯ ০৩.০১.২০১৯ ০৩.০১.২০১৯ ১৫.০৯.২০১৯ 
সমশয়র ব্যতযয় 

time extn.  

০৩ ০৩ GD (5+8) (রসায়ি) ০২ ৯৮০.০০ ৩০.০৯.২০১৮ ০১.০৪.২০১৭ ২৪.০৫.২০১৯ ০৯.১২.২০১৮ ০৯.১২.২০১৮ ১০.০৫.২০১৯ সমশয়র ব্যতযয় 

০৪ ০৪ GD (6+7) (রসায়ি) ১৮ 914.80 েরপত্র আহ্বাি 

করা হয়নি 

      

০৫ ০৫ GD (10+11) (রসায়ি) ৩১ 765.10       

০৬ ০৬ GD (13+14) (রসায়ি) ৩১ 844.80 ২২.০৯.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯  ৩০.১১.২০১৯ ১২.১২.২০১৯  ব্যতযয় ঘশটবন 

০৭ ০৭ GD (9+12+15+16) (রসায়ি) ৩২১ 553.20 ২২.০৯.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯  ১১.১২.২০১৯ ২৬.১২.২০১৯  ব্যতযয় ঘশটবন 

০৮ ০৮ 

GD (17-18, 20-26,28-33) 

(পোর্ ব) 
২৭২ 

955.585 
েরপত্র আহ্বাি 

করা হয়নি 
      

০৯ ০৯ 
GD (19+27+34+35+36+ 

37+38+39) (পোর্ ব) 
১৮৯ 

420.69 ২৬.০১.২০২০ ৩০.১২.২০১৯  প্রনক্রয়ািীি   সমশয়র ব্যতযয় 

১০ ১০ 

 

GD (40-45) (টমক্ষট্রালনে) 

২১৬ 
528.882 

েরপত্র আহ্বাি 

করা হয়নি 
      

১১ ১১ 
GD (46+47+48+49 

+50+51) (টমক্ষট্রালনে) 

১০৪৬ 
603.372 ০১.১২.২০১৯ ৩০.১২.২০১৯ অর্ বিাি প্রনক্রয়ািীি ০২.০২.২০২০ ০৫.০৩.২০২০  সমশয়র ব্যতযয় 

১২ ১২ 
আসর্ার্পত্র-খুলিা ৬২০ ৭1.০৫ ২১.০১.২০২০ ৩০.১০.২০১৯ ১৫-০৫-২০২০ ১৬.০২.২০২০ ১৫.০৩.২০২০  সমশয়র ব্যতযয় 

আসর্ার্পত্র-চট্টগ্রাম          

১৩ ১৩ 

নপএমইউ, আসর্ার্পত্র ৩১ ৩.৯৫ ১৮.০৪.২০১৭ ০১.০৪.২০১৭ ১৮.০৬.২০১৭  ০১.০৬.২০১৭ ১৫.০৬.২০১৭ সমশয়র ব্যতযয় 

নপএমইউ, অনিস 

সরিামানে 

০৬ 
৪.১০ ১৪.০৫.২০১৭ ০১.০৪.২০১৭ ১৮.০৬.২০১৭  ০১.০৬.২০১৭ ১৫.০৬.২০১৭ ব্যতযয় ঘশটবন 

১৪ ১৪ 

চট্টগ্রাম ও খুলিা কনম্পউোর, 

ল্যাপেপ ও িক্ষোকনপয়ার 

৩৪ 
28.90 

২১.০১.২০২০ 

(খুলিা অংশ) 
৩০.১২.২০১৯ ১৫-০৪-২০২০ 

১৬.০২.২০২

০ 
১৬.০২.২০২০  ব্যতযয় ঘশটশছ 

১৫ ১৫ 

মাইক্ষক্রার্াস  ২ 

৮২.৯২ 

১৮.০৪.২০১৭ ও 

১১.১১.২০১৮ 

 

১৮.০৪.২০১৭ 

এর্ং 

০৮.১১.২০১৮ 

৩০.০৫.২০১৭ ২১.০৫.২০১৭ 

২১.০৫.২০১৭ 

এর্ং 

১১.১১.২০১৮ 

৩০.০৫.২০১৭ 

এর্ং 

১৯.১১.২০১৮ 

ব্যতযয় ঘশটবন 

টমাে ২৯৪১ ৮৫৯৬.৩১        

উৎসঃ আরবিবপবপ এিং বপবি অবিস 
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সারণী- 3.3 প্রকশের ক্রয় পবরকেনা (পূতষ কাজ ক্রয়) পর্ ষাশলাচনা   

 

প্যাক্ষকে এর্ং 

নেনর্- িং 

নর্নপনপ/টিনপনপ অনুর্ায়ী 

ক্রক্ষয়র েন্য র্ণ বিা  
একক পনরমাণ 

ক্রয় পিনত এর্ং 

িরণ 

ক্রয় 

অনুক্ষমােিকারী 

কর্তবপে 

অক্ষর্ বর 

উৎস 

প্রাক্কনলত 

ব্যয় (লে 

োকা) 

সম্ভাব্য তানরখ  প্রকৃত তানরখ 

মন্তব্য েরপত্র 

আহর্াি 
চুনক্ত স্বাের 

চুনক্ত 

সম্পােক্ষির 

টশষ তানরখ 

েরপত্র 

আহর্াি 
চুনক্ত স্বাের 

চুনক্ত 

সম্পােক্ষির 

প্রকৃত তানরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫   ৬ ৭ ৮ ১০ ১১ ১২  ১৩ ১৪ ১৫  

                                                                                            চট্রগ্রাম আঞ্চনলক অনিস      
W(PWD)/ 

MB-01 

 

Construction  of  

Main Building 

কাে  

 

৮.০০ 

 

উম্মুক্ত 

েরপত্র 

(এিনসটি) 

গণপূতব 

নর্ াগ 
নেওনর্ ৬৮৬২.২১ 

৩1.০5.১7 26.10.2017  25.04.2021  
০৫.০৬.২০

১৭ 

২৬.১০.২০১

৭ 
৩০.১০.২০২০ 

ব্যতযয় ঘশটবন 

Contract 

variation 

W(PWD)/ 

ST-02 

Soil Investigation/ 

Digital  survey/ 

PDA Test 

কাে  
১.০০ 

০1.০2.20

17 
15..০2.2017 15.০3.2017 সরাসবর কিাক্ট মদয়া হশয়বছল পাটি ষশক ব্যতযয় ঘশটবন 

 

W(PWD)/ 

TM-03 

Testing Materials 

 

কাে  ১.০০ 15..12.2

017 
25..12.2017 

25.12.202

0  

হয়বন হয়বন হয়বন - 

W(PWD)/ 

ARB-04 

Abroculture/ Land 

scaping 

কাে  ১.০০ 21..12.2

020  
21.০3.2021   21.06.2021  

হয়বন হয়বন হয়বন - 

উপ- টমাে ৬৮৬২.২১        

                                                                                        খুলিা আঞ্চনলক অনিস      
W(PWD)/ 

MB-05 

 

Construction  of  

Main Building 

কাে  
৭.০০ 

 

উম্মুক্ত 

েরপত্র 

(এিনসটি) 

গণপূতব 

নর্ াগ 
নেওনর্ ৭১৩৯.49 

21.০3.20

1৭    
১৪.০৯.২০১৭  ১৩.০৩.২০২১  ২১.০৩.১৭ ১৪.০৯.১৭ ১৩.০৯.১৯ 

ব্যতযয় ঘশটবন 

 

W(PWD)/ 

ST-06 

Soil Investigation/ 

Digital  survey/ 

PDA Test 

কাে  ১.০০ 
১৫.১২.২০

১৬  
০১.০৩.২০১৭ ১৫.০৩.২০১৭  সরাসবর কিাক্ট মদয়া হশয়বছল কুশয়টশক 

ব্যতযয় ঘশটবন 

 

W(PWD)/ 

TM-07 

Testing Materials 

 

কাে  ১.০০ ০১.১০.২০

১৯ 
১১.১০.২০১৯ ১১.১০.২০২০  

হয়বন হয়বন হয়বন - 

W(PWD)/ 

ARB-08 

Abroculture/ Land 

scaping 

কাে  ১.০০ ২১.১২.২০

২০ 
২১.০৩.২০২১ ২১.০৬.২০২১  

হয়বন হয়বন হয়বন - 

উপ- টমাে ৭১৩৯.49        
পূতব কাক্ষে টমাে ব্যয়  ১৪০০১.৭০         

উৎসঃ আরবিবপবপ এিং বপিবিউবি অবিস 
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৩.৩                   /                এিং      ক্রশয়র             ই    

         অনুসরশণর অিস্থা পর্ ষাশলাচনাঃ 

৩.৩.১ ক্রয় কার্ ষক্রম পবরিীেণঃ  

চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকশের প্রিান 

অঙ্গসমূশহর ক্রয় সংক্রান্ত নবথপত্র র্াচাই িাছাই করাসহ প্রকশের বনম ষাণ সংক্রান্ত সি ষশমাট 2টি প্যাশকশজর          

নবথর বিস্তাবরত তথ্য পর্ ষাশলাচনা করা হশয়শছ। 2টি বনম ষাণ কাজ সংক্রান্ত প্যাশকশজর দরপত্র আহিান, দরপত্র প্রকা , 

দরপত্র মখালা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুবক্ত সম্পাদন এিং কার্ ষাশদ  প্রদান ইতযাবদ বপবপএ-২০০৬ এিং বপবপআর-২০০৮ 

অনুর্ায়ী সম্পন্ন হশয়শছ বকনা তা পূংখানুপূংখিাশি র্াচাই করা হশয়শছ। প্রকশের পে ক্রয় সংবেি ৯ টি লশটর ক্রয় 

সংক্রান্ত নবথপত্র র্াচাই িাছাই করা হশয়শছ ।          নবথর বিস্তাবরত বিিরণ সারবণ ৪.২ মত মদয়া হশয়শছ। 

প্রকশের ক্রয় সংক্রান্ত নবথপত্র বিশের্ণ করার পর উহা র্াচাইশয়র জন্য মাঠ পর্ ষাশয় পবরদ ষন করা হশয়শছ। নবথ 

পর্ ষাশলাচনায় বিবিন্ন প্যারাবমটাশরর বিপরীশত প্রাপ্ত িলািলসমূহ বনশম্নর সারবণ ৪.১ মত মদয়া হশলা-  

সারবণ ৪.১ ক্রয় সংক্রান্ত নবথ পর্ ষাশলাচনায় বিবিন্ন প্যারাবমটাশরর বিপরীশত প্রাপ্ত িলািল সমূহ 

ক্র.

নং 

ইবন্ডশকটর 

কযাটা্বর 
ইবন্ডশকটর প্রশসস সম্পাবদত িাটা িলািল মতামত 

১ দরপত্র 

আহিান 

দরপত্র পবত্রকার প্রকা  । ১  তকরা কত  তাং  দরপত্র 

পবত্রকায় প্রকা  করা হশয়শছ। 

১০০% বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

দরপত্র CPTU     

    Website এ 

প্রকা  । 

২  তকরা কত  তাং  দরপত্র 

CPTU     PWD     

Website এ প্রকা  করা হশয়শছ। 

১০০% 

 

বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

২ দরপত্র 

দাবখল 

দরপত্র প্রস্তুশতর জন্য 

মদয়া সময়সীমা । 

৩ দরপত্র পবত্রকায় প্রকা  এিং 

দরপত্র দাবখশলর মশধ্য ্ড় বদশনর 

সংখ্যা । 

28.5 বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

দরপত্র সময়সীমা 

পবরপালন । 

৪  তকরা কত  তাং  দরপত্র 

দাবখশলর জন্য পর্ ষাপ্ত সময় বছল । 

১০০% বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

দরদাতা অং গ্রহণ 

সূচক। 

৫ বিক্রয়কৃত দরপশত্রর সংখ্যা এিং 

দাবখলকৃত দরপশত্রর সংখ্যার 

অনুপাত। 

100: 70 বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

৩ দরপত্র   

উন্মুক্তকরণ 

দরপত্র উন্মুক্তকরণ 

কবমটিশত দরপত্র 

মূল্যায়ন কবমটির সদস্য 

উপবস্থত বছশলন । 

৬  তকরা কত  তাং  দরপশত্রর 

উন্মুক্তকরণ কবমটিশত দরপত্র 

মূল্যায়ন কবমটির সদস্য অন্তভু ষক্ত 

বছশলন । 

১০০% বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

দরপত্র মূল্যায়ন 

কবমটিশত সংস্থা িবহভূ ষত 

সদস্য অন্তভূক্ত বছশলন । 

৭  তকরা কত  তাং  দরপশত্রর 

মূল্যায়ন কবমটিশত সংস্থা িবহভূ ষত 

সদস্য অন্তভু ষক্ত বছল । 

১০০% বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

৪ দরপত্র 

মূল্যায়ন 

দরপত্র মূল্যায়শনর সময় ৮ দরপত্র মখালা এিং মূল্যায়শনর 

মশধ্য ্ড় বদশনর সংখ্যা । 

২1 বদন বপবপআর অনুসরন করা  

হশয়শছ  

দরপত্র গ্রহণ ৯ ্ড় মরসপনবসি দরদাতার সংখ্যা। ১.৪5 টি 11 টি নবথর মশধ্য ্শড় 

প্রবতটি প্যাশকশজ ১.৪5 

টি কশর মরসপনবসি 

দরপত্র পাওয়া ব্শয়শছ। 
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 ৩.৩.২ ক্রয় কার্ ষক্রশম বপবপএ-২০০৬ ও বপবপআর-২০০৮ এর বনশদ ষ না অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্য পর্ ষাশলাচনা 

প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রমসমূশহর প্রবক্রয়াকরণ বপবি অবিস এিং বপিবিউবি কতৃষক সম্পন্ন করা হশয়শছ । প্রকশের ক্রয় 

সংক্রান্ত বির্শয় পবরিীেণকৃত ৯টি নমুনা প্যাশকজ বিশের্ণ ও পবরদ ষন কশর মদখা র্ায় মর্,      প্যাশকশজর ক্রয় 

কার্ ষক্রম বপবপএ-২০০৬ ও বপবপআর-২০০৮ এর বনশদ ষ না অনুসরণ করা হশয়শছ । দরপত্র মূল্যায়ন কবমটি ৫ সদস্য 

িারা ্ঠিত হশয়বছল র্ার মশধ্য অন্ততঃ ২ জন সদস্য অন্য প্রবতষ্ঠান মথশক অন্তভূ ষক্ত বছশলন । প্রকশের আওতায় গৃহীত 

ক্রয় কার্ ষক্রশমর মশধ্য বিশিচয সমীো কাশজর জন্য গৃহীত      প্যাশকশজর ক্রয় কার্ ষক্রম বপবপএ-2006 এিং 

বপবপআর-২০০৮ এর সবহত সঙ্গবতপূণ ষ । 

 

৩.৩.৩ মটন্ডার িা মকাশট ন মূল্য কম িা মি ী হওয়া সংক্রান্ত তথ্য পর্ ষাশলাচনা 

প্রকশের বনম ষাণ কাজ সংক্রান্ত ২টি প্যাশকশজর মটন্ডার নবথ পর্ ষাশলাচনা কশর মদখা র্ায় ১টি প্যাশকশজর কার্ ষাশদ  মদয়া 

হশয়শছ প্রাক্কবলত দর মথশক ২.৯৬%বনম্ন দশর এিং অপরটি প্রাক্কবলত দর মথশক ৩.৫১ % উিষ দশর । প্রকশের পে ক্রয় 

সংক্রান্ত ৯টি লশটর মটন্ডার নবথ পর্ ষাশলাচনা কশর মদখা র্ায় ৮টি লশটর কার্ ষাশদ  মদয়া হশয়শছ প্রাক্কবলত দর মথশক বনম্ন 

দশর র্ার সশি ষাচ্চ ২.৯৬%বনম্ন দর এিং ১টি লশটর কার্ ষাশদ  মদয়া হশয়শছ প্রাক্কবলত দশরর সমমূশল্য।  ক্রয় সংক্রান্ত 

নবথর পর্ ষাশলাচনার বিস্তাবরত িণ ষনা সারবণ ৪.২  মদয়া হশলা।  

প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রমসমূশহর উপর সাবি ষক মতামতঃ  

পর্ ষাশলাচনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকশের পে ক্রয় বপবি অবিস কতৃষক সম্পাদন করা হশয়শছ। প্রকশের পে ক্রশয়র মমাট 

১৫টি লশটর মশধ্য ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ, ৪টি লশটর দরপত্র আহ্বান করা হয়বন এিং ১টি লশটর চুবক্ত 

প্রবক্রয়ািীন রশয়শছ। পর্ ষাশলাচনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকশের পূতষকাজ বিলবেত হওয়ায় ৪টি লশটর দরপত্র আহ্বান করা 

হয়বন এিং মর্ ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ তার ৫টি লশটর সমশয়র তুলনায় বকছুটা বিচুযবত পবরলবেত হশয়শছ 

এিং ৫ টি লশটর পে ক্রয় আরবিবপবপশত উবেবখত ক্রয় পবরকেনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হশয়শছ মকান ব্যতযয় ঘশটবন । 

প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রমসমূশহর tendering এ র্ন্ত্রপাবত ক্রশয় Lot 1 এিং Lot ২ এর  সময় িবি ষত করা হশয়শছ ।   

প্রকশের পূতষ কাজ ক্রয় ্ণপূতষ অবিদপ্তর (বপিবিউবি) কতৃষক করা হশয়শছ। মমাট ৮টি প্যাশকশজর মশধ্য মাত্র ৪টি 

প্যাশকশজ কাজ ক্রয় করা হশয়শছ এিং সকল প্যাশকশজ ক্রয় আরবিবপবপশত উবেবখত ক্রয় পবরকেনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন 

করা হশয়শছ মকান ব্যতযয় ঘশটবন।                   Soil Investigation/ Digital  survey/ PDA Test 

এর জন্য মকান মটন্ডার না কশর KUET এর মাধ্যশম এিং                   প্রাইশিট        এর মাধ্যশম 

সরাসবর কিাক্ট প্রদাশন করা হশয়শছ। চট্রগ্রাম আঞ্চনলক অনিক্ষসর Construction  of Main Building এ 

অনতনরক্ত পাইক্ষলর প্রক্ষয়ােি হওয়ায় contract variation এর প্রস্তার্ েমা টেয়া হক্ষয়ক্ষি।  প্রকক্ষল্পর আওতায় ক্রয় 

কার্ ষক্রশম অন্য সকল প্যাক্ষকক্ষের এর্ং লক্ষের টেক্ষত্র টকাি time extension এিং contract variation করা 

হয়বন। 
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সারণি ৪.২:  নমুনা প্যাকেকের চুণি পর্ যাক াচনা  

ক্রঃ

নং 

প্যাকেে

/ ট 

নং 

দরপত্র আহ্বাকনর 

তাণরখ 

দরপত্র প্রোণিত 

পণত্রোর নাম 

দরপত্র 

ণিণক্রর 

সংখ্যা 

দরপত্র 

েমার 

সংখ্যা 

দরপত্র 

েমা/খখা ার 

তাণরখ 

মূল্যায়ন েণমটিকত 

মূল্যায়ন েণমটির 

আহ্বায়ে/সভাপণতর 

নাম (পদিীসহ) 

মূল্যায়ন েণমটিকত 

সংস্থা িণহ য:ভূত েয়েন 

এিং খোন সংস্থার 

সদস্য 

দরপত্র 

মূল্যায়কনর 

সি যকিষ 

তাণরখ 

Responsive 
দরপকত্রর সংখ্যা 

Non-

Responsive 

দরপকত্রর সংখ্যা 

প্রাক্কণ ত 

ব্যয়  

( ক্ষ টাো) 

োর্ যাকদি 

কৃত দর  

( ক্ষ টাো) 

চুণি 

সম্পাদকনর/োর্ যা

খদিকৃত তাণরখ 

োর্ যাকদকির 

ণিপরীকত 

পণরকিাণিত ণি   

উর্দ্যদর/ 

ণনম্নদর 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

মা ামা  ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য 

১ ০১ ০১.১০.২০১৮  

‘দদণনে ইকেফাে’ 

ও ‘The 

Financial 

Express’ 

০৮ (আট) 

টি 
০৩টি 

২২-১১- 

২০১৮ ণরঃ 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাো ণিশ্বণিদ্যা য় 

০২-০১-

২০১৯ 
০১টি ০২টি ৮৬৬.০০ 

USD: 

1005100.00 
টাো ৮৩৯.২৬ ক্ষ 

২৮.০১.২০১৯ণরঃ 

USD 

1005100.00 
টাো ৮৩৯.২৬ 

নিম্নদর 

৩.০৯% 

২ ০২ ০১.১০.২০১৮ 

‘দদণনে ইকেফাে’ 

ও ‘The 

Financial 

Express’ 

০৮ (আট) 

টি 
০৩টি 

১৮-১১-

২০১৮ণরঃ 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাো ণিশ্বণিদ্যা য় 

০২.০১.২০১

৯ ণরঃ 
০১টি ০২টি ৯৭২.০৬ 

USD: 

1083213.37 

টাো ৯০৮.৮২  ক্ষ  

২৮.০১.২০১৯ণরঃ 

USD: 

1083213.37 

টাো ৯০৮.৮২  ক্ষ  

নিম্নদর 

৬.৫১% 

৩ ০৩ ০১.১০.২০১৮  

‘দদণনে ইকেফাে’ 

ও ‘The 

Financial 

Express’ 

০৫ (পাঁচ) 

টি 
০২টি 

১২-১১-

২০১৮ণরঃ 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাো ণিশ্বণিদ্যা য় 

০৪-১২-

২০১৮ ণরঃ 
০১টি ০১টি ৯৮০.০০ 

USD: 

788000.00 
৬৬১.১৩  ক্ষ টাো 

০৬.০১.২০১৯ণরঃ 

USD 

788000.00 
৬৬১.১৩  ক্ষ টাো 

নিম্নদর 

৩২.৫৪

% 

৪ ০৬ ২২.১১.২০১৯  

‘দদণনে যুগান্তর’ ও 

‘Daily 
Independent’ 

০৬ 

(ছয়) টি 
 

০১টি 
০৪-১২- 

২০১৯ ণরঃ 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাো ণিশ্বণিদ্যা য় 

২৫-১২-

২০১৯ ণরঃ 
০১টি - ৮৪৩.৮০ 

USD: 
989990.00 

৮৩৯.০২  ক্ষ টাো 

১৪.১২.২০১৯ণরঃ 
ণি  পণরকিাি 

েরা হয়ণন 

নিম্নদর 

0.57% 

 

৫ ০৭ ২২.১১.২০১৯  

‘দদণনে যুগান্তর’ ও 

‘Daily 

Independent’ 

০৭ 

সাত) টি 

 

০৩টি 
০৪-১২- 

২০১৯ ণরঃ, 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাো ণিশ্বণিদ্যা য় 

০৫-১২-

২০১৯ ণরঃ 
০১টি ০২টি ৫০৬.০০ 

USD: 

559638.00 
৪৭৪.০৬  ক্ষ টাো 

২৬.১২.২০১৯ 
ণি  পণরকিাি 

েরা হয়ণন 

নিম্নদর 

৬.৩১% 

৬ ১১ ৩০.১১.২০১৯ 

‘দদণনে সমো ’ ও 

‘The Financial 

Express’ 

১৩ 

(খতকরা) 

টি 
 

০৩টি 
১৩-০১- 

২০২০ ণরঃ 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাোণিশ্বণিদ্যা য় 

২৯.০১.২০২

০ ণরঃ 
০১টি ০২টি ৫৭৮.৪৭ 

USD: 

672958.11 
৫৭১.৬৭  ক্ষ টাো 

০৫.০৭.২০২০ 
ণি  পণরকিাি 

েরা হয়ণন 

নিম্নদর 

১.১৮% 

৭ ১২ ২১.০১.২০২০  

‘দদণনে েনেণ্ঠ’ ও 

‘Daily 

Bangladesh 

Post’ 

 

০৪ 

(চার) টি 

 

০২টি 
০৪-০২- 

২০২০ ণরঃ 

পঙ্কে কুমার কুন্ডু, 

পণরচা ে (রসায়ন) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

০৩ েন 

১। ণিণসএসআইআর 

২। ণিল্প মন্ত্রিা য় 

৩। ঢাোণিশ্বণিদ্যা য় 

১১-০২-

২০২০ ণরঃ   

 

০১টি ০১টি ৩৫.১০  ৩৪.৬১  ক্ষ টাো ১৫.০৫.২০২০ 
ণি  পণরকিাি 

েরা হয়ণন 

নিম্নদর 

1.40% 

 

৮ 

 
১৩ 

১৮.০৪.২০১৭ RFQ ০৫টি ০৩টি 
২৮.৫. 

২০১৭ ণরঃ 

িামীম আরা খিগম 

পণরচা ে (পদার্ য) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

১ েন 

১। ণিএসইণস, ঢাো 
৩১.৫.২০১৭ ০৩টি - ৩.৯০ ৩.৯০  ক্ষ টাো ০১.০৬.২০১৭ণর ৩.৯০  ক্ষ টাো - 

১৫.৫.২০১৭ RFQ ০৫টি ০৩টি 
২৮.৫.২০১৭ 

ণরঃ 

িামীম আরা খিগম 

পণরচা ে (পদার্ য) 

ণিএসটিআই, ঢাো। 

১ েন 

১। ণিএসইণস, ঢাো 
৩১.৫.২০১৭ ০৩টি - ৪.০৯  ক্ষ ৪.০৯  ক্ষ টাো  ৪.০৯  ক্ষ টাো - 

৯ ১৫ 

১৮.০৪.২০১৯ 

‘দদণনে আমাকদর 

সময়’ ও ‘Daily 

Observer’ 

০১টি ০১টি 
০৯.০৫.২০১৭

ণরঃ 

আকনায়ার খহাকসন 

খমাল্লা, পণরচা ে 

(খমট) 

ণিএসটিআই, ঢাো 

০২ েন 

১। পণরিহন পু  

২। ণিআরটিএ 

 

১৮.০৫.২০১

৭ণরঃ 
০১টি - 

৪৭.৫০ 

 ক্ষ টাো 

৩৯.৯৯৯০  

  ক্ষ টাো 
২৯.০৫.২০১৭ণরঃ 

৩৯.৯৯৯০  

  ক্ষ টাো 

ণনম্নদর 

১৫.৭৮

% 

২৫.১০.২০১৮ 
খমসাস য প্রগণত 

ইন্ডাণিে ণ ঃ 
- -       

৪২.০০ 

 ক্ষ টাো 
৪২.০০  ক্ষ টাো ১১.১১.২০১৮ণরঃ ৪২.০০  ক্ষ টাো - 
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ক্রঃ

নং 

প্যাকেে

/ ট 

নং 

দরপত্র আহ্বাকনর 

তাণরখ 

দরপত্র প্রোণিত 

পণত্রোর নাম 

দরপত্র 

ণিণক্রর 

সংখ্যা 

দরপত্র 

েমার 

সংখ্যা 

দরপত্র 

েমা/খখা ার

তাণরখ 

মূল্যায়ন েণমটিকত 

মূল্যায়ন েণমটির 

আহ্বায়ে/সভাপণতর 

নাম (পদিীসহ) 

মূল্যায়ন েণমটিকত 

সংস্থা িণহ য:ভূত েয়েন 

এিং খোন সংস্থার 

সদস্য 

দরপত্র 

মূল্যায়কনর 

সি যকিষ 

তাণরখ 

Responsive 
দরপকত্রর সংখ্যা 

Non-

Responsive 

দরপকত্রর সংখ্যা 

প্রাক্কণ ত 

ব্যয় 

( ক্ষ টাো) 

োর্ যাকদি 

কৃত দর 

( ক্ষ টাো) 

চুণি 

সম্পাদকনর/োর্ যা

খদিকৃত তাণরখ 

োর্ যাকদকির 

ণিপরীকত 

পণরকিাণিত ণি  

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

োে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য 

1০ 

W(P

WD

)/M

B-

05 

 

২১.০৩.১৭ ১. সমো  

২.দদণনে 

ইকেফাে 

৩. The 

Independent 

০৩টি ০৩টি ২৪.০৪.১৭ ণেএমএম 

োমা  পািা 

অণতণরি প্রিান 

প্রকেৌি ী 

গিপুতয 

অণিদপ্তর খু না 

খোন, খু না । 

০৩ েন 

১। েনস্বাস্থয 

প্রকেৌি  

অণিদপ্তর-০১েন 

২। ণিএসটিআই 

আঞ্চণ ে অণফস 

খু না-০১ েন 

৩। সড়ে ও 

েনপর্ অণিদপ্তর -

০১েন 

০৭.০৬.১

৭ 

০৩টি ০০ ৪৫৮৪.৯

৬ 

৪৭৪৫.৭৪ ১৪.০৯.১৭ ৩৩৩১.৬৬ 

( ক্ষ টাো) 

উর্দ্ধদর 

3.51% 

 

1১ 

 

W(PW

D)/MB

01 

 

 

০৫/০৬/২০১৭ 

The Daily 

Star ও দদনিক 
সমকাল 

০৩ ০৩ 
০৫/০৭/২০

১৭ 

মমাোঃনমজানু্ররহ

মাি, অনিনরক্ত 
প্রধাি 

প্রককৌশলী, 

চট্টগ্রাম গণপূিধ 
মজাি, চট্টগ্রাম। 

০৩ জি 

১। নিএসটিআই 

২। সড়ক ও 

জিপথ অনধদপ্তর 
৩। জিস্বাস্ 
প্রককৌশল 
অনধদপ্তর 

০৭/০৮/২

০১৭ 
০৩ --- 

৩৬১২.

