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হযরত গাজী বারহান উি ন (রাঃ) মাজার ও তৎসংল  অবকাঠােমা উ য়ন ক   
-শীষক কে র সমাি  ায়ন িতেবদন 

 

1| cÖK‡íi bvg   t  হযরত গাজী বারহান উি ন (রাঃ) মাজার ও তৎসংল  অবকাঠােমা উ য়ন ক   

2| cÖK‡íi Ae ’̄vb            t  wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb GjvKv  

3| ev¯ÍevqbKvix ms¯’v          t  wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb 

4| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM    t  ¯’vbxq miKvi, প ী Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq/ ’̄vbxq miKvi wefvM 

5| cÖK‡íi বা বায়ন mgq I e¨qt  

                                                                                                    (j¶ UvKvq) 
অ েমািদত e¨q cÖK…Z e¨q  অ েমািদত বা বায়নকাল cÖK…Z  

বা বায়নকাল 
অিত া  
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

অিত া  mgq 
(g~j   

বা বায়নকােলর 
(%) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(১ম সংেশাধন) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
(১ম বার) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

মাট- 1877.452 
িজওিব-১৬৯০.০০ 
এসিসিস-১৮৭.৪৫২ 

 

1877.452 1877.452 RyjvB/2013  
n‡Z  

Ryb/2015 

RyjvB/2013 
 n‡Z  

Ryb/2016 

RyjvB/2013 
 n‡Z  

Ryb/2016 

- 
 

১ বছর  
(৫০) 

 
6| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t 

                (j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwkZ wWwcwc Abyhvqx 
অ েমািদত j¶¨gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন  
(Ryb, 2016 পয ) 

বা ব Avw_©K বা ব(%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
1 gvRvi gmwR` িনমাণ eM©wgUvi  13485.00  260.092 13485.00  

(100) 
260.092 
(100) 

2 gvRvi kixd I gwnjv Bev`ZLvbv Dbœqb eM©wgUvi  3714.00 37.57 3714.00 
(100) 

37.57 
(100) 

3 Gmdë Øviv রা াDbœqb িকঃিমঃ 2.00 wKwg 
× 8.50 wg 

(M‡o)  

437.11 2.00 wKwg × 
8.50 wg (M‡o)  

(100) 

437.11 
(100) 

4 Kv‡c©wUs Øviv রা া Dbœqb িকঃিমঃ 3.00 wKwg 
× 6.00 wg 

(M‡o) 

387.15 3.00 wKwg × 
6.00 wg (M‡o) 

(100) 

387.15 
(100) 

5 weªK †Wªb িনমাণ wgটার 4077.00 
wg 

228.84 4077.00 wg 
(100) 

228.84 
(100) 

6 3wU e· KvjfvU©/µm †Wªb †Wªb/Aviwmwm 
†Wªb 

িকঃিমঃ 1wU (10.67 
wg × 3.66 
wg) 1.22 wg 

185.068 1wU (10.67 wg 
× 3.66 wg) 

1.22 wg 
(100) 

185.068 
(100) 

7 wi‡UBwbs Iqvj িনমাণ wgটার 53.00 88.27 53.00 88.27 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

GKK ms‡kvwkZ wWwcwc Abyhvqx 
অ েমািদত j¶¨gvÎv 

cÖK…Z বা বায়ন  
(Ryb, 2016 পয ) 

বা ব Avw_©K বা ব(%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(100) (100) 
8 Kfvi †Wªb িনমাণ িমঃ 300.00 30.23 300.00 

(100) 
30.23 
(100) 

9 b`x Zxi msiÿণ  িমঃ 230.0 186.802 230.0 
(100) 

186.802 
(100) 

10 1wU Mfxi bjKzc ’̄vcb msL¨v 1.00 2.47 1.00 
(100) 

2.47 
(100) 

11 K) ‡MBU িনমাণ msL¨v 2wU 10.45 2wU 
(100) 

10.45 
(100) 

