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ানীয় সরকার িবভােগর আওতায় ২০১৫-১৬ অথবছেরর এিডিপ  সমা  কে র ায়ন 
িতেবদেনর ওপর ম ণালয়/িবভাগিভি ক সারসংে প 

 
 

: 
নং 

ম ণালয়/িবভােগর 
নাম 

মাট 
সমা  
কে র 
সংখ া 

সমা  কে র ধরণ মূল সময় ও ব েয়র তুলনায় 

িবিনেয়াগ 
কে র 
সংখ া 

কািরগরী 
সহায়তা 
কে র 
সংখ া 

জিডিসএফ 
ভু  
কে র 
সংখ া 

সময় ও   
ব য় 

উভয়ই 
অিত া  
কে র 
সংখ া 

সময় 
অিত া  
কে র 
সংখ া 

সময় 
অিত াে র 
শতকরা 
হার (%) 
সবিন  
সেবা  

ব য়  
অি া  
কে র 
সংখ া 

ব য় 
অিত াে র 
শতকরা হার 
(%) সবিন  

সেবা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ানীয় সরকার 
িবভাগ 

৪৩   ৪৩  - - ১৮   ৩২ 
 

৫.৩৮ 
% 
- 

৩৬৬% 

1৮   ২.৫৭% 
- 

৪২৮.৯৮% 

 

 

০১।  সমা  কে র সং া: ৪৩  

০২।  সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ:  
 

ক  বা বায়েন বা বায়নকারী সং ার ািত ািনক স মতা অভাব, া িতক েযাগ,  কে র কান অংেগর িডজাইন 
পিরবতন, ণা  িফিজিবিল  ািড ছাড়া ক  হণ ও বা বায়ন, ন ন ীম সংেযাজন/িবেয়াজন ইত ািদ। 

০৩।  সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ: 

ম সম া ম পািরশ 

৩.১   অ েমািদত বা বায়নকাল অ যায়ী ক  
সমা  করেত না পারা; 

৩.১ সিঠকভােব সময় িন পন কের কে র ময়াদ িনধারণ ও 
যথাসমেয় বা বায়েনর ব ব া করেত হেব; 

৩.২ ময়াদ ও ব য় বিৃ র বণতা; ৩.২ অেনক কে  ব য়বিৃ র বণতা এবং সমাি র জ  িনধািরত 
বছের সংেশাধন করার বণতা পিরহার করার জ  সিঠকভােব 
িফিজিবিলিট ািড ও এ াইজাল কের ক  পিরক না ও 
বা বায়েনর উেদ াগ িনেত হেব; 

৩.৩ বা বিভি ক কমপিরক নার অভাব;  ৩.৩ বা বিভি ক কমপিরক না ণয়ন কের ক  বা বায়ন 
করেত হেব; 

৩.৪ ঘন ঘন ক  পিরচালক পিরবতন; ৩.৪ িতিট কে র িবপরীেত একজন পূণকালীন ক  পিরচালক 
িনেয়াগ করেত হেব এবং ক  সমা  না হওয়া পয  
যথাস ব ক  পিরচালকেক বদলী করা যােবনা; 

৩.৫ ক  সমাি র িতন মােসর মেধ  সমা   
সকল কে র ক  সমাি র িতেবদন 
(িপিসআর) আইএমইিড’ ত রণ করা হয় না 
ফেল সময়মত কে র মূল ায়ন স ব 
হয়না। 

৩.৫ ক  সমাি র িতন মােসর মেধ  সমা  সকল কে র সমাি  
িতেবদন (িপিসআর)আইএমইিড’ ত রণ করেত হেব। 
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অ াকিটেভিটং িভেলজ কাটস ইন বাংলােদশ (২য় সংেশািধত) 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
 
১.০  কে র নামঃ  অ াক েভ ং িভেলজ কাটস ইন বাংলােদশ (২য় সংেশািধত) 
২.০  বা বায়নকারী সং াঃ  ানীয় সরকার িবভাগ 
৩.০  উে াগী ম ণালয়/িবভাগঃ  ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় 

ম ণালয় 
৪.০  া িলত য় (ল  টাকায়):    

৪.১ ল অ েমািদত (১১.০২.২০০৯):  ১০,২৪৮.২৪ ল  টাকা (িজওিব-০.৫০%, িপএ-৯৯.৫০%) 
৪.২ ১ম সংেশাধন (৩০.১২.২০১৩):  ১১,৯৯০.৫৪ ল  টাকা (িজওিব-০৩.৬৬%, িপএ-৯৬.৩৩%) 
৪.৩ ২য় সংেশাধন (০৪.০৩.২০১৫):  ১২,১৫৪.৬৬ ল  টাকা (িজওিব-০.৭.৮৮%, িপএ-৯২.১২%) 
৪.৪ ত য়ঃ  ১১,৯৪৪.১০ ল  টাকা   
৪.৫ অিত া  য় (অ েমািদত েয়র):  অিত ম কের নাই 
৪.৬ মাট অ িয়ত অথঃ  ২১০.৫৬ ল  টাকা 

৫.০ ৫.১ অ েমািদত ল বা বায়নকালঃ  জা য়াির, ২০০৯ - িডেস র, ২০১৩  
৫.২ ১ম সংেশাধনঃ  জা য়াির, ২০০৯ - িডেস র, ২০১৩ 
৫.৩ ২য় সংেশাধনঃ  জা য়াির, ২০০৯ - িডেস র, ২০১৫ 
৫.৪ সবেশষ সংেশািধত অ েমািদতঃ  ত ময়াদ - জা য়াির, ২০০৯ - িডেস র, ২০১৫ 
৫.৫ অিত া  সময় ( ল বা বায়নকােলর):  ২ বছর (জা য়াির, ২০১৪ - িডেস র, ২০১৫) 

৬.০ ৬.১ ম ি ত অ গিতঃ  আিথক ৯৮.২৭% 
 
৭.০ কে র পট িমঃ 
 

শাসন িনি তকরেণ শি শালী িবচার ব ার কান িবক  নই। এে ে  ণ ল পযােয় িবচািরক িবধা স সািরত করেত 
াম আদালেতর িমকা অন ীকায। এ লে  াম আদালেতর কায মেক শি শালী করেত ানীয় সরকার িবভাগ ইউএনিডিপ 

ও ইউেরািপয়ান কিমশন-এর কািরগির ও আিথক সহেযািগতায় ৭ বছর ময়ােদ (২০০৯-২০১৫) ‘‘অ াক েভ ং িভেলজ কাটস 
ইন বাংলােদশ’’ শীষক ক  বাংলােদেশর ৬  িবভােগর ১৪  জলার ৫৭  উপেজলার আওতাধীন িনবািচত ৩৫১  
ইউিনয়েন বাস বায়ন করেছ। এ কে র ল িভি  হল াম আদালত আইন-২০০৬ ও াম আদালত (সংেশাধন) আইন-
২০১৩। এ আইন কাযকর করার মা েম পল ী এলাকার নারী, দির  ও অন সর জনেগা ী যােত তােদর িত সংঘ ত 
অ ােয়র িতকার ানীয় পযােয় াম আদালেতর মা েম  ততম সমেয় ও  েয় পেত পাের তা িনি ত করা।  
 
৮.০ কে র উে ঃ  
 
১.  নারী, দির  ও িবধাবি ত জনেগা ীর মতায়ন ঘটােনা এবং িবচািরক িত ানস হেক তােদর দািবর িত সংেবদনশীল 

করা। 
২.  মা েষর অিধকারিভি ক উ য়ন কায ম বাস বায়েনর অংশ িহেসেব মানবািধকার র া, উ য়ন এবং সবা দান করা। 
৩. ানীয়ভােব িনেজেদর  িনরসেনর জ  জনগেণর মতায়ন ঘটােনা যােত তারা ত,  ও  েয় ায় িবচার 

পেত পাের।  
৪. ানীয় সরকার িত ানস হেক শি শালী করা যােত স েলা ানীয় চািহদার িত সংেবদনশীল হয় এবং কাযকর াম 

আদালেতর মা েম জনগণেক যথাযথ িবচািরক সবা দান করেত পাের।  
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৯.১  কে র অথায়নঃ  
 
এিডিপ/আরএিডিপ বরা , অব ি  ও সািবক অ গিত: 

 

অথ বছর 
সংেশািধত এিডিপ বরা  (ল  

টাকায়) 
অব ি  

(ল   
টাকায়) 

আিথক অ গিত (ল  টাকায়) 

মাট টাকা ঃ সাঃ মাট টাকা ঃ সাঃ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৯-১০ ২,৩৫৬.০০ ১৯০.০০ ২,১৬৬.০০ ৮৮১.৬৩ ৮৮১.৬৩ ১৮৬.৮৩ ৬৯৪.৮০ 
২০১০-১১ ৩,৩৮৯.০০ - ৩,৩৮৯.০০ ২,৭২৪.৭৩ ২,৭২৪.৭৩ - ২,৭২৪.৭৩ 
২০১১-১২ ৩,৮৩৫.০০ - ৩,৮৩৫.০০ ২,০২০.৯০ ২,০২০.৯০ - ২,০২০.৯০ 
২০১২-১৩ ২,৭০০.০০ - ২,৭০০.০০ ১,৯৭০.২১ ১,৯৭০.২১ - ১,৯৭০.২১ 
২০১৩-১৪ ২,৫০০.০০ - ২,৫০০.০০ ২,০৬৪.৭৬ ২,০৬৪.৭৬ - ২,০৬৪.৭৬ 
২০১৪-১৫ ১,৫৮২.০০ ৩৮৫.০০ ১,১৯৭.০০ ১,৫৮২.০০ ১,৫৮২.০০ ৩৮৫.০০ ১,১৯৭.০০ 
২০১৫-১৬ ৭০০.০০ ৩৮৫.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৩৮৫.০০ ৩১৫.০০ 

    ১১,৯৪৪.১০ ১১,৯৪৪.১০ ৯৫৬.৮৩ ১০৯৮৭.২৭ 
 
৯.২।  কে র অংগিভি ক বা বায়নঃ  
 

কে র অ িভি ক অ গিত িন পঃ 
                                                                                                                            (ল  টাকায়) 

অংেগর নাম 
পিরমান/ 
সং া 

সংেশািধত িপিপ অ যায়ী 
ল মা া 

ত অ গিত 

আিথক (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ 

ক) রাজ  খাতঃ 
১ অিফসারেদর বতন ১১  ৮৪৬.৮৭ (৬.৯৭) ৮১৮.৯৮(৬.৮৬) 
২ িত ােনর কমচারীেদর বতন ২০ ৩৮০.০৭ (৩.১৩) ৩১২.৬৭(২.৬২) 
৩ মাঠ কম েদর বতন ৩৩৮ ৫৬০.০৭ (৪.৬১) ৫৬০.০৬(৪.৬১) 
৪ মাঠ কম েদর বতন ৩৩৮ ৫৭৬.৯১(৪.৭৫) ৫৭৬.৯১(৪.৭৫) 
৫ মণ য় ( াশনাল এ  ই ার াশনাল) থাক ১২৩.৯০(১.০২) ১২৩.৯০(১.০৩৭) 

৬ অিফস ভাড়া ও র ণােব ণ ১ ইউিনট ২৬৭.৩৭(২.২০) ২৬৫.৭২(২.২২৫) 

৭ টিলেফান/ টিল াফ/ মাবাইল ইত ািদ থাক ৮.৭০(০.০৭) ৮.৭০(০.০৭৩) 

৮ পািন থাক ২.১৫(০.০২) ২.১৫৯(০.০১৮) 
৯ িব ৎ থাক ২৩.৪১(০.১৯) ২৩.৪১(০.১৯৬) 

১০ াস থাক ০.০৪(০.০০) ০.০৪(০.০০০) 

১১ পে াল ও ি ক া  থাক ৪২.৪২(০.৩৫) ৪১.১৩(০.৩৪৪) 

১২ চার ও িব াপন থাক ১১৯.৩৬(০.৯৮) ৮৩.৬৩(০.৭০০) 

১৩ শনারী, সীল ও া  থাক ১২.৯৬(০.১১) ১২.৭৩(০.১০৭) 

১৪ গেবষণা য় থাক ১১৪.৭৪(০.৯৪) ১১৪.৭৪(০.৯৬১) 

১৫ অিডও িভ য় াল াডাকশন থাক ৫২.৪৫(০.৪৩) ৩২.৭৭(০.২৭৪) 

১৬ িনং ( াশনাল) ২৪৩ ৩৯৫.১৮(৩.২৫) ৩৯৪.৪৮(৩.৩০৩) 

১৭ ওয়াকশপ, সিমনার ও কনফাের  ৩৬০৮ ৩৩৬.৯৪(২.৭৭) ৩৩৬.৯৪(২.৮২১) 

১৮ িনং ািড র ৬ ১১২.৬৫(০.৯৩) ১০৭.৬৫(০.৯০১) 

১৯ শাসিনক য় (িজএমএস) থাক ৪৭৬.৭২(৩.৯২) ৪৪৩.৭৯(৩.৭১৬) 
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অংেগর নাম 
পিরমান/ 
সং া 

সংেশািধত িপিপ অ যায়ী 
ল মা া 

ত অ গিত 

আিথক (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ 

২০ কনসালেটি /সাব-ক া  ৮০ ৫৬৪৩.৮৩(৪৬.৪৩) ৫৬৪৩.১৫(৪৭.২৪৬) 

২১ স ানী ভাতা ও িফ থাক ৩.১৫(০.০৩) ৩.১৫(০.০২৬) 
২২ সােভ ০৮ ২৫৭.৩৯(২.১২) ২৫৭.৩৯(২.১৫৫) 
২৩ িবিবধ থাক ১০২২.২৬(৮.৪১) ১০২২.২৬(৮.৫৫৯) 

২৪ গাড়ী মরামত ও সংর ণ থাক ৭.০০(০.০৬) ৬.৯০(০.০৫৮) 
২৫ আসবাবপ  মরামত ও সংর ণ থাক ৫.৫(০.০৫) ৩.৫০(০.০২৯) 

২৬ কি উটার ও অ া  য পািত- মরামত ও 
সংর ণ 

থাক ৩.৪৪(০.০৩) ১.৪৪(০.০১২) 

২৭ অ া  মরামত ও সংর ণ থাক ২.০০(০.০২) ০.৫০(০.০০৪) 
২৮ আনএেলােকেটড ক থাক ২১৬.৭৩(১.৭৮) ২১৬.৭৩(১.৮১৫) 

উপ- মাটঃ (রাজ )  ১১৬১৪.২০(৯৫.৫৫) ১১৪১৫.৪২(৯৫.৫৭) 
খ) লধন খাতঃ 
১ গাড়ী (জীপ-১, মাইে াবাস-১ ও মাটর 

সাইেকল-১২) 
১৪  ৪০.৪০(০.৩৩) ৪০.৪০(০.৩৪) 

২ মাটর যানবাহন মরামত ও সংর ণ থাক ২৬.৫০(০.২২) ২৩.৫০(০.২০) 

৩ কি উটার ও অিফস সর াম ৯৩  ৮৮.৩৫(০.৭৩) ৮৮.১২(০.৭৪) 
৪ কি উটার সাম ী (কি উটার 

সফ ওয়ার ও ইউিপএস) 
থাক ৩০.৭৩(০.২৫) ৩০.৭৩(০.২৬) 

৫ অিফস সর ামািদ থাক ৮৬.৫৩(০.৭১) ৮৩.৫৩(০.৭০) 

৬ আসবাবপ  থাক ৭৩.৪৪(০.৬০) ৭০.৪৩(০.৫৯) 
৭ িবিবধ থাক ৭.৬৮(০.০৬) ৫.১৪(০.০৪) 

৮ িসিড ভ াট থাক ১৮৬.৮৩(১.৫৪) ১৮৬.৮৩(১.৫৬) 
উপ- মাটঃ ( লধন য়)  ৫৪০.৪৬(৪.৪৫) ৫২৮.৬৮(৪.৪৩) 

সবেমাটঃ (রাজ  ও লধন) ১২,১৫৪.৬৬(১০০) ১১,৯৪৪.১০ (৯৮.২৭) 

 
১০.০ কান অে র বা বায়ন অস ণ আেছ িকনা?  
  
জা য়াির, ২০০৯ হেত িডেস র, ২০১৫ পয  িপিপ অ যায়ী পিরকি ত কান কাজ অসমা  নই। 
 
১১.০ কে র য় কায মঃ            
                                                                                                                                                                                       

িমক 
নং 

িপিপ অ যায়ী  কােজর অে র নাম পিরমান/সং া 

সংেশািধত িপিপ 
অ যায়ী ল মা া 

আিথক 
(ল  টাকা) 

ত অ গিত 
আিথক 

(ল  টাকা) 

 ১ ২ ৩ ৫ 

১ 
গাড়ী (জীপ-১, মাইে াবাস-১ ও মাটর 
সাইেকল-১২) 

১৪  ৪০.৪ ৪০.৪ 

২ মাটর যানবাহন মরামত ও সংর ণ থাক ২৬.৫ ২৩.৫ 

৩ কি উটার ও অিফস সর াম ৯৩  ৮৮.৩৫ ৮৮.১২ 

৪ 
কি উটার সাম ী (কি উটার 
সফ ওয়ার ও ইউিপএস) 

থাক ৩০.৭৩ ৩০.৭৩ 
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িমক 
নং 

িপিপ অ যায়ী  কােজর অে র নাম পিরমান/সং া 

সংেশািধত িপিপ 
অ যায়ী ল মা া 

আিথক 
(ল  টাকা) 

ত অ গিত 
আিথক 

(ল  টাকা) 

 ১ ২ ৩ ৫ 
৫ অিফস সর ামািদ থাক ৮৬.৫৩ ৮৩.৫৩ 

৬ আসবাবপ  থাক ৭৩.৪৪ ৭০.৪৩ 

৭ িবিবধ থাক ৭.৬৮ ৫.১৪ 

৮ িসিড ভ াট থাক ১৮৬.৮৩ ১৮৬.৮৩ 

 
 
     ১২.০ বা বায়ন কায ম সেরজিমেন পিরদশনঃ 

 
ক র িবেশষ ায়েনর জ  গ ত আ ঃম ণালয় কিম  ক ক গত ১২ সে র, ২০১৫ িকেশারগ  জলার ভরব 

উপেজলার িশ লকাি , ক য়াদী উপেজলার রিদয়া, সদর উপেজলার মািরয়া  ইউিনয়ন এবং ১৯ ও ২০ সে র, ২০১৫  
ফিরদ র জলার ম খালী উপেজলার জাহা র ইউিনয়ন, মা রা জলার র উপেজলার নােকাল ইউিনয়ন ও রাজবািড় জলার 
গায়াল  উপেজলার উজানচর এবং ছাট ভাকলা ইউিনয়ন ( ক  বিহ ত এলাকা) পিরদশন করা হয়। গত ৪ আগ , ২০১৬ 

তািরেখ আইএমইিড ক ক রাজবাড়ী জলার পাংশা উপেজলার বাহা র র ইউিনয়ন, হাবাশ র ও মাছরাঙা ইউিনয়ন এলাকা 
পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল াম আদালেতর কায ম ও অ গিত তথা সািবক পারফরেম  পিরবী ণ করা হেয়েছ। 
পিরদশনকােল াম আদালেতর িবিভ  রিজ ার ও নিথ-প  পযেব ণ করার পাশাপািশ াম আদালত সহকারী, উপেজলা 
সম য়কারী ও িবিভ  িণর কেহা ারেদর সােথ াম আদালেতর িবিভ  কায ম সং া  িবিভ  িবষয় এবং াম আদালত 
(সংেশাধন) আইন ২০১৩ এর ভাব িনেয় আেলাচনা করা হয়। পযেব ণ ত ক  ৬  ইউিনয়েনর  ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ান, সিচব, াম আদালত সহকারী, উপেজলা িনবাহী কমকতা, উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার িবভাগ, জলা শাসক 

এর সােথ াম আদালেতর কায ম সং া  িবিভ  িবষয় িনেয় আেলাচনা, ইউিনয়ন িভি ক াম আদালেতর পারফরেম  এবং 
৩৪  মামলার নিথ িবেশ ষণ করা হয়। পিরদশন ত ইউিনয়নস েহ দােয়র ত মাট ২,৯১৫  মামলার মে  ফৗজদারী 
মামলা ৭৮% ও দওয়ানী মামলা ২২% এবং িন ি ত  মামলার সং া ২,৮১৫  (৯৭%)। উে িখত মামলার 
আেবদনকারীেদর মে  নারী ৩২% এবং ষ ৬৮%।    
 
১৩.০  ক  বা বায়ন:  

কে র ডটােবইজ এবং িপিসআর থেক া  ত র িভি েত কে র  থেক সমাি  পয  বা বায়ন ত ািদ িন পঃ  
বছর উ  

আদালত 
থেক 

িরত 
মামলা 

দােয়র ত মামলারসং া িন ি ত মামলারসং া বাস বািয়ত িস ােম র সং া ােনল সদ  সং া 

র ষ নারী উভয় মাট র ষ নারী উভয় মাট র ষ নারী উভয় মাট র ষ নারী মাট 

২০১০ ৩ ১৬৪ ৪৬ ০ ২১০ ৯০ ২০ ০ ১১০ ১৯ ৪ ০ ২৩ ৪০৫ ১৫ ৪২০ 

২০১১ ৫৪১ ৬৬৫৭ ২৮৫০ ৩৫ ৯৫৪২ ৪০৭০ ১৯১২ ৭ ৫৯৮৯ ২৬৮৭ ১২৬১ ৫ ৩৯৫৩ ১৭৪১৭ ১২৩১ ১৮৬৪৮ 

২০১২ ১১৩৯ ১১৬০০ ৫৪৪৩ ১৫৪ ১৭১৯৭ ৯৫২৪ ৪৪১১ ৬৯ ১৪০০৪ ৭৭২২ ৩৭২৫ ৫৩ ১১৫০০ ৪৫৩৩৯ ৩৮১৬ ৪৯১৫৫ 

২০১৩ ১০৯২ ১২৪২০ ৫৮২৯ ৯৮ ১৮৩৪৭ ১০২৭০ ৪৯৩৭ ৭১ ১৫২৭৮ ৮৮৩৩ ৪৩০০ ৪৩ ১৩১৭৬ ৪৬৩৬১ ৫৭৬০ ৫২১২১ 

২০১৪ ১৬২৭ ১৫৫০৭ ৬৯২৬ ৪২ ২২৪৭৫ ১২৩৪৯ ৫৫৮১ ২২ ১৭৯৫২ ১১৩৪৩ ৫২৬৬ ১৬০ ১৬৭৬৯ ৪৮৩৯৮ ৮২৫৪ ৫৬৬৫২ 
২০১৫  ১৮১৬ ১৩৫৪৫ ৫৮৯১ ১৭ ১৯৪৫৩ ১০৯৮৯ ৪৮৬৬ ১২ ১৫৮৬৭ ১০৯৪১ ৪৮০৩ ৭৪ ১৫৮১৮ ৪২২৪৩ ৮৬২৯ ৫০৮৭২ 

সবেমাট ৬,২১৮ ৫৯৮৯৩ ২৬,৯৮৫ ৩৪৬ ৮৭,২২৪ ৪৭২৯২ ২১৭২৭ ১৮১ ৬৯,২০০ ৪১৫৪৫ ১৯৩৫৯ ৩৩৫ ৬১,২৩৯ ২০০,১৬৩ ২৭,৭০৫ ২২৭,৮৬৮ 

 
১৩.১  াম আদালেত িন ি ত মামলাঃ মাট ৮৭,২২৪  মামলা দােয়র করা হেয়েছ, যার মে  ৬৯,২০০  িন ি  হেয়েছ 
এবং িন ি ত  মামলার ৬১,২৩৯  বা বািয়ত হেয়েছ, অবিশ  মামলা বা বায়নাধীন আেছ।   
 
১৩.২  াম আদালেত সবা হেন ও দােন নারীর অংশ হণঃ কে র রকড অ যায়ী াম আদালত হেত সবা হেণ ও সবা 

দােন নারীরা অংশ হণ কেরেছ। াম আদালেত দােয়র ত মাট ৮৭,২২৪  মামলার মে  নারী আেবদনকারী িছেলন শতকরা 
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৩১ ভাগ ও র ষ আেবদনকারী িছেলন শতকরা ৬৯ ভাগ। িবেরাধ িন ি েত িবচারক ােন ল নারীর অংশ হণ বেড়েছ। 
নারীর অংশ হণ ২০১১ সােল িছল ায় ৭% এবং ২০১৫ সােল তা বেড়েছ ১৬% এ । 
১৩.৩  িবেরাধ িন ি েত সময়ঃ াম আদালত (সংেশাধন) আইন ২০১৩ অ সাের সেবা  ১২০ িদেনর মে  িবেরাধ িন ি র 
কথা বলা হেয়েছ। াম আদালেতর মা েম িবেরাধ িন ি েত গেড় সময় লেগেছ ২৮ িদন। 
১৩.৪ উ  আদালেত মামলার জট কমােত াম আদালেতর িমকাঃ াম আদালেত নিথ  ৮৭,২২৪  মামলার মে  
৫,৭৯৫  মামলা াম আদালেতর মা েম িন ি র জ  আদালত থেক ফরত দান করা হেয়েছ বেল নিথেত রকড পাওয়া 
যায়, যা মাট মামলার ায় শতকরা ৭ ভাগ। ক  এলাকায় াম আদালত  কাযকরী না হেল উ  মামলার বড় এক  
অংশ উ  আদালেত যত এবং তা উ  আদালেতর মামলার জটেক আরও বািড়েয় িদত।  
১৩.৫  াম আদালেতর নিথ সংর ণ ও ব াপনাঃ  পযেব ণ ত ইউিনয়েনর রিজ ার ও নিথ পযােলাচনা কের দখা যায় 
য, সব েলা ইউিনয়েনই মামলার রিজ ার, িডি  এবং আেদেশর রিজ ার, িফস বা জিরমানার রিজ ার ও িত রণ 

আদােয়র রিজ ার আেছ এবং রিজ ারস হ হালনাগাদ িছল। আেদশনামার সােথ েয়াজনীয় নিথপ  যমনঃ  আেবদনপ , 
িতবাদীর িত সমন, সা ীর িত সমন, িড ী বা আেদেশর ফরম, িফস রিসদ, আেবদনকারী, িতবাদী ও সা ীর জবানব ী 

ইত ািদ সং  িছল। িক  িক  মামলার আেদশনামায় িবেরােধর িবষয়  বা আরিজ আেদশনামায় উে খ করা হয়িন। আেদশ 
নামায় িবচা  িবষয়  উে খ করেল ভাল হেতা। আেদশনামার লখার মান উ ত করা েয়াজন।  
 
১৩.৬ সেচতনতা ি লক কায মঃ  সমােজর মা ষেক াম আদালত স েক সেচতন করার জ  ানীয় পযােয় কমশালা, 
সভা, পথ নাটক, উঠান বঠক ও র ালী'র আেয়াজন করা এবং ছাপােনা উপকরণ িহসােব পা ার, ি কার, িশউর, িলফেলট, 
ইত ািদ তির ও িবতরণ করা হেয়েছ মেম জানােনা হয়। ানীয় পযােয় পরামশ ও সেচতনতা লক কায ম জারদার করার 
ফেল ানীয় লাকজন াম আদালেতর এখিতয়ার  মামলা েলা াম আদালেতই িমমাংসা করেত উ ু  হ য়েছ। ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবেনর সামেন াম আদালত পিরচালনা সং া  ছাট আকােরর িবল বাড থাকেলও হাট বাজাের দখা যায়িন। তেব 
হাট বাজাের ও েলর সামেন যখােন িনয়িমত র জন সমাগম হয়, স সম  ােন িবল বাড াপন করেল িবষয়  স েক 
অিধক সং ক লাক জানেত পারেব।  
 
১৩.৭  মামলার িফঃ ইউিনয়ন পিরষদ ফৗজদারী মামলার জ  ২.০০ টাকা ও দওয়ানী মামলার জ  ৪.০০ টাকা িফস িহসােব 

হণ কের যা বতমান প াপেট মাননসই না। বতমােন ২.০০ টাকা ও ৪.০০ টাকার নাটও অেনক  পাওয়া যায় না। তাই 
মামলার িফ বাড়ােনা দরকার। মামলার িফএর পিরমাণ ৫ টাকা, ১০ টাকা বা ২০ টাকা এমন হেত পাের বেল ইউিপ 
চয়ার ানসহ অেনেকই মত কাশ কেরন।    

 
১৩.৮ তদারিক ও মিনটিরং: াম আদালেতর কায ম তদারিক করার জ  জলা শাসক, উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার,  
উপেজলা িনবাহী কমকতা, ও ানীয় সরকার ম ণালয়-এর িতিনিধগণ মােঝ মােঝ ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশন কেরেছন যা 

েয়াজেনর লনায় অেনক কম।  
 
১৩.৯  উপকারেভাগীেদর মতামতঃ পিরদিশত ইউিনয়েনর উপকারেভাগীেদর সােথ আলাপ কের জানা যায় য, তারা াম 
আদালত স েক সেচতন। াম আদালত থেক ত  িবধােভাগীেদর াম আদালেতর কাযপিরিধ ইত ািদ িবষেয় ধারণা 
থাকেলও এলাকার অেনক লােকরই  ধারণা নই। ফিরদ েরর ম খালী উপেজলার জাহা র ইউিনয়েনর ’জন বািস ার 
মেত তােদর ইউিনয়েন াম আদালত িনয়িমত বেস এবং িনয়ম অ সাের এলাকার ছাট-খােটা ঝগড়া-িববাদ িমমাংসা কের। 
াম আদালত কাযকর হওয়ার ফেল কম খরেচ এবং কম সমেয় ায় িবচার পাে । াম আদালত গঠেনর জ  আইন অ যায়ী 

যথাযথ িবচািরক কাঠােমা অ সরণ করা উিচত। 
 
১৩.১০  এনিজও'র কায মঃ  ঢাকা, চ াম, রং র এবং লনা এ ৪  িবভােগর ৩৩৯  ইউিনয়েন ৪  এনিজও'র মা েম াম 
আদালত স েক সেচতনতা ি  করা এবং াম আদালেতর দ তা  ি র জ  কায ম পিরচালনা করা হয় । বাকী ১২  
ইউিনয়েন কে র আওতায় সরাসির কায ম পিরচালনা করা হয় মেম জানােনা হয়। 
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১৪.০  ক  পিরচালক স িকত ত :  িন বিণত চারজন কমকতা   নােমর পােশ উি িখত সময় িচ অ যায়ী ক  
পিরচালেকর দািয়  পালন কেরনঃ 
 

নাম ও পদবী ণকালীন/খ কালীন যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 
মাঃ হাসা র রহমান  

 সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ 
খ কালীন ৩১.০৩.২০০৯ ০৮.০৭.২০০৯ 

সয়দ মাহ ব হাসান 
অিতির  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ 

খ কালীন ১৭.০৯.২০০৯ ২৪.১১.২০১১ 

ক.এম মাজাে ল হক 
অিতির  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ খ কালীন ০৮.১২.২০১১ ০২.০৪.২০১৫ 

মাঃ িসরা ল ইসলাম 
অিতির  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ 

খ কালীন ১০.০৫.২০১৫ ৩১.১২.২০১৫ 

 
ক  বা বায়েন মাট চার জন ক  পিরচালক দািয়  পালন কেরন।  ক  বড় হেলও সকল ক  পিরচালক খ কালীন 

িছেলন।  
 
১৫.০ অিডট সং া : 
 
অ াক েভ ং িভেলজ কাট  ইন বাংলােদশ কে র ( ফইজ-১) আওতায় ২০১৫ সােলর অিডট িরেপােটর (  নং- 
৩২৮/ফাপাড/এস-৬/ইউএনিডিপ/২০১৫/২০৪; তািরখঃ ১০/০৪/২০১৬) পাট-িব ত এক  মা  আপি  িছল যা ইেতামে  
িন ি  হেয়েছ। 
 
১৬.০ কে র উে  অজন: 
 

কে র িনিদ  উে  অজেনর লে  অিজত ফলাফলস হ সংে েপ িনে  উে খ করা হল (িপিসআর এর িভি েত):  
 

পিরকি ত উে  অিজত ফলাফল 
সামি ক উে ঃ বাংলােদেশর িবধাবি ত ও 
াি ক জনেগা ীর িবচার ব ায় েবশািধকার 

িনি ত করা । 

িবধাবি ত ও াি ক জনেগা ীর িবচার ব ায় েবশািধকার 
ি  হেয়েছ।  

িনিদ  উে -১: নারী, দির  ও িবধাবি ত 
জনেগা ীর মতায়ন ঘটােনা। 

নারী, দির  ও িবধাবি ত জনেগা ীর মতায়ন ঘেটেছ। 

আউট ট-১: িনবািচত ৩৫১  ইউিনয়ন পিরষদেক 
মতায়ন কের াম আদালত সি য় করা। 

ইউিনয়ন পিরষদেক মতায়ন কের াম আদালত সি য় করা 
হেয়েছ। 

আউট ট-২:   াম আদালেতর আইিন িবষয়স হ 
পযােলাচনা করা। 

াম আদালতেক কাযকর করার জ  সরকার াম আদালত 
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ পাশ হেয়েছ।  

 
 
১৭.০ উে  েরা ির অজন না হেল এর কারণঃ  কে র উে  অিজত হেয়েছ। 
 
১৮.০ আইএমইিড’র পযেব ণ:  
 
১৮.১  এই ক র মা েম পাইলট িভি েত ১৪  জলার ৫৭  উপেজলার িনবািচত ৩৫১   ইউিনয়ন পিরষেদর অ  

ামীণ জনগণেক াম আদালেতর মা েম িবচািরক সবা দান করার রকড ক  অিফেস পাওয়া যায়।  

১৮.২   মামলার িতবাদীেদর কাছ থেক মাট ২৯.০৩ কা  টাকা িত রণ িহসােব আদায় কের আেবদনকারীেদরেক দান 
করা হেয়েছ মেম ক  রকেড পাওয়া যায়। িক  িক  ে  মামলার আেদশ নামায় ফৗজদারী মামলার িবেরােধর 

পাত বা িবষয়ব  বা িত রণ বাবদ দািবর পিরমাণ িক ই লখা হয়িন।  কান কান ে  মামলার আেদশ 
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িব ািরতভােব লখা, আেবদনকারীেক তার দািব ত িত রণ থেক কম  িত রণ দােনর িস া  হেণর কারণ 
িলিপব  করা হয়িন।  

১৮.৩   াম আদালত হেত সবা হেণ ও সবা দােন নারীরা অংশ হণ করেছ। িবেরাধ িন ি েত িবচারক ােন ল নারীর 
অংশ হণ আেগর লনায় িক টা বেড়েছ।  

১৮.৪   কে র রকড অ যায়ী িনবািচত ৩৫১  ইউিনয়ন পিরষেদ ফািনচার, ফরম ও রিজ ার িবতরণ করা হ য় ছ। িনবািচত 
৩৫১  ইউিনয়ন পিরষেদর মে  ৩৪২ েত ক  থেক এজলাস াপন করা হেয়েছ। তেব বািক ৯  ইউিনয়ন 
পিরষেদর মে  ৪ েত িনজ  এজলাস আেছ এবং ৫ েত এজলাস াপেনর জ  পযা  পিরমাণ জায়গা না থাকােত 
এজলাস দান করা হয়িন।  

১৮.৫  কে র প  থেক এবং জলা ও উপেজলা হেত াম আদালেতর কায ম তদারিক ও মিনটিরং করা হেলও তা 
েয়াজেনর লনায় অেনক কম। হাইেকাট য ভােব জলা পযােয়র কাটস েহর মামলা পযেব ণ কের জলা ও 

উপেজলা পযােয় াম আদালেতর কায ম িনয়িমত তদারিক করা েয়াজন।  

১৮.৬  াম আদালেতর কায ম ও এর দায়-দািয়  স েক জনসাধারণেক সেচতন করার লে  ানীয় ও জাতীয় পযােয় 
কমশালা, সভা, পথ নাটক, উঠান বঠক ও  র ালী-এর আেয়াজন এবং ছাপােনা উপকরণ িহসােব পা ার, ি কার, 

িশউর, িলফেলট ইত ািদ তির ও িবতরণ করা হেয়েছ বেল ক  রকেড দখা যায়। ইউিনয়ন পিরষদ ভবেনর 
সামেন াম আদালত পিরচালনা সং া  ছাট আকােরর িবল বাড থাকেলও হাট বাজার বা েলর সামেন দখা 
যায়িন।  

১৮.৭  াম আদালতেক কাযকর করার জ  াম আদালত (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ পাশ হেয়েছ। ইউিনয়ন পিরষদ ফৗজদারী 
মামলার জ  ২.০০ টাকা ও দওয়ানী মামলার জ  ৪.০০ টাকা িফস িহসােব হণ কের যা বতমান প াপেট মাননসই 
না। বতমােন ২.০০ টাকা ও ৪.০০ টাকার নাটও অেনক  পাওয়া যায় না। মামলার িফ এর পিরমাণ ৫ টাকা, ১০ 
টাকা বা ২০ টাকা এমন হেত পাের বেল ইউিপ চয়ার ানসহ অেনেকই মত কাশ কেরন।    

১৮.৮  এ পাইলট ক র মা েম াি ক ও িবধা বি ত মা ষ অ  সমেয় ও কম খরেচ িবচািরক সবা পেয়েছ। এ াম 
আদালত উ  আদালেত মামলার জট কমােত সহায়ক িমকা পালন করেছ মেম তীয়মান হয়।  

১৮.৯  াম আদালত পিরচালনার জ   ইউিনয়ন পিরষদেক সহায়তা দান করার জ  ৩৫১  ইউিনয়েন ১ জন কের আদালত 
সহকারী দান করা হেয়েছ। তেব কে র ময়াদা  আদালত সহকারী না থাকা, িশ ণ না দওয়া বা অ া  

েযাগ না থাকেল াম আদালেতর কায ম ম র বা থ হেয় পড়ার আশংকা রেয়েছ। 

১৮.১০ াম আদালত গঠেনর জ  আইন অ যায়ী যথাযথ িবচািরক পিরকাঠােমা অ সরণ করার জ  ইউিনয়ন চয়ার ান, 
ম ারসহ সংি  সকলেক আরও কাযকর িমকা রাখা েয়াজন। 

 

১৮.১১ ৪  এনিজও'র মা েম াম আদালত স েক সেচতনতা ি  এবং াম আদালেতর দ তা ি র জ  িশ ণ 
কায ম পিরচালনা করা হয়। এনিজও'র কায েমর তা ও জবাবিদিহতা সরকাির পিরকাঠােমার আওতায় আনার 
িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের।    

১৮.১২ াি ক ও িবধাবি ত মা ষেক অ  সমেয় ও  খরেচ িবচািরক সবা দান করার জ  পাইলট িভি েত 
পিরচািলত  ‘ াম আদালত’ এর সফলতার িভি েত মেডল িহেসেব সারা দেশ তা বা বায়ন করা যেত পাের।  

 

১৯.০  পািরশঃ  

 

১৯.১  ানীয় ও জাতীয় পযােয় পরামশ ও সেচতনতা লক কায ম জারদার করা যােত কের ানীয় লাকজন াম 
আদালেতর এখিতয়ার  মামলা েলা াম আদালেতই িমমাংসা করেত উ ু  হয় (অ ে দ-১৩.৬);  
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১৯.২ ইউিপ চয়ার ান, সিচব, সদ  ও াম িলশসহ সংি েদর াম আদালেতর এখিতয়ার, আদালত পিরচালনার কৗশল, 
য়ংস ণ আেদশনামা লখা ইত ািদ িবষেয় িশ ণ ও িরে শাস িশ ণর মা েম াম আদাল তর আেদশনামা 

লখার মান উ ত করাসহ আদালত পিরচালনায় দ  কের তালা (অ ে দ-১৮.২);   

১৯.৩ সেচতনতা লক কায ম শি শালী করার মা েম বাদী এবং িববাদী উভয়ই িবচারক ােনেলর সদ  িহেসেব নারী 

িতিনিধ মেনানয়ন করেত আ হ ি  করা (অ ে দ-১৮.৩); 

১৯.৪ সমােজর মা ষেক াম আদালত স েক সেচতন করার জ  হাট বাজাের ও েলর সামেন যখােন িনয়িমত র জন 
সমাগম হয়, স সম  ােন িবল বাড াপন করা (অ ে দ-১৮.৬);  

১৯.৫ ণগতমান িনি ত কের ততার সােথ কে র কায ম বাস বায়ন করেত মাঠ পযােয় কে র প  থেক এবং 
জলা ও উপেজলা হেত ানীয় শাসেনর মা েম াম আদালেতর কায ম িনয়িমতভােব তদারিক ও মিনটিরং করা। 
িত বছেরর শেষ  াম আদালেতর মা েম িন ি ত মামলাস েহর উপর িবেশষ ায়ন করা (অ ে দ-১৮.৫);  

১৯.৬  াম আদালত পিরচালনায় চয়ার ানেক সহায়তা করার জ  সহায়ক লাকবল িনি ত করা (অ ে দ-১৮.৯);  

১৯.৭  াম আদালতেক াবল ী করার জ  আদাল তর মামলার িফ’র পিরমাণ ি র িবষয়  িবেবচনা করা (অ ে দ-১৮.৭);     

১৯.৮ কে র জ  ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ করা (অ ে দ-১৪.০); 

১৯.৯  াম আদালেতর কায ম বা বায়েনর সােথ সংি  এনিজও'র কায েম তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার িবষয়  

িবেবচনা করা (অ ে দ-১৮.১১)।    

১৯.১০ াম আদালত গঠেনর জ  আইন অ যায়ী যথাযথ িবচািরক পিরকাঠােমা অ সরণ করার জ  ইউিনয়ন চয়ার ান, 
ম ারসহ সংি  সকলেক আরও সেচতন করা (অ ে দ-১৮.১০)। 

 
১৯.১১ াি ক ও িবধাবি ত মা ষেক অিত অ  সমেয় ও  খরেচ িবচািরক সবা দান এবং আদালেত মামলার জট 

কমােনার জ  পাইলট িভি েত পিরচািলত ‘ াম আদালত’-এর সফলতার িভি েত সারা দেশ এ মেডল বা বায়ন 
করা (অ ে দ-১৮.১২)।  
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Improvement of Road Infrastructure and Beautification Works Around 
Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket Stadium and Major Roads of 

Dhaka City for ICC World Cup T-20 Bangladesh, 2014 (1St Revised)  
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
০১। কে র নাম : Improvement of Road Infrastructure and Beautification Works 

around Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket Stadium and 
Major Roads of Dhaka City for ICC World Cup T-20 
Bangladesh, 2014 (1st Revised) 

 
০২। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : ানীয় সরকার িবভাগ; ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়। 

০৩। বা বায়নকারী সং া : ঢাকা উ র িস  কেপােরশন (DNCC) [বাংলােদশ সনাবািহনীর মা েম ক    

                                                   বা বািয়ত। 

০৪। কে র বা বায়ন সময় ও য় :                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                (ল  টাকায়) 

া িলত য়   
ত য়  

পিরকি ত বা বায়নকাল  
ত 

বা বায়ন-
কাল 

অিত া  
য় ( ল 

িডিপিপ’র 
%) 

অিত া  
সময়             
( ল 

িডিপিপ’র 
%) 

 
ল 

 
সবেশষ 

সংেশািধত 

 
ল 

 
সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১১৪৬৩.০০ 
 (িজওিব- 
৯১৭০.৪০ 
িডএনিসিস- 
২২৯২.৬০) 

১২৫৬৭.০০ 
 (িজওিব- 
১০০৫৩.৬০ 
িডএনিসিস- 
২৫১৩.৪০) 

 
১২৫৬৬.৪০ 

 
নেভ: ২০১৩ 

হেত 
ন ২০১৪ 

 
নেভ: ২০১৩ 

হেত 
ন ২০১৪ 

 
নেভ: ২০১৩ 

হেত 
িডেস: ২০১৫ 

 
১১০৩.৪০ 
(৯.৬৩%) 
 

 
০১ বছর  
০৬ মাস 
(২২৫%) 

 
* পিরক না কিমশন ক ক য় ি  িতেরেক বা বায়ন ময়াদ িডেস র ২০১৫ পয  ি  করা হয়। 
 

০৫। কে র পট িম:   

 সরকািরভােব খলা লার মােনা য়েন নানাভােব েপাষকতা করায় বতমােন আ জািতক ে  বশ কেয়ক  
ইেভে  বাংলােদেশর খেলায়াড়রা দেশর নাম বেয় এেনেছন। ি েকট খলায় আমােদর টাইগাররা যা তা 
দশন বক সাফে র ধারাবিহকতা বজায় রেখ চেলেছ। িবে র ি েকট অ েন বাংলােদশ আজ পিরিচত। 

ি েকেট াপক সাফ  িবেবচনায় আইিসিস -২০ িব কাপ ২০১৪ বাংলােদেশ অ ােনর িস া  হণ কের এবং 
মাচ-এি েল খলা অ ি ত হয়। এ  দেশর জ  গৗরেবর িবষয়। ব ব  জাতীয় িডয়ােম আইিসিস -২০ 
িব কােপর উে াধনী অ ান ও সমাপনী অ ান এবং ল খলা েলা শের বাংলা জাতীয় ি েকট িডয়ােম 
অ ি ত হয়। এ খলা আেয়াজন উপলে  িমর র ি েকট িডয়ােমর আেশপােশর রা া ও খেলায়ারগণ আসা-
যাওয়া করেবন এমন কেয়ক  ণ সড়ক উ য়নসহ সৗ য বধেনর লে  আেলাচ  ‘Improvement of 
Road Infrastructure and Beautification Works Around Mirpur Sher-e-Bangla 
National Cricket Stadium and Major Roads of Dhaka City for ICC World Cup T-20 
Bangladesh, 2014’-শীষক ক  ঢাকা উ র িস  কেপােরশন ক ক ন ২০১৪ এর মে  বা বায়েনর 
জ  হণ করা হয়। ত , ICC World Cup T-20 অ ান উপলে  এ প এক  ক  হেণ মাননীয় 

ধান ম ীর প  থেক িনেদশনা িছল। ক  গত ১৯/০১/২০১৪ি : তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়। 
উে , সময় তার কারেণ এ ণ ক  বাংলােদশ সনাবািহনীর মা েম বা বায়েনর িস া  িহত হয়। 
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০৬। কে র উে : 
কে র ল উে  হেলা- 

ICC World Cup T-20 Bangladesh, 2014 উপলে  ঢাকা িস েত যানবাহন চলাচেলর   
িবধা থ রা া উ য়ন এবং সৗ য ও শাভাবধন কায ম স াদন। 

 
০৭।  কে র অ / ধান কাযস হ: 

অ েমািদত সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কে র অ / ধান কাযস হ িন প- 
                                                                                                                       (ল  টাকায়) 

িমক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী ধান কাযস হ পিরমাণ (িক.িম.) া িলত য় ত য় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
০১  Improvement of Road, Drain & 

footpath 

২২.৭৬ ১০১৯৩.৭৯ ১০১৯৩.১৯ 

০২  Traffic Sign & road marking  ২৩.৫০ ৩৫৯.০০ ৩৫৯.০০ 
০৩  Street light & electrification 

works 

২৩.৫০ ৮২৬.০০ ৮২৬.০০ 

০৪  Colourful lighting arrangement 
&  beautification & decoration  

২০.৫০ ৮৮৮.২১ ৮৮৮.২১ 

০৫ Relocation of Utility Service line 
(Desco, Titas, BTCL, DWASA) 

- ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

Total - ১২৫৬৭.০০ ১২৫৬৬.৪০ 
 
০৮। কাজ বা বায়ন (িপিসআর অ সাের) : ানীয় সরকার িবভাগ িরত িপিসআর অ সাের কে র অ িভি ক ােকজ/ কাজ বা বায়ন সং া  

ত  িন প:  
                                                                                                              (ল  টাকায়) 

 
িমক 
নং 

 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

ােকজ/কাজ 

 
একক 

 

সংেশািধত িডিপিপ  
অ যায়ী ল মা া    

 
ত বা বায়ন 

 
বা ব আিথক আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। িমর র সকশন-১২, কালশী ধান সড়ক 

শ করণসহ টপাত, িমিডয়ান ও নদমা িনমাণ 
কাজ।   

 
িক:িম: 

 
১.২৮ 

 
১৯৭৫.৭৩ 

 
২৫০৫.০৫ 

২। িমর র সকশন-১০ হ ত িমর র সকশন-১২ 
বাসিড পা, িমর র-২ এ  অিফস হ ত িশকা 
ভবন পয  টপাত, িমিডয়ান ও নদমাসহ রা া 
উ য়ন ও সং ার কাজ।  

 
িক:িম: 

 
৩.২৩ 

 
২২৪৯.৫৭ 

 
২১৬৭.৬০ 

৩। এয়ার পাট রােডর বনানী রল িসং হ ত িবজয় 
সরিণ পয  রা া, নদমা ও টপাত উ য়ন ও 
সং ার কাজ।  
 

িক:িম: ৬.২০ ২৩৩৯.৬২ ২২৩৬.৭৫ 

৪। ক ত ধান সড়ক (িমর র-১৪ হ ত ই ািহম র 
ধান সড়ক),  সনপাড়া পবতা ফলপি  এলাকার 

রা া, বড়বাগ এলাকার িলংক রাড এবং বগম 
রােকয়া সরিণর (িমর র-১০ হ ত তালতলা 

বাস া ) টপাত ও িমিডয়ানসহ রা া মরামত, 
উ য়ন ও র ণােব ণ কাজ।   

 
িক:িম: 

 
৬.১৯ 

 
২৫২৫.৩২ 

 
২৩৩১.২৫ 
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িমক 
নং 

 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

ােকজ/কাজ 

 
একক 

 

সংেশািধত িডিপিপ  
অ যায়ী ল মা া    

 
ত বা বায়ন 

 
বা ব আিথক আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৫। কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ (িবজয় সরিণ হেত 

বাংলােমাটর িসং হ য় শাহবাগ)-এর উভয় পােশর 
নদমা পির ারসহ টপাত ও রা ার উ য়ন ও 
সং ার কাজ। 

 
িক:িম: 

 
৫.৮৬ 

 
১১০৩.৫৫ 

 
৯৫২.৫৪ 

৬। ািফক সাইন, রাড মািকং এবং রাড 
আই া /িডভাইডার রং-করণ কাজ। 

িক:িম: ২৩.৫০ ৩৫৯.০০ ৩৫৯.০০ 

৭। সড়ক-বািতসহ ব িতক কাজ। িক:িম: ২৩.৫০ ৮২৬.০০ ৮২৬.০০ 

৮। িবিভ  সড়েক আই া  ও িডভাইডােরর সৗ য 
বধন এবং আেলাক স ার কাজ। 

িক:িম: ২০.৫০ ৮৮৮.২১ ৮৮৮.২১ 

৯। ইউ িল  ানা র  িক:িম: ২৩.৫০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

মাট - - ১২৫৬৭.০০ ১২৫৬৬.৪০ 
                          

০৯। ক  পিরচালক স িকত ত : ক  পিরচালক িহসােব ঢাকা উ র িস  কেপােরশন এবং সনাবািহনী হেত িনে া  
কমকতাগণ দািয়  পালন কেরনঃ 

 
 

নাম ও পদিব 
িনয়িমত 
দািয়  

অিতির  
দািয়  

 
দািয়  হণ 

 
দািয় কাল 

 
ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
মাহা দ আির র রহমান 

ত াবধায়ক েকৗশলী 
× ∙ ২৫/০১/২০১৪ ২৩/১১/২০১৪ 

পয  
 
 

িস  কেপােরশন 
পে  

মাঃ আ র রা াক 
 ত াবধায়ক েকৗশলী 

× ∙ ২৩/১১/২০১৪ ২৩/০২/২০১৫ 
পয  

মাহা দ আির র রহমান 
ত াবধায়ক েকৗশলী 

× ∙ ২৩/০২/২০১৫ ক  বা বায়ন 
পয  

ল. কেনল সাই ল ইসলাম  
িবএসিপ, িপএসিস 

 
× 

 
∙ 

 
২৫/০৪/২০১৩ 

ক  বা বায়ন 
পয  

* সনাবািহনী 
পে  

* সনাবািহনী ক  বা বায়ন করায় তােদর প  থেক একজন কমকতােক ক  পিরচালক িন  করা হেয়িছল। 
        
১০। য় সং া  ত ািদ: য় সং া  ত  িরত PCR-এ অ  করা হয়িন। ক  সংি  কমকতােদর সরবরাহ ত 

ত া যায়ী সনাবািহনী ক ক ৮  ােকজ/কােজর জ  দরপ  আহবান বক কাদার িনেয়াগ এবং ইউ িল  ানা র 
কােজর জ  সংি  িত ানেক িবল পিরেশাধ করা হয় যা িন পঃ                                                                                                                                         

                                                                                                                        (ল  টাকায়) 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর অ গ 

ােকজ 
কাদারী িত ান পিরেশাধ ত 

অথ  ১ ২ ৩ 

১। িমর র সকশন-১২, কালশী ধান সড়ক শ করণসহ টপাত, 
িমিডয়ান ও নদমা িনমাণ কাজ।   

মসাস ইঁয়া  
এ  াদাস 

২৫০৫.০৫ 

২। িমর র সকশন-১০ হ ত িমর র সকশন-১২ বাস-িডেপা, িমর র-২ 
এ  অিফস হ ত িশকা ভবন পয  টপাত, িমিডয়ান ও নদমাসহ 

রা া উ য়ন ও সং ার কাজ।  

মসাস ইঁয়া  
এ  াদাস 

২১৬৭.৬০ 

৩। এয়ার পাট রােডর বনানী রল িসং হ ত িবজয় সরিণ পয  রা া, 
নদমা ও টপাত উ য়ন ও সং ার কাজ।  

মসাস জিন 
এ ার াইজ  

২২৩৬.৭৫ 
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সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর অ গ 
ােকজ 

কাদারী িত ান পিরেশাধ ত 
অথ  ১ ২ ৩ 

৪। ক ত ধান সড়ক (িমর র-১৪ হ ত ই ািহম র ধান সড়ক),  
সনপাড়া পবতা ফলপি  এলাকার রা া, বড়বাগ এলাকার িলংক রাড এবং 
বগম রােকয়া সরিণর (িমর র-১০ হ ত তালতলা বাস া ) টপাত ও 

িমিডয়ানসহ রা া মরামত, উ য়ন ও র ণােব ণ কাজ।   

 
মসাস আিসফ ডাস  

 
২৩৩১.২৫ 

৫। কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ (িবজয় সরিণ হেত বাংলােমাটর িসং 
হ য় শাহবাগ)-এর উভয় পােশর নদমা পির ারসহ টপাত ও রা ার উ য়ন 
ও সং ার কাজ। 

মসাস জনী 
এ ার াইজ 

৯৫২.৫৪ 

৬। ািফক সাইন, রাড মািকং এবং রাড আই া / 
িডভাইডার রং-করণ কাজ। 

ওেয়গা জান িলঃ এবং এভাের  ওেয়গা 
জেয়  ভনচার ( যৗথভােব) 

৩৫৯.০০ 

৭। সড়ক-বািতসহ ব িতক কাজ। অনািমকা এেসিসেয়টস িকেকা িলঃ, িসেয়রা 
এ ার াইজ, তাজ ইেলক িন , ি  এ ার াইজ, 
হািলম এ ার াইজ, এম রমহমান এ ার াইজ এবং 
হাই পাওয়ার ইেলকি ক কাঃ িলঃ। 

৮২৬.০০ 

৮। িবিভ  সড়েক আই া  ও িডভাইডােরর সৗ য বধন 
এবং আেলাক স ার কাজ। 

আরএস  এ  কাং  
৮৮৮.২১ 

৯। ইউ িল  সািভস লাইন ানা রর কাজ। ডসেকা, িততাস, িব িসএল ও ওয়াসা 
ক ক স াদন ত। 

 
৩০০.০০ 

                      মাট ১২৫৬৬.৪০ 
* সনাবািহনী ক ক তােদর অ েমািদত PIP অ সরেণ কাদার িনেয়াগ করা হয় এবং ডসেকা, িততাস, িব িসএল 
ও ওয়াসা ক ক স াদন ত কােজর িবল পিরেশাধ করা হয়।    
 

১১। সংেশািধত অ েমাদিত িডিপিপ- ত সং ান, এিডিপ বরা , অব  ও য় সং া  ত  (িজওিব অংশ): কে র 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী বছরওয়ারী অেথর সং ান এবং এিডিপ বরা , অব   ও য় সং া  ত  
িন প-                                     

                                                                                                                   (ল  টাকায়) 
 

অথবছর 
সংেশািধত িডিপিপ 
  অ যায়ী সং ান 

সংেশািধত 
এিডিপ বরা  

 
অব  

 
য় 

 
ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১৩-১৪ ৯১৭০.৪০ ৯১৭০.৪০ ৯১৭০.০০ ৯১৭০.০০ *PCR-এ 
এতদসং া  ত  
উে খ নই; ক  
সংি গণ ক ক 
ত  
সরবরাহ ত। 

২০১৪-১৫ ৮৮৩.২০ - - - 

২০১৫-১৬ - ৮৮৩.৬০ ৮৮৩.০০ ৮৮৩.০০ 

মাট ১০০৫৩.৬০ 
 

১০০৫৪.০০ 
 

১০০৫৩.০০ 
 

১০০৫৩.০০ 
 

   নাট: (১) এিডিপ বরা  হেত ০.৬০ ল  টাকা কম ছাড় করা হয়;  
           (২) িডএনিসিস অংেশর ২৫১৩.৪০ ল  টাকা স ণ য় হয়; 
 
১২। কে র িডিপিপ অ েমাদন ও সংেশাধন: 
 

 বা বায়ন ময়াদ া িলত য় 
ল অ েমািদত িডিপিপ নেভ: ২০১৩ হেত ন ২০১৪ ১১৪৬৩.০০ (িজওিব-৯১৭০.৪০ িডএনিসিস-২২৯২.৬০) 

১ম সংেশাধন িডিপিপ নেভ: ২০১৩ হেত ন ২০১৪ ১২৫৬৭.০০ (িজওিব-১০০৫৩.৬০ িডএনিসিস-২৫১৩.৪০) 
য় ি  িতেরেক 

ময়াদ ি  
নেভ: ২০১৩ হেত িডেস: ২০১৫ ১২৫৬৭.০০   
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১৩। ক  পিরদশন:  ক র বা ায়ন কায ম গত ৩১/১২/২০১৫ি : তািরেখ সমাি র পর ানীয় সরকার িবভাগ থেক 
০৬/০৬/২০১৬ি : তািরেখর ২৫৪ নং ারেকর মা েম PCR পরণ করা হয়। তৎে ি েত আইএমইিড- থেক 
পিরচালক ( ানীয় সরকার) জনাব মাঃ আ  সাইদ ফিকর গত ২৪/০৮/২০১৬ি : তািরেখ ক  বা ায়ন-উ র 
পিরদশন কেরন। আইএমইিড’র সহকারী পিরচালক ( িডিপএইচই) জনাব মাঃ ফজ র রহমান ত র সে  িছেলন।  
পিরদশনকােল সনাবািহনী পে  উপি ত িছেলন ল: কেনল মা ন উর রিশদ ও ক াে ন রিশদ শাহিরয়ারসহ 
কেয়কজন সনাসদ  এবং উ র িস  কেপােরশন পে  সহকারী েকৗশলী জনাব মাঃ মিহউি ন আহেমদ । ত েদর 
সহেযােগ কে র আওতায় য রা াস েহ িনমাণ/সং ার কাজ করা হেয়েছ তার মে - (১) কাজী নজ ল ইসলাম 
এিভিনউ (িবজয় সরিণ হেত বাংলােমাটর িসং), (২) ক ত ধান সড়ক (িমর র-১৪ হ ত ই ািহম র ধান 
সড়ক), (৩) িমর র সকশন-১০ হ ত িমর র সকশন-১২, বাস-িডেপা রা া এবং (৪) িমর র সকশন-১২, কালশী 

ধান সড়ক পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল সাধারণভােব দখা যায় য-   
 

১৩.১ কালশী িসং হেত িমর র-১২ পয  রা ার শ করণ অংেশ লেভিলং কাস ও কােপ ং বাদ িদেয় মা  
Water Bond Macadam (WBM) স  করা হেয়েছ; 
 

১৩.২ টপােতর নীচ িদেয় রা ার পািন িনগম ণর েখ (Spout) বশ িক  ােন ময়লা আবজনা জেম থাকেত দখা যায় 
(১নংিচ র); 

 

 
                      টপােত অ ায়ী দাকান এবং রা ায় ময়লা আবজনা (১নংিচ ) 
 

১৩.৩ কাকলী সড়েকর টপা ত দাকােনর ফািণচার ও অ ায়ী দাকান দখা যায় (২নংিচ )। এ ছাড়া এ কে র অ  
রা ায় িনিমত টপােতর উপরও অ ায়ী দাকান দওয়া হেয়েছ এবং কেয়ক  ােন টপাত িত  দখা গেছ 
(৩নংিচ );  

 

  
টপােত দাকােনর মালামাল (২নংিচ ) িত  টপাত (৩নংিচ ) 

 
      ১৩.৪ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ (িবজয় সরিণ হ ত বাংলােমাটর িসং হ য় শাহবাগ)-এর রা া ও টপােতর উ য়ন  
              কাজ করা হয়িন; 

১৩.৫ ক ত ধান সড়েক খাবার হাট র ের  হেত িডিজএফআই মাড় পয  াপনার কারেণ (কম- বশী ২০০ িমটার) 
কাজ াস কের স  করা হেয়েছ; 
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      ১৪। কাজ অস ণ থাকেল তার কারণ: সংেশািধত িডিপিপ- ত উে িখত ০৫  ােকেজর কাজ যমন- টপাত, নদমা ও 
রা ার কাজ অ েমািদত পিরমাণ হেত িক টা কম কের সা য় ত অথ ারা এ ০৫ র মে  ০১  ােকেজর 
রা া শ করণ কােজর জ  েযাজনীয় অিতির  য় িমটােনা হেয়েছ। তেব ০৫  ােকেজর মাট য় 
অ েমাদিত সংি  অে র েয়র মে  সীমাব  আেছ। া  PCR িনরী া এবং ক  সংি েদর সে  
আেলাচনার িভি েত এতদসং া  ত  িনে  উে খ করা হেলা-  

          
   (ক)  ০৫  অে র কাজ কম করা সং া  ত : 

 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

 ােকজ 
 

কারণসহ কম স ািদত কাজ 
 

ম  
১ ২ ৩ 

িমর র সকশন-১২, কালশী ধান 
সড়ক শ করণসহ টপাত, 
িমিডয়ান ও নদমা িনমাণ কাজ।   

সড়েকর িতন-চ থাংেশ খালা নদমার 
েল পাইপ নদমা এবং টাইলস-এর েল 

কংি ট ারা টপাত িনমাণ। Utility 
Shifting-এর স া  ঘটনা রাধকে  

ানীয় পিরি িত িবেবচনায় িনেয় পাইপ 
নদমা িনমাণ করা হয়। 

 একই ােকেজর 
সড়েকর শ করেণ 
সা য় ত অথ য় 
করা হয়। 

িমর র সকশন-১০ হ ত িমর র 
সকশন-১২ বাসিড পা, িমর র-২ 
এ  অিফস হ ত িশকা ভবন 

পয  টপাত, িমিডয়ান ও নদমাসহ 
রা া উ য়ন ও সং ার কাজ।  

অথ সা েয়র জ  কালশী িসং হেত 
িমর র-১২ পয  রা ার শ করণ অংেশ 
লেভিলং কাস ও কােপ ং-এর েল 

মা  Water Bond Macadam 
(WBM) স  করা।  

 
কালশী ধান সড়ক 
শ করণ কােজ  

অিতির  েয়াজন 
হওয়ায় সা য় ত অথ 

য় করা হয়। 
 

এয়ার পাট রােডর বনানী রল 
িসং হ ত িবজয় সরিণ পয  রা া, 

নদমা ও টপাত উ য়ন ও সং ার 
কাজ।  

Utility Shifting-এর স া  ঘটনা 
রাধকে  ানীয় পিরি িত িবেবচনায় 

মহাখালী ক চা বাজার ও এ ক খ কার 
সড়েকর সংেযাগ ল সংল  ১৭৬ িমটার 
অংেশ ১০৫০ িম:িম:-এর েল ৯০০ 
িম:িম: পাইপ ন িনমাণ। এ ছাড়া িক  
িক  অংেশ টপাত ও টাইলস 

বহােরাপেযাগী থাকায় মা  
েয়াজনীয় মরামত কাজ স  করা। 

অথ সা য় করাও এে ে   কারণ িছল। 

 
কালশী ধান সড়ক 
শ করণ কােজ  

অিতির  েয়াজন 
হওয়ায় সা য় ত অথ 

য় করা হয়। 
 

ক ত ধান সড়ক (িমর র-১৪ 
হেত ই ািহম র ধান সড়ক),  
সনপাড়া পবতা ফলপি  এলাকার 

রা া, বড়বাগ এলাকার িলংক রাড 
এবং বগম রােকয়া সরিণর 
(িমর র-১০  হ ত তালতলা 
বাস া ) টপাত ও িমিডয়ানসহ 
রা া মরামত, উ য়ন ও 
র ণােব ণ কাজ।   

ক ত ধান সড়েকর খাবার হাট 
র ের  হেত িডিজএফআই মাড় পয  

অৈবধ াপনা উে েদ উ  আদালেতর 
Stay order থাকায় এ অংেশ (কম- বশী 
২০০ িমটার) কাজ াস কের স  করা। 

কালশী ধান সড়ক 
শ করণ কােজ  

অিতির  েয়াজন 
হওয়ায় সা য় ত অথ 

য় করা হয়। 
 

কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ 
(িবজয় সরিণ হ ত বাংলােমাটর 

িসং হ য় শাহবাগ)-এর উভয় 
পােশর নদমা পির ারসহ টপাত 
ও রা ার উ য়ন ও সং ার কাজ। 

টপাত ও রা া বহার উপেযাগী থাকায় 
অথ সা েয়র জ  নদমা পির ার কাজ 
স াদন করা। 

কালশী ধান সড়ক 
শ করণ কােজ  

অিতির  েয়াজন 
হওয়ায় সা য় ত অথ 

য় করা হয়। 
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(খ)  সা য় ত অথ য় করা সং া  ত :  
ICC World Cup T-20 Bangladesh, 2014 ভ উে াধন উপলে  উ তন কমকতােদর িনেদেশ 
কালশী ধান সড়ক শ করেণর সময় সাইড ন িনমােণর েব  লেভিলং কাস করা হেয়িছল। ফেল ম-

ন ২০১৪- ত বষায় জলাব তার কারেণ লেভিলং কাস ন  হয়। কবর ান িহসােব ব ত রা ার একাংশ 
থেক কবর ও মাজার সরােনাসহ ানীয়ভােব উ ূত সম া িনরসনকে  আেরা িক  কায ম স াদন করা 
েয়াজন হয়। এর ফেল সড়েকর কাজ স  করার জ  সংেশািধত িডিপিপ- ত া িলত বরা  অেপ া 

অিতির  অেথর েয়াজন হয়। উ র িস  কেপােরশেনর তৎকালীন শাসক মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত 
২৬/০১/২০১৫ি : তািরেখর সভায় অিতির  েয়াজনীয় ৫,২৯,৩১,৫১১/- টাকার য় অ  অে র সা য় ত 
অথ ারা িমটােনার িস া  নওয়া হয়। উ  িস া া যায়ী িস  কেপােরশেনর িনেদশনার আেলােক অ  ০৪  
অে র সা য় হওয়া ৫২৯.৯২ ল  টাকা (PCR অ যায়ী) কালশী ধান সড়েকর কায ম স াদেনর জ  
েয়াজনীয় অিতির  য় িনবাহ করা হয়।  

 
        ১৫। কে র উে  অজন:  
 

কে র ল উে  অজন 
ICC World Cup T-
20 Bangladesh, 
2014 উপলে  ঢাকা 
িস েত যানবাহন 
চলাচেলর িবধা থ রা া 
উ য়ন এবং সৗ য ও 
শাভাবধন কায ম 

স াদন। 
 

ক  রা া, নদমা, টপােতর বশীরভােগর অব ান িমর র শর-ই-
বাংলা জাতীয় িডয়ােমর আেশপােশ। িবেদশী খেলায়াড়েদর চলাচেলর 
কেয়ক  ধান সড়কও এর অ ।  এ ছাড়া রা ার  ািফক সাইন, রাড 
মািকং, সড়ক বািতসহ ব িতক কাজ, আেলাকস া ও সৗ যবধন সাম ী 

াপন ইত ািদ কাজ করা হয়।  রা া , নদমা ও টপােতর বশীর ভাগ কাজ 
সময়মত স  হওয়ায় এবং রা ার  ািফক সাইন, রাড মািকং, সড়ক 
বািতর কাজ করায় খলা চলার সময় যানবাহন চলাচেলর ে  িবধা 
হেয়েছ মেম তীয়মান। শহেরর িবিভ  ণ ােন আেলাকস া ও 
সৗ যবধন সাম ী াপেন বিহিবে  দেশর ভাব িত উ ল হেয়েছ। বতমােন 
ক  সমাি র পর সংি  এলকায় যানবাহন চলাচল, পথচারীেদর চলাচল ও 

পািন িন াশেন িবধা ি  পেয়েছ মেম PCR-এ উে খ আেছ। 
 
  ১৬। ববত  পিরদশন: ক  বা ায়নকােল গত ২৭/০৫/২০১৪ি : তািরখ এবং ময়াদ ি র ােবর পিরে ি েত 

০৭/০২/২০১৫ি : তািরেখ আইএমইিড থেক পিরদশন করা হয়। শেষা  পিরদশন িতেবদেন দ  
মতামত ও তার উপর িহত ব া সং া  ত  িন প- 

 
িতেবদেন দ  মতামত িহত ব া 

য় ি  িতেরেক কে র ময়াদ িডেস র ২০১৫ পয  ময়াদ ি েত 
কিতপয় শেত স িত াপন- 
ক) বিধত সমেয়র মে  কে র অসমা  কাজ স   করার জ  
মিনটিরং জারদারকরণ;  
খ) বা বািয়ত রা া ও টাইলস ত টপােতর িত  অংশ মরামত বক 
অবিশ  কােজর ণগতমান িনি তকরণ; 
গ) কে র উে ে  ও কমপিরক না  মেন কে র বা বায়ন করা;  
ঘ) বিধত সমেয়র আেলােক কে র বা বায়ন াি  ন:িব াস কের 
আইএমইিড ও পিরক না কিমশনসহ সংি েদরেক রণ;  
ঙ) যথাসমেয় কে র সমাি  িতেবদন আইএমইিডেত রণ করা; 
চ) ক  সমাি র ০৩ মােসর মে  PCR রণ িনি তকরণ।   
 

পিরক না কিমশন ক ক 
উ  মতামত িবেবচনায় 
িনেয় কে র ময়াদ 
ি েত অ েমাদন দওয়া 

হয় এবং ানীয় সরকার 
িবভাগ হেত তৎে ি েত 
ময়াদ ি র আেদশ জাির 

করা হয়। 

 
   ১৭। ক  বা বায়েন সম া: অৈবধ দখলদারেদর উে দ, আদালেত মামলা ও  রা ার স ািদত কাজ বষায় িত  

