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87. রং ের িশ ণ ক , বিসক এবং দশনী-কাম-িব য় ক  াপন ------------------------------ 584 

বাংলােদশ রশম বাড --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 588 
88. রশম চাষ স সারণ ও উ য়ন পিরক না বা বায়ন --------------------------------------------- 588 

বািণজ  ম ণালয়---------------------------------------------------------------------------------------- 593 
89. বাংলােদশ লদান সািভস স ার (িবএলএসিস) ফেলা-আপ --------------------------------------- 594 

াংক ও আিথক িত ান িবভাগ ----------------------------------------------------------------------- 600 
90. এনহ া েম  অব গভেন  এ  ক াপািস  অব আইিসিব-------------------------------------------601 
91. রিমেট  এ  পেম  পাটনারশীট ------------------------------------------------------------ 604 

িব ৎ িবভাগ ------------------------------------------------------------------------------------------- 607 
92. িরহ ািবিলেটশন অব ড েয়ড িডি িবউশন িসে ম আ ার রাল ইেলকি িফেকশন গা াম ---------- 608 
93. কণ িল পািন িব ৎ কে র ৪থ ও ৫ম ইউিনেটর নবাসন/িরেনােভশন -----------------------------614 
৯৪.        আপে েডশন অব াম র িবিসক ১১ কিভ ইিচং শন  এ র লার ৩৩/১১ কিভ সাব- শন ------ 622 
95. িতন (৩)- স ালন লাইন ক  --------------------------------------------------------------- 626 
96. প চ(৫)- শহর িব ৎ িবতরণ ব া উ য়ন ক  (সংেশািধত) ------------------------------------ 630 
97. টকিনক াল এিসস া  ফর ইমি েমনেটশন অব বাংলােদশ পাওয়ার স র িরফম -------------------641 
98. ির-ইনেফাসেম , িরেনােভশন এ  অগেমে শন অব ৩৩/১১ কিভ সাব- শন আ ার িডিপিডিস ------ 649 
99. িকউরেম  এ  ই টেলশন অব ১৩২/৩৩ কিভ ৫০/৭৫ এমিভএ া ফরমার ---------------------- 657 

ালানী ও খিনজ স দ  িবভাগ ------------------------------------------------------------------------- 661 
100. িজওলিজক াল এ ে ােরশন ফর িদ আইেডি িফেকশন অব িমনােরল িরেসােসস -------------------- 662 
101. িসে ম লস িরডাকশন অব িততাস াস া িমশন এ  িডসি িবউশন কা ািন িলিমেটড (সংেশািধত) 667 

ত  ও ি  ম ণালয় -------------------------------------------------------------------------------- 672 
102. জলা পযােয় িশ া িত ােন াব াপন এবং িশ ণ চা করণ --------------------------------- 673 

িব ান ও ি  ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------------ 679 
103. পরমা  শি  ক , ঢাকা এর গেবষণা িবধািদর স সারণ ও আ িনকীকরণ ----------------------- 680 
104. ি গা মাক-২ গেবষণা ীর বহার শি শালীকরণ ---------------------------------------------- 685 
105. ইনি উট ফর িনউি য়ার সােয়  এ  টকেনালজী াপন ----------------------------------------- 691 
106. বাংলােদশ ভরী লাজ  ল ইন ে শন ি  উ য়েনর জ  স ার অব এি েল  াপন ------------ 697 
107. অ জীেবর সাহাে  খা সহ বান  উৎপাদন ও িনিদ  বিশ  স  অ জীব স  ------------ 703 

িম ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------------------------- 709 
108. চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩( িম ম ণালয় অংশ) ------------------------------------712 

মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় ----------------------------------------------------------------------------721 
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মৎ  অিধদ র ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 722 
109. িম া জলার াবন িমেত মৎ  চাষ অবকাঠােমা িনমাণ (দাউদকাি  মেডল) -------------------- 722 

ািণস দ অিধদ র ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 726 
110. ািণস দ অিধদ েরর ািত ািনক উ য়ন ও জারদারকরণ -------------------------------------- 726 

বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট ------------------------------------------------------------------------------------ 731 
111. রড িচটাগাং ক ােটল জাত উ য়ন ও সংর ণ ক  --------------------------------------------- 731 
112. সমাজিভি ক ও বািণিজ ক খামাের দশী ভড়ার উ য়ন ও সংর ণ -------------------------------- 738 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------ 748 
113. নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল া াম (২য় পব) ------------------------------------ 749 
114. মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল ----------------------------------- 756 

ি  িবষয়ক ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------------ 762 
115. িজবনগর ি  িতেক  াপন (২য় সংেশািধত) ------------------------------------------- 763 

বও ীড়া ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------------------ 771 
116. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর  ভ  িহসােব চ াম জ র আহেমদ চৗ রী িডয়ােমর সং ার 772 
117. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর ভ  িহসােব লনা আ  নােসর িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন --- 782 
118. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর ভ  িহসােব নারায়নগ  খান সােহব ওসমান আলী িডয়াম --- 798 
119. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর জ  ব ব  জাতীয় িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন ------------ 808 
120. আইিসিস মানস  ি েকট িডয়ােমর জ  শর-ই-বাংলা ি েকট িডয়ােমর সং ার ------------816 
121. ইেনােভ ভ ােনজেম  অব িরেসােসস ফর পাভা  এিলিভেয়শন া কমি েহি ভ টকেনালিজ  ---- 823 
122. ঢাকা,চ াম ও লনা(বােগরহাট) িবভাগীয় শারীিরক িশ া কেলেজর িবধাবলীর অিধকতর উ য়ন --- 829 
১২৩. অবিশ  ৪১  জলায় ইেলকি ক াল এ  হাউজওয়ািরং, ৫৫  জলায় ইেলক িন   িশ ণ কায ম --- 835 

রলপথ ম ণালয় --------------------------------------------------------------------------------------- 840 
১২৪. কে ইনার পিরবহেনর জ  এয়ার ক স িলত ৫০  এমিজ াট ওয়াগন এবং ৫  ক ভ ান সং হ - 841 
125. ব ব  স র উভয় াে  রল ােকর উপর লাড মিনটিরং িডভাইস সরবরাহ ও াপন-------------- 844 
126. তারাকাি  হেত য না স  পয  রলওেয় সংেযাগ িনমাণ ---------------------------------------- 848 
127. বাংলােদশ রলওেয় ঢাকা-নারায়নগ  রলওেয় লাইেনর নবাসন --------------------------------- 855 
128. জ রী ব া িত  নবাসন ক , ২০০৭ (সংেশািধত) ---------------------------------------- 861 

যাগােযাগ ম ণালয়------------------------------------------------------------------------------------- 862 
129. জ রী েযাগ য় িত নবাসন ( স র) ক , ২০০৭ (পাট-িড: সড়ক) --------------------------- 863 
130. পাবনা হেত ব েধরহাট ভায়া নািজরগ  ফরীঘাট হেয় রাজবািড় জলার সােথ সংেযাগ সড়ক ----------- 864 
১৩১. কািশনাথ র-কািজরহাট সড়ক উ য়ন ও কািজরহাট ফরীঘাট এ াে াচ সড়ক িনমাণ ----------------- 869 
১৩২. ইিলয়টগ - রাদনগর-রামচ র- কাইল-নবী র সড়ক উ য়ন ---------------------------------- 873 
১৩৩.     ক াে ন িলংক সড়ক উ য়ন ------------------------------------------------------------------ 878 
134. পাবনা-পাকশী নদী ব র (লালনশাহ স  সংেযাগ সড়ক-ই েজড) সড়ক --------------------------- 882 
১৩৫. প চিক া-নােগরকাি  সড়ক উ য়ন ----------------------------------------------------------- 886 
১৩৬. মাধব র-রাজাচািপতলা সড়ক উ য়ন (১ম সংেশািধত) ------------------------------------------- 890 
137. গ ামারা-ব য়াঘাটা-দােকাপ সড়েকর ৭ম িক:িম: এ শলমারী নদীর উপর ব য়াঘাটা স  িনমাণ ------ 894 
138. পাগলাপীর-ডািলয়া িত া ােরজ সড়ক উ য়ন -------------------------------------------------- 898 
139. ি েপইিরং া টার ঢাকা সাসেটইনােবল েজ  ----------------------------------------------- 903 
140. ব ীগ -সান বাড়ী-চররািজব র সড়েক সান বাড়ী স  িনমাণ ---------------------------------- 907 
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১৪১.      কালাম র-কাউিলয়াপাড়া-বািলয়া (সা িরয়া-সংেযাগসহ)সড়ক উ ণয়ন (সংেশািধত) ------------------- 912 
142. িকউরেম  অব িসএনিজ িস ল ডকার বাস ফর িবআর িস আ ার এনিডএফ লান -----------------917 

ম ও কমসং ান ম ণালয় ----------------------------------------------------------------------------- 926 
143. বাংলােদশ ইনি উট অব মিরন টকনলিজ এবং কািরগরী িশ ণ ক  স েহ ি  দান --------- 927 

িশ  ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------------------------- 932 
144. িবিসেকর রাতন ২  িশ  নগরী মরামত, র ণােব ণ ও নবাসন ------------------------------- 935 
১৪৫. মােকট এে স এ া  ড ফ ািসিলেটশন সােপাট ফর সাউথ এিশয়ান এলিডিস'স  -------------------- 938 
146. সাবজনীন আেয়ািডন  লবণ তরী কায েমর মা েম আেয়ািডন ঘাটিত রণ --------------------- 942 
১৪৭.      সাত  িচিনকেলর রাতন সি িফউগল মিশন িত াপন ---------------------------------------- 947 
148. লনা-সাত ীরা লবণ িশে র উ য়ন ----------------------------------------------------------- 950 
149. ইনেটেলক য় াল াপািট রাইটস েজ  (সংেশািধত) ------------------------------------------- 954 

িশ া ম ণালয় ----------------------------------------------------------------------------------------- 958 
150. সক ারী ল পআউট সােভ (এসএসিডএস) --------------------------------------------------- 960 
151. ি িনং, িসেলকশন এ  মিলিকউলার ক ােরকটারাইএজশন অব বরন এিফিসেয়  িয়ট জেনাটাইপ --- 964 
152. মৗলভীবাজার জলায় এক  পিলেটকিনক ইনি উট াপন (সংেশািধত) --------------------------- 969 
153. িজনস ইন া মজর ালাইিন  টলাের  লাকাস অব া ািডশনাল রাইস প ালী ---------------- 976 
154. ািডস অন া ইম ভেম  অব গািরলক এ  ওিনয়ন ইন বাংলােদশ  ----------------------------- 981 
155. এ -িস  কনসারেভশন অব সাম ইনিডেজনাস িফেশস অব বাংলােদশ  ----------------------------- 988 
156. েয়ট-জাপান ইনি উট অব িডসা ার ি েভনশন এ  আরবান সফ  ---------------------------- 994 
157. ডেভলপেম  অব ট ইএস  িসিডএনএ লাইে রীরস এ  আইেডন িফেকশন অব জীনস  ----------- 1000 
১৫৮. অেটােমেটড িসেকােয় ং অব ানড জীনস ফর কনফােরং বােয়া ক এ  এবােয়া ক স টলাের  - 1005 
159. Bbw÷wUDkbvjvBwRs `¨v wWcvU©‡g›U Ae DB‡gÝ ÷vwWm Ae `¨v BDwbfv©wmwU Ae XvKv ---------- 1009 
160. ইম ভেম  অব একােডিমক এ  িরসাচ ক াপািস  অব ব ব  শখ িজবর রহমান িষ ইউিনভািস  1014 
161. ফিরদ র ইি িনয়ািরং কেলজ াপন (সংেশািধত)---------------------------------------------- 1018 
১৬২. ময়মনিসংহ ইি িনয়ািরং কেলজ াপন (সংেশািধত) ------------------------------------------- 1027 
163. ক াপািস  ডেভলপেম  ফর মা াসা এ েকশন ------------------------------------------------ 1036 

সমাজক ান ম ণালয় --------------------------------------------------------------------------------- 1041 
164. িব মান ৫০  শহর সমাজেসবা কম চীর উ য়ন ও জারদারকরণ (সংেশািধত) -------------------- 1043 
165. চা  ২০  সরকারী িশ  পিরবারস হ আ িনকীকরণ -------------------------------------------- 1047 
166. াশনাল হাট ফাউে শন হাসপাতাল এ  িরসাচ ইনি উট এর বিহঃিবভাগ পরী া-িনরী া --------- 1054 
167. ঢাকা কিমউিন  হাসপাতাল স সারণ ও আ িনকায়েনর মা েম শি শালীকরণ ------------------- 1058 
168. ডায়ােব ক রাগীেদর জ  নবাসন ও কািরগরী িশ ণ ক  াপন (আরিভ িস), রাইন, ঢাকা --- 1063 
169. সমি ত া  সবা ক , ফিরদ র ---------------------------------------------------------- 1067 
170. াশনাল হাট ফাউে শন হাসপাতাল াপন, িসেলট (১ম পযায়) ---------------------------------- 1071 

সং িত িবষয়ক ম ণালয় ------------------------------------------------------------------------------ 1075 
171. জলা িশ কলা একােডমীস েহর স সারণ ও ষমকরণ --------------------------------------- 1077 
172. একশন ান ফর া সফগািডং অব বাউল সংগস --------------------------------------------- 1085 

রা  ম ণালয়---------------------------------------------------------------------------------------- 1088 
১৭৩. ১২  জলা কারাগার িনমাণ (সংেশািধত ৯  জলা কারাগার) ------------------------------------ 1089 
১৭৪.      ইম ভেম  অব া িরয়াল িস েয়শন অব ওভার াউিডং ইন ি জন ইন বাংলােদশ ------------------ 1101 
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175. কন াকশন অব ১২ এডিমিনে ভ িবি ং কাম ারাক এবং িনউিল এ াে াভড িলশ শন ------ 1107 
176. গাজী র জলার কািশম র ঢাকা ক ীয় কারাগার িনমাণ ----------------------------------------1111 
177. ফেরনিসক াব ইন িচটাগাং ---------------------------------------------------------------- 1119 
178. চ াম ক ীয় কারাগার স সারণ ও আ িনকীকরণ (২য় সংেশািধত) ---------------------------- 1123 
179. বাংলােদশ রাইেফলস এর জ  ৩০  িবওিপ ও াটািলয়ন স েহর অভ রীণ ২৪ িক:িম: রা া িনমাণ - 1130 
১৮০.      িবিভ  জলা ও িবভাগীয় শহের আ িলক পাসেপাট অিফস িনমাণ (১ম পযােয় ৪ ) ----------------- 1133 

ানীয় সরকার িবভাগ ---------------------------------------------------------------------------------- 1137 
181. বাংলােদশ ওয়াটার সা াই া াম েজ  (সংেশািধত-২য় পযায়) -------------------------------- 1138 
182. ামীন অবকাঠােমা উ য়ন ক  (১য় খ ) ---------------------------------------------------- 1145 
183. েজ  ি পােরটরী টকিনক াল এ ািসসেট  ফর িরজন ডেভলপেম  ---------------------------- 1146 
১৮৪.      রাজশাহী মহানগরীেত পািন সরবরাহ ক  (২য় পব) -------------------------------------------- 1149 
১৮৫. চর উ য়ন ও সেটলেম  ক -৩ (িসিডএসিপ-৩) --------------------------------------------- 1155 
১৮৬.     অ ািধকার িভি েত প ী অ েল সড়ক, স  ও কালভাট িনমাণ/ ন: িনমাণ (৩য় খ ) --------------- 1159 
১৮৬.     চর ডেভপেম  ও িরেসলেম  ক -৩ (২য় সংেশািধত) (এলিজইিড অংশ)------------------------ 1167 
১৮৮.     গাইবা া জলার িস রগ  উপেজলাধীন স  িনমােণর উে ে  স া তা সমী া ------------------ 1173 
189. বাংলােদশ বা লীয় প ী অবকাঠােম উ য়ন ক : হ র চ াম, নায়াখালী ও িসেশট জলা ------ 1176 
190. জিডএসএফ সহায়তায় ৫  উপেজলা সড়ক উ য়ন --------------------------------------------- 1184 
১৯১.      ইমারেজ ী িডজা ার ড ােমজ িরহ ািবিলেটশন স র েজ -২০০৭ (পাট িব: রাল ইন া াকচার) -- 1188 
192. ইমারেজ ী িডজা ার ড ােমজ িরহ ািবিলেটশন স র েজ -২০০৭ ----------------------------- 1192 
১৯৩.      ইউিনয়ন পিরষদ কমে  ভবন িনমাণ- ২য় সংেশািধত ----------------------------------------- 1196 
১৯৪.       গাইবা া ও িড় াম জলায় ২০০৭ সােলর িত  ামীণ অবকাঠােমা নবাসণ ------------------ 1203 
১৯৫.       িণঝেড় (িসডর) িত  এলাকায় ব খী ণ ঝড় আ য় ক  িনমাণ --------------------------- 1206 
১৯৬.      সমি ত ামীণ অবকাঠােমা উ য়ন (১ম সংেশািধত) -------------------------------------------- 1210 
197. সড়েক হালকা যানবাহন চলাচলেযা  ীজ িনমাণ (২য় সংেশািধত) ------------------------------- 1216 

িস  কেপােরশন --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1221 
198. িসেলট ক ীয় াক টািমনাল িনমাণ ---------------------------------------------------------- 1221 
199. িনকটবত  রা াসহ মেহশ খােলর উ য়ন এবং শাহ-আমানত আ জািতক িবমান -------------------- 1224 
200. লনা মহানগরীেত অবকাঠােমাগত িবধািদ, েনজ নটওয়াক ----------------------------------- 1228 
201. সােভ  িম েগট ওয়াটার লিগং বেলম ইন লনা িস  ---------------------------------------- 1232 
202. বিরশাল িস  কেপােরশেনর সড়ক ও ন উ য়ন এবং িবিভ  সড়েকর মাড় শ করণ ------------- 1235 
203. িরহ ািবিলেটশন অব িসডর এেফে ড ইন া াকচার আ ার বিরশাল িস  কেপােরশন -------------- 1239 
204. সংেযাগ সড়ক িনমাণসহ রাজাখালী খােলর উ য়ন (১স মংেশািধত) ------------------------------- 1243 

চ াম ওয়াসা ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1247 
205. চ াম ওয়াসার এ ে স পাওয়ার লাইন াপন ও জনােরটর য় -------------------------------- 1247 

ঢাকা ওয়াসা ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1250 
206. ইমারেজ ী িরহ ািবিলেটশন এ  এ া ন অব ওয়াটার সা াই --------------------------------- 1250 
207. মাননীয় ধানম ীর কাযালয় এলাকায় জলাব তা রীকরণ -------------------------------------- 1255 
208. ি পােরশন ফর ঢাকা এনভায়রনেম  এ  ওয়াটার িরেসােসস ােনজেম  ------------------------- 1258 
209. িকউরেম  অব িডেজল জনােরটর ফর ওয়াটার পা স ইন ঢাকা িস  (সংেশািধত) --------------- 1261 
210. উ রা মেডল টাউেনর ১০,১১,১২,১৩ ও ১৪ ন র স েরর রা া উ য়র ও নদমা িনমাণ --------------- 1265 

া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় --------------------------------------------------------------------- 1266 
211. া , ি  ও জনসং া স র কম িচ (এইচ.এন.িপ.এস.িপ) ----------------------------------- 1266 
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য সকল কম চী/ কে র সমা  ায়ন অ  করা স ব হয়িন  
 

 কে র নাম  বা বায়নকারী 
ম ণালয/িবভাগ 

1) িকউরেম  অব ই ইপেম  ফর সাচ এ  রসিকউ অপােরশন ফর 
আথ কােয়ক এ  আদার িডজা ার 

েযাগ ব াপনা েরা, 
েযাগ ব াপনা ম ণালয় 

2) evsjv‡`k †ijI‡qi Ri“ix eb¨v ¶wZMȪ — cybe©vmb cÖKí, 2007 বাংলােদশ রলওেয়, 
রলপথ ম ণালয় 

3) Ri“ix ỳ‡h©vM ¶q¶wZ cybe©vmb (†m±i) cÖKí, 2007 (cvU©-wWt 
moK) 

সড়ক ও যাগােযাগ অিধদ র,  
যাগােযাগ ম ণালয় 

4) MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q LÛ)  (we‡kl ms‡kvwaZ)  
ানীয় সরকার িবভাগ 

5) DËiv g‡Wj UvD‡bi 10, 11, 12, 13 I 14 b¤¦i †m±‡ii iv —̄v 
Dbœqb I b`©gv wbg©vY   

ঢাকা ওয়াসা, 
ানীয় সরকার িবভাগ 

6) া , ি  ও জনসং া স র কম িচ (এইচ.এন.িপ.এস.িপ) া  ও পিরবার ক াণ 
ম ণালয় 
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আইন ও িবচার িবভাগ 
 

আইন ও িবচার িবভােগর আওতায় ২০১০-১১ অথবছেরর এিডিপ   
সমা  কে র ায়ন িতেবদেনর উপর সার-সংে প   

  
 

1| mgvß cÖK‡íi msL¨v t 01wU 
 
2| mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t mgvß cÖKí¸‡jvi g‡a¨ 1wU cÖK‡íi e¨q 

AwZµv  n‡q‡Q Ges cÖK…Z ev¯ZevqbKvj g~j Aby‡gvw`Z mgqmxgv AwZµvšZ n‡q‡Q| 
 
3|         mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviY t  

 wWwcwc Pvwn`v Abyhvqx GwWwc‡Z A_© ms¯’vb bv ivLv; 
 cÖKí ev¯Zevq‡b h_vh_ cwiKíbvi Afve; Ges 
 cÖKí Aby‡gv`‡bi c‡iI cÖK‡íi KvR †`ix‡Z Avi¤¢ Kiv|   

 
4| mgvßK…Z cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwik t 
 

mgm¨v mycvwik 
4.1| wcwcAvi-2008 Gi wewa-weavb 
AbymiY bv K‡i cÖK‡íi µq cÖwµqv 
m¤úbœ Kiv|  

4.1| কে র আওতায় যাবতীয় য় কায 
স াদেনর উে ে  PPR-08 এর িবধানাবলী 

েরা ির অ সরণ করেত হেব; 
 

4.2| AwWU AvcwË wb®úwË bv Kiv| 
4.2| উ ািপত অিডট আপি র স ণ িন ি  করার 
লে  ক  বা বায়নকারী সং া অনিতিবলে  

েয়াজনীয় ব া হণ করেত পাের| 
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1. ক াপািস  িবি ং অব িডিসয়াল এডিমিনে শন িনং ই উট অব বাংলােদশ  
( ফজ-২) 

( সমা ঃ ন, ২০১১) 
 

০১ কে র অব ান t ১৫ কেলজ রাড, ঢাকা-১০০০ 
০২. বা বায়নকারী সং া t িবচার শাসন িশ ণ ইনি উট 
০৩. শাসিনক ম ণালয় t আইন ও িবচার িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 
০৪. কে র বা বায়ন  সময় ও য় t  

(ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত 
বা বায়নকাল 

ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় 

( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) ল সবেশষ 

সংেশািধত 
ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
মাটঃ 

৫৮৮.২৫ 
িজওিবঃ 
২৭.৮০ 

ঃসাঃ 
৫৮৮.২৫ 

মাটঃ 
৪৪৫.৭০ 
িজওিবঃ 
০.০০ 
ঃসাঃ 

৪৪৫.৭০ 

৪৪৫.৭০ ০১ 
জা য়ারী,  

২০০৯ হেত 
৩১ শ 

িডেস র, 
২০১০ 

০১ 
জা য়ারী,  
২০০৯ 
হেত 

৩০ শ 
ন,  

২০১১ 

০১ জা য়ারী,  
২০০৯ হেত 
৩০ শ ন,  

২০১১ 

- ১ (এক) বছর 
(২৫% 

 

০৫. কে র অথায়ন t ক  স ণ ডািনডার াে র অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ।  
০৬. কে র অংগিভি ক বা বায়ন  

(সং া ক ক সরবরাহ ত িপিসআর ও 
অ া  তে র িভি েত) 

t  

(ল  টাকায়) 
 

িমক িপিপ অ যায়ী কােজর 
অংগ  একক 

িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া  

ত বা বায়ন  

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

K) ivR¯̂: 
1 we‡`kx  civgk©K 3 Rb gvm 27.00 1 - - 
2 
 

¯’vbxq civgk©K 35 Rb gvm 42.00 5 30.52 
73% 

2 
40% 

3 Kg©KZ©v 72 Rb gvm 14.50 - - - 
4 
 

AvDU †mvwm©s ÷vd 102 Rb gvm 11.94 5 10.99 
92% 

5 
100% 

5 
 

cÖwk ণ mvgMÖx ‡_vK 130.00 ‡_vK 100.84 
78% 

‡_vK 
78% 

6 
 

cÖwk Y ‡_vK 5.00 ‡_vK 3.56 
71% 

11০৭ 
100% 

7 Awdm fvov ‡_vK 13.30 ‡_vK - - 
8 
 

wk v mdi ‡_vK 25.00 ‡_vK 27.00 
108% 

46 
100% 

9 ‡mwgbvi/Kbdv‡iÝ ‡_vK 3.00 ‡_vK - - 
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িমক িপিপ অ যায়ী কােজর 
অংগ  একক 

িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া  

ত বা বায়ন  

আিথক বা ব আিথক (%) বা ব (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
10 
 

‡givgZ I i ণv‡e ণ ‡_vK 54.05 ‡_vK 37.95 
70% 

‡_vK 
70% 

11 m¤§vbx ‡_vK 0.95 ‡_vK - - 
12 Kw¤úDUvi I Ab¨vb¨ 

hš¿cvwZ 
‡_vK 

 
228.00 ‡_vK 

 
217.82 
96% 

২৭৬   
96% 

13 AvmevecÎ ‡_vK 
 

20.00 ‡_vK 
 

17.02 
85% 

‡_vK 
85% 

14 Avbylw½K ‡_vK 13.51 ‡_vK - - 

সবেমাট 588.25  445.70 
75% 

75% 

 
০৭. কাজ অসমা  থািকেল তার কারণঃ   

 িবচার শাসন িশ ণ ইনি উট (JATI) এর ািত ািনক কাঠােমা উ য়ন ও ই উট এর কমকতা/কমচারীর 
দ তা ি  ক র অ তম উে  িছল। এ উে  কে র আওতায় িবেদশী পরামশক িনেয়ােগর ব া রাখা 
হেয়িছল। িক  কান িবেদশী পরামশক িনেয়াগ করা হয়িন। কারণ অ স ােন জানা যায় য, ক  বা বায়নকারী 
সং া  ‘িবচার শাসন ও িশ ণ ই উট (JATI)’ এর তৎকালীন মহাপিরচালক মেহাদেয়র অনা েহর কারেণ 

কে র অধীেন কান িবেদশী পরামশক িনেয়াগ করা হয়িন। 

০৮. অ েমাদন পযায় t   

 আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র উে ােগ িবচার শাসন িশ ণ ই উট (JATI) ক ক মাট 
৫৮৮.২৫ ল  টাকা া িলত েয় ( ক  সাহা  ৫৬০.৪৫+িজওিব ২৭.৮০) জা য়ারী, ২০০৯ থেক িডেস র, ২০১০ 
পয  ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী মেহাদয় ক ক অ েমািদত হয়। পরবত েত কে র 
অ েমািদত কে ােন স েহর পিরমাণ ও য় পিরবতন িতেরেক ক র ময়াদকাল ৬ মাস ি  কের ন, 
২০১১ পয  করার পে  সংি  ম ণালয় থেক শাসিনক আেদশ জারী করা হয়।  

০৯. সাধারণ পযেব ণঃসাধারণ পযেব ণঃ   

০৯.১ কে র পট িমঃকে র পট িমঃ দেশর িন  আদালেত িবিভ  পযােয়র িবচারক এবং সংি  কমকতাগণেক িবচার িবভাগীয় 
িশ ণ দােনর জ  একমা  িত ান ‘িবচার শাসন ও িশ ণ ই উট (JATI) ১৯৯৫ সােল িতি ত হয়। 

২০০১-২০০৮ সময়কােল ডািনডা এর আিথক অ দােন এবং IDA ও CIDA কািরগরী সহায়তায় “িল াল অ া  
িডিশয়াল ক াপািস  িবি ং” কে র আওতায় িবচার িবভাগীয় কমকতােদর িশ ণ কায ম ও JATI  
িত ান র উ য়েনর লে  কিতপয় কায ম হীত হয়। থম পযােয়র কায ম ২০০৮ সােল সমা  হওয়ায় “িবচার 
শাসন ও িশ ণ ই উট (JATI)” ক র ২য় পযােয়র বা বায়েনর েয়াজনীয়তা অ ভব কের। িবেশষ 

কের িবচার িবভাগ থকীকরেণর পর িবচার িবভাগীয় কমকতােদর িশ েণর ে  ন ন মা া যাগ হয়। পিরবিতত 
পিরি িতেত ক র  অ ধাবন বক বাংলােদশ সরকার ও ডািনডা এর মে  ি  া েরর মা েম মাট 
৫৮৮.২৫ ল  টাকা (িজওিব ২৭.৮০+ ক  সাহা  ৫৬০.৪৫ ল  টাকা) া িলত েয় ( ত য় ৪৪৫.৭০ ল  
টাকা) জা য়ারী ২০০৯ থেক ন, ২০১১ পয  ময়ােদ ক  বা বািয়ত হয়। ক  বা বায়েনর ল উে  িছল 
আদালত শাসন, মামলা ব াপনা এবং অ া  িবষেয় িন  আদালেতর িবিভ  পযােয়র িবচারক ্ে র দ তার 
মােনা য়ন, িবচার শাসন িশ ণ ই উটেক শি শালীকরেণর লে  কায ম হণ, ইত ািদ। 

 
৯.২   কে র উে ঃ  

ক. িবচার শাসন ও িশ ণ ই উট এর ািত ািনক উ য়ন ও ই উট এর কমকতা/কমচারী ে র 
দ তা ি করণ; এবং  

খ. উপ  িশ েণর মা েম আদালত ব াপনা ও মামলা পিরচালনায় ে  িন  আদালেতর িবচারক ে র 
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দ তা ও মতা ি । 
 
১০১০..০ ০   ক  ব াপনাঃক  ব াপনাঃ কে র  হেত সমাি  পয  িন বিণত কমকতাগণ ল দািয়ে র অিতির  ‘ ক   পিরচালক’ এর 

দািয়  পালন কেরনঃ 
িমক কমকতার নাম পদবী দািয়  হণ দািয়  অপণ 
০১. জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম পিরচালক ( িশ ণ) 

িবচার শাসন িশ ণ ইনি উট 
০১.০১.২০০৯ ১৯.০৫.২০১০ 

০২. জনাব মাঃ আিজ ল ইসলাম পিরচালক ( িশ ণ) 
িবচার শাসন িশ ণ ইনি উট 

০৫.০৬.২০১০ ০১.০৮.২০১০ 

০৩. জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম পিরচালক ( িশ ণ) 
িবচার শাসন িশ ণ ইনি উট 

০২.০৮.২০১০ ৩০.০৬.২০১১ 

 

১১.     ায়ন প িত (Methodology) ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িতস হ অ সরণ করা হেয়েছঃ  
 

ক. িপিপ ও পিরদশন িতেবদন পযােলাচনা; 
খ. ম ণালয় ক ক িরত Project Completion Report (PCR) পযােলাচনা; 
গ. SPEC, Steering Committee এবং Project Implementation Committee (PIC), ইত ািদ 

ণ সভার কাযিববরনী পযােলাচনা; 
ঘ. বা ব অ গিত যাচাই ও ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন এবং 
ঙ. া  তে র উপর সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা। 

  

১২১২..০০      কে র উে  অজনঃকে র উে  অজনঃ    

উে   অজন 
০১. িবচার শাসন ও িশ ণ 

ই উট এর ািত ািনক 
উ য়ন ও ই উট এর 
কমকতা/কমচারী ে র দ তা 
ি করণ; 

০১. উে  অিজত হেয়েছ। তেব, কে র ল উে  িছল িবচার শাসন ও 
িশ ণ ই উটেক শি শালীকরণ। িবেদশী পরামশক িনেয়াগ না 

করােত ই উেটর েয়াজনীয় পিরবতন আনয়েন িক টা হেলও 
াহত হেয়েছ। তেব কে র আওতায় পযা  সং াক িশ ণ কায ম 

পিরচালনা করা হেয়েছ।  
০২. উপ  িশ েণর মা েম 

আদালত ব াপনা ও মামলা 
পিরচালনায় ে  িন  
আদালেতর িবচারক ে র 
দ তা ও মতা ি । 

০২. িশ ণ মিডউল ণয়ন ও িনয়িমত আপেডট করা হেয়েছ। মিহলা ও 
িশ েদর অিধকার র া িবষয়  িশ েণ অ  করা হেয়েছ। মাট 
৮২৫ জন জজ, ৯২ জন িজিপ এবং িপিপ এবং ৫৫ জন সােপাট াফেক 

িশ ণ দয়া হেয়েছ। সকল িশ ণ কােসই আই  এর উপর িশ ণ 
অ  িছল। এছাড়া, কে র অধীেন ীত কি উটার দেশর ৬৪  
জলার িবচার িবভােগর িবিভ  পযােয় সরবরাহ করা হেয়েছ।  

 

১৩. পিরদশন t   

 আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র িবচার শাসন িশ ণ ই উট (JATI) ক ক  বা বািয়ত 
“Capacity Building of the Judicial Administration Training Institute of Bangladesh 
(Phase-2)” শীষক ক  গত ন, ২০১১ এ সমা  হয়। ন, ২০১১ এ সমা  ঘাষণা করা হেলও সমাি র এক 
বছেররও অিধক সময় অিত া  হওয়ার পর গত ০৪.০৭.২০১২ তািরেখ সংি  ম ণালয় থেক ক  সমাি  

িতেবদন (িপিসআর) পাওয়া যায়। িপিসআর াি র পর গত ০৭.০৮.২০১২ তািরেখ কে র কায ম সেরজিমেন 
পযেব েণর জ  কে র কাযালয় ‘িবচার শাসন িশ ণ ই ি উট (JATI)’ এর ভবেন গমন করা হয়। ক  
পিরচালক (পিরচালক, িশ ণ) িযিন বতমােন JATI এর মহাপিরচালক পেদর চলিত দািয় া  এবং ক  
বা বায়েনর সােথ সংি  অ া   কমকতা পিরদশেনর সমেয় উপি ত িছেলন এবং পিরদশন কােজ সািবক 
সহেযািগতা কেরন। ক  মাট ৫৮৮.২৫ ল  টাকা া িলত েয় (িজওিব ২৭.৮০ ল + ক  সাহা  ৫৬০.৪৫ 
ল ) বা বায়েনর জ  অ েমািদত হেলও কে র ত য় ৪৪৫.৭০ ল  টাকা। ক  সহায়ক জনবল এবং অিফস 
ভাড়া বাবদ বরা ত অথ য় না হওয়ায় িজওিব অংেশর েরা অথই অ িয়ত রেয় গেছ। পিরদশেন া  কে র 
খাত ওয়ারী ত ািদ িন পঃ  
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১৩.১ িবেদশী পরামশকঃ  এখােত ২৭ ল  টাকা বরা  দান করা হয়। িবচার শাসন িশ ণ ই উেটর সািবক 
উ য়ন ও েয়াজনীয় পিরবতন সাধেনর লে  কে র আওতায় িবেদশী ও ানীয় ২ ধরেনর পরামশক িনেয়ােগর 

ব া কে  রাখা হেয়িছল। পিরদশনকােল আেলাচনায় এবং িপিসআর থেক জানা যায় য, ই উট এর 
তৎকালীন মহাপিরচালক পরামশক িনেয়ােগ (িবেদশী ও ানীয়) অনীহা কাশ কেরন। ফেল এখােতর েরা অথ 
অ িয়ত থেক গেছ।   

১৩.২ ানীয় পরামশকঃ  এখােত ৪২ ল  টাকা বরা  রাখা হয় এবং ৩০.৫২ ল  টাকা য় হেয়েছ। পরামশক িনেয়ােগ 
সংি  ক পে র অনা েহর কারেণ ৫ জেনর েল ২ জন ানীয় পরামশক িনেয়াগ করা হয়। কে  ৫ জন ানীয় 
পরামশক িনেয়ােগর ব া রাখা হেয়িছল; ত ে  ২ জন পরামশক অথাৎ ১ জন IT পরামশক এবং ১ জন 
Financial Manager িনেয়াগ করা হয়। িপিসআর-এ দ  তে  পিরলি ত হয়  িপিপ- ত IT পরামশকেক 
১৮ জনমােসর জ  িনেয়ােগর ব া থাকেলও বা েব তােক ৩০ জনমােসর জ  িনেয়াগ দয়া হেয়িছল এবং এর 
জ  কান া া দান করা হয়িন; যা িনয়েমর ত য় ঘ েয়েছ বেল তীয়মান হয়। বাকী ৩ জন পরামশক িনেয়াগ 
করা হয়িন। 

১৩.৩ কমকতাঃ এখােত 14.50 j  UvKv eivÏ ivLv িছল| উে , কে র জ  আলাদাভােব জনবল িনেয়াগ করা 
হয়িন। wePvi cÖkvmb cÖwk Y Bbw÷wUDU (JATI) Gi Kg©KZ©vMণ cvU© UvBgvi wnmv‡e cÖK‡íi KvR m¤úv`b 
K‡ib | cÖKí থেক তারা †Kvb †eZbfvZv D‡Ëvjb K‡ib িন| ফেল েরা অথই অ িয়ত রেয় গেছ।  

১৩.৪ আউটেসািসং াফঃ এখােত 11.94 j  UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv nq Ges 1Rb wmwKDwiwU MvW©, 2Rb wK¬bvi I 2 
Rb WªvBfvimn †gvU 5 Rb‡K wb‡qvM cÖ̀ vb Kivq এবাবদ 10.99 j  UvKv e¨q nq| 

১৩.৫ িশ ণ সাম ীঃ এখােত 130 j  UvKv eivÏ ivLv nq| cÖwk েণi cÖ‡qvR‡b KvMR, 
Kjg,‡Uvbvi,cÖwk bv_©x‡`i Avc¨vqb,jvÂ, cÖwk bv_x©‡`i e¨envh©̈  ‡µvKvwiR mvgMÖx, WiwgUixi Rb¨ evwjk, 
weQvbvর Pv`i, gkvix, wUwf,wd«R,fvwU©K¨vj াই  BZ¨vw` W¨vwbk Gg‡emxi m¤§wZµ‡g µq Kiv nq এবং  †gvU 
100.84 j  UvKv e¨q nq| 

১৩.৬ িশ ণঃ  5 j  UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv nq| Bbw÷wUD‡Ui Kg©Pvix‡`i `  K‡i †Zvjvi j‡ ¨ Kw¤úDUvi mn 
ZvwË¡K cÖwk ণ cÖ̀ vb Kivq 3.56 j  UvKv e¨q nq| G&Qvov 830 Rb wePviK ,93 Rb wRwc-wcwc, 184 Rb 
†KvU© mv‡cvU© ÷vdmn †gvU   1107 Rb Kg©KZ©v‡K cÖwk Y cÖ̀ vb Kiv nq| এ‡`i cÖwk ণ দােন ïaygvÎ 
কনসাল া ী e¨q  I cÖwk ণ mvgMÖx µ‡qi Rb¨ cÖwk Y mvgMÖx LvZ থেক e¨q nq| GQvov Bbw÷wUD‡Ui 3Rb 
Kg©KZ©v‡K ¯’vbxq ch©v‡q wUIwU cÖwk Y cÖ̀ vb Kiv nq |  

১৩.৭. অিফস ভাড়াঃ  G Lv‡Z 13.30 j  UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡jI ক র কাযাবলী Bbw÷wUDU (JATI) fe‡b 
বা বািয়ত nIqvq অিফস ভাড়া বাবদ †Kvb e¨q nqিন। ফেল ১৩.৩০ ল  টাকা েরাটাই অ িয়ত রেয় গেছ। 

১৩.৮. িশ া সফরঃ  wk v mdi Lv‡Z 25 j  UvKv eivÏ _vK‡jI cÖ‡qvRbxZvi িনwi‡L Gg‡emxi mv‡_ civgk©µ‡g 
এবং Zv‡`i AbygwZµ‡g িশ ণ সাম ী য় Lv‡Zi Ae¨wqZ UvKvi ga¨ থেক 2 j  UvKv mn মাট 27 j  
UvKv e¨q করা nq। এর ফেল  এবং ৪৬ জনেক িবেদেশ  িশ া সফের (ভারত ও মালেয়িশয়া) রণ করা স ব 
হেয়েছ  |  

১৩.৯ সিমনার/কনফাের ঃ  G Lv‡Z 3 j  UvKv eivÏ ivLv nq| কান †mwgbvi/Kbdv‡iÝ অ ি ত bv nIqvq এখােত 
†Kvb e¨q nq bvB| 

 
১৩.১০ মরামত ও র ণােব ণঃ †givgZ I র ণােব ণ Lv‡Z 54.05 j  টাকা eivÏ ivLv nq| Mvox, ি জ, 

d‡UvKwcqvi †gwkb,Gwm mn Ab¨vb¨  hš¿cvwZ †givgZ , Mvox I †Rbv‡iU‡ii R¡vjvbx mn Ab¨vb¨ i ণv‡e ণ 
Kv‡R 37.95 j  UvKv e¨q nq| 

১৩.১১ স ানীঃ 0.95 j  UvKv eivÏ _vK‡jI ডািনডা-এর AvcwËi Kvi‡ণ এখােত †Kvb e¨q করা স ব হয়িন।  
১৩.১২ কি উটার ও অ া  য পািতঃ এখােত 228 j  UvKv eivÏ রাখা nq| সবেমাট 276 wU Kw¤úDUvi, 276 wU 

wcÖ›Uvi  I  276 wU BDwcGm µq I µq করা হেয়েছ। ২৭৬  কি উটার  পযােয় য় করা হেয়েছ। থম 
পযােয় ১২৬  কি উটার ডািনডা ক ক সরাসির য় কের কে  সরবরাহ করা হেয়েছ। পরবত েত উ ু  দরপ  
প িত এর মা েম ‘The New Nation’ এবং  দিনক ইে ফাক-এ  পি কায় িব ি  কাশ কের ১৫০   
কি উটার য় করা হেয়েছ। উ ু  দরপ  মা েম কি উটার য় করা হেলও পিরলি ত হেয়েছ য, া  দরপ  

ায়েনর জ  গ ত Tender Evaluation Committee (TEC) এর ৭ জন সদে র মে  ৬ জনই JATI 
এর কমকতা এবং ১ জন Law Commission এর কমকতা। PPR-০৪ এর িবধান অ যায়ী TEC এ  কমপে  
২ জন বিহঃ সদ  অ  করার িনয়ম রেয়েছ। এ ে  এ িনয়েমর ত য় হেয়েছ মেম পিরলি ত হয়। য় ত 
কি উটার েলার মে  ২০৩  কি উটার ৬৪  জলা শহের জলা জেজর কাযালেয় দা িরক কােজ বহােরর 
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জ  িবতরণ করা হেয়েছ। বাকী কি উটার েলা ই উেটর দা িরক কােজ বতমােন ব ত হে । GQvov 
এখােতর অধীেন  1wU d‡UvKwcqvi †gwkb, 1wUd¨v· †gwkb, 1wU wfwWI K¨‡giv , 1wU gvwëwgwWqv cÖ‡R±i µq 
Kiv হেযেছ এবং মাট য় বাবদ ২১৭.৮২ ল  টাকা য় হেয়েছ।  

১৩.১৩ আসবাবপ ঃ এখােত মাট 20 j  UvKv eivÏ রাখা nq| Kw¤úDUv‡ii †Pqvi/ †Uwej, jvB‡eªixi eyK‡mjd I 
K¨v‡d‡Uwiqvi WvBwbs †Uwej-‡Pqvi µq বাবদ এখােত য় হেয়েছ 17.02 j  টাকা।  

১৩.১৪ আ ষংিগকঃ এখােত ১৩.৫১ ল  টাকা বরা  থাকেলও কান য় হয়িন। 
 

১৪. মিনটিরং t   

 কে র িপিসআর থেক া  তে  জানা যায় য, ক  বা বায়নকােল এর কায ম আইএমইিড ক ক 
২৪.১০.২০০৯ তািরেখ পিরদশন করা হেয়েছ এবং পযেব েণ কিতপয় সম া যমন,   কে র কায ম েত িবল , 
ও িবেদশী পরামশক িনেয়াগ না করা, কে র জনবল িনেয়াগ না করা ইত ািদ িচি ত করা হেয়েছ এবং এ েলা 
িনরসেনর লে  পািরশ ণয়ন করা হেয়েছ। আরও জানা যায় য, ক  অথায়নকারী সং া ডািনডা ক ক িবিভ  
সমেয় কে র কায ম তদারক করা হেয়েছ এবং ডািনডা ক ক একই সম া উে খ করা হেয়েছ।  

১৫. অিডট t   

 অভ রীণ অিডটঃ ক  বা বায়নকােল এবং ক  সমাি র পর কান অভ রীন অিডট স াদন করা হয়িন মেম 
িপিসআর থেক এবং পিরদশেন া  তে  জানা যায়।  

 এ টানাল  অিডটঃ   িপিসআর থেক া  তে  জানা যায় য, ক  বা বায়ন কােল মাট ৫ বার অিডট করা 
হেয়েছ। মাট ৫  অিডেটর মে  ৩ েত কান আপি  উ াপন করা হয়িন। এক  অিডেট ‘ মাট ৩,০৯,৪১৩/- টাকা 
ভ াট িরকভাির সং া  উ ািপত আপি েত আংিশক িন ি র পে  উে খ করা হেয়েছ। সবেশষ স ািদত অিডেটর 

িতেবদন পাওয়া যায় িন মেম িপিসআর এ উে খ করা হেয়েছ।  

১৬. বা বায়ন সম া t   

১৬.১ কে র আওতায় জনবল িনেয়ােগর ব া থাকেলও ত পে  থকভােব কান জনবল িনেয়াগ করা হয়িন। ক  
বা বায়নকারী সং া JATI এর িনয়িমত াফ ারাই কে র কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ। JATI এর পিরচালক 
( িশ ণ) পদািধকার বেল অিতির  দািয়  িহসােব ক  পিরচালেকর দািয়ে  িছেলন। JATI  এর কমকতা/কমচারীগণেক 
তােদর িনয়িমত দা িরক কােজর বাইের কে র কাজ স াদন করেত হেয়েছ। ফেল  থেকই কে র গিত িক টা থ িছল। 
এর ফেল কে র উে াবলী বা বায়েনর ে  ত ািশত মােনর েরা ির অজন স ব হয়িন বেল তীয়মান হয়। এছাড়া 
জনবল খােত বরা ত অথ েরাটাই অ িয়ত থেক গেছ। 

১৬.২ য় কায ম পিরচালনার জ  গ ত দরপ  ায়ন কিম  (TEC)- এ PPR-08 অ যায়ী কমপে  ২ জন বিহঃ সদ  
অ  করার িবধান রেয়েছ; িক  কে র আওতায় যাবতীয় েয়র লে  গ ত TEC ত কান বিহঃ সদ  অ  করা 
হয়িন।  এে ে  অিনয়ম পিরলি ত হয়।  

১৬.৩ িপিসআর এ া  তে  জানা যায় য, উ ািপত এক  অিডট আপি র আংিশক িন ি  করা হেয়েছ; েরা ির িন ি  এখনও 
করা হয়িন। 

১৬.৪ ক র ল অ েমািদত বা বায়নকাল িছল জা য়ারী, ২০০৯ থেক িডেস র, ২০১০ পয । পরবত েত ৬ মাস ি  বক ন, 
২০১১-এ ক  সমা  হয়। ক র ৬ মাস ময়াদ ি  করা হেলও ময়াদ ্ি র অ েমাদেনর ি য়া স েক ক  সংি  
কমকতাগণ ওয়ািকবহাল নন এবং এর পে  েয়াজনীয় কান ত  িদেত তারা অপারগ হেয়েছন। 

 
১৭. পািরশ t   

১৭.১ ভিব েত কে র বল ব াপনা এড়ােনার লে  কে  জনবল িনেয়ােগর ব া রাখা হেল তা বা বায়েনর িবষেয় তৎপর 
থাকা সমীচীন হেব এবং কে র ণীত উে াবলী অ যায়ী ক  বা বায়ন িনি ত করেত হেব;  

১৭.২ কে র আওতায় যাবতীয় য় কায স াদেনর উে ে  Tender Evaluation Committee (TEC) ও Tender 
Opening Committee (TOC) গঠেনর ে  PPR-08 এর িবধানাবলী েরা ির অ সরণ করেত হেব; 

১৭.৩ উ ািপত অিডট আপি র স ণ িন ি  করার লে  ক  বা বায়নকারী সং া অনিতিবলে  েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
পাের;  

১৭.৪ কে র ময়াদ ি র ি য়াস েহর িবষেয় ক  ক পে র েরা ির ওয়ািকবহাল থাকা বা নীয়; ভিব েত এ ধরেনর ঘটনার 
নরা ি  যােত না ঘেট স াপাের সংি  ম ণালয় েয়াজনীয় ব া নেবন। 
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িষ ম ণালয় 
িষ ম ণালেয়র আওতায় ২০10-২০১1 অথ বছেরর এিডিপ  

সমা  কে র ায়ন িতেবদেনর উপর সার-সংে প 
 

১।   সমা  কে র সং া: িষ ম ণালেয়র অধীন ২০১০-১১ অথ বছের এিডিপ  মাট ০৯  ক  (িবিনেয়াগ ০৭ , 
কািরগরী সহায়তা ০১ , জিডিসএফ  ০১ ) সমা  হয়। ত ে  িষ স সারণ অিধদ র (িডএই)-এর ৪ , বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস)-এর ২ , বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল (িবএআরিস)- এর ১ , বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ই উট (ি )- এর ১  এবং বের  ব খী উ য়ন ক প  (িবএমিডএ)- এর ১  ক  রেয়েছ।  
 
২।  সমা ত কে র মাট ত য় ও ময়াদকাল: সমা  ০৯  কে র মে  ০৬  কে র য় ল অ েমািদত য় 
থেক সবিন  ৩.৫৮% হেত সেবা  ৭৬% পয  ি  পায়। অ িদেক সমা  ০৯  কে র মে  ০৪  ক  ল অ েমািদত 

বা বায়নকােলর মে  সমা  হেয়েছ। অবিশ  ০৫  ক  বা বায়ন ময়াদকাল ল অ েমািদত ময়াদকাল থেক সবিন  
২০০% হেত সেবা  ৫০০% পয  ি  পায় ।  তেব ল অ েমািদত য় এবং বা বায়নকােলর মে  ক  সমাি র িবষেয় 

িষ ম ণালেয়র েচ া থাকায় ০২  ক  ল অ েমািদত সময় ও েয়র মে  স  হেয়েছ। 
 
৩। সমা ত কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ: সমা  ক স েহর য় ি র কারণস েহর মে  উে খেযা  হে  
িনমাণ সাম ীর  ি , আমদানী ত য পািতর  ি , কােজর পিরমাণ ি , িনধািরত জিম না পাওয়া, ন ন এলাকা 
অ  করণ করণ, বাজার দেরর সংেগ সংগিত রেখ কিতপয় অে র য় ন িনধারণ ইত ািদ। অপরিদেক সমা  ক  
স েহর ময়াদকাল ি র ধান কারণস হ হে  মাঠ পযােয় িবলে  কায ম , ন ন এলাকা অ করণ ও িনধািরত 
সমেয় মাঠ পযােয় কাজ স  না হওয়া ইত ািদ 
 
৪। সমা  কে  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ 

সম া পািরশ 
৪.১ িরসাচ এ  ডেভলপেম  অব হাইি ড রাইস ইন বাংলােদশ শীষক 

ক ঃ অেথর অভােব ক  সমা  হওয়ার পর কায ম অ াহত রাখা 
যায় না, ফেল কে র অজনও ধের রাখা স বপর হয় না।  

৪.১ ক  সমা  হওয়ার পর কে র অজন ধের 
রাখার জ  েয়াজনীয় অথ বরা  ও ই উশনাল 
সােপাট িনি ত করা েয়াজন।  

৪.২ ণগত মানস  বীজ সরবরাহ ি কে  েযাগ িবধািদ 
আ িনকীকরণ ও শি শালীকরণ এবং ষক পযােয় উ ত বীজ 
উৎপাদন ক ঃ ক  হেত সরবরাহ ত াবেরটরী য পািত, 
মিশনারী, যানবাহন কান র গােয় ক  ও সং ার নাম িনেদশক 
কান লখনী বা িচ  নই। ফেল এ  কান ক  হেত সরবরাহ ত তা 
বাঝা যায় না।  

৪.২ তা ও জবাবিদহীতা িনি তকে  এবং 
ততা পিরহােরর ােথ কে র আওতায় 

সরবরাহ ত মিশনারী, য পািত এবং যানবাহেনর 
গােয় ক /পযায়/ক পে র নাম ও সরবরােহর 
তািরখ িনেদশক ত  িলখেনর ব া হণ করেত 
হেব।  

৪.৩ এি কালচারাল টকেনালিজ া ফার (এ ) ক ঃ ষকগণ 
িষ ি েত লাভবান হেলও সরাসির িবপনন ব া শি শালী না 

হওয়ােত ম েভাগীেদর মা েম প  বাজারজাত করেত হেয়েছ। 
এরফেল ফসেলর া   হেত ষকগণ বি ত হেয়েছ।  

৪.৩ ক  এলাকায় উৎপািদত িষ পে র 
বাজারজাত করেণর ব া  সহজ এবং ষকবা ব 
করার লে  িষ িবপণন অিধদ র েয়াজনীয় 

ব া হণ করেত পাের।  
৪.৪  অিতির  ৮০ উপেজলায়  ইউিরয়া ি  স সারণ ক ঃ 

ড়া ইউিরয়ােক  ইউিরয়ােত পা রকারী ি েকােয়ট মিশন েলার 
মািলক সার িডলার এবং অ া  ি  উে া াগণ। িবিভ  িত ান 
ক ক সরবরাহ ত মিশন েলা েয়াজেনর লনায় সং ায় অ ল 
হওয়ােত চািহদা অ যায়ী সময় মেতা  সরবরাহ করা স ব হে  না।  

৪.৪  ষকেদর কােছ সময়মেতা  ইউিরয়া 
পৗছােনার লে  ি েকােয়ট মিশন সহজলভ  করা 

এবং অচা  মিশন েলার িবষেয় ম ণালয় এবং 
অিধদ র ক ক েয়াজনীয় উে াগ হণ করা 
সমীচীন হেব।  

৪.৫ অিতির  ৮০ উপেজলায়  ইউিরয়া ি  স সারণ ক ঃ 
অিধকাংশ ি েকােয়ট মিশন উপেজলা হড কায়াটােরর িনকেট থাকায় 
েরর ইউিনয়ন বা েকর ষকরা তােদর সময়মেতা  পায় না, ফেল 
েরর েক  বহার কম হেয়েছ বেল তীয়মান হয়।  

৪.৫ িষ স সারণ অিধদ র ক ক ু িবতরণ 
ব ার জ  চািহদা মািফক ল মা া িনধারণ 
বক মৗ েমর েত িত েক  পৗছােনার 

জ  পরামশ দয়া হেলা।  
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িষ স সারণ অিধদ র (িডএই) 

2. অিতির  ৮০  উপেজলায়  ইউিরয়া ি  স সারণ 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১।    কে র অব ান  : িসেলট, মৗলভীবাজার, নামগ , হিবগ , িকেশারগ , ন েকানা, িম া, 

া ণবািড়য়া, চ াম, নায়াখালী, ফনী, ল ী র, রং র, িড় াম, 
িদনাজ র, বিরশাল, ঝালকা  ও মাদারী র জলা। 

 
২। উে াগী ম ণালয়  : িষ ম ণালয় 

৩। বা বায়নকারী সং া : িষ স সারণ অিধদ র (িডএই) 

৪। ক  বা বায়ন সময় ও য় : 
(ল  টাকায়) 

া িলত য় 

ত য় 

পিরকি ত বা বায়ন কাল 
ত 

বা বায়ন 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সংেশািধত ল সংেশািধত 

- 
(৮০০.০০) 

- 
(৮০০.০০) 

- 
(৭৯৮.৮৩) 

সে র ২০০৮- 
ন ২০১১ 

সে র ২০০৮- 
ন ২০১১ 

সে র ২০০৮- 
ন ২০১১ 

- - 

 
৫। কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

 (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 

ল মা া (সংেশািধত) 
ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
১ পরামশক  ৭১.১৫ ১০১ ৭১.১৫ ১০১ 
২ মণ ভাতা  ১০২.৯৫ ৩২ ১০২.৯৫ ৩২ 
৩ িশ ণ/কমশালা  ২৭৮.৪৮ ৩৯৪৫ ২৭৮.৪৩ ৩৯৪৫ 
৪ েমাশনাল কায ম  ১০২.২২ ৬৮০ ১০১.৯৯ ৬৮০ 
৫ ইে  ািড  ১৫.৩৯ ১ ১৫.৩৫ ১ 
৬  ইউিরয়া উৎপাদেকর জন া  িকট  ৪.০০ ২০০ ৪.০০ ২০০ 
৭ মাঠ পযােয়র দিনক খরচ  ৮৯.৯৩ ৩২ ৮৯.৯৩ ৩২ 
৮ ৯% ওভারেহডসহ অ া  খরচ  ১২৮.৭৮ ৩২ ১২৮.২২ ৩২ 
৯ অিফস এবং িশ ণ সাম ী  ৭.১০ ৫৬ ৬.৮১ ৫৬ 
 সবেমাট  ৮০০.০০ ১০০% ৭৯৮.৮৩ 

(৯৯.৮৫%) 
১০০% 

 
৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িডিপিপ’ ত সং ান ত উ য়ন লক কান কাজ অসমা  নই। 
 
৭। পট িম, কােজর অ  ও বা বায়নঃ 

৭.১ পট িমঃ বাংলােদেশ মবধমান জনসং া ি  এবং আবািদ জিমর ম ােসর ফেল অিতির  খাে র চািহদা 
মটােত ফসেলর উৎপাদন ি েত বাংলােদশ িষ খােত ত উ িত সাধন কেরেছ। আ িনক ি  বহার, সচ 

কায ম স সারণ, উ ত বীেজর বহার, সার ব াপনা িত কায েমর মা েম শ  উৎপাদন ব লাংেশ ি  
পেয়েছ। আ িনক চাষাবােদ উৎপাদন ি র অ তম উপাদান হে  সার। িমর উবরতা ি র ে  স ক পিরমাণ 
ণগত মানস  সার বহােরর িবক  নই। ব ত সােরর বশীরভাগই সরকারেক বেদিশক ায় আমদানী 
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করেত হয় এবং ষকেক ভ কী ে  সরবরাহ করা হয়। ফসল উৎপাদেনর জ  আব কীয় িবিভ  ধরেনর সােরর 
মে  ইউিরয়া সার অ তম। ইউিরয়া সার জিমেত েয়ােগর সনাতন প িত হে  হাত িদেয় িছটােনা। এেত অেনক 
সার ন  হয় এবং িক  অংশ পািনেত িমেশ িগেয় জলজ াণী ও উি েদর িতর কারণ হেয় দ ড়ায়। এ ছাড়া 
িছটােনার কম- বশীর কারেণ েয়াজেনর চেয় বশী সার লােগ। ই ার াশনাল ফা লাইজার ডেভলপেম  স ার 
(আইএফিডিস) এে ে  সনাতন প িতর িবক  িহেসেব  ইউিরয়া ি  স সারেণর পিথ ত িহেসেব কাজ 
করেছ। আইএফিডিস-এর কািরগির সহায়তায় এ ি  পরী া লকভােব দেশর কেয়ক  জলায় সফলভােব 
বা বািয়ত হেয়েছ। উ ািবত এ ন ন প িতেত ড়া ইউিরয়ােক ি েকােয়ট মিশেনর সাহাে  িনিদ  পিরমােণর 

েত পা র করা হয়। এ  ষক িব ানস ত প িতেত মা র নীেচ েঁত েয়াগ কের। এর ফেল সার 
পিরমােণ কম লােগ, ফলন বশী হয়, আগাছা কম হয় এবং এ  পিরেবশ বা ব। বিণত এ িবষয় েলা িবেবচনায় িনেয় 
সরকার  ইউিরয়া ি  স সারেণর িস া  হণ কের। এর ফল িতেত িষ ম ণালেয়র আওতায় িষ 
স সারণ অিধদ র ক ক ২০০৭-২০০৮ অথ বছের USAID এর আিথক সাহাে  IFDC-এর কািরগির সহায়তায় 

িষ স সারণ ক ক পিরচািলত "২০০৮ সােলর বােরা মৗ েম ৮০  উপেজলায়  ইউিরয়া ি  স সারণ 
ক " িশেরানােম ৫৫১.৩৬ ল  টাকা া িলত েয় এক  ক  বা বািয়ত হয়। পরবত েত িব মান াপেট 
িষ ম ণালেয়র অধীন USDA এর অথায়েন IFDC এর কািরগির সহায়তায় িষ স সারণ অিধদ র ক ক 

পিরচািলত "অিতির  ৮০  উপেজলায়  ইউিরয়া ি  স সারণ ক " িশেরানােম বাংলােদেশর ৬  িষ 
অ েলর ১৮  জলার ৮০  উপেজলায় ৮০০.০০ ল  টাকা া িলত েয় সে র, ২০০৮ হেত ন, ২০১১ 
ময়ােদ ক  বা বািয়ত হয়। ক  সমাি েত মাট য় হেয়েছ ৭৯৮.৮৩ ল  টাকা (৯৯.৮৫%); বা ব অ গিত 

১০০%। িষ স সারণ অিধদ েরর িষিবদ ড. এ, ক, এম, ফরহাদ, ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন। 
 
৭.২ কে র ধান উে স হ :  ইউিরয়া বহােরর মা েম চাষীর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন, আয় ি , 

পিরেবশ বা ব ি কার ি  উপাদান ব াপনা এবং ইউিরয়া সােরর অপচয় কমােনা। 
ক) ামীণ জনেগাি র দাির তা িনরসেন এবং ধােনর উৎপাদন ি র মা েম ানীয়, আ িলক এবং 

জাতীয় পযােয় খা  িনরাপ া উ ীতকরণ। 
খ)   ইউিরয়া ি  এবং ষম সার বহােরর মা েম স ক নাইে ােজন ব াপনা কের ধােনর 

উৎপাদন ি  এবং ইউিরয়া সােরর অপচয় রাধ। 
গ)   ইউিরয়া ি  মাঠ পযােয় স সারণ এবং বা বায়েনর জ  িডএই-এর দ তা ি করণ। 
ঘ)  চাষীেদর লাভজনক এবং য় সা য়ী ি  হেণর জ  দ তা ি করণ। 
ঙ)  ইউিরয়া সােরর যেথ  বহার এবং অপচয় রাধ করা। 

 
৮। কে র কায ম ও বা ব অ গিতঃ 
৮.১ িশ ণ/কমশালা : 
 

কায েমর নাম ল মা া ( াচ) অিজত ম  
ষক িশ ণ ৩৮৪৪ ৩৮৪৪ িত ােচ ৪০ জন কের 

কমকতা িশ ণ ৮০ ৮০ িত ােচ ৪০ জন কের 
 ইউিরয়া তকারেকর িশ ণ ২০ ২০ িত ােচ ৪০ জন কের 

জাতীয় পযােয় কমশালা ১  ১  ৪০০ জন 
 
৮.২ েমাশনাল কায ম:  

কায েমর নাম ল মা া অিজত (সং া) ম  
ষক র ার ৪০০  ৪০০  ন, ২০১১ 

পয  
কমকতা র ার ২৪০  ২৪০  ঐ 
ম েভশনাল িফ  িভিজট ২৮  ২৮  ঐ 

েমাশনাল িম ং ১২  ১২  ঐ 
া  িকট ২০০  ২০০  ঐ 

এসএএও অিফেস ফািণচার ৫০  ৫০  ঐ 
িবলেবাড ১১  ১১  ঐ 

েমাশনাল ম িরেয়লস  ৮০,০০০  িলফেলট, ৬০,০০০  হ া িবল, ঐ 
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কায েমর নাম ল মা া অিজত (সং া) ম  
৭০০০  ক াপ, ৯৬০০ াগ, ৭৪০০  -সাট, 
১৩৫০  বড় সাইনেবাড, ৯০০  ছাট সাইনেবাড, 
২০০০  ইউিডিপ ক ােল ার, ২২,০০০  াগ, 
৩০০০  পা ার, ৫৪০০ ফা ার সরবরাহ করা 
হয়। 

টিলিভশন এডভারটাইজেম   ২  ঐ 
িমিডয়া ক াে ইন  ১০  ঐ 

পকা ং  ১০৪৮  ঐ 
 
৮.৩ ইে  ািড : 

কায েমর নাম ল মা া (সং া) অিজত (সং া) ম  
ইে  ািড ১  ১  িবগত ৬ ম, ২০১০ হেত ২৯ ম, ২০১০ 

তািরখ পয  ক  এলাকা পিরদশন করা 
হয়। 

 
৯। ক  পিরদশন: কে র কায ম সেরজিমেন দখার উে ে  িবগত ৬ ম ২০১০ হেত ২৯ ম ২০১০ তািরখ পয  

ক  ৮  জলার (চ াম, িদনাজ র, িড় াম, রং র, নামগ , মৗলভীবাজার, ন েকানা ও িকেশারগ ) 
১৬  উপেজলা পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর সময় অ াে র মে  ক  পিরচালক এবং আইএফিডিস'র সংি  
কমকতাগণ উপি ত িছেলন। এছাড়াও ক  এলাকায় প কা ং করার জ  গত ১৯ ম, ২০১১ তািরখ িকেশারগ  
জলার হােসন র উপেজলা পিরদশন করা হয়। ধান ধান পিরদশন পযেব ণ িনে  উে খ করা হলঃ 

 

৯.১  ইউিরয়া সা য়ী, উৎপাদন ি  সহায়ক, পিরেবশ বা ব ও লাভজনক ি  িহেসেব ষেকর মােঝ সমা ত 
হেয়েছ। ক  বা বায়েন মাঠ পযােয় কমকতােদর তৎপরতা শংসনীয়। পিরদশনকােল উপেজলায় পযা   
ইউিরয়া ক দখা যায়। 

 

৯.২ িকেশারগ  জলার হােসন র উপেজলায়  ইউিরয়া পকা ং সেরজিমেন পিরদশনকােল দখা যায়,  ইউিরয়া 
বহােরর ফেল ষকেদর বােরা ধান শতকরা ২০ থেক ২৫ ভাগ উৎপাদন ি  পেয়েছ, সােরর পিরমাণ শতকরা 

৩০ ভাগ কম লােগ অথাৎ িবঘা িত ৩৩ কিজ ইউিরয়া সােরর পিরবেত ২২ কিজ  ইউিরয়া বহার করা হয়। 
আগাছা কম হয়। 

 

৯.৩ াথিমক অব ায়  ইউিরয়া েয়ােগ িমক বশী লােগ িক  আগাছা কম হওয়ায় পরবত েত িমক কম লােগ। 
তাছাড়াও বােরা ধান লাগােনার সময় িমক সংকট থােক বেল ষকরা জানায়।  ইউিরয়া েয়াগ য  সরবরাহ 
করেত পারেল িমক সম া কেম যােব। 

 

৯.৪ বােরা মৗ েমর েত েয়াজনীয় চািহদার লনায়  ইউিরয়ার সরবরাহ কম। অেনক ষক ই া থাকা সে ও 
 সােরর অভােব বােরা জিমেত  ইউিরয়া বহার করেত পােরিন বেল পিরদশেন দখা গেছ। কাছাকািছ 

িডলােরর িনকট  সার পাওয়া যায় না, ফেল অেনক র থেক  সার সং হ করেত হয় বেল খরচ বশী লােগ। 
েয়াজনীয় সময়  ইউিরয়ার া তা িনি ত করা েয়াজন। 

 

৯.৫ পযা  ি েকােয়ট মিশেনর অভােব  ইউিরয়া উৎপাদন কম হে , অিধকাংশ উপেজলায় এক র বশী ি েকােয়ট 
মিশন নই, বশ িক  ি েকােয়ট মিশন ন  অব ায় পাওয়া গেছ। তাছাড়াও অেনক মিশন মািলক (নন-িডলার) 

ইউিরয়া সােরর বরা  না থাকায়  উৎপাদন করেত পারেছ না। ভরা মৗ েম িত উপেজলায় কমপে  ৪  থেক 
৫  ি েকােয়ট মিশন চা  থাকা একা  েয়াজন। কান কান উপেজলায় মকািনক-এর অভােব মিশন ক করেত 
পারেছ না বেল অিভেযাগ কেরেছ। 

 

৯.৬ িবিভ  জলার উপ-পিরচালক, উপেজলা িষ অিফসার, উপ-সহকারী িষ অিফসার জানান য, মিশেনর সং া 
ি সহ ইউিরয়া সরবরাহ িনি ত করেত পারেল  ইউিরয়া ি  িব াের অত  সহায়ক হেব বেল আশাবাদ  

কেরন। 
 

১০। সািবক পযেব ণ: পিরদিশত এলাকা েলার ষক, িডলার, িষ িবভােগর কমকতা এবং মিশন মািলকেদর সংেগ 
মত িবিনময়, মাঠ পিরদশন, প কা ং-এ অংশ হণ, ক  কমকতােদর সংেগ আেলাচনা এবং িবেশষ েদর 
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মতামত িতেবদন ণয়েন িতফিলত হেয়েছ। দখা গেছ,  ইউিরয়া ি  ক  এলাকায় যেথ  সমা ত 
হেয়েছ।  ইউিরয়া সফলভােব েয়ােগর িবষয়  মা র ণা ণ, ভৗত অব া, আবহাওয়া ও ফসেলর িবিভ তার 
উপর িনভর কের। তেব বােরা ধােনর ে  এ েক সবােপ া কাযকর মেন হেয়েছ। ড়া ইউিরয়ার লনায়  
ইউিরয়া পিরমােণ গেড় ৩০-৩৫ ভাগ সা য়ী; অ িদেক ধােনর উৎপাদন গেড় ২০-২৫ ভাগ ি  পায়। ড়া ইউিরয়া 
সাধারণতঃ এক মৗ েম ২/৩ বার িছটােনা েয়াজন; অ িদেক  ইউিরয়া মা  একবার েয়াগ করেলই চেল। 
এ র আরও ইিতবাচক িদক হল জিমেত আগাছা কম জে , ফেল িনড়ািন খরচ কম হয় এবং িমক সা য় হয়। 
মা র নীেচ েয়াগ হয় বেল জলজ াণী তথা পিরেবেশর জ  মিক নয়।  ইউিরয়ার নিতবাচক িদক হলঃ 
তাৎ িণকভােব তির আকাের না পাওয়া,  েয়ােগ বাড়িত খরচ হওয়া, ষেকর কািয়ক ম বিশ হওয়া, ম ির 
খরচ বেড় যাওয়া,  েয়াগ যে র অ লতা িত। তেব বাড়িত ফসেলর লনায় েয়র পিরমাণ বই নগ । 
বতমােন রাসায়িনক সােরর অপিরহাযতার িবেবচনায়  ইউিরয়ােক ধান আবােদর জ  এখন পয  সবেচেয় ভাল 
িবক  িহেসেব গ  করা যায়। ষেকর কািয়ক েমর িবষয়  যাি কীকরেণর ারা সমাধান করা যেত পাের। মাঠ 
পযােয় কমরত ক  মিনটিরং কমকতােদর িডএই ক ক আেরা িনিবড় করা েয়াজন বেল পিরদশেন অ ত 
হেয়েছ। 

 
১১। কে র উে  অজন: 

পিরকি ত উে  ত অজন 
১। ধােনর উৎপাদন ি র জ  
উ ত এবং কাযকর নাইে ােজন 

ব াপনার সংেগ  
ইউিরয়ার সম য়। 

ধােনর উৎপাদেন  ইউিরয়া বহােরর ে  ষকসহ অ া  সকল স ৃ  
গা ীর জ  সেচতনতা ি েত ক  স ম হেয়েছ। এর ফেল িশ ণ া  
ষকগণ দ তার সংেগ জিমেত ইউিরয়া সার েয়াগ করেত পারেছন। 
ক  এলাকায় ১৩ ল ািধক ষক তােদর জিমেত  ইউিরয়া েয়াগ 

করেছন। ক  ময়ােদ ৫.২৬ ল  হ র জিমেত  ইউিরয়া েয়ােগর 
আওতায় আনা স ব হেয়েছ। ফেল ৫.২৬ ল  টন অিতির  ধান উৎপাদন স ব 
হেয়েছ মেম ক  িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। 

২। মাঠ পযায়েক িবেশষ  
িদেয় িষ স সারণ 
অিধদ েরর  ইউিরয়া 

ি  স সারেণর দ তা 
ি  করা। 

 ইউিরয়া ি র উপর িষ স সারণ অিধদ েরর ৩২০০ জন কমকতােক 
িশ ণ দওয়া হেয়েছ। েণাদনা িহেসেব িষ স সারণ অিধদ েরর ২৪০ জন 

কমকতােক  ইউিরয়া ি  স সারেণ িবেশষ িমকার জ  র ার 
দওয়া হেয়েছ। 

৩। ষক এবং সংি  
সং াস েহর লাভজনক এবং 

য় সা য়ী ব াপনা ও 
দ তা ি েত সহায়তা দান। 

ক  ময়ােদ ায় ১.৫০ ল  ষকেক  ইউিরয়া ি র উপের িশ ণ 
দওয়া হেয়েছ। এর মে  ৪০০ জন ষকেক  ইউিরয়া ি  কাযকর 
বহােরর জ  র ার দান করা হেয়েছ। 

৪। ইউিরয়া সােরর অদ তা 
এবং অপচয়জিনত অপ বহার 
াস করা। 

ক  বা বায়েনর মা েম ৫৩০০০ মি ক টন ইউিরয়া সার সা য় স ব 
হেয়েছ ফেল সরকােরর ১৪.০০ িমিলয়ন ডলার বেদিশক া এবং সরকারী 
ভ কী বাবদ ৩৫০০.০০ ল  টাকা সা য় করা স ব হেয়েছ, তাছাড়াও ৫.২৬ 
ল  টন অিতির  ধান উৎপাদেনর মা েম ষেকর ায় ৭৩৬৪০.০০ ল  
টাকা ( িত টন ১৪০০০/-) লাভ হেয়েছ মেম কে র িবিভ   িতেবদেন উে খ 
করা হেয়েছ। 

 
১২। কে র উে  অজন : কে র ল উে  িছল- িশ ণ, েমাশনাল কায ম ও েণাদনার মা েম ষকেদর 

মােঝ  ইউিরয়া ি র স সারণ। ক  ময়ােদ িশ ণ, চারণা কায ম, িষকােজ স ৃ  গাি েক 
উ করণ িত কায েমর মা েম  ইউিরয়া ি র স সারণ সাফ জনকভােব বা বািয়ত হেয়েছ যা মাঠ 
পযােয় পিরদশেনও তীয়মান হেয়েছ। সািবক াপেট ক  বা বায়েনর এ পযােয় কে র ল  ও উে  
অিজত হেয়েছ। 

 
১৩। বা বায়ন সম া : ক  বা বায়েন িন িলিখত সম া ও -িব িত পিরলি ত হেয়েছঃ 

১৩.১ ি েকােয়ট মিশন সহজলভ  না হওয়া : ড়া ইউিরয়ােক  ইউিরয়ায় পা রকারী ি েকােয়ট মিশন েলার মািলক 
সার িডলার এবং অ া  ি  উে া াগণ। িবিভ  িত ান ক ক সরবরাহ ত মিশন েলা েয়াজেনর লনায় 
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সং ায় অ ল। উদাহরণ প বলা যায়, পিরদশনকােল চ াম, িসেলট, িকেশারগ , ন েকানা জলার ক  
িবিভ  উপেজলায় মা  এক র বিশ মিশন পাওয়া যায়িন। ফেল চািহদা অ যায়ী সময়মত  সরবরাহ করা স ব 
হে  না। 

 
১৩.২ িবিসআইিস'র সার িডলারেদর অনীহা : পিরদশেন ল  করা গেছ য, িবিসআইিস'র অ েমািদত সার িডলারগেণর 

মে  িক  িডলার  ইউিরয়া চলেনর িবষেয় অনা হী। এর ল কারণ হল-  ইউিরয়া পিরমােণ কম লােগ 
িবধায় ড়া ইউিরয়ার লনায় এ র চািহদা বশী। িবঘা িত ৩৩ কিজ ড়া ইউিরয়ার েল ২০-২২ কিজ  
ইউিরয়া ষেকর জ  যেথ । বসািয়ক কারেণ িডলারগণ এে ে   ইউিরয়া চলেনর িবষেয় অনীহা পাষণ 
করেছন। 

 
১৩.৩ ি েকােয়ট মিশন েলার িমতমান বজায় না থাকা : পিরদশেন দখা গেছ, কান কান মিশেনর ঝের যাওয়াজিনত 

অপচয় বশী। পা রকারী ডাইস েলার গঠন ত র জ  এ  হে । তাছাড়াও কান কান মিশন অযে  
অবেহলায়, ন  অব ায় পেড় আেছ। এে ে  মান িনয় েণ মিশন সরবরাহকারী িত ান েলার সতকতার ঘাটিত 
পিরলি ত হেয়েছ। 

 
১৩.৪ নন-িডলার ি েকােয়ট মিশন মািলকেদর েয়াজনীয় সময় ড়া ইউিরয়া সরবরাহ না থাকা : পিরদশনকােল কান 

কান নন-িডলার মিশন মািলক েয়াজেনর সময় ড়া ইউিরয়া সােরর অভােব  উৎপাদন করেত পারেছ না 
অিভেযাগ পাওয়া যায় ফেল ঐ সম  মিশন মািলক আিথকভােব িত  হে  এবং ি  িব াের বাধা  হে  
বেল িতয়মান হেয়েছ। 

 
১৩.৫ াথিমক পযােয় িমক বশী লােগ : পিরদশনকােল ষেকর সােথ মতিবিনময়কােল জানা যায়,  ইউিরয়া 

েয়ােগর সময় িক  িমক বশী লােগ তাছাড়াও মৗ েম িমক সংকট থােক। ই া থাকা সে ও িমক সংকেটর 
কারেণ বশী জিমেত  েয়াগ করেত পােরিন। 

 
১৩.৬  ু িবতরণ ব ার অভাব : ষেকর সােথ মতিবিনময়কােল জানা যায় য, অিধকাংশ ি েকােয়ট মিশন 

হডেকায়াটােরর িনকট থাকায় েরর ইউিনয়ন বা েকর ষেকরা তােদর সময়মত  পায় না। ফেল উপেজলার 
িনকট েকর চেয় েরর েক  বহার কম হেয়েছ বেল তীয়মান হয়। 

 
১৪। পািরশঃ 

১৪.১  ইউিরয়া ি র াপক স াবনার িদক িবেবচনায় ক র কায ম পাইলট আকােরর পিরবেত আরও 
াপক আকাের স া  সকল জলায় স সারেণর িবষেয় িষ ম ণালয় েয়াজনীয় পদে প হণ করেত পার। 

১৪.২ ষকেদর কােছ সময়মত  ইউিরয়া পৗঁছােনার লে  ি েকােয়ট মিশন সহজলভ  করা এবং অচা  মিশন েলার 
িবষেয় ম ণালয় এবং অিধদ র ক ক েয়াজনীয় উে াগ হণ করা সমীচীন হেব। 

১৪.৩ ইউিরয়া সার সা য় ও উৎপাদন ি র কথা িবেবচনা কের ি  িব াের বােরা, আউশ ও আমন িতন মৗ েমই 
কে র কায ম হণ করা যেত পাের। 

১৪.৪  ইউিরয়া সরবরাহ িনি ত করার জ  িবিসআইিস তািলকা  সার িডলারেদর উ  করার লে  কায ম হণ 
করেত হেব। এে ে  িবষয়  িনেয় েয়াজনেবােধ আ :ম ণালয় আেলাচনার উে াগ হণ করা যেত পাের। 

১৪.৫ মৗ েমর েতই  ইউিরয়া েয়ােগর উপের ষকেদর েয়াজনীয় িশ ণ স  করা এবং আরও অিধক ষক 
সেচতনতা ি র জ  িষ স সারণ অিধদ রেক িবেশষ পরামশ দওয়া হল। 

১৪.৬ মিশন পিরচালনাকারীেদর পিরচালনজিনত িশ ণ এবং া গত িঁক লাঘেব মিশন মািলকেদর মে  সেচতনতা 
লক কায ম হণ করা যেত পাের। 

১৪.৭ িষ স সারণ অিধদ র ক ক ু িবতরণ ব ার জ  চািহদা মািফক ল মা া িনধারণ বক মৗ েমর েত 
িত েক  পৗঁছােনার জ  পরামশ দওয়া হল। 
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3. িষ েকৗশণ ি  স সারেণর মা েম উৎপাদন ি  ও ামীন জনেগা ীর কমসং ান ি  
(2q ms‡kvwaZ) 

(mgvß : Ryb 2011) 
 

1. cÖK‡íi Ae ’̄vb  t  56 wU †Rjvi 112 wU Dc‡Rjv| 

‡Rjv Dc‡Rjv ‡Rjv Dc‡Rjv ‡Rjv Dc‡Rjv 

1 XvKv 
1 avgivB 

20 cÂMo 
39 m`i 

39 wSbvB`n 
77 m`i 

2 ‡KivbxMÄ 40 ‡`exMÄ 78 KvwjMÄ 

2 bvivqbMÄ 
3 m`i  

21 ivRkvnx 
41 cev 

40 Lyjbv 
79 m`i 

4 AvovBnvRvi 42 evNgviv 80 cvBKMvQv 

3 gvwbKMÄ 
5 m`i 

22 PvcvBbeveMÄ 
43 m`i 

41 mvZ¶xiv 
81 m`i 

6 mvUzwiqv 44 wkeMÄ 82 Zvjv 

4 MvRxcyi 
7 m`i 

23 bv‡Uvi 
45 m`i 

42 ev‡MinvU 
83 m`i 

8 Kvwjqv‰Ki 46  wmsov 84 dwKinvU 

5 gyÝxMÄ 
9 m`i 

24 cvebv 
47 m`i 

43 Kzwóqv 
85 m`i 

10 wmivRw`Lvb 48 Bk¦i`x 86 ‡fovgviv 

6 biwms`x 
11 m`i 

25 e¸ov 
49  m`i 

44 PzqvWv½v 
87 m`i 

12 wkecyi 50 MveZjx 88 AvjgWv½v 

7 Uv½vBj 
13 m`i 

26 bIMv 
51 m`i 

45 ‡g‡nicyi 
89 m`i 

14  NvUvBj 52 ivbxbMi 90 Mvsbx 

8 gqgbwmsn 
15 fvjyKv 

27 RqcyinvU 
53 m`i 

46 ewikvj 
91 m`i 

16 gy³MvQv 54 KvjvB 92 evbwicvov 

9 Rvgvjcyi 
17 m`i 

28 wmivRMÄ 
55 m`i 

47 SvjKvwV 
93 m`i 

18 ‡gjv›`n 56 ivqMÄ 94 bjwQwU 

10 ‡kicyi 
19 m`i 

29 wm‡jU 
57 m`i 

48 ‡fvjv 
95 m`i 

20 bKjv 58 ‡Kv¤úvbxMÄ 96 ‡evinvbDwÏb 

11 wK‡kviMÄ 
21 m`i 

30 mybvgMÄ 
59 m`i 

49 cUzqvLvjx 
97 m`i 

22 KwigMÄ 60 w`ivB 98 evDdj 

12 ‡bÎ‡Kvbv 
23 m`i 

31 PUMÖvg 
61 wg‡iikivB 

50 ei¸bv 
99 m`i 

24 ‡K› ỳqv 62 mvZKvwbqv 100 AvgZwj 

13 iscyi 
25 m`i 

32 K·evRvi 
63 m`i 

51 ‡MvcvjMÄ 
101 m`i 

26 wgVvcyKzi 64 DwLqv 102 gKmỳ cyi 

14 KzwoMÖvg 
27 m`i 

33 iv½vgvwU 
65 m`i 

52 gv`vixcyi 
103 m`i 

28 wPjgvix 66 evNvBQwo 104 KvjwKwb 

15 MvBevÜv 
29 m`i 

34 LvMovQwo 
67 m`i 

53 kixqZcyi 
105 m`i 

30 ‡Mvwe›`MÄ 68 `xwNbvjv 106 ‡MvmvBinvU 

16 jvjgwbinvU 
31 m`i 

35 ev›`ievb 
69 m`i 

54 wc‡ivRcyi 
107 m`i 

32 nvwZevÜv 70 _vbwP 108 fvÛvwiqv 

17 w`bvRcyi 
33 m`i 

36 h‡kvi 
71 m`i 

55 ivRevox 
109 m`i 

34 cveZx©cyi 72 gwbivgcyi 110 evwjqvKvw›` 

18 bxjdvgvix 
35 m`i 

37 gv¸iv 
73 m`i 

56 dwi`cyi 
111 dwi`cyi 

36 RjXvKv 74 kªxcyi 112 gayLvwj 

19 VvKziMvI 
37 m`i 

38 bovBj 
75 m`i 

  
  

38 cxiMÄ 76 Kvwjqv   
 
২। উে াগী ম ণালয়  : িষ ম ণালয় 

৩। বা বায়নকারী সং া : িষ স সারণ অিধদ র (িডএই) 
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৪। ক  বা বায়ন সময় ও য় : 
                                                                                                                             

(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  cwiKwíZ ev¯—evqbKvj                 
cÖK…Z 

AwZµvš— 
e¨q  (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
e¨q  (g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

g~j ms‡kvwaZ 

5298.97 5777.44 57722.11 RyjvB, 
2005 n‡Z 
Ryb, 2010 

ch©š— 

RyjvB, 
2005 n‡Z 
Ryb, 2011 

ch©š— 

RyjvB, 
2005 n‡Z 
Ryb, 2011 

ch©š— 

- - 

 

5. cÖKíf~³ wewfbœ As‡Mi ev —̄evqb AMÖMwZ t 
                                                                                                                                                                       (j¶ UvKvq) 

 

µ: 
bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc 
Abyhvqx A‡½i bvg 

GKK me©‡kl Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx  
cwiKwíZ j¶¨gvÎv  

cÖK…Z ev¯—evqb 
(Ryb/2011) 

ev¯—e Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
1 2 3 4 5 6 7 

K) ivR¯̂ 
1 Rbej Rb 175 Rb 1353.89 175 Rb 1304.39 
2 †eBR jvBb mv‡f© msL¨v 112wU 28.00 112 wU 28.00 
3 †mP I cvwb e¨e ’̄vcbv 

cÖ̀ k©Yx 
msL¨v 7024wU 1184.53 7019 wU 1183.51 

4 wdì †W , K…lK i¨vwj I 
K…wl hš¿cvwZ †gjv 

msL¨v (6275 + 892  
+271) wU =7438 wU 

171.68 7438  wU 171.68 

5 cÖwk¶Y (K…lK, †gKvwbK, 
GmGGI I KvwiMix 
Kg©KZ©v) 

Rbw`e
m 

297145 Rbw`em 762.58 297145 
Rb w`em 

762.58 

6 Kg©kvjv msL¨v 113 wU 31.62 112wU 31.62 
7 ¶z̀ ª‡mP I K…wl hš¿cvwZ 

ïgvix  
‡_vK 112wU 30.72 112 wU 30.72 

8 B›Uvi‡bU ms‡hvM ‡_vK ‡_vK 12.74 †_vK 12.74 
9 Awdm Avbymvw½K  ‡_vK ‡_vK 181.74 ‡_vK 181.73 

Dc‡gvU (ivR¯̂) t  3757.50 - 3706.97 
L) g~jab 
9 hvbevnb msL¨v 113wU 95.27 113 wU 95.27 
10 hš¿cvwZ I miÄvg msL¨v 2650 wU 571.91 2650wU 571.91 
11 Mfxi bjK‚‡ci cÖ̀ k©Yx msL¨v 5wU 79.33 5 wU 74.53 
12 Lvj/Rjvavi cyb:Lbb Nb 

wgUvi 
2197171 NbwgUvi 932.75 2197171 

NbwgUvi 
932.75 

13 wb¯‹vkb bvjv ˆZix / Lbb ivwbs 
wgUvi 

59254 ivwbs wgUvi 340.68 59254   
iv: wg: 

340.68 

Dc‡gvU (g~jab) t  2019.94  2015.14 
†gvU (ivR¯̂ + g~jab) t  5777.44 - 5722.11 

 

6. KvR Amgvß _vK‡j Zvi Kvib t  
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cÖKíf~³ 1wU Dc‡Rjvq G Kvh©µg ev¯—evq‡bi Dc‡hvMxZv bv _vKvi Kvi‡b 1wU wcÖ-Kv÷ †mP bvjv, 1wU DbœZ KuvPv 
bvjv, 1wU wWªc ‡mP I 2wU n¨vÛ kvIqvi †mP cÖ̀ k©bxi eivÏ †diZ Av‡m| d‡j D‡jwLZ 5wU cÖ̀ k©Yxi KvR ev —̄evqb 
m¤¢e nqwb| 
 

 
7. cÖK‡íi cUf~wg I D‡Ïk¨ t  
 

7.1 cUf~wg t  evsjv‡`‡k RbmsL¨v evovi mv‡_ mv‡_ evo‡Q Lv‡`¨i Pvwn`v| ZvB km¨ Drcv`b evov‡bv Qvov evowZ 
Lv`¨ Pvwn`v wgUv‡bvi Ab¨ †Kvb weKí †bB| †`‡ki K…wl Drcv`‡bi m‡e©v”P mvdj¨ Ae¨vnZ ivL‡Z †mP myweav wbwðZ 
Kiv GKwU Ab¨Zg cÖavb we‡ePK wnmv‡e KvR K‡i| wKš‘ mg‡qi mv‡_ mv‡_ †hgb `ȳ cÖvc¨ n‡q hv‡”Q f~-Dcwi ’̄ cvwbi 
cÖvc¨Zv, †Zgwb f~-Mf©̄ ’ cvwbi †j‡fj  µgkt wb‡P †b‡g hv‡”Q| Avevi mxwgZ G cvwb m¤ú` e¨envi Kivi Rb¨ 
g~j¨evb we`ÿ r wKsev R¡vjvbx †Z‡ji cÖvc¨ZvI µgvš̂‡q P‡j hv‡”Q K…l‡Ki bvMv‡ji evB‡i| G Kvi‡Y AvMvgx w`‡b K…wl 
Kv‡R †mP myweav cÖvwß Ae¨vnZ †i‡L Drcv`b e„w×i j‡¶¨ g~j¨evb cvwb m¤ú‡`i cwiwgZ I h_vh_ e¨envi wbwðZ 
Kivi †Kvb weKí †bB| G †cÖw¶‡Z km¨‡¶‡Z †mP cvwbi cÖ‡qvRb gvwdK I b~b¨Zg e¨envi †hgb Ri“ix †Zgwb †mP 
bvjvq cvwbi cwienb AcPq D‡jL‡hvM¨ nv‡i Kwg‡q Avbv AZ¨š— Ri“ix|  
 
‡`‡k evowZ emwZ ’̄vcb wkívqb I bMivq‡bi d‡j cÖwZw`b Avev`x Rwg µ‡gB nvwi‡q hv‡”Q| ‡m‡¶‡Î Rwg‡Z dm‡ji 
Dj¤ ̂m¤cÖmvi‡Yi †Kvb weKí †bB| K…wl Kv‡Ri cÖwZwU —̄‡i jvMmB K…wl hš¿ e¨env‡ii gva¨‡g mgq mvkªq K‡i GKB 
Rwg‡Z dm‡ji msL¨v e„w× K‡i †Kej G j¶¨ AR©b m¤¢e| G †cÖw¶‡Z mg‡qi Pvwn`vi Av‡jv‡K jvMmB K…wl 
hvwš¿KxKi‡Yi gva¨‡g AwaK Drcv`‡bi cvkvcvwk k‡m¨i wbweoZv e„w×, Drcvw`Z k‡m¨i AcPq n«vm I ïbMZgvb eRvq 
ivLv m¤¢e| DwjwLZ j¶¨ I D‡Ïk¨¸‡jvi Av‡jv‡K K…wl gš¿Yvj‡qi AvIZvq K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi-Gi ZË¡veav‡b 
ÔÔK…wl cÖ‡KŠkj cÖhyw³ m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g Drcv`b  e„w× I MÖvgxY Rb‡Mvôxi Kg©ms¯’vb m„wóÕÕ cÖKíwU 2005-2010 
†gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| cÖK‡íi g~j cÖv°wjZ e¨q 5298.97 j¶ UvKv (m¤ú~Y© wRIwe)| cieZ©x‡Z 
evRvi g~j¨ e„w×, hš¿cvwZi aiY cwieZ©b cÖf„wZ Kvi‡Y cÖKíwU 5777.44 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 1g ms‡kvwaZ nq| 
cÖKíwU RybÕ 2010 mv‡j mgvß Kiv n‡j cÖK‡íi AvIZvq Pjgvb wcÖ-Kv÷ cvKv bvjv, DbœZ KuvPv bvjv, f~-Mf©̄ ’ cvBc 
†mP, wWªc †mP I n¨vÛ kvIqvi †mP BZ¨vw` Kg©Kv‡Ûi gvV ch©v‡q KvR Am¤úbœ i‡q hv‡e weavq gvV ch©v‡q K…l‡Ki 
Pvwn`v Ges cÖK‡íi ¸i“Z¡ I Amgvß KvR m¤úv`‡bi Rb¨ cÖKíwU 2q evi ms‡kva Kiv nq| 
 

 
7.2. D‡Ïk¨t  
 

K)  cÖK‡íi P~ovš— D‡Ïk¨t K…wl  cÖ‡KŠkj  cÖhyw³ m¤cÖmvi‡Yi  gva¨‡g Drcv`‡bi cÖwZ —̄‡i LiP Kwg‡q I AcPq 
†iva K‡i K…wl‡K A_©‰bwZK fv‡e jvfRbK K‡i †Zvjv Ges  K…wl‡K  evwYwR¨K †ckvq  DwbœZ Kiv| 

 

L) mywbw`©ó D‡Ïk¨t 
 

1|  gvV ch©v‡q h‡_vchy³ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †mP cvwbi AcPq Kwg‡q †mP GjvKv m¤cÖmviY I †mP LiP 
Kgv‡bv| 

 

2|  Dchy³ K…wl hš¿cvwZ e¨env‡ii gva¨‡g k‡m¨i AcPq †iva Kiv, k‡m¨i ¸bMZ gvb eRvq ivLv I km¨ 
Drcv`‡bi wbweoZv evov‡bv| 

 

3|  K…lKMY‡K AvaywbK K…wl cÖ‡KŠkj cÖhyw³ e¨env‡i DØy×Ki‡Yi cÖ‡qvR‡b Dc‡Rjv ch©v‡q K…wl cÖ‡KŠkjx‡`i 
wb‡qvwRZ Kiv| 

 

4|  Lvj, wej ev Rjvavi cyybtLbb K‡i ïK‡bv †gŠmy‡gi Rb¨ cvwb msi¶Y I Rjve× AÂ‡ji wb®‹vkb e¨e¯’v 
DbœZ K‡i Rjve×Zv Kgv‡bv| 

 

5|  K…wl hš¿cvwZ e¨enviKvix, PvjK ev †givgZKvix‡`i cÖwk¶‡Yi gva¨‡g `¶ K‡i †Zvjv| 
 

6|  B›Uvi‡bU e¨e¯’vi gva¨‡g K…wl hš¿cvwZ I ¶z̀ ª‡mP e¨e¯’vi Z_¨ fvÛvi ‰Zix  Kiv| 
 

7. 3: cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kvh©µ‡gi weeiY t 
 

7. 3. 1:  Rbej t cÖK‡íi AvIZvq Dc‡Rjv ch©v‡q 112 Rb K…wl cÖ‡KŠkjx, †Rjv I AÂj ch©v‡q 14 Rb wmwbqi 
K…wl cÖ‡KŠkjx, 14 Rb WvUv Gw›Uª Acv‡iUi I 14 Rb GgGjGmGm mn †gvU 42 Rb Ges cÖKí 
cwiPvj‡Ki wbqš¿Yvaxb m`i `ß‡i 21 Rb wg‡j †gvU 175 Rb Rbej i‡q‡Q| Gi g‡a¨ 05 Rb Kg©KZ©v 
†cÖl‡Y wb‡qvwRZ Aewkó 170 Rb Rbej A ’̄vqxfv‡e cÖK‡í wb‡qvwRZ| cÖK‡íi cÖ‡KŠkj wfwËK cÖhyw³ 
m¤cÖmvi‡Yi Rb¨ K…wl cÖ‡KŠkjx wWGB-i ’̄vqx KvVv‡gv‡Z †bB weavq cÖK‡íi gva¨‡g c` cyiY Kiv n‡q‡Q| 
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7.3. 2:   †eBR jvBb mv‡f© t cÖKí GjvKvq cÖhyw³MZ we`¨gvb wPÎ I ¯’vbxq Av_©mvgvwRK Ae ’̄v Rwic Kivi j‡¶¨ 
Dc‡Rjv wfwËK  1wU K‡i †gvU 112wU †eBR jvBb mv‡f© Kiv n‡q‡Q| 

 

7.3.3: cÖ̀ k©Yx Kvh©µg t 
cvwb e¨e ’̄vcbv msµvš— : 

 

K.  DbœZ KvuPv bvjv cÖ̀ k©Yx t †`‡ki we`¨gvb KvuPv bvjv mg~n ¯í̂ Li‡P DbœxZKiY, cvwbi AcPq 15%  n«vm| 
cÖKíf~³ 112 wU Dc‡Rjvq me©‡gvU 1463 wU cÖ̀ k©Yx ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|   

 

L.   wcÖ-Kv÷ cvuKv bvjv cÖ̀ k©Yx t ¯í̂ Li‡P Kvwós Kiv ̄ve bvjvq †mU Kiv cvwbi cwienb AcPq 30% nvªm| 
cÖKíf~³ 112 wU Dc‡Rjvq me©‡gvU 692 wU cÖ̀ k©Yx ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|   

 

M.  f~-Mf©̄ ’ cvBc †mP cÖ̀ k©Yx t g~j¨evb K…wl Rwg bó bv K‡i gvwUi Af¨š—‡i cvB‡ci gva¨‡g †mP bvjv wbg©vY| 
cvwbi   AcPq byb¨Zg| cÖwZ Dc‡Rjvq 2wU K‡i me©‡gvU 224 wU cÖ̀ k©Yx ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|   
 

N.  eûg~Lx e¨envi Dc‡hvMx Mfxi bjK~c t cÖKí GjvKvq †gvU cÖ̀ k©Yx 5wU| G Kvh©µ‡gi 70% K…lK enb 
K‡i Avm‡Q- hv mỳ wenxb wKw —̄ c×wZ‡Z cwi‡kvwaZ n‡e| cÖKíf~³ 112wU Dc‡Rjvi g‡a¨ 4wU Dc‡Rjvq 
5wU Mfxi bjK‚c cÖ̀ k©Yx ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q|   

 

O.  wWªc †mP cÖ̀ k©Yx t emZevox‡Z kvKmewR Pv‡li ‡¶‡Î Mv‡Qi †Mvovq †dvUvq ‡dvUvq †mP cÖavb| cvwbi 
AcPq b~b¨Zg| cÖKíf~³ 112 wU Dc‡Rjvq me©‡gvU 1646 wU cÖ`k©Yx ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|   

 

P.  ¯cÖsKjvi †mP cÖ̀ k©Yx t ‡e‡j gvwU I mgZj GjvKvq kvKmewR BZ¨vw` †¶‡Î Dc‡hvMx| cÖKíf~³ 
Dc‡Rjvq me©‡gvU 28 wU cÖ̀ k©Yx ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|   

 

Q.  kvIqvi †mP cÖ̀ k©Yx  t  kvKmeRx‡Z e¨envi Dc‡hvMx| G cÖhyw³‡Z ¯̂vPQ‡›`¨i mv‡_ †mP KvRwU m¤úbœ Kiv 
m¤¢e| cÖKíf~³ 112 wU Dc‡Rjvq me©‡gvU 2325 wU cÖ̀ k©Yx ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|   

 
 

R.  Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖ̀ k©Yx t evQvBK…Z K…lKMY‡K Pvlvev‡` DØy×K‡i K…wl Kv‡Ri cÖwZ —̄‡i hš¿cvwZ 
e¨env‡ii gva¨‡g hvwš¿K Pvlvev‡`i djvdj cÖ̀ k©Y Kiv| cÖKíf~³ 112 wU Dc‡Rjvq me©‡gvU 641 wU cÖ̀ k©Yx 
ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q|   

 

7.3.4  (K) f~-Mf©̄ ’ cvwb msi¶‡Yi j‡¶¨ MÖvgxY Lvj /Rjvavi cyb:Lbb Kiv t cÖKí GjvKvq evQvBK…Z Lvj I 
Rjvavi cyb:Lb‡b †gvU 2197171 NbwgUvi Lvj cybtLbb KvR ev —̄evwqZ n‡q‡Q| 
(L) Rjve×Zv ~̀ixKiY wb®‹vkb bvjv ˆZix/ Lbb t cÖKí GjvKvq evQvBK…Z I ’̄vbxq Pvwn`vi Av‡jv‡K 
we`¨gvb wb®‹vkb bvjv ˆZix /Lbb K‡i Rjve× cvwb wbMg©b Kiv| cÖKí GjvKvq †gvU 59254 ivwbs wgUvi 
wb®‹vkb KvR ev¯—evwqZ n‡q‡Q| 

 

 

7.3.5. K…wl hš¿cvwZ mieivn t K…wl Kv‡Ri cÖwZ —̄‡ii wb‡gœ ewY©Z hš¿cvwZ 30% fZzK©x g~‡j¨ K…l‡Ki wbKU mieivn 
Kiv n‡q‡Q| 

µ:
bs 

K…wl hš¿cvwZi bvg cÖwZ 
Dc‡Rjvi 

Rb¨  
eiv‡×i 
msL¨v 

cÖK‡íi Rb¨ 
eiv‡×i msL¨v 

1 cvIqvi wUjvi (Power Tiller) 2 224 
2 mxWvi (Seeder)    1 95 
3 DBWvi (Weeder)                          1 95 
4 ‡¯cÖqvi (Sprayer)                         1 95 
5 ¯^-PvwjZ wicvi (Self Propelled Reaper) 1 56 
6 cvIqvi wUjvi PvwjZ wicvi (Power Tiller Operated Reaper) 1 56 
7 cvIqvi †_ªmvi (avb/Mg) (Power Thresher Rice/Wheat) 2 224 
8 cvIqvi †_ªmvi (fyÆv) Power Thresher (maize) 1 60 
9 cvIqvi DB‡bvqvi (Power Winnower) 1 112 
10 Wªvqvi (Drier)                                1 80 
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11 w¯cÖsKjvi †mP hš¿ 1 40 
 

7.3.6. gvV w`em I Pvlx mgv‡ek t cÖ̀ wk©Z cÖhyw³ mg~n ¯’vbxq/wbKU ’̄/cvk¦©eZ©x GjvKvi K…l‡Ki wbKU Dc ’̄vc‡bi 
j‡¶¨ †gvU 6275wU gvV w`em Ges 892 wU Pvlx mgv‡ek Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

 
 

7.3.7. K…wl hš¿cvwZ †gjv I RvZxq Kg©kvjv t †`‡k D™¢vweZ I Avg`vbxK…Z jvMmB K…wl hš¿cvwZ D™¢veK, cȪ —
ZKviK,  
Avg`vbxKviK I e¨enviKvix‡`i g‡a¨ Z_¨ Av`vb cÖ̀ vb I K…l‡Ki gv‡S e¨vcKfv‡e K…wl hš¿cvwZ RbwcÖq Kivi 
j‡¶¨ cÖK‡íi AvIZvq 1 wU RvZxq ch©v‡q, 270 wU †Rjv ch©v‡q K…wl hš¿cvwZi †gjv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 
cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ, djvdj I cÖfve bxwZ wba©viK gnj I mswkó mKj DcKvi†fvMx‡`i g‡a¨ Zz‡j avivi 
j‡¶¨ 2wU RvZxq Kg©kvjv I 111 wU †Rjv Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

7.3.8. cÖwk¶Y Kg©m~Px t  

K.  K…lK cÖwk¶Y: cÖK‡íi AvIZvaxb †mP cvwb e¨e ’̄vcbv I Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖhyw³mg~‡ni Dc‡i 
me©‡gvU 274372 Rb K…lK‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

L.  †gKvwbK cÖwk¶Y : e¨eüZ K…wl hš¿cvwZi `¶Zv I Avqȳ ‹vj e„w×i j‡¶¨ 6448 Rb ’̄vbxq 
†gKvwbK‡`i cÖwk¶Y †`Iqv n‡q‡Q| 

M.  Dc-mnKvix K…wl Kg©KZ©v cÖwk¶Y: cÖK‡íi AvIZvaxb †mP cvwb e¨e¯’vcbv I Lvgvi hvwš¿KxKiY 
cÖhyw³mg~‡ni Dc‡i  me©‡gvU 14555 Rb DcmnKvix K…wl Kg©KZ©v‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

N.  KvwiMix Kg©KZ©v cÖwk¶Y : cÖK‡íi AvIZvaxb †mP cvwb e¨e¯’vcbv I Lvgvi hvwš¿KxKiY 
cÖhyw³mg~‡ni Dc‡i me©‡gvU 1770 Rb KvwiMix Kg©KZ©v‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 

7.3.9.  ¶z̀ ª †mP I K…wl hš¿cvwZ Rixc t miKvix cwiKíbv I bxwZ wba©vi‡Yi Rb¨ Z_¨ wfwËK DcvË msMÖ‡ni j‡¶¨ 
¶z̀ ª †mP I K…wl hš¿cvwZ ïgvix KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

7.3.10. B›Uv‡bU ms‡hvM t cÖKí GjvKvq Dc‡Rjvi mv‡_ m`i `ß‡ii Z_¨ Av`vb cÖ̀ vb mnRZi I AvaywbK Kivi 
j‡¶¨ G Kvh©µ‡gi ms¯’vb ivLv n‡q‡Q| 

 

7.3.11. cÖPvi I cÖKvkbv t cÖK‡íi cÖ̀ k©Yx ev —̄evq‡bi Rb¨ MvBW jvBb ‰Zix I K…l‡Ki wbKU cÖhyw³MZ Z_¨ 
wjd‡jU AvKv‡i e¨vcK cÖPv‡ii j‡¶¨ G Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

  
8.     cwi`wk©Z GjvKvq K…wl cÖ‡KŠkj cÖhyw³ m¤cÖmviY cÖK‡íi Kvh©µg t 
 

cÖK‡íi AvIZvq ev —̄evwqZ Kvh©µg m‡iRwgb †`Lvi Rb¨ 27/10/2011 Bs Zvwi‡L cÖKíf~³ 2wU †Rjv h_vt 
gqgbwmsn I MvRxcyi †Rjv cwi`k©Y Kiv nq| cwi`k©bKv‡j ˆ`ePqb wfwË‡Z cÖK‡íi AvIZvq ev —̄evwqZ 
Kvh©µg¸‡jvi Kvh©KvwiZv I Dc‡hvwMZv ch©‡e¶Y Kiv nq| cwi`k©‡b †`Lv hvq, K…lK‡`i †mP cvwb e¨e¯’vcbv I K…wl 
hš¿cvwZ m¤cÖmvi‡Y cÖK‡íi gva¨‡g ev —̄evwqZ Kvh©µg¸‡jv h_vt wewfbœ ai‡Yi †mP hš¿, DbœZ KuvPv bvjv, wcÖ-Kvó cvKv 
bvjv, fy-Mf©̄ ’ cvBc †mP, K…wl hš¿cvwZ, cÖwk¶Y Kvh©µg cÖf„wZ ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cÖKífy³ GjvKvq cÖKí ev¯—evq‡bi 
d‡j K…lK‡`i  Rwg‡Z †m‡Pi my‡hvM-myweav A‡bK †e‡o‡Q| fy-Mf©̄ ’ cvBc †mP I wcÖ-Kvó cvKv bvjv¸‡jv ¯í̂ e¨‡q 
m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| GQvov ¯í̂ e¨‡q Lvj cybtLbb Kiv n‡q‡Q-hvi d‡j cvwbe×Zvi nvZ †_‡K GjvKvi K…lKMY Rwg 
i¶v Ki‡Z cvi‡Qb| K…wl hš¿cvwZi g‡a¨ cvIqvi wUjvi I cvIqvi †_ªmvi (avb/Mg) †ekx RbwcÖqZv †c‡q‡Q|  

 

 

9. cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b (Ryb/2011 ch©š—) t 
cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 

gvV  ch©v‡q h‡_vchy³ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †mP 
cvwbi AcPq (STW I LLP Gi AvIZvaxb 
†mP bvjvmg~n Dbœq‡bi gva¨‡g) Kwg‡q  †mP 
GjvKv  m¤cÖmviY I †mP LiP Kgv‡bv| 

cÖK‡íi gva¨‡g mwVK †mP cvwb e¨e ’̄vcbvq M‡o 25% †mP 
GjvKv e„w× †c‡q‡Q , 30% †mP LiP K‡g‡Q Ges 15% 
Drcv`b †e‡o‡Q| 

Dchy³  K…wl  hš¿cvwZ e¨env‡ii  gva¨‡g  
k‡m¨i  AcPq  †iva Kiv, k‡m¨i ¸bMZ gvb 
eRvq ivLv I km¨ Drcv`‡bi wbweoZv 
(Croping Intensity) evov‡bv| 

cÖK‡íi gva¨‡g K…wl hš¿cvwZ mieivn K‡i M‡o 40% km¨ 
Drcv`‡bi wbweoZv (Croping Intensity) †e‡o‡Q , 10% 
k‡m¨i AcPq K‡g‡Q Ges K…wl c‡Y¨i ¸YMZgvb †e‡o‡Q| 

K…lKMY‡K AvaywbK K…wl cÖ‡KŠkj cÖhyw³ cÖK‡í wb‡qvwRZ †Rjv Ges Dc‡Rjv ch©v‡q 128 Rb K…wl 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 
e¨env‡i DØy× Ki‡Yi cÖ‡qvR‡b Dc‡Rjv ch©v‡q 
K…wl cÖ‡KŠkjx‡`i wb‡qvwRZ Kiv| 
 

cÖ‡KŠkjxi gva¨‡g cÖKívaxb GjvKvq K…lK, MÖvgxY †gKvwbK, 
K…wl hš¿cvwZi wWjvi Ges DcKvi‡fvMxiv AbycÖvwbZ Ges 
DrmvwnZ n‡q‡Q| RvwZ MVb g~jK Kvh©µ‡g gv‡V wb‡qvwRZ 
K…wl cÖ‡KŠkjx‡`i AwfÁZv Kv‡R jvMv‡bvi my‡hvM m„wó 
n‡q‡Q| 

Lvj, wej ev Rjvavi cybtLbb K‡i ïK‡bv 
†gŠmy‡gi Rb¨ cvwb msi¶Y I Rjve× AÂ‡ji 
wb®‹vkb e¨e¯’v DbœZ K‡i Rjve×Zv Kgv‡bv| 

cÖK‡íi gva¨‡g M‡o 2197171 NbwgUvi Lvj cybtLbb Ges 
59254 ivwbs wgUvi wb®‹vkb Lvj cybtLbb Kiv n‡q‡Q| 
cybtLb‡bi d‡j cÖKívaxb GjvKvq f~-Dcwifv‡Mi cvwb avib 
¶gZv e„w× †c‡q‡Q| wb®‹vkb Lvj cybtLb‡bi gva¨‡g cÖKí 
GjvKvi Rjve×Zv †_‡K Kvw•LZ K…wl Rwg cybti“×vi n‡q‡Q| 

K…wl hš¿cvwZ e¨enviKvix, PvjK ev 
†givgZKvix‡`i cÖwk¶‡Yi gva¨‡g `¶ K‡i 
†Zvjv| 
 

‡mP cvwb e¨e¯’vcbv Ges Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖwk¶‡Yi 
†cÖw¶‡Z me©‡gvU 297145 Rb `¶ Ges A`¶ (we‡kl K‡i 
K…lK) †jvK‡K Zv‡`i Ávb I `¶Zv e„w×i Rb¨ cÖwk¶Y †`qv 
n‡q‡Q| 

B›Uvi‡bU e¨e¯’vi gva¨‡g K…wl hš¿cvwZ I ¶z̀ ª 
‡mP e¨e¯’vi Z_¨ fvÛvi ‰Zix  Kiv| 

Rb mvavi‡Yi Rb¨ (www.aetep.gov.org) GB wVKvbvq 
GKwU I‡qe mvBW †Lvjv n‡q‡Q| 

 

10. D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡q _vK‡j Zvi Kvib t cÖK‡íi wba©vwiZ mKj cÖv_wgK D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| `xN© †gqvw` 
D‡Ï¨k¸‡jv AR©b mgq mv‡c¶ Ges Pjgvb| 

 

11. ev¯—evqb mgm¨v t cÖKíwU ev¯—evq‡b wbgœwjwLZ mgm¨v µwU-wePz̈ wZ cwijw¶Z n‡q‡Q| 
 

11.1.  wba©vwiZ mg‡q cÖKí ev —̄evwqZ bv nIqv t cÖK‡íi g~j ev¯—evqbKvj 2005-2010 Ges cÖv°wjZ e¨q 
5298.97 j¶ UvKv| Aby‡gv`b msµvš— Kvh©µ‡gi ci cÖKí gvV ch©v‡q ev¯—evqb ïi“ nq GK eQi c‡i| 
cieZ©x‡Z K…wl hš¿cvwZi cybwe©b¨vm Ges evRvi`‡ii ms‡M msMwZ †i‡L KwZcq As‡Mi e¨q cyb:wba©viY Kivi 
Rb¨ cÖKí GKevi ms‡kvab Kiv nq| G msµvš— Kvh©µ‡gI †ek wKQz mgq AwZµvš— nq| mvwe©K †cÖ¶vc‡U 
cÖKíwU Ryb, 2010-G mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ _vK‡jI gvV ch©v‡qi KvR Am¤úbœ i‡q hv‡e weavq gvV ch©v‡q 
K…l‡Ki Pvwn`v Ges cÖK‡íi ¸i“Z¡ I Amgvß KvR m¤úv`‡bi Rb¨ cÖKíwU 2q evi ms‡kvab Kiv nq| 

 

