
প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয আওতাে ২০১৫-১৬ অথ যফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদয়নয 

ওয ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক াযংয়ে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/ 

ডফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে  

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ যডনম্ন 

য়ফ যাচ্চ 

ব্যে 

অতিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ যডনম্ন- 

য়ফ যাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারে 

০১টি ১ - - - ১ ১০০% - - 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ০১টি 

 

০২।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃডিয কাযণ:  ১) ভূতভ উন্নয়ন ও আনুলতিক অফকাঠামভা তনভ মাণ কামে ভয়মেণ;  

  ২) গ্যা রাইন তনভ মাণ কাে ভাপ্ত না ওয়া; এফং ৩) ক্রয় কাম মক্রমভ  

       দীঘ মসূত্রীিা। 

 

০৩।  ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয: 

 
 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুাডয 

১) মফজা’য ডনজস্ব  ১২৪.৭১ একয জােগাে মেডজং এয 

ভাধ্যয়ভ ৬৩৪.৫২ রে টাকা ব্যয়ে ভূডভ উন্নেন ম্পন্ন 

কযা য়েয়ছ । প্রকয়েয আওতাে সৃষ্ট নতুন ডে 

প্লটমূয়য ভয়ধ্য এখনও ৩২টি ডে প্লট খাডর আয়ছ। 

১) 
অডফরয়ে এ কর প্লটমূ উয়যাক্তায়দয ভয়ধ্য 

ফযায়েয প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ। 

 

 

 



 

  

ঈশ্বযদী যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা-২ে ম যাে  

-ীল যক ভাডপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রডতয়ফদন  

 

 

১। প্রকয়েয নাভ  :  ঈশ্বযদী যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা-২ে ম যাে। 
২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা কর্তযে (মফজা)। 
৩। উয়যাগী ভন্ত্রণারে/ডফবাগ : প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে। 
৪। প্রকয়েয অফস্থান  :  ঈশ্বযদী যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা, াক্ী , ঈশ্বযদী, াফনা। 
৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে : 

 

প্রাক্কডরত ব্যে (রে টাকাে) প্রকৃত ব্যে 

(রে 

টাকাে) 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

অডতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

অনুয়ভাডদত 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয %) 

অডতক্রান্ত ভে (মূর 

অনুয়ভাডদত 

ফাস্তফােনকায়রয %) 

মূর 

(রে টাকাে) 

ফ যয়ল ংয়াডধত 

(রে টাকাে) 

মূর ফ যয়ল 

ংয়াডধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৩৮১.৪৫ ৮৩৬১.৫৩  ৭৯১৪.৭৫ জুরাই’২০১১ 

য়ত 

ডডয়েয’ 

২০১৩ 

জুরাই’২০১১ 

য়ত 

ডডয়েয’ 

২০১৫ 

জুরাই’২০১১ 

য়ত 

ডডয়েয’ 

২০১৫ 

৯৪.৪৩% 

- ৪৬৬.৭০ 

রে 

- ৫.৫৭% 

২৪ ভা 

১০০% 

 

৬। প্রকয়েয টভূডভিঃ  

 ২০ অয়টাফয ১৯৯৮ তাডযয়খ ‘একয়নক’ এয বায গৃীত ডিান্ত অনুমােী “ঈশ্বযদী ইডজড-১ভম যাে” ীল যক প্রকয়েয 

আওতাে াফনা মজরায াক্ীয়ত ডফযভান ফাংরায়দ মযরওয়েয  ৩০৮.৯৭ একয অব্যফহৃত জডভ মফজা’য ডনকট স্তান্তয কযা 

ে। উক্ত জডভ য়ত ফডণ যত প্রকয়েয আওতাে  ১৮৪.২৬ একয জডভয়ত উন্নেন কাজ ম্পন্ন কযা ে । স্বে ভয়েয ভয়ধ্য প্রকেটি 

পর ওোে ঈশ্বযদী ইডয়জয়ডয আওতাধীন অফডষ্ট ১২৪.৭১ একয জডভয়ত ভূডভ উন্নেন ও আনুাডিক অফকাঠায়ভা ডনভ যায়ণয 

ভাধ্যয়ভ নতুন ডে প্লট ও কাযখানা বফন ততযীয জন্য আয়রাচয “ঈশ্বযদী ইডয়জড-২েম যাে” ীল যক প্রকে ায়ত মনো ে। উক্ত 

