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বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহয়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

১১৬(খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

অর্ থ বছিঃ ২০১৯-২০২০ 

প্রশতদবেন সময়ঃ এশপ্রল-২০২০ 

০১. প্রশশক্ষণ কার্ থক্রম 

কার্ যক্রম 

Activities 

একক 

Unit 

লক্ষ্যমাত্রা মার্ থ-২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

ক্রমপুঞ্জিত অর্যন 

প্রঞ্জতবেদনাধীন 

মাবসর অর্যন 

এশপ্রল -২০২০ 

মাস পর্ যন্ত 

ক্রমপুঞ্জিত অর্যন 

অর্যবনর হার 

% 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.৩.১.১ কাশিগশি প্রঞ্জিক্ষ্ণ প্রদান  

(ঞ্জনয়ঞ্জমত ও এসইআইঞ্জপ) 

সংখ্যা ১৮১০ ১৪১৮ - ১৪১৮ ৭৮.৩৪% ককাঞ্জিড ১৯ এর কারবণ 

প্রঞ্জিক্ষ্ণ স্থঞ্জিত রবয়বে।  

১.৩.১.২ কম থসাংস্থান (ঞ্জনয়ঞ্জমত ও 

এসইআইঞ্জপ) 

% ৫০ ৫০৭ - ৫০৭ ২৮.০১%  

১.৩.১.৩ হাবত কলবম কাঞ্জরিঞ্জর প্রঞ্জিক্ষ্বণ 

মঞ্জহলাবদর গুরুত্ব ঞ্জদবয় আত্ম -কম যসংস্থান 

সৃঞ্জি ও দাঞ্জরদ্র্য ঞ্জেবমাচন িীর্ যক প্রকবের 

কের্-২ অঞ্জধবন প্রঞ্জিক্ষ্ণ প্রদান (কসপা) 

সংখ্যা ২৭৭৫ ৫০১ - ৫০১ ১৮.০৫% কসপা প্রকবের কের্-২ এর 

ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ পঞ্জরকেনা মন্ত্রণালবয় 

অনুবমাদন এর অবপক্ষ্ায় রবয়বে। 

ঞ্জপইঞ্জস সিার ঞ্জসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ পুনগ থঠন কদি গত 

২৩/০২/২০২০ তাশিদখ শশল্প 

মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। 

শবটাদকি িাজস্ব বাদজট কর্দক 

প্রকল্পটি র্লমান িদয়দছ। 

১.৩.১.৪ কম যসংস্থান (কসপা) %   -    

১.৩.১.৫ মানে সম্পদ উন্নয়ন (োস্তে 

প্রঞ্জিক্ষ্ণসহ অন্যান্য প্রঞ্জিক্ষ্ণ) 

সংখ্যা ৬৫৭৫ ৪৪৯৯ - ৪৪৯৯ ৬৮.৪২%  

১.৩.১.৬ োর্ার চাঞ্জহদা ঞ্জনরুপবণর লবক্ষ্য 

সমীক্ষ্া কার্ যক্রম সম্পাদন 

তাঞ্জরখ      ০৫/০১/২০২০ তাঞ্জরবখ সমীক্ষ্া 

কার্ যক্রম সম্পাদন কির্ হবয়বে। 

১.৩.২.১ কার্ যাবদি (র্ে) সংগ্রহ লক্ষ্ 

টাকা 

১৯৪৪ ১৩০৩.১৩ ৭.১৩ ১৩১০.২৬ ৬৭.৪০%  

১.৩.২.২ কার্ যাবদি(র্ে) অনুর্ায়ী পণ্য 

উৎপাদন 

% ৯৬.৫৫ ১১০৩.২৩ ১১.১৫ ১১১৪.৩৮ ৫৭.৩২%  

১.৩.২.৩ কার্ থাদেশ (র্ে) এি 

ঞ্জেপরীবত প্রাপ্য অর্ য 

লক্ষ্ 

টাকা 

১৯৫০ ১২৫৫.৯৭ ৪০.০৯ ১২৯৬.০৬ ৬৬.৪৬%  

১.৩.৩.১প্রকে োস্তোয়ন (টুল ইনঞ্জিটিউট) % ৩২.৬৭  - ৯.৮০% ৯.৮০% ঞ্জনম যাবণর কির্ পর্ যাবয় রবয়বে 

১.৩.৩.২প্রকে োস্তোয়ন (নারী কহাবিল) % ১৫.৫৫ ৫.৬৪ ১.৮১ ৭.৪৫% ৭.৪৫% ঞ্জনম যাণ কার্ শুরু হবয়বে। 

১.৩.৩.৩প্রকে অনুবমাদন  (কসপা কের্-২) 

 

তাঞ্জরখ ৯/৭/১৯   

 

  কসপা প্রকবের কের্-২ এর 

ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ পঞ্জরকেনা মন্ত্রণালবয় 

অনুবমাদন এর অবপক্ষ্ায় রবয়বে। 

ঞ্জপইঞ্জস সিার ঞ্জসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ পুনগ থঠন কদি গত 

২৩/০২/২০২০ তাশিদখ শশল্প 

মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়।শশল্প 

মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত শসদ্ধাদেি 

আদলাদক পুনিায় ২২/০৩/২০২০ 

তাশিদখ পুনগ থঠিত শিশিশি 

মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। 

শবটাদকি িাজস্ব বাদজট কর্দক 

প্রকল্পটি র্লমান িদয়দছ। 

১.৩.৩.৪ প্রকে োস্তোয়ন (কসপা কের্-২) % ২৬.৩৮    ০.১৬  

১.৩.৩.৫ ৪টি নতুন ককন্দ্র ঞ্জনম যাণ প্রকবের 

ঞ্জডঞ্জপঞ্জপপ্রণয়ন 

তাঞ্জরখ ২০/৪/২০    ১০/১২/২০১৯  

১.৩.৩.৬ ৪টি নতুন ককন্দ্র ঞ্জনম যাণ প্রকে 

অনুবমাদন 

তাঞ্জরখ ২৩/৯/২০    - প্রবর্ার্য নয় 

১.৩.৪.১ প্রযুশি উদ্ভােবন উবযাি গ্রহণ, 

প্রস্তাে প্রণয়ন ও অনুমঞ্জত গ্রহণ 

সংখ্যা ৩ ৩ - ৩ ১০০%  

১.৩.৪.২উদ্ভাঞ্জেত প্রযুঞ্জি োস্তোয়ন সংখ্যা ৩ ২ - ২ ৬৬.৬৬%  

১.৩.৪.৩উদ্ভাঞ্জেত প্রযুঞ্জি হস্তান্তর সংখ্যা ৩ ২  - ২ ৬৬.৬৬%  

১.৩.৫.১ অি যাবনাগ্রাম হালনািাদ করণ ও 

মন্ত্রণালবয় কপ্ররণ 

তাঞ্জরখ ৩০/৭/১৯    ৭/৭/২০১৯  

১.৩.৫.২ প্রঞ্জেধান এর খসড়া প্রণয়ন ও 

মন্ত্রণালবয় কপ্ররণ 

তাঞ্জরখ ২৬/১২/১৯     প্রঞ্জেধান এর খসড়া প্রণয়বনর কার্ 

কির্ পর্ যাবয় রবয়বে িীঘ্রই 

মন্ত্রণালবয় কপ্ররণ করা হবে। 
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 ০২. জনবল 

