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73.  ঢাকা জলার সাভার উপেজলার অধীেন ানারী িশ  এলাকায় ব ধ ও অ া  অবকাঠােমা িনমাণ  
(১ম সংেশািধত) 

(সমা  :  ন,২০১১) 
 

০১। কে র অব ান   : সাভার, ঢাকা । 
০২। িনবাহী সং া  : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
০৩। শাসিনক ম ণালয় : পািন স দ ম ণালয়। 

০৪।  কে র বা বায়ন সময় ও য় :                         
 (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 সবেশষ 
সংেশািধত ল সবেশষ 

সংেশািধত 

১ ২ ৩ 4 ৫ ৬ ৭ ৮ 
২০১৪.৫০ ২০১৪.৫০ ১৫৭৬.৮১ লাই২০০৭ 

থেক 
ন২০০৯ 

(২ বছর) 

লাই২০০৭ 
থেক  

ন২০১০ 
(৩ বছর) 

লাই২০০৭ 
থেক  
ন২০১১ 

(৪ বছর) 

-- ২ বছর 
(১০০%) 

 

০৫। অংগ িভি ক অ গিত : 
(ল  টাকায়) 

িম
কনং 

িডিপিপ অ যায়ী কােজর অংেগর 
নাম 

  পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
আিথক সং া/পিরমা

ণ 
  

আিথক (%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১)   জরীপ ও অ স ান  ১.০০ থাক ১.০০ 

(১০০%) 
থাক (১০০%) 

২)   পে াল ও ি ক া   ২.৫০ থাক ২.৫০ 
(১০০%) 

থাক (১০০%) 

৩)   ণ ও কাশনা ১.৫০ থাক ১.৫০ 
(১০০%) 

থাক (১০০%) 

৪)   অিফস ও শনারী ১.৫০ থাক ১.৫০ 
(১০০%)  

থাক (১০০%) 

৫) িবিবধ য় ৫.০০ থাক ৫.০০ 
(১০০%) 

থাক (১০০%) 

৬) কি উটার ও অিফস ই ইপেম  ২.০০ থাক ২.০০ 
(১০০%) 

থাক (১০০%) 

৭) জিম অিধ হণ ৯৪৪.০২ ৪.৮৩২ হ র ৮৬৩.০০ 
(৯১%) 

৪.৪৫১৫ হ: (৯২%) 

৮) ব ধ িনমাণ (৩.১৪০ িকঃিমঃ)  ৩৫৭.১৫ ৩.১৪ িকিম ২৮৮.০৫ 
(৮১%) 

১.১৯০ িকিম ( ণ) 
১.১৯০ িকিম 

(আংিশক) (৮১%) 
৯) ব ধ নরা িতকরণ (১.০৫ িক:িম:) ১১৫.০০ ১.০৫ িকিম ১০৯.৮৯ 

(৯৬%) 
১.০৫ িকিম 
(১০০%) 

১০) িতর া লক কাজ  ৪৭৯.৮৩ ১.৮৪০ িকিম ২১৯.৪৩ 
(৬২%) 

০.৮৩০ িকিম 
(৪৫%) 

১১) আউটেলট ( েনজ) (০.৯০ িমঃ ১০৫.০০ ৬  ৮২.৯৪ ৬  
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ডাইঃ) (৭৯%) (১০০%)  
 মাট : ২০১৪.৫০ -- ১৫৭৬.৮১ 

(৭৮.২৭%) 
৭৮% 

 

০৬।   কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  ক  বা বায়নকারী সং া BWDB এবং কে র ল ফলেভাগী BSCIC 
এর মে  সম য়হীনতা ও কমকতােদর দািয়ে  অবেহলা।  
 

০৭।  ায়ন প িত (Methodology) : আেলাচ  কে র ায়ন িতেবদন  ণয়েন িনে া  প িত 
(methodology)/িবষয় অ সরণ করা হেয়েছ : 

 আরিডিপিপ পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত িপিসআর এবং কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা; 
 ECNEC/PEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন ক  এলাকা পিরদশন; 
 উপকারেভাগীর মতামত হণ; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা; 
 আ :ম ণালয় সভা।  

 
০৮। সাধারণ পযেব ণঃ 
৮.১।   কে র াপট :  িশ  ম ণালেয়র অ েরােধ ঢাকা ানারী িশ  শহর শীষক কে র অ ি েম পািন স দ 

ম ণালয় ক ক ক  হণ করা হেয়েছ। ঢাকা ানারী িশ  শহর শীষক ক  মাননীয় ধানম ীর 
অ ািধকার া  এক  ক  যা, গত ১৫/০২/২০০৫ তািরেখ আ ািনকভােব উে াধন করা হেয়িছল। িশ  ম ণালয় 
ক ক হীত ঢাকা ানারী িশ  শহর কে র জলাব তা, ব া এবং ধেল রী নদীর বাম তীেরর ভা ন র াকে  
িশ  ম ণালেয়র অ েরােধ পািন স দ ম ণালয় ক ক আেলাচ  ঢাকা জলার সাভার উপেজলার ানারী িশ  
এলাকায় ব ধ ও অ া  অবকাঠােমা িনমাণ শীষক ক  হণ করা হয়।  

  
৮.২।  কে র উে ঃ জলাব তা এবং ব ার কবল থেক সাভােরর ানারী িশ  এলাকা ও তার আেশ-পােশর এলাকােক 

ব ধ/রা া িনমাণ ও নদী তীর সংর েণর মা েম র া করা ক র ল উে ।  
 
৮.৩।  কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ ল ক  স ণ িজওিব অ দােন মাট ২০১৪.৫০ ল  টাকা া িলত েয় 

লাই ২০০৭ হেত ন ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  গত ০৭/০৬/২০০৭ তািরেখ তৎকালীন পিরক না উপেদ া 
ক ক অ েমািদত হয়। অতঃপর ক র অ েমািদত য় ২০১৪.৫০ ল  টাকার মে  সীমাব  রেখ লাই ২০০৭ 
হেত ন ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর লে  ১ম সংেশািধত িডিপিপ গত ১১/০৪/২০১০ তািরেখ পািন স দ 
ম ণালেয়র মাননীয় ম ী ক ক অ েমািদত হয়। এরপর যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম কে র বা বায়নকাল 

ন,২০১১ পয  ি  করা হয়।  
   

৮.৪। কে র সািবক বা বায়নঃ কে র বা বায়ন  হেত সমাি কাল পয  মাট য় হেয়েছ ১৫৭৬.৮১ ল  টাকা 
( া িলত েয়র ৭৮.২৭%) এবং কে র অ েল অব  করা হেয়েছ ১৫৭৬.৪৮ ল  টাকা ও বা ব অ গিত 
অিজত হেয়েছ ৭৮% । কে র আওতায় পিরক না মাতােবক জিম অিধ হণ করা স ব না হওয়ায় পরবত েত কাজ 
অসমা  রেখই ক  সমা  ঘাষণা করা হয়।   

 
৮.৫। ক  পিরদশন : কে র বা বায়ন সমাি েত মহাপিরচারক মেহাদেয়র িনেদশা যায়ী গত ১৫/০৩/২০১২ তািরেখ 

অ  িবভােগর সহকারী পিরচালক মা: শাহাদাৎ হােসন মা দ ক ক ক  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হয় 
এবং সমাি  ায়ন িতেবদন ণীত হয়। ক  পিরদশেন য সকল িবষয়ািদ পিরলি ত হয় তা িন প :  

 (ক) বা বায়ন অসমা  রেখ কে র সমাি  ঘাষণা : কে র আওতায় ৪.৮৩ হ র জিম অিধ হণ বক 
আ ষাি ক ভৗত কাযািদ বা বায়েনর পিরক না থাকেলও পরবত েত স ণ জিম অিধ হণ করা স ব হয়িন। ফেল 

কে র বা বায়ন অসমা  রেখ কে র বা বায়ন সমাি  ঘাষণা করা হয়। 
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 (খ) নদী তীর সংর েণর জ  িনিমত িসিস ক অ ব ত অব ায় থাকা সে  : কে র আওতায় পিরক না 
মাতােবক ১.৮৪০ িকিম নদী তীর সংর েনর জ  িসিস ক িনমাণ করা হয়। িব ল সং ক িসিস ক অ ব ত 

অব ায় ক  সাইেট পেড় থাকেত দখা গেছ (িচ  ১ ও ২)।  

                              
                                            িচ  ১                                                িচ  ২ 

িচ  ১ ও ২: ক  সাইেট পেড় থাকা অ ব ত িসিস ক 

(গ) িবিসেকর বরা ত িশ  ট হেত মা  কেট বাধ িনমাণ: 

 পিরদশনকােল দখা যায় য, িবিসেকর বরা ত িশ  ট হেত মা  কেট বাধ িনমাণ করা হেয়েছ (িচ  ৩)। 
িনিমত বাধ ইেতামে  িবিভ  ােন ভংেগ িগেয়েছ (িচ  ৪) । 

                   
           িচ  ৩: িবিসেকর বরা ত জিম হেত কিতত মা                          িচ  ৪: বােধর ভাংগা অংশ 

(ঘ) িন মােনর কাজ: 

কে র কাজ অত  িন মােনর হেয়েছ। িতর া কােজর ে  অেনক অংশ ইেতামে  ন  হেয় গেছ (িচ  ৫)। িসিস 
ক েলা  কমেতা বসােনা হয়িন (িচ  ৬)। 

  

িচ  ৫: ন  হেয় যাওয়া অংশ                                                  িচ  ৬: িসিস েকর সেম  

(ঙ) িডজাইন অ যায়ী বােধর কাজ না করা:  

 বােধর কাজ ক মেতা করা হয় িন যমন, িডজাইন অ যায়ী width ক রাখা হয়িন (িচ  ৭, ৮)। 
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িচ  ৭                                                                             িচ  ৮ 

                                   িচ  ৭, ৮: িডজাইন অ যায়ী width রাখা হয়িন   

৯। য় িবে ষণ:  

িপিসআর এ ক র য় ১৫৭৭.৪৮ ল  টাকা দখােনা হেয়েছ। ত য় হেয়েছ মাট ১৫৭৬.৮১ অথাৎ ায় 
১.০০  ল  টাকা য় বিশ দখােনা হেয়েছ। অ ািভি ক য় িবে ষণ িন প : 

৯.১।  জরীপ ও অ স ান :  

আেলাচ  খােত ১.০০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ১.০০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.২। পে াল ও ি ক া  :  

এ খােত ২.৫০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ২.৫০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.৩। ণ ও কাশনা :  

বিণত খােত ১.৫০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ১.৫০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.৪। অিফস ও শনারী :  

উি িখত খােত ১.৫০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ১.৫০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.৫। িবিবধ য় : 

এ খােত ৫.০০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ৫.০০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.৬। কি উটার ও অিফস ই ইপেম : 

আেলাচ  খােত ২.০০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ২.০০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.৭। জিম অিধ হণ :  

বিণত খােত ৯৪৪.০২ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ৮৬৩.০০ ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.৮। ব ধ িনমাণ (৩.১৪০ িকঃিমঃ) :  

সংেশািধত িডিপিপ খােত ৩৫৭.১৫ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ২৮৮.০৫ ল  টাকা য় করা 
হয়।  

৯.৯। ব ধ নরা িতকরণ (১.০৫ িক:িম:) :  

উপ  খােত ১১৫.০০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ১০৯.৮৯ ল  টাকা য় করা হয়। 
িপিসআর এ আংিশক কােজর  িবল পিরেশাধ দখােনা হেলও ক  সংি রা বেলেছন য, এ খােত আংিশক 
কােজর িবল পিরেশাধ করা হয়িন। িবষয়  খিতেয় দখা যেত পাের। এছাড়া ড েমে  দখা যায় য, মা  
বহন করার জ  আলাদা িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। অথচ ২৮/০৩/২০১২ তািরেখ আইএমইিড’র মহা-
পিরচালক ( িষ) এর সভাপিতে  অ ি ত আ ম ণালয় সভায় ক  পিরচালক িবিসেকর বরা ত িশ  
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ট হেত মা  কেট বাধ িনমােণর িবষয়  ীকার কেরেছন এবং আগামী ০১ (এক) মােসর মে  মা  
ভরােটর িবষয়  সমাধােনর জ  যথাযথ ব া হণ করেবন বেল সভায় জািনেয়েছন। অথচ মা  বহন 
বাবদ থক িবল  পিরেশাধ করা হেয়েছ।  

৯.১০। িতর া লক কাজ :  

এ খােত ৪৭৯.৮৩ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ২১৯.৪৩   ল  টাকা য় করা হয়।  

৯.১১।  আউটেলট ( েনজ) (০.৯০ িমঃ ডাইঃ) :  

আেলাচ  ১০৫.০০ ল  টাকা অথ সং ান িছল। এর িবপরীেত ৮২.৯৪ ল  টাকা য় করা হয়।  

১০। আইএমইিড ক ক আেয়িজত আ :ম ণালয় সভা: 
 
 ক র সমাি  ায়েনর িবধােথ গত ২৮/০৩/২০১২ তািরেখ আইএমইিড’র মহা-পিরচালক ( িষ) এর 

সভাপিতে  পািন স দ ম ণালয়, পিরক না কিমশন, বাংলেদশ পািন উ য়ন বাড, িবিসক-এর িতিনিধ সম েয় 
আ :ম ণালয় সভা অ ি ত হয়। সভার আেলাচ  িবষয় ও িস া স হ িন প : 

 
(ক)  সভার আেলািচত িবষয়: 

1 িমর সীমানা িঝেয় না দয়া; 
2 বাপাউেবা ক ক েনজ আউটেলট িনমােণর সময় চামড়া িশ  নগরী,ঢাকা কে র সংি  েকৗশলীেদর সােথ 

কান রকম আেলাচনা করা না করা। 
3 বরা ত েটর মা  কেট বা  মা  িদেয় ডাইক ব ধার কাজ। 
4 িব ল পিরমােণ অ ব ত ক ক  এলাকায় ফেল রাখা। 
5  বা বায়নকারী সং া BWDB এবং কে র ল ফলেভাগী BSCIC এর মে  সম য়হীনতা। 
 
(খ)  সভার িস া স হঃ 
 অসমা  অব ায় কে র সমাি  ঘাষণার কারেণ  ‘বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড’’ ও চামড়া িশ  নগরী 

িবিসক-এর মে  য সম ার উ ব হেয়েছ তা িনরসেন পািন স দ ম ণালয় কাযকর পদে প িনেব; 
 কে র ু বা বায়ন না হবার িবষেয় পািন স দ ম ণালয় দায়-দািয়  িন পন করেব এবং দাষীেদর 

িব ে  েয়াজনীয় ব া িনেব; এবং 
 আগামী ০১ (এক) মােসর মে  মা  ভরােটর িবষয় সমাধােনর জ  বাপাউেবার ক   পিরচালক যথাযথ 

ব া হণ করেবন। 
 

১১। কে র উে  অজনঃ 
পিরকি ত অিজত 

সাভােরর ানারী িশ  এলাকা ও তার 
আশপােশর এলাকােক নদী ভা েনর হাত হেত 
র া করা।  

ক  তার উে  েরা ির অজন কেরিন। 

 
১২। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ : 

ক  বা বায়েনর মা েম পিরকি ত উে ে  শতভাগ অজন করা স ব হয়িন। ক র বা বায়ন পিরক না 
মাতােবক লাই,২০০৭ হেত  করা হেলও কে র আওতায় স দয় জিম অিধ হণ করা স ব না হওয়া এবং 
ক  বা বায়নকারী সং া BWDB এবং কে র ল ফলেভাগী BSCIC’র মে  সম য়হীনতা এবং 

কমকতাগেণর দািয় হীনতা এর জ  দায়ী। 
 
১৩।  বা বায়ন সম া :  

ক  বা বায়েনর ল সম া ক  বা বায়নকারী সং া BWDB এবং কে র ল ফলেভাগী BSCIC এর 
মে  সম য়হীনতা ও দািয় হীনতা ।  
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১৪। পািরশ/মতামতঃ  
(ক)   কে র আওতায় ৩.১৪ িকিম ব ধ িনমােণর মে  ১.১৯ িকিম (৩৮%) িনমাণ না কের এবং ১.৮৪ 

িক:িম: িতর া লক কােজর মে  ১.০১ িকিম (৫৫%) কাজ স  না কের ক  সমা  ঘাষণা 
করা হেয়েছ। ফেল এ কে র জ  ায় ১৬.০০ কা  টাকা ( মাট েয়র ৭৮%) য় করা হেলও 

ক  তার উে ে  অজেন থ হেয়েছ। এ থতার কারণ ও দায়ী ি েদর িচি ত কের উপ  
ব া হণ করেত হেব (অ ে দ: ৮.৪)। 

 

(খ)    মা  বহন না কেরও এ বাবদ অথ পিরেশাধ করায়  অিনয়েমর জ  ক  পিরচালেকর িব ে  
শাি লক ব া হণ করেত হেব।  

(গ)      ম ণালয় ক ক কে র যাবতীয় য় খাত খিতেয় দখেত হেব। 

(ঘ)   িব ল পিরমাণ অ ব ত িসিস কস েহর িনমােণর মা েম সরকারী অেথর  অপচেয়র িবষয়  শাি লক 
ব া   হণ করেত হেব (অ ে দ: ৮.৫ এর খ)। 

(ঙ)     িন মােনর কােজর জ  ক  পিরচালেকর িব ে  শাি লক ব া হণ করেত হেব।   

(চ)     পািন স দ ম ণালয় উপ  অিনয়মস েহর িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ কের। হীত ব া 
আগামী ০২ ( ই) মােসর মে  আইএমইিডেক জানােব। পরবত েত আইএমইিড এ িবষয়  উ তন 
ক প  বরাবের উপ াপন করেব। 
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74. এ ুয়ারী ডেভলপেম  া াম (২য় সংেশািধত) 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 

১। কে র অব ান :  
২। বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
৩। শাসিনক ম ণালয় : পািন স দ ম ণালয় । 
৪। কে র 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 
 

সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত মাট 

( ঃসাঃ) 
মাট 

( ঃসাঃ) 
মাট 

( ঃসাঃ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৫৪৫.৮২ 
(৪৮৪৫.২৯) 

৭৩৫৩.২২ 
(৪৩১১.০৫+ 

US$ 
৩১.১০) 

২৭৫৬.৬০ 
(২৪১৪৫০) 

০১/০৭/২০০২ 
হেত  

৩০/০৬/২০০৭ 

০১/০৭/২০০২ 
হেত  

৩০/১১/২০১১ 

০১/০৩/২০০৭ 
হেত  

৩০/০৬/২০১১ 

১৮০৭.৪ 
(৩২.৬০%) 

৪ বছর 
(৮০%) 

 

৫।   কে র অ িভি ক বা বায়ন :  
পািন স দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভি ক বা ব ও আিথক 
অ গিত িনে  দয়া হেলা :   

(ল  টাকায়) 

কােজর িবিভ  অে র নাম 
 একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক (%) 

ঃ নং ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। এ েমােডশন এবং অ া   সং া ১ ১৩৪.৬০ ১ ১৭.৭২ 
২। কনসালেট ী ক  সং া ১ ৩৫১৩.৩০ ১ ১৯২৫.৫৪ 
৩। াথেম ক াল মেডিলং সং া ১ ১৩৩.০৭ ১ ১৭.৩৫ 
৪। ােটলাইট ইেমেজস িকউরেম  

এনালাইিসস, েসিসং এ  বইজ াপ 
ি পােরশন 

সং া ১ ৭৮.৩১ ১ ২৮.০১ 

৫। ইআইএ ইন িডং হাইে ানিমক এ  
মরেফালিজক াল িবহ ািবওর এেসসেম  

সং া ১ ৯৪.০৬ ১ ৩২.৩৪ 

৬। িনং সং া ১ ১৪৮.৮০ -- -- 
৭। েজ  ইন ট আদারস (অপােরশনাল 

ক  অব মিরন সােভ এ  আদারস) 
থাক থাক ৮৪৯.৩৫ থাক ৩৩৪.৩৪ 

৮। া  (আই  এ  ভ াট) সং া ১ ৬৬২.৩৭ ১ ২৮৩.০৬ 
৯। পারেচজ অব ই ইপেম  সং া ১ ৩৯.৩০ ১ ১৬.৪০ 
১০। েজ  ইন ট আদারস ( িকউরেম  অব 

িজও ট  এ  আদারস) 
সং া ১ ১৬৪০.০৬ ১ ৫৪.০৮ 

১১। CDST এ  ভ াট সং া ১ ৬০.০০ ১ ৫৪.০৮ 
 মাট :   ৭৩৫৩.২২  ২৭৫৬.৬০ 

(৩৭.৪৯%) 
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০৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  
 
৬.০১। িপিসআর অ যায়ী কে র িশ ণ অ  বা বািয়ত হয়িন। ক  সংি  েকৗশলীর সােথ আেলাচনাকােল জানা 

যায়, নদারেল  এম ািস িশ ণ অে  অথায়েন আ হী না থাকায় কে র িশ ণ অে  কান অথ য় হয়িন।  
 
৬.০২। Land reclamation এর জ  ািড  স ড ামেক িচি ত করা হেয়িছল। ১৯ র মে  মা  চর-মনতাজ, 

চর- ম এর িডজাইন সমা  ও বা বািয়ত হেয়েছ। উিড়র চর নায়াখালী, উিড়র চর স ীপ, জােহজার -চর, চর-
বােয়িজদ ও জােহজার  চর-স ীপ এর Conceptual Design সমা  হেয়েছ। নদারেল  এম ািস ক ক অথায়ন 
ব জিনত কারেণ ক  িনিদ  সমেয়র েব শষ হওয়ার কারেণ উপেরা  চার  এবং অ া  স ড ােমর 
িব ািরত নকশা ণয়ন করা স ব হয়িন। 

 
০৭। ায়ন প িত (Methodology) :  
  

আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 
 কে র িপিসআর পযােলাচনা; 
 কে র িপিপ পযােলাচনা; 
 িবিভ  সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা; 
 ক  বা বায়নকারী ক পে র সােথ আেলাচনা। 

 
০৮। কে র উে ঃ 

(ক) হাইে া ািফক সােভ এবং ািথেমি ক সােভর উপা  হালনাগাদকরণ; 
(খ) স াবনাময় স ড াম ংখা ংখ েপ পরী াকরণ এবং িডজাইন ণয়ন; 
(গ) ভা ন িতেরাধ ও িম পির ি  রাি তকরণ ীমস েহর বা বায়ন। 
 

০৯। কে র পট িমঃ 
৯.১। নদার া স সরকােরর সহেযািগতায় বাংলােদশ সরকার ১৯৭৮ সােল িম ন ার ক  হণ কের। াথিমক 

পযােয় কে র ল  িছল উপ লীয় এলাকার জনগণেক ব া সম া, িম য় সং া  ধারণা দয়া এবং িম 
ন ার ও ন ন চর উ য়েন টকসই সমাধান উ াবেন সহেযািগতা করা। পরবত েত িম ন ােরর চেয় ন ন 

চরস হেক উ য়ন এবং িম নব েন অিধক ােরাপ করা হয়। ১৯৯১ সােল Land Reclamation Project 
(LRP) ক  সমা  হেল বাংলােদশ এবং নদার া স উভয় দেশর সরকার িনে া  ’  িভ  কে র মা েম 

িম ন ার ক  চািলেয় যাওয়ার িস া  হণ কের :  
(ক) চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক ; 
(খ) মঘনা এ ুয়ারী ািড। 

 
৯.২। 
 

১৯৮৭-৮৮ সােল LRP চলাকালীন সমেয় ভয়াবহ ব ায় সম  বাংলােদশ ািবত হয়। এর ফেল সম  বাংলােদশেক 
৬  অ েল িবভ  কের Flood Action Programme (FAP) হণ করা হয়। ১৯৯১ সােলর ২৯/৩০ এি ল 
তািরেখর লয়ংকরী িণঝর আঘাত হানায় উপ লীয় এলাকা এবং তীরবত  ীপস হেক FAP এর সমী ায় 
অ  করার িবষেয়  দয়া হয়। মঘনা এ ুয়ারী এলাকায় জরীপ চালােনার জ  Meghna Estuary 
Study (MES) FAP-5B এর অ  হয়। বাংলােদশ নদার া স এবং ডনমােকর যৗথ উে ােগ MES 

ক  ১ নেভ র ১৯৯৫ এ  হেয় ১৯৯৮ সােল শষ হয়।  
 

৯.৩। 
 

ািত ািনক ব ায় ১৯৯৮ সােলর ফ য়াির/মাচ মােস এক  কািরগরী িবেশষ  িমশন জাতীয় পািন ব াপনা 
মা ার ােনর ধারাবািহকতায় MES ক  সমাি র ই বছেরর ক মাঝামািঝ সময় েত িবিভ  উ য়ন কায ম 
যমন মিরন সােভ, ত  সং হ এবং মেডল ত ইত ািদ কায ম বা বায়েনর পািরশ কের। মবধমান 
া িতক পিরবতন এবং ম ঘ ত পিরবতনস েহর সােথ পিরক না র খাপ খাওয়ােনা এবং ন: ায়ন এক  

চলমান ি য়া। এর ধারাবািহকতায় MES কে র জ  িনিদ  জরীপ ও যাচাই কায ম এবং সই সােথ মেডল 
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আপেডট ও সমী া কায েমর আ িনকায়ন করা হয়। মাহনায় িব ািরত জরীপ ও গেবষণা কায ম বা ব েপর 
সােথ সাম  রেখ িম য় ও এর ত পির ি  কায মেক গিতশীল করার ে  অ ণী িমকা পালন কের। 
অত:পর ৫ বছর ময়ািদ এ ুয়রী ডেভলপেম  া াম (ইিডিপ) হণ করা হয়। 

 
১০। কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ   

 
১০.১। ল ক  ৫৫.৪৫৮২ কা  টাকা ( :সা: ৪৮.৪৫২৯ কা  +িজওিব ৭.০০৫৩ কা ) া িলত েয় 

০১/০৭/২০০২ থেক ৩০/০৬/২০০৭ ময়ােদ ব বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। অ েমািদত িপিপ অ যায়ী 
৪৮.৪৫২৯ কা  টাকা ক  সাহে র মে  ২৮.৪৫২৯ কা  টাকা িছল িডিপএ যা সরাসির নদা া স তাবাস 
ক ক য় করার সং ান িছল এবং অবিশ  ২০.০০ কা  টাকা িছল আরিপএ যা বা বায়নকারী সং া ক ক 

য় করার সং ান িছল। ক  িডেস র, ২০০২ এ অ েমািদত হেলও ০২/০৮/২০০৫ তািরেখ বাংলােদশ ও 
নদার া স সরকােরর মে  আিথক সহায়তা ি  া িরত হয়। ি  অ যায়ী ক  সাহাে র স ণটাই 
ানীয়ভােব বা বায়নকারী সং া ক ক েয়র সং ান রাখা হয় এবং কে র ময়াদকাল ০২/০৮/২০০৫ থেক 

০১/০৮/২০১০ পয  করার াব করা হয়। পািন স দ ম ণালেয় গত ০৯/০৩/২০০৬ তািরেখ অ ি ত DSPEC 
সভা এ সব িবষয় িবেবচনায় িনেয় ৫৭.৬৭৭৮ ক  টাকা েয় ০২/০৮/২০০৫ থেক ০১/০৮/২০১০ ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  কে র ১ম সংেশািধত িপিপ অ েমাদেনর পািরশ কের এবং ক র অ েমাদন সং া  

শাসিনক আেদশ গত ২৮/০৬/২০০৬ তিরেখ জারী করা হয়।  
 

১০.২। 
 
 
 
 

পরবত েত পািন স দ ম ণালয় থেক গত ২১/০৩/২০০৭ তািরেখ আেলাচ  কে  সং ান ত িসিড-ভ াট খােতর 
১৯৫.০০ ল  টাকার মে  ১৭০.০০ ল  টাকা আয়কর-ভ াট খােত ানা ের পিরক না কিমশেনর স িত এবং 
আয়কর ও ভ াট খােত ৬০.০০ ল  টাকা বরা  দােনর অ েরাধ জানােনা হয়। আয়কর ভ াট খাত  এক  ন ন 
কে ােন  এবং অ েমািদত ক  দিলেল এর সং ান না থাকায় ক  সংেশাধন ও অ েমাদন তীত ক  
দিলেল সং ান ত িসিড-ভ াট খােতর অথ আযকর ভ াট খােত ানা র করা পিরক না কিমশেনর পে  স ব নয় 
মেম গত ২১/০৫/২০০৭ তািরেখ পািন স দ ম ণালয়েক নরায় জািনেয় দয়া হয়।  

১০.৩। এ ি েত পািন স দ ম ণালয় গত ০৩/০৫/২০০৭ তািরেখ আেলাচ  কে  সং ান ত িসিড-ভ াট খােতর 
১৯৫.০০ ল  টাকার মে  ১৭০.০০ ল  টাকা আয়কর-ভ াট খােত ানা ের পিরক না কিমশেনর স িত এবং 
আয়কর ও ভ াট খােত ৬০.০০ ল  টাকা বরা  দােনর অ েরাধ জানােনা হয়। পে  উে খ করা হয় য, ক  
বা বায়েনর জ  গত ০১/০১/২০০৭ তািরেখ সরকারী য় সং া  উপেদ া কিম র সভায় পরামশক িত ান 
িনেয়েগর িবষেয় অ েমাদন দয়া হয়। পরামশক িত ান গত ০১/০৩/২০০৭ তািরখ হেত কায ম  কেরেছ। 
তাই পরামশকেদর আয়কর ও ভ াট পিরেশাধকে  িসিড-ভ াট খােতর ১৯৫.০০ ল  টাকা হেত ১৭০.০০ ল  টাকা 
রাজ  খােতর অধীন আয়কর ও ভ াট খােত ানা র কের চলিত অথ বছের ৬০.০০ ল  টাকা বরা  দান 

েয়াজন। উ  পে র ি েত পিরক না কিমশন থেক TAPP সংেশাধন িতেরেক ািবত বরা  দান 
করা স ব নয় মেম গত ২১/০৫/২০০৭ তািরেখ পািন স দ ম ণালয়েক নরায় জািনেয় দয়া হয়।  
 

১০.৪। ন ন কে ােন  িহেসেব IT ও VAT অ  এবং ক  বা বায়েনর কােজ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর 
ব ত জাহাজ এম.িভ অে ষার মরামত ও আ িনকীকরণ, পরামশক ি  অ যায়ী অিফস ভাড়া, য পািত 

র ণােব ণ িত কারেণ য় ি  পাওয়ায় ক  ২য় বার সংেশাধেনর য়াজন হেয় পেড়। ক  সংেশাধন 
ােবর িবষেয় দাতা সং ার পরামেশ িনেয়াগ ত  System Review Mission এর পািরশ অ যায়ী িপিপ 

সংেশাধন করা হয়। সংেশািধত িপিপ অ েমাদেনর জ  গত ২৭/১০/২০০৮ তািরেখ পিরক না কিমশেন রণ 
করা হয়।  
 

১০.৫। ািবত সংেশািধত িপিপেত ক  বা বায়েনর ময়াদকাল ি  এবং ক  সাহাে র পিরমাণ ি  পাওয়ায় 
Contribution Arrangement সংেশাধেনর জ  বাংলােদেশ িন  নদার া স-এর রা ত ক ক 
ইআরিড সিচবেক ১৫/১০/২০০৮ তািরেখ িলিখত পে  Contribution Arrangement এর  Draft 
Amendment কিপ অ েমাদেনর অ েরাধ জানােনা হয়। ল Contribution Arrangement এ ক  
সাহা  িহেসেব নদার া স সরকেরর অ দােনর পিরমাণ ২২.১৫ ল  মািকন ডলার এবং ৩৫৮৩.২০ ল  টাকা 
অথাৎ মাট ৫০৬৭.২৫ ল  টাকার সং ান িছল। সংেশািধত Contribution Arrangement  এ উি িখত 
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পিরমাণ যথা েম ৩১.১০ ল  মািকন এবং ৪৩১১.০৫ ল  অথাৎ মাট ৬৪৫৬.৯৫ ল  টাকা (১ ডলার = ৬৯.০০ 
টাকা িহেসেব)  টাকার  াব করা হয়। এর ফেল অ েমািদত ১ম সংেশািধত িপিপর লনায় ািবত 
সংেশািধত Contribution Arrangement এ ক  সাহে র পিরমাণ ১৩৮৯.৭০ ল  টাকা ি  পােব। এ 
ছাড়া কে র বা বায়ন শষ ময়াদ ১ আগ , ২০১০ এর পিরবেত ৩০ নেভ র, ২০১১ এ াব করা হয়। এছাড়াও 
বেদিশক পরামশকেদর জ  কর (CD,VAT, IT) বাংলােদশ সরকার ক ক দােনর াব করা হয়। িবেবচ  
ক র ২য় সংেশাধন গত ৩০/১২/২০০৮ তািরেখ মাননীয় পিরক না উপেদ া ক ক অ েমািদত হেয়েছ। 

 
১১। কে র আওতায় হীত কায ম : 

  ১৯  স ড ােম এর িডজাইন ণয়ন,  
 ােটলাইট ইেমেজস িকউরেম  এনালাইিসস, েসিসং এ  বইজ াপ ি পােরশন, 
 ইআইএ ইন িডং হাইে ানিমক এ  মরেফালিজক াল িবহ ািবওর এেসসেম , 
 িশ ণ দান, য পািত য় ইত ািদ। 

 
১২। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 

 
১২.১। কে র সািবক অ গিতঃ   

ক র মাট া িলত য় ৭৩৫৩.২২ ল  টাকা। ক  বা বায়েন য় হেয়েছ ২৭৫৬.৬০ ল  টাকা যা মাট 
া িলত েয়র ৩৭.৪৯%। ২০০২-২০০৩ অথ বছর হেত ২০১১-২০১২ অথ বছর পয  ৩০০৫.১৫ ল  টাকা 

(িজওিব) অব  করা হেয়েছ এবং ক  বা বায়েন ৩৪২.০১ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 
 

১২.২। কে র বা ব অ গিতঃ  
Land reclamation এর জ  ািড েত ১৯  স ড ামেক িচি ত করা হেয়িছল। ১৯ র মে  মা  চর-
মনতাজ, চর- ম এর িডজাইন সমা  ও বা বািয়ত হেয়েছ। উিড়র চর নায়াখালী, উিড়র চর স ীপ, জােহজার -
চর, চর-বােয়িজদ ও জােহজার চর-স ীপ এর Conceptual Design সমা  হেয়েছ। ক  িনিদ  সমেয়র 

েব শষ হওয়ার কারেণ উপেরা  চার  এবং অ া  স ড ােমর িব ািরত নকশা ণয়ন করা স ব হয়িন। 
কে র য় কাযািদ ১০০% স  হেয়েছ। িক  িশ ণ অে  কান অথ য় করা হয়িন।  

 
১৩। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক র বা বায়নকােল ( লাই, ২০০৮ হেত ন, ২০১১ পয ) ৮ বছের ৫ জন েকৗশলী/কমকতা ক  
পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 

ঃ নং কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল ম  

১। জনাব আ ল ওয়া দ ইয়া ক  পিরচালক ণকালীন ০৬/০৮/২০০৫ হেত 
০৯/১২/২০০৭ 

 

২। িজ এম শাম র রহমান ক  পিরচালক ণকালীন ০৯/১২/২০০ হেত 
৩০/১২/২০০৯ 

 

৩। জনাব মা: হািফ র 
রহমান 

ক  পিরচালক ণকালীন ৩০/১২/২০০৯ হেত 
০৮/০৯/২০১১ 

 

 
১৪। কে র বা বায়েনা র ভাবঃ   

 িবিনেয়াগ কম চী িতেত কে র আউট ট েলা বহার করা যােব। জলবা  পিরবতন া  ফাে র আওতায় 
“চর িমনকা-মনতাজ  স ড াম” শীষক েপাজাল েত এই কে র ডাটা বহার করা হেয়েছ। এছাড়া বাংলােদশ 
পািন উ য়ন বাড ক ক বা বায়নাধীন িসিডএসিপ-৪ ক েত য স ড াম িনিমত হেব তার ল িডজাইন এ 

কে র মা েমই করা হেয়েছ।  
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১৫। কে র উে  অজনঃ  
 

 পিরকি ত অিজত 
(ক)  হাইে া ািফক সােভ এবং ািথেমি ক সােভর উপা  হালনাগাদকরণ; আংিশক অিজত হেয়েছ। 
(খ)  স াবনাময় স ড াম ংখা ংখ েপ পরী াকরণ এবং িডজাইন  ণয়ন; আংিশক অিজত হেয়েছ। 
(গ)   ভা ন িতেরাধ ও িম পির ি  রাি তকরণ ীমস েহর বা বায়ন। আংিশক অিজত হেয়েছ। 

 
১৬। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ:   
১৬.১। নদার া  এম ািস ও বা বায়নকারী সং ার মে  সম য়হীনতা: 

নদার া  এম ািস িম ন ার িবষয়ক সােভ পিরচালনার অথায়েনর ে  নীিতগতভােব স ত থাকেলও  
২০০২ সােল মঘনা এ ুয়ারী ািড সমা  হওয়ার িবেবচ  কে  অথ দােনর ে  দরী কের। সংি  

েকৗশলী মেন কেরন, নদার া  এম ািস ও বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর সম য়হীনতাই এ জ  দায়ী। 
 

১৬.২। বা বায়ন িবল : 
ল িপিপেত মরেফালিজক াল পিরবতন বণ ােনর  ে  Bathy metric survey াব করা হেয়িছল 

এবং এই ডাটা েলা Bay of Bengal Model হাল নাগাদ করার জ  িনধািরত িছল। ২০০২ সােল ক র 
বা বায়ন আর  হওয়ার কথা থাকেলও নদার া  এম ািস ও বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর সম য়হীনতার 
কারেণ ক  মাচ, ২০০৭ এ  হয় এবং তপে   আকাের এি ল, ২০০৯ থেক ম, ২০১০ সমেয় 

কে র আওতায় সােভ েলা পিরচালনা করা হয়। এ কারেণ কে র ল  অ যায়ী কাজ স  করা স ব 
হয়িন।  
 

১৬.৩। নদার া  এম ািস ক ক অথায়ন ব  কের দয়া: 
২০০৮ সাের িপিপ সংেশাধনকাের সংেশািধত িপিপেত আেরা বশী সােভ করার িবষেয় নদার া  
এম ািসর স িত িছল। তথািপ অথৈনিতক ম ার কারেণ নদার া  এম ািস ৩ মাচ, ২০১০ এর পর হেত 

ক র ন ন কাজ েলােত অথায়ন ব  করার িস া  নয়। কে  Land reclamation এর জ  ািড েত 
১৯  স ড ামেক িচি ত করা হেয়িছল। ১৯ র মে  মা  চর-মনতাজ, চর- ম এর িডজাইন সমা  ও 
বা বািয়ত হেয়েছ। উিড়র চর নায়াখালী, উিড়র চর স ীপ, জােহজার -চর, চর-বােয়িজদ ও জােহজার চর-
স ীপ এর Conceptual Design সমা  হেয়েছ। ক  িনিদ  সমেয়র েব শষ হওয়ার কারেণ উপেরা  
চার  এবং অ া  স ড ােমর িব ািরত নকশা ণয়ন করা স ব হয়িন।  
 

 
 ১৭। পািরশ/মতামতঃ 

১৭.১। 
 

নদার া  এম ািস ও বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর সম য়হীনতার জ  ২০০২ সােল ক র  বা বায়ন 
আর  হওয়ার কথা থাকেলও তপে  মাচ, ২০০৭ এ ক  কাজ  কের। এ িবষয়  অত  অনিভে ত। 
ভিব েত ক  বা বায়েনর ে  এ িবষেয় সেচতন হওয়া েয়াজন (অ ে দ ১৬.২)  । 
 

১৭.২। ক  হেত া  ডাটা িবিভ  িবিনেয়াগ কে  বহার করার েয়াজনীয় ব া িনেত হেব। 
 

১৭.৩। 
 

উপ লীয় অ েল মাগতভােব ানেভেদ িম জেগ উঠেছ এবং িম য় া  হে । এ  এক  চলমান 
ি য়া িবধায় এ স িকত উপা  হাল নাগাদ করার কায ম চািলেয় নয়ার িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ 

করেত হেব। 
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75. ডেভলিপং ইেনােভ ভ এে ােচজ  ােনজেম  অব মজর ইিরেগশন িসে ম 
(িডআইএএমএমআইএস) 
(সমা ঃ ফ য়াির, ২০১১) 

 

১। কে র নাম : ডেভলিপং ইেনােভ ভ এে ােচজ  ােনজেম  অব মজর ইিরেগশন 
িসে ম (িডআইএএমএমআইএস) 

২। কে র অব ান : ঢাকা, চ াম ও িসেলট। 
৩। বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
৪। শাসিনক ম ণালয় : পািন স দ ম ণালয় । 

 

৫। কে র 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 সবেশষ 
সংেশািধ

ত 
ল সবেশষ  

সংেশািধত 

১ ২ ৩    ৭ ৮ 
৬০৭.৩৮ ৬০৭.৩৮ ৫০৭.৩০ নেভ র, 

০৯- ম, ১০  
নেভ র,০৯-
ফ য়াির, ১১ 

এি ল,১০-
ফ য়াির, ১১ 

-- ৯ মাস (১০০%) 

 

৬।   কে র অ িভি ক বা বায়ন : 
 

পািন স দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভি ক বা ব ও আিথক 
অ গিত িনে  দয়া হেলা :   

                                                                                                        (ল  টাকায়) 

কােজর িবিভ  অংেগর নাম 
পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
আিথক  বা ব 

পিরমাণ 
আিথক বা ব পিরমাণ 

রাজ       
১। পরামশক (আ জািতক ১৪ জনমাস ও ানীয় ২৮ 
জনমাস) 

৪৪৫.৮৭ ৪২ 
 

৪৩৪.২৮ ৪২ 

২।  জিরপ ১৭.২৬ - ১৭.২৫ - 
৩। িশ ণ, সিমনার ও কনফাের , ক া  
িনেগািশেয়শন 

৬.৯০ - ৬.৯০ - 

৪। িরেপাট ও যাগােযাগ ৩.৪৫ - ৩.৪৫ - 
৫। অিফস ও গাড়ী (ইন কাই ) ৪১.৪১ - ১.৩১ - 
৬।  অ া  শাসিনক য় ৬.৯০  - ৬.৮০ - 
৭।  কি নেজ ী ৩০.৩৭ - ৩০.৩৭ - 
৮। অ া  (ইন কাই ) ২৭.৬১ - ১.২৮ - 
৯। কমচারীেদর বতন ২০.৭১ ৮৪ ০.০০ ৮৪ 

উপ- মাট ৬০০.৪৮ - ৫০১.৭৪  
লধন     

১০। সর ামািদ (কি উটার ও অ া )  ৬.৯০ - ৫.৫৬ - 
সবেমাট (রাজ  + লধন) ৬০৭.৩৮ - ৫০৭.৩০ - 

 

৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  
ু পিরচালনা, র ণােব ণ ও বা বায়েনর লে  পিরক না, েয়াগ এবং অংশীদাির লক তদারিক িবেবচনায় ন ন 

মেডল উ য়ন করাই হে  ক র ল কাজ িত া ােরজ গংগা-কেপাতা  সচ ক  ম  নদীেত সচ ক  ও ির 
নদীেত সচ ক  - এই চার  উপ কে  সমী া কের িবেবচ  মেডল উ য়ন িবষেয় িপিপেত উে খ রেয়েছ। পরামশক 
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ক ক ণীত ড়া  িতেবদেন উে খ রেয়েছ য, িবেবচ  কে র মা েম পিরচািলত ম  নদীেত সচ উপ- ক  জিরেপ 
দখা যায়, অিধকাংশ ত িম মািলকগণ অ পি ত থাকায় বগা ষকগণ জিম চাষ কেরন। এ কারেন মািলকগণ 

বািণিজ ক িষর জ  জিমেত অিধক িবিনেয়ােগ অনা হী। এছাড়া, পািন বহারকারী দল সংগ ত নয়, সবা দানকারী 
তীয় প  অ পি ত এবং পািন িন াশনজিনত সম া রেয়েছ িবধায় সচ এলাকা ায়ই িত  হয়। এ ি েত 
মা   ির নদীেত সচ ক েক িবেবচ  কািরগির সহায়তা কে র ল উপা  িহেসেব িনধারণ করা হয়। তপে  

৪ র পিরবেত ১  উপ- কে  সমী া করা হয়। িত া ােরজ, গংগা-কেপাতা  সচ, ম  নদীেত সচ কে  সমী া 
না করার কারন জানেত চাওয়া হেল ক  পিরচালক হেত কান উ র পাওয়া যায়িন। পরামশক ক ক ণীত ড়া  

িতেবদেনও এ স িকত কান া া বা ত  উে িখত নই। এ িবষেয় পািন স দ ম ণালেয় যাগােযাগ করা হেল, ৪ 
র পিরবেত ১  উপ- কে  সমী াকরণ িবষয়ক কান অ েমাদন ম ণালয় হেত দওয়া হয়িন বেল জানােনা হয়। এ 
ি েত বলা যায়, িডিপিপ অ যায়ী কে র কাজ ণাংগভােব স ািদত হয়িন। 

 
৮। ায়ন প িত (Methodology):  আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 
 

1 কে র িপিপ পযােলাচনা; 
2 কে র আওতায় ণয়ন ত িবিভ  িতেবদন পযােলাচনা; 
3 পািন স দ ম ণালেয় অ ি ত িবিভ  সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
4 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা;  
5 ০২/০৫/২০২ তািরেখ বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ভবন পিরক না-৩ পিরদ র পিরদশন; এবং 
6 া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা। 

 
৯।   সাধারণ পযেব ণঃ 
 

৯.১  কে র উে  : 
 

1.  
 

িব মান মরামত ও র ণােব ণ পিরক না ও অথায়ন প িত, ািত ািনক অব া ও স মতার িব মান 
অব া িনণয় করা; 

2.  উপকারেভাগীেদর অংশ হণ, সরকাির- বসরকাির অংশী াির  (িপিপিপ) ও ব াপনা পিরচালনায় াধীন 
উে া ার সম েয় িবক  সবা দান ি  ও ব াপনা াব করা; 

3.  ত পিরচালন ও র ণােব ণ য় এবং বা ব বরাে র পাথক  িন পেণর লে  িবক  ও  আিথক 
ব াপনার াবনা তরী করা; 

4.  ু পিরচালনা, র ণােব ণ ও বা বায়েনর লে  পিরক না, েয়াগ এবং অংশীদাির লক তদারিক 
ইত ািদর ন ন ব া েয়ােগর উে াগ/ াবনা হণ; 

5.  িত ান, ক  ও জাতিয় পযােয় ািবত ব াপনা এবং পিরচালন ও র ণােব ণ মেডেলর আিথক ও 
অথৈনিতক ভাব ায়ন করা; 

6.  সচ সবা দানকারীর কায দ তা িনধারেণ মাপকা  িনণয়, ায়ন ও তদারিক ব ায় অংশীদাির লক 
প িতর াবনা তরী করা; 

7.  এি ট কৗশল উ য়ন যা ক  সমাি র পর বা বািয়ত হেব। 
8.  কে র  ু বা বায়েনর লে  সংি  সকল অংশীদারগেণর অংশ হেণ এক  উ  পযােয়র ক  

ত াবধায়নকারী সংগঠন ত করা।  
 
৯.২
। 

কে র পট িমঃ 
 

 ায় শতকরা ৪০ ভাগ লাক ােম বাস কের যখােন িন  উৎপাদনশীলতা ও অপযা  খা  সরবরাহ িব মান। িষ ি র 
সার ঘটােনাই সরকােরর খা  িনরাপ া ও দাির  িবেমাচেনর কৗশেলর ল িনয়ামক। িষ উৎপাদেনর অ তম ধান 

উপকরণ হে  সচ। অবকাঠােমাগত অবনিতর ফেল সচ এলাকা াস পায় এবং অপযা  সেচর পািন সরবরােহর কারেণ 
খামার উৎপাদন, আয় এবং েমর চািহদা াস পায়। অবকাঠােমা নঃসং ার ও হৎ ল -  পািনর ীম 
র ণােব েণর অভাব খা  উৎপাদন ও দাির তার উপর িব প ভাব ফেল। িব মান ব াপনায় চার  িবষেয় বলতা 
পিরলি ত হয়, যথা: (১) সবা হণকারীর মতামেতর িভি েত  সবা ি র অভাব, (২) পািন বহারকারীগণ ক ক 
প িত বহাের অদ তা, (৩) পািন ব াপনায় Cost Effective প িতর অভাব, (৪) ু পিরবী ণ ও ত  
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ব াপনার অভাব। কােজই চলিত ব াপনা প িত পিরবতন কের ীেমর কাযকািরতা ি  করা আব ক। উে , 
২০০৩-এ ১ম কমা  এলাকা উ য়ন শীষক ক  সমা  হয়। পরবত েত ব া িনয় ণ, িন াশন এবং সচ ীেমর 
কাযকািরতা উ য়েনর লে  ২য় কমা  এলাকা উ য়ন শীষক ক  হেণর িস া  নয়া হয়। এ িবিনেয়াগ ক  

ণয়েনর জ  এিশয়ান উ য়ন াংক (এিডিব) এর সহায়তায় ফ য়াির, ২০০৭- সে র, ২০০৮ ময়ােদ Project 
Preparatory Technical Assistance (PPTA) শীষক কািরগির সহায়তা ক  বা বািয়ত হয়। এ কে  
পিরচািলত সমী ায় সচ প িতেত মরামত-র ণােব েণ সরকােরর সীিমত মতা ও িন মােনর ব াপনার িবষয়  
িচি ত হয়। এ ি েতই ািত ািনকভােব মরামত-র ণােব ণ প িত উ য়ন ও ব াপনা জারদারকরেণর উপায় 
িনধারেণর জ  িবেবচ  কািরগির সহায়তা ক  বা বায়ন করা হেয়েছ।  
 

১০। কে র অ েমাদন ও সংেশাধন : 
আেলাচ  কািরগির সহায়তা ক  মাট ৬০৭.৩৮ (িজওিব ৮৯.৭৩ + : সা:৫১৭.৬৫) ল  টাকা া িলত েয় 
নেভ র, ২০০৯ হেত ম, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  পািন স দ ম ণালয় ক ক অ েমািদত হয়। এিডিব 
পরামশক িনেয়ােগ দরী করায় ক  নেভ র, ২০০৯ এর পিরবেত এি ল, ২০১০ হেত আর  হয়। কে র কাযাবলী 
বা বায়েনর ােথ পািন স দ ম ণালয় ক ক ক র বা বায়নকাল য় ি  িতেরেক ৯ মাস ি বক ফ য়াির, 
২০১১ করা হেয়েছ।  

 
১১। কে র আওতায় হীত কায ম : আেলাচ  কে র কাজ ৩ (িতন)  অংেশ িবভ  যথা :  

 
১১.০১ পরামশক:   পরামশক ক ক ণীত ড়া  িতেবদেন িন বিণত িবষেয় অেলাকপাত করা হেয়েছ: 
 
বতমান অব া : 

 
 বাংলােদশ পািন উ য়ন বােড ১৯  O & M Circle Office রেয়েছ যার ধান হে ন ত াবধায়ক েকৗশলী। েত ক  
Circle Office এর আওতায় O & M Division রেয়েছ যার ধান হে ন িনবাহী েকৗশলী। O&M Division এর 

ধান মরামত ও র ণােব ণ িবষেয় ত াবধায়ক েকৗশলীর িনকট িরেপাট দান কেরন এবং ত াবধায়ক েকৗশলী ধান 
েকৗশলীর িনকট িরেপাট দান কেরন। ির নদীেত সচ শীষক কে র উপকারেভাগী ষকগণ িত শ  মৗ েম 

বাপাউেবা হেত া  সচ িবধা বাবদ জন িত ১২৭.০০ টাকা দান কেরন এবং পা  মিশন বহার বাবদ পা  
ােনজারগণেক জায়গার র েভেদ ৮০০-১২০০  টাকা দান কেরন। ২০০৯-১০ সােল বাপাউেবা ক ক উপকারেভাগী 
ষকগণ হেত সািভস চাজ আদােয়র ল মা া িছল ২৯.৪১ িমিলয়ন। িক  আদায় করা হেয়েছ মা  ০.৮৭ িমিলয়ন। এেত 

ঘাটিত থােক ২৮.৫৬ িমিলয়ন। অিধকাংশ ষক বাপাউেবা ক ক িনধািরত অথ পিরেশাধ কেরন না িবধায় েয়াজনীয় অেথর 
অভােব চ ােনল েলা যথাযথভােব মরামত ও র ণােব ণ করা স ব হে  না। এছাড়া ষক, পা  ােনজার ও বাপাউেবা 
এর মে  কান সম য় নই। এ াপেট িবেবচ  সমী া কে র মা েম এক  কাযকরী মেডল উ য়ন করা হেয়েছ। 
 
                                    
 
 ১২৭.০০ টাকা/জন                               ৮০০-১২০০  টাকা/জন 
  

িচ : বতমান অব া। 
ািবত মেডল :  

 
            ািবত মেডেল বািষক ও িপিরওিডক িভি েত মরামত ও র ণােব ণেক াধা  দয়া হেয়েছ। এ ে  াইমাির 

িসে ম (পািন উ য়ন বােডর দািয় ), সেক াির ও টারিসয়াির িসে ম (িবেশষািয়ত ব াপনা একক-SMU) 
পািরশ করা হেয়েছ। 

বাপাউেবা উপকারেভাগী ষক পা  ােনজার 



505 
 

   
 
                                            িচ : িবেবচ  কে  ািবত মেডল 
 
  াইমাির িসে ম এ পািন উ য়ন বােডর দািয়  : 

 
            িপিরওিডক মে েন -এ ধের নয়া হেয়েছ িত বছর  ১০০০০০ িকউিবক িমটার পয  অপসারেণর িভি েত িরজাভার ও 

ল নদী থেক িনয়িমত িজং কায স াদন করা হেব। িবগত ই বছেরর িব মান গড় খরচ িব ষণ বক দখা যায় 
অিফস ও ক াউ  খরচ ায় ১.৫ িমিলয়ন টাকা। পািন উ য়ন বাড ক ক ওয়াটার কে াল াকচােরর  সািভিসং, ীিজং 
ও পইি ং বািষক মে েনে র আওতাধীন। বািষক খরেচর আওতায় আেরা রেয়েছ অিফস, কেলানী, যানবাহন-পিরবহণ, 
কমকতা/কমচারী ভাতা, বানাস, সরবরাহ সবা ইত ািদ। ২০১০ সােলর িহসাব অ যায়ী এ খােত িত বছর ায়  ১৫ 
িমিলয়ন টাকা েয়াজন। 

 
    সেক াির ও টারিসয়াির িসে েম SMU এর দািয়  :  

 
            িপিরওিডক মে েনে র আওতায় িত বছর সেক াির চ ােনল ও ৫০ িকেলািমটার ল া খাল হেত মা  খনন করা হেব। 

স িত খাল েলােত মরামত কায স াদন করা হেয়েছ। এ কারেন থম বছর েলােত মরামত কােজর কােজর পিরমাণ 
কম থাকেলও পরবত েত তা ি  পােব। িত  লা-িলফ  পাে র ে  বািষক পাি ং খরচ হেব ৫০ হাজার টাকা। 
মাট ২৩,০৭৬ হ র সচ এলাকায় ৫৭৫  পা  েয়াজন। এছাড়া খাল এবং সেক াির চ ােনেলর Annual 

Vegetation Clearance costs হেব ১ িমিলয়ন টাকা। 
     
    Facilitating Entity (FE):   

    FE এর ল দািয়  হেব SMU- ক িনেদশনা দান করা। এর অ া  কাজ হে : ১. পািন উ য়ন বােডর ি বেগর 
সােথ কাযকরী স ক উ য়ন, ২. সেচর জ  েয়াজনীয় পিরমােণ পািন সরবরাহ হে  িকনা তার ত াবধান করা, ৩. 
পিরেবশগত িদক েলা িচি ত করা ও  ৪. ল ব াপনার সার ঘটােনা ও পিরবী ণ করা।  

 
 ১১.০২    জিরপ :  

 
ির সচ এলাকায় খাল-িবল, ি কার িত িবষেয় িনিবড় জিরপ কায চালােনা হেয়েছ এবং ‘Topographic 

Survey  of Muhuri Irrigation Project  (MIP)’  িশেরানােম ৭  ভিলউেম এ  কাশ করা হেয়েছ।  
 

১১.০৩    িশ ণ, সিমনার ও কনফাের , ক া  নেগািশেয়শন :  
            কে র আওতায় িবিভ  সমেয় অ ি ত ওয়াকশপ েলােত িনে া  িবষয় েলা স েক আেলাচনা হয় : 

 

            মরামত ও র ণােব ণ :   
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অপযা  তহিবল, পািন উ য়ন বােডর ি  স াদেন দীঘ ি তা ও সচ ব ায় যথাযথ পিরক নার অভাবেক 
অংশ হণকারীরা সম া িহেসেব উে খ কেরেছন। সময়মত ও েয়াজনমত বােজট বরা , পািন ব াপনা সং ার 
সােথ পািন উ য়ন বােডর সম েয়, পযা  পািন সরবরােহর িনি তকরণ ও পািন বহারকারীেদর িনকট হণেযা  
সািভস চাজ িনধারেণর মা েম উপেরা  সম া েলা সমাধান করা স ব হেব । 
 
পিলিস ও িল াল মওয়াক :  
পািন ব াপনা সং া, পািন উ য়ন বাড ও অ া েদর দািয়  ব ন স েক িব মান নীিতেত পির ারভােব 
উে খ নই। অংশ হণকারীরা মেন কেরন বসরকারী পা  অপােরটরেদর রিজে শন এবং পািন উ য়ন বাড ও 
পািন ব াপনা সং া ক ক তােদর িনয় ণ করা েয়াজন। 
 
পাবিলক াইেভট পাটনারিশপ (িপিপিপ) :  
ওয়াকশেপ অংশ হণকারীগণ মেন কেরন বসরকাির উে া াগণ সচ কে র ু ব াপনায় কাযকরী িমকা 
রাখেত স ম।  

 

১২। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
 

১২.০১ কে র সািবক অ গিতঃ   
২০০৯-১০ অথ বছের বািষক উ য়ন কম িচেত (এিডিব) ক র অ েল ২৫৪.৭৫ (িজওিব ২.৭৫+ : 
সা:২৫২.০০) ল  টাকা বরা  িছল। বরা ত স ণ অথই অব  করা হেলও ক  বা বায়েন ১৫২.৫৬ (িজওিব 
০.৮৫+ : সা:১৫১.৭১)  ল  টাকা য় করা হয় এবং অ িয়ত থােক ১০২.১৯ ল  টাকা। ২০১০-১১ অথ বছেরর 
এিডিবেত ক র অ েল ৩৫৭.০০ (িজওিব ৪.০০+ : সা:৩৫৩.০০) ল  টাকা বরা  িছল। বরা ত স ণ 
অথই অব  করা হেলও ক  বা বায়েন ৩৫৪.৭৪ (িজওিব ১.৭৪+ : সা:৩৫৩.০০) ল  টাকা য় করা হয় অথাৎ 
অ িয়ত থােক ২.২৬ ল  টাকা। কে র মাট া িলত য় ৬০৭.৩৮ (িজওিব ৮৯.৭৩+ : সা:৫১৭.৬৫) ল  টাকা 
এবং ক  বা বায়েন য় করা হেয়েছ মাট ৫০৭.৩০ (িজওিব ২.৫৯+ : সা:৫০৪.৭১) ল  টাকা। কে র ে  
অ িয়ত অথ  মাট ১০০.০৮ ল  টাকা।  
 

১২.০২  কে র বা ব অ গিতঃ  
আেলাচ  ক  গত ০২/০৫/২০১২   তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয় । পিরদশেনর সময় ক  পিরচালক 
জনাব মা দ আহেমদ, িনবাহী েকৗশলী ইকবাল হােসন ও সহকারী েকৗশলী সায়মা হােসন উপি ত িছেলন। 
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ভবন পিরক না-৩ পিরদ ের কে র িতিনিধগেণর সােথ সা াৎ এবং িব ািরত 
আেলাচনা হয়। কে র জ  ত  কান অিফস নাই। বাপাউেবা এর পিরক না-৩ দ র ক ক কে র যাবতীয় 
কাযািদ স াদন করা হেয়েছ। ক র ধান ধান অে র বা বায়ন অ গিত বণনা করা হেলাঃ 
 

১২.০২.১  পরামশক : 
 

  িনেয়াগ: 
পািন  উ য়ন বাড এর ত াবধায়ক েকৗশলী হেত জানা যায়,  পরামশক িনেয়াগ ও য়  কাযাবলী এিডিবর এ 
পরামশক ারা করা হেয়েছ, এ ে  পািন উ য়ন বােডর কান সংি তা িছল না। এিডিব হেত া  ই- মইেল 
দখা যায়,  ৫ জন আ জািতক পরামশক ১৬ জনমস কাজ কেরেছ। যিদও িডিপিপেত ১৪ জনমাস কাজ করার িবষয় 

উে খ িছল। ১ জন ি  পরামশক এবং ১  জাতীয় ফাম মাট ২৩.২ জনমাস কাজ কেরেছ। পরামশক অংেগ  
৪৪৫.৮৭ ল  টাকা বরা  থাকেলও য় হেয়েছ ৪৩৪.২৮ ল  টাকা। পরামশক বাবদ িডিপিপেত সং ান ত 
িসিডউেলর চেয় কম দের পরামশক পাওয়া গেছ িবধায় ১১.৫৯ ল  টাকা অ িয়ত রেয় গেছ।  
 

সমী াকরণ: 
িত া ােরজ, গংগা-কেপাতা  সচ ক , ম  নদীেত সচ ক  ও ির নদীেত সচ ক - এই চার  উপ 

ক  িবষেয় সমী া করার িবষেয় িপিপেত থাকা সে ও পািন স দ ম ণালেয়র অ েমাদন িতত পরামশক 
ক ক মা  ির নদীেত সচ - শীষক ক েক িনরী েণর িবষেয় িস া  হণ ও সমী াকরণ পিরক না 

ংখলার পিরপ ী। এছাড়া, অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী এ খােত ৪  উপ- ক  সমী া করার জ  ৪৪৫.৮৭ ল  
টাকার সং ান িছল। অথাৎ িডিপিপ অ যায়ী িত  উপ- ক  সমী ার জ  ১১১.৪৭ ল  টাকার সং ান িছল। 
িক  ৪ র পিরবেত ১  উপ- কে  সমী া করা হেলও এ বাবদ ৪৩৪.২৮ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। এ খােত 
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৭৫% কাজ স াদন না কেরই এ খােত সং ান ত অেথর ৯৭.৪০% য় করা হেয়েছ। অথাৎ ায় ৩২২.০০ ল  
টাকা অিতির  য় করা হেয়েছ যা অত  অনিভে ত।  

 

১২.০২.২   জিরপ :  
জিরপ হেত া  ফলাফল িভি েত ৭  ভিলউেম কািশত ‘Topographic Survey of Muhuri Irrigation 
Project (MIP)’  বই েলা পািন উ য়ন বােডর সদর পিরদ র  পিরক না-৩ পিরদ ের সংরি ত রেয়েছ। এ 
খােত ১৭.২৬ ল  টাকা বরা  িছল এবং এ বাবদ ১৭.২৫ ল  টাকা য় হেয়েছ। 
 

১২.০২.৩   িশ ণ, সিমনার ও কনফাের , ক া  নেগািশেয়শন :  
াক, বের  ব খী উ য়ন ক প , পািন ব াপনা ফডােরশন, এিডিব ও িব াংেকর িতিনিধগণ এবং পািন 

উ য়ন বােডর কি য় ও জলা পযােয়র কমকতা ও কমচারীেদর সম েয় ওয়াকশপ অ ি ত হেয়েছ। 
পরামশকগেণর াব উপ াপন ও পরবত  কাজ স াদেনর ল িবষয়স হ িনেয় আেলাচনার উে ে  ১  ম বত  
ি প ীয় ওয়াকশপ অ ি ত হয়। উপকারেভাগী এবং ানীয় অংশ হণকারীেদর সম েয় েটা উপ- ক  এলাকায় 
মাঠ পযােয় ওয়াকশেপর আেয়াজন করা হয়। ২৯ আগ , ২০১০ সােল এক  Wrap-up Meeting অ ি ত হয়। 
এেত ম বত  িরিভউিমশন-এর Draft Aide Memoir-এর উপর আেলাচনা হয় । ফ য়াির, ২০১১ ত ড়া  
ওয়াকশপ  অ ি ত হয়। 
 

১২.০২.৪   কে র াি  সং া  ত : 
 

িবেবচ  কািরগির কে র মা েম মা  মেডল উ য়ন করা হেয়েছ । িবিনেয়াগ ক  িডজাইন করার িনিম  
অংগস হ িচি তকরণ ও য় িনধারেণর লে  এিডিব ক ক  Piloting Improved Management of 
Muhuri Irrigation Project (PIMMIP) িশেরানােম ০.৮০ িমিলয়ন মািকন ডলার া িলত েয় 
আেরক  কািরগির সহায়তা ক  াব করা হেয়েছ।  
 

১২.০২.৫   অ িয়ত অথ: 
কে র মাট া িলত য় ৬০৭.৩৮ (িজওিব ৮৯.৭৩+ : সা:৫১৭.৬৫) ল  টাকা এবং ক  বা বায়েন য় করা 

হেয়েছ মাট ৫০৭.৩০ (িজওিব ২.৫৯+ : সা:৫০৪.৭১) ল  টাকা। কে র ে  অ িয়ত অথ রেয়ছ  অিফস াপন 
ও পিরবহন   অ া  এবং কাউ ার পাট াফ আইেটেমর অ েল সং ান ত ৮৭.১৪ ল  টাকা িজওিব (ইন 
কাই ) ও ১২.৯৪ ল  টাকা ক  সাহা  অথাৎ মাট ১০০.০৮ ল  টাকা। 
 

১২.০২.৬   অিডট আপি : 
ক  অিফস পিরদশেন  দখা যায় য, ২০০৯-১০ সােল বেদিশক সাহা  ক  অিডট অিধদ র ক ক অিডট 

করা হয় । এেত পরামশক এর িবল হেত আয়কর এবং ভ াট কতন না করায় সরকােরর ২১,৯৯,৯৪০.০০ ল  টাকা 
রাজ  িত এবং অিডটেযা  িবল ভাউচার ও অিডেট উপ াপন না করা িবষয়ক  আপি  উ াপন করা হেল তা 
িন  করা হয় ( বেদিশক সাহা  ক  অিডট অিধদ র এর ারক নং ৬৯১, তািরখ ২৯/০৬/২০১১) । 
পিরক না-৩ দ র ক ক আেরা জানােনা হয় য, ২০১১-১২ অথ বছের ক র উপর অিডট স  হেয়েছ িক  
কান আপি  এখেনা পাওয়া যায়িন।      

 

১৩। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
ক র বা বায়নকালীন সমেয় (নেভ র, ২০০৯- ফ য়াির, ২০১১) পয  ৩ বছের ৩ জন কমকতা ক  

পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 
 

ঃনং কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল ম  

১। এ, , এম হািব াহ ক  পিরচালক ণকালীন ০৯/০৯/২০০৮ হেত 
১৭/০৫/২০১০ 

 

২। মা: আ ল লিতফ িমঞা ক  পিরচালক ণকালীন ১৭/০৫/২০১০ হেত 
১১/০৪/২০১১ 

 

৩। মা: মা দ আহেমদ ক  পিরচালক ণকালীন ১১/০৪/২০১১ হেত 
৩০/০৬/২০১১ 
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১৪। কে র বা বায়েনা র ভাবঃ   
 

১৪. ১ িবেবচ  কািরগির সহায়তা ক  ক ক উ ািবত মেডেলর মা েম কাযকরভােব “ রী সচ ক ”সহ 
“গ া-কেপাতা  সচ” কে র মত হ র কে  মরামত -র ণােব ণ ও নবাসন কাযাবলী দ তার সােথ 
করা যােব বেল আশা করা যায়। 

 

১৪.২ “Rehabilitation of Muhuri Irrigation Project” শীষক িবিনেয়াগ কে র িভি  িহেসেব এ 
ক  বা বািয়ত হেয়েছ। 

 

১৫। কে র উে  অজনঃ   
 

পিরকি ত অিজত 
(১) িব মান মরামত ও র ণােব ণ পিরক না ও অথায়ন 

প িত, ািত ািনক অব া ও স মতার িব মান অব া 
িনণয় করা; 

িব মান মরামত ও র ণােব ণ পিরক না ও 
অথায়ন প িত, ািত ািনক অব া ও স মতার 
িব মান অব া িনণয় করা হেয়েছ। 

(২) উপকারেভাগীেদর অংশ হণ, সরকাির- বসরকাির 
অংশী াির  (িপিপিপ) ও ব াপনা পিরচালনায় াধীন 
উে া ার সম েয় িবক  সবা দান ি  ও ব াপনা 

াব করা; 

Facilitating Entityসহ িবেশষ  ব াপনা 
ইউিনট াব করা হেয়েছ। 

(৩) ত পিরচালন ও র ণােব ণ য় এবং বা ব বরাে র 
পাথক  িন পেনর লে  িবক  ও  আিথক 

ব াপনার াবনা তরী করা; 

াব করা হেয়েছ । 

(৪)  ু পিরচালনা, র ণােব ণ ও বা বায়েনর লে  
পিরক না, েয়াগ এবং অংশীদাির লক তদারিক 
ইত ািদর ন ন ব া েয়ােগর উে াগ/ াবনা হণ; 

ধারনা করা হে  ভিব েত   মরামত ও 
র ণােব ণ এর েয়াজনীয়তা বািষক ও 
সময়িভি ক করা হেব।   

 (৫)  িত ান, ক  ও জাতীয় পযােয় ািবত ব াপনা 
এবং পিরচালন ও র ণােব ণ মেডেলর আিথক ও 
অথৈনিতক  ভাব ায়ন করা; 

িত ান, ক  ও জাতীয় পযােয় ািবত 
ব াপনা এবং পিরচালন ও র ণােব ণ 

মেডেলর আিথক ও অথৈনিতক  ভাব ায়ন 
করা হেয়েছ। 

(৬) সচ সবা দানকারীর কাযদ তা িনধারেণ মাপকা  
িনণয়, ায়ন ও তদারকী ব ায় অংশীদাির লক 
প িতর াবনা তরী করা; 

ায়ন ও তদারকী ব ার ে  িনেদশক 
াব করা হেয়েছ। 

(৭) এি ট কৗশল উ য়ন যা ক  সমাি র পর বা বািয়ত 
হেব। 

৪থ বছর হেত িত বছর অনওয়াড সােপাট াস 
পেত থাকেব। ৮ বছেরর মে  এসএমইউ 
াধীনভােব কাজ করেব। 

(৮)  কে র ু বা বায়েনর লে  সংি  সকল 
অংশীদারগেণর অংশ হেণ এক  উ  পযােয়র ক  
ত াবধায়নকারী সংগঠন ত করা।  

সম য় ও কাযকরণ সং া  িবষয় েলার জ  
এক  ি য়ািরং কিম  ও ই র িবিশ  

ব াপনা কিম  াব করা হেয়েছ। 
 
১৬।  উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   

ু পিরচালনা, র ণােব ণ ও বা বায়েনর লে  পিরক না, েয়াগ এবং অংশীদাির লক তদারিক িবেবচনায় 
ন ন মেডল উ য়ন করাই হে  ক র ল উে । ‘িত া ােরজ, গংগা-কেপাতা  সচ ক , ম  নদীেত সচ 

ক  ও ির নদীেত সচ ক  - এই চার  উপ কে  সমী া কের িবেবচ  মেডল উ য়ন িবষেয় িপিপেত 
উে খ রেয়েছ। িক  মা   ির নদীেত সচ ক েক িবেবচ  কািরগির সহায়তা কে র ল উপা  িহেসেব 
িনধারণ করা হয়। অথাৎ তপে  ৪ র পিরবেত ১  উপ- কে  সমী া করা হেয়েছ।  িডিপিপ অ যায়ী কে র 
কাজ ণাংগভােব স াদন না কেরই ন ন মেডল উ য়ন করা হেয়েছ। 
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১৭। পািরশ/মতামতঃ 
 

  

১৭.০১ 
 
 

িত া ােরজ, গংগা-কেপাতা  সচ ক , ম  নদীেত সচ ক  ও ির নদীেত সচ ক  - এই চার  
উপ ক  িবষেয় সমী া করার িবষেয় িপিপেত থাকা সে ও পািন স দ ম ণালেয়র অ েমাদন িতত 
পরামশক ক ক মা  ির নদীেত সচ - শীষক ক েক িনরী েণর িবষেয় িস া  হণ ও 
সমী াকরণ পিরক না ংখলার পিরপ ী। যথাযথ ক পে র অ েমাদন িতত অ েমািদত িপিপেত 
সমী ার জ  িনধািরত িত া ােরজ, গংগা-কেপাতা  সচ ক  ও ম  নদীেত সচ শীষক ৩  উপ-

কে  সমী া পিরচালনা না কের অথাৎ িতন-চ থাংশ কাজ স াদন তীত এ অংেগর অ েল বরা ত 
৪৪৫.৮৭ ল  টাকা হেত ৪৩৪.২৮ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। পািন স দ ম ণালয়েক এ িবষেয় দায়ী 

ি বেগর িব ে  আইনা গ েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
১৭.০২ িবেবচ  “ ডেভলিপং ইেনােভ ভ এে ােচজ  ােনজেম  অব মজর ইিরেগশন িসে ম 

(িডআইএএমএমআইএস)” শীষক কািরগির সহায়তা কে র মা েম মা  মেডল উ াবন করা হেয়েছ। 
পরবত  িবিনেয়াগ কে র কে ােন  িচি তকরণ ও য় িনধারণ এ কে র মা েমই স  করা হেল তা 
Cost & Time effective হত বেল মেন হয়। ভিব েত ক  ণয়েনর ে  িবষয়  িবেবচনা করা 

েয়াজন। 
১৭.০৩ মরামত ও র ণােব ণ ুভােব পিরচালনার লে  ষকগণ হেত যৗি ক হাের অথ আদায় এবং আদায় ত 

অেথর যথাযথ বহােরর িবষয়  পািন স দ ম ণালয় ও Facilitating Entity (FE)- ক সবদা মিনটর 
করেত হেব। 

১৭.০৪ উ ািবত মেডেলর মা েম পািন উ য়ন বাড ক ক ির নদীেত সচ ক  এলাকায় যথাযথ ক  হণকরতঃ 
ত এর সফল বা বায়ন িনি ত করেত হেব। 
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76. িসরাজগ  জলার সদর উপেজলার য না নদীর ভা ন হেত শলাবাড়ী ও পা বত  এলাকা র া 
(mgvß  t  Ryb,2011) 

 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t wmivRMÄ †Rjvi wmivRMÄ m`i|  
2| wbe©vnx ms¯’v t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cvwb m¤c` gš¿Yvjq| 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t 

 (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q ত য় cwiKwíZ ev —̄evqbKvj ত 
বা বায়ন 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 

কােলর %) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 ৪ ৫ ৬ 7 8 
24966.20 25479.00 20576.38 RyjvBÕ2007 

‡_‡K 
RybÕ2010 
(3 eQi) 

RyjvBÕ2007 
‡_‡K  

RybÕ2011 
(4 eQi) 

 RyjvBÕ2007 
‡_‡K  

RybÕ2011 
(4 eQi) 

- 1 eQi 
(33%) 

 
5| AsM wfwËK AMÖMwZ t 

 (j¶ UvKvq) 
 

কােজর িবিভ  অে র নাম 
 

  cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e cwigvY 

  
Avw_©K (%) ev —̄e 

cwigvY 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
   ivR¯ ̂LvZ t     

1)   ågb fvZv 1.00 ‡_vK 0.90 (90%) ‡_vK 
2)   g‡Wj óvwW 52.00 ‡_vK 20.97 

(40.32%) 
‡_vK 

3)   †ókbvix mxj I ÷¨v¤ú 0.50 ‡_vK 0.48 
(96%) 

‡_vK 

4)   gvóvi‡ivj kªwgK 1.00 ‡_vK 1.00 
(100%)  

‡_vK 

5)   wbivcËv cÖnix 0.50 ‡_vK 0.50 
(100%) 

‡_vK 

6)   Rixc 1.00 ‡_vK 0.56 (56%) ‡_vK 
7)   d‡UvKwc I wcÖw›Us 0.50 ‡_vK 0.50 

(100%) 
‡_vK 

8) Kw¤úDUvi hš¿vsk I Avbymvw½K 0.50 ‡_vK 0.50 
(100%) 

‡_vK 

9) †gvUihvb †givgZ 4.00 4wU 3.88 
(97%) 

4wU 
(100%) 

10) Kw¤úDUvi I Awdm miÄvg 
i¶Yv‡e¶Y 

1.00 4wU 0.95 (95%) 4wU 
(100%) 
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কােজর িবিভ  অে র নাম 

 

  cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e cwigvY 

  
Avw_©K (%) ev —̄e 

cwigvY 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
11) †gwkbvix I miÄvg ‡givgZ 1.00 ‡_vK 0.76 

(76%) 
‡_vK 

12) Awdm feb †givgZ 2.00 2wU 1.90 (95%) 2wU 
(100%) 

13) AvevwmK feb i¶Yv‡e¶Y  5.00 8wU 4.75 
(95%) 

8wU 
(100%) 

14) ˆe`ÿ wZK ’̄vcbv †givgZ 3.00 ‡_vK 1.32 (44%) ‡_vK 
15) Rjhvb i¶Yv‡e¶Y 2.00 ‡_vK 0.75 

(37.50%) 
‡_vK 

16) wewfbœ cÖKvi †givgZ I 
i¶Yv‡e¶Y 

2.00 ‡_vK 2.00 
(100%) 

‡_vK 

  ivR¯̂ Lv‡Zi Dc‡gvUt 77.00 -- 46.81 
(60.79%) 

100% 

  g~jab LvZ t     
17) wcÖ›Uvimn Kw¤úDUvi µq 3.00 3 †mU 1.61 

(53.66%) 
2 †mU 
(66%) 

18) †gwkbvwiR miÄvg/d‡UvKwcqvi 
µq 

1.50 1 †mU 0.94 
(62.66%) 

1  †mU 
(100%) 

19) cÖ‡KŠkj hš¿cvwZ µq  2.50 1 †mU 1.07 
(42.80%) 

1 †mU 
(100%) 

20) Rwg AwaMÖnY 1047.32 41.11 †nt 1047.32 
(100%) 

41.11 †nt 
(100%) 

21) µmevi wbg©vY  422.85 2.50 wKtwgt 397.50 
(94%) 

2.50 wKtwgt 
(100%) 

22) Zxi msi¶Y KvR 22530.83 7.69 wKtwgt 17968.02 
(79.74%) 

7.69 wKtwgt  
(100%) 

23) euva wbg©vY 919.00 8.46 wKtwgt 919.00 
(100%) 

7.844 
wKtwgt 

(90.78%) 
24) Kw›Ub‡RÝx 175.00 †_vK 36.61 

(20.92%) 
‡_vK 

25) wbg©vYKvjxb cIi 300.00 600 wgt 157.50 
(52.50%) 

600 wgt 
(100%) 

 g~jab Lv‡Z Dc‡gvU t 25402.00  20529.57 
(80.81%) 

100% 

 me©‡gvU t  25479.00  20576.38 
(80.75%) 

100% 

 
6|   KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  cÖK‡íi AvIZvq †Kvb KvR Amgvß bvB| 
 
7|  g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ 

(methodology)/welq AbymiY Kiv n‡q‡Q t 
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 AviwWwcwc ch©v‡jvPbv; 
 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv; 
 ECNEC/PEC mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv; 
 Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b; 
 DcKvi‡fvMxi gZvgZ MÖnY; 
 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  cÖKíwU wmivRMÄ †Rjv m`i n‡Z 3 wKtwgt DRv‡b Aew ’̄Z| eªþcyÎ-hgybv b`x‡Z cÖwZ 
eQi Pi MVb I fv½‡bi Kvi‡Y cÖwZwbqZ b`x cÖev‡ni w`K cwiewZ©Z nq hv Zx‡i AvNvZ K‡i wew¶ßfv‡e fv½‡bi m„wó 
K‡i| lv‡Ui `k‡K eªþcyÎ b‡`i `w¶Y Zx‡i 220 wKtwgt eb¨v wbqš¿Y euva Ges 1977 mv‡j ˆkjvevox‡Z †MÖv‡qb wbg©vY 
Kiv nq| 2004 mv‡ji eb¨vq ˆkjvevox †MÖv‡qb AvswkK Ges 2005 mv‡j m¤ú~Y© b`xM‡f© wejxb n‡j GjvKvq e¨vcK 
b`x fv½‡bi m„wó nq| D‡jL¨, eZ©gv‡b hgybv b`xi Wvb Zx‡i fv½‡bi nvi evrmwiK cÖvq 145 wgUvi| G †cÖw¶‡Z wecyj 
cwigvb miKvix/†emiKvix m¤ú` b`x fv½‡bi nvZ †_‡K i¶vK‡í Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
 
8.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t cÖKíwU ev —̄evq‡bi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jv wmivRMÄ m`‡ii wmgjv †_‡K ivYxMÖvg †MÖv‡qb ch©š— 
hgybv b`xi Wvb Zx‡i wmwm e‡Ki cÖwZi¶v KvR ev —̄evqbc~e©K hgybv b`xi fv½b n‡Z miKvix/†emiKvix m¤ú` I ¯’vcbv 
i¶v Kiv|  
 
8.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvab t  Av‡jvP¨ cÖKíwUi wel‡q MZ 01/03/2007 Zvwi‡L 1g evi Ges 
03/05/2007 Zvwi‡L 2q evi িপইিস mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi mycvwikµ‡g 17/05/2007 Zvwi‡L g~j cÖKíwU 
GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nq| cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi cwরgvY n‡jv 24966.20 j¶ UvKv Ges ev¯—
evqbKvj wba©viY Kiv nq RyjvBÕ2007 n‡Z RybÕ2010 ch©š—| wKš‘ cieZx©‡Z cÖK…Z Pvwn`vi †cÖw¶‡Z f~wgi cwigvY I 

 e„w×i `i“Y Rwg AwaMÖnY Lv‡Z e¨q e„w× Ges †fŠZ Kv‡Ri KwZcq As‡Mi cwigvY I e¨q n«vm/e„w×i Kvi‡Y 
cÖKíwU‡K ms‡kvab Kiv nq| ms‡kvwaZ cÖKí cȪ —ve weMZ 18/06/2008 Zvwi‡L 1g evi Ges 31/07/2008 Zvwi‡L 
2q evi wWwcBwm mfvq we‡ewPZ nq| wWwcwm mfvi mycvwikµ‡g cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi Dc‡`óv KZ©„K 1g ms‡kvwaZ 
cÖKíwU 07/12/2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| ms‡kvwaZ cÖK‡íi e¨q cÖv°jb Kiv n‡q‡Q 25479.00 j¶ UvKv Ges 
ev¯—evqbKvj wba©viY Kiv n‡q‡Q RyjvBÕ2007 †_‡K RybÕ2010 ch©š—| AZtci cÖKíwUi e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K cÖK‡íi 
†gqv` Ryb,2011 ch©š— 1 eQi e„w× Kiv nq|   
 
8.4| cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t cÖKíwUi g~j †fŠZ KvR n‡jv wmivRMÄ kn‡ii ivbxMÖvg †MÖv‡qb n‡Z wmgjv ch©š— 
7.69 wKtwgt ˆ`‡N©̈  wmwm e‡Ki Zxi msi¶Y KvR ev —̄evqb Kivi cvkvcvwk 2.50 wKtwgt µmevi Ges 8.46 wKtwgt 
evua wbgv©Y| cÖKíwUi ev —̄evqb RyjvBÕ2007 n‡Z ïi“ nq| ms‡kvwaZ cÖKí াবনা Abyhvqx cÖKíwU Ryb,2010 G 
mgvß nIqvi K_v _vK‡jI cÖK‡íi Kg©-cwiKíbv †gvZv‡eK GwWwc‡Z cÖ‡qvRbxq eivÏ bv _vKvq cÖKíwU ev —̄evq‡b 1 
eQi AwZwi³ mgq cÖ‡qvRb nq| cÖK‡íi ïi“ n‡Z Ryb,2011 ch©š— ev¯—e AMÖMwZ AwR©Z n‡q‡Q 100% Ges µgcywÄZ 
Avw_©K AMÖMwZ mvwaZ n‡q‡Q  20576.38 j¶ UvKv (cÖv°wjZ e¨‡qi 80.75%)| 
 

8.5| cÖKí cwi`k©b t cÖK‡íi ev¯—evqb mgvwß‡Z MZ 25/09/2011 Zvwi‡L cÖKí GjvKv m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv 
nq| cÖKí cwi`k©‡b †h mKj welqvw` cwijw¶Z nq Zv wbgœiƒc t 

8.5.1| ivYxMÖvg ‡MÖv‡qb n‡Z wmgjv ch©š— cÖwZi¶v KvR t cÖK‡íi AvIZvq ivYxMÖvg †MÖv‡qb n‡Z wmgjv ch©š— 7.69 
wKtwgt Zxi msi¶Y KvR, 2.50 wKtwgt µmevi Ges Z &̀msjMœ GjvKvi ¶wZMȪ — evu‡ai cwie‡Z© 7.844 wKtwgt 
wiUvqvW© evua wbgv©Y Kiv nq| cÖK‡íi Kg©-cwiKíbv †gvZv‡eK 8.46 wKtwgt evua wbgv©‡Yi ms¯’vb _vK‡jI 
cwiewZ©Z cwiw ’̄wZi Kvi‡Y GjvBb‡g›U cwiewZ©Z nIqvq 7.844 wKtwgt evua িনমাণ Kiv nq| b`xi e¨v¼ jvB‡b 
wmwm e‡Ki gva¨‡g Zxi msi¶Y KvR ev —̄evqb Kivi cvkvcvwk evua wbgv©‡Yi Kvi‡Y mswkó GjvKv‡K eb¨vgy³ 
Kivmn wewfbœ miKvwi Ges †emiKvwi ’̄vcbv hgybv b`xi fv½b n‡Z i¶v Kiv m¤¢e n‡q‡Q|  
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8.5.2| Kg©-cwiKíbv †gvZv‡eK GwWwc eiv‡Ïi ¯̂íZv‡nZz cÖKí ev —̄evq‡b wej¤̂ t g~j cwiKíbv †gvZv‡eK 
cÖKíwU RyjvB,2007 n‡Z Ryb,2010 mg‡q mgvß nIqvi K_v| †m †gvZv‡eK cÖK‡íi Kg© cwiKíbv cÖYqb Kiv 
n‡jI GwWwc‡Z cÖ‡qvRbxq eivÏ cÖ̀ vb bv Kivq cÖK‡íi ev —̄e AMMÖwZ Avkvbyi“c nqwb| †hgb t 2007-08 
A_©eQ‡i wWwcwc ms ’̄vbK…Z 6971.00 j¶ UvKvi wecix‡Z GwWwc‡Z 7321.00 j¶ UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv 
n‡jI cieZx©‡Z 2008-09 A_©eQ‡i wWwcwc ms ’̄vbK…Z 18413.70 j¶ UvKvi wecix‡Z gvÎ 6500.00 j¶ 
UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv nq| †m wnmv‡e cÖKíwU RybÕ2010 G mgvwßi Rb¨ 2009-10 mv‡ji GwWwc‡Z 
12529.00 j¶ UvKv eiv‡Ïi cÖ‡qvRbxqZv _vK‡jI eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q gvÎ 7648.00 j¶ UvKv| d‡j 
cÖKíwU cwiKíbv †gvZv‡eK 2009-2010 A_©eQ‡i mgvß Kiv m¤¢e nqwb| weMZ 2010-2011 A_©eQ‡i 
cÖK‡íi wecix‡Z 2000.00 j¶ UvKv eivÏ cÖ̀ v‡bi gva¨‡g cÖKíwUi ev —̄evqb mgvß Kiv nq| A_v©r, eivÏ 
¯í̂Zv†nZz cÖKíwU wbav©wiZ mg‡qi 1 eQi ci mgvß Kiv n‡q‡Q|  

8.5.3| wmgjv ¯úvi bs-2 Gi i¶Yv‡e¶‡Y cÖ‡qvRbxq eiv‡Ïi Afve t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wmgjv ¯úvi bs-
2 Gi fvwU n‡Z b`x Zxi msi¶Y KvR ev¯—evqb Kiv nq| cÖvq 1.50 wKtwgt DRv‡b Aew ’̄Z wmgjv ¯úvi bs-2 
Gi Kvi‡Y b`x cÖevn b`xi e¨v¼ jvBb eivei cÖev‡n evuavcÖvß nIqvi `i“Y wmgjv n‡Z ivYxMÖvg †MÖv‡qb ch©š— 
wbwg©Z 7.69 wKtwgt ˆ`‡N ©̈i wmwm e‡Ki cÖwZi¶v KvRwU wbivc` Ges Kvh©Ki i‡q‡Q| cÖKí cwi`k©‡b Ges gvV 
chv©‡q mswkó Kg©KZv©‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq weMZ 2/3 eQi a‡i wmgjv ¯úvi bs-2 Gi i¶Yv‡e¶Y 
‡Kvb ev‡RU eivÏ bv †`qvq ¯úviwU h_vh_fv‡e msi¶Y Kiv hv‡”Q bv| d‡j eZ©gv‡b ¯úviwU ûgwKi m¤§yLxb| 
mswkó GjvKvi b`x fv½b cÖwZ‡iva Kivmn Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq ev —̄evwqZ Zxi msi¶Y Kv‡Ri ’̄vqxZ¡ 
wbwðZ Kivi Rb¨ DRv‡b Aew ’̄Z wmgjv ¯úvi bs-2 Gi i¶Yv‡e¶Y Ges †givgZ KvR Ri“wi| 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 
cwiKwíZ AwR©Z 
cÖKíwU ev —̄evq‡bi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jv wmivRMÄ m`‡ii 
wmgjv †_‡K ivYxMÖvg †MÖv‡qb ch©š— hgybv b`xi Wvb Zx‡i 
wmwm e‡Ki cÖwZi¶v KvR ev —̄evqbc~e©K hgybv b`xi 
fv½b n‡Z miKvix/†emiKvix m¤ú` I ¯’vcbv i¶v 
Kiv| 

cÖK‡íi AvIZvq wmivRMÄ kn‡ii ivbxMÖvg †MÖv‡qb 
n‡Z wmgjv ch©š— hgybv b`xi e¨v¼ jvB‡b wmwm e‡Ki 
gva¨‡g Zxi msi¶Y KvR ev —̄evqb Kivi cvkvcvwk 
evua wbgv©‡Yi Kvi‡Y mswkó GjvKv‡K eb¨vgy³ Kivmn 
wewfbœ miKvwi Ges †emiKvwi ’̄vcbv b`xi fv½b n‡Z 
i¶v Kiv m¤¢e n‡q‡Q|  

 

10| D‡Ïk¨ cyivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t cÖKíwU ev —̄evq‡bi gva¨‡g cwiKwíZ D‡Ï‡k¨ AR©b Kiv m¤¢e 
n‡q‡Q|  

11|  ev —̄evqb mgm¨v t  
11.1| Dbœqb cÖKí ev¯—evq‡bi gva¨‡g mydj AR©b wbwðZ Kivi Rb¨ cÖK‡íi Kg©-cwiKíbv Abyhvqx 

wWwcwc/AviwWwcwcÕi ms ’̄vb †gvZv‡eK cÖK‡í cÖ‡qvRbxq eivÏ cÖ̀ vb Avek¨K| Av‡jvP¨ cÖK‡í cÖKí ev¯—
evq‡bi ïi“i w`‡K Kg©-cwiKíbv Abyhvqx eivÏ cÖ̀ vb Kiv m¤¢e bv nIqvq cÖKíwU ev —̄evq‡b 1 (GK) eQi 
wejw¤̂Z nq|  

 
11.2| cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z b`x Zxi msi¶Y Kv‡Ri DRv‡b Aew ’̄Z wmgjv ¯úvi bs-2 Gi ’̄vqx‡Z¡i mv‡_ 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi 7.69 wKtwgt ˆ`‡N ©̈i wmwm e‡Ki cÖwZi¶v KvRmn 7.844 wKtwgt evu‡ai wbivcËv I ’̄vqx‡Z¡i 
welqwU A½vAw½fv‡e RwoZ weavq D³ ¯úv‡ii cÖ‡qvRbxq i¶Yv‡e¶Y Avek¨K| wKš‘ wmgjv ¯úvi bs-2 Gi 
i¶Yv‡e¶Y wel‡q weMZ 2/3 eQi a‡i ‡Kvb ev‡RU eivÏ bv _vKvq ¯úviwU h_vh_fv‡e msi¶Y Kiv hv‡”Q 
bv|  

12| mycvwik/gZvgZ t 
12.1| Dbœqb cÖKí ev¯—evq‡bi gva¨‡g mydj AR©b h_vmg‡q Ges h_vh_fv‡e wbwe©Nœ Kivi wbwgË fwel¨‡Z cÖKí ev¯—

evq‡bi †¶‡Î উে াগী gš¿Yvjq‡K cÖK‡íi wecix‡Z wWwcwc ms¯’vb †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq eivÏ wbwðZ Ki‡Z 
n‡e|  
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12.2| cÖK‡íi AvIZvfy³ wmgjv GjvKvi fv½b cÖwZ‡iva Kivmn Av‡jvP¨ cÖKí ev¯—evq‡bi gva¨‡g AwR©Z mydj a‡i 
ivLvi j‡¶¨ wmgjv ¯úvi bs-2 Gi i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Kivi wel‡q D‡`¨vMx gš¿Yvjq Ges ms ’̄vKZ©„K 
cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MÖnY Kiv Kg©vbyM n‡e|  
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77. িড় াম সচ ক  (উ র ইউিনট) 
 (সমা : ন, ২০১১) 

 
  1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t  KzwoMÖvg জলার লবাড়ী, নােগ রী, র“ ামারী উপেজলা (আংিশক)     

        ও সদর উপেজলা (আংিশক) ( মাট ৪  উপেজলা)। 
 2|ev¯—evqbKvix ms¯’v t   evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©| 
 3|cÖkvmwbK gš¿Yvjq t  cvwb m¤ú` 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 ত 
বা বায়ন 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 

কােলর %) 

g~j 
 

‡gvU 
(cÖtmvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

‡gvU 
(cÖtmvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 ৪ ৫ ৬ 7 8 
১০৯৯৭.৫০ 

(--) 
েযাজ  
নয় 

১৪৬৯.২৪ 
(--) 

  RyjvB, 200৬ 
n‡Z  

Ryb, 201০   
(৪ বছর)  

RyjvB, 2006  
n‡Z  

Ryb, 201১  
( ময়াদ ি   

১ বছর)   

RyjvB, 
2006  
n‡Z  

Ryb, 201১  
(৫ বছর)   

েযাজ  নয় ১ বছর 
(২৫%) 

 
5|  cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb t বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx 

cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t  
(j¶ UvKvq) 

কােজর িবিভ  অে র নাম 
  

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e 

cwigvY 
Avw_©K  ev —̄e 

cwigvY 
(%) 

Avw_©K 
(%) 

µt 
bs 

1 2 3 4 5 6 

(K) ivRm¦ LvZ t      
 (1) Rwic I AbymÜvb `dv 1 15.00 আংিশক ১০.৬১ 

(৭১%) 
 (2) U‡cv ািফক mv‡f© ও 

we¯ZvwiZ সচ cwiKíbv 
cÖYqb 

`dv 1 100.00 ১০০% ৯৮.৫০ 
(৯৯%) 

 (3) িব ািরত cÖ‡KŠkj bK&kv 
cÖYqb  

`dv 1 ১০0.00 ১০০% ৯১.৮০ 
(৯২%) 

 (4) grm¨/cï m¤c`/nuvmÐgyiMx 
cvjb/ebvqb BZ¨vw` 

`dv 1 ১০0.00 -- ০.০০  

 (5) Kw›Ub‡RwÝ (c~Z© Kv‡Ri 1%) `dv 1 ৭০.৬০ আংিশক ৩৭.৮৪ 
(৫৪%) 

 (6) Ifvi‡nW e¨q  `dv 1 ৫৬৪.৬০ -- ০.০০ 
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cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e 

cwigvY 
Avw_©K  ev —̄e 

cwigvY 
(%) 

Avw_©K 
(%) 

µt 
bs 

1 2 3 4 5 6 

(L) g~jab e¨q t      
 (1) অিফস স ামািদ µq `dv 1 10.00 আংিশক ৬.৭৫ 

(৬৮%) 
 (2) মাUi mvB‡Kj  µq ও গািড়  

      র ণােব ণ 
সং া ১২ ২০.০০ ৪ (৩৩%) ৫.১১ 

(২৬%) 
 (৩) পা  য় - - - - - 
 (৩.১) পােট রী পা  শন সং  ১ ১৬০০.০০ - - 
 (৩.২) টাংগনমারী পা  শন সং া 1 ৪৫০.০০ - - 
 (৪) িম অিধ হণ/ য় হঃ ৫১২.০০ ১০০০.০০ ১০.৬৪ 

(২%) 
১৪০.০০ 
(১৪%) 

 (৫) পা  শন িনমাণ সং া ২ ১৮০০.০০ - - 
(M) ‡mP ‡bUIqvK© wbg©vY       
 (৬) cÖavb Lvj wbg©vY/Lbb wKtwgt 4৭ 6৯৭.৯0 - - 
 (৭) ‡m‡KšWvির Lvj wbg©vY/Lbb wKtwgt ১১৭.০০ ৪৭৭.৮০ - - 
 (৮) Uviwkqvির Lvj wbg©vY/Lbb wKtwgt ১০০.০০ ১৮১.৬০ - - 
 (৯) ‡mP AeKvVv‡gv wbg©vY 

(ডাইভারসন াকচার, াপ 
সাই ন,এ ইডা  ইত ািদ) 

সং া ১৬০ ২০০০.০০ - - 

(N) euva wbg©vY/cybe©vmb      
 (1০) weKí euva wbg©vY wKtwgt ৬.০০ ১৫০.০০ ৫.৫৯৫ 

(৯৩%) 
১০৯.১৬ 
(৭২%) 

 (১১) euva cybivK…wZKiY wKtwgt ২৫.০০ ৭৮.০০ ২৫.০০ 
(১০০%) 

৭৩.৪৭ 
(৯৪%) 

 (১২) b`xi Zxi msi¶Y wKtwgt ১.৭০ ৭৭২.০০ ১.১৭৮ 
(৬৯%) 

৭৫৯.৩০(৯
৮%) 

 (1৩) wb¯‹vkb myBm msL¨v 2 350.00 ১ (৫০%) ১১৩.২১ 
(৩২%) 

 (১৪) wb¯‹vkb Lvj Lbb/ নঃখনন wKtwg 50 150.00 - - 
 (১৫) স /কালভাট িনমাণ সং া ১০ ২০০.০০ - - 
 (১৬) ক  সংেযাগ সড়ক িনমাণ িকঃিমঃ ৩.০০ ৫০.০০ - - 
 (১৭) we`ÿ r mÂvjb jvBb I 

‡Uwj‡hvMv‡hv ¯nvcb 
wKtwgt 4 40.00 - - 

 (১৮) মাঠ পযােয় িষ স সারণ 
কায ম 

দফা ১ ১০.০০ - - 

 (১৮) wbg©vYKvjxb র ণােব ণ `dv 1  100.00 আংিশক ২৩.৪৯ 
(২৪%) 

                      me©‡gvU t   - ১০৯৯৭.৫০ ১৩% ১৪৬৯.২৪ 
(১৩%) 

 
6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ক র আওতায় টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ পিরক না ণয়ন, 

িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, মাঠ জিরপ ইত ািদ কােজর জ  পরামশক িনেয়ােগ অ াভািবক িবল সহ 
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িনেয়াগ ত পরামশক ক ক উি িখত কাজ স াদেন িবলে র কারেণ ক র ল কাজ পা  মিশন য়সহ 
পাি ং শন িনমাণ, ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, 
িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেয়েছ মেম া  ত  ও ক  
পিরদশনকােল জানা যায়। ইেতামে  জিমর  ি সহ ভৗত অবকাঠােমার িনমাণ য় অেনক বিশ ি  
পাওয়ায় ক র ল কাজ অসমা  রেখই ক  সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। উে , পরামশক ক ক ণীত 
পিরক না ও িডজাইেনর িভি েত হালনাগাদ ত িসিডউল রইট অ যায়ী া লন তির কের ল কে র 
ধারাবািহকতায় ন ন কের ক র িডিপিপ ণয়ন করা হে  মেম ক  ে  জানা যায়।   

 
7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology)t cÖKí র সমাি  ায়ন িতেবদন ণনয়েন wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv 

Kiv n‡q‡Q t 
 কে র wWwcwc ch©v‡jvPbv ; 
 কে র ায়ন/ াক-একেনক/PEC/ECNEC mfvi িস া  ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ; 
 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ; 
 Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ; 
 cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ; 
 ক  এলাকা  িবধা‡fvMx দর মতামত। 

 
  8|   mvaviY ch©‡e¶Y t  
8.1। কে র D‡Ïk¨t  

কল র উে ঃ 
ক র ল উে  হেলা ক  এলাকায় ( স ৪২,৮০০ হ র জিমর মে  নীট আবািদ জিমর পিরমাণ 

৩৫,০০০ হঃ) উপ  সচ িবধা দােনর জ  সচ ব হাপনা গেড় তালা। ক র উপেরা  উে  
বা বায়েন িনিদ  ল মা াস হ িন রƒপঃ 

 (ক)  ক  এলাকায় শ  িনিবড়তা ১৯৩% হেত ২২৮% - এ ি ; 
 (খ)  ২১,৮০০ হঃ এলাকােক সচ িবধার আওতায় আন; 

 (গ)  ক  এলাকায় নদী ভা ন কবিলত বাড়ীঘর, ফসিল জিম, ল-কেলজ ইত ািদ র া; 

 (ঘ)  সমি ত এফিসিডআই িবধা দােনর মা েম পিরেবশ উ য়ন করা ; 

 (ঙ)  সচ নালা সংল  রা া ও ীজ/কালভাট িনমােণর মা েম যাগােযাগ ব হার উ য়ন করা এবং 
 (চ)  মৎ  চাষ ি  করাসহ সেবাপির এলাকার আথ-সামািজক অব হার উ িত সাধন করা ইত ািদ। 

 
8.2। cÖK‡íi cUf~wg t 
8.2.1। 
 
 
 
8.২.২। 

cÖKíwU KzwoMªvg †Rjvi m`i, নােগ রী, লবাড়ী ও র“ ামারী Dc‡Rjv wb‡q MwVZ| cÖKí GjvKv  c~e©-
দি েণ ধ মার-eª²cyÎ b`, cwðg ও দি েণ wZ —̄v b`x, Ges DË‡i fviZÐevsjv‡`k mxgvš— রখা ও 

র“ ামারী- সানাহাট রলপথ ারা বি ত। 
 
DËie‡½i wem—xY© GjvKv তথা িড় াম জলার এত Â ল ‡m‡Pi cvwbi Afv‡e km¨nvwb GKwU wPiš—b 
mgm¨v| ï¯‹ ‡gŠmy‡g‡Zv e‡UB, wØZxq Lwid ‡gŠmy‡gI Liv GKwU mvsevrmwiK NUbv| cÖKí GjvKv‡Z ‡mP 
cÖ̀ v‡bi Rb¨ f~Ðcwi¯n cvwb e¨env‡ii ‡Kvb e¨e¯nv ‡bB| f~-গভ হ cvwb e¨vcKfv‡e e¨env‡ii d‡j -
গভ হ পািন সমতল ( লেভল) µgvb¦‡q িন‡P P‡j যাে । ফেল Rwgi De©iZv nªvm cv । ক র মাট 
এলাকা ৪২,০০০ হ র এবং সচেযা  এলাকার পিরমাণ ২১,৮০০ হ র। ক  এলাকা হানেভেদ স  
হেত ায় ২০-৪০ ট । জিমর উবরতা াস পাওয়ায় Drcv`b K‡g যাওয়ার পাশাপািশ Drcv`b e¨q িদন 
িদন e„w× cv‡”Q| G‡Z এলাকার K…lK‡`i Av_©ÐmvgvwRK Ae¯nv িত  হে । বিণত াপেট, f~Ðcwi¯n 
cvwb‡K ‡mP Kv‡h© e¨env‡ii Rb¨ GKwU ‡mP ‡bUIqvK© M‡o ‡Zvলvi j‡  ক  GjvKvi পােট রী ও 

া নমারীেত ২  পািনর পাি s cvšU হাপেনর gva¨‡g ধ মার b`xi cvwb উে ালন K‡i েয়াজনীয় ‡mP 
অবকাঠােমা ও Lv‡ji gva¨‡g িষ জিমেত সেচর পািন K…lK‡`i ØvicÖv‡š— ‡cŠuQv‡bvi Rb¨ ক  
বা বায়েনর উে াগ হণ করা হয়।  
 

8.2.৩। উে , 1990 mv‡j RvBKv (Japan International Co-operation Agency) KZ„©K cÖYxZ KzwoMªvg 
†mP I eb¨v wbqš¿Y cÖK‡íi m¤¢ve¨Zv cÖwZ‡e`‡bi পািরেশর িভি েত এক  ক  সারপ  তির করা হয়। 
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উ  ক  সারপে র উপর গত ৬/১১/২০০৩ তািরেখ পিরক না কিমশেন আ ঃম ণালয় ায়ন সভা অ ি ত 
হয়। উ  সভায় জাইকাসহ ববত  সমী া িতেবদন হালনাগাদকরণ বক তার পািরেশর িভি েত িপিসিপ 

নগঠেনর িস া  হীত হয়। ায়ন সভার উ  িস া  অ সাের দশীয় উপেদ া িত ান DPN-
KRANTI-BETS ক ক সমী া িতেবদন হালনাগাদকরণ বক তার পািরেশর িভি েত এবং 

িবধােভাগীেদর িনেয় গত ৪ লাই, ২০০৫ তািরেখ মাঠ পযােয় কমশালার আেয়াজন করা হয়। অতঃপর সমী া 
িতেবদন ড়া  করা হয় এবং তদ যায়ী cÖKí র িডিপিপ ণয়ন করা হয়।  

8.৩। কে র অ েমাদনঃ  
8.৩.১। মাট া িলত  ৩৩,৯১২.৪৮  ল  টাকা (িজওিব অ দান ৬,১৮৫.৭০ ও বেদিশক সাহা -এিডিব/জাপান 

২৭,৭২৬.৭৮ ল  টাকা) য় স িলত ক র সারপ  (িপিসিপ) পিরক না কিমশেন অ েমাদেনর জ  রণ 
করা হেল িবগত ৬/১১/২০০৩ তািরেখ ক র উপর ায়ন সভা অ ি ত হয়। সভায়, অ াে র মে , এ মেম 
িস া  হীত হয় য, ক র জাইকা ক ক েব স ািদত ািড িরেপাট হালনাগাদকরণ বক উ য়ন 
সহেযাগীেদর িনকট উপ হাপন করেত হেব। উ য়ন সহেযাগীেদর িনকট থেক ািডসহ অথায়েনর অ েল মতামত 

াি র পর ািড িরেপাট অ  কের ক  নরায় পিরক না কিমশেন পশ করেত হেব। ক র িপিসিপ’র 
উপর নরায় পিরক না কিমশেন িবগত ৭/১/২০০৪ তািরেখ পযােলাচনা সভা অ ি ত হেল ৬/১১/২০০৩ তািরেখ 
অ ি ত ায়ন সভার িস াে র আেলােক এবং স া তা সমী ার ফলাফেলর উপর িভি  কের ক র িপিসিপ 

