
 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে ২০১৫ ১৬ থ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন  

প্রডতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক াযংয়ে 

 

 

 

ক্র. 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে  ব্যয়েয তুরনা

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে  

ব্যে উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

–য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

-য়ফ থাচ্চ 
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০১। স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারে 
০৫টি ০৩ ০২ ০০ ০৩ ০৫ 

২৯.৪২ 

২২০.০০ 
০৩ 

৩.৬০ 

৭৪.২৯ 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ০৫ টি। 

০২।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃডিয কাযণ: দে প্রকে ডযচারক ডনয়োগ না মদো, প্রকে প্রণেনকায়র প্রকে দডরর 

ঠিকবায়ফ প্রণেন না ো, প্রকে ফাস্তফােনকারীন ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফতথন, কে ঠিকবায়ফ ভডনটডযং না কযা 

আতযাডদ। 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাডয: 

 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

১. প্রকল্প ব্যফস্থানায ক্ষেত্রে ক্ষভৌররক রযফর্তন 

অনা ম্ভফয ত্রে না। 

১. প্রকল্প ব্যফস্থানায ক্ষেত্রে ক্ষভৌররক রযফর্তন অনায রনরভত্ত 

কাম তকয ব্যফস্থা গ্রণ কযা প্রত্র াজন। 

২. প্রকে ডযচারক ডনয়োয়গয মেয়ে দেতায়ক 

মূর মমাগ্যতা  ডয়য়ফ ডফয়ফচনা না কযা।  

২. প্রকে ডযচারক ডনয়োয়গয মেয়ে দেতায়ক মূর মমাগ্যতা  ডয়য়ফ 

ডফয়ফচনা কযা প্রয়োজন।  

৩. প্রকল্প ফাস্তফা নকারীন র্ ত ফযাদ্দ এফং ছাত্রেয 

ক্ষেত্রে অভরার্ারিক জটিরর্া। 

৩. অভরার্ারিক জটিরর্া রনযত্রনয উত্রদ্দাগ গ্রণ কযত্রর্ ত্রফ। 

৪. প্রত্র াজত্রন প্রকে ডযচারক ডযফতথন এফং 

নাগ্রী ব্যাডক্তয়দয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ 

ডনয়োগ প্রদান। 

৪. নাগ্রী ব্যাডক্তয়দয ভন্বয়ে প্রকে ডযচারক পুর ততযী কযা মময়ত 

ায়য। 

৫. প্রকল্প ফাস্তফা নকারীন কত্র ায ভরনটরযং 

ব্যাফস্থা না র্াকা। 

৫. প্রকল্প ফাস্তফা নকারীন কত্র ায ভরনটরযং ব্যাফস্থায সূচনা কযা  

৬. মর্াভত্র  প্রত্র াজনী  র্ ত ফযাদ্দ না াও া। ৬. মর্াভত্র  প্রত্র াজনী  র্ ত ফযাদ্দ রনরির্ কযা। 

 



 

৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (ডফডজডফ) াাতার স্থান (চুোডাঙ্গা, ঠাকুযগাঁ এফং 

খাগড়াছডড়) -ীল থক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

  

  
১.০  প্রকয়েয নাভঃ    ?? ????? ??????? ??? ?????? ????? ???????? (??????) ???????? ?????? ?? ????? ??????? ??? ?????? ????? ???????? (??????) ???????? ?????? 

(??????????, ????????? ??? ????????)(??????????, ????????? ??? ????????)  

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারেঃ  ?????????? ????????????????????? ???????????  

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  ?????? ????? ???????? (??????)??????? ????? ???????? (??????)?  

৪.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ                                                                          (???? ?????)                                                                      (???? ?????)   

                        

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রাভন্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয %) 

 

ডতক্রাভন্ত ভে  

(মূর 

ফাস্তফােনকায়রয %)  

 

মূর 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

১৫০৩২.০০ 

১৫০৩২.০০ 

- 

২১৩৩৭.২১ 

২১৩৩৭.২১ 

২০৬৮০.৫৯২

০৬৮০.৫৯ 

- 

জুরাআ,২০০৯ 

য়ত 

জুন, ২০১২ 

জুরাআ,২০০৯ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৫ 

জুরাআ,২০০৯ 

য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৫ 

৫৬৪৮.৫৯ 

(৩৭.৫৭%) 

৩ ফছয ৬ ভা 

(১১৬.৬৬%) 

 
৫.০ প্রকয়েয ডফডবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদি তয়েয ডবডিয়ত):     

                                                                                                                   

(রে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

ডফডবন্ন ংয়গয নাভ ডযকডেত রেযভাো  

(ডড নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন  

অডথ থক  ফাত্মফ অডথ থক (%) ফাত্মফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 Revenue     

1. Pay of the Officers  13.77 L.S 7.15 51.95 

2. Pay of Establishment  17.00 L.S 14.37 84.53 

3. Allowances 23.08 L.S 18.01 78.04 

4. T&T and Internet 0.00 - 0.00  

5. Registration Fee  12.00 L.S 4.54 37.87 

6. POL 35.00 L.S 13.91 39.75 

7. Stationary  20.00 L.S 20.00 99.98 

8. Advertisement and 

Circulation  

22.00 L.S 20.66 93.91 

9. Entertainment 8.00 3896 7.96 99.49 

10. Utensils & Crockeries- 

3876 nos  

18.21 7854 17.95 98.55 

11. Hospital Linens- 7854 nos 78.94 L.S 75.15 95.20 

12. Consultancy  707.13 L.S 706.85 99.96 

13. Honorarium  10.00 L.S 8.26 82.58 

14. Contingency 13.00 L.S 13.00 99.99 

15. Rehabilitation 35.00 L.S 35.00 100.00 

 Sub Total (Revenue) 1013.13  962.81 95.03 

16. Vehicles 483.77 13 461.05 95.30 



 

17. Office Equipment 7.00 4 7.00 100.00 

18. Hospital Equipment & 

instrument 

2536.50 4452 2536.48 100.00 

19. Other equipment and 

appliances (Except Lift) 

2131.60 231 2001.51 93.90 

20. Furnniture for Hospital 368.82 3048 319.07 86.51 

21. Furnniture for 

Accommodation 

410.67 2991 409.75 99.78 

22 Furnniture for PD office 4.50 5 4.50 100.00 

 Sub Total  (Goods) 5942.86  5739.36 96.58 

23 Land Development Work 314.18 3 314.17 100.00 

24. Officers Quarters 2259.94 6 2259.90 100.00 

25. Nurscs Family Quarters 479.68 3 479.66 100.00 

26. Other Ranks Staff 

Quarters 

1125.17 9 1123.78 99.88 

27. 4
th

 Class Employees 

Quarters 

698.69 6 698.67 100.00 

28. SM Barrack, Dining Hall & 

Kitchen 

1209.82 3 1209.80 100.00 

29. Hospital Building  2946.52 3 2946.47 100.00 

30. Isolation Ward 160.01 3 160.01 100.00 

31. Medicine Store Building 178.02 3 178.01 99.99 

32. Laundry Building 87.13 3 87.12 99.99 

33. Kitchen Building  168.74 3 168.14 100.00 

34. Waste Disposal Plant 

Building  

184.14 3 184.12 99.99 

35. M.T. Garage & Drivers 

Room 

379.02 3 378.96 99.99 

36. Sub Station Building. 

PUmp House and 

Generator Room 

113.81 3 113.80 100.00 

37. Boundary wall & Road 

Works 

1096.29 3 1096.20 99.99 

38. Tube Well and Pump 

House 

156.22 3 156.20 99.99 

39. Main Surface Drain 229.80 3 229.80 100.00 

40. Water Supply System 273.61 3 272.77 99.69 

41. External Electrica Works 736.98 3 736.98 100.00 

42. Main Gate and Guard 

Room 

57.00 3 56.97 99.95 

43. Gas Line Works 0.00 - 0 - 

44. Hospital Lifts 237.50 6 237.50 100.01 

45. Supply & Installation of 

1000 KVA Sub-Station 

Equipment Including 

H.T.Line. 

498.00 3 497.95 99.99 

46. 500 KVA Generator 255.95 3 255.82 99.95 

47. Retaining Wall 135.00 1 135.00 100.00 



 

 Sub Total  (Constrication) 13981.2

2 

 13978.40 99.98 

 Total Capital 

(Goods+Constrication) 

19924.0

8 

 19717.76 98.96 

 Sub Total 

(Vevenue+Capital) 

20937.2

1 

 20680.59 98.77 

 Price Contingency 200.00  0.00 0 

 Physical Contigency 200.00  0.00 0 

 Grant Total 21337.2

1 

 20680.59 96.92 

  
৬.০  প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকায কাযণঃ   প্রকয়েয মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

 
৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

 
৭.১ টভূডভঃ  ৫০,০০০ ডফডজডফ দস্য  তায়দয ডযফায়যয দস্যয়দয জন্য ফতথভায়ন ঢাকা  াতকাডনোে ১টি কয়য 

াাতার যয়েয়ছ মা তায়দয প্রয়োজয়নয তুরনাে খুফআ প্রতুর। তায়দয মূর কভ থস্থর মদয়য ফড থায এরাকা মথয়ক 

সুস্থ ডফডজডফ দস্যয়দযয়ক ঢাকা ফা চট্টগ্রাভ ডনয়ে ডচডকৎা মফা মদো য়নক ভে ায়ে ব্যাায। তাআ তায়দযয়ক 

দ্রত ডচডকৎা মফা প্রদায়নয রয়েয ডফডজডফ কর্তথক মদয়য ডতনটি ঞ্চয়র মথা-ঠাকুযগাঁ, চুোডাঙ্গা  খাগড়াছডড়য়ত 

ডফডজডফ ডনেন্ত্রনাধীন ৫০ য্যা ডফডষ্ট াাতার ডনভ থায়ণয উয়যাগ গ্রণ কযা য়েয়ছ। এফ াাতায়র ডফডজডফ 

দস্যয়দয াাাড স্থানীে জনগয়ণয ডচডকৎা মফা প্রদান কযা য়ফ। 

 
 “৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (ডফডজডফ) াাতার স্থান (চুোডাঙ্গা, ঠাকুযগাঁ এফং খাগড়াছডড়) 

ডনভ থাণ’’ ীল থক মূর প্রকেটি ১৫০৩২.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০০৯ মথয়ক জুন, ২০১২ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ০৪/০৮/২০০৯ তাডযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে। যফতীয়ত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে কর্তথক 

অআএভআডড’য ভতাভয়তয অয়রায়ক গত ০৮/০৭/২০১২ তাডযয়খ ব্যে বৃডি ব্যডতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ১ ফছয থ থাৎ 

জুরাআ, ২০১৩ ম থন্ত বৃডি কযা ে। এযয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে ডনজ েভতা ফয়র ৯.২২% বৃডি কয়য মভাট প্রাক্কডরত ব্যে 

১৬৪১৮.১০ রে টাকাে ফাস্তফােয়নয রয়েয মভোদ ডযফডতথত মযয়খ ১ভ ফায়যয ভয়তা প্রকেটি ংয়াধন কয়য। গত 

১২/১১/২০১৩ তাডযয়খ নুডিত একয়নক বাে  জুরাআ, ২০০৯ য়ত ডডয়ম্বয, ২০১৪ ম থন্ত ২১৩৩৭.২১ রে টাকা 

প্রাক্কডরত ব্যয়ে ২ে ংয়াডধত নুয়ভাডদত ে। 

 
৭.২ উয়েশ্যঃ  

(ক) ফাংরায়দ ডিভ-দডেণ, উিয-ডিভ  বৃিয াাড়ী এরাকাে ফাংরায়দ যাআয়পর এয ৭টি মক্টয  

২৬টি ব্যাটাডরেয়ন মভাতায়েনকৃত দস্য এফং তায়দয উয ডনব থযীর ডযফাযফগ থ প্রাে ৪৫০০০ জয়নয াধাযণ  

জরুযী স্বাস্থযয়ফা প্রদান এফং অত/সুস্থ ডফডজডফ দস্যয়দয ঢাকাস্থ ডফডজডফ াাতায়র বীড় এয ায হ্রাকযণ;  

(খ) ডফডজডফ দস্য এফং তায়দয ডযফায়যয দস্যয়দযয়ক উন্নততয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ভয়নাফর বৃডি;  

(গ) ডফডজডফ দস্যয়দয াাাড মক্টয এরাকায াধাযণ জনগয়ণয জন্য জরুযী জীফন যোকাযী ফড থডফবাগ ডচডকৎা 

মফা প্রদান এফং ২০% আনয়ডায মফয়ড স্থানীে জনগয়ণয ডচডকৎা সুডফধা প্রদায়নয জন্য উমু্মক্ত যাখা;  

(ঘ) ভডরা  স্থানীে জনাধাযয়ণয কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা।  

 
৭.৩ মুর কাম থক্রভঃ  

াাতার বফন, ভূডভ উন্নেন, ডপা থ মকাোট থায, নায় থ পযাডভডর মকাোট থায, ন্যান্য দফীয স্টাপ মকাোট থায, 

চতুথ থ মেণীয কভ থচাযী মকাোট থায, এএভ ব্যাযাক, অআয়ায়রন োড থ, মভডডডন মস্টায ডফডডং, রডি ডফডডং, ডকয়চন 

ডফডডং, য়েস্ট ডডয়াজার প্লান্ট ডফডডং, এভটি গ্যায়যজ এফং ড্রাআবায রুভ, াফ-মস্টন ডফডডং, াম্প াউজ এফং 

মজনায়যটয রুভ, ফাউন্ডাযী োর এফং আন্টাযনার মযাড, টিউফয়ের এফং াম্প াউজ, োটায াপ্লাআ ডয়স্টভ, 

াাতার ডরপট, ১০০০ মকডবএ াফ-মস্টন স্থান (এআ, টি রাআন), ৫০০ মকডবএ মজনায়যটয, ডপ মন্ত্রাডত, 

মানফান, াাতার মন্ত্রাডত  মন্ত্রাং, ন্যান্য মন্ত্রাডত, অফাফে আতযাডদ।   

 
৭.৪ প্রকে এরাকাঃ ডফডজডফ ব্যাটাডরেন মডয়কাোট থায চুোডাঙ্গা, ঠাকুযগাঁ  খাগড়াছডড়। 



 

 
৭.৫ প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

  
উর্য থক্ত উয়েশ্য জথয়নয রয়েয  “৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ফড থায গাড থ ফাংরায়দ (ডফডজডফ) াাতার স্থান (চুোডাঙ্গা, 

ঠাকুযগাঁ এফং খাগড়াছডড়) ডনভ থাণ’’ ীল থক মূর প্রকেটি ১৫০৩২.০০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০০৯ মথয়ক 

জুন, ২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ০৪/০৮/২০০৯ তাডযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে। গত ২০/০২/২০১৩ 

তাডযয়খ ১৬৪১৮.১০ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে এফং  জুরাআ, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৩  ১ভ ংয়াডধত অয়দ জাযী 

কযা ে। গত ১২/১১/২০১৩ তাডযয়খ নুডিত একয়নক বাে  জুরাআ, ২০০৯ য়ত ডডয়ম্বয, ২০১৪ ম থন্ত ২১৩৩৭.২১ 

রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে ২ে ংয়াডধত নুয়ভাডদত ে।  যফতীয়ত ব্যে বৃডি ব্যডতয়যয়ক জুরাআ, ২০০৯ য়ত 

ডডয়ম্বয, ২০১৫ ম থন্ত বৃডি াে।  

 
৭.৬ প্রকে ব্যফস্থানাঃ 

 
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে ফড থায গাড থ ফাংরায়দ কর্তথক প্রকেটি ফাস্তফাডেত য়েয়ছ। ডনয়ম্ন ফডণ থত কভ থকতথাবৃন্দ 

প্রকয়েয প্রকে ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ কাম থকার ভভতব্য 

শুরু ম থন্ত 

০১ কয়ন থর াআদুর কডফয (ফঃ) ৩০-০১-২০১০ ১৩-১০-২০১১ পৄর টাআভ 

০২ ডফয়গ্রঃ মজনাঃ মভাঃ নাডয উডেন 

অয়ভদ 

১৩-১০-২০১১ ৩১-১২-২০১২ পৄর টাআভ 

০৩ ডফয়গ্রঃ মজনাঃ ব্রাোন ফডিভ 

ারদায 

০১-০১-২০১৩ ২৮-০৭-২০১৩ পৄরটাআভ 

০৪ ডফয়গ্রঃ মজনাঃ মভাঃ ফাডদুর 

আরাভ 

২৯-০৭-২০১৩ ৩০-০৪-২০১৪ পৄরটাআভ 

০৫ ডফয়গ্রঃ মজনাঃ মভাঃ মতৌডপকুর 

াান ডডেকী 

৩০-৪-২০১৪ ৩১/১২/২০১৫ পৄরটাআভ 

 

 
৮.০ প্রকে ডযদ থনঃ 

 
ডযদ থন ডফফযণ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয ধীন ফড থায গাড থ ফাংরায়দ কর্তথক ফাস্তফােনাধীন ‘‘৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ডফডজডফ াাতার 

(চুোডাংগা, ঠাকুযগাঁ  খাগড়াছডড়)’’ ীল থক প্রকয়েয ফাস্তফাডেত কাজ মথাক্রয়ভ ১৫/৪/২০১৬, ২০/৮/২০১৬  

২৩/৭/২০১৬ তাডযয়খ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র ডফডজডফ’য ংডিষ্ট কভ থকতথা এফং ভাঠ ম থায়েয 

াাতায়রয কভ থযত ডাক্তাযগণ উডস্থত ডছয়রন।  

 
৮.১  ঠাকুযগাঁ ডফডজডফ াাতারঃ 

 
৮.১.১ গত ১৫/৪/২০১৬ তাডযয়খ ৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ডফডজডফ াাতার প্রকয়েয ঠাকুযগাঁ মজরাে ফডস্থত ডফডজডফ 

াাতায়রয ডনভ থাণ কাজ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থন কায়র ডফডজডফয ংডিষ্ট কভ থকতথা  

াাতায়রয ংডিষ্ট কভ থকতথাগণ উডস্থত ডছয়রন। ডযদ থন কায়র ম থােক্রয়ভ ভাটি বযাট, ীভানা মদোর, গাড থরুভ, 

াফয়স্টন, মজনায়যটয, এক্সটাযনার আয়রডিকযাল্োকথ, মযাড োকথ, মভআন াযয়প মড্রন, কায় থটিং মযাড, মভডডডন 

মস্টায, ডটার মফডডরপট আতযাডদয ডনভ থাণ কাজ ম্পুণ থরূয় ভাপ্ত ফস্থাে মদখা মাে। প্রাডনক দপ্তয  তথা 

ডটার ডফডডং এয ডফডবন্ন কে ঘুয়য মদখা ে। ডটার এয পুরুল োড থ, পুরুল াডজথকযাল্োড থ, ডকয়চন, গাআডন 

োড, পুরুল ডপা থ মকডফন, ভডরা ডপা থ মকডফন, অআয়ায়রন োড থ, অআডআউ, মাস্ট ায়যটিভ্োড থ, 

ডনউয়নটার অআডআউ আতযাডদ কে য়যজডভয়ন মদখা ে। ডযদ থন কায়র মটকডনডোন, না থ, অোয়দয উডস্থত 

মদখা মাে। ডফডবন্ন ডফবাগগুডরয ভয়ধ্য মডন্টার আউডনট,  গাআডন আউডনয়ট ডাক্তায মটকডনডোন  না থ মদখা মগয়র 

ন্যান্য ডফবায়গ কভ থযত ডাক্তায মদখা মােডন। অফায মকান মকান ডফবায়গ ডাক্তায এভনডক মন্ত্রাডত মদখা মােডন। 



 

পয়র ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায়যয স্বেতা, ডকছু মন্ত্রাডত ব্যফহৃত থাকাে ডটায়রয কাম থক্রভ এখন পুয়যা উয়যায়ভ শুরু 

কযা ম্ভফ েডন। দু’এক জন ছাড়া ন্যান্য ডফবাগগুডরয়ত মকান ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায মনআ। প্রাডনক  অফাডক বফন 

াাতায়রয ব্যফায়যয রয়ে ডক্সয়জন গ্যা ডডরন্ডায মথামথবায়ফ ংযেণ কযা য়েয়ছ। উক্ত বফয়নয ডনভ থাণ 

কায়জয ভান য়ন্তালজনক ডযরডেত য়েয়ছ।   

 
৮.১.২ তয়ফ প্রাডনক বফয়নয ডছয়নয ডদয়ক এফং অফাডক বফয়নয মকান মকান স্থায়ন মোয ক্রাক/স্দাষ্টায়য সুে পাটর 

এফং য়েদায মকাট ডফফণ থ ফস্থাে মদখা মগয়ছ। অফাডক বফয়নয দুআ একটি মলায়যয ডকছু ফাাে াডনয কর, 

টেয়রয়টয লা ঠিকভত কাজ না কযয়ত মদখা মগয়ছ। অফাডক বফনগুডরয ডধকাং কেআ ব্যফহৃত ফস্থাে মদখা 

মগয়ছ। দীঘ থডদন এবায়ফ ব্যফহৃত থাকয়র  বফনমূ ডযাম্প োয ম্ভাফনা যয়েয়ছ। াাতায়রয কভ থকতথায়দয 

ফাবফন  মযস্ট াউয়জয ডনভ থাণ কাজ য়ন্তালজনক ডযরডেত য়েয়ছ। ীভানা প্রাচীয়যয ডনভ থাণ কাজ য়ন্তালজনক 

ডযরডেত য়েয়ছ।  

 
৮.২  চুোডাংগা ডফডজডফ াাতারঃ  

 
৮.২.১ গত ২৩/৭/২০১৬ তাডযয়খ ৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ডফডজডফ াাতার প্রকয়েয চুোডাংগা মজরা ংয়য ডফডজডফ 

াাতায়রয ডনভ থাণ কাজ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থন কায়র প্রকয়েয অতাে ভাটি বযাট, ীভানা 

প্রাচীয, গাড থরুভ, াফয়স্টন, মজনায়যটয, এক্সটাযনার আয়রডিকযাল্োকথ, মযাড োকথ, মভআন াযয়প মড্রন, কায় থটিং 

মযাড, মভডডডন মস্টায, ডটার মফডডরপট আতযাডদয ফাস্তফােন কাজ য়যজডভয়ন মদখা ে। এছাড়া াাতার বফন, 

অফাডক মকাোট থায, মযস্ট াউজ, এভটি মড, গ্যা ডডরন্ডায কে, ফান থ ডডয়াজার বফন  ফান থ মন্ত্রাডত 

য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। াাতার বফয়নয দু’এক মােগাে মছাট মছাট পাটর ফা মোযক্রাক ডযরডেত ে। 

তয়ফ বফয়নয ফীভ করাভ  ছায়দয ডনভ থাণ কায়জয ভান য়ন্তালজনক ডযরডেত য়েয়ছ। অফাডক মকাোট থায়য ডকছু 

ডকছু কে াডনয কর নষ্ট, টেয়রয়টয ায়য ডকছু ং বাঙ্গা ফস্থাে মদখা মগয়ছ। াাতায়রয ল্যাফয়যটডয, 

োটায ডিটয়ভন্ট প্লান্ট, ব্লাড ব্যাংক, ডটার রডি আকুআয়ভন্ট, পাোয পাআটিং, মভডডকযার গ্যা াআ প্লান্ট টি 

রাআট, মভডডডন ডফবাগ এয়নয়থডো ডফবাগ, গাআনী ডফবাগ, ায়যন ডথয়েটায, াজথাযী ডফবাগ, মযডিজায়যটয, 

ডপ আকুআয়ভন্ট, মডন্টার ডডাট থয়ভন্ট, মযডডরডজ, এোয কডন্ডনায, কায়ট থন এন্ড গ্রীজায, অফাফে, 

াাতায়রয ডরয়নন্স আউয়টনডর এন্ড মক্রাকাডযজ আতযাডদ কাম থক্রভ মথামথাবায়ফ ম্পন্ন য়েয়ছ ভয়ভ থ ডযরডেত 

য়েয়ছ।  

 
৮.২.২  তয়ফ এ ডটায়র প্রয়োজনীে ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায না থাকাে এফং ন্যান্য ডাক্তায না থাকাে (স্বাস্থয ডধদপ্তয মথয়ক 

মরাক ডনয়োগ মদো য়র এ কর ডাক্তায কভ থস্থয়র মমাগ না মদো) ডচডকৎা কাম থক্রভ পুয়যাপুডয শুরু কযা ম্ভফ 

েডন। াাতারটি চালু কযায রয়ে কডতে না থ, মটকডনোডোন, অো এফং ডফডজডফয়ত নতুন ডযক্রুয়টড ভডরা 

দস্যয়দয প্রয়োজনীে প্রডেণ ডদয়ে মখায়ন ডনয়োগ মদো য়েয়ছ ভয়ভ থ ডযদ থনকায়র জানা ডগয়েয়ছ। একর নতুন 

মমাগদানকৃত ভডরা দস্যয়দয অাতত এভটি মড তথা গ্যায়যয়জয মদাতরাে যাখা য়েয়ছ। তায়দয জন্য ম থাপ্ত খাট, 

ডজডনে এখন যফযা কযা ম্ভফ েডন। ফয়য ফা ডপট ডযফতথয়নয য তায়দয টিডব মদখায জন্য ডনয়চ 

একটি কে ফযাে কযা য়েয়ছ। উক্ত কেটিয়ত টাআর ডপটিং কযা য়র এফং মথামথ ংখ্যক মটডফর মচোয মদো 

য়র তাযা ডকছুটা স্বাচ্ছয়ন্দ মখায়ন ভে ডতফাডত কযয়ত াযয়ফ মমভনঃ মটডরডবন মদখা, ডেকা ড়া  

প্রয়োজনীে ফআ পুস্তক াঠ কযয়ত াযয়ফ। মা তায়দয কায়জ মপ্রযণা মমাগায়ফ ভয়ভ থ ডযরডেত য়েয়ছ।  

 

 
৮.৩  খাগড়াছডড় ডফডজডফ াাতারঃ 

 
৮.৩.১ গত ২০/৮/২০১৬ তাডযয়খ খাগড়াছডড় মজরায ফড থায গাড থ ফাংরায়দয়য য ডনডভ থত াাতার বফনটি য়যজডভয়ন 

ডযদ থন কযা ে। ডযদ থন কায়র ডফডজডফয ংডিষ্ট কভ থকতথা  াাতায়রয ডাক্তাযবৃন্দ উডস্থত ডছয়রন। ডযদ থন 

কায়র াাতার বফন, ডাআডনং কে, বফয়নয ছাদ, বযন্তযীণ যাস্তা, নায় থ মকাোটায, অফাডক মকাোটায, মযস্ট 

াউজ য়যজডনয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র মদখা মাে মম, াাতার বফয়নয ডফডবন্ন কে, ায়যন 

ডথয়েটায, মডন্টার ডফবাগ, প্যাথরডজ ডফবাগ, চক্ষু ডফবাগ, মড্রডং রুভ, টি, অআডআউ আতযাডদ কে মভডডকযার 

