
C:\Users\User\Downloads\Project upgrade for BSTI Website.doc 

০১. প্রকল্পের নাম 

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সা র: 
 

: ‘চট্টগ্রাম এবং খুলনা য় বিএসটিআই ’র আঞ্চলি ক অফি স স্থাপন ও 
আধুনিকী করণ (১ম সংশোধিত)’ শীষরক �ক�য় 

02. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চ�অাম ও খুলনা িবভােগর েভাুা সাধারেণর জ� মান স�ত প� িনি�ত করায়  
খ) চট্টগ্রাম ও খুলনা য় ১০-তলা  ভি ত্তিবিশি ষ্ট ভবনের ৩য় তলা  পর্যন্ত বিএসটিআই 
অফি স-কা ম-ল্যাবরেটরি  ভবন নি র্মাণ বা স্তবা য়ন এবং অবশি ষ্ট ৪র্থ তলা  হতে  ১০ 
তলা পযর� ভবেনর কাঠােমাসহ িফিনিশং কাজ স�� করায়       

গ) চট্টগ্রাম ও খুলনা  বিভা গের বিএসটিআই ’র ল্যাবরেটরির জন্য আধুনিক যন্ত্রপা তি  
সংঅহ করায়   

০৩. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত 
পটভূমি  

: জনস্বার্থে খা দ্য নিরাপত্তা , স্বাস্থ্য নিরাপত্তা , পরিবেশ সুরক্ষা এবং দেশী য় শি ল্প 
কা রখা না য় উৎপা দিত পণ্য সা মগ্রীর গুণগত মা ন উন্নয়নের মা ধ্যমে  রপ্তানি  
বহুমুখী করণ/বৃদ্ধি এবং বিএসটিআই ’র কা র্যক্রম আরো শক্তি শা লী করণের নিমি ত্ত 
আধুিনক য�পািত সমৃ� �াবেরটির �াপন করা হেবয় ফেল আ�জরািতক বাজাের 
দেশী য় পণ্যের গ্রহণ যোগ্যতা  বৃদ্ধি পা বে , আমদানি  হ্রাস ও রপ্তানি  বৃদ্ধির মা ধ্যমে  প্রচুর 
ৈবেদিশক ম�ার সা�য় হেবয়  

 

০৩. বা স্তবা য়নকা রী  সংস্থা   :  বা ংলা দেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) 
 

০৪. প্রকল্পের প্রাক্কলি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা য়) : ২৮২৯১.০০ লক্ষ টাকা  (রাজস্ব ১৯৯৯.০০+মূলধন ২৬২৯২.০০) 
০৫. প্রকল্পের মেয়া দ    :  জুলা ই, ২০১৫ হতে  জুন, ২০২১ পর্যন্ত 
 

০৬. একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তা রিখ :  ২৯ অে�াবর, ২০১৫ 
 

০৭. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশা সনিক আদেশের তা রিখ: ১৭ অক্টোবর, ২০১৬ 
 
০৮. প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশা সনিক আদেশের তা রিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ 
 

০৯. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তা রিখ  : ২৪ নভে ম্বর, ২০১৬ 
 

১০. প্রকল্প এলা কা     : 
(ক)  বিএসটিআই চট্টগ্রাম আঞ্চলি ক কা র্যালয়, আগ্রাবা দ, চ�অাময়  

জমি র পরিমা ন : ১.৪৩ একর 
(খ) বিএসটিআই খুলনা  আঞ্চলি ক কা র্যালয়, খা লি শপুর, খুলনা  

জমি র পরিমা ন : ২.৫৬ একর 
 

 
১১. নি র্মাণ খা তে  মোট বরা দ্দ   : ১৬৯৮৭.৭০ লক্ষ টাকা  (১৫৫১৪.৬৮¬২ = ৩১০২৯.৩৬ বর্গমি টার) 

  (খুলনা  ৮৩৫৫.২১+ চট্টগ্রাম ৮৬৩২.৪৯) লক্ষ টাকা  
 (জি ওবি  : ১১৯৪৩.৭ + নিজস্ব অর্থায়ন : ৫০৪৪.০০) লক্ষ টাকা  

১২. য�পািত �য় খােত বরা�                : ৮৪০৫.৩৯ ল� টাকা (খুলনা -২০১০.০১+চট্টগ্রাম ৬৩৯৫.৩৮) 
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-০২- 
১১।  �কে�র বতরমান অঅগিত: 
 