নরায় পিরক না কিমশেন রণ করেত হেব মেম িস া  হীত হয়।  
 

 8.৩.২। উপেরা  িস াে র ধারাবািহকতায় দশীয় উপেদ া িত ান DPN-KRANTI-BETS ক ক জাইকা ণীত 
সমী া িতেবদন হালনাগাদকরণ বক তার পািরেশর পর গত ৪ লাই, ২০০৫ তািরেখ িড় ােম এ কে র 

িবধােভাগীেদর িনেয় এক  কমশালার আেয়াজন করা হয়। কমশালার হীত পািরশ এবং সমী া িতেবদেনর 
পািরেশর িভি েত য় া লন বক স ণ িজওিব অথায়েন মাট ১৭,৩৩৭.০০ ল  টাকা া িলত েয় 

বা বায়েনর জ  ক র িডিপিপ পিরক না কিমশেন রণ করা হয়। িবগত ২৭/১০/২০০৫ তািরেখ ক র 
উপর াক- ায়ন সভা অ ি ত হয়। াক- ায়ন সভার িস াে র ধারাবািহকতায় ১/২/২০০৬ তািরেখ ক র 
উপর িপইিস সভা অ ি ত হয়। িপইিস সভায়, অ া  িস াে র মে , ক র য় ১০০.০০ কা  টাকার মে  
সীিমত রাখার েচ া নয়া বক িডিপিপ নগঠেনর িস া  হীত হয়। অতঃপর িবগত ১০/৫/২০০৬ তািরেখ 
অ ি ত একেনক সভায় স ণ িজওিব অথায়েন মাট ১০,৯৯৭.৫০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৬ হেত 

ন, ২০১০ পয  ময়ােদ বা বায়েনর জ  ক র িডিপিপ অ েমািদত হয়।  
 

8.৩.৩। পরামশক ক ক িব ািরত সচ পিরক না ও েকৗশল নক&শা ণয়েন িবল  হওয়ায় ক র ময়াদ ১ বৎসর 
অথাৎ ন, ২০১১ পযনই ি  করা হয়।  

 

9। কে র ল কায মঃ 
 

জিরপ ও অ স ান, টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ পিরক না ণয়ন, েকৗশল নকশা ণয়ন, মৎ /প  
স দ/হাস- রগী পালন/বনায়ন, ১২  মাটর সাইেকল য় ও গািড় র ণােব ণ, জিম অিধ হণ/ য়-৫১২ হঃ, 
পাি ং শন িনমাণ-২ , সচ নটওয়াক এর আওতায়- ধান খাল িনমাণ/খনন- ৪৭ িকঃিমঃ, সেক াির-খাল 
িনমাণ/খনন- ১১৭ িকঃিমঃ, টারিশয়াির খাল িনমাণ/খনন- ১০০ িকঃিমঃ, সচ অবকাঠােমা িনমাণ- ১৬০ , ব ধ 
িনমােণর আওতায়- িবক  ব ধ িনমাণ- ৬ িকঃিমঃ, ব ধ নরা িতকরণ- ২৫ িকঃিমঃ, নদীর তীর সংর ণ- ১.৭০ 
িকঃিমঃ, েনজ নটওয়াক এর আওতায়- িন াশন ইস- ২ , িন াশন খাল খনন- ৫০ িকঃিমঃ, ক  রা া- 
৩িকঃিমঃ, স /কালভাট- ১০ , মাঠ পযােয় িষ স সারণ কায ম, িব ৎ স ালন ও টিলেযাগােযাগ হাপনা 
৪ িকঃিমঃ ইত ািদ কে র ল কায ম।  

  

১0। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
১0.১ কে র আিথক অ গিতঃ  

cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q ১০৯৯৭.৫০ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj RyjvB, 200৬ n‡Z Ryb, 201০ 
ch© | cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2011 ch©š— cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K 
AMªMwZ n‡q‡Q ১৪৬৯.২৪(১৩%) j¶ UvKv| ক র ল কাজ িহেসেব পা  শন িনমাণ; ধান, সেক াির 
ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, 
রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেখ সমা  ঘাষণা করায় ক র আিথক  অ গিত হয়িন। D‡jL¨, cÖKíwUi 
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AbyK~‡j ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Abyhvqx 200৬Ð0৭ A_©eQi n‡Z 2010Ð11 A_©vr ৫ A_©eQ‡i †gvU ১৮৪০.০০  
j¶ UvKv eivÏ Ges ১৮৩৯.০০  j¶ UvKv Aegy³ Kiv nq|  

 

১0.২ কে র বা ব অ গিতঃ 
cwi`k©b I wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— µgcywÄZ ev¯Ze AMªMwZ ১৩%। 
Aby‡gvwদত cÖKí `wjj (wWwcwc) Abyhvqx cÖKíwUi gvV ch©v‡q ev¯Zevqb KvR evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i 
লালমিনরহাট cIi wefvM Gi AvIZvq I mvwe©K ZË¡veav‡b ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev¯—evq‡bi Rb¨ 
Avjv`vfv‡e †Kvb Rbej wb‡qvM Kiv nqwb| cÖKíwU me©‡kl MZ ২/১০/2011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b 
Kiv nq| ক র ল কাজ িহেসেব পা  শন িনমাণ; ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, 
িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  
রেখই ক  সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। মাঠ পযােয় া  ত  ও পিরদশেনর িভি েত কে র বা ব কােজর 

অ গিত স িকত ত  িনে  দয়া হেলাঃ  
 

(১) তীর সংর ণ কাজঃ কে র আওতায়, জলার সদর উপেজলাধীন াংগনমারী নামক হােন পাশাপািশ ২  
ােকেজ বা বািয়ত ধ মার নদীর ডানতীর বরাবর চইেনজ িকঃিমঃ ৩৩.৭০ হেত িকঃিমঃ ৩৩.৮৭৬ (১৭৬ 

িমঃ) ও চইেনজ িকঃিমঃ ৩৩.৮৭৬ হেত িকঃিম ৩৪.০০ (১২৪ িমঃ) নদী তীর সংর ণ কাজ পিরদশন করা 
হয়। কাজ  ২৪/০৭/২০০৭ তািরেখ সমা  হয়। তীর সংর ণ কােজর এক  অংশ েস গেছ। ক িপিচং 
কােজর বশ িক  ক িন মােনর বেল তীয়মান হেয়েছ।  

(২) ব ধ নরা িতকরণঃ িড় াম সদর, র“ ামারী ও নােগ রী উপেজলায় ধ মার নদীর ডান তীর ব া 
িনয় ণ ব †ধর  নরা িতকরণ কােজর আওতায় এক  ােকেজ বা বািয়ত মাট ৪.০৬ িকঃিমঃ এর মে  
চইেনজ িকঃিমঃ ৩৪.৩৯০ হেত িকঃিমঃ ৩৬.৫৮০ অংশ পিরদশন করা হয়। কাজ  ২৭/০৭/২০০৭ তািরেখ 

সমা  হয়। সদর উপেজলাধীন আরাজী কদম তলা গািব র সদর উপেজলা এলাকায় বাে  ২/৩  হােন বড় 
ধরেনর ভাঙন হেয়েছ। বশ িক  হােন নদী ভাজন কবিলত মা ষ ব †ধর পাে /উপের ঘর-বািড় তির কের 
আ য় িনেয়েছ। এেত হান িবেশেষ ব ধ িত  হেয়েছ বা হে ।  

(৩) িবক  ব ধ িনমাণঃ নােগ রী উপেজলাধীন ধ মার নদীর ডান তীর ও ধবলা নদীর বাম তীর ব া িনয় ণ 
ব েধর আওতায় ১  ােকেজ বা বািয়ত মাট ৪.৭২৫ িকঃিমঃ এর মে  চইেনজ িকঃিমঃ ২২.৪৬০ হেত 
িকঃিমঃ ২৮.৫০০ ( ধ মার নদীর ডান তীর ব ধ) অংেশ িবক  ব ধ িনমাণ কাজ পিরদশন করা হয়। 
নখাওয়া নামক হােন ব †ধর  কান য়- িত না হেলও উপিরভােগর শ তা িডজাইন অ যায়ী ১৪ ট এর 
হেল ১০/১১ ট করা হেয়েছ।  

(৪)  র েলটর িনমাণঃ উিল র উপেজলার বগমগ  নামক হােন ৩- ভ  েনজ র েলটর িনমাণ করা হেয়েছ। 
স ািদত কােজর মান সে াষজনক বেল তীয়মান হেয়েছ।  

 

11| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ µq Kvh©µg t ক র আওতায় স ািদত/আংিশকভােব স ািদত তীর সংর ণ কাজ, 
িবক  ব ধ িনমাণ কাজ, ব ধ নরা িতকরণ ও র েলটর িনমাণ কাজ মাট ১৭  ােকজ/ক া  এর মা েম 
স াদন করা হেয়েছ মেম া  তে  জানা যায়। এর মে  নদী তীর সংর ণ কাজ- ৭ , িবক  ব ধ িনমাণ/ব ধ 

নরা িতকরণ- ৯  ও র েলটর িনমাণ- ১ । we`¨gvb miKvix wbqgÐbxwZgvjv/wewaÐweavb cvewjK 
cÖwKDi‡g›U †i¸‡jkb, 2003 (PPR -2003)/cvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v±, 2006 (PPA-2006)/cvewjK 
cÖwKDi‡g›U wewagvjv, 2008 (PPR -2008) h_vh_fv‡e AbymiY K‡iB µq Kvh©µg m¤cv`b Kiv n‡q‡Q 
e‡j Rvbv hvq| 

 

12| cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨ t cªKíwUi ev¯—evqbKvjxb mg‡q (RyjvB, ২০০৬ n‡Z Ryb, ২০১১) ch©š— ৫ eQ‡i 
৫ Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| িনে  cÖKí cwiPvj‡Ki Z_¨ †`qv n‡jvt 
µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`we c~Y©Kvjxb/ 
LÛKvjxb 

mgqKvj gš—e¨ 

1| জনাব মাহা দ আলী 
 
 

িনবাহী cÖ‡KŠkjx LÛKvjxb ৮/৯/২০০৫ 
হেত  

২/১/২০০৮ 

২ বছর ৪ 
মাস 

2 জনাব মাঃ আমজাদ 
হােসন 

িনবাহী cÖ‡KŠkjx LÛKvjxb ২/১/২০০৮ 
হেত 

৯ িদন 
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µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`we c~Y©Kvjxb/ 
LÛKvjxb 

mgqKvj gš—e¨ 

১০/১/২০০৮ 
3 জনাব রজাউল মা ফা 

আসাফউেদৗলা 
িনবাহী cÖ‡KŠkjx LÛKvjxb ১০/১/২০০৮ 

হেত 
১০/৪/২০০৮ 

৩ মাস 

৪ জনাব মাঃ আ ল মিতন 
সরকার 

িনবাহী cÖ‡KŠkjx LÛKvjxb ১০/৪/২০০৮ 
হেত 

২০/১২/২০১০ 

৮ মাস ১০ 
িদন 

৫ জনাব মাঃ এনােয়ত 
উ াহ 

িনবাহী cÖ‡KŠkjx LÛKvjxb ২০/১২/২০১০ 
হেত  

৩০/৬/২০১১ 

৬ মাস ১০ 
িদন 

 

13| cÖK‡íi ev¯—evq‡bvËi cÖfve t ক র ল কাজ িহেসেব পা  শন িনমাণ; ধান, সেক াির ও টারিশয়াির 
ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া িনমাণ 
ইত ািদ কাজ স ািদত না হওয়ায় ক র কান বা বায়েনা র ভাব িনরƒপণ করা যায়িন বা পিরলি তও 
হয়িন।  

  
14| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  

cwiKwíZ AwR©Z 
(ক)  ক  এলাকায় শ  িনিবড়তা ১৯৩% হেত ২২৮% 

- এ ি ; 
ক র উে  অিজত হয়িন। ক র ল কাজ 

িহেসেব পা  শন িনমাণ ধান সেক াির 
ওটারিশয়াির ক ােনল িনমাণ িবিভ  ধরেনর সচ 
অবকাঠােমা িনমাণ িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল 
খনন রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ স ািদত না হওয়ায় 
পিরক না অ যায়ী কান উে ই অিজত হয়িন। 
 
 

(খ)  ২১,৮০০ হঃ এলাকােক সচ িবধার আওতায় 
আন; 

(গ)  ক  এলাকায় নদী ভা ন কবিলত বাড়ীঘর, ফসিল 
জিম, ল-কেলজ ইত ািদ র া; 

(ঘ)  সমি ত এফিসিডআই িবধা দােনর মা েম 
পিরেবশ উ য়ন করা ; 

(ঙ) সচ নালা সংল  রা া ও ীজ/কালভাট িনমােণর 
মা েম যাগােযাগ ব হার উ য়ন করা এবং 

(চ)  মৎ  চাম ি  করাসহ সেবাপির এলাকার আথ-
সামািজক অব হার উ িত সাধন করা ইত ািদ।;  

 
15|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t ক  ময়ােদ সময়মেতা টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ 

পিরক না ণয়ন, িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, মাঠ জিরপ ইত ািদ কাজ স াদ না করা বা িবলে র 
কারেণ ক র অ েমািদত বা বায়নকাল ৪ বছেরর িবপরীেত ৫ বছর অিত া  হয়। ইেতামে  জিমর  
ি সহ ভৗত অবকাঠােমার িনমাণ য় অেনক বিশ ি  পাওয়ায় ক র ল কাজ িহেসেব পা  শন িনমাণ; 
ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ 

ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেখই ক  সমা  ঘাষণা করা হয়। ফেল ক র উে শা 
অিজত হয়িন। 

 
16| mgm¨v/ev¯—evqb mgm¨v t  
16.1 Î“wUc~Y© cÖKí cwiKíbv t সচধম  ক  বা বায়েন ু পিরক না ও িডজাইন ণয়ন, জিমর  িনধারণ, 

অবকাঠােমাগত িনমাণ কােজর া লন তির ইত ািদ কােজ “ র কারেণ ক র সময়মত বা বায়ন স ব 
হয়িন। ক র ড েম  পযােলাচনায় দখা যায়, 1990 mv‡j RvBKv (Japan International Co-
operation Agency) KZ„©K cÖYxZ KzwoMªvg †mP I eb¨v wbqš¿Y cÖK‡íi m¤¢ve¨Zv cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K 
হীত KzwoMªvg ‡mP I eb¨v wbqšÎY cÖK‡íi eb¨v wbqšÎY কায েমর ধারাবািহকতায় এ সমা  ক র 
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কায ম বা বায়েনর উে াগ হণ করা হয়। ক র উপর পিরক না কিমশেন ৬/১১/২০০৩ তািরেখ ায়ন 
সভা অ ি ত হয়। সভায় ক র জাইকা ক ক েব স ািদত ািড িরেপাট হালনাগাদকরণ বক উ য়ন 
সহেযাগীেদর িনকট উপ হাপন, উ য়ন সহেযাগীেদর িনকট থেক ািডসহ অথায়েনর অ েল মতামত াি র পর 

ািড িরেপাট অ  কের ক  নরায় পিরক না কিমশেন পশ করা হেল ক র িপিসিপ’র উপর িবগত 
৭/১/২০০৪ তািরেখ পযােলাচনা সভা অ ি ত হয়। সভায় ৬/১১/২০০৩ তািরেখ অ ি ত ায়ন সভার িস া  এবং 
স া তা সমী ার ফলাফেলর উপর িভি  কের ক র িপিসিপ নরায় পিরক না কিমশেন রণ করার িস া  
হীত হেল দশীয় উপেদ া িত ান DPN-KRANTI-BETS ক ক জাইকা ণীত সমী া িতেবদন 

হালনাগাদ করা হয়। হালনাগাদ ত িতেবদেনর পািরেশর উপর ৪ লাই, ২০০৫ তািরেখ িড় ােম এ কে র 
িবধােভাগীেদর িনেয় এক  কমশালার আেয়াজন করা হয়। কমশালার হীত পািরশ এবং সমী া িতেবদেনর 
পািরেশর িভি েত য় া লন বক স ণ িজওিব অথায়েন মাট ২৭৯৮৯.৮০ ল  টাকা া িলত েয় 

বা বায়েনর জ  ক র  িডিপিপ পিরক না কিমশেন রণ করা হয়। িবগত ২৭/১০/২০০৫ তািরেখ ক র 
উপর াক- ায়ন সভা অ ি ত হয়। াক- ায়ন সভার িস াে র ধারাবািহকতায় ১/২/২০০৬ তািরেখ ক র 
উপর িপইিস সভা অ ি ত হয়। িপইিস সভার পািরশ অ যায়ী িবগত ১০/৫/২০০৬ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় 

ক র িডিপিপ অ েমািদত হয়। ক র উপর সমী া িতেবদন ণয়ন, সমী া িতেবদন হালনাগাদকরণ, 
িবিভ  সময় ও পযােয় অ ি ত ায়ন/পযােলাচনা/কমশালা ইত ািদ পরও ক র ু ও যথাযথ পিরক না 

ণয়েন “  থাকা মােটই কা  নয়। সচধম  কে র ু পিরক না ও িডজাইন ণয়ন, জিমর  িনধারণ, 
অবকাঠােমাগত িনমাণ কােজর া লন তির ইত ািদ কােজ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর দ তা ও আ িরকতার 
অভাব রেয়েছ বেল তীয়মান হেয়েছ।  

16.2 পরামশক িনেয়ােগ িবল ঃ  িবগত ১০/৫/২০০৬ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক র িডিপিপ অ েমািদত হয়। 
ক র আওতায় টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ পিরক না ণয়ন, িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, 

মাঠ জিরপ ইত ািদ কােজর জ  পরামশক িনেয়াগকে  আ হ করণ াব দািখেলর জ  ১ম বােররমেতা 
িবগত মাচ, ২০০৭ - ত জাতীয়  দিনক পি কায় িব ি  কাশ করা হয়। অথাৎ ক  অ েমাদেনর ১০ মাস পর 
পরামশক িনেয়ােগর কায ম হণ করা হয়। দািখল ত াব স ক না হওয়ায় ২য় বােররমেতা আ হ করণ 

াব দািখেলর জ  িব াপন দওয়া হয়। অতঃপর াব দািখেলর পর কািরগির ও আিথক াব ায়েন 
সেবা  ার অজনকারী িত ান Joint venture of House of Consultants Ltd. Institute of Water 
Modelling, Development Design Consultants Ltd and BEST Consulting Services Ltd-
ক িবগত ১৩/২/২০০৮ তািরেখ িনেগািশেয়শেনর জ  আম ণ জানােনা হয়। ১৯/৩/২০০৮ তািরেরখ সমী া 

কােজর পরামশক িত ান Joint venture of House of Consultants Ltd. Institute of Water 
Modelling, Development Design Consultants Ltd and BEST Consulting Services Ltd. 
এর সােথ স ত ি  ৯২.৮৮ ল  টাকা ও ১২ মাস সমেয় কাজ স াদেনর জ  ি  া িরত হয়। অথাৎ 

কে র অ েমাদেনর ায় ১ বছর ১০ মাস পর পরমশক িনেয়াগ ড়া  করা হয়।  
১6.৩  পরামশক ক ক কায স াদেন িবল ঃ ি  া েরর পর পরামশক িত ান ১৯/৩/২০০৮ তািরখ হেত কাজ র“ 

কের। ১২ মাস সমেয় কাজ স াদেনর জ  ি  া িরত হেলও পরামশক ক ক ড়া  িতেবদন দািখেল 
অ াভািবক িবল  হওয়ায় কাজ র“ করার পর সমেয় সমেয় ময়াদ ি  করা হয়। অবেশেষ ন, ২০১১ - ত 
পরামশক সবার ড়া  িতেবদন দািখল করা হয়। ফেল ক র আওতায় টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ 
পিরক না ণয়ন, িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, মাঠ জিরপ ইত ািদ কােজর জ  পরামশক ক ক কাজ 
স াদেন িবলে র কারেণ ক র অ েমািদত বা বায়নকাল ৬ বছেরর মে  ৫ বছর অিত া  হয়। 

১6.৪ িন মােনর কাজ স াদনঃ কে র আওতায় াংগনমারী এলাকায় ধ মার নদীর ডান তীের িন মােনর তীর 
সংর ণ কাজ স াদনসহ বশ িক  িন মােনর ক হাপন করায় ইেতামে  এক  অংশ ধেস িগেয়েছ। তাছাড়া 
নােগ রী উপেজলাধীন ন খাওয়া নামক হােন িনিমত িবক  ব েধর উপিরভােগর শ তা িডজাইন অ যায়ী ১৪ 

ট এর পিরবেত ১০/১১ ট িনমাণ করা হেয়েছ। 
১6.৫ িপিসআর রেণ িবল  তথা ক  বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতার অভাবঃ ক  ন, ২০১১ এ ম ণালয় 

ক ক সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। িব মান িনয়মা যায়ী ক  সমাি র িতন/সােড় িতন মাস সমেয়র মে  
বা বায়নকারী সং হা/ম ণালয় হেত ক  সমাি  িতেবদন (িপিসআর) আইএমইিড- ত রেণর কথা থাকেলও 

ক  সমাি র ৫ মােসর অিধক সময় অিতবািহত হওয়ার পরও ম ণালয় হেত তা পাওয়া যায়িন। িপিসআর াি র 
িবষেয় িবিভ  পযােয় বার বার তািগদ দান করা সে ও তা না পাওয়ায় ক  বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতার 
অভাব পিরলি ত হয়। এ াপাের ম ণালয় ও সং হা পযােয় বল ব হাপনা ও মিনটিরং তীয়মান হয়।  
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17| mycvwik/gZvgZ t 
17.1  ু পিরক না, িডজাইন বা া লেনর অভাবসহ সময়মেতা যথাযথ পদে প হেণর অভােবর কারেণ ক র 

বা বায়ন ও উে  অিজত হয়িন। মবধমান খা  চািহদার িবপরীেত উ রা েলর দির , অবেহিলত ও খরাপীিড়ত 
এলাকায় খা শ  উৎপাদন ি েত সরাসির সহায়ক এ রকম এক  সচধম  ক  বা বায়েনর লে  “ ণ 
পিরক না ও িডজাইন/ া লন তিরর সােথ স ৃ  কমকতা/ েকৗশলীেদর জবাবিহিহতায় আনার াপাের ম ণালয় 
ক ক ব হা হণ করার েয়াজন আেছ।  

17.2. পরামশক িত ান ক ক সচ পিরক না/িব ািরত নক&শা ণয়ন স িকত িতেবদন দািখেল অ াভািবক িবল  
হওয়ায় ক র সময়মেতা বা বায়ন স ব হয়িন। এেত স েদর অপচয় হওয়ার পাশাপািশ সংি  ক  
এলাকাবাসী ও দশ পিরকি ত ফল থেক বি ত হেয়েছ। ভিব েত এ ধরেনর পরামশক িত ােনর াপাের 
সংি েদর সতক থাকা সমীচীন হেব।  

17.3  ক  এলাকা র আথ-সমািজক উ য়েনর লে  পরামশক ক ক ণীত ও যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত 
সচ পিরক না, িডজাইন, া লন ইত ািদ অ যায়ী জর“িরিভি েত ক  ণয়েনর াপাের পািন স দ ম ণালয় 

পদে প হণ করেব। 
17.4 স েদর অপচয় রাধসহ তা ও জবাবিদিহতার ােথ ক  কােজর ণগত মান বজায় রাখার লে  িডজাইন 

ণয়ন ও া লন তিরেত আরও আ িরক ও সতক হওয়ার েয়াজন আেছ। 
17.5 কে র আওতায় িড় াম সদর উপেজলার াংগনমারী নামক হােন িন মােনর তীর সংর ণ কাজ ও নােগ রী 

উপেজলাধীন ন খাওয়া নামক হােন িবক  ব েধর উপিরভােগর শ তা কম (১৪ েটর পিরবেত ১০/১১ ট) 
করায় িবষয়  ম ণালয় ক ক খিতেয় দেখ েয়াজনীয় ব হা হণ করার েয়াজন আেছ।  

১7.৬ ক র িপিসআর অনিতিবলে  আইএমইিড- ত রণ করেত হেব। ভিব েত িব মান িনয়মা যায়ী ক  
সমাি র িতন/সােড় িতন মােসর মে  কে র িপিসআর আইএমইিড- ত রণ িনি ত করেত হেব। 

১8.৭ cÖKíwUi AbyK~‡j wewfbœ A_©eQ‡i GwWwcÕi AvIZvq ১৮৩৯.০০ j¶ UvKv Aegy³ Kiv nq| cÖKí mgvwß 
cÖwZ‡e`b n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx, cÖKíwUi me©‡kl µgcywÄ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q ১৪৬৯.২৪ j¶ UvKv| 
cÖKíwUi AbyK~‡j †gvU Aegy³K…Z UvKv n‡Z Ae¨wqZ ৩৬৯.৭৬ j¶ UvKv (১৮৩৯.০০ Ð ১৪৬৯.২৪) we`¨gvb 
wbqg Abyhvqx miKvix †KvlvMv‡i †diZ cÖ̀ vb/mgc©Y Kivi e¨e¯nv MªnY Ki‡Z হেব। 
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78. িড় াম সচ ক  (দি ণ ইউিনট) 
 (সমা  : ন, ২০১১) 

  
1|  cÖK‡íi Ae ’̄vb t  KzwoMÖvg জলার সদর, উিল র, িচলমারী ও রাজারহাট উপেজলা (৪ ) এবং  

jvjgwbinvU জলার সদর উপেজলার অংশ িবেশষ (২  জলার ৫  উপেজলা)। 
2| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©| 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t  cvwb m¤ú` gš¿Yvjq | 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q ত 

য় 
cwiKwíZ ev¯—evqbKvj ত 

বা বায়ন 
অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 

বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j 
 

‡gvU 
(cÖtmvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

‡gvU 
(cÖtmvt) 

g~j 
me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20779.90 

(--) 
েযাজ  
নয় 

১৫৫৯.৭
৩ 

(--) 

  RyjvB, 
200৬ n‡Z  
Ryb, 201২   
(৬ বছর)  

েযাজ  
নয় 

RyjvB, 2006  
n‡Z  

Ryb, 201১  
(৫ বছর)   

েযাজ  নয় েযাজ  নয় 

 
5|  cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb t বাংলােদশ cvwb উ য়ন বাড n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx 

cÖKíwUi A½wfwËK ev¯Ze I Avw_©K AMÖMwZ wb‡gœ †`qv n‡jv t  
(j¶ UvKvq) 

কােজর িবিভ  অে র নাম 
  

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e 

cwigvY 
Avw_©K  ev —̄e 

cwigvY (%) 
Avw_©K 
(%) 

µt 
bs 

1 2 3 4 5 6 

(K) ivRm¦ LvZ t      
 (1) Rwic I AbymÜvb `dv 1 15.00 ১ (১০০%) ১৪.০০ 

(৯৩%) 
 (2) U‡cv ািফক mv‡f© ও 

we¯ZvwiZ সচ cwiKíbv cÖYqb 
`dv 1 100.00 ১ (১০০%) ৯৮.৮০ 

(৯৯%) 
 (3) িব ািরত cÖ‡KŠkj bK&kv 

cÖYqb  
`dv 1 150.00 ১ (১০০%) ১২৬.৬৭ 

(৮৪%) 
 (4) grm¨/cï m¤c`/nuvmÐ 

gyiMx cvjb/ebvqb BZ¨vw` 
`dv 1 10.00 -- ০.০০ 

 (5) Kw›Ub‡RwÝ (c~Z© Kv‡Ri 
1%) 

`dv 1 181.90 ১ (১০০%) ২৬.৮৯ 
(১৫%) 

 (6) Ifvi‡nW e¨q (c~Z© Kv‡Ri 
8%) 

`dv 1 1455.00 -- ০.০০ 

                            উপেমাটঃ   ১৯১১.৯০ - ২৬৬.৩৬ 
(১৪%) 

(L) g~jab e¨q t      
 (1) অিফস স ামািদ µq `dv 1 10.00 ১ (১০০%) ৯.১৯ 

(৯২%) 
 (2) মাUi mvB‡Kj µq  সং া ৪ ৫.৬0 ৪ (১০০%) ৫.৩৭ 
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কােজর িবিভ  অে র নাম 
  

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e 

cwigvY 
Avw_©K  ev —̄e 

cwigvY (%) 
Avw_©K 
(%) 

µt 
bs 

1 2 3 4 5 6 

(৯৬%) 
 (৩) যানবাহন পিরচালন ও 

র ণােব ণ 
দফা ১ ১৪.৪০ ১ (১০০%) ৩.০০ 

(২১%) 
 (৪) Rwg AwaMÖnY/µq ‡n±i 34৮ 650.00 ৫.৯৫(২%) ৩০৭.৫৬ 

(৪৭%) 
 (৫) aijv e¨v‡iR wbg©vY `dv 1 14600.00 - ০.০০ 
(M) ‡mP ‡bUIqvK© wbg©vY       
 (1) cÖavb Lvj wbg©vY/Lbb wKtwgt 44 653.40 - ০.০০ 
 (2) ‡m‡KšWvির Lvj wbg©vY/ 

Lbb 
wKtwgt 40 163.40 - ০.০০ 

 (3) Uviwkqvির Lvj wbg©vY/Lbb wKtwgt 80 145.20 - ০.০০ 
 (4) ‡mP AeKvVv‡gv wbg©vY 

(ইে প, সাই ন, এ ইডা  
ইত ািদ) 

সং া 40 1200.00 - ০.০০ 

(N) euva wbg©vY/cybe©vmb      
 (1) weKí euva wbg©vY wKtwgt 8 200.00 ৩.১০ 

(৩৯%) 
১৪১.৬৪ 
(৭০%) 

 (2) euva cybivK…wZKiY wKtwgt 30 93.00 ২৭.৩৩ 
(৯১%) 

৮৩.৭৯ 
(৯০%) 

 (3) b`xi Zxi msi¶Y wKtwgt 1 433.00 ০.৬৪০ 
(৬৪%) 

৩৯০.৯১ 
(৯০%) 

(O) ‡Wª‡bR ‡bUIqvK©      
 (1) wb¯‹vkb myBm msL¨v 2 350.00 ১ (৫০%) ৩২৯.৯৮ 

(৯৪%) 
 (2) wb¯‹vkb Lvj Lbb wKtwg 50 150.00 - ০.০০ 
 (3) cÖKí ivm—v wbg©vY wKtwgt 3 50.00 - ০.০০ 
 (4) gvV ch©v‡q K…wl m¤cÖmviY 

Kvh©µg 
`dv 1 10.00 - ০.০০ 

 (5) we ỳ̈ r mÂvjb jvBb I 
‡Uwj‡hvMv‡hvM ¯nvcb 

wKtwgt 4 40.00 - ০.০০ 

 (6) wbg©vYKvjxb র ণােব ণ `dv 1  100.00 ১ (১০০%) ২১.৯৩ 
(২২%) 

                             উপেমাটঃ     ১৮৮৬৮.০০  ১২৯৩.৩৭ 
(৭%) 

                      me©‡gvU t   - 20779.90 ৮% ১৫৫৯.৭৩ 
(৮%) 

 
6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t ক র আওতায় টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ পিরক না ণয়ন, 

িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, মাঠ জিরপ ইত ািদ কােজর জ  পরামশক িনেয়ােগ অ াভািবক িবল সহ 
িনেয়াগ ত পরামশক ক ক উি িখত কাজ স াদেন িবলে র কারেণ ক র অ েমািদত বা বায়নকাল ৬ বছেরর 
মে  ৫ বছর অিত া  হয়। ইেতামে  জিমর  ি সহ ভৗত অবকাঠােমার িনমাণ য় অেনক বিশ ি  
পাওয়ায় ক র ল কাজ িহেসেব ধরলা ােরজ িনমাণ; ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  
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ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেখই 
ক  সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। উে , পরামশক ক ক ণীত পিরক না ও িডজাইেনর িভি েত হালনাগাদ ত 

িসিডউল রইট অ যায়ী া লন তির কের ল কে র ধারাবািহকতায় ন ন কের ক র িডিপিপ ণয়ন করা 
হে  মেম া  ত  ও ক  পিরদশনকােল জানা যায়। 

  
7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology)t cÖKí র সমাি  ায়ন িতেবদন ণনয়েন wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv 

Kiv n‡q‡Q t 
 কে র wWwcwc ch©v‡jvPbv ; 
 কে র ায়ন/ াক-একেনক/PEC/ECNEC mfvi িস া  ও Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ; 
 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ; 
 Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ; 
 cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ; 
 ক  এলাকা  িবধা‡fvMx দর মতামত। 

 
8|   mvaviY ch©‡e¶Y t  

8.1 কে র D‡Ïk¨t  
কল র উে  িন রƒপঃ  

 (1)  evsjv‡`‡ki DËivÂ‡j KzwoMªvg ‡Rjvi 4wU Dc‡Rjv I jvjgwbinvU ‡Rjvi 1wU Dc‡Rjvi 36,200 
‡nt Avevিদ  Rwg‡Z Dchy³ ‡mP myweavi Rb¨ ‡mP e¨e¯nvcbv M‡o ‡Zvjvর মা েম ক  এলাকায় শ  
িনিবড়তা ১৯৩% হেত ২৩৪%-এ উ ীত করা; 

 (2)  K…wl Dbœq‡bi Aš—ivq mKj mgm¨v‡K ~̀ixf~Z K‡i K…wl Drcv`b e„w×i gva¨‡g `wi`ª K…lK‡`i Avq 
e„w× Kiv; 

 (৩)  ক  এলাকার বািড়-ঘর, ফসিল জিম, ল-কেলজ ইত ািদ জলম তা ও নদী ভাঙন হেত র া করা; 

 (৪)  খােলর পােশ রা া ও খােলর উপর স  িনমােণর মা েম যাগােযাগ ব হার উ য়ন করা; 

 (৫)  হানীয় জনসাধারেণর Kg©ms¯nv নর েযাগ ি ঢ I RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv; 
 (৬)  ক  এলাকায় ebvqb I grm¨ Pvl Dbœqb; Ges 
 (৭) K…wl wbf©i wkí ¯nvc‡bi gva¨‡g GjvKvi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Av_©ÐmvgvwRK Ae¯nvi Dbœqb করা 

ইত ািদ| 
 

8.2 cÖK‡íi cUf~wg t 
8.2.1 cÖKíwU KzwoMªvg †Rjvi KzwoMªvg m`i, ivRvinvU, Dwjcyi, wPjgvix Ges jvjgwbinvU †Rjvi jvjgwbinvU 

m`i Dc‡Rjv wb‡q MwVZ| cÖKí GjvKv  c~‡e© aijv I eª²cyÎ b`, cwð‡g jvjgwbinvU †ijI‡q, `w¶ণ-
cwð‡g wZ —̄v b`x, Ges DË‡i fviZÐevsjv‡`k mxgvš— I aijv b`x  Øviv †ewóZ| cÖKíwUi †gvU GjvKv 
59,400  †n±i Ges †mP†hvM¨ GjvKvর পিরমাণ 42,800 †nt| cÖKí এলাকা  হানেভেদ mgỳ ªc„ô n‡Z 
cÖvq 20Ð42 wgt DuPy| DËie‡½i wem—xY© GjvKvq ‡m‡Pi cvwbi Afv‡e km¨nvwb GKwU wPiš—b mgm¨v| ï¯‹ 
‡gŠmy‡g‡Zv e‡UB, wØZxq Lwid ‡gŠmy‡gI Liv GKwU mvsevrmwiK NUbv| cÖKí GjvKv‡Z ‡mP cÖ̀ v‡bi Rb¨ 
f~Ðcwi¯n cvwb e¨env‡ii ‡Kvb e¨e¯nv ‡bB| f~-গভ হ cvwb e¨vcKfv‡e e¨env‡ii d‡j পািনর র µgvb¦‡q 
িন‡P P‡j যাে । Rwgi De©iZv nªvm cvIqvq Drcv`b K‡g যাওয়ার পাশাপািশ Drcv`b e¨q িদন িদন e„w× 
cv‡”Q| G‡Z এলাকার K…lK‡`i Av_©ÐmvgvwRK Ae¯nv িত  হে । বিণত াপেট, f~Ðcwi¯n cvwb‡K 
‡mP Kv‡h© e¨env‡ii Rb¨ GKwU ‡mP ‡bUIqvK© M‡o ‡Zvলvi j‡  ধরলা ােরজ িনমাণসহ ক  GjvKvi 
jvjgwbinvU m`i Dc‡Rjvi eygKv‡Z GKwU cvwbর পাি s cvšU হাপেনর gva¨‡g aijv b`xi cvwb 
উে ালন K‡i েয়াজনীয় ‡mP অবকাঠােমা ও Lv‡ji gva¨‡g িষ জিমেত সেচর পািন K…lK‡`i ØvicÖv‡š— 
‡cŠuQv‡bvi Rb¨ ক  বা বায়েনর উে াগ হণ করা হয়।  

8.2.2 উে , 1990 mv‡j RvBKv (Japan International Co-operation Agency) KZ„©K cÖYxZ KzwoMªvg 
†mP I eb¨v wbqš¿Y cÖK‡íi m¤¢ve¨Zv cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K KzwoMªvg ‡mP I eb¨v wbqšÎY cÖK‡íi eb¨v 
wbqšÎY AskwU ইতঃ েব বা বায়ন করা হয়। D³ িতেবদেনর ‡mP As‡ki সংি  পািরেশর wfwË‡Z 
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cÖKí  ণয়ন করা হয়।  
 

8.৩ কে র অ েমাদনঃ  
8.৩.১ মাট া িলত  ৩৭৭০১.০০ ল  টাকা (িজওিব অ দান ৫৫৯৬.৯২ ও বেদিশক সাহা -এিডিব/জাপান 

৩২১০৪.০৮ ল  টাকা) েয় ক র সারপ  (িপিসিপ) পিরক না কিমশেন অ েমাদেনর জ  রণ করা হেল 
িবগত ৬/১১/২০০৩ তািরেখ ক র উপর ায়ন সভা অ ি ত হয়। সভায়, অ াে র মে , এ মেম িস া  হীত 
হয় য, ক র জাইকা ক ক েব স ািদত ািড িরেপাট হালনাগাদকরণ বক উ য়ন সহেযাগীেদর িনকট 
উপ হাপন করেত হেব। উ য়ন সহেযাগীেদর িনকট থেক ািডসহ অথায়েনর অ েল মতামত াি র পর ািড 
িরেপাট অ  কের ক  নরায় পিরক না কিমশেন পশ করেত হেব। ক র িপিসিপ’র উপর নরায় 
পিরক না কিমশেন িবগত ৭/১/২০০৪ তািরেখ পযােলাচনা সভা অ ি ত হেল ৬/১১/২০০৩ তািরেখ অ ি ত ায়ন 
সভার িস া  এবং স া তা সমী ার ফলাফেলর উপর িভি  কের ক র িপিসিপ নরায় পিরক না কিমশেন 

রণ করেত হেব মেম িস া  হীত হয়।   
 
8.৩.২ উপেরা  িস াে র ধারাবািহকতায় দশীয় উপেদ া িত ান DPN-KRANTI-BETS ক ক জাইকা ণীত 

সমী া িতেবদন হালনাগাদ কের তার পািরেশর উপর গত ৪ লাই, ২০০৫ তািরেখ িড় ােম এ কে র 
িবধােভাগীেদর িনেয় এক  কমশালার আেয়াজন করা হয়। কমশালার হীত পািরশ এবং সমী া িতেবদেনর 
পািরেশর িভি েত য় া লন বক স ণ িজওিব অথায়েন মাট ২৭৯৮৯.৮০ ল  টাকা া িলত েয় 

বা বায়েনর জ  ক র  িডিপিপ পিরক না কিমশেন রণ করা হয়। িবগত ২৭/১০/২০০৫ তািরেখ ক র উপর 
াক- ায়ন সভা অ ি ত হয়। াক- ায়ন সভার িস াে র ধারাবািহকতায় ১/২/২০০৬ তািরেখ ক র উপর 

িপইিস সভা অ ি ত হয়। িপইিস সভায়, অ াে র মে , ক র য় ২০০.০০ কা  টাকার মে  সীিমত রাখার 
েচ া নয়া বক িডিডিপ নগঠেনর িস া  হীত হয়। অতঃপর িপইিস সভার পািরশ অ যায়ী িবগত ১০/৫/২০০৬ 

তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় স ণ িজওিব অথায়েন মাট ২০৭৭৯.৯০ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৬ 
হেত ন, ২০১২ পয  ময়ােদ বা বায়েনর জ  ক র িডিপিপ অ েমািদত হয়।  

 
9। কে র ল কায মঃ 

জিরপ ও অ স ান, টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ পিরক না ণয়ন, েকৗশল নকশা ণয়ন, মৎ /প  
স দ/হাস- রগী পালন/বনায়ন, ৪  মাটর সাইেকল য় ও গািড় র ণােব ণ, জিম অিধ হণ/ য়-৩৪৮ হঃ, ধরলা 

ােরজ িনমাণ-১ , সচ নটওয়াক এর আওতায়- ধান খাল িনমাণ/খনন- ৪৪ িকঃিমঃ, সেক াির-খাল 
িনমাণ/খনন- ৪০ িকঃিমঃ, টারিশয়াির খাল িনমাণ/খনন- ৮০ িকঃিমঃ, সচ অবকাঠােমা িনমাণ- ৪০ , ব ধ িনমােণর 
আওতায়- িবক  ব ধ িনমাণ- ৮ িকঃিমঃ, ব ধ নরা িতকরণ- ৩০ িকঃিমঃ, নদীর তীর সংর ণ- ১ িকঃিমঃ, 

েনজ নটওয়াক এর আওতায়- িন াশন ইস- ২ , িন াশন খাল খনন- ৫০ িকঃিমঃ, মাঠ পযােয় িষ স সারণ 
কায ম, িব ৎ স ালন ও টিলেযাগােযাগ হাপনা ৪ িকঃিমঃ ইত ািদ কে র ল কায ম।   
 

১0। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
১0.১ কে র আিথক অ গিতঃ cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q ২০৭৭৯.৯০ j¶ UvKv Ges ev¯—evqbKvj RyjvB, 

200৬ n‡Z Ryb, 201২ ch©š—| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2011 ch©š— 
cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q ১৫৫৯.৭৩ (৮%) j¶ UvKv| ক র ল কাজ িহেসেব ধরলা ােরজ 
িনমাণ; ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন 
অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেখ সমা  ঘাষণা করায় ক র আিথক ও 
বা ব অ গিত হয়িন। D‡jL¨, cÖKíwUi AbyK~‡j ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Abyhvqx 200৬Ð0৭ A_©eQi n‡Z 
2010Ð11 A_©vr ৫ A_©eQ‡i †gvU ২০৪১.০০  j¶ UvKv eivÏ Ges ২০১০.০০  j¶ UvKv Aegy³ Kiv nq|  

 
১0.২ কে র বা ব অ গিতঃ  

(১) cwi`k©b I wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— µgcywÄZ ev¯Ze AMªMwZ ৮%| 
Aby‡gvw`Z cÖKí `wjj Abyhvqx cÖKíwUi gvV ch©v‡q ev¯Zevqb KvR evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i িড় াম 
cIi wefvM Gi AvIZvq I mvwe©K ZË¡veav‡b ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev¯—evq‡bi Rb¨ Avjv`vfv‡e 
†Kvb Rbej wb‡qvM Kiv nqwb| cÖKíwU me©‡kl MZ ৩/১০/2011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| 

ক র ল কাজ িহেসেব ধরলা ােরজ িনমাণ; ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর 
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সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেখই 
ক  সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। উে , পরামশক ক ক ণীত পিরক না ও িডজাইেনর িভি েত 

হালনাগাদ ত িসিডউল রইট অ যায়ী া লন তির কের ল কে র ধারাবািহকতায় ক র িডিপিপ ণয়ন 
করা হে  মেম া  ত  ও ক  পিরদশনকােল জানা যায়। 
 
(২) ক  এলাকার পািন িন াশেনর জ  অ েমািদত ২  ইেনজ ইস এর মে  উিল র উপেজলায় ড়া িড় 
নামক হােন ৯- ভ  িবিশ  (১.৮৩ িমঃ x ১.৫২ িমঃ) এক  র েলটর িনমাণ করা হেয়েছ। স ািদত কােজর 
মান সে াষজনক বেল তীয়মান হেয়েছ। ৩৪৮ হঃ জিম মে  ৩০৭.৫৬ ল  টাকা েয় মা  ৫.৯৫ (২%) জিম 

য় করা হেয়েছ। জিমর  অত িধক ি  পাওয়ায় বরা  সং হান অ যায়ী জিম অিধ হণ করা স ব হয়িন বেল 
মাঠ পযায় ে  জানা যায়। িডিপিপ বরা  সং হান অ যায়ী ৮.০০ িকঃ িমঃ িবক  ব ধ িনমােণর জ  ২০০.০০ ল  
টাকার িবপরীেত ১৪১.৬৪ ল  টাকা (৭০%) েয় ৫.৬৮ িকঃিমঃ (৭১%) ব ধ িনমাণ করা হেয়েছ। ব ধ 

নরা িতকরণ কাজ ৩০.০০ িকঃিমঃ এর মে  ২৭.৩৩ িকঃ িমঃ (৯১%) ও নদী তীর সংর ণ কাজ ১ িকঃ িমঃ 
এর িবপরীেত ০.৬৪ িকঃ িমঃ (৬৪%) স াদন করা হেয়েছ। 
 

11| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ µq Kvh©µg t ক র আওতায় স ণ/আংিশকভােব স ািদত তীর সংর ণ কাজ, 
িবক  ব ধ িনমাণ কাজ, ব ধ নরা িতকরণ ও র েলটর িনমাণ কাজ মাট ১২  ােকজ/ক া  এর মা েম 
স াদন করা হেয়েছ মেম া  তে  জানা যায়। িন দের স ািদত উি িখত ােকজ েলার কােজর মে  ১  

ােকেজর আওতায় ব ধ নরা িতকরণ কাজ অিতির  িন দের (৫৯%) স াদন করা হেয়েছ (িত া নদীর বাম 
তীেরর ব ধ নরা িতকরণ, চইেনজ িকঃ িমঃ ৯২.০০ হেত িকঃ িমঃ ৯৪.২১, টাপাইকর, রাজারহাট উপেজলা 
এবং ধরলা নদীর ডান তীেরর ব ধ নরা িতকরণ, চইেনজ িকঃ িমঃ ৪১.০০ হেত িকঃ িমঃ ৪৩.০০ মাগলবাসা, 

িড় াম সদর উপেজলা)। we`¨gvb miKvix wbqgÐbxwZgvjv/wewaÐweavb cvewjK cÖwKDi‡g›U †i¸‡jkb, 2003 
(PPR -2003)/cvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v±, 2006 (PPA-2006)/cvewjK cÖwKDi‡g›U wewagvjv, 2008 (PPR 
-2008) h_vh_fv‡e AbymiY K‡iB µq Kvh©µg m¤cv`b Kiv n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq|   

 
12| cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨ t cªKíwUi ev —̄evqbKvjxb mg‡q (RyjvB, ২০০৬ n‡Z Ryb, ২০১১) ৫ eQ‡র ২ 

Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| wb‡æ cÖKí cwiPvj‡Ki Z_¨ †`qv n‡jvt 
 

µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`we c~Y©Kvjxb/ 
LÛKvjxb 

mgqKvj gš—e¨ 

1| জনাব রজাউল মা ফা 
আসাফউে ালা 
 

িনবাহী cÖ‡KŠkjx LÛKvjxb ১০/৫/২০০৬ 
হেত 

১৪/২/২০১১ 

৪ বছর ৯ মাস 

2| জনাব মাঃ আ  তােহর িনবাহী cÖ‡KŠkjx 
 

LÛKvjxb ১৪/২/২০১১ 
হেত 

৩০/৬/২০১১ 

৩ মাস 

 
13| cÖK‡íi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t  ক র ল কাজ িহেসেব ধরলা ােরজ িনমাণ; ধান, সেক াির ও 

টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ ক ােনল খনন, রা া 
িনমাণ ইত ািদ কাজ স ািদত না হওয়ায় ক র কান বা বায়েনা র ভাব িনরƒপণ করা যায়িন বা পিরলি তও 
হয়িন।  

 
14| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t   

cwiKwíZ AwR©Z 
(1)  evsjv‡`‡ki DËivÂ‡j KzwoMªvg ‡Rjvi 4wU Dc‡Rjv I jvjgwbinvU ‡Rjvi 

1wU Dc‡Rjvi 36,200 ‡nt Avevিদ  Rwg‡Z Dchy³ ‡mP myweavi Rb¨ ‡mP 
e¨e¯nvcbv M‡o ‡Zvjvর মা েম ক  এলাকায় শ  িনিবড়তা ১৯৩% হেত 
২৩৪%-এ উ ীত করা; 

 
ক র উে  অিজত 

হয়িন। ক র ল কাজ 
িহেসেব ধরলা ােরজ িনমাণ 
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cwiKwíZ AwR©Z 
(2)  K…wl Dbœq‡bi Aš—ivq mKj mgm¨v‡K `~ixf~Z K‡i K…wl  Drcv`b e„w×i gva¨‡g 

`wi ª̀ K…lK‡`i Avq e„w× Kiv; 
ধান সেক াির ওটারিশয়াির 

ক ােনল িনমাণ িবিভ  ধরেনর 
সচ অবকাঠােমা িনমাণ 

িন াশন অবকাঠােমাসহ 
ক ােনল খনন রা া িনমাণ 
ইত ািদ কাজ স ািদত না 
হওয়ায় পিরক না অ যায়ী 
কান উে ই অিজত হয়িন। 

 
 

(3)  ক  এলাকার বািড়-ঘর, ফসিল জিম, ল-কেলজ ইত ািদ  জলম তা ও নদী 
ভাঙন হেত র া করা; 

(4)  খােলর পােশ রা া ও খােলর উপর স  িনমােণর মা েম যাগােযাগ ব হার 
উ য়ন করা; 

(৫)  হানীয় জনসাধারেণর Kg©ms¯nv নর েযাগ ি ঢ I RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv; 

(৬)  ক  এলাকায় ebvqb I grm¨ Pvl Dbœqb; Ges 
(৭) K…wl wbf©i wkí ¯nvc‡bi gva¨‡g GjvKvi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Av_©ÐmvgvwRK 

Ae¯nvi Dbœqb করা ইত ািদ| 
 
15|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t ক  ময়ােদ সময়মেতা টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ 

পিরক না ণয়ন, িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, মাঠ জিরপ ইত ািদ কাজ স াদ না করা বা িবলে র 
কারেণ ক র অ েমািদত বা বায়নকাল ৬ বছেরর মে  ৫ বছর অিত া  হয়। ইেতামে  জিমর  ি সহ 
ভৗত অবকাঠােমার িনমাণ য় অেনক বিশ ি  পাওয়ায় ক র ল কাজ িহেসেব ধরলা ােরজ িনমাণ; 
ধান, সেক াির ও টারিশয়াির ক ােনল িনমাণ, িবিভ  ধরেনর সচ অবকাঠােমা িনমাণ, িন াশন অবকাঠােমাসহ 

ক ােনল খনন, রা া িনমাণ ইত ািদ কাজ অসমা  রেখই ক  সমা  ঘাষণা করা হয়। ফেল ক র উে শা 
অিজত হয়িন।  

 
16| mgm¨v/ev¯—evqb mgm¨v t  
 
16.1। Î“wUc~Y© cÖKí cwiKíbv t সচধম  ক  বা বায়েন ু পিরক না ও িডজাইন ণয়ন, জিমর  িনধারণ, 

অবকাঠােমাগত িনমাণ কােজর া লন তির ইত ািদ কােজ “ র কারেণ ক র সময়মত বা বায়ন স ব 
হয়িন। ক র ড েম  পযােলাচনায় দখা যায়, 1990 mv‡j RvBKv (Japan International Co-
operation Agency) KZ„©K cÖYxZ KzwoMªvg †mP I eb¨v wbqš¿Y cÖK‡íi m¤¢ve¨Zv cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K 
হীত KzwoMªvg ‡mP I eb¨v wbqšÎY cÖK‡íi eb¨v wbqšÎY কায েমর ধারাবািহকতায় এ ক র কায ম 

বা বায়েনর উে াগ হণ করা হয়। ক র উপর পিরক না কিমশেন ৬/১১/২০০৩ তািরেখ ায়ন সভা 
অ ি ত হয়। সভায় ক র জাইকা ক ক েব স ািদত ািড িরেপাট হালনাগাদকরণ বক উ য়ন সহেযাগীেদর 
িনকট উপ হাপন, উ য়ন সহেযাগীেদর িনকট থেক ািডসহ অথায়েনর অ েল মতামত াি র পর ািড িরেপাট 
অ  কের ক  নরায় পিরক না কিমশেন পশ করা হেল ক র িপিসিপর উপর িবগত ৭/১/২০০৪ 
তািরেখ পযােলাচনা সভা অ ি ত হয়। সভায় ৬/১১/২০০৩ তািরেখ অ ি ত ায়ন সভার িস া  এবং স া তা 
সমী ার ফলাফেলর উপর িভি  কের ক র িপিসিপ নরায় পিরক না কিমশেন রণ করার িস া  হীত হেল 
দশীয় উপেদ া িত ান DPN-KRANTI-BETS ক ক জাইকা ণীত সমী া িতেবদন হালনাগাদ করা 

হয়। হালনাগাদ ত িতেবদেনর পািরেশর উপর ৪ লাই, ২০০৫ তািরেখ িড় ােম এ কে র িবধােভাগীেদর 
িনেয় এক  কমশালার আেয়াজন করা হয়। কমশালার হীত পািরশ এবং সমী া িতেবদেনর পািরেশর 
িভি েত য় া লন বক স ণ িজওিব অথায়েন মাট ২৭৯৮৯.৮০ ল  টাকা া িলত েয় বা বায়েনর জ  

ক র  িডিপিপ পিরক না কিমশেন রণ করা হয়। িবগত ২৭/১০/২০০৫ তািরেখ ক র উপর াক- ায়ন 
সভা অ ি ত হয়। াক- ায়ন সভার িস াে র ধারাবািহকতায় ১/২/২০০৬ তািরেখ ক র উপর িপইিস সভা 
অ ি ত হয়। িপইিস সভার পািরশ অ যায়ী িবগত ১০/৫/২০০৬ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক র িডিপিপ 
অ েমািদত হয়। ক র উপর সমী া িতেবদন ণয়ন, সমী া িতেবদন হালনাগাদকরণ, িবিভ  সময় ও 
পযােয় অ ি ত ায়ন/পযােলাচনা/কমশালা ইত ািদ পরও ক র ু ও যথাযথ পিরক না ণয়েন “  থাকা 
মােটই কা  নয়। সচধম  কে র ু পিরক না ও িডজাইন ণয়ন, জিমর  িনধারণ, অবকাঠােমাগত িনমাণ 

কােজর া লন তির ইত ািদ কােজ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর দ তা ও আ িরকতার অভাব রেয়েছ বেল 
তীয়মান হেয়েছ।  
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16.2। পরামশক িনেয়ােগ িবল ঃ  িবগত ১০/৫/২০০৬ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ক র িডিপিপ অ েমািদত হয়। 
া  ত  অ যায়ী ক র আওতায় টেপা ািফক সােভ ও িব ািরত সচ পিরক না ণয়েনর জ  একক 

অিভ তা স  পরামশক িত ান ইনি উট অব ওয়াটার মেডিলং (IWM) ২৮/১২/২০০৬ তািরখ ি া র 
করা হয়। ি  ৯৮.৮০ ল  টাকা এবং ি র ময়াদ জা য়াির, ২০০৭ হেত িডেস র, ২০০৮ (২৪ মাস)। ি  
অ যায়ী সংি  পরামশক িত ান িডেস র, ২০০৮-এ ড়া  িতেবদন দািখল কের। িক  িব ািরত ইি িনয়ািরং 
নকশা ণয়ন, ইত ািদ কােজর জ  পরামশক িনেয়াগকে  আ হ করণ াব দািখেলর জ  ১ম বােরর মেতা 
িবগত মাচ, ২০০৭- এ ২  জাতীয়  দিনক পি কায় িব ি  কাশ করা হয়। অথাৎ ক  অ েমাদেনর ১০ মাস 
পর পরামশক িনেয়ােগর কায ম হণ করা হয়। দািখল ত াব স ক না হওয়ায় ২য় বােরর মেতা আ হ 

করণ াব দািখেলর জ  িব াপন দওয়া হয়। অতঃপর াব দািখেলর পর কািরগির ও আিথক াব 
ায়েন সেবা  ার অজনকারী িত ান Development Design Consultants Ltd (DDC) in 

association with House of Consultants Ltd (HCI). ACE Consultants Ltd. Center for 
Environmental and Geographic information Services (CEGIS) and River Research 
Institute (RRI) ক িনেগািশেয়শেনর জ  আম ণ জানােনা হয়। 02/04/২০০৮ তািরেখ সমী া কােজর জ  
পরামশক িত ােনর সােথ স ত ি  ১২৬.৬৭ ল  টাকা ও ১৮ মাস সমেয় কাজ স াদেনর জ  ি  

া িরত হয়। অথাৎ কে র অ েমাদেনর ায় ১ বছর ১০ মাস অিত া  হওয়ার পর পরমশক িনেয়াগ ড়া  করা 
হয়।  

 
১6.৩।  পরামশক ক ক কায স াদেন িবল ঃ ি  া েরর পর পরামশক িত ান কাজ র“ কের। ১২ মাস সমেয় 

কাজ স াদেনর জ  ি  া িরত হেলও পরামশক ক ক ড়া  িতেবদন দািখেল অ াভািবক িবল  হওয়ায় 
কাজ র“ করার পর সমেয় সমেয় ময়াদ ি  করা হয়। অবেশেষ ন, ২০১১ মােস পরামশক সবার ড়া  

িতেবদন দািখল করা হয় বেল জানা যায়। অথাৎ ি  অ যায়ী পরামশক ক ক কাজ র“ করার পর ১৮ মােসর 
িবপরীেত ায় ৩৩ মাস সময় য় করা হয়। ফেল ক র আওতায় িব ািরত ইি িনয়ািরং নকশা ণয়ন, ইত ািদ 
কােজর জ  পরামশক ক ক কাজ স াদেন িবলে র কারেণ ক র অ েমািদত বা বায়নকাল ৪ বছেরর 
িবপরীেত ৫ বছর অিত া  হয়।  

 
১6.৪। অিতির  িন দের কাযােদশ দানঃ ক র আওতায় স ণ/আংিশকভােব স ািদত তীর সংর ণ কাজ, িবক  

ব ধ িনমাণ কাজ, ব ধ নরা িতকরণ ও র েলটর িনমাণ কাজ মাট ১২  ােকজ/ক া  এর মা েম স াদন 
করা হেয়েছ মেম া  তে  জানা যায়। িন দের স ািদত উি িখত ােকজ েলার কােজর মে  ১  ােকেজর 
আওতায় ব ধ নরা িতকরণ কাজ অিতির  িন দের (৫৯%) স াদন করা হেয়েছ (িত া নদীর বাম তীেরর ব ধ 

নরা িতকরণ, চইেনজ িকঃ িমঃ ৯২.০০ হেত িকঃ িমঃ ৯৪.২১, টাপাইকর, রাজারহাট উপেজলা এবং ধরলা 
নদীর ডান তীেরর ব ধ নরা িতকরণ, চইেনজ িকঃ িমঃ ৪১.০০ হেত িকঃ িমঃ ৪৩.০০ মাগলবাসা, িড় াম 
সদর উপেজলা)। এত িন দের কাজ স াদেনর ে  ােকজ র া লন তিরেত অিতির  য় া লন করা বা 
িন মােনর কাজ স াদন হওয়ার আশ া থােক। 

 
১6.৫। িপিসআর রেণ িবল  তথা ক  বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতার অভাবঃ ক  ন, ২০১১ এ ম ণালয় 

ক ক সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। িব মান িনয়মা যায়ী ক  সমাি র িতন/সােড় িতন মাস সমেয়র মে  
বা বায়নকারী সং হা/ম ণালয় হেত ক  সমাি  িতেবদন (িপিসআর) আইএমইিড- ত রেণর কথা থাকেলও 

ক  সমাি র ৫ মােসর অিধক সময় অিতবািহত হওয়ার পরও ম ণালয় হেত তা পাওয়া যায়িন। িপিসআর াি র 
িবষেয় িবিভ  পযােয় বার বার তািগদ দান করা সে ও তা না পাওয়ায় ক  বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতার 
অভাব পিরলি ত হয়। এ াপাের ম ণালয় ও সং হা পযােয় বল ব হাপনা ও মিনটিরং তীয়মান হয়।  

 
17| mycvwik/gZvgZ t 
১৭.১। ু পিরক না, িডজাইন বা া লেনর অভাবসহ সময়মেতা যথাযথ পদে প হেণর অভােবর কারেণ ক র 

বা বায়ন ও উে  অিজত হয়িন। মবধমান খা  চািহদার িবপরীেত উ রা েলর দির , অবেহিলত ও খরাপীিড়ত 
এলাকায় খা শ  উৎপাদন ি েত সরাসির সহায়ক এ রকম এক  সচধম  ক  বা বায়েনর লে  ণ 
পিরক না ও িডজাইন/ া লন তিরর সােথ স ৃ  কমকতা/ েকৗশলীেদর জবাবিদিহতায় আনার াপাের ম ণালয় 
ক ক ব হা হণ করার েয়াজন আেছ।  
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১৭.২। পরামশক িত ান ক ক নক&শা ণয়ন স িকত িতেবদন দািখেল অ াভািবক িবল  হওয়ায় ক র 
সময়মেতা বা বায়ন স ব হয়িন। এেত স েদর অপচয় হওয়ার পাশাপািশ সংি  ক  এলাকাবাসী ও দশ 
পিরকি ত ফল থেক বি ত হেয়েছ। ভিব েত এ ধরেনর পরামশক িত ােনর াপাের সংি েদর সতক থাকা 
সমীচীন হেব।  

 
১৭.৩।  ক  এলাকা র আথ-সমািজক উ য়েনর লে  পরামশক ক ক ণীত ও যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত 

সচ পিরক না, িডজাইন, া লন ইত ািদ অ যায়ী জর“িরিভি েত ক  ণয়েনর াপাের পািন স দ ম ণালয় 
পদে প হণ করেব। 

 
১৭.৪।  স েদর অপচয় রাধসহ তা ও জবাবিদিহতার ােথ ক  কােজর ণগত মান বজায় রাখার লে  িডজাইন 

ণয়ন ও া লন তিরেত আরও আ িরক ও সতক হওয়ার েয়াজন আেছ।   
 
১৭.৫। cÖKíwUi AbyK~‡j wewfbœ A_©eQ‡i GwWwcÕi AvIZvq ২০১০.০০ j¶ UvKv Aegy³ Kiv nq| cÖKí mgvwß 

cÖwZ‡e`b n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx, cÖKíwUi me©‡kl µgcywÄ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q ১৫৫৯.৭৩ j¶ UvKv| 
cÖKíwUi AbyK~‡j †gvU Aegy³K…Z UvKv n‡Z Ae¨wqZ ৪৫০.২৭ j¶ UvKv (২০১০.০০ - ১৫৫৯.৭৩) we`¨gvb 
wbqg Abyhvqx miKvির †KvlvMv‡i †diZ cÖ̀ vb/mgc©Y Kivi e¨e¯nv MªnY Ki‡Z n‡e| 

 
১৭.৬। ক র িপিসআর অনিতিবলে  আইএমইিড- ত রণ করেত হেব। ভিব েত িব মান িনয়মা যায়ী ক  

সমাি র িতন/সােড় িতন মােসর মে  কে র িপিসআর আইএমইিড- ত রণ িনি ত করেত হেব। 
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79. নারদ নদী, সাখান নদী (আংিশক) এবং চারঘাট র েলট ইনেটক চ ােনল ন: খনন 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
1|  cÖK‡íi Ae ’̄vb t ivRkvnx †Rjvi cywUqv I PviNvU Dc‡Rjv Ges bv‡Uvi †Rjvi bv‡Uvi m`i,  
   wmsov I evMvwZcvov Dc‡Rjv| 
2| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© | 
3| cÖkvmwbK gš¿bvjq t  cvwb m¤c` gš¿bvjq | 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  

ত য় 
 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj ত 
বা বায়ন 

অিত া   
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 

কােলর %) 

g~j 
 

‡gvU 
(cÖtmvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwa

Z 
‡gvU 

(cÖtmvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1333.66 

(ÐÐ) 
cÖ‡hvR¨ 

bq 
1064.20 

(ÐÐ) 
 

RyjvB, 2008 
n‡Z  

Ryb, 2011 
(3 eQi) 

cÖ‡hvR¨ bq RyjvB, 2008 
n‡Z  

Ryb, 2011 
(3 eQi) 

cÖ‡hvR¨ 
bq 
 

cÖ‡hvR¨ bq 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb t ক  পিরচালক n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) Abyhvqx cÖKíwUi 

A½wfwËK Avw_©K I ev¯—e AMªMwZ wb‡æ †` 
                           (j¶ UvKvq) 

কােজর িবিভ  অে র নাম 
  

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e 

cwigvY 
Avw_©K  ev —̄e cwigvY 

(%) 
Avw_©K (%) 

µt 
bs 

1 2 3 4 5 6 

(K)  ivRm¦ LvZ t       
 mieivn  I ‡mev      

(1) Rwic I AbymÜvb `dv  1 0.50   1 (100%) 0.50 (100%) 
(2) ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U `dv 1 3.00  1 (100%) 1.80 (61%) 
(3) ‡÷kbvwi  1 1.00 1 (100%) 0.82 (82%) 
(4) cÖKvkbv I cÖPvi `dv 1 1.00 1 (100%) 1.00 (100%) 

 ‡givgZ, i¶Yv‡e¶Y I 
cybe©vmb                          

     

(5) hvbevnb ‡givgZ (6 wU)  6 2.00      6 
(100%) 

0.75 (38%) 

DcÐ‡gvU (ivRm¦)t         7.50  4.87 (65%) 
(L) g~jab LvZ t      

 m¤c` msMªn/µq      
(6) Rwic hšÎcvwZ  ‡mU 1 1.00 1 (100%) 0.99 (99%) 
(7) Kw¤cDUvi (‡cwšUqvgÐ4) 

‡jRvi wcÖšUvimn 
‡mU 1  0.70 1 (100%)    0.68 (97%) 

(8) d¨v· ‡gwkb µq ‡mU 1 0.30  1 (100%) 0.30 (100%) 
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কােজর িবিভ  অে র নাম 
  

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e 

cwigvY 
Avw_©K  ev —̄e cwigvY 

(%) 
Avw_©K (%) 

µt 
bs 

1 2 3 4 5 6 

(9) ‡gvUi mvB‡Kj  msL¨v 2 3.00 2 (100%) 2.99 (100%) 
 Lbb KvR t      
(10) bv‡iv` b`x cybt Lbb, 

‡PB‡bR wKt wgt 0.00 n‡Z 
wKt wgt 36.10 = 36.10 
(gvwUi KvR = 10,61,300 
Nb wgUvi)| 

wKtwgt 36.10 993.49 36.10(100
%) 

842.12 (85%) 

(11) gymv Lvb b`x cybt Lbb, 
‡PB‡bR wKtwgt 0.00 n‡Z 
wKt wgt 6.50 = 6.50  wKt 
wgt (gvwUi KvR 1,49,000 
Nb wgUvi)| 

wKtwgt 6.50 129.52 6.50 
(100%) 

110.26 (99%) 

(12) PviNvU Bb‡UK P¨v‡bj, 
‡PB‡bR wKtwgt 0.00 n‡Z 
wKt wgt 1.55 = 1.55 wKt 
wgt (gvwUi KvR = 1,80,100 
Nb wgUvi)| 

wKtwgt 1.55 148.15 1.55 
(100%) 

101.99 (69%) 

DcÐ‡gvU (g~jab)   1276.16 Ð   1059.33 
(83%) 

 ‡gvU (K+L)   1283.66 Ð 1064.20 
(83%) 

(M) wdwRK¨vj KwšUb‡Rwšm   20.00 Ð Ð 
(N) cÖvBm KwšUb‡Rwšm   30.00 Ð Ð 

  me©‡gvU (K+L+M +N)   1333.66 100% 1064.20 
(80%) 

 

6|  KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKífy³ †Kvb ev¯—e KvR Amgvß †bB| 
  

7| g~j¨vqb c×wZ (Methodology)t  Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j¨vq‡b wb‡æv³ welq/c×wZ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q t 
 Aby‡gvw`Z cÖKí `wjj (wWwcwc) ch©v‡jvPbv; 
 GwWwc/AviGwWwc ch©v‡jvPbv; 
 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMªMwZ/wcwmAvi ch©v‡jvPbv; 
 cÖKí g~j¨vqb KwgwU (PEC) mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv; 
 cÖK‡íi ev —̄e AMªMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMª‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b; 
 cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v I ¯nvbxq myweav‡fvMx‡`i mv‡_ Av‡jvPbv| 

 

8| mvaviY ch©‡e¶Y t 
 

8.1। cÖK‡íi D‡Ïk¨ t   
cÖK‡íi D‡Ïk¨ wbæi“c t 
(1)  P¨v‡bj cybtLb‡bi gva¨‡g bvi` b`xi cÖevn I wb®‹vkb ¶gZv e„w×; 
(2)  bvi` b`xi bve¨Zv e„w×; 
(3)  bvi` †ewmb GjvKvi cwi‡ek Dbœqb; Ges  
(4)  ï®‹ †gŠmy‡g ¶ỳ ª †mP myweav cÖ̀ vbmn grm¨ Pvl Dbœqb| 
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8.2। cÖK‡íi cUf~wg t  
 bvi` b`x, gymvLvb b`x n‡Z DrcwË jvf K‡i b›`KzRv b`x‡Z cwZZ n‡q‡Q| Ab¨w`‡K cÙvi kvLv eovj b`xi 

fvwU GjvKv n‡Z gymvLvb b`xi DrcwË| cÙv b`xi cvwbi cÖevn Øviv m„ó eb¨vi cÖ‡Kvc n‡Z i¶vi j‡¶¨ eovj 
b`xi Drmgy‡L 1982 mv‡j GKwU †K¬vRvi wbg©vY Kiv nq| D³ †K¬vRvi wbg©v‡Yi d‡j el©v †gŠmy‡g eovj b`xi 
cvwbi †j‡fj A‡bK wb‡P †b‡g hvq Ges ï®‹ †gŠmy‡g †m‡Pi cvwbi msKU †`Lv †`q| D³ ¶wZKi cÖfvemg~n 
`~ixKiYv‡_© 1984 mv‡j eovj b`xi Drmgy‡L PviNvU bvgK ¯nv‡b GKwU 3Ð‡f›U †i¸‡jUi wbg©vY Kiv nq| 
PviNvU †i¸‡jUi wbg©v‡Yi d‡j eovj b`xi fvwU GjvKv eb¨vi cÖ‡Kvc n‡Z i¶v cvq| wKš‘ fvwU‡Z †Kvb cvwb 
msi¶Y AeKvVv‡gv bv _vKvq mgỳ q cvwb cÖevn wb®‹vwkZ nIqvq el©v cieZ©x mg‡q †m‡Pi cvwbi msKU †`Lv 
†`q| G QvovI, cieZ©x‡Z cÙv b`xi cvwb cÖevn K‡g hvIqv Ges eovj b`xi gy‡L cwj covq cÙv b`x n‡Z 
eovj b`x‡Z cvwb cÖevn K‡g hvq| djkª“wZ‡Z fvwU‡Z Aew¯nZ gymvLvb b`x Ges bvi` b`x‡Z cvwb cÖevn K‡g 
hvq| ewY©Z †cÖ¶vc‡U, bvi` I gymvLvb b`xi bve¨Zv e„w×i Rb¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU MªnY Kiv nq| 

 
8.3|    cÖK‡íi Aby‡gv`b t 

m¤c~Y© wRIwe A_©vq‡b ‡gvU 1507.58 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q cÖKíwU ev —̄evq‡bi Rb¨ wWwcwc cwiKíbv 
Kwgk‡b †cÖiY Kiv n‡j weMZ 12-11-2008 Zvwi‡L cÖKíwUi wWwcwcÕi Dci cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) 
mfv AbywôZ nq| mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K m¤c~Y© wRIwe A_©vq‡b †gvU 1333.66 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 
RyjvB, 2008 n‡Z Ryb, 2011 †gqv`Kv‡j ev —̄evq‡bi Rb¨ gvbbxq cwiKíbv Dc‡`óv KZ©„K cÖKíwU 
16Ð11Ð2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq|  

 
9| cÖK‡íi g~j Kvh©µg t 

cÖK‡íi AvIZvq bvi` b`x cybtLbb 36.10 wKtwgt, gymvLvb b`x cybtLbb 6.50 wKtwgt, PviNvU Bb‡UK 
P¨v‡bj Lbb 1.55 wKtwgt, 2wU †gvUi mvB‡Kj µq Ges Rwic hš¿cvwZ 1 †mU µq BZ¨vw` cÖKíwUi g~j 
Kvh©µg| 
 

10| cÖK‡íi mvwe©K Avw_©K I ev —̄e m¤cv`b AMªMwZ t  
10.1। cÖK‡íi Avw_©K AMªMwZ t cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 1333.66 j¶ UvKv Ges cÖK…Z ev¯—evqbKvj 

RyjvB, 2008 n‡Z Ryb, 2011 ch©š—| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb, 2011 ch©š— 
cÖK‡íi µgcywÄZ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q 1064.20 (80%) j¶ UvKv| c¨v‡KR wfwËK b`x Lbb KvR eivÏ 
ms¯nvb/cÖv°wjZ e¨q A‡c¶v wbæ`‡i A_v©r Kg Pyw³g~‡j¨ KvR m¤cv`b Kivq Avw_©K AMªMwZ Kg n‡q‡Q| 
D‡jL¨, cÖKíwUi AbyK~‡j ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ Abyhvqx 2008Ð09 A_©eQi n‡Z 2010Ð11 A_©vr 3 
A_©eQ‡i †gvU 1072.00  j¶ UvKv eivÏ Ges 1072.00  j¶ UvKv Aegy³ Kiv nq|  

 
10.2। cÖK‡íi ev —̄e AMªMwZ t cwi`k©b I wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— µgcywÄZ 

ev¯Ze AMªMwZ 100%| Aby‡gvw`Z cÖKí `wjj (AviwWwcwc) Abyhvqx cÖKíwUi gvV ch©v‡q ev¯Zevqb KvR 
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i bv‡Uvi cIi wefvM Gi AvIZvq I mvwe©K ZË¡veav‡b ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q| 
cÖKíwU ev —̄evq‡bi Rb¨ Avjv`vfv‡e †Kvb Rbej wb‡qvM Kiv nqwb| cÖKíwU me©‡kl MZ 11 Ð 12 AvMó, 
2011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| wb‡æ cÖKíwUi cÖavb cÖavb A‡•Mi ev¯—evqb AMªMwZ eY©bv Kiv 
n‡jv t 

 
(1) PviNvU Bb‡UK P¨v‡bj t cÙv b`x n‡Z eovj b`xi gyL PviNvU ‡iMy‡jUi (1984 m‡b wbwg©Z 3 ‡fšU, ‡fšU 

mvBR 20 dzU X 8 dzU) ch©š— 1.55 wKt wgt PviNvU Bb‡UK P¨v‡bj Lbb/cybtLbb KvR Kiv n‡q‡Q| KvRwU 
GKwU c¨v‡K‡Ri gva¨‡g 102.22 j¶ UvKv Pyw³g~‡j¨ (cÖv°wjZ g~j¨ 148.14 j¶ UvKvi wecix‡Z) 
12/02/2009 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq Ges Kvh©v‡`k Abyhvqx weMZ 13/5/2009 Zvwi‡L P¨v‡bjwUi 
cybtLbb KvR mgvß nq| wWRvBb Abyhvqx cÖvq 25 wgUvi Zj‡`k cÖk¯ZZv I MocoZv 4Ð6 wgUvi MfxiZvq 
G P¨v‡bjwU Lbb/cybtLbb Kiv n‡q‡Q| D‡jL¨, c~‡e©i ‡eW ‡j‡fj RL 15 wgUvi n‡Z wWRvBb ‡eW ‡j‡fj 
RL 10 wgUvi G P¨v‡bjwU Lbb Kiv n‡q‡Q| MZ 11/8/2011 Zvwi‡L cwi`k©bKv‡j P¨v‡bjwUi ga¨ w`‡q 
cÙvi cvwb cÖ‡ek Ki‡Z ‡`Lv hvq| Bb‡UK P¨v‡b‡jwUi Lbb/cybtLbb Kvh©µg ‡gvUvgywU m‡š—vlRbK e‡j 
cÖZxqgvb n‡q‡Q| ¯nvbxq GjvKvevmx‡`i mv‡_ Av‡jvPbv I bv‡Uvi cIi wefvM m~‡Î Rvbv hvq, Lb‡bi c~‡e© 
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P¨v‡bjwUi gyL fivU _vKvq PviNvU ‡iMy‡jU‡ii ga¨ w`‡q eovj b`x‡Z Kg mgqe¨vcx Kg cvwb cÖ‡ek Ki‡Zv| 
P¨v‡bjwU Lb‡bi ci cÙvi cvwbi ‡j‡f‡ji Dci wfwË K‡i cÖwZ eQi RyjvB gvm n‡Z ‡m‡Þg¦i/A‡±vei ch©š— 
Kg/‡ewk 3/4 gvm a‡i P¨v‡b‡ji ga¨ w`‡q cvwb eovj b`x‡Z cÖevwnZ nq| d‡j P¨v‡bj Z_v eovj b`xi 
be¨Zv e„w× ‡c‡q‡Q e‡j ¯nvbxq m~‡Î Rvbv hvq|  

 
(2) gymv Lvb b`x Lbb (AvswkK) t  gymv Lvb b`xwU eovj b`xi fvwU‡Z evMvwZcvov Dc‡Rjvi nvcvwbqv bvgK 

¯nv‡b DrcwË jvf K‡i evibvB b`x‡Z cwZZ n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq nvcvwbqv ‡iMy‡jUi (1994 m‡b wbwg©Z 
3 Ð ‡fšU,  ‡fšU mvBR 5 dzU X 8 dzU) n‡Z cvBKcvov (cywUqv Dc‡Rjv)/Rqivgcyi (bv‡Uvi m`i) ch©š— 
6.50 wKt wgt b`x Lbb KvR ev¯Zevqb Kiv n‡q‡Q| nvcvwbqv ‡iMy‡jU‡ii ‡eW ‡j‡fj‡K wWRvBb Avi.Gj 
10.00 wgt a‡i 9.50 wgt ‡e‡Wi cÖk¯ZZvq Rqivgcy‡i wWRvBb Avi. Gj 9.81 wgt Abyhvqx DwjwLZ b`x 
Lbb KvR m¤cv`b Kiv n‡q‡Q| G·Kv‡fUi w`‡q LbbK…Z gvwU b`xi `yÕcvo eivei ivLv n‡q‡Q| Lbb KvR 
‡gvUvgywU m‡š—vlRbK e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q, Z‡e wKQy gvwU e„wói cvwbi mv‡_ B‡Zvg‡a¨ ‡avqv wM‡q ev Mwo‡q 
b`xi Zj‡`k fivU n‡q‡Q| cwi`k©‡b ‡`Lv hvq, eovj b`x n‡Z cvwb gymv Lvb b`x‡Z cÖevwnZ n‡”Q bv, 
AwaKš‘ fiv el©v ‡gŠmy‡gI eovj b`xi cvwbi ‡j‡fj gymv Lvb b`xi cvwbi ‡j‡fj n‡Z Kg (wb‡P) _vKvq gymv 
Lvb b`x n‡Z cvwb eovj b`x‡Z cÖevwnZ n‡Z ‡`Lv hvq| G cÖm‡½ bv‡Uvi cIi wefv‡Mi wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 
Rvbvb, eovj b`xi fvwU‡Z eovBMªvg Dc‡Rjvi `qvivgcy‡i Aew¯nZ Kvw`ivev` K¨všUb‡gšU GjvKv 
A‡c¶vK…Z wbPy GjvKv nIqvq PviNvU ‡iMy‡jU‡ii me ‡MBU cy‡ivcywi Ly‡j ‡`qv n‡j 46 wKt wgt fvwU‡Z 
Aew¯nZ eovBMªv‡gi AvUNwiqv ‡iMy‡jU‡ii (1994 m‡b wbwg©Z 5Ð ‡fšU, ‡fšU mvBR 10 dzU X 8 dzU) me  
‡MBU m¤c~Y©iƒ‡c Ly‡j ‡`qvi ciI K¨všUb‡gšU GjvKvq eb¨vmn cvwb wb¯‹vk‡bi mgm¨v ‡`Lv ‡`q| d‡j 
PviNvU ‡iMy‡jU‡ii me ‡MBU ‡Lvjv ivLv nqwb| PviNvU ‡iMy‡jU‡ii gva¨‡g eovj b`x‡Z cvwb cÖevn/‡j‡fj 
wbqšÎ‡Yi Kvi‡Y gymv Lvb b`x‡Z cvwb cÖevwnZ n‡”Q bv| D‡jL¨, PviNvU ‡iMy‡jUi c‡q‡šU 11/8/2011 
Zvwi‡L cvwbi ‡j‡fj 16.28 wgt (AvcÐ¯Uªxg)/14.60 wgt (WvDb Ð÷ªxg) Ges AvUNwiqv ‡iMy‡jUi c‡q‡šU 
12/8/2011 Zvwi‡L cvwbi ‡j‡fj 12.30 wgt (AvcÐ÷ªxg)/11.75 wgt (WvDb ÷ªxg) ch©‡e¶Y Kiv nq| 
ZvQvov, gymv Lvb b`x‡Z evMvwZcvov Dc‡Rjvq c‡KULvwj bvgK ¯nv‡bÐ GjwRBwW KZ„©K BZtc~‡e© wbwg©Z 
Aviwmwm eªx‡Ri cvKv ‡eW ‡j‡fj DuPy (b`xi wWRvBb ‡eW ‡j‡fj n‡Z  কম- বিশ 3.50 wgt DuPy) nIqvq 
eovj b`x n‡Z gymv Lvb b`x‡Z cvwb cÖev‡n Zv cÖavb Aš—ivq e‡j Rvbv hvq| Ab¨w`‡K, GKB b`x‡Z 
cvBKcvov (Rqivgcyi) GjvKvq e‡iš ª̀ eûgyLx Dbœqb KZ„©c¶ (weGgwWG) KZ„©K BZtc~‡e© wbwg©Z Iqvi 
(weir)Ð Gi Uc ‡j‡fj b`xi wWRvBb ‡eW ‡j‡fj n‡Z কম- বিশ 3.00 wgt DuPy (Qwe mshy³ t সংেযাজনী-১)| 
d‡j gymv Lvb b`x‡Z eovj b`xi cvwb cÖev‡n GwU 2q Aš—ivq e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

 
(3) bvi` b`x Lbb t G b`xwU bv‡Uvi m`i Dc‡Rjvi Rqivgcyi bvgK ¯nv‡b gymv Lvb b`x n‡Z Drcbœ n‡q 

bv‡Uvi kn‡ii wfZi w`‡q cÖevwnZ n‡q bv‡Uv‡ii wmsov Dc‡Rjvq bš`KzRvq cwZZ n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq 
b`xwUi ‡gvU 36.10 wKt wgt Lbb KvR m¤cv`b Kiv n‡q‡Q| gvV ch©v‡q Lvj cybtLb‡bi wWRvBb ch©v‡jvPbvq 
‡`Lv hvq, 6Ð10 wgUvi cȪ n I MocoZv 1.40 Ð 2.25 wgUvi MfxiZvq (LbbK…Z Lv‡ji mvBW ‡mvc 1 V : 
1.50 H) b`x Lbb KvR m¤cv`b Kivi K_v| bvi` b`x cybtLbb Kv‡Ri ¯nvb cwi`k©‡b ‡`Lv hvq, ¯nvb 
we‡k‡l LbbK…Z gvwU (¯ú‡qj) Aby‡gvw`Z wWRvBb Abyhvqx b`xi cvo/e¨vsK jvBb n‡Z 15 wgt ~̀‡i bv ‡djvi 
Kvi‡Y  e„wói cvwb‡Z Zv ‡avqv wM‡q/‡iBb KvU n‡q cybivq b`xi Zj‡`‡ki Ask we‡kl fivU n‡q‡Q| cÖKí 
cwiKíbvq bvi` b`x cybtLb‡bi Rb¨ ‡h cwigvY MfxiZv Ges cÖk¯ZZv we‡ePbvq G‡b b`x cybtLbb Kiv 
n‡q‡Q Zv h_vh_ bq e‡j cwi`k©‡b cÖZxqgvb nq| ‡gŠRv g¨vc Abyhvqx bvi` b`xi cÖk¯ZZv M‡o cÖvq 70 Ð 
110 dzU wQj| Kvjµ‡g b`x fivU nIqvmn b`xi `yÕcvo A‰eafv‡e `Lj K‡i RbemwZ M‡o DVvq b`x 
µgvb¦‡q msKzwPZ n‡q‡Q| eZ©gv‡b b`xi Mo cÖk¯ZZv `uvwo‡q‡Q 60 Ð 75 dzU Ges b`xi Zj‡`‡k gvwU 
Lb‡bi cÖk¯ZZv 23 Ð 36 dzU (7 wgUvi n‡Z 11 wgUvi)| bvi` b`xi `yÕcv‡oi g~j mxgvbv Abyhvqx cy‡iv Lbb 
KvR bv Kivq B‡Zvg‡a¨ b‡`i cybtLbb KvR `„k¨Z Kvh©Kix I djcÖm~ n‡e bv e‡j cÖZxqgvb nq| ZvB b`xi 
A‰ea `Lj cybi“×vimn cÖ‡qvRb Abyhvqx b`x cybtLbb K‡i b`xi be¨Zv wd‡i Avbvi cvkvcvwk b`xi cvwb 
msi¶Y/aviY ¶gZv e„w× Kiv cÖ‡qvRb wQj| b`xwU‡K Zvi g~j avivq Lbb Kiv n‡j A_©vr AviI cÖk¯Z K‡i 
Lbb Kiv n‡j b`x‡Z cvwb cÖ‡e‡ki cwigvY e„w× ‡c‡Zv Ges ïKbv ‡gŠmy‡g ‡mP Kvh© m¤cbœ Kivi Rb¨ 
cÖ‡qvRbxq cwigvY cvwb b`x‡Z a‡i ivLv m¤¢e n‡Zv e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| wWRvBb Abyhvqx Rqivgcyi ¯nv‡b 
Avi.Gj 9.75 wgt I 6.00 wgt ‡eW cÖk¯ZZvq Lbb Kivi K_v| bvi` b`xi wewfbœ Ask cwi`k©‡b ‡`Lv hvq, 
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‡gvUvgywUfv‡e b`x Lbb Kiv n‡q‡Q| Z‡e Rqivgcyi ¯nv‡b bvi` b`xi Drmgy‡L gymv Lvb b`xi ‡eW ‡j‡fj 
n‡Z bvi` b`xi ‡eW ‡j‡fj Kg ‡ewk 1.00 wgt DuPy ivLv n‡q‡Q| wKš‘ wWRvBb Abyhvqx bvi` b`xi ïi“i 
¯nv‡b gymv Lvb b`xi ‡eW ‡j‡fj (Avi.GjÐ 9.85 wgt) n‡Z bvi` b`xi ‡eW ‡j‡fj (Avi.GjÐ9.75 wgt) 
wbPy nIqvi K_v _vK‡jI Zv Kiv nqwb| ZvQvov, bvi` b‡`i DrmgyL n‡Z Kg ‡ewk 1.00 wKt wgt fvwU‡Z 
b`xi Dci AvovAvwofv‡e iv¯Zv (cvBKcvovÐ mvnvcvov) I cyivZb mi“ KvjfvU© _vK‡Z ‡`Lv hvq| bvi` 
b‡`i fvwU‡Z G iKg AviI 2wU iv¯Zv Ges 11wU eªxR/KvjfvU© (bvi` b`xi wWRvBb ‡eW ‡j‡fj n‡Z eªx‡Ri 
‡eW DuPy) Av‡Q e‡j cÖvß Z_¨ I  ¯nvbxq m~‡Î Rvbv hvq| gymv Lvb b`xi mv‡_ mvgÄm¨ ‡i‡L wWRvBb ‡eW 
‡j‡fj Abyhvqx bvi` b`xi Zj‡`k Mfxi K‡i Lbb bv Kiv ev fvwU‡Z AvovAvwo iv¯Zv I cyivZb mi“/DuPy 
‡e‡Wi eªxR/KvjfvU© _vKvq bvi` b`x‡Z wKQy cvwb R‡g _vK‡Z ‡`Lv ‡M‡jI ‡Kvb cÖevn ‡`Lv hvqwb| b`xi 
Dci AvovZAvwo iv¯Zv ev cyivZb mi“ Kvjfv‡U©i ¯n‡j b`x cvivcvi ev hvZvqv‡Zi myweavmn b`x‡Z cvwb 
cÖev‡ni myweav‡_© cÖKí cwiKíbvq cÖ‡qvRb Abyhvqx KvjfvU©/eªxR wbg©vY Kivi welq we‡ePbv Kivi cÖ‡qvRb 
wQj| d‡j bvi` b`x Lbb Kv‡R cwiKíbv I ev¯ZevqbMZ Î“wU I Awbq‡gi Kvi‡Y b`x‡Z cvwb cÖevwnZ 
Ki‡Z bv cvivq GKw`‡K ‡hgb cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb, Ab¨w`‡K b`x Lb‡bi bv‡g A‡_©i AcPq Kiv 
n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

 
(4) ‡gvUi mvB‡Kj µq t  মাঠ পযােয় নােটার পওর িবভােগর আওতায় cÖK‡íi ev¯Zevqb KvR myóyfv‡e 

ZË¦veavb/Z`viwKi Rb¨ wWwcwc ms¯nvb Abyhvqx 2wU 100 wmwm ‡gvUi mvB‡Kj 20/4/2011 Zvwi‡L µq Kiv 
n‡q‡Q|  

 
(5) Rwic hšÎcvwZ t cÖK‡íi AvIZvq b`x Lbb/cybtLbb KvR Rwic K‡i myóyfv‡e m¤cv`‡bi Rb¨ 1 ‡mU 

‡j‡fj ‡gwkb µq Kiv n‡q‡Q|  
 
11| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ µq Kvh©µg t  cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR)  I gvV ch©v‡q cÖvß µq সং া  

পযােলাচনায় দখা যায়, ইনেটক চ ােনল, নারদ নদী ও সা খান নদী নঃখনন মাট ৭  ােকজর আওতায় কাজ 
স াদন Kiv n‡q‡Q| wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx, ২০০৮-০৯ A_©eQi (১৮/১১/২০০৮) n‡Z Lvj cybtLbb 
Kv‡Ri Rb¨ `icÎ Avnev‡bi gva¨‡g cÖK‡í wVKv`vi িনেয়ােগর জ  K‡i µq Kvh©µg ïi“ Kiv nq| ইনেটক 
চ ােনল বা নদী নঃখনন কােজ ৭  ােকেজর জ  া  দরপ  অ যায়ী ি ত  ৫.২৬% িন দর হেত 
৩১% িন দর। we`¨gvb miKvix wbqgÐbxwZgvjv/wewaÐweavb cvewjK cÖwKDi‡g›U †i¸‡jkb, 2003 (PPR -
2003)/cvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v±, 2006 (PPA-2006)/cvewjK cÖwKDi‡g›U wewagvjv, 2008 (PPR -
2008) h_vh_fv‡e AbymiY K‡iB µq Kvh©µg m¤cv`b Kiv n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq|  

 
12| cÖKí cwiPvjK m¤cwK©Z Z_¨ t cªKíwUi ev¯—evqbKvjxb mg‡q (RyjvB, ২০০৮ n‡Z Ryb, ২০১১) ch©š— ৩ eQ‡i 

৩ Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| wb‡æ cÖKí cwiPvj‡Ki Z_¨ †`qv n‡jvt 
 

µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`we c~Y©Kvjxb/ 
LÛKvjxb 

mgqKvj gš—e¨ 

1| Rbve ‡gvt AvÏyj gvbœvb 
 

ZË¦veavqK 
cÖ‡KŠkjx 

LÛKvjxb 1Ð7Ð2008 
n‡Z 

21Ð12Ð2009 

1 eQi 6 gvm 

2 Rbve ‡gvt gvnZve DwÏb ZË¦veavqK 
cÖ‡KŠkjx 

LÛKvjxb 3Ð1Ð2010 
n‡Z 

30Ð3Ð2011 

 1 eQi 3 gvm 

3 Rbve Avey ‡gvt kwdDj 
AvRg 

ZË¦veavqK 
cÖ‡KŠkjx 

LÛKvjxb 30Ð3Ð2011 
n‡Z 

30Ð6Ð2011 

3 gvm 

 
13| cÖK‡íi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t  cÖKíwUi AvIZvq Bb‡UK P¨v‡bj, gymv Lvb b`x I bvi` b`x cybt Lb‡bi 

gva¨‡g b`xi cÖevn I wb¯‹vkb ¶gZv e„w×, b`xi bve¨Zv e„w× BZ¨vw` cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z bv nIqvq bvi` 
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‡ewmb GjvKvi cwi‡ek Dbœqbmn ï¯‹ ‡gŠmy‡g ¶ỳ ª ‡mP myweav cÖ̀ v‡bi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× I grm Pvl 
Dbœqb m¤¢e nqwb ev fwel¨‡Z n‡e e‡jI cÖZxqgvb nqwb| cÙv b`xi cvwb eovj I gymv Lvb b`x n‡q bvi` 
b`x‡Z cÖ‡ek Ki‡Z bv cvivq bvi` b`x‡Z ïay cÖvY ‡Kv¤cvbx, bv‡Uvi myMvi wgj, hgybv wWw÷jvix BZ¨vw` 
‡Kv¤cvbxi cwiZ¨v³ eR©̈  I Mv`, bv‡Uvi kni GjvKvi wb¯‹vwkZ gqjv, AveR©bv R‡g ¶xYKvq cÖevwnZ n‡Z 
‡`Lv hvq| kni GjvKvq b`x‡Z KPywicvbvmn (Qwe mshyw³ t সংেযাজনী-২) wewfbœ gqjv, AveR©bv, eR©̈  R‡g 
`yM©Ü Qov‡bvmn cwi‡ek I cÖwZ‡ek bó n‡”Q|  

 
14| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t   

cwiKwíZ AwR©Z 
(1) P¨v‡bj cybtLb‡bi gva¨‡g bvi` 
b`xi cÖevn I wb®‹vkb ¶gZv e„w× ;  

D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| Bb‡UK চ ােনল খনন করা হেলও এর cvwb 
eovj b`x হেয় I gymv Lvb b`xi gva¨‡g bvi` b`x‡Z cÖevwnZ bv 
nIqv ev bvi` b`x‡Z cvwb cÖev‡n euvav _vKvq b`xi cÖevn I 
wb¯‹vkb ¶gZv e„w× Av‡`Š AwR©Z nqwb|  

(2)  bvi` b`xi bve¨Zv e„w× ; D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| পিরকি ত/িডজাইন অ যায়ী যথাযথ গভীরতায় 
(আরএল) খনন না করায় bvi` b`xi be¨Zv e„w× cvqwb| 

(3)  bvi` †ewmb GjvKvi cwi‡ek 
Dbœqb ; 

D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| GKB Kvi‡Y fiv el©v ‡gŠmy‡gI নারদ b`x‡Z 
cvwb cÖevn bv _vKvq ‡ewmb GjvKvi পিরেবেশর Dbœqb nqwb| 

(4)  ï®‹ †gŠmy‡g ¶ỳ ª †mP myweav 
cÖ̀ vbmn grm¨ Pvl Dbœqb| 
 

D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| নারদ b`x‡Z ‡Kvb cvwb cÖevn bv _vKvq ï¯‹ 
‡gŠmy‡g ¶ỳ ª ‡mP myweav cÖ̀ vbmn grm¨ Pvl Dbœqb nqwb ev fwl¨‡ZI 
n‡e e‡j cÖZxqgvb nqwb| 

 
15|  D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t cÖKíwUi D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb| bvi` b`x‡Z AvovAvwofv‡e 

iv¯Zv, cyivZb mi“ KvjfvU© BZ¨vw` we`¨gvb cÖwZeÜKZv _vKv m‡Ë¦I Zv AcmviY ev bZyb K‡i wbg©v‡Yi ‡Kvb 
Kvh©µg cÖKí cwiKíbvq Aš—f©y³ bv Kiv, wWRvBb ‡j‡fj Abyhvqx h_vh_ MfxiZvq bvi` b`xi উৎস হল 
সংল  এলাকায় নদীর Zj‡`k Lbb bv Kiv, GjwRBwW I weGgwWG KZ„©K gymvLvb b`x‡Z BZtc~‡e© eªxR/Iqvi 
wbg©v‡Yi gva¨‡g cvwb cÖev‡n cÖwZeÜKZv m„wó BZ¨vw` Kvi‡Y bvi` b`x‡Z cvwb cÖevn bv _vKvq cÖKíwUi 
D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

 
16| mgm¨v/ev¯—evqb mgm¨v t  
 
16.1 Î“wUc~Y© cÖKí cwiKíbv t  cÙv b`xi dvW ‡j‡fj (15 wgUvi) we‡ePbvq G‡b Ges bi` b`xi `yÕcv‡oi 

ga¨eZx© cÖk¯ZZv 60Ð75 dzU ‡i‡L b`xi Zj‡`k MocoZv 1.50 wgUvi ‡_‡K 2.00 wgUvi MfxiZvq Lbb 
Kiv nq| ‡gŠRv g¨vc ch©v‡jvPbvq ‡`Lv hvq, c~‡e© bvi` b`xwUi `yÕcv‡oi ga¨eZx© `~iZ¦ A_©vr Mo cÖk¯ZZv 
wQj 70Ð110 dzU| Kvjµ‡g b`xi ỳÕcv‡o RbemwZ Ges KjKviLvbv M‡o DVvq b`xi `yÕcv‡oi cÖk¯ZZv 
`uvwo‡q‡Q 60Ð75 dzU| we‡kl K‡i kni GjvKvq b`xi ỳÕcv‡oi Zxi fivU K‡i A‰eafv‡e `vjvbÐ‡KvVv Ges 
KjKviLvbv ¯nvcb Kivi `i“b b`x msKzwPZ nIqvmn evmvÐevwo I KjKviLvbvi eR©̈  b`x‡Z mivmwi wb¯‹vkb 
Kiv/‡djv‡bvq b`xi Zj‡`k µgvMZfv‡e fivU n‡q ‡M‡Q| b`xi g~j mxgvbv D×vi ev A‰ea `Lj D‡”Q`c~e©K 
b`x cybi“×vi/i¶v bv K‡i ïay AvswkK Lb‡bi gva¨‡g b`xi be¨Zv i¶v/e„w×i cÖ‡Póv ‡bqv n‡q‡Q| d‡j 
cÖK‡íi D‡Ïk¨ Abyhvqx b`xi cvwb cÖevn I aviY ¶gZv e„w×i gva¨‡g ï¯‹ ‡gŠmy‡g ‡mP myweav cÖ̀ vb Ges 
b`xi be¨Zv cybi“×vi Kiv m¤¢e nqwb| ZvQvov, bvi` b‡`i DrmgyL n‡Z Kg ‡ewk 1.00 wKt wgt fvwU‡Z 
b`xi Dci AvovAvwofv‡e iv¯Zv (cvBKcvovÐmvnvcvov) I cyivZb mi“ KvjfvU© _vK‡Z ‡`Lv hvq| bvi` 
b‡`i fvwU‡Z G iKg AviI 2wU iv¯Zv Ges 11wU eªxR/KvjfvU© (bvi` b`xi wWRvBb ‡eW ‡j‡fj n‡Z eªx‡Ri 
‡eW DuPy) Av‡Q e‡j cÖvß Z_¨ I  ¯nvbxq m~‡Î Rvbv hvq (ms‡hvRbx- ৩)| gymv Lvb b`xi িডজাইন বড 
লেভেলর mv‡_ mvgÄm¨ রেখ bvi` b`xi Zj‡`k Mfxi K‡i Lbb bv Kiv ev fvwU‡Z AvovAvwo iv¯Zv I 

cyivZb mi“/DuPy ‡e‡Wi eªxR/KvjfvU© _vKvq bvi` b`x‡Z wKQy cvwb R‡g _vK‡Z ‡`Lv ‡M‡jI ‡Kvb cÖevn ‡bB| 
b`xi Dci AvovZAvwo iv¯Zv ev cyivZb mi“ Kvjfv‡U©i ¯n‡j b`x cvovcvo ev hvZvqv‡Zi myweavmn b`x‡Z 
cvwb cÖev‡ni myweav‡_© cÖKí cwiKíbvq cÖ‡qvRb Abyhvqx KvjfvU©/eªxR wbg©vY Kivi welq we‡ePbv Kivi 
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cÖ‡qvRb wQj| myôy cwiKíbv I wWRvBb Î“wUi Kvi‡Y cÖKíwU ev¯Zevq‡bi gva¨‡g ‡Kvb mydj AR©b Kiv m¤¢e 
nqwb Ges fwel¨‡ZI n‡e e‡j cÖZxqgvb nqwb|  

16.2 ev¯ZevqbRwbZ Î“wUÐwePÿ wZ t b`x Lbb Kv‡Ri wWRvBb ch©v‡jvPbvq ‡`Lv hvq, IV : 1.50 H ‡mv‡c bvi` I 
gymv Lvb b`x Lbb Kiv nq| wWRvBb Abyhvqx LbbK…Z gvwU b`xi e¨vsK jvBb n‡Z 15 wgUvi `~‡i ‡djv‡bvi 
K_v _vK‡jI bvi` b`xi ‡¶‡Î kni GjvKvq A‰ea `L‡ji Kvi‡Y ‡Kvb Rwg bv cvIqvq LbbK…Z gvwU 
(¯ú‡qj) wbivc` ~̀i‡Z¦ Wvw¤cs Kiv m¤fe nqwb| ‡ek wKQy ¯Z~cxK…Z gvwU ¯nvbxq RbMY wbR 
D‡`¨v‡M/cÖ‡qvR‡b mwi‡q ‡bq e‡j Rvbv hvq| AwaKš—, RvqMv bv cvIqvq ¯nvb we‡k‡l LbbK…Z gvwU 
(¯ú‡qj) b`xi cvo n‡Z wbivc` ~̀i‡Z¦ bv ‡djvq Wvw¤csK…Z gvwU e„wói cvwb‡Z ‡avqv wM‡q/‡iBb KvU n‡q 
cybivq Lv‡ji Zj‡`k AskZ fivU n‡q ‡M‡Q ev fwel¨‡Z fivU n‡q hvIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| GKBfv‡e 
gymvLvb b`xi LbbK…Z gvwU wbivc` ~̀i‡Z¦ bv ‡djv ev wbivc` `~i‡Z¦ ‡djv m¤¢e bv nIqvq Wvw¤csK…Z gvwU 
e„wói cvwb‡Z ‡avqv wM‡q/‡iBb KvU n‡q cybivq Lv‡ji Zj‡`k AskZ fivU n‡q ‡M‡Q ev fwel¨‡ZI fivU 
n‡q hvIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| 

16.3 bvi` b`x Lb‡b Awbqg t cÖKí cwiKíbvq bvi` b`x cybtLb‡bi Rb¨ ‡h cwigvY MfxiZv Ges cÖk¯ZZv 
we‡ePbvq G‡b b`x cybtLbb Kiv n‡q‡Q Zv h_vh_ bq e‡j cwi`k©‡b cÖZxqgvb nq| bvi` b`xi wewfbœ Ask 
cwi`k©‡b ‡`Lv hvq, ‡gvUvgywUfv‡e b`x Lbb Kiv n‡q‡Q| wWRvBb Abyhvqx Rqivgcyi ¯nv‡b Avi.Gj 9.75 
wgt I 6.00 wgt ‡eo cÖk¯ZZvq Lbb Kivi K_v| | bvi` b`xi ïi“i ¯nv‡b gymv Lvb b`xi ‡eW ‡j‡fj 
(Avi.GjÐ 9.81 wgt) n‡Z bvi` b`xi ‡eW ‡j‡fj (Avi.GjÐ9.75 wgt) wbPy nIqvi K_v _vK‡jI Zv bv K‡i 
bvi` b`xi Drmgy‡L Rqivgcy‡i (cvBKcvov) gymv Lvb b`xi ‡eW ‡j‡fj n‡Z bvi` b`xi ‡eW ‡j‡fj Kg 
‡ewk 1.00 wgt DuPy ivLv n‡q‡Q| d‡j bvi` b`x Lbb Kv‡R cwiKíbv I ev¯ZevqbMZ “ /Awbq‡gi Kvi‡Y 
b`x‡Z cvwb cÖevহ না থাকায় GKw`‡K ‡hgb cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb, Ab¨w`‡K b`x Lb‡bi bv‡g A‡_©i 
AcPq Kiv n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