মন্ত্রাডত ডদয়ে ডিত কযা য়েয়ছ। উক্ত কে মূয়য ভয়ধ্য কডতে কে ীততা ডনেডন্ত্রত মন্ত্রাডত স্থান কযা 

য়েয়ছ। ডটায়রয দাডেয়ত্ব মভজয দফীয একজন কভ থকতথা ফতথভায়ন ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কযয়ছন। য 



 

একজন কযায়েন দফীয কভ থকতথা মভডডয়কর ডপায ডয়য়ফ কভ থযত অয়ছন। এ াাতারটিয়ত ম থাপ্ত না থ, 

মটকডনডোন, অো এফং ডডকউডযটি  ন্যন্য জনফর কভ থযত মদখা মগয়ছ।  

 

 
 

খাগড়াছডড় ডটায়র স্থাডত অল্টায়ায়নাগ্রাভ মভডন 

 
৮.৩.২ াাতায়রয মূর বফন, ফীভ করায়ভয কাজ য়ন্তালজনক ডযরডেত য়েয়ছ। াাতায়রয ছায়দয ঢার ডকছুটা উচু 

নীচু মদখা মগয়ছ পয়র ছায়দয একটি ংয় াডন জয়ভ থায়ক। এয়ত মফাঝা মায়চ্ছ মম, Rain water down 

pipe এয ঢার ঠিকবায়ফ ডনডভ থত েডন। তয়ফ বফয়নয একটি ডরপট্ চালুয ভে ডকছুটা কম্পয়নয সৃডষ্ট ে ফয়র জানা 

মাে। তয়ফ ফভে ে ডকনা তা তাযা জানায়ত ায়যনডন। খাগড়াছডড় মজরাে ডফদুযৎ রাআয়ন ভস্যা থাকাে ফায ফায 

মরাডয়ডডং ে এফং মরা-মবায়ল্টজ এয কাযয়ণ ডরপট মন্ত্রাডত ডযচারনাে প্রােআ ভস্যায সৃডষ্ট ে। 

ডযদ থনকায়র একআ ফস্থা ডযরডেত ে। ডটায়রয ফান থ মন্ত্রাডত স্থায়নয জন্য ডনডভ থত বফয়ন মম মভডনটি 

স্থাডত য়েয়ছ তা উক্ত কেটিয করাডফর মগয়টয উয়যয ং মবয়ঙ্গ স্থান কযা য়েয়ছ। বফয়নয অকায এফং 

উচ্চতা নকা নুমােী েডন ফয়রআ মন্ত্রটি স্থায়ন ভস্যা য়েয়ছ ফয়র জানা মগয়ছ। ডযদ থনকায়র ডকছু 

ফকাঠায়ভাগত কাজ চরভান মদখা মাে।  

 

 
 

মূর াাতার বফন 

 



 

৮.৩.৩ প্রকয়েয অতাে মম যাস্তা ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ তায দু’এক জােগাে ডকছুটা ং মবয়ঙ্গ মগয়ছ এফং ীচ ঢারাআ 

মথামথবায়ফ েডন ভয়ভ থ ডযরডেত য়েয়ছ। াাড়ী এরাকাে একটি খযয়রাতা খায়রয ায়বথয যাস্তাটি ডনভ থাণ কযা 

য়েয়ছ। নতুন ভাটি ডদয়ে ডনভ থাণ কযায পয়রআ যাস্তাটি ততযীয য ভাটি ময়টর না োে এভন ফস্থায সৃডষ্ট য়েয়ছ 

ফয়র ভয়ন য়েয়ছ। তয়ফ যাস্তা ময়টর োয য ডফডজডফয যাজস্ব ফায়জট মথয়ক ডনেডভত মভযাভয়তয ভাধ্যয়ভ তা ঠিক 

কযা মায়ফ ফয়র ংডিষ্ট কভ থকতথা জাডনয়েয়ছন। ঠিকাদায়যয গাডপরডত  যাভ থয়কয প্রয়োজনীে তদাযডকয বায়ফ 

খারটিয মম খযয়রাতা াাড়ী খায়রয স্থায়ন প্যারাাআডডং কয়য মদো য়েয়ছ তা গবীয াডনয ঢর ফা মরায়ত বডফষ্যয়ত 

মবয়ঙ্গ মময়ত ায়য। প্যারাাআডডং মায়ত মবয়ঙ্গ না মাে মজন্য খারটিয়ত অাতত াডন উন্নেন মফাড থ কর্তথক ফাআা 

কয়য মদোয মচষ্টা চরয়ছ ফয়র জানা মগয়ছ।  

 

 
 

তডনক ব্যাযাক 

 
৮.৩.৪ খাগড়াছডড় মজরা ডফডজডফ অঞ্চডরক াাতার ডনভ থায়ণয জন্য মম এরাকাটি ডনফ থাচন কযা য়েয়ছ তা মথামথ েডন। 

এরকাটিয  একডদয়ক একটি াাড়/টিরা ফডস্থত অয়ছ এফং যডদয়ক একটি খযয়রাতা খার যয়েয়ছ। পয়র 

একডদয়ক াাড় মকয়ট এফং যডদয়ক ডনচু এরাকা বযাট কয়য যাস্তা ডনভ থাণ এফং গবীয খযয়রাতা াাড়ী ঢায়র 

প্রয়টকন োর ডনভ থাণ ফাফদ মম ডতডযক্ত থ থ ধযা য়েয়ছ তা একটি ভতর স্থান/ভূডভ ডনফ থাডচত কযা য়র যকাডয 

য়থ থয ােে কযা ম্ভফ ত ফয়র ংডিষ্ট কভ থকতথাযা জাডনয়েয়ছন।  

 

 
 

ডনডভ থত যাস্তা 

 
৮.৩.৫ নায় থ মকাোটায়যয দু’একটি কে দু’একটি রাআট সুআচ ন কযায য তা জ্বরয়ত মদখা মােডন। তয়ফ নায় থ 

মকাোট থায়যয ছায়দয ডনভ থাণ কাজ এফং Rain water down pipe স্থান  ছায়দয ঢার মথামথবায়ফ ডনডভ থত 

য়েয়ছ ভয়ভ থ ডযরডেত য়েয়ছ। অফাডক মকাোট থায মূয়য দু’এক জােগাে মোয ক্রাক ডযরডেত য়েয়ছ। 

মকাথা মকাথা য়েদায মকাট/ডডয়টম্পায ডফফণ থ য়েয়ছ। তডনক ব্যাযায়কয কডতে স্থায়ন ডকছু ডকছু মোয 

ক্রায়কয সৃডষ্ট য়েয়ছ।  

 



 

 
 

াাতার বফয়ন ছায়দ াডন জয়ভ থাকা 

 

 
৮.৪  ন্যান্য ম থয়ফেণঃ 

 

(1) মম কর ডফবায়গয জন্য  মমভনঃ (গাআনী, মডন্টার, চক্ষু) আতযাডদয জন্য াাতার ফকাঠায়ভা ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ 

ডকন্তু মম ডফবায়গয জন্য এখন মন্ত্রাডত ক্রে কযা েডন ম কর ডফবাগ চালুয জন্য জরুযী ডবডিয়ত ডাক্তায 

ডনয়োগপূফ থক মন্ত্রাডত ক্রে এফং ম নুমােী মডকয়যয়নয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য। (মমভনঃ চক্ষু ডফবাগ)।  

(2)  প্রকয়েয ডনয়োডজত যাভ থক তায়দয দাডেত্ব ারন না কযাে াাতায়রয বফয়ন কডতে মোয ক্রাক/ পাটর, 

ছায়দয ঢার অকা ফাঁকা উচু নীচু ো, মন্ত্রাডতয মেডডপয়কন নুমােী বফন ডনভ থাণ না ো (ফান থ ডডয়োজার 

বফন) আতযাডদ ভস্যায সৃডষ্ট য়েয়ছ। ঠিকাদায  যাভ থকয়দয দাে-দাডেত্ব ডনরূনপূফ থক মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

মময়ত ায়য মায়ত বডফষ্যয়ত এ ধযয়নয ঘটনায পুনযাবৃডি না ে। ঠিকাদাযয়ক তায গাডপরডতয জন্য জডযভানা কযা 

মময়ত ায়য।    

(3) ডযদ থনকায়র মফ ডকছু মন্ত্রাডত বার মদখা মগয়ছ। তয়ফ ন্যান্য কর মভডডয়কর মন্ত্রাডত কাম থকয ডকনা এফং 

মেডডপয়কন নুমােী যফযা কযা য়েয়ছ ডকনা তা মাচাআয়েয জন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয ডফডবন্ন ম থায়রাচনা, 

ডষ্টোডযং  ডআড বাে স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রনারে  ডযকেনা কডভন, অআএভআডড, ডফডজডফ  মভডডয়কর ডফয়লজ্ঞ  

ভন্বয়ে মভডডয়কর  মন্ত্রাডত/ ভারাভার মাচাআয়েয জন্য একটি কডভটি কর্তথক ডযদ থন কযায কথা থাকয়র তা কযা 

েডন। 

 

৯.০ প্রডকউযয়ভন্ট তেঃ 

  
প্রকয়েয ডনভ থাণ কাজ, মন্ত্রাডত ক্রে  যাভ থক ক্রে কাম থক্রভ ডডঅয ২০০৮ নুযণ কয়য ম্পাডদত য়েয়ছ এ 

কর ক্রে ম্পূণ থ ডজডফ থ থ দ্বাযা ংগঠিত য়েছ। প্রকয়েয অতাে ক্রে কাম থক্রয়ভয দযে একটি ফাংরা  একটি 

আংয়যজী তদডনয়ক প্রকাডত য়েয়ছ। মটন্ডায মূল্যােন কডভটিয়ত ডনজস্ব ংস্থা ফডভূ থত দুআ জন দস্য ন্যান্য ংস্থা 

য়ত ন্তভূ থক্ত কযা য়েয়ছ। তয়ফ দযয়েয তুরনামূরক ডফফযণী  কাম থডফফযণীয়ত কর দয়স্যয ীর  স্বােয 

থাকয়র মকান দস্য তাডযখ উয়েখ কয়যন নাআ  ডকছু ডকছু তে াো মােডন। ‘‘৫০ য্যা ডফডষ্ট ৩টি ডফডজডফ 

াাতার (চুোডাংগা, ঠাকুযগাঁ  খাগড়াছডড়) স্থান’’ ীল থক প্রকয়েয অতাে খাগড়াছডড় প্রকয়েয াাতার 

ডফডডং ডনভ থাণ কায়জয কাম থায়দ মদো য়েয়ছ ১৫ মভ ২০১১ তাডযয়খ এফং কাম থায়দ নুমােী ১৬ মভ ২০১১ য়ত কাজ 

অযম্ভ কয়য এফং ভাডপ্তয তাডযখ ডছর ১৫ মভ ২০১২।   

 
১০.০ ডডট ংক্রান্ত তোডদঃ  

 
প্রকয়েয ডডঅয এয উয়েডখত Auditing during and after Implementation ংয়য ২.১ 

নং এ আন্টাযন্যার ডডট এ মকান অডি উয়েখ কযা েডন। ডডট অডি ডনেডি য়েয়ছ ভয়ভ থ উয়েখ যয়েয়ছ। 

ডডট অডি ডনেডি য়ে থাকয়র তা অআএভআডডয়ক ফডত কযা প্রয়োজন।   

 
১১.০ প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ 

  

ডযকডেত উয়েশ্য জথন 

(ক) ফাংরায়দ ডিভ-দডেণ, উিয-ডিভ  বৃিয (ক) ফাংরায়দ ডিভ-দডেণ, উিয-ডিভ  বৃিয াাড়ী 



 

াাড়ী এরাকাে ফাংরায়দ যাআয়পর এয ৭টি মক্টয 

 ২৬টি ব্যাটাডরেয়ন মভাতায়েনকৃত দস্য এফং তায়দয 

উয ডনব থযীর ডযফাযফগ থ প্রাে ৪৫০০০ জয়নয 

াধাযণ  জরুযী স্বাস্থযয়ফা প্রদান এফং অত/সুস্থ 

ডফডজডফ দস্যয়দয ঢাকাস্থ ডফডজডফ াাতায়র বীড় 

এয ায  হ্রাকযণ; 

এরাকাে ফাংরায়দ যাআয়পর এয ৭টি মক্টয  ২৬টি 

ব্যাটাডরেয়ন মভাতায়েনকৃত দস্য এফং তায়দয উয ডনব থযীর 

ডযফাযফগ থ প্রাে ৪৫০০০ জয়নয াধাযণ  জরুযী স্বাস্থযয়ফা 

প্রদান এফং অত/সুস্থ ডফডজডফ দস্যয়দয ঢাকাস্থ ডফডজডফ 

াাতায়র বীড় য়নকটা কয়ভয়ছ।  

(খ) ডফডজডফ দস্য এফং তায়দয ডযফায়যয 

দস্যয়দযয়ক উন্নততয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ 

ভয়নাফর বৃডি; 

(খ) ডফডজডফ দস্য এফং তায়দয ডযফায়যয দস্যয়দযয়ক 

উন্নততয ডচডকৎা য়ফা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ভয়নাফর বৃডি ময়েয়ছ।  

(গ) ডফডজডফ দস্যয়দয াাাড মক্টয এরাকায 

াধাযণ জনগয়ণয জন্য জরুযী জীফন যোকাযী 

ফড থডফবাগ ডচডকৎা মফা প্রদান এফং ২০% আনয়ডায 

মফয়ড স্থানীে জনগয়ণয ডচডকৎা সুডফধা প্রদায়নয জন্য 

উমু্মক্ত যাখা; 

(গ) ডফডজডফ দস্যয়দয াাাড মক্টয এরাকায াধাযণ 

জনগয়ণয জন্য জরুযী জীফন যোকাযী ফড থডফবাগ ডচডকৎা মফা 

প্রদান এফং ২০% আনয়ডায মফয়ড স্থানীে জনগয়ণয ডচডকৎা 

সুডফধা প্রদায়নয জন্য উমু্মক্ত যাখায ব্যফস্থা কযা য়েয়ছ এফং 

স্থানীে জনগণ ডচডকৎা মফা ায়চ্ছ।  

(ঘ) ভডরা  স্থানীে জনাধাযয়ণয কভ থংস্থায়নয 

সুয়মাগ সৃডষ্ট কযা।  

(ঘ) ভডরা  স্থানীে জনাধাযয়ণয কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট 

য়েয়ছ। ডাক্তায, না থ, মটকডনডোন, অো য়দ ভডরায়দয 

ডনয়োগ মদো য়েয়ছ।  

   

??.? ??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???  

  

??.?  ??.?  ??????????????    

  
াধাযণ ভস্যাঃ  

মূর প্রকেটি ৩ ফছয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাডদত য়র যফতীয়ত অয়যা ৩ ফছয ৬ ভা থ থাৎ ডডয়ম্বয, 

২০১৫ ম থন্ত প্রকে মভোদ বৃডি কযয়ত য়েয়ছ মা কাডিত নে। ংয়াধনকায়র ৩ ফছয ৬ ভা মভোদ বৃডি এফং 

৫৬৪৮.৫৯ রে টাকা ব্যে বৃডি কযা য়েয়ছ।  প্রকৃত য়থ থ প্রকয়ে ডনয়োডজত জনফর খায়তয ব্যে, গাড়ী  ন্যান্য 

আকুযআয়ভন্ট ডযচারন  যেণায়ফেণ ব্যে  ন্যান্য বাযয়ড ব্যে ঠিকআ বৃডি ময়েয়ছ। মআ ায়থ এ ডফরয়ম্বয 

কাযয়ণ পূফ থায়ে ব্যডেত য়থ থয উয়মাগীতা প্রাডপ্ত ডফরডম্বত য়েয়ছ। তাআ বডফষ্যয়ত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রকয়েয 

মভোদ বৃডিয এফং তায পরশ্রুডতয়ত ব্যে বৃডিয এ ংস্কৃডত ডনযম্নৎাডত কযয়ত য়ফ। 

 
াাতার োযী ভস্যামূ ডনভণরূঃ  

 
ঠাকুযগাঁ ডফডজডফ াাতারঃ 

 
 (১) ঠাকুযগাঁ ফড থায গাড থ াাতায়রয জন্য ম থাপ্ত ডাক্তায ডফয়ল কয়য ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায ডনয়োগ না মদোে ডচডকৎা 

কাজ ব্যত য়চ্ছ। পয়র যকায যাজস্ব অে মথয়ক ফডঞ্চত য়চ্ছ। স্বাস্থয ডধদপ্তয য়ত কয়েকজন ডাক্তায ডনয়োগ 

মদো য়র তাযা কায়জ মমাগদান কয়যনডন ফয়র জানা ডগয়েয়ছ।  

(২) অফাডক মকাোট থায মূ পুয়যাপুডয ব্যফায না োে এফং কেমূ তারাব্ধ থাকাে অফাডক মকাোট থায ডযায়ভজ 

হ্োয ম্ভাফনা যয়েয়ছ।  

(৩) াাতায়রয ডছয়ন ডাআডনং কয়েয ফাডয়যয ডদয়ক ডকছু ডকছু স্থায়ন মোয ক্রাক যয়েয়ছ এফং ডনডভ থত কডতে 

বফয়ন য়েদায মকাট/ডডয়স্টম্বায ডফফণ থ য়ে যয়েয়ছ। 

(৪) প্রয়োজনীে ডাক্তায এফং জনফয়রয দসৃডষ্ট এফং াভডেকবায়ফ ডাক্তায ডনয়োগপূফ থক াাতার চালুয জন্য এমাফৎ 

স্বাস্থয ডধদপ্তয, স্বাস্থয ভন্ত্রণাে জনপ্রান্ থ থডফবায়গয ভয়ধ্য মতভন মকান কাম থকয উয়যাগ গ্রয়ণয ডফলেটি 

ডযরডেত েডন।   

 

চুোডাংগা ডফডজডফ াাতারঃ 

 
(1) চুোডাংগা ডফডজডফ াাতায়র ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায  প্রয়োজনীে মভডডয়কর ডপায না থাকাে ডচডকৎা কাম থক্রভ 

মথাভয়ে শুরু কযা ম্ভফ েডন।  



 

(2) স্থাস্থয ডধদপ্তয য়ত মপ্রলয়ণ মম কর ডাক্তায ডনয়োগ মদো য়েডছর তাযা কভ থস্থয়র মমাগদান কয়যনডন।  

(3) চুোডাংগা াাতায়রয জন্য ডনডভ থত বফন, অফাডক বফন মথামথবায়ফ ব্যফায না ো এফং াাতায়রয 

ডছয়নয ডদয়কয মদোয়র কডতে মোয ক্রাক  চুন উয়ঠ মাো ফস্থাে মদখা মাে।  

(4) অফাডক মকাোটায়য টেয়রয়টয লা য়কয়জা থাকা এফং াডনয কর নষ্ট য়ে মাো এফং রাআয়টয সুআচ 

মথামথবায়ফ কাজ না কযা।  

 

খাগড়াছডড় ডফডজডফ াাতারঃ 

 
(1)  খাগড়াছডড় ডফডজডফ াাতায়রয ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায়যয স্বেতা যয়েয়ছ। এছাড়া প্রয়োজনীে মভডডকযার ডপায়যয 

স্বেতা যয়েয়ছ মায পয়র াাতারটি প্রকৃতয়ে পুয়যাপুডয াডব থেযাফর কযা কযা ম্ভফ েডন।  

(2)  প্রয়োজনীে ডাক্তায  মভডডয়কর ডপায না থাকাে এফং মভডডকযার মন্ত্রাডত ব্যফহৃত থাকায পয়র নষ্ট োয 

অংকা যয়েয়ছ।  

(3)  ডফডজডফয সুস্থ মযাগী এফং মকাটা নুমােী প্রাআয়বট মযাগীযা মথামথ ডচডকৎা মফা মথয়ক ফডঞ্চত য়চছ এফং 

যকায যাজস্ব অে মথয়ক ফডঞ্চত য়চছ।  

(4)  াাতার বফয়নয ছায়দয ঢার ঠিকভত ডনডভ থত না োে ছায়দয ঢায়র াডন জভা য়ে থাকয়ত মদখা মাে।  

(5)  াাতায়রয মম ডরপটি ডডস্টাফ থ ডদয়চ্ছ তা মথামথবায়ফ যীো কযা েডন ফয়র ডযরডেত য়েয়ছ।  

(6)  ঠিকাদায  যাভ থক এয গাডপরডতয কাযয়ণ বফয়নয ছায়দয ঢার ঠিকভত ডনডভ থত েডন এফং ফান থ মন্ত্র ংযেণ 

বফয়নয ডনভ থাণ কাজ নকা নুমােী মথামথবায়ফ ডনডভ থত েডন।  

(7)  নায় থ মকাোট থায়যয কডতে কে আয়রডিক সুআচ মথামথবায়ফ কাজ কয়য না।  

(8)  অফাডক মকাোট থায়যয কডতে স্থায়ন মোযক্রাক ফা য়েদায মকাট ডফফণ থ য়ে অয়ছ।  

(9)  তডনক ব্যাযায়কয কডতে স্থায়ন মোয ক্রাক যয়েয়ছ।   

(১০)  াাতার বফন ডনভ থায়নয জন্য জডভ ডধগ্রয়ণয মেয়ে তকথতা ফরম্বন না কযাে থ থাৎ ভতর ভূডভ ডধগ্রণ না 

কযাে ডতডযক্ত য়থ থয ব্যে তথা যকাডয য়থ থয চে য়েয়ছ এফং ডনভ থাণ কায়জ ক্রটি/ডফচুযডত বৃডি ময়েয়ছ।  

  

??.? ??.? ???????/?????? ???????/?????? 

  

  ?????? ?????????????? ????????    

  
মূর প্রকেটি ৩ ফছয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাডদত য়র যফতীয়ত অয়যা ৩ ফছয ৬ ভা থ থাৎ ডডয়ম্বয, 

২০১৫ ম থন্ত প্রকে মভোদ বৃডি কযয়ত য়েয়ছ মা কাডিত নে। ংয়াধনকায়র ৩ ফছয ৬ ভা মভোদ বৃডি এফং 

৫৬৪৮.৫৯ রে টাকা ব্যে বৃডি কযা য়েয়ছ। প্রকৃত য়থ থ প্রকয়ে ডনয়োডজত জনফর খায়তয ব্যে, গাড়ী  ন্যান্য 

আকুযআয়ভন্ট ডযচারন  যেণায়ফেণ ব্যে  ন্যান্য বাযয়ড ব্যে ঠিকআ বৃডি ময়েয়ছ। মআ ায়থ এ ডফরয়ম্বয 

কাযয়ণ পূফ থায়ে ব্যডেত য়থ থয উয়মাগীতা প্রাডপ্ত ডফরডম্বত য়েয়ছ। তাআ বডফষ্যয়ত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রকয়েয 

মভোদ বৃডিয এ ংস্কৃডত ডনরুৎাডত কযয়ত য়ফ। ভন্ত্রণারে প্রকেটিয ডফরয়ম্বয মূর কাযণমূ ডচডেত কয়য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ এফং বডফষ্যয়ত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে ঐ কর কাযণমূ প্রডতকায়য পূফ থায়েআ 

ব্যফস্থা ডনয়ফ। 

 
াাতার োযী সুাডযমূ ডনম্নরুঃ  

 
খাগড়াছডড় ডফডজডফ াাতারঃ 

 
(1) ডনভ থাণ কায়জয ঠিকাদায  যাভ থয়কয মথামথ তদাযকীয বায়ফ ডকছু মেয়ে ডফডবন্ন ফকাঠায়ভা মমভন ছায়দয ঢার 

ঠিকভত না োে ছায়দ াডন জভা এফং নকা নুমােী ফান থ ডডয়াজার বফন ডনডভ থত না োয ডফলয়ে তকথ 

কযা মময়ত ায়য।  

(2) মম কর মভডডয়কর মন্ত্রাডত কভ ব্যফায য়চ্ছ ফা একফায়য য়চ্ছ না ম কর মন্ত্রাডত ভায়ঝ ভায়ঝ চালু যাখায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং মভডডয়কর মন্ত্রাডতয গুণাগুণ  ভান যোয়থ থ ীততা মন্ত্র ডনেডভত ব্যফায ফা চালু 

যাখয়ত য়ফ।  

(3) াাতার বফয়নয ছায়দ াডন জয়ভ মায়ত মরায সৃডষ্ট না ে মজন্য ঢার মথামথবায়ফ ডনভ থায়ণয উয়যাগ গ্রণ 

কযয়ত য়ফ।  



 

(4) াাতায়রয জন্য যফযাকৃত মম ডরপট ডডস্টাফ থ ডদয়চ্ছ তা মভযাভয়তয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

(5) ডফডজডফয ডনজস্ব মযাগী ফডভূ থত মযাগীয়দয ডচডকৎা মফা প্রদায়নয ব্যফস্থা গ্রণ কয়য যাজস্ব অয়েয উয়যাগ গ্রণ 

কযয়ত য়ফ।  

(6) খাগড়াছডড় ডফডজডফ াাতায়রয কাম থক্রভ পুয়যাপুডযবায়ফ চালুয রয়ে ডফয়লজ্ঞ  প্রয়োজনীে মভডডয়কর ডপায 

ডনয়োয়গয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

(7) নায় থ মকাোটায়যয মম কর সুআচ ঠিকভত কাজ কয়য না ফা মকান প্লাগ ফা সুআচ নষ্ট ডক না তা যীো কয়য 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

(8) অফাডক মকাোট থায়য মম কর স্থায়ন মোয ক্রায়কয সৃডষ্ট য়েয়ছ এফং ডডয়স্টম্বায/য়েদায মকাট ডফফণ থ য়েয়ছ তা 

ডনেডভত মভযাভত কযয়ত য়ফ। 

(9) বডফষ্যয়ত প্রকয়েয অতাে মম মকান স্থানা ডনভ থায়ণয জন্য াাড়ী উচু নীচু ভূডভ, খযয়রাতা াাড়ী খার আতযাডদ 

ডযায কযয়ত য়ফ।  

(10) ডডট অডিমূ ডনষ্পডি  ক্রে ংক্রান্ত তোডদ অআএভআডডয়ক ফডত কযয়ত য়ফ।  

(11) এ প্রকয়েয অতাে মম কর ডফবায়গয জন্য এখন মন্ত্রাডত ক্রে কযা ম্ভফ েনাআ তা যাজস্ব ফায়জট মথয়ক ক্রয়েয  

ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য।  

 
চুোডাংগা ডফডজডফ াাতারঃ 

 
(1) মূল্যফান ডজডনে/মভডডয়কর মন্ত্রাডত মায়ত নষ্ট না ে মজন্য ভায়ঝ ভায়ঝ ীতাত ডনেন্ত্রন মন্ত্রমূ চালু যাখায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

(2) মমকর অফাডক বফয়নয কে মূ ব্যফায য়চ্ছনা তা ভায়ঝ ভায়ঝ মখারা যাখায ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ এফং 

টেয়রয়টয লা, াডনয কর আতযাডদ ডনেডভত মভযাভয়তয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