   

 

 

 

 

 

 

 

১ম কেনী   

ক্রশমক নাং িদেি নাম শবদ্যমান কবতন 

কেল 

(দেি শিশিক) 

মঞ্জুিকৃত িে কম থিত 

জনবল 

শূণ্য িে 

০১) মহািশির্ালক ২য় ০১টি ০১ ০ 

০২) িশির্ালক ৪র্ থ ০৪টি ০৪ ০ 

০৩) র্ীফ অব অিাদিশনস ৫ম ০৬টি ০৬ ০ 

০৪) সশর্ব ৬ষ্ঠ ০১টি ০১ ০ 

০৫) প্রধান শহসাব িক্ষণ অশফসাি ৬ষ্ঠ ০১টি ০১ ০ 

০৬) বাদজট ও অশিট অশফসাি ৬ষ্ঠ ০১টি ০ ০১ 

০৭) শসশনয়ি ইশিশনয়াি ৬ষ্ঠ ১৭টি ১৫ ০২ 

০৮) জুশনয়ি ইশিশনয়াি ৯ম ২৮টি ২৩ ০৫ 

০৯) উি সশর্ব (সহঃ িশিঃ প্রশাঃ) ৯ম ০৩টি ০২ ০১ 

১০) গুোম িক্ষণ কম থকতথা ৯ম ০১টি ০১ ০ 

১১) শহসাব িক্ষণ অশফসাি (সহঃ িশিঃ অর্ থঃ) ৯ম ০৪টি ০২ ০২ 

১২) িশিকল্পনা কম থকতথা ৯ম ০১টি ০১ ০ 

১৩) জনসাংদর্াগ কম থকতথা ৯ম ০১টি ০১ ০ 

১৪) এযাশসসদটন্ট কপ্রাোমাি ৯ম  ০১টি ০১ ০ 

১৫) এযাশসসদটন্ট কমইনদটন্যান্স  ইশিশনয়াি  ৯ম ০১টি ০ ০১ 

 কমাট  ৭১ টি ৫৯ ১২ 

২য় কেণী 

 

ক্রশমক নাং িদেি নাম শবদ্যমান কবতন 

কেল 

(দেি শিশিক) 

মঞ্জুিকৃত িে কম থিত 

জনবল 

শূণ্য িে 

০১) সাব এযাশসসদটন্ট ইশিশনয়াি  ১০ম ০৭ ০৫ ০২ 

০২) কটকশনকযাল অশফসাি ১০ম ০৪টি ০১ ০৩ 

০৩) শিজাইনাি ১১তম ০৫টি ০২ ০৩ 

০৪) এশিদমটি ১১তম ০৬টি ০৪ ০২ 

০৫) শসশনয়ি সুিািিাইজাি ১১তম ১৬টি ১১ ০৫ 

০৬) সহকািী গুোম িক্ষণ কম থকতথা ১১তম ০৪টি ০২ ০২ 

০৭) প্রশাসন অশফসাি ১১তম ০৫টি ০৩ ০২ 

০৮) অশিটি ১১তম ০২টি ০২ ০ 

০৯) শহসাব িক্ষক ১১তম ০৬টি ০৩ ০৩ 

১০) ক্রয় কম থকতথা ১১তম ০৫টি ০৫ ০ 

১১) তত্ত্বাবধায়ক ১২তম ০৫টি ০৪ ০১ 

১২) কহাদিল সুিাশিনদটনদিন্ট ১২তম ০১টি ০১ ০ 

১৩) সহকািী শহসাব িক্ষক ১২তম ১০টি ০৮ ০২ 

 কমাট - ৭৬ টি ৫১ ২৫ 
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৩য় কেণী 

ক্রশমক নাং িদেি নাম শবদ্যমান কবতন কেল 

(দেি শিশিক) 

মঞ্জুিকৃত 

িে 

কম থিত 

জনবল 

শূণ্য 

িে 

০১) গদবষণা সহকািী ১২তম ০১টি ০ ০১ 

০২) শনিীক্ষা সহকািী ১২তম ০১টি ০ ০১ 

০৩) ক্রয় সহকািী ১২তম ০৪টি ০৩ ০১ 

০৪) লাইদেিীয়ান ১৩তম ০৩টি ০৩ ০ 

০৫) কিদনাোফাি ১৩তম ০৫টি ০১ ০৪ 

০৬) কশিউটাি অিাদিটি ১৪তম ০২টি ০২ ০ 

০৭) জুশনয়ি সুিািিাইজাি (দফািম্যান) ১৩তম ৩৫টি ৩১ ০৪ 

০৮) গুোম িক্ষক ১৩তম ০৫টি ০৫ ০ 

০৯) ইনদিন্টিী কর্কাি ১৪ তম ০১টি ০১ ০ 

১০) শিএমশজ-১ ১৩তম ০৩টি ০৩ ০ 

১১) উচ্চমান সহকািী ১৪ তম ১৫টি ১৫ ০ 

১২) কযাশশয়াি ১৪ তম ০৪টি ০৪ ০ 

১৩) শনিািিা িশিেশ থক ১৪ তম ০৪টি ০৪ ০ 

১৪) টিএমশজ-১ ১৪ তম ৬০টি       ৫৫ ০৫ 

১৫) টিএমশজ-২ ১৫ তম ১০৫টি ৮৭ ১৮ 

১৬) শিএমশজ-২ ১৪তম ০৬টি ০৩ ০৩ 

১৭) শনম্নমান সহকািী কাম কশিউটাি অিাদিটি ১৬তম ১৯টি ১৫ ০৪ 

১৮) সময় িক্ষক ১৬তম ০৫টি ০৫ ০ 

১৯) কটশলদফান অিাদিটি ১৬তম ০৫টি ০৫ ০ 

২০) সহকািী গুোম িক্ষক ১৬তম ০৫টি ০৫ ০ 

২১) টিএমশজ-৩ ১৬তম ৮৬টি ৭২ ১৪ 

২২) শিএমশজ-৩ ১৬তম ০৪টি ০ ০৪ 

২৩) গাড়ীর্ালক ১৬তম ১০টি ১০ ০ 

২৪) শশক্ষানশবশ কাশিগি ১৬তম ১৯টি ১৬ ০৩ 

 কমাট  ৪০৭টি ৩৪৫ ৬২ 

৪র্ থ কেণী 

 