২৮ 

টাকা 

৩৫০৫.৩০ 

টাকা 

 

২৬/১০/২০১৭ 
৫১৭.৭৫ 

লক্ষটাকা 

ণনম্নদর 

২.৯৬% 
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৩.৪ মাঠ পর্ ষাশয় পবরদ ষন এিং মেবসবিশক ন মমাতাশিক বনম ষাণ কাশজর পবরমাণ এিং গুণ্তমান পর্ ষশিেণ 

ও পরীেণ 

৩.৪.1 মিৌত কাজ  পবরদ ষন, পর্ ষশিেণ এিং গুণ্তমান র্াচাইকরণ 

 

প্রকশের বনবিড় পবরিীেশণর লশেয পরাম ষক প্রবতষ্ঠান এম আর কন্সালট্যান্টস্ এর সমীো টিম কতৃষক চট্রগ্রাম ও 

খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকশের ক্রয় সংক্রান্ত নবথর 

বিস্তাবরত তথ্য পর্ ষাশলাচনা এিং মাঠ পর্ ষাশয় সশরজবমশন পর্ ষশিেণ ও পরীেণ করা হয়। বনম ষাণাবিন অিকাঠাশমার 

মিৌত অিস্থা পবরদ ষন ও পর্ ষশিেণ, মিৌত পবরমাপ, বিজাইন পর্ ষশিেণসহ বিবিন্ন অংশ্র সশরজবমন পবরমাপ, 

পবরিীেণ এিং পরীেণ করা হশয়শছ। অিকাঠাশমার মিৌত অিস্থা পবরদ ষন ও পর্ ষশিেণ, মিৌত পবরমাপ এিং পরীেণ 

বনশম্ন উশেখ করা হশলাঃ  

 

১।  অর্কাঠাক্ষমার/ উপাোক্ষির িামঃ নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস, খুলিা 

পনরেশ বক্ষির তানরখঃ ১০/০৩/২০20 ইং মথশক ১২/০3/২০20 ইং 

কাে আরক্ষম্ভর তানরখ সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরখ কাক্ষের সানর্ বক অগ্রগনত 

14/09/2017 13/09/2019 সানর্ বক অগ্রগনত ৭5% 

Ground floor) মথশক ৩য় তলা পর্ ষন্ত  বিবনবসং কাজ চলশে এিং ৪থ ষ তলা মথশক ১০ম তলা  পর্ ষন্ত (structural) কাজ  সম্পন্ন হশয়শছ । 

  

  

বচত্রঃ  িিশণর বিজাইন পর্ ষাশলাচনা, মিৌত অিস্থা পবরদ ষন এিং বপ্লন্থ এবরয়া পবরমাপ 

 

ক্র:িং কাক্ষের নর্র্রণ অনুক্ষমােি অনুসাক্ষর করণীয় মাঠ পর্ বাক্ষয় প্রাপ্ত অর্স্থা মন্তব্য 

১  র্ি এর নপ্লন্থ এনরয়া (Plinth Area) 14900 sft 14900 sft সঠিক 

২ গ্রাউন্ড টলক্ষর্ল(GL) টর্ক্ষক এনক্সনস্ট্ং গ্রাউন্ড 

টলক্ষর্ল(EGL) এর উচ্চতা (height) 

1’ -6”(GL to EGL) 1’ 6” (GL to EGL) সঠিক 

৩ কলাম টর্ক্ষক কলাক্ষমর দূরত্বঃ 

কলাক্ষমর র্ায়াঃ 

 C1-21’3”/21’5” 

(20”x30”)(20”x25”) 

 C1-21’3”/21’5” 

 (20”x30”)(20”x25”) 

সঠিক 



 

     31 

৪ রুক্ষমর সাইে (১ -২ টি) - 

েয়ক্ষলক্ষের সাইে (১ -২ টি) - 

রুম(10’0’’x12’5” 

েয়ক্ষলে (4’8”x 5’-0”) 

রুম(10’0’’x12’5” 

েয়ক্ষলে (4’8”x 5’-0”) 

সঠিক 

৫ Floor হক্ষত Floor এর উচ্চতা (height) 12’-0” 12’-0” সঠিক 

৬ 
নিঁনির িাক্ষপর সাইে 

িাপ-12”/উচ্চতা-6”  িাপ-12”/উচ্চতা-6”  সঠিক 

৭ CC/ RCC এর  Thickness 

স্লার্/ নসনলন্ডার টেস্ট্  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-6”  

টেস্ট্  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Slub-6”  

টেস্ট্  (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

সঠিক 

৮ 
ইক্ষের মাি (সাইে/ class/ color) 

1ম টেনণর 1
st

 class/ color ok সঠিক 

৯ রক্ষর্র মাি (Brand name/ Test স্তক্ষর 

স্তক্ষর)  

BSI BSI (400w)60G-10mm/12mm/ 

16mm/20mm/25mm  

পর্ ষাপ্ত মটস্ট বরশপ ষাট মনই 

সঠিক 

 

ব্যতযয় 

১০ 
নসক্ষমট (Brand name/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

টমঘিা নসক্ষমট  টমঘিা নসক্ষমট 

পর্ ষাপ্ত মটস্ট বরশপ ষাট মনই 

সঠিক 

ব্যতযয় 

১১ 
র্ালু পরীো (স্তক্ষর স্তক্ষর) 

As stated in TS লাল র্ালু ল্যার্ টেস্ট্ করা হক্ষয়ক্ষি  

১২ 
Stone chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

Stated in Technical 

Specifications (TS) 

সাো ও কাক্ষলা stone chips ব্যর্হার  করা 

হক্ষে 

সঠিক 

১৩ 
Brick chips (type/ Test স্তক্ষর স্তক্ষর) 

As stated in TS Brick chips ব্যর্হার হয়নি - 

১৪ েরো োিালার পনরমাপ  

কাক্ষঠর গুণগতমাি 

As stated in TS েরো, োিালা, নগ্রক্ষলর কাে চলমাি।গ্রাউন্ড 

টলার টর্ক্ষক ৩য় তলা পর্ বন্ত  ১৩০ টি েরো।    

- 

১৫ ক) প্লাস্ট্াক্ষরর নিনিনসং এর মাি 

খ) টেয়াক্ষল িীল র্ণ ব 

গ) হানিকি  

As stated in TS প্লাস্ট্াক্ষরর নিনিনসং এর  কাে় চলমাি 

। নলক্ষটক্ষল হানিকি িলস স্লার্ নকছু হানিকি 

আক্ষি ।  

ব্যতযয় 

১৬ 
Site order book, Stock book  

As stated in TS Site order book এ নিয়নমত record   

Stock book আক্ষি।   

ব্যতযয় 

১৭ মাটির নিক্ষচ সমানপ্ত কাক্ষের িনর্/video এর্ং 

পাইল ড্রাইন ং টরকবর্ 

As stated in TS মাটির নিক্ষচ সমানপ্ত কাক্ষের িনর্ এর্ং পাইল 

ড্রাইন ং টরকবর্ আক্ষি  

সঠিক 

১৮ Shutter use: Steel/ bamboo/ 

Wooden 

Steel shutter Steel shutter ব্যর্হৃত হক্ষে সঠিক 

১৯ 
েে, কানরগনর এর্ং প্রক্ষয়ােিীয় েির্ল 

As stated in TS প্রক্ষয়ােিীয় েির্ল কম ।  ব্যতযয় 

২০ ব্যর্হৃত র্ন্ত্রপানত এর্ং সরিাম As stated in TS র্ন্ত্রপানত এর্ং সরিাম আক্ষি ।  সঠিক 

২১ টমক্ষেনরয়াক্ষলর টেস্ট্ নরক্ষপাে ব As stated in TS পর্ বাপ্ত টিই।   ব্যতযয় 

২২ কম ব পনরকল্পিা (workplan) অনুসরণ As stated in TS কম ব পনরকল্পিা পাওয়া র্ায়নি  ব্যতযয় 

২৩ নপনরওনর্কযাল প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাে ব - টকাি প্রক্ষগ্রস নরক্ষপাে ব পাওয়া র্ায়নি ব্যতযয় 

২৪ 
নর্োইি/ টল আউে এের্ং BNBC অনুসরণ 

BNBC এর সকল 

ক্রাইক্ষেনরয়া অনুসরণ করা  

BNBC এর সকল ক্রাইক্ষেনরয়া অনুসৃত হক্ষে 

িা  

ব্যতযয় 

হযামার টেস্ট্ (অক্ষঙ্গর িাম): 
   

১।  কলাম (GL6) 1
st floor 

 28,28,32,33,30,32,26,30,30,31,34,24 

২।  কলাম 1st  floor/3
rd

 Floor GL,h1=36,33,36,35,33,38,36,34,32,33,37,38 

C22=38,36,37,35,40,39,36,34,35,35,36,42 

৩।  র্ীম B1-1
st

 Floor /6
th

 D5=40,42,43,32,33,39,40,41.38.43.44,39 

H8=38,40,39,39,38,40,41,42,38,39,38,36 

৪।  র্ীম B2-1
st

 
 Floor/7th -B3   

 38,40,34,36,38,36,40,42,39,36,38.42 

B.3=36,38,34,38,45,42,39,42,32,34,28,36                               (কলাম Angle ০º এর্ং র্ীম ৯০º)  

৫।  টলার 4
th

 Floor/10
th

  38,40,36,29,36,36,31,29,33,34,32,29,31  

Slab.=45,42,41,45,47,48,45,44,49,43,45,47, , 
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২।  প্রিাি  র্ক্ষণর ট ৌত অর্স্থা পনরেশ বি এর্ং নর্োইি অনুসাক্ষর নর্ন ন্ন রুক্ষমর পনরমাপ ও পনরর্ীেণ: 

GL মথশক ও ৩য় তলা পর্ ষন্ত (structural) কাজ সম্পূণ ষ হশয়শছ ও বিবনবসং এর কাজ চলমান এিং ৪থ ষ তলা মথশক ১০ম 

তলা  পর্ ষন্ত (structural) কাজ সম্পূণ ষ হশয়শছ।  

প্রাপ্ত িলািলঃ বিজাইন মেবসবিশক ন মমাতাশিক রুশমর পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ।কাশজর মান িাল মদখা ব্শয়শছ 

  

  

বচত্রঃ প্রিাি  র্ক্ষণর নীচ তলা (Ground floor) মথশক 3য় তলা  পর্ ষন্ত ট ৌত অর্স্থা পনরেশ বি ও সরেনমক্ষি পনরমাপ 

 
 

৩।  প্রিাি  র্ক্ষণর নর্ন ন্ন তলার েরো োিালা পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ  

িলািলঃ দরজার কাশঠন গুণ্তমান িাল  এিং র্থার্থ বসজবনং করা কাঠ ব্যিহৃত হশয়শছ। িিশনর সামশনর  সাইশট বগ্রশলর 

কাজ 3য় তলা  পর্ ষন্ত লা্াশনা হশয়শছ, থাইগ্লাশসর কাজ শুরু হয়বন । 

   

বচত্রঃ প্রিাি  র্ক্ষির নর্ন ন্ন তলার েরো োিালা পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 
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৪।   নিঁনিক্ষরর টট্রর্, রাইোর, ল্যানন্ডং পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ ১০/০৩/২০২০ মথশক ১২/০৩/২০২০  িলািলঃ বিজাইন মেবসবিশক ন মমাতাশিক পবরমাপ 

সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ। কাশজর মান  িাল মদখা ব্শয়শছ  ।  

  

বচত্রঃ নিঁনিক্ষরর টট্রর্, রাইোর, ল্যানন্ডং পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

 

৫।  ৪।  স্যানিক্ষেশি এর পণ্য (পাইপ নিটিংস) পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ ১০/০৩/২০২০ মথশক ১২/০৩/২০২০ িলািলঃ বিজাইন মেবসবিশক ন মমাতাশিক পবরমাপ সঠিক 

পাওয়া ব্শয়শছ।কাশজর মান মমাটামুটি িাল মদখা ব্শয়শছ 

  

বচত্রঃ স্যানিক্ষেশি এর পণ্য (পাইপ নিটিংস) পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 
 

৬।  নিনেকাল ল্যার্,মাইক্রলনে ল্যার্, টমক্ষট্রালনে ল্যার্, টকনমকযাল ল্যার্ পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ ১০/০৩/২০২০ মথশক 

১২/০৩/২০২০ 

িলািলঃ বিজাইন মেবসবিশক ন মমাতাশিক পবরমাপ সঠিক 

পাওয়া ব্শয়শছ। কাশজর মান িাল মদখা ব্শয়শছ। বকছু বকছু 

ল্যাশির বিজাইন মেবসবিশক ন মমাতাশিক পবরমাপ কম মিব  

করা হশয়শছ ল্যাশির সুবিিার জন্য । 

  

বচত্রঃ নিনেকাল ল্যার্,মাইক্রলনে ল্যার্, টমক্ষট্রালনে ল্যার্, টকনমকযাল ল্যার্ পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 
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৭।  ইক্ষলনিক তার, সুইচক্ষর্ার্ ব, নর্নপর্ক্স,পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ  

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ ১০/০৩/২০২০ মথশক 

১২/০৩/২০২০ 

িলািলঃ িিশনর নীচ তলা (Ground floor) মথশক 3য় তলা  পর্ ষন্ত  প্রায় 

পাইপ এিং ইশলবিক তার কাজ চলমান  বকন্তু ৪থ ষ তলা মথশক ১০ম তলা  

পর্ ষন্ত  ইশলবিক কাজ শুরু করা হয়বন। 

 

 

 

 

বচত্রঃ ইক্ষলনিক তার, সুইচক্ষর্ার্ ব, নর্নপর্ক্স,পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

 

৮।  নলফ্ট ও নরেবা  ট্যাংক পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ ১০/০৩/২০২০ মথশক ১২/০৩/২০২০ িলািলঃ িিশনর নীচ তলায় ৩ টি নলফ্ট স্থাপক্ষণর কাে িীর 

গনতক্ষত চলক্ষি এর্ং নরেবা  ট্যাংক কাে চলক্ষি ।   

  

বচত্রঃ বলফ্ট ও নরেবা  ট্যাংক পবরদ ষন এিং পর্ ষশিেণ 
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৯।  সার্ক্ষস্ট্শি ও স্থাপিকৃত অন্যান্য সরিামানে পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ ১০/০৩/২০২০ 

মথশক ১২/০৩/২০২০ ইং 

িলািলঃ িিশনর নীচ তলায় স্থাপনকৃত সািশস্ট ন ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদ 

পবরদ ষন কশর মদখা র্ায় মর্ স্থাপনকৃত সািশস্ট শনর মাত্র মলার ঢালাই প্রস্তুবত 

চলশছ।  িিশনর মকাথাও কাশনক ন মদয়া হয়বন। িিশনর িলস স্লাশি বকছু বকছু 

হাবনকে মদখা বদশয়শছ ।  

  

বচত্রঃ  সািশস্ট ন পবরদ ষন এিং পবরিীেণ   

 

৩.৪.২ িিশনর বিবিন্ন অশঙ্গর হযামার মটস্ট এিং িলািল বিশের্ণ 

 

মাঠ পর্ ষাশয় পবরদ ষনশনর সময় বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাই এর জন্য বনবম ষত অিকাঠাশমার মেশত্র প্রতযে 

পর্ ষশিেশণর পা াপাব  বকছু অংশ্র/ উপাদান সমূশহর বিল্ড ও ল্যাি মটস্ট করা হয়। মর্মন বনবম ষত িিশনর মেশত্র 

বরিাউন্ড হযামার মটস্ট এর মাধ্যশম িিশনর কলাম (Column) ও িীশমর )Beam( কংবক্রশটর মরংথ (Strength) 

র্াচাই করা হয়। এছাড়াও বিজাইন মেবসবিশক ন অনুর্ায়ী অিকাঠাশমা সমূশহর িতষমান অিস্থা পর্ ষশিেণ ও পরীেণ 

কশর মদখা হয়। র্া বনশম্ন আশলাকবচত্রসহ মদখাশনা হশলাঃ  
 

পরীোর নামঃ Rebound Hammer Test (িিশনর front side এর ১ম কলাম (উির বদক মথশক) Angle-0º, 

Height- Ground Level মথশক ১.১ বমটার উপশর) 
 

পরীোর তাবরখঃ- ১১/০৩/২০২০ মথশক ১২/০৩/২০২০     
পরীোর িলািলঃ- Strength ২6 – 34.0 mpa পাওয়া 

ব্শয়শছ। ্ড়-29.85 mpa 

কাংবখত িলািলঃ  কমপশে ৩০ mpa থাকা দরকার 

পর্ ষশিেণঃ প্রাপ্ত িলািল কাংবখত িলািশলর মশধ্য পাওয়া ব্শয়শছ। 

  

বচত্রঃ Rebound Hammer Test {িিশনর front side এর ১ম কলাম (উির বদক মথশক} 
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পরীোর নামঃ Rebound Hammer Test (িিশনর front side এর ২য় কলাম (উির বদক মথশক) Angle-0º, 

Height- Ground Leve মথশক ১.৫ বমটার উপশর) 
 

পরীোর তাবরখঃ- ১১/০৩/২০২০ মথশক ১২/০৩/২০২০   
পরীোর িলািলঃ- Strength 32.0 – 38.0 mpa 

পাওয়া ব্শয়শছ। ্ড়-35.08 mpa 

কাংবখত িলািলঃ  কমপশে ৩০ mpa থাকা দরকার  

 

পর্ ষশিেণঃ প্রাপ্ত িলািল কাংবখত িলািশলর মশধ্য পাওয়া ব্শয়শছ। 

  

বচত্রঃ Rebound Hammer Test {িিশনর front side এর 2ম কলাম (উির বদক মথশক} 

 

পরীোর নামঃ Rebound Hammer Test (িিশনর ৩য় তলার 3য় িীম (Beam) (উির বদক মথশক) Angle-+90º,  

পরীোর তাবরখঃ- ১২/০৩/২০২০ইং   

পরীোর িলািলঃ- Strength 32.0 – 44.0 mpa পাওয়া 

ব্শয়শছ। ্ড়-39.50 mpa 

কাংবখত িলািলঃ  কমপশে ৩০ mpa থাকা দরকার  

পর্ ষশিেণঃ প্রাপ্ত িলািল কাংবখত মাত্রার মশধ্য পাওয়া ব্শয়শছ। 

  

  

বচত্রঃ Rebound Hammer Test (িিশনর ৩য় তলার 3য় িীম (Beam) উির বদক মথশক 
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খুলনা  বিএসটিআই আঞ্চবলক অবিস এর বিবিন্ন  অশঙ্গর হযামার  মটশস্টর িলািল  

বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য খুলনা বিএসটিআই আঞ্চবলক অবিশসর গ্রাউন্ট মলার এর  কলাম  এিং িীম, Rebound 

Hammer Test করা হয় । বিএসটিআই খুলনা আঞ্চবলক অবিস গ্রাউন্ট মলার এর এর কলাশম মমাট 2 টি মটশস্টর মশধ্য ১টির কাবিত 

িলািল পাওয়া র্ায়বন। এছাড়াও বিএসটিআই আঞ্চবলক অবিস ১ম তলা,  ৩য় তলা,  ৬ষ্ঠ তলা  এিং ৭ম তলার কলাম এিং িীশমর 

Rebound Hammer Test করা হয় । খুলনা আঞ্চবলক অবিশসর ৪                      ১০ম তলা  এর কলাম  এিং স্লাশি 

Rebound Hammer Test করা হয় । িিশনর বিবিন্ন অশঙ্গর সি ষশমাট ২৪ টি স্থাশন Rebound Hammer Test করা হয় । প্রাপ্ত  

িলািল বনশম্নর সারবণর মাধ্যশম তুশল িরা হশলা।    

 

সারবণঃ Rebound Hammer Test এর  িলািলঃ 

ক্রবমক 

নের 

বিশমর নাম নমুনার বিিরণ/ নাম পরীোর নাম কাবিত িলািল পরীোর িলািল  মন্তব্য 

1 

 

বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা  গ্রাউন্ট 

মলার 

(Graound Floor, Room-

Column  No- C6) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতম ্শড় 

৩০.0 mpa  
২6.০০ – 34.0  

mpa (্ড় 29.85 

mpa) 

সামান্য বিচুযবত । 

(Graound Floor Floor, 

Room-Column  No- C4) 

Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতম ্শড় 

৩০.0 mpa  
32.০০ – 38.0  

mpa (্ড় 35.08. 

mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

Graound Floor Floor, 

Room-Beam No- D5, 

Angle 90º  

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতম ্শড় 

৩০.0 mpa  

32.০ – 44.0   

mpa (্ড় 39.50 

mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

Graound Floor Floor, 

Room-Beam No- H8,  

Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

38.0 – 42.0 

mpa 

(্ড় ৩8.75 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

2 বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা (১ম 

তলা)  

BSTI building ,Khulna  1st 

Floor,- Column  No- C22) 

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

35.0– 4২.0 mpa  

(্ড় 36.91 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna, 
1st Floor, Column  No- 

H1) Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

32.0– 38.0mpa 

 (্ড় 35.09 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna, 
1st Floor, Room-Beam No- 

B2, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test  

নূন্যতম ্শড় 

৩০.0 mpa  

34.০ – 40.0   

mpa (্ড় 38.25 

mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna, 
1st Floor,Room-Beam No- 

B3, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

32 – 45.0 mpa 

(্ড় ৩7.00 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

3 বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা (৩য়  

তলা) 

BSTI building ,Khulna  1st 

Floor, Column  No- C2) 

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

3২.0– 3৮.0 mpa 

(্ড় 3৫.05 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ।  

BSTI building ,Khulna, 
1st Floor,- Column  No- 

H1)  Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

৩৫.0– ৪২.0 mpa 

(্ড় 3৬.৯১ mpa)  

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ।  

BSTI building ,Khulna, 
1st Floor,-, Room-Beam 

No- B2, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

3২.0– 4৪.0 mpa 

(্ড় 3৯.৫১ mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna, 
1st Floor,Room-Beam No- 

B3, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

3৮.0– ৪২.0 mpa 

(্ড় 3৮.৭৬ mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

4 বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা (৪থ ষ  

তলা)  

BSTI building ,Khulna  4
th

 

Floor, Column  No- C3)  

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

3২.0– ৪০.0 mpa 

(্ড় 3৩.5৮ mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ।  
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BSTI building ,Khulna  ,4
th

 

Floor, Column  No- H4)  

Angle 0º  

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

৪১.0– ৪৯.0 mpa 

(্ড় ৪৫.০৮ mpa)  

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ।  

5 

  

 

বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা (৬ষ্ঠ 

তলা) 

BSTI building ,Khulna  ,6
th

 

Floor, Column  No- C2)  

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

35.0– 42.0 mpa 

(্ড় 36.92 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna  ,6
th

 

Floor, Column  No- C3)  

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

32.0– 38.0 

mpa (্ড় 35.08 

mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna  ,6
th

  

Floor, Room-Beam No- 

B2, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

32.0– 44.0 mpa 

(্ড় 39.51 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna  ,6
th

 

Floor, Room-Beam No- 

B3, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

38.0– 42.0 mpa 

(্ড় 38.74 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

6 

 

বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা (৭ম 

তলা) 

BSTI building ,Khulna  ,7
th

 

Floor, Column  No- C5)  

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

3২.0– 3৮.0 mpa 

(্ড় 3৫.০৬ mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna  ,7
th

 

Floor, Column  No- C7)  

Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa   

৩৫.0– ৪২.0 mpa 

(্ড় 3৬.৯2 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna  ,7
th

  

Floor, Room-Beam No- 

B1, Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

38.0– 42.0 mpa 

(্ড় 38.75 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna  ,7
th

 

Floor, Room-Beam No- 

B3,  Angle 90º   

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

32.0– 45.0 mpa 

(্ড় 37.0 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

7  বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস, খুলনা (10ম 

তলা) 

BSTI building ,Khulna, 
10

th
 Floor,- Column  No- 

C4)  Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

32.0– 40.0 mpa 

(্ড় 33.57 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

BSTI building ,Khulna, 
10

th
 Floor,- Slab Angle 0º 

Rebound 

Hammer 

Test 

নূন্যতম ্শড় 

৩০ mpa  

41.0– 49.0 mpa 

(্ড় 45.08 mpa) 

কাবিত িলািল 

পাওয়া ব্শয়শছ। 

 

খুলনা অবিশসর বিবিন্ন অশঙ্গর হযামার মটশস্টর িলািলঃ 
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BNBC অনুসাশর করনীয়ঃ 

১। পর্ ষাপ্ত             (sefety measurement)           গ     ই ,                           

                     ,        মহলশমট,     , গ       ই        ই              ।  

২। সাইশট                             মিাি ষ/ সাইন মিাি ষ      ।  

৩।                                                            গ       মরকি ষ      ।   

 

৩.৪.৩  বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত বিবিন্ন মালামাশলর ল্যাি পরীো ও তার িলািল 

অিকাঠাশমার গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য পরাম ষক িাম ষ কতৃষক বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত মমশটবরয়াল িালু এিং রশির 

মমাট ২টি ল্যাি মটস্ট                              (KUET) এ       করা হশয়শছ এিং ল্যাি মটশস্ট 

কাবিত িলািল পাওয়া ব্শয়শছ এিং মকান বিচুযবত পবরলবেত হয়বন। মমশটবরয়াশলর মটস্ট বরশপাট ষ প্রবতশিদশনর 

সংযুবক্ত ২ এ মদয়া হশয়শছ। 

বিবিন্ন বিশমর ল্যাি পরীোর িলািল 

ক্রঃ 

নং 
বিশমর নাম 

            /     
পরীোর নাম 

কাবিত 

িলািল 

পরীোর  

িলািল 
মন্তব্য 

১ বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস খুলনা 
Sylhet Sand SIEVE Analysis 

(FM  Sand) 

2.2 FM 2.88 FM কানিত 

মাত্রায় 

2 বিএসটিআই আঞ্চবলক 

অবিস খুলনা 

Rod- 20 mm dia 

Rebar BSI Brand  

Tensile Strength 

Test 
400 MPa 433 MPa কানিত 

মাত্রায় 

 

বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত ইশটর বিল্ড মটস্টঃ  

বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য বিশল্ড ইক্ষের টি টেস্ট্ করা হয় এর্ং প্রাপ্ত িলািল নিের সারনণক্ষত উক্ষেখ করা  

হক্ষলা- 

ক্রঃ 

নঃ 
বিশমর নাম 

            /     
পরীোর নাম পরীোর  িলািল 

১ বিএসটিআই আঞ্চবলক অবিস, খুলনা  ইে টি টেস্ট্ কানিত মাত্রায় পাওয়া র্ায় 

২ বিএসটিআই আঞ্চবলক অবিস, খুলনা  ইে টি টেস্ট্ কানিত মাত্রায় পাওয়া র্ায় 
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২।  অর্কাঠাক্ষমার/ উপাোক্ষির িামঃ বিএসটিআই’র আঞ্চবলক অবিস, চট্রগ্রাম 

কাে আরক্ষম্ভর তানরখ সম্পােক্ষির প্রকৃত তানরখ কাক্ষের সানর্ বক অগ্রগনত 

26/10/2017 31/10/2020        গ       ২৫% 

                                    -এ              প  গ  ২৮-০১-২০২০               

                   এ            আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও আধুনিকীকরণ অনিিয়তার মক্ষে রক্ষয়ক্ষি।  

  

বচত্রঃ  বিএসটিআই’র চট্রগ্রাম আঞ্চবলক অবিস 

 

                                সাবি ষক অিস্থাঃ 

                               ঠিকাদাশরর সবহত বপিবিউবির চুবক্ত স্বােবরত হয় ২৬.১০.২০১৭ তাবরশখ 

এিং বপিবিউবি কতৃষক প্রকে স্থাশনর সাইট হস্তান্তর করা হয় ৩১.০৮.২০১৮ তাবরশখ। এর আশ্ ২০.০২.২০১৭ তাবরশখ 

বিবজটাল সাশি ষ এিং ২৩.০৩.২০১৭ তাবরশখ সাি-সশয়ল ইনশিবস্টশ্ ন অন্য প্রবতষ্ঠান িারা সম্পন্ন করা হয়। 

৩১.০৮.২০১৮ তাবরশখ প্রকে স্থাশনর সাইট হস্তান্তশরর পর পূশি ষর সশয়ল ইনশিবস্টশ্ ন বরশপাশট ষর উপর বিবি কশর 

পাইল ড্রাইবিং এর কাজ    হয় এিং পাইল ড্রাইবিং এ      মদখা মদয়।                           

           ই  বিজাইশন অবতবরক্ত পাইশলর প্রশয়াজন হয়। িশল বরিাইজি বিজাইন মমাতাশিক পাইল        

  ই            খরচ ও        গ    । একারশণ ঠিকাদার কতৃষক মিবরশয় ন এর প্রস্তাি করা হয় র্া 

বপিবিউবির চীি ইবঞ্জবনয়ার কতৃষক বি্ত ১৮.০৭.২০১৯ তাবরশখ মন্ত্রণালশয় অনুশমাদশনর জন্য পাঠাশনা হয়। অদ্যািবদ 

মন্ত্রণালশয়র অনুমবত পাওয়া র্ায়বন।  ছ                                            মহামান্য 

আদালশতর বনশদ ষ  মমাতাশিক নশিের ২০১৯ তাবরশখ      করা হয়     অথ ষ ছাড়করণও স্থব্ত হশয় র্ায়।       