প্রকেটি ০৭/০৮/২০১১ তাডযয়খ প্রধান ভন্ত্রীয কাম যারে য়ত অনুয়ভাডদত ে। 
 

৭। প্রকয়েয উয়েশ্যিঃ  

(ক) প্রয়োজনীে অফকাঠায়ভা ও ইউটিডরটি মফা মমায়গ যপ্তানীমুখী ডে স্থায়নয উয়মাগী ডে প্লট ততযী ও 

নতুন কাযখানা বফন ততযীয ভাধ্যয়ভ মদী-ডফয়দী ডফডনয়োগকাযীয়দয প্রয়োজনীে চাডদা পূযণ। 
(খ) মদী-ডফয়দী ডফডনয়োগকাযীয়দয ভাধ্যয়ভ নতুন যপ্তানীমুখী ডে স্থান। 
(গ) ফাংরায়দী শ্রডভকয়দয কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডষ্ট। 
(ঘ)  ডফয়দী ডফডনয়োগ বৃডিকযণ যপ্তানী আে বৃডি এফং তফয়দীক মুদ্রা আযণ। 
(ঙ) ংরগ্ন এরাকায আথ য-াভাডজক উন্নেন আঞ্চডরক তফলম্য হ্রাকযণ। 



 

(চ) আধুডনক প্রযুডক্ত আযয়ণয ভাধ্যয়ভ ংরগ্ন এরাকায ভানফ ম্পয়দয উন্নেন। 
(ছ)  দাডযদ্র ডফয়ভাচন। 
(জ) স্থানীে এরাকায়ত ংয়মাগ ডয়েয ডফকা। 

৮। প্রকয়েয অনুয়ভাদন ও ংয়াধনিঃ 

মফজা’য ডনজস্ব অথ যােয়ন জুরাই ’২০১১ য়ত ডডয়েয ’২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয ংস্থান মযয়খ প্রস্তাডফত প্রকেটি 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে য়ত  ০৭/০৮/২০১১ তাডযয়খ অনুয়ভাডদত ে । যফতীয়ত উক্ত প্রকয়েয আওতাধীন ভূডভ উন্নেন 

কায়জ ব্যে হ্রা াে। অযডদয়ক উক্ত ভয়ে ঈশ্বযদী ইডয়জয়ড কাযখানা বফয়নয ময়থষ্ট চাডদা থাকাে ভূডভ উন্নেন 

খায়তয াশ্রেী অথ য য়ত নতুন একটি কাযখানা বফন ডনভ যায়ণয ংস্থান মযয়খ জুরাই ’২০১১ য়ত ডডয়েয ’২০১৪ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয ংস্থান মযয়খ  ৩১/১০/২০১৩ তাডযয়খ উক্ত প্রকয়েয জন্য  ‘১ভংয়াধন’ অনুয়ভাডদত ে। ডকন্তু 

ডনধ যাডযত ভয়েয ভয়ধ্য প্রকয়েয মাফতীে কাজ মল য়রও শুধুভাে গ্যা রাইন ডনভ যান কাজ মল না ওোে ব্যে বৃডি 

ব্যডতয়যয়ক প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে য়ত প্রকয়েয মভোদ ডডয়েয’২০১৫ ম যন্ত বৃডি কযা ে। 

৯।  প্রকয়েয অথ যােন :  এডডড/আযএডডড ফযাে, অফমুডক্ত ও ব্যে ংক্রান্ত াডফ যক অগ্রগডত 

 

অথ য ফছয এডডড ফযাে প্রকৃত ব্যে  অগ্রগডত 

 টাকা ফাস্তফ 

রেযভাো 

মভাট ব্যে টাকা প্রকে াায্য ফাস্তফ % 

২০১১-১২ ১১০৬.৪৩  ১৩.২৩% ৬৫১.৭৯ ৬৫১.৭৯ - ৭.৮% 

২০১২-১৩ ৩০৮৯.৩০ ৩৬.৯৫% ২৭৭৭.৬০ ২৭৭৭.৬০ - ৩৩.২২% 

২০১৩-১৪ ৩৫২৬.২৭ ৪২.১৮% ৩৮৫৪.২৫ ৩৮৫৪.২৫ - ৪১.১০% 

২০১৪-১৫ ৬৩৯ ৭.৬৪% ৬৩১.১১ ৬৩১.১১ - ৭.৫৫% 

২০১৫-১৬ - - - - - - 

মভাট ৮৩৬১.০০ - ৭৯১৪.৭৫ ৭৯১৪.৭৫ - - 

 