(3) চুোডাংগা ডফডজডফ াাতায়র জরুযী ডবডিয়ত ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায  প্রয়োজনীে মভডডয়কর ডপায ডনয়োয়গয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

(4) াাতায়র ডনয়োডজত নতুন নাযী ডফডজডফ দস্যয়দয প্রয়োজনীে মভডডয়কর প্রডেণ  ডনযািা ংক্রান্ত প্রডেয়ণয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ। তায়দয ফতথভায়নয অফাডক ফস্থায়নয জন্য মম বফয়নয যাখা য়েয়ছ তায নীচতরাটি 

টাআর ডপটিং কযা মময়ত ায়য এফং তায়দয ফাস্থায়নয স্থায়ন প্রয়োজনীে অফাফে যফযা কযা মময়ত ায়য 

মায়ত তাযা স্বাছয়ন্দ টিডব মদখা, ডেকা ড়া এফং প্রয়োজনীে ফআ পুস্তক ড়য়ত ায়য।  

 

ঠাকুযগাঁ ডফডজডফ াাতারঃ 

 
(1)  াাতার  বফন এফং অফাডক বফয়ন মম মোয ক্রায়কয সৃডষ্ট য়েয়ছ এফং টেয়রয়টয লা নষ্ট য়েয়ছ তা ডনেডনত 

মভযাভত কয়য চালু কযয়ত য়ফ।  

(2)  মম কর মভডডয়কর মন্ত্রাডত  ীততা ডনেডন্ত্রত মন্ত্রাডত স্থাডত য়েয়ছ তা ভায়ঝ ভায়ঝ চালু যাখায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযয়ত য়ফ মায়ত তা নষ্ট না য়ে মাে।  

(3)  ঠাকুযগাঁ ফড থায গাড থ াাতায়রয জন্য ডফয়লজ্ঞ ডাক্তায ন্যান্য প্রয়োজনীে ডাক্তায ডনয়োয়গয ব্যফস্থা কযয়ত 

য়ফ। মায পয়র ডফডজডফয সুস্থয মযাগী মকাটা নুমােী প্রাআয়বট মযাগীযা প্রয়োজনীে ডচডকৎা গ্রণ কযয়ত ায়য 

এফং যকায প্রয়োজনীে যাজস্ব অে বৃডি াে।  

(4)  স্বাস্থয ডধদপ্তয য়ত মম কর ডাক্তাযয়ক মাডস্টং মদোয য কভ থস্থয়র মমাগদান কয়যনডন তায়দয ডযফয়তথ 

প্রয়োজন মফায়ধ স্থানীে ডাক্তায়যয ডনজ এরাকায ডফলেটি ডফয়ফচনা কয়য  নতুন ডাক্তায ডনয়োয়গয ডফলয়ে স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারে/স্বাস্থয ভন্ত্রণারয়েয ায়থ একটি অন্ত ভন্ত্রণারে তফঠয়কয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়য।  



 

পুডর ংস্কায কভ থসূচী (২ে ম থাে) -ীল থক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

১.০ প্রকল্পেয নাভঃ  ুলর ংস্কায কভমূচী (২য় মমায়)। 
২.০ উল্পদযাগী ভন্ত্রণারয়/লফবাগঃ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 
৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্াঃ  ফাংরাল্পদ ুলর।  
৪.০ প্রকে এরাকাঃ  ুলর হডল্পকায়ার্মায ঢাকা ও ভয়ভনলং, জাভারুয, ভাদাযীুয, হগাারগঞ্জ, 

চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া, লল্পরর্, সুনাভগঞ্জ, ফাল্পগযার্, কুলিয়া, 
ফলযার, হবারা, াফনা, লযাজগঞ্জ, চাাঁাআনফাফগঞ্জ, ঞ্চগড় ও যাজাী। 

৫.০ প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার ও ফযয়ঃ   

                   (রক্ষ র্াকায়) 
প্রাক্কলরত ফযয় প্রকৃত ফযয় 

হভার্ 

র্াকা  
(প্রঃাঃ) 

লযকলেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

লতক্রাভন্ত ফযয় 
(ভূর প্রাক্কলরত 
ফযল্পয়য %) 

 

লতক্রান্ত ভয়  
(ভূর ফাস্তফায়নকাল্পরয 

%)  
 

ভূর ফমল্পল 

ংল্পালধত 

ভূর ফমল্পল 

ংল্পালধত হভার্ 

র্াকা  
(প্রঃাঃ) 

 

হভার্ 

র্াকা  
(প্রঃাঃ) 

২১৩৭০.২৫ 

১৫০০.০০ 

১৯৮৭০.২৫ 

 

 

২২২৩৯.০০ 

৪৮৩.৪৫ 

২১৭৫৫.৫৫ 

 

২২১৩৮.৯৬ 

৩৮৩.৪৫ 

২১৭৫৫.৫১ 

জরুাআ,১০ 

ল্পত 

হল্পেম্বয, 
২০১৪ 

জরুাআ,১০ 

ল্পত 

লডল্পম্বয, ২০১৫ 

জরুাআ,১০ 

ল্পত 

লডল্পম্বয, ২০১৫ 

৭৬৮.৭১ 

(৩.৬০%) 
১৫ ভা 

(২৯.৪২%) 

 

৬.০ প্রকল্পেয লফলবন্ন ল্পেয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তল্পথযয লবলত্তল্পত):  

                    (রক্ষ র্াকায়) 

ক্রঃ 
নং 
 

লফলবন্ন ংল্পগয নাভ 

লযকলেত রক্ষযভাত্রা 
(ফমল্পল ংল্পালধত লডলল 

নুমায়ী) 
প্রকৃত গ্রগলত 

অলথমক  ফাস্তফ অলথমক (%) ফাস্তফ (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1. Staff Salary 745.70 14 prs 762.01 14 prs 

2. Travel Exp. 193.15 LS 212.59 LS 

3. Printing /Publication 423.58 LS 423.04 LS 

4. Training Expenses 1429.80 850 nos 1423.48 969nos 

5. Seminar/ Conference/ Workshop 1252.13 650nos 1249.57 550nos 

6. Training Overseas/ Delegation 

Expenditure 

384.75 29 nos 384.75 29 nos 

7. Consultancy (International/ National) 7030.43 86prs 6989.62 82prs 

8. Survey  330.75 LS 329.20 LS 

9. Other Expenditure (Honorarium, Meeting 

Allowances, Office Operational 

Expenditure) 

814.72 LS 835.55 LS 

10. Other Expenses (GMS) 1078.63 LS 1084.76 LS 

11. Motor Vehicles 1010.76 36 

Pickup, 

126 

1010.30 36 

Pickup, 

126 



 

ক্রঃ 
নং 
 

লফলবন্ন ংল্পগয নাভ 

লযকলেত রক্ষযভাত্রা 
(ফমল্পল ংল্পালধত লডলল 

নুমায়ী) 
প্রকৃত গ্রগলত 

অলথমক  ফাস্তফ অলথমক (%) ফাস্তফ (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Motocycl

e 1230 

Bicycle 

Motocy

cle 1230 

Bicycle 

12. Water Transport 24.37 2 Speed 

Boat 

24.32 2 Speed 

Boat 

13. Machineries and Other Equipment 1465.60 LS 1465.42 LS 

14. Computer and Accessories 1290.22 LS 1294.96 LS 

15. Computer software 981.10 LS 981.10 LS 

16. Furniture and Fixture 8.85 LS 5.12 LS 

17. 21 Model Thana Refurbishment 2421.01 21 nos. 2409.85 21nos. 

18. Extablishment of Six Victim Support 

Centers 

831.45 6 nos. 831.46 6 nos. 

19. CD/VAT 483.45 LS 383.45 LS 

Total 22239.00  22138.96  

 

৭.০ াধাযণ মমল্পফক্ষণঃ 
 

৭.১ র্বূলভঃ  
 

ফাংরাল্পদ একলর্ উন্নয়নীর এফং উদীয়ভান গণতালন্ত্রক যাষ্ট্র। ১৯৯০ এয দক হথল্পক রৄরু কল্পয অজ মমন্ত লজমত 
থমননলতক প্রফৃলিয কাযল্পণ ভানফ উন্নয়ন ূচল্পকয দ্রুত গ্রগলত লজমত ল্পয়ল্পছ। স্রাল্পেয উন্নয়ন রক্ষযভাত্রায 
একালধক রক্ষযভাত্রা জমল্পন ফাংরাল্পদ ফতমভাল্পন লিক ল্পথ গ্রয ল্পে। নানালফধ হক্ষল্পত্র চভকপ্রদ জমন ল্পেও 
হদল্প অআন ৃঙ্খরা লযলস্লত, যাধ ও রৃনমীলত এখল্পনা কলিন ভস্যা লল্পল্পফ লফযাজ কযল্পছ এফং এফ ভস্যা 
ফযলিগত লনযাত্তা, জাতীয় লনযাত্তা ও থমননলতক প্রফৃলিয ওয লফরূ প্রবাফ হপরল্পছ। লফচায ফযফস্ায উন্নয়ল্পন 
গৃীত লফলবন্ন দল্পক্ষল্পয ল্পে েলত লফধাল্পনয জন্য ুলর ংস্কায কভমূচী গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। ংস্কায একলর্ 
দীঘমল্পভয়াদী এফং চরভান প্রলক্রয়া। এযআ ং লাল্পফ ‘‘ুলর ংস্কায কভমূলচয (প্রথভ মমায়) ’’ ীলমক একলর্ 
কালযগলয ায়তা  প্রকে গত ৩০/৯/২০০৯ তালযল্পখ ভাপ্ত য়। যফতমীল্পত ‘‘ুলর ংস্কায কভমূলচয (২য় 
মমায়)’’ -ীলমক কালযগলয ায়তা প্রকেলর্ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য গ্রণ কযা য়।  

 

৭.২ উল্পেশ্যঃ 
 

ক) হদল্প অআল্পনয ান, লনযাত্তা ফৃলি ও ভানফালধকায লযলস্লত উন্নয়ল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ ুলরল্পয দক্ষতা ফৃলি 
কযা।  
খ) ুলর ফালনীয ঔলনল্পফলক ভল্পডরল্পক গণতালন্ত্রক ধাযায় রূান্তয কযল্পত ায়তা কযা।  
 

7.3 প্রকল্পেয নুল্পভাদন ফস্াঃ 
 
উমুমি উল্পেশ্য জমল্পনয রল্পক্ষয হভার্ ২১৩৭০.০০ রক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় জুরাআ, ২০১০ ল্পত হল্পেম্বয, 
২০১৪ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য এ প্রকেলর্ নুল্পভালদত য়। যফতমীল্পত জরুাআ, ২০১০ ল্পত লডল্পম্বয, ২০১৫ 
হভয়াল্পদ ৩০/০৯/২০১৫ তালযল্পখ ২২২৩৯.০০ র ক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় ১ভ ংল্পাধল্পনয প্রালনক নুল্পভাদন 
জাযী য়।    
 



 

7.4  প্রকল্পেয ভূর কামমক্রভঃ 
(1) Strategic Direction and Organizational Reform: এয ভাধযল্পভ ুলরল্পয লযকেনা, 

ফাল্পজর্, অধুলনক অআনগত কািাল্পভা, ুলরল্পয জফাফলদলতা ও বলফষ্যল্পত লদকলনল্পদমনা লনধমাযণ;  

(2) Human Resource Management and Training: ুলরল্পয ভানফ ম্পদ ফযফস্ানা এফং 
কািাল্পভা লিারী ল্পফ এফং লধকতয হমাগয ও হাদায ুলর ফালনী ততযীল্পত ফাংরাল্পদ ুলরল্পয 
প্রলক্ষণ দক্ষতা ফৃলি কযা;  

(3) Investigations, Operations and Prosecutions: ুলর লনযল্পক্ষ তদন্ত, ভাভরা লযচারনায 
ভাধযল্পভ লনযল্পক্ষ এফং ফায জন্য ন্যয় লফচাল্পযয থ সুগভ কযা; 

(4) Crime Prevention and Community Policing: ুলর ও জনগল্পণয ভল্পধয াযস্পলযক 
লভথলিয়া এফং অস্া ফৃলি াল্পফ মা লফচায প্রলক্রয়ায় জনগল্পণয প্রল্পফালধকায সুগভ কযা;  

(5) Promoting Gender Sensitive: ফাংরাল্পদ ুলরল্পয নাযীয লধকতয ংগ্রণ ভাল্পজয নাযী ও 
লরৄল্পদয ভতালবলত্তক ও ংল্পফদনীর হফা প্রদাল্পন ক্ষভ কল্পয তাল্পদয লধকায যক্ষায় ায়তা প্রদান; 

(6) Information Communications and Technology: ফযয় াশ্রয়ী, পরপ্রূ ও স্ায়ী তথয, 
হমাগাল্পমাগ এফং প্রমুলি প্রল্পয়াল্পগয ভাধযল্পভ ফাংরাল্পদ ুলর জনগণল্পক উন্নত হফা প্রদাল্পন ক্ষভ কযা; 

(7) প্রকল্পেয অওতায় লফলবন্ন হজরায় ০৮লর্ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায, ০৬লর্ ভল্পডর থানা এফং ১৮লর্ ালবম 
হডলরবাযী হন্র্ায স্ান কযা।  

 

৭.৫ প্রকে হভয়াল্পদ লনল্পে ফলণমত কভমকতমাফৃন্দ প্রকল্পেয প্রকে লযচারল্পকয দালয়ত্ব ারন কল্পযনঃ  

 

ক্রঃ নং কভমকতমায নাভ কামমকার ভন্তফয 
রৄরু মমন্ত 

০১ জনাফ এন.লফ.হক. লত্রুযা, এনলডল 

লতলযি ুলর ভালযদমক 

১৪/৩/২০০৭ ৬/১০/২০১০ খন্ডকারীন 

০২ জনাফ হভাখল্পরসুয যভান,  
লতলযি ুলর ভালযদমক 

২৮/১০/২০১০ ৩১/১২/২০১৪ খন্ডকারীন 

০৩ জনাফ হভাখল্পরসুয যভান,  
লতলযি ুলর ভালযদমক 

০১/০১/২০১৫ ৩১/১২/২০১৫ খন্ডকারীন 

 

 

৮.০     প্রকে লযদমনঃ 
 

৮.১ ‘‘ুলর ংস্কায কভমূচী (২য় মমায়) ’’ -ীলমক প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন কাজ ফলযার, ঢাকা, লল্পরর্ ও  খুরনা হজরায় 

মথাক্রল্পভ গত ০২/৪/২০১৬, ১২/৭/২০১৬, ২২/৭/২০১৬ ও ২৩/৮/২০১৬ তালযল্পখ অআএভআলড ’য লযচারক (মুফ) 
কতৃমক ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা য়। অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় লফলবন্ন হজরায় ০৮লর্ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায, 
০৬লর্ ভল্পডর থানা এফং ১৮লর্ ালবম হডলরবাযী হন্র্ায স্ান কযা ল্পয়ল্পছ।  লযদমনকাল্পর ংলিি হজরায 
লনফমাী প্রল্পকৌরী ও লঅযল প্রকল্পেয আবযারুল্পয়ন হস্পালরি এফং ংলিি লবকলর্ভ াল্পার্ম  হন্র্ায 
(লবএল) এয কভমকতমা ও ালবম হডলরবাযী হন্র্ায (এলডল) এয দালয়ত্বযযত কভমকতমা/কভমচাযী উলস্ত 
লছল্পরন। 

 

৮.২ ফলযার হজরাঃ  
  
 লযদমনকাল্পর ফলযার হজরায দয উল্পজরায় লনলভমত লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায (লবএল) বফল্পনয ফীভ, করাভ, 

হলায ও ছাল্পদয উল্পযয ংল্পয কাল্পজয ভান ল্পন্তালজনক লযর লক্ষত ল্পয়ল্পছ। তল্পফ বফল্পনয নীচ তরায একলর্ 
দযজায উল্পযয ংল্প লকছ ুলনভমাণ ক্রলর্ এফং বফল্পনয ফালল্পযয হদয়াল্পর লকছু ওল্পয়দায হকার্ লফফণম ল্পয়ল্পছ ভল্পভম 
হদখা লগল্পয়ল্পছ। লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াযলর্ লযদমনকাল্পর লতনজন লকল্পাযীল্পক হদখা হগল্পছ তাল্পদয ভল্পধয একজনল্পক 
এক ফযলি লফল্পয়য প্রল্পরাবন লদল্পয় লনল্পয় এল্প রল্পঞ্চ হপল্পর হগল্পছ। মাল্পক উিায কল্পয এখাল্পন যাখা ল্পয়ল্পছ। য 
একলর্ হছার্ কন্যা লরৄ জানায় হম, তায ফাফা ও ভাল্পয়য ভল্পধয ঝগড়া লফফাধ ল্পয়ল্পছ পল্পর তায ভা চল্পর মাওয়ায য 



 

হ কাযও ভাধযল্পভ ফলযার লবএলল্পত এল্পল্পছ। য লরৄলর্ লনল্পখাজ ল্পয় এখাল্পন এল্পল্পছ। দালয়ত্বযত এঅআ 
জানান হম, লবএলল্পত একলর্ ফড় হযলজস্ট্রায ংয লক্ষত অল্পছ উি হযলজষ্ট্রায-এ লবকলর্ভ এয নাভ, লিকানা, ফয়, 
ভাতা-লতায নাভ, লিকানা এফং লক কাযল্পণ লবএলল্পত এল্পল্পছ তা লযূণমবাল্পফ লরলফি কযা য়। যফতমীল্পত 
ভলরা অআনজীলফয ভাধযল্পভ প্রথল্পভ ালযফালযকবাল্পফ লফলয়লর্ সুযা কযায হচিা কযা য় থমাৎ লবকলর্ভ এয ভা-
ফাফায াল্পথ হমাগাল্পমাল্পগয জন্য ংলিি থানায় হমাগাল্পমাগ কযা য়। হকান হে াওয়া না হগল্পর লবএলল্পত ৭ 
লদন যাখা য়। এ ভয় তাল্পদয থাকা খাওয়া এফং Counseling  এয ফযফস্া কযা য়। যফতমীল্পত তাল্পদযল্পক 
ভাজ করযাণ লধদপ্তল্পযয লযচালরত অশ্রয় হকল্পে ফা এনলজওল্পদয অশ্রয় হকল্পে হপ্রযণ কযা য়। লতলন জানান হম 
লনয়লভত এ কর লবকলর্ভল্পদয অআনী াাময প্রদাল্পনয জন্য লফলবন্ন ংস্া হমভন- হজরা ভলরা অআনজীলফ, থানায 
দস্য, ুলরল্পয ংলিি কভমকতমা, হজরা প্রাল্পনয প্রলতলনলধ, ভলরা ও ভাজ করযাণ লধদপ্তল্পযয প্রলতলনলধ, ও 
ংলিি এনলজওয কভমকতমাল্পদয ভন্বল্পয় লনয়লভত বা অফান কল্পয লবকলর্ভল্পদয অআনী ায়তা ও ুনফমাল্পনয 
ফযফস্া কযা য়। 

 

৮.৩ খুরনা হজরাঃ  
 

 গত ২২/৭/২০১৬ তালযল্পখ খুরনা হজরায় লঅযল প্রকল্পেয কাজ ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা য়। লযদমনকাল্পর 
উি লবএলল্পত উ জাতীয় ৬লর্ লরৄল্পক ফস্ান কযল্পত হদখা মায়। যফতমীল্পত মাল্পদয উিাল্পযয জন্য তাল্পদয ভা-
ফাফায ল্পে লনকর্স্ থানায় হমাগাল্পমাগ কযা য় এফং ভা-ফাফা সুদূয খাগড়াছলড় হথল্পক এল্প অআনী প্রলক্রয়ায 
ভাধযল্পভ ন্তানল্পদয লনল্পয় মান ভল্পভম জানা হগল্পছ। মতদূয জানা মায় একলর্ খ্রীিান লভনাযীল্পত তাল্পদয হরখাড়ায 
জন্য হপ্রযণ কযা ল্পয়লছর। লকন্তু উি লভনাযীয ংলিি তোফধানকাযীল্পদয দূফমযফায ও চা ফাল খাফায খাওয়ায 
কাযল্পণ তাযা উি হাল্পের হথল্পক ালরল্পয় মল্পাল্পয চল্পর মায়। এক মমাল্পয় লএনলজল্পত উিল্পর লএনলজ ড্রাআবায 
তাল্পদযল্পক লনকর্স্ থানায় স্তান্তয কল্পযল্পছন ফল্পর জানা মায়। 

 

৮.৪ লল্পরর্ হজরাঃ  
 

 গত ২৩/৮/২০১৬ তালযল্পখ লল্পরর্ দল্পয লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াল্পয (লবএল) ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা য়। 
লযদমনকাল্পর ংলিি কর কভমকতমা উলস্ত লছল্পরন। লল্পরর্ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াল্পযয দালয়ত্বযত লতলযি 
এল প্রলক্ষহণ থাকায় দালয়ত্বযত কভমকতমায াল্পথ অল্পরাচনা য়। লতলন জানান হম, তাযা এ মমন্ত হফ লকছ ু
লবকলর্ভল্পক হল্পয়ল্পছন মাল্পদয আল্পতাভল্পধয লনফন্ধন কল্পয প্রল্পয়াজনীয় অআলন াাময হদয়া ল্পয়ল্পছ।  

 

৮.৫ এছাড়া লল্পরর্ হগারাগঞ্জ ালবম হডলরবাযী হন্র্ায লযদমনকাল্পর বফল্পনয লনলভমত ফীভ, করাভ, ছাদ, লব্রক 
ওয়াকম, হলায এয কাজ ল্পন্তালজনক হদখা মায়। তল্পফ প্রকল্পেয অওতায় এলডল এয জন্য গাড়ীয ংস্ান 
থাকল্পরও এফং তদানুমায়ী গাড়ী ক্রয় কযা ল্পরও তা উি এলডলল্পত যফযা কযা য়লন। পল্পর ভাভরায অাভী 
হগ্রপতায এফং হকাল্পর্ম চারান লদল্পত তাল্পদয ভস্যা য় ফল্পর জালনল্পয়ল্পছন। ভূর বফল্পনয কাজ ল্পন্তালজনক ল্পরও 
ফাথরুল্পভয গ্লা হরপ মথামথ ভাল্পনয রাগাল্পনা য়লন ভল্পভম প্রতীয়ভান য়।  

 

৮.৬ ঢাকা হজরা হতজগাাঁও, লবএলঃ  
 

 গত ১২/৭/২০১৬ তালযল্পখ ঢাকা হজরায হতজগাাঁও থানা ংরগ্ন লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা 
য়। লযদমল্পন প্রকল্পেয প্রলক্রউযল্পভন্র্ হস্পালরে ও লতলযি ুলর সুায (লবএল) এফং ংলিি ২জন 
কাযী ুলর সুায উলস্ত লছল্পরন। লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াযলর্ হফ ফড় লযল্পয ফলস্ত হদখা হগল্পছ। একজন 
লডুলর্ ুলর কলভনায এয দালয়ল্পত্ব যল্পয়ল্পছন। এছাড়া ২জন লতলযি ুলর সুায, ২জন ুলর সুায ও প্রায় 
১৫ জন ভলরা এঅআ লফলবন্ন কনিফর ও কলম্পউর্ায াল্পযর্য কভমযত হদখা হগল্পছ। এখাল্পন লতন লবকলর্ভল্পক 
হদখা হগল্পছ মাযা ফাা হথল্পক ালযল্পয় থফা গৃকতমা/গৃকতমীয তযাচাল্পয ালরল্পয় এল্পল্পছন ফল্পর তাযা জালনল্পয়ল্পছন। 
প্রকল্পেয প্রলকউযল্পভন্র্ হস্পালরি জানান হম, এ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াল্পয প্রকে ল্পত ক্রয়কতৃ কলম্পউর্ায াভগ্রী 
ও লফলবন্ন অফাফত্র যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর এখাল্পন ূল্পফময তুরনাে তদন্তকাজ কর কামমাফরী ম্পাদল্পন 
কভমযতল্পদয সুলফধা ততলয ল্পয়ল্পছ। তল্পফ লবএল এয দালয়ত্বযত লতলযি ুলর সুায জানান হম গাড়ী না থাকায় 
তদন্ত কা হজ মাতায়াত এফং লবকলর্ভল্পদয অদারল্পত মাতায়াল্পতয ভস্যায ৃলি ল্পে। তাআ একলর্ গাড়ী যফযা 
কযা ল্পর তদন্ত কাজ অদারল্পত মাতায়াত জ ল্পফ ফল্পর লতলন জানান।  



 

 

 উ ল্লেখ্য হম, প্রকে লযচারক, প্রায় প্রলতলর্ ফকািাল্পভা লনভমাণ কাজ ল্পযজলভল্পন তদাযলক কল্পযল্পছন। পল্পর 
ফকািাল্পভা লনভমাণ কাল্পজয ভান ল্পন্তালজনক লযর লক্ষত ল্পয়ল্পছ। এছাড়া PWD -এয একজন লনফমাী প্রল্পকৌরী 
ফকািাল্পভা লনভমাণ কাজ তদাযলকয জন্য াফমক্ষলণক লনল্পয়ালজত লছল্পরন।  

 

৮.৭ Police Act এফং গাআডরাআন ংক্রান্ত তথযালদঃ 
  
 লঅযল প্রল্পজক্ট এয অওতায় Police Act & Evidence Act  লফলবন্ন অআন প্রণয়ন/ংল্পাধন লফলল্পয় 

এফং ুলর ংস্কায লফলল্পয় লফলবন্ন Act ও Guide ফআ প্রণয়ন কল্পয তা প্রকা কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ লকছু লকছু 
Act ও Guide নুল্পভাদল্পনয জন্য এখনও প্রলক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ। হম Act ও গাআড ফআ প্রকানা কামমক্রভ াল্পত 
হনওয়া ল্পয়ল্পছ তা লনভণরূঃ  

 

1) Police  Actt Legal Police Act  এয খড়া ততলয কযা ল্পয়ল্পছ। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারল্পয়য কাল্পছ উি 
Police Act  এয খড়া  হ কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রকল্পেয ভলনর্লযং হস্পালরি জালনল্পয়ল্পছন।  

2) Evidence Actt াক্ষয অআন ১৮৭২ ংল্পাধন কযা ল্পয়ল্পছ। উি ংল্পাধনী প্রস্তাফ অআন ভন্ত্রণারল্পয় 
যীক্ষাধীন অল্পছ ফল্পরও প্রকল্পেয ভলনর্লযং হস্পালরি জালনল্পয়ল্পছন। 

 

8.8     প্রলক্ষণ কামমক্রভঃ  
 

ুলর লযপযভ (লঅযল) প্রকল্পেয অওতায় ুলরল্পয প্রায় এক াজায কভমকতমা কভমচাযী হক লফলবন্ন ধযল্পনয 
প্রলক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও লনল্পভমফলণমত প্রলক্ষণ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছঃ  
 

1) প্রায় ৪০০০ ুলর দস্যল্পক ভানফালধকায লফলল্পয় প্রল ক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ। ভানফালধকায প্রল ক্ষহণয জন্য 
ভানফালধকায প্রলক্ষণ ভযানুয়ার ততলয কযা ল্পয়ল্পছ।  