ক্রশমক নাং িদেি নাম শবদ্যমান কবতন কেল 

(দেি শিশিক) 

মঞ্জুিীকৃত 

িে 

কম থিত 

জনবল 

শূণ্য 

িে 

০১) কযাশ সিকাি ১৮তম ০১টি ১ ০ 

০২) কিসিাস িাইিাি ১৮তম ০২টি ০২ ০ 

০৩) িাি ড্রাইিাি ১৮তম ০২টি ০২ ০ 

০৪) লাইদেিীয়ান এদটনদিন্ট ১৮তম ০১টি ০১ ০ 

০৫) ককয়াি কটকাি ১৮তম ০১টি ০ ০১ 

০৬) সাহায্যকািী ২০তম ৩৩টি ২৯ ০৪ 

০৭) এমএলএসএস(অশফস সহায়ক) ২০তম ২০টি ১৯ ০১ 

০৮) বাবুর্ী  ২০তম ০৩টি ০ ৩ 

০৯) সহকািী বাবুর্ী  ২০তম ০৩টি ০ ৩ 

১০) গাি থ (শনিািিা প্রহিী) ২০তম ২৭টি ২১ ০৬ 

১১) মালী ২০তম ০৬টি ০৪ ০২ 

১২) ঝাড়ুোি  ২০তম ১৫টি ১৪ ১ 

কমাট  ১১৪ টি ৯৩ ২১ 
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সামািী 
 

 

০৩.উৎিােন কার্ থক্রম (দকন্দ্রশিশিক উৎিােদনি আশর্ থক িশিসাংখ্যান) 

 (লক্ষ টাকায়) 

 

 

ক্রশমক ককদন্দ্রি নাম লক্ষযমাত্রা (টাকা) মার্ থ-২০২০ির্ থে 

ক্রমপুশিত  আয় 

এশপ্রল-২০২০ মাদসি 

শনজস্ব আয় 

এশপ্রল-২০২০ ির্ থে 

ক্রমপুশিত  আয় 

অজথন (%) 

০১. শবটাক, ঢাকা ১১০০.০০ ৫৩৩.২৪ - ৫৩৩.২৪ ৪৮.৪৭% 

০২. শবটাক, র্ট্টোম ৫৫০.০০ ২৮৮.৫৪ ৩৮.৫১ ৩২৭.০৫ ৫৯.৪৬% 

০৩. শবটাক,র্াঁেপুি ২৭৫.০০ ১০৪.৪১ - ১০৪.৪১ ৩৭.৯৬% 

০৪. শবটাক, খুলনা ২৫০.০০ ১৭৪.০৯ - ১৭৪.০৯ ৬৯.৬৩% 

০৫. শবটাক, বগুড়া ২২৫.০০ ১৫৫.৬৯ ১.৫৮ ১৫৭.২৭ ৬৯.৮৯% 

 কমাট : ২৪০০.০০ ১২৫৫.৯৭ ৪০.০৯ ১২৯৬.০৬ ৫৪.০০২% 

 

 

০৪. বাদজট ব্যদয়ি শহসাব     (লক্ষ টাকায়) 

         

খাত মার্ থ-

২০২০ির্ থে 

ক্রমপুশিত ব্যয় 

এশপ্রল-২০২০ 

মাদসি ব্যয় 

 

এশপ্রল-২০২০ 

ির্ থে ক্রমপুশিত 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ 

অর্ থ 

বছদিি বাদজট 

২০১৯-২০২০ অর্ থ 

বছদিি ব্যয়  (%) 

কম থকতথা ও কম থর্ািীদেি কবতন 

বাবে সহায়তা 

১৩০৮ ১৪৫ ১৪৫৩ ১৭৩৫.০০ ৮৩.৭৪% 

কম থকতথা ও কম থর্ািীদেি িাতাশে 

বাবে সহায়তা 

১৩২৮ ১৪৮ ১৪৭৬ ১৭৬৬.৫০ ৮৩.৫৫% 

িন্য ও কসবা বাবে সহায়তা ১৭৮৫ ১৯৮ ১৯৮৩ ২৩৮১.০০ ৮৩.২৮% 

কপনিন ও অেসর সুঞ্জেধা সহায়তা ১৪২৯ ১৫৭ ১৫৮৬ ১৯০০.০০ ৮৩.৪৭% 

িবের্ণা ও অনুদান ৪৫ - ৪৫ ৬০.০০ ৭৫% 

অন্যান্য অনুদান ১৯ - ১৯ ২৬.০০ ৭৩.০৭% 

কমাট িাজস্ব ব্যয় ৫৯১৪ ৬৪৮ ৬৫৬২ ৭৮৬৮.৫ ৮৩.৩৯% 

র্ন্ত্রপাঞ্জত অনুদান ২৪৬ - ২৪৬ ৩৮৫.৫০ ৬৩.৮১% 

র্ানোহন োেদ অনুদান ৫৮ - ৫৮ ১১০.০০ ৫২.৭২% 

তথ্য ও কর্ািাবর্াি প্রযুঞ্জি অনুদান ৩১ - ৩১ ৪২.০০ ৭৩.৮০% 

অন্যান্য মুলধন অনুোন ৫৪ - ৫৪ ৭২.০০ ৭৫.০০% 

কমাট ( িাজস্ব ও মূলধন) ব্যয় ৬৩০৩ ৬৪৮ ৬৯৫১ ৮৪৭৮.০০ ৮১.৯৮% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 মঞ্জুিকৃত িে কমাট কম থিত জনবল শূন্য িে অশতশিি  কম থিত জনবল 

১ম ৭১ ৫৯ ১২  

২য় ৭৬ ৫১ ২৫  

৩য় ৪০৭ ৩৪৫ ৬২  

৪র্ থ ১১৪ ৯৩ ২১  

সব থদমাট ৬৬৮ ৫৪৮    ১২০  
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০৫. আয়-ব্যদয়ি সাি-সাংদক্ষি 

 

এশপ্রল-২০২০মাদসি আয় ব্যদয়ি শহসাব (লক্ষ টাকায়)   

ক্রশমক শববিণ টাকা ক্রশমক শববিণ টাকা 

০১. এশপ্রল-২০২০মাদসি ওদিশনাং ব্যাদলন্স (-) ৪০০.৪৬ ০১. পূব থবতী  অর্ থ বছদিি কজি (২০১৮-২০১৯) ২০২.৩০ 

০২. এশপ্রল-২০২০মাদসি শনজস্ব আয় ৪০.০৯ ০২. এশপ্রল-২০২০মাস ির্ থে ক্রমপুশিত আয় ১২৯৬.০৬ 