হওয়ার কারেণ ক  বা বায়েন িক টা িবল /সম া হেয়েছ। ক ত ধান সড়েকর খাবার হাট 
র ের  হেত িডিজএফআই মাড় পয  ০৬  অৈবধ াপনা উে দ সং া  মামলায় উ  আদালেতর 
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Stay order থাকায় শষ পয  এ অংেশ (কম- বশী ২০০ িমটার)কাজ াস কের স  করেত হয় মেম 
ক  সংি  কমকতাগণ জািনেয়েছন।  

 
১৮। অিডট সং া : ক  সংি  সনা কমকতােদর সে  আেলাচনায় জানা যায় য, ক  বা বায়নকােল তােদর 

িনয়মা যায়ী িনয়িমত Internal অিডট  হেয়েছ এবং তােদর অংেশ কান অিডট আপি  নই। তেব িস  
কেপােরশন সরবরাহ ত ত া যায়ী কে র External অিডট এখেনা করা হয়িন।  

 
১৯। সাধারণ পযেব ণ:  
 

১৯.১  কে র ০৪  াকজ/কােজর অ িয়ত অথ অ  ০১  াকেজ য় করা হেয়েছ [অ ে দ-১৪(খ) :]। এ ে  
ানীয় সরকার িবভাগ/ ীয়ািরং কম ির অ েমাদন নওয়া হয়িন। দিললািদ পযােলাচনায় দখা যায় িস  কেপােরশন 

ক ক আহবান ত সভায় িহত িস াে র িভি েত এ য় করা হয়। পরবত েত িস  কেপােরশেনর প  থেক 
িডিপিপ সংেশাধেনর উে াগ নওয়া হেলও সময় কম থাকার কারেণ ানীয় সরকার িবভাগ ক ক তা িবেবচনায় 
নওয়া হয়িন। উ  িবভােগর িনেদশনায় িডিপিপ সংেশাধেনর পদে প বাদ িদেয় PCR ণয়ন করা হেয়েছ; 

 
১৯.২ কালশী ধান সড়ক শ করণ কােজর লেভিলং কাস বষায় জলাব তার কারেণ ন  হওয়ায় তা নরায় স াদন 

এবং উ  রা ার একাংশ থেক কবর ও মাজার সরােনাসহ ানীয়ভােব উ ূত সম া িনরসনকে  আেরা িক  
কায ম স াদেন  া িলত বরা  অেপ া অিতির  অেথর েয়াজন হয় [অ ে দ ১৪(খ) :] মেম PCR-এ 
উে খ করা হেয়েছ; 

 
১৯.৩ ক  বা বায়েন িবলে র কারণ িহসােব আেরা জানা যায় য, রা ার িক  জিম অৈবধ দখল  করেত এবং 

রা ার অংশ িবেশষ জিম িনেয় হাইেকােট িবচারধীন মামলা িন ি েত বশ সময় লেগ যায় এবং এখেনা কেয়ক  
মামলা অিন  রেয়েছ (অ ে দ ১৭ :);   
 

১৯.৪ কালশী িসং হেত িমর র-১২ পয  রা ার শ করণ অংেশ লেভিলং কাস ও কােপ ং বাদ িদেয় মা  
Water Bond Macadam (WBM) স  করায় [অ ে দ ১৩.১ :] সংি  অংশ - বহােরই িত  
হেব এবং রা ার ািয়  কম হেব মেম তীয়মান; 

 
১৯.৫ টপােতর নীচ িদেয় রা ার পািন িনগম ণর েখ (Spout) ময়লা আবজনা জেম থাকার (অ ে দ ১৩.২ :) ফেল 

ি র পািন জেম রা ার িত হয়। নাগিরক সেচতনতার অভাব এবং পির কম র দািয়ে  অবেহলা রা ায় আবজনা 
জমার অ তম কারণ; 
 

১৯.৬ রা ার টপাত িত  হওয়ায় এবং টপা ত দাকােনর মালামাল রাখা হেল বা দাকান বসেল (অ ে দ ১৩.৩) 
টপাত জনগেণর িনিব  বহাের অ িবধা হয়;  

 
১৯.৭ ক  বা বায়েনর জ  িস  কেপােরশেনর ক  পিরচালক িছেলন। ক  বা বায়ন সংি  সনাসদ েদর 

সে  আেলাচনায় জানা যায় য, িস  কেপােরশন পে র মিনটিরং তমন িছল না। এেহন ক  বা বায়েন িস  
কেপােরশন তােদর প  থেক মিনটিরং কায ম বাড়ােল কে র ণগত মান যথাযথ হওয়ার িবষয়  িনি ত হয় 
এবং বা বায়নকারী অ  সং ার জ ও তা সহায়ক হয়; এবং 
 

১৯.৮ ক  নেভ র ২০১৩ হেত িডেস র ২০১৫ ময়ােদ বা বািয়ত হেয়েছ এবং একবারও External অিডট স  
হয়িন (অ ে দ ১৮ :)। িস  কেপােরশেনর ক  সংি  কমকতােদর প  থেক উে াগ নওয়া হেল External 
অিডট স  হওয়ার কথা। 

 
      ২০। আইএমইিড’র পািরশ: 
 

২০.১ ল কে র বা বায়ন ময়াদ িছল ৮ মাস। ক  বা বায়েন ২ বছর ২ মাস অিত া  হেয়েছ অথাৎ 
২২৫% সময় অিতির  লেগেছ। এর ফেল ল ক - েয়র লনায় ক - য় বেড়েছ এবং কে র 
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ফল পেত িবল  হেয়েছ। এেহন পিরি িত পিরহারকে  কে র িডজাইন বা ব স তভােব ণয়ন 
করেত ম ণালয়/িবভাগ ও সং া সেচ  হেব;  

 
২০.২ যথাযথ ক পে র অ েমাদন িনেয় এক ােকেজর অথ অ  ােকেজ য় করা হেয়েছ িকনা ানীয় 

সরকার িবভাগ পরী া করেব (অ ে দ ১৯.১); 
  
 ২০.৩ িস  কেপােরশন ভিব েত এ প কে র বা বায়ন-িবল  কিমেয় আনার লে  সরকাির জিম থেক 

অৈবধ দখলদারেদর উে দ কায ম িডিপিপ নয়ণকােল হণ করেত পাের (অ ে দ ১৯.২ ও ১৯.৩); 
   
২০.৪ িস  কেপােরশন ক ক রা ার পািন েন িনগমেণর েবশ খ (Spout) পির ার রাখার ব া িনেত 

হেব (অ ে দ ১৯.৫);  
 
২০.৫ িত  টপাত মরামত এবং টপাতস হ জনগেণর বহার উপেযাগী রাখার ব া নওয়া েয়াজন 

(অ ে দ ১৯.৬); 
 
২০.৬ কালশী িসং হেত িমর র-১২ পয  রা ার শ করণ অংেশ বাদ দওয়া লেভিলং কাস ও কােপ ং-

এর কাজ স  করার ব া িনেত হেব (অ ে দ ১৯.৪); 
 
২০.৭ অ  সং া ক ক িস  কেপােরশেনর বা বায়নাধীন কে র কােজর ণগতমান িনি ত করার লে  

ত াশী সং া িহসােব িনয়িমতভােব মিনটিরংেয়র ব া িনেত হেব (অ ে দ ১৯.৭); এবং  
  
২০.৮ িস  কেপােরশেনর প  থেক কে র External অিডট স   করার উে াগ এবং অিডেট আপি  

উ থািপত হেল তা ত িন ি র লে  ব া িনেত হেব (অ ে দ ১৯.৮)।   
 

        ২১। অ ে দ ২০- ত বিণত পািরেশর আেলােক েযাজ  ে  ানীয় সরকার িবভাগ ও ঢাকা উ র িস  কেপােরশন 
যেথােপা  ব া হণ করেব এবং তা আগামী এক মােসর মে  আইএমইিড- ক অবিহত করেত হেব।  
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অ ািধকার িভি েত পূণ প ী অবকাঠােমা উ য়ন ক  (IRIDP) ক  (১ম সংেশািধত) 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
১.০ কে র নাম : অ ািধকার িভি েত ণ প ী অবকাঠােমা উ য়ন ক   

(IRIDP) ক  (১ম সংেশািধত)। 
 

২.০ িনবাহী সং া : ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র। 
 

৩.০ শাসিনক ম ণালয় : ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়। 
 

৪.০ কে র অব ান : সম  বাংলােদেশর ২৮৭   জাতীয় সংসদীয় িনবাচনী এলাকা  
(১৩  আসন স ণভােব িস  কেপােরশন আওতা  হওয়ায় তা কে র 
বাইের রেয়েছ) 
 

৫.০ কে র বা বায়ন সময় ও য় :  
                                                                         (ল  টাকায়) 

অ েমািদত য় ত য়  অ েমািদত বা বায়নকাল ত  
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় ( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

বা বায়নকা
লর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪৬৯১১৩.০০ ৪৮৯২৮৪.০০ ৪৮৭৯২১.৬২ মাচ ২০১০ 

হেত 
িডেস: ২০১৩ 

মাচ ২০১০ 
হেত 

ন ২০১৬ 

মাচ ২০১০ 
হেত 

ন ২০১৬ 

৪% ৬৬.৩৩% 

 
 
৬.০ অংগ িভি ক অ গিত:   পিরিশ -ক ।  

 

৭.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ:  কে র েয়াজনীয় কান অংেগর কাজ অসমা  নই।   

 

৮.০ ায়ন প িত (Methodology) : আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত অ সরণ করা 
হেয়েছ : 
 

  িডিপিপ পযােলাচনা; 
  িপিসআর পযােলাচনা; 
  কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন  এবং সংি  কমকতােদর সােথ 

আেলাচনা; 
  

৯.০  কে র উে :    

 ক) ামীণ জনেগা ীেক িবিভ  সামািজক সবা ও অথৈনিতক কমকাে র ান েলােত উ ত যাগােযাগ ব ার িবধা দান;  

খ) অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম িষ উৎপাদন ি েত সহায়তা এবং ামীণ বাজারস েহর ভৗত িবধািদ উ য়েনর মা েম 

িষ পে র উপ   াি েত ষকেদর সহায়তা দান; 

গ) সরকােরর অ ািধকােরর িভি েত ামীণ অবকাঠােমার উ য়ন; 

ঘ) ব া, সাইে ান, িসডর ইত ািদ া িতক েযাগকালীন সমেয় অবকাঠােমা চািহদা রণ; এবং 
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ঙ) দির  ামীণ জনেগা ীর  ময়াদী কমসং ােনর েযাগ ি  করা। 

 

১০.০ কে র পট িম: 
 

সরকােরর ৬  প বািষকী পিরক নার ল উে  িছল দাির  িবেমাচনেক তরাি ত করেত প ী উ য়ন তথা প ী অবকাঠােমা 

উ য়ন করা। দাির  িবেমাচন কৗশলপে ও দেশর সামি ক উ য়েনর ব শত িহেসেব ামীণ অবকাঠােমা উ য়নেক াধা  

দয়া হেয়েছ। সরকােরর মহান উে  সফলভােব বা বায়েনর িনিমে  সম  দশ াপী অ ািধকার িভি েত ণ প ী 

অবকাঠােমা উ য়ন ক  (আইআরআইিডিপ) গত ০৯.০৩.২০১০ ি : তািরেখ একেনেক অ েমািদত হয়। মাননীয় জাতীয় 

সংসদ সদ গণ িনজ িনজ িনবাচনী এলাকায় এক  পিরকি ত সড়ক নটওয়াক াপনসহ জনগেণর উ ততর জীবনমান 

িনি তকে  দায়ব । তৎে ি েত নবম জাতীয় সংসেদর মাননীয় সংসদ সদ গণ ক ক াব ত অ ািধকার তািলকা 

অ যায়ী িত  সংসদীয় আসেন লত সড়ক নটওয়াক ীম বা বায়েনর জ  ক  হীত হয়। উে  য, বেদিশক 

সাহা  ও সরকােরর িনজ  অথায়েন অ লিভি ক িবিভ  ক  প ী অবকাঠােমা উ য়েন ব থেকই চলমান আেছ িক  ঐ 

সকল ক  অ ল িভি ক হওয়ােত অেনক ে ই সম  দেশ ষম উ য়ন িনি ত করা হ এবং সড়ক নটওয়াক 

বা বায়ন অস  থেক যায়। ষম উ য়েনর অিন য়তােক র করেত এ ক  হণ করা হয়।  

 
১১.০    কে র সংেশাধন  ও অ েমাদন:  
 
অ েমাদন: ক  ০৯/০৩/২০১০ ি ঃ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় অ েমািদত হয় এবং ম ণালয় ক ক ১৭-০৫-২০১০ 
ি ঃ তািরেখ শাসিনক অ েমাদন প  জারী করা হয়।  
 
সংেশাধন:  ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ১৪-০৫-২০১৩ ি ঃ তািরেখ ১ম সংেশািধত কে র শাসিনক অ েমাদন প  জারী 
করা হয়। 
 
আ : অ  য় সম য়:  ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ১৩-০৬-২০১৬ ি ঃ তািরেখ আ :অ  য় সম য় সং া  শাসিনক 
অ েমাদন প  জারী করা হয়। 
 
১২.০  কে র ল কায ম:   কে র ল কায ম হেলা: 

ক) ামীণ সড়ক উ য়ন- ৯৯০৫.৮০ িকঃিমঃ;  

খ) ামীণ সড়েক অবকাঠােমা িনমাণ-২৮৩৮৫.১৪ িমঃ;  

গ) বাজার উ য়ন-১১২ ;  

ঘ) বাট াি ং ঘাট উ য়ন-৮৭ ; এবং  

ঙ)  রাপণ-৬২ িকঃিমঃ। 
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১৩.০ ক  পিরচালক স িকত ত : 

  

িমক 
নং 

ক  পিরচালেকর নাম পদবী 
ণকালীন/ 

খ কালীন 
সময়কাল 

১ জনাব ন কাি  চৗ রী 
 

ক  
পিরচালক 

ণকালীন ০৯-০৩-২০১০  
হেত  

১২-০১-২০১১ি ঃ পয । 
২ জনাব মাঃ শহী র রহমান ামািনক 

 
ক  

পিরচালক 
ণকালীন ১২-০১-২০১১  

হেত  
১২-০৭-২০১২ি ঃ পয । 

৩ জনাব মাঃ আব ল ওয়া দ 
 

ক  
পিরচালক 

ণকালীন ১২-০৭-২০১২  
হেত ৩০-০৬-২০১৬ি ঃ পয । 

 
১৪.০   ক  পিরদশন:   

গত ২২/১০/২০১৬ ি ঃ তািরেখ রাজশাহী জলা এবং ২৩/১০/২০১৬ ি ঃ তািরেখ নােটার জলায় কে র কায ম 

আইএমইিড’র পিরচালক জনাব পিরমল চ  ব  ক ক পিরদিশত হয়। পিরদশনকােল এলিজইিড রাজশাহী জলার িনবাহী 

েকৗশলী জনাব মাঃ গালাম মা াফা এবং  এলিজইিড নােটার জলার িনবাহী েকৗশলী জনাব ভাষ মার সাহা উপি ত 

িছেলন। 

 
১৫.০ কে র সািবক অ গিত:  

  ক  সমাি  িতেবদন হেত া  ত  অ যায়ী ন ২০১৬ ি ঃ পয  ৪৮৭৯২১.৬২ ল  টাকা য় হেয়েছ, যা অ েমািদত 
েয়র  ৯৯.৭২% এবং বা ব অ গিত ১০০%।  

 

১৬.০   পযেব ণ:   
 

১৬.১    কে র সং ান অ যায়ী রাজশাহী জলায় ২১৬  ােকেজর  মা েম মাট ১৯৮.৩৬ িকেলািমটার রা া উ য়ন এবং 

১৫৯.১৩ িমটার ীজ/কালভাট িনমাণ করা হেয়েছ। এ সকল িনমাণ কােজর জ  া িলত য় িছল ৮৬.৪৮ কা  টাকা, 

কাদারেদর সােথ ি   ৮৫.৯৫ কা  টাকা এবং য় হেয়েছ ৮৫.১৮ কা  টাকা;  

১৬.২  বাগমারা উপেজলায় বারনই নদীর উপর ২.৫৯ কা  টাকা েয় িনিমত ৭০ িমটার এক  ীজ পিরদশন করা হয়। ীজ  

ি  ন ন এবং এেত কান  পিরলি ত হয় নাই। এ ীেজর এক াে  ৪০০ িমটার ও অ  াে  ১০০ িমটার রা া রেয়েছ 

যা ই াে  সড়ক ও জনপথ এবং  এলিজইিড’র ’  রা ােক সং  কেরেছ। উ  সড়ক ও জনপথ এবং এলিজইিড’র  উভয় 

রা াই তােহর র পৗরসভােক সং  কেরেছ। তােহর র পৗরসভা এ অ েলর অ তম াথ স ার। ীেজর ই পােশর 

সংেযাগ রা া পাকা করা হয়িন। অিধক  ীেজর একপােশর সংেযাগ রা া  ব ব কা। স র সংেযাগ সড়েক িবশাল ব ক 

থাকায় এবং সড়ক  পাকা না হওয়ায় স  ারা আশা প ফল পাওয়া যােব না। ানীয় জনসাধারণ রা া  সাজ ও পাকা 

করেত অ েরাধ কেরন। স  ও রা া  েরা ির কাযকর করেত ব ক এক  ধান সম া। এ িবষেয় রাজশাহীর িনবাহী 

েকৗশলীেক িজ াসা করা হেল িতিন জানান য, এলিজইিড’র ামীণ রা া ও অবকাঠােমা উ য়ন কে  সাধারণত জিম 

অিধ হেণর সং ান থােক না। এ কে ও জিম অিধ হেণর সং ান নই যার কারেণ রা া  সাজা করা স ব হয়িন।  এলিজইিড ক ক 
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রা া িনমােণর সময় এ ধরেণর sharp turning পিরহার করা েয়াজন। িবেবচ  কে র পিরদিশত রা া  কাযকর করেত ীেজর 

এ াে াচ রাড পাকা করা েয়াজন এবং এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এলিজইিড’র সংি  কমকতােদর পরামশ দয়া হয়; 

 

 
িচ -৩: বাগমারা উপেজলায় বারনই নদীর উপর িনিমত স  এবং সংেযাগ সড়েকর বাকঁ। 

 

 
িচ -২: বাগমারা উপেজলায় বারনই নদীর উপর িনিমত স র কাচঁা এ াে াচ।  

 

১৬.৩  রাজশাহী জলার গাদাগািড় উপেজলার মা  কাটা হেত সিলম চৗ রীর বািড় পয  িনিমত ৩৫০ িমটার রা া এবং 

মা কাটা রল গট হেত মা কাটা হাই ল ৫০০ িমটার রা া পিরদশন করা হয়। ােমর িভতর িদেয় ৩৫০ িমটার রা া  চেল 

গেছ এবং রা া সংল  রা ার সম  অংশ েড় একপােশ ঘরবািড়। অ পােশ িষ জিম, িভটা এবং বাগান। রা ার য অংশ  

বািড়র পােশ স অংেশ অিধকাংশ ােন শা ার নাই। রা া সংল  ঘরবািড় থাকা এবং লাকজেনর চলাচেলর কারেণ এ অংেশ 

শা ােরর মা  সের গেছ। পিরদশন কােল রাজশাহীর িনবাহী েকৗশলী জানান য,  রা ার াপ িদেয় ােমর মা েষর অবাধ 

চলাচেলর কারেণ টািফং settle করার েযাগ কম। পিরদশেনর সময় ল  করা যায় য, ােমর অিধবাসীগণ রা া বহার 

করেছ এবং বািড়র সােথ রা া িক  রা া  সংর ণ করবার িবষেয় তােদর েচ া কম। অথাৎ ামবাসীর মে  

ownership বাধ কম মেম পিরলি ত হেয়েছ। এ িবষেয় ানীয় জনগণেক সেচতন করা েয়াজন। কেয়কজন 

ামবাসীেক ডেক এ িবষেয় পরামশ দয়া হয় য, রা া  ত রা বহার করেছন, রা া  তােদর এবং াথিমক র ণােব েণর 
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দািয় ও ামবাসীর। ামবাসী িনজ িনজ বািড়র সােথ সং  অংেশর শা ার র ণােব ণ করেবন মেম পিরদশনকােল 

জানান; 

 

 
িচ -১: গাদাগািড় উপেজলায় মা কাটা হেত সিলম চৗ রী হাউস পয  রা া। 

 

১৬.৪  বাগমারা উপেজলার তালতলী হাট হেত মািরয়া ইউিপ পয  কে র আওতায় িনিমত ২.৫০ িকেলািমটার রা া পিরদশন করা হয়। 

রা া র শ তা ৩.০০ িমটার। সড়ক  েঁড় রা ার সাব- বইজ ১৫০ িমিম, াকাডাম ১৫০িমিম, কােপ ং ২৫িমিম এবং 

িসলেকােটর   ০৭ িম.িম পাওয়া যায়; 

 

 

 
িচ -৪: তালতলী হাট হেত মািরয়া ইউিপ সড়ক। 

 

১৬.৫   িডিপিপ’র সং ান অ যায়ী কে র আওতায় নােটার জলায় মাট ১২৯.৩৩ িকেলািমটার রা া, ২৭২.৩৩ িমটার ীজ/কালভাট 

িনমাণ করা হেয়েছ। া িলত য় িছল ৬৪.৯০ কা  টাকা এবং মাট খরচ হেয়েছ ৬৩.৮৫ কা  টাকা;  

 

১৬.৬  কে র আওতায় িনিমত নােটার জলার বাগািতপাড়া উপেজলার ল ণহা েত ৩.৯৮ কা  টাকা েয় বড়াল নদীর উপর ১০০ িমটার 

দীঘ ও ৫.৫০ িমটার শ  আরিসিস গাডার ীজ পিরদশন করা হয়। ীজ  লাল র উপেজলা ও বাগািতপাড়া উপেজলােক সং  কেরেছ।  
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ই উপেজলা এবং উপেজলার াথ স ার েলার সংেযাগ স  হওয়ায় ীজ  িবেশষ  বহন কের। এক  ােন ীেজর উপর ’  

ােব মােঝ িফিনিশং কাজ ভােলা হয়িন। ীজ র সৗ  র ােত িফিনিশং কাজ করেত অ েরাধ করা হয়; 

 

 
িচ -৫: লাল র – বড়াল নদীর উপর ল ণহা  ীজ। 

 

 
িচ -৬: লাল র – বাগািতপাড়া বড়াল নদীর উপর ল ণহা  ীজ। 

 

১৬.৭   নােটার জলার লাল র উপেজলায় আ া র হেত লাকমান র বাজার রা া  চইেনজ ১০০০ হেত ২৫০০ িমটার পয  ১৫০০ 

িমটার উ য়ন করা হেয়েছ। রা ার শ তা ৩.৭০ িমটার। রা ার িডজাইন অ যায়ী সা ার ৩ ট এবং াপ ১:১.৫ থাকার কথা ।  

িক  কান কান ােন সা ার ও াপ িডজাইন অ যায়ী পাওয়া যায়িন। এ ছাড়াও কেয়ক  ােন শা াের রইনকাট দখা 

গেছ।  এ িবষেয় সংি  কমকতােদর ি  আকষণ করা হেল তারঁা সা ার ও াপ সংেগ জানান,  রা ার পােশর জিমর 

মািলক  মা  িদেত চান না।  এ কারেণ অেনক ে ই রা ার সা ার ও াপ িডজাইন অ যায়ী িনমাণ করা স ব হয় না।  

অত:পর রা ার শা ােরর রইনকাট “ প ী কমসং ান ও সড়ক র ণাব ণ কম িচ-২” ক  হেত মরামেতর পরামশ দয়া হয়;  
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িচ -৭: ল ণহা  ীজ সংল  ১৫০০ িমটার রা া। 

১৭.০  কে র উে  অজন:  

ল  অজন  (িপিসআর-এর ত  মেত) ম  

 ক) ামীণ জনেগা ীেক িবিভ  

সামািজক সবা ও অথৈনিতক 

কমকাে র ান েলােত উ ত 

যাগােযাগ ব ার িবধা দান;  

খ) অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম 

িষ উৎপাদন ি েত সহায়তা 

এবং ামীণ বাজারস েহর ভৗত 

িবধািদ উ য়েনর মা েম িষ 

পে র উপ   াি েত 

ষকেদর সহায়তা দান; 

গ) সরকােরর অ ািধকােরর 

িভি েত ামীণ অবকাঠােমার 

উ য়ন; 

ঘ) ব া, সাইে ান, িসডর 

ইত ািদ া িতক েযােগর সমেয় 

অবকাঠােমা চািহদা রণ; এবং 

ঙ) দির  ামীণ জনেগা ীর  

ময়াদী কমসং ােনর েযাগ ি  

করা। 

 

 ক র সফল বা বায়েনর ফেল ামীণ সড়ক নটওয়ােক উ য়ন সািধত 

হেয়েছ। পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় দির  জনেগা ীর প  পিরবহণ 

সহজতর হেয়েছ, পিরবহণ য়সহ সময় সা য় হেয়েছ িবধায়  

মা েষর কমঘ া বেড়েছ। িনকটতম বাজাের প  পৗেঁছ দয়ার মা েম 

ষেকর া  াি  িনি ত হে । যাগােযাগ ব ার উ য়েনর ফেল 

মা ষ ত িনকটতম া েসবা কে  যেত পারেছ। ফল িতেত িশ  ও 

মা  র হার াস পেয়েছ।  েলর পােশ পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় 

লগামী িশ র সং া িতিনয়ত ি  অ হত আেছ এবং ঝেড় পড়ার হার 

াস পেয়েছ যা সরকােরর সামি ক উ য়ন কায েম ইিতবাচক ভাব 

ফলেছ। ীজ/কালভাট িনমােণর ফেল একািধক ােমর সােথ সংেযাগ 

ািপত হওয়ায় প ী এলাকায় প  পিরবহণ কাযািদ সহজতর হেয়েছ। 

বাজার উ য়েনর ফেল িনত  ন ন প  সাম ীর সহজ েবশ িনি ত 

হওয়ায় বসা বািণেজ র সার ঘটেছ। সারােদশ াপী উ ত সড়েকর পাে  

ন ন ন ন ছাট বড় কলকারখানা গেড় উঠায় েময়াদী ও  দীঘেময়াদী 

কমসং ােনর েযাগ তরী হেয়েছ। েরাপন অংগ বা বায়েনর মা েম 

স জ বনায়ন কায ম রাি ত হেয়েছ। ামীণ  মিহলাগেণর  ও 

দীঘেময়াদী কােজর েযাগ ি  হওয়ায় নারী মতায়েনর ল মা া 

অজেন সহায়ক হেয়েছ।   কে র মা েম ঘাট বা বায়ন হওয়ায় সখােন 

দশীয় নৗকা ভড়ােনা এবং মালামাল উঠানামায় কমচা ে র ি  

হেয়েছ। িবেশষভােব উে  য, ক  সামি ক ও ষম উ য়েনর জ  

িডজাইন ত। প ী জনেগা ী িনিবড়ভােব ক  বা বায়েন জিড়ত থাকায় 

সরকােরর সংেগ ণ ল পযােয়র স ৃ তা ি  পেয়েছ। সম  দশ পী  

 

 

এ কে র আওতায় িত  

িনবাচনী এলাকায় মা  

১৫.০০ কা  টাকা বরা  

দান করা হেয়েছ যা 

চািহদার লনায় অত  

কম। উে িখত অজনস হ 

ানীয় সরকার িবভােগর 

অ া  কে র সামি ক 

ফলাফল। এ ক  ল  

অজেন িক টা িমকা 

রেখেছ। 
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ল  অজন  (িপিসআর-এর ত  মেত) ম  

এ কে র বা বায়ন সরকােরর ষম উ য়ন নীিতেক অ সরমান কেরেছ।  

লত উ ত যাগােযাগ নটওয়াক ি র কারেণ ক র ইি ত উে  

অিজত হেয়েছ। 

 
১৮.০  আইএমইিড’র মতামত:  

১৮.১  রাজশাহী জলার বাগমারা উপেজলায় বারনই নদীর উপর িনিমত স র সংেযাগ সড়েকর এক াে  িবশাল বাকঁ থাকায় এবং সড়ক  

পাকা না হওয়ায় তােহর র পৗরসভা তথা ামীণ হাটবাজার/ াথ স ার েলার যথাযথ সংেযাগ হে  না। এ কে র আওতায় রা ার বাকঁ 

মরামত এবং পাকা করবার সং ান রাখা উিচত িছল। রা ার বাকঁ এবং রা া কাঁচা থাকার কারেণ উ  এলাকায় কে র উে  েরা ির 

সফল হয়িন। এলিজইিড ক ক িনিমত সকল রা ার ে  sharp turning পিরহার করা েয়াজন। িবেবচ  এ কে র পিরদিশত ীেজর 

এ াে াচ রাড পাকা করবার জ  েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের; 

১৮.২  রা া অিধকতর টকসই করার লে  রা ার াপ এবং সা ার       িডজাইন অ যায়ী িনমােণর িবষয়  ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ র িনি ত করেব; 

১৮.৩  ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর আওতায় িনিমত ামীণ অবকাঠােমাস হ টকসই করবার লে  সাধারণ জনগেণর 

মে  এ সকল অবকাঠােমা িবষেয় ownership ি র জ  সেচতনা লক কায ম হণ করা যেত পাের;  

১৮.৪   রইন কােট রা ার িত  শা ার মরামেতর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের; 

১৮.৫   ানীয় সরকার িবভাগ যথাসমেয় ক  বা বায়ন িনি েতর পদে প িনেত পাের; 

১৮.৬  সমা  ক র আওতায় স ািদত কায ম পিরচালনা ও র ণােব েণর জ   িত বছর েয়াজনীয় বরা  রাখা 

যেত পাের; 

১৮.৭  ক র External Audit স াদন এবং উপ-অ ে দ: ১৮.১ হেত ১৮.৬ এ উি িখত পািরেশর িবষেয় িহত পদে প  

আইএমইিবভাগেক  অবিহত করেত হেব।   
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পিরিশ -ক 

 
                                                                                                          (ল  টাকায়)    

িমক 
নং 

অ েমািদত সংেশািধত 
িডিপিপ অ যায়ী কােজর 

অ  

একক অ েমািদত সংেশািধত িডিপিপ 
অ যায়ী ল মা া 

ত বা বায়ন 
ন ২০১৬ পয   

(িপিসআর অ যায়ী) 
আিথক বা ব আিথক (%) বা ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(A) Revenue component: 
1 Manpower Person 464.40 33 410.34  
2 Manpower 

Outsourcing 
Person 95.26 9 95.26  

3 Supply & Services 
and Repairs, 
Maintenance & 
Rehabilitation 

LS 2459.41 
 

LS 2459.40  

4    Sub total (Rev) LS 3019.07  2965.00   

(B) Capital component: 
 Acquisition for 

Assets 
     

5 Transport (Jeeps, 
Pickups and Motor 
Cycles) Nos 

Nos 
 

223.19 14 154.51 
 

7 

6 Computer with 
Accessories Nos 

Nos 
 

13.10 20 13.10 
 

20 

7 Photocopier Nos Nos 10.60 3 3.60 1 
8 Furniture & 

Fixtures 
LS 10.00  10.00  

9 Tree Plantation 
(Afforestation)  

Km 
 

56.30 62.00 56.30 
 

62.00 

 Land Acquisition      
10 Land Acquisition/ 

Purchase Acre 
Acre 

 
217.32 2 217.32 

 
0.715 

 Construction of 
Civil Works 

     

11 Market 
Development 

Nos 2314.45 112 2314.45 112 

12 Boat Landing Ghat Nos 1079.92 87 1079.92 87 
 Rural Roads & 

Structures 
     

13 Improvement of 
Upazila Roads 

Km 
 

50853.98 983.76 
 

50753.98 
 

983.76 
 

14 Improvement of 
Union Roads 

Km 
 

92475.13 2185.85 
 

92275.12 
 

2185.85 
 

15 Construction of 
Structure on 
Upazila Roads 

m 8599.34 3296.76 
 

8599.34 
 

3296.76 
 

16 Construction of 
Structure on other 

M 51803.34 25088.3
8 

51703.34 
 

25088.38 
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িমক 
নং 

অ েমািদত সংেশািধত 
িডিপিপ অ যায়ী কােজর 

অ  

একক অ েমািদত সংেশািধত িডিপিপ 
অ যায়ী ল মা া 

ত বা বায়ন 
ন ২০১৬ পয   

(িপিসআর অ যায়ী) 
আিথক বা ব আিথক (%) বা ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

Rural Roads  
17 Improvement of 

Village Roads 
Km 

 
263444.66 6436.28 

 
262696.4

9 
 

6436.28 
 

18 Shoulder/Embankm
ent widening by 
Earth 

Km 
 

8103.65 6348.53 
 

8093.65 
 

6348.53 
 

19 Widening/ Imp. of 
Road by HBB 

Km 
 

7027.50 299.91 
 

6985.50 
 

299.91 
 

 Total Capital 
Component 

L.S 486232.48  484956.6
2 

 

20 Price contingency  L.S 32.45 - - - 
 Total   489284.00  487921.6

2 
(99.72%) 

100% 
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ইউিনয়ন সংেযাগ সড়ক িনমাণ ও অবকাঠােমা উ য়ন ক : বৃহ র ময়মনিসংহ (ময়মনিসংহ, টা াহইল, 

জামালপুর, িকেশারগ  ও ন েকানা) জলা -শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
১।         কে র নাম        :   ইউিনয়ন সংেযাগ সড়ক িনমাণ ও অবকাঠােমা উ য়নঃ হ র ময়মনিসংহ 
                (ময়মনিসংহ, টাংগাইল, জামাল র, শর র, িকেশারগ  ও ন েকানা জলা)   
                                               (২য় সংেশািধত) 
 
২।  কে র অব ান   :  ময়মনিসংহ, টাংগাইল, জামাল র, শর র, িকেশারগ  ও ন েকানা জলা 
৩। বা বায়নকারী সং া   :    ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র   
৪। শাসিনক ম ণালয়  :   ানীয় সরকার িবভাগ 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

 (ল  টাকায়) 
অ েমািদত য়  

ত য় 
  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

ল েয়র 
াস/ ি  

( ল অ ঃ 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
  

সবেশষ 
সংেশািধত   

ল সবেশষ 
সংেশািধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৭৪১৫.৫০ ৪৭৮৪৭.৫০ ৪৬৭১৪.২০ ম ২০০৯ 
থেক  

এি ল ২০১৪ 

ম ২০০৯ 
থেক  

ন ২০১৬ 

ম ২০১৯ 
থেক  

ন ২০১৬ 

৯২৯৮.৭০ 
(২৪.৮৫%) 

২৬ মাস 
(৪৩.৩৩% 

 
৬।   কে র অ িভি ক বা বায়ন: ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভ ক বা ব ও আিথক 

অ গিত িনে  দয়া হল।  
                                                     (ল  টাকায়) 

ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  অে র নাম একক অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক বা ব 

পিরমাণ 
আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
রাজ  য় 
১ কমকতােদর বতন জন ১০ ১২৩.১০ ১০ ১১৩.১৪ 
২ কমচারীেদর বতন জন ১০ ১২২.৪৫ ১০ ১০৩.৬৭ 
৩ ভাতািদ জন ২০ ২০৪.৪৫ ২০ ১৯২.১৪ 
৪ সরবরাহ ও সবা - থাক ৩৪০.০৩  ৩৩৯.৭০ 
৫ মরামত, সংর ণ ও নবাসন - থাক ৬০.৯৭  ৬০.৯৭ 

লধন য় 
৬  কি উটার এবং  এবং য াংশ সট ৭ ৮.০০ ৭ ৮.০০ 
৭ অিফস ই ইপেম  (ফেটাকিপয়ার-২ , ফ া  মিশন-১ , 

াইলাল বাি ং মিশন-১  ইত ািদ) 
- ৪ ৫.০০ ৪ ৫.০০ 

 
                                                    (ল  টাকায়) 

ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  অে র 
নাম 

একক অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক বা ব পিরমাণ আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ অিফস আসবাবপ  - থাক ৭.৫০ - ৭.৫০ 
৯ টিলেফান সট ২ ০.৫০ ২ ০.৫০ 
১০ েরাপণ ও পিরচষা িমটার ৫০.০০  ৯.১৩ ২৪.২৭ ৯.১৩ 
১১ অিফস পা শন - - ৭.০০ - ৬.৯৯ 
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ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  অে র 
নাম 

একক অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক বা ব পিরমাণ আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২ িবিস ারা উপেজলা সড়ক উ য়ন িক: িম: ৭১.৫৯ ৩৯৮৮.৪৬ ৬৫.০০ ৩৯২৭.০২ 
১৩ িবিস ারা ইউিনয়ন সড়ক উ য়ন িক: িম: ১৮৬.৭০ ৮৭৩২.৪৯ ১৭৮.০১৫ ৮৭১৬.০৯ 
১৪ িবিস ারা াম সড়ক উ য়ন িক: িম: ৩৬৭.৬২ ১৭৫৮৭.৩৫ ৩৬৭.০২২ ১৭৪৯২.৭৭ 
১৫ উপেজলা সড়েক ীজ/কালভাট িনমাণ িমটার ৭৫০.১৫ ২৮২৩.০০ ৭৫০.১৫ ২৪৭৩.০০ 
১৬ ইউিনয়ন সড়েক  ীজ/কালভাট িনমাণ িমটার ১২৯৫.৭০ ৪৯০৭.৪৬ ১২৮৯.৭০ ৪৪৬৬.৭১ 

১৭ াম সড়েক  ীজ/কালভাট িনমাণ িমটার ২১১৭.৮৮ ৮৮৫৫.৬১ ২১১৪.৫০ ৮৭৩০.৯২ 
১৮ সােভ, সাব-সেয়ল, ইনেভি েগশন, ইং এবং 

িডজাইন 
থাক - ৬৫.০০ - ৬০.৯৫ 

 মাট (রাজ + লধন)   ৪৭৮৪৭.৫০ - ৪৬৭১৪.২০ 
(৯৭.৬৩%) 

 
 
৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ কে  িডিপিপ-র ল মা া অ যায়ী কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ। িপিসআর 

পরী াে  দখা যায় য, উপেজলা সড়ক উ য়েনর ে  ৬.৫৯ িকেলািমটার, ইউিনয়ন সড়ক উ য়েনর ে  ৮.৬৮ 
িকেলািমটার এবং ইউিনয়ন সড়ক ও াম সড়েক ীজ/কালভাট িনমােণর ে  ৯.৩৮ িমটার িনমাণ কম হেয়েছ। 
এছাড়া েরাপেনর জ  ৫০ িমটার ল মা া থাকেলও ২৪.২৭ িমটার বা বায়ন করা হেয়েছ। কায ম বা বায়নকােল 
মাঠ পযােয়  েয়াজন না হওয়ার কারেণ উে িখত কায ম বা বায়ন করার েয়াজন হয়িন মেম ক  পিরচালক ও 
সংি েদর সােথ আেলাচনা েম জানা যায়।  

 
৮। ায়ন প িতঃ ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত অ সরন করা হেয়েছঃ 

 কে র িডিপিপ পযােলাচনা; 
 কে র PCR পযােলাচন; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই ও ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ও মতামত হণ; এবং 
 ক  এলাকা  িবধােভাগীেদর মতামত হণ।  
  

 
৯।    কে র ল উে  ও পট িমঃ   
 
৯.১  কে র ল উে ঃ  

(ক)  স /কালভাটসহ ইউিনয়ন সড়ক যাগােযাগ নটওয়াক উ য়েনর মা েম িষ উৎপাদন ি , িষপে র 
বাজারজাতকরেণ েযাগ ি বক আথ-সামািজক উ য়েন সহায়তা দান; 

(খ)  ামীন যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়েন বা ব সম ািদ িনরসন বক যাতায়াত ও পিরবহণ য় াস করা; 
(গ)  ামীন জনেগাি র জ  িষ ও অ িষ স ের  ও দীঘেময়াদী কােজর েযাগ ি র মা েম দাির  

াসকরেণ সহায়তা করা; এবং 
(ঘ)  েরাপন ও উহার পিরচষা কােজ সরাসির অংশ হেণর মা েম ামীণ মিহলােদর উৎসািহত করা।  

 
৯.২ কে র পট িম:   
 অ ত যাগােযাগ ব া ও বাজারজাতকরেণর অভােবই লত: দেশর ষকগণ অিধক ফসল উৎপাদেন আ হী হয় 

না। এ কারেণ  র িশ , বসা-বািণজ  বা পিরবহন স ের তমন কােজর েযাগ ি  হয়িন। এ অব ার 
উ য়েনর উে ে  ামীণ সড়ক নটওয়াক তথা প ী অবকাঠােমা উ য়েনর উপর জার দওয়া হেলও স েদর 
সীমাব তার কারেণ বিণত ক  এলাকায় ামীণ যাগােযাগ ব া ততটা উ ত নয়। ফেল  এ সকল  এলাকায় িষ 
উপকরণ সহজলভ  না হওয়ায় িষ উৎপাদন তমন ি  পায়িন এবং উৎপািদত ফসল সহেজ বাজারজাতকরণ 
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স াবপর হয়না। এ পিরে ি েত হ র ময়মনিসংহ জলার ৫৮  উপেজলার ামীণ যাগােযাগ ব ার উ য়েনর 
লে  ক  হণ করা হয়।   

 
১০।  কে র অ েমাদনঃ  

ক  স ন িজওিব অথায়েন ৩৭৪১৫.৫০ ল  টাকা া িলত েয় ম ২০০৯ হেত এি ল ২০১৪  ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  ২৮/০৪/২০০৯ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়।  কে র আিথক য় ও বরা  অ যায়ী 
বািষক উ য়ন কম চীেত অথ বরা  না পাওয়ায় কে র ল ভৗত কায েমর অ গিত থম িদেক বাধা  হয়। 
বা বতার ি েত  ক  ৪০২২১.৬৬ ল  টাকায় একই ময়ােদ ১ম বােরর মত সংেশাধন করা হয়। পরবত েত 

ক  ভােব বা বায়ন স  করেত ১৯/০২/২০১৪ তািরেখ য় ি  িতেরেক ময়াদ এি ল ২০১৫  পয  (০১ 
বছর) ি  করা হয়। অত:পর ক  নরায় ২য় সংেশাধেনর মা েম া িলত য় ি  কের ৪৭৮৪৭.৫০ ল  টাকা 
এবং ময়াদকাল  ম, ২০০৯ হেত ন, ২০১৬  পয  িনধারন করা হয়। পরবত েত  ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও 
সমবায় ম ণালেয়র মাননীয় ম ীর অ েমাদন েম ৩০/০৬/২০১৬ তািরেখ কে র আ :অ  য় সম য় করা হয়।  

 
 
১১। ক  এলাকা পিরদশনঃ  
 
১১.১ ক  সমাি র পর কে র কায ম ায়েনর িনিম  বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর পিরচালক 

জনাব মাহা দ িমজা র রহমান ১১/০৮/২০১৭ তািরেখ টাংগাইল এবং ১২/০৮/২০১৭ তািরেখ জামাল র ও শর র 
জলায় বা বািয়ত কায ম পিরদশন কেরন।  পিরদশনকােল ক  পিরচালক জনাব সােল আহেমদ উপি ত 

িছেলন। টাংগাইল, জামাল র ও শর র জলার ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর িনবাহী েকৗশলী, িসিনয়র 
সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী ও অ া  কমকতা  পিরদশনকােল তােদর দািয় াধীন এলাকায় উপি ত 
িছেলন এবং পিরদশনকােল  েয়াজনীয় ত ািদ িদেয় সহেযািগতা কেরন।  

 
১২.০ কে র কােজর বতমান অব া: 
 
১২.১ কে র আওতায় টাংগাইল জলার  িমজা র উপেজলায় বা বািয়ত িমজা র পাথরঘাটা িপিস গাডার ীেজর িনমাণ 

কাজ পিরদশন করা হয়। এ ীেজর দঘ  ৩০০ িমটার । ীেজর শ তা ৪.২ িমটার। ীজ র িনমাণ য়  
৩,১০,২৬,৬৩৫.০০ টাকা। পিরদশনকােল ীেজর িসিফেকশন অ যায়ী পিরমাপ স ক পাওয়া যায়। ীজ র 
িনমাণ কাজ ায় ১ বছর েব  সমা  হয।  ীেজর মাঝখােন ’  ােনর উপেরর ঢালাই ইত:মে  িক টা ন  
হেয় িগয়ােছ। তাছাড়া ীেজর ওপর থেক ি র পািন ’পােশ িন:সরেনর জ  এে াচ অংেশ ন না করার কারেণ 
পািন ীেজর এে াচ অংেশ চাপ ি  করেছ এবং এেত এে াচ অংেশর কান কান ােন ভে ঁ যাে । এে াচ 
অংেশর ভে  ঁযাওয়ার অংশ শী ই মরামত করা েয়াজন এবং পািন িন:সরেনর জ  এে াচ অংেশ েনর ব া 
করা েয়াজন।    

 

  
িচ : ীেজর মাঝখােন ােনর উপেরর ঢালাই িক টা ন  হেয় 

িগেয়েছ 
িচ : এে াচ অংেশর একপােশ ভে  ঁিগেয়েছ 

 
১২.২ টাংগাইল জলার ম র উপেজলা গংগাইর আেলাকিদয়া  ইউিনয়ন রােডর উ য়ন কাজ পিরদশন করা হয়। এ 

রােডর দঘ  ১.০ িকেলািমটার  এবং উ য়ন কােজর য় ৫৩৬৭১৯০.০০  টাকা। তাছাড়া, ধনবাড়ী উপেজলায় 
হিব র য নাথ র বাজার রাড এবং পাইসকা বাজার-করমজািন বাজার রােডর উ য়ন কাজ পিরদশন করা হয়। এ 
’  রােডর দঘ  যথা েম ১.৫ িকেলািমটার ও ০.৭২ িকেলািমটার। রাড ’ র উ য়ন কােজর য় যথা েম 
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১,১১,১৮,৩৬৭.০০ টাকা ও ৩৪৯৬১২৪.০০ টাকা। রা ার কাজ ায় ’বছর েব সমা  হয়। উপেরা  িতন  রা ার 
িনমাণ কাজ সে াষজনক তীয়মান হেয়েছ।  

 
১২.৩ জামাল র জলার মলা হ উপেজলায় ঝাউগড়া- দউরপাড় চ া সড়েক িঝনাই নদীর ওপর িনিমত ীেজর িনমাণ 

কায ম পিরদশন করা হয। এ ীেজর  দঘ  ২০০ িমটার এবং িনমাণ য় ১,০৫২৮১৫০.০০ টাকা। ীজর শ তা 
৪.২ িমটার। ীজ র িনমাণ কাজ ২০১৪ সােল সমা  হয়। পিরদশনকােল ীেজর দঘ  ও শ তা পিরমাপ কের 
দখা হয় এবং স ক পাওয়া যায়। তেব ি র কারেণ ীেজর ওপর জমা ত পািন িন:সরেনর জ  এে াচ অংেশ 

ন না করার কারেন পািন িন:সরন বাধা া  হেত দখা যায়। এর ফেল এে াচ অংেশর ঢােল  গত হেয় যাে  এবং 
ঢােলর  অংশ কেয়ক জায়গায় ভে  ঁিগেয়েছ।  

 

 
িচ : ীেজর এে াচ অংেশর ঢােল গত  

 
১২.৪ মলা হ উপেজলায় মলা হ িজিস-টনকী িজিস ভায়া ভা কা সড়ক পিরদশন করা হয়। এ সড়েকর দঘ  ০.৪৭ 

িকেলািমটার এবং শ তা ৩.০ িমটার । সড়েকর িনমাণ য়  ৫৯৭০৪৩১.০০  টাকা। এ সড়েকর িনমাণ কাজ 
২০১৬ সােল  সমা  হয়। িনমাণ কােজর মান ভাল তীয়মান  হেয়েছ।  

িচ : িজিস-টনকী িজিস ভায়া ভা কা সড়ক  
 
১২.৫ মলা হ উপেজলায়  হাজরাবাড়ী আরএইচিড- কানা মাল  আেমনা দািখল মা াসা সড়ক এবং কানা মাল  

আরএইচিড- কানা মাল  সরকারী াথিমক িব ালয় সড়ক ’ র িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয।। এ ’  
সড়েকর দঘ  ০.৬৭ িকেলািমটার ও ০.৮৮ িকেলািমটার। িনমাণ য় যথা েম ৩৫,৩৭,১০৬.০০ ও ৪৩১৪৫৩২.০০ 
টাকা। সড়ক ’ র শ তা ৩.০ িমটার যা পিরমান কের স ক পাওয়া যায়। িনমাণ কাজ ভাল মেন হেয়েছ। 
সড়েকর ওপর গাছ লাগােনার কারেণ সড়ক টকসই ও ি ন ন হেয়েছ।   

  
িচ : হাজরাবাড়ী আরএইচিড- কানা মাল  

আেমনা দািখল মা াসা সড়ক 
িচ : কান মাল  আরএইচিড- কানা মাল  সরকারী 

াথিমক িব ালয় সড়ক  
 
১২.৬ মলা হ উপেজলায়  হামলা- িসতানীপাড়া ভায়া রাকনাই িদর কা া সড়ক পিরদশন করা হয়। এ সড়েকর  দঘ  

০.৫০ িকেলািমটার । এ সড়েকর িনমাণ য়  ২৬০৭,৭০০.০০ টাকা। পিরদশেনর দখা যায় য, সড়েকর এক  ােন 
গাছ ভে  ঁপেড় যাওয়ার কারেণ  িক  অংশ ভে  িগেয়েছ । এছাড়া সড়েকর এক  অংশ এেকবাের র সংল  
এবং র সংল  এ অংেশ রা া ভে  ঁিগেয়েছ। উে িখত অংশ জ রী িভি েত মরামত করা েয়াজন। সড়েকর  

র সংল  অংেশ িরেটিনং ওয়াল িনমাণ করা হেল  ভংেগ যাওয়ার স াবনা কম থােক।  
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িচ : র সংল   অংেশ রা া ভে  ঁিগেয়েছ 

 
১২.৭  জামাল র সদর উপেজলায় শাহবাজ র ইউিপ-িবয়ারা বাজার সড়ক এর উ য়ন কাজ পিরদশন করা হয়। এ সড়েকর 

দঘ  ১.৩০ িকেলািমটার এবং উ য়ন কােজর য় ৬২৪৫১৪৬.০০ ল  টাকা। রা ার উ য়ন কাজ ২০১৬ সােল 
সমা  হয়। রা ার কােপ ং কােজর মান ভাল  তীয়মান হেয়েছ। একই উপেজলায় িদগপাইত িপবাড়ী বাজার 
রা ার উ য়ন কাজ পিরদশন করা হয়। এ রা ার দঘ  ১.০ িকেলািমটার এবং উ য়ন কােজর য় ৬৩,৮৪,২৬৭.০০ 
টাকা। এ রা ায় কােপ ং কােজর পাশাপািশ এক  বড় কালভাট িনমাণ করা হেয়েছ। ২০১৪ সােল িনমাণ কাজ 
সমা  হয়। রা ার কােজর মান ভাল তীয়মান হেয়েছ। িনিমত কালভােটর এে াচ অংেশর একিদেক িক  অংেশ 
মা  নেম িগেয়েছ। এ অংশ  সং ার করা হেল কালভাট  বই টকসই হেব আশা করা যায়।  

 
১২.৮ শর র জলার নকলা উপেজলায় রিদ সালােতালা বাজার–মরাকা া র বাড়ী সড়েকর উ য়ন কাজ পিরদশন 

করা হয়। এ সড়েকর দঘ  ১.০ িকেলািমটার ও শ াতা ৩.০ িমটার । উ য়ন কােজর  য় ৫২৯৫৬২৪.০০  টাকা। 
সড়েকর িনমাণ কােজর মান ভাল মেন হেয়েছ এবং রা ার শ তা পিরমাপ কের স ক পাওয়া িগেয়েছ।  

 
১২.৯ শর র জলার নকলা উপেজলার বােরািমসা খােলর ওপর িনিমত আরিসিস গাডার ীেজর িনমাণ কাজ পিরদশন 

করা হয়। এ ীেজর দঘ  ৪২ িমটার এবং িনমাণ য় ১৩০,৭৯৬২৬.০০  টাকা। ীেজর শ াতা ৪.২ িমটার।  
পিরদশনকােল ীেজর পিরমাপ স ক পাওয়া িগেয়েছ। ীেজর ল অংেশর িনমাণ কাজ ভাল মেন হেয়েছ। তেব ীজ 
ও এে াচ অংেশর সংেযা ল অসমতল । এর ফেল ীেজ গাড়ী উঠা ও নামার সময় সম া হেয় থােক মেম জানা 
যায়। ীজ ও এে াচ অংেশর অসমতা র করার জ  ানীয় সরকার েকৗশল দ র হেত ব া নয়া েয়াজন।  

 

 
িচ : ীজ ও এে াচ অংেশর সংেযা ল অসমতল  

 
১৩.০ কে র বা বায়ন অ গিত:  

কে র আিথক ও বা ব অ গিত পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক র   অ েমািদত য় ৪৭৮৪৭.৫০ ল   
টাকা। অ েমািদত বা বায়নকাল ম ২০০৯ থেক ন ২০১৬ পয ।  ক  সমাি  িতেবদন অ যায়ী ন ২০১৬ 
পয  কে র মাট য় ৪৬৭১৪.২০ ল  টাকা (৯৭.৬৩%)। অথাৎ কে র অ েমািদত েয়র ১১৩৩.৩০ ল  
টাকা অ িয়ত রেয়েছ।  মাঠ পযােয় বা বতার িনিরেখ িক  কায ম বা বায়ন করার েয়াজন হয়িন। তাছাড়া 

া িলত েয়র চেয় িক  কায েম ত য় কম হেয়েছ। একারেণ িক  অথ অ ািয়ত রেয়েছ।  
 

১৪.০ ক  বা বায়েন মিনটিরং কায ম:  
 সংি  ম ণালয় ও সং ার কমকতা  ক  বা বায়নকােল িবিভ  সমেয় কে র কায ম পিরদশন কেরেছন 

মেম সমাি  িতেবদেন উে খ  করা হেয়েছ। ম ণালেয়র  কমকতা ও ানীয় এলিজইিড দ েরর কমকতােদর সােথ 
আেলাচনা কেরও একই রকম ত  পাওয়া যায়। তেব পিরদশনকারী কমকতাগণ কে র কােজর  অথবা মান 
উ য়েনর িবষেয়  ম  বা িনেদশনা দান কের বইেত িলিপব  কেরেছন এরকম কান ড েম  পাওয়া যায়িন।  
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১৫.০  কে র জনবল িনেয়াগ:  
কে র িডিপিপেত ১০ জন কমকতা ও ১০ জন কমচারী  িনেয়ােগর সং ান িছল। স মাতােবক সং া হেত ১৩ 

জন কমকতা ষেন ও ৭ জন কমচারী আউটেসািসং িভি েত িনেয়াগ দয়া হয়। কে র ময়াদ শেষ সং ার 
কমকতাগণ তােদর িনজ  পেদ ফরত যান। আউটেসািসংেয় মা েম িনেয়ািজতেদর চা রী সমা  হেয়েছ।  
 

৬.০ ক  পিরচালক স িকত ত :   
ঃ নং কমকতার নাম পদিব ণকালীন/খ

কালীন 
সময়কাল 

১।  জনাব মীর মা াক আহেমদ 
জাহা ীর  

ক  পিরচালক ণকালীন ০১/০৭/২০০৯ হেত ২৯/০৯/২০১৩ পয  

২।  জনাব সােল আহেমদ ক  পিরচালক ণকালীন ২৯/০৯/২০১৩ হেত ক  সমাি  পয  
 
১৭.০ কে র িকউরেম  স িকত ত : 

এলিজইিড দ ের সংরি ত কে র য় সং া  দিললপ  পরী া-িনরী া ও  পযােলাচনা কের দখা যায় য, 
িনমাণ কােজর জ  িব াপন ি য়া, কিম  গঠন, দরপ  আহবান, দরপ  ায়ন, কাযােদশ দান ইত ািদ 

ি য়ায় িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ-িবধান যথাযথভােব অ সরণ করা হেয়েছ।  
 

১৮.০ কে র বা বায়েনা র ভাব ও উপকারেভাগীেদর মতামত:  
 কে র কায ম পিরদশনকােল কে র উপকারেভাগী ও ানীয় ি বেগর সােথ আেলাচন করা হয়। রা া ও ীজ 

িনমােণর ফেল এলাকার জনগেণর যাতাযােতর িবধা ি  হেয়েছ মেম জনগণ জানান। এলাকায় আরও িক  পিরমান 
ক চা রা া রেয়েছ য েলা পাকা অথবা সং ার করার েয়াজনীয়তার কথা তারা উে খ কেরন।  ভিব েত ীজ 
িনমােণর সােথ ন িনমাণ করার  িবষয়  িবেবচনায় রাখার জ  এলাকার জনগণ অ েরাধ জানান। এছাড়া িনিমত 
রা া ও ীেজর  মইেটেন  করার িবষেয়ও তারা জার দন।  

 
১৯.০  কে র উে  অজন:  

পিরক না অজন 
ক) স /কালভাটসহ ইউিনয়ন সড়ক যাগােযাগ 

নটওয়াক উ য়েনর মা েম িষ উৎপাদন ি , 
িষপে র বাজারজাতকরেণ েযাগ ি বক 

আথ-সামািজক উ য়েন সহায়তা দান; 

ক)  ক  এলাকায় স /কালভাটসহ ইউিনয়ন সড়ক যাগােযাগ 
নটওয়াক উ য়ন করা হেয়েছ যা িষ উৎপাদন ি , 
িষপে র বাজারজাতকরেণ েযাগ ি  এবং এলাকার  

আথ-সামািজক উ য়েন সহায়তা করেছ;   

খ) ামীন যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়েন বা ব 
সম ািদ িনরসন বক যাতায়াত ও পিরবহণ য় 
াস করা; 

খ) ামীন যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়েনর ফেল  যাতায়াত ও 
পিরবহণ য় াস পেয়েছ; 

গ)  ামীন জনেগাি র জ  িষ ও অ িষ স ের  
ও দীঘেময়াদী কােজর েযাগ ি র মা েম 
দাির  াসকরণ সহায়তা করা; এবং 

গ) যাগােযা ব া  উ য়েনর ফেল ামীন জনেগাি র জ  িষ 
ও অ িষ স ের  ও দীঘেময়াদী কােজর েযাগ ি  
হেয়েছ যা দাির  াসকরেণ সহায়তা করেছ;  

ঘ) েরাপন ও উহার পিরচষা কােজ সরাসির 
অংশ হেণর মা েম ামীণ মিহলােদর উৎসািহত 
করা।  

ঘ) েরাপন ও উহার পিরচষা কােজ সরাসির অংশ হেণর জ  
ামীণ মিহলােদর উৎসািহত করার উে াগ হণ করা 

হেয়েছ।   

 
২০.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ:     
  ক িটর উে  পুেরাপিুর অিজত হেয়েছ।   
 
২১.০ বা বায়ন সম া: 
 ক  বা বায়েন কান সম া পিরলি ত হয়িন। ানীয় জন িতিনিধ এবং ক  এলাকার জনগেণর সািবক 

সহেযািগতায় ক  যথাযথভােব বা বায়ন করা স ব হেয়েছ মেম ক  পিরচালক ও সংি  জলার এলিজইিড-
র িনবাহী েকৗশলীগণ জািনেয়েছন।  
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২২.০ পািরশ/মতামত: 
২২.১ কে র আওতায় িনিমত যসকল রা ার িবিভ  জায়গায় বযা বা জলাব তার কারেণ ভে  ঁ িগেয়েছ স েলা 

সং ােরর জ  জ রী িভি েত ব া নয়া েয়াজন;  
 
২২.২ রা া িনমাণ বা সং ােরর ে  যসকল ােন রা া সংল  র রেয়েছ সখােন রা ার পােশ িরেটিনং ওয়াল 

িনমাণ করা হেল রা া ভাংগেনর হাত থেক র া করা যায়। ভিব েত রা া িনমাণ/সং ার কােজর িডজাইন ও 
া লন ণয়েনর ে  িবষয়  িবেবচনায় রাখা েয়াজন;  

 
২২.৩ রা া কােপ ংেয়র ে  রা ার ’পােশ িক  অংশ সা ার িহেসেব রাখা েয়াজন । এেত রা ার কােপ ং টকসই 

হয় এবং রা া  সমেয় ন  হেয় যায়না। ভিব েত রা ার কােপ ংেয়র িডজাইন ণয়ন ও া লেনর ে  িবয়  
িবেবচনায় রাখা েয়াজন;   

 
২২.৪ রা ার শ তা ৩.০ িমটােরর কম হেল রা ার ’িদক থেক আসা গাড়ী িসংেয়র ে  সম া ি  হেয়েছ থােক। 

ামীন সড়েকর  ে  শ তা কান েমই ৩.০ িমটােরর িনে  করা উিচত নয়। ভিব েত রা া িনমাণ ও সং ােরর 
ে  এ িবষয়  িবেবচনায় রাখা েয়াজন; 

 
২২.৫ কে র আওতায় িনিমত ীেজর ােনর ঢালাই ন  হেয় যাওয়া অংশ এবং ি র কারেন ীেজর এে াচ রােডর 

ভে  যাওয়া অংশ সং ােরর ব া নয়া েয়াজন;   
 
২২.৬ ীেজর ওপর থেক ি র পািন িন:সরেনর জ  এে াচ অংেশর ’িদেক েনর ব া রাখা েয়াজন। ভিব েত 

ীেজর নকসা ণয়েনর ে  এ িবষ  আবি কভােব নকসায় অ  করার ব া হণ করেত হেব;  
 
২২.৭ ীজ িনমােণর ে  ীেজর ল অংেশর কাজ যভােব  দয়া হয়, এে াচ অংেশর ে  সভােব  দয়া 

হয়না। এেত এে াচ অংেশ িবিভ   দখা যায়। যার ফেল এে াচ অংশ ত ন  হেয় যায়। পরবত েত ীেজ গাড়ী 
উঠা-নামায় সম া ি  হেয় থােক। এ জাতীয় অব া থেক উ রেনর লে  এে াচ অংেশর িডজাইন যথাযথভােব 

রণয়ন এবং িনমাণকােল তা কেঠারভােব অ সরণ কের িনমাণ কাজ স  করার  িবষয়  ভিব েত  সহকাের 
িবেবচনায় রাখেত হেব;  

 
২২.৮  বিণত কে  ই ময়ােদ ’জন ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন। ক  পিরচালক বদলী/পিরবতন 

জিনত কারেণ কে র বা বায়ন িবলি ত হেয়েছ। ভিব েত এজাতীয় ক  বা বায়েনর ে  ক  পিরচালক 
িনেয়াগ ও বদলী সং া  িবিধ িবধান যথাযথ ভােব অ সরণ কের কায ম হণ করা সমীচীন হেব; এবং   

 
২২.৯ উপ  মতামত/ পািরেশর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং িতপালন স িকত িতেবদন  ানীয় সরকার 

িবভাগ আগামী ১ মােসর মে   আইএমইিড- ত রণ করেব।  
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িখলগ ও াইওভােরর প িনমাণ (সােয়দাবাদ াে ) (১ম সংেশািধত)  

-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 
 

 

১।  কে র নাম   : িখলগ ও াইওভােরর প িনমাণ (সােয়দাবাদ াে ) (১ম সংেশািধত) 
২।  কে র অব ান   :  িখলগ ও, ঢাকা।  
৩। বা বায়নকারী সং া       : ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র   
৪। শাসিনক ম ণালয়  :  ানীয় সরকার িবভাগ 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

   (ল  টাকায়) 
অ েমািদত য়  

ত য় 
  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

ল েয়র 
াস/ ি  

( ল অ ঃ 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
  

সবেশষ 
সংেশািধত   

ল সবেশষ 
সংেশািধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬৯৭৫.০০ ৭৪৬২.৯৬ ৭৩৭০.৮২ অে াবর 

২০১০ থেক  
ন ২০১৩ 

 

অে াবর 
২০১০ 
থেক  

িডেস র  
২০১৫ 

অে াবর 
২০১০ থেক  

িডেস র  
২০১৫ 

৩৯৫.৮২ 
(৫.৬৭%) 

৩০ মাস 
(৯০.৯০%) 

 

৬।  কে র অ িভি ক বা বায়ন:  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভি ক বা ব ও 
আিথক অ গিত িনে  দয়া হল।  

(ল  টাকায়) 

ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  অে র নাম একক 

অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 

বা ব 
পিরমাণ 

আিথক 
বা ব 

পিরমাণ 
 

আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) রাজ  য় 
১। কমকতােদর বতন জনমাস  - - - 
২।  কমচারীেদর বতন জনমাস ১৫৯ ১৯.০০ ১৫৯ ১৮.৯৬ 
৩।  ভাতািদ থাক - ১৭.৭৭  ১৭.৭৪ 
৪।  সরবরাহ ও সবা (কনসালেট ী সহ) থাক - ১৮৭.৫০ - ১৮৭.৪০ 
৫।  মরামত র ণােব ণ ও নবাসন থাক - ২৪.০০  ২৩.৯০ 
উপ- মাট (রাজ -ক)  থাক - ২৪৮.২৭  ২৪৮.০০ 
খ) লধন য় 
৬। স দ সং হ ও য়      
   অিফস য পািত (িপকআপ, মটর সাইেকল ও কি উটার)  থাক  ২৬.১৯ - ২৬.১৯ 
 ii) জিম অিধ হণ ডিসেমল ৬০.৮৩ ২১৮৪.৫০ ৬০.৮৩ ২১৮৪.৫০ 
৭।  ভৗত িনমাণ      
 i) িনমাণ ও ত কাজ ( াইওভার িনমাণ) িমটার ৬২০ ৫০০৪.০০ ৬২০ ৪৯১২.১৩ 
 ii) িফিজকাল কন েজ ী   ০.০০   
  াইজ কি নেজ ী   ০.০০  ০.০০ 

 উপ- মাট ( লধন-খ)    ৭২১৪.৬৯  ৭১২২.৮২ 
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ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  অে র নাম একক 

অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 

বা ব 
পিরমাণ 

আিথক 
বা ব 

পিরমাণ 
 

আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 সবেমাট (ক+খ)   ৭৪৬২.৯৬  ৭৩৭০.৮২ 
(৯৮.৭৬%) 

 

 
৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িডিপিপ-র ল মা া অ যায়ী কে র সকল কাজ স  হেয়েছ। 
 
৮। ায়ন প িত: ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত অ সরন করা হেয়েছঃ  

 কে র িডিপিপ পযােলাচনা; 
 কে র PCR পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই ও ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ও মতামত হণ; এবং 
 ক  এলাকা  িবধােভাগীেদর মতামত হণ।  

  

 
৯।   কে র ল উে  ও পট িমঃ   
 
৯.১  কে র ল উে ঃ  

(ক) িখলগ ও াইওভােরর সােয়দাবাদ াে  প  কের ঢাকা মহানগরীর িখলগ ও রল এবং রাড 
ই ারেসকশেনর যানজট িনরসন ও জনগেণর যাতায়াত সময় াস; 

(খ) িখলগ ও াইওভােরর যানবাহন ধারণ মতা ি ; এবং 
(গ)  গিত সরিণ ও ব িদক থেক আগত যানবাহেনর রাজারবাগ ও মিতিঝল বািণিজ ক এলাকার 

িদেক চলাচেলর েযাগ ি । 
  

 
৯.২  কে র পট িম:   
 িখলগ ও াইওভার িনিমত হওয়ার পর একিদেক গাড়ীর বাহ ব ন ি  পায়। িক   সােয়দাবাদ ও 

রাজারবাগ হেত আগত যানবাহন েলা িনিমত প বহােরর কের বাম/ডােন মাড় নয়ার েযাগ পেলও 
গিত সরিণ ও ঢাকা শহেরর বা ল (মাদারেটক, কদমতলী, বাসােবা, িসপাইবাগ) থেক আগত 

িব লসং ক যানবাহন মিতিঝল/রাজারবােগ সরাসির যাতায়ােত াইওভার বহার করেত পােরনা। 
পযােলাচনা কের দখা যায় য,  সােয়দাবাদ াে  এক  প িনিমত হেল াইওভােরর যানবাহন 
ধারণ মতা ি  পােব । এ উে ে  সােয়দাবাদ  াে  প িনমােণর লে  এলিজইিড ক ক  আেলাচ  

ক  হণ করা হয়।    
 

 
১০।     কে র অ েমাদনঃ   

িবগত ২৬/১০/২০১০ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ৬৯৭৫.০০ ল  টাকা া িলত েয় অে াবর ২০১০ 
হেত ন ২০১৩ ময়ােদ বা বায়েনর িনিম   ক  অ েমািদত হয়। পরবত েত   ০৯/১০/২০১৩ তািরেখ 

ক র ১ম সংেশাধন অ েমাদন করা হয়। উ  অ েমাদন মাতােবক ক র মাট অ েমািদত য়  
৭৪৬২.৯৬ ল  টাকা এবং বা বায়নকাল অে াবর ২০১০ হেত ন ২০১৪ পয । িক  অ েমািদত িনধািরত 
ময়ােদ ক র কাজ শষ না হওয়ায় যথাযথ ক প  ক ক য় ি  িতেরেক ক র বা বায়ন 
ময়াদ ন ২০১৫ পয  ি  করা হয়। পরবত েত িম অিধ হণ ও ির- সেটলেম  জিনত জ লতার কারেণ 
ক  বা বায়েন িবল  হওয়ায় নরায় কে র ময়াদ িডেস র ২০১৫ পয  ি  করা হয়।   
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১১। ক  এলাকা পিরদশনঃ  
 

১১.১ ক  সমাি র পর কে র কায ম ায়েনর িনিম  বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর 
পিরচালক  জনাব মাহা দ িমজা র রহমান িবগত ৩১/০৭/২০১৭ তািরখ কে র কায ম সেরজিমন 
পিরদশন কেরন। পিরদশনকােল  ক  পিরচালক জনাব এ ক আজাদ,  ঢাকা জলার ানীয় সরকার 

েকৗশল অিধদ েরর িনবাহী েকৗশলী, িনমাতা িত ান এর িতিনিধ  ও সংি  অ া  কমকতা  
উপি ত িছেলন এবং পিরদশনকােল  সহেযািগতা দান কেরন। 

 

 
১২.০  কে র কােজর বতমান অব াঃ 
 

১২.১ কে র আওতায় িনিমত াইওভােরর প এর দঘ  ৬২০ িমটার। িডিপিপ- ত সি েবিশত িডজাইন 
অ য়ায়ী ২৩  িপলােরর ওপর  ই লন িবিশ  ওয়ান ওেয় রা ার াইওভার িনমাণ করা হয়। 
পিরদশনকােল িপলােরর সং া, রা ার দঘ , রা ার শ তা ইত ািদ পিরমাপ কের দখা হয়। রা ার 

শ তা ৪.৫ িমটার দখা যায়। েপর  ও শেষর াে  শ তা ৪.৬ িমটার পাওয়া যায়।  
 

 
িচ : রা ার শ তা পিরমােপর  িচ  

 
১২.২ িখলগ ও অংেশ যখান থেক প  হেয়েছ সখােন িখলগ ওেয়র িদক থেক আসা গাড়ী এ েপ েবেশর 