11.2.  wb‡qvwRZ K…wl cÖ‡KŠkjx‡`i evi evi PvKzix Z¨vM Kivi Kvi‡b cÖKí Kvh©µg e¨vnZ nIqv t cÖK‡íi gvV 
ch©v‡qi ‡Rjv cÖ‡KŠkjx‡`i †ewkifvM Ges Dc‡Rjv ch©v‡qi mKj K…wl cÖ‡KŠkjxMY A ’̄vqx wfwË‡Z (Dbœqb 
Lv‡Z) wb‡qvwRZ| ’̄vqx PvKzix †c‡q Gme K…wl cÖ‡KŠkjx‡`i A‡b‡KB PvKzix †Q‡o P‡j hvIqvq cÖKí 
Kvh©µ‡gi avivevwnKZv eRvq ivLv e¨vnZ n‡q‡Q|  

 
12. mycvwik t 
 

12.1.  Lvgvi ch©v‡q cvwb e¨e¯’vcbv Ges Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖhyw³ m¤cÖmvi‡Yi D‡Ïk¨ wb‡q cÖKíwU ev —̄evwqZ 
n‡q‡Q| cÖK‡íi gvV ch©v‡q ev¯—evwqZ Kvh©µg m‡š—vlRbK cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

 
12.2.  †`‡ki 112wU Dc‡Rjvq mxwgZ AvKv‡i cÖKíwU ev —̄evwqZ n‡q‡Q| Rjevqy cwieZ©‡bi weiƒc cÖfv‡ei 

†cÖ¶vc‡U K…wl AMÖMwZi aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Lvgvi ch©v‡q cvwb e¨e ’̄vcbv I Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖhyw³ 
m¤cÖmvi‡Yi cÖ‡qvRbxZv i‡q‡Q| †m we‡ePbvq cÖKí GjvKv m¤cÖmviY K‡i 2q ch©vq cÖKí MÖn‡Yi D‡`¨vM 
†bqvi mycvwik Kiv n‡jv|  

 
12.3.  Lvgvi ch©v‡q cvwb e¨e¯’vcbv I Lvgvi hvwš¿KxKiY cÖhyw³ Kvh©µg †UKmB Kivi cÖ‡qvR‡b gvV ch©v‡q `¶ 

KvwiMix Ávb m¤úbœ K…wl cÖ‡KŠkjx‡`i c` ’̄vqxfv‡e m„Rb Kiv Ri“ix|  
 

http://www.aetep.gov.org/
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4. পাবনা, িসরাজগ , নােটার, ব ড়া ও মািনকগ  জলায় সমি ত িষ খামার উ য়ন  
(িডএই অংগ) 

 (সমা ঃ ন, ২০১১) 
 

১। কে র অব ান : পাবনা জলার সদর, চাটেমাহর, ভা ড়া, ফিরদ র, সািথয়া, বড়া, 
জানগর; িসরাজগ  জলার সদর, কামারখ , বল িচ, উ াপাড়া, 

শাহজাদ র, তাড়াশ, চৗহালী; নােটার জলার িসংড়া, বাগািতপাড়া; ব ড়া 
জলার আদমিদঘী, নট, পচািচয়া, গাবতলী, কাহা , ন ী াম, 

সািরয়াকাি  এবং সানাতলা উপেজলা। 
 

২। উে াগী ম ণালয়  : িষ ম ণালয়। 

৩। বা বায়নকারী সং া : িষ স সারণ অিধদ র (িডএই)। 

৪। ক  বা বায়ন সময় ও য়ঃ 
(ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়ন কাল ত 
বা বায়ন 

অিত া  য় ( ল 
া িলত েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 

বা বায়ন কােলর 
%) 

ল সংেশািধত ল সংেশািধত 

১০০০.০০ 
(-) 

১২৫১.২৮ 
(-) 

১২৪৫.১৭ 
(-) 

লাই ২০০৬- 
ন ২০১১ 

লাই ২০০৬- 
ন ২০১১ 

লাই ২০০৬- 
ন ২০১১ 

২৪৫.১৭ 
(২৪.৫২%) 

- 

 

৫। কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 
(ল  টাকায়) 

ঃ 
নং 

কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া (সংেশািধত) 

ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
১ কমকতােদর বতন জন ২৩.৬০ ২ ২৩.০৭ ২ 
২ কমচারীেদর বতন জন ৪.৩৯ ৩ ৪.৩২ ৩ 
৩ ভাতািদ জন ২৮.৬৭ ৫ ২৮.২৬ ৫ 
৪ দশনী চাষী িশ ণ সং া ১৭.২২ ৬৮৫০ ১৭.২২ ৬৩৪৬ 
৫ উপকারেভাগী চাষী িশ ণ সং া ২৪৫.৭৬ ১০৪৪১৯ ২৪৫.৭১ ১০৪৪০৭ 
৬ এসএিপিপও/এসএএও িশ ণ সং া ২৭.২৩ ৭৫১৭ ২৭.২৩ ৭৫১৭ 
৭ কমকতা িশ ণ সং া ১৫.৩৮ ২৬৮০ ১৫.৩৮ ২৬৮০ 
৮ অ া  িশ ণ ও কমশালা সং া ৪.৩২ ৫৭০ ৪.৩৭ ৫৭০ 
৯ দশনী াপন ( াঃ) সং া ৮৭.৫৪ ২০২২ ৮৭.৫৪ ২০২২ 
১০ দশনী াপন (চর এলাকা) সং া ১১৮.৫০ ২৪৮০ ১১৮.৫০ ২৪৮০ 
১১ উ ানস িকত শ  সং া ১১৭.৫২ ২৩৪৮ ১১৭.৫৩ ২৩৪৮ 
১২ উ ু করণ মণ সং া ৩০.০০ ১৫০ ৩০.০০ ১৫০ 
১৩ মাঠ িদবস সং া ৩৪.২৫ ৬৮৫০ ৩৪.২৫ ৬৮৫০ 
১৪ নাসারী ব াপনা ( ণায়মান তহিবল) সং া ২৭.৬৯ ৩০ ২৪.০০ ২৪ 
১৫ া সং া ৩২.৪৮ ৭৭৭ ৩২.৪৮ ৭৭৭ 
১৬ িমি  আ  সং া ১০.৮০ ৫৬০ ১০.৮০ ৫৬০ 
১৭ গালআ  সং া ১৮.৮০ ৫০০ ১৮.৮০ ৫০০ 
১৮ ি য়াজ/আদা সং া ৯.৬০ ৪০০ ৯.৬০ ৪০০ 
১৯ ধনেচ চারা সং া ৪.৭৩ ৭৪৬ ৪.৭৩ ৭৪৬ 
২০ িচনাবাদাম/মাশকলাই সং া ৪.৫০ ১০০ ৪.৫০ ১০০ 
২১ শাক-সবিজ সং া ৪.৬৯ ১১৬৫ ৪.৬৯ ১১৬৭ 
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ঃ 
নং 

কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া (সংেশািধত) 

ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
২২ ষকেদর িশ ণ সং া ৯.৮৫ ৪২৪৮ ৯.৮৫ ৪২৪৮ 
২৩ মাঠ িদবস সং া ১৯.১২ ৪২৪৮ ১৯.১২ ৪২৪৮ 
২৪ ালানী ও তল থাক ৬.৯৪ - ৬.৯৪ - 
২৫ অ া  য় থাক ১৩.৯৪ - ১৩.৮৪ - 
২৬ পাবিলেকশন, ড েমে শন, িরেপাট 

িপপােরশন 
থাক 

২.৮৮ 
- 

২.৮৮ 
- 

২৭ যানবাহন মরামত থাক ২.০০ - ১.৭৯ - 
২৮ আসবাবপ /অিফস য পািত মরামত থাক ০.৫৯ - ০.৫৮ - 
২৯ মটর সাইেকল সং া ২৫.৪০ ৩১ ২৫.৪০ ৩১ 
৩০ িপিড অিফেসর য পািত থাক ১১.৪৬ - ১০.৯০ - 
৩১ জলা ও উপেজলা অিফেসর য পািত থাক ১৭.৪৩ - ১৭.৪৩ - 
৩২ জ পাইপ/িফতা পাইপ সং া ১৯.৫০ ১৩০০০ ১৯.৪৫ ১৩০০০ 
৩৩ পাওয়ার পা  সং া ২৫.৯৯ ৬৫ ২৫.৯৯ ৬৫ 
৩৪ পাওয়ার লার সং া ৪৪.৩৩ ৫৫ ৪৪.০০ ৫৫ 
৩৫ িপিড অিফেসর আসবাবপ  থাক ১.৫২ - ১.৫২ - 
৩৬ জলা ও উপেজলা অিফেসর আসবাবপ  থাক ৪.৬৬ - ৪.৬৬ - 
৩৭ িনমাণ কাজ (িডিডএই অিফস ভবন) থাক ১৭৮.০০ - ১৭৮.০০ - 
   ১২৫১.২৮ ১০০% ১২৪৫.১৭ (৯৯.৫২%) ১০০% 

 

৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  ক  এলাকার ষকেদর িনকট ে  িবিভ  শাক-স ীর চারা, ফলজ, বনজ 
ও ঔষিধ ে র চারা/বীজ সরবরাহ করার উে  িনেয় ক  ময়াদকােল ৩০  নাসারী াপন ও ব াপনার জ  

িত  ১.০০ ল  টাকার নায়মান তহিবেলর সং ান রাখা হেয়েছ। ইিতমে  ৩০ ন/১০ইং পয  ২৪  উপেজলায় 
নাসারীর টাকা ছাড় করা হেয়েছ। বতমান ২০১০-১১ অথ বছেরর আেরা ৬  নাসারীর জ  ৬.০০ ল  টাকা বরা  
রেয়েছ। িক  ১৯/০৭/১০ইং তািরেখ অ ি ত িপএমিস সভায় ক  এলাকার উপ-পিরচালকগণ জানান, অবিশ  
উপেজলা স েহ নাসারী াপেনর জ  েয়াজনীয় উপেযাগী জায়গা এবং অবকাঠােমা না থাকায় নাসারীর জ  
বরা ত টাকা ারা নাসারীর নায়মান তহিবেলর নীিতমালা অ সাের নাসারীর কমকা  বা বায়ন করা স ব হেব না। 
এছাড়া আরিডিপিপ’ ত সং ান ত উ য়ন লক কান কাজ অসমা  নই। 

 

৭। পট িম, কােজর অ  ও বা বায়নঃ 

৭.১ পট িম 

 বাংলােদশ সরকােরর দাির  িবেমাচন, মানব স দ উ য়ন ও মিহলােদর মতায়েনর নীিতগত কৗশেলর িদেক 
িবেশষভােব নজর রেখ পাবনা, িসরাজগ , নােটার, ব ড়া ও মািনকগ  জলার মাট ৩১  উপেজলার , াি ক ও 

িমহীন গরীব ষক ও ঃ  মিহলােদর জীবনযা ার মান উ য়নকে  লাই, ২০০৬ সাল থেক প চ বছেরর জ  
১০০০.০০ ল  টাকার এ কে র কায ম  হয়। পরবত েত িডিপিপ সংেশাধন বক এ কে র য় িনধারণ করা 
হয় ১২৫১.২৮ ল  টাকা। এ কে র ১৫  উপেজলা চর এলাকা । এ সকল চেরর জিমেত ফসল উৎপাদেনর অিমত 
স াবনা আেছ। িক  এই এলাকার জনেগা ী ায়শঃ অিত ি  ও ব াজিনত কারেণ ফসল হািনর ীকার হয়। ফেল 
দাির  এেদর িনত  স ী। এ সকল এলাকায় িষ উৎপাদন ি র লে   ও াি ক ষেকর জিম ও বসত িভটায় 
িবেশষ খামার ব া বা বায়ন করা যার ফেল তারা াবল ী হেত পাের এবং তােদর জীবনযা ার মান উ ত হেত 
পাের। এই ল েক সামেন রেখ িষ স সারণ অিধদ র িষ ম ণালেয়র িদক িনেদশনায় "পাবনা, িসরাজগ , 
নােটার, ব ড়া ও মািনকগ  জলায় িষ খামার উ য়ন ক " বা বায়ন করেছ। 

 

৭.২ কে র উে  
ক)  সকল পযােয়র ষকেদর জ  এক  ফল , কাযকর ও যথাযথ সমি ত খামার ব া গেড় তালা। েত ক 

গভীর ও অগভীর নল েপর আওতায় এক  সমি ত খামার এলাকা তরী করা এবং যথাযথ সহায়তার ও 
পরামশ দােনর মা েম উৎপাদন ল মা া অজন করা । 
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খ)  দশনী, িশ ণ ও উ ু করণ সফেরর মা েম আ িনক িষ ি র াপাের ষকেদর সেচতনতা ি  করা, 
যার মা েম িমর ধরণ অ যায়ী িত িভি ক ধান ও অ ধান ফসেলর এলাকা ও উৎপাদন ি  করা। 

গ)  ি  সরবরােহর জ  বসতবাড়ীর উপ  ােন ফল ও সি  বাগােনর মা েম উ ান ফসেলর উৎপাদন ি   
  করা। 
ঘ)  বেদিশক া সা েয়র িনিমে  ি য়াজ, র ন, আদা, হ দ ও অ া  অ ধান ফসেলর উৎপাদন ি  করা। 

 

৭.৩ কােজর অ  বা বায়ন 
কে র অ েমািদত ১২৫১.২৮ ল  টাকা েয়র ল মা ার িবপরীেত ক  ময়ােদ ( ন/১১ পয ) য় করা হেয়েছ 

১২৪৫.১৭ ল  টাকা; বা ব অ গিত ১০০%। িনে  কে র ধান ধান অে র বা বায়ন অ গিত সংে েপ বণনা করা হেলা। 
 

৭.৩.১ িশ ণঃ 
বাংলােদেশর অথনীিতেত িষর িমকা অপিরসীম। লতঃ িষর উপরই িনভর করেছ দেশর রাজৈনিতক ি িতশীলতা, 
জাতীয় ও পািরবািরক খা  িনরাপ ার মত শকাতর িবষয় েলা। এ াপেট িষর িবিভ  উপ-খােতর উৎপাদনশীলতা 
ি র লে  উ ত ি  উ াবন, স সারণ এবং বহােরর কান িবক  নই। িবিভ  িষ গেবষণা িত ান হেত উ ািবত 

ন ন জাত ও ন ন ি র অেনক েলা ষক পযােয় বহার  হেলও বশ িক  স াবনাময় ি  এখনও ষেকর হােতর 
নাগােল পৗঁছােনার বািক আেছ। ক  এলাকা  ষেকর িনকট স াবনাময় িষ ি  হ া র করার লে  ষক, িষ 
কম  এবং কমকতা পযােয় িশ ণ দােনর সং ান রাখা হেয়েছ। 
 

৭.৩.১.১ ষক িশ ণঃ 
দশনীর আওতায় াভািবক এলাকার জ  ৬,৮৫০ জন এবং চর অ িষত অ েলর ৪,২৪৮ জন সবেমাট ১১,০৯৮ জন 
ষকেক িশ ণ দােনর সং ান রাখা হেয়েছ এবং ন /২০১১ পয  সকলেক (১০০%) িশ ণ দান করা হেয়েছ, যার 

জ  বরা ত ২৭.০৭ ল  টাকা স দয় য় হেয়েছ। তােদরেক দশনী বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা 
হেয়েছ। 
 

৭.৩.১.২ উপকারেভাগী ষক িশ ণঃ  
দশনী ষক ছাড়াও ক  এলাকার ষকেদর ম  থেক ১,০৪,৪১৯ জন আদশ ষেকর জ  (উপকারেভাগী ষক) আ িনক 
ি  ও কলােকৗশেলর উপর িশ েণর ব া রাখা হেয়েছ। ২০১০-১১ অথ বছেরর ন/১১ পয  আরিডিপিপ' ত উে িখত 

সকল ষকেক (১০০%) িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং য় হেয়েছ ২৪৫.৭১ ল  টাকা। 
 

৭.৩.১.৩ স সারণ কম /কমকতা িশ ণঃ 
ষকেদর িনকট আ িনক ি  স সারেণর েব িষ স সারণ কম  এবং কমকতােদর সসব ি র িবষেয় ান ও 

দ তা অজেনর জ  িশ ণ এবং কমশালার ব া রাখা হেয়েছ। যােত স সারণ কম /কমকতাগণ ি  স েক ল  ান 
ষকেদর মে  িব ার ঘটােত পারদশ  হন। আরিডিপিপ' ত ক  ময়ােদ এসএএও' দর মাট ৭৫১৭ িদেনর এবং কমকতােদর 

জ  মাট ২৬৮০ িদেনর িশ েণর সং ান রাখা হেয়েছ। যার মে  ২০১০-১১ অথ বছেরর ন/১১ পয  এসএএও এবং 
কমকতােদর জ  যথা েম ৭৫১৭ (১০০%) এবং ২৫৬০ (৯৫.৫২%) িদেনর িশ ণ স  হেয়েছ। অথ য় হেয়েছ যথা েম 
২৭.২৩ ল  এবং ১৪.৬০ ল  টাকা। 
 

৭.৩.১.৪ অ া  িশ ণ ও কমশালাঃ 
কে র কায ম চা ভােব বা বায়ন করার জ  উপেজলা এবং জলা পযােয় কমশালা আেয়াজন অত  ণ। সই সােথ 
কে র কায েম িবগত বছেরর ায়ন এবং আগামী বছেরর পিরক না ণয়েনর জ  জলা পযােয় কমশালা আেয়াজন 

করার জ  আরিডিপিপ' ত মাট ১৯  কমশালার জ  ৪.৩২ ল  টাকার সং ান রাখা হেয়িছল। ২০১০-১১ অথ বছেরর ন/১১ 
পয  মাট ১৯  (১০০%) কমশালা বা বায়ন করা হেয়েছ এবং যার জ  য় হেয়েছ মাট ৪.৩৭ ল  টাকা। 
 

৭.৩.২ দশনী াপনঃ 
আ িনক িষ ি  সফলভােব ষেকর িনকট হ া র তথা হেণর ধান এক  মা ম হেলা দশনী াপন। ফসল উৎপাদেন 

ি  বহার, সার ব াপনা, সচ ব াপনা, বীজ উৎপাদন ও সংর ণ এবং অ চিলত/অ ধান ফসল চােষ ষকেদর 
সেরজিমেন এবং হােত-কলেম িশ া দওয়ার জ  ক  ময়ােদ াভািবক এলাকার জ  ৬৮৫০  এবং চর এলাকার জ  
৪২৪৮  মাট ১১০৯৮  দশনী াপেনর ব া রাখা হেয়েছ। ২০০৯-১০ অথ বছেরর ন/১০ পয  ৪৮২৭  াভািবক 
এলাকার এবং ৩৩০০  চর এলাকার মাট ৮১২৭  (৭৩.২৩%) দশনী াপন স  হেয়েছ। 
 

৭.৩.২.১ াভািবক এলাকার দশনীঃ  
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ক  ৩১  উপেজলার াভািবক এলাকায় ি  িব ােরর জ  ি  দশনী, অ ধান ফসল এবং উ ান ফসল িবষয় 
িতন ক াটাগিরর দশনী াপন করা হয়। ি  দশনীর মে  ষম সার বহার, ধান ফসেল  ইউিরয়া বহার, উ ত 
সচ ব াপনা, ন ন জােতর বহার, বীজ উৎপাদন ও সংর ণ ইত ািদ ন ন ন ন ি  হ া ের ২০২২  (১০০%) 
দশনী াপন করা হেয়েছ এবং যার জ  মাট য় হেয়েছ ৮৭.৫৪ ল  টাকা। অ ধান ফসল যমন- িতল, কােলািজরা, 

ধিনয়া, িচনা, মিথ ইত ািদ অ চিলত ফসেলর ২৪৮০  (১০০%) দশনী াপন করা হেয়েছ এবং যার জ  য় হেয়েছ মাট 
১১৮.৫০ ল  টাকা। ক  এলাকার মা েষর ফেলর চািহদা রণ এবং অথেনিতক লতার জ  আম, পয়ারা, িল , ল  
ইত ািদ ফেলর ২৩৪৮  (১০০%) বাগান াপন করা হেয়েছ। যার জ  য় হেয়েছ মাট ১১৭.৪৬ ল  টাকা। 
 

৭.৩.২.২ চর এলাকার দশনীঃ  
জলবা  পিরবতেনর কারেন ঘটেত থাকা া িতক েযাগ আমােদর িষ ব ার উপর িনর র িব প ভাব ফলেছ। এর 
অ তম উদাহরণ উপ লীয় জলাস েহ লবণা  এলাকা ি , উ রা েল ম করণ বণতা বাড়েছ এবং বাংলােদেশর হৎ নদ-
নদীর ভাংগেনর দ ন চরা ল স সারণ হে । ফেল এসব এলাকায় জিম যমন চােষ অ েপােযাগী হেয় পড়েছ অ  িদেক নদী 
ভাংগেনর মা ষ িমহীন হেয় পড়েছ। এসব পিরবতনশীল পিরি িতর সােথ খাপ খাওয়ােনার উপেযাগী িষ ব া গেড় লেত 
পাবনা, িসরাজগ , নােটার, ব ড়া ও মািনকগ  জলার মাট ৩১  উপেজলায় (যার মে  ১৫  উপেজলা চর অ িষত) লাই 
২০০৬ সাল থেক এ কে র কায ম  হেয়েছ। চর এলাকার কম উবর জিমর উপেযাগী ফসল যমন- া, সরগম, িতল, 
িমি  আ , সিরষা, বাদাম, মাষকালাই, সবিজ, ধ া ইত ািদ ফসেলর উপর মাট ৪২৪৮  (১০০%) দশনী াপন করা 
হেয়েছ। যার জ  য় হেয়েছ মাট য় হেয়েছ ৮৫.৬০ ল  টাকা। এর মা েম একিদেক যমন চর এলাকায় ফসেলর 
িনিবড়তা ি  পেয়েছ তমিন িষেত অন সর দাির  মা েষর আয় ি  পেয়েছ এবং অথৈনিতক লতা ি  পেয়েছ। 
ধ া চােষর মা েম মা েত জব পদাথ যাগ হওয়ার পাশাপািশ পিল জমার হওয়ার কারেন মা র উবরতা শি  ি  
পেয়েছ। 

 

৭.৩.৩ উ ু করণ মণঃ 
ষকেদর ন ন ি  হেণ উৎসািহত করার জ  সরাসির পিরদশন িবেশষ সহায়ক িমকা রােখ। আ িনক ি  ব ত 

হেয় আসেছ এমন ন ন ন ন এলাকা, গেবষণা িত ান এর মােঠ যখােন ন ন উ ািবত ফসল চাষ করা হে  সসব ােন 
সেরজিমেন পিরদশন জ  ক  ময়াদকােল িত বছর িত  উপেজলা থেক ৩০-৩৫ জন ষেকর উ ু করণ মেণর 
( েভশনাল র) ব া রাখা হেয়েছ। উ ু করণ মেণ অংশ হণকারী ষকগণ তােদর জিমেত সহেজই ন ন ি  

বহাের আ হী হয়। ক  ময়ােদ মাট ১৫০  উ ু করণ মেণর ব া রাখা হেয়েছ এবং ন/১১ পয  সব কয়  
বা বািয়ত হেয়েছ (১০০%)। যার জ  য় হেয়েছ মাট ৩০.০০ ল  টাকা। 
 

৭.৩.৪ মাঠিদবসঃ 
ন ন ি  স সারণ এবং হেণ ষকেদর আ হী করেণ ফলাফল দশন এক  ণ এবং সফল মা ম। আ িনক 

ি স  ািপত সফল দশনীর ফসল কতেনর সময় সংি  এলাকার ষকেদর িনেয় ফলাফল দশেনর ব া করা হেল 
ি  স েক ষকেদর বশী আ হী কের। ফেল ি  স সারণ সহজতর হয়। এ লে  ক  ময়ােদ াভািবক এলাকার 

দশনীর জ  ৬৮৫০  এবং চর এলাকার দশনীর জ  ৪২৪৮  মাট ১১০৯৮  মাঠ িদবেসর সং ান রাখা হেয়েছ। 
ন/২০১১ পয  সকল (১০০%) মাঠ িদবস স  হেয়েছ। যার জ  মাট য় হেয়েছ ৫৩.৩৭ ল  টাকা। 

 

৭.৩.৫ নাসারী াপনঃ 
ক  এলাকায় িত  ষক পিরবােররই বসতবাড়ী রেয়েছ। এসব বসতবাড়ীেক যিদ "এক  বাড়ী এক  খামাের" পিরণত করা 

যায় তাহেল ষেকর ি , া  যমন ভােলা হেব তমিন আিথকভােব উপ ত হেব। এ লে  আরিডিপিপ' ত ক  এলাকার 
৩০  উপেজলায় নাসারী াপেনর ব া রাখা হেয়েছ। যােত উৎপািদত িবিভ  শাক-সবজীর চারা, ফলজ, বনজ ও ঔষিধ 
ে র চারা/বীজ হণেযা  ে  উপকারেভাগী ষেকর িনকট সরবরাহ করা যায়। এরকম িত  নাসারী াপন ও 
ব াপনার জ  ১.০০ ল  টাকার নায়মান তহিবেলর সং ান কে  রাখা হেয়েছ। ক  ময়াদকােল ৩০  নাসারী াপন 

ও ব াপনার মে  ২০০৯-১০ অথ বছেরর ন/১০ পয  ২৪  উপেজলায় নাসারীর টাকা ছাড় করা হেয়েছ এবং নাসারী 
াপেনর নীিতমালা অ যায়ী কাজ চলেছ। অবিশ  ৬  উপেজলায় নাসারী াপেনর জ  েয়াজনীয় উপেযাগী জায়গা এবং 

অবকাঠােমা না থাকায় নাসারীর জ  বরা ত টাকা ছাড় করা স ব হয়িন। 
 

৭.৩.৬ পাবিলেকশন, ড েমে শনঃ  
কে র ধান উে  িছল আ িনক িষ ি  স সারন করা। এ লে  িবিভ  ন ন ন ন ি , উৎপাদন কলােকৗশল, 
িশ ন মিডউল তরী, কে র উে  এবং ণ অজন স িলত ক ােল ার তরী এবং নাট ক তরী ও িবতরেণর জ  

আরিডিপিপ' ত ২.৮৮ ল  টাকা বরা  রাখা হেয়িছল। ন, ২০১১ পয  সকল কাজ স াদন করা হেয়েছ। 
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৭.৩.৭ িষ য পািত িবতরণঃ 
অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী ক  এলাকার ১৫  চর অ িষত উপেজলার দলিভি ক ফসল উৎপাদন ি র জ  ৬৫  
পাওয়ার পা , ৫৫  পাওয়ার লােরর সং ান রাখা হেয়েছ। এছাড়া পাওয়ার পাে র মা েম জিমেত সচ দােনর জ  
মাট ১৩০০০ িমটার িফতা পাইেপর সং ান রাখা হেয়েছ। ন, ২০১১ পয  সবক  পাওয়ার পা , পাওয়ার লার এবং িফতা 

পাইপ ক  এলাকার ষেকর িনকট সরবরাহ করা হেয়েছ। যা বতমােন মােঠ চা  রেয়েছ। এসব আ িনক িষ য পািত 
বহােরর ফেল একিদেক যমন ফসেলর উৎপাদন খরচ াস পেয়েছ এবং উৎপাদন ি  পেয়েছ তমিন কমসং ােনর ি  

হেয়েছ। পাশাপািশ আথ-সামািজক অব ার উ িত ঘটেছ। পাওয়ার পা  বহােরর ফেল একিদেক যমন -উপির  পািনর 
বহার ি  পেয়েছ অপরিদেক িফতা পাইপ বহােরর মা েম চরা েলর সেচর পািনর অপচয় াস পেয়েছ এবং পািন 
বহােরর দ তা ি  পেয়েছ। এছাড়াও আেরা ৬৯৮  ছাট ছাট িষ য পািত যমন বািডং নাইফ,  মিশন ইত ািদ 
ক  এলাকার ষেকর িনকট িবতরণ করা হেয়েছ। জলা এবং উপেজলা পযােয় এসব য পািত িবতরেণর জ  আরিডিপিপ' ত 
মাট বরা  িছল ১১৮.৭১ ল  টাকা, যার মে  য় হেয়েছ ১১৭.৬৭ ল  টাকা (৯৯.১৩%)। 

 

৭.৩.৮ যানবাহন য়ঃ 
উপেজলা পযােয় কে র কায ম মিনটিরং করার জ  আরিডিপিপ' ত ৩১  মাটর সাইেকল য় করার জ  ২৫.৪০ ল  
টাকার সং ান িছল। ইেতামে  বরা ত টাকায় সকল মটর সাইেকল য় কের উপেজলা পযােয় িষ স সারণ কমকতােদর 
মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ। 
 

৭.৩.৯ অিফস আসবাবপ  য়ঃ 
আরিডিপিপ' ত ক  দ র ও িবিভ  জলা এবং উপেজলা অিফসস েহর আসবাবপ  েয়র জ  সবেমাট ৪.৬৬ ল  টাকার 
সং ান িছল। ন, ২০১১ পয  ক  অিফসসহ এবং জলা ও উপেজলা অিফসস েহর জ  ৪.৬৬ ল  টাকা েয় েয়াজনীয় 
আসবাবপ  য় করা হেয়েছ এবং বহার করা হে । 
 

৭.৩.১০ অিফস ভবন িনমাণঃ 
আরডিপিপ' ত জলা পযােয় উপ-পিরচােলেকর অিফস ভবন িনমােণর লে  ৩ জলার জ  মাট ১৭৮.০০ ল  টাকার সং ান 
রাখা িছল। উ  টাকা েয় মািনকগ , পাবনা এবং িসরাজগ  জলায় ৩  অিফস ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। যা বতমােন উপ-
পিরচালকগেণর কাযালয় িহেসেব ব ত হেয় আসেছ।   
 

৭.৪ ক  পিরদশনঃ 
মাঠ পযােয় বা বায়ন কাজ সেরজিমেন দখার জ  ক  পাবনা, নােটার, ব ড়া ও িসরাজগ  জলা পিরদশন করা হয়। 
পিরদশেন দখা যায়, ক  উপেজলা েলােত কে র আওতায় য পািত সরবরােহর ফেল আ িনক ি  বহােরর 

েযাগ- িবধা বেড়েছ। ফল, সবজী ও অ া  ফসেলর উৎপাদন ও সংর েণর ে  আ িনক ি  ও প িত অবল ন 
করার েযাগ ি  হেয়েছ। কমকতা, কমচারী, ষকসহ অ া  উপকারেভাগীেদর িশ ণ দওয়া হেয়েছ। উপ-পিরচালেকর 
ভবন িনমাণ হওয়ায় কােজর উপ  পিরেবশ ি  হেয়েছ। 
 

৮। কে র উে  ও অজনঃ 

ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
১ সকল পযােয়র ষকেদর জ  এক  ফল , 

কাযকর ও যথাযথ সমি ত খামার ব া গেড় 
তালা। েত ক গভীর ও অগভীর নল েপর 

আওতায় এক  সমি ত খামার এলাকা তরী 
করা এবং যথাযথ সহায়তার ও পরামশ দােনর 
মা েম উৎপাদন ল মা া অজন করা। 

উপেজলার সকল পযােয়র ষকেদর সমি ত খামার ব া গেড় 
তালার জ  গভীর এবং অগভীর নল েপর আওতায় ষকেদর 
িশ ণ দান করা হেয়েছ। আ িনক িষ ি  যমন- ন ন 

জাত, উ ত চাষাবাদ কলােকৗশল, উ  ফসল, অ ধান 
ফসল, পািন ব াপনা ইত ািদ িবষেয় ক  এলাকার ১০৪৪১৯ 
জন ষেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

২ দশনী, িশ ণ ও উ ু করণ সফেরর মা েম 
আ িনক িষ ি র াপাের ষকেদর 
সেচতনতা ি  করা, যার মা েম িমর ধরণ 
অ যায়ী িত িভি ক ধান ও অ ধান 
ফসেলর এলাকা ও উৎপাদন ি  করা। 

২০২২  ি  দশনী, ৭৭৭  া দশনী, ৫৬০  িমি  আ  
দশনী, ৫০০  আ  দশনী, ৭৪৬  ধ া দশনী, ১০০  

সিরষা/বাদাম দশনী, ২৪৮০  অ ধান ফসল যমন- 
িতল/সরগম/ মাষকালাই এর দশনী বা বায়ন করা হেয়েছ। 

৩ ি  সরবরােহর জ  বসতবাড়ীর উপ  ােন 
ফল ও সবিজ বাগােনর মা েম উ ান ফসেলর 

২৩৪৮  উ ান ফসল দশনী, ১১৬৫  সবিজ দশনী 
বা বায়ন করা হেয়েছ। 
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ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
উৎপাদন ি  করা। 

৪ বেদিশক া সা েয়র িনিমে  ি য়াজ, র ন, 
আদা, হ দ ও অ া  অ ধান ফসেলর উৎপাদন 
ি  করা। 

বেদিশক া সা েয়র জ  িবিভ  মসলা জাতীয় ফসল যমন- 
আদা, হ দ, মিরচ, ি য়াজ, র েনর দশনী াপন করা হেয়েছ 
৪০০ । 

 

৯। উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ 

 কে র িনধািরত সকল াথিমক উে  অিজত হেয়েছ। দীঘেময়াদী উে েলা অজন সময়সােপ  এবং চলমান। 
 
১০। বা বায়ন সম াঃ  

১০.১ নাসারী কায ম বা বায়ন অস ণঃ  
পিরদশেন দখা গেছ, কান কান উপেজলায় েয়াজনীয় অবকাঠােমা এবং পযা  জিম ও লাকবেলর অভােব 
নাসারী কায ম ুভােব বা বায়ন করা স ব হে  না। নাসারী বা বায়েনর জ  বরা ত টাকা উপেজলা িষ 
কমকতা এবং উপেজলা িনবাহী কমকতার যৗথ িহসােব পিরচািলত হে । নাসারী বা বায়েনর নীিতমালা অ যায়ী 
চারা/কলম িবি র টাকা িরভলিভং ফা  িহেসেব ব ত হেয় আসেছ। সবেশষ জানা যায় য, নাসারী কায ম 
যথাযথভােব বা বায়েনর লে  ানীয় উপেজলা পিরষদ হেত অবকােঠামা উ য়েনর জ  টাকার সং ান কের 
নাসারী খােতর বরা ত টাকা স বহার করার জ  িনেদশনা দওয়া হেয়েছ। 

 
১০.২  ুমিনটিরং-এর ব া না থাকাঃ  

াম পযােয় িব ত এ কে  বা বায়ন পযােয় ু মিনটিরং ব া পিরলি ত হয়িন। িজ াসার জবােব ক  
পিরচালক জানান য, িডিপিপ' ত মণ খাত না থাকায় ক  জনবেলর পে  ক  কায ম পিরদশন কের 
মিনটিরং করা স ব হয়িন। 

১০.৩ কমশালার সং ান না থাকাঃ  
কে  ি  স সারেণর লে  ষক ও স সারণ কমকতােদর অ  করা হয়। ি  স সারেণ ল  ান 

ও অিভ তা কমশালার মা েম িবতরণ উপেযাগী হয়। িক  িডিপিপ' ত এ খাত  অ  না করায় ষক, স সারণ 
কমকতা এবং অ া  উপকারেভাগীেদর মােঝ ি  স সারণ কায েম ল  ান ও অিভ তা িবতরণ স ব 
হয়িন। 

 
১০.৪ িষ য পািত িবতরণঃ  

কে র মা েম িবতরণ ত আ িনক িষ য পািত ি  িব াের যমন সহায়তা কেরেছ তমিন িষর 
উৎপাদনশীলতা ি  করেছ এবং এর মা েম কমসং ােনর ি  হেয়েছ এবং আথ-সামািজক অব ার উ িত ঘটেছ। 
িক  ক  এলাকায় সরবরাহ ত য পািতর সং া চািহদার লনায় বই অ ল যা পিরদশেন ল  করা গেছ। 

 
১০.৫ ক  পিরচালেকর পেদ পিরবতনঃ 

ক  পিরচালেকর পেদ ঘনঘন পিরবতন কে র াভািবক কায েমর জ  অ রায়। এই কে র সময়কােল 
চারজন ক  পিরচালেকর পিরবতন ঘেট যা কে র াভািবক গিতময়তােক াহত কেরেছ। 

 
১১। পািরশঃ 

১১.১ ভিব েত িহত  কে র ে  িডিপিপ’ ত িবিভ  েয়াজনীয় ণ খাত যমন- কমশালা, িষেমলা িত 
অ  করা সমীচীন হেব। 

১১.২ ক  পিরচালক িনেয়ােগর ে  সরকারী পিরপ  অ যায়ী কে র ণ ময়াদকালীন সমেয়র জ  ক  পিরচালক 
িনেয়াগ দওয়ার িবষেয় িষ ম ণালয় েচ া অ াহত রাখেব। 

১১.৩ জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব থেক িষ অ গিতর ধারা অ াহত রাখার জ  এবং চলিত সবাস হ আেরা 
স সারেণর লে  য না, প া এবং  নদ-নদী িবেধৗত িষেত অন সর জলাস েহ কে র কাজ স সারণ 
করা েয়াজন। চর এলাকার জিমেত ফসল উৎপাদেনর অিমত স াবনা কােজ লািগেয় ফসেল িনিবড়তা ি র 
মা েম দির  এবং িষেত অন সর জনেগা ীর আথ-সামািজক উ িত ও সাবলি  কের তালার য়াস সামেন রেখ 
এই কে র অ প ন ন ক  হণ করা যেত পাের। 
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5. কমলা উ য়ন ক  (সংেশািধত) 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১।    কে র অব ানঃ ক) িডএই :    চ াম, ক বাজার, রা ামা , খাগড়াছিড়, বা রবান, প গড়, ঠা রগ ও,  
         টা াইল, গাজী র, ময়মনিসংহ। 
 খ) বাির :    িসেলট, মৗলভীবাজার, রা ামা , খাগড়াছিড়, প গড়, গাজী র। 
 
২। উে াগী ম ণালয়  :  িষ ম ণালয় 

৩। বা বায়নকারী সং া :  ক) িষ স সারণ অিধদ র (িডএই) 
    খ) বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (বাির) 

৪। ক  বা বায়ন সময় ও য়ঃ 
(ল  টাকায়) 

া িলত য় 

ত য় 

পিরকি ত বা বায়নকাল 
ত 

বা বায়ন 
অিত া  য় ( ল 
া িলত েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সংেশািধত ল সংেশািধত 

২০০০.০০ 
(-) 

২৩৩৫.০৯ 
(-) 

২২৬৯.২৭ 
(-) 

লাই ২০০৬- 
ন ২০১১ 

লাই ২০০৬- 
ন ২০১১ 

লাই ২০০৬- 
ন ২০১১ 

২৬৯.২৭ 
(১৩.৪৬%) - 

 
৫। কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

(ক) িডএই অংগঃ            (ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 

ল মা া (সংেশািধত) 
ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
১ জনবল সং া ৪৮৭.৪১ ৪৬ ৪৩৫.৪৪ ৩৭ 
২ কমলা বসতবাড়ী চাষী িশ ণ সং া ১৩৩.১৪ ৬০০০০ ১৩৩.১৪ ৬০০০০ 
৩ কািরগরী িফ  াফ িশ ণ (১িদন এবং ২ 

বার) 
সং া ৮.৪০ ২০০০ ৮.৩৭ ২০০০ 

৪ সিমনার/ওয়াকশপ- ৩  সং া ৫.০০ ৫০০ ৫.০০ ৫০০ 
৫ ি য়ািরং কিম  ও িপএমিস সভায় সদ েদর 

স ানী 
থাক ১.০০ - ১.০০ - 

৬ ক দশনী (০.২৫ হঃ) সং া ৩১৫.০০ ২৩০০ ৩১৪.৯৯ ২৩০০ 
৭ বসতবাড়ী দশনী সং া ৩৫৮.০০ ৫২৭০০ ৩৫৮.০০ ৫২৭০০ 
৮ কমলা বাগান/ রাতন গাছ পিরচযা সং া ৩০.০০ ৬০০০০ ৩০.০০ ৬০০০০ 
৯ মাঠিদবস ১২০ (৫০ জন/ মাঠিদবস) সং া ৩০.০০ ১২০ ৩০.০০ ১২০ 
১০ উ ু করণ মণ সং া ১২.০০ ৫০ ১২.০০ ৫০ 
১১ নাসারী এ াি শেম  এবং িরভলিবং ফা  সং া ৩৩.০০ ১০ ৩৩.০০ ১০ 
১২ গাড়ী ভাড়া থাক ২৪.০০ থাক ২৩.৯৩ - 
১৩ তল ালানী থাক ৬৯.০০ থাক ৬৮.৯০ - 
১৪ পাবিলেকশন এবং িরেপাট ি পােরশন থাক ১৫.০০ থাক ১৪.৮২ - 
১৫ অিফস শনারী ও সীলস থাক ১০.০০ থাক ৯.৯৯ - 
১৬ টিলেফান িবল থাক ১.০০ থাক ১.০০ - 
১৭ িব ৎ িবল থাক ৩.০০ থাক ২.৬৭ - 
১৮ অ া  য় থাক ৫৫.০০ থাক ৫৫.০০ - 
১৯ অ া  মরামত থাক ১৫.০০ থাক ১৫.০০ - 
২০ ইি ন বাট সং া ২.০০ ১ ২.০০ ১ 
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ঃ 
নং 

কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া (সংেশািধত) 

ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
২১ মটরসাইেকল সং া ৪৯.৯৮ ৪৪ ৪৯.৯৮ ৪৪ 
২২ বাইসাইেকল সং া ০.৬০ ১০ ০.৫৯ ১০ 
২৩ আসবাবপ  সং া ১৬.২৯ ৩৬৬ ১৬.২৯ ৩৬৬ 
২৪ য পািত ও সর াম সং া ২৪.৪০ ২৭২ ২৩.৯০ ২৭২ 
২৫ নাসারী ািকং হাউস সং া ১০১.৮৭ ৬ ১০১.৮৭ ৬ 
২৬ নাসারীেত ক টাতােরর বড়া সং া ১২.০০ ৬ ১২.০০ ৬ 
২৭ ি প ইিরেগশন সং া ১০০.০০ ৪০ ৯০.২৬ ৪০ 
 (ক) মাট িডএইঃ  ১৯১২.০০ - ১৮৪৯.১৫ - 

 
(খ) বাির অংগঃ          (ল  টাকায়) 

ঃ 
নং কােজর িবিভ  অে র নাম একক 

িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া (সংেশািধত) ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
১ জনবল জনমাস ২০৫.০০ ৩৬ ২০২.২১ ৩৬ 
২ ওয়াকশপ সং া ২.০০ ২০০ ২.০০ ২০০ 
৩ িশ ণ সং া ১০.৮০ ৭২০ ১০.৮০ ৭২০ 
৪ সিমনার ও মাঠিদবস সং া ৭.৫০ ৯৫০ ৭.৫০ ৯৫০ 
৫ টকিনক াল ক এ াি শেম  থাক ১৫.০০ থাক ১৫.০০ থাক 
৬ ানীয় জাম াজম সং হ থাক ৪.০০ থাক ৪.০০ থাক 
৭ পাইিলং রাইিজং থাক ৮.০০ থাক ৮.০০ থাক 
৮ িসডিলং এ  ট ক রাইিজং থাক ৮.০০ থাক ৮.০০ থাক 
৯ মাদার া  এ  মাি ি েকশন ক দশনী  থাক ১০.০০ থাক ১০.০০ থাক 
১০ িমক ম রী  থাক ১৪.০০ থাক ১৪.০০ থাক 
১১ চার থাক ৩.৫০ থাক ৩.৫০ থাক 
১২ তল ালানী  থাক ১০.০০ থাক ১০.০০ থাক 
১৩ অ া  থাক ১২.০০ থাক ১২.০০ থাক 
১৪ মরামত ও সংর ণ থাক ৪.০০ থাক ৪.০০ থাক 
১৫ মটরসাইেকল সং া ৭.২০ ৬ ৭.২০ ৬ 
১৬ আসবাবপ  ও অিফস সর াম থাক ৪.০০ থাক ৪.০০ থাক 
১৭ য পািত ও সর াম সং া ৩৫.০০ ১০৮ ৩৪.৯১ ১০৮ 
১৮ নট হাউস সং া ২৭.০০ ৬ ২৭.০০ ৬ 
১৯ এ েপিরেম াল িফ  ি পােরশন সং া ১২.০০ ৬ ১২.০০ ৬ 
২০ ইিরেগশন িসে ম ডেভলপেম  সং া ২৪.০০ ৬ ২৪.০০ ৬ 
 (খ) মাট বািরঃ  ৪২৩.০০ - ৪২০.১২ - 
 সবেমাট ক  য় (িডএই+বাির):  ২৩৩৫.০৯ ১০০% ২২৬৯.২৭ (৯৭%) ১০০% 

 
৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  িডিপিপ’ ত সং ান ত উ য়ন লক কান কাজ অসমা  নই। 
 
৭। পট িম, কােজর অ  ও বা বায়নঃ 

৭.১ পট িম 

 কমলা উৎপাদেনর সম া ও স াবনার উপর িবগত ২০০৩ সােল গ ত টা েফােসর িরেপাট অ যায়ী িসেলট, 
হিবগ , নামগ , মৗলভীবাজার, চ াম, পাবত  জলাস হ, ক বাজার, প গড়, ঠা রগ ও, টা াইল, 
ময়মনিসংহ, গাজী র এবং িম ার লালমাই পাহাড় এলাকাসহ অ া  জলার পাহাড়- লা, উ ঁ িম ও সমতল 
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িমর িন ািশত এলাকা কমলা চােষর জ  উপেযাগী। উ ত জােতর উ াবন, জাম াজম সং হ, উ ত চাষাবাদ 
কলােকৗশল বতেনর মা েম কমলা ও মালটা বািণিজ কভােব উৎপাদন করা স ব। এেত জাতীয় চািহদা রেণর 
পাশাপািশ বেদিশক াও সা য় হেব। কমলা উৎপাদেনর িবিভ  সম া যমনঃ কমলার উপর গেবষণার মা েম 
উ ত জােতর চারার অভাব, কমলার বংশিব াের উ ত প িত যমনঃ বািডং ত চারার অভাব, গােছর উৎপাদন 

মতা াস, রাগবালাই ও পাকামাকড়, কমলা চােষর আ িনক কলােকৗশল ও ি র অভাব, িশ েণর অভাব 
এবং চাষীেদর কমলা চােষ উৎসাহ দান ও উৎসাহী চাষীেদর কািরগির সহায়তা দােনর অভাব রেয়েছ। এই 
সম াস হ রীকরেণর মা েম কমলা চােষর এলাকা ও উৎপাদন ি র লে  হ র িসেলট জলায় কমলা ও 
আনারস উ য়নসহ সমি ত িষ উ য়ন কে র ধারাবািহকতায় ও টা েফােসর িরেপােটর িভি েত িষ স সারণ 
অিধদ রেক লীড এেজ ী ও বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উটেক সহেযাগী সং া কের যৗথভােব ১১  জলার 
৪২  উপেজলােত কমলা চাষ স সারণ কায ম হােত িনেয়  "কমলা উ য়ন" ক  ২০০৬ সােলর লাই মােস 
২০০০.০০ ল  টাকা েয় স ণ বাংলােদশ সরকােরর অথায়েন লাই, ২০০৬ হেত ন, ২০১১ ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত ন ন এলাকা অ করণ, কিতপয় অংেগর নঃ া লন িত 
কারেণ ক  য় ২৩৩৫.০৯ ল  টাকা নঃিনধারণ কের ক  সংেশাধন করা হয়। ক  সমাি েত মাট য় 
হেয়েছ ২২৬৯.২৭ ল  টাকা (৯৭%); বা ব অ গিত ১০০%। িডএই'র জনাব কশব লাল দাস ক  সম য়কারী 
পিরচালক এবং বাির'র ডঃ মাঃ আজমত উ াহ বাির অংেগর ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন। 

 
৭.২ কে র উে  

ক) কমলা চাষ উপেযাগী এলাকায় চাষীেদর কমলা উৎপাদেন উ ু করণ। 
খ) কমলা উৎপাদন ি র মা েম কমলা আমদানী াসকরণ। 
গ) ানীয়ভােব িবপণন ব াপনা ও সংর ণ িবধার মা েম িবেদেশ িবপণন িবধা ি  করা। 
ঘ) িশ েণর মা েম কমলা চােষ চাষীেদর উ ু করণ। 
ঙ) কমলার মা গাছ িচি ত ও সনা করণ। 
চ) াফ ং/বািডং, চারা উৎপাদন ও ফল সং েহর ি  পিরিচতকরণ। 
ছ) পিতত জিম বহােরর মা েম কমলা চােষর জ  এলাকা িভি ক ি  উ য়ন। 
জ) িম য় রাধ ও পিরেবশ উ য়ন। 
ঝ) কমসং ান ি  ও ক  এলাকার দির  জনগেণর আয় ি করণ। 
ঞ) িশ েণর মা েম দ  মানব স দ উ য়ন। 

 
৭.৩ ক  পিরদশন 

 ক  বা বায়ন সেরজিমেন দখার উে ে  গত ১৩/১১/২০১০ তািরেখ কে র টা াইল, ০৪-০৬/১২/২০১০ 
তািরেখ খাগড়াছিড় ও রা ামা , ২৩-২৫/১২/২০১০ তািরেখ মৗলভীবাজােরর আকবর র ও িসেলেটর জ া র 
অংশ পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল দখা যায়, এলাকােভেদ কমলা গােছর ি  এবং কমলার ফলন িভ  
হেয়েছ। সাধারণ কারণ িহেসেব আবহাওয়া, মা র ণা ণ িত উপাদান ভাবক িহেসেব কাজ কেরেছ। তেব যসব 
এলাকায় সচ িবধা পযা  িছল সসব এলাকায় কমলা চারার ি  সে াষজনক। উদাহরণ িহেসেব টা াইল 
এলাকার নাম উে খ করা যায়। অ িদেক অ ল সেচর কারেণ িসেলট ও মৗলভীবাজাের পিরদিশত বাগান েলার 
অব া আশা ক মেন হয়িন। কমলা এক  সংেবদনশীল ফল। পযা  পািন, সার ও কীটনাশক যথািনয়েম এবং 
সমেয় েয়াগ করা না হেল কমলার ফলন বাধা  হয় এবং গাছ মের যায়। ক  পিরদশনকােল অ ত হেয়েছ য, 
লতঃ trial and error প িতেত কমলার বাগান েলা গেড় তালা হেয়েছ। এে ে  পযা  গেবষণার আেগই 

স সারেণ হাত দওয়া হেয়েছ যা বা বা গ হয়িন। 
 
৮। কে র উে  ও অজনঃ 

ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
১ কমলা চাষ উপেযাগী এলাকায় চাষীেদর 

কমলা উৎপাদেন উ ু করণ। 
ক  এলাকা েলােত ২৩০০ ক দশনী এবং ৫২৭০০ বসতবািড় 

বাগান দশনী াপন করা হেয়েছ। এর মা েম চাষীেদর কমলা চােষ 
উ  করা হেয়েছ। 

২ কমলা উৎপাদন ি র মা েম কমলা 
আমদানী াসকরণ। 

ক  সমাি  িতেবদন অ সাের ২০১০ পয  মাট চারার ৩০% ফল 
ধারণ কেরেছ। ২০১১ সােলর বিশরভাগ চারা ফল ধারণ কেরেছ। তেব 
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ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
এর মা েম িক পিরমাণ ফল বাজারজাত হেয়েছ িকংবা িক পিরমাণ 
ফল আমদানী াস পেয়েছ তার কান পিরসং ান পাওয়া যায়িন। 

৩ ানীয়ভােব িবপণন ব াপনা ও 
সংর ণ িবধার মা েম িবেদেশ িবপণন 

িবধা ি  করা। 

এ ধরেণর কান কায ম ক  পিরদশেন মান হয়িন িকংবা ক  
সমাি  িতেবদেনও এ ধরেণর কায েমর উপের কান ত  দওয়া 
হয়িন। 

৪ িশ েণর মা েম কমলা চােষ চাষীেদর 
উ ু করণ। 

ক  ময়ােদ আ িনক প িতেত কমলা চােষর উপের ৬০,০০০ চাষী 
এবং ২০০০ উপ-সহকারী িষ কমকতােক িশ ণ দওয়া হেয়েছ। 

িশ ণ া  এবং উ ু  চাষীরা িনজ খরেচ ২.২০ ল  কমলার চারা 
রাপন কেরেছ। 

৫ কমলার মা গাছ িচি ত ও সনা করণ। াপােগশেনর জ  ১৩  মা গাছ সনা  করা হেয়েছ। ছয়  িরসাচ 
শেন ৬  মা বাগান (বাির কমলা ১) গেড় তালা হেয়েছ। 

৬ াফ ং/বািডং, চারা উৎপাদন ও ফল 
সং েহর ি  পিরিচতকরণ। 

এ পয  ৬  ট ক সং হ করা হেয়েছ। এ েলার মা বাগান গেড় 
তালা হেয়েছ। গাছ েলা ফল ধারেণর পযােয় রেয়েছ। 

৭ পিতত জিম বহােরর মা েম কমলা 
চােষর জ  এলাকা িভি ক ি  
উ য়ন। 

সমতল, পাহাড়ী এবং উ -ঁিন  জিমেত কমলা চােষর জ  জাতসই 
ি  উ াবন করা হেয়েছ মেম িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ। 

৮ িম য় রাধ ও পিরেবশ উ য়ন। কে র মা েম ১০.২৩ ল  এবং চাষীেদর মা েম ২.২০ ল  চারা 
রাপন করা হেয়েছ যা িম য়েরাধ ও পিরেবশ উ য়েন সহায়ক 

হেব। 
 ৯ কমসং ান ি  ও ক  এলাকার দির  

জনগেণর আয় ি করণ। 
এ  দীঘেময়ািদ ি য়া তেব কমলা চােষর সংেগ জিড়ত ষক গাি  
যথাযথ সহায়তা পেল আয় ি  করেত স ম হেব। 

১০ িশ েণর মা েম দ  মানব স দ 
উ য়ন। 

ক  ময়ােদ ২০০০ িষ কমকতা ও ব ািনক কমকতা এবং 
৬০০০০ কমলা চাষীেক িশ ণ দওয়া হেয়েছ। 

 
৯। উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ 
 কে র ধান উে  এবং অজন স েক অ ে দ ৮-এ আেলাকপাত করা হেয়েছ। কমলা চাষ স সারেণর লে  

ক  বা বািয়ত হয়। কমলা এক  িবেদশী ফল যা' আমােদর ধান শ  নয়। দেশর সব এলাকা এ  চােষর 
উপেযাগী নয়। তাছাড়া কমলা চােষ আবহাওয়া, সচ, সার এবং কীটনাশেকর  িমকা রেয়েছ। পিরদশেন 
উৎপািদত কমলার ােদ ানেভেদ িভ তা দখা গেছ। িবেদশ থেক আমদানী ত া  কমলার সংেগ 

িতেযািগতায় কেত হেল দেশ উৎপািদত কমলার অ প াদ ও ণ থাকা অত াব ক। তেব কে র মা েম 
িব ল সং ক চাষীেক িশ ণ ও উ ু  করা হেয়েছ যার ফেল কমলা চােষ সেচতনতা বেড়েছ। এ  কে র  
ময়াদী উে  অজন। দীঘ ময়ােদর উে েলা যমন কমলা চাষেক টকসই প দওয়া, আমদানী িনভরতা াস, 

িবপণন ব া িত া িত অজন সময় সােপ । 
 
১০। বা বায়ন সম াঃ 

১০.১ কমলা চােষ দীঘ ময়াদী ি  উ াবন বা বািয়ত না হওয়াঃ কমলা চােষর ওপর গেবষণা িত ােন  ময়াদী 
ি  উ াবন স ব হেলও দীঘ ময়াদী ি  উ াবন এখন পয  স ব হয়িন। এ লে  কাজ চলেছ। 

১০.২ েয়াজনীয় গেবষক না থাকাঃ গেবষণাগাের মা  কমলা চােষর ওপর কান িবেশষ  গেবষক নই মেম জানা 
গেছ। 

১০.৩ সচ ব ার বলতাঃ  মৗ েম সেচর ব া না থাকায় গােছর কাি ত ি  ও ফলন পাওয়া স ব হয়িন। 

১০.৪ কমলা গােছর ি েত েয়াজনীয় উপকরেণর অভাবঃ ক  হেত কবলমা  কমলা গাছ রাপেনর সময় উপকরণ 
(সার, কীটনাশক) সহেযািগতা দােনর েযাগ রেয়েছ। িক  পরবত  বছের তমন কান েযাগ রাখা হয়িন। 

১০.৫ ছায়া জাতীয় গাছ াপক নয়ঃ এককভােব কমলার বাগান করার ফেল ফল  বাগােন "সানবােনর" আ মণ পিরলি ত 
হয়। িতকােরর াপাের ছায়া জাতীয় গাছ িনিদ  করা হয়িন। 
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১০.৬ স কভােব পির  না হওয়ার েব ফল সং হঃ ষক ত অথ লােভর আশায় অধ পিরপ  কমলা গাছ থেক ফল 
সং হ কের, ফেল কমলা টক াদ হেয় থােক। 

১০.৭ েয়াজনীয় জনবেলর অভাবঃ ক  চলাকালীন সময় বদলীজিনত কারেণ জনবল ধের রাখা স ব হয়িন। স কারেণ 
তদারকীর কাজ অেনক ে ই কাি ত মা ায় হয়িন। অ িদেক ষেণ জনবল িনেয়াগ দয়ায় সকল সময়ই 
জনবেলর ঘাটিত থেকই গেছ। 

১০.৮ কািরগরী ও দ  জনবল তিরেত িশ ণ অ লঃ কমলা এক  উ ত ি  িনভর ফসল। কমলা গেবষণা, চাষ ও 
স সারেণ তাই দ  জনবল েয়াজন। কে  দ  ও িশি ত জনবল গেড় তালার লে  গেবষক ও 
স সারণিবেদর িবেদেশ উ  িশ া ও িশ েণর ব া িছল না। 

১০.৯ ক  এলাকা স কভােব িনবাচন না করাঃ ত নগরায়ন ও িশ ায়ন জলাস েহ কমলা কে র অ ি  না করাই 
য়। যমনঃ গাজী র রািপত বাগােন হঠাৎ কেরই অবকাঠােমা িনিমত হেত দখা গেছ। 

 
১১। পািরশঃ 

১১.১ দ  ও িশি ত জনবল গেড় তালার লে  গেবষক ও স সারণিবদেদর ল  জাতীয় ফেলর উৎপাদনকারী 
দশস েহ উ  িশ া ও িশ েণর ব া হণ করা েয়াজন। 

১১.২ ক  চলাকালীন সমেয় কে র েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ িনি ত করেত হেব। 

১১.৩ কমলা সানবােনর আ মণ থেক কমলােক র া করার জ  বাংলােদেশর াপেট ছায়া জাতীয় গাছ গেবষণাগার 
থেক িনিদ  করা েয়াজন। 

১১.৪ পিরপ  অব ায় গাছ থেক কমলা সং হ করেল ফল িমি  ও া  হেব এ মেম ষকেদর আেরা উ ু  করা 
েয়াজন। 

১১.৫  মৗ েম কমলা গােছ সচ দওয়া অপিরহায, সজ  গােছর কাি ত ি  ও ফলন পাওয়ার জ  িত  বাগােন 
ি প ইিরেগশন ব া থাকা আব ক। 

১১.৬ দেশ-িবেদেশ ল জাতীয় ফেলর র চািহদা রেয়েছ। স চািহদা রেণ অিধক ফলনশীল, উ ত মানস  
ল জাতীয় ফল উৎপাদেনর জ  মা া, কমলা, বাতাবীেল সহ অ া  ল জাতীয় ফেলর ওপের ক  হণ করা 
যেত পাের। 
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বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন 

6. ণগত মানস  বীজ সরবরাহ ি কে  েযাগ িবধািদ আ িনকীকরণ ও শি শালীকরণ 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১.০   কে র অব ান  : বাংলােদেশর ৬৪  জলা। 
২.০ উে াগী ম ণালয়  : িষ ম ণালয়। 
৩.০ বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন। 
৪.০ ক  বা বায়ন সময় ও য়  : 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় 

ত য় 

পিরকি ত বা বায়নকাল 

ত  
বা বায়ন

কাল 

অিত া  
য়  

( ল 
া িলত 

েয়র 
%) 

অিত া  
সময়  
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ ল সবেশষ  
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০৬১২.৮৯ ৩০৬১২.৮৯ ৩০৫৯৯.৩৬ 
লাই/২০০
৬ থেক  
ন/২০০৯ 

লাই/২০০৬  
থেক  

ন/২০১১ 
ন/২০১১ - ৬৬% 

 
৫.০ কে র অথায়নঃ স ণ িজওিব অথায়েন বা বায়ন করা হেয়েছ।  
 
৬.০  কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

(ল  টাকায়) 

ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী  

অংেগর া লন কত বা বায়ন 

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

১) 
  
  

রাজ  খাতঃ         

মানব স দ উ য়ন ২৫.০০ ৪৪১২ জন ২৫.০০ 
(১০০%) ৪৪১২ জন (১০০%) 

মাট রাজ  = ২৫.০০   ২৫.০০    

২) 
  
  
  

লধন খাতঃ         
স দ সং হঃ         
যানবাহনঃ         

ডাবল কিবন িপক-আপ ১১৯.৩৯ ৫  ১১৯.৩৯ 
(১০০%) ৫  (১০০%) 

  
  
  
  

মাট সাইেকল ৪৯.০০ ৫০  ৪৯.০০ 
(১০০%) ৫০  (১০০%) 

াক (১৯ টন) ৫৮.৩০ ২  ৫৮.৩০ 
(১০০%) ২  (১০০%) 

াক (৭ টন) ১২৭.২০ ৫  
১২৭.২০ 
(১০০%) ৫  (১০০%) 

উপ- মাট (যানবাহন) = ৩৫৩.৮৯   ৩৫৩.৮৯   
৩) ি য়াকরণ মিশনারীঃ         
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ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী  

অংেগর া লন কত বা বায়ন 

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

  এ ােমািনয়া পা  
(হারমা ক) 

১০.৯২ ২  ১০.৯২ 
(১০০%) 

২  (১০০%) 

  
কে সার ৭৫.০০ 

২  (36.66 
RT 60 Hp) 

৭৫.০০ 
(১০০%) 

২  (36.66 RT 60 
Hp) (১০০%) 

  
সীড ি নার কাম ডার 
(২.৫-৩ ম.টন/ঘ া) ও 
য াংশ য় 

৭১৭.১৩ ১৮  ৭১৭.১৩ 
(১০০%) ১৮  (১০০%) 

  
সীড ি নার কাম ডার (৫ 
ম.টন/ঘ া) ও য াংশ 
য় 

৩৮১৮.৩৯ ৭০  ৩৮১৮.৩৯ 
(১০০%) 

৭০  (১০০%) 

  সীড ায়ার ১৩৯১.৭৮ ৭৬  ১৩৯১.৭৮ 
(১০০%) 

৭৬  (১০০%) 

  াগ সলাই মিশন ৭২৭.৪০ ৫৬  ৭২৭.৪০ 
(১০০%) ৫৬  (১০০%) 

  িডিহউিমিডফায়ার ১৫০ টন ২৬৩.৯৭ ৭  ২৬৩.৯৭ 
(১০০%) ৭  (১০০%) 

  িডিহউিমিডফায়ার ১০০ টন ২৮২.১৯ ১০  ২৮২.১৯ 
(১০০%) ১০  (১০০%) 

  
জনােরটর (১৩৫-১৭০ 
কিভএ) ২৮৬.০০ ১৭  

২৮৬.০০ 
(১০০%) ১৭  (১০০%) 

  পাওয়ার য়ার মিশন ৬.৯৩ ৭৩  ৬.৯৩ 
(১০০%) ৭৩  (১০০%) 

  িফউিমেগশন সীট ৪১৭.৪৫ ২৪৭  ৪১৩.১৬ 
(৯৮.৯৭%) ২৬১  (১০৬%) 

  িসিলং মিশন ১.০০ ৩  ১.০০ 
(১০০%) ৩  (১০০%) 

  
অেটােম ক সীড েসিসং 

া  
৩৯৪২.১২ ৩  ৩৯৪২.১২ 

(১০০%) 
৩  (১০০%) 

  উপ- মাট ( ি য়াকরণ 
মিশনারী) = 

১১৯৪০.২৮   ১১৯৩৫.৯৯   

৪) াবেরটরী ই ইপেম ঃ         

  এ ানািল ক াল ােল  ৭১.৮৬ ৭৭  ৭১.৮৬ 
(১০০%) ৭৭  (১০০%) 

  জািমেনটর (গরম ও ঠা া) ৩১৮.১৩ ৮৫  
৩১৮.১৩ 
(১০০%) ৮৫  (১০০%) 

  কাউ ার ১৫৮.০৩ ৩৪  ১৫৮.০৩ 
(১০০%) 

৩৪  (১০০%) 

  সীড িডভাইডার ১৪.৭০ ৪৩  ১৪.৭০ 
(১০০%) ৪৩  (১০০%) 

  িপউির  ওয়াক বাড ১২.২৪ ৬৬  ১২.২৪ 
(১০০%) ৬৬  (১০০%) 

  আ তা মাপক (িসিরয় াল) ৩৬.৩০ ৭৬  ৩৬.৩০ 
(১০০%) ৭৬  (১০০%) 
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ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী  

অংেগর া লন কত বা বায়ন 

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

  আ তা মাপক ( ভিজ) ১৮.০০ ৯  ১৮.০০ 
(১০০%) 

৯  (১০০%) 

  ওেভন ২.৫০ ৫  ২.৫০ 
(১০০%) ৫  (১০০%) 

  াই ার ৩.২৫ ৫  ৩.২৫ 
(১০০%) ৫  (১০০%) 

  সীড ায়ার ২১.৬০ ২৭  ২১.৬০ 
(১০০%) ২৭  (১০০%) 

  মাইে াে াপ ৬.৮৪ ১৮  
৬.৮৪ 

(১০০%) ১৮  (১০০%) 

  সীড ায়ার ১.১৮ ১১৮  ১.১৮ 
(১০০%) ১১৮  (১০০%) 

  ভ া য়াম ি নার ৪.৬০ ২৩  ৪.৬০ 
(১০০%) ২৩  (১০০%) 

  থােমািমটার ০.৩৭ ৭৪  ০.৩৭ 
(১০০%) ৭৪  (১০০%) 

  হাইে ািমটার ১.৪৮ ৭৪  
১.৪৮ 

(১০০%) ৭৪  (১০০%) 

  রনগজ ০.৮১ ২৭  ০.৮১ 
(১০০%) 

২৭  (১০০%) 

  অরিবটাল সকার ৫.০০ ৪  ৫.০০ 
(১০০%) ৪  (১০০%) 

  সি  িফউজ ৫.৬০ ৪  ৫.৬০ 
(১০০%) ৪  (১০০%) 

  উপ- মাট ( াবেরটরী 
ই ইপেম ) ৬৮২.৪৯   ৬৮৩.১২   

৫) ফাম মিশনারীঃ         

  
১০০ একর ফােমর জ  
ক াইন হােভ ার ( ছাট 
সাইজ) 

১৮২.৩৪ ৯  ১৮২.৩৪ 
(১০০%) 

৯  (১০০%) 

  
৫০০ একর ফােমর জ  
ক াইন হােভ ার (বড় 
সাইজ) 

৩৬০.৮০ ১০  ৩৬০.৮০ 
(১০০%) 

১০  (১০০%) 

  রাটােভটর ১০৩.৭৫ ৩৮  ১০৩.৭৫ 
(১০০%) 

৩৮  (১০০%) 

  অপেসট হেরা ১০৬.০৪ ৪১  ১০৬.০৪ 
(১০০%) ৪১  (১০০%) 

  িড  হেরা ৪৭.৮৮ ৩৪  ৪৭.৮৮ 
(১০০%) ৩৪  (১০০%) 

  কাি েভটর/ ফ ২৬.৮৮ ৫৬  ২৬.৮৮ 
(১০০%) ৫৬  (১০০%) 

  ািভ  সপােরটর ৪৯.৯৪ ২  
৪৯.৯৪ 

(১০০%) ২  (১০০%) 
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ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী  

অংেগর া লন কত বা বায়ন 

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

  া র (৭৫-৯০ হস পাওয়ার 
৪ ইল িলসহ)  

৭০০.০০ ৪০  ৭০০.০০ 
(১০০%) 

৪০  (১০০%) 

  উপ- মাট (ফাম মিশনারী) ১৫৭৭.৬৩   ১৫৭৭.৬৩   
৬) অিফস ই ইপেম ঃ         

  লজার ি ারসহ 
কি উটার 

৯.০০ ১৪  ৯.০০ 
(১০০%) 

১৪  (১০০%) 

  ফেটাকিপয়ার ৯.৬০ ৫  ৯.৬০ 
(১০০%) ৫  (১০০%) 

  মাি -িমিডয়া েজ র ১.০০ ১  ১.০০ 
(১০০%) ১  (১০০%) 

  িডিজটাল ক ােমরা ০.৪০ ১  ০.৪০ 
(১০০%) ১  (১০০%) 

  আসবাবপ  ৫০.০০ ৪০ সট ৫০.০০ 
(১০০%) 

৪০ সট (১০০%) 

  অিডও িসে ম ১.৪০ ১  ১.৪০ 
(১০০%) ১  (১০০%) 

 বীজ উৎপাদনকারী 
খামােরর জ  ডীপ-

উবওেয়ল 

৩৩৫.০০ ২৫  ৩৩৫.০০ 
(১০০%) 

২৫   (১০০%) 

  উপ- মাট (অিফস 
ই ইপেম ) ৪০৬.৪০   ৪০৬.৪০   

৭) অবকাঠােমা িনমাণঃ         

  িম উ য়ন (বািল ভরাট) ১১৮.৭৯ ৬৫০০০ 
িকউ.িম. 

১১৮.৭৯ 
(১০০%) 

৬৫০০০ িকউ.িম. 
(১০০%) 

  
িম উ য়ন (মা  ভরাট ও 

কি শিনং) ১০৭৯.১৬ 
৫০০০০০ 
িকউ.িম. 

১০৭৯.১৬ 
(১০০%) 

৫০০০০০ িকউ .িম. 
(১০০%) 

  অিফস ভবন িনমাণ ৪০.০০ ৯২৫ ব.িম. ৪০.০০ 
(১০০%) 

৯২৫ ব.িম. (১০০%) 

  আবািসক ভবন িনমাণ ২৯.৬৪ ১২৫ ব.িম. ২৯.৬৪ 
(১০০%) ১২৫ ব.িম. (১০০%) 

  দাম িনমাণ ৭৯০১.৮৭ ৬২৩৪০ ব.িম. ৭৮৯২.৬৫ 
(৯৯.৮৮%) 

৬০৩৭৪ ব.িম. 
(৯৬.৮৪%) 

  মিশন মসহ ািয়ং 
চ ার িনমাণ ৪৩০.০০ ৬৯  ৪৩০.০০ 

(১০০%) ৬৯  (১০০%) 

  ি য়াকরণ/ি িনং ম 
িনমাণ (১ মিশন) 

৩৬.০০ ৩০  ৩৬.০০ 
(১০০%) 

৩০  (১০০%) 

  ি য়াকরণ/ি িনং ম 
িনমাণ (২ মিশন) ৬০.০০ ৩২  ৬০.০০ 

(১০০%) ৩২  (১০০%) 

  সািনং ার িনমাণ ১৯৪.৯৮ ১৪৪০০ ব.িম. ১৯৪.৯৭ 
(১০০%) ১৪৪০০ ব.িম. (১০০%) 

  কভারড িসং ার 
িনমাণ ৩৭২.০৯ ৪৫০০ ব.িম. ৩৭২.০৯ 

(১০০%) ৪৫০০ ব.িম. (১০০%) 
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ঃ নং অংেগর নাম 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী  

অংেগর া লন কত বা বায়ন 

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

  কভারড িসং ার 
মরামত 

৫০.০০ ৪৫০০ ব.িম. ৫০.০০ 
(১০০%) 

৪৫০০ ব.িম. (১০০%) 

  বারেবড ওয় ার ফি ং ৩৭৫.০০ ৩৪০৩৫ রা.িম. ৩৭৫.০০ 
(১০০%) 

৩৪০৩৫ রা.িম. 
(১০০%) 

  

অেটা সীড াে র জ  
ার ম মিশন 

ফাউে শন এবং এ 
স ক য় 

১৩৪৯.৮৮ ৮৪০০ ব.িম. ১৩৪৯.৮৮ 
(১০০%) ৮৪০০ ব.িম. (১০০%) 

  গাডাউন মরামত ৩৯.৫৭ ১০০০০ ব.িম. ৩৯.৫৭ 
(১০০%) 

১০০০০ ব.িম. (১০০%) 

  অিফস মরামত ৫০.০০ ১০০০০ ব.িম. ৫০.০০ 
(১০০%) ১০০০০ ব.িম. (১০০%) 

  
২০০ ম.টন ধারণ মতা 
স  স ী বীজ  
িহমাগার ও সাইড উ য়ন 

৬১৬.৭৬ ২  সাইট  
উ য়নসহ 

৬১৬.৭৫ 
(১০০%) 

২  সাইট  
উ য়নসহ (১০০%) 

  আভ রীন সড়ক িনমাণ ৯১৫.০০ ৫০৮৮০ ব.িম. ৯১৫.০০ 
(১০০%) 

৫০৮৮০ ব.িম. 
(১০০%) 

  হিরং বান রাড ২৪.৯০ ৪৫০০ ব.িম. ২৪.৯০ 
(১০০%) ৪৫০০ ব.িম. (১০০%) 

  বািরড পাইপ ইিরেগশন 
িসে ম ৬৪৯.৪৩ ৫৩৫০০ রা.িম. ৬৪৯.৪৩ 

(১০০%) 
৫৩৫০০ রা.িম. 

(১০০%) 

  
১১ কিভ ব িতক সাব-

শন িনমাণ ও এিভআর 
সংেযাজন 

১২৯৪.১৩ ৩৫  
১২৯৪.১৩ 
(১০০%) ৩৫  (১০০%) 

  উপ- মাট (অবকাঠােমা) ১৫৬২৭.২০   ১৫৬১৭.৩৩   

  মাট ( লধন) ৩০৫৮৭.৮৯   ৩০৫৭৪.৩৬   

  সবেমাট (রাজ + লধন) ৩০৬১২.৮৯   ৩০৫৯৯.৩৬ 
(৯৯.৯৫%) ৯৯%  

 
৭.০ কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  বীজ দাম িনমােণর জ  ল মা া িছল ৬২৩৪০ বগ িমটার। িবএিডিস’র 

িবধামত িনজ  জায়গার সং ান না হওয়ায় ৬২৩৪০ বগ িমটােরর েল ৬০৩৭৪ বগ িমটার করা হেয়েছ। তােত 
১৯৬৬ বগ িমটার কম করেত হেয়েছ। 

 
৮.০ পট িম, কােজর অ  ও বা বায়নঃ 
৮.১ পট িমঃ 

মবধমান বীজ চািহদার িবপরীেত বতমােন িবএিডিস  পিরমােন ভাল বীজ সরবরাহ করেত পাের। ফেল চািহদার 
বািক অংশ ষেকরা খালা বাজার হেত িন মােনর বীজ য় কের রণ করেছ। এেত কাংিখত উৎপাদন হে  না। 

ণগত মান স  বীজ বহার কের শ  উৎপাদন ২০-২৫% ি  করা যায়। সরকােরর িস া  অ যায়ী িবএিডিস 
আগামী ২০২১ সােলর মে  দেশর চািহদার ৫০% বীজ সরবরাহ করেব। এছাড়া জাতীয় বীজ নীিত ১৯৯৩ 
বা বায়েনর অংশ িহেসেব িবএিডিস বসরকারী খােত বীজ উৎপাদকেদর বীজ উৎপাদন, ি য়াকরণ, সংর ণ এবং 
বীেজর ণগত মান িনয় েণ িবেশষ সহায়তা দান কের। িবএিডিস’র িবিভ  ফােমর য পািত েলা অেনক রাতন 
এবং এর অথৈনিতক আ াল ইেতামে  সমা  হেয় িগেয়েছ িবধায় ঐ িলর কম মতা াস পেয়েছ এবং এ েলা 
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পিরবতন করা জ রী। কােজই িনধািরত সমেয়র মে  পযা  পিরমােন ণগত মানস  বীজ সরবরাহকে  বীজ 
ি য়াজাতকরণ ও সংর েণর িবিভ  াপনা- িবধািদর সং ার/ াপেনর লে  আেলাচ  ক  হণ করা হয়।                   

 
৮.২ কে র উে ঃ কে র উে  স হ িনে  দয়া হ’লঃ 

ক) িবিভ  ফসল যমন দানাশ  বীজ, ডাল ও তল বীজ, সবিজ বীজ, পাট বীজ ইত ািদ ফসেলর িভি  ণী 
বীজ উৎপাদেনর পিরমাণ ি করণ এবং মা েয় মানেঘািষত ণীর বীজ উৎপাদন াসকরণ; 

খ) িবএিডিস’র বীজ উইং-এর মা েম বীজ উৎপাদন, উৎপািদত বীজ সংর েণর জ  িব মান িবধািদ 
আ িনকীকরণ, ধারণ মতা বিধতকরণ ও শি শালীকরেণর মা েম জাতীয় চািহদা ও ল মা া অ যায়ী 
বীজ উৎপাদন, বীেজর ণগত মান র া ও সংর ণ করা ; 

গ)  সং হ ত বীেজর মান পরী াকরণ, স কভােব ি য়াজাতকরণ, সংর ণ ও যথাসমেয় ষেকর িনকট 
িবতরণ িনি তকরণ ; 

ঘ)  সরকারী ও বসরকারী খােত বীজ উৎপাদকেদর বীজ উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ ও সংর েণ সহায়ক সবা 
দােনর মা েম সরকােরর বিধত বীজ উৎপাদন কম িচ বা বায়ন করা ; এবং 

ঙ)  বীজ উৎপাদন, সংর ণ ও ি য়াজাতকরণ কায ম েয়াজনীয় িশ ণ িবধা ও ি  ও িশ ণ দান। 
 
৮.৩ ক র অ েমাদন ও বা বায়নঃ 

ক  ৩০৬১২.৮৯ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৬ হেত ন, ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  িবগত 
০৪.১০.২০০৬ তািরেখর ‘‘একেনক’’ সভায় অ েমািদত হয়। ক র ল কায ম  হয় ২০০৭-২০০৮ অথ 
বছের। ২০০৬ সােলর বাজার ে র উপর িভি  কের কে র য় িনধারণ করা হেয়িছল। িক  পরবত েত িনমাণ 
সাম ীর  ি  পাওয়ায়, আমদানী ত ব  য পািতর  ি , িনমাণ ও অবকাঠােমা উ য়ন কােজ িনেয়ািজত 

িমেকর কােজর  ি । কম ণ ও কম েয়াজনীয় দাম িনমােণর সং া াস ইত ািদ কারেণ ক র 
মাট য় অপিরবিতত রেখ আ ঃখাত সম য়সহ ০১ বছর ময়াদ ি বক লাই ২০০৬ হেত ন, ২০১০ িনধারণ 

কের ক র ১ম সংেশাধন করা হয়। পরবত েত নরায় িনমাণ সাম ীর দাম ি , িনধািরত জিম না পাওয়া, িনমাণ 
কাজ সমা  না হওয়া ইত ািদ কারেণ মাট য় অপিরবিতত রেখ কিতপয় অংেগ আ খাত সম য় রেখ এবং ময়াদ 
এক বছর ি  বক, লাই ২০০৬ হেত ন ২০১১ িনধারণ কের ক র ২য় সংেশাধন করা হয়।  

 
৮.৪ ক  ায়ন প িতঃ 
 আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

(ক) ক  ছক পযােলাচনা; 
(খ) ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
(গ) ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
(ঘ) কে র বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; এবং 
(ঙ) া  তে ও িভি েত সংিশ  কমকতােদর সােথ পযােলাচনা; 

 
৮.৫  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ 

ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন খ কালীন ময়াদকাল 

মাঃ শাহা ি ন, মহা ব াপক (বীজ) - � ২৯-১১-০৬ থেক ২১-০৮-০৭ 

মাঃ গালাম মা ফা, মহা ব াপক (বীজ) - � ২১-০৮-০৭ থেক ১৯-০৮-০৮ 

মাঃ ামান, মহা ব াপক (বীজ) - � ২৫-০৮-০৮ থেক ১০-০৯-০৮ 

মাঃ শাহ আলম, মহা ব াপক (পাট বীজ) � - ১০-০৯-০৮ থেক ২০-১২-০৯ 

ড. মাঃ িসরা ল ইসলাম, ব াপক (উ য়ন) - � ২০-১২-০৯ থেক ৩০-১২-১০ 

মাঃ আিম ল ইসলাম, অিতির  মহা ব াপক (বী স) - � ৩০-১২-১০ থেক ০৪-০৫-১১ 
মাঃ আিজ ল হক, অিতির  মহা ব াপক (িসিডিপ 
পস) - � ০৪-০৫-১১ থেক ০৪-০৬-১১ 

মাঃ আিম ল ইসলাম, অিতির  মহা ব াপক (বী স) - � ০৪-০৬-১১ থেক ৩০-০৬-১১ 
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৮.৬  সংেশািধত এিডিপ বরা , অব  ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 

আিথক বছর 
সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৬-২০০৭ ৭২৫০.০০ ৭২৫০.০০ - ৭২৫০.০০ ৩৩৬.২৫০ ৩৩৬.২৫০ - 
২০০৭-২০০৮ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ - ৫৫০০.০০ ৫২২১.১৭২ ৫২২১.১৭২ - 

২০০৮-২০০৯ ৭৯৬০.০০ ৭৯৬০.০০ - ৭৯৬০.০০ ৭৮০২.১৫৮ ৭৮০২.১৫৮ - 
২০০৯-২০১০ ১৩৭০০.০০ ১৩৭০০.০০ - ১৩৭০০.০০ ১৩৭০০.০০০ ১৩৭০০.০০০ - 
২০১০-২০১১ ৩৫৫০.০০ ৩৫৫০.০০ - ৩৫৫০.০০ ৩৫৩৯.৭৮০ ৩৫৩৯.৭৮০ - 

মাট = ৩৭৯৬০.০০ ৩৭৯৬০.০০ - ৩৭৯৬০.০০ ৩০৫৯৯.৩৬০ ৩০৫৯৯.৩৬ - 
 

(িবঃ ঃ অ িয়ত অথ বাংলােদশ াংেক চালােনর মা েম জমা দয়া হেয়েছ) 
 
৯.০ ক  পিরদশন ও সাধারণ পযেব ণ : 
৯.১ ফিরদ র অংশ :  

কে র আওতায় ফিরদ র অংেশর স ািদত কায ম গত ২২.০৬.২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। 
পিরদশনকােল জনাব ই জীৎ চ  শীল, উপ-পিরচালক (ডাল ও তলবীজ) িবএিডিস, ফিরদ র, জনাব মা: মেনায়ার 
হােসন খান সহকারী পিরচালক (বীজ ি য়াজাতকরণ), িবএিডিস, ফিরদ র এবং জনাব আ েতাষ দাস, িসিনয়র 

সহকারী পিরচালক, তা ুলখানা বীজ উৎপাদন খামার, িবএিডিস ফিরদ র উপি ত থেক পিরদশনকােজ সহায়তা 
কেরন। িনেচ পিরদশন পযেব ণ উপ াপন করা হ’ল :   
 
(ক) েসিসং মিশনারী ও গাডাউন :  
পিরদশেনর েত িবএিডিসর বীজ ি য়াজাতকরণ ক  ডামরাকাি  ফিরদ র এ কে র আওতায় িনিমত 
২০০০ ম:টন গাডাউন পিরদশন করা হয়। এ গাডাউেনর পােশ  কে  ক  হেত সরবরাহ ত সীড ি নার 
কাম ডার ারা ি িনং ও িডং-এর কাজ চলেত দখা যায়। উভয় সীড ি নার কাম ডার কে র পােশ এক  
কের মিশন মসহ াইং চ ার ও সংি  মিশনারী কে র মা েম াপন করা হেয়েছ। িত  াইং মিশন ারা 
একসংেগ ৭২ ব া ধান/গম াইং এর কাজ চলিছল। । পিরদশনকােজ সহায়তাকারীগণ এবং মকািনক খােদ ল 
ইসলাম জানান- মিশন েলা ভাল কাজ করেছ এবং এর ারা িমক িনভরতা ব লাংেশ কিমেয় আনা স ব হেয়েছ। 
ি িনং, িডং ও াইং এর পর িফউিমেগশন শীট ারা বীেজর ব া েলা ঢেক ঔষধ েয়ােগ িফউিমেগশন করা হয় 
এবং পরবত েত তা গাডাউেন রেখ পরবত েত সরবরাহ করা হয়। গাডাউন েত লািডং/আনেলািডং শেডর অভাব 
পিরলি ত হেয়েছ।  
পিরদশনকােল গাডাউেনর দয়ােল ও মিশন েম অেনক ছাট/বড় াক দখা িগেয়েছ। এছাড়া গাডাউেনর িভতের, 
বারা ার  মেঝেত ঢালাই ত আ রণ উেঠ িগেয়েছ এবং িনিমত হিরং বান রাড র িবিভ  ান দেব িগেয়েছ যা 
িনমাণ সং া   িহেসেব িচি ত করা যায়।  
 
(খ) াবেরটরী :  

াবেরটরী পিরদশনকােল সরবরাহ ত সীড জািমেনটর, সীড িডভাইডার, এনালাই ক াল ালা , সীড কাউ ার, 
িপউির  ওয়াক বাড ইত ািদ দখা যায়। সংি  াব কমরতগন জানান য পািত েলা  এবং সীড 
জািমেনটর এর পিরমাণ আরও ি  করা েয়াজন। তেব কান য পািতেতই, কান ক  হেত সরবরাহ ত তা 
সনা করণ িচ /ন র চােখ পেড়িন।       
 
(গ) ব িতক সাব- শন ও জনােরটর ম :  
এখােন কে র আওতায় এক  সাব- শন ক  িনমাণ কের ২০০ কিভএ সাব- শন ও জনােরটর াপন করা 
হেয়েছ।   
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(ঘ) ডাল ও তলবীজ সংর ণাগার :  
এখােন কে র আওতায় ডামরাকাি  ফিরদ ের ২০০ ম:টন ডাল ও তলবীজ সংর ণাগার িনমাণ করা হেয়েছ। 
যখােন ১০০ ম:টন ধারণ মতার িডিহউিমিডফাইড ক  ও ১০০ ম:টন ধারণ মতার সাধারণ বীজ সংর ণাগার 

রেয়েছ। িডিহউিমিডফাইড কে  সয়ািবন ও বাদাম বীজ এবং সাধারণ কে  গ ও মাসকালাই সংরি ত অব ায় 
দখা যায়। ডাল ও তল বীজ সংর েণর িবধােথ এ সংর ণাগাের কে র আওতায় াইং চ ারসহ াইং মিশন 
াপন করা হেয়েছ।  পিরদশনকােল গাডাউেনর দয়ােল এবং মিশন েম ছাট/বড় াক দখা িগেয়েছ।  

 
(ঙ) য়াজ বা  বীজ িহমাগার :  
ডামরাকাি  ফিরদ র-এ কে র আওতায় ২০০ ম:টন ধারণ মতা স  এক  সবজী িহমাগার িনমাণ করা 

হেয়েছ। পিরদশনকােল সবজী িহমাগােরর অভ ের  িহমকে  ১৮০ ম:টন (৯০ ম:টন কের) য়াজ বা  বীজ 
সংরি ত অব ায় দখা যায়। সাব িণক িহমাগার চা  রাখার িবধােথ এ িহমাগাের এক  অেটা জনােরটর 

কে র মা েম াপন করা হেয়েছ।   
 
(চ) তা ুলখানা বীজ উৎপাদন খামার :  
িবএিডিস’র তা ুলখানা বীজ উৎপাদন খামাের কে র আওতায় সরবরাহ ত ফাম মিশনারী ও িনমাণ কাজ 
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। এ খামাের ১৫০ ম:টন িডিহউিমিডফাইড বীজ সংর ণাগার িনমাণ কের 
িডিহউিমিডফায়ার মিশন াপন করা হেয়েছ। এছাড়া েব িনিমত গাডাউেন এ কে র আওতায় এক  সীড ি য়ার 
কাম ডার াপন করা হেয়েছ। অ া   িনমাণ কােজর মে  রেয়েছ এক  কাভাড িসং ার ও ২০০০ িফট 
সীমানা াচীর িনমাণ। এ খামাের সরবরাহ ত য পািতর মে  রেয়েছ সীড ি নার কাম ডার, ০১  ক াই  
হােভ ার, ০১  া র, ০১  চার চাকা িবিশ  িল ইত ািদ। পিরদশনকােল দখা যায়- িলসহ িক  য পািত 
শেডর অভােব খালা আকােশর নীেচ পেড় থেক মিরচা ধের যাে । বােরা মৗ ম শষ হওয়ায় খামাের বীজ 
ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ কায ম আপাতত: ব  থাকায় ািপত য পািত েলা ফাংশনাল অব ায় দখা যায়িন। 

এছাড়া ক  হেত এ খামাের ০১  য়ারসহ টিবল, ০৩  াব টিবল, হাতলসহ ০২  চয়ার এবং হাতলিবহীন 
০২  চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ।     

 
৯.২ টা াইল (ম র) অংশ :  

কে র আওতায় টাংগাইল জলার ম র অংেশর স ািদত কায ম গত ২৩.০৬.২০১২ তািরেখ সেরজিমেন 
পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল জনাব মাহা দ শহী ল ইসলাম, উপ-পিরচালক (খামার), জনাব মাহা দ 
রজাউল কিরম সহকারী পিরচালক (খামার), জনাব মাহা দ আিসফ ইকবাল সািক সহকারী পিরচালক (বীজ 
েসিসং স ার), জনাব মা: শহী ামান উপ-সহকারী েকৗশলী উপি ত থেক পিরদশনকােজ সহায়তা কেরন। 

নীেচ পিরদশন পযেব ণ উপ াপন করা হল :   
 
(ক) বীজ ি য়াজাতকরণ ক  :  
ম র বীজ ি য়াজাতকরণ কে  এক  হৎ আকােরর বীজ সংর নাগারসহ  অেটা সীড েসিসং া  াপন 
করা হেয়েছ। া  জামানী হেত আমদানী ত। এ মিশন ারা ধারাবািহকভােব ি িনং, িডং, াইং, সীড 
ি টেম , ওজন করা, ব াজাতকরণ ও ব ার খ সলাই পয  করা হয়। মিশন  কে াল ম হেত 
কি উটারাইজ   প িতেত চািলত। পিরদশনকােল মিশেনর িত  অংেশর কায ম চা  অব ায় দখা যায়। েব 

িষ িমেকর অভােব এ খামার হেত কাংি ত মা ায় বীজ উৎপাদেন অ িবধা হেতা। িক  মিশন াপেনর ফেল 
যমন- িষ িমক িনভরতা াস পেয়েছ ; অ িদেক বীজ উৎপাদনও ি  পেয়েছ। এ মিশেনর াইং পােট 

আ েনর মা েম াইং করা হয়। একােজ ালানী িহেসেব িডেজল/ ােসর েয়াজন। ম ের াস সংেযাগ না 
থাকায় িডেজল ারাই াইং-এর কাজ করা হয় ফেল খরচ িক টা বশী হয় বেল জানা যায়। গাডাউেন ধান বীেজর 
লট েলা িফউিমেগশনরত অব ায় দখা যায়। গাডাউন র আ িত বশ বড় হওয়ায় াক সহেজই এর িভতের েবশ 
লািডং/আন- লািডং করেত পাের। 

 
কে র আওতায় এ কে  এক  ৩০০০ ম:টন ধারণ মতা স  বীজ সংর ণাগার িনিমত হেয়েছ যােত ০৫  

২০০ টন ও ০২  ৫০০ টন ধারণ মতার িডিহউিমিডফাইড ক  এবং ০১  ১০০০ ম:টন ধারণ মতা স  
সাধারণ ক  রেয়েছ। িডিহউিমিডফাইড কে  হাই ভ া  সীড স হ যমন-হাই ীড ধান, গম, া ও িভি বীজ রাখা 
হয়। গাডাউন র পােশ াইং মিশনারীসহ  াইং ক  রেয়েছ। গাডাউন েত কান লািডং/আনেলািডং শড 
না থাকায় ি র মে ই ােক বীেজর ব া লািডং/আনেলািডং হেত দখা যায়। এ কে  এ কে র আওতায় এক  



48 
 

িবশ টন ধারণ মতা স  াক সরবরাহ করা হেয়েছ ও এক  ২০০ কিভএ ব িতক সাব- শন াপন করা 
হেয়েছ। 
 
(খ) াবেরটরী :  

াবেরটরী  বীজ ি য়াজাতকরণ কে  অবি ত। এ াব েত কে র আওতায় িবিভ  য পািত যমন-সীড 
জািমেনটর, সীড িডভাইডার, এনালাই ক াল ালা , সীড কাউ ার, িপউির  ওয়াক বাড ইত ািদ সরবরাহ করা 
হেয়েছ। সংি  ােব কমরতগণ জানান-য পািত েলা  এবং সীড জািমেনটর এর পিরবেত ম জািমেনটর 
হেল ভাল হয়। তেব কান য পািতেতই, কান ক  হেত সরবরাহ ত তা সনা করণ িচ /ন র চােখ পেড়িন। 
 
(গ) বীজ উৎপাদন খামার :  
িবএিডিসর ম ের ৫০০ একর বীজ উৎপাদন খামাের কে র আওতায় সরবরাহ ত ফাম মিশনারীজ য পািত ও 
িনমাণ কাজ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। এ খামাের ৫০০ ম:টন ধারণ মতা িবিশ  এক  গাডাউন িনমাণ করা 
হেয়েছ যােত াইং চ ারসহ ০১  াইং মিশন াপন করা হেয়েছ। এছাড়া পা বত  এক  েব িনিমত গাডাউেন 
এ কে র আওতায় ০১  ি িনং কাম িডং মিশনও াপন করা হেয়েছ। পিরদশনকােল  মিশেনই কাজ 
চলেত দখা যায়। রা া হেত গাডাউন ও মিশনারী শড পয  পয  কান এে াচ রাড িনমােণর সং ান না থাকায় 
গাডাউেনর সামেন বষাকােল কদমা  মা েত াকসহ অ া  যানবাহন ও িষ য পািত েবেশ অ িবধা হয়। 
গাডাউেনর পােশ ০২  কাভাড িসং ার, ০১  ৪০০ ব:িম: সািনং ার িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশনকােল 
দখা যায়-০১  কাভাড িসং ার-এর সামেনর দয়ােল ও সািনং ার েত ফাটল ধের আ রণ উেঠ যাে । 

খামাের সরবরাহ ত অ া  য পািতর মে  রেয়েছ ০১  ক াই  হােভ ার, ০২  া র, ০২  িড  হ েরা, ০৩ 
 কাি েভটর, ০৫  চার চাকা িবিশ  িল ইত ািদ। ক াই  হােভ ার, া র েলা শেড রাখা হেলও অ া  

যানবাহন/য পািত েলা শেডর অভােব খালা আকােশর নীেচ পেড় থেক মিরচা ধের যাে । এছাড়া ক  হেত এ 
খামাের স ািদত অ া  কােজর মে  রেয়েছ ১৫,২০০ ঘ:িম: িম উ য়ন, ৫০০ রা:িম: কাটা তােরর বড়া, ৩,৬৬০ 
রা:িম: ািরড পাইপ াপন, ০১ িক:িম: পাকা রা া িনমাণ ইত ািদ। পিরদশনকােল উ  কাজ েলা সেরজিমেন দখা 
হয়। রা া িনমাণ কাজ  সে াষজনক ভােব স  হেয়েছ বেল িতয়মান হয়।   
 
(ঘ) ব িতক সাব- শন ও জনােরটর ম :  
এখােন কে র আওতায় এক  সাব- শন ক  িনমাণ কের ২০০ কিভএ সাব- শন ও জনােরটর াপন করা 
হেয়েছ। পিরদশনকােল ব িতক সাব- শন র ছােদর িনেচ লানা/ড া  এবং দয়ােল াক পিরলি ত হেয়েছ।    
 

১০.০ কে র উে  এবং অজনঃ 
পিরকি ত ল মা া অজন 

ক) িবিভ  ফসল যমন দানাশ  বীজ, ডাল ও তল 
বীজ, সবিজ বীজ, পাট বীজ ইত ািদ ফসেলর 
িভি  ণী বীজ উৎপাদেনর পিরমাণ ি করণ 
এবং মা েয় মানেঘািষত ণীর বীজ উৎপাদন 
াসকরণ; 

 ক র মা েম িবিভ  য পািত, যানবাহন 
ও আসবাবপ  য়, াপন এবং অবকাঠােমা 
িনমােণর মা েম িবএিডিস’র বীেজর উৎপাদন 
ি , পিরবহন, ি য়াজাতকরণ, মান 

পরী াকরণ/িনয় ণ ও সংর ণ িবধািদ ি  
পেয়েছ। আ িনক িষ য পািত বহার ও 

অবকাঠােমা উ য়েনর ফেল, সরকারী ও 
বসরকারী খােত নগতমান স  বীজ 

উৎপাদেন সহায়ক সবা দােনর মা েম 
সরকােরর বিধত বীজ উৎপাদন কম চী 
বা বায়েন ণ িমকা রাখেছ (সারণী-
ক)।   

খ) িবএিডিস’র বীজ উইং-এর মা েম বীজ উৎপাদন, 
উৎপািদত বীজ সংর েণর জ  িব মান 

িবধািদ আ িনকীকরণ, ধারণ মতা বিধতকরণ 
ও শি শালীকরেণর মা েম জাতীয় চািহদা ও 
ল মা া অ যায়ী বীজ উৎপাদন, বীেজর ণগত 
মান র া ও সংর ণ করা ; 

 

গ) সং হ ত বীেজর মান পরী াকরণ, স কভােব 
ি য়াজাতকরণ, সংর ণ ও যথাসমেয় ষেকর 

িনকট িবতরণ িনি তকরণ ; 

 

ঘ) সরকারী ও বসরকারী খােত বীজ উৎপাদকেদর 
বীজ উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ ও সংর েণ 
সহায়ক সবা দােনর মা েম সরকােরর বিধত 
বীজ উৎপাদন কম িচ বা বায়ন করা ; এবং 
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পিরকি ত ল মা া অজন 
ঙ) বীজ উৎপাদন, সংর ণ ও ি য়াজাতকরণ 

কায ম েয়াজনীয় িশ ণ িবধা ও ি  ও 
িশ ণ দান 

 কে র আওতায় ৪৪১২ জনেক বীজ 
উৎপাদন, সংর ণ ও ি য়াজাতকরণ 
কায ম স েক েয়াজনীয় িশ ণ 

িবধািদ দান করা হেয়েছ।  
 

১১.০ উে  অিজত না হেল তার কারণঃ  কে র িনধািরত াথিমক উে স হ অিজত হেয়েছ।  
 
 
 
১২.০ বা বায়ন সম াঃ  
১২.১  ফিরদ ের িনিমত বীজ ি য়াজাতকরণ কে র গাডাউেন এবং ডাল ও তল বীজ সংর ণাগার গাডাউেনর িবিভ  

দয়ােল ও মিশন েমর দয়ােল অেনক ছাট/বড় াক দখা িগেয়েছ। এছাড়া গাডাউেনর িভতের ও  বারা ার  
মেঝর িবিভ  ােন ফাটল ধের ঢালাই ত আ রণ উেঠ যাে  এবং িনিমত হিরং বান রাড র িবিভ  ান দেব 

িগেয়েছ। ম ের িনিমত ব িতক সাব- শন র ছােদর িনেচ লানা/ড া  পিরলি ত হেয়েছ এবং দয়ােল াক 
দখা িগেয়েছ এবং বীজ উৎপাদন খামাের ০১  কাভাড িসং ার-এর সামেনর দয়ােল ও সািনং ার েত 

ফাটল ধের আ রণ উেঠ যাে ।    
 
১২.২  পিরদশনকােল দখা যায়- ক  হেত সরবরাহ ত াব য পািত, মিশনারীজ যানবাহন, ি য়াকরণ য পািত 

কান র গােয়ই ক  ও সং ার নাম িনেদশক কান লখিন বা িচ  নই। ফেল এ  কান ক  হেত সরবরাহ ত 
তা ঝা যায় না ;  

 
১২.৩  সরবরাহ ত যানবাহনস হ ও িক  িক  য পািত শড এর অভােব খালা আকােশর নীেচ পেড় থাকায় স েলােত 

মিরচা পেড় যাে  ; 
 
১২.৪  ম র (টা াইল) বীজ ি য়াজাত কে র ৩০০০ মঃটন গাডাউেন এবং ফিরদ ের ২০০০ মঃটন গাডাউেন 

কান লািডং/আনেলািডং শড না থাকােত ি র মে ই বীেজর ব া লািডং/আনেলািডং করার ফেল একিদেক 
যমন িমকেদর ক  করেত হয় ; অপরিদেক ি েত বীেজর ব া েলা িভেজ িগেয় তার নগতমান াস পাওয়ার 

স াবনা রেয়েছ ;  
 
১২.৫ ম র বীজ উৎপাদন খামােরর রা া হেত ৫০০ ম:টন ধারণ মতা িবিশ  গাডাউন ও মিশনারী শড পয  কান 

এে াচ রাড না থাকায় বষাকাল কদমা  মা েত াকসহ অ া  যানবাহন, িষ য পািত েবশ এবং িমকেদর 
কাজ-কম স াদেন অ িবধা হয়।  

 
১৩.০ পািরশঃ  
১৩.১ পিরদিশত ক  ’ র ভৗত অবকাঠােমাগত িনমাণজিণত স েহর িবষেয় ম ণালয় এবং সংি  বা বায়নকারী 

সং া েয়াজনীয় ব া হণ বক তা এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব ;   
 
১৩.২  তা ও জবাবিদিহতা িনি তকে  এবং ততা পিরহােরর ােথ মিশনারী, য পািত ও যানবাহেনর গােয় 

ক /পযায়/ক পে র নাম িনেদশক লখিনর ব া হণ করেত হেব ; 
 
১৩.৩  সরবরাহ ত যানবাহনস হ ও য পািত েলার দীঘ ায়ী  িনি তকে  িবএিডিসর িনজ  অথায়েন ক  সংি  

ক েলােত ইমি েম স শড-এর ব া হণ করা যৗি ক হেব ;  
 
১৩.৪  ফিরদ র ও ম র গাডাউেন লািডং/আনেলািডং শড এবং ম র বীজ উৎপাদন খামাের িবএিডিসর অথায়েন 

এে াচ রাড িনমােণর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 
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7. উ ত েসচ ি  েয়ােগর মা েম ম াপীিড়ত এলাকায় িষ উৎপাদন ি র পাইলট ক  
(mgvß t Ryb, 2011) 

 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t jvjgwbinvU, KzwoMÖvg, MvBevÜv, iscyi I bxjdvgvix †Rjvi wbgœewY©Z 
Dc‡Rjv- 
jvjgwbinvU t jvjgwbinvU m`i, Avw`Zgvix, KvjxMÄ, nvZxevÜv, 
cvUMÖvg| 
KzwoMÖvg t KzwoMÖvg m`i, Dwjcyi, ivRvinvU, wPjgvix, bv‡Mk¦ix, dzjevox, 
f~iy½vgvix, ivRxecyi, †iŠgvix| 
MvBevÜv t MvBevÜv m`i, mvNvUv, dzjQwo, my›`iMÄ| 
wbjdvgvix t wK‡kviMÄ, RjXvKv| 

2| ev evqbKvix 
ms¯’v/cÖkvmwbK gš¿Yvjq 

t evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡cv©‡ikb (weGwWwm), K…wl gš¿Yvjq| 

3| cÖKí ev evqb mgq I e¨q t RyjvB/2007 n‡Z Ryb/2011 ch©šÍ I e¨q 2212.05 j¶ UvKv| 
          (ল  টাকা) 

cÖv°wjZ e¨q 
cÖK…Z e¨q 
(wRIwe) 

cwiKwíZ ev evqbKvj 
cÖK…Z 

ev evqbKvj 

AwZµvšÍ 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšÍ 
mgq (g~j 
cÖv°wjZ 

Kv‡ji %) 

g~j  
(wRIwe) 

ms‡kvwaZ  
(wRIwe) g~j ms‡kvwaZ 

2074.62 2212.05 2148.90 RyjvB/07 
n‡Z Ryb/10 

RyjvB/07 n‡Z 
Ryb/11 

RyjvB/2007 
n‡Z Ryb/2011 

3.58% 33.33% 

 
4| cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev evqb t 

          (ল  টাকা) 

cÖK‡íi wewfbœ A‡½i weeiY GKK 

wcwc Abyhvqx cwiKwíZ 
j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev evqb 

Avw_©K ev e Avw_©K 
ev e (%) 

ågY e¨q †_vK 27.50 †_vK 27.45 100% 
fvov Awdm †_vK 6.50 †_vK 6.49 100% 
WvK/Zvi †_vK 1.63 †_vK 1.23 100% 
†Uwj‡dvb/†UwjMÖvd †_vK 2.37 †_vK 1.17 100% 
†iwRt wd/hvbevnb †ivW U¨v· †_vK 1.64 †_vK 1.61 100% 
Cvwb †_vK 0.09 †_vK 0.04 100% 
we`ÿ r †_vK 3.91 †_vK 3.39 100% 
†c‡Uªvj I jyweª‡K›U   8wU  14.00 8wU 13.62 100% 
gỳ ªY cÖKvkbv I M‡elYv †_vK 0.40 †_vK 0.40 100% 
†÷kbvix, wmj, ó¨v¤ú †_vK 5.50 †_vK 5.50 100% 
cÖPvi weÁvcY †_vK 1.62 †_vK 1.61 100% 
cÖwk¶Y e¨q t         
(1) gvwjK/g¨v‡bRvi/PvjK/ wdìg¨vb cÖwk¶Y 70 e¨vP 5.95 70 e¨vP 5.95 100% 
(2) K…lK cÖwk¶Y 50 e¨vP  4.17 50 e¨vP  4.16 100% 
(3) Kg©KZ©v cÖwk¶Y  †_vK 1.00  †_vK 1.00 100% 
IqvK©mc/†mwgbvi 12wU 4.20 12wU 4.20 100% 
fvov I cwienb e¨q †_vK 2.50 †_vK 2.50 100% 
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cÖK‡íi wewfbœ A‡½i weeiY GKK 

wcwc Abyhvqx cwiKwíZ 
j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev evqb 

Avw_©K ev e Avw_©K 
ev e (%) 

AwbqwgZ kªwgK †_vK 77.55 †_vK 59.77 100% 
িত া e¨v‡iR mgx¶v †_vK 7.70 †_vK 7.47 100% 
mv‡f© gwbUwis  †_vK 5.00 †_vK 5.00 100% 
†gvwU‡fkbvj U¨zi 3wU 0.75 3wU 0.75 100% 
Ab¨vb¨ e¨q †_vK 5.00 †_vK 5.00 100% 

Dc-‡gvU (mieivn I †mev) =  178.98  158.31  
†givgZ msi¶Y I cybe©vmb t          
†gvUi hvbevnb  †_vK 10.00 †_vK 10.00 100% 
Awdm hš¿cvwZ I AvmevecÎ †g:ms †_vK 3.00 †_vK 3.00 100% 
Awdm feb †givgZ †_vK 4.00 †_vK 4.00 100% 
†mPhš¿ I ˆe`ÿ wZK jvBb †givgZ †_vK 13.75 †_vK 13.73 100% 
APj MbK~প cybe©vmb  23wU 238.00 23wU 226.54 100% 

Dc-‡gvU †givgZ msi¶Y I cyb©evmb =  268.75  257.27  
(K) †gvU ivR¯̂ e¨q =  447.73  415.58  

(L) g~jab RwbZ e¨q t        
Kw¤úDUvi I Avbymvw½K gvjvgvj µq 8wU 4.73 8wU 4.80 100% 
d‡UvKwcqvi µq 3wU 2.88 3wU 2.88 100% 
Avmeve cÎ µq †_vK 2.00 †_vK 2.00 100% 
gUi mvB‡Kj µq  10wU 12.00 10wU 11.28 100% 
1 wK: †dvm©‡gvW bjK~c µq  106 wU 340.00 106 wU 335.96 100% 
1 wK: mvKkvb †gvW  bjK~c µq  100wU 64.00 100wU 64.00 100% 
0.5 wK: mvKkvb †gvW bjK~c µq  100wU 42.00 100wU 41.85 100% 
†d¬w·ej ivevi ûR cvBc µq  40000wg: 19.50 40000wg: 19.50 100% 

Dc-‡gvU =  487.11  482.28  
wbg©vY I c~Z© e¨q t        
Aviwmwm Ifvi‡nW U¨vsK wbg©vY  100wU 54.63 100wU 54.45 100% 
mve-mvi‡dm †mP bvjv wbg©vY  206wU 570.00 206wU 563.63 100% 
1-wK: ‡dvm© ‡gvW cv¤ú/wUDeI‡qj Lbb, 
Kwgkb m¤úbœ  106wU 212.00 106wU 209.63 100% 

1-wK: mvKkvb ‡gvW cv¤ú/wUDeI‡qj Lbb, 
Kwgkb m¤úbœ  100wU 25.00 100wU 19.76 100% 

0.5-wK: mvKkvb‡gvW cv¤ú/wUDeI‡qj Lbb, 
Kwgkb m¤úbœ  

100wU 15.58 100wU 15.41 100% 

ˆe`ÿ wZK jvBb wbg©vY (UªvÝdg©vi I Avbymvw½K 
gvjvgvjmn)  

206wU 400.00 206wU 388.16 100% 

Dc-†gvU =  1277.21  1251.04  
me©‡gvU g~jab e¨q =   1764.32  1733.32  

 me©‡gvU e¨q (ivR¯̂ + g~jab) =  2212.05  2148.90  
 
5| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ev¯তevqb‡hvM¨ †Kvb KvR Amgvß †bB e‡j cÖKí cwiPvjK 

Rvbvb| 
6| cUf~wg, cÖK‡íi D‡Ïk¨ I 

ev evqb 
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6.1| cÖK‡íi cUf~wg t   
 evsjv‡`k GKwU Rbeûj †`k| kZKiv 75% Gi †ewk †jvK MÖv‡g evm K‡i Ges Zviv cÖZ¨¶ ev 

c‡iv¶fv‡e K…wli Dci wbf©ikxj| G‡`i gv_vwcQz Avq LyeB Kg| G Kvi‡Y miKvi K…wl/GjvKv Dbœqb cÖKí 
nv‡Z wb‡q‡Q hvi gva¨‡g Lv`¨ Drcv`b e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀ we‡gvPb I MÖvgxY Rbe‡ji Av_©-mvgvwRK 
Ae¯’vi DbœwZ nq | 
G cÖKíwU e„nËi iscyi †Rjvi Aaxb¯’ 5wU †Rjvi 22wU Dc‡Rjv Aš—f©y³| †Rjv¸‡jv n‡jv jvjgwbinvU, 
KzwoMÖvg, iscyi, bxjdvgvix I MvBevÜv cÖKí GjvKvi AvqZb 5726.09 eM© wK‡jvwgUvi Ges RbmsL¨v 
56,97,389 Rb| cÖKí GjvKvq Pvl †hvM¨ Rwgi cwigvY 4,27,123 †n±i hvi g‡a¨ 384772.05 †n±i 
Pvlvev‡`i Kv‡R e¨eüZ nq| cÖKí GjvKvq 15-20% Rwg Pi GjvKv| GB wekvj GjvKvq g½v D™¢~Z 
GjvKv| GB GjvKvi †jvKRb `vwi ª̀ mxgvi wb‡P emevm K‡i| fv`ª, Avwk¦b, KvwË©K Ges dvêyb-ˆPÎ gv‡m 
K…wli mv‡_ RwoZ kªwgK I mvaviY kªwgKiv Kg©nxb n‡q c‡i| 5wU †Rjvi 22wU Dc‡Rjvi 65% Rwg n‡”Q 
DPz Rwg| evwK GjvKv wbPz GjvKv ev wbgœ AÂj| wbb¥vÂj †gŠmygx e„wócv‡Zi Kvi‡Y cÖvq cÖwZ eQ‡iB cvwb‡Z 
wbgw¾Z n‡q hvq| Avevi e„wó bv n‡j Liv †`Lv †`q| 5wU †Rjvi 20% Rwg Pi GjvKv †mLvbKvi gvwUi 
eybU †e‡j A_ev †e‡j-‡`vuAvk gvwU| GLvbKvi gvwUi cvwb aviY ¶gZv Kg Ges wm‡cR I cviKz‡jkb Gi 
gva¨‡g cvwb wbg œ ‡i P‡j hvq| GjvKvi w¯’wZkxj cvwbi i 7 †_‡K 19 dzU| †mP e¨e¯’vcbvi DbœZ cÖhyw³i 
Afv‡e Pi GjvKvi AwaKvsk Rwg cwZZ/Abvevw` _v‡K| d‡j GjvKvi `wi ª̀, cÖvwš—K I f~wgnxb K…lK Ges 
w`bgRy‡iiv Kg©nxb Ae¯’vq _v‡K| KPz, fyÆv, Avjy, ev`vg, Wvj, mwâ I Ab¨vb¨ wKQz dmj †e‡j-†`vAvuk 
gvwU‡Z Drcbœ nq| AvaywbK †mP e¨e¯’vcbvi Kvh©µ‡gi cÖPj‡bi gva¨‡g gvV ch©v‡q K…wl Kvh©µ‡gi weivU 
we …wZ NU‡e hv‡Z K‡i wewfbœ dmj Drcv`‡bi Kg©Kv‡Û wecyj cwigvb K…wl mswkó kªwg‡Ki cÖ‡qvRb n‡e | 

