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প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার: 
 

০১. প্রকল্পের 
নাম 

: ‘চট্টগ্রাম এবং খুলনায় ববএসটিআই’র 
আঞ্চবলক অবিস স্থাপন ও 
আধুবনকীকরণ (১ম সংশ াবধত)’  ীর্ ষক 
প্রকল্প। 

02. প্রকল্পের 
উল্পেশ্য 

: ক) চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্ষিভাল্পের ভভাক্তা সাধারল্পের জনয 
মান সম্মত পেয ক্ষনশ্চিত করা।  

খ) চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১০-তলা ক্ষভক্ষিক্ষিক্ষশ্ষ্ট ভিল্পনর ৩য় 
তলা পর্ যন্ত ক্ষিএসটিআই অক্ষিস-কাম-লযািল্পরিক্ষর ভিন 
ক্ষনম যাে িাস্তিায়ন এিং অিক্ষশ্ষ্ট ৪র্ য তলা হল্পত ১০ তলা 
পর্ যন্ত ভিল্পনর কাঠাল্পমাসহ ক্ষিক্ষনক্ষশ্ং কাজ সম্পন্ন করা।       

ে) চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্ষিভাল্পের ক্ষিএসটিআই’র লযািল্পরিক্ষরর 
জনয আধুক্ষনক র্ন্ত্রপাক্ষত সংগ্রহ করা।   

০৩. প্রকল্পের 
সংক্ষিপ্ত পিভূক্ষম 

: জনস্বাল্পর্ য খাদ্য ক্ষনরাপিা, স্বাস্থ্য ক্ষনরাপিা, পক্ষরল্পিশ্ সুরিা 
এিং ভদ্শ্ীয় ক্ষশ্ে কারখানায় উৎপাক্ষদ্ত পেয সামগ্রীর 
গুেেত মান উন্নয়ল্পনর মাধযল্পম রপ্তাক্ষন িহুমুখীকরে/িৃশ্চি 
এিং ক্ষিএসটিআই’র কার্ যক্রম আল্পরা শ্শ্চক্তশ্ালীকরল্পের 
ক্ষনক্ষমি আধুক্ষনক র্ন্ত্রপাক্ষত সমৃি লযািল্পরিক্ষর স্থ্াপন করা 
হল্পি। িল্পল আন্তজযাক্ষতক িাজাল্পর ভদ্শ্ীয় পল্পেযর গ্রহে 
ভর্ােযতা িৃশ্চি পাল্পি, আমদ্াক্ষন হ্রাস ও রপ্তাক্ষন িৃশ্চির 
মাধযল্পম প্রচুর বিল্পদ্ক্ষশ্ক মুদ্রার সাশ্রয় হল্পি।  

 

০৩. িাস্তিায়নকারী সংস্থ্া   :  িাংলাল্পদ্শ্ স্ট্যান্ডার্যস এন্ড ভিক্ষস্ট্ং 
ইনক্ষস্ট্টিউশ্ন (ক্ষিএসটিআই) 
 

০৪. প্রকল্পের প্রাক্কক্ষলত িযয় (লি িাকায়) : ২৮২৯১.০০ লি িাকা (রাজস্ব 
১৯৯৯.০০+মূলধন ২৬২৯২.০০) 
০৫. প্রকল্পের ভময়াদ্    :  জলুাই, ২০১৫ হল্পত জনু, ২০২১ পর্ যন্ত 
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০৬. একল্পনক কতৃযক অনুল্পমাদ্ল্পনর তাক্ষরখ :  ২৯ অক্টোবর, ২০১৫ 
 

০৭. মন্ত্রোলয় কতৃযক প্রশ্াসক্ষনক আল্পদ্ল্পশ্র তাক্ষরখ: ১৭ অল্পটাির, ২০১৬ 
 
০৮. প্রকল্পের ১ম সংল্পশ্াধল্পনর প্রশ্াসক্ষনক আল্পদ্ল্পশ্র তাক্ষরখ: ০৩ ভসল্পেম্বর, ২০১৯ 
ক্ষরিঃ 
 