জ  ায় ৬০ িড ী কােন বাক িনেত হয়। েপর র িদকটা িক টা কাভ আ িতর হেল েপ যানবাহন 
েবেশর জ  িবধা হেতা। এখােন েপ গাড়ী েবেশর সময় িক টা  ব ধা পেয় থােক তীয়মান হেয়েছ। 
গিত সরণী ও বা ল হেত আগত গাড়ীর জ  েপর কমপে  ১০০ িমটার েব িনেদশনা িচ  থাকা 
েয়াজন। এখােন সভােব িনেদশনা িচ  দয়া হয়িন।  

  

 
িচ : েপ েবেশর খ  

 
১২.৩ প ই লন িবিশ  করা হেলও ’  লেনর ম খােন কান মািকং িচ  দয়া হয়িন।  াইওভােরর 

রাতন অংেশ ’পােশ ওয়াল রং করা থাকেলও বতমান কে র আওতায় িনিমত েপর ’িদেকর ওয়ােল 
কান রং করা হয়িন। ’িদেক ওয়ােল রং করা থাকেল গাড়ী চালকেদর জ  রা ার সীমানা ঝেত িবধা 

হয় এবং এেত ঘটনার স বনা কম থােক।  
 
১২.৪ েপর ই া  রাতন াইওভােরর সােথ যখােন িমিলত হেয়েছ সখােন গাডার/সাইড ওয়াল একই 

উ তার না হওয়ার কারেন এ সংেযাগ ল িক টা অসাম  মেন হেয়েছ। একইভােব সাইড ওয়ােলর ওপর 
বসােনা ীল পাইপ  সমানভােব িমল রেখ  লাগােনা হেল আরও ি ন ন হেতা।  
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িচ : েপর সংেযাগ েল ওয়াল এবং পাইপ অসাম তা 

 
১২.৫ গাডার িনমােণ ব ত িবিভ  সাম ী ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর ােব পরী া-িনরী া করা 

হয়। এ েলা পযােলাচনা কের দখা যায় য, িনমাণকােজ ব ত িবিভ  সাম ীর মান সে াষজনক। 
 
১২.৬  কে র আওতায় ৬০.৮৩ ডিসেমল জিম অিধ হেণর সং ান িছল। ক  দ েরর রকডপ  পযােলাচনা 

কের দখা যায় য,  যথাযথ ি য়া অ সরণ কের জিম অিধ হণ স  হ য়েছ। এ সং া  কান আপি  
বা  পিরেশােধর িবষয় অিন  নই মেম জানা যায়। 

 
১৩.০ কে র আিথক ও বা ব অ গিত:  
 ক র অ েমািদত মাট য় ৭৪৬২.৯৬ ল  টাকা। অ েমািদত বা বায়নকাল অে াবর ২০১০ থেক 

িডেস র  ২০১৫ পয । িনধািরত ময়ােদর মে  ক  সমা  করা হয়। ক  সমাি  িতেবদন অ যায়ী 
িডেস র ২০১৫ পয  কে র মাট য় ৭৩৭০.৮২ ল  টাকা (৯৮.৭৬%)। অথাৎ কে র  অ েমািদত 

েয়র ৯২.১৪ ল  টাকা অ িয়ত রেয়েছ। িনমাণ কােজ অথ সা য় হওয়ার কারেণ উে িখত অথ অ ািয়ত 
রেয়েছ মেম জানা যায়।   

 
১৪.০ ক  বা বায়েন মিনটিরং কায ম: 

সংি  ম ণালয় ও সং ার কমকতা  ক  বা বায়নকােল িবিভ  সমেয় কে র কায ম পিরদশন 
কেরেছন। পিরদশনকােল কমকতা  েয়াজনীয় িদক িনেদশনা দান কেরন যা ক  বা বায়নকােল 

িতপালন করা হেয়েছ মেম জানা যায়।   
 
১৫.০  কে র জনবল িনেয়াগ:  

 কে র িডিপিপ-র সং ান অ য়ায়ী ৭ জন কমকতা/কমচারী কে  িনেয়াগ দান করা হয়। তােদর 
বতন-ভাতা বাবদ সবেমাট ১৫৮ জনমােসর িবপরীেত বরা  িছল ১৯.০০ ল  টাকা এবং এ খােত য় 

হেয়েছ ১৮.৯৬ ল  টাকা।  িনেয়াগ ত কমকতা/কমচারীগণ  ক  বা বায়েনর েরা সময়কােল 
কায ম বা বায়েন িনেয়ািজত িছেলন। এছাড়া ঢাকা জলার ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর 
কমকতা  সরাসির স ৃ  থেক কায ম বা বায়েন ণা  সহেযািগতা কেরন।  

 
১৬.০ ক  পিরচালক স িকত ত : 
 

ঃ নং কমকতার নাম পদবী ণকালীন/খ কালীন সময়কাল 
১।  জনাব মা: নাজ ল আলম  ক  পিরচালক খ কালীন/অিতির  

দািয়  
২৬/১০/২০১০- ০৩/০৫/২০১১ 

২।  জনাব এ ক আজাদ  ক  পিরচালক খ কালীন/অিতির  
দািয়  

০৩/০৫/২০১১-৩১/১২/২০১৫ 
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১৭.০ কে র িকউরেম  স িকত ত :  
কে র য় সং া  দিললপ  পযােলাচনা কের দখা যায় য, িব াপন ি য়া, কিম  গঠন, 

দরপ  আহবান, ায়ন, কাযােদশ দান ইত ািদ ি য়ায় িপিপআর-২০০৮ এর িবিধিবধান 
যথাযথভােব অ ত হেয়েছ।  

 
১৮.০ কে র বা বায়েনা র ভাব ও িবধােভাগীেদর মতামত:  

কে র কায ম পিরদশনকােল কে র উপকারেভাগী ও ানীয় ি বেগর সােথ আেলাচন করা হয়। প  
িনমােণর ফেল এলাকার জনগেণর যাতাযােতর িবধা ি  হেয়েছ মেম জনগণ জানান।  তেব েপ েবেশর  
জ  এেকবাের েবশ  েখ এেস গাড়ী সরাসির বামিদেক বাক িনেত হয়। এভােব বাক নয়ার জ  ঘটনা 
ঘটার স াবনা রেয়েছ বেল অেনেক মতামত  কেরন। েপ েবেশর েখ কাভ আ িতর করা হেল 
যানবাহন চলাচেল আরও িবধা ি  হেতা মেম অেনেক উে খ কেরন।   

 
১৯.০ কে র উে  অজন:  
 

পিরক না অজন 
(ক) িখলগ ও াইওভােরর সােয়দাবাদ াে  প 

 কের ঢাকা মহানগরীর িখলগ ও রল এবং রাড 
ই ারেসকশেনর যানজট িনরসন ও জনগেণর 
যাতায়াত সময় াস; 

(ক)িখলগ ও াইওভােরর সােয়দাবাদ াে  প  
কের ঢাকা মহানগরীর িখলগ ও রল এবং রাড 
ই ারেসকশেনর যানজট িনরসন ও জনগেণর যাতায়াত 
সময় াস হেয়েছ; 

(খ) িখলগ ও াইওভােরর যানবাহন ধারণ মতা 
ি ; এবং 

(খ) িখলগ ও াইওভােরর যানবাহন ধারণ মতা ি  
পেয়েছ; 

(গ) গিত সরিণ ও ব িদক থেক আগত 
যানবাহেনর রাজারবাগ ও মিতিঝল বািণিজ ক 
এলাকার িদেক চলাচেলর েযাগ ি ।  

(গ) গিত সরিণ ও ব িদক থেক আগত যানবাহেনর 
রাজারবাগ ও মিতিঝল বািণিজ ক এলাকার িদেক 
চলাচেলর েযাগ ি  পেয়েছ।  

 

 
২০.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ:  
 

িব মান াইওভােরর সােথ ৬২০ িমটার দেঘ র এক  প িনমাণ করা এ  কে  ল উে ে ।  এ 
কায ম স ণভােব বা বায়ন করা হেয়েছ।  কে র উে ে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  

 
২১.০  বা বায়ন সম া:   

প িনমােণর জ  কে  জিম অিধ হেনর সং ান িছল। রলওেয় হেত েয়াজনীয়  জিম অিধ হণ 
করা হয়। রলওেয় হেত জিম হ া ের িবল  হওয়ায় কে র কায ম বা বায়ন িবলি ত হয়। এছাড়া 
বা বায়নকােল  অ  কান সম া হয়িন। ানীয় সংসদ সদ  এবং ক  এলাকার জনগেণর সািবক 
সহেযািগতায় ক  যথাযথভােব বা বায়ন করা স ব হেয়েছ মেম সংি  ক প  জািনেয়েছন। 
 

 
২২.০ পািরশ/মতামতঃ 
২২.১ কে র আওতায় িনিমত েপ েবেশর খ িক টা কাভ আ িতর করা হেল যানবাহন চলাচেল আরও 

িবধা ি  হেব। রা ার ’পােশ এবং ম খােন লন মািকং করা েয়াজন । ’িদেকর ওয়াল রং করা 
হেল ি  ন ন হেব। ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর িনয়িমত বােজট হেত এসকল কায ম স  
করার ব া নয়া যেত পাের;  

 
২২.২ কে র কায ম সমা  হওয়ার পর িনিমত াপনা িস  কেপােরশনেক হ া র করার কথা। ক  সমা  

হওয়ার পর ইেতামে  ায় দড় বছেরর অিধক সময় অিতবািহত হেয়েছ। িক  অ াবিধ িস  
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কেপােরশনেক হ া র করা হয়িন। পরবত  ব াপনার িবধােথ এ  িস  কেপােরশনেক হ া েরর 
ব া নয়া েয়াজন; 

  
২২.৩ কে র আওতায় এক  ডাবল কিবন িপকআপ গাড়ী য় করা হয়। িপিসআর অ যায়ী এ  অ  এক  

কে  বহার করা হে । সরকারী িবিধ অ যায়ী ক  সমাি র পর গাড়ী পিরবহন েল জমা দয়ার 
িনেদশনা থাকেলও এে ে  উ  িনেদশনা অ সরণ করা হয়িন;  

 
২২.৪ প িনমােণর ে  কায ম স  করার জ  কাদার িত ােনর সােথ ১৯/০৪/২০১২ তািরেখ ি  

স াদন হয়। ি  অ যায়ী ২৫/১০/২০১৩ তািরেখ কাজ সমা  করার কথা। িক  িনমাণ কাজ সমা  করা 
হয় ২৪/১২/২০১৫ তািরেখ। অথাৎ িনমাণ কােজ ’বছর  অিতির  সময় লেগ যায়। রলওেয় িবভাগ ক ক 
জিম হ া ের িবল  হওয়ায় কে র কায ম বা বায়ন িবলি ত হেয়েছ এবং এ িবলে র কারেণ কে র 
ময়াদ ি  ও সংেশাধন করা হেয়েছ। এেত ক  য় ৩৯৫.৮২ ল  টাকা ি  পেয়েছ। জাতীয় ণ 

এ জাতীয় কে র কায ম বা বায়েন সংি  সকল সং ােক সহেযািগতার মেনাভাব দশন করেত হেব। 
ভিব েত এ জাতীয় ক  বা বায়েনর ে  যােত িনিদ  সমেয়র মে   কে র কায ম স  করা 
যায় স াপাের বা বায়নকারী সং ােক উে াগী িমকা পালন করেত হেব;  

 
২২.৫ ৫০ কা  টাকার উে  েয়র কে র ে  ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়ােগর িবধান থাকেলও এ 

কে র ে  তা অ সরন করা হয়িন। ই ময়ােদ ’জন ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন 
কেরেছন। ণকালীন ক  পিরচালক িনেয়াগ না দয়া এবং ক  পিরচালক বদলী/পিরবতন জিনত 
কারেণ কে র বা বায়ন িবলি ত হেয়েছ। ভিব েত এজাতীয় ক  বা বায়েনর ে  এতদসং া  
িবিধ- িবধান যথাযথ ভােব অ সরণ কের কায ম হণ করা সমীচীন হেব;  

 
২২.৬ ক  িডেস র/২০১৫ ত সমা  হয়। ক  সমাি র ৩ মােসর মে  িপিসআর আইএমইিড- ত রেণর 

িনেদশনা থাকেলও ক  সমাি র ায় ১ বছর পর  িবগত ০৯/০২/২০১৭ তািরেখ িপিসআর আইএমইিড- ত 
পাওয়া িগয়ােছ । এেত িপিসআর ায়ন িবলি ত হেয়েছ।  সমা  কে র িপিসআর রেণর ে  সং া 
ও ম ণালয়েক  িনধািরত সমেয়র মে  িপিসআর রণ িনি ত করা েয়াজন;  

 
২২.৭ কে র অিন  অিডট আপি  ত িন ি  করার ব া হণ করেত হেব; এবং 
 
২২.৮ উপ  মতামত/ পািরেশর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং িতপালন স িকত িতেবদন ানীয় 

সরকার িবভাগ আগামী ১ মােসর মে  আইএমইিড- ত রণ করেব।  
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নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলাধীন প ী অবকাঠােমা উ য়ন (নারায়ণগ -৪) 

-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 
 

           ১। কে র নাম        :   নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলাধীন প ী অবকাঠােমা উ য়ন 
                                                         (নারায়ণগ -৪) 

 
২।  কে র অব ান  :  নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলা 
 
৩। বা বায়নকারী সং া  :    ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র   
 
৪। শাসিনক ম ণালয় :   ানীয় সরকার িবভাগ 
 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

 (ল  টাকায়) 
অ েমািদত য়  

ত য় 
  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

ল েয়র াস/ ি  
( ল অ ঃ 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
  

সবেশষ 
সংেশািধত  

ল সবেশষ 
সংেশািধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৮৮৮.৮০ -- ১৭১৯.১১ জা য়ারী ২০১৫ 

থেক  
ন ২০১৬ 

- জা য়ারী ২০১৫ 
থেক  

ন ২০১৬ 

-- 
 

-- 

 
৬।   কে র অ িভি ক বা বায়ন: ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভি ক বা ব ও 

আিথক অ গিত িনে  দয়া হল।  
                                                     (ল  টাকায়) 

ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী কে র  িবিভ  অে র নাম একক 

অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 

বা  
পিরমাণ 

আিথক 
বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) রাজ  য় 
১ ডাক থাক  ০.১৫ - ০.১৫ 
২ পািন থাক  ০.১৫ -  
৩ িব ৎ থাক  ০.৬০ - ০.৬০ 
৪ ণ ও বাধাই থাক  ০.৫০ - ০.৫০ 
৫ শনারী, িসল ও া  থাক  ০.৫০ - ০.৫০ 
৬ চার ও িব াপন থাক  ১.৫০ - ১.৫০ 
৭ কি উটার সাম ী থাক  ১.৬০ - ১.৬০ 

উপ মাট (রাজ ) ৫.০০ - ৪.৮৫ 
খ) লধন য় 
৮ উপেজলা সড়ক উ য়ন িকঃ

িমঃ 
৩.০০ ৮৫২.৮৩ ৩.০০ 

(১০০%) 
৮৫১.৭৪ 

৯ ইউিনয়ন সড়ক উ য়ন িকঃ
িমঃ 

১.০০ ২০১.৯০ ১.০০ 
(১০০%) 

২০০.২৫ 

১০ াম সড়ক উ য়ন িকঃ ৫.৫০ ৭৮০.৪৩ ৪.৬ ৬৬২.২৭ 
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ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী কে র  িবিভ  অে র নাম একক 

অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 

বা  
পিরমাণ 

আিথক 
বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িমঃ (৮০%) 
উপ মাট ( লধন) - - ১৮৩৫.১৬ - ১৭১৪.২৬ 
িফিজক াল কি নেজ ী থাক - ২০.১৯ -  

াইজ কি েজ ী থাক  ২৮.৪৫   
মাট (রাজ + লধন)  - ১৮৮৮.৮০ - ১৭১৯.১১ 

 
৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ কে র িডিপিপেত ৫.৫০ িকেলািমটার াম সড়ক উ য়েনর সং ান িছল। 

ত ে  ৪.৬০ িকেলািমটার াম সড়ক উ য়ন করা হেয়েছ। অথাৎ ০.৯০ িকেলািমটার াম সড়ক উ য়ন কাজ 
বা বায়ন করা হয়িন। িডিপিপ- ত সং ান থাকেলও ানীয় পযােয় েয়াজন না হওয়ার কারেণ ০.৯০ 
িকেলািমটার াম সড়ক উ য়ন কাজ বা বায়ন করা হয়িন মেম ক  পিরচালক ও সংি  িনবাহী েকৗশলী 
জানান।   

 
৮। ায়ন প িতঃ ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত অ সরন করা হেয়েছঃ 

 কে র িডিপিপ পযােলাচনা; 
 কে র PCR পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই ও ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ও মতামত হণ; এবং 
 ক  এলাকা  িবধােভাগীেদর মতামত হণ।  
  

৯।    কে র ল উে  ও পট িমঃ   
 
৯.১  কে র ল উে ঃ  

 েবশ যা তা ও যাগােযাগ নটওয়াক এর উ য়ন 
 িবিভ  ভৗত অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম কমসং ান ি  করা। 

 
৯.২  কে র পট িম:   
 বাংলােদশ িথবীর মে  এক  জনব ল দশ এবং অিধকাংশ লাক ামীণ এলাকায় বসবাস কের থােক। 

এর মে  নারায়নগ  জলার সদর উপেজলা এক  িশ  স  ও জনব ল এলাকা। উ  উপেজলার মাট 
আয়তন ২৭৫ বগ িকেলািমটার এবং ৫  ইউিনয়ন অবি ত। িবিবএস ২০১৩ জরীপ অ যায়ী  উ  উপেজলায় 
৬.৪ ল  লােকর বসবাস। এখােন  ঐিতহািসকভােব মসিজদ, িগজা, িব ালয়, কেলজ,  িব িব ালয় এবং 
হাসপাতাল রেয়েছ। উ  ক  এলাকায় ভৗত অবকাঠােমা উ য়েনর ােথ  এবং ানীয় জনগেণর চািহদার 

ি েত আেলাচ  ক   হণ করা হয়।  
 
১০।  কে র অ েমাদনঃ  

ক  স ন িজওিব অথায়েন ১৮৮৮.৮০ ল  টাকা া িলত েয় জা য়ারী ২০১৫ হেত ন ২০১৬ 
ময়ােদ বা বায়েনর জ  ৩০/০৩/২০১৫ তািরেখ মাননীয় পিরক না িতম ী ক ক অ েমািদত হয়।  
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১১। ক  এলাকা পিরদশনঃ 
 
১১.১ ক  সমাি র পর কে র কায ম ায়েনর িনিম  বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর 

পিরচালক জনাব মাহা দ িমজা র রহমান ২০/০৭/২০১৭ তািরেখ নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলায় 
কে র কায ম সেরজিমন পিরদশন কেরন। পিরদশনকােল ক  পিরচালক জনাব মা: খােলদ চৗ রী, 

নারায়ণগ  জলার ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর িনবাহী েকৗশলী জনাব মাঃ আকরা ল কিবর, 
িসিনয়র সহকারী েকৗশরী জনাব এ ক এম আিন ামান, সহকারী েকৗশলী শখ তােরক জামান ও 
অ া  কমকতা  উপি ত িছেলন এবং েয়াজনীয় ত ািদ িদেয় সহেযািগতা কেরন। পিরদশনকােল 

ক  সংি  এলাকার উপকারেভাগী ও ানীয়  ি বেগর সােথ আেলাচনা করা হয়।  
 
১২.০ কে র কােজর বতমান অব া:  
 
১২.১ কে র আওতায় িনিমত শাশনগ ও-ব াবলী-তালতলা উপেজলা সড়েকর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। 

এ সড়েকর দঘ  ৩.০ িকেলািমটার।  রা ার শ তা ৪.৫ িমটার ও  ২০০ িম:িম:। িডিপিপেত এ 
কায েমর জ  ৮৫২.৮৪ ল  টাকা বরা  িছল। ৮৫১.৭৪ ল  টাকা েয় কায ম বা বায়ন করা হয়। 
পিরদশনকােল রা ার দঘ , শ তা ও  পিরমাপ করা হয় এবং িনমাণ কােজর মান খিতেয় দখা হয়। 
রা ার দঘ ,  শ তা ও   স ক পাওয়া িগয়ােছ। িডজাইন অ যায়ী রা ার একপােশ পাকা ন 
িনমাণ করার কথা । রা ার দঘ  ৩.০ িকেলািমটার হেলও ন ২৮৫০ িমটার িনমাণ করা হেয়েছ। রা ার 
স ণ অংেশর সােথ ন িনমাণ না করার কারণ পািন িন াশন যথাযথভােব হে না। এর ফেল কেয়ক  

ােন রা ার ওপর ি র পািন জেম থাকেত দখা যায়। এছাড়া, িবিভ  ােন েনর ওপর াব ব কা এবং 
অসমানভােব বসােনা হেয়েছ। েয়াজেনর সময় াব উঠােনা জ  ােবর ওপর লাগােনা িরং/হাতল  
কের বসােনা হেয়েছ। এ েলার কারেণ েনর ওপর িদেয় সাধারণ জনগেনর চলাচেল সম া হে  মেম 
জনগেনর সােথ আেলাচনা েম জানা যায়।  

 

  
িচ : েনর ওপর াব ব কা ও অসমানভােব বসােনা িচ : রা ায় ি র পািন জেম থাকেছ 

 
১২.২ ফ া ইউিপ অিফস–আলীগ  বাজার ইউিনয়ন রােডর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। এ রােডর দঘ  

১.০ িকেলািমটার । রা ার শ তা ৩.০ িমটার। রা র অ েমািদত য় ২০১.৯০ ল  টাকা। ২০০.২৫ ল  
টাকা েয় িনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ। পিরদশনকােল রা ায়  শ তা পিরমান কের স ক পাওয়া 
িগেয়েছ। তেব রা ার সােথ একপােশ িনিমত ন রা ার সমতল কের িনমাণ করা হেয়েছ। পািন িন াশেনর 
জ  েনর েবশ পথ ব  হেয় থাকার কারেণ রা ায় পািন িন াশন সা কভােব হে  না। এেত রা ায় 
িবিভ  ােন পািন জেম থাকেত দখা যায়।  
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িচ : েনর েবশ পথ ব  হেয় থাকার কারেণ রা ায় পািন জেম থাকেছ 

 
১২.৩ ফ া- রল িসং–জা কির াম সড়েকর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। এ সড়েকর দঘ  ২.৫ 

িকেলািমটার। পিরদশনকােল রা ার পিরমাপ স ক পাওয়া িগেয়েছ। তেব, আরিসিস রা া করা হেলও 
রা ার স ণ অংেশ ন করা হয়িন। রােনা রা ার একপােশ ন রেয়েছ। এ ন সং ার না কের রা ার 
অপর পােশ িক  অংেশ ন নভােব ন করা হেয়েছ। এেত রা ায় িবিভ  ােন অ ভািবকভােব পািন ও 
ময়লা জেম থাকেত দখা িগয়ােছ।  রেনা রা ার ন সং ার কের আরিসিস রা া ও ন িনমাণ করা 
হেতা তাহেল কাজ  আরও ভাল হেতা এবং জনগণ এর ফল পেতা। িক  তা না কের ২.৫ িক: িম: 
আরিসিস রা া করা হেয়েছ যার ফল জনগণ স ণভােব পাে না মেম এলাকার জনগেণর সােথ 
আেলাচনা েম জানা যায়। রা ার িডজাইন ও া লন িনধারেন র কারেন এরকম হেয়েছ তীয়মান 
হয়। 

 
িচ : েন জলাব তা ও পািন িন:সরন না হওয়া 

 
১৩.০ কে র আিথক ও বা ব অ গিত: কে র আিথক ও বা ব অ গিত পযােলাচনা কের দখা যায় য, 

ক র অ েমািদত মাট য় ১৮৮৮.৮০  ল  টাকা। অ েমািদত বা বায়ন কাল জা য়ারী ২০১৫ থেক 
ন ২০১৬ পয । িনধািরত ময়ােদর মে  ক  সমা  করা হয়। ক  সমাি  িতেবদন অ যায়ী ন 

২০১৬ পয  কে র মাট য় ১৭১৯.১১ ল  টাকা (৯১%)। অথাৎ কে র অ েমািদত েয়র ১৬৯.৬৯ 
ল  টাকা অ িয়ত রেয়েছ। কে র ল কাজ রা া িনমােণর ে  ০.৯০ িক: িম: রা া িনমাণ কাজ কম 
করা হেয়েছ। 

 
 ১৪.০ ক  বা বায়েন মিনটিরং কায ম:  
 সংি  ম ণালয় ও সং ার কমকতা  ক  বা বায়নকােল িবিভ  সমেয় কে র কায ম পিরদশন 

কেরেছন মেম সমাি  িতেবদেন উে খ  করা হেয়েছ। ম ণালেয়র  কমকতা ও ানীয় এলিজইিড দ েরর 
কমকতােদর সােথ আেলাচনা কেরও একই রকম ত  পাওয়া যায়। তেব পিরদশনকারী কমকতাগণ 

কে র কােজর  অথবা মান উ য়েনর িবষেয়  ম  বা িনেদশনা দান কের বইেত িলিপব  কেরেছন 
এরকম কান ড েম  পাওয়া যায়িন। যত র ঝা যায়, সংি  এলিজইিড দ র কান সাইট বই সংর ণ 
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কেরিন। ক  বা বায়নকােল সাইট বই রাখা ও সংর ন করা হেল বইেয়র রকড পযােলাচনা কের 
কােজর মান স েক ধারনা পেত িবধা হয়।  

 
১৫.০  কে র জনবল িনেয়াগ:  

কে র িডিপিপেত জনবল িনেয়ােগর কান সং ান িছল না। ক  পিরচালক এর ত াবধােন নারায়ণগ  
ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ক র কায ম বা বায়ন কের। এ দ েরর জনবল ক র 

বা বায়ন কােজর সােথ জিড়ত িছল।  
 

১৬.০ ক  পিরচালক স িকত ত :   
 

ঃ 
নং 

কমকতার নাম পদিব ণকালীন/খ কালীন সময়কাল 

১।  জনাব মা: খােলদ চৗ রী িনবাহী েকৗশলী খ কালীন/অিতির  
দািয়  

০১/০১/২০১৫ হেত  ক  
সমাি  পয  

 
১৭.০ কে র িকউরেম  স িকত ত :  

নারায়ণগ  এলিজইিড দ ের সংরি ত কে র য় সং া  দিললপ  পযােলাচনা কের দখা যায় য, 
িনমাণ কােজর জ  িব াপন ি য়া, কিম  গঠন, দরপ  আহবান, দরপ  ায়ন, কাযােদশ দান 
ইত ািদ ি য়ায় িপিপআর-২০০৮ এর িবিধিবধান যথাযথভােব অ সরণ করা হেয়েছ।  

 
১৮.০ কে র বা বায় না র ভাব ও উপকারেভাগীেদর মতামত: 
 কে র কায ম পিরদশনকােল কে র উপকারেভাগী ও ানীয় ি বেগর সােথ আেলাচন করা হেয়েছ। 

রা া িনমােণর ফেল এলাকার জনগেণর যাতাযােতর িবধা ি  হেয়েছ মেম জনগণ জানান। এলাকায় 
আরও িক  পিরমান ক চা রা া রেয়েছ য েলা পাকা অথবা সং ার করার েয়াজনীয়তার কথা তারা উে খ 
কেরন। কে র মা েম য পিরমান রা া করা হেয়েছ তার পাশাপািশ স ণ অংেশ ন িনমাণ না করার 
কারেণ িবিভ  ােন বষাকােল জলাব তার ি  হেয় থােক। ভিব েত রা া িনমােণর স ণ অংেশ যােত 

ন িনমাণ করা হয় স িবষয়  িবেবচনায় রাখার জ  এলাকার জনগণ অ েরাধ জানান। এছাড়া িনিমত 
রা া ও ন যােত িনয়িমত ভােব পির ার ও পির  রাখাসহ অ া  মইেটেন  করার িবষেয় তারা জার 
দন।  

 
১৯.০  কে র উে  অজন: 

পিরক না অজন 
(ক)  েবশ যা তা ও যাগােযাগ 

নটওয়াক এর উ য়ন  
(ক)  েবশ যা তা ও যাগােযাগ নটওয়াক এর উ য়ন  হেয়েছ।  

(খ)  িবিভ  ভৗত অবকাঠােমা 
উ য়েনর মা েম কমসং ান 

ি  করা। 

(খ) িবিভ  ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন  হেয়েছ। এেত এলাকার  জনগেণর  
যাতায়ােতর িবধা ি  হেয়েছ। বসা বািণেজ র জ  মালামাল পিরবহন 
ও অ া  কায ম সহজতর হেয়েছ। ফেল এলাকার জনগেণর আয় ি র 
েযাগ ি  হেয়েছ যা পর ভােব কমসং ান ি েত সহায়ক হেয়েছ।    

 
২০.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ:  
 িডিপিপ-র ল মা া অ যায়ী কে র কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ। এেত কে র উে  স ণভােব 

অিজত হেয়েছ।  
 
২১.০ বা বায়ন সম া:  
 ক  বা বায়েন কান সম া পিরলি ত হয়িন। ানীয় সংসদ সদ  এবং ক  এলাকার জনগেণর 

সািবক সহেযািগতায় ক  যথাযথভােব বা বায়ন করা স ব হেয়েছ মেম সংি  ক প  জািনেয়েছন।  
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২২.০ পািরশ/মতামত: 
 
২২.১ কে র আওতায় িনিমত শাশনগ ও-ব বলী উপেজলা সড়েকর পােশ েনর য অংশ অস ণ রেয়েছ 

ভিব েত অ  কান ক  বা রাজ  বােজেটর আওতায় স অস ণ অংেশর ন িনমাণ করেত হেব। 
বতমােন িনিমত েনর াব সাজা এবং সমতলভােব বসােনার ব া হণ করেত হেব। ােবর ওপর 
বসােনা হাতল বা িরং যখােন  রাখা হেয়েছ সখােন স কভােব বসােনার ব া িনেত হেব যােত 
জনগেণর চলাচেল অ িবধা ি  না হয়;  

 
২২.২ কে র আওতায় িনিমত রা া ও ন িনয়িমতভােব পির ার ও মইনেটেন -এর ব া হণ করেত হেব। 

এত ে ে  সংিশ  এলিজইিড দ েরর  বােজেট েয়াজনীয় অথ বরা  রাখেত হেব;  
 
২২.৩ ভিব েত রা ার সােথ ন িনমােণর িডজাইন ণয়েনর ে  রা ার সােথ েব কান ন থাকেল স  

সং ােরর িবষয়  াধা  িদেত হেব। রােনা ন সং ার না কের অপর পােশ ন নভােব ন িনমাণ 
যৗি ক নয়। এ ে  িব মান অব া িবেবচনায় িনেয় পিরকি তভােব কায ম বা বায়ন করেত হেব 

যােত সরকারী অেথর অপচয় না হয়;  
 
২২.৪ ভিব েত কে  রা া িনমাণ/সং ার কাজ অ  করার েব ভালভােব জরীপ কের এবং েয়াজনীতার 

িনিরেখ েয়াজনীয় কােজর পিরমান িনিদ ভােব িনধারণ কের িডিপিপ- ত অ  করেত হেব। যােত 
িডিপিপ- ত সং ান থাকেলও বা বায়েনর েয়াজন নই -এরকম অব ায় পড়েত না হয়;   

 
২২.৫ ক  সমাি র পর ইত:মে  ১ বছেরর অিধক সময় অিত া  হেলও এখেনা অিডট স  হয়িন। কে র 

অিডট স  করার ব া হণ করেত হেব;  
 
২২.৬ িনমাণ কাজ বা বায়ন করা হয় এরকম কে  ভিব েত আবি কভােব পিরদশন/সাইট বই সংর ণ করেত 

হেব; এবং   
 
 ২২.৭ উপ  মতামত/ পািরেশর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং িতপালন স িকত িতেবদন  ানীয় 

সরকার িবভাগ আগামী ১ মােসর মে   আইএমইিড- ত রণ করেব।  
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নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলার সড়ক উ য়ন  

-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 
 

১। কে র নাম   : নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলার সড়ক উ য়ন 
২।  কে র অব ান   :  নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলা 
৩। বাস বায়নকারী সং া  :   ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র   
৪। শাসিনক ম ণালয়  :  ানীয় সরকার িবভাগ 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য় :  

 (ল  টাকায়) 
অ েমািদত য়  

ত য় 
  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

ল েয়র 
াস/ ি  

( ল অ ঃ 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
  

সবেশষ 
সংেশািধ

ত   

ল সবেশষ 
সংেশািধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১৯৩.৪৯ - ২১৪৫.৯২ সে র ২০১৫ 
থেক  

ন ২০১৬ 

-- সে র 
২০১৫ থেক  

ন ২০১৬ 

-- -- 

 
৬।  কে র অ িভি ক বা বায়ন: ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভ ক বা ব ও 

আিথক অ গিত িনে  দয়া হল।  
(ল  টাকায়) 

ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক র িবিভ  অে র নাম একক অ েমািদত ল  যমা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক বা ব পিরমাণ 

(%) 
আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ক) রাজ  য় 
১ ডাক থাক - ০.১৫  ০.১৫ 
২ পািন থাক - ০.১৫  - 
৩ িব ৎ থাক - ০.৬০  ০.৬০ 
৪ ণ ও বাধাই থাক - ০.৫০  ০.৪৯৩ 
৫ শনারী, িসল ও া  থাক - ০.৫০  ০.৪৯৭ 
৬ চার ও িব াপন থাক - ১.০০  ১.০০ 
৭ কি উটার সাম ী থাক - ১.১০  ১.১০ 
উপ মাট (রাজ )  - ৪.০০  ৩.৮৪ 
খ) লধন য় 
৮ ইউিনয়ন সড়েক কালভাট িনমাণ িমঃ ৫.০০ ২০.০০ ৫.০০ 

(১০০%) 
৫.৯১ 

৯ াম সড়ক উ য়ন িকঃিমঃ ২৫.০১৪ ২১৬৯.৪৯ ২৩.৮০ 
(৯৫%) 

২১৩৬.১৭ 

উপ মাট ( লধন)   ২১৮৯.৪৯  ২১৪২.০৮ 
মাট (রাজ + লধন)   ২১৯৩.৪৯  ২১৪৫.৯২ 

(৯৭.৭৯%) 
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৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  
 কে র িডিপিপেত ৫.০ িমটার কালভাট িনমাণ এবং ২৫.০১৪ িকেলািমটার ামীণ সড়ক উ য়েনর সং ান 

িছল। ত ে  ৫.০ িমটার কালভাট িনমাণ করা হেয়েছ। ামীণ সড়ক উ য়েনর ে  ২৩.৮০ িকেলািমটার 
সড়ক উ য়েনর কাজ বা বায়ন করা হেয়েছ। অথাৎ ১.২১৪ িকেলািমটার সড়ক উ য়েনর কাজ বা বায়ন করা 
হয়িন। িডিপিপেত সং ান থাকেলও ানীয় পযােয় েয়াজন না হওয়ার কারেণ ১.২১৪ িকেলািমটার সড়ক 
উ য়ন কায ম বা বায়ন করা হয়িন মেম ক  পিরচালক ও সংি  জলার িনবাহী েকৗশলী জানান।  

 
 

৮। ায়ন প িতঃ ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত অ সরন করা হেয়েছঃ 
 কে র িডিপিপ পযােলাচনা; 
 কে র PCR পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই ও ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ও মতামত হণ; এবং 
 ক  এলাকা  িবধােভাগীেদর মতামত হণ।  

 

 
৯।    কে র ল উে  ও পট িমঃ   
 
৯.১  কে র ল উে ঃ  

 েবশ যা তা ও যাগােযাগ নটওয়াক এর উ য়ন  
 িবিভ  ভৗত অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম কমসং ান ি  করা। 

 
৯.২  কে র পট িম:   
 বাংলােদশ িথবীর মে  এক  জনব ল দশ এবং অিধকাংশ লাক ামীণ এলাকায় বসবাস কের থােক। 

এর মে  নারায়নগ   সদর  উপেজলা এক  িশ  স  ও জনব ল এলাকা। উ  উপেজলার মাট আয়তন 
২৭৫ বগ িকেলািমটার এবং এ উপেজলায় ৫  ইউিনয়ন রেয়েছ। িবিবএস ২০১৩ জরীপ অ যায়ী  উ  
উপেজলায় ৬.৪ ল  লােকর বসবাস। এখােন  ঐিতহািসকভােব মসিজদ, িগজা, িব ালয়, কেলজ,  
িব িব ায় এবং হাসপাতাল রেয়েছ। এ সকল াপট িবেবচনায় উ  এলাকার ভৗত অবকাঠােমা 
উ য়েনর ােথ আেলাচ  ক  হণ করা হয়। 

 
১০।  কে র অ েমাদনঃ ক  স ণ িজওিব অথায়েন ২১৯৩.৪৯ ল  টাকা া িলত েয় সে র ২০১৫ 

হেত ন ২০১৬ ময়ােদ বা বায়েনর জ  ২১/০৯/২০১৫ তািরেখ মাননীয় পিরক না িতম ী ক ক 
অ েমািদত হয়।  

 

 
১১। ক  এলাকা পিরদশনঃ 
১১.১ ক  সমাি র পর কে র কায ম ায়েনর িনিম  বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর 

পিরচালক জনাব মাহা দ িমজা র রহমান ২১/০৭/২০১৭ তািরেখ নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলায় 
কে র কায ম সেরজিমন পিরদশন কেরন। পিরদশনকােল ক  পিরচালক জনাব মা: খােলদ চৗ রী, 

নারায়ণগ  জলার ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর িনবাহী েকৗশলী জনাব মাঃ আকরা ল কিবর, 
িসিনয়র সহকারী েকৗশরী জনাব এ ক এম আিন ামান, সহকারী েকৗশলী শখ তােরক জামান ও 
অ া  কমকতা  উপি ত িছেলন। পিরদশনকােল তারা েয়াজনীয় ত ািদ িদেয় সহেযািগতা কেরন। 

ক  এলাকা পিরদশেনর সময়  সংি  এলাকার উপকারেভাগী ও ানীয় ি বেগর সােথ আেলাচনা করা 
হয়।  

 
১২.০  কে র কােজর বতমান অব া: 
১২.১ কে র আওতায় িনিমত ব বলী ইউিনয়ন অিফস - িডি র চর বাজার রােডর িনমাণ কাজ পিরদশন করা 

হয়। এ রা ার দঘ  ১.৪২ িকেলািমটার। এ  িব িমনাস কােপ ং এর মা েম সং ার করা হেয়েছ।  
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িডি র চর বাজােরর িনকটবত  ােন এ রা ায় ৩৫ িমটার ব র এক  ব  কালভাট ীজ িনমাণ করা 
হেয়েছ। রা া িনমােনর পর ইত:মে  ১ বছর অিতবািহত হেয়েছ। কােজর মান ভাল মেন হেয়েছ। তেব 
কালভােটর এে াচ রাড িনমাণ ণ এবং এে াচ রােডর এক  অংশ ইত:মে  ভে  ঁিগেয়েছ। এখােন 

র া দয়াল না দয়া হেল ভিব েত এে াচ রাড আরও ভে  ঁযাওয়ার স বনা রেয়েছ। ীজ র দঘ  
১৪ িমটার। ীেজর ল িনমাণ কাজ সমাি র পর রিলংেয় া ার করা হয়িন। া ার কের রং দয়া হেল 
এর না িনকতা ি  পােব।  

 
 

 
িচ : িডি র চর  বাজার সংল  ব  কালভাট/ ীজ এর  এে াচ রােডর ভে  ঁ

অংশ  

 
১২.২ ব াবলী বাজার-মাওদা নগর-রাজনগর রােডর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। ২.১ িক: িম: দীঘ রাড এ 

সড়েক বাজার সংল  অংেশ আরিসিস এবং অবিশ  অংশ িব িমনাস কােপ ং করা হেয়েছ। এ রা ার 
িনমাণ য় ১২৮.০০ ল  টাকা। রা ার শ তা ৩ িমটার। রা ার িনমাণ কাজ মাটা  ভাল তীয়মান 
হেয়েছ।  

 
১২.৩ ব বলী ইউিনয়ন অিফস থেক স  নগর রাড - চর বাজার রােডর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। ৮০০ 

িমটার দীঘ এ রা ায় িব িমনাস কােপ ং করা হয়। এ সড়েকর শ তা ৩ িমটার। পিরদশনকােল দখা 
যায় য,  সড়েকর কেয়ক  ােন একপােশ কােপ ং ভে  ঁ িগেয়েছ। এ সড়েকর এক  অংশ উপেজলা 
পিরষদ হেত িসিস রা া করা হেয়েছ। একই রা ার এক  অংশ িবিস এবং এক  অংশ িসিস করােত 
িক টা অসংগিত ণ তীমান হেয়েছ।  

 

  
িচ : ব বলী ইউিনয়ন অিফস থেক স  নগর রাড- চর বাজার 
রােডর কেয়ক  ােন একপােশ কােপ ং ভে  ঁযাওয়া  অংশ 

িচ : রা ার এক  অংশ িসিস এবং অবিশ  অংশ িব িমনাস 
কােপ ং  

 

 
১২.৪ কািশ র-িডি রচর রাড হেত কািশ র ব াবলী রােডর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয। এ রা ার দঘ  

৭০০ িমটার। এ রা ার িনমাণ য় ৩৫.০০ ল  টাকা । এ রা ার এক  ােন গত হেয় রা া ভে  ঁ যেত 
দখা যায়। অিতির  ি  ও জলাব তার কারেণ এরকম হেয়েছ তীয়মান হেয়েছ।  এ রা ার শ তা ২.৫ 

িমটার করা হেয়েছ। যার ফেল এ সংকীণ রােড ’  গাড়ী িসংেয়র ে  সম া হেয় থােক।  
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িচ : কািশ র-িডি রচর রাড হেত কািশ র ব াবলী িবিস রােডর এক  

ােন গত হেয় রা া ভে  ঁযাওয়ার অংশ 
 

 
১২.৫ ম  নরিসংহ র াইমারী ল থেক চর কািশ র সড়েকর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। এ সড়েকর 

দঘ  ৯৬৫ িমটার । আরিসিস’র মা েম এ রা া িনমাণ করা হয়। রা ার শ তা ৩.০ িমটার। আরিসিস 
রা া করা হেলও িবিভ  ােন রা ার ’পােশ কান সা ার রাখা হয়িন। ফেল কেয়ক  ােন রা ার 
’পােশ মা  ভে  ঁপেড় যাওয়ার উপ ম হেয়েছ। এছাড়া সা ার না থাকার কারেণ জনগেণর চলাচেল 

অ িবধা হে  মেমও দখা যায়।  
 

১২.৬ ফ া হাজীগ  আজেমরী ডাইং রােডর িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। ৭৮০ িমটার দীঘ এ রােডর 
িনমাণ য় ১৩৪.০০ ল  টাকা। এ  নসহ আরিসিস রাড। পিরদশনকােল দখা যায় য, রা া িনমাণ 
করা হেলও রা ার পা বত  ন স ণভােব করা হয়িন । এেত রা ায় িবিভ  ােন অ াভািবকভােব 
জলাব তা ি  হেয়েছ। তাছাড়া পা বত  বাড়ী-ঘর ও াপনার চেয় রা া অেনক িন  করা হেয়েছ। এেত 
ভিব েত  রা া মা েত ঢেক পড়ার স বনা রেয়েছ।  

 

 
িচ : ফ া হাজীগ  আজেমরী ডাইং রােডর  অস ণ ন  

 
১৩.০ কে র আিথক ও বা ব অ গিত:  
 ক র অ েমািদত মাট য় ২১৯৩.৪৯ ল  টাকা এবং বা বায়নকাল সে র ২০১৫ হেত ন ২০১৬ 

পয । িনধািরত ময়ােদর মে  ক  সমা  করা হয়। ক  সমাি  িতেবদন অ যায়ী ন ২০১৬ পয  
কে র মাট য় ২১৪৫.৯২ ল  টাকা (৯৭.৮৩%)। অথাৎ কে র  অ েমািদত েয়র  ৪৮.৫৭ ল  

টাকা অ িয়ত রেয়েছ। কে র ল কায েমর মে  রা া িনমােণর ে  ১.২১৪ িক: িম: রা া িনমাণ 
কাজ কম করা হেয়েছ।  

 
১৪.০ ক  বা বায়েন মিনটিরং কায ম: 

সংি  ম ণালয় ও সং ার কমকতা  ক  বা বায়নকােল িবিভ  সমেয় কে র কায ম পিরদশন 
কেরেছন মেম সমাি  িতেবদেন উে খ  করা হেয়েছ। ম ণালেয়র  কমকতা ও ানীয় এলিজইিড দ েরর 
কমকতােদর সােথ আেলাচনা কেরও একই রকম ত  পাওয়া যায়। তেব পিরদশনকারী কমকতাগণ 

কে র কােজর  অথবা মান উ য়েনর িবষেয়  ম  বা িনেদশনা দান কের বইেত িলিপব  কেরেছন 
এরকম কান ড েম  পাওয়া যায়িন।  ক  বা বায়নকােল সাইট বই রাখা ও সংর ন করা হেল বইেয়র 
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রকড পযােলাচনা কের ক  বা বায়নকারীন সমেয়র ত অব া এবং  কােজর মান স েক ধারনা 
পেত িবধা হয়।  

 
১৫.০  কে র জনবল িনেয়াগ:   

কে র িডিপিপেত জনবল িনেয়ােগর কান সং ান িছল না। ক  পিরচালক এর ত াবধােন 
নারায়ণগ  ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ক র কায ম বা বায়ন কের। এ দ েরর জনবল 

ক র বা বায়ন কােজর সােথ জিড়ত িছল। 
 

১৬.০ ক  পিরচালক স িকত ত : 
 

ঃ নং কমকতার নাম পদিব ণকালীন/খ
কালীন 

সময়কাল 

১।  জনাব মা: খােলদ চৗ রী িনবাহী েকৗশলী খ কালীন/অিত
ির  দািয়  

০১/০৯/২০১৫ হেত ক  সমাি  
পয  

 

১৭.০ কে র িকউরেম  স িকত ত : 
নারায়ণগ সহ এলিজইিড দ ের সংরি ত কে র য় সং া  দিললপ  পযােলাচনা কের দখা 
যায় য, িনমাণ কােজর জ  িব াপন ি য়া, কিম  গঠন, দরপ  আহবান, দরপ  ায়ন, 
কাযােদশ দান ইত ািদ ি য়ায় িপিপআর-২০০৮ এর িবিধিবধান যথাযথভােব অ সরণ করা 
হেয়েছ। 
 

১৮.০ কে র বা বায়েনা র ভাব ও উপকারেভাগীেদর মতামত: 
কে র কায ম পিরদশনকােল কে র উপকারেভাগী ও ানীয় ি বেগর সােথ আেলাচন করা হয়। 

রা া িনমােণর ফেল এলাকার জনগেণর যাতাযােতর িবধা ি  হেয়েছ মেম জনগণ জানান। এলাকায় 
আরও িক  পিরমান ক চা রা া রেয়েছ য েলা পাকা অথবা সং ার করা েয়াজনীয়তার কথা তারা উে খ 
কেরন। কে র মা েম য পিরমান রা া করা হেয়েছ তার পাশাপািশ স ণ অংেশ ন িনমাণ না করার 
কারেণ িবিভ  ােন বষাকােল জলব তার ি  হেয় থােক। ভিব েত রা া িনমােণর স ণ অংেশ যােত 

ন িনমাণ করা হয় স িবষয়  িবেবচনায় রাখার জ  এলাকার জনগণ অ েরাধ জানান। এছাড়া িনিমত 
রা া ও ন যােত িনয়িমত ভােব পির ার রাখাসহ অ া  মইেটেন  করার িবষেয় তারা জার দন।  
 

 

১৯.০ কে র উে  অজন: 
 

পিরক না অজন 
(ক)   েবশ যা তা ও যাগােযাগ 
নটওয়াক  এর উ য়ন  

(ক)   েবশ যা তা ও যাগােযাগ নটওয়াক এর  উ য়ন 
 হেয়েছ।  

(খ)  িবিভ  ভৗত অবকাঠােমা 
উ য়েনর  মা েম কমসং ান 

ি  করা। 

(খ) িবিভ  ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন  হেয়েছ। এেত এলাকার  
জনগেণর  যাতায়ােতর িবধা ি  হেয়েছ। বসা বািণেজ র 
জ  মালামাল পিরবহন ও অ া  কায ম সহজতর হেয়েছ। 
ফেল এলাকার জনগেণর আয় ি র েযাগ ি  হেয়েছ যা 

ত  ও পেরা ভােব কমসং ান ি েত সহায়ক হেয়েছ।    
 

২০.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ: 
 িডিপিপ’র ল মা া অ যায়ী কে র কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ । এেত কে র উে  স ণভােব 

অিজত হেয়েছ।  
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২১.০  বা বায়ন সম া: 
 কে র কায ম বা াবায়েন কান সম া পিরলি ত হয়িন। ানীয় জন িতিনিধ ও অ া  সকেলর 

সািবক সহেযািগতায় কে র কায ম বা বায়েন সহায়ক হেয়েছ মেম জানা যায়। 
 
 ২২.০ পািরশ/মতামত 
 
২২.১ কে র আওতায় ব াবলী ইউিনয়ন রাড-িডি রচর বাজাের রােডর ওপর িনিমত ীজ/ব  কালভাট এর 

এে াচ রােডর ভে  ঁ যাওয়া অংশ জ রী িভি েত সং ার েয়াজন। এছাড়া ব াবলী ইউিপ অিফস-
স নগর চর বাজার রাড এবং কািশ র িডি র চর রাড হেত কািশ র ব াবলী রােডর  যসকল অংেশ 

কােপ ং ন  হেয় িগয়ােছ স েলা সং ার করা েয়াজন; 
 
২২.২ াম সড়েকর কােপ ংেয়র ে  সড়েকর শ তা কমপে  ৩.০ িমটার রাখা েয়াজন যােত সড়েক 

’িদক থেক আসা ’  গাড়ী িসংেয়র ে  সম া ি  না হয়;  
 
২২.৩ াম ও ইউিনয়ন সড়েক আরিসিস রা া িনমােণর ে  রা ার ’পােশ সা ার রাখার েয়াজন রেয়েছ। 

তাছাড়া রা া ’পােশর বাড়ী-ঘর ও াপনার সমতল অথবা তার চেয় উ  কের িনমাণ করা হেল অিধকতর 
টকসই হয়। রা ার িডজাইন ও া লন ণয়েনর ে   ভিব েত এ িবষয়  িবেবচনায় রাখা েয়াজন; 

 
  ২২.৪ কে র আওতায় িনিমত রা া ও ন িনয়িমতভােব পির ার ও মইনেট -এর ব া হণ করেত হেব। 

বতমান কে র আওতায় যখােন ন আংিশকভােব িনমাণ করা হেয়েছ স েলা অ  কান ক  বা 
এলিজইিড’র রাজ  বােজেটর আওতায় স  করেত হেব। এত ে ে  সংিশ  এলিজইিড দ েরর  
বােজেট েয়াজনীয় অথ বরা  রাখা েয়াজন;   

 
২২.৫ ক  সমাি র পর ইত:মে  ১ বছেরর অিধক সময় অিত া  হেলও এখােনা  কে র অিডট স  হয়িন। 

কে র অিডট স  করার ব া হণ করেত হেব;  
 
২২.৬ ভিব েত কে  রা ার িনমাণ/সং ার কাজ অ  করার েব ভালভােব জরীপ কের েয়াজনীতার 

িনিরেখ এবং েয়াজনীয় কােজর পিরমান িনিদ ভােব িনধারন কের িডিপিপ- ত অ  করেত হেব। 
যােত িডিপিপ- ত সং ান থাকেলও বা বায়েনর েয়াজন নই - এরকম অব ায় পড়েত না হয়;   

 
২২.৭ িনমাণ কাজ বা বায়ন করা হয় এরকম কে  ভিব েত আবি কভােব পিরদশন/সাইট বই সংর ণ করেত 

হেব; 
 
২২.৮ নারায়ণগ  সগর উপেজলায় একই ধরেণর কায ম বা বায়েনর উে ে  অ  এক  ক  বা বায়নাধীন 

রেয়েছ।  কায েমর ততা না হেলও একই ধরেনর উে  এবং কায ম বা বায়েনর জ  এক  ক  
চলমান থাকা সে ও একই উে ে  একই এলাকায় আেরক  ক  হণ ি সংগত নয়। ক  
দািখল/বাছাই ও অ েমাদন ি য়াকােল সংি  সং া, ম ণালয় ও পিরক না কিমশনেক এ াপাের 
আরও যৗি কভােব িস া  হণ করার েয়াজন রেয়েছ; এবং 

 
২২.৯ উপ  মতামত/ পািরেশর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং িতপালন স িকত িতেবদন ানীয় 

সরকার িবভাগ আগামী ১ মােসর মে  আইএমইিড- ত রণ করেব।   
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মাদারীপুর পৗরসভাধীন শ নী লক ও পৗরপাক উ য়ন  
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
১। কে র নাম           :  মাদারী র শ নী লক ও পৗর পাক উ য়ন ক ।  
২। বা বায়নকারী সং া         :  ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (এলিজইিড)। 
৩। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ  :  ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ। 
৪। কে র অব ান             :  মাদারী র জলায় (মাদারী র পৗরসভায়)। 
৫। কে র বাস বায়ন সময় ও য়ঃ 

  (ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় 

( ন,২০১৬ 
পয ) 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত  
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল   

বা বায়নকা
লর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 
২০৫০.০০ 

 
২২৫০.০০ 

 
২২২৭.৭২ 

লাই,২০১৩হেত 
ন ২০১৫ 

 

লাই,২০১৩ 
হেত 

ন ২০১৬ 

লাই,২০১৩ 
হেত 

ন ২০১৬ 

১৭৭.৭২ 
(৮.৬৭%) 

৩ বছর 
(৫০%) 

 
৬। কে র অংগিভি ক বা বায়নঃ 

              (ল  টাকায়) 

িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

একক 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

পিরকি ত ল মা া 
ত বা বায়ন 

( ন,২০১৬ পয ) 
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ক) রাজ ঃ 

১। 
 

সরবরাহ ও সবা থাক ১৫.০০ ১৫.০০ 
 

থাক ১২.৭২ 
(৮৪.৮০%) 

২। 
 

অ া  য় থাক ৫.০০ ৫.০০ থাক ৫.০০ 
(১০০%) 

  মাট রাজ ঃ   ২০.০০  ১৭.৭২ 
খ) লধনঃ 

১। 
 
 

িনমাণ      
ব ব  রাল সং া ১ ৩৪.০৪ ১ 

 
৬৮.৭৪ 

 
২। েনজ িসে ম িকঃিমঃ ২.৮৩ 

িকঃিমঃ 
৮৫.০০ ২.৮৩ িকঃিমঃ 

 
৭৯.০৬ 

 
৩।  ওয়াটার অি েজনােরশন িসে ম সং া ৩ ৩০.০০ ২ 

 
১৬.০০ 

 
৪। টপাথ  িকঃিমঃ ১.৫০ 

িকঃিমঃ 
১০০.০০ ১.৫০ িকঃিমঃ 

 
১১৩.৮৪ 

 
৫। 
 
 

উ য়নঃ      
িশ  কানন উ য়ন েত ক েত ক ৮৯.৪৭ েত ক 

 
৬০.২০ 

 
সেরাবর ম  উ য়ন েত ক েত ক ৭৫.০০ েত ক 

 
৫৮.৩৪ 
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িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

একক 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

পিরকি ত ল মা া 
ত বা বায়ন 

( ন,২০১৬ পয ) 
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
খয়াঘাট উ য়ন েত ক েত ক ১০০.৪৭ েত ক ১৩৩.৫১ 

 
 জল স  উ য়ন 

 
েত ক 

৭৫.০০ 
    

ব লতলা েত ক েত ক ২৫.৫২ েত ক ২৩.৯২ 
 

শহীদ া ন উ য়ন সং া ১ ৫০.০০ ১ ৫৮.৪৯ 
ম ের  পেয়  উ য়ন েত ক েত ক ১৩.৯০ েত ক ১২.৪৫ 

৬। পাক ফািনচার থাক থাক ১০.৩৪ থাক - 
৭। লেকর তীর সংর ণ, া  উ য়ন, 

পযেব ণ টাওয়ার,ঘাট এবং 
েরাপন।  

উপ- মাট (৭) 

থাক থাক ১১৫৩.০১ 
   ৪৮.২৫ 

 

থাক ১১৪৫.৫৬ 
৩৮.৩২ 

১২০১.২৬ ১১৮৩.৮৮ 
৫.িস) শািম  ঘাট েত ক েত ক ১৭০.০০ েত ক ১৭০.০০ 

৮। রা া তরী (দি ন ও পি ম) িকঃিমঃ ৯.৩ 
িকঃিমঃ 

১১০.০০ ৯.৩ 
িকঃিমঃ 

১৩০.১৬ 

৯। পাবিলক টয়েলট সং া ০১ ৪০.০০ ০১ ৪৭.৭৬ 
১০। ব তীকরণ থাক থাক ৭৫.০০ থাক ৫৩.৬১ 

উপেমাট - ( লধন)   ২২১০.০০  ২২১০.০০ 
উপেমাট - (ক+খ)   ২২৩০.০০  ২২২৭.৭২ 

গ) Cost Esclation   ২০.০০  ০০.০০ 
সবেমাট (ক+খ+গ) =   ২২৫০.০০  ২২২৭.৭২ 

ত  ঃ িপিসআর। 
 কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িপিসআর অ যায়ী সকল কাজ স ণ হেয়েছ। 
 

৮। 

 

কে  পটভূিমঃ 

 মাদারী র পৗরসভা থম নীর পৗরসভা েলার এক । িবগত ই দশেকর অপিরকি ত নগরায়েনর ফেল এখােন 
চািহদার লনায় েয়াজনীয় নাগিরক েযাগ  িবধার  অ পাত কম। এ অব া থেক পির ােনর লে   মাননীয় 

ধানম ী ক ক িত ত মাদারী র পৗরসভার শ নী লক ও পৗর পাক উ য়েনর মা েম  নগরবাসীর  িবেনাদন, 
াত মন,  পািন ও িনমল বাতাস, যাগােযাগ িবধা, আথ-সামািজক উনণয়ন, কমসং ান ি , িব াম ল, র 

পিরকি ত পিরেবশ দানই এই কে রই ল ল । এ লে  ২০১৩-১৪ অথ বৎসের বাংলােদশ সরকােরর  আিথক 
সহায়তায় ‘‘ মাদারী র শ নী লক ও পৗর পাক উ য়ন ক ’’ হণ করা হয়। 
 

৯। 
 
 
 
 
 
 
 

কে র  উে ঃ ক র ধান উে  হেলাঃ  

(১) মৗিলক অবকাঠােমার েয়াজন মটােনা;  

(২) শ নী  লেকর তীর ভা ন থেক র া ও ন ার করা; 

(৩) লেকর চারপােশর অিতির  যানবাহেনর চাপ ও েবশািধকার াস করন; 

(৪) জলাব তা র করা ও িন াশন ব া উ ত করা; 

(৫) অবকাঠােমা নগঠন ও নবাসেনর মা েম অিবলে  ও দীঘেময়াদী কমসং ােনর েযাগ ি  করা; 
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১০। 

(৬) মাদারী র পৗরসভার ভৗত পিরেবশ উ ত করা; 

কে র অথায়ন: শ নী লক ও পৗর পাক উ য়ন ক   লাই, ২০১৩ - ন, ২০১৬ ময়ােদ স  হয়। মাট 

া িলত য় ২২৫০.০০  ল  টাকা। যা বাংলােদশ সরকােরর  আিথক সহায়তায়  বাস বায়ন করা হয়। 

 
১১। ক  অ েমাদন এবং সংেশাধনঃ 

কে র িডিপিপ পযােলাচনায় দখা যায় য, ক র  িডিপিপ গত ১১-০৯-২০১৩ তািরেখ িপইিস সভায়  ও  ২২-১০-
২০১৩ তািরেখ ‘মাননীয় পিরক না ম ী’ ক ক অ েমািদত হয়। অ েমািদত ক র া িলত য় িছল মাট 
২০৫০.০০ ল  টাকা (িজওিব)  এবং ময়াদকাল  িনধািরত িছল ২০১৩-১৪ হেত ২০১৪-১৫ অথ বছর পয । পরবত েত 
১৩-০৮-২০১৫  তািরেখ ময়াদকাল িনধারন হয় ২০১৪-১৫ হেত ২০১৫-১৬ অথ বছর পয  এবং  ক র া িলত য় 
মাট ২২৫০.০০ ল  টাকা (িজওিব)   ন: িনধারণ করা হয়। 

১২। য় কায মঃ   
এই কে র অধীন ৫  প ােকেজ য় করা হেয়েছ। ০২  প ােকজ পেয়েছন িমেসস ফারজানা খান, পুরান বাজার, 
মাদারীপুর নামীয় ট ারার, ০১  প ােকজ পেয়েছন মসাস আিমন এ  কা ানী ১৩ , গগন বাড়ী রাড , খুলনা; এক  
পেয়েছন রানা িব াস, ৫৫, পি ম পা পথ, শলেটক টাওয়ার, ঢাকা, আেরক  ট ার পেয়েছন মা: িমজানুর রহমান, 
শেরবাংলা রাড, বু য়ারগািত, িঝনাইদহ। সকল ট ার ইিজিপ এর মাধ েম  OTM প িতেত PPR-২০০৮ অনুযায়ী স ূণ 

করা হেয়েছ। কে  কান ধরেনর গাড়ী ও ই ইপেম  য় করা হয়িন।  
১৩। কে র সািবক অ গিতঃ িপিসআর এবং ক  অিফেসর নিথ পযােলাচনায় দখা যায়, কে র  হেত ন,২০১৬ 

পয  ম ি ত আিথক অ গিত হেয়েছ মাট ২২২৭.৭২ ল  টাকা যা অ েমািদত া িলত েয়র ৯৯.০০% এবং 
বাস ব অ গিত ১০০%। আিথক য় বাস ব অগ িত হেত কম হওয়ার ল কারণ হেলা কাদারগণ অেনক সময় 

া িলত য় অেপ া কম দের দরপ  দািখল কেরেছ এবং তদা যায়ী  কাযােদশ দান ও বাস বায়ন করা হেয়েছ। 
কে র বছরিভি ক সংেশািধত এিডিপ বরা , অব  ও েয়র িচ  িন পঃ 

 
অথ বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  অব ি  য় অ িয়ত অথ 

মাট টাকা ঃ সাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১৩-১৪ ১৫০.০০ ১৫০.০০ - ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 
২০১৪-১৫ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - ০.০০ 
২০১৫-১৬ ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ - ১৩৫০.০০ ১৩২৭.৭২ ১৩২৭.৭২ - ২২.২৮ 
সেবােমাটঃ ২২৫০.০০ ২২৫০.০০ - ২২৫০.০০ ২২২৭.৭২ ২২২৭.৭২ - ২২.২৮ 

 
 
 
 
১৪। 
১৫। 

 
১৬। 

 
 
১৭। 

এ কে র সবেশষ সংেশািধত অ েমািদত য় ২২৫০.০০ ল  টাকা এবং সবেমাট য় হেয়েছ ২২২৭.৭২ ল  টাকা। 
িপিসআর পযােলাচনা কের দখা যায় কে র অধীেন মাট  ছাড় ত টাকার পিরমাণ ২২৫০.০০ ল  টাকা। ক  সমাি েত 
ছাড় ত অ িয়ত অথ ২২.২৮  ল  টাকা (িজওিব)। নিথ পযােলাচনায় দখা যায় উ  অ িয়ত অথ সরকারী কাষাগাের 
যথাসমেয় জমা দওয়া হেয়েছ। অথাৎ িপিসআর এ দ  ত ািদ স ক রেয়েছ মেমই তীয়মান হয়। 
উে শ  পুেরাপুির অিজত না হেল এর কারণঃ কে র উে শ  ায় ১০০% অিজত হেয়েছ। 

অিডট:  কে র আওতায় ২০১৩-২০১৪ অথ বছর হেত ২০১৪-২০১৫ অথ বছর পয   ০৪   আপি র মে    ০৩   আপি  
িন ি  হেয়েছ অবিশ   ০১  জবাব দান করা হেয়েছ। িন ি র ি য়াধীন রেয়েছ।  
উপকারেভাগীেদর মতামতঃ পিরদশনকােল উপকারেভাগীগণ মতামত  কেরন য, শ নী লক ও পৗর পাক  তােদর  

িবেনাদেনর ল। ক  বা বায়ন হওয়ায়  জলাব তা র এবং িন াশন ব া উ ত হেয়েছ। এ ধরেনর ক  েত ক 

পৗরসভায় বা বায়েনর মা েম নগরবাসীর িবেনাদন ও নাগিরক উ য়েনর পে  উপকারেভাগীগণ মতামত দন। 

ক  পিরচালক স িকত ত ঃ কে র  থেক শষ পয  এলিজইিড’র ২ জন কমকতা ক  পিরচালেকর দািয়  পালন 
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কেরেছন। ক  পিরচালক সং া  ত ািদ িনেচ দান করা হলঃ 

নাম ও পদবী পূণকালীন খ ডকালীন যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 
জনাব মাঃ আ সু ছালাম ম ডল   খ ডকালীন ২০-১০-২০১৩ ২৮-০৪-২০১৪ 

জনাব গাপাল কৃ  দবনাথ    খ ডকালীন ২৮-০৪-২০১৪ ৩০-০৬-২০১৬ 
 

         
 ১৮। কে র উে  অজনঃ  

 পিরকি ত উে ঃ অিজত ফলাফলঃ 
 (১) মৗিলক অবকাঠােমার েয়াজন মটােনা;  

(২) শ নী লেকর তীর ভা ন থেক র া ও 
ন ার করা; 

(৩) লেকর চারপােশর অিতির  যানবাহেনর চাপ 
ও েবশািধকার াস করন; 
(৪) জলাব তা র করা ও িন াশন ব া উ ত 
করা; 
(৫) অবকাঠােমা নগঠন ও নবাসেনর মা েম 
অিবলে  ও দীঘেময়াদী কমসং ােনর েযাগ ি  
করা। 
(৬) মাদারী র পৗরসভার সািবক পিরেবশ উ ত 
করা। 

(1) িডিপিপেত উেল িখত অবকাঠােমা স হ িনমান 
করা হেয়েছ। 
(2)  শ নী  লেকর তীর ভা ন থেক র ার ব া 

করা হেয়েছ। 
(3) লেকর চারপােশর অিতির  যানবাহেনর চাপ ও 
েবশািধকার াস করেনর ব া করা হেয়েছ। 
(4) নগরীর জলাব তা র এবং িন াশন ব া উ ত 

হেয়েছ। 
(5) েয়াজনমত (২০ জন) কমকতা/কমচারীর 
দীঘেময়াদী কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। 
(6) মাদারী র পৗরসভার সািবক পিরেবশ উ ত 
হেয়েছ। 

 

১৯। 

 
ক  পিরদশনঃ 

িবগত ২৫/০৫/২০১৭ইং তািরখ মাদারী র শ নী লক ও পৗর পাক উ য়ন ক  সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। 
যার িববরণ িন পঃ 
 

 মাদারী র শ নী লক ও পৗর পাক উ য়ন কে র আওতায়  ব ব  রাল, েনজ িসে ম, ওয়াটার 
অি েজনােরশন িসে ম, টপাথ, িশ  কানন উ য়ন, সেরাবর ম  উ য়ন, খয়াঘাট উ য়ন, জল  উ য়ন, 
ব লতলা, শহীদ া ন উ য়ন, ম ের  পেয়  উ য়ন, পাক ফািনচার, লেকর তীর সংর ণ, াম  উ য়ন, 
পযেব ণ টাওয়ার,ঘাট এবং েরাপন, শািম  ঘাট  াপন সহ মাদারী র পৗরসভার সািবক পিরেবশ উ ত করা 
হেয়েছ। কায ম  নেভ র ২০১৩ এ  এবং ন ২০১৬ এ সমা  হেয়েছ। উ  কে র আওতায় িনিমত 
অবকাঠােমাস েহর নগত মান স ক হেয়েছ এবং  অবকাঠােমা েলা বতমােন কায ম রেয়েছ। পিরদশনকােল 
মাদারী র শ নী লক ও পৗর পাক  নগরবাসীর  িবেনাদেনর ানেক  বেল মেন হেয়েছ। স া ও াত মন,  
পািন, িনমল বাতাস, যাগােযাগ িবধা, আথ-সামািজক উনণয়ন, কমসং ান ি , িব াম ল/বসার  ব া, র 
পিরকি ত পিরেবশ  য কাউেক  কের। বা ােদর েল িদেয় ল র আগ পয   মােয়েদর পােকর িনমল পিরেবেশ 
কাটােত দখা গেছ। ক  বাস বায়ন অত ম  ি  এবং নগরবাসীেদর জ  েয়াজনীয় িহসােবই তীয়মান 
হেয়েছ। কে র অবকাঠােমা ুভােব পিরচালনা ও র ণােব েণর উে  এখােন িক  দাকান এবং িবেনাদেনর  
উপকরন অ যায়ী  েকেটর ব া করা হেয়েছ যা পৗরসভার রাজ  আয় িহসােব িবেবিচত । র ণােব েণর দািয়  
পৗরসভার। 



58  

 
 ক  পিরদশেনর ি রিচ ঃ 

  

ক  এলাকার জািতর িপতা ব ব ু র মু রাল িচ । নৗ-পিরবহন ম ী কে র িভি  র াপন কেরন। 

 

সািকট হাউজ সংল  ক  শাভা পাে । ক র িচ । 

 

র ু ের  থেক িনি  পিলিথন/আবজনা  কে র সৗ য ন  কের িদে । 
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ব ব ু  মু রাল িচে র এসএস পাইেপর কা কাজ খিচত কেয়ক  গালক ক বা কাহারা িনেয় গেছ। সৗ য বৃি র জন  স েলা 
ত Replace করা েয়াজন। 

 

কে  অধীন পৗরপাক কে র আওতাধীন পািনর ফাঁ য়ারা 

 

কে র অধীন িনিমত ওয়াচ টাওয়ার 
 

  
 ২০। 

 

২১। 
 
 
২২। 
 
 

 

২৩। 

ক  বা বায়ন সম াঃ  নিথপ  ও ক  অিফেসর সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনায়  জানা যায় উ  

ক  বা বায়েনর তমন কান  সম ার স ুখীন হেত হয়িন।   
ক  িবলে র কারণঃ  ক  গত  নেভ র’ ২০১৩   হেয় ন  ২০১৫ শষ হওয়ার কথা থাকেলও 

পিরক না কিমশন ক ক ক  একবার সংেশাধন করা হেয়েছ। ক  এলাকায় অবি ত  অিফস ( িলশ 
পার এবং সমবায় াংক)  নবাসন ি য়া ত ািশত সমেয়র লনায় অেপ া ত বশী সময় লেগ যায়। 

ময়দােন ব ব  রাল এর জ  েয়াজন মত ান এর অভাব ও ানীয় চািহদার আেলােক াপত  
নকশা লআউেটর পিরবতেনর কারেন কােজর িক  অংশ সমাি র জ  আেরা সময় েয়াজন হয়। ফেল 