 
†m‡Pi wewfbœ myweavi gva¨‡g cÖKíwU dmj Drcv`‡bi nviI e„w× Ki‡e| †h me Rwg‡Z eQ‡i GKevi dmj 
Drcv`b m¤¢e nZ †m me GjvKvq eQ‡i ỳBevi dmj Drcv`b Kiv m¤¢e n‡e| Abvevw` Rwg Pv‡li AvIZvq 
Avm‡e| G D‡Ï‡k¨ Pi GjvKvi Rb¨ 0.5-wKD‡mK ¶gZv m¤úbœ mvKkvb †gvW cv¤ú/bjK~c ’̄vc‡bi KvR 
nv‡Z †bqv n‡q‡Q| Pi ewnfy©Z GjvKvq 1-wKD‡mK †dvm©/mvKkvb ‡gvW cv¤ú/Mfxi bjK~c ¯’vcb Kiv n‡e| 
G mKj †mP myweav m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g cÖKí GjvKvi K…lKMY Zv‡`i wbw ©̀ó dmj dj‡bi Øviv mviv ermi 
a‡i Pvlvev` Ki‡Z cvi‡eb| †m Rb¨ D‡jwLZ cÖKí GjvKvq dmj Drcv`‡bi wbweoZv 200% †_‡K 
250% e„w× cv‡e Ges f~wgnxb `wi ª̀ K…lKM‡Yi Kg©̄ ’v‡bi my‡hvM m„wó n‡e| †mPhš¿ cwiPvjbv, †givgZ I 
i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ gvwjK/g¨v‡bRvi/†mP h‡š¿i PvjK‡K wewfbœ cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡e| hv‡Z K‡i Zviv 
wb‡RivB †mP hš¿ cwiPvjbv, †givgZ I i¶Yv‡e¶Y Ki‡Z mg_© n‡e| 
 

6.2| cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ t   
   DbœZ I AvaywbK †mP cÖhyw³ e¨env‡ii Rb¨ g½v cxwoZ GjvKvi `vwi ª̀ we‡gvPb I f~-Mf©̄ ’ 

cvwbi cwiwgZ e¨env‡ii gva¨‡g AwaK dmj Drcv`b| 
 cyivZb/A‡K‡Rv/APj Mfxi bjK~c¸wj cybe©vmb K‡i †mP Kvh©µ‡gi Dbœqb mvab Kiv| 
 †mP AeKvVv‡gvi Dbœqb, cÖwk¶Y, AvaywbK I jvMmB cÖhyw³i e¨env‡ii gva¨‡g dm‡ji wbweoZv 

e„w× I dj‡bi cv_©K¨ (Yield gap) Kgv‡bv| 
 kl¨ eûgyLx KiY cÖwµqvi gva¨‡g cwZZ/Abvevw` Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡b dm‡ji Drcv`b 

e„w× KiY| 
 mgwš̂Z gvwUi ¯̂v ’̄̈  I mvi e¨e¯’vcbv kw³kvjx KiY| 

 
6.3| cÖavb cÖavb Kv‡Ri A½ t 
Dbœqbg~jK Kvh©µ‡gi weeiY t                                                                            cÖK‡íi j¶¨gvÎv                                  
1|  †mP e¨e ’̄vi Dbœqb 
 1-wKD‡mK †dvm© †gvW cv¤ú Lbb Kwgkb I ’̄vcb       106wU 
 1-wKD‡mK mvKkvb †gvW cv¤ú Lbb Kwgkb I ¯’vcb  100wU 
 0.5-wKD‡mK mvKkvb †gvW cv¤ú Lbb Kwgkb I ’̄vcb  100wU 
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  2-wKD‡mK APj Mfxi bjK~c c~be©vmb (f~-Mf©̄ ’ †mPbvjv wbg©vYmn) 23wU 
2|  KgvÛ Gwiqv Dbœqb 
  f~-Mf©̄ ’ †mPbvjv wbg©vY  206wU 
  Ifvi‡nW U¨vsK wbg©vY 100wU 
  †mP hš¿ we`ÿ Zvqb 229wU 



54 
 

3|  †mP `¶Zv e„w×i Dci cÖwk¶Y Kvh©µg t 
  K…lK cÖwk¶Y   2,100 Rb 
  †mP hš¿ cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶‡Yi Dci  
    gvwjK/g¨v‡bRvi/Acv‡iUi /wdìg¨vb cÖwk¶Y  1,500 Rb  
 
4|  IqvK©mc/†mwgbvi   12wU 
  DØy×KiY ågY Kg©m~wP  3wU 
 
5|  f~-Dcwi ’̄ cvwb †mP Kv‡R e¨env‡i wZ¯তv e¨v‡iR mgx¶v 
 
6.4| c~e©-cwi`k©b t 

µwgK bs Kg©KZ©vi bvg c`ex 
01| Rbve †gvt nvwg`yi ingvb hyM¥ cÖavb cwiKíbv, cwiKíbv gš¿Yvjq| 

02| Rbve KvRx †gvRv‡¤§j nK AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx, weGwWwm, K…wlfeb, 
XvKv| 

03| Rbve †gvt Aveyj Kv‡kg wgqv cÖavb wgï, weGwWwm, K…wlfeb, XvKv| 
04| Rbve †gvt b~iyj Bmjvg cÖavb cÖ‡KŠkjx (¶z‡m)weGwWwm, K…wlfeb, XvKv| 

05| Rbve KvRx †gvRv‡¤§j nK AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx, weGwWwm, K…wlfeb, 
XvKv| 

06| Rbve †gvt Avãyi iDd cÖavb cÖavb cÖ‡KŠkjx (mIKv)weGwWwm, K…wlfeb, XvKv| 
07| Rbve †gvt Aveyj Kv‡kg wgqv cÖavb cÖ‡KŠkjx (¶z‡m)weGwWwm, K…wlfeb, XvKv| 
08| Rbve †gvt Av³vi †nv‡mb Lvub cÖavb cÖ‡KŠkjx (wbg©vY)weGwWwm, K…wlfeb, XvKv| 
09| Rbve Wvt Gm, Gg bvRgyj Bmjvg †Pqvig¨vb, weGwWwm| 
10| Rbve †gvt kvn&Rvnvb cÖavb cÖ‡KŠkjx (¶z‡m)weGwWwm, K…wlfeb, XvKv| 
11| Rbve wm, wKD, †K †gvmZvK Avn‡g` mwPe, K…wl gš¿Yvjq, XvKv| 
12| Rbve †gvt gÄyiyj Av‡bvqvi Dc-cÖavb cwiKíbv, cwiKíbv gš¿Yvjq, XvKv| 
13| Rbve †gvt Avwbmyi ingvb Dc-mwPe, K…wl gš¿Yvjq, XvKv| 
14| Rbve †gvt Avãyj nvwjg fyuBqv AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx (¶z‡m)weGwWwm, XvKv| 

 
 wewfbœ cwi`k©bKvix cÖKí GjvKv cwi`k©b K‡i cÖK‡íi ev¯তevwqZ Kvh©µg I Kv‡Ri gvb †`‡L wbgœewY©Z 
mgm¨v¸wj wPwýZ K‡i‡Qb g‡g© gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Rvbv †Mj t 

 (1) †mPhš¿ ¯’vc‡bi msL¨v cÖKí GjvKv 5wU †Rjvi 22wU Dc‡Rjvi Rb¨ ch©vß bq| 
 (2) 1-wKD‡mK †mPh‡š¿ f~-Mf©̄ ’ †mPbvjv cÖwZwU 250wgUvi cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq mvgvb¨| 
 (3) 1-wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~‡c cv¤ú Ni wbg©v‡Yi my‡hvM _vKv cÖ‡qvRb wQj| 
 (4) †`ix‡Z cwem/wcwWwe wWgvÛ †bvU cÖ̀ vb Kivq bjK‚c we`ÿ Zvq‡b Amyweav n‡”Q| 
 
Gme mgm¨v `~ixKi‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v M„nxZ n‡q‡Q e‡j cÖKí mswkó Kg©KZ©vMY Rvbvb| 
 
7| cwi`wk©Z Kvh©µg 

7.1  1 wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~c 

(1) Ae ’̄vb t †gŠRv t `w¶Y ajWv½v, BDwbqb t wkjLyox, Dc‡Rjv t f‚i“½vgvix, t †Rjv t KzwoMÖvg|  

g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt Avey mvgv| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 120 dzU| G w¯‹‡g 7.5 Ak¦kw³ m¤úbœ MvRx eª̈ v‡Ûi 
ˆe`ÿ wZK gUi Ges 5 BwÂ Wvqv wgjUb cv¤ú ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Lb‡bi ZvwiL 20-01-2009 Ges 
Kwgkwbs-Gi ZvwiL 13-02-2010| H w`bB G bjK‚cwU n¯তvšতi Kiv nq| we`ÿ Zvq‡bi e¨q 51,342 UvKv| G 
cÖK‡í †Kvb jvBb wbg©v‡Yi cÖ‡qvRb nqwb| G cv‡¤úi †mP GjvKv 12 †n±i Ges DcKvi‡fvMx K…lK cwievi 25 wU| 
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w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb cv¤úwU n¯তvšত‡ii ci K‡qj I ÷vU©vi GKevi bó n‡qwQj| †givg‡Z Zuvi LiP n‡q‡Q cÖvq 
10,000 UvKv| GwU †givg‡Zi LiP mwgwZi m`m¨iv enb K‡i‡Qb| 

Dcw ’̄Z ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, iscyi Rvbvb MvRx eª̈ v‡Ûi ˆe`ÿ wZK gUi Ges 5 BwÂ Wvqv wgjUb cv‡¤úi wel‡q ey‡qU 
†_‡K †U÷ wi‡cvU© MÖnY K‡i †m¸wj MÖnY I wewfbœ ¯’v‡b ’̄vcb Kiv nq| Lye Kg †¶‡ÎB bó nIqvi Awf‡hvM cvIqv 
†M‡Q| 

ey‡qU KZ…©K cixw¶Z I ’̄vcbK…Z gUi I cv‡¤úi gvb GKB wQj †m wel‡q Z`viKxi Afv‡eB GgbwU N‡U‡Q e‡j 
cÖZxqgvb nq| GKevi bó nIqvi ci 10,000 UvKv e¨q n‡j K…lKiv ¶wZMÖ  n‡eb Ges †mP cÖ̀ v‡b Drmvn nvwi‡q 
†dj‡Z cv‡ib| 

G w¯‹‡g †Kvb cv¤ú nvDm †bB| cvKv cv¤ú nvDm bv _vK‡j gUi I cv¤ú Pzwi n‡q †h‡Z cv‡i| cÖK‡í eivÏ bv _vKvq 
cv¤ú nvDm wbg©vY Kiv nqwb e‡j ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, iscyi Rvbvb| eivÏ †c‡j cvKv cv¤ú nvDm wbg©vY Kiv n‡e 
e‡jI wZwb Rvbvb| 

w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb, AviI 250 wgUvi BDwcwfwm cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j wØ¸Y Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| 

(2) Ae ’̄vb t †gŠRv t eoLvUvgvix, BDwbqb t RqgwbinvU, Dc‡Rjv t f‚i“½vgvix, t †Rjv t KzwoMÖvg|  

g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt Av³vi“¾vgvb| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 145 dzU| G w¯‹‡g 7.5 Ak¦kw³ m¤úbœ MvRx 
eª̈ v‡Ûi ˆe`ÿ wZK gUi Ges 5 BwÂ Wvqv wgjUb cv¤ú ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Lb‡bi ZvwiL 01-01-2009 Ges 
Kwgkwbs-Gi ZvwiL 13-02-2010| H w`bB G bjK‚cwU n¯তvšতi Kiv nq| we`ÿ Zvq‡bi e¨q 1,13,342 UvKv| G 
cv‡¤úi †mP GjvKv 15 GKi Ges DcKvi‡fvMx K…lK cwievi 24wU| 

G w¯‹‡g †Kvb cv¤ú nvDm †bB| cvKv cv¤ú nvDm bv _vK‡j gUi I cv¤ú Pzwi n‡q †h‡Z cv‡i| cÖK‡í eivÏ bv _vKvq 
cv¤ú nvDm wbg©vY Kiv nqwb e‡j ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, iscyi Rvbvb| eivÏ †c‡j cvKv cv¤ú nvDm wbg©vY Kiv n‡e 
e‡jI wZwb Rvbvb| 

w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb, AviI 300 wgUvi BDwcwfwm cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j wØ¸Y Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| 
†m‡Pi Rb¨ kZvskcÖwZ 30 (GK‡i 3,000) UvKv K‡i wb‡”Qb|  

(3) Ae ’̄vb t †gŠRv t aiYxevox, BDwbqb t aiYxevox, Dc‡Rjv t Dwjcyi, †Rjv t KzwoMÖvg|  

g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt Avãyj gwZb miKvi| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 125 dzU| G w¯‹‡g 7.5 Ak¦kw³ m¤úbœ MvRx 
eª̈ v‡Ûi ˆe`ÿ wZK gUi Ges 5 BwÂ Wvqv wgjUb cv¤ú ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Lb‡bi ZvwiL 17-05-2009 Ges 
Kwgkwbs-Gi ZvwiL 13-02-2010| H w`bB G bjK‚cwU n všÍi Kiv nq| we ỳ̈ Zvq‡bi e¨q 51,342UvKv| G cÖK‡í 
†Kvb jvBb wbg©v‡Yi cÖ‡qvRb nqwb| G cv‡¤úi †mP GjvKv 12 †n±i Ges DcKvi‡fvMx K…lK cwievi 25 wU| 

w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb KvQvKvwQ cv¤ú †gwkb 
Av‡Q, d‡j Zviv G bjK‚c †_‡K cvwb wb‡”Qb bv| 
†m‡Pi Rb¨ kZvskcÖwZ 35 (GK‡i 3,500) UvKv 
K‡i wb‡”Qb| w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb, AviI 250 
wgUvi BDwcwfwm cvBcjvBb wbg©vY Kiv cÖ‡qvRb| 
†ewk Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡j AviI Kg LiP †bqv 
n‡e e‡jI wZwb Rvbvb|  

G w¯‹‡g †Kvb cv¤ú nvDm †bB| GKwU KuvPv Ni ˆZwi 
Kiv n‡q‡Q, wKš‘ ZvÕ cv‡¤úi wbivcËvi Rb¨ †gv‡UI 
h‡_ó bq| G Rb¨ Pzwi †ivaKivi Rb¨ ivZw`b 
cvnvivi e¨e ’̄v Kiv nq| †mP †gŠmyg †k‡l Ges 
el©vKv‡j cv¤ú Ly‡j ivL‡Z nq| 

 

 wPÎ-1 KzwoMÖvg †Rjvi Dwjcyi Dc‡Rjvq aiYxevwo †gŠRvi 
cv¤úwU‡Z cv¤ú-nvDm bv _vKvq Pzwii m¤¢vebv i‡q‡Q| 
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(4) Ae ’̄vb t †gŠRv t abÄq, Igi gwR` t aiYxevox, Dc‡Rjv t ivRvinvU, t †Rjv t KzwoMÖvg|  

g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt wmivRyj Bmjvg miKvi| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 184 dzU| G w¯‹‡g 15 Ak¦kw³ m¤úbœ 
mvegviwmej cv¤ú ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Lb‡bi ZvwiL 25-05-2009 Ges Kwgkwbs-Gi ZvwiL 07-02-
2010| H w`bB G bjK‚cwU n všÍi Kiv nq| we ỳ̈ Zvq‡bi e¨q 2,95,766 UvKv| G cv‡¤úi †mP GjvKv 12 †n±i 
Ges DcKvi‡fvMx K…lK cwievi 21 wU| 

w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb KvQvKvwQ cv¤ú †gwkb Av‡Q, d‡j Zviv G bjK‚c †_‡K cvwb wb‡”Qb bv| †m‡Pi Rb¨ 
kZvskcÖwZ 16 (GK‡i 1,600) UvKv K‡i wb‡”Qb| †ewk Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡j AviI Kg LiP †bqv n‡e|  

G w¯‹‡g 250 wgUvi BDwcwfwm f‚Mf©̄ ’ cvBcjvBb i‡q‡Q| w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb, AviI 500 wgUvi BDwcwfwm 
cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j AviI A‡bK Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| 

(5) Ae ’̄vb t †gŠRv t wKmvgZ cybKi, BDwbqb t ivRvinvU, Dc‡Rjv t ivRvinvU, t †Rjv t KzwoMÖvg|  

g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt Avkivdzj Avjg| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 169 dzU| G w¯‹‡g 15 Ak¦kw³ m¤úbœ 
mvegviwmej cv¤ú ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Lb‡bi ZvwiL 22-11-2009 Ges Kwgkwbs-Gi ZvwiL 28-01-
2012| 30-11-2009 Zvwi‡L G bjK‚cwU n všÍi Kiv nq| we`ÿ Zvq‡bi e¨q 2,18,624 UvKv| G cv‡¤úi †mP 
GjvKv 12 †n±i Ges DcKvi‡fvMx K…lK cwievi 26 wU| G w¯‹‡g cvKv cv¤ú-nvDm I mvBb‡evW© Av‡Q| 
w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb †m‡Pi Rb¨ kZvskcÖwZ 20-22 (GK‡i 2000-2200) UvKv K‡i wb‡”Qb| †ewk Rwg †m‡Pi 
AvIZvq G‡j AviI Kg LiP †bqv n‡e|  
G w¯‹‡g 250 wgUvi BDwcwfwm f‚Mf©̄ ’ cvBcjvBb i‡q‡Q| w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb, AviI 300 wgUvi BDwcwfwm 
cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j AviI A‡bK Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e|                                
 
7.2  2 wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~c 
(1) Ae ’̄vb t †gŠRv t `w¶Y ajWv½v, BDwbqb t wkjKzwo, Dc‡Rjv t f‚i“½vgvix, t †Rjv t KzwoMÖvg|  
g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt Avãyj nvB| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 156 dzU|  
G w¯‹‡g 25 Ak¦kw³ m¤úbœ mvegviwmej cv¤ú cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Kwgkwbs-Gi ZvwiL 05-02-2010| 
05-02-2010 Zvwi‡L G bjK‚cwU n¯তvšতi Kiv nq| we`ÿ Zvq‡bi e¨q 1,57,152 UvKv| G cv‡¤úi †mP GjvKvq 10 
GKi Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡m‡Q| G w¯‹‡g f‚-Mf©̄ ’ wmwm cvBcjvBb i‡q‡Q| AviI 300 wgUvi f‚Mf©̄ ’ BDwcwfwm 
cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j AviI A‡bK Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| †ewk Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡j †m‡Pi LiP 
Kg‡e|  
(2) Ae ’̄vb t †gŠRv t Mqvix, BDwbqb t KuvVvjevox, Dc‡Rjv t KzwoMÖvg m`i, t †Rjv t KzwoMÖvg|  
g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt Avey e°i wmwÏK| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 162 dzU|  
G w¯‹‡g 25 Ak¦kw³ m¤úbœ fvwU©‡Kj gUi I UvievBb cv¤ú cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Kwgkwbs-Gi ZvwiL 04-
02-2010| H Zvwi‡LB G bjK‚cwU n všÍi Kiv nq| we`ÿ Zvq‡bi e¨q 15,152 UvKv| G cv‡¤úi †mP GjvKvq 35 
GKi Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡m‡Q| G w¯‹‡g 600 f‚Mf©̄ ’ wmwm cvBcjvBb i‡q‡Q| AviI 600 wgUvi f‚Mf©̄ ’ BDwcwfwm 
cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j AviI A‡bK Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| †ewk Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡j †m‡Pi LiP 
Kg‡e|  
G w¯‹‡g cv¤únvDm I mvBb‡evW© Av‡Q, Z‡e cv¤únvD‡mi Qv‡`i †givgZ cÖ‡qvRb| 
(3) Ae ’̄vb t †gŠRv t w`bv`wj, BDwbqb t cÂMÖvg, Dc‡Rjv t jvjgwbinvU m`i, t †Rjv t jvjgwbinvU|  
g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt dwi` wgqv| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 152 dzU|  
G w¯‹‡g 25 Ak¦kw³ m¤úbœ mvegviwmej cv¤ú cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Kwgkwbs-Gi ZvwiL 04-03-2010| 
H Zvwi‡LB G bjK‚cwU n všÍi Kiv nq| we ỳ̈ Zvq‡bi e¨q 15,152 UvKv| G cv‡¤úi †mP GjvKvq 50 GKi Rwg 
†m‡Pi AvIZvq G‡m‡Q| G w¯‹‡g 600 wgUvi f‚Mf©̄ ’ wmwm cvBcjvBb i‡q‡Q| AviI 300 wgUvi f‚Mf©̄ ’ BDwcwfwm 
cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j AviI A‡bK Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb †m‡Pi Rb¨ kZvskcÖwZ 
30 (GK‡i 3000) UvKv K‡i wb‡”Qb| †ewk Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡j †m‡Pi LiP Kg‡e| G w¯‹‡g cv¤únvDm I 
mvBb‡evW© Av‡Q| 
w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb cv‡kB e‡i› ª̀ eûgyLx Dbœqb KZ©„c¶ GKwU Mfxi bjK‚c Lbb Ki‡Q| Gi d‡j G w¯‹‡gi Rwg 
K‡g Avm‡e| cwi`k©bKv‡j e‡i› ª̀ eûgyLx Dbœqb KZ©„c‡¶i KzwoMÖvg-jvjgwbinvU GjvKvi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx Dcw ’̄Z 
wQ‡jb| wZwb e‡jb wbqg Abymv‡i h_vh_ ~̀iZ¡ †i‡LB Mfxi bjK‚c ’̄vcb Kiv n‡”Q| e‡i› ª̀ eûgyLx Dbœqb KZ©„c¶ Ges 
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weGwWwm Dfq `dZ‡ii Kg©KZ©v‡`i welqwU cix¶v K‡i †`Lvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| Ab¨vb¨ ’̄v‡bI hv‡Z h_vh_ 
`~iZ¡ †i‡L Mfxi bjK‚c ¯’vcb Kiv nq †m welqwU wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb| Dc‡Rjv †mP KwgwUi f‚wgKv G †¶‡Î AZ¨šত 
¸i“Z¡c~Y©| Dc‡Rjv †mP KwgwUi gva¨‡g Mfxi bjK‚c ’̄vcb Kivi ’̄vb wbe©vPb Kiv n‡j G ai‡Yi NUbv NU‡e bv e‡j 
Avkv Kiv hvq| 
(4) Ae ’̄vb t †gŠRv t ivwRe, BDwbqb t †Ucv gaycyi, Dc‡Rjv t KvDwbqv m`i, t †Rjv t iscyi|  
g¨v‡bRv‡ii bvg t †gvt gvneyevi ingvb| G bjK‚‡ci †gvU MfxiZv t 156 dzU|  
G w¯‹‡g 25 Ak¦kw³ m¤úbœ fvwU©‡Kj gUi I UvievBb cv¤ú cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| G bjK‚cwU Kwgkwbs-Gi ZvwiL 29-
01-2010| H Zvwi‡LB G bjK‚cwU n¯তvšতi Kiv nq| we ỳ̈ Zvq‡bi e¨q 1,62,792 UvKv| G cv‡¤úi †mP GjvKvq 
50 GKi Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡m‡Q| G w¯‹‡g 600 wgUvi f‚Mf©̄ ’ wmwm cvBcjvBb i‡q‡Q| AviI 600 wgUvi f‚Mf©̄ ’ 
BDwcwfwm cvBcjvBb wbg©vY Kiv n‡j AviI A‡bK Rwg †m‡Pi AvIZvq Avm‡e| w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb †m‡Pi Rb¨ 
kZvsk cÖwZ 20 (GK‡i 2000) UvKv K‡i wb‡”Qb| †ewk Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡j †m‡Pi LiP Kg‡e| G w¯‹‡g 
wUb‡kW cv¤únvDm Av‡Q| 
 
8| mvwe©K ch©‡e¶Y t  
cwi`k©bKv‡j wbgœwjwLZ welq¸‡jv j¶¨ Kiv hvq t 
8.1  cÖKíwU 5wU †Rjvi 22wU Dc‡Rjvq we …Z| GZ wekvj GjvKviRb¨ †mPhš¿ ¯’vc‡bi msL¨v ch©vß bq| 
8.2  cÖKí GjvKvq cÖ‡Z¨KwU 1-wKD‡mK †mPh‡š¿ 250 wgUvi f~-Mf©̄ ’ †mPbvjv wbg©vY Kiv n‡q‡Q, hv cÖ‡qvR‡bi 

Zzjbvq mvgvb¨| cwi`wk©Z GjvKvq †`Lv hvq Gi mvnv‡h¨ 10 †_‡K 30 GKi Rwg †m‡Pi AvIZvq G‡m‡Q| 
cÖ‡Z¨KwU 1-wKD‡mK †mPh‡š¿ AviI 200 †_‡K 300 wgUvi f~-Mf©̄ ’ †mPbvjv wbg©vY Kiv n‡j wØ¸Y Rwg †m‡Pi 
AvZvq Avm‡e| Gi d‡j GKi cÖwZ †m‡Pi e¨qI Kg‡e| 

8.3  ¯’vcbK…Z 1-wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~‡c cv¤ú¸‡jv‡Z cv¤ú-nvDm wbg©vY Kiv nqwb| G w¯‹‡g †Kvb cv¤ú 
nvDm †bB| cvKv cv¤ú nvDm bv _vK‡j gUi I cv¤ú Pzwi n‡q †h‡Z cv‡i| cÖK‡í eivÏ bv _vKvq cv¤ú nvDm 
wbg©vY Kiv nqwb e‡j ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, iscyi Rvbvb|  

8.4  we`ÿ r ms‡hv‡Mi Rb¨ Av‡e`‡bi ci wWgvÛ †bvU cÖ̀ vb Ki‡Z cjx we`ÿ Zvqb mwgwZ ev wcwWwe A‡bK mgq wej¤̂ 
K‡i, Gi d‡j bjK‚c we`ÿ Zvq‡b Amyweav nq| A‡bK mgq GK ev GKvwaK †mP †gŠmyg cvi nIqvi ci wWgvÛ 
†bvU cÖ̀ vb Kiv nq, d‡j K…lKiv ¶wZMÖ  nb| miKvi †mP Kv‡R we`ÿ r e¨envi‡K m‡e©v”P ¸i“Z¡ cÖ̀ vb K‡i| 
ZvB AMÖvwaKvi wfwË‡Z †mP cv¤úmg~‡n we`ÿ r ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv cÖ‡qvRb| 

8.5 wZ v e¨v‡iR mgx¶vi wi‡cv‡U© Abymv‡i evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© I weGwWwm †hŠ_ mgx¶vi gva¨‡g g½vcxwoZ 
GjvKvq f~-Dcwi ’̄ cvwbi cÖvc¨Zv Rixc K‡i ZvÕ e¨env‡ii mycvwik Kiv n‡q‡Q| cieZ©xKv‡j Gme GjvKvq 
†mP cÖKí MÖnY Kiv n‡j wZ v e¨v‡iR mgx¶vi mycvwik Abymv‡i Kvh©µg MÖnY Kiv cÖ‡qvRb| 

 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 
cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 

DbœZ I AvaywbK †mP cÖhyw³ e¨env‡ii Rb¨ g½v cxwoZ 
GjvKvi `vwi ª̀ we‡gvPb I f~-Mf©̄ ’ cvwbi cwiwgZ e¨env‡ii 
gva¨‡g AwaK dmj Drcv`b| 

cÖKí GjvKvq DbœZ I AvaywbK †mP cÖhyw³ 
e¨env‡ii gva¨‡g cvwbi cwiwgZ e¨envi Kiv 
n‡”Q| Gi gva¨‡g dmj Drcv`b e„w× †c‡q‡Q, 
Z‡e Gi cwigvb m¤ú‡K© cÖKí mswkó 
Kg©KZ©vMY wKQz Rvbv‡Z cv‡ibwb| 

cyivZb/A‡K‡Rv/APj Mfxi bjK~c¸wj cybe©vmb K‡i †mP 
Kvh©µ‡gi Dbœqb mvab Kiv| 

cyivZb/A‡K‡Rv/APj Mfxi bjK~c¸wj cybe©vmb 
Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g mswkó w¯‹gmg~‡n †mP 
Kvh©µ‡gi Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q| 
 

†mP AeKvVv‡gvi Dbœqb, AvaywbK I jvMmB cÖhyw³i 
e¨env‡ii gva¨‡g dm‡ji wbweoZv e„w× I dj‡bi cv_©K¨ 
(Yield gap) Kgv‡bv| 

†mP AeKvVv‡gvi wKQzUv Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q| 
†m‡Pi †¶‡Î AvaywbK I jvMmB cÖhyw³i 
e¨env‡ii gva¨‡g dm‡ji wbweoZv e„w× I 
dj‡bi cv_©K¨ (Yield gap) K‡g‡Q e‡j gvV 
ch©v‡qi Kg©KZ©vMY `vwe K‡ib| 

kl¨ eûgyLxKiY cÖwµqvi gva¨‡g cwZZ/Abvevw` Rwg †m‡Pi w¯‹‡gi GjvKvq cwZZ/Abvevw` Rwg †m‡Pi 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 
AvIZvq G‡b dm‡ji Drcv`b e„w× KiY| AvIZvq G‡m‡Q| kl¨ eûgyLxKiY cÖwµqvi 

welqwUI mnR n‡q‡Q| 
mgwš̂Z gvwUi ¯̂v ’̄̈  I mvi e¨e¯’vcbv kw³kvjx KiY| mgwš̂Z gvwUi ¯̂v¯’̈  I mvi e¨e¯’vcbv kw³kvjx 

Kivi wel‡q wK Kiv n‡q‡Q ZvÕ gvV ch©v‡qi 
Kg©KZ©MY Rvbv‡Z cv‡ibwb| 

 
10| ev evqb mgm¨v Ges Î“wU-wePz̈ wZ t 
 
10.1  we`ÿ r ms‡hv‡Mi Rb¨ Av‡e`‡bi ci wWgvÛ †bvU cÖ̀ vb Ki‡Z cjx we`ÿ Zvqb mwgwZ ev wcwWwe A‡bK mgq wej¤̂ 

K‡i, Gi d‡j bjK‚c we`ÿ Zvq‡b Amyweav nq| A‡bK mgq GK ev GKvwaK †mP †gŠmyg cvi nIqvi ci wWgvÛ 
†bvU cÖ̀ vb Kiv nq, d‡j K…lKiv ¶wZMȪ ত nb|  

10.2  ̄ ’vcbK…Z 1-wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~‡c cv¤ú¸‡jv‡Z cv¤ú-nvDm wbg©vY Kiv nqwb| cvKv cv¤ú nvDm bv 
_vK‡j gUi I cv¤ú Pzwi n‡q †h‡Z cv‡i e‡j K…lKMY Rvbvb| cÖK‡í eivÏ bv _vKvq cv¤ú nvDm wbg©vY Kiv 
nqwb e‡j ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, iscyi Rvbvb| 

10.3  cÖK‡íi AvIZvq ’̄vcbK…Z 0.5-wKD‡mK mvKkb †gvW bjK‚c Pvjv‡bv Ges †mPPvR© cÖ̀ v‡b K…lK‡`i g‡a¨ 
Abxnv i‡q‡Q e‡j cÖ‡KŠkjxMY Rvbvb| fwel¨‡Z 0.5-wKD‡mK mvKkb †gvW bjK‚c Kg ’̄vcb K‡i 1 ev 2-
wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~c ¯’vcb Kiv n‡j Ggb Ae¯’v Gov‡bv †h‡Z cv‡i| 

10.4  GKwU w¯‹‡gi g¨v‡bRvi Rvbvb MvRx eª̈ v‡Ûi cv¤úwU n všÍ‡ii ci K‡qj I ÷vU©vi bó n‡qwQj| GwU †givg‡Zi 
LiP mwgwZi m`m¨iv enb K‡i‡Qb| ey‡qU KZ…©K cixw¶Z I ¯’vcbK…Z gUi I cv‡¤úi gvb GKB wQj †m wel‡q 
Z`viKxi Afv‡eB GgbwU N‡U‡Q e‡j cÖZxqgvb nq| bó n‡j †givg‡Zi e¨q †ewk n‡j K…lKiv ¶wZMÖ  n‡eb 
Ges †mP cÖ̀ v‡b Drmvn nvwi‡q †dj‡Z cv‡ib| 

10.5 cÖK‡íi Aax‡b cv¤úmg~n mieivn Kivi ci ivRkvnx BDwbfvwm©wU di BwÄwbqvwis GÛ †UK‡bvjwR (iy‡qU) †_‡K 
†U÷ Kiv‡bv nq e‡j cÖKí cwiPvjK Rvbvb| mvaviYZt †gwkbvwi‡Ri gvb evsjv‡`k BDwbfvwm©wU di 
BwÄwbqvwis GÛ †UK‡bvjwR (ey‡qU) †_‡K Kiv‡bv n‡q _v‡K| ey‡qU-Gi cwie‡Z© ivRkvnx BDwbfvwm©wU di 
BwÄwbqvwis GÛ †UK‡bvjwR (iy‡qU) †_‡K †U÷ Kiv‡bvi wel‡q gš¿Yvjq A_ev weGwWwm-i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi 
†Kvb Aby‡gv`b †bB| 

 
11| mycvwik t  
 
10.1  we`ÿ r ms‡hv‡Mi Rb¨ Av‡e`‡bi ci wWgvÛ †bvU cÖ̀ vb Ki‡Z cjx we`ÿ Zvqb mwgwZ ev wcwWwe A‡bK mgq wej¤̂ 

K‡i, Gi d‡j bjK‚c we`ÿ Zvq‡b Amyweav nq| ZvB AMÖvwaKvi wfwË‡Z †mP cv¤úmg~‡n we`ÿ r ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv 
cÖ‡qvRb| 

10.2 ’̄vcbK…Z 1-wKD‡mK mvKkvb †gvW bjK~‡c cv¤ú¸‡jv‡Z cv¤ú-nvDm wbg©vY Kiv nqwb| cvKv cv¤ú nvDm bv 
_vK‡j gUi I cv¤ú Pzwi n‡q †h‡Z cv‡i| cieZ©x †Kvb cÖKí †_‡K cv¤ú nvDm wbg©v‡Yi e¨e¯’v Kiv cÖ‡qvRb|  

10.3 cÖKí GjvKvq f~Dcwi ’̄ ev f~-Mf©̄ ’ cvwb e¨envi K‡i ¶z̀ ª‡mP myweavi gva¨‡g g½v-Dc ª̀“Z GjvKvq †mP myweav 
cÖ̀ v‡bi gva¨‡g Lv`¨-km¨ Drcv`b e„w× K‡i `wi ª̀, cÖvwšÍK I f~wgnxb †jvK‡`i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v Dbœq‡bi 
Rb¨ Abyiƒc Kvh©µg Ae¨vnZ ivLv cÖ‡qvRb| 

10.4  †mP Kv‡R f~-Dcwi ’̄ cvwb e¨envi K‡i ¶z̀ ª‡mP myweavi gva¨‡g g½v-Dc`ª“Z GjvKvq †mP myweav cÖ̀ v‡bi 
AMÖvwaKvi cÖ̀ vb Kiv cÖ‡qvRb| 

10.5 cÖK‡íi Aax‡b cv¤úmg~n mieivn Kivi ci †gwkbvwi‡Ri gvb evsjv‡`k BDwbfvwm©wU di BwÄwbqvwis GÛ 
†UK‡bvjwR (ey‡qU) †_‡K Kiv‡bv n‡j fvj nZ| fwel¨‡Z G wel‡q j¶¨ ivLv cÖ‡qvRb| 

10.6 cÖK‡íi AvIZvq ’̄vcbK…Z †mPhš¿̧ ‡jv Pvjy ivL‡Z †mPhš¿ †givgZ I i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z cÖ‡qvRbxq A_© eiv‡Ïi 
e¨e¯’v ivLv cÖ‡qvRb| 

10.7 wZ v e¨v‡iR mgx¶vi wi‡cvU© Abymv‡i evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© I weGwWwm †hŠ_ mgx¶vi gva¨‡g g½vcxwoZ 
GjvKvq f~-Dcwi ’̄ cvwbi cÖvc¨Zv Rixc K‡i ZvÕ e¨env‡ii e¨e¯’v Kiv cÖ‡qvRb| 
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বের  ব খী উ য়ন ক প  

8. ষক পযােয় উ ত বীজ উৎপাদন 
(সমা  ন, ২০১১) 

 
১। কে র অব ান : রাজশাহী, নওগ  ও চ পাইনবাবগ  জলা। 
২। উে াগী ম ণালয়  : িষ ম ণালয়। 
৩। বা বায়নকারী সং া : বের  ব খী উ য়ন ক প । 
৪। ক  বা বায়ন সময় ও য় : 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়ন কাল ত 

বা বায়ন 
অিত া  য় ( ল 

া িলত েয়র 
%) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সংেশািধত ল সংেশািধত 

১০৩২.৪০ 
(-) 

- 
(-) 

১০৩১.৭৬৮ 
(-) 

লাই 
২০০৬- 
ন ২০১১ 

- 
লাই 

২০০৬- 
ন ২০১১ 

- - 

 
৫। কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

(ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 

ল মা া (সংেশািধত) 
ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
১ জনবল জন ১৫৮.২০ ৩২ ১৫৮.২০ ৩২ 
২ যানবাহন ভাড়া  লট ১০.০০ লট ১০.০০ লট 
৩ অিফস পিরচালনা য় (O & M) লট ২০.০০ লট ১৯.৭৩৮ লট 
৪ িবিবধ লট ১০.০০ লট ১০.০০ লট 
৫ ষক িশ ণ  জন ৫১.৩০ ১২৫০০ ৫১.৩০ ১২৫০০(১০০%) 
৬ কমকতা/কমচারী িশ ণ জন ৮.৪০ ১০০ ৮.৪০ ১০০ (১০০%) 
৭ দা িরক আসবাবপ  ও সর ামািদ লট ১৪.০০ ১০০% ১৪.০০ (১০০%) 
৮ দশনী ট াপন সং া ২১.৩০ ৬২৫ ২১.৩০ ৬২৫(১০০%) 
৯ িভি / জনন বীজ য় ম.টন ১৯.৫০ ৬৫ ১৯.৪০ ৬৮.০১(১০৪%) 
১০ বীজ উৎপাদন, সং হ, ি য়াজাতকরণ, 

বাজারজাতকরণ 
ম.টন ৩৮৩.২০ ২০০০ ৩৮৩.২০ ২১৮৬(১০৯%) 

১১ বীজ ি য়াজাতকরণ য পািত ও বীজ 
পরী ণ াবেরটির খােত য় 

লট ১৩৪.০০ ১০০% ১৩৪.০০ (১০০%) 

১২ বীজ ি য়াজাতকরেণর িমক য় লট ২.৫০ লট ২.২৩ (১০০%) 
১৩ বীজ সংর েণর জ  চাতালসহ দামঘর 

মরামত/ তির 
সং া ২০০.০০ ৪ ২০০.০০ ৪ 

 মাটঃ  ১০৩২.৪০ ১০০% ১০৩১.৭৬ 
(৯৯.৯৪%) 

১০০% 

 
৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িডিপিপ’র সং ান অ যায়ী উ য়ন লক কান কাজ অসমা  নই। 
 
৭। পট িম, কােজর অংগ ও বা বায়নঃ 
৭.১ পট িমঃ 
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বের  ব খী উ য়ন ক প  বােরা মৗ েম ৭.৪২ ল  হ র এবং আমন মৗ েম ৩.৮৪ ল  হ র জিমেত সচ 
িবধা দান কের থােক। এই সম  জিমেত চাষাবােদর জ  বােরা মৗ েম ২৯৬৯৮ ম. টন এবং আমন মৗ েম 

১৩৯৪৭ ম. টন বীেজর েয়াজন। িবএিডিস বের  এলাকায় উ  চািহদার মা  ৩-৭% সরবরাহ করেত পাের। য 
কারেণ ষকরা তােদর চািহদামত মানস  বীজ বহার করেত পাের না। উৎপাদন ি  করার জ  ষক পযােয় 
মানস  বীজ বহার িনি ত করা েয়াজন। এই কে র মা েম মানস  বীেজর চািহদা মটােত মানস  
বীজ উৎপাদন, সং হ ও ষেকর মােঝ সরবরাহ করা হেয়েছ। 

 
৭.২ কে র উে ঃ 

(ক)  ক  এলাকায় মানস  ধান বীেজর ঘাটিত রণ করা; 
(খ)  ানীয় ও উ  ফলনশীল জােতর উ ত বীজ উৎপাদেন ষকগণেক উ ু  করা; 
(গ)  উ ত বীজ উৎপাদন, সং হ, ি য়াজাতকরণ ও সংর েণর উপর ষক এবং কমকতা/কমচারীগণেক 

িশ ণ দান করা। 
 
৭.৩ কােজর অ  বা বায়নঃ 
 িনে  কে র ধান ধান অে র বা বায়ন অ গিত সংে েপ বণনা করা হ’লঃ 
 
৭.৩.১ বীজ উৎপাদন, সং হ, ি য়াজাতকরণ ও িবতরণঃ 

িডিপিপ অ যায়ী ক  ময়ােদ মাট ২০০০ ম. টন ধান বীজ উৎপাদন, সং হ, ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ বক 
ষেকর মােঝ না ে  িব েয়র ল মা া িছল। উ  ল মা া অ যায়ী ক  এলাকায় ধােনর উৎপাদন ি র 

লে  মানস  ধান বীজ বহােরর জ  ২১৮৬ ম. টন বীজ উৎপাদন কের ষকগেণর মােঝ া ে  িব য় 
করা হেয়েছ। িবএমিডএ ক প  ক ক সরবরাহ ত ধান বীেজর পিরমাণ এবং ধায ত বছরওয়ারী িব য়  নীেচ 
দখােনা হলঃ 

টিবল-১ 

২০০৬-২০০৭ থেক ২০১০-২০১১ অথ বছর পয  জানওয়ারী মাট সরবরাহ ত ধান বীেজর িতেবদন 

িমক 
নং িরিজয়ন/উপেজলার নাম ধান বীেজর পিরমান ( মঃ 

টন) 
১ গাদাগাড়ী ১৭৬.৫৯ 
২ তােনার ১৬৮.৯৪ 
৩ পবা ৯৪.১৩ 
৪ মাহন র ১০৯.৩৫ 
৫ বাগমারা ৭১.৭৭ 
৬ গা র ৭০.৭২ 
৭ য়া ১২৬.৯৯ 
৮ বাঘা ৫২.২৯ 
৯ চারঘাট ৪১.৪৬ 

রাজশাহী িরিজয়ন মাটঃ ৯১২.২৩ 
১০ চ পাইনবাবগ  ৭৯.৩৯ 
১১ িশবগ  ৮৫.৮৩ 
১২ গাম া র ৮৪.৩২ 
১৩ নােচাল ৭৯.৬৮ 
১৪ ভালাহাট ৫৭.২৫ 

চ পাইনবাবগ  িরিজয়ন মাটঃ ৩৮৬.৪৬ 
১৫ নওগ  ৯৯.০৯ 
১৬ মা া ৮৭.২৭ 
১৭ িনয়ামত র ৮৯.৬৪ 
১৮ বদলগাছী ৬৯.২৪ 
১৯ রাণীনগর ৫৫.৩৪ 
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িমক 
নং িরিজয়ন/উপেজলার নাম ধান বীেজর পিরমান ( মঃ 

টন) 
২০ আ াই ৬৯.০৪ 

 নওগ  িরিজয়ন-১ মাট ৪৬৯.৬১ 
২১ মহােদব র ৯৯.৭২ 
২২ প ীতলা ৭৮.২৬ 
২৩ ধামইরহাট ৮৩.২২ 
২৪ সাপাহার ৭১.০৩ 
২৫ পারশা ৮৫.৪৮ 

 নওগ  িরিজয়ন-২ মাটঃ ৪১৭.৭১ 
সবেমাটঃ ২১৮৬.০০ 

 
টিবল-২ 

বছর িভি ক ধান বীেজর িব য়  (টাকা) 

িমক 
নং 

অথ বছর জাতওয়াির িব য়  (টাকা/ কিজ) 
ি  ধান ২৮ ি  ধান ২৯ 

িভি   ত ািয়ত/ 
মানেঘািষত 

িভি  ত ািয়ত/  
মানেঘািষত 

১ ২০০৬-২০০৭ ২৩.০০ ২১.০০ ২৩.০০ ২১.০০ 
২ ২০০৭-২০০৮ ২৪.০০ ২২.৫০ ২৪.০০ ২২.৫০ 
৩ ২০০৮-২০০৯ ৩৩.০০ ৩২.০০ ৩৩.০০ ৩২.০০ 
৪ ২০০৯-২০১০ ২৩.০০ ২২.০০ ২৩.০০ ২২.০০ 
৫ ২০১০-২০১১ ৩৫.০০ ৩৪.০০ ৩৫.০০ ৩৪.০০ 

 
৭.৩.২ ষক িনবাচন ও দশনী ট াপনঃ 

ক  এলাকায় ধান বীজ উৎপাদন কলােকৗশল সেরজিমন ষকগণেক দখােনার জ  এবং বীজ উৎপাদন কােজ 
ষকগণেক উ ু  করার জ  িডিপিপ' ত ২১.৩০ ল  টাকা েয় ৬২৫  বীজ উৎপাদন দশনী ট াপেনর সং ান 

িছল। উ  ল মা া অ যায়ী িবএমিডএ’র গভীর নল েপর আওতা  ষকগেণর জিমেত প চ বছর ময়ােদ 
২১.৩০ ল  টাকা েয় মাট ৬২৫  বীজ উৎপাদন দশনী ট াপন করা হেয়েছ। এেত কের বীজ উৎপাদন কােজ 

ায় ৩১২৫০ জন ষকেক উ ু  করা হেয়েছ। 
 
৭.৩.৩ ষক/কমচারী/কমকতা িশ ণঃ 

িডিপিপ' ত সবেমাট ১২৫০০ জন ষক ও ১০০ জন কমকতা/কমচারী িশ েণর জ  ৫৯.৭০ ল  টাকার সং ান 
িছল। উ ত বীজ উৎপাদন, সং হ, ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ কলােকৗশেলর উপর িশ ণ দান করা হয়। ৫৯.৭০ 
ল  টাকা েয় িডিপিপ মাতােবক ১২৫০০ জনেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। ষক ও কমকতা/কমচারীেদর 

িশ েণর জ  িশ ণ া য়াল ত কের সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 
৭.৩.৪ বীজ ি য়াজাতকরণ য পািত ও বীজ পরী া াবেরটরী খােত য়ঃ কে র আওতায় ধান চার  বীজ 

ি য়াজাত ও সংর ণ ােব (রাজশাহী সদর, নওগ  সদর ও প ীতলা এবং আম রা, চ পাইনবাবগ ) য পািত য় 
বাবদ এ খাত  রাখা হয়। এ খােতর বরা  িছল ১৩৪.০০ ল  টাকা যা স ণ য় হেয়েছ। সং হীত য পািতর মে  
রেয়েছ- িসড ি নার, িসড ায়ার, ময় ার িমটার, জািমেনটর, ওেভন ইত ািদ। 

 
৭.৩.৫ বীজ সং ােরর জ  চাতালসহ দামঘর মরামত/ তরীঃ কে র ধান চার  বীজ ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ 

কে  ন ন দামজাত ও চাতাল তরী এবং িব মান দােমর মরামেতর জ  ২০০.০০ ল  টাকা বরা  রাখা হয়। 
িনধািরত কাজ বা বায়েন এ খােত স দয় অথ য় হেয়েছ। 
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৭.৪ ক  পিরদশনঃ মাঠ পযােয় বা বািয়ত কাজ সেরজিমেন দখার জ  গত ২৩-২৪/১১/২০১১ তািরেখ ক  
রাজশাহী, নওগ  ও চ পাইনবাবগ  জলা পিরদশন করা হয়। পিরদশনকােল বীজ ি য়াকরণ ক , য পািত, বীজ 
চাতাল (সািনং ার) িত পযেব ণ করা হয়; ি ব  ষকেদর সা াতকার নওয়া হয়; িশ ণ মিডউল েলা 
পরী া করা হয় এবং িশ ণ া  িষ কমকতা ও ষকেদর সংেগ মত িবিনময় হয়। পিরদশেন দখা যায়, কে র 
আওতায় চার  বীজ ি য়াজাতকরণ কে  য পািত সরবরাহ করা হেয়েছ। ন ন দামঘর িনমাণ করা হেয়েছ এবং 

েযাজ  ে  িব মান দামঘর মরামত করা হেয়েছ। এই চার  বীজ ি য়াকরণ ক  হল- রাজশাহী সদর, 
নওগ  (প ীতলা, সদর), চ পাইনবাবগ  (আম রা)। এসব কে  েয়াজন অ যায়ী বীজ ি য়া এবং সংর ণ 
সংি  িবিভ  য পািত সরবরাহ করা হেয়েছ। সরবরাহ ত য পািতর মে  রেয়েছ- সীড ায়ার, সীড ি নার, সীড 

ডার, জািমেনটর, ওেভন িত। এছাড়া িত  বীজ ি য়া কে র সংেগ বীজ চাতাল তরী করা হেয়েছ (৬০ x 
৪০ বঃিমঃ িত )। পিরদশনকােল সং হীত য পািত েলার পিরচালন প িত দখা হয়। বীজ ি য়াজাত করার 
ন না দশনী উপ াপন করা হয়। ক  ময়ােদ উ ত জােতর ধােনর বীজ ি ব  ষকেদর িনকট হেত সং হ 
কের এসব কে  ি য়াজাত ও সংর ণ করা হেয়েছ। মৗ েমর েত সংরি ত ধান বীজ িবএমিডএ ক ক 
িনধািরত ে  ষকেদর িনকট িব য় করা হয়। কে র উপকারেভাগী ষকেদর সংেগ আেলাচনায় জানা যায় য, 

কে র মা েম উ ত জােতর ধান বীজ উৎপাদন, সংর ণ ও িবতরেণর েযাগ হওয়ায় তােদর ফসল উৎপাদন 
বেড়েছ এবং উৎপািদত ফসেলর ণগত মান সংর ণ স ব হে । উদাহরণ প চ পাইনবাবগ  জলার জামতলা 

(সদর) ােমর ষক হািব র রহমােনর নাম উে খ করা যায়। 
 
৭.৫  ফল ভাগীেদর মতামতঃ 

বের  ক প  ি ব  ষকেদর মা েম মানস  ধােনর বীজ উৎপাদন করেছ এবং এেত কের ষকগণও 
লাভবান হে । উৎপািদত বীজ ি য়াজাতকরণ শেষ বের  ক প  িনজ  দােম বীজ সংর ণ কের থােক এবং 
মৗ েমর েতই উ  বীজ া ে  ষকেদর িনকট িব য় কের থােক। এেত ক  এলাকায় ভাল বীেজর ঘাটিত 

িক টা রণ করা স ব হে । এর মা েম ষকগেণর কাি ত ফলন াি েত সহায়তা হে  মেম পিরদশেন ষকগণ 
মতামত  কেরেছন। 

 
৮। কে র উে  ও অজনঃ  

ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
১) ক  এলাকায় মানস  ধান বীেজর 

ঘাটিত রণ করা। 
ক  এলাকায় ২১৮৬.০০ ম. টন মানস  ধান বীজ 

উৎপাদন কের ষেকর মােঝ সরবরাহ করা হেয়েছ। ক  
বা বায়েনর আেগ িবএমিডএ-র বীজ ি য়াজাতকরণ 

ব া িছল না। 
২) ানীয় ও উ  ফলনশীল জােতর উ ত বীজ 

উৎপাদেন ষকগণেক উ ু  করা। 
ষকেদর উ ু  করার জ  ৬২৫  দশনী ট াপন করা 

হেয়েছ। এেত কের বীজ উৎপাদন কােজ ায় ৩১২৫০ জন 
ষকেক উ ু  করা হেয়েছ। 

৩) উ ত বীজ উৎপাদন, সং হ, 
ি য়াজাতকরন ও সংর েণর উপর ষক 

এবং কমকতা/ কমচারীেক িশ ণ দান 
করা । 

১২৫০০ জন ষক ও ১০০ জন কমকতা/কমচারীেক 
িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

 
৯। উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ কে র ধান উে  িছল ক  এলাকায় ষকেদর মােঝ মানস  

ধান বীজ সরবরাহ করা। ক  ময়ােদ এ উে  অজেনর জ  অবকাঠােমা ও বীজ সংর েণর আ ষি ক িবধািদ 
ি  করা হেয়েছ। এর ফেল ক  ময়ােদ ষকেদর মােঝ ২১৮৬ মঃটন মানস  ধান বীজ সরবরাহ করা স ব 

হেয়েছ। বের  এলাকায় মানস  বীেজর চািহদা সরবরােহর লনায় অেনক বশী হেলও এ কে র ল মা া 
অ যায়ী স  িবতরণ করা স ব হেয়েছ। কে র আেরা  উে  িছল মানস  ধান বীজ উৎপাদেন ষকেদর 
উ ু  করা এবং উ ত জােতর ধান বীজ উৎপাদন, সংর ণ ও িবতরেণর উপের ষক ও িষ কমকতােদর িশ ণ 
দওয়া। ক  ময়ােদ এ  উে  অজেনর লে  যথা েম ৬২৫  দশনী ট াপন করা হয়। এর মা েম 
দশনী এলাকার ৩১২৫০ জন ষকেক উ ু  করা স ব হেয়েছ মেম ক  সমাি  িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। 

মানস  বীজ উৎপাদন, সংর ণ ও িবতরেণর উপের ১২৫০০ জন ষক ও ১০০ জন িষ কমকতােক িশ ণ 
দওয়া হেয়েছ। সািবক াপেট কে র উে  অিজত হেয়েছ। 
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১০। পযেব ণ ও বা বায়ন সম াঃ  

১০.১ িষ ম ণালয়-এর বীজ উইং ক ক কািশত িবিভ  ফসেলর বীেজর চািহদা ও সরবরােহর িতেবদন (২০০৫-
২০১১) থেক দখা যায়, ২০১০-২০১১ অথবছের সারা দেশ ধান বীেজর চািহদা িছল ৩০৪০৭৫ মঃ টন। িবিভ  
সরকারী ও বসরকারী িত ান থেক উৎপাদন/সরবরাহ করা হেয়েছ ১৩০২৮৫ মঃ টন ( মাট চািহদার ৪২.৮৫%)। 
উ  সমেয় বীেজর ঘাটিত রেয়েছ ১৭৩৭৯০ মঃ টন (৫৭.১৫%)। এই ক  বা বায়ন কােল (২০০৬-২০১১) ক  
থেক ২১৮৬ মঃ টন ধান বীজ উৎপাদন/সরবরাহ করা হেয়েছ। 

 
১০.২ ক  বা বায়েন উে খেযা  কান সম া িকংবা িব িত পিরলি ত হয়িন। তেব পিরদশেন দখা যায় য, কে র 

মা েম বীজ ি য়াজাত ক েলােত যসব বান য পািত সরবরাহ করা হেয়েছ স েলার গােয় পিরিচিত 
াপক কান িলখন নই। এর ফেল কান য  কান কে র তা বাঝা যায় না। তাছাড়া সনা করণ িচ িবহীন 

য েলা হাতছাড়া হবার স াবনা থােক। 
 
১১। পািরশঃ  বা বায়ন সম া, িব িত ও পযেব েণর আেলােক িন প ব া হণ করা যেত পােরঃ 

১১.১ দেশ মানস  বীজ িবেশষ কের ধান বীেজর যেথ  ঘাটিত রেয়েছ। কে র মা েম িবএমিডএ-র আওতা  
ষকেদর মােঝ মানস  ধান বীজ সরবরাহ করা হেয়েছ। তেব এখন পয  সরবরাহ ত বীজ চািহদার লনায় 

অ ল। এ ি েত মানস  বীেজর সরবরাহ ি  করার লে  িষ ম ণালয় অ প ক  হণ করেত পাের। 
 
১১.২ কে র আওতায় সরবরাহ ত য পািত ও সাজ-সর ােমর গােয় যে র নাম, কে র নাম ও সরবরােহর তািরখ 

িত ত  িলখেনর ব া নয়া সমীচীন। 
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9. বের  এলাকায় া িতক ভারসা  আনয়নকে  বনায়ন 
(সমা ঃ ন,২০১১) 

 
১। কে র অব ান  : রাজশাহী ও রং র িবভােগর রাজশাহী ,নওগ  ,চাপাইনবাবগ  ,রং র, 
  িড় াম ,নীলফামারী ,লালমিনরহাট ,পাবনা,  িসরাজগ  ও নােটার জলা। 
২। বা বায়নকারী সং া : বের  ব খী উ য়ন ক প  
৩। শাসিনক ম ণালয় : পিরেবশ ও বন ম ণালয়। 
৪। ক  বা বায়ন সময় ও য় : 

ল  টাকায় 
া িলত য় ত য়  

ক  
সাহা  

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  
য়  ল 
া িলত 
েয়র(% 

অিত া  
সময় ) ল 

া িলত 
কােলর (% 

ল 
 ক  
সাহা   

সংেশািধত  
ক  সাহা   

ল সংেশািধত 

২২৫২.৪৩ 
) -(  

২২৫২.৪৩ 
) -(  

২২৫১.৮০ 
) -(  

লাই‘২০০৬ 
- ন‘২০১০ 

লাই‘২০০৬ 
- ন‘২০১১ 

লাই‘২০০৬  
- ন‘২০১১ ) -(  ১ বছর 

২০% 
 
৫। কে র িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

(ল  টাকায়) 
কে র িবিভ  অে র িববরণ একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক বা ব (%) 
অিফসারেদর বতন থাক 

িবএমিডএ‘র িনজ  
তহিবল 

থাক 
িবএমিডএ‘র 

িনজ  তহিবল 

থাক 
কমচারীেদর বতন থাক থাক থাক 
ভাতা থাক থাক থাক 
মানব স দ উ য়ন 
i) ষক িশ ণ 

 
জন 

 
২.৮০ 

 
১০০০ 

 
২.৮০ 

 
১০০৩ 

(১০০.৩%) 
ii) কমকতা/কমচারী িশ ণ জন ০.৪০ ৩৫ ০.৪০ ৩৯ 

(১১১.৪৩%) 
যানবাহন মরামত য় লট ৩.০০ লট ৩.০০ লট 
অিফস পিরচালনা য় (ওএ এম) লট ২০.০০ লট ২০.০০ লট 
কি নেজ ী লট ৭.৫০ লট ৭.৫০ লট 
চারা উৎপাদন/ য়/ রাপণ ও পিরচযাঃ    
i) ফলজ চারা (ল )  ১৬৪৩.১৫ ১৬.৬৭ ১৬৪২.৮০ ১৬.৮০ (১০০%) 
ii) বনজ ও ঔষিধ চারা (ল )  ৫৩১.৯৮  ১৮.৬৬ ৫৩১.৭০  ১৮.৭০ 

(১০০.২১%) 
নাসারী াপনঃ      
i) জিম ভাড়া লট ১০.০০ লট ১০.০০ লট 
ii) নাসারী উ য়ন  ১৫.০০ ২৫  ১৫.০০ ২৫ (১০০%) 
মটর সাইেকল য়  ৯.৮০ ১৪  ৯.৮০ ১৪ (১০০%) 
অিফস সর াম ও আসবাবপ  য় লট ৬.৮০ লট ৬.৮০ লট 
ছাপা , ণ ,িব াপন ,  মলা ও 
অ া  

লট ২.০০ লট ২.০০ লট 

মাটঃ ২২৫২.৪৩ - ২২৫১.৮০ - 
 
৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  কে র কান কাজ অসমা  নই। ল মা া অ যায়ী স দয় কাজ সমা  করা 

হেয়েছ। 
৭। পট িম , কে র উে  ও বা বায়নঃ 
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৭.১। পট িমঃ িবেশষ েদর মেত এক  দেশর সামি ক উ য়েনর জ  ২৫ %বন িম থাকা েয়াজন। বাংলােদেশ 
বন িমর পিরমাণ এর চেয় অেনক কম। যার মে  উ রা ল তথা বের  অ েল বন িমর পিরমাণ আরও কম। 
বের  অ েলর পিরেবশগত অব া দেশর অ  অ েলর লনায় িভ তর। এ অ েল তাপমা া বশী ও ি পাত 
কম ,পিরেবশিবদেদর অিভমত অ যায়ী এ অ ল ম ময়তার িদেক ধািবত হে । এ অ েলর ম ময়তা রাধকে  ও 
জনগেণর আথসামািজক উ য়েনর জ  বের  ব খী উ য়ন ক প  েরাপণসহ এলাকায় সমি ত উ য়ন 
কায ম স াদন কের চেলেছ। বের  ক পে র কায েমর সফলতা ত  কের পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র 
মাননীয় ম ী মেহাদয় বের  অ েল  স দ ি র লে  অিধক সং ক চারা রাপেণর জ  বের  ব খী 
উ য়ন ক প েক বনায়েনর এক  মহাপিরক না হেণর িনেদশ দান কেরন। বের  এলাকায় বনায়েনর  
অপিরসীম ও অতীব েয়াজনীয় িবধায় এ ক  হণ ও বা বায়ন করা হয়। 

 
৭.২। কে র উে ঃ 

(ক)   ক  এলাকায় বনজ স দ ি  করা। 
(খ)   ক  এলাকার জনগেণর মে  বনায়ন স েক সেচতনতা ি  করা। 
(গ)   বনায়েনর ফেল মা র জব পদােথর পিরমাণ ি  করা। 
(ঘ)   রাপণ ও পিরচযার কােজ িন  গরীব জনসাধারেণর খ কালীন কােজর েযাগ িবধা ি  করা। 

 
৭.৩। ধান ধান কােজর অ ঃ 

ধান ধান কােজর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া বা বায়ন 
মানব স দ উ য়ন 
i) ষক িশ ণ 

 
জন 

 
১০০০ 

 
১০০৩ 

ii) কমকতা/কমচারী িশ ণ জন ৩৫ ৩৯ 
চারা  উৎপাদন/ য়/ রাপণ ও পিরচযাঃ 
i) ফলজ চারা রাপণ  ল   

 
ল  

 
১৬.৬৭ 

 
১৬.৮০ 

ii) বনজ ও ঔষধী চারা রাপণ     ল  ১৮.৬৬ ১৮.৭০ 
নাসারী াপনঃ 
নাসরী উ য়ন 

 
 

 
২৫  

 
২৫  

মটর সাইেকল য়  ১৪  ১৪  
 
৭.৪। ব -পিরদশনঃ 
 

িমক নং কমকতার নাম পদবী 
১। মাঃ রিফ ল ইসলাম উপ-অথৈনিতক উপেদ া. অথ ম ণালয় 

২। আসমা নাসিরন সহকারী ধান. পিরেবশ ও বন ম ণালয় 
৩। িমস িদল বা বগম উপ- ধান, পিরেবশ ও বন ম ণালয় 
৪। মাঃ মা র রহমান িব াস সহকারী পিরচালক ,আইএমইিড 

৫। আ ল আিজম চৗ রী উপ- ধান, পিরক না কিমশন 

 
৮। সািবক পযেব ণঃ  
৮.১ পিরদিশত এলাকা 

 ব নােগ রী হেত ম র হাই া াথিমক িব ালয় পয  রা ার ই পা  ,নােগ রী , িড় ামঃ এই সড়েক ৩২৭৫  
ফলজ গাছ জীিবত রেয়েছ বেল িনবাহী েকাশলী , িড় াম জানান। রািপত গাছ িল ায় সবই আেমর। 

 আ ারীঝাড় হেত ামারী বাস া  পয  পাকা রা ার ই পা  , িড় ামঃ এই সড়েক ৮ িকেলািমটার ৯৬১২  
ফলজ গাছ জীিবত রেয়েছ বেল িনবাহী েকাশলী , িড় াম জানান। রািপত গাছ িল ায় সবই আেমর। এ সড়েক 

েব িবিভ  জােতর গাছ িছল। স িলর ফ েক ফ েক আম গাছ িল রাপণ করা হেয়েছ। 
 আেলেপর তপিত থেক রায়গ  ীজ পয  রা া , ামারী , িড় ামঃ এই সড়ক ৫ িকেলািমটার  ৫৭৬  ফলজ 

গাছ জীিবত রেয়েছ বেল িনবাহী েকাশলী,  িড় াম জানান। রািপত গাছ িল ায় সবই আেমর। এ সড়েক েব 
িবিভ  জােতর গাছ িছল। স িলর ফ েক ফ েক আম গাছ িল রাপণ করা হেয়েছ। 
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 বাগভা ার িবিডআর ক া  হেত িসংঝাড় ি জ পয  রা া , ামারী , িড় ামঃ এ রা ার িদেক ৬ িকেলািমটার 
৯৫৪৬  গাছ জীিবত রেয়েছ বেল িনবাহী েকাশলী , িড় াম জানান। রািপত গাছ িলর অিধকাংশই আেমর ,তেব 
িক  বনজ গাছও রেয়েছ। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 কান িদিঘঃ লালমিনরহাট সদর উপেজলার গা ল ইউিনয়েন অবি ত কান িদিঘর চারপােশ এ কে র আওতায় 
েরাপণ করা হেয়েছ। এ েলার মে  বনজ ও ফলজ উভয় কার  রেয়েছ। রািপত েলার মে  ৪৭৬৫  
 জীিবত রেয়েছ। ৩৭.০৬ একর আয়তেনর এ িদিঘর ৮.৫৬ একর পাড় রেয়েছ। স কভােব র ণােব ণ করা হেল 

গাছ েলা িবরাট স েদ পিরণত হেব। পিরেবেশর ভারসা  আনয়েন কান িদিঘর চারপােশব রািপত িল 
ণ িমকা রাখেব। সামা  িক  অবকাঠােমা উ য়েনর কাজ কের এ েক এক  অবসর িবেনাদন কে  পা র 

করা যেত পাের। 
 রং র - সয়দ র রা ার পাগলাপীর প ী িব ৎ হেত ইকরচালী বাজার পয ঃ এ সড়েক রািপত গাছ িল ায় সবই 

আেমর। রা ায় মােঝ মােঝ বড় ধরেণর াপ রেয়েছ। ৪,৫০০  রািপত গােছর মে  ৪৩৮৬  গাছ জীিবত আেছ। 
এেত খরচ হেয়েছ ২৪,৪৬৬৮ টাকা। 

 রং র হেত সয়দ রগামী রা ার পাগলাপীর প ী িব ৎ হেত ইকরচালী বাজার পয ঃ এ সড়েক রািপত গাছ িল 
ায় সবই আেমর। ৪,০০০  রািপত গােছর মে  ৩,৫৯৭  গাছ জীিবত আেছ। এেত খরচ হেয়েছ ১৯,৪২৩৮টাকা। 

 তারাগ  িড়র হাট বটতলা হেত ফিরদাবাদ ল পয ঃ এ সড়েক রািপত গাছ িল ায় সবই বনজ। ৮,০০০  
রািপত গােছর মে  ৭,৩২৫  গাছ জীিবত আেছ। এেত খরচ হেয়েছ ১,০৬,৩৬৬ টাকা। 

 বদরগ  উপেজলার াি র হাট হেত লাল িদিঘ হেয় তারাগ  উপেজলার শষ সীমানা পয ঃ এ সড়েক রািপত 
গাছ িল ায় সবই আেমর। ৪,৫০০  রািপত গােছর মে  ৪,২৫০  গাছ জীিবত আেছ। এেত খরচ হেয়েছ ২,১০,৩৭৫ 
টাকা। 

 
৮.২ ক র আওতায় উ রা েলর রাজশাহী ,নওগ  ,চ পাইনবাবগ  ,রং র , িড় াম ,নীলফামারী ,লালমিনরহাট ,

পাবনা ,িসরাজগ  এবং নােটার জলার সকল উপেজলায় বনজ ১৮.৭০ ল  ও ফলজ ১৬.৮০ ল  চারা রাপণ করা 
হেয়েছ বেল সংি  কমকতাগণ জানান। তেব এর মে  কত িল গাছ জীিবত রেয়েছ ,তার স ক পিরসং ান পাওয়া 
যায়িন।  

ক  এলাকায় রািপত স হ পিরেবেশর ভারসা  র ায় িমকা রাখেছ এবং িক  িক  ফলজ গােছ ফল ধরা 
 হেয়েছ। এেত কের এলাকার গােছর অভাব র হবার সােথ সােথ েয়াজনীয় ফেলর ঘাটিত িক টা রেণ সহায়ক 

হেব। ক  এলাকার রং র ও িড় াম জলার িবিভ  উপেজলায় উপের বিণত সড়ক ও র পােড় রািপত  
পিরদশন করা হেলা। রািপত গােছর মে  জীিবত গাছ িলর সািবক অব া সে াষজনক। 
উপের বিণত রা াস হ সেরজিমন পিরদশন কের আরও দখা গেছ য, 
 ায় িত  রা ায় অেনক গাছ মের যাওয়ার কারেণ অেনক ােন ফ কা রেয়েছ। এসব ফ কা ান গাছ 

রাপণ কের ভরাট করা েয়াজন। 
 অিধকাংশ রা ায়  আেমর গাছ রাপণ করা হেয়েছ ,অ া  ফলজ বা বনজ গাছ রাপণ করা হয়িন 

বলেলই চেল। আমগােছর কােঠর  লনা লকভােব কম। এ ছাড়া আম কােঠর ািয়  লনা লকভােব 
কম। আম গাছ ঝড়-বাদেল বিশ িত  হয়। 

িচ  -১ লালমিনরহাট সদর উপেজলায় কান িদিঘর চারপােশ রািপত  
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 কে র কমকতাগণ জানান ,আেমর অথ  ও ি ণ বিশ। ত রা আরও জানান ,ভালজােতর আেমর 
কলম রাপণ করা হেয়েছ। পিরদশনকােল দখা যায় য ,অেনক গােছ ল এেসেছ। 

 ফলজ  অরি ত থাকেল ফল ,ডালপালা িত  হেত পাের িশ -িকেশারেদর ারা। কমকতাগণ 
জানান ,সময়মত এ েলা িলজ দয়া হেব। িলজ হীতাগণ গাছ ও ফেলর পিরচযা করেব ,ফেল ফল ও গাছ 

িত  হেব না। 
 অংিশদািরে র িভি েত রা ার ‘পােশ েরাপণ করা হেয়েছ। রা ার মািলক সং া ও রা ার পােশর 

জিমর মািলক গােছর ও ফেলর িব য় ে র অংশ পােবন। তেব অংশীদারেদর সােথ এখনও ি প  
া র করা হয়িন। ভিব েত এ িনেয় মামলা মাক মা  হেত পাের। এ জ  অিবলে  ি প  া র 

করার উে াগ নয়া েয়াজন। 
 কমকতাগণ জানান ,অেনক সময় লাকজন অ তাবশতঃ গােছর িতসাধন কেরন। আবার রা ার পােশর 

জিমর মািলক গােছর শকড় কেট িদেয় গােছর  ঘটায় ,কারণ তােদর ধারণা গােছর ছায়ার কারেণ 
তােদর জিমর ফসল উৎপাদন কেম যােব। এ জ  সামািজক সেচতনতা ি  করা একা  েয়াজন। এ 
কােজ ানীয় জনসাধারণ ,জন িতিনিধ ,সামািজক ও ধম য় ন েক স ৃ  করা যেত পাের। 

 
৮.৩ িবধােভাগীেদর মতামতঃ িবধােভাগীেদর সােথ এখনও কান ি প  া র করা হয়িন িবধায় তােদর িচি ত করা 

ক ন। ত ও কেয়ক  ােন ানীয় জন িতিনিধ ,পােশর জিমর মািলক ও িনকটবত  এলাকার লাকেদর সােথ এ 
কে র কায ম স েক আেলাচনা করা হয়। তারা জানান, এ কে র আওতায় রািপত গােছর কারেণ তােদর বশ 

ভাল হেয়েছ। এসব এলাকায় গাছপালা িছল না বলেলই চেল, এখন এ সব এলাকা ছায়া িনিবড় হেয় উঠেছ। রা ার 
পােশ এখন পথচারীেদর িব াম নয়ার েযাগ ি  হেয়েছ। কাল েম গাছ বড় হেয় উঠেল এ েযাগ আরও ি  
পােব। রািপত আম গােছ ফল ধরেল এলাকার ফেলর অভাবও র হেব। তারা আরও রা া বনায়েনর আওতায় িনেয় 
আসার জ  দািব জানান। গাছ ির রাধ করার জ  তারা ক  ক প েক সহায়তা করেছন বেলও জানান। 
ি প  স াদন করার মা েম এলাকাবাসীর অংশ িনি ত করা হেল রািপত স েহর িনরাপ া িনি ত করা 

স ব হেব বেল এলাকাবাসী মত কাশ কেরন। 
 
৯। কে র উে  অজনঃ 

িমক পিরকি ত উে  ত অজন 
১। ক  এলাকায় বনজ স দ ি  

করা 
ক  এলাকার ১০  জলায় বনজ ১৮.৭০ ল  এবং ফলজ  ১৬.৮০ ল  

চারা রাপণ করা হেয়েছ। রািপত চারা এলাকায় বনজ স দ ি  কের 
কে র উে  অজেন িমকা রাখেছ। 

২। ক  এলাকার জনগেণর মে  
বনায়ন স েক সেচতনতা  ি  
করা। 

ক  এলাকার জনগেণর মে  েরাপণ িবেশষ কের ফলজ  রাপেণ 
সেচতনতা ও আ হ ি  পেয়েছ। তাছাড়া িশ েণর মা েম ১০৩৯ জন 

ষক / উপকারেভাগীেক েরাপণ প িত ও নাসারী াপেনর কলা- কৗশল 
স েক িশি ত করা হেয়েছ। 

৩। বনায়েনর ফেল মা র জব 
পদােথর পিরমাণ ি  করা। 

রািপত চারার পাতা জিমেত পেড় মা র জব সার ি েত সহায়ক হেব। 

৪। রাপণ ও পিরচযার কােজ িন  
গরীব জনসাধারেণর খ কালীন 
কােজর েযাগ িবধা ি  হেব। 

ক  চলাকালীন সমেয় িতবছর ায় ৫০০-৬০০ জন ামীণ মিহলা চারা 
পাহারা ও পিরচযার কােজ িনেয়ািজত িছল। এেত তােদর খ কালীন 
কােজর েযাগ ি েত সহায়তা কের। 

 
১০। বা বায়ন সম া এবং  -িব িতঃ  
১০.১ ক  বা বায়েন তর কান সম া বা  -িব িত পিরলি ত হয়িন। তেব ায় িত  রা ায় অেনক গাছ মের 

যাওয়ার কারেণ অেনক ােন ফ কা রেয়েছ। এসব ফ কা ান গাছ রাপণ কের ভরাট করা েয়াজন। 
 
১০.২ অংিশদািরে র িভি েত রা ার ‘পােশ েরাপণ করা হেয়েছ। রা ার মািলক সং া ও রা ার পােশর জিমর 

মািলক গােছর ও ফেলর িব য় ে র অংশ পােবন। তেব অংশীদারেদর সােথ এখনও ি প  া র করা হয়িন। 
ভিব েত এ িনেয় মামলা মাক মা  হেত পাের। এ জ  অিবলে  ি প  া র করার উে াগ নয়া েয়াজন। 

 
১১। পািরশঃ  
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১১.১ মের যাওয়া গাছ িলর েল আরও চারা রাপণ কের ফ কা ান িল ভরাট করা েয়াজন। 
 
১১,২  আেমর গাছ না লািগেয় অ া  ফলজ বা বনজ গাছ লাগােল ভাল হত। 
 
১১.৩ অরি ত থাকেল রাপণ ত গাছ ির হেত পাের। এ জ  যথাযথ হরার ব া করা েয়াজন। 
 
১১.৪  ফল ,ডালপালা িত  হেত পাের িশ -িকেশারেদর ারা। এ জ  সময়মত এ েলা িলজ দয়া েয়াজন। 
 
১১.৫ অংিশদািরে র িভি েত রা ার ‘পােশ েরাপণ করা হেয়েছ ,তেব অংশীদারেদর সােথ এখনও ি প  া র 

করা হয়িন। ভিব েত এ িনেয় মামলা মাক মা  হেত পাের। তাই ত ি প  া েরর েয়াজনীয় ব া নয়া 
েয়াজন। 

 
১১.৬ অ তাবশতঃ গােছর িতসাধন অথবা রা ার পােশর জিমর মািলক গােছর শকড় কেট িদেয় গােছর  ঘটােল 

দায়ী ি েদর িব ে  আইনা গ ব া হণ করা েয়াজন। 
 
১১.৭ যােত অ তাবশতঃ কউ গােছর িতসাধন না কের স জ  সামািজক সেচতনতা ি  করা একা  েয়াজন। এ 

কােজ ানীয় জনসাধারণ ,জন িতিনিধ ,সামািজক ও ধম য় ন েক স ৃ  করা যেত পাের। 
 
১১.৮ উ রা েলর িবিভ  জলায় েরাপণ কায ম অ াহত রাখা েয়াজন। যেহ  রাজশাহী ও রং র িবভােগ বনজ 

স েদর পিরমাণ অিত নগ  স জ  অ প কায ম/ ক  হণ করা েয়াজন। এে ে  ক  বা বায়েন 
উপকারেভাগী প তরীসহ তােদর সােথ লভ াংশ িবভাজেনর ব া রাখা যেত পাের। 
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বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট 

10. িরসাচ এ  ডেভলপেম  অব হাইি ড রাইস ইন বাংলােদশ 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 

1.0   কে র অব ান  t  evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi cÖavb Kvh©vjq,MvRxcyi| 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi AvÂwjK Kvh©vjq dwi`cyi, ivRkvnx,    
ewikvj, mvZ¶xiv, iscyi, nweMÄ, †mvbvMvRx Ges Kzwgjv|  

 

2.0 উে াগী ম ণালয়  t িষ ম ণালয় 
3.0 বা বায়নকারী সং া  t evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU (weª) 
4.0 ক  বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় 

ত য় 
পিরকি ত বা বায়নকাল 

ত 
বা বায়ন 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় ( ল 
া িলত বা বায়ন 

কােলর %) ল সংেশািধত ল সংেশািধত 

758.40 758.40 735.66 
RyjvB 2005-

Ryb 2010 
RyjvB 2010-

Ryb 2011 
RyjvB 2005-

Ryb 2011 
য় অিত া  

nqwb 20% 
 

5.0 কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

µt bs Kv‡Ri wewfbœ As‡Mi bvg GKK 
 

িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া (সংেশািধত) 

 cÖK‡íi cÖK…Z      ev —̄evqb 
Ryb/2011 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 
K) ivR¯̂ e¨q      

1) Rbej: Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i 
†eZb-fvZvw` msL¨v 194.37 25 Rb 174.44 24 Rb 

2) mieivn †mev †_vK 281.59 †_vK 283.84 †_vK 

3) ‡givgZ, msi Y I cybev©mb †_vK 36.73 †_vK 36.09 †_vK 

 †gvU ivR¯̂ e¨q - 512.69 - 494.37 
(96.43%) - 

L) g~jab e¨q      

4)  hvbevnb t      

4.1) wcKAvc msL¨v 18.49 1 wU 18.49 1 wU 

4.2) †gvUimvB‡Kj msL¨v 8.28 7 wU 8.28 7 wU 

5) hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ miÄvg msL¨v 45.58 128 wU 45.41 128 wU 

6) Kw¤úDUvi I hš¿vsk msL¨v 17.51 49 wU 17.50 49 wU 

7) Awdm miÁvমািদ msL¨v 6.03 15 wU 6.03 15 wU 

8) AvmevecÎ †_vK 24.49 †_vK 23.96 †_vK 

9) wbg©vY I c~Z©: j¨ve‡iUix I 
Awdm feb wbg©vY eM© wg: 92.09 1376 92.09 1376 

10) 
gvbe m¤ú` Dbœqb {wcGBPwW 
(†`‡k)-3wU Ges GgGm 
(†`‡k)-5wU} 

msL¨v 33.24 8 wU 29.53 8 wU 

 ‡gvU g~jab e¨q - 245.71 - 241.29 
(98.20%) - 
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µt bs Kv‡Ri wewfbœ As‡Mi bvg GKK 
 

িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া (সংেশািধত) 

 cÖK‡íi cÖK…Z      ev —̄evqb 
Ryb/2011 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 
K) ivR¯̂ e¨q      

 me©‡gvU e¨q (ivR¯̂ + g~jab) - 758.40 - 735.66 
(97.00%) - 

 
6.0 কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  িডিপিপ’ ত সং ান ত উ য়ন লক কান কাজ অসমা  নই। 
 
7.0 পট িম, কােজর অ  ও বা বায়নঃ 
৭.১ পট িম : 

avb Drcv`b e„w×‡Z  evsjv‡`k e¨vcK mvdj¨ AR©b Ki‡jI ewa©Z RbmsL¨vi Lv`¨ Pvwn`v †gUv‡bvi Rb¨ D”P 
djbkxj av‡bi D™¢veb Ri“ix| G cwiw ’̄wZ‡Z nvBweªW avb cÖhyw³ D™¢veb I m¤úÖmvi‡bi gva¨‡g †`‡ki 
K…lK‡`i djb e„w×mn †`‡ki †gvU avb Drcv`b e„w× Kiv m¤¢e, KviY nvBweªW avb cªPwjZ Rv‡Zi †P‡q 15-
20% †ewk djb †`q| ZvB nvBweªW cÖhyw³i mydj †c‡Z evsjv‡`k miKvi 2005 mv‡ji Ryb gvm †_‡K 
ÒwiPvm© GÛ †W‡fjc‡g›U Ae nvBweªW ivBm Bb evsjv‡`kÓ kxl©K cÖKíwU MÖnY K‡i| GB cÖK‡íi gva¨‡g 
weª‡Z nvBweªW av‡bi RvZ D™¢ve†bi M‡elYv Kvh©µg †Rvi`vi Kiv nq| Pxb Ges Bwi †_‡K A, B এবং R mvwii 
exR msMÖn Kiv nq| †mBmv‡_ M‡elYvi gva¨‡g bZzb c¨v‡i›Uvj I 3wU nvBweªW RvZ D™¢veb Kiv nq| D™¢vweZ 
nvBweªW av‡bi RvZ¸wji c¨v‡i›Uvj mvwii exR ea©b K‡i 25wU exR †Kv¤úvwb‡K mieivn Kivi gva¨‡g ’̄vbxq 
fv‡e nvBweªW av‡bi exR Drcv`†bi e¨e¯’v †bIqv nq| ZvQvov weª D™¢vweZ nvBweªW av‡bi RvZ¸wji 
m¤úÖmvi‡bi Rb¨ 25wU †Rjvq cÖ̀ k©Yx cU ¯ ’vcb Kiv nq| ক  ২০০5 সােলর লাই মােস 758.40 ল  
টাকা েয় বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়| পরবত েত কিতপয় অংেগর LiP cybtweb¨vm K‡i GKB e¨‡q 

ক  সংেশাধন করা হয়। ক  সমাি েত মাট য় হেয়েছ 735.66 j¶ UvKv (৯৭%)|GB cÖKíwU ev¯—
evq‡bi gva¨‡g 3wU nvBweªW av‡bi Rv‡Zi exR Drcv`b I m¤úÖmvi‡bi gva¨‡g K…lKMY DcK…Z n‡q‡Qb|  

                   
৭.২ কে র উে  

1) †`kxq AvenvIqv Dc‡hvMx nvBweªW av‡bi RvZ D™¢veb ; 
2)  †`kxq AvenvIqv Dc‡hvMx nvBweªW exR Drcv`b cÖhyw³ D™¢veb Ges †`kxq exR †Kv¤úvbx¸‡jv‡K 

mswkó K‡i †`‡k nvBweªW av‡bi exR Drcv`b Kiv ; 
3) M‡elK, m¤úÖmviণwe`, exR Drcv`bKvix cÖwZôvb Ges K…lK‡`i‡K exR Drcv`b I Pvlvev` c×wZi 

Dci  cÖwk ণ cÖ̀ vb ; Ges 
4)  †`‡ki Pvwn`v Abyhvqx nvBweªW Rv‡Zi c¨v‡i›Uvj jvB†bi  exR Drcv`b| 

 
৭.৩ ক  পিরদশন 
             weªi cÖavb Kvh©vj‡q nvBweªW ivBm cÖKíwU সেরজিমেন cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©b Kv‡j cÖK‡íi g~j feb, 

j¨ve‡iUix, mvwb †d¬vi BZ¨vw` myôfv‡e cvIqv wM‡qwQj| cwi`k©†bi ev¯—e Ae¯’v wb‡gœ D‡jL Kiv n‡jv t  
          

           (K) hvbevnb cy‡j 1wU wcKAvc I 7wU gUi mvB‡Kj †`L‡Z cvIqv hvq ;   
           (L) wbqg Abymv‡i ˆZix j¨ve‡iUwi, wewìs Î“wUgy³fv‡e Ges cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ †`L‡Z cvIqv hvq ; 
           (M) gv‡V 3wU nvBweªW RvZ cwi`k©b K‡i G‡`i c¨vidi‡gÝ fvj †`L‡Z cvIqv hvq ; 

(N) nvBweªW exR Drcv`b cÖhyw³ m¤úÖmvi‡bi Rb¨ ch©vß cwigvY c¨v‡i›Uvj mvwii ex‡Ri gRỳ  
†`L‡Z cvIqv hvq ; Ges 

           (O) cÖK‡íi weÁvbx‡`i gv‡S 3wU wcGBPwW I 5wU GgGm wWwMÖ cÖ̀ v‡bi welqwU wbwðZ nIqv hvq|  
 
7.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 
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µ: bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex ‡gqv` / Kvh©Kvj c~Y©Kvjxb / 
LÛKvjxb 

1) W. G ডাি উ RyjwdKvi, cwiPvjK (cÖkvmb), weª 01/07/2005- 
30/12/2009 

c~Y©Kvjxb 

2)  W. G Gm Gg gvmỳ y¾vgvb, cÖavb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v, 
Dw™¢̀  cÖRbb wefvM, weª 

 31/12/2009- 
    30/06/2012 

c~Y©Kvjxb 

 

8.0      mvaviY ch©‡e¶Y t  
(K)  cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb j¶¨gvÎv I AMÖMwZ t wW wc wc Abymv‡i mvwe©Kfv‡e  cÖK‡íi  AMÖMwZ 

m‡švlRbK    Ges mgvß| 
ঃনং পিরকি ত j¶¨gvÎv AMÖMwZ 
১) ‡`kxq AvenvIqv Dc‡hvMx nvBweªW av‡bi 

RvZ D™¢veb ; 
3wU nvBweªW av‡bi RvZ D™¢veb I m¤úÖmvib ; 

২) †`kxq AvenvIqv Dc‡hvwM nvBweªW exR 
Drcv`b cÖhyw³ D™¢veb Ges †`kxq exR 
†Kv¤úvbx¸‡jv‡K mswkó K‡i †`‡k 
nvBweªW av‡bi exR Drcv`b Kiv ; 

Kg Li‡P †`kxq AvenvIqvq nvBweªW exR Drcv`b cÖhyw³ 
D™¢vweZ Ges ‡`kxq exR †Kv¤úvbxi gv‡S m¤úÖmvwiZ ; 

৩) M‡elK, m¤úÖmviYwe`, exR Drcv`bKvix 
Ges K…lK‡`i‡K exR Drcv`b I Pvlvev` 
c×wZi Dci cÖwk¶b cÖ̀ vb Ges 
mviv‡`‡k weª D™¢vweZ nvBweªW av‡bi 
cÖ̀ k©Yx cU ¯’vcb ; Ges 

 weGwWwm Ges exR †Kv¤úvwbi 100 Rb Kg©KZ©v‡K 
nvBweªW exR Drcv†bi Dci cÖwk¶b cÖ̀ v†bi gva¨‡g 
Zv‡`i `¶Zv e„w×|  
GBI/GmGGI Ges K…lK‡`i nvBweªW avb Pvlvev‡`i 
Dci cÖwk¶Y cÖ̀ v†bi gva¨‡g K…lK‡`i Drcv`b e„w×‡Z 
mnvqZv ; Ges  

৪) †`‡ki Pvwn`v Abyhvqx nvBweªW Rv‡Zi 
c¨v‡i›Uvj jvB†bi  exR Drcv`b| 

Drcvw`Z c¨v‡i›Uvj jvB‡bi exR weGwWwm Ges exR 
†Kv¤úvwb†`i gv‡S weZiY Ges ¯’vbxqfv‡e cÖvq 200 
†gtUb nvBweªW exR Drcv`b|  

 

(L) cÖK‡íi ev —̄evqb j¶¨gvÎv I AMÖMwZ t wWwcwc Abymv‡i mvwe©Kfv‡e  cÖK‡íi j¶¨gvÎv I AMÖMwZ    
m‡š—vlRbK n‡q‡Q| Z‡e cy‡ivcywifv‡e †`‡k nvBweªW av‡bi ex‡Ri Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e nqwb wKš‘y 
AvswkK fv‡e m¤úbœ  n†q‡ 

(M) DcKvi‡fvMx‡`i gZvgZ t weª nvBweªW avb Pvlvvev` K‡i djb e„w× n‡q‡Q e‡j K…lK‡`i mv‡_ gZ 
wewbg‡q Rvbv hvq| weª nvBweªW av†bi gvb I djb Ab¨vb¨ †Kv¤úvbxi  nvBweªW av†bi Rv†Zi †P‡q fvj 
e‡j K…lK‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq|    

 

9.0 ev —̄evqb mgm¨v t  
9.1  nvBweªW av‡bi M‡elYvi Rb¨ `¶ †jvKe‡ji Afv†e M‡elYv Kvh©µ‡gi ’̄weiZv ; 
9.2  cÖKí mgvß nIqvi ci cÖK‡íi AR©b a‡i ivLv m¤¢eci n‡q I‡V bv ; 
9.3  nvBweªW av‡bi M‡elYvi Rb¨ Drm †g‡Uwiqv‡ji Afve ; 
9.4  ZvcgvÎv wbqwš¿Z ¸`vg  N†ii Afv‡e nvBweªW ex‡Ri gvb eRvq ivLv m¤¢e nqwb ; Ges 
9.5 cÖKí mgvß nIqvi †kl ch©v‡q cÖK‡íi  AR©b a‡i ivLvi Rb¨ ch©vß A_© I Institutional Support Gi 

Afve| 
 

10.0 mycvwik t  
10.1 nvBweªW av‡bi M‡elYvi avivevwnKZv eRvq ivLvi Rb¨ cÖKí mgv‡ßi ci cÖKí cwiPvj‡Ki AwfÁZv‡K 

cÖwZôv‡bi Kv‡R jvMv‡bv †h‡Z cv‡i ;    
10.2 nvBweªW av‡bi exR Drcv`b cÖhyw³ m¤úÖmvi‡bi Rb¨ bZzb cÖKí †bqv †h‡Z cv‡i ; 
10.3 nvBweªW av‡bi ex†Ri gvb eRvq ivLvi Rb¨ ZvcgvÎv wbqwš¿Z ¸`vg Ni ˆZix Kiv mgxPxb n‡e ; Ges  
10.4 cÖKí mgvß nIqvi ci cÖK‡íi  AR©b a‡i ivLvi Rb¨ ch©vß A_© I Institutional Support cÖ‡qvRb| 
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সারণী-ক 
 

জাতীয় চািহদার িবপরীেত িবএিডিস ক ক উৎপািদত ও সরবরাহ ত বীেজর পিরমাণ ( ম.টন) 
 

ঃ 
নং ফসল 

িষ ম ণালেয়র সীড েমাশন কিম র িস া  
অ যায়ী িবএিডিস’র ল মা া িবএিডিস ক ক সরবরাহ ত বীেজর পিরমাণ 

২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-
১১ 

১। ধান ৫৩৭৭৫ ৬৩১৫৮ ৭৯৭১৪ ৯১৭০৬ ৪৭৩১৬ ৫৪৩৭৯ ৬২৯৪৪ ৭৯৫২৭ 
২। গম ১৯৮৮৭ ২৩৫৩২ ২৭০৬৯ ২৭৩০৪ ১৮২২৪ ১৯৯৭১ ২৩৪২৯ ২৬৯৬১ 
৩। া ৬৫ ৪০ ১৩১ ২৯৬ ১৫৪ ৮৩ ৪০ ৮৫ 
৪। তল বীজ ৯০৬ ৭২৭ ১০০৬ ১৪২৬ ৫২৭ ৯০৬ ৬৬৮ ১২০৮ 
৫। আ  ১৪৯২৭ ১৪৫৯৯ ১৮৮৯৯ ২০৪৪২ ১২২১৮ ১৩৪৬২ ১৩৯৮৭ ১৮১৪৮ 
৬। পাট ৭৩৬ ৫৫২ ১২৪০ ১৫৮৯ ৯৫০ ৯১৪ ১২৩০ ৮৫৭ 
৭। স ী ৫৭ ৮৬ ১০২ ১২০ ৩৯ ৫৮ ৮৬ ১০২ 

 
     ত ঃ বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (িবএিডিস), িষ ম ণালয় 
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বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল (িবএআরিস) 

11. িষ ি  হ া র (এ ) 
(সমা  ন, ২০১১) 

 
১। কে র অব ান : ৩১  জলার ৪৪  উপেজলা। 
২। উে াগী ম ণালয়  : িষ ম ণালয়। 
৩। বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল (িবএআরিস)। 
৪। ক  বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়ন কাল ত 

বা বায়ন 
অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 

বা বায়ন কােলর 
%) 

ল সংেশািধত ল সংেশািধত 

১০০০.০০ 
(-) 

১৯৩৮.৪৬ 
(-) 

১৭৬০.৫৩ 
(-) 

লাই ২০০৫ 
থেক ন, 
২০০৬ 

লাই ২০০৫ 
থেক ন 
২০১১ 

লাই 
২০০৫ থেক 

ন ২০১১ 

৭৬০.৫৩ 
(৭৬%) 

৫ বছর 
(৫০০%) 

 
৫। কােজর িবিভ  অে র বা বায়নঃ 

(ল  টাকায়) 
ঃ 

নং 
কােজর িবিভ  অে র নাম একক িপিপ অ যায়ী পিরকি ত 

ল মা া (সংেশািধত) 
ত বা বায়ন ( ন/১১) 

আিথক বা ব আিথক বা ব 
১ সরবরাহ ও সবা থাক ১৫৫০.৭৯ - ১৩৭৮.২৯ - 
২ মরামত ও র ণােব ণ থাক ১৪.৯৭ - ১৪.৯৭ - 
৩ া স থাক ৩০০.০০ - ২৯৪.৫৭ - 
৪ য পািত ও সাজ-সর াম থাক ৭২.৭০ - ৭২.৭০ - 
   ১৯৩৮.৪৬ ১০০% ১৭৬০.৫৩ 

(৯০.৮২%) 
১০০% 

 
৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ িডিপিপ’র সং ান অ যায়ী উ য়ন লক কান কাজ অসমা  নই। 
 
৭। পট িম, কােজর অংগ ও বা বায়নঃ 
৭.১ পট িমঃ 

িষ ি  হ া েরর মা েম উৎপাদন ও আয় ি  কের ষক জনেগাি র জীবন ও জীিবকার মান উ য়েনর লে  
‘‘ িষ ি  হ া র (এ )’’ ক  িবএআরিস ক ক ণয়ন করা হয়। এ ক  জাপান ঋণ মও ফ তহিবল 
( জিডিসএফ) এর অথায়েন মাট ১০০০.০০ ল  টাকা েয় ১ বছর ময়ােদ ( লাই ২০০৫- ন ২০০৬) অ েমািদত 
হয় এবং ক র বরা  অপিরবিতত রেখ বা বায়নকাল ১ বছর অথাৎ ২০০৬-০৭ অথ বছেরর জ  ি  করা হয়। 
পরবত েত ক  মাট ১৯৩৮.৪৬ ল  টাকা েয় লাই ২০০৫ থেক ন ২০১১ ময়ােদ জা য়ারী, ২০০৮ এ 

থম সংেশািধত অ েমািদত হয়। এ কে র ল উে  হেলা এনএআরএস  ইনি উট ও িব িব ালয় ক ক 
উ ািবত ি স হ িরফাইনেম /ভ ািলেডশন করা; িবিভ  বসরকারী (এনিজও)/ ি মািলকানাধীন িত ান 
(িপও) এর মা েম হ া রেযা  লাভজনক ও টকসই িষ ি স হ স সারণ বক উৎপাদনশীলতা ও 

ষকেদর আয় ি র েযাগ ি  করা এবং িষ গেবষণা ও স সারণ কায ম বা বায়েন িনেয়ািজত জনবেলর 
দ তা ি  করা। িষর িবিভ  স ের (শ , ািণ স দ, মৎ  ও বন) উ ািবত ি  মাঠ পযােয় ুভােব 
হ া েরর জ  িবএআরিস সরকােরর অ েমাদন েম এক  Apex Agency িনেয়াগ কের, যার ময়াদ মাচ ২০০৮ এ 
শষ হয়। পরবত েত কে র ( থম সংেশািধত) ময়াদকাল এি ল ২০০৮ থেক িডেস র ২০১০ পয  সরকার 

অ েমাদন েম অপর এক  Apex Agency িনেয়াগ করা হয়। এ Apex Agency-র ত াবধােন ৩৮  
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এনিজও-র মা েম মাঠ পযােয় ৩১  ি  হ া র কায ম বা বািয়ত হেয়েছ। ক  সমাি েত মাট য় হেয়েছ 
১৭৬০.৫৩ ল  টাকা (৯০.৮২%); বা ব অ গিত ১০০%। িবএআরিস’র পিরচালক ড. এম. মাসেলম উি ন িময়া 
এবং ড. মাঃ মিন ল ইসলাম ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন। 

 
৭.২ কে র উে ঃ 

(ক) জাতীয় িষ গেবষণা িসে ম (এনএআরএস)  ইনি উট/িব িব ালয় ও অ া  িত ান ক ক 
উ ািবত লাভজনক ও টকসই িষ ি  িরফাইনেম /ভ ািলেডশন করা এবং তা ষক ও  বসায়ীেদর 
মে  িব ার করা। 

(খ) উ ত ও লাভজনক িষ ি স হ িজও-এনিজও-িপও এর মা েম াপক িব ার, উৎপাদনশীলতা এবং আয় 
ি  রাি ত করা। 

(গ) ক চামাল, িষ িভি ক িশ  ও পে র  সংেযাজন রাি ত করার লে   ও মাঝাির ষক এবং 
উে া ােদর উ ু  ও দ তা ি  করা এবং িবপণন চ ােনেলর সােথ সংেযাগ াপেন সহায়তা করা। 

(ঘ) গেবষণা-স সারণ এবং ষক-িবপণন এর সংেযাগ জারদার করা, িবএআরিস/এনএআরএস এর ি  
িরফাইনেম  দ তা, এনিজও-িপও এর দ তা ি  এবং কম চী বা বায়েন কাযকরী (Effective) করার 
লে  মানব স দ উ য়ন করা। 

 
৭.৩ কােজর অ  বা বায়নঃ 
৭.৩.১ কে র ল কায েমর িববরণঃ 
১) এনআরএস  ইনি উট/িব িব ালেয়র মা েম িষ ি  িরফাইনেম /ভ ািলেডশনঃ 
 এনআরএস  ১৪  িত ােনর মা েম শ , প স দ ও বন িবভােগর ২৮  াব িভি ক িশ ণ এবং 

এনআরএস  ৮  ই উট ও িষ িব িব ালেয়র মা েম মাট ১৮  াব বা বািয়ত হয়। 
 ১৯  িরফাইনেম /ভ ািলেডশন কায ম ৭  ই উট/িব িব ালয় ক ক মাঠ পযােয় বা বািয়ত করা হেয়েছ। 

 
২) সরকােরর অ েমাদন েম িবএআরিস ক ক িনেয়াগ ত এেপ  এেজি র ত াবধােন দেশর িবিভ  এনিজও’র 

মা েম িষ ি  হ া রঃ 
 
 এেপ  এেজি  (উইনরক ই ার াশনাল) এর ত াবধােন দেশর মাট ২২  এনিজও-র মা েম ২৪  জলার ৪৩  

উপেজলায় মাট ২২  (শ -২২ , ািণ স দ-২ , মৎ -২  এবং বন-৪ ) িষ ি  মাঠ পযােয় বা বায়ন 
করা হয়। 

  ( িনং এ  টকেনালিজ া ফার) ও সহেযাগী সং া- পদে প ও মাইডাস- ক এেপ  এেজি  িহেসেব 
িনেয়াগ দান করা হয়। এেপ  এেজি  ( ) এর মা েম ৩১  জলার ৪৪  উপেজলায় মাট ৩১  ি  (শ -
১৮ , ািণ স দ-৫ , মৎ -৪  এবং বন-৪ ) ৩৪  এনিজও'র মা েম বা বায়ন করা হয়। 

 
৩) মানব স দ উ য়নঃ 
 এই কে র মা েম ৪৫০০ জন ষক, ১৪৪ জন স সারণ কমকতা/মাঠকম , ৫৬ জনেক িশ ক িশ ণ 

( ও ), ১২৬৫ জনেক িবিডএস ভ া  চইন এ া র. ২৪ জনেক কি উটার িভি ক িহসাবর ণ ২৯ জন এনিজও 
িতিনিধ, সরকাির কমকতা এবং িব ানীেদর দশ ও িবেদেশ িশ ণ কমশালা/ সিমনার অংশ হেণর মা েম 

দ তা ি র েযাগ ি  করা হেয়েছ। 
 এই কে র মা েম ৩৭৫০ জন ষক, ১৫১ জন স সারণ কমকতা/মাঠকম , ৬৪ জনেক িশ ক িশ ণ 

( ও ), ৬০ জনেক িষ প  বাজারজাতকরণ, ৩৫ জনেক িহসাবর ণ, ৩০ জন এনিজও িতিনিধ, সরকাির 
কমকতা এবং িব ানীেদর দশ ও িবেদেশ িশ ণ কমশালা/ সিমনার অংশ হেণর মা েম দ তা ি র েযাগ 

ি  করা হেয়েছ। 
 
৭.৪ কে র অ গিতঃ 
 এেপ  এেজি  (Winrock International) ক ক বা বািয়ত কায মঃ 
 এেপ  এেজি র ত াবধােন মাট ২২  ি  (শ  ে  ১২ , মৎ -২ , প পালন-৪  এবং বন-৪ ) দেশর 

২২  এনিজও’র মা েম ২৪  জলার ৪৩  উপেজলায় মাট ১৪০৫  ষক পিরবােরর মা েম বা বািয়ত হয়। 
সাব- স র িভি ক ি েলা িন পঃ 
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১) শ  িবষয়ক ি ঃ 

 িবএআরআই সিরষা ৯ ও ১১ জােতর চাষ স সারণ; 
 আেমর পার ও ফল িছ কারী পাকা দমন; 
 আ িনক জােতর আদা চাষ (পাবত  চ াম জাত); 
 িবআরআরআই ধান ২৮-২৯ উৎপাদন কলােকৗশল; 
 শাকসি র পাকামাকড় ও বালাই ব াপনা; 
 আ  ও ার িম  চাষ; 
 ী কালীন য়াজ, আদা, ক চামিরচ উৎপাদন; 
 ী কালীন টেমেটা উৎপাদন; 
 চর এলাকায় িমি  আ  ও ক  চাষ; 
  কালচার প িতেত কলার চারা উৎপাদন ও চাষ; 
 েচা সার (ভািমকে া ) উৎপাদন ও বহার; এবং 
 বছর াপী সবিজ উৎপাদন। 

 
২) মৎ  িবষয়ক ি ঃ 

 ের গলদা িচংিড় ও কাপ জাতীয় মােছর িম  চাষ; এবং 
 িগ  তলািপয়া মােছর চাষ। 

 
৩) বন িবষয়ক ি ঃ 

 ব েশর ঝাড় ব াপনা ও ব শ উৎপাদন; 
 মৗমািছ চাষ, ম  উৎপাদন, ি য়াকরণ ও বাজারজাতকরণ; 
 বসতবািড়েত িষ বনায়ন; এবং 
 ঔষিধ গােছর উৎপাদন, ি য়াকরণ ও বাজারজাতকরণ। 

 
৪) ািণ স দ িবষয়ক ি ঃ 

 উ ত প িতেত বা র পালন; 
 য়লার রগী পালন; 
 িম  জােতর ( সিম ােভি ং) রগী পালন; এবং 
 াক ব ল ছাগল পালন। 

 
৭.৫ ি স েহর সাফ  ও দ তা ি ঃ ত  পরামশক ফাম ারা ক  কায ম ায়েন িন িলিখত সাফ  িচি ত 

করা হেয়েছঃ 
 সিরষার ানীয় জােতর পিরবেত আ িনক জােতর িবএআরআই সিরষা ৯ ও ১১ উৎপাদেনর লে  মাঠ পযােয় 

দশনী াপেনর মা েম ষকেদর আ হ ি  করা। দশনী থেক া  বীজ পরবত েত বহার হেব যা ানীয় 
জােতর পিরবেত উ  ফলনশীল সিরষা উৎপাদন ি েত সহায়তা করেব। উে  য, িবএআরআই সিরষা ৯ 

কালীন সমেয়র ফসল িবধায় রাপা আমন ও বােরা ফসেলর ম বত  সমেয় এক  অিতির  ফসল িহেসেব 
আবাদ করার েযাগ ি  হেয়েছ। ফেল তল ফসেলর আবাদ ও শে র িনিবড়তা ি র স াবনা ি  হেয়েছ। 

 আ  ও া িম  ফসল িহেসেব একই মৗ েম একই জিমেত চাষ করেল ফসেলর িনিবড়তা, উৎপাদন ও আয় 
ি  পায়। ষকেদর মােঝ একই জিমেত আ  ও া চাষ প িতর পিরিচিত ঘেটেছ যা পরবত েত ষকরা 

িনেজরাই আবাদ করেত স ম হেবন। 
 সারা বছর বসত বাড়ীেত সবিজ উৎপাদন কায ম বা বায়েনর ফেল ষেকরা বছর াপী সবিজ উৎপাদন করেত 

পারেবন, যা তােদর খা াভ াস পিরবতন ও ি  অব া উ য়েন ভাব ফলেব। এই ি  ক  এলাকায় 
ষকেদর মে  াপক জনি য়তা লাভ কেরেছ। এছাড়াও বসত বািড়র আি না থেক আদা, ক চা মিরচ, 
য়াজ, ইত ািদ মশলা ফসল আবােদ চাষীেদর উ ু  করার েচ া হণ করা হেয়েছ। 
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 পাবত  খাগড়াছিড় জলার সদর উপেজলায় আেমর, হাপার এবং ফল িছ কারী পাকা দমন কম চী বা বায়ন 
করায় আেমর ফলন ি  পেয়েছ। এলাকায় অ া  চাষীরাও এ ি  হেণ উৎসািহত হেয়েছ। 

 মাঠ পযােয়  খামারীর মা েম রগী পালন কম চী বা বািয়ত হেয়েছ। সেরজিমেন দখা গেছ য, ২৫০  
য়লার রগীর এক  ছাট খামার বশ লাভজনক। এসব উপকারেভাগী য়লার চাষীরা িতবছর গেড় ২৫০০০ 

টাকা পয  আয় করেত স ম হয়। এলাকার অ া  চাষীরাও য়লার রগী পালেন সেচতন ও আ হী হেয়েছ। 
 িবিভ  এলাকায় ১৩০  সিম- ােভি ং রগী পালন দশনী কায ম বা বািয়ত হয়। অংশ হণকারী ষকগণ 

েত ক দশনী থেক (৯  রগী) গেড় ১৮ মােস (এক চ ) ৪০০০/- টাকা লাভ কেরেছ। এলাকার অ া  
ষকরাও ি  হেণ উ ু  হেয়েছ। 

 াক ব ল ছাগল পালন এবং বা র পালন ব াপনা কম চী ক  এলাকায় াপক সাড়া জাগােত স ম 
হেয়েছ। এলাকার ষক িবেশষ কের মিহলা ষকেদর কােজর েযাগ ি  হেয়েছ। আয় ি  ও দাির  িবেমাচেন 
এ কায ম ণ অবদান রাখেব বেল আশা করা যায়। 

 গলদা িচংিড় ও তলািপয়া মাছ চােষর উপর ৫৫  দশনী ািপত হয় এবং ৮০০ জন উপকারেভাগী ষকেক এই 
ি র উপর িশ ণ দয়া হয়। ি  লাভজনক িবধায় এলাকার চাষীরা তা হেণ আ হ কাশ কেরেছ। 

 ম  উৎপাদন, ি য়াকরণ ও িবপণেনর উপর ১৫  দশনী ািপত হয়। গত মৗ েম সিরষা েত ািপত এসব 
দশনী থেক মাট ১৫৯ কিজ ম  পাওয়া যায়, যার বাজার  ( িত কিজ ২০০ টাকা িহেসেব) ায় ৩১৮০০ 

টাকা। এছাড়া অ া  ষকেদর মােঝও সেচতনতার ি  হেয়েছ। 
 েচা সার ব কম খরেচ উৎপাদন ও বহার করা যায়। িম া জলার িড়চং উপেজলায় এ কম চী 

বা বায়েনর ফেল অেনক ষক েচা সার বহাের আ হী হেয়েছ। উে  য, েচা সার বহাের মা র 
উবরতা ও ফসেলর উৎপাদন ি  পায়। এছাড়াও এ  এক  পিরেবশ বা ব প িত। 

  কালচার প িতেত কলা চােষ রাগ ও পাকা মাকেড়র আ মণ কম। এ প িতেত সব কলা একই আকােরর 
হয়, একই সমেয় পােক এবং ফলন অেনক বিশ হয়। নরিসংদী, ীগ , ময়মনিসংহ, যেশার এবং টা াইল 
জলায় এ জাতীয় কলা চােষর েযাগ ি  হেয়েছ।  

 
৭.৫.১ সহ এনএআরএস ও সহেযাগী সং ার মানবস দ উ য়নঃ 

 এনএআরএস  ইনি উট এবং সহেযাগী সং া যমন-িবএআরিস, িবএআরআই, িষ ম ণালয়, ািনং 
কিমশন, এসিসএ, িবএইউ, স সারণ এেজি  এবং এনিজও িতিনিধসহ িবিভ  পযােয়র কমকতােদর গেবষণা 

ব াপনা, ভ া  চইন ও বসা উ য়ন সবা (িবিডএস) িবষয়ক িশ ণ এবং কমশালায় অংশ হেণর মা েম 
দ তা ি র উে াগ হণ করা হয়। 

 এ কায েমর মা েম ৪৫০০ জন ষেকর িশ ণ, ১৪৫৪  মাঠ পযােয় দশনী, ৪৭  মাঠ িদবস এবং ২৪  
কমশালা করা হয়। এছাড়া ১৪৪ জন স সারণ কম  ১২৬৫  িবিনেয়াগকারীেদরেক িশ ণ দয়া হয়। 

 সংি  ২২  এনিজও িত ােনর ৪৪ জন কম েক সংি  িবষেয়র উপর িশ ণ (TOT) দান করা হয়। 
এছাড়া ২২ জন িহসাব র কেক কি উটার িহসাব িবষয়ক উ ত িশ ণ দান করা হয়। 

 িষ উপকরণ সরবরাহ ও িষ প  বাজারজাতকরণ কােজ িনেয়ািজত ৬০ জন উে া ােক বাজার উ য়ন 
প িতর (BDS) উপর িশ ণ দান করা হয়। 

 ষকেদর উৎপািদত প  যমন- গ , ছাগল, রগী, মাছ, সি  ও ফল ইত ািদ উৎপাদেন সবা/পে র া  
াি  িন য়তার লে  মাট ২৫৭ জন উপকরণ িবে তা, সবা দানকারী িত ােনর িতিনিধ ও বসায়ী 

িচি ত কের িবিডএস িবষয়ক িশ ণ দান করা হয়। 
 ি  হ া র কায ম  উপেজলার িষ স সারণ, ািণস দ, মৎ  অিধদ র এবং বন িবভােগর মাঠ 

পযােয়র সবেমাট ১৫০ জন কমকতােক ি  ও ি  িবষেয় দ তা ি র লে  িশ ণ দান করা হয়। 
 নাস  ইনি উট িষ ম ণালয়/পিরক না কিমশেনর ২৪ জন িব ানী ও কমকতা িবেদেশ িশ ণ/িশ া 

সফর কেরন। 
 
৭.৫.২ এেপ  এেজি  (TTT & its associates Padakhep & MIDAS) ক ক কায েমর অ গিতঃ এেপ  

এেজি র (Outsourcing Agency) ত াবধােন িনবািচত মাট ৩১  (১৮ শ , ৪  মৎ , ৫  ািণস দ এবং 
৪  বন) িষ ি  দেশর ৩৪  এনিজও'র মা েম ৩১  জলার ৪৪  উপেজলায় মাঠ পযােয় বা বায়ন করা 
হেয়েছ। িনে  ি  স েহর বা বায়ন অ গিত সংে েপ উপ াপন করা হেলাঃ 

 
 সাব- স র িভি ক িনবািচত িষ ি স হ িনে  দখােনা হেলাঃ 
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 ক) শ  িবষয়ক ি  
 বছর াপী আনারস চাষ 
 আেমর হপার ও বােরার পাকা দমন 
 আ ঃফসল প িতেত গাল আ - া চাষ 
 চর এলাকায় িমি  আ র চাষ 
 চরা েল খী ক র চাষ 
 বাির সিরষা-১৪ জােতর চাষ 
  কালচার প িতেত উৎপািদত চারায় কলার চাষ 
 উ ত জােতর গ ডােলর চাষ 
 বাির ম র-৪ জােতর চাষ 
 বাির হলিদ-৩ জােতর চাষ 
 বসত বািড়র আি নায় সারা বছর সবিজর চাষ (গেয়শ র মেডল) 
 নাবী পাট বীজ উৎপাদন কৗশল 
 ি  ধান-৪৪ জােতর চাষাবাদ ও বীজ উৎপাদন কৗশল 
 ি  ধান-৪৬ জােতর চাষাবাদ ও বীজ উৎপাদন কৗশল 
 ি  ধান-৪৭ জােতর চাষাবাদ ও বীজ উৎপাদন কৗশল 
 সিরষা- বােরা- রাপা আমন শ  িব াস 
 গম-পাট- রাপা আমন শ  িব াস 
 গম- গডাল- রাপা আমন শ  িব াস 

 
 খ)  ািণস দ িবষয়ক ি ঃ 

 উ ত প িতেত বা র পালন 
 আধা িনিবড় প িতেত উ ত জােতর হ স পালন 
 আধা িনিবড় প িতেত ছাগল পালন 
 আধা িনিবড় প িতেত ভড়া পালন 
 আধা িনিবড় প িতেত সানািল জােতর রগী পালন 

 
 গ)  মৎ  িবষয়ক ি ঃ 

 সাংবাৎসিরক ের গলদা িচংিড় ও ই-জাতীয় মােছর িম চাষ 
 িগ  তলািপয়া (Mono-Sex BFRI GIFT Tilapia) চাষ 
 িশং মােছর একক চাষ 
 ের থাই কই-এর একক চাষ 

 
 ঘ)  বন িবষয়ক ি ঃ 

 ব েশর চারা/কলম উৎপাদন ও ব শ ঝােড়র উ ত ব াপনা 
 ঔষিধ গাছ উৎপাদন, ি য়াজাত ও বাজারজাতকরণ 
 ক ঠাল িভি ক িষ বনায়েন উ ত জােতর বাির হ দ-৩ উৎপাদন ব াপনা 
 নািরেকল িভি ক িষ বনায়েন উ ত জােতর বাির হ দ-৩ উৎপাদন ব াপনা 