16.4 mgwb¦Z cvwb e¨e¯nvcbv cwiKíbvi Afve t PviNvU I AvUNwiqv ‡iMy‡jU‡ii gva¨‡g eovj b`xi cvwb cÖevn 
wbqšÎY K‡i eovj ‡ewmb Dbœqb Kvh©µ‡gi Kvh©KvwiZv i¶vi cvkvcvwk eovBMªvg Dc‡Rjvq Aew¯nZ 
Kvw`ivev` K¨všUb‡gšU GjvKvq eb¨v I cvwb wb¯‹vkb mgm¨v `~ixKiY Ges GKBmv‡_ nvcvwbqv ‡iMy‡jU‡ii 
gva¨‡g gymv Lvb b`x‡Z cvwb cÖevn m„wó/e„w× Kivi ‡¶‡Î mgwb¦Z cvwb e¨e¯nvcbv cwiKíbvi Afv‡e i‡q‡Q 
e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| fiv el©v ‡gŠmy‡g PviNvU ‡iMy‡jU‡ii gva¨‡g cvwb cÖevn wbqšÎY K‡i eovj b`xi 
cvwbi ‡j‡fj wbPy nIqvq gymv Lvb b`x‡Z cvwb cÖ‡ek/cÖevwnZ n‡”Q bv| gymv Lvb b`x‡Z cvwb cÖevn bv _vKvq 
bvi` b`x‡ZI cvwb cÖ‡ek/cÖevwnZ n‡”Q bv| Z‡e, bvi` b`xwU‡K AviI Mfxi K‡i Lbb Kiv n‡j b`x‡Z 
memgq cvwb _vKvi m¤¢vebv Av‡Q| kni GjvKvq b`xwU‡K A‡bKUv msKzwPZ Ae¯nvq ‡`Lv wM‡q‡Q| b`xi 
`yÕcv‡o A‰ea `Lj`vi KZ„©K b`x fivU K‡i RbemwZ M‡o ‡Zvjvmn KjKviLvbv ¯nvc‡bi `i“b cÖvq 7Ð8 
wKt wgt e¨vcx b`x mi“ n‡q wM‡q‡Q| ZvQvov, KjKviLvbvi cwiZ¨³ eR©̈ /Mv` (cÖvY ‡Kv¤cvbx, bv‡Uvi myMvi 
wgj Ges hgybv wWw÷jvix) mivmwi b`x‡Z webv evavq ‡djvi Kvi‡Y b`xi cvwb `~wlZ n‡q cwi‡ek ~̀lY Ki‡Z 
‡`Lv wM‡q‡Q | DwjwLZ wk‡íi eR©/Mv` b`x msjMœ bv‡Uvi kni GjvKvmn fvwU‡Z, we‡kl K‡i ïKbv ‡gŠmy‡g 
`yM©Ü Qwo‡q GK Amnbxq `yM©Ügq emevm Abyc‡hvMx cwi‡e‡ki m„wó K‡i e‡j GjvKvevmx I ¯nvbxq 
evcvD‡evW© m~‡Î Rvbv hvq| ZvQvov Gai‡bi eR©̈ /Mv` b`x‡Z Aweivgfv‡e wb¯‹vkb Kivq b`xi Zj‡`‡k Rgv 
n‡q µgvMZfv‡e b`x fivU n‡q hv‡”Q Ges b`xi be¨Zv I cvwb aviY ¶gZv nªvm ‡c‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb 
n‡q‡Q| G‡nb Ae¯nvq, cwi‡ek I b`xi be¨Zv i¶vq wk‡íi eR©̈ /Mv` b`x‡Z wb¯‹vkb Ri“wi wfwË‡Z eÜ 
Kiv cÖ‡qvRb| evcvD‡ev‡W©i gvV ch©vq n‡Z mswkó cÖwZôvb/‡Kv¤cvbxi mv‡_ cÎ gvidZ ‡hvMv‡hvM Kivi 
ciI mswkó cÖwZôvb KZ„©K ‡Kvb Kvh©Kix D‡`¨vM MªnY Kiv nqwb e‡j Rvbv hvq| ZvQvov, gymv Lvb I bvi` 
b`xi Dci wewfbœ ¯nv‡b LbbK…Z b`xi Zj‡`k A‡c¶v GKvwaK eªxR/KvjfvU© Gi ‡eW ‡j‡fj DuPy nIqvq 
b`x‡Z cvwb cÖev‡n weNœZv m„wó n‡”Q/n‡e| G wel‡q evcvD‡ev‡W©i mswkó `ßi n‡Z cÖ‡qvRbxq e¨e¯nv Mªn‡Yi 
Rb¨ ¤nvbxq ch©v‡q ¯nvbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi‡K AewnZ Kiv n‡jI A`¨vewa G wel‡q ‡Kvb c`‡¶c 
M„nxZ nqwb| G Ae¯nvq bvi` b`xi be¨Zv i¶v Kivmn ‡mP ‡gŠmy‡g cÖ‡qvRbxq cwigvY cvwb a‡i ivLvi Rb¨     
wem—vwiZ mgx¶vi AvIZvq mgwb¦Z cvwb e¨e¯nvcbv cÖKí MªnY Kivi gva¨‡g bvi` b`x cybtLb‡bi KvR 
ev¯Zevqb Kivi cÖ‡qvRb Av‡Q|  

16.5 gvV ch©v‡q Dbœqb Kv‡R mgb¦‡qi Afve t gymvLvb I bvi` b`xi Dci GjwRBwW I weGgwWG KZ„©K 
AvovAvwofv‡e KvjfvU©/eªxR wbg©v‡Yi gva¨‡g cÖwZeÜK ‡`qvq eovj b`x n‡Z gymvLvb b`x n‡q cvwb fvwUi 
w`‡K wKsev bvi` b`x‡Z cÖ‡ek Ki‡Z cvi‡Q bv| gymv Lvb b`xi Dci 2 wU ¯nv‡b (c‡KULvwj I cvBKcvov) 
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DuPy ‡eW ‡j‡fj  wewkó eªxR I DuPy Uc ‡j‡fj wewkó Iqvi (Weir) _vKvq cvwb cÖev‡n cÖwZeÜKZv m„wó 
n‡q‡Q| G wel‡q Rvbv hvq, GjwRBwW/weGgwWG KZ„©K gymv Lvb b`xi Dci AvovAvwofv‡e G ai‡bi 
AeKvVv‡gv wbg©vY Kivi c~‡e© evcvD‡ev‡W©i ‡Kvb gZvgZ MªnY Kiv nqwb| GgbwK G ai‡bi AeKvVv‡gv 
wbg©v‡Yi welqwU evcvD‡evW©‡KI AewnZ Kiv nqwb| ZvQvov, bv‡Uvi m`i Dc‡Rjvq bvi` b`x‡Z cÖvq 11wU 
eªxR/KvjfvU© Av‡Q| GjwRBwW KZ„©K wbwg©Z eªxR/KvjfvU©My‡jvi ‡eW ‡j‡fj bvi` b`xi wWRvBb ‡eW ‡j‡fj 
n‡Z cÖvq 1.45 wgUvi n‡Z 1.90 wgt DuPy | AeKvVv‡gvMy‡jvi G ai‡bi DuPy ‡eW ‡j‡fj bvi` b`x‡Z m¦vfvweK 
cvwb cÖev‡n cÖwZeÜKZv e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| cÖKí cÖYqb ev ev¯ZvevqbKv‡j gvV ch©v‡q mgb¦‡qi gva¨‡g 
G ai‡bi mgm¨v mgvav‡b ‡Rvi cÖ‡Póvi cÖ‡qvRb wQj| mvwe©Kfv‡e gvV ch©v‡q Dbœqb cÖKí MªnY I 
ev¯Zvevh‡b h‡_ó mgb¦‡qi Afve cwijw¶Z n‡q‡Q| 

16.6 cwi`k©b cÖwZ‡e`‡bi mycvwik Abyhvqx e¨e¯nv MªnY bv Kiv t cÖKíwUi ev¯Zevqbvaxb Kvh©µg weMZ 10 Ð 11 
RyjvB, 2010 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ„©K cwi`k©b K‡i MZ 10 AvMó, 2010 Zvwi‡L cwi`k©b ch©‡e¶Ymn 
mycvwik/gZvgZ mg¦wjZ cÖwZ‡e`b cvwb m¤c` gšÎYvjqmn mswkó `ß‡i ‡cÖiY Kiv nq| wKš—y cÖKíwUi 
cwiKíbv I gvV chv©‡q ev¯ZevqbMZ Î“wU I mgm¨v mgvavbK‡í ‡Kvb Kvh©Ki e¨e¯nv MªnY Kiv nqwb| d‡j 
cÖKíwUi myôy I h_vh_ ev¯Zevqb bv nIqvq D‡Ïk¨I AwR©Z nqwb|  

16.7 bvi` b`x cybtLbb Kv‡R Z_¨MZ Am½wZ t bvi` b`x cybtLbb Kv‡Ri AvIZvq wWwcwc eivÏ wefvRb 
Abyhvqx bv‡Uvi m`i Dc‡Rjvq 32.00 wKt wgt (‡PB‡bR wKt wgt 0.00 n‡Z 32.00) Ges wmsov Dc‡Rjvq 
4.10 wKt wgt (‡PB‡bR wKt wgt 32.00 n‡Z 36.10) wn‡m‡e ‡gvU 36.10 wKt wgt Lbb Kv‡Ri ms¯nvb 
Av‡Q| gvV ch©v‡q cwi`k©b I cÖvß Z‡_¨ ‡`Lv hvq, ïay bvi` b`xi Drm¯nj bv‡Uvi m`‡ii Rqivgcyi n‡Z 
bv‡Uvi m`‡ii aivBj eªxR (w`NvcwZqv BDwbqb) ch©š— b`x Lbb KvR m¤cv`b Kiv n‡q‡Q| aivBj eªxR n‡Z 
fvwU‡Z bvi` b`xi 2.00 wKt wgt ch©š— bv‡Uvi m`i GjvKv Ges ZrcieZx© ৪.১০ wKt wgt fvwU‡Z bš`KzRv 
b`x‡Z cwZZ nIhv ch©š— wmsov Dc‡Rjv GjvKv| wKš‘ cwi`k©bKv‡j জানা hvq, wmsov Dc‡Rjvq Aew¯nZ 
bvi` b`xi ‡kl 4.10 wKt wgt অংেশর Lbb KvR Kiv nqwb| এ াপাের মাঠ পযায় ে  আরও অবিহত করা হয় 
য, bvi` b`xi Aby‡gvw`Z Lbb Kv‡Ri পিরমাণ Abyhvqx aivBj eªxR ch©š— খনন ত কােজর দঘ  36.10 

wKtwgt হওয়ায় িসংড়া উপেজলাধীন নারদ নদীর 4.10 wKt wgt অংেশর খনন KvR Kiv nqwb| ফেল Aby‡gvw`Z 
wWwcwcÕi এলাকািভি ক বা ব কােজর পিরমাণ ও eivÏ ms¯nvb, wcwmAvi I gvV chv©‡q cÖvß Z‡_¨i g‡a¨ 
Mরwgj ev Am½wZ Av‡Q e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q|  

16.8 ‡gvUi mvB‡Kj µ‡q wejg¦ t cÖKíwUi evevqbKvj RyjvB, 2008 n‡Z ïi“ n‡q‡Q| cÖKíwUi AvIZvq M„nxZ 
evm—evqb Kvh©µg myôyfv‡e Z`viwKi Rb¨ 2wU ‡gvUi mvB‡Kj µq Kivi K_v _vK‡jI cÖK‡íi ïi“‡Z 
mgqg‡Zv Zv µq Kiv nqwb| AZ¨waK wej‡g¦ 20/4/2011 Zvwi‡L A_©vr cÖKí ‡kl nIqvi gvÎ 2 gvm c~‡e© 
‡gvUi mvB‡Kj 2wU µq Kiv n‡q‡Q, hv ‡gv‡UB Kvg¨ bq| 

16.9 িপিসআর রেণ িবল  তথা ক  বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতার অভাবঃ ক  ন, ২০১১ এ ম ণালয় 
ক ক সমা  ঘাষণা করা হেয়েছ। িব মান িনয়মা যায়ী ক  সমাি র িতন/সােড় িতন মাস সমেয়র মে  
বা বায়নকারী সং হা/ম ণালয় হেত ক  সমাি  িতেবদন (িপিসআর) আইএমইিড- ত রেণর কথা থাকেলও 

ক  সমাি র ৫ মাস সময় অিতবািহত হওয়ার পরও তা পাওয়া যায়িন। িপিসআর াি র িবষেয় িবিভ  পযােয় 
বার বার তািগদ দান করা সে ও তা না পাওয়ায় ক  বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতার অভাব পিরলি ত 
হয়। এ াপাের ম ণালয় ও সং হা পযােয় বল ব হাপনা ও মিনটিরং তীয়মান হয়।  

১6.১০ িপিসআর-এ উি িখত কে র উে  অজেনর সােথ বা বতার অস িতঃ কে র মাঠ পযােয় ক  পিরচালক 
হেত া  িপিসআর পযােলাচনায় দখা যায়, কে র পিরকি ত উে  ায় অজন করা হেয়েছ। িক  ক  
পিরদশেন দখা যায়, Bb‡UK চ ােনল খনন করা হেলও এর cvwb eovj b`x হেয় I gymv Lvb b`xi gva¨‡g bvi` 
b`x‡Z cÖevwnZ bv nIqv ev bvi` b`x‡Z cvwb cÖev‡n euvav _vKvq b`xi cÖevn I wb¯‹vkb ¶gZv e„w× Av‡`Š 
AwR©Z nqwb| নারদ b`x‡Z ‡Kvb cvwb cÖevn bv _vKvq ï¯‹ ‡gŠmy‡g ¶ỳ ª ‡mP myweav cÖ̀ vbmn grm¨ Pvl Dbœqb 
nqwb|    

 
17| mycvwik/gZvgZ t 
17.1   b`x/Lvj Lbb ev cybtLb‡bi gva¨‡g b`xi bve¨Zv e„w×mn f~Ðcwi¯n cvwb ‡mP Kv‡R e¨envi, b`x/Lv‡j grm¨ 

Pvl, cwi‡e‡ki fvimvg¨ i¶v BZ¨vw` miKv‡ii Myi“Z¦c~Y© cwiKíbv I Kvh©µg wn‡m‡e we‡ewPZ| G cwiKíbv 
ev¯Zevq‡b evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡ev‡W©i Aax‡b Dbœqb I Abybœqb (ivRm¦) ev‡R‡Ui AvIZvq ‡ek wKQy 
Myi“Z¦c~Y© cÖKí/Kvh©µg MªnY Kiv n‡q‡Q| b`x Lbb/cybtLb‡bi gva¨‡g be¨Zv e„w×, cwi‡ek I ‡mP e¨e¯nvi 
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Dbœqb BZ¨vw`i Rb¨ Abyiƒc G cÖKíwU 2008 mv‡j ZrKvjxb ZË¦veavqK miKvi KZ„©K MªnY Kiv nq| wKš—y 
myôy cwiKíbv I h_vh_ ev¯Zevqb bv nIqvq cÖKíwUi D‡Ïk¨ AwR©Z nqwb (Aby‡”Q` 17.1 Ð 17.3)| m¦”QZv 
I Revew`wnZv wbwðZKiYmn Abyiƒcag©x Pjgvb/M„nxZ cÖKí/Kvh©µ‡gi myôy I Kvh©Ki ev¯Zevq‡bi m¦v‡_© Ges 
cÖKíwU ev¯Zevq‡bi gva¨‡g miKvwi A‡_©i AcP‡qi Rb¨ Z`š— mv‡c‡¶ `vqx mswkó‡`i  wei“‡× e¨e¯nv 
MªnY Kivi cÖ‡qvRb Av‡Q|  

17.2   b`xi ỳÕcv‡oi A‰ea `Lj gy³ K‡i cybtLb‡bi gva¨‡g bvi` b`xi be¨Zv wdwi‡q Avbv Ges b`x‡Z cÖ‡qvRbxq 
cwigvY cvwb a‡i ivLvi gva¨‡g ïKbv ‡gŠmy‡g ‡mP Kvh© cwiPvjbv Kivi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq cfxiZvq b`xwU 
Lbb Kivi Rb¨ we¯ZvwiZ mgx¶vi gva¨‡g GKwU mgwb¦Z cvwb e¨e¯nvcbv cÖKí MªnY Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

17.3   cwi‡ek I cÖwZ‡e‡ki fvimvg¨Zv i¶vmn b`xi be¨Zv i¶v‡_© wk‡íi eR©̈ /Mv` b`x‡Z wb¯‹vkb‡iv‡a Ri“wi 
wfwË‡Z c`‡¶c MªnY Kiv Avek¨K| 

17.4   gymvLvb b`x n‡Z bvi` b`x‡Z cvwb cÖevn m„wó/e„w×i j‡¶¨ bvi` b`xi Drm gy‡Li DRv‡b gymvLvb b`x‡Z 
GjwRBwW I weGgwWG KZ„©K wbwg©Z ¯nvqx eªxR AeKvVv‡gvi DuPy cvKv Zj‡`k I Iqvi bvgK cÖwZeÜK 
AcmviY Kiv Avek¨K| cybtLbbK…Z bvi` b`xi ‡h ¯nvbMy‡jv‡Z b`xi ‡eW ‡j‡fj A‡c¶v DuPy ‡j‡f‡j 
eªxR/KvjfvU© Gi Zj‡`k i‡q‡Q (cyivZb/bó) Zv AcmviY Kivmn cÖ‡qvRb Abymv‡i bZyb K‡i eªxR/KvjfvU© 
wbg©v‡Yi wel‡q ¯nvbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii mn‡hvwMZvq e¨e¯nv MªnY Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

17.5   bvi` b`x cybtLbb Kv‡R ¯^”QZv I Revew`wnZvi m¦v‡_© Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi eivÏ ms¯nvb I wefvRন, cÖKí 
mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) I gvV chv©‡q cÖvß Z‡_¨i g‡a¨ Mowgj ev Am½wZi welqwU (Abyt 17.7) 
gšÎYvjq KZ„©K LwZ‡q ‡`Lvi cÖ‡qvRb Av‡Q|  

17.6  PviNvU I AvUNwiqv ‡iMy‡jU‡ii gva¨‡g eovj b`xi cvwb cÖevn wbqšÎY K‡i eovj ‡ewmb Dbœqb Kvh©µ‡gi 
Kvh©KvwiZv i¶vi cvkvcvwk eovBMªvg Dc‡Rjvq Aew¯nZ Kvw`ivev` K¨všUb‡gšU GjvKvq eb¨v I cvwb 
wb¯‹vkb mgm¨v `~ixKiY Ges GKBmv‡_ nvcvwbqv ‡iMy‡jU‡ii gva¨‡g gymv Lvb b`x‡Z cvwb cÖevn m„wó/e„w× 
Kivi ‡¶‡Î mgwb¦Z cvwb e¨e¯nvcbv cwiKíbv MªnY Kivi cÖ‡qvRb Av‡Q| পািনর লেবল  করার মা েম 
সাখান নদীেত পািন েবেশর িবধােথ েয়াজেন সাখান নদীর অফেটক পেয়  সংল  ভা েত বড়াল নদীেত 

এক  র েলটর িনমাণ করার িবষয় িবেবচনা করা যেত পাের। তাছাড়া চারঘাট র েলটর  ‡ewk eo মােপর (৩ 
ভ , ভ  সাইজ- ২০ ট × ৮ ট) nIqvi Kvi‡Y g¨vbyqvjx Zvr¶wYKfv‡e ‡iMy‡jU Kiv m¤¢e nq bv বেল মাঠ 

পযায় ে  জানা যায়। ফেল র েলটর পিরচালনার িবধােথ ছােটা মােপর গইট ‡ewk msL¨K Kivi cÖ‡qvRb 
Av‡Q। 

17.7 cÖKíwUi AbyK~‡j wewfbœ A_©eQ‡i GwWwcÕi AvIZvq 1072.00 j¶ UvKv Aegy³ Kiv nq| cÖKí mgvwß 
cÖwZ‡e`b n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx, cÖKíwUi me©‡kl µgcywÄ Avw_©K AMªMwZ n‡q‡Q 1064.20 j¶ UvKv| 
cÖKíwUi AbyK~‡j †gvU Aegy³K…Z UvKv n‡Z Ae¨wqZ 7.80 j¶ UvKv (1072.00 Ð 1064.20) we`¨gvb wbqg 
Abyhvqx miKvix †KvlvMv‡i †diZ cÖ̀ vb/mgc©Y Kivi e¨e¯nv MªnY Ki‡Z n‡e| 

17.8   cÖK‡íi AvIZvq 2wU ‡gvUi mvB‡Kj µ‡qi wej‡g¦i wel‡q evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW©/mswkó `ß‡ii gvV 
ch©v‡qi e¨vL¨vi cÖ‡qvRb Av‡Q| cÖK‡íi evm—evqb KvR myôyfv‡e gwbUwis I Z`viwKi m¦v‡_© cÖKí `wjj 
Abyhvqx fwel¨‡Z ïi“‡ZB hvbevnb µq Kivi eve¯nv MªnY Ki‡Z n‡e|  

১7.৯ ক র পিরকি ত উে  অিজত না হওয়ার পরও িপিসআর-এ উে  অিজত হেয়েছ বেল  উে খ করা হেয়েছ 
যা বা বতার সােথ অস িত ণ। িবষয়  ম ণালয় ক ক খিতেয় দখা যেত পাের।  

১7.১০ ক র িপিসআর অনিতিবলে  আইএমইিড- ত রণ করেত হেব। ভিব েত িব মান িনয়মা যায়ী ক  
সমাি র িতন/সােড় িতন মােসর মে  কে র িপিসআর আইএমইিড- ত রণ িনি ত করেত হেব।  
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80. নরিসংদী শহর সংর ণ (১ম সংেশািধত) ক  
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
1।  কে র অব ান : নরিসংদী সদর 
2। বা বায়নকারী সং া :    বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড  
3। শাসিনক ম নালয় :  পািন স দ ম নালয়  
4। কে র বা বায়ন সময় ও য় : 
           (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় 
 
 

মাট 
ঃসাঃ 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়ন 

অিত া   
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 

কােলর %) 

ল 
 

মাট 
( ঃসাঃ) 

সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২১৯০.০০ 

(--) 
২২৫৫.১৫ ২২০৯.৯৪ 

 (--) 
 

লাই, ২০০৬ 
হেত  

ন, ২০০৯  

লাই, ২০০৬ 
হেত  

ন, ২০১১ 

লাই, ২০০৬ 
হেত  

ন, ২০১১ 

 - 
 

৪০%  

 
5। কে র অ িভি ক বা বায়ন :  

 (ল  টাকায়) 

িডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব পিরমাণ আিথক  বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১। জরীপ ও অ স ান  থাক ৫.০০ - ৫.০০ 

(১০০%) 
২। ালানী ও েয়ল  থাক ৪.৫০ - ৪.৫০ 

(১০০%) 
৩। কিপ/িরে াডাকশন য়  থাক ০.৫০ - ০.৫০ 

(১০০%) 
৪। িতর া কাজসহ ব ধ িনমাণ  ২৫২৫ িম. ১১৩৩.৫৫ ২৩৩৩ িম: 

(৯২%) 
১০৮৭.৪২ 
(৯৬%) 

৫। াট ওয়াল িনমাণ  ৬৯০ িম. ৬৯০.০০ ৬৯০ িম: 
(১০০%) 

৬৯০.০০ 
(১০০%) 

৬। র েলটর িনমাণ ১- ভ  ১ , 
২- ভ -২    

 ৩  ২৪৬.৬০ ৩  
(১০০) 

২৪৬.৬০ 
(১০০%) 

৭। পাইপ ইস িনমাণ  ১৮  ১৭৫.০০ ১৮  
(১০০%) 

১৭৫.০০ 
(১০০%) 

 সাব মাট   ২২৫৫.১৫  ২২০৯.০২ 
(৯৮%) 

 
6।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ জিম সং া  িবষেয় আদলেত মামলা হওয়ার কারেণ িতর া ব ধ িনমােণর ১৯২ 

িমটার অংশ অসমা  রেয়েছ।  
7। ায়ন প িত (Methodology) :  আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 

 অ েমািদত ক  দিলল (িডিপিপ) পযােলাচনা; 
 এিডিপ/আরএিডিপ পযােলাচনা; 
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 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত/িপিসআর পযােলাচনা; 
 ক  ায়ন কিম  (PEC) সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 কে র বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন; 
 া  তে র িভি েত সংি  কমকতা ও ানীয় িবধােভাগীেদর সােথ আেলাচনা। 

 
8। সাধারণ পযেব ণঃ 
8.১ কে র পট িম ও কে র উে  : 

নরিসংদী জলা শহর ব ার কবল হেত র া করা এবং জলাব তা র করা। ক  বা বায়েনর মা েম ক  
এলাকার আথ-সামািজক অব ার উ িত সাধন করা এ কে র ল উে ে ।  

 

8.৩।     কে র অ েমাদন :  
 ক  ২১৯০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই,২০০৬ থেক ন,২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত 

হয়। পরবত েত কে র ময়াদ ১ বছর ি সহ ভৗত কােজর িক  অে র দঘ  াস/ ি  কের ২২৫৫.১৫ ল  টাকা 
া িলত েয় লাই,২০০৬ থেক ন,১০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  কে র ১ম সংেশাধন করা হয়। িনধািরত 

সমেয় কে র িক  অে র কাজ বাকী থাকায় কে র ময়াদ নরায় লাই,২০০৬ থেক ন,১০১১ পয  ০১ 
(এক) বছর ি  করা হয়। এত কে র ময়াদ ি  পেলও কে র য় অপিরবত ত থােক।  

 

9। কে র সািবক বা বায়ন  : 
ক র অ েমািদত া িলত য় ২২৫৫.১৫ ল  টাকা এবং ত বা বায়নকাল লাই, ২০০৬ হেত ন, ২০১১ 

পয । ন,২০১১ পয  কে র ম ি ত আিথক অ গিত হেয়েছ ২২০৯.০২ (৯৮%) ল  টাকা। ক র ন, 
২০১১ পয  ম ি ত বা ব অ গিত ৯৭.০৩%।  

 

১0। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ ক র বা বায়নকালীন সমেয় ( লাই, ২০০৬ হেত ন, ২০১১) পয  ৫ বছের 
৪ জন ক  পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 

ঃ 
নং 

কমকতার নাম পদিব ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল 

১। জনাব মাঃ সাে ক 
হাসাইন 

িনবাহী 
েকৗশলী  

ণকালীন ২৭-০৭-২০০৫ হেত  ১৩-১১-
২০০৭ 

২ জনাব মাঃ আলী আকবর িনবাহী 
েকৗশলী 

ণকালীন ১৪-১১-২০০৭ হেত ২৫-০৯-
২০০৮ 

৩ জনাব মাঃ মাইন উি ন িনবাহী 
েকৗশলী 

ণকালীন ২৫-০৯-২০০৮ হেত ০৪-০১-
২০১১ 

৪ জনাব এ ক এম সিফ ল 
হক 

িনবাহী 
েকৗশলী 

ণকালীন ১৬-০১-২০১১ হেত - 

 
১0। ক  পিরদশন : কে র বা বায়ন সমাি েত গত ২৯/০১/২০১২ তািরেখ ক  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা 

হয়। ক  পিরদশেন য সকল িবষয়ািদ পিরলি ত হয় তা িন প : 

1 ল  ঘােটর পি ম িদেকর ১৯২ িমটার জায়গায় ব ধ িনমান স ব হয়িন। জিমর মািলক ানীয় ভাবশালী 
ি  হওয়ায় িতিন কােট মামলা কেরন। ফেল হাইেকাট থেক ইনজাংশান জারী করা হয়।  

2 ব ধ যখান থেক িনমাণ  করা হেয়েছ সখােনই বশ িক  ক ান ত হেয়েছ।  
3 ব েধর উপেরর ব  জায়গায় গত/ভা া/মা  কাটা/ কান কান ােন ানীয় বা  বসায়ীরা নদী থেক বা  

উে ালন কের ব েধর অপর পােশ নয়ার জ  মা  কেট রা া িনমাণ কেরেছ।  
4 ব েধর ােপর ক মাথায় কান ক দয়া হয়িন। এেত কের ব েধর উপেরর অংশ ত ন  হেয় যাে । 

ল  ঘােটর ব িদেকর ব ধ অেপ া ত ভােলা আেছ। এখােন ব েধর ােপর উপেরর অংেশও ক দয়া 
হেয়েছ। এেত ব েধর মা  পি ম িদেকর লনায় ভােলা আেছ।  

5 শান ঘােটর কােছ িক  অংেশর ব ধ অসমা  দখা যায়। ক  পিরচালক ও ানীয় ি গণ জানান য, 
িহ  স দােয়র ব ধার কারেণ এ অংেশর ব েধর কাজ সমা  করা স ব হয়িন।  

6 কে র আওতায় িনিমত াড ওয়াল, ৩  র েলটর (১  ১ ভ  এবং ২  ২ ভ  এবং বশ িক  পাইপ 
ইস পিরদশন করা হয় এবং র েলটর এবং পাইপ ইস কমত কাজ করেছ দখা যায়।      
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১1। কে র বা বায়েনা র ভাব : 

 ক  এলাকা ব া  হেয়েছ; 
 নদী ভা ন ব  হেয়েছ; 
 পািন িন াশন ব ার উ য়ন হেয়েছ; 
 পিরেবেশর উপর ইিতবাচক ভাব পেড়েছ, 
 নদীর পােশই হাউিজং ক   হেয়েছ এবং নদীর পােশর যােদর জায়গা িছল তারা আিথক ভােব 

লাভবানসহ এলাকায় জীবনমােনর উ য়েনর েযাগ ি  হেয়েছ।  
 

১2। কে র উে  অজনঃ   
 

পিরকি ত অিজত 
নরিসংদী জলা শহর ব ার কবল হেত র া করা এবং 
জলাব তা র করা। ক  বা বায়েনর মা েম ক  
এলাকার আথ-সামািজক অব ার উ িত সাধন করা।  

কে র ল  মাটা  ৯০% অিজত হেয়েছ বেল 
তীয়মান হয়। ক  এলাকায় িতর া ব ধ িনমাণ 

কাজ, ব া াচীর ( াড ওয়াল), ৩  র েলটর এবং 
১৮  পাইপ ইস কােজর মা েম নরিসংদী জলা শহর 
ব ার কবল হেত র া করা এবং জলাব তা র করা 
স ব হেয়েছ ।  

 
১৩।  উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ ল  ঘােটর  পােশ একজন জিমর মািলক মামলা করায় আদালত 

ইনজংশন জারী কেরন। ফেল ব েধর িক  অংশ অথাৎ ১৯২ িমটার ব ধ িনমােণর কাজ সমা  করা যায়িন। এছাড়া 
নদীর পােশ িহ  স দােয়র শান ঘাট এলাকার কােছ তােদর বাধার কারেণ িক  অংেশ ব ধ িনমাণ কাজ সমা  
করা স ব হয়িন।  

 
১৪। সম া/বা বায়ন সম া :  
 
১৪.১ ব ধ িনমােণর জ  জিম াি েত বশ সম া হয়। ল িডিপিপেত িম অিধ হেণর জ  অথ বরা  থাকেলও থম 

সংেশাধনীেত তা বাদ দয়া হয়। পরবত েত ানীয় শাসন, রাজৈনিতক ন  এবং জনসাধারেণর সহায়তায় িম 
সং হ করা হয়।  

১৪.২ এক  ােনর জিমর মািলক কােট মামলা করায় কে র আওতায় ব ধ িনমাণ শতভাগ অজন করা যায়িন।   
১৪.৩ িকউরেম  ান অ যায়ী বছর ওয়ারী পযা  অথ বরা  পাওয়া যায়িন।  
১৪.৪ কে র ান জনবসিত ণ শহেরর পােশ হওয়ায় ক িনমাণসহ আ ষাি ক কােজ উ ু  ােনর ব অভাব দখা 

দয়। ফেল এক ােন ক িনমাণ কের পরবত েত তা পিরবহন কের িবিভ  ােন িনেত হয়।   
 
১৫। পািরশ/মতামত : 
১৫.১ ল  ঘােটর পি ম িদেকর ব েধর উপর থেক মা  কেট নওয়া হে । এছাড়া বা  বসায়ীরাও ব েধর উপেরর 

অংশ কেট রা া িনমাণ করেছ। এ েলা বে র জ  পািন উ য়ন বােডর তদারিক বাড়ােত হেব। েয়াজেন 
সতক করণ সাইন বাড লাগােনা যেত পাের। এছাড়া পািন উ য়ন বােডর প  থেক ব েধর িতসাধনকারী বা  

াবসায়ীর িব ে  মামলা করার উে াগও নয়া যেত পাের।  
১৫.২ কান কান ােন িতর া ব েধর উপেরর অংেশ িসিস ক নই। এেত মা র কমেপকশন ন  হেয় যাে । ব ধ েলার 

ায়ী  ি র ােথ, ব েধর উপেরর অংেশ িসিস ক াপন করা উিচত। এ জ  O&M বােজট থেক এখােত েয়াজনীয় 
বরা  দান করা যেত পাের।  

১৫.৩ ব েধর য সব অংেশ মা  কেট নওয়া হেয়েছ স েলা নরায় মা  ভরাট করেত হেব।  
১৫.৪ ল  ঘােটর পি ম িদেকর ব েধর থম অংেশ য ােন ক ান ত হেয়েছ স েলা নরায় যথা ােন াপন 

করেত হেব।  
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81. সমি ত টকসই পািন ব াপনা পিরক না ক  (সংেশািধত) 
(mgvß  t  RybÕ 2011) 

 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb cÖKíwUi Kvh©µfy³ GjvKvÐ Lyjbv, cUyqvLvjx I ei¸bv †Rjvi 09wU †cvìvi 
2| wbe©vnx ms¯’v evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq cvwb m¤c` 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 
UvKv 

(cÖKí mvnvh¨) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

UvKv 
(cÖt mvnvh¨) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8706.25 
2525.00 
(6181.25) 

11380.34 
2138.92 

(9241.42) 

10663.54 
2015.16 

(8648.37) 

RyjvBÕ 1999 
n‡Z RybÕ2004  

ch©š—         
(5 eQi)| 

RyjvBÕ 1999 
n‡Z  

RybÕ 2011 ch©š—         
(12 eQi)| 

 

RyjvBÕ 2004 
n‡Z  

RybÕ 2011 
ch©š—         

(7 eQi)| 
 

1957.29 
(22.48%) 

7 eQi 

(140%) 

 

  

 
 

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 
wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri As‡Mi bvg GKK   cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K msL¨v 
cwigvY 

Avw_©K  msL¨v cwigvY  

1 2 3 4 5 6 7 
 ivR¯̂ t      

1. Rwic I AbymÜvb ‡_vK 18.36 - 13.07 -  
2. R¡vjvbx I jyweª‡KÈ থাক 4.04 - 2.39 - 
3. civgk©K (ˆe‡`wkK) Rbgvm 2546.34 154 2435.59 149 
4. civgk©K ( ’̄vbxq) Rbgvm 722.01 450 719.90 450 
5. mnvqK Rbej Rbgvm 175.16 911 174.54 872 
6. mgšq̂Kvix/civgk©K gvV ch©vq Rbgvm 715.50 1017 712.53 1015 
7. gvV ch©v‡qi mnvqK Rbej Rbgvm 72.37 662 71.73 662 
8. wi‡cvwU©s ‡_vK 42.49 - 40.62 -  
9. cÖwk¶Y I IqvK©kc ‡_vK 596.80 - 557.08 - 
10. m¤¢ve¨Zv Ges AvBG ÷vwW e¨q ‡_vK 362.30 - 359.00 -  
11. Awdm i¶Yv‡e¶Y I wUG/cwiPvjb e¨q  ‡_vK 507.77 - 422.68 - 
12. wiwfD wgkb e¨q msL¨v 164.64 8 125.74 5 
13. hvbevnb I hš¿cvwZ i¶Yv‡e¶Y ‡_vK 5.85 - 5.68 - 
14. ‡Wª‡bR ̄yBP †givgZ msL¨v 487.86 56 565.32 56 
15. d¬vwks ̄yBP †givgZ msL¨v 7.13 6 7.13 6 
16. mvi‡dR †Wª‡bR ̄yBP †givgZ msL¨v 12.65 11 12.65 11 
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µwgK 
bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri As‡Mi bvg GKK   cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
Avw_©K msL¨v 

cwigvY 
Avw_©K  msL¨v cwigvY  

1 2 3 4 5 6 7 
17. Bwi‡Mkb Bb‡jU †givgZ msL¨v 16.31 40 10.64 40 
18. euva cybivK…wZKiY/†givgZ wKtwgt 844.55 175.09 844.19 175.09 
19. Ri“wi †givgZ I i¶Yv‡e¶Y ‡_vK 20.00 - 20.00 -  
20. Ifvi‡nW e¨q ‡_vK 203.16 - 136.75 - 
 wmWi I AvBjv cybe©vmb t      
21. euva †givgZ I cybe©vmb  wKtwgt 912.62 138.45 813.69 132.84 
 Dc-‡gvU (ivR¯̂)  - 8437.91 - 7950.93  
 g~jab t      
22. hš¿cvwZ msL¨v 1.10 2 1.10 2 
23. AvmevecÎ I Ab¨vb¨  ‡_vK 4.97 - 4.97 - 
24. ¯úxW †evU BwÄb msL¨v 7.16 2 7.16 2 
25. cwienY hvbevnb msL¨v 85.96 18 85.96 18 
26. hš¿cvwZ µq (wUG †_‡K) msL¨v 71.93 45 70.93 45 
27. f~wg AwaMÖnY ‡n±i 79.24 10 79.22 10 
28. ‡Wª‡bR msL¨v 1076.93 16 1048.30 16 
29. Lvj cybtLbb wKt wgt 569.95 274.75 567.58 274.75 
30. Bwi‡Mkb Bb লট msL¨v 468.40 201 466.86 201 
31. ‡Wª‡bR AvDU‡jU msL¨v 172.53 19 172.53 19 
32. wiUvqvW© euva িনমাণ wKt wgt 111.56 7.93 111.40 7.93 
33. cyKzi Lbb/cybtLbb msL¨v 1.58 2 1.58 2 
34. Ri“wi †givgZ KvR wKtwgt 38.23 1.32 38.21 1.32 
35. Minor WM wbg©vY/cvBc mieivn wgUvi 29.78 3547 27.37 3547 
36. Kv÷gm wWDwUm I f¨vU ‡_vK 15.54 - 15.54 - 
 wmWi I AvBjv cybe©vmb t       
37. Lvj cybtLbb wKtwgt 188.07 69.90 0.00 0 
38. Bwi‡Mkb Bb‡jU msL¨v 7.50 1 4.56 1 
39. ‡Wª‡bR AvDU‡jU msL¨v 12.00 1 9.34 1 

Dc‡gvU (g~jab)  2942.43  2712.61  

me©†gvU  113,80.34   106,63.54  
6|   KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t     েযাজ  নয়। 
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 
 AviGwWwc ch©v‡jvPbv ; 
 wcwmAvi ch©v‡jvPbv ; 
 PEC mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ; 
 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ; 
 Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ; 
 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|  ¯nvbxq RbM‡Yi Askx`vwiZ¡ Ges †K› ª̀ n‡Z gvV ch©v‡q mKj ¯Z‡ii Kg©̀ ¶Zv Dbœqb wfwËK 'BcmvgÕ cÖKí 

evsjv‡`k I †b`vij¨vÛm miKv‡ii M„nxZ GKwU †hŠ_ Kvh©µg| Lv‡`¨ m¦qsm¤c~Y©Zv AR©‡b RvZxq Kg©m~Px‡Z 
mnvqZv`vb Ges MªvgxY RbM‡Yi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi j‡¶¨ f~wg, cvwb I kÖ‡gi Drcv`bkxjZv e„w×i 
D‡Ï‡k¨ 1975 mv‡j †b`vij¨vÛm miKv‡ii Avw_©K I KvwiMwi mnvqZvq (Early Implementation 
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Project (EIP) Kvh©µg ïi“ nq| EIP Kg©m~Pxi AvIZvq Ryb, 1998 ch©š— †gvU 88 wU DcÐcÖK‡íi ev —̄
evqb KvR mgvß nq Ges 4wU cÖK‡íi we‡kl i¶Yv‡e¶Y KvR Ryb, 1999  mv‡j †kl n‡j mvwe©Kfv‡e EIP 
Kvh©µg †kl n‡q hvq| mgvß cÖKímg~‡n †UKmB cvwb e¨e¯nvcbvi KvR Pvjy, evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 
Ges cÖKí GjvKvi RbM‡Yi cvwb e¨e¯nvcbv I cwiKíbvi †¶‡Î `¶Zv e„w×; Ges cÖK‡íi †UKmB 
cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri Rb¨ cÖvwZôvwbK Dbœqbmn mvwe©K `¶Zv e„w×i j‡¶¨ EIP Kvh©µg Ges 
we‡kl i¶Yv‡e¶Y (GmAviwc) cÖK‡íi AwfÁZvi Av‡jv‡K bZyb Avw½‡K Av‡jvP¨ cÖKíwU ev —̄evq‡bi 
D‡`¨vM †bqv nq| 

 

8.1.2| 1975 mvj n‡Z evsjv‡`k miKvi I †b`vij¨vÛm miKvi evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i cvwb e¨e¯nvcbv  
cÖK‡í †hŠ_fv‡e mn‡hvwMZv K‡i Avm‡Q| †`‡ki `w¶Y I `w¶YÐcwðgvÂ‡j mvgyw Ö̀K GjvKvq c~‡e©i mgvß 
†cvìvim †n eû †ckvwfwËK AskMªnYg~jK cwiKíbv, cÖKí m¦v_© mswkó e¨w³e‡M©i AskMªnY I †UKmB 
cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y cÖ wZ welq Aš—f©y³ Kiv nq| G mg¯— wel‡qi cÖwZ bRi †i‡L †b`vij¨vÛm miKvi 
wewfbœ †cvìv‡i mgwb¦Z †UKmB e¨e¯nvcbvq mvnvh¨ Ki‡Z mg¥Z nq|  1998 mv‡ji †hŠ_ wiwfD wgk‡bi 
wi‡cv‡U©i Ici wfwË K‡i g~j cÖK‡íi e¨q 8706.25 j¶ UvKv wba©viণ Kiv nq| weMZ 2000 mv‡ji 8 
b‡f¤¦‡i AbywôZ wWwcBwm mfvq G cÖKíwU wKQy mycvwikmn Aby‡gvw`Z nq, wKš‘  mvnvh¨`vZv †`k G m¤c‡K© 
†Zgb †Kvb AvMªn bv †`Lv‡bvq cieZx©‡Z Gi AMªMwZ †_‡g hvq| cieZx©‡Z RvZxq cvwb bxwZ, AskMªnYg~jK 
cvwb e¨e¯nvcbv wb‡`©wkKv I evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© AvBb, 2000 cÖYxZ nIqvq cÖKíwU‡Z Avw_©K 
mnvqZv `v‡bi Rb¨ `vZv †`k mg¥Z nq| ‡m Abyhvqx 2001 mv‡j †hŠ_ wgk‡bi gva¨‡g G Kg©m~Px nvj bvMv` 
Kiv nq Ges 2002 mv‡ji †g gv‡m P~ovš— Kiv nq| GKB mv‡_ 2 b‡f¤¦i, 2003 mvj †_‡K  1 b‡f¤¦i, 
2008 ch©š— 5 eQi †gqv‡` †cÖvMªvg ev¯—evq‡bi Rb¨ GKwU Administrative Arrangement m¦v¶wiZ 
nq| 

 

8.1.৩| evsjv‡`‡ki †Kvóvj Gwiqvq 123 wU †cvìvi Av‡Q| Gi g‡a¨ mvD`vb© †Rvb (cUyqvLvjx I ei¸bv) †_‡K 6wU 
Ges mvD_ I‡qóvb© †Rvb (Lyjbv) †_‡K 3wU †cvìvi wb‡q †gvU 9wU †cvìvi cybe©vm‡bi Rb¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU 
MªnY Kiv nq| Aby‡gvw`Z wcwc Abymv‡i cÖKíwU 1999Ð2000 A_© eQ‡i ïi“ n‡q 2003Ð04 A_© eQ‡i †kl 
nIqvi K_v wQj| hw`I cÖK…Zc‡¶ cÖKíwU mgvß nq 2010-11 A_© eQ‡i| A_©vr Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 
cÖKíwUi ev —̄evqbKvj 12 eQi| wKš‘ `vZv ms¯nv I evsjv‡`k miKv‡ii g‡a¨ Abỳ vb Pyw³ m¦v¶‡i wej¤¦ 
nIqvq cÖKíwUi cÖK…Z ev —̄evqb KvR RyjvB, 1999 Gi cwie‡Z© RyjvB, 2004 mv‡j Avi¤¢ nq| GLv‡b cÖvq 
5 eQi mgq †¶cY nq| 

 

8.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t   
(K)  National Water Policy (NWPO) I Guideline for Participatory Water 

Management (GPWM) Ð‡Z ewY©Z f~wgKv Abyhvqx cÖKí cwiKíbv P‡µi (Planning Cycle) 
mKj ch©v‡q A_v©r cÖKí wPwýZKiY, cÖYqb, ev —̄evqb I cwiex¶Y,cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y Ges 
g~j¨vqb Kv‡R Askx`vwiZ¡g~jK wewfbœ ch©v‡qi †ckvwfwËK ms¯nvi `¶Zv I m¶gZv e„w×; 

(L)   Askx`vwiZ¡g~jK (Participatory) I eû ‡úkvwfwËK (Multidisciplinary) avibvi wfwË‡Z 
wbe©vwPZ cÖK‡íi  AeKvVv‡gvmg‡ni cybe©vmb; 

(M)   cÖK‡íi i¶Yv‡e¶Y I cvwb e¨e¯nvcbvi `vwqZ¡ †K›`ªxq ch©vq n‡Z ¯nvbxq ch©v‡q ¯nvbvš—‡ii gva¨‡g   
†UKmBfv‡e cwiPvjb I i¶Yv‡e¶‡Yi c×wZ D™¢veb ; 

(N)    †UKmB cwi‡ek e¨e¯nvcbvi cwiKíbv Db¦qb; 
(O)    SIDR I AILA Ð‡Z ¶wZMª̄ Z G cÖK‡íi †cvìvimg~‡ni cybe©vmb| 

 

8.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t   
g~j cÖKíwU 8706.25 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 1999 †_‡K Ryb, 2004 †gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨ 
GK‡bK KZ„©K 06Ð06Ð2000 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cieZx©‡Z Kvh©µg mywbw`©ó কের cÖKíwU ms‡kvab Kiv 
nq| cÖK‡íi 1g ms‡kvwaZ wWwcwc 9698.07 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 1999 †_‡K Ryb, 2009 †gqv‡` 
ev¯—evq‡bi Rb¨ ZrKvjxb cwiKíbv Dc‡`óv KZ„©K 08Ð11Ð2007 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| AZtci 2007 
mv‡ji wW‡m ‡i wmWi Avµvš— ¶wZMª̄ Z †cvìvimg~‡ni cybev©m‡bi j‡¶¨ bZzb wKQy Kvh©µg AšZf©y³ K‡i 
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cÖK‡íi 2q ms‡kvab Kiv nq| cÖK‡íi 2q ms‡kvwaZ wWwcwc 11380.34 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 
1999 †_‡K Ryb, 2010 †gqv‡` ev¯—evq‡bi Rb¨ 18Ð06Ð2009 gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ„©K Aby‡gvw`Z nq|  
 

8.3.1| wmWi Avµvš— ¶wZMª̄ Z †cvìvimg~‡ni cybe©vm‡bi c~‡e©B 2009 mv‡ji †g gv‡m AvBjvq Avevi ¶wZMª̄ Z 
nq| ¶wZMª̄ Z †cvìvimg~‡ni cybe©vm‡bi j‡¶¨ Ges cÖK‡íi ‡gqv` Av‡iv 1 eQi e„w×i Rb¨ cÖKíwUi we‡kl 
ms‡kvabx cȪ —ve Kiv nq| we‡kl ms‡kvwaZ cÖK‡íi Dci MZ 11Ð04Ð2010 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡b wcBwm 
mfv AbywôZ nq| wKš‘ ms‡kvwaZ cÖKíwUi Aby‡gv`b cvIqv hvqwb|    

 

8.4| cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb t 
cÖKí cwi`k©b t MZ 14/03/2012 Zvwi‡L cÖKíwUi AvIZvq Lyjbv †Rjvi ewUqvNvUv Dc‡Rjvq ev¯ZevwqZ 
wewfbœ ÷ªvKPvi wbg©vY I †givgZ Gi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡bi mgq `v‡Kvc Dc‡Rjvi Dc-
wefvMxq cÖ‡KŠkjx, ewUqvNvUvi mswkó GmI mv‡_ wQ‡jb| cÖKíwUi AvIZvq 2wU c¨v‡KR cwi`k©b Kiv nq| 
cÖKíwU cwi`k©‡bi mgq evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i mswkó Kg©KZ©v ev¯ZevwqZ Kv‡Ri K‡qKwU Ask bZzb bv 
cyivZb Zv wPwýZ Ki‡Z cv‡iwb (2wU c¨v‡KR Gi KvMRcÎ Qvov Ab¨vb¨ As‡ki KvMRcÎ Zvi ms‡M wQjbv)| 
welqwU Pig `vwqZ¡nxbZv Ges evsjv‡`k cvwb Dbœqb †ev‡W©i Kv‡Ri mgš̂qnxbZv e‡j cwi`k©‡b cÖZxqgvb nq|  
ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gvb t cÖKíwUi AvIZvq ewUqvNvUv I দােকাপ এলাকায় KvR †`Lv nq| wKš‘ mswkó †mKkb 
কমকতা wbwg©Z Ges †givgZK…Z ÷ªvKPv‡ii wel‡q h_v_© aviYv w`‡Z cv‡ibwb|   

 

9| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  cÖKíwUi ev¯ZevqbKv‡j c~Y©Kvjxb `vwq‡Z¡ 8 Rb cÖKí cwiPvjK wb‡qvwRZ 
wQ‡jb| wb‡gœ cÖKí cwiPvjKM‡Yi Z_¨ †`qv nÕj t 

µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`ex c~Y©Kvjxb/LÊKvjxb mgqKvj e`jx 

1 2 3 4 5 6 
1 Rbve mvB`yi ingvb cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 14/08/1997 31/01/2000 
2 Rbve ‡gvt byi“j Avgxb 

ZvjyK`vi 
cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 31/01/2000 12/04/2000 

3 Rbve KvRx Avjx Zv‡iK cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 31/01/2000 12/04/2000 
4 Rbve †gvt †gvkviid †nv‡mb cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 05/02/2001 22/03/2004 
5 Rbve GGBPGg KvImvi cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 22/03/2004 04/09/2008 
6 Rbve GwUGg nvweeyjvn cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 04/09/2008 18/05/2010 
7 Rbve †gvt Avãyj jwZd wgqv cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 17/05/2010 11/04/2011 
8 Rbve †gvt gvmỳ  Avn‡g` cwiPvjK, c̈ vwbs-3 c~Y©Kvjxb 11/04/2011 - 

 

11| ev —̄evqb mgm¨v t  
11.1| ¯yBm †MU wbg©v‡Y Î“wU (িচ  ১-৪) t  ¯yBm †M‡U wbgœ gv‡bi DcKiY e¨envi Kivq cvwb †ei n‡”Q| GQvov 

†M‡Ui g~j AeKvVv‡gvi gvbI m‡šZvlRbK bq| ‡M‡Ui wKQy Ask B‡Zvg‡a¨ ¶wZMȪ Z n‡q‡Q|   
 

 

 

 

 
িচ  ১: ্ইস গট               িচ  ২: িত  অংশ 
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িচ  ৩: ¯yBm †M‡U wbgœ gv‡bi eK †`qvq পািন জেম আেছ    িচ  ৪: ¯yBm †M‡U wbgœ gv‡bi eK †`qvq িত  অংশ 

 

11.2|  we‡kl ms‡kvab Aby‡gv`‡b wej¤¦ t cÖKíwUi we‡kl ms‡kvwaZ cȪ —v‡ei Dci MZ 11/04/2010 Zvwi‡L 
cwiKíbv Kwgk‡b wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfv Abyôv‡bi cÖvq 5 gvm mgq AwZevwnZ nIqvi ci Gi 
ms‡kvab Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| G‡Z wba©vwiZ mg‡q cÖK‡íi myôz ev¯Zevqb wejw¤̂Z n‡q‡Q|  

 
11.3|  Î“wUc~Y© wWRvBb/wbg©vY KvR t cÖKíwUi AvIZvq wbwg©Z KvwZqvbvsjv †WªB‡bR ¯yBR-3 Gi †givgZ KvR 

cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq, Kvw›Uª mvB‡W MvBW Iqvj bv _vKvq wmwm eK wcwPs KvR a‡m †M‡Q (wPÎ 5-6)| 
MvBW Iqvj wbgv©Y bv K‡i ïay eK wcwPs KvR Kivi KviY Rvb‡Z PvB‡j Rvbv‡bv nq †h, wWRvB‡b bv _vKvq 
MvBW Iqvj wbgv©Y KvR Kiv nqwb|    

 
 

 

 

 

 

 

 

           িচ  ৫: wmwm eK wcwPs KvR aŸ‡m ‡M‡Q  

 

িচ  ৬: িন মােনর wmwm eK 
11.4|   cvi‡KvcvBb wWRvB‡b Î“wUt  m¦íe¨‡q (cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖwZ wgUvi e¨q 3000/- †_‡K 5000/- UvKv) 

b`x Zxi msi¶Y Kv‡Ri Rb¨ evuk mn‡hv‡M cvi‡KvcvBb e¨envi Kiv n‡q‡Q|  G‡Z K‡i b`x Zx‡i cwj R‡g 
b`x Zxi msi¶Y Kiv m¤¢e n‡jI cvi‡KvcvBb wWRvB‡b wKQy µzwU j¶¨ Kiv †M‡Q (cvi‡KvcvBb †K a‡i 
ivLvi Rb¨ wRAvB Zvi w`‡q b`x Zx‡i LywUi ms‡M †eu‡a ivLv, hv Pzwi n‡q hvq)| G ai‡bi e¨e ’̄v‡K µzwUgy³ 
I Kvh©Kix Kivi e¨vcv‡i c`‡¶c †bqvi AeKvk Av‡Q|  

  
12|   mycvwik/gZvgZ t 
  
12.1|   MvBW Iqvj wbgv©Y bv K‡i ïay eK wcwPs Kiv n‡q‡Q weavq Zv ª̀“Z ¶wZMȪ Z n‡q‡Q Ges AeKvVv‡gvi wewfbœ 

As‡k cvwb R‡g _vK‡Q| GQvov Î“wUc~Y© wWRvBb cÖYq‡bi d‡j m¤úvw`Z Kv‡Ri ’̄vqxZ¡ K‡g †M‡Q| µzwUc~Y© 
wWRvBb I wbgœgv‡bi Kv‡Ri mv‡_ RwoZ e¨w³‡`i gš¿Yvjq KZ©„K cÖ‡qvRbxq h_vh_ e¨e ’̄v MÖnY Ki‡e 
(Aby‡”Q` 11.1)| 

 
12.2| পরবত েত ক  হেণর ে  ¯̂í e¨‡q b`x Zxi msi¶Y Kv‡R e¨eüZ cvi‡KvcvBb †K Av‡iv Kvh©Kix I 

djcÖm~ Kivi †¶‡Î কাযকরী wWRvBb ণয়েন evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©©‡K cÖ‡qvRbxq c`‡¶c wb‡Z n‡e|  
 
12.3| Dch©y³ mycvwik/gZvgZ wel‡q M„nxZ c`‡¶c gš¿Yvjq AvMvgx 02 (`yB) gv‡mi g‡a¨ AvBGgBwW‡K Rvbv‡e| 

cieZ©x‡Z AvBGgBwW Zv D×©Zb KZ©c¶‡K AewnZ Ki‡e| 
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82. চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩ (িসিডএসিপ-৩, বাপাউেবা অংশ) 
(২য় সংেশািধত) 

সমা ঃ ন ,২০১১ 
 

১। কে র অব ান  : নায়াখালী জলার হািতয়া ও সদর উপেজলা ( বণচরসহ) এবং ল ী র 
জলার রামগিত উপেজলা। 

২। বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
৩। শাসিনক ম ণালয় : পািন স দ ম ণালয় । 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য় :  

(ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় 
 
 

মাট 
( ঃসাঃ) 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়ন 

কাল 

অিত া  
য় 

( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
 

মাট 
( ঃসাঃ) 

সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৭২২০.৯৭ 

(৫৯৫১.৯৭) 
৯০২১.৮১ 

(৮১৯৯.৮২) 
৮৬৬৮.৬৬ 
(৭৯২০.৫৩) 

  লাই, 
২০০৫ হেত  

ন, ২০০৯   
(৪ বৎসর) 

লাই, ২০০৫ 
হেত  

িডেস র, 
২০১০   

(৫ বছর ৬ 
মাস) 

লাই, 
২০০৫ হেত 

ফ ঃ, 
২০১১ (৫ 
বৎসর ৮ 

মাস) 

 ১৪৪৭.৬৯ 
(২০.০৫%) 

 

১ বছর ৮ মাস 
(৪২%) 

  

 
৫।  কে র অ িভি ক বা বায়ন : পািন স দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র 

অ িভি ক বা ব ও আিথক অ গিত িনে  দয়া হেলাঃ 
(ল  টাকায়) 

আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব পিরমাণ 

(%) 
আিথক  

ঃ 
নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

   (ক)  রাজ  খাত      
 য পািত ও যানবাহন      
 (১) অিফস শনাির থাক থাক ১৫.০০ ৮৯.৪৭% ১৩.৪২ 
 (২) ালানী, মরামত ও র ণােব ণ থাক থাক ৮০.০০ ৮০.৪৮% ৬৪.৩৮ 
 (৩) টিলেফান, ফ া , ই- মইল,  

      িব ৎ ইত ািদ  
থাক থাক ৩.৭৯ ৫৩.৫৬% ২.০৩ 

 অ া  য়ঃ      
 (১) অিতির  েনজ সমী া থাক থাক ৯৯.২০ ১০০.০০% ৯৯.০৮ 
 (২) এনিজও কায ম দফা ১ ১৩১২.১৪ ১০০.০০% ১২৫৬.০৩ 
 (৩) িরিভউ িমশন দফা ১ ৮৮.৮৮ ১০০.০০% ৬০.০০ 
 (৪) কািরগির সহায়তাঃ      
 (৪.১) আ জািতক এ দফা ১ ৪৮৪.৭০ ১ 

(১০০.০০%) 
৪৮৪.৭০ 

 (৪.২) জাতীয় এ দফা ১ ৫৭০.৩৩ ১ 
(১০০.০০%) 

৫৭০.৩৩ 

 (৪.৩) এ সােপাট াফ ও দফা ১ ৮৪৪.৭৪ ১ ৮৪৪.৭৪ 
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আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব পিরমাণ 

(%) 
আিথক  

ঃ 
নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

লিজি ক (১০০.০০%) 
 (৪.৪) সরাসির খরচ দফা ১ ৪৭৭.৭৩ ১ 

(১০০.০০%) 
৪৭৭.৭৩ 

 (৪.৫) িবিবধ দফা ১ ৯.২৩ ১ 
(১০০.০০%) 

৯.২৩ 

 উপ - মাটঃ -- -- ৩৮৮৬.৯৫ -- ৩৮৮১.৬৭ 
 (৫) ওভারেহড য় ( ত কােজর 

৮%) 
থাক থাক ১৩.২০ ১০০.০০% ১৩.২০ 

 (৬) অ া  িজওিব কে ােন ঃ -- -- -- -- -- 
 (৬.১) িডেটই  িডজাইন াকচার দফা ১ ১২.০০ ১ 

(১০০.০০%) 
৯.৭২ 

 (৬.২) িসিডএসিপ ১ম ও ২য় পযায় 
র ণােব ণ 

থাক     থাক ৩৫০.০০ ১০০.০০% ৩৪৯.১৪ 

 (৬.৩) কি নেজি  ( ত কােজর 
২%) 

থাক থাক ৬৫.০০ ৭৯.৭২% ৫১.৮২ 

 (৭) অ  য়  থাক থাক ২.০০ ৯৮.৫০% ১.৯৭ 
 (৮) কাউ ারপাট এ াে ইজাল িমশন থাক থাক ৫.০০ ০.০০% ০.০০ 

 উপেমাট :   ৪৪৩২.৯৪  ৪৩০৭.৫২ 
(খ) লধন খাতঃ       

 য পািত ও আসবাবপ  :       
 (১) কি উটার (আ ষি কসহ) সং া ৫ ৩.৫০ ৫ 

(১০০.০০%) 
২.০৯ 

 (২) ফেটাকিপয়ার (আ ষি কসহ) সং া ৩ ৪.৫০ ৩ 
(১০০.০০%) 

৩.৮৭ 

 (৩) আসবাবপ , এিস য পািত থাক থাক ৮.০০  (৯৩.৬৩%) ৭.৪৯ 
 (৪) ন:িনমাণ খরচঃ      
 (৫)  িম অিধ হণ ( া , 

রিজে শনসহ) 
   হঃ ১০০ ২৬০.০০ ১০০ 

(১০০.০০%) 
২২৮.৯৯ 

 ত কাজঃ       
 (৬) বাগারেদানা আপ ীম এলাকা   -    
 (৬.১) বাগরেদানা ( য়া) নদী 

নঃখনন 
িকঃিমঃ ১০.০০ ৬৪৮.০০ ১০ 

(১০০.০০%) 
৬৩৩.০৩ 

 (৬.২) জািররেদানা খাল নঃখনন 
গাইড ডাইকসহ 

িকঃিমঃ ৩.৫৩৫ ৪০০.০০ ৩.৫৩৫ 
 (১০০.০০%) 

৩৯৯.২৬ 

 (৬.৩) শট-কাট েনজ চ ােনল 
(জািররেদানা) গাইড ডাইকসহ 

িকঃিমঃ ৩.৫০ ৬২৯.০০ ৩.৫০ 
 (১০০.০০%) 

৫৬২.৫৩ 

  বয়ার চর ও চর মারােদানা এলাকা      
 (১) গাবতলী খােলর উপর েনজ 

ইস িডএস- ২ (৭ ভ  ২.২১X ২.২১ 
িমঃ)  

সং া ১ ৫৭০.০০ ১ 
(১০০.০০%) 

৫০৫.৪২ 

 (২) াজার-১ (িডএস ীমার ঘাট) সং া ১ ২৪৬.৮৭ ১ 
(১০০.০০%) 

২৪২.০০ 

 (৩) াজার-২ (িসিবিড-১-এর সং া ১ ১১৩.০০ ১ ১০৬.৫০ 
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আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব পিরমাণ 

(%) 
আিথক  

ঃ 
নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িনকট)  (১০০.০০%) 
 (৪) বয়ার চের ব ধ িনমাণ িকঃিমঃ ১৮.৮৭ ৯৫০.০০ ১৮.৮৭ 

 (১০০.০০%) 
৯৪৫.২৫ 

 (৫) গাইড ব ধ কাম প ী রা া িকঃিমঃ ২.৯৬ ৮১.০০ ২.৯৬ 
 (১০০.০০%) 

৮০.৪৭ 

 (৬) গাবতলীেত শট-কাট েনজ 
চ ােনল 

িকঃিমঃ ৬.০০ ২৬৭.০০ ৬ 
(১০০.০০%) 

২৬০.৭৬ 

 (৭) ব শখালী খাল নঃখনন িড/এস 
ইস 

িকঃিমঃ ২.১০ ১১০.০০ ২.১০ 
(১০০.০০%) 

১০৯.১৭ 

 (৮) সেক ারী েনজ চ ােনল 
উ য়ন 

িকঃিমঃ ৩৮.০০ ৬৮.০০ ৩৮ 
(১০০.০০%) 

৬৭.৬৮ 

           (৯) েনজ ইস সং া ২ ২৩০.০০ ২(১০০.০০%) ২০৬.৬৩ 
সবেমাটঃ (ক+খ)   ৯০২১.৮১ -- ৮৬৬৮.৬৬ 

(৯৬.০৯%) 
 
৬।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ া  ত  অ যায়ী ক  কান বা ব কাজ অসমা  নই। 
৭। ায়ন প িত (Methodology):   

আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 
o আরিডিপিপ পযােলাচনা ; 
o PEC/ECNEC সভার কাযিববরণী পযােলাচনা ; 
o ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা ; 
o কােজর বা ব অ গিত যাচাই এবং ত  সং েহর জ  সেরজিমেন পিরদশন ; 
o া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা ; 
o িবধােভাগীেদর সােথ আেলাচনা ও মতামত। 

 
৮।  সাধারণ পযেব ণঃ  

৮.১। কে র সািবক উে ঃ 
ক  এলাকা  উপ লীয় চর অ েলর জনসাধারেণর আথ-সামািজক এবং জীবন ও জীিবকার মান উ য়নই করাই 
ক র ল উে । 

 
৮.২। কে র পট িমঃ 

 - া িতক বিশে র িদক থেক বাংলােদেশর উপ লীয় অ ল  অত  সি য়। দেশর ধান ধান নদ-নদী েলা এ 
অ েলর উপর িদেয়ই বে াপসাগের পেড়েছ। প া- মঘনা-য নার িব ল জলরািশ ও বাহ একিদেক যমন িতিনয়ত 
নদী তীর ভা েনর কারেণ য় া  হয়, অ িদেক তমিন মাহনা এলাকায় মাগত পিল স েয়র মা েম ন ন খ  
(delta) গেড় তােল। নদীবািহত পিল সাগের পড়ার পর জায়ার-ভাটার টােন উপ েলর িদেক িফের আেস ও তটেরখা 
বরাবর সি ত হয়।  

৮.৩। গ া (প া)- মঘনা-  ( মনা) দেশর ৩  ধান নদী ধারা িথবীর সবেচেয় বিশ পিল (Sediment) বহন 
কের (বাৎসিরক ায় ২.৪ িবিলয়ন টন)। জিরপ অ যায়ী দখা যায়, মাগত পিল স েয়র মা েম  চর (delta) 
এলাকা নদীর ােত য় া  হওয়ার পরও া িতকভােব িত বছর ন ন জিমর পির ি  হয়। িম পির ি সহ 
সাগেরর ক হেত জেগ উঠা িমেক উ য়ন লক কমকাে র আওতায় এেন এলাকার সামািজক ও অথৈনিতক উ য়েনর 
লে  বাংলােদশ ও নদার া স সরকােরর সহায়তায় " িম ন ার ক  (LRP)"-এর বা বায়ন ১৯৭৮ সােল  
হেয় ১৯৯১ সােল সমা  হয়। ক র আওতায় বে াপসাগের জিরপ পিরচালনাসহ নায়াখালী জলার চর বাগারেদানা-
১ এ এলআরিপ’র িমিভি ক কায ম বা বায়ন করা হয়। উে , চর েক ব ধ িদেয় িঘের পা াের পিরণত করা, 
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সরকাির নীিত অ যায়ী ন ার ত খাসজিম বে াবে র মা েম উ  জিমেত িমহীনেদর মািলকানা িনি ত করা 
এবং এলাকার িষ উ য়নই িছল এলআরিপ’র ল উে ।  

৮.৪। অতঃপর এলআরিপ’র অিভ তার আেলােক ক র জিরপ ও ন ার ি য়ােক উ য়ন লক কমকাে  প দয়ার 
লে  িম ম ণালেয়র অধীেন’’ িসিডএসিপ-১ম পযায়’’ শীষক ক  লাই, ১৯৯৪ হেত  হেয় ন, ১৯৯৯ এ সমা  
করা হয়। এ পযােয় নায়াখালী জলার িতন  চরঃ চর মিজদ, চর ভা রেটক ও চর বাগারেদানা-২ এ চর উ য়ন ও 
বসিত াপন কায ম বা বায়ন করা হয়। 

৮.৫। িসিডএসিপর-১ম পযােয়র কমকাে র মাঠিভি ক ায়ন এবং এর ধারাবািহকতায় িসিডএসিপ-২ ক  পািন স দ 
ম ণালেয়র অধীেন (বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, িম ম ণালয়, এলিজইিড ও িডিপএইচই-এর স ৃ তায়) ১৯৯৯-
২০০০ সােল  করা হয়। পরবত েত বাগারেদানা ক াচেম  এিরয়া ও বয়ারচর এলাকােক অ  কের িসিডএসিপ-২ 
এর ২য় সংেশািধত িপিপ পািন স দ ম ণালেয়র (লীড ম ণালয়) মা েম ০৮-০৭-২০০৪ তািরেখ পিরক না কিমশেন 

রণ করা হয়। উ  ২য় সংেশািধত িপিপ’র উপর পিরক না কিমশেন িবগত ২৫-০৭-২০০৪ তািরেখ এক  ি -একেনক 
সভা অ ি ত হয়। সভায় ক  িব ািরতভােব পযােলাচনা বক অ া  িস াে র সােথ িনে া  িস া ও হীত হয়ঃ  
নদার া  সরকােরর আিথক সহায়তা বহােরর লে  পািন স দ ম ণালয় ২য় পযায় ক  সমাি র পর ‘‘চর    
ভলপেম  এ  সেটলেম  ক  (৩য় পযায়)’’ নােম ন ন এক  ক  ২০০৫-০৬ হেত ২০০৮-০৯ ময়ােদ 

বা বায়েনর লে  এক  ন ন িপিসিপ ণয়ন করেব। এ ক  বা বায়েনর সােথ জিড়ত অ া  ম ণালয়/ সং া ২য় 
পযােয় তােদর -  অংেশর কে র কাজ ন, ২০০৫-এ সমা  করেব এবং েয়াজনেবােধ ও বা বতার িনিরেখ ন ন 
িপিসিপ ণয়ন করেব’’। উে , িসিডএসিপ-২ ক  ১৯৯৯ হেত ২০০৫ সমেয় বা বায়ন করা হয়।  

৮.৬। ২য় পযায় কে র উপর অ ি ত উ  ি -একেনক সভার উি িখত িস া  অ যায়ী ’’চর ডেভলপেম  এ া  
সেটলেম  ক -৩ (িসিডএসিপ-৩)’’ শীষক ল ক র ৬ ধরেনর কায ম (আলাদাভােব এিডিপেত অ  অংশ) 

৬  সংসহা (বাপাউেবা, এলিজইিড, িডিপএইচই, িম ম ণালয়, িডএই ও বন অিধদ র)-এর মা েম বা বায়ন করার 
উে াগ হণ করা হয়। পািন স দ ম ণালেয়র উে ােগ (লীড সং া িবডি উিডিব হওয়ায়) আেলাচ  ক র িপিসিপ 
পিরক না কিমশেন রণ করা হেল িবগত ২৩-১০-২০০৫ তািরেখ ক র িপিসিপ মাট া িলত য় ১৩,০৬৭.৬৩ 
ল  টাকায় ( ানীয় া ১০,২১৭.৮৯ ল  এবং বেদিশক া ২,৮৪৯.৭৪ ল  টাকার মে  িজওিব ২,৩৪৩.১৬ ল  
এবং ক  সাহা  ১০,৭২৪.৪৭ ল , যার মে  আরিপএ ৭,৮৭৪.৭৩ ল ) একেনক ক ক অ েমািদত হয়।  

৮.৭। িসিডএসিপ-৩, বাপাউেবা অংেশর িপিপ/িডিপিপ অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 

 উি িখত ি -একেনক সভার িস াে র ধারাবািহকতায় ক র বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড অংেশর ল িপিপ মাট 
৭২২০.৯৭ ল  টাকা া িলত েয় (িজওিব ১২৬৯.০০ ল  ও ক  সাহা  ৫৯৫১.৯৭ ল  টাকা) িবগত ৩১-১২-
২০০৬ তািরেখ পািন স দ ম ণালয় ক ক অ েমািদত হয়। কে র কােজর িডজাইন ও পিরিধ পিরবতন, ন ন 
অে র অ ি , টাকা ও ইউেরার িবিনময় হার পিরবতন ইত ািদ কারেণ ক েক ১ম সংেশাধন করা হয়, যা িবগত 
০১-০৩-২০০৮ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়।  
 

৯.০।  কে র ল কায ম : 
   িম অিধ হণ ১০০ হঃ,  
 বাগারেদানা আপ ীম এলাকায় - নদী নঃখনন ১০.০০ িকঃিমঃ,  
 জািররেদানা খাল নঃখনন ডাইকসহ ৩.৫৩৫ িকঃিমঃ,  
 শট-কাট েনজ চ ােনল (জািররেদানা) গাইড ডাইকসহ ৩.৫ িকঃিমঃ,  
 বয়ারচর ও চর মারােদানা এলাকায় - গাবতলী খােলর উপর েনজ ইচ িনমাণ ১ , াজার িনমাণ ২ , 

ব ধ িনমাণ ১৮.৮৭ িকঃিমঃ, গাইড কাম-প ী রা া ২.৯৬ িকঃিমঃ,  
 গাবতলীেত শট-কাট  েনজ খাল িনমাণ ৬.০০ িকঃিমঃ, ব শখালী খাল নঃখনন ২.১০ িকঃিমঃ, সেক ারী 

েনজ চ ােনল উ য়ন ৩৮.০০ িকঃিমঃ এবং েনজ ইস ২ , এবং 
 ০৫  কি উটার, ০৩  ফেটাকিপয়ার, আসবাবপ  ও এিস য় করা হয়। 

 

১০। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
১০.১ কে র আিথক অ গিতঃ ক র অ েমািদত া িলত য় ৯০২১.৮১ ল  টাকা এবং ত বা বায়নকাল লাই, ২০০৮ হেত 

ন, ২০১১ পয । ক  সমাি  িতেবদন (PCR) হেত া  ত  অ যায়ী ন, ২০১১ পয  কে র ম ি ত আিথক অ গিত 
হেয়েছ ৮৬৬৮.৬৬ (৯৬.০৯%) ল  টাকা। ােকজ িভি ক নদী খনন কাজ বরাে র সং ান/ া িলত য় অেপ া িন দের 
অথাৎ কম ি ে  কাজ স াদন করায় আিথক অ গিত কম হেয়েছ। উে , ক র অ েল সংেশািধত এিডিপ বরা  
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অ যায়ী ২০০৮-০৯ অথবছর হেত ২০১০-১১ অথাৎ ৩ অথবছের মাট ৫৮১৫ ল  টাকা বরা  এবং ৫৮১৫  ল  টাকা অব  
করা হয়।  

 

১০.২ কে র বা ব অ গিতঃ পিরদশন ও িপিসআর হেত া  ত  অ যায়ী ক র ন, ২০১১ পয  ম ি ত বা ব অ গিত 
১০০%। অ েমািদত ক  দিলল (আরিডিপিপ) অ যায়ী ক র মাঠ পযােয় বা বায়ন কাজ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর 
নােটার পওর িবভাগ এর আওতায় ও সািবক ত াবধােন বা বায়ন করা হেয়েছ। ক  বা বায়েনর জ  আলাদাভােব কান 
জনবল িনেয়াগ করা হয়িন। ক  সবেশষ গত ২৫-২৬ ম, ২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশেন 

া  িচ  ও ত  িন প: 
 
 
 
 
 
 
 
                      িচ  ১: িত  গাইড বাধ কাম প ী রা া       িচ  ২: াজার ২ এর গাইড বােধ ভা ন 
 
 
 
 
 
 
 
                   িচ  ৩: চয়ার ানঘাট সংল  বিড়বােধ  গত    িচ  ৪: ইস গট র া লক কােজ ভা ন 
 
 
 
 
 
 
 

       িচ  ৫: বয়ার চেরর বিড় বাধ         িচ  ৬: গাইড ডাইকসহ ন: খনন ত জিররেদানা খাল 
 
 
 
 
 
 
 
                িচ  ৭: গাবতলী খােলর উপর িনিমত ৭ ভ  েনজ ইস     িচ  ৮: বয়ার চেরর জেলেদর নৗকা 
 
১১। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  

ক র বা বায়নকােল ( লাই, ২০০৮ হেত ন, ২০১১) পয  ৩ বছের ৩ জন েকৗশলী/কমকতা ক  পিরচালেকর 
দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 

ঃ 
নং 

কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল ম  

১। জনাব মাঃ আ ল 
ওয়া দ ইঁয়া 

ক  পিরচালক/ 
ত বাবধায়ক েকৗশলী 

ণকালীন ৬/৮/২০০৫ হেত  
৯/১২/২০০৭ 

২ বছর ৪ 
মাস ৩িদন 
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ঃ 
নং 

কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল ম  

২ জনাব গালাম মাঃ 
সাম র রহমান 

ক  পিরচালক/  
ত বাবধায়ক েকৗশলী 

ণকালীন ৯/১২/২০০৭ হেত  
৩০/১২/২০০৯ 

২ বছর ২১ 
িদন 

৩ জনাব মাঃ হািফ র 
রহমান 

ক  পিরচালক/ 
ত বাবধায়ক েকৗশলী 

ণকালীন ৩০/১২/২০০৯ হেত  
৮/৯/২০১১ 

১ বছর ৮ 
মাস ৮ িদন 

১২। কে র বা বায়েনা র ভাবঃ   
১২.১ লবণা  পািনর েবশ রাধ: 

ক  এলাকায় বিড়বাধ িনিমত হওয়ায় লবণা  পািন েবশ ব  হেয়েছ। ফেল মা েয় ফসলী জিমর লবণা তা 
াস পাে । পা ােরর কারেণ ঝড় ও ব া থেক রি ত হওয়ায় উপ লীয় চরা ল অিধকতর িনরাপদ হেয়েছ। 
ি কার লবণা তা মা েয় াস ও পািন ব াপনার উ িত ঘটায় ত  অথেনিতক উপকার পাওয়া যাে । 

ফসেলর িনিবড়তা বেড়েছ (িবেশষ কের রিব ও আউশ ফসেলর আবাদ এলাকা স সািরত হেয়েছ) । স ব হেয়েছ 
অিধক ফলনশীল জােতর ফসেলর আবাদ। ব া হেত র া পাওয়ায় বসত বািড়র আি নায় সি র আবাদও বেড়েছ। 
সই সােথ মাছ চাষ থেকও আেয়র েযাগ- িবধা বেড়েছ তথা িষ উৎপাদন ি  পেয়েছ।  

১২.২ সামািজক িনরাপ া ও গিতশীলতা: 
কে র আওতায় হীত ব ািদর ফেল বয়ার চের বসিত াপণকারী ায় ৯,৫০০ পিরবােরর িনরাপ  িনি ত 

হেয়েছ। চর এলাকা েলােত ছাটখাট বসা গেড় উেঠেছ। গেড় উেঠেছ িব ালয়, া েক  থেক  কের াংক ও 
বাস সািভেসর মেতা নানা সবা ও উপেযাগ লক সং া। কে র মা েম িনিমত বাধ একই সােথ রা া িহেসেব 

ব ত হওয়ায় জনগেণর চলাচেল ও মালামাল পিরবহেণ গিতশীলতা ি  পেয়েছ। ফেল এলাকার জনগেণর 
জীবনযা ায় ইিতবাচক পিরবতন এেসেছ।  

১২.৩ অবকাঠােমাগত ও অথৈনিতক িনরাপ া: 
 বিড়বাধ ও িণঝড় আ য়েক  চেরর লাকেদর অবকাঠােমাগত িনরাপ া ( িণঝড় ও জেলা ােসর ংস ও 

লবণা তার িতকর ভাব থেক) িনি ত হেয়েছ। জিমেত বধ মািলকানা  কােয়ম এবং িষ খােতর উ য়েনর 
অ ল পিরেবশ ও অ- িষ খােত  েযােগ ঐ সকল পিরবােরর অথৈনিতক িনরাপ া ি  পেয়েছ।  

 
 
 
 
 
 

 
 

িচ  ৯: বয়ার চের গেড় উঠা বাজােরর একাংশ 
১৩। কে র উে  অজনঃ   

পিরকি ত অিজত 
(১)   ক  এলাকায় টকসই অবকাঠােমা গেড় তালা। অিজত হেয়েছ। 
(২)   উপ লীয় উ য়ন স িকত ান স য়। অিজত হেয়েছ। 
(৩) উপ লীয় চর অ েলর জনসাধারেণর ত  আথ- সামািজক অব ার উ য়ন। অিজত হেয়েছ। 

  
১৪।  উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ  েযাজ  নয়। 
 

১৫। সম া/বা বায়ন সম াঃ ক  বা বায়েন কান সম া দখা দয়িন। 
 

১৬। পািরশ/মতামতঃ 
১৬.১। ক র অ েল িবিভ  অথবছের এিডিপ’র আওতায় ১১১৩.০০ ল  টাকা অব  করা হয়। ক  সমাি  

িতেবদন হেত া  ত  অ যায়ী, ক র সবেশষ ম ি  আিথক অ গিত হেয়েছ ৭৪৮.১৩ ল  টাকা। ক র 
অ েল মাট অব ত টাকা হেত অ িয়ত ৩৬৪.৮৭ ল  টাকা (১১১৩.০০ - ৭৪৮.১৩) িব মান িনয়ম অ যায়ী 
সরকারী কাষাগাের ফরত দান/সমপণ করার বসহা হণ করেত হেব। 
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83. বােগরহাট জলার ৩৪/২ পা ােরর সমি ত পািন ব াপনা সমী া 
(সমা ঃ ন ,২০১১) 

 
১।  কে র অব ান : বােগরহাট জলার পসা ও রামপাল উপেজলা।  
২। বা বায়নকারী সং া :   বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
৩। শাসিনক ম ণালয় :  পািন স দ ম ণালয় । 
৪। কে র 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 
 

সংেশািধত 

ল সবেশষ  
সংেশািধত 

মাট 
( ঃসাঃ) 

    মাট 
 ( ঃসাঃ) 

    মাট 
 ( ঃসাঃ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬৩.৯৮৪ (-) ১৬৩.৯৮৪ 

(-) 
১৪১.৪০৪  জা য়াির, 

২০১০ হেত 
িডেস র, 

২০১০ পয    
(১ বছর) 

জা য়াির, ২০১০ 
হেত 

 ন, ২০১১ পয    
(১ বছর ৬ মাস) 

জা য়াির, ২০১০ 
হেত ন, ২০১১ 

পয    
(১ বছর ৬ মাস) 

- ৬ মাস 
(৫০%) 

 
৫।  কে র অ িভি ক বা বায়ন : পািন স দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র  

অ িভি ক বা ব ও আিথক অ গিত িনে  দয়া হেলা :   
(ল  টাকায়) 

আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
রাজ  খাতঃ      
কনসালেটি       

ধান কনসালেট  টাকা ১০০% ৭৭.২০৪ ১০০% ৫৬.৬০৬ (৮৪.২৬%) 
গািণিতক মেডিলং ািড   টাকা ১০০% ৫৮.০৭২ ১০০% ৫৭.৯৫০ (৯৫.৭৪%) 
EIA/SIA ািড টাকা ১০০% ২৫.৭৬৪ ১০০% ২৫.৬০০(৯৬%) 
উপ- মাট (কনসালেটি )   ১৬১.০৪৪  ১৪০.১৫৬ (১০০%) 
অ া  ভাতা - - ০.৪৪  ০.১১০ (১০০%) 

শনাির     - - ০.৫০  ০.৪৯৮ (১০০%) 
 বাপাউেবা এর ি বেগর জ  এ/িডএ  - - ২.০০ - ০.৬৪০ (৯৫.৬২%) 
সবেমাট    ১৬৩.৯৮৪  ১৪১.৪০৪  

 

৬।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ কান কাজ অসমা  নই। 
  
৭। ায়ন প িত (Methodology):   

আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 
*   কে র িপিপ পযােলাচনা; 
*   কে র আওতায় ণয়ন ত িবিভ  িতেবদন পযােলাচনা; 
*   ম ণালেয় অ ি ত িবিভ  সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
*   ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা;  
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*   া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা। 
 

৮।   সাধারণ পযেব ণঃ  
 

৮.১। কে র উে  : 
 

  ক  এলাকার িভতর ও বািহেরর বতমান ব া িন াশন ব া পযােলাচনা করা ও উহার সমাধান বর 
করা; 

  ক  এলাকার বতমান পিল সম ায় পযােলাচনা কের পিল সম া রীকরেণর স া  সমাধােনর উপায় 
িনধারণ করা; 

  িষর বতমান অব া পযােলাচনা করা এবং স া  উ য়েনর পািরশ করা; 
  বতমান মৎ  চােষর পযােলাচনা করা এবং িষর সােথ সম য় কের এর উ য়েনর প া উ াবন করা; 
  বতমান সামািজক এবং পিরেবশগত অব া পযােলাচনা বক সামািজকভােব হণেযা  ও পিরক না 

ণয়েন সহায়তা করা। 
 

৮.২। 
 

কে র পট িমঃ 

৮.২.১ িবত ক  এলাকা লত: বােগরহাট জলায় অবি ত। বােগরহাট জলার বােগরহাট সদর, ফিকরহাট, মংলা ও 
রামপাল উপেজলা এবং লনা জলার পসা ও ব য়াঘাটা উপেজলা িনেয় ক  এলাকা গ ত। কে র মাট 
এলাকা ৪৬১৭৮ হ র এবং নট এলাকা ৩২৩২৫ হ র। ব া িনয় ণ, িন াশন ও সচ িবধা িনি ত কের িষ 
উৎপাদন করার লে  International Engineering Corporation (IECO) ক ক ১৯৬৪ সােল 
উপ লীয় এলাকার জ  মা ার ান তরী করা হেয়েছ। মা ার ােনর আওতায় ব া ও লবনা তা িতেরােধ 
Coastal Embankmaent Project (CEP) াব করা হয়। ক  এলাকায়  মৗ েম লবনা তা, বস  
বষায় ব ার া ভাব পিরলি ত হয়। ১৯৮৬-৯০ সময়কােল দেশর িষ, মৎস, িশ , পানীয় ও হ ালী কােজ 
পািনর েয়াজনীয়তার পিরমাণ িনণেয়র জ  National water Plan (NWP) ত করা হয়। এছাড়া 
NWP-এ এলাকার -উপির  পািনর সহজলভ তা পিরমাপ করা হেয়েছ।  
 

৮.২.২ 
 

১৯৯৩ সােল Flood Action Plan এর আওতায়    South East Area Water Resources 
Management শীষক সমী াধম  ক  ণয়ন করা হয়। এ সমী ায় উপ লীয় পা ার ন:সং ার িবষেয় 
মেনােযাগ দয়া হয়। ক  এলাকার বাইের ৭  উপ- ক  িচি ত করা হয় এবং বা বায়েনর জ  পািরশ করা 
হয়। পা ার ৩৪/২ একক ক  িহেসেব ল পিরক নায় অ  থাকেলও তা বা বািয়ত হয়িন। বরং বাপাউেবা 
ও এলিজইিড ক ক িবিভ  সমেয় িবি ভােব কেয়ক  উপ- ক  বা বািয়ত হয়। িক  এ েলার ফল দীঘ ায়ী 
না হেয় পরবত েত পিল ভরাট, জলাব তা ইত ািদ সম া দখা দয়।  CEP-এর আওতায় িচি ত ৭২  পা ােরর 
৮ - ক ১৯৮৮ সােল সমা  “Rehabilitation & Improvement of BWDB Project in Bagerhat 
District” শীষক সমী ার আওতায় আনা হয়। ৩৪/২ পা ার  িবেবচ  ৮  পা ােরর ১ । যেহ  সমী া  
২১ বছর আেগ করা হেয়িছল সেহ  Hydrology, Topography, Drainage, River, Morphology, 
মা , জীব বিচ  তথা পিরেবেশর অেনক পিরবতন সািধত হেয়েছ। পিরবিতত পিরেবশ ও পিল ভরাট, জলাব তা 
ইত ািদ সম া িবেবচনা কের এক  সমি ত পািন ব াপনা পিরক নার আওতায় এ সমী ার কাজ হণ করা 
হেয়েছ।   

 

৯। অ েমাদন ও সংেশাধন t   
আেলাচ  কািরগির সহায়তা ক  মাট ১৬৩.৯৮৪ ল  টাকা া িলত েয় (স ণ িজওিব অ দান) জা য়াির, 
২০১০ হেত িডেস র, ২০১০ ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় ম ী, পািন স দ ম ণালয় ক ক অ েমািদত হয়। 
পরবত েত িডেস র, ২০১১ মােস পািন স দ ম ণালয় ক ক ক র বা বায়নকাল য় ি  িতেরেক ৬ মাস 
ি  করা হয়। 

 

১০। কে র আওতায় হীত কায ম :  
আেলাচ  কে র কাজ ৩ (িতন)  অংেশ িবভ  যথা :  
 (ক)  ল পরামশক ক ক সমী া; 
 (খ)  াথেম ক াল মেডল সমী া; এবং  
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 (গ)  পিরেবশ/সামািজক  (EIA/SIA) সমী া। 
  

১১। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
 

১১.১ কে র সািবক অ গিতঃ   
২০০৯-১০ অথ বছের বািষক উ য়ন কম িচেত (এিডিব) ক র অ েল ৫.০০ ল  টাকা বরা  িছল। বরা ত 
স ণ অথই অব  করা হয় এবং ক  বা বায়েন য় করা হয়। ২০১০-১১ অথ বছেরর এিডিবেত ক র 
অ েল ১৩৮.১০ ল  টাকা বরা  িছল।  বরা ত স ণ অথই অব  করা হেলও ক  বা বায়েন ১৩৬.৪০৪ 
ল  টাকা য় করা হয় অথাৱ অ িয়ত থােক ১.৬৯৬ ল  টাকা। কে র মাট া িলত য় ১৬৩.৯৮৪ ল  টাকা 
এবং ক  বা বায়েন য় করা হেয়েছ মাট ১৪১.৪০৪ ল  টাকা। কে র ে  অ িয়ত অথ  মাট ২২.৫৮ ল  
টাকা। 
 

১১.২  কে র বা ব অ গিতঃ  
cwi`k©b I wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— কে র আওতায় ল পরামশক ক ক 
সমী া, াথেম ক াল মেডল সমী া এবং পিরেবশ/সামািজক (EIA/SIA) সমী া ইত ািদ বা বািয়ত হেয়েছ। 
mgx¶v cÖK‡í cȪ —vweZ AeKvVv‡gvmg~n GKwU `xN©‡gqv`x mgwš̂Z cvwb e¨e ’̄vcbv KvVv‡gvi AvIZvq †UKmB 
Dbœqb j‡¶¨   ev¯—evq‡bi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| mgx¶vq cÖavb ফাইি ংসmg~n wbgœiƒc : 

 

 cȪ —vweZ eva wbg©vY/cybtAvK…wZKiY Ges ‡i¸‡jUimg~n cÖKí GjvKvq eb¨v cÖwZ‡iva Ges jeY cvwbi 
AbycÖ‡ek †iv‡a Kvh©Kix n‡e e‡j cÖZ¨vkv Kiv hvq| cȪ —vweZ AckbwU ev¯—evwqZ n‡j cÖK‡íi (eZ©gvb 
40kZvsk) 80 kZvs‡kiI †ekx GjvKv eb¨vgy³ n‡e| b`x I Lvjmg~n cybtLbb Kiv n‡j Rjve×Zv eûjvs‡k 
`~ixfyZ n‡e Dciš‘ Rwg‡Z b`xevwnZ evjyfivU üvm cv‡e| †i¸‡jUimg~‡ni †MUmg~n h_vh_ cwiPvjbvi  
gva¨‡g †ivcv,Avgb I mwâ Pv‡li Rb¨ m¤úyiK †mP Gi e¨e ’̄v Kiv m¤¢e n‡e| djkÖ“wZ‡Z av‡bi Drcv`b 
69,355 †gt Ub Ges mâxi Avev` AvbygvwbK 74,887 †gt Ub e„w× cv‡e| 
 

 cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡j cÖKí ewn Z GjvKvq cÖavbZ cïi Ges gsjv b`x‡Z (wcwWGm-2 I wcwWGm-8) cwj 
fivU e„w× cv‡e| g‡Wj djvdj †_‡K †`Lv hvq cyivZb cïi. gsjv, `vD`Lvwj Ges weï b`x‡Z GK eQ‡i 
wcwWGm-2 gvÎv 0.50wgUvi †_‡K 1.50 wgUvi ch©š—| g‡Wj wmgy‡jkb †_‡K †`Lv hvq cÖKí GjvKvi cÖavb 
wb®‹vkb i“Umg~n cwjfivU mgm¨vhy³, GRb¨ fwel¨‡Z Rjve×Zv mgm¨v cÖKU AvKvi aviY Ki‡Z cv‡i| µm-
‡mKkb িবে ষণ djvd‡jI ‡`Lv hvq  e¨vcK cwj fiv‡Ui Kvi‡Y b`xmg~‡ni wb¯‹vkb ¶gZv e¨vcKfv‡e n«vm 
cv‡e|  

 

 এ ি েত cÖwZeQi giv cïi b`x (wcwWGm-2)  `vD`Lvwj b`xi (wcwWGm-8)  cwj AcmviY করা cÖ‡qvRb|  
এ কারেণ IWM (Institution of Water Modelling) ক ক ûKiv †gŠRvq 600 †n±i Rwg‡Z TRM 
(Tidal River Management)  ev¯—evq‡bi cȪ —ve করা হেয়েছ| TRM c×wZ e¨qeûj †Kbbv 600 †n±i 
Rwgi dm‡ji ¶wZc~iY w`‡Z n‡e| d‡j Abv¨b¨ Dc jxq cÖKí †_‡K  GB cÖK‡íi cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y 
(O& M) e¨q †ekx n‡e| GLv‡b D‡jL¨ য, cwj fiv‡Ui gvÎv 1998 mv‡ji e„wócvZ WvUv‡K wfwË K‡i 
cÖ‡¶cY Kiv n‡q‡Q, Z‡e e„wócvZ Gi gvÎv 1998 mv‡ji e„wócvZ A‡c¶v †ekx n‡j b`xmg~‡ni cwj AcmviY 
¶gZv e„w× cv‡e। d‡j cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y e¨q n«vm cv‡e|  

 

 cÖK‡íi Af¨š—‡ii mKj †÷K†nvìviMY cÖKíwU MÖn‡bi c‡¶ gZ cÖ̀ vb K‡i‡Qb, d‡j cÖKíwU mvgvwRKfv‡e 
MÖnY‡hvM¨| eZ©gv‡b cÖKí GjvKv †_‡K Ab¨Î Awfevmb n‡”Q Z‡e cÖKíwU ev —̄evwqZ n‡j Ab¨Î Awfevmb 
eÜ n‡e e‡j Avkv Kiv hvq| AwawKš‘ cÖK‡í cȪ —vweZ AeKvVv‡gvmg~n †÷K†nvìv†`i mv‡_ gZwewbg‡qi ciB 
P~ovš— Kiv cÖ‡qRb| cÖK‡í aYvZ¥K I  FYvZ¥K cÖfvemg~n m¤ú‡K© †÷K†nvìvi†`i IqvwKenvj _vKv 
evÂYxq| hw` †÷K†nvìviMY wb‡R‡`i D‡`¨v‡M Lvjmg~‡ni cwj Acmvi‡b AvMnx _v‡K Z‡e cÖKí ev¯—
evq‡Yi cȪ —ve Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

 cȪ —vweZ cÖKíwUi cwi‡ek msµš— cÖwZ‡e`‡b cÖKíwU‡K cwi‡ekMZ fv‡e wbivc` ejv n‡q‡Q | cÖKí GjvKvq 
cwjfivU  gvÎv Av‡Mi †_‡K A‡bKvs‡k  n«vm cv‡e Ges ev¯—evqb cieZ©x cwi‡‡ki Dci weiƒc cÖfvemg~n 
LyeB bMb¨ e‡j cÖZxqgvb| 
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১২। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
 

ক র বা বায়নকালীন সমেয় ( লাই, ২০০৮ হেত ন, ২০১১) পয  ৩ বছের ৩ জন েকৗশলী/কমকতা ক  
পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 
 

ঃ 
নং 

কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল ম  

১। মা: আজহা ল  ইসলাম ক  পিরচালক খ কালীন ২৯/১০/২০০৮  
হেত ২৪/০১/২০১১ 

 

২। মা: আ ল মা ান ক  পিরচালক খ কালীন ২৫/০১/২০১১  
হেত ২১/০৩/২০১১ 

 

৩। মা: শরাফত হােসন খান ক  পিরচালক খ কালীন ২২/০৩/২০১১  
হেত ৩০/০৬/২০১১ 

 

 

ক  জা য়াির, ২০১০ হেত ন, ২০১১ সমেয় বা বািয়ত হয়। িক  িপিসআের থম ক  পিরচালেকর কমকাল  
২৯/১০/২০০৮-২৪/০১/২০১১ দখােনা হেয়েছ । িবষয়  বাধগ  নয়। এছাড়াও িপিসআর এর িবিভ  ােন ত য় 
িবিভ  দখােনা হেয়েছ ( যমন, িপিসআর া ৩ ও ৭ এ ত য় ১৩৬.৪০৪ ল  টাকা ও  া ৪ এ ত য় 
১৪১.৪০৪ ল  টাকা দখােনা হেয়েছ)। িপিসআর এর িবিভ  ােন া িলত য়ও িবিভ  দখােনা হেয়েছ ( যমন, 
িপিসআর া ৩ ও ৪ এ া িলত য় ১৬৩.৯৮৪ ল  টাকা দখােনা হেয়েছ ও  C.01.(a) অ ে েদর ত  
অ যায়ী বছরওয়ারী িবভাজন যাগ করেল া িলত য় দ ড়ায় ১৬১.০০ ল  টাকা)। িপিসআর এ এ প ল 
অনিভে ত ও কতে  অবেহলার সািমল।  

 

১৩। কে র উে  অজনঃ  
  

j¶¨ I D‡Ïk¨  cÖK…Z AR©b 
cÖK‡íi Af¨š—ixY I ewn ’̄ GjvKvi eZ©gvb eb¨v cwiw ’̄wZ I 
cvwb wb®‹vkb e¨e¯’v ch©v‡jvPbv। mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q। 

cÖKí GjvKvi eZ©gvb cwj fivU cwiw ’̄wZ ch©v‡jvPbv| mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q। 
K…wl Drcv`b e„w×K‡í cȪ —vweZ cÖKí GjvKvq ‡jvYv cvwbi 
AbycÖ‡ek ‡ivaK‡í cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY| 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvPbvc~e©K cÖ‡qvRYxq 
AeKvVv‡gvmgy‡ni cȪ —ve Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev —̄
evwqZ n‡j D‡Ïk¨ AwR©Z n‡e| 

K…wl Drcv`b e„w×K‡í cȪ —vweZ cÖKí GjvKv mvgyw`K 
†RvqviRwbZ eb¨v ‡_‡K i¶v Ges Rjve×Zv ~̀ixKi‡Y 
cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY | 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvPbv c~e©K cÖ‡qvRYxq 
AeKvVv‡gvmgy‡ni cȪ —ve Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev —̄
evwqZ n‡j D‡Ïk¨ AwR©Z n‡e| 

cÖK‡íi Af¨š—ixY I ewn©̄ ’ GjvKvi eZ©gvb cwj fivU 
cwiw ’̄wZi mgx¶v  I m¤¢ve¨ DbœqbK‡í cÖ‡qvRbxq mycvwik 
cÖ̀ vb| 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q Ges 
mgvavbK‡í cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vi mycvwik ivLv 
n‡q‡Q| 

cÖKíi GjvKvi eZ©gvb K…wl cwiw ’̄wZ ch©v‡jvPbv  Ges K…wli 
m¤¢ve¨ DbœqbK‡í cÖ‡qvRbxq mycvwik cÖ̀ vb| 

eZ©gvb  I fwel¨Z km¨ webœ̈ vm QK I Drcv`b 
WvUv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

ï®‹ †gŠmy‡g mgwš̂Z cvwb e¨e¯’vcbvi gva¨‡g cÖKí GjvKvq 
K…wl, grm¨ I †hvMv‡hvM e¨e¯’vi DbœqY| 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q। 

cÖKí GjvKvwU c~b© eb¨v wbqš¿b e¨e¯’vi AvIZvq Avbvi 
wel‡q m¤¢ve¨Zv hvPvB| 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvPbvc~e©K  c~b© eb¨v wbqšª—b 
e¨e¯’vi Rb¨ cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gvmg~‡ni mycvwik 
Kiv n‡q‡Q| 

cÖKí GjvKvwU†Z wea¨gvb †mP e¨e¯’v ch©v‡jvPbv| mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q। 
cÖKí GjvKvq f~cwi ’̄t cvwbi cÖvcÖZv I h_vh_ e¨env‡ii 
j‡¶¨ mgx¶vc~e©K cÖ‡qvRbxq  Kg©Kv‡Ûi mycvwik| 

GB j‡¶¨ 110.30 wKtwgt b`x I Lvj Lb‡bi     
cȪ —ve Kiv n‡q‡Q| 

mgx¶vq grm¨ Pv‡li Dchy³ GjvKvmg~n wPwýZKiY mgx¶vq grm¨ Pv‡li GjvKvmg~n ch©v‡jvwPZ 
n‡q‡Q| 
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j¶¨ I D‡Ïk¨  cÖK…Z AR©b 
cÖK‡í cȪ —vweZ Kg©KvÛmg~n ev¯—evq‡bi d‡j cÖKí ewn©f~Z 
cvk¦eZ©x GjvKvq m¤¢ve¨ cÖfvemg~n ch©v‡jvPbv | 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvPbv c~e©K we‡ePbvq Avbv 
n‡q‡Q। 

cÖKíwUi mvgvwRK I cwi‡ekMZ mgx¶v m¤úv`b Kiv| mgx¶v cÖKíwUi mvgvwRK I cwi‡ekMZ mgx¶v 
m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

cvwb m¤ú‡`i h_vh_ Dbœq‡bi gva¨‡g cÖK‡íi AvIZvf~³ 
DcKvi‡fvMx‡`i dvg© BbKvg I Kg©ms¯’vb Gi my‡hvM m„wó 
Kiv| 

cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡j D‡Ïk¨ AwR©Z n‡e e‡j 
Avkv Kiv hvq| 

cÖK‡íi AvIZvf~³ GjvKvq `vwi† ª̀i gvÎv Kwg‡q Avbv| cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡j D‡Ïk¨ AwR©Z n‡e e‡j 
Avkv Kiv hvq| 

ev¯—evwqZ mgRvZxq cÖKímg~‡ni eZ©gvb Ae¯’vi mv‡_ 
cȪ তvweZ cÖK‡íi mgš̂qmvab| 

cÖKíwU ev¯—evqb Kv‡j Zv mgwš̂Z K‡i D‡Ïk¨ 
AwR©Z n‡e e‡j Avkv Kiv hvq| 

                        
         ক  এক  সমী া ক । িক  ক েত বিণত উে স হ সমী া কে র মা েম বা বািয়ত হওয়া স ব 

নয়। বরং ভিব েত বা বািয়ত  িবিনেয়াগ ক  বা বায়েনর মা েম সমী া েত বিণত উে স হ বা বািয়ত 
হওয়া স ব। ক  ণয়নকােল এ িবষয় েলা িবেবচনা করা েয়াজন বেল মেন হয়। 

 

১৪।  উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ  cÖ‡hvR¨ bq। 
 

১৫।     পািরশ: 
১৫.১     cÖKíwU ev —̄evwqZ n‡j cÖKí ewn Z GjvKvq cÖavbZ cïi Ges gsjv b`x‡Z (wcwWGm-2 I wcwWGm-8) cwj 

fivU e„w× cv‡e| g‡Wj djvdj †_‡K †`Lv hvq cyivZb cïi. gsjv, `vD`Lvwj Ges weï b`x‡Z GK eQ‡i 
wcwWGm-2 gvÎv 0.50 wgUvi †_‡K 1.50 wgUvi ch©š—| g‡Wj wmgy‡jkb †_‡K †`Lv hvq cÖKí GjvKvi cÖavb 
wb®‹vkb i“Umg~n cwjfivU mgm¨vhy³, GRb¨ fwel¨‡Z Rjve×Zv mgm¨v cÖKU AvKvi aviY Ki‡Z cv‡i| µm-
‡mKkb িবে ষণ djvd‡jI ‡`Lv hvq, e¨vcK cwj fiv‡Ui Kvi‡Y b`xmg~‡ni wb¯‹vkb ¶gZv e¨vcKfv‡e n«vm 
cv‡e| এ প পিরি েত িবিনেয়াগ ক  অ েমাদন ও বা বায়ন কতটা যৗি ক তা িবেবচনা করা েয়াজন (অ ে দ 
১২.২, েলট ২)। 

১৫.২     cÖwZeQi giv cïi b`x (wcwWGm-2)  `vD`Lvwj b`xi (wcwWGm-8)  cwj AcmviY করা cÖ‡qvRb|  এ কারেণ 
IWM (Institution of Water Modelling) ক ক ûKiv †gŠRvq 600 †n±i Rwg‡Z TRM (Tidal 
River Management)  ev —̄evq‡bi cȪ —ve করা হেয়েছ| TRM c×wZ e¨qeûj †Kbbv 600 †n±i Rwgi 
dm‡ji ¶wZc~iY w`‡Z n‡e| d‡j Abv¨b¨ Dc jxq cÖKí †_‡K  GB cÖK‡íi cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y (O & M) 
e¨q †ekx n‡e| স েদর সীমাব তার দ ন চলমান র ণােব ণ কােজ েয়াজনীয় অথ বরা  দয়া যাে  না। এ 
পিরে ি েত ন ন িবিনেয়াগ ক  অ েমাদেনর েব র ণােব ণ খরচ ি র িবষয়  িবেবচনা করা েয়াজন 
(অ ে দ ১১.২, েলট ৩)।  

১৫.৩    ক  এক  সমী া ক । িক  সমী া ক েত বিণত উে স হ সমী া কে র মা েম বা বািয়ত হওয়া 
স ব নয়। বরং ভিব েত বা বািয়ত  িবিনেয়াগ ক  বা বায়েনর মা েম সমী া েত বিণত উে স হ 
বা বািয়ত হওয়া স ব। ক  ণয়নকােল এ িবষয় েলা িবেবচনা করা েয়াজন বেল মেন হয় (অ ে দ ১৩)। 

১৫.৪    ক  জা য়াির, ২০১০ হেত ন, ২০১১ সমেয় বা বািয়ত হয়। িক  িপিসআের থম ক   পিরচালেকর কমকাল  
২৯/১০/২০০৮-২৪/০১/২০১১ দখােনা হেয়েছ । িবষয়  বাধগ  নয়। এছাড়াও িপিসআর এর িবিভ  ােন ত য় 
িবিভ  দখােনা হেয়েছ ( যমন, িপিসআর া ৩ ও ৭ এ ত য় ১৩৬.৪০৪ ল  টাকা ও  া ৪ এ ত য় 
১৪১.৪০৪ ল  টাকা দখােনা হেয়েছ)। িপিসআর এর িবিভ  ােন া িলত য়ও িবিভ  দখােনা হেয়েছ ( যমন, 
িপিসআর া ৩ ও ৪ এ া িলত য় ১৬৩.৯৮৪ ল  টাকা দখােনা হেয়েছ ও  C.01.(a) অ ে েদর ত  
অ যায়ী বছরওয়ারী িবভাজন যাগ করেল া িলত য় দ ড়ায় ১৬১.০০ ল  টাকা)। িপিসআর এ এ প ল 
অনিভে ত ও কতে  অবেহলার সািমল (অ ে দ ১২)।  
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84. উপ লীয় অ েলর িত  অিত িঁক ণ পা ারস েহর নবাসন ক  
(২য় সংেশািধত) 

(সমা ঃ ন, ২০১১) 
 

০১। কে র অব ান :  
০২। বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
০৩। শাসিনক ম ণালয় : পািন স দ ম ণালয় । 
০৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

(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 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
( ঃসাঃ) 

মাট 
( ঃসাঃ) 

মাট 
( ঃসাঃ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৯৩৩.১২ 
 

৭১২৬.৯৭ 
 

৬৭১৩.৭৫ লাই, ২০০৩ 
হেত ন 
২০০৬ 

লাই, ২০০৩ 
হেত ন 
২০১০ 

লাই, ২০০৩ 
হেত ন 
২০১১ 

২০.১২% ১৬৭.০০% 

 
০৫।   কে র অ িভি ক বা বায়ন :  
 

পািন স দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী ক র অ িভি ক বা ব ও আিথক 
অ গিত িনে  দয়া হেলা :   

(ল  টাকায়) 

আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক 
(%) 

ঃ নং ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। আইডি উএম ািড য় সং া ১০০% ১৯.৯৭ ১০০% ১৯.৯৭ 
২। জরীপ ও অ স ান সং া ১০০% ৪৯.৭৩ ৯৯.২৭% ৪৯.৩৭ 
৩। কিমউিন  উ য়ন সং া ১০০% ৪৮.০০ ৪০.০০% ১৫.৪৫ 
৪। কি নেজ ী সং া ১০০% ৫৩.৫০ ১০০% ৫৩.৫০ 
৫। ওভারেহড সং া ১০০% ২৬৩.০০ ১০০% ২৬৩.০০ 
 উপ- মাট (রাজ ) :   ৪৩৪.২০  ৪০১.২৯ 
৬। জিম অিধ হণ (৭২.৮৪ হ র) হ র ১০০% ৫৪৮.৩১ ৯৯.৫৩% ৫৪৭.৩৮ 
৭। িরটায়াড ব ধ িনমাণ (৪৩.৭১৮ 

িক:িম:) 
িক:িম: ১০০% ১৪৮৫.৯৬ ৯৯.৯৫% ১৪৮৫.১৭ 

৮। ব ধ িরেসকশিনং (২২.৬৩ 
িক:িম:) 

িক:িম: ১০০% ১২০৩.২৯ ৮৯.৫৭% ১০৭৭.৮৫ 

৯। ওেয়ভ এ াকশন েটকশন 
(১.৭২ িক:িম:) 

িক:িম: ১০০% ১৪০২.৪১ ৮৮.৭০% ১২৪৩.৯৬ 

১০। াংক ইেরাসন েটকশন 
(১.৬৬িক:িম:) 