ক  সমাি র সময় ৩০.০৬.২০১৫ এর পিরবেত ৩০.০৬.২০১৬ইং পয  সময় ি  করেত হয়।  
 ঘন ঘন ক  পিরচালক পিরবতনঃ 

ক র ময়াদকাল ২০১৩-২০১৪ হেত ২০১৫-২০১৬ পয  (৩ বছর)। ৩ বছের বাস বািয়ত কে র জ  
মাট ২ জন ক  পিরচালক িনেয়াগ করা হেয়েছ। ক  পিরচালক পিরবতেন ক  বাস বায়েন  িক টা 
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সম ার ি  করেলও ক  পিরচালক পিরবতন অপিরহায িছল কারন ববত  ক  পিরচাল কর পেদা িত 
হওয়ায় উ তর দািয়ে  বদলী হেত হেয়েছ। 
 
সুপািরশঃ 
 

 ২৩.১ 

 
 

 
 

২৩.২ 

 
২৩.৩ 
 
 
 

২৩.৪ 
 
 
 
 

 

শ নী লক ও পৗর পাক উ য়ন ক   মাদারী র নগরবাসীর িবেনাদন, নগরীর উ য়ন ও কমসং ােনর 
সােথ স ৃ । এ ধরেনর কে র ু বাস বায়ন দেশর  নাগিরক জীবনমান ও  জনেগাি র আথ-সামািজক 
অব ার পিরবতেন উেল খেযা  িমকা রাখেছ িবধায় এ ধরেনর ক  আরও অিধক হাের বাস বায়েনর 
পাশাপািশ ইিত েব বাস বািয়ত  ক  স েহর র ণােব ণ ও নাগরীক িবধা ি   সং া   ক   হণ 
করা েয়াজন বেল আইএমইিড মেন কের । 

ব ব ু  মু রাল িচে র এসএস পাইেপর কা কায খিচত কেয়ক  গালক ক বা কাহারা িনেয় গেছ। সৗ য 
বৃি র জন  স েলা ত সংেযাজন করেত হেব।তাছাড়া জািতর িপতার কাল েট িনিমত মু রাল িচ  যথাযথ 

হয়িন মেম তীয়মান হেয়েছ।  েয়াজেন একজন ভা য িশ ীর সহায়তা িনেয় মু রাল িচ  পুনঃসংেযাজন 

করেত হেব; 

 িডিপিপেত ওয়াটার অি েজন  ০৩ সট ধরা থাকেলও মা  ০১  বসােনা হেয়েছ। যিদ ও ক  পিরচালক 
বেলেছন অথাভােব করা যায়িন। সমেয়র তার জন  িকছু অথ ফরৎ দয়া হেয়েছ; তেব সৗ য বৃি র জন  
ভিবষ েত অন  কে র অধীেন িকংবা পৗরসভার িনজ  অথায়েন এ কাজ  করেত হেব। 

 মধুের  পেয়ে  ীম হাউজ লক িভউ র ু ের  থেক যােত কের লেক কান পিথিলন িকংবা আবজনা 
ফলেত না পাের িবষয়  সব সময় তদারিক করেত হেব। তেব পৗরসভায় িকছু পির  কম েক সব সময় ময়লা 

পির ার করার জন  রাখেত হেব। 

 ভােতর পথচারী ও হাজার হাজার দশনাথী িবেনাদেনর জন  পাক এ লক েত আেস। ময়লা রাখার জন  
তমন কান ডা িবন নই । পৗরসভার িনজ  অথায়েন িত  ব িতক খু রঁ সােথ এক  কের বীন াপন 

করেত হেব। 

লেকর পােড়র িকছু িকছু চারাগাছ মের গেছ।  স েলােক ত পুনঃ াপন করেত হেব। তেব বাহারী ধরেণর 

গাছপালােক অ ািধকার িদেত হেব। 

 লেকর উ র-পূব কণােরর  ফুটপােতর িকছু িকছু ইট খেস গেছ স েলা পুন: াপন করেত হেব। 

অনুে দ ২৩.১ থেক ২৩.৭ এ উি িখত সুপািরেশর আেলােক সংি  িবভাগ কতৃক গৃহীত ব ব া আগামী ৩০ 

িদেনর মেধ  এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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ইম ভুেম ট অব াইমাির েনজ িসে ম এ ড িরকন াকশন অব নগরভবন উইথ িকউরেম ট অফ 

এ ােসনিসয়াল িভিহেকলস এ ড ই পেম ট ফর িসেলট িসিট কেপােরশন  
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
১। কে র নামঃ           ইম ভেম  অব াইমারী েনজ িসে ম এ  ির-ক াকশন অব নগর ভবন উইথ  
                                               িকউরেম  অব এেসনিসয়াল ভিহকল এ  ই পেম  ফর িসেলট িস  কেপােরশন   
                                               (১ম সংেশািধত)। 
 
২। কে র অব ানঃ           িসেলট িস  কেপােরশন 
 

               ৩।        বা বায়নকারী সং াঃ       িসেলট িস  কেপােরশন 
 

৪। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগঃ  ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ 
 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

    (ল  টাকায়) 
অ েমািদত য় ত য় 

( ন,২০১৬ 
পয ) 

পিরকি ত বাšতবায়নকাল ত  
বাšতবায়নকাল 

অিত াšত 
য় ( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত াšত 
সময় ( ল   

বা বায়নকােলর(%) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
২৩৫৫.০০ ৪৪৫০.৪৮৬ ৪৪৫০.৪৮৬ লাই-২০০৯ 

হেত  
িডেস র-

২০১০ 

লাই-২০০৯ 

হেত  
ন-২০১৬ 

লাই-২০০৯ 

হেত  
ন-২০১৬ 

৮৮.৯৮% ৩৬৬% 

 
৬। কে র অংগিভি ক বা বায়নঃ 

(ল  টাকায়) 

িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

একক 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

পিরকি ত ল মা া 
ত বা বায়ন 

( ন,২০১৬ পয ) 
বা ব আিথক বা ব(%) আিথক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
Primary Drainage Improvement 
Sub-Component 

     

০১ Construction of RCC post 
Demacration of canals. 

সং া ৯৫  ১.৫৬১ ৯৫  
 (১০০) 

১.৫৬১ 
(১০০) 

০২ Excavation & Re-excavation 
of earth work of canals. 

 ঘনিমটার ৮৭৪৩১ ৯২.৫৮ ৮৭৪৩১ 
(১০০) 

৯২.৫৮ 
(১০০) 

০৩ Cost for cleaning & removal 
work of canal. 

িকঃিমঃ ২৬.৮ ২৭.১৭৩ ২৬.৮ 
(১০০) 

২৭.১৭৩ 
(১০০) 

০৪ Cost for dismantling work (CC 
RCC & Brick) of canal. 

 ঘনিমটার ১২২৭.৩৪ ৩.৮৫২ ১২২৭.৩৪ 
(১০০) 

৩.৮৫২ 
(১০০) 

০৫ Cost for De watering of canal - - ৩৯.০০ (১০০) ৩৯.০০ 
(১০০) 

০৬ Construction of RCC wall of 
canal. 

িমটার ৫৬৮৬.১৮ ৯২৪.৪৪২ ৫৬৮৬.১৮ 
(১০০) 

৯২৪.৪৪২ 
(১০০) 

০৭ Construction of Brick guard 
wall of canal. 

িমটার ৪৫০ ১৪.৮৬১ ৪৫০ 
(১০০) 

১৪.৮৬১ 
(১০০) 

০৮ ব  কালভাট িনমান সং া ৪ ২৯.৯২১ ৪ ২৯.৯২১ 
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িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
কােজর অংগ 

একক 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

পিরকি ত ল মা া 
ত বা বায়ন 

( ন,২০১৬ পয ) 
বা ব আিথক বা ব(%) আিথক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(১০০) (১০০) 

নগর ভবন নঃিনমান      
০৯ াউ  ারসহ ১০ তলা িবি ং িনমান বঃিমঃ ২৪২৫.৬৪৫ ১৪২১.৬৮ ২৪২৫.৬৪৫ 

(১০০) 
১৪২১.৬৮ 

(১০০) 
১০ Construction of 1st floor to 3rd 

floor 
বঃিমঃ ৩৯৮৬.৯৭ ১২১৪.৬ ৩৯৮৬.৯৭ 

(১০০) 
১২১৪.৬ 
(১০০) 

১১ Construction of exist & 
boundary wall 

সং া ২ ১৩.০৬ ২ 
(১০০) 

১৩.০৬ 
(১০০) 

১২ বাউ ারী ওয়াল নঃিনমান িমটার ১৬৩ ১৩.৫৭ ১৬৩ 
(১০০) 

১৩.৫৭ 
(১০০) 

১৩ আভ ম রীন রাস া উ য়ন ও ন িনমান বঃিমঃ ২০০ ৪.৫ ২০০ 
(১০০) 

৪.৫ 
(১০০) 

১৪ পািকং িবধা উ য়ন বঃিমঃ ২৫০ ১৮.২২ ২৫০ 
(১০০) 

১৮.২২ 
(১০০) 

১৫ আসবাবপ  থাক  ২.০০ (১০০) ২.০০ 
(১০০) 

১৬ অি  িনবাপক সর ামাদী থাক  ৫.০০ (১০০) ৫.০০ 
(১০০) 

েয়াজনীয় যানবাহন ও য পািত সং হ      
১৭ ডা  াকস সং া ৩ ১৪৬.৫৫ ৩ 

(১০০) 
১৪৬.৫৫ 
(১০০) 

১৮ ক রাড রালার সং া ১ ৪২.০০ ১ 
(১০০) 

৪২.০০ 
(১০০) 

১৯ ভাইে টরী রালার সং া ১ ১৮.৪০ ১ 
(১০০) 

১৮.৪০ 
(১০০) 

২০ টায়ার রালার সং া ১ ৪২.৯৮ ১ 
(১০০) 

৪২.৯৮ 
(১০০) 

২১ প লাডার সং া ১ ২০৪.৫৮ ১ 
(১০০) 

২০৪.৫৮ 
(১০০) 

২২ কংি ট কাটার সং া ১ ১.৮৫ ১ 
(১০০) 

১.৮৫ 
(১০০) 

২৩ িপকআপ সং া ৩ ২৭.৫৬ ৩ 
(১০০) 

২৭.৫৬ 
(১০০) 

২৪ হাইে ািলক াডার সং া ১ ৫৪ ১ 
(১০০) 

৫৪ 
(১০০) 

২৫ মাবাইল জনােরটর সং া ২ ২১ ২ 
(১০০) 

২১ 
(১০০) 

২৬ ওয়াটার বাউজার সং া ২ ৫৭.১৪ ২ 
(১০০) 

৫৭.১৪ 
(১০০) 

২৭ স ানী থাক  ৮.৪০ (১০০) ৮.৪০ 
(১০০) 

মাট   ৪৪৫০.৪৮  ৪৪৫০.৪৮ 
ত  ঃ িপিসআর। 
 
৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  

িপিসআর অ যায়ী িনধািরত ময়ােদ কে র কাজ স  হেয়েছ। 
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৮।  পট িমঃ  

িসেলট িস  কেপােরশন এক  মবধনশীল মহানগরী। ২০০২ সােল িসেলট পৗরসভােক িসেলট িস  কেপােরশেন 

উ ীত করা হয়। তখন থেক ততার সােথ নগরায়ন ি  পেত থােক। িসেলট িস  কেপােরশন এলাকার জনসং া 

মা েয় ি র সােথ সােথ উি িখত সবার চািহদাও ি  পাে । বতমােন ায় ১০.০০ ল  লাক িসেলট মহানগরীর 

বািস া। িস  কেপােরশন  নাগিরকেদর নাগিরক সবা দােনর লে  নগর ভবেনর রাতন ভবন ভংেগ াউ  

ারসহ ১০তলা িবিশ  ন ন ভবন িনমান করার জ  ক  স াব করা হেয়িছল। নগর ভবেনর িনরাপ া ও 

সৗ য ি র লে  বাউ ারী ওয়াল, আভ িরন রা া ও ন িনমান, পািকং িবধা উ য়ন, অি  িনবাপক সর ামািদ 

য় ও আসবাবপ  েয়র জ  স াব করা হেয়িছল। ভৗগিলক িদক থেক িসেলট মহানগরী সবেচেয় বিশ 

িমক  বন জােন অবি ত। যেকান সময় মারা ক রকেমর িমক  হেল সই েযাগ মাকািবলার জ  

অত া িনক যানবাহন ও য পািত য় করা আত বশকীয়। িসেলট মহানগরীর জনসাধারেনর পািন িন াশন ব া, 

িনরাপদ চলাচেলর চািহদা িদনিদন ি  পাে । ভারেতর চরা ি  িসেলট মহানগরীর িনকটবত  হওয়ায় দেশর 

অ া  অ ল হেত িসেলট অ েল র ি পাত হয়। যার ফেল পািন িন াশেনর জ  ছড়া/খাল এর অৈবধ দখলদার 

উে দ, িরেটইিনং ওয়াল িনমান, ছড়ার সীমানা িনধারনী িপলার, ব  কালভাট িনমান, খনন ও নঃখনন এই কে  

াব করা হেয়িছল। 

৯ । উে ঃ 
 (১) নগরবাসীর নাগিরক চািহদা ও সবার মান উ য়ন; 

 (২) যাগােযাগ ব ার উ য়ন; 

 (৩) েনজ ব ার উ য়ন; 

 (৪) ছড়া/খাল খনন ও নঃ খনেনর মা েম জলাব তা িনরসন; এবং 
 (৫) উ য়ন লক কােজর নগত মান িনি তকরন ও িস  কেপােরশেনর স মতা ি র জ  অত াব কীয় 

য পািত য়। 
 

১০ । ক  অ েমাদন এবং সংেশাধনঃ  

ক  িডিপিপ পযােলাচনায় দখা যায় য, ক র িডিপিপ ১২/১১/২০১৩ তািরেখ একেনক সভায় অ েমািদত 

হয়। অ েমািদত ক র য় ৪৪৫০.৪৮ ল  টাকা (িজওিব’র ৮০% ৩৫৬০.৩৯ ল  টাকা এবং এসিসিস’র িনজ  

তহিবল ২০% অ াৎ ৮৯০.০৯ ল  টাকা) এবং ক র ময়াদ লাই/২০০৯ হেত ন/২০১৫ পয । পরবত েত 

আইএমইিড’র স িত েম কে র ময়াদ লাই/২০০৯ হেত ন/২০১৬ পয  ময়াদ ি  করা হয়। ক  

িনধািরত বিধত সমেয় বাস বায়ন স  হেয়েছ। 

১১।  য় কায মঃ  

িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী OTM এবং LTM এর মা েম য় কায ম বাস বায়ন করা হয়| কান ধরেনর ইিজিপ 

ি য়া হণ করা হয়িন। 
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১২। কে র সািবক অ গিতঃ  

কে র র হেত ন/২০১৬, পয  ম ি ত আিথক অ গিত হেয়েছ মাট ৪৪৫০.৪৮৬ ল  টাকা যা অ েমািদত 

েয়র ১০০% এবং বাস ব অ গিত ১০০%। কে র বছরিভি ক সংেশািধত এিডিপ বরা , অব  ও েয়র িচ  

িন পঃ 

   (ল  টাকায়) 
অথ বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  অব ি  য় অ িয়ত 

অথ 
মম  

মাট টাকা ঃ 
সাঃ 

মাট টাকা ঃসাঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
২০০৯-১০ ১০০০ ১০০০ - ১০০০ ১০০০ ১০০০ - - এসিসিস 

িনজ  

তহিবল 

হেত 

২০% 

টাকা 

কে  

য় করা 

হেয়েছ। 

২০১০-১১ ৮০০ ৮০০ - ৮০০ ৮০০ ৮০০ - - 

২০১১-১২ ৩০০ ৩০০ - ৩০০ ৩০০ ৩০০ - - 

২০১২-১৩ ১২৫ ১২৫ - ১২৫ ১২৫ ১২৫ - - 

২০১৩-১৪ ২২৫ ২২৫ - ২২৫ ২২৫ ২২৫ - - 

২০১৪-১৫ ৬২৪.৩৯৬ ৬২৪.৩৯৬ - ৬২৪.৩৯৬ ৬২৪.৩৯৬ ৬২৪.৩৯৬ - - 

২০১৫-১৬ ৪৮৬.০০ ৪৮৬.০০ - ৪৮৬.০০ ৪৮৬.০০ ৪৮৬.০০ - - 

সেবােমাটঃ ৩৫৬০.৩৯৬ ৩৫৬০.৩৯৬ - ৩৫৬০.৩৯৬ ৩৫৬০.৩৯৬ ৩৫৬০.৩৯৬ - - 

 
এ কে র সবেশষ সংেশািধত অ েমািদত য় ৪৪৫০.৪৮৬ ল  টাকা এবং সবেমাট য় হেয়েছ ৪৪৫০.৪৮৬ ল  

টাকা। িপিসআর পযােলাচনা কের দখা যায় কে র অধীেন মাট ছাড় ত টাকার পিরমাণ ৩৫৬০.৩৯৬ ল  টাকা। 

এেত দখা যায় ক  সমা  শেষ ছাড় ত অ িয়ত অথ নই। 

১৩।  উপকারেভাগীেদর মতামত: 
ক  সফলভােব বাস বায়েনর ফেল নগরবাসীর নাগিরক চািহদার মান উ ত হেয়েছ। জলাব তার িনরষন হেয়েছ। 

ক  সংল  এলাকায় আথ-সামািজক উ য়ন হেয়েছ। 

১৪। ক  পিরচালক স িকত ত : কে র র থেক শষ পয  এসিসিস’র ০২ জন কমকতা ক  পিরচালেকর 

দািয়  পালন কেরেছন। ক  পিরচালক সং াšত ত ািদ িনেচ দান করা হলঃ 

নাম ও পদবী ণকালী
ন 

খ কালীন যাগদােনর 
তািরখ 

বদলীর তািরখ 

জনাব েকৗঃ র আিজ র রহমান, ধান েকৗশলী 
(ভার া ) 

 খ কালীন ৩০-০৭-২০০৯ ২৯-০১-২০১৪ 

জনাব েকৗঃ মাঃ আলী আকবর, িনবাহী েকৗশলী 
(িসিভল) 

 খ কালীন ২৯-০১-২০১৪ ৩০-০৬-
২০১৬ 

উপেরর ত  পযােলাচনায় দখা যায় ৭ বছেরর বাস বািয়ত এ কে  ২জন কমকতা ক  পিরচালক িহেসেব 

দািয়  পালন কেরেছন। 

১৫।  কে র উে  অজনঃ 
 

পিরকি ত উে  অিজত ফলাফল  
িসেলট মহানগরীর িবিভ  খাল/ছড়ার সীমানা িচি ত কের সীমানা 
িপলার াপন, পির ার পির তা রেখ খাল/ছড়ার পািন বাহ 
িনি ত করা, খাল/ছড়ার পােশ িরেটইিনং ওয়াল িনমাণ কের অৈবধ 

িসেলট মহানগরীর িবিভ  খাল/ছড়ার সীমানা িচি ত 
কের সীমানা িপলার াপন করা হেয়েছ, পির ার 
পির তা রেখ খাল/ছড়ার পািন বাহ িনি ত করা 
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পিরকি ত উে  অিজত ফলাফল  
দখলদার হেত খাল/ছড়ােক  রাখা এবং খাল/ছড়ার পািন বাহ 
বাধা  না হওয়ার জ  ব  কালভাট িনমান। 

হেয়েছ, খাল/ছড়ার পােশ িরেটইিনং ওয়াল িনমাণ কের 
অৈবধ দখলদার হেত খাল/ছড়ােক  করা হেয়েছ 
এবং খাল/ছড়ার পািন বাহ বাধা  না হওয়ার জ  
ব  কালভাট িনমান করা হেয়েছ। 

নগর ভবেনর নাগিরক সবার মান উ য়েনর লে  ১০তলা িবিশ  নগর 
ভবন িনমােনর াউ  ার সহ থাড ার িনমান, বাউ ারী ওয়াল, 
অভ াম িরন রাস া, পািকং িবধা, আসবাবপ  য় এবং অি  
িনবাপক য াদী য় কের নাগিরক িবধা িন তকরণ। 

নগর ভবেনর নাগিরক সবার মান উ য়েনর লে  
১০তলা িবিশ  নগর ভবন িনমােনর াউ  ার সহ 
থাড ার িনমান, বাউ ারী ওয়াল, অভ াম িরন 
রাস া, পািকং িবধা, আসবাবপ  য় এবং অি  
িনবাপক য াদী য় কের নাগিরক িবধা িন ত করা 
হেয়েছ। 

ভৗগিলক িদক থেক িসেলট মহানগরী সবেচেয় বিশ িমক  বন 
জােন অবি ত। যেকান সময় মারা ক রকেমর িমক  হেল সই 
েযাগ মাকািবলার জ  অত া িনক যানবাহন ও য পািত য় করা 

আত বশকীয়। 

ভৗগিলক িদক থেক িসেলট মহানগরী সবেচেয় বিশ 
িমক  বন জােন অবি ত। যেকান সময় মারা ক 

রকেমর িমক  হেল সই েযাগ মাকািবলার জ  
অত া িনক যানবাহন ও য পািত য় করা হেয়েছ। 

 
১৬।  উে  েরা ির অিজত না হেল এর কারণ: 

কে র উে   অিজত হেয়েছ। 
 

১৭।  অিডটঃ  
ক  ০২/১১/২০১১ হেত ১৪/১২/২০১১, ০৬/১১/২০১২ হেত ১৭/০১/২০১৩, ১৫/১২/২০১৩ হেত ২৭/০১/২০১৪, 

১৮/১১/২০১৪ হেত ৩১/১২/২০১৪, ০৩/১২/২০১৫ হেত ৩১/১২/২০১৫ পয  মাট প চবার অিডট ম ক ক অিডট 

করা হয়। ক েত অিডট দ র/সং া ক ক কান আপি  দািখল করা হয়িন।  

১৮। ক  পিরদশনঃ  

িবগত ০১/১২/২০১৪ তািরেখ আইএমইিড’র সহকারী পিরচালক, জনাব মাঃ ওয়ািহদ হােসন এবং ০২/০৭/২০১০ 

হেত ০৬/০৭/২০১০ পয  আইএমইিড’র উপ-পিরচালক, জনাব এস এম এরশাদ ইমাম উ  ক  মিনটিরং কেরন। 

মিনটিরং এর সময় কান সম া িচি ত হয়িন। ইহা ছাড়া মাঃ রইছ উি ন, -সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ 

২৩/০৪/২০১৬ তািরেখ, জনাব মাঃ মহিসন রজা, িনবাহী েকৗশলী ( মকািনক াল), এলিজইিড ২৩/০৪/২০১৬ 

তািরেখ, জনাব মাঃ গালাম ফার খ. সদ  িফিজক াল ইন া াকচার িডিভশন ১৯/০২/২০১৬ হেত ২০/০২/২০১৬ 

পয , জনাব মাঃ রজাউল কিরম, -সিচব,, ানীয় সরকার িবভাগ ২২/১২/২০১৫ হেত ২৪/১২/২০১৫ পয , জনাব 

শখ আ র রউফ, জেয়  সে টারী, একেনক ১৪/০৪/২০১৪ হেত ১৫/০৪/২০১৪ পয , জনাব মাঃ ের আলম, 

সহকারী ধান প ািনং কিমশন ২২/১২/২০১১ হেত ২৫/১২/২০১১ পয , জনাব ইবাদাত আলী, এনিডিস, সদ , 

িফিজক াল ইন া াকচার িডিভশন ০১/০৪/২০১১ হেত ০২/০৪/২০১১ পয  উ  ক  মিনটিরং কেরন। জনাব 

আ ল মাল আ ল িহত, এমিপ, মাননীয় অথম ী, অথ ম নালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ০৫/০৮/২০১১ 

এবং ০৮/০১/২০১১ তািরেখ উ  ক  মিনটিরং কেরন। 
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 ১৯।  কে র আিথক ত িচ ঃ 
(Budget Allocation) 
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২০.  পিরদশেন া  সম াবলীঃ 
 

িন া রকারী ক ক ১০/০৮/১৭ থেক ১২/০৮/১৭ তািরখ পয  ক  পিরদশন করা হয়। স ি েত পিরদশন 
িতেবদন ত করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ অ া  েকৗশলীরা উপি ত িছেলন। পিরদশেন 

িনে া  িবষয়াবলী পির  হয়ঃ লিজক াল ম ওয়াক অ যায়ী ক েত আরিসিস িরেটইিনং ওয়াল 
৪৩৭২.৮৮িমটার েয়াজনীয় ই ইপেমে র ১০  আইেটম এবং নগর ভবন িনমাণ ১৩২৮.৯৯ x ৫ = ৬৬৪৪.৯৫ 
বগিমটার করার কথা। বা েব করা হেয়েছ ১৩৮৭.৭৪ X ৫ = ৬৯৩৮.৭ বগিমটার। 
 

২০.১   নগর ভবন িনমাণ কাজ  সেরজিমন মাপা হয় এবং পযেব ণ করা হয়। সংেশািধত িডিপিপেত িত  ার 
১২১২.৮২বগিমটার ধরা িছল। বা েব মেপ িত  ার ১৩৮৭.৭৪.০৭ বগিমটার কের পাওয়া গেছ। 
আিকেটকচারাল িডজাইন ক রাখার জ  বিধত হেয়েছ বেল ক  পিরচালক জানান। তেব ভবেন উঠার জ  
িলফেটর কাজ  অসমা  রেয় গেছ। গাড শড  এখনও ভালভােব িফিনিশং করা হয় িন। কে  িলফট ধরা হয় িন। 
সবা াথ  জনগণ ১০ তলা িবিশ  নগর ভবেন আসেল িকভােব উপের উঠেব তাহা বাধগ  নেহ। িলফট াতীত 
ক র Out Comes আসেব না। 

 
২০.২  ক  বইজেম সহ মা  ০৫ ার িবিশ  । এই সামা  জায়গায় তরী ত ভবন িদেয় েরা নগরবাসীর সবা দয়া 

স ব নেহ।ভবন র উ খী স সারণ জ রী। ভবন র  িভউেক আেরা না িনক করার েযাগ রেয়েছ। 
 
২০.৩  ছড়া মােন খাল। কে র টাকায় মালনী ছড়ায় ৭.৫ িকঃিমঃ (  কম- বশী ৪০ ট), য়ালী ছড়ায় ৬ িকঃিমঃ (  

কম- বশী ৩০ ট) Escavatiরon ও Re-escavation করা হেয়েছ । তেব কাজ  আেরা ০২ বৎসর 
আেগ করা হেয়েছ। বতমােন আবার ায় ভরাট হবার পেথ। 

 
২০.৪   কে র টাকায় য় ত গাড়ী েলা খালা আকােশর নীেচ ফেল রাখা হেয়েছ। রাদ ি েত িভেজ ই ইপেম েলার 

কম মতা াস পাবার স াবনা রেয়েছ। 
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২১।  কে র ি রিচ ঃ 

 
নগর ভবেনর ছাদ মাপা হে । কে র সােথ সংি  ক  
পিরচালক উপি ত িছেলন। 

ভবন র দঘ  ও  মেপ িডিপিপ’র সােথ িমিলেয় দখা 
হে । 

  
কে র টাকায় িনিমত েনর ােবর  মেপ দখা 

হে । 
কে র টাকায় িনিমত ওয়াল  দখা হে  এবং না  

নকশা ক  পিরচালক িঝেয় িদে ন। 

  
কে র টাকায় কনা অি িনবাপক সাম ী। কে র টাকায় কনা যানবাহনস হ। 

  
কে র টাকায় য় ত টায়ার  রালার মংলী ছড়া যখােন খােল  মে  Escavation ও 

Re-escavation করা হেয়েছ। তেব কাজ  ০২ 
বৎসর আেগ করা হেয়িছল। 
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কে র টাকায় কনা াইেভটর সাম ী। কেরর পাড়া ব  কালভােটর ছিব। ব  কালভাট ্আেরা 

০২ বৎসর আেগ করা হেয়িছল। 

 
কে র টাকায় য় ত প লাডার মিশন যাহা Volvo 

ক ানীর। 
কে র টাকায় য় ত হা্ই িলক লডার। 

 
মংলী ছড়া খােলর বতমান িচ । পাহাড়ী পিল/বািল পেড় ায় ভরাট হেয় গেছ। 

 
২২|  পািরশঃ  
২২.১  নগরীর জলাব তা িনরসনকে  য সকল ছড়া ময়লা আবজনা পেড় ভরাট হেয় গেছ স েলা 

Escavation ও Re-escavation কের াভািবক না তা িনি ত করেত হেব (২০.৩); 
 
২২.২  িনমাণাধীন নগরভবন র বতমােন ০৫  ার রেয়েছ। েরানগরবাসীর সবা দান জ রী িবধায় এর 

উ খী স সারণ করেত হেব এবং কে র সােথ কমপে  আেরা ’  িলফট সংেযাজন করেত হেব 
(২০.২); 

 
২২.৩  নগর ভবেনর িভউ আেরা না িনক করেত হেব। েয়াজেনর একজন আিকেটকেক িদেয় এ কাজ  

স াদন করেত হেব; 
 
২২.৪   কে র টাকায় য় ত মিশন েলা যােত সব সময় চলমান থােক সজ  েয়াজনীয় কায ম হণ করেত 

হেব। িবেশষ কের অপাের ং এর কােজ িন  কমকতা/ কমচারীেদর পযা  িনং এর ব া রাখেত হেব। 
মিশন েলার কান পাটস ন  হেয় গেল তাৎ িনক ভােব সংেযাজন কের মিশন েলা চা  রাখেত হেব; 
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২২.৫   খালা আকােশর নীেচ কে র টাকায় য় ত যানবাহন ও Equipment েলা না রেখ শেড রাখার 
েয়াজনীয় ব া করেত হেব (২০.৪); 

 
২২.৬  সরকােরর িবিধ মাতােবক ক  গাড়ী েলা ওএ   করেত হেব অথবা িস  করেপােরশেনর 

িনয়ম অ যায়ী র ণােব ণ করেত হেব; এবং 
 
২২.৭   অ ে দ ২২.১ থেক ২২.৬ এ উি িখত পািরেশর আেলােক সংি  িবভাগ ক ক হীত ব া আগামী 

৩০ িদেনর মে  এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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ঠা রগাওঁ জলার অ তগত বািলয়াডা ী, হিরপরু এবং রাণীসংৈকল উপেজলা ামীণ অবকাঠােমা উ য়ন 

ক  -শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
 

1| কে র নাম    : ঠা রগাওঁ জলার অ তগত বািলয়াডা ী, হিরপুর এবং রাণীসংৈকল উপেজলা          

                                                  ামীণ অবকাঠােমা উ য়ন ক ।    
2। কে র অব ান : VvKziMuvI †Rjvi evwjqvWv½x, nwicyi Ges ivYxms‰Kj Dc‡Rjv । 
3। িনবাহী সং া : ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (এলিজইিড)। 
4। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ। 
5। কে র বা বায়ন সময় ও ব য় :  

(ল  টাকায়) 
া িলত ব য় কৃত ব য় 

(জুন, ২০১৬ 
পয  

পিরকি ত বা বায়নকাল কৃত 
বা বায়নকাল 

অিত া  
ব য় (মূল 

া িলত 
ব েয়র %) 

অিত া  সময় 
(মূল 

বা বায়নকােলর 
%) 

মূল  সবেশষ 
সংেশািধত  

মূল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯০০.০০ ১৭৯৫.০০ ১৭৯৫.০০ জুলাই, ১৪ 
 হেত 

জুন, ১৬ 

জুলাই, ১৪ 
 হেত 

জুন, ১৬ 

জুলাই, ১৪ 
 হেত 

জুন, ১৬ 

(-) ৫.৫৩ 

 
০.০০ 

 
6।   কে র অংগিভি ক বা বায়ন:  

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অনুযায়ী কােজর অংগ একক সংেশািধত িডিপিপ অনুযায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

কৃত বা বায়ন জুন, ২০১৬ 
প  

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ক) রাজ  অংগঃ      
১। mieivn †mev|  - 37.00 - 37.00 

(100%) 
খ) মূলধন অংগঃ      
২। e„¶‡ivcb| wKtwgt 2.00 3.00 2.00 

(100%) 
3.00 

(100%) 
৩। Dc‡Rjv moK Dbœqb| wKtwgt 2.86 202.21 2.86 

(100%) 
202.21 
(100%) 

৪। BDwbqb moK Dbœqb| wKtwgt 10.395 545.46 10.395 
(100%) 

545.46 
(100%) 

৫। BDwbqb mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY| wgt 72.00 240.00 72.00 
(100%) 

340.00 
(100%) 

৬। MÖvgxY moK Dbœqb| wKtwgt 8.475 448.48 8.475 
(100%) 

448.48 
(100%) 

৭। MÖvgxY mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY| wgt 65.00 318.85 65.00 
(100%) 

318.85 
(100%) 

  me©‡gvU:   1795.00  (100%) 1795.00 
(100%) 

 
 



71  

7।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: Randomized sampling এর মাধ েম পরী া ও িপিড কতৃক সরবরাহকৃত 

তেথ র িভি েত বুঝা গল িডিপিপ অ যায়ী সকল কাজ স ণ হেয়েছ।  

8।  ায়ণ প িত (Methodology): আেলাচ  কে র ায়ণ িতেবদন  ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত 

অ সরণ করা হেয়েছ; 

 িডিপিপ পযােলাচনা; 
 িপিসআর পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশণ এবং সংি  কমকতােদর সােথ 

আেলাচনা; 
 

9|   উে শ :  
 
9.1 cÖK‡íi মূল D‡Ïk¨ nj VvKziMuvI †Rjvi mv‡_ 3wU Dc‡Rjvi †nW †KvqvU©vi, †MÖv_ †m›Uvi I BDwc ms‡hvM 

moK mn weªR/KvjfvU© Dbœq‡bi gva¨‡g me©̄ Í‡ii MÖvgxY RbM‡bi Av_© mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb|  
9.2  MÖvgxY ẁi ª̀ RbM‡bi Kg©̄ ’vb m„wómn †fŠZ AeKvVv‡gvMZ Dbœqb mvab Kiv| 
9.৩     উ য়ন কমকাে  নারীর অংশ হণ িনি তকরণ। 
9.৪      ক  আওতাভু  এলাকায় বৃ  রাপেণর মাধ েম পিরেবেশর উ য়ন। 
 
10|          কে র পটভূিম:  
 
             সরকােরর ৬  প  বািষকী পিরক নার ল উে  িছল দাির  িবেমাচনেক রাি ত করেত পি  উ য়ন তথা পি  

অবকাঠােমা উ য়ন করা। দাির  িবেমাচন কৗশলপে ও দেশর সামি ক উ য়েনর ব শত িহেসেব ামীণ অবকাঠােমা 

উ য়নেক ধা  দয়া হেয়েছ। স ি েত ামীণ দাির  িনরসন তথা দেশর সািবক উ য়েন ামীণ অবকাঠােমার িবরাট 

িমকা রেয়েছ। ঠা রগ ও জলার অ গত বািলয়াডা ী, হির র এবং রাণীসংৈকল উপেজলা রং র িবভােগর এক  পচাৎপদ 

এলাকা। এ ৩  উপেজলায় উপেজলা সড়ক, ইউিনয়ন সড়ক এবং ামীণ সড়ক ও এর উপের স /কালভাট িনমােণর াপক 

চািহদা রেয়েছ। তাছাড়া যাগােযাগ ব া ও হাট-বাজারসহ অ া  অবকাঠােমা লনা লক উ ত না হওয়ায় ামীণ 

জনেগা ীর জীবন যা ার মােনর কাংিখত পযােয় উ ীত হয়িন। উে  এিশয়ান হাইওেয়র গটওেয় হেব িবধায় এ অ ল িষ 

িনভর দাির পীিড়ত ঠা রগ ও জলার িবেশষতঃ বািলয়াডা ী, হির র এবং রাণীসংৈকইল উপেজলার ামীণ অবকাঠােমা 

িনমাণ করা হেল ঐ অ েলর জনগেনর অথৈনিতক কমকাে  স ৃ তা বাড়েব।     

 
১1।  কে র অথায়ন:  

 

VvKziMuvI †Rjvi AšÍM©Z evwjqvWv½x, nwicyi Ges ivYxms‰Kj Dc‡Rjvi MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K 
cÖKí (ms‡kvwaZ)| cÖKíwU বাংলাদশ সরকােরর অথায়েন স  হয়। hvi cÖv°wjZ g~j¨ 1795.00 ল  UvKv| 

 
১2।   কে র অনুেমাদন ও সংেশাধন:  
 

অনুেমাদন: িডিপিপ পযােলাচনায় দখা যায় য, ক  িবগত ১২-০৬-২০১৪ ইং gvbbxq cwiKíbv ম ী KZ©„K Ges শাসিনক 
ম ণালয় কতৃক গত ০৯/০৭/২০১৪ তািরেখ অনুেমাদন প  জাির করা হয়। বা বায়নকাল জুলাই/২০১৪ হেত 
জুন/২০১৬ইং ।  
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সংেশাধন: ানীয় সরকার িবভাগ কতৃক ০৯/০৬/২০১৬ তািরেখ ১৭৯৫.০০ ল  টাকা ব েয় সংেশািধত কে র শাসিনক 
অনুেমাদন প  জারী করা হয়।  

 
১3। কে র মূল কায ম:  

ক) ামীণ সড়ক উ য়ন - ২১.৭৩িকঃিমঃ। 
খ) ামীণ সড়েক সতু/কালভাট - ১৩৭.০০িমঃ।  
গ) বৃ েরাপন - ২.০০ িকঃিমঃ। 
 

১4। ক  পিরচালক স িকত তথ :  
 

নাম  পদবী খ কালীন/পূণকালীন সময়কাল 
মাঃ রজাউল কিরম ক  পিরচালক খ কালীন ১৪-০৮-২০১৪ হেত ৩০-০৩-২০১৫ 

ম থ র ন হালদার ক  পিরচালক খ কালীন ৩১-০৩-২০১৫ হেত  ৩০-০৬-২০১৬ 
 

১5। ক  পিরদশন:  
গত ১৯/০৫/২০১৭ তািরেখ ঠা রগাঁও জলায় কে র কায ম সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালক 
ও সংি  জলার িনবাহী েকৗশলী জনাব অিনল চ  বমণ উপি ত িছেলন। পিরদশনকৃত জলায় বা বািয়ত কায েমর 
কেয়ক  য় চুি র নিথ পযােলাচনা করা হয় এবং য় কায েম িপিপআর ২০০৮ যথাযথভােব অনুসৃত হেয়েছ। উে খ  য, 
অিধকাংশ য় ে ই ই-িজিপ অনুসরণ করা হেয়েছ। য প িত য়কােয অত   িহেসেব িবেবিচত। কান আপি  
ব াতীত অিডট কায ম স ূণ হেয়েছ। 

 
১6। কে র সািবক অ গিত:   

িপিসআর এবং ক  অিফেসর নিথ পযােলাচনায় দখা যায়, কে র  হেত জুন,২০১৬ পয  মপুি ত আিথক অ গিত 
হেয়েছ মাট 1৭95.00 ল  টাকা যা অনুেমািদত া িলত ব েয়র ১০০% এবং বা ব অ গিত ১০০%।  

 
১7। পযেব ণ:  
 
১7.১ কে র সং ান অনুযায়ী ঠা রগাঁও জলায় ২৩   প ােকেজর মাধ েম ২১.৭৩ িকঃিমঃ সড়ক উ য়ন এবং ১৩৭.০০ িমটার 

ি জ/কালভাট িনমাণ করা হেয়েছ। এ সকল িনমাণ কােজর জন  া িলত ব য় িছল ১৮৫৯.০৯ ল  টাকা, কাদােরর সােথ 
চুি  মূল  ১৭৫৫.০৩ ল  টাকা এবং ব য় হেয়েছ ১৭৫৫.০০ ল  টাকা।  
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১7.২  বািলয়াডা ী কালেমঘ িজিস ভায়া দাগািছ হাট রা াঃ 
‡PBt 5779.00-6979.00wgt|রা া  সেরজিমেন পিরদশন করা হেলা।পিরদশেনর সময়  কে র িপিড সহ ানীয় েকৗশলীগণ 
উপি ত িছেলন। িডিপিপ অনুযায়ী রা া র দঘ 1.2িকঃিমঃ এবং শ তা ৩.7িমটার। সেরজিমেন পিরদশন ও গজ িফতা ারা 
পিরমাপ কের রা া র দঘ   স ক পাওয়া গল। রা া র Sectioning ও পিরমাপ কের দখা যায় 260িমঃিম বালু, 155 
িমঃিম mve‡eR 150 িমঃিম ম াKvডাম, 26িমঃিম  কােপ ং এবং ৭িমঃিমঃ িসলেকাট রেয়েছ। তেব লাহার চাকার তরী পাওয়ার 

লােরর ম তা যান চলাচেলর কারেণ রা ায় িসলেকাট িবটুিমেনর উপর দাগ সৃি  হেয়েছ। 
 
১7.৩. evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb jwnox wRwm-Kvj‡gN wRwm fvqv ‡`vMvwQ nvU রা া, †PBt 4122.00-5483.00wgt|িডিপিপ 
অনুযায়ী রা া র দঘ 1.360 িকঃিমঃ এবং শ তা 3.7িমটার। সেরজিমেন পিরদশন ও গজ িফতা ারা পিরমাপ কের রা া র 
দঘ   স ক পাওয়া গল। রা া র Sectioning ও পিরমাপ কের দখা যায় 255িমঃিম বালু, 157 িমঃিম mve‡eR 152 

িমঃিম ম াKvডাম, 26িমঃিম  কােপ ং এবং ৭িমঃিমঃ িমঃিমঃ িসলেকাট রেয়েছ। 
 
১7.৪. evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb cvwoqv BDwc Awdm n‡Z (cvwiqv nvU-ibevM)-dzUvwbi nvU fvqv †jvnvMov রা া, †PBt 
1000-2000wgt| কে র রা ার ’পাে  1 wK‡jvwgUv‡i  935 wU গাছ লাগােনা হেয়েছ সা িতক ঘুিনঝেড় অেনক গাছ 
হেল েল পেড়েছ। গাছ েলােক সাজা রাখেত বােশঁর খু  িদেয় সােপাট দয়া েয়াজন। তাছাড়া গােছর গাড়া েলা আগাছামু  

কের পির ার পির  রাখাটা জ রী। 
 
১7.৫. ivbxks‰Kj Dc‡Rjvaxb gnvivRv nvU-‡jvnvMov Lvj moK, †PBt 00-1000wgt| িডিপিপ অনুযায়ী রা া র দঘ 1.0 
িকঃিমঃ এবং শ তা 2.9 িমটার। সেরজিমেন পিরদশন ও গজ িফতা ারা পিরমাপ কের রা া র দঘ   স ক পাওয়া গল। 
রা া র গত ও পিরমাপ কের দখা যায় 154িমঃিম বালু, 150 িমঃিম mve‡eR 150 িমঃিম ম াKvডাম, 27িমঃিম  কােপ ং এবং 
৭িমঃিমঃ িমঃিমঃ িসলেকাট রেয়েছ। 

 
১7.6. nwicyi Dc‡Rjvaxb nwicyi AviGÛ GBP-abMuvI রা া, 1000wgt| িডিপিপ অনুযায়ী রা া র দঘ 1.0 িকঃিমঃ এবং 

শ তা ৩িমটার। সেরজিমেন পিরদশন ও গজ িফতা ারা পিরমাপ কের রা া র দঘ   স ক পাওয়া গল। রা া র 
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Thickness পিরমাপ কের দখা যায় 155িমঃিম বালু, 152 িমঃিম mve‡eR 155 িমঃিম ম াKvডাম, 25িমঃিম  কােপ ং এবং 
৭িমঃিমঃ িসলেকাট রেয়েছ। ভৗগিলকভােব এ এলাকার বািল েলা উ তমােনর ওবংSandy type. সারেফস এিরয়া বশী। 
 
১7.7| evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb eoevox BDwc Awdm (WvsMx)-bqvinvU fvqv †RvoKvjx gaycyi রা ায়, 200wgUvi †PB‡b‡R 
ZxibB b`xi Dc‡i 72.00wgt Aviwmwm MvW©vi eªxR wbg©vb| Carriage Width-5.5wgUvi| 
 
১7.৮| কে র রা ার ’পাে  য গাছ লাগােনা হেয়েছ সা িতক ঘুিনঝেড় অেনক গাছ হেল েল পেড়েছ। গাছ েলােক সাজা 
রাখেত বােশঁর খু  িদেয় সােপাট দয়া েয়াজন। তাছাড়া গােছর গাড়া েলা আগাছামু  কের পির ার পির  রাখাটা জ রী। 
 
১8। কে র উে শ  অজন: 

ল  অজন  (িপিসআর-এর তথ  মেত) ম ব  
ক) কে র মূল উে শ  হল 
ঠা রগাঁও জলার সােথ ৩  
উপেজলার হড কায়াটার, াথ 
স ার ও ইউিপ সংেযাগ সড়ক সহ 

ি ল/কালভাট উ য়েনর মাধ েম 
সব েরর ামীণ জনগেনর আথ 
সামািজক অব ার উ য়ন।  
খ) ামীণ দির  জনগেনর কম ান 
সৃি  সহ ভৗত অবকাঠােমাগত উ য়ন 
সাধন। 
গ) উ য়ন কমকাে  নারীর অংশ হণ 
িনি তকরণ। 
ঘ) ক  আওতাভু  এলাকায় বৃ  
রাপেণর মাধ েম পিরেবেশর উ য়ন। 

 

ক র সফল বা বায়েনর ফেল ামীণ সড়ক নটওয়ােক 
উ য়ন সািধত হেয়েছ। পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় দির  
জনেগা ীর পণ  পিরবহন সহজতর হেয়েছ, পিরবহন ব য়সহ 
সময় সা য় হেয়েছ িবধায় মানুেষর কমষ া বেড়েছ। 
িনকটতম বাজাের পণ  পৗেছ দয়ার মাধ েম কৃষেকর 
ন ায মূল  াি  িনি ত হেয়েছ। যাগােযাগ ব ব ার উ য়েনর 
ফেল মানুষ ত িনকটতম া েসবা কে  যেত পােরেছ। 
ফল িতেত িশ  ও মাতৃ মৃতু র হার াস পেয়েছ। ু েলর 
পােশ পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় ু লগামী িশ র সংখ া 

িতিনয়ত বৃি  অব হত আেছ এবং ঝেড় পড়ার হার াস 
পেয়েছ যা সরকােরর সামি ক উ য়ন কায ম ইিতবাচক 
ভাব ফলেছ। ি জ/কালভাট িনমােণর ফেল একািধক ােমর 

সােথ সংেযাগ ািপত হওয়ায় পি  এলাকায় পণ  পিরবহন 
কাযািদ সহজতর হেয়েছ। বাজার উ য়েনর ফেল িনত  নতুন 
পণ  সাম ীর সহজ েবশ িনি ত হওয়ায় ব বসা বািণেজ র 

সার ঘটেছ। সারােদশব াপী উ ত সড়েকর পাে  নতুন নতুন 
ছাটেবড় কলকারখানা গেড় উঠায় েময়াদী ও দীঘেময়াদী 

কমসং ােনর সুেযাগ তরী হেয়েছ। বৃ েরাপন অংগ 
বা বায়েনর মাধ েম সবুজ বনায়ণ কায ম রাি ত হেয়েছ। 

ামীণ  মিহলােদর  ও দীঘেময়াদী কােজর সুেযাগ সৃি  
হওয়ায় নারী মতায়েনর ল মা া অজেন সহায়ক হেয়েছ। 
পি  জনেগা ী িনিবড়ভােব ক  বা বায়েন জিড়ত থাকায় 
সরকােরর সংেগ তৃণমূল পযােয়র স ৃ তা বৃি  পেয়েছ। 
সম  দশব পী এ কে র বা বায়ন সরকােরর সুষম উ য়ন 
নীিতেক অ সরমান কেরেছ।  
মূলত উ ত যাগােযাগ নটওয়াক সৃি র কারেন ক র 
উে শ  অিজত হেয়েছ। 

ানীয় সরকার 
িবভােগর ল  
অজেন ক  
ভূিমকা রেখেছ।  
 
 

 

 
১9। উে শ  পুেরাপুির অিজত না হওয়ার কারণ:  েযাজ  নয়। 
 
20। অিডট: অ  কে র ঊ ািপত সকল অিডট আপি  িন ি  হেয়েছ। 
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পিরদশেনর ি রিচ ঃ 

 
 

 
বািলয়াডাংগা  কালেমঘ িজিস ভায়া দাগািছ হাট রা া পিরমাপ  করা হে । 

 
রা ায় পাওয়ার লােরর লাহার তরী চাকা চলার কারেণ িবটুিমেনর উপর দাগ সৃি  হে । 

 
 

িডিপিপ অনুযায়ী িবটুিমেনর র স ক আেছ িক-না তাহা পরী া কের দখা হে । 
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ঠা রগাঁও জলার বািলয়াডা ী  উপেজলার সড়ক পযেব ণ 

 

 
 

পািরয়া ইউ িপ অিফস হইেত ফুটানীর হােটর রা ার ’পাে র বৃ েরাপণ ক । 
 

 
রাণীসংৈকল উপেজলাধীন মহারাজা হাট হইেত লাহাগড়া ক ােনল রাড পিরমাপ করা হে । 

 
 

হিরপুর উপেজলার হিরপুর সহজ হইেত ডনগাঁও রাড পযেব ণ ।রা া  পাওয়ার লােরর চাকার ঘষেন িবটুিমন ন  হে । 
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evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb eoevox BDwc Awdm (WvsMx)-bqvinvU fvqv †RvoKvjx gaycyi রা ায় 200wgUvi †PB‡b‡R 

ZxibB b`xi Dc‡i 72.00wgt Aviwmwm  

 
তীরনই নদীর গাডার ীজ পিরমাপ করা হে । 

 
 

২1। সুপািরশ:  
 

 

২1.১ ক র কায ম সরাসির ক  এলাকা তথা দেশর দাির  াসকরেনর ও নারীেদর কমসং ান এবং মতায়েনর সােথ 

স ৃ । এ ধরেনর কে র সু ু  বা বায়ন দেশর ামীণ ও দির  জনেগা ীর আথ-সামািজক অব ার পিরবতেন 

উে খ েযাগ  ভূিমকা রাখেছ িবধায় এ ধরেনর ক  আরও অিধক হাের বা বায়েনর েয়াজন।  

২1.২ রইন কােট রা ার িত  শা ার মরামেতর েয়াজনীয় ব ব া হন করা যেত পাের ; 

২1.৩ রা া েলােত চুর পাওয়ার লার ,ট া ার ও কৃিষকােজ ব ব ত হারেভ ার নামীয় ছাট ছাট যান চলাচল কের।  

বশীরভাগ যােনর চাকা লাহার তরী আংটাযু । এ সকল যান েলা রা ায় চলাচল করার কারেণ রা ায় িবটুিমেনর উপর 

দাগ পেড় যাে  এবং িবটুিমন ন  হেয় যাে । লাহার চাকা েলার উপর রাবােরর টায়ার লািগেয় রা ায় চলাচেলর 

বাধ বাধকতা করার জন  ানীয় শাসনেক উেদ াগ নয়ার পরামশ দয়া যেত পাের। 

২1.৪ সমা  ক র আওতায় স ািদত কায ম পিরচালনা ও র ণােব েনর জন  এলিজইিড’র পি  সড়ক ও র ণােব ন 

কমসূচীর আওতায় বরা  রাখা েয়াজন। 
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২1.৫   এি ল থেক জুন পয  এলাকায় চুর ব পাত হয় । চু বৃ  না থাকার কারেণ চুর লাক ব পােত মারা যায়। তাই 

কে র রা া েলার ’পাে  তাল জাতীয় বৃে র চারা রাপণ করা যেত পাের।  

২1.6| Aby‡”Q` ২1.1 †_‡K ২1.5 G DwjwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkó wefvM KZ„©K M„nxZ e¨e¯’v AvMvgx 30 w`‡bi 

g‡a¨ G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান সড়কসমেুহর রণােবেনর জ  কা  ির-সাইিকং া ট ও ই ইপেম ট 

সং হ -শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 
 

1|        cÖK‡íi bvg                 t  XvKv `w Y wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖavb cÖavb moK mg~‡ni  
i ণা‡e ‡bi Rb¨ †Kvì wi-mvBwK¬s ¨v›U I BKzBc‡g›U msMÖn 
kxl©K cÖKí|      

 
2|  cÖK‡íi Ae ’̄vb   t  XvKv দি ণ wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb এলাকা|  
 
3|  ev evqbKvix ms ’̄v  t  XvKv দি ণ wmwU K‡c©v‡ikb|  
 
4|  cÖkvmwbK gš¿bvjq/wefvM  t  ¯’vbxq miKvi প ীDbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ¯’vbxq miKvi wefvM  
 
5|  cÖK‡íi বা বায়নmgq I e¨qt   

(ল  UvKvq)  
Aby‡gvw`Z e¨q  cÖK…Z e¨q  

(Ryb,2016 পয )  
cwiKwíZ বা বায়নকাল cÖK…Z 

বা বায়নকাল 
AwZwi³ 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %)  

AwZwi³ mgq  
(g~j 

বা বায়নKv‡ji 
%)  

g~j  me©‡kl 
ms‡kvwaZ  

g~j  me©‡kl 
ms‡kvwaZ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
UvKv-5182.38 

wRIwe-3368.55 
wbRm¦-1813.83 

- UvKv-4841.855 
wRIwe-3368.55 
wbRm¦-1813.83 

- - RyjvB/2015 
n‡Z  

Ryb/2016 

- - 

 
6|  cÖK‡íi AsMwfwËK বা বায়নt 

(ল  UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ 

ল gvÎv 
cÖK…Z বা বায়ন 

(Ryb, 2016 পয ) 
বা ব Avw_©K বা ব (%) Avw_©K (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 (K) ivR¯̂ t       
1 ‡÷kbvwi  †_vK †_vK 1.10 †_vK 1.095 
2 mfvi m¤§vwb  †_vK †_vK 1.10 †_vK 0.950 

Dc-‡gvU (ivR¯)̂ UvKv 2.20  2.045 
 (L) g~jab  t      
3 wi-mvBwK¬s GÛ fvwR©b Kw¤¦‡bkb 

G¨vmdë া  mieivn I ’̄vcb 
KvR|  

BDwbU  1 2070.00 1 2059.000 

4 ‡Kvì wgwjs †gwkb mieivn|  BDwbU  1 990.00 1 949.900 
5 60 Ub K¨vcvwmwU cÖvBg gyfvi DB_ 

†jv-‡eW †UªBji mieivn KvR|  
BDwbU  1 220.00 1 214.500 

6 25 Ub K¨vcvwmwU Wv¤ú UªvK mieivn 
KvR|  

BDwbU  8 920.00 8 910.800 

7 5000 wjUvi K v̈cvwmwU cvwbi Mvwo 
mieivn KvR|  

BDwbU  5 450.00 5 435.000 

8 weUzwgb ‡cÖmvi wWwóªweDUi mieivn 
KvR|  

BDwbU  1 110.00 1 109.000 

9 Wvej †Kweb wcKAvc mieivn BDwbU  1 50.00 1 44.910 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM GKK wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ 
ল gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন 
(Ryb, 2016 পয ) 

বা ব Avw_©K বা ব (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

KvR|  
10 I‡qweªR mieivn I ’̄vcb KvR|  BDwbU  1 120.00 1 113.250 
11 †jcUc Kw¤úDUvi DB_ cÖ‡R±i 

†gwkb mieivn KvR|  
†mU 1 1.80 1 1.800 

12 d‡UvKwc †gwkb mieivn KvR|  BDwbU  1 1.60 1 1.650 
Dc-‡gvU (gyjab) UvKv  4933.40  4839.81 

Dc-‡gvU (K+L)  4935.60  4841.855 
13 (M) Price Contingency 5% †_vK 246.78 - - 

me©‡gvU (K+L+M)  5182.38  4841.855 
 
7|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡íi wba©vwiZ †gqv‡`i g‡a¨ KvR স  n‡q‡Q|  
 
8|  কে র cUf~wg t  

 XvKv gnvbMixi wewfbœ moKmg~n cÖwZeQi †givgZ Kivi d‡j w`b w`b রা া DPz n‡q hv‡”Q| d‡j mo‡Ki cv‡k̂© 

AvevwmK febmn e¨emvwqK cÖwZôvbmg~n wbPz n‡q nIqvi `iæb বষা ‡gŠmy‡g Rjve×Zvi m„wó n‡q _v‡K| 

GmKj mgm¨v wbim‡bi লে  Pz রা াmg~n wi-mvBwK¬s প িতেত †givgZc~e©K Rjve×Zv ~̀i KiYmn AvaywbK 

cÖhyw³i gva¨‡g mo‡K e¨eüZ cyivZb g¨v‡Uwiqvjm& 40- ড়50% cybt e¨env‡ii gva¨‡g m K †givg‡Z e¨q 

Kgv‡bvi wbwgË 25/06/2015 Zvwi খ অ ি ত GK‡bK mfvq cÖKíwU Aby‡gvিদত হয়।   

 
9।  কে র D‡Ïk¨  t  XvKv gnvbMixi `w ন Y wmwU K‡c©v‡ik GjvKvq উ  রা াmg~n wi- 

mvBwK¬s c×wZ ত †givgZc~e©K Rjve×Zv ~̀iKiYmn m¤§vwbZ 
bMievmxi ¯v̂”Q›` I cwi‡ek evÜe PjvPj, Rjve×Zv ~̀ixKiY c~e©K 
my›`i cwi‡ek m„wó I moK †givgZ e¨q n«vm KiY| 

 
10।   cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab  t  cÖK‡íi wWwcwc ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, cÖKíwUi wWwcwc MZ 

25/06/2015Bs ZvwiL GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq| Aby‡gvw`Z 
cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 5182.38 ল  UvKv (wRIweÕi 65% A_©vr 
3368.55 ল  UvKv Ges wWGmwmwmÕi wbR¯̂ Znwej 35% A_©vr 
1813.83 ল  UvKv)| cÖKíwUi †gqv`Kvj RyjvB/2015 n‡Z 
Ryb/2016 পয | cÖKíwU wba©vwiZ mg‡q বা বায়নm¤úbœ n‡q‡Q|  

 
11|  µq Kvh©µg  t  GB cÖK‡íi Awab 8wU c¨v‡KR PPR-2008 Abyhvqx OTM 

c×wZ‡Z Ges 3wU c¨v‡KR  PPR-2008 Abyhvqx ‡Kv‡Ukb c×wZ‡Z 
mn me©‡gvU 11wU c¨v‡K‡Ri µq Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| OTM 
c×wZ‡Z AvnevbK…Z c¨v‡K‡Ri g‡a¨ 3wU c¨v‡KR †c‡q‡Q ‡gmvm© 
†mv‡nj G›UvicÖvBR, 1wU ‡c‡q‡Q evsjv †UªK wjwg‡UW, 2wU †c‡q‡Q 
GBP BD B›Uvib¨vkbvj wjt, 1wU †c‡q‡Q i¨vsM&m wjwg‡UW, 1wU 
†c‡q‡Q Kw¤úDUvi Iqvì© wewW Ges †Kv‡Ukb Gi gva¨‡g বা বvwqZ 
3wU c¨v‡K‡Ri KvR ‡c‡q‡Q `qv B›Uvib¨vkbvj wjwg‡UW| cÖK‡íi 
mKj Kvh©µg PPR-2008 Abyhvqx m¤ú~Y© Kiv n‡q‡Q|  তেব ইিজিপ 
পাটােলর মা েম কান য় ি য়া স ণ করা হয়িন। 
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12|  cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZt cÖK‡íi শুরু n‡Z Ryb,2016 পয  µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU  4841.855 

ল  UvKv hv Aby‡gvw`Z e¨‡qi 93.43% Ges বা ব AMÖMwZ 100%| G cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 5182.38 ল  
UvKv| mieivn Kv‡Ri `icÎ MÖn‡bi ci wVKv`vi KZ…©K cÖvß `i †gvZv‡eK cÖK‡íi e¨q `vovq 4841.855 
ল  UvKv| d‡j 6.56% A_©̈ vr (5182.38-4841.855)=340.00 ল ষ UvKv mvkÖq nq| Aby‡gv`b †gvZv‡eK 
e¨wqZ 4841.855 UvKvi wRIweÕi 65% wnmv‡e `vovq 3147.206 ল  UvKv Ges wWGwmwmÕi 35% wnmv‡e 
`vovq 1694.649 ল  UvKv|   wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b wRIweÕi †gvU QvoK…Z 
UvKvi cwigvb 3200.00 ল  UvKv| G‡Z †`Lv hvh cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ A_© 52.79 ল  UvKv 
(evqvbœ ল  Dbvwk nvRvi UvKv)| wcwmAvi G cª̀ Ë Z_¨vbyhvqx D³ Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i h_vmg‡q 
Rgv †`Iqv n‡q‡Q|  

 
১3।  উে  েরা ির অিজত না হেল এর কারণঃ েযাজ  নেহ। 
 

১4।  অিডটঃ 
িবগত ০১/১২/২০১৬ তািরেখ ক  অিডট টীম ক ক অিডট করা হয় । ক েত অিডট ক ক কান আপি  দািখল করা 
হয় িন। তেব ‡e© কান কমকতা মিনটিরং কেরন িন। ক  কমকতা জানান য, িস  করেপােরশেনর কমকতারা সমেয় 
সমেয় মিনটিরং কেরেছন। 
 

15|   DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZt ক র সফল বা বায়ন এখন ও স ব হয় িন। মা  পলাশীর মাড় থেক নীলে ত 
থানা পh©  এক  রা া ায় ১িকঃিমঃ রা া করা হেয়েছ। তেব িথবীর অেনক দেশ (িসংগা র, মালেয়িশয়া, 

রাজ ) এ ধরেনর ক  িনেয়  সমেয় রা া করা হেয়েছ। জনগন ফলও পাে ন। এ কে র ফল আেরা 
সমেয়র েয়াজন হেব। 

 
16|  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨t  
 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb †hvM`v‡bi 
ZvwiL 

e`jxi 
ZvwiL 

cÖ‡KŠ. †gv. AvwbQzi ingvb  
ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx  

c~Y©Kvjxb  - 09/09/2015 - 

 
17|  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ AR©bt  
 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  
(1)  AvevwmK feb I e¨emv-cÖwZôvb n‡Z Pz রা া 

mg~n ‡Kvì wgwjs †gwkb Øviv †K‡U Zv wi-
mvBwK¬s c×wZ ত †givgZ c~e©K mo‡Ki 
D”PZv e„w× †iva Kiv;  

(2)  cyivZb g¨v‡Uwiqvjm& 40-50% cybte¨env‡ii 
gva¨‡g moK †givgZ e¨q n«vm KiY; 

 
 
(3)  el©v †gŠmy‡gv m„ó Rjve×Zv ~̀iKiY mn 

m¤§vwbZ bMievmxi ¯v̂”Q›` I cwi‡ek evÜe 
PjvP‡j my›`i cwi‡ek m„wóKiণ| 

(1)  cix vg~jKfv‡e AvwRgcyi n‡Z cjvkx †gvo পয  
moKwUi D”PZv e„w× bv K‡i wi-mvBwK¬s প িতেত 
†givgZ KvR m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;  

 
(2)  cyivZb g¨v‡Uwiqvjm& 40-50% cybt e¨env‡ii Kiv 

n‡”Q weavq †givgZ e¨q Kg Ges Kg mg‡q †givgZ 
KvR m¤úbœ Kiv hvq weavq Rbmvavi‡bi PjvP‡j 
mnRZi n য়েছ;  

(3)  cvwb R‡g _vKv moK mg~‡ni KvR wi-mvBwK¬s c×wZ‡Z 
m¤úv`‡bi cÖwµqv MÖnY Kiv n য়েছ। Kvh©µg 
বা বায়নKiv n‡j Rjve×Zv ~̀i n‡e Ges cwi‡ek 
evÜe PjvP‡j mnvqK n‡e|  

 

Bnv QvovI D³ G¨vmdë া  Øviv cÖwZwbqZ mo‡Ki 
cU‡nvjm& †givgZ, Kv‡c©wUsmn mo‡Ki Dbœqb KvR m¤úbœ Kiv 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  
n‡”Q| া  Øviv XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ik‡biI moK †gigvZ 
Kv‡R mnvqZv Kiv n‡”Q| Bnv‡Z ivR¯ ̂Av`vq e„w× cv‡”Q|  

 
18|  ক  পিরদশন ch©‡e ষYt 

 
cÖKíwU mgvwß g~j¨vq‡bi D‡Ï‡k¨ 06/07/2017 Zvwi‡L আইএমই িবভােগর উপ-পিরচালক Lwjj Avn‡g` 
ক ক cÖKí GjvKv m‡iRwgb cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjK I wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, XvKv 
`w Y wmwU K‡c©v‡ik‡bi I সংি  Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z wQ‡jb| পিরদশেন িনে া  িবষয়াবলী পির  হয়ঃ 

 
১8.১ । কা  ির-সাইি ং এসফ  া  এক  িত মধম  ক । বাংলােদেশর িস  করেপােরশন েলার মে  একমা  

দি ন িস  করেপােরশেন এ  সংেযাজন করা হেয়েছ। মিশন  ারা মা  পলাশীর মাড় থেক নীলে ত মাড় 
পh©  রা া  করা হেয়েছ। ১৯/১১/২০১৬ তািরখ থেক অ াবিধ মিশন  ারা ১৫,৮২৭ মঃ টন াটািরেয়ল িমি ং 
কের রা ায় বহার করা হেয়েছ। মিশন র Activities আেরা বাড়ােনা েয়াজন। কা  িমিলং মিশন য  
ারা রা া মরামত করা হেব তার দঘ  ২৪ ট এবং  ায় ১০ ট । ঢাকা শহেরর শ তম রা ায় এ  চলাচল 

করেত পাের িক  অিলগিলেত এ  চালােনা স ব নেহ। তাই কম শে র রা ার কাজ মিশন  িদেয় করা স ব 
নেহ; 

 
১8.২ ।  য় Kvh© েম অিধক তা ও Tenderer দর মে  িতেযািগতা ি করতঃ সরকারী অথ সা েয়র জ  

ইিজিপ পাটােলর মা েম য় ি য়া হণ করা উিচৎ। এে ে  য় ি য়া ইিজিপ এর মা েম করা হয়িন; 
 
১8.৩ । খালা আকােশর নীেচ কে র টাকায় য় ত যানবাহন ও Equipment েলা রাখা হেয়েছ। অেনকে ে  

যানবাহন েলা কাদার মে  রাখা হেয়েছ। যানবাহন র ণােব েনর ে  আেরা য বান হওয়া উিচত িছল; 
 
১8.৪ । দ তা ি র জ  অপাের ং এর কােজ িন  কমকতা/কমচারীেদর পযা  িনং এর ব া রাখেত হেব। 

মিশন েলার কান পাটস ন  হেয় গেল তাৎ িনকভােব সংেযাজন কের মিশন েলা  সাe িণক সচল রাখার 
িবষয় েক  িদেত হেব; 

 
১8.৫ ।   কে র কান গাড়ী কাথায় বüZ হে  স িবষেয় পh© ব ন থাকা েয়াজন । মিশনারীজ েলা ওএ   

Kরা হয় িন মেম জানা যায় তেব ক  পিরচালক জানান য তারা িস  করেপােরশেনর রা  ফা  িদেয় গািড় েলা 
সচল রােখন এবং কে  সভােবই ধরা আেছ। 
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ক র অ েমািদত 
া িলত য় 

৪৮৪১.৮৫৫ ল  
টাকা। িজওিব ৬৫% 
এবং ঢাকা দি ণ িস  
করেপােরশেনর িনজ  
তহিবল ৩৫%। কে  
খরচ হেয়েছ 
৪৮৪১.৮৫ল  টাকা। 
অ িয়ত ৫২.৭৯ ল  
টাকা সরকারী 
কাষাগাের জমা দান 

করা হেয়েছ। 
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সােয়দাবাদ, ধল ের ািপত  ির- সাইি ং এ  ভািজন কি েনশন এস ট া । 

 
কা  িমিলং মিশন, য র দঘ  ২৪ ট এবং  ১০ ট । 
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৬০টন ক াপািস র াইম ভার উইথ লা বড টইলর এর ছিব। 

 

 
ওেয়ি জ মিশন যাহা ারা সরবরাহ ত ম িরেয়েলর ওজন নয়া হয়। 

 
িব িমন সার িডি িবউটর মিশন এর ছিব। 

 
৫০০িলটার ক াপািস র পািনর গাড়ী যাহা খালা আকােশর নীেচ রাখা আেছ। 
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২৫ টন ক াপািস র ডা ার াক এর ছিব। 

 

 
 
19|  mycvwikt  
 
19.১। মিশন র Activities আেরা বাড়ােনা েয়াজন। কা  িমিলং মিশন য  ারা রা া মরামত করা হেব তার দঘ  

২৪ ট এবং  ায় ১০ ট। ঢাকা শহেরর শ তম রা ায় এ  চলাচল করেত পাের। িক  অিলগিলেত এ  
চালােনা স ব নেহ। তাই কম শে র রা ার কাজ মিশন  িদেয় করা স ব নেহ। তেব অিলগিলর রা া মরামেতর 
জ  ঢাকা দি ণ িস  করেপােরশেনর িনজ  অথায়েন ছাট আকােরর কা  মইিলং মিশন য় কের কম শে র 
রা া মরামত করা যেত পাের (১8.১); 

 

19.২।  মিশন  সরকােরর রাজ  েয়র মা েম মশন  য় করা হয়েছ। মিশন  যােত সব সময় চলমান থােক সজ  
েয়াজনীয় কাh© ম হােত িনেত হেব। িবেশষ কের অপাের ং এর কােজ িন  কমকতা/কমচারীেদর পh©v  িনং 

এর ব া রাখেত হেব। মিশন েলার কান পাটস ন  হেয় গেল তাৎ িনক ভােব সংেযাজন কের মিশন েলা চা  
রাখেত হেব (১8.৪); 

 
19.৩। Equipment েলা খালা আকােশর নীেচ কে র টাকায় য় ত যানবাহন না রেখ শেড রাখার েয়াজনীয় 

ব া করেত হেব (১৮.৩); 
 

19.৪। সরকােরর িবিধ মাতােবক ক  গাড়ী েলা ওএ   করেত হেব অথবা িস  করেপােরশেনর িনয়ম 
অ যায়ী র ণােব ণ করেত হেব (১8.৫); 

 
19.৪।  অ ে দ 19.১ থেক 19.৪ এ উি িখত পািরেশর আেলােক সংি  িবভাগ ক ক হীত ব া আগামী ৩০ িদেনর 

মে  এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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প ী অবকাঠােমা উ য়ন ক  (খুলনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলা) ক  (২য় সংেশািধত) 

-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 
 

 
১| কে র নাম  :    প ী অবকাঠােমা উ য়ন ( লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলা) শীষক ক  (২য় 

সংেশািধত) ।  
২। কে র অব ান : লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলা 
৩। িনবাহী সং া : ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র  
৪। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য় :  

