
ংস্কৃতি তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অিায় ২০১৫-১৬ র্ থফছয়যয এতডতভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন 

প্রতিয়ফদয়নয য ভন্ত্রণারয়/তফবাগতবতিক াযংয়ে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/ 

তফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভয়  ব্যয়য়য তুরনায়  

তফতনয়য়াগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাতযগযী 

ায়িা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজতডতএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় 

উবয়আ 

তিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

তিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

তিক্রায়ন্তয 

িকযা ায 

(%) ফ থতনম্ন 

য়ফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অততক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

তিক্রায়ন্তয 

িকযা ায 

(%) 

ফ থতনম্ন- 

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ংস্কৃতি 

তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

০৩ টি ০৩ টি ০৩টি ০০ টি ০১ টি ০২ টি 

৩৩% 

১২৫% 

 

০১ টি 
৯০.৯৩% 

 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা:  ০৩টি 

০২।  ভাপ্তকৃি প্রকয়েয প্রকৃি ব্যয়  মভয়াদকারঃ 

প্রকয়েয নাভ 

প্রকৃি ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রকৃি ফাস্তফায়নকার 

“ফাাংরা একাডেতভ স্টাপ ককায়ার্ টায তনভ টাণ ” ীল টক প্রকল্প  (১ভ 

াংডাতধত) 

৫২৭৩.৪৬ 
জানুয়াযী, ২০১৩ ডত 

তেডম্বয, ২০১৫ 

“রুভা উডজরায় ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃড াষ্ঠীয াাংস্কৃততক 

ইনতস্টটিউডর্য আঞ্চতরক ককন্দ্র স্থান (য় াংডাতধত) 

১০৮০.১০ 
জানুয়াযী, ২০১১ ডত 

তেডম্বয, ২০১৫ 

“াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ তনভ টাণ। ৬৪৭.৮৩ 
জুরাই, ২০১২ ডত 

জুন, ২০১৬ 

 

০৩।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয়  মভয়াদ বৃতিয কাযণঃ 

 

প্রকয়েয নাভ মভয়াদ বৃতিয কাযণ 

“রুভা উডজরায় ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃড াষ্ঠীয াাংস্কৃততক 

ইনতস্টটিউডর্য আঞ্চতরক ককন্দ্র স্থান (য় াংডাতধত) 

১.  প্রকডল্পয তেজাইন তযফতটন ওয়া 

২. ভয়ভত অথ ট প্রাতিডত তফরম্ব 

“াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ তনভ টাণ। ১. প্রকল্প এরাকায কাডজয প্রডয়াজডন ১ ফছয ভয় বৃতি কযা য়। 

 

০৪। ভািকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়ডনয কেডে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাতয: 

 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুাতয 

০১ “ফাাংরা একাডেতভ স্টাপ ককায়ার্ টায তনভ টাণ” ীল টক প্রকল্প  (১ভ াংডাতধত) 

 তনভ টাণাধীন বফডন ফফাডয জন্য কভ টকতটা কভ টচাযীয 

অবাফ যডয়ডছ। এছাড়া ততনয়য দ ও জুতনয়য ডদয 

কর কভ টকতটাডদয াউ কযন্ট কতটডনয তফলডয় ভস্যা 

থাকায কাযডণ কভ টকতটা ও কভ টচাযীডদয ভাডঝ ফ্ল্যার্ 

 প্রডয়াজনীয় দডে গ্রডণয জন্য সুাতয কযা য়। 



 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুাতয 

ফযাদ্দ না তদডত াযায় ফাাগুডরা দীর্ টতদন অফডতরত 

যডয়ডছ। মায কাযডণ বফডনয র্াইর , কর, কফতন, 

জানারা, পযান, রাইর্, ককফর, াতনয াংডমা , গ্যা 

রাইন ইতযাতদ নষ্ট ওয়ায ম্ভাফনা যডয়ডছ।  

০২ “রুভা উডজরায় ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃড াষ্ঠীয াাংস্কৃততক ইনতস্টটিউডর্য আঞ্চতরক ককন্দ্র স্থান (য় াংডাতধত) 

 বফডনয চাতযতদডক ভতর না ওয়ায় বৃতষ্টয ভয় 

বফডনয ছাডদ াতন জডভ থাডক এছাড়াও বফডনয 

ফাইডযয তদক র্ায তনভ টাণ এডকফাডযই াদাভার্া কডয 

তনভ টাণ কযা ডয়ডছ। বফডনয কভডঝ ফাযন্দা , ততড়, 

ফাথরুভ, র্য়ডরর্ অতযষ্কায -অতযচ্ছন্ন অফস্থায় আডছ। 

প্রকডল্প (২য় াংডাতধত ) অনুডভাতদত তেতত ও 

ততআয  এ উডেতিত বফডনয আয়তডনয ভডে  যতভর 

রেয কযা ক ডছ। 

 প্রডয়াজনীয় দডে গ্রডণয জন্য সুাতয কযা য়। 

০৩ “াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ তনভ টাণ। 

 বফডনয ২য় তরায় তকছুর্া উন্মুক্ত স্থান যািা ডয়ডছ 

তকন্তু এয উডয ককান ছাদ ফা কে না থাকায় কাডেয 

তেজাইন ফা শতল্পক ইন্সর্ডরন নষ্ট ডয় কমডত াডয। 

বফডনয আফাফে শতযীডত তনম্নভাডনয কাে ব্য ফায 

কযা ডয়ডছ। এছাড়া কাডেয ওডয়দায তর কযা 

য়তন।  

 প্রডয়াজনীয় দডে গ্রডণয জন্য সুাতয কযা য়। 



 

বাাংলা একাডেমম স্টাফ ককায়াটার মিমার্ণ(১ম সাংড ামিত) 
-ীলষক ভাপ্ত প্রকল্পেয ভূরযায়ন প্রততল্পফদন  

 

১।    প্রকল্পেয নাভ             :    বাাংলা একাডেমম স্টাফ ককায়াটার মিমার্ণ - ীর্ণক প্রকল্প   
 (১ম সাংড ামিত)। 

 
২। উল্পদযাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ : সাংস্কমৃত মবর্য়ক মন্ত্রর্ালয়। 
 
৩। ফাস্তফায়ন ংস্থা :  বাাংলা একাডেমম ও মিেমিওমে 
 
৪। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয়কার ও ফযয়: 

(রক্ষ টাকায়) 
প্রাতরত ফযয় প্রকৃতফযয় তযকতেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকা
র 

অততক্রান্ত 
ফযয় (ভূর 
অনুল্পভাতদত 
প্রাতরত 
ফযল্পয়য %) 

অততক্রান্ত ভয় 
(ভূর অনুল্পভাতদত 
ফাস্তফায়নকাল্পরয

%) 

ভূর 
ফষল্পভাট 
টাকা 

(বব:মু:) 

ফষল্পল 
ংল্পাতধত 
ফষল্পভাট 
টাকা 

(বব:মু:) 

ফষল্পভাট 
টাকা 

(বব:মু:) 

ভূর ফষল্পল 
ংল্পাতধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫২৯৯.৩০ 
 

৫২৯৯.৩০) 
 

৫২৭৩.৪৬ 
(-) 
 

জানু,২০১৩  
ল্পত 

মেডস,২০১৫ 

জানু,২০১৩  
ল্পত 

মেডস,২০১৫ 

জানু,২০১৩  
ল্পত 

মেডস,২০১৫ 

 
- 

 
- 

 
৫। প্রকল্পেয অফস্থান: সয-৮, উত্তযা, ঢাকা।  
 
৬।  প্রকল্পেয অথষায়ন: প্রকেতট ম্পূণষ তিওতফ অথষায়ল্পন ফাস্তফাতয়ত ল্পয়ল্পে।  

 
৭।    প্রকল্পেয অংগতবতত্তক ফাস্তফায়ন:  ততআয অনুমায়ী প্রকেতটয অংগতবতত্তক    ফাস্তফ ও আতথষক অগ্রগতত  
 

ক্রমমক 
িাং  

সকাড 
নং 

প্রধান আইল্পটভ/অংগতবতত্তক 
কামষক্রভ 

তযভান লক্ষ্য মাত্রা প্রকৃত অগ্রগতত % াথষল্পকযয 
কাযণ আমথণক  কভৌত আমথণক  কভৌত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১. ৪৮০০ 
৪৮২৮ 

সেনাযী,তর ও োম্প  
সথাক 

 
১.৫০ 

 
১০০% 

 
১.৫০ 

 
১০০% 

 

২. ৪৮২৯ ল্পয়র ও সভতটতযয়ার সটতেং  সথাক ৭.০০ ১০০% ৫.৫০ (১০০) 
 

 

৩. ৪৮৪৬ তযফন ফযয় (ভাইল্পক্রা 
বাড়া)  

৩৬/ভা ১৫.০০ ১০০% ০.০০ (১০০) 
 

 

ক্রমমক 
িাং  

সকাড 
নং 

প্রধান আইল্পটভ/অংগতবতত্তক 
কামষক্রভ 

তযভান লক্ষ্য মাত্রা প্রকৃত অগ্রগতত % াথষল্পকযয 
কাযণ 

৪. ৪৮৮৩ ম্মানী/বাতা/তপ/াতযশ্রতভক   ৫.০০ ১০০% ৫.০০ ১০০%  



 

ক্রমমক 
িাং  

সকাড 
নং 

প্রধান আইল্পটভ/অংগতবতত্তক 
কামষক্রভ 

তযভান লক্ষ্য মাত্রা প্রকৃত অগ্রগতত % াথষল্পকযয 
কাযণ আমথণক  কভৌত আমথণক  কভৌত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

৫. ৬৬৫১ কতটটনল্পিতি   ২.৫০ ১০০% ২.৫০ ১০০%  

৬. ৭০০১ বূতভ উন্নয়ন তকউতফক তভ. ৬.২৩ ১০০% ৬.২৩ ১০০%  

৭. ৭০১১ আফাতক বফন  তনভষাণ 
(১০০০+৬০০)=(১+১) 

১৭৫৭৬.২ 
ফ.পু. 

৪৫৬৭.২৯ ১০০% ৪৫৬৫.৫৪  
(১০০%) 

 

৮. ৭০১৬ অন্যান্য স্থানা ও 
অফকাঠাল্পভা 

১৫০.৪৬ 
ফ.পু. 