িক:িম: ১০০% ১৫২.৪৪ ১০০% ১৫২.৪৪ 

১১। ইস িনমাণ (ন ন) (৮ ) সং া ১০০% ৯০৮.৩৫ ৯০.০৫% ৮১৭.৯৫ 
১২। ইস র ণােব ণ/ মরামত 

(১২ ) 
সং া ১০০% ১৭.০১ ১০০% ১৭.০১ 
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আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অে র নাম 

 
একক 

পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব 

পিরমাণ 
আিথক  বা ব 

পিরমাণ 
(%) 

আিথক 
(%) 

ঃ নং ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১৩। ইম ভ ও এ  এম (১৪  

পা ার)  
সং া ১০০% ৯৭৫.০০ ৯৯.৫৬% ৯৭০.৭০ 

 উপ- মাট ( লধন) : ৬৬৯২.৭৭  ৬৩১২.৪৬   
 সবেমাট (রাজ + লধন) : ৭১২৬.৯৭  ৬৭১৩.৭৫   

 
০৬। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  
 
 িপিসআর অ যায়ী কে র কিমউিন  উ য়ন ব ধ িরেসকশিনং ওেয়ভ এ াকশন েটকশন ও ইস িনমাণ অে র 

কাজ স ণ বা বািয়ত হয়িন। তেব ক  পিরচালেকর কােছ কাজ অসমা  থাকার কারণ জানেত চাওয়া হেল িতিন 
বেলন, “ কে র সব অে র কাজ সমা  করা হেয়েছ। িপিসআর এ ল েম আিথক অ গিতর শতকরা হার বা ব 
অ গিতেত দশন করা হেয়েছ। িপিসআর এ এ প ল অত  অনিভে ত।  

 
০৭। ায়ন প িত (Methodology) :  
  

আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 
 কে র িপিসআর পযােলাচনা; 
 কে র িডিপিপ পযােলাচনা; 
 িবিভ  সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
 ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা; 
 ২৭/৭/২০১২ তািরেখ কে র চ াম অংশ পিরদশন; 
 ক  বা বায়নকারী ক পে র সােথ আেলাচনা। 

 

০৮। কে র উে ঃ 
 উপ লীয় অ েলর িত  অিত িঁক ণ পা ারস েহর নবাসন কাজ এবং ঐ সকল প ােরর উ ত পিরচালন ও 

র ণােব েণর কাজস হ বা বায়েনর মা েম পা ার েলােক কায ম রাখা এবং পািন ব াপনা ফল  করা। 
০৯। কে র পট িমঃ 

 
 ১৯৫৯ সােল তৎকালীন ই  পািক ান ওয়াপদা তথা বতমান বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড গ ত হওয়ার পর এ পয  

বাংলােদেশর উপ লীয় অ েল ১২৩  পা ার িনমাণ করা হয়। এর মে  ৪৯  পা ার স খী (Sea-facing)। এ 
পা ার েলার কারেণ ায় ১২৮০৪৭৯ হ র িম ব া  রেয়েছ। এই পা ার েলা িষ উপাদন ি , এলাকার 

জণগেণর জীবন যা ার মান উ য়ন এবং উপ লীয় অ েলর পিরেবশ র ায় ণ িমকা পালন করেছ। লত: 
Stop-Go ধ েচর কালীন িঁজ িবিনেয়ােগর মা েম পা ার িল িনমাণ করা হয়, যার িসংহভাগ িঁজ িবেদশী। 
িনরবি  আিথক সং ান ও দীঘ ময়াদী পিরক না অভােব পা ার িলর িনিমত অবকাঠােমা যথাযথভােব 
র ণােব ণ করা স ব হয়িন। ১২৩  পা ােরর মে  ৭২  পা ারেক অিত িঁক ণ বেল িচি ত করা হেয়েছ, যার 
মে  ৪৮  পা ারই স খী। বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ি তীয় উপ লীয় ব ধ নবাসন কে র আওতায় 
সমী া পিরচািলত হয়। উ  সমী ায় নবাসেনর িনিমে  পিরকি ত কে  পা ার ও কাজ অ  করার লে  
িনে া  িবষয় িবেবচনায় আনা হয় : 
 

 াভািবক জায়ার-ভাটার ঢউেয়র আঘােত স খী পা ারস েহর ব েধর ভা ন অথবা ব েধর ভা েন ভয়াবহতার 
আশংকা; 

  অবকাঠােমা যমন ইন িরয়র ডাইক, মািজনাল ডাইক, ন ন র েলটর/ ইস িনমাণ, মরামত ইত ািদর মা েম 
পা ারস হ নবাসেনর মা েম কায ম করা; 
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 াভািবক জায়ার-ভাটায় য়েরাধ িতর া কাজ বা বায়েনর মা েম ব েধর অবকাঠােমাগত ায়ী  
িনি তকরণ বক টকসই করা; 

 অ া  কে র আওতায় য সকল উপ লীয় ক  যমন : Integrated Planning for Sustainable Water 
Management (IPSWAM), Char Development and Settlement Project (CDSP), Estuary 
Development Program (EDP) এবং অ া  য সকল ক  পািন উ য়ন বােডর ন পিরচালন ও 
র ণােব েণর আওতায় নবাসেনর জ  পিরক না ও কায ম হণ করা।  

 সা ি ক ঢউ, ঝড় ও েয়র কারেণ ৭  অিত িক ণ পা ােরর িত াস করার জ  নবাসন কাজ করা আব ক 
হেয় পেড় িবধায় ২০০৪ সােল IWM এর আওতায় “Hydraulic Modelling Study for Rehabilitation of 
Affects Seven High-risk Coastal Polders” নয়ার িস া  হীত হয়। সাত  পা ার হেলা পা ার ৩৫/১ 
(সরনেখালা, বােগরহাট), ৪১/৩ও ৪১/৬এ (বর ণা সদর), ৫৯/২ (রামগিত, ল ী র), ৬৪/১িস (বাশখালী, চ াম), ৭০ 
(মেহশখালী, ক বাজার), ৭২ (চ াম)। 

 
১০। 

কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ   

 আেলাচ  ক  বােগরহাট, বর না, চ াম, নায়াখালী ও ক বাজার জলার ৮  উপেজলায় ১৫  পা ােরর 
নবাসেনর লে  হণ করা হয়। কে র ল িডিপিপ ৫৯৩৩.২২ ল  টাকা া িলত েয় লাই, ২০০৩ থেক ন, 

২০০৬ ময়ােদ বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত ৬৫২৪.৫০ ল  টাকা া িলত েয় ২০০৩ থেক ন, 
২০০৭ ময়ােদ বা বায়েনর জ  কে র ১ম সংেশাধনী আনা হয়। িক  কে র ভৗতকাজস হ স  না হওয়ায় 

কে র ময়াদ ২ বছর ি  কের ন, ২০০৯ পয  িনধারণ করা হয়। কােজর পিরিধ পিরবতন এবং িশিডউল অব 
রটস পিরবতেনর কারেণ ক র য় ৭২১৩.৮৯ ল  টাকা এবং ময়াদ ১ বছর ি  কের ২য় বার সংেশাধেনর 

াব করা হয়। িপইিস সভার িস া  অ যায়ী গ ত আ :ম ণালয় কিম  গত ০৯/০৪/২০০৯ থেক ১১/০৪/২০০৯ 
তািরখ পয  কে র আওতায় য সব এলাকায় বশীর ভাগ কাজ অসমা  আেছ স সব এলাকা (চ াম-ক বাজার) 
সেরজিমন পিরদশন কের এবং গত ০৭/০৫/২০০৯ তািরেখ িতেবদন দািখল কের। মাননীয় পিরক না ম ী ক ক 
০২/১১/০৯ তািরেখ ক র ২য় সংেশাধন অ েমাদন করা হয়। 
 

১১। কে র আওতায় হীত কায ম : 
 o ৭২.৮৪ হ র জিম অিধ হণ,  

o ৪৩.৭১৮ িক:িম: িরটায়াড ব ধ িনমাণ, ২২.৬৩ িক:িম: ব ধ িরেসকশিনং, 
o ১.৭২ িক:িম: ওেয়ভ এ াকশন েটকশন, ১.৬৬িক:িম: াংক ইেরাসন েটকশন, 
o ৮  ন ন ইস িনমাণ ও 
o ১৪  পা ােরর মরামত-র ণােব ণ ইত ািদ। 

১২। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
 

১২.১ কে র সািবক অ গিতঃ   
ক র মাট া িলত য় ৭১২৬.৯৭ ল  টাকা। ক  বা বায়েন য় হেয়েছ ৬৭১৩.৭৫ ল  টাকা যা মাট 
া িলত েয়র ৯৪.২০%। অ িয়ত রেয়েছ ৪১৩.২২ ল  টাকা। 

 
১২.২ 
 

কে র বা ব অ গিতঃ  
িপিসআর অ যায়ী কে র কিমউিন  উ য়ন ব ধ িরেসকশিনং ওেয়ভ এ াকশন েটকশন ও ইস িনমাণ অে র কাজ 
স ণ বা বািয়ত হয়িন। তেব ক  পিরচালেকর কােছ কাজ অসমা  থাকার কারণ জানেত চাওয়া হেল িতিন বেলন, 

কে র সব অে র কাজ সমা  করা হেয়েছ। 
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১২.৩ 
 

কে র চ াম অংশ পিরদশন: 
১২.৩.১   াংক ইেরাসন েটকশন: 
চ ােমর বাশখালীেত পা ার ৬৪/িস ত ৫০০ িমটার তীর র া কাজ স  করা হেয়েছ। এ কাজ পিরদশনকােল দখা 
যায় য,  কােজর িক  অংশ দেব গেছ (িচ  ১)। িক  ােন িন মােনর িসিস ক বহার  করা হেয়েছ এবং 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               িচ  ১: দেব যাওয়া অংশ                                             িচ  ২: িন মােনর কাজ 
িসিস েকর েরর মে  ফ ক দখা গেছ (িচ  ২)। এসব কােজর িফিনিসং ভােলা হয়িন বেল তীয়মান হয়। কে র 
মা েম ৭  পা াের  ১.৭২ িক:িম: ওেয়ভ এ াকশন েটকশন ও ১.৬৬ িক:িম: াংক ইেরাসন েটকশন এর ব া 
রাখা হেয়েছ। এত বিশ ােন (৭  পা ার) অ    েটকশন কাজ কতটা ফল  হেব স িবষেয়  সে েহর অবকাশ 
রেয়েছ। বিশ সং ক পা াের েয়াজেনর লনায় অ  েটকশন কাজ করার পিরক না না কের বরং িনিদ  
পা ারেক িঁক থেক র ার িনিম  েয়াজন অ যায়ী েটকশন কাজ করার ব া নয়া েয়াজন।  এেত মরামত ও 

র ণােব ণ খােত ভিব েত িব ল অেথর েয়াজনীয়তা াস পােব । 
 
১২.৩.২  ব ধ িরেসকশিনং: 
ব ধ পিরদশনকােল দখা যায় ব েধর অেনক অংেশ ভা ন কবিলত হেয়েছ (িচ  ৪-৫)। । এখােন র লবণ ও িচংিড় 
চাষ হয় িবধায়  ভা ন কবিলত অংশ মরামত করেল চলেব না বরং ায়ী েটকশন কাজ করা আব ক। 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
িচ  ৩: নরা িতকরণ ত ব ধ     িচ  ৪: ব েধর ভা া অংশ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            িচ  ৫: ব েধর ভা া অংশ িচ  ৬: Setback Distance 
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১২.৪ ইম ভ ও এ  এম: 
কে র আওতায়  মরামত ও র ণােব ণ খােত ৯৭৫.০০ ল  টাকার সং ান রাখা হেয়েছ এবং ক  

বা বায়নকােল ৯৭০.৭০ ল  টাকা য় হেয়েছ। অপিরকি তভােব িবিভ  পা াের েয়াজেনর লনায় অ  
েটকশন কাজ ও অিধক পিরমাণ টকসই নয় এ প মা র ব ধ িনমাণ করায়  মরামত ও র ণােব ণ য় 
ি  পাে  বেল এ িবষেয় ভিব েত সতক থাকা েয়াজন।  

 

১২.৫ কে র িকউরেম  সং া  ত : 
কে র িকউরেম  সং া  ত  ও দিললািদ দখেত চাওয়া হেল সংি  কমকতা বেলন, অেনক আেগ এসব কাজ 

করা হেয়েছ। এ সং া  দিলল অিফেস েঁজ পাওয়া যায়িন। তেব ক  পিরচালকেক িকউরেম  সং া  ত  
দােনর জ  প  দয়া হেল িতিন বর না, নায়াখালী ও ক বাজার এলাকা  কে ােন স েহর  িকউরেম  

সং া  দিললািদ সরবরাহ কেরন যা পরী াে  িন বিণত িবষয়ািদ পিরলি ত হয়: 
 

 ােকজ-১  ও ােকজ-২ এর মা েম রামগিতেত ( নায়াখালী) িডিপিপ অ যায়ী ২.০০ িক:িম: ও ২.৫০ িক:িম: ব ধ 
িনমাণ করা হেয়েছ। উভয় ােকেজর ে  দিনক নয়া িদগ   ও The Bangladesh Today পি কায় িব াপণ 
দয়া হেয়েছ। ােকজ-১ এ ০৬   ট ার জমা পেড়েছ ও ০৬ ই রসপি ভ হেয়েছ। ােকজ-২ এ ০৫  ট ার জমা 

পেড়েছ ও ০৫ ই রসপি ভ হেয়েছ। উভয় ে  ৩ সদ  িবিশ  ট ার ওপিনং কিম   (TOC) ও ৫ সদ  িবিশ  
ট ার ইভ া েয়শন কিম  (TEC) গ ত হেয়েছ। ৩ সদ  িবিশ  TOC ত বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড বিহ ত 
কান সদ  রাখা হয়িন। TEC ত ৫ জন সদে র মে  ২ জন বিহ:সদ  (এলিজইিড ও রাড -হাইওেয়জ) রেয়েছ। 
ােকজ-১ এর ে  া িলত দর হেত ৩৩.৭৭% িন দের  মসাস রানা ই ার াশনাল এর সােথ ি  করা হেয়েছ। 
ােকজ-২ এর ে  া িলত দর হেত ৩০.৫৯% িন দের  মা: অেনায়ার হােসন এর সােথ ি  করা হেয়েছ।  

 

ােকজ WD-1 এর মা েম বর ণার িরয়াখালী-চািলতা িনয়া খােল েনজ কাম ািসং ইস (১ ভ - ১.৫০ িম. 
১.৮০িম) িনমাণ করা হয়। এ ােকেজর ে  দিনক জনক   ও The Daily Financial Express’ পি কায় 
িব াপণ দয়া হেয়েছ । ১১  ট ার জমা পেড়েছ এবং ৯  রসপি ভ হেয়েছ। রিজে শন এর কাগজ না থাকায় 
মসাস আফসার এ  কাং ক এবং আয়কর ও ভ াট দানজিনত কাগজ না থাকায় বাির ইেলক িনক ডেকােরটসেক 

নন- রসপি ভ িহেসেব িবেবচনা করা হয়। ৪ সদ  িবিশ  ট ার ওপিনং কিম   (TOC) ও ৫ সদ  িবিশ  ট ার 
ইভ া েয়শন কিম  (TEC) গ ত হেয়েছ। ৪ সদ  িবিশ  TOC ত বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড বিহ ত সদ  
িহেসেব এলিজিড এর িতিনিধ রাখা হয়। TEC ত ৫ জন সদে র মে  ২ জন বিহ:সদ  (এলিজইিড ও রাড -
হাইওেয়জ এর িতিনিধ) রেয়েছ। এ ে  া িলত দর হেত ১৪.৩০% িন দের আল মা ন এ ার াইজ িলিমেটড 
এর সােথ ি  করা হেয়েছ।  
 

ক বাজার অংেশ W1-COXWD-PoMR-01/2010-2011নং ােকেজর মা েম ৫.৬০ িক.িম. ব ধ 
নরা িতকরণ, ০.৭৪ িক.িম. ব ধ ন: িনমাণ এবং ১.২২০ িক.িম. তীর সংর ণ কাজ করা হয়।  দিনক খবর, 

Bangladesh Today’, দিনক মানব জিমন ও  New Nation’ - এ  ৪  (চার) দিনক পি কায় িব াপণ দয়া 
হেয়েছ । ৬  ট ার জমা পেড়েছ এবং ৫  রসপি ভ হেয়েছ। মাহা দ ইউ স এ  াদাসেক নন- রসপি ভ 
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। কারণ, এ জাতীয় কােজর জ   নতম পিরমান ৬৩০.০০ ল  িনধািরত িছল িক  
মাহা দ ইউ স এ  াদাস এর ে  তা িছল ৩৮২.৮১ ল  (িনধািরত পিরমান হেত কম)। গড় বািষক টানওভার 

এর ে  ১৫০০.০০ ল  টাকা িনধািরত থাকেলও  মাহা দ ইউ স এ  াদাস এর ে  তা িছল ১৪৫৮.৮৩ ল  
(িনধািরত পিরমান হেত কম)। ৭ সদ  িবিশ  ট ার ইভ া েয়শন কিম  (TEC) গ ত হেয়েছ। TEC ত ৭ জন 
সদে র মে  ২ জন বিহ:সদ  (এলিজইিড ও িপডি িড এর িতিনিধ) রেয়েছ। এ ে  া িলত দর হেত ১৯.৮২% 
িন দের ওেয় ান ইি জিরয়ািরং ( াইেভট) িলিমেটড এর সােথ ি  করা হেয়েছ।  উপেরা  ােকজ েলা িবে ষণ 
করেল দখা যায় য, Estimated Cost হেত ১৪.৩০% হেত ৩০.৫৯% পয  িন দের রসপি ভ ট ারার এর 
সােথ ি  স াদন করা হয়। এেত বলা যায় াইস এি েমশন স ক হয় িন। 
 

১২.৬ কে র বা বায়নকাল: 
ল অ েমািদত িডিপিপেত কে র বা বায়নকাল িছল লাই, ২০০৩ হেত ন, ২০০৬ অথাৎ ৩ বছর। িক  

তপে  ক র বা বায়নকাল  লাই, ২০০৩ হেত ন, ২০১১ পয  অথাৎ ৮ বছর। ক  স ণ েপ বা বায়ন 
করেত ল অ েমািদত িডিপিপ অেপ া অিতির  ৫ বছর সময় েয়াজন হেয়েছ।  
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এেত তীয়মান হয়, কে র অ স েহর বা বায়ন ত ািশত সমেয়র সােথ সাম ণ িছল না। িপিসআর হেত দখা যায়, 

ক  বা বায়নকােল (৮ বছর সময়কােল) এ কে  মাট ৯ জন ক  পিরচালক কাজ কেরেছন (অ ে দ ১৩)। ঘন ঘন ক  
পিরচালক পিরবতেনর কারেণ কােজর ধারাবািহকতা  হেয়েছ বেল মেন হয়। 
 
এর কারণ জানেত চাওয়া হেল সংি  কমকতাগণ জানান, Setback Distance কেম যাওয়ায় এ পিরি িতর 

ি  হেয়েছ। ভাটার সমেয় স  হেত তীেরর র  অথাৎ Setback Distance আেগ িছল ১.৫-২ িকেলািমটার। 
িক   স ে র পািনর উ তা বেড় যাওয়ায় বতমােন এ র  হে  ১০০-১৫০ িমটার (িচ  ৬)। ফেল স ে র পািনর 
চাপ মা র ব ধ িতেরাধ করেত পারেছ না। এ কারেণ ব ধ সহেজই ভে  যাে । স  তীরবত  Setback 
Distance াস পাওয়ার িবষয  জানা সে ও পািন উ য়ন বাড ক ক উপ লীয় অ েল মা র ব ধ িনমােণর 
পিরক না ণয়েনর কারণ বাধগ  নয়। এেত ব ধ িনমাণ বাবদ সরকারী অথ য় হেয়েছ এবং ভে  যাওয়া অংশ 
মরামত ও ন:িনমাণ বাবদ ভিব েত অথ য় করার  তরী করা হেয়েছ। ভিব েত  পিরক না ণয়েনর 

ে  এ িবষয় েলার িত ি  রাখা আব ক। 
 
১৩। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
 

ক র বা বায়নকােল (জা য়াির, ২০০০ হেত অে াবর, ২০১১ পয ) ১২ বছের ৯ জন েকৗশলী/কমকতা ক  
পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 

 
ঃ 

নং 
কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 

খ কালীন 
সময়কাল ম  

১। জনাব মা: সাই র রহমান ক  পিরচালক ণকালীন ২৫/০১/২০০০ হেত 
১৩/০১/২০০৫ 

 

২। জনাব মা: আিম ল 
ইসলাম 

ক  পিরচালক ণকালীন ১৩/০১/২০০৫ হেত 
২৮/১২/২০০৬ 

 

৩। জনাব মা: আলী আকবর ক  পিরচালক ণকালীন ২৮/১২/২০০৬ হেত 
০৬/০৫/২০০৮ 

 

৪। জনাব মা: আিম ল হক ক  পিরচালক ণকালীন ০৬/০৫/২০০৮ হেত 
১০/০৯/২০০৮ 

 

৫। জনাব মা: সােজ ল কিরম ক  পিরচালক ণকালীন ১০/০৯/২০০৮ হেত 
১২/০২/২০০৯ 

 

৬। জনাব মা: আ ল জিলল ক  পিরচালক ণকালীন ১২/০২/২০০৯ হেত 
২১/১২/২০১০ 

 

৭। জনাব মা: আখতার 
হােসন 

ক  পিরচালক ণকালীন ২১/১২/২০১০ হেত 
২৮/১২/২০১০ 

 

৮। জনাব মা: এস এম 
আিজ ল হক 

ক  পিরচালক ণকালীন ২৮/১২/২০১০ হেত 
২৪/১০/২০১১ 

  

৯। জনাব মা: ইকবাল হােসন ক  পিরচালক ণকালীন ২৪/১০/২০১১ হেত 
চলেছ 

 

   
কে র বা বায়ন লাই, ২০০৩ এ  হেলও  PCR এর  PART-B, অ ে দ 06 এ থম ক  পিরচালেকর ক  

পিরচালনার দািয়  িহেসেব কমকাল ২৫/০১/২০০০ হেত ১৩/০১/২০০৫ দখােনা হেয়েছ। িবষয়  স ক নয় বেল মেন হয়।  
 
১৪। কে র বা বায়েনা র ভাবঃ   
 

ক  বা বায়েনর ফেল ক  এলাকার জনগণ জায়ােরর পািন ও ভাংগন হেত রি ত হেয়েছ। ব ধ িনমােণর 
ফেল জিমর ািয়  ও বহার বেড় গেছ এবং উৎপািদত শ   ব া হেত র া করা স ব হে । কে র 
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বাশখালী  পা াের লবণ আহরণ ও িব ল পিরমাণ িচংিড় চাষ হয়। বাধ দয়া ফেল লবণ ও িচংিড় চাষীগণ উপ ত 
হেয়েছন। 

 
১৫। কে র উে  অজনঃ  
 

 পিরকি ত অিজত 
উপ লীয় অ েলর িত  অিত িঁক ণ 
পা ারস েহর নবাসন কাজ স  করা। 

কে র কেয়ক  কে ােন  এর কােজর মান সে াষজনক 
হয়িন অথাৎ কে র দীঘেময়াদী উে  অিজত হয়িন বেল 
মেন হয়। 

পা ােরর উ ত পিরচালন ও র ণােব েণর 
কাজস হ বা বায়েনর মা েম পা ার েলােক 
কায ম রাখা এবং পািন ব াপনা ফল  করা। 

অপিরকি তভােব িবিভ  পা াের েয়াজেনর লনায় অ  
েটকশন কাজ ও অিধক পিরমাণ টকসই নয় এ প মা র 

ব ধ িনমাণ করায়  মরামত ও র ণােব ণ য় ি  পাে  
বেল মেন হয়। অথাৎ উে  অিজত হয়িন বেল মেন হয়। 

 
১৬। উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণ:   

কে র কেয়ক  কে ােন  এর কােজর মান সে াষজনক হয়িন ।  অপিরকি তভােব িবিভ  পা াের 
েয়াজেনর লনায় অ  েটকশন কাজ ও অিধক পিরমাণ টকসই নয় এ প মা র ব ধ িনমাণ করায়  মরামত 

ও র ণােব ণ য় ি  পাে  বেল মেন হয়। অথাৎ উে  অিজত হয়িন বেল মেন হয়। 
 
 ১৭। পািরশ/মতামতঃ 

১৭.১ িপিসআর অ যায়ী কে র কিমউিন  উ য়ন,  ব ধ িরেসকশিনং, ওেয়ভ এ াকশন েটকশন ও ইস িনমাণ 
অে র কাজ স ণ বা বািয়ত হয়িন। তেব ক  পিরচালেকর কােছ কাজ অসমা  থাকার কারণ জানেত চাওয়া 
হেল িতিন বেলন, “ কে র সব অে র কাজ সমা  করা হেয়েছ। িপিসআর এ ল েম আিথক অ গিতর শতকরা 
হার বা ব অ গিতেত দশন করা হেয়েছ। িপিসআর এ এ প ল অত  অনিভে ত। 
 

১৭.২ কে র চ াম অংেশর কাজ সে াষজনক হয়িন। এর সােথ জিড়ত ি বেগর িব ে  যথাযথ ব া হণ বক 
তা আইএমইিডেক অবিহত করা েয়াজন (অ ে দ ১২.৩.১)।  
 

১৭.৩ কে র মা েম ৭  পা াের  ১.৭২ িক:িম: ওেয়ভ এ াকশন েটকশন ও ১.৬৬িক:িম: াংক ইেরাসন েটকশন 
এর ব া রাখা হেয়েছ। এত বিশ ােন (৭  পা ার) অ    েটকশন কাজ কতটা ফল  হেব স িবষেয়  
সে েহর অবকাশ রেয়েছ।  বিশ সং ক পা াের েয়াজেনর লনায় অ  েটকশন কাজ করার পিরক না না 
কের বরং িনিদ  পা ারেক িক থেক র ার িনিম  েয়াজন অ যায়ী েটকশন কাজ করার ব া নয়া 

েয়াজন।  এেত মরামত ও র ণােব ণ খােত ভিব েত িব ল অেথর েয়াজনীয়তা াস পােব বেল মেন হয় 
(অ ে দ ১২.৩.১)। 
 

১৭.৪ স  তীরবত  ােন লবণ ও িচংিড় চাষ হয় িবধায়  বােধর ভা ন কবিলত অংশ মরামত করেল চলেব না বরং 
ায়ী েটকশন কাজ করা আব ক (অ ে দ ১২.৩.২) । 

 
১৭.৫ স  তীরবত  Setback Distance াস পাওয়ার িবষয  জানা সে ও পািন উ য়ন বাড ক ক উপ লীয় 

অ েল মা র ব ধ িনমােণর পিরক না ণয়েনর কারণ বাধগ  নয়। এেত ব ধ িনমাণ বাবদ সরকারী অথ য় 
হেয়েছ এবং ভে  যাওয়া অংশ মরামত ও ন:িনমাণ বাবদ ভিব েত অথ য় করার েযাগ ি  হেয়েছ। 
ভিব েত  পিরক না ণয়েনর ে  এ িবষয় েলার িত ি  রাখা আব ক (অ ে দ ১২.৩.২) । 
 

১৭.৬ অপিরকি তভােব িবিভ  পা াের েয়াজেনর লনায় অ  েটকশন কাজ ও অিধক পিরমাণ টকসই নয় এ প 
মা র ব ধ িনমাণ করায়  মরামত ও র ণােব ণ য় ি  পাে  বেল মেন হয়। এ িবষেয় ভিব েত সতক থাকা 

েয়াজন (অ ে দ ১২.৪) । 
 

১৭.৭ কে র িকউরেম  সং া  দিললািদ পযেব ণ কের দখা যায় য, Estimated Cost হেত ১৪.৩০% হেত 
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৩০.৫৯% পয  িন দের রসপি ভ ট ারার এর সােথ ি  স াদন করা হয়। এেত বলা যায় াইস এি েমশন 
স ক হয় িন (অ ে দ ১২.৫) । 
 

১৭.৮ ক  স ণ েপ বা বায়ন করেত ল অ েমািদত িডিপিপ অেপ া অিতির  ৫ বছর সময় েয়াজন হেয়েছ। 
এেত তীয়মান হয়, কে র অ স েহর বা বায়ন ত ািশত সমেয়র সােথ সাম ণ িছল না (অ ে দ 
১২.৬)।  
 

১৭.৯ কে র বা বায়ন লাই, ২০০৩ এ  হেলও  PCR এর  PART-B, অ ে দ 06 এ থম ক  পিরচালেকর 
ক  পিরচালনার দািয়  িহেসেব কমকাল ২৫/০১/২০০০ হেত ১৩/০১/২০০৫ দখােনা হেয়েছ। িবষয়  স ক নয় 

বেল মেন হয়। এছাড়াও িপিসআর হেত দখা যায়, ক  বা বায়নকােল (৮ বছর সময়কােল) এ কে  মাট ৯ 
জন ক  পিরচালক কাজ কেরেছন (অ ে দ ১৩) ঘন ঘন ক  পিরচালক পিরবতেনর িবষয়  ম ণালয় খিতেয় 
দখেব (অ ে দ ১২.৬) । 

 
১৭.১০ অ ে দ ১৭.২, ১৭.৭ এবং ১৭.৯ এর িবষেয় হীত ব া আগামী ০২ ( ই) মােসর মে  ম ণালয় আইএমইিডেক 

জানােব।  
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85.  এমারেজ ী িডজাসটাস ড ােমজ িরহ ািবিলেটশন ( স র) (পাট-ই: পািন স দ) 
(১ম সংেশাধনী) 

 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb             t 

 

†`‡ki 6wU wefv‡Mi 39wU †Rjvi 111wU Dc‡Rjv| (XvKv wefv‡Mi 14wU 
†Rjvi 38wU Dc‡Rjv,  PÆMªvg wefv‡Mi 10wU †Rjvi 35wU Dc‡Rjv, 
wm‡jU wefv‡Mi 3wU †Rjvi 9wU Dc‡Rjv, ewikvj wefv‡Mi 1wU †Rjvi 6wU 
Dc‡Rjv, ivRkvnx wefv‡Mi 8wU ‡Rjvi 18wU Dc‡Rjv, Lyjbv wefv‡Mi 3wU 
†Rjvi 5wU Dc‡Rjv) D‡jL¨, cÖKíwUi AvIZvq †gvU mveÐcÖ‡R‡±i msL¨v 
119wU| 

2|  wbe©vnx ms¯’v               t                    evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© 
3|  cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cvwb m¤c` 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 
(cÖt mvnvh¨) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(cÖt mvnvh¨) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
29051.42 

(20523.46) 
32669.00 

(26627.85) 
 

20523.46 Rvbyqvwi, 
2008 

 n‡Z Ryb, 
2010     

Rvbyqvwi, 
2008 n‡Z  
gvP©, 2011    

Rvbyqvwi, 
2008 n‡Z  
†m‡Þ¤¦i, 

2011     

3617.58 
(12.45%) 

9 gvm 

(30%) 

  
 

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 

wWwcwc 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 

  mieivn I †mev      
1| ågY e¨q থাক 0.20 100% 0.05 (২৫%) - 
2|  AwZwi³ Kv‡Ri fvZv ÕÕ 0.40 100% 0.37 (92.50%) - 
3| Ab¨vb¨ Ki (f¨vU AvBwU Ae 

Kbmvj‡U›U)  
ÕÕ 285.22 100% 267.80 (94%) - 

4| WvK ÕÕ 0.33 100%      0.21 (64%) - 
5| R¡vjvbx ÕÕ 89.59 100% 83.84  (94%) - 
6| gỳ ªY I cÖKvkbv ÕÕ 10.00 100% 8.47 (85%) - 
7| ‡÷kbvwi ÕÕ 19.63 100% 16.53 (84%) - 
8| Rwic I AbymÜvb ÕÕ 30.35 100% 28.84 (95%) - 
9| Kw¤úDUvi Ges d‡UvKwc hš¿vsk ÕÕ ১২.৩৩ ১০০% ১০.৩৮ (৮৪%) - 
10| Ab¨vb¨ e¨q ÕÕ ৭.৮২ ১০০% ২.৫২ (৩২%) - 
       
  ‡givgZ, msi¶Y I cybe©vmb        
11| hvbevnb ÕÕ 2.19 100% 1.43  (৬৫%) - 
12| Awdm feb ÕÕ 9.05 100% 7.99  (88%) - 
13| Ab¨vb¨  ÕÕ 0.30 100% 0.30  (100%) - 
14| wbg©vY c~Z© (K) euva wbg©vY (wKwg) 

- c~Y©  - 43.568 wKtwgt 
-AvswkK- 299.587 wKtwgt 

wKtwgt 1710.83 
 

3240.38 

 
100% 

1710.83  
(১০০%) 
3149.57 

100 
 

98%% 
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µwgK 
bs 

wWwcwc 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 

 (৯৭%) 
15|  †mP/wb®‹vkb Lvj AeKvVv‡gv 

(msL¨v) 
- AvswkK 28.755 wKtwgt 

wKtwgt 250.12 100% 250.12 100% 

16| cvwb wb®‹vkb AeKvVv‡gv (msL¨v) 
- c~Y© - 17 
- AvswkK- 58 

msL¨v 1675.97 
254.73 

১৭ 
৫৮ 

1501.36 
90% 

236.49 
93% 

১৭ 
৫৮ 

17| cÖwZi¶v KvR (wKtwgt) 
wi‡fU‡g›U 
- c~Y© - 27.980 
- AvswkK- 7.519 

wKtwgt 20220.48 
2179.38 

100% 19041.07 
(94%) 

2179.38 
(100%) 

৯৮.৬% 
 

১০০% 

18| ¯úvi (msL¨v) t 
- AvswkK- 10wU 

 msL¨v 966.09 10 964.70 
99.85% 

10 

†gvU  32669.00 100% 31142.18  98.92% 
 
 

6|    KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t  wcwmAvi Gi Z_¨ Abyhvqx cÖwZi¶v KvR, euva wbg©vY KvR Amgvß Av‡Q |  

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 

 AviGwWwc ch©v‡jvPbv ; 
 wcwmAvi Z_¨ ch©v‡jvPbv ; 
 PEC mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ; 
 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv ; 
 Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ; 
 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   

evsjv‡`k b`xgvZ„K ‡`k| 2007 mv‡ji †kl RyjvB †_‡K ga¨ AvMó mgqKv‡j cÖ_gevi †`‡ki 30 kZvsk 
GjvKv Ges wØZxqevi AvM‡÷i †kl †_‡K ga¨ †m‡Þ¤¦i ch©š— 42 kZvsk GjvKv eb¨v KewjZ nq| Gi d‡j 
evsjv‡`‡ki cÖvq 46wU †Rjv eb¨vq ¶wZMª̄ — nq| ewY©Z †cÖ¶vc‡U, eb¨v DËi cybe©vmb Kvh©µg `yªZ ïi“ Kivi 
j‡¶¨ wZbwU gš¿Yvjq/wefv‡Mi AvIZvaxb 3wU ev —̄evqbKvix ms¯nv KZ©„K 4wU K‡¤cv‡b‡›Ui mgb¦‡q GKwU 
GKxf~Z cÖK‡íi (Umbrella Project) wWwcwc cÖYqb Kiv nq|  
 

8.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  2007 mv‡ji eb¨vq ¶wZMª̄ — AeKvVv‡gvi cybe©vm‡bi gva¨‡g †`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡bi 
AMªMwZ‡K eRvq (Sustain) ivLvB cÖKíwUi gyL¨ D‡Ïk¨| cÖKíwUi D‡Ïk¨ AR©‡b wb‡æ ewY©Z Kvh©µg MªnY 
Kiv nq t  

(K)   2007 mv‡ji eb¨vq ¶wZMª̄ — cvwb m¤ú` †m±‡ii AeKvVv‡gvmg~‡ni ỳªZ cybe©vmb; 
(L)   eb¨vq ¶wZMª̄ — GjvKvq m¦vfvweK A_©‰bwZK I mvgvwRK Ae¯nv cybi“¾xweZ Kiv; Ges 
(M)  cÖKí GjvKvq eb¨vq ¶wZMª̄ — AeKvVv‡gvmg~n cybe©vm‡bi gva¨‡g `wi ª̀ Rb‡Mvwôi Rb¨ cÖZ¨¶ I  

c‡iv¶ Kg©ms¯nv‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 
 

8.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t   

8.3.1| cÖKíwUi Dci cwiKíbv Kwgk‡b weMZ 22/11/2007 Zvwi‡L we‡kl Ri“wi cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) 
mfv AbywôZ nq Ges wcBwm mfvq cÖKíwU Aby‡gv`‡bi Rb¨ mycvwik Kiv nq| cÖKíwU GKwU GKxf~Z cÖKí 
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(Umbrella Project) wn‡m‡e weMZ 29/11/2007 Zvwi‡L GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| GK‡bK mfvq 
wb‡æ ewY©Z wm×vš— wm×vš— Kiv nq t 

 

Ò4wU A‡½i KvR 4wU c„_K cÖKí wn‡m‡e m¦ m¦ ms¯nv ev —̄evqb Ki‡e| cÖK‡íi 
cybe©vmb Kv‡Ri  we —̄vwiZ ZvwjKv cÖK‡íi AvIZvq wb‡qvwRZ civgk©‡Ki mycvwi‡ki 
wfwË‡Z GwWwe Gi m¤§wZµ‡g P~ovš— Ki‡Z n‡e| P~ovš— Kv‡Ri we —̄vwiZ weeiY 
w÷qvwis KwgwUi Aby‡gv`bµ‡g cieZ©x wWwcwc Gi Ask wn‡m‡e ms‡hvRb Ki‡Z 
n‡eÓ| 
 

8.3.2| GK‡bK Gi D³ wm×vš— Abyhvqx cvwb m¤c` K‡¤cv‡b›UwU cvwb m¤c` gš¿Yvj‡qi Aaxb ms¯nv evsjv‡`k 
cvwb Dbœqb †evW© Gi gva¨‡g ev —̄evqb Kivi j‡¶¨ cvwb Dbœqb †evW© Avjv`v wWwcwc cÖYqb K‡i Ges cÖK‡íi 
cÖkvmwbK Aby‡gv`b weMZ 03/02/2008 Zvwi‡L cvwb m¤c` gš¿Yvjq KZ©„K Rvwi Kiv nq| cÖK‡íi 
Aby‡gvw`Z †gvU e¨q n‡”Q 29051.42 j¶ UvKv Ges ev —̄evqb †gqv`Kvj Rvbyqvwi, 2008 n‡Z Ryb, 2010| 

 
8.3.3| weMZ MZ 25/06/2008 Zvwi‡L Kvh©µg wefv‡M AbywôZ w÷qvwis KwgwUi 4_© mfvq cvwb Dbœqb †ev‡W©i 

AwZwi³ 4wU IqvwK©s wefvM (‡LvqvB, Wvwjqv, j²xcyi Ges XvKv cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y wefvM) Gi AvIZvq 
GwWwe †h 4wU bZyb DcÐcÖKí Aš—f©yw³i wel‡q m¤§wZ cÖ̀ vb K‡i, †m¸‡jv †m±i wWwfk‡bi gva¨‡g Aby‡gv`b 
cÖwµqvKi‡Y myycvwik Kiv nq| G me DcÐcÖKí ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z Aš—f©y³ Kiv Ges P~ovš— Aby‡gv`‡bi 
Rb¨ GK‡bKÐG Dc¯nvc‡bi wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb Kiv nq| GQvov, nvRx kwiqZ Djvn& weª‡Ri b`x kvmbRwbZ 
Kv‡Ri Mode of Financing e¨vcv‡i †hvMv‡hvM I cvwb m¤c` gš¿Yvj‡qi mwPe GKm‡½ e‡m wba©vi‡YiI 
civgk© †`qv nq| G cwi‡cÖw¶‡Z weMZ 01/07/2008 Zvwi‡L cvwb m¤c` gš¿Yvj‡qi GKwU Avš—tgš¿Yvjq 
mfv AbywôZ nq| mfvq cÖK‡íi cvU©ÐwW (‡hvMv‡hvM gš¿Yvjq)Ð‡Z Avwoqvj Luv †mZyi b`x kvmb Kv‡R 
ms¯nvbK…Z 22.00 †KvwU UvKv cvU©ÐB (cvwb m¤c` gš¿Yvjq)Ð‡Z ¯nvbvš—i Ki‡j cvwb m¤c` gš¿Yvjq G 
KvR Ki‡e g‡g© wm×vš— MªnY Kiv nq| cieZ©x ch©v‡q MZ 14/08/2008 Zvwi‡L AbywôZ cÖK‡íi w÷qvwis 
KwgwUi mv‡_ GwWweÕi cÖKí ch©v‡jvPbv wgk‡bi mfvq Avwoqvj Luv weª‡Ri b`x kvmb KvR Aš—f©y³ K‡i 
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© Zv‡`i cvU©ÐB As‡ki wWwcwc ms‡kvab K‡i hZ `yªZ m¤¢e cwiKíbv Kwgk‡bi 
mswkó †m±i/wWwfk‡b †cÖiY Ki‡e Ges †m±i/wWwfkb Ri“wi wfwË‡Z ms‡kvwaZ wWwcwci Aby‡gv`b 
cÖwµqvKiY Ki‡e g‡g© wm×vš— cÖ̀ vb Kiv nq| †m Abyhvqx cvwb m¤c` gš¿Yvjq KZ©„K 3wU bZyb DcÐcÖKí 
Ges Avwoqvj Luv weª‡Ri b`x kvmb KvR Aš—fy©³ K‡i wWwcwc ms‡kvab Kiv nq| ms‡kvwaZ wWwcwci Dci MZ 
09/03/2009 Zvwi‡L AbywôZ wcBwm mfvi Av‡jv‡K GK‡bK KZ©„K 17/09/2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 
D‡jL¨, GK‡bK mfvq Rvgvjcyi †Rjv‡K cÖK‡íi Aš—f©y³ Kiv nq| cÖKíwU GwWwe, RvBKv, wmWv Ges 
†b`vij¨vÛ miKv‡ii Avw_©K mnvqZvq M„nxZ n‡q‡Q| 

 

8.4| cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb  
 

8.4.1|    Lyjbv Ask t  
8.4.1.1|  cÖKí cwi`k©b  t MZ ২৮/০৩/২০১২ Lyjbv †Rjvi `v‡Kvc Dc‡Rjvi Av‡jvP¨ cÖK‡íi ev¯ZevwqZ Kv‡Ri 

Ask  cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‰bi mgq `v‡Kvc Dc‡Rjvi cvwb Dbœqb †ev‡W©i Dc-wefvMxq cÖ‡KŠkjx 
ms‡M wQ‡jb|  

8.4.1.2| ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gvb t EDDRP cÖK‡íi AvIZvq 1wU c¨v‡KR `v‡Kvc Dc‡Rjvq ev¯ZevwqZ    
i¶Yv‡e¶Y  KvR cwi`k©bKv‡j ‡`Lv hvq t 
 eK¸‡jvi Dcwi Ask ay‡q †M‡Q ; 
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wPÎ 1 I 2 t e‡Ki Dcwi As‡k ay‡q †M‡Q 

 ¯’vwcZ eK¸‡jvi gv‡S gv‡S duvKv _vKv (wPÎ : 3, 4) ; 

                         

                                            wPÎ : 3                                       wPÎ – 4 
 GKwU As‡k † ̄vc †দ‡e hvIqv (wPÎ : 5, 6): 

                         

                                     wPÎ : 5                                                  wPÎ - 6 
 wWRvBb Abyhvqx Xvj (2.1) msi¶Y bv Kiv (wPÎ : 7) : 

 

wPÎ : 7 

8.4.2|  dwi`cyi ‡Rjv t  
8.4.2.1|  cÖKí cwi`k©b  : MZ ০৮/০৩/২০১২ dwi`cy‡ii Dc‡Rjvi Av‡jvP¨ cÖK‡íi ev¯ZevwqZ Kv‡Ri Ask 

cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‰bi mgq cvwb Dbœqb †ev‡W©i  cÖ‡KŠkjxMY ms‡M wQ‡jb|  
8.4.2.2|  ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gvb : 

dwi`cy‡ii †evqvjমারী As‡k Ri“wi cybe©vmb cÖK‡íi AvIZvq ev¯ZevwqZ Kv‡R m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv 
nq| cwi`k©‡b euva cybivK…wZ Kv‡R euv‡ai Xvj wVKgZ msi¶Y Kiv nqwb| A‡bK As‡k †iBbKvU n‡q gvwU 
a‡m †M‡Q|  

                          
িচ : 8   Xvj msi¶Y                                  িচ :  9  †iBbKvU 

 



571 
 

8.4.3|  Uv½vBj ‡Rjv t MZ ২৬/০১/২০১২ Zvvwi‡L Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq Uv½vBj †Rjvq ev¯ZevwqZ KvR 
m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡bi mgq evcvD‡evW© Gi GKRb সকশনাল অিফসার Qvov †KD Uv½vBj 
Awd‡m Dcw ’̄Z wQ‡jb bv|  

 

িচ : 10 : ২৬/০১/২০১২ তািরখ, evcvD‡evW© Uv½vBj Awdস 

Uv½vBj As‡ki wbe©vnx cÖ‡KŠkjx‡K cÖKí cwi`k©bm~Px Rvbv‡bv n‡jI cwi`k©‡bi w`b wZwb Ges cÖKí mswkó 
Kg©KZ©v †KD Dcw ’̄Z wQ‡jb bv| GQvov Uv½vBj As‡k Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq †Kvb †Kvb As‡k wK wK KvR 
n‡q‡Q G wel‡q Dcw ’̄Z সকশনাল অিফসার (এস,ও) Zvr¶wYK †Kvb Z_¨ w`‡Z cv‡ib wb| wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 
Z_¨ cÖ̀ v‡bi wel‡q †Kvb cȪ ‘wZ †bbwb| G‡Z wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi Pig Ae‡njv cÖKvk cvq| ïaygvÎ Dcw ’̄Z 
GmI AvBGgBwWÕi cwi`k©bKvix Kg©KZ©v‡K Zvi As‡ki ev¯ZevwqZ PviwU j‡Ui (wjwLZ) KvR †`Lv‡bvi 
D‡Ï‡k¨ f~qvcyi I †Mvcvjcyi wb‡q hvq| GLv‡b D‡jL¨ †h, cwi`k©bKvix Kg©KZ©vi mKj c¨v‡KR n‡Z 
Random Selection Gi gva¨‡g K‡qKwU c¨v‡K‡Ri Kv‡Ri gvb cwi`k©b Kivi wm×všZ wQj| wKš‘ cÖKí 
mswkó †Kvb Kg©KZ©v Kg©̄ ’‡j bv _vKvq ïaygvÎ Gm.I-Gi GjvKvi KvR cwi`k©b K‡ib| G Qvov Uv½vBj 
†Rjvi Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq ev¯ZevwqZ KvR m¤ú‡K© Gm.I †Kvb aviYv w`‡Z cv‡ib wb|  †hgb t 

 ‡Kvb †Kvb Dc‡Rjvq KvR n‡q‡Q ; 
 ‡gvU KZwU c¨v‡K‡Ri KvR n‡q‡Q ; 
 ev¯ZevwqZ KvR m¤úwK©Z bw_ cÖ̀ vb bv Kiv | 

cwi`k©‡b cÖZxqgvb nq †h, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (Uv½vBj) Dcw ’̄Z Zuvi Awd‡mi Kg©KZ©v‡K G wel‡q h_vh_fv‡e 
weªd K‡iwb G ‡cÖw¶‡Z ejv hvq wbe©vnx cÖ‡KŠkjx Zuvi `vwqZ¡ m¤ú‡K© m‡PZb bb|  

8.4.3.1| ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gvb ch©‡e¶Y t Uv½vB‡ji f~qvcyi I †Mvcvjcyi Dc‡Rjvi bwjbxevRvi n‡Z †Mvcvjcyi 
ch©šZ cÖK‡íi AvIZvq c¨v‡KRmg~‡ni KvR cwi`k©b Kiv nq| DwjwLZ As‡k wbgœewY©Z mgm¨v¸‡jv 
cwijw¶Z nq t 

  
eK-Gi gvb t 
DwjwLZ ’̄v‡b ¯’vwcZ eK¸‡jvi gv‡S duvK _vKv, eK L‡m hvIqv, fv½v eK Ges wm‡g‡›Ui XvjvB mv „̀k¨ e¯‘ 
BZ¨vw` wPÎ cwi`k©b Kiv nq|  

          

িচ : 11 : fv½v eK wm‡g‡›Ui XvjvB             িচ : 12 : ¯’vwcZ eK¸‡jvi gv‡S duvK _vKvৱ 
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Xvj msi¶Y t  

                            

wPÎ : 13 

                DwjwLZ ¯ ’v‡b 2t1 Abycv‡Z Zxi msi¶Y Kv‡R Xvj msi¶Y nqwb|  

Zxi msi¶Y KvR †W‡e hvIqv t  

                    
িচ : 14 ধেস যাওয়া অংশ                            িচ : 15 : †দ‡e hvIqv অংশ 

 cwi`wk©Z As‡k wewfbœ ’̄v‡b cy‡iv KvRwU †`‡e †M‡Q| †Kvb †Kvb ’̄v‡b eK a‡m covmn wbgœgv‡bi Kv‡Ri ¯úó 
cÖgvY cvIqv †M‡Q| Protective work G crest As‡k e¨eüZ Anchor e‡Ki evwn‡i gvwU †`qv nqwb| 
mgvß কাজ মােটও সে াষজনক নয়। 

                       

                                       িচ : 16 Anchor e‡Ki অব া 

mvwe©Kfv‡e Uv½vBj †Rjvq Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gvb wbgœgv‡bi|    
 

8.4.4| K·evRvi Ask t  
8.4.4.1|  cÖKí cwi`k©b t MZ 24/07/2011 Zvwi‡L cwiPvjK (cvwb) Rbve iex›`ªbv_ e¤§©Y KZ©„K cÖKíwUi AvIZvq 

ev¯ZevwqZ K·evRvi ‡Rjv As‡ki KvR cwi`k©b Kiv nq| D³ †Rjvi ivgy Dc‡Rjvi ev¯ZevwqZ 
c¨v‡KRwUi Kv‡Ri gvb m‡iRwg‡b †`Lv nq|  

8.4.4.2| ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gv‡bi ch©‡e¶Y t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq K·evRvi 6wU Dc‡Rjvi g‡a¨ 6wU‡Z 
AviwWwcwc Abyhvqx KvR n‡q‡Q| wKš‘ ev¯Z‡e Kv‡Ri cwigvY AviwWwcwc‡Z wba©vwiZ mgq Abyhvqx  nqwb| 
ivgy Dc‡Rjv cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, wba©vwiZ Wvw¤ús Kv‡Ri 70% m¤úbœ n‡q‡Q| cÖKím~‡Î Rvbv hvq †h, 
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gidwRK¨vj cwieZ©‡bi Kvi‡Y Wvw¤ús KvR 100% KvR m¤úbœ Kiv nqwb| GQvov Protective work G 
crest As‡k e¨eüZ Anchor e‡Ki evwn‡i gvwU †`qv nqwb|  

 

8.4.5.2| ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gv‡bi ch©‡e¶Y: 
eK-Gi gvb t 
DwjwLZ ¯ ’v‡b _vKv ¯’vwcZ eK¸‡jvi gv‡S duvK _vKv, eK L‡m hvIqv, fv½v eK BZ¨vw`  দখা যায় । 

           

 

                   িচ : 17                             wPÎ : 18                                  wPÎ : 19  

                                                  wPÎ : (17-19) wbgœgv‡bi wmwm ক   

                  
িচ : 20  eK¸‡jvi gv‡S duvK _vKv 

Zxi msi¶Y KvR †`‡e hvIqv t  

b`xZxi msi¶Y KvR cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, Gi GKwU As‡k cy‡iv KvRwU †`‡e †M‡Q (wPÎ : 21)| 

                                

                                            িচ : 21  Zxi msi¶Y KvR †`‡e hvIqv 
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AviwWwcwc Abyhvqx e¨q we‡klY t  
           wcwmAvi cÖ̀ Ë Z_¨ G cÖK…Z e¨q †`Lv‡bv n‡q‡Q 31152.20 j¶ UvKv| wKšZz cÖK…Z e¨q হেব ৩১১৪২.১৮ 

অথাৎ ১০.০২ ল  টাকা অিতির  য় দখােনা হেয়েছ। া িলত েয়র যাগফj লভােব উপ াপন করা হেয়েছ। 
 
8.8| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  wb‡gœ cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ †`qv nÕj t 
 

µt bs Kg©KZ©vi bvg c`ex c~Y©Kvjxb/ 
LÊKvjxb 

mgqKvj gšZe¨ 

1 2 3 4 5 6 
1| Rbve Ave`~i ingvb ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx 
c~Y©Kvjxb 12.12.2007-

14.02.2010 
Aem‡i Av‡Qb 

2| Rbve ‡gv: wmivRyj 
Bmjvg 

ZË¡veavqK 
cÖ‡KŠkjx 

c~Y©Kvjxb 14.02.2010 - 

 

9|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ AwR©Z 
2007 mv‡ji eb¨vq ¶wZMª̄ — cvwb m দ †m±‡ii 
AeKvVv‡gvmg~‡ni `yªZ cybe©vmb;eb¨vq ¶wZMª̄ — 
GjvKvq m¦vfvweK A_©‰bwZK I mvgvwRK Ae¯nv 
cybi“¾xweZ Kiv। 

 2007 mv‡ji eb¨vq ¶wZMª̄ — cvwb m দ †m±‡ii 
AeKvVv‡gvmg~‡ni `yªZ cybe©vmb হেয়েছ, 

 eb¨vq ¶wZMª̄ — GjvKvq m¦vfvweK A_©‰bwZK I 
mvgvwRK Ae¯nv cybi“¾xweZ সময় সােপ  িবষয় । 

 

10| D‡Ïk¨ cyivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t  cÖ‡hvR¨ bq| 
11| ev —̄evqb mgm¨v t  wcwmAvi G Z_¨  Abyhvqx †h mKj mgm¨v ev —̄evqbKv‡j wQj Zv wbgœiƒc: 

 f~wg AwaMÖnY msµvšZ ; 
 wWRvBb msµvšZ ; 
 A_©Qvo msµvšZ RwUjZv ; 
 `icÎ msµvšZ RwUjZv| 
 

12|     mycvwik/gZvgZ t  
12.1| cÖK‡íi AvIZvq Lyjbv, dwi`cyi, Uv½vBj I K·evRvi As‡ki KvR cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j †`Lv 

hvq,  
 

 wbgœgv‡bi wmwm eK e¨eüZ n‡q‡Q (Aby‡”Q` : 8.4.3.1, wPÎ : 11-12) ; 
 wewfbœ ¯’v‡b wmwm e‡Ki DcwiAsk ay‡q †M‡Q (Aby‡”Q` : 8.4.1.2, wPÎ : 1-2) ; 
 wWRvBb Abyhvqx Zxi msi¶Y Kv‡Ri Xvj mwVKfv‡e wbg©vY (2:1) Kiv nqwb (Aby‡”Q` : 8.4.3.1, 

wPÎ: 13-14) ; 
 Zxi msi¶Y KvR †`‡e †M‡Q| Protective Work G Crest As‡k e¨eüZ Action e‡Ki evB‡i 

gvwU †`qv nqwb (Aby‡”Q` : 8.4.1.2, wPÎ : 5-6, Aby‡”Q` : 8.4.3.1, wPÎ : 14-15, Aby‡”Q` : 
8.4.4.2, wPÎ : 21 I Aby‡”Q` : 8.4.3.1, wPÎ : 16) ;   

 
A_©vr ejv hvq, cÖK‡íi AvIZvq m¤úbœK…Z mvwe©K Kv‡Ri gvb Am‡šZvlRbK|  

 
12.2| G ai‡bi wbgœgv‡bi Kv‡Ri mv‡_ mswkó e¨w³e‡M©i wei“‡× h_vh_ e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| `vqx e¨w³e‡M©i 

wei“‡× wK e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q Zv cÖwZ‡e`b cÖvwßi 2 ( ỳB) gv‡mi g‡a¨ AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡Z 
n‡e| 
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86. িফিজিবিল  ািড/সােভ ফর ইি ে েটড ওয়াটার ােনজেম  েজ  অব ংিগয়া রী হাওর  
 

(সমা : ন ২০১১) 
 

১|       কে র নাম  : wdwRwewjwU ÷vwW/mv‡f© di Bw›U‡MÖ‡UW IqvUvi  g¨v‡bR‡g›U cÖ‡R± Ae 
¸swMqvRyix nvIi 

২।  কে র অব ান  : mgMÖ evsjv‡`k 
৩। বা বায়নকারী সং া:   বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 
৪। শাসিনক ম ণালয়: পািন স দ ম ণালয় 

 
৫। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ  

(ল  টাকায়) 

cÖv°wjZ e¨q cÖKí e¨q cwiKwíZ ev —̄evqb Kvj cÖK…Z  
 ev —̄evqb 

Kvj 

AwZµvš— e¨q  
( g~j cÖv°wjZ 
 e¨‡qi %) 

AwZµvš— mgq 
 g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 
g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
186.423 186.423 171.95 AvM÷, 

2009 
‡_‡K 

†g, 2010 

AvM÷, 
2009 
‡_‡K 

Ryb, 2011 

AvM÷, 
2009 
‡_‡K 

Ryb, 2011 

cÖ‡hvR¨ bq 13 gvm 
 

 

৬।  কে র অ িভি ক বা বায়ন : পািন স দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) অ যায়ী 
ক র  অ িভি ক বা ব ও আিথক অ গিত িনে  দয়া হেলা :   

(ল  টাকায়) 

µwgK 
bs 

wcwc Abyhvqx Kv‡Ri Ask  wcwc/wcwm-2 Abyhvqx 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv 

ev¯—e AMÖMwZ 

Avw_©K ev¯—e % Avw_©K ev¯—e cwigvb 
% 

1 2 3 4 5 6 
01| Kbmvj‡UÝx (4874)     

(K) cÖavb Dc‡`óv 99.354 65 Rb gvm 
(100%) 

85.837 
(88.82%) 

65Rb gvm 
(100%) 

(L) MvwYwZK g‡Wwjs  59.976 1wU (100%) 59.706 
(97.78%) 

1wU (100%) 

(M) cwi‡ek I mvgvwRK cÖfve g~j¨vqb 26.053 1wU (100%) 25.950 
(98.55%) 

1wU (100%) 

  †gvU Kbmvj‡UÝx 186.383  *171.493 
(92.01%) 

(100%) 

02| Abvb¨     
(K) fvZvw` (ি qvwis KwgwU †g¤̂vi‡`র 

m¤§vbx) 
0.24  0.16 

 
 

(L) evvcvD‡ev Kg©KZ©v‡`র wU G , wW G 0.50  0.00  
(M) g‡bvnwi ª̀e¨vw` I gỳ ªY cÖKvkbx 0.30  0.298  

  186.423  171.951  
 me©‡gvU 186.423    

* civgk©K‡`i mv‡_ m¤úvw`Z Pzw³g~j¨ Kg nIqvq  Kbmvj‡UÝx  Lv‡Z 100% KvR mcbœ n‡jI Avw_©K e¨q 
14.89 j¶ UvKv Kg n‡q‡Q| 
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৭।  কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ  
cÖK‡íi cÖavb AvB‡Ug Kbmvj‡UÝx Gi wZbwU Dc-LvZ K) cÖavb civgk©K (L) MvwYwZK g‡Wwjs  Ges (M) cwi‡ek I 
mvgvwRK cÖfve g~j¨vqb Gi KvR 100% m¤úbœ n‡q‡Q Z‡e G‡¶‡Î cÖavb civgk©K Gi mv‡_ Pzw³ g~j¨ Kg nIqvq e¨q 
186.423 j¶ UvKv †_‡K 14.89  j¶ UvKv  Kg n‡q‡Q|  mgx¶v cÖK‡í †gvU e¨q n‡q‡Q 171.951 j¶ UvKv | ‡fŠZ 
KvR 100% m¤úvw`Z nIqvq  cÖK‡íi m¤¢ve¨Zv KvR ev —̄evq‡b †Kvbiƒc mgm¨v nq bvB| 
 
৮। ায়ন প িত (Methodology):   

আেলাচ  কে র ায়েন িনে া  িবষয়/প িত িবেবচনা করা হেয়েছঃ 
*   কে র িপিপ পযােলাচনা; 
*   কে র আওতায় ণয়ন ত িবিভ  িতেবদন পযােলাচনা; 
*  ম ণালেয় অ ি ত িবিভ  সভার কাযিববরণী পযােলাচনা; 
*   ম ণালয় ক ক িরত কে র বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা;  
*   া  তে র িভি েত সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা। 
 

৯।   সাধারণ পযেব ণঃ  
 

৯.১। কে র উে  : 
  cÖK‡íi Af¨š—ixY I ewn ’̄ GjvKvi eZ©gvb eb¨v cwiw ’̄wZ I cvwb wb®‹vkb e¨e¯’v ch©v‡jvPbv; 
  cÖKí GjvKvwU c~b© eb¨v wbqš¿b e¨e ’̄vi AvIZvq Avbvi wel‡q m¤¢ve¨Zv hvPvB; 
  cÖKí GjvKvwU†Z we gvb †mP e¨e¯’v ch©v‡jvPbv; 
  cÖKí GjvKvq f~cwi ’̄t cvwbi cÖvcÖZv I h_vh_ e¨env‡ii j‡¶¨ mgx¶vc~e©K cÖ‡qvRbxq Kg©Kv‡Ûi mycvwik; 

 cÖKíi GjvKvi eZ©gvb K…wl cwiw ’̄wZ ch©v‡jvPbv  Ges K…wli m¤¢ve¨ DbœqbK‡í cÖ‡qvRbxq mycvwik cÖ̀ vb; 

 mgx¶vq grm¨ Pv‡li Dchy³ GjvKvmg~n wPwýZKiY; এবং 

 mviveQi †bŠ-PjvPj e¨e¯’v mPj ivL‡Z m¤¢ve¨ cÖ‡qvRbxq Kibxq weq‡q wb‡ ©̀k©bv cÖ̀ vb Kiv। 
 

৯.২। 
 

কে র পট িমঃ 
 ৯.২.১ ংিগয়া ির হাওড় সমি ত পািন ব াপণা ক র এলাকা হিবগ  জলার বা বল, বািনয়াচং ও হিবগ  থানায় িব ত। 

ক র উ র ও পি ম পাে  িবজনা নদী। কে র ব সীমা পাহািড়য়া এলাকা। এর স এলাকা ১৫,৮৫০ হ র এবং নীট 
এলাকা ১৩,২৪০ হ র। অ া  হাওেড়র মত এ ও নী  িম। ফেল “ মৗ ম” ব ব ার পািন এেত সহেজই েবশ কের। 
হাওড় এলাকা  িতবছরই “ াশ াড” এর িঁক বণতা ারা িবপ  এবং “ াশ াড”  এর ফেল মােঠর ফসল িত  
হয়। এর ফেল হাওড় এলাকার জনসাধারেণর আথ-সামািজক অব ার উপর িব প ভাব পড়েছ। g~jZt  GwU GKwU cybe©vmb 
cÖKí | 1986-87 mv‡j evcvD‡ev ¶z̀ ªvqZb cÖK‡íi AvIZvq (Small Schemes Project)  m¤¢ve¨Zv mgx¶v †k‡l 
IDA  mvnv‡h¨ cÖKíwU 1987-1992 mgqKv‡j ev —̄evqb Kiv nq |  †mmg‡q ỳBwU mvegvwR©ej †cvìvi, 75 wKtwgt 
eb¨v wbqš¿Y evua, 23 wKt wgt Lvj cybtLbb, 5wU †Wª‡bR ̄yBm,2wU d¬vwms †i¸‡jUi Ges  wKQz cvBc ̄yBm mn‡hv‡M 
AvswkK eb¨v wbqš¿b cÖKíwU ev —̄evqb Kiv nq|  
 

৯.২.২ 
 

আইিডএ- এর আিথক সহায়তায় ১৯৮৬-৮৭ সােল সদর, বা বল ও বািনয়াচং থানায় সম া সমাধােনর লে  এক  সমি ত 
স া তা সমী া পিরচালনা করা হেয়িছল। উ  সমী ার পািরশ অ যায়ী বাপাউেবা ংিগয়া িড় এফিসিড সাব- েজ  
বা বায়ন করার পদে প হণ কের। ক র ল ল  িছল সদর ও বা বল থানা এবং বািনয়াচং থানার আংিশক এলাকায় 
অবি ত ১৪,০০০ হ র জিম আগাম ব ার কবল থেক র া করা এবং িন াশন িতব কতা র করা যােত ষেকরা 
যথাসমেয় “রিবশ ”  বপেনর জ  িত িনেত পাের। িক  আইিডএ লােনর ময়াদ শষ হেয় যাওয়ায় এবং অেথর 
অ লতার কারেণ ক  পিরক না অ যায়ী েরা ির সমা  করা যায়িন। এলাকার েয়াজন অ সাের ক  হণ করা 
হেয়েছ। 

 
১০। অ েমাদন ও সংেশাধন t   
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আেলাচ  কািরগির সহায়তা ক  মাট ১৮৬.৪২৩ ল  টাকা া িলত েয়  অগা , ২০০৯ হেত ম, ২০১০ ময়ােদ 
বা বায়েনর জ  অ েমািদত হয়। পরবত েত ন, ২০১০ মােস পািন স দ ম ণালয় ক ক ক র বা বায়নকাল য় 
ি  িতেরেক ১৩ মাস ি  করা হয়। ক র ত বা বায়নকাল িছল ১০ মাস। পরবত েত কে র ময়াদ আেরা ১৩ 

মাস ি  করা হয়। এেত তীয়মান হয় য, পিরক না ণয়ন  িছল। 
 
১১। কে র আওতায় হীত কায ম :  

আেলাচ  কে র কাজ ৩ (িতন)  অংেশ িবভ  যথা :  
 (ক)  ল পরামশক ক ক সমী া; 
 (খ)  াথেম ক াল মেডল সমী া; এবং  
 (গ)  পিরেবশ/সামািজক  (EIA/SIA) সমী া। 

  
১২। কে র সািবক আিথক ও বা ব স াদন অ গিতঃ 
 
১২.১ কে র সািবক অ গিতঃ   

২০০৯-১০ অথ বছের বািষক উ য়ন কম িচেত (এিডিব) ক র অ েল ৫.০০ ল  টাকা বরা  িছল। বরা ত 
স ণ অথই অব  করা হয় এবং ক  বা বায়েন য় করা হয়। ২০১০-১১ অথ বছেরর এিডিবেত ক র 
অ েল ১৬৮.০০ ল  টাকা বরা  িছল।  বরা ত স ণ অথই অব  করা হেলও ক  বা বায়েন ১৬৬.৯৫ ল  
টাকা য় করা হয় । কে র মাট া িলত য় ১৮৬.৪২৩ ল  টাকা এবং ক  বা বায়েন য় করা হেয়েছ মাট 
১৭১.৯৫ ল  টাকা। কে র ে  অ িয়ত অথ  মাট ১৪.৪৭৩ ল  টাকা। কে র অ িয়ত অথ িবষেয় িপিসআর 
এ কান িক  উে খ করা হয়িন। 
 

১২.২  কে র বা ব অ গিতঃ  
cwi`k©b I wcwmAvi n‡Z cÖvß Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— কে র আওতায় ল পরামশক ক ক 
সমী া, াথেম ক াল মেডল সমী া এবং পিরেবশ/সামািজক (EIA/SIA) সমী া ইত ািদ বা বািয়ত হেয়েছ। 
mgx¶v cÖK‡í cȪ —vweZ AeKvVv‡gvmg~n GKwU `xN©‡gqv`x mgwš̂Z cvwb e¨e ’̄vcbv KvVv‡gvi AvIZvq †UKmB 
Dbœqb j‡¶¨   ev¯—evq‡bi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| mgx¶vq cÖavb ফাইি ংসmg~n wbgœiƒc : 

 
 cÖKí GjvKvq RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡b ¸swMqvRyix nvI‡o m¤ŵš̂Z cvwb e¨e¯’vcbv cªKíwU ev —̄

evqb Kiv Avek¨K| h_vh_fv‡e ev¯—evwqZ n‡j K…wl Drcv`b e„w× Z_v Kg©ms¯’vb e„w×i gva¨‡g cÖKíwU 
GjvKvi ev —̄e Ae¯’vi Dbœq‡b ¸i“Z¡c~b© cvjb Ki‡e |  

                   
 ‡mP myweav cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ cȪ —vweZ ivevi W¨vgwU ’̄vwcZ n‡j ¯̂í wewb‡qv‡M AwZ Aí mg‡q aYvZ¥K cÖfve jvf 

Kiv hv‡e| Drcv`b e„w×i d‡j DcKvi‡fvMx‡`I Avq I Kg©ms¯’vb e„w×I mv‡_ mv‡_ GjvKvi Av_©-mvgvwRK 
Ae¯’vi e¨vcK Dbœqb n‡e e‡j cÖZ¨vkv Kiv hvq|  

 
 mgx¶v cÖwZ‡e`‡b cȪ —vweZ Ackb-2 †K ev —̄evq‡bi mycvwik Kiv n‡q‡Q& Ges cÖKí ev¯—evq‡bi cÖv_wgK ch©vq 

†_‡KB myweav‡fvMx‡`i cÖK‡í m¤ú„³Ki‡Yi mycvwik Kiv n‡q‡Q Ges cÖKí DËiKv‡j AeKvVv‡gvmg~‡ni 
cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y Kv‡RI myweav‡fvMx‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡bi mycvwik ivLv n‡q‡Q| GRb¨ 
WMO/CBO mg~n‡K kw³kvjx Kiv GKvš— cÖ‡qvRb Ges cª‡qvRbxq Kg©kvjv I nv‡Z Kj‡g cÖwk¶†Yi 
mycvwik Kiv n‡q‡Q| 

 
 DcwiwjwLZ welq¸‡jv QvovI wb‡gœv³ wel‡q¸‡jv we‡kl ¸i“Z¡ enb K‡i: 

 cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡j Db¥y³ Rjvkq K‡g hvIqvi †cÖw¶‡Z Db¥y³ Rjvk†q  gvQ Pvl n«vm cv‡e| 
 cȪ —vweZ cÖK‡íi (Ackb-2) Economic Internal Rate of Return (EIRR) 12.06% n‡jI 

Financial Internal Rate of Return (EIRR) 5.60% hv wWmKvD›U (12%) †iU †_‡K Kg| 
 Z‡e †h‡nZz cÖKíwU GKwU eb¨v wbqš¿Y I wb®‹vkb cÖKí †m‡nZz Av_©-mvgvwRK †cª¶vc‡U cÖKíwUi 

¸i“Z¡ we‡ePbvq †i‡L  evsjv‡`k miKvi ¯v’bxq RbM‡bi fvM¨ Dbœqb  I A_©‰bwZK Dbœq‡bi j‡¶¨ 
cÖKíwUi   ev¯—evqb e¨q Ges i¶Yv‡e¶Y I cwiPvjb e¨য় wbe©vn Ki‡e e‡j cÖZ¨vkv Kiv hvq| 
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 ¸swMqvRyix nvI‡o m¤ŵš̂Z cvwb e¨e ’̄vcbv cÖKíwU mwVK ev —̄evq‡bi j‡¶¨ KwZcq myycvwik :  

 Base Line Survey Ges cÖK‡íi myweavw` cÖvwßi wel‡q h_vh_ ch©‡e¶Y I g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 
GK I GKvwaKevi †Kvb wbi‡c¶ cÖwZôvb KZ…„K cÖYq‡bi mycvwik Kiv hv‡”Q| 

  ‡hvM¨ Ges e¨emvwqK mybvg Av‡Q Ggb wVKv`vb cÖwZôvb Øviv cÖK‡íi †fŠZ KvR ev —̄evq‡bi civgk© 
†`Iqv n‡”Q| 

 wVKv`vi cÖwZôvb Gi KvR Z`viwKi Rb¨ mr I †hvM¨ Kg©KZv©‡K `vwqZ¡ cÖ̀ vb Kiv Avek¨K whwb 
h_vh_fv‡e Kv‡Ri gvb eRvq ivL‡eb| 

 cÖK‡íi †fŠZ KvR ev —̄evq‡bi Rb¨ wb‡qvwRZ Kg©KZv©‡K h_vh_fv‡e `vwqZ¡ cvj‡bi wbwg‡Ë¡ 
cÖ‡qvRbxq Rbej I jwRw÷K mv‡cv©U †`Iqv GKvš— cÖ‡qvRb hv‡Z wZwb h_vh_fv‡e wbw`©ó mg‡q 
cÖKíwU ev¯—evqb Ki‡Z cv‡ib| 

 
১৩। ক  পিরচালক স িকত ত ঃ  
 

ক র বা বায়নকােল ৩ বছের ৩ জন েকৗশলী/কমকতা ক  পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। িনে  
ক  পিরচালেকর ত  দয়া হেলাঃ 

ঃ 
নং 

কমকতার নাম পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল ম  

১। মা: আজহা ল  ইসলাম ক  পিরচালক খ কালীন ২৯/১০/২০০৮ হেত 
২৪/০১/২০১১ 

 

২। মা: আ ল মা ান ক  পিরচালক খ কালীন ২৫/০১/২০১১ হেত 
২১/০৩/২০১১ 

 

৩। মা: শরাফত হােসন 
খান 

ক  পিরচালক খ কালীন ২২/০৩/২০১১ হেত 
৩০/০৬/২০১১ 

 

 

১৪। কে র উে  অজনঃ  
j¶¨ I D‡Ïk¨  

 
cÖK…Z AR©b Ach©vßZv  

(hw` _v‡K)  
cÖK‡íi Af¨š—ixY I ewn ’̄ GjvKvi eZ©gvb 
eb¨v cwiw ’̄wZ I cvwb wb®‹vkb e¨e¯’v 
ch©v‡jvPbv | 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q cÖ‡hvR¨ bq 

cÖKí GjvKvwU c~b© eb¨v wbqš¿b e¨e¯’vi 
AvIZvq Avbvi wel‡q m¤¢ve¨Zv hvPvB| 

mgx¶vq cÖKí GjvKvwU c~b© eb¨v wbqš¿ণ 
e¨e¯’vi AvIZvq Avbvi j‡¶¨ Ackb-2 †K 
ev¯—evq‡bi mycvwik Kiv n‡q‡Q| 

cÖ‡hvR¨ bq 

cÖKí GjvKvwU†Z wea¨gvb †mP e¨e¯’v 
ch©v‡jvPbv| 

mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q cÖ‡hvR¨ bq 

cÖKí GjvKvq f~cwi ’̄t cvwbi cÖvcÖZv I 
h_vh_ e¨env‡ii j‡¶¨ mgx¶vc~e©K 
cÖ‡qvRbxq Kg©Kv‡Ûi mycvwik| 

f~cwi ’̄t cvwbi h_vh_ e¨env‡ii j‡¶¨ ivevi 
W¨vg wbg©vণc~e©K e¨env‡ii mycvwik Kiv 
n‡q‡Q| 

cÖ‡hvR¨ bq 

cÖKíi GjvKvi eZ©gvb K…wl cwiw ’̄wZ 
ch©v‡jvPbv  Ges K…wli m¤¢ve¨ DbœqbK‡í 
cÖ‡qvRbxq mycvwik cÖ̀ vb| 

eZ©gvb  I fwel¨Z km¨ weন¨vm QK I 
Drcv`b WvUv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| mgx¶v 
djvd‡j †`Lv hvq km¨ wbweoZv 82% e„w× 
cv‡e | 

cÖ‡hvR¨ bq 

mgx¶vq grm¨ Pv‡li Dchy³ GjvKvmg~n 
wPwýZKiY 

mgx¶vq grm¨ Pv‡li GjvKvmg~n ch©v‡jvwPZ 
n‡q‡Q| grm¨ Pv‡li Dšgy³ GjvKvm হ n«vm 
cv‡e| 

cÖ‡hvR¨ bq 

mviveQi †bŠ-PjvPj e¨e¯’v mPj ivL‡Z mgx¶vq welqwU ch©v‡jvwPZ n‡q‡Q Ges cÖ‡hvR¨ bq 
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j¶¨ I D‡Ïk¨  
 

cÖK…Z AR©b Ach©vßZv  
(hw` _v‡K)  

m¤¢ve¨ cÖ‡qvRbxq Kibxq weq‡q wb‡ ©̀k©bv 
cÖ̀ vb Kiv| 

welqwU Avg‡j G‡b AeKvVv‡gvmg~‡ni 
mycvwik Kiv n‡q‡Q| 

                        
১৫।  উে  েরা ির অিজত না হেল তার কারণঃ   
           কে র ত অজন কে র িপিসআর এ ভােব উে খ করা হয়িন যা অনিভে ত।   
 
১৬।     পািরশ: 
 
১৬.১     cÖKíwU ev¯—evwqZ n‡j Db¥y³ Rjvkq K‡g hvIqvi †cÖw¶‡Z Db¥y³ Rjvk†q  gvQ Pvl n«vm cv‡e| Db¥y³ Rjvkq 

K‡g hvIqvয় ক  এলাকায় া িতক ভারসা  িবন  হেব িকনা স িবষয়  অব ই িবেবচনা করেত হেব (অ ে দ 
১২.২, েলট ২)। 

১৬.২      ক  বা বািয়ত হেল  cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y (O & M) e¨q †ekx n‡e| স েদর সীমাব তার দ ন চলমান 
র ণােব ণ কােজ েয়াজনীয় অথ বরা  দয়া যাে  না। এ পিরে ি েত ন ন িবিনেয়াগ ক  অ েমাদেনর েব 
র ণােব ণ খরচ ি র িবষয়  িবেবচনা করা েয়াজন (অ ে দ ১২.২, েলট ২)।  

১৬.৩ কে র ত অজন িবষেয় ভােব কান িক  উে খ করা হয়িন যা অনিভে ত। ভিব েত এ িবষেয় সতক 
থাকা আব ক (অ ে দ ১৫)। 

১৬.৪.    কে র মাট া িলত য় ১৮৬.৪২৩ ল  টাকা এবং ক  বা বায়েন য় করা হেয়েছ মাট  ১৭১.৯৫ ল  টাকা। 
কে র ে  অ িয়ত অথ  মাট ১৪.৪৭৩ ল  টাকা। কে র অ িয়ত অথ িবষেয় িপিসআর এ কান িক  উে খ 

করা হয়িন (অ ে দ ১২.১)। 
১৬.৫     ক র ত বা বায়নকাল িছল ১০ মাস।পরবত েত কে র ময়াদ আেরা ১৩ মাস ি  করা হয়। এেত তীয়মান 

হয় য, পিরক না ণয়ন  িছল (অ ে দ ১০)। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ব  ও পাট ম ণালয় 
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e ¿̄ I cvU 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 া :  e ¿̄ I cvU ম ণালেয়র অধীন ২০১০-১১ অথ বছের এিডিপ  মাট ০2  ক  
(িবিনেয়াগ ০2  )  সমা  হয়। ত ে  wkí ম ণালেয়র অধীন weGmwUAvB-এর 1 , weGmGdAvBwm-এর 1 , 
wewmK- এর 3 , wWcvU©‡g›U Ae †c‡U›U wWRvBb Ges †UªW gvK©m- এর ১  এবং e ¿̄ I cvU ম ণালেয়র অধীন  
evsjv‡`k †ikg †evW© -Gi 1wU, evsjv‡`k ZvZ †evW©- এর ১  ক  রেয়েছ।  

 

২। সমা ত কে র মাট ত য় ও ময়াদকাল :সমা  ০8  কে র মে  me¸‡jv cÖKí  ল অ েমািদত  
e¨‡qi g‡a¨B ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q । অ িদেক সমা   ০8  কে র মে  ০৪  ক  ল অ েমািদত 
বা বায়নকােলর মে  সমা  হেয়েছ। অবিশ  ০4  ক  বা বায়ন ময়াদকাল ল অ েমািদত ময়াদকাল থেক 
সবিন  5০% হেত সেবা  1০০% পয  ি  পায় ।  তেব ল অ েমািদত য় এবং বা বায়নকােলর মে  ক  
সমাি র িবষেয় wkí gš¿Yvjq, e ¿̄ I cvU ম ণালেয়র েচ া থাকায় ০4  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 
4.1| mve©Rbxb Av‡qvwWbhy³ jeY ˆZix Kvh©µ‡gi 
gva¨‡g Av‡qvwWb NvUwZ c~iY (2q ch©vq) cÖKíwUi 
AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ, †gvUihvb, AvmevecÎ Ges 
Kw¤úDUvimn A‡bK mvgMÖx A‡K‡Rv n‡q Av‡Q| gqjv I 
†bvsiv cwi‡e‡k _vKvq †m¸‡jv Av‡iv bó n‡q hv‡”Q| 
Ae¨eüZ mvgMÖx¸‡jv ivL‡Z fvÛvi LiP enb Ki‡Z 
n‡”Q| Av‡qvwWbhy³ Ges Av‡qvwWbwenxb je‡Yi g~‡j¨i 
cv_©K¨ Kwg‡q Avbvi e¨e¯’v ‡bqv `iKvi| ‡`‡ki cÖZ¨  
GjvKvq wM‡q Av‡qvwWbhy³ je‡Yi e¨env‡i Rbm‡PZbvi 
Afve cwijw Z n‡q‡Q|  

4.1| mve©Rbxb Av‡qvwWbhy³ jeY ˆZix Kvh©µ‡gi gva¨‡g 
Av‡qvwWb NvUwZ c~iY (2q ch©vq) cÖKíwUi AvIZvq 
msM„nxZ hš¿cvwZ, †gvUihvb, AvmevecÎ Ges 
Kw¤úDUvimn e¨envi Abyc‡hvMx mvgMÖxMy‡jvi Rb¨ wbjv‡gi 
gva¨‡g weµ‡qi e¨e¯’v ‡bqv cÖ‡qvRb| Kv‡RB G wel‡q 
Rbm‡PZbv e„w×i Rb¨ †iwWI, †Uwjwfkbmn wcÖ›U Ges 
B‡jKUªwbK wgwWqv e¨envi Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

 

4.2|   mvZwU wPwbK‡ji cyivZb †mw›UªwdDMj †gwkb 
cÖwZ ’̄vcb  cÖK‡íi ¯’vwcZ †gwkb¸‡jvi h_vh_ 
iÿYv‡eÿ‡Yi Afve cwijw Z n‡q‡Q|  

4.2|   mvZwU wPwbK‡ji cyivZb †mw›UªwdDMj †gwkb 
cÖwZ ’̄vcb  cÖK‡íi ¯’vwcZ †gwkb¸‡jvi h_vh_ 
i Yv‡e ‡Yi gva¨‡g AvL gvovB‡qi ‡gŠmyg e¨wZZ 
Ab¨vb¨ mg‡qI ‡gwkb¸‡jvi h_vh_ cwiPh©vi gva¨‡g 
Kg© gZv Ges Kg©Kvj evov‡bv †h‡Z  cv‡i| 

৪.৩।  wewm‡Ki cyivZb 2wU wkí bMix (†nvwmqvix, 
bvivqbMÄ Ges KvjyiNvU, PUªMÖvg) ‡givgZ, iÿYv‡eÿY I 
cybev©mb  cÖKíwUi bvivqbMÄ Ges KvjyiNvU wkí bMixi 
`yÕ‡Uv‡ZB wbwg©Z †Wªb¸‡jv AveR©bv w`‡q f‡i wM‡q 
e¨envi Abyc‡hvMx n‡q Av‡Q|  bvivqbMÄ wkí bMixi 
5.82 ল  UvKv e¨‡q ¯’vwcZ moK evwZ jvMv‡bv n‡jI 
we`¨y‡Zi ms‡hvM bv nIqvq GL‡bv evwZ¸‡jv e¨envi Kiv 
hv‡”Q bv|  

৪.৩।  cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z †Wªb¸‡jv cwi®‹vi I mPj 
ivLvi wel‡q wkí gš¿Yvj‡qi h_vh_ wb‡ ©̀kbv Ges 
mn‡hvwMZvq wewmK cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY K‡i AvMvgx 
GK gv‡mi g‡a¨ AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡e| bvivqbMÄ 
wkí bMix‡Z ’̄vwcZ moK evwZ¸‡jv‡Z we`¨yr ms‡hv‡Mi 
Rb¨ িবিসেকর cÖ‡qvRbxq c`‡ c MÖnY Ki‡Z n‡e| 
 

4.4|  Market Access and Trade Facilitation 4.4| ‡U·UvBj j¨ve‡iUwimn gvb I ÷¨vÛvW© wel‡q 
BDwb‡Wv wgkb Ges wewfbœ †`kxq I AvšÍR©vwZK 
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সম া পািরশ 
Support for south Asian LDCs, through 
Strengthening Institutional and National 
Capacities Related to Standards, Metrology, 
Testing and Quality (SMTQ)-Phase-II. cÖK‡íi 
wmwW f¨vU Lv‡Z 144.40 ল  UvKv eivÏ ivLv n‡jI hv 
†_‡K e¨q n‡q‡Q gvÎ 9.20 ল  UvKv hv iiv‡Ïi Zzjbvq 
gvÎ 6.37%| wWwcwc cÖYqb Ges e¨q cÖv°j‡b Av‡iv 
e¯‘wbôZv I mZK©Zv Aej¤̂b Kiv cÖ‡qvRb| 144.40 jÿ 
UvKv e¨‡q †U·UvBj j¨ve‡iUix ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| wKš‘ 
AvaywbK gv‡bi GB cix vMvi e¨enviKvixi msL¨v †m 
Zzjbvq LyeB Kg|  
 

civgk©KMY †h mg¯Í civgk©/mycvwik cÖ̀ vb K‡i‡Qb 
†m¸‡jv ch©v‡jvPbvc~e©K ev¯Íevq‡bi wel‡q weGmwUAvB I 
wkí gš¿Yvjq Kvh©Kix c` c MÖnY Ki‡e| ißvbx‡hvM¨ 
c‡Y¨i gvb wbqš¿‡Yi wel‡q †U·UvBj j¨ve‡iUix e¨envi 
Ges Quality Management  msµv  ISO-9000, 
ISO-14000 Ges ISO-22000  mb` MÖn‡Yi wel‡q 
D‡`¨v³vMY‡K DØy× K‡i Zzj‡Z n‡e| GRb¨ wewfbœ 
IqvK©kc/†mwgbv‡ii Av‡qvRb Ges B‡j±ªwbK I wcÖ›U 
wgwWqvq e¨vcK cÖPvi Pvjv‡Z n‡e| weGmwUAvB‡Z Kg©iZ 
AwWUiM‡Yi ga¨ n‡Z ev¯Íeag©x cÖwk Y Kvh©µg 
†Rvi`viKi‡Yi gva¨‡g wjW AwWUi ‰Zixi cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|   
 

৪.5| "‡ikg Pvl m¤cÖmviY I Dbœqb  cwiKíbv 
ev¯ÍevqbÓ cÖKíwU  eZ©gv‡b †`‡k miKvix †emiKvix 
‡gvU 74wU ‡ikg KviLvbv Av‡Q| Zb¥‡a¨ miKvix ỳÕwU 
†ikg KviLvbv MZ 30.11.2002 ZvwiL †_‡K eÜ Av‡Q| 
†ikg KviLvbv ¸‡jv n‡Z  cÖwZ eQi 50 †gwUªK Ub KvuPv 
†ikg Drcvw`Z nq| wKš‘ †`‡k eZ©gv‡b KvuPv ‡ik‡gi 
Pvwn`v n‡”Q 300 †gwUªK Ub| NvUwZ Pvwn`v †gUv‡Z 
we‡`k †_‡K †ikg Avg`vwb Ki‡Z cÖPzi ˆe‡`wkK gỳ ªv 
e¨q Ki‡Z nq|  cÖKíwUi Kvh©µg wewfbœ AvÂwjK 
Awdm, †Rvbvj Awdm, †K› ª̀ Ges Dc-†K‡› ª̀i gva¨‡g 
ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j D³ Awdm¸‡jv‡Z 
†`Lv hvq Aby‡gvw`Z Rbe‡ji A‡a©‡Ki ‡ekx c` ïY¨ 
Av‡Q| Rbe‡ji ¯í̂Zvq †ikg wk‡íi mvgMÖxK m¤cÖmviY 
Kvh©µg gvivZœKfv‡e wewNœZ n‡”Q|   

4.5| miKvix cwZZ/Lvm Rwg‡Z †ikg Pv‡li cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖn‡Yi gva¨‡g `vwi ª̀ `~ixKiY Ges Kg©ms¯’v‡bi 
my‡hvM m„wó Kiv †h‡Z cv‡i |   evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i 
Rbe‡ji ¯̂íZvq †ikg m¤cÖmviY Kvh©µg wewNœZ n‡”Q| 
ïY¨ c`¸‡jv ª̀æZ c~i‡Yi h_vh_ e¨e ’̄v MÖnY Kiv 
Avek¨K Ges  †ikg Pv‡li m¤cÖmviY Kvh©µg MwZkxj 
Kivi Rb¨ †ikgPvlx‡`i cyi¯‹vi cÖ̀ vb, mb`cÎ cÖ̀ vb, 
m¤§vbxi e¨e¯’v Kiv BZ¨vw` cÖ‡Yv`bv †`qv †h‡Z cv‡i|  
 

৪.৬| iscy‡i  cÖwk Y †K› ª̀ †ewmK †m›Uvi Ges cÖ̀ k©bx-
Kvg-weµq †K› ª̀ ¯’vcb  cÖKíwUi AvIZvq 2157.35 
NbwgUvi AvqZ‡bi Rwg‡Z GKwU mxgvbv cÖvPxi Ges 
1390.85 eM©wgUvi AvqZ‡bi 3wU feb wbgv©Y Kiv 
n‡q‡Q| 3wU fe‡bi g‡a¨  †ewmK ‡m›Uvi I cÖ̀ k©bx Kvg 
weµq †K› ª̀wUi KvR wbgœgv‡bi n‡q‡Q|  fe‡bi ‡`qv‡ji 
Pzb I evwj Ly‡j co‡Q| G QvovI mxgvbv cÖvPx‡ii wewfbœ 
¯’v‡b dvUj †`Lv w`‡q‡Q Ges †kIjv R‡g Av‡Q| 
wbgv©YKvwjb mg‡q cÖKí cwiPvjK cÖKí gwbUwis G 
h_vh_ g‡bv‡hvMx wQ‡jb bv e‡j cÖZxqgvb nq| 
2157.35 NbwgUvi AvqZ‡bi Rwg‡Z wbwg©Z mxgvbv 
cÖvPx‡ii Dc‡i KvuUv Zv‡ii †eov bv _vKvq Zv cÖwZôv‡bi 
h_vh_ wbivcËv w`‡Z cvi‡Q bv| Ab¨w`‡K BÝwUwUD‡Ui 
wbivcËv †M‡Ui `iRvi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq wbPz hv 
wbivcËvi Rb¨ ûgwK¯̂iƒc|  

 ৪.৬| cÖwk Y BÝwUwUD‡Ui wbivcËvi Rb¨ mxgvbv 
cÖvPx‡ii Dci GKwU KvUv Zvu‡ii †eov wbg©vY Ges wbivcËv 
†M‡Ui `iRv Av‡iv DuPz Ki‡Z n‡e|   †ewmK ‡m›Uvi I 
cÖ̀ k©bx Kvg weµq †K› ª̀ Ges mxgvbv cÖvPx‡ii wbgœgv‡bi 
Kv‡Ri Rb¨ `vqx e¨w³ I cÖwZôv‡bi weiæ‡× e¨e ’̄v MÖnY 
Ki‡Z n‡e|   
 

4.7| ÒBbwUwjKPzqvj †cÖvcvwU© ivBUm cÖ‡R± (ms‡kvwaZ) 
Ó kxl©K KvwiMix cÖK‡íi  ‡UªW gvK©m&, †c‡U›U ivBUm 
Ges Kwc ivBUm msµvšÍ AvBb¸‡jvi wel‡q 
Rbm‡PZbvi Afve cwijwÿZ n‡q‡Q| GQvovI G 
AvBb¸‡jv cÖ‡qv‡Mi wel‡q h_vh_ c`‡ÿ‡ci Afve i‡h‡Q 

4.7|  ÒBbwUwjKPzqvj †cÖvcvwU© ivBUm cÖ‡R± (ms‡kvwaZ) 
Ó kxl©K KvwiMix cÖK‡íi  ‡UªW gvK©m, †c‡U›U ivBUm Ges 
Kwc ivBUm msµvšÍ AvBb¸‡jvi wel‡q Rbm‡PZbv m„wó 
Ges GB AvBb¸‡jv ev¯Íevq‡b h_vh_ c`‡ c wb‡Z 
n‡e|  
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সম া পািরশ 
e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| d‡j eyw×e„wËK Ges D™¢vebx 
Kv‡Ri cÖwZ gvby‡li AvMÖn K‡g hv‡”Q| AvB‡bi cÖwZ 
kª×vi Afve, cÖwkwÿZ Rbe‡ji Afve, †÷K ‡nvìvi‡`i 
mv‡_ mgš̂‡qi Afve Ges Rbmvavi‡Yi mÿgZvi AfveB 
g~jZ Intellectual Property Rights (IP) ev evq‡b 
g~j evav|  
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বাংলােদশ ত ত বাড 
 

87. রং ের িশ ণ ক , বিসক এবং দশনী-কাম-িব য় ক  াপন 
(mgvßt Ryb,2011) 

 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t iscyi m`i, iscyi| 
2| ev¯—evqbKvix ms¯’v t evsjv‡`k ZuvZ †evW© 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/ wefvM t e¯¿ I cvU gš¿Yvjq| 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t  

  ৫| 
(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q  
ত য় 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj ত 
বা বায়ন 

অিত া   
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 

কােলর %) 

g~j 
 (cÖt mvt) 

ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) g~j ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
495.28 

( - ) 
455.49 

( - ) 
387.17 

( - ) 
RyjvB, 2008 

n‡Z 
Ryb,2011 

RyjvB,2008 
n‡Z 

Ryb,2011 

wW‡m, 2008 
n‡Z 

Ryb,2011 

- - 

 

6| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb t  
 

e¯¿ I cvU  gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—e I Avw_©K AMÖMwZ wbgœiƒc  t  
                                                                                                                         (j¶ UvKvq) 

নং কােজর িবিভ  অে র নাম   wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv cÖK…Z AMÖMwZ 
Avw_©K ev¯—e Avw_©K  (%) ev¯—e (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 f~wg AwaMÖnY  115.00 0.40 48.05 0.40 
2 f~wg Dbœqb  4.65 2157.35 4.65 2157.35 
3 c~Z© wbg©vY KvR  219.23 1390.85 219.23 1390.85 
4 AvmevecÎ I Awdm miÄvg  13.54 411 13.53 411 
5 hš¿cvwZ  3.99 63 3.99 63 
6 cÖ̀ k©bx Kvg weµq †K‡&›`ªi 

mvRm¾vKiY  
4.00 01 4.00 01 

7 PjwZ g~jab  10.00 -- 10.00 -- 
8 Rbe‡ji †eZbÑfvZv  18.74 21 17.56 13 
9 cÖwk¶Y fvZv  37.96 500 37.96 500 
10 cÖwk¶Y DcKiY e¨q  3.65 ‡_vK 3.65 ‡_vK 
11 cÖKí Awd‡mi fvov  4.36 36 4.36 36 
12 Mvox fvov  8.50 36 8.50 36 
13 wUG/wWG  1.40 -- 1.40 -- 
14 m¤§vbx fvZv  0.80 -- 0.62 -- 
15 Ab¨vb¨  9.67 -- 9.67 -- 
 ‡gvU t  455.49 -- 387.17 -- 
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7| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviYt     †Kvb KvR Amgvß †bB| 

8|  mvaviY ch©‡e¶Yt  

8.1|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

K)    iscyi m`‡i GKwU cÖwk¶Y †K› ª̀, GKwU †ewmK †m›Uvi Ges GKwU cÖ̀ k©bx I weµq †K›`ª ¯’vcb|   
(L)  iscyi m`i I M½vPov Dc‡Rjvq emevmiZ 500 Rb ZuvZxmn Av‡kcv‡k emevmiZ ZuvZx‡`i cÖwk¶Y   

cÖ̀ vb|  
(M)  †ewmK †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g iscyi  GjvKvi ZuvZx‡`i‡K wewfbœ m¤cÖmviYg~jK †mev cÖ̀ vb| 
(N)  cÖKí GjvKvq ZuvZx‡`i Drcvw`Z e ¿̄ wecY‡bi cÖvwZôvwbK myweav m„wóKiY| 

 

8.2| cÖK‡íi cUf~wgt  

n¯—PvwjZ ZuvZ wkí evsjv‡`‡ki HwZn¨evnx Ges me©e„nr KywUi wkí| c„ô‡cvlKZvi Afv‡e G wkí wejywßi c‡_| 2003 
mv‡ji ZuvZ ïgvix Abyhvqx evsjv‡`‡k 5 j¶ ZuvZ i‡q‡Q| ZuvZ wkí evsjv‡`‡ki MÖvgxY Kg©ms¯’v‡bi †¶‡Î K…wl Lv‡Zi 
c‡iB wØZxq Ae ’̄v‡b i‡q‡Q| GB wk‡íi mv‡_ 10 j¶ RbMY mivmwi RwoZ hvi g‡a¨ 50% gwnjv| G wkí erm‡i 
84 †KvwU wgUvi Kvco Drcv`b K‡i _v‡K Ges †`‡ki †gvU Pvwn`vi 40% cyiY K‡i _v‡K| wRwWwc‡Z G ‡m±‡ii 
Ae`vb cÖvq 1000 †KvwU UvKv|  

8.3|  cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t  

A_© I cwiKíbv Dc‡`óv KZ…©K MZ 27/11/2008 Zvwi‡L cÖKíwU Aby‡gvw`Z nq| cÖKíwUi Aby‡gvw`Z †gvU e¨q 
495.28 j¶ UvKv| cÖKíwU m¤úyY© wRIwe A_©vq‡b ev —̄evwqZ n‡q‡Q| cÖKíwUi Aby‡gvw`Z ev —̄evqb †gqv`Kvj RyjvB 
2008 †_‡K Ryb 2011 ch©š—| cieZ©x‡Z cÖKíwUi ev —̄evqbKvj AcwiewZ©Z †i‡L Aš—tLvZ mgš̂qc~e©K 455.49 j¶ 
UvKv cÖv°wjZ e¨q a‡i wWwcwc cÖ_g ms‡kvab Kiv nq|  

8.4 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 Gm. †gv¯—dv Kvgvj 
cÖavb 
(cwiKíbv I ev¯—evqb) 
evsjv‡`k ZuvZ †evW©, XvKv 

- AwZt 
`vwqZ¡ 

nü v 27/12/07 
n‡Z 

08/03/11 

- 

2 ‡gvt kwid DwÏb wgqv 
cÖavb 
(cwiKíbv I ev¯—evqb) 
evsjv‡`k ZuvZ †evW©, XvKv 

- AwZt 
`vwqZ¡ 

bv 20/03/11 
n‡Z 

A`¨vewa 

 

 

9.0  cÖKí cwi`k©b I ev —̄evqb ch©‡e¶Yt  

(K) MZ (20-22)/12/2011 Zvwi‡L cÖKí GjvKv iscyi m`i cwi`k©b Kiv nq| cÖKí GjvKv cwi`k©bKv‡j ZuvZ 
†ev‡W©i cÖavb (cwiKíbv I ev¯—evqb) Ges cÖKí cwiPvjK Rbve †gvt kwid DwÏb wgqv Ges cÖwZôv‡b Kg©iZ 
Kg©KZ©/Kg©PvixMY Dcw¯’Z wQ‡jb|  

(L)  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z †gvU e¨q 495.28 j¶ UvKv Ges ms‡kvwaZ cÖv°wjZ e¨q 455.49 j¶ UvKvi g‡a¨ 387.17 
j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| Ryb/11 cÖK‡íi Avw_©K AMÖMwZ 85% Ges †fŠZ AMÖMwZ 100%|   Ae¨wqZ A_© wewa †gvZv‡eK 
miKvwi †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q| cÖK‡íi me †fŠZ KvR Aby‡gvw`Z †gqv`Kv‡ji g‡a¨ m¤úbœ n‡q‡Q| 

(M)  iscy‡ii 500 ZvuZx‡K cÖwk¶Y cÖ̀ v‡bi Rb¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡jI ev —̄‡e †`Lv †M‡Q KzwoMÖvg †Rjvi †iŠgvix 
Dc‡Rjvi 300 Gi †ekx ZvuZx cÖwk¶Y MÖnY K‡i‡Qb| ‡iŠgvix‡Z cÖwk¶Y †bqvi  g‡Zv Av‡iv A‡bK ZvuZx _vK‡jI 
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Zuviv iscy‡i G‡m cÖwk¶Y MÖnY Ki‡Z cv‡ib bvB| Kv‡RB iscyi wefv‡M G ai‡bi bZzb †Kvb cÖKí MÖnY Kiv n‡j 
KzwoMÖvg †Rjvi †iŠgvix Dc‡Rjv‡K AMÖvwaKvi w`‡Z n‡e| 

10.0  cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t 

D‡Ïk¨ AR©b 

K)  iscyi m`‡i GKwU cÖwk¶Y †K› ª̀, GKwU †ewmK 
†m›Uvi Ges GKwU cÖ̀ k©bx I weµq †K›`ª ¯’vcb |  

iscyi m`‡i GKwU cÖwk¶Y †K› ª̀, GKwU †ewmK †m›Uvi 
Ges GKwU cÖ̀ k©bx I weµq †K› ª̀ ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

(L)  iscyi m`i I M½vPov Dc‡Rjvq emevmiZ 500 
Rb ZuvZxmn Av‡kcv‡k emevmiZ ZuvZx‡`i cÖwk¶Y 
cÖ̀ vb|  

iscyi m`i I M½vPov Dc‡Rjvq emevmiZ 500 Rb 
ZuvZxmn Av‡kcv‡k emevmiZ ZuvZx‡`i cÖwk¶Y cÖ̀ vb 
Kiv  n‡q‡Q| 

(M)  †ewmK †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g iscyi  GjvKvi 
ZuvZx‡`i‡K wewfbœ m¤cÖmviYg~jK †mev cÖ̀ vb|  

†ewmK †m›Uvi ¯’vc‡bi gva¨‡g iscyi I Ab¨vb¨ GjvKvi 
ZuvZx‡`i‡K wewfbœ m¤cÖmviYg~jK †mev cÖ̀ v‡bi Rb¨ 
AeKvVv‡gv cȪ ‘Z n‡q‡Q|  

(N)  cÖKí GjvKvq ZuvZx‡`i Drcvw`Z e ¿̄ wecY‡bi 
cÖvwZôvwbK myweav m„wó Kiv |  

cÖKí GjvKvq ZuvZx‡`i Drcvw`Z e ¿̄ wecY‡bi e¨e¯’v 
Kiv n‡q‡Q| 

 

9 ev —̄evqb/we`¨gvb mgm¨v t 
(K)  Rbej t 
 cÖK‡íi AvIZvq †gvU 13 Rb Rbej wb‡qvM Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 1 Rb BÝUªv±i, 1 Rb wWRvBbvi, 1 Rb wjuqv‡Rv 
Awdmvi, 2 Rb GKvD›U Gwmm‡U›U Kvg K¨vwkqvi, 1 Rb gv÷vi DBfvi, 1 Rb `¶ ZuvZx, 2 Rb GgGjGmGm, 3 Rb 
wbivcËv cÖnix Ges 1 Rb myBcvi| BÝUªv±i Ges wWRvBbvi KvwiMix wk¶vq wkw¶Z| Ab¨vb¨ Kg©Pvix cÖKí ev —̄
evqbKvjxb mg‡q cÖwk¶Y cÖwZôv‡b Kv‡Ri AwfÁZv AR©b K‡i‡Qb| Rbej¸‡jvi AwfÁZv Kv‡R jvMv‡bvi wel‡q 
cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|   

(L)  cÖwk¶Y Kvh©µg PvjyKiY t  

cÖKí ev¯—evqbKvjxb mg‡q fvov evox‡Z cÖwk¶Y Kvh©µg Pvjy wQj| cÖwk¶Y cÖwZôvb ’̄vc‡bi ci cÖK‡íi †gqv` †kl 
n‡q hvIqvq eZ©gv‡b cÖwk¶Y Kvh©µg eÜ Av‡Q| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ Kvh©µg Ae¨vnZ ivLvi j‡¶¨ gš¿Yvjq h_vh_ 
e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z cv‡i|   

(M)  †Mó i“g/wgwUs i“‡gi AvmevecÎ t  

cÖK‡íi AvIZvq †gvU 1390.85 et wgt AvqZ‡bi 3wU feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Gig‡a¨ 64.33 et wgt AvqZ‡bi 2wU 
i“g‡K †Mói“g I wgwUs i“g wn‡m‡e e¨env‡ii Rb¨ wba©viY Kiv nq|  G i“g 2wUi Rb¨ Avmevec‡Îi ms ’̄vb Aby‡gvw`Z 
wWwcwc‡Z wQj bv| ivR¯̂ ev‡RU †_‡K i“g 2wUi Rb¨ Avmevec‡Îi e¨e¯’v Kiv n‡j i“g¸‡jv e¨envi Dc‡hvMx n‡e|  

(N)  wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZ gvb t  

2157.35 NbwgUvi AvqZ‡bi Rwg‡Z GKwU mxgvbv cÖvPxi Ges 1390.85 eM©wgUvi AvqZ‡bi 3wU feb wbgv©Y Kiv 
n‡q‡Q| 3wU fe‡bi g‡a¨  †ewmK ‡m›Uvi I cÖ̀ k©bx Kvg weµq †K› ª̀wUi KvR wbgœgv‡bi n‡q‡Q|  fe‡bi ‡`qv‡ji Pzb I 
evwj Ly‡j co‡Q| G QvovI mxgvbv cÖvPx‡ii wewfbœ ¯’v‡b dvUj †`Lv w`‡q‡Q Ges †kIjv R‡g Av‡Q| wbgv©YKvwjb mg‡q 
cÖKí cwiPvjK cÖKí gwbUwis G h_vh_ g‡bv‡hvMx wQ‡jb bv e‡j cÖZxqgvb nq| gš¿Yvjq G wel‡q cÖ‡qvRbxq c`‡¶c 
MÖnY Ki‡Z cv‡i| 

(O)  mxgvbv cÖvPx‡ii Dci KvuUv Zv‡ii †eov wbg©vY Ges wbivcËv †M‡Ui `iRv DuPzKiY t  

2157.35 NbwgUvi AvqZ‡bi Rwg‡Z wbwg©Z mxgvbv cÖvPx‡ii Dc‡i KvuUv Zv‡ii †eov bv _vKvq Zv cÖwZôv‡bi h_vh_ 
wbivcËv w`‡Z cvi‡Q bv| Ab¨w`‡K BÝwUwUD‡Ui wbivcËv †M‡Ui `iRvi D”PZv cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq wbPz hv wbivcËvi 
Rb¨ ûgwK¯̂iƒc| cÖwZôv‡bi wbivcËvi ¯̂v‡_© wbivcËv †M‡Ui `iRvwU Av‡iv DuPzKi‡Yi e¨e ’̄v wb‡Z n‡e|   
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mycvwik t  

(K)   cÖwk¶Y cÖwZôv‡bi ¯̂vfvweK Kvh©µg Pvwj‡q ivLvi ¯̂v‡_© cÖK‡íi AvIZvq  wb‡qvMK…Z cÖwkw¶Z †jvKe‡ji wel‡q 
gš¿Yvjq cÖ‡qvRbxq wm×vš— MÖnY Ki‡Z cv‡i|   