(ল  টাকায়) 
অ েমািদত য় ত য় 

( ন, ২০১৬ 
পয  

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকা

ল 

অিত া  
য় ( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল 

বা বায়নকােলর 
%) 

ল  সব শষ 
সংেশািধত  

ল সব শষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৪৯৮৮.০০ ১৯০৭৮.৮৪ ১৯০৫২.৪৫ লাই, ২০০৮ 

 হেত 
ন, ২০১৪ 

লাই, 
২০০৮ 
 হেত 

ন, ২০১৬ 

লাই, 
২০০৮ 
 হেত 

ন, ২০১৬ 

৪০৬৪.৪৫ 
(২৭.১১) 

 

০২ ( ই) বছর 
(৩৩.৩৩) 

 
৬।   কে র অংগিভি ক বা বায়ন:  

(ল  টাকায়) 
িমক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর 

অংগ 
একক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

পিরকি ত ল মা া 
ত বা বায়ন ন, ২০১৬ 

প  
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। উপেজলা সড়ক- (ক) িবিস ারা উ য়ন িকঃিমঃ ৬২.৯৪ ২৩৩০.৯৯ ৬২.২০ 
(৯৯.০০) 

২৩৩০.৯৯ 
(১০০.০০) 

 (খ) ীজ/কালভাট িনমাণ িমঃ ৩৭৭.০২ ৬২৯.৫৮ ৩০৮.১৩ 
(৮২.০০) 

৬২৯.৮৮ 
(১০০.০০) 

২। ইউিনয়ন সড়ক-(ক) িবিস ারা উ য়ন িকঃিমঃ ১৭৩.৬৬ ৫৭৫১.৯৯ ১৫৩.৪২ 
(৮৯.০০) 

৫৭৫১.৯৯ 
(১০০.০০) 

 (খ) এইচিবিব ারা উ য়ন িকঃিমঃ ২৮.১২ ৫৩২.২০ ২৫.৫০ 
(৯১.০০) 

৫৩২.২০ 
(১০০.০০) 

 (গ) ীজ/কালভাট উ য়ন িমঃ ১৯০.৯৯ ৪১১.৩৬ ১৭৮.১২ 
(৯৪.০০) 

৪১১.৩৬ 
(১০০.০০) 

৩। ামীণ সড়ক-  (ক) িবিস ারা উ য়ন িকঃিমঃ ২৪২.৩৪ ৭১৪৮.৭৭ ২২০.৫৮ 
(৯১.০০) 

৭১৫১.৪৩ 
(১০০.০০) 

 (খ) এইচিবিব ারা উ য়ন িকঃিমঃ ৩৩.৯১ ৬৬৫.৯৬ ৩৩.৯১ 
(১০০.০০) 

৬৬৫.৯৬ 
(১০০.০০) 

                  (গ) ীজ/কালভাট উ য়ন িমঃ ৩১০.৪৬ ৭৬০.৪৮ ২৯০.৪৭ 
(৯৪) 

৭৬০.৪৮ 
(১০০.০০) 

৪। াথ স ার/বাজার উ য়ন  ৯ ২৫৩.৩৮ ৯ 
(১০০.০০) 

২৪৯.৯৯ 
(৯৯.০০) 

৫। ইউিনয়ন পিরষদ কমে  িনমাণ  ৩ ১৭৭.৪৫ ৩ 
(১০০.০০) 

১৭৭.৪৫ 
(১০০.০০) 
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িমক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর 
অংগ 

একক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন ন, ২০১৬ 
প  

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬। েরাপন ও পিরচযা িকঃিমঃ ১০.২০ ৮.৪৮ ১০.২০ 
(১০০.০০) 

৮.৪৭ 
(১০০.০০) 

৭। িম অিধ হণ হঃ ০.১৪২ ১৮.০৫ ০.১৪২ 
(১০০.০০) 

১৮.০৫ 
(১০০.০০) 

৮। মটর সাইেকল য়  ৩ ২.৯৯ ৩ 
(১০০.০০) 

২.৯৯ 
(১০০.০০) 

৯। অিফস ই পেম , কি উটার ও 
য াংশ, আসবাবপ  য়। 

 ১৫ ৬.৮৮ ১৫ 
(১০০.০০) 

৬.৬৭ 
(১০০.০০) 

১০। অপােরশন এ  মরামত থাক থাক ৩৫.০২ থাক 
(১০০.০০) 

৩৪.৮৯ 
(১০০.০০) 

১১। সা াই এ  সািভেসস থাক থাক ১০৮.২৯ থাক 
(১০০.০০) 

১০৬.৬৫ 
(৯৯.০০) 

১২। বতন-ভাতািদ ন র ১৩ ২৩৬.৯৭ ১৩ 
(১০০.০০) 

২১৩.৩০ 
(৯০.০০) 

 সবেমাট   ১৯০৭৮.৮৪  ১৯০৫২.৪৫ 
(৯৯.৯০) 

 
 
৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: দবচয়ন প িতেত পযেব ণ ও ক  পিরচালক ক ক সরবরাহ ত তে র 

িভি েত ঝা গল িডিপিপ অ যায়ী সকল কাজ স ণ হেয়েছ।  

৮।  ায়ণ প িত (Methodology): আেলাচ  কে র ায়ণ িতেবদন  ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত 

অ সরণ করা হেয়েছ; 

 িডিপিপ পযােলাচনা; 
 িপিসআর পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন এবং সংি  কমকতােদর সােথ 

আেলাচনা; 
 

৯|  উে :   
৯.১ স /কালভাট সহ িফডার সড়ক ও ামীণ সড়ক উ য়েনর মা েম লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলার সািবক 

যাগােযাগ ব ার উ য়ন ও িষ উ য়েনর সহায়তা; 
৯.২ াথ স ার ও ণ হাটবাজােরর অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম বসা বািণেজ  গিত স ালন অ াৎ ামীণ 

অথনীিতেক বগবান করা; 
৯.৩ ক  কা েমর সােথ স ৃ  ামীণ দ , অদ  িমকেদর কমসং ান ও আয়ব ন কােজ সহায়তার মা েম 

দাির  াস করণ; 
৯.৪ মিহলা িমক ারা েরাপন ও পিরচযার মাধেম উ য়ন কমকাে  নারীর অংশ হণ িনি ত করণ ও জ ার 

বষে  সমতার সহায়তা করণ; এবং 
৯.৫ রা ার ’পাে  েরাপেণর মা েম পিরেবেশর উ য়ন। 
 



88  

১০। কে র পট িমঃ 
             সরকােরর ৬  প  বািষকী পিরক নার ল উে  িছল দাির  িবেমাচনেক রাি ত করেত প ী উ য়ন তথা প ী 

অবকাঠােমা উ য়ন করা। দাির  িবেমাচন কৗশলপে ও দেশর সামি ক উ য়েনর ব শত িহেসেব ামীণ অবকাঠােমা 

উ য়নেক ধা  দয়া হেয়েছ। স ি েত ামীণ দাির  িনরসন তথা দেশর সািবক উ য়েন ামীণ অবকাঠােমার িবরাট 

িমকা রেয়েছ। হ র লনার জলার অ গত লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলার মাট ২৫(পিচশ)  উপেজলা লনা 

িবভােগর এক  প াৎপদ এলাকা। এই িতন  জলার ২৫  উপেজলায় উপেজলা সড়ক, ইউিনয়ন সড়ক ও ামীণ সড়ক এবং 

এর উপের স /কালভাট িনমােণর াপক েয়াজনীয়তা রেয়েছ। যাগােযাগ ব া ও হাটবাজার সহ অ া  অবকাঠােমা 

লনা লকভােব উ ত না হওয়ায় ামীণ জনেগা ীর জীবন যা ার মােনর ও কাংিখত পযােয় উ িত হয়িন। এই অ েলর ামীণ 

অবকাঠােমাসহ হাট বাজার উ য়ন করা হেল এ অ েলর জনগেণর অথৈনিতক উ য়নসহ কমসং ােনর েযাগ ি  হেব।     

 

১১। কে র অথায়নঃ  স  িজওিব ।   
 
১২। কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ  
 
 অ েমাদনঃ িডিপিপ পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক  ১৫-০৪-২০০৮ তািরেখ একেনক ক ক এবং 

শাসিনক ম ণালয় ক ক ০৯-০৭-২০০৮ তািরেখ অ েমাদন প  জাির করা হয়। বা বায়নকাল 
লাই/২০০৮ হেত ন/২০১৪ইং পয ।  

 
 সংেশাধনঃ পিরক না কিমশন ক ক ০৫-১১-২০১৩ তািরখ এবং ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ১২-০১-২০১৪ 

তািরেখ ১৯০৭৮.৮৪ ল  টাকা েয় সংেশািধত কে র শাসিনক অ েমাদন প  জারী করা হয়।  
   
১৩। কে র ল কায মঃ  
 
 (ক) সড়ক উ য়ন- ৪৯৫.৬১ িকঃিমঃ;   
 (খ) স /কালভাট িনমাণ- ৪৭৬.৭২ িমঃ;  
 (গ) াথ স ার/বাজার উ য়ন- ০৯ ; 
 (ঘ) ইউিনয়ন পিরষদ কমে  ভবন িনমাণ- ০৩ ; 
 (ঙ) েরাপন ও পিরচযা- ১০.২০ িকঃিমঃ। 
 
১৪। ক  পিরচালক স িকত ত :  
 

নাম  পদবী খ কালীন/ ণকালীন সময়কাল 
মীর ইিলয়াস মারেশদ ক  পিরচালক 

(িনবাহী েকৗশলী) 
ণকালীন ০১-০৭-২০০৮  

হেত 
 ১০-০৫-২০১১ 

মাঃ নজ ল ইসলাম ক  পিরচালক 
(িনবাহী েকৗশলী) 

ণকালীন ১০-০৫-২০১১  
হেত 

 ৩০-০৬-২০১৬ 
 

১৫। ক  পিরদশন:  
 

১৪/০৭/২০১৭ তািরখ হেত ১৫-০৭-২০১৭ তািরখ পয  লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলায় কে র কায ম 
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালক ও সংি  জলার সহকারী েকৗশলী ও উপেজলা 

েকৗশলীগণ উপি ত িছেলন। পিরদশন ত জলায় বা বািয়ত কায েমর কেয়ক  য় ি র নিথ পযােলাচনা করা হয় 
এবং য় কায েম িপিপআর ২০০৮ যথাযথভােব অ ত হেয়েছ। উে  য, অিধকাংশ য় ে ই ই-িজিপ অ সরণ 
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করা হেয়েছ। য প িত য়কােয অত   িহেসেব িবেবিচত। সমেয় সমেয় ক  এলিজইিডর ত াবধায়ক 
েকৗশলী, ক  পিরচালক ও সংি  কমকতারা পিরদশন কেরন। 

 
১৬। কে র সািবক অ গিত:   

িপিসআর এবং ক  অিফেসর নিথ পযােলাচনায় দখা যায়, কে র  হেত ন/২০১৬ পয  ম ি ত আিথক 
অ গিত হেয়েছ মাট ১৯০৫২.৪৫ ল  টাকা যা অ েমািদত মাট েয়র ৯৯.৯০%।  

 
১৭। পিরদশন পযেব ণ:  
১৭.১ কে র সং ান অ যায়ী লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা জলায় মাট ৪৯৫.৬১ িকঃিমঃ সড়ক উ য়ন এবং ৪৭৬.৭২ 

িমঃ ি জ/কালভাট িনমাণ, ০৯  াথ স ার/বাজার উ য়ন, ০৩  ইউিনয়ন পিরষদ কমে  ভবন িনমাণ ও ১০.২০ 
িকঃিমঃ েরাপন করা হেয়েছ। এ সকল িনমাণ কােজর জ  া িলত য় িছল ১৯০৭৮.৮৪ ল  টাকা, এবং য় 
হেয়েছ ১৯০৫২.৪৫ ল  টাকা।   

 ক  বাংলােদেশর লনা, সাত ীরা ও বােগরহাট জলার ২৫  উপেজলায় বা বায়ন করা হয়। িন া রকারী 
ক ক লনা জলার ০৩  উপেজলা, বােগরহাট জলার ০২  উপেজলা এবং সাত ীরা জলার ০৩  উপেজলা 
পিরদশন করা হয়। স ি েত পিরদশন িতেবদন ত করা হয়। 

 
১৭.১.১ লতলা উপেজলাঃ 
 

রা াঃ বেজরডাংগা সদারবাড়ী- রলে শন, 
চইেনজ-১০৫০-১৪৮০= ৪৩০িমঃ। রা ার shoulder কম। ি র কারেণ মা  সের গেছ। রা া র  ৮ ট। 

রা া  িসলেকাট স ক রেয়েছ। 
 

  
বেজরডাংগা সদারবাড়ী- রলে শন  রা া র দঘ /   স ক আেছ িক-না তাহা পিরমাপ কের দখা হে । 

 
১৭.১.২ অলকা ইউেজডআর থেক া িমটার বাজার রাডঃ 
রা া  পিরমাপ কের  ৩ িমটার পাওয়া গল। ান চীপস ারা রা া  তরী। চইেনজ ০-১৩৫৫ িমটার। রা া  ডনস 
কােপ ং । 
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অলকা ইউেজডআর থেক া িমটার বাজার রাড পিরমাপ করা 
হে । 

উপেজলার রা া 

 
১৭.১.৩ িরয়া উপেজলাঃ 
 

েজে র নাম- করা বাজার উ য়ন । এ  কাচা বাজার িছল। ২০২৩ বগ িমটার পভেম  করা হেয়েছ। ২  মাি পারপাস 
নেশড করা হেয়েছ।মােকেট এক  টয়েলট তরী করা হেয়েছ। বাজাের এক  উবওেয়ল বসােনা হেয়েছ। পিরেবশ র 

করা েয়াজন। টয়েলট পির ার রাখা দরকার। 

  
িডিপিপ অ যায়ী করা বাজােরর পভেম  এিরয়া পিরমাপ কের দখা হে । 
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১৭.১.৪ পসা উপেজলাঃ 
 
পসা উপেজলাধীন বাগমারা ধান সড়ক ( চইনঃ০.০০-৪৯০ িমটার) ড  কােপ ং ারা উ য়ন সড়ক। সড়ক েত ান 
বহার করা হেয়েচ।তেব রা ার ধাের বড় বড় গাছ থাকার কারেন িব িমন ন  হেয় যেত পাের। তেব গাছপালার ঢাল িক  

কেট ফলেত হেব যােত রা ায় পযা  রাদ পড়েত পাের। 
 

 
পসা উপেজলা রাড পিরমাপ কের দখা হে । 

 
১৭.১.৫ বােগরহাট জলার মংলা উপেজলাঃ 
 
রা ার নাম-িদগরাজ-ঝলমিলয়া িদিঘ সড়ক িবিস ারা উ যন। রা া র দঘ  ১৩৫০ িমটার। ােন ােন রা ার শা ােরর 
মা  সের গেছ। 
 

 
মংলা উপেজলার রা া পিরমাপ কের দখা হে । 
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১৭.১.৬ রা ার নাম:িগলাতলা- িজিস িসিক (ডঃ সালাম সড়ক) 
সড়েকর দঘ  ৩৩৯০িমঃ। Measuring wheel এর সাহাে  পিরমাপ কের ৩৩৯২ িমঃ পাওয়া গেছ। 
 

 
রা া  ঢাকা িব িব ালেয়র ভাইস চ াে লর জনাব আেরিফন িসি ক উে াধন কেরন। 

 
১৭.১.৭ রামপাল উপেজলাঃ 
 
িগলাতলা িসিক সড়েকর মে  আরিসিস ব  কালভাট িনমাণ। ীজ র  ১২ ট এবং দঘ  বা েব পিরমাপ কের ২৬.৫ ট 
পাওয়া গল। িডিপিপেত ২৬ ট িলখা িছল। এে াচ সড়েকর ইপাে  ালাসাইিডং িদেত হেব। এটা ভংেগ যাে । 

ালাসাইিডং না  দওয়া হেল এে াচ  রােডর শা ার  ভে  যােব এবং রাড  িঁকর মে  পেড় যােব। 
 

  
িগলাতলা িসিক সড়েকর মে  আরিসিস ব  কালভাট িনমাণ কে র ছিব। 
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১৭.১.১৮ তালা উপেজলাঃ 
 
পাটেকলঘাটা িজিস- িলয়া বাজার ভায়া বড়িবলা ( চইনঃ৭৬৫-১৭৬৫) ১ িকঃ িমঃ রা া করা হেয়েছ। রা া র ড  
কােপ ং। তেব কালভােটর পােশ রা া র িক  অংশ দেব (settlement) গেছ। িব িমন পাথর িদেয় লয়ার বািনেয় 
সমান করার জ  বলা হেলা। রা া  ান িদেয় তরী। 
 

  
তালা উপেজলার পাটেকলঘাটার রা া পিরমাপ কের দখা হে । 

 

 
১৭.১.১৯ সদর উপেজলা (সাত ীরা) 
 

শখািল ইউিপ- ঘানাবাজার িব িমনাস কােপ ং ারা করা হেয়েছ। চইনঃ৫০৩২-৫৩৭২। ৩৪০িমটার রা া। বাখ া সরকারী 
াথিমক িব ালয় রেয়েছ। speed breaker এ রং ারা মািকং আেরা  করা দরকার। 

 
১৭.১.২০ কলােরায়া উপেজলাঃ 
 
সাহা র ীজ- বায়ািলয়া বাজার রাড িবিস ারা উ য়ন। চইনঃ১৪৪৩-১৭৭৩। রা া র দঘ  ৩৩০িমটার।রা া র িব িমনাস 

র পাওয়া যায় ২৮িমঃিমঃ। িডজাইেন ধরা িছল ২৫িমঃিমঃ। Water Bond mechadum পাওয়া গেছ 
১৫৩িমঃিমঃ যাহা িডজাইেন ধরা িছল ১৫০ িমঃিমঃ।রা া র  ৩িমঃ স কভােব পাওয়া যায়। 
 

  
সাত ীরা সদর উপেজলার শখািল ইউিপ- ঘানাবাজার 
িব িমনাস কােপ ং রা া  পিরমাপ করা হে । 

সাত ীরা জলার কলােরায়া উপেজলার রা ার িবিভ  র 
পিরমাপ কের দখা হে । 
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১৮। কে র উে  অজন: 
 

ল  অজন  (িপিসআর-এর ত  মেত) ম  
১। স /কালভাট সহ িফডার 

সড়ক ও ামীণ সড়ক 
উ য়েনর মা েম লনা, 
বােগরহাট ও সাত ীরা 
জলার সািবক যাগােযাগ 
ব ার উ য়ন ও িষ 

উ য়েনর সহায়তা। 
 
 

২। াথ স ার ও ণ 
হাটবাজােরর অবকাঠােমা 
উ য়েনর মা েম বসা 
বািণেজ  গিত স ালন 
অ াৎ ামীণ 
অথনীিতেক বগবান 
করা। 

৩। ক  কা েমর সােথ 
স ৃ  ামীণ দ , 
অদ  িমকেদর 
কমসং ান ও আয়ব ন 
কােজ সহায়তার মা েম 
দাির  াস করণ। 

৪। মিহলা িমক ারা 
েরাপন ও পিরচচার 

মাধেম উ য়ন কমকাে  
নারীর অংশ হণ িনি ত 
করণ ও জ ার বষে  
সমতার সহায়তা করণ। 

১। ক র সফল বা বায়েনর ফেল লনা, বােগরহাট ও 
সাত ীরা জলার ামীণ সড়ক নটওয়ােক উ য়ন সািধত হেয়েছ। 
পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় দির  জনেগা ীর প  পিরবহন 
সহজতর হেয়েছ, পিরবহন য়সহ সময় সা য় হেয়েছ িবধায় 
মা েষর কমব া বেড়েছ। িনকটতম বাজাের প  পৗেছ দয়ার 
মা েম ষেকর া  াি  িনি ত হেয়েছ।  যাগােযাগ 

ব ার উ য়েনর ফেল মা ষ ত িনকটতম া েসবা কে  
যেত পােরেছ। ফল িতেত িশ  ও মা  র হার াস পেয়েছ। 
েলর পােশ পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় লগামী িশ র সং া 
িতিনয়ত ি  অ হত আেছ এবং ঝেড় পড়ার হার াস পেয়েছ 

যা সরকােরর সামি ক উ য়ন কায ম ইিতবাচক ভাব ফলেছ।  
 
২। াথ স ার/বাজার উ য়েনর ফেল িষ প  ও িনত  ন ন 
প  সাম ীর সহজ েবশ িনি ত হওয়ায় বসা বািণেজ র সার 
ঘটেছ। ফেল কমসং ােনর েযাগসহ দাির তা াস পেয়েছ। 
ামীণ অথৈনিতক কমকাে র উ য়ন হেয়েছ। 

 
৩। কে র বা বায়ন এর ফেল উ ত সড়েকর পাে  ন ন ন ন 
ছাট বড় কলকারখানা গেড় উঠায় েময়াদী ও দীঘেময়াদী 

কমসং ােনর েযাগ তরী হেয়েছ। কে র কায ম এর সােথ 
স ৃ  িমকেদর কমসং ান ি  হেয়েছ। ফেল াির তা াস  
পেয়েছ। 

 
 

৪। েরাপন এর মা েম স জ বনায়ণ কায ম রাি ত হেয়েছ। 
ামীণ  মিহলােদর  ও দীঘেময়াদী কােজর েযাগ ি  

হওয়ায় নারী মতায়েনর ল মা া অজেন সহায়ক হেয়েছ। 
জ ার সমতার অ গিত হেয়েছ। 

 
পি  জনেগা ী িনিবড়ভােব ক  বা বায়েন জিড়ত থাকায় 
সরকােরর সংেগ ণ ল পযােয়র স ৃ তা ি  পেয়েছ। সম  
দশ পী এ কে র বা বায়ন সরকােরর ষম উ য়ন নীিতেক 

অ সরমান কেরেছ।  
লত উ ত যাগােযাগ নটওয়াক ি র কারেন ক র উে  

অিজত হেয়েছ।  

ানীয় সরকার 
িবভােগর ল  
অজেন ক  

িমকা 
রেখেছ।  

 
 

 

 
১৯। উে  েরা ির অিজত না হওয়ার কারণ:  পেরা ির উে  অিজত হেয়েছ। 
 
২০। অিডট: অ  কে র ঊ ািপত সকল অিডট আপি র মে  ৫  অিন  রেয়েছ । ক  পিরচালেকর সােথ আেলাচনা 

কের জানা যায় য, আপি র জবাব দান করা হেয়েছ। অিত শী ই আপি েলা িন ি  হেব বেল আশা করা যায়।   
 
২১।    সম াঃ 
২১.১।  এ কে র অধীন য সকল ামীণ রা া করা হেয়েছ তােদর পাে  বড় বড়  রেয়েছ। বষাকাল হওয়ায় ে র 

ছায়ার কারেন রা া েলা াত ােত হেয় গেছ। ি  চেল যাবার পরও ফ টায় ফ টায় পািন রা ার িব েমেনর উপর 
পেড় । িব েমন এক  পািন াসী পদাথ হবার কারেন পািন শাষণ কের েল যায়।  

২১.২। অেনক জায়গায় রা ার শা ার থেক মা  সের গেছ।অিত ি র কারেণ রইনেকাট ি  হেয়েছ। 
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২১.৩। রা া েলােত র পাওয়ার ি লার, া র ও িষকােজ ব ত হারেভ ার নামীয় ছাট ছাট যান চলাচল কের। 
বশীর ভাগ যােনর চাকা লাহার তরী আংটা । এ সকল যান েলা রা ায় চলাচল করার কারেণ রা ায় িব িমেনর 

উপর দাগ পেড় যাে  এবং িব িমন ন  হেয় যাে । 
২১.৪। পাটেকলঘাটা িজিস- িলয়া বাজার ভায়া বড়িবলা রা ায় কালভােটর সােথ রা া  িক  অংেশ দেব 

(settlement) গেছ। 
 

২২। পািরশ:  
 

২২.১।  এ কে র অধীন য সকল ামীণ রা া করা হেয়েছ তােদর পাে  বড় বড়  রেয়েছ। বষাকাল হওয়ায় ে র 
ছায়ার কারেন রা া েলা াত ােত হেয় গেছ। ি  চেল যাবার পরও ফ টায় ফ টায় পািন রা ার িব েমেনর উপর 
পেড় । িব েমন এক  পািন াসী পদাথ হবার কারেন পািন শাষণ কের েল যায়। তার উপর ভারী ােকর চাপ 
পড়েল িব েমন সহেজই ফেট যায়।তাই রা ার পােশর গাছ েলার ডালপাতা কেট িদেত হেব যােত কের রা ায় 
পযা  আেলা পড়েত পাের এবং িব িমেনর ািয়  বােড়; 

 
২২.২। অেনক জায়গায় রা ার শা ার থেক মা  সের গেছ।অিত ি র কারেণ রইনেকাট ি  হেয়েছ। তাই িজওিব 

মইনেটে র টাকা থেক রা ার শা াের মা  িদেত হেব যােত রা া  দীঘিদন টকসই থােক।েরইন কােট রা ার 
িত  শা ার মরামেতর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের; 

 
২২.৩। রা া েলােত র পাওয়ার ি লার, া র ও িষকােজ ব ত হারেভ ার নামীয় ছাট ছাট যান চলাচল কের। 

বশীর ভাগ যােনর চাকা লাহার তরী আংটা । এ সকল যান েলা রা ায় চলাচল করার কারেণ রা ায় িব িমেনর 

উপর দাগ পেড় যাে  এবং িব িমন ন  হেয় যাে । লাহার চাকা েলার উপর রাবােরর টায়ার লািগেয় রা ায় 

চলাচেলর বা বাধকতা করার জ  ানীয় শাসনেক উে াগ নয়ার পরামশ দয়া যেত পাের; 

 

২২.৪।  পাটেকলঘাটা িজিস- িলয়া বাজার ভায়া বড়িবলা রা ায় কালভােটর সােথ রা া  িক  অংেশ দেব 
(settlement) গেছ, তাই সখােন রা া  Compaction করা যেত পাের; 

 
২২.৫।  কে র অধীন য সকল জায়গায় Speed Breaker রেয়েছ স েলা সাদা রং ারা মািকং করা যেত পাের 

যােত কের কান ধরেনর ঘটনা না ঘেট; এবং 
 
২২.৬। অ ে দ ২২.১ থেক ২২.৫ এ উিলিখত পািরেশর আেলােক সংিশ  িবভাগ ক ক হীত ব া আগামী ৩০ িদেনর 

মে  এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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প ী অবকাঠােমা উ য়ন (জন পুণ ামীণ যাগােযাগ এবং হাট-বাজার উ য়ন ও পনুবাসন) ২য় খ ড 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
 
 

1| কে র নাম  : প ী অবকাঠােমা উ য়ন  (জন ন ামীণ যাগােযাগ এবং হাট-বাজার  
উ য়ন ও নবাসন): ২য় খ  শীষক (২য় সংেশািধত) ক । 

 
 

2। কে র অব ান  : বাংলােদেশর ৬২  জলা (খাগড়াছিড় ও বা রবান িতত)। 
 
3। ev¯—evqbKvix সং া : ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (এলিজইিড)। 
 
4। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ। 
 
5। কে র বা বায়ন সময় ও য়:  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় 

( ন, ২০১৬ 
পয  

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকা

ল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

বা বায়নকা
লর %) 

ল  ১ম 
সংেশািধত  

২য় তথা 
সবেশষ 

সংেশািধত  

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
৯৯৫০০.০

০ 
১০৯১৩৬.০

০ 
১০৩২৫৩.০

০ 
১০৩২৫৩.০

০ 
২০০৫-০৬ 

হেত 
২০১০-১১ 

২০০৫-০৬ 
হেত 

২০১৫-১৬ 

২০০৫-০৬ 
হেত 

২০১৫-১৬ 

৩.৭৭% ৮৩.৩৩% 

 
6।  কে র অংগিভি ক বা বায়ন:  

    (ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

২য় সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর 
অংগ 

একক ২য় সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন ন, ২০১৬ 
প  

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) রাজ  অংগ:      
১। অিফসারেদর বতন থাক - ৪৪.০৯ - ৪৪.০৯ 
২। কমচারীেদর বতন থাক - ৪৪.০১ - ৪৪.০১ 
৩। ভাতািদ থাক - ৮৩.২৪ - ৮২.৯২ 
৪। সরবরাহ ও সবা থাক - ৪৩৩.৯০ - ৪৩৩.৯০ 
৫। মরামত, সংর ণ ও নবাসন থাক - ৪৯.৭৬ - ৪৯.৭৬ 
খ) লধন অংগ:      
১। েরাপণ  িকঃিমঃ 111.90 184.84 111.90 

(100%) 
184.84 
(100%)  

২। জিম অিধ হণ হ র 12.44 374.74 12.44 
(100%) 

374.74 
(100%) 

৩। উপেজলা সড়ক কােপ ং ারা উ য়ন। িকঃিমঃ 350.00 15715.91 350.00 
(100%) 

15715.91 
(100%) 

৪। উপেজলা সড়ক এইচিবিব ারা উ য়ন। িকঃিমঃ 124.06 1975.73 124.06 
(100% 

1975.73 
(100%) 

৫। ইউিনয়ন সড়ক কােপ ং ারা উ য়ন। িকঃিমঃ 483.76 17737.12 483.76 
(100%) 

17737.12 
(100%) 
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    (ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

২য় সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর 
অংগ 

একক ২য় সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন ন, ২০১৬ 
প  

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬। ইউিনয়ন সড়ক এইচিবিব ারা উ য়ন। িকঃিমঃ 340.36 3447.19 340.36 
(100%) 

3447.19 
(100%) 

৭। াম সড়ক িবিস ারা উ য়ন । িকঃিমঃ 498.00 17060.31 498.00 
(100%) 

17060.31 
(100%) 

৮। াম সড়ক এইচিবিব ারা উ য়ন । িকঃিমঃ 317.86 2873.46 317.86 
(100%) 

2873.46 
(100%) 

৯। াম সড়ক িসিস ারা উ য়ন । িকঃিমঃ 15.00 103.20 15.00 
(100%) 

103.20 
(100%) 

১০। মা  ারা উপেজলা সড়ক, ইউিনয়ন 
সংেযাগ/ াম সড়ক িলর ায়ী  ি র লে  

স  করণ। 
 

িকঃিমঃ 420.00 255.23 420.00 
(100%) 

255.23 
(100%) 

১১। এইচিবিব ারা সড়ক শ করণ। িকঃিমঃ 356.88 1179.71 356.88 
(100%) 

1179.71 
(100%) 

১২। উপেজলা সড়েক স /কালভাট িনমাণ। িমঃ 5000.00 17423.23 5000.00 
(100%) 

17422.67 
(100%) 

১৩। ইউিনয়ন সড়েক স /কালভাট িনমাণ। িমঃ 4953.00 12927.33 4953.00 
(100%) 

12927.33 
(100%) 

১৪। াম সড়েক স /কালভাট িনমাণ। িমঃ 6100.00 10774.00 6100.00 
(100%) 

10774.00 
(100%) 

১৫। ামীণ হাট-বাজার উ য়ন (১০ )। সং া 10.00 456.00 10.00 
(100%) 

456.00 
(100%) 

১৬। আরিসিস াি ং র◌্যা  িনমাণ 
(২৫০িমঃ)। 

িমঃ 100.00 150.00 100.00 
(100%) 

150.00 
(100%) 

১৭। িফিজক াল কি নেজি  -     
     ১০০% ১০৩২৫২.৬৮ 

(১০০%) 
 

ত  : িপিসআর। 
 

 নাটঃ ক  সমাি র অ বিহত েবই ( ন, ২০১৬) ১০৩২৫৩.০০ ল  টাকা েয় ২য় সংেশািধত িডিপিপ অ েমািদত 
হয়। 14/06/‡g,2017 ২য় সংেশাধনী অ েমািদত হওয়ায় িডিপিপেত অ  অংগ িভি ক ভৗত এবং আিথক 
অ গিত 100%।  

 
 

7।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: সবেশষ সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী সকল কাজ স ণ হেয়েছ।  

8। ায়ণ প িত (Methodology): আেলাচ  কে র ায়b িতেবদন ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত 
অ সরণ করা হেয়েছ ; 

 
 িডিপিপ পযােলাচনা; 
 িপিসআর পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই, ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশণ, কে র ফল স েক ানীয় 

জনসাধারেনর মতামত এবং সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 
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9|  কে র উে :    
 
9.১ ামীণ যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম ামীণ যাগােযাগ ব া সহজতর করা এবং হাট বাজার িলর ভৗত 

িবধািদর উ য়েনর মা েম িষ পে র া   িনি ত করা ও িষ উৎপাদন ি েত উৎসাহ দান করা।  
9.২ ামীণ অবকাঠােমাস হ উ য়েনর মা েম ামীণ দির  জনেগা ীর জ   ময়াদী ও দীঘ ময়াদী কেমর েযাগ 

ি  করা।  
 
10.  কে র পট িম:  
 
 বাংলােদশ িথবীর অ তম ঘনবসিত ণ দশ। এখােন িত বগ িকেলািমটাের ায় ৮৫০ জন মা ষ বাস কের। 

দাির  পীিড়ত এেদেশর অিধকাংশ লাক ােম বসবাস কের। বতমােন জনসং ার ায় শতকরা ৪৭% লাক দাির  সীমার 

নীেচ বাস কের। দাির  সীমার নীেচ বসবাসকারী জনগেণর ায় অেধক চরম দািরে র ীকার। পি  এলাকায় দাির তার সােথ 

জিড়ত রেয়েছ িমহীনতা, িষেত অিতির  চাপ, ােমর অ িষ খােতর অন সরতা, িবশাল বকার , িন  স য় এবং ঋণ 

িবধার অ লতা। এ অব া িনরসেন যাগােযাগ ব ার উ য়েনর মা েম াপকিভি ক অথৈনিতক উ য়ন সািধত হয়। 

ামীণ অবকাঠােমা উ য়নস হ যমন : উপেজলা সড়ক, ইউিনয়ন সড়ক, ামীণ সড়ক, হাট-বাজার/ াথ স ার এবং 

স /কালভাট  উ য়ন।  

 উপেরা  কৗশেলর সােথ সংগিত রেখ পjx অবকাঠােমা উ য়ন কম চীর আওতায় িষ, ি , বসা বািণেজ র 

উ য়েনর লে  মাননীয় ধানম ী দেশর ত  অ ল পিরদশনকােল জন ণ ীমস হ বা বায়েনর িনিমে  অ ািধকার 

দান কের থােকন। ইেতামে  এই ধরেনর িক  ীম বা বায়েনর িনেদশ ধানম ীর কাযালয় হেত ‡cÖiY Kiv nq। া  

ীমস েহর সম েয় আেলাচ  কে র িডিপিপ  (২৩/১০/২০০৫ তািরেখ মাননীয় ধানম ীর সভাপিতে  একেনক সভায়) 

অ েমািদত হয়।  

 

11।  কে র অথায়ন :  
 

প ী অবকাঠােমা উ য়ন (জন ন ামীণ যাগােযাগ এবং হাট-বাজার উ য়ন ও নবাসন): ২য় খ  (২য় 

সংেশািধত) ক  লাই, ২০০৫ হেত ন, ২০১৬ ময়ােদ বাংলাদেশ সরকােরর অথায়েন স  হয়। যার া িলত য় 

১০৩২৫৩.০০ ল  টাকা। 
 
 

12।   কে র অ েমাদন ও সংেশাধন:  
 

অ েমাদন:  ক  িবগত ২৩-১০-২০০৫ তািরেখ ECNEC সভায় ৯৯৫০০.০০ ল  টাকা েয় অ েমািদত হয়। বা বায়নকাল 
লাই/২০০৫ হেত ন/২০১১ইং পয  এবং শাসিনক ম ণালয় ক ক গত ১২/০৩/২০০৬ তািরেখ শাসিনক 

অ েমাদন প  জাির করা হয়।  

সংেশাধন: ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ০৮/০৬/২০১৩ তািরেখ cÖK‡íi e¨q ১০৯১৩৬.০০ ল  টাকা wba©viYc~e©K ১ম 
সংেশািধত কে র শাসিনক অ েমাদন এবং ২২/০৬/২০১৬ তািরেখ cÖK‡íi e¨q ১০৩২৫৩.০০ ল  টাকা 
wba©viYc~e©K ২য় সংেশািধত কে র শাসিনক অ েমাদন প  জারী করা হয়। 

 
13।  কে র  ধান ধান কায ম :  
 

ক)  উপেজলা, ইউিনয়ন এবং াম সড়ক উ য়ন - ২৯০৫.৯২িকঃিমঃ। 
খ)  স /কালভাট িনমাণ - ১৬,০৮৩িমঃ। 
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গ)  হাট-বাজার উ য়ন - ১০ । 
ঘ)  াি ং র া  - ১০০.০০ িমঃ। 
ঙ)  েরাপন - ১১১.৯০ িকঃিমঃ। 
চ)  জিম অিধ হন - ১২.৪৪ হ র। 
 

 
14। ক  পিরচালক স িকত ত :  
 

নাম  পদবী খ কালীন/ ণকালীন সময়কাল 
মাঃ জয়নাল আেবদীন ক  পিরচালক ণকালীন ০১-০৭-২০০৫  

হেত  
৩০-০৭-২০১১ 

মাঃ আতাউর রহমান ক  পিরচালক ণকালীন ০১-০৮-২০১১  
হেত  

২০-১২-২০১৪ 
ম থ র ন হালদার ক  পিরচালক ণকালীন ২১-০১-২০১৫  

হেত 
 ৩০-০৬-২০১৬ 

 
15।  কে র সািবক অ গিত:   

িপিসআর এবং ক  অিফেসর নিথ পযােলাচনায় দখা যায়, কে র  হেত ন,২০১৬ পয  ম ি ত আিথক 
অ গিত হেয়েছ মাট ১০৩২৫২.৬৮ ল  টাকা যা অ েমািদত া িলত েয়র ১০০% এবং বা ব অ গিত ১০০%।  
 

16। কে র উে  অজন: 
 

ল  অজন  (িপিসআর-এর ত  মেত) ম  
(ক) ামীণ অবকাঠােমা 
উ য়েনর মা েম যাগােযাগ 

ব া সহজতর করা এবং 
হাট বাজার িলর ভৗত 

িবধািদর উ য়েনর মা েম 
িষ পে র া   

িনি ত করা ও িষ উৎপাদন 
ি েত উৎসাহ দান করা।  

(খ) ামীণ অবকাঠােমাস হ 
উ য়েনর মা েম ামীণ 
দির  জনেগা ীর জ   
ময়াদী ও দীঘ ময়াদী কেমর 
েযাগ ি  করা।  

ক  বা বায়েনর ফেল দেশর াপক এলাকার সড়ক নটওয়াক 
ািপত হেয়েছ। পাকা সড়ক িনিমত হওয়ায় দির  জনেগা ীর প  

পিরবহন সহজতর হেয়েছ, পিরবহন য়সহ সময় সা য় হেয়েছ িবধায় 
মা েষর কমঘ া বেড়েছ। িনকটতম বাজাের প  পৗেছ দয়ার 
মা েম ষেকর া  াি  িনি ত হেয়েছ। যাগােযাগ ব ার 
উ য়েনর ফেল মা ষ ত িনকটতম া েসবা কে  যেত পারেছ। 
ফ‡ল িশ  ও মা  র হার াস পেয়েছ। েলর পােশ পাকা সড়ক 
িনিমত হওয়ায় লগামী িশ র সং া িতিনয়ত ি  পাে  এবং ল 
থেক ঝেড় পড়ার হার াস পেয়েছ যা সরকােরর সামি ক উ য়ন 

কায েম ইিতবাচক ভাব ফলেছ। ি জ/কালভাট িনমােণর ফেল 
একািধক ােমর সােথ সংেযাগ ািপত হওয়ায় প x এলাকায় প  
পিরবহন কাযািদ সহজতর হেয়েছ। বাজার উ য়েনর ফেল িনত  ন ন 
প  সাম ীর সহজ েবশ িনি ত হওয়ায় বসা বািণেজ র সার 
ঘটেছ। সারােদশ াপী উ ত সড়েকর পাে  ন ন ন ন ছাটবড় 
কলকারখানা গেড় উঠায় েময়াদী ও দীঘেময়াদী কমসং ােনর 
েযাগ তরী হেয়েছ। েরাপেনর মা েম স জ বনায়ণ কায ম 
রাি ত হেয়েছ। ামীণ  মিহলােদর  ও দীঘেময়াদী কােজর 
েযাগ ি  হওয়ায় নারী মতায়েনর ল মা া অজেন সহায়ক 

হেয়েছ। পি  জনেগা ী িনিবড়ভােব ক  বা বায়েন জিড়ত থাকায় 
সরকােরর সংেগ ণ ল পযােয়র স ৃ তা ি  পেয়েছ। সম  
দশ াপী এ কে র বা বায়ন সরকােরর ষম উ য়ন নীিতেক 

অ সরমান কেরেছ। লত উ ত যাগােযাগ নটওয়াক ি র কারেন 
ক র উে  অিজত হেয়েছ। 

ানীয় 
সরকার 
িবভােগর 
ল  অজেন 
ক  
িমকা 
রেখেছ।  
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17।  উে  েরা ির অিজত না হওয়ার কারণ:  েযাজ  নয়। 
 
 

18।  অিডট: অ  কে র ঊ ািপত সকল অিডট আপি  িন ি  হেয়েছ। 
 
19। ক  বা বায়েন দীঘ ময়াদী হওয়ার কারণ:  
 

 বািষক উ য়ন কম চীেত (এিডিপ) অ েমািদত িডিপিপ’র ল মা া অ যায়ী অথ বরা  না cvIqv; 

 g~j cÖKí Aby‡gv`‡bi mgq †Kvb Rbej aiv wQj bv; 

 cÖ_g evi 2011 mv‡j cÖK‡íi †gqv` 02 ( ỳB) eQi e„w× K‡i Ryb, 2013 ch©š— Kiv nq| e„w× Kivi 
mgq 20 Rb Rbej aiv n‡qwQj; 

 wØZxq evi 03/06/2013 Zvwi‡L e„w× K‡i Ryb,2014 Kiv nq; 

 Z„Zxq evi 02 ( ỳB) eQi e„w× K‡i Ryb, 2016 ch©š— Kiv nq| 

  িবগত ১৫/০৫/২০১৬ তািরেখর ক  য়ন কিম র (িপইিস) সভার িস া  অ যায়ী ২০১৫-১৬ অথ 
বছর পয়  মাট া  এিডিপ বরা  অ যায়ী ন, ২০১৬ এর মে  ক  শষ করা িস া  হীত হয়।  

 
20।  য় কায ম: cÖK‡íi †Kvb ai‡bi hvbevnY I hš¿cvwZ µq Kiv nqwb| ïaygvÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I 

AvmevecÎ µq Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi cÖviw¤¢K mg‡q wcwcAvi wQj bv weavq Request For Qutation 
(RFQ) (AviGdwc) Ges Direct Procurement Method G µq Kiv n‡q‡Q| 

 
 ক  পিরদশন I পযেব ণ:  

bw_cÎ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq, cÖK‡íi mv‡_ mswkó GjwRBwWÕi D×Z©b Kg©KZ©viv I gvV ch©v‡qi Kg©KZ©viv 
Kv‡Ri gwbUwis K‡i‡Qb| AvBGgBwW KZ„©K 3 (wZb) evi cwi`k©b Kiv n‡q‡Q Ges AvBGgBwWÕi cwi`k©b 
cÖwZ‡e`‡bi I mycvwi‡ki Av‡jv‡K 3 (wZb) evi cÖK‡íi †gqv` e„w× Kiv n‡q‡Q| গত ১৮/০৫/২০১৭ তািরেখ 
ঠা রগ ও জলায় কে র কায ম আইএমইিডর উপ-পিরচালক, জনাব খিলল আহেমদ ক ক পিরদশন করা হয়। 
পিরদশনকােল ক  পিরচালক ও সংি  জলার িনবাহী েকৗশলী জনাব অিনল চ  বমণ উপি ত িছেলন। 
  

20.1|  evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb evwjqvWvsMx ỳদmyর bvwcZcvov gwnlgvix wgw¯¿cvov fvqv jjcyKyi wWGg ¯‹zj 
রা া, †PBt 1892-2964 wgt| িডিপিপ অ যায়ী রা া র দঘ 1.072. িকঃিমঃ এবং শ তা ৩িমটার। 
সেরজিমেন পিরদশন ও গজ িফতা ারা পিরমাপ কের রা া র দঘ   স ক পাওয়া গল। রা া র 
Sectioning  ও পিরমাপ কের দখা যায় 156িমঃিম বা , 151 িমঃিম mve‡eR 153 িমঃিম াKvডাম, 
25িমঃিম  কােপ ং এবং ৭িমঃিমঃ িমঃিমঃ িসলেকাট রেয়েছ। 

 
20.2|  evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb jvwnox wRwm-fvqv †`vMvwQ nvU রা াq e„ ‡ivcb t †PBt 00-4122wgt Ges 

6979-11438wgt| 4581 wgUv‡i 9332wU MvQ jvMv‡bv n‡q‡Q| 
 
20.3|  m`i Dc‡Rjvaxb m`iDc‡Rjv ও ivbxks‰Kj Dc‡Rjvi ms‡hvM¯’‡j 6900 wgt †PB‡b‡R cBZKgwb 

b`xi Dci 42 িমটার দেঘর ীজ  মেপ ৪২.৩ িমটার পাওয়া গল eªxR Carriage Width 3.7 wgt স ক 
আেছ মেম cvIqv গল। 

 
20.4|  m`i Dc‡Rjvaxb gywÝinvU GbGBPWweøD-mv‡Kvqv wRwm রা া, †PBt 00-1000wgt| িডিপিপ অ যায়ী 

রা া র দঘ 1.00 িকঃিমঃ এবং শ তা ৩িমটার। সেরজিমেন পিরদশন ও গজ িফতা ারা পিরমাপ কের রা া র 
দঘ   স ক পাওয়া গল। রা া র Sectioning ও পিরমাপ কের দখা যায় 205িমঃিম বা , 155 িমঃিম 

mve‡eR 151 িমঃিম াKvডাম, 25িমঃিম কােপ ং এবং ৭িমঃিমঃ িমঃিমঃ িসলেকাট রেয়েছ।  
 
20.৫।  িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলার ঢপা নদীর উপর খলিশ ীজ  পিরমাপ করা হেলা। পিরমাপ কের ীজ র দঘ 

৪২.২ িমটার এবং Carrige width ৩.৭৫ িমঃ পাওয়া গল। ীজ র ২ cÖv‡š— এে াচ As‡k ক চা রা া 
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রেয়েছ। অিত ি েত এে াচ রাড ক চা হবার কারেণ কাদা জেম যায়। পথচারী ও লগামী ছেলেমেয়েদর ভাগাি  
বােড়। 

 
20.6| cÖKí ev¯—evq‡b †Kvb Acv‡ikb I ÎæwU cwijw Z nqwb| ïaygvÎ GwWwc h_vh_ mgq gZ cvIqv hvqwb| ZvB 

cÖKíwUi ev¯—evqbKvj `xN© †gq`x n‡q‡Q| g~j eiv‡Ïi mgq cÖK‡íi †Kvb Rbej aiv nqwb| cieZ©x‡Z cÖ_g 
evi cÖKí ms‡kva‡bi mgq 20 Rb Rbej aiv n‡qwQj| 

 
20.7| cÖK‡íi †Kvb ai‡bi hvbevnY I hš¿cvwZ µq Kiv nqwb| ïaygvÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I AvmevecÎ µq Kiv 

n‡q‡Q| cÖK‡íi cÖviw¤¢K mg‡q wcwcAvi wQj bv weavq Request For Qutation (RFQ) (AviGdwc) Ges 
Direct Procurement Method G µq Kiv n‡q‡Q| 

 
ক  পিরদশেনর ি রিচ ঃ 

  

 
 

ঠা রগ ও জলার evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxন bvwcZcvov gwnlgvix wgw¯¿cvovর রা ার িবিভ  র পরী া করা  
হে । 

 
evwjqvWvsMx Dc‡Rjvaxb jvwnox wRwm-fvqv †`vMvwQ nvU রা ার ’পাে  রািপত  পযেব ণ। 
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ivbxks‰Kj Dc‡Rjvi ms‡hvM ’̄‡j cBZKgwb b`xi Dci  42.05 `xN© eªxR wbিমত ীজ।  কে র ১ম 

পh©vq ২০০৬ সােল ীজ  িনিমত হেয়েছ। 
 

ঠা রগ ও জলার m`i Dc‡Rjvaxb gywÝinvU GbGBPWweøD-mv‡Kvqv wRwm রা ার িবিভ  র পরী া করা 
হে । 

 

প গড় জলার বাদা উপেজলার ি রহাট-সা য়া রা ার sactioning কের দখা হে । 
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িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলার ডপা নদীর উপর ৪২ িমটার দীঘ খলশী ীজ মাপা হে । 

 
 

21।  পািরশ:  
 

21.১। ক র কায ম সরাসির ক  এলাকা তথা দেশর দাির  াসকরেনর ও নারীেদর কমসং ান এবং মতায়েনর 
সােথ স ৃ । এ ধরেনর কে র ু বা বায়ন দেশর ামীণ ও দির  জনেগা ীর আথ-সামািজক অব ার 
পিরবতেন উে েযা  িমকা রাখেছ িবধায় এ ধরেনর ক  আরও অিধক হাের বা বায়েনর েয়াজন; 

 
21.২। রইন কােট রা ার িত  শা ার মরামেতর েয়াজনীয় ব া হন করা যেত পাের; 
 
21.৩। ানীয় সরকার িবভাগ যথাসেময় ক  বা বায়ন িনি েতর পদে প িনেত পাের; 
 
21.৪। এ ক   হয় ২০০৬ সােল। কে র থমােধ য সকল কাজ করা হেয়িছল সমেয়i বধােন Zv র ণােব ‡Yর  

েয়াজন পড়েছ। তাই এলিজইিড’র প x সড়ক ও র ণােব Y কম চীর আওতায় বরা  রাখা েয়াজন; 
 
21.৫ । কে  আওতাধীন অেনক ীেজর ỳB cÖv‡š—i এে াচ ক চা রা া রেয়েছ। অিত ি েত এে াচ রাড ক চা হবার 

কারেণ কাদা জেম যায়। পথচারী ও লগামী ছেলেমেয়েদর ভাগাি  বােড়। তাই ীেজর পাে র এে াচ রাড 
েলােক িব িমন কােপেটং করেল জনগY ীেজর h_v_© mydj ভাগ করেব; 

 
21.৬ । রা ার পাে র মা  যােত য় না হয় স জ  ারা, নিপয়ার, ইিপল ঘাস লাগােত হেব। ঘাস েলা গবািদ প র 

খাবার িহসােবও ব ত হেত পাের; 
 
21.৭ ।  eR©̈ পােত যােত মা েষর জীবন নাশ না হেত পাের স জ  রা ার ’ধাের তাল গাছ লাগােনা যেত পাের; 
 
21.8| cÖK‡íi †gqv` `xN© †gqv`x nIqv †gv‡UB mgxPxb bq| cÖKí †bqvi mgq ch©vß Rbej Ges cª‡qvRbxq GwWwc 

eivÏ cvIqvi Rb¨ h_vh_fv‡e cª‡Póv Pvjv‡Z n‡e; 
 
21.9| Aby‡”Q` 20.1 †_‡K 20.8 G DwjwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkó wefvM KZ„©K M„nxZ e¨e ’̄v AvMvgx 30 w`‡bi 

g‡a¨ G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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বিরশাল িসিট কেপােরশেনর সড়ক উ য়ন ও শ করণসহ ন-কাম-ফুটপাথ িনমাণ 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
1।  কে র নাম :    ewikvj wmwU K‡cv©‡ik‡bi moK Dbœqb I cÖk Kiণmn †Wªb-Kvg-dzUcv_ 

িনমাণ (1g ms‡kvwaZ) ।  
২। কে র অব ান : ewikvj wmwU K‡cv©‡ikb   
৩। িনবাহী সং া : বিরশাল িস  করেপােরশন 
৪। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য় :  

(ল  টাকায়) 
অ েমািদত য় ত য় 

(wW‡m¤̂i, 
2015 পয ) 

অ েমািদত বা বায়নকাল ত বা বায়ন 
কাল 

অিত া ত 
য় ( ল 

অ েমািদত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল 

বা বায়নকােলর 
%) 

ল  সবেশষ 
সংেশািধত  

ল সবেশষ সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
20813.53 22790.94 17992.85 Rvbyqvix,2012 

 হেত 
wW‡m¤̂i,2013 

Rvbyqvix, 2012 
 হেত 

wW‡m¤̂i 2015 

Rvbyqvix,2012 
 হেত 

wW‡m¤̂i,2015 

২৮২০.২৮ 
(১৩.৫৫%) 

 

০২ ( ই) বছর 
(100%) 

 
৬।   কে র অং½িভি ক বা বায়ন:  

(ল  টাকায়) 
িমক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

কােজর অং½ 
একক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 

পিরকি ত ল মা া 
ত বা বায়ন ন, ২০১৬ 

প  
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1| moK Dbœqb I cÖk¯ত Kib 
(etwgt)  

িকঃিমঃ 48.85 6410.56 48.80 
(99.89) 

5770.08 
(90.00) 

2| moK Dbœqb (†d«k) (etwgt)  িকঃিমঃ 20.52 2802.47 20.50 
(99.90) 

2772.24 
(98.92) 

3| moK Dbœqb (Ifvi‡j) 
(etwgt) 

িকঃিমঃ 16.30 1429.06 20.30 
(125.53) 

1407.69 
(98.50) 

4| ‡Wªb Kvg dzUcvZ wbg©vb 
(িকঃিমঃ) 

িকঃিমঃ 42.06 3891.10 41.00 
(97.47) 

3165.44 
(81.35) 

5| moK evwZ ¯’vcb (িকঃিমঃ) িকঃিমঃ 32.57 1780.95 24.50 
(75.22) 

731.05 
(41.04) 

6| e· Kvjfv©U (ˆ`N©=160.0wgt, 
2.50wgt x 3.0wgt)(16wU)  

 16 224.64 16 
(100) 

174.12 
(77.50) 

7| e· Kvjfv©U (ˆ`N©=29.76wgt, 
7.92wgt x 5.58wgt)(3wU)  

 3 102.45 3 
(100) 

79.41 
(77.50) 

8| e· Kvjfv©U wWfvBWvi িনমাণ 
(িকঃিমঃ) 

িকঃিমঃ 4.3 91.03 4.2 
(97.67) 

70.56 
(77.50) 

9| kni র া eva িনমাণ (িকঃিমঃ) িকঃিমঃ 2.8 2976.40 2.40 
(85.71) 

2131.15 
(71.60) 

10| wis †ivW Kvg evBcvm িনমাণ 
(িকঃিমঃ) 

িকঃিমঃ 4.47 1489.46 3.25 
(72.70) 

683.42 
(45.88) 

11| MvW©vi eªxR িনমাণ (িমঃ) িমঃ 76 600.40 00 
(60.00) 

327.23 
(54.00) 

12| wjwbqvi ‰m›`vh© ea©b cvK© িকঃিমঃ 4.0 661.74 3.8 600.15 
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িমক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
কােজর অং½ 

একক সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন ন, ২০১৬ 
প  

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িনমাণ (িকঃিমঃ) (95.00) (90.69) 

13| wm‡g‡›UW wmwUs e¨ve¯’vcbv 
(4.0িকঃিমঃ)(wU)  

িকঃিমঃ/  790 163.64 220.00 
(27.48) 

80.31 
(49.07) 

14| e„ǘ‡ivcb Ges Pvqbv Kv‡c©wUs 
mn Pvwicv‡k¦©  নািসং I †dwÝs 
(1044.00wU) (িকঃিমঃ) 

িকঃিমঃ/  1044 167.04 50.00 
(4.79) 

0.00 
(0.00) 

 সবেমাট 
  22790.94  17992.85 

(78.95) 
 
7।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ:  

  দবচয়ন প িতেত(Randomized Sampling) পযেব ণ ও ক  পিরচালক ক ক সরবরাহ ত তে র 

িভি েত জানা যায় িডিপিপ অ যায়ী সকল কাজ স ণ হেয়েছ তেব েয়াজনীয় িজওিব বরাে র অভােব ৭৬ িমটার 

গাডার ীজ িনমাণ ও ২.৮িকঃিমঃ শহর র া বােধরঁ সংল  কােপ টং রা া ট করা হয় িন। 

8।  ায়ণ প িত (Methodology): আেলাচ  কে র ায়ণ িতেবদন  ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত 

অ সরণ করা হেয়েছ; 

 িডিপিপ পযােলাচনা; 
 িপিসআর পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমন পিরদশণ এবং ক  সংি  কমকতােদর সােথ 

আেলাচনা; 
 

9|  উে  :   
   (ক) ewikvj kn†ii wewfbœ ’̄v‡bi moK Dbœqb I cÖk  Ki‡bi gva¨‡g moK I †hvMv‡hvM e¨ve¯’vi DbœwZKiY; 

(খ) Rje×Zv ỳixKiYmn c_Pvix†`i PjvP‡ji my‡hvM- myweav e„w× Kivi লে  †Wªb-Kvg-dzUcvZ িনমাণ Kiv; 
   (গ) kni র া evua িনমাণ ewikvj kni ‡K KxZ©b†Lvjv b`xi qmvab †_‡K র া Kiv; 
    (ঘ) KxZ©b†Lvjv b`xi Zxi eivei wis †ivW িনমাণ K‡i we`¨vgvb mo‡Ki mswKb©Zv n«vm Kiv; 
   (ঙ) wjwbqvi ‰m›`h© ea©b cvK© িনমাণ K‡i bMievmx‡`i Rb¨ we‡bv`‡bi e¨ve¯’v Kiv; এবং 

(চ) mo‡K evwZ ’̄vcb Kiv| 
 
১০। কে র পট িমঃ  

 
ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GKwU HwZnvwmK kni, GB kni cÖvK…wZK b`x I Lvj Øviv cwi‡ewóZ weavq GK mgq 
evsjvi †fwbm ejv nBZ wKš‘ cÖvK…wZK †mŠ›`h© AvR nvwi‡q hv‡”Q| Kvib RbmsL¨v e„w×i mv‡_ cvjøv w`‡q 
wmwU K…Z©c  cwicyb© DbœqY mvab Ki‡Z cvi‡Q bv| evsjv‡`k miKv‡ii ’̄vbxq miKvi wefvM m¤úªwZ GB 
wefvMxq kni‡K wmwU K‡c©v‡ikb ২০০২ সােলর লাই মােস DbœxZ K‡ib| ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb-Gi bZzb 
ewa©Z GjvKv 25.0 et wKt wgt mn eZ©gv‡b †gvU GjvKv 58.0 et wKt wgt A‡bK রা া NvU LyeB Lvivc hv 
hvbevnb PjvP‡ji A‡hvM¨| we‡klK‡i ewa©Z GjvKvi রা া-NvU AviI ỳwe©mn| hw`I evsjv‡`k GKwU MÖvgvÂj 
wfwËK †`k| ZeyI evsjv‡`k kni GjvKvi Dbœq‡bi Dci wbf©i kxj| eZ©gvb MwZavivq RbmsL¨v e„w× 
অ াহত _vK‡j 2030 mvj bvMv` †gvU RbmsL¨vi 40% fvM kni GjvKvq emevm Ki‡e| hw` kni GjvKvi 
hvbevnb e¨e¯’vcbv, †Wª‡bR e¨e¯’vcbv Dbœqb bv nq Zvn‡j kni GjvKv I kni Zjx µge„w× I Dbœqb 

wZMȪ ’ n‡e| evsjv‡`k miKv‡ii kni GjvKv Dbœqb †KŠkj I ` Zv e„w× mgMÖ †`‡ki GKwU Dbœq‡bi Ask 



106  

nj- wewfbœ kn‡ii AeKvVv‡gv Dbœqb I mgm¨v ỳixKiY| GKwU kn‡ii ধান Dcv`vb nj Zvi AeKvVv‡gv 
Dbœqb| evsjv‡`k miKv‡ii Dbœqb †KŠk‡ji GKwU গুরু ¡c~Y© িদক nj ev¯ÍweK AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv| 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi Rb¨ cÖv_wgK fv‡e K…wl, e¨emv evwYR¨ Ges A_©‰bwZK Kvh©Kjv‡ci Dbœqb| †mRb¨ 
ev¯ÍweK c‡  kni GjvKvi Dbœqb NUv‡bv Riæix| evsjv‡`k miKv‡ii G ai‡Yi KwVb cwjwm jvB‡bi 
বা বvq‡bi Rb¨ GB cÖKíwU অত  ণ| GB cÖKí বা বvq‡b kn‡ii evwm›`v‡`i AwaK evm‡hvM¨ Ae¯’v 
wd‡i Avm‡e| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi bvMwiK‡`i AvZ¥-wek¦vm e„w× cv‡e d‡j mgq gZ U¨v‡·i wej 
cÖ̀ v‡bi AbyK~j mvivcvIqv hv‡e| cÖKí বা বায়নKvjxb mg‡q evsjv‡`‡ki wbg©vY mvgMÖx e¨env‡ii my‡hvM m„wó 
n‡e, cÖKíwU GKevi বা বvwqZ n‡j kn‡ii bvMwiK‡`i wbicËv wbwðZ n‡e| Drcv`b Ges Dbœq‡bi † ‡Î 
bvMwiKMY  AskMÖn‡Yi my‡hvM m„wói Bw½Z enb Ki‡e| cÖKíwU বা বvq‡bi c‡i ewa©Z GjvKvq A‡bK 
AvevwmK Ges Awdm feb ˆZix Kivi my‡hvM m„wó n‡e| ZvQvov AvBb cÖ‡qvMKvix ms¯’vi †hvMv‡hvM DbœwZ 
n‡e| অবকাঠােমা উ য়ন করা হেল  জনগেণর অথৈনিতক উ য়নসহ কমসং ােনর েযাগ ি  হেব।     

 
১১। কে র অথায়নঃ  

 
ewikvj wmwU K‡cv©‡ik‡bi moK Dbœqb I cÖk Kibmn †Wªb-Kvg dzUcv_ wbমvb (1g ms‡kvwaZ) ক  
বাংলােদশ সরকােরর Ges wewmwmi wbR¯ ̂অথায়েন স  হয়। কে র অ েমািদত য়- 22790.94 ল  টাকা  
িক  ত য় হেয়েছ ১৭৯৯২.৮৫ ল  টাকা। 

 
১২। কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ  
 
 অ েমাদনঃ িডিপিপ পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক  15-11-২০11 তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত 

হয় 2০৮১৩.৫৩  ল  টাকা, বা বায়নকাল Rvbyqvix/২০12 হেত wW‡m¤̂i/২০১3 পয । শাসিনক 
ম ণালয় ক ক গত 13-02-2012 তািরেখ অ েমাদন প  জারী করা হয়।  

 
 সংেশাধনঃ িবগত ১9-10-২০১5 তািরেখ 22790.94  ল  টাকা েয় কে র বা বায়নকাল Rvbyqvix/২০12 

হেত wW‡m¤̂i/২০১৫ পয । সংেশািধত কে র শাসিনক অ েমাদন প  জারী করা হয়।  
 
  ১৩। কে র ল কায মঃ   

 (ক)  moK Dbœqb I cÖk¯Í Kib -48.85 িকঃিমঃ;  

 (খ) moK Dbœqb (†d«k) -20.52 িকঃিমঃ; 

 (গ) moK Dbœqb (Ifvi‡j) -16.30 িকঃিমঃ; 

 (ঘ) ‡Wªb Kvg dzUcvZ wbg©vণ-42.06 িকঃিমঃ; 

 (ঙ) moK evwZ ¯’vcb (িকঃিমঃ)-32.57 িকঃিমঃ; 

        (P) e· Kvjfv©U (2.50wgt x 3.0wgt)-16wU; 

        (Q)  e· Kvjfv©U (7.92wgt x 5.58wgt)-3wU; 

        (R) e· Kvjfv©U wWfvBWvi wbgvণ- 4.30 িকঃিমঃ; 

        (S) kni র া eva wbgv©ণ-2.80 িকঃিমঃ; 

        (T) wis †ivW Kvg evBcvm wbgv©ণ- 4.47 িকঃিমঃ; 

        (U) MvW©vi eªxR wbgv©ণ-76.0িমঃ; 

        (V) wjwbqvi ‰m›`h© ea©b cvK© wbgv©ণ -4.0 িকঃিমঃ; 

        (W) wm‡g‡›UW wmwUs e¨ve¯’vcbv -790wU; এবং 
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          (X) বৃ ‡ivcb Ges Pvqbv Kv‡c©wUs mn Pvwicv‡k¦© bvwms I †dwÝs-1044.00wU। 
 
১৪। ক  পিরচালক স িকত ত :  

নাম  পদবী খ কালীন/ ণকালীন সময়কাল 
†gvt ZvwiKzj nK ক  পিরচালক 

( ধান েকৗশলী অবঃ) 
খ কালীন ০১-০1-২০12 হেত 

 21-11-২০১4 
Lvb gynv¤§` byiæj ইসলাম ক  পিরচালক 

( ধান েকৗশলী) 
খ কালীন 22-০৫-২০১১ হেত 

 ৩০-12-২০১5 
 

১৫।  ক  পিরদশন:  
গত 26/০৭/২০১৭ তািরখ হেত 28-০৭-২০১৭ তািরখ আইএমইিড’র উপ-পিরচালক, খিলল আহেমদ ক ক ewikvj 
wmwU K‡cv©‡ik‡bi moK Dbœqb I cÖk¯ÍKibmn †Wªb-Kvg dzUcv_ wbgvb© কে র কায ম সেরজিমেন পিরদশন 
করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালক ও সংি  wbev©nx েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী, Dc-mnKvix 

েকৗশলীগণ উপি ত িছেলন। পিরদশন ত ewikvj wmwU K‡cv©‡ik‡bi moK Dbœqb I cÖk¯ÍKibmn †Wªb-Kvg 
dzUcv_ wbgv©ণ কে  বা বািয়ত কায েমর কেয়ক   নিথ পযােলাচনা করা হয় এবং কায েম িপিপআর ২০০৮ 
এর আেলােক পরী া িনরী া করা হয়। সমেয় সমেয় ক , জনাব ম র হােসb wmিনয়র mwPe (GjwRwW), 
জনাব G.gv‡jK, mwPe (GjwRwW) ,জনাব A‡kvK gvae ivq, AwZt mwPe (GjwRwW), জনাব cwigj P› ª̀ †` -
mwPe (GjwRAviwW), জনাব Av‡bvqvi †nv‡mb (wWGm Ges hyMœ-mwPe) (GjwRwW), জনাব miR Kzgvi bv_ (wmt 
mt mwPe) (GjwRwW), জনাব মাঃ Rvnv ীi আলম, cwiPvjK (&&&&&&&&&&&&&&&AvBGgBwW), জনাব মাঃ ওয়ািহদ, সহকারী 
cwiPvjK (&&&&&&&&&&&&&&&AvBGgBwW) mn সংি ó কমকতারা পিরদশন কেরন।  

 
১৬।  কে র সািবক অ গিত:   

িপিসআর এবং ক  অিফেসর নিথ পযােলাচনায় দখা যায়, কে র  হেত wW‡m¤̂i/২০১5 পয  ম ি ত 
আিথক অ গিত হেয়েছ মাট 17992.85 ল  টাকা যা অ েমািদত মাট া িলত েয়র 78.95%।  

 
১৭। কে র উে  অজন: 
 

 

ল  অজন  (িপিসআর-এর ত  মেত) ম  
1. ewikvj kn†ii wewfbœ ’̄v‡bi  moK 
Dbœqb I cÖk  Ki‡bi gva¨‡g moK I 
†hvMv‡hvM e v̈e ’̄vi DbœwZKiY|  

 

১. ক র সফল বা বায়েনর ফেল, াwdK R¨vg K‡g‡Q 10%| 
moK †hvMv‡hvM,†Wª‡bR myweav, we‡bv`‡bi my‡hvM-myweav e„w× mn 
kn‡ii cwi‡e†ki 10%  DbœwZ n‡q‡Q| moK Dbœqb I cÖk Kib 
48.80wKtwgt, moK Dbœqb (†d«k) 20.50িকঃিমঃ, moK Dbœqb 
(Ifvi‡j) 20.30িকঃিমঃ 

ানীয় সরকার 
িবভােগর ল  
অজেন ক  

িমকা 
রেখেছ।  

2. Rje×Zv ỳixKiY mn c_Pvix†`i 
PjvP‡ji my‡hvM- myweav e„w× Kivi লে  
†Wªb-Kvg-dzUcvZ িনমাণ Kiv| 

 

২. ‡Wªb Kvg dzUcvZ wbg©vb 41.0িকঃিমঃ, e· Kvjfv©U 
(ˆ`N©=160.0wgt, 2.50wgt x 3.0wgt)-16wU, e· Kvjfv©U 
(ˆ`N©=29.76wgt, 7.92wgt x 5.58wgt)-3wU, e· Kvjfv©U 
wWfvBWvi 4.20িকঃিমঃ, MvW©vi eªxR 45.60িমঃ| 

 

3. kni র া evua িনমাণ ewikvj kni 
‡K KxZ©b†Lvjv b`xi qmvab †_‡K 
র া Kiv| 

৩. kni র া ব ধ 2.40 িকঃিমঃ| 
 

 

4.  KxZ©b†Lvjv b`xi Zxi eivei wis 
†ivW িনমাণ K‡i we` v̈gvb mo‡Ki 
msকীনZv  n«vm Kiv|  

৪. wis †ivW Kvg evBcvm 3.25িকঃিমঃ| 
 

 

5. wjwbqvi ‰m› v̀h© ea©b cvK© wbgv©‡bi 
K‡i bMievmx‡`i Rb¨ we‡bv`‡bi 
e¨ve ’̄v Kiv| 

 

৫. wjwbqvi ‰m›`vh© ea©b cvK© 3.8 িকঃিমঃ, wm‡g‡›UW wmwUs 
e¨ve ’̄vcbv 220.0wU, বৃ ‡ivcb Ges Pvqbv Kv‡c©wUs mn 
Pvwicv‡k¦© bvwms I †dwÝs 1044.00wU| 

 

6. mo‡K evwZ ’̄vcb Kiv| ৬. moK evwZ ’̄vcb 24.25িকঃিমঃ|  
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১৮। উে  েরা ির অিজত না হওয়ার কারণ:   
 

িত িত িজওিব অ যায়ী বরা  পাওয়া যায়িন িবধায় উে  েরা ির অিজত হয় নাই তেব িসংহভাগ উে  
অিজত হেয়েছ। 

 
১৯। অিডট:  

 
কে র 2013-14 †_‡K 2015-16 A_© eQ‡i ¯’vbxq I ivR¯ ̂Awa`ßi, AwWU Kg‡cø·, †m¸b evwMPv KZ…©K 

m¤úbœ n‡q‡Q| কে র উ ািপত সকল অিডট আপি i িন wË Pjgvb রেয়েছ, অ  কে র ক  পিরচালক 
মৗিখকভােব জািনেয়েছন িবষয়  অিত স র িন ি  হেব । 