১০। প্রকয়েয অি ডবডিক ফাস্তফােন: 

(রে টাকায়) 

ক্র/নং ফ যয়ল ংয়াডধত ডডডড অনুমােী 

কায়জয অি (১ভংয়াডধত) 

একক ডযকডেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

(ডডয়েয’২০১৫ ম যন্ত) 

ফাস্তফ আডথ যক ফাস্তফ% আডথ যক% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. ভূডভ উন্নেন ঘন 

ডভটায 

৬৪০,০০০ ৬৪০.০০ ৬,৩৪,৫২৫ 

(৯৯.১৪%) 

৬২৫.৫০ 

(৯৭.৭৩%) 

২. ৫'-০" উঁচু ীভানা মদোয়রয উয়য ীভানা 

মদোর ডনভ যাণ কাজ 

ডভটায ৪,১৫০ ১৩৬.৭৫ ৪,১৮২ 

(১০০.৭৭%) 

১৩৬.৫৭ 

(৯৯.৮৭%) 

৩. নতুন ১২ '-৬" উঁচু ীভানা মদোর ডনভ যাণ 

কাজ 

ডভটায ৬৫০ ৭১.৫০ ৫৬১ 

(৮৬.৩১%) 

৬০.০৭ 

(৮৪.০১%) 

৪. ডনযািা-কাষ্টভ অডপ ও মগট ডনভ যাণ ফগ য ২০০ ৪০.০০ ০.০০ ০.০০ 



 

ক্র/নং ফ যয়ল ংয়াডধত ডডডড অনুমােী 

কায়জয অি (১ভংয়াডধত) 

একক ডযকডেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

(ডডয়েয’২০১৫ ম যন্ত) 

ফাস্তফ আডথ যক ফাস্তফ% আডথ যক% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ডভটায 

৫. মডি মাষ্ট ংখ্যা ১০ ৩৬.৫০ ১০ 

(১০০%) 

৩০.৮৫ 

(৮৪.৫২%) 

৬. যাস্তা ডনভ যাণ ফগ য 

ডভটায 

৪৩৬৫০ ৯৮০.০০ ৪২৮৩৪ 

(৯৮.১৩%) 

১০২২.৯২ 

(১০৪.৩৮%) 

৭. নদ যভা ডনভ যাণ ডভটায ৮৭০০ ৮০০.০০ ৮৬৩১.০০ 

(৯৯.২১%) 

৬৬৯.৭০ 

(৮৩.৭১%) 

৮. পৄটাত ডনভ যাণ ফগ য 

ডভটায 

১৮৫০০ ১৩৫.০০ ১৮৩৬০ 

(৯৯.২৪%) 

১৭১.৩৪ 

(১২৬.৯২%) 

৯. মেয়নজ আউটয়রট ডভটায ০.০০ - - ০.০০ 

১০. কাযখানা বফন ফগ য 

ডভটায 

১৪১৬০ ২৩৩৫.০০ ১৪১৬০.০০ 

(১০০%) 

১৯১০.৩৬ 

(৮১.৮১%) 

আনায ব্যাযাক ফগ য 

ডভটায 

৩৬৭.০০ ৯২.০০ ৩৬৭.০০ 

(১০০%) 

৭৯.৭২ 

(৮৬.৬৫%) 

১১. ডী টিউফওয়ের , াফ ভাযডফর াম্প 

মভাটয এফং াম্প াউজ 

মট ১ ৮৬ ০১ 

(১০০%) 

৬০.২৫ 

(৭০.০৬%) 

াডন যফযা ব্যফস্থা ডভটায ৬৫৫০ ১৫৬.০০ ৭২৭৩ 

(১১১.০৪%) 

১৫৪.৯৫ 

(৯৯.৩৩%) 

১২. যাস্তায ফাডত ডভটায ৪০৪০ ৮৭.০০ ৩৩০০ 

(৮১.৬৮%) 

৬৯.৯৪ 

(৮০.৩৯%) 

ডনযািা ফাডত ডভটায ৪৪৫০ ১৩৫.০০ ৩৭৬৮ 

(৮৪.৬৭%) 