 L) evDÛvix Iqvj িনমাণ িমঃ 250  15.40 250  
(100) 

15.40 
(100) 

 M) ‡mŠ›`h©̈ ea©b KvR িমঃ 61.00 8.09 61.00 
(100) 

8.09 
(100) 

‡gvU=  1877.452  1877.452 
Z_¨ m~Î t wcwmAvi| 
 
7|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviYt িপিসআর অ যায়ী কে র িনধািরত ময়ােদর মে  সকল কাজ m¤úbœ হেয়েছ।  
 
8| mvaviY ch©‡e¶ণt  
 

8.১|  cUf~wgt wm‡jU bMix myigv b`xi Zx‡i Aew ’̄Z| wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb ’̄vwcZ n‡qwQj RyjvB/2002 m‡b| cÖvq 

8.00 jÿ †jvK GB gnvbMix‡Z emevm K‡ib| wm‡j‡Ui †MŠieRbK agx©q HwZn¨ i‡q‡Q| wm‡jU gnvbMix‡Z 

A‡bK gmwR`, gvRvi, gv ª̀vmv, gw›`i i‡q‡Q| nhiZ kvnRvjvj (int), nhiZ kvncivb (int), nhiZ MvRx 

†evinvb DwÏb  (int) Gi gZ A‡bK AvDwjqv GLv‡b emevm Ki‡Zb Ges Zv‡`i gvRviI GLv‡b i‡q‡Q| MvRx 

†evinvb DwÏb  (int) n‡jb wm‡j‡Ui cÖ_g gymwjg| wZwb evsjv‡`‡ki GKRb D”Pgv‡bi AvDwjqv| wZwb cÖ_g 

nhiZ kvnRvjvj (int) wm‡jU `vIqvZ w`‡q G‡bwQ‡jb †h Kvi‡b BwZnv‡m Zuvi bvg ¯§ibxq n‡q Av‡Q| Zuvi 

gvRvi wm‡jU gnvbMixi myigv b`xi Zx‡i KzwkNv‡U Aew ’̄Z| cÖwZw`wb wewfbœ a‡g©i gvbylRb †hgb gymwjg, wn› ỳ, 

wLªóªvb Zuvi gvRvi `k©b K‡ib| wKš‘ Zuvi gvRv‡i cÖ‡ek Kivi cÖavb iv¯Ív, b`©gv e¨e¯’v, we`¨gvb gvRvi Ges 

gmwR` RivRxb© wQj| wewfbœ †kÖbx †ckvi †jvK, RbcÖwZwbwaM‡bi `xN©w`‡bi Pvwn`v wQj gvRvi, gmwR`, রা াI 

b`©gv ms¯‹vi Kivi| we`¨gvb gwnjv Bev`ZLvbv LyeB †kvPbxq wQj| gvRv‡ii †Kvb wbivcËvg~jK e¨e¯’v wQjbv| 

GKwU HwZnvwmK †MBUI cÖ‡qvRb wQj GB gvRv‡ii Rb¨| gvRviwU ms¯‹vi Kivi Rb¨ nhiZ kvnRvjvj (int) 

Ges  nhiZ kvncivb (int) gvRv‡i Av‡qi †Kvb Drm wQj bv| ZvB gvRvi ms¯‹vi Ki‡Z GKwU gvRvi gmwR` 

িনমাণ, gwnjv Gev`ZLvbv িনমাণ, Gmdë Øviv রা াDbœqb, b`©gv e¨e¯’v Dbœqb, weï× cvwb mieiv‡ni e¨e ’̄v Kiv, 

mxgvbv cÖvPxi I †mŠ›`h©̈ ea©b KvR AZ¨vek¨Kxq wQj| এ লে  ক  হণ করা হেয়িছল। 



342 
 

 

৮.২| D‡Ïk¨t 1) nhiZ MvRx †evinvb DwÏb (in)t gvRvi Dbœqb| (2) †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb| (3) ‡Wª‡bR e¨e¯’vi 