 
২০।  ক  পিরদশেনর ি রিচ ঃ 
 

কে র সং ান অ যায়ী ক েত অ েমািদত া িলত য় ধরা হেয়িছল ২২৭৯০.৯৪ ল  টাকা এরমে  িজওিব 
অংশ 17৬৫০ ল  টাকা (৭৭.৫%) যিদও িত ত িজওিব ১৮২৩২.৭৫ ল  টাকা এবং বিরশাল িস  
করেপােরশেনর িনজ  তহিবল ৪৫৫৮.১৯ল  টাকা (২০%) । িজওিব থেক ৫৮২.৭৫ল  টাকা কম পাওয়া গেছ। 

22790.94

17992.85

10000

15000

20000

25000

Budget Distribution

 
 
ভা খানা রােডর উ য়ন ও শ করণঃ 
 রা া  আেগ বপাে  িছল তেব সটা স  িছল। পি ম পাে  িন  জায়গা িছল পরবত েত পি ম পা  ভরাট কের 
রা া  শ  করা হয়। রা া র দঘ  ১৯৫০িমটার মাটর সাইেকেলর মাইল িমটার িদেয় পিরমাপ কের রা া  ১৯৭৮িমটার 
পাওয়া যায়। রা া র শ  ৭ িমটার িডিপিপেত বলা হেলও বা েব কাথাও কাথায়ও ৭ িমটােরর বশী এবং কাথায়ও 
৫িমটার ও পাওয়া গেছ। রা া  ২০১২ সােল তরী করা হেয়িছল। 
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রা ার শ তা পিরমাপ কের দখা হে । েনর ঢাল (Slope)পিরমােপর জ  াপ ল বসােনা হে । 

  
লেভল মিশন ারা েনর লেভল পরী া করা হে । রা ার িব িমেনর র মেপ দখা হে । িব িমেনর র ৫৪ িমিম 

পাওয়া গেছ। 

  
রা ার ডি উ িব এম র মেপ দখা হে  এবং মেপ ইহা 
৮.১২ ইি  পাওয়া গেছ যাহা িডিপিপ অ যায়ী স ক আেছ। 

রা ার বািলর র মেপ দখা হে । বা র র ৬.১ইি  পাওয়া 
গেছ। ছিব  উ র আমানতগ , বিরশাল িস  করেপােরশন 

এলাকাধীন থেক নয়া হেয়েছ। 
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কে র টাকায় য় ত রা ার বািতর খা া শড সহ 

পযেব ণ করা হে । 
েক র টাকায় য় ত ালাসাইড যাহা রা ার র া দান 

করেছ। 

  
কিব হমােয়ত উি ন রাড এর টপাত পিরমাপ কের 
দখা হে । 

রা ার টপােতর ােবর Thickness মাপা হে  মেপ ৩.৫ 
ইি  পাওয়া গেছ। 

  
জডন রােডর কালভােটর র  মেপ দখা হে  যাহা 
৮ইি  পাওয়া গেছ। 

কে র আওতায় ২.৮ িকঃিমঃ শহর র া ব ধ িনমাণ করা হেয়েছ 
িক  িডিপিপেত কােপ ং কথা বলা থাকেলও অ েমািদত িজওিব 
বরা  না দয়ােত কােপ ং করা হয়িন। 
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কে র টাকায় ি েযা া পাক িনমাণ করা হেয়েছ স  মাননীয় ধানম ী উে াধন কেরন। 

 
২১।  সম াঃ 
 
২১.১। িডিপিপেত ৭৬িমটার গাডার ীজ, ২.৮০িকঃিমঃ শহর র া ব ধ সংল  কােপ ং রা ার কথা বলা থাকেলও বা েব 

WBM ারা করা হেয়েছ। অথাভােব কােপ ং ও গাডার ীজ করা স ব হয়িন; 
 
২২.২। িপিসআর এর আইেটম ন র ৩৮ এর ীট লাইট েলা ভা  খানা রােড াপন করার কথা িক  স েলা সখােন 

াপন না কের ৩নং ওয়ােড াপন করা হেয়েছ; 
 
২২.৩। কে র আওতায় রা া সংল  র রেয়েছ। অেনক েরর পােড় ালাসাইড নই। অেনক জায়গায় রা া ি ণ 

অব ায় আেছ; এবং 
 
২২.৪।  কে র আওতায় য সকল জায়গায় টপাত কাম- ন রেয়েছ স ন েলা িনয়িমত পির ার করা হয় না এবং 

পিলিথন ও সিলড ওেয়  পেড় পািন বােহ িতব কতা ি  করেছ। ন েলা িনয়িমত পির ার রােখ না। 
 
২২।  পািরশ:  
 
২২.১   িডিপিপেত ৭৬িমটার গাডার ীজ, ২.৮০িকঃিমঃ শহর র া ব ধ সংল  কােপ ং রা ার িনমােনর সং ান থাকেলও 

বা েব খায়া ারা করা হেয়েছ। কােপ ং ও গাডার ীজ করা স ব হয়িন। যিদও ক  পিরচালক বেলেছন, 
সরকােরর িত ত িজওিব থেক ৫৮২.৭৫ ল  টাকা কম পাওয়া যাবার কারেণ কাজ েলা করা স ব হয় িন। তেব 
জন ে র কথা িবেবচনা কের িস  করেপােরশেনর িনজ  অথ িকংবা থক কান ক  দািখল কের িডিপিপর 
অসমা  কাজ েলা করা যেত পাের; 

 
২২.২  িপিসআর এর আইেটম ন র ৩৮ এর ীট লাইট েলা ভা  খানা রােড াপন করার কথা িক  সগেলা সখােন 

াপন না কের ৩নং ওয়ােড াপন করা হেয়েছ। ক  পিরচালক যিদও বেলেছন িডিপিপ অ েমাদন ও বরা  পেত 
সময় লােগ রা া  জন ণ স িবেবচনায় তাৎ িনক ভােব BMDF (Bangladesh Municipal 
Development Fund) ক  থেক অথসং ান কের ীট লাইট িকেন ভা খানা রােড লাগােনা হেয়িছল। তেব 
ভিব েত এ ধরেনর কম পিরহার করেত ক  পিরচালকেক বলা যেত পাের; 

 
২২.৩  কে র আওতায় রা া সংল  র রেয়েছ। অেনক েরর পােড় ালাসাইড নই। অেনক জায়গায় রা া ি ণ 

অব ায় রেয়েছ। স সকল এলাকায় েরর ালাসাইড নই স েলা িস  করেপােরশেনর অথ িদেয় ত 
ালাসাইড িনমাণ করেত হেব; 
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২২.৪  কে র আওতায় য সকল জায়গায় টপাত কাম- ন রেয়েছ স ন েলা িনয়িমত পির ার করা হয় না। 
পিলিথন ও সিলড ওেয়  পেড় পািন বােহ িতব কতা ি  করেছ তাই ন েলা িনয়িমত পির ার পির  
রাখেত হেব; 

 
২২.৫   মা ািতির  ি  কিতপয় ােন জলাব তার কারেণ রা ার িব িমন ন  হেয় গেছ স েলা ত মরামত কের 

জনেভাগাি  কমােনা যেত পাের; 
 
২২.৬.    কে র অধীন য সকল জায়গায় Speed Braker রেয়েছ স েলা সাদা রং ারা পইি ং করা যেত পাের যােত 

কান ধরেনর ঘটনা না ঘেট; 
 
২২.৭  বিরশাল িস  করেপােরশন অিধ  এলাকা েরা ির জায়ার ভাটা ারা ভািবত। অ েতই জলাব তা দখা যায়। 

এখানকার খাল েলা জ রী িজং করা এবং অৈবধ দখল  করা দরকার। র পািন িন াশন ব া থাকেল 
কে র অথায়েন িনিমত রা া টকসই থাকেব; এবং 

 
২২.৮    Aby‡”Q` ২২.1 †_‡K ২২.৭ G DwjwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkó wefvM KZ„©K M„nxZ e¨e¯’v AvMvgx 30 w`‡bi 

g‡a¨ G wefvM‡K AewnZ করার জ  অ েরাধ করা যেত পাের| 
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বৃহ র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ফিরদপুর এলাকায় ু াকার পািন স দ উ য়ন 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
cÖK‡íi bvg t e„nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi GjKvq z̀ ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí| 

 
  

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb          t  gqgbwmsn, †bÎ‡Kvbv, wK‡kviMÄ, Rvgvjcyi, †kicyi, Uv½vBj, wm‡jU, †gŠjfx evRvi, 
    nweMÄ, mybvgMÄ, dwi`cyi, gv`vixcyi, kwiqZcyi, †MvcvjMÄ I ivRevox (†gvU 15wU 
†Rjvq)| 

 
2| বা বায়নKvix ms ’̄v           t  ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)| 
 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  ’̄vbxq miKvi, প ীDbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ’̄vbxq miKvi wefvM| 
 
4| cÖK‡íi বা বায়নmgq I e¨q t 

                           
(ল  UvKvq) 

 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2016 
পয ) 

cwiKwíZ বা বায়নKvj cÖK…Z  
বা বায়নKvj 

AwZµvšÍ 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ 
mgq (g~j   

বা বায়নKv‡j
i %) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
45400.00 

 
56871.16 

 
55737.69 

RyjvB,2007n‡Z 
Ryb 2013 
(6 eQi) 

RyjvB,2007 
n‡Z 

Ryb 2016 
(9 eQi) 

RyjvB,2007 
n‡Z 

Ryb 2016 
(9 eQi) 

10337.69 
(22.77%) 

3 eQi 
(50%) 

 

 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK বা বায়নt 

                           (ল  
UvKvq) 

 
µwgK 

bs 
ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 
GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 

Abyhvqx cwiKwíZ 
ল ¨gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন 
(Ryb, 2016 পয ) 

বা ব Avw_©K বা ব (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ivR¯t̂ 
1| †eZb Rbgvm 14880 1328.72 14761 

(99.20%) 
1313.57 

(98.85%) 
2| fvZvw  ̀ Rbgvm 14880 1310.28 14761 

(99.20%) 
1264.28 
(96.48%) 

3| 
    
    

mieivn †mevt      
K) Awdm e¨e ’̄vcbv  †_vK  968.89  968.89 

(100 %) 
L)GbwRI d¨vwm‡j‡UUi Rb 30 440.00 30 

(100%) 
428.38 

(97.36%) 
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µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc 
Abyhvqx cwiKwíZ 

ল ¨gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন 
(Ryb, 2016 পয ) 

বা ব Avw_©K বা ব (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

M) WMCA Dbœqb msL¨v 222 192.00 222 153.89 
(80.15%) 

N) c«wk¶Y cÖwk Y  
w`em 

240186 1900.00 2,36,555 
(99%) 

1896.23 
(99.80%) 

O) civgk©K Rbgvm 1233 5280.60 1233 
(100%) 

5145.14 
(97.43%) 

P) mv‡f© (PRA, FSDD, BS) msL¨v 350 2115.91 312  
(89.14%) 

1927.50 
(91.10%) 

4| †givgZ msi¶Y I cybe©vmb :      
K) hvbevnb I hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶Y msL¨v 200 wU 167.00 200wU 

(100%) 
166.93 

(99.94%) 
  †gvU ivR¯̂t   13703.40  13264.82 

g~jabt 
5| m¤ú` msM«n I µq      

K) Rxc msL¨v 9 240.34 9 
(100%) 

240.34 
(100%) 

L) wcK-Avc msL¨v 6 80.00 6 
(100%) 

80.00 
(100%) 

M) gUi mvB‡Kj msL¨v 185 240.61 185 
(100%) 

240.61 
(100%) 

N) c«‡KŠkj I Awdm miÄvg †_vK  124.28  124.28 
(100%) 

O) mxU cvBj µq Ub 1500 994.00 1500 
(100%) 

994.00 
(100%) 

6| f~wg AwaM«nY   †n±i 40 190.28 40 
(100%) 

190.28 
(100%) 

7| Dc-c«Kí বা বায়ন/c~Z© KvR msL¨v 242 39330.00 242 
(100%) 

38635.11 
(98.23%) 

8| wmwW f¨vU †_vK  1968.25  1968.25 
(100%) 

9| g~j¨ e…w×RwbZ e¨q - - - - - 
10| wdwRK¨vj Kw›Ub‡RÝx - - - - - 

 †gvU g~jabt   43167.76  42472.87 
 †gvU=   56871.15  55737.69 

Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 
 
6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t wWwcwc Abyhvqx mKj KvR m¤ú~Y© n‡q‡Q| 
 

7| 
 

mvaviY ch©‡e Y t 

 7.1 cUf~wg t প ীGjvKvi ẁi «̀ Rb‡Mvwômn mKj DcKvi‡fvMx‡`i mwµq AskM«n‡Yi gva¨‡g f~-Dcwi ’̄ cvwbi myôy 
e¨e ’̄vcbvi Øviv  K…wl I grm¨ Drcv̀ b e…w× Z_v `vwi «̀Zv  n«vmKiY I M«vgxY Rb‡Mvwôi Av_©-mvgvwRK DbœqbB 
GB c«K‡íiB g~j j¶¨| G j‡¶¨ 2007-08 A_© erm‡i evsjv‡`k miKvi  I Japan International 
Cooperation Agency (JICA) Gi Avw_©K mnvqZvq e…nËi dwi`cyi, gqgbwmsn I wm‡jU wefv‡Mi ‡`‡ki 



115  

DËi I ẁ¶Y-cwðg AÂ‡ji 15 wU ‡Rjvq বা বvq‡bi Rb  ̈ÔÔe…nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi, GjvKvi 
¶ỳ «vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb c«KíÕÕ M«nY Kiv nq| cÖKí n‡Z x̀N©‡gqv̀ x mydj wbwðZ Ki‡Yi লে  cÖwZwU Dc-
cÖK‡íi myôz cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Yi Rb¨ DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) 
MVb Kiv nq| Dc-cÖKí বা বায়নcieZx©‡Z  Dc-cÖKímg~n cvemm Gi wbKU n¯ÍvšÍwiZ nq Ges D³ 
cvemm cÖKí n‡Z cÖvß cÖwk ‡Yi gva¨‡g AwR©Z Áv‡bi Av‡jv‡K cieZx©‡Z wb‡RivB Dc-cÖK‡íi cwiPvjbv I 
i Yv‡e Y Kvh©µg K‡ib|  
 

 7.2 D‡Ïk¨ t c«KíwUi c«avb D‡Ïk  ̈n‡jv t  

(1) cvwb e¨e ’̄vcbv AeKvVv‡gvi wbg©vY I f~-Dcwi ’̄ cvwbi myôz e¨e ’̄vcbv wbwðZKi‡Yi gva¨‡g K…wl I grm¨ Drcv`b e…w×|  

(2) DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY cÖvwZôvwbKxKiY A_©vr DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ 

MVb (cvemm) Ges Dc-cÖK‡íi myôz cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Y cvemm-‡K cÖ‡qvRbxq cÖwk Y `vb|  

(3) K…wlKv‡R gwnjv‡`i AskMÖnY wbwðZKiY I wewfbœ cÖKvi  Avqea©K cÖwk Y cÖ̀ vb|  

(4) M«vgxY GjvKvq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wói gva¨‡g `vwi «̀Zv n«vmKiY I Av_©-mvgvwRK Dbœqb| 

 

c«K‡íi A_©vqb : ÔÔe…nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi, GjvKvi ¶ỳ «vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb c«KíwU  RyjvB, 
2007 - Ryb, 2016 ‡gqv‡` m¤úbœ nq| ‡gvU c«v°wjZ e¨q 56871.16 j¶ UvKv|  hvi g‡a¨  (JICA) FY 
41229.56 j¶ UvKv (5313 wgwjqb B‡qb) I evsjv‡`k miKv‡ii mnvqZv 15,641.60 j¶ UvKv | 
 

 7.3| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvab t cÖK‡íi wWwcwc ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, c«KíwUi wWwcwc MZ 09-04-
2007 Zvwi‡L wcBwm mfvq I 20-08-2007 Zvwi‡L ÔGK‡bKÕ KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| Aby‡gvw`Z c«KíwUi 
c«v°wjZ e¨q wQj ‡gvU 45400.00 j¶ UvKv (wRIwe 13400.00 j¶ UvKv Ges c«Kí mvnvh¨ 32000.00 
j¶ UvKv) Ges ‡gqv`Kvj wba©vwiZ wQj 2007-08 n‡Z 2012-13 A_© eQi পয | cieZ©x‡Z 09-11-2009 
Zvwi‡L we‡kl ms‡kvabxi  (CD, VAT) gva¨‡g GKB ‡gqv̀ Kv‡j  c«KíwUi  c«v°wjZ e¨q  ‡gvU 47094.52 
j¶ UvKv (wRIwe 15014.52 j¶ UvKv Ges c«Kí mvnvh¨ 32000.00 j¶ UvKv) cyb: wba©viY Kiv nq|  
c«KíwUi 1g ms‡kvwaZ wWwcwc 2007-08 n‡Z 2015-16 A_© eQi পয  55750.00 j¶ UvKv (wRIwe 
15550.00 j¶ UvKv Ges c«Kí mvnvh¨ 40200.00 j¶ UvKv) c«v°wjZ e ‡̈q MZ 13-06-13 Zvwi‡L wcBwm 
mfvi mycvwikµ‡g cwiKíbv gš¿x g‡nv̀ q KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ wWwcwc 2007-08 n‡Z 2015-
16 A_© eQi পয  56871.16 j¶ UvKv (wRIwe 15641.60 j¶ UvKv Ges c«Kí mvnvh  ̈ 41229.56 j¶ 
UvKv) c«v°wjZ e¨‡q cwiKíbv gš¿x g‡nv̀ q KZ©„K MZ 24-03-2016 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 
 

8| µq Kvh©µg t cÖK‡íi µq সং া  bw_cÎ I ‡iwRóvimg~n cix v‡šÍ †`Lv hvq cªK‡íi AvIZvq 185 wU †gvUi mvB‡Kj 
(240.61 ল  UvKv), 9 wU Rxc (240.34 ল  UvKv), 6 wU wcKAvc (80.00 ল  UvKv), 40 wU †W·Uc Kw¤úDUvi 
(10.17 ল  UvKv) I 1500 ‡gwUªK Ub w÷j wmU cvBj (994.00 ল  UvKv) µq Kiv n‡q‡Q| µqK…Z mxUcvBj¸wj 
wbg©vYKv‡R e¨eüZ n‡q‡Q Ges Mvox I gUimvB‡Kj cÖKí mswkøó †Rjv Dc‡Rjvq wbg©vY KvR Z`viKx‡Z e¨eüZ 
n‡”Q| cwi`k©bKv‡j †Rjv wbe©vnx cÖ‡KŠkjxMY Rvbvbv †h, miKvix m¤úwËi myôz i Yv‡e ‡Yi Rb  ̈Mvox I gUimvB‡Kj 
cwi`k©bhvb wnmv‡e GjwRBwWÕi Table of Organization & Equipment (TO&E) f~³ Kiv cÖ‡qvRb| 
cwi`k©bK…Z ‡Rjvq বা বvwqZ Kvh©µ‡gi K‡qKwU µq Pyw³i bw_ ch©v‡jvPbv Kiv nq Ges µq Kvh©µ‡g wcwcAviÕ 2008 
h_vh_fv‡e Abym„Z n‡q‡Q|  D L¨ †h, AwaKvsk µq † ‡ÎB e-GP AbymiY Kiv n‡q‡Q|  
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9| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t wcwmAvi Ges cÖKí Awd‡mi bw_ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq, cÖK‡íi শুরু n‡Z Ryb,2016 পয  

µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 55737.69 ল  UvKv hv Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e ‡̈qi 98.00% Ges বা ব AMÖMwZ 
100%| Avw_©K e¨q বা ব AMMÖwZ n‡Z Kg nIqvi g~j KviY n‡jv wVKv v̀iMY A‡bK mgq cÖv°wjZ e¨q A‡c v Kg ‡̀i 
`icÎ `vwLj K‡i‡Q Ges Z`vbyhvqx Kvh©v‡`k cÖ̀ vb I বা বায়নKiv n‡q‡Q| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, 
Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒct 
 

 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ A_© 

‡gvU UvKv cÖt mvt ‡gvU UvKv cÖtmvt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2007-08 73.74 73.74 0.00 73.74 73.74 73.74 0.00 0.00 

2008-09 1334.16 744.42 589.74 1240.32 1283.93 744.42 539.51 -43.61 

2009-10 2415.62 1202.93 1212.69 2584.93 2405.86 1202.93 1202.93 179.07 

2010-11 4342.79 1742.98 2599.81 5567.79 4342.79 1742.98 2599.31 1225.00 

2011-12 7078.78 1118.35 5960.43 7048.35 7078.78 1118.35 5960.43 -30.43 

2012-13 8488.33 1488.47 6999.86 8178.47 8488.33 1488.47 6999.86 -309.86 

2013-14 10993.04 2293.027 8700.01 10993.03 10993.03 2293.027 8700.00 0.00 

2014-15 12600.00 3000.00 9600.00 12600.00 12415.63 3000.00 9415.63 184.37 

2015-16 9544.70 3977.68 5567.02 8476.87 8655.60 3533.66 5121.94 -178.73 

m‡e©v‡gvU t 56871.16 15641.60 41229.56 56763.50 55737.69 15197.58 40540.11 1025.81 

 

 G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 56871.16 ল  UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 55737.69 ল  UvKv| wcwmAvi 
ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 56763.50 ল  UvKv| cÖKí mgvwß‡Z QvoK…Z Ae ẅqZ A_© 
1025.81 ল  UvKv (wRIwe 410.34 ল  UvKv I cÖKí mvnvh  ̈615.47 ল  UvKv)| bw_ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq D³ Ae ẅqZ A_© 
miKvix †KvlvMv‡i h_vmg‡q Rgv †`Iqv n‡q‡Q| A_©vr wcwmAvi G cÖ̀ Ë Z_¨vw` mwVK i‡q‡Q g‡g©B cÖZxqgvb nq| 
 

 

১০। ক  পিরদশন:  ক িট  MZ 21-04-2017Bs n‡Z 23-04-2017Bs পয  wm‡jU, †gŠjfxevRvi, gqgbwmsn I 
†kicyi †Rjvq 4wU Dc-পÖকে র অংশ আইএমইিডর উপ-পিরচালক জনাব খিলল আহেমদ কতৃক m‡iRwg‡b cwi`k©b Kivi mgq 
cÖKí cwiPvjK,  wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Dc†Rjv cÖ‡KŠkjx, DcÐcÖ‡KŠkjxmn Av‡iv DcKvi‡fvMx A‡b‡K Dcw ’̄Z wQ‡jb|  
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wm‡jU †Rjvi cÖK‡í Aš—f~©³ euuva cwi`k©b webœvKvw›`i mgevq mwgwZi mv‡_ gZ wewbgq 

  
‡gŠjfxevRvi †Rjvi jvNvUv ’̄v‡bi Hydraulic Structre cwi`k©b jvNvUvQov cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZi mv‡_ gZ wewbgq 

  
‡gŠjfxevRvi †Rjvi diKvbvmv cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ ‡kicyi †Rjvi ivevi †Wªg cwi`k©b 
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mv‡_ gZ wewbgq 

  
gnvivwk cvwb e¨e ’̄vcbvi mwgwZi mv‡_ gZ wewbgq DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ gZ wewbgq 

 

11| DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t  DcKvi‡fvMx‡`i ms‡M Av‡jvPbv I Zv‡`i gZvgZ wb¤œiæct  
 

 11.1| Dc-cÖK‡íi bvgt webœvKvw©›` (WC) Dc-cÖKí|  
Dc‡Rjvt  †MvqvBbNvU  
†Rjvt wm‡jU 
wefvMt  wm‡jU 
cwi`k©‡bi ZvwiLt 20/04/2017 wLªt| 
 
Dc-cÖK‡íi বা বায়নAe ’̄vt Dc-cÖK‡íi AvIZvq 2.40 wKtwgt  Lvj cybtLbb, 04 †f‡›Ui  01wU cvwb msi Y 
AeKvVv‡gv, 0.30 wgUv‡ii 4wU 1 †f‡›Ui Outlet Pipe Regulator Ges GKwU IGÛGg †mW (12.0wgt 6.0wgt)  
wbg©vY Kiv n‡q‡Q| A‡±vei 2012 G District Level Inter Agency Project Evaluation Committee 
(DLIAPEC) Gi mfvq Aby‡gv̀ b cieZ©x‡Z WMCA MVb, WMCA KZ©„K cÖKí n‡Z wba©vwiZ kZ© cyiY I wÎc xq 
বা বায়নPzw³ ¯̂v i †k‡l  Dc-cÖK‡íi †fŠZ KvR †deªæqvix 2013 G শুরু Ges wW‡m¤̂i 2013 G mgvß n‡q‡Q|  D³ 
cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gvmg~‡ni ¸bMZ gvb mwVK n‡q‡Q Ges  AeKvVv‡gv̧ ‡jv eZ©gv‡b Kvh© g i‡q‡Q| 
cwi`k©bKv‡j Dc-cÖKí GjvKvq wekvj AvKv‡ii cvnvox X‡ji cvwbi cÖevn †`Lv hvq Ges D³ cvwbi Xj n‡Z Dc-
cÖKí GjvKvq K…wl Avev‡` I †mP myweav cÖ̀ v‡b AeKvVv‡gv w̧j বা বায়নঅত hyw³hy³ Ges GjvKvevmx‡`i Rb  ̈
cÖ‡qvRbxq wnmv‡eB cÖZxqgvb n‡q‡Q| 
 
 

Dc-cÖK‡íi AeKvVv‡gv myôzfv‡e cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Yi D‡Ïk  ̈Dc-cÖKí GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb 
e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) msMVb  ˆZix Kiv n‡q‡Q | D³ msMV‡bi m`m¨‡`i cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ ai‡bi 
cÖwk Y (cvwb e¨e ’̄vcbv, mwgwZ cwiPvjbv, z̀ ª FY Kvh©µg, AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I cwiPvjbv, exR msi Y, GKB 
Rwg‡Z GKvwaKevi Ges AwaK cwigv‡b dmj Drcv̀ b c×wZ, kvKmwâ Pvl, evjvB bvkK,  grm¨ Pvl, Miæ QvMj I 
nuvm gyiMx cvjb, †RÛvi, cwi‡ek, †mjvB cÖwk Y, GgeªqWvix BZ¨vw )̀ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| cÖvß cÖwk Y I Dc-cÖKí 
n‡Z h‡_ó DcKvi cvIqvi d‡j K…lKM‡Yi gv‡S f~-Dcwi ’̄ cvwb e¨env‡i m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q| bvixiv ¯̂Z:ùyZ©fv‡e 
cvemm Gi m`m¨ n‡”Qb, mfvq AskMÖnb I gZvgZ cÖ̀ vb Ki‡Qb Ges Avqe„w×g~jK Kv‡R wb‡R‡`i m¤ú„³ Ki‡Qb| 
Avqe„w×g~jK Kv‡Ri cÖwk Y †c‡q gwnjviv wewfbœ ai‡bi Avqe„w×g~jK cÖwk Y †hgb †mjvB/ ẁR©i KvR, nuvmgyiMx 
cvjb, kvKmwâ Pvl, exR msi Y BZ¨vw ‡̀Z wb‡R‡`i m¤ú„³ K‡i‡Q I wb‡Riv Avq †ivRMvi Ki‡Q|  G‡Z DcKvi‡fvMx 
RbMY cÖvK…wZK cvwb m¤ú‡`i myôz e¨envimn  wewfbœ MVbg~jK I `vwi ª̀ n«vmg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi gva¨‡g 
RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b A‡bK m‡Pó n‡q‡Q Ges RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b AMÖMwZ cwijw Z n‡q‡Q| 
 
 

 DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t cwi`k©bKv‡j DcKvi‡fvMxMY gZvgZ e¨³ K‡ib †h, Rjve×Zv I ï ‹̄ †gŠmy‡g †m‡Pi 
cvwbi Afv‡e Rwg‡Z K…wlKvR Kiv †hZ bv| Avevi AvMvg eb¨vi d‡j dm‡ji wZ n‡Zv| Dc-cÖKí বা বvq‡b Gme 
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Amyweav ~̀i n‡q‡Q| Zviv GLb 1wU ev 2wUi cwie‡Z© 3wU dmj Ki‡Z cvi‡Q Ges Zv‡`i K…wl djbI †e‡o †M‡Q| 
cÖwk Y ‡c‡q gwnjviv Avqea©b Kv‡R m¤ú„³ n‡q Avq †ivRMvi Ki‡Q| GKB mv‡_ grm¨ Drcv`bI e„w× †c‡q‡Q|      
G ai‡bi Dc-cÖKí AwaK বা বvq‡bi gva¨‡g MÖvgxY Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi c‡  DcKvi‡fvMxMY gZvgZ †`b| 

 

 11.2| Dc-cÖK‡íi bvgt jvNvUvQov (WC) Dc-cÖKí|  
Dc‡Rjvt KgjMÄ 
†Rjvt ‡gŠjfxevRvi 
wefvMt  wm‡jU 
cwi`k©‡bi ZvwiLt 20/04/2017 wLªt 
 

  Dc-cÖK‡íi বা বায়নAe ’̄vt Dc-cÖK‡íi AvIZvq 3.20 wKtwgt euva  Re-sectioning, 2.05 wKtwgt Lvj cybt Lbb, 
06 †f‡›Ui  01wU cvwb msi Y AeKvVv‡gv, Ges GKwU IGÛGg †mW (12.0wgt x 6.0wgt)  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| †m‡Þ¤̂i 
2010 G District Level Inter Agency Project Evaluation Committee (DLIAPEC) Gi mfvq Aby‡gv̀ b 
cieZ©x‡Z WMCA MVb, WMCA KZ©„K cÖKí n‡Z wba©vwiZ kZ© cyiY Ges wÎc xq বা বায়নPzw³ ¯̂v i †k‡l  Dc-cÖK‡íi 
†fŠZ KvR b‡f¤̂i 2011 G শুরু Ges ‡g 2012 G mgvß n‡q‡Q|  D³ cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z AeKvVv‡gvmg~‡ni ¸bMZ 
gvb mwVK n‡q‡Q g‡g©B cÖZxqgvb n‡q‡Q| hv eZ©gv‡b Kvh© g i‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j Dc-cÖKí GjvKvq wekvj AvKv‡ii 
cvnvox X‡ji cvwbi cÖevn †`Lv hvq Ges D³ cvwbi Xj n‡Z Dc-cÖKí GjvKvq K…wl Avev  ̀র াq AeKvVv‡gv w̧j 
বা বায়নঅত hyw³hy³ Ges GjvKvevmx‡`i Rb¨ cÖ‡qvRbxq wQj wnmv‡eB cÖZxqgvb n‡q‡Q| 
 

Dc-cÖK‡íi AeKvVv‡gvmg~n myôzfv‡e cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Yi D‡Ïk¨ Dc-cÖKí GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q 
cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) msMVb  ˆZix Kiv n‡q‡Q | D³ msMV‡bi m`m¨‡`i cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ 
ai‡bi cÖwk Y (cvwb e¨e ’̄vcbv, mwgwZ cwiPvjbv, z̀ ª FY Kvh©µg, AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I cwiPvjbv, exR msi Y, 
GKB Rwg‡Z GKvwaKevi Ges AwaK cwigv‡b dmj Drcv̀ b c×wZ, kvKmwâ Pvl, evjvB bvkK,  grm¨ Pvl, mwVK 
c×wZ‡Z Miæ QvMj, nuvm gyiMx cvjb, †RÛvi, cwi‡ek, †mjvB cÖwk Y, m`m¨ wk Y Kg©m~Px BZ¨vw )̀ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 
cÖvß cÖwk Y I Dc-cÖKí n‡Z h‡_ó DcKvi cvIqvi d‡j K…lKM‡Yi gv‡S f~-Dcwi ’̄ cvwb e¨env‡i m‡PZbZv e„w× 
†c‡q‡Q, bvixiv ¯̂Z:ùyZ©fv‡e mwgwZi m`m¨ n‡”Qb, mfvq AskMÖnb I gZvgZ cÖ̀ vb Ki‡Qb| Avqe„w×g~jK Kv‡Ri 
cÖwk Y †c‡q gwnjviv wewfbœ ai‡bi Avqe„w×g~jK cÖwk Y †hgb †mjvB/ ẁR©i KvR, nuvmgyiMx cvjb, kvKmwâ Pvl, exR 
msi Y BZ¨vw`‡Z wb‡R‡`i m¤ú„³ K‡i‡Q I wb‡Riv Avq †ivRMvi Ki‡Q|  G‡Z DcKvi‡fvMx RbMY cÖvK…wZK cvwb 
m¤ú‡`i myôz e¨envimn  wewfbœ MVbg~jK I `vwi` n«vmg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi gva¨‡g RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b A‡bK 
m‡Pó n‡q‡Q Ges RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b AMÖMwZ cwijw Z n‡q‡Q| 
 
 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t D³ cÖK‡íi wel‡q DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ mivmwi Av‡jvPbvq Rvbv hvq Dc-cÖKí c~e©eZx© 
mg‡q nVvr eb¨vq cÖvq mgqB K…wl dmj cvwb‡Z Zwj‡q †h‡Zv| Avevi ï ‹̄ †gŠmy‡g cvwbi Afv‡e K…wl Rwg‡Z †mP †`qv 
†h‡Zv bv| Dc-cÖKí বা বvq‡bi d‡j GKw`‡K †hgb AvMvg eb¨v n‡Z dmj র া n‡”Q Av‡iKw`‡K ï ‹̄ †gŠmy‡g †mP 
myweav e„w× nIqvq K…wl Drcv̀ b e„w× ‡c‡q‡Q| ZvQvov Lvj Lb‡bi d‡j grm¨ Drcv̀ bI e„w× ‡c‡q‡Q| DcKvi‡fvMxMY 
Av‡iv Rvbvb †h, Avqea©K cÖwk ‡Yi d‡j cÖKí GjvKvq A‡bK †jvK we‡kl K‡i gwnjvMY wewfbœ ai‡Yi Avqea©bg~jK 
Kv‡Ri mv‡_ m¤ú„³ n‡q‡Q| Dc-cÖKíwU MÖvgxY Rb‡Mvwôi Rb¨ অত DcKvix e‡j ’̄vbxq RbMY g‡b K‡ib| 

 11.3| Dc-cÖK‡íi bvgt  diKvbvjv (WC) Dc-cÖKí 

 

Dc‡Rjvt KgjMÄ 

†Rjvt ‡gŠjfxevRvi 

wefvMt  wm‡jU 

cwi`k©‡bi ZvwiLt 20/04/2017 wLªt 

  Dc-cÖK‡íi বা বায়নAe ’̄v t ewY©Z Zvwi‡L Dc-cÖKíwU m‡iRwg‡b cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, Dc-cÖK‡íi AvIZvq 
5.30 wKtwgt  Lvj cybt Lbb, 03 †f‡›Ui  02wU cvwb msi Y AeKvVv‡gv Ges cvemm Kvh©µg cwiPvjbvi Rb  ̈GKwU 
IGÛGg †mW (12.0wgt x 6.0wgt)  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| bw_ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq Dc-cÖKíwU wW‡m¤̂i, 2014 G 



120  

District Level Inter Agency Project Evaluation Committee (DLIAPEC) Gi mfvq Aby‡gv`b cieZ©x‡Z 
WMCA MVb, WMCA KZ©„K cÖKí n‡Z wba©vwiZ kZ© cyiY Ges wÎc xq বা বায়নPzw³ ¯̂v i †k‡l  Dc-cÖK‡íi †fŠZ KvR 
†deªæqvix 2015 G শুরু Ges wW‡m¤̂i 2015-G mgvß n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j Dc-cÖKíwUi AeKvVv‡gvmg~n mwVKfv‡e 
wbwg©Z n‡q‡Q g‡g©B cÖZxqgvb n‡q‡Q| ZvQvov cwi`k©bKv‡j AviI ল ¨ Kiv †M‡Q †h, Dc-cÖKíwU cvnvox Xj RwbZ eb v̈ 
n‡Z mswkøó GjvKvi K…wl Avev̀  র া‡ZI h‡_ó f~wgKv ivL‡Q| Awdm msjMœ Rwg‡Z PgrKvi †ev‡iv avb Av‡Q hv GB 
cÖK‡íi Ae v̀b| Ab¨_vq eb¨vq me  bó n‡Zv| 
 
 

Dc-cÖK‡íi AeKvVv‡gvmg~n myôzfv‡e cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Yi D‡Ï‡k  ̈Dc-cÖKí GjvKvq myweav‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb 
e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) MVb Kiv n‡q‡Q | D³ msMV‡bi m`m ‡̈`i cÖK‡íi †gqv̀ Kvjxb mg‡q wewfbœ ai‡bi 
cÖwk Y (cvwb e¨e ’̄vcbv, mwgwZ cwiPvjbv, z̀ ª FY Kvh©µg, AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I cwiPvjbv, exR msi Y, GKB 
Rwg‡Z GKvwaKevi Ges AwaK cwigv‡b dmj Drcv̀ b c×wZ, kvKmwâ Pvl, evjvB bvkK,  grm¨ Pvl, mwVK c×wZ‡Z 
Miæ QvMj, nuvm gyiMx cvjb, †RÛvi, cwi‡ek, †mjvB cÖwk Y BZ¨vw`) cÖ̀ vb Kivq m`m¨‡`i gv‡S f~Dcwi ’̄ cvwb 
e¨env‡i m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q| bvixiv ¯̂Z:ùyZ©fv‡e mwgwZi m`m¨ n‡”Qb, mfvq AskMÖnb I gZvgZ cÖ̀ vb Ki‡Qb| 
gwnjviv wewfbœ ai‡bi Avqe„w×g~jK cÖwk Y †c‡q wewfbœ ai‡Yi Avqe„w×g~jK KvR †hgb; †mjvB/ ẁR©, nuvmgyiMx cvjb, 
kvKmwâ Pvl, exR msi Y BZ¨vw`‡Z wb‡R‡`i m¤ú„³ K‡i‡Qb I wb‡Riv †ek Avq †ivRMvi Ki‡Qb| DcKvi‡fvMx  
RbMY cÖvK…wZK cvwb m¤ú‡`i e¨envimn  wewfbœ MVbg~jK I `vwi ª̀ n«vmg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi gva¨‡g RxebhvÎvi 
gv‡bi DbœwZ NUv‡Z m g n‡”Q|   
 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t Dc-cÖK‡íi wel‡q ’̄vbxq RbM‡Yi gZvgZ অত BwZevPK| DcKvi‡fvMxMY Rvbvb †h, 
Dc-cÖKíwU GKw`‡K ‡hgb Rjve×Zv ~̀ixKi‡Yi gva¨‡g K…wl Rwg‡Z K…wl Avev‡` K…lKMY‡K mnvqZv Ki‡Q Aciw`‡K 
cvwb msi ‡Yi gva¨‡g ï ‹̄ †gŠmy‡g †mP myweav Øviv †ev‡iv Pv‡li my‡hvM m„wó Ki‡Q| K…lKMY cÖwk ‡Yi Øviv jä Ávb 
Kv‡R jvwM‡q AwaK dmj djv‡Z cvi‡Q| bvix m`m¨MY Rvbvb Zviv GLb Avqea©bg~jK cÖwk ‡Yi gva¨‡g cÖvß cÖwk Y 
Kv‡R jvwM‡q wb‡RivB Avq †ivRMvi Ki‡Z cvi‡Qb| G‡Z K‡i mvgvwRKfv‡e wewfbœ wel‡q Zv‡`i গুরু ¡ I gZvgZ 
cÖ̀ v‡bi my‡hvM m„wó n‡”Q Ges Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b ZvivI f~wgKv ivL‡Z cvi‡Qb| Dc-cÖKíwU mswkøó GjvKvi `vwi ª̀ 
n«vmKi‡Yi Rb  ̈we‡kl DcKvix g‡g© ’̄vbxq RbMY gZvgZ e¨³ K‡ib| 
 

 11.4| Dc-cÖK‡íi bvgt  jswjqvQov (WC) Dc-cÖKí 

Dc‡Rjvt kÖxg½j 

†Rjvt ‡gŠjfxevRvi 

wefvMt  wm‡jU 

  Dc-cÖK‡íi বা বায়নAe ’̄v t  ewY©Z Dc-cÖKíwU 20/04/2017Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| Dc-cÖK‡íi 
AvIZvq  (2.90+ 1.50) = 4.40 wKtwgt Lvj cybt Lbb, 08 †f‡›Ui  02wU cvwb msi Y AeKvVv‡gv, 2 †f‡›Ui 01wU 
Check Structure, Ges GKwU IGÛGg †mW (12.0wgt x 6.0wgt)  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| District Level Inter 
Agency Project Evaluation Committee (DLIAPEC) Gi mfvq Dc-cÖKíwU gvP©, 2011 Zvwi‡L Aby‡gv̀ b 
cieZ©x‡Z WMCA MVb, WMCA KZ©„K cÖKí n‡Z wba©vwiZ kZ© cyiY Ges wÎc xq বা বায়নPzw³ ¯̂v ষi †k‡l  Dc-cÖK‡íi 
†fŠZ KvR  Gwcªj, 2012 G শুরু Ges AvMó,2015 G mgvß n‡q‡Q| Dc-cÖKíwU g~jZ cvwb wb¯‹vkb Ges ï¯‹ †gŠmy‡g 
cvwb msi ‡Yi Rb  ̈ wbwg©Z n‡q‡Q| cÖKí GjvKv cwi`k©bKv‡j DcKvi †fvMx‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq, AvMvg 
eb¨vq A‡bK mgq dmj cvwb‡Z Zwj‡q †h‡Zv Avevi ï ‹̄ †gŠmy‡g K…wlRwg‡Z cÖ‡qvRb gvwdK †mP †`qv †h‡Zv bv| d‡j 
A‡bK K…wl Rwg Abvev`x i‡q †hZ| Dc-cÖKíwU বা বvq‡bi d‡j GLb D wLZ Amyweav bv _vKvq K…lKMY 2-3Uv dmj 
Ki‡Z cvi‡Q| Dc-cÖKíwU 8 †f‡›Ui †i¸‡jUiwUi wbg©vY Kv‡Ri ¸bMZ gvb mwVK g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q Ges Kg© g 
i‡q‡Q|  
 
 

 

Dc-cÖK‡íi AeKvVv‡gv i Yv‡e Y Ges Bnvi myôz cwiPvjbvi Rb¨ Dc-cÖKí  GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb 
e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) ˆZix Kiv n‡q‡Q Ges D³ msMV‡bi m`m¨‡`i wewfbœ ai‡bi cÖwk Y (cvwb e¨e ’̄vcbv, 
mwgwZ cwiPvjbv, ষz̀ ª FY, †i¸‡jUi cwiPvjbv I Acv‡iUi Kiv, AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I cwiPvjbv, exR msi Y, 
GKB Rwg‡Z †ewkevi Ges AwaK cwigv‡b dmj Drcv`b c×wZ, kvKmwâ Pvl, grm¨ Pvl, mwVK c×wZ‡Z Miæ QvMj, 
nuvm gyiMx cvjb, †RÛvi, cwi‡ek, †mjvB cÖwk Y BZ¨vw`) cÖ̀ vb Kivq m`m¨‡`i gv‡S cvwb m¤ú‡`i e¨envi Ges 
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Avqea©b Kv‡Ri wel‡q m‡PZbZvi m„wó n‡q‡Q| bvixiv mwgwZi m`m¨ n‡”Qb, mfvq AskMÖnb I gZvgZ cÖ̀ vb Ki‡Qb 
Ges  Avqe„w×g~jK Kvh©µ‡g wb‡R‡`i m¤ú„³ K‡i‡Qb| K…lKMY f~-Mf©̄ ’ cvwbi e¨envi Kwg‡q f~Dcwi ’̄ cvwb m¤ú‡`i 
e¨envimn  wewfbœ Avqea©bg~jK  Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi gva¨‡g wb‡R‡`i Rxebgv‡bi cwieZ©b NUv‡Z m g n‡”Qb| GLv‡b 
D L¨ †h, Dc-cÖK‡íi gwnjv m`m¨Mb wewfbœ ai‡bi Avqe„w×g~jK †hgb exR msi Y, nuvmgyiMx cvjb, †mjvB/ ẁR©, 
bKwm Kuv_v ˆZixi Kv‡R cÖwk Y †c‡q wb‡Riv Avq †ivRMvi Ki‡Q I Zv‡`i msmv‡i m”QjZv Avb‡Z mnvqZv Ki‡Q| 
 
DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t Dc-cÖKí wel‡q DcKvi‡fvMxMY Rvbvb †h, G ai‡bi Dc-cÖKí K…wl Drcv̀ b I grm  ̈
Drcv̀ b e„w×i Rb¨ অত djcÖmy I hy‡Mvc‡hvMx| D³ cÖKíwUi eûg~Lx Kvh©µg †hgb; z̀ ªFY, Avqea©b KvR Zv‡`i 
Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b mnvqK f’wgKv cvjb Ki‡Q| G ai‡Yi Dc-cÖKí GKvwaKnv‡i বা বvwqZ n‡j K…wl I grm¨ 
Drcv̀ b e„w×i gva¨‡g MÖvgxY RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Dbœqb Zivwš̂Z n‡e| 
 

  

11.5| 
 
Dc-cÖK‡íi bvgt  gnviwk (Rubber Dam) Dc-cÖKí| 
Dc‡Rjvt wSbvBMvZx  
†Rjvt ‡kicyi 
wefvMt  gqgbwmsn 
cwi`k©‡bi ZvwiLt 21/04/2017 wLªt 

  Dc-cÖK‡íi বা বায়নAe ’̄v t Ab¨vb¨ Dc-cÖKí n‡Z e ẅZµgx G ivevi W¨vg Dc-cÖKí| cÖ‡qvRb Abyhvqx cvwb msi Y 
I wb ‹̄vk‡bi Rb¨ 45 wgt x̀N© 01wU  Rubber Dam Ges cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ 01wU 
IGÛGg †mW (12.0wgt x 6.0wgt)  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| District Level Inter Agency Project Evaluation 
Committee (DLIAPEC) Gi Aby‡gv̀ b Ges DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvemm MVb I m‡e©vcwi cÖKí wba©vwiZ kZ© 
mwgwZ KZ©„K cyi‡Yi ci Dc-cÖK‡íi †fŠZ KvR AvMó, 2013 G শুরু Ges gvP©,2016 G mgvß n‡q‡Q| Dc-cÖKí 
cwi`k©bKv‡j GjvKvi †jvKR‡bi mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq Dc-cÖKí wbg©v‡Yi cy‡e© †m‡Pi cvwbi Afv‡e †ev‡ivavb Pvl 
Kiv †hZ bv| G ivevi W¨v‡gi d‡j el©v †gŠmy‡g ivevi W¨v‡gi cvwb †ei K‡i w ‡̀j  ivevi e¨vM Pzc‡m hvq Ges cvwb cÖevn 
Ae¨vnZ _v‡K Ges el©vi ciciB ivevi dzwj‡q cvwb a‡i ivLv hvq| hv K…lKMY ï ‹̄ †gŠmy‡g †mP Kv‡R e¨envi K‡i| 
G‡Z Zviv GLb GKwU dmj †ewk Ki‡Q| Avevi djbI AwaK n‡”Q| msiw Z cvwb‡Z gvQ Pvl I K…wl Drcv`bI e„w× 
cv‡”Q| cwi`k©bKv‡j ivevi W¨vgwU অত  Kvh©Kixfv‡e wbwg©Z n‡q‡Q g‡g© cÖZxqgvb n‡q‡Q|  
 
Dc-cÖK‡íi AeKvVv‡gv i Yv‡e Y Ges Dc-cÖK‡íi Kvh©µg cwiPvjbvi Dc-cÖKí GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q 
cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) ˆZix Kiv n‡q‡Q| D³ msMV‡bi m`m ‡̈`i wewfbœ ai‡bi cÖwk Y (cvwb 
e¨e ’̄vcbv, mwgwZ cwiPvjbv, z̀ ª FY, ivevi W¨vg cwiPvjbv I Acv‡iU Kiv,  AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I cwiPvjbv, exR 
msi Y, GKB Rwg‡Z GKvwaKevi Ges AwaK cwigv‡b dmj Drcv̀ b c×wZ, kvKmwâ Pvl, grm  ̈Pvl, mwVK c×wZ‡Z 
Miæ QvMj, nuvm gyiMx cvjb, †RÛvi, cwi‡ek, †mjvB cÖwk Y BZ¨vw`) ‡`qv n‡q‡Q| cÖwk Y cÖvwßi d‡j RbMY f~-
Dcwi ’̄ cvwbi গুরু ¡ eyS‡Z †c‡i‡Q Ges cvwbi myôz e¨env‡ii wel‡q Zv‡`i m‡PZbvZv e„w× ‡c‡q‡Q| Rwg‡Z AwaKnv‡i 
dmj djv‡Z m g n‡”Q| Dc-cÖK‡í AšÍf©~³ bvixiv mwgwZi m`m¨ n‡”Qb, mfvq AskMÖnb I gZvgZ cÖ̀ vb Ki‡Qb 
Ges  Avqe„w×g~jK Kvh©µ‡g wb‡R‡`i m¤ú„³ Ki‡Qb| G‡Z DcKvi‡fvMx  RbMY f~-Mf©̄ ’ cvwbi e¨envi Kwg‡q f~-
Dcwi ’̄ cvwb m¤ú‡`i e¨envimn  wewfbœ Avqea©bg~jK  Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi gva¨‡g wb‡R‡`i Rxebgv‡bi cwieZ©b 
Avb‡Z m g n‡”Qb| GLv‡b D L¨ †h, Dc-cÖK‡íi gwnjv m`m¨MY wewfbœ ai‡bi Avqe„w×g~jK †hgb exR msi Y, 
nuvmgyiMx cvjb, †mjvB/ ẁR©, bKwm Kuv_v ˆZixi Kv‡R cÖwk Y †c‡q wb‡Riv Avq †ivRMvi Ki‡Q I Zv‡`i msmv‡i 
m”QjZv Avb‡Z mnvqZv Ki‡Q| K‡qKRb cÖwk Y cÖvß gwnjvi mv‡_ K_v e‡j Rvbv †M‡Q cÖwk Y cÖvwßi d‡j †mjvB Gi 
KvR, nvum-gyiMx cvjb, exR msi Y, GgeªqWvix BZ¨vw  ̀K‡i GLb Zviv gv‡m 4000-5000 UvKv পয  Avq †ivRMvi 
Ki‡Q- hv Zv‡`i msmv‡i ‡hgb ¯̂”QjZv wb‡q Avm‡Q Aciw ‡̀K mgvR GLb Zv‡`i‡K g~j¨vqbI Ki‡Q| 
 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t াি ক K…lKM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv  hvq G ai‡Yi Dc-cÖKí বা বায়নZv‡`i Rb  ̈
অত Riæix wQj| GLb Zv‡`i dmj †hgb eb¨vq bó nh bv †Zgwb Avevi msiw Z cvwb w`‡q ï ‹̄ †gŠmy‡g K…wl Rwg‡Z 
†mP w`‡q AwaK dmj djv‡Z cvi‡Q| GLb Zviv 1 ev 2wU dm‡ji ’̄‡j 3wU dmj djv‡Z cv‡i| MÖvgxY gwnjvivI 
K…wlKvR I Ab¨vb¨ Avqea©b Kv‡R m¤ú„³ n‡q‡Q| G‡Z Zv‡`i Av_©-mvgvwRK cwieZ©b Avm‡Q| G ai‡Yi Dc-cÖKí 
Av‡iv AwaKnv‡i বা বvq‡bi c‡  DcKvi‡fvMxMY gZvgZ e¨³ K‡ib| 
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 11.6| Dc-cÖK‡íi bvgt Lwiqv b x̀ Dc-cÖKí|  
Dc‡Rjvt dzjcyi  
†Rjvt gqgbwmsn 
wefvMt  gqgbwmsn  

  Dc-cÖK‡íi বা বায়নAe ’̄vt MZ 21/04/2017 Zvwi‡L Dc-cÖKíwU cwi`k©b Kiv nq| AKvj eb¨v n‡Z K…wl dmj 
র া I ï ‹̄ †gŠmy‡g cvwb †mP Kv‡Ri Rb¨ cvwb msi ‡Yi Rb¨ GB Dc-cÖK‡íi AvIZvq  3.10 wKtwgt euva wi-
†mKkwms, 14.84 wKtwgt  Lvj  (†gvU 03wU) cybt Lbb, Lwiqv b x̀i Dci 03 †f‡›Ui  01wU I ‡mvbvB Nv‡U 06 
†f‡›Ui 01wU cvwb msi Y AeKvVv‡gv Ges mwgwZi Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ GKwU IGÛGg †mW (12.0wgt x 6.0wgt)  
wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Dc-cÖKíwU wW‡m¤̂i,2010 G District Level Inter Agency Project Evaluation 
Committee (DLIAPEC) Gi mfvq Aby‡gv̀ b, WMCA MVb Ges WMCA KZ©„K cÖKí n‡Z wba©vwiZ kZ© 
cyiY I wÎc xq বা বায়নPzw³ ¯̂v i †k‡l Dc-cÖK‡íi †fŠZ KvR  gvP©,2011 G শুরু Ges gvP©,2014 G mgvß n‡q‡Q| 
Dc-cÖKí cwi`k©bKv‡j াি ক K…lKM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq c~‡e© AKvj eb¨vq cÖvq ermiB Zv‡`i dm‡ji 
e¨vcK wZ n‡Zv| Avevi ï¯‹ †gŠmy‡g †mP Kv‡R cÖ‡qvRbxq cwigv‡b cvwb †cZ bv| GLb Dc-cÖKí wbg©v‡Yi d‡j 
Zv‡`i G mgm¨v ~̀i n‡q‡Q| Dc-cÖKí AeKvVv‡gv wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb fvj n‡q‡Q Ges Dc-cÖKíwU Kvh© g 
wnmv‡e †`Lv †M‡Q| 
 

Dc-cÖK‡íi myôz cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Yi D‡Ïk¨ Dc-cÖKí  GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb e¨e ’̄vcbv 
mgevq mwgwZ (cvemm) msMVb  ˆZix Kiv n‡q‡Q|  D³ msMV‡bi m`m¨‡`i g‡a¨ wewfbœ ai‡bi cÖwk Y (cvwb 
e¨e ’̄vcbv, mwgwZ cwiPvjbv, z̀ ª FY cwiPvjbv, AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I cwiPvjbv, exR msi Y, GKB Rwg‡Z 
GKvwaKevi Ges AwaK cwigv‡b dmj Drcv`b c×wZ, kvKmwâ Pvl, grm¨ Pvl, mwVK c×wZ‡Z Miæ QvMj, nuvm gyiMx 
cvjb, †RÛvi, cwi‡ek, †mjvB cÖwk Y, m`m  ̈cÖwk Y BZ¨vw`) cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| cÖvß cÖw©k ‡Yi d‡j াি ক K…lKMY 
অত g~j¨evb cvwb m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii wel‡q অত mRvM n‡q‡Q| erm‡i GKvwaKevi Ges AwaKnv‡i dmj 
djv‡bvi wel‡q Zv‡`i g‡a¨ m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q| bvixiv ¯̂Z:ùyZ©fv‡e mwgwZi m`m¨ n‡”Qb, mfvq AskMÖnb I 
gZvgZ cÖ̀ v‡bi Ges Avqe„w×g~jK Kv‡R m¤ú„³ n‡”Qb| gwnjviv wewfbœ ai‡bi Avqe„w×g~jK cÖwk Y †hgb 
†mjvB/ ẁR©, nuvmgyiMx cvjb, kvKmwâ Pvl, exR msi ষY BZ¨vw  ̀wb‡q D³ Kv‡R wb‡R‡ ì m¤ú„³ K‡i‡Qb I wb‡Riv 
†ek Avq †ivRMvi Ki‡Q| wKQz wKQz gwnjv m`m¨‡`i mv‡_ K_v e‡j Rvbv hvq, †mjvB KvR, GgeªqWvix,  nvum-gyiMx 
cvjb K‡i GLb Zviv gv‡m 4000-5000 UvKv Avq Ki‡Q Ges msmv‡i ev”Pv‡`i †jLvcovi Kv‡R e¨q Ki‡Q| 
DcKvi‡fvMx‡`i g‡a¨ cÖvK…wZK cvwb m¤ú‡`i e¨envi K‡i K…wl I grm¨ Drcv̀ b e„w×‡Z Drmvn m„wó n‡q‡Q| wewfbœ 
MVbg~jK I `vwi` n«vmg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bi DbœwZ NUv‡Z m g n‡”Q| 
 

 

DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t Dc-cÖK‡íi DcKvi‡fvMxM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvh †h, cÖwZ erm‡ii eb¨vq dmj 
bó n‡Zv wKš‘ eZ©gv‡b dmj bó nq bv| fzÆv, gwiP, mewR BZ¨vw`i Pvl e„w× †c‡q‡Q| Lvj Lb‡bi ci Lv‡j cvwb 
_vKvq cÖvK…wZK grm¨ Pvl e„w× ‡c‡q‡Q| Avqe„w×g~jK cÖwk Y †c‡q gwnjvMY †mjvB, GgeªqWvix, nvum-gyiMx cvjb 
BZ¨vw` ai‡bi Kv‡Ri mv‡_ m¤ú„³ n‡q‡Q Ges Zviv wb‡RivB Avq ‡ivRMvi Ki‡Q| hv Zv‡`i msmv‡i ¯̂”QjZv  Z_v 
Av_©-mvgvwRK  Dbœq‡b we‡kl f~wgKv ivL‡Q| mvwe©K we‡ePbvq  DcKvi‡fvMxMY G ai‡Yi Dc-cÖKí AviI AwaKnv‡i  
বা বvq‡bi c‡  gZvgZ cÖ̀ vb K‡ib|  
 

 

12| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_  ̈ t cªK‡íi শুরু †_‡K †kl পয  GjwRBwWÕi 3 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb 
K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK সং া  Z_¨vw` wb‡P cÖ̀ vb Kiv nj t 
 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM v̀‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 
†gvt Aveyj Kvjvg AvRv̀   LÛKvjxb 01-07-2007 28-12-2009 

†gvt Aveyj Kvjvg AvRv̀  c~Y©Kvjxb  28-12-2009 28-12-2010 

†gvt gwkDi ingvb c~Y©Kvjxb  28-12-2010 04-03-2015 

†Mvcvj K…Â †`ebv_ c~Y©Kvjxb  04-03-2015 30-06-2016 
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        Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 9 eQ‡ii বা বvwqZ G cÖK‡í 3 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb 
K‡i‡Qb| 
 
13| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨t AwR©Z djvdjt 

1) cvwb e¨e ’̄vcbv AeKvVv‡gvi wbg©vY I f~-Dcwi ’̄ cvwbi myôz 
e¨e ’̄vcbv wbwðZKi‡Yi gva ‡̈g K…wl I grm¨ Drcv̀ b e…w×  
 
 
(2) DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY cÖvwZôvwbKxKiY A_©vr 
DcKvi‡fvMx‡`i mgš̂‡q cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ MVb 
(cvemm) Ges Dc-cÖK‡íi myôz cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Y cvemm-
‡K cÖ‡qvRbxq cÖwk Y `vb|  
 
(3) K…wlKv‡R gwnjv‡`i AskMÖnY wbwðZKiY I wewfbœ cÖKvi  
Avqea©K cÖwk Y cÖ̀ vb|  
 
(4) M«vgxY GjvKvq Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wói gva¨‡g `vwi «̀Zv 
n«vmKiY I Av_©-mvgvwRK Dbœqb| 

(1) Dc-cÖKí বা বvq‡bi d‡j 1,27,860 ‡n±i K…wl Rwg †mP 
myweav cv‡”Q| Dc-cÖK‡íi Report cix v‡šÍ † L̀v hvq 
1,69,670 Ub K…wl Drcv̀ b e„w× †c‡q‡Q Ges 716 Ub grm  ̈
Drcv`b e„w× †c‡q‡Q| ï ‹̄ †gŠmy‡g K…lKMY †mP myweav cv‡”Q| 
 
(2) m‡e©vcwi Dc-cÖKí GjvKvq অত g~j¨evb cvwb m¤ú‡`i myôy 
e¨e ’̄vcbv wbwðZ n‡”Q| Dc-cÖKí GjvKvq AvMvg eb¨v n‡Z 
K…wlcY  ̈র া cv‡”Q| 
 
(3) K…wlKvR mn bvixMY Avqea©K Kv‡R m¤ú„³ n‡”Q Ges Av_©-
mvgvwRK Dbœq‡b h‡_ó f~wgKv ivL‡Q| 
 
(4) 54,46,682 Rbw`em Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 
 

 
  

14| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviY t c«K‡íi D‡Ïk¨ wmsnfvM AwR©Z n‡q‡Q| ‡h‡nZz Dc-cÖK‡íi mydj wbf©i Ki‡Q 

cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) Gi ` Zv I Kg©ZrciZvi Dci †m‡nZz †Kvb Dc-cÖK‡íi † ‡Î cvemm Gi ` Zv †hb 

n«vm bv cvq| †m wel‡q GjwRBwWÕi cvwb e¨e ’̄vcbv BDwbU‡K cvemm Gi Kvh©µg‡K myôzfv‡e gwbUwis Gi wel‡q m‡Pó _vK‡Z 

n‡e| 
 

15| AwWU t  cÖK‡íi AvIZvq 2007-2008 A_© eQi n‡Z 2014-2015 A_© eQi পয  mKj AwWU AvcwËi wb¯úwË n‡q‡Q|  †Kej 

gvÎ 2015-2016 A_© eQ‡i 23 wU AvcwËi g‡a  ̈9 wU AvcwË wb¯úwË n‡q‡Q Aewkó 14 wU cÖwµqvaxb i‡q‡Q| †h‡nZz cÖ‡R± 

gvÎ Aí wKQzw`b c~‡e© A_©vr RybÕ2016 †Z mgvß n‡q‡Q Ges mKj AvcwËi mwVK Reve †`qv n‡q‡Q| †m‡nZz mKj AvcwË  

wb¯úwË n‡q hv‡e g‡g© cÖKí cwiPvjK Rvwb‡q‡Qb| 
 

16| cÖKí বা বায়নmgm¨v t bw_cÎ I cÖKí Awd‡mi mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq Dc-cÖKí বা বvq‡bi g~j mgm¨v †`Lv †`q cvwb 

e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ (cvemm) MV‡bi mgq ’̄vbxq K…lKM‡Yi g‡a¨ m„ó †Kv›`j Z‡e Zv ÔÔØ›Ø wbimb KwgwUÕÕi gva¨‡g mgvavb 

Kiv nq hw`I G Kv‡R wKQzUv mgq e¨q nq| Avevi †Kvb †Kvb † ‡Î ’̄vbxq †Kv›`j wgUv‡bv m¤¢e bv n‡j Feasibility Study Gi 

ci Dc-cÖKí Drop K‡i w ‡̀Z nq| 

16.1| cÖKí wej‡¤̂i KviY t c«KíwU MZ RybÕ2007 n‡Z শুরু n‡jI cÖK‡íi civgk©K wb‡qv‡M wewfbœ Kvi‡Y wej¤̂ nIqvq cÖK…Z  c‡  

cÖK‡íi KvR শুরু nq GwcÖjÕ2009 n‡Z| GQvov cÖKí †gqv‡  ̀(2009-2013 পয ) UvKvi wecix‡Z B‡qb kw³kvjx nIqvq FY 

Pzw³‡Z D wLZ B‡q‡bi wecix‡Z UvKv †ewk cvIqvq 2013 mv‡j cÖK‡íi cÖavb AsM ÔÔDc-cÖKíÕÕ বা বvq‡bi ল ¨gvÎvi 200-

215wU n‡Z e„w× K‡i 242wU wba©viY Kiv nq| GB AwZwi³ msL¨K Dc-cÖKí বা বvq‡bi Rb¨ cÖK‡íi mgvwßi ZvwiL 

RybÕ2016 ZvwiL পয  wba©viY Kiv nq| 
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16.2| Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©bt c«Kí cwiPvjK cwieZ©b : c«KíwUi ‡gqv`Kvj 2007-2008 n‡Z 2015-2016 পয  (9 

eQi)| 9 eQ‡i বা বvwqZ c«K‡íi Rb  ̈ ‡gvU 3 Rb c«Kí cwiPvjK wb‡qvM Kiv n‡q‡Q| cÖKí cwiPvjK cwieZ©‡b cÖKí 

বা বvq‡b  wKQzUv mgm¨vi m„wô Ki‡jI cÖKí cwiPvjK cwie©Zb Acwinvh© wQj Kvib c~e©eZ©x cÖKí cwiPvjK M‡bi c‡ v̀bœwZ 

nIqvq D”PZi v̀wq‡Z¡ e`jx n‡Z n‡q‡Q|  
 

16.3| Pzw³ বা বvq‡b wej¤̂t   Pzw³ বা বvq‡b †Zgb GKUv wej¤̂ cwijw Z nq bvB| Z‡e †hme † ‡Î wej¤̂ n‡q‡Q| Zvi KviY n‡jv 

cvwb m¤ú  ̀welqK Dc-cÖKí w̧ji Working Session Kg cvIqv hvq †h‡nZz el©vKv‡j KvR Kiv hvh bv| ZvQvov LCS Gi 

gva¨‡g  wekvj cwigvb gvwUi KvR Kiv nq| hvi Rb  ̈wekvj As‡Ki kÖwg‡Ki Involvement nq Ges G‡`i g‡a¨ A‡bK mgq 

Ø›Ø m„wó nq| d‡j Dc-cÖK‡íi Pzw³ বা বvq‡b †`ix nq| 

16.4| Dc-c«Kí GjvKvi Lvj I we‡j gvQ Pv‡li ‡¶‡Î c«kvmwbK RwUjZvt Dc-cÖKí GjvKvf’³ Lvj I we‡ji Dbœqb ’̄vbxq 

miKvi wefvM KZ©„K  Kiv n‡q _v‡K Ges cwiKíbv I i Yv‡e ‡Yi Rb¨ cvemm‡K Dc-cÖKí বা বায়নশুরুi  c~‡e©B AeKvVv‡gvi 

Rb¨ 3% Ges gvwUi Kv‡Ri Rb¨ 1.5% UvKv nv‡i UvKv Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx I cvemm Gi †hŠ_ wnmv‡e Rgv Ki‡Z nq| GB 

RgvK…Z A‡_©I Avq I erm‡ii wewfbœ mg‡q cvemm KZ©„K msM„nxZ  Znwej w`‡q Dc-cÖK‡íi i Yv‡e Y †hgb; Lv‡ji cwj  

AcmviY, †MU †givgZ,  evua †givgZ BZ¨vw` Kiv nq| Dc-cÖKíf~³ Lvj we‡ji cvwb g~jZ cvemm K…wl I grm¨ Pv‡l e¨envi 

K‡i| Dc-cÖKí GjvKvq †Kvb Ø‡›Øi m„wó n‡j Ø›Ø wbimb KwgwU KZ©„K Dnv mgvavb Kiv nq| 
 

17| 

 

mycvwik t 

17.1| SDG (Sustainable Developmental Goals) ত ১৭িট  Goals এর কথা বলা হেয়েছ । এর মেধ  ৬  goal িট 
হেলা পির ার পািন এবং পিরেবশ স ত পয়ঃিন াশন (Clean water and sanitation)। United Nations এর সােথ 
SDG বা বায়েন বাংলােদশ সরকােরর চুি  রেয়েছ। উ য়েনর িতিট ে  পিরেবশীয় আইন মা  করার বাধ বাধকতা 
রেয়েছ। Under ground Water ব বহাের পিরেবশীয় ঝিুক রেয়েছ। কিৃষ জিমেত উৎপােদেনর িনিম  এই পািনর ব বহার 
জিমেত আেসিনক, ম াংগািনজ, মিলব ডনাম, আয়রন ভিৃত ধাতরু পিরমান বিৃ  পেয় জিমর উবরতা াস কের। তাছাড়া 
আেসিনেকর মা ািতির  ব বহার া  ঝিুকঁ বাড়ায়। তাই পিরেবশ র ায় সময় এেসেছ ভুপৃ  পািনর (Surface Water) 
সেবা  ব াবহার। কিৃষ জিম তথা পানীয় জল িহেসেব ভপৃূ  পািন সব সময়ই িনরাপদ। িসেলট জলার িব াকাি  পািন 
ব ব াপনা সমবায় সিমিত, মৗলভীবাজার জলার লাঘাটা ক , ফারকানালা পািন ব ব াপনা সমবায় সিমিত ও শরপরু 
জলার মহারািশ পািন ব ব াপনা সমবায় সিমিতর ারা পিরচািলত িবিভ  Dam, Hydraulic Structure, 

Embankment দেখ মেন হল ক িট পিরেবশ বা ব এবং সেচর কােজ শতভাগ Upstream থেক নেম আসা 
Surface Water পািন কিৃষ কােজ ব ব ত হে । তাই াকিৃতক পিরেবশ র ায় ক িটর  অপিরহায।  তেব 
ক িটেত Gender Equity, PRA (Participatory Rural Appraisal) এর মাধ েম ক  িনবাচন এর িবষয়িট 

 সহকাের িবেবচনায় আনেত হেব;  
 

17.2| পািন সেচ ব ব ত খাল েলার খনন করা েয়াজন, Embankment এ ভালভােব বাধঁ িদেত হেব যােত Flash Flood  
হেলও ফসল তিলেয় না যায়; 

17.3| cÖKí n‡Z µqK…Z cwi`k©b hvbevnb w̧ji myôz i Yv‡e ‡Yi Rb  ̈hvbevnb w̧j GjwRBwWÕi TO&E f~³ Ki‡Yi cÖ‡qvRbxq 
e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ ’̄vbxq miKvi wefvM‡K e¨e ’̄v MÖn‡Yi Aby‡iva Kiv †h‡Z cv‡i; 
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17.4| `xN©‡gqv̀ x mydj cvIqvi Rb¨ Dc-cÖKí cwiPvjbv I i Yv‡e ‡Y cvemm hv‡Z m‡Pó _v‡K G e¨vcv‡i GjwRBwWÕi  IWRM 
(Integrated Water Resource Management) BDwbU‡K kw³kvjx f~wgKv cvjb Ki‡Z n‡e| A_©vr cvemm (cvwb 
e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ) Gi Kvh©µg wbweofv‡e gwbUi Ki‡Z n‡e| hv‡Z K‡i cÖKíwUi m‡e©v”P Out Comes/goals Gi 
avivevwnKZv eRvq _v‡K; 

17.5| বা বvwqZ Dc-cÖK‡íi ˆ`bw›`b †givgZ cvemm (cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ) K‡i _v‡K| Z‡e eo ai‡bi †givg‡Zi 
cÖ‡qvRb n‡j ’̄vbxq miKvi wefvM Z_v GjwRBwW‡K Ki‡Z n‡e| GRb  ̈ z̀ ªvKvi cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv i Yv‡e Y I z̀ ªvKvi 
cvwb m¤ú  ̀m¤úK©xq cÖwk Y Lv‡Z eivÏ e„w×i Rb¨ ’̄vbxq miKvi wefvM‡K e¨e ’̄v MÖnY Kivi Rb  ̈Aby‡iva Kiv †h‡Z cv‡i; 

 

17.6| e…nËi gqgbwmsn, wm‡jU I dwi`cyi, GjvKvi ¶ỳ «vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb c«KíwUi Kvh©µg mivmwi c«Kí GjvKv Z_v ‡`‡ki 
`vwi «̀  n«vmKi‡bi I bvix‡`i Kg©ms ’̄vb Ges gZvq‡bi mv‡_ m¤ú…³| G ai‡bi c«K‡íi myôy বা বায়ন‡`‡ki M«vgxY I ẁi «̀ 
Rb‡Mvwôi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi cwieZ©‡b D L‡hvM  ̈f~wgKv ivL‡Q weavq Ges cÖKíwU cwi‡ek evÜe weavq G ai‡bi c«Kí 
AviI AwaK nv‡i MªnY Kiv  ‡h‡Z cv‡i| 

