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নেভ�র/১৫ 
মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িশ� ম�ণালয় স�িক�ত �িত�িত/িনেদ �শনা বা�বায়ন সং�া� ত� 

 

মাননীয় �ধানম�ী গত ১২/০৪/২০০৯ তািরেখ িশ� ম�ণালয় পিরদশ �নকােল এ ম�ণালেয়র কায ��ম পয �ােলাচনা কেরন এবং ৩৮� িনেদ �শনা �দান কেরন। িতিন গত ০৬/০৫/২০১০ তািরেখ 
বর�না, ২৯/১২/২০১০ তািরেখ চ��ােমর িমরসরাই, ২২/০২/২০১১ তািরেখ বিরশাল, ০৫/০৩/২০১১ তািরেখ �লনা �জলার খািলশ�র, ০৯/০৪/২০১১ তািরেখ িসরাজগ�, ২৪/১১/২০১১ তািরেখ রাজশাহী, 
১৮/০২/২০১২ তািরেখ চ��াম �জলার স�ীপ, ২৫/০২/২০১২ তািরেখ প�য়াখালী �জলার কলাপাড়া ও ৩০/০৬/২০১২ তািরেখ টাংগাইল �জলা সফরকােল অ�ি�ত জনসভায় ০৯� �িত�িত �দান কেরন। 
এছাড়া গত ২০/০৭/২০১৪ তািরখ �িষ ম�ণালয় পিরদশ �নকােল িশ� ম�ণালয় সংি�� ০১� িনেদ �শনা �দান কেরন। 
 

িশ� ম�ণালয় সংি�� উে�িখত ৪৮� িনেদ �শনা/�িত�িতর মে� ২� িস�াে�র িবষয়ব� �ায় একই হওয়ায় িস�া� �� একী�ত করা হয়। ফেল িনেদ �শনা/�িত�িতর সং�া হয় ৪৭�। ত�ে� এ 
পয �� বা�বািয়ত ২০� িনেদ �শনা/�িত�িত ইেতা�েব � তািলকা হেত বাদ �দয়া হেয়েছ। ০১� �িত�িত (নথ �-ওেয়� ফা� �লাইজার �কা�ািন িলঃ পিরচালনার জ� �াস �া�তা স�ব নয় িবধায় ব� আেছ) 
এবং ০১� (িচিন আমদানী িবষয়ক) তািলকা হেত বাদ �দয়া হেয়েছ। বত�মােন বা�বায়নাধীন {৪৭ - (২০+২)} = ২৫� িনেদ �শনা/�িত�িতর বা�বায়ন অ�গিত িন��প : 
 

�ঃ 
নং 

মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত/িনেদ �শনা �িত�িত/িনেদ �শনা কত 
তািরেখ �কান সভায় 

িদেয়েছন 

�িত�িত/ 
িনেদ �শনা      

বা�বায়েন দািয়� 
�া� সং�া 

হার (%) সহ 
�িত�িত/িনেদ �শনা বা�বায়েন �হীত �ব�া ও অ�গিত  

সমাি�র 
স�া� সময় 

�িত�িত/ 
িনেদ �শনা 

বা�বায়েন �কান 
�িতব�কতা/ 
সম�া যিদ 

থােক 

সমাধােনর 
স�া� ��াব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ িশ� ম�ণালেয়র অধীন� দ�র/সং�ার 

�� পেদ জনবল িনেয়াগ �সে�ঃ 

িশ� ম�ণালেয়র অধীন� দ�র/ সং�ায় 
রাজ� খাতসহ অ�েমািদত জনবল 
৩৭০৩৯ এর মে� সরাসিরভােব 
িনেয়ােগর জ� ৩৩৭৪� পদ ��  
আেছ। দীঘ �িদন যাবত ছাড়পে�র অভােব 
পদ�েলা �রণ না হওয়ায় দা�িরক 
কাজকেম � িব� �ি� হে�। 

১২/০৪/২০০৯ তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

ম�ণালয়/ 
দ�র/সং�া 

িশ� ম�ণালয় ও এর িনয়�ণাধীন দ�র/সং�া �� পদ �রেণ 
িন�িলিখত পদে�প �হণ করেছঃ 
িশ� ম�ণালয় 
িশ� ম�ণালেয়র �মাট অ�েমািদত পদ ২১৭�, �রণ�ত পদ ১৭৭� 
এবং �� পদ ৪০�। �শাসিনক কম �কত�া ও সহকারী লাইে�িরয়ান 
পেদ সরাসির িনেয়ােগর কায ��ম িপএসিসেত �ি�য়াধীন। ১০% 
সংরি�ত �কাটা ও পেদা�িতর পদ বাদ িদেয় অবিশ� ৩য় ��িণর 
১৬� ও ৪থ � ��িণর ০৮� �� পেদ �লাক িনেয়ােগর জ� 
২৪/৭/২০১৫ ও ২৫/৭/২০১৫ তািরেখ �� �দিনক পি�কায় িব�ি� 
জাির করা হয়। এ ��ি�েত �া� আেবদনস�হ য�চাই বাছাই করা 
জ� ০২/৮/২০১৫ তািরেখ ০৮� কিম� গঠন করা হয়। তাছাড়া 
িবভাগীয় িনব �াচন কিম� গঠেনর জ� জন�শাসন ম�ণালয়, অথ � 
ম�ণালয় এবং বাংলােদশ সরকাির কম �কিমশন সিচবালেয়র 
�িতিনিধর নাম ��রেণর জ� ০৭/১২/২০১৫ তািরেখ প� ��রণ করা 
হেয়েছ। 
 

িবিসআইিস 
িবিসআইিস �ধান কায �ালয় এবং এর িনয়�নাধীন কারখানাস�েহ 
�টকিনক�াল ক�াডােরর ০৬� পেদ ১ম ��িণর ৭৪ জন কম �কত�ার 
িনেয়ােগর লে�� �ড়া� ফলাফল ��ত করা হেয়েছ। একই সােথ 
১০� ক�াটাগরীেত ১ম ��িণর ০৫� পেদ ৯৩ জন ও ২য় ��িণর 
০৫� পেদ ৬৬ জনসহ �মাট ১৫৯ জন কম �কত�া িনেয়ােগর লে�� 
অন-লাইেন িনেয়াগ িব�ি�র িবপরীেত আেবদনপ� �হণ করা 
হেয়েছ। আরও ০৫ পেদ ৯৩ জন কম �কত�া িনেয়ােগর লে�� 

চলমান 
�ি�য়া 
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ির�ইিজশন ��রণ করা হেয়েছ। 
 

িবএসইিস 
৬৪৩� �� পেদর িবপরীেত ২০১৩-১৪ অথ � বছের ৩০ জন কম �কত�া 
এবং ২০১৪-১৫ অথ � বছের ৫১ জন কম �কত�ােক িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। 
 

িবিসক 
২য় ও ৩য় ��িণর ২৪� পেদ রাজ�খােত �লাক িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। 
এছাড়া মহামা� আদালেতর িনেদ �েশ সমা� উইিডিপ �কে�র ৯৫ 
জন কম �কত�ােক ইেতামে� আ�ীকরণ করা হেয়েছ। রাজ�খােত ১ম 
��িণর পেদ ৬৯ জন ও �ন�� িবকাশ �ক� �গাপালগে� িবিভ� পেদ 
১১ জনেক িনেয়াগ করা হেয়েছ। �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র 
�ত�ায়েনর পর ১ম ��িণর পেদ আরও ০৬ জন কম �কত�া ও ৩য় 
��িণর পেদ ০১ জন কম �চারীেক িনেয়াগ �দয়া হেব। তাছাড়া ৫৩� 
কম �কত�া পেদ �লাক িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। 
 

অপরিদেক ৩য় ও ৪থ � ��িণর �� পদ �রেণ আউটেসািস �ংেয়র 
পিরবেত� সমা� উইিডিপ �কে� ১৫৩ জনেক আ�ীকরণ করা 
হেয়েছ। এর বাইের আরও ৯৫ জেনর িনেয়ােগর িবষয়� অথ � 
ম�ণালেয় �ি�য়াধীন আেছ। �দিনক িভি�ক ৪৫ জন কম �চারীেক 
িনয়িমত ��েল িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। �দিনক িভি�ক আরও ২১ জন 
৩য় ও ৪থ � ��িণর কম �চাির িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। তাছাড়া 
��লিভি�ক এবং আউটেসািস �ং এর মা�েম িনেয়াগ �ি�য়াধীন 
আেছ। 
 

িবএস�আই 
িবএস�আই এর �মাট জনবল ৬০১। পরবত�েত ন�নভােব ১৩৬� 
পদ �জন করা হয়। এছাড়াও িবএস�আই এর িসেলট ও বিরশাল 
আ�িলক অিফেসর জ� এক� উ�য়ন �ক� �থেক ৬ (ছয়) জন 
জনবল রাজ� খােত �ানা�েরর অ�েমাদন পাওয়া যায়।  
 

২০০৯-২০১৫ সমেয় িবএস�আই এর রাজ� খােত �মাট ১৯৩ জন 
জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ। ত�ে� ২০০৯ সােল ১০ জন, ২০১০ 
সােল ৬৭ জন, ২০১১ সােল ১০ জন, ২০১২ সােল ৪৮ জন এবং 
২০১৫ সােল ৫৮ জন কম �কত�া/কম �চারী িনেয়াগ করা হেয়েছ। িবিভ� 
�� পেদ িনেয়াগ কায ��ম �ি�য়া আেছ। 
 

িবএিব  
িবএিব’র অ�েমািদত পদ ২০� এবং �রণ�ত পদ ১৮�। ��পেদ 
িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। 
 

িডিপিড� 
১ম ��িণর ০৯� এ�ািমনার পেদ পেদা�িতর মা�েম ০২ জন, ১০% 
সংর�ণ �কাটায় ০২ জন িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। অবিশ� ০৫� পদ 
�রেণর লে�� িপএসিসেত ির�ইিজশন ��রণ করা হেয়েছ। 
 

এছাড়া ২০২১ সােলর মে� িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে�� 
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িডিপিড�েক অেটােমশেনর আওতায় আনার জ� ০৮ জনবল িবিশ� 
IT Unit �াপন করা হেয়েছ। IT Unit এ অ�েমািদত জনবেলর 
মে� ০৩ জন ১ম ��িণর কম �কত�া PSC এর মা�েম িনেয়াগ করা 
হেয়েছ এবং ০২ জন ডাটা এি�/কে�াল অপােরটর িনেয়াগ করা 
হেয়েছ।  
 

এনিপও 
দ�ের বত�মােন ১ম ��িণর ১০�, ৩য় ��িণর ০৩� ও ৪থ � ��িণর 
০২� �মাট ১৫� পদ �� আেছ। 
 

১ম ��িণর �� ১০� পেদর মে� ০৪� পেদা�িতর মা�েম 
�রণেযা�। পেদা�িতেযা� �কান �াথ� না থাকায় পদ� �রণ স�ব 
হে�না। ০১ পদ পেদা�িতর মা�েম �রেণর কাজ �ি�য়াধীন আেছ। 
বািক ০৫� পেদর মে� ০১� পদ ১০% সংর�ণ নীিতমালার 
আওতায় সংর�ণেযা�। অপর ০৪� পদ �রেণর �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� সরকাির কম �কিমশেন ��াব ��রণ করা হেয়েছ। 
 

৩য় ��িণর �� ০৩� পদ ১০% সংর�ণ নীিতমালার আওতায় 
সংর�ণেযা�। ৪থ � ��িণর ০২� �� পেদর ০১� পদ ১০% 
সংর�ণ নীিতমালার আওতায় সংর�ণেযা�। 
 

বয়লারঃ 
�ধান বয়লার পিরদশ �েকর কায �ালেয় অ�েমািদত ১০� �� পেদর 
মে� �গেজেটড কম �কত�ার ০5� পদ �রেণর িবষয় সরকাির 
কম �কিমশেন �ি�য়াধীন আেছ। ০৩� ৩য় ��িণ ও ০২� ৪থ � ��িণর 
পদ �রেণর কায ��ম চলেছ। 