১১৪.৩৩ 

(৮৪.৬৯%) 

১১ মকডব ওবাযয়ড রাইন ডভটায ৪৫৫০ ৮৫.০০ ৩৯৯০ 

(৮৭.৬৯%) 

৮১.৪৬ 

(৯৪.৮৪%) 

১১/০.৪১৫ মকডব, ২৫০ মকডবএ াফ-মষ্টন ংখ্যা ১৮ ২১০.০০ ১৮ 

(১০০%) 

২০৫.৩৬ 

(৯৭.৭৯%) 

৩৩/১১ মকডব াফ -মষ্টন (২x ১৬/২০ 

এভডবএ) 

মট ১ ১৯৫৫.০০ ০১ 

(১০০%) 

১৯৫২.০৩ 

(৯৯.৮৫%) 

৩৩/১১ মকডব াফ -মষ্টয়নয জন্য ৩৩ 

মকডব মা য রাইন 

ডভটায ২৫০০ ১১০.০০ ২৫০০ 

(১০০%) 

১২৩.০৪ 

(১১১.৮৫%) 

১৩. গ্যা যফযা ব্যফস্থা ডভটায ১৮০০ ১৬০.৫০ -- ৩৭০.৩১ 

(২৩০.২১%) 

১৪. মটডর কডভউডনয়কন ব্যফস্থান ংখ্যা ২০০ ৫৭.০০ ২০০ 

(১০০%) 

৫৬.৯২ 

(৯৯.৮৬%) 



 

ক্র/নং ফ যয়ল ংয়াডধত ডডডড অনুমােী 

কায়জয অি (১ভংয়াডধত) 

একক ডযকডেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

(ডডয়েয’২০১৫ ম যন্ত) 

ফাস্তফ আডথ যক ফাস্তফ% আডথ যক% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫. মভাটয াইয়কর ংখ্যা ৫ ৭.৬৩ ০৫ 

(১০০%) 

৭.৮১ 

(১০২.৩৬%) 

১৬. ায়বয এফং অন্যান্য মন্ত্রাডত মথাক মথাক ১০.০০ মথাক 

(১০০%) 

০.৯৮ 

(৯.৮%) 

১৭. কডম্পউটায, ডপ্রন্টায ও ইউডএ মট ৫ ৫.০০ ০৫ 

(১০০%) 

৪.৭৬ 

(৯৫.২%) 

১৮. ইয়রকডিক ডভটায ংখ্যা ১০ ৩.৬৫ ১০ 

(১০০%) 

৩.৫৮ 

(৯৮.০৮%) 

১৯. বৃেয়যান মথাক মথাক ২.০০ মথাক 

(১০০%) 

২.০০ 

(১০০%) 

২০. অন্যান্য উন্নেনমূরক কাজ মথাক মথাক ১৫.০০ -- ০.০০ 

(০%) 

২১. ডপডজকযার এন্ড প্রাই কডন্টনয়জন্সী মথাক মথাক ১০.০০ -- ০.০০ 

(০%) 

 মভাট = - - ৮৩৬১.৫৩ -- ৭৯১৪.৭৫ 

(৯৪.৬৬%) 

 

১১। প্রকয়েয অথ যােনিঃ 

 ফাংরায়দ যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা কর্তযে (মফজা) এয ডনজস্ব অথ যােয়ন প্রকেটি ফাস্তফাডেত য়েয়ছ। 
১২। মকান অয়িয ফাস্তফােন অম্পূণ য আয়ছ ডকনা:  প্রয়োজনীে কর অংয়গয কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। 

 

১৩। ক্রয় কাম মক্রভ: 

১৩.১ মানফান ক্রয় 

মানফামনয  প্রকায তডতত অনুমায়ী ংখ্যা ক্রময়য িাতযখ ও এণ্ড এভ এ অন্তর্ভ মতিয িাতযখ 

মভাটয াইমকর ২টি 

৩টি 

১২/১০/২০১১ 

১০/০৯/২০১৪ 

োনুয়াতয ২০১৬ 

 

১৩.২ ণ্য ক্রয় ও তনভ মাণ কাম মক্রভ: 

 

ণ্য ক্রয় ও তনভ মাণ কাম মক্রভ 

মটন্ডায/তফড/প্রস্তাতফি মূল্য (মকাটি 

টাকায়) 