                              এ                          প  নর্গ  ২৮-০১-২০২০           

                   এ            আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও আধুনিকীকরণ অনিিয়তার মক্ষে রক্ষয়ক্ষি।  

উক্ষেখ্য টর্, আরনর্নপনপ অনুর্ায়ী ৩০ জুি ২০২১ বরঃ প্রকক্ষল্পর কাে সমাপ্ত হওয়ার কর্া ।   

                                               

১। ঠিকাদাশরর সবহত বপিবিউবির চুবক্ত স্বােশরর পর                             /   ই         ১০ 

    ৫                  ।  

২। ২      সশয়ল মটস্ট ও মলাি মটস্ট কশর               ই  বিজাইশন অবতবরক্ত পাইশলর প্রশয়াজন হওয়া, পাইল 

         ই                    গ      । 

৩।                     মহামান্য আদালশতর বনশদ ষ  মমাতাশিক নশিের ২০১৯ তাবরশখ     করা     

অদ্যািবদ অথ ষছাড় না করা। 
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৪। মটকবনকযাল মিবরশয় ন এর প্রস্তাি অনুশমাদন না হওয়া এিং অথ ষছাড় না করার কারশণ নর্গ  ২৮-০১-২০২০ 

          বনম ষাণ কাজ িন্ধ থাকা। 

 

৩.৪.৪  মিৌত কাজ সশরজবমন পবরদ ষন, পর্ ষশিেণ ও পরীেশণ প্রাপ্ত িলািশলর উপর সাবি ষক মতামতঃ  

প্রকশের বনবিড় পবরিীেশণর লশেয পরাম ষক প্রবতষ্ঠান এম আর কন্সালট্যান্টস্ এর সমীো টিম কতৃষক প্রকশের 

বনম ষাণািীন অিকাঠাশমার মিৌত অিস্থা পবরদ ষন ও পর্ ষশিেণ, মিৌত পবরমাপসহ বিবিন্ন অংশ্র সশরজবমন পবরমাপ, 

পবরিীেণ এিং গুণ্তমান পরীেণ করা হশয়শছ। বনম ষাণািীন অিকাঠাশমার বিবিন্ন রুম, কলাম, িীম, বিঁবড়, মিৌত 

পবরমাপ এিং বপ্লন্থ এবরয়া পবরমাপ করা হশয়শছ এিং বিজাইন অনুসাশর পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ। বনম ষাণ কাশজ 

ব্যিহৃত বগ্রল, মরবলং এর পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ। ইশলকবট্রক মিাি ষ, তার এিং অন্যান্য সরঞ্জাম িাবহযক দৃবিশত 

িাল মশন হশয়শছ। RAK টাইলস ব্যিহৃত হশে।  

 

পবরিীেশণ বনম ষাণািীন বিএসটিআই খুলনা আঞ্চবলক অবিস এর িিশনর নীচ তলায় পবিম মদয়াশল এিং ২য় তলার 

বিতশরর মদয়াশলর কশয়ক স্থাশন চূণ ষময় সাদা পাউিার (efflorescence) মদখা বদশয়শছ। িিশনর বিবিন্ন তলায় 

স্থাবপত দরজার কাশঠর মেম িাল মদখা ব্শয়শছ এিং র্থার্থ বসজবনং করা কাঠ ব্যিহৃত হশে । িিশন স্টীল সাটার 

ব্যিহার করা হশে িশল িীম, কলাম ও ছাশদ হাবনকে খুিই কম মদখা বদশয়শছ তশি িলস্ স্লাি  এিং বলশন্টশল 

হাবনকে মদখা বদশয়শছ। নিম বাণ কাক্ষে ব্যর্হৃত ইক্ষের  নিক্ষে টি টেস্ট্ করা হয় এর্ং প্রাপ্ত িলািল কানিত মাত্রায় পাওয়া 

নগক্ষয়ক্ষি।  

 

সাইশট কাবর্বর এিং প্রশয়াজনীয় জনিল কম রশয়শছ । বনম ষাণ কাশজ পর্ ষাপ্ত মসিটি িা  বনরাপিা ব্যিস্থা পবরলবেত 

হয়বন । বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত মমশটবরয়াশলর পর্ ষাপ্ত সংখ্যক মটস্ট করা হশে না এিং সাইশট বকছু মমশটবরয়াশলর মাত্র 

১ িার মটস্ট করা হশয়শছ স্তশর স্তশর মটস্ট করা হয়বন। সাইট পবরদ ষশন মাত্র অে কশয়কটি মমশটবরয়াশলর মটস্ট বরশপাট ষ, 

স্লাম/ বসবলন্ডার মটস্ট বরশপাট ষ সরিরাহ করা হশয়শছ, প্রবত মলাশর স্লাম/ বসবলন্ডার মটস্ট করা হয়বন । সাইশট Site 

order book এ বনয়বমত record পবরলবেত হয়বন । সাইট বিবজট মরবজস্টার এিং Stock book       

     মমইনশটইন করা হশে না। মকান বপবরওবিকযাল প্রশগ্রস বরশপাট ষ মনই। িশল বনম ষাণ কাশজ BNBC এর সকল 

ক্রাইশটবরয়া         অনুসৃত হশে না।  

 

বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য বনম ষাণকালীন সমশয় বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান পরীোয় মর্ সকল মটস্ট 

করা হশয়শছ মস সকল মটস্ট বরশপাট ষ পূংখানুপূংখিাশি বিশের্ণ ও পরীো কশর মদখা হশয়শছ। এছাড়াও বনম ষাণ কাশজর 

গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য বনম ষাণািীন িিশনর কলাম, িীম এিং স্লাি এর  ৭টি মলাশর মমাট ২৪ টি HammerTest 

মটস্ট করা হশয়শছ  এিং মাত্র ১ টিশত সামান্য বিচুযবত িাবক ২৩টিশতই প্রাপ্ত িলািল        িলািশলর মশধ্য পাওয়া 

ব্শয়শছ। বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত ইশটর মমাট ২টি সাইশট টি মটস্ট করা হশয়শছ এিং কাবিত মাত্রায় িলািল পাওয়া 

ব্শয়শছ। এছাড়াও বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত মমশটবরয়াল িালু এিং রশির মমাট ২টি ল্যাি মটস্ট                    

          (KUET) এ       করা হশয়শছ এিং ল্যাি মটশস্ট কাবিত িলািল পাওয়া ব্শয়শছ।  

                                   -এ              প    গ  ২৮-০১-২০২০           

                   এ            আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও আধুনিকীকরণ অনিিয়তার মক্ষে রক্ষয়ক্ষি।  
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৩.৪.৫  ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবত পবরদ ষন, পবরিীেণ ও পরীেণ  

প্রকশের আওতায় নতুন িিন বনম ষাণ সম্পন্ন না হওয়ার িশল ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদর বকছু চট্রগ্রাম 

আঞ্চবলক কার্ ষালশয়র পুরাতন ল্যািশরটবরশত বকছু ঢাকা অবিশসর বিবিন্ন ল্যািশরটরীশত স্থাপন করা হয় এিং 

িাকীগুশলা প্যাশকট জাত অিস্থায় ঢাকা অবিশস সংরেণ করা হশয়শছ। স্থাবপত র্ন্ত্রপাবত ব্যিহাশর পরীেণ কার্ ষক্রম 

পবরচালনা করা হশে । বনশম্ন র্ন্ত্রপাবত পবরদ ষন, পবরিীেণ ও পরীেণ বিস্তাবরতিাশি তুশল িরা হশলা । 

১।         এ   ই এর ল্যার্  র্ক্ষি স্থানপত র্ন্ত্রপানত ও অন্যান্য সরিামানে পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর তাবরখঃ১০/০২/২০২০ইং   িিশনর নীচ তলাসহ বিবিন্ন তলায় রবেত র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য 

সরঞ্জামাবদ পবরদ ষন মদখা র্ায় মর্  মমাট ১১৪ র্ন্ত্রপাবত ক্রয় 

করা হশয়শছ এিং ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবত মথশক ঢাকা বিএসটিআই 

অবিশসর ল্যাশি স্থাপন করা হশয়শছ। স্থাপনকৃত র্ন্ত্রপাবতর 

মাধ্যশম মটবস্টং কার্ ষক্রম চলশছ।   

  

  
বচত্রঃ       বিএসটিআই মমইন িিশন রবেত র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদ পবরদ ষন এিং পর্ ষশিেণ 
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২।  চট্রগ্রাম বিএসটিআইর পুরাতন  র্ক্ষি স্থানপত র্ন্ত্রপানত ও অন্যান্য সরিামানে পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

পবরদ ষনশনর 

তাবরখঃ১৮/০২/২০২০ইং  

পবরদ ষন মদখা র্ায় মর্ বকছু র্ন্ত্রপাবত চট্রগ্রাম বিএসটিআই অবিশস পুরাতন িিশনর 

ল্যাশি স্থাপন করা হশয়শছ। স্থাপনকৃত র্ন্ত্রপাবত ব্যিহাশর পরীেণ কার্ ষক্রম চলশছ।   

২।          এ   ই এর ল্যার্  র্ক্ষি স্থানপত র্ন্ত্রপানত ও অন্যান্য সরিামানে পনরেশ বি এর্ং পর্ বক্ষর্েণ 

   

  

বচত্রঃ       বিএসটিআই  অবিস িিশন রবেত র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদ পবরদ ষন এিং পর্ ষশিেণ 
 

             পর্ ষশিেণ ও পরীেশণর উপর সাবি ষক মতামতঃ  
 

নর্ন ন্ন প্যাক্ষকক্ষের আওতায় এর্ার্ত ১১৪     প                 । ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানতর মক্ষে ৪২    প    ৩   

  প                              প             এ   ই                     প            । 

   প    প                  প                ।       ৭২    র্ন্ত্রপানতর মক্ষে অনিকাংশই         

                     এ   ই এ              গ                       প                   

র্ন্ত্রপানতগুক্ষলা সনক্রয় র্া কম বেম র্াক্ষক এর্ং প্রক্ষয়ােিীয় চানহো টমোক্ষিার পাশাপানশ তা ব্যর্হাক্ষর অর্ ব উপােবি করা 

র্ায়।  িাকীগুশলা ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানত প্যাশকট জাত অিস্থায় ঢাকা অবিশস রাখা হশয়শছ। উক্ষেখ্য              

                                                        র্ন্ত্রপানতগুক্ষলা টসখাক্ষি স্থািান্তর করা হক্ষর্ 

র্ক্ষল োিা র্ায়।  ক্রয়কৃত   প              Antibiotics Drug residue, Vitamin, দ্যক্ষির Melamine 

content, food & Elide Products এর Moisture & Volatile matter, টর্ টকাি খায, organic / 

inorganic পণ্য, fortified খাক্ষযর heavy metal (Zn,K,Na), fruit juice এর (Cu, Zn ), skin cream এর Hg, 

পানির (Fe, Mn, Cu, Zn), fruit juice এর (As, Pb, Sn)  ইতযানে গুরুত্বপূণ ব পরীেণ করা হক্ষে।   প্রকশের আওতায় 

র্ন্ত্রপাবতর তাবলকা সংযুবক্ত -২ মত অন্তভু ষক্ত করা হশয়শছ । 

Sophisticated        ব্যিহাশর       ই’                     Sophisticated        

ব্যিহাশর সরিরাহকাবর প্রবতষ্ঠান কতৃষক চুবক্ত অনুসাশর ৪                            ২                   

            ছ ।       ই’       গ                 গ        /      /             

                    ছ ।                                                               

                                                                  ছ ।   
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৩.৫                গ              Output                                 

         

                                 ই      আন্তজষাবতক                 ব িয ।         আন্তজষাবতক 

পর্ ষাশয় / বিশ্ব িাজাশর সশি ষাচ্চ গ্রহণশর্াগ্যতা অজষন করশত     পশের পরীেণ         সমূহ, Metrology 

Services                       ই আন্তজষাবতক              রা প্রশয়াজন এজন্য পরীেণ 

        সমূহ সহ প্রতযয়ন পিবতশক Accredited করা প্রশয়াজন।                    ,             , 

                                                       গ            Technical Barriers 

to Trade (TBT) দূরীকরশণর মাধ্যশম                      /     জন্য িাংলাশদ  স্টযান্ডাি ষস এন্ড মটবস্টং 

ইন্সটিটিউ ন (বিএসটিআই) এর কার্ ষক্রম আশরা  বক্ত ালী করার বনবমি                                

         ।                                                     ,                         

                               ।                                        র্াশি ।           

বিএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুলনা আঞ্চবলক অবিস প্রবতষ্ঠা ও             মােক্ষম নর্এসটিআইক্ষক শনক্তশালী 

করার েন্য িবণ ষত                  ছ । প্রকশের র্থার্থ িাস্তিায়শনর মাধ্যশমই মকিল উক্ত উশেশ্যসমুহ অজষন 

করা সম্ভি। প্রকে িাস্তিায়শনর মাধ্যশম উক্ত উশেশ্যসমুহ কতটুকু অজষন করা সম্ভি হশি তার পর্ ষাশলাচনা সংবেপ্ত 

আকাশর বনশম্ন উশেখ করা হশলাঃ 

            (NS)                     (OVI)             (MOV)                (IA) 

    (Goal) 

বিএসটিআই এর কার্যক্রম আররা 

শবিশালী করার বিবমত্ত        

                           

         । এ               

                               

         ,            ও       

                                

         ।   

1. AvaywbK j¨ve‡iUix cÖwZôvi 

gva¨‡g c‡Y¨i ¸YMZ gvb cixÿY 

K‡i gvb Abyhvqx RvZxq I 

AvšÍR©vwZK ch©v‡q c‡Y¨i gvb DbœxZ 

Kiv| 

 1. †`‡k Drcvw`Z c‡Y¨i 

¸YMZgv‡bi cixÿY 

cÖwZ‡e`b| 

২.                    । 

৩.                    । 

 

১.          

                । 

২.               ও 

        AvKw¯§K 

            । 

      (purpose) 

১. চট্টগ্রাম ও খুলিা বিভারে ‡fv³v 

সাধাররের জিয মািসম্মত পেয 

বিবিত করা। 

২. চট্টগ্রাম ও Lyjbvq ৩য় তলা 

পর্যন্ত বিএসটিআই অবিস-কাম 

                              

এ    4_©         ১০      

পর্যন্ত                         ।  

৩.      ও       বিএসটিআই 

              আধুবিক র্ন্ত্রপাবত 

সংগ্রহ করা।  

১.      ও       বিএসটিআই‡Z 

আধুবিক                   ।  

২. বিএসটিআই কমযকাণ্ড সম্প্রাসাবরত 

করা।  

3. চট্টগ্রারম ও       বিএসটিআই’র 

পরীক্ষে কার্যক্রম আধুবিকায়ি ও 

সম্প্রসারে করার তৎপরতা অিযাহত 

ররয়রে 

 

১.                     , 

  এ    ‡Z     ।  

২.                    

                    ।  

৩.    -                 ।  

১.                 

                    

                 

       ।  

  

       (Output)  

 

 

১.চট্রগ্রাম ও খুলিায় প্রবতটি আঞ্চবলক 

কার্যালয় ১৫৫১৪.৬৮ ি.বম আয়তরির 

একটি করর মমাট ৩১০২৯.৩৬ ি.বম 

১.                    । 

২.   এ                । 

৩.                     

১.                  

   । 

২.            
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আয়তরির দুটি অবিস কাম           

           । 

২.বিবপবপ'মত উরেবখত তাবলকা অিুর্ায়ী 

আধুবিক লযািররটবর           করা 

হরি ।  

৩. পবরবশষ্ট'-খ অিুর্ায়ী দুটি মাইরক্রািাস 

ক্রয় করা হরি।  

৪।বিএসটিআই’র কার্যক্রম আধুবিকায়ি ও 

সম্প্রসারে করার জিয িতুি ১০ তলা 

বিবশষ্ট অবিস-কাম               

      , আধুবিক        ও      

সরঞ্জাম    এিং স্থাপিসহ অিযািয KvR 

৩০ জুি ২০২১     এর সম্পন্ন হওয়ার 

কথা |wKš‘ এবপ্রল ২০২০     পর্যন্ত 

                        

      ভাল থাকরলও       

                             

        । 

৫.প্রকরল্পর আওতায় বিমযাোধীি ভিরি 

আধুবিক        এিং      সরঞ্জাম 

স্থাপরির মাধযরম পরেযর সকল 

পযারাবমটাররর মটস্ট িযাবসবলটি িৃবি 

পারি এিং পরীক্ষরের গুেেতমাি িৃবির 

পাশাপাবশ সময়ও কম লােরি এিং 

BAB     j¨ve এযাবক্রবিরটশি 

cvIqv‡K            ।     

িাবেরজযর প্ররু্বিেত িাধা (TBT) 

       করা সহজ হরি এিং অবধক 

সংখযক িাংলারদশী পেয আন্তজয াবতক 

িাজারর প্ররিরশ সক্ষম হরি িরল আশা 

করা র্ায়।     

     । 

৪.                      

     । 

৫.                       ।  

AvnŸvb Kiv।  

৩. প্রকল্প পবরচালরকর 

দাবয়ত্ব পালি।  

4.      আঞ্চবলক 

অবিস প্রবতষ্ঠা ও 

আধুবিকীকরে 

অবিিয়তার মরধয 

ররয়রে। এিযাপারর 

অবতশীঘ্রই র্থার্থ িযিস্থা 

গ্রহে িা কররল প্রকরল্পর 

উরেশয অজয ি িাধাগ্রস্থ 

হরি িা উরেশয পুররাপুবর 

অবজয ত হরি িরল আশা 

করা র্ায়িা। 

       (Input)  

১.বিএসটিআই চট্রগ্রাম ও খুলিায়  

আঞ্চবলক  অবিরসর জবম।  

২. বিএসটিআই       

       /                     

   ।  

৩. আধুবিক           বিমযাে।  

৪. আন্তজয াবতক/স্থািীয় দরপরের 

মারধযম আধুবিক                  

    ।     

 

 ১. চট্রগ্রারম ১.৪৩ একর ভূবম ও 

খুলিায় ২.৫৬ একর ভূবম ররয়রে। 

২. বিমযােকাজ েেপুতয  বিভাে সম্পন্ন 

কররি এিং অিযািয কাজ প্রকল্প সংবেষ্ট 

Kg©KZ©vMY সম্পাদি কররি।  

                  - 

১.               

      -G     । 

২.   এ            ।  

৩.     এ              

       ।  

১.                 

             ও  ।  

২.              

                

  ও  ।  

৩.                    

       ।  

৪.                    

AvnŸvb I            ।  
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৩.৬      ব্যিস্থাপনা ও িাস্তিায়ন প্রবক্রয়া  

চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকল্পটির 

র্াস্তর্ায়িকারী সংস্থা র্াংলাক্ষেশ স্ট্যান্ডার্ বস এন্ড টেনস্ট্ং ইন্সটিটিউশি (নর্এসটিআই) এর্ং গণপূতব অনিেপ্তর।  প্রকক্ষল্পর 

আওতায় োতীয় ও আন্তেবানতক পর্ বাক্ষয় নর্এসটিআই'র আরও গ্রহণক্ষর্াগ্যতা অেবক্ষির েন্য আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও 

আধুনিকীকরক্ষণর মােক্ষম নর্এসটিআইক্ষক শনক্তশালী করা, চট্টগ্রাম ও খুলিা টেলায় নর্এসটিআই’র কার্ বক্রম 

আধুনিকায়ি ও সম্প্রসারণ করা এর্ং র্াংলাক্ষেশী পণ্য আন্তেবানতক র্াোক্ষর প্রক্ষর্ক্ষশ সেম করার েন্য র্ানণক্ষেযর 
প্রযুনক্তগত র্ািা (TBT)          র েন্য                    , আধুনিক   প    এর্ং     সরিাম    ও 

স্থাপিসহ টমৌনলক অর্কাঠাক্ষমাগত সহায়তা সৃনষ্ট করা হক্ষে।   

প্রকক্ষল্পর সামনগ্রক কম বকান্ড র্াস্তর্ায়ি ও নেক নিক্ষে বশিা প্রোি করার েন্য নর্এসটিআই এর একেি কম বকতবা টপ্রষক্ষণ 

প্রকল্প পনরচালক্ষকর োনয়ত্ব এর্ং একেি কম বকতবা নিে োনয়ক্ষত্বর অনতনরক্ত োনয়ত্ব নহক্ষসক্ষর্ অনতনরক্ত প্রকল্প 

পনরচালক্ষকর পালি করক্ষিি।  মাঠ পর্ বাক্ষয় অর্কাঠাক্ষমা উন্নয়ি কাক্ষের মনিেনরং এর েন্য দ্যইেি উপ-সহকারী 

প্রক্ষকৌশলীসহ দ্যইেি অনিস সহকারী কাম কনম্পউোর অপাক্ষরের এর্ং একেি নহসার্ রেক প্রকক্ষল্প সরাসনর নিক্ষয়াগ 

টেয়া হক্ষয়ক্ষি ।  এিািাও দ্যইেি অনিস সহায়ক, একেি ড্রাই ার এর্ং চারেি নিরাপিা প্রহরীক্ষক আউেক্ষসানস বং এর 

মােক্ষম নিক্ষয়াগ টেয়া হক্ষয়ক্ষি।   প্রকক্ষল্পর েির্ল কাঠাক্ষমা নিক্ষের সারনণক্ষত উক্ষেখ করা হক্ষলা- 

ক্রঃ নং পক্ষের িাম নিক্ষয়াক্ষগর িরণ সংখ্যা 

১ প্রকল্প পনরচালক টপ্রষক্ষণ োনয়ত্ব ০১ 

২ অনতনরক্ত প্রকল্প পনরচালক অনতনরক্ত োনয়ত্ব ০১ 

৩ উপ-সহকারী প্রক্ষকৌশলী প্রকক্ষল্প সরাসনর নিক্ষয়াগ   ০২ 

৪ অনিস সহকারী কাম কনম্পউোর অপাক্ষরের প্রকক্ষল্প সরাসনর নিক্ষয়াগ  ০২ 

৫ নহসার্ রেক প্রকক্ষল্প সরাসনর নিক্ষয়াগ  ০১ 

৬ অনিস সহায়ক আউেক্ষসানস বংএর মােক্ষম নিক্ষয়াগ ০২ 

৭ একেি ড্রাই ার আউেক্ষসানস বংএর মােক্ষম নিক্ষয়াগ ০১ 

৮ নিরাপিা প্রহরী  আউেক্ষসানস বংএর মােক্ষম নিক্ষয়াগ ০৪ 

টমাে ১৪ 

উপক্ষরাক্ত ১৪ নর্এসটিআই এর পে টর্ক্ষক েি প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাক্ষে সরাসনর েনিত রক্ষয়ক্ষিি।   

প্রকক্ষল্পর অর্কাঠাক্ষমা নিম বাক্ষণর েন্য গণপূতব অনিেপ্তর কর্তবক টেন্ডার আহর্াি, ঠিকাোর নিক্ষয়াগ ও ওয়াকব অর্ বার প্রোি 

করা হয় এর্ং গণপূতব অনিেপ্তক্ষরর সংনিষ্ট নিে তত্বার্িায়ক প্রক্ষকৌশলীর টির্তক্ষত্ব নির্ বাহী প্রক্ষকৌশলী, উপ নর্ াগীয় 

প্রক্ষকৌশলী, সহকারী প্রক্ষকৌশলীসহ গণপূতব অনিেপ্তক্ষরর মাঠ পর্ বাক্ষয়র প্রক্ষকৌশলীবৃন্দ নিম বাণ কাে তোরনক, গুণগতমাি 

নিণ বয় এর্ং র্াস্তর্ায়ি কাে পনরচালিা  কক্ষর র্াক্ষেি।  প্রকল্প পনরচালক প্রকক্ষল্পর সামনগ্রক কম বকান্ড র্াস্তর্ায়ি ও নেক 

নিক্ষে বশিা প্রোক্ষির পাশাপানশ সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়, নর্ াগ, গণপূতব অনিেপ্তক্ষরর নিে ইউনিক্ষের সাক্ষর্ টর্াগাক্ষর্াগ রো 

এর্ং র্াস্তর্ায়ি কাে তোরনক কক্ষর র্াক্ষকি।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি ও নিক্ষে বশিা প্রোক্ষির েন্য কক্ষয়কটি কনমটি রক্ষয়ক্ষি, 

টর্মিঃ 

- প্রকল্প নস্ট্য়ানরং কনমটি (নপএসনস) 

- প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কনমটি (নপআইনস) 

- প্রকল্প মূল্যায়ি কনমটি (নপইনস) 

- প্রনকউরক্ষমট কনমটি 

- েির্ল নিক্ষয়াগ কনমটি 
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চতুথ ষ অধ্যায়  

প্রকশের সিল বদক, দুি ষল বদক, সুশর্া্ ও ঝুঁবক পর্ ষাশলাচনা 

4.1 প্রকক্ষল্পর সর্ল (Strength)  র্া ইনতর্াচক নেকসমূহঃ 

১। প্রকশের আওতায় দ তলা বিব ি িিন বনম ষাশণর িশল এর মেস িযাবসবলটি বৃবি পাশি এিং বিবিন্ন ল্যািশরটরীর 

জন্য Sophisticated র্ন্ত্রপাবত ক্রয় ও তা ব্যিহাশরর িশল বিএসটিআই’র কম ষপবরবি বৃবি পাশি। 

২। এ সকল আধুবনক এিং Sophisticated র্ন্ত্রপাবতর মাধ্যশম বিবিন্ন পশের নতুন পরীেণ প্যারাবমটার ও পরীেণ 

মমশথাি যুক্ত হওয়ায় অশনক সহশজ নমুনা পরীেণ কাজ সম্পন্ন করা র্াশি। এর িশল বিএসটিআই’র সাবি ষক 

্বত ীলতা িাড়শি এিং রাজস্ব আয় িহুলাংশ  বৃবি পাশি। 

৩। উ                   ণািীি                 প    স্থাপি এর্ং তা         মাধ্যশম আশরাও অশনক 

পশের প্যারাবমটাশরর অনুকুশল Bangladesh Accreditation Board (BAB) হশত বিএসটিআই এযাবক্রবিশট ন 

গ্রহন করশত পারশি। এর িশল বিএসটিআই’র পরীেণ সাটি ষবিশক ন বিশদশ  সহশজ গ্রহনশর্াগ্যতা অজষন করশি এিং 

রপ্তানী িাবণশজয গুরুত্বপূণ ষ ভূবমকা রাখশি। 

৪। প্রকেটির িাস্তিায়শনর িশল বিএসটিআই আশ্র মচশয় মিব  পশের পরীেণ মসিা বদশত পারশি। িাধ্যতামূলক 

১৮১টি পে ছাড়াও অশনক ঐবেক (Voluntary) পশের পরীেণ ও সনদ প্রদান সম্ভি হশি এিং বিএসটিআই’র আয় 

পূশি ষর তুলনায় িহুলাংশ  বৃবি পাশি।শিাক্তা্ন মান সম্মত পে পাশি। 

 

4.2 প্রকক্ষল্পর দ্যর্ বল (Weakness) র্া টিনতর্াচক নেকসমূহঃ 

১।  প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম জুলাই, ২০১৫ সক্ষি শুরু হক্ষয় এনপ্রল ২০২০ পর্ বন্ত                          গ   ৭৫% 

                               গ       25% র্া অতযন্ত হতাশােিক ।  উক্ষেখ্য টর্, আরনর্নপনপ 

অনুর্ায়ী ৩০ জুি ২০২১ প্রকক্ষল্পর কাে সমাপ্ত হওয়ার কর্া ।  

২।  প্রকক্ষল্পর নর্নপনপ/ আরনর্নপনপ প্রণয়িকাক্ষল অিকাঠাশমাসমূহ বনম ষাশণর সুবনবদ ষি টাইম বিশিচনা না কশরই র্ন্ত্রপাবত 

ক্রশয়র প্লান করা, িশল বনম ষাণ কাজ সমাপ্ত না হশতই অবিকাং  র্ন্ত্রপাবত ক্রয় করা এিং তা র্থাস্থাশন স্থাপন করশত না 

পারা িা প্যাশকটজাত অিস্থায় সংরেণ করা।  

৩।                                       এিং মলাি                    ই   ই    ই        

                                           মলাি                        ই           ই      

              গ    । 

৪। পুক্ষর্ বর প্রকল্প পনরচালক্ষকর প্রকল্প ব্যর্স্থাপিায় অেেতার কারক্ষণ                                    

                                                                     ই                 

               । 

৫।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে নকছুো সমন্বয়হীিতা এর্ং প্রকল্প অক্ষর্ানরটির র্াস্তর্ায়ি কাে ঠিকমত 

টেখ াল িা করা।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি প্রক্ষয়ােিীয় েির্ক্ষলর অপ্রতুলা ।  

৬।                     পাে বিার ঠিকাোর র্াস্তর্ায়ি কাক্ষের সাক্ষর্ ওতপ্রক্ষতা াক্ষর্ েনিত িা র্াকা।  

৭।                                                                                    

                     ই                                              ই                  । 

৮। প্রকে িাস্তিায়শন অিকাঠাশমা বনম ষাশণ সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান না থাকা িা অনুসরণ না করা । ঠিকাদার 

কতৃষক মকান প্রশগ্রস বরশপাট ষ সরিরাহ না করা। ঠিকাদার কতৃষক পর্ ষাপ্ত সংখ্যক মমশটবরয়াশলর মটস্ট না করা।  