(ক)  খুলনা  আ�িলক কায রালেয় িনম রাণাধীন ভবেনর  ১০ম তলার ছাদ ঢালাইেয়র কাজ স�� হেয়েছয় িনচ তলা 

হতে  ৩য় তলা  পর্যন্ত িফিনিশং কাজ েশষ পযরােয়য় পািন ও িবদুয্ৎ লাইন সংেযাগ �াপন করা হেয়েছয়                    
ফলস্ সি লি ং �াপেনর কাজ �ি�য়াধীনয়  

(খ) খুলনা  কে ন্দ্রের আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়া টার রিজা র্ভ ট্যাংক ও দুইটি েসফিট �াংেকর িনমরাণকাজ স�� হেয়েছয় 

(গ)  খুলনা  কে ন্দ্রের অবশি ষ্ট (৪র্থ-১০তলা  পর্যন্ত) সি ভি ল কা জে র দরপত্র মূল্যায়ন শেষে  পূর্ত মন্ত্রণালয়ে 
অনুমোদনের প্রক্রিয়া ধী ন রয়েছে বলে  গণপূর্ত বিভা গ, খুলনা অবগত কেরেছনয়     

(ঘ) খুলনা  কে ন্দ্রের পূর্ত কা জে র অগ্রগতি  ৯২%য় ৪২.৬২ (বিয়া ল্লিশ কোটি বা ষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা  পরিশোধ করা  
হেয়েছয় 

(ঙ)    চট্টগ্রাম কে ন্দ্রের পূর্ত কা জে র অগ্রগতি  ২৯%য় [১২.০০ (বা রো) কোটি টাকা  পরিশোধ করা  হয়েছে]য় 
(চ)   চট্টগ্রাম কে ন্দ্রের িনম রাণাধীন ভবেনর গ্রেট বী মের ঢালা ই গত ২০ জুলা ই, ২০২০ খ্রিঃ তা রি েখ স�� হেয়েছয় 

শর্ট কলা ম কা স্টিং-এর কাজ শুরু হেয়েছয়  
(ছ) চট্টগ্রাম কে ন্দ্রের নি র্মাণকা জে র জটিলতা  নিরসনের নিমি ত্ত পি ডব্লিউডি  এবং নি র্বাচিত ঠিকা দা রের প্রতি নিধিসহ  

বিএসটিআই’র মহাপরিচালক-এর সভা পতি ত্বে গত ২৪.১১.২০২০ তা রিখে  একটি  সভা অনিিত হয়য় ঠিকা দা র প্রতি ষ্ঠান 
কর্তৃক একটি বা স্তবসম্মত কর্ম-পরিকল্পনা  তৈ রি  করে  ১৫.১২.২০২০ খ্রিঃ তা রিখে  গণপূর্ত বিভা গ , চট্টগ্রাম বরা বর 
দা খি ল কেরেছনয়  

 
 

১২য় বছরভি ত্তিক সংস্থান, অবমুক্তি, ব্যয় ও অগ্রগতি : 
(লক্ষ টাকা য়) 

অথ র বছর অনুমোদিত ডি পি পি ’র 
সংস্থান 

�া� বরা� 
(এডি পি / 
আরএডি পি ) 

অবমু করণ �কত  য় 
 

 েয়র 
শতকরা হার 

২০১৬-১৭  ৩২০০.০০  ৬২৭.০০  ৬২৭.০০  ৫৬০.৭২  ৮৯.৪৩%  
২০১৭-১৮  ১০০৫৩.৩১ ২৫৬৫.০০  ২৫৬৫.০০  ২৫৫৪.৬১ ৯৯.৫৯%  

২০১৮-১৯  ১০০৫৩.৩১ ৪৮৫০.০০  ৪৮৫০.০০  ৪৫৯৭.২৫ ৯৪.৭৯%  

২০১৯-২০  ১০২৯৯.২১  ৩০২৭.০০  ২৯০০.৯২ ২৮০১.৩৭ ৯২.৫৫%  

২০২০-২১ ১০২৩৯.১২ ২৩৭৩.০০ ৫১২.৫০ ৪৬৬.৭৭ 
ডি সে ম্বর পর্যন্ত 

(১৯.৬৭%) 
 

 
 
 