2) ভানফালধকায লফলল্পয় ল্পচতনতা ফৃলিয জন্য লউভযান যাআর্ াফমজনীন ভানফালধকায এয হঘালণাত্র লফলয়ক 
ফআ, ভানফালধকায ভানদন্ড ও এয চচমা, নাগলযক ও যাজননলতক লধকায লফলয়ক লফশ্ব ভানফালধকায হঘালণা 
ত্র, ফআ প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ এফং ুলরল্পদয ভাল্পঝ যফযা কযা  ল্পয়ল্পছ।  

লউভযান লযল্পাল্পম ভযাল্পনজভযান্র্ এন্ড হডল্পবরল্পভন্র্ লফলল্পয় ২৫ াজায গ্রাভ ুলরল্পক ল্পচতনতাভূরক 
প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ।  

3) ুলর ওল্পয়র হপয়াযঃ ৩৩লর্ হেলনং হন্র্ায অল্পছ মায ভাধযল্পভ প্রল ক্ষণ, ল্পচতনতাভূরক নুষ্ঠান আতযালদ 
কামমক্রভ ল্পে। 
ুলর হেলনং হন্র্াযঃ খুরনা, হনায়াখারী, যংুয, র্াোআর, ুলর একাল্পডভী াযদা, ঢাকা হভল্পোলরর্ান 
হেলনং একাল্পডভী লভযুয মা ুলর দস্যল্পদয জন্য ফযাক প্রলক্ষল্পণযফযফস্া গ্রণ কযা ল্পে।   

4) Dectective Training School ভালরফাগঃ উি প্রলতষ্ঠাল্পন পালণমচায আকুআল্পভন্র্, কলম্পউর্ায  আতযালদ 
যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। লএভঅআএ লফলল্পয় ৪০০ জন ুলর কভমকতমাল্পক প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ। কলম্পউর্ায 
ডার্া াল্পযর্য, লতলযি ুলর সুায এফং ুলর সুাযল্পক সুাযলবন ংক্রান্ত প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ।   

5) Investigation: থানাল্পত ংলিি কভমকতমা তথা তদন্তকাযী কভমকতমাল্পদয দ ক্ষতা ফৃলিয জন্য প্রল ক্ষণ হদয়া 
ল্পয়ল্পছ। অরাভত ংযক্ষল্পণয জন্য প্রল্পতযকলর্ থানায় ক্রাআভ লন যফযা কযা ল্পয়ল্পছ।   

৮) Arrest & Detention এয জন্য ভযানুয়ার ততলয কযা ল্পয়ল্পছ এফং প্রলক্ষণল্পদয়া ল্পয়ল্পছ। ৫১১ জনল্পক 
ক্রাআভ লন ভযাল্পনজল্পভন্র্ এফং এয জন্য প্রায় ২৫০০ জনল্পক প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ। আন্র্াযলবউ লস্কর ফাড়াল্পনায 
জন্য ৬০০ জনল্পক প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ। লপংগায লপ্রন্র্ এয জন্য ১১০ জনল্পক প্রলক্ষণল্পদয়া ল্পয়ল্পছ। ক্রাআভ 
লন ফযফায জানায জন্য প্রায় ১৫০০ ুলরল্পক প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ। ১৫০ হকার্ম লপাযল্পক (মাযা হকাল্পর্ময 
াল্পথ মৃ্পি) ুলর প্রলক্ষণ হদয়া ল্পয়ল্পছ। তদন্ত লফলল্পয় প্রায় ২৫০ জন-হক প্রলক্ষণল্পদয়া ল্পয়ল্পছ। লউভযান 
লফলয়ক হেলনং-এ প্রায় ৪০০ জন প্রলক্ষণল্পদয়া ল্পয়ল্পছ।  

 

৯. ক্রয় ংক্রান্ত ভতাভতঃ 
 



 

অল্পরাচয প্রকল্পেয ভাধযল্পভ হম কর ভারাভার ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ তা মথামথ দস্যল্পদয ভন্বল্পয় গলিত দযত্র 
ভূরযায়ন কলভলর্ কতৃমক কযা ল্পয়ল্পছ। দযল্পত্রয তুরনাভরুক লফফযণীল্পত কর দল্পস্যয স্বা ক্ষয ও ীর যল্পয়ল্পছ। 
দযত্র ভূরযায়ন কলভলর্ল্পত ংলিি ংস্া ফলবূমত ন্যান্য ংস্া ল্পত ২ (রৃআ) জন দস্য লনয়ভানুয়ায়ী ন্তবুমি কযা 
ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রকল্পেয ংলিি আবযারুল্পয়ন হস্পালরি জালনল্পয়ল্পছন। স্ানীয় ম্পল্পদয ক্রল্পয়য হক্ষহত্র দযত্র 
ভুরযায়ল্পন ললঅয-২০০৮ নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পরও লতলন উল্পেখ কল্পযন। প্রকল্পেয  তফল্পদলক াামযকৃত 
ল্পথময ভাধযল্পভ হম কর ক্রয় কামমক্রভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ তা হডল্পবরল্পভন্র্ ার্মনায এয গাআড রাআন নুযণূফমক 
ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রকল্পেয ংলিি কভমকতমা জালনল্পয়ল্পছন। 
   

১০. লডর্ লনস্পলত্ত ংক্রান্ত তথযালদঃ 
 

প্রকল্পেয হপ্রলযত ললঅল্পযয নুল্পেদ-এপ (Monitoring & Auditing) 2.2 External Audit -এ 
৫লর্  লডর্ অলত্তয কথা উল্পেখ যল্পয়ল্পছ। তায ফমল্পল জানুয়ালয-লডল্পম্বয, ২০১৫ Part B: obserbation 

no-04-এ FAPAD Audit to be Conducted in first quarter of 2016 এখনও লনষ্পলত্ত য়লন 
ভল্পভম উল্পেখ অল্পছ।  

 

১১. প্রকল্পেয উল্পেশ্য ও জমনঃ  

  

লযকলেত উল্পেশ্য জমন 

ক) হদল্প অআল্পনয ান, লনযাত্তা ফৃলি ও ভানফালধকায 
লযলস্লত উন্নয়ল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ ুলরল্পয দক্ষতা ফৃলি 
কযা।  

ক) হদল্প অআল্পনয ান কাল্পয়ভ, লনযাত্তা ফৃলি ও 
ভানফালধকায লযলস্লত উন্নয়ল্পনয জন্য ফাংরাল্পদ ুলরল্পয 
দক্ষতা ফৃলিয জন্য ফকািাল্পভা সুলফধা ততলয, ফযাক 
প্রলক্ষণএফং লফলবন্ন ুলর এযাকর্ ও গাআড, ভযানুয়ার 
ততলয কযায প্রল্পচিা গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

খ) ুলর ফালনীয ঔলনল্পফলক ভল্পডরল্পক গণতালন্ত্রক ধাযায় 
রূান্তয কযল্পত ায়তা কযা।  
 

খ) ফযাক প্রলক্ষল্পণযভাধযল্পভ হমভন- ভানলফক প্রলক্ষণ, 
অআন-অদারল্পতয কামমক্রল্পভয াল্পথ ুলরল্পয ায়ক 
বূলভকা আতযালদ লফলল্পয়  ুলর ফালনী ভল্পধয ল্পচতনা ৃলি 
কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

১২.০ উল্পেশ্য ুল্পযাুলয লজমত না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণঃ প্রল্পমাজয নয়।  
  
১৩. মমল্পফ ক্ষণ (ফকািাল্পভা লনভমাণ):  
 

 ফলযার  

১৩.১ ফলযার লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায এয হদয়াল্পর ডযাম্প ও দাগ হদখা হগল্পছ এফং দযজায কাি ফাকা ল্পয় উল্পয 
অংলক পাাঁকা ল্পয় হমল্পত হদখা হগল্পছ। মথামথবাল্পফ লকউলযং না কযায় এফং ীজনকৃত কাি ফযফায না কযায 
কাযল্পণ এ ধযল্পনয ভস্যা ল্পয়ল্পছ ভল্পভম প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ;(নুল্পেদ-৮.২)   

 

খুরনাঃ 
১৩.২ খুরনা লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায এয বফল্পনয হদয়াল্পরয হয়ায ক্রাক ৃলি ল্পয়ল্পছ। লনয়লভত হভআনল্পর্ল্পনন্স না ল্পর 

বলফষ্যল্পত ফড় অকাল্পযয পার্ল্পরয ৃলি ল্পত াল্পয (নুল্পেদ-৮.৩)  

 

 লল্পরর্ঃ   

১৩.৩ লল্পরর্ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায ও ালবম হডলরবাযী হন্র্ায এ ফাথরুল্পভয লপলর্ং ও গ্লা হরপ মথামথভাল্পনয 
এফং হস্পললপল্পকন নুমায়ী য়লন ভল্পভম হদখা হগল্পছ মা লযফতমল্পনয প্রল্পয়াজন; (নুল্পেদ-৮.৪)   

 

 হতজগাাঁও, ঢাকাঃ  

১৩.৪ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায এয জন্য প্রল্পয়াজনীয় গাড়ী না থাকায় লবকলর্ভল্পক প্রল্পয়াজনীয় ল্পমালগতা প্রদাল্পন লফরম্ব 
য়; াল্পার্ম হন্র্ায এয প্রচাযনা কভ থাকায় এ ফড় হন্র্াযলর্ ূণমােবাল্পফ ফযফরত য়না ভল্পভম জানা মায়;  



 

(নুল্পেদ-৮.৬)  
 

মমল্পফক্ষণ (Act ও Evidence Act ংক্রান্তঃ   
 

১৩.৫ Police Act ও Evidence Act চূড়ান্তবাল্পফ নুল্পভালদত না ওয়ায় এয কামমকাযীতা ফা সুপর প্রালপ্ত লফরলম্বত 
ল্পে। উি রৃলর্ Act এয ড্রাপর্ কল মথাক্রল্পভ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ও অআন ভন্ত্রণারল্পয় যীক্ষাধীন অল্পছ ফল্পর 
প্রকল্পেয ংলিি কভমকতমা জালনল্পয়ল্পছন।  

 

১৩.৬ ুলরল্পয তযাধুলনক প্রমুলি ফযফায ংক্রান্ত প্রলক্ষণ ও ভানলফক  প্রলক্ষল্পণয সুল্পমাগ এখনও ীলভত লযল্পয 
যল্পয়ল্পছ ভল্পভম প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ। 

 

 াধাযন ভস্যাঃ   

১৩.৭ ুলর ফালনীয ফযফস্ানায় হভৌলরক ংস্কায কযায লফলয়লর্ লফল্পফচয প্রকল্পেয ভূর প্রলতাদয লফলয়। প্রকেলর্য 
ভাধযল্পভ অআনগত কািাল্পভায উন্নয়ন, জফাফলদলতা লনলিতকযণ, বলফষ্যৎ লদক লনল্পদমনা, প্রলক্ষণ ও দক্ষতাফৃলি, 
তদল্পন্ত লনযল্পক্ষতা, ফায জন্য ন্যায় লফচায, তথয প্রমুলিগত উন্নয়ন আতযালদ কর লফলল্পয় অধুলনকায়ল্পনয কথা ফরা 
ল্পয়ল্পছ। লকন্তু ুলর লনল্পয়াগ িলত, ফদরী, কতমফযারল্পন দক্ষতা, ন্যায় লফচায প্রদান, তাৎক্ষলণক ফযফস্া গ্রণ, 
লনযল্পক্ষতা আতযালদ লফলল্পয় উন্নলত ল্পরও জনগল্পণয হফা প্রদাল্পন লফলল্পয় অল্পযা দক্ষতা ফৃলিয প্রল্পয়াজন; 

 

১৩.৮ প্রকেলর্ ভাধযল্পভ গৃীত কামমক্রভ খুফ হফী ফযাক ওয়ায় থমাৎ ল্পনক লফলয় একলর্ প্রকল্পেয ভাধযল্পভ লনষ্পন্ন 
কযায প্রয়া চারাল্পনায পল্পর হকানলর্যআ মূ্পণম জমন লযভা কযা রৃস্কয ল্পয় ল্পড়ল্পছ। প্রকল্পেয ভাধযল্পভ হম 
কর ংস্কায কামমক্রভ হনয়া ল্পয়ল্পছ হআগুলর অল্পযা আসুয হস্পললপক ওয়া ফাঞ্চনীয় লছর। এল্পক্ষল্পত্র লফলবন্ন 
আসুযলবলত্তক ক্লাোয কল্পয তায জন্য সুলদমি কামমক্রভ লচলিত কল্পয তা ফাস্তফায়ন প্রল্পয়াজন লছর। থফা এল্পককলর্ 
আসুযল্পক র্াল্পগমর্ কল্পয এক/একালধক কামমক্রভ গ্রণ কযা উলচত লছর।    

  

১৪.০ সুালযঃ  

 

১৪.১ Police Act ও Evidence Act (ংল্পালধত) এয লফলল্পয় ভন্ত্রণারয় দ্রুত ও কামমকয ফযফস্া গ্রণ কযল্পফ। এ 
লফলল্পয় ভন্ত্রণারয় প্রল্পয়াজনীয় পল্পরা-অ ফযাত যাখল্পফ; 

 

১৪.২ ফলযার লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায এ প্রকল্পেয অওতায় লনলভমত বফল্পনয লনয়লভত ংস্কায যক্ষণাল্পফক্ষণয ফযফস্া 
কযল্পত ল্পফ;  

 

১৪.৩ লল্পরর্ লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায ও হগারাগঞ্জ ালবম হডলরবাযী হন্র্াল্পযয ফাথরুভ মথামথ ভাল্পনয লপলর্ং 
প্রলতস্ান কযল্পত ল্পফ;  

 

১৪.৪ খুরনা লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্ায এয বফল্পনয হয়ায ক্রাক হভযাভল্পতয ফযফস্া কযল্পত ল্পফ;  
 

১৪.৫  হতজগাাঁও লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াল্পযয লবকলর্ভল্পদয ভাভরা লযচারনা ও তদন্ত কাল্পজয জন্য একলর্ মানফান 
যফযা কযা প্রল্পয়াজন। এছাড়া লবকলর্ভ াল্পার্ম হন্র্াল্পয সুল্পমাগ সুলফধায লফলল্পয় ফযাক লবলত্তক প্রচাযনায ফযফস্া 
কযল্পত ল্পফ;  

 

১৪.৬ ুলরল্পয লফলবন্ন মমাল্পয়য দস্য লযক্রুর্ল্পভল্পন্র্য হক্ষল্পত্র স্বেতায লফলল্পয় অল্পযাও ফযাক লযল্পয দল্পক্ষ লনল্পত ল্পফ;  
 

১৪.৭ ুলরল্পয তযাধুলনক প্রমুলি ংক্রান্ত প্রলক্ষণ ও ভানলফক প্রলক্ষল্পণয ফযফস্া অল্পযাও লনলফড়বাল্পফ লফল্পচনা গ্রণ 
কযল্পত ল্পফ; 

 

১৪.৮ বলফষ্যল্পত লফলবন্ন আসুয মথামথবাল্পফ লচলিত কল্পয ৃথক ৃথক কামমক্রভ প্রণয়নূফমক তা ফাস্তফায়ল্পনয প্রল্পচিা গ্রণ 
কযা হমল্পত াল্পয।  



 

 

১৪.৯ ুলর ফালনীয ালফমক ফযফস্ানায় হভৌলরক লযফতমন অনয়ল্পনয রল্পক্ষয ুলরল্পয লনল্পয়াগ, ফদরী, কতমফয ারল্পন 
দক্ষতা, ন্যায় লফচায লনলিতকযল্পণ বূলভকা, ভানলফক দৃলি-বলেয উল্পেল আতযালদ হক্ষল্পত্র অযও কামমকয দল্পক্ষ 
গ্রল্পণয প্রল্পয়াজনীয় উল্পদযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ;  

 

১৪.১০ ভন্ত্রণারয় প্রকল্পেয অওতায় ক্রয়কতৃ ৩৬লর্ লক-অ এয ফতমভান ফযফায ংক্রান্ত তথযালদ অআএভআলড ’হক 
ফলত কযল্পত ল্পফ।  



 

দদ প্রজজক্ট পয এনহ্যাদসিং াইফায ক্রাইভ ইনজবদিজেন ক্যাাদফদরদি অফ ফািংরাজদ দুর  
-ীলমক প্রকল্পেয ভালপ্ত ভূরযায়ন প্রলতল্পফদন 

 
 

১। প্রক্জেয নাভ                :  লদ প্রল্পজক্ট ফ এনহ্যানলং াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন কযাালফলরলর্ ফ ফাংরাল্পদ 
ুলর।  

২। প্রক্জেয অফস্থান           :  লভরফযাযাক, ঢাকা ও লঅআলড হডল্পকায়ার্মাম 
৩। ফাস্তফায়নক্াযী িংস্থা        :  ফাংরাল্পদ ুলর, লঅআলড, ঢাকা। 
৪। প্রাদনক্ ভন্ত্রণারয়/দফবাে:  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/জনলনযাত্তা লফবাগ 

৫। প্রক্জেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয়: 

(রক্ষ িাক্ায়) 

প্রাক্কদরত ফযয় প্রকৃ্ত 

ফযয় 

দযক্দেত ফাস্তফায়নক্ার প্রকৃ্ত 

ফাস্তফায়নক্া
র 

অদতক্রান্ত ফযয় 

(ভূর প্রাক্কদরত 

ফযজয়য %) 

অদতক্রান্ত ভয়  

(ভূর ফাস্তফায়নক্াজরয 

%) 
ভূর ফবজল 

িংজাদধত 

ভূর ফবজল 

িংশাদধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৮৩২.২
০ 

২৮৩২.২০ ২৪৮৯.২
৯ 

এলপ্রর, 
২০১৩ ল্পত 
জনু, ২০১৫ 
(২৬ ভা) 

এলপ্রর, ২০১৩ 
ল্পত জনু, 
২০১৬ 

(৩৮ ভা) 

এলপ্রর, 
২০১৩ ল্পত 
জনু, ২০১৬ 
(৩৮ ভা) 

(-) ৩৪২.৯১ 

(১২%) 
১২ ভা 
(৪৬%) 

 

৬। প্রক্জেয অিংেদবদিক্ ফাস্তফায়ন (প্রাপ্ত দদআয-এয দবদিজত):  

                                                                                                                                         
   (রক্ষ িাক্ায়) 

ক্রলভক 
নং 

লর্ললনুমায়ী কাল্পজয ংগ একক 

ংল্পালধত লর্ললনুমায়ী 
লযকলেত রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অলথমক ফাস্তফ অলথমক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  (ক) যাজস্ব ফযয়:           

১ কযাললর্ লফলডং ওয়াকম ংখযা ২ ২.০০ ২০  ১.৮৪ 

২ োন্সল্পাল্পর্ন/েুয ংখযা ২ ১.০০ ১৫ ০.৯৯ 

৩ ভূরযায়ন ংখযা ১ ৮০.০০ ১ ৮০.০০ 

৪ এক্সার্ম এক্সল্পন্স হথাক হথাক ৩২০.০০ হথাক ৩২০.০০ 

৫ হভআনল্পর্ল্পনন্স (কলম্পউর্ায/আকুআল্পভন্র্) হথাক হথাক ৫৩.০০ হথাক ৫৩.৬০ 

 ৬ আনবাআল্পর্নার হেলনং হথাক হথাক ৫১২.০০ হথাক ৫১২.০০ 

৭ লপ ভযাল্পনজল্পভন্র্ হথাক হথাক ৩.৬০ হথাক ৩.৯৯ 

৮ লফলফধ হথাক হথাক ১০.০০ হথাক ৯.৮৮ 

  উ-হভার্ (ক):     ৯৮২.২০  ৯৮২.২০ 

  (খ) ভূরধন ফযয়:        

৯ কনস্ট্রাকন ফ লফলডং হভযাভত ংখযা ১ ৪৮০.০০ ২ ৪৮০.০০ 

১০ কলম্পউর্ায এফং  আকুআল্পভন্র্ ংখযা ৮০ ৪১৬.০০ ৫৮ ৪১৬.০০ 

১১ লপ আকুআল্পভন্র্  ংখযা ১৪ ৬৬.৪০ ৪৯ ৬৬.৪০ 

১২ আল্পরকলেকযার আকুআল্পভন্র্ ংখযা ৫৮ ১৫৫.২০ হথাক ১৫৫.২০ 

১৩ পালনমচায ংখযা ৬৬ ৬৮.০০ হথাক ৬৮.০০ 

১৪ কযল্পভযা ংখযা ২ ৪.৪৮ ৪ ৪.৪৮ 

১৫ কলম্পউর্ায পর্ওয়যায ংখযা ১৪৪ ১১১.২০ হথাক ১১১.২০ 

১৬ ল এন্ড এপ কলভন হথাক হথাক ৫.৬০ হথাক ৫.৫৩ 



 

ক্রলভক 
নং 

লর্ললনুমায়ী কাল্পজয ংগ একক 

ংল্পালধত লর্ললনুমায়ী 
লযকলেত রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ অলথমক ফাস্তফ অলথমক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭ ভাআল্পক্রাফা  ংখযা ১ ৪০.০০ ১ ৪০.০০ 

১৮ ন্যান্য হথাক হথাক ৯৩.১২ হথাক ৪৫.৭৭ 

১৯ ললড বযার্ হথাক হথাক ৪১০.০০ হথাক ১১৪.৪১ 

  উ-হভার্ (খ):     ১৮৫০.০০  ১৫০৬.৯৯ 

  হভার্ (ক+খ):     ২৮৩২.২০  ২৪৮৯.২৯ 

তথয তূ্র: দদআয অনুমায়ী 
 

৭। ক্াজ অভাপ্ত থাক্জর তায ক্াযণ: প্রাপ্ত দদআয অনুমায়ী দযক্দেত রক্ষযভাত্রায দফযীজত শক্ান ক্াজ অভাপ্ত শনই।  

৮। াধাযণ মবজফক্ষণ: 

৮.১ িবূদভ: াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায ও াআফায হেেলনং হন্র্ায স্ান কযা ল্পর ফাংরাল্পদ ুলরল্পয লফজ্ঞান 

লবলত্তক তদল্পন্তয নতনু লদগন্ত উল্পোলচত ল্পফ।  াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায স্ান কল্পয াআফায ক্রাআভ 

আনল্পবলেল্পগন এয ক্রাআভলন ল্পত অরাভত জে ও এয পল্পযনলক লযল্পার্ম প্রদান কল্পয াআফায ক্রাআভ ভাভরা তদল্পন্তয 

ক্ষভতা ফৃলি াল্পফ। একআ াল্পথ হ্যালকং ভাভরা, জংলে ভাভরা, ল্পনমাগ্রালপ ভাভরা অআললর্ এযাক্ট এয কর ভাভরা 

তদন্ত কযা ম্ভফ ল্পফ। এভনলক প্রচলরত ক্লু-হর ভাভরায তদন্ত াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায ল্পত হদয়া ম্ভফ 

ল্পফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কতৃমক হঘাললত লবন-২০২১ ফাস্তফায়ল্পনয রল্পক্ষয হদল্প লডলজর্ার লফপ্লফ রৄরু ল্পয়ল্পছ। এয পল্পর 

াআফায ংক্রান্ত যাধ ংঘিল্পনয ঝুাঁলক হফল্পড়ল্পছ। 

৮.২ প্রক্জেয উজেশ্য:  

 

 ২০১৫ াল্পরয ভল্পধয ফাংরাল্পদ ুলরল্পয াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন এয কযাললর্ ফৃলি কযা; 
 অআললর্ াল্পযন ফৃলিকল্পে ফাংরাল্পদ ুলরল্প াআফায হেলনং হন্র্ায স্ান কযা এফং 
 উন্নয়ন ল্পমাগী দলক্ষণ হকালযয়ায াল্পথ াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন ংক্রান্ত লবজ্ঞতা লফলনভয় কযা।  

 

৮.৩ প্রক্েদিয প্রধান প্রধান ক্ামবক্রভ: প্রকল্পেয ভাধযল্পভ াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায ও াআফায হেলনং হন্র্ায স্ান 

কযা ল্পয়ল্পছ। উি প্রকল্পেয অওতায় দলক্ষণ হকালযয়াল্পত ০৬ (ছয়) জন অআলর্ এক্সার্ম ০৫ (াাঁচ) ভাল্পয প্রলক্ষণ গ্রণ 

কল্পযল্পছন। লভরফযাযাল্পক ফলস্ত একলর্ বফল্পনয ২য় ও ৩য় তরায় ১০৭০ ফগমলভর্ায অয়তল্পনয লনভমাণ কামমক্রভ ম্পন্ন কল্পয 

প্রলক্ষণ প্রদাল্পনয লনলভত্ত হবৌত কািাল্পভা ও প্রলক্ষণাথমীল্পদয জন্য অফান সুলফধা লনভমাণ কযা ল্পয়ল্পছ।  াআফায ক্রাআভ 

আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায ও াআফায হেলনং হন্র্ায-এয জন্য প্রল্পয়াজনীয় কলম্পউর্ায, আকুআল্পভন্র্, পালনমচায আতযালদ ংগ্র 

কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয অওতায় াআফায ক্রাআভ স্ট্রযালর্লজ পয ফাংরাল্পদ ুলর প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

৮.৪ প্রক্জেয অনুজভাদন অফস্থা : অল্পরাচয প্রকেলর্ হভার্ ২৮৩২.২০  রক্ষ র্াকা ( লজওলফ ৪৩২.২০ রক্ষ র্াকা ও লডলএ 

২৪০০.০০ রক্ষ র্াকা) প্রাক্কলরত ফযল্পয় এলপ্রর ২০১৩ ল্পত জনু, ২০১৫ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভালদত য়। 

ফফলতমল্পত ফযয় ফৃলি ফযলতল্পযল্পক হভয়াদকার জুন, ২০১৫ ল্পত জনু ২০১৬ মমন্ত ফৃলি কযা য়।  

৯। ক্রয় দযক্েনা ফাস্তফায়ন : প্রকেলর্ দলক্ষণ হকালযয়ায লংবাগ থমায়ল্পন ফাস্তফালয়ত একলর্ কালযগলয ায়তা প্রকে। 

প্রকল্পে লজওলফ থমায়ল্পন ভরূতঃ ললড-বযার্ লযল্পাধ কযা ল্পয়ল্পছ। হবৌত লনভমাণ, মন্ত্রালত ও অফাফত্র ংগ্র এফং 

প্রলক্ষণ-হলভনাযভূ উন্নয়ন ল্পমাগী ংস্া যালয ফাস্তফায়ন কল্পযল্পছ ফল্পর প্রকে কতৃমক্ষ জানান।  

১০। ভূরযায়ন দ্ধদত (Methodology): ভূরযায়ন প্রদতজফদনদি প্রণয়জন দনজনাক্ত দদররাদদ/তথযাদদ দফজফচনা ক্যা জয়জছ: 



 