৯। সাইশট সাইট বিবজট মরবজস্টার, সাইট অি ষার বুক এিং স্টকবুক ঠিকাদার কতৃষক র্থার্থিাশি মমইনশটইন না করা। 

১০। সাইশট বনম ষাণ কাশজ পর্ ষাপ্ত পবরমাণ মসিটি বমজার না মনয়া িা না থাকা। 
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১১। প্রকল্প প্রণয়িকাক্ষল এর্ং র্াস্তর্ায়িকাক্ষল প্রকক্ষল্পর মনিেনরং প্লাি এর্ং Exit Plan দ্বতরী িা করা ।   

4.3 প্রকক্ষল্পর সুক্ষর্াগ (Opportunity) 

১। প্রকশের আওতায় দ তলা বিব ি িিন বনম ষাশণর িশল এর মেস িযাবসবলটি বৃবি পাশি এিং বিবিন্ন ল্যািশরটরীর 

জন্য Sophisticated র্ন্ত্রপাবত ক্রয় ও তা ব্যিহাশরর িশল বিএসটিআই’র কম ষপবরবি বৃবির সুশর্া্ ততবর হশি। 

২। নতুন পরীেণ প্যারাবমটার ও পরীেণ মমশথাি যুক্ত হওয়ায় এ সকল Sophisticated                    

                                ।              ই’         গ                        

                 গ ততবর হশি। 

৩।                  ণািীন                      স্থাপন এিং তা               আশরাও অশনক 

     এযাবক্রবিশট ন BAB     পাওয়া র্াশি এিং  এর           ই’  পরীেণ                     মজ 

গ্রহণশর্াগ্যতা অজষন এিং রপ্তানীশর্াগ্য পশের সংখ্যা িহুলাংশ  বৃবির সুশর্া্ ততবর হশি। 

৪। প্রকেটির িাস্তিায়শনর িশল বিএসটিআই আশ্র মচশয় মিব  পশের পরীেণ মসিা বদশত পারশি।িাধ্যতামূলক 

১৮১টি পে ছাড়াও অশনক ঐবেক (Voluntary) পশের পরীেণ ও সনদ প্রদান সম্ভি হশি এিং বিএসটিআই এর 

আয় পূশি ষর তুলনায় িহুলাংশ  বৃবির সুশর্া্ ততবর হশি। 

৫। মিাক্তা সািারশণর অবিক সংখ্যক মানসম্মত পে প্রাবপ্তর সুশর্া্ ততবর হশি। 

4.4 প্রকক্ষল্পর ঝুঁনক (Threat) 

১।  প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম জুলাই, ২০১৫     সক্ষি শুরু হক্ষয় এনপ্রল ২০২০    পর্ বন্ত                         

  গ       25%                             গ  ২৮-০১-২০২০                              

এ            আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও আধুনিকীকরক্ষণ ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষি ।   

২।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাে নিি বানরত সমক্ষয় সম্পন্ন িা হওয়ায় এর্ং ইনতমক্ষে টরে নশনর্উল পনরর্তবি হওয়ায়       

             ঠিকাোর প্রনতষ্ঠািক্ষক র্াে নেক্ষয় পুক্ষর্ বর টরে নশনর্উক্ষল নরক্ষেন্ডার কক্ষর িতুি ঠিকাোর নিক্ষয়াক্ষগর 

মােক্ষম প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষি ।   

৩।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি অর্কাঠাক্ষমা নিম বাক্ষণ সুনিনে বষ্ট োইম র্াউন্ড ওয়াকব প্লাি িা র্াকায় র্া ঠিকাোর কর্তবক অনুসরণ িা 

করায়  প্রকল্প সঠিক সমক্ষয় র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষয়ক্ষি ।   

৪।  অর্কাঠাক্ষমা নিম বাক্ষণ ঠিকাোর কর্তবক পর্ বাপ্ত টসিটি নমোর িা টিয়ায় টর্ক্ষকাি সময় দূঘ বেিা ঘেক্ষত পাক্ষর র্া প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট করক্ষর্।  

৫।  অর্কাঠাক্ষমা নিম বাক্ষণ ব্যর্হৃত নিম বাণ সামগ্রীর প্রক্ষয়ােিীয় সংখ্যক টেস্ট্ িা করায় নিনম বত অর্কাঠাক্ষমা ঝুঁনকর 

সম্মুখীি হক্ষত পাক্ষর।  

৬।  আন্তজষাবতক বিবিন্ন মানদন্ড অনুর্ায়ী পোবদর মান বনয়ন্ত্রণ বনবিতকরশণর প্যারাবমটারসমূহ অনুসরণ করা না হশল 

মদ ীয় পে রপ্তানী িহুমূখীকরশণর সম্ভািনা হুমবকর মুশখ পড়শি। 

৭।  প্রকল্পটি গ্রহক্ষণর সময় েলর্ায়ু পনরর্তবিেনিত অন ঘাক্ষতর নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় গুরুত্ব নিলিা নকন্তু সমক্ষয়র 

টপ্রোপক্ষে উনেনখত নর্ষয়টি নর্ক্ষর্চিায় টিয়া কাম্য নিল র্া প্রকক্ষল্পর েন্য ঝুঁনক হক্ষত পাক্ষর ।  

৮।  প্রকক্ষল্প ইউটিনলটি সরর্রাক্ষহ র্র্াক্ষপাক্ষর্াক্ত পেক্ষেপ িা নিক্ষল সিল র্াস্তর্ায়ক্ষি ঝুঁনক সৃনষ্ট হক্ষত পাক্ষর।  
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পঞ্চম অধ্যায়   

প্রকশের বনবিড় পবরিীেশণ পর্ ষাশলাচনা হশত প্রাপ্ত সাবি ষক পর্ ষশিেণ 

  

5.১  প্রকশের অগ্র্বত সম্পবকষতঃ 

প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম জুলাই, ২০১৫    সক্ষি শুরু হক্ষয় এনপ্রল ২০২০    পর্ বন্ত                          গ   

৭৫%                                গ       ২৫% র্া অতযন্ত হতাশােিক ।               

                              -এ                          প  গ  ২৮-০১-২০২০           

                       এ            আঞ্চনলক অনিস প্রনতষ্ঠা ও আধুনিকীকরণ অনিিয়তার মক্ষে রক্ষয়ক্ষি।  

উক্ষেখ্য টর্, আরনর্নপনপ অনুর্ায়ী ৩০ জুি ২০২১    প্রকক্ষল্পর কাে সমাপ্ত হওয়ার কর্া ।   

 

5.২  প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রম সম্পবকষতঃ 

প্রকশের ক্রয় কার্ ষক্রমসমূহ বপবি অবিস এিং বপিবিউবি কতৃষক করা হশয়শছ । প্রকশের বনম ষাণ কাজ ক্রয় সংক্রান্ত 

বির্শয় পবরিীেণকৃত ৮টি নমুনা প্যাশকজ বিশের্ণ ও পবরদ ষন কশর মদখা র্ায় মর্, মাত্র ২টি প্যাশকশজর ক্রয় কার্ ষক্রম 

বপিবিউবি কতৃষক আরনর্নপনপ অনুসাক্ষর উম্মুক্ত েরপত্র (এিনসটি) এর মােক্ষম করা হক্ষয়ক্ষি।                   

Soil Investigation/ Digital  survey/ PDA Test এর জন্য মকান মটন্ডার না কশর KUET এর মাধ্যশম এিং 

                  প্রাইশিট        এর মাধ্যশম সরাসবর কিাক্ট প্রদাশন করা হশয়শছ। প্যাশকশজর 

(Construction  of  Main Building) এর ক্রয় কার্ ষক্রম বপবপএ-২০০৬ ও বপবপআর-২০০৮ এর বনশদ ষ না অনুসরণ 

কশর করা হশয়শছ ।  

প্রকশের পে ক্রশয়র মমাট ১৫টি লশটর মশধ্য ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ, ৪টি লশটর দরপত্র আহ্বান করা 

হয়বন এিং ১টি লশটর চুবক্ত প্রবক্রয়ািীন রশয়শছ। পর্ ষাশলাচনায় মদখা র্ায় মর্, প্রকশের পূতষ কাজ বিলবেত হওয়ায় ৪টি 

লশটর দরপত্র আহ্বান করা হয়বন। মর্ ১০টি লশটর পে ক্রয় সম্পন্ন হশয়শছ তার ৫টি লশটর সমশয়র তুলনায় বকছুটা 

বিচুযবত পবরলবেত হশয়শছ এিং ৫ টি লশটর পে ক্রয় আরবিবপবপশত উবেবখত ক্রয় পবরকেনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা 

হশয়শছ মকান ব্যতযয় ঘশটবন। প্রকশের আওতায় নতুন িিন বনম ষাণ সম্পন্ন না হওয়ার িশল ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য 

সরঞ্জামাবদর বকছু চট্রগ্রাম আঞ্চবলক কার্ ষালশয়র পুরাতন ল্যািশরটবরশত এিং বকছু ঢাকা অবিশসর বিবিন্ন 

ল্যািশরটরীশত স্থাপন করা হশে এিং িাকীগুশলা প্যাশকট জাত অিস্থায় ঢাকা অবিশস সংরেণ করা হশয়শছ। 

প্রকশের বনম ষাণ কাজ সংক্রান্ত ২টি প্যাশকশজর মটন্ডার নবথ পর্ ষাশলাচনা কশর মদখা র্ায় ১টি প্যাশকশজর কার্ ষাশদ  মদয়া 

হশয়শছ প্রাক্কবলত দর মথশক ২.৯৬%বনম্ন দশর এিং অপরটি প্রাক্কবলত দর মথশক ৩.৫১ % উিষ দশর। প্রকশের পে ক্রয় 

সংক্রান্ত ৯টি লশটর মটন্ডার নবথ পর্ ষাশলাচনা কশর মদখা র্ায় ৮টি লশটর কার্ ষাশদ  মদয়া হশয়শছ প্রাক্কবলত দর মথশক বনম্ন 

দশর র্ার সশি ষাচ্চ ২.৯৬%বনম্ন দর এিং ১ টি লশটর কার্ ষাশদ  মদয়া হশয়শছ প্রাক্কবলত দশরর সমমূশল্য।   

 

5.৩  প্রকশের নমুনা জবরশপর মাধ্যশম আথ ষ-সামাবজক অিস্থা সম্পবকষতঃ 

প্রকেটির বনবিড় পবরিীেশণর কাশজর জন্য প্রাইমাবর ও মসশকন্ডাবর উৎস মথশক তথ্য সংগ্রহ করা হশয়শছ। পবরিীেণ 

কাশজর শুরুশতই তথ্য সংগ্রশহর জন্য মচকবলস্ট ততরী করা হশয়শছ। প্রাইমাবর তথ্য সংগ্রশহর পা াপাব  মচকবলস্ট এর 

মাধ্যশম মসশকন্ডাবর তথ্য মর্মন-আবথ ষক অগ্র্বত, প্রকশের অনুকূশল িরাে ও িরাশের ব্যিহার, ইতযাবদ সংগ্রহ করা 

হশয়শছ । প্রাইমাবর তথ্য সংগ্রশহর জন্য িাস্তিায়নকাবর সংস্থা, প্রতযা ী সংস্থা ও অন্যান্য মস্টক মহাল্ডারশদর কাছ মথশক 

৪০টি মকআইআই সাোৎকার, ৪টি এিবজবির মাধ্যশম তথ্য সংগ্রহ করা হশয়শছ । ১টি আঞ্চবলক কম ষ ালার মাধ্যশম 

বিবিন্ন মস্টকশহাল্ডারশদর উপবস্থবতশত প্রকে িাস্তিায়শন প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও র্াচাই করা হয় । এ সংক্রান্ত বিস্তাবরত 

মতামত প্রবতশিদশনর সংযুবক্ত-১ এ িণ ষনা করা হশয়শছ। 
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5.৪   প্রকশের মিৌত অিকাঠাশমা ও র্ন্ত্রপাবত সম্পবকষতঃ 

প্রকশের বনবিড় পবরিীেশণর লশেয প্রকশের বনম ষাণািীন অিকাঠাশমার মিৌত অিস্থা পবরদ ষন ও পর্ ষশিেণ, মিৌত 

পবরমাপসহ বিবিন্ন অংশ্র পবরিীেণ এিং গুণ্তমান পরীেণ করা হশয়শছ। বিজাইন পর্ ষাশলাচনার পর বনম ষাণািীন 

বিবিন্ন অিকাঠাশমার রুম, কলাম, িীম, বিঁবড়, মিৌত পবরমাপ এিং বপ্লন্থ পবরমাপ করা হশয়শছ এিং বিজাইন অনুসাশর 

পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ। বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত বগ্রল, মরবলং এর পবরমাপ সঠিক পাওয়া ব্শয়শছ।  ইশলকবট্রক 

মিাি ষ, তার এিং অন্যান্য সরঞ্জাম িাবহযক দৃবিশত িাল মশন হশয়শছ। RAK টাইলস ব্যিহৃত হশে।  

 

পবরিীেশণ বনম ষাণািীন বিএসটিআই খুলনা আঞ্চবলক অবিস এর িিশনর নীচ তলায় পবিম মদয়াশল এিং ২য় তলার 

বিতশরর মদয়াশলর কশয়ক স্থাশন চূণ ষময় সাদা পাউিার (efflorescence) মদখা বদশয়শছ। িিশনর বিবিন্ন তলায় 

স্থাবপত দরজার কাশঠর মেম িাল মদখা ব্শয়শছ এিং র্থার্থ বসজবনং করা কাঠ ব্যিহৃত হশে । িিশন স্টীল সাটার 

ব্যিহার করা হশে িশল িীম, কলাম ও ছাশদ হাবনকে খুিই কম মদখা বদশয়শছ তশি িলস্ স্লাি এিং বলশন্টশল হাবনকে 

মদখা বদশয়শছ। নিম বাণ কাক্ষে ব্যর্হৃত ইক্ষের  নিক্ষে টি টেস্ট্ করা হয় এর্ং প্রাপ্ত িলািল কানিত মাত্রায় পাওয়া নগক্ষয়ক্ষি।  

  

বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত মমশটবরয়াশলর পর্ ষাপ্ত সংখ্যক মটস্ট করা হশে না এিং সাইশট বকছু মমশটবরয়াশলর মাত্র ১ িার 

মটস্ট করা হশয়শছ স্তশর স্তশর মটস্ট করা হয়বন। সাইট পবরদ ষশন মাত্র অে কশয়কটি মমশটবরয়াশলর মটস্ট বরশপাট ষ, স্লাম/ 

বসবলন্ডার মটস্ট বরশপাট ষ সরিরাহ করা হশয়শছ, প্রবত মলাশর স্লাম/ বসবলন্ডার মটস্ট করা হয়বন। সাইশট কাবর্বর এিং 

প্রশয়াজনীয় জনিশলর অপ্রতুলতা রশয়শছ এিং বনম ষাণ কাশজ পর্ ষাপ্ত মসিটি িা  বনরাপিা ব্যিস্থা পবরলবেত হয়বন। 

                                    -এ                          প  গ  ২৮-০১-২০২০     

                            । 

 

বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য বনম ষাণকালীন সমশয় মর্ সকল মটস্ট করা হশয়শছ মস সকল মটস্ট বরশপাট ষ 

পূংখানুপূংখিাশি বিশের্ণ ও পরীো কশর মদখা হশয়শছ। এছাড়াও বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান র্াচাইশয়র জন্য 

বনম ষাণািীন িিশনর কলাম িীশমর (Beam) এর Rebound Hammer Test এর মাধ্যশম কংবক্রশটর মরংথ 

(Strength) র্াচাই করা হশয়শছ । িিশনর বিবিন্ন অশঙ্গর সি ষশমাট ২৪ টি স্থাশন Rebound Hammer Test করা 

হশয়শছ। অিকাঠাশমার ১ টি অঙ্গ ব্যতীত সকল অশঙ্গর প্রাপ্ত িলািল        িলািশলর মশধ্য পাওয়া ব্শয়শছ। 

বনম ষাণ কাশজ ব্যিহৃত ইশটর মমাট ২টি সাইশট টি মটস্ট করা হশয়শছ এিং কাবিত মাত্রায় িলািল পাওয়া ব্শয়শছ। 

এছাড়াও ব্যিহৃত মমশটবরয়াল িালু ও রশির  KUET    ল্যাশি মটস্ট করা হশয়শছ  এিং িলািল কাবিত মাত্রায়  

পাওয়া ব্শয়শছ ।  

নর্ন ন্ন প্যাক্ষকক্ষের আওতায় এর্ার্ত ১১৪     প                 । ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানতর মক্ষে ৪২    প    ৩   

  প                              প             এ   ই                     প            । 

   প    প                  প                ।       ৭২    র্ন্ত্রপানতর মক্ষে অনিকাংশই         

                     এ   ই এ              গ                       প         ।  

5.৫   প্রকে িাস্তিায়ন সম্পবকষতঃ 

প্রকল্প আওতায় ১০ তলা নর্নশষ্ট চট্রগ্রাম ও খুলিা              ১           ৩      প      এ   ই’  

                প          এ        ৪            ১০     প                 । এ                  

   প      এ       ই             প      এর                          এ      প              

  এ   ই’   ই                          এ                           এ              

                                                  ।  
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5.৬   প্রকে িাস্তিায়শন বিলশের কারণসমূহঃ 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হওয়ার কারণসমূহ নিক্ষে উক্ষেখ করা হল- 

                                                                              

                           ই                                               ই         

         । 

 মটন্ডার প্রবক্রয়া মথশক ওয়াকষ অি ষার পর্ ষন্ত দীঘ ষ সময় অবতিাবহত হওয়া এিং ওয়াকষ অি ষার প্রদাশন বকছুটা 

বিলে হওয়া । 

                                                      ই   ই    ই                

                                                         ই           ই             

       গ    । 

 প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি পুক্ষর্ বর প্রকল্প পনরচালক্ষকর প্রকল্প ব্যর্স্থাপিায় অেেতার কারক্ষণ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত 

হওয়া।   

 প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে সমন্বয়হীিতা এর্ং প্রকল্প অক্ষর্ানরটির র্াস্তর্ায়ি কাে ঠিকমত 

টেখ াল িা করায় র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হওয়া।  

                    পাে বিার ঠিকাোর নিম বাণ কাক্ষের সাক্ষর্ ওতপ্রক্ষতা াক্ষর্ েনিত িা র্াকা  

 প্রকে িাস্তিায়শন অিকাঠাশমা বনম ষাশণ সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান না থাকা িা অনুসরণ না করা । 

 সাইক্ষে ঠিকাদার কতৃষক প্রশয়াজনীয় কাবর্বর ও অন্যান্য েির্ল নিক্ষয়াগ িা টেয়া এর্ং  ঠিকাদাশরর িাশজট 

এর স্বেতার কারশণ                    কাজ িন্ধ থাকা । 

                                                    অথ ষছাড় না করা। 

 

প্রকক্ষল্পর  Exit Plan সম্পনকবতঃ 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কার্ বক্রম     ম্পন্ন  রার েন্য প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সকল পর্ বাক্ষয় গনত বৃনি করা েরুনর।  প্রকল্প 

টময়াক্ষের পরর্নতব সমক্ষয় নিনম বত অর্কাঠাক্ষমাসহ অন্যান্য সরিামানে রেণাক্ষর্েক্ষণর টেক্ষত্র প্রতযাশী সংস্থার 

টেকনিকযাল পারসিক্ষের সমন্বক্ষয় একটি কনমটি র্া টসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা র্াক্ষত প্রকল্প সমানপ্তর পর 

তা র্র্ার্র্ রেণাক্ষর্েক্ষণর মােক্ষম প্রকক্ষল্পর মােক্ষম সৃষ্ট সুনর্িানে সিল াক্ষর্ পনরচালিা করা র্ায় এর্ং প্রকক্ষল্পর 

উক্ষেশ্য অনেবত হয়।  
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র্ষ্ঠ অধ্যায় 

উপসংহার ও সুপাবর  

 

6.1 সুপাবর মালাঃ 

১।  এ িরক্ষির অতযন্ত গুরুত্বপুণ ব এর্ং টেকনিকযাল প্রকশের বিবপবপ প্রণয়নকাশল অিকাঠাশমাসমূহ একটি বনবদ ষি পর্ ষাশয় 

বনম ষাণ সম্পন্ন হওয়ার সময় বিশিচনা কশর র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদর ক্রয় পবরকেনা করা, র্াশত কশর এ 

িরশনর Sophisticated এিং মূল্যিান র্ন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদ ক্রশয়র পর তা বনি ষাবরত স্থাশন স্থাপন করা 

র্ায়, প্যাশকটজাত অিস্থায় সংরেণ করশত না হয়। 

২।  িতুি ল্যার্  র্ক্ষি আন্তেবানতক মাক্ষির টেনস্ট্ং ল্যার্ এর নর্োইি অনুসরণ করতঃ টলার টেসসহ সকল সুক্ষর্াগ-

সুনর্িা নিনিত করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা সমীনচি হক্ষর্ ;  

৩।  Sophisticated   প           প্রক্ষয়ােিীয় সংখ্যক েির্লক্ষক আন্তেবানতক স্ট্যান্ডার্ ব ও টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর 

নর্ষক্ষয় প্রনশেণ প্রোক্ষির মােক্ষম তাক্ষের েেতা বৃনির ব্যর্স্থা গ্রহণ করা ; 

৪। অর্নশষ্ট কাে দ্রুত সমক্ষয় সম্পন্ন করার লক্ষেয একটি সময়ার্ি নর াইে ওয়াকবপ্লাি                          

                           ও র্াস্তর্ায়ি নিনিতকরক্ষণর েন্য ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার;  

৫।  কাশজর বিলশের জন্য ঠিকাদাশরর বনকট হশত মকান মর্ৌবক্তক ও গ্রহণশর্াগ্য জিাি না পাওয়া ম্শল             

                     liquidated damage আোয় করা অর্র্া                         ;  

৬।         প   এ                         Root Level Monitoring টোরোর করা; 

৭।                                             এ           প        প      ,             এর্ং 

সংনিষ্ট মন্ত্রণালক্ষয়র                       র             ; 

৮।   বনম ষাণ কাশজর গুণ্তমান বনবিত করার জন্য ঠিকাদার প্রবতষ্ঠানশক বনম ষাণ কাশজ স্তশর স্তশর প্রশয়াজনীয় সংখ্যক 

মমশটবরয়াশলর মটস্ট করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা; 

৯।  ঠিকাদারশক সাইশট প্রক্ষয়ােিীয় সংখ্যক কানরগনর ও অন্যান্য েির্ল নিক্ষয়াগ নিনিত করা এিং সাইশট বনম ষাণ 

কাশজ ঠিকাদার কতৃষক প্রশয়াজনীয় মসিটি বমজার মনয়ার ব্যিস্থা গ্রহণ করা;  

১০। ঠিকাদার কতৃষক সাইট বিবজট মরবজস্টার, সাইট অি ষার বুক এিং স্টকবুক র্থার্থিাশি মমইনশটইন করার ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা; 

১১।                               উশেবখত সমশয় সম্পন্ন করার ব্যপাশর সংবেি মন্ত্রণালশয়র সবচি,  

বপিবিউবির প্রিান প্রশকৌ লী এিং বিএসটিআই এর মহাপবরচালক সরকাশরর উচ্চ পর্ ষাশয় বির্য়টি বনশয় আশলাচনা 

কশর িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করশত পাশর।   

১২।  ক্রয়কৃত আধুনিক   প    এর্ং     সরিাম প্যাক্ষকেোত অর্স্থায় িা টরক্ষখ পুরাতি ল্যাক্ষর্ র্র্াসম্ভর্ স্থাপক্ষির 

মােক্ষম পরীেণ কার্ বক্রম পনরচালিা করা র্াক্ষত কক্ষর র্ন্ত্রপানত এর্ং     সরিাম সনক্রয় ও কার্ বেম র্াক্ষক এর্ং 

পাশাপানশ অর্ ব উপােবি হয়; 

১৪। অর্নশষ্ট কােগুক্ষলা পারোনরক সহক্ষর্ানগতা ও সমক্ষ াতার ন নিক্ষত দ্রুত র্াস্তর্ায়ক্ষির ব্যর্স্থা গ্রহণ করা সমীনচি 

হক্ষর্।  এব্যপাক্ষর প্রকল্প পনরচালক্ষক প্রক্ষয়ােিীয় উক্ষযাগ গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্; 

১৫। সমস্ত পনরক্ষর্শগত নিক্ষে বনশকা গুনলক্ষক নর্ক্ষর্চিায় নিক্ষয় অর্কাঠাক্ষমা নিম বাণ করার ব্যর্স্থা গ্রহণ করা; 
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১৬। রপ্তাবনশর্াগ্য পশের িাবণশজযর প্রযুবক্ত্ত িািা (TBT) দূরীকরশণর জন্য                  (  এ ) 

  ই                     এ            এ                              প   প          

       ;  

১৭। প্রকে মময়াশদর পরিবতষ সমশয় বনবম ষত অিকাঠাশমাসহ ও অধুবনক র্ন্ত্রপাবত পবরচালনা ও রেণাশিেশণর জন্য 

সমবিত Master Plan প্রণয়ন কশর সংস্থার কাবর্বর ব্যবক্তশদর সমিশয় একটি মসল প্রবতষ্ঠার নীবত্ত বসিান্ত গ্রহণ 

সৃি সুবিিাবদ সিলিাশি পবরচালনা করা র্ায় এিং প্রকশের উশেশ্য অবজষত হয়। 

 

 

 

6.2 উপসংহার: 
    মন্ত্রণালশয়র অিীশন িাংলাশদ  স্টযান্ডাি ষস এন্ড মটবস্টং ইন্সটিটিউ ন (বিএসটিআই) কতৃষক িাস্তিায়নািীন চট্রগ্রাম 

ও খুলনায় বিএসটিআই’র আঞ্চবলক অবিস স্থাপন ও আধুবনকীকরণ (১ম সংশ াবিত)  ীর্ ষক প্রকেটি একটি গুরুত্ত্বপূণ ষ  

প্রকে। প্রকশে আওতায় চট্রগ্রাম ও খুলনায় দ তলা বিব ি িিন বনম ষাণ সম্পন্ন হশল এর মেস িযাবসবলটি বৃবি পাশি 

এিং Sophisticated                                                                      

                                     ।                           BAB হশত বিএসটিআই 

এযাবক্রবিশট ন গ্রহন করশত পারশি। িশল বিএসটিআই’র পরীেণ সাটি ষবিশক ন বিশদশ  সহশজ গ্রহনশর্াগ্যতা অজষন 

করশি, TBT অবতক্রম করশি এিং রপ্তানী িাবণশজয গুরুত্বপূণ ষ ভূবমকা রাখশি। িাধ্যতামূলক ১৮১টি পে ছাড়াও অশনক 

ঐবেক (Voluntary) পশের পরীেণ ও সনদ প্রদান সম্ভি হশি এিং                                   

           র্াশি ।                                               ,                         

                                      । মর্শহতু প্রকশের কার্ ষক্রম এবপ্রল ২০২০    পর্ ষন্ত       

                    গ       25%       গ  ২৮-০১-২০২০                            ছ। 

এব্যপাশর সংবেি মন্ত্রণালশয়র সবচি এিং বপিবিউবির প্রিান প্রশকৌ লী প্রশয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করশত পাশর। অিব ি 

কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লশেয একটি সময়ািি বরিাইজ ওয়াকষপ্লান          মস মমাতাশিক িাস্তিায়ন 

বনবিতকরশণর জন্য প্রশয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রকে মময়াশদর পরিবতষ সমশয় বনবম ষত অিকাঠাশমাসহ 

অন্যান্য সরঞ্জামাবদ রেণাশিেশণর মেশত্র প্রতযা ী সংস্থার মটকবনকযাল পারসনশদর সমিশয় একটি কবমটি িা মসল 

প্রবতষ্ঠার নীবত্ত বসিান্ত গ্রহণ করা র্াশত প্রকে সমাবপ্তর পর তা র্থার্থ রেণাশিেশণর মাধ্যশম প্রকশের মাধ্যশম সৃি 

সুবিিাবদ সিলিাশি পবরচালনা করা র্ায় এিং প্রকশের উশেশ্য অবজষত হয়।  
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স্থািীয় পর্ বাক্ষয়           কম বশালা 

নর্গত ৯ মম ২০২০     তাবরখ মরাজ  বনিার “চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও 

আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক” প্রকশের বনবিড় পবরিী মণর উপর স্থানীয় পর্ ষাশয়র কম বশালা 

    ই                            অনুবষ্ঠত হয়।          কম বশালার কার্ বনর্র্রণী, উপনস্থত সেস্যবৃক্ষন্দর 

মতামতসমূহ নিক্ষে তুক্ষল িরা হক্ষলা - 

স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কম বশালার কার্ বনর্র্রণীঃ 

নর্গত ৯ মম ২০২০     তাবরখ মরাজ  বনিার চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও 

আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকশের বনবিড় পবরিী মণর স্থানীয় পর্ ষাশয়র কম বশালা     ই          

         -          সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুরু হয়।  কম ষ ালায় সিাপবতত্ব কশরন      জনাি মমাঃ আবু 

তাশরক, প্রকে পবরচালক চট্রগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম 

সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকে ।  কম বশালায় প্রিাি অনতনর্ নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থত নিক্ষলি েিার্ কামাল টহাক্ষসি তালুকোর 

পনরচালক, পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি টসক্টর-৫, আইএমইনর্, পনরকল্পিা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।  কম বশালায় নর্ক্ষশষ অনতনর্ 