০২ 
 

সরকাির অিফস/সং�ায় সরকাির 
মািলকানাধীন �িত�ান ক��ক  
��ত�ত প� সাম�ী যথা- িজপগািড়, 
�া�ফরমার, ক�াবল ও �া�র �বহার 
�সংেগঃ 

িবষয়� পরী�াে� �িনিদ �� ��াব �পশ 
করার জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবএসইিস ক) িবিভ� সং�া/সরকাির দ�ের িবএসইিস’র িশ�-কারখানা ক��ক 
উৎপািদত �উবলাইট, �া�ফরমার, ক�াবলস �বহােরর লে�� 
সরাসির এবং প�েযােগ অ�েরাধ করা হেয়েছ।  সরকাির িবিভ� 
দ�র/সং�া �থেক িবএসইিস’র িশ� �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র 
�� তািলকা ও ক�াটালগ �চেয় প� ��রণ করা হেয়েছ এবং সরাসির 
�য় �ি�য়া অ�াহত আেছ। 
 

খ) �গিতর কারখানায় আ�িনক িবলাস ব�ল পােজেরা ��াট �স িজপ 
বািনিজ�কভােব উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণর লে�� ইেতামে� 
২০১৫-২০১৬ অথ � বছের ১৬০� জীেপর সংেযাজেনর কাজ স�� 
কের �মাট ৯৮� িব�য় করা হেয়েছ। 
 

গ) িসডান কার সংেযাজেনর জ� �গিতর সােথ িমৎ�িবিস মটরস 
করেপােরশন গত ০৯/০২/২০১১ তািরেখ এক� সমেঝাতা �ারক 
�া�িরত হেয়েছ। িমৎ�িবিস মটরস কেপ �ােরশন ক��ক বাংলােদেশর 
উপেযাগী ও সা�য়ী �ে�র মে� এক� মেডল িনব �াচন করা হেয়েছ। 
তেব �� জনসাধারেণর �য় �মতার মে� রাখার জ� �� �ােসর 
��াব রাখা হেয়েছ। �গিত ই�াি�জ িলঃ- এর জাতীয় রাজ� �বাড � 
ও বাংলােদশ �ািরফ কিমশেনর িনকট �� করািদ �নিব ��ােসর 

চলমান 
কায ��ম। 
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��াব অ�যায়ী �মাট �� ৯৯.৩৫% এর �েল ৩৭.২৫% িনধ �ারেণর 
��াবনা বাংলােদশ �ািরফ কিমশন নীিতগতভােব সমথ �ন কেরেছ। 
ইেতামে� িপআইএল ক��প� জাপােনর িমৎ�িবিশ �কা�ানীেক 
�সডান কােরর য�াংেশর তািলকা ও িসেকিড কে�ােন� এর �� 
�চেয় ই-�মইল কেরেছ। �সডান কােরর য�াংেশর তািলকা ও �� 
পাওয়ার পর এর �� হার �নঃিনধ �ারণ িবষেয় বাংলােদশ �ািরফ 
কিমশন তােদর চািহদামত ��রণ করেল তারা �ড়া� �পািরশ �দান 
করেব। 

০৩ িবএস�আই’র পরী�ার মান এবং 
পে�র সা� �িফেকটেক আ�জ�ািতকভােব 
�হনেযা� করাঃ 

িবএস�আইর চলমান �কে�র আওতায় 
�হীত কায ��মস�হ �ত বা�বায়েনর 
িনেদ �শনা �দান। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবএস�আই িবএস�আই’র �লবেরটিরস�েহর এি�িডেটশন এবং িবএস�আই 
�দ� �ট� িরেপাট � এর আ�জ�ািতক �হণেযা�তা অজ�েনর লে�� 
�হীত কায ��মঃ   
 

�াবেরটরী এ�াে�িডেটশনঃ  
িবএস�আই এর িসেম� �াব (রসায়ন ও পদাথ �), �ড ও মাইে�া 
বােয়ালিজক�াল �াব এবং �ট�টাইল �টি�ং �াবস�েহর 
অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও �েয়াজনীয় আ�িনক য�পািত সং�াপনসহ 
সকল ড�েমে�শন �তরী �ব �ক গত ১৭/৬/২০১০ তািরেখ ভারেতর 
National Accreditation Board for Testing Laboratories 
(NABL) ক��পে�র িনকট আেবদন করা হেয়িছল। ভারেতর 
NABL �থেক Lead Assessor টীম �ই দফায় িবএস�আই এর 
�াবেরটরী�িল Pre-Assesment এবং Final Assesment স�� 
কের NABL আ��ািনকভােব ১৮/৩/২০১১ �থেক ১৭/৩/২০১৩ 
পয �� �ই বছর সমেয়র জ� �াবস�হেক এ�াি�িডেটশন �দান 
কের। 
 

পরবত�েত NABL এর ৫ (প�চ) সদ� িবিশ� এক� িলড অিডটর/ 
অিডটর দল এ�াি�িডেটশন �া� �াব�িল সািভ �েল� অিডট কেরন 
এবং ন�ন পে�র আরও ৭৫� �ারািমটার Accreditation এর 
লে�� Assessment কেরন। িবএস�আই এর এি�িডেটশন �া� 
�াব�িলর কায ��ম সে�াষজনক হওয়ায় NABL �থেক ২য় পয �ােয় 
গত ০৯/৪/২০১৫ পয �� Accreditation এর �ময়াদ �ি� করা 
হেয়িছল এবং ন�নভােব Accreditation এর জ� আেবিদত ৭৫� 
�ারািমটােরর জ� Accreditation  �দান করা হয়।  
 

িবএস�আই এর  উি�িখত �াব�িল Accreditation এর �ময়াদ 
গত ০৯/৪/২০১৫ তািরেখ �শষ হওয়ায় ইেতামে� ০৭-০৮ মাচ �/২০১৫ 
তািরেখ ভারেতর NABL �থেক ৫ (প�চ) সদে�র এক� 
Assessment টীম �াবস�েহর কায ��ম Assessment স�� 
কেরন। �াব�েলার কায ��ম সে�াষজনক হওয়ায় আগামী 
১৪/৬/২০১৭ পয �� Accreditation এর �ময়াদ �ি� করা হয় এবং 
ন�ন কের আরও ২০� �ারািমটােরর Accreditation �দান করা 
হেয়েছ। বত�মােন �মাট Accreditation �ারািমটােরর সং�া 
১৬৩�। পাশাপািশ িবএস�আই এর চ��াম, �লনা ও রাজশাহী 

চলমান 
কায ��ম। 
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আ�িলক অিফেসর �কিমক�াল �াবেরটরী পয �ায়�েম 
Accreditation এর আওতায় িনেয় আসারও পিরক�না হােত �নয়া 
হেয়েছ। 
 

Product Certification এি�িডেটশন :  
িবএস�আই এর ��াডা� সা� �িফেকশন িসে�ম বত�মােন 
এ�াি�িডেটশেনর আওতায় আনা হেয়েছ। �থম পয �ােয় 
িবএস�আই’র Voluntary Product Certification এর 
আওতায় ০৫� প� যথাঃ এিডবল �জল, ��া�ন িরচ িব�ট, 
ওেয়ফার িব�ট, চাটনী ও �ট ি�ংকস এবং ২য় পয �ােয় আরও ০৬ 
(ছয়)� ন�ন প� যথাঃ িসেম�, পা�রাইজড িম�, ��ভারড িম�, 
সয়ািবন অেয়ল, এিডবল পামঅেয়ল, িরফাইনড পাম অিলন পে�র 
এবং সব �েশষ অে�াবর/২০১৪ মােস আরও ০৩� ন�ন প� যথাঃ 
ফর�ফাইড সয়ািবন অেয়ল, ফর�ফাইড পা� অেয়ল, ফর�ফাইড 
পা� অিলন পে�র ভারেতর National Accreditation 

Board for certification Body (NABCB) �থেক 
Accreditation �দান করা হয়। এর ফেল িবএস�আই’র 
Product Certification System এর আ�জ�ািতক 
�হণেযা�তা উ�েরা�র �ি� পাে�। িবএস�আই এর ��াডা� 
সা� �িফেকশেনর জ� �া� Accreditation এর �ময়াদ গত 
০৮/০১/২০১৫ তািরেখ �শষ হেয়েছ। এ ��ি�েত ইিতমে� উ� 
Accreditation এর Re-certification এর জ� ভারেতর 
NABCB এর ০৪ সদ� িবিশ� এক� এেসসর টীম ক��ক গত  
০৬-১২ িডেস�র/২০১৪ সমেয় িবএস�আই এর ��াডা� 
সা� �িফেকশন কায ��ম Assessment স�� করা হয়। 
 

National Metrology Laboratory (NML) এি�িডেটশন : 
NML এর ৬� �াবেরটরীেক এ�াি�িডেটড করার লে�� 
Norwegian Accreditation অথির� বরাবের আেবদন করা 
হেয়িছল। এ ��ি�েত গত ২৯/০৪/২০১৩ হেত ০২/০৫/২০১৩ তািরখ 
পয �� সমেয় Norwegian Accreditation এবং 
Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর �যৗথ 
এেসসর টীম �াব�িল Re-assessment স�� কেরেছন। গত 
২৬/১১/২০১৩ তািরেখ Norwegian Accreditation ও 
Bangladesh Accreditation Board (BAB) �যৗথভােব 
িবএস�আই এর National Metrology Laboratories 

(NML) এর ০৬� �াবেক Accreditation �দান কেরেছ। 
পরবত�েত ২৭-২৯ �ম/২০১৪ সমেয় Norwegian 

Accreditation এবং Bangladesh Accreditation 

Board (BAB) এর �যৗথ এেসসর টীম NML এর উ� �াব�িল 
সািভ �েল� ও Re-assessment স�� কেরন এবং �াব�িল 
Accreditation বহাল থাকার �পািরশ কেরন। NML-BSTI 
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এর আওতায় Force calibration Laboratories �াপেনর 
লে�� য�পািত �াপেনর কাজ চলেছ। আগামী �ন, ২০১৬ এর মে� 
calibration �দান কাজ �� হেব বেল আশা করা যাে�। 
 

Management System Certification(MSC) বা�বায়ন :  
িবএস�আইেত Management System Certification 
(MSC) চা� করা হেয়েছ এবং উ� Management System 

Certification (MSC) �ক নরওেয়িজয়ন এ�াি�িডেটশন বিড 
ক��ক ৫ বছেরর জ� এ�াি�িডেটড সা� �িফেকট �দান করা হেয়েছ। 
বত�মােন িবএস�আই �ত Management System 

Certification Scheme (MSCS) চা� হওয়ায় �বসরকাির 
সং�া/ফাম ��েলা িবএস�আই �থেক এই �েয় �কায়ািল� 
�ব�াপনার জ� ISO 9001, পিরেবশ �ব�াপনার জ� ISO 

14001 এবং খা� িনরাপ�া �ব�াপনার জ� ISO 22000 
িবষেয় িসে�ম সা� �িফেকট �হন করেত পারেছন।   
 

িবএস�আই �থেক এ পয �� ৩১� Management System 

Certificate �দান করা হেয়েছ। বত�মােন ISO সনদ �াি�র জ� 
আরও �বশিক� �িত�ােনর আেবদন �ি�য়াধীন আেছ। িবএস�আই 
এর MSC �সলেক নরওেয়িজয়ন এ�াি�িডেটশন বিড ক��ক �দ� 
Accreditation এর �ময়াদ সম�িত �শষ হওয়ায় এবাের উ� 
�সেলর কায ��ম ভারেতর National Accreditation Board 

for certification Body (NABCB) �থেক �নয়ার জ� 
�ি�য়া চলেছ। ভারেতর NABCB এর Assessment �ম ক��ক 
গত ০৬ িডেস�র/২০১৪ হেত ১২ িডেস�র/২০১৪ তািরখ পয �� সমেয় 
িবএস�আইেত Management System Certification (MSC) 

�সেলর কায ��ম Assessment করা হয়। 
০৪ (�ক�) 

“হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ 
মিহলােদর ��� িদেয় িবটােকর 
কায ��ম স�সারণ�ব �ক আ�-
কম �সং�ান �ি� ও দাির�� িবেমাচন” 
শীষ �ক �ক��র কায ��েমর িবষেয় 
মাননীয় �ধানম�ী সে�াষ �কাশ কেরন 
এবং যথাযথভােব বা�বায়েনর জ� 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবটাক �া�িলত �য় ৪৭৩২.৫০ ল� টাকা। 
পিরক�না কিমশেনর অ�েমাদেনর তািরখঃ ১৯/০৩/২০০৯ ও 
১২/০৮/২০১৪। 
হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ মিহলােদর ��� িদেয় িবটােকর 
কায ��ম স�সারণ�ব �ক আ�-কম �সং�ান �ি� ও দাির�� িবেমাচন 
(সংেশািধত) শীষ �ক �ক�� একেনক ক��ক গত ১২/০৮/২০১৪ 
তািরেখ (২য় সংেশািধত) অ�েমািদত হয়। �ক��র অ�েমািদত 
সব �েমাট �য় ৪৭৩২.৫০ ল� টাকা (স�ণ � িজওিব)। �ক��র 
সংেশািধত অ�েমািদত �ময়াদকাল �লাই ২০০৯ �থেক �ন ২০১৬ 
পয ��। 
সংেশািধত �া�লেনর িববরণঃ 
ক) রাজ� �য় ৪২৫২.৫৮ ল� টাকা 
খ) �লধন �য় ৪৭৯.৯২ ল� টাকা 
�মাট �ক� �য় ৪৭৩২.৫০ ল� টাকা। 
“হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ মিহলােদর ��� িদেয় িবটােকর 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৬। 
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কায ��ম স�সারণ�ব �ক আ�-কম �সং�ান �ি� ও দাির� িবেমাচন” 
শীষ �ক �কে�র �ময়াদ �ন, ২০১৬ পয �� ২ বছর �ি�র পর �মাট 
২৮৮০ জন ��ষ এবং ২১৬০ জন মিহলাসহ সব �েমাট ৫০৪০ জনেক 
�িশ�ণ �দান করা স�ব হেব। ইেতামে� ২০০৭ জন ��ষ এবং 
১২৪০ জন মিহলা সহ সব �েমাট ৩২৪৭ জন �িশ�ণাথ� �িশ�ণ 
সমা� কেরেছ। ত�ে� ৫০৮ জন ��ষ ও ৪৮৯ জন মিহলা 
�িশ�ণাথ�েক িবিভ� িশ� �িত�ােন সরাসির িনেয়ােগর �ব�া করা 
হেয়েছ। এছাড়া, বত�মােন ২৭৬ জন ��ষ ও ৩১০ জন মিহলা �মাট 
৫৮৬ জন �িশ�ণরত আেছ। 
নেভ�র, ২০১৫ পয �� সব �েমাট �ম�ি�ত �েয়র পিরমাণ ৪১২৮.৫৫ 
ল� টাকা। 
নেভ�র, ২০১৫ পয �� বা�ব অ�গিত হার ৮৭.২৩%। 

০৫ (�ক�) 

�ি�গ� �জলার গজািরয়ায় ২০০ একর 
জিম অিধ�হেণর মা�েম Active 
Pharmacuticals Ingredients 
(API) িশ� পাক� �াপেনর উে�াগেক 
�াগত জানােনা হয় এবং �ক� ��তম 
সমেয় বা�বায়েনর লে�� িবিসক-�ক 
কায �কির �িমকা �হেণর িনেদ �শনা 
�দান করা হয়। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবিসক �া�িলত �য় ২১৩০০.০০ ল� টাকা।  
পিরক�না কিমশেন অ�েমাদেনর তািরখ :  ২৯/৫/২০০৮ 
িডিপিপ সংেশাধেনর িববরণ : ০৪/০২/২০১৪             
সংেশািধত �া�লেনর িববরণ : ৩৩১৮৫.৭৫ ল� টাকা।  
�কে�র �ল মা� ভরােটর কাজ সমা� হেয়েছ। বত�মােন �লেভিলং 
ও ��িসং এর কাজ চলেছ। আউটেলট ��ন িনম �াণ কাজ বাকী আেছ। 
অ�া� অবকাঠােমা উ�য়েনর কাজ চলেছ। বাউ�ারী ওয়াল িনম �াণ 
কাজ �শষ পয �ােয় আেছ। রা�া িনম �াণ ও সােফ�স ��ন কােজর  
�ল-আউট ��ান গত ১৩/৫/২০১৫ তািরেখ �দান করা হেয়েছ। 
ইেতামে� রা�ার ৪৫% ও সােফ�স ��েনর ৩০% কাজ সমা� 
হেয়েছ। �শাসিনক ভবন িনম �াণ কােজর ৪৫% সমা� হেয়েছ। 
�কে�র �ট বরাে�র নীিতমালা ২৩/৭/২০১৫ তািরেখ �গেজট 
আকাের �কািশত হেয়েছ। �কে�র �য় �ি� �তীত �ময়াদ 
�ন/২০১৬ পয �� �ি� করা হেয়েছ। �ক� বা�বায়ন কায ��েম �কান 
সম�া �দখা িদেল তা সমাধােনর জ� মাননীয় �ধানম�ীর 
কায �ালেয়র সহায়তা �হণ করা হেব। 
 

�কে�র �ম�ি�ত �েয়র পিরমাণ ১৭৫০৬.০৫ ল� টাকা, বা�ব 
অ�গিত হার ৬৬% এবং আিথ �ক অ�গিত  হার ৫৩%। 

বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৬ 

  

০৬ (�ক�) 

চামড়া িশ� �কে�র আওতায় �ক�ীয় 
�শাধনাগার ও ডাি�ং ইয়াড � িনম �াণ। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবিসক �া�িলত �য় ১৭৫৭৫.০০ ল� টাকা।  
১৩/০৮/২০১৩ তািরেখ সংেশািধত �া�িলত অথ � ১০৭৮৭১.০০ ল� 
টাকা। 
 

চামড়া িশ� নগরীর অভ��রীণ রা�া, ��ন ও কলভাট �, িব��ৎ লাইন, 
গভীর নল�প, পািন সররাহ লাইন, �াস লাইন, �িলশ ফ�িড়, ফায়ার 
সািভ �স �সড, পা� �াইভার �কায়াটার ও �শাসিনক ভবেনর িনম �াণ 
কাজসহ অবকাঠােমাগত কাজ সমা� হেয়েছ। �ানারী িশ� সাভার, 
ঢাকায় �ানা�েরর কায ��ম চলমান রেয়েছ। বরা� �া� ১৫৫� িশ� 
ইউিনেটর মে� ১৫৩� িশ� ইউিনেটর িনম �াণ কাজ �� করার জ� 
আ�ষি�ক কাজসহ সাইেট িনম �াণ সাম�ী ম�দ এবং সীমানা �াচীর 

বা�বায়নাধীন 

�ন’ ২০১৬ 
  



     

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PM Comitment Report (mail).doc      - 8 – 

িনম �াণ, �লবার �শড িনম �ােণর কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। ত�ে� 
১৪৮� িশ� ইউিনট পাইিলংসহ কারখানা িনম �ােণর কাজ �� 
কেরেছ। অবিশ� িশ� ইউিনেটর িনম �াণ কাজ �� করার জ� তািগদ 
�দান অ�াহত আেছ। িনম �াণাধীন CETP এর িসিভল কােজর �ায় 
৮২% এর অিধক স�� হেয়েছ। CETP িনম �ােণর সােথ সংি�� 
Elecro-Mechanical equipment আমদানীর িনিম� L/C 

�খালা হেয়েছ। L/C �খালা 2nd Shipment Inspection কিম� 
৩ �থেক ৯ এি�ল ২০১৫ পয �� চীেন L/C সং�া� �মিশনািরজ, 
ই�ইপেম� এ� �ােটিরয়ালস পিরদশ �ন কেরেছ। চামড়া িশ�নগরীর 
কায ��ম যথাসমেয় স�ে�র লে�� িনম �াণাধীন CETP এর কায ��ম 
�ত বা�বায়েন িবিসক ও ম�ণালয় ক��ক বা�বায়ন কাজ িনয়িমত 
ত�াবধান করা হে�। চামড়া িশ�নগরীর িসই�িপ, ডাি�ং ইয়াড � 
��িত িনম �াণ কাজ� BRTC, BUET �পারিভশন ও মিনটিরং 
করেছ। এছাড়া �কে� িনেয়ািজত �েকৗশলীগণ পয �ায়�েম 
িনয়িমতভােব কাজ তদারকী করেছ। এ ম�ণালয় ক��ক গ�ত 
কিম� �িত মােস ২ বার িশ�নগরী পিরদশ �ন করেছ। �িত স�ােহর 
কােজর অ�গিত স�িলত ছিব মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয় ��রণ 
করা হে�। গত ২০/৮/২০১৫ তািরেখ �কল পিরচালক, �কে�র 
�েকৗশলীগণ পরামশ �ক �িত�ান ও �কাদারী �িত�ান ক��ক 
�কে�র সাইেট কায ��ম পিরদশ �ন করা হয়।   

�ম�ি�ত �েয়র পিরমাণ ৩২৩৫১.৭০ ল� টাকা।   
আিথ �ক অ�গিতর হার ৩০% ও বা�ব অ�গিতর হার ৫৭%। 

০৭ 
 

(�ক�) 

“শাহজালাল ফা� �লাইজার �কা�ািন 
িলঃ” পিরচালনার জ� �ােসর 
�া�তার িবষেয় �ালানী ম�ণালেয়র 
সােথ সম�য় কের এবং সহজ শেত� 
সরবরাহকাির ক��ক ঋণ পাওয়া �গেল 
��ািবত �ক� �� এিগেয় �নয়ার 
িবষেয় পরামশ � �দান করা হয়। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবিসআইিস চীন সরকােরর Concessional Loan 1.60 billion RMB Yuan এর 
সমপিরমান 235 million US $, চীনা এি�ম �াংেকর Preferential 

Buyer’s Credit 325 million US$ এবং GOB এর 20.19 million 

US$ সব �েমাট 580.19 million US$ LSTK ��সহ �মাট ৫৪০৯.৪৮ 
�কা� টাকা �ক� �য় স�িলত শাহজালাল ফা� �লাইজার �ক� 
(এসএফিপ)’র িডিপিপ গত ০১/১২/২০১১ তািরেখ একেনক ক��ক 
অ�েমািদত হেয়েছ। এছাড়া অ�া� সরকাির আ��ািনকতা �যমন-
সরকাির �য় সং�া� ম�ীসভা কিম�র অ�েমাদন, আইন, িবচার ও 
সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র আইনগত �ভ�ং এবং হাড �টাম � �লান 
কিম� ক��ক ঋণ �হেণর ��াব অ�েমাদন ইত�ািদ কাজ 
স�াদন�ব �ক গত ১১/১২/২০১১ তািরেখ �কে�র সাধারণ �কাদার 
M/S. COMPLANT এর সােথ িবিসআইিস’র বািণিজ�ক �ি� 
�া�িরত হেয়েছ। ৩০ নেভ�র ২০১৫ পয �� �কে�র বা�ব অ�গিত 
৯৯.৪৩%। 
 

�কে�র �� �থেক নেভ�র, ২০১৫ পয �� সব �েমাট �য় ৪৫৮৮.৩১ 
�কা� টাকা, যার মে� �ক� সাহা� ৩৮৭৬.৫২ �কা� টাকা ও 
িজওিব ৭১১.৭৯ �কা� টাকা। 
২০ �সে��র ২০১৫ তািরখ হেত কারখানায় পরী�া�লকভােব 

 
বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
২৯ নেভ�র’ 
২০১৫ পয �� 
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ইউিরয়া সার উৎপাদন �� হেয়েছ। ১৪/১১/২০১৫ তািরখ হেত 
�কে�র Demonstration Operation �� হেয়েছ। ২৮/১১/২০১৫ 
তািরখ হেত �কে�র PGTR �� হেয়েছ। সফলভােব PGTR সমা� 
হওয়ার পর �ক�� �েঝ �নয়া হেব এবং বািণিজ�ক উৎপাদন �� 
হেব। 

০৮ (�ক�) 

(ঘ) িবিভ� িচিনকেলর জ� পাওয়ার 
টারবাইন, িডেজল �জনােরটর ও বয়লার 
�িত�াপন �ক�। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 
 