(ক্) িংদিষ্ট প্রক্জেয লর্লল মবাজরাচনা;  
(খ) ভন্ত্রণারয় ক্তৃবক্ শপ্রদযত দদআয মবাজরাচনা; 
(ে) এদিদ/আযএদিদ মবাজরাচনা; 
(ঘ) ক্াজজয ভান ও ফাস্তফ অগ্রেদত মাচাই এফিং তথয িংগ্রজয জন্য জযজদভজন দযদবন; 

(ঙ) প্রক্জেয ক্রয় িংক্রান্ত তথযাদদ মবাজরাচনা; এফিং 
(চ) প্রাপ্ত তজথযয দবদিজত িংদিষ্ট ক্ভবক্তবাজদয াজথ আজরাচনা।  

 
লযদমনকাল্পর গৃীত লকছু লস্যচত্র: 

 

  
লস্যলচত্র ১:াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্াল্পয স্ালত ডার্া 

অকমাআব হন্র্ায 
লস্যলচত্র ২: লভরফযাযাল্পক লনলভমত াআফায প্রলক্ষণ হন্র্ায 

  

লস্যলচত্র ৩:াআফায প্রলক্ষণ হন্র্াল্পয চরভান প্রলক্ষণ লস্যলচত্র ৪:াআফায প্রলক্ষণ হন্র্াল্পয চরভান প্রলক্ষণ 

  
লস্যলচত্র ৫:াআফায প্রলক্ষণ হন্র্াল্পয স্ালত হজনাল্পযর্য লস্যলচত্র ৬: হজনাল্পযর্য রুল্পভ স্ালত Exhost Fan  



 

১১। ভাি মমাল্পয় লযদমল্পন প্রাপ্ত তথযঃ  গত ১২/০৯/ ২০১৭ তালযল্পখ প্রকেলর্য অওতায় ম্পালদত কামমক্রভ ল্পযজলভল্পন লযদমন 

কযা য়। লযদমনকাল্পর উি প্রকল্পেয প্রকে লযচারল্পকয প্রলতলনলধ উলস্ত লছল্পরন। দযদবনকাল্পর প্রাপ্ত তথয ও 

মমল্পফক্ষন দননরূ: 

ক) লনভমাণ কাজ: লভরফযাযাল্পক ফলস্ত একলর্ বফল্পনয ২য় ও ৩য় তরায় ১০৭০ ফগমলভর্ায অয়তল্পনয লনভমাণ কামমক্রভ ম্পন্ন 

কল্পয প্রলক্ষণ প্রদাল্পনয লনলভত্ত হবৌত কািাল্পভা ও প্রলক্ষনাথমীল্পদয জন্য অফান সুলফধা ৃজন কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া ঢাকায 

ভালরফাগস্ লঅআলড হডল্পকায়ার্মাল্পময ৪থম তরায় াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায স্াল্পনয রল্পক্ষয প্রল্পয়াজনীয় আন্র্লযয়য 

লযল্পনাল্পবন এন্ড লযপাফমভযান্র্ কযা ল্পয়ল্পছ।  

খ) মন্ত্রাদত ও আফাফত্র ক্রয় ংক্রান্ত তথযালদ : াআফায হেলনং হন্র্ায এয জন্য প্রল্পয়াজনীয় কলম্পউর্ায, আন্র্াযল্পনর্ রাআন 

স্ান, ন্যান্য যঞ্জাভ ও অফাফত্র আতযালদ ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া, াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্াল্পযয জন্য 

প্রল্পয়াজনীয় কলম্পউর্ায, আল্পরকেলনক যঞ্জাভ, ডার্া অকমাআব হন্র্ায, কল্পয়কলর্ ভূরযফান প্রল্পয়াজনীয় পট ওয়যায, ন্যান্য 

যঞ্জাভ ও অফাফত্র আতযালদ ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্াল্পয কভমযত কভমকতমাগণ জানান, 

াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন লযচারনায জন্য ফযফরত পট ওয়যাযভূ ারনাগাদ থাকা এফং নতুন নতুন (অধুলনক) 

পট ওয়যায ংগ্র ও ফযফায জরুযী। লকন্তু অধুলনক পট ওয়যায লনয়লভত ংগ্র কযা তযন্ত ফযয়ফরর। এজন্য প্রল্পয়াজনীয় 

থম ফযাে হনআ। এছাড়া, াআফায ক্রাআভ লফলয়ক ভাভরায অরাভত ংযক্ষণ কযায জন্য ডার্া ফযাংক মমাপ্ত নয়। মলদও এফ 

ডার্া ফতমভাল্পন াডমড্রাআব ংগ্র কল্পয ংযক্ষণ কযা ল্পে, তথাল মমাপ্ত ডার্া ংযক্ষণ কযায জন্য ডার্া ফযাংল্পকয কযাললর্ 

ফৃলি কযা প্রল্পয়াজন।  

গ) প্রলক্ষণ ংক্রান্ত তথযালদ: উি প্রকল্পেয অওতায় ০৬ (ছয়) জন অআলর্ এক্সার্ম দলক্ষণ হকালযয়াল্পত ০৫ (াাঁচ) ভাল্পয 

প্রলক্ষণ গ্রণ কল্পযল্পছন এফং ৫০০ (াাঁচ ত) জন তদন্ত কভমকতমাল্পক াআফায ক্রাআভ ংক্রান্ত প্রলক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 

লযদমনকাল্পর হদল্পয লফলবন্ন হজরা-উল্পজরা হথল্পক অগত প্রলক্ষণাথমীল্পদয াআফায ক্রাআভ ংক্রান্ত রৃ ’লর্ ফযাল্পচয প্রলক্ষণ 

চরভান থাকল্পত হদখা হগল্পছ। লফল্পফচয প্রকল্পেয অওতায় ফছল্পয ১২০০ কভমকতমাল্পক প্রলক্ষল্পণয রক্ষযভাত্রা লছর। লকন্তু লফলবন্ন 

কাযল্পণ (প্রলক্ষণাথমীল্পদয প্রল্পয়াজনীয় রলজলেক না থাকা, প্রলক্ষণ অল্পয়াজল্পনয জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর না থাকা আতযালদ) 

রক্ষযভাত্রা নুমায়ী প্রলক্ষণ প্রদান ম্ভফ ল্পে না ফল্পর প্রকে কতৃমক্ষ জানান। 

ঘ) মানফান ংক্রান্ত তথযালদ: উি প্রকল্পেয অওতায় একলর্ ভাআল্পক্রাফা ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ মা ফতমভাল্পন ফযফরত ল্পে ফল্পর 

জানা মায়। লকন্তু গালড়লর্ লযফন ুল্পর জভা হদয়া য়লন। গালড়লর্ লর্ওআ-বুি কযায হকান ফযফস্া গ্রণ কযা য়লন।  

ঙ) FAPAD লডর্ ংক্রান্ত তথযালদ: প্রকে ফাস্তফায়নাল্পর লডর্ কামমক্রভ লযচারনায জন্য লকছ ুতথয লডর্ লর্ভ ংগ্র 

কল্পযল্পছন। লকন্তু ূণমাে লডর্ ম্পন্ন য়লন এফং হকান লডর্ লযল্পার্ম াওয়া মায়লন ফল্পর প্রকে কতৃমক্ষ জানান।  

চ) প্রকল্পেয অওতায় ম্পালদত ভূরযায়ন: প্রকল্পেয অওতায় Evaluation ফাফদ লডলএ খাল্পত ৮০.০০ রক্ষ র্াকায ংস্ান 

লছর মা মূ্পণম ফযয় ল্পয়ল্পছ। এ লফলল্পয় জানল্পত চাআল্পর প্রকে কতৃমক্ষ জানান হম, উন্নয়ন ল্পমাগী ংস্ায লফল্পলজ্ঞ দর 

প্রকল্পেয কামমক্রভ রৄরুয প্রথভ মমাল্পয় াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগল্পন লঅআলড ’য ক্ষভতা Evaluation কল্পযল্পছ। উি 

কাল্পজআ ংস্ানকৃত থম ফযয় ল্পয়ল্পছ। 

ছ) প্রকল্পেয থমায়ন ম্পলকমত তথযালদ: নুল্পভালদত প্রাক্কলরত ফযয় ২৮৩২.২০  রক্ষ র্াকা মায ভল্পধয লজওলফ ৪৩২.২০ রক্ষ 

র্াকা ও প্রকে াাময ২৪০০.০০ রক্ষ র্াকা (দলক্ষণ হকালযয়া)। প্রকে াাল্পমযয থম লডলএ লল্পল্পফ াওয়া হগল্পছ এফং 

উন্নয়ন ল্পমাগী KOICA কতৃমক উি ংস্ানকৃত থম ফযয় ল্পয়ল্পছ। 



 

১২। প্রক্জেয াদফবক্ অগ্রেদত: 

 হভার্ ২৮৩২.২০ রক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় এলপ্রর ২০১৩ ল্পত জনু ২০১৫ হভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য লনধমালযত প্রকেলর্ হভার্ 

২৪৮৯.২৯ র্াকা (প্রায় ৮৮%) ফযল্পয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ। ফাস্তফায়ল্পনয জন্য লনধমালযত কর কামমক্রভ ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর 

প্রকে কতৃমক্ষ জানান। প্রকল্পেয ফছযলবলত্তক লজওলফ এফং ডাআল্পযক্ট প্রকে াাল্পমযয ল্পথময ংস্ান, এলডল ফযাে, ফভুি 

থম, থম ফযয় এফং ফযলয়ত থম ভমল্পণয তথয লনেরু: 

লজওলফ ং 

 (রক্ষ িাক্ায়) 

অথবফছয 
ভূর লর্লল 

ংস্ান 

ংল্পালধত 
লর্লল ংস্ান 

ংল্পালধত 
এলডলল্পত ফযাে 

(লজওলফ) 
অফভুি শভাি ফযয় ভবণক্তৃ অথব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২০১২-২০১৩ ২.০০ - - - - - 

২০১৩-২০১৪ ৬.৮০ - - - - - 

২০১৪-২০১৫ ৪২৩.৪০ - ৭.৫৩ ৭.৫৩ ৭.৫৩ - 

২০১৫-১৬ - - ৪২৩.৬০ ৪২৩.৬০ ১২৮.৪৭ ২৯৫.১৩ 

শভাি: ৪৩২.২০ - ৪৩১.১৩ ৪৩১.১৩ ১৩৬.০০ ২৯৫.১৩ 
 

 

লডলএ ং 

(*১০০০০০) 

অথবফছয 
ভূর লর্লল 

ংস্ান (র্াকায়) 
ংল্পালধত 

লর্লল ংস্ান 

ংল্পালধত 
এলডলল্পত ফযাে 

অফভুি 
শভাি ফযয়  

(আউ এ ডরায) 
ভবণক্তৃ 

অথব 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২০১২-২০১৩ ০.০০ - - - ৫.৬৯ - 

২০১৩-২০১৪ ৯৯২.০০ - - - ৭.৭৮ - 

২০১৪-২০১৫ ১৪০৮.০০ - - - ১০.২৮ - 

২০১৫-১৬ - - - - ২.৫৬ - 

শভাি: ২৪০০.০০ - - - ২৬.৩২ - 

তথয তূ্র: দদআয ও লযদমনকাল্পর প্রকে লযচারক কতৃমক প্রদত্ত তথযাদী 

 

১৩। প্রক্ে দযচারক্ ম্পদক্বত তথয:  প্রকল্পেয রৄরু হথল্পক প্রকে লযচারক লল্পল্পফ জনাফ হখ হভা: হযজাউর ায়দায, 

ললএভ, লফল্পল ুলর সুায, ঢাকা হভল্পো (উত্তয), ফাংরাল্পদ ুলর, লঅআলড, ঢাকা দালয়ত্ব ারন কল্পযল্পছন। 

 

১৪। প্রক্জেয উজেশ্য অজবন:  

প্রকে ললঅয এফং লযদমনকাল্পর প্রাপ্ত তথয নুমায়ী প্রকল্পেয লযকলেত উল্পেল্পশ্যয হপ্রলক্ষল্পত লজমত পরাপর 

লনেরু: 

 

 দযক্দেত উজেশ্য   অদজবত পরাপর 

 (১)  (২) 

(ক্) ২০১৫ াল্পরয ভল্পধয ফাংরাল্পদ ুলরল্পয াআফায (ক ) াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায স্ান কযা 



 

ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন এয কযাললর্ ফৃলি কযা। ল্পয়ল্পছ। লযদমনকাল্পর জানা মায় হম, হফ লকছ ুাআফায 
ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন কামমক্রভ চরভান যল্পয়ল্পছ। 

(খ) অআললর্ াল্পযন ফৃলিকল্পে ফাংরাল্পদ ুলরল্প 
াআফায হেলনং হন্র্ায স্ান কযা। 

(খ) াআফায হেলনং হন্র্ায স্ান কযা ল্পয়ল্পছ। 

(ে) উন্নয়ন ল্পমাগী হকালযয়ায াল্পথ াআফায ক্রাআভ 
আনল্পবলেল্পগন ংক্রান্ত লবজ্ঞতা লফলনভয় কযা। 

(ে) উন্নয়ন ল্পমাগী দলক্ষন হকালযয়ায াল্পথ াআফায ক্রাআভ 
আনল্পবলেল্পগন ংক্রান্ত লবজ্ঞতা লফলনভয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১৫। উজেশ্য জুযাদুয অদজবত না জর এয ক্াযণ: প্রক্জেয দযক্দেত উজেশ্যভূ অদজবত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়। 

 

১৬। লযদমনকাল্পর লচলিত ভস্যা:   

১৬.১ প্রকে ফাস্তফাল্পয়াল্পনাত্তয লযচারনায জন্য দক্ষ জনফর প্রল্পয়াজন। জনফর ৃি ংক্রান্ত একলর্ প্রস্তাফ জনপ্রান 
ভন্ত্রণরল্পয় প্রলক্রয়াধীন অল্পছ। নতনু জনফর ৃলি না ল্পর প্রকল্পেয লজমত রক্ষ ফজায় যাখা ম্ভফ ল্পফ না। 

১৬.২ াআফায ক্রাআভ এয ধযন ও প্রকৃলত প্রলতলনয়ত লযফতমন য়। এ হক্ষল্পত্র লনযলফলেন্ন প্রলক্ষল্পণয লফকে হনআ। 

১৬.৩ অআললর্ হর্কল্পনারলজ প্রলতলদনআ লযফতমন ল্পে পল্পর লফদযভান আকুআল্পভন্র্ ফা পর্ওয়ায লদল্পয় অধুলনক মন্ত্রালত 
লদল্পয় ংগলিত াআফায যাধ লনণময় কযা ম্ভফ য় না। 

১৬.৪ লফল্পশ্বয হকান হদআ াআফায যাধ তদল্পন্ত স্বয়ংম্পূণমতা জমন কযল্পত াল্পযলন। ফাংরাল্পদল্পয এআ হন্র্াযলর্ও তায 
ফযলতক্রভ নয়।  

১৬.৫ াআফায ক্রাআভ লফলয়ক ভাভরায অরাভত ংযক্ষণ কযায জন্য ডার্া ফযাংক মমাপ্ত নয়। মলদও এফ ডার্া ফতমভাল্পন 
াডম ড্রাআব ংগ্র কল্পয ংযক্ষণ কযা ল্পে, তথাল মমাপ্ত ডার্া ংযক্ষণ কযায জন্য ডার্া ফযাংক/অকমাআব-এয 
কযাললর্ ফৃলি কযা প্রল্পয়াজন। এছাড়া লনলভমত হন্র্াল্পযয এফং অকমাআল্পবয লকছু লনজস্ব লনযাত্তা ফযফস্া থাকা প্রল্পয়াজন 
মা প্রতুর ভল্পন ল্পয়ল্পছ। 

১৬.৬ অআললর্ লফবাল্পগয অওতায় স্ালত জাতীয় ডার্া হন্র্ায ফা লনলভমতফয Four Tier Data Centre এ াআফায ক্রাআভ 
লফলয়ক ভাভরায অরাভত ংযক্ষণ কযায লফলল্পয় হকান কামমক্রভ লযরলক্ষত য়লন। 

১৬.৭ াআফায হেলনং হন্র্াল্পযয জন্য স্ালত হজনাল্পযর্য রুল্পভয উত্তপ্ত ফায়ু লনগমভল্পণয জন্য স্ালত Exhost Fan লিকবাল্পফ 
স্ান কযা য়লন। 

 

  ১৭।  সুাদয:  

১৭.১ প্রকে ফাস্তফাল্পয়াল্পনাত্তয াআফায ক্রাআভ আনল্পবলেল্পগন হন্র্ায ও াআফায ক্রাআভ হেলনং হন্র্ায লযচারনায জন্য 

প্রল্পয়াজনীয় দ ৃলি ও লনল্পয়াল্পগয ফযফস্া ত্বযালন্বত কযল্পত ল্পফ; 

১৭.২ াআফায ক্রাআভ এয ধযন ও প্রকৃলত প্রলতলনয়ত লযফতমনীর লফল্পফচনায় দলক্ষণ হকালযয়া লফলবন্ন হদল্পয নুরূ 

আউলনর্/লফবাল্পগয াল্পথ লিালক্ষক ভল্পঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয কল্পয লবজ্ঞাতা ও কালযগলয জ্ঞান অদান-প্রদাল্পনয ভাধযল্পভ 

লঅআলড’য ক্ষভতা ফৃলি ও ারনাগাদ যাখায ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ; 

১৭.৩ লনয়লভত অআললর্ আকুআল্পভন্র্ ও পটওয়ায ংগ্রল্পয রল্পক্ষয উন্নয়ন ফাল্পজল্পর্য াাল নুন্নয়ন ফাল্পজল্পর্ প্রল্পয়াজনীয় 

ল্পথময ংস্ান যাখায লফলয়লর্ লফল্পফচনা কযা হমল্পত াল্পয; 

১৭.৪ চাঞ্চরযকয ও গুরুত্বূণম ভাভরায হক্ষল্পত্র অন্তজমালতক প্লার্পল্পভময াল্পথ লবজ্ঞতা লফলনভল্পয়য লফলয়লর্ লফল্পফচনা কযা হমল্পত 

াল্পয; 

১৭.৫ াআফায ক্রাআভ লফলয়ক ভাভরায অরাভত ংযক্ষণ কযায জন্য মমাপ্ত ডার্া ংযক্ষণ কযায জন্য ডার্া ফযাংক/অকমাআব-

এয কযাললর্ ফৃলি কযা হমল্পত াল্পয এফং ফযাংক/অকমাআব-এয লকছু লনজস্ব লনযাত্তা ফযফস্া গ্রণ কযা হমল্পত াল্পয 

মাল্পত হকানবাল্পফআ ভাভরায অরাভত নি কযা না মায়; 

১৭.৬ অআললর্ লফবাল্পগয অওতায় স্ালত জাতীয় ডার্া হন্র্ায ফা লনলভমতফয Four Tier Data Centre এ াআফায ক্রাআভ 



 

লফলয়ক ভাভরায অরাভত ংযক্ষণ কযায লফলয়লর্ যীক্ষা কল্পয প্রল্পয়াজনীয় ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ;  

১৭.৭ াআফায হেলনং হন্র্াল্পযয জন্য স্ালত হজনাল্পযর্য রুল্পভয উত্তপ্ত ফায়ু লনগমভল্পণয জন্য স্ালত Exhost Fan লিকবাল্পফ 

স্ান কযল্পত ল্পফ; 

১৭.৮ নুল্পেদ ১৭.১ ল্পত ১৭.৭ এ উলেলখত সুালযল্পয অল্পরাল্পক গৃীত ফযফস্া ম্পল্পকম অআএভআলড ’হক প্রলতল্পফদন জাযীয 
৩০ কামমলদফল্পয ভল্পধয ফলত কযল্পত ল্পফ। 

 
 

 



 

ডদনাজপুয মজরা কাযাগায পুনঃডনভ থাণ (১ভ ংয়াডধত)  

-ীল থক প্রকয়েয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 
  

১.০ প্রকয়েয নাভঃ    : ডদনাজপুয মজরা কাযাগায পুনঃডনভ থাণ (১ভ ংয়াডধত)।   

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/ডফবাগঃ : সুযো মফা ডফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে।  

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ : কাযা ডধদপ্তয।  

৪.০ প্রকে এরাকাঃ : ডদনাজপুয।  

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ :  

                                                                                                                           (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কলরত ব্যয় 

প্রকৃত 

ব্যয় 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

লযকলিত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

লতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কলরত 

ব্যয়য়য %) 

লতক্রান্ত  ভয় 

(মূর ফাস্তফায়নকায়রয 

%) 

মূর 
ফমল্পল 

ংয়ালধত 

মূর 

ফ বয়ল 

ংয়ালধত মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

৮৪৭১.৬৬ 

৮৪৭১.৬৬ 

(-) 

৮৪৬৬.৯৮ 

৮৪৬৬.৯৮ 

(-) 

৮১৬৬.৪৩ 

৮১৬৬.৪৩ 

(-) 

জুরাআ,০৯ 

য়ত 

জুন, ২০১২ 

জুরাআ,০৯ 

য়ত 

জুন, ২০১৫ 

জুরাআ,০৯ 

য়ত 

জুন, ২০১৬ 

- 

৪ ফছয 

(১৩৩%) 

 

৬.০ প্রকয়িয লফলবন্ন য়েয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তয়েয লবলত্তয়ত):     

                                                                                        (রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

লফলবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ বয়ল অযলডলল নুায়য) 

একক 

ফ বয়ল অযলডলল 

নুায়য রক্ষযভাত্রা প্রকৃত গ্রগলত াথ বয়কযয 

কাযণ 

অলথ বক 

ফাস্তফ 

(লযভান) অলথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ 

1.  PDs Salary  - 51.00 - 51.00 - - 

2. PD office staffs’ salary - 19.50 - 19.50  - 

3. PD office expenditure  - 22.95 - 22.95  - 

4. Fuel for PD’s vehicle - 5.70 - 5.70  - 

5. Fuel for PWD vehicle  - 3.50 - 3.50  - 

6. Purchse of stationeries for 

Preparation/printing of DPP 

by PWD Project Division 

- 2.25 - 2.25  - 

7. Preparation/printing of 

structural/electreical/plumbin

g design drawing, purchase 

of stationeries for PWD 

Design Division 

- 2.00 - 2.00  - 

8. Preparation of tender 

document, inviting of 

tenders, purchase of 

stationeries etc. for PWD 

- 5.50 - 5.50   



 

ক্রঃ 

নং 

লফলবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ বয়ল অযলডলল নুায়য) 

একক 

ফ বয়ল অযলডলল 

নুায়য রক্ষযভাত্রা প্রকৃত গ্রগলত াথ বয়কযয 

কাযণ 

অলথ বক 

ফাস্তফ 

(লযভান) অলথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ 

9. Printing of Architectural 

drawing, purchase of 

stationeries for Deptt. Of 

Architecture 

- 1.75 - 1.75  - 

10. Testing of soil & materials - 5.50 - 5.50   

11. Honorarium of TEC/PIC - 2.50 - 2.50   

12. Repair and maintenance of 

inspection vehicle of PWD 

- 3.00 - 3.00   

13. Junior consultants - - -    

14. Sub-total(Revenue 

component) 

 125.15  125.15   

15. (b) Capital component        

16. Construction of under trial 

Prisoners barrack (6 storied 

building with 6 storied 

foundation) 

Sqm 2037.13 13570.80  2037.13 13570.80  

(100%) 

Actual 

need 

17. Construction of convicted 

Prisoners barrack (6 storied 

building with 6 storied 

foundation) 

Sqm 1175.00 6257.46  1175.00 6257.46  

(100%) 

Actual 

need 

18. Construction of safe custody 

for female prisoners (1 

storied building with 2 

storied foundation) 

Sqm 56.63 232.38  56.63 232.38  

(100%) 

Actual 

need 

19. Construction of Classified  

prisoners Barrack (1 storied 

building with 2 storied 

foundation) 

Sqm 75.00 260.26  75.00 260.26  

(100%) 

Actual 

need 

20. Construction of Juvenile  

prisoners’ barrack (1 storied 

building with 2 storied 

foundation) 

Sqm 96.92 351.35  96.62 351.35  

(100%) 

Due to 

Quoted 

rate 

less 

(0.30) 

21. Construction of MI unit for 

female prisoners (1 storied 

building with 2 storied 

foundation) 

Sqm 41.33 139.43  41.33 139.43 

(100%) 

Actual 

need 

22. Construction of 75-bed 

hospital (2 storied building 

with 4 storied foundation) 

Sqm 280.00 1394.26  280.00 1394.26  

(100%) 

Actual 

need 

23. Construction of kitchen 

building (1 storied building 

with 1 storied foundation) 

Sqm 88.00 441.52  88.00 441.52  

(100%) 

Actual 

need 

24. Construction of case table  (1 

storied building with 1 

Sqm 42.00 241.67  42.00 241.67  

(100%) 

Actual 

need 



 

ক্রঃ 

নং 

লফলবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ বয়ল অযলডলল নুায়য) 

একক 

ফ বয়ল অযলডলল 

নুায়য রক্ষযভাত্রা প্রকৃত গ্রগলত াথ বয়কযয 

কাযণ 

অলথ বক 

ফাস্তফ 

(লযভান) অলথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ 

storied foundation) 

25. Construction of store 

building/ Go-down (1 storied 

building with 2 storied 

foundation) 

Sqm 130.00 655.30  130.00 655.30  

(100%) 

Actual 

need 

26. Construction of worksheet (1 

storied building with 1 

storied foundation) 

Sqm 286.00 1538.48  285.98 1538.48  

(100%) 

-0.02 

27. Construction of 18'-0" height 

Perimeter wall in/c. 23'-0" 

Height ‘D’ wall wall 

Rm 380.62 947.88  380.62 947.88  

(100%) 

Actual 

need 

28. Construction of 8'-0" height 

Segregation wall 32'.03" 

Rm 140.00 1481.00  140.00 1481.00  

(100%) 

Actual 

need 

29. Construction of 3'-0" Wide 

RCC walk way (outside and 

inside P. wall) 

Sqm 32.03 2206.06  32.03 2206.06 

(100%) 

Actual 

need 

30. Construction of Drainage 

system  

Ls 30.00 Ls 30.00 Ls 

(100%) 

Actual 

need 

31. Constriction of R.C.C road Sqm 112.36 5300.00  112.36 5300.00  

(100%) 

Actual 

need 

32. Constriction of Warden 

Barrack (4 storied building 

with 6 storied foundation) 

Sqm 263.37 1342.51  263.37 1342.51 

(100%) 

Actual 

need 

33. Construction of 1000 sft 

quarter (3 units) (3 storied 

building with 4 storied 

foundation) 

Sqm 81.50 348.57  81.50 348.57  

(100%) 

Actual 

need 

34. Construction of 800 sft. 

Quarter (20units) (5 storied 

building with 6 storied 

foundation) 

Sqm 305.00 1719.60  305.00 1719.60  

(100%) 

Actual 

need 

35. Construction of 600 sft. 

Quarter (80 units) (5 storied 

building with 6 storied 

foundation) 

Sqm 855.00 4717.25 855.00 4717.25 

(100%)  

Actual 

need 

36. Construction of food godown 

(1 storied building with 2 

storied foundation) 