নহক্ষসক্ষর্ উপনস্থত নিক্ষলি ১।       টমাঃ      ই     ,                , গণপুতব অনিেপ্তর (নপর্নিঊনর্), চট্রগ্রাম 

২।       টমাঃ িানসর উনেি খাি নির্ বাহী প্রক্ষকৌশলী, গণপুতব অনিেপ্তর (নপর্নিঊনর্), খুলনা এর্ং  ৩।  েিার্ নসনেকুর 

রহমাি সহকারী পনরচালক, পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি টসক্টর-৫, আইএমইনর্, পনরকল্পিা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।   

উক্ত কম বশালায় বিএসটিআই’র এর কম বকতবা, গণপূতব নর্ াক্ষগর সংনিষ্ট প্রক্ষকৌশলী এর্ং ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির 

প্রনতনিনিগণ উপনস্থত নিক্ষলি।  প্রিাি অনতনর্র স্বাগত র্ক্তক্ষব্যর মােক্ষম কম বশালার কার্ বক্রম শুরু হয়।  স ার শুরুক্ষত 

পরামশ বক সংস্থা এম আর কন্সালট্যাটস্ এর ব্যর্স্থাপিা পনরচালক েিার্ টমাঃ মকবুল টহাক্ষসি প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম এর্ং 

নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণর উপর পরামশ বক সংস্থা কর্তবক প্রকক্ষল্পর নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণ গৃনহত কার্ বক্রম এর্ং প্রাপ্ত িাইনন্ডংস 

সমুহ উত্থাপি কক্ষরি।  আইএমইনর্র পনরচালক েিার্ েিার্ কামাল টহাক্ষসি তালুকোর নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য ও 

কার্ বপনরনি সম্পক্ষকব নর্স্তানরত আক্ষলাচিা কক্ষরি।  এরপর            বৃন্দ কর্তবক প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির সানর্ বক অর্স্থা 

এর্ং সমস্যানের উপর গুরুত্বপুণ ব র্ক্তব্য উপস্থানপত হয়।  পরর্তীক্ষত স াপনত মক্ষহােক্ষয়র অনুমনতক্রক্ষম কম বশালায় 

উপনস্থত সেস্যবৃক্ষন্দর কাি টর্ক্ষক নিনর্ি পনরর্ীেক্ষণ প্রাপ্ত িাইনন্ডংস এর উপর মতামত ও উনু্মক্ত প্র্ আহর্াি করা হয় 

এর্ং উক্ত কম বশালা টর্ক্ষক মতামক্ষতর ন নিক্ষত প্রাপ্ত িলািলসমূহ নিক্ষে সংনেপ্ত আকাক্ষর তুক্ষল িরা হক্ষলা- 

স্থািীয় পর্ বাক্ষয়র কম বশালা টর্ক্ষক মতামক্ষতর ন নিক্ষত প্রাপ্ত িলািলসমূহঃ 

1. চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ (১ম সংক্ষশানিত) শীষ বক প্রকল্পটি 

সময় এর্ং  চানহো নর্ক্ষর্চিায় একটি টর্াক্ষগাপক্ষর্াগী  প্রকল্প র্ক্ষল উপনহহত সকক্ষল মতামত প্রোি কক্ষরি।  

2. এই প্রকক্ষল্পর সিল র্াস্তর্ায়ি বনবিত করা ম্শল দ তলা বিব ি িিন বনম ষাশণর িশল এর মেস িযাবসবলটি বৃবি 

পাশি এিং বিবিন্ন ল্যািশরটরীর  জন্য Sophisticated র্ন্ত্রপাবত ক্রয় ও তা ব্যিহাশরর িশল বিএসটিআই’র 

কম ষপবরবি বৃবির সুশর্া্ ততবর হশি। নতুন পরীেণ প্যারাবমটার ও পরীেণ মমশথাি যুক্ত হওয়ায় এ সকল 

Sophisticated র্ন্ত্রপাবতর মাধ্যশম                                      ।        

      ই’         গ                                         গ ততবর হশি। বিএসটিআই’র 

পরীেণ সাটি ষবিশক ন বিশদশ  সহশজ গ্রহনশর্াগ্যতা অজষন এিং রপ্তানীশর্াগ্য পশের সংখ্যা িহুলাংশ  বৃবির 

সুশর্া্ ততবর হশি। মিাক্তা সািারশণর অবিক সংখ্যক মান সম্মত পে প্রাবপ্তর সুশর্া্ ততবর হশি  িশল 

      ই’                                  । 

3. নিম বাণ কাক্ষের র্াস্তর্ায়ি, তত্বার্িাি ও পর্ বক্ষর্েক্ষির েন্য মাঠ পর্ বাক্ষয় প্রক্ষয়ােিীয় েির্ল, র্ন্ত্রপানত এর্ং 

অন্যান্য প্রক্ষয়ােিীয় সুক্ষর্াগ-সুনর্িার অপ্রতুলতা রক্ষয়ক্ষি।  প্রকে িাস্তিায়নকাবর সংস্থা গণপুতব অনিেপ্তর 
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(নপর্নিঊনর্) এর সকল স্তক্ষর েির্ক্ষলর অপ্রতুলতা র্া স্বল্পতা রক্ষয়ক্ষি।  িক্ষল নিম বাণ কাক্ষের নিনর্ি তত্বার্িাি ও 

গুণগতমাি নিি বয় কানিত পর্ বাক্ষয় সম্ভর্ হক্ষে িা র্ক্ষল গণপুতব অনিেপ্তক্ষরর কম বকতবাগণ তাক্ষের মতামত ব্যক্ত 

কক্ষরি।  অন্যনেক্ষক র্াস্তর্ায়ক্ষি নিক্ষয়ানেত ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রক্ষয়ােিীয় েির্ল ও আধুনিক র্ন্ত্রপানত এর্ং 

অন্যান্য প্রক্ষয়ােিীয় ব্যর্স্থার র্ক্ষর্ষ্ট কমনত রক্ষয়ক্ষি।  এ সকল সীমার্িতার মক্ষেও খুলনায় বিএসটিআই’র 

আঞ্চবলক অবিশসর প্রশগ্রস সশন্তার্জনক পর্ ষাশয় রশয়শছ এিং বনি ষাবরত সমশয় বনম ষাণ কাজ ম র্ হশি িশল বনি ষাহী 

প্রশকৌ লী, নপর্নিঊনর্ খুলনার পে মথশক আ ািাদ ব্যক্ত করা হয়।  

4.                                                                              

                           ই                                    ই             ১০     

                                                  irregular shape এ           

        ই    ই                                                                       

  ই           ই                    গ     এিং প্রকশের প্রশগ্রস বপবছশয় র্ায় । এছাড়া          

                       অথ ষছাড় না করা এিং কশরানা পবরবস্থবতর কারশণ িতষমাশন কাজ িন্ধ রশয়শছ িশল 

বনি ষাহী প্রশকৌ লী, নপর্নিঊনর্ খুলনার পে মথশক জানাশনা হয়।  

5. বিবিন্ন প্যাশকশজর আওতায় এর্ািত ১১৪                     ছ । ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবতর মশধ্য ৪২  

       ৩                                                ছ     ই                   

             ছ ।                                             ।       ৭২    র্ন্ত্রপাবতর 

মশধ্য অবিকাং ই                                   ই                গ                

                           র্ন্ত্রপাবত গুশলা সবক্রয় িা কম ষেম থাশক এিং প্রশয়াজনীয় চাবহদা মমটাশনার 

পা াপাব  তা ব্যিহাশর অথ ষ উপাজষন করা র্ায়। িাকীগুশলা ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপাবত প্যাশকট জাত অিস্থায় ঢাকা অবিশস 

পশড় রশয়শছ। উশেখ্য                                                                  

    র্ন্ত্রপাবত গুশলা মসখাশন স্থানান্তর করা হশি িশল জানা র্ায়। 

6. প্রকশেটি সুষ্ঠ ও সিল িাস্তিায়ন বনবিতকরণ এিং উশেশ্যগুশলা পুশরাপুবর অজষশনর লশেয বক বক ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা প্রশয়াজন এব্যপাশর মতামতঃ 

প্রকক্ষল্পর Objective অনুর্ায়ী িীনতমালা দ্বতরী কক্ষর তা র্াস্তর্ায়ক্ষির র্র্ার্র্ ব্যর্স্থা গ্রহণ করা।  প্রকক্ষল্পর সিল 

িাস্তিায়ন বনবিতকরণ এিং উশেশ্যগুশলা পুশরাপুবর অজষশনর লক্ষেয একটি Oriented Action Plan      

                                     ও র্াস্তর্ায়ি বনবিতকরশণর জন্য ব্যিস্থা গ্রহণ এিং 

প্রশয়াজশন        প , গণপুতব অনিেপ্তর এর্ং                         এ               গ   

                  গ                   করা প্রক্ষয়ােি এর্ং উনেনখত সমক্ষয়র মক্ষে টর্সকল কাে 

সম্পন্ন করা সম্ভর্ হয়নি তা অনতসত্ত্বর সম্পন্ন করার েন্য প্রক্ষয়ােিীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করা েরকার র্ক্ষল মতামত 

গৃহীত হয়।   

প্রকশের দুি ষল বদক সম্পশকষ মতামতঃ 

- প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম জুলাই, ২০১৫     সক্ষি শুরু হক্ষয় এনপ্রল ২০২০     পর্ বন্ত                        

  গ   ৭৫%                                গ       25% র্া অতযন্ত হতাশােিক ।  এক্ষেক্ষত্র 

       প , গণপুতব অনিেপ্তর এর্ং সংনিষ্ট মন্ত্রণালক্ষয়র                এ       /     গ       

অর্নশষ্ট কাে দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষেয একটি সময়ার্ি নর াইে ওয়াকবপ্লাি                             

                       ।  

- প্রকক্ষল্পর নর্নপনপ/ আরনর্নপনপ প্রণয়িকাক্ষল অিকাঠাশমাসমূহ বনম ষাশণর সুবনবদ ষি টাইম বিশিচনা না কশরই র্ন্ত্রপাবত 

ক্রশয়র প্লান করা, িশল বনম ষাণ কাজ সমাপ্ত না হশতই অবিকাং  র্ন্ত্রপাবত ক্রয় করা এিং তা র্থাস্থাশন স্থাপন 

করশত না পারা িা প্যাশকটজাত অিস্থায় মিশল রাখা। প্রকক্ষল্পর নর্নপনপ/ আরনর্নপনপ প্রণয়িকাক্ষল নর্ষয়টি গুরুত্ব 

সহকাক্ষর নর্ক্ষর্চিা করা।  
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-                                       এিং মলাি                    ই   ই    ই        

                                           মলাি                        ই         

  ই                     । এক্ষেক্ষত্র প্রকল্প অক্ষর্ানরটি র্াস্তর্ায়ি কাে ঠিকমত টেখ াল করক্ষল এ িরক্ষির 

সমস্যা overcome করা টর্ত।  

-                                                                                    

                     ই                                ।        প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাে শুরুর পুক্ষর্ ব 

সুনিনে বষ্ট                  । 

- প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে নকছুো সমন্বয় টোরোর করা।                     পাে বিার 

ঠিকাোর র্াস্তর্ায়ি কাক্ষের সাক্ষর্ ওতপ্রক্ষতা াক্ষর্ েনিত র্াকার ব্যর্স্থা র্া র্াে করা।  প্রকে িাস্তিায়শন 

অিকাঠাশমা বনম ষাশণ সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান অনুসরণ করা ।  

প্রকশের িাস্তিায়শনর বিলশের কারণ সম্পশকষ মতামতঃ 

                                                         ই                 

                              ই                  । 

 মটন্ডার প্রবক্রয়া মথশক ওয়াকষ অি ষার পর্ ষন্ত দীঘ ষ সময় অবতিাবহত হওয়া এিং ওয়াকষ অি ষার প্রদাশন বকছুটা 

বিলে হওয়া। 

                                                      ই   ই    ই                

                                                         ই           ই             

       গ    । 

 প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি প্রক্ষয়ােিীয় েির্ক্ষলর অপ্রতুলা।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে সমন্বয়হীিতা 

এর্ং প্রকল্প অক্ষর্ানরটির র্াস্তর্ায়ি কাে ঠিকমত টেখ াল িা করায় র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হওয়া।  

                    পাে বিার ঠিকাোর নিম বাণ কাক্ষের সাক্ষর্ ওতপ্রক্ষতা াক্ষর্ েনিত িা র্াকা।        

                                             অথ ষছাড় না করা। 

 প্রকে িাস্তিায়শন অিকাঠাশমা বনম ষাশণ সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান না থাকা িা অনুসরণ না করা । 

 সাইক্ষে ঠিকাদার কতৃষক প্রশয়াজনীয় কাবর্বর ও অন্যান্য েির্ল নিক্ষয়াগ িা টেয়া এর্ং ঠিকাদাশরর িাশজট 

এর স্বেতার কারশণ                    কাজ িন্ধ থাকা । 

 

7. প্রকশের Exit Plan সম্পশকষ মতামতঃ 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কার্ বক্রম      ন্ন  রার েন্য প্রকল্প িাস্তিায়শনর সকল পর্ ষাশয় ্বত বৃবি করা জরুবর। 

প্রকল্প টময়াক্ষের পরর্নতব সমক্ষয় নিনম বত অর্কাঠাক্ষমাসহ অন্যান্য সরিামানে রেণাক্ষর্েক্ষণর টেক্ষত্র নর্এসটিআই এর 

টেকনিকযাল পারসিক্ষের সমন্বক্ষয় একটি কনমটি র্া টসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা র্াক্ষত প্রকল্প সমানপ্তর 

পর তা র্র্ার্র্ রেণাক্ষর্েক্ষণর মােক্ষম প্রকক্ষল্পর মােক্ষম সৃষ্ট সুনর্িানে সিল াক্ষর্ পনরচালিা করা র্ায় এর্ং 

প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনেবত হয়।  
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এিনেনর্ - নর্এসটিআই’র নর্ন ন্ন টেণীর কম বকতবাক্ষের সাক্ষর্ FGD Guideline 

 

নর্এসটিআই’র নর্ন ন্ন টেণীর কম বকতবাক্ষের সাক্ষর্ FGD এ                এ                           

      উ         ই   

  
 

1. চট্রগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই’র আঞ্চবলক অবিস স্থাপন ও আধুবনকীকরণ (১ম সংশ াবিত)  ীর্ ষক প্রকে 

 ম্পশকষ মতামত: 

খাদ্য বনরাপিা, স্বাস্থয বনরাপিা, পবরশি  সুরোসহ Technical Barriers to Trade (TBT) অপসারশনর  

মাধ্যশম মদ ীয় ব ে কারখানায় উৎপাবদত পশের আন্তজষাবতক িাজার দখশলর জন্য বিএসটিআই’র পরীেণ 

সনশদর গ্রহনশর্াগ্যতা আনয়শনর লশেয বিএসটিআই’র ল্যািসমূশহর আধুবনকায়ন একান্ত প্রশয়াজন। এ লেয সামশন 

মরশখই চট্রগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই’র আঞ্চবলক অবিস স্থাপন ও আধুবনকীকরণ (১ম সংশ াবিত)  ীর্ ষক প্রকে 

গ্রহণ করা হশয়শছ। আধুবনক র্ন্ত্রপাবত স্থাপশনর িশল ল্যািসমুশহর Accreditation মনয়া সহজতর হশি। 

2. উক্ত প্রকশের আওতায় নতুন িিন বনম ষাণ ও                    Sophisticated        স্থাপন 

                      ই আঞ্চবলক অবিস এর সাবি ষক      কী িরশণর      পড়শি এ ব্যপাশর 

মতামত: 

কাশজর ্বত িাড়শি ও সে সমশয় পশের পরীেণ কার্ ষক্রম সম্পাদন করা সম্ভি হশি।আধুবনক র্ন্ত্রপাবত স্থাপশনর 

িশল পশের পরীেণ িলািলও বনখুত হশি। ল্যািসমুশহর Accreditation                     

                    ই                    । 

 

3.          ,                        Accredited               উক্ত প্রকশের আওতায় চট্রগ্রাম 

ও খুলনা                                                র্ ষ   গৃবহত     ছ এ ব্যপাশর 

মতামত: 

               চট্রগ্রাম ও খুলনা আঞ্চবলক অবিশসর ল্যািশরটরীসমূহ উন্নীতকরশণর জন্য মর্ সকল 

কার্ ষক্রম গৃহীত হশয়শছ তা কযাবলশে ন, মটবস্টং এিং সাটিবিশক শনর Accredited সুবিিা সৃবির জন্য 

অশনকাংশ ই র্শথি িশল মশন হয়। 

4. িাংলাশদ  মথশক রপ্তানীশর্াগ্য পশের মান বন ন্ত্রণ ও বনবিতকরশণ এিং সাটি ষবিশক ন/ এবক্রবিশট ন এর 
জন্য এিং আমদাবন পশের মান র্াচাইশয়র জন্য অত্র প্রকে কী িরশণর ভুবমকা রাখশি এ ব্যপাশর মতামত: 

িাংলাশদ  মথশক রপ্তানীশর্াগ্য পশের মান বনবিতকরশণ পরীেণ সাটি ষবিশক ন এিং আমদাবন পশের মান 

র্াচাইশয়র জন্য অত্র প্রকে র্শথি ভূবমকা রাখশি িশল মশন কবর। 

5.                     মান সম্পন্ন                        ই এই প্রকে িাস্তিায়শনর মাধ্যশম 

কতটুকু ভুবমকা রাখশি এ ব্যপাশর মতামত: 
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িবণ ষত প্রকশের আওতায় চট্রগ্রাম ও খুলনা আঞ্চবলক অবিশসর নতুন িিন বনম ষাণসহ ল্যািশরটরীসমূহ উন্নীতকরণ 

ও আধুবনকায়শনর কার্ ষক্রম রশয়শছ মস মেশত্র মিাক্তা সািারশনর বনকট মান সম্পন্ন পেপ্রাবপ্ত বনবিতকরশণ 

বিএসটিআই এই প্রকে িাস্তিায়শনর মাধ্যশম বিশ র্ ভুবমকা রাখশি িশল আ া করা র্ায়। 

6. বিএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুলনায় আঞ্চবলক অবিস আরও  বক্ত ালী ও আধুবনকায়শনর প্রশয়াজন আশছ এ 

ব্যপাশর মতামত: 

প্রকেটি িাস্তিায়শনর কাজ ম র্ হওয়ার পর কার্ ষক্রম শুরু হশল এ সম্পশকষ মতামত মদয়া মর্শত পাশর। 

7।  উশেবখত প্রকশের সিল বদক, দুি ষল বদক এিং ঝুঁবক সম্পশকষ মতামতঃ 

- প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম জুলাই, ২০১৫ সক্ষি শুরু হক্ষয় এনপ্রল ২০২০ পর্ বন্ত                          গ   ৭৫% 

                               গ       25% র্া অতযন্ত হতাশােিক ।   

- অিকাঠাশমাসমূহ বনম ষাণ কাজ সমাপ্ত না হশতই অবিকাং  র্ন্ত্রপাবত ক্রয় করা এিং তা র্থাস্থাশন স্থাপন করশত না 

পারা িা প্যাশকটজাত অিস্থায় মিশল রাখা।  

-                                                                                    

                     ই                                ।        প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কাে শুরুর পুক্ষর্ ব 

সুনিনে বষ্ট                  । 

- প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে নকছুো সমন্বয়হীিতা।  প্রকে িাস্তিায়শন অিকাঠাশমা বনম ষাশণ 

সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান অনুসরণ করা।  

প্রকশের িাস্তিায়শনর বিলশের কারণ সম্পশকষ মতামতঃ 

                                                         ই                 

                   ই                  । 

 মটন্ডার প্রবক্রয়া মথশক ওয়াকষ অি ষার পর্ ষন্ত দীঘ ষ সময় অবতিাবহত হওয়া এিং ওয়াকষ অি ষার প্রদাশন বকছুটা 

বিলে হওয়া। 

                                                      ই   ই    ই                

                                                       ই           ই             

       গ    । 

 প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি প্রক্ষয়ােিীয় েির্ক্ষলর অপ্রতুলা।  প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি েনিত সংস্থা গুক্ষলার মক্ষে সমন্বয়হীিতা 

এর্ং প্রকল্প অক্ষর্ানরটির র্াস্তর্ায়ি কাে ঠিকমত টেখ াল িা করায় র্াস্তর্ায়ি নর্লনিত হওয়া।  

                    পাে বিার ঠিকাোর নিম বাণ কাক্ষের সাক্ষর্ ওতপ্রক্ষতা াক্ষর্ েনিত িা র্াকা।        

                                             সময়মত অথ ষছাড় না করা। 

 প্রকে িাস্তিায়শন অিকাঠাশমা বনম ষাশণ সুবনবদ ষি টাইম িাউন্ড ওয়াকষপ্লান না থাকা িা অনুসরণ না করা । 

 সাইক্ষে ঠিকাদার কতৃষক প্রশয়াজনীয় কাবর্বর ও অন্যান্য েির্ল নিক্ষয়াগ িা টেয়া  । 

8. প্রকশের Exit Plan সম্পশকষ মতামতঃ 

প্রকক্ষল্পর অর্নশষ্ট সকল কার্ বক্রম      ন্ন  রার েন্য প্রকল্প িাস্তিায়শনর সকল পর্ ষাশয় ্বত বৃবি করা জরুবর। 

প্রকল্প টময়াক্ষের পরর্নতব সমক্ষয় নিনম বত অর্কাঠাক্ষমাসহ অন্যান্য সরিামানে রেণাক্ষর্েক্ষণর টেক্ষত্র নর্এসটিআই এর 

টেকনিকযাল পারসিক্ষের সমন্বক্ষয় একটি কনমটি র্া টসল প্রনতষ্ঠার িীনতগত নসিান্ত গ্রহণ করা র্াক্ষত প্রকল্প সমানপ্তর 

পর তা র্র্ার্র্ রেণাক্ষর্েক্ষণর মােক্ষম প্রকক্ষল্পর মােক্ষম সৃষ্ট সুনর্িানে সিল াক্ষর্ পনরচালিা করা র্ায় এর্ং 

প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য অনেবত হয়।  
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এিনেনর্ – নশল্প উক্ষোক্তা/ কারখািা ব্যর্স্থাপক/ কানরগরী ব্যনক্তক্ষের সাক্ষর্ FGD Guideline  
 

নশল্প উক্ষোক্তা/ কারাখািা ব্যর্স্থাপক/ কানরগনর ব্যনক্ত নর্ন ন্ন টেণীর কম বকতবাক্ষের সাক্ষর্ FGD এ                

এ             সমূহ                  উ         ই   
 

  
 

 কারখািার প্রনতনিনিগণ োিাি তাক্ষের কারখািায় পণ্য উৎপানেত পণ্যগুক্ষলা হক্ষলা                 , এনর্র্ল 

অক্ষয়ল টর্মি সয়ানর্ি অক্ষয়ল, পাম অক্ষয়ল, Fruit Drinks, নর্স্কুে, নুডুলস্, চািাচুর, জুস, ও অন্যান্য ব্যর্হানরক পণ্য 

ও নিম বাণ সামগ্রী ইতযানে।  টর্নশর াগ কারখািার প্রনতনিনিরা োিাি তাক্ষের কারখািার উৎপানেত পণ্য সামগ্রী নর্ক্ষেক্ষশ 

রপ্তািী হয় এর্ং নকছু কারখািার প্রনতনিনিরা োিাি তাক্ষের উৎপানেত পণ্য শুধু টেক্ষশই র্াোরোত করা হয়।   
 

 আক্ষলাচিায় প্রনতষ্ঠাক্ষির কম বকতবাগণ োিাি তাক্ষের কারখািার উৎপানেত পণ্য সামগ্রী নর্এসটিআই কর্তবক নিি বানরত 

গুণাগুি সনন্নক্ষর্নশত এর্ং নর্এসটিআই কর্তবক স্বীকৃত ও অনুক্ষমানেত।  উৎপােিকারী প্রনতষ্ঠািগুক্ষলা তাক্ষের কারখািায় 

উৎপানেত পণ্য সামগ্রী নর্এসটিআই কর্তবক মাি নিয়ন্ত্রণ করা হক্ষয় র্াক্ষক ।          এ   ই এ        উৎপ   , 

  গ         ই এ                   ।  
 

 টর্ সকল পণ্য উৎপােি/ রপ্তানি কক্ষর র্াক্ষকি তা নর্এসটিআই কর্তবক কারখািা পনরেশ বি, িমুিা সংগ্রহ এর্ং পক্ষণ্যর 

গুণগতমাি পরীো করা হয় এর্ং নর্এসটিআই র্াোর টর্ক্ষকও িমুিা সংগ্রহ এর্ং পক্ষণ্যর গুণগতমাি পরীো কক্ষর 

র্াক্ষক।  তাক্ষের উৎপানেত নকছু পণ্য ইনন্ডয়াক্ষত রপ্তানি করা হয়।  
 

 উৎপােিকারী প্রনতষ্ঠািগুক্ষলার প্রনতনিনিগণ উক্ষেখ কক্ষরি টর্, নর্এসটিআই টর্ক্ষক পণ্য অনুক্ষমােক্ষির                

               প ।   এ   ই এ                          , প    -                      

                     প                       ।         ৬-৮            গ । 
 

   এ   ই          ইন্সক্ষপকশি এর মােক্ষম           এ   প                    ণগ     পরীো 

    ।         প    স           প                        প            প    এ     প     

                 র্ক্ষল মতামত গৃহীত হয়।  
 

 উৎপ     প            এ   গ            এ   এ              উ  ৎ ।   এ   ই এ           

ইন্সক্ষপকশি                       এ                               প               এ   

প                    । 
 

 পক্ষণ্যর গুণগতমাি নিনিত করার েন্য নর্এসটিআইক্ষক আরও টর্শী আধুনিক ও সেম করার প্রক্ষয়ােিীয়তা রক্ষয়ক্ষি।  

  এ   ই এ                                                            প                । 

                                      গ                             ।   ই            গ 

       প   প                                             গ                  গ             

                         গ প   গ          । 
 

 নর্এসটিআই’র কাক্ষের গুণগতমাি, গনত বৃনি এর্ং র্াোর মনিেনরং নিনিত করার টেক্ষত্র        ,       

  প           । এ                   এ                                       ,     প    দ্বতনর 

এ   এর         গ                ।  
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   এ   ই                  নর্উ  অনুসরণ                            প     প      গ প   গ  

      । এ       এ   ই                 প               ই           ।              

     উ  এ                  এ   প (sop)                  ।        BSTI এ        Stake 

holder                  (standards) এ      নর্উ       করক্ষত প                      । 
 

 উৎপাোিকারী সর্গুক্ষলা প্রনতষ্ঠাি োিাি, নর্এসটিআই এর কাক্ষের গনত পূক্ষর্ বর তুলিায় অক্ষিক বৃনি টপক্ষয়ক্ষি।  তক্ষর্ তা 

আক্ষরা বৃনি করা প্রক্ষয়ােি এর্ং নর্এসটিআইক্ষক ের্ার্নেহীতার ব্যর্স্থা করক্ষত হক্ষর্ # দ্যিীনতক্ষরাি করক্ষত হক্ষর্ 

#মািহীি পক্ষণ্যর েন্য পেক্ষেপ গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্ # গনত বৃনির েন্য অি-লাইি সুনর্িা চালু করক্ষত হক্ষর্ # 

নর্এসটিআই’র প্রনত টেলাক্ষত ল্যার্ স্থাপি করক্ষত হক্ষর্ # স্ট্রাকচারাল উন্নত করক্ষত হক্ষর্ # টমার্াইল-টকাক্ষে বর মােক্ষম 

র্াোর মনিেনরং র্ািাক্ষত হক্ষর্ # কারাখািা পনরেশ বি # েিসক্ষচতিতা বৃনি করক্ষত হক্ষর্ ।  
 

 টর্নশর াগ করখািার ব্যর্স্থাপকগণ োিাি, নর্এসটিআই টর্ আন্তেবানতক টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর অনুসরণ কক্ষর টস টেনস্ট্ং 

প্রনসনর্উর সর্ টেক্ষশর েন্য সহায়ক িয় ।  তারা মক্ষি কক্ষরি নর্এসটিআই টক উন্নত টেক্ষশর টর্মি োম বািী এর্ং 

আক্ষমনরকার টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর অনুসরণ করা েরকার।  

 

নর্ন ন্ন টেণীর নর্ক্ষক্রতা এর্ং সািারণ ট াক্তাক্ষের সাক্ষর্ এিনেনর্ (FGD) Guideline 

 

নর্ন ন্ন টশণীর নর্ক্ষক্রতা এর্ং সািারণ ট াক্তাক্ষের সাক্ষর্ FGD এ                এ            সমূহ      

            তুক্ষল িরা     : 
  

 এিনেনর্’টত অংশগ্রহণকারী সািারণ ট াক্তা এর্ং নর্ক্ষক্রতারা োিাি টর্ তারা র্াংলাক্ষেশ স্ট্যান্ডার্ ব ও টেনস্ট্ং 

ইিনস্ট্টিউশি (নর্এসটিআই) এর িাম শুক্ষিক্ষিি এর্ং নর্এসটিআই র্াোরতোরকী কক্ষর, নর্ন ন্ন সময় টমার্াইল 

টকাে ব পনরচালিার মােক্ষম মািহীি পণ্য সামগ্রী েব্দ কক্ষর এর্ং নর্ক্ষক্রতাক্ষের েনরমািা কক্ষর এ সম্পক্ষকব তারা 