 
৭.৬ এেপ  এেজি র ত াবধােন ি  হ া র কায ম বা বায়ন অ গিতর সারসংে পঃ 

1. এ কায েমর মা েম ৪১৩৪ জন উপকারেভাগী ষকেদর িশ ণ দান এবং ৩৬৫  দশনী করা হয়। 
2. শে  িব ােসর মে  আ িনক জােতর িবএআরআই সিরষা-১৪ (উ  ফলনশীল, কালীন) রাপা আমন ও 

বােরা ফসেলর মােঝ অনায়ােস করা যায়। এছাড়া বাির গ-৬ ( কালীন), আ  উে ালন ও গম কাটার পর 
বপন করা যায়। বাির হ দ-৩ (উ  ফলনশীল), বাির ম র-৪, ী ধান ৪৪, ৪৬ ও ৪৭, চর এলাকায় িমি  আ  



80 
 

ও খী ক র জাতস হ ানীয় জােতর পিরবেত চাষ করা হয়। এর ফেল এসব ফসেলর উৎপাদন ি র 
স াবনা ি  হেয়েছ। 

3. এছাড়া আ  ও া িম  ফসল িহেসেব এক মৗ েম একই জিমেত চাষ কের ফসেলর িনিবড়তা, উৎপাদন ও 
আয় ি  পায়। 

4. রা ামা  সদর উপেজলায় আেমর হাপার এবং ফল িছ কারী পাকা দমন কম চী বা বায়ন করায় ঐ 
এলাকায় আেমর ফলন ি  পেয়েছ। 

5.  কালচার প িতেত উৎপািদত চারায় কলা চােষর মা েম িনেরাগ, একই আকােরর ও ফলন ি  করা 
স ব হেয়েছ। 

6. তেব শ  িব াস বসতবািড়র আি নায় শাকসবিজ উৎপাদন ও খী ক র চােষর াপাের পিরচযা সময়মেতা 
করার ফেল ফলন ি  পায়। 

7. বন উপখােত ৪  ি  বা বায়ন করা হয়। এর মে  থেক ব শ ঝােড়র উ ত ব াপনা বই সে াষজনক 
ি । ঔষিধ গাছ উৎপাদন কায ম পািনর অভােব িবি ত হয়। ক ঠাল ও নািরেকল িভি ক িষ বনায়েন 

হ দ চােষর জ  নািরেকল বাগান পাওয়া স বপর হয়িন তেব ক ঠালিভি ক হ েদর ফলন আশা ক। 
8. মৎ  উপখােত ৪  ি র মে  িশং মােছর একক চাষ সে াষজনক তেব িগ  তলািপয়ার চােষর াপাের 

আেরা ভাল ব াপনা করা উিচত। থাই কই-এর একক চাষ বই লাভজনক তেব ের গলদা িচংিড় ও 
ইজাতীয় মােছর িম চাষ প িতর াপাের আেরা পরী া-িনরী া করা দরকার। 

9. ািণ স দ উপখােত ৫  ি র মে  মাঠ পযােয়  খামারীেদর মা েম রগী পালন বই লাভজনক। 
বা র পালন ব াপনা কম চী ক  এলাকায় সাড়া জাগােত স ম হেয়েছ। ছাগল পালন ব াপনা 
মাটা  সে াষজনক এবং মিহলােদর আেয়র সং ান হেয়েছ। এই পিরে ি েত ভালজাত, সময়মত ঔষধ 
দান, িডওয়ািমং, ইত ািদ িনয়িমত করার জ  পরামশ দয়া হয়। 

 
৭.৬.১ মানব স দ উ য়নঃ 

 সংি  স সারণ ও বসরকারী সং ার মাঠ পযােয় সবেমাট ৩০৭ জন কমকতার দ তা ি র জ  িশ ণ 
দয়া হয়। এর মে  িষ স সারণ অিধদ র (ইউএও এবং এসএএও)-৫০ জন, মৎ  অিধদ র (ইউএফও 

এবং এফএ)-৫০ জন, ািণস দ অিধদ র (ইউএলও এবং িবএফএ)-৫১ জন, বসরকারী িত ােনর কমকতা-
১২০ জন এবং আিথক ব াপনার উপর কে র কা-অিডেনটর এর িশ ণ-৩৬ জন। 

 িষ প  বাজারজাতকরণ কােজ িনেয়ািজত-৬০ জন (৫১ জন ষ ও ৯ জন মিহলা) উে া ােক িবিডএস এর 
উপর িশ ণ দয়া হয়। 

 নাস  ইনি উট, িষ ম ণালয়/পিরক না কিমশেনর ৩২ জন িব ানী ও কমকতা কমদ তার উ য়ন ও 
ান আদান- দােনর জ  িবেদেশ িশ ণ কমশালা/িশ া সফের অংশ হণ কেরন। 

৭.৬.২ িষ ি  হ া র কে র বা বায়ন অ গিতর ায়নঃ 
 (ক)  িষ ম ণালয় ক ক ক  ায়ন কিম র িতেবদেনর সার-সংে পঃ  
 িবগত ১৪-০৮-২০০৭ তািরেখ িষ ি  হ া র কে র আওতায় মাঠ পযােয় বা বািয়ত কায ম ায়েনর জ  

িষ ম ণালয় ক ক ৫ সদ  সম েয় এক  ক  ায়ন কিম  গঠন করা হয়। ায়ন কিম  াথিমকভােব 
ক  অিফস থেক ক  দিললসহ িবিভ  িতেবদন পির ণ করা হয়। পরবত েত এেপ  এেজি র ত াবধােন 

এনিজও'র মা েম বা বািয়ত িষ ি  হ া র কমকা  মাঠ পয়ােয় পিরদশন করা হয়। উ  ায়ন কিম র 
ফাইি ংস ও পািরশ িন পঃ 
1. কে র আওতায় উ ানত  িবষয়ক ি সহ িবিভ  সমেয়াপেযাগী ি  ষকেদর মােঝ হ া র করা 

হেয়েছ। মাঠ পযােয় পিরদশেন এসব ি েলার িবষেয় িনবািচত িবধােভাগী এবং িতেবশী ষকেদর 
আ হ ল  করা গেছ। এ ি েত উৎপাদনশীলতা, আয়, কমসং ান িত উপাদান েলা িবেবচনায় িনেয় 
ভিব েত হদাকাের অ প ক /কম চী হণ করা যেত পাের। 

2. নাস ইনি উট ক ক উ ািবত ি স হ যা খা  িনরাপ া সাধন ও দাির  রীকরেণ সরাসির িমকা রাখেব 
সসব ি স হ বাছাই কের দেশর অ া  এলাকািভি ক স সারেণর উে াগ হণ করা যেত পাের। 

3. নাস ইনি উট ক ক উ ািবত ি স হ যা খা  িনরাপ া সাধন ও দাির  রীকরেণ সরাসির িমকা রাখেব 
সসব ি স হ বাছাই কের দেশর অ া  এলাকািভি ক স সারেণর উে াগ হণ করা যেত পাের। 

4. ি  হ া র কায ম বা ব স ত করার লে  কমপে  ৩ বছর আিথক সহায়তা েয়াজন। তরাং কে র 
ময়াদ ি সহ উ  ষকেদরেক অ  করা যেত পাের। 

5. স ক বাজার প িত িন পণ কের বাজারজােতর উপর িশ ণ বক ষকেদর া  াি র েযাগ ি  
করেত হেব। 
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6. ু পিরবহন এবং ািত ািনক বাজারজাত ব া উ য়েনর মা েম ষকেদর আয় বাড়ােনার েযাগ ি  এবং 
ষকেদর উৎপািদত পে র িবপণন সংেযাগ াপন করেত হেব। 

7. িনভরেযা  উৎেসর মা েম মানস ত উপকরণ (বীজ, চারা ও মােছর পানা) সহজলভ  করার েযাগ ি  
করেত হেব। 

8. রগী িশ  িবকােশ কািরগরী সবা, ঔষধ ও খাবােরর সহজলভ তা রাি ত কের ষেকর আয় ি েত সহায়তা 
করেত হেব। 

9. বা র পালেনর উ ত প িত কায ম বা বায়েন সংি  ষকেদর িশ ণ দান বক কা ও িমনাশক 
সহজলভ  করেত হেব। 

10. সেবাপির িষ ি  কে র আওতায় ি স হ টকসই করার িনিমে  েয়াজনীয় কািরগরী সহায়তা 
অ াহত থাকেল তা ভিব েত এলাকািভি ক উ য়েন আশা প অবদান রাখেত স ম হেব। 

 
(খ)  এেপ  এেজি র ত াবধােন ি  হ া র কায েমর বা বায়ন অ গিত ম বত  ায়ন িতেবদেনর সারসংে প 
িন পঃ 
 

1. বশীরভাগ দশনী সে াষজনক বেল তীয়মান হয় এবং ি স হ আেরা াপকভােব িব ার করার জ  
পািরশ করা হয়। 

2. িষ ি  হ া র কায েমর ফেল অেনক ফসেলর উৎপাদন ি  স াবনার ি  হেয়েছ যমনঃ িবএআরআই 
উ ািবত িবএআরআই সিরষা-১৪ (উ  ফলনশীল, কালীন), বাির গ-৬ ( কালীন), বাির হ দ-৩ (উ  
ফলনশীল), বাির ম র-৪, ী ধান ৪৪, ৪৬ ও ৪৭। 

3. আ  ও া সাথী ফসল িহেসব কের ফসেলর উৎপাদন ও আয় ি  করা স ব। 
4. পাহাড়ী এলাকায় আেমর পাকা দমেনর মা েম আেমর ফলন ি  করা স বপর হয়। 
5.  কালচার প িতেত উৎপািদত চারায় কলার চােষর মা েম িনেরাগ, একই আকােরর ও ফলন ি  করা 

স বপর হেয়েছ। 
6. তেব শ  িব াস বসতবািড়র আি নায় শাকসবিজ উৎপাদন ও খী ক র চােষর াপাের পিরচযা সময়মেতা 

করার ফেল ফলন ি  পায়। 
7. বন উপখােত ৪  ি  বা বায়ন করা হয়। এর মে  থেক ব শঝােড়র উ ত ব াপনা বই সে াষজনক 

ি । ক ঠালিভি ক হ েদর ফলনও আশা ক। 
8. মৎ  উপখােত ৪  ি র মে  িশং মােছর একক চাষ সে াষজনক তেব িগ  তলািপয়ার চাষ ব াপনা 

ভাল হয়িন। থাই কই-এর একক চাষ বই লাভজনক তেব ের গলদা িচংিড় ও ইজাতীয় মােছর িম চাষ 
প িতর াপাের আেরা পরী া-িনরী া করা দরকার। 

9. ািণ স দ উপখােত ৫  ি র মে  মাঠ পযােয়  খামারীর মা েম রগী পালন বই লাভজনক। বা র 
পালন ব াপনা কম চী ক  এলাকায় সাড়া জাগােত স ম হেয়েছ। তেব ছাগল পালন ব াপনা মাটা  
সে াষজনক এবং মিহলােদর আেয়র সং ান করা হেয়েছ। এই পিরে ি েত ভালজাত, সময়মত ঔষধ দান, 
িডওয়ািমং, ইত ািদ করার জ  পরামশ দয়া হয়। 

 
৭.৬.৩ কাশনাঃ 

1. গেয়শ র সবিজ উৎপাদন মেডল ২০০৬; সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র, ১-৩১ 
2. আ িনক প িতেত ও বষাকালীন ি য়াজ উৎপাদন ২০০৬; সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র, 

১-১৬ 
3. বীজ উৎপাদেনর জ  টেমেটা চাষ ২০০৬; িষত  িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র, ১-১৬ 
4. উ ত প িতেত ম র চাষ উৎপাদন কলােকৗশল ২০০৬; িষত  িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র, ১-১৫ 
5. গ ডােলর বীজ উৎপাদন ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ কলােকৗশল ২০০৬; িষত  িবভাগ, িবএআরআই, 

গাজী র, ১-১৫ 
6. গেমর বীজ উৎপাদন ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ ২০০৬; িষত  িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র, ১-১৫ 
7. িবনা চােষ র ন উৎপাদেনর আ িনক কলােকৗশল ২০০৬; িষত  িবভাগ, িবএআরআই, গাজী র, ১-১৫ 
8. বাংলােদেশ মাশ ম চােষর কলােকৗশল ২০১০; িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা এবং সামািজক কম উ য়ন ও 

গেবষণা সং া, ঢাকা, ১-৮ 
9. গম- গবীন- রাপা আমন এবং আ - া- রাপা আমন এর উ ত ফসল ধারার চাষাবাদ প িত ২০১০; িষ 

স সারণ অিধদ র এবং জােগানারী গিত সং া, লালমিনরহাট, ১-৬ 
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10. ষকেদর মােঝ সংকর জােতর বা র িতপালক ি  হ া র ( িশ ণ া য়াল) ২০০৯; জলা ািণ স দ 
দ র, যেশার এবং চতনা (এনিজও), যেশার, ১-১৬ 

11. িনবািচত িষ ি  া য়াল ২০০৮; িবএআরিস এবং িনং এ  টকেনােলািজ া ফার ( ) এবং 
সহেযাগী সং া পদে প ও মাইডাস, ঢাকা, ১-৭৯ 

 
৮। ক  পিরদশনঃ মাঠ পযােয় বা বািয়ত কাজ সেরজিমেন দখার জ  গত ১০-১২/০৫/২০১১ তািরেখ কে র 

আওতায় বা বািয়ত পাবনা, িসরাজগ , ি য়া, রাজশাহী ও নওগ  জলা পিরদশন করা হয়। ধান ধান পিরদশন 
পযেব ণ িন পঃ 
1. বাির'র উ ািবত ম র ডাল চাষ ি  ষকেদর মােঝ সমা ত হেয়েছ (পাবনা)। ষকগণ জানান, ন ন জােতর 

এ ডােলর ফলন বশী এবং রাগ বালাই কম হয়। 
2. ব শ চাষ ি  রাজশাহীেত সমা ত হেয়েছ। অ  জায়গার েয়াজন হয় এবং বাড়ীর পােশই পিরত  জিমেত 

চাষ করা যায়। 
3. উ ত জােতর বা র পালন ি  বা বািয়ত হেয়েছ পাবনার বড়া উপেজলায়। তেব উ ু করণ কাজ  যথাযথ 

হয়িন। কননা য বাড়ীেত উ ত জােতর বা র পালন করা হে  তার আেশ-পােশর বািস ারা এ র উপকািরতা 
স েক অবিহত নন। 

4. পাবনার সািথয়া উপেজলায় উ ত জােতর গলদা িচংিড় চাষ ি  বা বািয়ত হেয়েছ। ষক উ  ি  পেয় 
উপ ত হেয়েছন তেব স ল ষক ছাড়া সবার র না থাকায় ি  সাড়া জাগােত পােরিন। 

5. ি য়ার ভড়ামারা উপেজলায় বাির উ ািবত গ ডাল ি  বা বািয়ত হেয়েছ। ফলন ও াদ ভাল মেম 
ষকগণ জািনেয়েছন তেব উ  গ ডােলর বীজ পরবত েত না পাওয়ায় গ চােষর ধারাবািহকতা াহত হে । 

6. িসরাজগে র কাজী র উপেজলায় বাির উ ািবত িমি  আ  চাষ ি  বা বািয়ত হেয়েছ। ফলন ভাল হেলও 
এর াদ কম হওয়ায় ষকেদর মােঝ পরবত েত সাড়া জাগােত পােরিন। 

 
৯। সািবক পযেব ণঃ ক  এলাকার ষকগণ উ ত ি  বহার কের সািবকভােব লাভবান হেয়েছন। অব  সব 

ি  ষকেদর মােঝ সমানভােব সমা ত হয়িন। এর কারণ হল- বীেজর সরবরাহ না থাকা, এনিজও ক ক 
উ ু করেণর অভাব, স ল ষেকর সং া তা ইত ািদ। তেব স ণ ন ন এসব িষ ি  আেরা পিরেশাধন কের 
কায ম অ াহত রাখা হেল িষ স সারণ কায ম সফল হেত পাের। 

 
১০। কে র উে  ও অজনঃ  

ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
১) জাতীয় িষ গেবষণা িসে ম 

(এনএআরএস)  ইনি উট/ 
িব িব ালয় ও অ া  িত ান ক ক 
উ ািবত লাভজনক ও টকসই িষ 

ি  িরফাইনেম /ভ ািলেডশন করা 
এবং তা ষক ও  বসায়ীেদর 
মে  িব ার করা। 

এনএআরিস  িত ান এবং িব িব ালয় েলােক তহিবল 
সরবরাহ কের িনিদ  ি র উপের উপ- ক  (সাব- েজ ) 
বা বায়ন করা হেয়েছ। ফসল, ািণ স দ, মৎ  এবং বন 
স েদর উপের ৫৪  উপ- ক  বা বািয়ত হেয়েছ। উে খেযা  
িক  ি  হল বছর াপী স ী উৎপাদন, পাট বীজ উৎপাদন, 
উ তজােতর ী কালীন ি য়াজ উৎপাদন, উ তজােতর বা র 
পালন, ব শ চাষ স সারণ, গলদা িচংিড় স সারণ িত। 

২) উ ত ও লাভজনক িষ ি স হ 
িজও-এনিজও-িপও এর মা েম াপক 
িব ার, উৎপাদনশীলতা এবং আয় ি  

রাি ত করা। 
 

ক  ময়ােদ ৩৩  এনিজও'র মা েম ২৫  জলার ৪৩  
উপেজলায় ৫৪  ি  স সারণ করা হেয়েছ। এসব ি  
সামি কভােব ষকেদর মােঝ িহত হেয়েছ। এর মা েম 
উৎপাদন ও আয় ি র কথা ষকগণ পিরদশেন জািনেয়েছন। 

৩) ক চামাল, িষ িভি ক িশ  ও পে র 
 সংেযাজন রাি ত করার লে  
 ও মাঝাির ষক এবং উে া ােদর 

উ ু  ও দ তা ি  করা এবং িবপণন 
চ ােনেলর সােথ সংেযাগ াপেন 
সহায়তা করা। 

ক  ময়ােদ ২২  এনিজও'র ২২ জন কমকতােক ভ া েচইন 
ও িবপণন-এর উপের িশ ণ দওয়া হেয়েছ। পরবত েত একই 
িবষেয় ২৫৭ জন উে া ােক িশ ণ দওয়া হয়। এর মা েম 
ভ া  চইন ও িবপণন ব া স  হেয়েছ মেম িপিসআর-এ 
উে খ করা হেয়েছ তেব পিরদশেন এ কায ম র সাফ  
পির মান হয়িন। ষকগণ প  বাজারজাতকরেণ সাধারণতঃ 

ানীয় বাজােরর উপেরই িনভর কেরন। এর ফেল পে র া  
দাম পাওয়া সব সময় িনি ত করা যায় না। 
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ঃনং পিরকি ত উে  ত অজন 
৪) গেবষণা-স সারণ এবং ষক-িবপণন 

এর সংেযাগ জারদার করা, িবএআরিস/ 
এনএআরএস এর ি  িরফাইনেম  
দ তা, এনিজও-িপও এর দ তা ি  
এবং কম চী বা বায়েন কাযকরী 
(Effective) করার লে  মানব 
স দ উ য়ন করা। 

কে র মা েম ষক, উে া া, নারী উে া ােদর িশ ণ 
দওয়া হেয়েছ। এর ফেল িষ স সারণ, িবপণন িত িবষেয় 

তােদর ান ি  পেয়েছ মেম িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ। 
পিরদশেন এ  মান হেয়েছ। 

 

১১। উে  অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ কে র উে  অজন স েক অ ে দ ১০-এ আেলাকপাত করা 
হেয়েছ। িক  িক  ে  অজন শতভাগ না হেলও আিথকভােব কে র উে েলা অিজত হেয়েছ বলা যায়। 

 

১২। বা বায়ন সম া ও িব িতঃ ক  বা বায়েন িন িলিখত সম া ও -িব িত পিরলি ত হেয়েছঃ 
১২.১ উ ু করণ কায েম বলতাঃ িনবািচত ি েলা িনিদ  ষকেদর মােঝ সরবরাহ করা হয়। িতেবশী ষকগণ 

এ  দেখ অ ািণত হেয় উ  ি  হণ করেবন এ ই ত াশা। পিরদশেন কাথাও কাথাও দখা গেছ আেশ-
পােশর ষকগণ উ  ি  স েক অবিহত নন। এে ে  িক  এনিজও উ ু করণ কায েমর দািয়  যথাযথভােব 
পালন কেরিন। 

 
১২.২ উ ত বীেজর অভাবঃ গ ডাল ি র ে  ষকগণ বীেজর অ া তার কথা জািনেয়েছন। ক  থেক বীজ 

সরবরাহ করার সং ান না থাকায় িবএিডিস িকংবা খালা বাজার থেক উ  গ ডােলর বীজ পাওয়া যায়িন। 
 
১২.৩ িবপণন ব ায় বলতাঃ ষকগণ িষ ি  পেয় লাভবান হেলও সরাসির িবপণন ব া শি শালী না হওয়ােত 

ম েভাগীেদর মা েম প  বাজারজাত করেত হেয়েছ। এর ফেল ফসেলর া   থেক ষকগণ বি ত 
হেয়েছন। 

 
১৩। পািরশঃ 
১৩.১ ষকেদর মােঝ মানস ত বীজ সরবরাহ িনি ত করার লে  িবএিডিস (BADC) ও বাির (BARI) পদে প 

হণ করেত পাের। 
 
১৩.২ ক  এলাকার উৎপািদত িষ পে র বাজারজাতকরণ ব া  সহজ এবং লাভজনক করার লে  িষ িবপণন 

অিধদ র েয়াজনীয় ব া হণ করেত পাের। 
 
13.3 cÖwZ‡e`‡bi Aby‡”Q` 7.6.2-G wea„Z cÖKí g~j¨vqb KwgwU I ga¨eZ©x g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi mycvwik¸‡jv 

ev evq‡b K…wl gš¿Yvjq I evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj wK e¨e¯’v wb‡q‡Q ZvÕ AvBGgBwWÕ†K AewnZ Kivi 
Rb¨ Aby‡iva Kiv nj| 

 
১৩.৪ িষ উৎপাদন ি র লে  ষকেদর মােঝ উ ত িষ ি  স সারণ েয়াজন রেয়েছ। এ লে  িষ ম ণালয় 

েয়াজনীয় পদে প হণ করেত পাের। 
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খা  ম ণালয় 
খা  ম ণালেয়র আওতায় ২০১০-১১ অথ বছেরর এিডিপ  সমা  কে র 

ায়ন িতেবদেনর উপর ম ণালয়/িবভাগিভি ক সার-সংে প 
 
 
১। সমা  কে র সং াঃ ২০১০-২০১১ অথ বছেরর এিডিপ  খা  ম ণালেয়র িবপরীেত অ  ০২  ক  সমা  

হেয়েছ। এর মে  ২  কে র িপিসআর পাওয়া িগয়ােছ এবং পিরদশন বক সমা  ায়ন িতেবদন রণ করা 
হেয়েছ। 

২। সমা  কে র য় ও ময়াদকালঃ সমা  ২  কে র মে  ২  ক  ল অ েমািদত য় ও বা বায়ন ময়ােদর 
মে  সমা  হেয়েছ । 

৩। সমা  কে র অসমা  কােজর পিরমাণ ও ধরণ/ িতঃ সমা  ক েলা অ েমািদত িডিপিপ/আরিডিপিপ সং ান 
মাতােবক কান কাজ অসমা  নই। 

৪। ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 
(ক) িত  খা দাম ও সাহায়ক অবকাঠােমা ন:িনমাণ’’ শীষক সমা  ক   

সম া পািরশ 
ক) ব ড়া জলার পচািচয়া উপেজলার তােলারা এলএসিডেত 

নবিনিমত সীমানা াচীেরর া াের অিত সীিমত মা ায় 
ফাটেলর িচ  দখা গেছ।   

খ)  স সম  দােমর ছাদ এখেনা েনর সমজাতীয়, ক  
নয়া হেল েনর পিরবেত আরিসিস ঢালাই িদেয় ছাদ 
দয়া যেত পাের কননা ী  মৗ েম এ ধরেণর 
দাম েলা ফাকা রাখা হয় ফেল দাম েলা অ ব ত 
থেক যায়।  

গ) ময়মনিসংহ িসএসিডেত িবেবচ  কে র আওতা বিহ ত 
বশ িক  দাম আেছ য েলার ছাদ, দয়াল ফেপ 
গেছ। একই রকেমর ক  নয়া হেল দশ াপী এ প 
দাম েলার সং ার করা যেত পাের।  

  

(খ)  ‡ নেদিনং া গভেম স ক াপািস  ফর ইম িভং ড িসিকউির  (কে ােন  এ) শীষক KvwiMির mnvqZv cÖKí  

সম া পািরশ 
১। এিডিব সরাসির তােদর য় নীিতমালা অ সরণ কের অথ 

খরচ করার ফেল পযা  বরা  না থাকায় িডিপিপ 
অ সাের সবাইেক িশ ণ দান করা স ব হয়িন।  

ক) খা  দাম ও সাইেলােত খা  শ  হণ করার সময় 
অিনয়ম ও েলর স াবনা ােসর লে  Electronic 
Weighing Machine াপন এবং খা  শে র আ তা 
পিরমাপক য  ও Electronic Weighing Machine 
এর  সােথ তরী ত  সফটওয় ােরর ই ারেফস াপন  
করা েয়াজন।  

(গ) খা  শে র সরবরাহ, দাম ও মান িনধারেণর ে  
িবরাজমান সম া ও Intervention েলা িচি ত কের 
স অ সাের ব া হণ করা যেত পাের।  

 



85 
 

 খা  অিধদ র  

12. ‡ নেদিনং া গভেম স ক াপািস  ফর ইম িভং ড িসিকউির   
(কে ােন  এ) 

 (mgvß t  িডেস র ২০১০) 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t Dhaka Central Office (DG Food Office), Regional 
Controller of Food (RCF) Office at Dhaka, District 
Controller of Food (DCF) at Tangail, Upazila Controller 
of Food (UCF) Offices at Tangail. All Local storage 
Depots (LSD) at Tangail, Controller of Movement and 
Storage (CMS) office at Chittagong, Jetty Office at 
Chittagong, Regional Controller of Food (RCF) Office 
at Chittagong and Scientific Instrument for Loading and 
Offloading (SILO) Office at Chittagong.  

2| D‡`¨vMx gš¿Yvjq t Lv`¨ I `y‡h©vM e¨e¯’vcbv gš¿Yvjq ।  
 

3| িবভাগ t খা  িবভাগ। 
৪। wbe©vnx ms¯’v t খা  অিধদ র, খা  িবভাগ ।  
5| cÖK‡íi ev¯তevqb mgq I e¨q t  

     (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  cÖK…Z 

e¨q 
cwiKwíZ ev¯ZevqbKvj cÖK…Z 

ev¯Zevqb 
Kvj 

AwZµvšZ 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvšZ 
mgq (g~j 
ev¯Zevqb 
Kv‡ji%) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

‡gvU t 274.09 
UvKv t 174.73 
cÖtmvt 99.36 

‡gvU t ২60.14 
UvKv t 147.08 
cÖtmvt 113.06 

216.84 সে র 
২০০৮ 

হেত ন 
২০০৯  

সে র 
২০০৮ হেত 

িডেস র 
২০১০  

জা য়ারী 
২০০৯ হেত 
িডেস র 
২০১০  

- 1 eQi ৬ 
মাস  

 

 

6| cÖK‡íi AsM wfwËK AMªMwZ t 
(j¶ UvKvq) 

µtbs Kv‡Ri wewfbœ As‡Mi 
bvg 

msL¨v ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯তevqb মতামত 

Avw_©K ev¯তe 
(cwigvY) 

Avw_©K (%) ev¯তe 
(%) 

 

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  (৮) 
 আ জািতক পরামশক  সং া ৪১.১১ ১ ২৯.২৪ ১  
 জাতীয় পরামশক ,, ১৩.৭০ ১ ৯.৮৯ ১  
 ানীয় িশ ণ ,, ২০.৫৬ ৪৬০ ১৯.৯৩ ৪২৯ As ADB 

expenses 
directly so, 
there so, 
there was 
no enough 
allocation 
to complete 
the rest of 
the training 

 িতেবদন ত/িবিভ  
িম ং/ সিমনার/ওয়াক
শপ  

,, ৬.৮৫ ৫.২০ ৪.০২ ২  
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(j¶ UvKvq) 
µtbs Kv‡Ri wewfbœ 

As‡Mi bvg 
msL¨v ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv 
cÖK…Z ev¯তevqb মতামত 

Avw_©K ev¯তe 
(cwigvY) 

Avw_©K 
(%) 

ev¯তe (%)  

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  (৮) 
 আ ষাংিগক খরচ 

(Contingency) 
থাক  ২০.৫৬ থাক ৪.৯৭ থাক  

 অিফস ভাড়া  
(Office space 
(20m× 20m) 

ক   ২ ২ ২ ২  

 পা াল থাক  ০.৫০ থাক ০ থাক  
 টিলেফান এবং 

মাবাইল িবল 
সট ১.১১ ৫ ০.২৯ ৫  

 িব ৎ িবল সং া ১.১১ ১৮ ০ ১৮  
 মাইে াবাস ভাড়া স াহ  ৬.০০ ২৬ ৫.১৬ ২৬  
 উপ- মাট   ১১৩.৫০  ৭৫.৫০ -  
 কি উটার, এলিসিড 

মিনটর, ি ার, 
ইউিপএস 

সট ১৯.৫০ ১৪ ১৮.৮৯ ১৪  

 মাি িমিডয়া 
েজ র 

(With hanging 
kits and 
accessories) 

সং া  ৬.৫ ৪ ৫.২ ৪  

 াপটপ কি উটার  সং া  ০.৮০ ১ ০.৭৯ ১  
 ফ া  মিশন  সং া  ০.৫৭ ২ ০.৪০ ১  
 নার  সং া  ০.৬০ ২ ০.৫৮ ২  
 িডিজটাল 

ফেটাকিপয়ার (with 
extra drum and 
toner) 

সং া  ৫.৫০ ৪ ৪.২০ ২  

 ীল আলমীরা  ২ ০.২৬ ২ ০.২৪ ২  
 ফাইল কিবেনট  ২ ০.২১ ২ ০.২০ ২  
 Executive 

Table 
৪ ০.৪৩ ৪ ০.৪১ ৪  

 াফ এ  কি উটার 
টিবল, সাইট টিবল  

৬১ ৫.৫০ ৬১ ৫.৩৭ ৬১  

 Executive  
Chair 

৪ ০.৬৩ ৪ ০.৬১ ৪  

 কমচারীর  এবং 
কি উটার চয়ার  

৬৭ ৫.৫০ ৬৭ ৫.২৯ ৬৭  

 া  টিলেফান সট  ২ ০.০৪ ২ ০.০৪ ২  
 মাবাইল ফান সট  ৩ ০.২৩ ৩ ০.২১ ৩  
 শীতাতপ য  (Air 

Conditioner) 
৫  ৫.৫০ ৫ ৫.২৫ ৫  

 অিফস সাজােনা 
(Office 
Decoration) 

থাক  ৩.০৫ থাক ৩.০১ থাক  

 উপ- মাট  ৫৪.৮২  ৫০.৬৯   
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µtbs Kv‡Ri wewfbœ 
As‡Mi bvg 

msL¨v ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯তevqb মতামত 

Avw_©K ev¯তe 
(cwigvY) 

Avw_©K 
(%) 

ev¯তe (%)  

(১)  (২)  (৩)  (৪)  (৫)  (৬)  (৭)  (৮) 
Food stock monitoring & computerization  

 Procurement 
of computer, 
printer & 
accessories  

সং া  ৪৮.৫৭ 41  
Computer 
 4  online 
ups 
36  
printer 
 2  server 

৪৭.৬৮ 36  
Computer 
 3  online 
ups,  
36  
printer, 
 2  
Laptop 
 2  server 

As ADB 
expenses 
directly so, 
there so, 
there was no 
enough 
allocation to 
complete the 
rest of the 
items. 

 Design, 
installation & 
commissioning 
of software, 
hiring of CBS for 
data transmission 
through mobile 
phone network. 

Job ৪৩.২৫ 1 Job ৪২.৯৭   

 উপ- মাট   ৯১.৮২  ৯০.৬৫   
 সব মাট   ২৬০.১৪  ২১৬.৮৪   

 

7| Aby‡gv`b Ae ’̄v t  "Strengthening the Government’s Institutional Capacity for 
Improving Food Security (Component A)” KvwiMির mnvqZv cÖKí  ২৬০.১৪ ল  টাকা (িজওিব 
১০.৭২ ল  এবং ক  সাহা  ২৪৯.৪২) টাকায় সে র ২০০৮ থেক ন ২০০৯ ময়ােদ  বা বায়েনর জ  
অ েমািদত হয়।  িক  পরবত েত বা বায়নকাল ১ বছর ৬ মাস ি  কের সে র ২০০৮ থেক িডেস র ২০১০ 
ময়ােদ  বা বায়ন স  করা হয়।  

8| cÖK‡íi  D‡Ïk¨ t সািবক  : খা  িনরাপ া ব া উ য়েনর লে  ম েময়াদী ও দীঘেময়াদী পিরক না   
                                                বা বায়ন।  
            িনিদ   : চলমান খা  িনরাপ া তদারিক মিনটিরং জারদারকরণ।  
 

9| mvaviY ch©‡e¶Y t 
 

cUf~wg t ২০০৮ সােল িব াপী খা  সংকেটর া ােল খা -শ  (িবেশষত: চাল) আমদানী ও খা  িনরাপ া 
কম িচস হ শি শালী করার লে  বাংলােদশ সরকােরর েচ ােক সহায়তা করার জ  ADB এক জ ির ঋণ 
সহায়তা (SDR 104.25 Million) বা ১৭০ িমিলয়ন ডলার সমমান) অ েমাদন কের। ৪ আগ  ২০০৮ বাংলােদশ 
সরকার ও ADB এর মে  এক  ঋণ ি  া িরত হয় । এ প কািরগির সহায়তার ল ল  িছল (১) সরকােরর 
Safety net Program- ক সহায়তা দােনর লে  সরকার খা  ম দ ব াপনা মিনটিরং করার দ তা ি  
করা। (২) দেশর খা  িনরাপ া িনি তকরেণ রা ীয় েচ া, উে াগ ও পিরকা না ণয়েন সরকারী দ তা ি ।  
 

10| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY  t  ক র আওতায় কান কাজ অসমা  নাই।   
11| পিরদশন/ch©‡e¶Y m হ t গত ১৭/০৫/২০১২ এবং ০১/০৬/২০১২ তািরেখ যথা েম খা  অিধদ র ও টাংগাইেলর 

িমজা র এলএসিড, বাশাইল  এলএসিড ও জলা খা  িনয় েকর অিফস পিরদশন করা হয় এবং ২৮/০৬/২০১২ 
তািরেখ পিরচালক(আরিড) সহ নরায় খা  অিধদ র পিরদশন করা হয়। এলএসিড ও খা  অিধদ র পিরদশন 
কােল ক  পিরচালক ও খা  অিধদ েরর মহাপিরচালক ও সংি  অ া  কমকতােদর সােথ আেলাচনা হয়। খা  
অিধদ েরর িসে ম এনািল  জনাব ম র আলম জানান য, কে র আওতায় মাঠ পযােয়র ৪২৯ জন কমকতােক 
Bangladesh Institute of Management (BIM) এ খা  য় (Food Procurement), িবতরণ 
(Distribution) এবং চলাচল (Movement) এর উপর প চ িদন াপী ICT িশ ণ দান করা হয়। 
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সফটওয় ার ডভলপেম  িত ান, Techno Heaven Limited সফটওয় ার Development এর কাজ 
স াদন কের। চয়ার, টিবল, আলিমরা, তথা অিফস ডেকােরশন এর কাজ অটিব কেরেছ এবং Server 
Installation এর কাজ দয়া হয় Flora computer িত ানেক। Training Module তরী কেরেছ 
অিধদ র। ড িকউরেম , িডসি িবউশন এবং ভেম  এর উপর কনসালেটি  পপার তরী কেরন আ জািতক 
পরামশক জনাব ড: এম. এম.শওকত আলী। সফটওয় ার মিডউল (Module) তরী কেরন জাতীয় পরামশক জনাব 

মন সােহল ।   
 টাংগাইেলর িমজা র ও বাশাইল উপেজলার এলএসিড ( লাকাল ােরজ িডেপা) পিরদশেন ল  করা হয় য, 

ডিলভাির অডার (িডও) এর িবপরীেত দাম হেত খা  ডিলভািরর সম  ি য়া ই ারেনট এর মা েম স  হয়। 
ফেল খা  অিধদ র হেত সংি  জলাস েহর food distribution মিনটর করা স ব ও সহজতর হে । 

ত ত খা  ম দ ও িবতরণ সং া  PFDS(Public Food Distribution System) সফটওয় ার র 
Functioning পযেব ণ কের দখা গেছ এ  খা  ম দ ও িবতরণ সংি  ত  অত  ভালভােব বণনা করেছ যা 
দেশর সকল খা  দাম ও সাইেলােত স সারণ করা হেল খা  িনরাপ ায় ণ িমকা রাখেব। সংগ েম 

উে  য,  খা  িবতরণ ও Loading-Unloading এর ে  পিরবহণ মািলকেদর সােথ ভাড়া ও আ ষাংিগক 
িবষয়ািদ িনধারণ এবং িমকেদর পিরচালনায় খা  িবভােগর কমকতা-কমচারীেদর অেনক সম ার েখা খী হেত 
হয়। এ িবষয় েলাসহ খা  িনরাপ ার সােথ সংি  অ া  িবষয়ািদ পযােলািচত হওয়া েয়াজন। সািবক 
পযােলাচনায় দখা যায় য, বা বািয়ত এ ক েত িনে া  িবষয় িল িবেবচনা করা হয়িন:-  

 

 এ সফটওয়ার ারা খা  শ  দাম হেত বর হওয়ার িহসাব জানা গেলও দাম ও সাইেলােত খা  শ  
হণ কােল ওজন ও মােনর িববরণ া য়ািল এি  দয়া হয়, ফেল অিনয়ম ও অিন া ত ল থেক 

যাে । খা  দাম ও সাইেলােত খা  শ  হণ করার সময় Electronic Weighing Machine 
এবং খা  শে র আ তা মাপার যে র সােথ তরী ত সফটওয় ার এর ই ারেফস করা স ব হেল অিনয়ম 
ও েলর স াবনা অেনকাংেশ থাকেব না।   

 দেশর কান অ েল িতক েযাগ মাকােবলায় খা  ম দ পিরি িত, সরবরাহ ইত ািদ েয়াজনীয় 
িবষয় েলােক িবেবচনায় এেন েযােগর িত অ যায়ী সাড়া দওয়ার লে  কান মেডল অ ত হেব তা 

এ কে  িতফিলত হয়িন এবং এ ধরেনর কান মেডল তরী করাও হয়িন।  
 ক  যেহ  খা  িনরাপ ার লে  হীত হেয়েছ, তাই খা  শ  সং হকালীন এর মান ও দাম 

িনধারেণর ে  িবরাজমান সম া ও Intervention েলা কী হেত পাের এবং Target group এর 
কােছ খা  িবভােগর িবিভ  কম িচর ( আর, কািবখা ইত ািদ) মা েম পৗঁছােনার ে  জবাবিদিহতা ও 

তা কীভােব আেরা িনি ত হেব তার কান ব া িবেবচ  বা বািয়ত এ কে  দখা যায়িন।  
 খা  অিধদ েরর সােথ িবিভ  Stake-holder দর বতমান স ক ায়ন কের স অ সাের িবিভ  

পরামশ িবেবচ  এ কে  থাকেল ভাল হেতা।  
 

ক  পিরদশনকােল িবিভ  কমকতা ও Stake-holder- দর সােথ কথা বেল উপ  িবষয় েলা খা  িনরাপ ােক 
আেরা জারদার করেব বেল মেন হেয়েছ।   

 

12| িপিসআের উে িখত অজন (cÖK‡íi DcKvwiZv I m„ó myweavw`i e¨envi t ) 
  

 পিরকি ত উে   উে  অজন 
 (১)  (২) 

১।  খা  িনরাপ া ব া 
উ য়েনর লে  
ম েময়াদী ও দীঘেময়াদী 
পিরক না      বা বায়ন 

১।  খা  অিধদ র ও এর অধীন অ া  দ র স েহর SWOT 
(Strength, weakness, opportunities and threat) 
analysis করাসহ দেশর খা  িনরাপ া াব া উ য়েনর লে  

েময়াদী ও দীঘেময়াদী উে াগ বা বায়নােথ ত গত িবধা 
াি র হার ি র মা েম িত ানস েহর দ তা ি র েযাগ ি  

হেয়েছ। একই সােথ খা  অিধদ েরর িত ািনক দ তা ি  
পেয়েছ কারণ এই পাইল কে র আওতায় ড ক, 

িডি িবউশন, য় ইত ািদর উপর অিধদ েরর কমসহ মাঠ পযােয়র 
৪২৯ জন কম েক িশ ণ দান করা হেয়েছ।  

২।  চলমান খা  িনরাপ া ২।  কি উটার নটওয়ািকং এর মা েম রকিডং এ  িরেপা ং 
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 পিরকি ত উে   উে  অজন 
 (১)  (২) 

তদারিক ও মিনটিরং 
জারদারকরণ।  

িসে ম শি শালী হে । এর মা েম খা  অিধদ েরর মিনটিরং 
ক াপািস  ি  পেয়েছ। বতমােন িবিভ  ধরেণর ত  উপা  খা  
অিধদ েরর অিধন  িবিভ  LCD/CSD/SILO/DCF/RCF 
হেত টিলেফান, ফ া  বা িলিখত িতেবদেনর মা েম সং হ করা 
হয় যা অেনক সময়সােপ  ও মানব স েদর অপচয় মা । 
িব মান ত ব াপনা আ িনক নয়। বাংলােদেশর খা  

ব াপনা, িবতরণ ও িবপনন কায েমর সফলতা িন ত করেত 
স ক ও যথাথ ত  সং হ ও তাৎ িনক িবে ষণ অত াব ক। 
এিডিবর অথা ে  কি উটারিভি ক পাইলট কে র আওতায় 
পাবিলক ড িডি িবউশন িসে ম এর মা েম বেদিশক খা  
সাহা  আমদানী, আভ রীণ উৎপাদন ও ানা েরর সম  

ি য়াস হ চ াম ব র, টাংগাইল ও খা  ভবন ২০১০ ইং হেত 
য়ংস ণভােব পিরচািলত হেয় আসেছ।  

 
13|  ev¯Zevqb mgm¨v t এিডিব সরাসির তােদর য় নীিতমালা অ সরণ কের অথ খরচ করার ফেল পযা  বরা  না 

 থাকায় িডিপিপ অ সাের সবাইেক িশ ণ দান করা স ব হয়িন। 
 
14| mycvwik t 

১।  সরকােরর খা  ব াপনা সং া  কায মেক অিধক গিতশীল,  ও দ  করার জ  PFDS(Public 
Food Distribution System)- র হদায়তেন স সারণ ঘটােনা যেত পাের। খা  িবভাগ এ লে  
ন ন ক  হণ করেত পাের ।  

২।  দেশর খা  দাম ও সাইেলােত খা  শ  হণ করার সময় অিনয়ম ও েলর স াবনা ােসর লে  
Electronic Weighing Machine াপন এবং খা  শে র আ তা পিরমাপক য  ও Electronic 
Weighing Machine এর  সােথ তরী ত  সফটওয় ােরর ই ারেফস াপন  করা েয়াজন । (অ ে দ ১১-
েলট:১) 

৩।   া িতক েযাগ মাকােবলায় খা  ম দ পিরি িত, খা  সরবরাহ ব া ইত ািদ েয়াজনীয় িবষয় েলােক 
িবেবচনায় এেন েযােগর িত অ যায়ী ত ও কাযকর ব া হেণর লে  সফটওয় ার র উ য়ন ঘটােনা 

েয়াজন।  
৪।   খা  শে র সরবরাহ, দাম ও মান িনধারেণর ে  িবরাজমান সম া ও Intervention েলা িচি ত কের 

স অ সাের ব া হণ করা যেত পাের ।  
৫।  খা  অিধদ েরর য সকল Stake-holder রেয়েছ তােদর সােথ খা  অিধদ েরর স ক ন: ািয়ত হওয়া 

েয়াজন এবং া  বা বিভি ক ফলাফেলর িভি েত ব া হণ করা যেত পাের, যােত িবিভ  অিন য়তা 
পিরহার কের ু খা  সরবরাহ ও িবতরণ িনি ত করার মা েম খা  িনরাপ া অিধকতর িনি ত করা 
যায়। (অ ে দ ১১- েলট:৩)  
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13.  িত  খা দাম ও সহায়ক অবকাঠােমা ন:িনমাণ 
(সমা  : ৩০ শ ন ২০১১) 

 
১। কে র অব ান : ৭  িবভােগর ৩৯  জলা (রাজশাহী িবভােগর ১  ,রং র িবভােগর ৬ , ঢাকা 

িবভােগর ১০  , চ াম িবভােগর ৫  , লনা িবভােগর ৬  , বিরশাল িবভােগর 
৪  এবং িসেলট িবভােগর ২  জলা।  

২।  শাসিনক ম ণালয় : খা  ম ণালয়।  
৩।  িবভাগ : খা  িবভাগ। 
৪।  বা বায়নকারী সং া :    খা  অিধদ র, খা  িবভাগ, খা  ম ণালয়।  
৫।   কে র বা বায়নকাল ও া িলত য়ঃ 

                          (ল  টাকায়) 
 বা বায়নকাল া িলত য় 

আর  সমা  মাট টাকা ক  
সাহা  

অ েমাদেনর তািরখ 

ল ০১/০৭/২০০৯ ৩০/০৬/২০১১ ২২৪৩.৮৩ ২২৪৩.৮৩ - ১৪/০৫/২০০৯ 
সংেশািধত - - - - - - 

 
৬।    ক  িবিভ  অংেগর বা বায়ন অ গিতঃ 

(ল  টাকায়) 
নং অংেগর নাম একক সংেশািধত িডিপিপ 

অ যায়ী া িলত  য় 
বা ব অ গিত ম  

   আিথক বা ব 
(পিরমাণ) 

আিথক  বা ব  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
(ক) রাজ  য়:        
১।  গাড়ী ভাড়া (জীপ, েয়ল, 

ি েক  ওেয়ল, মরামত ও 
র ণােব ণসহ) 

১  ২০.০০ ১ ১৮.৬০ ১  

২।  শনারী থাক ১.০০ থাক ০.৯৯   
 উপেমাট=   ২১.০০  ১৯.৫৯   

(খ) লধন য় :        
৩।  মালামাল সং হ 

(কি উটার, ি ার ইত ািদ)  
কি উটার-

১ 
িপ ার-১ 

১.০০ ২ ১.০০ ১  

৪।  খা  দাম ও সংি  
অবকাঠােমা ন:িনমাণ  

১৫৮  ২২১৬.৮৩ ১৫৮ ১৬৯৯.৮৫ ১৫৮  

৫।  াইজ কি নেজি   থাক  ৫.০০ থাক - -  
 উপেমাট=  ২২২২.৮৩  ১৭০০.৮৫   
 সবেমাট (ক+খ) =  ২২৪৩.৮৩  ১৭২০.৪৪   
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৭।   কে র সাধারণ ত ািদঃ 
 ৭.১ পট িমঃ 

      বাংলােদেশ বতমান খা -শে র চািহদা ২.৭৫ কা  ম: টন। িক  িব বাজাের খা  ঘাটিত ও খা শে র ি র 
কারেণ সরকার দেশর অভ রীণ বাজার হেত ১৫ ল  ম: টন চাল এবং আ জািতক বাজার হেত ১৭ ল  ম: টন চাল 
সং েহর ল মা া িনধারণ কের।  

 বতমান খা  দােমর িব মান ধারণ মতা ১৭ ল  ম: টন । ত ে  ম দ সংর ণ উপেযাগী কাযকর ধারণ মতা 
১৪ল  ম: টন । খা  দাম বা খা  স িকত অবকাঠােমা মরামত ও র ণােব েণর জ  খা  অিধদ রাধীন ২২ জন 
িসিভল েকৗশলী রেয়েছন যারা এসব কাজ কের থােকন। এসব কােজর য় রাজ  বােজট হেত িমটােনা হয়। িত বছর 

ায় ১৫.০০ কা  টাকা ম ণালয় হেত অিধদ রেক দয়া হয় মরামত ও র ণােব ণ খােত। িক  অথ পেত অথ 
ম ণালেয়র বা মিত িনেত হয়। এ কারেণ অথ াি েত িবল  হয় এবং বরা ত অথ অ িয়ত থেক যায়।  

 অিধক  Sub-Delegation of Financial Power  অ যায়ী খা  দাম েলার মরামত ও র ণােব েণর জ  
আিথক মতা দান করা হয়িন। এ কারেণ িব  খা দাম ও সংি  অবকাঠােমা যা দীঘ সময় মরামত না করার 
কারেণ ন  হেয় গেছ তা ন:িনমাণ করা েয়াজন যােত কের এসব খা দাম েবর ধারণ মতা িফের পায়।  এ 
উে  বা বায়নকে  'খা  অিধদ রাধীন িত  খা  দাম ও সহায়ক অবকাঠােমা ন: িনমাণ' শীষক ক  মাননীয় 
পিরক না ম ী গত ১৪/০৫/২০০৯ তািরেখ অ েমাদন কেরেছন।     
 

 ৭.২ । কে র উে ঃ 
  (1) খা  অিধদ েরর effective storage capacity ন ার করা ;  
  (২) খা -শে র দীঘসময় াপী সংর ণ িবধা দান;  
  (৩) খা -শ  উৎপাদেনর জ  সহায়ক  িনি ত করা;  
  (৪) সংরি ত শে র ণগতমান বজায় রাখা; 
  (৫) দেশ জাতীয় খা  িনরাপ া িসে ম শি শালী করা ।  

 

৮। কে র ধান ধান কায েমর িববরণঃ  েযাজ  নয়।  
 

 ৯। কে র উে  অজনঃ  
 

পিরকি ত অিজত 
১। খা  অিধদ েরর কাযকরী ধারণ মতা 

র ার করা ।  
১।  এ ক  বা বায়েনর ফেল ৯৪৭৫০ ম: টন খা  দাম 

ধারণ মতা ন ্ ার করা স ব হেয়েছ।  
২।  খা -শে র দীঘ সময় াপী সংর ণ 

িবধা দান।  
২।  আগামী ১৫-২০ বছর ন:িনিমত  খা দাম েলা 

থেক উ ম সংর ণ িবধা পাওয়া যােব।  
৩।  সংরি ত শে র নগতমান বজায় 

রাখা।  
৩।  বিশর ভাগ ে ই ছাদ এবং মেঝেত সম া িছল। 

এধরেণর সম ার ফেল আ তা বেড় িগেয় খা শ  
ন  হত। ক  বা বায়েনর ফেল সংরি ত শে র 
নগতমান ধের রাখা স ব হে ।  

৪| খা -শ  উৎপাদেনর জ  সহায়ক  
িনি ত করা 

৪|   খা -শ  সংর েণর িবধা ন ােরর ফেল িনধািরত 
সমেয় স ক ে  িবি র স াবনা িনি ত হেয়েছ 

৫।  দেশ জাতীয় খা  িনরাপ া িসে ম 
শি শালী করা।  

৫। ভা াগেণর অিধক িনরাপ া ও া স ত 
সংর ণশীলতার মে  খা -শ  পাবার েযাগ 

ন ািপত হেয়েছ। তাছাড়া িনকট  খা দােম 
উৎপািদত শ  িবি র িনিব  েযাগ ি  হেয়েছ। 
ফেল দেশ খা  িনরাপ া িসে ম অেনকখািন 
শি শালী হেয়েছ।  

 

১০।  ক  এলাকায় বা বািয়ত/বা বায়নাধীন কায ম পিরদশনঃ 
 আইএমইিড'র, িষ, প ী উ য়ন ও গেবষণা স েরর সহকারী পিরচালক জনাব আসা ামান িরপন ৪  িবভােগর ৪  

জলার ( িম া, ঢাকা, ব ড়া এবং গাইবা া) সমা  কাজ পিরদশন কেরন।   
  

১০.১। িম া :  
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  (ক) চাি না এলএসিড : চাি না এলএসিডর ধারণ মতা ৩৫০০ ম: টন। এ কে র আওতায় সং ার কাজ করা হয় 
FS1, FS2, FS3, FS4 এবং FS6 নং দাম েলােত । দাম েলার মে  FS1, FS2 ও FS3  এর েত ক  
৫০০ ম: টন ধারণ মতাস  এবং FS6 নং  দাম  ১০০০ ম: টন ধারণ মতাস । সব িল দাম ঢাকা টাইপ। 

কে র আওতায় স ািদত ধানকাজ Roof Screeding (জলছাদ অংশ ফেল িদেয় আরিসিস ঢালাই) 
Ventilator এবং দরজায় রং লাগােনা এবং ন এ াে ান মরামত। এবং সহায়ক কােজর মে  অপর  ১০০০ ব: ট 
আয়তেনর ইন দােড়ায়ান সড িনমাণ করা হয়। ন:িনিমত দাম েলার মে  FS6 নং  দাম  অতীেত এক  
লবেণর দাম িছল। দাম েলা মরামেতর েব ছােদ পািন েয় পড়ার ফেল খা -শ  সংর েণ মারা ক সম া হত। 
িবেশষ কের FS1 ও FS6 নং ই  দাম েরাটাই ফাকা রাখেত হত। মরামেতর ফেল ধারণ মতা েবর অব ায় 
িফের এেসেছ।  

 (খ) দিব ার এলএসিড : দিব ার এলএসিড ত স  কাযািদর FS3 এবং FS6 নং দাম র সং ার কাজ করা 
হয়। এখােনও ন:িনমােণর অংশ িহসােব Roof Screeding, Ventilation এবং door Painting, দােমর 
দয়ােল রং এর কাজ স াদন করা হয়। এছাড়া Ancillary (সহায়ক) কােজর মে  OCLSD (officer in 

charge of LSD) এর জ  ২৮৮ বগ ট জায়গার উপর এক  টয়েলটসহ ই ক  িবিশ  অিফসক  িনমাণ করা 
হয়।  

১০.২। ময়মনিসংহ জলা : 
 ক) ঈ রগ  এলএসিড : ঈ রগ  উপেজলার ঈ রগ  এলএসিডেত ৯  দামঘর (Food Storage) রেয়েছ|এই 

এলএসিডর ধারণ মতা ৫১২৫ ম: টন । বিণত কে র আওতায় FS2 এবং FS6 এ মরামত কজ স ািদত হয়। 
দাম র জলছাদ ফেল িদেয় ৩ ইি   আরিসিস ঢালাই দয়া হয় (Roof Screeding)। এলএসিডর 
দাম েলার মে  এই  দােমর ছােদর অব া বই খারাপ িছল। ছাদ মরামেতর ফেল স রব া র হেয়েছ। 
কননা মরামেতর েব ছাদ েয় পািন পড়ত ফেল খা  শ  ন  হবার িক িছল। RMO(Regional 

Maintenance officer) জানান য মরামেতর েব খা  শ  ি পল িদেয় ঢেক রাখা হেলও মেঝ াতেসেত 
হেয় থাকত।  

 খ) ময়মনিসংহ সদর এলএসিড : কে র আওতায় FS1হেত FS6 এবং FS8, FS9,FS10 এবং FS29 এর সং ার 
কাজ স ািদত হয়। এই দশ  দােমর জলছাদ এর উপেরর অংশ ফেল িদেয় Roof Screeding করা হয়। দশ  

দােমর েত ক র ধারণ মতা ৫০০ ম: টন । এছাড়া FS29 এর Floor এ সং ার কাজ (Patent stone) করা 
হয়। এছাড়াও দাম েত ন ন Security door লাগােনা হেয়েছ। Sliding door  এ িক  িক  ােন মরামত করা 
হেয়েছ। এই দােমরই ১৪  pillar এর রড replace কের casting করা হেয়েছ। িসএসিড ােনজার জনাব মিজ র 
রহমান বেলন য সং ােরর েব ি েত খা  অ  সিরেয় িনেত হত। এছাড়া ি র পািনেত মেঝ িভেজ াতেসেত 
হেয় যত ফেল দােমর িনেচর লয়ােরর চাল ন  হেয় যেত।      

 ১০.৩ । ব ড়া জলা :  
 (ক) কান র এলএসিড, গাবতলী : এলএসিডর ধারণ মতা ১৫০০ ম: টন। ৩  Food Storage (FS) এর 

িত র ধারণ মতা ৫০০ ম: টন কের। িবেবচ  কে র আওতায় FS1 ও FS2 দােমর সং ার কাজ করা হয়।  
দােমরই ন ছােদর উপেরর অংশ ফেল িদেয় Roof Screeding করা হয় এবং FS2 এর ে  ন ন কের 
মেঝ ঢালাই (petent stone) দয়া হয়। সং ার কােজর েব ছাদ র িক  িক  জায়গা িদেয় পািন েয় পড়ার 

ফেল চােলর িত হত এবং মেঝ িভেজ িগেয় াতেসেত অব া ি  পত। অ িদেক FS2 খা  দাম  ১৯৮৫ সাল 
পয  লবেনর দাম িছল। পরবত েত চাল ও গেমর দাম িহসােব ব ত হেয় আসিছল। িক  মেঝেত লবণা তার 
পিরমাণ বিশ থাকায় চাল/গেমর মারা ক য় িত হত। সং ার কাজ স াদেনর মা েম সম ার সমাধান পাওয়া 
গেছ। আ ষাংিগক কােজর অংশ িহেসেব দাম র মাঝখান িদেয় ায় ২০০ ট দেঘ র এবং ১১ ট ে র এক  

অভ রীণ রা া সং ার করা হয়। FS3 দােমর িপছেন এক  ন এবং ডান পাে র সীমানা াচীেরর িনেচর অংশ 
Toe wall ( দয়ােলর নীেচর অংশ থেক মা  সের যাওয়ায় িন  অংেশর ইেটর গা িন িদেয় দয়ােলর অংশ ি  
করা) সংেযাগ করা হেয়েছ। দাম র (FS1, FS2) দয়ােলর িভতেরর অংেশ White wash এবং বাইেরর অংেশ 

া সম (ড াম ফ কালার) করা হেয়েছ।  
 খ) তােলারা এলএসিড : এই এলএসিডর সাধারণ ধারণ মতা ৬৫০০ ম: টন যার মে  ১০০০ ম: টন স  ৩   এবং 

৫০০ ম: টন ধারণ মতা স  ৭  খা দাম রেয়েছ। িবেবচ  কে র অধীেন FS2 ও FS3 এর সং ার কাজ 
স ািদত হয়। FS2 খা দােমর ছােদ Screeding (Roof Screeding) এবং FS3 দােমর মেঝেত patent 
stone এর কাজ স  হয় ।  দােমরই দয়ােলর িভতেরর অংশ White wash এবং বাইেরর অংেশ া  সম 
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(ড াম ফ কালার) দয়া হেয়েছ। এছাড়া েরােনা সীমানা াচীর ফেল িদেয় ১৯৮৬ ট দয়াল এবং ৬ ট উ তার 
সীমানা াচীর দয়া হয়।  

১০.৪। গাইবা া জলা : 
 গাইবা া সদর এলএসিড : ক-৭, ক -৪ এবং খানকাই শরীফ ক িনেয় গ ত গাইবা া সদর এলএসিড । এই 

এলএসিডর সাধারণ ধারণ মতা ৬৫০০ ম: টন। িবেবচ  কে র আওতায় ক-৭ এর FS8 ও FS9 দাম র 
সং ার কাজ স দান করা হয়। ১০০০ ম: টন ধারণ মতা স  দাম র জরাজীণ ছােদর উপেরর র (জলছাদ) 
ফেল িদেয় Screeding করা হয়। এ কােজর েব বষাকােল ছাদ েয় পািন পেড় খা  শে র িত হত। এলএসিডর 

ভার া  কমকতা জনাব খ কার আ ল বাশার জানান য, সং ার কােজর েব ৪৪-৫০% শ  বষাকােল অন  সিরেয় 
ফলেত হত যার ফেল ক প েক অ ব াপনার মে  পড়েত হত। সং ার কােজর ফেল স রাব ার অবসান ঘেটেছ। 

 দয়ােলরই িভতেরর অংেশ White wash এবং বাইেরর অংেশর ি ক া সম (ড াম ফ কালার) করা হয়। 
এছাড়া  দােমরই মেঝেত ছাট ছাট িক  ফাটল িছল তাও মরামত করা হয়।  

  ৪ নং েকর ৫০০ ম: টন ধারণ মতা স  FS5 দােমর মেঝেত সং ার কাজ করা হয়। আিদেত দাম  লবেণর 
দাম িছল িবধায় মেঝ াতেসেত থাকত ফেল দাম র িনেচর লয়ােরর খা  শ  ন  হেয় যত। িবেবচ  কে র 

আওতায় এই দাম র Floor ভংেগ ন ন কের ঢালাই (patent stone) এর  কাজ করা হেয়েছ এবং দয়ােলর য 
সম  অংেশ লবণা তা মান িছল স সম  অংশ ভংেগ ফেল সখােন ইেটর গা িন িদেয় plaster দয়া হয়। 
খানকা শরীফ েকর ৭৫০ ম: টন ধারণ মতা স  TS1 ও TS2 (TS = Tin shed Storage) দাম র ছাদ 

েনর । েনর ছাদ অত  তাপ শাষণ কের। অত ািধক তাপমা ায় খা  শে র িত হয় বেল েনর ছােদ রং করা 
হয় যন উ াপ অেনকখািন িতেরাধ করা যায়। দাম র দরজার িক  অংশ ভাংগা িছল। ভাংগা অংশ িল ওেয়ি ং, 
দরজা েলােত রং করা হয়।  

 
১১।  ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I  
†c-‡¯‹j 

mve©¶wbK LÛKvjxb Ab¨‡Kvb 
cÖK‡íi 
`vwqZ 

ZvwiL gš—e¨ 
†hvM`v‡bi e`jxi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
জনাব মা: গািজউর 
রহমান, অিতির  
পিরচালক 

ড-৫  

- LÛKvjxb - ০১/০৭/২০০৯ ০৭/০৯/২০০৯ পদে ািতর 
জ  বদলী 

জনাব মা: মিহউি ন, 
অিতির  পিরচালক 

ড-৫ 

- ,, - ০৮/১০/২০০৯ ৩০/০৬/২০১১ - 

 
১৩। বা বায়ন সম াঃ 

১।  সং ার ত দাম েলার মে  য দাম েলা কান এক সমেয় লবেনর দাম িছল স সম  দাম েলার দয়ােল 
লবণা তা পিরলি ত হেয়েছ।  

২।  ব ড়া জলার পচািচয়া উপেজলার তােলারা এলএসিডেত নবিনিমত সীমানা াচীেরর া াের অিত সীিমত মা ায় 
ফাটেলর িচ  দখা গেছ।   

১৪।   সািবক পযেব ণ/ পািরশঃ 
ক)  কান কান এলএসিডেত দখা গেছ য এলএসিডর ভার া  কমকতার (OCLSD) কায়াটার নই। ভিব েত এ 

ধরেণর ক  নয়া হেল কে র কমপিরক নায় িবষয়  অ  করা যেত পাের।  
খ)  স সম  দােমর ছাদ এখেনা েনর সমজাতীয়, ক  নয়া হেল েনর পিরবেত আরিসিস ঢালাই িদেয় ছাদ 

দয়া যেত পাের কননা ী  মৗ েম এ ধরেণর দাম েলা ফাকা রাখা হয় ফেল দাম েলা অ ব ত থেক 
যায়।  

গ)    ময়মনিসংহ িসএসিডেত িবেবচ  কে র আওতা বিহ ত বশ িক  দাম আেছ য েলার ছাদ, দয়াল ফেপ 
গেছ। একই রকেমর ক  নয়া হেল দশ াপী এ প দাম েলার সং ার করা যেত পাের।  
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হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 

M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011  A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
1| mgvß cÖK‡íi msL¨vt 2010-11 A_© eQ‡ii GwWwc‡Z M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvj‡qi wecix‡Z Aš—f©~³ 4wU cÖKí 

mgvß n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 4wU cÖK‡íi wcwmAvi cvIqv wMqv‡Q Ges cwi`k©bc~e©K mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b †cÖiY Kiv 
n‡q‡Q|  

2| mgvß cÖK‡íi e¨q I ev —̄evqbKvj t mgvß 4wU cÖK‡íi g‡a¨ 1wU cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨q I ev¯Zevqb †gqv‡`i 
g‡a¨ Ges Aci 1wU cÖKí Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mgvß nq| evwK cÖKí¸‡jvi g‡a¨ 2wU cÖK‡íi e¨q e„w× g~j 
cÖv°wjZ e¨‡qi me©wbgœ 9.07% n‡Z m‡e©v”P 9.88% ch©šZ e„w× cvq| †gqv‡` e„w× cvIqv 3wU cÖK‡íi †gqv` 
Aby‡gvw`Z †gqv` †_‡K me©wbgœ  140% †_‡K m‡e©v”P 150% ch©šZ e„w&× cvq|  

3| mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv‡` e„w×i Kvi‡Y t mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv‡` e„w×i cÖavb cÖavb KviYmg~n n‡”Q 
wcWweDwW I AviGBPwW Gi wmwWDj †iBU Gi cwieZ©b, f~wg AwaMÖnY wej¤̂, cÖK‡íi AbyK~‡j A_©Qv‡o wej¤̂, 
PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ (wmwWG) KZ©„K wbwg©Z iv¯Zvi Dci wbivcËvi Ahynv‡Z Gwkqvb BDwbfvwm©wU di DB‡gb 
KZ©„K AvbQvi ewm‡q AbvKvw•LZ cÖwZeÜKZv m„wó I wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w× cÖZ…wZ|   

4| mgvß cÖK‡íi Amgvß Kv‡Ri cwigvY I aiY/cÖK…wZ t mgvß cÖKí¸‡jv Aby‡gvw`Z wWwcwc/AviwWwcwc ms¯’vb 
†gvZv‡eK ‡Kvb KvR Amgvß †bB|  

5| mgvß cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwik t  

mgm¨v mycvwik 
1| cÖKí ev¯Zevq‡b UvBg Ifviivb 1| cÖKí cÖYq‡bi mg‡q ev̄ Zem¤§Zfv‡e mgq wba©viY Ges ev̄ Zevqb ch©v‡q 

Zv AbymiY Kiv cÖ‡qvRb|  
2| cÖK‡íi e¨q e„w× 2| cÖKí cÖYq‡bi mg‡q ev̄ Zem¤§Zfv‡e e¨q wba©viY Ges ev̄ Zevqb ch©v‡q Zv 

AbymiY Kiv cÖ‡qvRb|  
3| wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w× 3| wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w×i Kvi‡Y cÖK‡íi ev¯Zevqb †hb wewNœZ bv 

nq †m w`‡K ev¯ZevqbKvix ms ’̄v‡K gb‡hvMx n‡Z n‡e|  
4| R¡vjvbx mvkªqx Z_v cwi‡ek evÜe Ges ¯̂í Drcv`b 
e¨‡q BU, KswµU eK wbg©v‡Y DbœZ cÖhyw³i cÖPvi I cÖmvi 
Ges eûZj fe‡b AwMœ wbivcËvi †¶‡Î AvaywbK cÖhyw³ 
e¨envi I RYM‡bi g‡a¨  Rb m‡PZbZvg~jK cÖPvi I 
cÖmvi Kvh©µg MÖnY bv Kiv| 

4| cÖK‡íi gva¨‡g mydjZv cvIqvi Rb¨ GKwU Comprehensive 
Action Plan K‡i RbmvaviY‡K m‡PZb/AewnZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
D‡`¨vM MÖnb Kiv cÖ‡qvRb| 

5| cÖKí GjvKv `yM©g cvnvox GjvKvq Aew ’̄Z nIqvq, 
cvnvox X‡j cÖvqB wbwg©Z iv¯Zvi KvR ¶wZMȪ ’  n‡”Q| 

5| G ¶q¶wZ †ivaK‡í PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MÖnY 
Ki‡e| 

6| miKv‡ii wm×všZ †gvZv‡eK PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ 
KZ©„K wbwg©Z ë vKUcmn 1.5 wKtwgt iv¯Zv Gwkqvb 
BDwbfvwm©wU di I‡gb KZ…©c¶‡K PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ 
KZ©„K webvg~‡j¨ n¯ZvšZi Kiv nq| G g‡g© cÖK‡íi 
D‡Ïk¨ c~iYK‡í Gwkqvb BDwbfvwm©wU di I‡gb KZ…©c¶ 
KZ©„K AwaMÖnYK„Z Rwgi ewnt‡eóbxi Dci w`‡q PÆMÖvg 
Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K GKwU evBcvm moK ev jyc †ivW 
wbg©v‡Yi miKvix wm×všZ M„nxZ nq| 

6| Gwkqvb BDwbfvwm©wU di I‡gb KZ…©c¶ KZ©„K AwaMÖnYK…Z f~wgi 
ewnt‡eóbx w`‡q GKwU evBcvm moK ev jyc †ivWwU  wbg©v‡Yi Rb¨ 
mswkó gš¿Yvjq Ges PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ Kvh©Kix c`‡¶c wb‡e| 

7| kw³kvjx KZ©„c¶ MVb Kiv bv n‡j Ges mve©¶wYK 
gwbUwis Gi e¨e ’̄v bv _vK‡j|  

7| dvBbvj wi‡cv‡U© we`¨gvb f~wgi e¨envi, cwienb, Uz̈ wiRg, ỳ‡h©vM 
e¨e ’̄vcbv, †Wª‡bR e¨e ’̄v, cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb, Avevmb, wkívqb, 
e¨emv-evwYR¨ BZ¨vw` m¤ú‡K© †h mKj gZvgZ/ ch©‡e¶Y/ mycvwik 
cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q ‡m¸‡jvi mwVK ev¯Zevq‡bi Rb¨ GKwU kw³kvjx 
‰ea KZ©„c¶‡K `vwqZ¡ cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e| G ai‡bi Legal 
Framework  of Authority wba©vi‡Yi †¶‡Î mswkó gš¿Yvjq I 
ev¯ZevqbKvix ms ’̄v‡K Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e 
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হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ইনি উট 

14. ালানী সা য়ী ইট, ক তরীর স াবতা যাচাই এবং ঢাকা শহেরর উ  ভবেন অি  িনরাপ া 
ব া সমী া 

(mgvß Ryb,2011) 

 
1|  cÖK‡íi Ae ’̄vb t  nvDwRs GÛ wewìs wimvP© BbwówUDU. XvKv |  
2|  ev¯—evqbKvix ms¯’v t nvDwRs GÛ wewìs wimvP© BbwówUDU |  
3|  D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t    M„nvqb I MYc~Z© gš¿vYvjq| 
4|  cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q t   

        (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z 

ev¯—
evqbKvj 

AwZµvš— 
e¨q  (g~j 
Aby‡gvw`Z 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq  (g~j 
Aby‡gvw`Z             

ev¯—
evqbKv‡ji 

%) 

g~j   
(cÖt mvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ  
 (cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
99.79 

(-) 
99.79 
 (-) 

86.44  
 (-) 

Rvbyqvix, 
2009 n‡Z 
wW‡m¤î, 
2010 
ch©š— 

(2 eQi) 

Rvbyqvix, 
2009 n‡Z 
wW‡m¤î, 
2010 
ch©š— 

(2 eQi) 

Rvbyqvix, 
2009 n‡Z 
wW‡m¤î, 
2010 
ch©š— 

(2 eQi) 

-  
 

 

5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb : 
(j¶ UvKvq) 

µwg
K bs 

wWcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
A½ 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb   

ev¯—e  Avw_©K ev¯—e (%)  Avw_©K (%)  
1 2 3 4 5 6 7 

01| civgk©K  Rbgvm 18 13.50    -   (100%) 6.00 (44.44%) 
02| hš¿cvwZ - ‡_vK 61.55 ‡_vK (100%) 58.24 (94.62%) 

03| Kw›Ub‡RÝx - ‡_vK 13.50 †_vK (100%) 13.00 (96.30) 
04 ‡eZb fvZvw` - ‡_vK 10.24 †_vK (100%) 8.20 (80%) 
05| eB I mvgwqKx - ‡_vK  1.00 †_vK (100%)        1.00 (100%) 

 ‡gvU t   99.79 100% 86.44 (86.62%) 
 

6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t G cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ AvB‡U‡gi g‡a¨ civgk©K eve` m¤ú~Y© A_© e¨q 
nqwb| civgk©K wb‡qvM wej‡¤̂i Rb¨ G Lv‡Z ch©vß e¨q cÖ‡qvRb nqwb e‡j cÖKí cwiPvjK n‡Z Rvbv †M‡Q|  

 

7|      cÖK‡íi D‡Ïk¨ I cUf~wg t   
7.1      D‡Ïk¨ 

K)  R¡vjvbx mvkªqx Z_v cwi‡ek evÜe Ges ¯í̂ Drcv`b e¨‡q BU, KswµU eK wbg©v‡Y DbœZ cÖhyw³i cÖPvi I cÖmvi  
Ges eûZj fe‡b AwMœ wbivcËvi †¶‡Î AvaywbK cÖhyw³ e¨envi I RYM‡bi g‡a¨ Rb m‡PZbZvg~jK cÖPvi I 
cÖmvi Kvh©µg MÖnY KivB GB mgx¶v cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨| 
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7.2 cU wg t MZvbyMwZK ev mbvZb c×wZ‡Z BU †cvov‡Z 24 N›Uv Ges ZvcgvÎvi cÖ‡qvRb 1100 wWwMÖ 
†mjwmqvm| cÖwZ j¶ BU †cvov‡bvi Rb¨ 22 Ub Kqjv/900 wmGdwU M¨vm cÖ‡qvRb nq| A‡bK mgq AwaK 
Zvc cÖ‡qv‡Mi d‡j B‡Ui AvK…wZ bó nq, Avevi Aí Zv‡c BU †cvov‡j BU `ye©j nq| nvDwRs GÛ wewìs wimvP© 
BbwówUDU, evsjv‡`‡ki cwi‡e‡ki fvimv‡g¨i K_v we‡ePbv K‡i cwi‡ek evÜe eK GÛ UvBjm, R¡vjvbx mvkªqx 
BU Ges myD”P eûZj fe‡b AwMœ wbivcËv e¨e ’̄v †Rvi`vi Kivi j‡¶¨ G mgx¶v cÖKíwU nv‡Z †bq| 

 

8| cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvab t cÖKíwU wWwcBwm mfvi mycvwikµ‡g MZ 22/9/2008 Bs Zvwi‡L M„nvqb 
I MYc~Z© gš¿Yvjq KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| 

 

9| cÖK‡íi A_©vqb t  evsjv‡`k miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯ ̂(wRIwe) A_©vq‡b cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡q‡Q| 
 

10| cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb t   
cÖK‡íi j¨ve‡iUwiR KvR mgvß nIqvi ci cvBjU cÖK‡íi KvR Pj‡Q| cÖK‡íi 3q Ask myD”P febmg~‡n 
AwMœ wbivcËv e¨e¯’v cÖ̀ v‡bi Rwic KvR m¤úbœ n‡q‡Q| Rwi‡ci wfwË‡Z cÖvß Z_¨ DcvË wb‡q RvZxq ch©v‡q 
GKwU IqvK©mc AbywôZ n‡q‡Q| IqvK©m‡ci mycvwikgvjvi wfwË‡Z P~ovš— cÖwZ‡e`‡bi KvR Pj‡Q| 

 

11| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi weeiY   
civgk©K t R¡vjvbx mvkªqx BU, Gwi‡q‡UW KswµU eK, XvKv kn‡ii myD”P febmg~‡n AwMœ-wbivcËv e¨e ’̄v 
cÖ̀ vb msµvš— Kv‡R wWwcwc Abyhvqx 18 Rbgvm civgk©K eve` †gvU 13.50 j¶ UvKv eivÏ wQj| Gi g‡a¨ 
6.00 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q hv †gvU eiv‡Ïi 44.44%| civgk©K wb‡qv‡M wej¤̂ nIqvq m¤ú~Y© A_© e¨q nqwb 
e‡j cÖKí cwiPvjK n‡Z Rvbv †M‡Q|  
hš¿cvwZ t wWwcwc Abyhvqx hš¿cvwZ As‡M 61.55 j¶ UvKv eivÏ wQj| Zb¥‡a¨ e· gv‡dj dv‡b©m, e· UvBc 
I‡fb, eªxK KvwUs †gwkb, wgw·s †gwkb, WvDb WªvdU wKbb, †gUvwiqvjm di eªxK, Mvm Iqvi GÛ 
†KwgK¨vjm, BZ¨vw` hš¿cvwZ eve` ‡gvU 58.24 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q hv, G Lv‡Z ‡gvU eiv‡Ïi 94.62%| 
hš¿cvwZmg~n eZ©gv‡b mPj Av‡Q I e¨eüZ n‡Z †`Lv †M‡Q| 
eB I mvgwqKx t  wWwcwc Abyhvqx eB I mvgwqKx eve` 1.00 j¶ UvKv eivÏ wQj Ges G Lv‡Z 1.00 j¶ 
UvKvi eB I mvgwqKx µq Kiv n‡q‡Q hv G Lv‡Zi eiv‡Ïi 100%| 

 

12| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv AR©b 

R¡vjvbx mvkªqx Z_v cwi‡ek evÜe Ges ¯̂í 
Drcv`b e¨‡q BU, KswµU eK wbg©v‡Y DbœZ 
cÖhyw³i cÖPvi I cÖmvi Ges eûZj fe‡b AwMœ 
wbivcËvi †¶‡Î AvaywbK cÖhyw³ e¨envi I 
RYM‡bi g‡a¨ Rb m‡PZbZvg~jK cÖPvi I cÖmvi 
Kvh©µg MÖnY KivB GB mgx¶v cÖKíwUi g~j 
D‡Ïk¨| 

cÖK‡íi gva¨‡g †h mKj hš¿cvwZ µq Kiv I ’̄vcb 
Kivi K_v wQ‡jv Zv meB Kiv n‡q‡Q Z‡e R¡vjvbx 
mvkªqx Z_v cwi‡ek evÜe Ges ¯̂í Drcv`b e¨‡q BU, 
KswµU eK wbg©v‡Y DbœZ cÖhyw³i cÖPvi I cÖmvi  Ges 
eûZj fe‡b AwMœ wbivcËvi †¶‡Î AvaywbK cÖhyw³ 
e¨envi I RYM‡bi g‡a¨ Rb m‡PZbZvg~jK cÖPvi I 
cÖmvi Kvh©µg GLbI MÖnb Kiv nqwb| 

 

13|       D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t cÖKíwUi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nqwb, 
Kvib Gi mydjZv m¤ú‡K© RbmvaviY‡K m‡PZb/AewnZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Kiv nqwb| 

 

14|  cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨t   
µwgK bs bvg I c`ex †hvM`vb e`jx gš—e¨ 

1| ‡gvt iwdKzj Bmjvg  
wcÖwÝc¨vj wimvP© Awdmvi 

1 Rvbyqvix, 2009 27 RyjvB, 2010  LÛKvjxb 

2| ivwRqv †eMg,  
wmwbqi wimvP© Awdmvi 

22 †m‡Þ¤î, 2010 31 wW‡m¤î, 2010 LÛKvjxb 
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 15| mvaviY ch©‡e¶Y I mgm¨v 
15.1 hš¿cvwZ µq msµvš— Z_¨ bv cvIqv t cÖKíwUi AvIZvq hš¿cvwZ As‡M 61.55 j¶ UvKv eivÏ wQ‡jv| 

Zb¥‡a¨ e· gv‡dj dv‡b©m, e· UvBc I‡fb, eªxK KvwUs †gwkb, wgw·s †gwkb, WvDb WªvdU wKbb, 
†gUvwiqvjm di eªxK, Mvm Iqvi GÛ †KwgK¨vjm, BZ¨vw` hš¿cvwZ eve` ‡gvU 58.24 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| 
G mKj As‡Mi µq msµvš— Z_¨vw` cÖKí cwi`k©‡bi mgq Zvr¶wbK cvIqv hvqwb| cÖKí cwiPvjK Aem‡i 
hvIqvq G msµvš— Z_¨vw` m¤ú‡K© eZ©gvb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©ve„›` cy‡ivcywi IqvwKenvj bq|  

15.2 RivRxY© j¨ve‡iUwi t G cÖK‡íi gva¨‡g wewea hš¿cvwZ µq K‡i †h j¨ve‡iUwi‡Z emv‡bv n‡q‡Q Zvi Ae ’̄v 
LyeB RivRxY©| Awdm fe‡bi bxP Zjvi GKwU K‡¶ G hš¿cvwZmg~n emv‡bv n‡q‡Q| G Kvi‡b D³ 
†gwkbmg~n †h †Kvb mgq weKj n‡q †h‡Z cv‡i| 

15.3 Rb m‡PZbZvg~jK cÖPvi I cÖmvi Kvh©µg MÖnY bv Kiv t G cÖK‡íi gva¨‡g mydjZv AR©‡bi Rb¨ R¡vjvbx 
mvkªqx Z_v cwi‡ek evÜe Ges ¯̂í Drcv`b e¨‡q BU, KswµU eK wbg©v‡Y DbœZ cÖhyw³i cÖPvi I cÖmvi  Ges 
eûZj fe‡b AwMœ wbivcËvi †¶‡Î AvaywbK cÖhyw³ e¨envi I RYM‡bi g‡a¨ Rb m‡PZbZvg~jK cÖPvi I 
cÖmvi Kvh©µg GLbI MÖnb Kiv nqwb| ZvB GKwU Comprehensive Action Plan K‡i Gi mydjZv 
RbmvaviY‡K Rvbv‡bvi cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnb Kiv cÖ‡qvRb| 
 

16| mycvwik/gZvgZ  
16.1 cÖKíwUi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ Gi µq msµvš— Z_¨vw` gš¿Yvjq KZ©„K hvPvB Kiv cÖ‡qvRb| 

 
16.2 cÖK‡íi AvIZvq msM„wnZ hš¿cvwZi myi¶vi Rb¨ RivRxY© j¨ve‡iUwiwU ms¯‹vi Kivi cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY 

Kiv cÖ‡qvRb|   
 

16.3 G cÖK‡íi gva¨‡g mydjZv cvIqvi Rb¨ GKwU Comprehensive Action Plan K‡i RbmvaviY‡K 
m‡PZb/AewnZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnb Kiv cÖ‡qvRb| 
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নগর উ য়ন অিধদ র 

15. ি পােরশন অব ডেভলপেম  ান অব ক বাজার টাউন এ  সী-বীচ আপ  টকনাফ 
(সমা ঃ Ryb, 2011) 

 
১। কে র অব ান    :  K·evRvi, g‡nkLvjx, †UKbvd, ivgy, DwLqv, †m›UgvwU©b 
২। বা বায়নকারী সং া            : bMi Dbœqb Awa`ßi   
৩। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ   :  M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvjq 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য় :   Ryb 2009 - Ryb 2011 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য়  পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকাল 
অিত া  

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
384.671 358.121 348.01 Rvbyqvix 

2009 - 
wW‡m¤î 
2009 
(12 gvm) 

Rvbyqvix 
2009 - Ryb 
2011 
(30 gvm) 

Rvbyqvix 
2009 - Ryb 
2011 
(30 gvm) 

- 18 gvm 
(150%) 
 

 
৫। কে র অংগিভি ক বা বায়ন t 

(ল  টাকায়) 
িম

ক নং 
অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
কােজর অংগ 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন  

একক বা ব আিথক বা ব 
(%) 

আিথক 
(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 (K) ivR¯̂ LvZt      
১. civgk©K cÖwZôv‡bi †eZb fvZvw` Rbgvm 147 

Rbgvm  
183.70 147 Rbgvm 

(100%) 
183.70 

২. GKK civgk©‡Ki †eZb fvZvw` Rbgvm 36 Rbgvm 35.10 36 Rbgvm 35.10 
3. m¨v‡UjvBU B‡gR µq GjGm GjGm 23.70 GjGm 

(100%) 
23.70 

4 . ‡mwgbvi GjGm GjGm 4.00 GjGm 
(100%) 

4.00 

5 . wk¶v mdi GjGm 10 w`b  10.00 10 w`b 
(100%) 

10.00 

6. AvBBwm (Bbdi‡gkb GWy‡Kkb I 
KvDb‡mwjs) 

GjGm GjGm  3.50 GjGm 
(100%) 

2.05 

7. M¨vm, ‡c‡Uªvj, ‡ókbvix,eB,weÁwß, 
we‡bv`b, m¤§vbx, d‡UvKwc, hvZvqvZ 

GjGm GjGm  10.26 GjGm 
(100%) 

9.65  

8. mv‡f© c̈ vb †PwKs GjGm GjGm  10.00 GjGm 
(46.5%) 

4.65 

 Dc‡gvU (K) -- -- 280.26 -- 272.85 
 (L) g~jab LvZt       
9 . AvmevecÎ msL¨v 30 2.34 30 (100%)  2.34 
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িম
ক নং 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
কােজর অংগ 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন  

একক বা ব আিথক বা ব 
(%) 

আিথক 
(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
10. Procurement of ERDAS 

Imagine (Software) µq 
Gj Gm GjGm 12.50 GjGm 

(100%) 
12.50 

11. j¨vcUc Ges †W¯‹Uc Kw¤úDUvi / 
wmwW ivBUvi  

msL¨v 12 6.24 12 (100%) 6.13 

12. †gwkbvwi Ges Ab¨vb¨ wRwbmcÎ  msL¨v 14 14.43 14 (87%) 12.49 
13. cÖ‡KŠkj miÄvgvw` msL¨v 12 42.35 12 (100%)  42.00 
 Dc‡gvU (L) -- -- 77.86 -- 75.16 
 ‡gvU (K + L) -- -- 358.12 -- 348.01 

(97.18
%) 

 
6| cÖK‡íi cUf~wg t K·evRvi evsjv‡`‡ki Ab¨Zg mx-exP UvDb Ges c„w_exi `xN©Zg cÖvK…wZK mgỳ ª ‰mKZ 
wn‡m‡e cwiwPZ| GQvov K·evRvi cÖvK…wZK mßvðv‡h©i (Natural Seven Wonders) g‡a¨ Ab¨Zg wn‡m‡e we‡k¦i 
`iev‡i cwiwPwZ jvf K‡i‡Q| K·evRvi‡K GKwU AvšZR©vwZK gv‡bi ch©Ub †K›`ª wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ bMi 
Dbœqb Awa`ßi ÒwcÖcv‡ikb Ae †W‡fjc‡g›U c̈ vb Ae K·evRvi UvDb GÛ mx exP Avc Uz †UKbvdÓ kxl©K cÖK‡íi 
ev¯Zevqb Ki‡Q| K·evRvi kni, K·evRvi n‡Z †UKbvd ch©šZ mg~̀ ª ˆmKZ, g‡nkLvjx Dc‡Rjv kni I †m›UgvwU©b 
Øxc cÖKí GjvKvi AšZf©y³| AvMvgx 20 erm‡ii Rb¨ K·evRvi kni, K·evRvi n‡Z †UKbvd ch©šZ mgỳ ª ˆmKZ, 
g‡nkLvjx Dc‡Rjv kni I †m›UgvwU©b Øxc GjvKvq ch©Ub wkí weKv‡ki Rb¨ I mvwe©K Dbœqb Kg©KvÛ wbqš¿‡bi Rb¨ 
ÒwcÖcv‡ikb Ae ‡W‡fjc‡g›U c̈ vb Ae K·evRvi UvDb GÛ mx-exP Avc Uz †UKbvdÓ kxl©K RvZxq ¸i“Z¡c~Y© cÖKí 
Pjgvb| AvMvgx 20 erm‡ii Rb¨ A_©vr 2010 n‡Z 2030 mvj ch©šZ cÖKí GjvKvi cÖvq 79,657 GKi RvqMvi 
cwiKwíZ f~wg e¨envi wbwðZKib| cÖv°wjZ e¨q 384.671 j¶ UvKv| A_©vqb n‡e miKvix LvZ n‡Z|  
 
7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t D³ cÖK‡íi AvIZvq KiYxqmg~n wbgœiƒc  

K. cÖKí GjvKvq Z_v K·evRvi kni n‡Z †UKbvd ch©šZ exP Uz̈ wiRg KvjPvivj Uz̈ wiRg, wiwµ‡qkbvj 
Uz̈ wiRg, wmwU †eRW Uz̈ wiRg I B‡Kv Uz̈ wiR‡gi Rb¨ Dchy³ GjvKv wPwýZKiY| 

L. K·evRvi n‡Z †UKbvd ch©šZ eZ©gvb I fwel¨r Kvh©Kix KvVv‡gv wPwýZKiY GKBmv‡_ †UKbvd ch©šZ 
m¤¢vebvgq Uz̈ wiRg Gwiqv wPwýZKiY|  

M. Uz̈ wiR‡gi Rb¨ cÖ‡qvRbxq my‡hvM-myweav i‡q‡Q Ggb m¤¢vebvgq Gwiqvi DcK~jxq I cwi‡ekMZ 
ˆewkómg~n wPwýZKiY | 

N. cÖKí GjvKvi RvwZMZ, mvs¯‹…wZK cÖ_v/cÖPjb/aiYmg~n wPwýZKiY| 
O. cÖKí GjvKvi fwel¨r Dbœqb (wdì Uz̈ wiRgmn) Z¡ivwš̂Z I wbqš¿b Kivi Rb¨ †KŠkj wba©viY| 
P. M„nxZ Kvh©µ‡gi wecix‡Z we`¨gvb mgm¨v I cȪ Zvebv¸‡jv cybtwe‡ePbv Kiv|  
Q. e¨e¯’vcbvi †¶‡Î ¯’vbxq KZ©„c‡¶i ¶gZv e„w× Kiv Ges  
S. e¨vswKs wewb‡qv‡Mi Dc‡hvMx cÖKí cÖYqb Kiv|  

 
8| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t cÖKíwU MZ 14/08/2008 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgkb KZ©„K Aby‡gvw`Z nq Ges 
MZ 09/09/2008 Zvwi‡L M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvjq KZ…©K cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq| g~j cÖKí e¨q wQj 
3.847 (wZb †KvwU Pzivwk j¶ mËi nvRvi) †KvwU UvKv hvi cy‡ivUvB wRIwe dvÛ| 26/01/2011 Zvwi‡L ms‡kvwaZ 
cÖKí `wjj Aby‡gvw`Z nq Ges ms‡kvwaZ cÖKí e¨q `uvovq 3.581 (wZb †KvwU AvUvbœ j¶ `k nvRvi) †KvwU UvKv| 
cÖv_wgKfv‡e cÖKí GjvKv 27,604 GKi wba©vib Kiv nq| 19/05/09 Zvwi‡L AbywôZ Steering Committee 
(SC) mfvi wm×vš— Abyhvqx †m›UgvwU©b Øxc Ges g‡nkLvjx †cŠi kni cÖK‡íi Aš—f©y³ Kiv nq| cieZx©‡Z 
14/03/2010Bs Zvwi‡L Technical Management Committee (TMC) mfvq M„nxZ wm×v‡š—i †cÖw¶‡Z Ges 
07/06/2010Bs Zvwi‡L AbywôZ Seminar G ¯’vbxq Stakeholder M‡bi gZvg‡Zi wfwË‡Z AwZwi³ 52,053 GKi 



101 
 

GjvKv cÖK‡íi Aš—fy©³ Kiv nq| G †cÖw¶‡Z cÖKí `wjj ms‡kva‡bi c‡i †gvU cÖKí GjvKv 79,657 GKi wba©vib 
Kiv nq| g~j cÖKí `wjj Abyhvqx cÖKí †gqv` wQj Rvbyqvix 2009 n‡Z wW‡m¤î 2009 ch©šZ| cÖKí `wjj 
ms‡kva‡bi c‡i cÖKí †gqv` Rvbyqvix 2009 n‡Z Ryb 2011 ch©š— ewa©Z Kiv nq|  
 

9| cÖK‡íi A_©vqY t wRIwe dvÛ|  
 

10|  cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨ t  
িমক 

নং 
নাম ও পদবী নকালীন খ কালীন যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 

১।  dviRvbv mgxiDwÏb, Dc-cwiPvjK 
(†fŠZ cwiKíbv) 

c~Y©Kvjxb  17/03/2009 cÖ‡hvR¨ bq 

 

11|   cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t  
we‡eP¨ cÖKíwU Ryb, 2011-G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z cÖvwßi ci 
mgvwß g~j¨vq‡bi j‡¶¨ cÖK‡íi Kvh©vj‡q AvBGgBwWÕi mswkó Kg©KZ©v KZ©„K weMZ 30/10/2012 Zvwi‡L cwi`k©b Kiv 
n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j cÖKí KZ©„c¶ Z_v mswkó mKj Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw¯’Z wQ‡jb| cwi`k©bKv‡j bMi Dbœqb 
Awa`ßi KZ©„K ev¯—evwqZ Av‡jvP¨ cÖKíwUi cÖavb cÖavb As‡Mi ev¯—evqb wPÎ bR‡i Avbv nq| GQvov, cwi`k©bKv‡j 
cÖK‡íi D‡Ïk¨ Z_v 6wU wi‡cvU©, A_©vqb I eivÏ, A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZi weeiY, ev —̄e Ae ’̄v I cÖK‡íi 
D‡Ïk¨ e¨vnZ nIqvi KviY cÖf„wZ m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn Kiv nq| D³ cwi`k©‡bi wfwË‡Z cÖvß Z_¨, cÖK‡íi cÖKí mgvwß 
cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) cÖf„wZ we‡klYc~e©K eZ©gvb mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 
 

12|   cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb t  
cÖK‡íi AbyK~‡j Ryb 2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 348.01 j¶ UvKv hv me©‡kl ms‡kvwaZ 
Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 358.121 j¶ UvKvi 97.18%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, Aegy³ I e¨‡qi 
wPÎ wbgœiƒc| 

(ল  টাকায়) 
অথ বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  অব ি  

(িজওিব) 
য় অ িয়ত 

অথ 
(িজওিব) 

মাট টাকা ঃ সাঃ মাট টাকা ঃ 
সাঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
2008-09 5.00 5.00  5.00 1.84 1.84 - - 
2009-10 190.00 190.00  190.00 108.32 108.32 - - 
2010-11 247.96 247.96  247.96 237.85 237.85 - - 
‡gvU     348.01 348.01 - - 

 
13| Amgvß Kv‡Ri weeiY I KviY t Technical Management Committee (TMC) Gi wm×vš— Abyhvqx mv‡f© 
Ae evsjv‡`k (SOB) Øviv mv‡f© †PwKs Kivi cÖ‡qvRb nqwb weavq GLv‡Z 5.00 j¶ UvKv LiP Kiv nqwb|  
 
14| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi ev —̄evqb AMÖMwZ t cÖK‡íi cÖavb cÖavb KvR mg~n t  

1. Inception Report 
2. Study Are Map with Report-I 
3. Survey Data with Report-II 
4. Interim Report 
5. Draft Final Report & 
6. Final Report cÖbqb Kiv n‡q‡Q Ges DwjwLZ Report mg~n Technical Management   

Committee Õi  (TMC) m`m¨ Øviv Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| Final Report wU †M‡RU 
†bvwUwd‡Kk‡bi gva¨‡g cÖKv‡ki Rb¨ ম ণালয় ch©v‡q cÖwµqvaxb i‡q‡Q| GQvovI cÖK‡íi AbyK~‡j 
Ab¨vb¨ KvRmg~‡ni g‡a¨ i‡q‡Qt  
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14.1|  civgk©K cÖwZôv‡bi †eZb fvZvw`t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 147 Rbgvm eve` Avw_©K eivÏ 183.70 j¶ 
UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` m¤ú~Y© A_© e¨q n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K Ges ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

14.2|  GKK civgk©‡Ki †eZb fvZvw`t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 36 Rbgvm eve` Avw_©K eivÏ 3510.70 j¶ 
UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` m¤ú~Y© A_© e¨q n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K Ges ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

14.3| m¨v‡UjvBU B‡gR µq t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M Avw_©K eivÏ 23.70 j¶ UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` m¤ú~Y© 
A_© e¨q n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ 100%| 

14.4| ‡mwgbvi t cÖK‡íi AvIZvq Avw_©K eivÏ 4.00 j¶ UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` m¤ú~Y© A_© e¨q n‡q‡Q Ges 
G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ 100%| 

14.5| wk¶v mdi t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M Avw_©K eivÏ 10.00 j¶ UvKv wQj| eivÏK…Z A‡_©i g‡a¨ 9.70 j¶ 
UvKv LiP Kiv n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ cÖvq 100%| 

14.6| AvBBwm (Bbdi‡gkb GWy‡Kkb I KvDb‡mwjs) t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M Avw_©K eivÏ 3.50 j¶ UvKv 
wQj| eivÏK…Z A‡_©i g‡a¨ 2.05 j¶ UvKv LiP Kiv n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ 58.57%| 

14.7| M¨vm, ‡c‡Uªvj, ‡ókbvix, eB, weÁwß, we‡bv`b, m¤§vbx, d‡UvKwc, hvZvqvZ t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 
Avw_©K eivÏ 10.26 j¶ UvKv wQj| eivÏK…Z A‡_©i g‡a¨ 9.65 j¶ UvKv LiP Kiv n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î 
Avw_©K AMÖMwZ 94.05%|  

14.8| mv‡f© c̈ vb †PwKs t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M Avw_©K eivÏ 10.00 j¶ UvKv wQj| eivÏK…Z A‡_©i g‡a¨ 
4.65 j¶ UvKv LiP Kiv n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ 46.50%| cÖKí KZ©„c‡¶i mv‡_ 
Av‡jvPbvKv‡j Rvbv hvq †h, mgq ¯í̂Zv‡nZz mv‡f© Ae evsjv‡`k KZ©„K mv‡f© GÛ c̈ vb †PwKs Kiv nqwb | 

14.9| AvmevecÎ t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 30wU AvmevecÎ µqeve` Avw_©K eivÏ 2.34 j¶ UvKv wQj| cÖKí 
†gqv‡` m¤ú~Y© A_© e¨q n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K Ges ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

14.10| Procurement of ERDAS Imagine (Softeare) µq t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M Avw_©K eivÏ 12.50 
j¶ UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` m¤ú~Y© A_© e¨q n‡q‡Q Ges G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ 100%| 

14.11|  j¨vcUc Ges †W¯‹Uc Kw¤úDUvi / wmwW ivBUvi t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 12wU †W·Uc Kw¤úDUvi/wmwW 
ivBUvi µqeve` Avw_©K eivÏ 6.24 j¶ UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` D³ eiv‡Ïi g‡a¨ 6.13 j¶ UvKv e¨q 
n‡q‡Q †hLv‡b Avw_©K AMÖMwZ 98.24% Ges G‡¶‡Î ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

14.12|  †gwkbvwi Ges Ab¨vb¨ wRwbmcÎ t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 14wU †gwkbvix Ges Ab¨vb¨ wRwbmcÎ  
µqeve` Avw_©K eivÏ 14.43 j¶ UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` D³ eiv‡Ïi g‡a¨ 14.49 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q 
†hLv‡b Avw_©K AMÖMwZ 100.42% Ges G‡¶‡Î ev¯Ze AMÖMwZ 100%|  

14.13| cÖ‡KŠkj  miÄvgvw` t cÖK‡íi AvIZvq G As‡M 12wU cÖ‡KŠkjx miÄvgvw` µqeve` Avw_©K eivÏ 42.35 
j¶ UvKv wQj| cÖKí †gqv‡` D³ eiv‡Ïi g‡a¨ 42.00 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q †hLv‡b Avw_©K AMÖMwZ 
99.17% Ges G‡¶‡Î ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 

 
15. কে র উে  অজনঃ 

উে  অজন 
15.1| cÖKí GjvKvq Z_v K·evRvi kni 
n‡Z †UKbvd ch©šZ exP Uz̈ wiRg KvjPvivj 
Uz̈ wiRg, wiwµ‡qkbvj Uz̈ wiRg, wmwU †eRW 
Uz̈ wiRg I B‡Kv Uz̈ wiR‡gi Rb¨ Dchy³ 
GjvKv wPwýZKiY| 

15.1| wdì mv‡f©i gva¨‡g exP Uz̈ wiRg KvjPvivj Uz̈ wiRg, 
wiwµ‡qkbvj Uz̈ wiRg, wmwU †eRW Uz̈ wiRg I B‡Kv Uz̈ wiR‡gi 
Rb¨ m¤¢vebvgq/ Dchy³ GjvKv wPwýZ Kiv n‡q‡Q Ges mv‡f© 
g¨v‡c Zv †`Lv‡bv n‡q‡Q|  

15.2| K·evRvi n‡Z †UKbvd ch©šZ 
eZ©gvb I fwel¨r Kvh©Kix KvVv‡gv wPwýZKiY 
Ges GKBmv‡_ †UKbvd ch©šZ m¤¢vebvgq 
Uz̈ wiRg Gwiqv wPwýZKiY|  

15.2| cÖKí GjvKvq Uz̈ wiRg I RbmsL¨v e„wØi m¤¢vebv 
we‡ePbvq †i‡L cwiKíbv cÖwZ‡e`‡b wewfbœ ‡m±‡ii bvbvwea 
bxwZ/†KŠk‡ji D‡jL Kiv n‡q‡Q| †mB bxwZ/†KŠkj Abymv‡i 
f~wg e¨envi c̈ vb cȪ Zve Kiv n‡q‡Q hv‡Z K‡i K·evRv‡ii 
eZ©gvb I fwel¨r Kvh©Kix ’̄vcbv Ges GKBmv‡_ †UKbvd 
ch©šZ m¤¢vebvgq Uz̈ wiRg Gwiqv wPwýZ Kiv hvq|  

15.3| Uz̈ wiR‡gi Rb¨ cÖ‡qvRbxq my‡hvM-
myweav i‡q‡Q Ggb m¤¢vebvgq Gwiqvi 
DcK~jxq I cwi‡ekMZ ˆewkómg~n 

15.3| m¤¢vebvgq Uz̈ wiRg Gwiqvi DcK~jxq I cwi‡ekMZ 
ˆewkó¨/welqmg~n ‡gvKv‡ejvi †¶‡Î mv‡f© I c̈ vwbs- Dfq †¶‡Î 
Lye `„p g‡bvfve †`Lv‡bv n‡qwQj| G‡¶‡Î óªvKPvi c̈ vb g¨vcG 
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উে  অজন 
wPwýZKiY| DcK~jxq I cwi‡ekMZ ˆewkó¨/welqmg~n ‡gvKv‡ejvi Rb¨ 

wewfbœ ‡mev I my‡hvM-myweavi cȪ Zve Kiv n‡q‡Q |  
15.4| cÖKí GjvKvi RvwZMZ, mvs¯‹…wZK 
cÖ_v/cÖPjb/aiYmg~n wPwýZKiY| 

15.4| cÖKí GjvKvq ’̄vbxq myweav‡fvMx †jvKRb I wewfbœ 
RvwZ‡Mvôxi Dci wdì mv‡f© GÛ Kbmvj‡Ukb Gi gva¨‡g 
cÖPwjZ ixwZ/cÖ_v, RvwZMZ I mvs¯‹…wZK aiYmg~n wPwýZ Kiv 
n‡q‡Q|  

15.5| cÖKí GjvKvi fwel¨r Dbœqb (wdì 
Uz̈ wiRgmn) Z¡ivwš̂Z I wbqš¿b Kivi Rb¨ 
†KŠkj wba©viY| 

15.5| fwel¨r Dbœqb (wdì Uz̈ wiRgmn) Z¡ivwš̂Z I wbqš¿b 
Kivi Rb¨ c̈ vb wi‡cv‡U© †m±i Iqvix wewfbœ bxwZ, †KŠkj I 
বা বায়ন cÖwµqv D‡jL Kiv n‡q‡Q|    

15.6| M„nxZ Kvh©µ‡gi wecix‡Z we`¨gvb 
mgm¨v I cȪ Zvebv¸‡jv cybtwe‡ePbv Kiv|  

15.6| wewfbœ bxwZ, †KŠkj I বা বায়ন cÖwµqv wVK Kiv Ges 
c̈ vb wba©viY Kivi c~‡e©B cªKí GjvKvi we`¨gvb mgm¨v I 
cȪ Zvebv¸‡jv cybtwe‡ePbv Kiv n‡q‡Q|   

15.7| e¨vswKs wewb‡qv‡Mi Dc‡hvMx cÖKí 
cÖYqb Kiv Ges 

15.7| GB c̈ v‡b wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© †m±‡ii e¨vswKs wewb‡qv‡Mi 
Dc‡hvMx cÖKí AšZ©fy³ Kiv n‡q‡Q|   

15.8| e¨e ’̄vcbvi †¶‡Î ’̄vbxq KZ©„c‡¶i 
¶gZv e„w× Kiv  

15.8| e¨e¯’vcbv I  c̈ vb বা বাq‡bi †¶‡Î ¯’vbxq KZ©„c‡¶i 
¶gZv e„w×i Rb¨ wZbwU cȪ Zve dvBbvj wi‡cv‡U© AšZ©fy³ Kiv 
n‡q‡Q|   

 
16|   D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡íi AbyK~‡j †Kvb KvR Amgvß †bB|  
 
17| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq †h cwiKíbv M„nxZ n‡q‡Q Zv ev¯ZevwqZ n‡j 

AcwiKwíZ f~wg e¨envi n«vm cv‡e| ch©Ub wk‡íi Dbœqb n‡e| e¨vcK Kg©ms¯’v‡bi m„wó n‡e| ¯’vbxq I RvZxq 
A_©‰bwZK Dbœqb Z¡ivwš̂Z n‡e g‡g© cÖZxqgvb nq| 

 
18| ev¯Zevqb mgm¨vt  
 
K·evRvi kni I Zvi cvk¦©eZ©x GjvKv A‰ea `Lj`vwiZ¡, mgỳ ª cvo Zwj‡q hvIqv, AcwiKwíZfv‡e M‡o DVv 
†`vKvbcvU, †nv‡Uj-‡gv‡Uj Ges Ab¨vb¨ cÖkvmwbK RwUjZvq wbgw¾Z| Av‡jvP¨ cÖK‡íi gva¨‡g cÖYxZ dvBbvj wi‡cv‡U©  
we`¨gvb f~wgi e¨envi, cwienb, Uz̈ wiRg, ỳ‡h©vM e¨e¯’vcbv, †Wª‡bR e¨e¯’v, cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb, Avevmb, 
wkívqb, e¨emv-evwYR¨ BZ¨vw` m¤ú‡K© †h mKj gZvgZ/ch©‡e¶Y/mycvwik Kiv n‡q‡Q †m¸‡jv ev¯Zevq‡b kw³kvjx 
KZ©„c¶ MVb Kiv bv n‡j Ges mve©¶wYK gwbUwis Gi e¨e ’̄v bv _vK‡j D³ mycvwik/ch©‡e¶Ymg~n Kvw•LZ mvdj¨ e‡q 
Avb‡Z cvi‡e bv g‡g© cÖZxqgvb nq| DcišZy f~wg e¨env‡i RbMY‡K m‡PZb bv Kiv †M‡jI G ai‡Yi cÖK‡íi mycvwik 
Kvh©Ki f~wgKv ivL‡Z mg_© n‡ebv|  
 
19| AvBGgBwWÕi mycvwik/gZvgZ t 
 
19.1| Av‡jvP¨ cÖK‡íi gva¨‡g cÖYxZ dvBbvj wi‡cv‡U© we`¨gvb f~wgi e¨envi, cwienb, Uz̈ wiRg, ỳ‡h©vM e¨e¯’vcbv, 

†Wª‡bR e¨e¯’v, cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb, Avevmb, wkívqb, e¨emv-evwYR¨ BZ¨vw` m¤ú‡K© †h mKj 
gZvgZ/ch©‡e¶Y/mycvwik cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q ‡m¸‡jvi mwVK ev¯Zevq‡bi Rb¨ GKwU kw³kvjx ‰ea KZ©„c¶‡K 
`vwqZ¡ cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e| G ai‡bi Legal Framework of Authority wba©vi‡Yi †¶‡Î mswkó gš¿Yvjq 
I ev¯ZevqbKvix ms ’̄v‡K Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e|  

 
19.2| we`¨gvb f~wgi e¨envi, cwienb, Uz̈ wiRg, ỳ‡h©vM e¨e¯’vcbv, †Wª‡bR e¨e ’̄v, cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb, 

Avevmb, wkívqb, e¨emv-evwYR¨ BZ¨vw` m¤ú‡K© w`K wb‡ ©̀kbv m¤ŵjZ dvBbvj wi‡cvU©wU †M‡RU weÁwßi 
gva¨‡g cÖKv‡ki Rb¨ gš¿Yvjq ch©v‡q cÖwµqvaxb i‡q‡Q| D³ dvBbvj wi‡cvU©wU `ª“ZZg mg‡qi g‡a¨ †M‡RU 
weÁwßi gva‡g cÖKv‡ki Rb¨ mswkó gš¿Yvjq‡K Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e|  
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চ াম উ য়ন ক প  

16. ঢাকা াংক রাড হেত বােয়িজদ বা ামী রাড পয  সংেযাগ সড়ক িনমাণ 
(mgvß t wW‡m¤î, 2010) 

 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb   t  PÆMªvg kni| 
2| ev¯—evqbKvix ms¯’v           t  PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ (PDK)| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvjq| 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2010 
ch©š—) 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z        
ev¯—
evqbKvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev¯—
evqbKv‡ji %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3381.10 1g mst-

4052.80, 
me©‡kl mst 
3762.38 

3687.93 RyjvB, 
1998 
n‡Z 
Ryb, 2003 
(5 eQi) 

RyjvB, 
1998 
n‡Z 
wW‡m¤î, 
2010 (12 
eQi) 

RyjvB, 
1998 
n‡Z 
wW‡m¤î, 
2010 
(12 eQi) 

306.83 
(9.07%) 

7 eQi  
(140%) 
 

 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t cÖKíwUi ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ j¶¨gvÎv Ges mgvwß cÖwZ‡e`b 
Abyhvqx A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 

(j¶ UvKvq) 
µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc 
Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb  
(Ryb, 2010 ch©š—) 

GKK ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1| mv‡f© GÛ Kbmvj‡UÝx ‡_vK - 31.00 - 26.20 

(84.52%) 
2| Ifvi‡nW Kó    71.37  71.37(100%) 
3| Kw›Ub‡RÝx   23.70  23.70(100%) 
4| j¨vÛ GKzBwRkb ‡n±i 19.03 1112.15 19.03(100%) 1112.15 

(100%) 
5| Kg‡cb‡mkb di óªvKPvi ‡_vK - 95.22 - 95.22 (100%) 
6| Av_© IqvK© KvwUs Ntwgt 687304.3 316.16 715332.87 

(104%) 
314.84 
(99.58%) 

7| Av_© wdwjs DB_ G‡·m 
m‡qj 

wKtwgt 251857.1 88.15 277631.74 
(110%) 

87.04 
(98.74%) 

8| Av_© wdwjs DB_ cÖwKDiW 
Av_© 

Ntwgt 7723.27 12.28 7723.27 
(100%) 

12.28 (100%) 

9| 75 GgGg m¨vÛ Kzkwbs etwgt 40186.92 15.05 42777.75 
(106.44) 

14.28 (95%) 

10| 300 Gg Gg mve †eBm etwgt 34846.99 127.54 34296.86 
(98.42%) 

120.86 
(94.76%) 

11| eªxK Ab GR mwjs ivtwgt 4700.00 2.61 10366.91 3.04 
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µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc 
Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb  
(Ryb, 2010 ch©š—) 

GKK ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(220.57%) (116.47%) 
12| 175 Gg Gg †eBm †Kvm© etwgt 32947.14 74.79 33208.61 

(100.79%) 72.37(96.76% 

13| 75 Gg Gg w_K †eBm 
†Kvm© (MÖvDt) 

etwgt 27141.39 105.58 25225.95 
(93%) 

95.44 
(90.40%) 

14| 50 Gg Gg Kv‡c©wUs etwgt 20610.10 44.93 20581.30 
(100%) 

44.27 
(98.53%) 

15| mvi‡dm ‡cBw›Us etwgt 17000.00 4.25 17004.74 
100%) 

4.24 (99%) 

16| ‡MÖwfwU UvBc wi‡UBwbs 
Iqvj 

ivtwgt 1647.12 117.67 923.29 
(56.05%) 

117.67(100%)  

17|  µm KvjfvU© wbg©vY msL¨v 10 99.45 10 (100%) 99.95 
(100.50) 

18| wm‡½j ¯ú¨vb eKm 
KvjfvU© wbg©vY 

msL¨v 10 188.52 10 (100%) 188.52 (100) 

19| ‡ij ‡ivW Ifvi eªxR 
wbg©vY  

- 1 1200.00 1 (100%) 1154.30 
(96.19%) 

20| Uvwds ‡_vK - 4.00 - 3.97 (99.25%) 
21| wkdwUs Ae B‡jKwUªK 

†cvj 
‡_vK - 10.66 - 

10.66 (100) 

22| c̈ v‡›Ukb ‡_vK - 4.00 - 2.76 (69%) 
23| UªvÝ‡cvU© †fwn‡Kj msL¨v Rxc-1, gt 

mvBt-2 
13.30  Rxc-1, 

gUimvB‡Kj-2 
(100%) 

13.30 (100) 

 †gvU  t  3762.38 97.05% 3687.92 
(98.02%) 

 
6| cÖK‡íi cUf~wg t PÆMÖvg kn‡ii UªvwdK I UªvÝ‡cv‡U©kb wm‡÷g-†K DbœZ Kivmn PÆMÖv‡gi gvóvic̈ vb ev¯ —
evq‡bi Ask wn‡m‡e g~j kn‡ii DbœZ Askmg~‡ni m‡½ 1wU moK †bUIqvK© ¯’vcb I bMi Dbœqbmn PÆMÖvg kn‡ii myôz 
hvbevnb PjvPj wbwðZKiY Ges hvbRU wbim‡bi wbwgË G cÖKíwU MÖnY Kiv nq| 
 
7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t cÖK‡íi cÖavb cÖavb D‡Ïk¨mg~n wbgœiƒc ; 

K) PÆMÖvg kn‡ii UªvwdK I UªvÝ‡cv‡U©kb wm‡÷g‡K DbœZ KiYmn PÆMÖvg gvóvi c̈ vb ev¯Zevq‡bi Ask 
wn‡m‡e g~j kn‡ii DbœZ Askmg~‡ni m‡½ GKwU moK  †bUIqvK© ¯’vcb I bMi Dbœqbmn PÆMÖvg 
kn‡ii hvbevnb PjvPj wbwðZKiY Ges 