৮১.০৪ ১০০% ৮০.৮০  
(১০০%) 

 

৯. ৭০৫৬ হফদ্যযততক যঞ্জভাতদ  ৫০৭.৪০ ১০০% ৫০৭.৪০ ১০০%  

১০. ৬৮১৫ কতম্পউটায ইকুল্পয়ল্পভটট ২ ২.০০ ১০০% ২.০০ ১০০%  

১১. ৬৮১৯ অতপ ইকুল্পয়ল্পভটট  ১.৫০ ১০০% ১.৫০ ১০০%  

১২. ৬৮৫৩ অতিতনফষাক মন্ত্র ক্রয়  সট ৮৯.৮৪ ১০০% ৮৯.৮৪ ১০০%  

সভাট (যািস্ব+ভূরধন) ৫২৮৬.৩০ ১০০% ৫২৬৭.৮১ ৯৯.৬৫%  

তপতিকযার কতটটনল্পিতি ৩.০০ ১০০% ৩.০০ ১০০%  

ভূরয(প্রাই) কতটটনল্পিতি ১০.০০ ১০০% ২.৬৫  

ফষল্পভাট ৫২৯৯.৩০ ১০০% ৫২৭৩.৪৬ ১০০%  

 
৭। কাি অভাপ্ত থাকল্পর তায কাযণ: প্রকে ভাতপ্ত প্রততল্পফদন এবাং প্রকল্প িমরচালক কতৃণক প্রাপ্ত তথয   
      অনুমায়ী প্রকল্পেয সকান কাি অভাপ্ত সনই। 
 
৮। প্রকল্পেয টবূতভ ও উল্পেশ্য: 
 

৮.১। প্রকডল্পর িটভূমম: 

 ১৯৫৪ াডর মৄক্তফ্রডন্টয তনফ টাচডন জয়রাডবয ভােডভ যকায  ঠিত ওয়ায পডর ১৯৫৫ তিস্টাডেয ৩ 

তেডম্বয ফাাংরা একাডেতভ প্রতততষ্ঠত য়। প্রথডভ ফধ টভান াউডজ ফাাংরা একাডেতভ প্রতততষ্ঠত য় , কমটি তিন প্রাডদতক 

যকাডযয প্রধানভন্ত্রীয অতপয়ার ফাবফন তছর। মূরত : জন ডনয দাতফ তছর ফধ টভান াউ ফাাংরা একাডেতভ তডডফ 

প্রততষ্ঠা কযায,কাযণ এই াউ কথডক ফ টপ্রথভ ফাাংরাডক যাষ্ট্রবালা তডডফ স্বীকৃততয দাতফ ওডেতছর। ফাাংরা বালায 

উন্নয়ন, ফাাংরা বালায় াততয চচ টায জন্য ১৯৫৫ তিষ্টাডি ২৬ নডবম্বয যকায ঢাকায় এয কে ককায়ার্ায প্রততষ্ঠায 

রডেয এক আডদ জাতয য়। এই একাডেতভ শুধু অনুফাদ ও  প্র কানায কাজ কযডফনা , এয মূর রেয ডফ ফাাংরা 

বালায় দা টতনক ভতফাদ প্রদান , প্রমৄতক্ত জ্ঞান ,তফজ্ঞানতবতিক কাম টাতদ ও ফাাংরা বালা উৎকডল টয চচ টা কযা। ফাাংরা 

একাডেতভ ডফ ফাাংরা বালায়  ডফলণায ককন্দ্র ও জ্ঞানীডদয জ্ঞান  চর্চ্টায ককন্দ্র। ডফ টাতয ফাাংরা একাডেতভ ফাঙা রীয 

জাততিা ও বুতিবৃৃ্তিক উৎকডল টয প্রতীক। ফাাংরা একাডেতভয প্রততষ্ঠায য কথডকই প্রতততদন কাডজয তযভান কফডড়ই 

চরডছ। পডর কাডজয তযভান অনুমায়ী কভ টকতটা -কভ টচাযীয াংখ্যাও তদন তদন কফডড়ই চরডছ। ঢাকা ডয যকাযী 

কভ টকতটা ও কভ টচাযীডদয ফাস্থান একটি ফড় ভস্যা।  ফাাংরা একাডেতভ প্রতততষ্ঠত ওয়ায য দীর্ ট ভয় ঞ্চান্ন ফছয 



 

অততক্রান্ত ডরও এ প্রততষ্ঠাডনয কভ টকতটা ও কভ টচাযীডদয তনজস্ব ককান আফান সুতফধা সৃতষ্ট য়তন। পডর াডেয কচডয়ও 

কফত বাড়ায় বাড়া ফাড়ীডত তাডদয থাকডত ডচ্ছ। এডত তাযা আতথ টক ও াভাতজকবাডফ ভস্যায মু্মিীন  য়। 

প্রততষ্ঠাডন কভ টকতটাও কভ টচাযডদয আফাতক সুতফধা সৃতষ্টয জন্য একাডেতভয উিাযস্ত ২ তফর্া ২ কাো তনজস্ব জতভডত 

স্টাপ ককায়ার্ টায তনভ টাণ কযায রডেয কভার্ ৫৩০০.৬০ রে র্াকা প্রাক্কতরত ব্যডয় কভার্ ৫৩০০.৬০ রে র্াকা র্াকা 

প্রাক্কতরত ব্যডয় জুরাই, ২০১২ কথডক জুন, ২০১৫ কভয়াডদ  ফাস্তফায়ডনয জন্য আডরাচয প্রকল্পটি  গ্রণ কযা য়। 

 

৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্য:  

 

  ১. ফাংরা একায়ডতভয ৫৪৭ জন কভ থচাযীয ভয়ে ১৪৪ জন কভ থচাযীয জন্য সু- অফায়নয  ব্যফস্থা কযণ; 

        ২.  অফান ভস্যা দূযীকযণ; 

            ৩. স্বাস্থযদ  ফায়ায়মাগী ফাস্থায়নয দ্বাযা কভচ থাযীয়দয জীফন মাত্রায  ভান উন্নয়ন। 

       ৪.  ভানতক দু:তচন্তা দুযীকযয়ণয ভােয়ভ কভ থেিা বৃতিকযণ, 

       ৫. স্বে ব্যয়য় অফাতক সুতফধা প্রদান   অর্ থ-াভাতজক উন্নয়ন তনতিি কযণ। 

   

৯। প্রকে অনুল্পভাদন: 

আডরাচয প্রকেটি তজওতফ অথ টায়ডন কভা র্ ৫২৯৯.৩০ রে টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়য়  জানুয়াযী ২০১৩ য়ি তডয়ম্বয, ২০১৫ 

মভয়াদকায়র ফাস্তফায়য়নয জন্য ৩১/০১/২০১৩ িাতযয়ে একয়নয়ক নুয়ভাতদি য় । পুনযায়  ত ১০/০৬/২০১৫ তাতযডি 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় প্রাক্কতরি মভাট ৫২৯৯.৩০ রে  টাকা জানুয়াযী ২০১৩ য়ি তডয়ম্বয, ২০১৫ মভয়াদকায়র 

ফাস্তফায়য়নয জন্য প্রকডল্পয ১ভ ংয়াধনীয প্রাতনক অয়দ জাতয কয়য। 

 

১০। প্রকল্পেয াতফষক অগ্রগতত: 

ক) অনুডভাতদত ১ভ াংডাধীত  প্রকেটিয ফ থয়ভাট প্রাক্কতরি ব্যয় ৫২৯৯.৩০ রে  টাকা। ততঅয নুমায়ী প্রকয়েয 

াতফ থক অতর্ থক গ্রগতি ৫২৭৩.৪৬ রে  টাকা মা মভাট প্রাক্কতরি ব্যয়য়য ৯৯.৫১ % এফং াতফ থক মবৌি গ্রগতি 

১০০%।  
 

ি)  াংডাতধত এতেত ফযাদ্দ ও অগ্র তত  

অথ ট ফছয াংডাতধত ফযাদ্দ ও রেভাো  অথ ট ছাড় ব্যয় ও কবৌত অগ্র তত 

কভার্ র্াকা ত এ কবৌত 

(%) 

কভার্ র্াকা ত এ কবৌত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-১৩ ১০০.০০ ১০০.০০ - ১০০% ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ - ১০০% 

 



 

 

অথ ট ফছয াংডাতধত ফযাদ্দ ও রেভাো  অথ ট ছাড় ব্যয় ও কবৌত অগ্র তত 

কভার্ র্াকা ত এ কবৌত 

(%) 

কভার্ র্াকা ত এ কবৌত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৩-১৪ ১৫৬১.৯৫ ১৫৬১.৯৫ - ১০০% ১২১৮.৬৫ ১২১৮.৬৫ ১২১৮.৬৫ - ১০০% 

২০১৪-১৫ ৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ - ১০০% ৩১৩৪.৪৬ ৩১৩৪.৪৬ ৩১৩৪.৪৬ - ১০০% 

২০১৫-১৬ ২৬২.৩৫ ২৬২.৩৫ - ১০০% ৯১৪.৩৫ ৯১৪.৩৫ ৯১৪.৩৫ - ১০০% 

কভার্ ৫২৯৯.৩০ ৫২৯৯.৩০ - ১০০% ৫২৭৩.৪৬ ৫২৭৩.৪৬ ৫২৭৩.৪৬ - ১০০% 

 

১১।  প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতক্রয়া: cÖKíটিয ভাতপ্ত মূল্যায়ন প্রতিয়ফদন প্রণয়য়ন তনয়ম্নাক্ত welq/c×wZ অনুযন Kiv n‡q‡Qt  
 প্রকয়েয wWwcwc ch©v‡jvPbv ; 

 প্রকয়েয PCR ch©v‡jvPbv ; 

 Kv‡Ri ফাস্তফ AMÖMwZ hvPvB I Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwgb cwi`k©b; 

 cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z াংতিষ্ট Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv  ভিাভি গ্রণ; এফং 

 প্রকে এরাকাভুক্ত সুতফধায়বাগীয়দয ভিাভি গ্রণ।  
 

২। প্রকল্প তযদ টন ও মষল্পফক্ষণ:  

১২.১।  গি ১০/০৯/২০১৭ িাতযয়ে অআএভআতড-এয  স্বাস্থয  গৃায়ন মক্টয়যয তযচারক জনাফ মভা: অতভনুর ক  উিযাস্থ 

মক্টয নং ৮ এ  ফাংরা একায়ডতভ কভ থচাযীয়দয জন্য তনতভ থি  ১৩ িরা তফতষ্ট দু’টি অফাতক বফন (১০০০ ফগ থ পৄট  

৬০০ ফগ থ পৄট) তযদ থন কয়যন। তযদ থন কায়র প্রকে তযচারক জনাফ অরিাপ মায়ন (তিতযক্ত তচফ), 

এক্সতকউটিব আতিতনয়ায ভাোরী মজান জনাফ মভায় থদ মায়ন,ফাংরা একায়ডতভয তযকেনা াোয তপায জনাফ 

ফতদউর অরভ উতস্থি তছয়রন। 

১২.২.১  অফাতক বফন দু’টি তনভ থাণ ভয়কার  মূর প্রাক্কতরি  ব্যয় তযফিথন না কয়য তকছু অআয়টয়ভয গুনগি ভানবৃতিয  

রয়েয োয়িয  তযভান হ্রা-বৃতি কয়য ১ভ ংয়াধনী কযা য়য়য়ছ।  

১২.২.২  প্রকল্প তযচারক ও ততআয এয আডরাডক কদিা মায় কম, প্রকয়েয গুনগি ভান যোয়র্ থ প্রকে ভয়কায়র তনভ থাণ 

কাম থায়দ চরাকারীন মদয়য তফতষ্ট গুনীজনগণ প্রায়:আ িদাযতক কযয়িন।   

১২.২.৩ ফাংরা একায়ডতভয কভ থকিথা  কভ থচাযীয়দয জন্য তনতভ থি ১৩ তরা তফতষ্ট ১০০০ ফ টফুডর্য একটি ও ৬০০ ফ টফুডর্য 

আডযা একটি কভার্ ৭২+৭২= ১৪৪ জন কভ টচাযীয পযাতভতর ককায়ার্ায তনভ টাণ কাজ মথাভডয় ২০১৫ াডরয 

তেডম্বয ভাড কল ডরও তযদড টনয ভয় জানা ক র ১০০০ ফ টফুডর্য বফডন ৭২ জডনয ভডে ভাে ১৫ জন কভ টকতটা 

ফফা কযডছন। অযতদডক ৬০০ স্কয়ায ফ টফুডর্য বফডন ৭২ জডনয ভডে ৬৫ জন কভ টচাযী ফফা কযডছন। 