কাম ম ভাতপ্তয িাতযখ 

তডতত অনুাময 

মূল্য 

চুতি মুল্য তডতত অনুাময 

িাতযখ 

প্রকৃি িাতযখ 



 

 চাযিরা তফতষ্ট পযাক্টতয বফন তনভ মাণ 

(০৩) 

৮.২০৪ ৮.২০৪ ২১/০৩/২০১৩ 

 

০৯/০৬/২০১৩ 

দ্মা নদী মি মেতেং এয ভাধ্যমভ ভূতভ 

উন্নয়ন (গ্রু-এ) 

৬.৪০০ ২.৮৮৪ ১৯/০৪/২০১২ ৩১/০৫/২০১২ 

দ্মা নদী মি মেতেং এয ভাধ্যমভ ভূতভ 

উন্নয়ন (গ্রু-তফ) 

৩.১০৩ ১৯/০৪/২০১২ ৩০/০৬/২০১২ 

যাস্তা মেন এফং ফুটাি তনভ মাণ (গ্রু-এ) ৭.১৪৭ ৭.১৪৭ ১৯/০৩/২০১৩ ১৭/১১/২০১৩ 

যাস্তা মেন এফং ফুটাি তনভ মাণ (গ্রু-তফ) ৩.৩৬১ ৩.৩৬১ ১৯/০৩/২০১৩ ০৩/০৫/২০১৩ 

যাস্তা মেন এফং ফুটাি তনভ মাণ (গ্রু-ত) ৪.০৬৮ ৪.৪৩৭ ২৩/০৩/২০১৩ ২১/০৬/২০১৩ 

যাস্তা মেন এফং ফুটাি তনভ মাণ (গ্রু-তড) ৪.৪৩৭ ৪.০৬৮ ২৩/০৩/২০১৩ ২২/০৫/২০১৩ 

চাযিরা তফতষ্ট পযাক্টতয বফন তনভ মাণ (০৪) ১৩.১৩০ ৯.৬৬৯ ০৭/০৬/২০১৫ ১৫/০৯/২০১৫ 

১৬/২০ এভতফএ, ৩৩/১১ মকতব াফমেন 

ক্রয় ও স্থান 

১৯.৫২০ ১৯.৫২০ ১৩/০৫/২০১৩ ৩০/০৪/২০১৪ 

গ্যা রাইন মনটওয়াকম স্থান ১.৬০৫ ৩.৭০৩ ততেতএর কর্তমক ম্পাতদি ময়মে 

 

১৪। প্রকে ডযচারক ম্পডকযত তথ্য: 

 

নাভ ও দফী পূণ যকারীন / খন্ডকারীন মমাগদায়নয তাডযখ ফদরীয তাডযখ মভোদকার 

মভািঃ রুহুর আভীন 

ডজএভ (আই/ড) এফং  

প্রকে ডযচারক 

অডতডযক্ত দাডেত্ব ০৫/০৮/২০১৩ - ০৫/০৮/২০১৩ য়ত 

প্রকে ভাডপ্ত 

ম যন্ত 

 

১৫। অডডট ংক্রান্ত : 

 

অতডমটয ভয়কার অতডট প্রতিমফদন 

েভাদামনয িাতযখ 

অতডট আতি অতডট আতি তনষ্পতি 

ময়মে তকনা? 

২০১২-১৩  

২০১৩-১৪ 

০৭/০৬/২০১৫ Some minor findings/ 

objection found 

তনষ্পতিকৃি 

 

১৬। প্রকয়েয উয়েশ্য অজযন: 

 

প্রকয়েয ডনডদ যষ্ট উয়েশ্য অজযয়নয াপল্যমূ ংয়েয় ডনয়ম্ন উয়েখ কযা র: 

 

ডযকডেত উয়েশ্য অডজযত পরাপর 

১ বফন ততযীয ভাধ্যয়ভ মদী -ডফয়দী 

ডফডনয়োগকাযীয়দয প্রয়োজনীে চাডদা পূযণ। 
প্রকয়েয আওতাে ১৯১০.৩৬ রে টাকা ব্যয়ে ০২টি নতুন 

চায তরা কাযখানা বফনও একটি বফয়নয ঊর্ধ্যমুখী 



 