িবএসএফআইিস 

 
�া�িলত �য় ৪৩৬২.১৭ ল� টাকা। 
পিরক�না কিমশেনর/িশ� ম�ণালেয়র অ�েমাদেনর তািরখঃ 
ক) �লঃ ০৯/০৯/২০১০ 
খ) ১ম সংেশািধতঃ ০৯/০৯/২০১২ 
গ) ২য় সংেশািধতঃ ১৬/০৯/২০১৩ 
ঘ) ৩য় সংেশািধতঃ ২২/০৬/২০১৪ 
িডিপিপ সংেশাধেনর িববরণ : �য়�ি� �িতেরেক বা�বায়ন �ময়াদ 
৩ দফা �ি� করা হেয়েছ যা ওপের উে�খ রেয়েছ। 
সংেশািধত �া�লেনর িববরণ : �কে�র বা�বায়ন �ময়াদ ৩ দফা 
�ি� করা হেলও �য় �ি� পায় নাই। 
 

জয়�রহাট িচিনকেলর বয়লােরর ির�া�ির বাই�ারস�েহর �না�ন 
নে�র কারেণ িনধ �ািরত সমেয় ির�া�ির কাজ স�� না হওয়ায় 
এবং পাবনা িচিনকেলর টারবাইেনর �ায়াল-রান স�� না হওয়ায় 
আ�ঃম�ণালয় সভায় বা�বায়ন �ময়াদ �ন  ২০১৬ পয �� �ি�র িস�া� 
�হীত হয়। �স অ�যায়ী পিরক�না কিমশেন ��াব ��রণ করা 
হেয়েছ। 
 

�ন/২০১৫ পয �� �েয়র পিরমাণ ৩৭০০.০০ ল� টাকা। 
অ�গিতর হারঃ ক) আিথ �কঃ ৩৭০০.০০ ল� টাকা, যা �ক� �েয়র 
৮৪.৮২%। 
খ) বা�বঃ িডেজল �জনােরটর-১০০%, বয়লার-৯৩%, পাওয়ার 
টারবাইন-১০০%। 

 
বা�বায়নাধীন 
�ন’ ২০১৫ 
(�ময়াদ �ন’  
২০১৬ পয �� 

�ি�র কায ��ম 
�ি�য়াধীন) 

  

০৯ (�ক�) 

(িবএস�আই �ক শি�শালীকরণ) 

িবএস�আই স�সারণ ও 
শি�শালীকরণ (৫ �জলা)। 

 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবএস�আই �া�িলত �য়  ৫১৮২.৪৫ ল� টাকা। 
পিরক�না কিমশেনর অ�েমাদেনর তািরখঃ  ০৪/১০/২০১১ (একেনক 
ক��ক অ�েমাদন)। 
িপডি�উিড �রট িসিডউল ২০১১ কায �কর হওয়ায় িনম �াণ ও �ত� 
খােতর �য় �ি�, �কে�র সং�ান�ত যানবাহেনর �� �ি� এবং 
�ক��র অ�েমাদন �ি�য়ায় �ায় ১ (এক) বছর অিতবািহত হওয়ায় 
এবং অ�েমাদেনর পর �িম অিধ�হণ কায ��েম দীঘ � �ি�তার কারেণ 
িনধ �ািরত �ময়াদকােল আ�সাি�ক সকল কাজ স�� করা স�ব 
হেব না িবধায় �কে�র �ময়াদ ১ (এক) বছর �ি�, বিধ �ত সমেয়র 
জ� �কে�র সরবরাহ ও �সবা খােত �য় �ি�র কারেণ িডিপিপ 
Special Revised করা হেয়েছ। 
 

সংেশািধত �া�লেনর িববরণ (যিদ থােক) :  
�ক��র �ল �া�িলত �য় িছল ৪৭৪৭.৪৫ ল� টাকা িক� সরবরাহ 
ও �সবা খােত ১০.৩৯ ল� টাকা, কি�উটার ও সর�াম খােত ৫ 

 
বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৭ 

�ি� 
মািলকানাধীন 
জিম অিধ�হেণ 
�িতব�কতার 
স�ুখীন হেত 
হে�। 

জিম অিধ�হেণর 
িবষেয় 
�িতব�কতা �র 
কারার লে�� 
সংি�� �জলা 
�শাসকগেণর 
সােথ িনয়িমত 
�যাগােযাগ র�া 
করা হে�।  
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ল� টাকা ও িপডি�উিড �রট িসিডউল ২০০৮ এর পিরবেত� ২০১১ 
কায �কর হওয়ায় িনম �াণ খােত ৪১৯.৬১ ল� টাকা অথ �াৎ সব �েমাট 
৪৩৫.০০ ল� টাকা �ি�র ফেল �কে�র সংেশািধত �া�িলত �য় 
৯.১৬% �ি� কের দ�িড়েয়েছ ৫১৮২.৪৫ ল� টাকা। 
 

 অ�গিতর বণ �নাঃ জন�ােথ � িবএস�আই এর কায ��ম পয �ায়�েম 
�দশ�াপী সম�সারেণর লে�� সরকােরর উ�য়ন বােজেটর আওতায় 
১৮.৭৩ �কা� টাকা �েয় ইেতামে� িসেলট ও বিরশাল িবভােগ 
�ড, �কিমক�াল, িফিজক�াল, ইি�িনয়ািরং ও �মে�ালজী �াবেরটরী 
�িত�াসহ �ণ �া� আ�িলক অিফস �িত�া করা হেয়েছ। অ��পভােব 
সরকােরর উ�য়ন বােজেটর আওতায় ৫১.৮২ �কা� টাকা �া�িলত 
�েয় “িবএস�আই এর স��সারণ ও শি�শালীকরণ (৫ �জলা)” 
শীষ �ক এক� অ�েমািদত �ক� বত�মােন বা�বায়নাধীন আেছ। উ� 
�কে�র মা�েম রং�র িবভাগীয় সদরসহ অপর ৪� �জলায় 
(ফিরদ�র, �িম�া, ক�বাজার ও ময়মনিসংহ) িবএস�আই অিফস-
কাম- �াবেরটরী (রসায়ন ও �মে�ালজী) �িত�া করা হেব। 
 

ফিরদ�ের িবএস�আই’র অিফস-কাম �াবেরটরী ভবেনর 
অবকাঠােমাগত সকল কাজ স�� হেয়েছ। বত�মােন  ভবেনর 
িফিনিশং কাজ চলেছ। 
 

রং�ের ি�তলিবিশ� িবএস�আই এর অিফস-কাম �াবেরটরী 
ভবেনর �াপত� ন�া �ণয়ন করা হেয়েছ। �ণীত �াপত� ন�ার 
আেলােক গণ�ত� িবভাগ, রং�র ক��ক Estimate স�� করা 
হেয়েছ । �ব শী�ই দরপ�  আহবােনর জ� �ি�য়া করা হেব। 
 

�িম�ায় িবএস�আই এর অিফস-কাম �াবেরটরী ভবন িনম �ােনর 
লে�� গণ�ত� িবভাগ, �িম�া ক��ক িবগত ২১/০৪/২০১৫ তািরেখ 
দরপ� আহবান ১৯/০৫/২০১৫ তািরেখ দরপ� �খালা ও  
১৮/০৬/২০১৫ তািরেখ দরপ� ��ায়ন করা  হেয়েছ। এছাড়া িবগত 
২৮/০৭/২০১৫ তািরেখ �কাদারী �িত�ােনর অ��েল �না�িফেকশন 
অব এ�াওয়াড � ও পরবত�েত কায �ােদশ �দান করা হেয়েছ। শী�ই 
িনম �াণ কাজ �� হেব। 
 

ক�বাজাের গণ�ত� িবভােগর ২� �ািত�ািনক �ট নং ৪ ৫ (৪০.১৭ 
শতাংশ) িবএস�আই’র অ��েল বরা� �দােনর জ� আ�সি�ক 
সকল কাজ স�� করা হেয়েছ। িক� এ সং�া� �কান �র�েলশন 
��ত হয়িন মেম � �হায়ণ �বা গণ�ত� ম�ণালয় হেত জানা যায়। 
 

চ�থ � দফায় ময়মনিসংহ সদর উপেজলার িকসমত �মৗজায় ৮২৫ ও 
৮৪৬ দােগর ��ািবত ০.৫০ একর অ�িষ খাস জিম ৫৫,৩৯,৭২৫.০০ 
টাকা সালািমেত িবগত ৮/৯/২০১৫ তািরেখ �িম ম�নালয় ক��ক 
িবএস�আই’র অ��েল দীঘ �েময়াদী বে�াবে�র িস�া� �হণ করা 
হেয়েছ। এর ��ি�েত ৫৫,৩৯,৭২৫ টাকা িড.িস.আর এর মা�েম 
জমাদান�ব �ক ক�িলয়ত স�াদন ও �রিজি�করেনর জ� িবগত 
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১৮/০৫/২০১৫ তািরেখ সহকারী কিমশনার (�িম), সদর ময়মনিসংহ 
হেত পে�র মা�েম িবএস�আইেক অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ। 
 

আিথ �ক অ�গিত (২০১৫-২০১৬ অথ � বছর এর নেভ�র ২০১৫ পয ��) : 
এিডিপ বরা� ১৮৬৬.০০ ল� টাকা, �য় ৪.৪৮ (০.২৪%) ল� 
টাকা। �ম�ি�ত অ�গিত (নেভ�র/২০১৫ পয ��) : ৮০৭.০১ ল� 
টাকা, �ম�ি�ত অ�গিতর হার ১৫.৫৭%। 

১০ (�ক�) 
(িবএস�আই এর আ�িনকায়ন) 
মড �ানাইেজশন এ� ��ংেদিনং অব 
বাংলােদশ �া�াস � এ� �টি�ং 
ইনি��উট (িবএস�আই) শীষ �ক �ক�। 

গত ১০-১৩ জা�য়াির/ 
২০১০ সমেয় মাননীয় 
�ধানম�ীর ভারত 
সফরকােল ভারতীয় 
�ধানম�ীর সােথ 
স�ািদত �যৗথ 
ইশেতহােরর ৩৩ ন�ের। 

িবএস�আই �া�িলত �য়ঃ ২৮১৩.৯৫ ল� টাকা, পিরক�না কিমশেনর 
অ�েমাদেনর তািরখঃ ২৩-০৪-২০১৩ ি�ঃ 

িডিপিপ সংেশাধেনর িববরণ (যিদ থােক)◌ঃ ��িডটলাইন 
এি�েম� এর আওতায় �হীত �ক��র িবষেয় ভারত সরকােরর 
�ড়া� ছাড়প� না পাওয়ায় �ক��র বা�বায়েনর কাজ যথাসমেয় 
�� করা স�ব হয়িন িবধায় িডিপিপ সংেশাধন করা হেয়েছ।  

সংেশািধত �া�লেনর িববরণ (যিদ থােক)◌ঃ �ল িডিপিপ-�ত 
৭২৯১.০০ ল� (�:সা: ৬১.৫৫ এবং িজওিব ১১.৩৬, সংেশািধত 
�ত ২৮১৩.৯৫ ল� (�:সা: -১৮০৪.৪০ এবং িজওিব ১০০৫.৫৫) 
সমাি�র স�া� সময় : �ন ২০১৬ ি�ঃ  
 অ�গিতর বণ �না :  �ক��র মা�েম এ পয �� ০৮� Inspection 
এর মা�েম ১৩৬ �কার য�পািত ১৬০ �কার �াসওয়ার এবং ২০০ 
�কার �কিমক�ালস এর Inspection কাজ স�� করা হেয়েছ। 
ত�ে� ১২৪ �কার য�পািত এবং ৯১ ও ২০০ �কার �কিমক�ালস 
�াসওয়ার িবএস�আইেত এেস �পৗেছেছ। এছাড়া JDCF ভবেন 
িনিম �ত� ৫ম তলায় িনম �াণ কােজর ১০০% স�� হেয়েছ। এছাড়া 
জনবল িনেয়াগ �দান স�� হেয়েছ। তাছাড়া �কে�র আওতায় 
Local Tender কাজ সমা� হেয়েছ। 
 

আিথ �ক অ�গিত (২০১৫-২০১৬ অথ � বছেরর  অে�াবর/ ২০১৫ পয ��) 
 