(L)   †Mói“g I wgwUs i“‡gi Rb¨ ivR¯̂ ev‡RU †_‡K Avmevec‡Îi e¨e¯’v K‡i i“g¸‡jv e¨envi Dc‡hvMx Kiv 
cÖ‡qvRb|  

(M)   cÖwk¶Y BÝwUwUD‡Ui wbivcËvi Rb¨ mxgvbv cÖvPx‡ii Dci GKwU KvUv Zvu‡ii †eov wbg©vY Ges wbivcËv †M‡Ui 
`iRv Av‡iv DuPz Ki‡Z n‡e|   

(N)   iscyi wefv‡M G ai‡bi bZzb †Kvb cÖwk¶Y †K› ª̀ ¯’vc‡bi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡j KzwoMÖvg †Rjvi †iŠgvix 
Dc‡Rjv‡K AMÖvwaKvi w`‡Z n‡e| 

(O)   †ewmK ‡m›Uvi I cÖ̀ k©bx Kvg weµq †K› ª̀ Ges mxgvbv cÖvPx‡ii wbgœgv‡bi Kv‡Ri Rb¨ `vqx e¨w³ I cÖwZôv‡bi 
wei“‡× e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e|   
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বাংলােদশ রশম বাড 

88. রশম চাষ স সারণ ও উ য়ন পিরক না বা বায়ন 
(mgvßt Ryb/2011) 

 

1| 
 
 

cÖK‡íi Ae ’̄vb mgMÖ evsjv‡`k (cÖKíwUi Kvh©µg evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i 
AvIZvaxb 5wU AvÂwjK †ikg m¤cÖmviY Kvh©vjq, 16wU †Rjv 
†ikg m¤cÖmviY Kvh©vjq, 50wU Dc‡Rjv †ikg m¤cÖmviY Kvh©vjq, 
214wU †ikg cwi`k©‡Ki Kvh©vjq, 10wU †ikg bvm©vix, 1wU wc-3 
†÷kb, 7wU ¶z̀ ª †ikg ZzuZ evMvb, 2wU Grainage  Ges 12wU 
Minifilature Gi gva¨‡g cwiPvwjZ n‡q‡Q)|  

২| ev¯—evqbKvix ms¯’v evsjv‡`k ‡ikg †evW© 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq e¯¿ I cvU  gš¿Yvjq|  
4| cÖK‡íi ev —̄evqbKvj g~jt  RyjvB/2008 n‡Z Ryb/2010 

ms‡kvwaZt  RyjvB/2008 n‡Z Ryb/2011 
cÖK…Z ev¯ÍevqbKvjt  RyjvB/2008 n‡Z Ryb/2011 

     5|  cÖK‡íi e¨q t 
    (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q 
cÖK…Z e¨q 
(cÖt mvt) 

AwZµvšÍ e¨q 
(g~j cÖv°wjZ 

e¨‡qi%) 

AwZµvšÍ mgq (g~j 
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 
g~j 

 (cÖt mvt) 
ms‡kvwaZ 
 (cÖt mvt) 

1 2 3 7 8 
1216.00 

( - ) 
1250.54 

( - ) 
1245.72 

( - ) 
- 50% 

 
 

6| cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯—evqb t  
 

e¯¿ I cvU  gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Íe I Avw_©K AMÖMwZ 
wbgœiƒc  t   
                                                                                                                           (j¶ UvKvq) 
µt 
bs 

 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri A½ 
 

GKK  wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv 
 

cÖK…Z AMÖMwZ 

Avw_©K ev¯Íe Avw_©K  (%) ev¯—e (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ZuyZ Pv‡li Rb¨ bvm©vix, wgwb 

Mv‡W©b, †PŠwK †K‡› ª̀i 
†givgZ I Dbœqb 

weNv 180.00 600 weNv 180.00 600 weNv 

2 Zuy‡Zi Pviv Drcv`b I 
cwienb 

msL¨v 55.83 16.05 
jvL 

55.83 16.05 jvL 

3 ¸wU exR Drcv`b ‡KwR 80.00 18000 
‡KwR 

79.98 9.36 jvL 

4 cÖwk ণ Rb 21.79 1520 Rb 21.79 1520 Rb 
5 ‡ikg ¸wUi Rb¨ †PŠwK msL¨v 3.00 1 jvL 3.00 1 jvL 
6 Awdm fvov - 43.00 - 43.00 - 
7 WvK LiP, †Uwj‡dvb, d¨v· - 4.00 - 4.00 - 
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8 R¡vjvbx - 20.00 - 20.00 - 
9 ågY fvZv - 24.00  24.00 - 
10 ‡ókbvix, mvgwqKx, 

msev`cÎ, eB 
- 8.50 - 8.50 - 

11 ga¨‡gqv`x g~j¨vqb, cÖPviYv 
Ges weÁvcb 

- 13.20 - 13.20 - 

12 we`ÿ r Ges cvwb - 33.00 - 33.00 - 
13 wbivcËvKg©xi †eZb - 33.72 - 33.72 - 
14 i¨vjx Abyôvb Ges RvZxq 

†gjvi Av‡qvRb 
- 4.40 - 4.40 - 

15 AvšÍR©vwZK mxW †gjvq 
AskMÖnY 

- 13.20 - 13.19 - 

16 Avc¨vqb - 2.20 - 2.20 - 
17 AvBb msµv  LiP - 0.50 - 0.50 - 
18 AwWU LiP - 1.00 - 1.00 - 
19 RvZxq w`em Drhvcb - 1.00 - 1.00 - 
20 Kw›Ub‡R›U ÷vd - 17.40 - 17.40 - 
21 ivmvqwbK ª̀e¨vw` - 4.00 - 4.00 - 
22 e¨vsK PvR© - 1.00 - 1.00 - 
23 Ifvi UvBg, wUwdb fvZv - 2.00 - 2.00 - 
24 IqvK©mc, †mwgbvi - 10.00 - 10.00 - 
25 Ab¨vb¨ LiP - 13.9 - 13.9 - 
26 ‡givgZ Ges i ণােব ণ - 189.11 - 188.71 - 
27 Avw_©K mnvqZv - 292.84 - 288.45 - 
28 থাক বরা  - 28.00 - 28.00 - 
29 m¤ú` msMÖn - 69.65 - 69.65 - 
30 wbg©vY KvR - 80.30 - 80.30 - 
31 †gvU - 1250.54 - 1245.72 - 
 

7|  eQi wfwËK ms¯’vb, eivÏ, Aegyw³ I Avw_©K e¨qt  

(j  UvKvq) 

A_© eQi ‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z 
ms¯’vb 

g~j/ms‡kvwaZ GwWwc 
eivÏ 

Aegy³K…Z UvKv Avw_©K e¨q 

2008-09 294.00 300.00 300.00 294.00 
2009-10 600.00 600.00 600.00 596.50 
2010-11 356.54 357.00 357.00 355.22 
me©‡gvU 1250.54 1257.00 1257.00 1245.72 

8| KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviYt ms¯’v n‡Z cÖvß Z_¨ Ges m‡iRwg‡b cÖvß Z_¨ n‡Z cÖZxqgvb nq †h cÖK‡íi Aax‡b 
†Kvb KvR Amgvß †bB| 

9|  mvaviY ch©‡e¶Yt  

9.1| cÖK‡íi cUf~wg t  

 †ikg wkí evsjv‡`‡ki e ¿̄ Lv‡Zi GKwU Ab¨Zg DcLvZ| K…wl wbf©i kªgNb KzwUi wkí wn‡m‡e †ikg Kvh©µg †`‡ki 
MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôx‡K e¨vcK Kg©ms¯’v‡bi gva¨‡g `vwi`ª̈  we‡gvPb, Avq e„w× I gwnjv‡`i gZvq‡b Abb¨ Ae`vb 
‡i‡L P‡j‡Q| G wk‡íi ˆewkó¨ n‡”Q †ikg PvlxMY ¯í̂ cyuwR wewb‡qvM K‡i GB A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û RwoZ n‡Z cv‡ib| 
evsjv‡`k †ikg m¤cÖmvi‡Yi Ab¨Zg D¾¡j m¤¢vebvi welqwU B‡Zvg‡a¨ ¯̂xK…wZ jvf K‡i‡Q| evsjv‡`k †ikg †evW© 
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cÖwZôvjMœ †_‡K wewfbœ Dbœqb cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g †`ke¨vcx †ikg Dbœqb Kvh©µg we¯Ív‡i wbiwew”Qbœfv‡e KvR 
K‡i Pj‡Q| m¤cÖwZ †ikg †evW© evsjv‡`‡k †ikg Pvl m¤cÖmviY I †ikg wk‡íi Dbœqb wk‡ivbv‡g GKwU cÖKí 
ev¯Íevqb K‡i‡Q| hv wW‡m¤̂i/2006 G †kl n‡q‡Q| †ikg wk‡íi ¸iæZ¡c~Y© KvR h_v- ZuyZPvl, †ivMgy³ †ikg wWg 
Drcv`b , cjycvjb, wiwjs cÖf…wZ ci¯úi m¤úK©hy³ KvR¸‡jv †ikg Kg©Kv‡Ûi avivevwnK Kg©KvÛ hv 1 w`‡bi Rb¨I 
eÜ ivLv hvq bv| eZ©gv‡b †ikg Kg©Kv‡Ûi wewfbœ ¯Z‡i cÖZ¨  I c‡iv fv‡e cÖvq 6.00 jÿ †jvK RwoZ i‡q‡Q| 
G‡`i 90% †jvK mgv‡Ri `wi ª̀ †kªYxfy³| G wecyj Rb‡Mvôx‡K G wk‡íi ms‡M avivevwnKfv‡e m¤ú„³ ivL‡Z I †ikg 
Pv‡l AwaK msL¨K †jvK‡K m¤ú„³ Ki‡Z Ae¨vnZfv‡e †ikg Dbœqb cÖKí ev¯Íevqb cÖ‡qvRb| GQvov weMZ 
eQi¸‡jv‡Z we‡k¦ †ikg Drcv`b n«vm †c‡q‡Q| G cwiw¯’wZ‡Z DbœZgv‡bi †ikg cY¨ Drcv`b K‡i †`‡ki Pvwn`v c~iY 
KiZt we‡`‡k ißvbxi gva¨‡g ˆe‡`wkK gỳ ªv AR©b m¤¢e n‡e| G wel‡q MZ 06/08/2002 Zvwi‡L ZrKvjxb gvbbxq 
cÖavbgš¿xi `ß‡i GKwU Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| D”P ch©v‡qi D³ mfvi avivevwnKZvq ZrKvjxb cÖavbgš¿xi Kvh©vjq 
n‡Z e¯¿ I cvU gš¿Yvjq‡K ZuyZPvl Ges †ikg Drcv`b e„w×i j‡ ¨ GKwU Kg© cwiKíbv `vwLj Kivi Rb¨ wb‡`©k cÖ̀ vb 
Kiv nq| G wb‡`©‡ki †cÖw ‡Z evsjv‡`k †ikg †evW© GKwU †ikg m¤cÖÖmviY Kg© cwiKíbv gš¿Yvj‡q `vwLj K‡i| Kg©-
cwiKíbvwUi Dci gš¿Yvjq Ges †ikg †ev‡W©i mswkøó ms¯’v I GbwRI‡`i wb‡q ‡ek K‡qKwU wgwUs nq I Kg©-
cwiKíbvwU ms‡kvab Kiv nq| †m Abyhvqx †ikg †evW© †_‡K Kg©-cwiKíbvi Av‡jv‡K wWwcwc cÖYqb K‡i gš¿Yvj‡q 
†cÖiY Kiv nq| ciewZ©‡Z e¯¿ I cvU gš¿Yvjq †_‡K Av‡jvP¨ cÖK‡íi wWwcwc cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY Kiv nq|  

9.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

(K)   mnmªv‡ãi Dbœqb j gvÎvi †cÖ vc‡U  PRSP Gi ms‡M msMwZ †i‡L miKvwi, †emiKvwi I GbwRI‡`i cÖZ¨  
AskMÖn‡Yi gva¨‡g †ikg wk‡íi m¤cÖmviY I Dbœqb NUv‡bv ; 

(L)   †ikg wk‡íi m¤cÖmvi‡Yi j‡ ¨ †gvwU‡fkb KvR †Rvi`viKiY Ges GRb¨ miKvwi Ges GbwRI Gi g‡a¨ Mfxi 
m¤úK© ¯’vc‡bi gva¨‡g †ikg m¤cÖmviY KvR Z¡ivwš̂ZKiY ;  

(M)   †ikg Pvl‡K DrmvwnZ Kivi j‡ÿ¨ ZuyZMv‡Qi Avev` e„w× Kiv Ges †`‡k ZuyZPvl, †ikg ¸wUm~Zv Drcv`‡bi ms‡M 
RwoZ e¨w³e‡M©i Avw_©K mnvqZv cÖ̀ vb Ges †`‡k †ikg Drcv`K‡`i evRviRvZKi‡Y mnvqZvKiY;  

(N)   †ikg wk‡í wb‡qvwRZ Rbej I †ckvRxex‡`i KvwiMwi ` Zv e„w×i Rb¨ e¨vcK cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb ; 

(O)   †ikg wk‡íi m¤cÖmviY I †ikg Pv‡li gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀̈  Rb‡Mvwôxi we‡kl K‡i gwnjv‡`i Kg©ms¯’vb m„wó 
Ges Zuv‡`i `vwi ª̀ we‡gvPb ;  

(P)   PvKx cjycvjb †K‡›`ªi m¤cÖmviY Ges Pvlx‡`i‡K DbœZgv‡bi PvKx †ikg †cvKv mieiv‡ni e¨e¯’vKiY Ges 

(Q)   †ikg Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g AwaK Kg©ms¯’vb I Avq e„w×i e¨e¯’v K‡i MÖv‡gi nZ`wi ª̀ bvix‡`i gZvqb Ges 
mvgvwRK wbivcËv ‡eóbx m„wóKiY|  

9.3|  cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t  

evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i DwjøwLZ cÖKíwU gvbbxq A_© I cwiKíbv Dc‡`óv KZ©„K MZ 28/07/2008 Zvwi‡L 
Aby‡gvw`Z nq| cieZx©‡Z GKevi cÖKíwU ms‡kvwaZ nq| ms‡kvwaZ cÖKíwUi Aby‡gvw`Z †gvU e¨q 1250.54 jÿ 
UvKv| m¤ú~Y© wRIwe A_©vq‡b cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z ev¯ÍevqbKvj RyjvB 2008 
n‡Z Ryb 2011 ch©šÍ|   

9.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ 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 

gšÍe¨ 

1 Rbve mybxj P›`ª cvj 
†Pqvig¨vb 

- nü v nü v 28/07/08 19/05/1
0 

- 

2 Rbve ‡gvt Gg`v`yj nK 
‡g¤̂vi (G·‡Ubkb GÛ 
gwU‡fkb)  

- nü v bv 20/05/10 30/06/1
1 

cÖKí 
mgvß 
ch©  
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10.0  cÖKí cwi`k©b I ev¯Íevqb ch©‡e ণ t  

10.1|  MZ 11/03/2012 Zvwi‡L cÖKí GjvKv ivRkvnxi f`ªv Ges gxiMÄ cwi`k©b Kiv nq| cÖKí GjvKv¸‡jv 
cwi`k©bKv‡j evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i cwiKíbv cÖavb, Rbve †gvt ‡gvi‡ZvRv †iRv Ges cÖKí cwiPvjK Rbve 
†gvt Ggv`v ỳj nKmn mswkøó mK‡j Dcw ’̄Z wQ‡jb| cÖK‡íi bw_ cÎ ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q Ges cÖK‡íi 
myweav‡fvMx‡`i mv‡_ we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq †givgZ I i Yv‡ব Y, ZuzZ Pviv 
Drcv`b I weZiY, Pvlx‡`i cÖwk Y cÖ̀ vb BZ¨vw` KvR Aby‡gvw`Z †gqv`Kv‡ji g‡a¨ m¤úbœ n‡q‡Q|  

10.2|  cÖK‡íi AvIZvq cÖvq 3000 †KwR †ikg m~Zv Drcvw`Z n‡q‡Q hvi AvbygvwbK Mo evRvi g~j¨ cÖvq 15 †KvwU 
UvKv| Kv‡RB cÖKíwU MÖnY Ges ev¯Íevq‡bi Kvi‡Y †`k Avw_©K w`K w`‡q jvfevb n‡q‡Q  e‡j cÖZxqgvb 
n‡”Q| †ikg wk‡íi weKvk, Kg©ms¯’vb m„wó Ges ˆe‡`wkK gỳ ªv mvkª‡qi Rb¨ G ai‡bi Av‡iv cÖKí MÖnY Kiv 
†h‡Z cv‡i| 

10.3|   cÖK‡íi Aby‡gvw`Z †gvU e¨q 1250.54 j  UvKvi g‡a¨ 1245.72 j  UvKv e¨q n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ 
99.61% Ges †fŠZ AMÖMwZ 100%| 2008-2009 A_© eQ‡ii Ae¨wqZ A_© 6.00 j  UvKv, 2009-2010 
A_© eQ‡ii Ae¨wqZ A_© 3.5 j  UvKv Ges 2010-2011 A_© eQ‡ii Ae¨wqZ A_© 1.78 j  UvKvmn †gvU 
11.28 j  UvKv wewa †gvZv‡eK miKvwi †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q (Kwc mshy³)|  

cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t 
D‡Ïk¨ AR©b 

(K)  mnmªv‡ãi Dbœqb j ¨gvÎvi †cÖ vc‡U  PRSP Gi 
ms‡M msMwZ †i‡L miKvwi, †emiKvwi I GbwRI‡`i cÖZ¨  
AskMÖn‡Yi gva¨‡g †ikg wk‡íi m¤cÖmviY I Dbœqb NUv‡bv|  

cÖKíwUi gva¨‡g †ikg wk‡íi Dbœqb Ges 
m¤cÖmvi‡Y h_vh_ c`‡ c MÖnY Kiv 
n‡q‡Q| 

(L)  †ikg m¤cÖmvi‡Yi j‡ ¨ †gvwU‡fkb KvR †Rvi`viKiY 
Ges GRb¨ miKvwi Ges GbwRI Gi g‡a¨ Mfxi m¤úK© 
¯’vc‡bi gva¨‡g †ikg m¤cÖmviY KvR Z¡ivwš̂ZKiY|  

evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i cvkvcvwk 35wU 
GbwRI ‡gvwU‡fkb KvR †Rvi`viKiY Ges 
†ikg m¤cÖmvi‡Yi KvR K‡i‡Q| 

(M)  †ikg Pvl‡K DrmvwnZ Kivi j‡ ¨ ZuyZMv‡Qi Avev` 
e„w× Kiv Ges †`‡k ZuyZPvl, †ikg ¸wUm~Zv Drcv`‡bi ms‡M 
RwoZ e¨w³e‡M©i Avw_©K mnvqZv cÖ̀ vb Ges †`‡k †ikg 
Drcv`K‡`i evRviRvZKi‡Y mnvqZvKiY|  

cÖKíwUi mnvqZvq 16.05 jvL ZzuZ Pviv 
Drcv`b K‡i Zv Pvlx‡`i gv‡S weZiY Kiv 
n‡q‡Q Ges Pvlx‡`i Avw_©K mnvqZv cÖ̀ vb 
Kiv n‡q‡Q| 

(N)  †ikg wk‡í wb‡qvwRZ Rbej I †ckvRxwe‡`i KvwiMix 
` Zv e„w×i Rb¨ e¨vcK cÖwk ‡Yi Av‡qvRb Kiv|  

1520 Rb †ikg Pvlx‡K †ikg Pvl wel‡q 
cÖwk Y †`qv n‡q‡Q| 

(O)  †ikg wk‡íi m¤cÖmviY I †ikg Pv‡li gva¨‡g MÖvgxY 
`wi ª̀ Rb‡Mvôxi we‡kl K‡i gwnjv‡`i Kg©ms¯’vb m„wó Ges 
Zv‡`i `vwi ª̀ we‡gvPb|  

cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j 40 nvRvi Rb‡K 
‡ikg Pv‡li wewfbœ ch©v‡qi KvR K‡g© 
m¤c„³ Kiv n‡q‡Q| 

(P)  PvKx cjycvjb †K‡›`ªi m¤cÖmviY Ges Pvlx‡`i‡K 
DbœZgv‡bi PvKx †ikg †cvKv mieiv‡ni e¨e ’̄vKiY| 

PvKx cjycvjb †K‡›`ªi m¤cÖmviY Ges 
Pvlx‡`i‡K DbœZgv‡bi PvKx †ikg †cvKv 
mieiv‡ni e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| 

 (Q)  †ikg Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g AwaK Kg©ms¯’vb I Avq e„w×i 
e¨e¯’v K‡i MÖv‡gi nZ`wi ª̀ bvix‡`i gZvqb Ges mvgvwRK 
wbivcËv ‡eóbx m„wóKiY|  

†ikg Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g AwaK Kg©ms¯’vb I 
Avq e„w×i e¨e ’̄v K‡i MÖv‡gi nZ`wi ª̀ 
bvix‡`i gZvqb Ges mvgvwRK wbivcËv 
‡eóbx m„wó Kiv n‡q‡Q| 

 

12.0  ev¯তevqb/we`¨gvb mgm¨v t 

12.1   eZ©gv‡b †`‡k miKvix †emiKvix ‡gvU 74wU ‡ikg KviLvbv Av‡Q| Zb¥‡a¨ miKvix ỳÕwU †ikg KviLvbv MZ 
30.11.2002 ZvwiL †_‡K eÜ Av‡Q| †ikg KviLvbv ¸‡jv n‡Z  cÖwZ eQi 50 †gwUªK Ub KvuPv †ikg 
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Drcvw`Z nq| wKš‘ †`‡k eZ©gv‡b KvuPv ‡ik‡gi Pvwn`v n‡”Q 300 †gwUªK Ub| NvUwZ Pvwn`v †gUv‡Z we‡`k 
†_‡K †ikg Avg`vwb Ki‡Z cÖPzi ˆe‡`wkK gỳ ªv e¨q Ki‡Z nq|  

12.2  cÖKíwUi Kvh©µg wewfbœ AvÂwjK Awdm, †Rvbvj Awdm, †K› ª̀ Ges Dc-†K‡› ª̀i gva¨‡g ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| 
cwi`k©bKv‡j D³ Awdm¸‡jv‡Z †`Lv hvq Aby‡gvw`Z Rbe‡ji A‡a©‡Ki ‡ekx c` ïY¨ Av‡Q| Rbe‡ji 
¯í̂Zvq †ikg wk‡íi mvgMÖxK m¤cÖmviY Kvh©µg gvivZœKfv‡e wewNœZ n‡”Q|   

 

13.0| mycvwik t  
13.1    miKvix cwZZ/Lvm Rwg‡Z †ikg Pv‡li cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi gva¨‡g `vwi ª̀ `~ixKiY Ges Kg©ms¯’v‡bi 

my‡hvM m„wó Kiv †h‡Z cv‡i ; 

13.2    evsjv‡`k †ikg †ev‡W©i Rbe‡ji ¯í̂Zvq †ikg m¤cÖmviY Kvh©µg wewNœZ n‡”Q| ïY¨ c`¸‡jv Z c~i‡Yi 
h_vh_ e¨e¯’v MÖnY Kiv Avek¨K Ges 

13.3   †ikg Pv‡li m¤cÖmviY Kvh©µg MwZkxj Kivi Rb¨ †ikgPvlx‡`i cyi¯‹vi cÖ̀ vb, mb`cÎ cÖ̀ vb, m¤§vbxi 
e¨e¯’v Kiv BZ¨vw` cÖ‡Yv`bv †`qv †h‡Z cv‡i|  
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বািণজ  ম ণালয় 

evwYR¨ 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 369.65 j¶ UvKv, RyjvB, 2009-Ryb, 2011 
3| mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviYt 

(K) mgvß cÖK‡íi †gqv` e„w×i KviYt 
 cÖK‡íi AvIZvq c~Z© I wbg©vY Lv‡Z e¨q e„w×;  
 e¨vsK/exgv PvR© I G‡RwÝ Kwgk‡bi Rb¨ eivÏ AcÖZzj _vKv| 

(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 
cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kv‡ai ci 
Aewkó Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv 
†`qv nqwb| 

cÖK‡íi GKvD‡›U RgvK…Z hš¿cvwZi cvid‡g©Ý 
wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kvac~e©K Aewkó Ae¨wqZ 
A_© wewa‡gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Awej‡¤ ̂
Rgv w`‡Z n‡e | 
 

cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~n 
AwZgvÎvq ms‡e`bkxj| GmKj hš¿cvwZi 
wbqwgZfv‡e i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ Avw_©K eivÏ 
cÖ‡qvRb Ges ms¯’vi ivR¯ ̂ev‡RU n‡Z G e¨q 
en‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv cÖ‡qvRb | 

ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni 
myôz I wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e| 

 
  



594 
 

89. বাংলােদশ লদান সািভস স ার (িবএলএসিস) ফেলা-আপ 
(mgvß t Ryb 2011)  

 
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t XvKv 
2| ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t LSBPC Gi gva¨‡g MOC 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t evwYR¨ gš¿Yvjq 
4| cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q t  

(j¶ UvKv) 
cÖv°wjZ e¨q 

cÖK…Z 
e¨q 

cwiKwíZ ev¯ZevqbKvj 

cÖK…Z 
ev¯Zevq
b Kvj 

AwZµvš
Z e¨q 
(g~j 

cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš
Z mgq 
(g~j 

ev¯Zevq
b Kv‡ji 

%) 

 g~j 
me©‡kl 
ms‡kvwa

Z 
g~j me©‡kl 

ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
মাট 375.18 375.18 369.65 RyjvB 

2009 n‡Z  
Ryb 2010 

RyjvB 
2009 n‡Z  
 gvP©, 20১১ 

RyjvB 
2009 
n‡Z  

 Ryb 20১১ 

 
( ০%) 

6 মাস 
( %) 

িজওিব 18.45 18.45 18.45 

cÖt mvt 356.73 356.73 351.20 

05| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Zevqb t 
cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri ms ’̄vb, mswkó gš¿Yvjq n‡Z cÖvß PCR G cÖ̀ wk©Z Z_¨ Ges 
cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb 20১১ mgq ch©šZ cÖK‡íi A½wfwËK AMÖMwZ (Avw_©K I ev¯Ze) 
msµvšZ weeiY bx‡Pi mviYx‡Z cÖ̀ wk©Z n‡jv t 

(j  UvKvq) 
µwg
K bs 

As‡Mi bvg 

GKK 

wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 

ev¯Ze 
cÖv°wjZ e¨q ev¯Ze 

(%) 

Avw_©K 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ AvBwmwU Gw·wKDwUf Rbgvm 9 Rbgvm 37.95 9 Rbgvm 

(100%) 
37.66 

(99.০৫%) 
২ 
 

‰e‡`wkK civgk©K Rbgvm 18 
Rbgvm 

72.84 18 Rbgvm 
(১০০%) 

71.78 
(95.00%) 

৩ 
 

’̄vbxq civgk©K Rbgvm 27 
Rbgvm 

33.84 27 Rbgvm 
(১০০%) 

33.84 
(৯00%) 

৪ 
 

KvD›UvicvU© cv‡m©vbvj Rbgvm 130 
Rbgvm 

55.20 130 Rbgvm 
(১০০%) 

55.20 
(100%) 

৫ mv‡cvU© ÷vd (wRIwe dvÛ) Rbgvm 48 
Rbgvm 

18.45 48 Rbgvm 
(১০০%) 

18.45 
(100%) 

6 mv‡cvU© ÷vd (wWwc dvÛ) Rbgvm 36 
Rbgvm 

12.42 36 Rbgvm 
(100%) 

12.42 
(100%) 

7 
 

MÖ“d †Uªwbs Ges Uªv‡fj msL¨v 4 74.86 4 (100%)  71.11 
(95%) 

8 mve-K›UªvK GÛ Uªv‡fj msL¨v 4 11.04 4 (100%)  10.61 
(96%) 

9 ‡gBb‡U‡bÝ GÛ ivwbs 
G·‡cbwWPvi 

‡_vK ‡_vK 58.58 †_vK 58.58 
(100%) 

 ‡gvU =    375.18 (100%) 369.65 
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(98.52%) 
06| cÖK‡íi KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq ms¯’vbK…Z mKj Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q| G 

cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB|  
 

7.1|   cÖK‡íi cUf~wg t   

Bangladesh Leather Service Centre for Export Development Phase-1 ÔÔ kxl©K cÖKí gvP©, 2006  
Ryb, 2009 mg‡q †gvU 1260.63 j¶ UvKv e¨‡q ev —̄evqb Kiv nq| G cÖK‡íi gva¨‡g Leather Service 
Centre ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  D‡jL¨, †`‡k GwUB G ai‡Yi cÖ_g ‡m›Uvi| G cÖK‡íi AvIZvq B‡Zvg‡a¨ 
PvgovRvZ c‡Y¨i wWRvBb I gvb Dbœqb; cÖwk¶Y; c‡Y¨i gvb cix¶vKiY Ges Aby‡gv`b cÖ̀ vb; evRvi Z_¨ 
we‡klY; Avš—R©vwZK weµq I Askx`vwi‡Z¡i Dbœqb; Ges Avw_©K wb‡`©kbv msµvš— KvR m¤úbœ n‡q‡Q|  
 

7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

 Pvgov RvZxq c‡Y¨i ißvbxKviK ¶z̀ ª I gvSvix wkí cÖwZôvb‡K †mev cÖ̀ v‡bi gva¨‡g ißvbx Lv‡Zi †UkmB Zv 
AR©b Kiv| Dc‡iv³ cÖavb D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wb‡gœv³ Specific Objective AR©b Kiv n‡e|  

(K) AvDUcyU -1 t ¶z̀ ª I gvSvix Pvgov wk‡íi c‡Y¨i ¸bMZ gvb cix¶vi Rb¨ KvwiMwi mnvqZv cÖ̀ vb Kiv; 
(L) AvDUcyU-2 t †j`vi †m›Uv‡i †KvqvwjwU wbwðZKiY Ges cwi‡ek ch©‡e¶‡bi Dci cÖ‡hvRbxq cix¶vi Rb¨ 

¯x̂K…wZ AR©‡b KvR Kiv;  
(M) AvDUcyU-3 t ¶z̀ ª I gvSvix Pvgov wk‡íi Dci GKwU Baseline Survey m¤úv`b Kiv| hvi gva¨‡g G 

wk‡íi mwnZ RwoZ mve-‡m±i ¸‡jvi Ae ’̄v Zz‡j aiv n‡e, hvi d‡j Zviv myôzfv‡e FY myweav cv‡e; 
(N) AvDUcyU-4 t Avw_©K cÖwZôvbmgyn ev e¨vsK KZ©„K Ab¨vb¨ †m±i¸‡jv‡Z Pjgvb FY myweav †hb †j`vi 

†m±‡ii Rb¨I cÖ̀ vb Kiv nq Zv wbwðZKiY; 
(O) AvDUcyU-5 t †j`vi †m±‡ii Dbœq‡b Pjgvb KvwiMwi mnvqZv wPw nZKiY Ges cÖ‡qvRbxq  KvwiMwi mnvqZv 

wbi“cbK‡í GKwU Rwic Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡e; Ges  
(P) AvDUcyU-6 t KvwiMwi mnvqZv cÖ̀ vbKvix cvU©bvi‡`i wb‡q GKwU †Mvj †Uwej ˆeVK Av‡qvRb Ges ˆeV‡K 

Av‡jvwPZ mn‡hvMx cvU©bvi‡`i cvi¯úwiK ¯̂v_© i¶v, cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MÖnY Ges AskMÖn‡Yi wel‡q GKwU 
wi‡cvU© ˆZix Kiv n‡e|  

 
7.3|   cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvabt  

Aby‡gv`b t  
evsjv‡`k miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯̂ A_©vq‡b ev —̄evwqZ cÖKíwUi Dci cwiKíbv Kwgk‡b 08/02/2006 Zvwi‡L 
cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ nq| D³ mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU RyjvB 2006 †_‡K Ryb 
2009 †gqv‡` †gvU 3342.74 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q (‰e‡`wkK gỳ ªv 2245.60 j¶ UvKv) GK‡bK KZ©„K 
Aby‡gvw`Z nq| 

 
1g ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq c~Z© I wbg©vY Lv‡Z e¨q e„w×, e¨vsK/exgv PvR© I G‡RwÝ Kwgk‡bi Rb¨ eivÏ AcÖZzj _vKvq 
wWwcwci wewfbœ Lv‡Zi mgš̂qmn cÖK‡íi †gvU e¨q 3551.00 j¶ UvKv  (ˆe‡`wkK gỳ ªv 2285.41 j¶ UvKv) 
wba©viY c~e©K cÖ_g ms‡kvwaZ wWwcwc wWwcBwm mfvi mycvwikµ‡g weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq 
KZ…©K 29/06/2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖ_g ms‡kvwaZ cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi A_©vr Ryb 2010 ch©š— 
e„w× Kiv nq| 

 

e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` e„w×: 

cÖK‡íi ewa©Z mg‡qi g‡a¨ Dnvi hveZxq KvR mgvß Ki‡Z bv cvivq cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi cȪ —v‡ei †cÖw¶‡Z 
AvBGgBwWi mycvwi‡ki wfwË‡Z MZ 02/12/2009 ZvwiL cwiKíbv Kwgkb KZ©„K cÖK‡íi †gqv` wØZxqev‡i 
cybivq 1 eQi A_©vr Ryb 2011 ch©š— e„w× Kiv nq|  
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2q ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq 500 †KwfG mve-‡ókb I evDÛvix †`qvj ms‡hvRbKiZt wWwcwci Ab¨vb¨ Lv‡Z cybivq mgš̂q 
K‡i cÖKíwU cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfvi mycvwikµ‡g MZ 07/12/2010 Zvwi‡L cwiKíbv gš¿Yvj‡qi 
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x KZ©„K ms‡kvwaZ AvKv‡i Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q aiv 
n‡qwQj 3128.35 j¶ UvKv| 
 

7.4|  cÖK‡íi A_©vqbt  cÖKíwUi  †gvU cÖv°wjZ e¨q 375.18 j¶ UvKvi g‡a¨ 18.45 j¶ UvKv evsjv‡`k miKv‡ii 
A_©vqb| 

7.5| cÖK‡íi e¨e ’̄vcbv t cÖKíwU weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿vbvaxb evsjv‡`k 
cigvYy kw³ Kwgk‡bi mvgwMÖK ZË¡veav‡b ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cigvYy kw³ Kwgk‡bi 2 Rb cÖavb ˆeÁvwbK 
Kg©KZv wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³ wnmv‡e wewfbœ mg‡q G cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖK‡íi 
AvIZvq Avš—tgš¿Yvjq ch©v‡qi GKwU w÷qvwis KwgwU Ges GKwU cÖKí ev —̄evqb KwgwU MVb Kiv n‡qwQj| 
w÷qvwis KwgwU Ges cÖKí ev —̄evqb KwgwU wewfbœ mg‡q mfv K‡i cÖKí ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbvc~e©K cÖKí 
ev¯—evq‡bi †¶‡Î mgm¨v wPwýZ K‡i Zv mgvav‡bi mycvwik cÖ̀ vb K‡i , hv cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi †¶‡Î 
¸i“Z¡c~Y© f~wgKv iv‡L| cÖK‡íi ev —̄evqb ‡gqv‡` wcAvBwm KwgwUi †gvU 16 wU Ges w÷qvwis KwgwUi †gvU 7wU 
mfv AbywôZ nq| cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwßKvj ch©š— G cÖK‡í 2(`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wQ‡jb| G 
msµvš— weeiY cieZ©x c„ôvq ewY©Z mviYx `ªóe¨t 

µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I 
c`ex wb‡qv‡Mi aiY Kvh©Kvj gš—e¨ 

‡hvM`vb e`jx 
1 2 3 4 5 6 
1  AwZwi³ `vwqZ¡ 06/02/2007 20/12/2009 Aemi cÖvß 
2  AwZwi³ `vwqZ¡ 21/12/2009 30/06/2011  

 

8|  mvaviY ch©‡e¶Y t  weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 
KZ©„K ev¯ZevwqZ ÓcigvYy kw³ †K› ª̀, XvKv Gi M‡elYv myweavw`i m¤úªmviY I AvaywbKxKiY cÖKí (2q 
ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖKíwU Ryb, 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ ev —̄evqb 
cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM KZ©„K cÖKí GjvKv  03-10-20011 Zvwi‡L m‡iRwgb cwi`k©b Kiv nq| 
cwi`k©bKvjxb  mg‡q  cÖKí  cwiPvjKmn  cÖK‡íi Ab¨vb¨ mswkó mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix Dcw ’̄Z wQ‡jb| 
cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨vejxi †cÖw¶‡Z ev —̄evqb Ae ’̄v Ges 
Gi Av‡jv‡K cÖ‡qvRbxq gZvgZ I mycvwik cÖYqb Kiv nq| bx‡Pi Aby‡”Q`mg~‡n cÖK‡íi Gme w`K I 
A½wfwËK we‡kølY cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

 
8.1|  cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqbt cÖK‡íi ms¯’vbK…Z †gvU cÖ°wjZ e¨q wQj 3128.35 j¶ UvKv| cÖkvmwbK 

gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡í e¨q n‡q‡Q 3098.66 j¶ UvKv (99.05%) Ges mvwe©K †fŠZ 
AMÖMwZ n‡q‡Q 99.05%| 

 
8.2| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi weeiY t  
 
8.2.1|  hš¿cvwZ (ˆe‡`wkK):  

cÖK‡íi AvIZvq ˆe‡`wkK hš¿cvwZ Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 68 wU hš¿ µ‡qi Rb¨ ˆe‡`wkK gỳ ªvq 
2127.91 j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| G ms ’̄v‡bi wecix‡Z me¸‡jv ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 2127.91 j¶ UvKv e¨‡q 
µq Kiv n‡q‡Q| D‡jL¨, cÖK‡íi wØZxq ms‡kva‡bi mgq ˆe‡`wkK hš¿cvwZi P~ovš— e¨q Rvbv _vKvq Zv 
cÖv°wjZ e¨q wn‡m‡e cÖwZdjb Kiv m¤¢e n‡q‡Q| 

 
8.2.2|  hš¿cvwZ ( ’̄vbxq): 

Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 195.34 j¶ UvKv e¨‡q †gvU 99 wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq Kivi ms ’̄vb wQj| 
wba©vwiZ ms¯’vb Abyhvqx me¸‡jv ¯’vbxq hš¿cvwZ 194.62 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  
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8.2.3|  AvmevecÎ:  

cÖK‡íi Aax‡b wewfbœ ai‡bi †gvU 284wU AvmevecÎ µ‡qi Rb¨ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 42.40 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj|  me¸‡jv AvmevecÎ 38.75 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  

8.2.4|  ivmvqwbK ª̀e¨t  
cÖK‡íi Awa‡b 60.00 j¶ UvKvi wewfbœ ivmvqwbK ª̀e¨ I óvÛvW© µ‡qi ms ’̄vb wQj| me¸‡jv ivmvqwbK ª̀e¨ 
I óvÛvW© 59.77 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  

8.2.5|  eB I RvY©vj:  
cÖK‡íi AvIZvq eB I RvY©vj µq Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 35.00 j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ 
eiv‡Ïi g‡a¨ 294 wU eB I RvY©vj 30.84 j¶ UvKvq msMÖn Kiv n‡q‡Q| µqK„Z eB I RvY©vjmg~n cigvYy 
kw³ †K‡› ª̀i jvB‡eªwi‡Z msiw¶Z Av‡Q|  

8.2.6|  wi‡bv‡fkbt   
Aby‡gvw`Z  wWwcwc  Abyhvqx  11246  eM©  wgUvi  wi‡bv‡fkb  Kv‡Ri  Rb¨ 291.70 j¶ UvKv eivÏ wQj| 
Gi g‡a¨  Avš—©RvwZK gv‡bi A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi ’̄vcb, GbwWwU j¨ve‡iUwi ms¯‹vi, 
†K‡› ª̀i wewfbœ j¨ve‡iUwi Gi ms¯‹vi KvR, g~j fe‡bi ms¯‹vi, K¨vw›U‡bi ms¯‹vi, g~j †MBU I mvg‡bi 
evDÛvix †`qvj ms¯‹vi, 500 †KwfG mve-‡ókb ’̄vcb I B‡jKwUªK¨vj Iq¨vwis KvR wQj| wba©vwiZ mKj KvR 
281.48 j¶ UvKv e¨‡q m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  
 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t cÖkvmwbK gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi wPÎ wbgœiƒc: 

cwiKwíZ D‡Ï‡k¨ D‡Ïk¨ AR©b 
  

L) AvaywbK ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 
w`‡q cyivZb hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb| 

L) cigvYy kw³ †K‡›`ªi 8 wU wefv‡Mi Rb¨ 68wU ˆe‡`wkK I 99wU 
¯’vbxq mgmvgwqK AvaywbK hš¿cvwZ µq K‡i cyivZb hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb 
Kiv n‡q‡Q| D‡jL¨, cyi‡bv A‡K‡Rv hš¿cvwZmg~n wbjv‡g weµq Kiv n‡e 
e‡j cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU Rvbv hvq| 

M) wewfbœ M‡elYvMv‡ii Dbœqb 
Kiv| 

M) wewfbœ M‡elYvMv‡ii wi‡bv‡fkb KvR mn M‡elYvi mnvqK Dbœqb KvR 
Kiv n‡q‡Q| hvi d‡j AvaywbK M‡elYv KvR cwiPvjbv Kiv mnRZi 
n‡”Q| 

N) M‡elYvjä djvdj w`‡q 
gvbem¤ú‡`i Dbœqb Kiv| 

N) M‡elYvi Dbœq‡bi djvdj w`‡q wewfbœ wek¦we`¨vj‡qi GgGm, Ggwdj 
I wcGBPwW †j‡f‡ji QvÎQvÎx‡`i wWMÖx AR©‡bi j‡¶¨ Zv‡`i M‡elYvq 
mnvqZv K‡i gvbem¤ú‡`i Dbœqb Kiv n‡”Q| 

 10|  cÖK‡íi ev —̄evq‡bi djvdj t 

cÖK‡íi gva¨‡g cigvYy kw³ †K‡› ª̀i AvUwU wefv‡Mi wewfbœ j¨ve‡iUwii Rb¨ 68wU AZ¨vaywbK ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 
I 99wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq K‡i j¨ve‡iUwi¸‡jv‡K DbœZgv‡bi I hy‡Mvc‡hvMx M‡elYv Pvjbvq m¶g K‡i ‡Zvjv 
n‡q‡Q| Aciw`‡K Avš—R©vwZK gv‡bi A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q hvi AvBGmI 
mvwU©wd‡KU MÖn‡Yi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| d‡j GKw`‡K †hgb hy‡Mvc‡hvMx DbœZ gv‡bi M‡elYv Kvh©µg 
cwiPvjbv Kiv n‡”Q, Aciw`‡K weÁv‡bi wewfbœ †¶‡Î †mev`vb Kg©m~wP DbœZZi Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k cigvYy 
kw³ Kwgk‡bi mv‡_ ‡hŠ_ D‡`¨v‡M †`‡ki wewfbœ miKvwi I †emiKvwi wek¦we`¨vj‡qi QvÎQvÎx‡`i GgGm, 
Ggwdj I wcGBPwW wWMÖx AR©‡bi †¶‡Î mnvqK M‡elYv Kvh©µg c~‡e©i Zzjbvq A‡bKvs‡k e„w× †c‡q‡Q|  

 
11| mgm¨v/µwU t   
 

11.1| cÖKí ev evq‡b wej¤̂ t g~j cÖKíwUi †gqv`Kvj wQj RyjvB 2006 †_‡K Ryb 2009 ch©š—| cÖKíwUi ev¯—
evqbKvj RyjvB 2006 n‡Z ïi“ n‡jI cÖKíwU GK‡bK KZ…©K 27/09/2006 Zvwi‡L Aby‡gv`b Kiv nq| 
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cieZx©‡Z A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi Ges GbwWwU j¨ve‡iUwiÕi wbg©vY I ms¯‹vi KvR cÖK‡íi 
mv‡_ hy³ nIqvi †cÖw¶‡Z cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi e„w× Kiv nq| ‰e‡`wkK hš¿cvwZ µ‡q `icÎ Avnevb Kiv 
m‡Ë¡I mgqgZ `icÎ bv cvIqvq Ges cyivZb wewìs Gi ms¯‹vi Kv‡R wej¤̂ nIqvq †gqv` AviI 1 eQi A_©vr 
Ryb, 2011 ch©š— e„w× Kiv nq| G mKj Kvi‡Y g~j Aby‡gvw`Z †gqv‡`i †gvU 66.67% †gqv` e„w× Ki‡Z 
n‡q‡Q| 

 
11.2| Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv`vb: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z †gqv` Ryb 2011 gv‡m mgvß n‡jI cÖK‡íi e¨vsK 

GKvD‡›U 18.12 j¶ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| G Ae¨wqZ A‡_©i g‡a¨ 4.52 j¶ UvKv msM„nxZ hš¿cvwZi 
cvid‡g©Ý wmwKDwiwU eve` Rgv ivLv i‡q‡Q| Aewkó Ae¨wqZ A‡_©i g‡a¨ wmwWDj wewµi A_© 2.57 j¶ UvKv 
Ges e¨vsK mỳ  11.03 j¶ UvKv wewa †gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Rgv w`‡Z n‡e hv cwi`k©‡bi w`b ch©š— Rgv 
Kiv nqwb| cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kv‡ai ci Aewkó Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡e 
e‡j cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU ‡_‡K Rvbv hvq| 

 

11.3| msM„nxZ hš¿cvwZi i¶Yv‡e¶Y t 

          cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~n AwZgvÎvq ms‡e`bkxj| GmKj hš¿cvwZi wbqwgZfv‡e i¶Yv‡e¶‡Yi 
Rb¨ Avw_©K eivÏ cÖ‡qvRb Ges ms¯’vi ivR¯̂ ev‡RU n‡Z G e¨q en‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e e‡j 
cÖKí cwiPvjK Rvbvb|  

 

12|      gZvgZ t 

12.1|   fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î ev —̄evqbKvix ms ’̄v wba©vwiZ †gqv‡` cÖKí mgvwßi wel‡q m‡Pó _vK‡e (Aby‡”Q` 
11.1)| 

12.2|  cÖK‡íi GKvD‡›U RgvK…Z hš¿cvwZi cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kvac~e©K Aewkó Ae¨wqZ A_© 
wewa‡gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Awej‡¤̂ Rgv w`‡Z n‡e (Aby‡”Q` 11.2)| 

12.3|  ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni myôz I wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e; (Aby‡”Q` 11.3)|  
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াংক ও আিথক িত ান িবভাগ 

e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb 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 াঃ 
 াংক ও আিথক িত ান িবভােগর অধীেন ২০১০-২০১১ অথ বছের ০২  ক  সমা  হেয়েছ।  
 
২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 
 সমা  ২  কে র মে  ১  ক  ল অ েমািদত য় এর মে  সমা  হেয়েছ এবং অপর র য় 

ি  পেয়েছ।  ২  ক  সমাি র ে ই ল বা বায়নকাল অিত া  হেয়েছ।  

 

৩। সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণঃ 

উ য়ন সহেযাগীেদর া  নবায়ন, সময়কালবি , িজওিব ক  অ ােলােকশন, য পািত য় ও 

ই টেলশেন দীঘ ীতা ইত ািদ করার কারেণ কে র ময়াদ ি র পাশাপািশ য় ি  পেয়েছ।  

 
৪। সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 

সম া পািরশ 
িপিপ অ যায়ী কাউ ারপাট ফ ািসিল স 

বাবদ বরা  ৭.২২ ল  টাকার সং ান িছল; 
িপিসআর এর অ ে দ ০৫. এখােত ৭.৫৩ 
ল  টাকা িয়ত হেয়েছ যা অ েমািদত 

েয়র চেয় বিশ। এ িবষেয় অ খাত 
সম য় বা যথাযথ ক পে র অ মিত নয়া 
হেয়িছল িকনা স িবষেয় িপিসআের কান 
ত  নই এবং কান া া দান করা 
হয়িন। 

িপিপ অ সাের িপিসআর এর অ ে দ ০৫. এ 
কাউ ারপাট ফ ািসিল স বাবদ বরা  ৭.২২ ল  
টাকার িবপরীেত ৭.৫৩ ল  টাকা িয়ত হেয়েছ; এ 

ে  ০.৩১ ল  টাকা অিধক েয়র িবষয়  
সংি  সং া খিতেয় দখেত পাের।  
 

ক  ৩১ মাচ ২০১১ তািরেখ সমা  
হেলও সংেশািধত ক  ায় এক বছর 
পের গত ১৫/০৪/২০১২ তািরেখ ঘটেনা র 
অ েমাদন লাভ কেরেছ। 

ভিব েত এই ধরেনর হীত  ক  বা বায়েনর 
ে  ঘটেনা র অ েমাদন যন েয়াজন না হয় স 

িবষেয় যথাযথ পদে প হণ করেত হেব। 
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90.  এনহ া েম  অব গভেন  এ  ক াপািস  অব আইিসিব 
 (mgvß t Ryb, 2011) 

 
1. cÖK‡íi Ae ’̄vb    t XvKv| 
2. ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t  Bb‡f÷‡g›U K‡cv©‡ikb Ae evsjv‡`k (AvBwmwe) 

3. D‡`¨vMx gš¿Yvjq t অথ ম ণালয় 
4. িবভাগ t e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb wefvM  
5. cÖKí ev¯Zevqb mgq I e¨q  t  

 (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z 

e¨q 
‡gvU  
wRIwe 
cÖtmvt 

cwiKwíZ ev¯Zevqb Kvj cÖK…Z 
ev¯Zevqb 

Kvj 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j 
‡gvU 
wRIwe 
cÖtmvt 

ms‡kvwaZ 
‡gvU  
wRIwe 
cÖtmvt 

g~j ms‡kvwaZ 

195.64 
46.23 
149.41 

237.00 
87.59 
149.41 

173.78 
82.88 
90.90 

‡m‡Þ¤̂i,20
06 n‡Z 

†deª“, 2007 

‡m‡Þ¤̂i,
2006 
n‡Z 

Ryb,2011 

‡m‡Þ¤̂i,200
6 n‡Z 

Ryb, 2011 

-- 52 gvm (742) 

         
6.0     mvaviY ch©‡e¶Y t  
6.1 cUf‚wg t   

RvZxq Dbœqb cÖwµqvq m¤¢vebvgq cuywRevRvi e¨e ’̄v kw³kvjxKivi j‡¶¨ AvBwmwe‡K DbœZ I hy‡Mvc‡hvMx Kiv 
GKvš— Avek¨K | G‡¶‡Î AvBwmwei cwiPvjbv c×wZ Avš—R©vwZKfv‡e ¯̂xK…Z I cÖPwjZ wnmvei¶Y I wbix¶v 
c×wZi mgch©v‡q DbœxZ Kiv I ‡`†ki cyuwRevRvi‡K m¶gZvR©‡b mnvqZv Kivi j‡¶¨ e¨vsK I Avw_©K 
cÖwZôvb wefv‡Mi AvIZvq ev —̄evq‡bi j‡¶¨ Bb‡f÷‡g›U K‡cv©‡ikb Ae evsjv‡`k (AvBwmwe) KZ…©K 
ÓGbn¨vÝ‡g›U Ae Mf‡b©Ý GÛ K¨vcvwmwU Ae AvBwmweÓ kxl©K cÖKíwU M„wnZ nq| 
  

6.2 D‡Ïk¨ t   
(K) Avš—R©vwZK cwiPvjbv c×wZi mv‡_ Zvj wgwj‡q AvBwmwei cwiPvjbv I m¶gZv evov‡bv; 
(L) AvBwmwei †ckvMZ DrKl© I cwiPvjbvq m‡e©v”P gvb AR©‡bi gva¨‡g cyuwRevRv‡ii mg„w× I A_©‰bwZK 

Dbœqb; Ges  
(M) wewb‡qvMKvix‡`i Av ’̄v evov‡Z mnvqZv Kiv|  
 

7.0  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  
(K) cÖKíwUi g~j wUwcwc †gvU 195.64 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q ‡m‡Þ¤î,2006 n‡Z †deª“, 2007 †gqv‡` 

ev¯Zevq‡bi Rb¨ MZ 12/7/2006 Zvwi‡L A_© gš¿Yvjq KZ…©K Aby‡gvw`Z nq|  
(L) 09/08/2007 Zvwi‡L cÖK‡íi †gqv` ‡m‡Þ¤î, 2006 n‡Z wW‡m, 2008 ch©š— e„w× K‡i cÖ_g ms‡kvab 

Kiv nq| 
(M) cieZ©x‡Z 24/11/2009  Zvwi‡L 2q ms‡kva‡bi gva¨‡g Avš—tLvZ mgš̂qK…Z cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 

237.00 j¶ UvKv Ges †gqv`Kvj ‡m‡Þ¤î,2006 n‡Z Ryb, 2011 wba©viY Kiv nq|  
 

8.0  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 
µt bs Kg©KZ©vi bvg   c`ex ‡gqv`Kvj 

ïi“ ‡gqv` 
1 Rbve ‡gvt dv‡qKz¾vgvb †Rbv‡ij g¨v‡bRvi 07-12-2005 26-08-2007 
2 Rbve Gg G †gvZvwje †PŠayix  †Rbv‡ij g¨v‡bRvi 27-08-2007 28-01-2010 
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µt bs Kg©KZ©vi bvg   c`ex ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡gqv` 

3 Rbve w`bv Avnmvb †Rbv‡ij g¨v‡bRvi 28-01-2010 09-06-2010 
4 Rbve †gvt Lyi‡k` ‡nv‡mb †Rbv‡ij g¨v‡bRvi 10-06-2010 30-06-2011 

 
9.0  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  

cÖKíwUi g~j Kvh©µg n‡”Q- cÖwk¶Y, ‰e‡`wkK cÖwk¶Y,  AvmevecÎ, cÖwk¶Y hš¿cvwZ, Awdm miÄvgvw` 
BZ¨vw` msMÖn Kiv|   

10.0 cÖK‡íi ms‡kvwaZ GwWwc Abyhvqx ms¯’vb Ges AMÖMwZ t 
(j¶ UvKvq) 

Avw_©K eQi ms‡kvwaZ GwWwc ms ’̄vb I j¶¨gvÎv 
 

Aegy³ e¨q 

†gvU UvKv cÖKí mvnvh¨ 
2007-08 19.55 19.55 -- 19.55 14.54 
2008-09 175.63 26.68 148.95 11.00 7.77 
2009-10 113.00 38.00 75.00 19.15 14.33 
2010-11 201.00 51.00 150.00 50.53 137.14 
‡gvU t 509.18 135.23 373.95 100.23 173.78 

 
10.1  A½wfwËK ev¯Zevqb AMÖMwZ t gš¿Yvjq †_‡K cÖvß wcwmAvi Gi wfwË‡Z cÖKíwUi A½wfwËK AMÖMwZ wb‡gœ 

eY©bv Kiv nj t 
(j¶ UvKvq) 

µtbs wewfbœ A‡½i bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 
ev¯Ze Avw_©K ev¯Ze (%) Avw_©K (%) 

1 2  3 4 5 6 
K ivR¯̂ K‡¤úv‡b›U      
1| Kbmvj‡UwÝ 2 Rb 2 wU  149.41 2wU (100%) 90.90 (61%) 
2| ¯’vbxq KvD›UvicvU© 

÷vd 
5Rb 5 wU 33.09 4wU (80%) 28.63 (86%) 

3|    KvD›UvicvU© 
d¨vwmwjwUm 

-  7.22  7.53 (104%) 

4|  ¯’vbxq hvZvqvZ 1wU 1wU 5.90 1wU (100%) 5.90 (100%) 
5|  Kw›Ub‡RÝx -  4.04 L.S 3.60 (89%) 
6|  ïé I Ki -  29.98 L.S 29.95 (99%) 
L K¨vwcUvj 

K‡¤úv‡b›U 
     

1| hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ -  5.76  5.76 (100%) 
2| AvmevecÎ -  1.60  1.53 (95%) 
 ‡gvU t    237.00  173.78 (73%) 

 
10.2   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t wcwmAvi n‡Z Ges cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ n‡Z †`Lv hvq †h, cÖK‡íi 

AvIZvq mgỳ q Kvh© mgvß n‡q‡Q|   
 
11.0    cÖK‡íi cªavb cÖavb A‡½i weeiY t  
11.1 Kbmvj‡UwÝ t cÖK‡íi AvIZvq wUwcwc‡Z Kbmvj‡UwÝ Lv‡Z ågb e¨q, gỳ ªb I cÖKvkbv, ¯’vbxq cÖwk¶Y, 

ˆe‡`wkK cÖwk¶Y, Kw›Ub‡RÝx eve` 149.41 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| GwWwei wb‡ ©̀kbv Abyhvqx 2Rb we‡`kx 
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civgk©K Qq Rbgvm Pzw³‡Z wbhy³ nb| civgk©KØ‡qi g‡a¨ GKRb AvBwik I GKRb gvwK©b bvMwiK| Zuviv 
27/12/2010 Zvwi‡L Qq RbgvmwfwË‡Z Pyw³e× nb Ges †m Abyhvqx h_vmg‡q KvR m¤úv`b K‡ib।  

11.2  ¯ ’vbxq KvD›UvicvU© ÷vd t cÖK‡íi AvIZvq ’̄vbxq KvD›UvicvU© ÷vd (5 R‡bi) †eZb, gnvN© fvZv, Drme 
‡evbvm, wPwKrmv, ˆ`wbK fvZv, evox fvov I Ab¨vb¨ eve` 33.09 j¶ UvKv ms ’̄vb wQj| GLv‡Z Pvi Rb 
÷vd (2Rb Awdmvi I 2Rb Kg©Pvix) eve` ‡eZb fvZvw` I Ab¨vb¨ LiP Kiv n‡q‡Q| 

11.3 KvD›UvicvU© d¨vwmwjwUm t cÖK‡íi KvD›UvicvU© d¨vwmwjwU‡mi AvIZvq Awdm fvov, †Uwj‡dvb, cvwb, we` ÿr, 
gỳ ªb I cÖKvkbv, ‡÷kbvix Avc¨vqb e¨q eve` 7.22 j¶ UvKv ms ’̄vb wQj| e¨q Kiv n‡q‡Q 7.53 j¶ UvKv|  

11.4 ¯’vbxq hvZvqvZ t cÖK‡íi AvIZvq wUwcwc‡Z ’̄vbxq hvZvqvZ eve` 5.90 j¶ UvKv ms ’̄vb wQj| GLv‡Z 
†jvKvj hvZvqv‡Zi Rb¨ AvBwmweÕi GKwU gvB‡µvevm fvov cwi‡kv‡ai gva¨‡g cÖK‡íi Kv‡R jvMv‡bv n‡q‡Q| 

11.5 Kw›Ub‡RÝx t cÖK‡íi AvIZvq wUwcwc‡Z Kw›Ub‡RÝx eve` 4.04 j¶ UvKv ms ’̄vb wQj| ms ’̄vbK…Z A‡_©i 
g‡a¨ 3.60 j¶¨ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q |   

11.6 ïé I Ki t wUwcwc‡Z ïé I Ki eve` 29.98 j¶ UvKv ms¯’vb wQj| ms¯’vbK…Z A‡_©i g‡a¨ 29.95 j¶ 
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.7 hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ t cÖK‡íi AvIZvq hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ eve` 5.76 j¶ UvKv e¨‡qi ms ’̄vb wQj|Zb¥‡a¨ 
5.74 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| hš¿cvwZ¸‡jvi g‡a¨ 2 wU j¨vcUc, 2wU IqvK©‡÷kb, 2wU †jRvi wcÖ›Uvi, 
4wU BDwcGm, GKwU d¨v·, GKwU ¯‹¨vbvi, 2wU Gqvi KwÛkbvi, 2wU dvBj †Kwe‡bU, I 2wU w÷‡ji Avjgvix 
‡Kbv n‡q‡Q| hš¿cvwZMy‡jv mPj Av‡Q Ges G¸‡jv AvBwmweÕi Awd‡m e¨eüZ n‡”Q| 

11.8 AvmevecÎ t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wUwcwc‡Z AvmevecÎ eve` 1.60 j¶ UvKvi wecix‡Z 1.53 j¶ 
UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avmevec‡Îi g‡a¨ Gw·wKDwUf †Uwej I ‡Pqvi, wfwmUi †Pqvi, mvBW ‡Uwej I 
Kw¤úDUvi †Uwej Aš—f©~³ i‡q‡Q| wUwcwc Abyhvqx me AvB‡Ug ‡Kbv n‡q‡Q Ges cÖ‡qvRb †`Lv †`Iqvq wbR¯ ̂
A_©vq‡b AviI wKQz AvmevecÎ ‡Kbv n‡q‡Q| AvmevecÎ¸‡jvi gvb Ae¯’v`„‡ó fvj g‡b n‡q‡Q Ges eZ©gv‡b 
AvBwmweÕi Awd‡m e¨eüZ n‡”Q| 

 
12.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
(K) AvBwmwei cwiPvjbvi gvb Avš—R©vwZK gv‡b 
DbœxZ Kiv 

(K) cwiPvjbvi gvb DbœZ Ki‡Z AvBwmwe mycvwik 
Abyhvqx me c`‡¶c MÖnY K‡i‡Q| 

(L) wewfbœ ai‡bi SyuwK mbv³ I ‡gvKv‡ejv Kiv (L) AvBwmwei wewfbœ SuywK wPwýZ I ‡gvKv‡ejv Ki‡Z 
Kbmvj‡U›U‡`i cÖ‡qvRbxq civgk© MÖnY Ges †m Abymv‡i  
cÖ‡qvRbxq e¨ve ’̄v †bqv n‡q‡Q| 

(M) GKwU mPj, ¯̂”Q I m¶g †`kxq cyuwRevRvi 
MV‡b mnvqZv Kiv|  

(M) AvBwmwe Gj¶¨ c~i‡Y m‡Pó i‡q‡Q|   

(N) Avš—R©vwZKfv‡e m‡ev©”P gvbm¤úbœ wnmve I 
wbix¶v c×wZ cÖ‡qvM Kiv| 

(N) Kbmvj‡U›U†`i civgk©vbymv‡i wnmve cÖwµqvq ‡dqvi 
f¨vjy c×wZ evsjv‡`k e¨vs‡Ki MvBWjvBb Abyhvqx 
Av‡MB Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 
13.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q g‡g© cÖvß Z_¨ n‡Z 

cÖZxqgvb nq|  
 

14.0  mgm¨v t 
wUwcwc Abyhvqx কাউ ারcvU© ফ ািসিল স বাবদ বরা  ৭.২২ ল  টাকার সং ান িছল; িপিসআর এর অ ে দ ০৫. 
এখােত ৭.৫৩ ল  টাকা িয়ত হেয়েছ যা অ েমািদত েয়র চেয় বিশ। এ িবষেয় অ খাত সম য় বা যথাযথ 
ক পে র অ মিত নয়া হেয়িছল িকনা স িবষেয় িপিসআের কান ত  নই এবং কান া া দান করা হয়িন। 

 
১৫.০ পািরশঃ 

িপিপ অ সাের িপিসআর এর অ ে দ ০৫. এ কাউ ারপাট ফ ািসিল স বাবদ বরা  ৭.২২ ল  টাকার িবপরীেত 
৭.৫৩ ল  টাকা িয়ত হেয়েছ; এ ে  ০.৩১ ল  টাকা অিধক েয়র িবষয়  সংি  সং া খিতেয় দখেত 
পাের।  
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91. রিমেট  এ  পেম  পাটনারশীট 
(mgvß t gvP©, 2011) 

 
1.0 ev —̄evqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k e¨vsK 
2.0 D‡`¨vMx gš¿Yvjq t  অথ ম ণালয় 
3.0 wefvM  e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb wefvM | 
4.0 cÖK‡íi Ae ’̄vb    t XvKv| 
5.0 cÖKí ev¯Zevqb mgq I 

e¨q  
t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev¯—evqb 

Kvj 
 

cÖK…Z ev¯—
evqb Kvj 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j 
‡gvU 
wRIwe 
cÖtmvt 

ms‡kvwaZ 
‡gvU 
wRIwe 
cÖtmvt  

‡gvU 
wRIwe 
cÖtmvt 

g~j ms‡kvwaZ    

9408.50 
498.50 
8910.00 

15,348.82  
279.79 
15,069.03 

15,348.82  
279.79 
15,069.03 

A‡±vei,
2006 - 
‡m‡Þ¤î
, 2009 

A‡±vei, 
2006 
n‡Z 
gvP©,2011 

A‡±vei, 
2006 n‡Z 
gvP©,2011 

5940.82 
(63) 

18 gvm 
(50) 

  
6.0     mvaviY ch©‡e¶Y t  
6.1 cUf‚wg t   

RvZxq Av‡qi me‡P‡q eoLvZ cÖevmx‡`i cvVv‡bv †iwg‡UÝ| wKš‘ G‡¶‡Î ûwÛ I Ab¨vb¨ A‰ea  c‡_ UvKv 
cvVv‡bvi cÖPjb i‡q‡Q; hv †`‡ki A_©bxwZ Ges cÖevmxKgx© G `yÕ‡qi Rb¨B g½jRbK bq| GQvov †iwg‡UÝ 
cwiPvjbv I wbKvk e¨e ’̄vcbvq evsjv‡`k e¨vsK‡K DbœZ I hy‡Mvc‡hvMx Kiv GKvš— Avek¨K| G‡¶‡Î 
‡iwg‡UÝ I Ab¨vb¨ †c‡g›U †mevi cÖe„w×i Rb¨ mnvqK cwi‡ek ‰Zix, †mev cwiPvjbv I AvIZv evov‡bvi 
gva¨‡g †iwg‡UÝ cÖevn e„w× Kivi j‡¶¨ e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb wefv‡Mi AvIZvq evsjv‡`k e¨vsK KZ…©K 
Ó‡iwg‡UÝ GÛ ‡c‡g›U cvU©bvikxcÓ kxl©K cÖKíwU M„wnZ nq| 
 

6.2 D‡Ïk¨ t   
(K) ‡iwg‡UÝ I Ab¨vb¨ †c‡g›U †mevi cÖe„w×i Rb¨ mnvqK cwi‡ek m„wó Kiv; 
(L) ‡iwg‡UÝ I †c‡g›U P¨v‡j‡Äm dvÛ (AviwcwmGd) cwiPvjbvi gva¨‡g cÖevmx evsjv‡`kx mnvqK †iwg‡UÝ 

‡mevi AvIZv evov‡bv; Ges  
(M) cÖevmx evsjv‡`kx Kgx©‡`i Rb¨ †iwg‡UÝ ‡mevi DbœZ e¨envi, †UªwKs I Abyave‡bi e¨e¯’v Kiv| 
 

7.0  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  
(K) cÖKíwUi g~j wUwcwc †gvU 9408.50 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q A‡±vei, 2006  n‡Z ‡m‡Þ¤̂i,2009 
†gqv‡` ev —̄evq‡bi Rb¨  24/5/2007 Zvwi‡L gvbbxq A_© I cwiKíbv Dc‡`óv KZ…©K Aby‡gvw`Z nq|  
 
(L) cieZ©x‡Z 15/04/2012  Zvwi‡L cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 15,348.82 j¶ UvKv Ges †gqv`Kvj A‡±vei, 
2006 -  n‡Z gvP©, 2011 wba©viY K‡i gvbbxq cwiKíbv gš¿x g‡nv`q KZ©„K ms‡kvabx Aby‡gvw`Z  nq|  
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8.0  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 
µt bs Kg©KZ©vi bvg   c`ex ‡gqv`Kvj 

ïi“ ‡gqv` 
1 Rbve L›`Kvi gvRnvi“j nK wbe©vnx cwiPvjK 04-10-2006 03-01-2009 
2 Rbve †PŠayix gwn`yj nK wbe©vnx cwiPvjK 04-01-2009 29-04-2010 
3 Rbve Gm.†K. myi †PŠayix wbe©vnx cwiPvjK 04-05-2010 16-05-2010 
4 Rbve Amxg Kzgvi `vm¸ß wbe©vnx cwiPvjK 17-05-2010 30-03-2011 

  
9.0  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  

cÖKíwUi g~j Kvh©µg n‡”Q- cÖwk¶Y, ‰e‡`wkK cÖwk¶Y, cÖwk¶Y hš¿cvwZ, Awdm miÄvgvw` BZ¨vw` msMÖn 
Kiv|   

11.0 cÖK‡íi ms‡kvwaZ GwWwc Abyhvqx ms¯’vb Ges AMÖMwZ t 
(j¶ UvKvq) 

Avw_©K eQi ms‡kvwaZ GwWwc ms¯’vb I j¶¨gvÎv e¨q 
†gvU UvKv* cÖKí mvnvh¨ †gvU UvKv* cÖKí mvnvh¨ 

1 2 3 4  5 6 7 
2006-2007 - - - 1187.64 - 1187.64 
2007-2008 6296.00 379 6296 1763.38 - 1763.38 
2008-2009 3036.00 - 3036.00 7078.83 279.79 6799.04 
2009-2010 6831.00 - 6831.00 3222.57 - 3222.57 

2010-2011  

(gvP© 2011 ch©š—) 

497.00 - 497.00 2096.40  2096.40 

** GB cÖK‡í wRIwe Lv‡Z evsjv‡`k e¨vs‡Ki wbR¯̂ A_© wmwW f¨vU wn‡m‡e e¨wqZ n‡q‡Q| 
 
10.1  A½wfwËK ev¯Zevqb AMÖMwZ t gš¿Yvjq †_‡K cÖvß wcwmAvi Gi wfwË‡Z cÖKíwUi A½wfwËK AMÖMwZ wb‡gœ 

eY©bv Kiv nj t 
(j¶ UvKvq) 

µtbs wewfbœ A‡½i bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 
ev¯Ze Avw_©K ev¯Ze (%) Avw_©K (%) 

1 2  3 4 5 6 
K ivR¯̂ K‡¤úv‡b›U      
1| Kbmvj‡UwÝ  - 2 wU  5509.40 2wU (100) 5509.40 (100) 
L K¨vwcUvj 

K‡¤úv‡b›U 
     

1| ïé I Ki -  279.79  279.79 (100) 
2| Kw¤úDUvi, 

mdUIq¨vi I 
Ab¨vb¨ 

 463wU 1 wU 7271.87 1wU (100) 7271.87 (100) 

3|    Ab¨vb¨ (P¨v‡jÄ 
dvÛ Abỳ vb) 

-  2287.76  2287.76 (100) 

 ‡gvU t    15,348.82 100% 15,348.82 (100) 
 
10.2   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t wcwmAvi n‡Z Ges cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ n‡Z †`Lv hvq †h, cÖK‡íi 

AvIZvq mgỳ q Kvh© mgvß n‡q‡Q| 
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11.0    cÖK‡íi cªavb cÖavb A‡½i weeiY t  
11.1 Kbmvj‡UwÝ t cÖK‡íi AvIZvq wUwcwc‡Z Kbmvj‡UwÝ eve` 5509.40 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| ms ’̄vbK…Z 

A‡_©i cy‡ivUvB GLv‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q| G‡¶‡Î g¨v‡bR‡g›U mswkó civgk© eve` 243 Rbgvm hvi j¶¨ wQj 
‡iwg‡UÝ I Ab¨vb¨ †c‡g›U †mevi cÖe„w×I Rb¨ mnvqK cwi‡ek m„wó Kiv, wm‡÷g gWvb©vB‡Rkb mswk®U 
civgk© eve` 77 Rbgvm hvi j¶¨ wQj ‡iwg‡UÝ I †c‡g›U P¨v‡j‡Äm dvÛ (AviwcwmGd) cwiPvjbvi gva¨‡g  
cÖevmx  evsjv‡`kx mnvqK †iwg‡UÝ ‡mevi AvIZv evov‡bv Ges P¨v‡jÄdvÛ mswkó civgk© eve` 144 Rbgvm 
hvi j¶¨ wQj cÖevmx evsjv‡`kx Kgx©‡`i Rb¨ †iwg‡UÝ ‡mevi উ ত e¨envi, †UªwKs I Abyave‡bi e¨e¯’v Kiv| 
me©‡gvU 464 Rbgvm wfwË‡Z DwjwLZ j¶¨mg ~n AR©‡bi Rb¨ wWGdAvBwW KZ©©„K mg —̄ Kvh©vejx I e¨q m¤úbœ 
Kiv n‡q‡Q| 

11.2 ïé I Ki t wUwcwc‡Z civgk©‡mev I Avg`vbxK…Z hš¿cvwZi ïé I Ki eve` 279.79 j¶ UvKv ms ’̄vb wQj| 
evsjv‡`k e¨vs‡Ki wbR¯̂ A_© n‡Z 279.79 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.3 Kw¤úDUvi, mdUIq¨vi I Ab¨vb¨ t cÖK‡íi AvIZvq Kw¤úDUvi, mdUIq¨vi I Ab¨vb¨ eve` 7271.87 j¶ 
UvKv e¨‡qi ms ’̄vb wQj| Gi AvIZvq evsjv†`k e¨vs‡Ki cÖavb Kvh©vjq, wgicyi ’̄ wWAvi( WvUv wiKfvix ) 
‡m›Uvimn me wefvMxq Kvh©vj‡q AbjvB‡b †c‡g›U I Ab¨vb¨ Av`vbcÖ̀ vb mym¤úbœ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq me 
AeKvVv‡gv, Kw¤úDUvi, †gwkbvixR, †bUIqvK©, mvf©vi, mdUIq¨vi BZ¨vw` ’̄vcb Kiv n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq| 

11.4 Ab¨vb¨ (P¨v‡jÄ dvÛ Abỳ vb) t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wUwcwc‡Z Ab¨vb¨ (P¨v‡jÄ dvÛ Abỳ vb) eve` 
2287.76 j¶ UvKvi cy‡ivUvB e¨q Kiv n‡q‡Q Ges wUwcwc Abyhvqx P¨v‡jÄ dvÛ MwVZ n‡q‡Q|   

12.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  
 

13.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q g‡g© cÖvß Z_¨ n‡Z 
cÖZxqgvb nq|  
14.0  mgm¨v / ch©‡e¶Y t 

cÖKíwU 31 gvP© 2011 Zvwi‡L mgvß n‡jI ms‡kvwaZ cÖKíwU cÖvq GK eQi c‡i MZ 15/04/2012 Zvwi‡L 
NU‡bvËi Aby‡gv`b jvf K‡i‡Q| 

১৫.০ পািরশঃ 
fwel¨‡Z GB ai‡bi M„nxZe¨ cÖKí ev¯—evq‡bi †¶‡Î NU‡bvËi Aby‡gv`b †hb cÖ‡qvRb bv nq †m wel‡q 
h_vh_ c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e| 

D‡Ï‡k¨ AR©b 
(K) ‡iwg‡UÝ I Ab¨vb¨ †c‡g›U †mevi cÖe„w×I Rb¨ 
mnvqK cwi‡ek m„wó Kiv| 

(K) evsjv‡`k ¯̂qswµq wbKvk Ni (weGwmGBP) Gi ỳwU 
K‡¤úv‡b›U- evsjv‡`k A‡Uv‡g‡UW †PK cÖ‡mwms wm‡÷g 
(weGwmwcGm) Ges B‡jKUªwbK dvÛ UªvÝdvi wm‡÷g 
(weBGdwUGb) mn mdjfv‡e ev —̄evwqZ n‡q‡Q| 
weGwmwcGm Ges weBGdwUGb h_vµ‡g 07 A‡±vei, 
2010 Ges 28 †deª“qvix, 2011 Zvwi‡L Pvjy n‡q‡Q| 

(L) ‡iwg‡UÝ I †c‡g›U P¨v‡j‡Äm dvÛ 
(AviwcwmGd) cwiPvjbvi gva¨‡g  cÖevmx  
evsjv‡`kx mnvqK †iwg‡UÝ ‡mevi AvIZv evov‡bv| 

(L) bZzb bZzb ‡iwg‡UÝ UªvÝdvi cªWv± D™¢veb, we`¨gvb 
‡iwg‡UÝ AeKvVv‡gv উ য়ন Ges ‡iwg‡UÝ  Gi m‡e©v”P 
e¨envi wbwðZ Kivi j‡¶¨ ‡iwg‡UÝ I †c‡g›U P¨v‡j‡Äm 
dvÛ (AviwcwmGd) 204 wU Kb‡mÞ †bvU mn Pvi (4) 
ivDÛ cȪ —vebv Avnevb K‡i hvi g‡a¨  P¨v‡j‡Äm dvÛ 
G‡mm‡g›U c¨v‡bj 18 wU cȪ —vebv MÖnY K‡i| 

(M)  cÖevmx evsjv‡`kx Kgx©‡`i Rb¨ †iwg‡UÝ 
‡mevi উ ত e¨envi, †UªwKs I Abyave‡bi e¨e¯’v 
Kiv|  

(M) cÖevmx Kg©x I Zv‡`i cwiev‡ii m`m¨‡`i ‰eac‡_ 
†iwg‡UÝ cvVv‡bv Ges Gi h_vh_ e¨envi m¤ú‡K© 
m‡PZbZv evov‡bvi D‡Ï¨‡k¨ MYgva¨‡g 
(B‡jKUªwbK/wcÖ›U wgwWqvq) cªPviYv Pvj‡bv n‡q‡Q| 
cÖevmx Kg©x I Zv‡`i cwiev‡ii Z_¨ Ges †iwg‡UÝ  
e¨env‡ii Z_¨vw` msMÖ‡ni j‡¶¨ GKwU nvDR‡nvì mv‡f© 
cwiPvwjZ nq Ges Gi cÖvß djvdj cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 
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িব ৎ িবভাগ 

we ỳ̈ r wefv‡Mi 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 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwc‡Z we`ÿ r wefv‡Mi AvIZvfy³ 8wU cÖKí mgvß n‡q‡Q| 
 
2|    mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t mgvßK…Z 8wU cÖK‡íi g‡a¨ 4wU cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z ev —̄

evqbKvj I cÖv°wjZ e¨q A‡c¶v mgq I e¨q DfqB AwZµvš— n‡q‡Q| †`Lv hvq, me¸‡jv cÖK‡íi †¶‡ÎB mgq 
AwZµvš— n‡q‡Q| cÖKí¸‡jvi g~j Aby‡gv`‡bi †P‡q ev —̄evqbKvj e„w×i nvi h_vµ‡g 25%, 66%. 67%, 
87.5%, 126%, 141%, 150% I 167%| 4wU cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨‡qi g‡a¨ mgvß nq| Aewkó 4wU 
cÖK‡íi e¨q e„w× †c‡q‡Q Ges G¸‡jvi e¨q e„w×i nvi h_vµ‡g 19.96%, 31%, 80.04% I 237%| 

 
3|    mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i cÖavb cÖavb KviY t  Avš—R©vwZK evRv‡i ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZi g~j¨ e„w×, gỳ ªvi 

wewbgq nv‡ii cwieZ©b, cÖK‡í bZzb A½ Aš—f©yw³, cÖK‡íi Scope of Work-G cwieZ©b cÖf„wZ Kvi‡Y 
cÖK‡íi e¨q e„w× cvq| e¨q e„w×i d‡j cÖKí ms‡kvab, cybt`icÎ AvnŸvb cÖf„wZ Kvi‡Y cÖK‡íi ev —̄evqb 
†gqv`I e„w× cvq|  

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

mgm¨v mycvwik 
4.1  কােজর পিরিধ পিরবতন, কে র য় ি ,       
ev¯—evqb Kvj ি  িত কারেণ evi-evi 
wWwcwc/ িপিপ সংেশাধন করেত হেয়েছ। 

4.1  Kvh©cwiwa cwieZ©‡bi Kvi‡Y †gqv` e„w×mn cÖKí ms‡kvab 
cwinvi Kivi j‡¶¨ fwel¨‡Z cÖKí cÖYq‡bi c~‡e© cÖK‡íi 
wWRvBb, wewfbœ KvR I Gi †¯úwkwd‡Kkb, cwigvY 
BZ¨vw` mwVKfv‡e wbi“cY Kiv mgxPxb n‡e|  

4.2  Nb-Nb cÖKí cwiPvjK e`jx Kiv n‡q‡Q| 
A‡bK †¶‡Î cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e 3 (wZb) eQi 
Kg©Kvj c~Y© nevi c~‡e© e`jx Kivi †¶‡Î G msµvš— 
KwgwUi Aby‡gv`b †bqv nqwb| 

4.2  cwiKíbv wefvM n‡Z MZ 08/11/2009 Zvwi‡L জারী ত 
wb‡`©kvejx এবং gwš¿cwil` িবভােগর MZ 16/02/2010 
Zvwi‡Lর পিরপ সহ cÖPwjZ wewa-weavb h_vh_fv‡e 
AbymiY K‡i fwel¨‡Z cÖKí cwiPvjK c‡` 
wb‡qvM/cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 

4.3   `icÎ I µq cÖwµqvয় wej¤̂/জ লতার কারেণ 
cÖK‡íi ev —̄evqb Kvh©µg e¨vnZ n‡q‡Q| GQvov, 
cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc/ িপিপ হেত      ev¯—
evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q AwZµvš— (Time 
and Cost Overrun) n‡q‡Q| 

4.3   কে র evwl©K µq cwiKíbv, `icÎ ি য়াকরণ 
cwiKíbv, ev¯—evqb g¨vwUª· cÖf„wZ mwVKfv‡e cÖYqb Ges 
Zv h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e| 

4.4  ক‡íi যানবাহন ক  সমাি র ৬০ িদেনর 
মে  সরকাির যানবাহন অিধদ েরর অধীন ক ীয় 
পিরবহন েল জমা দয়া হয়িন। 

4.4  জন শাসন ম ণালেয়র গত ০৮/০১/২০০৬ তািরেখর পিরপ  
অ যায়ী সমা  cÖK‡íi যানবাহন িবিধ মাতােবক যত ত 
স ব সরকাির পিরবহন েল জমা দয়ার ব া হণ করেত 
হেব।   
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92. িরহ ািবিলেটশন অব ড েয়ড িডি িবউশন িসে ম আ ার রাল ইেলকি িফেকশন গা াম  
িডউ  িসডর (২০০৭) 

(ms‡kvwaZ) 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
1|   ev¯—evqbKvix ms ’̄v t cjx we`ÿ Zvqb †evW© (cwe‡ev) 

2|   D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r wefvM, we ỳ̈ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq 

3|   cÖK‡íi Ae¯’vb t 29wU cjx we ỳ̈ r mwgwZi AvIZvfy³ GjvKv (ewikvj-1, ewikvj-2, 
‡fvjv, cUzqvLvjx, mvZ¶xiv, dwi`cyi, wc‡ivRcyi, h‡kvi-1, h‡kvi-2, 
SvjKvwV, ev‡MinvU, Lyjbv, gv`vixcyi, †MvcvjMÄ, kixqZcyi, †dbx, 
Kzwgjv-1, Kzwgjv-2, Puv`cyi, bvivqYMÄ, gywÝMÄ,  XvKv-1, 
eªvþYevoxqv, PÆMÖvg-1, PÆMÖvg-2, PÆMÖvg-3, K·evRvi, j²xcyi, 
†bvqvLvjx) 

4|   cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t  

 
(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q  
ত য় 
 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj ত 
বা বায়ন 

অিত া   
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 

কােলর %) 

g~j 
(cÖt mvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5109.48 

(-) 
4510.59 

(-) 
4398.00 

(-) 
wW‡m¤î, 

2007 n‡Z 
Ryb, 2009 
(1 eQi 7 

gvm) 

wW‡m¤î, 
2007 n‡Z 
Ryb, 2011 
(3 eQi 7 

gvm) 

wW‡m¤î, 
2007 n‡Z 
Ryb, 2011 
(3 eQi 7 

gvm) 

e¨q 
AwZµvš— 

nqwb 

2 eQi 
(126%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK 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) 
নং কােজর িবিভ  অে র নাম cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

ev —̄e cwigvY Avw_©K ev —̄e 
cwigvY (%) 

Avw_©K 
 (%) 

K) ivR¯̂     
1| cwienb I j¨vwÛs PvR© ‡_vK 111.67 ‡_vK 53.11 

(47.56%) 
2| cÖ‡KŠkj wWRvBb I mycviwfkb 

eve` Dc‡`óv cÖwZôv‡bi e¨q 
‡_vK 154.53 ‡_vK 154.53 

(100%) 
 Dc-‡gvU (ivR¯̂)t  266.20  207.64 

L) g~jab     
3| gvjvgvj I hš¿cvwZ ‡_vK 3347.25 ‡_vK 3347.25 

(100%) 
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নং কােজর িবিভ  অে র নাম cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e cwigvY Avw_©K ev —̄e 

cwigvY (%) 
Avw_©K 
 (%) 

K) ivR¯̂     
4| wifvi µwms UvIqvi 

wbg©vY/†givgZ (mieivn, 
cwienb I c~Z© KvRmn UvIqvi 
¯’vcb) 

4wU 483.00 4wU 
(100%) 

445.60 
(92.26%) 

5| weZiY e¨e¯’v cybe©vmb ‡_vK 414.14 ‡_vK 397.51 
(95.98%) 

 Dc-‡gvU (g~jab)t - 4244.39  4190.36 
 me©‡gvU t - 4510.59  4398.00 

(97.50%) 
 
6| cÖK‡íi cUf~wg t  

weMZ 15 b‡f¤̂i, 2007-G †`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji 24wU †Rjvq cÖPÛ‡e‡M N~wY©So wmWi AvNvZ nv‡b| G 
e¨vcK wea smx wmW‡ii AvNv‡Z cjx we`ÿ Zvqb †ev‡W©i AvIZvaxb 29wU cjx we`ÿ r mwgwZi Dc‡K› ª̀, 
UªvÝdg©vi, we ỳ̈ r weZiY jvBb, MÖvnK ms‡hvM I wgUv‡ii e¨vcK ¶wZ mvwaZ nq| G e¨vcK ¶wZi cybe©vmb KvR 
cjx we ỳ̈ Zvqb †ev‡W©i wbR¯̂ e¨e¯’vq m¤úv`b Kiv m¤¢e bv nIqvq wew”Qbœ ms‡hvM cybt¯’vcbmn ¶wZMȪ — we ỳ̈ r 
e¨e¯’vi cybe©vm‡bi j‡¶¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv nq|  

 
7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t  

cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ wQj 2007 mv‡ji mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z †`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji cjx we`ÿ Zvqb 
‡ev‡W©i ¶wZMȪ — we`ÿ r e¨e¯’vi cybe©vmb Kiv|  

 
8| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t 

Av‡jvP¨ cÖKíwU †gvU 5109.46 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q wW‡m¤î, 2007 n‡Z Ryb, 2009 †gqv‡` ev —̄evq‡bi 
j‡¶¨ weMZ 01/03/2008 Zvwi‡L AbywôZ ÔGK‡bKÕ ˆeV‡K Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z we ỳ̈ r wefvM KZ…©K e¨q 
e„w× e¨wZ‡i‡K cÖKíwUi †gqv` 1 eQi A_©vr Ryb, 2010 ch©š— e„w× Kiv nq| Gici cÖKíwUi AvIZvfy³ 29wU 
cjx we ỳ̈ r mwgwZi g‡a¨ e¨vcKfv‡e ¶wZMȪ — 6wU cjx we`ÿ r mwgwZi Aewkó weZiY jvBb ms¯‹vimn cÖK‡íi 
Scope of Work-G wKQy cwieZ©‡bi Kvi‡Y MZ 07/10/2010 Zvwi‡L gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ…©K g~j 
Aby‡gvw`Z e¨q A‡c¶v 598.87 j¶ UvKv n«vm K‡i A_©vr cÖv°wjZ e¨q 4510.59 j¶ UvKvq cybtwba©viY Ges 
Gi †gqv` Ryb, 2011 ch©š— e„w× K‡i cÖKíwU ms‡kvab Kiv nq|  
 

9| cÖK‡íi A_©vqb t 

cÖKíwU evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ A_©vq‡b ev¯—evwqZ nq|  
 
10| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 

cÖKíwUi ev —̄evqbKvjxb mg‡q 1 (GK) Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| 
`vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨vw` wb‡æ †`qv n‡jv t 

 
µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib mgqKvj 

1 Rbve Avey Rvdi dRjyj Kwig 
 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
cjx we`ÿ Zvqb †evW© 

wbR `vwq‡Z¡i 
AwZwi³ 

RyjvB, 2007 n‡Z  
Ryb, 2011 ch©š— 

 
11|   cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t 
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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‡¶¨ wc‡ivRcyi I ev‡MinvU cjx we`ÿ r mwgwZÕi AvIZvfy³ GjvKvmg~n AvBGgBwWÕi 
mswkó Kg©KZ©v KZ©„K weMZ 03-05-2012 Ges 04-05-2012 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j 
D³ GjvKvi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ cjx we ỳ̈ Zvqb †ev‡W©i wbev©nx cÖ‡KŠkjx, wc‡ivRcyi I ev‡MinvU cjx we`ÿ r mwgwZi 
gnve¨e¯’vcKmn Ab¨vb¨ mKj Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| m‡iRwg‡b cwi`k©bKv‡j wc‡ivRcyi cjx we`ÿ r 
mwgwZi Aaxb ev‡MinvU †Rjvi †gvojMÄ Dc‡Rjvq cvb¸Px b`xi Dci wbwg©Z wifvi µwms UvIqvi I Ab¨vb¨ cybe©vmb 
Kvh©µg ch©‡e¶Y Kiv 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 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‡k-
lYc~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 4510.59 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z Ryb, 2011 
ch©š— cÖKíwUi AbyK‚‡j e¨q n‡q‡Q †gvU 4398.00 j¶ UvKv (97.50%)| 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) fv½v †cvj cÖwZ ’̄vcb 7049 wU 8913 wU 
2) †njv‡bv †cvj cybt¯’vcb 33890 wU 34383 wU 
3) we`ÿ r weZiY jvBb cybt¯’vcb 2681 wKtwgt 2661 wKtwgt 
4) A‡K‡Rv UªvÝdg©vi cybt ’̄vcb 680 wU 788 wU 
5) wifvi µwms UvIqvi †givgZ 4wU 4 wU 
6) mvwf©m Kv‡bKkb cybt¯’vcb 30620 wU 30620 wU 

 
13|   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t  

 cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx cÖK‡íi †Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB| Z‡e wKQy cÖZ¨š— I eb¨vKewjZ 
GjvKvq e„wó I cÖvK…wZK Kvi‡Y †gvU 2681 wKtwgt j¶¨gvÎvi wecix‡Z cÖvq 20 wKtwgt we ỳ̈ r weZiY jvBb cybt ’̄vcb 
Kiv m¤¢e nqwb e‡j Rvbv hvq| 
 
14| cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni ev —̄evqb Ae ’̄v t 

cÖKíwUi cÖavb A½mg~‡ni g‡a¨ Ôgvjvgvj I hš¿cvwZÕ, Ôwifvi µwms UvIqvi wbg©vY/†givgZ (mieivn, cwienb 
I c~Z© KvRmn UvIqvi ’̄vcb)Õ, Ôwe ỳ̈ r weZiY e¨e ’̄v cybe©vmbÕ, ÔcÖ‡KŠkj wWRvBb I mycviwfkb eve` Dc‡`óv 
cÖwZôv‡bi e¨qÕ Ges Ôcwienb I j¨vwÛs PvR©Õ Ab¨Zg| D³ A½mg~‡ni ev¯—evqb Ae¯’v wb‡æ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t    

 
14.1 gvjvgvj I hš¿cvwZ t 

cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôgvjvgvj I hš¿cvwZÕ Lv‡Z †gvU 3347.25 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z gvjvgvj 
I hš¿cvwZ µq eve` ‡gvU 3347.25 j¶ UvKv (100%) e¨q n‡q‡Q| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`‡b cÖvß Z_¨ 
Abyhvqx G Lv‡Z wbæewY©Z gvjvgvj I hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q t            

AvB‡Ug ms‡kvwaZ wWwcwc 
Abyhvqx j¶¨gvÎv  

cÖK…Z µqK…Z 
cwigvY 

cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y 
(O&M)-G ’̄vbvš—

iK…Z 
nvW©Iq¨vi jU jU jU 
BÝy‡jUi 20661 wU 20661 wU 900 wU 
KÛv±i 2681 wKtwgt 2681 wKtwgt 255019 wg. 
wWw÷ªweDkb UªvÝdg©vi 680 wU 680 wU 138 wU 
GbvwR© wgUvi 30620 wU 30620 wU 21610 wU 
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AvB‡Ug ms‡kvwaZ wWwcwc 
Abyhvqx j¶¨gvÎv  

cÖK…Z µqK…Z 
cwigvY 

cwiPvjb I i¶Yv‡e¶Y 
(O&M)-G ’̄vbvš—

iK…Z 
‡cvj 7049 wU 7049 wU 315 wU 
µm Avg© 4850 wU 4850 wU 200 wU 
A¨vsKi jM 32000 wU 32000 wU 45 wU 
GwmAvi 12 wU 12 wU - 
cvidg©W& jvBb MvW© jU jU jU 
wdDR wjsK jU jU jU 

14.2 wifvi µwms UvIqvi wbg©vY/†givgZ (mieivn, cwienb I c~Z© KvRmn UvIqvi ’̄vcb) t 

cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôwifvi µwms UvIqvi wbg©vY/†givgZ (mieivn, cwienb I c~Z© KvRmn UvIqvi ’̄vcb)Õ Lv‡Z 
†gvU 483.00 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 445.60 j¶ UvKv (92.26%) e¨q 
n‡q‡Q| G cwigvY A_©© Øviv cÖKíwUi AvIZvq wc‡ivRcyi cjx we ỳ̈ r mwgwZi Aaxb ev‡MinvU †Rjvi 
†gvojMÄ Dc‡Rjvq cvb¸Px b`xi Dci 90 wgUvi DuPz 2wU mvm&‡cbkb UvIqvi Ges 27 wgUvi DuPz 2wU 
A¨vsKi UvIqvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| GLv‡b D‡jL Kiv †h‡Z cv‡i, g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx wc‡ivRcyi 
cjx we`ÿ r mwgwZi Aaxb cvb¸Px b`xi Dci 2wU mvm&‡cbkb UvIqvi Ges ewikvj-2 cjx we`ÿ r mwgwZÕi 
AvIZvq mvÜ¨ b`xi Dci 2wU mvm&‡cbkb UvIqvi I 1wU A¨vsKi UvIqvimn †gvU 5wU UvIqvi 
wbg©vY/†givg‡Zi ms¯’vb wQj| wKš‘ KvwiMwi w`K we‡ePbvq evsjv‡`k cÖ‡KŠkj wek¦we`¨vj‡qi civgk©µ‡g 5wU 
UvIqv‡ii cwie‡Z© 4wU UvIqvi ’̄vc‡bi ms¯’vb †i‡L cÖKíwUi ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z nq| ms‡kvwaZ 
wWwcwc Abyhvqx ev‡Minv‡Ui †gvojMÄ Dc‡Rjvq cvb¸Px b`xi Dci ’̄vwcZ mvm‡cbkb UvIqvi Ges A¨vsKi 
UvIqvi-Gi Av‡jvKwPÎ wb‡æ †`Lv‡bv n‡jv (wPÎ-1) t 
 

  
(K) mvm‡cbkb UvIqvi (90 wgUvi DuPz)  (L) A¨vsKi UvIqvi (27 wgUvi DuPz) 

wPÎ 1 t ev‡Minv‡Ui †gvojMÄ Dc‡Rjvq ’̄vwcZ wifvi µwms UvIqvi 

 
14.3 we`ÿ r weZiY e¨e ’̄v cybe©vmb t 

Ôwe`ÿ r weZiY e¨e ’̄v cybe©vmbÕ G cÖK‡íi Ab¨Zg GKwU cÖavb LvZ| cÖKíwUi AbyK‚‡j G Lv‡Z †gvU 414.14 
j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z ‡gvU 397.51 j¶ UvKv (95.98%) e¨q n‡q‡Q| cÖKíwU ev¯—evq‡bi 
gva¨‡g ¶wZMȪ — GjvKvi 8913 wU fv½v †cvj cÖwZ ’̄vcb, 34383 wU †njv‡bv †cvj cybt ’̄vcb, 2661 wKtwgt 
we`ÿ r weZiY jvBb cybt¯’vcb, 788 wU A‡K‡Rv UªvÝdg©vi cybt¯’vcb Ges 30620 wU mvwf©m Kv‡bKkb 
cybt ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 
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14.4 cÖ‡KŠkj wWRvBb I mycviwfkb eve` Dc‡`óv cÖwZôv‡bi e¨q t 

cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔcÖ‡KŠkj wWRvBb I mycviwfkb eve` Dc‡`óv cÖwZôv‡bi e¨qÕ Lv‡Z †gvU 154.53 j¶ 
UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z D³ Lv‡Z ‡gvU 154.53 j¶ UvKv (100%) e¨q n‡q‡Q| evsjv‡`k cÖ‡KŠkj 
wek¦we`¨vj‡qi Kg©KZ©viv cÖKíwUi cÖ‡KŠkj wWRvBb I mycviwfkb-Gi `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb e‡j Rvbv hvq|   
 

14.5 cwienb I j¨vwÛs PvR© t  

cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôcwienb I j¨vwÛs PvR©Õ Lv‡Z †gvU 111.67 j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z D³ Lv‡Z 
‡gvU 53.11 j¶ UvKv (47.56%) e¨q n‡q‡Q|    

 
15| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cÖKíwUi cwiKwíZ D‡Ïk¨ I cÖK…Z AR©b wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 
(K) cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ wQj 2007 mv‡ji mvB‡K¬vb 
wmW‡ii AvNv‡Z †`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji cjx 
we`ÿ Zvqb ‡ev‡W©i ¶wZMȪ — we`ÿ r e¨e¯’vi cybe©vmb Kiv| 

(K) cÖKíwUi gva¨‡g †`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji 29wU 
cjx we ỳ̈ r mwgwZi AvIZvfy³ GjvKvq cjx we`ÿ Zvqb 
‡ev‡W©i ¶wZMȪ — we`ÿ r e¨e¯’vi cybe©vmb Kiv n‡q‡Q|  
 

(L) cÖKíwUi AvIZvq 29wU cjx we`ÿ r mwgwZi 
AvIZvfy³ ¶wZMȪ — GjvKvi 7049 wU fv½v †cvj 
cÖwZ ’̄vcb, 33890 wU †njv‡bv †cvj cybt¯’vcb, 2681 
wKtwgt we ỳ̈ r weZiY jvBb cybt¯’vcb, 680 wU A‡K‡Rv 
UªvÝdg©vi cybt¯’vcb, 4 wU wifvi µwms UvIqvi †givgZ, 
30620 wU mvwf©m Kv‡bKkb cybt¯’vcb Kivi j¶¨gvÎv 
wba©viY Kiv n‡qwQj| 

(L) cÖKíwU ev¯—evq‡bi gva¨‡g ¶wZMȪ — GjvKvi 8913 
wU fv½v †cvj cÖwZ ’̄vcb, 34383 wU †njv‡bv †cvj 
cybt ’̄vcb, 2661 wKtwgt we ỳ̈ r weZiY jvBb cybt¯’vcb, 
788 wU A‡K‡Rv UªvÝdg©vi cybt¯’vcb,   4 wU wifvi 
µwms UvIqvi †givgZ, 30620 wU mvwf©m Kv‡bKkb 
cybt ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 

 
16| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t 

cÖKíwU ev —̄evq‡bi d‡j †`‡ki `w¶Y-cwðgvÂ‡ji 29wU cjx we ỳ̈ r mwgwZi AvIZvfy³ ¶wZMȪ — GjvKvq 
we`ÿ r e¨e ’̄vi cybe©vmbKvjxb I cybe©vmb cieZ©x mg‡q e¨vcK Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| GQvov cÖKíwUi 
AbyK‚‡j M„nxZ cybe©vmb Kvh©µg ¶wZMȪ — GjvKvi wewfbœ Dbœqbg~jK LvZ †hgb K…wl, wkí, evwYR¨, wk¶v I ¯̂v ’̄̈  
cÖf„wZ‡Z D‡jL‡hvM¨ Ae`vb ‡i‡L‡Q| m‡e©vcwi, ¶wZMȪ — GjvKvi `vwi ª̀̈  we‡gvPbmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖKíwU 
cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e f~wgKv †i‡L‡Q|   
 
17| cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t  

cÖKíwUi AbyK‚‡j †gvU 2681 wKtwgt we ỳ̈ r weZiY jvBb cybt ’̄vcb Kivi j¶¨gvÎv wba©vwiZ wQj| wKQy cÖZ¨š— 
I eb¨vKewjZ GjvKvq e„wó I cÖvK…wZK Kvi‡Y cÖvq 20 wKtwgt we`ÿ r weZiY jvBb cybt ’̄vcb Kiv m¤¢e nqwb| 
 
18| cÖK‡íi ev —̄evqb mgm¨v t 

we`ÿ r wefvM n‡Z cÖvß cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, cÖwZ‡e`bwU‡Z cÖKí ev —̄evqb msµvš— 
†Kvb mgm¨vi D‡jL †bB| GQvov, mgvwß cÖwZ‡e`b g~j¨vq‡bi j‡¶¨ cÖKí cwi`k©bKv‡j cÖKí KZ©©„c‡¶i mv‡_ 
Av‡jvPbvq Rvbv hvq, we ỳ̈ r wefvM, cjx we`ÿ Zvqb †evW© Ges mswkó cjx we ỳ̈ r mwgwZmg~n‡K cÖKíwU ev —̄evq‡b †Zgb 
†Kvb ¸i“Z¡c~Y© mgm¨vi gy‡LvgywL n‡Z nqwb| Z‡e cÖKí ev¯—evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ©„K cÖYxZ cwi`k©b 
cÖwZ‡e`b I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K cÖvß ev¯—evqb mgm¨v¸‡jv wb‡æ D‡jL Kiv n‡jv t     
 
18.1। Scope of Work-G cwieZ©b t 
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g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖKíwU Ryb, 2009-G mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ wQj| wKš‘ UvIqvi wbg©vYmn 
cÖK‡íi Scope of Work-G wKQy cwieZ©‡bi Kvi‡Y cÖKíwUi †gqv` Ryb, 2011 ch©š— e„w× K‡i cÖKí 
ms‡kvab Kivi cÖ‡qvRb c‡o|  ch©‡e¶‡Y ‡`Lv hvq, cÖKíwU cÖYq‡bi mgq cÖK‡íi wWRvBb, cwiKwíZ wewfbœ 
KvR I Gi †¯úwkwd‡Kkb, cwigvY BZ¨vw` mwVKfv‡e wbi“cY Kiv m¤¢e bv nIqvq cÖKíwUi  ev —̄evqb †gqv` 
2 (`yB) eQi e„w×mn wWwcwc ms‡kvab Ki‡Z nq|    

 
18.2। ‡UÛvi cÖwµqv t 

AZ¨waK `i I Ab¨vb¨ Kvi‡Y cÖKíwUi we ỳ̈ r weZiY cybe©vmb Kvh©µ‡gi K‡qKwU †¶‡Î cybt`icÎ Avn vb 
Kivi cÖ‡qvRb c‡o| d‡j ‡UÛvi cÖwµqvmn cÖK‡íi Kvh©µg e¨vnZ nq| 

 
18.3। gvjvgvj cwienb t 

cÖKí GjvKvq ‰e ỳ̈ wZK gvjvgvj cwien‡bi Ab¨Zg gva¨g n‡”Q †bŠc_| Rvbv hvq, Gmwcwm †cvj A‡c¶vK…Z 
fvix nIqvq Ges wKQy cÖZ¨š— GjvKvq যাগােযাগ ব া অত  খারাপ nIqvi কারেণ এ সম  এলাকায় ব িতক 
মালামাল পিরবহন করা বই ক কর, য়ব ল I mgq mv‡c¶। GQvov, wKQy wKQy RvqMvq we`ÿ ‡Zi †cvj ivLvi 
Rb¨ Dchy³ RvqMv bv cvIqvi Kvi‡Y mgm¨vi gy‡LvgywL n‡Z n‡q‡Q| 

 
18.4। cÖvK…wZK Kvi‡Y KvR e¨vnZ t 

cÖKíwUi AvIZvfy³ wKQy cÖZ¨š— I eb¨vKewjZ GjvKvq e„wó I cÖvK…wZK Kvi‡Y we ỳ̈ r weZiY cybe©vmb Kvh©µg 
e¨vnZ nq| d‡j Gi AvIZvq j¶¨gvÎvi wecix‡Z cÖvq 20 wKtwgt we ỳ̈ r weZiY jvBb cybt ’̄vcb Kiv m¤¢e 
nqwb e‡j mgvwß cÖwZ‡e`‡b D‡jL Kiv n‡q‡Q| 

 
19| gZvgZ/mycvwik t 

 cÖKíwUi ev —̄evqb mgm¨v I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K cÖYxZ AvBGgBwWÕi gZvgZ/mycvwik wb‡æ D‡jL 
 Kiv n‡jv t  
 
19.1 Kvh©cwiwa cwieZ©‡bi Kvi‡Y †gqv` e„w×mn cÖKí ms‡kvab cwinvi Kivi j‡¶¨ fwel¨‡Z cÖKí cÖYq‡bi c~‡e© 

cÖK‡íi wWRvBb, wewfbœ KvR I Gi †¯úwkwd‡Kkb, cwigvY BZ¨vw` mwVKfv‡e wbi“cY Kiv mgxPxb n‡e| 
GQvov, cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© mwVKfv‡e cÖK‡íi wdwRwewjwU ÷vwW m¤úv`b Kiv †h‡Z cv‡i|   

19.2 `i I Ab¨vb¨ Kvi‡Y cybt`icÎ Avn vb cwinvi Kivi j‡¶¨ we`ÿ r wefvM, cjx we`ÿ Zvqb †evW© Ges mswkó 
cjx we`ÿ r mwgwZ KZ©©„K cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

19.3 cÖKí GjvKvq fwel¨‡Z mn‡R, Kg Li‡P I myôzfv‡e ‰e`ÿ wZK gvjvgvj cwienY I msi¶‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
I Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  

19.4 cÖZ¨š— I eb¨vKewjZ GjvKvq e„wó I cÖvK…wZK Kvi‡Y fwel¨‡Z we`ÿ r weZiY cybe©vmb Kvh©µg hv‡Z e¨vnZ bv 
nq †m e¨vcv‡i mswkó KZ©„c¶ KZ©©„K cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv mgxPxb n‡e| 
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93. কণ িল পািন িব ৎ কে র ৪থ ও ৫ম ইউিনেটর নবাসন/িরেনােভশন  
(সংেশািধত) 

(mgvß t Ryb, 2011) 
 
1|   ev¯—evqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k we`ÿ r Dbœqb †evW© 
2|   D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r wefvM, we ỳ̈ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq 
3|   cÖK‡íi Ae¯’vb t  কণ লী cvwb we`ÿ r †K›`ª, KvßvB, iv½vgvwU   
4|   cÖK‡íi e¨q I ev¯—evqb mgq  t  
 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cªK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z 
ev —̄evqb 

Kvj 

AwZµvš— 
e¨q 
(g~j 

Aby‡gvw`Z 

cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq 
 (g~j 

Aby‡gvw`Z       
ev —̄evqb 

Kv‡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 
13997.80 

(-) 
 

25797.04 
(-) 
 

২৫২০১.২৬ 
(-) 
 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2008 
(2 eQi) 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 
(5 eQi) 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 
(5 eQi) 

১১২০৩.৪৬ 
(৮০.০৪%) 

৩ eQi 
(১৫০%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  

 cÖKíwUi সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ j¶¨gvÎv Ges mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx A½wfwËK ev —̄e 
I Avw_©K AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 
 