০৩. এশপ্রল-২০২০সিকাশি অনুোন ১৫৬৮.৫০ ০৩. এশপ্রল-২০২০মাস ির্ থে সিকাশি অনুোন ৬২১৫.০৭ 

০৪. কমাট আয় ১২০৮.১৩ ০৪. এশপ্রল-২০২০মাস ির্ থে ক্রমপুশিত আয় কমাট ৭৫১১.১৩ 

০৫. এশপ্রল-২০২০মাদসি  প্রকৃত ব্যয় ৬৪৮.০০ ০৫. এশপ্রল-২০২০মাস ির্ থে  ক্রমপুশিত ব্যয় ৬৯৫১ 

০৬. এশপ্রল-২০২০মাদসি সমাশপ্ত জমা ৫৬০.১৩ ০৬. শস্থশত এশপ্রল-২০২০ মাদসি সমাশপ্ত জমা ৫৬০.১৩ 

 

   ০৬. অশিট আিশি 
 

কমাট অঞ্জডট আিশিি 

সাংখ্যা 

প্রশতদবেনাধীন মাদস 

আগত অশিট আিশি 

প্রশতদবেনাধীন মাদস অশিট 

আিশি শনষ্পশিি সাংখ্যা 

অশনষ্পন্ন  অশিট 

আিশি  সাংখ্যা 

মেব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৬ 

০৭টি ০০ টি ০০ টি ০৭ টি ৭ টি অশিট আিশিি মদে ঢাকা ককদন্দ্রি ৫টি,র্াঁেপুি 

ককদন্দ্রি ১টি ও বগুড়া ককদন্দ্রি ১টি। 

 

ঞ্জেটাক ঢাকার ৫ টি অঞ্জডট আপঞ্জির মবে ০২ টি সাধারন 

আপঞ্জির র্োে ২৬-০১-২০২০তাঞ্জরখ কপ্ররণ করা হবয়বে 

এেং ০৩ টি অঞ্জগ্রম অঞ্জডট আপঞ্জির র্োে ৩০-০১-২০১৯ 

তাঞ্জরখ কপ্ররণ করা হবয়বে 

 

শবটাক র্াঁেপুি ককদন্দ্রি ১টি অশেম আিশিি জবাব 

১৮/০৮/২০১৯ তাশিদখ  শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। 

শশল্প মন্ত্রনালয় কর্তথক ২২/০৮/২০১৯ তাশিদখ বাশণশজযক 

অশিট অশধেপ্তদি কপ্রিণ কিা হয়।  

 

শবটাক বগুড়া ককদন্দ্রি  ১টি অশিট আিশি হযাজাি থ 

এল্যাউন্স এি ৪৭,০০০/= (সাতর্শিশ হাজাি) টাকা 

ির্ থায়ক্রদম জমা কেয়াি জন্য িিামশ থ শেদয়দছন। 

তোনুর্ায়ী শবটাক কর্তথিক্ষ কর্তথক ৪৭,০০০/= 

(সাতর্শিশ হাজাি)  টাকা ির্ থায়ক্রদম জমা কেয়াি শসদ্ধাে 

কনয়া হদয়দছ। র্লশত মাদস ১৫০০/= টাকা এবাং বাশক 

টাকা িিবতীদত মাদস মাদস জমা কেয়াি শসদ্ধাে হয়। 

৪৭,০০০/=  টাকাি মদে এ ির্ থে কমাট ২৪৭৫০/= টাকা 

প্রোন কিা হদয়দছ।  

 

    ০৭। অশিদর্াগ  শনষ্পশি   

প্রাপ্ত অঞ্জিবর্াি এর সংখ্যা  তদন্তকৃত অঞ্জিবর্াবির 

সংখ্যা  

ঞ্জনষ্পঞ্জিকৃত অঞ্জিবর্াবির 

সংখ্যা  

অঞ্জিবর্ািকারীবক অেঞ্জহত 

করার সংখ্যা  

অঞ্জিবর্াি প্রঞ্জতকার 

ব্যেস্থাপনা  

স্বনাবম কেনামী     

- - - - - - 

 

০৮.আইশসটি ও ই-গিদন থস সাংক্রাে কার্ থক্রম 

শবটাদকি কসবা প্রোন সহশজকিদণি লদক্ষয কসবা োহকদেি সাদর্ তথ্য আোন প্রোদনি জন্য আইশসটি কসল কখালা হদয়দছ। আইশসটি 

কসদলি মােদম কসবা েহণকািীদেি মদে তথ্য আোন প্রোন কিা হদয় র্াদক। এছাড়া, ওদয়বসাইট এবাং ই-কমইল র্ালু আদছ। র্াি ওদয়ব ঠিকানা 

www.bitac.gov.bd এবাং কম থকতথাদেিই-কমইল ঠিকানা উিদিাি ওদয়ব সাইদট কেয়া আদছ। শবটাদকি মূল ফটদক LED Screen ও 

LED Scroll স্থাপন করা হবয়বে। সিাকবক্ষ্ PA System স্থাপন করা হবয়বে। অনলাইবনর মােবম ঞ্জেটাবকর অেসরপ্রাপ্ত কম যকতযা/ 

কম যচাঞ্জরবদর সকল প্রকার পাওনা পঞ্জরবিাধ করার ব্যেস্থা গ্রহণ। কম যকতযা/কম যচারীবদর তথ্য হালনািাদ করা হবয়বে। কবরানা পঞ্জরঞ্জস্থঞ্জতবত েতযমাবন 

ইবমইল, স্কাইপ ও অন্যান্য অনলাইন মােম ব্যেহার কবর োসা কর্বক কম যকতযারা দাপ্তঞ্জরক কম যকান্ড পঞ্জরচালনা কবর চবলবেন।   

 

 

  

 

http://www.bitac.gov.bd/
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০৯. উন্নয়নমূলক কার্ থক্রম 

১. হাবত কলবম কাঞ্জরিঞ্জর প্রঞ্জিক্ষ্বন মঞ্জহলাবদর গুরুত্ব ঞ্জদবয় আত্ম-কম যসংস্থান সৃঞ্জি ও দাঞ্জরদ্র্য ঞ্জেবমাচন িীর্ যক প্রঞ্জিক্ষ্ণ প্রকে (কসপা) কের্-২ 

হাবত কলবম কাঞ্জরিঞ্জর প্রঞ্জিক্ষ্বন মঞ্জহলাবদর গুরুত্ব ঞ্জদবয় আত্ম-কম যসংস্থান সৃঞ্জি ও দাঞ্জরদ্র্য ঞ্জেবমাচন িীর্ যক প্রঞ্জিক্ষ্ণ প্রকে (কসপা) কের্-২ 

প্রকেটি প্রণয়দনি জন্য শিয়াশিাং কশমটি এবাং আন্তঃমন্ত্রনালদয় প্রকল্প মূল্যায়ন কশমটিি সুিাশিদশি আদলাদক শিশিশি প্রণয়ন কদি িিবতী কর্ থক্রম 