বরা� ১৯১৭.০০ ( বরা�- ৪১৩.০০ (িজওিব- ৮৮.০০,ঋণ ৩২৫.০০) 
ল� টাকা, অব�� ০.০০ ল� টাকা, �য় ০.০০ ল� টাকা, 
�ম�ি�ত �য় (অে�াবর/২০১৫ পয ��) ১৭২১.৬৭ ল� টাকা। 
�ম�ি�ত অ�গিতর হার ৬১.১৮ %। 

 
বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৬ 

  

১১ �িষজাত প� �ি�য়াকরণ কায ��মঃ 

�ি�য়াজাত খা� িবেদেশ র�ািনর 
লে�� িবএস�আই এর মান িনয়�ণ 
যােত যথাযথ হয় �স িবষেয় 
িবএস�আই �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব এবং �িষজাত প� িভি�ক খা� 
�ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�ার িবষেয় 
িশ� ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া িনেব। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবএস�আই/ 
িবিসক 

(ক) খাে�র মান যােত যথাযথ হয় �সই লে�� িবএস�আই এর 
কায ��ম �জারদার করা হেয়েছ। 
(খ) িবিসক িশ� নগরীস�েহ �িষজাত প�িভিওক খা� 
�ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�ান �াপেনর িবষেয় �েয়াজনীয় 
অবকাঠােমাগত �েযাগ �িবধাসহ অ�া� �সবা �দান করেত 
িবিসেকর মা�েম ইেতামে� মাঠ কায �ালয়স�হেক িনেদ �শ �দান 
করা হেয়েছ। িবিসেকর িশ�নগরীস�েহ বত�মােন ১০২০� �িষজাত 
প�িভি�ক খা� �ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�ান রেয়েছ। ত�ে� 
৮৩৬� ইউিনট চা�, ১৮৪� ইউিনট ব� আেছ। ব� িশ� সংি�� 
�টস�েহর বরা� বািতল/হ�া�েরর মা�েম �স�িল স�াবনাময় 
ন�ন উে�া�ােদরেক বরা� িদেয় �িষজাতও খা� 

 
বা�বায়নাধীন  
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�ি�য়াজাতকরণ িশ� �াপেনর উে�াগ �নয়া হেয়েছ। 
িশ�নগরীস�েহ �ট বরাে�র সময় �িষজাত প�িভি�ক িশ�েক 
অ�িধকার �দােনর িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 

১২ 
 

ব�েঘািষত কলকারখানা �ন �চা� করণঃ 
(১) িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� 
(িসিসিস) �নরায় চা�করাসহ িক 
কারেণ এবং �কন তা ব� করা হেয়িছল 
তা তদ� কের এক� �িতেবদন 
�ধানম�ীর কায �ালেয় ��রণ করেত 
হেব।  

 

 

 

 
 

২) ব�েঘািষত নথ � �ব�ল �পপার িমল 
পয �ায়�েম চা�র উে�াগ �হেণর জে� 
িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

 

 

 

 

 

 
 

৩) �লনা িনউজি�� িমল পয �ায়�েম 
চা�র উে�াগ �হেণর জে� িনেদ �শনা 
�দান করা হয়। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

 
িবিসআইিস 

(১) িচটাগাং �কিমক�াল কমে�� (িসিসিস) িলঃ �নঃ চা� করেণর 
িনিম� সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিম�র গত ২৪/০২/২০১৩ 
তািরেখ অ�ি�ত সভায় M/S Wuhan Anyang Science & 

Technology Co.Ltd, China এর ১১৪.৮৮ �কা� টাকা �য় 
��ােবর অ�েমাদন �দান করা হয়। গত ০৪/১০/২০১৩ তািরখ হেত 
�ি� বা�বায়েনর কাজ �� হেয়েছ। 
 

সাধারণ �কাদার M/S WASTCL ক��ক ন�ন �মিশন, পাইপ 
লাইন, ি�ল �াকচার ও ইেন�েম� �াপেনর কাজ ১৪/০৯/২০১৪ 
তািরখ হেত �� হেয়েছ। সাধারণ �কাদার M/S WASTCL ক��ক 
সরবরাহ�ত িডজাইন এবং �ইং �মাতােবক কারখানার য�পািত 
�াপেনর কাজ চলেছ। 

 

৩০ নেভ�র, ২০১৫ মাস পয �� কােজর বা�ব অ�গিত ৬৩%। 
আগামী ৩১/১২/২০১৫ তািরেখর মে� বা�বায়ন কাজ সমা� করার 
জ� িসিসিস ক��প� ক��ক �কে�র সাধারণ �কাদারেক গত 
১৫/১০/২০১৫ তািরেখ অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ। 
 

(২) নথ � �বংগল �পপার িমলস (এনিবিপএম) িলঃ �নঃচা�করণ 
�সে� গত ০২/০৮/২০১০ তািরেখ অ�ি�ত অথ �ৈনিতক িবষয় 
সং�া� মি�সভা কিম�েত নথ � �বংগল �পপার িমলসেক 
�বসরকািরকরেণর জ� ২য় বার আ�ত দরপে� অংশ�হণকারী 
সেব �া� দরদাতা ক��ক দােয়র�ত মামলা এখেনা িন�ি� না হওয়ায় 
আদালেত িবচারাধীন িবষয় িহেসেব এনিবিপএম �নঃচা�করণ 
সং�া� িশ� ম�ণালেয়র ��ােবর �াপাের আপাততঃ �কান িস�া� 
�হণ করা সমীচীন হেব না মেম � সব �স�িত�েম িস�া� �হীত 
হেয়েছ। দরপে� অংশ�হণকারী সেব �া� দরদাতা ১২৯/২০০৯ নং িরট 
মামলা দােয়র কের। 
 

মামলা�েত প��� হওয়ার জ� তার ��িত িহেসেব নথ � �বংগল 
�পপার িমলস (এনিবিপএম) িলঃ �নঃচা�করেণর লে�� আথ �-
কািরগির স�া�তা সমী�া পিরচালনা কিম� গঠন করা হেয়েছ। 
বত�মােন িপিডিপিপ �ণয়েনর কাজ চলেছ। 
 

(৩) �লনা িনউজি�� িমল �নরায় চা� করার িবষেয় িবিসআইিস 
আথ �-কািরগির সমী�া �িতেবদন দািখল কেরেছ। �লনা িনউজি�� 
িমল �নরায় চা� করা হেল তা অথ �নীিতেত িক �ভাব �ফলেব তার 
উপর এক� িব�ািরত আথ �-কািরগির সমী�া �িতেবদন আেরা 
অিভ� ও িবেশষ� �ি�েদর িনেয় স�াদেনর উে�াগ �হণ করার 
জ� িবিসআইিসেক িনেদ �শ �দয়া হয়। 
 

িমল� �নঃচা� করার লে�� আ�িনক ��ি� স�িলত শি� সা�য়ী 

 

 
�ময়াদ 

�ন’ ২০১৫ 
(িডেস�র’ 
২০১৫ পয �� 
�ি�র ��াব 
করা হেয়েছ।) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ময়াদ 
জা�য়াির’ 

২০১৯ 
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পিরেবশ বা�ব �পপার িমল �িত�ার িনিমে� �বেদিশক অথ �ায়েনর 
জ� �িণত িপিডিপিপ পিরক�না কিমশন ��রণ করা হেল িক� 
সংেশাধনীর জ� তা �ফরৎ পাঠােনা হেয়েছ।  এ ��ি�েত িপিডিপিপ 
সংেশাধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ 
করা হেয়েছ। 

১৩ িশ� বজ�� পিরেশাধনঃ  

পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র সােথ 
আেলাচনা�ব �ক �িত� িশ�-কারখানার 
বজ�� পিরেশাধেনর িনিম� Effluent 
Treatment Plant �াপন করার 
িবষয়� িনি�ত করেত হেব। ভিব�েত 
একই ধরেনর িশ� এক এক� িশ� 
পােক� সহানা�র কের �ক�ীয়ভােব বজ�� 
পিরেশাধেনর �েয়াজনীয় �বসহা �হণ 
করেত হেব। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবিসক ও 
িবএসএফআইিস 

(ক) িবিসক িশ�নগরীঃ 
িবিসক িশ� নগরীস�েহর পিরেবশ�ষণকারী ই�িপ �াপনেযা� 
১৫৯� ইউিনেটর মে� ৯২� ইউিনেট ই�িপ �াপন করা হেয়েছ। 
১১� ইউিনেট ই�িপ �াপেনর কাজ চলেছ এবং বাকী ৫৬� 
ইউিনটেক তািগদ �দান অ�াহত আেছ। এ �াপাের আরিডএ ব�ড়ার 
সহায়তায় কায ��ম� �রাি�ত করার �চ�া অ�াহত আেছ। তাছাড়া 
িবিসেকর �রাতন ২০� িশ�নগরীেত ই�িপ �াপেনর িবষেয় ত� 
সং�েহর কাজ অ�াহত আেছ। এর বাইের িবিসক ক��ক ন�ন 
িশ�নগরী �াপেনর ��ে� িসই�িপ িনম �াণ �য়সহ িডিপিপ �ণয়ন 
করা হে�। 
 

(খ) বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশনঃ 
১৫� িচিনকেলর মে� ২০১১ সােল নােটার িচিনকেল �ািপত 
ই�িপ’� যথাযথভােব কায ��ম না হওয়ায় পিরবত�ন ও সংেশাধেনর 
কাজ চলেছ। এ ছাড়া িজওিব অথ �ায়েন অ� ১৪� িচিনকেল ই�িপ 
�াপেনর জ� এক� �ক� ২০১৫-২০১৬ এিডিপেত স�জ পাতায় 
অ�� �� রেয়েছ। ই�িপ �াপেনর স�া�তা যাচাইেয়র জ� �েয়টেক 
পরামশ �ক িনেয়াগকে� ��ায়ন কিম� ক��ক দািখল�ত ‘�য় 
��াব’ ম�ণালেয়র অ�েমাদেনর জ� ��রণ করা হয়। সংি�� 
ম�ণালয় ২০১৫-২০১৬ এিডিপেত অ�� �� ন�ন উ�য়ন �কে�র 
আওতায় ��ািবত সমী�া স�ব নয় মেম � গত ০২-০৯-২০১৫ 
তািরেখর পে� জানায়। িনেদ �শনা অ�যায়ী িডিপিপ �ণয়েনর কাজ 
চলেছ। 
ই�িপ �াপেনর �েব � ম�বত� �ব�া িহেসেব িচিনকলস�েহর তরল 
বজ�� সংর�েণর জ� িমল �া�েণ ২� কের �ল�ন িনম �াণ স�� 
হেয়েছ। বত�মােন তরল বজ�� �ল�েন সংর�ণ করা হে� িবধায় 
িচিনকল এলাকার বািহেরর পিরেবশ �িষত  হে�  না।    

চলমান 
�ি�য়া 

িসই�িপ/ ই�িপ 
�াপেনর জ� 
িশ� 
ইউিনটস�েহ 
�েয়াজনীয় 
পিরমাণ জিমর 
��তা। 

 

১৪ (�ক�) 
িচিনকেলর পাওয়ার �জনােরশনঃ 
িচিনকল�েলার �জনােরটের আখ মাড়াই 
�মৗ�ম �তীত অ� সমেয় যােত িব��ৎ 
উৎপাদন করেত পাের এবং উৎপািদত 
িব��ৎ জাতীয় �ীেড সরবরাহ করেত 
পাের �স িবষেয় িবএসএফআইিস িব��ৎ 
িবভােগর সােথ পরামশ � কের �েয়াজনীয় 
�ব�া িনেব। 
 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িবএসএফআইিস নথ �েব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন ও 
�গার িরফাইনাির �হাপন শীষ �ক �ক�� বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 
�কে�র '�েজ� ইি�িনয়ািরং' কােজর জ� পরামশ �ক �িত�ান 
Sosam Sugar Consultants, India এর সােথ �ি�প� 
�া�িরত হয়। পরামশ �ক �িত�ান ক��ক ��িরত �িতেবদেনর ওপর  
পয �ােলাচনা কিম� ক��ক ��ায়ন �শেষ কিতপয় �পািরশ স�িলত 
�িতেবদন দািখল কের। উ� �িতেবদেনর ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ 
তািরেখ ি�য়ািরং কিম�র সভায় �কে�র কেলবর �ি� কের 
উৎপাদন ব��িখকরণ �ক� �হেণর �েব � স�া�তা যাচাইেয়র িস�া� 
হয়। �স ��ি�েত পরামশ �ক �িত�ান গত ২৬/১০/২০১৫ তািরেখ 