Dbœqb| (4) KvjfvU© িনমাণ, µm †Wªb I Mfxi bjKzc ¯’vcb|  

৯| cÖKí Aby‡gv`b Ges ms‡kvabt cÖKíwU wWwcwc ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, cÖKíwUi wWwcwc 12/11/2013 Zvwi‡L 

মাননীয় পিরক না ম ী মেহাদয় ক ক Aby‡gvw`Z nq| Aby‡gvw`Z cÖKíwUi e¨q 1877.452 j¶ UvKv Ges †gqv` 

RyjvB/2013 n‡Z Ryb/2015 পয | cieZx©‡Z AvBGgBwWÕi m¤§wZµ‡g cÖK‡íi †gqv` RyjvB/2013 n‡Z 

Ryb/2016 পয  †gqv` e„w× Kiv nq|  

1০|  µq Kvh©µgt cÖKíwU wcwcAvi-2008 Abyhvqx OTM & LTM c×wZ‡Z `icÎ Avnevb K‡i µq Kvh©µg 

স  Kiv n‡q‡Q|  

1১| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZt cÖK‡íi  n‡Z Ryb, 2016 পয  µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 1877.452 

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 wbgœiƒct          

    (j¶ UvKvq) 
A_© eQi ms‡kvwaZ িডিপিপ 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) 
2013-14 50.00 50.00 - 50.00 50.00 50.00 - 0.00  

2014-15 375.00 375.00 - 375.00 375.00 375.00 - 0.00 

2015-16 1452.452 1452.452 - 1452.452 1452.452 1452.452 - 0.00 

m‡e©v‡gvU t 1877.452 1877.452 - 1877.452 1877.452 1877.452 - 0.00 

 
G cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z e¨q 1877.452 j¶ UvKv Ges me©‡gvU e¨q n‡q‡Q 1877.452 j¶ UvKv| 

Aby‡gvw`Z 1877.452 j¶ UvKvi g‡a¨ wRIwe 90% wn‡m‡e `vovq 1689.7068 j¶ UvKv Ges Gmwmwm Gi 10% 

wn‡m‡e 187.7452 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 1689.7068 j¶ UvKv|  G‡Z †`Lv hvq cÖKí mgvß †k‡l QvoK…Z Ae¨wqZ †Kvb A_© †bB|  

 

1২|  DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZt ক  সফলভােব 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 জনগেণর সােথ কথা বেল জানা যায় cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j তারা উপ ত হ য়েছন। fwel¨‡Z wm‡jU 

gnvbMix‡Z Gfv‡e AviI cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡j gnvbMixi Rbmvavi‡bi AviI my‡hvM myweav e„w× cv‡e|  
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1৩| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨t cªK‡íi  †_‡K †kl পয  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 সং া  Z_¨vw` wb‡P cÖ̀ vb Kiv njt 

bvg I c`ex LÛKvjxb ‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

Rbve ‡gvt Avãyj gv‡jK,  
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

cyb©Kvjxb ১/৭/২০১৩ 
RyjvB/2013 

১৫/১২/২০১৫ 
wW‡m¤î/2015 

Rbve ‡gvt mvgQzj, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 
(wmwfj) 

cyb©Kvjxb ১/১২/২০১৫ 
Rvbyqvix/2015 

Ryb/2016 
 

 

1৪| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©bt  
 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z djvdj  
(1) nhiZ MvRx †evinvb DwÏb (in)t gvRvi Dbœqb| Ava¨vি K bMix wm‡j‡Ui Rbmvavi‡bi myôzfv‡e agx©q Kvh©µg 

cwiPvjbvi Rb¨ মাজার মসিজদ স সারণ, মিহলা এবাদতখানা ও 
সৗ বধেনর জ  মাজার গট করা n‡q‡Q| 