L) PÆMÖvg gnvbMix‡Z UªvwdK R¨vg Kgv‡bvi Rb¨ hvZvqv‡Zi ~̀iZ¡ I ågbKvj n«vmKiY। 
 
8| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t  
Av‡jvP¨ cÖKíwU †gvU 3381.10 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 1998 n‡Z Ryb, 2003 †gqv‡` ev —̄evq‡bi j‡¶¨ 
weMZ 03/02/1999 Zvwi‡L AbywôZ ÔGK‡bKÕ ˆeV‡K Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z AcÖZzj GwWwc eiv‡Ïi Kvi‡Y 
h_vmg‡q Rwg AwaMÖnb Ki‡Z bv cvivq cÖK‡íi †fŠZ KvR ïi“ Ki‡Z wej¤̂ nq| GRb¨ cÖv°wjZ e¨q 4052.80 j¶ 
UvKvq cybtwba©viY Ges Gi †gqv` RyjvB, 1998 n‡Z Ryb, 2008 ch©š— e„w× K‡i cÖKíwU MZ 09/07/2006 Zvwi‡L 1g 
ms‡kvab Kiv nq| wØZxqevi cÖv°wjZ e¨q 3762.38 j¶ UvKvq cybtwba©viY Ges Gi †gqv` RyjvB, 1998 n‡Z 
wW‡m¤î, 2010 ch©š— e„w× K‡i cÖKíwU MZ 31/12/2010 Zvwi‡L 2q ms‡kvab Kiv nq। 
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9| cÖK‡íi A_©vqb t   cÖKíwU evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ A_©vq‡b ev¯—evwqZ nq|  
10|  cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨ t  
µwgK 
bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex †hvM`vb e`jx gšZe¨ 

1| Rbve †gvt byi †nv‡mb  
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

cÖKí ïi“ †_‡K A‡±vei, 2002 AwZwi³ `vwqZ¡ 

2| Rbve †gvt Avãyj nvwjg  
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

A‡±vei, 2002 b‡f¤î, 2004 AwZwi³ `vwqZ¡ 

3| Rbve G G Gg nvweeyi ingvb 
wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

b‡f¤î, 2004 cÖKí mgvwß ch©šZ AwZwi³ `vwqZ¡ 

 
11|   cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t 
we‡eP¨ cÖKíwU wW‡m¤̂i, 2010-G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z cÖvwßi 
ci mgvwß g~j¨vq‡bi j‡¶¨ PÆMÖvg †g‡UªvcwjUb GjvKvq Aew ’̄Z cÖKí GjvKvwU AvBGgBwWÕi mswkó Kg©KZ©v KZ©„K 
weMZ 25-26/7/2012 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j cÖKí KZ©„c¶ Z_v mswkó mKj 
Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| m‡iRwg‡b cwi`k©bKv‡j PÆMÖvg Dbœqb KZ…©c¶ KZ©„K ev¯—evwqZ Av‡jvP¨ cÖKíwUi 
cÖavb cÖavb As‡Mi ev¯—evqb wPÎ bR‡i Avbv nq| GQvov, cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨, e¨e ’̄vcbv, A_©vqb I eivÏ, 
A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZi weeiY, ev —̄e Ae ’̄v I cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ nIqvi KviY cÖf„wZ m¤ú‡K© Z_¨ 
msMÖn Kiv nq| D³ cwi`k©‡bi wfwË‡Z cÖvß Z_¨, cÖK‡íi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Ges ev —̄evqbKvjxb 
mg‡q AvBGgBwW KZ…©K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖf„wZ we‡klYc~e©K eZ©gvb mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv 
n‡q‡Q|  
 
12|   cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb t  
cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q †gvU 3762.38 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z wW‡m¤î, 2010 
ch©š— cÖKíwUi AbyK‚‡j e¨q n‡q‡Q †gvU 3687.93 j¶ UvKv (hv cÖv°wjZ e¨‡qi 98.02%)| cÖKíwUi AvIZvq M„nxZ 
cÖavb Kvh©µgmg~n, j¶¨gvÎv I cÖK…Z ev —̄evqb m¤úwK©Z Z_¨vw` wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t  
 
cÖavb Kvh©µg ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 

j¶¨gvÎv  
cÖK…Z ev¯—evqb 

1) f~wg AwaMÖnY 19.03 †n±i 19.03 †n±i 
2) gvwU KvUv 687304.35 Ntwgt 715332.87 Ntwgt 
3) AwZwi³ gvwU w`‡q fivU  251857.14 Ntwgt 277631.74 Ntwgt 
4) evwni †_‡K gvwU G‡b fivU KiY 7723.27 Ntwgt 7723.274 Ntwgt 
5) 75 wgtwgt cyi“ †m›W Kzkwbs 40186.92 etwgt 42777.75 etwgt 
6) 300 wgtwgt cyi“ mve-‡eR 34846.99 etwgt 34296.86 etwgt 
7) weªK Ab GwRs  4700 ivtwgt 10366.91 ivtwgt 
8) 175wgtwgt cyi“ †ivW †em †Kvm© 32947.14 etwgt 33208.61 etwgt 
9) 175 wgtwgt cyi“ †em †Kvm© 27141.39 etwgt 25225.96 etwgt 
10) 50 wgtwgt cyi“ Kv‡c©wUs  20610.10 etwgt 20581.30 etwgt 
11) ‡MÖwfwU UvBc wi‡UBwbs Iqvj  1647.12 ivtwgt 923.29 ivtwgt 
11) µm KvjfvU©  10wU 10wU 
12) wm‡½j ¯c¨vb e·  KvjfvU© (cvBc 
KvjfvU©) 

10wU 10wU 

13) †ij †ivW Ifvi eªxR 1wU 1wU 
14) hvbevnb (Rxc I gUimvB‡Kj) Rxc-1wU I gUimvB‡Kj-2wU Rxc-1wU I gUimvB‡Kj-2wU 
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13| Amgvß Kv‡Ri weeiY I KviY t  Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq XvKv UªvsK †ivW cÖvšZ I ev‡qwR` †ev¯Zvgx †ivW 
cÖv‡šZi g‡a¨ 6 wKtwgt `xN© ms‡hvM moK wbg©v‡Yi eva¨evaKZv wQj| ev‡qwR` †ev¯Zvgx †ivW cÖvšZ n‡Z wbwg©Z 
ë vKUcmn 3 wKtwgt iv¯Zvi g‡a¨ 1.5 wKt wgt iv¯Zv webvg~‡j¨ Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb KZ©„c¶‡K miKvix 
wm×všZ Abyhvqx PUªMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K n¯ZvšZi Kiv nq| cieZ©x‡Z 2006 mv‡j Gwkqvb BDwbf©viwmwU di 
I‡gb Gi evavi Kvi‡Y XvKv UªvsK †ivW cÖvšZ n‡Z wbwg©Z 1.5 wKtwgt iv¯Zvi cieZ©x 1.5 wKt wgt Aa©wbwg©Z Ae¯’vq 
ivLv nq †hLv‡b gvwU KvUv, gvwU fivU I cvBc KvjfvU© wbgv‡Y©i KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| ïaygvÎ D³ As‡ki 
†cf‡g‡›Ui KvR evKx i‡q‡Q|  
 
14| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi ev¯—evqb AMÖMwZ t 

K)  f~wg AwaMÖnY t cÖK‡íi AvIZvq 19.03 †n±i Rwg AwaMÖn‡Yi ms¯’vb wQj Ges G Lv‡Z Avw_©K eivÏ 
1112.15 j¶ UvKv wQj| m¤ú~Y© f~wg AwaMÖnY m¤úbœ n‡q‡Q Ges m¤ú~Y© A_© e¨q n‡q‡Q| 

L)   mv‡f© GÛ Kbmvj‡UÝx t cÖK‡íi AvIZvq mv‡f© GÛ Kbmvj‡UÝx Lv‡Z 31.00 j¶ UvKvi ms¯’vb wQj 
Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 26.26 j¶ UvKv (84.52%)| 

M)  Av_© IqvK© Bb KvwUs  t cÖK‡íi AvIZvq 687304.35 wKDweK wgt Av_© IqvK© Bb KvwUs Lv‡Z 316.16 
j¶ UvKvi ms¯’vb wQj Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 314.84 j¶ UvKv (99.58%),  

N)   Av_© wdwjs DB_ G‡·m m‡qj t cÖK‡íi AvIZvq 251857.10 wKDweK wgt Av_© wdwjs DB_ G‡·m 
m‡qj Lv‡Z 88.15 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 87.04 j¶ UvKv 
(98.74%)|  

O)  300 Gg Gg mve †eBm t cÖK‡íi AvIZvq 34846.99 etwgt 300 Gg Gg mve †eBm Lv‡Z 127.54 
j¶ UvKvi ms¯’vb wQj Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 120.86 j¶ UvKv (94.76%)| 

P)  50 Gg Gg Kv‡c©wUs t cÖK‡íi AvIZvq 20610.10 et wgt 50 Gg Gg Kv‡c©wUs Lv‡Z 44.93 j¶ 
UvKvi ms¯’vb wQj Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 44.27 j¶ UvKv (98.53%)| 

Q)  ‡MÖwfwU UvBc wi‡UBwbs Iqvj t cÖK‡íi AvIZvq 1647.12 ivtwgt  ‡MÖwfwU UvBc wi‡UBwbs Iqvj Lv‡Z 
117.67 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 117.67 j¶ UvKv (100%) | 

R)  µm KvjfvU© wbg©vY t cÖK‡íi AvIZvq 10wU µm KvjfvU© wbg©vY Lv‡Z 99.45 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj 
Ges G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 99.95 j¶ UvKv (100.50 %)| 

S)  ‡ij †ivW Ifvi eªxR t cÖK‡íi AvIZvq 1wU †ij †ivW Ifvi eªxR wbg©v‡Yi Rb¨ 1200.00 j¶ UvKv 
eivÏ wQj| cÖK‡íi KvR PjvKvjxb mg‡q wbg©vY mvgMÖxi AwZ gvÎvq `vg e„w× cvIqvq wVKv`vi 
†jvKmv‡bi m¤§~Lxb n‡j `xN© w`b (cÖvq 2 eQ‡ii AwaK) KvR eÜ iv‡L| G Lv‡Z Avw_©K e¨q Kiv n‡q‡Q 
1154.30 j¶ UvKv (96.19 %)| 

T)  moK wbg©vY t ev‡qwR` †ev —̄vgx n‡Z XvKv UªvsK †ivW ch©š— ms‡hvM moKwU wbg©vY PjvKvjxb mg‡q 2004 
m‡b Av‡jvP¨ ms‡hvM mo‡Ki Dfq cv‡k Gwkqvb BDwbfvwm©wU di DB‡gb cÖwZôvi Rb¨ miKvi KZ©©„K 
104 GKi Rwg eivÏ Kiv nq| Gwkqvb BDwbfvwm©wU di I‡gb Gi AbyK~‡j eivÏK…Z Rwg gvSvgvwS 
¯’v‡b cÖvq 4 nvRvi dzU `xN© PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K wbwg©Z iv¯—v wek¦we`¨vj‡qi mvwe©K wbivcËv RwbZ 
Kvi‡Y miKvi KZ©„K wek¦we`¨vjq‡K n —̄vš—i Kivi wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb Kiv nq| PÆªMªvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K 
wbwg©Z †iv‡Wi †h Ask wek¦we`¨vjq‡K n —̄vš—i Kiv nq Zv wek¦we`¨vj‡qi wbivcËv I mvgMÖxK Rwgi 
e¨envimn Ab¨vb¨ wel‡q we‡ePbv K‡i Zv DËi mxgvbv eivei miv‡bvi Rb¨I miKvi KZ©„K wb‡ ©̀kbv 
cÖ̀ vb Kiv nq| d‡j D³ moK wbg©v‡Yi KvR `vi“Yfv‡e e¨vnZ n‡q‡Q| 

 
15| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

D‡Ïk¨ AR©b 
K) PÆMÖvg kn‡ii UªvwdK I UªvÝ‡cv‡U©kb 
wm‡÷g‡K DbœZ KiYmn PÆMÖvg gvóvi 
c̈ vb ev¯Zevq‡bi Ask wn‡m‡e g~j 
kn‡ii DbœZ Askmg~‡ni m‡½ GKwU 
iv¯Zvi  †bUIqvK© ’̄vcb I bMi 
Dbœqbmn PÆMÖvg kn‡ii hvbevnb PjvPj 
wbwðZKiY ; 

K) Av‡jvP¨ cÖKíwU ev¯Zevq‡bi d‡j ms‡hvM moKwU ev‡qwR` 
†ev¯Zvgx cÖv‡šZ Avkcv‡ki iv¯Zvmg~n n‡Z g~j kn‡i cÖ‡ek 
mnRZi n‡q‡Q g‡g© cÖZxqgvb nq Ges D³ cÖv‡šZ wbwg©Z 
ms‡hvM moKwU Dfq cv‡k¦© evwYwR¨K I AvevwmK GjvKv 
B‡Zvg‡a¨ M‡o DVvq bMivqb m¤cÖmvwiZ n‡q‡Q| we‡kl K‡i 
Av‡jvP¨ moKwU wbwg©Z nIqvi d‡j Gwkqvb BDwbfvwm©wU di 
I‡gb Gi wbg©vY KvR GwM‡q Pj‡Q|  



108 
 

D‡Ïk¨ AR©b 
L) PÆMÖvg gnvbMix‡Z UªvwdK R¨vg 
Kgv‡bvi Rb¨ hvZvqv‡Zi ~̀iZ¡ I 
mgqKvj n«vmKiY 
 

L) ev‡qwR` †ev¯Zvgx cÖvšZ n‡Z ë vKUc mn wbwg©Z 3 wKtwgt 
iv¯Zvi g‡a¨ 1.5 wKtwgt iv¯Zv webvg~‡j¨ PDK KZ©„K Gwkqvb 
BDwbfvwm©wU di I‡gb KZ©„c¶‡K n¯ZvšZ‡ii wm×všZ M„nxZ 
nIqvi d‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ nq| cieZ©x‡Z Gwkqvb 
BDwbfvwm©wU di I‡gb KZ©„c¶ KZ©„K AwaMÖnYK…Z Rwgi 
ewnt‡eóbx w`‡q PUªMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K GKwU evBcvm ev 
jyc †ivW wbg©v‡Yi wm×všZ M„nxZ nq| G‡¶‡Î we`¨gvb ms‡hvM 
moKwU‡K Av‡iv cÖk¯Z Kivmn D³ jyc †ivWwU wbg©v‡Yi Rb¨ 
bZzb cÖK‡íi wWwcwc gš¿Yvjq ch©v‡q cÖwµqvaxb i‡q‡Q e‡j 
cÖKí KZ©„c¶ n‡Z Rvbv hvq| D³ jyc †ivWwU wbwg©Z n‡j 
cÖK‡íi D‡Ïk¨ Z_v PÆMÖvg gnvbMix‡Z UªvwdK R¨vg K‡g Avm‡e 
Ges hvZvqv‡Zi ~̀iZ¡ I ågbKvj n«vm cv‡e g‡g© Avkv Kiv hvq|  

 
16|   D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t  Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ wQj PÆMÖvg kn‡ii UªvwdK I 
UªvÝ‡cv‡U©kb wm‡÷g‡K DbœZ KiYmn PÆMÖvg gvóvi c̈ vb ev¯Zevq‡bi Ask wn‡m‡e g~j kn‡ii DbœZ Askmg~‡ni m‡½ 
GKwU iv¯Zvi  †bUIqvK© ¯’vcb I bMi Dbœqbmn PÆMÖvg kn‡ii hvbevnb PjvPj wbwðZKiYmn PÆMÖvg gnvbMix‡Z 
UªvwdK R¨vg Kgv‡bvi Rb¨ hvZvqv‡Zi ~̀iZ¡ I mgqKvj n«vm Kiv| Dc‡iv³ D‡Ïk¨¸‡jvi AR©b cy‡ivcywi nqwb| KviY 
2004 mvj †_‡K Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb cÖKí GjvKvq PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K wbwg©Z `xN© 4000 dzU 
iv¯Zvq A_©vr 4000 x 120 = 11.00 GKi AvbQvi ewm‡q wbivcËv SzuwKi ARynv‡Z cÖwZeÜKZv m„wó nIqvq G 
iv¯Zvq PjvPj evavMȪ ’ n‡”Q| d‡j Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb Ges XvKv UªvsK †ivW cÖvšZ n‡Z wbwg©Z 1.5 
wKtwgt iv¯Zvi ga¨eZ©x Aewkó 1.5 wKtwgt iv¯Zvi wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e nqwb| D³ Aa© mgvß 1.5 wKtwgt 
As‡k D³ mg‡q gvwU KvUv, gvwU fivU I cvBc KvjfvU© wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv nq| wKš‘Gwkqvb BDwbf©viwmwU di 
I‡gb KZ©„c¶ KZ©„K evav m„wó K‡i h‡_ó Kvj‡¶cb Kivi Kvi‡Y wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ K‡qK¸b e„w&× cvIqvq D³ 1.5 
wKtwgt As‡k †cf‡g‡›Ui KvR m¤úv`b Kiv m¤¢e nqwb|  
 
17| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t 
Av‡jvP¨ cÖKíwU ev¯Zevq‡bi d‡j ms‡hvM moKwU ev‡qwR` †ev¯Zvgx cÖv‡šZ Avkcv‡ki iv¯Zvmg~n n‡Z g~j kn‡i 
cÖ‡ek mnRZi n‡q‡Q Ges D³ cÖv‡šZ wbwg©Z ms‡hvM moKwU Dfq cv‡k¦© evwYwR¨K I AvevwmK GjvKv B‡Zvg‡a¨ M‡o 
DVvq bMivqb m¤cÖmvwiZ n‡q‡Q| we‡kl K‡i Av‡jvP¨ moKwU wbwg©Z nIqvi d‡j Gwkqvb BDwbfvwm©wU di I‡gb Gi 
wbg©vY KvR GwM‡q Pj‡Q| DcišZy cÖKíwU ev —̄evq‡bi d‡j wVKv`vi, `¶ I A`¶ kªwgK‡`i Av‡qi my‡hvM †e‡o‡Q hv 
†`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e f~wgKv †i‡L‡Q| 
 
18| ev¯Zevqb mgm¨v t  

 cÖ_g w`‡K cÖK‡íi AbyK~‡j A_©Qv‡o wej¤̂ n‡j f~wg AwaMÖnY KvR wejw¤̂Z nq| GQvovI cÖKí GjvKvwU `yM©g 
cvnvox GjvKvq Aew¯’Z nIqvq wbg©vY mvgMÖx cwienb I ev¯Zevq‡bi mv‡_ RwoZ †jvKR‡bi hvZvqv‡Zi 
A‡bK mgm¨v nq| cvnvox X‡j cÖvqB wbwg©Z iv¯Zvi KvR ¶wZMȪ ’ n‡Zv hv ev¯Zevqb wejw¤̂Z nIqvi Ab¨Zg 
KviY| Av‡jvP¨ cÖKíwUi g~j wWwcwc‡Z wbg©vY Kv‡R e¨q cÖv°jb Kiv n‡qwQj 1997 mv‡ji PWD & RHD 
Gi †iU wmwWDj Abyhvqx wKš‘ cÖK‡íi wbg©vY KvR m¤úbœ nq 2006 mv‡j, hLb †iU wmwWD‡ji A‡bK 
cwieZ©b nq|  

 cÖKí KZ©„c¶ n‡Z Av‡iv Rvbv hvq †h, 2004 mvj †_‡K Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb cÖKí GjvKvq 
PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K wbwg©Z `xN© 4000 dzU iv¯Zvq A_©vr 4000 x 120 = 11.00 GKi Rwg‡Z 
AvbQvi ewm‡q wbivcËv SzuwKi ARynv‡Z cÖwZeÜKZv m„wó Ki‡j G iv¯Zvq PjvPj evavMȪ ’ nq| d‡j Gwkqvb 
BDwbf©viwmwU di I‡gb Ges XvKv UªvsK †ivW cÖvšZ n‡Z wbwg©Z 1.5 wKtwgt iv¯Zvi ga¨eZ©x Aewkó 1.5 
wKtwgt iv¯Zvi wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e nqwb| D‡jL¨ †h, D³ Aa© mgvß 1.5 wKtwgt As‡k D³ mg‡q 
gvwU KvUv, gvwU fivU I cvBc KvjfvU© wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv nq| wKš‘ Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb 
KZ©„c¶ KZ©„K evav m„wó K‡i h‡_ó Kvj‡¶cY Kivi Kvi‡Y wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ K‡qK¸b e„w&× cvIqvq D³ 
1.5 wKtwgt As‡k †cf‡g‡›Ui KvR m¤úv`b Kiv m¤¢e nqwb| d‡j Av‡jvP¨ cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡q‡Q| 
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DwjwLZ RwUjZvi Kvi‡Y jyc †ivWmn iv¯Zvi Aewkó KvR Dc‡`óv cÖwZôvb wb‡qv‡Mi gva¨‡g Rwic KiZt 
h_vh_ cÖv°jb cÖYqbc~e©K Aewkó KvR m¤úv`b Kiv hyw³hy³ nB‡e weavq D³ mgq ch©šZ mgvßK…Z iv¯Zv 
wbg©vY Kv‡Ri e¨‡qi mv‡_ †mB mgq Pjgvb ‡ij †ivW IfvieªxR wbg©vY Kv‡Ri e¨q AšZfy©³c~e©K cÖKíwU 2q 
evi 3762.38 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨q MZ 31/12/2010 Zvwi‡L ms‡kvwaZ nq|  

 Aciw`‡K miKv‡ii wm×všZ †gvZv‡eK PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K ev‡qwR` †ev¯Zvgx †ivW cÖvšZ n‡Z 
wbwg©Z ë vK Uc mn 3.00 wKtwgt iv¯Zvi g‡a¨ 1.5 wKtwgt iv¯Zv Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb KZ…©c¶‡K 
PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K webvg~‡j¨ n¯ZvšZi Kiv nq| G g‡g© cÖK‡íi D‡Ïk¨ c~iYK‡í Gwkqvb 
BDwbf©viwmwU di I‡gb KZ…©c¶ KZ©„K AwaMÖnYK„Z Rwgi ewnt‡eóbxi Dci w`‡q PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K 
GKwU evBcvm moK ev jyc †ivW wbg©v‡Yi miKvix wm×všZ M„nxZ nq|  

 
19| gZvgZ/mycvwik t  
19.1 Av‡jvP¨ ms‡hvM moKwUi XvKv UªvsK ‡ivW cÖvšZ n‡Z ë vKUc Qvov wbwg©Z 1.5 wKtwgt iv¯Zv Ges Gi cieZ©x 

Aa©-wbwg©Z 1.5 wKtwgt iv¯Zv (†hLv‡bv gvwU KvUv, gvwU fivU I cvBc KvjfvU©  wbg©vY cÖf„wZ KvR m¤úbœ 
n‡q‡Q wKš‘ Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb Gi evauvi Kvi‡Y †cf‡g‡›Ui KvR m¤úbœ nqwb) cwiZ¨³ Ae ’̄vq 
_vKvi Kvi‡Y cvnvox X‡j ¶q¶wZi cwigvY w`b w`b e„w× cv‡”Q | G ¶q¶wZ †ivaK‡í PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ 
cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MÖnY Ki‡e|  

 
19.2 Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq ev‡qwR` †ev¯Zvgx †ivW cÖvšZ n‡Z ë vKUcmn wbwg©Z 3 wKtwgt mo‡Ki g‡a¨ 1.5 

wKtwgt moK PDK KZ©„K webvg~‡j¨ Gwkqvb BDwbf©viwmwU di I‡gb KZ…©c¶‡K miKvix wm×všZ †gvZv‡eK 
n¯ZvšZi Kivq cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡q‡Q| ZvB cÖK‡íi D‡Ïk¨ ev¯Zevq‡bi Rb¨ Gwkqvb BDwbf©viwmwU 
di I‡gb KZ…©c¶ KZ©„K AwaMÖnYK…Z f~wgi ewnt‡eóbx w`‡q GKwU evBcvm moK ev jyc †ivWwU  wbg©v‡Yi Rb¨ 
mswkó gš¿Yvjq Ges PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ Kvh©Kix c`‡¶c wb‡e|  
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17. সাগিরকা রােডর স সারণ ও স সারণ উ য়ন 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t  PÆMÖvg kni  
2| ev¯—evqbKvix ms¯’v           t  PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ (PDK) 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvjq 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(Ryb,2011 
ch©š—) 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z        
ev¯—

evqbKvj 

AwZµvš— e¨q 
(g~j cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev¯—evqb- 

Kv‡ji %) 
g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

672.05 739.12 738.365 RyjvB, 
2010 
n‡Z 

Ryb, 2011 
(1 eQi) 

RyjvB, 
2010 
n‡Z 

Ryb, 2011 
(1 eQi) 

RyjvB, 
2010 
n‡Z 

Ryb, 2011 
(1 eQi) 

 (9.88%) --- 

 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t                                                                    (j¶ UvKvq) 

µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx  
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev —̄evqb  
(Ryb, 2011 ch©š—) 

GKK ev —̄e Avw_©K ev —̄e (%)  Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 j¨vÛ ‡Wfjc‡g›U      

K j¨vÛ GKzBwRkvb      
L Av_© wdwjs      

02 ‡ivW ‡cf‡g›U      
K Av_© IqvK© Bb e· KvwUs etwgt 12290.97 16.86 12827.67 (104) 16.82 (99.76) 
L BgcÖ“fW mve †MÖW Ntwgt 3109.06 22.52 3272.22 (106) 22.91 (101) 
M mve †eBR Ntwgt 2509.73 76.25 2620.10 (104) 76.30 

(100.06) 
N GwMÖ‡MBW †eBR UvBc-1 Ntwgt 2509.73 124.45 2871.27 (114) 124.305 

(99.88) 
O weUzwgbvm cÖvBg †KvU etwgt 12290.97 8.07 15738.40 (128) 10.33 (128) 
P weUzwgbvm Kv‡c©wUs Ntwgt 1568.29 195.80 1570.30 

(100.12) 
194.50 
(99.34) 

Q weUzwgbvm U¨vK †KvU etwgt 15802.68 3.87 15500.00 (98) 3.86 (99.74) 
R mxj †KvU etwgt     
S KÝUªvKkb Ad wWfvBWvi ivtwgt 944.86 44.62 1095.00 (116) 45.03 (101) 
T KÝUªvKkb Ad IqvKI‡q etwgt 7434.95 65.76 7502.00 (101) 65.702 

(99.91) 
03 IqvUvi wWmPvwR©s ÷ªvKPvi      

K KÝUªvKkb Ad †ivW mvBW 
†WªBb 

ivtwgt 3998.78 69.97 4395.00 (110) 69.657 
(99.55) 

04 B‡jKwUªKvj G‡·‡mvwiR      
K wkdwUs Ad B‡jKwUªK †cvj msL¨v 61.00 10.00 72.00 (118) 9.963 (99.63) 
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µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx  
Kv‡Ri AsM 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx  
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev —̄evqb  
(Ryb, 2011 ch©š—) 

GKK ev —̄e Avw_©K ev —̄e (%)  Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

L w÷ªU jvBwUs msL¨v 80.00 24.00 80.00 (100) 23.98 (99.92) 
05 wkdwUs Ad wUGÛwU ‡cvj msL¨v     
06 KbwUb‡RÝx ‡_vK ‡_vK 3.00  1.107 (36.90) 
07 Ab¨vb¨      

K KÝUªvKkb Ad 2© nvBU weªK 
Iqvj 

ivtwgt 2682.11 68.70 2692.00 
(100.40) 

67.98 (98.95) 

L KÝUªvKkb Ad 5© nvBU evDÛvix 
Iqvj 

     

M ‡ivW gvwK©s etwgt 746.36 4.39 777.46 (104) 4.571 
(104.12) 

N c̈ v‡›Ukb msL¨v 1500.00 1.35 1800.00 (120) 1.35 (100) 
O dvD‡›UBb      
P cÖvBm KbwUb‡RÝx      

 †gvU  t  739.12  738.365 
 

6| Amgvß Kv‡Ri weeiY I KviY t cÖKí cwiPvj‡Ki †`qv Z_¨ g‡Z cÖK‡íi AvIZvq D‡jL‡hvM¨ cwigvb 
†Kvb KvR Amgvß †bB|  

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 
7.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 2011 mv‡j AbywôZ wek¦Kvc wµ‡K‡Ui GKwU ‡fbÿ  wn‡m‡e e¨eüZ PÆMªvg Rûi Avng` 

†PŠayix ‡÷wWqv‡g mivmwi cÖ‡e‡ki Rb¨ †cvU© Kv‡bKwUs Rskb †_‡K Rûi Avng` †PŠayix †÷wWqvg ch©š— 1.5 
wK:wg: ˆ`‡N©̈ i  iv —̄v wbg©vY| 

7.2 cUf~wg t evsjv‡`‡ki wµ‡KU †Ljvi AMÖMwZ mvab Ges PÆMÖv‡g wµ‡KU †Ljv‡K RbwcÖq K‡i ‡Zvjvi j‡¶¨ 
mvMwiKv wkí GjvKvq ïaygvÎ wµ‡KU †Ljvi Rb¨ Rûi Avn¤§` †PŠayix †÷wWqvgwU wbwg©Z nq| wKš‘ 
†÷wWqv‡g hvIqvi g~jmoKwU AcÖk ’̄ I hvb PjvP‡ji Abyc‡hvMx wQj| GB D‡Ï‡k¨ 2011 mv‡j AbywôZ 
wek¦Kvc wµ‡K‡Ui GKwU ‡fbÿ  wn‡m‡e e¨eüZ PÆMªvg Rûi Avng` †PŠayix ‡÷wWqv‡g mivmwi cÖ‡e‡ki Rb¨ 
AcÖk¯’ mvMwiKv †ivWwU cÖk¯’Ki‡Yi KvR n‡Z †bqv nq, hv‡Z K‡i †`kx Ðwe‡`kx,  wf.AvB.wc Ges 
µxov‡gv`x RbMY †cvU© Kv‡bKwUs †ivW n‡Z PÆMªvg Rûi Avng` †PŠayix †ówWqv‡g mivmwi cÖ‡ek Ki‡Z 
cv‡i| 
GQvovI wek¦Kvc wµ‡KU Abyôv‡bi Av‡MB iv —̄vi Dfq cv‡k¦© dzUcvZ mn moKwUi m¤cÖmviY I Dbœqb Ges 
AvaywbKvqb AZxe Ri“ix wQj weavq ÔÔmvMwiKv †iv‡Wi m¤cÖmviY I DbœqbÕÕ kxl©K cÖKíwU PDK KZ…©K ev¯—
evwqZ nq| wek¦Kvc wµ‡KU 2011 QvovI mvMwiKv wkí GjvKvq †hvMv‡hvM e¨e¯’vi DbœwZ mva‡bi j‡¶¨ GB 
cÖKíwU MÖnY Kiv nq| 

7.3 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j wWwcwci Dci 24/11/2009 Zvwi‡L cÖKí hvPvB KwgwUi 
mfv, 28/01/2010 Zvwi‡L wcBwm mfv, 06/06/2010 Zvwi‡L Avš—tgš¿Yvjq mfv Ges me©‡kl 29/09/2010 
Zvwi‡L cybivq wcBwm mfv AbywôZ nq| Zr‡cÖw¶‡Z 672.05 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨q m¤̂wjZ cÖKíwUi g~j 
wWwcwc 29/11/2010 ZvwiL gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| Aby‡gvw`Z g~j wWwcwc‡Z AvB‡Ug 
mg~‡ni `i PWD I  RHD Schedule-2008 Abyhvqx wba©viY Kiv n‡qwQj| cÖKíwU wek¦Kvc wµ‡KU 2011 
ïi“i c~‡e©B †kl Kivi eva¨evaKZv wQj| Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z AvB‡Ug mg~‡ni `i PWD I  RHD 
Schedule-2008 Abyhvqx aiv n‡jI g~jZt cÖKíwU ev¯—evwqZ nq 2011 mv‡j Ges miRwg‡b cÖK‡íi mvBU 
cwi`k©bc~e©K Kv‡Ri e¨vwß e„w× cvIqvq cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ `ic‡Îi `i Abyhvqx wWwcwc ms‡kvab Kiv 
nq| G‡Z cÖK‡íi ms‡kvwaZ e¨q ùvovq 739.12 j¶ UvKv| Av‡jvP¨ cÖK‡íi  739.12 j¶ UvKv e¨q 
m¤ŵjZ AviwWwcwc gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡j weMZ 06/01/2011 Zvwi‡L wefvMxq cÖKí g~j¨vqb KwgwUi mfv 
AbywôZ nq| Zr‡cÖw¶‡Z ms‡kvwaZ wWwcwc 02/02/2011 Zvwi‡L cÖkvmwbK Aby‡gv`b jvf K‡i| 
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7.4 cÖK‡íi A_©vqb t evsjv‡`k miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯̂ (wRIwe) A_©vq‡b cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡q‡Q|  
7.5 cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t RybÕ2011 ch©š— cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ 738.365 j¶ UvKvi 

(99.90%) Ges ev —̄e AMÖMwZ 100%|  
7.6 cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi ev —̄evqb AMÖMwZ t 
7.6.1 iv —̄v wbg©vY t cÖKíwUi AvIZvq 12290.97 eM©wgUvi iv —̄v wbg©vY Kivi j‡¶¨ 447.82 j¶ UvKv eivÏ wQj| 

D³ j¶¨gvÎvi wecix‡Z 12827.67 eM©wgUvi iv —̄v wbg©vY Kiv n‡q‡Q hvi Rb¨ e¨q n‡q‡Q 449.025 j¶ 
UvKv| G‡Z j¶¨gvÎvi †P‡q 536.70 eM©wgUvi ev —̄e KvR Ges 1.205 j¶ UvKv AwZwi³ LiP Kiv n‡q‡Q|   

7.6.2  IqvKI‡q wbg©vY t cÖKíwUi AvIZvq 7434.95 eM©wgUvi IqvKI‡q wbg©vY Kivi j‡¶¨ 65.76 j¶ UvKv 
ms¯’vb wQj| D³ j¶¨gvÎvi wecix‡Z 7502.00 eM©wgUvi IqvKI‡q wbg©vY Kiv n‡q‡Q hvi Rb¨ e¨q n‡q‡Q 
65.702 j¶ UvKv|  

7.6.3  wWfvBWvi wbg©vY t AviwWwcwc-i AvIZvq cÖK‡íi 944.86 ivt wgt wWfvBWvi wbg©v‡Yi j‡¶¨ 44.62 j¶ 
UvKv eivÏ wQj| D³ j¶¨gvÎvi wecix‡Z 1095 ivt wgt wWfvBWvi wbg©vY Kiv n‡q‡Q hvi Rb¨ e¨q n‡q‡Q 
45.03 j¶ UvKv|  

7.6.4 ‡ivW mvBW †WªBb wbg©vY t AviwWwcwc-i AvIZvq cÖK‡íi 3998.78 ivt wgt ‡ivW mvBW †WªBb wbg©v‡Yi 
j‡¶¨ 69.97 j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ j¶¨gvÎvi wecix‡Z 4395.00 ivt wgt  ‡ivW mvBW †WªBb wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q hvi Rb¨ e¨q n‡q‡Q 69.657 j¶ UvKv |  

7.6.5 2 wdU nvBU weªK Iqvj wbg©vY t AviwWwcwc-i AvIZvq cÖK‡íi 2682.11 ivt wgt 2 wdU nvBU weªK Iqvj 
wbg©v‡Yi j‡¶¨ 68.70 j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ j¶¨gvÎvi wecix‡Z 2692 ivt wgt 2 wdU nvBU weªK Iqvj 
wbg©v‡Y e¨q Kiv n‡q‡Q 67.98 j¶ UvKv|  

7.6.6 wkdwUs Ae B‡jKwUªK †cvj t AviwWwcwc-i AvIZvq cÖK‡íi 61wU B‡jKwUªK †cvj ’̄vbvšZ‡ii j‡¶¨ 10 
j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ j¶¨gvÎvi wecix‡Z 72wU B‡jKwUªK †cvj ’̄vbvšZ‡ii Kv‡R e¨q Kiv n‡q‡Q 
9.963 j¶ UvKv |  

7.6.7 w÷ªU jvBwUs t AviwWwcwc-i AvIZvq cÖK‡íi 80wU w÷ªU jvBwUs Gi Rb¨ 24 j¶ UvKv eivÏ wQj| G‡Z 80 
wU w÷ªU jvBwUs Gi Rb¨ e¨q Kiv n‡q‡Q 23.98 j¶ UvKv |  

 

8| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

D‡Ïk¨ AR©b 

evsjv‡`‡ki wµ‡KU †Ljvi AMÖMwZmvab Ges PÆMÖv‡g 
wµ‡KU †Ljv‡K RbwcÖq K‡i ‡Zvjvi j‡¶¨ mvMwiKv 
wkí GjvKvq ïaygvÎ wµ‡KU †Ljvi Rb¨ Rûi Avn¤§` 
†PŠayix †÷wWqvgwU wbwg©Z nq| wKš‘ †÷wWqv‡g 
hvIqvi g~jmoKwU AcÖk¯’ I hvb PjvP‡ji Abyc‡hvMx 
wQj| GB D‡Ï‡k¨ 2011 mv‡j AbywôZ wek¦Kvc 
wµ‡K‡Ui GKwU ‡fbÿ  wn‡m‡e e¨eüZ PÆMªvg Rûi 
Avng` †PŠayix ‡÷wWqv‡g mivmwi cÖ‡e‡ki Rb¨ 
AcÖk¯’ mvMwiKv †ivWwU cÖk¯’Ki‡Yi KvR nv‡Z †bqv 
nq, hv‡Z K‡i †`kx Ðwe‡`kx  wf.AvB.wc Ges 
µxov‡gv`x RbMY †cvU© Kv‡bKwUs †ivW n‡Z PÆMªvg 
Rûi Avng` †PŠayix †ówWqv‡g mivmwi cÖ‡ek Ki‡Z 
cv‡i| 
 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi KvR PÆMÖv‡g wek¦Kvc wµ‡KU-
2011 AbywôZ nIqvi c~‡e©B †kl Kivi eva¨evaKZv 
wQj weavq wba©vwiZ mg‡qi c~‡e© gvÎ 45 w`‡b 
cÖK‡íi KvR mgvß nIqvq 2011 mv‡j AbywôZ 
wek¦Kvc wµ‡KU †L‡jvqvi‡`i Mvox Ges wek¦Kvc 
wµ‡KU 2011 †`L‡Z Avmv mKj †`kx we‡`kx 
wf.AvB.wc, ch©UK mvsevw`K mn mKj †kªYxi `k©K 
AwZ mn‡RB GB iv —̄v w`‡q PÆMªvg Rûi Avng` 
†PŠayix †÷wWqv‡g cÖ‡ek Ki‡Z cv‡i| Gid‡j  
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D‡Ïk¨ AR©b 

GQvovI wek¦Kvc wµ‡KU Abyôv‡bi Av‡MB iv¯—vi Dfq 
cv‡k¦© dzUcvZ mn moKwUi m¤cÖmviY I Dbœqb Ges 
AvaywbKvqb AZxe Ri“ix wQj weavq ÔÔmvMwiKv †iv‡Wi 
m¤cÖmviY I DbœqbÕÕ kxl©K cÖKíwU PDK KZ…©K ev —̄
evwqZ nq| wek¦Kvc wµ‡KU 2011 QvovI mvMwiKv 
wkí GjvKvq †hvMv‡hvM e¨e¯’vi DbœwZ mvabÐB 
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨| 

PÆMÖvg Dbœqb KZ…©c¶ me©gn‡ji fu~qmx cÖmskv 
AR©b K‡i| GQvovI GB iv —̄v wbg©v‡Yi d‡j 
mvMwiKv wkí GjvKvq †hvMv‡hvM e¨e ’̄v mnRZi 
n‡q‡Q| 

 

9|       D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t   cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

10|  cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨t  

µwgK 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex †hvM`vb gš—e¨ 

1| Rbve †gvt gvndzRyi ingvb, wbev©nx cÖ‡KŠkjx 
(cÖKí)| 

26/09/2010 c~Y©Kvjxb 

 

11| ev —̄evqb mgm¨v t  
11.1 ‡ivwcZ Pviv Mv‡Qi cwiPh©vi Afve t wbwg©Z iv —̄vi AvBj¨v‡Ûi gv‡S I Gardening Place-G †h Mv‡Qi 

Pviv †ivcY Kiv n‡q‡Q †m¸‡jvi wKq`vsk cÖ‡qvRbxq cwiPh©vi Afv‡e gviv hv‡”Q| ‡ivwcZ MvQ¸‡jvi bx‡P 
A‡bK Nvm I AvMvQv R‡g Av‡Q| GmKj †ivwcZ PvivMvQ¸‡jvi Pvicvk fvj w÷j ev †jvnvi †eov †`Iqv I 
h_vh_ cwiPhv© Kiv cÖqvRb| 

 
12| mycvwik t 
12.1 fwel¨‡Z cÖKí cÖYq‡bi mgq cÖK‡íi wWRvBb Ggbfv‡e Ki‡Z n‡e hv‡Z K‡i cÖKí ms‡kva‡bi cÖ‡qvRb bv 

nq| G wel‡q gš¿Yvjq h_vh_ e¨e ’̄v MÖnY Ki‡e| 
12.2 wbwg©Z iv —̄vi AvBj¨v‡Ûi gv‡S I Gardening Place-G †h Mv‡Qi Pviv †ivcY Kiv n‡q‡Q, GmKj †ivwcZ 

PvivMvQ¸‡jvi Pvicvk fvj w÷j ev †jvnvi †eov †`qvmn  h_vh_ cwiPhv© Ki‡Z n‡e|  
12.3 PÆMÖvg Dbœqb KZ©„c¶ AwW©b¨vÝ Gi wewa †gvZv‡eK iv —̄vwU PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb‡K n —̄vš—i Kivi e¨e ’̄v 

MÖnYKi‡e|   
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জন শাসন ম ণালয় 

জন শাসন gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011  A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
 
 
 
 
১। সমা  কে র সং াঃ 

জন শাসন ম ণালয় অধীেন ২০১০-২০১১ অথ বছের ০৩  ক  সমা  হেয়েছ। এর মে  ১  কািরগরী সহায়তা 
ক ।  

 
২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 
 সমা  ৩  কে র মে  ২  কে র য় ও সময় ি  পেয়েছ।  

 

৩। সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণঃ 

য় ি র কারণস েহর মে  উে খেযা  হে , ক  বা বায়নকােল বা বতার িনিরেখ য় া লনসহ েয়াজনীয় 

কায ম ক  ােব অ  না করা  ও যথাযথ পিরক নার অভাব অ তম। সময় ি র িবষেয় উে খেযা  

কারণ হেলা,যথাযথ স া তা সমী া ছাড়াই ক  ণয়ন।  

 
৪। সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 

সম া পািরশ 
ক  ণয়েনর ে  বা ব স তভােব য় 

ও সময় া লেন অ রদিশতা (সাধারণ 
সম া) 

ক  ণয়েনর ে  বা ব স তভােব য় ও সময় া লেন ও 
িনধািরত য় ও সমেয়র মে  কে র বা বায়ন িনি ত করা েয়াজন।  

ঘন ঘন ক  পিরচালক িনেয়াগ/বদিল 
(সাধারণ সম া) 

ঘন ঘন ক  পিরচালক িনেয়াগ/বদিল ক  বা বায়েনর অ রায়। 
কে র ু বা বায়েনর িনিম  ভিব েত ক  পিরচালকেক ঘন ঘন 

িনেয়াগ /বদিল করা থেক িবরত থাকেত হেব।  
মিডক াল ই পেম  য় না করায় 

আউটেডার মিডক াল সবা দান বাধা  
হে  (অবসর ভবন িনমাণ অংশ)।  

মিডক াল ই পেম  য় কের আউটেডার মিডক াল সবা বাড়ােনা 
েয়াজন। 
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বাংলাদশ িসিভল সািভস শাসন একােডমী 

18. ইনি উশনাল ডেভলপেম  অব বাংলােদশ িসিভল সািভস এডিমিনে শন একােডমী 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t   RbcÖkvmb gš¿Yvjq| 

02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t evsjv‡`k wmwfj mvwf©m cÖkvmb GKv‡Wgx| 
03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t wewmGm cÖkvmb GKv‡Wgx, kvnŸvM, XvKv| 
04| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev¯—evqb Kvj cÖK…Z ev¯—evqb 

Kvj 
AwZµvš—
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš—
mgq g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j ms‡kvwaZ 

1600.00 1592.50 1505.32 b‡f¤î,2008 
n‡Z 

Ryb,2011 

b‡f¤î,2008 
n‡Z 

Ryb,2011 

b‡f¤î,2008 
n‡Z 

Ryb,2011 

-- -- 

     
5.0     mvavib ch©‡e¶Y t  
 
5.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q wewmGm cÖkvmb GKv‡WwgK‡K GKwU `¶ Ges cÖ‡dkbvj 

cÖkvmb GKv‡Wwg wn‡m‡e M‡o †Zvjvi ga¨ w`‡q wewmGm cÖkvmb K¨vWv‡ii Kg©KZ©v‡`i‡K h_vh_ cÖwk¶Y I 
`¶Zv Dbœqb Kvh©µ‡gi gva¨‡g miKv‡ii `vwi ª̀ we‡gvPb Ges mnkªvØ Dbœqb j¶¨gvÎv AR©‡bi cwjwm `¶Zvi 
mv‡_ ev evq‡bi Dc‡hvMx wn‡m‡e M‡o †Zvjv| G D‡Ï‡k¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖ‡qvRbxq cÖwk¶Y cÖ̀ vb, 
AeKvVv‡gv ‰Zixmn AvbymvswMK welqvw` msMÖn Kiv| 

  
5.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t cÖK‡íi g~j wWwcwc 1600.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q gvbbxq cwiKíbv gš¿x 

KZ©„K MZ 07-12-2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc 1592.50 j¶ UvKv cÖv°wjZ 
e¨‡q MZ 08-02-2010 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 

  
5.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  cÖK‡íi AvIZvq ¯̂í †gqv`x ˆe‡`wkK Uÿ i (251 R‡bi), ¯̂í †gqv`x cÖwk¶Y (10 

R‡bi), gvóvim© ‡cÖvMÖvg (16 R‡bi), wW‡cvgv (2 R‡bi), Kw¤úDUvi j¨ve (40wU Kw¤úDUvimn), j¨vs¸‡qR 
j¨ve, K¨v‡giv, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, wfwWI Kbdv‡iÝ hš¿cvwZ (1 †mU) BZ¨vw` msMÖn Kiv | 

 
5.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  

µwgK 
bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| Rbve  Wvt †gvt gvngỳ yj nvmvb 01-07-2009 20-12-2009 
2| Rbve wbgvB Pv›` wek¦vm 21-12-2009 17-07-2010 

3| KvwR iIkb AvKZvi 18-01-2010 10-03-2010 
4| wgt †gvnv¤§` gvdzRyi ingvb 11-03-2010 06-09-2010 
5| ‰mq` Avnmvbyj nK 07-09-2010 11-02-2011 
6| wgm bvmwib Avd‡ivR 12-02-2011 ‡kl ch©  

 
5.5   cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 1592.50 j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU 1505.32 j¶ 
UvKv e¨q n‡q‡Q (95% cÖvq)| cÖK‡íi †fŠZ AMÖMwZ 100% cÖvq| 
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6.0 cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb (PCR-G cÖ̀ Ë Z‡_¨i wfwË‡Z) t  
                               (j¶ UvKvq) 

µt 
bs 

 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(wcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K  ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
01. Charge Allowance Lump 

Sum 
1.94 Lump 

Sum 
1.94 

(100%) 
Lump 
Sum 

02. Honorarium Ls 5.74 Ls 4.83 
(84%) 

Ls 

03. Contingency Ls 4.02 Ls 3.52 
(88%) 

Ls 

04. Short Visit Nos. 773.08 251 761.74 
(99%) 

251 
(100%) 

05. Short Training Course Nos. 100.00 10 92.33 
(92%) 

10 
(100%) 

06. Masters Nos. 560.00 16 518.90 
(93%) 

16 
(100%) 

07. Diploma Nos. 40.00 2 39.68 
(99%) 

2 
(100%) 

08. ILETS/TOFEL/GRE/ 
GMAT etc. 

Lump 
Sum 

2.17 Lump 
Sum 

1.32 
(61%) 

Lump 
Sum 

09. Provision of Equipment 
 a. Computer for Lab Nos. 30.00 40 17.85 

(60%) 
40 

(100%) 
 b. Language Lab Nos. 40.00 30 35.02 

(88%) 
30 

(100%) 
 c. Laptop  Nos. 20.00 20 12.55 

(63%) 
20 

(100%) 
 d. UPS Nos. 3.00 50 3.09 

(103%) 
50 

(100%) 
 e. Digital Camera Nos. 0.38 2 0.38 

(100%) 
2 

(100%) 
 f. Multi-Media 

Projector 
Nos. 4.92 4 4.92 

(100%) 
4 

(100%) 
 g. Video Conference 

Equipment 
Nos. 7.25 1 7.25 

(100%) 
1 

(100%) 
 Total =  1592.50 -- 1505.32 

(95%) 
(100%) 

 
7.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t cÖ‡hvR¨ bq| 
 
8.0 cÖKí cwi`k©b t MZ 06-08-2011 Zvwi‡L cÖK‡íi ev evqb Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 

cwiPvjK KZ©„K cÖKí GjvKv cwi`k©b Kiv nq| D³ cwi`k©b Kv‡j wewmGm cÖkvmb GKv‡Wgx mswkó 
cwiPvjK/cÖKí cwiPvjKmn Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ 
Kw¤úDUvi j¨ve (40wU Kw¤úDUvimn); j¨vs¸‡qR j¨ve (30 R‡bi), K¨v‡giv (2wU), gvwëwgwWqv cÖ‡RKUi, 
wfwWI Kbdv‡iÝ hš¿cvwZ (1†mU) BZ¨vw` Kvh©¶g †`Lv ‡M‡Q| 
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9.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q wewmGm cÖkvmb GKv‡Wwg-
‡K GKwU `¶ Ges cÖ‡dkbvj cÖkvmb GKv‡Wwg 
wn‡m‡e M‡o †Zvjvi gva¨‡g wewmGm cÖkvmb K¨vWv‡ii 
Kg©KZ©v‡`i‡K h_vh_ cÖwk¶Y I `¶Zv Dbœqb 
Kvh©µ‡gi gva¨‡g miKv‡ii `vwi ª̀ we‡gvPb Ges 
mnkªvØ Dbœqb j¶¨gvÎv AR©‡bi cwjwm `¶Zvi mv‡_ 
ev evq‡bi Dc‡hvMx wn‡m‡e M‡o †Zvjv| G D‡Ï‡k¨ 
cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ cÖavb cÖavb Kvh©µg wbgœiƒc t 

K) gvóvm© †Kv‡m©i msL¨v 16wU; 
L) wW‡cvgv †Kv‡m©i msL¨v 2wU; 
M) kU© wfwRU 251wU; 
N) Kw¤úDUvi j¨ve (40wU Kw¤úDUvimn); 
O) j¨vs¸‡qR j¨ve (30 R‡bi); 
R) Ab¨vb¨ cÖwk¶Y hš¿cvwZ| 

 
K) j¶¨gvÎv Abyhvqx  m¤úvw`Z gvóvm© †Kv‡m©i 

msL¨v 16wU; 
L) j¶¨gvÎv Abyhvqx  m¤úvw`Z wW‡cvgv †Kv‡m©i 

msL¨v 2wU; 
M) j¶¨gvÎv Abyhvqx  m¤úvw`Z kU© wfwRU 251wU; 
N) j¶¨gvÎv Abyhvqx  m¤úvw`Z Kw¤úDUvi j¨ve 

(40wU Kw¤úDUvimn); 
O) j¶¨gvÎv Abyhvqx  m¤úvw`Z j¨vs¸‡qR j¨ve 

(30 R‡bi); 
R) j¶¨gvÎv Abyhvqx  m¤úvw`Z Ab¨vb¨ cÖwk¶Y 

hš¿cvwZ| 
 

mvwe©Kfv‡e j¶¨gvÎv AR©b| cÖKíwU mvwe©Kfv‡e j¶¨gvÎv AR©‡b m¶g n‡q‡Q 
e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

 
10.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  
 
1111..00  mmggmm¨̈vv  //cchh©©‡‡ee¶¶YY  tt  
1111..11  wwccwwmmAAvviiGGii  ccvvUU©©--wwee  GGii  AAbbyy‡‡””QQ`̀  99--GGii  CCoonnssttrruuccttiioonn//EErreeccttiioonn//IInnssttaallllaattiioonn  TToooollss  &&  EEqquuiippmmeenntt  

GGii  wweeeeiibbxx  ccÖÖ‡‡hhvvRR¨̈  bbqq  wwnn‡‡mm‡‡ee  DD‡‡jj wwLLZZ  nn‡‡qq‡‡QQ||  wwKKšš‘‘  mmsswwkk óó  QQ‡‡KK  wweewwffbbœœ  AAvvBB‡‡UU‡‡gg  ZZ__¨̈//mmssLL¨̈vv  DD‡‡jj wwLLZZ  
nn‡‡qq‡‡QQ||  DD‡‡jj wwLLZZ  mmssLL¨̈vv¸̧wwjj  IInnssttaallllaattiioonn  TToooollss  ee‡‡jj  gg‡‡bb  nnqq  bbvv||    

  
1111..22  wwccwwmmAAvvii--GGii  ccvvUU©©--BB  GGii  AAnnnnuuaall  OOuuttppuutt  mmssµµvv   ††hh  ZZ__¨̈//mmssLL¨̈vvmmgg~~nn  DD‡‡jj wwLLZZ  nn‡‡qq‡‡QQ  ZZvv  ccÖÖKK……ZZcc‡‡¶¶  

OOuuttppuutt  ee‡‡jj  gg‡‡bb  nnqq  bbvv||  GG¸̧‡‡jjvv  IInnppuutt  wwnn‡‡mm‡‡ee  MMYY¨̈  KKiivv  ††hh‡‡ZZ  ccvv‡‡ii||  eeiiss  DD³³  IInnppuutt  ee¨̈eennvvii  KK‡‡ii  ¯̄’’vvccbbvvii  
ccwwiiPPvvjjbbKKvvjjxxbb  mmgg‡‡qqii  ccÖÖ__gg  eeQQ‡‡ii  wwKK  OOuuttppuutt  nn‡‡ZZ  ccvv‡‡ii  ZZvv  DD‡‡jj LL  KKiivv  ccÖÖ‡‡qqvvRRbb  wwQQjj||    

  
1122..00  mmyyccvvwwiikk  tt  
  
1122..11  wwccwwmmAAvviiGGii  ccvvUU©©--wwee  GGii  AAbbyy‡‡””QQ`̀  99--GGii  CCoonnssttrruuccttiioonn//EErreeccttiioonn//IInnssttaallllaattiioonn  TToooollss  &&  EEqquuiippmmeenntt  

GGii  wweeeeiibbxx  ccÖÖ‡‡hhvvRR¨̈  bbqq  wwnn‡‡mm‡‡ee  DD‡‡jj LL  KKiivv  mm‡‡ZZ¡¡II  mmsswwkk óó  QQ‡‡KK  wweewwffbbœœ  AAvvBB‡‡UU‡‡gg  ZZ__¨̈//mmssLL¨̈vv  DD‡‡jj wwLLZZ  nn‡‡qq‡‡QQ||  
DD‡‡jj wwLLZZ  mmssLL¨̈vv¸̧wwjj  IInnssttaallllaattiioonn  TToooollss  wwKK  bbvv  ZZvv  eevv eevvqqbbKKvviixx  mmss¯̄’’vv//ggšš¿¿YYvvjjqq  KKZZ©© „„KK  ¯̄úúwwóóKKiiYY  KKiivv  
ccÖÖ‡‡qqvvRRbb;;    

  
1122..22  wwccwwmmAAvvii--GGii  ccvvUU©©--BB  GGii  AAnnnnuuaall  OOuuttppuutt  mmssµµvvššÍÍ  QQ‡‡KK  ††hh  ZZ__¨̈//mmssLL¨̈vvmmgg~~nn  DD‡‡jj wwLLZZ  nn‡‡qq‡‡QQ  ZZvv  ccÖÖKK……ZZcc‡‡¶¶  

OOuuttppuutt  ee‡‡jj  gg‡‡bb  nnqq  bbvv||  GG¸̧‡‡jjvv  IInnppuutt  wwnn‡‡mm‡‡ee  MMYY¨̈  KKiivv  ††hh‡‡ZZ  ccvv‡‡ii||  eeiiss  DD³³  IInnppuutt  ee¨̈eennvvii  KK‡‡ii  ¯̄’’vvccbbvvii  
ccwwiiPPvvjjbbKKvvjjxxbb  mmgg‡‡qqii  ccÖÖ__gg  eeQQ‡‡ii  wwKK  OOuuttppuutt  nn‡‡ZZ  ccvv‡‡ii  ZZvv  DD‡‡jj LL  KKiivv  ccÖÖ‡‡qqvvRRbb||  

  
1122..44  AAbbyy‡‡””QQ`̀  1133..11  nn‡‡ZZ  1133..33  GG  eewwYY©©ZZ  wweellqqmmgg~~‡‡nnii  AAvv‡‡jjvv‡‡KK  ccÖÖ‡‡qqvvRRbbxxqq  ZZ__¨̈//ggZZvvggZZ  RRii““iixx  wwffwwËË‡‡ZZ  GG  wweeffvv‡‡MM  

  ††cckk  KKiivvii  RRbb¨̈  eevv¯̄——eevvqqbbKKvviixx  mmss¯̄’’vv//ggšš¿¿YYvvjjqq‡‡KK  AAbbyy‡‡iivvaa  RRvvbbvv‡‡bbvv  nn‡‡jjvv||  
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বাংলােদেশ অবসর া  সরকারী কমচারী ক াণ সিমিত 

19. এ েটনশন অব অবসর ভবন ফর কন াকশন অব এ হসিপটাল এ  অিফস িবি ং 
(mgvß t ন,২০১১) 

 
01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  বাংলােদেশ অবসর া  সরকারী কমচারী ক াণ সিমিত 

02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t জন শাসন ম ণালয় 
03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t ধানমি , ঢাকা  
04| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z 

e¨q 
cwiKwíZ ev¯—evqb Kvj cÖK…Z ev¯—evqb 

Kvj 
AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq (g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j ms‡kvwaZ 

1129.64 
(িজওিব-
৬৭৮.২৮ 
িনজ  * 
৪৫১.৩৬) 

1306.60 
(িজওিব- 
৭৮৩.৭৫ 
িনজ - 
৫২২.৮৫) 

৭৮১.৮৫ 
(িজওিব-
৭৫৯.১২ 
িনজ  -
২২.৭৩ ) 

RyjvB 
'2008 
হেত 

RybÕ2010 

লাই'2008 
হেত  

ন'2011 

Rvbyqvix'2009 
 হেত  
ন'2011 

১৭৬.৯৬ 
(১৫.৬৬) 

 

১২মাস 
(৫০) 

* বা বায়নকারী সং া 'বাংলােদেশ অবসর া  সরকারী কমচারী ক াণ সিমিতর' িনজ  তহিবল থেক মাট ক  
েয়র ৪০ শতাংশ এবং িজওিব হেত ৬০ শতাংশ য় িনবাহ করার িস া  মাতােবক। উে ,সং া র তহিবেল 

িব মান িনজ  ভবেনর ভাড়া এবং সরকার ক ক বাৎসিরক অ দান অ  রেয়েছ।      
      

5.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
5.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t  
5.১.১  D‡Ïk¨ 

ক)  অবসর া  সরকাির কমকতা /কমচারী ও তােদর উপর িনভরশীল সদ েদর আ িনক িচিকৎসা সবা দান; 
খ)  িবেশষািয়ত ও য় সা য়ী িচিকৎসা সবা িনি ত করা; 
গ)  অবসর  া  সরকাির কমকতা/কমচারী ও তােদর উপর িনভরশীল সদ েদরেক িনয়িমত া  পরী া ও 

উপ  িচিকৎসার মা েম হার াস করা; এবং 
ঘ)  সম  দেশ অবসর া  সরকাির কমকতা/কমচারী ও তােদর উপর িনভরশীল সদ েদর ক াণােথ বাংলােদশ 

অবসর া  সরকাির কমচারী ক াণ সিমিত অিফেসর কায ম পিরচালনা করা।  
 
5.১.২   cUf‚wg 
 বাংলােদশ সরকােরর অবসর া  কমকতা/কমচারীেদর িচিকৎসা সবা দােনর লে  "বাংলােদশ অবসর া  সরকাির 
কমকতা/কমচারী ক াণ সিমিত" নােম এক  বসরকারী সং ার পিরচালনায় ঢাকা  ধানমি েত ৬ তলা ভবেন সীিমত 

িবধাসহ এক  হাসপাতাল চা  িছল। এছাড়াও সং া র সদ  কমকতা কমচারীেদর িত  জলা সদের অবি ত 
অ েমািদত শাখা অিফেসর মা েম সবা দান করা হে । সং া র বতমান সদ  সং া ায় ৪০,০০০ জন । সমেয়র 

ি েত উ  সং ার সদ  সং া ি  ও সদ েদর বেয়াঃ ি জিনত রাগ ও শারীিরক জ লতা ি  পাওয়ায় সং ার িনজ  
৬ তলা ক ীয় অিফেস অবি ত বিহঃ িবভাগ হাসপাতােলর িব মান িচিকৎসা িবধা দােনর জ  ইনেডার িবধািদসহ 
আ িনক য পািত াপন বক ৬ তলা িবিশ  ১   হাসাপাতাল িনমাণােথ "বাংলােদশ অবসর া  সরকাির কমচারী ক াণ 
সিমিত" এর উে ােগ সং াপন ম ণালয় ক ক ক  হণ করা হয়।   
 

5.১.৩   cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t g~j cÖKíwU  1129.64 j¶ UvKv(িজওিব-৬৭৮.২৮ ল  টাকা এবংিনজ  ৪৫১.৩৬ 
ল  টাকা) cÖv°wjZ e¨‡q MZ ২২/0৬/২০০8 Zvwi‡L RyjvB '2008হেত RybÕ2010 ময়ােদ Aby‡gvw`Z nq| পরবত েত 
28/12/2010তািরেখ 1306.60 j¶  UvKvq cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc লাই'2008 হেত  ন'2011 ময়ােদ Aby‡gvw`Z 
nq| উে , িজওিব তহিবল ৬০% এবং সং ার িনজ  তহিবল ৪০% িহসােব ল ক  য় িনধারণ করা হয়। স অ যায়ী, 
সংেশািধত ক  েয় িজওিব ৭৮৩.৭৫ ল  টাকা এবং িনজ  ৫২২.৮৫ ল  টাকা অ  রেয়েছ।  
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5.২  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t ৬ তলা িবিশ  হাসপাতাল কাম অিফস ভবন িনমাণ, ইনেডার িবধািদ িনমাণ,ফািণচার য়, 

িবিভ  ই পেম  য়, ৪০০ কিভএ সাব- শন িনমাণ , ৪০০ কিভএ জনােরটর াপন,এ ুেল , মাইে াবাস য় 
ইত ািদ।  

 
5.৩ cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

µwgK 
bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| মাহা দ িসরা ল হক 
সে টারী জনােরল, বাংলােদেশ অবসর া  

সরকারী কমচারী ক াণ সিমিত 

১৪/২/২০০৮ ২৪/১/২০১০ 

২। রিফ ল আলম 
সে টারী জনােরল, বাংলােদেশ অবসর া  

সরকারী কমচারী ক াণ সিমিত 

২৫/১/২০১০ ১১/২/২০১০ 

3| এ জড এম হাসাইন খান 
সে টারী জনােরল, বাংলােদেশ অবসর া  

সরকারী কমচারী ক াণ সিমিত 

১২/২/২০১০ ৩০/৬/২০১১ 

 

5.৪   cÖK‡íi বা evqb AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 1306.60  j¶ UvKv। এর মে  ৭৮১.৮৫ ল  টাকা e¨q 
n‡q‡Q (৬০%)|  িজওিব'র wecix‡Z †gvU ৭৫৯.১২ j¶ UvKv সং ার িনজ  ২২.৭৩ ল  টাকা য় হেয়েছ।  g~j 
Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨  ৬ তলা িবিশ  হাসপাতাল কাম- অিফস ভবন িনমাণ, ৪০০ কিভএ সাব- শন িনমাণ , ৪০০ কিভএ 
জনােরটর াপন, এ ুেল  য় ইত ািদ কাজ m¤úbœ n‡q‡Q। তেব, ইনেডার িবধািদ িনমাণ,ফািণচার, এিস, িবিভ  ই পেম  
য়সহ সং ার িনজ  তহিবেলর িসংহভাগ অংশ য় করা হয়িন। িজওিব খােতর অিতির  ২৪.৩৮ ল  টাকা চালােনর 

মা েম ফরত দয়া হেয়েছ। উে , িজওিব খােত ০.৫০ ল  টাকা কম অব  হেয়িছল।  
 

6.0 cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb (PCR-G cÖ̀ Ë Z‡_¨i wfwË‡Z) t 
                                                                            (j¶ UvKvq)

  µt 
bs 

 

wewfbœ As‡Mi 
bvg 

BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K  ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 
(%) মাট িজওিব সং ার 

িনজ  
1 2 3   4 5 0 7 

 a)Revenue 
component 

       

01 Manpoer(Pay 
of Officer+Pay 
of staff) 

LS 23.10 - 23.10 LS 12.33 
(53.37) 

 

02 Supply and 
Services 

LS 27.50 - 27.50 LS 5.38 
(19.56) 

 

 Sub-total  50.60 - 50.60  17.71  
 b)Capital 

Component 
       

01. Furniture 23 
item 

39.15 - 39.15 - 0.7 
(1.79) 

 

02. Office 
Equipment 

8 
item 

34.54 - 34.54 - 1.72 
(4.98) 

 



120 
 

µt 
bs 

 

wewfbœ As‡Mi 
bvg 

BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K  ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 
(%) মাট িজওিব সং ার 

িনজ  
1 2 3   4 5 0 7 

03. Air cooler 70 
nos 

72.02 - 72.02  -  

04. Transport 2 57.40 30.50 26.90 1 29.00 
(95) 

 

05. Medical 
Equipment 

23 
item 

-  297.73 - 2.60 
(0.87) 

 

06. Construction 440 
sqmx

5 

567.13 565.25 1.88 440 
sqmx5 

565.93 
(100) 

100 

07. 400 KVA 
Sub-Station 

1 60.00 60.00 - 1 56.72 
(94.5) 

100 

08. 400 KVA 
Diesel 
Generator 

1 58.00 58.00 - 1 57.24 
(98.68) 

 

09. Lift 2 70.00 70.00 - 2 49.70 
(71) 

100 

10 Others - - - - - .53  
 Sub-total   1256.00 783.75 472.25  764.14 

(60.83) 
 

 Grand 
total(a+b) 

 1306.60 783.75 522.85  781.85 
(759.12+22.

73)(60) 

 

 
িব. . িজওিব সহ সং ার য় িববরণী িপিসআের সংেশািধত িডিপিপ অ সাের উপ াপন করা হয়িন। মাট ক  েয়র মা  ৬০% 
বা েব য় হেয়েছ। সং ার িনজ  অথায়েনর ৫২২.৮৫ ল  টাকার মে  মা  ২২.৭৩ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। ফািণচার,অিফস 
ই পেম , এিস,  মিডক াল ই পেম  ইত ািদর য় িনজ  তহিবেলর অংশ থেক িনবাহ করার কথা থাকেলও তা করা হয়িন। ক  
অিফস থেক জানােনা হেয়েছ, িবেশষ  িচিকৎসক িনেয়াগ না হওয়ায় মিডক াল ই পেম  য় করা হয়িন। কে র িনজ  অথায়েনর 
অংশ থেক িনিমত ভবেনর ৪থ ও ৫ম তলায় ইনেডার হাসপাতাল িবধা ি র লে  ১০০ শ ার  ওয়াড িনমাণ করার ব া িছল। িক  
উ  ওয়াড িনিমত হয়িন। জানা যায়,উ  ওয়াড পিরচালনা করার আিথক সং ান না থাকায় তা িনমাণ না কের ৪থ ও ৫ম ার  অ  

িত ােনর িনকট ভাড়া দওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া, মাইে াবাসও কনা হয়িন। ভিব েত এ জাতীয় খরচ পযায় েম করা হেব বেল তারা 
জানান।  
 
7.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t িজওিব অথায়েন িয়ত কে র অিধকাংশ  কাজ শষ হেলও িনজ  অথায়েন 
কাজস হ এখনও শষ হয়িন। ইনেডার িবধািদ িনমাণ,ফািণচার য়, িবিভ  ই পেম  য় এবংমাইে াবাস য় করা 
হয়িন।অথাৎ ৫২৪.৭৫ ল  টাকা অ িয়ত  রেখ ক  শষ করা হেয়েছ।  
 

8.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ০৮-০৭-২০১২ Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 
উপ-cwiPvjK KZ©„K cÖKí GjvKv ঢাকার ধানমি  ক  এলাকা cwi`k©b Kiv nq| D³ cwi`k©b Kv‡j সহকারী ক  
পিরচালক এবং বতমােন িত ােনর সহকারী িনবাহী সিচবসহ mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQ‡jb|িনে  কে র 
আওতায় স ািদত ধান ধান কায েমর সংি  বণনা দয়া হেলাঃ 
 

8.১ হসিপটাল কাম অিফস ভবন িনমাণঃ  
নীচতলাঃ রাতন ৬ তলা ভবেনর সােথ ৪৫০০ বগ ট িবিশ  ন ন ভবন িনমাণ স  হেয়েছ। ভবেনর নীচতলায় ােরজসহ 
৩  ক  িনমাণ করা হেয়েছ। ক িল রিডওলিজ ইউিনট, িচিকৎসেকর বসার ান এবং ক ীয় ার ম িহসােব ব ত 
হেব । বতমােন ম িল খািল রেয়েছ। িব াপন দওয়া সে ও এ ইউিনেটর জ  ল টাইম ডা ার পাওয়া যাে  না । ক প  
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পাট টাইেমর জ  নরায় িব ি  দওয়ার কথা ভাবেছন। ডা ার িনেয়ােগর পর েয়াজনীয় মিডক াল ই পেম  য় করা 
হেব মেম উপি ত কমকতারা জানান।  
 

২য় তলাঃ ২য় তলায় াথলিজ ও িফিজওেথরািপ ইউিনট িনমাণ করা হেয়েছ। এ  ইউিনেটর বাইের দশনাথ েদর জ  
লনা লক বশী স রাখা হেয়েছ। িফিজওেথরািপ ইউিনেটর সামেনর অংেশ এক  হৎ আকােরর অভ থনা ড  বানােনা 

হেয়েছ। উ  ইউিনট র সামেন খালা েস অভ থনাথ েদর জ  কান চয়ার দখা যায়িন। সীিমত আকাের সবা দান 
 হেয়েছ বেল কমরত াফরা জানান। তেব উভয় ইউিনেটর া ল কােলকশন টিবল অেপ া ত  হওয়ায় বয়  

কমকতা বা কমচারীেদর পে  অ িবধা হে । টাই  স ারা আ িরত এই টিবল ভংেগ িরিডজাইন সােপে  সাধারণ চয়াের 
বেস কােলকশন করা যায় এমন ব া করা েয়াজন বেল তীয়মান হেয়েছ। াথলিজ ইউিনেট এক  ইিসিজ ক  রেয়েছ 
যখােন কে র আওতায় এক  ইিসিজ মিশন য় করা হেয়েছ। 

 

৩য় তলাঃ এই াের ১ জন কের কািডওলিজ , ীেরাগ িবেশষ , ডি  , চ  রাগ , মিডিসেনর ডা ার, এবং ডায়ােব ক 
রাগ িবেশষ  দখেত পাওয়া গল। সকাল ৮ টা থেক র আড়াইটা পয  আউটেডার সবা দয়া হে । িত  ইউিনেট 
রাগীর সংখা ৮-১০ জেনর মত । এটা িতিদেনর গড়পড়তা সং া বেল ডা াররা জানান। এখােনও  পাে   অেপ মান 

স তরী করা হেয়েছ। তেব এ সম  েসর লনায় ডা ারেদর বসার ক িল বশ ছাট বেল মেন হেলা । িবেশষ কের 
ডি  এর চ াের ড াল চয়ার রাখার পর তমন খালা স অবিশ  নই। কত রত ডা ারেদর অিভমত ত েদর চ াের 

অ ত এক  ছাট বড াপেনর ব া বই জ রী। কননা পনশনারেদর মে  অেনেকই হঠাৎ অ  বাধ করেল এই বড 
সহায়ক িমকা রাখেত পারেব। তাছাড়া আউটেডার সবা দােনর জ  েয়াজনীয় ই পেম  এবং আেরা কনসা া  িনেয়াগ 
দয়া েয়াজন। এই াের ভিব েত অ া  ডা ারেদর জ  বশ িক  ক  তরী কের রাখা আেছ। 

 

৪থ ও ৫ম তলাঃ ইনেডার হসিপটাল করার আ সি ক িবধািদ বতমান না থাকায় ৪থ ও ৫ম তলায় ১০০ শ ার বড াপন 
করা হয়িন বেল উপি ত কমকতা জানান। খাট সহ অ া  আসবাবপ ও য় করা হয়িন। তারা এও  জানান এ েত এ বাবদ 
অথ য় হেব না। ফেল এই  ার কাজী ফাম এবং ইউিন াব নামক  বসরকারী িত ােনর িনকট ই বছেরর ি েত 
ভাড়া দয়া হেয়েছ। িবষয়  কে র উে ে র সােথ সাম ণ নয় বেল িতয়মান হেয়েছ। জানা গেছ, েয়াজন হেল 
িতনমােসর না েশ ি  বািতল বক ার  হাসপাতাল ক প  বহার করেত পারেব। 
   
৬  তলাঃ ভবেনর ৬  তলায় অিফস এবং কনফাের  ম তরী করা হেয়েছ। এই াের রাতন ভবেনর অংেশ  কিতপয় 
অিফস বতমান িছল। িনয়িমত কমকতা/কমচারী সহ কাযিনবাহী কিম র সদ েদর বসার জায়গা িনমাণ করা হেয়েছ।  
 

িবিবধঃ এছাড়া  িলফট, এক  জনােরটর াপন ও ব িতক শন িনমাণ করা হেয়েছ। অ েমািদত িডিপিপ অ সাের 
ফািণচার য় বাবদ ২৫.০০ ল  টাকা , মিডক াল ই পেম  বাবদ ১২৪.০০ ল  টাকা,অিফস ই পেম  বাবদ ৫.৪২ ল  
টাকা,এয়ার লার বাবদ ৪.৯০ ল  টাকা, এবং পিরবহন(এক  মাইে াবাস ও এক  এ ু েল  ) বাবদ ৫৭.৪০ ল  টাকা 
িনধািরত থাকেলও এক  এ ু েল ,১২  এয়ার লার, ১  ইিসিজ মিসন ও এক  সিম অেটােম ক বােয়ােকিমি  
এনালাইজার মিশনসহ িক  অিফস ই পেম  য় করা হেয়েছ। উে , াইভার িনেয়াগ না হওয়ায় এ ু েল  চা  করা 
যায়িন। স  দািয় া  ১৯ সদে র কাযিনবাহী কিম র সভাপিত সরকােরর সােবক সিচব জনাব মাঃ মােহ আলম , জানান 
কনসা া েদর ক িল বশ ছাট আকােরর হেয়েছ। ক  ণয়েনর সময় মিডক াল আিকেট  সংি  থাকেল িডজাইনটা 
গেপােযাগী হেত পারেতা। তেব িনমাণ কাজ সে াষজনক হেয়েছ বেল িতিন অিভমত কাশ কেরন।      

   
  9.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b  
ক) অবসর া  সরকাির কমকতা /কমচারী ও 

তােদর উপর িনভরশীল সদ েদর আ িনক 
িচিকৎসা সবা দান। 

 খ) িবেশষািয়ত ও য় সা য়ী িচিকৎসা সবা 
িনি ত করা 

 গ) অবসর া  সরকাির কমকতা/কমচারী ও 
তােদর উপর িনভরশীল সদ েদরেক িনয়িমত 

া  পরী া ও উপ  িচিকৎসার মা েম 
হার াস করা 

 ঘ)সম  দেশ অবসর া  সরকাির 
কমকতা/কমচারী ও তােদর উপর িনভরশীল 
সদ েদর ক াণােথ পিরচালনা করা 

ক) আউটেডার সবা দােনর মা েম অবসর া  সরকাির কমকতা 
/কমচারী ও তােদর উপর িনভরশীল সদ েদর আ িনক িচিকৎসা সবা 

দান করা হে ।  
খ) িবেশষ  ডা ার ও টকিনশায়ানেদর মা েম িবেশষািয়ত ও য় সা য়ী 

িচিকৎসা সবা িনি ত করা হে  তেব, সকল শাখায় িবেশষ  
িচিকৎসক এবং মিডক াল ই পেম  না থাকায় পির ণ া েসবা 

দান করা যাে  না।   
গ) অবসর া  সরকাির কমকতা/কমচারী ও তােদর উপর িনভরশীল 

সদ েদরেক িনয়িমত া  পরী া ও উপ  িচিকৎসা সবা পাে ন। 
তেব, হাসপাতাল ভবেনর ৪থ ও ৫ম তলায় ১০০ শ ার ওয়াড না করায় 
ইনেডার িবধা থেকও অবসর া  সরকারী কমকতারা বি ত হে ন। 

ঘ) বাংলােদশ অবসর া  সরকাির কমচারী ক াণ সিমিত অিফেসর 
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D‡Ï‡k¨ AR©b  
কায ম দ তার সােথ চা  হেয়েছ।  

  
 
10.0 D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t পিরদশেনর সময় দখা যায় য, হাসপাতাল র অবকাঠােমা 

িনমাণ শষ হেলও সকল শাখায় িবেশষ  িচিকৎসক এবং মিডক াল ই পেম  না থাকায় পির ণ া েসবা দান 
করা যাে  না। তাছাড়া হাসপাতাল ভবেনর ৪থ ও ৫ম তলায় ১০০ শ ার ওয়াড না করায় ইনেডার িবধা থেকও 
অবসর া  সরকারী কমকতারা বি ত হে ন। উে  েরা ির অিজত হে  না বেলই িতয়মান হয়।     

 
1111..00  mgm¨v t  
11.1 িফিজওলিজ ও াথলিজ ইউিনেটর ন না সং েহর টিবল  হওয়ায় তা বয়  রাগীেদর জ  অ িবধা হে ।  
১1.২    কনসা া েদর ক িল বা বতার িনরীেখ আয়তেন ছাট হওয়ায় রাগী এ েট  করা সম া হে ।  
১1.৩    মিডক াল ই পেম  য় না করায় আউটেডার মিডক াল সবা দান বাধা  হে ।  
১1.৪    অ  পনশনারেদর যাতায়ােতর জ  এ ু েল  চা  না হওয়ায় যাতায়ােতর সবা দান করা যাে  না।  
১1.৫   কে র া িলত েয়র মা  ৬০ ভাগ য় হেয়েছ। ফেল সািবকভােব কে র উে  হত হে ।  
 
12.0 mycvwik t 
12.1 িফিজওলিজ ও াথলিজ ইউিনেটর ন না সং েহর টিবেলর তা বয়  পনশনারেদর িবধা অ সাের হওয়া 

েয়াজন। 
১2.২  কনসা া েদর ক িল বা বতার িনরীেখ বড় হওয়া েয়াজন িছল। ভিব েত এ জাতীয় িত ান িনমােণ 

মিডক াল আিকেট  িনেয়ােগর িবষয় িবেবচনা করা েয়াজন।   
12.৩ মিডক াল ই পেম  য় কের আউটেডার মিডক াল সবা বাড়ােনা েয়াজন।  
১2.৪   অ  পনশনারেদর যাতায়ােতর জ  এ ু েল  চা  করা েয়াজন। 
১2.৫   িডিপিপ অ সাের সং ার িনজ  তহিবেলর অংশ েয়র িবষয়  ত িন ি  করা েয়াজন।  
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বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ ক   

20. এনহ াি ং ক াপািস  অব পাবিলক সািভস ইিনং ইন বাংলােদশ 
(mgvß t ন,২০১১) 

 
01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  িবিপএ িস। 

02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t জন শাসন ম ণালয়। 
03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t সাভার, ঢাকা।   
04| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev¯—evqb Kvj cÖK…Z ev¯—evqb 

Kvj 
AwZµvš—e¨q 

(g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš—
mgq (g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j ms‡kvwaZ 

৯০৯.০০ 
(িজওিব-
৯৯.০০ 
িপএ*-
৮১০.০০) 

৯৩২.৫০ 
(িজওিব-
১২২.৫০ 
িপএ-
৮১০.০০) 

**৯৩৩.০০ 
(িজওিব-
১২৩.০০ 
িপএ-
৮১০.০০) 

জা য়ারী 
'200৭ 
হেত 
 Ryb, 
২০১০ 

জা য়ারী'200৭ 
হেত  

ন'2011 

জা য়ারী'2007 
 হেত  
ন'2011 

২৪.০০ 
(২.৬৪) 

২৪ মাস 
(৬৬) 

 

* জাইকা অ দান । ** বাড়িত খরচ ০.৫০ ল  টাকা । এই বাড়িত খরেচর অ েমাদেনর িবষয়  িপিসআের উে খ নই।  
        
6.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
 
6.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t  
৬.১.২   কে র উে     
      সািবকভােব Total quality management ( িকউএম) িবষেয় িশ ণ দােনর মা েম সরকােরর িবিভ  

দ েরর এবং মাঠ পযােয়র কমকতাগণেক Public Services এর মান ি  করাই কে র অ তম উে ।  
           িবেশষ উে স হ 

ক)  সরকারী কমকতােদর িকউএম িবষেয় িশ েণর িবষেয় িবিপএ িসর এবং এর ৪  অংশীদার 
িত ােনর (বাড,আরিডএ,নােয়ম,ও এিপিড) িশ কেদর উ তর  িশ ণ দান; 

খ)  সরকারী খাতস েহ িকউএম বা বায়েনর জ  মাঠ পযােয় সংি  িকউএম কােসর আেয়াজন করা 
গ)  িবিপএ িস এর কার কােসর জ  িকউএম মিডউল অ  করা; 
ঘ)  সিমনার, ওয়াকশপ ও েমাশনাল াটািরয়ােলর মা েম িকউএম এর চার করা; 
ঙ)  িশ ণাথ  ও িশ েদর িবধােথ বা িবক েয়াগ িহসােব  িবএিপ িস এবং যখােন েয়াজন িকউএম 

মেডল বা বায়ন করা।  
 

6.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  
            মাট ৯০৯.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই,২০০৭ হেত ন, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  উ  কািরগরী 
 সহায়তা ক  ২৬.০৯.২০০৬ তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত ক   ৯৩২.৫০ ল  টাকা া িলত েয়  
 লাই,২০০৭ হেত ন,২০১২ ময়াদকােল সংেশাধন করা হয়।   
  
6.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  
            ক র ল কায ম হে - ানীয় িশ ণ, ওয়াকশপ, সিমনােরর আেয়াজন করা , িকউএম এর জ  শট 

কােসর আেয়াজন করা, িবিপএ িসর বাৎসিরক ক ােল াের িকউএম কােসর অ ি করণ, িকউএম মেডল 
উ য়েন পরামশকেদর সবা হণ  ইত ািদ ।   
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6.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

µwgK 
bs 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| জনাব মাহ ল হক ০১-০৭-2007 ৩১-১০-২০০৭ 
২। ড.জাফর আহেমদ খান ২০-০৯-২০০৭ ০১-০৯-২০০৯ 
3| জনাব ‡gvt মেনায়ার হােসন ০১-১০-২০০৯ ১৭-১০-২০০৯ 
4| বগম িজশান আরা আরা ে ছা ১৮-১০-২০০৯ ০৫-০৪-২০১১ 
৫। জনাব হােসন জািমল ০৫-০৪-২০১১ ০৬-০৬-২০১১ 
৬।  জনাব শিফউল আলম ২৮-১১-২০১০ ২০-৪-২০১১ 
৭। বগম ফরেদৗস আ ার ২১-০৪-২০১১ ৩০.০৬.২০১১ 

                          

6.5  cÖK‡íi বা বায়ন AMÖMwZ t  
  

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ৯৩২.৫০.00 j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU ৯৩৩.০০ j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q (১০০%)| g~j 
Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ িশ কেদর জ  িশ ণ, ওয়াকশপ, সিমনার ইত ািদর আেয়াজন করা , িকউএম শট কাস, 
িরে শাস কাস, িকউএম মেডল েজ  বা বায়ন, িকউএম মিডউল ডেভলপ করা, জনােরটর য় ইত ািদ স  হেয়েছ।   
 

7.0  cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb t  
                             (j¶ UvKvq) 

µt 
bs 

 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv ( wcwc Abyhvqx)  cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K  ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 

(%) 
িজওিব িপএ মাট    

1 2 3 4 5 ৬ ৭ ৮ ৯ 
01. Training Material LS 1.5 105.00 106.5

0 
 106.50 100 

02. Local case study LS 1.0 0 1.0  1.0 100 
03. Short Course on TQM 7 64.52 0 65.0 7 65.0 100 
04. TQM Refresher 

Course 
7 5.5 0 6.1 7 6.1 100 

05. Implementing TOT 
Course 

3 10.99 0 10.2 3 10.2 100 

06. TOT Refresher Course 2 1.5 0 3.0 2 3.0 100 
07. Seminar on TQM 6 1.5 0 1.3 6 1.3 100 
08. Promotional Materials LS 0.75 0 0.70 LS 0.70 100 
09. Identifying TQM 

model projects 
LS 2.0 0 2.0 LS 2.0 100 

10. Implementing TQM 
model projects 

LS 2.0 0 2.0 LS 2.0 100 

11. Honorarium for PIO 
members 

6 7.65 0 11.1   6 11.1 100 

12. Electricity Bill LS 3.00 0 3.0 LS 3.0 100 
13. Telephone Bill LS 3.0 0 3.0 LS 3.0 100 
14. Meeting/Conference/

Workshop Cost 
LS 4.3 0 4.3 LS 4.2 100 

15. Consultancy/Experts/
Overseas Training 
Cost 

 0 534.00 --  534.00 100 

 CD/VAT  5.00      
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µt 
bs 

 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv ( wcwc Abyhvqx)  cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K  ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e 

(%) 
িজওিব িপএ মাট    

1 2 3 4 5 ৬ ৭ ৮ ৯ 
16. Contingency LS 5.0 0 5.0 LS 5.0 100 
17. TQM web page LS 1.79 0 1.8 LS 1.8 100 
18. Equipment 11 1.00 27 29.00 11 29.00 100 
 Total  122.50 810.00 932.50  *933.00 

(123+810) 
100 

* জাইকার কে ােন  অ যায়ী মাট খরেচর িহসাব িপিসআর এ িতফিলত হয়িন। িপএ ৮১০.০০ ল  টাকার েরাটাই য় হেয়েছ মেম  ক  অিফস 
থেক জানা গেছ । অ িদেক , সবেশষ এিপিপ অ সাের িজওিব'র অংেশর ১২২.৫ ল  টাকার অিতির  ০.৫০ ল  টাকা খরচ করা হেয়েছ। উে , 

২০১০-২০১১ অথ বছেরর এিডিপেত কে র আওতায় ২৪.০০ ল  টাকা বরা  িছল । ম ি ত বরা  ১২৩.০০ ল  টাকা । অব , িপিসআের 
া িলত য় ও ত য় উভয়ই ১২৩.০০ ল  টাকা দশন করা হেয়েছ।  

 

8.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  
           স দয় কাজ শষ হেয়েছ বেল ক  অিফস থেক জানা গেছ । 
   

9.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ১২-0৭-2012 Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 
উপ-cwiPvjK KZ©„K িবিপএ িসেত ক  অিফস সেরজিমেন cwi`k©b Kiv nq| D³ cwi`k©b Kv‡j ক  
পিরচালকসহ mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQ‡jন। িনে  কে র আওতায় স ািদত ধান ধান কায েমর 
সংি  বণনা দয়া হেলাঃ  

 

ও ঃ াথিমকভােব িবিপএ িস এবং এর অংগ সংগঠেনর কিতপয় কমকতােক িনেয় ও  কাস চা  করা হয়। 
িশ ণাথ েদর ফলাফেলর িভি েত এক  কার প তরী করা হয়। উ  প িবিভ  িশ ণ কায েম িশ ণ দান কের 

থােকন। 
 উপেজলা পযােয় িশ ণ কায মঃ ক র থম সংেশাধেনর পর উপেজলা পযােয় শট কাস  চা  করা হেয়েছ। এই 
কােসর মা েম সরকােরর িবিভ  দ েরর এবং মাঠ পযােয়র কমকতাগণেক তােদর অিফেসর সবার মান ি র জ  সম ার 

সমাধান িন পন বক Individual Action Plan তরী কের বা বায়ন করা হেয়েছ। লতঃ ৬  ত  জলার ৬  
উপেজলায় এই কাস  স  করা হেয়েছ। িত  উপেজলায় ৫িদন ািপ িশ ণ কায ম পিরচািলত হেয়েছ। জানা গেছ 
Individual Action Plan এর ফেল সংি  অিফেস ইিতবাচক ভাব পেড়েছ। ক  পিরচালক জানান , এেত কের জলা 
পযােয় াপক স ড়া পেড়েছ।  
 িকউএম মিডউলঃ লত ক র ১ম পযায় পাইলট েজ  িহসােব গ  করা হয়। িপএ িস সহ অংগ সং ার কমকতােদর 
ম  থেক িশ ক িনবাচন করা , িবিপএ িসর সকল কার কাসসহ বাড,আরিডএ,নােয়ম,ও এিপিডেত ফাউে শন কাস এ 

িকউএম অ  করা হেয়েছ তা কাযকরী করা হেয়েছ। িনং মিডউল ডেভলপেম সহ উপেজলা পযােয় বা বিভি ক 
কায েমর িভি েত এক  সামি ক িকউএম মিডউল উ য়ন করা হেয়েছ যা কে র ি তীয় পযােয় দশ ািপ বা বায়েনর 
পিরক না করা হেয়েছ। 
 অ া ঃ কে র আওতায় উপেজলায় শটেকােসর জ  বহনেযা  জনােরটর য় করা হেয়েছ। ক  সংি   কমকতাগণ 
এবং দাতা সং ার কমকতাগণ িবিপএ িসর শাসিনক ভবেনর ৩য় তলায় িতন  ক  বহার কেরন। কে র িজওিব অংেশ 
লাকবেলর েয়াজন পেড়িন। িবিপএ িসর িনজ  ৪জন এবং ষেন ২জন সহ মাট ৬জন ক  বা বায়ন কমকতারা 

রেয়েছন। উে , সবাই   দািয়ে র অিতির  িহসােব এখােন কাজ কেরন। পিরদশেন দাতা সং ার কান িতিনিধেক 
ক  অিফেস পাওয়া যায়িন। কে র ক  সাহাে র অংশ দাতা সং ার মা েম য় হেয়েছ বেল ক  পিরচালক জানান । 
ক  শষ হওয়ার পর  তােদর অংেশর েরা অথ (৮১০.০০ ল  টাকা) য় হেয়েছ মেম তারা অবিহত হেয়েছন।   

 
1০.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
ক) সরকারী কমকতােদর িকউএম িবষেয় 

িশ েণর িবষেয় িবিপএ িসর এবং এর ৪  
অংশীদার িত ােনর (বাড,আরিডএ, 
নােয়ম,ওএিপিড) িশ কেদর উ তর  িশ ণ 

ক) িবিপএ িসর ৪৮ জন কমকতা,বােডর  ৭ জন, নােয়ম থেক 
৬ জন, এনিপিডর-১জন কমকতা,আরিডএ এর ৬জন কমকতা 

িশ ক িহসােব ও  কাস কেরেছন। 
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D‡Ï‡k¨ AR©b 
দান; 

খ) সরকারী খাতস েহ িকউএম বা বায়েনর জ  
মাঠ পযােয় সংি  িকউএম কােসর 
আেয়াজন করা; 

গ) িবিপএ িস এর কার কােসর জ  িকউএম 
মিডউল অ  করা; 

ঘ) সিমনার, ওয়াকশপ ও েমাশনাল 
াটািরয়ােলর মা েম িকউএম এর চার 

করা; 
ঙ) িশ ণাথ  ও িশ েদর িবধােথ বা িবক 

েয়াগ িহসােব  িবএিপ িস এবং যখােন 
েয়াজন িকউএম মেডল বা বায়ন করা;  

 
খ) িকউএম এর  ৮  শট কােসর আেয়াজন করা হেয়েছ; 
 
 
গ) সরকারী পযােয় কমকতােদর জ  িবিপএ িসর বাৎসিরক 
ক ােল াের কউএম মিডউল অ  হেয়েছ; 
ঘ) িকউএম কােসর জ  ােমাশনাল াটািরয়ােলর উ য়ন 
করা হেয়েছ; 
ঙ) সিমনার, ওয়াকশপ ও েমাশনাল াটািরয়ােলর মা েম 

িকউএম এর চার করা হে ; 

 
1১.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t বাংলােদেশ এই জাতীয় ক  থমবােরর মত বা াবািয়ত হেলা। 

এ  লত পাইলট িভি ক ক  । কে র িশ েণর মা েম  সরকােরর িবিভ  দ েরর এবং মাঠ পযােয়র 
কমকতাগণেক Public Services এর মান ি র ফলাফল মা েয় পাওয়া যােব বেল আশা করা যায়।    

 
১২.০   mgm¨v t  
      ক  বা বায়েন তমন কান জ লতা িছল না বেল ক  কমকতাগণ জানান।   
 
১৩.০  mycvwik t 
    ক  থেক  িবধািদ সংি  ে  কােজ লাগােত হেব এবং দেশর সব  িকউএম িবধা পাওয়ার জ   

ক র ি তীয় পযায় হেণর িবষয়  িবেবিচত হেত পাের।  
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ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ 

R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefv‡Mi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii 
GwWwcfy³ mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
১। সমা  কে র সং া : ২ 
২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকাল : ৩১৯৩.২৫ ল  টাকা, লাই ২০০৬- ন, ২০১১ 
৩। সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ :  
 
(ক)   সমা  কে র ময়াদ ি র কারণ  

 ঋণ ি  া িরত হেলও ঋণ কাযকর হেত িবল ; 
 ক  বা বায়নকারী সং া ড়া করেণ িবল  ; 
 ঋণ ি  কাযকর হওয়ার পর ক  বা বায়ন ি  স াদেন িবল ;  
 কে র িবিভ  আইেটম িলর মে  যথাসমেয় যথাসমেয় আ :খাত সম য় সাধন করেত না পারা; 
 ক  বা বায়েনর সময় িক  ণ অংগ িডিপিপেত অ ি র েয়াজন িবেবিচত হওয়ায় স িল অ  

করায়; 
 িম অিধ হেন িবল  ইত ািদ।  

 
(খ)সমা  কে র য় ি র কারণ: য় ি  হয়িন। 
 
৪।সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ : 
সম া পািরশ 

ক  বা বায়নকারী সং া ড়া  করেত অেনক সময় য় হেয়েছ।  ভিব েত ক  বা বায়নকারী সং া 
িনবাচেন/ ড়া করেণ িবল  পিরহােরর লে  
R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM ক সেচ  হেত 
হেব। 

ােসর িসে ম লস ােসর লে  িশ  ও বািণিজ ক িত ােন এবং 
িসএনিজ শেন ইিভিস সং   টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটার াপন 
করা হেলও মা  িক  িসএনিজ শেন উ  িমটাের হীত িরিডং এর 
িভি েত রাজ  আদায় করা হে ; িক  বািণিজ ক ও িশ  িত ােনর 

ে  েবর অব াই বহাল আেছ। অ াৎ া েয়ল িমটােরর িরিডং 
অ সাের িবল করা হে ।  

ইিভিস সং   টারবাইন িমটার ও রাটাির 
িমটাের হীত িরিডং এর িভি েত সবে ে  
কন রাজ  আদায় করা হে  না; R¡vjvbx I 

LwbR m¤ú` wefvM িবষয়  পরী া-িনরী া 
কের েয়াজনীয় কাযকর ব া হণ করেব। 

বেদিশক সাহা  ক  অিডট অিধদ র (ফাপাদ) ক ক কে র অিডট 
িতেবদেন পরামশক ও সরবরাহকারীগেণর িবল হেত ভ াট কতন না 

করায়/ কম কতন করায় আপি  উ ািপত হেয়েছ। এ আপি  এখেনা রাহা 
করা হয়িন।  

বেদিশক সাহা  ক  অিডট অিধদ র 
(ফাপাদ) ক ক ণীত আেলাচ  কে র অিডট 

িতেবদেন উ ািপত অিডট আপি স হ ত 
িন ি র লে  R¡vjvbx I LwbR m¤ú`, 
পে াবাংলা ও িজ িডিসএল েয়াজনীয় 
ব া হণ করেব। 

কে র ই ারনাল ও  এ টারনাল অিডট স   হয়িন। ালানী ও খিনজ 
স দ িবভাগ ক ক উ  অিডটস হ স ে র িবষেয় উে াগী হেয় 

েয়াজনীয় ব া হণ করা আব ক। 

ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ   কে র 
ই ারনাল ও  এ টারনাল অিডটস হ স ে র 
জ  উে াগী হেয় েয়াজনীয় ব া হণ 
করেব। 
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িততাস াস া িমশন এ  িডসি িবউশন কা ািন িলিমেটড 

21. িসে ম লস িরডাকশন অব িততাস াস া িমশন এ  িডসি িবউশন কা ািন িলিমেটড 
(সংেশািধত) 

(mgvß t ন, 2011) 
 

01| D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t R¡vjvbx I LwbR m¤ú` ( াখস) wefvM 

02| ev —̄evqbKvix ms ’̄v t িততাস াস া িমশন এ  িডসি িবউশন কা ািন িলিমেটড 
( িজ িডিসএল) 

03| cÖK‡íi GjvKv t ক  এলাকা  : জলা- নারায়নগ , ি গ  
উপেজলা- নারায়নগ , ফ া , সানারগ ও, ি গ  

04| cÖK‡íi ev —̄evqb Kvj I e¨q t 

Avw_©K cwigvY t (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q 

‡gvU 
UvKv (wRIwe) 
cÖKí mvnvh¨ 

cÖK…Z e¨q 
‡gvU 
UvKv 

(wRIwe) 
cÖKí 
mvnvh¨ 

cÖv°wjZ ev —̄evqb Kvj  
cÖK…Z 

ev —̄evqb 
Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq 

(g~j ev¯—
evqb 

Kv‡ji %) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

২২৫৬.৭৫ 
৮৫৭.৭৫ 
১৩৯৯.০০ 

১৬৬৬.২৫ 
২৯৭.৮৫ 

১৩৬৮.৪০ 

১৬২২.৬৫ 
২৫৯.০২ 

১৩৬৩.৬৩ 

লাই,২০০৬ 
হেত  

ন,২০১০ 

লাই,২০০৬ 
হেত  
ন,২০১১ 

লাই,২০০৬ 
হেত  
ন,২০১১ 

- ১ বছর  
( ২৫%) 

 
06| cÖK‡íi AsMwfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZ t      
               (Avw_©K cwigvY t j¶ UvKvq) 

µwgK 
b 

Aby‡gvw`Z আরwWwcwc Abyhvqx  
As‡Mi bvg 

Kv‡Ri 
GKK 

Aby‡gvw`Z আরwWwcwc 
Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯—evqb 

ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
 রাজ       
১। পরামশক সবা জনমাস ১৬.২০ ২৯৫.০০ ১৬.২০ 

(১০০%) 
২৮৪.৪০(৯৬
.৪০%) 

২। এআই / া  থাক থাক ৩০.০০ থাক ২৮.১৪(৯৩.
৮০%) 

৩। ভ াট থাক থাক ১৫.০০ থাক ১২.৬৬(৮৪.
৪%) 

৪। ানীয় িশ ণ জনমাস ৩৬.০০ ২০.০০ ৩৬ 
(১০০%) 

১৬.৪২(৮২.
১০%) 

 মাট: রাজ    ৩৬০.০০  ৩৪১.৬২ 
 লধন      
৫। িমটািরং ই ইপেম  ফর ই ভেম  সং া ৬০৪ ৮৯৯.৭৪ ৬০৪ ৮৯৯.৭৪(১০
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µwgK 
b 

Aby‡gvw`Z আরwWwcwc Abyhvqx  
As‡Mi bvg 

Kv‡Ri 
GKK 

Aby‡gvw`Z আরwWwcwc 
Abyhvqx cwiKwíZ 

j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯—evqb 

ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
অব ইন ট এ  কা মার এ  
মজারেম  

(ইেলকি ক ভিল ম কাের র সং  
টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটার) 

(১০০%) ০%) 

৬। মাবাইল অনসাইট িমটার 
ক ািলে শন ইউিনট  

সং া ০৫ ২৩১.৫০ ০৫ 
(১০০%) 

২৩১.৫০ 
(১০০%) 

৭। িমটার ইন েলশন ও অ া  খরচ সং া ৬০৪ ১২৫ ৬০৪(১০০%) ৯৯.৬১ 
(৭৯.৬৮%) 

৮। অিফস শনারী থাক থাক ২.৪৫ থাক ২.৪৫(১০০
%) 

৯। ফািণচার থাক থাক ৫.০০ থাক ৫.০০ 
(১০০%) 

১০। কি উটার এ  এে সিরজ সং া ০৫ ৫.০০ ০৫ 
(১০০%) 

৫.০০(১০০
%) 

১১। িডিজটাল ক ােমরা সং া ০১ ০.৪৫ ০১ (১০০%) ০.৪৫ 
(১০০%) 

১২। অ া  (মাি িমিডয়া ওভারেহড 
েজ র, িডিজটাল ি ার, কিপয়ার 

ইত ািদ) 

সং া ০২ ৩.৪৫ ০২(১০০%) ৩.৪৫ 
(১০০%) 

১৩। উ য়ন আমদািন িডউ  ও িসিড ভ াট থাক থাক ৩৩.৬৬ থাক ৩৩.৬৬ 
(১০০%) 

 মাট: লধন   ১৩০৬.২৫  ১২৮০.৮৬ 

 সবেমাট   ১৬৬৬.২৫  ১৬২২.৪৮ 
 

০৭। কে র কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: কান কাজ অসমা  নই।  
 

08| cÖK‡íi msw¶ß cUf~wg I D‡Ïk¨ t  
 

০৮.১। cUf~wg : াস স ালন  ও িবতরণ ব ার সােথ িব মান উ মা ার িসে ম লেসর কারেণ াস স েরর পিরচালনা 
দ তা িবি ত হে । িজ িডিসএল ম  আিশর দশক হেত অ াহতভােব িসে ম লেসর এ সম া বহন কের আসেছ। যখন এ 
িসে ম লেসর পিরমাণ ৬-৭% এ উ ীত হয়, তখন সম ার গভীরতা ব সহেজই অ ধাবন করা যায়। িসে ম লেসর এ 
পিরমাণ য কান া ােডই অনাকাংিখত এবং এ  সরকাির ও কা ািন পযােয় এক  উে েগর কারণ। িবেদশী উ য়ন 
সহেযাগীগণও সম া র  িবেবচনা কের বিণত িসে ম লস ােসর লে  জ ির কাযকর ব া হেণর জ  দীঘকাল 
যাবৎ পরামশ িদেয় আসেছ। 

 

উে  য, িসে ম লস ােসর উে ে  িজ িডিসএল ১৯৯৩-৯৪ ও ২০০১ সােল  একশান া াম হণ কের। এর মে  
থম Time Bound Action Plan হণ করা হয় িসে ম লেসর িবিভ  কারণ উদঘাটেনর জ । এ াগােমর আওতায় 

এক  িনিদ  সমেয়র মে  িসে ম লস ২% এ নািমেয় আনার টােগট হণ করা হয়। াথিমকভােব াগাম  বা বায়েনর 
মা েম িক  সাফ  পিরলি ত হেলও শষ পয  টােগট  অিজত হয়িন। 

 

২০০১ সােল ২য়  Time Bound Action Plan হণ করা হয়। এেত ২০০৫ সােলর মে  িসে ম লস ২.৫% এ ােসর 
টােগট  হণ করা হয়, যিদও াগাম  শষ পয  থতায় পযবিসত হয়। আেলাচ  াগাম  থ হওয়ার পর 

িজ িডিসএল া াম  হেত ল- র িশ া হণ কের System Loss Reduction Plan(SLRP)-এর মা েম 
িসে ম লস ২% এ নািমেয় আনার িস া  হণ কের। এ SLRP এর মে  য কে ােন স হ অ  রেয়েছ তা হল 
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িজ িডিসএল-এর ািত ািনক দ তার উ য়ন করা যার আওতায় রেয়েছ িবিভ   পরামশ সবা হণ এবং িসে ম লস 
ােসর লে  িবিভ  পদে প বা বায়ন য িল ববত  াগামস েহ হণ করা হেলও বা বায়ন করা স ব হয়িন। 

 
বিণত SLRP এর মা েম িসে ম লস ােসর লে  “িসে ম লস িরডাকশন অব িততাস াস া িমশন এ  িডসি িবউশন 
কা ািন িলিমেটড” শীষক ক  হণ করা হয়। 

 

০৮.২। উে : িসে ম লস ােসর মা েম িজ িডিসএল- এর  আ িলক িব য় কে র (এলাকা -১  :নারায়নগ  ,
ফ া , ি গ  ও এলাকা-২  : সানারগ ও)  আওতা  এলাকায় িজ িডএসএল-এর িবতরণ ব ার পিরচালনা দ তার 
উ য়ন এবং িজ িডিসএল-এর  িব য় কে র পিরচালনা িসে েমর িসে ম লস ২ %এ কিমেয় আনা। 
 

09| cÖK‡íi Aby‡gv`b/ms‡kvab t ল ক  ৩১ আগ  ২০০৬ এ ২২৫৬.৭৫ ল  টাকা া িলত েয় লাই, 
২০০৬ - ন, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। সংেশািধত িডিপিপ ১৬৬৬.২৫ ল  টাকা া িলত েয় 

লাই, ২০০৬ - ন, ২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়।   
 

10| cÖK‡íi A_©vqb t ক  বাংলােদশ সরকার ও এশীয় উ য়ন াংক (এিডিব)-এর যৗথ অথায়েন বা বািয়ত 
হেয়েছ। কে র মাট   া িলত েয়র মে  িজওিব’র অংশ ২৯৭.৮৫ ল  টাকা ও এিডিব’র অংশ ১৩৬৮.৪০ ল  টাকা। 
এিডিব কে র বেদিশক া অংশ ক  সাহা  িহেসেব এর “Technical Assistance for Preparing the Gas 
Sector Development Project” -এর আওতায় যাগান িদেয়েছ। এ লে  বাংলােদশ সরকার ও এিডিব’র মে  গত ১৮ 

লাই ২০০৬ তািরেখ এক  ঋণ ি  া িরত হয়। 
 

11| cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t কে র আওতায় মাট ১৬২২.৪৯ ল  টাকা য় করা হেয়েছ যা কে র া িলত 
েয়র ৯৭.৩৭%। কে র আওতায় িন তঁ ইন ট ও আউট ট পিরমাপ দান কের িসে ম লস ােসর লে  
িজ িডএসএল- এর  আ িলক িব য় কে র িনবািচত িবিভ  িশ  ও বািণিজ ক িত ােন ও িসএনিজ শেন 

ইেলকি ক ভিল ম কাের র (ইিভিস) সং  টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটার াপন করা হেয়েছ।এছাড়া িমটােরর 
তাৎ িণক ও অনসাইট পরী া-িনরী ার জ  মাবাইল অনসাইট িমটার ক ািলে শন ইউিনট াপন করা হেয়েছ।  
 

1২| cÖKí cwiPvjK t িজ িডিসএল-এর GKRb উপ-মহা ব াপক Rbve †gvt আিত ামান cÖK‡íi ïi“ n‡Z 
cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib| 
  
1৩| ক  পিরদশন:  কে র আওতায় বা বািয়ত কাজ সেরজিমেন পিরদশেনর জ  গত ৩০ লাই, ২০১২ এ ক  
এলাকা পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর সময় িজ িডিসএল-এ কমরত উপ- ব াপক জনাব সা াদ হােসন ও উপ-

ব াপক জনাব মা: আসা ামান উপি ত িছেলন। 
 

১৪। cÖK‡íi cÖavb cÖavb A‡½i বা বায়ন weeiY t  
কে র  আওতায় ৬০৪  ইিভিস সং  টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটার সং েহর জ  আরিডিপিপেত ৮৯৯.৭৪ ল  টাকা 

বরা  িছল যার  েরাটাই খরচ হেয়েছ। িমটার িল  নারায়নগ , ি গ , সানারগ ও ও ফ ায় িনবািচত িবিভ  িশ  ও 
বািণিজ ক িত ােন এবং িসএনিজ শেন াপন করা হেয়েছ। িমটার িল াপেনর জ  আরিডিপিপেত বরা ত  ১২৫.০০ 
ল  টাকার মে  খরচ হেয়েছ ৯৯.৬১ ল  টাকা। ০৫ ইউিনট মাবাইল অনসাইট িমটার ক ািলে শন ইউিনট াপন করা 
হেয়েছ। এ জ  আরিডিপিপেত বরা ত ২৩১.৫০ ল  টাকা খরচ হেয়েছ। 
 

কে র আওতায় ানীয় িশ েণর জ  আরিডিপিপেত ২০.০০ ল  টাকার সং ান িছল। খরচ  হেয়েছ  ১৬.৪২ ল  টাকা। 
বিণত িশ েণর আওতায় িজ িডিসএল-এর িবিভ  েরর ১৪০ জন কমকতা/কমচারীেক ালানী ও াস স েরর সােথ  
স িকত িডজাইন, কন াকশন, পিরচালনা ও র ণােব ণ, াস িবপণন িবষেয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া  
পরামশক সবা ( ানীয় ও িবেদশী) খােত  বরা ত ২৯৫.০০ ল  টাকার মে  ২৮৪.৪০ ল  টাকা য় হেয়েছ। 
 

1৫| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  
cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 

১। িসে ম লস ােসর মা েম িজ িডিসএল- 
এর  আ িলক িব য় কে র আওতা  
এলাকায় িজ িডএসএল-এর িবতরণ ব ার 
পিরচালনা দ তার উ য়ন করা এবং কা ািনর 

১। িজ িডএসএল- এর  আ িলক কে র িনবািচত িবিভ  িশ  
ও বািণিজ ক িত ােন এবং িসএনিজ শেন ইিভিস সং  টারবাইন 
িমটার ও রাটাির িমটার এবং মাবাইল অনসাইট ক ািলে শন ইউিনট 

াপন করা হেয়েছ। তেব, ১৩ মাস েব ইিভিস সং  িমটার াপন 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 

 িব য় কে র অপােরশন িসে েমর িসে ম 
লস ২ %এ কিমেয় আনার লে   ইিভিস সং  
টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটার এবং মাবাইল 
অনসাইট িমটার ক ািলে শন ইউিনট াপন করা।  
২। িসে স লস ােসর লে  িজ িডএসএল-এর 

ািত ািনক দ তার উ য়নকে  িজ িডিসএল 
এর কমকতা/কমচারীেক িশ ণ দান করা এবং 

ানীয় ও িবেদশী পরামশক সবা হণ করা। 

করা হেলও সবে ে  এর বা ব েয়াগ এখেনা  হয়িন িবধায় 
আেলাচ  ক  বা বায়েনর মা েম রাজ  আদায় ও িসে ম লস 
ােসর ে  কান অ গিত হেয়েছ িকনা তা জানা স ব নয়। 

 
২। িজ িডএসএল-এর িবিভ  েরর ১৪০ জন কমকতা/কমচারী- ক 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। পরামশক সবা হণ করা হেয়েছ। 
 
 

 

1৬| mgm¨v/পযেব ণ t 
 ১৬.১ কে র ল িডিপিপ লাই ২০০৬ - ন ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  িনধািরত িছল। িছল। িক  ক  শষ 

করেত ১ বছর  বশী সময় লেগেছ। কে র সেরজিমেন পিরদশন, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM হেত া  ক  
সমাি  িতেবদন ও নিথ পযােলাচনায় দখা যায় য, বাংলােদশ সরকার ও এিডিবর মে  ১৮ লাই ২০০৬ এ 
ঋণ ি  া িরত হেলও ঋণ কাযকর ঘািষত হয় ২৮ নেভ র ২০০৬ তািরেখ। তরাং এ ে  ৪ )চার (মাস িবল  
ঘেট। ক  বা বায়নকারী সং া ড়া  করেতও অেনক সময় য় হয়। িততাস বাড , পে াবাংলা ,এিডিব ,আইন 
ম ণালয় ,অথ ম ণালয়,R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM হেত অ েমাদন লােভর পর ক  বা বায়ন ি  ০৯ 
সে র ২০০৮ তািরেখ া িরত হয় এর ফেল ঋণ কাযকর হওয়ার পর কে র  বা বায়ন কাজ  করেত 

আ মািনক ১ বছর ৯ মাস িবল  ঘেট।  ক  বা বায়নকারী সং া িনবাচেন এ ধরেণর িবল  মােটও কা  নয়। 
১৬.২  কে র অ তম ধান কে ােন  হেলা িসে ম লস ােসর লে  ইিভিস সং   টারবাইন িমটার ও রাটাির 

িমটার াপন করা। িক  ক  পিরদশেন জানা যায় য, িশ  ও বািণিজ ক িত ােন এবং িসএনিজ শেন ইিভিস 
সং   িমটার ািপত হেলও মা  িক  িসএনিজ শেন উ  িমটাের হীত িরিডং এর িভি েত রাজ  আদায় 
করা হে ; িক  বািণিজ ক ও িশ  িত ােনর ে  েবর অব াই বহাল আেছ। অ াৎ া েয়ল িমটােরর িরিডং 
অ সাের িবল করা হে । পিরদশেনর সময় উপি ত  িজ িডিসএল-এর কমকতা য় জানান য, ইিভিস সং  
টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটাের রকড ত িরিডং-এর িভি েত সবে ে  রাজ  আদােয়র িবষেয়  R¡vjvbx I 
LwbR m¤ú` ( াখস) wefvM হেত কান ড়া  িনেদশনা এখেনা পাওয়া যায়িন। ইিভিস সং  িমটাের হীত 
িরিডং-এর িভি েত রাজ  আদায় কায ম চা  না হওয়ায় িবষয়  বাধগ  নয়। এ িবষেয় াখস িবভাগ ক ক 
পরী া-িনরী া কের েয়াজনীয় ব া হণ করা েয়াজন। 