০৯. প্রকে পক্ষরচালক ক্ষনল্পয়াল্পের তাক্ষরখ  : ২৪ নল্পভম্বর, ২০১৬ 
 

১০. প্রকে এলাকা    : 
(ক)  ক্ষিএসটিআই চট্টগ্রাম আঞ্চক্ষলক কার্ যালয়, আগ্রািাদ্, 

চট্টগ্রাম। 
জক্ষমর পক্ষরমান : ১.৪৩ একর 

(খ) ক্ষিএসটিআই খুলনা আঞ্চক্ষলক কার্ যালয়, খাক্ষলশ্পুর, 
খুলনা 

জক্ষমর পক্ষরমান : ২.৫৬ একর 
 

 
১১. ক্ষনম যাে খাল্পত ভমাি িরাে   : ১৬৯৮৭.৭০ লি িাকা 
(১৫৫১৪.৬৮¬২ = ৩১০২৯.৩৬ িে যক্ষমিার) 

  (খুলনা ৮৩৫৫.২১+ চট্টগ্রাম ৮৬৩২.৪৯) লি 
িাকা 

 (শ্চজওক্ষি : ১১৯৪৩.৭ + ক্ষনজস্ব অর্ যায়ন : 
৫০৪৪.০০) লি িাকা 

১২. যন্ত্রপোতি ক্রয় খোক্ি বরোদ্দ                : ৮৪০৫.৩৯ লক্ষ টোকো (খুলনা-
২০১০.০১+চট্টগ্রাম ৬৩৯৫.৩৮) 
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-০২- 
১১।  প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতর্: 
(ক) খুলনা ভকল্পের ১ম তলা হল্পত ৩য় তলা পর্ যন্ত ক্ষসক্ষভল সযাল্পনিাক্ষর ও 

অভযন্তরীে বিদু্যক্ষতক কাজ ভশ্ষ হল্পয়ল্পে। িায়ার হাইল্পেন এিং িলস ্ ক্ষসক্ষলং 
স্থ্াপল্পনর কাজ ভশ্ষ পর্ যাল্পয়। ১ম তলা হল্পত ৩য় তলা পর্ যন্ত ভিন হস্তান্তর 
গ্রহল্পের প্রস্তুক্ষত চলল্পে।   

  (খ)  খুলনা ভকল্পের ৪র্ য-১০তলা পর্ যন্ত ক্ষসক্ষভল ক্ষিক্ষনক্ষশ্ং কাল্পজর NOA 
৩০.১২.২০২০ক্ষরিঃ তাক্ষরল্পখ প্রদ্ান করা হয়। ভস আল্পলাল্পক ভিল্পনর ৪র্ য তলা 
হল্পত ১০ম তলা পর্ যন্ত পর্ যায়ক্রল্পম ক্ষভতল্পরর কল্পির ইল্পির ো াঁরু্ক্ষনর কাজ 
চলল্পে।  

 (ে)  খুলনা ভকল্পের চলমান পূতয কাল্পজর অগ্রেক্ষত ৯৫%। ৪২.৬২ (ক্ষিয়াক্ষিশ্ 
ভকাটি িাষটট্ট লি) ভকাটি িাকা পক্ষরল্পশ্াধ করা হল্পয়ল্পে। অিক্ষশ্ষ্ট ৪র্ য তলা হল্পত 
১০ম তলা পর্ যন্ত ক্ষসক্ষভল, সযাল্পনিাক্ষর ও বিদু্যক্ষতক কাল্পজর অগ্রেক্ষত ১০%।  

   (ঘ) খুলনা ভকল্পের েল্পিষোোর সরঞ্জামাক্ষদ্ আন্তজযাক্ষতক দ্রপল্পের মাধযল্পম ক্রয় 
করা হল্পয়ল্পে; র্া স্থ্াপল্পনর কাজ প্রশ্চক্রয়াধীন।  