ডযকডেত উয়েশ্য অডজযত পরাপর 

ম্প্রাযণ (৪থ যতরা) এয ভাধ্যয়ভ ফ যয়ভাট  ১৪১৬০ 

ফগ যডভটায নতুন কাযখানা মলায মে ততযী কযা য়েয়ছ। 
উক্ত বফনমূ ইয়তাভয়ধ্য ডফডবন্ন ডে প্রডতষ্ঠায়নয ডনকট 

ফযাে প্রদান কযা য়েয়ছ। 
২ 

মদী-ডফয়দী ডফডনয়োগকাযীয়দয ভাধ্যয়ভ নতুন 

যপ্তানীমুখী ডে স্থান। 
৫৪টি প্লট প্রস্তুি কযা ময়মে। 

 

৩ ফাংরায়দী শ্রডভকয়দয কভ যংস্থায়নয সুয়মাগ 

সৃডষ্ট। 
৭৩৫ েন শ্রতভমকয কভ মংস্থামনয ব্যফস্থা ময়মে। আমযা 

৫ াোয শ্রতভমকয কভ মংস্থান প্রতক্রয়াধীন। 

৪ ডফয়দী ডফডনয়োগ বৃডিকযণ যপ্তানী আে বৃডি 

এফং তফয়দীক মুদ্রা আযণ। 

ক্রভপুতিি তফতনময়াগ ৭.৩১ তভতরয়ন ডরায। 

 

 

১৭। উয়েশ্য পুয়যাপুডয অজযন না য়র এয কাযণ:  প্রয়মাজয নে। 

১৮। আইএভইডড’য ম যয়ফেণিঃ 

“ঈশ্বযদী যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা-২ে ম যাে” ীল মক তফতনময়াগ প্রকল্পটি তডমম্বয,২০১৫ ামর ভাপ্ত ওয়ায় তফগি 

২৬/০৯/২০১৭ িাতযমখ ভাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়মনয তনতভি াফনা মেরায ঈশ্বযদী উমেরায় ঈশ্বযদী যপ্তানী প্রডক্রোকযণ এরাকা  

আইএভইতড -এয ে মি তযদ মন কযা য়। তযদ মন কামর নেরুর ইরাভ, িত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরী, ঈশ্বযদী ইতমেড, মভাোঃ 

ারভান পাযী, ততনয়য ইতিতনয়ায, মফো, আমনায়ায মামন, তনফ মাী প্রমকৌরী, পুযমকৌর, ঈশ্বযদী ইতমেড এফং ংতিষ্ট 

অন্যান্য কভ মকিমাবৃন্দ উতস্থি তেমরন। প্রকমল্পয তযদ মমন প্রাপ্ত ম মমফেণ তনমে ফতণ মি মরা: 

১৮.১ ভূডভ উন্নেনিঃ 

 উক্ত প্রকয়েয আওতাে মফজা ’য ডনজস্ব ১২৪.৭১ একয জােগাে মেডজং এয ভাধ্যয়ভ  ৬৩৪.৫২ রে টাকা ব্যয়ে ভূডভ 

উন্নেন ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। এখায়ত ফাস্তফ অগ্রগডত ১০০%। 
১৮.২ কাযখানা বফন ডনভ যাণিঃ 

 প্রকয়েয আওতাে  ১৯১০.৩৬ রে টাকা ব্যয়ে  ০২টি নতুন চাযতরা কাযখানা বফন ও একটি বফয়নয ঊর্ধ্যমুখী 

ম্প্রাযণ (৪থ যতরা) এয ভাধ্যয়ভ ফ যয়ভাট  ১৪১৬০ ফগ যডভটায নতুন কাযখানা মলায মে ততযী কযা য়েয়ছ । উক্ত 

বফন মূ ইয়তাভয়ধ্য ডফডবন্ন ডে প্রডতষ্ঠায়নয ডনকট ফযাে প্রদান কযা য়েয়ছ। 
১৮.৩ যাস্তা, পৄটাত ও মেন ডনভ যাণিঃ 

 প্রকয়েয আওতাে ১০২২.৯২ রে টাকা ব্যয়ে  ৪২৮৩৪ ফগ য ডভটায নতুন যাস্তা এফং  ৮৪১.৪০ রে টাকা ব্যয়ে  ৮৬৩১ 

ডভটায ডফডবন্ন আকায়যয মেন ও  ১৮৩৬০ ফগ যডভটায পৄটায়তয কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । উয়েখ্য, প্রকে ছয়ক যাস্তা , 