অর্গত আক্ষিি।  

 ট াক্তা সািারণ টর্নশর াগ সময়ই খুচরা র্াোর টর্ক্ষক পণ্য-সামগ্রী ক্রয় কক্ষর র্াক্ষকি তক্ষর্ মাক্ষ  মাক্ষ  পাইকারী 

র্াোর টর্ক্ষক পণ্য সামগ্রী ক্রয় কক্ষর র্াক্ষক ।   নর্ক্ষক্রতাগণ পাইকারী র্াোর টর্ক্ষক পণ্য-সামগ্রী ক্রয় কক্ষর এর্ং 

টকাম্পানির প্রনতনিনির মােক্ষম পণ্য সংগ্রহ কক্ষর।  

 টর্নশর াগ ট াক্তা এর্ং নর্ক্ষক্রতা োিাি, তারা টর্ পণ্য-সামগ্রী ব্যর্হার/ নর্নক্র কক্ষরি তা নর্এসটিআই কর্তবক 

অনুক্ষমানেত।  নর্ক্ষক্রতারা োিাি তাক্ষেরক্ষক নর্ন ন্ন টকাম্পানির প্রনতনিনিগণ অর্গত কক্ষরি পণ্যগুক্ষলা নর্এসটিআই 

কর্তবক অনুক্ষমানেত এর্ং ট াক্তা সািারণ োিাি, পক্ষণ্যর গাক্ষয় সীলক্ষমাহর টেক্ষখ সিাক্ত কক্ষরি পণ্যগুক্ষলা 

নর্এসটিআই কর্তবক অনুক্ষমানেত।  

 ট াক্তা এর্ং নর্ক্ষক্রতারা োিাি, নর্এসটিআই কর্তবক র্াোর তোরনক ও মািহীি পক্ষণ্যর ট োল নর্ক্ষরািী কার্ বক্রম 

পনরচালিা করায় মািহীি পণ্য-সামগ্রী নর্ক্ষক্রতাক্ষের আনর্ বক েনরমািা কক্ষর এর্ং অসাধু উৎপােিকারীগণ নকছু 

সমক্ষয়র েন্য হক্ষলও উৎপােি র্ন্ধ রাক্ষখ।  

 ট াক্তা এর্ং নর্ক্ষক্রতারা োিাি, ট াক্তা সািারক্ষির নিকে এযানক্রনর্ক্ষের্ মাি সম্পন্ন পণ্য প্রানপ্ত নিনিতকরক্ষণ 

নর্এসটিআই’র র্াোর মনিেনরং টিম কর্তবক প্রনতনিয়ত র্াোর তোরকী করা, মািহীি পণ্য উৎপােিকারী 

প্রনতষ্ঠািগুক্ষলা র্ন্ধ কক্ষর টেয়া, ১ মাস পর পর টমার্াইল টকাক্ষের মােক্ষম অসাধু নর্ক্ষক্রতাক্ষের আনর্ বক েনরমািা 

করা।   

 সািারণ ট াক্তা এর্ং নর্ক্ষক্রতারা োিাি, নর্এসটিআই’টক শনক্তশালী ও আধুনিকায়ক্ষির প্রক্ষয়ােি আক্ষি ।  উন্নত 

নর্ক্ষের টর্ সর্ পণ্য নর্িা র্ািায় রপ্তািীক্ষর্াগ্য টসই টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর অনুসরণ করক্ষত হক্ষর্ মতামত ব্যক্ত কক্ষরি ।  
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   ই ই-সাোৎকার 

বনবিড় পবরিীেণ সমীোটির জন্য একটি কাঠাশমািি প্রশ্নপশত্রর মাধ্যশম বপবি, অন্যান্য প্রকে কম ষকতষা এিং সংবেি 

বিএসটিআই কম ষকতষা, ব ে মন্ত্রণালশয়র সংবেি অন্যান্য বিিাশ্র কম ষকতষা, মিসরকারী এিং সরকারী ব শের 

কারখানা ম্যাশনজশমন্ট, কাবর্বর  ব্যবক্ত (উৎপাদন ও গুণ্তমান বির্য়ক বিিা্) ও মাশকষটিং প্রবতবনবি, আমদাবন-

রপ্তাবনকারক, বরশটইলার অযাশসাবসশয় শনর প্রবতবনবি ও অন্যান্য সংবেি অযাশসাবসশয় ন এিং সংবেি অন্যান্য মট্রি 

সংস্থার প্রবতবনবি, ঠিকাদার প্রবতষ্ঠাশনর প্রবতবনবি, স্থানীয় ্েমান্য ব্যবক্তি্ ষ এর সাশথ মমাট ৪০ টি সাোৎকার গ্রহণ ও 

বনবিড় আশলাচনা করা হয়। আক্ষলাচিায় তাক্ষের নিকে টর্ক্ষক              তাক্ষের িারণা ও মতামত সম্পক্ষকব 

তথ্যানে সংগ্রহ করা হয় ।  উক্ত সাোৎকার ও আক্ষলাচিায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত ও নর্লক্ষির কারণসমূহ, 

প্রকক্ষল্পর ট ৌত অর্কাঠাক্ষমা নিম বাণ সম্পনকবত মতামত এর্ং সক্ষর্ বাপনর প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষি করণীয় সম্পক্ষকব মতামত 

গৃহীত হয় র্া নিক্ষে তুক্ষল িরা হক্ষলা:- 

১ ।   নপর্নিউনর্ এর সংনিষ্ট প্রনতনিনির সাক্ষর্ নিনর্ি আক্ষলাচিায় প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি সংক্রান্ত তাক্ষের মতামতঃ 

  
 

১. প্রকে িাস্তিায়ন সংক্রান্ত অনুশমাবদত কম ষপবরকেনা রশয়শছ িশল বপিবিউবি এর পে মথশক জানাশনা হয় বকন্তু 

মিব রিা্ মেশত্র কম ষপবরকেনা অনুর্ায়ী বনম ষাণ কাজ িাস্তিায়ন করা সম্ভি হশে না। কারন অনুশমাবদত নক া মপশত 

অবতবরক্ত সময় অবতিাবহত হওয়া, একটি সাইশট অবতবরক্ত পাইল প্রশয়াজন হওয়ায় এিং সশি ষাপবর সাইশট ঠিকাদাশরর 

প্রশয়াজনীয় জনিশলর অিাশি প্রকশের সাবি ষক কার্ ষক্রম বপবছশয় পশড়শছ িশল মতামত ব্যক্ত কশরন। 

২. প্রকশের আওতায় পে, কাজ ক্রয় বিবপবপশত উশেবখত বনবদ ষি প্যাশকজ অনুর্ায়ী করা হশে/ হশয়শছ। মর্শহতু সকল 

মটন্ডাবরং কার্ ষক্রম OTM পিবতশত ই-মটন্ডাবরং এর মাধ্যশম করা হশে এশেশত্র ঠিকাদার বনি ষাচশনর  তষনুসাশর 

মূল্যায়শনর মাধ্যশম ঠিকাদার বনি ষাচন করা হয় এিং ঠিকাদার বনি ষাচশন পছশের প্রবতিলন ঘটাশনা সম্ভি হয়না িশল 

মতামত ব্যক্ত কশরন। 

৩. মর্ সকল প্যাশকশজর মটন্ডাবরং প্রবক্রয়া সমাপ্ত হশয়শছ মসগুশলার মশধ্য বকছু কাশজর অগ্র্বত সশন্তার্জনক নয়। 

অনুশমাবদত নক া মপশত অবতবরক্ত সময় অবতিাবহত হওয়া, বকছু সাইশট অবতবরক্ত পাইল প্রশয়াজন হওয়ায় এিং 

সশি ষাপবর সাইশট ঠিকাদাশরর প্রশয়াজনীয় জনিল ও মালামাশলর অিাশি প্রকশের সাবি ষক কার্ ষক্রম বপবছশয় পশড়শছ। 

৪. চট্রগ্রাম সাইশট অবতবরক্ত পাইল প্রশয়াজন হওয়া এিং সশি ষাপবর সাইশট ঠিকাদাশরর প্রশয়াজনীয় জনিল সংকট 

ইতযাবদ । 

৫. Architectural Drawing বকছুটা       সরিরাহ করা হশয়শছ। স্থাপতয অবিদপ্তশর প্রশয়াজনীয় জনিশলর 

অিাশি সময়মত সরিরাহ করশত পাশরবন। 
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৬. বিজাইন ও প্লান অনুর্ায়ী বনম ষাণকাজ সম্পন্ন হশে । BNBC Code অনুর্ায়ী মমশটবরয়াল ও পূতষকাশজর 

গুণ্তমান পরীো করা হশে । বকছু মেশত্র একই ব্র্যান্ড এিং একই লশটর মমশটবরয়াল ব্যিহার করার িশল একই 

ঠিকাদার অন্য প্যাশকশজ আলাদািাশি মটস্ট করশছ না। 

৭. প্রকশের আওতায় অিকাঠাশমা বনম ষাশণ ব্যিহৃত র্ন্ত্রপাবতর সাশথ আতীশত এ িরশনর প্রকশের আওতায় ব্যিহৃত 

র্ন্ত্রপাবতর মকান বিশ র্ পাথ ষকয পবরলবেত হশে না। 

৮. প্রকশে বনশয়া্কৃত ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান বনম ষাণ কাশজর মেশত্র সতকষতামূলক ব্যিস্থা/ বনরাপিা ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

হশয়শছ মর্মন; মহলমট, বুট, গ্লাপস ইতযাবদ। 

৯. প্রকশের আওতায় ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান কতৃষক চুবক্তর  তষ মমাতাশিক জনিল বনশয়া্ মদয়া হশয়শছ বকন্তু িাস্তশি একই 

জনিল বদশয় ঠিকাদার একাবিক সাইট পবরচালনা কশর থাশক িশল জানাশনা হয় । 

১০. মিব রিা্ মেশত্রই অথ ষ িরাে সময়মত পাওয়া র্াশে িশল বপিবিউবি এর পে মথশক জানাশনা হয়।  

১১. প্রকশে Structural design, Architectural Drowing, Estimate vetting এ বকছুটা মিব  সময় 

প্রশয়াজন হশয়শছ িশল বপিবিউবি এর পে মথশক জানাশনা হয়। 

১২. প্রকশেটি সুষ্ঠুিাশি ও সময়মত িাস্তিায়ন এিং উশেশ্যগুশলা পুশরাপুবর অজষশনর লশেয প্রকে সংবেি সকল সংস্থা, 

কম ষকতষা, প্রশকৌ লী ও অন্যান্য কাবর্বর ব্যবক্ত, বনম ষাণ েবমকসহ সংবেি সকশলর আন্তবরক মচিা ও সহশর্াব্তা 

অব্যাহত রাখা। মবনটবরং মজারদার করা এিং টাশ্ ষট বনি ষারণ কশর মস মমাতাশিক কাজ পবরচালনা করা হশল প্রকে 

িাস্তিায়শনর ্বত ত্বরাবিত হশি এিং উশেশ্যগুশলা অজষন করা র্াশি িশল মতামত গৃহীত হয়। 

 

২।  সংনিষ্ট ইনিনিয়ার/  ঠিকাোর প্রনতষ্ঠাক্ষির সংনিষ্ট প্রনতনিনির সাক্ষর্ নিনর্ি আক্ষলাচিায় মতামতঃ 

  
 

 

১।  নিম বাণ কাক্ষের তত্বার্িাি ও পর্ বক্ষর্েক্ষির েন্য ঠিকাোর প্রক্ষয়ােিীয় েির্ল নিক্ষয়াগ, র্ন্ত্রপানত সরর্রাহ এর্ং 

র্র্ার্র্ টিম গঠি কক্ষরক্ষি র্ক্ষল োিাক্ষিা হয়।  

২।  নর্োইি অনুসাক্ষর টলআউে স্থাপি এর্ং র্র্ার্র্  প্রনক্রয়ার মােক্ষম অর্কাঠাক্ষমার নিম বাণ কাে পনরচানলত হক্ষে 

র্ক্ষল োিাক্ষিা হয়।  

৩।  অর্কাঠাক্ষমা নিম বাক্ষণর ব্যর্হৃত মালামাক্ষলর গুণগতমাি র্োক্ষয়র টেক্ষত্র নর্ন ন্ন পরীো করা হক্ষে এর্ং প্রনত লক্ষে 

এর্ং প্রনত টলাক্ষর করা হক্ষে র্ক্ষল োিাক্ষিা হয়।  

৪।  নিম বাণ কাক্ষে ব্যর্হৃত মালামাক্ষলর পর্ বাপ্ত টেস্ট্ িযানসনলটি কুক্ষয়ে, বুক্ষয়ে এর্ং এলনেইনর্ টত রক্ষয়ক্ষি তক্ষর্ সময় 

একটু টর্নশ লাক্ষগ র্ক্ষল োিাক্ষিা হয়।  

৫।  নিম বাণ কাক্ষে ব্যর্হৃত পণ্য সংগ্রক্ষহর টেক্ষত্র টতমি টকাি সমস্যা র্া র্াঁিার সম্মুখীি হক্ষত হক্ষে িা তক্ষর্ পার্র 

সংগ্রক্ষহ আমোনি র্ন্ধ র্াকক্ষল সময় ও োকা টর্নশ খরচ হয়।  

৬।   অর্ ব র্রাক্ষের টেক্ষত্র টকাি টকাি সময় নর্লক্ষির/ সমস্যার সৃনষ্ট হয় র্ক্ষল োিাক্ষিা হয়।  
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৭।  প্রতযাশী সংস্থা/ ক্রয়কারী সংস্থা কর্তবক নিয়নমত সাইে ন নেে/ মনিেনরং করা হক্ষে এর্ং সাইে অর্ বার বুক 

টমইক্ষটইি করা হক্ষে।   

৮।  প্রক্ষয়ােি অনুর্ায়ী মালামাক্ষলর টেস্ট্ করা হক্ষয়ক্ষি এর্ং টেস্ট্ নরক্ষপাে ব  সংরেণ করা হক্ষে র্ক্ষল োিাক্ষিা হয়।  

৯।   প্রকশেটি সুষ্ঠুিাশি ও সময়মত িাস্তিায়ন বনবিতকরণ করার জন্য সংবেি সকলশক আশরাও আন্তবরকতার সাশথ 

কাজ করা দরকার র্ক্ষল মতামত গৃহীত হয়। 

৩।  প্রকল্প পনরচালক এর সাক্ষর্ নিনর্ি আক্ষলাচিার (KII) গাইর্লাইি 

১. প্রবত অথ ষ িছশরর শুরুশত এবিবপ-মত িরাশের বিপরীশত র্থার্থ কতৃষপশের মাধ্যশম প্রকে পবরচালক একটি 

কম ষপবরকেনা প্রনয়ণ কশরন। র্া- পরিতীশত প্র াসবনক মন্ত্রণালশয়র অনুশমাদন অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন করা হয়।  

২. প্রকশের আওতায় পে ও কাজ ক্রয়  অনুশমাবদত বিবপবপশত িবণ ষত বনবদ ষি প্যাশকজ অনুর্ায়ী করা হশে। 

প্যাশকশজর মটন্ডাবরং কার্ ষক্রশম মকান প্রকার সমস্যার সম্মুখীন িা জটিলতার সৃবি হয়বন।  

৩. মর্ সকল প্যাশকশজর মটন্ডাবরং প্রবক্রয়া সমাপ্ত হশয়শছ মসগুশলার অগ্র্বত সশন্তার্জনক ।             

৪. প্রকে িাস্তিায়শন মাঠ পর্ ষাশয় খুলনা মকশের বনম ষাণ কাশজর মকান প্রকার সমস্যার সৃবি হয়বন। তশি চট্টগ্রাম মকশের 

িিন বনম ষাণকাশজর স্থশল মজলা প্রসা শনর অনুশমাদন সাশপশে ্াছপালা অপসারশণ বিলে, বিএসটিআই’র পুরাতন 

জরাজীণ ষ িিন বনলাম আহ্বান ও অপসারশণ বিলে, ১৮৩টি নতুন পাইল ততবর ও  ড্রাইি করার মেশত্র কালশেপণ এিং 

মজশকবিএল-এর মর্ৌথ অং ীদাবরত্ব থাকায় উচ্চ আদালশতর বনশদ ষ না অনুর্ায়ী িতষমাশন ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠাশনর ব্যাংক 

বহসাি স্থব্ত করায় বনম ষাণকাজ িন্ধ রশয়শছ।  

৫. সময়মত Architectural Drawing সরিরাহ করা হশয়শছ। 

৬. বনম ষানকাজ বিজাইন ও প্লান অনুর্ায়ী সম্পন্ন হশে । বনম ষাণকাজ তত্ত্বািিাশনর জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনায় 

বিএসটিআই’র বনজস্ব প্রশকৌ লীশদর সমিশয় পৃথক দু’টি কবমটি ্ঠণ করা হশয়শছ। উক্ত কবমটি র্থাসমশয় BNBC 

Code অনুর্ায়ী মমশটবরয়াল ও পূতষকাশজর গুণ্তমান বিএসটিআই’র প্রিান কার্ ষালশয়র বনজস্ব পরীো্াশর প্রশয়াজন 

অনুর্ায়ী পরীো করা হয়।  

৭. প্রকশে বনশয়া্কৃত ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান সাইশট প্রশয়াজনীয় সংখ্যক জনিল বনশয়া্ এিং বনম ষাণ কাশজর মেশত্র 

র্থার্থ সতকষতা মূলক ব্যিস্থা/ বনরাপিা ব্যিস্থা গ্রহণ কশরশছন।   

৮. প্রকশের আওতায় খুলনা মকশের ১০ম তলার ছাদ ঢালাইশয়র কাজ সম্পন্ন হশয়শছ এিং ১ম তলা হশত ৩য় তলা 

পর্ ষন্ত বিবনব ং কাজ ম র্ পর্ ষাশয়; র্া জুন, ২০২০ মাস সমশয় ব্যিহাশরর উপশর্া্ী করার পবরকেনা রশয়শছ। বকন্তু 

সাম্প্রবতক সমশয় বিশ্বজুশড় কশরানা িাইরাস (মকাবিি-১৯) সংক্রমশনর িশল খুলনা মকশে িিন জুন, ২০২০ মাস 

সমশয় ব্যিহাশরর উপশর্া্ী নাও হশত পাশর।  

৯. প্রকশের আওতায় র্থাসমশয় জনিল বনশয়া্ মদওয়া হশয়শছ। বনশয়া্কৃত জনিল তাশদর উপর অবপ ষত দাবয়ত্ব 

সঠিকিাশি পালন করশছন।  

১০. প্রকশের আওতায় ক্রয়কৃত সকল র্ন্ত্রপানত ব্যর্হাক্ষর নর্এসটিআই’র প্রক্ষয়ােিীয় েে ও অন জ্ঞ েির্ল রক্ষয়ক্ষি।  

ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানত পনরচালিার নর্ষক্ষয় টেক্ষশ এর্ং র্নহ বনর্ক্ষে প্রনশেক্ষণর ব্যর্স্থা রক্ষয়ক্ষি।   

১১. প্রবত অথ ষিছশর প্রকশের আওতায় িরােকৃত অথ ষ সময়মত পাওয়া র্ায়।  

১২. িবিষ্যশত প্রকেটির আওতায় স্থাবপত র্ন্ত্রপাবতর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা বনবিত করার ব্যাপাশর বিএসটিআই’র স্ব-স্ব 

পরীো্াশর প্রশয়াজনীয় ব ো্ত মর্াগ্যতা, দে ও অবিজ্ঞতাসম্পন্ন জনিল রশয়শছ।  

১৩. প্রকেটি সুষ্ঠুিাশি ও সময়মত িাস্তিায়ন এিং উশেশ্যগুশলা পুশরাপুবর অজষশনর লশেয প্রকে ব্যিস্থাপনা  াখা ও 

র্থার্থ কতৃষপশের  উপযুক্ত তদারবক রশয়শছ।  
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১৪. চট্টগ্রাম মকশের িিন বনম ষাণকাশজ ঠিকাদারী প্রবতষ্ঠাশনর ব্যাংক বহসাি মলনশদশনর সুশর্া্ মদয়া হশল বনম ষাণ 

কাশজর ্বত বৃবি পাশি। 

১৫.               ১০-                    ৩য়     প      এ   ই     -   -                    

এ                        প                 ।       ৪            ১০     প                 । 

এ                     প      এ       ই             প                                      

প                এ   ই’   ই                                        এর্ং                  

                           ।                    গ                    উৎপ     প      গ     

                 প            । 

৪।  নর্এসটিআই এর নর্ন ন্ন টেণীর কম বকতবা এর্ং নশল্প মন্ত্রণালক্ষয়র সংনিষ্ট কম বকতবাগণ সাক্ষর্  নিনর্ি আক্ষলাচিায় 

মতামতঃ 

  

 

১. চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও আধুনিকীকরণ প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম সম্পক্ষকব      ই 

  গ  আক্ষিি।  উিরোতাক্ষের মক্ষে একেি এনপনর্ নহক্ষসক্ষর্ োনয়ত্ব পালি করক্ষিি এর্ং র্াকীক্ষের এই প্রকক্ষল্প 

উক্ষেখক্ষর্াগ্য টকাি োনয়ত্ব/ কতবব্য টিই র্ক্ষল মতামত গৃহীত হয়।  

২. এই প্রকক্ষল্পর আওতায় সৃষ্ট সুনর্িানে পনরচালিার েন্য িতুি েির্ক্ষলর প্রক্ষয়ােি আক্ষি এর্ং তক্ষর্ নর্এসটিআই’র 

প্রক্ষয়ােিীয় েে ও অন জ্ঞ েির্ল রক্ষয়ক্ষি।         প    প                 এ                         

     । র্ার মােক্ষম ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপানত ব্যর্হাক্ষর পরীেণ কার্ বক্রম পনরচালিা করা র্াক্ষর্ র্ক্ষল মতামত গৃহীত হয়।  

৩.          ,      ,   টি ব         এ   Accredited               চট্রগ্রাম ও খুলিা     ক 

                   উ              ন্য ১০ তলা  র্ি নিম বাণ ও আধুনিক র্ন্ত্রপানত ক্রয় ও স্থাপক্ষির 

মােক্ষম পরীেণ কার্ বক্রম পনরচালিা করা হক্ষর্।   

৪. এনক্রনর্ক্ষেশি এ     চট্রগ্রাম ও খুলিায় নর্এসটিআই’র আঞ্চনলক অনিস স্থাপি ও ল্যার্ক্ষক আধুনিকীকরণ করা 

হশল মেস িযাবসবলটি বৃবি পাশি বিবিন্ন পশের নতুন পরীেণ প্যারাবমটার ও পরীেণ মমশথাি যুক্ত হওয়ায় অশনক 

সহশজ নমুনা পরীেণ কাজ সম্পন্ন করা র্াশি। এর িশল বিএসটিআই’র সাবি ষক ্বত ীলতা িাড়শি এিং রাজস্ব আয় 

িহুলাংশ  বৃবি পাশি। 

৫.                     ণািীন                      স্থাপন এিং তা               আশরাও অশনক 

পশের প্যারাবমটাশরর অনুকুশল Bangladesh Accreditation Board (BAB) হশত বিএসটিআই এযাবক্রবিশট ন 

গ্রহন করশত পারশি। এর িশল বিএসটিআই’র পরীেণ সাটি ষবিশক ন বিশদশ   সহশজ গ্রহণশর্াগ্যতা অজষন করশি এিং 

রপ্তানী িাবণশজয গুরুত্বপূণ ষ ভুবমকা রাখশি। 

৬. িাধ্যতামূলক ১৮১ টি পে ছাড়াও অশনক ঐবেক (Voluntary) পশের পরীেণ ও সনদ প্রদান সম্ভি হশি এিং 

বিএসটিআই এর আয় পূশি ষর তুলনায় িহুলাংশ  বৃবি পাশি। মিাক্তা্ণ মান সম্মত পে পাশি। 

৭.   এ   ই মািহীি পণ্য/       পণ্য            প   প           এই প্রকল্প র্াস্তর্ায়ক্ষির মােক্ষম 

টসসকল কার্ বক্রক্ষম অনিক পক্ষণ্যর পরীেণ দ্রুততার সাক্ষর্ কক্ষর মািহীি /       পণ্য নিণ বয় ও ব্যর্স্থা টিয়া র্াক্ষর্।  
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৮.  নর্এসটিআই এর অনুক্ষমানেত সাংগঠনিক কাঠাক্ষমা রক্ষয়ক্ষি এর্ং কাঠাক্ষমা আনুর্ায়ী েির্ক্ষলর এর ঘােনত রক্ষয়ক্ষি।    

৯. নিম বাণািীি িতুি  র্ক্ষি ইকুইপক্ষমট এর টল-আউে প্রস্তুত করা হক্ষয়ক্ষি ।   

১০. প্রকশের আওতায় ক্রয়কৃত   প    ব্যর্হাক্ষর প্রক্ষয়ােিীয় েে েির্ল রক্ষয়ক্ষি ।   

১১. নর্এসটিআই কর্তবক অনিক সংখ্যক পণ্য উন্নত টেক্ষশর চানহো মানিক রপ্তািী করার লক্ষেয আন্তেবানতক টেনস্ট্ং 

প্রনসনর্উর অনুসরণ করতঃ নর্এসটিআইক্ষক পরীেণ প্যারানমোর বৃনি করার ব্যর্স্থা গ্রহণ, অনুক্ষমানেত পক্ষণ্যর মাি 

নিয়ন্ত্রক্ষণ নর্এসটিআইক্ষক নিয়নমত টমার্াইল টকাক্ষে বর সংখ্যা ও এর নেকুক্ষয়ন্সী র্ািাক্ষিার ব্যর্স্থা গ্রহণ এর্ং সকল 

উৎপােিকারী প্রনতষ্ঠািক্ষক নর্এসটিআই’র িেরোরীর আওতায় আিার ব্যর্স্থা গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্।  

 

৫।  নশল্প উক্ষোক্তা/ কারখািা ব্যর্স্থাপক/ কানরগরী ব্যনক্ত/ মাক্ষকবটিং কম বকতবাক্ষের/ সংনিষ্ট টট্রর্ অযাক্ষসানসক্ষয়শি/ টট্রর্ 

সংস্থার প্রনতনিনিক্ষের/ গণ্যমান্য ব্যনক্ত র্ক্ষগ বর  সাক্ষর্ নিনর্ি আক্ষলাচিায় মতামতঃ 

 
 

 

1. নশল্প কারখািার প্রনতনিনিগণ োিাি তাক্ষের কারখািায় উৎপানেত পণ্যগুক্ষলা হক্ষলা                 , সয়ানর্ি 

অক্ষয়ল, পাম অক্ষয়ল, Fruit Drinks, নর্স্কুে, নুডুলস্, চািাচুর, জুস, ও অন্যান্য ব্যর্হানরক পণ্য ও নিম বাণ সামগ্রী 

ইতযানে ।   

2. টর্নশর াগ কারখািার প্রনতনিনিরা োিাি তাক্ষের কারখািার উৎপানেত পণ্য সামগ্রী নর্ক্ষেক্ষশ রপ্তািী হয় এর্ং নকছু 

কারখািার প্রনতনিনিরা োিায় তাক্ষের উৎপানেত পণ্য শুধু র্াংলাক্ষেক্ষশই নর্নক্র হয়।   

3. আক্ষলাচিায় প্রনতষ্ঠাক্ষির কম বকতবাগণ োিাি তাক্ষের কারখািার উৎপানেত পণ্য সামগ্রী নর্এসটিআই কর্তবক 

নিি বানরত গুণাগুি সনন্নক্ষর্নশত এর্ং নর্এসটিআই কর্তবক স্বীকৃত ও অনুক্ষমানেত।  

4. নর্এসটিআই টর্ক্ষক পণ্য অনুক্ষমােক্ষির                               প  । 

5. টর্ সকল পণ্য উৎপােি/ রপ্তানি কক্ষর র্াক্ষকি তা নর্এসটিআই কর্তবক কারখািা পনরেশ বি, িমুিা সংগ্রহ এর্ং 

পক্ষণ্যর গুণগতমাি পরীো করা হয় এর্ং নর্এসটিআই র্াোর টর্ক্ষকও িমুিা সংগ্রহ এর্ং পক্ষণ্যর গুণগতমাি 

পরীো কক্ষর র্াক্ষক।  

6. নর্এসটিআই          ইন্সক্ষপকশি এর মােক্ষম           এ   প                    ণগ     

পরীো    । 

7. উৎপ     প            এ   গ            এ   এ             উ  ৎ র্ক্ষল কম বকতবাগণ োিাি ।  

8. পক্ষণ্যর গুণগতমাি নিনিত করার েন্য নর্এসটিআইক্ষক আরও টর্শী আধুনিক ও সেম এর প্রক্ষয়ােিীয়তা রক্ষয়ক্ষি।  

9. নর্এসটিআই’র কাক্ষের গুণগতমাি, গনত বৃনি এর্ং র্াোর মনিেনরং নিনিত করার টেক্ষত্র        ,       

  প         ।  এ                   এ                                       ,     প    গ   

এ           গ                ।  

10.   এ   ই   েবা             নর্উ  অনুসরণ                            প     প    

  গ প   গ       । এ       এ   ই                প               ই           । 

নর্এসটিআই টর্ আন্তেবানতক টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর অনুসরণ কক্ষর টস টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর সর্ টেক্ষশর েন্য সহায়ক িয়।  

তারা মক্ষি কক্ষরি নর্এসটিআইক্ষক উন্নত টেক্ষশর টর্মি োম বািী এর্ং আক্ষমনরকার টেনস্ট্ং প্রনসনর্উর অনুসরণ করা 