১৬.৩। বেদিশক সাহা  ক  অিডট অিধদ র (ফাপাদ) ক ক কে র ২০০৬-০৭ হেত ২০১০-১১ অথ-বছেরর অিডট 
স ািদত হেয়েছ। এর মে  ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ ও ২০০৯-১০ অথ-বছেরর অিডট িতেবদেন উ ািপত অিডট 
আপি স হ িন ি  করা হেয়েছ মেম াখস িবভাগ হেত া  ক  সমাি  িতেবদেন উে খ রেয়েছ।  ২০০৮-০৯ 
অথ-বছেরর অিডট স ািদত হয়িন। ২০১০-১১ অথ-বছেরর অিডট িতেবদেন পরামশক ও সরবরাহকারীগেণর িবল 
হেত ভ াট কতন না করায়/ কম কতন করায় আপি  উ ািপত হেয়েছ। এ আপি  এখেনা রাহা করা হয়িন। উ  
অিডট আপি স েহর ড়া  িন ি র লে  ত েয়াজনীয় ব া হণ করা আব ক।  

 
১৭।  পািরশ:  
১৭.১। ভিব েত ক  বা বায়নকারী সং া িনবাচেন/ ড়া করেণ িবল  পিরহােরর লে  R¡vjvbx I LwbR m¤ú` 

wefvM ক সেচ  হেত হেব 
১৭.২। আেলাচ  ক  বা বায়েনর মা েম িজ িডিসএল- এর বিণত  আ িলক িব য় কে র আওতা  এলাকায় 

িজ িডএসএল-এর িবতরণ ব ার পিরচালনা দ তার উ য়ন হেয়েছ িকনা এবং এবং পিরচালনা িসে েমর 
িসে ম লস ােসর ে  কান অ গিত হেয়েছ িকনা িজ িডিসএল   R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefv গর মা েম 
তা আইএমইিডেক অবিহত  করেব; 

 ১৭.৩।  বিণত কে র আওতায়  ািপত  ইিভিস সং  টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটাের হীত িরিডং এর িভি েত 
সবে ে  কন রাজ  আদায় করা হে  না; R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM িবষয়  পরী া-িনরী া কের 

েয়াজনীয় কাযকর ব া হণ করেব। 
১৭.৪।  বেদিশক সাহা  ক  অিডট অিধদ র (ফাপাদ) ক ক ণীত আেলাচ  কে র ২০১০-১১ অথ-বছেরর অিডট 

িতেবদেন উ ািপত অিডট আপি স হ ত িন ি র লে  R¡vjvbx I LwbR m¤ú`, পে াবাংলা ও 
িজ িডিসএল েয়াজনীয় ব া হণ করেব। 
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িজওলিজক াল সােভ অব বাংলােদশ 

22. িজওলিজক াল এ ে ােরশন ফর িদ আইেডি িফেকশন অব িমনােরল িরেসােসস এ  িদ এিরয়াস 
ভালনােরবল  নচারাল হ াজাডস ইন িদ কা াল পাটস অব বাংলােদশ (সংেশািধত) 

 
(সমা ঃ ন ,২০১১) 

 
০১। উে াগী ম ণালয় : িব ৎ , ালানী ও খিনজ স দ ম ণালয় 
০২। িবভাগ : ালানী ও খিনজ স দ  িবভাগ 
০৩। বা বায়নকারী সং া : িজওলিজক াল সােভ অব বাংলােদশ (িজএসিব) 
০৪। কে র এলাকা :  বাংলােদেশর সম  উপ লবত  এলাকা 
০৫। কে র বা বায়ন কাল ও য় :  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় 

মাট 
টাকা (িজওিব) 

ক  সাহা  

ত য় 
মাট 

টাকা 
ক  সাহা  

া িলত বা বায়ন কাল  
ত  

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 
মাট 

টাকা  
ক  সাহা  

অিত া  
সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬৭০.০০ 
১৬৭০.০০ 

১৫৯৮.০০ 
১৫৯৮.০০ 

১৫৭০.৬০ 
১৫৭০.৬০ 

লাই,২০০৬ 
হেত  

ন,২০০৯ 

লাই,২০০৬ 
হেত  
ন,২০১১ 

লাই,২০০৬ 
হেত  
ন,২০১১ 

- ২ বছর  
(৬৬.৬৬%) 

 
০৬। কে র অংগিভি ক আিথক ও বা ব অ গিতঃ      

আিথক পিরমাণঃ ল  টাকায় 

িমক 
ন র 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
অংেগর নাম 

কােজর 
একক 

অ েমািদত আরিডিপিপ 
অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া 

ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব  
(%) 

আিথক 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১। িম ং স ানী (কািরগরী ায়ন কিম )  - থাক ০.৯৮ থাক ০.৯৮)১০০(% 
২। টিলেফান/ফ া   - থাক ০.৯৭ থাক ০.৮৬)৮৮.৬৫(% 
৩। ালানী ও ি েক   - থাক ৩৪.২৬ থাক ৩৪.২৪)৯৯.৯৪(% 
৪। শনারী   - থাক ৫.৯০ থাক ৫.৫৬)৯৪.২৩% 
৫। বই ও জানাল  - থাক ১.০০ থাক ১.০০)১০০(% 
৬। িব াপন  - থাক ৪.৪২ থাক ৪.৩৮)৯৯.০৯(% 
৭। িশ ণ য়   - থাক ১.৯৪ থাক  ১.৯৪)১০০(% 
৮। সিমনার/কনফাের   - থাক ৩.০০ থাক ২.৪৬)৮২(% 
৯। াপস  - থাক ৫.০০ থাক ৫.০০)১০০(% 
১০। টি ং িফ (ন না িবে ষণ)  - থাক ২০.৫৪ থাক ২০.১৪)৯৮.০৫(% 
১১। সােভ ও অপােরশন কায ম   - থাক ১০৫.৭০ থাক ৯৩.১৭)৮৮.১৪% 
১২। কি উটার আইেটমস ) পপার ,

িরবন,কা জ( 
 - থাক ৫.৭২ থাক ৫.৭১)৯৯.৮২(% 

১৩। িফ  া েপাট(ভাড়া)  - থাক ৭৫.৮৮ থাক ৭২.২৮)৯৫.২৫(% 
১৪। অ া  খরচ  - থাক ১৪.০৮৫ থাক ১২.৭৭৫)৯০.৬৬(% 
১৫। মরামত ,র ণােব ণ ও নবাসন  - থাক ৬.৬৫৫ থাক ৬.০০৫)৯০.২৩(% 
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িমক 
ন র 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
অংেগর নাম 

কােজর 
একক 

অ েমািদত আরিডিপিপ 
অ যায়ী পিরকি ত 
ল মা া 

ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব  
(%) 

আিথক 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(গাড়ী ,কি উটার ও মিশনািরজ) 

১৬। যানবাহন (১ জীপ ,১ মাইে াবাস ,১ 
িপক আপ) 

সং া ৩ ৭০.৭৮ ৩)১০০(% ৭০.৭৮)১০০(% 

১৭। ই ইপেম  এ  মিশনারীজ  - থাক ১০৭৪.৬৩ থাক ১০৭২.৯৪)৯৯.৮১(% 
১৮। কি উটার এ  এে সিরজ  - থাক ০.৫০ থাক ০.৫০)১০০(% 
১৯। ফািনচার  - থাক ১০.৯২ থাক ১০.৯২)১০০(% 
২০। ব িতক সাম ী  - থাক ০.৭৪ থাক ০.৭৪)১০০(% 
২১ অ া  খরচ )িবিবধ লধন খরচ ও 

ােটলাইট ইেমজ 
 - থাক ৪০.৩২ থাক ৩৭.৩২)৯২.৫৫(% 

২২। অিফস সাম ী  - থাক ১০.৩৪৫ থাক ১০.৩৪৫)১০০(% 
২৩। ত কাজ বগ 

িমটার 
৩০০ ৫৩.৮৫  ৫৩.৮৫)১০০(% 

২৪। িবিবধ লধন য়  - থাক ৪৯.৮৬৫ থাক ৪৬.৭০)৯৩.৬৫(% 
 সবেমাট   ১৫৯৮.০০  ১৫৭০.০০ 

 
০৭। কে র কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ : কান কাজ অসমা  নই।  
 
০৮। কে র সংি  পট িম ও উে ঃ  
 
০৮.১। পট িম  : বাংলােদেশর উপ লীয় এলাকা যমন জীবৈবিচ ণ তমিন এখােন খিনজ স েদর া যতাও রেয়েছ। 

িথবীর হ ম ব- ীপ হওয়ার কারেণ এর িব ত উপ ল এবং উপ ল সংল  সা ি ক জলভােগ রেয়েছ খিনজ এবং অ া  
া িতক স দ আহরেণর উ ল স াবনা। তেব বাংলােদেশর উপ েল ন  পিল িদেয় গ ত এই ব - ীেপর লভােগর উ তা 

স - ে র অত  কাছাকািছ হওয়ায় এ  া িতক েযাগ ণ এলাকাও বেট। 
 

িথবীর ৩  অ তম নদী যথা প া - মঘনা-য না এর িমিলত াতধারা একিদেক যমন ব ায় নদী ভা নসহ িব ত 
উপ লীয় এলাকা ািবত করেছ তমিন এক িবিলয়ন টেনর অিধক পিল মঘনা মাহনার মা েম বে াপসাগের অব: পন 
করেছ। অব: িপত পিল বাংলােদেশর উপ লীয় মাহনা এলাকায় তন তন চর এবং িন - জায়ার িম ি র মা েম 

লভােগর পিরমাণ ি  করেছ এবং মাহনার িনকটবত  উপ লীয় এলাকাস হেক স  ভা েনর হাত থেক র া করেছ। 
 
আবার পিল অব: পেনর মা া অত  কম হওয়ার কারেণ দেশর দি ণ- বাংশ ক বাজার- টকনাফ এবং দি ণ-পি মাংশ 

রবন  ভয়াবহ উপ লীয় ভা েনর স ুখীন। এছাড়া উপ লীয় লভােগর বশীরভাগ অংশেক স ে র পািন থেক র ার 
জ  বড়ী বাে র আওতায় আনার ফেল পিল অব: পেনর মা া অত  কেম যাওয়ায় এবং একই এলাকা া িতকভােব 

মাগত বেস যাওয়ার কারেণ ন ন েযােগর অ াৎ জলাব তার ি  হে  । 
 
উপ লীয় এলাকাস েহ পিল অব: পেনর মা া এবং া িতকভােব মাগত বেস যাওয়ার মা া স েক বতমােন কান কার 
ব ািনক ত  না থাকায় একিদেক যমন অৈব ািনকভােব উপ লীয় এলাকাস েহর উ য়েনর জ  িবিভ  পিরক না হণ ও 

বা বায়েনর মা েম আশা প ফল পাওয়া যাে  না অ িদেক া িতক েযােগর মা া মাগত বেড়ই চেলেছ। এর সংেগ 
যাগ হেয়েছ িথবী ািপ তাপমা া বেড় যাওয়া ,ফল িতেত স - ে র উ তা ি জিনত কারেণ আশংকাজনকভােব 

উপ লীয় ভা ন ি  হে । স  ে র উ তা ি র ফেল  বাংলােদেশর উপ ল এলাকার এক  িবশাল অংশ স  গেভ 
িবলীন হওয়ার আশংকা রেয়েছ যা দেশর জ  এক  উে েগর িবষয়। এছাড়া বাংলােদেশর উপ লীয় এলাকায় রেয়েছ রবন 

ানে াড বনা ল যা বতমােন িমর িন গািমতা এবং উপ লীয় িম েয়র কারেণ লবনা তা অ েবেশর ফেল িবপযেয়র 
স ুখীন।   
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িথবীর য কান দেশর উপ লীয় এলাকায় লত : ধান স  ব রসহ অেনক ন শহর ,র ানী ি য়াকরণ 
এলাকা,অবকাশ ক  , বসািয়ক ক  এবং নৗ ও সামিরক ঘা  গেড় উঠায় উপ লীয় এলাকার সািবক উ য়ন পিরক না 
হণ করার েবই এলাকার Geological ও Geomorphological এবং েযাগ সং া  ত  সং হ অত  গ ণ। 

এমতাব ায়  াত এবং ন এ ব- ীেপর উপ লীয় খে  এবং উপ লীয় জলভাগ এলাকায় িব ািরত Geological 
ও Geo-morphological  কায ম পিরচালনা তথা নবীন পিলর পিরমাণ িন পণ , রািয়ত পিলর িনরী ণ ও না ন 
িবে ষণ , বারেহাল থেক া  ন না িবে ষণ বক (হেলািসন) িবগত দশ হাজার বছর সমেয় ব- ীপ এলাকার উৎপি  জানা 
এবং Geological ও Geomorphological  এবং Geochemical মানিচ ায়েনর মা েম বাংলােদেশর উপ লীয় ল 
ও জলভােগর খিনজ স দ অ স ান এবং েযাগ ণ এলাকা িচি তকরেণর জ  আেলাচ  ক  হণ করা হয়।।  
 

০৮.২। উে :  
 বি ক উ তার ি র কারেণ বাংলােদেশর উপ লবত  এলাকার সােথ স ক  -পিরেবশগত িবষয়স হ িচি ত 

করা ও  মিনটর করা; 
 জলবা  পিরবতেনর কারেন স  ে র উ তা ি র ফেল বাংলােদেশর উপ লবত  এলাকায় এর ভাব ও িঁকর 

িবষেয় িব ািরত -তাি ক অ স ান পিরচালনা করা ; 
 জলবা  পিরবতেনর কারেণ পিরবিতত পিরি িতেত িমর যথাযথ বহােরর লে  িবেশষ কের অবকাঠােমা উ য়ন 

ও সেটলেম  িবষয়ক পিরক নার জ  িজও সােয়ি িফক ত  সি েবশ করা।  
 

০৯।  ক  পিরচালকঃ িজএসিব’র একজন পিরচালক ড .িসরা র রহমান ২১ আগ  ২০০৬ থেক ১৩ নেভ র ২০০৬ পয  
ণকালীন ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন কেরন। পরবত েত িজএসিব’র পিরচালক ড .এ. ক .এম খারেশদ আলম ২০ 

নেভ র ২০০৬ থেক ৩০ ন ২০১১ পয  খ কালীন ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন কেরন।  
 

১০। কে র অ েমাদন/সংেশাধনঃ ল ক  ০৮ জা য়াির ২০০৬ তািরেখ ১৬৭০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই ,
২০০৬ - ন ,২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত সংেশািধত িডিপিপ ১৫৯৮.০০ ল  টাকা া িলত 

েয় লাই ,২০০৬ - ন ,২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়।   
 

১১। কে র অথায়নঃ ক  স ণ বাংলােদশ সরকােরর অথায়েন বা বািয়ত হেয়েছ।  
 

১২। কে র সািবক বা বায়ন :  
কে র আওতায় মাট ১৫৭০.০০ ল  টাকা য় করা হেয়েছ যা কে র া িলত েয়র ৯৮.২৪%। 

 

১৩। ক  পিরদশন  : কে র আওতায় বা বািয়ত কাজ সেরজিমেন পিরদশেনর জ  গত ১০ ন ,২০১২ তািরেখ 
িজএসিব পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর সময় িজএসিব’র পিরচালক ড .এ. ক .এম খারেশদ আলম উপি ত িছেলন। 
 
১৪। কে র উে  অজনঃ  

পিরকি ত উে  ত অজন 
বি ক উ তার ি র কারেণ বাংলােদেশর 

উপ লবত  এলাকার -পিরেবশগত িবষয়স হ 
িচি ত ও মিনটর করা এবং বাংলােদেশর 
উপ লবত  এলাকায় এর ভাব ও িঁকর িবষেয় 
িব ািরত ব ািনক অ স ান পিরচালনা করা। 

বি ক উ তার ি র কারেণ বাংলােদেশর উপ লবত  এলাকার -
পিরেবশগত িবষয়স হ িচি ত ও  মিনটর করা এবং উপ লবত  
এলাকায় এর ভাব ও িঁকর িবষেয় িব ািরত ব ািনক অ স ান 
পিরচালনার লে  Geological ও Geomorphological ািপং ,
Geophysical সােভ, Geochemical সােভ ,Palaentological 
ও Palynological সমী া ,Petrological ও Mineralogical 
সমী া , মা র ইি িনয়ািরং না ন িবে ষণ ,পিল অব: প ও মা র 
িন গামীতার হার সমী া পিরচালনা কের ত  উপা  সং হ করা 
হেয়েছ। 

 

১৫। কে র ধান ধান অ  বা বায়েনর িববরণঃ 
 

১৫.১। কে র আওতায় িবিভ  ই ইপেম / মিশনারী েয়র জ  আরিডিপিপেত ১০৭৪.৬৩ ল  টাকার সং ান িছল। ন ন 
ও আ িনক য পািত (Geological Logging Machine, Seismic Set, Magnetic Susceptibility Meter, 
Truck Mounted Drilling Rig, Global Positioning System ,Volametric Analyzer, Atomic 
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Absorption Spectrophotometer, Microwave Digestion System) ইত ািদ সং েহ য় হেয়েছ ১০৭২.৮৪ 
ল  টাকা । আিথক অজন ৯৯.৮৪% । কে র আওতায় ৩  (িতন)   যানবাহন (১ জীপ ,১ মাইে াবাস ,১ িপক আপ) েয়র 
জ  আরিডিপিপেত সং ান ত ৭০.৭৮ ল  টাকার েরাটাই  য় হেয়েছ। 
 
১৫.২।  কে র সমাি  িতেবদন পযােলাচনা ও ক  পিরচালেকর দয়া ি িফং মাতােবক উপ লবত  এলাকায় িনে বিণত 
উে খজনক সমী া/অ স ান পিরচালনা করা হেয়েছ: 
 

ক)  সম  উপ েলর ৩৪,০০০ বগ িকেলািমটার াপী এলাকার Geological াপ ( ল ১:২৫০০০০) ও 
Geomorphological াপ (১:২৫০০০০) ত করা হেয়েছ। মা র ইি জিনয়ািরং না ন ,হেলােকন টা াফী 
স েক ধারণা অজেনর লে  বার হাল ি লীং-এর মা েম  ন না সং হ কের পরী া করা হেয়েছ। এর মা েম 
উপ লবত  এলাকায় পিল অব: পেনর হার ও িমর িন গামীতার হার স েক জানা যােব। 

খ)  রবন সহ অ া  এলাকায় Geophysical সােভ )ওেয়ল লিগং ,ইেলকি কাল লিগং,তাপমা া লিগং , ৩.৫ 
িকেলািমটার লাইেন সাইসিমক সােভ ও লনার পাইকগাছা -কয়রা এলাকায় রিজস িভ  সােভ পিরচালনা করা 
হেয়েছ যার মা েম  হেলােকন টা াফী ও -গভ  া  পািনর এ ইফার স েক ধারনা লাভ করা যােব। মাঠ 
পযােয় ১৭  জলায় ১১৪  উপেজলার ৩০০০  গভীর নল েপর পািনর ন না িবে ষণ কের উপ ল এলাকার -
গভ  পািনেত আেসিনক ও অ া  টাি ক ম িরয়ালস অ স ান করা হেয়েছ। িজএসিব’র াবেরটরীেত সম  
উপ ল এলাকা হেত সং হীত ৯৪৫  ন নার  ৫৯৮  ন না িপটসহ সিডেম  ,৩৪৭  পািনর িবিভ  কিমক াল 
না ন জানার জ  কিমক াল িবে ষণ করা হেয়েছ।  

গ)  নায়াখালী ,শরীয়ত র , গাপালগ  ও মাদাির র জলা এবং রবন এলাকােত ৫০  সাব-সারেফস ন না সং হ 
কের এর Paleoenvironment স িকত িবষয়ািদ জানার জ  Palynological সমী া করা হেয়েছ। 
ক বাজার ,শিরয়ত র , গাপালগ  ,বিরশাল , নায়াখালী , লনা ও বােগরহাট জলা হেত ৫২  ন না সং হ কের 
Micro- Paleoenvironment সমী া করা হেয়েছ। িজএসিব াবেরটরীেত X-ray Diffractometer 

বহার কের ভালা , লনা ,বােগরহাট , গাপালগ  ,শরীয়ত র , নায়াখালী ,ল ী র ,ঝালকা  ,বর না ,সাত ীরা ,
বিরশাল ও প য়াখালী জলা হেত সং হীত ন নার Clay- mineralogical সমী া স  করা হেয়েছ। এছাড়া 
িক  ন নার Mineralogical িবে ষণ ক বাজার  বাংলােদশ আনিবক শি  কিমশেন স াদন করা হেয়েছ। 
শরীয়ত র ,মাদাির র , গাপাল  , লনা ,সাত ীরা ,বােগরহাট ,িপেরাজ র ,বর না ও বিরশাল জলার িক  
িনবািচত সাইট হেত সং হীত উপ লীয় ি কার ই িনয়ািরং না ন পরী া যমন :Standard Penetration 
Test স াদন করা হেয়েছ। 

ঘ)  Multi temporal image ও ােপর সাহা  উপ লবত  এলাকায় িম য় ও িম জমাটব  এলাকা িচি ত 
করা হেয়েছ য  ডাইনািমক কা াল ি য়া ও অবে পেনর হার িনেদশ কের। Accelerator Mass 
Spectrometry বহার কের লনা ,চ াম , নায়াখালী ও ভালা জলা এবং রবন এলাকা হেত সং হীত 
ন নার রিডওকাবন ড ং িনণয় করা হেয়েছ। এর ফেল অতীেত কা াল ডাইনািমক  ও অব: পন ি য়া ও 
বাংলা ব- ীপ হেলােসন িববতন স েক ধারনা পাওয়া যােব।  

 

১৬। সম া/পযেব ণঃ 
 

১৬.১। ক  শষ করেত ২ বছর বশী সময় লেগেছ।  অথ ছােড় িবল  ,যানবাহন য় ,অিফস ও িফ  আইেটম য় ,িক  
ত কাজ এর ক  এে েলশন ইত ািদ আইেটম িলর মে  আ :খাত সম য় যথাসমেয় করেত না পারার জ  কে র 

বা বায়ন অ গিত কেম যায়। এর ফেল কে র আ :খাত সম েয়র মা েম কে র ময়াদ ন ২০১০ পয  ি  করা 
হয়।  কে র আওতায় অিধকাংশ ব ািনক অ স ান লক কমকা  ২০০৬-২০১০ সমেয় স  করা হয়। মাঠ পযােয় 
উ  অ স ােন িক  এলাকােক জলবা  পিরবতেনর ফেল Geologically অত  সি য় ও িক ণ িহেসেব িচি ত 
করা হয়। এ পিরে ি েত উ  এলাকাস েহর িব ািরত Geological অ স ােনর লে  আেরা িক   ব ািনক 
অ স ান লক  কাজ স াদন করা অপিরহায হেয় পেড় িবধায় কে র ময়াদ ন ২০১১ পয  বিধত করা হয়। তেব 
এসব স া  ইমািজং িবষয় িল িবেবচনায় রেখ িডিপিপ ণয়ন করা হেল আেরা কম সমেয়র মে  কে র কাজস হ 
স  করা স ব হেতা বেল মেন হয়। এমতাব ায় ভিব েত ক  হণ/অ স ান লক কােজর পিরক না হেণর 

ে   িজএসিবেক আেরা রদশ  হওয়া েয়াজন। 
 
 ১৬.২। আেলাচ  ক  বা বায়েনর মা েম সম  উপ ল এলাকার Geo-scientific ডটােবজ ত করা হেয়েছ। এ 

ডটােবজ উপ ল এলাকার টকসই ব াপনার জ  উ য়ন পিরক না হেণর ে  বসলাইন িহেসেব সহায়ক হেব 
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আশা করা যায়। এছাড়া কে র মা েম খিনজ স েদর এলাকা িভি ক িব িত এবং িবিভ  া িতক েযােগ 
িক ণ এলাকা িচি ত করা হেয়েছ। বিণত ক  বা বায়েনর মা েম য সকল ত ািদ পাওয়া িগেয়েছ তা স  
ে র উ তা ি র ফেল স া  েযাগ মাকােবলার িতেত ,উপ ল িতর ায় , িম বহার পিরক নায়  ,

স েদর অ স ান ও বহােরর ণ িমকা রাখেত স ম হেব বেল মেন হয়। আেলাচ  ক  বা বায়েনর 
মা েম একিদেক যমন অত া িনক য পািত/ ি  সং হ করা হেয়েছ , তমিন িজএসিব’র অিফিসয়ালগণ এ িলর 

বহার স েক িশ ণ া  হেয়েছন যা ভিব েত িজএসিব’র গেবষণা ও অ স ান লক কমকা  
স সারেণ/ রাি তকরেণ সহায়ক হেব আশা করা যায়। এমতাব ায় আেলাচ  কে র মা েম ল  ান ও 
য পািত/ ি  যােত িজএসিব’র অিফিসয়ালগণ ব ািনক গেবষণা/অ স ান লক কােজ সাফে র সােথ বহার 
করেত পাের , স িবষেয় ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ ও িজএসিব’র সেচ  হওয়া েয়াজন। 

 
১৬.৩। কে র আওতায় সং হীত যানবাহন িল ক  সমাি র পর সরকাির িনয়ম অ সরণ না কের ক  বা বায়নকারী 

সং া বহার করেছ ;যিদও ক  বা বায়নকারী ক প  সমা  কে র যানবাহন িল রাজ  বােজেট ানা েরর 
িবষয়  ি য়াধীন রেয়েছ বেল জািনেয়েছ। উে  য ,সরকাির নীিতমালা মাতােবক  ক  সমাি র পর সংি   
সং া/ িত ান উপ  ক পে র অ েমাদন েম সমা  কে র যানবাহন ীয় ওএ ইেত অ ি র মা েম 

বহার করেত পারেব। তেব ওএ ই -এর বিহ ত/অিতির  যানবাহন সরকাির পিরবহন েল জমা িদেত হেব। 
বিণতাব ায় ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ ক ক সমা  কে র যানবাহন িল ানা েরর িবষয়  পরী া -িনরী া 
কের িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় ব া হণ েয়াজন। 

 
১৬.৩। কে র সমাি  িতেবদন পযােলাচনায় জানা যায় য , কে র ২০০৬-২০১১ অথ-বছর স েহর ই ারনাল ও  

এ টারনাল অিডট স   হয়িন। ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ ক ক উ  অিডটস হ স ে র িবষেয় উে াগী হেয় 
েয়াজনীয় ব া হণ করা আব ক। 

 
১৭। পািরশ : 
 
১৭.১। আেলাচ  কে র মা েম ল  ান ও য পািত/ ি  যােত িজএসিব’র অিফিসয়ালগণ ব ািনক 

গেবষণা/অ স ান লক কােজ সাফে র সােথ বহার করেত পাের , স াপাের ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ ও 
িজএসিব কাযকর পদে প হণ করেব; 

 
 

১৭.২। ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ সরকাির নীিতমালা মাতােবক সমা   কে র যানবাহন িল সরকারী পিরবহন েল 
ানা েরর  িবষেয়  িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় ব া হণ করেব; 

 
 

১৭.৩। ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ  কে র ২০০৬ -২০১১ অথ-বছরস েহর  ই ারনাল ও  এ টারনাল অিডটস হ 
স ে র জ  উে াগী হেয় েয়াজনীয় ব া হণ করেব। 
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ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ণালয়  

WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii 
GwWwcfy³ mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
১। সমা  কে র সং া :   
WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM ম ণালেয়র অধীন ২০১০-১১ অথ বছের এিডিপ  মাট ০3  ক  (িবিনেয়াগ ০3 )  সমা  হয়। 
ত ে  evsjv‡`k †UwjKwgDwb‡Kkb ‡Kv¤úvbx  wjwg‡UW (wewUwmGj)এর 1 , evsjv‡`k WvK wefvM -এর 2  

ক  রেয়েছ।   
 

২। সমা ত কে র মাট ত য় ও ময়াদকাল : 

সমা  ০3  কে র মে  me¸‡jv cÖKí  ল অ েমািদত  e¨‡qi g‡a¨B ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q ।  ০3  ক  বা বায়ন 
ময়াদকাল ল অ েমািদত ময়াদকাল থেক সবিন  5০% হেত সেবা  1০০% পয  ি  পায় ।   

 

৩। সমা ত কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ :   

সমা  ক স েহর য় ি র কারণস েহর মে  উে খেযা  হে  িনমাণ সাম ীর  ি , আমদানী ত য পািতর   
ি , কােজর পিরমাণ ি , িনধািরত জিম না পাওয়া, ন ন এলাকা অ  করণ করণ, বাজার দেরর সংেগ সংগিত রেখ 

কিতপয় অে র য় ন িনধারণ ইত ািদ। অপরিদেক সমা  ক  স েহর ময়াদকাল ি র ধান কারণস হ হে  মাঠ 
পযােয় িবলে  কায ম , ন ন এলাকা অ করণ ও িনধািরত সমেয় মাঠ পযােয় কাজ স  না হওয়া ইত ািদ। 
 
৪।   সমা  কে  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ: 
 

সম া পািরশ 
4.1| cÖKíwUi AvIZvq cÖvq 200.00 †KvwU UvKvi 
hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j hš¿cvwZ ivLvi 
KÿwU †gvUvgywU cwi”Qbœ ‡`Lv †M‡jI feb¸‡jv LyeB 
cyivZb Ges RivRxY© g‡b n‡q‡Q| G‡Z hš¿cvwZ ivLvi 
Kÿ¸‡jvi ’̄vwqZ¡  K‡g hv‡”Q Ges hš¿cvwZ¸‡jvi 
wbivcËvi welqwU ỳe©j n‡q hv‡”Q|  

৪.1      hš¿cvwZ¸‡jvi myôz i Yv‡e Y Ges cwi”QbœZvi 
wel‡q wewUwmGj cÖ‡qvRbxq Ges Kvh©Ki e¨e ’̄v MÖnY 
Ki‡e| 
 

4.2|   AcwUK¨vj dvBevi K¨vej cÖvqkB wew”Qbœ _vKvq 
MÖvnK †mev wewNœZ n‡”Q| weKí e¨e¯’vq MÖvnK †mev 
†`Iqvi welqwU KZ©„cÿ we‡ePbvq ivL‡Z cv‡i|   

4.2|   cÖK‡íi AvIZvq wbiew”Qbœfv‡e MÖvnK †mev cÖ̀ v‡bi 
cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e Ges cieZx©‡Z †`‡ki mKj 
Dc‡Rjv‡K IP Based WvUv †bUIqvK© Gi AvIZvq Avbvi 
cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v wb‡Z n‡e| 

4.3 ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnx Ges †cv÷vj 
‡Uªwbs †m›Uvi wRivbx‡Z ¯nvwcZ †Rbv‡iUi `yÔwU bó 
_vKvq we ỳ̈ r P‡j †M‡j Kw¤úDUvi Pvjy ivLv m¤¢e bv 
nIqvq cÖwk¶Y Kvh©µ‡g weNœ NU‡Q|  Aciw`‡K 
†Rbv‡iUi ỳÔwU †givgZ Ki‡Z †hgb A‡_©i cÖ‡qvRb 
†Zgwb G¸‡jv Pvjy ivL‡Z R¡vjvbx eve` A‡_©i ms¯nvb 
cÖ‡qvRb| 

4.3   ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnxmn Ab¨vb¨ †cv÷vj 
†Uªwbs †m›Uv‡i wbwg©Z febmn Avbylvw½K my‡hvM myweavw`i 
i¶Yv‡e¶‡Y WvK wefvMmn mswkó gš¿Yvjq‡K cÖ‡qvRbxq 
c`‡¶c MªnY Ki‡Z n‡e|  
 

4.4 ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnx‡Z wbwg©Z wØZj 
febwU‡Z kxZvZc wbqwš¿Z AvaywbK my‡hvM myweav m¤úbœ 
nj i“g, Af¨_©bv K¶ I I‡qwUs i“g Ges febwUi wØZxq 
Zjvq Abyi“c fv‡e kxZvZc wbqwš¿Z AvaywbK my‡hvM 
myweav m¤úbœ K¬vm i“g wbg©vY Kiv n‡q‡Q| wKš‘ Dchy³ 
i¶Yv‡e¶Y bv _vKvq ayjvevwj I gqjv c‡o  UvBj‡mi 

4.4 cÖwk¶Yv_x©‡`i AvaywbK †bUIqvK© wfwËK cÖwk¶Y 
cÖ̀ v‡bi wbwgË Ges cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ mvf©vimn 
†bUIqvK© wcÖ›Uvi Pvjy Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq †W‡gv 
mdUIq¨vi ‰ZixKiZt ª̀“Z Pvjy Kivi wel‡q evsjv‡`k WvK 
wefvM‡K cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MªnY Ki‡Z n‡e| 
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সম া পািরশ 
D¾¡jZv nviv‡”Q| GQvovI  Ab¨vb¨ m„ó myweavw`I bó 
n‡”Q| 

4.5 mvf©vimn †bUIqvK© wcÖ›Uvi mieivn Kiv n‡jI 
cÖ‡qvRbxq †W‡gv md&UIq¨vi ‰Zix bv nIqvq †cv÷vj 
†Uªwbs †m›Uvi¸‡jv‡Z mvf©vimn †bUIqvK© wcÖ›Uvi Pvjy Kiv 
m¤¢e n‡”Q bv| dj wZ‡Z cÖwk¶Yv_x©‡`i WvK Kvh©µg 
wel‡q †bUIqvK© wfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ vb KivI m¤¢e n‡”Q 
bv| 

4.5 ‡cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi, wRivbxi Rb¨ msM„nxZ 
†bUIqvK© wcÖ›UviwU wWwR Awdm n‡Z †Uªwbs †m›Uv‡i 
`ª“Z ‡dir cÖ̀ v‡bi e¨e¯nv Ki‡Z n‡e| 
 

4.6 Rwg cÖvwß‡Z wej¤¦/Rwg bv cvIqv t  G 
cÖK‡íi Aaxb MªvgxY WvKNi wbg©v‡Yi Rb¨ GKwU kZ© 
wQj wZb kZvsk Rwg WvKNi wbg©v‡Yi Rb¨ webvg~‡j¨ WvK 
wefv‡Mi bv‡g †iwRwóª K‡i w`‡Z n‡e| wKš‘ ev¯—‡e G 
Rwg †c‡Z wej¤¦ n‡q‡Q| Avevi A‡bK ‡¶‡Î wba©vwiZ 
¯nv‡b WvKNi wbg©vY Ki‡Z bv cvivq weKí ¯nv‡b 
WvKNi wbg©vY Ki‡Z n‡q‡Q| 

4.6    myôy wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ wbweo Z`viwK I 
cwiex¶Y `iKvi| fwel¨‡Z evsjv‡`k WvK wefvM‡K 
wbg©vY Kv‡Ri wbweo Z`viwK I cwiex¶‡Y Av‡iv †ekx 
m‡Pó _vK‡Z n‡e| 
 

4.7 feb wbg©v‡Y Z`viKxi Afve t evsjv‡`k WvK 
wefv‡Mi cÖ‡KŠkj †m‡ji Rbej I jwRwóK mv‡cvU© Kg 
_vKvq feb wbg©v‡Yi KvR mwVKfv‡e Z`viwK Kiv 
hvqwb| 

4.7    MªvgxY GjvKvq AwaKZi WvK ‡mev wbwðZ 
Kivi j‡¶¨ WvKNimg~n MªvgxY evRvi GjvKvq wbg©vY 
Ki‡Z n‡e| 
 

4.8 MªvgxY evRvi GjvKvq WvKNi wbg©v‡Yi 
mgm¨v t  `vb ev webvg~‡j¨ Rwg bv cvIqvq A‡bK †¶‡Î 
MªvgxY evRvi GjvKvq WvKNi wbg©vY Kiv m¤¢e nqwb| 
 

4.8  wbwg©Z febmg~‡ni ¯nvwqZ¡ i¶v Ges †h 
mKj miÄvgvw` B‡Zvg‡a¨ bó n‡q †M‡Q ev Lvivc 
n‡q‡Q Zvi cÖ‡qvRbxq †givgZ/ms¯‹v‡ii e¨vcv‡i WvK 
I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq h‡_vwPZ e¨e¯nv MªnY 
Ki‡e| 
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বাংলােদশ ডাক িবভাগ 

23. পা াল একােডমী ও ৪  িনং স ার শি শালীকরণ এবং মানব স দ উ য়ন 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
1| cÖK‡íi Ae¯nvb   t ‡cv÷vj  GKv‡Wgx- ivRkvnx Ges  †Uªwbs †m›Uvi  wRivbx 
                                                (mvfvi), Kzwgj¬v, ivRkvnx I Lyjbv|  
2| ev¯—evqbKvix ms¯nv  t evsjv‡`k WvK wefvM  
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM  t WvK  I  †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq  
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z ev —̄

Ðevqb Kvj 
AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 
e¨‡qi%) 

AwZµvš— 
mgq 

(g~j ev¯—
evqb‐ 
Kv‡ji 

%) 

g~j 
 (cÖt mvt) 

ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1484.93 1584.33 1487.62 RyjvB 2008 

n‡Z Ryb 
2010 

RyjvB 2008 
n‡Z Ryb 
2011 

RyjvB 
2008 n‡Z 
Ryb 2011 

2.69 
(0.18%) 

1 eQi 
(50%) 

 
 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wcwc Abyhvqx 
As‡Mi bvg 

GKK Aby‡gvw`Z wcwc Abyhvqx 
j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯—evqb 

ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K (%) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Rbej msL¨v 19 30.06 19 (100%) 29.80 (98.48%) 
2 fvZv   53.74  38.84 (72.27%) 
3 mieivn Ges 

†mev 
  23.84  22.64 (94.97%) 

4 dvskbvj wewìs BDwbU 04 933.30 04 (100%) 876.35 (93.90%) 
5 m¤c` msMªn msL¨v 8688 506.99 8688 (100%) 487.78 (96.21%) 
6 wewea ‡_vK ‡_vK 36.40 ‡_vK 32.21 (88.49%) 

 ‡gvU t   1584.33  1487.62 (93.90%) 
m~Î t  cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) 

 
6| KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB| 
 
7| mvaviY ch©‡e¶Y t 
7.1 cUf~wg t 
GK mg‡q evsjv‡`k WvK wefvM †hvMv‡hv‡Mi GKgvÎ gva¨g wnmv‡e  cwiMwYZ n‡Zv| wKš‘ Kv‡ji weeZ©‡b Z_¨ cÖhyw³i 
cÖfyZ Dbœqb Ges †emiKvix Kzwiqvi mvwf©m¸‡jv evsjv‡`k WvK wefvM‡K AvR cÖPÛ cÖwZ‡hvwMZvi mg¥yLxb K‡i‡Q| d‡j 
cwiewZ©Z GB cÖwZ‡hvwMZv ‡gvKv‡ejv Kivi Rb¨ evsjv‡`k  WvK wefvM bZyb  bZyb †mev  cÖ̀ v‡bi †Póv Ki‡Q|  bZyb 
G  mg —̄  †mevi  g‡a¨  B‡jKUªwbK  †cv÷  mvwf©m  D‡j¬L‡hvM¨|  GQvov evsjv‡`k  WvK wefvM  Iqvb  ÷c  mvwf©m 
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cÖ̀ v‡bi welqwU wPš—vfvebv  Ki‡Q|    wKš‘ G  mg¯— AvaywbK Z_¨ cÖhyw³ wbf©i †mev cÖ̀ v‡bi Rb¨ evsjv‡`k WvK 
wefv‡Mi cÖwkw¶Z  Rbe‡ji NvUwZ i‡q‡Q| d‡j evsjv‡`k WvK wefv‡Mi Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Avš—R©vwZK  gv‡bi †mev 
cÖ̀ v‡bi  Dc‡hvMx K‡i M‡o †Zvjvi Rb¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU  MªnY Kiv n‡q‡Q| 

7.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 
         Ð  evsjv‡`k  WvK wefv‡Mi Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i DbœZ cÖwk¶‡Yi e¨e¯nv Kiv ; 

Ð  Z_¨ cÖhyw³i gva¨‡g  evsjv‡`k  WvK wefv‡Mi Kg©KZ©v  Kg©Pvix‡`i  `¶Zv e„w× Kiv ; 
Ð  evsjv‡`k WvK wefv‡Mi mvwe©K cÖwk¶Y e¨e¯nvi Dbœqb ; 
Ð  evsjv‡`k WvK wefv‡Mi cÖwk¶K‡`i `¶Zv e„w× ; 
Ð  Ab¨vb¨ K¨vWvify³ miKvix Kg©KZ©v‡`i DbœZ cÖwk¶‡Yi e¨e¯nv Kiv;Ges 
Ð  cÖwk¶K  I cÖwk¶Yv_x©‡`i‡K Avš—R©vwZK gv‡bi cÖwk¶Y myweav cÖ̀ vb Kiv| 

 
7.3 cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab Ae¯nv t 
cÖKíwU 1484.93 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB 2008 n‡Z Ryb 2010 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ ZrKvjxb gvbbxq A_© 
I cwiKíbv Dc‡`óv KZ„©K MZ 09/06/2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cieZx©‡Z cÖK‡í cÖ‡qvRbxq cÖwk¶Y hš¿cvwZmn 
Ab¨vb¨ KwZcq AvB‡Ug Aš—f©y³ K‡i wWwcwc ms‡kvab Kiv nq| Zv‡Z ms‡kvwaZ cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q `vuovq  
1535.06 j¶ UvKv hv gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ„©K 17/01/2010 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| ল ১ম সংেশািধত কে  
লনা পা াল িনং স ার (িপ িস) িনমােণ পাইল ফাউে শন বাবদ কান য় া লন অ  িছল না । িক   soil test 

Gi wi‡cv ট Lyjbv wcwUwm ক cvBj dvD‡Ûk‡bi gva¨‡g wbg©vY Kivi mycvwik Kiv হয়| †m  ‡gvZv‡eK cvBj 
dvD‡Ûk‡bi Rb¨ AwZwi³ cÖv°wjZ e¨q I Ab¨vb¨ KwZcq bZzb `dv/আইেটম  Aš—f©y³ K‡i cÖYxZ 2q ms‡kvwaZ 
wWwcwc 11/1/2011 Zvwi‡L gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖK‡íi cÖv°wjZ 
e¨q `vuovq 1584.33 j¶ UvKv Ges  ev —̄evqb †gqv` RyjvB 2008 n‡Z Ryb 2011 ch©š— wba©viY Kiv nq| 
 
7.4 cÖK‡íi A_©vqb t  
cÖKíwU evsjv‡`k miKv‡ii wbRm¦ A_©vq‡b †gvU 1584.33 j¶ UvKv e¨‡q ev¯—evq‡bi Rb¨ M„nxZ nq| 
 
7.5 cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨vejx t 

µwgK 
bs 

bvg I c`ex c~Y© 
Kvjxb 

LÛ 
Kvjxb 

G‡Ki AwaK 
cÖK‡íi `vwq‡Z¡ 
wb‡qvwRZ wKbv 

†hvM`v‡bi 
ZvwiL 

e`jxi 
ZvwiL 

gš—e¨ 

1| Rbve †gvt kIKZ Avjx 
cwiPvjK (ó¨v¤úm) 

 � nü v 10/01/2009   

 
8| cÖK‡íi mvwe©K AMªMwZ t 
8.1 cÖKíwU Ryb 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖK‡íi AvIZvq Ryb 2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q 
†gvU  1487.62 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z †gvU cÖv°wjZ e¨‡qi 93.90% Ges ev¯—e AMªMwZ 100%|  cÖK‡íi AbyK~‡j 
ms‡kvwaZ GwWwc‡Z eQiwfwËK eivÏ, Aegy³ Ges e¨q msµvš— Z_¨ wb‡Pi mviYx‡Z  cÖ̀ vb Kiv nÔjt 
 

 (j¶ UvKvq) 
A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc‡Z 

eivÏ 
Aegyw³ ‡gvU e¨q Ae¨wqZ A_© 

2008-2009 250.00 250.00 236.76 13.24 
2009-2010 400.00 400.00 367.40 32.60 
2010-2011 958.50 958.50 883.46 75.04 
 ‡gvU t 1608.50 1608.50 1487.62  120.88 

 m~Î  t  cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)| 
 

Dc‡ii mvibx‡Z †`Lv hvq 2008Ð2009 n‡Z 2010Ð2011 A_© eQi ch©š— cÖK‡íi Aax‡b †gvU 1608.50 j¶ UvKv 
eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q Ges Aegy³ Kiv n‡q‡Q 1608.50 j¶ UvKv| wKš‘ †gvU cÖKí e¨q n‡q‡Q 1487.62 j¶ 
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UvKv| QvoK…Z A‡_©i g‡a¨ 120.88 j¶ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| Ae¨wqZ A_© (Aegyw³ 1608.50 j¶ UvKv Ges cÖK…Z 
†gvU e¨q -1487.62 j¶ UvKv=120.88 j¶ UvKv)  h_vmg‡q cÖwZ A_© eQi †k‡l wewa †gvZv‡eK mgc©b Kiv n‡q‡Q 
(ctc„ 24, 74 Ges 118)|  
 
9| cwi`k©b t 
MZ 26/05/2012 Zvwi‡L cÖKíwUi Kzwgjv †cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi, mvfvi wRivbx †cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi Ges 
15/06/2012 Zvwi‡L ivRkvnx †cv÷vj GKv‡Wgx cwi`k©b Kiv nq| m‡iRwg‡b cÖKí cwi`k©b, mswkó Kg©KZ©v‡`i 
mv‡_ Av‡jvPbv, cÖvß Z_¨ I wcwmAvi Gi wfwË‡Z  cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  wb‡æ cwi`wk©Z As‡ki msw¶ß eY©bv 
†`qv nÔj t                                                                                                                                                              
9.1 ‡cv÷vj ‡Uªwbs ‡m›Uvi, Kzwgjv t cÖKívaxb 4wU As‡ki g‡a¨ Kzwgjv †cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi  Ask  MZ 

26/05/2012  Zvwi‡L cwi`k©b Kiv nq| Kzwgjv †cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi Gi we`¨gvb fe‡bi wØZxq Zjvi GKwU 
K‡¶ Kw¤úDUvi j¨ve ¯nvcb Kiv n‡q‡Q| j¨vewU‡Z GKwU †jRvi wcÖ›Uvi, ỳÔwU WU wcÖ›Uvi Ges cÖ‡qvRbxq 
miÄvgvw`mn 11wU Kw¤úDUvi mieivn Kiv n‡q‡Q| GQvovI Kw¤úDUvi j¨vewU‡Z GKwU Ifvi‡nW cÖ‡R±i I 
†`o Ub K¨vcvwmwUi 2wU Gqvi KwÛkbvi ¯nvcb Kiv n‡q‡Q hv cwi`k©bKv‡j mPj Ae¯nvq cwijw¶Z n‡q‡Q| 
Kw¤cDUvi j¨vewUi Rb¨ GKwU †bUIqvK© wcÖ›Uvimn GKwU mvf©vi Kw¤cDUvi µq Kiv n‡jI Zv ¯nvcb Kiv 
nqwb| µqK…Z †bUIqvK© wcÖ›Uvi Ges mvf©vi Kw¤cDUviwU †Uªwbs †m›Uv‡ii bxP Zjvi GKwU K‡¶ Ae¨eýZ 
c¨v‡KURvZ Ae¯nvq †`Lv †M‡Q| cÖ‡qvRbxq †W‡gv md&UIq¨vi ‰Zix bv nIqvq mvf©vi Kw¤úDUviwU Pvjy Kiv 
m¤¢e n‡”Q bv g‡g© cÖKí mswkó Kg©KZ©v Rvwb‡q‡Qb| B‡Zvg‡a¨ D³ gvjvgvj ¸‡jvi M¨vivw›U mgqI cÖvq †k‡li 
ch©v‡q G‡m‡Q| Kzwgjv †cv÷vj †Uªwbs †m›Uv‡ii Rb¨ 10 †KwfG ¶gZv m¤úbœ GKwU †Rbv‡iUi µq Kiv n‡q‡Q| 
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, †Rbv‡iUiwU †Uªwbs †m›Uvi Gi we`¨gvb fe‡bi bxPZjvq wmuwo N‡i ¯nvcb Kiv 
n‡q‡Q Ges mPj Ae¯nvq ‡`Lv †M‡Q| cÖK‡íi ms¯nvb Abyhvqx GKwU wmwm wUwf ¯nvcb Kiv n‡q‡Q| GQvov 
cÖK‡íi AvIZvq GKwU d‡UvKwcqvi †gwkb, GKwU wó‡ji Avjwgiv, 20wU cvwó‡Ki †Pqvi,  cÖwk¶Yv‡_x©‡`i Rb¨ 
wZbwU †Kivg †evW© Ges jvB‡eªix‡Z Kw¤úDUvi msµvš— 280wU eBcÎ µq Kiv n‡q‡Q| 

9.2 ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnx t cÖKívaxb 4wU As‡ki g‡a¨ ivRkvnx †cv÷vj GK‡Wgx  Ask  MZ 15/06/2012 
Zvwi‡L cwi`k©b Kiv nq| wWwcwci m„s¯’vb Abyhvqx ‡c÷vj GKv‡Wgx ivRkvnx †Z 1256 eM© wgUv‡ii GKwU 
‡`vZjv wewkó bZzb feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| †hLv‡b bxP Zjvq GKwU kxZvZc wbqwš¿Z AvaywbK my‡hvM myweav 
m¤úbœ nj i“g (djm wmwjs,UvBjm,_vB Mvm mn Rvbvjv `iRv) ,GKwU Af¨_©bv K¶ I GKwU I‡qwUs i“g wbg©vY 
Kiv n‡q‡Q| febwUi wØZxq Zjvq Abyi“c fv‡e  kxZvZc wbqwš¿Z AvaywbK my‡hvM myweav m¤úbœ `yÔwU K¬vm iyg, 
GKwU Avc¨vqb K¶ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GQvovI febwUi mv‡_ Af¨š—ixb m¨vwbUvix I cvwb mieivn e¨e ’̄v, 
‰e`ÿ wZK Kvh©vw` fe‡bi evB‡i 200 wgUvi †Wªb Ges 2400 M¨vjb aviY ¶gZv m¤úbœ GKwU Ifvi †nW cvwbi 
U¨vsK ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| GKv‡Wgx‡Z we`¨gvb wØZj †nv‡÷j febwU‡Z Da©gyLx m¤cÖmviY K‡i wZbZjv fe‡b 
i“cvš—i Kiv n‡q‡Q| †hLv‡b AvaywbK dvwb©Pvi I wdwUs mn 720 eM©wgUvi AvqZ‡bi 16wU bZzb K¶ wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q, hvi g‡a¨ kxZvZc wbqwš¿Z e¨e ’̄v m¤ŵjZ 5wU K¶ i‡q‡Q| GQvovI febwUi mv‡_ Af¨š—ixb m¨vwbUvix 
I cvwb mieivn e¨e ’̄v, ‰e`ÿ wZK Kvh©vw`  Ges 2400 M¨vjb aviY ¶gZv m¤úbœ GKwU Ifvi †nW cvwbi U¨vsK 
¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

9.2.1 Kw¤úDUvi j¨ve I j¨vs¸‡qR j¨vet   
9.2.1.1 †cv÷vj GKv‡Wgxi GKv‡WgxK fe‡bi wØZxq Zjvq AvaywbK myweav m¤ŵjZ I kxZvZc wbqwš¿Z  cÖ‡qvRbxq 

AvmevecÎ mn `yÔwU Kw¤úDUvi j¨ve I GKwU j¨vs¸‡qR j¨ve (djm wmwjs,UvBjm,_vB Mvm mn Rvbvjv 
`iRv) ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Kw¤úDUvi j¨ve ỳÔwU‡Z 36wU Kw¤úDUvi( j¨vb I B›Uvi†bU ms‡hvM mn), `yÔwU 
B›Uvi G¨vKwUf †nvqvBU †evW©, ỳÔwU gvjwUwgwWqv cÖ‡R±vi,†bUIqvK© wcÖ›Uvi, ¯‹¨vbvi mvDÊ wmm&‡Ug ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q| j¨vs¸‡qR j¨vewU‡Z wewcGwUwm Gi Av`‡j 30 Rb cÖwk¶Yv_©x‡K GKms‡M cÖwk¶Y †`qvi myweav 
i‡q‡Q| G‡Z B›Uvi G¨vKwUf †nvqvBU †evW©, GKwU gvjwUwgwWqv cÖ‡R±i, wfRÿ qjvBRvi gv÷vi Kb&‡mvj 
i‡q‡Q| AwWIwfR ÿqvj c×wZ‡Z cÖwk¶Y cÖ̀ v‡bi Rb¨ md&UIq¨vi, †nW †dvb, wWwfwW †cqvi i‡q‡Q| 

9.2.1.2 ‡cv÷vj GKv‡Wgx ivRkvnxi 120 wgUvi evDÊvix Iqvj wbg©vY 2400 eM©wgUvi ms‡hvM moK wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q| we`¨gvb jvB‡eªixwU‡Z kxZvZc wbqš¿b e¨e¯’v mn ‡`kx we‡`kx 2292 wU eB, 16wU Kv‡Vi †Pqvi, 
10wU Kv‡Vi †Uwej I 30wU ÷xj i¨vK ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| GQvov  jvB‡eªix‡Z B›Uvi‡bU ms‡hvM cÖ̀ vb I  
jvB‡eªix g¨v‡bR‡g›U md&UIqvi mieivn Kiv n‡q‡Q| GKv‡Wgxi †nv‡÷‡j Ges GKv‡WgxK fe‡b h_vµ‡g 
10 †KwfG Ges 50 †KwfG ¶gZv m¤úbœ `yÔwU †Rbv‡iUi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, 
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†nv‡÷j fe‡b ¯’wcZ †Rbv‡iUiwU A‡K‡Rv Ae ’̄vq Av‡Q| cÖKí mswkó Kg©KZ©v Rvbvb †h, cÖvq 2 gvm hver 
†Rbv‡iUiwU Î“wUc~Y© Ae ’̄vq Av‡Q| cÖ‡hvRbxq A_©vfv‡e †Rbv‡iUiwU †givgZ KvR m¤¢e n‡”Q bv| cÖK‡íi 
AvIZvq ‡nv‡÷j fe‡bi bxPZjvq cÖwk¶Yv_©x‡`i Rb¨ AvaywbK my‡qvM myweav m¤ŵjZ GKwU wRg‡bwmqvg 
¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  GQvov  dzUej,  jb †Uwbm, †Uwej †Uwbm, fwjej, K¨vivg †Ljvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
miÄvgvw` msMÖn Kiv n‡q‡Q| wWwcwc Gi ms ’̄vb Abyhvqx `yÔwU gvB‡µvevm I GKwU Wvej †Kweb wcKAvc 
msMÖn Kiv n‡q‡Q| 
cwi`k©bKv‡j Av‡iv †`Lv †M‡Q †h, †cv÷vj GKv‡Wgx†Z wbwg©Z bZzb febwUmn Ab¨vb¨ Ask ïay 
i¶Yv‡e¶‡bi Afv‡e bó n‡q hv‡”Q| G wel‡q ‡cv÷vj GKv‡Wgxi Aa¨¶‡K wRÁvmv Kiv n‡j wZwb Rvbvb, 
cÖ‡qvRbxq A_© I Rbej bv _vKvq G wekvj my‡hvM myweavi wbqwgZ i¶bv‡e¶b Kiv m¤¢e n‡”Q bv|  we‡kl 
K‡i AvaywbK cÖhyw³MZ my‡hvM myweav¸‡jv i¶bv‡e¶b Kiv Ri“ix| G †cÖw¶‡Z GKwU welq Av‡jvPbvi `vwe 
iv‡L †h, ‡cv÷vj GKv‡Wgxi we`¨gvb feb¸‡jv A_© I Rbe‡ji Afv‡e h_vh_fv‡e gwbUwis I i¶Yv‡e¶Y 
Ki‡Z cvi‡Q bv, †m‡¶‡Î G cÖK‡íi gva¨‡g wbwg©Z febmn Ab¨vb¨ my‡hvM myweavi fwel¨r wK n‡e †m wel‡q 
GLbB WvK wefvM‡K wm×vš— wb‡Z n‡e|  cÖ‡qvRbxq Rbej wb‡qvM Ges i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z A‡_©i  ms¯nvb 
ivLvi D‡`¨vM MªnY Ki‡Z n‡e|      

9.3 ‡cv÷vj ‡Uªwbs ‡m›Uvi, wRivbx, MvRxcyi t  
cÖKívaxb 4wU As‡ki g‡a¨ †cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi, wRivbx, MvRxcyi Ask cwi`k©b Kiv nq| †cv÷vj †Uªwbs 
†m›Uvi, wRivbx Gi we`¨gvb fe‡bi Z„Zxq Zjvi GKwU K‡¶ ms¯‹vig~jK (_vB G¨vjywgwbqvg Mvm,djm wmwjs, 
UvBjm mn) Kvh©µg m¤cv`b K‡i Kw¤úDUvi j¨ve ¯nvcb Kiv n‡q‡Q| j¨vewU‡Z GKwU †jRvi wcÖ›Uvi, `yÔwU 
WU wcÖ›Uvi Ges cÖ‡qvRbxq miÄvgvw`mn 10wU Kw¤úDUvi mieivn Kiv n‡q‡Q| GQvovI Kw¤úDUvi j¨vewU‡Z 
GKwU Ifvi‡nW cÖ‡R±i I †`o Ub K¨vcvwmwUi 2wU Gqvi KwÛkbvi ¯nvcb Kiv n‡q‡Q hv cwi`k©bKv‡j mPj 
Ae¯nv cwijw¶Z n‡q‡Q| 2010 mvj n‡Z Ryb 2012 ch©š— G †Uªwbs ‡m›Uvi n‡Z me©‡gvU 516 Rb‡K 
Kw¤cDUvi wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| Kw¤cDUvi j¨vewUi Rb¨ GKwU †bUIqvK© wcÖ›Uvi msMªn Kiv 
n‡jI Zv ¯nvcb Kiv nqwb| cwi`k©bKv‡j mswkó cÖKí KZ„©c¶ Rvbvb †h, Ri“ix cÖ‡qvR‡b µqK…Z †bUIqvK© 
wcÖ›UviwU wWwR Awd‡m wb‡q hvIqv n‡q‡Q hv AwP‡iB †Uªwbs †m›Uv‡i †diZ Avbv n‡e| †cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi, 
wRivbx Gi Rb¨ 10 †KwfG ¶gZv m¤úbœ GKwU †Rbv‡iUi µq Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, †Uªwbs 
†m›Uvi Gi we`¨gvb fe‡bi bxPZjvq wmuwo N‡i ¯nvwcZ †Rbv‡iUiwU APj Ae¯nvq Av‡Q| mswkó †Uªwbs 
†m›UviwUi Aa¨¶ Rvbvb †h, cÖvq 6/7 gvm hver †Rbv‡iUiwU APj Ae¯nvq Av‡Q Ges GwU †givgZ Ki‡Z 
AvbygvwbK 35/36 nvRvi UvKvi cÖ‡qvRb| ZvQvov †Rbv‡iUiwU ‡givgZ Kiv n‡jI GwU‡K Kg©¶g ivL‡Z n‡j 
cÖwZw`b 2/3 N›Uv Pvjy ivL‡Z n‡e hvi Rb¨ ch©vß R¡vjvbx cÖ‡qvRb| GQvov cÖK‡íi AvIZvq ‡Uªwbs †m›Uv‡ii 
we`¨gvb †nv‡÷j fe‡bi Z„Zxq Zjvq UvBjm mn GKwU wfAvBwc i“g ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q|  cÖK‡íi AvIZvq 
Aa¨‡¶i i“g ms¯‹vi Ges cÖkvmwbK fe‡bi mg¥yL fv‡Mi evDÛvix Iqvj cybtwbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
 

 10| wcwc Abyhvqx cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t 
 

cwiKwíZ AwR©Z 
(1) evsjv‡`k WvK wefv‡Mi Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i 
DbœZ cÖwk¶‡Yi e¨e¯nv Kiv ; 
 
(2) Z_¨ cÖhyw³i gva¨‡g  evsjv‡`k  WvK 
wefv‡Mi Kg©KZ©v  Kg©Pvix‡`i  `¶Zv e„w× Kiv ; 
 
(3) evsjv‡`k WvK wefv‡Mi mvwe©K cÖwk¶Y 
e¨e¯nvi Dbœqb ; 
 (4) Ab¨vb¨ K¨vWvify³ miKvix Kg©KZ©v‡`i 
DbœZ cÖwk¶‡Yi e¨e¯nv Kiv;Ges 
 
(5) cÖwk¶K  I cÖwk¶Yv_x©‡`i‡K Avš—R©vwZK 
gv‡bi cÖwk¶Y myweav cÖ̀ vb Kiv| 

(1) evsjv‡`k WvK wefv‡Mi Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i `¶Zv 
e„w×i Rb¨ Kw¤úDUvimn DbœZ cÖwk¶‡Yi e¨e¯nv Kiv 
n‡q‡Q| 
(2) AvaywbK Z_¨ cÖhyw³ mg„× Kw¤úDUvi j¨ve I 
j¨v¸‡qR j¨ve ¯nvc‡bi d‡j WvK wefv‡Mi Kg©KZ©v 
Kg©Pvix‡`i `¶Zv e„w×i my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 
(3) evsjv‡`k WvK wefv‡Mi mvwe©K cÖwk¶Y e¨e¯nvi 
Dbœqb n‡q‡Q| 
(4) AvaywbK Z_¨ cÖhyw³MZ my‡hvM myweav m„wói d‡j 
Ab¨vb¨ K¨vWvify³ miKvix Kg©KZ©v‡`i DbœZ cÖwk¶‡Yi 
my‡hvM m„wó n‡q‡Q| 
(5) Avš—R©vwZK gv‡bi cÖwk¶‡Yi my‡hvM m„wói d‡j 
cÖwk¶K I cÖwk¶Yv_x©‡`i Avš—R©vwZK gv‡bi cÖwk¶Y 
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myweav cÖ̀ vb Kiv m¤¢e n‡q‡Q|  

 
11| D‡Ïk¨ AR©‡b e¨_©Zvi KviY t  cÖ‡hvR¨ bq| 
12| ev —̄evqb mgm¨v t 
12.1 ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnx Ges †cv÷vj ‡Uªwbs †m›Uvi wRivbx‡Z ¯nvwcZ †Rbv‡iUi ỳÔwU bó _vKvq we`ÿ r 

P‡j †M‡j Kw¤úDUvi Pvjy ivLv m¤¢e bv nIqvq cÖwk¶Y Kvh©µ‡g weNœ NU‡Q|  Aciw`‡K †Rbv‡iUi ỳÔwU 
†givgZ Ki‡Z †hgb A‡_©i cÖ‡qvRb †Zgwb G¸‡jv Pvjy ivL‡Z R¡vjvbx eve` A‡_©i ms¯nvb cÖ‡qvRb| 

12.2 ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnx‡Z wbwg©Z wØZj febwU‡Z kxZvZc wbqwš¿Z AvaywbK my‡hvM myweav m¤úbœ nj i“g, 
Af¨_©bv K¶ I I‡qwUs i“g Ges febwUi wØZxq Zjvq Abyi“c fv‡e kxZvZc wbqwš¿Z AvaywbK my‡hvM myweav 
m¤úbœ K¬vm i“g wbg©vY Kiv n‡q‡Q| wKš‘ Dchy³ i¶Yv‡e¶Y bv _vKvq ayjvevwj I gqjv c‡o  UvBj‡mi 
D¾¡jZv nviv‡”Q| GQvovI  Ab¨vb¨ m„ó myweavw`I bó n‡”Q| 

12.3 mvf©vimn †bUIqvK© wcÖ›Uvi mieivn Kiv n‡jI cÖ‡qvRbxq †W‡gv md&UIq¨vi ‰Zix bv nIqvq †cv÷vj †Uªwbs 
†m›Uvi¸‡jv‡Z mvf©vimn †bUIqvK© wcÖ›Uvi Pvjy Kiv m¤¢e n‡”Q bv| djkÖwZ‡Z cÖwk¶Yv_x©‡`i WvK Kvh©µg 
wel‡q †bUIqvK© wfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ vb KivI m¤¢e n‡”Q bv| 

  
13| mycvwik /gZvgZ t 
13.1 cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ †Rbv‡iUi ỳÔwU †givgZmn wbiwew”Qbœfv‡e mPj ivLvi wbwgË WvK wefvMmn mswkó 

gš¿Yvjq‡K cÖ‡qvRbxq e¨e¯nv MªnY Ki‡Z n‡e| 
13.3 ‡cv÷vj GKv‡Wgx, ivRkvnxmn Ab¨vb¨ †cv÷vj †Uªwbs †m›Uv‡i wbwg©Z febmn Avbylvw½K my‡hvM myweavw`i 

i¶Yv‡e¶‡Y WvK wefvMmn mswkó gš¿Yvjq‡K cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MªnY Ki‡Z n‡e|  
13.4 cÖwk¶Yv_x©‡`i AvaywbK †bUIqvK© wfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ v‡bi wbwgË Ges cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ mvf©vimn 

†bUIqvK© wcÖ›Uvi Pvjy Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq †W‡gv mdUIq¨vi ‰ZixKiZt ª̀“Z Pvjy Kivi wel‡q evsjv‡`k WvK 
wefvM‡K cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MªnY Ki‡Z n‡e| 

13.5 ‡cv÷vj †Uªwbs †m›Uvi, wRivbxi Rb¨ msM„nxZ †bUIqvK© wcÖ›UviwU wWwR Awdm n‡Z †Uªwbs †m›Uv‡i ª̀“Z ‡dir 
cÖ̀ v‡bi e¨e¯nv Ki‡Z n‡e| 
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24. ামীন ডাক সািভস উ য়ন- ৪থ পযায় 
(mgvß t Ryb 2011) 

 
1| cÖK‡íi Ae¯nvb   t mgMª evsjv‡`k|   
2| ev¯—evqbKvix ms¯nv  t evsjv‡`k WvK wefvM| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM  t WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq| 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z  

ev —̄ÐevqbKvj 
AwZµvš— e¨q  
(g~j cÖv°wjZ 
e¨‡qi%) 

AwZµvš— mgq 
(g~j  
ev —̄evqb‐ 
Kv‡ji %) 

g~j 
 (cÖt mvt) 

ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2490.88 2943.63 2766.62 

 
01‐07‐
2008 
n‡Z 
30‐06‐
2010 

01‐07
‐2008 
n‡Z 
30‐06
‐2011 

01‐07‐2008 
n‡Z 
30‐06‐2011 

275.74 
(11.07%) 

1 eQi 
50% 

 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb AMªMwZt 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx As‡Mi 
bvg 

GKK Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 
j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯—evqb 

ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K (%) 
1 2 3 4 5 6 7 
1| Rbej Rb 10 56.70 10(100%) 45.93 

(81.01%) 
2| mg¥vbx fvZv UvKv 2.10 2.10 0.75(35.7

1%) 
0.75 
(35.71%) 

3| AvmevecÎ msL¨v 7910 232.78 7672 
(97%) 

232.22 
(99.76%) 

4| hvbevnb msL¨v 10 9.00 10 
(100%) 

8.25 
(91.67%) 

5| dvskbvj wewìs msL¨v 641 2603.83 621 
(96.88%) 

2451.95 
(94.17%) 

5| AvbylswMK ‡_vK ‡_vK 39.22 ‡_vK 27.52 
(70.17%) 

 ‡gvU t   2943.63  2766.62 
(93.99%) 

m~Î  t  cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)|  
 
6| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t   
 Av‡jvP¨ cÖK‡í 641wU MªvgxY WvKNi wbg©v‡Yi ms¯nvb wQj| Gi g‡a¨ Rwg bv cvIqvq 20wU WvKN‡ii wbg©vY KvR ev —̄
evqb m¤¢e nqwb| 
 



145 
 

7| mvaviY ch©‡e¶Y t 
7.1 cUf~wg t  
kni I  Mªv‡g WvK †hvMv‡hv‡Mi †¶‡Î WvK mvwf©m GKwU wbf©i‡hvM¨, m¯—v Ges RbwcÖq †hvMv‡hvM e¨e¯nv| evsjv‡`‡k 
me©‡gvU 9887wU  WvKNi i‡q‡Q hvi g‡a¨ 8149wU Extra Departmental Branch Post Office (EDBO)| 
D³ EDBO Gi kZKiv 95 fvMB Mªv‡g Aew¯nZ †h¸‡jvi AwaKvsk †¶‡ÎB WvK wefvMxq Kvh©µg cwiPvjbvi Dchy³ 
cwi‡ek †bB|  WvK mvwf©‡mi G cwiw¯nwZ D‡Ëvi‡Yi Dcvq wn‡m‡e M„nxZ ÔÔ MªvgxY WvK mvwf©m Dbœqb ÔÔ kxl©K cÖK‡íi 
cÖ_g, wØZxq I  Z„Zxq ch©v‡qi gva¨‡g  h_vµ‡g  116wU, 296wU Ges 461wU  MªvgxY WvKNi feb wbg©vY Kiv nq Ges 
me©‡kl ch©vq, 3q ch©v‡qi cÖKíwU Ryb 2007 G mgvß nq| Gi avivevwnKZvµ‡g 641wU EDBO wbg©vY Ges cÖ‡qvRbxq 
Avbylvw½K  dvwY©Pvi Ges miÄvgvw` mieivn BZ¨vw` Aš—f©y³ K‡i we‡eP¨ cÖKíwU MªnY Kiv nq| 
 
7.2 cÖK‡íi D‡Ïk¨vejx t 
  
-     cjx GjvKvi WvK mvw©f©‡mi gvb Dbœqb Kiv; 
 -     cjx GjvKvi Ifvi‡nW Ges Av_©ÐmvgvwRK Dbœq‡b Zvrch©c~Y© Ae`vb ivLv; 
 -     evsjv‡`k †cv÷ Awd‡mi †gvU ivRm¦ Avq e„w×i j‡¶¨ cjx WvK Awdm mg~‡ni Av‡qi Ask e„w× Kiv; 
 -     cjx GjvKvi  ÔMªvnK wfwËÔ m¤cÖmviY Kiv; 
 -     cjx GjvKvi A_©‰bwZK Kvh©µ‡g myweavw` cÖ̀ v‡bi wbwgË cjx WvK Awdm‡K  D‡b¥vPb (Expose) Kiv; 
-      cÖKí GjvKvq m¦í I `xN© †gqv`x Kg©ms¯nvb cÖevn m„wó Kiv; 
-      wewb‡qvM myweav m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g cjx GjvKvi A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× Kiv Ges 
-      eb¨vq ¶wZMª̄ n bv nq Gi“c WvK Awdm wbg©vY Kiv| 
 
7.3 cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab Ae¯nv t 
cÖKíwU 2490.88 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB 2008 n‡Z Ryb 2010 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ Z`vbxš—b gvbbxq A_© 
I cwiKíbv Dc‡`óv KZ„©K MZ 17/03/2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖKíwUi e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` Ryb 2011 
ch©š— e„w× Kiv nq| cieZx©‡Z wbg©vY mvgMªxi e¨q e„w× Ges wcDweDwW Gi wmwWDj Ae †iBUm 2008 Kvh©Ki nIqvq 
cÖKíwU 2943.63  j¶ UvKvq ms‡kvab Kiv nq hv MZ 26Ð01Ð2011 Zvwi‡L  gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ„©K Aby‡gvw`Z 
nq| 
 

cÖK‡íi A_©vqb  t     
cÖKíwU evsjv‡`k miKv‡ii wbRm¦  A_©vq‡b  †gvU  2943.63 j¶ UvKv e¨‡q ev¯—evq‡bi Rb¨  M„nxZ nq| 
 

7.4 cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨vejx t 
µwgK 
bs 

bvg I c`ex c~Y© 
Kvjxb 

LÛ 
Kvjxb 

G‡Ki AwaK 
cÖK‡íi `vwq‡Z¡ 
wb‡qvwRZ wKbv 

†hvM`v‡bi 
ZvwiL 

e`jxi 
ZvwiL 

gš—e¨ 

1| Rbve †gvt wmivRDwÏb 
cwiPvjK (e¨vswKs GÛ Bbmÿ ‡iÝ) 

 � nü v 03-07-
2008 

  

 

8| cÖK‡íi mvwe©K AMªMwZ t 
8.1 cÖKíwU Ryb 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖK‡íi AvIZvq Ryb 2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q 
†gvU  2766.62 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z †gvU cÖv°wjZ e¨‡qi 93.99% Ges ev —̄e AMªMwZ  99.20%|  cÖK‡íi 
AbyK~‡j ms‡kvwaZ GwWwc‡Z eQiwfwËK eivÏ, Aegy³ Ges e¨q msµvš— Z_¨ wb‡Pi mviYx‡Z  cÖ̀ vb Kiv n 

 (j¶ UvKvq) 
A_© eQi ms‡kvwaZ GwWwc‡Z eivÏ Aegyw³ ‡gvU e¨q Ae¨wqZ A_© 
2008-2009 500.00 500.00 491.54 8.46 
2009-2010 1030.00 1030.00 1020.69 9.31 
2010-2011 1259.00 1259.00 1254.39 4.61 
 ‡gvU t 2789.00 2789.00 2766.62 22.38 

 m~Î  t  cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)| 
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Dc‡ii mvibx‡Z †`Lv hvq 2008Ð2009 n‡Z 2010Ð2011 A_© eQi ch©š— cÖK‡íi Aax‡b †gvU 2789.00 j¶ UvKv 
eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q Ges Aegy³ Kiv n‡q‡Q 2789.00 j¶ UvKv| wKš‘ †gvU cÖKí e¨q n‡q‡Q 2766.62 j¶ 
UvKv| QvoK…Z A‡_©i g‡a¨  22.38 j¶ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| Ae¨wqZ A_© (Aegyw³ 2789.00Ð cÖK…Z †gvU e¨q 
2766.62=22.38 j¶ UvKv)  h_vmg‡q cÖwZ A_© eQi †k‡l wewa †gvZv‡eK mgvc©b Kiv n‡q‡Q|  
 
9| cwi`k©b t   MZ 10/04/2012 Zvwi‡L cÖK‡íi UvsMvBj †Rjvi KvwjnvwZ Dc‡Rjv Ask, 11/04/2012 
Zvwi‡L  XvKv †Rjvi  ‡KivbxMÄ  Dc‡Rjv  I †`vnvi Dc‡Rjv Ask Ges 26/05/2012 Zvwi‡L Kzwgjv †Rjv Ask 
cwi`k©b Kiv nq|  m‡iRwg‡b cÖKí cwi`k©b, mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv, cÖvß Z_¨ I wcwmAvi Gi wfwË‡Z 
cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  wb‡æ msw¶ß eY©bv  †`qv nÔj t 
9.1 BQvcyi Mªvgxb WvKNi t   UvsMvBj †Rjvaxb KvwjnvwZ Dc‡Rjv¯n BQvcyi MªvgxY WvKNi cwi`k©b Kiv nq| 

cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq †h, WvKNi feb wbg©v‡Yi Rb¨ BQvcyi evRv‡ii mwbœK‡U †Kvb ¯nvb  cvIqv hvqwb| 
GgZve¯nvq, evRvi n‡Z AvbygvwbK GK wK‡jvwgUvi ~̀‡i iv —̄vi cv‡k¦© GKUy wfZ‡i cyKzi cv‡o gvwU fivU K‡i 
e¨w³ ch©v‡qi wZb kZvsk Rwg WvKN‡ii bv‡g cÖ̀ vb Ki‡j †mLv‡b D³ WvKNi febwU wbg©vY Kiv nq| WvKNiwU 
Rbeûj ¯nv‡b wbg©vY Kiv m¤fe n‡j WvKNi MªvnKiv AwaKZi myweav †fvM Ki‡Z cvi‡Zb e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 
cÖK‡íi ms¯nvb Abyhvqx GLv‡b GKwU wUDeI‡qj ¯nvcb Kiv n‡q‡Q| GQvovI cÖK‡íi ms¯nvb Abyhvqx 
`Öe¨/mvgMªx Ges dvwY©Pvi mieivn Kiv n‡q‡Q| wbwg©Z fe‡b †cv÷ Awd‡mi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| Z‡e,  WvKNi 
feb PË¡‡i h_vh_fv‡e MvQ jvMv‡bv nqwb| WvKNi msjMœ cyKzi cv‡o wKQy cyivZb MvQ i‡q‡Q| WvKNiwUi wbg©vY 
KvR 19/03/2009 Zvwi‡L Avi¤¢ n‡q Zv mgvß n‡q‡Q 29/09/2009 Zvwi‡L Ges WvK wefv‡Mi wbKU n —̄vš—i 
n‡q‡Q 20/01/2010 Zvwi‡L| evwn¨Kfv‡e wbg©vY KvR Ges  Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb ‡gvUvgywU m‡š—vlRbK|    

9.2 LvivKvw›` gv`Övmv Mªvgxb WvKNi t  XvKv †Rjvaxb ‡KivbxMÄ Dc‡Rjv¯n LvivKvw›` gv Ö̀vmv MªvgxY WvKNiwU 
cwi`k©b Kiv nq| LvivKvw›` WvKNi fe‡bi wbg©vY KvR mgvß n‡q‡Q 26/02/2009 Zvwi‡L Ges WvK wefv‡Mi 
wbKU n¯—vš—i Kiv n‡q‡Q 20/04/2009 Zvwi‡L| LvivKvw›` evRvi mwbœK‡U WvKNi febwU wbwg©Z| cÖK‡íi 
ms¯nvb Abyhvqx `Öe¨ mvgMªx I dvwY©Pvi mieivn Kiv n‡q‡Q e‡j mswkó Kg©KZ©v I ‡cv÷gv÷vi Rvbvb|  wbwg©Z 
fe‡b †cv÷ Awd‡mi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| Z‡e, cÖK‡íi ms¯nvb †gvZv‡eK †Kvb mxgvbv cxjvi I MvQ jvMv‡bv 
cwijw¶Z nqwb| GQvov wbwg©Z febwUi evwn‡ii As‡k is Gi KvR Kiv nqwb| 

9.3 gyKmỳ cyi Mªvgxb  WvKNi t  XvKv †Rjvaxb ‡`vnvi Dc‡Rjv¯n gyKmỳ cyi MªvgxY WvKNi cwi`k©b Kiv nq| 
cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq †h, WvKNi feb wbg©v‡Yi Rb¨ BQvcyi evRv‡ii mwbœK‡U †Kvb ¯nvb  cvIqv hvqwb|  d‡j 
evRvi n‡Z wKQyUv wfZ‡i Rwg `vZvi evwo msjMœ ¯nv‡b WvKNi febwU wbg©vY Kiv nq| WvKNi febwU cÙvi cv‡o 
nIqvq gvwU fivU K‡i wKQyUv DPy K‡i wbg©vb Kiv n‡q‡Q|  cÖK‡íi ms¯nvb Abyhvqx GLv‡b GKwU wUDeI‡qj 
¯nvcb Kiv n‡jI cwi`k©bKv‡j wUDeI‡qjwU A‡K‡Rv cwijw¶Z n‡q‡Q GQvov Dc‡i DVvi wmwoi cvóvi bó n‡q 
wM‡q‡Q| GQvovI cÖK‡íi ms¯nvb Abyhvqx `Öe¨/mvgMªx Ges dvwY©Pvi mieivn Kiv n‡q‡Q| wbwg©Z fe‡b †cv÷ 
Awd‡mi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| Z‡e,  WvKNi feb PË¡‡i h_vh_fv‡e MvQ jvMv‡bv nqwb Ges †Kvb G‡cÖvP †ivW 
cwijw¶Z nqwb| WvKNiwUi wbg©vY KvR 23/12/2008 Zvwi‡L Avi¤¢ n‡q Zv mgvß n‡q‡Q 20/03/2009 Zvwi‡L 
Ges WvK wefv‡Mi wbKU n —̄vš—i n‡q‡Q 30/06/2010 Zvwi‡L| evwn¨Kfv‡e Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb ‡gvUvgywU 
m‡š—vlRbK|  

9.4 eokvjNi Mªvgxb WvKNi t  Kzwgjv †Rjvi ‡`weØvi Dc‡Rjvi eokvjNi Mªvgxb WvKNi cwi`k©b Kiv nq|  
cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq †h, WvKNi feb wbg©v‡Yi Rb¨ ‰mq`cyi evRv‡ii mwbœK‡U †Kvb ¯nvb  cvIqv hvqwb| 
GgZve¯nvq, evRvi n‡Z AvbygvwbK Avav wK‡jvwgUvi ~̀‡i  BDwbqb cwil` fe‡bi cv‡k¦© e¨w³ ch©v‡qi `vbK…Z 
wZb kZvsk Rwg‡Z ỳB K¶ wewkó D³ WvKNi febwU wbg©vY Kiv nq| cÖK‡íi ms¯nvb Abyhvqx wUDeI‡qj 
¯nvcb Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j wUDeI‡qjwU mPj Ae¯nv cwijw¶Z nq| GQvov WvKN‡i mieivnK…Z dvwY©Pvi 
I Ab¨vb¨ miÁvgvw`I cwijw¶Z n‡q‡Q| WvKNi fe‡b h_vixwZ Kvh©µg Pj‡Q e‡j mswkó †cv÷gv÷vi Rvbvb| 
Z‡e, WvKNi fe‡bi mxgvbvq wcjvi ¯nvcb Kiv nqwb| wcjvi ¯nvcb K‡i WvKN‡ii mxgvbv wPwýZ Kiv evÂbxq| 
feb wbg©vY KvR mgvß n‡q‡Q MZ 27/06/2011 Zvwi‡L Ges WvK wefv‡Mi wbKU n —̄vš—i n‡q‡Q 30/06/2011 
Zvwi‡L|  
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10| wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t 
cwiKwíZ AwR©Z 
(K) cjx GjvKvi WvK mvw©f©‡mi gvb Dbœqb Kiv; 
 

c~‡e© mvaviYZ †cvó gvóv‡ii wb‡Ri evox‡Z ev †`vKv‡b 
WvK Kvh©µg cwiPvwjZ n‡Zv| GLb GKwU wbwg©Z cvKv 
miKvix fe‡b WvK Kvh©µg cwiPvwjZ nIqvq cjx 
GjvKvq WvK mvwf©‡mi gvb Dbœqb n‡q‡Q| 

(L) cjx GjvKvi Ifvi‡nW Ges Av_©ÐmvgvwRK 
Dbœq‡b Zvrch©c~Y© Ae`vb ivLv; 

cjx GjvKvq wbqwgZ WvK wewbgq nIqvq Ges 
†gvevBj gvwb AW©vi Pvjy nIqvq MªvgvÂ‡j A‡_©i cÖevn 
e„w× cvIqvq Av_©ÐmvgvwRK Dbœqb n‡q‡Q| 

(M) cjx GjvKvi  ÔMªvnK wfwËÔ m¤cÖmviY Kiv; MªvgxY GjvKvq WvK †mevmg~n AwaKZi mnRjf¨ 
n‡”Q| 

(N) cjx GjvKvi A_©‰bwZK Kvh©µ‡g myweavw` 
cÖ̀ v‡bi wbwgË cjx WvK Awdm‡K  D‡b¥vPb 
(Expose) Kiv; 

Mªvgxb WvKNi wbg©v‡bi Kvi‡Y WvKNiwU GjvKvi 
gvby‡li GKwU wgjb ¯n‡j cwiYZ n‡q‡Q|  

(O) wewb‡qvM myweav m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g cjx 
GjvKvi A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× Kiv 

cÖKí †gqv‡` MªvgxY GjvKvq WvK myweav m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g A_©‰bwZK Kg©KvÛ e„w× †c‡q‡Q| 

(P) WvK wefv‡Mi Avq e„w× Kiv| cÖKí †gqv‡`  †cvóvj †iwfwbD e„w× †c‡q‡Q| 
(Q) cÖKí GjvKvq m¦í I `xN© †gqv`x Kg©ms¯nvb 
cÖevn m„wó Kiv; 

cÖKí GjvKvq m¦í I `xN© †gqv`x Kg©ms¯nvb m„wó 
n‡q‡Q| 

(R) eb¨vq ¶wZMª̄ n bv nq Gi“c WvK Awdm 
wbg©vY Kiv| 

WvKNi ¸‡jv cvKv feb Ges f~wg Dbœqb K‡i wbwg©Z 
nIqvq eb¨vq ¶wZMª̄ n nIqvi SywK K‡g †M‡Q|  

11| D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t   
cÖKívax‡b 641wU MªvgxY WvKNi wbg©v‡Yi ms¯nvb wQj| Gi g‡a¨ 621wU WvKNi wbwg©Z n‡q‡Q| `vb ev 
webvg~‡j¨ Rwg bv cvIqvq 20wU ¯nv‡b WvKNi wbg©vY Kiv m¤¢e nqwb e‡j ev¯—evqbKvix ms¯nv m~‡Î Rvbv †M‡Q| 

 
12| cÖK‡íi ev —̄evqb mgm¨v t 
12.1 Rwg cÖvwß‡Z wej¤¦/Rwg bv cvIqv t  G cÖK‡íi Aaxb MªvgxY WvKNi wbg©v‡Yi Rb¨ GKwU kZ© wQj wZb kZvsk 

Rwg WvKNi wbg©v‡Yi Rb¨ webvg~‡j¨ WvK wefv‡Mi bv‡g †iwRwóª K‡i w`‡Z n‡e| wKš‘ ev —̄‡e G Rwg †c‡Z wej¤¦ 
n‡q‡Q| Avevi A‡bK ‡¶‡Î wba©vwiZ ¯nv‡b WvKNi wbg©vY Ki‡Z bv cvivq weKí ¯nv‡b WvKNi wbg©vY Ki‡Z 
n‡q‡Q| 

12.2 feb wbg©v‡Y Z`viKxi Afve t evsjv‡`k WvK wefv‡Mi cÖ‡KŠkj †m‡ji Rbej I jwRwóK mv‡cvU© Kg _vKvq 
feb wbg©v‡Yi KvR mwVKfv‡e Z`viwK Kiv hvqwb| 

12.3 MªvgxY evRvi GjvKvq WvKNi wbg©v‡Yi mgm¨v t  `vb ev webvg~‡j¨ Rwg bv cvIqvq A‡bK †¶‡Î MªvgxY evRvi 
GjvKvq WvKNi wbg©vY Kiv m¤¢e nqwb| 

 
13| mycvwik t 

o evsjv‡`k WvK wefv‡Mi WvKNi wbg©v‡Yi Rwg cÖvwßi wel‡q cÖ_g †_‡K Av‡iv m‡Pó _vK‡Z n‡e| GQvovI 
cÖK‡íi mgqmxgvi g‡a¨ cÖK‡íi mKj Kvh©vw` m¤úbœ Kivi wel‡q hZœevb n‡Z n‡e| 

o myôy wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ wbweo Z`viwK I cwiex¶Y `iKvi| fwel¨‡Z evsjv‡`k WvK wefvM‡K wbg©vY Kv‡Ri 
wbweo Z`viwK I cwiex¶‡Y Av‡iv †ekx m‡Pó _vK‡Z n‡e| 

o MªvgxY GjvKvq AwaKZi WvK ‡mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ WvKNimg~n MªvgxY evRvi GjvKvq wbg©vY Ki‡Z n‡e| 
wbwg©Z febmg~‡ni ¯nvwqZ¡ i¶v Ges †h mKj miÄvgvw` B‡Zvg‡a¨ bó n‡q †M‡Q ev Lvivc n‡q‡Q Zvi 
cÖ‡qvRbxq †givgZ/ms¯‹v‡ii e¨vcv‡i WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq h‡_vwPZ e¨e¯nv MªnY Ki‡e| 
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বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশন কা ানী িলিমেটড 

25. ই ারেনট ইনফরেমশন নটওয়াক এ ানশন (ইনেফা-বাহান)  
(ms‡kvwaZ) 

(mgvß t Ryb/2011) 
 
 1| cÖK‡íi Ae¯nvb t    XvKv, PÆMªvg,ivRkvnx , Lyjbv, ewikvj  wm‡jU I  
                                              iscyi wefvMxq knimn 46wU †Rjv|  
2| ev¯—evqbKvix ms¯nv t     evsjv‡`‡k †UwjKwgDwb‡Kkb ‡Kv¤úvbx  wjwg‡UW (wewUwmGj)| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t  

(ল  UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z ev —̄

ÐevqbKvj 
AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 
e¨‡qi%) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev —̄evqb‐ 

Kv‡ji %) 
g~j 

 (cÖt mvt) 
ms‡kvwaZ  
(cÖt mvt) 

g~j ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
28007.30 

(17033.44) 
28945.74 

(17033.44) 
28575.74 RyjvB 

2006 n‡Z 
Ryb 2009 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 

 2 eQi 
(150%) 

 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev evqb t 
WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx cÖK‡íi A½wfwËK ev e I Avw_©K AMÖMwZ 
wbgœiƒc  t   

(j¶ UvKvq) 
µwgK 

bs 
wWwcwc Abyhvqx As‡Mi bvg GKK Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 

j¶¨gvÎv 
cÖK…Z ev —̄evqb 

ev —̄e Avw_©K ev —̄e (%) Avw_©K (%) 
1 2 3 4 5 6 7 
1| Rbej Rb 32 137.14 17 97.98 
2| e¨vsK PvR©, Bbmÿ ‡iÝ, j¨vwÛs, 

UªvÝ‡cv‡Ukb PvR© 
‡_vK ‡_vK 505.54 ‡_vK 505.54 

3| Kw›U‡RÝx Ges Ab¨vb¨ (R¡vjvbx , 
Awdm Kw›U‡RÝx Ges Ab¨vb¨) 

‡_vK ‡_vK 136.09 ‡_vK 130.14 

4| ‡givgZ, msi¶Y I cybe©vmb ‡_vK ‡_vK 23.50 ‡_vK 23.27 
5| AvBwc †emW BKzBc‡g›U GÛ 

†e‡jwÝs BKz̈ Bc‡g›Um 
jU jU 17808.55 6 17491.53 

6| IGmwc KvR wKtwgt 1147 4129.84 1147 4125.59 
7| AvmevecÎ jU 44wU 14.82 44 14.79 
8| Awdm hš¿cvwZ jU 19wU 42.32 19 42.25 
9| cvIqvi mvcvB I Avbymw½K hš¿vsk jU jU 200.00 7 198.72 
10| c~Z© wbg©vY KvR Ges Ab¨vb¨ etwgt 2762.16 797.95 2762.16 797.91 
11| wmwW f¨vU ‡_vK ‡_vK 2000.00 ‡_vK 2000.00 
12| wewea e¨q ‡_vK ‡_vK 3150.00 ‡_vK 3148.02 

 me©‡gvU t   28945.74  28575.74 
(98.72%) 

6| KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t msw ó ms¯’v n‡Z cÖvß Z_¨ Ges m‡iRwg‡b cwi`k©b K‡i †`Lv hvq, 
        †Kvb KvR Amgvß †bB| 
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7| mvaviY ch©‡e¶Y t 
7.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 
‡`‡ki AvBwU স েরর Pvwn`v cyiY I fwel¨‡Z  Next Generation Network (NGN) mvwf©m cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ 
†`ke¨vcx GKwU hy‡hvc‡hvMx  IP Based WvUv †bUIqvK© ‰ZixKiY| 
 
7.2 কে র cUf~wg  t   

evsjv‡`‡k Uwj‡hvMv‡hv‡Mi †¶‡Î  1996 mv‡j cÖ_g  cÖvB‡fU স র n‡Z Wvqvj-Avc c×wZ‡Z B›Uvi‡bU mvwf©m cÖ̀ vb 
Kiv ïi“ nq| evsjv‡`k Zvi I †Uwj‡dvb †evW© Gi AvIZvqÔÔKw¤úDUvi I WvUv †bUIqvK© ¯nvcbÔÔ kxl©K cÖK‡íi 
Aax‡b XvKv, PÆMªvg, Lyjbv, ivRkvnx, e¸ov I wm‡j‡U Remote  Access server  ¯nvc‡bi gva¨‡g me©cÖ_g 
wewUwUwe KZ„©K 1998 mv‡j Wvqj-Avc c×wZ‡Z B›Uvi‡bU mvwf©m cÖeZ©b Kiv nq| GKB cÖK‡íi Aax‡b m¦í aviY 
¶gZv m¤úbœ bqwU  Digital data Network Gi Node ¯nvc‡bi gva¨‡g  High speed dedicated data link  
¯nvwcZ nq| cieZx©‡Z †`‡ki  mKj †Rjv m`‡i wWwRUvj †Uwj‡dvb ¯nvc‡bi ci †`‡ki  WvUv mvwf©m Ges ICT 
Growth Gi Pvwn`v cyiYK‡í mviv evsjv‡`‡k  ÔÔB›Uvi‡bU I WvUv  †bUIqvK© m¤cÖmviY (Bb‡dvevnb)ÔÔ kxl©K cÖKí 
ev¯—evq‡bi  Rb¨  2000 mv‡j ev evq‡bi Rb¨ cwiKíbv MªnY Kiv nq Ges cÖKí A_©vq‡bi Drm mÜv‡bi Rb¨ 
A_©‰bwZK m¤úK© wefvM‡K Aby‡iva Rvbv‡bv nq| 2002 mv‡j †`‡k miKvix I †emiKvix ch©v‡q B›Uvi‡bU mvwf©m Gi 
e¨vcK Pvwn`vi ¸i“Z¡ we‡ePbvq A‡c¶vK…Z m¦í Kvh©cwiwa wb‡q evsjv‡`k miKv‡ii wbRm¦ m¤ú‡` 21.00 †KvwU UvKv 
e¨‡q ÓRi“ix wfwË‡Z †`‡ki mKj †Rjvq  B›Uvi‡bU mvwf©m cÖeZ©bÓ kxl©K GKwU cÖKí MªnY I ev —̄evqb Kiv nq|  
cieZx©‡Z, Internet Information Network Expansion (INFO-BAHAN) kxl©K cÖKíwU MªnY Kiv nq| 

7.3| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t 
cÖKíwU RyjvB/2006 n‡Z Ryb/2009 ‡gqv‡` ev evq‡bi Rb¨  28007.30 j¶ UvKv e¨q m¤¦wjZ g~j cÖKíwU GK‡bK 
KZ„©K  Aby‡gvw`Z nq MZ 14/09/2006 Zvwi‡L|  cieZx©‡Z,  cÖK‡íi †gqv` e„w× I KwZcq bZyb Kvh©µg Aš—f©y³ 
K‡i †gvU 28984.74 j¶ UvKv e¨q m¤¦wjZ 1g ms‡kvwaZ cÖKíwU MZ 16/09/2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 2q 
ms‡kvwaZ cÖKíwU gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ…©K MZ 15-11-2010  Zvwi‡L Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| cÖKíwUi Aby‡gvw`Z 
†gvU cÖv°wjZ e¨q 28945.74 ল  UvKv (wRIwe-11912.30 ল  UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ 17033.44)| ms‡kvwaZ 
cÖK‡íi ev evqb †gqv`Kvj RyjvB/2009 n‡Z Ryb /2011 ch©šÍ | 

 
7.4|   cÖK‡íi A_©vqbt  
cÖKíwUi wØZxq ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q wQj 28945.74 ল  UvKv| Z‡¤§‡a¨ evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ 
11912.30 ল  UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ 17033.44 ল  UvKv| 
 
7.5 cÖKí cwiPvjK t 

µt 
bs 

bvg I c`ex c~Y© 
Kvjxb 

LÛ 
Kvjxb 

G‡Ki AwaK 
cÖK‡íi `vwq‡Z¡ 
wb‡qvwRZ wKbv 

†hvM`v‡bi 
ZvwiL 

e`jxi ZvwiL 

1| Rbve G,wU,Gg gwbi“j Avjg (wR,Gg) � ÐÐ bv 01.07.2007 27.11.2008 
2| Rbve bvw`i kvn Kziv‡qkx (wR,Gg) � ÐÐ bv 28.11.2008 04.01.2009 
3| Rbve †gvt Avwgbyi iwk` f~uBqv 

(cwiPvjK) 
� ÐÐ bv 05.01.2009 17.02.2009 

4| Rbve bvw`i kvn Kziv‡qkx (wR,Gg) � ÐÐ bv 18.02.2009 16.06.2009 
5| Rbve  Av‡bvqvi“j gvgyb (wR,Gg) � ÐÐ bv 17.07.2009 08.02.2010 
6| Rbve †Mvjvg ieŸvbx (wR,Gg) � ÐÐ bv 09.02.2010 04.04.2010 
7| Rbve †gvnvg¥` †ZŠwdK (wR,Gg) � ÐÐ bv 05.04.2010 30.06.2011 

 
8| cÖKí cwi`k©b I ev¯—evqb ch©‡e Y t  
8.1|  MZ 30/08/12 Zvwi‡L cÖKí GjvKv PUªMÖvg, 8/9/12  Zvwi‡L cÖKí GjvKv iscyi Ges MZ 13/09/12 Zvwi‡L 
XvKvq †k‡i evsjv bMi cwi`k©b Kiv nq| cÖKí GjvKv¸‡jv cwi ©̀kbKv‡j wewUwmGj Gi wefvMxq cÖ‡KŠkjxmn cÖKí 
msw ó A‡b‡K Dcw ’̄Z wQ‡jb| 
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8.2|   cÖKíwUi gva¨‡g B›Uvi‡bU I eªWe¨vÛ †mev 7wU wefv‡M, 46wU †Rjv I 56wU Dc‡Rjvq we „Z Kiv nq| cÖvq 
1450wK‡jvwgUvi AcwUK¨vj K¨vej ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| IP Based  wewfbœ  †mev MÖvnK‡`i wbKU †cŠ‡Q  ‡`qvi Rb¨ 
72wU †bv‡W †gvU 50,000 †cvU© ÿgZv m¤úbœ  ADSL Based Access Network ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  
8.3|  cÖKíwU Ryb/2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ‡gvU e¨q 28945.74 ল  UvKv| Z‡¤§‡a¨ wRIwe 
11912.30 ল  UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ 17033.44 ল  UvKv|  cÖK‡íi AvIZvq Ryb/2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K 
AMªMwZ n‡q‡Q †gvU  28575.74 j¶ UvKv hv Aby‡gvw`Z †gvU cÖv°wjZ e¨‡qi 98.72% Ges ev —̄e AMªMwZ  100%|  
Ae¨wqZ A_©  miKvix  †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q| cÖK‡íi AbyKz‡j ms‡kvwaZ GwWwc‡Z eQi wfwËK eivÏ, Aegyw³ I 
e¨q msµvšÍ Z_¨ wb‡Pi mviYx‡Z cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

(ল  UvKv) 
A_© eQi me©‡kl ms‡kvwaZ 

wWwcwc‡Z ms¯’vb 
g~j/ms‡kvwaZ 
GwWwc eivÏ 

Aegy³K…Z 
UvKv 

Avw_©K e¨q Ae¨wqZ UvKv 

2006-2007 -- -- -- -- Ae¨wqZ A_©  
miKvix  

†KvlvMv‡i Rgv 
†`qv&  n‡q‡Q| 

2007-2008 108.00 106.36 106.36 105.20 
2008-2009 5588.74 5417.04 5417.04 5395.44 
2009-2010 10766.00 10743.58 10743.58 10693.93 
2010-2011 12483.00 12433.97 12433.97 12381.17 
me©‡gvU t 28945.74 28700.95 28700.95 28575.74 125.21 

 
9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t 

cwiKwíZ AwR©Z 
‡`‡ki AvBwU স েরর Pvwn`v cyiY I fwel¨‡Z  
Next Gereration Network (NGN) mvwf©m 
cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ †`ke¨vcx GKwU hy‡hvc‡hvMx  IP 
Based WvUv †bUIqvK© ‰ZixKiY| 

‡`‡ki AvBwU স েরর Pvwn`v cyiY I fwel¨‡Z  Next 
Gereration Network (NGN) mvwf©m cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ 
†`ke¨vcx GKwU hy‡hvc‡hvMx  IP Based WvUv †bUIqvK© ‰Zix 
Kiv n‡q‡Q|  

 
10|  ev evqb/we`¨gvb mgm¨v t 

(K)  cÖKíwUi AvIZvq cÖvq 200.00 †KvwU UvKvi hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j hš¿cvwZ ivLvi KÿwU 
†gvUvgywU cwi”Qbœ ‡`Lv †M‡jI feb¸‡jv LyeB cyivZb Ges RivRxY© g‡b n‡q‡Q| G‡Z hš¿cvwZ ivLvi 
Kÿ¸‡jvi ¯’vwqZ¡  K‡g hv‡”Q Ges hš¿cvwZ¸‡jvi wbivcËvi welqwU `ye©j n‡q hv‡”Q|  

(L)  AcwUK¨vj dvBevi †Kej cÖvqkB wew”Qbœ _vKvq MÖvnK †mev wewNœZ n‡”Q| weKí e¨e¯’vq MÖvnK †mev †`Iqvi 
welqwU KZ©„c  we‡ePbvq ivL‡Z cv‡i|   

 
11| পািরশ  : 

 (K)  cÖK‡íi AvIZvq wbiwew”Qbœfv‡e MÖvnK †mev cÖ̀ v‡bi cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e Ges cieZx©‡Z †`‡ki mKj 
Dc‡Rjv‡K IP Based WvUv †bUIqvK© Gi AvIZvq Avbvi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v wb‡Z n‡e| 

(L)  hš¿cvwZ¸‡jvi myôz i Yv‡e Y Ges cwi”QbœZvi wel‡q wewUwmGj cÖ‡qvRbxq Ges Kvh©Ki e¨e ’̄v MÖnY Ki‡e| 
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ত  ও যাগােযাগ ি  ম ণালয় 
 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³  
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c  

 
1| mgvß cÖK‡íi msL¨v t 1wU 
2| mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvjt 2395.54 j¶ UvKv, RyjvB, 2007-wW‡m¤̂i, 2010 
3| mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviYt 

(K) mgvß cÖK‡íi †gqv` e„w×i KviYt 
 cÖKí ev¯—evq‡bi mgq wKQz ¸iZ¡c~Y© A½ wWwcwc‡Z  Aš—fy©w³i cÖ‡qvRb we‡ewPZ 

nIqvq †m¸wj Aš—f~©³ Kivq; 
(L) mgvß cÖK‡íi e¨q e„w×i KviYt 

4| mgvßK…Z cÖKí ev¯—evq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwikt 
 

mgm¨v mycvwik 
cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ Ges 
AvmevecÎmg~‡n mbv³KiY wPý cÖ̀ vb Kiv 
nqwb|  

cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ Kw¤úDUvi/hš¿cvwZ 
Ges AvmevecÎmg~‡n mbv³KiY wPý 
AbwZwej‡¤̂ cÖ̀ vb Kiv Avek¨K| 

cÖK‡íi AvIZvq µqK…Z eZ©gv‡b e¨eüZ n‡”Q 
e‡j wcwmAvi G D‡jL i‡q‡Q| RbcÖkvmb 
gš¿Yvjq n‡Z 08/01/2006 Zvwi‡L RvwiK…Z 
cwicÎ Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq miKvix 
Abỳ v‡bi A‡_© M„nxZ/µqK…Z hvbevnb cÖKí 
mgvwßi ci cwienb cy‡j Rgv w`‡Z n‡e| 
AZGe cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hvbevnbwU 
miKvix cwienb cy‡j Rgv †`qv mgxPxb n‡e| 

mgvß cÖK‡íi AvIZvq  miKvix Abỳ v‡bi A‡_© 
msM„nxZ hvbevnb (01 wU gvB‡µvevm) 
RbcÖkvmb gš¿Yvjq n‡Z 08/01/2006 Zvwi‡L 
RvwiK…Z cwicÎ Abyhvqx miKvix cwienb cy‡j 
Rgv †`qvi e¨e¯’v MÖnY Kiv cÖ‡qvRb|  
 

 wcwmAvi wba©vwiZ QK †gvZv‡eK A‡bK¸‡jv 
cÖ‡qvRbxq Z_¨ h_vh_fv‡e c~iY Kiv nqwb| 

cÖK‡íi ev¯—e AMÖMwZi cwigvb hvPvBc~e©K 
wcwmAvi Gi Am½wZ/Î“wUmg~n ms‡kvab Ki‡Z 
n‡e| 
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বাংলােদশ কি উটার কাউি ল 
 

26. জলা পযােয় িশ া িত ােন কি উটার াব াপন এবং িশ ণ চা করণ 
(64wU †Rjvq 128wU wk¶v cÖwZôv‡b Kw¤úDUvi cÖwk¶Y Kg©m~Px ev —̄evqb)  

(1g ms‡kvwaZ) 
(mgvß t wW‡m¤î, 2010) 

 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t  64wU †Rjvq 192wU wk¶v cÖwZôvbmg~n| 
2| ev¯—evqbKvix ms¯’v           t  evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq| 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t 

       (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  

(wW‡m¤̂i, 
2010 ch©š—) 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z          
ev¯—

evqbKvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq (g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2487.00 me©‡kl mst 

2487.00 
2395.54 RyjvB, 2007 

n‡Z 
Ryb, 2010 
(3 eQi) 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 

wW‡m¤î, 
2010 (03 
eQi, 06 

gvm) 

RyjvB, 
2007 
n‡Z 

wW‡m¤î, 
2010 (03 
eQi, 06 

gvm) 

- 6 gvm 
(16.67%) 

 

 
5|  cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t  
 
cÖKíwUi ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ j¶¨gvÎv Ges mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e 
AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 
                     (j¶ UvKvq) 

µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc 
Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb  
(Ryb, 2010 ch©š—) 

GKK ev —̄e Avw_©K ev —̄e (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1| Rbej (†eZb,  fvZv) 140 Rb 140 Rb 526.37 135 Rb 

(96.43%) 
463.43 (88.04%) 

2| we`ÿ r mieivn  ‡_vK - 6.00 - 
(100%) 

5.92 (100%) 

3| cÖwk¶Y e¨q 1088 Rb 1088 Rb 100.00 - 96.41 (96.41%) 
4| g~̀ ªY I cÖKvkbv (†Kvm© 

g¨v‡Uwiqvj 
†W‡fjc‡g›U) 

1088 Rb - 1.19  (100%) 1.19 (100%) 

5| AwWI, wfwWI/Pjw”PÎ 
wbg©vY (gvwëwgwWqv 
wfwËK †Kvm©Iq¨vi 
†W‡fjc‡g›U) 

1200 wmwW - 16.00  (100%) 

     16.00 (100%) 
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µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc 
Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb  
(Ryb, 2010 ch©š—) 

GKK ev —̄e Avw_©K ev —̄e (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
6| Ab¨vb¨ ‡_vK ‡_vK 30.16 ‡_vK 28.11 (93.20%) 
7| hvbevnb 1wU 

gvB‡µvevm 
1wU 

gvB‡µvevm 
 19.20 1wU 

gvB‡µvevm 
(100%) 

19.20 (100%) 

8| Kw¤§DUvi, Kw¤úDUvi 
G‡·mwiR I Avbylw½K 
miÄvgvw` 

 
cÖKí `ßi 

4 wU 
cv‡m©vbvj 
Kw¤úDUvi 

I 2wU 
wcÖ›Uvi 

 cÖKí `ßi  2.26   cÖKí `ßi  
4 wU 

cv‡m©vbvj 
Kw¤úDUvi I 
2wU wcÖ›Uvi 
(100%) 

 

   2.26 (100%) 

9| Kw¤§DUvi, Kw¤úDUvi 
G‡·mwiR I Avbylw½K 
miÄvgvw` 

192wU j¨ve 
(2496 ‡mU 
cv‡m©vbvj 

Kw¤úDUvi, 
320wU 
†jRvi 

wcÖ›Uvi, 128 
cÖ‡R±i, 
128 Gwm 

Ges 
dvwb©Pvi) 

192wU 
j¨ve 
(2496 
‡mU 
cv‡m©vbvj 
Kw¤úDUvi, 
320 wU 
†jRvi 
wcÖ›Uvi, 
128 
cÖ‡R±i, 
128 Gwm 
Ges 
dvwb©Pvi) 

 
 
 
 

1785.45 

   
 
 
 

(100%)  

1762.65 
(98.72%) 

10|  AvmevecÎ cÖKí `ßi cÖKí `ßi 0.37 cÖKí `ßi 0.37 (100%) 
 †gvU  t  2487.0

0   
100% 2395.54 

(96.32%) 
 
6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKífy³ †Kvb ev¯—e KvR Amgvß ‡bB| 
 
7|  cÖK‡íi cUf~wg t  
‡`‡ki Kw¤úDUvi wk¶v‡K Z…Yg~j ch©v‡q †cuŠ‡Q †`qvi j‡¶¨ evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj KZ…©K wewfbœ D‡`¨vM MÖnY 
Kiv n‡q‡Q| 1995 mvj †_‡K ïi“ K‡i 2004 mvj ch©š— wZbwU chv©‡q cÖKí MÖn‡Yi gva¨‡g Kw¤úDUvi cÖhyw³i 
m¤cÖmvi‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖ_g ch©v‡q wewfbœ wk¶v cÖwZôv‡b 100 wU, wØZxq ch©v‡q 396wU Ges Z…Zxq 
ch©v‡q 837wU Kw¤úDUvi weZib Kiv nq| GiB avivevwnKZvq †`‡ki 64wU †Rjvq 128wU wk¶v cÖwZôv‡b Kw¤úDUvi 
j¨ve ¯’vc‡bi j‡¶¨ we‡eP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡qwQj|  
 
8|  cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t  
cÖK‡íi cÖavb cÖavb D‡Ïk¨mg~n wbgœiƒc - 

(K) †`‡ki 64wU †Rjvq wk¶v cÖwZôv‡b cyY©vsM Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb Kiv;  
(L) †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q wk¶v cÖwZôvbmg~‡ni wk¶K‡`i‡K Kw¤úDUvi cÖwk¶‡Y cÖwkw¶Z K‡i †Zvjv;  
(M) QvÎ I wk¶K‡`i‡K Z_¨ cÖhyw³ wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb; 
(N) gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡q Kw¤úDUvi wk¶vi cÖwk¶Y KvwiKzjvg cÖYqb; 
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(O) gva¨wgK I D”P gva¨wgK chv©‡q Kw¤úDUvi wk¶vi gvwëwgwWqvwfwËK †Kvm© cªYqb;  
(P) wbe©vwPZ cÖwZôv‡b B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi gva¨‡g ¯’vbxq mvBevi †m›Uvi cÖwZôv Kiv| 

 
9|  cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t  
cÖKíwU 2487.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q evsjv‡`k miKv‡ii A‡_© RyjvB, 2007 n‡Z Ryb, 2010 †gqv‡` weMZ 
23/04/2007 Zvwi‡L gvbbxq A_© I cwiKíbv Dc‡`óv KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| cieZx©‡Z AviI 64wU wk¶v cÖwZôv‡b 
Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb Aš—fy©w³i gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg e„w× K‡i 1g ms‡kvwaZ cÖKí MZ 19/05/2010 Zvwi‡L 
gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| ms‡kvwaZ cÖK‡íi †gqv` 6 gvm e„w× K‡i wW‡m¤î, 2010 ch©š— wba©vib 
Kiv nq| 
 
10|  cÖK‡íi A_©vqb t  
cÖKíwU evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ A_©vq‡b ev¯—evwqZ nq|  
 

11|  cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨ t  

µwgK bs cÖKí cwiPvj‡Ki 
bvg I c`ex 

wb‡qv‡Mi aiY Kvh©Kvj 
‡hvM`vb e`jx 

gš—e¨ 

1 2 3 4 5 6 
1| Rbve †gvt Qv‡ivqvi 

†gv —̄dv †PŠayix, 
wm‡÷g Gbvwj÷ 

AwZwi³ `vwq‡Z¡ 04/10/2007 09/11/2009  

2|  Rbve miKvi Aveyj 
Kvjvg AvRv`, Dc-
mwPe 

AwZwi³ `vwq‡Z¡ 09/11/2009 cÖKí mgvwß ch©š—  

12|   cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t  

we‡eP¨ cÖKíwU wW‡m¤̂i, 2010-G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z cÖvwßi 
ci mgvwß g~j¨vq‡bi j‡¶¨ h‡kvi, Lyjbv, ev‡MinvU, wc‡ivRcyi, SvjKvwV, I ewikvj †Rjvq Aew ’̄Z wewfbœ wk¶v 
cÖwZôv‡b cÖK‡íi AvIZvq ’̄vwcZ Kw¤úDUvi j¨vemg~n AvBGgBwWÕi mswkó Kg©KZ©v KZ©„K weMZ 22/09/2012 n‡Z 
26/09/2012 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j cÖKí mswkó Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| 
m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj KZ…©K ev¯—evwqZ Av‡jvP¨ cÖKíwUi cÖavb cÖavb As‡Mi ev¯—evqb 
wPÎ bR‡i Avbv nq| GQvov weMZ 08/10/2012 Zvwi‡L cÖKí Kvh©vjq cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨, e¨e ’̄vcbv, 
A_©vqb I eivÏ, A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZi weeiY, ev¯—e Ae¯’v I cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ nIqvi KviY cÖf„wZ 
m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn Kiv nq| D³ cwi`k©‡bi wfwË‡Z cÖvß Z_¨, cÖK‡íi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Ges ev —̄
evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ…©K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖf„wZ we‡klYc~e©K eZ©gvb mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU 
cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 

13|  cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t  

cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q †gvU 2487.00 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z wW‡m¤î, 2010 
ch©š— cÖKíwUi AbyK‚‡j e¨q n‡q‡Q †gvU 2395.54 j¶ UvKv (hv cÖv°wjZ e¨‡qi 96.32%)| cÖkvmwbK gš¿Yvjq n‡Z 
cÖvß wcwmAvi †gvZv‡eK ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

 
14|  cÖKí e¨e ’̄vcbv t  

 cÖKíwU  evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝ‡ji ZË¡veav‡b ev¯—evqb Kiv nq| wWwcwc Abyhvqx cÖKíwU ev —̄evq‡b mvgwMÖK 
`vwqZ¡ cvj‡bi Rb¨ GKRb cÖKí cwiPvjKmn †gvU 140 Rb Rbe‡ji ms ’̄vb ivLv nq| we‡eP¨ cÖKíwUi ev¯—evqb 
†gqv‡` 2Rb cÖKí cwiPvjK `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖK‡íi Kvh©µg wbqwgZ ch©‡e¶Y, cÖKí ev —̄evqbKvjxb mg‡q m„ó 
mgm¨v mgvavbK‡í Aby‡gvw`Z wWwcwci ms ’̄vb Abyhvqx Avš—tgš¿Yvjq ch©v‡q GKwU cÖKí ev¯—evqb KwgwU (wcAvBwm) 
Ges GKwU w÷qvwis KwgwU (wcGmwm) MwVZ nq| 

15|  cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi ev¯—evqb AMÖMwZ t  
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K) Rbej t Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z †gvU 140 Rb Rbe‡ji ms¯’vb wQj G‡`i g‡a¨ cÖKí cwiPvjK Gi 
c` ‡Wcy‡Uk‡b wb‡qv‡Mi Rb¨ wba©vwiZ wQj| Aewkó 139 wU c‡`i g‡a¨ GKRb wm‡÷g Gbvwjó, GKRb 
†cÖvMÖvgvi, 129 Rb mnKvix †cÖvMÖvgvi I 8 Rb Kg©Pvix wb‡qv‡Mi ms ’̄vb wQj| RbejLv‡Z ms ’̄vbK…Z 
526.37 j¶ UvKvi wecix‡Z Avw_©K e¨q 463.43 j¶ UvKv (88.04%) Ges ev —̄e AMÖMwZ 97% cÖvß 
wcwmAvi G D‡jL Kiv n‡q‡Q|   