নদ যভা ও পৄটাত এয কাজমূ ০৩টি আরাদা খায়ত মদখায়না য়েয়ছ। তয়ফ য়যজডভয়ন কায়জয সুডফধায়থ য অনুয়ভাডদত 

Procurement plan এয প্যায়কজ W-4, 5, 6 & 7 অনুমােী (ডডডড পৃষ্ঠানং-১২) ০৪টি গ্রুয় বাগ কয়য 

প্রডত গ্রুয়ই যাস্তা, নদ যভা ও পৄটাত ডনভ যায়ণয ংস্থান মযয়খ কাজ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। এয়েয়ে উস্থাডত ডডআয 

অনুমােী যাস্তা ও পৄটাত ডনভ যায়ণ ব্যে বৃডি য়রও নদ যভা ডনভ যায়ণ ব্যে হ্রা ময়েয়ছ । াভগ্রীকবায়ফ উক্ত ০৩টি খায়ত 



 

মভাট অনুয়ভাডদত ব্যে ১৯১৫.০০ রে টাকা য়রও ম্পাডদত ব্যে ১৮৬৩.৯৬ রে টাকা ওোে মভাট ব্যে হ্রা 

ময়েয়ছ। 
১৮.৪ ৩৩/১১ মকডবাফ-মষ্টনিঃ 

 প্রকয়েয আওতাে  ১৯৫২.০৩ রে টাকা ব্যয়ে সুইচ ডগোয , বফন ও আনুাডিক স্থানা  ০২টি ৩৩/১১ মকডব 

১৬/২০ এভডবএ াফ-মষ্টন স্থান কযা য়েয়ছ। 
১৮.৫ ৩৩/১১ মকডব াফ-মষ্টয়নয জন্য ৩৩ মকডব মা য রাইনিঃ 

উক্ত খায়ত  ২৫০০ ডভটায ৩৩ মকডব মা য রাইন ডনভ যায়ণয জন্য  ১১০.০০ রে টাকা ব্যয়েয ংস্থান থাকয়রও 

য়যজডভয়ন ১২৩.০৪ রে টাকা (১১১.৮৫%) ব্যে কযা য়েয়ছ। এয়েয়ে ডডডডফ এয প্রাক্করন অনুমােী ডনধ যাডযত অথ য 

ডডডডফ ফযাফয জভা প্রদান কয়য ডডয়াডজট ওোকয ডয়য়ফ কাজটি ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । এ মপ্রোয়ট মজান দপ্তয়যয 

ব্যে কভায়নায মকান সুয়মাগ ডছর না ফয়র প্রকয়েয কভ যকতযায়দয ায়থআয়রাচন কয়য জানা মাে। 
১৮.৬ গ্যা যফযা ব্যফস্থািঃ 

 ময়িাফাংরায অডধনস্থ ডিভাঞ্চর গ্যা মকাম্পানীয ভাধ্যয়ভ  ৩৭০.৩১ রে টাকা ব্যয়ে প্রকে এরাকায ডনকটফতী 

ডডআযএ য়ত ংয়মাগ রাইন ৪", ৬" ও ৮" ব্যায়য ৫১০০ ডভটায নতুন গ্যা রাইন স্থান কযা য়েয়ছ। 
১৯। প্রকয়েয জনফরিঃ 

 উক্ত প্রকয়ে আরাদা মকান মরাকফর ডনয়োডজত কযা েডন । এয়েয়ে ঈশ্বযদী ইডয়জয়ডয ডফযভান মরাকফর দ্বাযা 

প্রকে ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয প্রকে ডযচারক ডয়য়ফ ঈশ্বযদী ইডয়জয়ডয ভাব্যফস্থাক অডতডযক্ত দাডেত্ব 

ডয়য়ফ প্রকে ডযচারয়কয দাডেত্ব ারন কয়যয়ছন । উক্ত প্রকয়ে জনাফ এ . এভ. আখতায আরভ মভাস্তাপী, বাযপ্রাপ্ত 

ভাব্যফস্থাক প্রকয়েয শুরু য়ত  ১১/০৩/২০১২, জনাফ মভািঃ ভামুদ াান , বায প্রাপ্ত ভাব্যফস্থাক  