 
�ময়াদ  

িডেস�র’ 
২০১৬ 
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র-�গার আমদািন : 
িশ� ম�ণালয় র-�গার আমদািন এবং 
িচিনকেল তা িরফাইন করার িবষেয় 
স�া�তা য�চাই কের �দখেব। 

স�া�তা যাচাই �িতেবদন দািখল কের। িডিপিপ �ণয়েনর কাজ 
চলেছ। 
 

�কে�র �া�িলত �য় ৭৩৪৬.৮১ ল� টাকা। নেভ�র/২০১৫ পয �� 
�েয়র পিরমাণ ৯৬.৪৫ ল� টাকা।   
 

অ�গিতর হার : (ক) আিথ �ক ৯৬.৪৫ ল� টাকা যা �ক� �েয়র 
১.৩১% এবং (খ) বা�ব  ৫.০০%। 

১৫ �� িশে�র �ন �বাসনঃ ��ত ��িশে�র 
সং�া িন�পন ও �� হওয়ার কারণ 
উদঘাটেনর জ� িশ� ম�ণালয় এক� 
সমী�া কের তার িভি�েত �পািরশ 
�ণয়ন করেত পাের। 

১২/০৪/২০০৯  তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী িশ� 
ম�ণালেয়র কায ��ম 
পয �ােলাচনাকােল িদক 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

িশ� ম�ণালয় ��িশ� স�েক� মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ �শনার পর 
উি�িখত িবষেয় ১৭/০৫/২০০৯ তািরখ এবং ২০/০৭/২০০৯ তািরেখ 
পরবত� িনেদ �শনার ��ি�েত �� িশ�স�েহর সম�ািদ িনরসনকে� 
ম�ণালয় ১১/১১/২০০৯ তািরেখ টা�েফাস � তৎপর আইন �ণয়ন 
উপকিম� ও ��িশে�র আেবদন যাচাই বাছাই করার লে�� য�চাই 
বাছাই গ�ত কিম� একািধক সভায় ��িশে�র আেবদনস�হ 
বাছাই�েম টা�েফাস � ক��ক ২� ধােপ ২৬৪ এবং ৮০ � ��িশে�র 
তািলকা ��ত�েম অথ � ম�ণালেয়র �াংক ও আিথ �ক �িত�ান 
িবভােগ কায ��ম �হেণর জ� ��রণ করা হেয়েছ। অ�াবিধ এ 
িবষেয় অথ � ম�ণালেয়র �াংক ও আিথ �ক �িত�ান িবভাগ হেত 
�কান অ�গিত জানা যায়িন।  
 

উে�� �য, মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র ২০/০৭/২০০৯ তািরেখর 
পে� ��মা� �নব �াসনেযা� ��িশ� �িত�ানস�হ বাছাই�ব �ক 
তািলকা ��ত এবং �স�েলা �নব �াসেনর িবষেয �িনিদ �� �পািরশ 
�দােনর উে�ে� এক� আ�ঃম�ণালয়/সং�া কিম� গঠন কের 
পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর জ� অ�েরাধ জানায়। এ 
��ি�েত িবগত ১৮/০২/২০১৩ তািরেখ টা�েফােস �র অ�ি�ত সভায় 
িন��প িস�া� �হীত হয়। 
  

“ন�ন কের �� িশে�র �যসব আেবদন পাওয়া যােব গ�ত বাছাই 
উপ-কিম� �াথিমকভােব তা যাচাই বাছাই কের �দখেবন এবং 
�স�েলা �নব �াসনেযা� িকনা �স �াপাের বাংলােদশ �াংক হেত 
মতামত �হণ করার পর অথ � ম�ণালেয়র �াংক ও আিথ �ক �িত�ান 
িবভােগ ��রণ করা হেব।” 
 

উ� সভার িস�াে�র ধারাবািহকতায় পরবত�েত গত ১৮/১১/২০১৩ 
তািরখ পয �� িবিভ� �ারেক �মাট ১৪৮� �িত�ান হেত �া� 
আেবদনপ� �নবাস �নেযা� িকনা মতামত �দােনর জ� গভণ �র, 
বাংলােদশ বরাবর ��রণ করা হয়। ত�ে� ৬৭� ��িশে�র 
আেবদেনর উপর বাংলােদশ �াংক সংি�� �াংক/আিথ �ক 
�িত�ােনর মতামতসহ তােদর মতামত ��রণ কেরেছ। বাংলােদশ 
�াংক ��িরত মতামেত ২৩� �িত�ান �নব �াসনেযা� এবং ২৬� 
�নব �াসনেযা� নয় মেম � উে�খ করা হেয়েছ। অবিশ� ১৮� 
�িত�ােনর িবষেয় বাংলােদশ �াংেকর মতামত �� না থাকায় �স 
িবষেয় ��� মতামেতর জ� ১৩/০২/২০১৪ তািরেখ �নরায় 
বাংলােদশ �াংেক ��রণ করা হেয়েছ।  
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উে��, �কান িশ� �িত�ান �নব �াসনেযা� িকনা �স িবষয়� য�চাই 
বাছাই করার জ� িশ� ম�ণালেয় কািরগির এবং উপ�� জনবল 
�নই। তাছাড়া ��িশে�র িবষয়� ঋণ ও আিথ �ক দায়-�দনার সােথ 
স�িক�ত। �াংক ও আিথ �ক �িত�ান িবভাগ ��িশে�র ঋণ 
�দানকারী/অথ �ায়নকারী �িত�ােনর যথাযথ ক��প�। �যেহ� 
আিথ �ক িবষয়ািদ িশ� ম�ণালেয়র আওতা�� নয় �সেহে� 
��িশে�র �াপাের এ ম�ণালেয়র �চেয় �াংক ও আিথ �ক �িত�ান 
িবভাগ উপ�� িবেবচনা কের ��িশ� িচি�তকরণ ও �নব �াসনেযা� 
িকনা তা যাচাইসহ �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর দািয়� িশ� 
ম�ণালেয়র পিরবেত� অথ � ম�ণালেয়র �াংক ও আিথ �ক �িত�ান 
িবভাগেক �দান করার অ�েরাধ জািনেয় গত ২২/১২/২০১৩ ও 
২৮/০১/২০১৪ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালয়েক প� �দয়া হেয়েছ। এ 
��ি�েত ২০/০৩/২০১৪ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয় এক� সভা 
অ�ি�ত হয়। সভায় িশ� ম�ণালয়েক িন��প িনেদ �শনা �দান করা 
হেয়েছঃ 
“িশ� �িত�ানস�হ িনয়িমতভােব পিরদশ �নসহ িশ� �িত�ানস�হ 
পরী�ণ ও ত�ভা�ার �তিরর লে�� িশ� ম�ণালয় ১� �সল গঠন 
করেব।” �সল গঠেনর লে�� ক�াডার�� �গেজেটড ও নন �গেজেটড 
কম �কত�া এবং কম �চািরর �মাট ৩৯� পদ �জেনর িনিম� খসড়া 
িনেয়াগিবিধ �ণয়েনর কায ��ম চলেছ। 

১৬ 
 
 

(�ক�) 
বর�না িবিসক িশ�নগরী �াপনঃ 
 
�� ও মাঝাির িশ� �াপেনর মা�েম 
কম �সং�ােনর �ব�া করা। 

০৬/০৫/২০১০ তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী ক��ক 
বর�নায় অ�ি�ত 
জনসভায় �দ� 
�িত�িত। 

িবিসক �া�িলত �য় :   ৭০৮.০০ ল� টাকা । 
অ�েমাদেনর তািরখ :  ০৯/০১/২০১২  
িডিপিপ সংেশাধন : ১৬/১০/২০১৪ 
‘িবিসক িশ�নগরী, বর�না (১ম সংেশািধত)’ শীষ �ক �ক�� মাননীয় 
পিরক�না ম�ী ক��ক �মাট ১১১৬.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় 
�লাই ২০১১ - �ন ২০১৬ �ময়ােদ ১৬/১০/২০১৪ তািরেখ 
অ�েমািদত আরিডিপিপ অ�যায়ী �ক� বা�বায়ন কাজ চলেছ। 
�কে�র অিধ�হণ�ত জিমর �� বাবদ ২.৪৯ �কা� টাকা পিরেশাধ 
করা হেয়েছ। ২০/৫/১৫ তািরেখ অিধ�হণ�ত জিমর পেজশন �েঝ 
�নয়া হেয়েছ। চলিত অথ �বছের �িম উ�য়ন ও অ�া� কায ��ম �হণ 
করা হেব। ইেতামে� �কে�র মা� ভরােটর কােজর দরপ� �খালা 
হেয়েছ। দরপ� ��ায়েনর কাজ চলেছ। 
�ম�ি��ত �েয়র পিরমাণ ২৭১.৬০ ল� টাকা। 
আিথ �ক অ�গিতর হার ২৪%। 

 

বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৬ 

  

১৭ ��রী �েজে� �জেগ ওঠা ১৭,০০০ একর 
জিমেত িশ� পাক� �াপন। 

২৯/১২/২০১০ তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী ক��ক 
চ��ােমর িমরসরাই 
অ�ি�ত জনসভায় �দ� 
�িত�িত। 

িশ� ম�ণালয়/ 
িবিসক 

��রী �েজে� �জেগ উঠা ১৭,০০০ একর জিমেত িশ� পাক� �াপেন 
জায়গার মািলকানা এবং পিরমাণ িনেয় চ��াম ও �ফনী �জলার 
মে� �� িবেরাধ িমমাংসার িনিমে� রীট িপ�শন করা হেয়েছ। রীট 
মামলা�র অ�গিত জানার জ� িবিসক �থেক প� �দয়া হেল �ফনী 
�জলা �শাসন �থেক গত ০৭/৬/২০১৫ তািরেখ জানােনা হেয়েছ �য, 
মহামা� হাইেকােট �র দােয়র�ত ১২২১/১০ ন�র রীট িপ�শন 
মামলা� ��ত �বে� �ড়া� �নানীর অেপ�ায় আেছ। তাছাড়া 
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মীরসরাই উপেজলার ইছাখালী ইউিনয়ন পিরষেদর �িম অিফস 
�থেক জানােনা হেয়েছ �য, ��রী �েজে� �জেগ উঠা চর �িমর 
িদয়ারা জরীপ �ড়া� হেয় খিতয়ান �কািশত হেয়েছ। 

১৮ 
 

বর�না �জলার পাথরঘাটা উপেজলার 
বেল�র নদীর তীের পিরেবশ বা�ব জাহাজ 
ভা�া িশ� �াপন। 

২২/০২/২০১১ তািরেখ 
মাননীয় �ধানম�ী 
বিরশাল �জলা 
সফরকােল �িত�িত �দন। 

িশ� ম�ণালয় বর�না �জলাধীন পাথরঘাটা উপেজলার বেল�র নদীর তীের ��ািবত 
�ােন এবং িনকটবত� এলাকায় পিরেবশ বা�ব জাহাজ-ভা�া ও 
�নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� �াপন করার উপেযাগী �ান �নই মেম � 
�জলা �শাসক বর�না এবং পিরদশ �ন কিম�র মতামত গত 
১১/০৫/২০১৪ তািরখ �ধানম�ীর কায �ালয়েক অবিহত কের এ িবষেয় 
পরবত� িনেদ �শনা চাওয়া হেয়েছ। 
 