(2) †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb| Rbmvavi‡bi wbivc` PjvP‡ji Rb¨ I hvbRU wbmibK‡í রা া 
cÖk ’̄Kib I Dbœq‡bi gva¨‡g hvbevnb PjvPj ¯v̂fvweK ivLv n‡q‡Q| 

(3) ‡Wª‡bR e¨e¯’vi Dbœqb| Rjve×Zv ~̀ixKi‡bi j‡¶¨ e„wói cvwb ª̀æZ wb¯‹vk‡bi ¯̂v‡_© †Wª‡bR 
e¨e¯’vi Dbœqb Kiv n‡q‡Q| 

(4) KvjfvU© িনমাণ, µm †Wªb I Mfxi bjKzc 
¯’vcb| 

`ªæZ cvwb wb¯‹vk‡bi Rb¨ µm †Wªb, weªK †Wªb, Kfvi †Wªb িনমাণ Ges 
weï× cvwb mieiv‡ni Rb¨ Mfxi bjK~c ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  

 
1৫| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Gi KviYt cÖK‡íi D‡`¨k¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q| 
 
1৬|  AwWUt 2014-15 I 2015-16 A_© eQ‡ii GwR Awdm n‡Z cÖK‡íi AwWU Kiv n‡q‡Q| †gRi †Kvb AvcwË 

nqwb| gvBbi AvcwË¸wj wØcvw¶K Av‡jvPbvi gva¨‡g mgvavb Kiv n‡q‡Q|  
 
1৭|    cÖKí cwi`k©bt  

wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi mgvß cÖKíwU জনাব খিলল আহেমদ, উপ-পিরচালক KZ©„K 01/10/2017 cwi`k©b Kiv 

nq| †m ‡cÖw¶‡Z cwi`k©b cÖwZ‡e`b cȪ ‘Z Kiv nq| cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjK mn Ab¨vb¨ cÖ‡KŠkjxMণ 

Dcw ’̄Z wQ‡jb| 

 

1৮| পযেব ণঃ 
১৮.১  িতন-তলা িবিশ  গাজী বারহানউি ন মাজার মসিজদ: এ  মাননীয় ধানম ীর এক  িত ত ক  িছল। িডিপিপ 

অ যায়ী মসিজদ  িনমাণ করা হেয়েছ।মসিজদ র িনমাণৈশলী শংসােযা  তেব িডিপিপ’ ত এক  গইট করার কথা 

থাকেলও ব ০৩  গইট (এক  মসিজদ গইট+১  ও খানা গইট+১  মাজার গইট) করা হেয়েছ। িডিপিপ’ ত 

মিহলােদর এবাদতখানা িছল ২২০০ বগিমটার ব ৪৪০০ বগিমটার করা হেয়েছ। ক  পিরচালক ও মাজােরর দািয়ে  

িনেয়ািজত খােদম জানান য, ভ  আেশকােনর দােনর টাকায় বিধত কাজ করা হেয়েছ । উ েসর সময় এখােন মা েয়র 
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ঢল নােম। তেব িতন  গইেটর শতভাগ কাজ এখনও সমা  হয়িন তাই ইহা জ রী িভি েত করার জ  এবং গইট েলা 

আেরা না িনক করার জ  পরামশ দয়া হেলা; 

১৮.২  টয়েলট ও খানা দখা হেলা। এক  টয়েলেট তালা লেছ। বাকী টয়েলট অপির  রেয়েছ। তী  ঝ ঝােলা গ  ও 

অ া কর পিরেবশ দখা গল। ও খানা িনয়িমত পির ার করা হয় না;  

১৮.৩  িশঘাট বাজােরর পাে  ব  কালভাট  দখা হেলা। িডিপিপ অ যায়ী দঘ   স ক পাওয়া গেছ। সংেশািধত 

িডিপিপ’ ত এক  মা  ব  কালভাট ধরা িছল। তেব ব  কালভােটর সামেন অেনক িসলে শান জমা হেয় আেছ; 