েরকার।  
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সারণী ১.১:  প্রকল্পের সার্ব িক কার্ িক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা        (ব্যয় লক্ষ্ টাকায়) 

বাজেট 

হেড/অর্ থনৈক্তিক 

হকাড 

হকাড বর্ থৈা একক 

ক্তডজসম্বর, ২০১৯ পর্ থন্ত 

ক্রমপু্ক্তিি উন্নক্তি 

আক্তর্ থক বছর-১  

(২০১৫-২০১৬) 

আক্তর্ থক বছর-২  

(২০১৬-২০১৭) 

আক্তর্ থক বছর-৩  

(২০১৭-২০১৮) 

ক্তিক্তেকযাল 

পক্তরমার্/ 

একক 

ব্যয় ক্তিক্তেকযাল 

পক্তরমার্/ 

একক 

ব্যয় ক্তিক্তেকযাল 

পক্তরমার্/ 

একক 

ব্যয় ক্তিক্তেকযাল 

পক্তরমার্/ 

একক 

ব্যয় 

ক্তেওক্তব/ 

ক্তৈেস্ব অর্ থ 

ক্তেওক্তব  ক্তৈেস্ব 

অর্ থ 

ক্তেওক্তব/ ক্তৈেস্ব 

অর্ থ 
ক্তেওক্তব/ক্তৈেস্ব অর্ থ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

রাজস্ব        

31111 অর্িসারল্পের ববতন এলএস  1.60      2.05 

31112 কম িচারীল্পের ববতন এলএস  4.42      8.95 

31113 ভাতার্ে এলএস  6.39    0.24  11.93 

ববতন-ভাতার্ে খাল্পত বমাট  12.41    0.24  22.93 

৩২১১১ প্রশাসর্নক ব্যয় এলএস  115.05    5.09  20.23 

৩২২১১ র্ি, চাজি ও কর্মশন এলএস         

৩২৪৩১ বেল্পরাল, ওল্পয়ল এন্ড লুর্িকযান্ট এলএস  1.34    0.18  2.42 

৩২৫৫১ মুদ্রণ ও মর্নহার্র এলএস  0.19    1.00   

৩২৫৬১ সাধারণ সরবরাহ এবং কাচাঁমাল সামগ্রী এলএস         

৩২৫৭২ কম িচার্র র্ভন্ন অন্যল্পের জন্য সম্মার্ন/োর্রল্পতার্িক এলএস  3.88       

৩২৫৭৩ র্বল্পশি ব্যয় এলএস         

৩২৫৮১ বমরামত ও সংরক্ষ্ণ এলএস  0.62      2.81 

৩৮২১১ অন্য র্বর্বধ ব্যয় এলএস        6.22 

বমাট (রাজস্ব ব্যয়)     133.49    6.51  54.61  
  

মূলধন বরাদ্দ          

৪১১১২ বসবাসকারী ব্যর্তত র্ভন্ন ভবন ব.র্ম.   200       506.22   2500.00 

৪১১২১ র্ানবাহন সরঞ্জামার্ে সংখ্যা   1329       40.00     

৪১১২২ ের্রবহন সরঞ্জামার্ে ব্যর্তত অন্যান্য র্ন্ত্রোর্ত এবং সরঞ্জামার্ে             2.10     

৪১১২৩ র্ন্ত্রোর্ত ও সরঞ্জামার্ে র্া অন্যত্র বেণীবদ্ধ নয়             5.89     

৪৯১১১ মূলধন ব াক বরাদ্দ এলএস   53.34             

  কাস্টম শুল্ক এলএস                

উে-বমাট মূলধন     1582.54       554.21   2500.00 

  র্ির্জকযাল কর্ন্টনল্পজর্ি                 

  প্রাইজ কর্ন্টনল্পজর্ি                 

সব িল্পমাট(রাজস্ব+মূলধন+র্ির্জ+প্রাইজ)     1716.03       560.72   2554.61 
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বাল্পজট 

বহড/অ িননর্তক 

বকাড 

বকাড বণ িনা একক 

আর্ িক বছর-৪  

(২০১৮-২০১৯) 

আর্ িক বছর-৫  

(২০১৯-২০২০) 

আর্ িক বছর-৬  

(২০২০-২০২১) 

র্ির্জকযাল ের্রমাণ/ 

একক 

ব্যয় র্ির্জকযাল ের্রমাণ/ 

একক 

ব্যয় র্ির্জকযাল 

ের্রমাণ/ একক 

ব্যয় 

র্জওর্ব/র্নজস্ব অ ি   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

31111 অর্িসারল্পের ববতন এলএস   2.75  4.72  4.72 

31112 কম িচারীল্পের ববতন এলএস   10.61  11.44  11.44 

31113 ভাতার্ে এলএস   14.33  18.03  38.03 

ববতন-ভাতার্ে খাল্পত বমাট    27.69  34.19  54.19 

৩২১১১ প্রশাসর্নক ব্যয় এলএস   28.79  159.28  159.39 

৩২২১১ র্ি, চাজি ও কর্মশন এলএস        

৩২৪৩১ বেল্পরাল, ওল্পয়ল এন্ড লুর্িকযান্ট এলএস   1.23  5.69  5.59 

৩২৫৫১ মুদ্রণ ও মর্নহার্র এলএস     3.51  3.51 

৩২৫৬১ সাধারণ সরবরাহ এবং কাচাঁমাল সামগ্রী এলএস     0.14  0.14 

৩২৫৭২ কম িচার্র র্ভন্ন অন্যল্পের জন্য সম্মার্ন/োর্রল্পতার্িক এলএস     8.50  8.50 

৩২৫৭৩ র্বল্পশি ব্যয় এলএস       20.০০ (র্নজস্বঅ ি) 

৩২৫৮১ বমরামত ও সংরক্ষ্ণ এলএস   3.10  8.72  8.72 

৩৮২১১ অন্য র্বর্বধ ব্যয় এলএস   17.20  689.85  689.85 

বমাট (রাজস্ব ব্যয়)     78.01  909.88  989.89 

মূলধন বরাদ্দ                

৪১১১২ বসবাসকারী ব্যর্তত র্ভন্ন ভবন ব.র্ম. 
 

2000.00 
 

5990.74 

(২৫২২ লক্ষ্ 

র্নজস্ব অ ি) 
 

5990.74 (২৫২২ 

লক্ষ্ র্নজস্ব অ ি) 

৪১১২১ র্ানবাহন সরঞ্জামার্ে সংখ্যা 
 

42.92 
    

৪১১২২ 
ের্রবহন সরঞ্জামার্ে ব্যর্তত অন্যান্য র্ন্ত্রোর্ত 

এবং সরঞ্জামার্ে 
  

   
17.90 

  

৪১১২৩ র্ন্ত্রোর্ত ও সরঞ্জামার্ে র্া অন্যত্র বেণীবদ্ধ নয়   
 

2516.41 
 

3026.69 
 

2944.49 

৪৯১১১ মূলধন ব াক বরাদ্দ এলএস 
   

105.00 
 

105.00 

  কাস্টম শুল্ক এলএস 
      

উে-বমাট মূলধন     4559.33  9140.33  9040.33  

  র্ির্জকযাল কর্ন্টনল্পজর্ি     114.00  114.00  

 প্রাইজ কর্ন্টনল্পজর্ি     135.00  135.00  

সব িল্পমাট:(রাজস্ব+মূলধন

+ র্ির্জ+প্রাইজ)   

  

  
4637.34 

 

 
10299.21  10239.12 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

 

রবএসটিআই এর রবরভন্ন শ্রেণীর কম ষকতষা এবাং রশল্প মন্ত্রণালদয়র সাংরষ্ট কর কম ষকতষাগণ এর সাদে রনরবড় আদলাচনার  

(KII) গাইডলাইন 

 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:  

প্ররতষ্ঠানঃ 

১. চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ প্রকদল্পর কাযক ষরম সম্পদকষ আপরন অবগত রকনা 

এবাং এই প্রকদল্প আপনার শ্রকান োরয়ত্ব/ কতষব্য রদয়দে রকনা? রবস্তাররত বলুন । 

২. এই প্রকদল্পর আওতায় সৃ কর সুরবিারে পররচালনার জন্য নতুন জনবদলর প্রদয়াজন আদে রকনা এবাং শ্রস আনুযকায়ী জনবদলর 

সাংস্থান রাখা হদয়দে রকনা? জনবল রনদয়াদগর হালনাগাে অবস্থা বণ ষনা করুন। 

৩.          ,      ,   টি ষ             Accredited               চট্রগ্রাম ও খুলনা     ক        

                            ন্য         যক ষ   গ্রহন     হদয়দে?  

৪. এরররডদেশন       চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও ল্যাবদক আধুরনকীকরণ করা হদল রক রক 

িরদণর রবদশর্ সুদযকাগ-সুরবিা সৃর কর হদব বদল আপরন মদন কদরন? 

৫.                    Sophisticated               তা   হাদরর িদল রবএসটিআই এর চট্রগ্রাম ও খুলনা 

আঞ্চরলক        কাযক ষরদম রক িরদনর প্রভাব পড়দব বদল আপরন মদন কদরন? 

৬. গুরুত্বপূণ ষ পদের/ রপ্তানী পদের মান রন ন্ত্রদণ এবাং সাটি ষরিদকশন ও এরররডদেশন এর জন্য রবএসটিআই শ্রক শরিশালী 

করদনর লক্ষয এই প্রকল্প কতটুকু ভূরমকা রাখদত পারদব বদল আপরন মদন কদরন?  

৭.  ই                   ই এ  সক্ষমতা বৃরি শ্রপদল      কত িরদনর  শ্রে      রনয়ন্ত্রদণর মাধ্যদম স্বীকৃরত প্রোন 

    সম্ভব হদব বদল আপরন মদন কদরন? 

৮.       ই মানহীন পে/       পে                            এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শ্রসসকল 

কাযক ষরদম কতটুকু ভূরমকা রাখদত পারদব বদল আপরন মদন কদরন? 

৯. উদেরখত উন্নত শ্রেকদনালরজর যকন্ত্রপারত আদলাচয প্রকদল্পর মাধ্যদম সরন্নদবরশত করা হদল রক রক সুরবিা বা পদের শ্রকান 

রবদশর্ গুণাগুণ যকাচাই করণ সম্ভব হদব বদল আপরন মদন কদরন?  

১০. রবএসটিআই এর অনুদমারেত সাাংগঠরনক কাঠাদমা আদে রকনা? কাঠাদমা আনুযকায়ী জনবদলর সাংস্থান এবাং রবদ্যমান জনবল 

এবাং এর ঘােরত রদয়দে রকনা?   

১১. রনম ষানািীন নতুন ভবদন ইকুইপদমন্ট এর শ্রল-আউে প্রস্তুত করা হদয়দে রকনা এবাং ইকুইপদমন্টগুদলা শ্রল-আউে অনুযকায়ী 

স্থাপন করার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে রকনা এ রবর্দয় আপনার মাতামত রেন। 

১২.প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত        ব্যবহাদর প্রদয়াজনীয় েক্ষ জনবল রদয়দে রকনা। জনবদলর শ্রট্ররনাং এর ব্যবস্থা রদয়দে 

রকনা। 

১৩.রবএসটিআই কর্তষক রক রক পেদক্ষপ গ্রহণ করদল শ্রভািাগণ আরও অরিক পররমাদণ মান সম্পন্ন পে পাদব এবাং রপ্তানীল্প াগ্য 

পল্পের এক্তক্রক্তিল্পেি মান ক্তনক্তিতকরণ এবাং রবশ্ববাজাদর বাাংলাদেদশর মান ঊজ্জ্বল হদব বদল আপরন মদন কদরন? 

১৪. উদেরখত প্রকদল্পর সবলরেক, দুব ষল রেক এবাং ঝুঁরক (Threat) সম্পদকষ আপনার মতামত বলুন। 

১৫. প্রকদল্পর Exit Plan সম্পদকষ আপনার মতামত রেন। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 
 

রপরড/ রডরপরপ/ রপডরিউরডর সাংরষ্ট কর প্ররতরনরির এর সাদে রনরবড় আদলাচনার (KII) গাইডলাইন 

 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:   

সাংস্থা/ প্ররতষ্ঠাদনর নাম: 

১. প্রকে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অনুল্পমাক্তিত কম মপক্তরকেনা রল্পয়ল্পে ক্তকনা? হ্যাঁ হ্ল্পে কম মপক্তরকেনা অনু ায়ী কাজ হ্ল্পে/ হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা, 

না হ্ল্পে তার কারণ সম্পল্পকম মতামত ক্তিন। 

২.প্রকল্পের আওতায় মাোমাে ও কাজ  ক্রয় ক্তনক্তি মষ্ট প্যাল্পকজ অনু ায়ী করা হ্ল্পে/ হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা? ককান প্যাল্পকল্পজর কেন্ডাক্তরং 

কা মক্রল্পম ককান প্রকার সমস্যার সমু্মখীন/ উপযুি ঠিকািার কপল্পত ককান প্রকার জটিেতার সৃক্তষ্ট হ্ল্পে/ হ্ল্পয়ল্পে ক্তক না?  

৩. ক  সকে প্যাল্পকল্পজর কেন্ডাক্তরং প্রক্তক্রয়া সমাপ্ত হ্ল্পয়ল্পে কসগুল্পোর অগ্রগক্তত সল্পন্তাষজনক ক্তকনা? সল্পন্তাষজনক না হ্ল্পয় থাকল্পে 

তার প্রকৃত কারণ সম্পল্পকম আপনার মতামত ক্তিন?                 

৪. প্রকে বাস্তবায়ল্পন মাঠ প মাল্পয় ককান প্রকার সমস্যার সমু্মখীন হ্ল্পত হ্ল্পে ক্তকনা এ ব্যাপাল্পর আপনার মতামত ক্তিন ।  

৫. সময়মত Architectural Drawing সরবরাহ্ করা হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা? না হ্ল্পয় থাকল্পে তার কারণ সম্পল্পকম আপনার 

মতামত ক্তিন? 

৬. ক্তিজাইন ও প্লান অনু ায়ী ক্তনম মানকাজ সম্পন্ন হ্ল্পে/ হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা এবং BNBC Code অনু ায়ী কমল্পেক্তরয়াে ও পূতমকাল্পজর 

গুনগতমান পরীক্ষা করা হ্ল্পে/ হ্ল্পয়ল্পে ক্তক না এব্যপাল্পর মতামত ক্তিন? 

৭. প্রকল্পে ক্তনল্পয়াগকৃত ঠিকািার প্রক্ততষ্ঠান সাইল্পে প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক জনবে ক্তনল্পয়াগ এবং ক্তনম মাণ কাল্পজর কক্ষল্পে  থা থ 

সতকমতা মূেক ব্যবস্থা/ ক্তনরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহ্ণ কল্পরল্পে ক্তক না?  আপনার মতামত ক্তিন?  

৮. প্রকল্পের আওতায় অবকাঠাল্পমা ক্তনম মাণ কাল্পজর ক্তবেল্পের কারণ সম্পল্পকম আপনার মতামত ক্তিন।  

৯. প্রকল্পের আওতায়  থাসমল্পয় জনবে ক্তনল্পয়াগ কিওয়া হ্ল্পয়ল্পে ক্তক না? ক্তনল্পয়াগকৃত জনবে সঠিকভাল্পব িাক্তয়ত্ব পােন করল্পে ক্তক 

না? আপনার মতামত ক্তিন? 

১০. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত        ব্যবহাদর       ই এর প্রদয়াজনীয় েক্ষ জনবল রদয়দে রকনা। জনবদলর শ্রট্ররনাং এর 

ব্যবস্থা রদয়দে রকনা। 

১১. সময়মত অথ ম বরাদ্দ পাওয়া  াল্পে ক্তকনা? না পাওয়া কগল্পে তার কারণ সম্পল্পকম আপনার মতামত ক্তিন? 

১২. ভক্তবষ্যল্পত প্রকেটির আওতায় স্থাক্তপত  ন্ত্রপাক্ততর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ক্তনক্তিত করার ব্যপাল্পর করনীয় সম্পল্পকম আপনার মতামত 

ক্তিন? 

১৩. প্রকল্পেটি সুষ্ঠুভাল্পব ও সময়মত বাস্তবায়ন এবং উল্পদ্দশ্যগুল্পো ুরল্পরাুরক্তর অজমল্পনর েল্পক্ষয করনীয় সম্পল্পকম আপনার মতামত 

ক্তিন? 

১৪. প্রকল্পের দুব মে ক্তিকগুল্পো ক্তক ক্তক? প্রকল্পের দুব মে ক্তিকগুল্পো কাটিল্পয় উঠার জন্য ক্তক ক্তক পিল্পক্ষপ গ্রহ্ণ করা ক ল্পত পাল্পর বল্পে 

আপক্তন মল্পন কল্পরন?  

১৫.প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit Planসম্পল্পকম আপনার মতামত প্রিান করুন।  
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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

 

সাংরষ্ট কর ইরিরনয়ার/ ঠিকাোর/ প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংস্থার সাংরষ্ট কর প্ররতরনরি এর সাদে রনরবড় আদলাচনার (KII) 

গাইডলাইন 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:   

সাংস্থা/ প্ররতষ্ঠাদনর নাম: 

১। রনম ষাণ কাদজর তত্বাবিান ও পযক ষদবক্ষদনর জন্য ঠিকাোর প্রদয়াজনীয় জনবল রনদয়াগ, যকন্ত্রপারত সরবরাহ এবাং যকোযকে রসদেম 

গঠন কদরদে রকনা?  

২। রডজাইন অনুসাদর শ্রলআউে স্থাপন এবাং যকোযকে  প্রররয়ার মাধ্যদম অবকাঠাদমার রনম ষান কাজ পররচারলত হদে/ হদয়দে রক 

না?  

৩। অবকাঠাদমা রনম ষাদণর ব্যবহৃত মালামাদলর গুনগতমান বজাদয়র প্রদয়াজনীয় পরীক্ষা করা হদে/ হদয়দে রক না? 

৪। রনম ষাণ কাদজ ব্যবহৃত মালামাদলর পযক ষাপ্ত শ্রেে িযারসরলটি রদয়দে রকনা? 

৫। রনম ষাণ কাদজ ব্যবহৃত মালামাল সাংগ্রদহর শ্রক্ষদে শ্রকান প্রকার সমস্যা বা বাঁিার সমু্মখীন হদত হদে/ হদয়দে রক না? 

৬। শতষানুসাদর অে ষ বরাদের শ্রক্ষদে শ্রকান রবলদের/সমস্যার সৃর কর হদে/ হদয়দে রক না? 

৭। প্রতযাশী সাংস্থা/ রয়কারী সাংস্থা কর্তষক সমদয় সমদয় সাইে রভরজে/ মরনেররাং করা হদে/ হদয়দে রক না এবাং এ ব্যাপাদর 

শ্রকান সাইে বুক শ্রমইদন্টইন করা হদে/ হদয়দে রক না?  

৮। প্রকল্পটি রনরে ষ কর সমদয়র মদধ্য বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার শ্রক্ষদে আর রক িরদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রদয়াজন রেল বদল আপরন 

মদন কদরন?  

৯। প্রদয়াজন অনুযকায়ী সময় সমদয় স্তদর স্তদর মালামাদলর প্রদয়াজনীয় শ্রেে/ পরীক্ষা করা হদয়দে রক না এবাং শ্রেে ররদপাে ষ  

সাংরক্ষণ করা হদে/ হদয়দে রকনা? 

১০। প্রকল্পের দুব মে ক্তিক সম্পল্পকম আপনার মতামত ক্তিন? দুব মে ক্তিকগুল্পো কাটিল্পয় উঠার জন্য ক্তক পিল্পক্ষপ গ্রহ্ণ করা ক ল্পত পাল্পর 

বল্পে আপক্তন মল্পন কল্পরন? 

১১। প্রকল্পেটি সুষ্ঠুভাল্পব ও সময়মত বাস্তবায়ন ক্তনক্তিতকরণ এবং উল্পদ্দশ্যগুল্পো ুরল্পরাুরক্তর অজমল্পনর েল্পক্ষয করনীয় সম্পল্পকম 

আপনার মতামত ক্তিন? 

১২। প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit Plan সম্পল্পকম আপনার মতামত  প্রিান করুন।  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

 

রশল্প উদোিা/ কারখানা ব্যবস্থাপক/ কাররগরী ব্যরি/ মাদকষটিাং কম ষকতষাদের সাদে রনরবড় আদলাচনার (KII) 

গাইডলাইন 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:  

প্ররতষ্ঠান/ কারখানার/ এদজন্সীর নাম: 

 

১. আপনার কারখানায় কতরেন যকাবৎ এবাং রক রক িরদণর পে উৎপােন করদেন?  

২. আপনার কারখানার উৎপারেত পে শুধুমাে বাাংলাদেদশর বাজাদর নারক রবদেদশও রপ্তানী কদর োদকন? হযাঁ হদল শ্রকান শ্রকান 

শ্রেদশ রপ্তানী কদর োদকন? 

৩. আপনার কারখানায় উৎপারেত পে রক রবএসটিআই কর্তষক রনি ষাররত গুণাগুণ সরন্নদবরশত এবাং রবএসটিআই কর্তষক স্বীকৃরত 

প্রাপ্ত/ অনুদমারেত? এ ব্যাপাদর আপনার মতামত রেন। 

৪. রবএসটিআই শ্রেদক পে অনুদমােদনর জন্য শ্রযক পিরত অবলেন/অনুসরণ করদত হয় তা রক জটিল ও সময় সাদপক্ষ? রকভাদব 

এই পিরত অরিকতর সহজ করা যকায় বদল আপরন মদন কদরন? রবএসটিআই শ্রেদক পে অনুদমােন শ্রপদত স্বাভারবক ভাদব 

কতরেন সময় লাদগ?  

৫. আপনার কারখানায় উৎপারেত পে যকা রবএসটিআই কর্তষক অনুদমারেত, ঐ পদের গুণগতমান রকভাদব রবএসটিআই মরনেররাং 

কদর? আপরন রক মদন কদরন শ্রযক মরনেররাং পিরত সঠিক আদে? যকরে সঠিক না োদক তদব রক করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন 

কদরন? 

৬. আপনার কারখানায় উৎপারেত রপ্তানীদযকাগ্য পে সামগ্রীর এরররডদেড মান রবএসটিআই রকভাদব রনয়ন্ত্রণ কদর োদক? এ 

ব্যাপাদর রকছু বলুন। 

৭. আপরন রক মদন কদরন আপনার কারখানার উৎপারেত পদের মান আরও উন্নত করা প্রদয়াজন? শ্রভািা সািারদণর রনকে 

এরররডদেড মান সম্পন্ন পে প্রারপ্তর রনরিত করার শ্রক্ষদে রবএসটিআই এর ভূরমক সম্পদকষ বলুন?  

৮. পদের গুণগতমান রনরিত করার জন্য রবএসটিআইদক আরও শ্রবশী আধুরনক ও সক্ষম করার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে রকনা 

এবাং এর কাদজর গরত আরও বৃরি করার প্রদয়াজন রদয়দে রকনা? এ ব্যাপাদর আপনার মতামত রেন। 

৯. রবএসটিআই’র কাদজর গুণগতমান, গরত বৃরি এবাং বাজার মরনেররাং রনরিত করার শ্রক্ষদে রক রক পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন। 

১০. আমোনী-রপ্তানীর শ্রক্ষদে রবএসটিআই রক আর্ন্ষজারতক শ্রেরোং প্ররসরডউর (procedure) অনুসরণ কদর? শ্রসই শ্রেরোং 

প্ররসরডউর পে রপ্তানীর জন্য রক পযক ষাপ্ত এবাং সহায়ক? যকরে না হয় তাহদল শ্রকান শ্রকান শ্রেদশর শ্রেরোং প্ররসরডউর 

(procedure) অনুসরণ করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 
 

সাংরষ্ট কর শ্রট্রড অযাদসারসদয়শন/ শ্রট্রড সাংস্থার প্ররতরনরিদের/ গেমান্য ব্যরি বদগ ষর  সাদে রনরবড় আদলাচনার  (KII) 

গাইডলাইন 

 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:                                              শ্রট্রড অযাদসারসদয়শন/  শ্রট্রড সাংস্থার নাম: 

 

১. আপনাদের অযাদসারসদয়শন সম্পদকষ রকছু বলুন? 

২. আপনার অযাদসারসদয়শদনর অর্ন্ষভুি কারখানার পেসামগ্রী রক রবএসটিআই কর্তষক স্বীকৃরত প্রাপ্ত/ অনুদমারেত এবাং কতগুদলা 

পে রবএসটিআই কর্তষক স্বীকৃরত প্রাপ্ত?  

৩. আপনার অযাদসারসদয়শদনর অর্ন্ভূ ষি শ্রকান শ্রকান প্ররতষ্ঠান তাদের উৎপারেত পে বাাংলাদেদশর বাজাদরর পাশাপারশ রবদেদশ 

রপ্তানী কদর োদক? এ ব্যাপাদর রকছু বলুন। 

৪. আপনাদের অযাদসারসদয়শদনর অর্ন্ভূ ষি কারখানায় উৎপারেত পদের গুণগতমান রকভাদব রবএসটিআই মরনেররাং কদর? 

আপরন রক মদন কদরন শ্রযক মরনেররাং পিরত সঠিক আদে? োকদল শ্রকন মদন হয়। যকরে সঠিক না োদক তদব রক করা প্রদয়াজন 

বদল আপরন মদন কদরন। 

৫. অে অযাদসারসদয়শদন অর্ন্ষভুি কারখানায় উৎপারেত রপ্তানীদযকাগ্য পে সামগ্রীর এরররডেদেড মান রবএসটিআই রকভাদব 

রনয়ন্ত্রণ কদর োদকন? এ ব্যাপাদর রকছু বলুন। 

৬.  আপরন রক মদন কদরন আপনাদের অযাদসারসদয়শদন অর্ন্ষভুি কারখানার উৎপারেত পদের মান আরও উন্নত করা প্রদয়াজন?  

৭. আপরন রক মদন কদরন শ্রযক, রবএসটিআইর কাদজর গরত আরও বৃরি করার প্রদয়াজন রদয়দে? পদের গুণগতমান রনরিত করার 

জন্য রবএসটিআইদক আরও শ্রবশী আধুরনক ও সক্ষম করার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে? 

৮. রবএসটিআই’র কাদজর গুণগতমান, গরত বৃরি এবাং বাজার মরনেররাং রনরিত করার শ্রক্ষদে আরও রক রক পেদক্ষপ গ্রহণ করা  

প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন। 

৯. পে আমোনী-রপ্তানীর শ্রক্ষদে রবএসটিআই রক আর্ন্ষজারতক শ্রেরোং প্ররসরডউর (procedure) অনুসরণ কদর? শ্রসই শ্রেরোং 

প্ররসরডউর পে রপ্তানীর জন্য রক সহায়ক? যকরে না হয় তাহদল শ্রকান শ্রকান শ্রেদশর শ্রেরোং প্ররসরডউর (procedure) অনুসরণ 

করা প্রদয়াজন বদল  আপরন মদন কদরন। 

গেমান্য ব্যরি বদগ ষর সাদে রনরবড় আদলাচনার  (KII) গাইডলাইনঃ 

1. আপক্তন বাংোল্পিশ স্ট্যান্ডাি ম ও কেক্তস্ট্ং ইনক্তস্ট্টিউে (ক্তবএসটিআই) এর সম্পল্পকম ক্তক জাল্পনন? 

2. আপনারা ক  সকে ককাম্পাক্তনর উৎপাক্তিত পে সামগ্রী, ব্যবহ্ার করল্পেন তা ক্তক ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃত/ অনুল্পমাক্তিত? 

ক্তকভাল্পব বুঝল্পেন ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত/ অনুল্পমাক্তিত? 

3.  ক্তি ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত/ অনুল্পমাক্তিত না হ্য় তল্পব ককন ঐ সকে পে সামগ্রী আপক্তন/ 

আপনারা ক্রয় ও কভাগ কল্পরন? 

4. আপনার মল্পত ক্তবএসটিআই কর্তমক অনুল্পমাক্তিত পে সামগ্রী ককন মান সম্মত মল্পন হ্য়? কময়াি উত্তীণ ম/ কভজাে পে সামগ্রী 

ক্তকভাল্পব সনাি কল্পর থাল্পকন?  

5. আপনার    , ক্তবএসটিআই কর্তমক বাজার তিারক্তক ও মানহ্ীন পের  কভজাে ক্তবল্পরাধী কা মক্রম পক্তরচােনা              

                   ? ক্তবএসটিআইল্পক শক্তিশােী করার ব্যপাল্পর আপনার মতামত ব্যি করুন। 

6. কভািা সাধারল্পণর ক্তনকে মান সম্পন্ন পে প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিতকরল্পনর জন্য ক্তবএসটিআই’র ক্তক করা উক্তচৎ বল্পে আপক্তন মল্পন কল্পরন? 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

 

এলরজইরড/ রডরপএইচই/ কুদয়ে/ চুদয়ে ইতযারে এর রবরভন্ন শ্রেনীর ল্যাব কম ষকতষাদের সাদে রনরবড় আদলাচনার  (KII) 

গাইডলাইন 

 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:  

ঠিকানাঃ 

 

১. রবএসটিআই এর কাযক ষরম সম্পদকষ রকছু বলুন ?  