েহদণি জন্য গত ০৩-০১-২০১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রনালদয়ি িশিকল্পনা অনু শবিাদগ কপ্রিণ কিা হয়। কস অনুর্ায়ী গত ০৩-০২-২০১৯ তাশিদখ শশল্প 

সশর্ব মদহােদয়ি সিািশতদে র্ার্াই কশমটিি সিা অনুশষ্ঠত হয়। উি সিাি শসদ্ধাদেি আদলাদক শিশিশিি সাংদশাধন পূব থক গত ০৬/০৩/১৯ তাশিদখ 

শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়।  

গত ১৯/০৩/১৯ তাশিদখ জনবদলি প্রস্তাব শশল্প মন্ত্রণালয় হদত  অর্ থ মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। কস অনুর্ায়ী িত ০৫/০৫/২০১৯ তাঞ্জরখ 

র্নেল কঞ্জমটির সিা অনুঞ্জিত হয়। সিার ঞ্জসদ্ধান্ত অনুসাবর ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ পুনঃিঠন কবর িত ১০/০৬/২০১৯ তাঞ্জরবখ ঞ্জিে মন্ত্রণালবয় কপ্ররণ করা হয়। ঞ্জিে 

মন্ত্রণালয় হবত ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ অনুবমাদবনর র্ন্য িত ১৯/০৬/২০১৯ তাঞ্জরবখ পঞ্জরকেনা কঞ্জমিবন কপ্ররণ করা হয়। 

আইএমইঞ্জড এর ঞ্জনবদ যিনা অনুর্ায়ী প্রকবের সমাঞ্জপ্ত প্রঞ্জতবেদন (ঞ্জপঞ্জসআর) িত ৪/৭/১৯ তাঞ্জরখ ঞ্জিে মন্ত্রণালবয় কপ্ররণ করা হয়। ঞ্জিে 

মন্ত্রণালয় হবত িত ৯/৭/২০১৯ তাঞ্জরখ ঞ্জপঞ্জসআর আইএমইঞ্জডবত কপ্ররণ করা হয়। আইএমইঞ্জড হবত প্রকবের সমাঞ্জপ্ত প্রঞ্জতবেদন (ঞ্জপঞ্জসআর) িত 

১/৮/১৯ তাঞ্জরখ ঞ্জিে মন্ত্রণালবয় কপ্ররণ করা হয়।িত ১৬/০৯/২০১৯ তাঞ্জরবখ পঞ্জরকেনা কঞ্জমিবন কসপা প্রকে (কের্-২) এর ঞ্জপইঞ্জস সিা অনুঞ্জিত হয়। 

উি সিার ঞ্জসদ্ধান্ত অনুসাবর প্রকবের অনুকুবল ১০তলা োত্র কহাবিল ঞ্জনম যাবণর ঞ্জের্বয় ১০-১০-২০১৯ তাঞ্জরবখ র্াচাই কঞ্জমটির সিা অনুঞ্জিত হয়।র্াচাই 

কঞ্জমটির ঞ্জসদ্ধান্ত অনুসাবর প্রকবের প্রবয়ার্নীয় সংবিাধনীপূে যক পরেতী ব্যেস্থা গ্রহবণর ঞ্জনঞ্জমবি ৩০-১০-২০১৯ তাঞ্জরবখ প্রকে প্রস্তাে পঞ্জরকেনা 

মন্ত্রনালবয় কপ্ররণ করা হয়। 

িত ২৫/১১/১৯ তাঞ্জরবখ প্রকবের ঞ্জপইঞ্জস সিা অনুঞ্জিত হয়। ১৮/১২/২০১৯ তাঞ্জরবখ সিার কার্ যঞ্জেেরণী কপ্ররণ করা হয়। কার্ যঞ্জেেরণী ঞ্জসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী পুনগ থঠিত শিশিশি গত ২/০১/২০২০ তাশিদখি শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিন কিা হয়। শশল্প মন্ত্রণালয় হদত সশর্ব মদহােদয়ি স্বাক্ষশিত শিশিশি গত 

৬/০১/২০২০ তাশিদখ শবটাক কর্তক িশিকল্পনা কশমশদন কপ্রিন কিা হয়। িশিকল্পনা কশমশন কর্তযক কপ্রঞ্জরত ঞ্জসদ্ধাবন্তর আবলাবক ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ পুনগ থঠb 

কদি গত ২৩/০২/২০২০ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। িিবতীদত শশল্প মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত শসদ্ধাদেি আদলাদক পুনিায় ২২/০৩/২০২০ 

তাশিদখ পুনগ থঠিত শিশিশি মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা হয়। 

২. টুল ইনঞ্জিটিউট 

কটশিাং ফযাশসশলটি এবাং এসএমই উদদ্যািা ততশিি লদক্ষয কমন ফযাশসশলটিসহ আধুশনক কমশশন সুশবধা প্রোন কিাি মােদম অশধক 

কম থসাংস্থান সৃশি এবাং শবটাক এি কার্ থক্রম শশিশালী কিাি লদক্ষয টুল ইনশিটিউট স্থািন শীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়ধীন িদয়দছ। টুলস ইনশিটিউট এি 

কমশশনাশি ক্রয় কিাি সমস্ত প্রশক্রয়া ইদতামদে সিন্ন কিা হদয়দছ। টুলস ইনশিটিউট এি ৮০% কমশশনাশি ইদতামদে শবটাদক এদস কিৌদছদছ, ১৩% 

জাহাদজ িদয়দছ, বাশক ৭% চুশি সিন্ন হদয়দছ। েতযমাবন িেবনর ঞ্জেঞ্জনঞ্জিং এর কার্ চলমান রবয়বে। িত ২৭/৪/২০২০ তাঞ্জরবখ একটি ঞ্জপঞ্জিঞ্জড 

কমঞ্জিন ইনিল করা হবয়বে।   

 

৩.োংলাবদি ঞ্জিে কাঞ্জরিঞ্জর সহায়তা ককন্দ্র (ঞ্জেটাক) কর্তযক োস্তোয়নাধীন ''ঞ্জেটাক চট্রগ্রাম, খুলনা ও েগুড়া ককবন্দ্রর নারী কহাবিল স্থাপন '' (১ম 

সংবিাঞ্জধত) িীর্ যক প্রকে  

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) কর্তথক বাস্তবায়নাধীন ''শবটাক র্ট্টোম, খুলনা ও বগুড়া ককদন্দ্রি নািী কহাদিল স্থািন'' 

(১ম সাংদশাশধত) শীষ থক প্রকল্পটি গত ০৪-০৭-২০১৮ তাশিদখ িশিকল্পনা কশমশন কর্তথক ৫ তলা শিতসহ ৫ তলা কহাদিল িবন শনম থাদণি জন্য 