১২.২.৪ আফাতক তফতডাং দু’টি সুন্দয বাডফ তনভ টাণ কযা ডয়ডছ। ১৩ তরা বফডনয ২ টিডত (২+২)= কভার্ ৪টি ১৩ স্টডয তরপর্ 

রা াডনা ডয়ডছ। তফতডাং এয তবতয ও ফাতডয সুন্দয যঙ কযা ডয়ডছ। আফাতক বফন দু’টিয চর্তটতদডক ফাউন্ডাতয ওয়ার 

তনভ টাণ কযা ডয়ডছ। কফ্ল্াডয াদা অফ কায়াইর্ র্াইর রা াডনা ডয়ডছ। প্রততটি তফতডাং এ দু’টি কডয  কভার্ চাযটি ততিঁ 

যডয়ডছ। ক ডর্ ততকউতযটি  াে টরুভ যডয়কছ। তফতডাংদু’টিয  এয তনছ তরায় সুতফার  াড়ী াতকাং ব্যফস্থা যডয়ডছ।  

১২.২.৫ তফতডাং এয তনচ তরায় একটি কডে কজনাডযর্য ও ১০০০ ককতফ শফদুযততক াওয়ায াফ-কস্টন স্থান কযা। বফন 

দু’টিডত তফদুযৎ এয কভইন রাইন ডত াংডমা  এফাং প্রতত তরায় প্রডতযক ফ্ল্াডর্ ও াংডমা  কদয়া ডয়কছ।  প্রডতযক 

কফ্ল্াডয অতি তনফ টাক মন্ত্রাতত ও হুই াইডয াংডমা  কদয়া ডয়ডছ। আত ট্াং ও ফজ্রাত তনডযাধক ব্যফস্থা রা াডনা 

ডয়ডছ। তফতডাং দু’টি তফতডাং  এয ছাডদ ১০ তকডরাওয়ার্ কারায প্লান্ট তনভ টাণ কযা ডয়ডছ।   

১২.২.৬ ১৫ এইচত াফভাত টফর ভর্য াম্প ও তে টিউফওডয়র স্থান কযা ডয়ডছ। তে টিউফ ওডয়ডরয ভােডভ াতন তযজাব ট 

ট্াাংডক াংযেণ কযা য় ডয র্ কফ্ল্াডয আযতত ট্াাংতকডত উডিারন কযায ভােডভ প্রডতযক ফ্ল্াডর্ যফযা কযা 

য়।  



 

১২.২.৭ গ্যা রাইন কভইন রাইডনএয াডথ রা াডনা ডয়ডছ, শুধু তফদুযৎ ও জ্বারাতন ভন্ত্রণারডয়য তনডলধাজ্ঞা থাকায় াংডমা  কদয়া    

          য়তন।  

১২.২.৮ ককায়ার্াডযয উিয তিভ তদডক কছার্ ফার্চ্াডদয কিরাধুরায জন্য কিারা জায় ায় যডয়ডছ। উক্ত কিারা জায় ায় ফার্চ্াডদয 

কিরাধুরায ভাে এফাং তফতবন্ন ফুডরয ফা ান কযা মায়। 

১২.৩। ততঅয এয ৯নং নুয়েয়দয Status of Loan/Grant ংয় অয়রাচয প্রকয়েয র্ থায়য়নয তফলয়য় মকান 

িথ্য উয়েে মনআ। 

১২.৪। প্রকডল্পয Audit াংক্রান্ত তথ্যঃ ততঅয এ প্রদি িথ্যানুমায়ী মকান তডট অতি মনআ। 

 

১২.৫ প্রকল্প আওতায় তনতভ টত স্থানায কততয় তস্থযতচেঃ 

 

 
 

    ছতফ:  ১. ১০০০ ফ ট ফুর্ তফতষ্ট তফতডাং এয াউথ-ইষ্ট কপ।           ছতফ ২. ৬০০ ফ টফুর্ তফতষ্ট তফতডাং এয াউথ কপ। 



 

  

ছতফ:  ৩. তরপডর্য ফাতডযয তদক                                      ছতফ ৪. চাযতদক কফতষ্টত ওয়ার 

 

  

 ছতফ- ৫:  ততকউতযটি  াে টরুভ ও ক ডর্য দৃশ্য                         ছতফ ৬: তফতডাং এয তনছ তরায় সুতফার 

 াড়ী াতকাং এতযয়া 

                                                      



 

  

ছতফ-৭:  কারায প্লান্ট ও আতথ টাং  ফজ্রাত তনডযাধক                ছতফ-৮: ফাথরুডভয াই-কডভাে কফতন  

 

 

 
 

 

ছতফ-৯: তকডচন রুভ অব্যফহৃত                                                     ছতফ-১০: গ্যা রাইন ব্যফহুত ডচ্ছনা 

 



 

১৩। প্রকে তযচারক ম্পতকষত তথয: 

 তনম্নফতণ থি প্রকে তযচারক প্রকয়েয দাতয়ত্ব ারন কয়যয়ছন। 
 

ক্র: নং প্রকে তযচারয়কয নাভ দফী দাতয়য়ত্বয 

ধযন 

ভয়কার 

১. জনাফ কভা: আরতাপ কাডন তচফ 

(অতততযক্ত তচফ) 

অতততযক্ত 

দাতয়ত্ব 

জানু/২০১৩ য়ি 

তডয়ম্বয/২০১৫ ম থন্ত  

 

১৪। প্রকল্পেয উল্পেশ্য অিষন: 

তযকতেি উয়েশ্য প্রকৃি জথন 

১. ফাংরা একায়ডতভয ৫৪৭ জন কভ থচাযীয ভয়ে ১৪৪ জন 

কভ থচাযীয জন্য সু-অফায়নয  ব্যফস্থাকযণ; 

২. অফান ভস্যা দূযীকযণ; 

৩.স্বাস্থযদ  ফায়ায়মাগী ফাস্থায়নয পয়র কভচ থাযীয়দয 

জীফন মাত্রায  ভায়নান্নয়ন। 

৪.ভানতক দু:তচন্তা দুযীকযয়ণয ভােয়ভ কভ থেিা 

বৃতিকযণ, 

৫. স্বে ব্যয়য় অফাতক সুতফধা প্রদান   অর্ থ-াভাতজক 

উন্নয়ন তনতিিকযণ। 

১. ফাংরা একায়ডতভয ৫৪৭ জন কভ থচাযীয ভয়ে ১৪৪ জন 

কভ থচাযীয জন্য সু-অফায়নয  ব্যফস্থা গ্রন কযা য়য়য়ছ; 

২. অফান ভস্যা দূযীকযণ য়য়য়ছ; 

৩.স্বাস্থযদ  ফায়ায়মাগী ফাস্থায়নয পয়র কভচ থাযীয়দয 

জীফন মাত্রায  ভায়নান্নয়ন বৃতি ময়য়য়ছ; 

৪.ভানতক দু:তচন্তা দুযীকযয়ণয ভােয়ভ কভ থেিা বৃতি 

ময়য়য়ছ; 

৫. স্বে ব্যয়য় অফাতক সুতফধা প্রদান   অর্ থ-াভাতজক 

উন্নয়ন তনতিিকযণ কযা য়য়য়ছ।  

 

১৫.০ প্রকডল্পয প্রধান প্রধান ক্রয় াংক্রান্ত তথয (ততআয এ প্রদত্ত তথযানুমায়ী): 

 

প্রকডল্পয ভারাভার ক্রয় িতত : ততআয -এ ক্রয় াংক্রান্ত ককান নীততভারায উডেি কযা য়তন। , তডফ ক্রয় প্রতক্রয়া ও 

িতত তেততডত উডেি কযা আডছ। 

 

১) ইডরতিকার মন্ত্রাতত ক্রয় াংক্রান্ত কর্ন্ডায  (১০০০ ককতফএ ট্রান্সপযভায , ককফর,সুইচ,১০০ ককতফএ তেডজর অডর্া 

কজনাডযর্য  ইতযাতদ ওটিএভ িততডত ভারাভার ক্রয় কডযডছ।  

২) ৮০০ ককতজ াতঞ্জায তরপর্ ৪টি পায়ায প্রডর্কন , পায়ায এক্সটিঙ্গায, পায়ায াইডেন্ট ও অযারাভ ট ইতযাতদ কর্ন্ডায 

ওটিএভ (এনতটি) তিততডত ক্রয় কযা য়। 

৩)  কতম্পউর্ায, তপ্রন্টায, ইউতএ, কর্তফর,কচয়ায,পডর্াকতয়ায ইতযাতদ আযটিএভ /এরটিএভ িততডত ক্রয় কযা য়। 

৪) আফাতক বফন তনভ টাণ াংক্রান্ত : কনস্ট্রাকন কর্ন্ডায (ততবর, ইন্টাযনার ইডরতিকার , কডনর্াতয াতন যফযা 

ও অন্যান্য) ওটিওভ/এনতটি িততডত ক্রয় কযা য়। 

ক) ১০০০ ফ টফুডর্য কনস্ট্রাকন ওডন কযা য় ৮/৭/২০১৩ তাতযডি আয টিইত ম্পন্ন য় ২৫/০৮/২০১৩ তাতযডি । 

ি) ৬০০ ফ টফুডর্য কনস্ট্রাকন ওডন কযা য় ৩/৭/২০১৩ তাতযডি আয টিইত ম্পন্ন য় ২৫/০৮/২০১৩ তাতযডি । 

  ) ল্যান্ড এডেডবরডভন্ট ওডতনাং কযা য় ৩১/০৩/২০১৫, টিইত ম্পন্ন য় ১৫/০৪/২০১৫ ও এনওএ ম্পন্ন য় 

১৬/০৪/২০১৫ তাতযডি। 

৫) কনস্ট্রাকন এনতরাতয আইডর্ভ (ল্যান্ড কেডবরডভন্ট) কর্ন্ডায ওটিওভ/এরটিএভ িততডত ম্পন্ন কযা য়। 

 



 

১৬.১  প্রাি ভস্যা:                      

১৬.১.১ ফাংরা একায়ডতভয কভ থকিথা  কভ থচাযীয়দয জন্য তনতভ থি ১৩ তরা তফতষ্ট ১০০০ ফ টফুডর্য একটি ও ৬০০ 

ফ টফুডর্য আডযা একটি কভার্ ৭২ +৭২= ১৪৪ জন কভ টচাযীয পযাতভতর ককায়ার্ায তনভ টাণ কাজ মথাভডয় 

২০১৫ াডরয তেডম্বয ভাড কল ডরও তযদড টনয ভয় জানা ক র ১০০০ ফ টফুডর্য বফডন ৭২ জডনয 

ভডে ভাে ১৫ জন কভ টকতটা ফফা কযডছন। অযতদডক ৬০০ স্কয়ায ফ টফুডর্য বফডন ৭২ জডনয ভডে ৬৫ 

জন কভ টচাযী ফফা কযডছন। বফডনয ব্যফাযকাযী করাকজডনয অবাডফ তফতবন্ন তজতনলে নষ্ট অথফা চুতয 

অথফা ধুরা-ফাতরডত নষ্ট ওয়ায ম্ভাফনা যডয়ডছ। 

১৬.১.২  কভ টকতটাডদয ততনয়য দ ও জুতনয়য ডদয কর কভ টকতটায জন্য একই তযভান কে অথ টাৎ ১০০০ ফ টফুর্ 

ওয়ায় ততনয়যডদয াউডযন্ট জুতনয়যডদয াউ কযডন্টয র্তরনায় কভ কতটন কযডত ডফ। ক জন্য ফাাংরা 