২. আপনার জানামদত রবএসটিআই ব্যরতত অন্য শ্রকান সরকারর বা শ্রবসরকারর প্ররতষ্ঠান পের গুণগতমান রনি ষারদণর শ্রক্ষদে 

সাটি ষরিদকে/ অনুদমােন রেদয় োদকন? এ ব্যাপাদর রবস্তাররত বলুন। 

৩. আপরন রক মদন কদরন সরকারী শ্রকান সাংস্থার দ্বারা ল্যাদবর গুণগতমান বজায় এবাং উন্নত মানেন্ড রবর্দয় তোররক ও স্বীকৃরত 

(accreditation) প্রোন করা প্রদয়াজন? 

৪. শ্রভািা সািারদণর রনকে এরররডদেড মান সম্পন্ন পে প্রারপ্ত রনরিত করার শ্রক্ষদে রবএসটিআই এর ভূরমকা সম্পদকষ বলুন?  

৫. আপরন রক মদন কদরন রবএসটিআই বাাংলাদেদশ উৎপারেত পদের গুণগতমান বজায় রাখার শ্রক্ষদে েক্ষ ? যকরে েক্ষ হয় তদব 

শ্রকন মদন হয়? যকরে অেক্ষ হয় তদব রক রক করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন? 

৬.আপরন রক জাদনন, রবএসটিআই এর চট্রগ্রাম ও খুলনা     ক        মডান ষাইদজশদনর জন্য একটি প্রকল্প হাদত রনদয়দেন? 

হযাঁ হদল রক জাদনন। রবএসটিআই এর মড ষানাইদজশদনর জন্য আরও রক রক করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন? 

৭.  রবএসটিআইর কাদজর গুণগতমান, গরত বৃরি এবাং বাজার মরনেররাং রনরিত করার শ্রক্ষদে রক রক কাজ করা প্রদয়াজন বদল 

আপরন মদন কদরন। 

৮. ল্যাদব ব্যবহৃত ইকুইপদমন্ট/ যকন্ত্রপারতর রক্ষণাদবক্ষণ, গুণগতমান বজায় এবাং ল্যাদবর উন্নত পররদবশ বজায় রাখার জন্য রক 

রক রবর্য় লক্ষয রাখদত হদব? আপনার মাতামত রেন। 

৯. প্রকদল্পর সবলরেক, দুব ষল রেক এবাং ঝুঁরক (Threat) সম্পদকষ আপনার মতামত বলুন। 
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পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

 

রবএসটিআই এর রবরভন্ন শ্রেনীর কম ষকতষাদের সাদে FGD Guideline  

অাংশগ্রহণকারীগদণর নাম পেরব শ্রমাবাইল নাং 

১.   

২.    

৩.    

৪.    

৫.    

৬.    

৭.    

৮.    

৯.   

১০.   

১১   

১২.   

 

1. চট্রগ্রাম ও খুেনায় ক্তবএসটিআই’র আঞ্চক্তেক অক্তিস স্থাপন ও আধুক্তনকীকরণ (১ম সংল্পশাক্তধত) শীষ মক প্রকে সম্পল্পকম 

মতামত ক্তিন। 

2. উি প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন ক্তনম মাণ ও                    Sophisticated        স্থাপন     

               স    আঞ্চক্তেক অক্তিস এর সাক্তব মক      ক্তক ধরল্পনর      পড়ল্পব     আপনারা মল্পন 

    ? 

3.          ,           স            Accredited               উি প্রকল্পের আওতায় চট্রগ্রাম ও 

খুেনা           স          স                   স      ম   গৃক্তহ্ত       তা পযক ষাপ্ত রকনা? এ 

ব্যপাদর মতামত ক্তিন। 

4. বাংোল্পিশ কথল্পক রপ্তানীল্প াগ্য পল্পের মান ক্তন ন্ত্রণ ও ক্তনক্তিতকরল্পণ এবং সাটি মক্তিল্পকশন/ এক্তক্রক্তিল্পেশন এর জন্য এবং 

আমিাক্তন পল্পের মান  াচাইল্পয়র জন্য অে প্রকে ক্তক ধরল্পনর ভুক্তমকা রাখল্পব বল্পে আপনারা মল্পন কল্পরন? 

5.       স             মান সম্পন্ন                     স    এই প্রকে বাস্তবায়ল্পনর মাধ্যল্পম কতটুকু 

ভুক্তমকা রাখল্পব বল্পে আপনারা মল্পন  করন?  

6. ক্তবএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুেনায় আঞ্চক্তেক অক্তিস আরও শক্তিশােী ও আধুক্তনকায়ল্পনর প্রল্পয়াজন আল্পে ক্তকনা? হ্যাঁ 

হ্ল্পে ক্তকভাল্পব করা  ায় বল্পে আপনারা মল্পন কল্পরন? 

7. অন্যান্য আঞ্চক্তেক অক্তিল্পসর ল্যাবল্পরেরীসমূহ্ উন্নীত করার প্রল্পয়াজন আল্পে বল্পে আপনারা মল্পন কল্পরন ক্তকনা? 

8. প্রকল্পের সবে ক্তিক, দুব মে ক্তিক এবং ঝুঁক্তক (Threat) সম্পল্পকম মতামত ক্তিন। 

9. প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit Plan সম্পল্পকম মতামত ক্তিন। 
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বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

রবরভন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী/ রবদরতা/ শ্রট্রড এদসারসদয়শদনর সেস্যদের সাদে FGD Guideline  
অাংশগ্রহণকারীদের নাম ও পেরব প্ররতষ্ঠান / এদসারসদয়শদনর নাম শ্রমাবাইল নাোর  

১   

২.    

৩.    

৪.    

৫.    

৬.    

৭.    

৮.    

৯.   

১০.   

১১   

১২.   

 

1. আপনারা সাধারণত ককান ধরল্পণর পে সামগ্রী ক্তবক্তক্র কল্পর থাল্পকন? ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তক ক্তবএসটিআই কর্তমক 

অনুল্পমাক্তিত/ স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত? ক্তকভাল্পব বুঝল্পেন ক  ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত/ অনুল্পমাক্তিত? 

2.  ক্তি ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত/ অনুল্পমাক্তিত না হ্য় তল্পব ককন ঐ সকে পে সামগ্রী  

আপনারা ক্তবক্তক্র করল্পেন? 

3. ক্তবএসটিআই ক  বাজার তিারক্তক ও মানহ্ীন/কভজাে পে ক্তবল্পরাধী কা মক্রম পক্তরচােনা কল্পর থাল্পক তা সম্পল্পকম  

আপনারা ক্তক জাল্পনন? 

4. ক্তবএসটিআই কর্তমক বাজার তিারক্তক ও কভজাে ক্তবল্পরাধী কা মক্রম পক্তরচােনা করায় পরবতীল্পত ক্তক ক্তক প্রভাব পল্পর বল্পে  

আপনারা মল্পন কল্পরন? 

5. ক্তবএসটিআই কর্তমক বাজার তিারক্তক ও মানহ্ীন/ কভজাে ক্তবল্পরাধী কা মক্রম পক্তরচােনা করার পল্পরও ককন আপনারা 

অনুল্পমািনহ্ীন পে সামগ্রী ক্তবক্তক্র কল্পর থাল্পকন? 

6. ক্তবএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুেনায় আঞ্চক্তেক অক্তিস স্থাপন ও আধুক্তনকীকরণ (১ম সংল্পশাক্তধত) শীষ মক প্রকে সম্পল্পকম 

আপনার মতামত ক্তিন। 

7.       স             এক্তক্রক্তিল্পেি মান স                        স    এর আরও ক্তক ক্তক পিল্পক্ষপ 

গ্রহ্ণ করা িরকার বল্পে আপনারা মল্পন কল্পরন? 

8. রপ্তানী পল্পের মান ক্তন ন্ত্রল্পণ ও সাটি মক্তিল্পকশন এবং এক্তক্রক্তিল্পেশন এর জন্য এবং আমিাক্তন পল্পের মান  াচাইল্পয়র জন্য 

ক্তবএসটিআই ক্তক ভূক্তমকা রাখল্পে বল্পে আপক্তন মল্পন কল্পরন। 

9. ক্তবএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুেনায় আঞ্চক্তেক অক্তিস আরও শক্তিশােী ও আধুক্তনকায়ল্পনর প্রল্পয়াজন আল্পে ক্তকনা? হ্যা 

হ্ল্পে ক্তকভাল্পব করা  ায় বল্পে আপনারা মল্পন কল্পরন? 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

 

রশল্প উদোিা/ কারখানা ব্যবস্থাপক/ কাররগরী ব্যরি/ মাদকষটিাং কম ষকতষাদের সাদে রনরবড় আদলাচনার (KII) 

গাইডলাইন 

উত্তরোতার নাম:                                                                           শ্রমাবাইল নাং:  

পেরব:  

প্ররতষ্ঠান/ কারখানার/ এদজন্সীর নাম: 

 

১. আপনার কারখানায় কতরেন যকাবৎ এবাং রক রক িরদণর পে উৎপােন করদেন?  

২. আপনার কারখানার উৎপারেত পে শুধুমাে বাাংলাদেদশর বাজাদর নারক রবদেদশও রপ্তানী কদর োদকন? হযাঁ হদল শ্রকান শ্রকান 

শ্রেদশ রপ্তানী কদর োদকন? 

৩. আপনার কারখানায় উৎপারেত পে রক রবএসটিআই কর্তষক রনি ষাররত গুণাগুণ সরন্নদবরশত এবাং রবএসটিআই কর্তষক স্বীকৃরত 

প্রাপ্ত/ অনুদমারেত? এ ব্যাপাদর আপনার মতামত রেন। 

৪. রবএসটিআই শ্রেদক পে অনুদমােদনর জন্য শ্রযক পিরত অবলেন/অনুসরণ করদত হয় তা রক জটিল ও সময় সাদপক্ষ? রকভাদব 

এই পিরত অরিকতর সহজ করা যকায় বদল আপরন মদন কদরন? রবএসটিআই শ্রেদক পে অনুদমােন শ্রপদত স্বাভারবক ভাদব 

কতরেন সময় লাদগ?  

৫. আপনার কারখানায় উৎপারেত পে যকা রবএসটিআই কর্তষক অনুদমারেত, ঐ পদের গুণগতমান রকভাদব রবএসটিআই মরনেররাং 

কদর? আপরন রক মদন কদরন শ্রযক মরনেররাং পিরত সঠিক আদে? যকরে সঠিক না োদক তদব রক করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন 

কদরন? 

৬. আপনার কারখানায় উৎপারেত রপ্তানীদযকাগ্য পে সামগ্রীর এরররডদেড মান রবএসটিআই রকভাদব রনয়ন্ত্রণ কদর োদক? এ 

ব্যাপাদর রকছু বলুন। 

৭. আপরন রক মদন কদরন আপনার কারখানার উৎপারেত পদের মান আরও উন্নত করা প্রদয়াজন? শ্রভািা সািারদণর রনকে 

এরররডদেড মান সম্পন্ন পে প্রারপ্তর রনরিত করার শ্রক্ষদে রবএসটিআই এর ভূরমক সম্পদকষ বলুন?  

৮. পদের গুণগতমান রনরিত করার জন্য রবএসটিআইদক আরও শ্রবশী আধুরনক ও সক্ষম করার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে রকনা 

এবাং এর কাদজর গরত আরও বৃরি করার প্রদয়াজন রদয়দে রকনা? এ ব্যাপাদর আপনার মতামত রেন। 

৯. রবএসটিআই’র কাদজর গুণগতমান, গরত বৃরি এবাং বাজার মরনেররাং রনরিত করার শ্রক্ষদে রক রক পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন। 

১০. আমোনী-রপ্তানীর শ্রক্ষদে রবএসটিআই রক আর্ন্ষজারতক শ্রেরোং প্ররসরডউর (procedure) অনুসরণ কদর? শ্রসই শ্রেরোং 

প্ররসরডউর পে রপ্তানীর জন্য রক পযক ষাপ্ত এবাং সহায়ক? যকরে না হয় তাহদল শ্রকান শ্রকান শ্রেদশর শ্রেরোং প্ররসরডউর 

(procedure) অনুসরণ করা প্রদয়াজন বদল আপরন মদন কদরন। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

 

চট্রগ্রাম ও খুলনায় রবএসটিআই’র আঞ্চরলক অরিস স্থাপন ও আধুরনকীকরণ (১ম সাংদশারিত) শীর্ ষক প্রকদল্পর রনরবড় 

পররবী     জন্য 

সািারণ শ্রভািাদের সাদে FGD Guideline  

অাংশগ্রহণকারীদের নাম ও শ্রপশা অাংশগ্রহণকারীদের ঠিকানা শ্রমাবাইল নাোর 

১   

২.    

৩.    

৪.    

৫.    

৬.    

৭.    

৮.    

৯.   

১০.   

১১   

১২.   

 

1. আপনারা ক্তক বাংোল্পিশ স্ট্যান্ডাি ম ও কেক্তস্ট্ং ইনক্তস্ট্টিউশন (ক্তবএসটিআই) এর নাম শুল্পনল্পেন/ ক্তবএসটিআই সম্পল্পকম ক্তকছু 

জাল্পনন? 

2. আপনারা সাধারণত ককাথা হ্ল্পত খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য পে সামগ্রী ক্রয় কল্পর থাল্পকন?  

3. আপনারা ক  সকে ককাম্পাক্তনর উৎপাক্তিত পে সামগ্রী ব্যবহ্ার করল্পেন তা ক্তক ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃত/ 

অনুল্পমাক্তিত? ক্তকভাল্পব বুঝল্পেন ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত/ অনুল্পমাক্তিত? 

4.  ক্তি ঐ সকে পে সামগ্রী ক্তবএসটিআই কর্তমক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত/ অনুল্পমাক্তিত না হ্য় তল্পব ককন ঐ সকে পে সামগ্রী  

আপনারা ক্রয় ও কভাগ/ব্যবহ্ার কল্পরন? 

5. আপনারা মল্পত ক্তবএসটিআই কর্তমক অনুল্পমাক্তিত পে সামগ্রী ককন মানসম্মত মল্পন হ্য়? আপনারা কময়াি উত্তীণ ম পে 

সামগ্রী ক্তকভাল্পব সনাি কল্পর থাল্পকন?  

6. আপনাল্পির    , ক্তবএসটিআই কর্তমক বাজার তিারক্তক ও মানহ্ীন পের কভজাে ক্তবল্পরাধী ক  কা মক্রম পক্তরচােনা     

                            ? 

7. কভািা সাধারল্পণর ক্তনকে মান সম্পন্ন পে প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিতকরল্পণর জন্য ক্তবএসটিআই এর ক্তক করা উক্তচত বল্পে আপক্তন/ 

আপনারা মল্পন কল্পরন? 

8. ক্তবএসটিআই’র চট্রগ্রাম ও খুেনায় আঞ্চক্তেক অক্তিল্পসর কা মক্রম আরও কজাড়িার করার প্রল্পয়াজন আল্পে ক্তকনা? হ্যা হ্ল্পে 

ক্তকভাল্পব করা  ায় বল্পে আপনারা মল্পন কল্পরন? 
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শ্রভৌত ও অন্যান্য কাদজর অগ্রগরত পররবীক্ষ  ছ    
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রয়কৃত        পররবীক্ষণ েক  

            প্যাল্পকজ নং: 

     ল্যাল্পবর নাম :  

ররমক 

নাং 
রববরণ অবস্থা/ পযক ষায় মর্ন্ব্য 

১ 
রয়কৃত        শ্রকান     য় রদয়দে  

১। প্যাদকেজাত 

২। ল্যাদব স্থারপত 

 

২ 
ল্যাদব শ্রল আউে অনুযকায়ী স্থারপত হদয়দে রকনা 

১। শ্রল আউে অনুযকায়ী স্থারপত হদয়দে 

২। শ্রল আউে অনুযকায়ী স্থারপত হয়রন 

 

৩ আররডরপরপ/ Work Order অনুযকায়ী         পররমাণ এবাং 

শ্রডরলভারর সাংখ্যা ঠিক রদয়দে রকনা 

১। সঠিক 

২। সঠিক নয় (কম/শ্রবরশ) 

 

৪ 
শ্রেরসরিদকশদনর সকল শতষ প্ররতপারলত হদয়দে রকনা  

১। হদয়দে 

২। ব্যতযয় ঘদেদে (কারণ...) 

 

৫ 

সময়মত রয় করা হদয়দে রকনা (সমদয়র পুদব ষ/ শ্রেররদত রয়) 

১। সময়মত রয় 

২। সমদয়র পুদব ষ রয় 

৩। শ্রেররদত রয়  

 

৬                                  অব্যবহৃত অবস্থায় 

পদড় রদয়দে  

১।          

২। অব্যবহৃত অবস্থায় আদে 

 

৭ 
                                ছ      

১।         ছ 

২।       ই 

 

৮ 
রয়কৃত         সারভ ষস ওয়াদররন্ট/        রদয়দে রকনা । 

১। সারভ ষস ওয়াদররন্ট/        আদে 

২। সারভ ষস ওয়াদররন্ট/        নাই 

 

৯ 
                                            ছ      

১।          ছ 

২।           

 

১০ 

চারহো (demand) অনুসাদর রয় করা হদয়দে রকনা (অরতররি বা 

কম) 

১। চারহো মারিক     ছ 

২। চারহোর  অরতররি 

৩। চারহোর শ্রচদয় কম 
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ভবন ক্তনম মাণ কাল্পজর পক্তরবীক্ষণ েক :  

কাল্পজর  প্যাল্পকজ নং: 

কাল্পজর অবস্থান :                   অংল্পগর নাম : 

কাজ আরল্পম্ভর তাক্তরখ সম্পািল্পনর পক্তরকক্তেত 

তাক্তরখ 

সম্পািল্পনর প্রকৃত তাক্তরখ কাল্পজর বতমমান অগ্রগক্তত 

 

 

   

 

ক্র: 

নং 
কাল্পজর ক্তববরণ 

অনুল্পমািন  অনুসাল্পর 

করনীয় 

মাঠ প মায় প্রকৃত 

সম্পািল্পনর অবস্থা 
মন্তব্য 

১ ভবন এর ক্তপন্থ এক্তরয়া (Plinth Area)    

২ গ্রাউন্ড কেল্পবে(GL) কথল্পক এক্তিক্তস্ট্ং গ্রাউন্ড 

কেল্পবে(EGL) এর উচ্চতা ( height) 

   

৩ কোম কথল্পক কোল্পমর দূরত্বঃ 

কোল্পমর িায়াঃ 

   

৪ রুল্পমর সাইজ (১ -২ টি) - 

েয়ল্পেল্পের সাইজ (১ -২ টি) - 

   

৫ Floor হ্ল্পত Floor এর দূরত্ব /উচ্চতা (height)    

৬ ক্তিঁক্তড়র ধাল্পপর সাইজ    

৭ ক) মাটি পরীক্ষা  খ) পাইে কোি কেস্ট্ ক্তরল্পপাে ম   

গ) শ্রমদেররয়াদলর শ্রেে ররদপাে ষ ইতযারে সাংরক্ষণ  

   

৮ কেআউে ঠিক আল্পে ক্তকনা    

৯ CC/ RCC এর মান –  

1। Thickness। 

২। স্লাম্প/ ক্তসক্তেন্ডারল্পেস্ট্ কেস্ট্  (স্তল্পর স্তল্পর) 

   

১০ ইল্পের মান (সাইজ/ class/ color/ Test report)    

১১ রল্পির মান (Brand name/ Test স্তল্পর স্তল্পর))     

১২ ক্তসল্পমন্ট পরীক্ষা(Brand name/ Test স্তল্পর স্তল্পর)    

১৩ বালু পরীক্ষা (type/ Test স্তল্পর স্তল্পর)    

১৪ Stone chips (type/ Test স্তল্পর স্তল্পর)    

১৫ Brick chips (type/ Test স্তল্পর স্তল্পর)    

১৬ অযান্ডার গ্রাউন্ড ওয়াোর ক্তরজাভ মার/ কসপটিক ট্াংক    

১৭ িরজা জানাোর পক্তরমাপ  

কাল্পঠর গুনগতমান 

   

১৮ ক) প্লাস্ট্াল্পরর ক্তিক্তন 

খ) কিয়াল্পে নীে বণ ম 

গ) হ্াক্তনকে  
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1. প্রক্ততটি গুরুত্বপূণ ম কাল্পজর পূল্পব ম (ক মন Foundation,বীম,কোম, োি ঢাোই ইতযাক্তির পূল্পব ম PWD 

কর্তমক ক্তেক্তখত অনুল্পমািন হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা ? 

 

2. Side book, Stock book কমইনল্পেইন কল্পর ক্তকনা?  

 

3. মাটির রনদচ সমারপ্ত কাদজর েরব/video রাখা রদয়দে রক না। পাইল ড্রাইরভাং শ্ররকষড রাখা হদয়দে রক 

না। 

 

4. Site visit register, Attendance register কমইনল্পেইন কল্পর ক্তকনা ? 

 

5. Safety measure রল্পয়ল্পে ক্তকনা (গামবুে, কহ্েল্পমে, গ্লাভস,, কসিটিল্পনে ইতযাক্তি) 

 

6. Clean water use  কল্পর ক্তকনা? 

 

7. Shutter use: Steel/   bamboo/ Wooden 

 

8. ড্রইাং এবাং শ্রেরসরিদকশন অনুযকায়ী ববদুযরতক রিটিাং এবাং রিরসাং সঠিক রকনা?  

 

9. কাজ সম্পািল্পন ক্তবেল্পের কারন (প্রল্প াজযল্পক্ষল্পে)  

িক্ষ এবং প মাপ্ত জনবেঃ  

ব্যবহৃত  ন্ত্রপাক্ততঃরমরসাংদমরশন / ভাইদেের / রসরলন্ডার / স্লাম কুন/ কম্পযাকশন সরিাম / রিন রিন / 

পররমাদপর সরিামগুরল 

িান্ড ক্তরক্তেজঃ 

 

10. ভবনটির সাল্পথ সংযুি রাস্তা এবং অন্যান্য পক্তরবীক্ষণ 

 

11. ক্তিজাইন/ কে আউে ুরল্পরাুরক্তর অনুসৃত হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা । BNBC ুরল্পরাুরক্তর অনুসৃত হ্ল্পয়ল্পে ক্তকনা। 

 

১2। হ্যামার কেস্ট্ (অল্পের নাম): 

িোিেঃ  

 

স্বাক্ষরঃ 

 

সাইে ইক্তিক্তনয়ার/ কন্ট্রাক্টার প্রক্ততক্তনক্তধ 

স্বাক্ষরঃ 

 

পরামশ মক প্রক্ততষ্ঠাল্পনর প্রক্ততক্তনক্তধ 
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‘                       ’র                 ও        র  (১          )’ শীর্ ষক প্রকল্পের 

 ও          র তালিকাাঃ 

  

Lot No 1: (GD-1) 

Sl.N Name of Equipment and Specifications (As Per DPP) Qty. 

01 

 

Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS) 

With required accessories  

01 

02 

 

Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 

With required accessories 

02 

03 

 

Gas Chromatograph with Capillary Column and Three Detector FID, ECD, 

FTD With required accessories 

01 

Total number of equipment: 04 

 

Lot No 1: (GD-2) 

Sl.N Name of Equipment and Specifications (As Per DPP) Qty. 

01 HPLC (High performance Liquid Chromatograph)  

With required accessories 

02 

02 

 

Laboratory Digital Muffle Furnace.    

With required accessories 

05 

03 Laboratory Oven with Digital display of Temperature.   

 With required accessories 

06 

04 Automatic Moisture Analyzer   

With required accessories 

04 

05 Digital Viscometer.   With required accessories                                           01 

06 Bench top Digital pH meter.  With required chemicals accessories 05 

07 UV-VIS Spectrophotometer double beam With required accessories 02 

08 Digital Refractometer with constant temperature bath  02 

09 Binocular Microscope      02 

10 Karl Fisher Auto Titration (Moisture Determination)  01 

11 Multi point Extraction Heater with thermostat                                               03 

12 Nitrogen Determination Apparatus  01 

13 Mercury Analyzer  01 

14 Conductivity meter 02 

15 Flame Photometer 01 

Total: GD:2 (Item No.15 Equipment No 38) 38 

Grand Total Lot-1 (GD:1 & GD:2) 42 
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Lot-2 (GD-3) 

Sl.N Name of Equipment and Specifications (As Per DPP) Qty. 

01 Element Analyzer (C,H,N,S,O )   01 

02 Trans Fat Determination IR Spectrophotometer  (FTIR)  01 

03 Lovibond Colour Tintometer 02 

04 Autoclave ( Top loading) Digital 04 

05 Ion-chromatograph (for CI, NO3, SO4, PO4) 01 

06 High Speed Multi purpose Centrifuge 02 

07 Automatic Bomb Calorimeter 01 

08 Sterilizing oven 02 

09 Electronic Analytical Balance 02 

10 Digital variable volume micropipette  8 

11 Refrigerator ( for Sample storage) 02 

12 Horizontal  Laminar Air Flow Cabinet 01 

13 Incubator 02 

14 Centrifuge Machine  02 

15 Hotplate digital ceramic top 02 

16 Water Bath 02 

17 Trinocular  Microscope 01 

18 Vortex mixer 02 

19 Digital Colony Counter 01 

Total: GD:3  39 

 

Lot-2 (GD-4)  

Sl.No. Name of Equipment and Specifications (As Per DPP) Qty. 

01 Shaker 02 

02 Membrane Filtration system  01 

03 UV- Lamp with Stand 01 

04 Pipette digital fixed volume 10 

05 Bio-Safety Cabinet 01 

06 Glassware drying cabinet 02 

07 Stomacher blender Digital Display 01 

08 Deep Freezer 01 

09 Bacteria identification System ELISA Reader with ELISA washer 01 

10 Microwave Digestion System 01 

11 Fume Hood  ,Size: 4 ft. 04 

12 Rotary Vacuum Evaporator, 01 

13 Solid Phase Extraction System 01 

14 Water purification system (Distillation & Deionization )     02 

15 Ultrasonic Bath 02 
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16 Laboratory Refrigerator 01 

17 Viscometer (Saybolt) with bath 01 

18 Flash Point Apparatus (open cup) 01 

19 Automatic Distillation Machine 01 

20 Suction Pump 02 

21 Flash Point Apparatus (close cup) 01 

22 Octane, Cetane Analyzer 01 

23 Carbon Residue Testing Apparatus 01 

24 Melting point apparatus 01 

Total: GD:3  41 

Grand Total Lot-2 (GD3+GD4) = 39+41=80  

 

Lot No 3: [GD-5 & GD-8] 

Sl.N Name of Equipment and Specifications (As Per DPP) Qty. 

1. Liquid Chromatograph Triple Quadruple Mass Spectrophotometer/Mass 

Spectrophotometer (LC-MS/MS) System 

With required accessories 

1 

2. Gas -Chromatograph Mass Spectrometer -Mass Spectrometer ( GC-MS MS) 

With required accessories 
1 

Total number of equipments:  2 
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‘                       ’র                 ও        র  (১          )’ শীর্ ষক প্রকল্পের 

 ও                     র              ও              ’র র      র      র          

                     র     /            র      : 

Sl No. Name  of the Instrument Application 

1. Liquid Chromatograph Mass 

Spectrometer (LC-MS/MS) 

Analytical work is going like as Antibiotics 

Drug residue, Vitamins  

 

2. Gas Chromatography Mass 

spectrophotometer  

(GC-MS/MS) 

Analytical work is going like as Melamine 

content in whole milk & skin milk powder. 

 

3. Dryng Oven Analysis is on going of Moisture & Volatile 

matter in food & Elide Products. 
4.  Muffle Furnace Analysis is on going of Total Ash of any food/ 

organic / inorganic products 

5. Refrigerator Used for CRM/ SRM/ Chemicals & Perisable 

sample preservation 

6. Atomic Absorption Spectrophotometer 

(Flame) 

 

Analytical work is on going for heavy metal 

(Zn,K,Na )  in fortified food , (Cu, Zn ) in fruit 

juice, Hg in skin cream , As in water and fruit 

juice , (Fe, Mn, Cu, Zn)  in water 

7. Atomic Absorption Spectrophotometer 

(Furnace) 
Analytical work is ongoing (As, Pb, Sn) in fruit 

juice, (Cd,Cr, Se,Pb , Ni) in Water 

8. Fourier Transformar Infrared 

Spectrophotometer 

(FTIR) 

Future plan for analysis of 

Acetic Acid in vinegar , PVC in PVC pipe 

Installation, commissioning & test run is on 

going 
9. Gas Chromatograph(FID, 

ECD & FTD) 
Future plan for analysis of 
FAME in Mustard oil , soya bean oil & rice 

bran oil 

Chlorinated pesticide in fruit juice 

Organo phosphorous pesticide 

Installation, commissioning & test run is on 

going 
10. High Performance Liquid Chromatograph 

(HPLC)  

 

Future plan for analysis of 
Formalin in fresh fruit 

Installation, commissioning & test run is on 

going 

11. UV Visible Spectrophotometer Future plan for analysis of 
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Sodium, Potassium & Phosphate in drinking 

water 

Installation, commissioning & test run is on 

going 

12. ELASA Future plan for analysis of 

2.Aflatoxine (B1,B2,G1,G2)   

   in Baby food & Ground Nut 

Installation, commissioning & test run is on 

going 

13. Gas Chromatography Mass 

spectrophotometer  

(GC-MS) 

 

Future plan for analysis of 

1. Pesticide in mosquito coil      

   (Allethrin) 

2. Analysis of Food   

    Preservatives by GC-MS 

3. Analysis of Food Additives 

Installation, commissioning & test run is on 

going 
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