অনুদমাশেত হয়।  

িিবতীদত গত ২১-১০-২০১৮ তাশিদখ শশল্প সশর্ব মদহােদয়ি সিািশতদে অনুশষ্ঠত প্রকদল্পি শিয়াশিাং কশমটিি সিায় কেদশি জশমি 

সদব থাচ্চ ব্যবহাি শনশিতকদল্প ১০ তলা শিত  ও  শলফটসহ ১০ তলা িবন শনম থাদণি প্রকল্প েশলল সাংদশাধদনি জন্য শসদ্ধাে গৃহীত হয়। বশণ থত শসদ্ধাদেি 

কপ্রশক্ষদত  ''শবটাক র্ট্টোম, খুলনা ও বগুড়া ককদন্দ্রি নািী কহাদিল স্থািন'' শীষ থক প্রকদল্পি িবন শনমাদণ থি লদক্ষয জরুশি শিশিদত নকশা সাংদশাধদনি 

জন্য স্থািতয অশধেপ্তি এবাং প্রাক্কলদনি জন্য গণপূতথ অশধেপ্তিদক গত ২৫-১০-১৮ তাশিদখ  শবটাক হদত িত্র কেয়া হয়। তৎদপ্রশক্ষদত গত ২৮-১১-

২০১৮ তাশিদখ গণপূতথ অশধেপ্তি হদতপ্রাক্কলনপাওয়া র্ায়।প্রাপ্ত  প্রাক্কলন  অনুসাদি সাংদশাশধত শিশিশি ০৮-০১-১৯ তাশিখ শশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা 

হয়। শশল্প মন্ত্রনালয় হদত সাংদশাশধত শিশিশি গত ২১-০১-১৯ তাশিখ িশিকল্পনা কশমশদন কপ্রিণ কিা হয় এবাং ১৮-০২-২০১৯ তাশিদখ শিইশস সিা 

অনুশষ্ঠত হয়।  

উি সিাি শসদ্ধাদেি আদলাদক শিশিশি সাংদশাধন পূব থক পুনিায় গত ২৫-০৩-১৯ তাশিদখশশল্প মন্ত্রণালদয় কপ্রিণ কিা কিা হয়এবাং গত 

১০-০৪-২০১৯ তাশিদখ শশল্প মন্ত্রণালয় হদত শিশিশি অনুদমােদনি লদক্ষয িশিকল্পনা কশমশদন কপ্রিণ কিা হয়। গত ২৪-০৪-২০১৯ তাশিদখ িশিকল্পনা 

কশমশন কর্তথক ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যদয় জুন২০২২ ির্ থে কময়াদে প্রকল্পটি অনুদমােন লাি কদি। শবটাক র্ট্টোম, বগুড়া ও খুলনা ককদন্দ্রি নািী 

কহাদিল স্থািন প্রকদল্পি েিিত্র র্র্াক্রদম ২৯/০৯/২০১৯, ২৪/০৯/২০১৯ ও ২০/১০/২০১৯ তাশিদখ প্রকাশশত হয় এেং েিিত্র প্রোদনি সময়সীমা 

র্র্াক্রদম ৩০/১০/২০১৯, ২৪/১০/২০১৯ ও ২০/১১/২০১৯ তাশিদখ কশষ হয়। 

েিিত্র মূল্যায়ন কশদষ ২২/১২/১৯ তাশিদখ র্ট্টোম ককদন্দ্রি NOAপ্রোন কিা হয় এবাং ১৮/০২/২০২০ তাশিদখ চুশি সিাশেত হয়। বগুড়া 

ককদন্দ্রি NOA প্রোন ও চুশি সিাশেত হয় র্র্াক্রদম ১/০২/২০২০ ও ১৮/০২/২০২০ তাশিদখ। খুলনা ককদন্দ্রি NOA িত ২২/০২/২০২০ তাঞ্জরবখ 

প্রোন কিা হয় এবাং চুশি সিাশেত হয় ২৬/১২/২০১৯ তাশিদখ। বাতথমাদন শনম থাণ কাজ র্লমান িদয়দছ।  

কাবর্র অগ্রিঞ্জত সবন্তার্র্নক হওয়াবত ১১/০৩/২০২০ তাঞ্জরবখ েগুড়া ককবন্দ্রর নারী কহাবিল ঞ্জনম যাবণর র্ন্য ১ ককাটি ৫২ লক্ষ্ ও 

২৩/০৩/২০২০ তাঞ্জরবখ চট্টগ্রাম ককবন্দ্রর কহাবিল ঞ্জনম যাবণর র্ন্য ২ ককাটি টাকা প্রদান করা হবয়বে।  

েগুড়া ককবন্দ্র ম্যাট োউবন্ডিবনর ৩” ঞ্জসঞ্জস ঢালাই িত ০৬/০২/২০২০ তাঞ্জরবখ সম্পন্ন হবয়বে এেং িত ২৯/০২/২০২০ তাঞ্জরবখ ৩০” 

আরঞ্জসঞ্জস ঢালাই সম্পন্ন হবয়বে। ইবতামবে কগ্রড ঞ্জেম কগ্রড ঞ্জেম ঢালাই ও গ্রাউন্ড কলার পর্ যন্ত ২২ টি ঞ্জপলাবরর ঞ্জনম যাবণর কার্ কির্ হবয়বে। োঞ্জক ২১ 

টি ঞ্জপলাবরর সাটাঞ্জরং এর কার্ চলমান।  
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খুলনা ককবন্দ্র িেন ঞ্জনম যাবনর ভূঞ্জম উন্নয়ন ও কটি পাইঞ্জলং এর কার্ িত ২৭/০১/২০২০ সম্পন্ন হবয়বে। কটি পাইল ড্রাইি সম্পন্ন করার 

ঞ্জনঞ্জমবি কমঞ্জিনাঞ্জর স্থাপন করা হবয়বে। এোড়াও ঞ্জসঞ্জিল ওয়াবকযর সাবর্ সংঞ্জিিবদর র্াকার র্ন্য অস্থায়ী কসড ঞ্জনম যাণ করা হবয়বে এেং ঞ্জপ্রকাি 

পাইবলর কলাড কটি সম্পন্ন হবয়বে। কবরানা িাইরাবসর কারবন ঞ্জকছুঞ্জদন কার্ েন্ধ র্াকার পর খুলনা ককবন্দ্র পুনরায় িত ২৩/৪/২০২০ তাঞ্জরবখ 

স্বাস্থযঞ্জেঞ্জধ কমবন িেন ঞ্জনম যাবণর কার্ শুরু হবয়বে। েতযমাবন ঞ্জপ্রকাি পাইল ততঞ্জরর ঞ্জনঞ্জমবি রড োইঞ্জন্ডং এর কার্ চলমান রবয়বে।  