 (ঙ) চট্টগ্রাম ভকল্পের ৩টি লল্পি েল্পিষোোর সরঞ্জামাক্ষদ্ আন্তজযাক্ষতক দ্রপল্পের 
মাধযল্পম ক্রয় ভশ্ল্পষ ক্ষপএসক্ষস সভার ক্ষসিান্ত ভমাতাল্পিক চট্টগ্রাম ও ঢাকা 
স্থ্াপনপূি যক ক্ষিল্পেষেমূলক কাল্পজ িযিহার করা হল্পে।  

(চ)  চট্টগ্রাম ভকল্পের চলমান পূতয কাল্পজর অগ্রেক্ষত ২৮%। [১২.০০ (িাল্পরা) ভকাটি 
িাকা পক্ষরল্পশ্াধ করা হল্পয়ল্পে]। 

(ে) চট্টগ্রাম ভকল্পের ক্ষনম যােকাল্পজর জটিলতা ক্ষনরসল্পনর ক্ষনক্ষমি ক্ষপর্াক্ষিউক্ষর্ এিং 
ক্ষনি যাক্ষচত টঠকাদ্াল্পরর প্রক্ষতক্ষনক্ষধসহ   ক্ষিএসটিআই’র মহাপক্ষরচালক-এর 
সভাপক্ষতল্পে েত ২৪.১১.২০২০ তাক্ষরল্পখ একটি সভা অনুটিত হয়। টঠকাদ্ারী 
প্রক্ষতিান একটি কম য-পক্ষরকেনা বতক্ষর কল্পর েত ১৫.১২.২০২০ ক্ষরিঃ তাক্ষরল্পখ 
েেপূতয ক্ষিভাে, চট্টগ্রাম িরাির দ্াক্ষখল কল্পরল্পেন।    

জ) চট্টগ্রাম ভকল্পের তির্ মোণোধীি ভবক্ির ভমাি ৭৫টি কলাল্পমর মল্পধয ২৮টি কলাম 
ঢালাইল্পয়র কাজ সম্পূে য হল্পয়ল্পে এিং অিক্ষশ্ষ্ট কলাম কাক্ষস্ট্ং-এর কাজ চলল্পে। 
প্রক্ষতক্ষদ্ন েল্পে ১৫-২০ জন শ্রক্ষমক কাজ করল্পে। টঠকাদ্াক্ষর প্রক্ষতিান কতৃযক 
দ্াক্ষখলকৃত কম য-পক্ষরকেনা অনুর্ায়ী পূতয কাল্পজর িাস্তিায়ন অগ্রেক্ষত 
সল্পন্তাষজনক নয়।  

 
১২। বছরবিবিক সংস্থান, অবমুক্তি, বযয় ও অগ্রগবত: 
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(লক্ষ িাকায়) 

অর্ ম 
বছর 

অনুশমাবিত 
বিবপবপ’র 
সংস্থান 

প্রোপ্ত বরোদ্দ 
(আরএবিবপ) 
(লক্ষ িাকায়) 

অবর্ুক্ত 
করণ 

অর্ ষবছর 
অনুযায়ী 
প্রকৃি বযয় 

বযক্য়র 
শিকরো 
হোর 

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 ১৯২৮.০০ ৫৫১.০৮ 
৫২৫.০৪ 

(ভিি্র্য়াক্ষর, 
২০২১ পর্ যন্ত) 

২৭.২৩% 

 
 ১৩। ২০২০-২০২১ অর্ যিেল্পরর প্রকল্পের আক্ষর্ যক অগ্রেক্ষত ২৭.২৩% এিং িাস্তি 
অগ্রেক্ষত ২২.৫৫%।   
 ১৪। প্রকল্পের শুর ভর্ল্পক ভিি্রয়াক্ষর, ২০২১ ক্ষরিঃ পর্ যন্ত ক্রমপুশ্চঞ্জত আক্ষর্ যক 
অগ্রেক্ষত: ১১০৭৯.১১ (৩৯.১৬%) এিং িাস্তি  
      অগ্রেক্ষত ৪০.৫৯%। 
 
 
 
 