L) cÖwk¶Y t cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y Lv‡Z 100.00 j¶ UvKv eivÏ wQj | cÖK‡íi †gqv`Kvjxb mg‡q 
1088 Rb e¨w³‡K cÖwk¶‡Yi Rb¨ D³ A_© eivÏ wQj| GLv‡Z e¨q n‡q‡Q 96.41 j¶ UvKv hvi Avw_©K 
AMÖMwZ 96.41%| G Lv‡Zi ev —̄evqb AMÖMwZi cwigvb cÖvß wcwmAvi G D‡jL †bB|  

M) hvbevnb t cÖK‡íi AvIZvq hvbevnb Lv‡Z ms¯’vbK…Z 19.20 j¶ UvKvi wecix‡Z 19.20 j¶ UvKv e¨‡q 
GKwU gvB‡µvevm µq Kiv nq| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 100% Ges ev¯—e AMÖMwZ 100%| 

N)  Kw¤úDUvi j¨ve t Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx †gvU 192 wU Kw¤úDvi j¨ve ’̄vc‡bi Rb¨ 1785.45 
j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| 2496 †mU cv‡m©vbvj Kw¤úDUvi, 320 wU †jRvi wcÖ›Uvi, 128 wU cÖ‡R±i, 128 wU 
Gwm Ges AvmevecÎ µq eve` G Lv‡Z Avw_©K e¨q 1762.65 j¶ UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 98.72% Ges 
cÖvß wcwmAvi Abyhvqx G Lv‡Z ev¯—e AMÖMwZ 100%|  

O) gvwëwgwWqv wfwËK †Kvm©Iq¨vi †W‡fjc‡g›U t cÖK‡íi AvIZvq gvwëwgwWqv wfwËK †Kvm©Iq¨vi 
†W‡fjc‡g›U Lv‡Z ms¯’vbK…Z 16.00 j¶ UvKvi wecix‡Z Avw_©K e¨q 16.00 j¶ UvKv Ges ev —̄e AMÖMwZ 
100%| 

16|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 
D‡Ïk¨ AR©b 

K) †`‡ki 64 wU †Rjvq wk¶v cÖwZôv‡b 
c~Y©vsM Kw¤úDUvi j¨ve ¯’vcb Kiv;  
  

K) cÖKíwU ev¯Zevq‡bi d‡j †`‡ki 64 wU †Rjvi 192 wU wk¶v 
cÖwZôv‡b AZ¨vaywbK Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| †h mg¯— 
wk¶v cÖwZôvb B‡Zvc~‡e© miKvi KZ…©K wewfbœ Awa`ßi, cwi`ßi, 
ms¯’v ev cÖK‡íi AvIZvq Kw¤úDUvi j¨ve myweav cvqwb, Ggb 
wk¶v cÖwZôvbmg~n‡K AMÖvwaKvi wfwË‡Z G cÖK‡íi AvIZvq 
Kw¤úDUvi j¨ve ¯’vc‡bi my‡hvM †`qv nq| 

L) †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q wk¶v 
cÖwZóvbmg~‡ni wk¶K‡`i‡K Kw¤úDUvi 
cÖwk¶‡Y cÖwkw¶Z K‡i †Zvjv;  

 

L ) Kw¤úDUvi wk¶v I cÖwk¶Y we —̄v‡ii D‡Ï‡k¨ ’̄vwcZ GB 
j¨vemg~‡n wewfbœ †gqv‡` †Rjv ev Dc‡Rjv ch©v‡q wk¶v 
cÖwZôvbmg~‡ni wk¶K-wkw¶Kv‡`i‡K Kw¤úDUvi cÖwk¶Y †`qv 
nq|   

M) QvÎ I wk¶K‡`i‡K Z_¨ cÖhyw³ 
wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb; 
  

M| Kw¤úDUvi m¤úwK©Z cÖv_wgK aviYv cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ j¨v‡e 
wb‡qvwRZ mnKvix ‡cÖvMÖvgviMY mswkó wk¶v cÖwZôv‡bi QvÎ-QvÎx 
I wk¶K-wkw¶Kv‡`i‡K ¯̂í†gqv`x cÖwk¶Y cÖ̀ vb K‡i‡Q| QvÎ-
QvÎx‡`i gv‡S Kw¤úDUvi welqK AvMÖn ˆZix‡Z Bnv mnvqK 
f~wgKv cvjb K‡i‡Q g‡g© cÖZxqgvb nq| 

N) gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡q 
Kw¤úDUvi wk¶vi cÖwk¶Y KvwiKzjvg 
cÖYqb; 
 

N| gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi AvBwmwU welq wk¶v 
cÖwk¶Y g¨vbyqvj ˆZix Kiv nq| GB g¨vbyqvjmg~n mswkó wk¶v 
cÖwZôv‡bi wk¶K-wkw¶Kv‡`i gv‡S weZiY Kiv nq|  

 O) gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡q 
Kw¤úDUvi wk¶vi gvwëwgwWqvwfwËK 
†Kvm© cªYqb;  
 

O| gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡q Kw¤úDUvi wk¶vi 
gvwëwgwWqvwfwËK †Kvm© cÖbq‡bi j‡¶¨ 1200 wmwW ˆZwi K‡i 
†m¸‡jv wewfbœ wk¶v cÖwZôv‡b mieivn Kiv nq| gva¨wgK I D”P 
gva¨wgK ch©v‡q cÖbqbK…Z GB gvwëwgwWqv †Kvm© Kw¤úDUvi 
wk¶vi cÖmviY I AvaywbKvq‡b ¸i“Z¡c~b© f~wgKv †i‡L‡Q| 

P) wbe©vwPZ cÖwZôv‡b B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi 
gva¨‡g ’̄vbxq mvBevi †m›Uvi cÖwZôv 
Kiv; 

P| 64 wU †Rjvi 192 wU wk¶v cÖwZôv‡b ¯’vwcZ j¨vemg~n‡K 
B›Uvi‡bU myweav cÖ̀ v‡bi Rb¨ cÖK‡íi AvIZvq BDGmwe 
B›Uvi‡bU g‡Wg mieivn Kiv nq| mswkó wk¶v cÖwZôv‡bi QvÎ-
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D‡Ïk¨ AR©b 
 QvÎx, wk¶K-wkw¶Kv‡`i‡K cvkvcvwk mvaviY RbM‡Yi GB 

B›Uvi‡bU e¨env‡ii my‡hvM _vK‡jI ev¯—weK A‡_© GB j¨vemg~‡n 
B›Uvi‡bU e¨env‡ii my‡hvM-myweav AZ¨š— mxwgZ|  

 
17|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t   
Av‡jvP¨ cÖK‡íi GKwU g~j D‡Ïk¨ wQj wbe©vwPZ cÖwZôv‡b B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi gva¨‡g ¯’vbxq mvBevi †m›Uvi cÖwZôv 
Kiv| Dc‡iv³ D‡Ïk¨wU AR©b cy‡ivcywi nqwb| KviY ’̄vbxq RbMY GB mvBevi †m›Uvi e¨env‡ii my‡hvM m¤ú‡K© AewnZ 
bb| Avevi wk¶v cÖwZôvbmg~‡ni cÖ‡ekvwaKvi msiw¶Z _vKvq ’̄vbxq RbMY GB j¨vemg~‡n cÖ‡e‡ki my‡hvM †_‡K ewÂZ 
n‡”Q| j¨vemg~n cwiPvjbvi Rb¨ †Kvb ’̄vqx Rbej bv _vKvq wk¶v cÖwZôvbmg~‡ni cÖavbMY GB j¨ve‡K mvBevi †m›Uvi 
wn‡m‡e cwiPvjbv Ki‡Z AcviM| GQvov, wbqwgZ B›Uvi‡‡bU Gi wej cÖ̀ v‡b †Kvb mywbw`©ó A_© ms¯’vb bv _vKvq 
AwaKvsk B›Uvi‡bU g‡Wg¸‡jv Ae¨eüZ Ae ’̄vq i‡q‡Q|  

  
18|  cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t  

cÖKíwU ev¯Zevq‡bi d‡j wk¶v_©x‡`i g‡a¨ Kw¤úDUvi wel‡q AvMÖn e„w× †c‡q‡Q| Z…Yg~j ch©v‡q Z_¨cÖhyw³ ‡cuŠ‡Q w`‡Z 
AvaywbK GB j¨vemg~n we‡kl Ae`vb ivL‡Q| ‡Rjv ch©v‡q AbywôZ AvBwmwU welqK AwaKvsk cÖwk¶Y GB j¨vemg~‡n 
AbywôZ n‡q _v‡K| GB j¨ve ’̄vc‡bi d‡j QvÎ, wk¶K, miKvwi Kg©KZ©v, Kg©Pvix Ges ’̄vbxq RbMY Kw¤úDUv‡ii Dci 
cÖwk¶Y wb‡Z cvi‡Q| Z_¨cÖhyw³ mg„× evsjv‡`k Mo‡Z `¶ Rbej cÖ‡qvRb Ges `¶ Rbej ˆZix‡Z ’̄vwcZ j¨vemg~n 
cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e f~wgKv †i‡L‡Q|  

19|  ev¯Zevqb/we`¨gvb mgm¨v t  
19.1| ’̄vqx Rbe‡ji Afve t cÖKíwU mgvwßi ci mswkó wk¶v cÖwZôvb‡K cÖK‡íi Kvh©µg Zv‡`i wbR¯̂ ZË¡veav‡b 

Ges wbR¯̂ dvÛ ‡_‡K e¨q wbe©v‡ni gva¨‡g cwiPvjbv Ki‡Z n‡e g‡g© D‡jL i‡q‡Q| G j‡¶¨ cÖK‡íi 
AvIZvq cÖwZôv‡bi wKQz wk¶K‡K TOT wbe©vPb Kiv n‡qwQj| Z‡e TOT wbe©vwPZ wk¶KMY Zv‡`i wbR¯̂ 
wel‡qi evB‡i Kw¤úDUvi j¨v‡e mgq †`qv m¤¢e bq e‡j gZvgZ e¨³ K‡ib| eZ©gv‡b evsjv‡`k Kw¤úDUvi 
KvDwÝj KZ…©K ev —̄evwqZ "†ewmK AvBwmwU w¯‹j UªvÝdvi AvcUz Dc‡Rjv †j‡fj" kxl©K cÖK‡íi gva¨‡g 
wb‡qvMK…Z mnKvix ‡cÖvMÖvgvi‡`i gva¨‡g j¨vemg~‡ni cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| cÖKí cwi`k©bKv‡j 
GwU cÖZxqgvb nq †h, wk¶v cÖwZôvbmg~‡n mnKvix ‡cÖMÖvgvi/Kw¤úDUvi welqK wk¶K Gi ’̄vqx c` m„wó Kiv 
bv n‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨ ev j¨vemg~‡ni Kvh©µg wewNœZ n‡e| 

19.2| cÖwk¶Y cÖm½ t cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 800 Rb cÖwk¶Yv_©xi cÖwk¶‡Yi Rb¨ 6,299,000.00 UvKv 
eivÏ ivLv nq| cÖKí Awdm cwi`k©bKv‡j cwijw¶Z nq †h, 800 cÖwk¶Yv_©xi g‡a¨ 460 Rb cÖwk¶Yv_©xi 
cÖwk¶Y MÖnY msµvš— WKz‡g›U cÖKí Awd‡m msiw¶Z Av‡Q| Aewkó 340 Rb cÖwk¶Yv_©xi cÖwk¶Y MÖnY 
msµvš— WKz‡g›U cÖKí cwiPvjK cÖ̀ k©‡b e¨_© nb|  

19.3| mgvß cÖK‡íi hvbevnb miKvix cwienb cy‡j Rgv bv †`qv t cÖK‡íi AvIZvq µqK…Z (01wU gvB‡µvevm ) 
eZ©gv‡b "†ewmK AvBwmwU w¯‹j UªvÝdvi AvcUz Dc‡Rjv †j‡fj" kxl©K cÖK‡í e¨eüZ n‡”Q e‡j wcwmAvi G 
D‡jL i‡q‡Q| RbcÖkvmb gš¿Yvjq n‡Z 08/01/2006 Zvwi‡L RvwiK…Z cwicÎ Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq 
miKvix Abỳ v‡bi A‡_© M„nxZ/µqK…Z hvbevnb cÖKí mgvwßi ci cwienb cy‡j Rgv w`‡Z n‡e| AZGe 
cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hvbevnbwU miKvix cwienb cy‡j Rgv †`qv mgxPxb n‡e| 

19.4| mbv³KiY wPý cÖ̀ v‡b cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnb bv Kiv t AvBGgBwW KZ…©K 07/10/2010 Zvwi‡L cÖYxZ 
cwi`k©b cÖwZ‡e`‡b mycvwik Kiv nq †h, cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ Kw¤úDUvi/hš¿cvwZ  Ges AvmevecÎmg~‡n 
mbv³KiY wPý cÖ̀ vb Kiv Avek¨K| wKš‘ cÖK‡íi mgvwß g~j¨vqb cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, ev‡MinvU miKvix 
evwjKv D”P we`¨vjq, h‡kvi miKvix wmwU K‡jR, cÖKí Awdm mn †ek wKQz wk¶v cÖwZôv‡b msM„nxZ 
Kw¤úDUvi/hš¿cvwZ Ges AvmevecÎmg~‡n mbv³KiY wPý A`¨vewa cÖ̀ vb Kiv nqwb|  

19.5| AwWU AvcwË wb®úbœ bv nIqv t cÖvß wcwmAvi n‡Z †`Lv hvq, weMZ 29/01/2009 n‡Z 04/02/2009 ZvwiL 
ch©š— cÖKíwU‡Z AwWU m¤úbœ nq hvi wi‡cvU© 13/05/2009 Zvwi‡L `vwLj Kiv nq| cÖvß wcwmAvi G D‡jL 
i‡q‡Q †h, cÖavb cÖavb AwWU AvcwËmg~n wb®úwË Kiv n‡q‡Q| wKš‘ cÖKí Awdm cwi`k©bKv‡j AwWU AvcwË 
wb®úwË msµvš— ‡Kvb WKz‡g›U cÖKí KZ…©c¶ cÖ̀ k©b Ki‡Z e¨_© nb|    



157 
 

19.6| hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶‡Yi Afve t mgvwß g~j¨vqb cwi`k©‡bi AvIZvq cwi`wk©Z j¨vemg~‡n e¨eüZ AwaKvsk 
BD.wc.Gm A‡K‡Rv Ae ’̄vq i‡q‡Q| GQvovI gvDm, wK‡evW©, wcÖ›Uvi, gvwëcvM BZ¨vw` †QvULvU hš¿vsk 
†givgZ/i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ †Kvb dvÛ †bB| djkÖ“wZ‡Z †QvULvU hš¿vsk bó n‡j Zv Ae¨eüZ Ae¯’vq †d‡j 
ivLv n‡”Q| 

19.7| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b ‰Zwi‡Z A`¶Zv t  evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj KZ©„K cÖKíwU mgvß nIqvi ci Z_¨ 
I †hvM‡hvM cÖhyyw³ gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi n‡Z †`Lv hvq, wcwmAviwUi wba©vwiZ QK †gvZv‡eK A‡bK¸‡jv 
cÖ‡qvRbxq Z_¨ h_vh_fv‡e c~iY Kiv nqwb| wcwmAvi Gi 5bs Kjv‡g cÖK‡íi cÖwk¶Y I dvwb©Pvi Lv‡Zi 
mvwe©K ev¯—e AMÖMwZ D‡jL Kiv nqwb| Avevi wcwmAvi Gi 'M' bs cwi‡”Q‡` Avw_©K Ges ev¯—e Kvh©µg kxl©K 
Q‡Ki ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb cÖK‡íi eivÏ I AMÖMwZ Kjv‡g †`Lv hvq, 2007-08 A_©eQ‡i 648.00 j¶ 
UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 684.00 j¶ UvKv A_©Qvo Kiv n‡q‡Q| wKš‘ A_©Qv‡oi cwigvb Kjv‡g 684.00 j¶ 
UvKvi ’̄‡j 648.00 j¶ UvKv nIqv hyw³m½Z wQj| mvgwMÖKfv‡e wcwmAvi cÖbq‡b ev —̄evqbKvix ms ’̄vi Avš—
wiKZvi Afve cwijw¶Z n‡q‡Q| 

 
20| gZvgZ/mycvwik t  
 
20.1|  cÖK‡íi AvIZvq mswkó wk¶vcÖwZôv‡b ’̄vwcZ Kw¤úDUvi j¨vemg~‡n cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbv I msM„nxZ 

hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ mnKvix ‡cÖvMÖvgvi/Kw¤úDUvi wk¶K Gi ’̄vqx c` m„wó Kiv †h‡Z cv‡i| G wel‡q 
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq wk¶v gš¿Yvj‡qi mv‡_ mgš̂‡qi gva¨‡g h_vh_ D‡`¨vM MªnY Ki‡Z cv‡i| 

 
20.2|  mgvß cÖK‡íi AvIZvq  miKvix Abỳ v‡bi A‡_© msM„nxZ hvbevnb (01 wU gvB‡µvevm) RbcÖkvmb gš¿Yvjq 

n‡Z 08/01/2006 Zvwi‡L RvwiK…Z cwicÎ Abyhvqx miKvix cwienb cy‡j Rgv †`qvi e¨e ’̄v MÖnY Kiv 
cÖ‡qvRb|  

 
20.3|  cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ Kw¤úDUvi/hš¿cvwZ Ges AvmevecÎmg~‡n mbv³KiY wPý AbwZwej‡¤̂ cÖ̀ vb Kiv 

Avek¨K|  
 
20.4|  cÖK‡íi AwWU AvcwËmg~n wb®úwË bv n‡q _vK‡j Zv wb®úwË Kivi e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e|  
 
20.5|  wk¶v cÖwZôvb we`¨yr,Ges B›Uvi‡bU wej cwi‡kvamn msM„nxZ Kw¤úDUvi hš¿cvwZmg~n i¶Yv‡e¶‡bi Rb¨ 

c„_K dvÛ ˆZwi Ki‡Z cv‡i| G wel‡q Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq wk¶v gš¿Yvj‡qi mv‡_ mgš̂‡qi 
gva¨‡g h_vh_ D‡`¨vM MªnY Ki‡e|  

 
20.6|  evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj KZ©©©„K ev¯—evqbvaxb cÖK‡íi wcwmAvi ‡cÖi‡Y AviI hZœevb nIqvi e¨cv‡i 

D‡`¨vMx gš¿Yvjq mswkó cÖKí cwiPvjKMY‡K mZK© Ki‡e| AÎ cÖKíwUi ev —̄e AMÖMwZi cwigvb hvPvBc~e©K 
wcwmAvi Gi Am½wZ/Î“wUmg~n ms‡kvab KiZt cybivq Zv G wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e|   
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েযাগ ব াপনা ম ণালয় 

েযাগ ব াপনা ম ণালেয়র আওতায় ২০১০-১১ অথ বছেরর এিডিপ  সমা  কে র 
ায়ন িতেবদেনর উপর ম ণালয়/িবভাগিভি ক সার-সংে প 

 
১। সমা  কে র সং াঃ ২০১০-২০১১ অথ বছেরর এিডিপ  েযাগ ব াপনা ম ণালেয়র িবপরীেত অ  ০২  

ক  সমা  হেয়েছ। এর মে  ১  কে র িপিসআর পাওয়া িগয়ােছ এবং পিরদশন বক সমা  ায়ন িতেবদন 
রণ করা হেয়েছ। িপিসআর না পাওয়ায় ১  কে র সমা  ায়ন করা হয়িন। 

২। সমা  কে র য় ও ময়াদকালঃ সমা  ১  কে র মে  ১  ক  ল অ েমািদত য় ও বা বায়ন ময়ােদর 
মে  সমা  হেয়েছ । 

৩। সমা  কে র অসমা  কােজর পিরমাণ ও ধরণ/ িতঃ সমা  ক  অ েমািদত িডিপিপ/আরিডিপিপ সং ান 
মাতােবক কান কাজ অসমা  নই। 

৪। ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 

(ক)  ÔÔeb¨v cÖeY I b`x fv½b GjvKvq eb¨v Avkªq‡K› ª̀ wbg©vY (1g ms‡kvwaZ)Ó শীষক ক  ।  
সম া পািরশ 

১। K‡qKwU Avkªq †K‡› ª̀ AvkªqcÖv_©x gvby‡li DVvi Rb¨ wmuwo 
Ges kvixwiK cÖwZeÜx wKsev গবািদ প  DVvi Xvjy wmuwo 
(i¨v¤ú) ˆZix Kiv nqwb (D`vniYt ‡bQvivev` Avkªq 
†K›`ª)|  

৩।  wWRvB‡b D‡jL _vKv m‡Z¡I ‡Kvb †Kvb Dc‡Rjvq wbwg©Z 
eb¨v Avkªq‡K‡›`ªi †`vZvjvi Qv‡` fwel¨‡Z E×©g~Lx 
m¤cÖmvi‡Yi †Kvb ms ’̄vb ivLv nqwb (D`vniYt 
cUzqvLvjx †Rjvi Kjvcvov Dc‡Rjv Avkªq‡K›`ª)| 

 

ক) কíwUi AvIZvq ব া ev `y‡h©vMKvjxb আ য় ক  wbg©vY Kiv nq 
weavq `y‡h©vMKvjxb আ য় হণাথ েদর খা  I িচিকৎসা Ges Zv দর 
গবাদী প র খা  কীভােব ব া Kiv হেব তা িডিপিপেত উে খ থাকেল 

কে র উে  আেরা কাযকরfv‡e বা বায়ন Kiv m¤¢e n‡Zv| িবষয়  
cieZ©x cÖK‡íi িডিপিপেত my®úófv‡e D‡jL Kiv  েয়াজন। 

M)  আ য়েক  িনমােণর ে  ïay eb¨v cÖeY GjvKvi ল/কেলজ/মা াসার 
খািল জায়গা Ges miKvix Lvm Rwg e¨env‡ii cwie‡Z© wewfbœ 

িত ােনর জরাজীণ ভবন েলােক cÖwZ ’̄vcb K‡i েয়াজনীয় ফাউে শন 
Gi ms ’̄vbmn Avkªq‡K‡›`ªi Av`‡j feb wbg©v‡Yi wel‡q AMÖvwaKvi 
†`qvi bxwZ MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

Q) cieZ©x‡Z wbwg©Ze¨ †K›`ªmg~‡n cyi“l I gwnjv‡`i Rb¨ c„_K ’̄v‡b 
ev_i“g/Uq‡j‡Ui e¨e ’̄v Kiv †h‡Z  cv‡i|  

ঝ)  cieZ©x ত M„nxZe¨ cÖK‡íi wWwcwc‡Z cÖwZwU Avkªq‡K‡› ª̀ 
AvkªqcÖv_©x gvbyl I Zvu‡`i Mevw` cï aviY ¶gZvi msL¨vZË¡ D‡jL 
_vKv mgxPxb n‡e|  

T)  eb¨v Avkªq ‡K‡›`ªi Ab¨vb¨ ms ’̄vb †hgb t e„wói cvwb 
msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi,Mfxi bjK~c, ‡mvjvi c¨v‡bj BZ¨vw`i Dchy³ 
e¨envi n‡”Q wKbv Zv m‡iRwg‡b cwi`k©bc~e©K cÖYxZ cÖwZ‡e`‡bi 
wfwË‡Z cieZ©x cÖK‡í G ¸‡jvi Aš—f©yw³ m¤ú‡K© wm×vš— MÖnY Kiv 
†h‡Z cv‡i। 

 
৫।  েযাগ ব াপনা ম ণালেয়র “ িকউরেম  অব ই ইপেম  ফর সাচ এ  রসিকউ অপােরশন ফর আথ কােয়ক 

এ  আদার িডজা ার” কে র সমা  ায়ন  না হওয়ার কারণ :   
  
 আেলাচ  ক র অ েমািদত া িলত য়  ৩৫৬৮.০০ ল  টাকা এবং বা বায়নকাল লাই ২০০৬ হেত ন 

২০১১ পয । ক  অ েমািদত ময়াদকােলর মে  সমাি  ঘাষনা করা হেলও অ াবিধ ম ণালয় হেত িপিসআর 
পাওয়া যায়িন। আইএমই িবভাগ হেত সংি  ম ণালেয় ৩ দফা আধাসরকারী প  রণ করা হেলও সংি  
ম ণালয় হেত িপিসআর পাওয়া যায়িন। িপিসআর না পাওয়ায় ক  আইএমইিড হেত পিরদশন করা যায়িন। ফেল 

ক র সমা  ায়ন করা স ব হয়িন। ভিব েত এ িবষেয় সংি  ম ণালয়েক আেরা য বান ও তৎপর হওয়া 
উিচত।  
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াণ ও নবাসন অিধদ র  

27. ব া বণ ও নদী ভা ন এলাকায় ব া আ য়েক  িনমাণ 
(১ম সংেশািধত) 

(mgvß t  wW‡m¤î-2010) 
 
1| cÖKí GjvKv  t evsjv‡`‡ki 37wU †Rjvq 73wU Dc‡Rjv| 
2| D‡`¨vMx gš¿Yvjq  t `y‡h©vM e¨e¯’vcbv gš¿Yvjq 
3 ।    ev¯ZevqbKvix  ms¯’v t ÎvY I cybe©vmb Awa`ßi 
4| cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q , ev¯ZevqbKvj I 

A_©vqb 
t  

 
 ev —̄evqbKvj cÖv°wjZ e¨q 

Avi¤¢ mgvß †gvU UvKv USAID 
(wcGj- 
480) 

Aby‡gv`‡bi 
ZvwiL 

g~j RyjvB,2008 Ryb, 2010 2498.95 2194.00 304.95 ১১/0৫/২০০৮ 
ms‡kvwaZ RyjvB,2008 Ryb, 2010 3404.80 3099.85 304.95 07/01/2010 
mgq e„w× RyjvB,2008 wW‡mÕ2010 3404.80 3099.85 304.95 20/09/2010 

 
৫|   cÖK‡íi mvaviY Z_¨vw` t 
৫.1  cUf~wg t 
evsjv‡`k c„w_exi Ab¨Zg ỳ‡hv©M cÖeY †`k| cÖwZ eQi †Kvb bv †Kvb `y‡hv©‡M †`‡ki Rvbgv‡ji e¨vcK ¶wZ mvwaZ nq| 
G mKj `y‡hv©‡Mi g‡a¨ 1970, 1991, me©‡kl mv¤cÖwZK Kv‡j cÖjqsKix NywY©So I R‡jv vm/ wmWi 2007 Ges 
1988, 1998, 2004 ও 2007 mv‡ji fqven eb¨v D‡jL‡hvM¨| wewfbœ `y‡h©vM n‡Z G mKj `y‡hv©M KewjZ GjvKvi 
`ỳ ©kvMȪ — Rb‡Mvôxi Rvbgvj i¶v‡_© G ch©š— †`‡k wewfbœ miKvix Ges †emiKvix cÖwZôvb/ms¯’v Ges Ab¨vb¨ †`k KZ©„K 
†gvU  2480wU N~wY©So Ges eb¨v Avkªq †K›`ª wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G mKj Avkªq †K‡›`ªi AwaKvsk `y‡h©vM cieZ©x mg‡q 
wk¶v cÖwZôvb wn‡m‡e e¨eüZ n‡q _v‡K| we‡eP¨ cÖK‡íi AvIZvq evsjv‡`‡ki 37wU †Rjvq 73wU Dc‡Rjvi 74wU eb¨v 
Avkªq‡K› ª̀ wbg©v‡Yi Kvh©µg nv‡Z †bqv nq| Lvm Rwg ev ¯‹yj/K‡jR/gv ª̀vmv Drm n‡Z Abỳ v‡bi wfwË‡Z cÖvß Rwgi 
Dci †K› ª̧̀ ‡jv wbg©v‡Yi cwiKíbv  MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖKí `wj‡j  USAID Gi mnvqZvq 10wU eb¨v Avkªq‡K›`ª hvi 
cÖ‡Z¨KwUi wbg©vY e¨q 29.60 j¶ UvKv Ges miKvix Abỳ v‡b evwK Avkªq‡K› ª̀ cÖwZwU 30.00 j¶ UvKvq wbg©v‡Yi 
ms¯’vb ivLv nq| D‡jL¨, USAID Gi mnvqZvq wbwg©Z Avkªq‡K› ª̧̀ wj ‡`vZjv dvD‡Ûkb Ges miKvix Abỳ v‡bi 
†K› ª̧̀ wj wZbZjv dvD‡Ûk‡b wbg©v‡Yi  ms¯’vb i‡q‡Q| 

 
৫.২    cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 
cÖK‡íi D‡Ïk¨mg~n wbgœiƒct 

    K)   Avkªq †K‡›`ª `wi`ª I mnvq m¤ĵnxb Rb‡Mvôx‡K `y‡h©vMKvjxb mg‡q Avkªq `vb ;  
    L)   Rbmvavi‡Yi Mevw`cï, m¤ú` Ges M„nv¯’jxi Ab¨vb¨ g~j¨evb `ªe¨vw`/mvgMÖx `y‡h©v‡Mi nvZ ‡_‡K 

i¶v/msi¶Y Kiv ;  
    M)  Avkªq †K› ª̧̀ ‡jv‡K ỳ‡hv©M cieZ©x mg‡q wk¶v cÖwZôvb I অ া  RbwnZKi Kv‡R e¨envi Kiv| 

 
৫.৩   cÖKí Aby‡gv`b Ae ’̄v Ges ms‡kva‡bi KviY t 
MZ ১১-৫-২০০৮ তািরেখ RyjvB 2008- Ryb 2010 †gqv‡` ক  অ েমািদত হয় | cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Ze¨ †gvU 
74wU eb¨v Avkªq‡K‡› ª̀i g‡a¨ 2008-2009 A_© eQ‡ii Rb¨ 50wU Ges 2009-2010 A_© eQ‡র Aewkó ক স হ 
wbg©v‡Yi j¶¨gvÎv wbav©iY Kiv nq| 2008-2009 A_© eQ‡i 50wU eb¨v Avkªq†K› ª̀ wbg©v‡Yi Rb¨ GKvwaKevi †UÛvi 
Avnevb  K‡i gvÎ 27wU `icÎ Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi †iU Abyhvqx cvIqv hvq| d‡j G 27wU †K‡› ª̀i Rb¨ Kvh©v‡`k 
cÖ̀ vb Kiv m¤¢e nq, hvi g‡a¨ BDGmGAvBwW (USAID) Gi mnvqZvq 2wU Avkªq‡K› ª̀ Aš—f©y³ wQj| cªv°wjZ g~‡j¨i 
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†P‡q ‡UÛvig~j¨ ‡ekx(20-30%ঊaŸ©̀ i) nIqvq evwK 23 wU Avkªq‡K‡› ª̀i Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv hvqwb| G 23wU Ges 
cÖK‡íi Aewkó 24wU mn †gvU 47wU eb¨v Avkªq‡K› ª̀ wbg©v‡Yi wbwgË wWwcwc ms‡kva‡bi cÖ‡qvRbxqZv †`Lv †`q। 
ch©v‡jvPbvq †`Lv †M‡Q †h, 11/05/2008 G cÖK‡íi wWwcwc Aby‡gvw`Z nIqvi cieZ©©x gv‡m A_©vr Ryb 2008 G 
GjBwRBwWÕi ‡iU wmwWDj-2008 cÖKvwkZ nq| G Ae¯’vi পিরে ি েত GjwRBwWÕi me©‡kl `i Zdwkj-2008 
Abyhvqx কে র িডিপিপ সংেশাধন করা অত াব ক হেয় পেড়। ms‡kvwaZ cÖKíwUi ‡gvU cÖv°wjZ e¨q 3404.80 j¶ 
UvKvq cybtwba©vwiZ nq Ges MZ 7/01/2010 Zvwi‡L GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx 
BDGmGAvBwWÕi mnvqZvq 8wU †K‡›`ªi e¨q cÖwZwU 29.60 j¶ UvKvi ’̄‡j 45.94 j¶ UvKv Ges miKvix Abỳ v‡bi 
cÖwZwU  Avkªq‡K› ª̀ 30.00 j¶ UvKvi ¯’‡j 47.00 j¶ UvKvi cÖv°jb Kiv nq| D‡jL¨, USAID Gi mnvqZvq 
Aewkó 8wU †K‡› ª̀i Rb¨ AwZwi³ e¨q miKvix Abỳ v‡b †gUv‡bv nq| ZvQvov wm‡j‡Ui কানাইঘাট, mvZ¶xivi Avkvïwb 
mn K‡qKwU Avkªq‡K‡› ª̀i wbg©vY KvR wej‡¤̂ ïi“ nIqvq cÖK‡íi †gqv` 6 gvm e„w× K‡i RyjvB, 2008- wW‡m¤î, 
2010 Kiv nq|  
 
৫.৪     কে র ল কায মঃ   evsjv‡`‡ki 37wU †Rjvq 73wU Dc‡Rjvq 74wU eb¨v Avkªq‡K›`ª wbg©vY Kiv।  
 
৫.৫   cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨vw` t 

bvg I c`ex c~Y©Kvjxb/ 
LÛKvjxb 

G‡Ki AwaK 
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 

wKbv 

‡hvM`v‡bi ZvwiL e`jxi ZvwiL 

1 2 3 4 5 
L›`Kvi Av‡bvqvi“j Bmjvg,  
Dc-mwPe 

LÛKvjxb nü v 01/07/2008 22/03/2009 

gyÝx kvnveDwÏb, Dc-mwPe LÛKvjxb nü v 23/03/2009 25/04/2009 
‡bcyi Avn‡¤§`, Dc-mwPe LÛKvjxb nü v 26/04/2009   িডেস র,২০১০ 

 
৫.৬   GwWwc eivÏ, Aegyw³ I য়ঃ   
cÖKí †gqv`Kv‡j GwWwcÕi gva¨‡g wewfbœ A_©eQ‡i †gvU 3524.00 j¶ UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv nq| িনে  cÖK‡íi 
AbyK‚‡j eQi wfwËK GwWwc eivÏ, Aegyw³ I e¨q m¤cwK©Z Z_¨vw` D‡jL Kiv njt 
Avw_©K eQi AviGwWwc eivÏ A_© 

Aegyw³ 
e¨q Avw_©K 

AMÖMwZ (%) †gvU UvKv cÖt 
mvnvh¨ 

†gvU UvKv cÖt mvnvh¨ 

2008-09 700.00 700.00 - 700.00 530.44 530.44 - 75.78% 
2009-10 2251.00 2251.00 - 2251.00 2021.83 2021.83 - 89.82% 

2010-2011 573.00 573.00  573.00 551.98 551.98  96.33% 
†gvU t 3524.00 3524.00 - 3524.00 3104.25 3104.25 -  

 
৬| cÖK‡íi mvgwMªK ev —̄evqb AMªMwZ t 

কে র অ েমািদত য় 3524.00 ল  টাকার িবপরীেত মাট  3104.25 ল  টাকা য় হেয়ছ ( 96.33%)   । কে র 
ল কায ম অথাৎ 74wU eb¨v Avkªq †K‡›`ªi িনমাণ কাজ িডেস র, ২০১০ এ শষ হেয়েছ। 

 
৭| cÖK‡íi AsM wfwËK AMÖMwZ(িপিসআর - এ দ  তে র িভি েত)  t 

bs As‡Mi bvg msL¨v/ 
cwigvY 

wWwcwc 
e¨q 

AviwWwcwc 
e¨q 

wW‡m¤̂i/10 ch©š— µgcywÄZ 
e¨q 

     Avw_©K  ev —̄e 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
K)  ivR¯̂ LvZ t      
1|  gvB‡µvevm 2 25.00 25.00 19.37 2 
2|  gỳ ªY/cÖKvkbv   2.00 0.50 0.00 0.00 
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bs As‡Mi bvg msL¨v/ 
cwigvY 

wWwcwc 
e¨q 

AviwWwcwc 
e¨q 

wW‡m¤̂i/10 ch©š— µgcywÄZ 
e¨q 

     Avw_©K  ev —̄e 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
3|   †ókbvix/mxj/ó¨v¤ú   7.50 7.50 6.62  
4|  cÖPvi I weÁvcb   2.50 2.50 2.50  
5|  m¤§vbx fvZv   4.00 4.00 2.95  
6|  Ab¨vb¨  5.15 4.50 4.39  
 Dc‡gvU =   40.95 44.00 35.83  

7|  িরেপয়ার, †givgZ I cybe©vmb, 
Kw¤úDUvi, Awdm BKzBc‡g›U 
BZ¨vw` 

6 0.00 2.00 0.36 6 

 Dc-‡gvU (ivR¯̂) =   40.95 46.00 36.19  
L) g~jab LvZ t      
8|  Kw¤úDUvi/wcÖ›Uvi/d‡UvKwc/d¨v· 

†gwmb 
7 4.50 6.00 6.00  

9|  dvwb©Pvi ‡_vK 1.00 1.00 0.98  
10|  g„wËKv cix¶v  74 32.50 32.50 13.62  
11|  Avkªq‡K  wbg©vY 74 2216.00 3068.42 3042.40 74 
12|  wWcwUDe-I‡qj 20 0.00 10.60 1.06 20 
13|  wewea  5.00 4.00 4.00  
14|  (g~j¨ e„w×RwbZ e¨q 7.57%)  199.00 236.28 0.00  

 Dc-‡gvU =   2458.00 3358.80 3087.10 Dc-‡gvU =  
 me©‡gvU (ivR¯̂+g~jab)=   2498.95 3404.80 3130.27 me©‡gvU 

(ivR¯̂+g~jab)=  
৮। KvR Am¤ú~Y© _vK‡j Zvi KviY t   িনধািরত সমেয়র মে  সকল িনমাণ কাজ সমা  হেয়েছ। 
 
৯| cªKí GjvKvq ev —̄evwqZ/ev —̄evqbvaxb Kvh©µg cwi`k©b t 
AvBGgBwWi c¶ †_‡K MZ ০৮/০৩/201২ তািরেখ ি গে র লৗহজং এবং নারায়নগে র সানারগ ও এ ২  এবং 

কে র ম বত  ায়ন কিম  পে  নেভ র-িডেস র,২০১০ ময়ােদ wc‡ivRcyi,e¸ov ,cUzqvLvjx এবং সাত ীরা জলায়  
িনমাণ কাজ সমা  হেয়িছল এমন ৫ wU eb¨v Avkªq‡K›`ª িনমাY KvR cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡bi mgq Dc‡Rjv wbe©vnx 
Kg©KZ©v, mswkó wcAvBI  Ges ÎvY I cybe©vmb Awa`ß‡ii mnKvix cÖ‡KŠkjxMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| wb‡gœ cwi`wk©Z 
Kvh©µ‡gi Z_¨vw` †`qv  n‡jv t- 
 
৯.১    লৗহজং গ ও সরকারী াথিমক িব ালয় ব া আ য়েক  িনমাণঃ 
ি গে র লৗহজং Dc‡Rjvq গ ও সরকারী াথিমক িব ালয় ব া আ য়েক ªwUi wbg©vণ KvR mgvß n‡q‡Q | wZbZjv 

dvD‡Ûkb wewkó GB Avkªq‡K‡› ª̀i wØZxq Zjvq 4wU i“g wbg©vY Kiv n‡q‡Q| গ ও miKvix cÖv_wgK we`¨vjq cÖv½‡Y 
wbwg©Z GB Avkªq‡K›`ªwU ¯‹zj KZ©„c‡¶i wbKU n —̄vš—i Kiv n‡q‡Q এবং বতমােন এখােন িশ া কায ম িনয়িমতভােব 
পিরচািলত হেচছ। cwi`k©‡bi mgq †`Lv hvq, Dc‡ii Zjvq we`¨y‡Zi ms‡hvM, cÖwZwU i“‡g d¨vb,evj¦, wUDe jvBU 
mieivn Kiv n‡q‡Q| Rvbvjvq wMÖj e¨envi Kiv n‡q‡Q| wMÖ‡ji gvb gvSvix ai‡bi| wbP Zjv cÖvq ৩-৪ dyU DPz কের 
িনমাণ করা হেয়েছ। অব  এই উ তার সােথ সাম  রেখ mvaviণ AvkªqcÖv_x© gvbyl‡`i e¨env‡ii Rb¨ ি wo এবং 

িতব ীেদর ও Mevw` cï DVv‡bvi Rb¨ i¨v¤ú wbg©vY Kiv হেয়েছ| wØZxq Zjvq Rvbvjv Ges `iRv w÷‡jর wkU Øviv ‰Zix 
Kiv n‡q‡Q| Avkªq‡K› ª̀ েত ি র পািন msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi Ges †mŠiwe`¨yr e¨e¯’vi I ms¯’vb ivLv হেয়েছ| ানীয় 
অিধবাসীগণ জানান এ এলাকায় সবেশষ ব া হেয়েছ ২০০৪ সােল। G †K›`ªwUi  িনচ Zjvq মেঝর া ার কেয়ক  ােন উেঠ 
গেছ। এছাড়া আ য়েকে র িপছেন ি র পািন msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi িনমােণর লআউেটর  থাকায় আরিসিস এে ান 

াপ ভংেগ গেছ। কাদারী িত ান মসাস জািকর এ ার াইজ এর সবেশষ িবল ১ ল  ২২ হাজার টাকা  িনধািরত সমেয়র 
মে  উপ াপন না করায় স অথ অপিরেশািধত রেয় গেছ।  
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৯.২  সানারগ  চরিকেশারগ  ব া আ য়েক ঃ 
নারায়নগ  এর সানারগ  এ চরিকেশারগ  eb¨v Avkªq‡K›`ªwUi wbg©vণ KvR িনধািরত সমেয়র মে  mgvß n‡q‡Q এবং 
চরিকেশারগ  কােসমনগর বািলকা িব ালেয়র িনকট হ া র করা হেয়েছ। এখােনও wZbZjv dvD‡Ûkb wewkó GB 
Avkªq‡K‡› ª̀i wØZxq Zjvq 4wU i“g wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cwi`k©‡bi mgq †`Lv hvq, Dc‡ii Zjvq we` ÿ‡Zi ms‡hvM, 
cÖwZwU i“‡g d¨vb,evj¦, wUDe jvBU mieivn Kiv n‡q‡Q| Rvbvjvq wMÖj e¨envi Kiv n‡q‡Q| mvaviণ AvkªqcÖv_x© gvbyl‡`i 
e¨env‡ii Rb¨ ি wo এবং িতব ীেদর ও Mevw` cï DVv‡bvi Rb¨ i¨v¤ú wbg©vY Kiv হেয়েছ| wØZxq Zjvq Rvbvjv Ges 
`iRv w÷‡jর wkU Øviv ‰Zix Kiv n‡q‡Q| Avkªq‡K› ª̀ েত ি র পািন msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi Ges †mŠiwe`¨yr e¨e¯’viI 
ms¯’vb ivLv হেয়েছ| পিরদশেনর সময় দখা যায়, লতঃ সরকারী খাস জিমেত আ য়েক  িনিমত হওয়ার পর এ  িন  
মা িমক বািলকা িব ালয় িহসােব কায ম  কেরেছ। েলর অ েকান ভবন নই। কােনা পযােয়র অ মিত িতেরেক 
ভবেনর িনচ তলা ইট িদেয় ায়ীভােব িঘের তােত ৩  ণীক  িনমাণ করা হেয়েছ। ল ক প  জানান য, িনমােণর পর 
মেঝর া ার ভংেগ যায়। তারা পরবত েত িনেজেদর খরেচ এই সং ার কাজসহ ায় ৩-৪ ল  টাকা েয় ভবেনর িনেচর 

অংশেক িবিধবিহ তভােব ওয়াল িদেয় িঘের িদেয়েছন। এেত কের ব া বা া িতক েযােগ গবািদ প  সহ আ য় াথ েদর 
আ য়েকে  েবেশর অ িবধা হেব বেল তীয়মান হেয়েছ। ানীয় জন িতিনিধরা জানান েয়াজেনর সময় ভবন  
আ য় াথ েদর জ  উ ু  কের দয়া হেব।  
 
৯.৩  gVevoxqv ‡QvU gvQyqv eb¨v Avkªq‡K› ª̀  wbg©vYt  
cÖK‡íi AvIZvq gVevoxqv ZzlLvjx BDwbq‡bi †QvU gvQyqv MÖv‡g ’̄vbxq gv`ªvmv gv‡Vi wbR¯̂ Rwg‡Z 3 Zjv dvD‡Ûkb 
wewkó Avkªq‡K› ª̀ িনমাY KvR cwi`k©b Kiv nq| G †K›`ªwU ms‡kvwaZ cÖK‡íi AvIZvq m„wRZ ms ’̄vb Abyhvqx wbg©vY 
Kiv nq| wØZxq Zjvq 2wU ev_i“g mn 4wU mvaviY i“g hvi g‡a¨ GKwU‡K gv ª̀vmvi Awdm K¶ wnmv‡e বহার করা হে  
e‡j wk¶K Rbve †gvt nvweeyi ingvb Rvbvb| febwUi †`vZvjvq 20-0"16-0" AvK…wZi 3wU Ges 20-0"14-0" 
AvK…wZi 1wU K¶ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| ’̄vbxq †jvKRb Rvbvb †h, D³ eb¨v Avkªq‡K‡›`i AvIZvfy³ GjvKvq cÖvq 2 
nvRvi gvbyl emevm K‡i| MZ wmW‡ii ỳ‡h©v‡M Zv‡`i Avkª‡qi Afve n‡q‡Q| Av‡m cv‡k †Kvb †m›Uvi bv _vKvq Zviv 
gvivZ¥K Amyweavi g‡a¨ c‡ob| Z‡e, Zuviv e‡jb AZx‡Z KLbI eb¨v Øviv ¶wZMȪ ’ nbwb| G‡Z cÖwZqgvb nq GjvKvwU 
eb¨v cÖeY bq| e„wói cvwb msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi wbg©v‡Yi KvRI cwijw¶Z nq| we ỳ̈ ‡Zi ms‡hv‡Mi Rb¨ cÖ_g Zjvi 
wmwjs G †Kvb e¨e¯’v ivLv nqwb| ¯’vbxq Awaevmx Rbve †gvt iwdK divwR Rvbvb D³ MÖv‡gi wfZ‡i cÖvq Aa©-wKtwgt 
`yi‡Z¡ DËi †QvU gvQyqvq AviI GKwU Avkªq‡K› ª̀ i‡q‡Q| এই আ য়েক  b‡f¤î,2010 Gi c~‡e©B gv`ªvmv KZ©„c‡¶i 
wbKU n¯—vš—i Kiv n‡q‡Q Ges Zv gv`ªvmvi ‡kªYxK¶ Ges Awdm K¶ wnmv‡e e¨eüZ n‡”Q |  
 
৯.৪   ‡bQvivev` DËi Kidv eb¨v Avkªq‡K› ª̀  wbg©vYt 
‡bQvivev` Dc‡Rjvq DËi Kidv eb¨v Avkªq‡K› ª̀wUi wbg©vণ KvR mgvß n‡q‡Q এবং এ  থম পযােয়র ২৭  কে র 
মে  এক  | †gÕ09 G ïi“ n‡q †deªyqvwi 2010 G KvR mgvß n‡q‡Q e‡j wVKv`vi Rbve †gvt AvBbyj nK Rvbvb| 
wZbZjv dvD‡Ûkb wewkó GB Avkªq‡K‡› ª̀i wØZxq Zjvq 4wU i“g wbg©vY Kiv n‡q‡Q| DËi Kidv miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq cÖv½‡Y wbwg©Z GB Avkªq‡K› ª̀wU ¯‹zj KZ©„c‡¶i wbKU n¯—vš—i Kiv n‡q‡Q| cwi`k©‡bi mgq †`Lv hvq, Dc‡ii 
Zjvq we` ÿ‡Zi ms‡hvM, cÖwZwU i“‡g d¨vb,evj¦, wUDe jvBU mieivn Kiv n‡q‡Q| Rvbvjvq wMÖj e¨envi Kiv n‡q‡Q| 
wMÖ‡ji gvb gvSvix ai‡bi| wbP Zjv cÖvq 2 dyU DPz n‡jI mvaviণ AvkªqcÖv_x© gvbyl‡`i e¨env‡ii Rb¨ ‡Kvb ি wo wKsev 

িতব ীেদর Ges Mevw` cï DVv‡bvi Rb¨ i¨v¤ú wbg©vY Kiv nqwb| wØZxq Zjvq Rvbvjv Ges `iRv w÷‡jর wkU Øviv 
‰Zix Kiv n‡q‡Q| wb‡P ি wo wbg©vY bv Kiv সে  wVKv`vi mvwe©K wbg©vY Kv‡R ‡jvKmvb n‡q‡Q e‡j evowZ †Kvb KvR 
Kiv †_‡K weiZ †_‡K‡Qb| Dcw ’̄Z cÖ‡KŠkjx Rvbvb, wWwcwc‡Z wbP Zjvi GB wmuwo wbg©v‡ণi †Kvb ms¯’vb ivLv nqwb| 
Avkªq‡K› ª̀ েত ি র পািন msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi Ges †mŠiwe`¨yr e¨e¯’viI ms¯’vb ivLv nqwb| G †K›`ªwUi wØZxq 
Zjvq Rvbvjv `iRvi wdwUs‡m wKQy `ye©jZv j¶¨ Kiv †M‡Q|  

 
৯.৫        সািরয়াকাি  িডি  কেলজ cÖv½Y eb¨v Avkªq‡K› ª̀  wbg©vYt  
2008Ð2009 A_© erm‡i `ic‡Î g~j cÖv°wjZ `icÎ 30 j¶ UvKv Gi 30% AwaK `icÎ cvIqvq AvkÖq †K› ª̀ wbg©vb 
KvR ïi“ Kiv hvqwb| cieZ©x‡Z ms‡kvwaZ cÖv°wjZ g~j¨ 45.00 j¶ UvKv wba©viY Kiv n‡j 5% Kg g~‡j¨ `icÎ 
cvIqv hvq| সািরয়াকাি  িডি  কেলজ cÖv½Y eb¨v Avkªq‡K› ª̀  িনমা‡Yi wVKv`vix cÖwZôvb মসাস রিন এ ার াইজ তােদর 
কাজ শষ কেরেছ MZ ২০/০৪/২০১০ তািরেখ| cÖK‡íi AvIZvq কেলেজর wbR¯ ̂ Rwg‡Z 3 Zjv dvD‡Ûkb wewkó 
Avkªq‡K› ª̀ িনমাY KvR স  হেয়েছ| wØZxq Zjvq 2wU ev_i“g mn 4wU mvaviY i“g িনমাY Kiv n‡q‡Q| 3wU েমর 
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AvqZb 20-0"16-0"  Ges ১  েমর আয়তন 20-0"14-0" । ’̄vbxq †jvKRb Rvbvb †h, MZ ২০০৭ এর ব ায় 
Zv‡`i Avkª‡qi Afve n‡q‡Q| Av‡m cv‡k †Kvb †m›Uvi bv _vKvq Zviv মারা ক Amyweavi g‡a¨ c‡ob| ি র পািন 
সংর নাগার wbg©v‡ণi KvRI cwijw¶Z nq| cÖK‡íi AvIZvq mxwgZ aviণ ¶gZvi †mŠiwe` ÿr ’̄vcb Kiv হেয়েছ| wbP 
Zjvq Mev`x cï DVvi Rb¨ we‡kl  wmuwo ev i¨v¤ú cwijw¶Z nq| তেব wbg©v‡Yi বশ িক  Î“wU পিরলি ত হেয়েছ। তার 
মে  অ তম অ স হ হে , দাতলার বারা ার ি েলর পাত হালকা মােনর, িন মােনর ব িতক িফ ংস, দয়ােলর  
িন মােনর া ার, ক  ও অ া  কমন ােনর মেঝর কাজও িন মােনর হেয়েছ। 
 
৯.৬        mvZ¶xiv  সদের িজ- লবাড়ীয়া দরগা শরীফ আিলম মা াসা ব া আ য় ক  t 
গত ায় ৭/৮ বছর যাবৎ mvZw¶iv সদেরর এই অ েল িনয়িমত জলাব তা দখা দয়। ানীয় অিধবাসীেদর দীঘিদেনর দািবর 

ি েত এ আ য় ক wU িনমা‡Yi িস া  হয়। বসরকারী মা াসার জ  িনধািরত িবশাল এলাকায় ব া আ য়েক  
মা াসার ণীকে র েয়াজন মটােত স ম হেব। মা াসার অ া  ভবন িলর অব া জরা-জীণ। এই আ য়েক র িনমাY 
Kv‡Ri ¸YMZ gvb ভাল বেল cÖZxqgvb nq| cwi`k©‡bi সময় ানীয় evwm›`vMYmn মা াসার কমকতাMY উপি ত িছেলন। 
তারা কােজর শংসা K‡iন।  বারা া থেক টয়েলেটর ােসেজ এক  দরজা িনমা‡Yi অভাব বাধ করেছন তারা। 
জলাব তাi welqwU‡K g~j we‡ePbvq †i‡L eb¨v Avkªq †K‡›`ªi Rb¨ ¯’vb wbe©vPb Kiv n‡jI GjvKvi RjveÜZv mgm¨v 
`yixf~Z nIqvi ciB †K› ª̀wUi wbg©v‡Yi KvR nv‡Z †bqv n‡q ছ| mvwe©K we‡ePbvq উপেজলা সদের এই আ য়েক  
িনমা‡Yi পিরবেত আ িলয়া এবং তাপনগর ইউিনয়েন  আ য়েক র েয়াজন ‡ewk অ ত হেয়েছ। 

 
৯.৭     cUzqvLvjx †Rjvi Kjvcvov eb¨v Avkªq †K› ª̀ t 
eb¨v cÖeY I b`x fv½b GjvKvq eb¨v Avkªq †K› ª̀ wbg©vY kxl©K cÖK‡íi AvIZvq cUzqvLvjx †Rjvi Kjvcvov Dc‡Rjvq 
eb¨v Avkªq †K› ª̀wU 2008-2009 A_© eQ‡i wbg©vY Kiv nq| 1986 mvj n‡Z P‡j Avmv GKwU †KivZzj †KviAvb gv ª̀vmv 
Ges evsjv 4_© †kªYx ch©š— Pvjy _vKv GKwU wU‡bi AeKvVv‡gvi ¯’‡j GB eb¨v Avkªq †K›`ªwU cÖwZ ’̄vcb Kiv nq| D³ 
gv`ªvmvq †gvU 33 kZvsk Rwgi  g‡a¨ 10 kZvsk eb¨v Avkªq †K› ª̀‡K †`qv nq Ges Gi mv‡_ Av‡iv 12 kZvsk Lvm 
Rwgmn †gvU 22 kZvsk RvqMvq †K› ª̀wU wbwg©Z nq| G †K› ª̀wU 74 wU wbwgZ©e¨ eb¨v Avkªq †K‡›`ªi g‡a¨ 1g ch©v‡q 
2008-2009 mv‡j wbwg©Z 27wU †K‡› ª̀i g‡a¨ 1wU| 3q Zjv dvD‡Ûkb wewkó febwU †`vZjv ch©š— wbwg©Z nq| wbPZjv 
mgZj nIqvq eb¨v ev `y‡hv©‡Mi mgq Mevw` cï ‡XvKvi mgm¨v bv n‡jI D”PZv Kg nIqvi Kvi‡Y eb¨vi cvwb Xy‡K hv‡e 
weavq  Mevw` cïi Rb¨ Avkªq ‡K› ª̀wU h_vhথ we‡ewPZ nqwb| D‡jL¨, cÖK‡íi 1g w`‡K Aby‡gvw`Z G 27wU †K‡›`ª 
Mevw` cïi Rb¨ Xvjy wmwo(i¨v¤ú), e„wói cvwb msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi Ges ‡mŠi we`ÿ ‡Zi ms ’̄vb wQj bv| cwi`k©‡bi 
mgq †`Lv hvq, cvwb D‡Ëvjb m¤¢e n‡e bv we‡ePbvq AMfxi bjK~‡ci ms ’̄vb _vK‡jI Zv emv‡bv nqwb| Z‡e 
ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z c~‡e© wbwg©Z †K› ª̧̀ ‡jvi Rb¨ cÖwZwU‡Z 53 nvRvi K‡i 20wU Mfxi bjK~‡ci ms ’̄vb m„Rb Kiv 
n‡jI G †K‡›`ª Zv emv‡bvi †Kvb D‡দ¨vM cÖKí †_‡K MÖnY Kiv nqwb | hw`I KwgwUi m`m¨ Ges ÎvY Awa`ß‡ii 
cÖ‡KŠkjx Rbve †gvt †Lvi‡k` Avjg Dcw ’̄Z wVKv`vi‡K cÖKí mgvwßi (31/12/2010) Ae¨ewnZ c~‡e© cÖK‡íi AvIZvq  
Mfxi bjK~c ¯’vc‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnv‡Yi civgk© †`b| febwUi †`vÕZjvi GK †Kvbvq wbwg©Z 3wU ev_i“‡g cvwbi 
jvB‡bi ms‡hvM †`qv Av‡Q| †g‡q‡`i Rb¨ 1wU ev_i“‡gi Ae¯’vb c„_K n‡j fv‡jv n‡Zv g‡g© Dcw ’̄Z wk¶K gÛwj 
gZvgZ e¨³ K‡ib| febwUi †`vZvjvq 20-0"16-0" AvK…wZi 3wU Ges 20-0"14-0" AvK…wZi 1wU K¶ wbg©vY 
Kiv n‡q‡Q| febwUi †`vZvjvq Qv` cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, ঊধ খী m¤cÖmvi‡Yi Rb¨ †Kvb fwel¨Z e¨e¯’v ivLv nqwb|   

 

1০| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  
 

cwiKwíZ AwR©Z 
K) Avkªq †K‡› ª̀ `wi ª̀ I mnvq m¤ĵnxb Rb‡Mvôx‡K 

`y‡h©vMKvjxb mg‡q Avkªq `vb; 
eb¨v cÖeY GjvKvi `wi ª̀ I mnvq m¤ĵnxb Rb‡Mvôx 
‡h©vMKvjxb  Avkª‡qi Rb¨ 74wU Avkªq‡K›`ª wbg©vY Kiv 

n‡q‡Q|  
L) Rbmvavi‡Yi Mevw`cï, m¤ú` Ges M„nv¯’jxi 

Ab¨vb¨ g~j¨evb `ªe¨vw`/mvgMÖx   i¶v/msi¶Y 
Kiv ;  

wbwg©Z Avkªq‡K‡› ª̀ Mevw` cïi Rb¨ Xvjy ি িড় (i¨v¤ú) 
wbg©vণ Kiv n‡q‡Q| `y‡h©vMKvjxb Zv e¨envi K‡i  
Rbmvavi‡Yi Mevw`cï i¶v/msi¶Y Kiv m¤¢e n‡e|  

M)  Avkªq †K› ª̧̀ ‡jv `y‡hv©Mwenxb mg‡q wk¶v 
cÖwZôvb I অ া  RbwnZKi Kv‡R e¨envi 
Dc‡hvMx Kiv| 

n¯—vš—wiZ Avkªq‡K›`ª স েহ wk¶vcÖwZôvb I RbwnZKi 
Kv‡R e¨envi Kiv n‡”Q|  
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১১।    উে  েরা ির অিজত না হেল উহার কারণঃ  েযাজ  নয় ।  
১২| ev —̄evqb mgm¨v t 
  

1২.1| K‡qKwU Avkªq †K‡› ª̀ AvkªqcÖv_©x gvby‡li DVvi Rb¨ wmuwo Ges kvixwiK cÖwZeÜx wKsev গবািদ প  DVvi Xvjy wmuwo 
(i¨v¤ú) ˆZix Kiv nqwb (D`vniYt ‡bQvivev` Avkªq †K› ª̀)| cÖvK…wZK ỳ‡hv©‡M gvbyl Ges Mevw` প র Avkª‡qi 
Rb¨ wbwg©Z G mKj ‡K‡› ª̀i h_vh_ e¨envi wbwðZK‡í wmuwo Ges Xvjy wmuwoi welqwUi cÖwZKvi cÖ‡qvRb|  

 
1২.2| Lvm/Abỳ v‡bi Rwgi cÖvc¨Zvi wfwË‡Z ’̄vb wba©vi‡Yi d‡j myweav †fvMx‡`i Pvwn`v Kg ¸i“Z¡ ‡c‡q‡Q| G Kvi‡Y 

†Kv_vI †Kv_vI Avav wK‡jvwgUvi `~i‡Z¡ Aci এক  Avkªq †K›`ª wbg©vY Kiv n‡q‡Q| (D`vniYt gVevoxqv DËi 
†QvU gvQyqv eb¨v Avkªq †K›`ª)|  

 
1২.৩| wWRvB‡b D‡jL _vKv m‡Z¡I ‡Kvb †Kvb Dc‡Rjvq wbwg©Z eb¨v Avkªq‡K‡› ª̀i †`vZvjvi Qv‡` fwel¨‡Z E×©g~Lx 

m¤cÖmvi‡Yi †Kvb ms¯’vb ivLv nqwb (D`vniYt cUzqvLvjx †Rjvi Kjvcvov Dc‡Rjv Avkªq‡K› ª̀)|  
 
1২.৪| K‡qKwU wbwg©Z eb¨v Avkªq‡K‡›`ªi bxPZjvi †g‡S †Kv_vI †Kv_vI †d‡U †M‡Q, hv mvgwqKfv‡e †givgZ Kiv 

n‡q‡Q Ges RvqMvq RvqMvq cv ার D‡V †M‡Q (D`vniYt e¸ov †Rjvi mvwiqvKvw›` I cUzqvLvjxi Kjvcvov 
Dc‡Rjv Avkªq‡K› ª̀)| mvgwMÖKfv‡e G †_‡K †K› ª̀mg~‡ni Kv‡Ri gvb m¤ú©‡K wVKv`vi Ges cÖKí KZ©„c‡¶i 
D`vmxbZv j¶¨ Kiv hvq| 

 
১২.৫।   য সম   আ য়েক  িশ া িত ান বা অ  কান সামািজক িত ান িহসােব  বüত  হে  তােদর চয়ার টিবল 

ও   আ ষি ক মালামাল ব াকালীন কার দািয়ে  বা কীভােব খািল করেত হেব স িবষেয় হ া েরর  ি নামায় 
উে খ নই। এেত কের আ য় াথ  জনগেণর ান সং লান কাি ত পযােয় স ভব হেব না।  

 
১২.৬।  ব া আ য়েকে র  িডজাইন অ যায়ী  িনচতলা েরা উ ু  থাকার কথা। িক  সানারগ ও এ িনিমত আ য়েক র 

িনচ তলা  ল ক প  িনেজেদর েয়াজেন ায়ীভােব িঘের ণীক  বািনেয় তােদর িশ া কায ম চািলেয় যাে ন। 
এর ফেল সাধারণ আ য় াথ েদর গবািদ প সহ আ য়েকে  আ য় নয়া হ হেয় পড়েব।  

 
১৩|  পািরশঃ 
  
         K)  কíwUi AvIZvq ব া ev `y‡h©vMKvjxb আ য় ক  wbg©vY Kiv nq weavq ỳ‡h©vMKvjxb আ য় হণাথ েদর 

খা  I িচিকৎসা Ges Zv দর গবাদী প র খা  কীভােব ব া Kiv হেব তা িডিপিপেত উে খ থাকেল কে র 
উে  আেরা কাযকরfv‡e বা বায়ন Kiv m¤¢e n‡Zv| িবষয়  cieZ©x cÖK‡íi িডিপিপেত my®úófv‡e D‡jL 
Kiv  েয়াজন। 

 
         L)  সরকােরর সীিমত mvg_¨© Ges eb¨v আ য় কে র µgea©gvb চািহদার we‡ePbvq ব া আ য় কে র ান 

িনবাচেন জলা উপেজলা/ পৗরসভা m`i `ßi পিরহার করা যেত পাের। ‡Kbbv এ সকল ােন mvaviYZt 
সরকারী/ বসরকারী eûZj পাকা ভবন _v‡K, †h¸‡jv‡Z ỳ‡h©vM Kv‡j RbMY Avkªq MªnY  K‡i । 

 
        M)  আ য়েক  িনমােণর ে  ïay eb¨v cÖeY GjvKvi ল/কেলজ/মা াসার খািল জায়গা Ges miKvix Lvm Rwg 

e¨env‡ii cwie‡Z© wewfbœ িত ােনর জরাজীণ ভবন েলােক cÖwZ ’̄vcb K‡i েয়াজনীয় ফাউে শন Gi 
ms¯’vbmn Avkªq‡K‡› ª̀i Av`‡j feb wbg©v‡Yi wel‡q AMÖvwaKvi †`qvi bxwZ MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
         N)  cÖK‡íi AvIZvq উপ লীয় িণঝড় বণ এলাকায় K‡qKwU eb¨v Avkªq‡K› ª̀ িনিমত n‡q‡Q| িডজাইেনর 

িভ তার Kvi‡Y eb¨v Avkªq‡K›`ª̧ ‡jv Kg †UKmB weavq cÖej N~wY©S‡o G¸‡jv †f‡½ hvIqvi/ weaŸ¯— nIqvi 
mg~n m¤¢vebv i‡q‡Q| G Ae ’̄vq ỳ‡h©vMKv‡j RbMY‡K Mevw` cï I mnvq m¤̂jmn Avkªq `v‡bi wel‡q 
cÖK‡íi D‡Ïk¨ Am¤ú~Y© †_‡K †h‡Z cv‡i| ভিব েত eb¨v আ য় ক  wbg©v‡Yi এলাকা wbe©vP‡b N~wY©So cÖeY 
GjvKv cwinvi Kiv mgxPxb n‡e | 
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         O)  ব া/ িণঝড় বণ এলাকায় য সকল সরকারী ল, কেলজ এবং মা াসা হেব স েলাi AeKvVv‡gv eb¨v ev 
N~wY©So আ য়েকে র আদেল DaŸ©gyLx m¤cÖmviY‡hvM¨ K‡i িনমা‡Yi wel‡q miKvi bxwZMZ wm×vš— MªnY 
Ki‡Z cv‡i|  

 
         P)  ¯’vbxq Pvwn`vi we‡ePbvq G cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z wZb Zjv wfZmn †`vZjv eb¨v Avkªq‡K› ª̀mg~n‡K 

cÖK‡íi cieZ©x ch©v‡qi AvIZvq DaŸ©gyLx m¤cÖmviণ K‡i 3q Zjvi wbg©vY mgvß Kiv ‡h‡Z cv‡i|  
 
         Q) cieZ©x‡Z wbwg©Ze¨ †K›`ªmg~‡n cyi“l I gwnjv‡`i Rb¨ c„_K ¯’v‡b ev_i“g/Uq‡j‡Ui e¨e¯’v Kiv †h‡Z  

cv‡i|  
 
         R)  ̀ y‡h©vMKv‡j gvbyl I m¤ú` i¶v Ges cieZ©x mg‡q wk¶v cÖwZôv‡bi e¨envi Dc‡hvwMZvi K_v we‡ePbvq 

G‡b Wªwqs/wWRvBb cybtcª̄ ‘Z Kiv †h‡Z cv‡i|  
 
        ঝ)  cieZ©x ত M„nxZe¨ cÖK‡íi wWwcwc‡Z cÖwZwU Avkªq‡K‡›`ª AvkªqcÖv_©x gvbyl I Zvu‡`i Mevw` cï aviY ¶gZvi 

msL¨vZË¡ D‡jL _vKv mgxPxb n‡e|  
 
        T)  eb¨v Avkªq ‡K‡›`ªi Ab¨vb¨ ms¯’vb †hgb t e„wói cvwb msi¶‡Yi Rb¨ Rjvavi,Mfxi bjK~c, ‡mvjvi c¨v‡bj 

BZ¨vw`i Dchy³ e¨envi n‡”Q wKbv Zv m‡iRwg‡b cwi`k©bc~e©K cÖYxZ cÖwZ‡e`‡bi wfwË‡Z cieZ©x cÖK‡í 
G ¸‡jvi Aš—f©yw³ m¤ú‡K© wm×vš— MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
U)   েলর আসবাবপ  সহ অ া  সাম ী আ য় াথ েদর আ য় হেণ কান িত লতা ি  কের িকনা তা 

দবচয়েনর িভি েত ব াকালীন িক  িব ালয় m‡iRwg‡b পিরদশন কের তার িভি েত েয়াজনীয় ব া নয়া 
যেত পাের ।   

 
     ঠ)   িনিমত ব া আ য়েক  হ া েরর পর যথাযথ অ েমাদন িতেরেক হ া র হণকারী িত ান ক ক তার 

িডজাইন পিরবতন করা যােব না।  
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েযাগ ব াপনা েরা 

28. িকউরেম  অব ই ইপেম  ফর সাচ এ  রসিকউ 
 

১।  কে র নাম : “ িকউরেম  অব ই ইপেম  ফর সাচ এ  রসিকউ অপােরশন ফর 
আথ কােয়ক এ  আদার িডজা ার” শীষক ক  । 

২।  বা বায়নকারী সং া : েযাগ ব াপনা েরা।   
৩।  কে র া িলত য়  :  ক) মাট   = ৬৯০৯.০০  (ল  টাকায়) 
  খ) িজওিব = ৬৯০৯.০০  (ল  টাকায়) 
  গ) : সাহা  = নাই  
৪।  কে র ময়াদকাল  : ল সংেশািধত ( ািত) 

  আর : ০১/০৭/২০০৬ ০১/০৭/২০০৮ 
  সমা : ৩০/০৬/২০০৮ ৩১/১২/২০১১ 

   
৫।  য় ি  িতেরেক ময়াদ ি   :   ১ (এক) বছর ৬ (ছয়) মাস ি  কের ৩০/০৬/২০১১ তািরখ পয  ি  

করা হয়।  
৬।  ম ণালয় ক ক িপিসআর রেণর 

সবেশষ তািরখ :  
:  ম ণালয় হেত িপিসআর পাওয়া যায় নাই ।  

৭।  িপিসআর াি র তািরখ  : পাওয়া যায়িন।  
৮।  ায়ন িতেবদন ত না করেত 

পারার কারণ  
:  আেলাচ  ক র অ েমািদত বা বায়নকাল লাই ২০০৬ হেত ন 

২০১১ পয । ক র ল উে ে  িমক  ও অ া  েযাগ 
পরবত  উ ারকাজ পিরচালনার জ  য পািত ও আ ষংিগক ািদ 
সংর ণ করা। এ সম  য পািত ১০  েযাগ ব াপনা  Striking 
Unit এ হ া র করা হেব। ক  অ েমািদত ময়াদকােলর মে  
সমাি  ঘাষণা করা হেলও অ াবিধ ম ণালয় হেত িপিসআর পাওয়া 
যায়িন। আইএমই িবভাগ হেত সংি  ম ণালেয় ৩ দফা আধা সরকারী 
প  রণ করা হেলও সংি  ম ণালয় হেত িপিসআর পাওয়া যায়িন। 
িপিসআর না পাওয়ায় ক  আইএমইিড হেত পিরদশন করা যায়িন। 
ফেল ক র সমা  ায়ন করা স ব হয়িন। ভিব েত এ িবষেয় 
সংি  ম ণালয়েক আেরা য বান ও তৎপর হওয়া উিচত। 
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ধম িবষয়ক ম ণালয় 

 

ag© welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
১।  সমা  কে র সং াঃ  

ধম িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন ২০১০-১১ অথবছের এিডিপ  মাট ৩  ক  (২  িবিনেয়াগ এবং ১  কািরগরী 
সহায়তা ক ) সমা  হয়। 

২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 
২  ক  ল া িলত েয়র মে  সমা  হয় এবং বািক ১  কে র য় ি  ল া িলত েয়র ৫০% পয  
ি  পায়। ২  ক  ল অ েমািদত বা বায়নকােলর মে  সমা  হয় এবং ১  ক  ল অ েমািদত 

বা বায়নকােলর চেয় ৪ বছর অথাৎ ২১৮% সময় অিত া  হেয়েছ। 
৩। সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণঃ 

সমা  ক স েহর ময়াদকাল ি র ধান ধান কারণস হ হে - ভবন িনমাণ ও স সারণ, ঘন ঘন ক  
পিরচালক বদলী ইত ািদ। 

৪। সমা  কে র অসমা  কােজর পিরমাণ ও ধরন/ িতঃ   
 সমা  ক েলার মে  অ েমািদত িডিপিপ সং ান মাতােবক কান উে খেযা  কাজ অসমা  নই। তেব 
 পিরদশেনর তািরখ পয  “ইসলািমক ফাউে শেনর ক ীয় লাইে ির স সারণ ও আ িনকীকরণ (২য় 
 সংেশািধত)” শীষক কে র আওতায় লাইে ির অেটােমশন এবং ডাটা এি র কাজ সমা  হয়িন। 

৫। সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 

সম াস হ পািরশস হ 
মসিজদ পাঠাগার াপেনর ল উে ে েলার মে  অ তম িছল 
জনসাধারেণর মে  পাঠাভ াস গেড় তালা যােত তারা মসিজদ 
পাঠাগােরর ধম য় ও দনি ন জীবন িভি ক ক পড়া নার 
মা েম িনেজেদর মে  সেচতনতা ি  এবং ইসলােমর আদশ ও 

েবােধ উ ীিবত হেত পাের। পিরদশেনর সময় পাঠক 
রিজ ার পযােলাচনা কের এবং উপি ত কেয়কজেনর সােথ 

আেলাচনা কের তীয়মান হয় য, অিধকাংশ পাঠক লতঃ 
পি কা পাঠ করার জ  লাইে রীেত আেসন। 

আেলািকত মা ষ তথা উ ত মা ষ তিরেত বইেয়র িমকা 
অন ীকায। িক  আেলাচ  ক  অত  ণ হওয়া সে ও 
সাধারণ মা েষর মনেযাগ আকষণ করেত কন থ হেয়েছ স 
কারণ অ স ােনর জ  ধম িবষয়ক ম ণালয়েক েয়াজনীয় 
পদে প িনেত হেব। 

পাঠাগার েলােত মিহলােদর জ  তমন কান িবধাজনক ব া 
না থাকায় তারা পাঠাগার বহােরর েযাগ হেত বি ত হয়। ফেল 

ক  এলাকার উে খেযা  সং ক জনগণ পাঠাভ াস থেক 
বি ত িছেলন বেল তীয়মান হয়। 

ভিব েত এ ধরেনর ক  হেণর ে  সমােজর সকল ণীর 
মা েষর উপেযাগী কের ক  িডজাইন করেত হেব। 

এক  কে র য় ল া িলত য় অেপ া ২১৩.৮৮ ল  
টাকা (৫০%) এবং বা বায়নকাল ল বা বায়নকাল অেপ া ৪ 
বছর (২১৮%) বশী হেয়েছ। ক  বা বায়েন সংি  ক পে র 
গািফলািত এবং বল ব াপনার জ ই কে র য় ও সময় 
অিত া  হেয়েছ। 

ভিব েত িত  ক  যন ল বা বায়ন কাল ও ল া িলত 
েয়র মে  সমা  হয়, সজ  কে  Feasibility study 

িন তঁভােব স  করেত হেব। এছাড়াও িনিদ  সময় ও েয়র 
মে  ক  বা বায়ন স ে র লে   থেক সংি েদর সতক 
থাকেত হেব এবং আিথক বছেরর েতই বািষক য় পিরক না ও 
কমপিরক না ণয়ন করেত হেব। 

“Leaders of Influence (LOI) Program” শীষক 
কািরগরী সহায়তা কে  িক  আিথক অিনয়ম হেয়েছ।  

আিথক অিনয়েমর িবষেয় ম ণালয় তদ  কের েয়াজনীয় ব া 
হণ করেব। 

“Leaders of Influence (LOI) Program” শীষক 
কািরগরী সহায়তা ক  “িলডাস আউটিরচ ইিনিসেয় ভ 
(LOI)” কে র ধারাবািহকতায় হণ করা হেয়েছ। িক  ক  
হেণর ে  “িলডাস আউটিরচ ইিনিসেয় ভ (LOI)” কে র 

সমাি  ায়ন িতেবদেনর পািরশ েলা িবেবচনায় আনা 
হয়িন। 

ভিব েত কান কে র ধারাবািহকতায় অ  কান ন ন ক  
হণ করা হেল ববত  কে র সমাি  ায়ন িতেবদেনর 
পািরশ েলা অব ই িবেবচনায় আনেত হেব। 
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ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ 

29. মসিজদ পাঠাগার াপন ক   (৬  পযায়) 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১.০ কে র অব ান : সম  বাংলােদশ 
২.০ ম ণালয়/িবভাগ : ধম িবষয়ক ম ণালয় 
৩.০ বা বায়নকারী সং া : ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ 
৪.০  কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

ল  টাকায় 
া িলত য় ত য় 

মাট 
টাকা  
( ঃসাঃ) 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত  
বা বায়ন
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 
 

অিত া  সময়  
( ল  
বা বায়নকােলর 
 %) 
 

ল 
মাট 

টাকা 
( ঃসাঃ) 

সবেশষ সংেশািধত 
মাট 

টাকা 
( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

২৩২৬.৯৫ 
২৩২৬.৯৫ 

) -(  

- 
- 

) -(  

২৩২০.২১১ 
২৩২০.২১১ 

) -(  

লাই ২০০৮ 
হেত 

ন ২০১১ 

- লাই 
২০০৮ 
হেত 

ন ২০১১ 

- - 

 
৫.০       কাজ অসমা  থািকেল উহার কারণঃ কে র কাজ অসমা  নই। 
 
৬.০ সাধারণ পযেব ণঃ 
৬.১  পট িমঃ 
বাংলােদেশ ায় ৩,০০,০০০  মসিজদ রেয়েছ। এসব মসিজদেক ক  কের ইসলািমক ফাউে শন ,বাংলােদশ ১৯৭৮ সাল 
থেক পাঠাগার াপেনর কায ম হােত নয়। লাই,১৯৭৮ থেক ন,২০০৮ পয  ২৩৭৮৩  মসিজেদ ায় ২৩ ল ািধক 

ক দান বক মসিজদ পাঠাগার াপন করা হয়। য সকল ত  অ েল গরীব জনসাধারেণর বই য় করার সাম  নই 
তােদর জ  মসিজদ পাঠাগার বই পড়ার েযাগ ি  কেরেছ। ধম য় ও দনি ন জীবনিভি ক  ) িষ কাজ ,পিরেবশ উ য়ন ,

া  িশ া ,মা ও িশ  া  ,মিহলা উ য়ন ইত ািদ ( ক পড়ােশানার মা েম সমােজ সাধারণ জনগেণর মে  সেচতনতা 
ি  , নিতক অব য় রাধ ,িনর রতা রীকরণ ,ইসলােমর ইিতহাস ,আদশ ও েবাধ স েক সেচতনতা ি েত সহায়ক 
িমকা পালন করেছ। ক  প চ  পযােয় ইেতামে  বা বািয়ত হেয়েছ। ১ম পযােয়  ) ১৯৮৫-১৯৯০ (২.০০ কা  টাকা েয় 

৩৪০০  ,২য় পযােয়  ) ১৯৯০-১৯৯৫ (০২ কা  ৪৪ ল  টাকা েয় ৪০৬০  ,৩য় পযােয়  ) ১৯৯৫-২০০০ (৩ কা  ৯০ ল  
টাকা েয় ৫০০০  , ৪থ পযােয়  ) ২০০০-২০০৫ (৬ কা  টাকা েয় ৫০০০  এবং ৫ম পযােয়  ) ২০০৫-২০০৮ (১৮ কা  
টাকা েয় ৫০০০  িব মান পাঠাগার স করণ ও ন ন ২০০০  পাঠাগার াপন করা হয়। এই ধারাবািহকতা অ  রাখার 
জ  ৬  পযায় বা বায়েনর িনিম  আেলাচ  ক  হণ করা হয়। 
 
৬.২ উে ঃ 

 দির  ামীণ জনগেণর মে  পাঠাভ াস গেড় তালার জ  ন ন ২০০০  এবং িব মান ৫০০০  মসিজদ পাঠাগার 
স  করা; 

 ইসলািমক আদশ ও েবাধ এবং সং িত স েক মা েষর মে  আ হ ি  ও সেচতনতা ি র লে  দেশর 
৪৭৭  উপেজলা সদের ৪৭৭  ন ন উপেজলা ইসলামী মেডল পাঠাগার াপন করা। িব মান ৫০০০  মসিজদ 
পাঠাগাের )িনবাচেনর মা েম(এবং ৬৪  জলা পযােয় িতি ত মেডল পাঠাগার েলােত ন ন ক সংেযাজন বক 
স শালীকরণ; 

 িবগত ১৯৭৯/৮০ হেত ন,২০০৮ পয  সমেয় ািপত ২৩৭৮৩  মসিজদ পাঠাগার েলার মিনটিরং ও ায়ন 
কায ম শি শালীকরণ। 

 
৭.০  কে র অ েমাদন অব াঃ 
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”মসিজদ পাঠাগার াপন  (৫ম পযায়)   শীষক ক  ন,২০০৮-এ সমা  হয় এবং ক র যথাযথ ায়ন সমা  হয়। 
কে র ধারাবািহকতা র ার ােথ  ”মসিজদ পাঠাগার াপন  (৬  পযায়) " লাই,২০০৮ হেত ন,২০১১ ময়ােদ হণ করা 

হয় এবং ৩০ নেভ র,২০০৮ ইং তািরেখ ক র উপর িপইিস সভা অ ি ত হয়। গত ২০ ম,২০০৯ ইং তািরেখ মাননীয় 
পিরক না ম ী ক ক ক  অ েমাদন লাভ কের। 
 
৮.০ ক  পিরচালক স িকত ত ঃ 

কে র  থেক ইসলািমক ফাউে শেনর পিরচালক জনাব আব ল জিলল জমাদারেক ক  পিরচালেকর দািয়  দান করা 
হয়। িতিন লাই,২০০৮ থেক ন,২০১১ পয  ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছন। 
 
৯.০ ক  পিরদশনঃ 

ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড হেত গত ০২/১০/২০১১ তািরেখ পাবনা জলা , ২৭/১১/২০১১ 
তািরেখ গাইবা া জলা ,২৫/০২/২০১২  তািরেখ া ণবািড়য়া জলা ,১৮/০৩/২০১২ তািরেখ টা াইল জলায় বা বািয়ত 
কায ম সেরজিমেন পিরদশন বক ক  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা করা হয়। িনে  পযায় েম পিরদিশত 
ক িলর িববরণ  ) (অ ে দঃ ৯.১-৯.৮), কে র অংগিভি ক কােজর িববরণ (অ ে দ-১০), সম ািদ  (অ ে দ-১৩)   

এবং পািরশ  ) অ ে দ -১৫ (উে খ করা হেয়েছ।    
 
৯.১ ওমর (রা:) মসিজদ মেডল পাঠাগার জলা মেডল পাঠাগার: পাঠাগার  পাবনা সদর উপেজলার ন ন বাশবাড়ী 
এলাকায় ওমর (রা:) মসিজদ এর সামেন ই  কে  অবি ত। পাঠাগার কে  েক দখা যায় , ক  মাটা  পির  এবং 
১৫ -১৬ জন পাঠক একসােথ পড়ার জ  উপকরণ িব মান। লাইে রীয়ান স ানী িহেসেব মািসক ২০০০.০০ টাকা পেতন। 
লাইে রীর খােদম স ানী িহেসেব মািসক ৫০০.০০ টাকা পেতন। পিরদশেনর িদন কান পাঠক উপি ত িছেলন না । তেব 
পাঠক রিজ ার পযােলাচনা কের দখা যায় , ২০/০১/২০১১ তািরেখ ১৯ জন পাঠেকর, ০৩/০২/২০১১ তািরেখ ১৪ জন পাঠেকর, 
০৯/০৬/২০১১ তািরেখ ২০ জন পাঠেকর, ১৪/০৭/২০১১ তািরেখ ১০ জন পাঠেকর এবং ০১/০৮/২০১১ তািরেখ ১৮ জন পাঠেকর 
নাম এি  করা আেছ। ক  চলাকালীন সমেয় লাইে রীেত  জাতীয় পি কা এবং এক  ানীয় পি কা রাখা হত। িবিভ  
সমেয় ইসলািমক ফাউে শন হেত এই লাইে রীেত মাট ৫২০  বই সরবরাহ করা হেয়েছ। এখােন ইসালািমক ফাউে শন হেত 
০৩  ীেলর আলমারী/ শােকস বই রাখার জ , ৩  টিবল ,০৫  চয়ার ,০২  জগ ,০৬  াস ,০২  িসিলং ফ ান ,কাপ -
িপিরচ ০৬ সট  , ০২  চাজার লাইট ,০১  িসিড য়ার, সাইনেবাড ,িবিভ  ফ ন এবং লাইে রীয়ােনর জ  ০১  
বাইসাইেকল সরবরাহ করা হেয়েছ। পিরদশেনর িদন িসিড য়ার  পাওয়া যায়িন , টকিনক াল র কারেণ বাজাের মরামত 
করার জ  পাঠােনা হেয়েছ এবং চাজার লাইট  অেকেজা অব ায় পাওয়া িগেয়েছ। পাঠাগার থেক কান বই ই  করা হয় 
না। ক  চলমান অব ায় পাঠাগার র মািসক ভাড়া এবং িব ৎ িবল ানীয় জনগণেদর থেক সং হ কের পিরেশাধ করা 
হেতা এবং বতমােনও একই ব ায় পিরেশাধ হে । পাঠাগার েত িবিভ  জাতীয় অ ান ও ধম য় ণ িদবেস অ ােনর 
আেয়াজন করা হেতা বেল লাইে রীয়ান জানান। 
 
৯.২ পাবনা সদর উপেজলা মেডল পাঠাগারঃ পাঠাগার  পাবনা সদর উপেজলার র জােম মসিজদ সংল  র 
ইসলািময়া মা াসার এক  কে  অবি ত। পাঠাগার কে  েক দখা যায় , ক  মাটা  পির  এবং ২০ -২৫ জন পাঠক 
একসােথ পড়ার জ  উপকরণ িব মান। লাইে রীয়ান স ানী িহেসেব মািসক ২০০০.০০ টাকা এবং লাইে রীর খােদম স ানী 
িহেসেব মািসক ৫০০.০০ টাকা পেতন। পাঠক রিজ ার পযােলাচনা কের দখা যায় , ২২/০৩/২০১১ তািরেখ ১৬ জন পাঠেকর ,
০৫/০৪/২০১১ তািরেখ ১৭ জন পাঠেকর ,০৬/০৪/২০১১ তািরেখ ০৫ জন পাঠেকর ,২৬/০৫/২০১১ তািরেখ ১১ জন পাঠেকর এবং 
২১/০৬/২০১১ তািরেখ ১১ জন পাঠেকর নাম এি  করা আেছ। ক  চলাকালীন সমেয় লাইে রীেত  জাতীয় পি কা এবং 
এক  ানীয় পি কা রাখা হত। িবিভ  সমেয় ইসলািমক ফাউে শন হেত এই লাইে রীেত ায় ৫০০  বই সরবরাহ করা 
হেয়েছ ,তেব বইেয়র কান রিজ ার পাওয়া যায়িন। এখােন ইসালািমক ফাউে শন হেত ০৪  ীেলর আলমারী/ শােকস বই 
রাখার জ  ,৩  টিবল ,১২  চয়ার ,০২  জগ ,০৬  াস ,০২  িসিলং ফ ান ,কাপ-িপিরচ ০৬ সট ,০২  চাজার লাইট ,
সাইনেবাড ,িবিভ  ফ ন এবং লাইে রীয়ােনর জ  ০১  বাইসাইেকল সরবরাহ করা হেয়েছ। চাজার লাইট  অেকেজা 
অব ায় পাওয়া িগেয়েছ। পাঠাগার থেক মিহলােদরেক বই ই  করা হয় । ক  চলমান অব ায় পাঠাগার র িব ৎ িবল 

ানীয় জনগণেদর থেক সং হ কের পিরেশাধ করা হেতা এবং বতমােনও একই ব ায় পিরেশাধ হে । পাঠাগার েত িবিভ  
জাতীয় অ ান ও ধম য় ণ িদবেস অ ােনর আেয়াজন করা হেতা বেল লাইে রীয়ান জানান। 
 
৯.৩ মসিজদ আ  আই ব আল আনসারী মেডল পাঠাগার জলা মেডল পাঠাগার : পাঠাগার  গাইবা া সদর উপেজলার 
ইসলািমক ফাউে শেনর জলা কাযালয় সংল  মসিজদ আ  আই ব আল আনসারী এর সােথ  এক   কে  অবি ত। পাঠাগার 
ক  পড়ার উপেযাগী পির ার-পির  নয় , তেব এখােন ১০ -১২ জন পাঠক একসােথ পড়ার জ  উপকরণ িব মান। 
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লাইে রীয়ান স ানী িহেসেব মািসক ২০০০.০০ টাকা পেতন এবং খােদম স ানী িহেসেব মািসক ৫০০.০০ টাকা পেতন। 
পিরদশেনর িদন কান পাঠক উপি ত িছেলন না। তেব পাঠক রিজ ার পযােলাচনা কের দখা যায় , ০১/১১/২০১০ তািরেখ ১৬ 
জন পাঠেকর ,০৮/০৬/২০১১ তািরেখ ০৬ জন পাঠেকর ,২৫/০৬/২০১১ তািরেখ ২৪ জন পাঠেকর এবং ৩০/০৬/২০১১ তািরেখ 
১১ জন পাঠেকর নাম এি  করা আেছ। ক  চলাকালীন সমেয় লাইে রীেত  জাতীয় পি কা এবং এক  ানীয় পি কা 
রাখা হত। িবিভ  সমেয় ইসলািমক ফাউে শন হেত এই লাইে রীেত মাট ৫৫৮  বই সরবরাহ করা হেয়েছ। এখােন ইসালািমক 
ফাউে শন হেত ০৪  ীেলর আলমারী/ শােকস বই রাখার জ  ,২  টিবল ,১২  চয়ার ,০১  ফাইল কিবেনট ,০২  জগ ,
০৬  াস ,০২  িসিলং ফ ান ,কাপ-িপিরচ ০৬ সট ,০২  চাজার লাইট ,০১  িসিড য়ার ,সাইনেবাড ,িবিভ  ফ ন এবং 
লাইে রীয়ােনর জ  ০১  বাইসাইেকল সরবরাহ করা হেয়েছ। পিরদশেনর িদন িসিড য়ার  এবং চাজার লাইট  অেকেজা 
অব ায় পাওয়া িগেয়েছ। পাঠাগার থেক কান বই ই  করা হয় না। ক  চলমান অব ায় পাঠাগার র মািসক ভাড়া এবং 
িব ৎ িবল ানীয় জনগণেদর থেক সং হ কের পিরেশাধ করা হেতা এবং বতমােনও একই ব ায় পিরেশাধ হে । 
পাঠাগার েত িবিভ  জাতীয় অ ান ও ধম য় ণ িদবেস অ ােনর আেয়াজন করা হেতা বেল লাইে রীয়ান জানান। 
 
৯.৪ গাইবা া সদর উপেজলা মেডল পাঠাগারঃ পাঠাগার  গাইবা া সদর উপেজলার আহেল হাদীস জােম মসিজদ 
কমে ে র এক  কে  অবি ত িছল ,তেব ক  শষ হেয় যাওয়ার পর মসিজদ ক প  লাইে রীর জ  জায়গা বরা  
রাখেত অনা হ কাশ করায় লাইে রী  সদর উপেজলার মীর নয়ামত আলী (রহঃ) আল-ফালাহ হােফিজয়া কাওমী মা াসায় 

ানা র করা হয়। বতমােন লাইে রীর িবিভ  উপকরণ এবং আসাবাবপ  মসিজদ র ি িড় কে  রাখা হেয়েছ। পিরদশেনর 
িদন কান পাঠক উপি ত িছেলন না। তেব পাঠক রিজ ার পযােলাচনা কের দখা যায় , ২৬/০১/২০১১ তািরেখ ৩১ জন 
পাঠেকর ,০৪/০৪/২০১১ তািরেখ ৩১ জন পাঠেকর ,২৩/০৫/২০১১ তািরেখ ৩১ জন পাঠেকর  এবং  ৩০/০৬/২০১১ তািরেখ ৩২ 
জন পাঠেকর নাম এি  করা আেছ। ক  চলাকালীন সমেয় লাইে রীেত  জাতীয় পি কা ( দিনক ইে ফাক ও দিনক 
ইনিকলাব)  এবং এক  ানীয় পি কা ( দিনক ঘাঘট) রাখা হেতা। িবিভ  সমেয় ইসলািমক ফাউে শন হেত এই লাইে রীেত 
মাট ৬১৬  বই সরবরাহ করা হেয়েছ। এখােন ইসলািমক ফাউে শন হেত ০৫  ীেলর আলমারী/ শােকস (বই রাখার জ ) ,

৩  টিবল ,১২  চয়ার ,০১  াক বাড ,০১  কােঠর রক , ০৩  জগ ,০৬  াস ,০২  িসিলং ফ ান ,কাপ -িপিরচ ১২ সট ,
০৩  চাজার লাইট ,সাইনেবাড ,িবিভ  ফ ন এবং লাইে রীয়ােনর জ  ০১  বাইসাইেকল সরবরাহ করা হেয়েছ। পিরদশেনর 
িদন চাজার লাইট িতন  অেকেজা অব ায় পাওয়া িগেয়েছ। পাঠাগার থেক কান বই ই  করা হয় না। ক  চলমান অব ায় 
পাঠাগার র মািসক ভাড়া এবং িব ৎ িবল ানীয় জনগণেদর থেক সং হ কের পিরেশাধ করা হেতা এবং বতমােনও একই 

ব ায় পিরেশাধ হে । পাঠাগার েত িবিভ  জাতীয় অ ান ও ধম য় ণ িদবেস অ ােনর আেয়াজন করা হেতা বেল 
লাইে রীয়ান জানান। 
 
৯.৫ ম র ম পাড়া জােম মসিজদ পাঠাগার সাধারণ পাঠাগার : পাঠাগার  গাইবা া  সদর উপেজলার ম র ােমর 
ম পাড়া জােম মসিজেদর মাতওয়া ী সােহেবর কে  অবি ত। পাঠাগার  ািপত হয় ২০০২-০৩ অথ বছের। পাঠাগার  
ইসলািমক ফাউে শেনর সাধারণ পাঠাগােরর অ । লাইে রীয়ােনর নাম আফসা ল ইসলাম ,িতিন মসিজেদর মাতওয়া ী। 
এখােন লাইে রীর জ  আলাদা কান ক  নই ফেল এখােন বেস বই পড়ার ব া নই। মসিজেদর মাতওয়া ী সােহেবর 
কে  ১  আলমািরেত বই রাখা আেছ এবং পাঠকেদরেক ই  রিজ ােরর মা েম বই সরবরাহ করা হয়। আলমাির  
ইসলািমক ফাউে শন হেত সরবরাহ করা হেয়েছ এবং এ পয  ইসলািমক ফাউে শন হেত সরবরাহ ত বইেয়র সং া ১৯৭ । 
পাঠক ই  রিজ ার হেত দখা যায় , িত াকালীন সময়  হেত বতমান পয  মাট ৮০৪ জন পাঠকেক বই ই  করা হয়। 
মসিজদ র পােশ এক  মিহলা মা াসা অবি ত এবং মা াসার ছা ীরা পাঠাগার থেক বই সং হ কের। লাইে রীর দািয়  
পালেনর জ  লাইে রীয়ােনর কান স ানী নই। 
 
৯.৬ আদমজী জােম মসিজদ পাঠাগার সাধারণ পাঠাগার : পাঠাগার  গাইবা া  সদর উপেজলার ডিভড কাংপাড়া 
এলাকায় আদমজী জােম মসিজেদ অবি ত। পাঠাগার  ািপত হয় ১৯৮৯ -৯০ অথ বছের। পাঠাগার  ইসলািমক ফাউে শেনর 
সাধারণ পাঠাগােরর অ । লাইে রীয়ােনর নাম নািদম খান শািকল। এখােন লাইে রীর জ  আলাদা কান ক  নই ফেল 
এখােন বেস বই পড়ার ব া নই। মসিজেদর ল কে  ১  আলমািরেত বই রাখা আেছ এবং পাঠকেদরেক ই  রিজ ােরর 
মা েম বই সরবরাহ করা হয়। আলমাির  ইসলািমক ফাউে শন হেত সরবরাহ করা হেয়েছ এবং এ পয  ইসলািমক 
ফাউে শন হেত সরবরাহ ত বইেয়র সং া ২৫৪ । পাঠক ই  রিজ ার হেত দখা যায় , িত াকালীন সময় হেত বতমান 
পয  মাট ৫৯৪ জন পাঠকেক বই ই  করা হয়। লাইে রীর দািয়  পালেনর জ  লাইে রীয়ােনর কান স ানী নই। 
 
৯.৭ টা াইল সদর উপেজলা মেডল পাঠাগারঃ পাঠাগার  টা াইল সদর উপেজলার বপারী পাড়া জােম মসিজেদ 
অবি ত। পাঠাগার েত ২০-২৫ জন পাঠক একসােথ পড়ার জ  উপকরণ িব মান। লাইে রীয়ান স ানী িহেসেব মািসক 
২০০০.০০ টাকা এবং লাইে রীর খােদম স ানী িহেসেব মািসক ৫০০.০০ টাকা পেতন। পাঠক রিজ ার পযােলাচনা কের 
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দখা যায় , ২৮/০৬/২০১১ তািরেখ ৩৮ জন পাঠেকর ,৩০/০৬/২০১১ তািরেখ ৩২ জন পাঠেকর নাম এি  করা আেছ। িবিভ  
সমেয় ইসলািমক ফাউে শন হেত এই লাইে রীেত ায় ৫০৬  বই সরবরাহ করা হেয়েছ এবং এ সকল বইস েহর জ  
রিজ র সংর ণ করেত দখা যায়। এখােন ইসালািমক ফাউে শন হেত ০২  ীেলর আলমারী/ শােকস বই রাখার জ  ,১  
টিবল ,১৩  চয়ার ,০২  িসিলং ফ ান ,কাপ-িপিরচ (০৬ সট) ,০৩  চাজার লাইট ,১  দয়াল ঘিড় ,১  সাইনেবাড এবং 

লাইে রীয়ােনর জ  ০১  বাইসাইেকল সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 
৯.৮ া ণবািড়য়া সদর উপেজলা মেডল পাঠাগারঃ া ণবািড়য়া সদর উপেজলার পাঠাগার েত ২৫-৩০ জন পাঠক 
একসােথ পড়ার জ  উপকরণ িব মান। লাইে রীয়ান স ানী িহেসেব মািসক ২০০০.০০ টাকা এবং লাইে রীর খােদম স ানী 
িহেসেব মািসক ৫০০.০০ টাকা পেতন। িবিভ  সমেয় ইসলািমক ফাউে শন হেত এই লাইে রীেত ায় ১৫১  বই সরবরাহ 
করা হেয়েছ এবং এ সকল বইস েহর জ  রিজ ার সংর ণ করেত দখা যায়। এখােন ইসালািমক ফাউে শন হেত ০২  

ীেলর আলমারী ,১  টিবল ,১১  চয়ার ,০২  িসিলং ফ ান ,০২  চাজার লাইট এবং লাইে রীয়ােনর জ  ০১  
বাইসাইেকল সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 
১০.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন ধম িবষয়ক ম ণালয় হেত া  ক  সমা  িতেবদন িপিসআর এর িভি েত :  

(ল  টাকায়) 
িমক 

নং 
অংেগর নাম একক পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব আিথক 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১। উপেজলা মেডল মসিজদ পাঠাগাের 

ক সংেযাজন 
সং া ৪৭৭ ৪৭.৭০ ৪৭৭ ৪৭.৭০ 

২। ন ন মসিজদ পাঠাগাের ক 
সংেযাজন 

সং া ২০০০ ২০০.০০ ২০০০ ২০০.০০ 

৩। সাধারণ মসিজদ পাঠাগাের ক 
সংেযাজন 

সং া ৫০০০ ৩০০.০০ ৫০০০ ৩০০.০০ 

৪। জলা মেডল মসিজদ পাঠাগাের ক 
সংেযাজন 

সং া ৬৪ ১২.৮০ ৬৪ ১২.৮০ 

৫। অিডও িসিড ও িভিডও িসিড সং হ সং া ২০০০ ২.০০ ২০০০ ২.০০ 
৬। আসবাপ  ও য পািত সং া ২৪৮৯৯ ২৫১.৩১ ২৪৮৯৯ ২৫১.৩১ 
৭। বাই সাইেকল সং া ৬৪ ৩.৮৪ ৫৪১ ৩.৮৪ 
৮। জনবেলর বতন ভাতা সং া ১৫ ৯৬.৫২ ১৫ ৯৩.২২ 
৯। লাইে রীয়ানেদর িড,এ সং া ৩৮৯৫২০ ১৯৪.৭৬ ৩৮৯৫২০ ১৯৪.৭৬ 
১০। মিনটিরং ও পারিভশন সং া ১৭৮৬৩৮ ৭৩.৫০ ১৪৮৬৩৮ ৭৩.৫০ 
১১। দাম ভাড়া সং া ১ ৭.২০ ১ ৭.২০ 
১২। টিলেফান সং া ৬৯ ৩.৭৭ ৬৯ ৩.৭৭ 
১৩। িসএনিজ , ালানী ও ই ুের  থাক - ৫.০০ - ৫.০০ 
১৪। বাইসাইেকল র ণােব ণ থাক ১০৮২ ৮.২৩ ১০৮২ ৮.২৩ 
১৫। শনারী থাক - ৯৩.৩৯ - ৯৩.৩৯ 
১৬। পি কা ও সামিয়কী সং া ১৮০১৬৬৮ ১৫১.৮০ ১৮০১৬৬৮ ১৫১.৮০ 
১৭। িশ ণ সং া ১০২৮ ২৬.৬০ ১০২৮ ২৪.৬৬১ 
১৮। পাঠক সমােবশ সং া ১৯২ ১২.০০ ১৯২ ১২.০০ 
১৯। পিরবহন য় থাক - ১৯.২০ - ১৯.২০ 
২০।  লাইে রীয়ান ও পাঠক র ার সং া ৫৪৪৫ ৫১.১৫ ৫৪৪৫ ৫১.১৫ 
২১। স ানী (লাইে রীয়ান ও খােদম) সং া ১০৮২ ৪৮৬.৯০ ১০৮২ ৪৮৬.৯০ 
২২। সামািজক ই  আেলাচনা ও সাং িতক 

কম চী 
সং া ৪২৯৩ ১১৪.৪৮ ৪২৯৩ ১১৪.৪৮ 

২৩। জাতীয় ও ধম য় িদবস পালন সং া ৫৭২৪ ১১৪.৪৮ ৫৭২৪ ১১৪.৪৮ 
২৪। কিম  িম ং সং া ৩৩১৫ ৩২.৩০ ৩৩১৫ ৩২.৩০ 
২৫। িবিবধ থাক - ১৮.০২ - ১৬.৫২ 
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িমক 
নং 

অংেগর নাম একক পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব আিথক বা ব আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 সবেমাট   ২৩২৬.৯৫  ২৩২০.২১১ 

 
১১.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন অ গিত পযােলাচনাঃ 
১১.১ ন ন মসিজদ পাঠাগাের ক সংেযাজনঃ ২০০০  ন ন মসিজদ পাঠাগার াপেনর জ  িডিপিপ‘ ত সং ান ত 

২০০.০০ ল  টাকার িবপরীেত খরচ হেয়েছ ২০০.০০ ল  টাকা। এ টাকা খরচ হেয়েছ পাঠাগার েলােত বই সরবরাহ 
বাবদ। পাঠাগার েলােত মাট ১৯৫২০০  বই সরবরাহ করা হেয়েছ। 

১১.২  সাধারণ মসিজদ পাঠাগাের ক সংেযাজনঃ িব মান ২০০০  সাধারন পাঠাগাের বই সরবরাহ বাবদ িডিপিপ‘ ত 
সং ান ত ৩০০.০০ ল  টাকার িবপরীেত স দয় টাকা খরচ হেয়েছ এবং ৫০০০  িব মান পাঠাগাের ক 
সংেযাজন বাবদ িডিপিপ‘র সং ান অ যায়ী মাট ৩০০.০০ ল  টাকা েয় ক সংেযাজন করা হয়। 

১১.৩  আসবাপ  ও য পািতঃ ২৪৮৯৯  আসবাপ  ও য পািত সরবরাহ বাবদ িডিপিপ‘ ত সং ান ত ২৫১.৩১ ল  টাকার 
িবপরীেত স দয় টাকা খরচ হেয়েছ। এসব আসবাবপ  ও য পািতর মে  রেয়েছ ীেলর আলমাির , টিবল , চয়ার ,
িসিলং ফ ান ,চাজার লাইট ,িসিড য়ার ইত ািদ। এসব আসবাবপ  ও য পািত েলা লতঃ জলা মেডল ও 
উপেজলা মেডল পাঠাগাের সরবরাহ করা হেয়েছ। 

১১.৪  লাইে রীয়ানেদর িড,এঃ সাধারন পাঠাগার েলা মিনটিরংেয়র দািয়  িনেয়ািজত িছেলা জলা মেডল ও উপেজল 
মেডল পাঠাগােরর লাইে রীয়ানরা। এ বাবদ তারা িড,এ পেতন এবং তােদর িড,এ বাবদ িডিপিপ‘ ত সং ান ত 
১৯৪.৭৬ ল  টাকার িবপরীেত খরচ হেয়েছ ১৯৪.৭৬ ল  টাকা। 

১১.৫  পি কা ও সামিয়কীঃ জলা মেডল পাঠাগার এবং উপেজলা মেডল পাঠাগার েলােত িতিদন ই  জাতীয় পি কা ও 
এক  ানীয় পি কা রাখার সং ান িছল এবং এ বাবদ িডিপিপ‘ ত সং ান ত ১৫১.৮০ ল  টাকার িবপরীেত খরচ 
হেয়েছ ১৫১.৮০ ল  টাকা। 

১১.৬ স ানী লাইে রীয়ান ও খােদম : জলা মেডল পাঠাগার এবং উপেজলা মেডল পাঠাগার েলার লাইে রীয়ান ও 
খােদেমর স ানী বাবদ িডিপিপ‘ ত সং ান ত ৪৮৬.৯০ ল  টাকার িবপরীেত খরচ হেয়েছ ৪৮৬.৯০ ল  টাকা। 

১১.৭ সামািজক ই  আেলাচনা ও সাং িতক কম চীঃ িবিভ  সামািজক ই  আেলাচনা ও সাং িতক কম চী বাবদ 
িডিপিপ‘ ত সং ান ত ১১৪.৪৮ ল  টাকার িবপরীেত খরচ হেয়েছ ১১৪.৪৮ ল  টাকা। 

১১.৮ জাতীয় ও ধম য় িদবস পালনঃ িবিভ  জাতীয় িদবস ও ধম য় িদবেস জলা মেডল পাঠাগার এবং উপেজলা মেডল 
পাঠাগার েলােত অ ােনর আেয়াজন করা হত এবং এ বাবদ িডিপিপ‘ ত সং ান ত ১১৪.৪৮ ল  টাকার িবপরীেত 
খরচ হেয়েছ ১১৪.৪৮ ল  টাকা। 

 
১২.০ কে র উে  ও অজনঃ 

পিরকি ত উে  অজন 
ক. দির  ামীণ জনগেণর মে  পাঠাভ াস গেড় 

তালার জ  ন ন ২০০০  এবং িব মান 
৫০০০  মসিজদ পাঠাগার স  করা 

ন ন ২০০০  পাঠাগার ািপত হেয়েছ এবং িব মান ৫০০০  
পাঠাগার বই সরবরােহর মা েম স  করা হেয়েছ িক  দির  
ামীণ জনগেণর মে  পাঠাভ াস গেড় উঠার িবষয়  কত  

অিজত হেয়েছ স  যথাযথ জিরপ কাজ তীত িনণয় করা 
ক ন ,তেব পিরদিশত পাঠাগার েলার অিভ তার আেলােক 
বলা যায় এ াপাের অজন অিত সামা । 

খ. ইসলািমক আদশ ও েবাধ এবং সং িত 
স েক মা েষর মে  আ হ ি  ও সেচতনতা 
ি র লে  দেশর ৪৭৭  উপেজলা সদের 

৪৭৭  ন ন উপেজলা ইসলামী মেডল পাঠাগার 
াপন করা। িব মান ৫০০০  মসিজদ 

পাঠাগাের )িনবাচেনর মা েম (এবং ৬৪  জলা 
পযােয় িতি ত মেডল পাঠাগার েলােত ন ন 

ক সংেযাজন বক স শালীকরণ 

৪৭৭  উপেজলা সদের ৪৭৭  ন ন উপেজলা ইসলামী মেডল 
পাঠাগার ািপত হেয়েছ। িব মান ৫০০০  মসিজদ পাঠাগাের  
এবং ৬৪  জলা পযােয় িতি ত মেডল পাঠাগার েলােত ন ন 

ক সংেযাজন বক স  করা হেয়েছ। 

গ. িবগত ১৯৭৯/৮০ হেত ন,২০০৮ পয  সমেয় 
ািপত ২৩৭৮৩  মসিজদ পাঠাগার েলার 

িবগত ১৯৭৯/৮০ হেত ন,২০০৮ পয  সমেয় ািপত 
২৩৭৮৩  মসিজদ পাঠাগার েলার র ণােব েণর দািয়  
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পিরকি ত উে  অজন 
মিনটিরং ও ায়ন কায ম শি শালীকরণ সাধারণতঃ সংি  মসিজেদর ইমাম সােহব কের থােকন িক  

এজ  িতিন কান ভাতা পান না ,ফেল দািয়  পালেনর াপাের 
অিধকাংশ ইমাম সােহবেদর মে  উদাসীনতা রেয়েছ তেব এর 

িত মও পিরলি ত হেয়েছ।  
 
১৩.০   উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ িডিপিপ‘র Log-frame অ যায়ী কে র ল উে  হে  
 সাধারণ জনগণেক ইসলািমক ান ও আথ-সামািজক ান আহরেণর েযাগ কের দওয়া। িক  পাঠাগারেক িঘের 
 স ক কমপিরক নার অভাব এবং পযা  চারণার অভােব পাঠাগার াপেনর র সারী উে  েরা ির 
 অিজত হয়িন বেল মেন হেয়েছ। 
 
১৪.০ বা বায়ন সম াঃ 
১৪.১ সাধারণ জনগেণর মে  লাইে িরর ক পােঠ আ হ কমঃ মসিজদ পাঠাগার াপেনর ল উে ে েলার মে  

অ তম িছল জনসাধারেণর মে  পাঠাভ াস গেড় তালা যােত তারা মসিজদ পাঠাগােরর ধম য় ও দনি ন জীবন 
িভি ক ক পড়া নার মা েম িনেজেদর মে  সেচতনতা ি  এবং ইসলােমর আদশ ও েবােধ উ ীিবত হেত 
পাের। পিরদশেনর সময় পাঠক রিজ ার পযােলাচনা কের এবং উপি ত কেয়কজেনর সােথ আেলাচনা কের 

তীয়মান হয় য ,অিধকাংশ পাঠক লতঃ পি কা পাঠ করার জ  লাইে রীেত আেসন। 
 
১৪.২ অ ল ভাতা ও স ানীঃ কে র আওতায় পিরচািলত লাইে রীস েহ একজন লাইে রীয়ান এবং একজন খােদেমর 

স ানীর সং ান িছল। মািসক স ানী িহেসেব লাইে রীয়ান ২০০০ /- টাকা এবং খােদম ৫০০ /- টাকা পেতন। 
লাইে রীয়ানগণ ণকালীন সমেয়র জ  দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন এবং অ  কান কেমর সােথ  থেক 
উপাজেনর েযাগ িছল না। ফেল কে  সং ান ত যৎসামা  স ানীর অথ ারা জীবন-যাপন করা হ িছল। 

 
১৪.৩ লাইে রীর ভাড়া ও িব ৎ িবলঃ কে র আওতায় পিরচািলত লাইে রীস েহর জ  বাড়ীভাড়া এবং িব ৎ িবল 

বাবদ কে  কান বরা  না থাকায় ানীয়ভােব ব া করা হয়। ফেল অেনক লাইে রীর ে  ান াি েত এবং 
িব ৎ িবল পিরেশােধ সম ার স ুখীন হেত হয়। 

 
১৪.৪  পাঠাগার েলােত বইেয়র বিচে র অভাবঃ পাঠাগার েলােত কািরগরী িশ া , িষ িশ া ,প  পালন ,মাছ চাষ ,  

িশ  , াথিমক িচিকৎসা , িম রিজে শন ইত ািদ স িকত বই না থাকােত পাঠকরা এসব স িকত সম ার 
াথিমক সমাধান পেত থ হেয়েছ। দনি ন জীবেন তােদর এ সকল ােনর েয়াজন হয়। তাই এ সকল িবষেয়র 

বইস হ পাঠাগার েলােত সরবরাহ করা েয়াজন িছল ,যার ফেল পাঠাগার েলােত সাধারণ মা েষর যাতায়াত 
অেনক েণ ি  করা স ব হত বেল মেন হেয়েছ। 

 
১৪.৫ মিহলা পাঠকেদর জ  যথাথ পিরেবেশর অভাবঃ পাঠাগার েলােত মিহলােদর জ  তমন কান িবধাজনক ব া 

না থাকায় তারা পাঠাগার বহােরর েযাগ হেত বি ত হয়। ফেল ক  এলাকার উে খেযা  সং ক জনগণ 
পাঠাভ াস থেক বি ত িছেলন বেল তীয়মান হয়। 

 
১৪.৬ চাজার লাইট ও িসিড য়ার অেকেজাঃ পিরদিশত সকল জলা মেডল পাঠাগার ও উপেজলা মেডল পাঠাগার েলােত 

সরবাহ ত িসিড য়ার ) মা  জলা মেডল পাঠাগােরর জ  (এবং চাজার লাইট েলা অেকেজা অব ায় পাওয়া 
িগেয়েছ। এছাড়াও অিডও ও িভিডও িসিড সরবরাহ বাবদ বরা ত ২.০০ ল  টাকা খরচ হেলও পিরদশনকােল এ 
ধরেনর কান িসিড পাওয়া যায়িন। 

 
১৫.০ পািরশ/িদক-িনেদশনাঃ  
১৫.১   কত মা ষ তথা উ ত মা ষ তিরেত বইেয়র িমকা অন ীকায। িক  আেলাচ  ক  অত  ণ হওয়া 