 (j¶ UvKvq) 
µt 
bs 

সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi 
Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) ivR¯̂     
১ িফ  এ÷vewjk‡g›U ‡_vK ১৫৩.৬৪ ‡_vK ১৩৫.০০ 

(৮৭.৮৭%) 
Dc-‡gvU (ivR¯̂) t - ১৫৩.৬৪ - ১৩৫.০০ 

(৮৭.৮৭%) 
(L) g~jab     
২ ‰e`ÿ wZK ও ই ুেম  কে াল এবং জনােরটর 

†ivUi †¯úvK ও য়ার  য় 
‡_vK 3132.18 ‡_vK 3132.18 

(১০০%) 
৩ AvBGÛwm এবং কে াল িসে ম cybe©vmb ‡_vK 2170.54 ‡_vK 2170.54 

(১০০%) 
৪ ‡Rbv‡iUi I ‰e`ÿ wZK †cÖv‡UKkb wm‡÷g 

cybe©vmb 
‡_vK 2649.58 ‡_vK 2649.58 

(১০০%) 
৫ সাব- শন নবাসন ( া ফমার সািকট কার, 

আইেসােলটর, িস , িপ , এলএ, া িমশন 
লাইন ও ব িরেনােভশন) 

‡_vK 3124.72 ‡_vK 3124.72 
(১০০%) 
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µt 
bs 

সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi 
Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
6 hvwš¿K gvjvgvj য় ‡_vK 1148.64 ‡_vK 1148.64 

(১০০%) 
7 MfY©i, UvievBb া , টারবাইন গাইড 

িবয়ািরং, টারবাইন রানার ড , হাব িডসচাজ 
িরং িত cybe©vmb 

‡_vK 3443.53 ‡_vK 3443.53 
(১০০%) 

8 িসিভল াপনা cybe©vmb ‡_vK 188.67 ‡_vK 188.67 
(১০০%) 

9 নবাসেনর জ  সািভস, Bb÷‡jkb, টি ং, 
কিমশিনং 

‡_vK 8219.04 ‡_vK 8021.75 
(৯৭.৬০%) 

10 পরামশ সবা ‡_vK 64.50 ‡_vK 0.00 
11 ইন া  UªvÝ‡cv‡U©kb, j¨vwÛs PvR©, ই ুের , 

াংক চাজ BZ¨vw` 
‡_vK 86.80 ‡_vK 0.00 

12 wmwWf¨vU ‡_vK 600.00 ‡_vK 600.00 
(১০০%) 

13 ভৗত িবধািদর নবাসন ‡_vK 500.00 ‡_vK 200.95 
(৪০.১৯%) 

14 িফিজক াল Kw›Ub‡RwÝ ‡_vK 15.20 ‡_vK 0.00 
15 AvBwWwm ‡_vK 300.00 ‡_vK 385.70 

(১২৮.৫৭%) 
Dc-‡gvU ( লধন) t - ২৫৬৪৩.৪০ - ২৫০৬৬.২৬ 

(৯৭.৭৫%) 
me©‡gvU t - ২৫৭৯৭.০৪ - ২৫২০১.২৬ 

(৯৭.৬৯%) 
6| cÖK‡íi সংি  cUf~wg t  
বাংলােদেশর GKgvÎ cvwb we`ÿ r †K›`ª KY©dzjx cvwb we`ÿ r ‡K‡› ª̀ ‡gvU cuvPwU we`ÿ r Drcv`b BDwbU i‡q‡Q। উ  
ইউিনট েলার †gvU ¯’vwcZ ¶gZv 230 †gtIt| ১ম ও ২য় BDwb টর cÖwZwUর ¶gZv 40 †gtIt Ges 3q, 4_© I 5g 
BDwb টর cÖwZwUর ¶gZv 50 †gtIt| এ we`ÿ r ‡K‡› ª̀র 4_© I 5g BDwb‡Ui ¯’vcb KvR 1987 mv‡ji †kl fv‡M m¤úbœ 
nq। ৪থ ইউিনট  গত ০৮/০১/১৯৮৮ তািরেখ এবং ৫ম ইউিনট  গত ০৮/০২/১৯৮৮ তািরেখ বািণিজ ক িভি েত চা  করা 
হয়। BDwbU `yÕwU †Kvb Ifvi‡nvwjs ev cybe©vmb Qvov 15 eQi mPj wQj| cÖvq 80,000 N›Uv Pvjv‡bvi ci BDwbU `yÕwUর 
†Rbv‡iU‡i Î“wU †`Lv †`qvq গত ২১/০৭/২০০৩ তািরেখ 4_© BDwbU   Ges গত ২৮/০৯/২০০৪ তািরেখ 5g BDwbU  ব   
করা nq| we`ÿ r কে র 4_© I 5g BDwbU `yÕwUi ¶wZMȪ — I ¶qcÖvß AsM Ges miÄvgvw`i c~Y©v½ cybe©vm‡bi j‡¶¨ 
evsjv‡`k we`ÿ r Dbœqb †evW© ক ক ক  হােত নয়া হয়।  

 

7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t  
cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ িছল KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb টর cybe©vmb/ms¯‹vi I AvaywbKvq‡bi gva¨‡g 
nviv‡bv ¶gZv ন ার করা এবং এ েলার Avqy®‹vj, cwiচালনাMZ `¶Zv (Gwdwm‡qwÝ) Ges cwiPvjbvMZ wbf©i‡hvM¨Zv 
e„w× Kiv| 
 

৮|    cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t 
we‡eP¨ cÖKíwU Ryb, 2011-G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z cÖvwßi ci mgvwß 
g~j¨vq‡bi Rb¨ wbæiƒcfv‡e cÖK‡íi ev —̄evqb m¤úwK©Z Z_¨ msMÖn I ch©v‡jvPbv Kiv nq t 
 

(K) cwi`k©b t 
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AvBGgBwWÕi Dc-cwiPvjK (we ỳ̈ r) KZ©„K MZ   ১২/0৮/2012 Zvwi‡L রা ামা  ‡Rjvi কা াই-এ অবি ত 
KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡›`ªi 4_© I 5g BDwbট m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j কে র সংি  
Kg©KZ©vmn KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡› ª̀i Ab¨vb¨ Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| G mgq cÖK‡íi D‡Ïk¨, 
e¨e¯’vcbv, A_©vqb I eivÏ, A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZi weeiY, ev —̄e Ae ’̄v cÖf„wZ m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn 
Kiv nq|  

 
(L) wbweo cwiex¶Y cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv t 

AvBGgBwW KZ©„K AvDU‡mvwm©s-Gi gva¨‡g e¨w³ civgk©K wb‡qvwRZ K‡i cÖKíwUi Dci wbweo cwiex¶Y (In-
depth Monitoring) Kvh©µg m¤úv`b Kiv nq| D³ Kvh©µg m¤úv`‡bi wewfbœ ch©v‡q we ỳ̈ r wefvM, cwiKíbv 
Kwgkb, AvBGgBwW Ges cÖKí KZ©©„c¶ mgš̂‡q w÷qvwis I †UKwbK¨vj KwgwUi mfv Ges e¨w³ civgk©K KZ©„K 
`vwLjK…Z Lmov cÖwZ‡e`‡bi Dci Kg©kvjv AbywôZ nq| G Kvh©µ‡gi Dci e¨w³ civgk©K GwcÖj, 2012-G Zuvi 
P~ovš— cÖwZ‡e`b `vwLj K‡ib| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Kv‡R wbweo cwiex¶Y cÖwZ‡e`‡bi wewfbœ ch©‡e¶Y I 
mycvwikmg~n ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q|  

 
Dc‡iv³ cwi`k©‡bi wfwË‡Z cÖvß Z_¨, e¨w³ civgk©K KZ©„K cÖYxZ wbweo cwiex¶Y cÖwZ‡e`b, cÖKí mgvwß 
cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Ges ev —̄evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ©©K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖf„wZ ch©v‡jvPbv 
I we‡klYc~e©K eZ©gvb mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  

 

৯| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t 
Av‡jvP¨ cÖKíwU †gvU 13997.80 j¶ ( ানীয় া ৪০২৭.২০ ল  + বেদিশক া ৯৯৭০.৭০ ল ) UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 
RyjvB, 2006 n‡Z Ryb, 200৮ †gqv‡` ev¯—evq‡bi j‡¶¨ MZ ২২/০২/2006 Zvwi‡L AbywôZ ÔGK‡bKÕ ˆeV‡K Aby‡gvw`Z 
nq| cieZ©x‡Z cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨য় 21636.৩৪ j¶ ( ানীয় া ৪৩৬৮.২৯ ল  + বেদিশক া ১৭২৬৮.০৫ ল ) 
UvKvয় ি  এবং বা বায়ন ময়াদ ন, ২০১০ ch©š— ewa©Z K‡i এর wWwcwc MZ 15/07/2008 Zvwi‡L ÔGK‡bKÕ ক ক 1g 
evi ms‡kvab Kiv nq| এরপর, য় ি  িতেরেক ক র বা বায়ন ময়াদ ন, ২০১১ পয  ি  করা হয়। me©‡kl, 

কে র য় ি , ার িবিনময় হােরর পিরবতন িত কারেণ বা বায়ন ময়াদKvj AcwiewZ©Z †i‡L Gi cÖv°wjZ e¨য় 
25797.04 j¶ ( ানীয় া ২০৫৮.৯৭ ল  + বেদিশক া ২৩৭৩৮.০৭ ল ) UvKvয় ি  কের cÖKíwUi wWwcwc (we‡kl 
ms‡kvwaZ) MZ ০৯/0৫/20১১ Zvwi‡L অ েমািদত nq|  
 

10| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 

cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`‡b †`Lv hvq, cÖKí ev¯—evqbKvjxb mg‡q †gvU ৪ (চার) Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí 
cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| `vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, c`ex, `vwq‡ র ধরন, `vwq‡Z¡i ময়াদ 
ইত ািদ Z_¨vw` wb‡gœ †`qv n‡jv t 

µt 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib `vwq‡Z¡i ময়াদ 

1 G. wU. Gg. †gvqv‡¾g 
†nv‡mb  

ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb RyjvB, 200৬ n‡Z  
৪ জা য়াির, 200৯ ch©  

2 KvRx Avãyj Iহা‡q`  িনবাহী 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb (fvicÖvß) ৫ জা য়াির, 200৯ n‡Z  
১৩ জা য়াির, 200৯ ch©   

3 Rvjvj DwÏb Avn‡g` †PŠayix ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb ১৪ জা য়াির, 200৯ n‡Z  
২৯ জা য়াির, 20১১ ch©   

৪ Rvdi Dj̈ v f~uBqv ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb ৩০ জা য়াির, 20১১ n‡Z  
৩০ Ryb, 20১১ ch©   

 

cÖm½Zt D‡jL¨ †h, MZ 08/11/2009 Zvwi‡L cwiKíbv wefvM n‡Z wewb‡qvM cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 50 †KvwU 
UvKv ev Zvi ‡ewk n‡j c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM I G msµvš— wb‡`©kvejx Rvix Kiv nq| ‡`Lv hvq, এ 
wb‡`©kvejx Rvixর েব বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর িনবাহী েকৗশলী KvRx Avãyj Iহা‡q` ¯̂í †gqv‡` fvicÖvß cÖKí 
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cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| GQvov, MZ 16/02/2010 Zvwi‡L gwš¿cwil` wefvM n‡Z cÖKí cwiPvjK‡`i 
wZb eQi Kg©Kvj †kl nevi c~‡e© e`wj msµvš— wel‡q িস া  দােনর জ  gvbbxq cwiKíbv gš¿xi mfvcwZ‡Z¡ GKwU 
KwgwU MVb Kiv nq| জানা hvq, জনাব Rvjvj DwÏb Avn‡g` †PŠayix-এর wZb eQi Kg©Kvj c~Y© nIqvi c~‡e© c‡`vbœwZ 
nIqvi Kvi‡Y Zuv‡K Ab¨Î e`jx K‡i Rbve Rvdi Dj̈ v f~uBqv-‡K cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cÖ̀ vb Kiv nq| 
 
১১| cÖK‡íi A_©vqb t 

cÖKíwU ev —̄evq‡bi Rb¨ Rvcvbx FY gIKzd Znwej (†RwWwmGd) n‡Z †gvU 20952.18 j¶ UvKv cvIqv hvq 
Ges Aewkó UvKv evsjv‡`k miKvi I evsjv‡`k we`ÿ r Dbœqb †evW©-Gi wbR¯̂ Znwej n‡Z ms¯’vb Kiv nq|  
 
1২| ক র অ েল বািষক উ য়ন কম িচেত বরা  ও বা বায়ন অ গিত t 

cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`ন অ যায়ী ev¯—evqbKvjxb mg‡q িবিভ  অথ বছের ক র অ েল cÖ̀ Ë সংেশািধত 
বরা  ও আিথক অ গিত wb‡æ †`qv n‡jv t 

(j¶ UvKvq) 
অথ বছর সংেশািধত বরা  অথ অব ি   আিথক য় 

২০০৫-২০০৬ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ৯৭৪.৭১ 
২০০৬-২০০৭ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১২৪০.৫৫ 
২০০৭-২০০৮ ৩০৯.০০ ৩০৯.০০ ২৪৯.৫১ 
২০০৮-২০০৯ ০.০০ ০.০০ ৬৮.০০ 
২০০৯-২০১০ ১০০০০.০০ ৯৪০০.০০ ৯৫১২.৪৪ 
২০১০-২০১১ ১৩০৬০.০০ ১২৯৪৫.০০ ১৩১৫৬.০৫ 

মাট t ২৫৭৬৯.০০ ২৫০৫৪.০০ ২৫২০১.২৬ 
 

অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ক র বা বায়ন কায ম ২০০৬-২০০৭ অথ বছের অথাৎ লাই, ২০০৬-এ  হয়। 
িক  পযােলাচনায় দখা যায়, বা বায়ন র েব অথাৎ ২০০৫-২০০৬ অথ বছের ক র অ েল য় করা হেয়েছ ৯৭৪.৭১ 
ল  টাকা। জানা যায়, KY©dzjx cvwb we ỳ̈ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb টর িত  রাটর াক Ri“ix wfwË‡Z 

িত াপেন এ অথ য় করা হেয়েছ। সমাি  িতেবদেন দখা যায়, ৪থ ইউিনেটর রাটর াক সরবরােহর জ  গত নেভ র, 
২০০৪-এ এবং ৫ম ইউিনেটর রাটর াক সরবরােহর জ  গত ২৫/০৭/২০০৫ তািরেখ কাদােরর সােথ ি  া িরত হয়। 
তেব ক র অ েমািদত বা বায়ন ময়াদKv‡ji েব রাটর াক িত াপেন  ি  া র ও অথ েয়র ে  চিলত 
িনয়ম ও য় িবিধমালা যথাযথভােব অ সরণ করা হয়িন বেল তীয়মান হয়।        

 
1৩| cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni ev —̄evqb Ae ’̄v t 

cÖKíwUi cÖavb A½mg~‡ni g‡a¨ Ôhvwš¿K gvjvgvj য়Õ, Ô‰e`ÿ wZK ও ই ুেম  কে াল এবং জনােরটর †ivUi 
†¯úvK য়Õ, ÔAvB GÛ wm এবং কে াল িসে ম cybe©vmbÕ, Ô‡Rbv‡iUi I ‰e`ÿ wZK †cÖv‡UKkb wm‡÷g cybe©vmbÕ, Ôসাব-

শন নবাসনÕ, ÔMfY©i, UvievBb া , টারবাইন গাইড িবয়ািরং, টারবাইন রানার ড , হাব িডসচাজ িরং িত 
cybe©vmbÕ Ges Ô নবাসেনর জ  সািভস, Bb÷‡jkb, টি ং, কিমশিনংÕ Ab¨Zg| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) 
Abyhvqx Gi cÖavb A½mg~‡ni ev¯—evqb Ae¯’v wb‡æ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t    

 
1৩.1   hvwš¿K gvjvgvj য় t 

          cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôhvwš¿K gvjvgvj µয়Õ Lv‡Z †gvU 1148.64 j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z 
‡gvU 1148.64 j¶ UvKv A_©vr 100% e¨q n‡q‡Q| ক  টাণকী কাদােরর মা েম বা বািয়ত হয়। জানা 
যায়, cÖK‡íi UvY©Kx Kv‡Ri Rb¨ MZ 23/07/2008 Zvwi‡L M/S Marubeni Corporation, Japan-Gi 
mv‡_ we`ÿ r Dbœqb ‡ev‡W©i Pzw³ ¯v̂¶wiZ nq এবং Pzw³wU Kvh©Ki nq MZ 07/10/2008 Zvwi‡L| 
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1৩.2    ‰e`ÿ wZK ও ই ুেম  কে াল এবং জনােরটর †ivUi †¯úvK য় t 
          cÖKíwUi AbyK‚‡j Ô‰e`ÿ wZK ও ই ুেম  কে াল এবং জনােরটর †ivUi †¯úvK য়Õ Lv‡Z †gvU 3132.18 j¶ 

UvKvi ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 3132.18 j¶ UvKv A_©vr 100% e¨q n‡q‡Q| mgvwß 
cÖwZ‡e`b n‡Z জানা যায়, ৪থ ইউিনেটর রাটর াক সরবরােহর জ  গত নেভ র, ২০০৪-এ এবং ৫ম ইউিনেটর 
রাটর াক সরবরােহর জ  গত ২৫/০৭/২০০৫ তািরেখ কাদােরর সােথ ি  া িরত হয়। 

1৩.3    AvBGÛwm এবং কে াল িসে ম cybe©vmb t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔAvBGÛwm এবং কে াল িসে ম cybe©vmbÕ Lv‡Z †gvU 2170.54 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi 
wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 2170.54 j¶ UvKv A_©vr 100% e¨q n‡q‡Q| কে র মা েম ইউিনট ’ র 
AvBGÛwm (ই ুেম  GÛ কে াল) এবং কে াল িসে ম cybe©vmb করা হেয়েছ। 

1৩.4    ‡Rbv‡iUi I ‰e`ÿ wZK †cÖv‡UKkb wm‡÷g cybe©vmb t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ô‡Rbv‡iUi I ‰e`ÿ wZK †cÖv‡UKkb wm‡÷g cybe©vmbÕ Lv‡Z †gvU 2649.58 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 2649.58 j¶ UvKv A_©vr 100% e¨q n‡q‡Q| Rvbv hvq, G A_© 
e¨‡q ইউিনট ’ র ‡Rbv‡iUi I ‰e`ÿ wZK †cÖv‡UKkb wm‡÷g cybe©vmb করা হেয়েছ। 

1৩.5  সাব- শন নবাসন ( া ফমার সািকট কার, আইেসােলটর, িস , িপ , এলএ, া িমশন লাইন ও ব 
িরেনােভশন)  
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôসাব- শন নবাসন ( া ফমার সািকট কার, আইেসােলটর, িস , িপ , এলএ, া িমশন 
লাইন ও ব িরেনােভশন)Õ Lv‡Z †gvU 3124.72 j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 3124.72 
j¶ UvKv A_©vr 100% e¨q n‡q‡Q|  

1৩.6    MfY©i, UvievBb া , টারবাইন গাইড িবয়ািরং, টারবাইন রানার ড , হাব িডসচাজ িরং িত cybe©vmb t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔMfY©i, UvievBb া , টারবাইন গাইড িবয়ািরং, টারবাইন রানার ড , হাব িডসচাজ িরং 

িত cybe©vmbÕ Lv‡Z †gvU 3443.53 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 3443.53 j¶ 
UvKv A_©vr 100% e¨q n‡q‡Q|  

1৩.7    নবাসেনর জ  সািভস, Bb÷‡jkb, টি ং, কিমশিনং t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ô নবাসেনর জ  সািভস, Bb÷‡jkb, টি ং, কিমশিনংÕ Lv‡Z †gvU 8219.04 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 8021.75 j¶ UvKv (97.60%) e¨q n‡q‡Q| উে , নবাসন 
কােজর পর mswkó KwgwU KZ©„K cÖ‡qvRbxq ‡U÷ m¤úv`bc~e©K টাণকী কাদারেক 4_© ইউিন‡Ui জ  গত 
১৪/০৩/২০১১ তািরেখ এবং 5g ইউিন‡Ui জ  গত ৩১/১০/২০১১ তািরেখ PAC (Provisional Acceptance 
Certificate) দান করা হয়। 

 

1৪|   cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t  

 cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q †gvU 25797.04 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z cÖKíwUi 
বা বায়ন শেষ অথাৎ Ryb, 2011 ch©  e¨q n‡q‡Q †gvU 25201.26 j¶ UvKv (97.69%)| cÖKíwUi gva¨‡g KY©dzjx 
cvwb we`ÿ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb‡Ui cybe©vm নর লে  M/S Marubeni Corporation, Japan- ক টাY©Kx 

কাদার িনেয়াগ করা হয়। নবাসেনর পর we`ÿ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwbU eZ©gv‡b c~Y© †jv‡W (250 †gtIt) 
Drcv`b¶g n‡q‡Q| KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K›`ª Ges ক র AbyK‚‡j we ỳ̈ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb‡Ui cybe©vmb 
Kvh©µ‡gi Askwe‡kl wb‡æi Av‡jvKwP‡Î †`Lv‡bv n‡jv (wPÎ 1) t 
 



619 
 

(K) KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡›`ªi 4_© I 5g BDwbU (L) KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡›`ªi w¯új I‡q 

(গ) BDwbU 4-Gi cybev©mb Kv‡Ri Askwe‡kl (ঘ) BDwbU 4 ও ৫-Gi cybe©vmbK…Z কে াল ম 

wPÎ 1 t KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K› ª̀ Ges 4_© I 5g BDwb‡Ui cybe©vmb কায ‡gi Askwe‡kl 

 

1৫|   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t  
 cÖKí র mgvwß cÖwZ‡e`b (িপিসআর) Abyhvqx cÖK‡íi †Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB| Z‡e Ôপরামশ 
সবাÕ খােত িবেদশী পরামশক িনেয়াগ না কের িনজ  েকৗশলী ারা কাজ স াদন করায় এবং Ôইন া  UªvÝ‡cv‡U©kb, 

j¨vwÛs PvR©, ই ুের , াংক চাজÕ, Ges ÔwdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝÕ Lv‡Z cÖ‡qvRb bv nIqvq †Kvb A_© e¨q nqwb| 
 

1৬| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cÖKíwUi cwiKwíZ D‡Ïk¨ I cÖK…Z AR©b wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 

cwiKwíZ g~j D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 
KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡›`ªi 4_© I 5g 
BDwb টর cybe©vmb/ms¯‹vi I AvaywbKvq‡bi 
gva¨‡g nviv‡bv ¶gZv ন ার করা এবং 
এ েলার Avqy®‹vj, cwiচালনাMZ `¶Zv 
(Gwdwm‡qwÝ) Ges cwiPvjbvMZ wbf©i‡hvM¨Zv 
e„w× Kiv| 

(K) cybe©vm‡bi ci wewfbœ পিরদশন, wbweo cwiex¶Y ও পরী ায় 
†`Lv hvq, we`ÿ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwbU c~Y© †jv‡W (250 
†gtIt) Drcv`b¶g n‡q‡Q Ges eZ©gv‡b mPj Av‡Q| myZivs 
we`ÿ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb‡Ui nviv‡bv ¶gZv cybi“ ার 
n‡q‡Q বেল তীয়মান হয়।  
 

(খ)   ক  ক প  হেত জানা যায়, ইউিনট ’ র নবাসেনর পর এ পয  
তমন কান যাি ক সম া দখা যায়িন। এছাড়া, ইউিনট ’ র 

Avqy®‹vj, cwiচালনাMZ `¶Zv (Gwdwm‡qwÝ) Ges cwiPvjbvMZ 
wbf©i‡hvM¨Zvও e„w× †c‡q‡Q বেল জানা যায়।  
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1৭| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t 

cÖKíwUi gva¨‡g †`‡ki GKgvÎ cvwb িব ৎ ক  KY©dzjx cvwb we`ÿ r †K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb‡Ui nviv‡bv 
¶gZv cybi“ ার Kiv n‡q‡Q| Rvbv hvq, BDwbU `yÕwUi gva¨‡g eZ©gv‡b 100 †gtIt (50 †gtIt2) we ỳ̈ r Drcvিদত 
n‡”Q| উৎপািদত িব ৎ দেশর িশ  I কল-কারখানাসহ িবিভ  স েরর মবধমান িব ৎ চািহদা মটােত Ae`vb রাখেছ। 
cvwb we`ÿ ‡Zi Drcv`b LiP A‡bK Kg nIqvi Kvi‡Y GwU অথৈনিতকভােব AZ¨š— jvfRbK| এছাড়া, কমসং ান ি  ও 
দাির  িবেমাচেনও িব ৎ ক র ত  ও পেরা  ভাব রেয়েছ। m‡e©vcwi ejv hvq, দেশর িব মান we`ÿ r NvUwZ c~i‡Y 
এবং সামি ক  Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖKíwU ¸i“Z¡c~Y© িমকা  ‡i‡L‡Q|   
 

1৮| cÖK‡íi ev —̄evqb mgm¨v t 

we`ÿ r wefvM n‡Z cÖvß cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`‡b †`Lv hvq, cÖwZ‡e`bwU‡Z ev¯—evqb msµvš— †Kvb mgm¨vi D‡jL Kiv 
nqwb| Z‡e ক  ক পে র সােথ আেলাচনা, ev¯—evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ©„K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b, ি  
পরামশক ক ক ণীত wbweo cwiex¶Y cÖwZ‡e`b Ges Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K িচি ত ev¯—evqb mgm¨v¸‡jv wb‡æ 
D‡jL Kiv n‡jv t     

1৮.1   †UÛvi cÖwµqvq wej¤̂ t   

 cÖKíwUi ev —̄evqb Kvh©µg RyjvB, 2006-G ïi“ n‡jI †UÛvi cÖwµqv m¤úbœ K‡i UvY©Kx wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³ 
¯v̂¶‡i A‡bK wej¤̂ n‡q‡Q| evsjv‡`k we ỳ̈ r Dbœqb †evW© KY©dzjx cvwb we ỳ̈ r ‡K‡› ª̀i 4_© I 5g BDwb‡Ui 
cybe©vmb KvR UvY©Kx Pzw³i gva¨‡g m¤úbœ Kivi j‡¶¨ MZ 02/11/2005 Zvwi‡L `icÎ Avn vb কের। MZ 
05/11/006 Zvwi‡L Avn vbK…Z wØZxq wi-‡UÛv‡i cÖvß `icÎmg~‡ni g~j¨vqb KvR mgvß K‡i cÖK‡íi UvY©Kx 
Kv‡Ri Rb¨ MZ 23/07/2008 Zvwi‡L M/S Marubeni Corporation, Japan-Gi mv‡_ we ỳ̈ r Dbœqb 
‡ev‡W©i Pzw³ ¯̂v¶wiZ nq| Pzw³wU Kvh©Ki nq MZ 07/10/2008 Zvwi‡L| †`Lv hvq, †UÛvi cÖwµqvq wej‡¤̂i 
Kvi‡Y ev¯—evqb †gqv` e„w×mn cÖK‡íi mvgwMÖK ev¯—evqb Kvh©µg e¨vnZ nq| 

 
1৮.2   cybev©mb Kv‡R wej¤̂ t   

UvY©Kx Kv‡Ri Rb¨ Pzw³e× mgq wQj 24.50 gvm| Pzw³ Abyhvqx কাজwU MZ 22/10/2010 Zvwi‡L mgvwßi 
Rb¨ wba©vwiZ wQj| wKš‘ ev —̄‡e কাজwU MZ 30/04/2011 Zvwi‡L mgvß n‡q‡Q| জানা যায়, Pzw³ †gvZv‡eK 5g 
BDwbUwU mgqgZ সvUWvDb w`‡Z bv cvivq D³ BDwb‡Ui mgvwßKvj cÖvq 6 gvm wcwQ‡q hvq| Pvwn`vi Zzjbvq 
we`ÿ r Drcv`‡b ¯̂íZv _vKvq Ges †`‡ki mvwe©K we ỳ̈ r cwiw ’̄wZ wbqš¿‡Y ivLvi ¯̂v‡_© Pvjy we`ÿ r BDwbUwU 
†mmgq সvUWvDb †`qv m¤¢e nqwb e‡j Rvbv hvq|  

 

1৮.3   wWwcwc ms‡kva নর কারেণ কে র কাজ াহত t  

দরপ  ি য়ায় িবল , gỳ ªvi wewbgq nv‡ii cwieZ©ন িত Kvi‡Y ক র wWwcwc ’বার  ms‡kvab Ki‡Z 
হেয়েছ| বার-বার ক  সংেশাধেনর কারেণ অেনক সমেয়র অপচয় হেয়েছ এবং এেত cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ 
e¨vnZ n‡q‡Q|  

 

1৮.4   Time and Cost Overrun t   

 cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi Zzjbvq Gi ev —̄evqb mgq Ges e¨q D‡jL‡hvM¨ nv‡i AwZµvš— (Time 
and Cost Overrun) n‡q‡Q| Rvbv hvq, gỳ ªvi wewbgq nv‡ii cwieZ©b, wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³ ¯v̂¶i I 
cybe©vmb Kv‡R wej¤ ̂cÖf„wZ Kvi‡Y cÖK‡íi ev¯—evqb mgq Ges e¨q e„w  cvq| mvgwMÖK ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, 
cÖKíwU ev —̄evq‡b g~j Aby‡gvw`Z ev —̄evqb Kv‡ji †P‡q 3 (wZb) eQi mgq †ewk ‡j‡M‡Q Ges g~j Aby‡gvw`Z 
cÖv°wjZ e¨q A‡c¶v 11203.46 j¶ UvKv (80.04%) †ewk e¨q n‡q‡Q| 

 

1৯| gZvgZ/mycvwik t 

cÖKíwUi ev —̄evqb mgm¨v I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K cÖYxZ AvBGgBwWÕi gZvgZ/mycvwik wb‡æ D‡jL 
Kiv n‡jv t  
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১৯.১    cÖK‡íi e¨q e„w×, দরপ  ি য়ায় িবল , gỳ ªvi wewbgq nv‡ii cwieZ©ন, ev¯—evqb †gqv` e„w× িত Kvi‡Y 
wWwcwc ’বার ms‡kvab Ki‡Z হেয়েছ| fwel¨‡Z evi-evi িডিপিপ ms‡kvab cwinvi Kivi j‡¶¨ িডিপিপ 
cÖYq‡bi mgq wewfbœ A‡½i e¨q, কােজর পিরিধ, ev¯—evqb †gqv` BZ¨vw` mwVKfv‡e wbiƒcY Kiv mgxPxb n‡e|  

 
19.2 ক   ïi“i c~‡e©B Ri“ix cÖ‡qvR‡b ‡ivUi †¯úvK (Rotor Spoke) cÖwZ ’̄vc‡bi জ  ি  া র ও অথ 

e¨q Kiv n‡q‡Q| fwel¨‡Z G ai‡bi েয়র ে  চিলত Avw_©K িনয়ম ও য় িবিধমালা h_vh_fv‡e অ সরণ 
Ki‡Z n‡e।      

  
১৯.3   cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z িডিপিপ হেত Gi ev¯—evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q উে খেযা fv‡e AwZµvš— (Time 

and Cost Overrun) n‡q‡Q| fwel¨‡Z ev —̄evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q hv‡Z AwZµvš—  bv nq †mRb¨ 
evwl©K µq cwiKíbv, `icÎ cÖwµqvKiY cwiKíbv, ev —̄evqb g¨vwUª· cÖf„wZ mwVKfv‡e cÖYqb Ges Zv 
h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e| 
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94. আপে েডশন অব াম র িবিসক ১১ কিভ ইিচং শন  এ র লার ৩৩/১১ কিভ সাব- শন 
(সংেশািধত) 

(mgvßt Ryb, 2011) 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t k¨vgcyi wewmK 11 †Kwf myBwPs †÷k‡bi AvIZvaxb GjvKv 

2| ev¯—evqb ms¯’v t XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm) 

3| D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq/we ỳ̈ r wefvM| 

4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t  
(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 
(cÖtmvt) 

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¯—evqb 

Kv‡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 
1170.31 
(683.34) 

1848.092 
(1251.104) 

1537.566 
(1195.00) 

RyjvB, 
2006 n‡Z 
Ryb, 2009 

 

RyjvB, 
2006 n‡Z 
Ryb, 2010 

 

RyjvB, 
2006 n‡Z 
Ryb, 2011 

 

367.256 
(31%) 

24 gvm 
(67%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯তevqb t we`ÿ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq/we ỳ̈ r wefvM n‡Z cÖvß PCR 

(Project Completion Report) Gi Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi 
A½wfwËK ev —̄e I Avw_©K AMÖMwZ wbgœiƒct 

 
µt ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri A½ cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev evqb 

ev¯—e cwigvY Avw_©K ev¯—e cwigvY (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) ivR¯̂     
1 Rbe‡ji †eZb fvZvw` - - - 0.00 
2 Awdm fvov - - - 0.00 
3 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U - -  0.00 
4 civgk©K e¨q - -  0.00 
5 hvbevnb wi‡cqvi, †gB‡›Ub¨vÝ I 

Awdm miÄvg win¨vwewj‡Ukb 
- - - 0.00 

 Dc-‡gvU (ivR¯̂)t - 0.00 - 0.00 
(L) g~jab     
6 Awdm BKzBc‡g›U  - - - 0.00 
7 hvbevnb µq - - - 0.00 
8  ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ µq jU 1191.528 jU 1195.00 

(100%) 
9 c~Z© wbg©vY (K‡›Uªvj i“g wewìs 

dvD‡Ûkb, †UªÝ, Dc‡K› ª̀, BqvW© 
BZ¨vw`) 

6335eM©dzU 108.04 6335eM©dzU 107.10 
(99.12%) 

10 ¯’vcbv e¨q †_vK 61.074 ‡_vK 52.81 
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µt ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri A½ cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev evqb 
ev¯—e cwigvY Avw_©K ev¯—e cwigvY (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 
(86.47%) 

11 ïé Ki, f¨vU I Ab¨vb¨ PvR© hš¿cvwZi 
g~‡j¨i 30% 

357.458 hš¿cvwZi g~‡j¨i 
12.5% 

149.97 
(41.95%) 

12 wbg©vYKvjxb mỳ  ‡_vK 31.956 ‡_vK 31.956 
(100%) 

13 g~j¨ e„w× RwbZ e¨q †gvU g~‡j¨i 
3% 

40.819 - 0.00 

14 wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ †gvU g~‡j¨i 
2% 

27.213 - 0.00 

15 wewea I Ab¨vb¨ e¨q ‡_vK 30.00 ‡_vK 0.73 
(2.43%) 

 Dc-‡gvU (g~jab)t - 1848.09 
 

 1537.566 

 
6| KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t cÖKí cwiPvj‡Ki †`qv Z_¨ g‡Z cÖK‡íi AvIZvq D‡jL‡hvM¨ cwigvY 

†Kvb KvR Amgvß †bB|  
7| mvaviY ch©‡e¶Y t UvY©Kx c×wZ‡Z ev —̄evwqZ mve-‡÷kbwU mPj †`Lv hvq| Z‡e mve-

‡÷k‡bi bxP Zjvq c~e©eZ©x †÷k‡b e¨eüZ AcÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ I 
gvjcÎ cwijw¶Z n‡q‡Q hv mve-‡÷k‡bi wbivcËv wewNœZ Ki‡Z cv‡i|  

8| cÖK‡íi cUf~wg t evsj‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b we ỳ̈ ‡Zi ¸i“Z¡ Acwinvh©| XvKv 
cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt Gi k¨vgcyi wewmK GjvKvi 
ˆe`ÿ wZK weZiY e¨e¯’v Dbœq‡bi j‡¶¨ ÒAvc‡MÖ‡Wkb Ae k¨vgcyi 
wewmK 11 †Kwf myBwPs †ókb Uz G †i¸jvi 33/11 †Kwf mve-†ókb 
cÖ‡R±Ó kxl©K cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| k¨vgcyi wewmK 11 †Kwf myBwPs 
†÷kbwU 1988 mv‡j wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Zrmg‡q H GjvKvq m‡e©v”P 
†jvW wQj 3.6 †gMvIqvU| cÖwZ eQi 8.8% nv‡i †jvW e„w× †c‡q cÖKí 
MÖn‡Yi ermi A_©̈ vr 2005 mv‡j H GjvKvi †jvW 30 †gMvIqv‡U 
DbœxZ nq| ewa©Z †jv‡W we ỳ̈ r mieivn Kivi j‡¶¨ ewY©Z cÖKíwU MÖnY 
Kiv n‡q‡Q| 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ t (K) k¨vgcyi wewmK 11 †Kwf myBwPs †ókb ‡K †i¸jvi 33/11 †Kwf 
mve-†ókb G DbœxZ Kib| 
(L) 2 wU 20/28 GgwfG, 33/11 †Kwf UªvÝdigvi ’̄vcb Kiv| 
(M) k¨vgcyi wewmK GjvKvq we ỳ̈ ‡Zi Pvwn`v c~iY Kiv| 
(N) k¨vgcyi wewmK GjvKvq bZzb bZzb wkí I evwYwR¨K cÖwZôv‡b 
ˆe`ÿ wZK ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv| 

10| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t gvbbxq A_© I cwiKíbv gš¿x KZ©„K 28/08/2006 Zvwi‡L cÖKíwU 
Aby‡gvw`Z nq| ‰e‡`wkK A_©vq‡bi j‡¶¨ MZ 28/06/07 Zvwi‡L 
Gkxq Dbœqb e¨vs‡Ki mv‡_ Fb Pzw³ ¯v̂¶wiZ nq| B‡Zvg‡a¨ Avš—
R©vwZK evRv‡i ‰e ỳ̈ wZK hš¿cvwZi `i e„w× cvIqvq `i cȪ —v‡e cÖv°wjZ 
g~‡j¨i †P‡q D‡jL‡hvM¨ cwigvY `i e„w× †c‡q‡Q| d‡j cieZx©‡Z 
ms‡kvwaZ cÖKíwU gvbbxq A_© I cwiKíbv Dc‡`óv KZ©„K MZ 
01/01/09 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq|  

11| cÖK‡íi A_©vqb t cÖKíwU †gvU 1537.566 j¶ UvKv e¨‡q ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ 
1251.104 j¶ UvKv cÖKí mvnvh¨, 565.032 j¶ UvKv wRIwe 
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A_©vqb Ges 31.956 j¶ UvKv wWwcwWwmÕi wbR¯̂ A_©vqb|  
 
12| cwi`k©b t AvBGgB wefv‡Mi cwiPvjK I mnKvix cwiPvjK MZ 05/07/2012 Zvwi‡L k¨vgcyi GjvKvq 

cÖK‡íi AvIZvq ’̄vwcZ mve-†÷kbwU cwi`k©b K‡ib| 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~Pxi cwi`k©b GjvKvq Dcw¯’Z _vKvi eva¨evaKZv i‡q‡Q| wKš‘ cwi`k©‡bi mgq mswkó cÖKí 
cwiPvjK Dcw ’̄Z wQ‡jb bv| Z‡e Zvi c‡¶ wWwcwWwmi e¨e¯’vcK †gvt wMqvmDwÏb Ges Dc-e¨e ’̄vcK †gvt 
kv‡n` gvneye f~Bqv Dcw ’̄Z wQ‡jb| cwi`k©‡bi Av‡jv‡K ev¯—e Ae¯’v wbæiƒc t 

 
(K) ‰e ỳ̈ wZK hš¿cvwZ µq t  
 1191.528 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 1195.00 j¶ UvKv e¨‡q wbæwjwLZ hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q| 

Wjv‡ii g~j¨ e„w× cvIqvi Kvi‡Y GB Lv‡Z 3.47 j¶ UvKv †ekx Liv n‡q‡Q, hv GwWwe cÖ̀ vb K‡i‡Q|  
 

µt 
bs 

িববরণ পিরমাণ/সং া 

1 33/11 †Kwf 20/28 GgwfG Uªvbmdigvi 2 wU 
2 33 †Kwf wR AvB Gm 6 wU 
3 33 †Kwf †eªKvi wi‡j c¨v‡bj 6 wU 
4 11 †Kwf †eªKvi K‡›Uªvj  15 wU 
5 33 †Kwf f‚Mf©̄ ’ K¨vej ‡_vK 
6 11 †Kwf f‚Mf©̄ ’ K¨vej ‡_vK 
7 11/0.415 †Kwf, 200 †KwfG UªvÝdigvi 02 wU 

 
(L) c~Z© wbg©vY t 108.04 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 107.10 j¶ UvKv e¨‡q 6335 eM©dzU K‡›Uªvj i“g wewìs 

dvD‡Ûkb, Dc‡K› ª̀ BqvW© BZ¨vw` wbg©vY Kiv n‡q‡Q|  
(M) ¯’vcbv e¨q t 61.074 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 52.81 j¶ UvKv ¯’vcbv eve` e¨q Kiv n‡q‡Q|  
(N) ïé I f¨vU t 357.458 j¶ UvKv †_vK eiv‡Ïi wecix‡Z 149.97 j¶ UvKv ïé I  f¨vU eve` e¨q Kiv 

n‡q‡Q|  ’̄vbxqfv‡e wKQy hš¿cvwZ µq Kivq GB Lv‡Z e¨q n«vm †c‡q‡Q e‡j cÖK‡íi cwiPvjK Rvwb‡q‡Qb|  
(O)  wbg©vY Kvjxb mỳ  t 31.956 j¶ UvKv †_vK eiv‡Ïi wecix‡Z 31.956 j¶ UvKv  D³ Lv‡Z e¨q Kiv 

n‡q‡Q|   
 
13| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t Ryb, 2011 ch©š— cÖKí Kv‡Ri Avw_©K AMÖMwZ 83.19% Ges ev —̄e AMÖMwZ 100%  
 
14|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  

 
cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 

k¨vgcyi wewmK 11 †Kwf myBwPs †ókb ‡K †i¸jvi 33/11 
†Kwf mve-†ókb G DbœxZ Kib| 

k¨vgcyi wewmK 11 †Kwf myBwPs †ókb ‡K †i¸jvi 33/11 
†Kwf mve-†ókb G DbœxZ Kiv n‡q‡Q| 

2 wU 20/28 GgwfG, 33/11 †Kwf UªvÝdigvi ¯’vcb 
Kiv| 

2 wU 20/28 GgwfG, 33/11 †Kwf UªvÝdigvi ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q| 

k¨vgcyi wewmK GjvKvq we ÿ̀ ‡Zi Pvwn`v c~iY Kiv| ewY©Z Dc‡K‡› ª̀i gva¨‡g k¨vgcyi wewmK GjvKvq 45 
†gMvIqvU we`ÿ Z mieivn Kivi e¨e ’̄v n‡q‡Q| 

k¨vgcyi wewmK GjvKvq bZzb bZzb wkí I evwYwR¨K 
cÖwZôv‡b ˆe`ÿ wZK ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv| 

k¨vgcyi wewmK GjvKvq bZzb bZzb wkí I evwYwR¨K 
cÖwZôv‡b ˆe`ÿ wZK ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| 
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15|  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

µt 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib mgqKvj 

1 BwÄwbqvi gwgbyj nK ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
ZrKvjxb †Wmv 

AwZwi³ `vwqZ¡ RyjvBÕ06 n‡Z 
RvbyqvixÕ07 

2 BwÄwbqvi gvneye mv‡ivqvi-
B-KvqbvZ 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
ZrKvjxb †Wmv 

AwZwi³ `vwqZ¡ RvbyqvixÕ07 n‡Z RbyÕ08 

4 BwÄwbqvi Bd‡ZLvi DwÏb 
wd‡ivR 

 

Dc-gnve¨e ’̄vcK, 
XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb 
†Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm) 

c~Y© `vwqZ¡ RyjvBÕ08 n‡Z  
RybÕ11 

 
16| ev —̄evqb mgm¨v t 
 
16.1| cÖKí mvnvh¨ cÖvwß‡Z wej¤̂ t cÖKí mvnvh¨ cÖvwß‡Z wej‡¤̂i Kvi‡Y cÖKí ev¯—evq‡b mgm¨v cwijw¶Z n‡q‡Q|  
 
16.2| ‰e`ÿ wZK hš¿cvwZ/gvjvgv‡ji g~j¨ e„w× t ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ/gvjvgv‡ji g~j¨ e„w×i Kvi‡Y cÖKí ev¯—evq‡b 

mgm¨v n‡q‡Q|  
 
16.3| Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`wj t Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jxi d‡j cÖKí ev¯—evq‡b mgm¨v n‡q‡Q|  
 
16.4| AvBwU/f¨vU I wmwW/f¨vU c„_Kfv‡e D‡jL bv _vKv t wWwcwc‡Z miKvix Lv‡Z cwi‡kva‡hvM¨ AvBwU/f¨vU I 

wmwW/f¨vU Gi cwigvY c„_Kfv‡e D‡jL bv _vKvq AvBwU/f¨vU Lv‡Z miKvix Ki cwi‡kv‡a mgm¨v cwijw¶Z 
n‡q‡Q|  

 
17| mycvwik t 
17.1| Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jx cwinvi Kivi Rb¨ mswkó mK‡ji `„wó AvKl©b Kiv n‡jv|  
 
17.2| fwel¨‡Z AvBGgBwW KZ…©K cÖKí cwi`k©‡bi †¶‡Î AvBGgB wefv‡Mi Dbœqb cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb 

Kg©m~wPi ev¯—evqb, cwiex¶Y I g~j¨vqb c×wZ msµvš— 29.03.2006 Zvwi‡Li cwicÎ †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖnY Kiv Avek¨K (Aby‡”Q`-12)|  

 
17.3| mswkó ms¯’v (wWwcwWwm) mgvß mve-‡÷k‡bi cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ I fe‡bi i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e     

(Aby‡”Q`-7) |  
 
17.4| fwel¨‡Z cÖKí cÖYq‡bi †¶‡Î wWwcwc‡Z wmwW f¨vU I AvBwU f¨vU Gi cwigvY c„_Kfv‡e D‡jL Kiv 

Avek¨K|  
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95. িতন (৩)- স ালন লাইন ক  
(mgvßt Ryb, 2011) 

 
 
1|  cÖK‡íi Ae ’̄vb t  bIMvu, RqcyinvU, VvKziMuvI, cÂMo, gv¸iv, wSbvB`n  
   Ges PzqvWv½v †Rjv| 
2|  ev¯—evqb ms¯’v t  cvIqvi MÖxW †Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k wjt 
3| D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq, we ỳ̈ r wefvM 
4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q  

‡gvU 
UvKv 

(wRIwe) 
cÖt mvt 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z  
ev —̄evqb 

Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 

Aby‡gvw`Z 
cÖv°wjZ 

e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq (g~j¨ 
Aby‡gvw`Z   
ev —̄evqb 
Kv‡ji %) 

g~j  
‡gvU  
UvKv 
(wRIwe) 
cÖt mvt  

me©‡kl 
ms‡kvwa
Z 
(cÖtmvt)  

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
 

1 2 3 4 5 6 7  
37772.50 
15576.00 
22196.50 

- 34426.56 
14902.21 
19524.35 

RyjvB, 
2006 n‡Z  
Ryb, 2010 

RyjvB 
2006 

n‡Z Ryb, 
2011 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb, 2011 

- 1 eQi  
(25%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯—evqb  t  we`ÿ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq/we ỳ̈ r wefvM n‡Z cÖvß 

PCR (Project Completion Report) Gi Z_¨ Abyhvqx 
cÖKíwUi A½wfwËK ev —̄e I Avw_©K AMÖMwZ wbgœiƒct 

 
µt wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri 

A½ 
cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 

ev¯—e cwigvY Avw_©K 
 

ev¯—e cwigvY 
(%) 

Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 
1 Awdmvi‡`i †eZb 16 Rb 148.30 81.25% 

13 (100%) 
156.25 (100%) 

2 ¯’vcbv e¨q 07 Rb 51.80 7(100%) 34.91 (68%) 
3 fvZv 20 Rb 159.30 20 (100%) 146.85 

(92.18%) 
4 mieivn I †mev †_vK 923.40 †_vK 174.94 (19%) 
5 hš¿cvwZ µq jU 19142.20 jU (100%) 18524.35 (97%) 
6 f~wg AwaMÖnY/µq 20 GKi  900 20 (100%) 324.14 (36.02%) 
7 c~Z© wbg©vY jU 6467.30 jU (100%) 8271.90 

(127%) 
8 ïé I  f¨vU jU 6273.40 jU (100%) 4804.84 (77%) 
9 g~jab Ab¨vb¨ e¨q jU 3706.80 †_vK (100%) 1988.38 (54%) 

me©‡gvU t - 37772.50 (100%) 344426.56 (92%) 
 
6| KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY  t   
cÖKí cwiPvj‡Ki †`qv Z_¨ g‡Z cÖK‡íi AvIZvq D‡jL‡hvM¨ cwigvY †Kvb KvR Amgvß †bB|  
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7| mvaviY ch©‡e¶Yt  
 UvY©Kx c×wZ‡Z mve-‡÷kb ¸‡jv I mÂvjb jvBb wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges G¸‡jv mPj i‡q‡Q| Z‡e mve-
‡÷kb¸‡jv  I mÂvjb jvBb Avjv`v c„_K wVKv`vi c„_Kfv‡e wbg©vY K‡i‡Qb| mve †÷kb¸‡jv‡Z wbivcËvi Rb¨ 
Avbmvi ivLvi ms ’̄vb _vK‡jI cwi`wk©Z †÷kb¸‡jv‡Z †KvbI Avbmvi †`Lv hvqwb|   
 
8| cÖK‡íi cUf~wg t  
 ‡`‡ki mvwe©K A_©‰bwZK Dbœq‡bi Rb¨ wbiwew”Qbœfv‡e ch©vß cwigvY we ỳ̈ r mieivn Kiv GKvš— cÖ‡qvRb| G 
we`ÿ r mieivn wbwðZ Ki‡Z n‡j weZiY e¨e¯’vi cvkvcvwk ch©vß ¶gZvm¤úbœ we`ÿ r mÂvjb e¨e ’̄vI wbwðZ Kiv 
Ri“ix| †`‡ki DËi I cwðgvÂ‡j Aew ’̄Z cÂMo, RqcyinvU, PzqvWv½v I gv¸iv †Rjvi cÖwZwU‡ZB cÖvq 25 †_‡K 50 
wKwg ~̀‡i Aew ’̄Z 132/33 †Kwf Dc‡K› ª̀ †_‡K 33 †Kwf jvB‡bi gva¨‡g we`ÿ r mieivn Kiv n‡”Q| cÖwZwU jvB‡b 
Ifvi‡jvW PjwQj| 2009-10 mv‡j G AÂ‡ji we`ÿ r Pvwn`v Av‡iv cÖvq 30% e„w× cv‡e, d‡j we`¨gvb 33 †Kwf 
jvB‡bi gva¨‡g AwZwi³ we ỳ̈ r mieivn Kiv m¤¢e n‡Zv bv| Ifvi‡jvwWs Gi Kvi‡Y Ggwb‡ZB D³ AÂ‡j cÖvqB we`ÿ r 
NvUwZ NU‡Q| ZvQvovI, 33 †Kwf jvBb¸‡jvi ˆ`N©̈  †ewk nIqvi Kvi‡Y jvBb jmmn cÖwZwbqZ †jv-‡fv‡ëR mgm¨vI 
†`Lv w`‡”Q| g~jZt H AÂ‡ji we ỳ̈ r mÂvjb e¨e ’̄vi Dbœqbmn ch©vß cwigv‡Y I wbiwew”Qbœfv‡e we ỳ̈ r mieivn wbwðZ 
Kivi j‡¶¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
 
9| cÖK‡íi D‡Ïk¨t   

 (K) ‡`‡ki DËi-cwðgvÂ‡j wbf©i‡hvM¨ we`ÿ r mieiv‡ni j‡¶¨ wcwRwmwei we`¨gvb mÂvjb e¨e ’̄vi 
¶gZv e„w× Kiv|  

 (L) KvwiMix wm‡÷g jm n«vm K‡i †fv‡ëR †cÖvdvBj Dbœqb Kiv|   
 
10| cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvab Ae ’̄v t  
 cÖKíwUi Dci MZ 15/05/2006 Zvwi‡L wcBwm mfv AbywôZ nq| wcBwm mfvi wm×v‡š—i Av‡jv‡K Av‡jvP¨ 

cÖKíwU 2006-07 †_‡K 2009-10 ch©š— mgqKv‡j ev —̄evq‡bi Rb¨ ECNEC KZ…©K weMZ 14/09/2006Bs 
Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq Ges gš¿Yvjq KZ…©K MZ 23/10/2006 Zvwi‡L cÖKíwUi cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvwi Kiv 
nq| cÖK‡íi ˆe‡`wkK A_©vq‡bi FY Pzw³ (Loan No.-2332-BAN) `vZv ms¯’v ADB I MYcÖRvZš¿x 
evsjv‡`k miKvi Gi g‡a¨ 28/06/2007 Bs Zvwi‡L ¯̂v¶wiZ nq| AZtci 20/08/2007 Zvwi‡L GOB I 
PGCB Gi g‡a¨  Subsidiary Loan Agreement (SLA) ¯v̂¶wiZ nq Ges 24/09/2007 Bs ZvwiL 
n‡Z Gi Kvh©KvwiZv ïi“ nq|  

 cÖK‡íi Aš—f~©³ 4wU c¨v‡K‡Ri AvIZvq 158 wKtwgt 132 †Kwf mÂvjb jvBb I we`¨gvb wZbwU Dc‡K‡› ª̀i 
m¤cÖmviYmn 4wU bZzb 132/33 †Kwf Dc‡K›`ª wbg©vY Kiv n‡q‡Q| D³ c¨v‡KR mg~‡ni weW WKz‡g›U 
cȪ ‘ZKiY, Lmov weW WKz‡g›U Gi Dci GwWwe Gi Aby‡gv`b MÖnY, `icÎ Avnevb, `icÎ g~j¨vqb †k‡l 
wcwRwmwe †evW© I cybivq GwWwe Gi Aby‡gv`b MÖnY †k‡l Dc‡K› ª̀ wbg©vY c¨v‡KRØ‡qi Pzw³ ¯v̂¶wiZ nq 
10/04/2008Bs Zvwi‡L Ges mÂvjb jvBb wbg©vY c¨v‡KRØ‡qi Pzw³ ¯v̂¶wiZ nq 10/07/2008Bs Zvwi‡L| 
A_©vr Subsidiary Loan Agreement (SLA)  Kvh©Ki nIqvi ZvwiL n‡Z gvV ch©v‡qi KvR ïi“ Ki‡ZB 
cÖvq GK eQi mgq AwZµvš— n‡q hvq| cÖK‡íi mg¯— KvR m¤úbœ Ki‡Z AviI 1 eQi mg‡qi cÖ‡qvRb nq|  

 
11| cÖK‡íi A_©vqb t  
 cÖKíwU †gvU 34426.56 j¶ UvKv e¨‡q ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ 19524.35 j¶ UvKv GwWwe Gi cÖKí 

mvnvh¨ Ges 14902.21 j¶ UvKv wRIwe A_©vqb|  
 
12| cwi`k©bt  
 AvBGgB wefv‡Mi cwiPvjK I mnKvix cwiPvjK MZ 10/07/2012 ZvwiL n‡Z 13/07/2012 ZvwiL ch©š— 

cÖK‡íi cÂMo, VvKziMvuI, RqcyinvU I bIMuv GjvKvq  ’̄vwcZ mve-‡÷kb¸‡jv I mÂvjb jvBb (AvswkK) 
cwi`k©b  K‡ib| 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~Pxi cwi`k©b GjvKvq Dcw ’̄Z _vKvi 
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eva¨evaKZv i‡q‡Q| wKš‘ cwi`k©‡bi mgq mswkó cÖKí cwiPvjK Dcw¯’Z wQ‡jb bv| Z‡e Zvi c‡¶ wcwRwmwe 
Gi e¨e¯’vcK †gvt kvnv`vZ †nv‡mb Ges Dc-e¨e¯’vcK ‡MŠZg Kzgvi cvj Dcw ’̄Z wQ‡jb|  

 
13| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t   
 Ryb, 2011 ch©š— cÖKí Kv‡Ri Avw_©K AMÖMwZ 92% Ges ev —̄e AMÖMwZ 100%| 
 
14| cÖK‡íi cÖavb cÖavb A‡½i ev —̄evqbt  
14.1| mieivn I †mev t  
 PzqvWv½v-wSbvB`n-gv¸iv, bIMuv-RqcyinvU , VvKziMuv -cÂMo 132 †Kwf mÂvjb jvBb mv‡f©, civgk©K, Awdm 

fvov, hvbevnb ‡givgZ BZ¨vw` eve` 923.40 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 174.94 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  
14.2| hš¿cvwZ µq t  
 19142.20 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 17654.06 j¶ UvKv PzqvWv½v, gv¸ov, RqcyinvU I cÂMo G 1wU K‡i 

4wU 82 GgwfG ¶gZv m¤úbœ 132/33 †Kwf bZzb Dc‡K› ª̀ wbg©v‡b Ges wSbvB`n, bIMuv I VvKziMvuI G 1wU 
K‡i †gvU 3wU we`¨gvb 132/33 †Kwf Dc‡K› ª̀ m¤cÖmvi‡Y gvjvgvj msMÖn Ges 132 †Kwf (wm‡½j mvwK©U) 
jvBb wbg©vY G gvjvgvj msMÖ‡n e¨q Kiv n‡q‡Q|  

14.3| f~wg AwaMÖnY/µq t  
 900.00 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 324.14 j¶ UvKv e¨‡q PzqvWv½v, gv¸ov, RqcyinvU I cÂM‡o bZzb 

132/33 †Kwf Dc‡K› ª̀ wbg©v‡Yi Rb¨ 20 GKi  Rwg AwaMÖnY/µq Kiv n‡q‡Q|  
14.4| c~Z© wbg©vY t  
 GLv‡Z wWwcwc‡Z eivÏ wQj 6467.00 j¶ UvKv| Zb¥‡a¨ 8271.90 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| c~Z© wbg©vY 

Lv‡Z wWwcwcÕi I wba©vwiZ eiv‡Ïi ‡P‡q AwZwi³ 1804.90 j¶ UvKv †ekx LiP Kiv n‡q‡Q| hv Avw_©K I 
cwiKíbv k„•Ljv cwicš’x| Avw_©K I cwiKíbv k„•Ljv f½ K‡i Abby‡gvw`Zfv‡e G Lv‡Z AwZwi³ A_© e¨‡qi 
wel‡q cÖK‡íi mswkóZv †Kvb m‡š—vlRbK Reve w`‡Z cv‡iwb| 8271.90 j¶ UvKv PzqvWv½v, gv¸ov, RqcyinvU 
I cÂMo G 1wU K‡i 4wU 82 GgwfG ¶gZv m¤úbœ 132/33 †Kwf bZzb Dc‡K› ª̀ wbg©vY KvR Ges wSbvB`n, 
bIMuv I VvKziMvuI G 1wU K‡i †gvU 3wU we`¨gvb 132/33 †Kwf Dc‡K› ª̀ m¤cÖmviY KvR Ges 132 †Kwf 
(wm‡½j mvwK©U) jvBb wbg©vY G Avg`vbxK…Z gvjvgvj ¯’vcb KvR eve` e¨q Kiv n‡q‡Q|  

14.5| ïé I f¨vU t  
 6273.40 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z Avg`vbxK…Z gvjvgv‡ji Rb¨ 4804.84 j¶ UvKv ïé I f¨vU eve` 

cwi‡kva Kiv n‡q‡Q|  
14.6| Ab¨vb¨ g~jab e¨q t 
 3706.80 j¶ UvKv †_vK eiv‡Ïi wecix‡Z 1988.38 j¶ UvKv GLv‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q|  
15| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b  t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 
(K) ‡`‡ki DËi-cwðgvÂ‡j wbf©i‡hvM¨ we ỳ̈ r mieiv‡ni 
j‡¶¨ wcwRwmwei we`¨gvb mÂvjb e¨e ’̄vi ¶gZv e„w× 
Kiv|  

bIMvu, RqcyinvU, VvKziMuvI, cÂMo, gv¸iv, 
wSbvB`n Ges PzqvWv½v †Rjvq mve‡÷kb 
wbg©vY/m¤cÖmvi‡Y Zv bZzb mÂvjb jvBb wbg©vY 
wcwRwmwei we`¨gvb mÂvjb e¨e¯’vi ¶gZv e„w× 
Kiv n‡q‡Q|  

(L) KvwiMix wm‡÷g jm n«vm K‡i †fv‡ëR †cÖvdvBj 
Dbœqb Kiv|   
 

bZzb mÂvjb jvBb ¯’vc‡bi gva¨‡g KvwiMix 
wm‡÷g jm n«vm K‡i †fv‡ëR †cÖvdvBj Dbœqb 
Kiv n‡q‡Q|  

 
16| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  

µt bs  cÖKí cwiPvj‡Ki bvg  c`ex `vwq‡Z¡i aiY mgqKvj 
1| †gvt AvK‡Q` Avjx ‡WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi, 

cvIqvi MÖxW †Kv¤úvbx Ae 
evsjv‡`k wj: 

c~Y© `vwqZ¡ 01/06/2006 nB‡Z 
30/06/2011 ch©š— 

17|  ev —̄evqb mgm¨v t 
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17.1|   ROW (Right of Way) Amyweav t 
  wewfbœ ¯’v‡b ivBU Ae I‡qi Rb¨ ¯’vbxqfv‡e cÖej euvavi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q, d‡j cÖKí ev¯—evq‡b mgm¨v 

n‡q‡Q| bIMuv-Rqcyi nvU, VvKziMuvI-cÂMo, wSbvB`n-gv¸iv Ges wSbvB`n-PzqvWv½v 132 †Kwf mÂvjb 
jvB‡bi wewfbœ †jv‡Kk‡b ivBU Ae I‡qi Rb¨ cÖej euvavi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q|  

 
17.2|  Wjv‡ii gvb/g~j¨ e„w× t 
 Wjv‡ii gvb ev g~j¨ e„w×i Kvi‡Y cÖKí ev¯—evq‡b mgm¨v cwijw¶Z n‡q‡Q|   
 
17.3|  A½wfwËK AwZwi³ e¨q t 
  c~Z© wbg©vY Lv‡Z wWwcwci wba©vwiZ eiv‡Ïi †P‡q AwZwi³ 1804.09 j¶ UvKv †ekx e¨q Kiv n‡q‡Q| 
 
18|   mycvwik t  
18.1|  fwel¨‡Z AvBGgBwW KZ…©K cÖKí cwi`k©‡bi †¶‡Î AvBGgB wefv‡Mi Dbœqb cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb 

Kg©m~Pxi ev¯—evqb, cwiex¶Y I g~j¨vqb c×wZ msµvš— 29.06.2006 Zvwi‡Li cwicÎ †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖnY Kiv Avek¨K (Aby‡”Q`-12)|  

 
18.2|  fwel¨‡Z cÖKí ev¯—evq‡bi †¶‡Î ivBU Ae I‡q mgm¨v c~e© †_‡KB mgvav‡bi e¨e¯’v Kivi  Rb¨ ev¯—evqbKvix 

ms¯’vi `„wó AvKl©Y Kiv n‡jv|  
 
18.3|   mswkó ms¯’v (wcwRwmwe) mgvß mve-‡÷k‡bi cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ I fe‡bi i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e Ges 

Ri“ix wfwË‡Z Avbmvi c`vq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡e (Aby‡”Q`-1)|  
 
18.4|  c~Z© wbg©vY Lv‡Z wWwcwcÕi wba©vwiZ eiv‡Ïi †P‡q Abby‡gvw`Zfv‡e AwZwi³ e¨q Kivi welqwU gš¿Yvjq LwZ‡q 

†`‡L cÖkvmwbK e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z cv‡i|  
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96. প চ(৫)- শহর িব ৎ িবতরণ ব া উ য়ন ক  (সংেশািধত) 
(mgvß t wW‡m¤̂i 2010) 

 
1|   ev¯—evqbKvix ms ’̄v t I‡q÷ †Rvb cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (I‡RvcvwW‡Kv) 

2|   D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r wefvM, we ỳ̈ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq 

3|   cÖK‡íi Ae¯’vb t cÖKíwUi g~j cÖKí GjvKv n‡”Q লনা, যেশার, ি য়া, ফিরদ র ও 
বিরশাল শহর| cieZ©x‡Z wWwcwc ms‡kva‡bi gva¨‡g mvB‡K¬vb wmW‡ii 
AvNv‡Z ¶wZMȪ — 16wU †Rjv (ei¸bv, †fvjv, cUzqvLvjx, ewikvj, 
wc‡ivRcyi, SvjKvwV, ev‡MinvU, Lyjbv, kixqZcyi, †MvcvjMÄ, 
gv`vixcyi, ivRevox, dwi`cyi, PzqvWv½v, ‡g‡nicyi I mvZ¶xiv) cÖK‡í 
Aš—fy©³ Kiv nq| 

4|   cÖK‡íi e¨q I ev¯—evqb mgq  t  

 
(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cªK…Z e¨q 
(cÖKí mvnvh )̈ 

 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z 
ev¯—evqb 

Kvj 

AwZµvš— 
e¨q 
(g~j 

Aby‡gvw`
Z 

cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq 
 (g~j 

Aby‡gvw`Z       
ev¯—evqb 

Kv‡ji %) 

g~j 
(cÖKí mvnvh¨) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

(cÖKí mvnvh )̈ 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
৪৫৫৫৪.৯৯ 

(২৫৬৭৩.২৩) 
৪৯১৫৪.৯৮ 

(২৫৬৭৩.২৩) 
৩৩৪৯০.39 
(২১৭২২.৬৩) 

RyjvB 
200৩ 

n‡Z Ryb 
200৭  

(৪ eQi) 

RyjvB 
200৩ n‡Z 

িডেস র 
201০  

(৭.৫ eQi) 

RyjvB 
200৩ n‡Z 

িডেস র 
201০  

(৭.৫ eQi) 

য় 
অিত া  

হয়িন 

৩.৫ eQi 
(৮৭.৫%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  

 
5.1 cÖKíwUi সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx এর cwiKwíZ j¶¨gvÎv Ges ক  mgvwß c ÖwZ‡e`b 

(িপিসআর) Abyhvqx এর A½wfwËK ev¯ —e I Avw_ ©K AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc¯’vcb Kiv n‡jv t 
 (j¶ UvKvq) 

µt bs সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi 
Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
ev¯—e  Avw_©K ev¯—e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) ivR¯̂     
১ কমকতা ও কমচারীেদর বতন 40 Rb ২২৫.৭৮ 37 Rb ২২৫.৭৮ 

(100%) 
২ ভাতািদ ‡_vK ১৫২.৫৪ ‡_vK ১৫২.৫৪ 

(100%) 
Dc-‡gvU (ivR¯̂) t - ৩৭৮.৩২ - ৩৭৮.৩২ 

(100%) 
 (L) g~jab     
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µt bs সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi 
Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
ev¯—e  Avw_©K ev¯—e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
৩ য পািত  

(we —̄vwiZ wefvRb 13.1 Aby‡”Q‡`) 
‡_vK ৩০৭১৮.৭৬ ‡_vK 26703.85 

(86.93%) 
৪ যানবাহন ১৮  ৯৬.২৫ ৮  ৭২.১৭ 

(74.98%) 
৫ িম অিধ হণ ৩.৫০ একর ৭৭.৫০ ২.৯০ একর ৬৪.২৫ 

(82.90%) 
6 িম উ য়ন ১৪১০০ 

ঘনিমটার 
১৪.১০ ১৪১০০ 

ঘনিমটার 
১৪.১০ 

(100%) 
7 আবািসক ভবন িনমাণ ১৬৯০ 

বগিমটার 
১৫১.৯২ ৮৫৭.৯০ 

বগিমটার 
৭৭.১২ 

(50.76%) 
8 অনাবািসক ভবন িনমাণ ১২৪০ 

বগিমটার 
১৮৫.৯৫ ৭৪7.80 

বগিমটার 
১১২.১৪ 

(60.31%) 
9 অ া  ত কাজ ‡_vK ১০০.০০ ‡_vK ৮৮.৮৩ 

(88.83%) 
10 এনভায়রনেম াল সােভ ‡_vK ৫১.০০ ‡_vK ৫১.০০ 

(100%) 
11 পরামশ সবা ১০০ জনমাস ১০০.০০ ১০০  

জনমাস 
৯১.২৫ 

(91.25%) 
12 াপনা য় ‡_vK ১৫৭৫.৩০ ‡_vK ১২৬৮.৭৯ 

(80.54%) 
13 পিরবহন য় ‡_vK ২৫৫.০০ ‡_vK ২০০.৯৬ 

(78.81%) 
14 কা ম িডউ , া  এ  ভ াট ‡_vK ১০৯৭৮.৮৫ ‡_vK ৩৮৫৬.49 

(35.13%) 
15 িনমাণকালীন দ ‡_vK ৩৯২২.০৩ ‡_vK ১৮৩.২৮ 

(4.67%) 
Dc-‡gvU ( লধন) t - ৪৮২২৬.৬৬ - 32784.23 

(67.98%) 
১৬ িফিজক াল Kw›Ub‡RwÝ ‡_vK ০.০০ ‡_vK ০.০০ 
১৭  ি  জিনত য় ‡_vK ৫৫০.০০ ‡_vK 327.84 

(59.61%) 
me©‡gvU t - ৪৯১৫৪.৯৮ - 33490.39 

(68.13%) 
6| cÖK‡íi সংি  cUf~wg t  
6.1 we`ÿ r কান দেশর A_©‰bwZK Dbœq‡bi Ab¨Zg ¸i“Z¡c~Y© Dcv`vb| ‡`‡ki mvgwMÖK Dbœqb wbwðZKi‡Yi Rb¨ 
িবিভ  উ য়ন লক খােত পযা  I wbiwew”Qbœ we ỳ̈ r mieivn Kiv জ রী| িব ৎ িবভাগ হেত া  সা িতক cwimsL¨vb 
Abyhvqx দখা যায়, বতমােন evsjv‡`‡ki †gvU RbmsL¨vi cÖvq ৫০% we`ÿ r myweav পাে | দেশর অথৈনিতক কমকাে র 
e¨vcK সার, ত নগরায়ন এবং µgবধgvb িশ ায়েনর কারেণ we`ÿ ‡Zi Pvwn`v েবর লনায় অেনক ি  পেয়েছ। 
µgবধgvb we`ÿ r Pvwn`v c~i‡Y we`ÿ r Drcv`b e„w×i mv‡_ mv‡_ †`‡ki we`¨gvb we`ÿ r weZiY e¨e ’̄vi m¤cÖmviY, 
AvaywbKxKiY Ges ¶gZv e„w× Kiv cÖ‡qvRb| 
 

6.2 †`‡ki `w¶Y-cwðg AÂ‡ji 5wU ¸i“Z¡c~Y© kni ( লনা, যেশার, ি য়া, ফিরদ র ও বিরশাল)-Gi we ỳ̈ r weZiY 
e¨e¯’vq we`¨gvb wewfbœ mgm¨vi Kvi‡Y D³ GjvKvi µgea©gvb we`ÿ r Pvwn`v c~iY KwVb n‡q c‡o| D³ kni¸‡jv‡Z 
cÖ‡qvRbxq we ỳ̈ r weZiY jvBb bv _vKv, mwVK ¯’v‡b I ch©vß msL¨K 33/11 †Kwf Dc‡K‡› ª̀i Afve, we`¨gvb 
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Dc‡K› ª̧̀ ‡jvi মতা Pvwn`vi Zzjbvq Ach©vß হওয়া cÖf„wZ কারেণ mieivnK…Z GjvKvq wm‡÷g jm, †jv-†fv‡ëR এবং 
ঘন-ঘন we`ÿ r weåvUmn eûwea mgm¨v weivRgvb wQj| এসম  mgm¨vi mgvavbK‡í evsjv‡`k we`ÿ r Dbœqb †evW© ক ক 
2003 mv‡j Av‡jvP¨ cÖKíwU বা বায়েনর উে াগ নয়া হয়| পরবত েত we`ÿ r Lvত ms¯‹vi Kg©m~wPi AvIZvq `w¶Y-cwðg 
AÂ‡ji we ỳ̈ r weZi‡Yi Rb¨ we ỳ̈ r Dbœqb †evW© n‡Z c„_K n‡q I‡q÷ †Rvb cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt 
(I‡RvcvwW‡Kv)-এর ি  হয়। cieZ©x‡Z I‡RvcvwW‡Kv আেলাচ  কে র বা বায়‡bi `vwqZ¡ MÖnY কের এবং wW‡m¤î, 
2010-এ ক i বা বায়ন স  কের।   
 

7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t  
cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ িছল †`‡ki `w¶Y-cwðg AÂ‡ji লনা, যেশার, ি য়া, ফিরদ র Ges বিরশাল kn‡i 33 

†Kwf, 11 †Kwf I 0.415 †Kwf we`ÿ r weZiY e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g wbf©i‡hvM¨ weZiY e¨e ’̄v I Dbœqb wbwðZ Kiv| 
 

৮| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t 
Av‡jvP¨ cÖKíwU †gvU 45554.99 j¶ (wRIwe 19881.76  ল  + cÖKí mvnvh¨ 25673.23 ল ) UvKv 

cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2003 n‡Z Ryb, 2007 †gqv‡` ev¯—evq‡bi j‡¶¨ MZ 28/02/2004 Zvwi‡L AbywôZ ÔGK‡bKÕ 
ˆeV‡K Aby‡gvw`Z nq| cieZ©x‡Z mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z ¶wZMȪ — 16wU †Rjvi we ỳ̈ r weZiY e¨e ’̄vi cybev©m‡bi 
KvRwU Aš—fy©³ K‡i cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨য় 49154.98 j¶ (wRIwe 23481.75  ল  + cÖKí mvnvh¨ 25673.23 
ল ) UvKvয় ি  এবং বা বায়ন ময়াদ ন, 2009 ch©š— ewa©Z K‡i এর ms‡kvwaZ wWwcwc MZ 22/04/2008 Zvwi‡L 
AbywôZ িবভাগীয় ক  ায়ন কিম  (wWwcBwm)-এর mfvq Aby‡gvw`Z nq| এরপর, MZ 28/05/2009 Zvwi‡L য় ি  

িতেরেক ক র বা বায়ন ময়াদ cÖ_‡g wW‡m¤̂i, ২০09 পয  Ges me©‡kl MZ 15/04/2010 Zvwi‡L wW‡m¤̂i, ২০10 
পয  ি  করা হয়।   

 

৯| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 

cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`‡b †`Lv hvq, cÖKí ev —̄evqbKvjxb mg‡q †gvU 6 (Qq) Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí 
cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| `vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, c`ex, `vwq‡ র ধরন, `vwq‡Z¡i ময়াদ 
ইত ািদ Z_¨vw` wb‡æ †`qv n‡jv t 
µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib `vwq‡Z¡i ময়াদ 

1 ‡Mvjvg dvi“K †Pxayix  ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb 20 AvM÷, 2003 n‡Z  
6 wW‡m¤î, 2006 ch©  

2 G. GBP. Gg. ivqnvbyi ingvb  ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb  7 wW‡m¤î, 2006 n‡Z  
27 wW‡m¤î, 2006 ch©   

3 wbivc` miKvi ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb 28 wW‡m¤î, 2006 n‡Z  
09 AvM÷, 2007 ch©   

৪ ‡gvt BDmyd DwÏb miKvi ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb 10 AvM÷, 2007 n‡Z  
23 gvP© 2009 ch©   

5 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb 
(AwZwi³ `vwqZ¡) 

24 gvP© 2009 n‡Z  
14 b‡f¤î 2009 ch©   

6 †gvt kwidzj Bmjvg ত াবধায়ক 
েকৗশলী 

c~Y©Kvjxb 
(fvicÖvß) 

15 b‡f¤î 2009 n‡Z  
31 wW‡m¤î 2010 ch©  

 

cÖm½Zt D‡jL¨ †h, MZ 08/11/2009 Zvwi‡L cwiKíbv wefvM n‡Z wewb‡qvM cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 50 †KvwU 
UvKv ev Zvi ‡ewk n‡j c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM I G msµvš— wb‡`©kvejx Rvix Kiv nq| GQvov, MZ 
16/02/2010 Zvwi‡L gwš¿cwil` wefvM n‡Z cÖKí cwiPvjK‡`i wZb eQi Kg©Kvj †kl nevi c~‡e© e`wj msµvš— wel‡q 
িস া  দােনর জ  gvbbxq cwiKíbv gš¿xi mfvcwZ‡Z¡ GKwU KwgwU MVb Kiv nq| পযােলাচনায় ‡`Lv hvq, ক েত 
ঘন-ঘন ক  পিরচালক িনেয়াগ/বদলী করা হেয়েছ। এছাড়া, mgvwß cÖwZ‡e`ন অ যায়ী ক র বা বায়েনর শেষর িদেক 
অিতির  দািয়ে  জনাব ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` এবং ভার া  দািয়  িহেসেব জনাব †gvt kwidzj Bmjvg ক  
পিরচালেকর কায ম পিরচালনা কেরন। 
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১০| cÖK‡íi A_©vqb t 
cÖKíwU Gwkqvb Dbœqb e¨vsK (GwWwব) Ges evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ A_©vq‡b ev¯—evwqZ nq| A_©vq‡bi 

wel‡q MZ 17/01/2002 Zvwi‡L GwWweÕi mv‡_ evsjv‡`‡ki miKv‡ii FY Pzw³ ¯v̂¶wiZ nq। MZ 01/07/2003 
Zvwi‡L Pzw³wU Kvh©কi nq এবং MZ 31/03/2010 Zvwi‡L GwWweÕi Pzw³i †gqv` †kl nq| mgvwß cÖwZ‡e`‡b †`Lv hvq, 
cÖKí mvnv‡h¨i †gvU 25673.23 j¶ UvKvi g‡a¨ LiP n‡q‡Q †gvU 21722.63 j¶ UvKv (84.61%)| 

 
1১| ক র অ েল বািষক উ য়ন কম িচেত বরা  ও বা বায়ন অ গিত t 

cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`ন অ যায়ী ev —̄evqbKvjxb mg‡q িবিভ  অথ বছের ক র অ েল cÖ̀ Ë 
সংেশািধত বরা  ও আিথক অ গিত wb‡æ †`qv n‡jv t 

(j¶ UvKvq) 

অথ বছর 
সংেশািধত বরা  e¨q 

‡gvU wRIwe cÖKí mvnvh¨ ‡gvU wRIwe cÖKí mvnvh¨ 
2002-2003 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
2003-2004 1050.00 50.00 1000.00 237.66 23.63 214.03 
2004-2005 6000.00 1000.00 5000.00 6032.27 1042.50 4989.77 
২০০৫-২০০৬ 9130.00 2530.00 6600.00 8846.75 2125.15 6721.60 
২০০৬-২০০৭ 6460.00 1460.00 5000.00 4112.17 756.47 3355.70 
২০০৭-২০০৮ 6764.00 3264.00 3500.00 2774.69 1104.37 1670.32 
২০০৮-২০০৯ 11854.00 7154.00 4700.00 6316.57 2575.68 3740.89 
২০০৯-২০১০ 5200.00 4000.00 1200.00 4669.56 3639.24 1030.32 
২০১০-২০১১ 500.00 500.00 0.00 499.98 499.98 0.00 

মাট t 46959.00 19959.00 27000.00 33490.65 11768.02 21722.63 
অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ক র বা বায়ন কায ম 2003-2004 অথ বছের অথাৎ লাই, ২০০3-এ  হয়। িক  
পযােলাচনায় দখা যায়, ক  র েব অথাৎ 2002-2003 অথ বছের ক র অ েল য় করা হেয়েছ 1.00 ল  
টাকা। জানা যায়, cÖKíwUi াথিমক খরচ বাবদ এ অথ য় করা হেয়েছ। তেব ক  ïi“i েবই G ai‡bi অথ েয়র 

ে  চিলত আিথক িনয়ম ও িবিধমালা যথাযথভােব অ সরণ করা হয়িন e‡j g‡b nq।       
 
১২|   mgvwß g~j¨vq‡bi লে  ক  পিরদশন t 
we‡eP¨ cÖKíwU wW‡m¤̂i, 2010-G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z cÖvwßi ci 
mgvwß g~j¨vq‡bi j‡¶¨ AvBGgBwWÕi Dc-cwiPvjK (we ỳ̈ r) KZ©„K MZ   25/0৮/2012 n‡Z 28/08/2012 Zvwi‡L 
cÖKíwUi লনা, যেশার, ি য়া I ফিরদ র kn‡ii we ỳ̈ r weZiY Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j 

ক  cwiPvjK, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Dc-wefvMxq cÖ‡KŠkjxmn D³ kni¸‡jvi cÖK‡íi mv‡_ mswkó Ab¨vb¨ 
Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| G mgq cÖK‡íi D‡Ïk¨, e¨e¯’vcbv, A_©vqb I eivÏ, A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e 
AMÖMwZi weeiY,   ev —̄e Ae¯’v cÖf„wZ m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn Kiv nq| D  cwi`k©‡bi wfwË‡Z cÖvß Z_¨, cÖKí mgvwß 
cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Ges ev —̄evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ©©K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖf„wZ ch©v‡jvPbv I 
we‡klYc~e©K eZ©gvb mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  
 
1৩| cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni ev —̄evqb Ae ’̄v t 

cÖKíwUi cÖavb A½mg~‡ni g‡a¨ Ôhš¿cvwZÕ, Ô ’̄vcbv e¨qÕ, Ôf~wg AwaMÖnYÕ, ÔhvbevnbÕ,  ÔAvevwmK feb wbg©vYÕ, ÔAbvevwmK 
feb wbg©vYÕ িত Ab¨Zg| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) ও ক  পিরদশন Abyhvqx Gi cÖavb A½mg~‡ni ev —̄evqb 
Ae¯’v wb‡gœ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t    

 
1৩.1   hš¿cvwZ t 
         cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôhš¿cvwZÕ Lv‡Z †gvU 30718.76 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 
26703.85 j¶ UvKv (86.93%) e¨q n‡q‡Q| cÖKíwUi সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx Ôhš¿cvwZÕ Lv‡Zi cwiKwíZ 
j¶¨gvÎv Ges mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx A½wfwËK ev —̄e I Avw_©K AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 
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 (j¶ UvKvq) 
µt 
bs 

সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx hš¿cvwZ 
Lv‡Zi we —̄vwiZ wefvRb 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
ev¯—e  Avw_©K ev¯—e  

 
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) mve-UªvÝwgkb wm‡÷g     
১ 33 KV O/H Line (New) 89 wKtwgt 1599.33 88 wKtwgt 1576.04 

(98.54%) 
২ 33 KV O/H Line (Reno.) 94.5 wKtwgt 1420.94 94.5 wKtwgt 1384.10 

(97.41%) 
3 33 KV U/G Cable 35 wKtwgt 462.40 35 wKtwgt 425.51 

(92.02%) 
4 33/11 KV Sub-station (New) 6wU 3829.60 6wU 3791.00 

(98.99%) 
5 33/11 KV Sub-station (Reno.) 23wU 3988.71 23wU 3971.00 

(99.56%) 
 Dc-‡gvU (mve-UªvÝwgkb wm‡÷g) t - 11300.98 - 11147.65 

(98.64%) 
(L) wWw÷ªweDkb wm‡÷g     
6 11 KV O/H Line (New) 147 wKtwgt 1587.60 147 wKtwgt 1558.00 

(98.14%) 
7 11 KV O/H Line (Reno.) 136 wKtwgt 462.08 136 wKtwgt 421.10 

(91.13%) 
8 11/0.4 KV O/H Line (New) 234 wKtwgt 3038.42 234 wKtwgt 2864.00 

(94.26%) 
9 11/0.4 KV O/H Line (Reno.) 192 wKtwgt 1533.52 192 wKtwgt 1503.02 

(98.01%) 
10 0.4 KV O/H Line (New) 255 wKtwgt 2091.00 255 wKtwgt 2058.00 

(98.42%) 
11 0.4 KV O/H Line (Reno.) 500 wKtwgt 1507.00 500 wKtwgt 1498.75 

(99.45%) 
12 11 KV U/G Cable 40 wKtwgt 404.53 0 wKtwgt 0.00 
13 11/0.4 KV, 250 KVA 3-Phase 

Transformer 
548 wU 266.99 38 wU 

(৬.৯৩%) 
251.20 

(94.09%) 
14 11/0.4 KV, 100 KVA 3-Phase 

Transformer 
1165 wU 1727.70 1165 wU 1721.00 

(99.61%) 
15 11/0.4 KV, 50 KVA 3-Phase 

Transformer 
450 wU 900.00 450 wU 878.00 

(97.56%) 
16 11/0.2 KV, 25 KVA 1-Phase 

Transformer 
600 wU 540.00 600 wU 535.50 

(99.17%) 
 Dc-‡gvU (wWw÷ªweDkb wm‡÷g) t - 14058.84 - 13288.57 

(94.52%) 
(M) mvwf©m Kv‡bKkb     
17 3-Phase (New) 6850 wU 780.00 6850 wU 748.80 

(94.26%) 
18 3-Phase (Reno.) 7000 wU 187.21 7000 wU 161.00 

(86%) 
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µt 
bs 

সবেশষ ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx hš¿cvwZ 
Lv‡Zi we —̄vwiZ wefvRb 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
ev¯—e  Avw_©K ev¯—e  

 
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
19 1-Phase (New) 20,000 wU 676.79 20,000 wU 649.72 

(96%) 
20 1-Phase (Reno.) 10,000 wU 490.17 10,000 wU 150.00 

(30.60%) 
21 Meter Seals 12,50,000 

wU 
80.00 12,50,000 

wU 
75.00 

(93.75%) 
22 Service Drop in numbers 1,20,000 wU 136.34 1,20,000 wU 131.00 

(96.08%) 
23 Prepayment Metering Units 50,000 wU 1650.00 0 wU 0.00 
24 Vending Stations 15 wU 300.00 0 wU 0.00 
 Dc-‡gvU (mvwf©m Kv‡bKkb) t - 4300.51 - 1915.52 

(44.54%) 
25 Capacitor Banks & Line 

Protection Equipment 
100 wU 788.43 100 wU 352.11 

(44.66%) 
26 Computerization & Billings †_vK 270.00 ‡_vK 0.00 
 me©‡gvU (hš¿cvwZ) t - 30718.76 - 26703.85 

(86.93%) 
পযােলাচনায় দখা যায়, cÖKíwUi Aby‡gvw`Z wWwcwc ms ’̄v‡bi wecix‡Z Ôhš¿cvwZÕ Lv‡Zi K‡qKwU Dc-Lv‡Z †Kvb LiP বা 
উে খেযা  অ গিত nqwb| অ েমািদত িডিপিপেত ৫৪৮  11/0.4 †Kwf 250 †KwfG 3-‡dR UªvÝdg©vi µ‡qi ms¯’vb 
wQj| cÖKí KZ©„c‡¶i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq, উ  UªvÝdg©vi mieiv‡ni Rb¨ wVKv`vi  M/S Mampower Ltd.-
‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| wKš‘ wVKv`vi KZ©„K mieivnK…Z gvjvgv‡ji gvb h_vh_ bv nIqvq Pzw³ †gvZv‡eK cÖKí 
KZ©„c¶ gvjvgvj MÖnY Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbvq| Gi wei“‡× mswkó wVKv`vi D”P Av`vj‡Z GKwU wiU wcwUkb `vwLj 
K‡i| welqwU D”P Av`vj‡Z GLbI mgvavb bv nIqvq অিধকাংশ মালামাল য় Kiv m¤¢e nqwb e‡j Rvbv hvq| Dc‡ii 
mviYxi µwgK bs 13-G দখা যায়, ক েত ‡gvU 548wU 250 †KwfG া ফমার µ‡qi Rb¨ ms ’̄vb wQj 266.99 j¶ UvKv| 
wKš‘ D³ ms ’̄v‡bi wecix‡Z মা  ৩৮  (6.93%) া ফমার µq করা স ব হয় এবং এ জ  e¨q Kiv n‡q‡Q ২৫১.২০ j¶ UvKv hv 
†gvU eiv‡Ïi ৯৪.০৯%| GLv‡b †`Lv hvq, µqK…Z gvjvgv‡ji mv‡_ স ািদত e¨q mvgÄm¨c~Y© bq|  
 
এছাড়া, ক র অ েল ÔwcÖ‡c‡g›U wgUvwis ইউিনটÕ, Ô‡fwÛs †÷kbm&Õ Ges ÔKw¤úDUvivB‡Rkb GÛ wewjsÕ খােত কােজর 
জ  `icÎ Avn vb Kiv nq| wKš‘ GwWwe n‡Z me©wbæ `i`vZvi `i MÖn‡Y AbygwZ cvIqv hvqwb e‡j Rvbv hvq| 
GwWweÕi mv‡_ miKv‡ii FY Pzw³i †gqv` MZ gvP©, 2010-G †kl nq| ক র সমাি  িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, 
উ  সমেয়র মে  cybt`icÎ Avn vb K‡i G িতন  Lv‡Zi KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e nqwb|    
 

1৩.2   ¯’vcbv e¨q t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ô ’̄vcbv e¨qÕ Lv‡Z †gvU 1575.30 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 1268.79 j¶ 
UvKv (80.54%) e¨q n‡q‡Q| D‡jL¨, UvY©Kx wVKv`vi wn‡m‡e evsjv‡`‡ki Energypac Engineering Ltd. 
cÖKíwUi AbyK‚‡j 6wU bZzb 33/11 †Kwf Dc‡K› ª̀ wbg©vY I 23wU 33/11 †Kwf Dc‡K› ª̀ wi‡bv‡fk‡bi KvR m¤úv`b 
K‡i‡Q| 
 

1৩.3   f~wg AwaMÖnY t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôf~wg AwaMÖnYÕ Lv‡Z 3.50 GKi f~wg AwaMÖn‡Yi Rb¨ †gvU 77.50 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi 
wecix‡Z 2.90 GKi f~wg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q Ges GRb¨ ‡gvU 64.25 j¶ UvKv (82.90%) e¨q n‡q‡Q| Rvbv hvq, 

ক র অ েল h‡kv‡ii †eRcvov, dwi`cy‡ii nvi“Kvw›` Ges ewikv‡ji `e`weqv bvgK ’̄v‡b 3wU bZzb 33/11 †Kwf 
Dc‡K› ª̀ wbg©v‡Yi Rb¨ D³ f~wg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q| 
 



637 
 

1৩.4   hvbevnb t 
         cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔhvbevnbÕ Lv‡Z 18wU hvbevnb µ‡qi Rb¨ †gvU 1575.30 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi 
wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 8wU hvbevnb µq Kiv n‡q‡Q Ges GRb¨ e¨q n‡q‡Q 72.17 j¶ UvKv (74.98%)| cÖKí 
mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Abyhvqx hvbevnb µq ও বতমান অব া msµvš— Z_¨vw` wb‡æ ‡`qv n‡jv t  
   

hvbevn‡bi aib wWwcwc Abyhvqx 
msL¨v 

µqK…Z 
msL¨v 

µ‡qi ZvwiL gš—e¨/eZ©gvb Ae ’̄v 

Kvi 1 1 16/01/2005 KviwU eZ©gv‡b I‡RvcvwW‡Kvi gnve¨e ’̄vcK 
(wmB) KZ©„K e¨eüZ n‡”Q|   

জীপ 3 3 16/01/2005 জীপ wZbwU eZ©gv‡b I‡RvcvwW‡Kvi e¨e¯’vcbv 
cwiPvjK, cwiPvjK (†UKwbK¨vj) I cwiPvjK 
(A_©) KZ©„K e¨eüZ n‡”Q|   

wcK-Avc 4 4 16/01/2005 MZ 27/02/2011 Zvwi‡L O&M 
(Operation & Maintenance)-G  ¯’vbvš—i 
Kiv n‡q‡Q| 

‡gvUi mvB‡Kj 10 0 - GwWweÕi FY Pzw³i †gqv` MZ gvP©, 2010-G 
†kl nq| উ  সমেয়র মে  cybt`icÎ Avn vb 
K‡i মাটর সাইেকল য় করা m¤¢e nqwb। 

‡gvU t 18 8 -  
 
 উে , জন শাসন ম ণালেয়র গত ০৮/০১/২০০৬ তািরেখর পিরপ  অ যায়ী সমা  উ য়ন কে র যানবাহন ক  
সমাি র ৬০ িদেনর মে  সরকাির যানবাহন অিধদ েরর অধীন ক ীয় পিরবহন েল জমা দয়ার িবধান রেয়েছ। িক  দখা যায়, 
এ সমা  কে র যানবাহন েলা িবিধ মাতােবক এখনও ক ীয় পিরবহন েল জমা দয়া হয়িন। GQvov, wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ e¨eüZ 
hvbevnb¸‡jv ms ’̄vi TO&E-‡Z Aš—fy©³ Kiv n‡q‡Q wKbv †m wel‡q cÖKí n‡Z †Kvb Z_¨ cÖ̀ vb Kiv nqwb| 
 
1৩.5   AvevwmK feb wbg©vY t 
         cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔAvevwmK feb wbg©vYÕ Lv‡Z 1690 eM©wgUvi Kv‡Ri Rb¨ †gvU 151.92 j¶ UvKvi ms ’̄vb 
wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z 857.90 eM©wgUvi KvR Kiv n‡q‡Q Ges GRb¨ ‡gvU 77.12 j¶ UvKv (50.76%) e¨q 
n‡q‡Q| Rvbv hvq, G A_© e¨‡q cÖKíwUi AbyK‚‡j ewikvj, dwi`cyi I Lyjbvi †kLcvovq Kg©Pvix‡`i Rb¨ AvevwmK 
feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
 
1৩.6   AbvevwmK feb wbg©vY t 
         cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔAbvevwmK feb wbg©vYÕ Lv‡Z 1240 eM©wgUvi Kv‡Ri Rb¨ †gvU 185.95 j¶ UvKvi ms ’̄vb 
wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z 747.80 eM©wgUvi KvR Kiv n‡q‡Q Ges GRb¨ ‡gvU 112.14 j¶ UvKv (60.31%) e¨q 
n‡q‡Q| G A_© e¨‡q cÖKíwUi AbyK‚‡j Lyjbvi jeb‡Pviv I Mjvgvix‡Z wbwg©Z 33/11 †Kwf Dc‡K‡› ª̀i feb wbg©vY Kiv 
n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq| 
 

1৪|   cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t  
 cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q †gvU 49154.98 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z cÖKíwUi 
বা বায়ন শেষ অথাৎ wW‡m¤î, 2010 ch©  e¨q n‡q‡Q †gvU 33490.39 j¶ UvKv (68.13%)| cÖKíwUi gva¨‡g 
`w¶Y-cwðgvÂ‡ji লনা, যেশার, ি য়া, ফিরদ র Ges বিরশাল kn‡ii 33 †Kwf, 11 †Kwf I 0.415 †Kwf we ỳ̈ r 
weZiY e¨e ’̄v Dbœq‡bi KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| GQvov, mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z ¶wZMȪ — 16wU †Rjvi ‰e`ÿ wZK jvBb 
Ges Dc‡K‡›`ªi cybe©vmb KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| ক েত 6wU bZzb 33/11 †Kwf Dc‡K› ª̀ wbg©vY Ges 23wU 33/11 
†Kwf Dc‡K› ª̀ wi‡bv‡fkb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi AvIZvq UvY©Kx wVKv`vi Energypac Engineering Ltd. KZ©„K 
লনা, যেশার I ফিরদ র kn‡i wbwg©Z I wi‡bv‡fkbK…Z K‡qKwU 33/11 †Kwf Dc‡K‡› ª̀i Askwe‡kl wb‡æi 

Av‡jvKwP‡Î †`Lv‡bv n‡jv (wPÎ-1) t 
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(K) লনার লবনেচারায় িনিমত ৩৩/১১ কিভ we ỳ̈ r 
উপেক  

(L) লনার গ ামারীেত িনিমত ৩৩/১১ কিভ we ỳ̈ r 
উপেক  

(গ) যেশা‡ii বজপাড়ায় িনিমত ৩৩/১১ কিভ we`ÿ r 
উপেক  

(ঘ) ফিরদ েরর কামর ের িরেনােভশন ত ৩৩/১১ কিভ 
we`ÿ r উপেক  

(উৎস t আগ , ২০১২-এ ক  এলাকা পিরদশনকােল সং হীত) 

wPÎ 1 t cÖKíwUi gva¨‡g wbwg©Z I wi‡bv‡fkbK…Z K‡qKwU 33/11 †Kwf we`ÿ r Dc‡K› ª̀ 

1৫|   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t  
  cÖKíwUi Aby‡gvw`Z wWwcwc ms ’̄v‡bi wecix‡Z Ôhš¿cvwZÕ Lv‡Zi K‡qKwU Dc-Lv‡Z †Kvb LiP ev D‡jL‡hvM¨ 
AMÖMwZ nqwb| cÖKí KZ©„c‡¶i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq, 11/0.4 †Kwf 250 †KwfG 3-‡dR UªvÝdg©vi mieiv‡ni 
Rb¨ wVKv`vi  M/S Mampower Ltd.-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| wKš‘ wVKv`vi KZ©„K mieivnK…Z gvjvgv‡ji gvb 
h_vh_ bv nIqvq Pzw³ †gvZv‡eK cÖKí KZ©„c¶ gvjvgvj MÖnY Ki‡Z A¯x̂K…wZ Rvbvq| Gi wei“‡× mswkó wVKv`vi D”P 
Av`vj‡Z GKwU wiU wcwUkb `vwLj K‡i| welqwU D”P Av`vj‡Z GLbI mgvavb bv nIqvq D³ KvR m¤úbœ Kiv m¤¢e 
nqwb e‡j Rvbv hvq| GQvov, `icÎ cÖwµqvq RwUjZvi Kvi‡Y Ô11 †Kwf AvÛviMÖvDÛ ‡Kej&Õ, ÔwcÖ‡c‡g›U wgUvwis 
BDwbUÕ, Ô‡fwÛs †÷kbm&Õ Ges ÔKw¤úDUvivB‡Rkb GÛ wewjsÕ eve` †Kvb A_© e¨q nqwb|  
 

1৬| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cÖKíwUi cwiKwíZ D‡Ïk¨ I cÖK…Z AR©b wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 
cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ িছল লনা, যেশার, 

ি য়া, ফিরদ র Ges বিরশাল kn‡i 33 
†Kwf, 11 †Kwf I 0.415 †Kwf we ỳ̈ r 
weZiY e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g 
wbf©i‡hvM¨ weZiY e¨e ’̄v I Dbœqb 
wbwðZ Kiv| 
 

(M) ক  পিরদশনKv‡j Rvbv hvq, এ ক  ev¯—evq‡bi d‡j লনা, 
যেশার, ি য়া, ফিরদ র Ges বিরশাল kn‡i 33 †Kwf, 11 †Kwf I 
0.4১৫ †Kwf we ỳ̈ r weZiY e¨e ’̄vi D‡jL‡hvM¨ DbœwZ n‡q‡Q। GQvov, 
mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z ¶wZMȪ — 16wU †Rjvi ‰e`ÿ wZK 
অবকাঠােমার cybe©vmb KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 
 

(খ)  cÖKíwUর ev¯—evqb I wKQy ¸i“Z¡c~Y© c`‡¶c MÖn‡Yi d‡j cÖKí 
GjvKvi wm‡÷g jm D‡jL‡hvM¨nv‡i n«vm †c‡q‡Q e‡j ক  ক প  
হেত জানা যায়| cwimsL¨vb n‡Z †`Lv hvq, 2005-2006 A_© eQ‡i 
D³ GjvKvi wm‡÷g jm wQj 16.21%, hv n«vm †c‡q wW‡m¤î, 
2010-G `uvwo‡q‡Q 11.74%| 

 
(M)  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 250 †KwfG 3-‡dR UªvÝdg©vi I 

wcÖ‡c‡g›U wgUvwis BDwbUmn K‡qKwU আইেটেমর KvR স ণ হয়িন। এ 
কাজ েলা স  Kiv m¤¢e n‡j cÖKíwUi AR©b Av‡iv †ewk n‡Zv e‡j 
g‡b nq। 

 

1৭|  cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t 

১৭.১    cÖKíwUi gva¨‡g `w¶Y-cwðgvÂ‡ji লনা, যেশার, ি য়া, ফিরদ র Ges বিরশাল kn‡ii 33 †Kwf, 11 †Kwf 
I 0.415 †Kwf we`ÿ r weZiY e¨e¯’v Dbœq‡bi KvR স াদন Kiv n‡q‡Q| GQvov, mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z 
¶wZMȪ — 16wU †Rjvi ‰e`ÿ wZK jvBb Ges Dc‡K‡› ª̀i cybe©vmb KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU ev —̄evq‡bi 
d‡j cÖKí GjvKvi wm‡÷g jm n«vm †c‡q‡Q e‡j Gi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)-G D‡jL Kiv 
n‡q‡Q| Rvbv hvq, D³ GjvKvi 2005-2006 A_© eQ‡i wm‡÷g jm wQj 16.21% hv াস বক wW‡m¤î, 
2010-G `uvwo‡q‡Q 11.74%|  

 

১৭.২    cÖKíwU ev¯—evqbvaxb mg‡q D³ kni¸‡jvi weZiY jvBb wbg©vY/‡givgZ, ৩৩/১১ কিভ Dc‡K›`ª 
wbg©vY/†givgZ Ges wewfbœ c~Z© Kv‡R ক  এলাকায় Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó হেয়েছ| GQvov, cÖKíwUi AbyK‚‡j 
M„nxZ িবিভ  Kvh©µg cÖKí GjvKvi wewfbœ Dbœqbg~jK LvZ †hgb K…wl, wkí, evwYR¨, wk¶v I ¯v̂¯’̈  cÖf„wZ‡Z 
D‡jL‡hvM¨ Ae`vb ‡i‡L‡Q| m‡e©vcwi ejv hvq, cÖKí GjvKvi `vwi ª̀̈  we‡gvPbmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 
cÖKíwU cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e f~wgKv †i‡L‡Q|   
 

1৮| cÖK‡íi ev —̄evqb mgm¨v t 

ক েত িক  সম ার কারেণ বা বায়ন কায ম াহত হেয়েছ। পিরদশনকােল ক  ক পে র সােথ আেলাচনা, 
ক র িপিসআর, ev¯—evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ©„K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b Ges Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi 

Av‡jv‡K িচি ত ev¯—evqb mgm¨v¸‡jv wb‡æ D‡jL Kiv n‡jv t     
 

1৮.1    `icÎ cÖwµqvয় জ লতার কারেণ কে র কাজ াহত t  ক র অ েল ÔwcÖ‡c‡g›U wgUvwis ইউিনটÕ, Ô‡fwÛs 
†÷kbm&Õ ও অ া  কেয়ক  কােজর Rb¨ `icÎ Avnবvb Kiv nq| wK  দরপ  ায়েনর মা েম িনবািচত 
me©wbæ `i`vZvi `i MÖn‡Y GwWwe n‡Z AbygwZ cvIqv hvqwb| GwWweÕi mv‡_ miKv‡ii FY Pzw³i †gqv` MZ 
gvP©, 2010-G †kl nq| mgq ¯̂íZvi Kvi‡Y উ  সমেয়র মে  cybt`icÎ Avnবাb K‡i Gসম  KvR m¤úbœ 
Kiv m¤¢e nqwb e‡j Rvbv hvq|  

  
1৮.2    wWwcwc ms‡kva নর কারেণ কে র কাজ াহত t mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z ¶wZMȪ — ১৬  জলার ˆe`ÿ wZK 

jvBb I Dc‡K‡› ª̀i cybe©vmন কায ম কে  অ ি , cÖKí e¨q I ev¯—evqb †gqv` e„w×i Kvi‡Y wWwcwc 
ms‡kvab Ki‡Z হেয়েছ| ক  সংেশাধেনর কারেণ অেনক সমেয়র অপচয় হেয়েছ এবং এেত cÖK‡íi ev —̄evqb 
AMÖMwZ e¨vnZ n‡q‡Q|  
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1৮.3    য় ি য়ায় জ লতা t ক র অ েল 11/0.4 †Kwf 250 †KwfG 3-‡dR UªvÝdg©vi mieiv‡ni wel‡q 
mswkó wVKv`vi ক  ক পে র িব ে  D”P Av`vj‡Z GKwU wiU wcwUkb `vwLj K‡i| welqwU D”P Av`vj‡Z 
mgvavb bv nIqvq G Lv‡Zi AwaKvsk gvjvgvj µq Kiv m¤¢e nqwb এবং উ  কাজ  অস ণ রেয় গেছ। 

 

1৮.4   Time Overrun t   

 cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi Zzjbvq Gi ev —̄evqb mgq D‡jL‡hvM¨ nv‡i AwZµvš— (Time Overrun) 
n‡q‡Q| Rvbv hvq, mvB‡K¬vb wmW‡ii AvNv‡Z ¶wZMȪ — এলাকার ˆe`ÿ wZK jvBb I Dc‡K‡›`ªi cybe©vm‡bi Kvi‡Y 
cÖK‡íi ev —̄evqb mgq e„w  cvq| mvgwMÖK ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, g~j Aby‡gvw`Z ev —̄evqb Kv‡ji †P‡q cÖKíwU 
ev¯—evq‡b 3.5 eQi mgq †ewk (87.5%) ‡j‡M‡Q|  

 

1৯| gZvgZ/mycvwik t 

cÖKíwUi ev —̄evqb mgm¨v I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K cÖYxZ AvBGgBwWÕi gZvgZ/mycvwik wb‡æ D‡jL Kiv n‡jv t  
 

১৯.১   ক েত ‡gvU 548wU 250 †KwfG া ফমার µ‡qi Rb¨ ms ’̄vb wQj 266.99 j¶ UvKv| wKš‘ D³ ms ’̄v‡bi wecix‡Z 
মা  ৩৮  (6.93%) া ফমার µq করা হেয়েছ এবং এ জ  e¨q Kiv n‡q‡Q ২৫১.২০ j¶ UvKv hv †gvU eiv‡Ïi 
৯৪.০৯%| GLv‡b ‡`Lv hvq, µqK…Z gvjvgv‡ji mv‡_ স ািদত e¨q mvgÄm¨c~Y© bq| G wel‡q e v̈L v̈ cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e|   

 

19.3 কাদার ক ক উ  আদালেত দািখল ত িরট িপ শেনর কারেণ ক র অ েল 250 †KwfG UªvÝdg©v‡ii 
AwaKvskB য় করা স ব হয়িন। G wel‡q উ  আদালেত িবচারাধীন gvgjvwU যত ত স ব সমাধােনর পদে প 
হণ করেত হেব।  

  
19.4 জন শাসন ম ণালেয়র গত ০৮/০১/২০০৬ তািরেখর পিরপ  অ যায়ী সমা  এ ক র যানবাহন ক  সমাি র 

৬০ িদেনর মে  সরকাির যানবাহন অিধদ েরর অধীন ক ীয় পিরবহন েল জমা দয়া হয়িন। িবিধ মাতােবক যত 
ত স ব যানবাহন েলা সরকাির পিরবহন েল জমা দয়ার ব া হণ করেত হেব।   

 

19.5 mvB‡K¬vb wmW‡iর আঘােত িত  এলাকার নবাসন, কে র e¨q e„w× িত Kvi‡Y wWwcwc ms‡kvab Ki‡Z 
হেয়েছ| এছাড়া, য় ি  িতেরেক কে র ev¯—evqb †gqv`ও কেয়কবার ি  করেত হেয়েছ। fwel¨‡Z evi-evi 
ev¯—evqb †gqv` ি  ও িডিপিপ ms‡kvab cwinvi Kivi j‡¶¨ িডিপিপ cÖYq‡bi mgq wewfbœ A‡½i e¨q, কােজর 
পিরিধ, ev¯—evqb †gqv` BZ¨vw` mwVKfv‡e wbiƒcY Kiv mgxPxb n‡e|  