একাডেতভ কর্তটে কভ টকতটাডদয ভাডঝ ফ্ল্ার্ ফযাদ্দ তদডত না াযায় ফাা গুডরা দীর্ টতদন অফডতরত থাকায 

ম্ভাফনা যডয়ডছ।  

১৬.১.৩ কভ টকতটাডদয ফ্ল্ার্গুডরা দীর্ টতদন িাতর থাকায় বফডনয তফতবন্ন তজতনলে কমভন; র্াইর, কর, কফতন, 

জানারা, পযান, রাইর্,ককফর, াতনয াংডমা  ইতযাতদ নষ্ট ও চুতয ডয় মাওয়ায আাংকা যডয়ডছ। 

১৬.১.৪  আফাতক ককায়ার্াডযয প্রডতযকটি ফ্ল্াকর্য জন্য গ্যারাইন কভইন রাইন কথডক কর্ডন যািা আডছ, । তফজ্ঞান ও 

জ্বারানী ভন্ত্রণারডয়য তনডলধাজ্ঞায পডর াংডমা  কদয়া ম্ভফ য়তন। পডর াংডমা  ও ব্যফাডযয অবাডফ গ্যা 

রাইনগুডরাডত ভতযচা ধযডত াডয ফা চুতয ওয়ায ম্ভাফনা আডছ। 

১৬.১.৫  ককায়ার্াডযয ভাে ০২ জন ককাম্পাতন ততকউতযটি  াে ট যডয়ডছ। পডর চর্তটতদডকয ফাউন্ডাতয ওয়ার থাকা ডেও 

অতনযাদ ভডন য়।  

 

১৬. ২ সুাতযভারা 

 

১৬.২.১  ফাংরা একায়ডভী কর্তথেয়ক মকায়াটায কভ থকিথা -কভ থচাযীয়দয ভায়ঝ দ্রুি ফাা ফযাে মদয়া উতচি।   

১৬.২.২ একায়ডতভ কর্তথেয়ক জরুযীতবতিয়ি প্রতি স্কয়ায পৄয়ট  একটি তনতদষ্টথ মযট ধয়য মায জন্য মা প্রয়মাজয িা 

তয়ফ কয়য ফাা ফযাে মদয়া উতচি। 

১৬.২.৩ দ্রুি ফাা ফযাে তদয়য় বফডনয তফতবন্ন তজতনলে কমভন; র্াইর, কর, কফতন, জানারা, পযান, রাইর্,ককফর, 

াতনয াংডমা  ইতযাতদ নষ্ট ওয়া ও  চুতয ডয় মাওয়া কথডক যো কযা উতচত। 

১৬..২.৪ আফাতক ককায়ার্াডযয প্রডতযকটি ফ্ল্াডর্য জন্য গ্যা ব্যফাডযয জন্য ফাঙরা একাডেতভডক উডযা  গ্রণ 

কযডত ডফ।  

১৬.২.৫  আডরাচয প্রকডল্পয ককায়ার্াডযয  তনযািায জন্য দ্রুত আডযা ততকউতযটি  াডে টয াংখ্যা ফাড়াডত ডফ। 

১৬.২.৬  মম উয়েয়শ্য কভ থচাযীদয়য ১৩ িরা তফতষ্ট দু’টি অফাতক বফন অদৄতনক তপটিং তনভ থাণ কযা য়রা, িায 

মর্ামর্ ব্যফায   ংযেয়ণয উয়যাগ না মনয়া য়র এটি চয়য়য াতভর য়ফ।   

১৬.২.৮ উমৄ থক্ত ভিাভি/সুাতযয়য তফলয়য় প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফং প্রতিারন ম্পতকথি প্রতিয়ফদন ংস্কৃতি 

তফলয়ক ভন্ত্রণারয় অগাভী ১ ভায়য ভয়ে অআএভআতড-মি মপ্রযণ কযয়ফ।  



 

রুভা উয়জরায় ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয অঞ্চতরক মকন্দ্রস্থান (২য় ংয়াতধি)   

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন প্রতিয়ফদন  

 

১.০ 
প্রকয়েয নাভঃ    

 
রুভা উয়জরায় ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয অঞ্চতরক 

মকন্দ্রস্থান (২য় ংয়াতধি)।   

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগঃ  ংস্কৃতি তফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউট,ফান্দযফান। 
৪.০ প্রকে এরাকাঃ  রুভা উয়জরা (উয়জরা কভয়েক্স)ফান্দযফান।  
৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ   

                                                     (রে টাকায়)  

প্রাক্কতরি ব্যয় 

প্রকৃি 

ব্যয় 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

তযকতেি ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃি 

ফাস্তফায়নকার 

তিক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কতরি 

ব্যয়য়য %) 

 

তিক্রান্ত  ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকায়রয %) 

 

মূর 
ফ থয়ল 

ংয়াতধি 

মূর 
ফ থয়ল 

ংয়াতধি 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 

৪১৫.০০ 

৪১৫.০০ 

(-) 

৭৯২.৩৮ 

৭৯২.৩৮ 

(-) 

১০৮০.১০ 

১০৮০.১০ 

(-) 

জানুয়াযী, ২০১১ 

য়ি 

জুন, ২০১৩ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

য়ি 

তডয়ম্বয, ২০১৫ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

য়ি 

তডয়ম্বয, ২০১৫ 

৩৭৭.৩৮ 

(৯০.৯৩%) 

১.৫০ ফছয  

  (৬০%) 

 

৬.০ প্রকয়েয তফতবন্ন য়েয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদি িয়থ্যয তবতিয়ি):      

                                                                                       (ব্যয় রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ থয়ল অযতডতত নুায়য) 

একক ফ থয়ল অযতডতত নুায়য 

রেযভাত্রা   

প্রকৃি গ্রগতি  ার্ থ

মকযয 

কাযণ   অতর্ থক ফাস্তফ 

(তযভান)  অতর্ থক  ফাস্তফ 

(তযভান) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 

১ 
ভ্রভণ বািা মর্াক ১.০০ মর্াক ১.০০ মর্াক 

- 

২. 
ডাক মর্াক ০.০৪ মর্াক ০.০২ মর্াক 

- 

৩. 
ময়রার  লুতিয়কন্ট মর্াক ০.৭০ মর্াক ০.৭০ মর্াক 

- 

৪. 
মুদ্রণ  প্রচায মর্াক ২.০০ মর্াক ২.০০ মর্াক 

- 

৫. 
মিনাযী, তর  িযাম্প মর্াক ১.০০ মর্াক ১.০০ মর্াক 

- 

৬. 
ফআ  জান থার মর্াক ৩.০০ মর্াক ৩.০০ মর্াক 

- 

৭.  
তফজ্ঞান মর্াক ১.৭০ মর্াক ১.৭০ মর্াক 

- 

৮. 
প্রতেণ মর্াক ২.০০ মর্াক ২.০০ মর্াক 

- 

৯. 
অপ্যায়ন মর্াক ০.৬০ মর্াক ০.৪০ মর্াক 

- 

১০. 
মানফান বাড়া মর্াক ১.৫০ মর্াক ১.৫০ মর্াক 

- 

১১. 
যাভ থক তপ মর্াক ৮.০০ মর্াক ৭.৯৮ মর্াক 

- 

১২. 
তযষ্কায  তযেন্নিা মর্াক ০.৩০ মর্াক --- মর্াক 

- 



 

ক্রঃ 

নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ থয়ল অযতডতত নুায়য) 

একক ফ থয়ল অযতডতত নুায়য 

রেযভাত্রা   

প্রকৃি গ্রগতি  ার্ থ

মকযয 

কাযণ   অতর্ থক ফাস্তফ 

(তযভান)  অতর্ থক  ফাস্তফ 

(তযভান) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 

১৩. 
ম্মানী মর্াক ৩.৫০ মর্াক ২.৬৯ মর্াক 

- 

১৪. 
নুতরত ব্যয় মর্াক ০.০৮ মর্াক ০.০৬ মর্াক 

- 

১৫.  
কতভটি বা/ কতভন মর্াক ২.৫০ মর্াক ২.১৬ মর্াক 

- 

১৬. 
ন্যান্য মর্াক ৬.৫০ মর্াক ১.৩৮ মর্াক 

- 

১৭. 
মানফান (ভটয াআয়কর) ংখ্যা ১.৬৮ ১ টি ১.৬৮ ১ টি 

- 

১৮ 
তডতজটার কযায়ভযা  তবতড ংখ্যা ০.৫৯ ২ টি ০.৫৯ ২ টি - 

১৯ 
মন্ত্রাতি  ন্যান্য যিাভ ংখ্যা ৩২.৫৬ ৩ টি ১৬.৮৮ ৩ টি - 

২০ 
কতম্পউটায  যিাভ মট ২.০০ ১ মট ২.০০ ১ মট - 

২১ 
তপ যিাভ মট ১১.০০ ৫মট ১০.৯৭ ৫মট - 

২২ 
অফাফত্র ংখ্যা ১৪.৬৯ ২৭৬ টি ১১.৫০ ২৭৬ টি - 

২৩ 
মটতরয়পান যিাভ মট ০.২০ ১ মট ০.২০ ১ মট - 

২৪ 
বফণ তনভ থাণ ফ.তভ. ৬৩৯.০৩ ১৫৮০.০৫ ফ.তভ. ৫৮৯.৭৩ ১৫৮০.০৫ফ.

তভ. 

- 

২৫ 
ন্যান্য তনভ থাণ (ীভানা প্রাচীয) ফ.তভ. ৩৫.৩৪ ১৫৯৪ফ.তভ. ৩৫.৩৪ ১৫৯৪ ফ.তভ. - 

২৬ 
মযাড  াআয়য় (বযন্তযীণ যাস্তা) ফ.তভ. ২০.৮৭ ১৬২০.৫০ ফ.তভ. ১৬.৮৫ ১৬২০.৫০ফ.

তভ. 