উে��, মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র ১৯/১১/২০১৪ তািরেখর 
পে�র িনেদ �শনার পিরে�ি�েত বর�না �জলার তালতলী উপেজলার 
�সানাকাটা ইউিনয়েনর বে�াপসাগর সংল� পায়রা নদীর �মাহনায় 
অথবা বর�না সদর উপেজলার নলেটালা ইউিনয়েনর িবশখালী নদীর 
পােড় বে�াপসাগেরর �মাহনায় জাহাজ িনম �াণ িশ� ও ির-সাইি�ং 
�জান �াপেনর লে�� এ ম�ণালেয়র অিতির� সিচব মেহাদয়েক 
আহবায়ক কের এক� কিম� গঠন করা হয়। কিম�র ০৬/০১/২০১৫ 
তািরেখর সভার িস�া� �মাতােবক বিণ �ত িশ� �াপেনর লে�� জিম 
�িনিদ ��করণ, নদীর না�তা ও গভীরতা, জাহােজর িবিচং বা ডক 
ইয়াড � িনম �াণ উপেযািগতা, �যাগােযাগ �ব�া, িব��ৎ ও �ােসর 
�া�ত ইত�ািদ  িবষেয় সরজিমেন পিরদশ �ন�ব �ক এক� �িতেবদন 
�ণয়েনর জ� �জলা �শাসক, বর�নােক আহবায়ক কের এক� 
িবেশষ� কিম� গঠন করা হয়। উ� কিম� ক��ক বিণ �ত �ান 
সরজিমেন পিরদশ �ন�ব �ক এক� �িতেবদন এ ম�ণালেয় ��রণ 
কের। সাব কিম� ক��ক সািব �ক িবষয় িবেবচনা কের �িতেবদেন 
িনে�া� �পািরশ করা হেয়েছঃ 
 

‘হাইে�া�ািফক সােভ � িরেপাট � পাওয়া সােপে� এবং িবিনেয়াগ আয় 
�বােহর সমী�া �িতেবদন �হণ�ব �ক বর�না �জলার তালতলী 
উপেজলাধীন বড় িনশানবািড়য়া �মৗজায় িশপ ির-সাইি�ং �জান 
�াপন করা �যেত পাের’।  
 

এ ��ি�েত বর�না �জলার তালতলী উপেজলাধীন বড় িনশানবািড়য়া 
�মৗজায় িশপ ির-সাইি�ং �জান �াপন করার িবষেয় ‘হাইে�া�ািফক 
সােভ � ও িবিনেয়াগ আয় �বাহ ও কািরগরী সমী�া �িতেবদন 
�ণয়েনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ২৯ �ন ২০১৫ তািরেখ 
বাংলােদশ �ীল এ� ইি�িনয়ািরং কেপ �ােরশন (িবএসইিস)-�ক 
অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ। 

 
বা�বায়নাধীন 

 

  

১৯ �লনা িনউজি�� িমলসহ ব� 
পাটকল�েলা এবং িবিসআইিসর অধীেন 
দাদা �াচ ফ�া�রী �নরায় চা�করণ। 
 

(১) �লনা িনউজি�� িমল 
 

মাননীয় �ধানম�ী 
০৫/০৩/২০১১ তািরেখ 
�লনা �জলা সফরকােল 
খািলশ�ের অ�ি�ত 
জনসভায় �িত�িত �দন। 

 
 

িবিসআইিস 

 
 
 
(১) �লনা িনউজি�� িমল �নরায় চা� করার িবষেয় িবিসআইিস 
আথ �-কািরগির সমী�া �িতেবদন দািখল কেরেছ। �লনা িনউজি�� 

 
 
 
 

�ময়াদ 
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(২) িবিসআইিস’র অধীেন দাদা �াচ 
ফ�া�ির �নরায় চা�করণ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িমল �নরায় চা� করা হেল তা অথ �নীিতেত িক �ভাব �ফলেব তার 
উপর এক� িব�ািরত আথ �-কািরগির সমী�া �িতেবদন আেরা 
অিভ� ও িবেশষ� �ি�েদর িনেয় স�াদেনর উে�াগ �হণ করার 
জ� িবিসআইিসেক িনেদ �শ �দয়া হয়। 
 

িমল� �ন: চা� করার লে�� আ�িনক ��ি� স�িলত শি� সা�য়ী 
পিরেবশ বা�ব �পপার িমল �িত�ার িনিমে� �বেদিশক অথ �ায়েনর 
জ� �িণত িপিডিপিপ পিরক�না কিমশন ��রণ করা হেল িক� 
সংেশাধনীর জ� তা �ফরৎ পাঠােনা হেয়েছ।  এ ��ি�েত িপিডিপিপ 
সংেশাধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ 
করা হেয়েছ। 
 

(২) দাদা �াচ ওয়াক�স এর িবষেয় কম � পিরক�না �ণয়েনর লে�� 
গত ১৯/০৮/২০১৩ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় এক� সভা অ�ি�ত হয়। 
সভায় সব �স�িত�েম িনে�া� িস�া� �হীত হয়ঃ 
 

ক) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� ম�ণালয়েক সরকােরর িনয়�ণাধীন 
�লনার �পসায় অবি�ত ব� থাকা দাদা �াচ ফ�া�িরর �ােন 
আইিস� পাক� �াপেনর িবষয়� য�চাই�ব �ক পিরক�না �ণয়ন�েম 
��াব ��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হয়। 
 

খ) িপিপিপ অিফসেক িপিপিপ এর অধীেন �ক� বা�বায়েনর িবিভ� 
িদক য�চাই�েম �েয়াজনীয় �পািরশ ��রণ করার জ� অ�েরাধ 
করা হয়। 
 

গ) ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কা�ািন িলঃ এর �বসরকাির মািলকানা 
সরকার �কান �ি�য়ায় িন�তঁভােব �হণ করেত পাের �স স�েক� 
��াব ��রণ করার জ� বািণজ� ম�ণালয়েক এবং আইিস� পাক� 
�াপেনর স�া�তা যাচাই�ব �ক �িনিদ �� কম � পিরক�না �ণয়েনর 
জ� ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবষয়ক ম�ণালয়েক অ�েরাধ করা 
হয়। এ িবষেয় িপিপিপ অিফস, �ধানম�ীর কায �ালয়েক �েয়াজনীয় 
অথ � সং�ান করার িবষেয় মতামত �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেল 
হাইেটক পাক� অথির�র মতামত �হণ ও িন��ক �িম 
মািলকানাসহ �ক� �কান ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার অধীেন হেব তা 
�িনিদ �� করার অ�েরাধ কেরেছ। ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
ম�ণালেয়র অধীন� বাংলােদশ হাইেটক পাক� অথির� জানায় �য, 
“ঢাকা �াচ ই�াি�জ �কা�ািন িলঃ এর ৭০% �বসরকাির 
মািলকানা সং�া� জ�লতা সরকাির মািলকানায় আনয়ন ও 
�িত�ান�র িনকট ২০১১ সাল পয �� �ি��ত ঋণ ৩২৬ �কা� টাকা 
সরকার ক��ক পিরেশাধ বা মও�ফ সােপে� �লনার �পসায় 
অবি�ত ঢাকা �াচ ই�াি�জ িলঃ এর দাদা �ােচ ওয়াক�েসর 
১৭.৮০ একর জিমেত আইিস� পাক� �াপন করা �যেত পাের।” গত 
২০/০৭/২০১৪ তািরেখ এ িবষেয় অিতির� সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে� অ�ি�ত আ�ঃম�ণালয় সভায় হাইেটক পাক� �াপন 

জা�য়াির’ 
২০১৯ 
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তরাি�ত করার জ� িন��প িস�া� �িহত হয় : 
 

(ক) �িমর মািলকানা িন��ক করার জ� �মজির� �শয়ার 
�হা�ারগেণর সােথ আেলাচনা করেত হেব এবং উভয়পে�র িনকট 
�হণেযা� িস.এ ফাম � �ারা স�দ ও দায় �নঃ ��ায়ন করেত হেব। 
 

(খ) এ িবষেয় উ� আদালেত চলমান মামলার সব �েশষ অব�া 
িবিসআইিস পরবত� সভায় উপ�াপন করেব। 
 

(গ) িরট মামলা নং ২৬৭৬/১১ এর ��ি�েত �দ� আেদেশর কিপ 
সং�েহর জ� সিলিসটর উইংেক প� �ারা অ�েরাধ করেত হেব 
এবং এ িবষেয় িবিসআইিস’র জনাব �মাঃ সােজ�ল আলম সিলিসটর 
উইং এর সােথ �যাগােযাগ র�া করেব। 
 

(ঘ) িন��ক জিম �দােনর পর হাইেটক পাক� ক��প� �েয়াজনীয় 
পদে�প �হণ করেব। 
 

উে�� �য, িশ� ম�ণালেয়র ২১/০৩/২০১১ তািরেখর ৩৬.০৫৭. 
০৩৩.০২.০০.০১০.২০১০/১৫৪ ন�র �ারেক ঢাকা �াচ ই�াি�জ 
িলঃ এর ঢাকার �াম�র� ঢাকা �াচ ফ�া�ির এবং �লনার 
খািলশ�র� দাদা �াচ ওয়াক�স সরকাির িনয়�েণ �নয়ার জ� 
যথা�েম �জলা �শাসক ঢাকা ও �জলা �শাসক �লনােক আেদশ 
�দয়া হয়। সংি�� �জলা �শাসকগণ �াচ ফ�া�ির ��র িনয়�ণ 
�হণ কের। উি�িখত আেদেশর �বধতা চ�ােল� কের �বসরকাির 
�শয়ার �হা�ারগণ মহামা� হাইেকােট � িরট মামলা নং-২৬৭৬/১১ 
দােয়র কের। মহামা� হাইেকাট � �নািন অে� উ� িরট মামলা 
খািরজ কের �দয়। পরবত�েত �বসরকাির �শয়ার �হা�ারগণ মহামা� 
��ীমেকােট �র িসএমিপ নং-৩৯১/২০১১ দােয়র কের। মহামা� 
��ীম �কােট �র আিপেলট িডিভশেনর �ধান িবচারপিতর �ন�ে� 
�ণ �া� �ব� ১১/০৮/২০১১ তািরেখ িসএমিপ নং ৩৯১/২০১১ �নািন 
�শেষ dispose করা হয়। �বসরকাির �শয়ার �হা�ারগণ িসিপএলএ 
নং-  ১৩৭২/১২ (িসএমিপ নং ৩৯১/২০১১ হেত উ�ূত) দােয়র কের 
যা এখেনা �নািনর পয �ােয় আেসিন। সরকার প� �থেক �িত�ি�তা 
করার জ� িবিসআইিস �থেক �কৗ�লী িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

২০ (�ক�) 
িসরাজগ�েক ইেকােনািমক �জান 
িহেসেব গেড় �তালা এবং িসরাজগ�েক 
িশ�পাক� �াপন কাজ �রাি�ত করা  

০৯/০৪/২০১১ তািরেখ 
িসরাজগ� �জলা 
সফরকােল িবএ কেলজ 
মােঠ অ�ি�ত জনসভায় 
�িত�িত �দন। 

িবিসক �া�িলত �য় ৩৭৮৯২.০০ ল� টাকা। 
পিরক�না কিমশেন অ�েমাদেনর তািরখ : ৩১/০৮/২০১০  িডিপিপ 
সংেশাধেনর িববরণ : ০৫/০২/২০১৩  
সংেশািধত �া�লেনর িববরণ : ৪৮৯৯৬.০০ ল� টাকা। 
২০১৩-২০১৪ অথ � বৎসেরর এিডিপেত ৭০০০.০০ ল� টাকা বরা� 
রাখা হয়।  
ক) জিমর �� ও �িত�রণ পিরেশাধ করা হেয়েছ এবং 
১১/৬/২০১৩ তািরেখ জিমর দখল �েঝ �নয়া হেয়েছ। 
Tropographical Survey, Hydrological Survey, Soil 

condition & River Movement এবং Initial 

Environmental Empect (IEE) এর কাজ স�� হেয়েছ। 

 
বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৬ 

ভিব�েত য�না 
নদীর ভা�ন 
িনয়�েণ �ায়ী 
�ব�া না হেল এ 
�কে�র অ�গিত 
ব�ধা�� হেত 
পাের।  