 

19.6 cÖKíwU‡Z Nb-Nb cÖKí cwiPvjK wb‡qvM/e`jx Kiv n‡q‡Q| এছাড়া, ভার া  ও অিতির  দািয়ে ও ক  
পিরচালক িনেয়ািজত িছেলন। cwiKíbv wefvM n‡Z MZ 08/11/2009 Zvwi‡L জারী ত wb‡ ©̀kvejx এবং 
gwš¿cwil` িবভােগর MZ 16/02/2010 Zvwi‡Lর পিরপ সহ cÖPwjZ wewa-weavb h_vh_fv‡e AbymiY K‡i 
fwel¨‡Z cÖKí cwiPvjK c‡` wb‡qvM/cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 
 

১৯.৬   cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z িডিপিপ হেত Gi ev¯—evqb mgq উে খেযা fv‡e AwZµvš— (Time Overrun) 
n‡q‡Q| এছাড়া, দরপ  ি য়ায় জ লতার কারেণ wcÖ‡c‡g›U wgUvwis ইউিনটসহ িক  মালামাল য় করা স ব 
হয়িন। এসম  সম া সমাধােনর লে  fwel¨‡Z কে র evwl©K µq cwiKíbv, `icÎ ি য়াকরণ cwiKíbv, 
ev¯—evqb g¨vwUª· cÖf„wZ mwVKfv‡e cÖYqb Ges Zv h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e|  
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97. টকিনক াল এিসস া  ফর ইমি েমনেটশন অব বাংলােদশ পাওয়ার স র িরফম 
(3q ms‡kvwaZ) 

(mgvß t wW‡m¤̂i, 2010) 
 
1|   ev¯—evqbKvix ms ’̄v t cvIqvi †mj 
2|   D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r wefvM, we ỳ̈ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq 
3|   cÖK‡íi Ae¯’vb t we`ÿ r feb, 1 Avãyj Mwb †ivW, igbv, XvKv 
4|   cÖK‡íi e¨q I ev¯—evqb mgq  t  
 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cªK…Z e¨q 

(cÖt mvt) 
 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z 
ev —̄evqb 

Kvj 

AwZµvš— 
e¨q 
(g~j 

Aby‡gvw`Z 

cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq 
 (g~j 

Aby‡gvw`Z       
ev —̄evqb 

Kv‡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 
2269.33 

(1787.45) 
11098.29 
(8231.86) 

7651.28 
(5919.36) 

Rvbyqvwi 
2003 n‡Z 

wW‡m¤î 
2005  

(3 eQi) 

Rvbyqvwi 
2003 n‡Z 

wW‡m¤î 
2010 

(8 eQi) 

Rvbyqvwi 
2003 n‡Z 

wW‡m¤î 
2010 

(8 eQi) 

5381.95 
(237%) 

5 eQi 
(167%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  

 cÖKíwUi সবেশষ ms‡kvwaZ wUwcwc Abyhvqx cwiKwíZ j¶¨gvÎv Ges mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx A½wfwËK ev¯—e 
I Avw_©K AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 

 (j¶ UvKvq) 
µt 
bs 

me©‡kl ms‡kvwaZ wUwcwc Abyhvqx 
cÖK‡íi Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) ivR¯̂     
1 Kg©KZ©v‡`i †eZb 12 Rb 339.30 12 Rb 247.46 

(72.93%) 
2 Kg©Pvix‡`i †eZb 25 Rb 147.50 25 Rb 82.67 

(56.05%) 
3 fvZvw` ‡_vK 73.00 ‡_vK 21.61 

(29.60%) 
4 Ab¨vb¨ fvZv †_vK 9.00 †_vK 0.00 
5 ågY I cwienb †_vK 3.00 †_vK 2.41 

(80.33%) 
6 Ab¨vb¨ cÖwZôvb †_vK 31.30 †_vK 31.20 

(99.68%) 
7 Awdm fvov †_vK 110.00 †_vK 51.99 

(47.26%) 
8 WvK †_vK 2.20 †_vK 0.52 

(23.64%) 
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µt 
bs 

me©‡kl ms‡kvwaZ wUwcwc Abyhvqx 
cÖK‡íi Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
9 ‡Uwj‡dvb †_vK 32.50 †_vK 30.53 

(93.94%) 
10 পvwb †_vK 3.30 †_vK 1.53 

(46.36%) 
11 we`ÿ r †_vK 16.50 †_vK 5.75 

(34.85%) 
12 ‡c‡Uªvj GÛ jyweª‡K›U †_vK 93.00 †_vK 86.92 

(93.46%) 
13 wcÖw›Us †_vK 2.00 †_vK 0.14 

(7%) 
14 ‡÷kbvix †_vK 33.00 †_vK 32.90 

(99.70%) 
15 eB I mvgwqKx †_vK 5.50 †_vK 1.08 

(19.64%) 
16 weÁvcb †_vK 26.70 †_vK 16.89 

(63.26%) 
17 cÖwk¶Y 90 Rb 300.00 90 Rb 320.00 

(100%) 18 †mwgbvi/Kg©kvjv †_vK 19.80 †_vK 
19 Avc¨vqb †_vK 11.00 †_vK 5.89 

(53.55%) 
20 civgk©K we‡`kx 229 Rbgvm 5838.50 215 Rbgvm 3552.81 

(60.85%) 
21 civgk©K ¯’vbxq †_vK 123.99 180 Rbgvm 123.88 

(99.91%) 
22 m¤§vbx †_vK 25.00 †_vK 6.36 

(25.44%) 
23 Avš—R©vwZK e¨q †_vK 154.40 †_vK 85.19 

(55.17%) 
24 Ab¨vb¨ †_vK 15.00 †_vK 12.12 

(80.80%) 
25 hvbevnb †givgZ I msi¶Y †_vK 27.50 †_vK 27.20 

(98.91%) 
26 Kw¤úDUvi GÛ BKzBc‡g›U †_vK 31.00 †_vK 25.21 

(81.32%) 
Dc-‡gvU (ivR¯̂) t - 7473.99 - 4772.26 

(63.85%) 
(L) g~jab     
27 যvbevnb 10wU 113.70 10wU 112.93 

(99.32%) 
28 K¨v‡giv 2wU 5.60 1wU 4.74 

(84.64%) 
29 BwÄwbqvwis g¨v‡Uwiqvj †_vK 2682.80 †_vK 2342.25 

(87.31%) 
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µt 
bs 

me©‡kl ms‡kvwaZ wUwcwc Abyhvqx 
cÖK‡íi Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
30 Kw¤úDUvi I hš¿cvwZ 64wU 90.00 64wU 71.11 

(79.01%) 
31 Kw¤úDUvi md&UIq¨vi †_vK 66.40 †_vK 3.97 

(5.98%) 
32 Awdm BÝ&Uªy‡g›U 38wU 68.00 2wU 33.84 

(49.76%) 
33 AvmevecÎ Ges wK‡Pb †_vK 18.70 †_vK 5.93 

(31.71%) 
34 ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ †_vK 11.00 †_vK 0.00 
35 wmwWf¨vU †_vK 568.10 †_vK 304.25 

(53.56%) 
Dc-‡gvU (g~jab) t - 3624.30 - 2879.02 

(79.44) 
me©‡gvU t - 11098.29 - 7651.28 

(68.94%) 
6| cÖK‡íi msw¶ß cUf~wg t  

  we`ÿ r কান দেশর A_©‰bwZK Dbœq‡bi Ab¨Zg ¸i“Z¡c~Y© Dcv`vb| ‡`‡ki mvgwMÖK Dbœqb wbwðZKi‡Yi Rb¨ 
িবিভ  উ য়ন লক খােত পযা  we ỳ̈ r mieivn Kiv জ রী| িব ৎ িবভাগ হেত া  সা িতক cwimsL¨vb Abyhvqx দখা 
যায়, বতমােন evsjv‡`‡ki †gvU RbmsL¨vi ৫০% we ỳ̈ r myweav পাে  Ges RbcÖwZ we ỳ̈ r উৎপাদন মা  ২৫২ wKtItঘ া, 
যা অ া  দেশর লনায় ব কম| দেশর অথৈনিতক কমকাে র সার, ত নগরায়ন এবং বধনশীল িশ ায়েনর কারেণ 
we`ÿ ‡Zi Pvwn`v েবর লনায় অেনক ি  পেয়েছ। িক  we`ÿ ‡Zi Pvwn`v Ges mieiv‡ni g‡a¨ উে খেযা  পাথক  _vKvi 
Kvi‡Y wkí I অ া  উ য়ন লক খােত Pvwn`v †gvZv‡eK িনরিবি  we`ÿ r mieivn Kiv m¤¢e nq bv| miKv‡ii 2020 
mv‡ji g‡a¨ †`‡ki mevB‡K we ỳ̈ r myweavi আওতায় Avbvi j¶¨ i‡q‡Q| G j¶¨‡K mvg‡b †i‡L miKvi we ỳ̈ r LvZ 
ms¯‹vi Kg©m~wP MÖnY K‡i‡Q| উ  ms¯‹vi Kg©m~wPi ev —̄evqb, cvidi‡gÝ e„w×KiY, MÖvnK mš‘wó AR©b Ges µgea©gvb 
we`ÿ r Pvwn`v †gUv‡Z †`kxq I we‡`kx wewb‡qvM‡K AvK…ó Kivi জ  Dchy³ cwi‡ek m„wó Kivi j‡¶¨ we ỳ̈ r wefv‡Mi 
আওতাধীন পাওয়ার সল KZ…©K G KvwiMwi mnvqZv cÖKíwU nv‡Z †bqv nq|  
 

7| cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  

cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ িছল miKv‡ii Vision Statement Ges Power Policy Statement-Gi w`K wb‡`©kbv 
Abymv‡i we`ÿ r LvZ ms¯‹v‡ii ev¯—evqb, cvidi‡gÝ e„w×KiY, MÖvnK mš‘wó AR©b Ges µgea©gvb we`ÿ r Pvwn`v †gUv‡Z 
†`kxq I we‡`kx wewb‡qvM‡K AvK…ó Kivi j‡¶¨ cwi‡ek m„wó Kiv|  

 

8| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t 

Av‡jvP¨ cÖKíwU †gvU 2269.33 j¶ (wRIwe 481.88 j¶ + cÖKí mvnvh¨ 1787.45 j¶) UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 
Rvbyqvwi, 2003 n‡Z wW‡m¤î, 2005 †gqv‡` ev¯—evq‡bi j‡¶¨ MZ 08/12/2002 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| পরবত েত 
cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨য় †gvU 6764.12 j¶ (wRIwe 1570.73 j¶ + cÖKí mvnvh¨ 5193.39 j¶) UvKvয়  e„w× এবং 
এর ev¯—evqb †gqv` Ryb, 2006 ch©  বিধত K‡i MZ অে াবর, ২০০৪-এ কে র wUwcwc 1g বার সংেশাধন করা হয়। 
এরপর, cÖKíwUi e¨q e„w×, gỳ ªvi wewbgq nvi cwieZ©b cÖf„wত Kvi‡Y cÖv°wjZ e¨q †gvU 11098.29 j¶ (wRIwe 
2866.43 j¶ + cÖKí mvnvh¨ 8231.86 j¶) UvKvq cybtwba©viY এবং ev¯—evqb †gqv` wW‡m¤î, 2009 ch©š— e„w× K‡i 
Gi 2q ms‡kvwaZ wUwcwc MZ ২২/১০/২০০৬ Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| সবেশষ, cÖKíwU‡Z কেয়ক  bZzb A½ Aš—f©yw³, 
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কে র মাট য় ি  িতেরেক আ ঃখাত সম য় এবং ev¯—evqb †gqv` wW‡m¤î, 2010 ch©š— e„w× K‡i Gi 3q 
ms‡kvwaZ wUwcwc gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©©„K MZ 04/04/2010 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq|   
 

9| cÖK‡íi A_©vqb t 

cÖKíwU evsjv‡`k miKvi Ges wek¦ e¨vsK-Gi IDA (International Development Association)-Gi 
A_©vq‡b ev¯—evwqZ nq| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡eদন হেত জানা যায়, গত ২৩/০৬/২০০৪ Zvwi‡L ক  বা বায়েনর জ  
IDA-Gi mv‡_ evsjv‡`k miকােরর Development Financing Agreement (DFA) ¯̂v¶wiZ nq Ges গত 
৩০/১০/২০০৪ Zvwi‡L Pzw³  Kvh©Ki nq| দখা যায়, ক র অথায়েনর িবষেয় ি  া ের উে খেযা  সময় য় 
হেয়েছ। 

 
10| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 

cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡eদেন দখা যায়, ev¯—evqbKvjxb mg‡q ৮  ময়ােদ ৭ (সাত) Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí 
cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| `vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, c`ex, `vwq‡ র ধরন ও `vwq‡Z¡i ময়াদ 
সং া  Z_¨vw` wb‡æ †`qv n‡jv t 
 
µt 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib `vwq‡Z¡i ময়াদ 

1 ‡gvt †gvL‡jQyi ingvb 
L›`Kvi 

AwZwi³ mwPe  c~Y© `vwqZ¡ Rvbyqvwi, 2003 n‡Z  
১৭ †g, 2004 ch©š— 

2 W. G. †K. Gg. gvmỳ  wefvMxq cÖavb, cwiKíbv 
Kwgkb 

c~Y© `vwqZ¡ ১৮ ‡g, 2004 n‡Z  
২৬ gvP©, 2005 ch©š— 

3 িব. িড. ingZউ াহ gnvcwiPvjK, cvIqvi †mj c~Y© `vwqZ¡ ২৭ gvP©, 2005 n‡Z  
১১ A‡±vei, 2006 ch©š— 

4 †gvt Avãyj gvbœvb cwiPvjK,  
cvIqvi †mj 

AwZwi³ `vwqZ¡ ১২ A‡±vei, 2006 n‡Z  
১৮ A‡±vei, 2006 ch©š— 

5 †gvt Avãyj Rwjj gnvcwiPvjK, cvIqvi †mj c~Y© `vwqZ¡ ১৯ A‡±vei, 2006 n‡Z  
২২ GwcÖj, 2009 ch©š— 

6 †gvt Avãyj gvbœvb cwiPvjK,  
cvIqvi †mj 

AwZwi³ `vwqZ¡ ২৩ GwcÖj, 2009 n‡Z  
১৫ wW‡m¤̂i, 2009 ch©š— 

7 †gvt †gv —̄dv Kvgvj m`m¨,  
we`ÿ r Dbœqb †evW© 

AwZwi³ `vwqZ¡ ১৬ wW‡m¤î, 2009 n‡Z  
৪ ‡m‡Þ¤î, 2010 ch©š— 

8 gvneye mv‡ivqvi-B-KvqbvZ gnvcwiPvjK, cvIqvi †mj c~Y© `vwqZ¡ ৫ ‡m‡Þ¤̂i, 2010 n‡Z  
৩১ wW‡m¤î, 2010 ch©š— 

 

Rvbv hvq, cvIqvi †m‡ji gnvcwiPvjK c`vwaKvi e‡j cªKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| ফেল 
cÖKíwU‡Z gnvcwiPvj‡Ki c` cwieZ©‡bi Kvi‡Y cÖKí cwiPvj‡Ki c‡`I Nb-Nb cwieZ©b n‡q‡Q| †`Lv hvq, cÖKíwU 
ev¯—evqbKvjxb mg‡q †gvU ৮  ময়ােদ ৭ (সাত) Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib| 
Zb¥‡a¨, িতন ময়ােদ ২ ( ই) Rb cÖKí cwiPvjK AwZwi³ `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| cÖm½Zt D‡jL¨ †h, MZ 
08/11/2009 Zvwi‡L cwiKíbv wefvM n‡Z wewb‡qvM cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 50 †KvwU UvKv ev Zvi ‡ewk n‡j c~Y©Kvjxb 
cÖKí cwiPvjK wb‡qvM I G msµvš— wb‡`©kvejx Rvix Kiv nq| GQvov, MZ 16/02/2010 Zvwi‡L gwš¿cwil` wefvM 
n‡Z cÖKí cwiPvjK‡`i wZb eQi Kg©Kvj †kl nevi c~‡e© e`wj msµvš— wel‡q gvbbxq cwiKíbv gš¿xi mfvcwZ‡Z¡ 
GKwU KwgwU MVb Kiv nq| ch©v‡jvPbvq ‡`Lv hvq, RvixK…Z wb‡`©kvejx mwVKfv‡e AbymiY না কের Nb-Nb cÖKí 
cwiPvjK wb‡qvM/e`jxর কারেণ কে র কাজ াহত হেয়েছ| 
 

11|   cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t 
we‡eP¨ cÖKíwU wW‡m¤î, 2010-G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z 

cÖvwßi ci mgvwß g~j¨vq‡bi j‡¶¨ AvBGgBwWÕi িশ  ও শি  স েরর cwiPvjK (we ỳ̈ r) Ges Dc-cwiPvjK (we ỳ̈ r) 
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KZ©„K MZ 31/07/2012 Zvwi‡L we`ÿ r fe‡b Aew ’̄Z cvIqvi †m‡ji cÖKí Awdm m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| 
cwi`k©bKv‡j cvIqvi †m‡ji gnvcwiPvjK I cÖKíwUi cÖKí cwiPvjK, mswkó cwiPvjKe„›` Ges Ab¨vb¨ 
Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw¯’Z wQ‡jb| এ সময় cÖK‡íi D‡Ïk¨, e¨e¯’vcbv, A_©vqb I eivÏ, A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e 
AMÖMwZi weeiY, ev —̄e Ae¯’v 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 বা বায়ন অ গিতর িতেবদন cÖf„wZ we‡klYc~e©K eZ©gvb mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU 
cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  
 

1২| cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni ev —̄evqb Ae ’̄v t 

cÖKíwUi cÖavb A½mg~‡ni g‡a¨ ÔBwÄwbqvwis g¨v‡UwiqvjÕ, ‘পরামশক য়’, ‘ িশ ণÕ, Ôযানবাহন য়Õ Ges 
ÔKw¤úDUvi I hš¿cvwZÕ Ab¨Zg| cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) এবং ক  ক পে র সােথ আেলাচনা মাতােবক Gi 
cÖavb A½mg~‡ni ev¯—evqb Ae¯’v wb‡æ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t    

 
1২.1   BwÄwbqvwis g¨v‡Uwiqvj t 

   cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔBwÄwbqvwis g¨v‡UwiqvjÕ Lv‡Z †gvU 2682.80 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z 
cÖKíwU‡Z ‡gvU 425wU B›Uvi‡dm wgUvi µq eve` ‡gvU 2342.25 j¶ UvKv (87.31%) e¨q n‡q‡Q| Rvbv hvq, 
িব মান wm‡÷g jm Kgv‡bv Ges we`ÿ ‡Zi wewjs mgm¨v wbim‡bi j‡¶¨ cvIqvi MÖxড উপেকে র wewfbœ wewjs c‡q‡›U  
B›Uvi‡dm wgUvi¸‡jv emv‡bv n‡q‡Q|      
 

1২.২   civgk©K e¨q t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôcivgk©K we‡`kxÕ Lv‡Z 299 Rbgv‡mi Rb¨ †gvU 5838.50 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi 

wecix‡Z cÖKíwUi AbyK‚‡j 215 Rbgvm civgk© †mev MÖnY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z ‡gvU 3552.81 j¶ UvKv 
(60.85%) e¨q n‡q‡Q| GQvov, Ôcivgk©K ’̄vbxqÕ Lv‡Z ‡_vK wn‡m‡e †gvU 123.99 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi 
wecix‡Z cÖKíwUi AbyK‚‡j 180 Rbgvm civgk© †mev MÖnY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z ‡gvU 123.88 j¶ UvKv 
(99.91%) e¨q n‡q‡Q| জানা hvq, wUwcwc ণয়েনর সময় ¯’vbxq civgk©‡Ki msL¨v ev Rbgvm সং া  স ক ত  না 
থাকায় Ôcivgk©K ¯’vbxqÕ Lv‡Z civgk©‡Ki msL¨v ev Rbgvm উে খ না কের †_vK wn‡m‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q|    

 

1২.৩   cÖwk¶Y t  
cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔcÖwk¶YÕ Lv‡Z 90 Rন কমকতার cÖwk¶‡Yi Rb¨ 300.00 j¶ UvKv Ges 

Ô†mwgbvi/Kg©kvjvÕ eve` 19.80 j¶ UvKvmn †gvU 319.80 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z ‡gvU 90 Rন 
কমকতার cÖwk¶Y দান Ges †mwgbvi/Kg©kvjvর আেয়াজন eve` †gvU 320.00 j¶ UvKv (100%) e¨q n‡q‡Q| 
ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, G ’  Lv‡Z Aby‡gvw`Z wUwcwc A‡c¶v 20,000 UvKv AwZwi³ e¨q Kiv n‡q‡Q| 
 

1২.৪   hvbevnb µq t 
cÖKíwUi Aby‡gvw`Z wUwcwc-‡Z Ôhvbevnb µqÕ Lv‡Z ৮wU কার Ges 2wU মাইে াবাস µq Kivi Rb¨ ms ’̄vb wQj 

113.70 j¶ UvKv| G ms ’̄v‡bi wecix‡Z cÖKíwUi AbyK‚‡j ৬wU Kvi Ges 2wU gvB‡µvevm µq Kiv n‡q‡Q Ges G Rb¨ 
e¨q n‡q‡Q †gvU 112.93 j¶ UvKv (99.32%)| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡eদেন দখা যায়, পাওয়ার সেলর ববত  ক  
হেত ১wU Kvi Ges ১wU gvB‡µvevm এ কে  ানা র করা হয়। বতমােন যানবাহন েলা পাওয়ার সল ক ক বা বায়নাধীন 

ক র ২য় ফজ-এ বহার করা হে  বেল জানা যায়।  
 

1২.৫   Kw¤úDUvi I hš¿cvwZ t 
   cÖKíwUi AbyK‚‡j ÔKw¤úDUvi I hš¿cvwZÕ Lv‡Z ৬৪wU Kw¤úDUvi I hš¿cvwZ µ‡qi Rb¨ †gvU 90.00 j¶ UvKvi 

ms¯’vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ৬৪wU Kw¤úDUvi I hš¿cvwZ µয় বাবদ ‡gvU 71.11 j¶ UvKv (79.01%) e¨q Kiv 
n‡q‡Q|  
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1৩|   cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t  

 cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wUwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q †gvU 11098.29 j¶ UvKv| Gi wecix‡Z cÖKíwUi 
বা বায়ন শেষ অথাৎ wW‡m¤î, 2010 ch©  e¨q n‡q‡Q †gvU 7651.28 j¶ UvKv (68.94%)| cÖKíwUi AbyK‚‡j we`ÿ r 
LvZ ms¯‹v‡ii জ  েয়াজনীয় ev¯—evqb cwiKíbv ণয়ন, M„nxZ cwiKíbv ev¯—evqb এবং †`kxq I we‡`kx wewb‡qvM‡K 
AvK…ó Kivi j‡¶¨ িবিভ  নীিত ণয়ন করা হেয়েছ| we`ÿ r LvZ ms¯‹vi Kম িচর AvIZvq m¤úv`bK…Z Kvh© েমর মে  
D‡jL‡hvM¨ কেয়ক  wb‡æ D‡jL Kiv n‡jv t  

 
(K)  we`ÿ r LvZ ms¯‹vi Kvh©µ‡gi AvIZvq we`¨gvb ms ’̄vmg~n‡K K‡c©v‡iUvB‡Rkb/†Kv¤úvbx‡Z iƒcvš—‡ii j‡¶¨ 

cÖ‡qvRbxq mgx¶v m¤úbœ Kiv; 
(L)   ms¯‹vi Kvh©µ‡gi AvIZvq evsjv‡`k we ỳ̈ r Dbœqb †evW© †_‡K mÂvjb wm‡÷g‡K c„_K K‡i ÔcvIqvi MÖxW 

†Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k wjt (wcwRwmwe)Õ MVb Kiv; 
(M)   wmw×iMÄ 540 †gtIt Ges nwicyi 360 †gtIt we`ÿ r †K›`ª ¯’vcb, cwiPvjb I i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ 

ÔB‡jKwUªwmwU †Rbv‡ikb †Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k wjt (BwRwmwe)Õ MVb Kiv; 
(N)   DËi-cwðgvÂ‡j we ỳ̈ r †K›`ª ’̄vcb, cwiPvjb I i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ Ôb_©-I‡q÷ cvIqvi †Rbv‡ikb †Kv¤úvbx 

wjtÕ MVb Kiv; 
(O)    evsjv‡`k we`ÿ r Dbœqb †evW© †_‡K c„_K K‡i ÔAvïMÄ cvIqvi †÷kb †Kv¤úvbx wjtÕ MVb Kiv;  
(P)   ÔXvKv we ỳ̈ r weZiY KZ…©c¶ (†Wmv)Õ-†K †f‡½ ÔXvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)Õ-‡Z 

iƒcvši Kiv; এবং 
(Q)   evsjv‡`k we`ÿ r Dbœqb †evW©-Gi weZiY e¨e¯’v‡K K‡c©v‡iUvBRW K‡i ÔI‡q÷ †Rvb cvIqvi wWw÷ªweDkb 

†Kv¤úvbx wjtÕ, Ôb_©-I‡q÷ †Rvb cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjtÕ, ÔmvD_ †Rvb cvIqvi wWw÷ªweDkb 
†Kv¤úvbx wjtÕ MVb Kiv।  

 

1৪|   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t  
 cÖKí র mgvwß cÖwZ‡e`b (িপিসআর) Abyhvqx cÖK‡íi †Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB| তেব বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনায় দখা যায়, cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wUwcwc অ যায়ী া িলত য় †gvU 11098.29 j¶ UvKvর 
িবপরীেত বা বায়ন শেষ অথাৎ wW‡m¤̂i, 2010 ch©  এর আিথক অ গিত 7651.28 j¶ UvKv (68.94%)|   
 
15| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cÖKíwUi cwiKwíZ D‡Ïk¨ I cÖK…Z AR©b wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 
(K) miKv‡ii Vision Statement 

Ges Power Policy Statement-
Gi w`K wb‡ ©̀kbv Abymv‡i we`ÿ r LvZ 
ms¯‹v‡ii ev —̄evqb cwiKíbv MÖnY 
Kiv| 

cÖKíwUi AvIZvq wbæewY©Z cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q t 
 
(1)  we`ÿ r LvZ ms¯‹v‡ii Rb¨ 3 eQi †gqv`x †ivWg¨vc cÖYqb,  

  (2) we`ÿ r Lv‡Zi ms¯’v/†Kv¤úvbxmg~‡ni wnmv‡ei ¯^ Zv I Revew`wnZv 
wbwðZKi‡Yi Rb¨ ÔFinancial Restructuring and Recovery 
Plan (FRRP)Õ cÖYqb, 

(3) ÔLoad Management and Demand Management PlanÕ 
cÖYqb, এবং 

(4) ÔPower Sector Master Plan (PSMP)Õ cÖYqb| 
 

(L) cvidi‡gÝ e„w×KiY, MÖvnK mš‘wó 
AR©b I µgea©gvb we`ÿ r Pvwn`v 
†gUv‡Z M„nxZ cwiKíbv ev —̄evqb 
Kiv| 
 

cÖKíwUi মা েম wb‡æewY©Z cwiKíbv ev¯—evqb Kiv n‡q‡Q t 
 
(1)  we`ÿ r LvZ ms¯‹v‡ii Rb¨ 3 eQi †gqv`x †ivWg¨vc ev¯—evqb Kiv,  
(2) we ỳ̈ r Lv‡Zi ms¯’v/†Kv¤úvbxmg~‡ni wnmv‡ei ¯̂ Zv I  Revew`wnZv 

wbwðZKi‡Yi Rb¨ ÔFinancial Restructuring and Recovery 
Plan (FRRP)Õ-Gi ev —̄evqb, এবং 

(3)  ÔLoad Management and Demand Management PlanÕ-Gi 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 
ev¯—evqb Kiv| 

 
(M) µgea©gvb we`ÿ r Pvwn`v †gUv‡Z 
†`kxq I we‡`kx wewb‡qvM‡K AvK…ó 
Kivi j‡¶¨ cwi‡ek m„wó Kiv| 
 

cÖKíwUর মা েম wbæewY©Z bxwZ/গাইডলাইন  cÖYqb Kiv n‡q‡Q t 
(1)  †emiKvwi Lv‡Z we ỳ̈ r Drcv`‡b we‡`kx wewb‡qvM AvK…óKi‡Yi gva¨‡g 

we`ÿ r Drcv`b e„w×i j‡¶¨ ÔPrivate Sector Power Generation 
Policy of BangladeshÕ cÖYqb,  

(2)  †emiKvwi Lv‡Z ¶ỳ ª we`ÿ r †K›`ª ¯’vcb DrmvwnZKi‡Yi j‡¶¨ ÔPolicy 
Guidelines for Small Power Plant (SPP) in Private 
SectorÕ cÖYqb, 

(3)  e¨w³ gvwjKvbvaxb we`ÿ r †K›`ª n‡Z AwZwi³ we ỳ̈ r µ‡qi j‡¶¨ 
ÔPolicy Guidelines for Power Purchase from Captive 
Power Plant, 2007Õ cÖYqb, 

(4) †emiKvwi Lv‡Zi AskMÖn‡Yi gva¨‡g ‡`‡ki cÖZ¨š— AÂ‡ji we ỳ̈ r 
e¨e¯’vi mvwe©K `vwqZ¡ cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ ÔGuidelines for Remote 
Area Power Supply System (RAPSS), 2008Õ cÖYqb, 

(5)  †emiKvix Lv‡Z evwYwR¨K wfwËK we ỳ̈ r †K›`ª ¯’vcb, miKvwi-‡emiKvwi 
†hŠ_ D‡`¨v‡M we`ÿ r †K› ª̀ ¯’vcb এবং cyivZb I A`¶ we`ÿ r †K› ª̀ 
cybe©vm‡bi j‡¶¨ ÔPolicy Guidelines for Enhancement of 
Private Participation in the Power Sector, 2008Õ cÖYqb, 
এবং 

(6)  bevqb‡hvM¨ R¡vjvbxi Dbœqb I m¤cÖmviY এবং G msµvš— mvwe©K Kv‡Ri 
mgš̂q mva†bi j‡¶¨ ÔRenewable Energy Policy of 
Bangladesh, 2008Õ cÖYqb। 

(N) cÖKíwUi AvIZvq cvIqvi ‡mj I 
Ab¨vb¨ IqvwK©s MÖ“‡ci gva¨‡g M„nxZ 
ms¯‹vi Kg©m~wPi     ev —̄evqb Kiv|  

cÖKíwU we ỳ̈ r wefv‡Mi wbweo ZË¡veav‡b cvIqvi †mj KZ©„K ev¯—evwqZ 
n‡q‡Q| এছাড়া,িব ৎ খাত ms¯‹vi Kg©m~wP স ক ও কাযকরভােব ev¯—evqb 
Kivi Rb¨ cÖwZwU সং া/ িত ােন GKRb কের †R¨ô Kg©KZ©v মেনানীত K‡i 
IqvwK©s MÖ“c m„wó Kiv হেয়েছ| 

 
16| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t 

cÖKíwU ev¯—evq‡bi মা েম we`ÿ r LvZ ms¯‹v‡ii জ  েয়াজনীয় ev¯—evqb cwiKíbv ণয়ন, M„nxZ cwiKíbv 
ev¯—evqb এবং †`kxq I we‡`kx wewb‡qvM‡K AvK…ó Kivi j‡¶¨ িবিভ  নীিত/গাইডলাইন  ণয়ন করা হেয়েছ| কí 
KZ©„c¶ n‡Z cÖvß Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv যায়, 2003-2004 A_© eQ‡i we ỳ̈ ‡Zi weZiY jm িছল 20.04%। cÖKíwU ev¯—
evq‡bi d‡j we`ÿ ‡Zi weZiY jm n«vm †c‡q 2009-2010 A_© eQ‡i 13.49% n‡q‡Q| GQvov, we ỳ̈ r LvZ ms¯‹v‡ii 
আওতায়  িবিভ  কা ানী/ িত ােন ন ন কমসং ােনর ি  হেয়েছ। m‡e©vcwi বলা যায়, িব ৎ খােতর সামি ক 
উ য়নসহ দেশর Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖKíwU cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e f~wgKv †i‡L‡Q|   
 
17| cÖK‡íi ev —̄evqb mgm¨v t 

we`ÿ r wefvM n‡Z cÖvß cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) ও cÖK‡íi ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv, cÖKí 
KZ©„c‡¶i mv‡_ Av‡jvPbv Ges Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K িচি ত ev¯—evqb mgm¨v¸‡jv wb‡æ D‡jL Kiv n‡jv t     
 
17.1    Nb-Nb cÖKí cwiPvjK e`jx t cÖKíwU ev —̄evqbKvjxb mg‡q ৮  ময়ােদ †gvU ৭ (সাত) Rb 

cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib| Zb¥‡a¨, িতন ময়ােদ ২ ( ই) Rb cÖKí 
cwiPvjK AwZwi³ `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| দখা যায়, G msµvš— wb‡`©kvejx mwVKfv‡e AbymiY না কের 
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cÖKíwU‡Z Nb-Nb cÖKí cwiPvjK e`jx এবং AwZwi³ `vwq‡  ক  পিরচালক িনেয়ােগর Kvi‡Y cÖK‡íi KvR 
e¨vnZ n‡q‡Q| 

17.২    evi-evi wUwcwc ms‡kva নর কারেণ কে র কাজ াহত t কে র য় ি , কােজর পিরিধ পিরবতন, ev¯—evqb 
Kvj ি  িত কারেণ †gvU 3 (wZb) evi িপিপ সংেশাধন করেত হেয়েছ। পযােলাচনায় দখা যায়, বার-বার 

িপিপ সংেশাধন করার কারেণ অেনক সমেয়র অপচয় হেয়েছ এবং এেত cÖK‡íi ev̄ —evqb AMÖMwZ উে খেযা ভােব 
e v̈nZ n‡q‡Q|  

17.৩   Time and Cost Overrun t  cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z িপিপÕi Zzjbvq Gi ev¯—evqb mgq Ges e¨q 
A¯̂vfvweKfv‡e AwZµvš— (Time and Cost Overrun) n‡q‡Q| Rvbv hvq, কােজর পিরিধ পিরবতন, ক  
সাহাে র িবষেয় ি  া র ও জনবল িনেয়ােগ িবল ,  gỳ ªvi wewbgq nv‡ii cwieZ©ন িত Kvi‡Y cÖK‡íi 
cÖv°wjZ e¨q এবং বা বায়ন ময়াদ e„w× cvq| mvgwMÖK ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, cÖKíwU ev —̄evq‡b g~j Aby‡gvw`Z 
ev¯—evqb Kv‡ji †P‡q 5 (cuvP) eQi mgq †ewk (১৬7%) †j‡M‡Q এবং g~j Aby‡gvẁ Z cÖv°wjZ e¨q A‡c¶v 
5381.95 j¶ UvKv (237%) †ewk e¨q n‡q‡Q|  

 
18| gZvgZ/mycvwik t 

 cÖKíwUi ev —̄evqb mgm¨v I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K cÖYxZ AvBGgBwWÕi gZvgZ/mycvwik wb‡æ D‡jL 
Kiv n‡jv t  
 
18.2 cÖK‡íi e¨q e„w×, ev¯—evqb †gqv` e„w× এবং evi-evi িপিপ ms‡kva‡bi Kvi‡Y cÖK‡íi KvR e¨vnZ n‡q‡Q| 

fwel¨‡Z evi-evi িপিপ ms‡kvab cwinvi Kivi j‡¶¨ িপিপ cÖYq‡bi mgq wewfbœ A‡½i e¨q, কােজর 
পিরিধ, ev¯—evqb †gqv` BZ¨vw` mwVKfv‡e wbiƒcY Kiv mgxPxb n‡e|  

18.3 cÖKíwU‡Z Nb-Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b এবং AwZwi³ `vwq‡Z¡ কেয়ক জন cÖKí cwiPvjকেক wb‡qvwRZ করা 
হেয়েছ| fwel¨‡Z cÖPwjZ wewa-weavb I wb‡`©kvejx h_vh_fv‡e AbymiY K‡i cÖKí cwiPvjK c‡` 
wb‡qvM/cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 

18.4 cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z িপিপ হেত Gi ev¯—evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q A¯̂vfvweKfv‡e AwZµvš— (Time 
and Cost Overrun) n‡q‡Q| fwel¨‡Z ev —̄evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q hv‡Z AwZµvš—  bv nq †mRb¨ 
evwl©K µq cwiKíbv, ev —̄evqb g¨vwUª· cÖf„wZ mwVKfv‡e cÖYqb Ges Zv h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e| 

18.5 cvIqvi †m‡ji Kvh©µg ও we`ÿ r LvZ ms¯‹vর কম িচর বা বায়ন Ae¨vnZ ivLvi জ  ক র wØZxq †dR 
wn‡m‡e Rvbyqvwi, 2011 হেত Av‡iKwU bZzb cÖKí nv‡Z †bqv n‡q‡Q hv eZ©gv‡b ev¯—evqbvaxb i‡q‡Q| এ ে  
দখা যায়, AvBGgBwW KZ©„K ক র 1g †dR-Gi mgvwß g~j¨vqন করার c~‡e©B 2q †dR MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

fwel¨‡Z এ ধরেনর কে র c~e©eZ©x †dR-Gi mgvwß g~j¨vয়েনর পরই bZzb †dR MÖnY Kiv mgxPxb n‡e|  
18.6 we`ÿ r LvZ ms¯‹v‡ii wel‡q cvIqvi †m‡ji Kvh©µg Av‡jvP¨ cÖK‡íi c~e© †_‡KB ch©vqµ‡g cÖKí MÖn‡Yi 

gva¨‡g ev —̄evwqZ n‡”Q| G ms¯‹vi কম িচর বা বায়ন GKwU Pjgvb cÖwµqv weavq D³ Kvh©µg G ai‡bi 
Dbœqb cÖK‡íi Dci wbf©i bv K‡i cvIqvi †mj‡K GKwU ’̄vqx KvVv‡gvi AvIZvq Avbv hvq wKbv †m wel‡q 
we`ÿ r wefvM we‡ePbv Ki‡Z cv‡i|     
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98. ির-ইনেফাসেম , িরেনােভশন এ  অগেমে শন অব ৩৩/১১ কিভ সাব- শন আ ার িডিপিডিস  
(ms‡kvwaZ) 

(mgvß t Ryb, 2011) 
 
1|   ev¯—evqbKvix ms ’̄v t XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm) 

2|   D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r wefvM, we ỳ̈ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq 

3|   cÖK‡íi Ae¯’vb t  XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-Gi AvIZvaxb 
10wU we`ÿ r Dc‡K› ª̀ (mvZgmwR`, wRMvZjv. avbgwÛ, †ZRMuvI, 
wLjMvuI, KvRjv, †cv —̄‡Mvjv, dZzjv, †Wgiv I ZvjZjv)| 

4|   cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t  

 
(j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cªK…Z e¨q 
(cÖt mvt) 

 

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj cÖK…Z 
ev¯—evqb 

Kvj 

AwZµvš— 
e¨q 
(g~j 

Aby‡gvw`Z 

cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvš— 
mgq 
(g~j 

Aby‡gvw`Z       
ev¯—evqb 

Kv‡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 
8832.58 

(5450.08) 
13350.57 
(8967.73) 

10595.85 
(8435.72) 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2009 
(3 eQi) 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 
(5 eQi) 

RyjvB 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 
(5 eQi) 

1763.27 
(19.96%) 

2 eQi 
(66%) 

 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb AMÖMwZ t  

 cÖKíwUi ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cwiKwíZ j¶¨gvÎv Ges mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx A½wfwËK ev —̄e I Avw_©K 
AMÖMwZ wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 

 (j¶ UvKvq) 
µt 
bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi 
Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) ivR¯̂     
1 Rbe‡ji †eZb fvZvw` 19 Rb 170.45 - 0.00 
2 Awdm fvov 3000 eM©dzU 19.98 - 0.00 
3 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U ‡_vK 44.31 ‡_vK 16.99 

(38.34%) 
4 civgk©K e¨q 12 Rbgvm 16.60 24 Rbgvm 13.56 

(81.69%) 
5 hvbevnb wi‡cqvi, †gB‡›Ub¨vÝ I 

Awdm miÄvg win¨vwewj‡Ukb 
†_vK 25.50 †_vK 20.48 

(80.31%) 
 Dc-‡gvU (ivR¯̂)t - 276.84 - 51.03 

(18.43%) 
(L) g~jab     
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µt 
bs 

ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi 
Kv‡Ri A½ 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
ev —̄e  Avw_©K ev —̄e  

(%)  
Avw_©K 
 (%) 

1 2 3 4 5 6 
6 Awdm BKzBc‡g›U (Kw¤úDUvi, 

BDwcGm, wcÖ›Uvi, ¯‹¨vbvi BZ¨vw`) 
†_vK 25.00 †_vK 15.67 

(62.68%) 
7 hvbevnb µq 4wU 42.40 2wU 35.79 

(84.41%) 
8  ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ µq jU 8540.69 jU 8435.72 

(98.77%) 
9 c~Z© wbg©vY (K‡›Uªvj i“g wewìs 

dvD‡Ûkb, †UªÝ Dc‡K›`ª, BqvW© 
BZ¨vw`) 

11335 eM©dzU 712.44 11620 eM©dzU 712.44 
(100%) 

10 ¯’vcbv e¨q †_vK 399.78 ‡_vK 333.05 
(83.31%) 

11 ïé Ki, f¨vU I Ab¨vb¨ PvR© hš¿cvwZi 
g~‡j¨i 30% 

2562.21 hš¿cvwZi 
g~‡j¨i 10% 

866.39 
(33.81%) 

12 wbg©vYKvjxb mỳ  ‡_vK 215.77 ‡_vK 72.48 
(33.59) 

13 g~j¨ e„w× RwbZ e¨q †gvU g~‡j¨i 
3% 

291.61 - 0.00 

14 wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ †gvU g~‡j¨i 
2% 

194.41 - 0.00 

15 wewea I Ab¨vb¨ e¨q ‡_vK 89.42 ‡_vK 73.28 
(81.95%) 

 Dc-‡gvU (g~jab)t - 13073.73 - 10544.82 
(80.66%) 

 me©‡gvU t - 13350.57 - 10595.85 
(79.37%) 

6| cÖK‡íi cUf~wg t  
XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-Gi AvIZvaxb 10wU 33/11 †Kwf Dc‡K› ª̀ (mvZgmwR`, 

wRMvZjv, avbgwÛ, †ZRMuvI, wLjMuvI, KvRjv, †cv —̄‡Mvjv, dZzjv, †Wgiv Ges ZvjZjv)-Gi ¶gZv 2×10/14 GgwfG 
হওয়ায় ¯’vc‡bi ci n‡Z এ েলা AwZfvi (Overload)-G PjwQj| D³ 33/11 †Kwf Dc‡K›`ª̧ ‡jvর মতা Pvwn`vi 
Zzjbvq Kg থাকার কারেণ mieivnK…Z GjvKvq †jvW†kwWs, †jv-†fv‡ëR এবং ঘন-ঘন we ÿ̀ r weåvUmn eûwea mgm¨v 
weivRgvb wQj| এ সম  mgm¨vmg~‡ni mgvavbK‡í ২০০৬ সােল ZrKvjxb XvKv we`ÿ r weZiY KZ©„c¶ (†Wmv) ক ক 
wba©vwiZ 10wU Dc‡K‡› ª̀i ¶gZv 10/14 GgwfG n‡Z 20/28 GgwfG ch©š— e„w×i j‡¶¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU হণ করা হয়| 
পরবত েত XvKv we`ÿ r weZiY KZ…©c¶ (†Wmv) পা িরত হেয় XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-এর 

ি  হয়। ২০০৮ সােল নবগ ত িডিপিডিস ডসার িনকট হেত ক  বা বায়েনর দািয়  হণ কের এবং ন, ২০১১-এ 
ক র বা বায়ন কাজ স  কের।   

 

7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t  
cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ িছল XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-Gi AvIZvaxb 10wU 33/11 †Kwf 

Dc‡K› ª̀ (mvZgmwR`, wRMvZjv, avbgwÛ, †ZRMuvI, wLjMuvI, KvRjv, †cv —̄‡Mvjv, dZzjv, †Wgiv Ges ZvjZjv)-Gi 
AvIZvaxb GjvKvi µgea©gvb we ỳ̈ r Pvwn`v c~iY, Nb-Nb we`ÿ r weåvU I †jvW†kwWs n«vm, wbiwew”Qbœ we ỳ̈ r mieivn 
wbwðZকরণ I MÖvnK †mevi gvb DbœwZi j‡¶¨ D³ Dc‡K›`ªmg~‡ni ¶gZv 10/14 GgwfG UªvÝdigv‡ii cwie‡Z© 20/28 
GgwfG পয  ি  করা I Avbylw½K ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ ’̄vcb| 

  
8| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t 
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Av‡jvP¨ cÖKíwU †gvU 8832.58 j¶ (wRIwe 3392.50 j¶ + cÖKí mvnvh¨ 5450.08 j¶) UvKv cÖv°wjZ 
e¨‡q RyjvB, 2006 n‡Z Ryb, 2009 †gqv‡` ev¯—evq‡bi j‡¶¨ MZ 14/09/2006 Zvwi‡L AbywôZ ÔGK‡bKÕ ˆeV‡K 
Aby‡gvw`Z nq| পরবত েত wek¦ evRv‡i ব`ÿ িতক mvgMÖxi g~j¨ e„w× Ges cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨‡qi †P‡q `icÎ 
g~j¨ †ewk nIqvi Kvi‡Y কে র িডিপিপ সংেশাধেনর উে াগ নয়া হয়। cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q †gvU 13350.57 j¶ 
(wRIwe 3996.63 j¶ + wWwcwWwmÕi wbR¯̂ 386.21 j¶ + cÖKí mvnvh¨ 8967.73 j¶) UvKvq cybtwba©viY Ges ev —̄
evqb †gqv` Ryb, 2011 ch©š— e„w× K‡i Gi ms‡kvwaZ wWwcwc MZ 07/12/2008 Zvwi‡L AbywôZ ÔGK‡bKÕ ˆeV‡K 
Aby‡gvw`Z nq| 

 
9| cÖK‡íi A_©vqb t 

cÖKíwU evsjv‡`k miKvi, Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK (GwWwe) Ges wWwcwWwmÕi wbR¯̂ A_©vq‡b ev —̄evwqZ 
nq| গত 28/06/2007 Zvwi‡L Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK-Gi mv‡_ ক  বা বায়েনর জ  FY Pzw³ ¯̂v¶wiZ nq 
Ges গত 24/09/2007 Zvwi‡L Pzw³  Kvh©Ki nq| 
 
10| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 

cÖKíwUi ev —̄evqbKvjxb mg‡q †gvU 3 (wZb) Rb cÖ‡KŠkjx/Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 
wQ‡jb| `vwqZ¡ cvjbKvix cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, c`ex, `vwq‡ র ধরন, `vwq‡Z¡i ময়াদ ইত ািদ Z_¨vw` wb‡æ †`qv n‡jv t 
 

µt 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib `vwq‡Z¡i ময়াদ 

1 BwÄwbqvi gwgbyj nK ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
ZrKvjxb †Wmv 

AwZwi³ `vwqZ¡ Rvbyqvwi, 2006 n‡Z  
Rvbyqvwi, 2007 ch©š— 

2 BwÄwbqvi gvneye mv‡ivqvi-B-
KvqbvZ 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
ZrKvjxb †Wmv 

AwZwi³ `vwqZ¡ Rvbyqvwi, 2007 n‡Z  
Ryb, 2008 ch©š— 

3 BwÄwbqvi Bd‡ZLvi DwÏb 
wd‡ivR 

Dc-gnve¨e ’̄vcK, 
XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb 
†Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm) 

c~Y© `vwqZ¡ RyjvB, 2008 n‡Z  
Ryb, 2011 ch©š— 

 

 cÖK‡íi mswkó Kg©KZ©v n‡Z Rvbv hvq, ZrKvjxb XvKv we ỳ̈ r weZiY KZ…©c¶ (†Wmv)-†K †f‡½ XvKv cvIqvi 
wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-‡Z iƒcvš—‡ii Kvi‡Y Ges Av‡jvP¨ cÖKíwUi g~j Kvh©µg ïi“ bv nIqvq Rvbyqvwi, 
2006 n‡Z Ryb, 2008 ch©š— mg‡q BwÄwbqvi gwgbyj nK Ges BwÄwbqvi gvneye mv‡ivqvi-B-KvqbvZ cÖKíwU‡Z cÖKí 
cwiPvjK (AwZwi³ `vwqZ¡) wn‡m‡e Kg©iZ wQ‡jb| Rvbyqvwi, 2007-G BwÄwbqvi gwgbyj nK PvKzix n‡Z Aem‡i 
hvIqvq Ges Ryb, 2008-G BwÄwbqvi gvneye mv‡ivqvi-B-KvqbvZ Ab¨ †Kv¤úvbx‡Z P‡j hvIqvq cÖKí cwiPvjK c‡` 
cwieZ©b Kiv nq| beMwVZ wWwcwWwmÕi Kvh©µg ïi“ nIqvi ci RyjvB, 2008-G BwÄwbqvi Bd‡ZLvi DwÏb wd‡ivR-
‡K c~Y©Kvjxb cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e wb‡qvM †`qv nq| Rvbv hvq, ZrKvjxb †Wmv I eZ©gvb wWwcwWwmÕi mswkó 
KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b wb‡q cÖKí cwiPvjK c‡` wb‡qvM/e`jx Kiv n‡q‡Q|  
 

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‡¶¨ AvBGgBwWÕi mswkó Kg©KZ©v KZ©„K MZ 27-04-2012 Zvwi‡L XvKv cvIqvi 
wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-Gi AvIZvaxb mvZgmwR`, wRMvZjv, avbgwÛ, wLjMuvI, †cv —̄‡Mvjv Ges dZzjv 
33/11 †Kwf we`ÿ r Dc‡K› ª̀ m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j D³ GjvKvi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wWwcwWwmÕi 
e¨e¯’vcK, Dc-e¨e ’̄vcK, wVKv`vix cÖwZôv‡bi Kg©KZ©vmn Ab¨vb¨ Kg©KZ©v/Kg©PvixMY Dcw ’̄Z wQ‡jb| 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 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|  
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1২| cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni ev —̄evqb Ae ’̄v t 

cÖKíwUi cÖavb A½mg~‡ni g‡a¨ Ôˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ µqÕ, Ôc~Z© wbg©vY (K‡›Uªvj i“g wewìs dvD‡Ûkb, †UªÝ 
Dc‡K› ª̀, BqvW© BZ¨vw`)Õ, Ô াপনা য়Õ, Ôযানবাহন য়Õ, ‘পরামশক য়’ Ges ‘িবিবধ ও অ া  য়Õ Ab¨Zg| cÖKí 
mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Abyhvqx Gi cÖavb A½mg~‡ni ev¯—evqb Ae¯’v wb‡æ Dc¯’vcb Kiv n‡jv t    

 
1২.1   ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ µq t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ µqÕ Lv‡Z †gvU 8540.69 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z ˆe`ÿ wZK 
hš¿cvwZ µq eve` ‡gvU 8435.72 j¶ UvKv (98.77%) e¨q n‡q‡Q| cÖKíwUi বা বায়েনর `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 
কমকতােদর িনকট হেত cÖvß Z_¨ Abyhvqx G Lv‡Z wbæewY©Z gvjvgvj I hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q t      

     
µt bs িববরণ পিরমাণ/সং া 

1 33/11 †Kwf 20/28 GgwfG Uªvbmdigvi 19 wU 
2 33 †Kwf †eªKvi wi‡j c¨v‡bj 41 wU 
3 11 †Kwf †eªKvi K‡›Uªvj  134 wU 
4 33 †Kwf f‚Mf©̄ ’ K¨vej 4.2 wKtwgt 
5 11 †Kwf f‚Mf©̄ ’ K¨vej 22.2 wKtwgt 
6 Dc‡K› ª̀ m¤ú…³ Ab¨vb¨ hš¿cvwZ 

33 †Kwf wR AvB Gm 17 wU 
33 †Kwf †eªKvi 17 wU 
33 †Kwf  G AvB Gm 07 wU 
11/0.415 †Kwf, 200 †KwfG Uªvbmdigvi 12 wU 
33 †Kwf AvB‡mv‡jUi †mU 25 †mU   

 
1২.2    c~Z© wbg©vY (K‡›Uªvj i“g wewìs dvD‡Ûkb, †UªÝ Dc‡K› ª̀, BqvW© BZ¨vw`) t 

cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôc~Z© wbg©vY (K‡›Uªvj i“g wewìs dvD‡Ûkb, †UªÝ Dc‡K› ª̀, BqvW© BZ¨vw`)Õ Lv‡Z 11335 
eM©dzU Kv‡Ri Rb¨ †gvU 712.44 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b Abyhvqx †`Lv hvq, D³ 
ms¯’v‡bi wecix‡Z 11620 eM©dzU c~Z© Kv‡Ri Rb¨ G Lv‡Z ‡gvU 712.44 j¶ UvKv (100%) e¨q n‡q‡Q| 

 

1২.3    ¯’vcbv e¨q t  
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ô ’̄vcbv e¨qÕ Lv‡Z †gvU 399.78 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z G Lv‡Z ‡gvU 
333.05 j¶ UvKv (83.31%) e¨q n‡q‡Q| cÖK‡íi mswkó Kg©KZ©v n‡Z Rvbv hvq, Dc‡K› ª̧̀ ‡jvi ির-
ইনেফাসেম , িরেনােভশন এবং Aগেমে শন Kvh©µ‡gi Design, Installation Ges Commissioning-Gi 
Rb¨ G A_© e¨q Kiv n‡q‡Q| D‡jL¨, UvY©Kx wVKv`vi wn‡m‡e evsjv‡`kx †Kv¤úvbx Energypac cÖKíwUi wewfbœ 
wba©vwiZ Kvh©µg m¤úv`b K‡i‡Q| 

 

1২.4    hvbevnb µq t 
cÖKíwUi Aby‡gvw`Z wWwcwc-‡Z Ôhvbevnb µqÕ Lv‡Z 2wU ডাবল K¨ve wcK-Avc Ges 2wU gUi mvB‡Kj µq 
Kivi Rb¨ ms¯’vb wQj 42.40 j¶ UvKv| G ms¯’v‡bi wecix‡Z cÖKíwUi AbyK‚‡j 2wU ডাবল K¨ve wcK-Avc 
µq Kiv n‡q‡Q Ges G Rb¨ e¨q n‡q‡Q †gvU 35.79 j¶ UvKv (84.41%)| 

 
1২.5    civgk©K e¨q t 

cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôcivgk©K e¨qÕ Lv‡Z 12 Rbgvm I Avbylw½K Li‡Pi Rb¨ †gvU 16.60 j¶ UvKvi ms ’̄vb 
wQj| Gi wecix‡Z cÖKíwUi AbyK‚‡j 1 (GK) Rb ’̄vbxq civgk©K wb‡qv‡Mi gva¨‡g 24 Rbgvm civgk© †mev 
MÖnY Kiv n‡q‡Q Ges G Lv‡Z ‡gvU 13.56 j¶ UvKv (81.69%) e¨q n‡q‡Q| Rvbv hvq, ev —̄evqbKvjxb 
mg‡q gvV ch©v‡q cÖ‡qvRbxqZv †`Lv †`qvq ms ’̄vbK…Z A‡_©i g‡a¨ G AwZwi³ civgk© †mev MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
‡`Lv hvq †h, G †¶‡Î cÖKíwUi Aby‡gvw`Z wWwcwc mwVKfv‡e AbymiY Kiv nqwb| 
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1২.6    wewea I Ab¨vb¨ e¨q t 
cÖKíwUi AbyK‚‡j Ôwewea I Ab¨vb¨ e¨qÕ Lv‡Z †gvU 89.42 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| Gi wecix‡Z G 
Lv‡Z ‡gvU 73.28 j¶ UvKv (81.95%) e¨q n‡q‡Q| 

 
1৩|   cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t  

 cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q †gvU ১৩৩৫০.৫৭ j¶ UvKv| Gi wecix‡Z cÖKíwUi 
বা বায়ন শেষ অথাৎ Ryb, 2011 ch©  e¨q n‡q‡Q †gvU ১০৫৯৫.৮৫ j¶ UvKv (৭৯.৩৭%)| cÖKíwUi A½wfwËK ev¯—evqb 
AMÖMwZ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq, wWwcwWwmÕi wbR¯̂ Rbej Øviv cÖKíwU ev —̄evwqZ nIqvq ÔRbe‡ji †eZb fvZvw`Õ Lv‡Z 
এবং এর িনজ  ভবন কে র কাযালয় িহেসেব eüZ হওয়ায় ÔAwdm fvovÕ Lv‡Z †Kvb A_© e¨q nqwb| GQvov, Ôg~j¨ e„w× 
RwbZ e¨qÕ Ges ÔwdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝÕ Lv‡ZI †Kvb e¨q nqwb| cÖKíwUi AbyK‚‡j g~j Kvh©µg wn‡m‡e িডিপিডিস’র 
আওতাধীন দশ  33/11 †Kwf we`ÿ r উপেকে i ¶gZv e„w×mn ির-ইনেফাসেম , িরেনােভশন এবং Aগেমে শন Kvh©µg 
m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| D³ Dc‡K› ª̧̀ ‡jv‡Z m¤úv`bK…Z cÖK‡íi সািবক ev¯—evqb m¤úwK©Z Z_¨vw` wb‡æi mviYx‡Z 
Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t  

 
µt 
bs 

cÖKí GjvKv/ 
িনবািচত 33/11 †Kwf উপেক  

ev —̄evwqZ mvwe©K Kvh©µg 

1 ‡Wgiv 33/11 †Kwf mve-‡÷kb ক র আওতায় wbe©vwPZ দশ  ৩৩/১১ কিভ সাব- শনেক ির-
ইনেফাসেম , িরেনােভশন এবং Aগেমে শন করার লে  এ েলার 
¶gZv 10/14 GgwfG n‡Z 20/28 GgwfG ch©š— e„w× করা 
হেয়েছ। এছাড়া, AvaywbK 33 †Kwf SF6 Breakers Ges GIS 
Switchgear Øviv উ  উপেক েলার cyivZb 33 †Kwf evé 
A‡qj mvwK©U †eªKvi cÖwZ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| ক র আওতায় 
Gসম  উপেকে র K‡›Uªvj i“g wewìs dvD‡Ûkb, †UªÝ Dc‡K›`ª, 
BqvW© BZ¨vw`সহ িবিভ  c~Z© কাজ স  করা হেয়েছ। ক র 
সমাি  িতেবদন থেক জানা যায়, cÖKíwU ev —̄evq‡bi gva¨‡g 
cÖKí GjvKvi we`¨gvb weZiY e¨e ’̄vq AwZwi³ 212.8 †gtIt 
we`ÿ r †hvM n‡q‡Q| 

2 avbgwÛ 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
3 dZzjv 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
4 wRMvZjv 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
5 KvRjv 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
6 wLjMuvI 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
7 †cv —̄‡Mvjv 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
8 mvZgmwR` 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
9 ZvjZjv 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 
10 ‡ZRMuvI 33/11 †Kwf mve-‡÷kb 

 
ক র AbyK‚‡j wbe©vwPZ িডিপিডিস’র `kwU Dc‡K‡› ª̀i g‡a¨ ফ া, তজগ ও, পা েগালা এবং িখলগ ও ৩৩/১১ কিভ 

উপেকে  বা বািয়ত ণ কেয়ক  কায ম-Gi Av‡jvKwPÎ wb‡æ †`Lv‡bv n‡jv (wPÎ-1) t 
 

 

(K) ফ া উপেকে  ািপত 20/28 GgwfG া ফরমার (L) তজগ ও উপেকে  ািপত 20/28 GgwfG া ফরমার 
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(গ) পা েগালা উপেকে  ¯’vwcZ কে াল ম (ঘ) িখলগ ও উপেকে  িনিমত কে াল িবি ং 

wPÎ 1 t ক র আওতায় িডিপিডিস’র K‡qKwU ৩৩/১১ কিভ উপেকে  বা বািয়ত কায ‡gi Ask  

1৪|   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t  
 cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (িপিসআর) Abyhvqx cÖK‡íi †Kvb D‡jL‡hvM¨ KvR Amgvß †bB| Z‡e K‡qKwU LvZ †hgb 
ÔRbe‡ji †eZb fvZvw`Õ, ÔAwdm fvovÕ, Ôg~j¨ e„w× RwbZ e¨qÕ Ges ÔwdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝÕ-G cÖ‡qvRb bv nIqvq †Kvb 
A_© e¨q nqwb| 
 
15| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cÖKíwUi cwiKwíZ D‡Ïk¨ I cÖK…Z AR©b wb‡æi mviYx‡Z Dc ’̄vcb Kiv n‡jv t 
cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 

(K) cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ িছল XvKv cvIqvi 
wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-Gi AvIZvaxb 
10wU 33/11 †Kwf Dc‡K› ª̀ (mvZgmwR`, wRMvZjv, 
avbgwÛ, †ZRMuvI, wLjMuvI, KvRjv, †cv —̄‡Mvjv, dZzjv, 
†Wgiv Ges ZvjZjv)-Gi ¶gZv 10/14 GgwfG 
UªvÝdigv‡ii cwie‡Z© 20/28 GgwfG পয  ি  করা I 
Avbylw½K ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ ¯’vcb| 
 

(K) cÖKíwUi gva¨‡g XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb 
†Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-Gi AvIZvaxb 10wU 33/11 
†Kwf Dc‡K› ª̀ (mvZgmwR`, wRMvZjv, avbgwÛ, 
†ZRMuvI, wLjMuvI, KvRjv, †cv —̄‡Mvjv, dZzjv, †Wgiv 
Ges ZvjZjv)-Gi 10/14 GgwfG UªvÝdigv‡ii 
cwie‡Z© 20/28 GgwfG UªvÝdigvi I Avbylw½K 
ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 
 

(L) wWwcwWwmÕi AvIZvfy³ GjvKvi µgea©gvb we ỳ̈ r 
Pvwn`v c~iY করা| 
 

(L) cÖKíwU XvKv I এর cvk¦©eZ©x GjvKvi µgea©gvb 
we`ÿ r Pvwn`v রেণ িমকা রেখেছ। Rvbv hvq, c~‡e© we`ÿ r 
Dc‡K› ª̧̀ ‡jvi ¶gZv wQj 212.8 †gtIt| cÖKíwUi 
gva¨‡g Dc‡K› ª̧̀ ‡jvi ¶gZv e„w×i gva¨‡g we`¨gvb 
weZiY e¨e ’̄vq AwZwi³ 212.8 †gtIt we ỳ̈ r †hvM 
n‡q‡Q| eZ©gv‡b Dc‡K› ª̧̀ ‡jvi ¶gZv ‡gvU 425.6 
†gtIt| 
 

(M) Nb-Nb we`ÿ r weåvU I †jvW†kwWs n«vm করা| (M) Dc‡K› ª̧̀ ‡jvi ¶gZv e„w×i gva¨‡g we`¨gvb weZiY 
e¨e¯’vq AwZwi³ 212.8 †gtIt we ỳ̈ r †hvM nIqvq Nb-
Nb we`ÿ r weåvU I †jvW†kwWs n«v‡m wKQyUv n‡jI cÖKíwU 

িমকা রেখেছ। Rvbv hvq, B‡Zvc~‡e© Dc‡K›`ª̧ ‡jvi 
¶gZv Kg _vKvi Kvi‡Y A‡bK mgq cÖKí GjvKvq 
†dvm©W& †jvW‡kwWs Ki‡Z n‡Zv hv eZ©gv‡b A‡bKvs‡k 
n«vm †c‡q‡Q| cwimsL¨vb Abyhvqx †`Lv hvq, RyjvB, 
2009-G wWwcwWwm GjvKvi Mo †jvW‡kwWs wQj 
301.24 ‡gtIt| Ab¨w`‡K, RyjvB, 2012-G wWwcwWwmÕi 
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cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 
Z_¨ Abyhvqx D³ GjvKvi Mo †jvW‡kwWs 172.78 
‡gtIt| 
 

(N) Ifvi‡jvwWs-Gi Kvi‡Y we`¨gvb weZiY e¨e¯’vi 
†jv-‡fv‡ëR mgm¨vi mgvavb Kiv|  

(N) উপেক েলার মতা ি  পাওয়ায় এবং িব মান 
weZiY ব ায় অিতির  িব ৎ যাগ হওয়ায় †jv-
‡fv‡ëR mg া অেনকাংেশ রীfyZ হেয়েছ e‡j Rvbv 
hvq| 

 
16| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t 

cÖKíwU ev¯—evq‡bi d‡j D³ GjvKvi we`ÿ r e¨enviKvix‡`i Dci Gi cÖZ¨¶ এবং পেরা  cÖfve c‡o‡Q| 
cÖKíwUi gva¨‡g cÖKí GjvKvi 10wU 33/11 †Kwf Dc‡K র মতা ি  পাওয়ায় we`¨gvb we`ÿ r weZiY e¨e¯’vq 
AwZwi³ 212.8 †gtIt we ỳ̈ r †hvM n‡q‡Q| d‡j cÖKí GjvKvi †fv‡ëR Wªc Ges †jvW‡kwWs n«vm †c‡q‡Q e‡j Gi 
cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)-G D‡jL Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi AwaKvsk KvR UvY©Kx wVKv`v‡ii gva¨‡g ev —̄evwqZ 
n‡jI cÖKí ev¯—evqbvaxb mg‡q D³ GjvKvq Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| GQvov, cÖKíwUi AbyK‚‡j M„nxZ িবিভ  
Kvh©µg cÖKí GjvKvi wewfbœ Dbœqbg~jK LvZ †hgb K…wl, wkí, evwYR¨, wk¶v I ¯̂v ’̄̈  cÖf„wZ‡Z D‡jL‡hvM¨ Ae`vb 
‡i‡L‡Q| m‡e©vcwi, cÖKí GjvKvi `vwi ª̀̈  we‡gvPbmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b cÖKíwU cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e f~wgKv 
†i‡L‡Q|   
 
17| cÖK‡íi ev —̄evqb mgm¨v t 

we`ÿ r wefvM n‡Z cÖvß cÖKíwUi mgvwß cÖwZ‡e`b ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, cÖwZ‡e`bwU‡Z কে র ev —̄evqb mgq 
Ges e¨q AwZ া  (Time and Cost Overrun) হওয়া ছাড়া ev¯—evqb msµvš— †Zgb †Kvb mgm¨vi D‡jL Kiv nqwb| 
GQvov, mgvwß cÖwZ‡e`b g~j¨vq‡bi j‡¶¨ cÖKí cwi`k©bKv‡j cÖKí KZ©©„c‡¶i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq, we`ÿ r wefvM 
Ges XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)- ক cÖKíwU ev¯—evq‡b †Zgb †Kvb ¸i“Z¡c~Y© mgm¨vi gy‡LvgywL 
n‡Z nqwb| Z‡e cÖKí   ev¯—evqbKvjxb mg‡q AvBGgBwW KZ©„K cÖYxZ cwi`k©b cÖwZ‡e`b I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi 
Av‡jv‡K cÖvß ev¯—evqb mgm¨v¸‡jv wb‡æ D‡jL Kiv n‡jv t     
 
17.1    †Wmv n‡Z wWwcwWwm-‡Z iƒcvš—‡ii Kvi‡Y cÖK‡íi KvR e¨vnZ t cÖKíwUi ev¯—evqb †m‡Þ¤î, 2006 †_‡K 

ïi“ n‡jI `vZv ms¯’vi civg‡k© ZrKvjxb XvKv we`ÿ r weZiY KZ…©c¶ (†Wmv)-†K †f‡½ eZ©gv‡b XvKv cvIqvi 
wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm)-†Z iƒcvš—‡ii Kvi‡Y `vßwiK Kvh©vejx m¤úv`‡b A‡bK mgq e¨q Ki‡Z 
nq| wWwcwWwmÕi †jvKe‡ji ¯̂íZvi Kvi‡Y †UÛvi WKz‡g›U cȪ ‘Z I `ic‡Îi Avbylw½K Kvh© m¤úv`‡b wej¤ ̂
nq| d‡j cÖK‡íi Pjgvb Kvh©µg ¶wZMȪ — n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nq|  

 

17.2    ˆe‡`wkK A_©vqb I FYPzw³ m¤úv`‡b wej¤ ̂t  cÖKíwUi ˆe‡`wkK A_©vqb Ges Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK-
Gi mv‡_ FYPzw³ m¤úv`‡b  িবল  হেয়েছ| দরপ  ায়েনর পর দখা যায়, g~j¨vwqZ me©wbgœ `i`vZvi `i 

ক র অ েমািদত wWwcwcÕi ms ’̄v‡bi Zzjbvq AwaK। ফেল Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv m¤¢e nq bvB| পরবত েত 
ক র সংেশািধত wWwcwc Aby‡gv`b nIqvi ci g~j¨vwqZ me©wbgœ `i`vZvi mwnZ Pzw³ ¯v̂¶i Kiv হয়| 

 

17.3   wWwcwc ms‡kva নর কারেণ কে র কাজ াহত t আ জািতক evRv‡i †divm I bb-†divm (G¨vjywgwbqvg I 
Kcvi) mvgMÖxi g~j¨ e„w×i Kvi‡Y cÖK‡íi †gvU cÖv°wjZ e¨q e„w× cvq| GQvov, cÖK‡íi ev —̄evqb Kvj ewa©Z 
KiviI cÖ‡qvRb nq| d‡j cÖKíwUi wWwcwc ms‡kva‡bi cÖ‡qvRb nq| MZ 7/12/2008 Zvwi‡L ms‡kvwaZ 
wWwcwc ÔGK‡bKÕ mfvq Aby‡gvw`Z nq| ms‡kvwaZ wWwcwcÕi e¨‡qi mv‡_ স িত †i‡L cybivq `icÎ Avn vb 
Kiv nq| এেত cÖK‡íi ev —̄evqb AMÖMwZ e¨vnZ n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nq|  

17.4   Time and Cost Overrun t  cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwcÕi Zzjbvq Gi ev¯—evqb mgq Ges e¨q 
AwZµvš— (Time and Cost Overrun) n‡q‡Q| Rvbv hvq, ˆe‡`wkK A_©vqb I FY Pzw³‡Z wej¤̂ nIqvq 
cÖK‡íi Kvh©µg wejw¤̂Z nq| আ জািতক evRv‡i ‰e`ÿ wZK gvjvgv‡ji g~j¨ e„w× Ges gỳ ªvi wewbgq nv‡ii 
cwieZ©‡bi Kvi‡Y cÖK‡íi †gvU cÖv°wjZ e¨q e„w× cvq| mvgwMÖK ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq, cÖKíwU ev —̄evq‡b g~j 
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Aby‡gvw`Z ev —̄evqb Kv‡ji †P‡q 2 ( ỳB) eQi mgq †ewk †j‡M‡Q| GQvov, cÖKíwUi g~j Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ 
e¨q A‡c¶v 1763.27 j¶ UvKv (19.96%) †ewk e¨q n‡q‡Q| 

 

18| gZvgZ/mycvwik t 

 cÖKíwUi ev —̄evqb mgm¨v I Ab¨vb¨ ch©‡e¶‡Yi Av‡jv‡K cÖYxZ AvBGgBwWÕi gZvgZ/mycvwik wb‡æ D‡jL 
 iv n‡jv t  
 
18.1    ˆe‡`wkK A_©vqb, `icÎ cÖwµqvKiYmn cÖK‡íi FYPzw³ m¤úv`‡b wej¤ ̂n‡q‡Q| fwel¨‡Z wej¤̂ cwinvi Kivi 

j‡¶¨ A_©vqb Ges `ic‡Îi welq¸‡jv‡K Aby‡gvw`Z wWwcwc Abymv‡i h_vh_fv‡e I ª̀“Z cÖwµqvKiY Ki‡Z 
n‡e|   

 
18.7 cÖK‡íi e¨q I ev¯—evqb †gqv` e„w× Ges wWwcwc ms‡kva‡bi Kvi‡Y cÖK‡íi KvR e¨vnZ n‡q‡Q| fwel¨‡Z 

evi-evi wWwcwc ms‡kvab cwinvi Kivi j‡¶¨ wWwcwc cÖYq‡bi mgq wewfbœ A‡½i e¨q, ev —̄evqb †gqv` 
BZ¨vw` mwVKfv‡e wbiƒcY Kiv mgxPxb n‡e|  

 
18.8 cÖKíwU‡Z ỳÕRb cÖKí cwiPvjK AwZwi³ `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| fwel¨‡Z cÖPwjZ wewa-weavb I 

wb‡`©kvejx h_vh_fv‡e AbymiY K‡i cÖKí cwiPvjK c‡` wb‡qvM/cwieZ©b Ki‡Z n‡e| 
 
18.9 civgk© †mev MÖn‡Yi †¶‡Î Aby‡gvw`Z wWwcwc mwVKfv‡e AbymiY Kiv nqwb| fwel¨‡Z civgk© †mev MÖn‡Yi 

†¶‡Î Aby‡gvw`Z wWwcwc h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e| 
 
18.5    cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z wWwcwc হেত Gi ev¯—evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q AwZµvš— (Time and Cost 

Overrun) n‡q‡Q| fwel¨‡Z ev —̄evqb mgq Ges cÖv°wjZ e¨q AwZµvš—  hv‡Z bv nq †mRb¨ evwl©K µq 
cwiKíbv, ev¯—evqb g¨vwUª· cÖf„wZ mwVKfv‡e cÖYqb Ges Zv h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e| 
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99. িকউরেম  এ  ই টেলশন অব ১৩২/৩৩ কিভ ৫০/৭৫ এমিভএ া ফরমার 
 (mgvßt Ryb, 2011) 

 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t gMevRvi,gvwbKbMi I k¨vgcyi 132/33 MÖxW Dc‡K›`ª 

2| ev¯—evqb ms¯’v t XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm) 

3| D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t we`ÿ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq/we ỳ̈ r wefvM| 

4| cÖK‡íi ev —̄evqb mgq I e¨q t  
 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 

(cÖtmvt) 
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¯—evqb 

Kv‡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 
5441.56 

(3460.61) 
- 4528.04 

(3070.32) 
†m‡Þ¤î 
2006 n‡Z 
AMv÷ 
2008 

 

RyjvB, 
2006 n‡Z 
Ryb, 2011 

 

†m‡Þ¤î 
2006 n‡Z 
Ryb,2011 

 

e¨q 
AwZµvšZ 

nqwb  

36 gvm 
(141%) 

 
 
5| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Zevqb t we`ÿ r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq/we ỳ̈ r wefvM n‡Z cÖvß PCR 

(Project Completion Report) Gi Z_¨ Abyhvqx cÖKíwUi 
A½wfwËK ev —̄e I Avw_©K AMÖMwZ wbgœiƒct 

 
 
µt 
bs 

wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri A½ cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Íevqb 
ev¯—e 

cwigvY 
Avw_©K ev¯—e cwigvY (%) Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 
(K) ivR¯^     
1 Rbe‡ji †eZb fvZvw` - - - 0.00 
2 Awdm fvov - - - 0.00 
3 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U - -  0.00 
4 civgk©K e¨q - -  0.00 
5 hvbevnb wi‡cqvi, †gB‡›Ub¨vÝ I 

Awdm miÄvg win¨vwewj‡Ukb 
- - - 0.00 

 Dc-‡gvU (ivR¯̂)t - 0.00 - 0.00 
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(L) g~jab     
6 Awdm BKzBc‡g›U  - - - 0.00 
7 hvbevnb µq - - - 0.00 
8  ˆe`ÿ wZK hš¿cvwZ µq jU 3460.61 jU 3070.32 

(88.72%) 
9 c~Z© wbg©vY (K‡›Uªvj i“g wewìs 

dvD‡Ûkb, †UªÝ, Dc‡K› ª̀, BqvW© 
BZ¨vw`) 

5385 
eM©dzU 

80.00 8500 eM©dzU 260.00 
(325%) 

10 wWRvBb, Bb÷vjkb, †Uw÷s Ges 
Kwgkwbs 

†_vK 691.16 ‡_vK 96.32 
(13.93%) 

11 ïé Ki, f¨vU I Ab¨vb¨ PvR© hš¿cvwZi 
g~‡j¨i 30% 

1036.74 hš¿cvwZi g~‡j¨i 
32% 

1101.40 
(106.23%) 

12 wbg©vYKvjxb mỳ  ‡_vK 79.03 ‡_vK 0.00  
13 g~j¨ e„w× RwbZ e¨q †gvU g~‡j¨i 

3% 
0.00 - 0.00 

14 wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ †gvU g~‡j¨i 
2% 

79.03 - 0.00 

15 wewea I Ab¨vb¨ e¨q ‡_vK 15.00 ‡_vK 0.00 
 Dc-‡gvU (g~jab)t - 5441.57 

 
 4528.04 

 me©‡gvU t - 5441.56 
 

(98%) 4528.04 
(89.50%) 

 
6| KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t cÖKí cwiPvj‡Ki †`qv Z_¨ g‡Z cÖK‡íi AvIZvq D‡jL‡hvM¨ cwigvY 

†Kvb KvR Amgvß †bB| 
  

7| mvaviY ch©‡e¶Y t UvY©Kx c×wZ‡Z ev —̄evwqZ me¸wj mve-‡÷kb mPj Ae¯nvq †`Lv 
hvq| Z‡e k¨vgcyi mve-‡÷k‡bi bxP Zjvq ewY©Z cÖK‡íi AvIZvq 
AvwbZ Spare Material Aiw¶Z Ae¯nvq i‡q‡Q| gvjvgvj ¸wj 
msi¶‡bi Rb¨ ch©vß wbivcËv e¨e¯nv wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb| 
 

8| cÖK‡íi cUf~wg t evsj‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b we ỳ̈ ‡Zi ¸i“Z¡ Acwinvh©| XvKv 
cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjt Gi gMevRvi, gvwbKbMi Ges 
k¨vgcyi GjvKvi ˆe`ÿ wZK weZiY e¨e ’̄v Dbœq‡bi j‡¶¨ Ò cÖwKDi‡g›U 
GÛ BÝU‡jkb Ae& 132/33 †Kwf 50/75 GgwfG UªvÝdigvi cÖ‡R±Ó 
kxl©K cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| ewY©Z GjvKv‡Z cÖwZ eQi 8.8% nv‡i 
†jvW e„w× cvq Ges bZzb bZzb MÖvnK m„wó nq| cÖKí MÖn‡Yi eQi 
A_©̈ vr 2006 mv‡j H mKj GjvKvi me©†gvU †jvW cÖvq 160 
†gMvIqv‡U DbœxZ nq| ewa©Z †jv‡W we ỳ̈ r mieivn Kivi j‡¶¨ ewY©Z 
cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ t (K) gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi 132/33 †Kwf MÖxW 
Dc‡K‡› ª̀i m¤cÖmvib KvR | 

(L) 3 wU 50/75 GgwfG, 132/33 †Kwf UªvÝdigvi ’̄vcb Kiv| 
(M) gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi Gi AvIZvaxb GjvKv¸wj‡Z  
         we`ÿ ‡Zi Pvwn`v c~iY Kiv| 
(N) gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi GjvKvq bZzb bZzb AvevwmK, 

wkí I evwYwR¨K cÖwZôv‡b ˆe`ÿ wZK ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv| 
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10| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t Av‡jvP¨ cÖKíwU MZ 01/10/2006 Bs Zvwi‡L †gvU 5441.56 j¶ 
UvKv e¨‡q Ges †m‡Þ¤î, 06 n‡Z Ryb, 11 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi Rb¨ 
GK‡bK KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| ‰e‡`wkK A_©vq‡bi j‡¶¨ MZ 
28/06/07 Zvwi‡L Gkxq Dbœqb e¨vs‡Ki mv‡_ FY Pzw³ ¯v̂¶wiZ nq| 
MZ 15-03-2011 Zvwi‡L gvV ch©v‡q KwZcq A‡½i Kv‡Ri cwigvY 
e„w×i Kvi‡Y c~Z© wbg©vY Lv‡Z Ges wWwcwc-‡Z miKvix Lv‡Z 
cwi‡kva‡hvM¨ AvBwU/f¨vU I wmwW/f¨vU Gi cwigvY c„_Kfv‡e D‡jL bv 
_vKvq AvBwU/f¨vU Lv‡Z miKvix Ki cwi‡kva Kiv m¤¢e nqwb weavq 
gš¿Yvjq wWwcBwm mfvi gva¨‡g cÖKíwUi AvšZ:LvZ mgš̂q K‡i|  

 
11| cÖK‡íi A_©vqb t cÖKíwU †gvU 4528.04 j¶ UvKv e¨‡q ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ 

3070.32  UvKv cÖKí mvnvh¨ Ges 1457.720 j¶ UvKv wRIwe 
A_©vqb|  

 
12| cwi`k©b t AvBGgB wefvM KZ…©K MZ 10/10/2012 Ges 11/10/2012 Zvwi‡L cÖKíwUi gMevRvi, 

gvwbKbMi k¨vgcyi 132/33 †Kwf MÖxW Dc‡K›`ª 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 GjvKvq Dcw ’̄Z _vKvi eva¨evaKZv i‡q‡Q| wKš‘ cwi`k©‡bi mgq mswkó 
cÖKí cwiPvjK Dcw ’̄Z wQ‡jb bv| Z‡e Zvi c‡¶ wWwcwWwmi e¨e¯’vcK (†UKwbK¨vj) nvi“b-Di-iwk` Ges 
Dc-e¨e¯’vcK (†UKwbK¨vj) †gvt Avwjg Dcw ’̄Z wQ‡jb| cwi`k©‡bi Av‡jv‡K ev —̄e Ae¯’v wbæiƒc t 

 
(K) ‰e ỳ̈ wZK hš¿cvwZ µq t  
 3460.61 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 3070.32 j¶ UvKv e¨‡q wbæwjwLZ hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q|  
 

µt 
bs 

িববরণ পিরমাণ/সং া 

1 132/33 †Kwf 50/75 GgwfG Uªvbmdigvi 3 wU 
2 132 †Kwf myBPwMqvi 5wU 
3 132 †Kwf †eªKvi wi‡j c¨v‡bj 3 †mU 
4 33 †Kwf myBPwMqvi 3 †mU (1†mU=7wU) 
5 33 †Kwf †eªKvi wi‡j c¨v‡bj 18 wU 
6 33 †Kwf f‚Mf©̄ ’ K¨vej 7.5 wKtwgt 
7 33/0.415 †Kwf, 300 †KwfG Uªvbmdigvi 03 wU 

 
 (L) c~Z© wbg©vY t 80 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 260 j¶ UvKv e¨‡q 8500 eM©dzU K‡›Uªvj i“g wewìs dvD‡Ûkb, 

Dc‡K› ª̀ BqvW© BZ¨vw` wbg©vY Kiv n‡q‡Q|  
 
(M) ¯’vcbv e¨q t 691.16 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z 96.32 j¶ UvKv ¯’vcbv eve` e¨q Kiv n‡q‡Q|  
 
(N) ïé I f¨vU t 1036.74 j¶ UvKv †_vK eiv‡Ïi wecix‡Z 1101.40 j¶ UvKv ïé I  f¨vU eve` e¨q Kiv 

n‡q‡Q|   
 (O)  wbg©vY Kvjxb mỳ  t 79.03 j¶ UvKv †_vK eiv‡Ïi wecix‡Z A`¨ewa ‡Kvb e¨q Kiv nqwb|   
 

13| cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZ t Ryb, 2011 ch©š— cÖKí Kv‡Ri Avw_©K AMÖMwZ 89.50% Ges ev¯—e AMÖMwZ 98.00% 

  



660 
 

14|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  
 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ cÖK…Z AR©b 
 gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi 132/33 †Kwf MÖxW 
Dc‡K‡› ª̀i m¤cÖmvib KvR Kib| 

gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi 132/33 †Kwf MÖxW 
Dc‡K‡› ª̀i m¤cÖmvib KvR Kiv n‡q‡Q| 

3 wU 50/75 GgwfG, 132/33 †Kwf UªvÝdigvi ’̄vcb 
Kiv  

3 wU 50/75 GgwfG, 132/33 †Kwf UªvÝdigvi ’̄vcb 
Kiv  n‡q‡Q| 

gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi Gi AvIZvaxb GjvKv 
¸wj‡Z we ỳ̈ ‡Zi Pvwn`v c~iY Kiv 

gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi Gi AvIZvaxb GjvKv 
¸wj‡Z we ỳ̈ ‡Zi Pvwn`v c~iY Kiv mnvqK n‡q‡Q| 

gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi GjvKvq bZzb bZzb 
AvevwmK, wkí I evwYwR¨K cÖwZôv‡b ˆe`ÿ wZK ms‡hvM 
cÖ̀ vb Kiv | 

gMevRvi, gvwbKbMi Ges k¨vgcyi GjvKvq bZzb bZzb 
AvevwmK, wkí I evwYwR¨K cÖwZôv‡b ˆe`ÿ wZK ms‡hvM 
cÖ̀ vb Kiv n‡”Q| 

 

15|  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 wbgœewY©Z cÖKí cwiPvjKMY cÖK‡íi `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb|  
 

µt 
bs 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg c`ex `vwq‡Z¡i aib mgqKvj 

1 BwÄwbqvi gwgbyj nK ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
ZrKvjxb †Wmv 

AwZwi³ `vwqZ¡ RyjvBÕ06 n‡Z 
RvbyqvixÕ07 

2 BwÄwbqvi gvneye mv‡ivqvi-B-
KvqbvZ 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, 
ZrKvjxb †Wmv 

AwZwi³ `vwqZ¡ RvbyqvixÕ07 n‡Z 
RvbyqvixÕ08 

4 BwÄwbqvi Bd‡ZLvi DwÏb wd‡ivR 
 

Dc-gnve¨e ’̄vcK, 
XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb 
†Kv¤úvbx wjt (wWwcwWwm) 

c~Y© `vwqZ¡ RyjvBÕ08 n‡Z  
RybÕ11 

 

16| ev —̄evqb mgm¨v t 
16.1| cÖKí mvnvh¨ cÖvwß‡Z wej¤̂ t cÖKí mvnvh¨ cÖvwß‡Z wej‡¤̂i Kvi‡Y 2006-07, 2007-08 Ges 2008-09 A_© 

eQ‡i cÖK‡íi KvR ïi“ Kiv m¤¢e nqwb| d‡j cÖKí ev¯—evq‡b mgm¨v cwijw¶Z n‡q‡Q|  
16.2| Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`wj t Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jxi d‡j cÖKí ev¯—evq‡b mgm¨v n‡q‡Q|  
16.3| AvBwU/f¨vU I wmwW/f¨vU c„_Kfv‡e DPP- ‡Z D‡jL bv _vKv t wWwcwc‡Z miKvix Lv‡Z cwi‡kva‡hvM¨ 

AvBwU/f¨vU I wmwW/f¨vU Gi cwigvY c„_Kfv‡e D‡jL bv _vKvq AvBwU/f¨vU Lv‡Z miKvix Ki cwi‡kv‡a 
mgm¨v cwijw¶Z n‡q‡Q|  

 
17| mycvwik t 
17.1| Nb Nb cÖKí cwiPvjK e`jx cwinvi Kivi Rb¨ mswkó mK‡ji `„wó AvK©lb Kiv n‡jv|  
17.2| fwel¨‡Z AvBGgBwW KZ…©K cÖKí cwi`k©‡bi †¶‡Î AvBGgB wefv‡Mi Dbœqb cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb 

Kg©m~wPi ev¯—evqb, cwiex¶Y I g~j¨vqb c×wZ msµvš— 29.03.2006 Zvwi‡Li cwicÎ †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖnY Kiv Avek¨K (Aby‡”Q`-12)|  

17.3| mswkó MÖxW wefvM, wWwcwWwm mve†÷k‡bi cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ I fe‡bi i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e (Aby‡”Q`-
7) |  

17.4| fwel¨‡Z cÖKí cÖYq‡bi †¶‡Î wWwcwc‡Z wmwW/f¨vU I AvBwU f¨vU Gi cwigvY c„_Kfv‡e D‡jL Ki‡Z n‡e |  
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ালানী ও খিনজ স দ  িবভাগ 

ালানী ও খিনজ স দ 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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100. ি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 য়ঃ 

আিথক পিরমাণঃ                                                                                                                   (ল  টাকায়) 
া িলত য় 

মাট 
টাকা (িজওিব) 

ক  সাহা  

ত য় 
মাট 

টাকা 
(িজওিব) 

ক  সাহা  

া িলত বা বায়ন কাল  
ত  

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 
মাট 

টাকা 
(িজওিব) 

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) 

িম
ক 
ন র 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
অংেগর নাম 

কােজ
র 
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 (গাড়ী ,

কি উটার ও মিশনািরজ) 
- থাক ৬.৬৫৫ থাক ৬.০০৫(৯০.২৩%) 
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িম
ক 
ন র 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
অংেগর নাম 

কােজ
র 
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 
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 
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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 খুীন।   
 

ি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 :  

 ক) বি ক উ তার ি র কারেণ বাংলােদেশর উপ লবত  এলাকার সােথ স ক  -পিরেবশগত িবষয়স হ িচি ত 
করা ও  মিনটর করা; 

খ) 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 ; 

গ) 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। 
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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 যমন; Geological Logging Machine, Seismic Set, Magnetic Susceptibility 
Meter, Truck Mounted Drilling Rig, Global Positioning System ,Volametric Analyzer, 
Atomic Absorption Spectrophotometer, Microwave Digestion System ইত ািদ সং েহ য় হেয়েছ 
১০৭২.৮৪ ল  টাকা (আিথক অজন ৯৯.৮৪(%)। কে র আওতায় ৩   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  পািন)  ি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 
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ি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 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 িজএসিবর অিফিসয়ালগণ ব ািনক গেবষণা/অ স ান লক কােজ সাফে র সােথ বহার 
করেত পাের , স িবষেয় ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ ও িজএসিবর 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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101. ি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 িব ৎ, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালয়/ 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 %) 
‡gvU 
UvKv 

(wRIwe) 
cÖKí 
mvnvh¨ 

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 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  

অব ইন ট এ  কা মার এ  
মজারেম  

সং া ৬০৪ ৮৯৯.৭৪ ৬০৪ 
(১০০%) 

৮৯৯.৭৪ 
(১০০%) 
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µwgK 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 
(ইেলকি ক ভিল ম কাের র সং  
টারবাইন িমটার ও রাটাির িমটার) 

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 
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িসে ম লস ২% এ নািমেয় আনার িস া  হণ কের। এ SLRP এর মে  য কে ােন স হ অ  রেয়েছ তা হল 
ি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  িজওিবর অংশ ২৯৭.৮৫ ল  টাকা ও এিডিবর 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। 
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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  ি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। 
 

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 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।  
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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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ত  ও ি  ম ণালয় 

2010-2011 A_©eQ‡ii GwWwcfy³ mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi 
উci gš¿Yvjq/wefvMwfwËK mvi-ms‡¶ct 

 
 
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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102. জলা পযােয় িশ া িত ােন া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¤̂i, 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¯—

evqbKv‡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 DUvi 
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 DUvi 
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  2487.00   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; 
(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 
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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  

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|   
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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-
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|  
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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 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|    
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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 ত হেব। 
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িব ান ও ি  ম ণালয় 
 

weÁvb I 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 5wU 
2| mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvjt 11836.83 j¶ UvKv, RyjvB, 2006-Ryb, 2011 
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; 
 ‡UÛvi msµvš— RwUjZv _vKvq; 
 Avš—:LvZ mgš̂q mvab Ki‡Z bv cviv; 
 cÖKí Aby‡gv`b cÖwµqvq wej¤̂ nIqv| 

(L) mgvß cÖK‡íi e¨q e„w×i KviYt 
 Avš—R©vwZK evRv‡i hš¿cvwZi `vg e„w× cvIqvq; 
 bZzb A‡½i  Aš—f©yw³ Kivq; 
 cÖK‡íi †gqv` e„w× cvIqvq| 

4| mgvßK…Z cÖKí ev —̄evq‡bi †¶‡Î cÖavb cÖavb mgm¨v I mycvwikt 
mgm¨v mycvwik 

cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~n AwZgvÎvq 
ms‡e`bkxj| GmKj hš¿cvwZi wbqwgZfv‡e i¶Yv‡e¶‡Yi 
Rb¨ Avw_©K eivÏ cÖ‡qvRb Ges ms¯’vi ivR¯̂ ev‡RU n‡Z 
G e¨q en‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv cÖ‡qvRb | 

ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni myôz I 
wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e| 

cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ ¯’vcb I cix¶vi mg‡q 
Nb Nb †jvW‡kwWs-Gi Kvi‡Y cÖKí ev¯—evqb mg‡q Kv‡Ri 
cÖPyi weNœ N‡U‡Q| cÖKí mgvwßi c‡i G mKj hš¿cvwZ 
myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ wbiew”Qbœ we`ÿ r mieivn wbwðZ 
Kiv GKvš— Acwinvh©| 

wbiew”Qbœ we ỳ̈ r mieivn wbwðZ Kivi j‡¶¨ `ª“Z I 
Kvh©Ki D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| 

‰e‡`wkK hš¿cvwZ µ‡q `icÎ Avnevb Kiv m‡Ë¡I mgqgZ 
`icÎ bv cvIqv| 

fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î ev¯—evqbKvix ms¯’v 
wba©vwiZ †gqv‡` cÖKí mgvwßi wel‡q m‡Pó _vK‡e| 

wewa †gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Ae¨wqZ A_© Rgv Kiv 
nqwb| 

cÖK‡íi GKvD‡›U RgvK…Z hš¿cvwZi cvid‡g©Ý 
wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kvac~e©K Aewkó Ae¨wqZ A_© 
wewa‡gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Awej‡¤̂ Rgv w`‡Z 
n‡e| 

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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103. পরমা  শি  ক , ঢাকা এর গেবষণা িবধািদর স সারণ ও আ িনকীকরণ 
(2q ms‡kvwaZ) 

(mgvß t Ryb 2011) 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, XvKv 
2| ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t weÁvb I cÖhyw³ িবভাগ 
4| cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q t  

(j¶ UvKv) 

cÖv°wjZ e¨q 

cÖK…Z e¨q 

cwiKwíZ 
ev¯ZevqbKvj cÖK…Z 

ev¯Zevq
b 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‡kvwa

Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
মাট ৩৩৪২.৭৪ ৩১২৮.৩৫ ৩০৯৮.৬৬ RyjvB 

2006 
n‡Z  
Ryb 

2009 

RyjvB 
2006 
n‡Z  
 Ryb 
20১১ 

RyjvB 
2006 
n‡Z  
 Ryb 
20১১ 

-২৪৪.০৮ 
( -7.৩০%) 

২৪ মাস 
( ৬৬.৬৭%) 

িজওিব ৩৩৪২.৭৪ ৩১২৮.৩৫ ৩০৯৮.৬৬ 

cÖt mvt - - - 

 
05| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Zevqb t 
 

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri ms¯’vb, mswkó gš¿Yvjq n‡Z cÖvß PCR G cÖ̀ wk©Z Z_¨ Ges 
cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb 20১১ mgq ch©šZ cÖK‡íi A½wfwËK AMÖMwZ (Avw_©K I ev¯Ze) 
msµvšZ weeiY bx‡Pi mviYx‡Z cÖ̀ wk©Z n‡jv t 

(j  UvKvq) 
µwg
K bs 

As‡Mi bvg 

GKK 
wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 

ev¯Ze cÖv°wjZ e¨q ev¯Ze 
(%) 

Avw_©K 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
রাজ  অংগ:     

১ mieivn I †mev -- ‡_vK ১৯০.00 ‡_vK ১৭৪.৯০ (৯২.০৫%) 
লধন অংগ:     
২ 
 

‰e‡`wkK hš¿cvwZ সং া 68 2127.91 68(১০০%) 2127.91 (১০০%) 

৩ 
 

’̄vbxq hš¿cvwZ সং া 99 195.34 99 (১০০%) 194.62 (৯৯.৬৩%) 

৪ 
 

AvmevecÎ সং া 284 42.40 284(১০০%) 38.75 (৯১.৩৯%) 

৫ ms¯‹vi KvR eM© wgUvi 11246 291.70 11246 (১০০%) 281.48 (৯৬.৪৯%) 
৬ 
 

wmwW f¨vU -- ‡_vK 281.00 ‡_vK 281.00 (১০০%) 

 ‡gvU =    3128.35 (99.05%) 3098.66 (99.05%) 
 



681 
 

06| cÖK‡íi KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq ms¯’vbK…Z mKj Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q| G 
cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB|  

 
7.1|   cÖK‡íi cUf~wg t   

cigvYy kw³ †K›`ª, XvKvi j¨ve‡iUwi‡Z e¨eüZ hš¿cvwZ¸‡jv 20 †_‡K 40 erm‡ii cy‡iv‡bv Ges hš¿cvwZ¸‡jvi 
Kvh©¶gZvI K‡g ‡M‡Q| Aciw`‡K evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgk‡bi Kvh©cwiwa D‡jL‡hvM¨ fv‡e e„w× †c‡q‡Q, †mB 
mv‡_ cigvYy cÖhyw³ wel‡q wewfbœ ai‡Yi AvaywbK †mev cÖvwßi cÖZ¨vkvI †`‡ki RbM‡Yi w`b w`b e„w× cv‡”Q| ZvB 
cy‡iv‡bv n‡q hvIqv hš¿cvwZ¸‡jv, AZ¨vaywbK Ges bZzb ˆeÁvwbK hš¿cvwZi gva¨‡g cÖwZ ’̄vcb Kiv GKvš— Acwinvh© 
n‡q c‡o|  cigvYy †¶‡Î M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb ‡`‡ki GKgvÎ RvZxq 
cÖwZôvb| †`‡ki wewfbœ wek¦we`¨vj‡q M‡elYvi my‡hvM bv _vKvq GgGm, Ggwdj I wcGBP wW wWMÖx AR©‡bi †¶‡Î 
M‡elYvq QvÎQvÎx‡`i mivmwi mnvqZv K‡i gvbe Dbœq‡b mnvqZv Kiv Acwinvh© n‡q c‡o| cigvYy kw³ ‡K‡› ª̀i 
wewfbœ M‡elYvMv‡i AZ¨vaywbK hš¿cvwZ ’̄vcb K‡i  ‡`‡ki cigvYy cÖhyw³ e¨env‡ii gva¨‡g M‡elYv Kg©KvÛ Pvjv‡bv 
I †mev`vb Ae¨vnZ †i‡L Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡¶¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv nq|  
 

7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

(K) b~Zb b~Zb hš¿cvwZ µq K‡i State-of-the-art cÖhyw³ MÖnY, M‡elYvi cwiwa e„w×,  AwaKZi 
†mev`v‡bi my‡hvM m„wó K‡i RvZxq A_©bxwZ‡Z mnvqZv Kiv, ¯œvZ‡KvËi I D”PZi ‡j‡f‡j 
QvÎQvÎx‡`i M‡elYvq mnvqZv Kiv ;    

(L) mgmvgwqK bZyb I AvaywbK ˆe‡`wkK hš¿cvwZi gva¨‡g cyivZb hš¿cvwZi cÖwZ ’̄vcb; 
(M) wewfbœ M‡elYvMv‡ii Dbœqb Kiv; 
(N) M‡elYvjä djvdj w`‡q gvbem¤ú‡`i Dbœqb Kiv; 
 

7.3|   cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvabt  

Aby‡gv`b t  
evsjv‡`k miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯̂ A_©vq‡b ev —̄evwqZ cÖKíwUi Dci cwiKíbv Kwgk‡b 08/02/2006 Zvwi‡L 
cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ nq| D³ mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU RyjvB 2006 †_‡K Ryb 
2009 †gqv‡` †gvU 3342.74 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q (‰e‡`wkK gỳ ªv 2245.60 j¶ UvKv) GK‡bK KZ©„K 
Aby‡gvw`Z nq| 

 

1g ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq c~Z© I wbg©vY Lv‡Z e¨q e„w×, e¨vsK/exgv PvR© I G‡RwÝ Kwgk‡bi Rb¨ eivÏ AcÖZzj _vKvq 
wWwcwci wewfbœ Lv‡Zi mgš̂qmn cÖK‡íi †gvU e¨q 3551.00 j¶ UvKv  (ˆe‡`wkK gỳ ªv 2285.41 j¶ UvKv) 
wba©viY c~e©K cÖ_g ms‡kvwaZ wWwcwc wWwcBwm mfvi mycvwikµ‡g weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq 
KZ…©K 29/06/2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖ_g ms‡kvwaZ cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi A_©vr Ryb 2010 ch©š— 
e„w× Kiv nq| 
 

e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` e„w×: 

cÖK‡íi ewa©Z mg‡qi g‡a¨ Dnvi hveZxq KvR mgvß Ki‡Z bv cvivq cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi cȪ —v‡ei †cÖw¶‡Z 
AvBGgBwWi mycvwi‡ki wfwË‡Z MZ 02/12/2009 ZvwiL cwiKíbv Kwgkb KZ©„K cÖK‡íi †gqv` wØZxqev‡i 
cybivq 1 eQi A_©vr Ryb 2011 ch©š— e„w× Kiv nq|  

 

2q ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq 500 †KwfG mve-‡ókb I evDÛvix †`qvj ms‡hvRbKiZt wWwcwci Ab¨vb¨ Lv‡Z cybivq mgš̂q 
K‡i cÖKíwU cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfvi mycvwikµ‡g MZ 07/12/2010 Zvwi‡L cwiKíbv gš¿Yvj‡qi 
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x KZ©„K ms‡kvwaZ AvKv‡i Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q aiv 
n‡qwQj 3128.35 j¶ UvKv| 
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7.4|  cÖK‡íi A_©vqbt  cÖKíwUi  †gvU cÖv°wjZ e¨q 3128.35 j¶ UvKvi g‡a¨ m¤ú~Y©UvB evsjv‡`k miKv‡ii 
A_©vqb| 

7.5| cÖK‡íi e¨e ’̄vcbv t cÖKíwU weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿vbvaxb evsjv‡`k 
cigvYy kw³ Kwgk‡bi mvgwMÖK ZË¡veav‡b ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cigvYy kw³ Kwgk‡bi 2 Rb cÖavb ˆeÁvwbK 
Kg©KZv wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³ wnmv‡e wewfbœ mg‡q G cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖK‡íi 
AvIZvq Avš—tgš¿Yvjq ch©v‡qi GKwU w÷qvwis KwgwU Ges GKwU cÖKí ev —̄evqb KwgwU MVb Kiv n‡qwQj| 
w÷qvwis KwgwU Ges cÖKí ev —̄evqb KwgwU wewfbœ mg‡q mfv K‡i cÖKí ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbvc~e©K cÖKí 
ev¯—evq‡bi †¶‡Î mgm¨v wPwýZ K‡i Zv mgvav‡bi mycvwik cÖ̀ vb K‡i , hv cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi †¶‡Î 
¸i“Z¡c~Y© f~wgKv iv‡L| cÖK‡íi ev —̄evqb ‡gqv‡` wcAvBwm KwgwUi †gvU 16 wU Ges w÷qvwis KwgwUi †gvU 7wU 
mfv AbywôZ nq| cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwßKvj ch©š— G cÖK‡í 2(`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wQ‡jb| G 
msµvš— weeiY cieZ©x c„ôvq ewY©Z mviYx `ªóe¨t 

µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I 
c`ex wb‡qv‡Mi aiY Kvh©Kvj gš—e¨ 

‡hvM`vb e`jx 
1 2 3 4 5 6 

1 Wt †gvt AvgvbDjv †PŠayix  
cÖavb ‰eÁvwbK Kg©KZ©v 

AwZwi³ `vwqZ¡ 06/02/2007 20/12/2009 Aemi cÖvß 

2 Wt w`jxc Kzgvi mvnv  
cÖavb ‰eÁvwbK Kg©KZ©v AwZwi³ `vwqZ¡ 21/12/2009 30/06/2011  

 

8|  mvaviY ch©‡e¶Y t  weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 
KZ©„K ev¯ZevwqZ Ó cigvYy kw³ †K›`ª, XvKv Gi M‡elYv myweavw`i m¤úªmviY I AvaywbKxKiY cÖKí (2q 
ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖKíwU Ryb, 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ ev —̄evqb 
cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM KZ©„K cÖKí GjvKv  03-10-20011 Zvwi‡L m‡iRwgb cwi`k©b Kiv nq| 
cwi`k©bKvjxb  mg‡q  cÖKí  cwiPvjKmn  cÖK‡íi Ab¨vb¨ mswkó mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix Dcw ’̄Z wQ‡jb| 
cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨vejxi †cÖw¶‡Z ev —̄evqb Ae ’̄v Ges 
Gi Av‡jv‡K cÖ‡qvRbxq gZvgZ I mycvwik cÖYqb Kiv nq| bx‡Pi Aby‡”Q`mg~‡n cÖK‡íi Gme w`K I 
A½wfwËK we‡kølY cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

 

8.1|  cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqbt cÖK‡íi ms¯’vbK…Z †gvU cÖ°wjZ e¨q wQj 3128.35 j¶ UvKv| cÖkvmwbK 
gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡í e¨q n‡q‡Q 3098.66 j¶ UvKv (99.05%) Ges mvwe©K †fŠZ 
AMÖMwZ n‡q‡Q 99.05%| 

 

8.2| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi weeiY t  
8.2.1|  hš¿cvwZ (ˆe‡`wkK):  

cÖK‡íi AvIZvq ˆe‡`wkK hš¿cvwZ Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 68 wU hš¿ µ‡qi Rb¨ ˆe‡`wkK gỳ ªvq 
2127.91 j¶ UvKvi ms¯’vb wQj| G ms ’̄v‡bi wecix‡Z me¸‡jv ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 2127.91 j¶ UvKv e¨‡q 
µq Kiv n‡q‡Q| D‡jL¨, cÖK‡íi wØZxq ms‡kva‡bi mgq ˆe‡`wkK hš¿cvwZi P~ovš— e¨q Rvbv _vKvq Zv 
cÖv°wjZ e¨q wn‡m‡e cÖwZdjb Kiv m¤¢e n‡q‡Q| 

8.2.2|  hš¿cvwZ ( ’̄vbxq): 
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 195.34 j¶ UvKv e¨‡q †gvU 99 wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq Kivi ms ’̄vb wQj| 
wba©vwiZ ms¯’vb Abyhvqx me¸‡jv ¯’vbxq hš¿cvwZ 194.62 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  

8.2.3|  AvmevecÎ:  
cÖK‡íi Aax‡b wewfbœ ai‡bi †gvU 284wU AvmevecÎ µ‡qi Rb¨ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 42.40 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj|  me¸‡jv AvmevecÎ 38.75 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  

8.2.4|  ivmvqwbK ª̀e¨t  
cÖK‡íi Awa‡b 60.00 j¶ UvKvi wewfbœ ivmvqwbK ª̀e¨ I óvÛvW© µ‡qi ms ’̄vb wQj| me¸‡jv ivmvqwbK ª̀e¨ 
I óvÛvW© 59.77 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  

8.2.5|  eB I RvY©vj:  
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cÖK‡íi AvIZvq eB I RvY©vj µq Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 35.00 j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ 
eiv‡Ïi g‡a¨ 294 wU eB I RvY©vj 30.84 j¶ UvKvq msMÖn Kiv n‡q‡Q| µqK„Z eB I RvY©vjmg~n cigvYy 
kw³ †K‡› ª̀i jvB‡eªwi‡Z msiw¶Z Av‡Q|  