- 

মভাট 
৭৯২.৩৮ --- ৭১৩.৩৩ 

(৯০.০২%) 

--- - 

 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

৭.১ প্রকয়েয টভূতভঃ  

ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয একটি বৃৎ ং ফান্দযফান াফ থিয মজরায় ফফা কয়য।এয়দয স্বিন্ত্র ংস্কৃতি , বালা, াতিয, জীফনধাযা এফং 

উন্নি প্রর্া িায়দযয়ক ফতণ থর এক জাতিয তফয়েয ধাযায় তযণি কয়যয়ছ।ম্প্রাতযি ফকাঠায়ভা ফাংরায়দয়য াংস্কৃতিক 

তযভণ্ডর অয মৃি কয়যয়ছ। জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন এফং অদৄতনকায়য়নয কাযয়ণ ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয ংস্কৃতি তদয়ন তদয়ন তফরীন 

য়য় মায়ে। এ কর াংস্কৃতিক ঐতিয ংযেণ  ংগ্র কযায রয়েয ফান্দযফান াফ থিয মজরায দুগ থভ উয়জরা রুভায় একটি 

অঞ্চতরক মকন্দ্র স্থা মনয জন্য প্রকে ফাস্তফায়ন  কযা য়য়য়ছ । প্রকয়েয মূর প্রাক্কতরি ব্যয় ৪১৫.০০ রে টাকা। জানুয়াতয ২০১১ 

মর্য়ক জুন ২০১৩ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয রয়েয প্রকেটি ০৯.০৩.২০১১ িাতযয়ে ভা ননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি 

য়য়য়ছ। মূর নুয়ভাতদি তডততয়ি প্রকয়েয ব্যয় প্রাক্করন কযা য়য়তছর তডতিউতড-এয মযটততডউর ,২০০৮ নুায়য। ভূতভ 

তধগ্রণ তনধ থাতযি ভয়য় ম্ভফ না য়া এফং ঠিকাদাযয়দয উচ্চমূয়ল্যয কাযয়ণ মর্াভয়য় মটন্ডায প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়  

না।পয়র তডতিউতড- এয মযটততডউর ,২০১১ নুায়য ব্যয় প্রাক্করন কয়য জানুয়াতয ২০১১ মর্য়ক জুন ২০১৪ মভয়ায়দ  প্রকেটি  

ফাস্তফায়য়নয জন্য মভাট ৬৯৭.০০ রে টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়য় এয ১ভ ংয়াধয়নয প্রস্তাফ তযকেনা কতভয়ন মপ্রযণ কযা য়র , মা 

গি ২৮.০৩.২০১৩ িাতযয়ে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি য়।যফিীয়ি প্রকে এরাকায ফাস্তফ ফস্থায মপ্রোয়ট 

তযফতিথি তডজাআন নুমায়ী জানুয়াতয ২০১১ মর্য়ক তডয়ম্বয ২০১৫ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য মভাট ৭৯২.৩৮ রে টাকা 



 

প্রাক্কতরি ব্যয়য় প্রকেটিয ২য় ংয়াধয়নয প্রস্তাফ তযকেনা কতভয়ন মপ্রযণ কযা য়র , িা গি ০১.১১.২০১৫ িাতযয়ে ভাননীয় 

তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি য়। 

 

৭.২ প্রকয়েয প্রধান উয়েশ্যঃ 

ফান্দযফান াফ থিয মজরায রুভা উয়জরায়ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয মূল্যফান াংস্কৃতিক উাদান ংযেণ , উন্নয়ন  তফকা াধন কযা আ এ 

প্রকয়েয প্রধান উয়েশ্য।তনয়ম্নাক্ত কাম থক্রয়ভয ভােয়ভ এ উয়েশ্য জথন কযা  ম্ভফ য়ফঃ   

 

(ক)     বফন তনভ থাণ (১,৫৮০.০৫ ফগ থতভটায অয়িয়নয ৩-িরাতফতষ্ট৩-িরা বফন তনভ থাণ  ) 

(ে) স্থানীয় তেীয়দয ংগীি, নৃিয, তবনয়  তেকরা তফলয়য় প্রতেণ প্রদান; 

(গ) নাটক এফং াংস্কৃতিক প্রতিয়মাতগিায অয়য়াজন কযা; 

(ঘ) ফান্দযফান াফ থিয মজরায াভাতজক  াংস্কৃতিক তফলয়য় ডকুয়ভন্টাতয তপল্ম তিতয কযা ; 

(ঙ) ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয বালা তো মকা থ অয়য়াজন কযা; 

(চ) ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয ফআ, জান থার এফং াভতয়কী প্রকা এফং মতভনায  য়াকথয়য অয়য়াজন কযা; 

(ছ) রাআয়িতয তভউতজয়াভ স্থান কযা। 

 

৭.৩  প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি ৪১৫.০০ রে টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়য় জানুয়াতয ২০১১ মর্য়ক জুন ২০১৩ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ০৯.০৩.২০১১ িাতযয়ে 

ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি য়। এযয তডতিউতড-এয মযটততডউর,২০১১ নুায়য ব্যয় প্রাক্করন কয়য জানুয়াতয 

২০১১ মর্য়ক জুন ২০১৪ মভয়ায়দ প্রকেটি ফাস্তফায়য়নয জন্য মভাট ৬৯৭.০০ রে টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়য় এয ১ভ ংয়াধয়নয প্রস্তাফ 

তযকেনা কতভয়ন মপ্রযণ কযা য়র , মা গি ২৮.০৩.২০১৩ িাতযয়ে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি য় ।যফিীয়ি 

প্রকে এরাকায ফাস্তফ ফস্থায মপ্রোয়ট তযফতিথি তডজাআন নুমায়ী জানুয়াতয ২০১১ মর্য়ক তডয়ম্বয ২০১৫ মভয়ায়দ 

ফাস্তফায়য়নয জন্য মভাট ৭৯২.৩৮ রে টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়য় প্রকেটিয ২য় ংয়াধয়নয প্রস্তাফ তযকেনা কতভয়ন মপ্রযণ কযা 

য়র , িা গি ০১.১১.২০১৫ িাতযয়ে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি য়। 

 

৭.৪   প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  ৩-িরা বীি তফতষ্ট৩-িরা পাংনার তফতডং তনভ থাণ(১,৫৮০.০৫ ফগ থতভটায ),ফাউন্ডাতয য়ার 

তনভ থাণ (১৫৯৪ ফঃতভঃ),আন্টাযন্যার মযাড  (১৬২০.৫০ ফঃতভঃ) ,তডতজটার কযায়ভযা  তডতজটার তবতড কযায়ভযা-২টি,  মভতনাতয 

 ন্যান্য মন্ত্রাতি-৩টি,ভটয াআয়কর-১টি,  কতম্পউটায  আকুআয়ভন্ট-১ মট, তপ মন্ত্রাতি, অফাফত্র, মিনাযী াভগ্রী 

আিযাতদ ক্রয়। 
 

৭.৫ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকে মভয়ায়দ তনয়ম্ন ফতণ থি  একজন কভ থকিথা প্রকে তযচারয়কয দাতয়ত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্রঃ নং কভ থকিথায নাভ কাম থকার  ভন্তব্য  

শুরু ম থন্ত 

০১ জনাফ ভংনুতচং 

তযচারক(তত) 

ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউট , 

ফান্দযফান। 

জানুয়াতয ২০১১ তডয়ম্বয ২০১৫  েন্ডকারীন 

  



 

৭.৬  প্রকয়েয অতর্ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগতিঃ 

প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাতদি প্রাক্কতরি ব্যয় ৭৯২.৩৮ রে টাকা।ভন্ত্রণারয় য়ি প্রাপ্ত ভাতপ্ত প্রতিয়ফদন য়ি মদো মায় মম,  

প্রকেটিয তডয়ম্বয ২০১৫ ম থন্ত ক্রভপুতিি অতর্ থক গ্রগতি মভাট ৭১৩.৩৩ রে টাকা (৯০.০২%)।প্রকেটিয নুকূয়র  ২০১০-১১ 

য়ি ২০১৫-২০১৬ ম থন্ত ভয়য় ংয়াতধি তডততয়ি ফছয তবতিক ংস্থান ,ংয়াতধি এতডতয়িফযাে, ফমুতক্ত  ব্যয় তনয়ম্ন 

মদোয়না রঃ 

                                          (রে টাকায়)  

অতর্ থক ফৎয 
ংয়াতধি তডততয়ি 

ফছয তবতিক ংস্থান 

ংয়াতধি 

এতডতয়িফযাে 
ফমুক্ত 

ব্যয় 

 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) 

২০১১-১২ 
১৫.২৯ 

৫০.০০ 
৫০.০০ 

১৫.২৯ 

২০১২-১৩ 
৯৯.৩৭ 

১০০.০০ 
১০০.০০ 

৯৯.৩৭ 

২০১৩-১৪ 
৩৬৫.৩৭ 

৪০০.০০ 
৪০০.০০ 

৩৬৫.৩৬ 

২০১৪-১৫ 
৭২.০৫ 

৭৬.০০ 
৭৬.০০ 

৭২.০৫ 

২০১৫-১৬ 
২৪০.৩০ 

৩০০.০০ 
২৪০.০০ 

১৬১.২৫ 

মভাট ৭৯২.৩৮ ৯২৬.০০ ৮৬৬.৩০ ৭১৩.৩৩ 

 

৮.০ প্রকে তযদ থন  ম থয়ফেণঃ  

 অআএভআতড কর্তথক ফান্দযফান াফ থিয মজরা য রুভা উয়জরা য় ২০/১০/২০১৭ িাতযয়ে “ফান্দযফান মজরা য ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয 

াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয অঞ্চতরক মকন্দ্র স্থান (২য় ংয়াতধি) ” ীল থক প্রকয়েয ফাস্তফায়ন কাজ  য়যজতভন তযদ থন কযা 

য়। তযদ থনকায়র প্রকে তযচারক, ফান্দযফান  মজরা  তযলয়দয তনফ থাী প্রয়কৌরী   প্রকে ংতিষ্ট ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী 

াংস্কৃতিক আনতিটিউট এয ন্যান্য কভ থকিথা/কভ থচাতযগণ  উতস্থি তছয়রন। তযদ থনকায়র প্রকেটিয কাম থক্রয়ভয তফলয়য়  িায়দয  

ায়র্ অয়রাচনা য় । য়যজতভয়ন তযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রতিয়ফদন (ততঅয) য়ি প্রাপ্ত িয়থ্যয তবতিয়ি এ মূল্যায়ন 

প্রতিয়ফদনটি প্রণয়ন কযা য়য়য়ছ। তনয়ম্ন প্রকে তযদ থন  ম থয়ফেণ ম্পয়কথ ংয়েয় ফণ থনা কযা ,রঃ 

 

৮.১ য়যজতভন তযদ থয়ন মদো মায়,প্রকয়েয অিায় প্রাতনক বফন-কাভ-প্রতেণ মক মন্দ্রয(৩ িরা তব ি ৩-িরা 

তভরনায়িনবফন, প্রতেণ কে, তপ কে,তফদুযতিক  য়ঃতনষ্কান অনু লতেক সুতফধা ম্বতরি) ১,৫৮০.০৫ 

ফগ থতভটায মূর বফন তনতভ থি য়য়য়ছ। ৩-িরাতফতষ্ট এ বফয়নয াংস্কৃতিক নুষ্ঠায়নয জন্য গ্রাউন্ড মলায়য তডটতযয়াভ ফা র রুভ, 

স্থায়ী মষ্টজ  াউন্ড তয়ষ্টভ , গ্রীন রুভ,ভড়া রুভ, বফয়নয ২য় িরায়  ৩য় িরায় ২টি কয়য  প্রতেণ/ক্লা রুভ,মমোয়ন স্থানীয় 

তেীয়দয ংগীি, নৃিয, তবনয়, তেকরা  বালা তো তফলয়য় প্রতেণ প্রদান , ২য় িরায় রাআয়িতয  তভউতজয়াভ রুভ,  এফং 

৩য় িরায়তপ  ন্যান্য রুভ তনভ থাণ কযা য়য়য়ছ।বফনটিয়ি তফদুযতিক তপটিং, এত, াতন যফযা, স্যাতনটাতয 

ব্যফস্থা,াযয়প মেন,ফাউন্ডাতয য়ার, তযয়টআতনং য়ার, মজনায়যটয াউজ তনভ থাণ  মজনায়যটয স্থান, এফং  কর রুয়ভ 

তফতবন্ন প্রকায অফাফত্রপ্রদান কযা য়য়য়ছ। প্রকডল্পয আওতায় তডতজটার কযায়ভযা  তডতজটারতবতড  কযায়ভযা , তবতড 

মেয়ায তডতজটার তডয়যকড থায , ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী  াধাযণ নৃয়িযয র ঙ্কায, ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয ঐতিযফাী ফাযমন্ত্র , অদৄতনক 

ফাযমন্ত্র,মযকতড থং তভক্সায মভতন , মানফান (মভাটয াআয়কর) , পয়টাকতয়ায, কতম্পউটায, কতম্পউটায যিাভ , অফাফত্র 

এফং ফআত্র  াভতয়কী ক্রয় কযা য়য়য়ছ।  

 