১৮.৪  নদীর তীর িতর া কাজঃ 

 ক  পিরচালক জানান য, এখােত বরা ত ১ কা  ৮৬ ল  টাকা পািন উ য়ন বাডেক দান করা হেয়েছ। 

িডেপািজট ওয়াক এর মা েম কাজ  করা হেয়েছ। িডিপিপ অ যায়ী ২৩০ িমটার কাজ করা হেয়েছ। িক  নদীর তীর  

এখন ও ি  নেহ। আেরা তীর িতর া ব ধ দয়া েয়াজন; এবং 

১৮.৫  এসফ  রাডঃ রা া  িবিভ  জায়গায় পিরমাপ কের এর  ান িবেশেষ ৮.৬৫ িমঃ থেক ৮.৫ িমটার পাওয়া গেছ 

যাহা িডিপিপ এর সােথ িমল রেয়েছ তেব রা া র দি ণ পাে  কান ন ও টপাত নই । ক  পিরচালক জানান য, 

দি ণ পাে  রমা নদী থাকার কারেণ পািন গিড়েয় নদীেত বািহত হবার কারেণ ন রাখা হয় িন। টপাত না থাকােত 

পথচারী চলাচেল সম া হে । িশঘাট মিন রী পাড়ায় কােপ ং রােড ীড কার আেছ িক  ীড কাের পইি ং 

না থাকার কারেণ ঘটনা ঘটেত পাের। 

 
১৯| mycvwikt 

১৯.১  ক  গইেটর শতভাগ কাজ  ত স  করেত হেব এবং গইট েলা আেরা না িনক করার জ  পরামশ দয়া হেলা 

(১৮.১); 

১৯.২  মসিজদ ও দরগার টয়েলট ও খানা  িনয়িমত পির ার পির  রাখেত হেব। কান টয়েলট তালাব  রাখা যােব 

না(১৮.২); 

১৯.৩   ব  কালভােটর আপ ীম ও ডাউন ীেম যােত কান Siltration  না হয় স িবষেয় িনয়িমত তদারিক করেত 

হেব(১৮.৩); 

১৯.৪   য সকল কােপ ং রা ার পাে  টপাত নই সখােন টপাত িনমাণ কের পথচারীর চলাচল িনি ত করেত হেব 

(১৮.৫); 

১৯.৫  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 ব া করেত হেব; 

১৯.৬  ‡Wªb¸‡jvi cvwb cÖevn wbqwgZ ivL‡Z ন েলা পির ার রাখেত হেব; 

১৯.৭  ঘটনা এড়ােনার জ  রা ার ীড কাের মািকং/ পইি ং করেত হেব; 

১৯.৮ অ ে দ ১৯.১ থেক ১৯.৭ এ উি িখত পািরেশর আেলােক সংি  িবভাগ ক ক হীত ব া আগামী ২ মােসর মে  

এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
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২০. ক  পিরদশেনর ি রিচ ঃ 

  

কে র টপাত পিরমাপ কের দখা হে । এসফ  রােডর রা া পিরমাপ কের িডিপিপ’র সােথ িমিলেয় দখা হে । 

 
 

রমা নদীর পােড় িলর ঘাট এলকার কাজ দখা হে । িবউ িফেকশন কােজর িব ািরত পিরমাপ কের দখা হে । 

  
গাজী বারহানউি ন মাজােরর িনমাণ কােজর িচ । মাননীয় অথম ী ক ক মাজার িনমােণর কাজ উে াধন করা হয়। 
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মাজােরর িক  কাজ িফিনিশং বাকী রেয়েছ। মাজার শরীেফর িচ । 

  
কে র টাকায় িনিমত মাজার শরীফ কে র টাকায় িনিমত কালভাট। 

  
কে র টাকায় িনিমত  ি ক ন  যাহা পির ার রাখা জ রী। নদীর তীেরর িতর া  ক যাহা কে র টাকায় িনিমত হেয়েছ। 

 
 