চট্টগ্রাম ককবন্দ্র িেন ঞ্জনম যাবণর র্ন্য িত ১৯/০২/২০২০ তাঞ্জরবখ কটি পাইল ড্রাইবির কার্ সম্পন্ন হবয়বে এেং িেবনর র্ন্য ঞ্জনধ যাঞ্জরত 

র্ায়িায় অেঞ্জস্থত ঞ্জেটাবকর করি হাউবর্র ২৩/০২/২০২০ তাঞ্জরবখ অপসারণ কার্ শুরু করা হবয়বে। চট্টগ্রাবম ককাঞ্জিড-১৯ িাইরাবসর প্রবকাপ কেঞ্জি 

র্াকার কারবন চট্টগ্রাম ককবন্দ্রর কার্ সামঞ্জয়ক স্থঞ্জিত রবয়বে। 

 

৪. ৪টি নতুন ককন্দ্র স্থািন প্রকল্প (বিশসম প্রকল্প) 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশল্প মন্ত্রনালয় িশিেন থকাদল ২৪-৮-১০১৪ তাশিদখ প্রঞ্জতটি ঞ্জেিাবি নারী কহাবিলসহ ঞ্জেটাবকর একটি কবর প্রঞ্জিক্ষ্ণ 

ককন্দ্র স্থাপবনর র্ন্য ঞ্জনবদ যিনা প্রদান কবরন। উি ঞ্জনবদ যিনার কপ্রঞ্জক্ষ্বত ২০১৪ সাবলই োংলাবদি ঞ্জিে কাঞ্জরিঞ্জর সহায়তা ককন্দ্র (ঞ্জেটাক) কর্তযক 

প্রস্তাঞ্জেত “েঞ্জরিাল, রংপুর, ঞ্জসবলট এেং ময়মনঞ্জসংহ ঞ্জেিাবি ঞ্জেটাবকর প্রঞ্জিক্ষ্ণ ককন্দ্র স্থাপন” িীর্ যক প্রকবের আওতায় েঞ্জরিাল, রংপুর, সুনামিি 

এেং র্ামালপুর কর্লায় ঞ্জেটাবকর একটি কবর ককন্দ্র স্থাপবনর উবযি কনয়া হয়। সুনামিি কর্লার দঞ্জক্ষ্ন সুনামিি উপবর্লায় অেঞ্জস্থত র্য়কলস 

কমৌর্ায় ৫(পাঁচ) একর র্ঞ্জম ঞ্জনধ যারণ কবর র্ায়িার নকিা, দািসূঞ্জচ ও অঞ্জধগ্রহবণর সম্ভাে মূল্য কপ্ররবণর র্ন্য িত ২৫-০৬-২০১৯ তাঞ্জরখবর্লা প্রিাসক 

সুনামিিবক পত্র কদয়া হয়। কর্লা প্রিাসক সুনামিি হবত িত ২২-০৮-২০১৯ তাঞ্জরখ র্ায়িার নকিা, দািসূঞ্জচ ও অঞ্জধগ্রহবণর সম্ভাব্য মূল্য  পাওয়া 

র্ায়। তৎবপ্রঞ্জক্ষ্বত ঞ্জডঞ্জর্টাল নকিা প্রণয়বনর র্ন্য ০১-০৯-২০১৯ তাঞ্জরখ ঞ্জনে যাহী প্রবকৌিলী সুনামিিবক পত্র কদয়া হয়।২৩/০৭/২০১৯ তাঞ্জরবখ 

সুনামিি িণপূতয ঞ্জেিাি হবত সীমানা প্রাচীর ও িেন ঞ্জনম যাবনর প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়। 

িত ১৩-০৭-২০১৯, ১৪-০৭-২০১৯ এবাং ২০-০৭-২০১৯ তাঞ্জরখ ঞ্জেটাবকর মহািশির্ালক মদহােয় জামালপুি,  রংপুর  এবাংবশিশাদলি 

প্রস্তাঞ্জেত র্ঞ্জম পঞ্জরদি যন কবরন। পঞ্জরদি যনকাবল স্ব-স্ব কজলাি অঞ্জতঞ্জরি কর্লা প্রিাসক, হুকুম দখল কম যকতযা ও সাবিযয়ার উপঞ্জস্থত ঞ্জেবলন। 

িশিেশ থনকাদল কদখা র্ায় প্রস্তাঞ্জেত র্ায়িাগুদলাদতপ্রশশক্ষণ ককন্দ্র করার উপবর্ািী নয়। েবল স্ব-স্ব কজলাি সাবিযয়ারবক সবে ঞ্জনবয় মহািশির্ালক 

মদহােয় আবরা ২/৩টি স্থান পঞ্জরদি যন কদিন। এর মবে “র্ামালপুর অর্ যননঞ্জতক অঞ্চবল” ৫ (িাঁর্) একর জশম ঞ্জনবয় জামালপুি ককন্দ্র, রংপুর কর্লার 

সদর উপবর্লায় তালুক ধম যদাস কমৌর্ায় ৫ (িাঁর্) একর জশম ঞ্জনবয়রংপুর ককন্দ্র এেং বশিশাল সেি উিদজলাি কণ থকাঠী কমৌর্ায় ৮ (আট) একর জশম 

ঞ্জনবয়প্রঞ্জিক্ষ্ণবকন্দ্রস্থাপবনর জন্য নীশতগত শসদ্ধাে কনয়া হয়।তৎদপ্রশক্ষদত গত ২১-০৭-২০১৯ তাশিখ “র্ামালপুর অর্ যননঞ্জতক অঞ্চল” এ ০৫ (পাঁচ) 

একর র্ঞ্জম/প্লট েরাদ্দ কদয়ার র্ন্যঞ্জনে যাহী কচয়ারম্যান, “োংলাবদি অর্ যননঞ্জতক অঞ্চল কর্তযপক্ষ্” (বের্া) কক িত্র কেয়া হয় এবাং ১৪-০৮-২০১৯ তাশিখ 

কের্া কর্তথক শনধ থাশিত ফিদম ০৫(পাঁচ) একর র্ঞ্জম/প্লট েরাদ্দ কদয়ার র্ন্যবের্ায় আদবেন কিা হয়। ১-৯-১০১৯ তাঞ্জরবখ “োংলাবদি অর্ যননঞ্জতক 

অঞ্চল কর্তযপক্ষ্” হবত র্ঞ্জমর ইর্ারা োেদ সম্ভাব্য মূল্য এেং ০৭-০৪-২০১৯ তাঞ্জরবখ র্ামালপুর িণপূতয ঞ্জেিাি হবত িেন ঞ্জনম যাবনর প্রাক্কলন ও 