17.7| Aby‡”Q` 16.1 †_‡K 16.6 G DwjwLZ mycvwi‡ki Av‡jv‡K mswkó wefvM KZ„©K M„nxZ e¨e¯’v AvMvgx 30 w`‡bi 

g‡a¨ G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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ময়র মাহা দ হািনফ ফাইওভােরর নীেচ যা বাড়ী হেত জয়কালী মি র পয  িত  রা া, নদমা এবং 

ফটুপােতর উ য়ন -শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
 
১। কে র নামঃ   ময়র মাহা দ হািনফ াইওভােরর নীেচ যা াবাড়ী হেত জয়কালী মি র পয   
                                                  িত  রা া, নদমা    এবং টপােতর উ য়ন। 
২।  কে র অব ানঃ   ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর আওতাধীন এলাকা 
 
৩।  বাস বায়নকারী সং াঃ  ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশন 
 
৪।  শাসিনক ম নালয়/িবভাগঃ  ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ  
 
৫।  কে র বা বায়নসময় ও য়ঃ   

(ল  টাকায়)  
অ েমািদত য়  ত য়  

( ন,২০১৬ 
পয )  

পিরকি ত বা বায়নকাল  ত 
বা বায়নকাল  

অিতির  য় 
( ল া িলত 

েয়র %)  

অিতির  সময়  
( ল 

বা বায়নকােলর 
%)  

ল  সবেশষ 
সংেশািধত  

ল  সবেশষ 
সংেশািধত  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
২৩৭১.৮৫ হয় নাই ২৩৬৭.৫১ ০১/০৮/১৫ 

হেত  
৩০/০৬/১৬ 

০১/০৮/১৫ 
হেত  

৩০/০৬/১৬ 

০১/০৮/১৫ 
হেত  

৩০/০৬/১৬ 

অিতির  য়  
হয় নাই  

েয়াজন হয় 
নাই 

 
৬।  কে র অংগিভি ক বা বায়নঃ 

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং  

িডিপিপ অ যায়ী কােজর অংগ  একক  িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 
( ন, ২০১৬ পয )  

বা ব  আিথক বা ব (%)   আিথক (%) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (ক) রাজ ঃ       
১ Improvement of roads km ২.১৫ ২১৪২.৮৫ ২.১৫ ২১৩৮.৬১ 
২ Improvement of Drain km. ২.৫০ ১০০.০০ ২.৫০ ৯৯.৯৫ 
৩ Improvement of Footpath km. ৪.০০ ১২৯.০০ ৪.০০ ১২৮.৯৫ 

মাট= ২৩৭১.৮৫ - ২৩৬৭.৫১ 
 

 ৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িপিসআর অ যায়ী কে র িনধািরত ময়ােদর মে  যথাসমেয় কাজ স  
হেয়েছ।  
 
৮। কে র পট িমঃ   

অ ল-৫, ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর মে  এক  স তম এলাকা। ত ে  যা াবাড়ী িসং অবি ত। ইহা 
ঢাকা মহানগরীর বা েলর গটওেয়। বাংলােদেশর দি ণ, দি ণ- ব, উ র- বা েলর গাড়ীস হ এই  র েট চলাচল কের। 
ভিব েত প া ব খী স  িনিমত হেল হইা আরও স তম হেয় উঠেব। ঢাকা বাংলােদেশর  রাজধানীই নয় বরং ইহা 
এক  িশ  নগরীও বেট। ইহা এক  শাসিনক, অথৈনিতক ও সাং িতক নগরী। যা াবাড়ী ই ারেসকশন যানবাহন চলাচেলর 
মা েম দেশর অথনীিতেত র ণ িমকা বহন কের। তাই উ  ই ারেসকশন সংল  সড়কস হ জরাজীনতা রাধকের 
যানবাহন চলাচেলর জ  উ  রাখা েয়াজন। আম : জলা বাস, িমিনবাস, হভী লােডড লরী ও াক এবং অ া  যানবাহন 
সােয়দাবাদ, কমলা র, িলস ান ও চ নখার েল যাতায়ােতর জ  যা াবাড়ী ই ারেসকশন ব ত হয়। এছাড়া ময়র 
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মাহা দ হািনফ াইওভার িনমােণর সময় াইওভােরর নীেচর সড়কস হ িবিভ  সং ার ইউ িল  লাইন ানাম েরর জ  
িবিভ  ােন খনন করা হয়। উ  খনন কােজ ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশনেক কান কার িত রন দয়া হয়িন। াইওভার 
িনমাণ পরবত  সমেয় িতন  বষাকাল অিতবািহত হেয়েছ। এছাড়া াইওভার িনমাণ কাজ চলাকালীন সমেয় উহার নীেচর 
রা াস হ যানবাহন চলাচল ািভক রেখ যথাযথভােব মরামত করা স ব হয়িন। তাছাড়া াইওভােরর নীেচ অ েয়াজনীয় 
বিরয়ার িনমাণ করার কারেন াইওভােরর নীেচর পািন যথাযথভােব িন ািশত না হেয় সড়ক েত জলাব তার ি  হয়। ফেল 

 রা া স হ িত  অব ায় রেয়েছ। 
 

  উপেরা  বণনার আেলােক ুভােব যানবাহন চলাচেলর লে  ময়র মাহা দ হািনফ াইওভােরর নীেচ যা াবাড়ী 
হেত জয়কালী মি র পয  িত  রা া, নদমা এবং টপােতর উ য়ন কাজ বা বায়ন করা েয়াজন িবধায় ক  
বা বায়েনর উে াগ নয়া হেয়িছল। 

৯। কে র উে ঃ  
 
১) সড়েকর জলাব তা রীকরেনর লে  ি র পািন ত িন াশেনর জ  িমিডয়ান হেত সসার ন পয  সড়েকর 

যথাযথ ক া ার কের রা ার উ য়ন করা; 
২)  ািফক জ াম িনরসনকে  িত  রা া উ য়ন এর মা েম যানবাহন চলাচল াভািবক রাখা;  
 
৩)  েনজ নটওয়াক িসে েমর উ য়ন করা; 
 
৪)  টপােতর উ য়েনর মা েম পথচারী চলাচল সহজতর করা;   
 
৫)  রা া, নদমা ও টপাত উ য়েনর মা েম নাগিরক েযাগ িবধা ি  করা এবং 
 

 ৬)  পিরেবশ ও আথ সামািজক ব ার উ য়ন করা। 
 
১০।  ক  অ েমাদন এবং সংেশাধনঃ  
  

কে র িডিপিপ পযােলাচনায় দখা যায় য, ক র িডিপিপ ১৯/০১/২০১৬ তািরখ অ েমািদত হয়। অ েমািদত 
ক র া িলত য় ২৩৭১.৮৫ ল  টাকা (িজওিব’র ৮০% অথাৎ ১৮৯৭.৪৮ ল  টাকা এবং িডএসিসিস’র িনজ  তহিবল 

২০% অথাৎ ৪৭৪.৩৭ ল  টাকা)। ক র ময়াদকাল লাই/২০১৫ হেত ন/২০১৬ পয । ক  িনধািরত সমেয় 
বা বায়ন স  হেয়েছ।  
 
১১।  য় কায মঃ   

এই কে র অধীন ২  ােকজ PPR-২০০৮ অ যায়ী OTM প িতেত য় কায ম স  করা হেয়েছ। OTM 
প িতেত আহবান ত ােকেজর মে  ১  ােকজ পেয়েছ ম  ডাস- ইয়া এ  কাং-িলও ই ার াশনাল ( জিভ) এবং 
অপর  পেয়েছ জএসএম কেপােরশন এ  িস ডিবউ িবিড ( জিভ)। কে র সকল কায ম PPR-২০০৮ অ যায়ী স ণ করা 
হেয়েছ।  
১২।  কে র সািবক অ গিতঃ   
 

কে র  হেত ন,২০১৬ পয  ম ি ত আিথক অ গিত হেয়েছ মাট ২৩৬৭.৫১ ল  টাকা যা অ েমািদত 
েয়র ৯৯.২৩% এবং বাস ব অ গিত ১০০%। কে র বছরিভি ক এিডিপ বরা , অব  ও েয়র িচ  িনমণ পঃ  

(ল  টাকায়)  
অথ বছর  এিডিপ বরা  অব ি  য় অ িয়ত 

অথ 
 

মাট টাকা ঃ 
সাঃ 

মাট টাকা ঃ 
সাঃ 

ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) িডএিসিস এর 
িনজ  ২০% টাকা 

কে  য় করা 
হেয়েছ 

২০১৫-১৬ ১৮৯৭.০০ ১৮৯৭.০০ - ১৮৯৭.০০ ১৮৯৪.০০ ১৮৯৪.০০ - ৩.০০ 
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এ কে র অ েমািদত য় ২৩৮৫.৭১ ল  টাকা। ত ে  য় করা হেয়েছ ২৩৬৭.৫১ ল  টাকা। অ েমািদত 
২৩৬৮.৯১ ল  টাকার মে  িজওিব’র ৮০% িহসােব দাড়ায় ১৮৯৪.০০ ল  টাকা এবং িডএিসিস’র ২০% িহসােব দাড়ায় 
৪৭৩.৫১ ল  টাকা। যাহা কে  য় করা হেয়েছ। ক  সমা  শেষ ছাড় ত অ িয়ত অথ ৩.০০ (িতন ল  টাকা) িপিসআর 
এ দ  ত া যায়ী সরকারী কাষাগাের যথাসমেয় জমা দওয়া হেয়েছ।  
 

১৩।  উে  েরা ির অিজত না হেল এর কারণঃ কে র উে  েরা ির অিজত হেয়েছ। 
 
১৪।  অিডটঃ  
 

িবগত ১৫/০১/২০১৭ তািরেখ ক  অিডট টীম ক ক অিডট করা হয় । ক েত অিডট দ র/সং হা ক ক কান 
আপি  দািখল করা হয় িন। তেব েব আইএমইিড’র কান কমকতা মিনটিরং কেরনিন। ক  কমকতা জানান য, িস  
করেপােরশেনর কমকতারা সমেয় সমেয় মিনটিরং কেরেছন। 

 
১৫।  উপকারেভাগীেদর মতামতঃ  
 

ক  সফলভােব বা বায়েনর ফেল পথচারী ও যানবাহন চলাচেল কান সম  নই। এেত ক  সংল  এলাকার 
আথসামািজক অব ার উ িত হেয়েছ। তম এলাকা হওয়ায় জনগেনর সােথ কথা বেল জানা যায় তারা উপ ত হেয়েছন। 
 
১৬।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ   

কে র  থেক শষ পয  ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী, জনাব কাজী মাঃ বারহান উি ন 
দািয়  পালন কেরেছন। ক  পিরচালক সং া  ত ািদ িনেচ দান করা হলঃ  

নাম ও পদবী ণকালীন খ কালীন যাগদােনর 
তািরখ 

বদলীর তািরখ 

কাজী মাঃ বারহান উি ন  
িনবাহী েকৗশলী  

- খ কালীন ০৯/০৬/২০১৫ইং অ াবিধ কমরত 
আেছন। 

 
উপেরর ত  পযােলাচনায় দখা যায় মা  ১ (এক) বছেরর বাস বািয়ত এ কে  একজন কমকতাই ক  পিরচালক 

িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন।  
 
১৭।  কে র উে ে  অজনঃ  
 

পিরকি ত উে  অিজত ফলাফল  
 

১।  সড়েকর জলাব তা রীকরেনর লে  ি র পািন ত 
িন াশেনর জ  িমিডয়ান হেত সসার ন পয  
সড়েকর যথাযথ ক া ার কের রা ার উ য়ন করা; 

২। ািফক জ াম িনরসনকে  িত  রা া উ য়ন এর 
মা েম যানবাহন চলাচল াভািবক রাখা;  

৩।  েনজ নটওয়াক িসে েমর উ য়ন করা; 
৪।  টপােতর উ য়েনর মা েম পথচারী চলাচল সহজতর 

করা;   
৫।  রা া, নদমা ও টপাত উ য়েনর মা েম নাগিরক 

েযাগ িবধা ি  করা; 
৬।  পিরেবশ ও আথ সামািজক ব ার উ য়ন করা। 

১। সড়েকর জলাব তা রীকরেনর লে  ি র পািন ত 
িন াশেনর জ  িমিডয়ান হেত সসার ন পয  সড়েকর 
যথাযথ ক া ার কের রা ার উ য়ন করা হেয়েছ। 

২।  ািফক জ াম িনরসনকে  িত  রা া উ য়ন এর 
মা েম যানবাহন চলাচল াভািবক রাখা হেয়েছ। 

৩।  েনজ নটওয়াক িসে েমর উ য়ন করা হেয়েছ। 
৪।  টপােতর উ য়েনর মা েম পথচারী চলাচল সহজতর 

করা হেয়েছ। 
৫। রা া, নদমা ও টপাত উ য়েনর মা েম নাগিরক েযাগ 

িবধা ি  করা হেয়েছ 
৬।  পিরেবশ ও আথ সামািজক ব ার উ য়ন করা হেয়েছ। 
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১৮।  ক  পিরদশনঃ 
 

কে র সং ান অ যায়ী ক েত অ েমািদত য় ধরা হেয়িছল ২৩৭১.৮৫ ল  টাকা এরমে  িজওিব অংশ 
১৮৯৭.৪৮ ল  টাকা (৮০%) এবং ঢাকা দি ণ িস  করেপােরশেনর িনজ  তহিবল ৪৭৪৩৭ ল  টাকা 
(২০%)।

0

500

1000

1500

2000

2500

Budget Scenerio

Budget Distribution

Approved Allocation(lac's) GOB Fund(Lac's) DSCC own fund

ক  ঢাকা দি ণ িস  করেপােরশেনর ময়র মাহা দ হািনফ াইওভােরর নীেচ যা াবাড়ী থেক জয়কালী 
মি র পয  িব ত। িন া রকারী জনাব খিলল আহেমদ ক ক িবগত ২০/০৭/১৭ থেক ২১/০৭/১৭ তািরখ পয  

ক  পিরদশন করা হয়। স ি েত পিরদশন িতেবদন ত করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ 
অ া  েকৗশলীরা উপি ত িছেলন। পিরদশেন িনে া  িবষয়াবলী পির  হয়ঃ 

১৮.১।   ক  পিরদশেন দখা যায়, াইওভােরর উপর হেত নীেচর রা া ি র পািন সরাসির প ড় সড়েক পথচারী ও 
যানবাহন চলাচেল িব  ি  করেছ। এভােব সরাসির ি র পািন নীেচর রা ায় পড়েল রা া িত  হেত পা‡র; 

 
১৮.২।   কে র আওতায় িনিমত নদমা স হ িনয়িমত পির ার করা হয় না। এেত পরবত েত সড়েক জলাব তার ি  হেয় 

রা া িত  হেত পাের। জয়কালী মি র সংল  কে র ব াে  টপােতর উপর ৭৫ ট পয  কান ানেহাল 
নই। ক  পিরচালক জানান য, এখােন টকিনক াল কারেণ টপােতর নীেচ ন দয়া হয়িন। সসার ন ারা 

পািন নািমেয় াইমারী েনেজর সােথ  করা হেয়েছ।এরপর ১২০ ট ের এক  নেহাল পাওয়া গেছ। ঢাকনা 
লেত িমকেদর অেনক ক  হেয়েছ। এেত ঝা গল নেহাল  অতীেত  কখনও কউ খােলন িন। ন  িস  

করেপােরশন কখনও পির ার কের না মেম তীয়মান হেলা; 
 

  

টপােতর াব উ েয় ন র গভীরতা স ক আেছ িক-না তাহা যাচাই কের দখা হে । 
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১৮.৩।  রাজধানী পার মােকট সংল  ক র টপাত  হকারেররা দখল কের িনেয়েছ, টপাত িদেয় যা ীরা িনিব  
চলাচল করেত পারেছ না; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
১৮.৪। হাি ং ১৬৮ উ র যা াবাড়ী( যা াবাড়ী গাল চ র) এর সামেন দি ণ লেনর মােঝর লেনর কােপ ং 
settlement হেয়েছ।  ক  পিরচালক জানান য, ০৪  লেনর শ তা বই কম। বড় বড় াক, বােসর চাকা একই 
জাযগায় চলাচল কের।  রা া হবার কারেণ রা া  িকউিরং করা যায় না; 
 

  
চাকার ঘষেন রা া  settlement হেয় গেছ।                           রা ার দঘ  পিরমাপ করা হে । 
 
১৮.৫। ১০০ িমটার রে  ঢাল হেব ৩-৬ ইি । েনর আপ ীম ডাউন ীম পরী ার িনিম  েয়াজনীয় য পািত নয়া 
হয়।যা াবাড়ী থানা থেক সামা  পি মিদেক িগেয় হাি ং-১৬৮ এর সামেন িগেয় ই  পাশাপািশ ানেহােলর 
Horizontal level ি র করা হয়। staf িমটার ানেহােলর গেত িকেয় িদেয় িরিডং পাওয়া যায় যথা েম ৩.৪৩৫ 
িমঃ ও ৩.৩৪৮িমঃ। ই ানেহােলর র  ৪১িমটার এবং ঢাল পাওয়া যায় ৯ সিম । ১০০ িমটার র  িবেবচনায় ঢাল পাওয়া 
যায় ২২ সিম। আপ ীম ডাউন ীমএর slope মাটােমা  ক থাকেলও ন েলা সিলড ওেয়  িদেয় ভিত। িনমােণর পর 
থেক ময়লা কখনও পির ার করা হয়িন; 

 

কে র টাকায় িনিমত টপােতর িক  অংশ হকার, চােয়র দাকানদার দখল কের িনেয়েছ। 
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লেভল মিশন ও ফ ল এর মা েম েনর াপ পরী া কের দখা হে । 

 

 
পরী াগাের রেণর িনিম  বা র ন না পিলিথন ােগ কােনা হে । 

 
জয়কালী মি র হেত  হওয়া কে র ব াে  (১৬,ওয়ারী ীট সংল ) মা ািতির  ি র পািনেত টপােতর 

াভেমে র বািল সের গেছ। 
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িডিপিপ অ যায়ী টপােতর দঘ স ক আেছ-িকনা তাহা মেপ পরী া িনরী া করা হেলা এবং স ক আেছ মেম 

তীয়মান হেলা।  
 
১৯। সম াঃ  
 
১৯.১। এ   স ড়ক হওয়ােত িকউিরং করা ক সা । ক  এলাকায়  িবেশষ কের যা াবাড়ী গালচ র অংেশ 

িতিনয়ত হাজার হাজার বাস াক লরী ও অ া  যান চলাচল কের। চার  লন িদেয়ই যান চলাচল কের । দেশর 
ব ও দি ণ- বা েলর সকল যােনর ঢাকা শহেরর েবশ ার এবং তম সড়ক হওয়ােত িকউিরং এর েযাগ 

কম। 
 
১৯.২। াইওভােরর উপর হেত নীেচর রা ায় ি র পািন সরাসির পড় ছ যার ফেল সড়েক পথচারী ও যানবাহন চলাচেল 

িব  ঘটেছ। এভােব সরাসির ি র পািন নীেচর রা ায় পড়েল রা া িত  হেত পা‡র; 
 
১৯.৩। ইিজিপেত ট ার করা হয়িন। যিদও ক  পিরচালক বেলেছন তখন তােদর ইিজিপ পাটােল রিজে শন িছল না 

যার কারেণ ইিজিপেত ট ার করা স ব হয়িন।  
 
১৯.৪। েনর অভ রীণ সিলট ওেয়  জমা হেয় আেছ। িনয়িমত পির ার করা হয়না। িনয়িমত পির ার না করেল 

ভিব েত জলাব তা দখা িদেত পাের; 
 
১৯.৫। রা ার লেনর ড  কােপ ং অেনক জায়গায় settlement হেয় গেছ, তাছাড়া অেনক জায়গায় টপাতও ডেব 

গেছ, এমনিক অত িধক ি র কারেণ টপােতর ইউিনব েকর বািল সের গেছ; এবং 
 
১৯.৬। টপােতর িক  অংশ অৈবধ দখলদার দখল কের িনেয়েছ িবেশষ কের রাজধানী মােকট সংল  টপাত ও জয়কালী 

মি র সংল  টপাত বদখল হেয় গেছ। 
 
২০।  পািরশঃ 
 
২০.১।  পথচারী ও যানবাহন চলাচেলর িবধােথ এবং সড়েকর ায়ীে র ােথ াইওভােরর উপেরর পািন নীেচ পড়া ব  

করেত হেব (অ :১৮.১); 
২০.২।   ন েলার পািন বাহ িনয়িমত রাখেত ন েলা পির ার রাখেত হেব (অ :১৮.২, ১৮.৫); 
 
২০.৩।  ক  এলাকার য সকল ােন টপাত েলােত অৈবধদখলদার রেয়েছ স েলা দখল  কের জনগ ণর াভািবক 

চলাচল িন ত করেত হেব (অ :১৮.৩); 
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২০.৪।  রা ার লেনর ড  কােপ ং এর settlement মরামত করার জ , ডেব যাওয়া টপাত বহার উপেযাগীর 
জ  এমনিক টপােতর ইউিন েকর পিজশন ক রাখার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব (অ :১৮.৪); 

  
২০.৫।  য় কায েম অিধক তা ও Tenderer দর মে  িতেযািগতার লে  ইিজিপ পাটােলর মা েম য় ি য়া 

হণ করেত হেব; 
         
২০.৬।  অ ে দ ২০.১ থেক ২০.৫ এ উw িখত পািরেশর আেলােক সংিশ  িবভাগ ক ক হীত ব া আগামী ০১ 

মােসর মে  এ িবভাগেক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা যেত পাের। 
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িসেলট ও বিরশাল মহানগরীেত পািন সরবরাহ, ািনেটশন ও েনজ ক  (২য় সংেশািধত) 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
 

১। কে র নাম :  িসেলট ও বিরশাল মহানগরীেত পািন সরবরাহ, ািনেটশন ও েনজ ক     

                                                (২য় সংেশািধত) 

২। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ :  ানীয় সরকার িবভাগ; ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়। 

৩। বা বায়নকারী সং া :  জন া  েকৗশল অিধদ র  

৪।  কে র অব ান   :  বিরশাল ও িসেলট িস  কেপােরশন এলাকা। 

৫। কে র বা বায়ন সময় ও য় ( ানীয় সরকার িবভাগ হেত িরত িপিসআর অ সাের): 

                                                                                                                             
(ল  টাকায়) 

 
 

৬। কে র অংগিভি ক বা বায়ন: কে র অ িভি ক বা বায়ন অ গিত পিরিশ -‘ক’ ত সং ।                                                                                                                                                       
 

৭। ক  পিরচালক স িকত ত : কে র  থেক শষ পয  ০৮ জন কমকতা ক  পিরচালেকর দািয়  
পালন কেরেছন। ক  পিরচালক সং া  ত ািদ িনেচ দান করা হেলা: 

 
িমক 

ন র 
ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী দািয়ে র ধরণ কমকাল 

ণকালীন  খ কালীন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১. মাঃ আ ল হািফজ না হ  ৩/৪/২০১৭ হেত ২৮/৮/২০০৭ 
২. মাঃ ামান 

ক  পিরচালক 
হ  না ২৮/৮/২০০৭ হেত ১৩/১২/২০০৭ 

৩. সয়দ শাহবাজ হােসন 
ক  পিরচালক 

না হ  ১৩/১২/২০০৭ হেত ৭/১/২০০৮ 

৪. মাঃ ামান 
ক  পিরচালক 

হ  না ৭/১/২০০৮ হেত ৬/৪/২০০৯ 

৫. মাঃ নাজ ল হােসন 
ক  পিরচালক 

হ  না ৬/৪/২০০৯ হেত ১৩/১/২০১১ 

৬. মাঃ িসরা ল ইসলাম 
ক  পিরচালক 

হ  না ১৩/১/২০১১ হেত ৮/৯/২০১১ 

৭. খােলদা আহসান 
ক  পিরচালক 

হ  না ৮/৯/২০১১ হেত ২৪/৮/২০১৪ 

৮ রিবন রায়হান আহেমদ 
ক  পিরচালক 

হ  না ২৪/৮/২০১৪ হেত ৩০/৬/২০১৫ 

 

া িলত য় ত য়  পিরকি ত বা বায়নকাল ত  
বা বায়নকাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় ( ল  
বা বায়ন কােলর 

%) 
ল 
 

সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪৯৫৩.২৩০ ২৮২৪১.১০৯ ২৬২০১.৫৮৪ লাই ২০০৫ 

হেত 
ন ২০০৮ 

(৩ বছর) 

লাই ২০০৫ 
হেত 

ন ২০১৫ 
(১০ বছর) 

লাই ২০১০ হেত 
ন ২০১৬ 

(১১ বছর) 
( ন ২০১৬ পয  
ময়াদ ি  করা 

হেয়েছ) 

২১২৪৮.৩৫৪ 
(৪২৮.৯৮%) 

৮ বছর  
(২৬৬.৬৭%) 
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৮।  দরপ  সং া  ত : ানীয় সরকার িবভাগ হেত া  ত া যায়ী আেলা য কে র ১৫  ধান ােকেজর 

আওতায় দরপ  আহবান বক কাদার িনেয়াগ করা হয়, যা পিরিশ -‘খ’ ত সং ।  
 

৯। ক  অ েল বরা  ও অ গিত: 

কে র আওতায় ন, ২০১৬ পয  ম ি ত আিথক অ গিত হেয়েছ ২৬২০১.৫৮৬ ল  টাকা যা 
অ েমািদত য় ২৮২৪১.১০৯ ল  টাকার ৯২.৭৮%। িপিসআর অ যায়ী কে র বছরিভি ক সংেশািধত 
এিডিপ বরা , অব  ও েয়র িচ  িন পঃ     

(ল  টাকায়) 
অথ বছর ল িডিপিপ’ ত 

সং ান 
২য় সংেশািধত িডিপিপ’ ত 

সং ান 
(স ণ িজওিব) 

সংেশািধত এিডিপ 
বরা  

টাকা অব ি  য় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
২০০৫-২০০৬ - - - - - 
২০০৬-২০০৭ ১৭২৩.৫৫ - - - - 
২০০৭-২০০৮ ৩২২৯.৬৮ ১৪০.৯৬৮ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৪০.৯৬৮ 
২০০৮-২০০৯ - ১৬১.২০৬ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৬১.২০৬ 
২০০৯-২০১০ - ৯৪৯.৪২৪ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ৯৪৯.৪২৪ 
২০১০-২০১১ - ২৭৯৭.২৯৯ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ২৭৯৭.২৯৯ 
২০১১-২০১২  ৬৭২১.৭৭৪ ৬৭২৫.০০ ৬৭২৫.০০ ৬৭২১.৭৭৪ 
২০১২-২০১৩ - ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ৯৫৬.১১৮ 
২০১৩-২০১৪ - ১৪৪২৫.০৪১ ৩৫৫০.০০ ৩৫৫০.০০ ৩৫৩৮.৫৭৭ 
২০১৪-২০১৫ - ১৩৪৫.৩৯৭ ৮৫৭৫.০০ ৮৫৭৫.০০ ৮৫৭২.৩১৫ 
২০১৫-২০১৬ - - ২৯৮০.০০ ২৯৮০.০০ ২৩৬৩.৯০৫ 

মাটঃ ৪৯৫৩.২৩ ২৮২৪১.১০৯ ২৭৬৫৫.০০ ২৭৬৫৫.০০ ২৬২০১.৫৮৬ 
 

নাট: ক  অ েল  হেত ক  সমা  হওয়া পয  মাট ২৭৬৫৫.০০ ল  টাকা বরা  দান করা হেয়েছ। যার 
স দয় অথ অব  করা হেয়েছ। িক  কে র আওতায় মাট ২৬২০১.৫৮৬ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। অথাৎ 
১৪৫৩.৪১৪ ল  টাকা অ িয়ত রেয়েছ। িপিসআর পযােলাচনায় দখা যায় এ অ িয়ত অথ সরকারী কাষাগাের জমা 
দয়া হেয়েছ।  

 

১০।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: িপিসআর পযােলাচনায় দখা যায়, কে র আওতায় কান কাজ অসমা  নই। 

 

১১।  সাধারণ পযেব ণ: 

১১.১ কে র পট িম:  

  িসেলট পৗরসভােক ২০০২ সােল িস  কেপােরশেন উ ীত করা হয়। ২০০১ সােলর আদম মারী অ যায়ী িসেলট 
শহেরর জনসং া িছল ২,৮৫,৩০৮ জন এবং আয়তন িছল ১৯.৫০ বগ িকেলািমটার। বতমােন িসেলট িস  
কেপােরশেনর জনসং া এবং আয়তন ি  পেয়েছ। িসেলট শহেরর উ ের ািপত রাতন ও জরাজীণ ১৫  
উৎপাদক নল প এবং এক  রাতন পািন শাধনাগােরর মা েম দিনক ২০.২৫ িমিলয়ন িলটার পািন সরবরাহ করা 
হে  যা চািহদার ৩৬.১৬%। িসেলট শহেরর িব মান পািনর চািহদা মটােনার লে  ২  সারেফস ওয়াটার 
ি টেম  া , ১৪  উৎপাদক নল প, া িমশন পাইপ লাইনসহ আ ষি ক কােজর জ  াব করা হেয়েছ।   

   
  বিরশাল পৗরসভােক ২০০২ সােল িস  কেপােরশেন উ ীত করা হয়। ২০০১ সােলর আদম মারী অ যায়ী বিরশাল 

শহেরর জনসং া িছল ২,০২,২৪২ জন এবং পৗর এলাকার আয়তন িছল ২৫.০০ বগ িকেলািমটার। বতমােন িসেলট 
িস  কেপােরশেনর জনসং া এবং আয়তন ি  পেয়েছ। বিরশাল শহেরর ২৬   উৎপাদক নল প রেয়েছ। যার 
মে  ১৮  নল েপর অব া জরাজীণ। তাছাড়া এখােন এক  পািন শাধনাগার রেয়েছ যা বতমােন ব  রেয়েছ। 
বতমান অব ায়  বিরশাল শহের দিনক পািন উৎপাদন মতা মা  ৮.১৫ িমিলয়ন িলটার যা চাহদার ১৪.৫৪%। 
বিরশাল শহেরর িব মান পািনর চািহদা মটােনার লে  ২  সারেফস ওয়াটার ি টেম  া , ১৪  উৎপাদক 
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নল প, া িমশন পাইপ লাইনসহ আ ষি ক কােজর জ  াব করা হেয়েছ। তাছাড়া ১িকেলািমটার ন, ৫  
পাবিলক টয়েলট িনমােণর াব করা হেয়েছ।  

১১.২ কে র উে : কে র উে স হ িন প: 

 (ক) পািন সরবরাহ ব ার উ য়ন ও সং ােরর মা েম িসেলট ও বিরশাল মহানগরীেত িনরাপদ পািন সরবরাহ ব া 

িনি ত করা; 

 (খ) বিরশাল ও িসেলট মহানগরীর েনজ ব ার স সারণ ও উ য়ন করা; এবং 

 (গ) এ ’  মহানগরীর ািনেটশন ও বজ  ব াপনার উ য়ন করা।  
 

১১.৩ কে র ধান ধান কায ম: 

 সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ ( িত  ১৬ এমএলিড)(বিরশাল): ২ ; 

 সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ (২০ ও ৮ এমএলিড)(িসেলট): ২ ; 

 া িমশন পাইপ লাইন াপন (৩০০-৬০০ িমিম ডায়া): ৩৫.৯৫ িকিম; 

 িডি িবউশন পাইপ লাইন াপন (১০০-২০০ িমিম ডায়া): ১৬৯.৫০ িকিম; 

 াডাকশন ওেয়ল াপন: ২৮ ; 

 পা  য়: ২৮ ; 

 া ফমার য়: ২৮ ; 

 জনােরটর য়: ২৮ ; 

 নদীর তীর র া দ কাজ: ০.৬০িকিম;  

 িম অিধ হণ: ৬.৭২ হ র; এবং 

 িম উ য়ন: ১৫৭০০১ ঘনিমটার। 

১১.৪ কে র অ েমাদন ও সংেশাধন: 

 
িডিপিপ ময়াদকাল া িলত য় 

(ল  টাকায়) 
ল অ েমািদত লাই ২০০৫ হেত ন ২০০৮ (৩ বছর) ৪৯৫৩.২৩ 

১ম সংেশািধত অ েমািদত লাই ২০০৫ হেত ন ২০১২ (৭ বছর) ২০৫৩৯.২৮ 

২য় সংেশািধত অ েমািদত লাই ২০০৫ হেত ন ২০১৫ (১০ বছর) ২৮২৪১.১১ 

য় ি  িতেরেক ময়াদ ি  (১ম বার) লাই ২০০৫ হেত ন ২০১৬ (১১ বছর) - 

 

 
১২। ক  পিরদশন: গত ২২/৪/২০১৭ ও ২১/৫/২০১৭ তািরেখ আইএমইিড’র সহকারী পিরচালক জনাব মাঃ ফজ র 

রহমান ক ক যথা েম বিরশাল ও িসেলট জলার কায ম সেরজিমন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল বিরশাল ও 

িসেলট জলার িনবাহী েকৗশলী উপি ত িছেলন। পিরদশন পযেব ণ িন বিণত: 

১২.১ বিরশাল জলার কায ম: 

১২.১.১ কে র আওতায় বলতলীেত এক  সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ করা হেয়েছ। ি টেম  া র সাহাে  
কীতনেখালা নদীর পািন শাধন কের তা বিরশাল িস  কেপােরশন এলাকায় সরবরাহ করা হেব। ি টেম  া  

এলাকায় ১  ি টেম  া  ( ল ি টেম  ভবন), ২  ইে ক শন, ১  ক ািমক াল ভবন, ১  াস িফড, ১  ি -

সিডেমে শন বিসন, নদীর তীর র ার জ  ৩৩০ িমটার িরেটইিনং ওয়াল িনমাণসহ আ ষি ক াপনা িনমাণ 

করা হেয়েছ। ি টেম  া  এলাকার চ পােশ বাউ াির ওয়াল িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশেন দখা যায়, নদীর পােশ 
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তীর র ার জ  িনিমত আরিসিস ওয়ােলর ায় অেধেকর বিশ অংশ নদীেত ভে  গেছ এবং ি টেম  াে র 
িক  াপনার িনেচর এবং পােশর মা  নদীেত ভে  গেছ। অথাৎ ি - সিডেম েশন বিসেনর এক কানার মা  

নদীেত ভে  যাওয়ার কারেণ বিসেনর স কানা  ভে  যেত দখা যায়। কিমক াল ভবেনর পােশর ায় এক 

তীয়াংশ িনেচর মা  নদীেত ভে  গেছ। তাছাড়া ইে ক-১ এর ই পােশর মা  সের গেছ। এবং ইে ক শেনর 

িভতর নদীর পািন চেল আসায় ািপত ব িতক পা েলা র ার জ  সিরেয় ফলা হেয়েছ। াস িফড এর এক 

কানার িনেচর মা  নদীেত ভে  গেছ। বতমােন কােনা িতর া ব া হণ করা না হেল ি - সিডেম েশন 
বিসন, কিমক াল ভবন,  ইে ক-১, াস িফড নদীেত ভে  যাওয়ার আশ া রেয়েছ। ি টেম  াে র ল ভবন 

হেত ায় ১৫/২০ ট ের নদী ভে  চেল এেসেছ। ানীয় জনসাধারেণর সােথ কথা বেল জানা যায়, ি টেম  া  

িনমাণ করার সময় এ ান হেত নদীর র  িছল ায় ৩০০/৪০০ হাত ( ায় ১৩০/১৪০ িমটার)। গত ই বছর যাবৎ 

নদীর ভা ন  হেয়েছ এবং ভে  ি টেম  াে র িনকট চেল এেসেছ। এ িবষেয় িনবাহী েকৗশলী জানান য, 

ি টেম  াে র জ  জায়গা  িস  কেপােরশন ক ক িনবাচন করা হেয়েছ এবং কে র আওতায় িনেয়ািজত 
পরামশক িত ান ক ক ি টেম  াে র ইং িডজাইন করা হয়। পরামশক িত ান ক ক ক  এলাকা িনবাচন 

করার পর ি টেম  াে র কাজ  করা হয়।  ি টেম  া র সম  কাজ ন ২০১৬ সােল স  হেলও 

অ াবিধ িব ৎ সংেযাগ াপন করা হয়িন। ি টেম  া  বিরশাল িস  কেপােরশেনর কােছ গত ১২/৪/২০১৬ 

তািরেখ হ া র করা হেয়েছ মেম িনবাহী েকৗশলী জানান।   

   
িচ -১: নদীেত ভে  যাওয়া বলতলী ি টেম  াে র 
িরেটইিনং ওয়াল ও ি - সিডেমে শন বিসেনর কনার 

িচ -২: নদীেত ভে  যাওয়া াস িফেডর িনেচর মা  

  
িচ -৩: নদীেত ভে  যাওয়া ি টেম  াে র আংিশক িচ  িচ -৪: নদীেত ভে  যাওয়া ি টেম  াে র আংিশক িচ  

 

১২.১.২ কে র আওতায় পাতলীেত এক  সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ করা হেয়েছ। ি টেম  া  এলাকায় 

১  ি টেম  া  ( ল ি টেম  ভবন), ২  ইে ক, ১  কিমক াল ভবন, ১  াস িফড, ১  ি - সিডেমে শন 
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বিসনসহ আ ষি ক পানা িনমাণ করা হেয়েছ এবং ি টেম  া  এলাকায় চ পােশ বাউ াির ওয়াল িনমাণ করা 
হেয়েছ। ি টেম  া র পােশ এ াংকর িসেম  ফ া রী, অপেসািনন ফামার এক  াপনা এবং ি মািলকানাধীন 

বািড় রেয়েছ। এসব াপনার পােশ িদেয় নদী বািহত হেয়েছ। অথাৎ ি টেম  া  এবং নদীর ম বত  ােন 

উপ  াপনা থাকায় ি টেম  া  নদীেত ভে  যাওয়ার আশ া নই মেম তীয়মান হয়। ইে ক-১ নদীেত 

এক  ভাসমান প েনর উপর াপন করা হেয়েছ। ইে ক-১ হেত পাইেপর মা েম পািন ি - সিডেমে শন বিসেন 

সরবরাহ করা হেব এবং ি - সিডেমে শন বিসন হেত ইে ক-২ এর মা েম ি টেম  াে  সরবরাহ করা হেব। 
ি টেম  াে  পািন শাধন কের তা বিরশাল িস  কেপােরশেন সরবরাহ করা হেব। পিরদশেন আেরা দখা যায়, 

ইে ক-১ হেত ি - সিডেম শন বিসেন পািন সরবরাহ করার জ  পাইপ র িক  অংশ রা ার পাশ এবং মা র 

উপর িদেয় াপন করা হেয়েছ। মা র উপর এবং রা ার পাশ িদেয় পাইপ াপন করায় রা ার উ য়ন কাজ এবং 

পথচািরেদর চলাচেল সম া হেত পাের। তাছাড়া, পাইপ  িত  হওয়ারও আশ া রেয়েছ। ি টেম  া  সম  

কাজ স  হেলও অ াবিধ িব ৎ সংেযাগ াপন করা হয়িন। ি টেম  া  বিরশাল িস  কেপােরশেনর কােছ 
গত ২৮/৬/২০১৬ তািরেখ বিরশাল িস  কেপােরশেনর িনকট হ া র করা হেয়েছ মেম িনবাহী েকৗশলী জানান। 

   

িচ -৫: পাতলীেত িনিমত ি টেম  াে র আংিশক িচ  িচ -৬: পাতলী ি টেম  াে র ভাসমান ইে ক 

 
১২.১.৩ ক  ন ২০১৬ সােল সমা  হেলও অ াবিধ বলতলা এবং পাতলী ওয়াটার ি টেম  াে  িব ৎ সংেযাগ 

াপন করা হয়িন। এ িবষেয় িনবাহী েকৗশলী জানান য, িব ৎ সংেযাগ াপেনর জ  গত ৭/৪/২০১৫ তািরেখ 

ওেয়  জান পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন িলঃ (ওেজাপািডেকা) এর িনকট আেবদন করা হেয়েছ। এ ’  

ি টেম  া  িস  কেপােরশন ক ক পিরচালনা ও র ণােব ণ করা হেব। বতমােন িস  কেপােরশেনর কােছ 

ওেজাপািডেকার িক  বেকয়া িব ৎ িবল রেয়েছ। এ িব ৎ িবল পিরেশাধ না করায় িব ৎ উ য়ন বাড িব ৎ 

সংেযাগ াপন করেছ না মেম িতিন জানান।  

 

১২.১.৪ কে র আওতায় বিরশাল জন া  েকৗশল অিধদ র অিফস ক াউে  ১ , পাতলী লালার িদঘীর পােড় ১ , 

ম রনাথ পাবিলক েল ১  াডাকশন ওেয়ল াপন করা হেয়েছ। এ াডাকশন ওেয়ল েলার মা েম বতমােন 

বিরশাল িস  কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরাহ করা হে । িব ৎ বাহ িবি ত হেল াডাকশন ওেয়েলর মা েম 

সাব িণক পািন সরবরাহ ব া িনি ত করার জ  িত  াডাকশন ওেয়েলর সােথ এক  কের ব িতক 

জনােরটর াপন করা হেয়েছ। উপ  াডাকশন ওেয়েলর জ  ািপত ব িতক জনােরটর েলার মা েম পা  

চা  করার জ  বলা হেল পা  চালক জানান য, কেয়কিদন যাবৎ জনােরট চা  করার চ া করা হেলও তা চা  

হে  না অথাৎ জনােরটর েলা বতমােন অেকেজা অব ায় রেয়েছ। ম রনাথ পাবিলক েলর িভতর ািপত 

াডাকশন ওেয়েলর পাইেপ মিরচা পড়েত দখা যায়। তাছাড়া, াডাকশন ওেয়ল েলার িনরাপ ার জ  বাউ াির 
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ওয়াল িনমােণর সং ান থাকেলও তা িনমাণ করা হয়িন। এ িবষেয় িনবাহী েকৗশলী জানান য, িডিপএইচই অিফস 

ক াউে র জ  বাউ াির ওয়াল রেয়েছ। এর িভতর াডাকশন ওেয়ল িনমাণ করায় বাউ াির ওয়াল িনমাণ করা 

েয়াজন হয়িন। ম রনাথ পাবিলক েলর বাউ ািরর িভতর াডাকশন ওেয়ল িনমাণ করায় বাউ াির ওয়াল িনমাণ 

করার েয়াজন হয়িন মেম িতিন জানান। তাছাড়া, পা  হাউজ েলােত পা  চালক তােদর পিরবার িনেয় বসবাস 

করেছন এবং পাে র ঘের তােদর বহােরর আসবাবপ  ( টিবল/ চয়ার/ চৗিক/ মাটরসাইেকল ইত ািদ) রি ত 

থাকেত দখা যায়।     

 

িচ -৭: বিরশাল িনবাহী েকৗশলীর অিফস ক াউে  
ািপত াডাকশন ওেয়ল 

িচ -৮: ম রনাথ পাবিলক েল ািপত াডাকশন ওেয়ল 

 
১২.১.৫ কে র আওতায় বিরশাল িস  কেপােরশেন ১ িকেলািমটার ন িনমােণর সং ান রেয়েছ। িনবাহী েকৗশলী জানান 

য, িস  কেপােরশন ক ক বলতলীেত পািন িন াশেনর জ  ১িকেলািমটার ন িনমাণ করা হেয়েছ। বলতলার 

িবিভ  জায়গা হেয় ন  ি টেম ট াে র এে াচ রােডর িনচ/পাশ িদেয় কীতনেখালা নদীেত এেস পেড়েছ। 

পিরদশেন দখা যায়, নদী ভা েনর ফেল ি টেম  াে র এে াচ রাড র িক  অংশ ভে  যাওয়ায় ন র িক  

অংশ ভে  গেছ। েনর পােশর মা  পেড় পািন বর হওয়ার জ  বিহগমন পথ র ায় ব  হেয় আেছ।  

 

১২.১.৬ কে র আওতায় বিরশােল ৫  পাবিলক টয়েলট এবং ১০  কিমউিন  াি ন িনমােণর সং ান রেয়েছ এবং 

ানীয় সরকার িবভাগ ক ক িরত িপিসআের ৫  টয়েলট এবং ১০ কিমউিন  াি ন িনমাণ করা হেয়েছ মেম 

উে খ করা হেয়েছ।  িক  পিরদশনকােল বিরশাল জলার িনবাহী েকৗশলী জানান য, কে র আওতায় বিরশাল 

িস  কেপােরশেন কােনা পাবিলক টয়েলট ও কিমউিন  াি ন িনমাণ করা হয়িন।  

 

১২.২ িসেলট জলার কায ম: 

১২.২.১ িসেলট মহানগরীর কসবা কই ক এলাকায় ৭.৮২ একর িমর উপর ১  ২০ এমএলিড ও ১  ৮এমএলিড 

মতাস  সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ করা হেয়েছ। ি টেম  া  এলাকায় ১  ২০ ও ১  ৮ 
এমএলিড ি টেম  া , ১  ি - সিডেমে শন বিসন, ৩  ইে ক শন, ১  অিফস ভবন, ১  ক ািমক াল 

ভবনসহ অ া  সংি  াপনা িনমাণ করা হেয়েছ। তাছাড়া, ৮এমএলিড ি টেম  াে র জ  ১  ২০০ কিভএ 

জনােরটর াপন করা হেয়েছ। রমা নদী হেত  ইে ক-১ সাহাে  পািন উে ালন কের ি - সিডেমে শন বিসেন 

সংর ণ করা হেব। ি - সিডেমে শন বিসন হেত ইে ক-২ এর সাহাে  পািন ি টেম  াে  সরবরাহ করা হেব। 
ি টেম  াে  পািন পিরেশাধন কের পাে র সাহাে  া িমশন ও িডি িবউশন পাইেপর ম  িদেয় িস  
কেপােরশন এলাকায় সরবরাহ করা হেব। বতমােন ি টেম  া  ২ র মা েম িস  কেপােরশন এলাকায় পািন 
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সরবরাহ করা হে । পিরদশেন দখা যায়, ি টেম  াে র জ  িনধািরত িমর ায় ০.১০৬ একর িমর উপর 
এক  হাসপাতাল/িকিমউিন  ি িনক িনমাণ করা হেয়েছ। এ িবষেয় িনবাহী েকৗশলী জানান য, িস  কেপােরশন 

ক ক এ হাসপাতাল  িনমাণ করা হেয়েছ। ি টেম  া  ২  পিরচালনা ও র ণােব েণর জ  িসেলট িস  

কেপােরশেনর িনকট ১১/৫/২০১৭ তািরেখ হ া র করা হেয়েছ।  

 
িচ -৯: িসেলেট িনিমত ২০ এমএলিড মতাস  ি টেম  

াে র একাংশ 
িচ -১০: ি টেম  াে র জ  িনধািরত ােন িনিমত 

হাসপাতাল/কিমউিন  ি িনক 

 

১২.২.২ কে র আওতায় িসেলট িস  কেপােরশন এলাকায় ১৪  াডাকশন ওেয়ল াপেনর সং ান রেয়েছ। িনবাহী 

েকৗশলী জানান য, সং ান ত ১৪  াডাকশন ওেয়ল াপন করা হেয়েছ। এ ১৪ র মে  ৩  (রাজপাড়া, 

বা চর, দা স সালাম) াডাকশন ওেয়ল পিরদশন করা হয়। এ াডাকশন ওেয়ল েলার মা েম বতমােন িসেলট 
িস  কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরাহ করা হে । িব ৎ বাহ িবি ত হেল াডাকশন ওেয়েলর মা েম 

সাব িণক পািন সরবরাহ ব া িনি ত করার জ  িত  াডাকশন ওেয়েলর সােথ এক  কের ব িতক 

জনােরটর াপন করা হেয়েছ। পিরদশেন দখা যায়, জনারেটর েলার সােথ াডাকশন ওেয়েলর সংেযাগ িবি  

কের রাখা আেছ। উপ  াডাকশন ওেয়েলর জ  ািপত ব িতক জনােরটর েলা চা  করার জ  বলা হেল 

পা  চালক জানান য, জনােরট েলা বতমােন চা  করা স ব হে না অথাৎ জনােরটর েলা বতমােন অেকেজা 
অব ায় রেয়েছ। বা চেরর পা  চালক জানান য, ায় ৬মাস েব জনােরটর  চা  করা হেয়িছল, তারপর আর 

চা  করা হয়িন। দা স সালােম ািপত াডাকশন ওেয়েলর জনােরটর  রি ন িদেয় ঢেক রাখা হেয়েছ এবং এর 

চ পােশ আসবাবপ  রাখা আেছ। রাজপাড়া াডাকশন ওেয়েলর পাইেপ মিরচা পড়েত দখা যায়। তাছাড়া, 

িডিপিপেত াডাকশন ওেয়ল েলার িনরাপ ার জ  বাউ াির ওয়াল িনমােণর সং ান থাকেলও তা িনমাণ করা 

হয়িন। তাছাড়া, পা  হাউজ েলােত পা  চালক তােদর পিরবার িনেয় বসবাস করেছন এবং পাে র ঘের তােদর 
বহােরর আসবাবপ  ( টিবল/ চয়ার/ চৗিক/ মাটরসাইেকল ইত ািদ) রি ত থাকেত দখা যায়।  

  

িচ -১১: িসেলেটর বা চের ািপত াডাকশন ওেয়েলর 
পােশ আসবাবপ । 

িচ -১২: িসেলেটর দা স সালােম ািপত াডাকশন 
ওেয়েলর জ  জনােরটর রি ন িদেয় ডেক রাখা হেয়েছ। 

 



141  

১২.২.৩ কে র আওতায় জন া  েকৗশল অিধদ েরর িসেলট সােকল কাযালয় ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। ৩ তলা িবিশ  
ভবেনর িনচতলা ও ি তীয় তলায় ত াবধায়ক েকৗশলীসহ অ া  কমকতার দ র এবং তীয় তলায় র  হাউজ 

িহেসেব ব ত হেব মেম িনবাহী েকৗশলী জানান। ভবন েত বতমােন ত াবধায়ক েকৗশলী ও িসেলট উপেজলা 

েকৗশলী অিফস করেছন। তাছাড়াও ভবন েত আ িলক পরী াগার াপন করা হেয়েছ। তীয় তলায় র  

হাউেজর জ  আসবাবপ  সং হ করা হেয়েছ। ভবেনর িনচতলায় ািপত ২  টয়েলট অপির ার দখা গেছ যা 

বহােরর অ প  রেয়েছ। টয়েলেটর বাইের ািপত ২  বিসেনর মে  ১ র াপ নই এবং বিসেনর সােথ 
পািনর সংেযাগ পাইপ  িবি  দখা গেছ। তাছাড়া বিসন এবং বিসেনর আেশপাশ অপির ার দখা গেছ।  

 

 

িচ -১১: জন া  েকৗশল অিধদ েরর িসেলট সােকল 
কাযালয় ভবন 

িচ -১২: িসেলট সােকল কাযালয় ভবেনর বিসেনর াপ 
এবং পািনর সংেযাগ িবি  রেয়েছ। 

 

১৩। কে র উে  অজন (িপিসআর অ সাের): 

পিরকি ত উে  অিজত ফলাফল 
িসেলট িস  কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরােহর আওতা 
৩৬% হেত ৭৫% এ উ ীতকরণ 

িসেলট িস  কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরােহর আওতা 
৩৬% হেত ৭৫% এ উ ীত হেয়েছ। 

বিরশাল িস  কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরােহর 
আওতা ১৪% হেত ৭৫% এ উ ীতকরণ 

বিরশাল িস  কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরােহর 
আওতা ১৪% হেত ৭৫% এ উ ীত হেয়েছ। 

িসেলট ও বিরশাল িস  কেপােরশেনর জনগেণর পািনর 
তা রণ করা 

িসেলট ও বিরশাল িস  কেপােরশেনর জনগেণর পািনর 
তা রণ হেয়েছ। 

 
নাট:  িডিপিপেত উি িখত কে র উে  হেলা- 

(ক) পািন সরবরাহ ব ার উ য়ন ও সং ােরর মা েম িসেলট ও বিরশাল মহানগরীেত িনরাপদ পািন সরবরাহ 
ব া িনি ত করা; 

(খ)  বিরশাল ও িসেলট মহানগরীর েনজ ব ার স সারণ ও উ য়ন করা; এবং 

(গ)  এ ’  মহানগরীর ািনেটশন ও বজ  ব াপনার উ য়ন করা।  

 

 িডিপিপেত উি িখত উে ে র কত  অিজত হেয়েছ তা িপিসিসআের উে খ করা হয়িন। তাছাড়া ক   

করার সময় িসেলট ও বিরশাল িস  কেপােরশেনর পািন সরবরােহর আওতা যথা েম ৩৬% এবং ১০% িছল 

এবং বতমােন িসেলট ও বিরশাল িস  কেপােরশেন তা ৭৫% এ উ ীত হেয়েছ মেম িপিসআের উে খ করা 



142  

হেয়েছ। পািন সরবরােহর আওতা ৭৫% এ উ ীত হওয়া সং া  ত ািদ িনবাহী েকৗশলীর দ র িকংবা ক  
পিরচালেকর দ র হেত পাওয়া যায়িন।  

 কে র উে ে  িসেলট মহানগরীর েনজ ব ার স সারণ ও উ য়েনর িবষয়  উে খ থাকেলও ২য় 
সংেশাধনী িডিপিপ হেত িসেলট মহানগরীর ২ িকেলািমটার ন িনমােণর িবষয়  বাদ দয়া হেয়েছ। এ িবষেয় 

২য় সংেশাধনী িডিপিপেত উে খ করা হেয়েছ য, বেদিশক সাহা  িবিভ  কে র আওতায় িসেলট িস  

কেপােরশন এলাকায় ইেতামে  উে খেযা  পিরমাণ ন িনমাণ করায় ২ িকেলািমটার ন িনমােণর িবষয়  

২য় সংেশািধত িডিপিপ হেত বাদ দয়া হেয়েছ। অথাৎ কে র আওতায় মা  বিরশাল িস  কেপােরশেন  

১িকেলািমটার ন িনমাণ করা হেয়েছ। 

 বিরশাল িস  কেপােরশেনর ািনেটশন ব া উ য়েনর জ  কে র আওতায় ৫  পাবিলক টয়েলট ও ১০  

কিমউিন  াি ন িনমােণর সং ান রেয়েছ। এ েলা িনমােণর িবষেয় বিরশাল জলার জন া  েকৗশল 

অিধদ েরর িনবাহী েকৗশলী জািনেয়েছন কে র আওতায় পাবিলক টয়েলট ও কিমউিন  টয়েলট িনমাণ 
করা হয়িন।   

 
১৪।    উে  েরা ির অিজত না হেল এর কারণ: ক  ন ২০১৬ এ সমা  হওয়ার পরও বিরশাল িস  কেপােরশেনর 

’  ি টেম  া  অ াবিধ চা  না হওয়ায় কে র আওতায় িনরাপদ পািন সরবরাহ সবা এখেনা িনি ত হয়িন।  

১৫। অিডট সং া : ম ণালয় হেত িরত িপিসআর পযােলাচনায় দখা যায় ক র জ  Internal অিডট করা 
হয়িন। িক  ক  বা বায়নকালীন সমেয় মাট ৩(িতন)বার External Audit স  করা হেয়েছ। 
External Audit-এ িক  আপি  দওয়া হেয়িছল এবং এসব আপি  িন ি  করা হেয়েছ বেল িপিসআের 
উে খ করা হেয়েছ। 

১৬।  পযেব ণ: 

১৬.১ ল অ েমািদত কে র ময়াদ ও য় িছল যথা েম ৩বছর ও ৪৯৫৩.২৩ ল  টাকা। সবেশষ অ েমািদত কে র 
ময়াদ ও য় িছল যথা েম ১১ বছর ও ২৬২০১.৫৮ ল  টাকা। অথাৎ ক র ময়াদ ৮ বছর (২৬৬.৬৭%) এবং 
য় ২১২৪৮.৩৫ (৪২৮.৯৮%) ি  পেয়েছ। অথাৎ ময়াদ ি র সােথ কে র য় ি  পেয়েছ (অ ে দ-৫); 

১৬.২ বিরশাল িস  কেপােরশেন বলতলীেত িনিমত সারেফস ওয়াটার ি টেম  াে র ি - সিডেম েশন বিসেনর এক 
কানার মা  নদীেত ভে  গেছ, কিমক াল ভবেনর পােশর ায় এক তীয়াংশ িনেচর মা  নদীেত ভে  গেছ, 

ইে ক-১ এর ই পােশর মা  সের গেছ, াস িফড এর এক কানার িনেচর মা  নদীেত ভে  গেছ এবং নদীর 
পােশ তীর র ার জ  িনিমত আরিসিস ওয়ােলর ায় অেধেকর বিশ অংশ নদীেত ভে  গেছ। ি টেম  াে র 

ল ভবন হেত ায় ১৫/২০ ট ের নদী ভে  চেল এেসেছ। তাছাড়া ি টেম  া র কাজ ন ২০১৬ সােল 
স  হেলও অ াবিধ িব ৎ সংেযাগ াপন করা হয়িন িবধায় ি টেম  া র মা েম পািন সরবরাহ সবা দান 
করা চা  হয়িন (অ ে দ-১২.১.১);  

১৬.৩ পাতলীেত এক  সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ কাজ স  হেলও অ াবিধ িব ৎ সংেযাগ াপন করা 
হয়িন িবধায় ি টেম  া র মা েম পািন সরবরাহ সবা দান করা চা  হয়িন। ইে ক-১ হেত ি - সিডেম শন 
বিসেন পািন সরবরাহ করার জ  পাইপ র িক  অংশ রা ার পাশ এবং মা র উপর িদেয় াপন করা হেয়েছ। 

মা র উপর এবং রা ার পাশ িদেয় পাইপ াপন করায় রা ার উ য়ন কাজ এবং পথচারীেদর চলাচেল সম া হেত 
পাের। তাছাড়া, পাইপ  িত  হওয়ারও আশ া রেয়েছ (অ ে দ-১২.১.২);  

১৬.৪ কে র আওতায় বিরশাল এবং িসেলেট ািপত াডাকশন ওেয়েলর পা  হাউেজর জ  বাউ াির ওয়াল িনমােণর 
সং ান থাকেলও পিরদিশত ৬  পা  হাউেজর এক র জ ও বাউ াির ওয়াল িনমাণ করা হয়িন। তাছাড়া িত  

াডাকশন ওেয়েলর জ  জনােরটর সং হ করা হেলও সবকয়  জনােরটর অেকেজা অব ায় দখা যায়। 
জনােরটর েলা িনয়িমত চা  করা হয়না মেম জানা যায়। পা  হাউজ েলা মা  পা  চালক থাকার জ  িনমাণ 



143  

করা হেলও পা  চালক তােদর পিরবার িনেয় বসবাস করেছন এবং পাে র ঘের তােদর বহােরর আসবাবপ  
( টিবল/ চয়ার/ চৗিক/ মাটরসাইেকল ইত ািদ) রেয়েছ (অ ে দ-১২.১.৪ ও ১২.২.২);     

 ১৬.৫ িসেলট মহানগরীর কসবা কই ক এলাকায় ৭.৮২ একর িমর উপর ১  ২০ এমএলিড ও ১  ৮এমএলিড 
মতাস  সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ করা হেয়েছ। ি টেম  াে র জ  িনধািরত িমর ায় 

০.১০৬ একর িমর উপর িস  কেপােরশন ক ক এক  হাসপাতাল/িকিমউিন  ি িনক িনমাণ করা হেয়েছ 
(অ ে দ-১২.২.১);  

১৬.৬ কে র আওতায় িনিমত ৩তলা িবিশ  িসেলট সােকল কাযালয় ভবেনর িনচতলায় ািপত ২  টয়েলট অপির ার 
দখা গেছ যা বহােরর অ প  রেয়েছ। টয়েলেটর বাইের ািপত ২  বিসেনর মে  ১ র াপ নই এবং 
বিসেনর সােথ পািনর সংেযাগ পাইপ  িবি  দখা গেছ (অ ে দ-১২.২.৩); 

১৬.৭ কে র উে ে  বিরশাল ও িসেলট মহানগরীর েনজ ব ার স সারণ ও উ য়ন করার িবষয়  উে খ রেয়েছ। িক  

বেদিশক সাহা  িবিভ  কে র আওতায় িসেলট িস  কেপােরশন এলাকায় ইেতামে  উে খেযা  পিরমাণ ন 

িনমাণ করায় ২য় সংেশািধত িডিপিপ হেত িসেলট মহানগরীর জ  ২ িকেলািমটার ন িনমােণর িবষয়  বাদ দয়া 

হেয়েছ (অ ে দ-১৩);  

১৬.৮ বিরশােল ১িকেলািমটার ন িনমাণ করা হেয়েছ। বিরশােল বলতলীেত িনিমত ন র িক  অংশ নদীেত ভে  
পােশর মা  পড়ায় েনর বিহগমন পথ  ায় ব  হেয় আেছ (অ ে দ-১২.১.৫); 

১৬.৯ কে র আওতায় বিরশাল িস  কেপােরশেন ৫  পাবিলক টয়েলট ও ১০  কিমউিন  াি ন িনমাণ করা হেয়েছ 

মেম িপিসআের উে খ থাকেলও পিরদশনকােল বিরশােলর িনবাহী েকৗশলী জািনেয়েছন বিরশাল িস  কেপােরশেন 

পাবিলক টয়েলট ও কিমউিন  টয়েলট িনমাণ করা হয়িন (অ ে দ-১২.১.৬); 

১৬.১০ অ েমািদত িডিপিপ’র কে র উে ে র সােথ িপিসআের উি িখত কে র উে ে র অিমল রেয়েছ। িপিসআের 
উি িখত কে র উে ে র অিজত ফলাফল সং া  ত ািদ ক  পিরচালক/িনবাহী েকৗশলীর দ র হেত পাওয়া 
যায়িন (অ ে দ-১৩); 

১৬.১১ ক  সমাি র পর কােনা External Audit স  করা হয়িন (অ ে দ-১৫); 
 
১৭। মতামত/ পািরশ: 

১৭.১ আেলাচ  কে র ময়াদ ি র ফেল য় ি  পেয়েছ। ভিব েত হীত  এবং বতমােন বা বায়নাধীন সকল ক  

িনধািরত সময় এবং েয়র মে  সমা  করার জ  ানীয় সরকার িবভাগ/সং া/ ক  সংি  সকলেক িনয়িমত 
মিনটিরং জারদারসহ েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব (অ ে দ-১৬.১); 

১৭.২ বিরশাল বলতলীেত িনিমত সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  নদী ভা ন হেত র া করার জ  অিত জ রী িভি েত 
ানীয় সরকার িবভাগেক েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব। েয়াজেন সংি  ম ণালয়/িবভাগ/সং ার সােথ 

যাগােযাগ কের নদীর তীর র া করার জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। তাছাড়া ি - সিডেমে শন বিসেনর 

ভে  যাওয়া অংশ ত মরামত করেত হেব (অ ে দ-১৬.২); 

১৭.৩ পাতলী ি টেম  াে র ইে ক-১ হেত ি - সিডেমে শন বিসেন পািন উে ালেনর জ  রা ার উপর িদেয় ািপত 

া িমশন পাইপ  র ার জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব (অ ে দ-১৬.৩); 

১৭.৪ ক  ন ২০১৬ সােল সমা  হেয়েছ। অ াবিধ িব ৎ সংেযােগর অভােব বিরশােল িনিমত ২  ি টেম  াে র 

সাহাে  পািন সরবরাহ সবা িনি ত হয়িন। এমতাব ায়, ি টেম  া  ২ র জ  িব ৎ সংেযাগ াি র লে  জ রী 

িভি েত ানীয় সরকার িবভাগ/জন া  েকৗশল অিধদ র/বিরশাল িস  কেপােরশনেক েয়াজনীয় উে াগ হণ 

করেত হেব (অ ে দ-১৬.২ ও ১৬.৩); 

১৭.৫ কে র আওতায় বিরশাল এবং িসেলেট ািপত াডাকশন ওেয়েলর পা  হাউেজর জ  বাউ াির ওয়াল িনমাণ না 
করার িবষয়  ানীয় সরকার িবভাগ খিতেয় দখেত পাের (অ ে দ-১৬.৪);  
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১৭.৬ াডাকশন ওেয়েলর জনােরটর েলা ত মরামত করেত হেব এবং জনােরটর েলা িনয়িমত চা  কের সািভেসবল 
রাখেত হেব। তাছাড়া াডাকশন ওেয়ল েলার জ  িনিমত পা  হাউজ েলা মা  পা  চালক থাকার জ  িনমাণ 
করায় পা  চালেকর জ  িনধািরত আসবাবপ  ছাড়া তােদর পিরবারসহসহ অ া  আসবাবপ  অ  সিরেয় 
ফলেত হেব (অ ে দ-১৬.৪); 

১৭.৭ িসেলেট িনিমত ি টেম  াে র জ  িনধািরত িমর একাংেশর উপর হাসপাতাল/কিমউিন  ি িনক িনমাণ করা 
হেয়েছ। ফেল হাসপাতােলর বজ  ও অ া  কিমক াল ি টেম  াে র ওপর কােনা িব প িতি য়া অথবা ি টেম  

াে  ব ত িবিভ  কিমক াল হাসপাতােলর ওপর কােনা িব প িতি য়া ি  করেব িকনা, তা পরী া কের দখা 

যেত পাের (অ ে দ-১৬.৫);     

১৭.৮ কে র আওতায় সং ান ত ৫  পাবিলক টয়েলট ও ১০  কিমউিন  াি ন িনমাণ করা হেয়েছ মেম িপিসআের 

উে খ থাকেলও তা িনমাণ করা হয়িন। িবষয়  ানীয় সরকার িবভাগ/জন া  েকৗশল অিধদ র খিতেয় দখেত 

পাের (অ ে দ-১৬.৯); 

১৭.৯ বলতলীেত িনিমত ন  ত সং ার করেত হেব (অ ে দ-১৬.৮); 

১৭.১০ কে র আওতায় িনিমত জন া  েকৗশল অিধদ েরর িসেলট সােকল কাযালয় ভবেনর িনচতলায় িনিমত ১  

বিসেনর াপ এবং উ  বিসেনর সােথ িবি  পািনর সংেযাগ পাইপ  লাগােত হেব। তাছাড়া, টয়েলটস হ 

পির ার পির  রাখেত হেব (অ ে দ-১৬.৬)  

১৭.১১ কে র সমা  পরবত  External Audit  ত স  করেত হেব (অ ে দ-১২);  

১৭.১২ ভিব েত িপিসআর ণয়েণর সময় িডিপিপ’ ত উি িখত কে র উে ে র িবপরীেত অিজত ফলাফল ভােব 
উে খ করেত হেব (অ ে দ-১৬.১০); এবং 

১৭.১৩ উপেরর ১৭.১ হেত ১৭.১২ অ ে েদর পািরশ অ যায়ী হীত ব া স েক আগামী ০১ (এক) মােসর মে  

বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ- ক অবিহত করেত হেব। 

 

  



145  

পিরিশ -‘ক’ 
কে র অংগিভি ক বা বায়ন অ গিত 

(িপিসআর অ যায়ী) 
(ল  টাকায়) 

SL Items of Work 
(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 
Financial Physical 

(Quantity) 
Financial Physical 

(Quantity) 
1 2 3 4 5 6 7 
 (A) Revenue Component      

1 Project Manpower M 223.380 12 214.75 - 
2 Detailed survey, study, design & 

preparation of master plan on water 
and sanitation issues and construction 
supervision 

MM 333.200 430 325.517  

3 Training LS 5.000 LS 5.000 LS 
4 Fuel and Lubricant LS 70.000 LS 69.059 LS 
5 Monitoring and Evaluation LS 5.000 - - - 
6 Contingency LS 150.756 LS 150.746 LS 
7 Rehabilitation and Development of 

existing pipe line 
Km 556.680 33.000 556.630 33.000 

8 Rehabilitation and Development of 
pump house 

Nos. 17.980 20 17.040 20 

9 Rehabilitation and Development of 
Drain/Cannel 

Km 9.020 10.000 7.280 9.000 

10 Operation and Maintenance of Vehicle LS 49.424 LS 49.418 LS 
 Sub-total (Revenue Component) - 1420.440 - 1395.440 - 
 (B) Capital Component      
 Transport      

11 Jeep Nos. 49.350 1 49.350 1 
12 Double Cabin Pick-up Nos. 48.515 2 48.515 2 
13 Motor Cycle Nos. 14.634 8 14.634 8 
 Equips, Tools & Furniture      

14 Equips for O&M of Water Supply 
System 

Sets 16.000 2 14.940 2 

15 Computer including printer, UPS etc. Nos. 8.325 10 8.325 10 
16 Photocopier Nos. 13.050 7 13.050 7 
17 Phone Nos. 0.729 4 0.729 4 
18 Fax Nos. 0.950 3 0.950 3 
19 Furniture LS 18.239 LS 17.99 LS 
20 Land Acquisition Hec. 2699.613 6.72 2699.613 6.716 
 Physical Works      
 Land Development m3 883.730 157001 845.100 150911 

21 Installation of Test Tubewell Nos. 80.485 81 80.485 80 
22 Installation/Replacement of production 

tubewell 
     

Depth 300m Nos. 360.020 14 353.535 14 
Depth=200m Nos. 245.580 14 245.580 14 

23 Construction of surface water 
treatment plant (16MLD) Beltola 

No. 2300.000 1 2300.763 1 

24 Construction of surface water 
treatment plant (16MLD) Rupatoli 

No. 2630.000 1 2615.763 1 

25 Construction of surface water 
treatment plant (20MLD)  

No. 1900.000 1 1900.000 1 

26 Construction of surface water 
treatment plant (8MLD) 

No. 1022.000 1 
 

1022.000 1 

27 Construction of pump house including 
boundary wall, toilet etc. 

Nos. 163.920 28 141.744 26 

28 Pump purchase and installation Nos. 178.961 28 163.221 27 
29 Transformer purchase and installation Nos. 194.700 28 162.302 28 
30 Generator purchase and installation Nos. 475.730 28 470.420 28 
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SL Items of Work 
(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 
Financial Physical 

(Quantity) 
Financial Physical 

(Quantity) 
31 Replacement of motor and pump with 

re-generation of production well 
Nos. 103.205 20 72.219 20 

32 River bank protection works Km 199.880 0.60 139.904 0.48 
33 Construction of Transmission line 

(300-600mm dia) 
Km 9000.000 35.95 8052.310 35.950 

34 Construction of Distribution line      
200mm Km 812.881 37.50 600.010 37.50 
150mm Km 759.442 50.00 699.028 50.00 
100mm Km 797.800 82.00 768.610 82.00 

35 Road Restoration Km 976.000 228.00 749.826 200.20 
36 Construction of drain Km 45.000 1 45.000 1 
37 Construction of community latrine Nos. 9.930 10 9.930 10 
38 Construction of public Toilets Nos. 60.000 5 58.743 5 
39 Construction of office complex of SE, 

Sylhet Circle 
No. 270.000 1 269.880 1 

40 Installation of electric line Km 138.000 24.50 128.518 24.5 
41 Approach Road Build m2 44.000 1850 43.911 1850 
 Sub-total (Capital Component) - 26520.669 - 24806.135 - 
 (C) Physical Contingency - - - - - 
 (D) Price Contingency - 300.000 - - - 
 Total (A+B+C+D) - 28241.109 - 26201.584 - 
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পিরিশ -‘খ’ 

দরপ  সং া  ত  
(ল  টাকায়) 

Sl.
No. 