৮.২ য়যজতভন তযদ থয়নয ভয় তনতভ থি এ বফয়নয ছায়দয প্রায় ভাঝোয়ন এফং ন্যান্য জায়গায় প্রচুয বৃতষ্টয াতন জয়ভ 

র্াকয়ি মদো মগয়ছ।বফয়নয ছায়দয চাতযতদকটা তুরনামূরকবায়ফ ছায়দয ভাঝোনটায তুরনায় উচু য়ায় ফা ছায়দয ভাঝোনটা 

নীচু য়ায় বৃতষ্টয াতন ছায়দয ফত থগভন াআ তদয়য় মফয য়ি ায়য না,পয়র ছায়দ াতন জয়ভ র্ায়ক । এটি ফাতযক দৃতষ্টয়ি 

তনভ থাণজতনি ত্রুটি ফয়র তযদ থনকায়র প্রিীয়ভান য়য়য়ছ। তদয়নয য তদন ছায়দ বৃতষ্টয াতন জয়ভ র্াকায কাযয়ন ছায়দ এক 

ধযয়নয কায়রা স্যারা,ভয়রা  অগাছা জয়েয়ছ।  ছায়দয এ তনভ থাণজতনি ত্রুটি তগ্রআ দূয কযা না য়র তচয়যআ ছাদ নষ্ট য়য় 



 

ড়ায ম্ভাফনা যয়য়য়ছ।  

 

৮.৩ প্রকে তযচারক   ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউট ,ফান্দযফান এয তযচারক তযদ থনকায়র জানান মেঁ, প্রকয়েয 

অিায়ংস্থান নুায়য ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয  জন্য প্রতেণ প্রদান কযা য়য়য়ছ, এফ প্রতেণ ,রঃ ফভ ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয ভার্তবালা 

তো মকা থ৬০ (লাট) কভ থ তদফ ,ভাযভা ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয ভার্তবালা তো মকা থ৬০ (লাট) কভ থ তদফ ,ফভ ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয 

ঐতিযফাী িাঁিবুনন প্রতেণ মকা থ৬০ (লাট) কভ থ তদফ ,ভাযভা ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয নৃিয প্রতেণ মকা থ৩০ (তত্র) কভ থ তদফ , এফং 

ফভ ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয নৃিয প্রতেণ মকা থ৩০ (তত্র) কভ থ তদফ । এফ মকা থ মর্য়ক ১২৭ জনমক প্রতেণ মদয়া য়য়য়ছ  িায়দয 

াটি থতপয়কট প্রদান কযা য়য়য়ছ। তিতন জানান মম,প্রয়য়াজনীয় জনফয়রয বায়ফ  এ মকন্দ্র এেয়না পূণ থাং   বায়ফ চালু কযা মায় 

তন।এমকন্দ্র -এয প্রয়য়াজনীয় জনফর কাঠায়ভা প্রণয়ন কয়য ভন্ত্রণারয়য় মপ্রযণ কযা য়য়য়ছ, িা নুয়ভাতদি য়র  যাজস্ব ফায়জয়টয 

অিায় ফযাে ায়ায য জনফর তনয়য়াগ কযা য়ফ, এফং িেন এটি পূণ থাংবায়ফ চালু কযা মায়ফ। িয়ফফিথভায়ন নফ তনতভ থি এ 

াংস্কৃতিক মকয়ন্দ্র ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউট ,ফান্দযফানএয যাজস্ব ফায়জয়টয অিায় স্বে তযয়য তকছু প্রততেণ 

কাম থক্রভ তযচাতরি য়ে।বফয়ন নাআট গাড থ না র্াকায় বফনটিয ভারাভার যেনায়ফেয়ন মমভন সুতফধা য়ে মিভতন তক্লনায়যয  

বায়ফ তফার এ বফনটি তনয়তভি তযস্কায-তযেন্ন কযা মায়ে না। য়যজতভন তযদ থনকায়র বফয়নয মভয়ঝ, ফাযান্দা,তিঁতড়,ফার্ থ 

রুভ,টয়য়রট তযস্কায-তযেন্ন ফস্থায় ায়া মায়।  

 

৮.৪ এ বফনটি ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয একটি অঞ্চতরক মকন্দ্র ,তফধায় বফনটিয ফাতযক তদকটায তনভ থাণ তরী 

ন্যান্য াধাযন বফন মর্য়ক তকছুটা নান্দতনক ফা দৃতষ্ট নন্দন কযায়র এটি ভানুয়লয অয়যা দৃতষ্ট অকল থন কযয়ি াযয়িা ফয়র ভয়ন 

য়। তকন্ত বফনটি মবায়ফ তনভ থাণ  না কয়য ন্যান্য াধাযন বফয়নয ভি  াদাভাটা কয়য তনভ থাণ কযা য়য়য়ছ,এয়ি মকান 

নান্দতনকিায ছা মনআ। 

 

৮.৫ প্রকয়েয ২য় ংয়াতধি নুয়ভাতদি  তডততয ১৩ নং পৃষ্ঠায় (Total Procurement Plan For Development 

Project/Programme)প্যায়কজ নং WD1-মি প্রাতনক কাভ মরতনং মন্টায বফনটিয অয়িন ৬৪৮৫ .৭০ ফঃতভঃ উয়েে 

র্াকয়র প্রদি ততঅয -এ বফয়নয অয়িন ১৫৮০ .০৫ ফঃতভঃ উয়েে কযা য়য়য়ছ (ততঅয পৃঃ ০৩)। মতদ বফয়নয 

প্রাক্কতরি ব্যয় ৬৩৯ .০৩ রে টাকা একআ উয়েে কযা য়য়য়ছ। প্রকয়েয ২য় ংয়াতধি নুয়ভাতদি  তডতত  ততঅয -এ 

উয়েতেি  বফয়নয অয়িয়নয  গযতভর মকন িা ততঅয -এ উয়েে কযা য় তন।   

 

৮.৬ প্রকয়েয অিায় ক্রয়কৃি মানফানঃ প্রকয়ে প্রতবন নুায়য ১(এক)টি ভটয াআয়কর ক্রয় কযা য়য়য়ছ, মা ততঅয-এ 

উয়েে কযা য়য়য়ছ ( ততঅয এয নুয়েদ নং ১১)। এ ভটয াআয়করটি মকার্ায় অয়ছ ম ম্পয়কথ ততঅয-এ মকান তকছু 

উয়েে মনআ, মা উয়েে কযা প্রয়য়াজন তছর।এ প্রংয়গ প্রকে তযচারয়কয ায়র্ অরাকায়র তিতন জানান মম,ক্রয়কৃি  ভটয 

াআয়করটি ক্ষুদ্রনৃয়গাষ্ঠীযাংস্কৃতিকআনতিটিউট, ফান্দযফান তপয় যকাতয কায়জ ব্যফায কযা য়ে। 
 

৮.৭ প্রকয়েয অিায় ক্রয়/মটন্ডায ংক্রান্ত িথ্যাতদঃ অয়রাচয প্রকয়েয অিায় কর পূিথতনভ থাণকাজ এফং ভারাভার 

মটন্ডাতযং-এয ভােয়ভ মর্ামর্ দস্যয়দয ভন্বয়য় গঠিি দযত্র মূল্যায়ন কতভটি কর্তথক কযা য়য়য়ছ ।মূল্যায়ন কতভটিয়ি 

তফবাগ/ংস্থা ফতভূ থি ন্যান্য তফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য তনয়ভানুয়ায়ী ন্তথভূক্ত কযা য়য়য়ছ।  পয়র প্রকয়েয অিায় 

পূিথতনভ থাণকাজ এফং ভারাভার ংগ্রততঅয নুযণপূফ থক কযা য়য়য়ছ ভয়ভ থ প্রিীয়ভান য়। 
 

৮.৮ প্রকয়েয তডট ংক্রান্ত িথ্যাতদঃ 

মপ্রতযি ততঅয-এয নুয়েদ-F,(Monitoring & Auditing ) 2.2 External Audit-এ২টি তডটঅতি যয়য়য়ছ এফং 

িড ীট জফাফ মদয়া য়য়য়ছ ভয়ভ থ  উয়েে কযা য়য়য়ছ।  মনআ।এ প্রংয়গ প্রকে তযচারয়কয ায়র্ অরাকায়র তিতন জানান 

মম,প্রকয়েয তডট অতিয িড ীট জফাফ তনয়তভিবায়ফ মদয়া য়ে, তঘ্রআ এ গুয়রা তনস্পতি য়য় মায়ফ ভয়ভ থ অাফাদ ব্যক্ত 

কয়যন। 
 



 

৯.০ প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

 

তযকতেি উয়েশ্য জথন 

ফান্দযফান াফ থিয মজরা য রুভা 

উয়জরায় ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয মূল্যফান 

াংস্কৃতিক উাদান ংযেণ , উন্নয়ন 

 তফকা াধন কযা আ এ প্রকয়েয 

প্রধান উয়েশ্য। 

অয়রাচয প্রকয়েয অিায়ফান্দযফান াফ থিয মজরা য রুভা উয়জরায়ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয 

জন্যএ বফন তন তভ থি য়ায়ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয স্থানীয় তেীয়দয  াংস্কৃতিক চচ থা; ফআ, 

জান থার, াভতয়কী প্রকা ; মতভনায /য়াকথয়য অয়য়াজন ; তেকরা  বালা 

তো তফলয়য়  গয়ফলনা   প্রতেণ প্রদান  এফং রাআয়িতয তভউতজয়াভ স্থা মনয 

সুয়মাগ সৃতষ্ট য়য়য়ছ। এয়ি এ ঞ্চয়রয ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয মূল্যফান াংস্কৃতিক উাদান 

ংযেণ, গয়ফলনা, উন্নয়ন  তফকা াধ মনয র্ সুগভ য়য়য়ছ। পয়র প্রকয়েয 

তযকতেি উয়েশ্য তজথি য়য়য়ছ ভয়ভ থ প্রিীয়ভান য়।  

  

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

??.? ??.? প্রকয়েয তচতিি ভস্যাঃ  

????..??   বফয়নয ছায়দয  ভাঝোনটা ছায়দয চাতযতদকটায তুরনায়নীচু য়ায় বৃতষ্টয াতন ফত থগভন াআ তদয়য় মফয য়ি ায়য 

না,পয়র ছায়দ াতন জয়ভ র্ায়ক। তদয়নয য তদন ছায়দ বৃতষ্টয াতন জয়ভ র্াকায কাযয়ণ ছায়দ এক ধযয়নয কায়রা 

স্যারা,ভয়রা  অগাছা জয়েয়ছ। এয়ি তচয়যআ ছাদ নষ্ট য়য় ড়ায ম্ভাফনা যয়য়য়ছ।  

     

????..??    ?? ??????? ?? ??????? ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয অঞ্চতরক এমকন্দ্রটি প্রয়য়াজনীয় জনফয়রয বায়ফ চালু কযা মায়ে না। 

এ মকন্দ্রটি মিতদন ম থন্ত পূণ থাংবায়ফ চালু না য়ফ িিতদন ম থন্ত এরাকায ভানুল এয কাংতেি সুপর মর্য়ক ফতঞ্চি য়ফ।  

 

১১.৩ প্রকয়েয ২য় ংয়াতধি নুয়ভাতদি  তডততয়ি  প্রাতনক কাভ মরতনং মন্টায বফনটিয অয়িন ৬৪৮৫ .৭০ ফঃতভঃ 