সে ও সাধারণ মা েষর মনেযাগ আকষণ করেত কন থ হেয়েছ স কারণ অ স ােনর জ  ধম িবষয়ক 
ম ণালয়েক েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব। 
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১৫.২   আেলাচ  ক  ন‘২০১১ এ সমা  হেয়েছ কােজই অ ে দ - ১৪.১-১৪.৫ এ বিণত সম ার আেলােক কান ব া 
হণ স ব নয় ,তেব ভিব েত কান ক  হেণর েব বিণত সম া েলা সমাধােনর িনিম  িবেবচনা করা যেত 

পাের। 
 
১৫.৩      য়ার ) মা  জলা মেডল পাঠাগােরর জ ( , চাজার লাইটস হ কন অেকেজা অব ায় পেড় আেছ তা খিতেয় দেখ 
 এবং অিডও ও িভিডও িসিড সরবরাহ না করার িবষয়  ধম িবষয়ক ম ণালয় ক ক অ স ান বক েয়াজনীয় 
 ব া নয়া আব ক। 
 
১৫.৪   ক  সমাে  পাঠাগারস হ চা  রাখার িবষেয় ধম িবষয়ক ম ণালয়েক েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
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30. ইসলািমক ফাউে শেনর ক ীয় লাইে ির স সারণ ও আ িনকীকরণ 
(২য় সংেশািধত) 

(সমা ঃ ন ,২০১১) 
 
১.০ কে র অব ান : বায় ল মাকাররম মসিজদ ,প ন ,ঢাকা।  
২.০ ম ণালয়/িবভাগ : ধম িবষয়ক ম ণালয়। 
৩.০ বা বায়নকারী সং া : ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ। 
৪.০  কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় 

মাট 
টাকা  

ঃসাঃ 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত  
বা বায়ন
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 
 

অিত া  সময়  
( ল  
বা বায়নকােলর 
%) 

ল 
মাট 

টাকা  
ঃসাঃ 

 

সবেশষ 
সংেশািধ
ত 
মাট 

টাকা  
ঃসাঃ 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

৪২৮.৬৫ 
৪২৮.৬৫ 

) -(  

৬৪৯.০০ 
৬৪৯.০০ 

) -(  

৬৪২.৫৩ 
৬৪২.৫৩ 

) -(  

সে র ,
২০০৫ 
হেত 

ন , ২০০৭ 

সে র , 
২০০৫ 
হেত 

ন , ২০১১ 

সে র , 
২০০৫ 
হেত 

ন , 
২০১১ 

২১৩.৮৮ 
(৫০%) 
 

৪ বছর 
(২১৮%) 
 

 
৫.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন ধম িবষয়ক ম ণালয় হেত া  ক  সমা  িতেবদন িপিসআর এর িভি েত: 

(ল  টাকায়) 
িমক 

নং 
সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর অংগ সংেশাধিত িডিপিপ অ যায়ী 

ল মা া 
ন ,২০১১ পয  ম ি ত 

অ গিত 
আিথক বা ব (সং া) আিথক  বা ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
০১। শনাির ২.৫০ থাক ২.৫০ থাক 
০২। ানীয় ইসলািম বই সং হ ১৮.০০ ১২০০০  ১৮.০০ ১৩১৯৭  
০৩। িবেদশী ইসলািম বই সং হ ৮৬.৯৫ ১২০০০  ৮৬.৯৫ ১২০১০  
০৪। ানীয় ,িবেদশী ইসলািমক াগািজন ,সামিয়কী 

সং হ 
১.৪১ ২৬৬ ই  ১.৪১ ২৬৬ ই  

০৫। িশ ণ  ২.৬০ ৭০ জন ২.৪১ ৭০ জন 
০৬। অিনয়িমত িমকেদর ভাতা বাবদ য় ২.০০ থাক ২.০০ থাক 
০৭। বই িনবাচন কিম র সভা ২.২০ ৫০  ১.৯২ ৫৩  
০৮। বই ব ধাই ৩.০০ থাক ৩.০০ থাক 
০৯। অ া  ৫.০০ থাক ৫.০০ থাক 
১০। িসিভল এবং এ া িমিনয়াম কাজ ৬.৩৯ ৫৯৬৯ ব: : ৬.৩৯ ৫৯৬৯ ব: : 
১১।  ব িতক কাজ ৪.০৯ থাক ৪.০৯ থাক 
১২।  িসিস ক ােমরা এবং এে সিরজ ৫.০০ ১২  ৫.০০ ০৮  
১৩।  মিশনািরজ য পািত ১১.৮৫ ২৪  ১১.৮৫ ২৪  
১৪।  লাইে ির অেটােমশন ২৩.৮১ ৩৭  ২৩.৮১ ৩৭  
১৫। ডাটা এি  ৮.৬০ থাক ৮.৬০ থাক 
১৬।  সািভস এবং র ণােব ণ ১.৮০ থাক ১.৮০ থাক 
১৭।  ই ারেনট সবা ০.৮০ থাক ০.৮০ থাক 
১৮। অিফস এবং পাঠকেদর জ  আসবাবপ  ১৯.২২ ৩৫৫  ১৯.২২ ৩৫৫  
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িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর অংগ সংেশাধিত িডিপিপ অ যায়ী 
ল মা া 

ন ,২০১১ পয  ম ি ত 
অ গিত 

আিথক বা ব (সং া) আিথক  বা ব 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১৯। প  , িতব ীেদর িবেশষ ধরেণর আসবাবপ  ২.০০ ৪০ সট ২.০০ ৪০ সট 
২০। িলফট ৪০.০০ ০১  ৪০.০০ ০১  
২১। ব িতক য পািত এবং আইিপএস ২.৫০ ০৩  ২.৫০ ০৩  
২২। ছাট জনােরটর ১০.০০ ০১  ১০.০০ ০১  
২৩। অন লাইন ইউিপএস ১.৭০ ০২  ১.৭০ ০২  
২৪। লাইে ির ভবন িনমাণ ৩৮৭.৫৮ ২১০০০ ব: : ৩৮১.৫৮ ২১০০০ ব: : 
 মাটঃ ৬৪৯.০০ ১০০% ৬৪২.৫৩ 

(৯৯%) 
১০০% 

 

৬.০ কাজ অসমা  থািকেল উহার কারণঃ সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কে র আওতায় লাইে ির অেটােমশন এবং ডাটা 
এি র কাজ এখনও সমা  হয়িন।  

 

৭.০ সাধারণ পযেব ণঃ 
৭.১  পট িমঃ 
সভ তা ,সং িত এবং িশ ার িবকােশ লাইে িরর অবদান অ ীকার করার উপায় নই। কান জািতর িশ া ও সং িতর উ িতর 
মাপকা  িনধািরত হয় লাইে িরর িবকাশ ও উ িতর উপর। িক  আমােদর মত দেশ লাইে ির িত া এবং উ িতর জ  

েয়াজনীয় মেনােযাগ দওয়া স ব হয়িন। আমােদর দেশ লাইে ির েলা লতঃ িশ া িত ান কি ক। কােজই লাইে িরর 
বহার কবলমা  িশ ক ও ছা েদর মে  সীমাব । আবার সরকার ক ক িতি ত লাইে িরর সং া এতই অ ল য ,

সাধারণ মা েষর পে  িবিভ  কারেণ এ েলার িবধা ভাগ করা স ব নয়। অিধক  সিলম ধান দেশর জনগেণর জ  
ইসলািমক বই পড়া এবং অ া  িবধা এই লাইে ির েলােত পযা  পিরমােণ নই , যিদও এেদেশর মা ষ দেয় ইসলািমক 
চতনা গভীরভােব লালন কের। এক  ণা  ইসলািমক লাইে িরর অভােব ি জীিব ,িব ানী ,িশ ক ,গেবষক ,ছা  ,ইসলািম 

িচ ািবদ এবং সাধারণ জনগণ যারা ইসলািমক ান আহরেণ ই ক তারা িবিভ  সম ার মাকােবলা করিছল। লাইে ির ান 
অজন ও ান সােরর অ তম মা ম এবং ইসলািমক ান সাের লাইে ির ণ িমকা পালন কের। এটা অন ীকায 
য ,লাইে িরেত পযা  েযাগ- িবধা তীত র সারী ান আহরণ করা স ব নয়। কােজই ইসলািমক ান অজন ও 
সােরর জ  পযা  েযাগ- িবধা িনি ত করার িনিম  ইসলািমক ফাউে শন তার ক ীয় লাইে ির সমেয়াপেযাগী কের 
তালার লে  আেলাচ  ক  বা বায়েনর িস া  িনেয়েছ। 

 

৭.২ উে ে ঃ 
 দশ ও িবেদশ থেক ইসলািম বই সং হ করা যােত ইসলািম িচ ািবদ , ি জীিব ,িশ ক ,ছা  ,গেবষক 

এবং সকল ণীর সাধারণ মা ষ াপকভােব ইসলােমর িবিভ  িবষেয়র বই পড়েত পাের এবং গেবষণা 
করেত পাের; 

 বায় ল মাকাররম মসিজদ কমে ে  এক  ায়ী লাইে ির িত ার মা েম পাঠক এবং গেবষকেদর 
জ  পড়া এবং গেবষণার জ  অ ল পিরেবশ তির করা; 

 কি উটার ি  এবং অেটােমশেনর মা েম লাইে িরেক আ িনকীকরণ; 
 নারী এবং িশ র জ  পড়ার থক ব া তির করা; 
 লাইে ির িবি ং-এর অসমা  িনমাণ কাজ সমা  করা ও সৗ য ি  করা; 
 িবকলা েদর পড়ার েযাগ তির করা ;এবং 
 ৫ম তলা পয  লাইে ির িবি ং-এর উ খী স সারণ। 

 

৮.০  কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ  
৮.১ ক  অ েমাদনঃ ক র িডিপিপর উপর ০৭.০৪.২০০৫ তািরেখ ক  ায়ন কিম র সভা অ ি ত হয়। উ  
সভার পািরেশর আেলােক নগ ত িডিপিপ মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক ০৯.১০.২০০৫ তািরেখ ৪২৮.৬৫ ল  টাকা 

েয় সে র ,২০০৫ হেত ন ,২০০৭ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত ২১.১১.২০০৭ তািরেখ ক র 
া িলত য় অপিরবিতত রেখ সে র ,২০০৫ হেত ন ,২০০৮ ময়ােদ ১ম সংেশািধত আকাের বা বায়েনর জ  

অ েমািদত হয় এবং নরায় ৩০.০৬.২০০৮ তািরেখ আইএমইিড ক ক ক র ময়াদ ন ,২০০৯ পয  ি  করা হয়। 
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সবেশষ ২৬.০১.২০১০ তািরেখ মাট ৬৪৯.০০ ল  টাকা া িলত েয় সে র ,২০০৫ হেত ন ,২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর 
জ  ২য় সংেশািধত আকাের ক  অ েমািদত হয়।  
 

৮.২ ক  সংেশাধনঃ ল িডিপিপেত িব মান লাইে ির স সারণ কের বায় ল মাকাররম মসিজেদর ৭ম ও ৮ম তলায় 
ানা র করার সং ান িছল। িক  াপত  অিধদ র জািনেয়েছ য ,৫০ বছর েব িনিমত বায় ল মাকাররম মসিজেদর ধারণ 
মতা যেথ  শি শালী না হওয়ায় ল ািধক ক ও লাইে িরর আসবাবপ  বায় ল মাকাররম মসিজেদর ৭ম ও ৮ম তলায় 

সংর ণ করা স ব নয়। লতঃ বায় ল মাকাররম মসিজদ কমে ে র মা ার ােন িচি ত জায়গায় ত  লাইে ির ভবন 
িনমাণ করার িনিম  কে র িডিপিপ ১ম বার সংেশাধন করা হয়। ১ম সংেশািধত িডিপিপেত লাইে ির ভবন  ৪থ তলা পয  
িনমােণর ব া রাখা হয়। িক  বায় ল মাকাররম মসিজেদর সৗ য ি র লে  লাইে ির ভবন ৫ম তলা পয  স সারণ 
এবং িতব ীেদর উঠানামার জ  িলফট সংেযাজন ও কেয়ক  অংেগ য় ি জিনত কারেণ ক  ২য় বার সংেশাধন করা 
হয়। 
 

৯.০ বছর িভি ক সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও য়ঃ 
        (ল  টাকায়) 

আিথক বছর এিডিপ বরা  (সংেশািধত) অব ি  য় 
মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 

২০০৫ -২০০৬ ৮২.০০ ৮২.০০ - ৮২.০০ ৮২.০০ ৮২.০০ - 
২০০৬-২০০৭ ২৭.৮৫ ২৭.৮৫ - ২৭.৮৫ ২৭.৮৫ ২৭.৮৫ - 
২০০৭-২০০৮ ১০৭.০৭ ১০৭.০৭ - ১০৭.০৭ ১০৭.০৭ ১০৭.০৭ - 
২০০৮-২০০৯ ২১১.৭৩ ২১১.৭৩ - ২১১.৭৩ ২১১.৭৩ ২১১.৭৩ - 
২০০৯-২০১০ ১৮৫.০০ ১৮৫.০০ - ১৮৫.০০ ১৮৫.০০ ১৮৫.০০ - 
২০১০-২০১১ ৩৫.০০ ৩৫.০০ - ৩৪.৮৮ ২৮.৮৮ ২৮.৮৮ - 
মাটঃ ৬৪৮.৬৫ ৬৪৮.৬৫ - ৬৪৮.৫৩ ৬৪২.৫৩ ৬৪২.৫৩ - 

 
১০.০  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ   

ক  ধম িবষয়ক ম ণালেয়র ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ ক ক বা বািয়ত হেয়েছ এবং িনে  বিণত কমকতাগণ 
কে র ণকালীন ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছনঃ  

 
ঃ নং কমকতার নাম যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ 
০১ জনাব মাঃ িসরাজ মা ান ০১.০৭.২০০৫ ৩০.০৩.২০০৭ 
০২ জনাব এ এম এনা ল হক ৩০.০৩.২০০৭ ০৫.০২.২০০৯ 
০৩ জনাব  মাঃ হা র রশীদ ০৫.০২.২০০৯ ০৭.০৪.২০১১ 
০৪ জনাব মাঃ জয় ল আেবদীন ১২.০৪.২০১১ ০৭.০৬.২০১১ 
০৫ জনাব লশান আরা বগম ০৮.০৬.২০১১ ৩০.০৬.২০১১ 

 
১১.০ ক  পিরদশনঃ 

ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড হেত গত ২১/০৫/২০১২ তািরেখ ক  এলাকায় বা বািয়ত 
কায ম সেরজিমেন পিরদশন বক ক  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা করা হয়। পিরদশন সােপে  ক র 

ণ অংগ েলার বা বায়ন পিরি িত িনে  উে খ করা হলঃ 
 
১১.১ ানীয় ইসলািম বই সং হঃ িডিপিপেত ১২০০০  ইসলািম বই েয়র জ  ১৮.০০ ল  টাকার সং ান িছল। ন ,

২০১১ পয  উপ  টাকায় ১৩১৯৭  বই য় করা হেয়েছ। 
 
১১.২ িবেদশী ইসলািম বই সং হঃ িডিপিপেত ১২০০০  িবেদশী ইসলািম বই েয়র জ  ৮৬.৯৫ ল  টাকার সং ান িছল। 

ক  সমাি  পয  উপ  টাকায় ১২০১০  বই য় করা হেয়েছ। 
 
১১.৩ ানীয় ,িবেদশী ইসলািমক াগািজন ,সংবাদ সং হঃ িডিপিপেত ২৬৬ ই  সং েহর জ  ১.৪১ ল  টাকার সং ান 

িছল। ন ,২০১১ পয  উপ  টাকায় ২৬৬ ই  সং হ করা হেয়েছ। 
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১১.৪ িশ ণঃ িডিপিপেত ৭০ জনেক িশ ণ বাবদ ২.৬০ ল  টাকার সং ান িছল। লাইে ির কায মেক গিতশীল ও 

সমেয়াপেযাগী করার লে  ন ,২০১১ পয  ২.৪১ ল  টাকা েয় ইসলািমক ফাউে শেনর ৬৪  জলার লাইে িরর 
দািয়ে  িনেয়ািজত ৬৪ জন কমকতা এবং ক ীয় লাইে িরর ৬ জন কমকতােক বাংলােদশ কি উটার কাউি ল এবং 
ক ীয় কাযালেয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

 
১১.৫ িসিভল এবং এ া িমিনয়াম কাজঃ িডিপিপেত ৫৯৬৯ বঃ ট িসিভল ও এ া িমিনয়াম কাজ বাবদ ৬.৩৯ ল  টাকার 

সং ান িছল এবং উ  টাকা েয় েবর লাইে ির ভবেনর সং ার কাজ করা হয়। ভবন  বতমােন ইসলািমক 
ফাউে শেনর ভাষা অিফস এবং ম ণালেয়র হ  শাখার কায েমর জ  ব ত হে । 

 
১১.৬ িসিস ক ােমরা এ  এে সিরজঃ িডিপিপেত ১২  িসিস ক ােমরা াপন বাবদ ৫.০০ ল  টাকার সং ান িছল। ন ,

২০১১ পয  ৫.০০ টাকা েয় ০৮  িসিস ক ােমরা াপন করা হেয়েছ। 
 
১১.৭ মিসনািরজ য পািতঃ িডিপিপেত ২৪  মিশেনর য পািত য় বাবদ ১১.৮৫ ল  টাকার সং ান িছল। ন ,২০১১ 

পয  য পািত েলা কমত য় করা হেয়েছ। 
 
১১.৮ লাইে ির অেটােমশনঃ কে র িডিপিপেত লাইে ির অেটােমশেনর জ  ৩৭  ই ইপেম  য় করা ,LAN াপন এবং 

ক ীয় লাইে িরর ওেয়বসাইট তিরর জ  ২৩.৮১ ল  টাকার সং ান িছল। ন ,২০১১ পয  ৩৭  ই ইপেম  য় 
করা হেয়েছ ,LAN াপন করা হেয়েছ এবং ক ীয় লাইে িরর ওেয়বসাইট তির হেলও লাইে ির অেটােমশেনর কাজ 
স  হয়িন। আবার পাঠকেদর বহােরর জ   কি উটার উ ু  রাখার কথা থাকেলও এখনও পয  তা 
পাঠকেদর জ  উ ু  করা হয়িন। 

 
১১.৯ ডাটা এি ঃ িডিপিপেত এ খােত ৮.৬০ ল  টাকার সং ান িছল। ন ,২০১১ পয  ৮.৬০ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 

িক  পিরদশেনর সময় দখা যায় ,ডাটা এি র কাজ স  হয়িন। 
 
১১.১০ ই ারেনট সবাঃ িডিপিপেত এ খােত ০.৮০ ল  টাকার সং ান িছল। ন ,২০১১ পয  ০.৮০ ল  টাকা য় করা 

হেয়েছ এবং লাইেবিরেত ই ারেনট সবা িব মান রেয়েছ। 
 
১১.১১ অিফস পাঠাগার ও পাঠকেদর জ  আসবাবপ ঃ পাঠকেদর লাইে িরেত পড়ার িবধােথ কে র আওতায় ৩৫৫  

আসবাবপ  েয়র জ  ১৯.২২ ল  টাকার সং ান িছল। ত ে  ন ,২০১১ পয  উ  টাকায় সব েলা আসবাবপ  
য় করা হেয়েছ। 

 
১১.১২ প  , িতব ীেদর িবেশষ ধরেণর আসবাবপ ঃ কে র আওতায় প  , িতব ীেদর জ  ২.০০ ল  টাকা েয় ৪০ 

সট আসবাবপ  য় করা হেয়েছ ,তে ে  ৪  ইল চয়ার রেয়েছ। ইল চয়ার েলা মানস ত এবং প েদর জ  
বহারপেযাগী ,িক  বাকী চয়ার েলা প েদর জ  বহারপেযাগী মেন হয়িন। 

 
১১.১৩ ব িতক য পািত ও আইিপএসঃ কে র আওতায় ২.৫০ ল  টাকা েয় য পািতসহ ৩  আইিপএস য় করা 

হেয়েছ। ত ে  ১  আইিপএস মানস ত নয় , রাতন মেন হেয়েছ। পিরদশনকােল ৩  আইিপএস কাযকর অব ায় 
পাওয়া যায়িন। 

 
১১.১৪ ছাট জনােরটরঃ কে র আওতায় ১০.০০ ল  টাকা েয় এক  ছাট জনােরটর াপন করা হেয়েছ। তেব রাজ  

খােত বরা  না থাকায় জনােরটর  পিরচালনা করা স ব হে  না বেল সংি  কমকতা জানান। 
 
১১.১৫ লাইে ির ভবন িনমাণঃ কে র আওতায় ২১০০০ বঃ ট লাইে ির ভবন িনমােণর জ  ৩৮৭.৫৮ ল  টাকার সং ান 

িছল। ন ,২০১১ পয  ৩৮১.৫৮ ল  টাকা েয় ২য় থেক ৫ম তলা পয  ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। ২য় তলা থেক 
৪থ তলা পয  ভবেনর িনমাণ কাজ বািহ ক ি েত সে াষজনক মেন হেলও ৫ম তলার দি ণ িদেকর িক  অংেশ 
এখনই ফাটল পিরলি ত হেয়েছ। 
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১২.০ কে র উে  ও অজনঃ 
পিরকি ত উে  অজন 
ক. দশ ও িবেদশ থেক ইসলািম বই সং হ করা যােত ইসলািম 

িচ ািবদ , ি জীিব ,িশ ক ,ছা  ,গেবষক এবং সকল ণীর 
সাধারণ মা ষ াপকভােব ইসলােমর িবিভ  িবষেয়র বই 
পড়েত পাের এবং গেবষণা করেত পাের; 

সাধারণ মা ষ ইসলােমর িবিভ  িবষেয়র 
বই পড়া এবং গেবষণা কােজ বহার 
করার জ  দশীয় ১৩১৯৭  বই এবং 
িবেদশ থেক ১২০১০  বই সং হ করা 
হেয়েছ। 

খ. বায় ল মাকাররম মসিজদ কমে ে  এক  ায়ী লাইে ির 
িত ার মা েম পাঠক এবং গেবষকেদর জ  পড়া এবং 

গেবষণার জ  অ ল পিরেবশ তির করা; 

বায় ল মাকাররম মসিজদ কমে ে  
এক  ায়ী লাইে ির িত া করা হেয়েছ। 
সখােন পাঠক এবং গেবষকগেণর 

িনয়িমত বই পড়া এবং গেবষণার জ  
অ ল পিরেবশ তির করা হেয়েছ। 

গ. কি উটার ি  এবং অেটােমশেনর মা েম লাইে িরেক 
আ িনকীকরণ; 

ডাটা এি  এবং লাইে ির অেটােমশেনর 
কাজ স  হয়িন। 

ঘ. নারী এবং িশ র জ  পড়ার থক ব া তির করা; নারী ও িশ েদর জ  আলাদা বই পড়ার 
ব া করা হেয়েছ। 

ঙ. লাইে ির িবি ং-এর অসমা  িনমাণ কাজ সমা  করা ও 
সৗ য ি  করা; 

লাইে ির ভবেনর িনমাণ কাজ স  করা 
হেয়েছ। 

চ. িবকলা েদর পড়ার েযাগ তির করা; কে র আওতায় প  , িতব ীেদর জ  
৪০ সট আসবাবপ  য় করা হেয়েছ ,
ত ে  ৪  ইল চয়ার রেয়েছ। ইল 
চয়ার েলা মানস ত এবং প েদর জ  
বহারপেযাগী। 

ছ. ৫ম তলা পয  লাইে ির িবি ং-এর উ খী স সারণ। ৫ম তলা পয  লাইে ির িবি ং-এর 
উ খী স সারেণর কাজ স  করা 
হেয়েছ। 

 
১৩.০ উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ লাইে ির অেটােমশন এবং ডাটা এি র কাজ তীত কে র 

পিরকি ত অ া  উে েলা েরা ির অিজত হেয়েছ। 
 
১৪.০ বা বায়ন সম াঃ 
১৪.১ কে র আওতায় ২য় থেক ৫ম তলা পয  লাই ির ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। বািহ ক ি েত ২য় থেক ৪থ তলা পয  

িনমাণ কােজর মান ভাল মেন হেলও ৫ম তলার দি ণ িদেক দয়ােল িক  অংেশ ফাটল পিরলি ত হেয়েছ এবং 
গেবষণা কে র দি ণ-পি ম অংেশর নীচ িদেক ইেয় ইেয় পািন িভতের েবশ করেত দখা যায়। 

১৪.২ লাইে ির অেটােমশন খােত ২৩.৮১ ল  টাকা এবং ডাটা এি  বাবদ ৮.৬০ ল  টাকার সং ােনর িবপরীেত লাইে ির 
অেটােমশেনর জ  ৩৭  ই ইপেম  য় করা হেলও অেটােমশেনর কাজ সমা  করা হয়িন। অ িদেক ডাটা এি র 
কান কাজ স  না কের েরা টাকাই খরচ করা হেয়েছ। 

১৪.৩ এ ক  বা বায়নকােল ল া িলত য় অেপ া Cost over run হেয়েছ ২১৩.৮৮ ল  টাকা (৫০%) এবং 
Time over run হেয়েছ ৪ বছর (২১৮%)। ক  বা বায়েন সংি  ক পে র গািফলািত এবং বল ব াপনার 
জ ই কে র য় ও সময় অিত া  হেয়েছ।  

১৪.৪ কে র আওতায় ৩  আইিপএস য় করা হেয়েছ। এর মে  ১  আইিপএস বািহ ক ি েত অ  র চেয় রাতন 
মেন হেয়েছ। পিরদশনকােল আইিপএস ৩  থেক ত ািশত সবা পাওয়া যায়িন। 

১৪.৫ িডিপিপেত ৫০০.০০ ল  টাকায় ১২  িসিস ক ােমরা েয়র সং ান থাকেলও ঐ টাকা িদেয় মা  ৮  িসিস ক ােমরা 
য় করা হেয়েছ। 

১৪.৬ পাঠকেদর বহােরর জ  ২  কি উটার উ ু  রাখার কথা থাকেলও পাঠকেদর জ  কান কি উটার উ ু  রাখা 
হয়িন। 
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১৪.৭ লাইে ির ভবেনর ৫ম তলা প  ও িবকলা েদর পড়ার জ  বরা  রাখা হেয়েছ ,যা মােটই ি স ত হয়িন। কারণ 
যখন িব ৎ থােক না ,তখন িলফট অেকেজা অব ায় প  ও িবকলা েদর ৫ম তলায় উঠা-নামার জ  ি িড় তীত 
িবক  কান ব া নই। 

 
১৫.০ পািরশ/িদক-িনেদশনাঃ 
১৫.১ লাইে ির ভবেনর ৫ম তলার ফাটল  দয়াল ও য ােন পািন ইেয় েবশ করেছ স অংশ অনিতিবলে  

মরামেতর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব এবং িনমাণ কােজর সােথ সংি েদর দািয়ে  কান গািফলিত 
হেয়েছ িকনা তা ধম িবষয়ক ম ণালয় ক ক খিতেয় দেখ আইএমইিড ’ ক অবিহত করেত হেব। 

১৫.২ লাইে ির অেটােমশন ও ডাটা এি  খােত কাজ অসমা  রেখ েরা টাকা খরচ করা হেয়েছ অথবা এ ই খােতর টাকা 
অ  কান খােত য় করা হেয়েছ ,তা ম ণালয় ক ক যথাযথভােব পরী া-িনরী া কের আইএমইিড’ ক অবিহত 
করেত হেব। 

১৫.৩ ভিব েত যন এ পভােব কান কে র Cost over run এবং Time over run না হয় , সজ  ক   থেক 
সংি েদর সতক থাকেত হেব। 

১৫.৪ য় ত ১  আইিপএস কন রাতন এবং ৩  আইিপএস কন স কভােব কাজ করেছ না ,তা ম ণালয় ক ক 
খিতেয় দখা েয়াজন। 

১৫.৫ িডিপিপর সং ান ত একই পিরমাণ অথ য় কের ১২  িসিস ক ােমরার েল কন ৮  িসিস ক ােমরা য় করা 
হেয়েছ ,ম ণালয় ক ক ইসলািমক ফাউে শন থেক তার া া িনেয় আইএমইিড’ ক অবিহত করেব। 

১৫.৬ অনিতিবলে  পাঠকেদর বহােরর জ  ২  কি উটার উ ু  করার জ  ম ণালয় ক ক েয়াজনীয় িনেদশনা 
দান করেত হেব। 

১৫.৭ িব ৎ িব ােটর সময় প  ও িবকলা রা যন সহেজ উঠা-নামা করেত পাের সজ  ৫ম তলার পিরবেত নীেচর য 
কান তলায় যখােন feasible হয় , সখােন তােদর পড়ার ব া করেত হেব। 
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31. িলডারস ওব ইন েয়  (এলওআই) া াম 
(সমা ঃ ন ,২০১১) 

 
১.০ কে র অব ান : ৭  ইমাম িশ ণ একােডমী লনা ,বিরশাল ,ঢাকা ,চ াম ,

িদনাজ র ,রাজশাহী ,িসেলট। 
২.০ ম ণালয়/িবভাগ : ধম িবষয়ক ম ণালয়। 
৩.০ বা বায়নকারী সং া : ক) ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ 

খ) িহ  ধম ক াণ া  
গ) বৗ  ধম ক াণ া  

৪.০  কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 
(ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় 
মাট 

টাকা  
ঃসাঃ 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত  
বা বায়নকাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 
 

অিত া  সময়  
( ল  
বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
মাট 

টাকা  
ঃসাঃ 

 

সবেশষ 
সংেশািধ
ত 
মাট 

টাকা  
ঃসাঃ 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

২৪৬.২৫৩ 
) -(  

২৪৬.২৫৩ 

- ২৪২.৭৬৫ 
) -(  

২৪২.৭৬৫ 

লাই ,২০০৭ 
হেত 

ন , ২০১১ 

- লাই ,২০০৭ 
হেত 

ন , ২০১১ 

- - 

 
৫.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন ধম িবষয়ক ম ণালয় হেত া  ক  সমা  িতেবদন িপিসআর এর িভি েত: 

(ল  টাকায়) 
িমক 

নং 
িপিপ অ যায়ী কােজর অংগ িপিপ অ যায়ী ল মা া ন ,২০১১ পয  ম ি ত 

অ গিত 
আিথক বা ব (সং া) আিথক  বা ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
০১। যাতায়াত ৪০.৭৭ ৬৮২০  ৩৬.০৭ ৬৩৮৫  
০২। দিনক ভাতা (ইমাম) ১৪৯.৩২৪ ১১৮০০ জন ১৪৩.২৯ ১২৭১৪ জন 
০৩। ফ ািসিলেটটর ভাতা ৫.২৪২২ ৪৭২ জন ৫.৫৬ ৫৫৬ জন 
০৪। াক  ১৪.৮৯ ১১৮০০  ১৫.৯৪২৬ ১২৬৭৭  
০৫। শাসিনক য় ২৮.১৩৭৮ ১৩৬ জন ৩০.০২ ১৪৫ জন 
০৬। পিরবী ণ ও ায়ন ৭.৫০ ৪  ১১.৮৮ ৫  
 মাটঃ ২৪৬.২৫৩ ১০০% ২৪২.৭৬৪৮ 

(৯৮.৫৮%) 
১০০% 

 
৬.০ কাজ অসমা  থািকেল উহার কারণঃ িপিসআর-এ া  ত  অ যায়ী কে র কান কাজ অসমা  নই। 
 
৭.০ সাধারণ পযেব ণঃ 
৭.১  পট িমঃ 

াধীনতা পরবত  িতন গ সমেয় িবিভ  সম া মাকােবলা কের মৗিলক অবকাঠােমা ,সামািজক সবাস হ এবং অথৈনিতক 
েযাগ ি র ে  ১৪ কা রও বশী জনসং া অ িষত বাংলােদেশ চমৎকার উ য়ন ঘেটেছ। এই সমেয়র মে  অথনীিত 

এক  সাম ণ গিতেত এিগেয় গেলও জনসং ার উ গিত ,রাজৈনিতক অি রতা , ানীয় সরকার ি য়ায় অ ীকােরর 
অভাব এবং উ য়ন ি য়ায় জনগেণর অংশ হেণর অভাব স অ গিতর ে  িবিভ  সমেয় বাধা হেয় দ িড়েয়েছ। 
বাংলােদেশর সামি ক উ য়ন তথা সামািজক ঐক  ,পার িরক সিহ তা , শাসন ও শাি  িত ার জ  মািকন রা  
সহেযািগতা িদেয় থােক। বাংলােদেশর জাতীয় উ য়ন ধারণার সােথ ভাবশালী ধম য় নতােদর পিরিচত করােনার উে ে  িদ 
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এিশয়া ফাউে শন ২০০৪-২০০৬ সােল ইউএসএআইিডর আিথক সহেযািগতায় 'িলডার  আউটিরচ ইিনিশেয় ভ' নামক কায ম 
বা বায়ন কের। এই কায েমর আওতায় ৫০০০ জেনরও বিশ ইমাম ইউএসএআইিডর আিথক সাহা  সং াস েহর উ য়ন 
কায ম সেরজিমেন দখার েযাগ পান। কায েম অংশ হণকারী এসব ইমাম িনজ িনজ এলাকায় নানাভােব উ য়ন কমকাে  
অবদান রাখেছন। থম পযােয় িলডার  আউটিরচ ইিনিশেয় ভ কায েমর সাফ েক সামেন রেখ িদ এিশয়া ফাউে শন 
২০০৭-২০১১ ময়ােদ ইউএসএআইিডর আিথক সহেযািগতায় িলডার  অব ইন েয়  শীষক কািরগরী সহায়তা ক  হণ 
কেরেছ। 
 
৭.২ উে ঃ 
(ক) এই কম িচর ল ল  হে - জাতীয় উ য়ন ও গণতাি ক সং াের অবদান রাখার জ  িবিভ  ধরেনর ১১৮০০ ধম য় 

নতােদর মতা বাড়ােনা ,যােত কের ত রা ত েদর সমােজ গণতাি ক েবাধ ,সিহ তা ,সামািজক ঐক  ও 
সাং িতক বিচ  িকেয় রাখার ে  সি য় অবদান রাখেত পােরন; 

 
(খ) বাংলােদেশ মানবািধকার ,অথৈনিতক উ য়ন ,মানব উ য়ন ,আ িনক গণতাি ক চচা ও গণতাি ক েবাধ িবষেয় 

ইউএসএআইিডর অবদান স েক ভাবশালী ন ে র জ  বা ব অিভ তা অজেনর েযাগ দওয়া। এর জ  
ইউএসএআইিডর আিথক ও কািরগরী সহায়তায় পিরচািলত কায ম সেরজিমেন পিরদশন ও খালােমলা সংলােপর 

ব া করা। 
 
৮.০ কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ  
৮.১ ক  অ েমাদনঃ ক র িপিপ সংি  ম ণালেয়র মাননীয় ম ী ক ক ২৭.০৭.২০০৮ তািরেখ ২৪৬.২৫৩ ল  

টাকা েয় লাই ,২০০৭ হেত ন ,২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়।  
 
৯.০ বছর িভি ক সংেশািধত এিডিপ বরা  ,অব ি  ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
আিথক বছর এিডিপ বরা  (সংেশািধত) অব ি  

(টাকা) 
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৭-২০০৮ ৪৭.১৪৩ - ৪৭.১৪৩ -  -  
২০০৮-২০০৯ ৭৩.৬০৭ - ৭৩.৬০৭ -  -  
২০০৯-২০১০ ৭৫.৯৮৩ - ৭৫.৯৮৩ -  -  
২০১০-২০১১ ৪৯.০২১ - ৪৯.০২১ -  -  
মাটঃ ২৪৫.৭৫৪ - ২৪৫.৭৫৪ -  -  

 *িপিসআর-এ বছর িভি ক ক  সাহা  েয়র িহসাব উে খ নই। এ াপাের ম ণালেয় যাগােযাগ করা হেল ত রা জানান য ,
ম ণালেয়র অ েমাদন তীত বা বায়নকারী সং া েলার চািহদা মাতােবক সরাসির এিশয়া ফাউে শন ক ক অথ সরবরাহ করা হেয়েছ 
এবং এ অথ সরবরােহর িহসাব ম ণালেয় রণ না করায় বছর িভি ক ক  সাহা  েয়র িহসাব ম ণালেয়র িনকট নাই। 

 
১০.০ ক  পিরচালক স িকত ত ঃ 

ক  ধম িবষয়ক ম ণালেয়র ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ ,িহ  ধম ক াণ া  , বৗ  ধম ক াণ া  ক ক 
বা বািয়ত হেয়েছ এবং িনে  বিণত কমকতাগণ কে র ণকালীন ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছনঃ  

 
ঃ নং কমকতার নাম যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 

০১ জনাব মাঃ ফজ র রহমান ২৫-০৪-২০০৭ ১৭-০১-২০০৯ 
০২ জনাব আ ল জিলল জমাদার ১৮-০১-২০০৯ ০২-০২-২০০৯ 
০৩ জনাব শামীম মাহা দ আফজাল ০৩-০২-২০০৯ ১৬-০৩-২০০৯ 
০৪ ড .শাহাদাৎ হােসন ১৭-০৩ -২০০৯ ৩০-০৪-২০০৯ 
০৫ জনাব শামীম মাহা দ আফজাল ০১-০৫-২০০৯ ২৫-০৭-২০১০ 
০৬ জনাব মাঃ তােহর হােসন ২৬-০৭-২০১০ ৩০-০৬-২০১১ 
০৭ জনাব গৗতম আইচ সরকার ২৫-০৪-২০০৭ ০৯-০৬ -২০০৮ 
০৮ জনাব জগদীশ রায় ১০-০৬-২০০৮ ১২-০৯-২০১০ 
০৯ জনাব নািসরউি ন আহেমদ ১২-০৯-২০১০ ০৪ -১১-২০১০ 
১০ জনাব িব ল চ  রায় ০৫-১১-২০১০ ০৪ -১১-২০১০ 
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১১.০ ক  পিরদশনঃ 

ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড হেত গত ২৭/০৫/২০১২ তািরেখ ক  
বা বায়নকারী সং ার কাযালয় সেরজিমেন পিরদশন বক ক  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা করা হয়। 
পিরদশন সােপে  ক র ণ অংগ েলার বা বায়ন পিরি িত িনে  উে খ করা হলঃ 

১১.১ যাতায়াতঃ কে র আওতায় যাতায়ােতর জ  ৪০.৭৭ ল  টাকার সং ােনর িবপরীেত মাট ৩৬.০৭ ল  টাকা য় 
হেয়েছ। 

১১.২ দিনক ভাতাঃ িপিপেত ১১৮০০ জন ধম য় নতােক িশ ণকালীন ১৪৯.৩২ ল  টাকা দিনক ভাতা দােনর 
সং ান িছল। ত ে  ১২৭১৪ জন ধম য় নতােক দিনক ভাতা বাবদ মাট ১৪৩.২৯ ল  টাকা দান করা হেয়েছ। 

১১.৩ ফ ািসিলেটটর ভাতাঃ িপিপেত ৪৭২ জন ফ ািসিলেটটর ভাতা বাবদ ৫.২৪ ল  টাকার সং ান িছল। ত ে  ৫৫৬ 
জন ফ ািসিলেটটর ভাতা বাবদ মাট ৫.৫৬ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 

১১.৪ শাসিনক য়ঃ কে র আওতায় শাসিনক য় বাবদ ২৮.১৪ ল  টাকার সং ােনর িবপরীেত ৩০.০২ ল  টাকা 
খরচ হেয়েছ। এ অথ িক বাবদ য় করা হেয়েছ তার কান যথাযথ জবাব সংি  ক প  থেক পাওয়া যায়িন। 

১১.৫ পিরবী ণ ও ায়নঃ িপিপেত এ কে র মাট ৪  অ বত  ায়ন করার জ  ৭.৫০ ল  টাকা বরা  িছল। 
কে র িপিসআর-এ ৫  ায়ন বাবদ ১১.৮৮ ল  টাকা উে খ রেয়েছ। এই ৫  ায়ন কখন ,িকভােব ,কােদর 

সম েয় এবং কার অ েমাদন িনেয় ায়ন করা হেয়েছ ,তার কান ত  পাওয়া যায়িন। তাছাড়া িপিপ সং ােনর 
অিতির  অথ িকভােব ায়ন খােত য় করা হেয়েছ তার যথাযথ জবাব ক  ক প  থেক পাওয়া যায়িন। 

 
১২.০ কে র উে  ও অজনঃ 

পিরকি ত উে  অজন 
ক) এই কম িচর ল ল  হে  - জাতীয় 
উ য়ন ও গণতাি ক সং াের অবদান রাখার জ  
িবিভ  ধরেনর ১১৮০০ ধম য় নতােদর মতা 
বাড়ােনা ,যােত কের ত রা তােদর সমােজ গণতাি ক 

েবাধ ,সিহ তা ,সামািজক ঐক  ও সাং িতর 
বিচ  িকেয় রাখার ে  সি য় অবদান রাখেত 

পােরন; 

কে র আওতায় ইসলািমক ফাউে শেনর ৭  ইমাম 
িনং একােডমীেত ১২৭১৪ জন ধম য় নতােদরেক ৩/৪ 

িদন াপী িশ ণ দওয়া হেয়েছ এবং িশ েণর অজন 
িনেয় ৪  ায়ন িতেবদন তিরর কথা থাকেলও ক  
সংি েদর কাছ থেক দায়সারা গােছর এক  ায়ন 

িতেবদন পাওয়া িগেয়েছ এবং সখােন উে খ আেছ 
ইমাম িশ ণ একােডমী ক ক আেয়ািজত ৪৫ িদন 
ময়াদী ফাউে শন িশ েণর সােথ এলওআই িশ েণর 

িবষয়স েহর যেথ  িমল রেয়েছ। কােজই িশ েণর 
অজন আলাদাভােব িনণয় করা স ব নয়। 
 

খ) বাংলােদেশ মানবািধকার ,অথৈনিতক 
উ য়ন ,মানব উ য়ন ,আ িনক গণতাি ক চচা ও 
গণতাি ক েবাধ িবষেয় ইউএসএআইিডর 
অবদান স েক ভাবশালী ন ে র জ  বা ব 
অিভ তা অজেনর েযাগ দওয়া। এর জ  
ইউএসএআইিড'র আিথক ও কািরগরী সহায়তায় 
পিরচািলত কায ম সেরজিমেন পিরদশন ও 
খালােমলা সংলােপর ব া করা। 

ধম য় নতােদর ৩ িদন াপী িশ ণ কােসর সময় 
ইউএসএআইিডর আিথক ও কািরগরী সহায়তায় 
পিরচািলত কায ম সেরজিমেন পিরদশন ও খালােমলা 
সংলােপর ব া করা হয়।  

 
১৩.০ উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ কে র আওতায় ইসলািমক ফাউে শেনর ৭  ইমাম িনং 

একােডমীেত ১২৭১৪ জন ধম য় নতােদরেক ৩/৪ িদন াপী িশ ণ দওয়া হেয়েছ এবং িশ েণর অজন িনেয় ৪  
ায়ন িতেবদন তিরর কথা থাকেলও ক  সংি েদর কাছ থেক দায়সারা গােছর এক  ায়ন িতেবদন 

পাওয়া িগেয়েছ এবং সখােন উে খ আেছ ইমাম িশ ণ একােডমী ক ক আেয়ািজত ৪৫ িদন ময়াদী ফাউে শন 
িশ েণর সােথ এলওআই িশ েণর িবষয়স েহর যেথ  িমল রেয়েছ। কােজই িশ েণর অজন আলাদাভােব 

িনণয় করা স ব নয়। 
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১৪.০ বা বায়ন সম াঃ 
১৪.১ ক র অজন িনেয় ৪  ায়েনর জ  িপিপেত ৬.০০ ল  টাকা বরা  িছল। িক  িপিসআর-এ ৪  ায়েনর 

জ  ৭.৫০ ল  টাকা বরা  এবং ১১.৮৮ ল  টাকা েয় ৫  ায়ন করা হেয়েছ উে খ আেছ। িপিপ-র সােথ 
িপিসআর-এর তে  কান িমল নই। িক  ক  সংি েদর কাছ থেক দায়সারা গােছর এক  ায়ন িতেবদন 
পাওয়া িগেয়েছ ,এেত বা বায়নকারী সং া বা ম ণালেয়র কান অ েমাদন নই। সংি  ক প  এ বসা ে র 

াপাের কান সে াষজনক উ র দান করেত পােরিন। এমনিক ায়ন খােত ১১.৮৮ েয়র কান স ক ত  
পাওয়া যায়িন। এ খােত াপক আিথক অিনয়ম হেয়েছ বেল মেন হেয়েছ। 

১৪.২ কে র িপিপ’ ত শাসিনক য় বাবদ ২৬.২৬ ল  টাকার সং ান রেয়েছ িক  িপিসআর-এ উে খ আেছ ২৮.১৪ 
ল  টাকা এবং খরচ হেয়েছ ৩০.০২ ল  টাকা। এ খােত িপিপ সং ােনর অিতির  খরেচর অ েমাদন যথাযথ 

ি য়ায় হয়িন। এ অথ িক বাবদ য় হেয়েছ ,তার কান সে াষজনক উ র ক  সংি েদর কােছ পাওয়া যায়িন। 
১৪.৩ ইতঃ েব ধম িবষয়ক ম ণালয় ক ক ২০০৪ -২০০৬ ময়ােদ “িলডাস আউটিরচ ইিনিসেয় ভ (LOI)” ক  

বা বািয়ত হেয়েছ এবং সই কে র ায়ন িতেবদেন উে খ আেছ য ,ইমাম িশ ণ একােডমী ক ক 
আেয়ািজত ৪৫ িদন াপী িনয়াদী িশ ণ ও ৩ িদন াপী িলডাস আউটিরচ ইিনিসেয় ভ (LOI)-এর িশ েণর 
িবষয় ায় একই এবং ৪৫ িদন াপী িনয়াদী িশ েণর সাফ  ৩ িদন াপী িলডাস আউটিরচ ইিনিসেয় ভ 
(LOI)-এর িশ েণর সাফ  িহেসেব চার করেছ। তপে  ৩ িদেনর িশ েণ ধারণাগত অজন ছাড়া 

েয়ািগক কান অজন আশা করা যায় না। এজ  িলডাস আউটিরচ ইিনিসেয় ভ (LOI)-এর ায়ন িতেবদেন 
িশ েণর ময়াদ ি  কের িবষয়িভি ক Intensive িশ ণ দােনর ব া হণ করা েয়াজন বেল উে খ 

িছল। িক  পরবত েত ২০০৭-২০১১ ময়ােদ িলডাস অব ইন েয়  (LOI) ক  হােত নওয়ার সময় িবষয়  
িবেবচনা করা হয়িন। কারণ আেলাচ  ক র য এক  ায়ন িতেবদন ক  কাযালয় থেক পাওয়া িগেয়েছ 
সখােনও একই সম া ও পািরশ উে খ রেয়েছ।  

১৪.৪ ম ণালেয়র অ েমাদন তীত বা বায়নকারী সং া েলার চািহদা মাতােবক সরাসির এিশয়া ফাউে শন ক ক অথ 
সরবরাহ করা হেয়েছ িক  অথ সরবরােহর িহসাব ম ণালেয় রণ না করায় বছর িভি ক ক  সাহা  েয়র 
িহসাব ম ণালয় ক ক িরত িপিসআর -এ উে খ নাই। 

১৪.৫  কে র সংি েদর সােথ আেলাচনায় জানা যায় , ক র অিডট িরেপাট এখনও পাওয়া যায়িন। 
 
১৫.০ পািরশ/িদক-িনেদশনাঃ 
১৫.১ কে র িপিপ অ যায়ী ৪  ায়েনর জ  িনধািরত ৬.০০ ল  টাকার িবপরীেত ১১.৮৮ ল  টাকা অথাৎ 

অিতির  ৫.৮৮ ল  টাকা িকভােব অ েমাদন তীত খরচ করা হল এবং ায়ন েলা সমা  না হওয়ার কারণ 
অ স ান কের হীত ব া স েক আইএমইিড’ ক অবিহত করেত হেব। 

 
১৫.২ কে র িপিপ অ যায়ী শাসিনক য় বাবদ ২৬.২৫৫ ল  টাকার েল খরচ হেয়েছ ৩০.০২ ল  টাকা। 

অিতিরি  ৩.৭৬৫ ল  টাকা খরেচর অ েমাদন যথাযথ ি য়ায় হয়িন। এ শাসিনক য় বাবদ অথ কান কান 
খােত য় হেয়েছ এবং অিতির  খরেচর অ েমাদেনর িবষয়  ধম িবষয়ক ম ণালয় ক ক খিতেয় দেখ 
সংি েদর িব ে  আইনা গ ব া হণ করেত হেব। 

 
১৫.৩ উ য়ন সহেযাগীেদর অথায়েন এ ক  বা বািয়ত হেয়েছ এবং এ অেথর সেবা ম বহার িনি ত করার জ  েব 

বা বািয়ত একই ধরেনর কে র সমাি  ায়েনর পািরশ েলা িবেবচনায় আনা উিচত িছল ,যা ক র সমাি  
ায়ন িতেবদন তরীর সময় অ ত হেয়েছ। িবষয়  ম ণালয় ভিব েতর জ  িবেবচনা করেত পাের।  

 
১৫.৪ বা বায়নকারী সং া েলার চািহদা মাতােবক িত বছর এিশয়া ফাউে শন ক ক সরাসির অথ সরবরাহ করা 

হেয়েছ িক  ম ণালয় এ াপাের অবগত নয় ,যা য কান কে র ু বা বায়েনর অ রায়। কােজই বছর িভি ক 
ক  সাহা  সরবরােহর িহসাব ম ণালেয়র িনকট থাকা উিচত িছল। িবষয়  ম ণালয় ভিব েতর জ  িবেবচনা 

করেত পাের। 
 
১৫.৫  ক র অিডট িরেপােটর কিপ অিবলে  আইএমইিড’ ত রণ করেত হেব। 
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নৗ পিরবহণ ম ণালয় 
†bŠ cwienY gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 

mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 
 
  

০১। mgvß cÖK‡íi msL¨v t  
 †bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi Aaxb 2010-2011 A_©eQ‡i GwWwcfy³ †gvU 1wU cÖKí (wewb‡qvM 

cÖKí 1wU) mgvß nq। 
02| mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv`Kvj t 
  cÖKí  g~j Aby‡gvw`Z ev¯—evqbKv‡ji g‡a¨ mgvß nqwb যার ‡gqv` Aby‡gvw`Z ‡gqv` †_‡K 

200% ch©š— e„w× cvq|    
3| †gqv` e„w×i KviY t 
 mgvß cÖKímg~‡ni †gqv`Kvj e„w×i cÖavb cÖavb KviYmg~n n‡”Q `icÎ cÖwµqvKi‡Y wej¤̂, 

cÖKí cwiPvjK e`jx BZ¨vw`| 
4| cÖKí ev¯—evq‡b wPwýZ mgm¨v I mycvwik t 

 
     mgm¨v mycvwik 
সংেশািধত িডিপিপেত উে িখত অ েমািদত 

েয়র বাইের কে র িবিভ  খােত 
অ েমাদন ছাড়া অিতির  য় করা হেয়েছ। 

অ েমাদনিবহীন অিতির  য় সহ সকল আিথক 
অিনয়েমর সােথ জিড়ত ি েদর া লক 
শাি র ব া হণ করেত হেব এবং আগামী ০১ 
এক  মােসর মে  অ  িবভাগ - ক হীত ব া 
স েক অবিহত করেত হেব; 

আরিডিপিপেত িভশন না থাকা সে ও 
অিতির  িশ ণ দয়া হেয়েছ। 

আরিডিপিপেত িভশন না থাকা সে ও 
িশ েণর িবষয়  খিতেয় দখা যেত পাের; 

 
  



186 
 

মংলা ব র ক প  

32. মংলা ব েরর জ  কােগা হ াে লং য পািত সং হ 
(১ম সংেশািধত) 

(mgvß t Ryb 2011) 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb   t gsjv, ev‡MinvU|  
2| wbe©vnx ms¯’v  t gsjv e›`i KZ©„c¶| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq  t ‡bŠ-cwienY gš¿Yvjq| 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

                               (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z  

ev —̄evqbKvj 
AwZµvš— 
e¨q (g~j 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— mgq 
(g~j ev —̄evqb 
Kv‡ji %) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2296.80 2296.80  

 
1726.23 RyjvBÕ 

2007 
†_‡K 

RybÕ2009 

RyjvBÕ 
2007 
†_‡K 

wW‡m¤̂iÕ 
2010  

RyjvBÕ2007 
†_‡K 

RybÕ2011 

- 2 eQi 
(200%) 
 

  
5| AsM wfwËK AMÖMwZ t ms¯’v KZ…©K ‡cÖwiZ cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi Z‡_¨i wfwË‡Z cÖK‡íi AsM 

wfwËK AMÖMwZ wbgœiƒc t 
 (j¶ UvKvq) 

µwgK 
bs 

AviwWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
As‡Mi bvg 

GKK   cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
Avw_©K ev¯—e cwigvY Avw_©K (%) ev¯—e cwigvY 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 
1| óªv‡Wj K¨vwiqvi-40Ub 2wU 1450.00 02 1093.19 (70%) 02 (100%) 
2| †jv-gv÷ dK©wjdU UªvK-3 

Ub 
4wU 100.00 04 49.00 (49%) 04 (100%) 

3| dK©wjdU UªvK-5 Ub 2wU 140.00 02 54.55  (39%) 02 (100%) 
4| Uvwg©bvj Uªv±i-50 Ub 2wU 150.00 02 130.50  (87%) 02 (100%) 
5| K‡›UBbvi †UªBji-40 2wU 40.00 02 48.52  (121%) 02 (100%) 
6| LyPiv hš¿vsk ‡_vK 126.36 - 200.83  (159%) - 
7| Kw›Ub‡RÝx ‡_vK 99.46 - 102.44  (103%) - 
8| wmwW f¨vU ‡_vK 190.98 - 47.20  (25%) - 

†gvU t  2296.80  1726.23 100% 
 
6|   KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t      cÖKíwUi AvIZvq †Kvb KvR Amgvß †bB|  
 
7|   g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t  Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ welq/c×wZ 

AbymiY Kiv n‡q‡Q t 
o AviGwWwc ch©v‡jvPbv ; 
o wcwmAvi Z_¨ ch©v‡jvPbv ; 
o PEC mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ; 
o gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ; 
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o Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ; 
o cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 

 
8| mvaviY ch©‡e¶Y t 
8.1|   cÖK‡íi †cÖ¶vcU t  
8.1.1| gsjv evsjv‡`‡ki wØZxq AvšZR©vwZK mgỳ ª e›`i| ¸i“Z¡c~Y© G mgỳ ª e›`i‡K mPj ivLvi Rb¨ AvaywbK Kv‡M©v 

n¨vÛwjs hš¿cvwZ msMÖn Kiv Ri“ix| 1950 mv‡j G e›`i cÖwZwôZ nq| cieZ©x‡Z wewfbœ mgx¶vI Dbœqb 
cÖKí ev¯Zevq‡bi gva¨‡g e›`iwU AvšZR©vwZK e›`‡ii myweavw` m¤ŵjZ mgỳ ª e›`‡i DbœxZ Kiv nq Ges 
1883-84 mvj n‡Z †RwU‡Z cY¨ DVv-bvgv ïi“ nq| †RwU‡Z erm‡i cÖvq 25,000.00 wUBBDR K‡›UBbvi 
Ges cÖvq 1,500 †KvwU UvKvi wngvwqZ cY¨mn 30 nvRvi †gwUªK Ub mvaviY cY¨ n¨vÊwjs Kiv nq| GKwU 
AvšZR©vwZK mgỳ ª e›`i wn‡m‡e ª̀“Z I `¶Zvi mv‡_ gvjvgvj I K‡›UBbvi n¨vÊwjs Gi Rb¨ AvaywbK Kv‡M©v 
n¨vÛwjs hš¿cvwZ Acwinvh©| eZ©gv‡b gsjv e›`‡i wewfbœ 
ai‡Yi I ¶gZv m¤úbœ cÖvq 56wU Kv‡M©v n¨vÊwjs hš¿cvwZ 
Av‡Q| wKš‘ AwaKvsk BKzBc‡g›UB `xN© cÖvq 20 erm‡ii 
AwaK cyivZb| D³ hš¿cvwZ Øviv eZ©gv‡b myôzfv‡e gvjvgvj 
n¨vÛwjs G wewfbœg~Lx mgm¨vi m¤§~Lxb n‡Z n‡”Q| e›`‡ii 
µgea©gvb K‡›UBbvi `ª“Z n¨vÛwjs Gi Rb¨ AvaywbK Kv‡M©v 
n¨vÛwjs BKzBc‡g›U msMÖn Kiv GKvšZ cÖ‡qvRb| Gi d‡j 
e›`‡ii Kg©̀ ¶Zv e„w×mn cY¨ n¨vÛwjs‡q Kg mgq e¨wqZ 
n‡e Ges Rvnv‡Ri UvY© ivBÊ UvBg Kg‡e| Avg`vbx ißvbx 
evwY‡R¨ BwZevPK f~wgKv †i‡L †`‡ki `vwi ª̀ we‡gvPb, gvbe 
m¤ú` Dbœqbmn AeKvVv‡gv Dbœq‡b cÖZ¨¶ I c‡iv¶ f~wgKv 
ivL‡e|           

                                                                                                            িচ : ১ : মংলা ব র 
8.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t gsjv e›`‡ii myôz I `ª“ZZvi mv‡_ mvwf©m cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ Kv‡M©v Ges K‡›UBbvi n¨vÛwjs 

B&KzBc‡g›U msMÖn Kiv| 
 

8.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t   
gsjv e›`i KZ©„c‡¶i ev evqbvaxb ÔÔgsjv e›`‡ii Rb¨ Kv‡M©v n¨vÛwjs hš¿cvwZ msMÖnÕÕ kxl©K cÖKíwU weMZ 
04/11/2007 Zvwi‡L ZrKvjxb gvbbxq A_© I cwiKíbv Dc‡`óv KZ…©K †gvU 2296.80 j¶ UvKv cÖv°wjZ 
e¨‡q Aby‡gv`b jvf K‡i| cieZ©x‡Z 07/04/2009 Zvwi‡L 1g ev‡ii g‡Zv gš¿Yvjq KZ©„K ms‡kvwaZ 
cÖKíwUi Aby‡gv`b †`qv nq|  

 

 8.4| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ µq Kvh©µg t  
 

Description of 
procurement  
(goods/works/ 
consultancy) as 
per bid document 

Tender/Bid/Proposal 
(Cost n Lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion 
of works/services 
and supply of goods 

As per 
DPP 

Contracted Invitation 
Date 

Contract 
Signed/LC 
opening 

As per 
Contract 

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 
Lot-1: 2 nos. 
Straddle carrier  
and its spares  

1450.00      
+  97.45 

Euro 
1314939.00 

22-6-2009 16th 
September’ 
2010/10th  
February’ 
2010 

09-09-
2010 

22-09-
2010 

Lot-2 : 4 nos. 3 Ton 
LOW Mast Forklift 
Truck, 2 nos. 5 Ton 
Forklift Truck and 

1450.00      
+  97.45 

US$ 
164482.50 

25-5-2010 26th July’ 
2010/ 4th 
October’ 
2010 

29-03-
2011 

24-02-
20101 
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Description of 
procurement  
(goods/works/ 
consultancy) as 
per bid document 

Tender/Bid/Proposal 
(Cost n Lac Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion 
of works/services 
and supply of goods 

As per 
DPP 

Contracted Invitation 
Date 

Contract 
Signed/LC 
opening 

As per 
Contract 

Actual  

1 2 3 4 5 6 7 
its its spares 
Lot-3 : 2 nos. 50 
Ton Terminal 
Tractor, 2 nos. 45' 
feet Container 
Trailer and its 
spares   

1450.00      
+  97.45 

US$ 
287335.78 

08-12-2009 76th 
February’ 
2010/25th 
February’ 
2010 

24-09-
2010 

24-11-
2010 

8.5| cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t cÖKíwUi ev —̄evqbKvj RyjvBÕ2007 †_‡K Ryb 2011| cÖKíwUi AvIZvq 
Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 2296.80 j¶ UvKv এবং ত য় ১৭২৬.২৩ j¶ UvKv| hvi ev e AMÖMwZ 100%|   

 

8.6| cÖKí cwi`k©b t Av‡jvP¨ cÖKíwUi AvIZvq µqK…Z hš¿cvwZ m‡iRwg‡b †`Lvi Rb¨ MZ 25/03/2012 
তািরেখ gsjv e›`i GjvKv cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡b mgvß cÖK র cÖKí cwiPvjK cÖ‡KŠkjx †gvt gvneyeyi 
ingvb wgbv m‡½ wQ‡jb|  

8.7| cÖKí cwi`k©‡b †h mKj welq hvPvB Kiv nq t  

 `icÎ msµv  bw_ hvPvB ; 
 cÖK‡íi AvIZvq µqK…Z hš¿cvwZi ev¯—e Ae¯’v hvPvB|  

 

8.7.1| `icÎ ms া  bw_ hvPvB t `icÎ msµv  bw_ hvPvB‡qi cÖavb D‡Ïk¨ wQj cÖKíwUi AvIZvq µqK…Z KvRwU 
wcwcAvi-2008 Abymi‡Y n‡q‡Q wKbv| G †¶‡Î cÖKíwUi AvIZvq GKvwaK c¨v‡KR _vKvq Random 
Selection Gi gva¨‡g GKwU c¨v‡K‡Ri µq cÖwµqv mwVK wQj wKbv Zv hvPvB Kiv nq| µq cÖwµqv 
hvPvBKv‡j †hmKj welq †`Lv n‡q‡Q t 

 িবষয় 

১. wcwcAvi/wcwcG-80 Abymv‡i weÁvcb cÖwµqv wVK fv‡e Kiv n‡q‡Q wVKf‡e Kiv n‡q‡Q wKbv  

২. wUIwm I wcBwm wbqg Abyhvqx MVb Kiv n‡q‡Q wKbv 

৩. wUBwm‡Z evwn‡ii m`‡m¨i Dcw ’̄wZ wbwðZ Kiv n‡q‡Q wKbv 

৪. wUBwm Gi Av‡jv‡K NOA cÖ̀ vb Ges IqvK© অW©vi †`qv n‡q‡Q wKbv 

উপের উে িখত welq hvPvই এর জ  ক র আওতায় য় ত য পািতর দরপ  সং া  নিথ cix¶v Kiv হয়| 

8.7.2| µqK…Z hš¿cvwZ ev e t  

8.7.২.১| 40 Ub ¶gZvm¤úbœ ÷vডj K¨vwiqvi µq t cÖKíwUi AvIZvq 2wU 40 Ub ¶gZvm¤úbœ ÷vডj K¨vwiqvi µq 
Kiv nq| cÖKí m~‡Î Rvbv‡bv nq ‡h, MZ 22/09/2010 Zvwi‡L 40 Ub ¶gZvm¤úbœ 2wU ÷vWj K¨vwiqvi MÖnY 
Kiv nq| MZ 23/10/11 Zvwi‡L hvi defect liability period  †kl n‡q‡Q| geK †_‡K †cÖwiZ hš¿cvwZi 
Z_¨ ÷vডj 2wUi Drcv`b mvj D‡jL Kiv nqwb|  

8.7.২.২| ev e Ae¯’v t কে র আওতায় µqK…Z ÷vWj 2wU cwi`k©bKv‡j geK GjvKvq cvIqv hvq| Gi g‡a¨ 
cwi`k©‡bর সময় 1wUi Operation পরী া লক ‡`Lv‡bv nq (িচ  : ৩)|  
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িচ  ২: নােয়ল এর ÷vডj িচ  ৩: ÷vডj  কাযরত অব ায় 

 

8.7.২.৩| µqK…Z ÷vডj `ywUi AviwWwcwc Abyhvqx e¨q we‡klY t 40 Ub ¶gZvm¤úbœ 2wU ÷vডj K¨vwiqvi µ‡qi Rb¨ 
AviwWwcwc 14.50 j¶ UvKv ms¯’vb wQj| এর  wecix‡Z 1093.19 j¶ UvKv (75%) e¨q Kiv nq A_©vr cÖv°wjZ e¨q 
Gi cÖvq 25% K‡g ÷vডj `ywU µq Kiv হয়। 

 ৮.৭.৩।   3 Uন aviY ¶gZv m¤úbœ †jv মা  dK©িলdU UªvK য় (K‡›UBbvi n¨vwÛিলং এর জ ) 

cÖKíwUi AvIZvq 3Uন aviY ¶gZv m¤úbœ †jv মা  dK©িলdU UªvK µ‡qi Rb¨ ms‡kvwaZ wWwcিপ‡Z 100.00 j¶ UvKv 
A_© ms¯’vb wQj| D‡jwLZ hš¿cvwZ  µ‡q 49.00 j¶ UvKv e¨q Kiv nq| A_©vr ms ’̄vb ত অেথর 51% G µq n‡Z 
mvkªq nq|       

                                 
িচ  : ৪- 3Uন aviY ¶gZv m¤úbœ †jv মা  dK©িলdU UªvK 

 

8.7.৩.১। ev¯Ze Ae ’̄v t cwi`k©‡b 4wU 3Ub aviY ¶gZv †jv মা  dK©িলdU UªvK cvIqv hvq| Z‡e 1wU Uªv‡K 
cwi`k©নকােল Î“wU cvIqv hvq (িচ  -৫)| cÖKí cwiPvjK Rvbvb Î“wU/†givg‡Zi KvR Pj‡Q| cÖKí mswkó‡`i †cÖwiZ 
Z_¨ n‡Z Rvbv hvq 4wU Uªv‡Ki defects liability period wQj 23/03/2012 ZvwiL ch©šZ Ges cwi`k©bKvjxb mgq 
wQj 25/03/2012 Zvwi‡L| G cÖm‡½ cÖKí cwiPvjK e‡jb Î“wU defects liability period mg‡qi g‡a¨ aiv c‡o| 
†m Abyhvqx †givg‡Zi e¨e ’̄v †bqv n‡q‡Q বেল ক  ে  জানােনা হয়|  
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িচ  : ৫- 3Uন aviY ¶gZv m¤úbœ †jv মা  dK©িলdU UªvK ( ণ অংশ)                িচ  : ৬   Î“wU Ask 

8.7.৪| 5 U‡bi ¶gZv m¤úbœ dK©wjdU UªvK µq t cÖKíwUi AvIZvq 5 Ub aviY ¶gZv 2wU dK©wjdU UªvK µ‡qi 
Rb¨ 140.00 j¶ UvKv A_© ms ’̄vb wQj| D³ BKz̈ c‡g›U µ‡qi Rb¨ 54.55 j¶ UvK e¨q Kiv nq|  

৮.৭.৫।  ev —̄e Ae¯’v t cwi`k©‡b gsjv e›`‡i ৫ টন ধারণ মতা 2wU ফক িলফট াক cvIqv hvq|  

                                

                             

 

                                             

 

 

িচ   ৭: 5 U‡bi ¶gZv m¤úbœ dK©wjdU UªvK µq 

8.7.৫.১| ২  ৫০ টন মতাস  টািমনাল াক ও 5 U‡bi ¶gZv m¤úbœ dK©wjdU UªvK µq t 2wU 50 Ub 
¶gZvm¤úbœ Uvwg©bvj Uªv±i µ‡qi Rb¨ ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 150.00 j¶ UvKv A_© ms ’̄vb wQj Zvi wecix‡Z 130.50 
j¶ UvKv e¨q Kiv nq Ges 2wU 50 Ub ¶gZvm¤úbœ 40'-0" K‡›UBbvi µ‡qi Rb¨ ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 40.00 j¶ 
UvKvi ms ’̄vb wQj| Zvi wecix‡Z 48.52 j¶ UvKv e¨q Kiv nq| A_©vr AwZwi³ 8.52 j¶ UvKv Aby‡gv`b Qvov e¨q 
Kiv nq| Aby‡gv`‡bi wel‡q †Kvb Z_¨ সংি  পিরচালক Dc¯’vcb Ki‡Z cv‡ib wb| GQvov cwi`k©bKv‡j cÖKí mswkó 
dvB‡jI AwZwi³ A_© e¨‡qi Aby‡gv`‡bi †Kvb cÖgvY cvIqv hvqwb| hv Avw_©K k„sLjvi cwicš’x|  

৮.৭.৫। ev e wPÎ t cÖKíwUi AvIZvq আরwWwcিপ অ যায়ী 4০'-00" K‡›UBbvi †UªBjvi য় করার কথা উে খ থাকেলও 
45' -00" K‡›UBbvi †UªBjvi µq Kiv nq| G cÖm‡½ cÖKí cwiPvjK e‡jb, eZ©gv‡b 40'-00" K‡›UBbvi †UªBjvi bv 
cvIqvq 45'-00" K‡›UBbvi ‡UªBjvi †bqv nq| GQvov cwi`k©‡b 50 Ub Uvwg©bvj †UªBjvi Gi mv‡_ 45' K‡›UBbvi 
†UªBjvi mshy³ Ae¯’v †`Lv hvq (িচ  : ১-২)|  

 

 

 

 

 

 
 

িচ  ৮ : 50 Ub Uvwg©bvj া র                             িচ  ৯ : 45' K‡›UBbvi ইলার 

৮.৭.৬।  ‡¯úqvi cvU©m t ms‡kvwaZ wWwcwc 126.36 j¶ UvKvi ms ’̄vb _vK‡jI †m ¯’‡j 200.83 j¶ UvKv e¨q Kiv 
nq| A_©vr অিতির  74.47 j¶ UvKv †ewk e¨q Kiv hv ms‡kvwaZ wWwcwc n‡Z 59% ‡ewk| ত পে  অিতির  
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েয়র যথাযথ ক প  KZ„©K অ েমাদেনর দিলল ক  পিরচালক উপ াপন করেত পােরন িন hv Avw_©K Awbqg e‡j 
cwi`k©‡b cÖZxqgvb nq| 
8.7.৭|  wewea e¨q/Kw›Ub‡RÝx t  

(K) exgv Lv‡Z t exgv Lv‡Z ms‡kvwaZ wWwcwc Lv‡Z 30.76 j¶ UvKv A_© ms ’̄vb wQj| Zvi wecix‡Z 
Aby‡gv`b QvovB 35.61 j¶ অিতির  UvKv e¨q Kiv nq| A_©vr Aby‡gv`b AwZwi³ 5.61 j¶ UvKv 
GLv‡Z e¨q Kiv nq, hv Aby‡gvw`Z e¨‡qi cÖvq 16% †ekx, hv  Avw_©K k„sLjvi cwicš’x | 

(L) e¨vsK Kwgkb t wewea e¨‡qi AvIZvq e¨vsK Kwgkb Lv‡Z 21.97 j¶ UvKv ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 
ms ’̄vb Zvi wecix‡Z 9.10 (41%) j¶ UvKv e¨q Kiv nq|  

(M) G‡RÝx Kwgkb t ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 10.98 ল  টাকা  A_©ms¯’vb এর wecix‡Z 13.37 (122%) 
ল  টাকা য় করা হয়। A_v©r অ েমাদন QvovB  AwZwi³ A_© e¨q Kiv nq| 

 (N) Gjwm PvR©: ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 2.40 ল  টাকা A_©ms¯’vb এর wecix‡Z 5.66 ল  টাকা য় করা 
হয়। A_v©r অ েমাদন QvovB  AwZwi³ A_© e¨q Kiv nq| 

(P) `icÎ cÖKvk: ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 2.00 ল  টাকা A_©ms ’̄vb এর wecix‡Z 7.55 ল  টাকা য় করা 
হয়। A_v©r অ েমাদন QvovB  AwZwi³ A_© e¨q Kiv nq| 

 (Q) Ab¨vb¨ Lv‡Z: ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 4.37 ল  টাকা A_©ms¯’vb এর wecix‡Z 21.77 ল  টাকা য় 
করা হয়। A_v©r অ েমাদন QvovB AwZwi³ A_© e¨q Kiv nq| 

৮.৭.৮।   অ া  িবষয়: 

 িপিসআর এর Training of Project Personel Lot-3 G ক র আওতায় আরwWwcwc Abyhvqx 
†Kvb cÖwk¶‡Yi cÖwfkb bv _vK‡jI cÖK„Z ev evq‡b 08 Rb e¨w³-‡K cÖwk¶‡Yi welqwU D‡jL¨ 
Kiv nq (িপিসআর  :  ০৭)| 

 িপিসআর G µqK„Z hš¿cvwZi Pzw³g~j¨ ¯’vbxq gỳ ªvq D‡jL¨ Kiv nqwb| (িপিসআর  : ১১) 
 AvBGgBwWi cwi`k©bKvix Kg©KZ©vi c`ex mwVKfv‡e Dc ’̄vcb Kiv nqwb (িপিসআর  : ১৫)| 

 

৮.৭.৯ ।  Cost Benefit Analysis : Cost Benefit Analysis-Gi িবশদ িববরণ (িপিসআর, া-১৫) Appendix 
a&b সং  করার কথা বলা হেলও আেদৗ সং  করা হয়িন।  

8.8| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖKíwUi ev evqbKvjxb mg‡q LÛKvjxb `vwq‡Z¡ GKRb cÖKí cwiPvjK 
wb‡qvwRZ wQ‡jb| wKš‘ 22/07/2010 Gi c~‡e© `vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí cwiPvjK Gi bvg (wcwmAvi †_‡K) 
D‡jL Kiv nqিন|  wb‡gœ cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ †`qv nÕj t 

µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`ex c~Y©Kvjxb/LÊKvjxb mgqKvj 

1 2 3 4 5 ৬ 
1| Rbve মা: আ  

ইসমাইল  
উপ- ধান cÖ‡KŠkjx 

(এমGÛB) 
LÛKvjxb ১৩/১১/20০৭ ০৫/০১/২০০৯ 

২| Rbve শাভন কর ধর  wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 
(BGÛB) 

LÛKvjxb ০৫/০১/২০০৯ ০৮/০২/২০০৯ 

৩| Rbve এ ক এম 
আ ল খািলক  

উপ- ধান cÖ‡KŠkjx 
(এমGÛB) 

LÛKvjxb ০৮/০২/২০০৯ ২২/০৭/২০১০ 

৪| Rbve †gvt gvneyeyi 
ingvb wgbv  

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 
(BGÛB) 

LÛKvjxb 22/07/2010 - 
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9|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 
cwiKwíZ AwR©Z 

gsjv e›`‡ii myôz I `ª“ZZvi mv‡_ mvwf©m cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ 
Kv‡M©v Ges K‡›UBbvi n¨vÛwjs B&KzBc‡g›U msMÖn Kiv| 

ক র আওতায় gsjv e›`‡ii myôz I `ª“ZZvi mv‡_ 
mvwf©m cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ Kv‡M©v Ges K‡›UBbvi n¨vÛwjs 
B&KzBc‡g›U msMÖn Kiv হেয়েছ । 

 

10| D‡Ïk¨ cyivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t  cÖ‡hvR¨ bq| 

 
11|  ev evqb mgm¨v t  
 
11.1|   দরপ  ি য়ায় িবল :  cÖK‡íi ewY©Z Kv‡M©v n¨v‡Ûwjs hš¿cvwZ msMÖ‡ni j‡¶¨ evievi `icÎ Avnevb K‡iI 

`ic‡Îi Pvwn`v Abyhvqx †imcbwmf `i`vZv bv cvIqvq Ges wmwW f¨vU Lv‡Z A_© eivÏ bv _vKvq wba©vwiZ 
mg‡q A_©vr wW‡m¤î, 2010-Gi g‡a¨ cÖKíwU mgvß Kiv m¤¢e n‡e bv, G Kvi‡Y 6 gvm A_©vr 30 Ryb, 2011 
ch©šZ †gqv` e„w× Kiv n‡qিছল|  

 
১১.২।   ক  ব াপনাগত :  েব ময়াদ ি , ক র িপিসআর তিরেত  তথা িবল সহ উ য়ন ক  

পিরচালনায় ক  cwiPvjK Î“wUc~Y© cÖKí e¨e¯’vcbv পিরলি ত হয়|  
 
12|  mycvwik/gZvgZ t 
 
১২.১| অ েমাদনিবহীন অিতির  য় সহ সকল আিথক অিনয়েমর সােথ জিড়ত ি েদর া লক শাি র ব া হণ 

করেত হেব এবং আগামী ০১ ( এক) মােসর মে  অ  িবভাগ- ক হীত ব া স েক অবিহত করেত হেব। 
{৮.৭.৫, ৮.৭, ৮.৭.৭} ; 

 
১২.২।   আেলাচ  কে র য় সং া  িবষয় েলা ম ণালয় ক ক পরী া করেত হেব ; 
 
১২.৩।   ৩টন ফকিলফট ােকর র িবষেয় হীত ব ার সবেশষ অব া অ  িবভাগ- ক অবিহত করেত হেব ; 
 
১২.৪। আরিডিপিপেত িভশন না থাকা সে ও িশ েণর িবষয়  খিতেয় দখা যেত পাের (  ৮.৭.৯, েলট-১) ; 
 
১২.৫।   য় ত য পািতর ত অব া ০৩ (িতন) মাস অ র যাচাই কের সংি  িতেবদন অ  িবভােগ রণ করেত হেব।  
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পররা  ম ণালয় 
ciivóª gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 

mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 
 

১।  সমা  কে র সং া   :  ০১ 
২।  সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকাল   :  ২১৪.৭১ ল  টাকা, লাই, ২০০৯ হেত মাচ ২০১১ 
৩।      সমা  কে র  য় ও ময়াদ ি র কারণ            :   ম ণালয় হেত া  ত া যায়ী কনসাি ং ফাম 

িনেয়ােগ িবলে র  কারেণ ক র অ গিত 
মাচ’২০১০ পয   এবং  কনসাি ং ফাম এখনও 
িনেয়াগ করা হয়িন। এ অব ায় কে র  অ েমািদত 
ময়াদ ন’২০১০ এর মে  স ণ কাজ স  করা 

স ব নয়। এ অব ায় ম ণালেয়র  াব অ যায়ী 
কে র ময়াদ আেরা ৬ মাস ( য় ি  িতেরেক) 
ি  করা েয়াজন।   

 

৪। সমা ত কে র বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ : 

সম া পািরশ 

৪.১ ল ক  ২০০.০০ ল  টাকা িবিনেয়াগ েয় লাই ২০০৯ হেত 
ন ২০১০ সমেয় বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত  
ক র ময়াদ ি  করা হয় এবং মাচ, ২০১১ এ ক  সমা  
ঘাষণা করা হয়। এেত দখা যায় ক  বা বায়েন মাট ৯মাস 

সময় অিত া  হেয়েছ যা ল অ েমািদত বা বায়নকাল হেত ০৯ 
মাস বশী  (৭৫%)। এক (১) বছের বা বায়েনর জ  িনধািরত ক  
৭৫% বশী সমেয় বা বায়ন কা  নয়। অ িদেক কে র ল 
অ েমািদত া িলত য় ২০০.০০ ল  টাকা থেক সংেশাধন বক 
২১৫.০০ ল  টাকায় িনধারণ করা হেয়েছ এবং মাচ ২০১১ পয  য় 
হেয়েছ ২১৪.৭১ ল  টাকা অথাৎ ল অ েমািদত য় থেক ক  

য় ি  পেয়েছ ১৪.৫০ ল  টাকা ( ৭.২৫ %)। যথাসমেয় ক  
বা বািয়ত হেল য় কম হেতা  এবং ’কন াকশন অফ বাংলােদশ 
চ া ারী কমে  ইন টািকও, জাপান’ কে র কাজ আেরা েবই 

 করা যত।   

আেলাচ  কে   টাইম ওভাররান ( ৯ মাস) 
সমীচীন হয়িন। ম ণালয়াধীন অ া  কে  
যন এর নরা ি  না ঘেট তার িন য়তা 

িবধান করা দরকার। 

৪.২ পররা  ম ণালেয় পিরক না  িকংবা উ য়ন সং ামত কান সল বা 
শাখা নই। ফেল কে র পিরক না, ণয়ন, বা বায়ন ও 
এতদসং ামত কাজ করার অিভ তা না থাকায় আেলাচ  ক  
বা বায়েন িক টা হেলও  সম া ি  হেয়েছ।   

পররা  ম ণালেয়র কায েমর পিরিধ ি  
পাওয়ায় উ য়ন /কািরগরী ক  হেণর 

েয়াজন হেব। তাই পররা  ম ণালেয়র 
ক  ণয়ন/বা বায়েনর লে  সীিমত 

আকাের হেলও পিরক না কাষ চা  করা 
অথবা  পররা  ম ণালেয়র ক  পিরক না 
ও ব াপনা িবষেয় িশ ণ া  অিভ  
কমকতােদর িদেয় এক  উ য়ন শাখা চা  
করার িবষয়  পরী া কের দখা যেত 
পাের।   

৪.৩ ’’ কন াকশন অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন টািকও 
জাপান’’   ক  বা বায়েনর লে  পিরক না কিমশেনর সভার 
িস ামত অ যায়ী আেলাচ  ক  ( িপিপ/সােভ ািড) ণয়েনর 
অনিভ তার কারেণ  করেত িবল  হেয়েছ এবং ক াে  
িনেয়াগ অথাৎ সবা েয়র কায ম স েক অনিভ তার কারেণ 

ভিব েত ক  ব াপনার ে  চিলত 
আইন কা ন িবিধিবধান যথাযথভােব 
অ সরণ করার জ  পররা  ম ণালেয়র  
ি  আকষন করা হেলা। 
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সম া পািরশ 

বা বায়েন িক  সহ সম া হেয়েছ। যমনঃ এফিবএস (িফ ড 
বােজট িসে ম)  প িতেত কনসালেট  িনেয়ােগর ে   
আলাদাভােব ন র ধের আিথক াব ায়েনর েয়াজন িছল না। 
যােহাক, প িতগত সামা   িব িত থাকেলও  স ক 

িত ানেকই িনবাচন করা হেয়েছ অথাৎ কািরগরী  ােব  ািয়ত 
উচচ ন র া  িত ানই িনেয়াগ পেয়েছ।  

৪.৪ ক  সমাি র িতন মােসর মে  আইএমইিডেত িপিসআর রেণর 
িবধান রেয়েছ। িক ◌ু একই ভােব অিভ তার অভাব থাকায় 
িপিসআর ণয়ন ও রেণও  িবল  হেয়েছ। 

ক  সমাি র িনধািরত সমেয়র মে  
যথাযথভােব  ক  সমাি  িতেবদন 
(িপিসআর) ণয়েন  য বান থাকার জ  
পররা  ম ণালেয়র ি  আকষন করা হেলা। 
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33. এ াপয়নেম  অফ কনসালেট  ফর ি পােরশন অফ া িডজাইন এ  ক  Gি েমট  
ফর KbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন টািকও, জাপান 

 (mgvß t gvP©, 2011) 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t  ‡UvwKI, Rvcvb   
2| ev —̄evqbKvix ms ’̄v           t   ciivóª gš¿Yvjq, XvKv Ges evsjv‡`k `~Zvevm, †UvwKI, Rvcvb  
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM   t  ciivóª gš¿Yvjq  
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(gvP© 2011 
ch©š—) 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z        
ev¯—evqbKvj 

AwZµvš— e¨q 
(g~j cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq (g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
200.00 215.00 214.71 RyjvB, 2009 

n‡Z  
Ryb 2010  
(12 gvm ) 

RyjvB, 2009 
n‡Z  

gvP© 2011  
(21 gvm) 

RyjvB, 2009 
n‡Z  

gvP© 2011  
(21 gvm) 

14.71 
(7.৩৫%) 

  9 gvm 
(75%) 

 
5| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t 

(j¶ UvKvq) 
µwg
K bs 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc 
Abyhvqx  

Kv‡Ri AsM 

Aby‡gvw`Z AviwWwcwc Abyhvqx  
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

cÖK…Z ev¯—evqb  
(gvP©, 2011 ch©š—) 

GKK ev¯—e Avw_©K ev¯—e (%) Avw_©K (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01| civgk©K wd - 1 200.00 - 200.00(100) 
02| ¯’vbxq wewea Ki - - 10.00 - 

 
10.00(100) 

03| wewbgq nvi ZviZg¨RwbZ 
¶wZ 

- - 4.50 - 4.00(88) 

04|  m¤§vbx - - 0.50 - 0.21(42.00) 
 ‡gvU   215.00  214.71 (99.86%) 

 
6| Amgvß Kv‡Ri weeiY I KviY t 
 cÖKí KZ…©c¶ n‡Z cÖvß Z_¨ we‡klY K‡i  †`Lv hvq †h, cÖK‡íi ‡Kvb KvR  Amgvß †bB |   
 
৭। mvaviY ch©‡e¶Y t   
7.1 কে র উে   

উে ঃ  weMZ 04-05-09 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡bi Av_©-mvgvwRK AeKvVv‡gv wefv‡Mi m`m¨ g‡nv`‡qi 
mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ wcBwm mfvq cȪ ZvweZ    ̀ `     KbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন টািকও জাপানÕÕ 
cÖK‡íi mfvq wm×všZ nq †h, D³ cÖK‡íi Kó Gwó‡gU I wWRvBb cÖYq‡bi wbwgË Kb&mvj&‡U›U wb‡qv‡Mi Rb¨ 
GKwU wUwcwc A_ev mv‡f© cÖ‡cvRvj  cȪ ‘yZ Ki‡Z n‡e | wb‡qvM cÖvß Kb&mvj&‡U›U Gi Ab¨Zg `vwqZ¡ n‡e ÕÕ 
KbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন টািকও জাপানÕÕ  cÖK‡íi wWRvBb Ges ÕKó Gwó‡gUÕ cÖYqb 
Kiv| Bnv ev¯Zevqb KivB G cÖK‡íi  D‡Ïk¨|    

7.2  পটভ ~িমঃ  we‡k¦i wewfbœ †`‡ki g‡a¨  A_©‰bwZK I evwYwR¨K m¤úK© M‡o Zzj‡Z KzU‰bwZK m¤ú‡K©i Ae`vb 
Ab¯x̂Kvh©| Rvcvb¯’ evsjv‡`k `~Zvevm GKwU Ab¨Zg e¨¯ZZg ~̀Zvevm| eZ©gv‡b Rvcv‡b G `~Zvev‡mi 
Kvh©µg fvov Kiv evox‡Z cwiPvwjZ n‡PQ| Z‡e Gi †¯úm cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq AcÖZzj | cÖwZw`b cªvq GKkZ 
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†jvK wewfbœ Kv‡R ~̀Zvev‡m Av‡mb| ZvQvov wewfbœ RvZxq Abyôv‡b eû cÖevmx evsjv‡`kx‡`i  mgvMg nq| 
miKvi‡K cÖwZeQi Rvcv‡b evsjv‡`k ~̀Zvev‡mi fvov eve` 4.66 †KvwU UvKv cÖ̀ vb Ki‡Z nq| Rvcvb 
evsjv‡`‡ki me© e„nr wØcvw¶K `vZv nIqvq 2007 mv‡j ZrKvjxb A_© Dc‡`óv Rvcvb miKvi‡K evsjv‡`‡ki 
`~Zvevm wbg©v‡Yi j‡¶¨ Aí g~‡j¨ (Sympathetic Price)  Rvcv‡b Rwg eivÏ cÖ̀ v‡bi Aby‡iva K‡ib| G 
†cÖ¶vc‡U evsjv‡`k miKvi Rvcvb miKv‡ii wbKU n‡Z 714 eM© wgUvi Rwg 1.117 wewjqb Rvcvbx B‡qb 
A_©vr evsjv‡`kx UvKvq 67.20 †KvwU UvKv g~‡j¨ µq K‡i| †UvwKI‡Z wbR¯̂ wgkb wbg©v‡Yi j‡¶¨ 
cÖv_wgKfv‡e cÖK‡íi Pvwn`v hvPvB‡qi j‡¶¨ 6 m`m¨ wewkó GKwU Uxg  MZ 24-28 b‡f¤î 2008 G ‡UvwKI 
Mgb K‡ib|  D³ Uxg KZ©„K cÖYxZ mycvwi‡ki wfwË‡Z Kb&mvj&‡U›U wb‡qv‡Mi Rb¨  wWwcwc cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  

৭.৩ কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ  ciivóª gš¿Yvj‡qi AvIZvq  200.00 j¶ UvKv wewb‡qvM e¨‡q RyjvB 2009 
n‡Z Ryb 2010 mg‡q ev¯Zevq‡bi Rb¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z ciivóª gš¿Yvj‡qi 
cȪ Zv‡e AvBGgBwWÕi mycvwi‡ki wfwË‡Z  cÖK‡íi †gqv` Av‡iv 6 gvm e„w× K‡i  ev¯ZevqbKvj wW‡m¤̂i 
2010 ch©šZ e„w× Kiv nq| me©‡kl cÖKíwUi g~j e¨q 200.00 j¶ UvKv n‡Z 215.00 j¶ UvKv wba©viY 
K‡i Ges ev¯ZevqbKvj wW‡m¤̂i 2010 n‡Z gvP© 2011 ch©šZ e„w× K‡i cÖKíwU mgvß †Nvlbv Kiv nq|  

7.4 cÖK‡íi A_©vqb t   
(ল  টাকায়) 

মাট য় বাংলােদশ সরকার ক  সাহা  ক  সাহাে র উৎস 
215.00 215.00 - evsjv‡`k miKvi 

 
৭.৫ cwi`k©b t  AvBGgB wefvM KZ…©K MZ 02/08/2012 Zvwi‡L  ciivóª gš¿Yvj‡qi cÖKí Awdm  cwi`k©b Kiv 

nq| AvBGgB wefv‡Mi ÒDbœqb cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb Kg©m~wPi ev —̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb c×wZÓ 
msµvš— 29.03.2006 Zvwi‡Li cwicÎ †gvZv‡eK AvBGgBwW KZ…©K cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb Kg©m~wP 
cwi`k©bKv‡j mswkó cÖKí cwiPvjK/jvBb WvB‡i±i cÖKí/Kg©m~wPi cwi`k©b Kv‡j  Dcw ’̄Z _vKvi 
eva¨evaKZv i‡q‡Q| wKš‘y Av‡jvP¨ cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK Rvcv‡bi ivóª̀ ~Z nIqvi Kvi‡Y Zvi c‡¶ Dcw ’̄Z 
_vKv m¤¢e nqwb| Z‡e ciivóª gš¿Yvj‡qi cÖKí mswkó Rbve Gm †K †m‡K›`vi Avjx, gnv-cwiPvjK,  Rbve 
†gvt gwbi“j Bmjvg, cwiPvjK (A_©) Ges Rbve †gvnv¤§`  iwdKzj Avjg, wmwbqi mnKvix mwPe (cÖKí) 
cwi`k©bKv‡j Dcw ’̄Z wQ‡jb| cÖmsMZ, cÖPwjZ wbq‡g   cÖK‡íi mgvwß g~j¨vq‡bi †¶‡Î cÖK‡íi Ae ’̄vb 
cwi`k©b/wfwRU Kivi weavb Av‡Q| wKš‘y Av‡jvP¨ cÖK‡íi Ae ’̄vb `yÕwU (ciivóª gš¿Yvjq, XvKv Ges evsjv‡`k 
`~Zvevm, †UvwKI, Rvcvb) nIqvq mgq, A_©, Ae ’̄vb I ev¯ZeZv  we‡ePbvq msMZ Kvi‡YB mswkó `~Zvevm 
wfwRU Kiv m¤¢e nqwb| wcwmAvi ch©v‡jvPbv I cwi`k©‡bi mgq cÖvß Z‡_¨i Av‡jv‡K  cÖK‡íi ev —̄e Ae¯’v 
wbæiƒc t 

৭.৬ কে র সািবক বা বায়ন : evsjv‡`k miKv‡ii mnvqZvq cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ †gvU cÖv°vwjZ e¨q 
215.00 j¶ UvKv| cÖKíwUi µgcywÄZ e¨‡qi cwigvb 214.71 j¶ UvKv hv †gvU cÖv°wjZ e¨‡qi  
99.86%| cÖK‡íi AvIZvq †h mg¯— Kvh©µg M„nxZ n‡q‡Q Zv wb‡æiƒc t  

7.৭ কে র  ধান ধান অে র িববরণঃ   
৭.৮ civgk©K wd t civgk©K wd Lv‡Z বরা  িছল 200.০০ ল  টাকা। G Lv‡Z m¤ú~Y© A_©B e¨q n‡q‡Q|  আিথক ও 

বা ব অ গিত ১০০%  অিজত হেয়েছ |  
৭.৯ ¯’vbxq wewea Ki t ’̄vbxq wewea Ki Lv‡Z eivÏ  10.00 j¶ UvKvi g‡a¨ m¤ú~Y© UvKvB LiP Kiv n‡q‡Q A_©vr 

আিথক ও বা ব অ গিত ১০০% অিজত হেয়েছ। 
৭.১০ wewbgq nv‡ii ZviZg¨RwbZ ¶wZ t G Lv‡Z eivÏ 4.50 j¶ UvKv | Gi g‡a¨ e¨q Kiv n‡q‡Q 4.00 j¶ 

UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 88%|  
৭.১১ m¤§vbxt m¤§vbx Lv‡Z eivÏ  0.50 j¶ UvKv hvi g‡a¨ e¨q n‡q‡Q 0.21 j¶ UvKv (Avw_©K AMÖMwZ 42%)|  
 
৮। কে র উে  অজনঃ  
 

পিরকি ত ল মা া অজন 
১।  cȪ ZvweZ ÕÕKbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী 

কমে  ইন টািকও জাপানÕÕ cÖK‡íi Kó 
Gwó‡gU I wWRvBb cÖYq‡bi wbwgË Kb&mvj&‡U›U 

১।  Kbmvj‡U›U (KbmvjwUs dvg©) wb‡qvM †`qv  
n‡q‡Q|   



197 
 

পিরকি ত ল মা া অজন 
wb‡qvM †`qv|  
 

2|  wb‡qvM cÖvß Kb&mvj&‡U›U Gi gva¨‡g                
ÕÕ KbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন 
টািকও, জাপানÕÕ  cÖK‡íi wWRvBb Ges Kó 

Gwó‡gU cÖYqb Kiv| 

2|  ÕÕKbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন 
টািকও জাপানÕÕ cÖK‡íi wWRvBb Ges Kó 

Gwó‡gU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  

 
৯।  ক  পিরচালক সং া  ত ঃ  

wcwmAvi Gi Z_¨ Abyhvqx জাপােনর রা ত জনাব  Avkivd-D`-†`Šjv 07-01-2010 ZvwiL †_‡K cÖKí 
mgvwß পয  িনজ দািয়ে র অিতির  দািয়  িহেসেব cÖKí cwiPvj‡Ki দািয়  পালন কেরেছন। cÖKí ïi“‡Z 
cªKí cwiPvjK wQ‡jb wKbv Zvi Z_¨ cvIqv hvqwb|  

10|  সম াঃ 
10.1 ল ক  200.00 j¶ UvKv wewb‡qvM e¨‡q RyjvB 2009 n‡Z Ryb 2010 mg‡q ev¯Zevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z 

nq| পরবত েত  cÖKíwUi †gqv` ি  করা হয় এবং gvP©, ২011 এ ক  সমা  ঘাষণা করা হয়। এেত দখা যায় 
ক  বা বায়েন মাট 9gvm সময় AwZµvšZ হেয়েছ যা ল অ েমািদত বা বায়নকাল হেত  09 gvm বশী  

(75% )। GK (1) বছের বা বায়েনর জ  িনধািরত ক   75% বশী সমেয় বা বায়ন কা  নয়। অ িদেক 
কে র ল অ েমািদত  া িলত য় 200.00 ল  টাকা থেক  সংেশাধন বক 215.00 ল  টাকায় িনধারণ করা 

হেয়েছ এবং gvP©  ২০11 পয  য় হেয়েছ 214.71 ল  টাকা অথাৎ ল অ েমািদত য় থেক ক  য় ি  
পেয়েছ 14.50  ল  টাকা  ( 7.25 %)। যথাসমেয় ক  বা বািয়ত হেল য় কম হেতা  Ges ÕKbóªvKkb অফ 

বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন টািকও, জাপানÕ cÖK‡íi KvR Av‡iv c~‡eB ïi“ Kiv †hZ|   
10.2 ciivóª gš¿Yvj‡q cwiKíbv  wKsev Dbœqb msµvšZ †Kvb †mj ev kvLv †bB| d‡j cÖK‡íi cwiKíbv, cÖYqb, 

ev¯Zevqb I GZ`msµvšZ KvR Kivi AwfÁZv bv _vKvq Av‡jvP¨ cÖKí ev¯Zevq‡b wKQyUv n‡jI  mgm¨v m„wó 
n‡q‡Q |   

10.3 KbóªvKkb অফ বাংলােদশ চ া ারী কমে  ইন টািকও জাপানÕÕ cÖKí ev¯Zevq‡bi j‡¶¨ cwiKíbv Kwgk‡bi 
mfvi wm×všZ Abyhvqx Av‡jvP¨ cÖKí (wUwcwc/mv‡f© óvwW) cÖYq‡bi AbwfÁZvi Kvi‡Y ïi“ Ki‡Z wej¤̂ n‡q‡Q 
Ges Kb&mvj&‡U›U wb‡qvM A_v©r ‡mev µ‡qi Kvh©µg m¤ú‡K© AbwfÁZvi Kvi‡Y ev¯Zevq‡b wKQy Î“wUmn mgm¨v 
n‡q‡Q| †hgbt GdweGm (wd·W ev‡RU wm‡óg)  c×wZ‡Z Kbmvj‡U›U wb‡qv‡Mi ‡¶‡Î  Avjv`vfv‡e b¤î a‡i 
Avw_©K cȪ Zve g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRb wQj bv| hv‡nvK, c×wZMZ mvgvb¨ µzwU wePz̈ wZ _vK‡jI  mwVK cÖwZôvb‡KB 
wbe©vPb Kiv n‡q‡Q A_©vr KvwiMix  cȪ Zv‡e  g~j¨vwqZ DPP b¤î cÖvß cÖwZôvbB wb‡qvM †c‡q‡Q|  

10.4 cÖKí mgvwßi wZb gv‡mi g‡a¨ AvBGgBwW‡Z wcwmAvi †cÖi‡Yi weavb i‡q‡Q| wKš‘y GKB fv‡e AwfÁZvi Afve 
_vKvq wcwmAvi cÖYqb I †cÖi‡YI  wej¤̂ n‡q‡Q|  
 

১১।  পািরশ/মতামতঃ 
১১.১ আেলাচ  কে   টাইম ওভাররান ( 9 gvm) সমীচীন হয়িন। ম ণালয়াধীন অ া  কে  যন এর নরা ি  না ঘেট 

তার িন য়তা িবধান করা দরকার। 
11.2 ciivóª gš¿Yvj‡qi Kvh©µ‡gi cwiwa e„w× cvIqvq Dbœqb /KvwiMix cÖKí MÖn‡Yi cÖ‡qvRb n‡e| ZvB ciivóª 

gš¿Yvj‡qi cÖKí cÖYqb/ev¯Zevq‡bi j‡¶¨ mxwgZ AvKv‡i n‡jI cwiKíbv †Kvl Pvjy Kiv A_ev  ciivóª 
gš¿Yvj‡qi cÖKí cwiKíbv I e¨e ’̄vcbv wel‡q cÖwk¶Y cÖvß AwfÁ Kg©KZ©v‡`i w`‡q GKwU Dbœqb kvLv Pvjy 
Kivi welqwU cix¶v K‡i †`Lv †h‡Z cv‡i|   

১১.3 fwel¨‡Z cÖKí e¨e¯’vcbvi †¶‡Î cªPwjZ AvBb Kvbyb wewaweavb h_vh_fv‡e AbymiY Kivi Rb¨ ciivóª 
ম ণালেয়র  ি  আকষন করা হেলা।  

১১.৪ ক  সমাি র িনধািরত সমেয়র মে  যথাযথfv‡e  cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) ণয়েন  য বান থাকার জ  
ciivóª gš¿Yvj‡qi ি  আকষন করা হেলা।  
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পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় 

cve©Z¨ PÆMÖvg welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii 
GwWwcfy³ mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
১। সমা  কে র সং া    : ০১  
 

২।     সমা ত কে র মাট ত য় ও ময়াদকাল:       : ৫৯০.৯৯ ল  টাকা। ম ণালয় ক ক 
বা বািয়ত। সমা  ক  ল অ েমািদত 
সময় থেক অিত া  সময় ০৩ মাস।  সময় 
অিত াে র সেবা  হার ৪৩%। 

 

৩। সমা ত কে র য় ও ময়াদ ি র কারণ  : েযাজ  নয়। 
 

৪।  সমা  কে  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ 
 

সম া পািরশ 
৪.১ Technical Assistance for Second 
Chittagong Hill Tracts Rural Development 
Project (CHTRDP-II) শীষক কািরগরী সহায়তা ক  
বা বায়ন স  হওয়ার ৩(িতন) মােসর মে  ক  সমাি  

িতেবদন (িপিসআর) অ  িবভােগ রেণর  িনেদশনা 
রেয়েছ। অথচ আেলাচ  কে র িপিসআর এর জ  অ  িবভাগ 
থেক একািধকবার প  ও সিচব মেহাদয় ক ক িড.ও প  
দওয়ার পর গত ২০/০৬/২০১২ তািরেখ িপিসআর পাওয়া যায়। 

ইহা ায়ন িতেবদন উ য়েন িতব কতা ি  কেরেছ।  

৪.১ ক  সমাি র ৩(িতন) মােসর মে  ক  
সমাি  িতেবদন রেণর জ  সেচ  হেত হেব। 
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34. টিকনক াল এ ািসস া  ফর সক  িচটাগাং িহল া স র¨vল ডেভলপেম  েজ  
(িসএইচআরিডিপ-2) 
(সমা : িডেস র, ২০১০) 

          

১। বা বায়নকারী সং া t     পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয়। 
২। শাসিনক ম ণালয়               t     পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয়। 
৩। কে র অব ান               t     পাবত  চ ােমর পাবত  অ ল ( রাংগামা , খাগড়াছিড় ও বা রবান) ।  
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়       t                                                                           
                                                                                                                             (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত           
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া   
সময় 
 ( ল 

বা বায়ন
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৮৯০.১০ - ৫৯০.৯৯ ১ মাচ, ২০১০ 

হেত ৩০ 
সে র, ২০১০ 

- ন, ২০১০ 
হেত ৩১ 
িডেস র, 
২০১০ 

- ৩ সান 

(৪৩%) 

 

৫। কে র অথায়নঃ  ক  ৮৯০.১০ ল  টাকায় বা বািয়ত হেয়েছ যার মে  িজওিব অথায়ন ৮৬.২৫ ল  টাকা ও 
ক  সাহা  অ দান ৮০৩.৮৫ ল  টাকা।  

৬। কােজর অ িভি ক বা বায়নঃ             
   (ল  টাকায়) 

ঃ নং অংেগর নাম একক অ েমািদত এিপিপ অ যায়ী 
অংেগর া লন 

ত বা বায়ন 

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

১। িবেদশী পরামশক জনমাস ৪৬৫.০৬ ২৯ ৩০৮.০৪ ২১ 
২। দশী পরামশক “ ১০৬.২৬ ৩২ ১০৪.৩৬ ২৯ 
৩। পরামশকেদর আ জািতক ও ানীয় মণ 

য় 
থাক ৭৩.১৪ থাক ৩৯.৩৫ ৩০ (ি প) 

৪। যানবাহন র াল থাক ১২.৪২ থাক ১২.০০ ৪  
৫। িরেপাট তকরণ ও িবতরণ থাক ৪.১৪ থাক ৩.৪০ থাক 
৬। য পািত (কি উটার, ি ার ইত ািদ) সং া ৮.২৮ থাক ২.৯৪ ২ সট 
৭। ওয়াকশপ, িনং, সিমনার, কনফাের  থাক ৮.২৮ থাক ৭.৯৬ থাক 
৮। সােভ, সমী া এবং ডাটা সং হ “ ৪০.৭১ থাক ৩৮.৯৬ থাক 
৯। িবিবধ শাসিনক ও সােপাট য় “ ২০.০১ থাক ১৮.০০ থাক 
১০। ি  া র িনেগািসেয়শেন অংশ হণ য় “ ৫.৫২ থাক ৪.১৯ থাক 
১১। কি নেজি  “ ৬০.০৩ থাক ১৯.১৩ থাক 
১২। অিফস এেকােমােডশন ও া েপাট “ ২৮.২৯ থাক ১৪.০০ থাক 
১৩। কাউ ারপাট াফ ভাতা “ ১৩.১১ থাক - - 
১৪। সােভ সমী া ও ডাটা এনালাইিসস “ ২৭.৬০ থাক ১৮.৬৬ থাক 
১৫। ানীয় মণ (কাউ ার পাট) “ ১৭.২৫ থাক - - 

 সবেমাট   ৮৯০.১০  ৫৯০.৯৯ 
(৭২.৭৩%) 
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৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  ম ণালয় ক ক িরত িপ িস আর পযােলাচনায় পিরলি ত হয় কে র 
আওতায় কান কাজ অসমা  নই।।  

 
৮।       কে র পট িমঃ   
 

৮.১। ক  হেণর পট িমঃ  পাবত  চ াম দেশর এক  অন সর এলাকা। উ  এলাকার অিধকাংশ জনগণ 
দাির সীমার নীেচ বসবাস কের। এ এলাকায় িশ া, া , অথৈনিতক ও অবকাঠােমাগত উ য়ন লনা লক অত  
অ ল। এই লে  এিডিব ও িজওিবর অথায়েন “পাবত  চ াম অ েল প ী উ য়ন” শীষক িবিনেয়াগ ক  
৩১৩০০.০০ ল  টাকা া িলত েয় িডেস র ২০০৯ এ সমা  হয়। ২য় পযােয় পাবত  চ াম অ েল প ী 
উ য়েনর লে  ২০০৯ এর এি ল- ম মােস বাংলােদশ সরকার ও এিডিবর মে  আেলাচনা অ যায়ী Bangladesh 
Country Partnership Strategy (2006-2010) এর তািলকােত Project Preparatory Technical 
Assistance (PPTA)- এর আওতায় ২০০৯ সােলর জ  “Chittagong Hill Tracts Rural 
Development Project-II” শীষক কািরগরী সহায়তা ক  বা বায়েনর জ  অ  রেয়েছ। এছাড়া আেলাচ  
(PPTA) এর িভি েত পরবত েত একই িশেরানােম এক  িবিনেয়াগ ক  ণয়ন করা হেব এবং ২০১১ সােল উ  
িবিনেয়াগ কে  ৪০.০০ িমিলয়ন মািকন ডলার ঋণ দােন এিডিব িন য়তা দান কের। বিণত PPTA- 
বা বায়েনর জ  এিডিবর Fact Finding Mission গত ২৪ আগ -১৬ সে র ২০০৯ সমেয় বাংলােদশ সফর 
কের। উ  িমশন কমকতাগণ ক  এলাকা পিরদশন কের তােদর পযেব ণ ও চলমান প ী উ য়ন কে র ায়ন 
তে র িভি েত পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয়সহ সংি  সকল িবভাগ/ম ণালয়/সং ার সােথ আেলাচনা কের 
এক  Aide Memoire ণয়ন কের। উ  Aide Memoire এর িবষেয় পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় 
ক ক িবিভ  ম ণালয়/সং ার িতিনিধর সম েয় পযােলাচনা সভা কের অনাপি  াপন করা হয়। এিডিব ক ক 

ণীত Aide Memoire এর আেলােক আেলাচ  TA ক  ণয়ন করা হেয়েছ।  
 
৮.২। কে র উে ঃ    

 পাবত  চ াম এলাকায় (রাংগামা , বা রবান ও খাগড়াছিড় জলা) প ী অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম 
ামীণ জনেগা ীর দাির  রীকরণ ও জীবন যা ার মােনা য়েন এশীয় উ য়ন াংক ও িজওিবর অথায়েন 

পাবত  চ াম অ েল ২য় পযােয় প ী উ য়েনর জ  আেরা এক  স া  িবিনেয়াগ ক  াব ণয়ন 
করা; 

 পাবত  চ াম অ েল ামীণ মৗিলক ভৗত অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম দাির  রীকরণ, কমসং ােনর 
েযাগ ি র মা েম আয় ি করণ এবং দির  ও  াি ক চাষীেদর আথ-সামািজক অব া উ য়েনর 

লে  এিডিব ও িজওিবর অথায়েন পাবত  চ াম অ েল প ী উ য়ন শীষক ক  িডেস র ২০০৯-এ 
সমা  হয়। ২য় পযােয় প ী উ য়েনর জ  ািবত িবিনেয়াগ কে  এশীয় উ য়ন াংক ায় ২৭৬ কা  
টাকা (US$ 40.00 mil) ঋণ দােন িন য়তা দান কেরেছ।ঋণ াি েম এক  উ য়ন ক  ণয়ন 
ও বা বায়ন করাই TA ক  হেণর অ তম উে ।  

 
৮.৩। ক  অ েমাদন ও বা বায়নঃ  মাননীয় পিরক না ম ী ক ক গত ১৩/০৪/২০১০ তািরেখ মাট ৮৯০.১০ ল  টাকা 

(িজওিব ৮৬.২৫) ল  (ইন কাই ) এবং িপ এ ৮০৩.৮৫ ল  টাকা েয় মাচ ২০১০ হেত সে র ২০১০ পয  
ময়ােদ বা বায়েনর জ  ক  অ েমািদত হয়।     

 
৮.৪ সংেশািধত এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

                                                                                                             (ল  টাকায়) 
আিথক বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  টাকা 

অব ি  
য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃসাঃ 
২০০৯-২০১০ ৩৮৩.১০ ৩৭.২৫ ৩৪৫.৮৫  ১৩২.৯৯ - ১৩২.৯৯ 
২০১০-২০১১ ৫০৭.০০ ৪৯.০০ ৪৫৮.০০  ৪৫৮.০০ - ৪৫৮.০০ 

মাট মাট ==  ৮৯০.১০ ৮৬.২৫ ৮০৩.৮৫  ৫৯০.৯৯ - ৫৯০.৯৯ 
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৮.৫।  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক  পিরচালেকর নাম ণকালীন/খ কালীন ময়াদকাল 

১। জনাব দীপক চ বত  খ কালীন ০১/৬/২০১০ হেত ৩১/১০/২০১০ 
২। জনাব মাঃ মা র রশীদ খান খ কালীন ০১/১১/২০১০ হেত ৩১/১২/২০১০ 

 
৮.৬।   ায়ন প িত (Methodology)    
            আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত অ সরণ করা হেয়েছঃ 

 ক  ছক পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 

 
৮.৭ ক  পিরদশনঃ কািরগরী সহায়তা কে র আওতায় পাবত  চ াম জলায় দশ মাস াপী সমী া কায ম 
চালােনা হয় । সমী ায় া  ফলাফেলর িভি েত বতমােন পাবত  চ াম অ েল প ী উ য়ন ২য় পযায় শীষক ক  হণ 
করা হেয়েছ। TA ক র ল অ েমাদন িছল মাচ, ২০১০ থেক সে র ২০১০ অথাৎ ৭(সাত) মাস। ক  সমাি  

িতেবদন পযােলাচনা এবং সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় TA ক র িবিভ  অংেগর বা বায়ন 
কাজ স াদেন সময় লােগ িডেস র, ২০১০ পয  অথাৎ অিতির  ৩(মাস) অ েমাদন াতীত ক  পিরচালনার িবষেয় 
ম ণালেয় জানেত চাইেল  বলা হয় এিডিব’র সােথ ঋণ ি র ময়াদ িছল ৩১ িডেস র, ২০১০ পয  ।ঋণ ি র ময়াদ 
থাকেলও য কান ধরেণর কে র বা বায়েন সময় ি র িবষেয় অ  িবভােগর মতামত দয়ার  িনেদশনা রেয়েছ। 
বা বায়নকারী ম ণালেয়র এ ধরেণর কায ম পিরক না লা পিরপি  কাজ িহেসেব তীয়মান হয়। 
  
৯। কে র  উে  অজনঃ   
 

পিরকি ত অিজত 
পাবত  চ াম এলাকায় (রাংগামা , বা রবান ও 
খাগড়াছিড় জলা) প ী অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম 
ামীণ জনেগা ীর দাির  রীকরণ ও জীবন যা ার 

মােনা য়েন এশীয় উ য়ন াংক ও িজওিব’র অথায়েন 
পাবত  চ াম অ েল ২য় পযােয় প ী উ য়েনর জ  
আেরা এক  স া  িবিনেয়াগ ক  াব ণয়ন করা; 

কে র আওতায় ২১ জনমাস িবেদশী পরামশক ও ২৯ 
জনমাস দশীয় পরামশকেদর সােভ, সমী া ও ডাটা 
সং েহর িভি  পাবত  চ াম অ েল ি তীয় চ াম 
িহলে কস রাল ডেভলপেম  েজ  ণয়ন কের 
বা বায়ন করা হে ।  

 
১০। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ ম ণালয় ক ক সমাি  িতেবদন (িপ িস আর) পযােলাচনায় 

তীয়মান হয় উে  েরা ির অিজত হেয়েছ।  
 
১১। বা বায়ন সম াঃ   
১১.১। বা বায়ন ময়াদঃ TA ক র অ েমািদত বা বায়নকাল িছল মাচ, ২০১০ থেক সে র ২০১০ পয  অথাৎ ৭ 

মাস। তপে  কে র বা বায়ন হয় িডেস র ২০১০ পয । অিতির  এ সমেয়র জ  পিরক না িসিডউর মেন 
চলা হয়িন।  

১১.২। িপিসআর রণঃ ক  বা বায়ন স  হওয়ার ৩(িতন) মােসর মে  ক  সমাি  িতেবদন (িপিসআর) অ  
িবভােগ রেণর  িনেদশনা রেয়েছ। অথচ আেলাচ  কে র িপিসআর এর জ  অ  িবভাগ থেক একািধকবার 
প  ও সিচব মেহাদয় ক ক িড.ও প  দওয়ার পর গত ২০/০৬/২০১২ তািরেখ িপিসআর পাওয়া যায়। ইহা ায়ন 

িতেবদন উ য়েন িতব কতা ি  কেরেছ।  
 
১৩। পািরশঃ 
১৩.১।  কে র বা বায়ন ময়াদ ি র িবষেয় যথাযথ ি য়া মেন চলা আব ক।  
১৩.২। ক  সমাি র ৩(িতন) মােসর মে  ক  সমাি  িতেবদন রেণর জ  সেচ  হেত হেব। 
১৩.৩। TA কে র া  ফলাফেলর িভি েত বতমােন হীত িবিনেয়াগ ক  যথাযথ বা বায়েন সং া/ শাসিনক 

ম ণালয়েক কাযকরী ব া হণ করেত হেব।  
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