ঞ্জডঞ্জর্টাল সাবিয পাওয়া র্ায়।   

এছাড়া ০৪-০৮-২০১৯ তাশিখ বশিশাল সেি উিদজলািকণ থকাঠী কমৌর্ায় ৮ (আট)একরর্ায়িাঞ্জনবয়ঞ্জেটাবকরএকটিপ্রঞ্জিক্ষ্ণবকন্দ্রস্থাপবনর 

লদক্ষয প্রিাসঞ্জনকঅনুমঞ্জতি  র্ন্য  শশল্প মন্ত্রণালয়দক িত্র কেয়া হয়। শশল্প মন্ত্রনালয় হদত গত ০৮-০৮-২০১৯ তাশিখ প্রিাসঞ্জনকঅনুমঞ্জত িাওয়া র্ায়। 

কস কপ্রঞ্জক্ষ্বত ঞ্জডঞ্জর্টাল নকিা প্রণয়বনর র্ন্য ২৮-০৮-২০১৯ তাঞ্জরবখ ঞ্জনে যাহী প্রবকৌিলী েঞ্জরিালবক পত্র কদওয়া হয়। কজলা প্রশাসক বশিশালদক ০৬-

০৩-২০১৯ তাশিদখর্ঞ্জম ঞ্জচঞ্জিত কবর র্ায়িার নকিা, দািসূঞ্জচ ও অঞ্জধগ্রহবণর সম্ভাব্য মূল্য কপ্ররবণর র্ন্যিত্র কেওয়া হয় তৎদপ্রশক্ষদতকর্লা প্রিাসক 

েঞ্জরিাল হবত িত ৩০-০৭-২০১৯ তাঞ্জরবখ প্রস্তাঞ্জেত র্ঞ্জমর সম্ভাব্য অঞ্জধগ্রহণ মূল্য এেং ০১-১০-২০১৯ তাঞ্জরবখ েঞ্জরিাল িণপূতয ঞ্জেিাি হবত সীমানা 

প্রাচীর ও িেন ঞ্জনম যাবণর প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়। 

কজলা প্রশাসক িাংপুিদক২১-০৭-২০১৯ তাশিদখর্ঞ্জম ঞ্জচঞ্জিত কবর র্ায়িার নকিা, দািসূঞ্জচ ও অঞ্জধগ্রহবণর সম্ভাব্য মূল্য কপ্ররবণর র্ন্যিত্র 

কেওয়া হয়। প্রস্তাঞ্জেতর্ঞ্জমর নকিা ও সম্ভাব্য র্ঞ্জম অঞ্জধগ্রহণ মূল্য ২০/১০/২০১৯ তাঞ্জরবখ কর্লা প্রিাসক রংপুর হবত পাওয়া র্ায়। ২৩/০৭/২০১৯ 

তাঞ্জরবখরংপুর িণপূতয ঞ্জেিাি হবত সীমানা প্রাচীর ও িেন ঞ্জনম যাবনর খসড়া প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়। পরেতীবত ১৩-১১-১৯ তাঞ্জরবখ টবপাগ্রাঞ্জেস সাবিয, 

োউন্ডারী ওয়াল ও মাটি িরাট প্রাক্কলন পাওয়া র্ায়। ৪ টি ককবন্দ্রর ঞ্জডঞ্জপঞ্জপ িত ১০/১২/২০১৯ তাঞ্জরবখ মন্ত্রনালদয় অনুদমােদনি জন্য কপ্ররণ করা হয়। 

কস অনুর্ায়ী িত ১৫/০১/২০২০ তাঞ্জরবখ  প্রকল্প র্ার্াই কশমটিি সিা অনুশষ্ঠত হয়। উি সিায় শবটাক িাংপুি ককদন্দ্রি জায়গা িশিবতথন কদি িাংপুি-

কুশড়োম সড়ক সাংলগ্ন জায়গায় স্থািন কিাি শসদ্ধাে গৃহীত হয়। কসদপ্রশক্ষদত গত ১৬-০১-২০২০ তাশিদখ শবটাদকি মহািশির্ালক িাংপুি-কুশড়োম 

সড়ক সাংলগ্ন সম্ভাব্য জায়গা িশিেশ থন কদিন। িশিেশ থনকাদল শবটাদকি ৩ জন িশির্ালক, কজলা প্রশাসদকি প্রশতশনশধ ও সাদিথয়াি উিশস্থত শছদলন। 

শকন্তু িাংপুি-কুশড়োম সড়ক সাংলগ্ন ককান উিযুি স্থান না িাওয়ায় িাংপুি-তসয়েপুি মহাসড়দক িশিেশ থন কদি কেবীপুি কমৌজায় একটি জায়গা 

শনব থার্ন কিা হয়। শনব থাশর্ত জায়গাি শিশজটাল সাদিথ সিন্ন কিা হদয়দছ। কজলা প্রসাশক িাংপুি বিাবি জায়গাি প্রাক্কলন কপ্রিদণি জন্য 

২৭/০১/২০২০ তাশিদখ িত্র কপ্রিণ কিা হদয়দছ। গত ১৫/০৩/২০২০ তাশিদখি ৪,৯৭,৩০,৩০৪.৭৯/- (র্াি ককাটি সাতানব্বই লক্ষ শত্রশ হাজাি শতনশত 

র্াি টাকা ঊনাশশ পঁয়শা) টাকাি প্রাক্কশলত মূল্য২৩/০৩/২০২০ তাশিদখ িাওয়া শগদয়দছ। 

এছাড়াও সিাি অন্যান্য শসদ্ধাদেি মদে িদয়দছ প্রকদল্পি নামকিন সুনামগি, বশিশাল, িাংপুি ও জামালপুি কজলায় শবটাদকি ৪ টি 

শবিাগীয় ককন্দ্র স্থািন” কিদত হদব; কহাদিল িবনসমূহ ১০ তলা শবশশি প্রস্তাব কিদত হদব; তবদেশশক সফদিি কর্ৌশিকতা ও শবস্তাশিত ব্যয় 

শবিাজন এবাং প্রদকৌশলীদেি সাংখ্যা প্রর্শলত িশিিত্র মদত শনধ থািণ কিদত হদব; প্রকদল্পি সম্ভব্যতা সমীক্ষা সিন্ন কিদত হদব; শিিশিউশি ও 

আশকথদটকর্াি Contingency খাদত প্রস্তাশবত ব্যয় কর্ৌশিকতিাদব হ্রাস এবাং ব্যদয়ি শবস্তাশিত শবিাজন কেখাদত হদব; উশিশখত শসদ্ধাে সমূদহি 

আদলাদক শিশিশি পুন থগঠন কিা হদয়দছ। পুন থগঠিত শিশিশি গত ২৪/৪/২০২০ এ অনলাইদন সাবশমট কিা হদয়দছ।   

 

ড. কমাঃ র্ালাল উঞ্জদ্দন, ঞ্জপইি 

পঞ্জরচালক 

 

 