Sqm 125.70 655.30  125.70 655.30  

(100%) 

Actual 

need 

37. Construction of Guard room 

(1 storied building with 1 

storied foundation) 

Sqm 20.02 69.71  20.02 69.71  

(100%) 

Actual 

need 

38. Construction of watch towed Nos 80.00 3.00  80.00 3.00 

(100%) 

Actual 

need 

39. Construction of Saluting Sqm 4.50 21.00  4.50 21.00  Actual 



 

ক্রঃ 

নং 

লফলবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ বয়ল অযলডলল নুায়য) 

একক 

ফ বয়ল অযলডলল 

নুায়য রক্ষযভাত্রা প্রকৃত গ্রগলত াথ বয়কযয 

কাযণ 

অলথ বক 

ফাস্তফ 

(লযভান) অলথ বক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ 

Dias  (100%) need 

40. Construction of Sentry Box  Sqm 3.49 17.00  3.49 17.00  

(100%) 

--- 

41. Construction of RCC 

Boundary wall with Barbed 

wire fencing and 3 nos gates  

Sqm 105.50 1908.60  105.50 1908.60  

(100%) 

Actual 

need 

42. Construction of Bituminous 

Carpeting road (2133 sqm) 

and 3 nos. RCC culvert  

Sqm 85.55 4860.64  85.55 4860.64  

(100%) 

Actual 

need 

43. External water supply  Ls 57.00 Ls 57.00 Ls 

(100%) 

Actual 

need 

44. External Electrification  Ls 235.00 Ls 234.91 Ls 

(100%) 

-0.09 

45. Construction of substation 

building  

Sqm 11.37 50.00  11.37 50.00  

(100%) 

Actual 

need 

46. Arboriculture  Ls 5.00 Ls 4.93 Ls 

(100%) 

Due to 

quoted 

rate 

less (-

0.07) 

47. Demolition of existing 

structures 

Ls 4.00 Ls 4.00 Ls 

(100%) 

Actual 

need 

48. Computer with accewssories-

5 nos. (2 nos. for jail office, 

1 no. for PD, 1 no. for PWD, 

1 no. for Deptt. Of 

Architecture)  

Nos 5.00 5  5.00 5  

(100%) 

Actual 

need 

49. FAX -2 nos. (1 no. for PD 

office, 1 no. for Jail office & 

1 no. for PWD) 

Nos 0.40 2  0.40 2 (100%) Actual 

need 

50. Photocopier-3 nos. (1 no. for 

PD office, 1 no, for Jail 

office & 1 no. for PWD) 

Nos 7.50 3  5.50 3 (100%) Due to 

quoted 

rate 

less  (-

0.02) 

51. Jeep for PD Nos 30.00 1  27.28 1 (100%) -2.72 

52. Motor cycle for PWD-2 nos. Nos 3.00 2  3.00 2 (100%) Actual 

need 

53. Furniture for Jail & Hospital  Nos 94.66 722.00 86.83 722.00 

(100%) 

7.83 

54. Equipment for hospital  Nos 32.00 1527.00 32.00 1527.00 

(100%) 

Actual 

need 

55. Equipment for Jail authority   Nos 120.00 34.00 95.70 34.00 

(100%) 

24.30 

56. New Items as per RDPP  --- ---   Actual 



 

ক্রঃ 

নং 
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need 

57. Shifting and reconstruction 

of gallows 

Sqm 7.00 27.88   7.00 27.88   

(100%) 

Actual 

need 

58. Renovation of existing 

hospital building  

Sqm 50.00 870.40   50.00 870.40  

(100%) 

Actual 

need 

59. Construction reserve guard 

shed  

Sqm 8.85 27.87   8.85 27.87   

(100%) 

Actual 

need 

60. Vertical extension of existing 

female prisoners barrack 

Sqm 46.63 284.15   46.63 284.15  

(100%) 

Actual 

need 

61. Vertical extension of existing 

gate barrack 

Sqm 108.00 997.00   108.00 997.00   

(100%) 

Actual 

need 

62. Renovation of existing 

building  

Sqm 35.00 1389.14   35.00 1389.14   

(100%) 

Actual 

need 

63. Retaining wall around the 

pond  

Rm 6.80 30.00   6.80 30.00   

(100%) 

Actual 

need 

64. Garage (5 nos) Sqm 25.19 122.64   25.19 122.64   

(100%) 

Actual 

need 

65. Horizontal extension and 

modernization of existing 

mosque  

Sqm 30.00 211.35   30.00 211.35   

(100%) 

Actual 

need 

66.  Parade ground  Sqm 33.76 1848.75   33.76 1848.75   

(100%) 

Actual 

need 

67. Multipurpose hall Sqm 135.00 483.00   134.30 483.00   

(100%) 

-0.70 

68. Garden fencing  Sqm 10.00 61.54   10.00 61.54  

(100%) 

Actual 

need 

69. Site improvement  Cum 45.49 23095.00   45.49 23095.00  

(100%) 

Actual 

need 

70. Sub Total (Capital 

Component) 

 8079.30    Actual 

need 

71. Physical Constingency @ 

1% on  

 41.02    -41.01 

72. Price Contingency @ 3%  221.51    -22.51 

 Grand Total(a+b+c+d) - 8466.98 - 8166.43 - -300.55  
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

 

৭.১ টভূলভঃ  

 প্রায় ১২০ ফছয অগে নননভ িত নদনাজপুয জজরা কাযাোযটিয ফকাঠগভা েণপূতি নধদপ্তয ১৯৮৫ াগর নযতযক্ত 

জ ালণা কগয। ব্যফাগযয গমাগ্য জ ানলত স্থানাগুগরা ঝ ুঁনকপূণ ি গয় ড়ায় দু িটনা  টায অঙ্কা নফযাজ কগযনছর। 

পরশ্রুনতগত নদনাজপুয জজরা কাযাোগযয প্রাননক কাজকভ ি সুষ্ঠ ুও সুচারুবাগফ নযচারনা এফং অটক ফন্দীগদয 

ননযাত্তা নননিত তথা জম জকান ধযগণয নাকানিত দু িটনা প্রনতগযাধকগে এফং কাযাফন্দীগদয স্থান ংকুরান 

জজরায ানফ িক অআন শৃিরা নযনস্থনতয কথা নফগফচনা কগয প্রথগভ ১০০০ জন ফন্দী ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন কাযাোয 



 

ননভ িাগণয প্রস্তাফ কযা য়। যফতীগত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারগয়য নদ্ধান্ত জভাতাগফক ২০০০ জন ফন্দী ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন 

কাযাোয ননভ িাণ প্রকগেয ৬২১৫.১০ রক্ষ টাকা ব্যয় ম্বনরত নডনন প্রণয়নপূফ িক নযকেনা কনভগন জপ্রযণ কযা য়। 

নডননটি নযকেনা কনভন কতৃক মাচাআপূফ িক নযকেনা কনভগনয সুানয জভাতাগফক ২০০৮ াগরয ননডউর জযট 

নুমায়ী নডনন পুনঃেঠন কযা য়, মায প্রাক্কনরত ব্যয় দাুঁড়ায় ৮৪৭১.৬৬ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ, 

২০০৯ গত জুন, ২০১২ থ িাৎ ০৩ (নতন) ফছয ননধ িাযণ কযা য়। উক্ত প্রকেটি েত ১৩/০৭/২০০৯ তানযগে একগনক 

কতৃিক নুগভানদত।যফতীগত ৮৪৬৬.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যগয় ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০০৯ গত জুন, ২০১৫ জভয়াগদ 

প্রকগেয ংগানধত নডনন নুগভানদত য়। তঃয প্রকেটিয ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যনতগযগক ফাস্তফায়ন জভয়াদ ১ (এক) ফছয 

ফনধ িত কযা য়। 

 

৭.২ উয়েশ্যঃ   

লদনাজুয হজরায ১২০ ফছল্পযয ুযাতন কাযাগাযলর্ ুনঃলনভমাল্পণয ভাধযল্পভ হখানকায কাযাফন্দী ও 

কভমকতমা/কভমচালযল্পদয অধুলনক সুল্পমাগ-সুলফধা প্রদান কযাআ এ প্রকল্পেয প্রধান উল্পেশ্য।   
 

৭.৩  প্রকয়িয নুয়ভাদন ফস্াঃ 

লদনাজপুয মজরা কাযাগায পুনঃলনভ বাণ -ীল বক প্রকিটি উমৄ বক্ত উয়েশ্য জবয়নয রয়ক্ষয মভাট ৮৪৭১ .৬৬ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কলরত ব্যয়য় জুরাআ, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১২ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য নুয়ভালদত য়। যফতীয়ত জুরাআ, ২০০৯ 

য়ত জুন,২০১৫ মভয়ায়দ ৮১৬৬.৪৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যয়য় ১ভ ংয়ালধত লডলল নুয়ভালদত  য়। তঃয জুন 

২০১৬ ম বন্ত ব্যয় বৃলি ব্যলতয়যয়ক ১ (এক) ফছয মভয়াদ ফলধ বত কযা য়।    

 

৭.৪   প্রকয়িয মূর কাম বক্রভঃ 

 প্রকেটিয মূর কাম িক্রভ গে অন্ডায ট্রা ার রপ্রজন ব্যাযাক বফন রনভ তাণ (৬র্রা রবরত্তয উয ৬ র্রা), কনরবকত্রটড 

রপ্রজনায ব্যাযাক বফন রনভ তাণ (৬ র্রা রবরত্তয উয ৬ র্রা), ভররা রপ্রজনাযত্রেয জন্য ক্ষপ কাস্টারড রনভ তাণ (২ র্রা 

রবরত্তয উয ১ র্রা), ভররা রপ্রজনাযত্রেয জন্য এভঅআ আউরনট (২ র্রা রবরত্তয উয ১ র্রা), ক্ষকচ ক্ষটরফর রনভ তাণ (১ 

র্রা রবরত্তয উয ১ র্রা), ক্ষস্টায রফরডং/ক্ষগাডাউন রনভ তাণ (২ র্রা রবরত্তয উয ১ র্রা), ও াকতত্রড রনভ তাণ (১ র্রা 

রবরত্তয উয ১ র্রা), ১৬ ফুট উচ্চর্া ক্ষরযরভটায ও ার, ৮ ফুট উচ্চর্া ক্ষগরযত্রগন ও ার, ৩ ফুট প্রস্ত অযরর 

ও াকতওত্র  রনভ তাণ, ক্ষেত্রনজ রত্রস্টভ রনভ তাণ, অযরর ক্ষযাড রনভ তাণ, ও াযত্রডন ব্যাযাক রনভ তাণ (৬ র্রা রবরত্তয উয ৪ 

র্রা), ১০০০ ফঃফুঃ ক্ষকা াট তায রনভ তাণ (৩ আউরনট) (৪ র্রা রবরত্তয উয ৩ র্রা), ৮০০ ফঃফুঃ ক্ষকা াট তায রনভ তাণ (২০ 

আউরনট) (৬ র্রা রবরত্তয উয ৫ র্রা), ৬০০ ফঃফুঃ ক্ষকা াট তায রনভ তাণ (৮০ আউরনট) (৬ র্রা রবরত্তয উয ৫ র্রা), 

ফুড ক্ষগাডাউন রনভ তাণ (২ র্রা রবরত্তয উয ১ র্রা), গাড ত রুভ রনভ তাণ (১তরা নবনত্তয উয ১ তরা), ওয়াচ টাওয়ায, 

স্যালুটিং ডায়া, জনি ফক্স ননভ িাণ, কাুঁটা তাগযয জফড়া অযনন ফাউন্ডাযী ওয়ার এফং ৩টি জেট ননভ িাণ, নফটুনভনা 

কাগ িটিং এফং অযনন, কারবাট ি ননভ িাণ, নফদুযতায়ন ও ানন যফযা, াফ- জেন নফনডং ননভ িাণ, অযফনযকারচায, 

নফদ্যভান ফকাঠগভা াযণ, মন্ত্রাং কনম্পউটায, পযাক্স ও পগটাকনয়ায ংগ্র, ১টি জী, ২টি জভাটয াআগকর, 

অাফাফত্র, আতযানদ। 

 

৭.৫  প্রকে ব্যফস্থানাঃ 

প্রকি মভয়ায়দ লনয়ে ফলণ বত কভ বকত বাবৃন্দ  প্রকি লযচারয়কয দালয়ত্ব ারন কয়যনঃ  

ক্রঃ নং কভ বকত বায নাভ 

কাম বকার 

ভন্তব্য 

 শুরু ম বন্ত 

০১ জনাফ মভাাম্মদ হুভায়ুন কলফয  ২০/০৮/২০০৯ ২৪/০৭/২০১০ লতলযক্ত দালয়ত্ব  

০২ জনাফ  মৃদুর কালন্ত মঘাল  ২৫/০৭/২০১০ ৩০/০৬/২০১৬ পুণ বকারীন  
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   প্রকিটিয ফ বয়ল নুয়ভালদত প্রাক্কলরত ব্যয় ৮১৬৬.৪৩ রক্ষ টাকা।ভন্ত্রণারয় য়ত প্রাপ্ত ভালপ্ত প্রলতয়ফদন য়ত মদখা 

মায় মম, প্রকিটিয জুন, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপুলিত অলথ বক গ্রগলত মভাট ৮১৬৬.৪৩ রক্ষ টাকা (৯৬.৩৯%)। প্রকিটিয 

নুকূয়র ২০০৯-২০১০ য়ত ২০১৪-২০১৬ ফছয ম বন্ত ভয়য় ংয়ালধত ফালল বক উন্নয়ন কভ বসূচীয অওতায় ফযাে, 

ফমুলক্ত ও ব্যয় লনয়ে মদখায়না রঃ    

            (রক্ষ টাকায়)  

অলথ বক ফৎয 

ংয়ালধত এলডল ফযাে ফমুক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা টাকা মভাট 

২০০৯-১০ ৩২৫.০০ ৩২৫.০০ ৩২০.৯৫ 

২০১০-১১ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১৯৩.৯৯ 

২০১১-১২ ১৩১৭.০০ ১৩১৭.০০ ১৩১৬.৭৭ 

২০১২-১৩        ১৭০০.০০         ১৭০০.০০             ১৬৮৭.৪৪  

২০১৩-১৪   ১২২৫.০০ ১২২৫.০০ ১২২৪.৪৭ 

২০১৪-১৫ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ১৭৪৮.৯০ 

২০১৫-১৬  ৭১২.০০   ৭১২.০০   ৬৭৩.৯২   

মভাট ৮৩৭৯.০০   ৮৩৭৯.০০   ৮১৬৬.৪৩ (৯৬.৩৯%)  

 

৮.০  প্রকি লযদ বন ও ম বয়ফক্ষণঃ   

৮.১ প্রকে ডযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআডড কর্তথক ১০/০৯/২০১৭ র্ারযখ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা য়েয়ছ। প্রকেটিয 

ডনভ থাণ কাজ ডডডব্লউডড’য ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। ডযদ থনকায়র মজর সুায, ডদনাজপুয মজরা কাযাগায , মজরায 

ডদনাজপুয মজরা কাযাগায, ডনফ থাী প্রয়কৌরী ডডডব্লউডড, উডফবাগীে প্রয়কৌরী ডডডব্লউডড, উকাডয প্রয়কৌরী ডডডব্লউডড 

 ংডিষ্ট  দাডেত্বযযত কভ থকতথা/কভ থচাযী উডস্থত ডছয়রন এফং তায়দয   ায়থ অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। য়যজডভন ডযদ থন  

প্রকে ভাপ্ত প্রডতয়ফদন (ডডঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয ডবডিয়ত মূল্যােন প্রডতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

 

৮.২ ম বয়ফক্ষণঃ 

৮.২.১ ল্পযজলভন লযদমল্পনয ভয় কাযাগাল্পযয অন্ডায োয়ার লপ্রজনায ফযাযাক বফন (৬তরা লবল্পতয উয ৬ তরা)  
লধকাং বফন গুল্পরায হদয়াল্পর ডযাম্প ও দাগ হদখা হগল্পছ এফং লকছু হদয়াল্পরয ফাআল্পযয লদল্পকয প্লাোয নি ল্পয় গতম ল্পয় 
হগল্পছ। কাযাগাল্পযয হবতয হলগ্রল্পগন ওয়ার গুল্পরায লকছু লকছু মায়গায় পার্র ও বাো লযরলক্ষত ল্পয়ল্পছ। লনভমাণকারীন 
ভল্পয়  মথামথবাল্পফ লকউলযং না কযায কাযল্পণ এ ধযল্পনয ভস্যা ল্পয়ল্পছ ভল্পভম প্রতীয়ভান য়। তাছাড়া লফলবন্ন বফল্পনয াল্পথ 
করালফর হগর্ রাগাল্পনায য রাগাল্পনায স্াল্পন ওয়ার লপলনলং ও যঙ কযা য়লন , পল্পর বফল্পন ঢুকল্পতআ ওয়াল্পর লল্পভল্পন্র্য 
দাগ হদখা মায়। কাযাগাল্পযয অন্ডায োয়ার লপ্রজনায ফযাযাক বফল্পন মাওয়ায ল্পথ ১ নং হলগ্রল্পগন ওয়াল্পরয াল্পথ লনলভমত ( 
১নং হগর্) হগল্পর্য উচ্চতা (৬পুর্) কভ ওয়ায় এয হবতয লদল্পয় ভাথা লনচু কল্পয হমল্পত য়। কাযাগাল্পযয কভমকতমা /কভমচালযগণ 
জানান হম, এ হগআর্ লদল্পয় চরাচর কযল্পত তাল্পদয সুলফধা য়। ত্রুলর্ূণম এ হগআর্লর্ হবল্পে ুনযায় লিক ভাল্প লনভমাণ কযা 
প্রল্পয়াজন ভল্পভম কাযাগাল্পযয কভমকতমা/কভমচালযগণ উল্পেখ কল্পযন। ফতমভাল্পন অন্ডায োয়ার লপ্রজনায ফযাযাক বফনগুল্পরাল্পত 
াজাপ্রাপ্ত ও লফচাযাধীন  উবয় ধযল্পনয অাভী যাখা ল্পে। কাযাগাল্পয জনফল্পরয স্বেতা ও াজাপ্রাপ্ত অাভীল্পদয ংখযা কভ 
ওয়ায় াজাপ্রাপ্ত ও লফচাযাধীন  উবয় ধযল্পনয অাভী  ৃথকবাল্পফ অন্ডায োয়ার লপ্রজনায ফযাযাক বফল্পন যাখা ল্পে ভল্পভম 
জানা মায়। াজাপ্রাপ্ত অাভীল্পদয জন্য লনলভমত ফযাযাক গুল্পরা ফতমভাল্পন অাততঃ ফযফরত ফস্ায় অল্পছ।কাযাগাল্পয নতুন 
জনফর লনল্পয়াগ ল্পরআ এ ভস্যা থাকল্পফ না  ফল্পর হজর সুায জানান। হজর সুাল্পযয কামমারল্পয়য এক তরা হগর্ লফলডং এয 
বালর্মল্পকর এক্সল্পর্নন কাল্পজয হজল্পরয হবতল্পযয লদল্পক বফল্পনয ফাআল্পযয ওয়াল্পরয লপলনং কাজ ভান ম্পন্ন য়লন। কাযাগাল্পযয 
প্রধান হগর্ লদল্পয় হবতল্পয ঢুল্পক হছল্পন লফলডং এয লদল্পক তাকাল্পর হদখা মাল্পফ একলজলেং লফলডং ও বালর্মল্পকর এক্সল্পর্নন 
কাল্পজয ংল্পমাগস্র উচু-লনচু ফা হরল্পবলরং ভান য়লন। হদয়াল্পরয প্লাোয -ভশ্রীন ল্পয়ল্পছ এফং প্লাোল্পয পার্া দাগ 
লযরলক্ষত ল্পয়ল্পছ। এ বফল্পনয াল্পথ ংমুি ১৮ পুর্ উচু প্রচীয/হদয়াল্পরয প্লাোয খুল্পর ড়ায উক্রভ ল্পয়ল্পছ এফং হদয়াল্পর 
পার্র লযরলক্ষত ল্পয়ল্পছ।   
     



 

৮.২.২  এক তরা পাউল্পন্ডন লফলি এক তরা হক হর্লফর লফলডং এয লনভমাণ কাল্পজয ভান বার ল্পয়ল্পছ ভল্পভম প্রতীয়ভান 
য়। তল্পফ এক তরা এ হক হর্লফর লফলডং এয চায লদল্পক হকান ওয়ার হদয়া য়লন। পল্পর ঝয ফৃলি ফা প্রফর ফৃলিয ভয় 
হবতল্পয ফৃলিয ালন চল্পর অল্প। এল্পত নতুন অগত অাভীল্পদয হক ংগ্র কাল্পজ সুলফধা য়। তাছাড়া চায লদল্পক 
লল্পভল্পন্র্য ফায হফন্চ লনভমাণ কযা ল্পরও হবতল্পয হকান হর্লফর হচয়াল্পযয ফযফস্া না থাকায় কভমকতমা /কভমচালযল্পদয হভল্পঝল্পত ফল্প 
কাজ কযল্পত সুলফধা য় ফল্পর কাযাগাল্পযয কভমকতমা/কভমচালযল্পদয াল্পথ অরা-অল্পরাচনায় জানা মায়। হবতল্পযও লল্পভল্পন্র্য 
হর্লফর ও হচয়ায লনভমাণ কযা একান্ত প্রল্পয়াজন ফল্পর তাাঁযা জানান। কাযাগাল্পযয ুরুল ও ভলরা াক্ষাতকায কল্পক্ষয হভল্পঝয 
প্লাোয নি ল্পয় হবতল্পযয াথয ফা সুযলক হফলড়ল্পয় ল্পড়ল্পছ। হমখাল্পন অাভীযা দাাঁলড়ল্পয় স্বজল্পন্দয াল্পথ কথা ফল্পরন 
হখানকায জানারায নীল্পচয ংল্পয লল্পভণ্ট/প্লাোয হবল্পে হগল্পছ, তফরৃযলতক লপলর্ং খুল্পর হগল্পছ, াক্ষাতকায কল্পক্ষয হক্লাজ 
ালকমর্ কযাল্পভযালর্ নি ল্পয় মাওয়ায় তা খুল্পর শপরা ল্পয়ল্পছ, দযজায কাল্পিয াো ফাাঁকা ওয়ায় লছর্কালন রাগাল্পনা মায় না 
লকংফা রাগাল্পত কি য়। াধাযণতঃ দযজায় ীজনকৃত কাি ফযফায না কযায় এ ধযল্পনয ভস্যায ৃলি য়। কাযাগাল্পযয ২য় 
তরা লফলি ভালিাযা র  ল্পযজলভন লযদমল্পনয ভয় ল্পরয হবতল্পযয লদল্পক ললরং- এ ডযাম্প ফা  ালনয দাগ হদখা 
মায়। হদাতারায় উিায ললড়য হদয়াল্পরও ডযাম্প লযরলক্ষত য়। কাযাগাল্পয লনলভমত উৎাদন লফবাগ ৪লর্ হদাতরা লফলি বফন 
ও াজা প্রাপ্ত অাভীল্পদয ফযাযাক বফন জনফল্পরয  বাল্পফ ফতমভান ফযফরত যল্পয়ল্পছ। এ উৎাদন লফবাল্পগ াজা প্রাপ্ত 
অাভীল্পদযল্পক লদল্পয় লফলবন্ন ন্যাভগ্রী উৎাদল্পনয সুল্পমাগ থাকল্পরও তা জনফল্পরয বাল্পফ চারু কযা মাল্পে না ভল্পভম হজর 
সুায জানান। নতুন জনফর লনল্পয়াগ ল্পরআ এ উৎাদন লফবাগ চারু কযা মাল্পফ ফল্পর লতলন উল্পেখ কল্পযন। এ প্রকল্পেয 
অওতায় হথল্পক কাযাগাল্পযয লনযাত্তায জন্য কাযাগাল্পযয লফলবন্ন ল্পয়ল্পন্র্ ৩১লর্ লললর্লব কযাল্পভযা  ংগ্র ও স্ান কযা য়। 
হজরা সুায জানান হম স্ানকৃত এ কযাল্পভযা গুল্পরা িাৎ হভ ২০১৬ ভাল্পয লদল্পক থান্ডালযং-এ খাযা ল্পয় ল্পড়। লফলয়লর্ 
প্রকে লপল্পক ফলত কযা য় এফং যফতমীল্পত এ কযাল্পভযা গুল্পরা হভযাভল্পতয ফযফস্া কযা ল্পয়ল্পছ। আলতভল্পধয ৯লর্ 
কযাল্পভযা হভযাভত কল্পয রাগাল্পনা ল্পয়ল্পছ, ফাকী কযাল্পভযা গুল্পরা হভযাভল্পতয য রাগাল্পনা মাল্পফ ভল্পভম লতলন জানান।  
 

৯. ক্রে  ংক্রান্ত তোডদঃ  অয়রাচয প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ মম কর ডনভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ডডঅয নুায়য 

মটন্ডাডযং-এয ভাধ্যয়ভ মথামথ দস্যয়দয ভন্বয়ে গঠিত দযে মূল্যােন কডভটি কর্তথক কযা য়েয়ছ। দযে মূল্যােন কডভটিয়ত 

ডফবাগ/ংস্থা ফডভূ থত ন্যান্য ডফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য ডনেভানুোেী ন্তথভূক্ত কযা য়েয়ছ।     

 

১০. লডট লনস্পলত্ত ংক্রান্ত তোলদঃ 

 মপ্রলযত ললঅয়যয নুয়েদ-এপ (Monitoring & Auditing after Implementation) 2 .1 Internal Audit and   

2 .2 External Audit- এ ১টি কগয ২টি নডট অনত্তয কথা উগেে যগয়গছ এফং এ গুগরা ননস্পনত্ত (Resolved) গয়গছ 

ভগভ ি জরো অগছ। নকন্তু গযজনভন নযদ িগন জদো মায় ২০১৪-১৬ ও ২০১৫-১৬ থ ি ফছগযয ২টি নডট অনত্ত যগয়গছ এফং 

এগুগরা এেনও ননষ্পনত্ত য়নন। 

 

১১.  প্রকয়িয ???????? ???????? ও জবনঃ  

 

লযকলিত উয়েশ্য জবন 

ক) লদনাজপুয মজরায  ১২০ ফছয়যয 

পুযাতন কাযাগাযটি পুনঃলনভ বায়ণয ভাধ্যয়ভ 

মখানকায  কাযাফন্দী ও 

কভ বকত বা/কভ বচালযয়দয অধুলনক সুয়মাগ-

সুলফধা  প্রদান কযাআ এ প্রকয়িয প্রধান 

উয়েশ্য।  

       

ক) প্রকয়িয অওতায় লফলবন্ন ফকাঠায়ভা মমভনঃ লপ্রজনায ব্যাযাক বফন, 

ভলরা লপ্রজনায’ মপ কাস্টলড, ও এভঅআ আউলনট,  কভ বকত বা/কভ বচালযয়দয 

অফালক মকায়াটায, মস্টায/মগাডাউন, গাড ব রুভ, ওয়াচ টাওয়ায, 

ফাউন্ডালয/মদয়ার,কারবাট ব, লফদুযতায়ন  ও ালন যফযা, াাতার আতযালদ 

পুনঃলনভ বায়ণয ভাধ্যয়ভ  মখানকায মজরখানায লফলবন্ন ম বায়য়য ফন্দী ও 

কভ বকত বা/কভ বচালযয়দয লতয়তয মচয়য় ফত বভায়ন  অধুলনক সুয়মাগ-সুলফধা প্রদান 

কযা ম্ভফ য়ে। পয়র প্রকয়িয উয়েশ্য লজবত য়য়য়ছ  ভয়ভ ব প্রতীয়ভান য়।  

খ) প্রকয়িয অওতায় লধকাং 

ফকাঠায়ভা   পুনঃলনভ বাণ একলজলস্টং 

কাযাগায কযাম্পায়য মবতয কযয়ত য়ফ।   

খ) প্রকয়িয অওতায় কর ফকাঠায়ভা একলজলস্টং কাযাগায কযাম্পায়য 

মবতয়যআ পুনঃলনভ বাণ কযা য়য়য়ছ।পয়র প্রকয়িয এ উয়েশ্যও  লজবত য়য়য়ছ ।  

  

?? .? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ??? ?? .? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???   