উয়েে র্াকয়র প্রদি ততঅয -এ বফয়নয অয়িন ১৫৮০ .০৫ ফঃতভঃ উয়েে কযা য়য়য়ছ।প্রকয়েয ২য় ংয়াতধি 

নুয়ভাতদি  তডতত   ততঅয -এ উয়েতেি  বফয়নয অয়িয়নয এ গযতভর মকন িা ততঅয -এ উয়েে কযা য় তন, 

পয়র মকানটি ঠিক িা মফাধগম্য য় না।  

 

১১.৪  প্রকয়ে ংস্থান নুায়য ংগৃতি ভটয াআয়করটি প্রকে ময়ল  প্রচতরি তফতধ মভািায়ফক মকার্ায় ংযেণ কযা য়য়য়ছ 

িা  ততঅয-এ উয়েে কযায় তন, মা উয়েে কযা প্রয়য়াজন তছর। 

 

১১.৫ এ বফনটি তনয়তভি তযস্কায-তযেন্ন না কযায কাযয়ণ বফয়নয মভয়ঝ, ফাযান্দা,তিঁতড়,ফার্ থরুভ,টয়য়রট তযস্কায-তযেন্ন  

ফস্থায় অয়ছ। 
 

১১.৬  তনতভ থি এ বফনটি ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয একটি অঞ্চতরক মকন্দ্র,তফধায় বফনটিয ফাতযক তদকটায তনভ থাণ 

তরী তকছুটা নান্দতনক কযা য়র িা ভানুয়লয কায়ছ অয়যা দৃতষ্ট নন্দন  অকল থনীয় য়ি াযয়িা।তকন্ত  এটি ন্যান্য 

াধাযন বফয়নয ভি  এয়কফায়যআ াদাভাটা কয়য তনভ থাণ কযা য়য়য়ছ,এয়ি নান্দতনকিায  মকান ছা মনআ।  

 

১২.০ ভিাভি/সুাতযঃ  

????..?? বফয়নয ছায়দ বৃতষ্টয াতন জভায তফলয়টি তনভ থাণজতনি মকান ত্রুটি তক-না িা যীোপূফ থক ম নুমায়ী দ্রুি মভযাভয়িয 

ব্যফস্থা গ্রন কযা প্রয়য়াজন; 

 

????..??  ??????????????????  ? ? ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয অঞ্চতরক মক মন্দ্রয দ্রুি জনফয়রয ংস্থানপূফ থক মকন্দ্রটি পূণ থাংগ  বায়ফ 

চালু কযা মময়ি ায়য;  

  

????..??   প্রকয়েয ২য় ংয়াতধি নুয়ভাতদি  তডতত   ততঅয -এ  প্রাতনক কাভ মরতনং মন্টায বফয়নয অয়িন  ম্পয়কথ 

উয়েতেি িয়থ্যয ভয়ে মকানটি ঠিক িা মাচাআপূফ থক প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযা মময়ি ায়য;  

 



 

????..?? প্রকয়েয অিায় ংগৃতি  ভটয াআয়করটিয ব্যফায প্রচতরি তফতধ মভািায়ফক তনধ থাযণপুফ থক ম নুমায়ী প্রয়য়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রন কযা মময়ি ায়য; 

 

????..??    ????????? ????????? ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক আনতিটিউয়টয অঞ্চতরক মক মন্দ্রয এ বফন একটি যকাতয ম্পতি তফধায় এয মভয়ঝ, 

ফাযান্দা,তিঁতড়,ফার্ থরুভ,টয়য়রট আিযাতদ তনয়তভি তযষ্কায-তযেন্ন যাো  যেণায়ফেয়নয  জন্য প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন 

কযা দযকায; 

  

????..??     বতফষ্যয়ি এ জািীয় বফন তনভ থায়ণয মেয়ত্র বফয়নয ফাতযক তদকটা নান্দতনক  দৃতষ্ট নন্দন কযায তফলয়টি তফয়ফচনা কযা 

মময়ি ায়য;    

 

????..??    উতেতেি সুাতযমূয়য উয গৃীি দয়ে ম্পয়কথ  ংস্কৃতিক তফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তথক অআএভআতড’মক অগাভী ০১ 

(এক) ভায়য ভয়ে ফতি কযয়ি য়ফ। 



 

াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ তনভ টাণ  

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন প্রতিয়ফদন  

 
 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ তনভ টাণ। 

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগঃ  ংস্কৃতি তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ফাাংরাডদ জাতীয় জাদুর্য  

৪.০ 
প্রকে এরাকাঃ  কুভাযিারী, কুতষ্টয়া। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ   

 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কতরি ব্যয় প্রকৃি 

ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

তযকতেি ফাস্তফায়নকার প্রকৃি 

ফাস্তফায়নকার 

তিক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কতরি 

ব্যয়য়য %) 

 

তিক্রান্ত  ভয়  

(মূর 

ফাস্তফায়নকায়রয 

%)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধি 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধি মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 ৭৩৫.০০ 

 

০০ 

 

৬৪৭.৮৩ 

 

জুরাআ ২০১২ 

য়ি 

জুন ২০১৫  

জুরাআ ২০১২ 

য়ি 

জুন ২০১৬ 

জুরাআ ২০১২ 

য়ি 

জুন ২০১৬ 

 - ১ ফছয 

 (৩৩%)  

* প্রকৃি ব্যয় মূর প্রকে ব্যয়য়য য়ো ৮৭.১৭ রে টাকা হ্রা ময়য়য়ছ।  

          

৬.০ প্রকয়েয তফতবন্ন য়েয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদি িয়থ্যয তবতিয়ি):   

                  (ব্যয় রে টাকায়) 

ক্রঃ নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ তযকতেি রেযভাত্রা  

(তডতত নুমায়ী) 

 প্রকৃি ফাস্তফায়ন 

অতর্ থক  ফাস্তফ অতর্ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(A) Revenue Component     

4501 Pay of Officer  ৪.৬৪ - - - 

4601 Pay of Establishment ৪.৮৪ ০৫ ৪.৮৪ ০৫ 

4700 Allowances  ৬.৫৯ L.S. ৬.৪৪ L.S. 

4800. Supplies & Services ১৯.৩০ L.S. ১৭.৪১ L.S. 

4890 Others Expenses  ৯.০০ L.S. ৪.০০ L.S. 

 Sub-Total (Revenue 

component) (A) 

৪৪.৩৭  ৩২.৬৯  

(B) Capital Component:     

6807 Motor Vehicles ৪০.০০ ০১ ৪০.০০ ০১ 

6813 Machineries & other 

implements 

০.৫০ ০৫ ০.৫০ ০৬ 

6815 Computer Accessories ২.০০ ০২ ২.০০ ০২ 

6821 Furniture ১৮.০০ ৯৩ ১৮.০০ ১২২ 

6845 A forestations ১.০০ L.S. ১.০০ L.S. 

6849 Museums Object, painting & 

Archives, Films etc. 

৯.৩৩ ৩০ ৯.৩৩ ৪৪ 

6901 Acquisition of Land ১১০.৩৯ ০.২৭৭৫ ৮২.৯৮ ০.২৭৭৫ 



 

ক্রঃ নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ তযকতেি রেযভাত্রা  

(তডতত নুমায়ী) 

 প্রকৃি ফাস্তফায়ন 

অতর্ থক  ফাস্তফ অতর্ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

7001 Land Development ০.৬৭ ৩৬৬.৮৬ ০.৬৭ L.S. 

7006. Office Building ৪০১.৪৫ ১১৮৩.২৩ ৪০১.৪৫ ১২০০ 

7016 Other building & 

infrastructure  

২৭.২১ L.S. ২৭.২১ ৬৮.৫০ 

7056 Electrical installation ৩২.০০ ১০ ৩২.০০ ৮০ 

১৮ Sub- Total (Capital 

Component) (B) 

৬৪২.৫৫  ৬১৫.১৪  

১৯ Physical Contingency ১৩.৭৪ - - - 

২০ Price Contingency ৩৪.৩৪ - - - 

 Grand Total (A+B+C+D)= ৭৩৫.০০  ৬৪৭.৮৩  

 

৭.০   াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

 

৭.১   র্ভূতভঃ  

কুতষ্টয়ায় কুভাযিারীডত অফতস্থত এভ, এন ছাািানায প্রততষ্ঠাতা তছডরন াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ। রারন- যফীন্দ্রনাডথয 

ভডয় গ্রাভীণ াাংফাতদকতায তথকৃত তততন এই ছাািানা কথডক “গ্রাভ ফাতটা প্রকাতকা” নাডভ একটি াংফাদে কফয 

কডযতছডরন। ভীয কভাাযপ কাডডনয ‘তফলাধ তন্ধু’ এই ছাািানা কথকক ছাা ডয়তছর। াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাডথয 

ত ফছডযয পুডযাডনা ছাািানায ছাা কভতনটি অফডতরত অফস্থায় ডড় অডছ। াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাডথয স্মৃততডক 

অম্যান কডয যািায জন্য এফাং াাংফাতদক তডডফ তায অগ্রণী ভুতভকায কথা নর্তন প্রজন্মডক জানাডনায জন্য আডরাচয  

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ডনয উডযা  কনয়া ডয়ডছ।  

 

৭.২    প্রকডল্পয উডদ্দশ্য তছর তনম্নরুঃ 

(১) প্রায় একত ফছয পূডফ ট গ্রাভীণ াাংফাতদকতায তথকৃত াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ কর্তটক প্রতততষ্ঠত এভ. এন. 

ছাািানায ছা কভতনডক তর্ডয একটি স্মৃতত মাদুর্য স্থান। 

(২) াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাডথয স্মৃততডক অম্যান কডয যািা এফাং নর্তন প্রজডন্ময কাডছ াাংফাতদক তডডফ তায অগ্রণী 

ভূতভকায প্রায র্র্াডনা। 

(৩) চাযতরা পাউডন্ডন তফতষ্ট দুইতরা মাদুর্য প্রততষ্ঠাকযণ। 

(৪) ভূতভ অতধগ্রণ কডয মাদুর্য স্থান, অতপ কে, প্রযী কে, টিডকর্ কাউন্টায, প্রডফথ ফা ান এফাং কাঙ্গার তযনাডথয 

বাস্কম ট, েযডভর্যী কে ইতযাতদ প্রততষ্ঠা কযা এফাং মন্ত্রাতত, আফাফে, ফই ইতযাতদ যফযা কযা। 

(৫) স্থানীয় এফাং তফডদী উবয় ম টর্কডদয জন্য তাৎেতণক কফা তনতিত কযা। 

 

৭.৩   প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

অয়রাচয প্রকেটি ৭৩৫.০০ রে টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়য় জুরাআ, ২০১২ মর্য়ক জুন, ২০১৫ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয রয়েয গি 

২৬/১১/২০১২ িাতযয়ে ভাননীয় তযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাতদি য়।  ত ২৫/০১/২০১৬ তাতযডি াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারডয়য 

ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তটক প্রকডল্পয কভয়াদ ব্যয় বৃতি ব্যততডযডক ১ ফছয ফাতড়ডয় ৩০ জুন ২০১৬ ম টন্ত কযা ডয়ডছ। 

 

৭.৪   প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ 

o জতভ অতধগ্রণ 

o বফন তনভ টাণ 

o মানফা ক্রয় 

o মন্ত্রাতত ক্রয় 

o আফাফে াংগ্র ইতযাতদ। 

 



 

৭.৫  প্রকে তযচারক ম্পতকথি িথ্যঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়য়য অিায় কাযা তধদপ্তয কর্তথক প্রকেটি ফাস্তফাতয়ি য়য়য়ছ। তনয়ম্ন ফতণ থি কভ থকিথাবৃন্দ প্রকয়েয 