Description of 
Procurement(Goods/works) 

Tender/Bid/Proposal cost  Date of completion of 
Works/services and 

supply of Goods 

As per 
PP 

Contract 
value 

Invitation 
date 

Contract 
signing 

As per 
contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Services       

1 Details Survey, study, design 
and preparation of master plan 
on water supply, sanitation and 
construction supervision 

333.20 330.20 10/9/2007 31/7/2008 30/6/2015 30/6/2015 

 Works       

2 Construction of 16 MLD 
Surface Water Treatment Plant 
at Rupatali (1st part) 

1315.00 1399.00 18/10/2012 10/3/2013 20/6/2014 31/5/2015 

3 Construction of 16 MLD 
Surface Water Treatment Plant 
at Rupatali (2nd part) 

1315.00 1186.00 14/7/2013 18/2/2014 30/6/2014 27/6/2016 

4 Laying of 200mm dia PVC pipe 
line at east side of C&B road 
from Kashipur bazaar to 
Rupatoly bus stand in Barisal 

288.00 101.00 15/7/2013 3/12/2013 12/2/2014 30/12/2014 

5 Construction of 16 MLD 
Surface Water Treatment Plant 
at Beltola in Barisal. 

2300.00 1929.00 18/11/2009 12/4/2010 29/7/2011 31/3/2016 

6 Construction of 300mm-
600mm dia Ductile Iron (D.I) 
Transmission pipe line from 
SWTPT to Amtola. Package 
No:01 

934.00 1214.00 10/10/2013 27/1/2014 19/9/2014 25/2/2016 

7 Construction of 300mm-
600mm dia Ductile Iron (D.I) 
Transmission pipe line from 
Amtola to Natullabad. Package 
No:02 

1647.00 870.00 10/10/2013 27/1/2014 10/9/2014 24/2/2016 

8 Construction of 300mm-
600mm dia Ductile Iron (D.I) 
Transmission pipe line from 
Amtola traffic island to 
kashipur Bazar via C&B road. 
Package No:03 

1401.00 932.00 10/10/2013 10/2/2014 10/9/2014 30/6/2015 

9 Construction of 300mm-
600mm dia Ductile Iron (D.I) 
Transmission pipe line from 
Jail gate to Beltola SWTP. 
Package No:04 

667.00 686.00 10/10/2013 27/1/2014 10/9/2014 25/2/2016 

10 Construction of 20 MLD 
Surface Water Treatment Plant 
in Sylhet City Corporation. 

1983.00 1819.00 1/11/2009 7/6/2010 9/10/2011 21/9/2014 

11 Construction of 8 MLD Surface 
Water Treatment Plant in 
Sylhet City Corporation. 

1088.00 968.00 1/11/2009 22/3/2010 5/5/2011 20/11/2014 
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Sl.
No. 

Description of 
Procurement(Goods/works) 

Tender/Bid/Proposal cost  Date of completion of 
Works/services and 

supply of Goods 
As per 

PP 
Contract 

value 
Invitation 

date 
Contract 
signing 

As per 
contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

12 Construction of 600mm dia 
Ductile Iron (D.I) Transmission 
pipe line in Sylhet City 
Corporation. (Package No-WD-
SYL-55, Lot-01) 

1152.00 1194.00 23/9/2012 7/10/2013 7/5/2014 15/6/2015 

13 Construction of 450, 400 & 
300mm dia Ductile Iron (D.I) 
Transmission pipe line in 
Sylhet City Corporation. 
(Package No-WD-SYL-56, 
Lot-02) 

957.00 998.00 23/9/2012 7/10/2013 7/5/2014 15/6/2015 

14 Construction of different dia 
(300-600) mm Ductile Iron 
(D.I) Transmission pipe line in 
Sylhet City Corporation. 
(Package No-WD-SYL-54, 
Lot-01) 

1064.00 1055.00 26/5/2013 20/10/201
3 

20/5/2014 18/5/2014 

15 Construction of different dia 
(300-600) mm Ductile Iron 
(D.I) Transmission pipe line in 
Sylhet City Corporation. 
(Package No-WD-SYL-54A, 
Lot-02) 

1042.00 1041.00 26/5/2013 27/10/201
3 

24/5/2013 20/5/2013 
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িসেলট িসিট কেপােরশেনর পুণ অবকাঠােমা উ য়ন ও স সারণ  
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
1| cÖK‡íi bvg   t  wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi ¸ Z¡cyb© AeKvVv‡gv Dbœqb I m¤cÖmvib cÖKí| 
  

2| cÖK‡íi Ae ’̄vb            t  wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb GjvKv 
 

3| বা বvqbKvix ms ’̄v        t  wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb 
 

4| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  ’̄vbxq miKvi, c x Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/¯’vbxq miKvi wefvM 
 
5| cÖK‡íi বা বায়নmgq I e¨q t  

    (j¶ UvKvq) 
Aby‡gvw`Z e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2016 
ch©šত) 

Aby‡gvw`Z বা বvqbKvj cÖK…Z  
বা বvqbKvj 

AwZµvšত 
e¨q (g~j 
Aby‡gvw`Z 
e¨‡qi %) 

AwZµvšত mgq 
(g~j   

বা বvqbKv‡ji %) 
g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
(১ম বার) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

23677.02 23677.02 23677.02 RyjvB/2009 
n‡Z 

wW‡m¤̂i/2012 

RyjvB/2009 
n‡Z  

Ryb/2016 

RyjvB/2009 
n‡Z  

Ryb/2016 

AwZwi³ e¨q 
nqwb|  

 

৩.৫ বৎসর 
১০০% 

 

6| cÖK‡íi AsMwfwËK বা বায়নt 
(j¶ UvKvq) 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন 
(Ryb,2016 ch©šত) 

বা ব Avw_©K বা ব (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
1 Gmdë Øviv iv¯তv Dbœqb (10 wg 

M‡o) 
wKwg 12.00 1908.00 12.00 

(100) 
1908.00 
(100) 

2 Kv‡c©wUs Øviv iv¯তv Dbœqb (†gBb 
†ivW) (Mo cȪ ’ 5 wg) 

wKwg 47.00 3525.00 47.00 
(100) 

3525.00 
(100) 

3 Kv‡c©wUs Øviv iv¯তv Dbœqb (†m‡KÛvix) 
(Mo cȪ ’ 4.5 wg) 

wKwg 23.11 1350.00 23.11 
(100) 

1350.00 
(100) 

4 Aviwmwm Øviv iv¯তv Dbœqb (†nfx) 
(200 wgwg) 

wKwg 8.62 1201.55 8.62 
(100) 

1201.55 
(100) 

5 Aviwmwm Øviv iv¯তv Dbœqb (bigvj) 
(Mo cȪ ’ 4 wg) 

wKwg 30.00 2200.00 30.00 
(100) 

2200.00 
(100) 

6 wmwm Øviv iv¯তv Dbœqb (100 wgwg) 
(Mo cȪ ’ 3.25 wg) 

wKwg 31.00 1450.00 31.00 
(100) 

1450.00 
(100) 

7 Aviwmwm wi‡UBwbs Iqvj িনমাণ (Mo 
D”PZv 3 wg) 

wKwg 5.00 2035.00 5.00 
(100) 

2035.00 
(100) 

8 Aviwmwm Kfvi †Wªb িনমাণ (1.25 wg 
× 1.25 wg) 

wKwg 45.00 2537.064 45.00 
(100) 

2537.064 
(100) 

9 Aviwmwm †Wªb িনমাণ (2.00 wg × 
1.50 wg) 

wKwg 10.00 1450.00 10.00 
(100) 

1450.00 
(100) 

10 Aviwmwm cvBc †Wªb িনমাণ (600 wgwg 
Wvqv) 

wKwg 0.20  14.286 0.20  
(100) 

14.286 
(100) 
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µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন 
(Ryb,2016 ch©šত) 

বা ব Avw_©K বা ব (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 weªK †Wªb িনমাণ| wKwg 1.50 45.00 1.50 
(100) 

45.00 
(100) 

12 wmwm K Øviv b`xi Zxi msi¶b| wKwg 1.48  582.00 1.48  
(100) 

582.00 
(100) 

13 agx©q cÖwZôvb Dbœqb  msL¨v 12 194.80 12 
(100) 

194.80 
(100) 

14 cxi nvweeyi ingvb cvVvMvi িনমাণ| eM©wgUvi 444.00 113.17 444.00 
(100) 

113.1
7 

(100) 
15 Rwg AwaMÖnb ‡Wwm‡gj 168.00 1124.51 168.00 

(100) 
1124.

51 
(100) 

16 11wU Qov/Lvj Lbb I cybt Lbb wKwg 15.00 1515.78 15.00 
(100) 

1515.
78 

(100) 
17 b`xi Zxi msi¶b I IqvKI‡q িনমাণ| wKwg 1.56 1053.36 1.56 

(100) 
1053.

36 
(100) 

18 wcwWwe, wUGÛwU I M¨vm ivBRvi  
¯’vbvšতi PvR©| 

jvgmvg - 100.00 - 
 

100.0
0 

(100) 
19 6 Zjv wfwË wewkó wK¬bvi K‡jvbx 

িনমাণ 
eM©wgUvi  1431.83 188.10 1431.83 

(100) 
188.1

0 
(100) 

20 hš¿cvwZ I hvbevnb µq| AvB‡Ug 9 625.35 9 
(100) 

625.3
5 

(100%
) 

21 ‰e ỳ̈ wZK jvBb ¯’vcb| wKwg 15.00 209.05 15.00 
(100) 

209.0
5 

(100) 
‡gvU=  23677.02  23677

.02 
Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 
 
7|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviYt  
 

িপিসআর অ যায়ী কে র িনধািরত ময়ােদর মে  যথাসমেয় কাজ স  হেয়েছ।  
 
8|  cUf~wgt  
 

wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb GKwU µgea©bkxj gnvbMix| 2002 mv‡j wm‡jU †cŠimfv‡K wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡b 

DbœxZ Kiv nq| ZLb †_‡K ZZvi mv‡_ bMivqb e„w× †c‡Z _v‡K| wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvi RbmsL¨v 

µgvš^‡q e„w×i mv‡_ mv‡_ উে িখত †mevi Pvwn`vI e„w× cv‡”Q| eZ©gv‡b 7.00 j¶ †jvK wm‡jU gnvbMixi 
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evwm›`v| wmwU K‡c©v‡ikbfy³ GjvKvq wewfbœ ai‡bi †mev cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ cÖKíwU বা বvq‡bi cȪ তve Kiv 

n‡q‡Q| wm‡jU gnvbMixi Rbmvavi‡bi weï× cvbxq R‡ji Pvwn`v, cvwb wb¯‹vkb e¨e¯’v, moK evwZ ¯’vcb, 

eR©̈  e¨e¯’vcbv, ¯v̂¯’̈  †mev, wbivc` PjvP‡ji Pvwn`v w`bw`b e„w× cv‡”Q| fvi‡Zi †PivcywÄ wm‡jU gnvbMixi 

wbKUeZx© nIqvq †`‡ki Ab¨vb¨ Aâj n‡Z wm‡jU AÂ‡j cÖPzi e„wócvZ nq| hvi d‡j cvwb wb¯‹vk‡bi Rb¨ 

Qov/Lvj Gi A‰ea `Lj`vi D‡”Q`, wi‡UBwbs Iqvj িনমাণ, Lbb I cybtLbb GB cÖK‡í cȪ তve Kiv n‡q‡Q| 

wm‡jU gnvbMix myigv b`xi Zx‡i Aew ’̄Z Ges gnvbMix‡Z nvUvPjv I wPË we‡bv`‡bi Rb¨ D¤§y³ ¯’vb bv 

_vKvi Kvi‡b Rbmvavib Zv‡`i wPË we‡bv`‡bi my‡hvM n‡Z ewÂZ n‡”Qb| cȪ তvweZ cÖK‡í myigv b`xi Zxi 

msi¶b I IqvKI‡q িনমাণ Kivi cȪ তve Kiv n‡q‡Q| hvi d‡j bMievmxi wPË we‡bv`‡bi my‡hvM m„wó n‡e| 

wm‡jU gnvbMixi weï× cvbxq Rj, moK evwZ I eR©̈  e¨e ’̄vcbvi Rb¨ cȪ তvweZ cÖK‡í miÄvgvw` I 

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ ms ’̄vb ivLv n‡q‡Q| gnvbMixi iv¯তvmg~n cÖk¯’Zv Kg _vKvi Kvi‡b Ges iv¯তvi g‡a¨ 

hÎZÎ wUGÛwU I wcwWweÕi LuywU _vKvi Kvi‡b hvbevnb PjvP‡j weNœ m„wó nq I hvbRU †`Lv †`q ZvB 

iv¯তvmg~n cÖk¯’Kib mn wUGÛwU I ˆe ỳ̈ wZK LuywU ’̄vbvšতi Kivi cȪ তve Kiv n‡q‡Q| wm‡jU gnbvMixi 

gqjv AveR©bv mg~n cwi¯‹vi Kivi Kv‡R wb‡qvwRZ wK¬bvi‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ cȪ তvweZ cÖK‡í 

Zv‡`i Rb¨ fe‡bi ms¯’vb ivLv n‡q‡Q| wm‡jU gnvbMix‡Z Ava¨wZœK gnvbMix ejv nq| gnvbMixi 

bvMwiKe„‡›`i agx©q AvPvi myôzfv‡e cvj‡bi Rb¨ agx©q cÖwZôvb Dbœq‡bi cȪ তve Kiv n‡q‡Q|  

 Dc‡iv³ eY©bvi Av‡jv‡K gnvbMixi Rbmvavi‡bi myôzfv‡e PjvPj I RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi ¯v̂‡_© Dc‡iv³ 

Dbœqb KvR mg~n cÖ‡qvRb weavq cÖKíwU বা বvq‡bi D‡`¨vM †bqv n‡qwQY|  

 
9| D‡Ïk¨t  
 

(1) †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb; 

(2) †Wª‡bR e¨e ’̄vi Dbœqb; 

(3) agx©q Kvh©µ‡gi my‡hvM myweav e„w×; 

(4) Lbb I cybt Lb‡bi gva¨‡g Rjve×Zv wbimb; 

(5) bMievmxi Rb¨ we‡bv`‡bi my‡hvM e„w× Kiv; 

(6) hvbevnb I c_Pvix PjvPj mnR Kivi j‡¶¨ wcwWwe I wUGÛwU LuywU ’̄vbvšতi; 

(7) ivÎxKvjxb PjvP‡ji myweav‡_© bMievmxi Rb¨ Av‡jvi e¨e¯’v Kiv; 

(8) wK¬bvi‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb; এবং 

(9) Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸bMZ gvb wbwðZKib I wmwU K‡c©v‡ik‡bi m¶gZv e„w×i Rb¨ AZ¨vek¨Kxq hš¿cvwZ 

µq|  
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10| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvabt  
 

cÖKíwU wWwcwc ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, cÖKíwUi wWwcwc 09/09/2009 Zvwi‡L GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z 

nq| Aby‡gvw`Z cÖKíwUi e¨q 23677.02 j¶ UvKv Ges cÖKíwUi †gqv` RyjvB/2010 n‡Z wW‡m¤̂i/2012 

ch©šত| cieZx©‡Z AvBGgBwWÕi m¤§wZµ‡g cÖK‡íi †gqv` RyjvB/2010 n‡Z Ryb/2016 ch©šত †gqv` e„w× 

Kiv nq|  

 

11|  µq Kvh©µg t cÖKíwU wcwcAvi-2008 Abyhvqx OTM & LTM c×wZ‡Z `icÎ Avnevb K‡i µq Kvh©µg 

m¤úyb© Kiv n‡q‡Q| ইিজিপ পাটােলর মা েম কান দরপ  করা হয়িন। যিদও ক  পিরচালক জানান য, তখন 

িসেলট িস  করেপােরশেনর ইিজিপ রিজে শন িছল না। 

 

12| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t cÖK‡íi ï  n‡Z Ryb, 2016 ch©šত µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 

23677.02 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z e¨‡qi 100% Ges বা ব AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ 

GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t          

    
 (j¶ UvKvq) 

A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Aegyw³ e¨q Ae¨wqZ 
A_© 

ম ব  
‡gvU UvKv cÖt 

mvt 
‡gvU UvKv cÖt 

mvt 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2010-11 3000.00 3000.00 - 3000.00 3000.00 3000.00 - 0.00 Gmwmwm wbR¯̂ 

15% UvKv cÖK‡í 

e¨q Kiv n‡q‡Q|  

2011-12 3200.00 3200.00 - 3200.00 3200.00 3200.00 - 0.00 

2012-13 4250.00 4250.00 - 4250.00 4250.00 4250.00 - 0.00 

2013-14 4250.00 4250.00 - 4250.00 4250.00 4250.00 - 0.00 

2014-15 3375.00 3375.00 - 3375.00 3375.00 3375.00 - 0.00 

2015-16 2050.00 2050.00 - 2050.00 2050.00 2050.00 - 0.00 

m‡e©v‡gvU t 20125.47 20125.47 - 20125.47 20125.47 20125.47 - 0.00 

 
G cÖK‡íi me©‡kl ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 23677.02 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 23677.02 j¶ 

UvKv| Aby‡gvw`Z 23677.02 j¶ UvKvi g‡a¨ wRIwe 85% wn‡m‡e `vovq 20125.47 j¶ UvKv Ges Gmwmwm 

Gi 15% wn‡m‡e 3551.55 j¶ UvKv hv cÖK‡í e¨q Kiv n‡q‡Q| wcwmAvi ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq cÖK‡íi 

Aax‡b †gvU QvoK…Z UvKvi cwigvY 20125.47 j¶ UvKv|  G‡Z †`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ 

†Kvb A_© †bB|  

 

13|  DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZt  

ক  সফলভােব বা বায়েনর d‡j gnvbMixi Rbmvavi‡bi RxebhvÎvi gvb Dbœqb n‡q‡Q পথচারী ও যানবাহন 

চলাচেল কান সম  নই। এেত ক  সংল  এলাকার আথসামািজক অব ার উ িত হেয়েছ। wewfbœ GjvKvi 
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জনগেনর সােথ কথা বেল জানা যায় cÖKíwU বা বvq‡bi d‡j তারা উপ ত হেয়েছন। fwel¨‡Z wm‡jU gnvbMix‡Z 

Gfv‡e AviI cÖKí বা বvwqZ n‡j gnvbMixi Rbmvavi‡bi AviI my‡hvM myweav e„w× cv‡e|  

 

14| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨t cªK‡íi ï  †_‡K †kl ch©šত wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

(wmwfj) 2 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| cÖKí cwiPvjK msµvšত Z_¨vw` wb‡P cÖ̀ vb 

Kiv nj t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

 cÖ‡KŠt byi AvwRRyi ingvb, cÖavb 
cÖ‡KŠkjx (fvicÖvß) 

- LÛKvjxb RyjvB/2010 Rvbyqvix/2014 

cÖ‡KŠt †gvt Avjx AvKei, wbe©vnx 
cÖ‡KŠkjx (wmwfj) 

- LÛKvjxb Rvbyqvix/2014 Ryb/2016 

 

Dc‡ii Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq gvÎ 6 (Qq) eQ‡ii বা বvwqZ G cÖK‡í 2 ( ỳB) Rb Kg©KZ©v cÖKí 

cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| 

  

১৫। cÖKí  েব cwi`k©b t  

cÖKí পিরচালক জানান য, cÖKíwU বা বvqbKvjxb Ae¯’vq MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq A_©gš¿x 

g‡nv`q I wewfbœ `ß‡ii D”Pc`¯’ Kg©KZ©vMb cÖKí GjvKv cwi`k©b K‡ib| Z¤§‡a¨ ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi 

hyM¥ mwPe Rbve gvmỳ  Avng` (23/08/16-24/08/16), পিরক না ম নালেয়র †fŠZ AeKvVv‡gvi m`m¨ Rbve 

†gvt †Mvjvg dv K (19/02/2016-20/02/2016), ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi hyM¥ mwPe Rbve †iRvDj Kwig 

(22/12/2015-24/12/2015), বা বায়ন cwiex¶b I g~j¨vqb wefv‡Mi mnKvix cwiPvjK Rbve †gvt Iqvwn` 

†nv‡mb (01/12/2014), gvbbxq A_©gš¿x g‡nv`q (05/08/2014), পিরক না ম নালেয়র GK‡bK অ িবভােগর 

hyM¥ mwPe Rbve †kL Avãyi iDd (14/04/2014-15/04/2014), বা বায়ন cwiex¶b I g~j¨vqb wefv‡Mi 

cwiPvjK Rbve G.Gb.Gg †ivKb DwÏb (26/09/2014-28/09/2014), cwiKíbv Kwgk‡bi mnKvix cÖavb 

Rbve †gvt by‡i Avjg (20/02/2013-22/02/2013), ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi hyM¥ mwPe AvbIqvi †nv‡mb 

06/01/2013-08/01/2013), বা বায়ন cwiex¶b I g~j¨vqb wefv‡Mi cwiPvjK †gvt Rvnvw½i Avjg 

(02/02/2012-04/02/2012), cwiKíbv Kwgk‡bi mnKvix cÖavb Rbve by‡i Avjg (22/12/2011-

25/12/2011), পিরক না ম নালেয়র GK‡bK অ িবভােগর hyM¥ mwPe Rbve †kL Avãyi iDd (21/09/2011-

22/09/2011), পিরক না ম নালেয়র †fŠZ AeKvVv‡gv wefv‡Mi m`m¨ Rbve Gev`Z Avjx, GbwWwm 

(01/04/2011-02/04/2011), gvbbxq A_©gš¿x g‡nv`q (08/01/2011) cÖKí GjvKv cwi`k©b K‡ib|  

GQvov wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi ¸ Z¡cyb© AeKvVv‡gv Dbœqb I m¤cÖmvib cÖKíwU wbgœ̄ v̂¶iKvix KZ©„K weMZ 

10/08/2017 n‡Z 12/08/2017 ch©  cÖKíwU cwi`k©b Kiv nq| †m ‡cÖw¶‡Z cwi`k©b cÖwZ‡e`b cȪ ‘Z Kiv 

nq| cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjKmn Ab¨vb¨ cÖ‡KŠkjxMb Dcw ’̄Z wQ‡jb| 
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16|   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©bt  
 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  
(1) †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb|  Rbmvavi‡bi wbivc` PjvP‡ji Rb¨ I hvbRU wbmibK‡í iv¯তv 

cÖk ’̄Kib I Dbœq‡bi gva¨‡g hvbevnb PjvPj ¯v̂fvweK ivLv 
n‡q‡Q|  

(2) †Wª‡bR e¨e ’̄vi Dbœqb  Rjve×Zv ~̀ixKi‡bi j‡¶¨ e„wói cvwb Z wb¯‹vk‡bi ¯̂v‡_© 
†Wª‡bR e¨e ’̄vi Dbœqb Kiv n‡q‡Q|  

(3) agx©q Kvh©µ‡gi my‡hvM myweav e„w×  Ava¨vwZœK bMix wm‡j‡Ui Rbmvavi‡bi myôzfv‡e agx©q Kvh©µg 
cwiPvjbvi Rb¨ agx© cÖwZôvb Dbœqb Kiv n‡q‡Q|  

(4) Lbb I cybt Lb‡bi gva¨‡g Rjve×Zv wbimb  gnvbMix w`‡q cÖevwnZ Qov/Lvj n‡Z A‰ea `Lj`vi D‡”Q` K‡i 
Aviwmwm wi‡UBwbs Iqvj, Lbb I cybt Lbb Kiv n‡q‡Q| d‡j 
Rjve×Zv n«vm †c‡q‡Q|  

(5) bMievmxi Rb¨ we‡bv`‡bi my‡hvM e„w× Kiv|  myigv b`xi Dfq Zxi msi¶b I IqvKI‡q wbg©v‡bi d‡j 
bMievmxi wPË we‡bv`‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q|  

(6) hvbevnb I c_Pvix PjvPj mnR Kivi j‡¶¨ 
wcwWwe I wUGÛwU LuywU ¯’vbvšতi|  

hvbevnb I c_Pvix‡`i Z PjvP‡ji ¯v̂‡_© iv¯তv cÖk ’̄Kib 
Kvjxb mg‡q wcwWwe I wUGÛwU LuywU ¯’vbvšতi Kiv n‡q‡Q|  

(7) ivÎxKvjxb PjvP‡ji myweav‡_© bMievmxi Rb¨ 
Av‡jvi e¨e ’̄v Kiv|  

bMievmxi ivÎxKvjxb mg‡q wbwe©‡Nœ PjvP‡ji ¯v̂‡_© ch©vß Av‡jvi 
e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|  

(8) wK¬bvi‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb  myôz eR©̈  e¨e¯’vcbvi Rb¨ eR©̈  e¨e¯’vcbvq wb‡qvwRZ wK¬bvi‡`i 
Rb¨ feb িনমাণ Kiv n‡q‡Q|  

(9) Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸bMZ gvb wbwðZKib I 
wmwU K‡c©v‡ik‡bi m¶gZv e„w×i Rb¨ AZ¨vek¨Kxq 
hš¿cvwZ µq| 

Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸bMZ gvb wbwðZKib I wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
m¶gZv e„w×i Rb¨ AZ¨vek¨Kxq hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q|  

 
 
17|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviYt cÖK‡íi D‡`¨k¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q| 
 
 
18|  AwWU t অিডেটার  জনােরল (এিজ) Awdm n‡Z cÖK‡íi 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-

15 I 2015-16 A_© eQ‡ii AwWU Kiv n‡q‡Q| কান AvcwË পাওয়া যায়িন বেল ক  পিরচালক জানান।   
 
 
১৯। সম াবলীঃ 

ক  সমাি  ায়েনর উে ে  ১০/০৮/২০১৭ তািরেখ আইএমই িবভােগর উপ-পিরচালক খিলল আহেমদ ক ক 
ক  এলাকা সেরজিমন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল ক  পিরচালক ও িনবাহী েকৗশলী, িসেলট িস  

কেপােরশেনর ও সংি  কমকতাগণ উপি ত িছেলন। পিরদশেন িনে া  সম াবলী পির  হয়ঃ 
 

১৯.১  ক র অ েমািদত য় এবং ত য় একই। তাছাড়া অংগ ও অংগিভি ক অ েমািদত ও ত য় একই, যা 
বই অ াভািবক। ম ণালয়/সং া িবষয়  খিতেয় দখেত পাের;  

১৯.২  কে র টাকায় য সকল যানবাহন য় করা হেয়েছ তাহা খালা আকােশর নীেচ ফেল রাখা হেয়েছ। 
ই ইপেম েলা বশীর ভাগই ধাতব পদাথ িদেয় তরী। এভােব ি  বাদেল যান েলােত মিরচা ধের যেত পাের 
এবং কায মতা কেম যেত পাের; 

১৯.৩  অেনক রা া মােঝ মােঝ Settlement হেয় গেছ। ক  পিরচালক জানােলন য, ায় ০৩-০৫ বৎসর আেগ 
রা া েলা িনমাণ করা হয়। িপিসআর পযােলাচনায় দখা যায় ২০১০সােলর লাই মােস কে র কাজ  হয় এবং 
শষ হয় ন,২০১৬। যেহ  চরা ি  িসেলট জলার সি কেট তাই িসেলেট র ি  হয়। স কারেণ রা াঘাট বশী 

িদন েক না। জনগেণর চলার িবধােথ রা া েলা মরামত জ রী; 
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১৯.৪  রমা নদীর ভাংগেনর হাত থেক শহরেক র ার জ  িসিস ক িদেয় র া করা হেয়েছ। িক  সটা অ ল । 
যেহ  বষা মৗ েম রমা নদী খরে াতা থােক তাই আেরা িসিস ক িদেয় শহরেক র ার েয়াজন; 

 

১৯.৫  িসেলট িস  করেপােরশেন কান টার হাউজ নই । া  স ত উপােয় প  জবাই করার িনিম  ১.৬৮ একর জিম 
অিধ হণ করা হেয়েছ। িক  জিম র চ িদেক কান বাউ ারী ওয়াল নই। য কান সমেয় বদখল হেয় যেত পাের। 
তাছাড়া কে র out comes আনার জ  টার হাইজ িনমাণ জ রী। হাউজ িনমাণ না করা হেল ক  
অথহীন হেয় যােব; এবং 

 
১৯.৬  নগরীর সকল ছড়া (খাল) ময়লা আবজনা পেড় ভরাট হেয় গেছ। তাছাড়া পাহাড়ী বা /পিল জমাট হেয় 

খাল েলা না তা হািরেয় ফেলেছ। স েলা Escavation ও Re-escavation জ রীভােব করা 
েয়াজন। 

 
২০। পািরশঃ 

২০.১ ই ইপেম েলা বশীর ভাগই ধাতব পদাথ িদেয় তরী। এভােব ি  বাদেল যান েলােত মিরচা ধের যেত পাের 
এবং কায মতা কেম যেত পাের। য সকল যানবাহন িকংবা ই ইপেম  খালা আকােশর নীেচ পেড় আেছ স েলা 
শেড রাখার েয়াজনীয় ব া করেত হেব(২০.১)। 

২০.২  অেনক রা া মােঝ মােঝ Settlement হেয় গেছিকংবা অিতির  ি পােতর দ ণ খানা খ  ি  হেয়েছ 
জনগেনর চলার িবধােথ স েলা ত মরামত করেত হেব (২০.২);    

২০.৩  রমা নদীর ভাংগেনর হাত থেক শহরেক র ার জ  িসিস ক িদেয় র া করা হেয়েছ। িক  সটা অ ল । 
যেহ  বষা মৗ েম রমা নদী খরে াতা থােক তাই আেরা িসিস ক িদেয় শহরেক ভাংগেনর হাত থেক র া করার 
েয়াজন আেছ িবধায় িনয় ণকারী ম ণালেয়র ি  আকষণ করা যেত পাের(২০.৩); 

২০.৪  িসেলট িস  করেপােরশেন কান টার হাউজ নই । া  স ত উপােয় প  জবাই করার িনিম  ১.৬৮ একর জিম 
অিধ হণ করা হেয়েছ। িক  জিম র চ িদেক কান বাউ ারী ওয়াল নই। য কান সমেয় বদখল হেয় যেত পাের। 
তাছাড়া কে র out comes আনার জ  টার হাইজ িনমাণ জ রী। হাইজ িনমাণ না করা হেল ক  
অথহীন হেয় যােব। তাই টার হাউেজর জায়গা  দখল  রাখেত জ রী বাউ ারী ওয়াল িদেত হেব(২০.৪); 

  
২০.৫   নগরীর সকল ছড়া (খাল) ময়লা আবজনা পেড় ভরাট হেয় গেছ। তাছাড়া পাহাড়ী বা /পিল জমাট হেয় খাল েলা 

না তা হািরেয় ফেলেছ। স েলা Escavation ও Re-escavation জ রীভােব করার েয়াজনীয় 
উে াগ হণ করেত হেব। 

 
২০.৬  সরকােরর িবিধ মাতােবক ক  গাড়ী েলা ওএ   করেত হেব অথবা িস  করেপােরশেনর িনয়ম 

অ যায়ী র ণােব ণ করেত হেব। 
 
২০.৭   অ ে দ ২২.১ থেক ২২.৬ এ উি িখত পািরেশর আেলােক সংি  িবভাগ ক ক হীত ব া আগামী ৩০ িদেনর 

মে  এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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২১।  ক  পিরদশেনর ি রিচ ঃ 

 

 
কে র টাকায় য় ত ওয়াটার বাউচার যাহা খালা। আকােশর নীেচ রেখ দয়া হেয়েছ। 

 
কে র টাকায় য় ত ০২  াবেরজ াক। 

 
ভাইে টার রাড রালার যাহা কে র টাকায় য় করা হেয়েছ। 

 
কে র টাকায় য় ত হাই িলক বীম িলফটার যাহা ারা রা ার ব িতক বািত লাগােনা হয়। 
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িস  করেপােরশেনর কমকতােদর নট ওয়ািকং এর জ  ৩৬  ওয়ািকটিক য় করা হেয়েছ। 

 
  িমজা জা াল রাডঃ 
 
 রা া  মােঝ মােঝ Settlement হেয় গেছ। ক  পিরচালক জানােলন য, ায় ০৩ বৎসর আেগ 

রা া  িনমাণ করা হয়। রা া  িসেলট টকিনক াল ইনি উট এর সামেন অবি ত।রা া র গড়  
৮.৬৭ িমটার তেব মেপ ৮.৭০ িমটার পাওয়া গেছ। যাহা িডিপিপ অ সাের স ক আেছ। 

 

 
গজ িফতা িদেয় িমজা জাংগাল রােডর  পিরমাপ কের িডিপিপ এর সােথ িমিলেয় দখা হে । 

 
িরকভী বাজার  মিডেকল রােডর কােপ ং এর রা ার িবিভ  র মাপা হে । 

           রা া র দঘ  ১.৫ িকঃিমঃ এবং  ১১.৭ িকঃিমঃ। গজ িফতা িদেয় পিরমাপ কের রা ার ড  কােপ ং ২ ইি , 
াগাডাম ৬.২ ইি  এবং বািলর র ৬.১ ইি  পাওয়া গেছ যাহা িডিপিপ’র সিহত সাম ণ মেম তীয়মান 

হেয়েছ। 
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ছােদর উপর  থেক  িসিস ক পযেব ণ। রমা নদীর ভাংগেনর হাত থেক শহরেক র ার জ  িসিস ক 

িদেয় র া করা হেয়েছ। 
  

ায় ১.৪৮িকঃিমঃ ব ধ িসিস ক িদেয় িনমাণ করা হেয়েছ । এ  এক  ণ ব ক। কে র টাকা িদেয় 
একাজ  করা হেয়েছ। 

 
িসেলট িস  করেপােরশেন কান টার হাউজ নই । া  স ত উপােয় প  জবাই করার িনিম  ১.৬৮ একর জিম 
অিধ হণ করা হেয়েছ। িক  জিম র চ িদেক কান বাউ ারী ওয়াল নই। য কান সমেয় বদখল হেয় যেত পাের। 

 

 
াটার হাউজ িনমােনর িনিম  ১.৬৮ একর জিম অিধ হণ করা হেয়েছ যাহা কে র টাকায় য় ত। 

 
কে র টাকায় খােলর পাে  আরিসিস ওয়াল িনমাণ করা হেয়েছ। 
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িপেরাজপুর, টাংগাইল, মািনকগ , িসরাজগ , নওগা,ঁ ন েকানা জলার ৮িট ীজ িনমােণর লে  

পিরেবশগত ও অথৈনিতক সমী া ও রংপুর জলার পীরগ  উপেজলায় একিট ীেজর স াব তা সমী া  
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 
১।         কে র নাম   : িপেরাজ র, টাংগাইল, মািনকগ , িসরাজগ , নওগ  ও ন েকানা জলার ০৮   
   ীজ িনমােণর লে  পিরেবশগত ও অথৈনিতক সমী া এবং রং র জলার পীরগ   
   উপেজলায়  এক  ীেজর  স া তা সমী া ক  
 
২।  কে র অব ান  :  ০৭  জলার ৮  উপেজলা (িপেরাজ র, টাংগাইল, মািনকগ , িসরাজগ , নওগ ,   
   ন েকানা এবং রং র জলা ) 
 
৩। বা বায়নকারী সং া  :    ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র   
 
৪। শাসিনক ম ণালয় :   ানীয় সরকার িবভাগ 
 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

 (ল  টাকায়) 
অ েমািদত য়  

ত য় 
  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

ল েয়র 
াস/ ি  

( ল অ ঃ 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
  

সবেশষ 
সংেশািধত   

ল সবেশষ 
সংেশািধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯৭.০০ - ১৬৫.৩৩ লাই ২০১৫ 

হেত  
িডেস র 
২০১৫ 

লাই 
২০১৫ 
হেত  

ন ২০১৬ 

লাই ২০১৫ 
হেত  

ন ২০১৬ 

৩১.৬৭ 
( ৯৯.৯৯) 

৬ মাস 
(১০০%) 

 
৬।   কে র অ িভি ক বা বায়ন: ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভ ক বা ব ও আিথক অ গিত 

িনে  দয়া হল।  
                                                     (ল  টাকায়) 

ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী কে র  িবিভ  অে র নাম একক অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব পিরমাণ আিথক বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ পিরেবশগত ছাড়প  িফ থাক - ১২.০০ - ৩.৪৬ 
২ শনারী, সীল ও া  থাক - ২.৬০ - ২.৬০ 
৩ িব াপন য় থাক - ১.৮০ - ১.১৪ 
৪ হাইে া-মরেফালিজ ািড (ভ াট ও আই সহ) থাক ১ ২৫.০০ ১ 

(১০০%) 
১১.০০ 

৫ এনভায়রনেম াল ইম া  এ ােসসেম  ািড (ভ াট ও 
আই সহ) 

থাক ৯ ৮১.০০ ৯ 
(১০০%) 

৭৩.০০ 

৬ টকেনা-ইেকােনািমক িফিজিবিল  ািড (ভ াট ও 
আই সহ) 

থাক ৫ ৪৫.০০ ৫ 
(১০০%) 

৪৪.৯৮ 

৭. ইি িনয়ািরং িডজাইন (ভ াট ও আই সহ)  ১ ২৭.০০ ১ 
(১০০%) 

২৬.৯৮ 

৮. স ানী ভাতা  - ০.৮৫ - ০.৪২ 
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ঃ
নঃ 

িডিপিপ অ যায়ী কে র  িবিভ  অে র নাম একক অ েমািদত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব পিরমাণ আিথক বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯. কিপ/ফেটাকিপ  - ১.০০ - ১.০০ 
১০ অ া  য়  - ০.৭৫ - ০.৭৫ 
 মাট   ১৯৭.০০ - ১৬৫.৩৩ 

(৮৩.৯২%) 
 

৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িডিপিপ-র সং ান মাতােবক কে র সকল কায ম সমা  হেয়েছ।  
 

৮। ায়ন প িতঃ ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েন িনে া  িবষয়/প িত অ সরন করা হেয়েছঃ 
 

 কে র িডিপিপ পযােলাচনা; 
 কে র সমাি  িতেবদন পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই ও ত  সং হ; এবং 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ও মতামত হণ।  
  
৯। কে র ল উে  ও পট িমঃ    
 
৯.১ কে র ল উে ঃ  

 
(ক)  িনধািরত ৯  ীজ িনমােণর জ  হাইে া-মরেফালিজক াল এবং পিরেবশগত ভাব সমী া পিরচালনা করা; 
(খ) িবআইডি উ এ এর চািহদা মাতােবক সকল ধরেণর ভেসেলর নিভেগশন চািহদা সং া   সমী া পিরচালনা করা; 
(গ) ািবত ীজ িনমা ণর জ  িব ািরত িডজাইন, ইং এবং ট ার ড েম স ত করণ; 
(ঘ) ািবত ীজ িনমােণর অথৈনিতক ও আিথক িবে ষন করা।  

  
 ৯.২  কে র পট িম:   
  
 বাংলােদেশর াম েলর দির  মা েষর অথৈনিতক উ য়েনর বশত হেলা যাগােযাগ ব ার উ য়ন। ামীন রা া-ঘাট 

উ য়ন, সড়ক উ য়ন, ীজ-কালভাট িনমাণ, ইত ািদ কায ম যাগােযাগ ব ার অ । বাংলােদেশর ৭  জলায় ৯  ীজ 
িনমােণর উে ে  এ সমী া ক  হণ করা হয়। নদীর ওপর ীজ িনমােণর েব নদীর হাইে া-মরেফালিজক াল সমী া 
পিরচালনা করার িবষেয়  ক  ণয়ন ও অ েমাদন সং া  পিরপে  িনেদশনা রেয়েছ। তাছাড়া, ীজ িনমােণর পিরেবশগত 

ভাব যাচাই করাও একা  আব ক। ীজ িনমােণর ফেল এলাকার অথৈনিতক ও সমািজক উ য়েন িক ফল বেয় আনেব স 
িবষেয়ও িবে ষন জানা স ব হেল ীজ িনমাণ কায ম বা বায়ন উৎসািহত হয়। এছাড়াও, িনমােণর জ  ক  হেণর েব 

ািবত ীেজর াকচারাল িডজাইন ত করার েয়াজন রেয়েছ।  এ সকল উে ে েক সামেন রেখ ীজ িনমােণর 
িত লক কায ম স াদেনর জ  ািবত ক  হণ করা হয়।  

 
১০।  কে র অ েমাদনঃ  

 
ক  স ণ িজওিব অথায়েন ১৯৭.০০ ল  টাকা অ েমািদত েয় লাই ২০১৫ হেত িডেস র ২০১৫  ময়ােদ বা বায়েনর জ  ানীয় সরকার, প ী 

উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয় মানননীয় ম ী ক ক  অ েমািদত হয়।  পরবত েত ক র য়  অপিরবিতত রেখ ময়াদকাল  আরও ৬ মাস ি  করা 
হয়।  

 
১১। ক  এলাকা পিরদশনঃ  
 
১১.১ ক র ল কায ম হেলা ীজ িনমােণর উে ে  সমী া পিরচালনা করা। সমী ার অংশ িহেসেব মাঠ পযােয় 
িবিভ  সােভ স াদেনর পর  সমী া িতেবদন ত করা হয়। বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগর ানীয় সরকার সাব 
স েরর  পিরচালক মাহা দ িমজা র রহমান ২৮/০৯/২০১৭ তািরেখ ঢাকা  ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ ের সমী া 
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কে র সমা  কায ম পিরদশন কেরন। ক  পিরচালক জনাব মা: আ া হািফজ পিরদশনকােল উপি ত িছেলন এবং 
িব ািরত ত  সরবরাহ কের পিরদশন কােজ ণাংগ সহেযািগতা দান কেরন।  

 
 
১১.২ কে র আওতায় স ািদত সমী া কােজর িববরণঃ  
 

িমক 
নং 

ািবত ীেজর নাম স ািদত সমী া কােজর িববরণ 

01 Const. of 600m long Bridge over the river 
Kaliganga at Ch.15350m on Jaganathkati-
Chandkati G.C road under Sadar Upazilla 
District: Pirojpur [Road ID: 579872001] 

i) Techno Economic 
Feasibility  
   Study.  
ii) Environmental 
Impact  
    Assessment Study. 

02 Const. of 600m long Bridge over the river 
Dhaleswari at Ch.15100m on Tangail-
Charabari-Torapgonj-Shahjani road under 
Sadar Upazilla District: Tangail [Road ID: 
393952003] 
 

i) Techno Economic 
Feasibility  
    Study.  
ii) Environmental 
Impact  
    Assessment Study. 

03 Const. of 315m long Bridge over the River 
Chandahar at Ch. 200m on Maniknagar GC 
- Itavara R&H via Anando Bazar road under 
Singair Upazilla District: Manikganj [Road 
ID:356822012] 
 

i) Techno Economic 
Feasibility  
   Study.  
ii) Environmental 
Impact Assessment 
Study. 

04 Const. of 280m long Bridge over the river 
Kaligonga at Ch.2850m on PBS-Bila Nalai-
Singjuri UP via Bayakanthapur, Baliabdha 
road under Ghoir Upazilla District: 
Manikganj [Road ID:356223008] 
 

i) Techno Economic 
Feasibility   
   Study.  
ii) Environmental 
Impact  
     Assessment Study. 

05 Const. of 297m long Bridge over the river 
Fulzory at Ch. 100m on Barahar Up office-
Tatulia Hat road under Ullahpara Upazilla 
District: Serajganj [Road ID: 188943012] 
 

i) Environmental Impact  
   Assessment Study. 

06 Const. of 217m long Bridge over the river 
Atari at Ch.9380m on Nilkuti R&H -Gotgari 
Hat-Joth Bazar -Damnash GC (Bagmara) 
road under Manda Upazilla District: 
Naogoan [Road ID. 164472014] 
 

i) Environmental Impact  
   Assessment Study. 

07 Const. of 125m long Bridge over the river 
Sameshari at Ch. 2500m on Chandigar Up 
Office-Baraiund Bazare via Karankhola 
Ferry Ghat & fulpur bazaar road under 
Durgapur Upazilla District: Netrokona 
[Road ID. 372183001] 

i) Environmental Impact  
   Assessment Study. 
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িমক 
নং 

ািবত ীেজর নাম স ািদত সমী া কােজর িববরণ 

08 Const. of 110m long Bridge over the river 
Sumeshawri at Ch.11800m on Jhanjali GC-
Sidly GC  road via Abbas Nagar Bazar road 
under Durgapur Upazilla District: 
Netrokona [Road ID:372182007] 

i) Environmental Impact  
    Assessment Study. 

09 Const. of 300m long Bridge at Nundaha 
Ghat over the river Kartoa at Ch. 4500m on 
Chatra GC to Gillabari Ghat via 
Nischintobati Primary School road under 
Upazilla: Pirganj,  District: Rangpur [Road 
ID.185764034] 

i) Techno Economic 
Feasibility  
    Study.  
ii) Hydro-Morphology 
Study. 
iii) Environmental 
Impact  
      Assessment Study. 
iv) Detail Engineering 
Design. 

 
১১.৩ সমী া কায েম পরামশক িনেয়াগ এবং য় সং া  িববরণ িন প:  

 
কায ম জনমাস য় (ল  টাকায়) 

কনসালেটি  সািভস ( াকচারাল িডজাইন, সাব সেয়ল 
ইনেভি েগশন, ট ার ড েম  তকরণ) 

১৪  ২৬.৯৯ 

কনসালেটি  সািভেসস (হাইে া-মরেফালিজক াল সমী া) ১৪  ১১.০০ 
কনসালেটি  সািভেসস (পিরেবশগত ভাব  সমী া) ১৬  ৭৩.০০ 
কনসালেটি  সািভেসস ( টকেনা ইকনিমক িফিজিবিল  সমী া) ১২  ৪৮.৯৮ 

 
১২.০ কে র কােজর বতমান অব া:  
 

কে র মা েম ১৬  সমী া িতেবদন ত করা হয়। িতেবদনস েহর পািরেশর আেলােক ৭  ীজ িনমাণ কায ম 
ইত:মে  বা বায়েনর উে াগ হণ করা হেয়েছ। ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ক ক হীত “প ী সড়েক ণ স  
িনমাণ’’ কে  উে িখত ৭  ীজ িনমাণ কায ম বা বায়েনর জ  কে  অ  করা হেয়েছ।  

 
 

১৩.০ কে র বা বায়ন অ গিত:  
 

কে র আিথক ও বা ব অ গিত পযােলাচনা কের দখা যায় য, ক র   অ েমািদত য় ১৯৭.০০ ল   টাকা। 
অ েমািদত বা বায়নকাল লাই ২০১৫ হেত ন ২০১৬ পয ।  ক  সমাি  িতেবদন অ যায়ী ন ২০১৬ পয  কে র 
মাট য় ১৬৫.৩৩ ল  টাকা (৮৩.৯২%)। সবা েয়র ে  দরদাতা ক ক কম ে  কায ম বা বায়েনর কারেণ 

অ েমািদত েয়র ৩১.৬৭ ল  টাকা অ িয়ত রেয়েছ । তেব কায ম স ণভােব বা বায়ন করা হেয়েছ।  
 
১৪.০ ক  বা বায়েন মিনটিরং কায ম:  

 
 কে র সমী া কায ম পিরচালনাকােল মাঠ পযােয় কায ম পিরদশন করার েয়াজন হয়িন। তেব ানীয় সরকার িবভাগ 

ক ক এিডিপ বা বায়ন পযােলাচনা সভায় এবং ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ক ক িবিভ  কিম র সভায় কে র 
বা বায়ন অ গিত  ও িতেবদন ত সং া  কায ম সমেয় সমেয় পযােলাচনা করা হেয়েছ।  
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১৫।  ক  পিরচালক স িকত ত :   
 

ঃ নং কমকতার নাম পদিব ণকালীন/ 
অিতির  দািয়  

সময়কাল 

১।  জনাব মা: আ া হািফজ ক  পিরচালক অিতির  দািয়  ১৪/১০/২০১৫ হেত ক  সমাি  
পয  

 
 
১৬.০ কে র য় স িকত ত :   

 
এলিজইিড দ ের সংরি ত কে র য় সং া  দিললপ  পরী া-িনরী া ও  পযােলাচনা কের দখা যায় য, সবা েয়র 

ে  িব াপন ি য়া, কিম  গঠন, দরপ  আহবান, দরপ  ায়ন, কাযােদশ দান ইত ািদ ি য়ায় িপিপআর-২০০৮ এর 
িবিধ-িবধান যথাযথভােব অ সরণ করা হেয়েছ।  

 
১৭.০  কে র উে  অজন:  

 
পিরক না অজন 

িনধািরত ৯  ীজ িনমােণর জ  হাইে া মরেফালিজক াল 
সমী া, পিরেবশগত ভাব সমী া, অথৈনিতক িবে ষণ 
সমী া পিরচালনা এবং াকচারাল িডজাইন ও ট ার 
ড েম  তকরণ  

কে র আওতায় সবেমাট ১৬  সমী া পিরচালনা করা 
হেয়েছ এবং িতেবদন ত করা হেয়েছ।  

ীজ িনমােণর জ  পিরেবশ  অিধদ র হেত ছাড়াপ  
সং হ 

পিরেবশ  অিধদ র হেত ছাড়াপ  সং হ করা হেয়েছ।  

 
 

১৮.০ উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ:   
 

 কে র সমাি  িতেবদন ও সমী া িতেবদন পযােলাচনা এবং সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনায় তীয়মান হয় য, 
কে র উে  অিজত হেয়েছ।   

 
১৯.০ বা বায়ন সম া:  

  
 ক  বা বায়েন কান সম া পিরলি ত হয়িন। ানীয়  জন িতিনিধ এবং ক  এলাকার জনগেণর সািবক সহেযািগতায় 

কে র কায ম পিরচালনা  করা স ব হেয়েছ মেম ক  পিরচালক  জািনেয়েছন।  
 
 

২০.০ অিডট সং া : 
 
 সমাি  িতেবদন অ যায়ী ক  বা বায়নকােল এবং বা বায়েনর পর অ াবিধ কান অিডট স  হয়িন।  
 

২১.০ পযেব ণ 
  

২১.১ কে র আওতায় দেশর ৭  জলায় (িপেরাজ র, টাংগাইল, মািনকগ , িসরাজগ , নওগ , ন েকানা ও রং র) 
৯  ীজ িনমােণর লে  পিরেবশগত ভাব সমী া পিরচালনা করা হেয়েছ। সমী া িতেবদেন ীজ িনমােণর ফেল 
পিরেবেশর উপর কান িব প ভাব পড়ার স বনা নই মেম মতামত  করা হেয়েছ; 

  
২১.২ কে র আওতায় ৫  ািবত ীেজর জ  টকেনা ইকনিমক িফিজিবিল  ািড পিরচালনা করা হেয়েছ।  
ীজ েলা িনমােণর ফেল দেশর অথৈনিতক কায েম ইিতবাছক ভাব পড়েব মেম ািড িতেবদেন মতামত  করা 
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হেয়েছ। তেব টাংগাইল সদর উপেজলায় িনমােণর জ  ািবত ীজ  িনমােণর মা েম উ  এলাকায় কান ইিতবাচক ভাব 
পড়েব না মেম িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ;  

 
২১.৩ রং র জলার পীরগ  উপেজলায় িনমােণর জ  ািবত এক  ীেজর স া তা সমী া পিরচালনাসহ ীেজর 
িব ািরত ইি িনয়ািরং িডজাইন ত করা হেয়েছ। সমী ার মা েম এ ীজ িনমােণর িত লক সকল কায ম স  করা 
হেয়েছ;  

 
২১.৪ সমী া ক  সমা  হওয়ার পর ৭  ীজ িনমাণ কায ম এলিজইিড ক ক বা বায়নাধীন “প ী সড়েক ণ 
স  িনমাণ” কে  অ  করা হেয়েছ। অবিশ  ’  ীজ (সদর, টাংগাইল ও গা র ন েকানা) এখনও কান কে  

অ  করা হয়িন;  
 

২১.৫ সবেমাট ৯  ীজ িনমােণর উে ে  সমী া পিরচালনার জ  ক  হণ করা হয়। এ েলার মে  কবলমা  ১  
ীেজর জ  ণা  সমী া পিরচালনার সং ান কে  রাখা হেয়েছ। অপর  ৮  ীেজর জ   সকল সমী া পিরচালনার 

সং ান  কে  না থাকার কারেণ অবিশ  সমী া কায ম পরবত েত অ  কান কে র মা েম করা েয়াজন হেব। তেব 
কেয়ক  ীেজর হাে া-মরেফালিজক াল এবং টকেনা ইকনিমক াল সমী া কায ম েব অ  এক  কে র মা েম করা 
হয় মেম জানা যায়। একই ীেজর সকল েয়াজনীয় সমী া একই কে র আওতায় স াদন করা অিধকতর যৗি ক হয়;   

 
২১.৬ ক  বা বায়ন সমাি র পর ইত:মে  ১ বছেরর অিধক সময় অিত া  হয়। িক  এখনও কে র অিডট স  
করা হয়িন।  

 
২২.০ পািরশ/মতামত:   

 
২২.১ কে র আওতায় ০৯  ীেজর স ািদত ১৬  সমী া িতেবদন ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ ের সংর েণর 

ব া হণ করেত হেব; 
 
২২.২ ১৬  সমী া িতেবদেনর এক  আইএমইিড- ত রণ করেত হেব; 
 
২২.৩ রং র জলার পীরগ  উপেজলায় িনমােণর জ  ািবত ীেজর সমী া িতেবদেনর পািরশ যথাযথভােব 

িতপালন কের ীজ িনমােণর ব া হণ করা যেত পাের; 
 
২২.৪ ১০০ িমটার এর উে  দঘ র ীজ  িনমােণর ে  হাইে া-মরেফালিজক াল ািড স াদেনর জ  পিরক না 
ম ণালেয়র পিরপে  িনেদশনা রেয়েছ। এ ি েত অপর ৮  ীজ িনমােণর কায ম র েব এ েলার হাইে া-
মরেফালিজক াল ািড স াদেনর ব া হণ করেত হেব; 
 
২২.৫ ভিব েত ীজ িনমােণর উে ে  ািড ক  হেণর ে  েয়াজনীয় সকল সমী া পিরচালনা সং ান িডিপিপ-
ত যােত অ  করা হয় স িবষেয় ম ণালয় ও সং ােক ব া হণ করেত হেব; 

 
২২.৬ সমী া স  হওয়া সে ও সদর, টাংগাইল ও গা র, ন েকানায় িনমােণর জ  ািবত ’  ীেজর িনমাণ 
কাজ কান কে  অ  না করার িবষয়  পরী া িনরী া কের ীজ ’  িনমােণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব; 
 
২২.৭ কে র  এ টানাল অিডট ত িন ি  করার ব া হণ করেত হেব; এবং 
 
২২.৬ উপ  মতামত/ পািরেশর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ এবং িতপালন স িকত িতেবদন  ানীয় সরকার 
িবভাগ আগামী ২ মােসর মে   আইএমইিড- ত রণ করেব।  
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রাজশাহী ওয়াসার ভু-উপির  পািন শাধনাগােরর স াব তা সমী া 
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 

 
১। কে র নাম : Feasibility study of Surface Water Treatment 

Plant for Rajshahi WASA 

২। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ  

৩। বা বায়নকারী সং া : রাজশাহী ওয়াসা 

৪। কে র অব ান : রাজশাহী মহানগর 
 

৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়: 

(ল  টাকায়) 

নাটঃ  কে র ল অ েমািদত য় অেপ া ত য় ১.১৮ ল  টাকা াস পেয়েছ। 
 

 

৬। কে র পট িম ও উে : 

৬.১ কে র পট িম: 

রাজশাহী মহানগরীর মবধমান জনসং ার সে  স িত রেখ মহানগরীবাসীর পািনর চািহদা েমই বেড় 

চেলেছ। ৯ ল  অিধবাসীর এই নগের বতমােন পািনর চািহদা ১৩৫ MLD (Million Litter per 

Day) এর মে  রাজশাহী ওয়াসার পািন উৎপাদন মতা ৮৯ MLD। যার মে  -উপির  পািন ২৭ 

MLD ও -গভ  পািনর পিরমাণ ৬২ MLD। -উপির  পািন শাধনাগার  বছ র ২-৩ মাস পািন 
পিরেশাধন কের থােক এবং বছেরর অবিশ  সমেয় ইনেটেক পািনর অ লতার জ  ব  থােক। অপরিদেক 

-গভ  পািনেত আয়রন ও া ািনেজর পিরমাণ মা াির  বশী থাকায় তা দীঘ ময়ােদ পািন সরবরােহর 
জ  মিক প। এছাড়া SDG এর ল  অজন করেত হেল ২০৩০ সােলর মে  শতভাগ -উপির  পািন 

বহার িনি ত করেত হেব। রাজশাহী ওয়াসার মা ার ান অ যায়ী ২০০ MLD -উপির  পািন 

শাধনাগার িনমােণর লে  এর ইনেটক পেয় সহ াইমাির ও সেক াির পাইপ লাইন নটওয়াক াপেনর 
জ  স া  সমী া ক  হণ করা হেয়েছ। 

অ েমািদত য় ত 
য়  

অ েমািদত বা বায়নকাল ত  
বা বায়নকাল 

অিত া  য় 
( ল অ েমািদত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল   

বা বায়নকােলর%
) 

ল 
 

সবেশষ 
সংেশািধত 

 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৮৯.৮৮ ক  

সংেশাধন 
করা হয়িন 

১৮৮.৭০ নেভ র ২০১৪ 
হেত  

অে াবর ২০১৫ 

ক  
সংেশাধন করা 

হয়িন 

নেভ র ২০১৪ 
হেত  

অে াবর 
২০১৫ 

(-)১.১৮ 
(০.৬২%) 

- 
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৬.২. কে র উে :  

 কে র ল উে  হেলা- 

 গাদাগািড় এবং তার আেশপােশ প া নদীর Morphology Study করা এবং নদীর তীের 

অপিরেশািধত পািন সং েহর জ  ইনেটক পেয়  িনবাচন করা; 

 নদীর তীেরর ইনেটক পেয়  হেত ািবত পািন শাধনাগার পয  পাইপ লাইেনর মা েম পািন সং েহর 
পাইপ লাইন নটওয়াক াপন সমী া করা; 

 এক  ণা  পািন শাধনাগার িডজাইন করা যােত পািন পিরেশাধেনর ধাপ ও পািনর িরজাভার ও ডিলভারী 
পা  সং  থাকেব; 

 GIS ও MIS প িতেত পাইপ লাইন নটওয়ােকর মানিচ  তরী করা; 

 পািন শাধনাগােরর িব ািরত িডজাইন করা ও েত ক   উপাদােনর া লন িনি ত করা;  এবং 

 ESIA িনি ত করা। 
 

৭.  কে র অংগিভি ক বা বায়ন:  
 (ল  টাকায়) 

অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী  ত অ গিত 
আিথক বা ব আিথক বা ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Consultancy: Feasibility 

Study 

LS ১৮৯.৮৮ LS ১৮৮.৭০ LS 

মাট  ১৮৯.৮৮ - ১৮৮.৭০ - 

 

৮.  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: কে র আওতায় সং ান ত কাজ করা হেয়েছ। 
 
৯. য় সং া  ত : 

কে র দরপ  সং া  ত ািদ িরত িপিসআের অ  করা হয়িন। ক  পিরচালেকর িনকট হেত া  

ত া যায়ী আেলাচ  কে র আওতায় 1  ােকেজর দরপ  আহবান বক কাদার িনেয়াগ করা হয় যা 

িন প:   
  (ল  টাকায়) 

 Description of 
Procurement 

Tender/Bid/Proposal cost  
(In crore taka) 

Date of completion of 
Works/Services and Supply of 

Goods  
Contracted 

value  
Invitation 

Date  
Contract 
Signing 

Asper 
Contract 

Actual 

1 Consultancy Sevrice for 
Feasibility study of 
Surface Water 
Treatment Plant for 
Rajshahi WASA  

188.70 07.12.2014 30.12.2014 31.10.2015 31.10.2015 
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১০.  ক  অ েল বরা  ও অ গিত: 

(ল  টাকায়) 

অথ বছর িডিপিপ’ ত সং ান আরএিডিপ অ যায়ী 
বরা  

টাকা অব ি  য় 

২০১৪-১৫ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৩৯.৮৮ ১৩৯.৮৮ ১৩৯.৮৮ ১৩৮.৭০ 

মাট ১৮৯.৮৮ ১৮৯.৮৮ ১৮৯.৮৮ ১৮৮.৭০ 

নাট: ক  অ েল মাট ১৮৯.৮৮ ল  টাকা বরা  দান করা হেয়েছ এবং ১৮৯.৮৮ ল  টাকা অব  করা হেয়েছ। 
কে র আওতায় মাট য় হেয়েছ ১৮৮.৭০ ল  টাকা। অথাৎ ১.১৮ (১৮৯.৮৮-১৮৮.৭০) ল  টাকা অ িয়ত রেয়েছ। 

১.১৮ ল  টাকা চালােনর মা েম সরকারী কাষাগাের জমা দয়া হেয়েছ।  
 

১১. ক  অ েমাদন ও সংেশাধন: 

ক  ০৪/১২/২০১৪ তািরেখ ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র মাননীয় ম ী ক ক ১৮৯.৮৮ 

ল  টাকা েয় নেভ র ২০১৪ হেত অে াবর ২০১৫ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। ল অ েমািদত 
ময়ােদর মে  ক  সমা  হেয়েছ। 

১২. কে র উে  অজন (িপিসআর অ সাের): 
 

পিরকি ত উে   অিজত ফলাফল 

 গাদাগািড় এবং এর আেশপােশ প া নদীর 
Morphology Study করা এবং নদীর তীের 
অপিরেশািধত পািন সং েহর জ  ইনেটক পেয়  িনবাচন 
করা; 

 নদীর তীেরর ইনেটক পেয়  হেত ািবত পািন 
শাধনাগার পয  পাইপ লাইেনর মা েম পািন সং েহর 

পাইপ লাইন নটওয়াক াপন সমী া করা; 

 এক  ণা  পািন শাধনাগার িডজাইন করা যােত পািন 
পিরেশাধেনর ধাপ ও পািনর িরজাভার ও ডিলভারী পা  
সং  থাকেব; 

 GIS ও MIS প িতেত পাইপ লাইন নটওয়ােকর 
মানিচ  তরী করা; 

 পািন শাধনাগােরর িব ািরত িডজাইন অ সাের েত ক  
 উপাদােনর া লন িনি ত করা; এবং 

 ESIA সমী া কায ম িনি ত করা।  
 

 গাদাগািড় এবং Gi আেশপােশ প া নদীর 
Morphology Study স œ করা n‡q‡Q এবং 
‡Mv`vMvox‡Z নদীর তীের অপিরেশািধত পািন সং েহর জ  
ইন টক পেয়  িনবাচন করা n‡q‡Q| 

 নদীর তীেরর ইনেটক পেয়  হেত ািবত পািন শাধনাগার 
পয  পাইপ লাইেনর মা েম পািন সং েহর 800wgt পাইপ 
লাইন নটওয়াক াপন সমী া m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

 গাদাগািড়েত এক  200 MLD ধারন মতাস  পািন 
শাধনাগার িডজাইন কাজ স  করা হেয়েছ যােত পািন 

পিরেশাধেনর ধাপ ও পািনর িরজাভার ও ডিলভারী পা  
সং  থাকেব; 

 GIS ও MIS প িতেত পাইপ লাইন নটওয়ােকর মানিচ  
cȪ ‘Z Kiv n‡q‡Q; 

 পািন শাধনাগােরর িব ািরত অ সাের েত ক   
উপাদােনর া লন cȪ ‘Z Kiv n‡q‡Q; এবং 

 ESIA সমী া কায ম স  করা হেয়েছ। 
 

 

১৩.    উে  েরা ির অিজত না হেল এর কারণ:  িপিসআর ও স া তা সমী া িতেবদন পযােলাচনা এবং 
সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনায় তীয়মান হয় য, কে র উে  অিজত হেয়েছ।  
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১৪. ক  পিরচালক স িকত ত :  

কে র  (নেভ র/২০১৪) থেক শষ (অে াবর/২০১৫) পয  ত াবধায়ক েকৗশলী জনাব মাঃ পারেভজ 
মা দ িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন। 

১৫. অিডট সং া : 

ম ণালয় হেত িরত িপিসআর পযােলাচনায় দখা যায় ক  বা বায়নকালীন সমেয় ও সমাি র পর 
কােনা Internal ও External Audit করা স  করা হয়িন।  

১৬. বা বায়ন কায ম সেরজিমেন পিরদশন:  
গত ২৭ লাই, ২০১৭ তািরেখ আইএমইিড’র মহাপিরচালক জনাব মাঃ িসি র রহমান ক ক সমী া 

কে র সমা  কায ম পিরবী ণ করা হয়। পিরদশনকােল আইএমইিডর সহকারী পিরচালক জনাব মাঃ 
ফজ র রহমান, রাজশাহী ওয়াসার ব াপনা পিরচালক, ত াবধায়ক েকৗশলী ও ক  সংি  অ া  

কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

১৭. পযেব ণ: 
 
১৭.১ কে র আওতায় গাদাগািড় এবং এর আেশপােশ প া নদীর Morphology Study স  করা 

হেয়েছ; 
 
১৭.২ Morphology Study’র ওপর িনভর কের গাদাগািড়, হা র ও ইউ ফ র এ িতন  ােনর মে  

গাদাগািড়েত ইনেটক পেয়  াপেনর জ  াব করা হেয়েছ এবং ইনেটক পেয়ে র ইং ও িডজাইন করা 
হেয়েছ; 

 
১৭.৩ গাদাগািড় এবং রাজশাহী শহেরর বন াম এ ’  ােনর মে  গাদাগািড়েত ২০০ MLD ওয়াটার ি টেম  

া  িনমােণর জ  াব করা হেয়েছ। এ ’  ােনর িবধা ও অ িবধা িবে ষণ বক ’  ােনর জ  
আলাদাভােব ি টেম  াে র ইং ও িডজাইন করা হেয়েছ;  

 
১৭.৪ গাদাগািড় ি টেম  া  হেত পিরেশািধত পািন া িমশন পাইেপর মা েম ২৬.৫ িকেলািমটার ের ার 

পা  শেন সরবরাহ করার জ  রাজশাহী-চাপাইনবাবগ  মহাসড়ক (মহাসড়েকর একপাশ) বহােরর 
াব করা হেয়েছ; 

 
১৭.৫ কািশয়াডা া সােকল হেত ১.৫ িকেলািমটার ের বািলয়ায় ার পা  শন াপেনর াব করা হেয়েছ 

এবং ার শেনর ইং ও িডজাইন করা হেয়েছ; 
 
১৭.৬ ৪৯ িকেলািমটার াইমাির এবং সেক াির িডি িবউশন পাইপ লাইন উ য়েনর াব করা হেয়েছ; 
 
১৭.৭ ইনেটক, ইে ক পা  শন, সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  এবং ার শেনর জ  ২৩ হ র িম 

অিধ হেণর াব করা হেয়েছ; 
 
১৭.৮ িত   উপাদােনর া লন করা হেয়েছ। স অ সাের কে র স া  য় িনধারণ করা হেয়েছ ৩০৮ 

িমিলয়ন মািকন ডলার (৩ বছর পিরচালনা ও র ণােব ণসহ); 
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১৭.৯ স া তা সমী া িতেবদন এবং রাজশাহী ওয়াসা ক ক সরবরাহ ত ত ািদ পযােলাচনায় দখা যায়, 
বতমােন রাজশাহী মহানগরীর পািনর চািহদা ১৩৫ MLD । যার িবপরীেত রাজশাহী ওয়াসার সবেমাট পািনর 
উৎপাদন মতা ৮৯ MLD । বিধত শহর িবেবচনায় িনেয় ২০২৫ সােল পািনর চািহদা দাড়ােব ২১৫ MLD 
এবং ২০৩৫ সােল ৩৪৩ MLD; 

 
১৭.১০ সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমােণর লে  আেলাচ  স া তা সমী া ক  অে াবর ২০১৫ সােল 

সমা  হেলও এখন পয  সমী ার আেলােক সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমােণর জ  কােনা ক  হণ 
করা হয়িন; এবং 

 
১৭.১১ ক  বা বায়নকালীন সমেয় ও সমাি র পর কােনা Internal ও External Audit স  করা 

হয়িন;   
 

১৮. পািরশ/মতামত: 
 
১৮.১ আেলাচ  কে র আওতায় ণীত স া তা সমী ার আেলােক ত সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমােণর 

উে াগ হণ করা যেত পাের; 
 
১৮.২ রাজশাহী ওয়াসার িব মান কাম ামান ি টেম  া  ক ক সরবরাহ ত পািন িক টা ঘালা হওয়ায় 

জনগণ পািন পান করেত অনীহা কাশ করেছ। এ ি টেম  াে র পািনর উৎস প া নদী। আেলাচ  স া তা 
সমী ার আেলােক হীত  ( গাদাগািড়) সারেফস ওয়াটার ি টেম  াে র পািনর উৎসও প া নদী। প া 
নদীর পািন িক টা ঘালা হয়। এে ে  উৎেসর পািন ঘালা হওয়ার িবষয়  িবেবচনায় িনেয় গাদাগািড় 
সারেফস ওয়াটার ি টেম  া  িনমাণ/িডজাইন করা যেত পাের;  

 
১৮.৩ স া তা সমী ায় রাজশাহী মহানগর থেক ায় ২৮ িকেলািমটার ের ( গাদাগািড়েত) অবি ত প া নদী 

ি টেম  াে র পািনর উৎেসর জ  াব করা হেয়েছ। িবিভ  ােন প া নদীর গিতপথ িক িদন পরপর 
পিরবতন হেয় থােক। তাছাড়া ইনেটক পেয়ে  অথাৎ পািনর উৎেসর ােন পিল জমার কারেণ মােঝ মােঝ 

িজং এর েয়াজন হেত পাের মেম সমী া িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। সমী া অ যায়ী ক র য় 
িনধারণ করা হেয়েছ ায় ২৪৬৪.০০ কা  টাকা (৩০৮ িমিলয়ন মািকন ডলার)। এত হৎ এবং ণ ক  

হেণর সময় সাব িণক/সারাবছর উৎেস পািন া তার িবষয়  গভীরভােব িবেবচনা করা যেত পাের; 
   
১৮.৪ আেলাচ  কে র External Audit ত স  করেত হেব এবং িনধািরত সময় পর পর অ া  

বা বায়নাধীন কে র Internal ও External Audit স  করেত হেব; এবং  
 
১৮.৫ উপেরর ১৮.১ হেত ১৮.৪ অ ে েদর পািরশ অ যায়ী হীত ব া স েক আগামী ০১ (এক) মােসর মে  

বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ- ক অবিহত করেত হেব। 

 