?? .??? .?    াধাযণ ভস্াঃ   



 

১৩.১ কাযাগায়যয লধকাং বফন গুয়রায মদয়ায়র ডযাম্প ও দাগ এফং লকছু মদয়ায়রয ফাআয়যয লদয়কয প্লাস্টায নষ্ট য়য় গত ব য়য় 

মগয়ছ। মলগ্রয়গন ওয়ার গুয়রায়ত লকছু লকছু মায়গায় পাটর ও বাো লযরলক্ষত য়য়য়ছ। বফয়নয ায়থ করালফর মগট 

রাগায়নায য রাগায়নায স্ায়ন ওয়ার লপলনলং ও যঙ কযা য়লন, পয়র বফয়ন ঢুকয়তআ ওয়ায়র লয়ভয়েয দাগ মদখা মায়। এয়ত 

বফয়নয মৌন্দর্য্ব ালন য়য়য়ছ।   

  

১৩.২ ১ নং মলগ্রয়গন ওয়ায়রয ায়থ লনলভ বত ( ১নং মগট) মগয়টয উচ্চতা  কভ ওয়ায় এয মবতয লদয়য় ভাথা লনচু কয়য মময়ত 

য়। পয়র কাযাগায়যয কভ বকত বা/কভ বচালযগয়ণয এ মগট লদয়য় চরাচর কযয়ত সুলফধা য়।   

 

১৩.৩  কাযাগায়য জনফয়রয স্বিতা ও াজাপ্রাপ্ত অাভীয়দয ংখ্যা কভ ওয়ায় াজাপ্রাপ্ত ও লফচাযাধীন  উবয় ধযয়নয অাভী  

পৃথকবায়ফ অন্ডায ট্রায়ার লপ্রজনায ব্যাযাক বফয়ন যাখা য়ে। াজাপ্রাপ্ত অাভীয়দয জন্য লনলভ বত ব্যাযাক গুয়রা ফত বভায়ন 

ব্যফহৃত ফস্ায় অয়ছ।    

 

১৩.৪ কাযাগায়যয মজর সুায়যয কাম বারয়য়য এক তরা মগট লফলডং এয বাটি বয়কর এক্সয়টনয়নয একলজলস্টং লফলডং ও  বাটি বয়কয 

এক্সয়টনন কায়জয ংয়মাগস্র উচু-লনচু ফা মরয়বলরং ভান য়লন। মদয়ায়রয প্লাস্টায ভসৃন য়য়য়ছ এফং প্লাষ্টায়য পাটা দাগ 

লযরলক্ষত য়য়য়ছ। এ বফয়নয ায়থ উচু প্রচীয /মদয়ায়রয প্লাস্টায খুয়র ড়ায উক্রভ য়য়য়ছ এফং মদয়ায়র পাটর লযরলক্ষত 

য়য়য়ছ।  

 

১৩.৫  এক তরা মক মটলফর লফলডং এয চায লদয়ক মকান ওয়ার মদয়া য়লন।পয়র ঝয বৃলষ্ট ফা প্রফর বৃলষ্টয ভয় মবতয়য বৃলষ্টয 

ালন চয়র অয়। এয়ত নতুন অগত অাভীয়দয মক ংগ্র কায়জ সুলফধা য়। চায লদয়ক লয়ভয়েয ফায মেি লনভ বাণ কযা 

য়রও মবতয়য মকান মটলফর মচয়ায়যয ব্যফস্া না থাকায় কভ বকত বা/কভ বচালযয়দয মভয়ঝয়ত ফয় কাজ কযয়ত সুলফধা য়।   

 

১৩.৬ কাযাগায়যয পুরুল ও ভলরা াক্ষাতকায কয়ক্ষয মভয়ঝয প্লাস্টায নষ্ট য়য় মবতয়যয াথয ফা সুযলক মফলড়য়য় য়ড়য়ছ। 

মমখায়ন অাভীযা দাাঁলড়য়য় স্বজয়ন্দয ায়থ কথা ফয়রন মখানকায জানারায নীয়চয ংয়য লয়ভণ্ট /প্লাস্টায মবংয়গ মগয়ছ, 

বফদুযলতক লপটিং খুয়র মগয়ছ, দযজায কায়ঠয াল্লা ফাাঁকা ওয়ায় লছটকালন রাগায়না মায় না লকংফা রাগায়ত কষ্ট য়।  

 

১৩.৭   ভালিাযা য়রয ললরং- এ ডযাম্প ফা  ালন দাগ মদখা মগয়ছ। মদাতারায় উঠায ললড়য মদয়ায়রও ডযাম্প লযরলক্ষত 

য়।  

 

১৩.৮  কাযাগায়য লনলভ বত উৎাদন লফবাগ ও াজা প্রাপ্ত অাভীয়দয ব্যাযাক বফন জনফয়রয  বায়ফ ফত বভান ব্যফহৃত যয়য়য়ছ। 

এ উৎাদন লফবায়গ াজা প্রাপ্ত অাভীয়দযয়ক লদয়য় লফলবন্ন ণ্যাভগ্রী উৎাদয়নয সুয়মাগ থাকয়রও তা জনফয়রয বায়ফ চালু 

কযা মায়ে না।    

 

১৩.৯    কাযাগায়যয লফলবন্ন য়য়য়ে ৩১টি ললটিলব কযায়ভযা ঠাৎ মভ ২০১৬ ভায়য লদয়ক থান্ডালযং-এ খাযা য়য় য়ড় ভয়ভ ব 

জানা মায়। ফ গুয়রা কযায়ভযা এখয়না মভযাভত কযা য়লন।      

     

১৪.০ সুালযঃ  

১৪.১    কাযাগাল্পযয লফলবন্ন বফল্পনয হদয়াল্পরয ও ললরং-এয ডযাম্প, দাগ, ওয়াল্পরয পার্র, নি প্লাোয, ক্াজেয দযজা/াল্লা, 

বফরৃযদতক্ দপদিিং, যিংজয়য ক্াজ, দপদনদিং ইতযাদদ জরুযী দবদিজত িংদিষ্ট দেক্াদাজযয ভাধযজভ শভযাভত/িংস্কাজযয 

উজদযাে গ্রণ ক্যা আফশ্যক্; 

১৪.২  কাযাগাল্পযয অন্ডায োয়ার লপ্রজনায ফযাযাক বফল্পন মাওয়ায ল্পথ ১ নং হলগ্রল্পগন ওয়াল্পরয াল্পথ লনলভমত (১নং 

হগর্) হগর্লর্ লিক ভাল্প ুনঃলনভমাণ কযা প্রল্পয়াজন; 

১৪.৩ ঝড় ফৃলি ফা প্রফর ফৃলিয ভয় হক হর্লফর লফলডং এয  হবতল্পয মাল্পত ফৃলিয ালন না অল্পত াল্পয হ জন্য হক 

হর্লফর লফলডং এয চায লদল্পক ওয়ার হদয়া প্রল্পয়াজন এফং হবতল্পয কাল্পজয সুলফধাল্পথম হর্লফর হচয়াল্পযয ফযফস্া যাখা 

হমল্পত াল্পয;   

১৪.৪     কাযাগাল্পযয লনযাত্তা লনলিল্পতয স্বাল্পথম নি ল্পয় ড়া লললর্লব কযাল্পভযা গুল্পরা জরুযী লবলত্তল্পত হভযাভতূফমক 

হগুল্পরা দ্রুত মথাস্াল্পন স্ান কযা প্রল্পয়াজন। এ কযাল্পভযা গুল্পরা প্রকৃতআ থান্ডাল্পযয কাযল্পণ নি ল্পয়ল্পছ , নালক 



 

লিকাদায কতৃমক লনে ভাল্পনয কযাল্পভযা যফযা কযা ল্পয়ল্পছ তা ংলিি লফবাগ কতৃমক খলতল্পয় হদল্পখ তদনুমায়ী 

প্রল্পয়াজনীয় ফযফস্া গ্রণ কযা হমল্পত াল্পয;  

১৪.৫    কাযাগাল্পযয জনফল্পরয বাফ দূয কল্পয দ্রুত উৎাদন লফবাগ ও াজা প্রাপ্ত অাভীল্পদয ফযাযাক  চারু কযায  

ফযফস্া গ্রণ কযা হমল্পত াল্পয;  

১৪.৬  প্রকল্পেয লনষ্পন্ন লডর্ অলত্ত দ্রুত লনষ্পল্পন্নয প্রল্পয়াজনীয় ফযফস্া গ্রণ কযা হমল্পত াল্পয;  

১৪.৭  উলেলখত সুালযভূল্পয উয গৃীত দল্পক্ষ ম্পল্পকম সুযক্ষা হফা লফবাগ কতৃমক অআএভআলড ’হক অগাভী ০১ 
(এক) ভাল্পয ভল্পধয ফলত কযল্পত ল্পফ। 



 

শদজয গুরুত্বণূব উজজরা দজয ৭৬দি পায়ায াদবব ও দদবর দিজপস শিন স্থান  

-ীলমক প্রকল্পেয ভালপ্ত ভূরযায়ন প্রলতল্পফদন 
  

 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  মদয়য গুরুত্বপূণ থ উয়জরা দয/ স্থায়ন ৭৬টি পাোয াডব থ  ডডবর 

ডডয়পন্স মস্টন স্থান।  

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/ডফবাগঃ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে। 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স ডধদপ্তয এফং গণপূতথ ডধদপ্তয। 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  ক্ষেত্রয গুরুত্বপূণ ত ৭৬ টি স্থাত্রন। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার  ব্যেঃ   

(রে টাকাে) 

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয %) 

 

ডতক্রান্ত  ভে  

(মূর 

ফাস্তফােনকায়রয %)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াডধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াডধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

১৪৬৭৫.৮১ 

১৪৬৭৫.৮১ 

(-)  

  

 

২৮১৭১.৯৭  

২৮১৭১.৯৭  

 (-)  

 

২৫৫৭৯.২০  

২৫৫৭৯.২০ 

(-) 

জুরাআ,১৯৯৮ 

য়ত 

জুন, ২০০৩  

জুরাআ, ১৯৯৮ 

য়ত 

রডত্রম্বয, ২০১৫ 

জুরাআ, ১৯৯৮ 

য়ত 

রডত্রম্বয,  ২০১৫ 

-   ১২ ফছয 

 (২২০%)  

* প্রকৃত ব্যে মূর প্রকে ব্যয়েয য়ো ১৩৪৯৬.১৬ রে টাকা বৃডি ময়েয়ছ।  

    

৬.০ প্রকয়েয ডফডবন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদি তয়েয ডবডিয়ত):  

                   (ব্যে রে 

টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

ডফডবন্ন ংয়গয নাভ ডযকডেত রেযভাো  

(ডডডড নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অডথ থক  ফাস্তফ অডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. Land Acqusition ১১২৩.৮৭ ২২.৯৪ একয ৮৪১.৪৮ ২২.৬১ একয 

২. Land Development ৪৫৬.৫১ - ৪১৯.৯৪ - 

৩. Civil Works ৯৬৯৭.৮২ - ৯৩৪২.২৭ - 

৪. Machinery & Equipment  

 

 

 

 

১৩৪৫৫.৮১ Wt-69 TV-26 

Pump-96 

Rescue fire 

com. Vehicle-

19 Fire floot-3 

Pontoon-3 

১২৯৪৬.২২ Wt-69 TV-26 

Pump-96 

Rescue fire 

com. Vehicle-19 

Fire floot-3 

Pontoon-3 

৫. C.D VAT & Other. ২৭০০ - ১৪০০ - 

৬. Furniture ২৭৯.১৩ - ২৭৯.১৩ - 

৭. Transport Vehicle ৩৬.৫৯ - ৩৬.৫৯ - 

৮. Pay & Allowances ৭৯.৪১ - ৬৩.৬৯ - 

৯. Vehicle Reg. Fee, Telephone. 

Power &Fuel, Commission, 

Insurance, Port charge & others 

revenue component etc. 

১২৪.২৯ - ১১৯.১০ - 



 

ক্রঃ 

নং 

 

ডফডবন্ন ংয়গয নাভ ডযকডেত রেযভাো  

(ডডডড নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অডথ থক  ফাস্তফ অডথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১০. Soil test ৩৮.২৮ - ১.৭৫ - 

১১. Honorarium ১.৭১ - ১.৫১ - 

১২. Wireless Tower Fitting, Fixing & 

etc. 

১২৩.৫৩ ৬৯ ক্ষস্টন ১২২.৫০ ৬৯ ক্ষস্টন 

১৩. Purchases of Photocopy 

machine, Computer, Fax & 

stationary 

৫.০২ Comp-2 Photo-

2 Fax-2 

 

৫.০২ Comp-2 Photo-2 

Fax-2 

 

১৪. Price Contingency ৫০.০০ - - - 

১৫. ফ তত্রভাট ২৮১৭১.৯৭  ২৫৫৭৯.২০ - 
 

 

৭.০ াধাযণ মমল্পফক্ষণঃ  
৭.১ র্বূলভঃ হদল্পয উল্পজরা দযগুল্পরাল্পত ারকা ও ভাঝাযী ধযল্পনয লে কাযখানা, যকালয-হফযকালয লফলবন্ন 
লপ বফন, স্কুর, কল্পরজ, াাতার আতযালদ নানা ধযল্পনয ফকািাল্পভা গল্পড় উল্পিল্পছ। পল্পর এখাল্পন জনফলতও ক্রভান্বল্পয় 
হফল্পড় চল্পরল্পছ। এ কর ফকািাল্পভা এফং জনগল্পণয জান-ভার লফলবন্ন প্রাকৃলতক রৃল্পমমাগ ও লগ্নকান্ড হথল্পক যক্ষা কযায জন্য 
পায়ায ালবমল্পয গুযত্ব লযীভ। এ লফল্পফচনায় হদল্পয দয ও গুযত্বূণম স্াল্পন ৭৬লর্ পায়ায ালবম ও ললবর লডল্পপন্স 
হেন স্ান কযায লনলভত্ত এ প্রকেলর্ গ্রণ কযা য়।  

  
৭.২ উল্পেশ্যঃ হদল্পয লফস্তীণম এরাকায় লগ্নকান্ড ও প্রাকৃলতক রৃল্পমমাগ ল্পত জান-ভার যক্ষায জন্য পায়ায ালবম ও 
ললবর লডল্পপন্স হেন স্ান কযাআ এ প্রকল্পেয ভূর উল্পেশ্য।  

 
৭.৩     প্রকল্পেয নুল্পভাদন ফস্াঃ 
অল্পরাচয প্রকেলর্ ১৪৬৭৫.৮১ রক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় জুরাআ, ১৯৯৮ হথল্পক জুন, ২০০৩ হভয়াল্পদ গত ১৯.১২.২০০০ 
তালযল্পখ একল্পনক কতৃমক ফাস্তফায়ল্পনয জন্য নুল্পভালদত য়। যফতমীল্পত ১৬৯৬৮.৬৬ রক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় জুরাআ, ১৯৯৮ 
হথল্পক জুন, ২০০৮ হভয়াল্পদ ১ভ ংল্পাধন কযা য়। প্রকৃল্পেয ২য় ংল্পাধন ২৮২৮৫.৩২ রক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় জুরাআ, 
১৯৯৮ হথল্পক জুন, ২০১২ হভয়াল্পদ ংল্পাধন কযা য়। যফতমীল্পত ২৮১৭১.৯৭ রক্ষ র্াকা প্রাক্কলরত ফযল্পয় জুরাআ, ১৯৯৮ 
হথল্পক জুন, ২০১৫ হভয়াল্পদ প্রকল্পেয ৩য় ংল্পাধন কযা য়। ফমল্পল ফযয় ফৃলি ফযলতল্পযল্পক হভয়াদ জুরাআ, ১৯৯৮ হথল্পক 
লডল্পম্বয, ২০১৫ হভয়াদ মমন্ত  ফৃলি কযা ল্পয়ল্পছ।    
 

৭.৪ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ 

 

 জডভ ডধগ্রণ; 

 মবৌত কাজ (পাোয াডব থ বফন, মড্রন  পৄয়ের মড ডনভ থাণ); 

 মন্ত্রাডত  াজ-যঞ্জাভ; 

 ডডড বযাট; 

 যাজস্ব-মফতন বাতাডত, মষ্টনাযীজ আতযাডদ। 

 

৭.৫ প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তেঃ  

 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অতাে কাযা ডধদপ্তয কর্তথক প্রকেটি ফাস্তফাডেত য়েয়ছ। ডনয়ম্ন ফডণ থত কভ থকতথাবৃন্দ প্রকয়েয 

প্রকে ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্র. নং কভ থকতথায নাভ  দফী 
কাম থকার 

ভন্তব্য 
শুরু ম থন্ত 

০১ জনাফ মভাঃ কাডজভ উেীন 

ডনফ থাী প্রয়কৌরী (ডফডএ 

১৭/০৯/৯৮ ০৫/০১/৯৯ পূণ থকারীন 



 

ক্র. নং কভ থকতথায নাভ  দফী 
কাম থকার 

ভন্তব্য 
শুরু ম থন্ত 

PWD) 

০২ জনাফ মভাঃ অয়নাোয মায়ন 

ডযচারক, ডডটিড  

০৬/০১/৯৯ ৩০/০৬/৯৯ খন্ডকারীন 

০৩ জনাফ মভাাম্মদ অরী 

ডযচারক, ডডটিড 

০১/০৭/৯৯ ৩০/০৩/২০০০ খন্ডকারীন 

০৪ জনাফ রজ া উদ্দীন 

রযচারক,রডটির 

৩১/০৩/২০০০ ১৯/০৪/২০০০ খন্ডকারীন 

০৫ জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষারা ভান ক্ষচৌধুযী 

উ-রযচারক (র্ ত ও প্রান)  

২০/০৪/২০০০ ২৭/০৪/২০০০ খন্ডকারীন 

০৬ জনাফ ক্ষভাঃ কুতুফ উদ্দীন 

উ-রযচারক (র্ ত ও প্রান) 

২৮/০৪/২০০০ ০৮/০৭/২০০৫ খন্ডকারীন 

০৭ ক্ষভজয অাদুর ক 

রযচারক,রডটির 

০৯/০৭/২০০৫ ২৯/১০/২০০৫ খন্ডকারীন 

০৮ জনাফ ক্ষভাঃ অবুর ফয  

রনফ তাী প্রত্রকৌরী (রফরএ 

PWD) 

৩০/১০/২০০৫ ২৭/০৩/২০০৭ পূণ থকারীন 

০৯ জনাফ এটিএভ পাআজুর করযভ 

উ-রচফ 

২৮/০৩/২০০৭ ২৮/০৬/২০১১ পূণ থকারীন 

১০ জনাফ ক্ষোত্র র্ উল্লা ক্ষচৌধুযী 

উ-রচফ 

২৯/০৬/২০১১ ১৮/০৭/২০১১ খন্ডকারীন 

১১ জনাফ অান াফীফ র্ালুকোয 

উ-রচফ 

১৯/০৭/২০১১ ২০/০৯/২০১২ পূণ থকারীন 

১২ ক্ষভজয ক্ষভাাম্মে জারদুর আরাভ 

প্রকল্প রযচারক(২৫ প্রকল্প) 

২১/০৯/২০১২ ১০/১২/২০১২ খন্ডকারীন 

১৩ জনাফ ক্ষভাঃ অর্াউর ক 

উ-রচফ 

১১/১২/২০১২ ১৮/০৭/২০১৩ পূণ থকারীন 

১৪ জনাফ ক্ষভাঃ অর্াউর ক 

যুগ্ম-রচফ (রফরএ প্রান) 

২২/০৭/২০১৩ ৩১/১২/২০১৫ পূণ থকারীন 

  

??..?  ????????? ?????? ? ????????? ?????????  ????????? ?????? ? ????????? ????????    

   প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাডদত প্রাক্কডরত ব্যে ২৮১৭১.৯৭ রে টাকা। ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত ভাডপ্ত প্রডতয়ফদন য়ত মদখা 

মাে মম, প্রকেটিয ডডয়ম্বয, ২০১৫ ম থন্ত ক্রভপুডঞ্জত অডথ থক গ্রগডত মভাট ২৫৫৭৯.২০ রে টাকা (৯০.৮০%)। 

প্রকেটিয অতাে প্রাথডভক ম থায়ে ২ে ংয়াডধত ডডডডয়ত ৭৬ টি পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স মস্টন 

ডনভ থায়ণয জন্য ডনধ থাযণ কযা ে। যফতীয়ত ৩ে ংয়াধয়নয ভে ফডযার দয; ঘাটাআর, টাঙ্গাআর; মদৌরতপুয, 

কুডস্টো; তারা, াতেীযা; পডযদগঞ্জ, চাঁদপুয; কল্যাণপুয, ঢাকা এফং বাংগুযা, াফনা এআ াতটি অয়রাচয প্রকয়েয 

অতায ফাআয়য ন্য প্রকয়ে স্থানান্তয কযা ে মা ফ থয়ল নুয়ভাডদত ডডডডয ৬০ নং পৃষ্টাে প্রডতপডরত যয়েয়ছ। 

সুতযাং অয়রাচয প্রকয়েয অতাে মভাট ৬৯ টি পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স মস্টন ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। ডনডভ থত 

মস্টনমূয়য ভয়ধ্য মরাকফর েতায কাযয়ণ   ফাঁখারী, চট্টগ্রাভ; ভতরফ, চাঁদপুয; ফাবুগঞ্জ, ফডযার এফং তজন্তাপুয, 

ডয়রট এআ ৪ টি মস্টন এখন ম থন্ত চালু কযা ম্ভফ েডন। প্রকেটিয নুকূয়র ১৯৯৮-১৯৯৯ য়ত ২০১৫-২০১৬ ফছয 

ম থন্ত ভয়ে ংয়াডধত ফাডল থক উন্নেন কভ থসূচীয অতাে ফযাে, ফমুডক্ত  ব্যে ডনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                           (রে টাকাে)  

অডথ থক ফৎয ংয়াডধত এডডড ফযাে ফমুক্ত ব্যে 

মভাট টাকা টাকা মভাট 

১৯৯৮-৯৯ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ 



 

অডথ থক ফৎয ংয়াডধত এডডড ফযাে ফমুক্ত ব্যে 

মভাট টাকা টাকা মভাট 

১৯৯৯-০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

২০০০-০১ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ 

২০০১-০২ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০০২-০৩ ৯৯৯.৯০ ৯৯৯.৯০ ৯৯৯.৯০ 

২০০৩-০৪ ১৩৯৯.১৫ ১৩৯৯.১৫ ১৩৯৯.১৫ 

২০০৪-০৫ ৯২৩.৮৯ ৯২৩.৮৯ ৯২৩.৮৯ 

২০০৫-০৬ ৬৯৯.৩৩ ৬৯৯.৩৩ ৬৯৯.৩৩ 

২০০৬-০৭ ৩৮৭.৮০ ৩৮৭.৮০ ৩৮৭.৮০ 

২০০৭-০৮ ৫৬২.৩৯ ৫৬২.৩৯ ৫৬২.৩৯ 

২০০৮-০৯ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০০৯-১০ ২৬৬৯.২৭ ২৬৬৯.২৭ ২৬৬৯.২৭ 

২০১০-১১ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১১-১২ ১৪৫৪.৮২ ১৪৫৪.৮২ ১৪৫৪.৮২ 

২০১২-১৩ ১৫৪৯.৯৪ ১৫৪৯.৯৪ ১৫৪৯.৯৪ 

২০১৩-১৪   ২৫৯৯.৯৯ ২৫৯৯.৯৯ ২৫৯৯.৯৯ 

২০১৪-১৫ ৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ 

২০১৫-১৬ ২৯৩২.৪৯ ৪৯০.০০ ৩৩৯.৭২ 

মভাট ২৮১৭১.৯৭ ২৫৭২৯.৪৮  ২৫৫৭৯.২০ 

(৯০.৮০%)  

  

৮.০     প্রকে ডযদ থনঃ  

 

দাউদকাডন্দ, কুডভোঃ 

 

৮.১ গত ২৩/০৯/২০১৭ তাডযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফাডেত কুডভো মজরায দাউদকাডন্দ উয়জরায পাোয 

াডব থ মস্টনটি কাজ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র উক্ত মজরায কাযী প্রয়কৌরী (আ/এভ)  উ কাযী 

প্রয়কৌরী গণপূতথ ডফবাগ উডস্থত ডছয়রন। এছাড়া পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স ডধদপ্তয়যয প্রডতডনডধ উডস্থত ডছয়রন। 

গণপূতথ ডফবাগ য়ত দাউদকাডন্দ পাোয াডব থ মস্টনটি পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স ডধদপ্তয এয ডনকট  বুডঝয়ে মদো 

য়েয়ছ গত ২০/০৪/২০১৩ তাডযয়খ। মস্টনটি চালু য়েয়ছ ২৩/১১/২০১৩ তাডযয়খ PWD ত্রর্ বফনটি বুত্রঝ ক্ষনও ায য ক্ষর্ক্ষক 

এখন ম তন্ত PWD কর্ততক ক্ষকান যেণাত্রফেণ কযা  রন। ফর্তভাত্রন বফনটিত্রর্ ক্ষফ ডকছু ডফচুযডত রেয কযা মগয়ছ। মমভন: 

ছাত্রেয ারন চুআত্র  রবর্ত্রযয ক্ষেও ার রবত্রজ র্াকত্রছ। কত্র কটি ক্ষেও াত্রর Hair crack ক্ষেখা ক্ষগত্রছ। যান্নাঘত্রযয ক্ষভত্রঝ 

ভাটিত্রর্ ফত্র ক্ষগত্রছ। 

 

ভতরফ, চাঁদপুযঃ  

 

৮.২    গত ২৪/০৯/২০১৭ তাডযয়খ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে ফাস্তফাডেত চাঁদপুয মজরায ভতরফ উয়জরায পাোয াডব থ 