প্রকে তযচারয়কয দাতয়ত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্র. নং কভ থকিথায নাভ  দফী কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

০১ জনাফ পারুক কাডন 

উতচফ 

০১/০৭/২০১২ ০২/০৮/২০১৫  

০২ জনাফ যভজান আরী 

মৄগ্মতচফ 

২৪/০৮/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৬  

 

৭.৬  প্রকয়েয অতর্ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগতিঃ  

   প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাতদি প্রাক্কতরি ব্যয় ৭৩৫.০০ রে টাকা। ভন্ত্রণারয় য়ি প্রাপ্ত ভাতপ্ত প্রতিয়ফদন য়ি মদো 

মায় মম, প্রকেটিয জুন, ২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুতিি অতর্ থক গ্রগতি মভাট ৬৪৭.৮৩ (৮৮.১৪%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০১২-১৩ য়ি 

২০১৫-২০১৬ ফছয ম থন্ত ভয়য় ংয়াতধি ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অিায় ফযাে, ফমুতক্ত  ব্যয় তনয়ম্ন মদোয়না রঃ 

  

                                       (রে টাকায়)  

  

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

  

৮.০     প্রকে তযদ থনঃ  

 

কুভািারী, কুতষ্টয়াঃ 

৮.১ গি ১২/১২/২০১৭ িাতযয়ে ংস্কৃতি তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ফাংরায়দ জািীয় জাদুঘয কর্তথক ফাস্তফাতয়ি কুতষ্টয়া মজরায 

াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ তনভ টাণ, তযদ থন কযা য়। তযদ থনকায়র কুতষ্টয়া মজরায তনফ থাী প্রয়কৌরী, 

প্রত্নিত্ত্ব তধদপ্তয়যয ংতিষ্ট ব্যাতক্তফগ থ উতস্থি তছয়রন। প্রকেটি ২৮ িাং জতভয উয তনভ থাণ কযা য়য়য়ছ। জাদুঘয়যয 

নান্দতনকিা  দ থণার্ীয়দয সুতফধায কর্া তফয়ফচনা কয়য ২য় িরায় উেুক্ত স্থান যাো য়য়য়ছ মা দৃতষ্টনন্দন য়য়য়ছ ভয়ভ থ প্রিীয়ভান 

য়, তকন্তু উয়য মকান ছাদ ফা মড না র্াকায় কায়ঠয তডজাআয়নয ততেক  আন্সটয়রন নষ্ঠ য়য় মায়ফ ফয়র ভয়ন য়। ২য় িরায 

উয তডজাআয়নয জন্য মম কাঠ ব্যফহৃি য়য়য়ছ িা মপয়ট মগয়ছ। কায়ঠয ভান বার নয়। কায়ঠয অরভাযী তিযীয়ি মম কাঠ 

ব্যফহৃি য়য়য়ছ িা খুফআ তনম্নভায়নয এেনআ ঘুণ ধয়যয়ছ। নান্দতনক জাদুঘয়যয ফকাঠায়ভা তিযীয রয়েয ফাউন্ডাযী য়ায়রয 

ফাআয়যয মদয়ায়র তযাতভক তিকয়য কাজ বার য়তন।  Electric fitting কাজ বারবাডফ কযা য়তন। জাদুর্য কর্তটে 

তনভ টাণ কাডজয তফতবন্ন ভস্যা তচতিতকডয একটি তনভ টাণ ত্রুটি তাতরকা PWD কক স্তান্তয কডযডছ এফাং ক অনুমায়ী ভস্যা 

তনযডনয রডেয কাজ কযা ডচ্ছ।  ক ডর্য উয কতাযণ তনভ টাণ কযা য়তন। বফডনয ছাডদ Rubbish ডড় আডছ মা তযস্কায 

কযা প্রডয়াজন। তা না ডর ছাডদ াতন জডভ ছাডদয েতত ডত াডয। গ্রীডরয কম অাং ছাডদ করড ডছ কিাডন প্লাস্টায কযা য়তন 

প্লাস্টায কযা দযকায। বফডনয াভডন ফা অন্য ককান স্থাডন প্রকল্প ফা বফডনয নাভ কদয়া য়তন। বফডনয ফাইডয ব্যফহৃত কাে 

Weather palish কযা প্রডয়াজন। দ টনাথীডদয জন্য তনতভ টত কাঙ্গার তযনাথ স্মৃতত তভউতজয়াভ চালু কযা ডয়ডছ। 

জাদুর্য বফনটি কর্তটে কর্তটক দ্রুত বুডঝ কনওয়া প্রডয়াজন। 

অতর্ থক 

ফৎয 

ংয়াতধি এতডত ফযাে ফমুক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা র্াকা তএ টাকা মভাট টাকা র্াকা তএ 

২০১২-১৩ ১৬২.০০ ১৬২.০০ - ১৬২.০০ ১৫৬.০০ ১৫৬.৪৩ - 

২০১৩-১৪ ৩৩৮.০০ ৩৩৮.০০ - ৩৩৮.০০ ৩২৫.০০ ৩২৫.৮২ - 

২০১৪-১৫ ২৪৭.০০ ২৪৭.০০ - ২০৪.৬৭ ১৫৬.১২ ১৫৬.১২ - 

২০১৫-১৬ ৯৭.০০ ৯৭.০০ - ৪৮.৯২ ০৯.৪৬ ০৯.৪৬ - 

মভাট ৮৪৪.০০ ৮৪৪.০০  ৭৫৩.৫৯ ৬৪৭.৮৩ ৬৪৭.৮৩  



 

৯. ক্রয়  ংক্রান্ত িথ্যাতদঃ   অয়রাচয প্রকয়েয ভােয়ভ মম কর তনভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রয় কযা য়য়য়ছ িা ততঅয 

নুায়য মটন্ডাতযং-এয ভােয়ভ মর্ামর্ দস্যয়দয ভন্বয়য় গঠিি দযত্র মূল্যায়ন কতভটি কর্তথক কযা য়য়য়ছ। দযত্র 

মূল্যায়ন কতভটিয়ি তফবাগ/ংস্থা ফতভূ থি ন্যান্য তফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য তনয়ভানুয়ায়ী ন্তথভুক্ত কযা 

য়য়য়ছ।     

 

১০. তডট তনস্পতি ংক্রান্ত িথ্যাতদঃ 

 প্রকয়েয মপ্রতযি ততঅয এয নুয়েদ-এপ ভতনটতযং এন্ড তডটিং এয ২.১ নং নুয়েয়দ মকান িথ্য উয়েে 

কযা য়তন। এছাড়া ২.২ নং নুয়েয়দ িথ্য উয়েে কযা য়য়য়ছ। ফ থয়ল ২০১৫-১৬ র্ থ ফছয়য মকান িথ্য উয়েে কযা 

য়তন। ফ থয়ল ফছয়যয তডট অতি তনষ্পতি কযা প্রয়য়াজন।  

 

১১. প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

তযকতেি উয়েশ্য জথন 

গ্রাভীণ াাংফাতদকতায তথকৃত াাংফাতদক কাঙ্গার তযনাথ 

কর্তটক প্রতততষ্ঠত এভ. এন. ছাািানায ছা কভতনডক তর্ডয 

একটি স্মৃতত মাদুর্য স্থান। জাদুর্ডযয অফকাোডভা ত 

উন্নয়ন, স্থানা মূডয াংস্কায ও াংযেণ, স্থানীয় 

জন কণয ডচতনতা বৃতি এফাং ক্ষুদ্র ফাতণজয প্রাযকণয 

ভােডভ ম টর্ন মৃিকযণ, কভ টাংস্থাডনয সুডমা  বৃতি এফাং 

াংস্কৃতত ককতন্দ্রক ম টর্ন তল্প তফকতত কযা।  

প্রকে এরাকায় তফতবন্ন মবৌি ফকাঠায়ভা উন্নয়ন কযা য়য়য়ছ 

পয়র ম থটন মকন্দ্রমূ দ থনার্ীয়দয তনকট অকল থণীয় মকয়ন্দ্র 

তযণি য়য়য়ছ। প্রকে এরাকায় স্থানা মূডয াংস্কায ও 

াংযেণ কযা ডয়কছ। প্রকল্প এরাকায় স্থানীয় জন কণয 

ডচতনতা বৃতি এফাং ক্ষুদ্র ফাতণজয প্রাডযয জন্য তফনী তফতান 

শতযী কযা ডয়ডছ। এডত  প্রকল্প এরাকায় কভ টাংস্থাডনয সুডমা  

সৃতষ্ট ডয়ডছ। প্রকল্পটি ফাস্তফায়ডনয পডর াংস্কৃতত ককতন্দ্রক ম টর্ন 

তল্পকক  তফকতত কডযকছ। প্রকডল্পয উডদ্দশ্ম পুডযাপুতয অতজটত 

ডয়ডছ ভডভ ট ফরা মায়। 
  

  

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

  

১৩. ভস্যাঃ  

১৩.১ বফয়নয ২য় িরায় তকছুটা উেুক্ত স্থান যাে য়য়য়ছ; তকন্তু এি উয়য মকান ছাদ ফা  মড না র্াকয়র িায়ক কায়ঠয 

তডজাআন ফা ততেক আন্সটয়রন নষ্ট য়য় মময়ি ায়য।  

১৩.২ Electric fitting কাজ বারবাডফ কযা য়তন। 

১৩.৩ ওয়াডরয তযাতভডক কাজ বারবাডফ কযা য়তন। 

১৩.৪ কায়ঠয অরভাযী তিযীয়ি মম কাঠ ব্যফহৃি য়য়য়ছ িা খুফআ তনম্নভায়নয এেনআ ঘুণ ধয়যয়ছ। 

১৩.৫ বফডনয ফাইডয ব্যফহৃত কাে Weather polish কযা প্রডয়াজন। 

১৩.৬      জাদুর্য বফনটিয তনভ টাণ কাজ কল ডরও তা এিনও বুডঝ কনওয়া য়তন। 

  

১৪.০ সুাতয/ভিাভিঃ 

১৪.১ বফয়নয উেুক্ত স্থায়নয কায়ঠয কাজ ঠিকবায়ফ ংযেণ কযয়ি য়ফ।  

১৪.২ Electric fitting এয কাজ বারবাডফ কযয়ি য়ফ।  

১৪.৩ ওয়াডরয তযাতভডকয কাজ বারবাডফ কযয়ি য়ফ।    

১৪.৪ কায়ঠয অরভাযী তিযীয়ি মম কাঠ ব্যফহৃি য়য়য়ছ িা খুফআ তনম্নভায়নয এেনআ ঘুণ ধয়যয়ছ। বার কাঠ ভায়নয কাঠ 

ব্যফায কয়য অরভাযী প্রস্তুি কযয়ি য়ফ।  

১৪.৫ বফডনয ফাইডয ব্যফহৃত কাে Weather polish কযডত ডফ। 

১৪.৬ জাদুর্য কর্তটে কর্তটক তচতিত তনভ টাণ ত্রুটি তাতরকা কভাতাডফক PWD কর্তটক কভযাভত ম্পূণ ট কযায য দ্রুত 

বফনটি বুডঝ তনডত ডফ।       

১৫।      প্রতিয়ফদয়নয নুয়েদ নং ১৪.১ য়ি ১৪.৫ ম থন্ত সুাতযয়য তফলয়য় প্রয়য়াজনীয় দয়ে গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ে অআএভআতডয়ক ফতি কযয়ি য়ফ। 

 

 