১১/০৩/২০১২য়ত ০১/০৪/২০১৩, জনাফ মভািঃ াহ্ আরভ যকায, ভাব্যফস্থাক ০১/০৪/২০১৩ য়ত ০৪/০৮/২০১৩ 

এফং জনাফ মভািঃ রুহুর আডভন , বাযপ্রাপ্ত ভাব্যফস্থাক ০৫/০৮/২০১৩ য়ত প্রকয়েয ভাডপ্ত ম যন্ত প্রকে ডযচারক 

ডয়য়ফ দাডেত্ব ারন কয়যয়ছন। 

  

তচত্র:১ ঈশ্বযদী ইতমেড তচত্র:২ প্রকমল্পয আওিায় তনতভ মি যাস্তা 



 

  

তচত্র:৩ কাযখানা বফন তচত্র:৪ প্রকমল্পয আওিায় তনতভ মি মতিমাে 

 

২০। আইএভইডড’য ভতাভত/সুাডয:  

২০.১ মফজা’য ডনজস্ব  ১২৪.৭১ একয জােগাে মেডজং এয ভাধ্যয়ভ  ৬৩৪.৫২ রে টাকা ব্যয়ে ভূডভ উন্নেন ম্পন্ন কযা 

য়েয়ছ। প্রকয়েয আওতাে সৃষ্ট নতুন ডে প্লটমূয়য ভয়ধ্য এখনও  ৩২টি ডে প্লট খাডর আয়ছ । অডফরয়ে এ কর 

প্লটমূ উয়যাক্তায়দয ভয়ধ্য ফযায়েয প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ। 

২০.২ প্রকয়েয আওতাে  ১৯১০.৩৬ রেটাকাব্যয়ে ০২টি নতুন চাযতরা কাযখানা বফন ও একটি বফয়নয ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ  

(৪থ যতরা) এয ভাধ্যয়ভ ফ যয়ভাট  ১৪১৬০ ফগ য ডভটায নতুন কাযখানা মলায মে ততযী কযা য়েয়ছ । উক্ত বফনমূ 

ইয়তাভয়ধ্য ডফডবন্ন ডে প্রডতষ্ঠায়নয ডনকট ফযাে প্রদান কযা য়রও অয়নক কাযখানায কাম যক্রভ শুরু  য়তন। প্রকমল্পয 

মুর উমেশ্য মরা ফতধ মি কভ মংস্থান সৃতষ্ট ও উৎাদমনয ভাধ্যমভ বফমদতক মুদ্রা আযণ কযা। কাযখানাগুমরায 

কাম মক্রভ শুরু না কযায় প্রকমল্পয মুর উমেশ্য অতেমি মে না। তফধায় ফযাে প্রাপ্ত কাযখানা মূমক দ্রুিিায ামে 

উৎাদন ম মাময় মাওয়ায েন্যমফো প্রময়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রমণয তনতভি কাযখানাগুমরামক  তনমদ মনা তদমি াময। 

২০.৩ তফমশ্বয তফতবন্ন মদ মি আগি প্রায় ৫০০ তফমদী ঈশ্বযদী উমেরায় ফফা কমযন। রূপুয াযভাণতফক প্রকল্প 

ঈশ্বযদীয তফতবন্ন তল্প কাযখানায় িাযা তনময়াতেি আমেন। িামদয মািায়াি দ্রুি মমাগামমামগ য েন্য ঈশ্বযদী 

উমেরায় স্থাতি এয়াযমাট মটি দ্রুি চর কযা প্রময়ােন। এ রমেয মফো উযুি কর্তমমেয দৃতষ্ট আকল মন কযমি 

াময। 

২০.৪ এ প্রকমল্পয ভাধ্যমভ রব্ধ মফা ও সুতফধা ম্পমকম ংতিষ্ট করমক অফতি কযা তনেস্ব ‘ওময়ফাইট’ প্রণয়ন ও চালু 

এফং ফহুর প্রচামযয (ফাংরা ও ইংমযতেমি তরপমরট প্রণয়ন, তফতবন্ন ইমরকট্রতনক্স তভতডয়ায় প্রচায ইিযাতদ) ব্যফস্থা গ্রণ 

কযমি মফ।   

২০.৫ ` ২০.১ মি ২০.৪)  প্রমমােয মেমত্র গৃীি  প্রাতনক ভন্ত্রণারয় ও 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা আগাভী ০১ (এক) ভাময ভমধ্য 

কযমফ| 

 