বত�মােন ক�ািপটাল  
��িজং (পাইলট) 
অব বাংলােদশ 
িরভার িসে�ম 
�কে�র আওতায় 
৩� �স ব�ধ 
িনম �াণ করা হেয়েছ 
Hydrological 
Survey ও 
River 
Movement  এর  
Report   
িভি�েত য�না 
নদীর ন�ন 
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�কে�র মা� ভরাট কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ। �ক� এলাকা� নদী 
ভা�ন �থেক র�াকে� পািন উ�য়ন �বােড �র নদী শাসন ব�ধ িনম �াণ 
কাজ না হওয়ায় �কে�র মা� ভরাট কাজ �� করা যাে�না। এ 
সম�া সমাধােনর িবষেয় পািন স�দ ম�ণালয় ও এ ম�ণালেয়র 
ক��প��র সােথ আ�ঃম�ণালয় সভা অ�ি�ত হেয়েছ। সভার 
িস�া��র আেলােক �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা হে�। পািন 
উ�য়ন �বাড � ব�ধ িনম �ােণর লে�� স�া�তা সমী�া �ণয়েনর কাজ 
করেছ। 
 

�ম�ি��ত �েয়র পিরমাণ ১০১৭২.৯১ ল� টাকা।  
অ�গিতর হার ২১% (আিথ �ক)। 

এ�ালাইনেম� 
িভি�েত নদীর 
পি�ম িকনারা 
িদেয় �ায়ী ব�ধ 
িনম �াণ করা জ�ির। 

২১ (�ক�) 
রাজশাহী িবিসক িশ� নগরীর 
স�সারণ, উ�য়ন ও আ�িনকায়ন করা। 

মাননীয় �ধানম�ী 
২৪/১১/২০১১ তািরেখ 
রাজশাহী �জলার 
হােফিজয়া মা�াসা মােঠ 
অ�ি�ত জনসভায়। 

িবিসক �া�িলত �য় ৫৩১৮.০০ ল� টাকা। 
অ�েমাদেনর তািরখ ২৮/১০/২০১৪। 
 

একেনক সভার িস�া� �মাতােবক ৫০ একর জিমেত িশ�নগরী 
�াপেনর িনিমে� ১৩২০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় িডিপিপ 
�নগ �ঠন কের এ ম�ণালেয়র মা�েম গত ০২/০২/২০১৫ তািরেখ 
পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হয়। �নগ ��ত িডিপিপেত কিতপয় 
খােত �য় �ি�র �া�া/�যৗি�কতা ��রেণর জ� পিরক�না 
কিমশন ক��ক গত ২২/০২/২০১৫ তািরেখর অ�েরাধ জানােনা হয়। 
�স ��ি�েত দফাওয়ারী �য় �ি�র �া�া/�যৗি�কতা গত 
১৬/৩/২০১৫ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 
পিরক�না কিমশন হেত গত ০৫/৪/২০১৫ তািরেখ �য় 
�ি���করেণর জ� আইএমইিডেক প� �দয়া হেয়েছ। এ ��ি�েত 
িডিপিপ �ণগ �ঠন কের পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেল গত 
০৪/৬/২০১৫ তািরেখ �কে�র উপর ২য় িপইিস সভার িস�াে�র 
আেলােক আইএমইিড ক��ক �ক� এলাকা পিরদশ �ন করা হেয়েছ। 
পিরদশ �ন �িতেবদন পাওয়ার পর পরবত�  কায ��ম �হণ করা হেব। 

বা�বায়নাধীন 
�ময়াদ 

�ন’ ২০১৭ 

  

২২ 
 

(�ক�) 
চ�গাম �জলার স�ীপ উপেজলায় 
িবিসক িশ� নগরী �াপন। 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক 
১৮/০২/২০১২ তািরেখ 
চ�গাম �জলার স�ীপ 
উপেজলার সরকাির 
হাজী আ�ল বােতন 
কেলজ মােঠ অ�ি�ত 
জনসভার �দ� �িত�িত। 

িবিসক �া�িলত �য় ১১৭৭.০০ ল� টাকা।  
পিরেবশ অিধদ�র, চ��াম হেত গত ১৬/০২/২০১৫ তািরেখ �কে�র 
পিরেবশগত ছাড়প� সং�া� িবিভ� ত�াবলীসহ এক� প� পাওয়া 
যায়। উ� পে� ��ািবত �ক�� লাল তািলকা�� এবং এর অব�ান 
ছাড়প� সং�েহর ��ে� পিরেবশ অিধদ�র বরাবর িনধ �ািরত িফ জমা 
িদেত হেব মেম � উে�খ রেয়েছ। এ ��ি�েত িবিসক ক��ক পিরেবশ 
ছাড়প� িফ বাবদ ৪০ (চি�শ) হাজার টাকা আ�িলক পিরচালক, 
চ��াম বরাবের ��রণ কেরেছ। ছাড়প� সং�েহর কায ��ম 
�ি�য়াধীন আেছ। ছাড়প� পাওয়া �গেল িডিপিপ �নগ �ঠন কের 
�কে�র �ময়াদ �ি� করা হেব। 

 
বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৫ 

  

২৩ 
 

কম �সং�ান �ি�র লে�� রা�াবালী 
উপেজলার বড়বাইশিদয়া ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে� জাহাজ ভা�া 
িশ� �াপন এবং িশপইয়াড � িনম �াণ। 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক 
২৫/০২/২০১২ তািরেখ 
প�য়াখালী �জলার 
কলাপাড়া উপেজলার এমিব 
কেলজ মােঠ অ�ি�ত 

িশ� ম�ণালয় মাননীয় �ধানম�ী ২৫/০২/২০১২ তািরখ প�য়াখালী �জলার 
কলাপাড়া উপেজলার এমিব কেলজ মােঠ অ�ি�ত এক জনসভায় 
‘কম �সং�ান �ি�র লে�� রা�াবালী উপেজলার বড়বাইশিদয়া 
ইউিনয়েন জাহাজমারা চর পেয়ে� জাহাজ ভা�া এবং 

 
বা�বায়নাধীন 
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জনসভার �দ� �িত�িত।  �নঃ�ি�য়াজাতকরণ িশ� �াপন এবং িশপ ইয়াড � িনম �াণ’ এর 
�িত�িত �দান কেরন। মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত অ�যায়ী 
প�য়াখালী �জলায় জাহাজ িনম �াণ ও জাহাজ �নঃ�ি�য়াজাতকরণ 
িশ� �াপেনর অ�গিত আেলাচনা এবং পথ নকসা িনধ �ারেণর জ� 
জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস, সিচব, িশ� 
ম�ণালেয়র সভাপিতে� ০৫/৪/২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত সভায় 
অ�া� িস�াে�র সােথ িন��প িস�া� �হীত হয় :  
“মাননীয় �ধানম�ী �দ� �িত�িত বা�বায়েনর লে�� প�য়াখালী 
�জলা� ��ািবত পায়রা ব�েরর অিধ�হণ�ত ৬০০০ একর জিম 
হেত জাহাজ িনম �াণ ও �মরামত িশে�র জ� ৭০/৮০ একর জিমর 
�া�তা িনি�ত করার জ� �নৗ পিরবহন ম�ণালেয়র সিচেবর 
সভাপি�েত িশ� ম�ণালয়, �িম ম�ণালয়, পায়রা ব�র ���প�, 
বাংলােদশ ি�ল এ� ইি�িনয়ািরং কেপ �ােরশন (িবএসইিস)সহ  
সংি��েদর িনেয় উ� ম�ণালেয় এক� সভা আহবান কের এ িবষেয় 
�ত িস�া� �হণ করেত হেব।’’ 
উি�িখত িস�া� অ�যায়ী জ�িরিভি�েত �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর 
জ� সিচব, �নৗ পিরবহন ম�ণালয়েক অ�েরাধ জানােনা হেয়েছ। 
পায়রা ব�র এলাকায় অিধ�হণ�হ জিম হেত জাহাজ িনম �াণ ও 
�মরামত িশে�র জ� ১০০ একর জিম �দােনর অ�েরাধ জািনেয় 
গত ২৯ �ম, ২০১৫ তািরেখ সিচব, �নৗ পিরবহন ম�ণালয় বরাবর প� 
�দান করা হেয়েছ। 
এ িবষেয় ১২ �ম, ২০১৫ তািরেখ �নৗ পিরবহন ম�ণালেয় অ�ি�ত 
সভায় ১০০ একর জিম বরাে�র িবষয়� িবেবচনা করার িস�া� 
�হীত হয়। তেব পায়রা ব�র িনম �াণ �কে�র Feasibility 

Study করার পর জাহাজ িনম �াণ ও �মরামত �কে�র �ান �ড়া� 
হেব। 

২৪ (�ক�) 
টাংগাইল িশ� পাক� �াপন 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক 
৩০/০৬/২০১২ তািরেখ 
টাংগাইল �জলা 
সফরকােল �ঞা�র 
এবং �হমনগর �রলওেয় 
��শেন অ�ি�ত গত 
সভায় �দ� �িত�িত। 

িবিসক ‘টাংগাইল িশ�পাক�’ শীষ �ক �ক�� ১৬৪০০.০০ ল� টাকা �া�িলত 
�েয় �লাই ২০১৪ হেত �ন ২০১৮ �ময়ােদ গত ০১/৯/২০১৫ 
তািরেখ একেনক ক��ক �ক�� অ�েমাদনকােল কিতপয় িনেদ �শনা 
�দান করা হয় একেনক সভার িস�া� অ�যায়ী িডিপিপ �নগ �ঠন �কর 
০৮/১১/২০১৫ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 

 
বা�বায়নাধীন 

�ময়াদ 
�ন’ ২০১৮ 

  

২৫ �দেশ িব�মান িচিনকলস�েহ যােত 
আেখর পাশাপািশ �গার িবট �বহার 
কের িচিন উৎপাদন করা যায়, উহার 
লে�� �েয়ল িসে�ম �মিশনািরর 
(Dual System Machinary) রাখা। 

গত ২০/০৭/২০১৪ 
তািরখ �িষ ম�ণালয় 
পিরদশ �ন কােল �দ� 
িনেদ �শনা। 

িবএসএফআইিস ১০১৫৩.৫৪ ল� টাকা �া�িলত �য় সংবিলত ‘ঠা�রগ�ও 
িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট �থেক িচিন 
উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত সংেযাজন’ শীষ �ক �কে� আখ হেত 
িচিন উৎপাদেনর পাশাপািশ বাংলােদশ ই� গেবষণা ই���উট 
ক��ক �হীত পাইলট �কে� উৎপািদত �গার িবট �থেক 
পরী�া�লকভােব িচিন উৎপাদেনর যাি�ক সহেযািগতা �দান করা 
হে�। �কে�র ‘�েজ� ইি�িনয়ািরং’ কােজর জ� কািরগির 
��ায়েন �যা�তা অজ�নকারী সব �িন� আিথ �ক দরদাতা Sosam 

�ময়াদ 

�ন’ ২০১৬ 

  



     

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PM Comitment Report (mail).doc      - 21 – 

Sugar Consultants, India- এর সােথ �ি�প� �া�িরত 
হেয়েছ। পরামশ �ক �িত�ান �ক� এলাকা পিরদশ �ন ও জিরপ কাজ 
স�� কেরেছ। পরামশ �ক �িত�ান ক��ক ��িরত �িতেবদেনর ওপর  
পয �ােলাচনা কিম� ক��ক ��ায়ন �শেষ কিতপয় �পািরশ স�িলত 
�িতেবদন দািখল কের। উ� �িতেবদেনর ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ 
তািরেখ ি�য়ািরং কিম�র সভায় �কে�র কেলবর �ি� কের 
উৎপাদন ব��িখকরণ �ক� �হেণর �েব � স�া�তা যাচাইেয়র 
িস�া� হয়। �স ��ি�েত পরামশ �ক �িত�ান গত ২৬/১০/২০১৫ 
তািরেখ স�া�তা যাচাই �িতেবদন দািখল কের। িডিপিপ �ণয়েনর 
কাজ চলেছ। 
                                      

উে��, িবএসআরআই ক��ক গেবষণায় �গার িবট �থেক িচিন 
উৎপাদন �ি�য়ায় �ক�� সফল ও লাভজনক হেল ভিব�েত �যসব 
��ে� �েয়াগ স�ব, �স সব িচিনকেল �েয়ল িসে�ম �মিশনাির 
(Dual System Machinary) এর সং�ান রাখার উে�াগ �হণ 
করা হেব। 

     

 
---*--- 

  
�া�িরত/ 

২০/১২/২০১৫ 

(�মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস) 
সিচব 

 