মস্টনটি কাজ য়যজডভয়ন ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকায়র উক্ত মজরায উ-ডফবাগীে প্রয়কৌরী গণপূতথ ডফবাগ উডস্থত 

ডছয়রন। এছাড়া পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স ডধদপ্তয়যয প্রডতডনডধ উডস্থত ডছয়রন। গণপূতথ ডফবাগ য়ত ভতরফ (দডেণ) 

পাোয াডব থ মস্টনটি পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স ডধদপ্তয়যয ডনকট  বুডঝয়ে মদো য়েয়ছ গত ০৭/০৫/২০১৭ 

তাডযয়খ। জনফর ংকয়টয কাযয়ণ মস্টনটি এখন ম থন্ত চালু কযা ম্ভফ েডন।  PWD ত্রর্ বফনটি বুত্রঝ ক্ষনও ায য ক্ষর্ত্রক 

এখন ম তন্ত PWD কর্ততক ক্ষকান যেণাত্রফেণ কযা  রন। ফর্তভাত্রন বফনটিত্রর্ ক্ষফ ডকছু ডফচুযডত রেয কযা মগয়ছ। মমভন 

ছাত্রেয ারন চুআত্র  রবর্ত্রযয ক্ষেও ার রবত্রজ র্াকত্রছ। কত্র কটি ক্ষেও াত্রর Hair crack ক্ষেখা ক্ষগত্রছ। ফাআত্রযয এফং রবর্ত্রযয 

ক্ষেও াত্ররয প্লাস্টায ক্ষরানা ধত্রযত্রছ। ছাত্রেয ক্ষে াত্রর ারনয Damp যত্র ত্রছ। ছাত্রেয  Rain water pipe এয  ক্ষভযাভর্ 

(রকউরযং) কযা প্রত্র াজন। বফনটি রযেন্নবাত্রফ যাখা  রন। ররে এফং ন্যান্য ঘয ব্যফায না ও ায কাযত্রণ ক্ষনাংযা যত্র ত্রছ। 

পা ায ারব ত এয ে ক্ষর্ত্রক প্রত্র াজনী  েত্রে রনত্রর্ ত্রফ। জানারায র্াআ গ্লা ঠিকভর্ না রাগাত্রনায কাযত্রণ বৃরিয ারন 

ঢুত্রক বফনটি ব্যফায নুত্রমাগী ত্র ত্রছ। েযজায কাত্র য ভান ত্রন্তলজনক ন । পা ায ারব ত ক্ষস্টনটিত্রর্ প্রত্রফত্রয জরভ 



 

রধগ্রণ কযা  রন। এআ জরভ রধগ্রণ কযা প্রত্র াজন। নুত্রভারের্ রডরর নুমা ী ফযাদ্দকৃর্ Arbori culture কযা 

 রন।  

 

যশুযাভ, মপডনঃ 

 

৮.৩    গত ২৫/০৯/২০১৭ তালযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় ফাস্তফালয়ত হপলন হজরায যরৄযাভ উল্পজরায পায়ায 
ালবম হেনলর্ কাজ ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা য়। লযদমনকাল্পর উি হজরায লনফমাী প্রল্পকৌরী , উ-লফবাগীয় 
প্রল্পকৌরী এফং উ-কাযী প্রল্পকৌরী গণূতম লফবাগ উলস্ত লছল্পরন। এছাড়া পায়ায ালবম হেনলর্ পায়ায ালবম ও 
ললবর লডল্পপন্স লধদপ্তল্পযয প্রলতলনলধ উলস্ত লছল্পরন। লযদমনকাল্পর লনলভমত বফল্পনয কািাল্পভায ভান ল্পন্তালজনক নয় ভল্পভম 
প্রতীয়ভান য়। PWD জত বফনদি ফুজঝ শনওয়ায য শথজক্ এখন মবন্ত PWD ক্তৃবক্ শক্ান যক্ষণাজফক্ষণ ক্যা য়দন। 
ফতবভাজন বফনদিজত শফ লকছু লফচুযলত রক্ষয কযা হগল্পছ। হমভন ফৃলি ল্পরআ ছাজদয াদন চইুজয় দবতজয জে। এ ক্াযজণ উক্ত 

রুভদি ফযাফাজযয অজমােয জয় জেজছ। বফন দনভবাজণয ভয় দেক্ তদাযদক্ দছর না ভজভব প্রতীয়ভান য়। ক্জয়ক্দি শদওয়াজর 

Hair crack শদখা শেজছ।  ছাজদ াদন জজভ থাক্ায ক্াযজণ দবতজযয শদয়ার এফিং ছাজদয শদয়াজর াদনয Damp যজয়জছ। 
বফনদি দযচ্ছন্নবাজফ যাখা য়দন। দদে এফিং অন্যান্য ঘয ফযফায না ওয়ায ক্াযজণ শনািংযা যজয়জছ। পায়ায াদবব এয ক্ষ 

শথজক্ প্রজয়াজনীয় দজক্ষ দনজত জফ। শেন রাইন ভাদিজত শিজফ শেজছ। দেক্বাজফ ভাদি ওজয়দাদযিং ক্যা য়দন। শদয়ার 

Damp থাক্ায ক্াযজণ শদয়াজর শওরা জজেজছ। Internal water line leckage থাক্ায ক্াযজণ ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার 

দবজজ থাক্জছ। ফলবাক্াজর Sewarage overflow জচ্ছ। PWD’য আজযা দনদফে তদাযদক্ প্রজয়াজন। 
 

রভত্রযযযাআ, চট্রগ্রাভঃ 

 

৮.৪  গত ২৬/০৯/২০১৭ তালযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় ফাস্তফালয়ত চট্রগ্রাভহজরায দভজযযযাই উল্পজরায পায়ায 
ালবম হেনলর্ কাজ ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা য়। লযদমনকাল্পর উি হজরায উ-লফবাগীয় প্রল্পকৌরী গণূতম লফবাগ 
উলস্ত লছল্পরন। এছাড়া পায়ায ালবম হেনলর্ পায়ায ালবম ও ললবর লডল্পপন্স লধদপ্তল্পযয প্রলতলনলধ উলস্ত লছল্পরন। 
লযদমনকাল্পর লনলভমত বফল্পনয কািাল্পভায ভান ল্পন্তালজনক নয় ভল্পভম প্রতীয়ভান য়। গণূতম লফবাগ ল্পত লভল্পযযযাআ পায়ায 
ালবম হেনলর্ পায়ায ালবম ও ললবর লডল্পপন্স লধদপ্তয এয লনকর্  ফুলঝল্পয় হদওয়া ল্পয়ল্পছ গত জুরাআ ২০১৫ ভাল্প। 
PWD জত বফনদি ফুজঝ শনওয়ায য শথজক্ এখন মবন্ত PWD ক্তৃবক্ শক্ান যক্ষণাজফক্ষণ ক্যা য়দন। ফতবভাজন বফনদিজত 

শফ লকছু লফচুযলত রক্ষয কযা হগল্পছ। হমভন ফৃলিয াদন ঢজুক্ দফরৃযৎ এয সুই নষ্ট জয়জছ। নতুন ক্জয সুই রাোজনা প্রজয়াজন। 
বফন দনভবাজণয ভয় দননভাজনয যুাতন াদনয াই ফযফায ক্যায় াইজ জিং ধজযজছ এফিং ফতবভাজন ফযফায অনুজমােী 
জয়জছ। ভিয দদজয় ছজদয িযািংক্ এ াদন উোজনায প্লাদিজক্য াই শপজি শেজছ। PWD এয দেক্ তদাযদক্য ছা াওয়া 
মায়দন। বফন দনভবাজণয ভয় দেক্ তদাযদক্ দছর না ভজভব প্রতীয়ভান য়। ক্জয়ক্দি শদওয়াজর Hair crack শদখা শেজছ।  ছাজদ 

াদন জজভ থাক্ায ক্াযজণ দবতজযয শদয়ার এফিং ছাজদয শদয়াজর াদনয Damp যজয়জছ। শদয়ার Damp থাক্ায ক্াযজণ শদয়াজর 

শওরা জজেজছ। Internal water line leckage থাক্ায ক্াযজণ ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্জছ। PWD’য আজযা 
দনদফে তদাযদক্ প্রজয়াজন। 
 

ফাখারী, চট্রগ্রাভঃ 

 

৮.৫  গত ২৬/০৯/২০১৭ তালযল্পখ অল্পরাচয প্রকল্পেয অওতায় ফাস্তফালয়ত চট্রগ্রাভ হজরায ফাখারী উল্পজরায পায়ায ালবম 
হেনলর্ কাজ ল্পযজলভল্পন লযদমন কযা য়। লযদমনকাল্পর উি হজরায উ-লফবাগীয় প্রল্পকৌরী এফং উ-লফবাগীয় 
প্রল্পকৌরী (আ/ এভ) গণূতম লফবাগ উলস্ত লছল্পরন। এছাড়া পায়ায ালবম ও ললবর লডল্পপন্স লধদপ্তল্পযয প্রলতলনলধ উলস্ত 
লছল্পরন। প্রায় এক ফছল্পযযও হফল ভয় প্রকেলর্য কাজ ভাপ্ত ল্পরও পায়ায ালবম কতৃমক্ষ বফনলর্ ফুল্পঝ হনয়লন। এ 
কাযল্পণ স্ানালর্ স্ানীয় ফখাল্পর্ ভাদকল্পফনকাযীল্পদয অখড়ায় লযণত ল্পয়ল্পছ। এল্পত বফল্পনয ভূরযফান অফাফত্র , তফরৃযলতক 
সুআ, দযজা আতযালদ নি ল্পে। লযদমনকাল্পর লনলভমত বফল্পনয কািাল্পভায ভান ল্পন্তালজনক ভল্পভম প্রতীয়ভান য়। ফতবভাজন 

বফনদিজত শফ লকছু লফচুযলত রক্ষয কযা হগল্পছ। বফন দনভবাজণয ভয় দননভাজনয যুাতন াদনয াই ফযফায ক্যায় াইজ জিং 
ধজযজছ এফিং ফতবভাজন ফযফায অনুজমােী জয়জছ। াদনয াই শথজক্ াদন শফয জয় শদয়ার ফ ভয় দবজজ থাক্জছ। এজত 

বফজনয ভান খাযাপ জচ্ছ। শদয়ার Damp থাক্ায ক্াযজণ শদয়াজর শওরা জজেজছ। Internal water line leckage 

থাক্ায ক্াযজণ ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্জছ। দ্রুত বফনদি ফুজঝ শনওয়া প্রজয়াজন। েত জুন ২০১৭ মবন্ত PWD এয 

াাযাদায থাক্জরও জুন ২০১৭ এয য শথজক্ াাযাদায শনই। 
 



 

৯. ক্রে  ংক্রান্ত তোডদঃ  অল্পরাচয প্রকল্পেয ভাধযল্পভ হম কর লনভমাণকাজ/ভারাভার ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ তা ললঅয 
নুাল্পয হর্ন্ডালযং-এয ভাধযল্পভ মথামথ দস্যল্পদয ভন্বল্পয় গলিত দযত্র ভূরযায়ন কলভলর্ কতৃমক কযা ল্পয়ল্পছ। দযত্র 
ভূরযায়ন কলভলর্ল্পত লফবাগ/ংস্া ফলবূমত ন্যান্য লফবাগ/ংস্ায ২ (রৃআ) জন দস্য লনয়ভানুয়ায়ী ন্তমবূি কযা ল্পয়ল্পছ।     
 

১০. ডডট ডনেডি ংক্রান্ত তোডদঃ 

 প্রকল্পেয হপ্রলযত ললঅয এয নুল্পেদ-এপ ভলনর্লযং এন্ড লডলর্ং এয ২.১ নং ও ২.২ নং নুল্পেল্পদয 
আন্র্াযন্যার এন্ড এক্সর্াযন্যার লডল্পর্ য হকান তথযালদ উল্পেখ কযা য়লন। ফবজল প্রক্ে দযচারক্ ভজাদজয়য াজথ 
আজরাচনাক্রজভ জানা মায় শম, প্রক্জেয আওতায় শক্ান অদিি আদি শনই।  
 

১১. প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

ডযকডেত উয়েশ্য জথন 

মদয়য ডফস্তীণ থ এরাকাে ডিকান্ড  প্রাকৃডতক দুয়ম থাগ য়ত 

জান-ভার যোয জন্য পাোয াডব থ  ডডবর ডডয়পন্স 

মস্টন স্থান কযাআ এ প্রকয়েয মূর উয়েশ্য।        

ক) প্রকয়েয অতাে ডফডবন্ন ফকাঠায়ভা মমভনঃ 

বফন ডনভ থাণ, গাড়ী ক্রে, ভূডভ উন্নেন, মদোর 

ডনভ থাণ, আতযাডদ কাজ কযা য়েয়ছ। ডতয়তয মচয়ে 

ফতথভায়ন  অধুডনক সুয়মাগ-সুডফধা প্রদান কযা ম্ভফ 

য়চ্ছ। পয়র প্রকয়েয উয়েশ্য ডজথত য়েয়ছ  ভয়ভ থ 

প্রতীেভান ে।  

  

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ??? ??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???   

 

১৩. ভস্যাঃ  
 

দাউদকাডন্দ, কুডভোঃ 

১৩.১ ছাজদয াদন চইুজয় দবতজযয শদওয়ার দবজজ থাক্জছ।  
১৩.২ ফাথরুভ ও বফল্পনয হদয়াল্পর হয়ায Crack লযরলক্ষত ল্পয়ল্পছ এফং ফাথরুল্পভয স্ালত রাআর্ খুল্পর ল্পড় থাকল্পত 

হদখা হগল্পছ। 
১৩.৩  যান্নাঘজযয শভজঝ ভাদিজত ফজ শেজছ। 
 

 ভতরফ, চাাঁদুয 
১৩.৪ জনফর ংকল্পর্য কাযল্পণ হেনলর্ এখন মমন্ত চারু কযা ম্ভফ য়লন।   
১৩.৫ PWD জত বফনদি ফুজঝ শনওয়ায য শথজক্ এখন মবন্ত PWD ক্তৃবক্ শক্ান যক্ষণাজফক্ষণ ক্যা য়দন।  
১৩.৬ ছাজদয াদন চইুজয় দবতজযয শদওয়ার দবজজ থাক্জছ। ক্জয়ক্দি শদওয়াজর Hair crack শদখা শেজছ।  
১৩.৭ ফাইজযয এফিং দবতজযয শদওয়াজরয প্লািায শরানা ধজযজছ। ছাজদয শদয়াজর াদনয Damp যজয়জছ।  
১৩.৮ ছাজদয Rain water pipe এয  শভযাভত (দক্উদযিং) ক্যা প্রজয়াজন।  
১৩.৯ জানারায Thai Glass দেক্ভত না রাোজনায ক্াযজণ ফৃদষ্টয াদন ঢজুক্ বফনদি ফযফায অনুজমােী জয়জছ।দযজায 

ক্াজেয ভান জন্তলজনক্ নয়।  
১৩.১০ পায়ায াদবব শিনদিজত প্রজফজয জদভ অদধগ্রণ ক্যা য়দন। এই জদভ অদধগ্রণ ক্যা প্রজয়াজন। অনুজভাদদত 

দিদদ অনুমায়ী ফযােকৃ্ত Arbori culture ক্যা য়দন। 
 

যরৄযাভ, শপনীীঃ 
১৩.১১ PWD জত বফনদি ফুজঝ শনওয়ায য শথজক্ এখন মবন্ত PWD ক্তৃবক্ শক্ান যক্ষণাজফক্ষণ ক্যা য়দন। 
১৩.১২ ফৃলি ল্পরআ ছাজদয াদন চইুজয় দবতজয জে। এ ক্াযজণ ক্জয়ক্দি রুভ ফযাফাজযয অজমােয জয় জেজছ। ছাদ 

ঢারাইজয়য ভয় দেক্ তদাযদক্ দছর না ভজভব প্রতীয়ভান য়। 
১৩.১৩ ক্জয়ক্দি শদওয়াজর Hair crack শদখা শেজছ। ছাজদ াদন জজভ থাক্ায ক্াযজণ দবতজযয শদয়ার এফিং ছাজদয শদয়াজর 

াদনয Damp যজয়জছ।  
১৩.১৪ শেন রাইন ভাদিজত শিজফ শেজছ। দেক্বাজফ ভাদি ওজয়দাদযিং ক্যা য়দন।  



 

১৩.১৫ শদয়ার Damp থাক্ায ক্াযজণ শদয়াজর শওরা জজেজছ। Internal water line leckage থাক্ায ক্াযজণ 

ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্জছ। ফলবাক্াজর Sewarage overflow জচ্ছ। PWD’য আজযা দনদফে তদাযদক্ 

প্রজয়াজন। 
 

দভজযযযাই, চট্রগ্রাভীঃ 
১৩.১৬ PWD জত বফনদি ফুজঝ শনওয়ায য শথজক্ এখন মবন্ত PWD ক্তৃবক্ শক্ান যক্ষণাশফক্ষণ ক্যা য়দন।  
১৩.১৭ ফৃলিয াদন ঢজুক্ দফরৃযৎ এয সুই নষ্ট জয়জছ। নতুন ক্জয সুই রাোজনা প্রজয়াজন।  
১৩.১৮ বফন দনভবাজণয ভয় দননভাজনয যুাতন াদনয াই ফযফায ক্যায় াইজ জিং ধজযজছ এফিং ফতবভাজন ফযফায 

অনুজমােী জয়জছ। ভিয দদজয় ছজদয িযািংক্ এ াদন উোজনায প্লাদিজক্য াই শপজি শেজছ।  
১৩.১৯ ক্জয়ক্দি শদওয়াজর Hair crack শদখা শেজছ।  ছাজদ াদন জজভ থাক্ায ক্াযজণ দবতজযয শদয়ার এফিং ছাজদয 

শদয়াজর াদনয Damp যজয়জছ। শদয়ার Damp থাক্ায ক্াযজণ শদয়াজর শওরা জজেজছ।  
১৩.২০ Internal water line leckage থাক্ায ক্াযজণ ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্জছ। PWD’য আজযা দনদফে 

তদাযদক্ প্রজয়াজন। 
 

ফাখারী, চট্রগ্রাভীঃ 
১৩.২১ প্রায় এক ফছল্পযযও হফল ভয় প্রকেলর্য কাজ ভাপ্ত ল্পরও পায়ায ালবম কতৃমক্ষ বফনলর্ ফুল্পঝ হনয়লন। এ 

কাযল্পণ স্ানালর্ স্ানীয় ফখাল্পর্ ভাদকল্পফনকাযীল্পদয অখড়ায় লযণত ল্পয়ল্পছ। এল্পত বফল্পনয ভূরযফান অফাফত্র , 
তফরৃযলতক সুআ, দযজা আতযালদ নি ল্পে।  

১৩.২২ বফন দনভবাজণয ভয় দননভাজনয যুাতন াদনয াই ফযফায ক্যায় াইজ জিং ধজযজছ এফিং ফতবভাজন ফযফায 

অনুজমােী জয়জছ। াদনয াই শথজক্ াদন শফয জয় শদয়ার ফ ভয় দবজজ থাক্জছ। এজত বফজনয ভান খাযাপ 

জচ্ছ। 
১৩.২৩ শদয়ার Damp থাক্ায ক্াযজণ শদয়াজর শওরা জজেজছ। Internal water line leckage থাক্ায ক্াযজণ 

ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্জছ।  
১৩.২৪ জুন ২০১৭ মবন্ত PWD এয াাযাদায থাক্জরও জুন ২০১৭ এয য শথজক্ াাযাদায শনই। 
 

াধাযণ ভস্যাঃ 
১৩.২৫ পায়ায ালবম কতৃমল্পক্ষয ত ৎযতায বাল্পফ বফনগুল্পরায ভান ক্রল্পভআ খাযা ল্পে। 
১৩.২৬   প্রকেলর্ জুরাআ ১৯৯৮ ল্পত রৄরু ল্পয় লডল্পম্বয ২০১৫ াল্পর ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। থমাৎ প্রকেলর্ হভার্ ১৮ ফছয 

চরভান লছর। এআ ভল্পয় হভার্ ১৪ জন প্রকে লযচারক দালয়ত্ব ারন কল্পযন মায ভল্পধয ৮ জনআ খন্ডকারীন 
লছল্পরন। ঘন ঘন প্রকে লযচারক লযফতমল্পনয পল্পর প্রকে লযচারক দালয়ত্ব ধাযাফালকবাল্পফ ারন না কযায 
কাযল্পণ প্রকেলর্য ফাস্তফায়ন দীঘমালয়ত ল্পয়ল্পছ ভল্পভম প্রতীয়ভান য়।  

 

১৪.০ সুালয/ভতাভতঃ 
 
দাউদকালন্দ, কুলভোঃ 
১৪.১ ছাজদয াদন চইুজয় দবতজযয শদওয়ার শমন না দবজজ থাজক্ এ দফলজয় ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ।    

 

১৪.২ বফল্পনয হদয়াল্পর রৃ ’এক জায়গায় হম হয়ায ক্রযাক যল্পয়ল্পছ তা হভযাভত কযায ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ এফং 
লনযাত্তায স্বাল্পথম ফাথরুভ হম কর স্াল্পন তফরৃযলতক ংল্পমাল্পগ লপলর্ংল্প ভস্যা যল্পয়ল্পছ তা মথামথবাল্পফ হভযাভত / 
ুনযায় স্ান কযল্পত ল্পফ।   

 
 ভতরফ, চাাঁদুয 

 

১৪.৩ হেনলর্ দ্রুত চারুয ফযফস্া কযল্পত ল্পফ।  PWD ক্তৃবক্ যক্ষণাজফক্ষজণয ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ।    
১৪.৪ বফল্পনয হদয়াল্পর রৃ ’এক জায়গায় হম হয়ায ক্রাক যল্পয়ল্পছ তা হভযাভত কযায ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। এছাড়া 

ছাজদয াদন চইুজয় দবতজযয শদওয়ার শমন না দবজজ থাশক্ এ দফলজয় ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 



 

১৪.৫ ফাইজযয এফিং দবতজযয শদওয়াজরয শরানা প্লািায দযজয় নতুনবাজফ প্লািায কযল্পত ল্পফ। ছাজদয শদয়াজর াদনয 

Damp শভযাভত এফিং বদফষ্যজত মাজত Damp না য় শ দফলজয় শখয়ার যাখজত জফ।  
১৪.৬ ছাজদয Rain water pipe এয  শভযাভত (দক্উদযিং) কযল্পত ল্পফ। 
১৪.৭ জানারায Thai Glass দেক্ভত রাোজনায ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। লনে ভাল্পনয ক্াজেয দযজা দযফতবন 

ক্জয ভানম্মত দযজা রাোজত জফ।  
১৪.৮ পায়ায াদবব শিনদিজত প্রজফজয জদভ অদধগ্রণ ক্যায ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। অনুজভাদদত দিদদ 

অনুমায়ী ফযােকৃ্ত Arbori culture কযল্পত ল্পফ। 
 

যরৄযাভ, শপনীীঃ 
১৪.৯ PWD ক্তৃবক্ দনয়দভত যক্ষণাজফক্ষজণয  ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 
১৪.১০ বফল্পনয স্ালয়ত্ব যক্ষায জন্য ছাজদয াদন চইুজয় দবতজয শমন না জে এ দফলজয় দক্উজযিং ক্যজত জফ। শদালী ফযাদক্তজদয 

দফরুজদ্ধ আইনানুে ফযাস্থা গ্রণ ক্যজত জফ। লনয়লভত ছাল্পদ জল্পভ থাকা ভয়রা অফজমনা লযস্কায কযল্পত ল্পফ। 
১৪.১১ বফল্পনয হদয়াল্পর রৃ’এক জায়গায় হম হয়ায ক্রাক যল্পয়ল্পছ তা হভযাভত কযায ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ।   
১৪.১২ শেন রাইন শভযাভজতয ফযফস্থা গ্রণ ক্যজত জফ।  
১৪.১৩ শদয়াজর াদনয Damp শভযাভত এফিং বদফষ্যজত মাজত Damp না য় শ দফলজয় শখয়ার যাখজত জফ। 
১৪.১৪ Internal water line leckage াযাই ক্জয ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্া শযাধ ক্যজত জফ। 

Sewarage overflow শযাধ কযল্পত ল্পফ।   
 

দভজযযযাই, চট্রগ্রাভীঃ 
১৪.১৫ PWD ক্তৃবক্ দনয়দভত যক্ষণাজফক্ষজণয  ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 
১৪.১৬ নষ্ট সুই দযফতবন ক্যজত জফ। নতুন ক্জয সুই রাোজনা প্রজয়াজন।  
১৪.১৭ দননভাজনয যুাতন াদনয াই দযফতবন ক্যজত জফ। ভিয দদজয় ছজদয িযািংক্ এ াদন উোজনায প্লাদিজক্য াই 

দযফতবন ক্যজত জফ। 
১৪.১৮ বফল্পনয হদয়াল্পর রৃ ’এক জায়গায় হম হয়ায ক্রাক যল্পয়ল্পছ তা হভযাভত কযায ফযফস্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ। শদয়াজর 

াদনয Damp শভযাভত এফিং বদফষ্যজত মাজত Damp না য় শ দফলজয় শখয়ার যাখজত জফ।  
১৪.১৯ Internal water line leckage াযাই ক্জয ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্া শযাধ ক্যজত জফ। 
 

ফাখারী, চট্রগ্রাভীঃ 
১৪.২০ হেনলর্ দ্রুত ফুল্পঝ লনল্পয় চারুয ফযফস্া কযল্পত ল্পফ।  PWD ক্তৃবক্ যক্ষণাজফক্ষজণয ক্ামবক্য ফযফস্া গ্রণ কযল্পত 

ল্পফ।  
১৪.২১ দননভাজনয যুাতন াদনয াই দযফতবন ক্যজত জফ। শদয়াজর াদনয Damp শভযাভত এফিং বদফষ্যজত মাজত 

Damp না য় শ দফলজয় শখয়ার যাখজত জফ।  
১৪.২২ Internal water line leckage াযাই ক্জয ফাথরুভ িংরগ্ন শদয়ার দবজজ থাক্া শযাধ ক্যজত জফ। 
 

 াধাযণ সুালযঃ. 
১৪.২৩ পায়ায ালবম কতৃমক্ষ এ প্রকল্পেয অওতায় লনলভমত বফনগুল্পরা মথামথবাল্পফ যক্ষণাল্পফক্ষণ এয জন্য প্রল্পয়াজনীয় 

দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পত াল্পয।   
১৪.২৪  প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন লনধমালযত ভল্পয়য ভল্পধয ভাপ্তকযল্পণয লনলভত্ত ঘন ঘন প্রকে লযচারক লযফতমল্পন লফলয়লর্ 

বলফষ্যল্পত লযায কযা হমল্পত াল্পয।  
 
১৫। প্রলতল্পফদল্পনয নুল্পেদ নং ১৪.১ ল্পত ১৪.২৪ মমন্ত সুালযল্পয লফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ গ্রণূফমক অগাভী ০১ 

(এক) ভাল্পয ভল্পধয অআএভআলডল্পক ফলত কযল্পত ল্পফ।  
 