8.2.6|  wi‡bv‡fkbt   
Aby‡gvw`Z  wWwcwc  Abyhvqx  11246  eM©  wgUvi  wi‡bv‡fkb  Kv‡Ri  Rb¨ 291.70 j¶ UvKv eivÏ wQj| 
Gi g‡a¨  Avš—©RvwZK gv‡bi A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi ’̄vcb, GbwWwU j¨ve‡iUwi ms¯‹vi, 
†K‡› ª̀i wewfbœ j¨ve‡iUwi Gi ms¯‹vi KvR, g~j fe‡bi ms¯‹vi, K¨vw›U‡bi ms¯‹vi, g~j †MBU I mvg‡bi 
evDÛvix †`qvj ms¯‹vi, 500 †KwfG mve-‡ókb ’̄vcb I B‡jKwUªK¨vj Iq¨vwis KvR wQj| wba©vwiZ mKj KvR 
281.48 j¶ UvKv e¨‡q m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  
 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t cÖkvmwbK gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi wPÎ wbgœiƒc: 

cwiKwíZ D‡Ï‡k¨ D‡Ïk¨ AR©b 
(K) b~Zb b~Zb hš¿cvwZ µq K‡i 

(1) State-of-the-art cÖhyw³ 
MÖnY 

(2) M‡elYvi cwiwa e„w× 
 
(3) AwaKZi †mev`v‡bi my‡hvM 

m„wó K‡i RvZxq 
A_©bxwZ‡Z mnvqZv Kiv 

 
(4) œ̄vZ‡KvËi I D”PZi 

‡j‡f‡j QvÎQvÎx‡`i 
M‡elYvq mnvqZv Kiv 

 

 

(1) cÖK‡íi AvIZvq AvaywbK hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ 68 wU 
ˆe‡`wkK hš¿cvwZ I 99 wU ’̄vbxq hš¿cvwZ| 

(2) M‡elYvi cwiwa c~‡e©i Zzjbvq e„w× †c‡q‡Q| c~‡e© †hLv‡b M‡elYvjä 
djvdj †_‡K eQ‡i 30wU Avš—R©vwZK I ¯’vbxq M‡elYv cÖKvkbv Kiv 
†hZ, eZ©gv‡b †mLv‡b 50 wU Avš—R©vwZK I ’̄vbxq M‡elYv cÖKvk Kiv 
n‡”Q|  

(3) c~‡e©i Zzjbvq DbœZ gv‡bi †mev cÖ̀ vb Kiv n‡”Q Ges AwR©Z 
mvwf©mPvR© RvZxq A_©bxwZ‡Z mnvqZv Ki‡Q| G‡Z c~‡e© †hLv‡b eQ‡i 
9500 wU bgybvi †mev`vb Kiv †hZ, eZ©gv‡b †mLv‡b cÖvq 14500 wU 
bgybvi †mev`vb Kiv m¤¢e n‡”Q 

(4) wewfbœ wek¦we`¨vj‡qi GgGm, Ggwdj I wcGBPwW †j‡f‡ji 
QvÎQvÎx‡`i wWMÖx AR©‡bi j‡¶¨ Zv‡`i M‡elYvq c~‡e©i Zzjbvq †ewk 
mnvqZv Kiv n‡”Q| c~‡e© †hLv‡b eQ‡i 80 Rb QvÎQvÎx‡K wWMÖx AR©‡b 
mnvqZv Kiv †hZ, eZ©gv‡b †mLv‡b cÖvq 120 Rb QvÎQvÎx‡K wWMÖx 
AR©‡b mnvqZv Kiv m¤¢e n‡”Q| 

L) AvaywbK ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 
w`‡q cyivZb hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb| 

L) cigvYy kw³ †K‡›`ªi 8 wU wefv‡Mi Rb¨ 68wU ˆe‡`wkK I 99wU ¯’vbxq 
mgmvgwqK AvaywbK hš¿cvwZ µq K‡i cyivZb hš¿cvwZ cÖwZ ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q| D‡jL¨, cyi‡bv A‡K‡Rv hš¿cvwZmg~n wbjv‡g weµq Kiv n‡e e‡j 
cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU Rvbv hvq| 

M) wewfbœ M‡elYvMv‡ii Dbœqb 
Kiv| 

M) wewfbœ M‡elYvMv‡ii wi‡bv‡fkb KvR mn M‡elYvi mnvqK Dbœqb KvR 
Kiv n‡q‡Q| hvi d‡j AvaywbK M‡elYv KvR cwiPvjbv Kiv mnRZi 
n‡”Q| 

N) M‡elYvjä djvdj w`‡q 
gvbem¤ú‡`i Dbœqb Kiv| 

N) M‡elYvi Dbœq‡bi djvdj w`‡q wewfbœ wek¦we`¨vj‡qi GgGm, 
Ggwdj I wcGBPwW †j‡f‡ji QvÎQvÎx‡`i wWMÖx AR©‡bi j‡¶¨ Zv‡`i 
M‡elYvq mnvqZv K‡i gvbem¤ú‡`i Dbœqb Kiv n‡”Q| 

 10|  cÖK‡íi ev —̄evq‡bi djvdj t 

cÖK‡íi gva¨‡g cigvYy kw³ †K‡› ª̀i AvUwU wefv‡Mi wewfbœ j¨ve‡iUwii Rb¨ 68wU AZ¨vaywbK ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 
I 99wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq K‡i j¨ve‡iUwi¸‡jv‡K DbœZgv‡bi I hy‡Mvc‡hvMx M‡elYv Pvjbvq m¶g K‡i ‡Zvjv 
n‡q‡Q| Aciw`‡K Avš—R©vwZK gv‡bi A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q hvi AvBGmI 
mvwU©wd‡KU MÖn‡Yi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| d‡j GKw`‡K †hgb hy‡Mvc‡hvMx DbœZ gv‡bi M‡elYv Kvh©µg 



684 
 

cwiPvjbv Kiv n‡”Q, Aciw`‡K weÁv‡bi wewfbœ †¶‡Î †mev`vb Kg©m~wP DbœZZi Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k cigvYy 
kw³ Kwgk‡bi mv‡_ ‡hŠ_ D‡`¨v‡M †`‡ki wewfbœ miKvwi I †emiKvwi wek¦we`¨vj‡qi QvÎQvÎx‡`i GgGm, 
Ggwdj I wcGBPwW wWMÖx AR©‡bi †¶‡Î mnvqK M‡elYv Kvh©µg c~‡e©i Zzjbvq A‡bKvs‡k e„w× †c‡q‡Q|  

 
11| mgm¨v/µwU t   
 
11.1| cÖKí ev evq‡b wej¤̂ t g~j cÖKíwUi †gqv`Kvj wQj RyjvB 2006 †_‡K Ryb 2009 ch©š—| cÖKíwUi ev¯—

evqbKvj RyjvB 2006 n‡Z ïi“ n‡jI cÖKíwU GK‡bK KZ…©K 27/09/2006 Zvwi‡L Aby‡gv`b Kiv nq| 
cieZx©‡Z A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi Ges GbwWwU j¨ve‡iUwiÕi wbg©vY I ms¯‹vi KvR cÖK‡íi 
mv‡_ hy³ nIqvi †cÖw¶‡Z cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi e„w× Kiv nq| ‰e‡`wkK hš¿cvwZ µ‡q `icÎ Avnevb Kiv 
m‡Ë¡I mgqgZ `icÎ bv cvIqvq Ges cyivZb wewìs Gi ms¯‹vi Kv‡R wej¤̂ nIqvq †gqv` AviI 1 eQi A_©vr 
Ryb, 2011 ch©š— e„w× Kiv nq| G mKj Kvi‡Y g~j Aby‡gvw`Z †gqv‡`i †gvU 66.67% †gqv` e„w× Ki‡Z 
n‡q‡Q| 

 
11.2| Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv`vb: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z †gqv` Ryb 2011 gv‡m mgvß n‡jI cÖK‡íi 

e¨vsK GKvD‡›U 18.12 j¶ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| G Ae¨wqZ A‡_©i g‡a¨ 4.52 j¶ UvKv msM„nxZ hš¿cvwZi 
cvid‡g©Ý wmwKDwiwU eve` Rgv ivLv i‡q‡Q| Aewkó Ae¨wqZ A‡_©i g‡a¨ wmwWDj wewµi A_© 2.57 j¶ UvKv 
Ges e¨vsK mỳ  11.03 j¶ UvKv wewa †gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Rgv w`‡Z n‡e hv cwi`k©‡bi w`b ch©š— Rgv 
Kiv nqwb| cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kv‡ai ci Aewkó Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡e 
e‡j cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU ‡_‡K Rvbv hvq| 

 

11.3| msM„nxZ hš¿cvwZi i¶Yv‡e¶Y t 

          cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~n AwZgvÎvq ms‡e`bkxj| GmKj hš¿cvwZi wbqwgZfv‡e i¶Yv‡e¶‡Yi 
Rb¨ Avw_©K eivÏ cÖ‡qvRb Ges ms¯’vi ivR¯̂ ev‡RU n‡Z G e¨q en‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e e‡j 
cÖKí cwiPvjK Rvbvb|  

 

12|      gZvgZ t 

12.1|   fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î ev —̄evqbKvix ms¯’v wba©vwiZ †gqv‡` cÖKí mgvwßi wel‡q m‡Pó _vK‡e (Aby‡”Q` 
11.1)| 

12.2|  cÖK‡íi GKvD‡›U RgvK…Z hš¿cvwZi cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kvac~e©K Aewkó Ae¨wqZ A_© 
wewa‡gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Awej‡¤̂ Rgv w`‡Z n‡e (Aby‡”Q` 11.2)| 

12.3|  ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni myôz I wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e; (Aby‡”Q` 11.3)|  
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104. ি গা মাক-২ গেবষণা ীর বহার শি শালীকরণ 
(2q ms‡kvwaZ) 

(mgvß t Ryb 2011) 
 

1.0 cÖK‡íi Ae ’̄vb t XvKv 
2.0 ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 
3.0 cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 
4.0 cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q t  

(j¶ UvKv) 

cÖv°wjZ e¨q 
cÖK…Z e¨q 

cwiKwíZ 
ev¯ZevqbKvj cÖK…Z 

ev¯Zev
qb 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
মাট 1976.43 2010.00 1729.15 RyjvB 

2006 
n‡Z  
Ryb 

2009 

RyjvB 
2006 n‡Z  
 Ryb 20১১ 

RyjvB 
2006 
n‡Z  
 Ryb 
20১১ 

280.85 
( 14.21%) 

২৪ মাস 
(৬৬.৬৭%) 

িজওিব 1976.43 2010.00 1729.15 

cÖt mvt - - - 

 
5.0 cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb t 

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri ms ’̄vb, mswkó gš¿Yvjq n‡Z cÖvß PCR G cÖ̀ wk©Z Z_¨ Ges 
cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb 20১১ mgq ch©šZ cÖK‡íi A½wfwËK AMÖMwZ (Avw_©K I ev —̄e) msµvšZ 
weeiY bx‡Pi mviYx‡Z cÖ̀ wk©Z n‡jv t 

(ল  টাকায়) 
:

নং 
অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

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

রাজ  অংগ:     
১ সরবরাহ ও সবা - - ১৬৩.০০ -- 103.715 

(63.63%)  
২ বেদিশক িশ া সফর জন ৩ ২২.০০ 3 (100%) 21.895 

(99.52%) 
৩ মরামত ও সংর ণ - - ৩০.০০ -- 29.83 

(99.40%)  
 Dc‡gvU   215.00  155.44 
লধন অংগ: -    
৪ য পািত সং হ :       
 ক) বেদিশক য পািত সং া ৭৫  ১৪৫২.৪৫ ৭৫  

(100%) 
1357.26 
(93.45%)  

 খ) ানীয় য পািত সং া ৬৩৪  ১২২.২২ ৬৩৪  
(100%) 

88.76 
(72.63%)  

৫ আসবাবপ  সং া ৬৯  ৪.৯৮ ৬৯  
(100%) 

4.98 
(100%) 

৬ যানবাহন/িপকআপ সং া ০১  ১৯.৭৪ ০১  
(100%) 

19.73 
(99.95%)  

৭ িসিড/ভ াট - - ১৯০.০০ -- 102.98 
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:
নং 

অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব া িলত য় বা ব (%) আিথক(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(54.20%)  

 Dc‡gvU   1789.397  1573.71 
(87.95%)  

৮ াইস কন নেজি  - - ৫.৬০ -- 0.0 
 মাট=   ২০১০.০০ 100% 1729.15 

(86.03%)  
 
6.0 cÖK‡íi KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq ms¯’vbK…Z mKj Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q| G 

cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB|  
 
7.0   cÖK‡íi cUf~wg t   

cÖvq ỳB `kK c~‡e© mvfvi ’̄ cigvYy kw³  M‡elYv  cÖwZôv‡b ‡`‡ki GKgvÎ cigvYy M‡elYv Pzjx ’̄vcb Kiv nq| 
3 †gMv-IqvU ¶gZv m¤úbœ wUªMv gvK©-2 cigvYy PzjxwU‡Z Drcvw`Z wbDUªb e¨envi K‡i M‡elYv I †mev`vb 
Kvh©µg cwiPvjbvi j‡¶¨ wbDUªb ¯‹¨vUvwis,  wbDUªb A¨vw±‡fkb GbvjvBwmm I wbDUªb †iwWIMÖvdx bv‡g wZbwU 
M‡elYvMvi i‡q‡Q| cigvYy Pzjx e¨envi K‡i GmKj M‡elYvMv‡ii gva¨‡g, wkí, cwi‡ek, K„wl, Lv`¨ Ges 
¯v̂ ’̄̈ mn bvbvLv‡Z †gŠwjK M‡elYv, Dbœqbg~jK I †mev`vb Kg©KvÛ cwiPvwjZ n‡”Q| †`‡ki GKgvÎ cigvYy 
Pzjx‡K †K› ª̀ K‡i †h mKj M‡elYvMvi myweavw` i‡q‡Q †m¸‡jv e¨envi K‡i †`‡ki wewfbœ wek¦we`¨vjq I M‡elYv 
cÖwZôv‡bi QvÎ-QvÎx I M‡elKe„›` Zuv‡`i D”PZi wWMÖxi Rb¨ M‡elYv KvR K‡i _v‡Kb| G mKj Kvh©µg †`‡k 
cigvYy cÖhyw³i †¶‡Î `¶ Rbej e„w×‡Z Ae`vb ivL‡Q| cÖK…Zc‡¶ GmKj M‡elYvMv‡ii hš¿cvwZ I myweavw` 
cÖvq wek eQ‡ii cyivZb Ges cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq AcÖZzj nIqvq G¸‡jv w`‡q AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx M‡elYv I 
†mev`vb Kg©KvÛ cwiPvjbv Kiv G‡Kev‡iB Am¤¢e n‡q c‡o| GgZve ’̄vq GKw`‡K †hgb bZzb hš¿cvwZ µq Kiv 
Avek¨K Ab¨w`‡K †Zgwb †givgZ‡hvM¨ hš¿cvwZi LyPiv hš¿vsk µq K‡i †m¸‡jv †givgZ Kiv Ri“ix e‡j 
we‡ewPZ nq| cigvYy Pzjx‡Z Drcvw`Z g~j¨evb wbDUªb h_vh_ I AwaKZi Kvh©Kifv‡e e¨envi Kivi welqwU 
we‡ePbvq wb‡q GmKj M‡elYvMvi¸wj‡K m¤cÖmvi‡Yi I AvaywbKvq‡bi j‡¶¨ we‡eP¨ cÖKíwU MÖnb Kiv nq|  

7.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

(K) cigvYy Pzjx‡Z Drcvw`Z wbDUª‡bi m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Ki‡Yi j‡¶¨ wbDUªb ¯‹¨vUvwis, wbDUªb 
A¨vw±‡fkb GbvjvBwmm I wbDUªb †iwWIMÖvdx cix¶Y myweavw` mg„×KiY; 

(L) †`‡ki wewfbœ miKvix I †emiKvix wek¦we`¨vjq Ges M‡elYv cÖwZôv‡bi M‡elK‡`i Rb¨ AvaywbK c×wZ‡Z 
M‡elYvi my‡hvM m„wói j‡¶¨ Avš—R©vwZK gv‡bi M‡elYv cwigÛj m„wó Kiv; 

(M) cigvYy cÖhyw³ e¨envi K‡i †gŠj we‡klY I Ab¨vb¨ †mev`v†bi myweav e„w× Kiv; 
(ঘ) cigvYy cÖhyw³i Kvh©Ki e¨envi I cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g gvbe m¤ú` Dbœqb Kiv; 

7.2   cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvabt  

Aby‡gv`b t  
Av‡jvP¨ cÖKíwUi Dci cwiKíbv Kwgk‡b 15-02-2006 Zvwi‡L cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ 
nq| D³ mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU RyjvB 2006 †_‡K Ryb 2009 †gqv‡` †gvU 1976.43 j¶ UvKv 
cÖv°wjZ e¨‡q (‰e‡`wkK gỳ ªv 1360.90 j¶ UvKv) gvbbxq A_© I cwiKíbv gš¿x KZ©„K MZ 31-07-2006 
Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| 

 
1g ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq ˆe‡`wkK Ges ’̄vbxq hš¿cvwZi g~j¨ I cwigvY e„w×, ivR¯ ̂Lv‡Zi K‡qKwU As‡Mi cybwe©b¨vm 
Ges Avg`vbxK…Z hš¿cvwZi Rb¨ wmwW/f¨vU Gi cwigvY e„w× K‡i cÖK‡íi †gvU e¨q 2070.00 j¶ UvKv  
(ˆe‡`wkK gỳ ªv 1314.36 j¶ UvKv) wba©viYc~e©K cÖ_g ms‡kvwaZ wWwcwc wWwcBwm mfvi mycvwikµ‡g weÁvb 
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Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq KZ…©K 01-12-2008 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖ_g ms‡kvwaZ cÖK‡íi 
†gqv`Kvj 1 eQi A_©vr Ryb 2010 ch©š— e„w× Kiv nq| 

 
2q ms‡kvab t  
wUªMv gvK©-2 M‡elYv Pzjxi †iwWqvj exg†cvU©-1 Gi †iwW‡qkb kxì cvM AcmviY Kivi mgq D³ †cv‡U© K‡ivkb 
I wQ ª̀ mbv³ nIqvi d‡j cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ wbDUªb cvDWvi wWd¨v‡±vwgUvi hš¿wU ’̄vc‡bi KvR cÖvq GK 
eQi wejw¤̂Z nq| G Qvov ev —̄e Ae¯’vi we‡ePbvq cÖK‡íi K‡qKwU Lv‡Z e¨q e„w× I K‡qKwU Lv‡Z e¨q n«v‡mi 
cÖ‡qvRb †`Lv †`qvq cÖKíwU wØZxqevi ms‡kvab Kiv nq| 2q ms‡kvwaZ cÖKíwU MZ 04-05-2010 Zvwi‡L 
AbywôZ cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfvi mycvwikµ‡g cwiKíbv gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x 
KZ©„K Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q aiv n‡qwQj 2010.00 j¶ UvKv Ges wØZxqev‡i 
cybivq †gqv` 1 eQi A_©vr Ryb 2011 ch©š— e„w× Kiv nq| 

 
7.3   cÖK‡íi A_©vqbt  cÖKíwUi  †gvU cÖv°wjZ e¨q 2010.00 j¶ UvKvi g‡a¨ m¤ú~Y©UvB evsjv‡`k miKv‡ii 

A_©vqb| 
 

7.4 cÖK‡íi e¨e ’̄vcbv t cÖKíwU weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿vbvaxb evsjv‡`k 
cigvYy kw³ Kwgk‡bi mvgwMÖK ZË¡veav‡b ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cigvYy kw³ Kwgk‡bi 1 Rb cÖavb ˆeÁvwbK 
Kg©KZv wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³ wnmv‡e G cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖK‡íi AvIZvq Avš—
tgš¿Yvjq ch©v‡qi GKwU w÷qvwis KwgwU Ges GKwU cÖKí ev —̄evqb KwgwU MVb Kiv n‡qwQj| w÷qvwis KwgwU 
Ges cÖKí ev¯—evqb KwgwU wewfbœ mg‡q mfv K‡i cÖKí ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbvc~e©K cÖKí ev¯—evq‡bi 
†¶‡Î mgm¨v wPwýZ K‡i Zv mgvav‡bi mycvwik cÖ̀ vb K‡i , hv cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi †¶‡Î ¸i“Z¡c~Y© f~wgKv 
iv‡L| cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwßKvj ch©š— G cÖK‡í 1(GK) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e wQ‡jb| G 
msµvš— weeiY cieZ©x c„ôvq ewY©Z mviYx `ªóe¨t 

µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I 
c`ex wb‡qv‡Mi aiY 

Kvh©Kvj 
gš—e¨ ‡hvM`vb e`jx 

1 2 3 4 5 6 

1 
W. †kL †gvt BDbym 
cÖavb ‰eÁvwbK Kg©KZ©v AwZwi³ `vwqZ¡ 06/02/2007 30/06/2011  

 

8.0  mvaviY ch©‡e¶Y t  ÓwUªMv gvK©-2 M‡elYv Pzjxi e¨envi kw³kvjxKiY (2q ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖKíwU 
Ryb, 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ ev¯—evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM KZ©„K 
cÖKí GjvKv  07-12-2011 Zvwi‡L m‡iRwgb cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKvjxb  mg‡q  cÖKí  cwiPvjKmn  
cÖK‡íi Ab¨vb¨ mswkó mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix Dcw ’̄Z wQ‡jb| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ m‡iRwgb 
cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨vejxi †cÖw¶‡Z ev —̄evqb Ae¯’v Ges Gi Av‡jv‡K cÖ‡qvRbxq gZvgZ I mycvwik 
cÖYqb Kiv nq| bx‡Pi Aby‡”Q`mg~‡n cÖK‡íi Gme w`K I A½wfwËK we‡klY cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

 
8.1  cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqbt cÖK‡íi ms ’̄vbK…Z †gvU cÖ°wjZ e¨q wQj 2010.00 j¶ UvKv| cÖkvmwbK 

gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡í e¨q n‡q‡Q 1729.15 j¶ UvKv (86.03%) Ges mvwe©K †fŠZ 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2 cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi weeiY t  
8.2.1 hš¿cvwZ (ˆe‡`wkK):  

cÖK‡íi cÖavb AsMB n‡jv M‡elYv mswkó AZ¨vaywbK hš¿cvwZ Avg`vwb| cÖK‡íi AvIZvq ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 
Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 75 wU hš¿ µ‡qi Rb¨ ˆe‡`wkK gỳ ªvq 1452.451 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| G 
ms¯’v‡bi wecix‡Z me¸‡jv ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 1357.26 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q| cÖavb hš¿mg~‡ni 
g‡a¨ M‡elYv Pzjx †Kw›`ªªK wbDUªb ¯‹¨vUvwis, wbDUªb A¨vw±‡fkb GbvjvBwmm I wbDUªb †iwWIMÖvdx 
M‡elYvMv‡ii myweavw` m¤cÖmviY I AvaywbKvq‡bi Rb¨ GKwU High Performance Neutron Powder 
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Diffractometer,  `ywU Mvgv-‡i †¯ú‡±ªv‡gwUª wm‡÷g Ges wWwRUvj wbDUªb ‡iwWIMÖvdx wm‡÷g hš¿ msMÖn I 
¯’vcb Kiv n‡q‡Q| GQvovI wewfbœ mnvqK hš¿cvwZ msMÖn I ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Avg`vbxK…Z mKj hš¿cvwZ 
msMÖnc~e©K mswkó M‡elYvMv‡i ¯’vcb m¤úbœ n‡q‡Q |  

 
8.2.2 hš¿cvwZ ( ’̄vbxq) : 

Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 122.226 j¶ UvKv e¨‡q †gvU 634 wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq Kivi ms ’̄vb wQj| 
ms¯’vb Abyhvqx me¸‡jv ¯’vbxq hš¿cvwZ 88.756 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q|  

 
8.2.3 AvmevecÎ :  

cÖK‡íi Aax‡b wewfbœ ai‡bi †gvU 69 wU AvmevecÎ µ‡qi Rb¨ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 4.98 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj|  me¸‡jv AvmevecÎ 4.98 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q| D³ AvmevecÎmg~n cigvYy weÁvb 
I cÖhyw³ Bbw÷wUD‡Ui wiq¨v±i GÛ wbDUªb wdwR· wefv‡M mieivn Kiv n‡q‡Q|  
 

8.2.4 eB I RvY©vj :  
cÖK‡íi AvIZvq eB I RvY©vj µq Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 2.50 j¶ UvKv eivÏ wQj| me¸‡jv eB 
I RvY©vj 2.36 j¶ UvKvq msMÖn Kiv n‡q‡Q| msM„nxZ eBmg~n cigvYy weÁvb I cÖhyw³ BbwówUD‡Ui wiq¨v±i 
GÛ wbDUªb wdwR· wefv‡M msiw¶Z Av‡Q |  

 
8.2.5 †mwgbvi t  
 

G cÖK‡íi AvIZvq ’̄vwcZ hš¿cvwZ/d¨vwmwjwURmg~n m¤‡̂Ü †`‡ki wewfbœ wkí cÖwZôvb, M‡elYv cÖwZôvb, 
wek¦we`¨vjq I Ab¨vb¨ mswkó cÖwZôvbmg~n‡K  AewnZKiY I G¸‡jvi †mev MÖn‡Y D™¢y× Kivi gva¨‡g M‡elYv 
I †mev`vb Kg©m~Px m¤cÖmviY K‡i GmKj hš¿cvwZ/d¨vwmwjwURmg~‡ni AwaKZi I Kvh©Ki e¨envi wbwðZ 
Kivi j‡¶¨ MZ 08 †deª“qvix 2011Bs Zvwi‡L mvfvi ’̄ cigvYy kw³ M‡elYv cÖwZôv‡bi cigvYy weÁvb I 
cÖhyw³ BbwówUD‡U ÒApplications of TRIGA Reactor for Research and Services in the 
Areas of Materials Science, Industry, Environment and Health”  kxl©K GKwU w`be¨vwc 
RvZxq †mwgbvi AbywôZ nq| weÁvb I cÖhyw³ Ges Z_¨ †hvMv‡hvM gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZ gš¿x D³ †mwgbv‡i 
cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb| D³ †mwgbv‡i wewfbœ cÖwZôvb †_‡K cÖvq 100 Rb cÖwZwbwa Ask MÖnY 
K‡ib|  

 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t cÖkvmwbK gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi wPÎ wbgœiƒc: 

 

cwiKwíZ D‡Ï‡k¨ D‡Ïk¨ AR©b 
(K) cigvYy Pzjx‡Z Drcvw`Z wbDUª‡bi 
m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Ki‡Yi j‡¶¨ 
wbDUªb ¯‹¨vUvwis, wbDUªb A¨vw±‡fkb 
GbvjvBwmm I wbDUªb †iwWIMÖvdx 
cix¶Y myweavw` mg„×KiY; 

cÖK‡íi AvIZvq GKwU High Performance Neutron 
Powder Diffractometer, ỳwU Mvgv-‡i †¯ú‡±ªv‡gwUª wm‡÷g Ges 
GKwU wWwRUvj wbDUªb ‡iwWªMÖvdx hš¿ msMÖnc~e©K M‡elYv Pzjxi 
U¨vb‡RwÝqvj exg‡cvU©-G ’̄vcb m¤úbœ n‡q‡Q| G mKj DbœZ 
myweavw` e¨envi K‡i M‡elYvKvR  ïi“ n‡q‡Q Ges wbDUªb ¯‹¨vUvwis, 
wbDUªb A¨vw±‡fkb GbvjvBwmm I wbDUªb †iwWIMÖvdx c×wZ‡Z eQ‡i 
cÖvq 300 †_‡K 400 wU wewfbœ ai‡Yi bgybv e¯Ëzi Dc‡i 
M‡elYvKvR cwiPvjbv Kiv hv‡e hv c~‡e©i Zzjbvq †Kvb †Kvb †¶‡Î 
cÖvq `yB †_‡K wZb ¸Y| 

(L) †`‡ki wewfbœ miKvix I †emiKvix 
wek¦we`¨vjq Ges M‡elYv cÖwZôv‡bi 
M‡elK‡`i Rb¨ AvaywbK c×wZ‡Z 
M‡elYvi my‡hvM m„wói j‡¶¨ Avš—-

cÖK‡íi AvIZvq cigvYy Pzjx †Kw› ª̀K M‡elYvMvimg~n AvaywbKvqb I 
m¤cÖmviY Kivi d‡j G mKj M‡elYvMv‡i Avš—R©vwZK gv‡bi 
M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv Kivi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| d‡j eZ©gv‡b G 
mKj M‡elYvMv‡ii myweavw` e¨envi K‡i  †`‡ki wek¦we`¨vjqmg~‡ni 
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cwiKwíZ D‡Ï‡k¨ D‡Ïk¨ AR©b 
R©vwZK gv‡bi M‡elYv cwigÛj m„wó 
Kiv; 

AwaK msL¨K QvÎ-QvÎx I M‡elKe„›` Gg.Gmwm, Gg.wdj, 
wcGBP.wW cÖf„wZ D”PZi wWMÖx AR©‡bi Rb¨ M‡elYv m¤úv`b Ki‡Z 
cvi‡e| B‡Zvg‡a¨ G mKj  M‡elYvMv‡i wewfbœ ch©v‡qi QvÎ-QvÎx/ 
M‡elK D”PZi wWMÖx AR©‡bi Rb¨ M‡elYv KvR  ïi“ K‡i‡Q| 

(M) cigvYy cÖhyw³ e¨envi K‡i †gŠj 
we‡klY I Ab¨vb¨ †mev`v†bi myweav 
e„w× Kiv; 

cÖK‡íi AvIZvq cigvYy Pzjx †Kw› ª̀K M‡elYvMvimg~n AvaywbKvqb I 
m¤cÖmviY Kivi d‡j G mKj M‡elYvMv‡ii gva¨‡g †gŠj we‡klY I 
Ab¨vb¨ †mev`v†bi myweav D‡jL‡hvM¨fv‡e e„w× †c‡q‡Q| wbDUªb 
A¨vw±‡fkb GbvjvBwmm M‡elYvMv‡ii gva¨‡g †gŠj we‡klY msµvš— 
†mev`vb KvR B‡Zvg‡a¨ ïi“ Kiv n‡q‡Q Ges eQ‡i cÖvq 30-40wU 
cwi‡ekMZ I Av‡m©wbK Avµvš— †ivMxi †`‡ni Pzj bL BZ¨w` bgybv 
we‡klY msµvš— †mev cÖ̀ vb Kiv hv‡e|  cwi‡ek Awa`ßi, ‡`‡ki 
wewfbœ wek¦we`¨vjqmg~n, †`‡ki wewfbœ nvmcvZvj I Av‡m©wbK 
Avµvš—   AÂ‡ji RbMb GB †mev MÖnb K‡i _v‡K| 

(N) cvigvYy cÖhyw³i Kvh©Ki e¨envi I 
cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g gvbe m¤ú` Dbœqb 
Kiv; 

cÖK‡íi AvIZvq m„ó myweavw` e¨envi K‡i wbDUªb ¯‹¨vUvwis, wbDUªb 
A¨vw±‡fkb GbvjvBwmm I wbDUªb †iwWIMÖvdx †¶Îmg~‡n `¶ Rbej  
M‡o †Zvjvi j‡¶¨ Ò†Uªwbs †Kvm© Ab cÖ̈ vw±K¨vj Mvgv †¯ú‡±ªv‡gwUªÓ 
kxl©K cÖwk¶Y †Kvm© Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|  

 
10.0   cÖK‡íi ev —̄evq‡bi djvdj t 

  cÖK‡íi AvIZvq m„ó AeKvVv‡gv I ’̄vwcZ AZ¨vaywbK hš¿cvwZ †hgb: wbDUªb cvDWvi wWd«̈ v‡±vwgUvi, M¨vgv 
†¯ú‡±ªv‡gwUª wm‡óg I wWwRUvj wbDUªb †iwWIMÖvdx wm‡óg e¨envi K‡i cwi‡ek, Lv`¨`ªe¨, K…wlRvZ`ªe¨, 
wkícY¨, gvwU, cvwb BZ¨vw`‡Z ¶wZKi †gŠ‡ji Dcw ’̄wZ wbY©q Ges cÖ‡qvRbxq †gŠ‡ji NvUwZ wbiƒcY, 
wkíRvZc‡Y¨i gvb wbY©q, Av‡m©wbK Avµvš— †ivMxi cix¶v BZ¨vw` Kvh©µg cwiPvjbv K‡i †`‡ki 
Av_©mvgvwRK Dbœq‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| AwaKš‘ M‡elYvMvimg~‡ni myweavw` m¤cÖmviY I AvaywbKvq‡bi 
d‡j †`‡ki wek¦we`¨vjq I M‡elYv cÖwZôvbmg~‡ni wk¶v_©x I M‡elKe„›`‡K D”PZi wWMÖx AR©‡bi †¶‡Î 
AwaKZi my‡hvM myweav cÖ̀ vb Kivi myweav m„wó n‡q‡Q| G mKj myweavi AvIZvq B‡Zvg‡a¨B wc.GBP-wW 
M‡elYvi Rb¨ 7Rb Ges Gg.Gm-wm M‡elYvi Rb¨ 12Rb wk¶v_x©/M‡elK M‡elYv KvR ïi“ K‡i‡Qb|   

  
11.0  mgm¨v/µwU t   
11.1  cÖKí ev¯তevq‡b wej¤̂ t  

g~j cÖKíwUi †gqv`Kvj wQj RyjvB 2006 †_‡K Ryb 2009 ch©š—| cÖKíwUi ev¯—evqbKvj RyjvB 2006 n‡Z 
‡`Lv‡bv n‡jI cÖKíwU gvbbxq A_© I cwiKíbv gš¿x KZ…©K 31/07/2006Bs Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq Ges 
03/8/2006Bs Zvwi‡L cwiKíbv Kwgkb KZ…©K Aby‡gv`b msµvš— cÖÁvcb Rvix Kiv nq | weÁvb Ges Z_¨ I 
†hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq KZ…©K 19/09/2006Bs Zvwi‡L cÖkvmwbK Av‡`k Rvix Kiv nq| cÖK‡íi Aax‡b 2006 - 
2007 A_© eQ‡ii 28/12/2006Bs Zvwi‡L 200.00 j¶ UvKv eivÏ cÖ̀ vb Kiv nq Ges 06/02/2007Bs Zvwi‡L 
cÖKí cwiPvjK wb‡qvM †`qv nq| GmKj Kvi‡Y 1g eQ‡i cÖKí ev¯—evq‡b †Zgb ‡Kvb AMÖMwZ nqwb| G QvovI 
wKQz wKQz Avg`vwb†hvM¨ hš¿cvwZi Avš—R©vwZK evRv‡i g~j¨ e„w× cvIqvq †gqv`e„w×mn cÖKí e¨q e„w×i cÖ‡qvRbxZv 
†`Lv †`q| †mB †cÖw¶‡Z cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi (RyjvB 2006 - Ryb 2010) e„w×mn 1g ms‡kvwaZ wWwcwc  
weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq KZ…©K 01/12/2008Bs Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cieZx©‡Z wUªMv gvK©-
2 M‡elYv Pzjxi †iwWqvj exg †cvU©-1-Gi †iwW‡qkb kxì cvM AcmviY Kivi mgq exg‡cv‡U© K‡ivkvb I wQ`ª 
mbv³ nIqvi d‡j cÖK‡íi Aax‡b Avg`vwbK…Z AZ¨š— ¯úk©KvZi I ms‡e`bkxj  wbDUªb cvDWvi wWd«̈ v‡±vwgUvi 
hš¿wU ’̄vc‡b wej¤̂ N‡U| †iwWqvj exg †cvU©-1-Gi wQ ª̀ †givgZ m¤úbœ K‡i Ges †iwWqvj exg †cvU©-2-Gi kxì 
cvM AcmviY K‡i wbDUªb cvDWvi wWd«̈ v‡±vwgUvi hš¿wU ¯’vc‡bi e¨e¯’v MÖnY Kiv nq| G KvR¸‡jv wewfbœ mgq 
wewfbœ we‡klÁ mgš̂‡q Kiv n‡q‡Q Ges AwZ mZK©Zvi mv‡_ myôzfv‡e av‡c av‡c m¤úbœ Ki‡Z n‡q‡Q|  †mB 
†cÖw¶‡Z 1eQi  (RyjvB 2006 - Ryb 2011) †gqv` e„w×mn 60.00 j¶ UvKv e¨q n«vmc~e©K 2q ms‡kvwaZ wWwcwc 
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cwiKíbv Kwgkb KZ…©K 02/06/2010Bs Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| GmKj Kvi‡Y cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z †gqv` 
A‡c¶v 2 (`yB) eQi †ekx †gqv‡` cÖKíwU    ev¯—evqb m¤úbœ Kiv nq| 

11.2  wbiew”Qbœ we`ÿ r mieiv‡ni AwbwðqZv t 

cigvY~ kw³ M‡elYv cÖwZôvb GKwU †KwcAvB wPwýZ cÖwZôvb| GB cÖwZôv‡b 3 †g:IqvU ¶gZv m¤úbœ †`‡ki GK 
gvÎ M‡elYv cigvYy Pzjx Aew¯ ’Z| G Qvov AviI A‡bK AwZ g~j¨evb I ms‡e`bkxj ¯’vcbv G cÖwZôv‡b i‡q‡Q| G 
cÖwZôv‡b wbiew”Qbœ we ỳ̈ r mieivn wbwðZ Kivi j‡¶¨ cjx we`ÿ r-Gi ms‡M KZ…©c‡¶i GKwU Pzw³ ¯̂v¶wiZ nq Ges 
GB Pzw³i Av‡jv‡K GKwU ˆe`ÿ wZK mve-‡ókb cÖwZwôZ nq| D³ Pzw³i AvIZvq ïi“i w`‡K (2008 mvj ch©š—) 
AÎ cÖwZôv‡b we ỳ̈ r mieivn wbwe©Nœ _vK‡jI weMZ 1/2 eQi hveZ cÖvqB we ỳ̈ r mieivn wewNœZ n‡”Q| cÖK‡íi 
AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ ’̄vcb I cix¶vi mg‡q Nb Nb †jvW‡kwWs-Gi Kvi‡Y cÖKí ev —̄evqb mg‡q Kv‡Ri cÖPyi 
weNœ N‡U‡Q| we‡kl K‡i AZ¨š— g~j¨evb I ms‡e`bkxj wbDUªb cvDWvi wWdª̈ v‡±wgUvi cigvYy Pzjx‡Z ’̄vc‡bi mgq 
we`ÿ r weåv‡Ui Rb¨ cÖPzi e¨vNvZ m„wó n‡q‡Q  I ’̄vc‡bi KvR wejw¤̂Z n‡q‡Q| cÖKí mgvwßi c‡i G mKj hš¿cvwZ 
myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ wbiew”Qbœ we`ÿ r mieivn wbwðZ Kiv GKvš— Acwinvh©| 

 

12.0    mycvwik/gZvgZ t 

12.1 cÖK‡íi AvIZvq m„ó AeKvVv‡gv I ’̄vwcZ AZ¨vaywbK hš¿cvwZ e¨envi K‡i cwi‡ek, Lv`¨ ª̀e¨, K…wlRvZ ª̀e¨, 
wkícY¨, gvwU, cvwb BZ¨vw`‡Z ¶wZKi †gŠ‡ji Dcw ’̄wZ wbY©q Ges cÖ‡qvRbxq †gŠ‡ji NvUwZ wbiƒcY, 
wkíRvZc‡Y¨i gvb wbY©q, Av‡m©wbK Avµvš— †ivMxi cix¶v BZ¨vw` Kvh©µg cwiPvjbv K‡i †`‡ki Av_©mvgvwRK 
Dbœqb, ¯̂v¯’̈  I cwi‡ekMZ Dbœq‡Y we‡klfv‡e f~wgKv ivL‡Z cv‡i †m wel‡q cÖ‡qvRbxq D‡Ï¨vM MÖnY Ki‡Z 
n‡e| 

12.2 fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î ev —̄evqbKvix ms ’̄v wba©vwiZ †gqv‡` cÖKí mgvwßi wel‡q m‡Pó _vK‡e (Aby‡”Q` 
11.1)| 

12.3 cigvYy kw³ M‡elYv cÖwZôv‡b wbiew”Qbœ we`ÿ r mieivn wbwðZ Kivi j‡¶¨ ª̀“Z I Kvh©Ki D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z 
n‡e (Aby‡”Q` 11.2)| 

12.4 ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni myôz I wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e|  
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105. ইনি উট ফর িনউি য়ার সােয়  এ  টকেনালজী াপন   
(ক) িনং ইনি উট ও াবেরটরী ফ ািসিল জ  (খ) াে ম এ াি লােরটর ফ ািসিল জ 

(সমা ঃ ন ২০১১) 
 
১.০ কে র অব ান : সাভার, ঢাকা 
২.০ বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন 
৩.০ শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ : িব ান ও ি  ম ণালয় 
৪.০ কে র 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 

সংেশািধত ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
মাট ৪০৫২.৫১ ৪৪৪৬.০০ ৪৩৮১.৩১ লাই 

২০০৬  
হেত 

ন 
২০০৯ 

লাই, 
২০০৬  
হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, 
২০০৬  
হেত 

ন, ২০১১ 

৩২৮.৮০ 
(৮.১১%) 

২৪ মাস 
(৬৬.৭%) 

িজওিব ৪০৫২.৫১ ৪৪৪৬.০০ ৪৩৮১.৩১ 

ঃ সাঃ -- -- -- 

 
৫.০ কে র অ িভি ক বা বায়নঃ 

কে র অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী কােজর সং ান, সংি  ম ণালয় হেত া  PCR এ দিশত ত  এবং পিরদশনকােল 
া  ত  অ যায়ী ন ২০১১ সময় পয  কে র অ িভি ক অ গিত (আিথক ও বা ব) সং া  িববরণ নীেচর সারণীেত 
দিশত হেলাঃ 

(ল  টাকায়) 
ঃ

নং 
অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

বা ব া িলত য় বা ব আিথক 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
িনং ইনি উট অংশ 

রাজ  অংশ 
১ জনবল জন ৩৭ ৮৭.৬৩ ২৪ ৮৫.৯৪ 
২ বই ও জানাল থাক -- ৫০.০০ -- ৩৪.০০ 
৩ পরামশক জনমাস ১০ ১০.০০ ১০ ৯.৭৬ 
৪ সরবরাহ ও সবা থাক -- ১৬৩.৩৯১ -- ১৬১.২০ 
৫ মরামত ও সংর ণ (কি উটার, 

ি ার ও ব ািনক য পািত) 
থাক -- ৩.০০ -- ০.৫০ 

লধন অংশ 
৬ ানীয় য পািত সং া ১৫৫ ১৪২.৩৬ ১৫৫ ১৩০.৯১ 
৭ আসবাবপ  সং া ৬৬৯ ৫৯.০২৪ ৬৬৯ ৫৮.৯৮ 
৮ যানবাহন (মাইে াবাস) সং া ১ ১৬.৮৬ ১ ১৬.৮৬ 
৯ িম উ য়ন ঘনিমটার ৫০০০ ১০.৯৬ ৪৯৫০ ১০.৯৬ 
১০ া ে িপং থাক -- ৩.০০ -- ২.২৯ 
১১ ভবন িনমান বগিমটার ৩৪৪০ ৪৭০.০০ ৩৪৪০ ৪৬৯.৭৮ 
১২ সংেযাগ সড়ক ও পািকং বগিমটার ৪০০ ৮.০০ ৪০০ ৭.৭০ 
১৩ বিহ:িব ৎ সংেযাগ থাক -- ২.৯৫ -- ২.৯৫ 
১৪ াস সংেযাগ িমটার ১০০ ১.৯৮ ৯৫ ১.৯৮ 
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ঃ
নং 

অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব া িলত য় বা ব আিথক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১৫ সাব- শন ভবন বগিমটার ৭০ ৮.৭৫ ৭০ ৮.৩৮ 
১৬ সংেযাগ কিরেডার বগিমটার ১৮৫ ১৫.০০ ১৮৫ ১৫.০০ 
১৭ পািন সরবরাহ সংেযাগ িমটার ৩০০ ২.৮৮ ৩০০ ২.৮৮ 

বেরটরী িবধািদ 
লধন অংশ 

১৮ ানীয় য পািত সং া ৩৩ ১১৯.৭৮৬ ৩৩ ১১৯.৭০ 
১৯ বেদিশক য পািত সং া ২৬০ ১৬৭.৭৫ ২৫৯ ১৫৭.৯০ 
াে ম আ াি লােরটর ফ ািসিল জ 
লধন অংশ 

২০ ানীয় য পািত সং া ২৬ ৬১.৩৯ ২৬ ৪৪.৩৩ 
২১ আমদািন ত য পািত সট ১ ১৮৮৬.০০ ১ ১৮৮৫.৫০ 
২২ আসবাবপ  সং া ১২৪ ১৭.৭০ ১২৪ ১৭.২৯ 
২৩ টিলেফান সংেযাগ (৪ ) ও ই ারকম 

(১৫ লাইন) 
সং া ১৯ ৩.০০ ১৯ ২.৯৩ 

২৪ রিডেয়শন িশে ড ম বগিমটার ৫১৭ ৩৬০.০০ ৫১৭ ৩৫৯.৭৩ 
২৫ অিফস ও াবেরটরী ভবন বগিমটার ৬৪৩ ১০৫.০০ ৬৪৩ ১০৪.১২ 
২৬ সংেযাগ সড়ক (আরিসিস) বগিমটার ৪০০ ৭.৪৪৯ ৪০০ ৭.৪৪৯ 
২৭ বিহ:পািন সরবরাহ সংেযাগ িমটার ৫২ ০.৬৪ ৫২ ০.৬৪ 
২৮ ৫০০ কিভএ সাব- শন সট ১ ৫৯.৫০ ১ ৫৯.৪৮ 
২৯ শীতাতপ িনয় ন ব া (১৫ টন) সট ১ ৪৫.০০ ১ ৪৪.৯৭ 
৩০ িচলার এ  ওয়াটার িলং িসে ম সট ১ ৩৭.০০ ১ ৩৭.০০ 
৩১ আমদািন  ও ভ াট -- থাক ৫২০.০০ থাক ৫২০.০০ 
 সবেমাটঃ -- -- ৪৪৪৬.০০ -- ৪৩৮১.৩১ 

 
৬.০ কে র কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ েযাজ  নয়।  
 
৭.০ কে র পট িমঃ 

বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর কাযপিরিধ উে খেযা  ভােব ি  পেয়েছ, সই সােথ পরমা  ি  িবষেয় 
িবিভ  ধরেনর আ িনক সবা াি র ত াশাও দেশর জনগেণর িদন িদন ি  পাে । ১৯৬৪ সােল ািপত 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর একমা  ভ ান িড াফ এ াি লােরটেরর সাহাে  পিরেবশ সং া  ন না যমন 
বা ম েলর ভাসমান কিণকা, খা  পানীয় ইত ািদ রাগ ািধ সং া  ন না যমন মাংসেপশী, র , ল, নখ 
ইত ািদেত িব মান মৗিলক পদােথর িবে ষণ সং া  গেবষণাম ক কাজ স াদন করা হে । ভ ান িড াফ 
এ াি লােরটর মিশন  রেনা হেয় যাওয়ার কারেণ এর কম মতা ব লাংেশ াস পেয়েছ। অ িদেক বতমােন 
দেশর মা েষর িবিভ  অংেগর ন না যমন-র , মাংসেপশী,  ইত ািদ এবং িশ , িষ ইত ািদ িবিভ  ব েত 

অত াবশকীয় ও িবষা  এবং িতকর মৗল সং া  তে র চািহদা িদন িদন ি  পাে । এ েলা িবে ষেণর জ  
রাতন ি র ভ ান িড াফ এ াি লােরটেরর পিরবেত আ িনক ি র াে ম এ াি লােরটর াপন অপিরহায 

হেয় পেড়। এ ি েত দেশর জনগণেক িব ান ও ি  িবষেয় উ ত সবা দান করার লে  িবেবচ  ক  
হণ করা হেয়েছ। 

৭.১ কে র উে ঃ 

 িনং ইনি উট ও াবেরটরী ফ ািসিল জঃ  

 ক) পরমা  িব ান ও ি  িবষেয় এক  ণা  িনং ইনি উট িত া; 
 খ) িবিভ  িশ ণ কায ম পিরচালনার মা েম িব ান ও ি র ে  দ  জনশি  গেড় তালা; 
 গ) বাংলােদেশর পরমা  শি  কিমশেনর গেবষণাগার েলার িবধািদর উ য়ন; 
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াে ম এ াি লােরটর ফ ািসিল জঃ  

ঘ) পরমা  শি  কিমশেনর এ ি লােরটর ফ ািসিল জ িবভােগ বতমােন চলমান গেবষণা কায ম, িবেশষ কের 
িবে ষণ লক সবাস েহর ধারাবািহকতা অ  রাখা; 

ঙ) দেশ বহার উপেযাগী ও আ িনক পরমা  ি র আহরণ, আ ীকরণ ও েয়াগ। 
 

৭.২ কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ 

অ েমাদন: 

িবেবচ  ক র উপর গত ০৫-০৩-২০০৬ তািরেখ পিরক না কিমশেন ক  ায়ন কিম র (িপইিস) সভা অ ি ত 
হয়। উ  সভার পািরেশর আেলােক নগ ত ক  লাই ২০০৬ থেক ন ২০০৯ ময়ােদ মাট ৪০৫২.৫১ ল  
টাকা া িলত েয় একেনক সভা ক ক গত ২৭-০৯-২০০৬ তািরেখ অ েমািদত হয়। 

 ১ম সংেশাধনঃ 

 বেদিশক ার িবিনময় হােরর পিরবতেনর কারেণ আমদানীত  য পািতর  ি , PWD রট এর পিরবতেনর 
কারেণ িনমাণ খােতর য় ি , কিতপয় য  International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর 
সহায়তায় সং হীত হওয়ায় তা বাদ িদেয় এবং কে  অ  কিতপয় অপিরহায উপখাত যমন াংক/বীমা চাজ, 
কিমশন ইত ািদ- ত থক আিথক কাড দান বক ১ম সংেশািধত ক  গত ২৮-১২-২০০৮ তািরখ শাসিনক 
ম ণালয় ক ক অ েমািদত হয়। ১ম সংেশািধত কে র মাট া িলত য় ৪৪৫৭.০০ ল  টাকা এবং ময়াদ  লাই 
২০০৬ থেক ন ২০১০ পয । 

 ২য় সংেশাধনঃ 

 জাতীয় বতন েলর ি েত জনবেলর বতন-ভাতা খােত বরা  ি  ও য পািতসহ অ া  খােতর সম য় বক 
এবং বা বায়নকাল অপরবিতত রেখ ২য় সংেশািধত ক  পিরক না ম ণালেয়র দািয়ে  িনেয়ািজত মাননীয় ম ী 
ক ক গত ০৪-১১-২০১০ তািরেখ অ েমািদত হয়। ২য় সংেশািধত কে র মাট া িলত য় ৪৪৪৬.০০ ল  টাকা । 

 য় ি  িতেরেক ময়াদ ি ঃ 

 কে র অধীন অত  শকাতর ও সংেবদনশীল াে ম এ াি লােরটরসহ বশ িক  আ ষংিগক য পািত সং হ ও 
অবকাঠােমা িনমাণ কাজ িবিভ  িবেশষে র সম েয় এবং অিত সতকতার সােথ িবিভ  ধােপ স  করেত অিতির  
সমেয়র েয়াজন পেড়। সই ি েত গত ২৬.১০.২০০৯ তািরেখ পিরক না কিমশন ক ক কে র য় ি  

িতেরেক বা বায়ন ময়াদ ১ বছর অথাৎ ন, ২০১১ পয  ি  করা হয়।  

৭.৩ কে র ব াপনাঃ ক  িব ান ও ি  ম ণালেয়র শাসিনক িনয় ণাধীন বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর 
সামি ক ত াবধােন বা বািয়ত হেয়েছ। কে র আওতায় আ ঃম ণালয় পযােয়র এক  ি য়ািরং কিম  এবং এক  

ক  বা বায়ন কিম  গঠন করা হেয়িছল। ি য়ািরং কিম  এবং ক  বা বায়ন কিম  িবিভ  সমেয় সভা কের 
ক  বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা বক ক  বা বায়েনর ে  িবিভ  সম া িচি ত কের তা সমাধােনর পািরশ 
দান কের, যা কে র ু বা বায়েনর ে  ণ িমকা রােখ। কে র বা বায়ন ময়ােদ েজ  ি য়ািরং 

কিম র মাট ৭  এবং ক  বা বায়ন কিম র মাট ১৭  সভা অ ি ত হয়। কে র  হেত সমাি কাল পয  এ 
কে  পরমা  শি  কিমশেনর ১(এক) জন কমকতা ক  পিরচালেকর দািয়ে  িছেলন। এ সং া  িববরণ িনে  

ঃ 

ঃ নং ক  পিরচালেকর নাম ও 
পদবী িনেয়ােগর ধরণ কাযকাল 

ম  
যাগদান বদলী 

১ 
েকৗ মা: মাজাে ল হক 
চয়ার ান (চলিত দািয় ) 

পরমা  শি  কিমশন 
অিতির  দািয়  ২৩/০৮/২০০৬ ৩০/০৬/২০১১  

 
৭.৪  সাধারণ পযেব ণঃ 
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 িব ান ও ি  ম ণালেয়র অধীেন বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন ক ক বা বািয়ত “ইনি উট ফর িনউি য়ার 
সােয়  এ  টকেনালজী াপন (ক) িনং ইনি উট ও ারেরটরী ফ ািসিল জ (খ) াে ম এ াি লােরটর 
ফ ািসিল জ” শীষক ক  ন, ২০১১ এ সমা  ঘািষত হয়। ক র সমাি  ায়েনর জ  বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ ক ক সাভাের অবি ত ক  এলাকা সেরজিমন পিরদশনকােল ক  পিরচালকসহ 

ক  সংি  অ া  কমকতা/কমচারীগণ উপি ত িছেলন। ক র সমাি  ায়েনর জ  সেরজিমন 
পিরদশনকােল কে র উে াবলীর ি েত বা বায়ন অব া এবং এর আেলােক েয়াজনীয় মতামত ও পািরশ 

ণয়ন করা হয়। নীেচর অ ে দস েহ কে র এসব িদক ও অ িভি ক িবে ষণ দান করা হেলা। 
 
৮.০  কে র সািবক বা বায়নঃ 

কে র সং ান ত মাট িলত য় িছল ৪৪৪৬.০০ ল  টাকা। শাসিনক ম ণালয় হেত া  িপিসআর অ যায়ী 
কে  য় হেয়েছ ৪৩৮১.৩১ ল  টাকা (৯৮.৫%) এবং সািবক ভৗত অ গিত হেয়েছ ১০০%। 

 
৮.১ ধান ধান অংেগর িববরণঃ  
৮.১.১ য পািত ( বেদিশক):  

ব ািনক য পািত আমদািন এবং এর জ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমাণ কে র ধান কায ম। অ েমািদত 
িডিপিপ- ত কে র ধান য  Tandem Accelerator Facilities সহ মাট ২৬১  বেদিশক য পািত 
সং েহর সং ান িছল। ব ািনক য পািত য় খােত  অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ২৬১  য  েয়র জ  
বেদিশক ায় ২০৫৩.৭৫ ল  টাকা বরা  িছল। ক  সমাপনাে  ২০৪৩.৪০ ল  টাকা েয় ২৬০  য পািত য় 

করা হেয়েছ। আমদানী ত সকল য পািত সাভার-এ অবি ত পরমা  শি  গেবষণা িত ােনর িবিভ  াবেরটির-
ত াপন এবং চা  করা হেয়েছ। 

 
৮.১.২ য পািত ( ানীয়): 

অ েমািদত কে র আওতায় ানীয় ায় ২১৪  য পািত েয়র জ  মাট ৩২৩.৫৩৬ ল  টাকার সং ান িছল। 
এ সং ােনর িবপরীেত ২৯৪.৯৪ ল  টাকা েয় সং ান ত সকল য পািত সং হ করা হেয়েছ। সং হীত সকল 
য পািত সাভার-এ অবি ত পরমা  শি  গেবষণা িত ােনর িবিভ  াবেরটির- ত াপন এবং চা  করা হেয়েছ। 

 
৮.১.৩ আসবাবপ ঃ  

অ েমািদত কে র আওতায় িবিভ  ধরেনর ৭৯৩  আসবাবপ  েয়র জ  মাট ৭৬.৭২৪ ল  টাকার সং ান 
িছল। এ সং ােনর িবপরীেত ৭৬.২৭ ল  টাকা েয় সং ান ত সকল আসবাবপ  সং হ করা হেয়েছ। উ  
আসবাবপ স হ িনং ইনি উট এবং াে ম এ াি লােরটর ফ ািসিল জ িবভােগ সরবরাহ করা হেয়েছ।  

 
৮.১.৪ বই ও জাণালঃ 

বই ও জানাল য় খােত অ েমািদত কে র আওতায় ৫০.০০ ল  টাকার সং ান িছল। উ  সং ােনর মে  
৩৪.০০ ল  টাকা েয় ৭৯৪  বই ও জানাল সং হ করা হেয়েছ। য় ত বই ও জানালস হ িনং ইনি উট এর 
লাইে রীেত সংরি ত আেছ।  

 
৮.১.৫ িনমাণ ও ত :  

িনমাণ ও ত কােজর অধীেন ৪ তলা িবিশ  ৩৪৪০ বঃিমঃ িনং ইনি উট, ৫১৭ বঃিমঃ radiation 
shielded room with double storied height ও ৩ তলা িভি সহ ২ তলা ৬৪৩ বঃিমঃ অিফসসহ 

াবেরটরী ভবন িনমােণর খরচ বাবদ ৯৩৩.৮৩ ল  টাকা য় হেয়েছ। এছাড়া কে র আওতায় িম উ য়ন 
সং ার, সংেযাগ সড়ক, কােনক ং কিরেডার, ব িতক সাব- শন সংি  অভ রীণ ব িতক কাজ এবং পািন 
সরবরাহ লাইন ও াস লাইন সংেযাগ কাজ স  করা হেয়েছ। 

 
৮.১.৬ জনবলঃ 

কে র আওতায় ১১ জন কমকতা ও ১৬ জন কমচারীসহ মাট ৩৭ জন জনবেলর বতন-ভাতা বাবদ মাট ৮৭.৬৩ 
ল  টাকার সং ান িছল। া  িপিসআর মাতােবক ক  ময়ােদ মাট ৮ জন কমকতা ও ১৬ জন কমচারী িনেয়াগ 
করা হেয়েছ এবং জনবল খােত অ েমািদত সং ােনর িবপরীেত ক  ময়ােদ মাট ৮৫.৯৪ ল  টাকা য় হয়। 

 
৯। কে র উে  অজনঃ শাসিনক ম ণালয় হেত া  িপিসআর অ যায়ী কে র উে  অজেনর িচ  িন প: 
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পিরকি ত উে ে  উে  অজন 
ক) পরমা  িব ান ও ি  িবষেয় এক  ণা  

িনং ইনি উট িত া। 
চার তলািবিশ  িশ ণ ভবন িনমাণ বক আসবাবপ সহ 
আ ষংিগক িবধািদর সং ােনর মা েম এক  ণা  িনং 
ইনি উট িত া করা হেয়েছ এবং িশ ণ কায ম চা  করা 
হেয়েছ।  

খ) িবিভ  িশ ণ কায ম পিরচালনার মা েম 
িব ান ও ি র ে  দ  জনশি  গেড় 
তালা। 

বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেন কমরত কমকতা/কমচারীেদর 
িবিভ  িশ ণ কায ম পিরচালনার মা েম িব ান ও ি র 

ে  দ তা অজেনর লে  িশ ণ কায ম চা  করা হেয়েছ। 
া  িপিসআর মাতােবক ক  ময়ােদ মাট ৬৪ জন 

কমকতা/িব ানীেক িবিভ  িবষেয় িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

গ)  বাংলােদেশর পরমা  শি  কিমশেনর 
গেবষণাগার েলার িবধািদর উ য়ন। 

কে র অধীেন াে ম এ াি লােরটরসহ মাট ২৬০  
বেদিশক য পািত ও ২১৪  ানীয় য পািত িবিভ  

গেবষণাগাের াপেনর মা েম গেবষণাগার েলার গেবষণা 
িবধািদ ি  করা হেয়েছ। 

ঘ) পরমা  শি  কিমশেনর এ ি লােরটর 
ফ ািসিল জ িবভােগ বতমােন চলমান গেবষণা 
কায ম, িবেশষ কের িবে ষণ লক সবাস েহর 
ধারাবািহকতা অ  রাখা; 

এ াি লােরটর ফ ািসিল জ িবভােগ িবে ষণ লক সবা 
জারদার করার লে  েয়াজনীয় িবধািদ ি  করা হেয়েছ। 
া  িপিসআর মেত ক  ময়ােদ মাট ১৮০০ ন না িবে ষণ 

স  করার হেয়েছ যার ধারাবািহকতা বতমােন অ  রেয়েছ। 

ঙ) দেশ বহার উপেযাগী ও আ িনক পরমা  
ি র আহরণ, আ ীকরণ ও েয়াগ। 

দেশ আ িনক পরমা  ি  আহরণ, আ ীকরণ ও েয়ােগর 
লে  াবেরটরী আ িনকায়ন ও জনবেলর িশ ণ দানসহ 

েয়াজনীয় উে াগ হণ করা হেয়েছ। 

 
১০.০  পযেব ণ/সম াঃ  
১০.১  িনরবি  িব ৎ সরবরােহর অিন য়তা: 

 পরমা  শি  গেবষণা িত ান এক  কিপআই িচি ত িত ান। এ িত ােন িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত 
করার লে  প ী িব ৎ-এর সংেগ ক পে র এক  ি  া িরত হয় এবং এই ি র আেলােক এক  ব িতক 
সাব- শন িতি ত হেলও বতমােন ায়ই িব ৎ সরবরাহ িবি ত হে । িবেবচ  কে র মা েম ািপত াে ম 
এ াি লােরটর অত  বান ও সংেবদনশীল। ক  সমাি র পের এ বান ও সংেবদনশীল য  ুভােব 
পিরচালনার জ  িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করা একা  অপিরহায। 

১০.২ কে র আওতায় মাট ২৬০  বেদিশক য পািত সং হ করা হেয়েছ য েলা পরমা  শি  গেবষণা িত ােনর 
িবিভ  াবেরটরীেত ন না িবে ষেণর কােজ বহার করা হে । এ সকল য স হ র ণােব ণ িনি ত করা না 
হেল কে র উে  াহত হেত পাের। 

১১.০ পািরশ/মতামতঃ 

১১.১ কে র আওতায় ািপত াে ম এ াি লােরটর ফ ািসিল জ-এর সেবা ম বহােরর মা েম মানব া  ও 
পিরেবশ উ য়েন িবেশষ িমকা রাখার িবষেয় েয়াজনীয় উে াগ হণ করা যেত পাের। 

১১.২ কে র আওতায় ািপত িশ ণ ইনি উট ও াবেরটরী ফ ািসিল জ-এর সেবা ম বহােরর লে  বাংলােদশ 
পরমা  শি  কিমশেনর িব ানীেদর পাশাপািশ দেশর অ া  গেবষণা লক িত ােন কমরত িব ানীেদর িবিভ  
গেবষণা লক িশ ণ দােনর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 

১১.৩ পরমা  শি  গেবষণা িত ােন িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করার লে  ত ও কাযকর উে াগ হণ করেত 
হেব। 

১১.৪ বা বায়নকারী সং া ক ক কে র আওতায় সং হীত য পািতস েহর ু ও িনয়িমত র ণােব ণ িনি ত করেত 
হেব।  
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106. বাংলােদশ ভরী লাজ  ল ইন ে শন (িভএলএসআই) ি  উ য়েনর জ  স ার অব 
এি েল  াপন 

(1g ms‡kvwaZ) 
mgvß t Ryb 2011 

 
1.0 cÖK‡íi Ae ’̄vb t XvKv 
2.0 ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 
3.0 cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 
4.0 cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q t  

(j¶ UvKv) 

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‡kvwa

Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

‡gvU 1813.30 2302.00 2151.51 RyjvB 
2006 
n‡Z  
Ryb 

2009 

RyjvB 
2006 
n‡Z  
 Ryb 

2011 

RyjvB 
2006 n‡Z  
 Ryb 2011 

150.49 
( 8.30%) 

24 gvm  
(66.67%) 

wRIwe 1813.30 2302.00 2151.51 

cÖt mvt - - - 

 
5.0 cÖK‡íi A½wfwËK ev —̄evqb t 

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri ms ’̄vb, mswkó gš¿Yvjq n‡Z cÖvß PCR G cÖ̀ wk©Z Z_¨ Ges 
cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb 2011 mgq ch©šZ cÖK‡íi A½wfwËK AMÖMwZ (Avw_©K I ev¯—e) 
msµvšZ weeiY bx‡Pi mviYx‡Z cÖ̀ wk©Z n‡jv t 

(ল  টাকায়) 
:

নং 
অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

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

রাজ  অংগ:     
১ সরবরাহ ও সবা - - ১00.91 -- 93.43 

(92.59%)  
2 মরামত ও সংর ণ - - 66.50 -- 66.50 

(100%)  
 Dc‡gvU   167.41  159.93 
লধন অংগ: -    
3 য পািত সং হ :       
4 ক) বেদিশক য পািত সং া 31  ১814.00 30  

(96.80%) 
1814.00 
(100%)  

5 খ) ানীয় য পািত সং া 40  17.58 39  
(97.50%) 

17.58 
(100%)  

6 আসবাবপ  সং া 77  3.00 77  
(100%) 

3.00 
(100%) 

৭ িসিড/ভ াট - - 300.00 -- 157.00 
(54.20%)  
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:
নং 

অংেগর নাম একক িডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব া িলত য় বা ব (%) আিথক(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 Dc‡gvU   2134.58  1991.58 

(93.30%)  
 মাট=   ২302.০০ 97.26% 2151.51 

(86.03%)  
 
6.0 cÖK‡íi KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq ms¯’vbK…Z mKj Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q| G 

cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB|  
 
7.0 cÖK‡íi cUf~wg t 

eZ©gvb mg‡q gvbe mf¨Zv m¤ú~Y©iƒ‡c cÖhyw³wbf©i| ˆ`bw›`b Rxe‡bi bvbvb †¶‡Î Electronics Gi eûj 
e¨envi eZ©gvb we‡k¦ ˆewk¦K A_©bxwZ‡Z Electronics Manufacturing Industry ‡K GKwU Ab¨Zg 
¸i“Z¡c~Y© wkí wn‡m‡e cÖwZwôZ K‡i‡Q| weMZ ỳB `k‡K B‡jKUªwb· BÛvw÷ªi K‡jei I Avw_©K †jb‡`b `ª“Z 
e„w× †c‡q‡Q | Gme Kvi‡Y wek¦e¨vcx G welqK M‡elYvI eZ©gv‡b AZ¨š— ¸i“Z¡c~Y©  n‡q ùvwo‡q‡Q| 
Electronics Manufacturing G eZ©gv‡b †h cÖhyw³ e¨eüZ nq Zvi bvg VLSI (Very Large Scale 
Integration) Technology, hv AZ¨š— e¨qeûj GKwU cÖhyw³| evsjv‡`‡k GLbB Electronics 
Manufacturing Industr y cÖwZôv Kiv m¤¢e bq KviY Gi Rb¨ cÖ‡qvRbxq A_© msKzjvb I cÖwkw¶Z Rbej 
GKwU eo evav| wKš‘ A`~i fwel¨‡Z evsjv‡`k †hb G wkí cÖwZôvq AMÖmi n‡Z cv‡i †m Rb¨ VLSI 
Technology wel‡q M‡elYv ïi“ I Rbej ˆZwii welqwU AZ¨vek¨K n‡q c‡o| GB j¶¨ mvg‡b †i‡L 
eZ©gvb †cÖ¶vc‡U G cÖKíwU MÖnY Kiv nq|            

 

7.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

K)  evsjv‡`‡k ¯í̂ e¨‡q GKwU VLSI Design Laboratory  ¯’vcb Kiv; 
L)  ‡`‡k B‡jKUªwb· †¶‡Î AwZ ¸i“Z¡c~Y©, me©vaywbK I Sophisticated cªhyw³i cwiwPwZ NUv‡bv Ges Gi 

PP©v I cÖ‡qv‡Mi my‡hvM m„wó Kiv; Ges 
M)  DbœZZi cÖhyw³i PP©v I ev —̄egyLx cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †`‡k wkí I A_©‰bwZK Dbœqb Ges AMÖMwZ‡Z we‡kl 

f~wgKv ivLv|  
7.2.1 cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvabt 

Aby‡gv`b t  
evsjv‡`k miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯ ̂A_©vq‡b ev¯—evwqZ cÖKíwUi Dci cwiKíbv Kwgk‡b 09-02-2006 Zvwi‡L 
cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ nq| D³ mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU RyjvB 2006 †_‡K 
Ryb 2009 †gqv‡` †gvU 1813.30 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q gvbbxq A_© I cwiKíbv gš¿x KZ©„K MZ 15-10-
2006 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq|   

†gqv`Kvj e„w× t  
cÖK‡íi Aax‡b VLSI cÖhyw³i M‡elYvi Rb¨ Acwinvh©  Clean Room ¯’vcb I hš¿cvwZ msMÖnmn 
Avbylw½K KvR¸‡jv AwZ mZK©Zvi mv‡_ myôzfv‡e wewfbœ av‡c m¤úbœ Ki‡Z AwZwi³ mgq Avek¨K n‡q c‡o| 
G Kvi‡Y cÖK‡íi †gvU e¨q AcwiewZ©Z †i‡L ïaygvÎ cÖKí †gqv` 1(GK) eQi A_©vr Ryb, 2010 ch©š— 
cÖkvmwbK gš¿Yvjq KZ©„K e„w× Kiv nq| ‡gqv` e„w×i cÖkvmwbK Av‡`k mswkó gš¿Yvjq KZ©„K 16.07.2009 
Zvwi‡L Rvix Kiv nq| 

cÖKí ms‡kvab t 
cÖK‡íi AvIZvq Avg`vbxZe¨ hš¿cvwZi g~j¨ e„w×, ˆe‡`wkK gỳ ªvi wewbgq nv‡ii cwieZ©b, Process 
Duplication ‡iv‡a KwZcq hš¿ ev`, Aby‡gvw`Z cÖK‡í AZ¨š— Acwinvh© KwZcq DcLvZ (e¨vsK/exgv PvR©, 
Kwgkb BZ¨vw`)-G Avjv`vfv‡e †Kvb eivÏ bv  _vKvq  Zv  Avjv`vfv‡e  mve-‡KvW  w`‡q  eivÏ, Avg`vbxK…Z  
h‡š¿i wmwW/f¨vU n«vm Ges cÖK‡íi A_© eivÏ I ev¯—evq‡bi myweav‡_© cÖKí †gqv` 1(GK) eQi e„w× Kiv mn 
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cÖKíwU cÖ_g ms‡kvab Kivi cÖ‡qvRb n‡q c‡o| MZ 08-10-2009 Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡b AbywôZ cÖKí 
g~j¨vqb KwgwU-Gi mfvq Avw_©K I ev —̄e Kvh©µg ch©v‡jvPbv I e¨q hyw³hy³Ki‡Yi j‡¶¨ KwgwU MwVZ nq| 
KwgwUi e¨q hyw³hy³KiY m¤úwK©Z cÖwZ‡e`b I mycvwi‡ki wfwË‡Z cybM©wVZ cÖKí gvbbxq cwiKíbv gš¿x 
KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| 1g ms‡kvwaZ cÖKíwU m¤ú~Y© wRIwe A_©vq‡b †gvU 2302.00 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 
RyjvB/2006 †_‡K Ryb/2011 †gqv‡` ev —̄evq‡bi j‡¶¨ Aby‡gvw`Z nq| MZ 07-04-2010 Zvwi‡L weÁvb 
Ges Z_¨ I †hvM‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq KZ…©K cÖkvmwbK Av‡`k Rvix Kiv nq| 

Avš—tLvZ mgš̂qt  

cÖKí ev¯—evqbKvjxb mg‡q BD‡ivi g~j¨ e„w×i Kvi‡Y ‰e‡`wkK hš¿cvwZi g~j¨ e„w×, BÝy‡iÝ/e¨vsK PvR© Lv‡Z 
e¨q n«vm Ges †ókbvix, eB I Rvb©vj, KvuPvgvj I LyPiv hš¿vsk, mieivn I †mev, †givgZ I i¶Yv‡e¶Y 
BZ¨vw` Lv‡Z e¨q e„w× cvIqvq  Avš—tLvZ mgš̂‡qi cÖ‡qvRb n‡q c‡o| MZ 09-02-2011 Zvwi‡Li wefvMxq 
cÖKí g~j¨vqb KwgwU (wWwcBwm)-Gi mfvi wm×v‡š—i Av‡jv‡K cybM©wVZ AviwWwcwc Aby‡gvw`Z nq| MZ 22-
03-2011 Zvwi‡L weÁvb Ges Z_¨ I †hvM‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq KZ…©K †gvU e¨q 2302.00 j¶ UvKv Ges 
ev¯—evqbKvj RyjvB/2006 †_‡K Ryb/2011 ch©š— AcwiewZ©Z †i‡L Avš—tLvZ mgš̂‡qi cÖkvmwbK Av‡`k Rvix 
Kiv nq| 

 

7.3    cÖK‡íi A_©vqbt  cÖKíwUi  †gvU cÖv°wjZ e¨q 2,302.00 j¶ UvKvi g‡a¨ m¤ú~Y©UvB evsjv‡`k miKv‡ii 
A_©vqb| 

7.4 cÖK‡íi e¨e ’̄vcbv t cÖKíwU weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿vbvaxb 
evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgk‡bi mvgwMÖK ZË¡veav‡b ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq Avš—tgš¿Yvjq 
ch©v‡qi  GKwU  w÷qvwis KwgwU Ges GKwU cÖKí ev —̄evqb KwgwU MVb Kiv n‡qwQj| w÷qvwis KwgwU Ges 
cÖKí ev¯—evqb KwgwU wewfbœ mg‡q mfv K‡i cÖKí ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbvc~e©K cÖKí ev¯—evq‡bi †¶‡Î 
mgm¨v wPwýZ K‡i Zv mgvav‡bi  mycvwik cÖ̀ vb K‡i,  hv  cÖK‡íi  myôz  ev¯—evq‡bi †¶‡Î ¸i“Z¡c~Y© f~wgKv 
iv‡L| cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwßKvj ch©š— G cÖK‡í 2(`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wQ‡jb| G 
msµvš— weeiY wb‡gœ `ªóe¨t 

 

µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex wb‡qv‡Mi 
aiY 

Kvh©Kvj gš—e¨ 
‡hvM`vb e`jx 

1 2 3 4 5 6 

1 
cÖ‡KŠkjx †gvt Kvgi“¾vgvb, m`m¨ 
(cÖ‡KŠkj) 
evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 

AwZwi³ 
`vwqZ¡ 

01/06/2006 10/02/2008  

2 
G Gm Gg wd‡ivR 
cÖavb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v evsjv‡`k 
cigvYy kw³ Kwgkb 

AwZwi³ 
`vwqZ¡ 

11/02/2008 30/06/2011  

 

8.0   mvaviY ch©‡e¶Y t  "evsjv‡`‡k Very Large Scale Integration (VLSI) cÖhyw³ Dbœq‡bi Rb¨ †m›Uvi 
Ae Gw·‡jÝ ¯’vcb (1g ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖKíwU Ryb, 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß 
g~j¨vq‡bi Rb¨ ev¯—evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM KZ©„K cÖKí GjvKv  19-12-20012 Zvwi‡L m‡iRwgb 
cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKvjxb  mg‡q  cÖKí  cwiPvjKmn  cÖK‡íi Ab¨vb¨ mswkó mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix 
Dcw ’̄Z wQ‡jb| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨vejxi †cÖw¶‡Z ev —̄evqb 
Ae¯’v Ges Gi Av‡jv‡K cÖ‡qvRbxq gZvgZ I mycvwik cÖYqb Kiv nq| bx‡Pi Aby‡”Q`mg~‡n cÖK‡íi Gme w`K 
I A½wfwËK we‡klY cÖ̀ vb Kiv n‡jv| 

 
8.1  cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqbt cÖK‡íi ms ’̄vbK…Z †gvU cÖ°wjZ e¨q wQj 2,302.00 j¶ UvKv| cÖkvmwbK 

gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡í e¨q n‡q‡Q 2,151.51 j¶ UvKv (93.46%) Ges mvwe©K †fŠZ 
AMÖMwZ n‡q‡Q 97.26%| 
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8.2 cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi weeiY t  
8.2.1 hš¿cvwZ (ˆe‡`wkK):  

Aby‡gvw`Z wWwcwc†Z Clean Room mn †gvU 31wU ˆe‡`wkK hš¿cvwZ msMÖ‡ni cȪ —ve wQj| Avg`vbxK…Z 
hš¿cvwZ Clean Room-G ¯’vcb Ges Pvjy Kiv n‡q‡Q| ˆeÁvwbK hš¿cvwZ µq Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc 
Abyhvqx 31 wU hš¿ µ‡qi Rb¨ ˆe‡`wkK gỳ ªvq 1814.00 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| cÖKí mgvcbv‡š— 30 wU 
hš¿cvwZ 1814.00 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q| ms‡kvwaZ wWwcwci AvIZvaxb GKwU ˆe‡`wkK hš¿ †Kvb 
mieivnKvix bv cvIqvq µq Kiv m¤¢e nq bvB| D³ hš¿ civgk©‡Ki wWRvBb Abyhvqx ’̄vbxqfv‡e ˆZwi K‡i 
wba©vwiZ KvR Kiv m¤¢e n‡e e‡j ev¯—evqbKvix ms¯’v Rvbvq| 
 

8.2.2 hš¿cvwZ ( ’̄vbxq) : 
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 17.58 j¶ UvKv e¨‡q †gvU 40 wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq Kivi ms ’̄vb wQj| wba©vwiZ 
ms¯’vb Abyhvqx 39 wU ’̄vbxq hš¿cvwZ 17.58 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q| D‡jL¨, M‡elYv cÖwZôv‡bi 
Dc‡hvMx Free Software msMÖn K‡i VLSI Design Kiv m¤¢e n‡e weavq VLSI Design Gi Rb¨ 
cÖ‡qvRbxq Software µq Kiv nq bvB| 

 
8.2.3 AvmevecÎ :  

cÖK‡íi Aax‡b wewfbœ ai‡bi †gvU 77 wU AvmevecÎ µ‡qi Rb¨ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z 3.00 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj| me¸‡jv AvmevecÎ 3.00 j¶ UvKv e¨‡q µq Kiv n‡q‡Q| D³ AvmevecÎmg~n VLSI 
d¨vwmwjwUR wefv‡M mieivn I ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  
 

8.2.4 eB I Rvন ©vj :  
cÖK‡íi AvIZvq eB I RvY©vj µq Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 9.50 j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ eiv‡Ïi 
g‡a¨ 313wU eB I Rvন ©vj 9.50 j¶ UvKvq msMÖn Kiv n‡q‡Q| msM„nxZ eBmg~n Bbw÷wUDU Ae B‡jKUªwb·-
Gi jvB‡eªix‡Z msiw¶Z Av‡Q |  

 
8.2.5 ‡givgZ I i¶bv‡e¶Y t   

cÖK‡íi AvIZvq ‡givgZ I i¶bv‡e¶Y Lv‡Z Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 66.50 j¶ UvKv eivÏ wQj| D³ 
eiv‡Ïi g‡a¨ 4 Zjv wewkó Bbw÷wUDU Ae B‡jKUªwb·-Gi Af¨š—‡i VLSI j¨ve‡iUixmn VLSI mswkó 
j¨ve‡iUixi ‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y Kiv e¨q n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZi nvi 100%| 

 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t  

 cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 

K) evsjv‡`‡k ¯̂í e¨‡q GKwU VLSI Design 
Laboratory ¯’vcb Kiv; 

 

K) VLSI Design Laboratory  ¯’vc‡bi D‡Ï‡k¨  
GKwU c~Y©v½ Clean Room cÖwZôv Kiv n‡q‡Q Ges 
GKwU Design Laboratory ˆZwi Kiv n‡q‡Q; 

L) ‡`‡k gvB‡µvB‡j±ªwb‡·i AwZ ¸i“Z¡c~Y©, 
me©vaywbK I Sophisticated cªhyw³i cwiwPwZ 
NUv‡bv Ges Gi PP©v I cÖ‡qv‡Mi my‡hvM m„wó Kiv; 

L) gvB‡µv-B‡j±ªwb‡·i M‡elYvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges mKj hš¿cvwZ mdjfv‡e 
¯’vwcZ n‡q‡Q| ’̄vwcZ M‡elYvMv‡i †hŠ_fv‡e M‡elYv 
cwiPvjbvi Rb¨ XvKv wek¦we`¨vjq, Rvnv½xibMi 
wek¦we`¨vqj, ey‡qU, Bmjvgx wek¦we`¨vjq, ivRkvnx 
wek¦we`¨vjq, Islamic University of Technology 
Ges University of Liberal Arts Bangladesh-
‡K AewnZ Kiv n‡q‡Q| 

M) gvB‡µvB‡j±ªwb‡·i DbœZZi cÖhyw³i PP©v I M) ¯’vwcZ M‡elYvMvi‡K e¨env‡ii  j‡¶¨ cÖYxZ 
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 cwiKwíZ D‡Ïk¨ D‡Ïk¨ AR©b 

ev¯—egyLx cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g †`‡k wkí I A_©‰bwZK 
Dbœqb Ges AMÖMwZ‡Z we‡kl f~wgKv ivLv|  

`xN©‡gqv`x cwiKíbv cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`‡bi 
Rb¨ cÖwµqvaxb i‡q‡Q e‡j ms ’̄v KZ…©K Rvbv‡bv nq Z‡e 
wkí I A_©‡bwZK Dbœq‡bi j‡¶¨ †Kvb cwiKíbv MÖnb ev 
cÖYqb Kiv n‡q‡Q e‡j cÖZxqgvb nqwb| 

10.0   cÖKí ev —̄evq‡bi djvdj t 

 cÖK‡íi AvIZvq ev —̄evwqZ j¨e‡iUix †`‡k VLSI cÖhyw³i †¶‡Î nv‡Z Kj‡g e¨envwiK M‡elYv Kvh© 
m¤úv`b Dc‡hvMx GKgvÎ Research facility| cÖKíwU ev¯—evq‡bi d‡j †`‡ki wewfbœ miKvix I 
†emiKvix wek¦we`¨vjqmn Ab¨vb¨ †h mKj wk¶v-M‡elYv cÖwZôv‡b VLSI/ Microelectronics wel‡q 
ZvwË¡K M‡elYv Pj‡Q †m cÖwZôvbmgy‡ni wk¶v_©x/ M‡elKMY Zv‡`i ZvwË¡K M‡elYvi ev¯—e cÖ‡qv‡Mi my‡hvM 
m„wó n‡q‡Q| †`‡ki miKvix I †emiKvix wek¦we`¨vjq¸‡jvi mv‡_ †hŠ_ M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv ïi“ Kivi 
j‡¶¨ cÖviw¤¢K av‡c XvKv wek¦we`¨vjq, Rvnv½xibMi wek¦we`¨vjq, ey‡qU, Bmjvgx wek¦we`¨vjq, ivRkvnx 
wek¦we`¨vjq, Islamic University of Technology, University of Liberal Arts Bangladesh 
cÖf„wZ wek¦we`¨vjqmg~‡ni mswkó wefv‡Mi †h mKj wk¶K VLSI/ Electronics  wel‡q M‡elYvq wb‡qvwRZ 
Av‡Qb Zuv‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM Kiv n‡q‡Q Ges †hŠ_ M‡elYv Kvh©µg ïi“ Kivi cÖwµqv ev¯—evqbvaxb Av‡Q| 

 
11.0  ev —̄evqb mgm¨v/ch©‡e¶Y t   
11.1 cÖK‡íi GKwU cÖavb D‡Ïk¨ n‡”Q gvB‡µvB‡jKUªwb‡·i DbœZZi cÖhyw³i PP©v I ev —̄egyLx cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g 

†`‡k wkí I A_©‰bwZK Dbœqb Ges AMÖMwZ‡Z we‡kl f~wgKv ivLv| cÖKí ev —̄evq‡bi gva¨‡g ZvwË¡K M‡elYv 
m„wói my‡hvM m„wó n‡jI  evwYwR¨Kfv‡e B‡jKUªwb· wkí we —̄v‡i G cÖK‡íi f~wgKv j¶¨ Kiv hvqwb Ges 
fwel¨‡Z G RvZxq †Kvb D‡`¨vM MÖn‡Yi cwiKíbv cwijw¶Z nqwb|  fwel¨‡Z B‡jKUªwb· wk‡íi evwYwR¨K 
cÖmvi wbwðZ Kiv m¤¢e bv n‡j G cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ïk¨ e¨_© n‡e| 

11.2 cÖK‡íi Aax‡b VLSI cÖhyw³i M‡elYvi Rb¨ Acwinvh©  Clean Room I Avbymw½K hš¿cvwZ Pvjbvi Rb¨ 
wbiwew”Qbœ we`¨yr mieivn cÖ‡qvRb| wKš— cÖK‡íi AvIZvq hš¿ Pvjbvi Rb¨ †h cÖ‡qvRbxq e¨vK-Avc mv‡cvU© 
ivLv n‡q‡Q Zv †`‡ki ev —̄e †cÖ¶vc‡U ch©vß bq|   we`¨yr Gi Nb Nb load-sheding Gi d‡j g~j¨evb 
wWRvBb, bgybv Ges h‡š¿i gvivZœK ¶wZ nIqvi AvksKv †_‡K hvq hv myô M‡elYv Kvh©µ‡gi GKwU Aš—ivq| 

 
11.3 cÖK‡íi g~j Aby‡gvw`Z †gqv`Kvj wQj RyjvB, 2006 n‡Z Ryb, 2009 ch©š—| cieZ©x‡Z cÖK‡íi e¨q e„w× 

e¨wZ‡i‡K †gqv` 01 (GK) eQi A_©vr Ryb, 2009 ch©š— cÖkvmwbK gš¿Yvjq KZ©„K e„w× Kiv nq| cwiKíbv 
wefvM KZ©„K †g, 2008 gv‡m RvixK…Z ÒmiKvwi Lv‡Z Dbœqb cÖKí cÖYqb, cÖwµqvKiY, Aby‡gv`b I ms‡kvab 
c×wZÓ kxl©K cwic‡Îi Aby‡”Q`-5.1 †gvZv‡eK AvBGgBwWÕi mycvwikµ‡g cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi gvbbxq 
gš¿x/Dc‡`óv/cÖwZgš¿x †gqv` e„w× Aby‡gv`b Ki‡eb| wKš‘ we‡eP¨ cÖK‡íi †¶‡Î AvBGgBwWÕi mycvwik e¨ZxZ 
†gqv` e„w× Kiv n‡q‡Q hv cwiKíbv k„•Ljvi cwicš’x|  

 

12.0    mycvwik/gZvgZ t 

12.1 cÖK‡íi AvIZvq m„ó myweavw`i m‡ev©”P I mwVK e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e Ges fwel¨‡Z †`‡k B‡jKUªwb· 
wk‡íi evwYwR¨K cÖmv‡ii j‡¶¨ cwiKíbv I cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q` 11.1)| 

12.2 cigvYy kw³ M‡elYv cÖwZôv‡b wbiwew”Qbœ we`ÿ r mieivn wbwðZ Kivi j‡¶¨ ª̀“Z I Kvh©Ki D‡`¨vM MÖnY 
Ki‡Z n‡e (Aby‡”Q` 11.2)| 

12.3 cÖK‡íi e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K ‡gqv` e„w×i Aby‡gv`b cÖwµqvq cwiKíbv k„•Ljvi e¨Z‡qi wel‡q cÖkvmwbK 
gš¿Yvjq e¨vL¨v cÖ̀ vb Ki‡e (Aby‡”Q`-11.3)| 

12.4 ev¯—evqbKvix ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni myôz I wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e|  
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107. অ জীেবর সাহাে  খা সহ বান  উৎপাদন ও িনিদ  বিশ  স  অ জীব স  
অ জীব বিচ  সংর ণ 

(mgvß t Ryb 2011) 
 

1| cÖK‡íi Ae ’̄vb t mvBÝ j¨ve‡iUix, XvKv 
2| ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k weÁvb I wkí M‡elYv cwil` 
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq/wefvM t weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 
4| cÖK‡íi ev¯Zevqb mgq I e¨q t  

(j¶ UvKv) 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
মাট 416.512 480.59 476.20 

RyjvB 2006 
n‡Z  

Ryb 2009 

RyjvB 
2006 n‡Z  
 Ryb 20১১ 

RyjvB 
2006 n‡Z  
 Ryb 20১১ 

14.33 
 

- 
( ৬৬%) 

িজওিব 
416.512 480.59 476.20 

cÖt mvt - - - 
 

05| cÖK‡íi A½wfwËK ev¯Zevqb t 
 

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri ms ’̄vb, mswkó gš¿Yvjq n‡Z cÖvß PCR G cÖ̀ wk©Z Z_¨ Ges 
cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ Abyhvqx Ryb 20১১ mgq ch©šZ cÖK‡íi A½wfwËK AMÖMwZ (Avw_©K I ev¯Ze) 
msµvšZ weeiY bx‡Pi mviYx‡Z cÖ̀ wk©Z n‡jv t 

(j  UvKvq) 
µwg
K bs 

As‡Mi bvg 

GKK 
wWwcwc Abyhvqx j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 

ev¯Ze 
cÖv°wjZ e¨q ev¯Ze 

(%) 
Avw_©K 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজ  অংগ:     

1 ms¯’vcb e¨q Rb - - - - 
2 fvZv ‡_vK     
3 mvcvB Ges mvwf©m ‡_vK - 116.76  116.70 

(100%) 
4 wi‡cqvi, †gBb‡U‡bÝ 

Ges win¨vwewj‡Ukb 
‡_vK - 2.00  2.00 (100%) 

মূলধন অংগ:     
1 GKzwRkb Ae G¨v‡mU 61 - 274.32  270.50 

(98.60%) 
2 Bg‡cvU© wWDwU Ges f¨vU - - 57.00  57.00 

(100%) 
3 wewea Dbœqb e¨q cÖavb  

j¨ve‡iUwi BZ¨vw` 
‡_vK - 30.51  30.00 (99%) 

 ‡gvU t   480.59  476.20 (99%) 
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06| cÖK‡íi KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq ms¯’vbK…Z mKj Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q| G 
cÖK‡íi †Kvb KvR Amgvß †bB|  

 
7.1|   cÖK‡íi cUf~wg t   

K…wl, wkí, dvg©vwmwUK¨vj Ges wPwKrmv †¶‡Î ¸i“Z¡c~Y© Ae`vb ivL‡Q| evsjv‡`k K…wl cÖavb †`k| †`‡ki 80% 
†jvK K…wl Drcv`‡bi Dci wbf©ikxj| ‡gvU K…wl Drcv`‡bi g‡a¨ kvK mewR GkwU Ab¨Zg ¸i“Z¡c~Y© LvZ hvi 
evwl©K Drcv`‡bi cwigvY 4264 †gwUªK Ub| †gvU K…wl Drcv`‡bi 20% gvby‡li Lvevi Dc‡hvMx ev wbivc` _v‡K 
bv| AZ¨š— cPbkxj K…wl cY¨ †hgb d‡ji †¶‡Î G ¶wZi cwigvY 40%| Lv`¨ nj 3q m‡e©v”P LvZ hv ißvbx‡Z 
25% Ae`vb iv‡L| †hLv‡b grm I cïRvZ Lv`¨ wRwWwc‡Z h_vµ‡g 491% Ges 3% Ae`vb iv‡L| Abyi“c fv‡e 
D”P †cÖvwUb mg„  Lvevi `ya gvsm wWg dv÷ dzW Ges wewfbœ Kv‡e©vnvB‡WªW Ges kvK mewR wgwkªZ Lvevi|   
Rb¥v‡bvi DËg gva¨g hv AcÖwµqvRvZ/ cÖwµqvRvZ Lvevi cvwb Ges cwi‡ek me©Î we`¨gvb _v‡K| hLb cwi‡ek 
Dc‡hvMx nq ZLb Lv‡`¨ Gi Aw —̄Z¡ cwijw¶Z nq| GgbwK cv ‘̄wiZ ỳaI Zvc cÖwZ‡ivaK e¨vK‡Uwiqv Gi Avµg‡b 
b÷ n‡q †h‡Z cv‡i| G Rb¨ mvicvm Lvevi AvB‡Ug Ges †`kxq KuvPvgv‡ji ˆeÁvwbK c×wZ‡Z cÖwµqvKiY 
`iKvi| Gqvov cÖwZwU Lvevi AvB‡U‡gi KuvPvgv‡ji ¸bMZ gvb DbœZ Kiv `iKvi| wKQz wKQz gvB‡µvwem Ges 
Lvevi `y‡ai B›Uvi‡iKkb ¯̂v‡ ’̄̈ i  Rb¨ DcKvix| †Kvb †cÖvWv±k‡bi †Kvb gvB‡Îvwem Dc‡hvMx Zv wba©viY Kiv 
cÖ‡qvRb| aviYv Kiv n‡”Q †h, বাsjv‡`†k we —̄…Z i‡q‡Q| G ¸‡jvi Aš—nxb m¤v̂ebvi Øvi D‡b¥vP‡bi j‡¶¨ e¨vcK 
M‡elYv Kiv cÖ‡qvRb| wKQz G m¤úwK©Z M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ evsjv‡`k weÁvb wkí M‡elYv cwil‡` cÖ‡qvRbxq 
hš¿cvwZ I Rbe‡ji NvUwZ i‡q‡Q| hvi `i“b h_vh_fv‡e G me wel‡qi Dci M‡elYv cwiPvjbv Kiv m¤¢e n‡”Q 
bv| wewfbœ Drm n‡Z †hgb `ya, PvDj, gvsm, kvK, mewR BZ¨vw` n‡Z cÖvß Lvevi I Avbymvw½K ª̀e¨vw` gvB‡µvwem 
ev Zv‡`i Dcv`vb Øviv mg„× nq|  
 
ewY©Z Ae¯’vi †cÖw¶‡Z myôzfv‡e M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ, `¶ Rbej I Ab¨vb¨ Avbylw½K 
myweavw` m„wó Kivi Rb¨ †gvU 483.04 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2008 †gqv‡` ev —̄evq‡bi 
j‡¶¨ cÖKíwU cȪ —ve Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi gva¨‡g cwiPvwjZ M‡elYvi djvdj miKvix/†emiKvix 
wkíKviLvbv/†Kv¤úvbx‡Z mieivn Kiv n‡e|  
 

7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t 

(K) wKQz wbw`ó DcKvix AbyRxe e¨env‡i DbœZ gv‡bi, wbivc` Lv`¨`ªe¨ D™¢veb (Development of 
self and quality products ) ;    

(L) Lv`¨`ª‡e¨i wbivc` I gvbm¤§Z Dcv`vb wbe©vPb I wbY©‡qi Dci M‡elYv; 
(M) Microbial Species Gi Molecular Taxonomy Dci M‡elYv; 
(N) g~j¨ ms‡hvRb Dcv`v‡bi Dci cvBjU c̈ v›U ó¨vwW; 
(O) cÖwZwU bZzb D™¢ve‡bi ‡¶‡Î cÖ‡mm/†c‡U›U †iKW© msi¶Y I M‡elYv cÖeÜ cÖKvkbv; 
(P) Dc‡iv³ M‡elYv Kvh©µg myózfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ wewmGmAvBAvi Gi Lv`¨ weÁvb I mswkó wefvM 

M‡elYvMvi mgy‡ni Rb¨ hš¿cvwZ I cÖ‡qvRbxq Rbej wb‡qvM; এবং  
(Q) M‡elYvMvi AvaywbKvqb I `¶ Rbej m„wó|  
 

7.3|   cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvabt  

Aby‡gv`b t  
evsjv‡`k miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯̂ A_©vq‡b ev —̄evwqZ cÖKíwUi Dci cwiKíbv Kwgk‡b 08/02/2006 Zvwi‡L 
cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ nq| D³ mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU RyjvB 2006 †_‡K Ryb 
2009 †gqv‡` †gvU 3342.74 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q (‰e‡`wkK gỳ ªv 2245.60 j¶ UvKv) GK‡bK KZ©„K 
Aby‡gvw`Z nq| 

 
1g ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq c~Z© I wbg©vY Lv‡Z e¨q e„w×, e¨vsK/exgv PvR© I G‡RwÝ Kwgk‡bi Rb¨ eivÏ AcÖZzj _vKvq 
wWwcwci wewfbœ Lv‡Zi mgš̂qmn cÖK‡íi †gvU e¨q 3551.00 j¶ UvKv  (ˆe‡`wkK gỳ ªv 2285.41 j¶ UvKv) 
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wba©viY c~e©K cÖ_g ms‡kvwaZ wWwcwc wWwcBwm mfvi mycvwikµ‡g weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq 
KZ…©K 29/06/2009 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| cÖ_g ms‡kvwaZ cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi A_©vr Ryb 2010 ch©š— 
e„w× Kiv nq| 
 

e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K †gqv` e„w×: 

cÖK‡íi ewa©Z mg‡qi g‡a¨ Dnvi hveZxq KvR mgvß Ki‡Z bv cvivq cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi cȪ —v‡ei †cÖw¶‡Z 
AvBGgBwWi mycvwi‡ki wfwË‡Z MZ 02/12/2009 ZvwiL cwiKíbv Kwgkb KZ©„K cÖK‡íi †gqv` wØZxqev‡i 
cybivq 1 eQi A_©vr Ryb 2011 ch©š— e„w× Kiv nq|  

 
2q ms‡kvab t  
cÖK‡íi AvIZvq 500 †KwfG mve-‡ókb I evDÛvix †`qvj ms‡hvRbKiZt wWwcwci Ab¨vb¨ Lv‡Z cybivq mgš̂q 
K‡i cÖKíwU cÖKí g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfvi mycvwikµ‡g MZ 07/12/2010 Zvwi‡L cwiKíbv gš¿Yvj‡qi 
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x KZ©„K ms‡kvwaZ AvKv‡i Aby‡gvw`Z nq| 2q ms‡kvwaZ cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q aiv 
n‡qwQj 3128.35 j¶ UvKv| 
 

7.4| cÖK‡íi A_©vqbt  cÖKíwUi  †gvU cÖv°wjZ e¨q 3128.35 j¶ UvKvi g‡a¨ m¤ú~Y©UvB evsjv‡`k miKv‡ii 
A_©vqb| 

7.5| cÖK‡íi e¨e ’̄vcbv t cÖKíwU weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿vbvaxb evsjv‡`k 
cigvYy kw³ Kwgk‡bi mvgwMÖK ZË¡veav‡b ev¯—evwqZ n‡q‡Q| cigvYy kw³ Kwgk‡bi 2 Rb cÖavb ˆeÁvwbK 
Kg©KZv wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³ wnmv‡e wewfbœ mg‡q G cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖK‡íi 
AvIZvq Avš—tgš¿Yvjq ch©v‡qi GKwU w÷qvwis KwgwU Ges GKwU cÖKí ev —̄evqb KwgwU MVb Kiv n‡qwQj| 
w÷qvwis KwgwU Ges cÖKí ev —̄evqb KwgwU wewfbœ mg‡q mfv K‡i cÖKí ev¯—evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbvc~e©K cÖKí 
ev¯—evq‡bi †¶‡Î mgm¨v wPwýZ K‡i Zv mgvav‡bi mycvwik cÖ̀ vb K‡i , hv cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi †¶‡Î 
¸i“Z¡c~Y© f~wgKv iv‡L| cÖK‡íi ev —̄evqb ‡gqv‡` wcAvBwm KwgwUi †gvU 16 wU Ges w÷qvwis KwgwUi †gvU 7wU 
mfv AbywôZ nq| cÖK‡íi ïi“ n‡Z mgvwßKvj ch©š— G cÖK‡í 2(`yB) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvjK wQ‡jb| G 
msµvš— weeiY cieZ©x c„ôvq ewY©Z mviYx `ªóe¨t 

µt bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex wb‡qv‡Mi aiY 
Kvh©Kvj 

gš—e¨ ‡hvM`vb e`jx 
1 2 3 4 5 6 

1 
Wt ‡dŠwRqv †eMg  
wcGmI, wewmGmAvBAvi AwZwi³ `vwqZ¡ 01/07/2006 - Aemi cÖvß 

2 gÄyi †gvi‡k` Avn‡g` 
GmGmI, wewmGmAvBAvi 

AwZwi³ `vwqZ¡ 18/06/2011  cÖKí 
mgvß 

 

8|  mvaviY ch©‡e¶Y t  weÁvb Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 
KZ©„K ev¯ZevwqZ ÓAbyRx‡ei mvnv‡h¨ Lv`¨mn g~j¨evb `ªe¨ Drcv`b I wbw`ó ˆewkó m¤úbœ AbyRxe ˆewPÎ 
msi¶YÓ kxl©K cÖKíwU Ryb, 2011 G mgvß †NvwlZ nq| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi Rb¨ ev —̄evqb cwiex¶Y 
I g~j¨vqb wefvM KZ©„K cÖKí GjvKv 0 -2012 Zvwi‡L m‡iRwgb cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKvjxb  mg‡q  
cÖKí  cwiPvjKmn  cÖK‡íi Ab¨vb¨ mswkó mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix Dcw ’̄Z wQ‡jb| cÖKíwUi mgvwß g~j¨vq‡bi 
Rb¨ m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨vejxi †cÖw¶‡Z ev¯—evqb Ae¯’v Ges Gi Av‡jv‡K cÖ‡qvRbxq 
gZvgZ I mycvwik cÖYqb Kiv nq| bx‡Pi Aby‡”Q`mg~‡n cÖK‡íi Gme w`K I A½wfwËK we‡kølY cÖ̀ vb Kiv 
n‡jv| 

 
8.1|  cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqbt cÖK‡íi ms ’̄vbK…Z †gvU cÖ°wjZ e¨q wQj 480.59 j¶ UvKv| cÖkvmwbK gš¿Yvjq 

n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡í e¨q n‡q‡Q 476.20 j¶ UvKv (99.08%) Ges mvwe©K †fŠZ AMÖMwZ n‡q‡Q 
99.08%| 



707 
 

 
8.2| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi weeiY t  
 
8.2.1|  mieivn mvwf©m:  

cÖK‡íi AvIZvq Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx mieivn Lv‡Z 116.76 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| G ms ’̄v‡bi 
wecix‡Z cy‡iv UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ 100% |  

8.2.2|  c~bt‡givgZ, e¨e ’̄vcbv Ges c~bev©mb : 
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq cybt‡givgZ, e¨e¯’cbv Ges cybe©vmb Lv‡Z 2.00 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj| G ms¯’v‡bi wecix‡Z cy‡ev A_© e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ nvi 100% |  

8.2.3|  m¤ú` µq :  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq m¤ú` µq Lv‡Z 61 GKi f~wgi  Rb¨ 274.32 j¶ UvKvi 
ms¯’vb wQj| G ms¯’v‡bi wecix‡Z 270.50 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ nvi 
98.60% |   

8.2.4|  ißvbx I f¨vU t  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq ißvbx I f¨vU Lv‡Z 57.00 j¶ UvKvi ms ’̄vb wQj| G ms ’̄v‡bi 
wecix‡Z cy‡ivUvB A_© UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ nvi 100% |  

8.2.5|  wewea Ges gvmi“c j¨ve‡iUix cÖavb j¨ve‡iUixi e¨q :  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq wewea Ges gvmi“c j¨ve‡iUixi cÖavb j¨ve‡iUix e¨q Lv‡Z 
30.51 j¶ UvKv  eivÏ wQj| G eiv‡Ïi wecix‡Z 30.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K I   
ev¯—e AMÖMwZ nvi 99.00% |  
 

9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t cÖkvmwbK gš¿Yvjq n‡Z cÖvß wcwmAvi Abyhvqx cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi wPÎ wbgœiƒc: 

(K)  wKQz wbw`ó DcKvix AbyRxe e¨env‡i DbœZ gv‡bi, wbivc` Lv`¨`ªe¨ D™¢veb  ( Development of 
self and quality products );  

(L)  Lv`¨`ª‡e¨i wbivc` I gvbm¤§Z Dcv`vb wbe©vPb I wbY©‡qi Dci M‡elYv;   
(M)  Microbial Species Gi Molecular Taxonomy Dci M‡elYv; 
(N)  g~j¨ ms‡hvRb Dcv`v‡bi Dci cvBjU c̈ v›U ó¨vwW; 
(O)  cÖwZwU bZzb D™¢ve‡bi ‡¶‡Î cÖ‡mm/†c‡U›U †iKW© msi¶Y I M‡elYv cÖeÜ cÖKvkbv; 
(P)  Dc‡iv³ M‡elYv Kvh©µg myózfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ wewmGmAvBAvi Gi Lv`¨ weÁvb I mswkó wefvM 

M‡elYvMvi mgy‡ni Rb¨ hš¿cvwZ I cÖ‡qvRbxq Rbej wb‡qvM| 
(Q)  M‡elYvMvi AvaywbKvqb I `¶ Rbej m„wó| 

 

10|  cÖK‡íi ev —̄evq‡bi djvdj t 

cÖK‡íi gva¨‡g cigvYy kw³ †K‡› ª̀i AvUwU wefv‡Mi wewfbœ j¨ve‡iUwii Rb¨ 68wU AZ¨vaywbK ˆe‡`wkK hš¿cvwZ 
I 99wU ’̄vbxq hš¿cvwZ µq K‡i j¨ve‡iUwi¸‡jv‡K DbœZgv‡bi I hy‡Mvc‡hvMx M‡elYv Pvjbvq m¶g K‡i ‡Zvjv 
n‡q‡Q| Aciw`‡K Avš—R©vwZK gv‡bi A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q hvi AvBGmI 
mvwU©wd‡KU MÖn‡Yi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| d‡j GKw`‡K †hgb hy‡Mvc‡hvMx DbœZ gv‡bi M‡elYv Kvh©µg 
cwiPvjbv Kiv n‡”Q, Aciw`‡K weÁv‡bi wewfbœ †¶‡Î †mev`vb Kg©m~wP DbœZZi Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k cigvYy 
kw³ Kwgk‡bi mv‡_ ‡hŠ_ D‡`¨v‡M †`‡ki wewfbœ miKvwi I †emiKvwi wek¦we`¨vj‡qi QvÎQvÎx‡`i GgGm, 
Ggwdj I wcGBPwW wWMÖx AR©‡bi †¶‡Î mnvqK M‡elYv Kvh©µg c~‡e©i Zzjbvq A‡bKvs‡k e„w× †c‡q‡Q|  
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11| mgm¨v/µwU t   
 
11.1| cÖKí ev evq‡b wej¤̂ t g~j cÖKíwUi †gqv`Kvj wQj RyjvB 2006 †_‡K Ryb 2009 ch©š—| cÖKíwUi ev¯—

evqbKvj RyjvB 2006 n‡Z ïi“ n‡jI cÖKíwU GK‡bK KZ…©K 27/09/2006 Zvwi‡L Aby‡gv`b Kiv nq| 
cieZx©‡Z A¨vwµwW‡UW A¨vbvjvBwUK¨vj j¨ve‡iUwi Ges GbwWwU j¨ve‡iUwiÕi wbg©vY I ms¯‹vi KvR cÖK‡íi 
mv‡_ hy³ nIqvi †cÖw¶‡Z cÖK‡íi †gqv`Kvj 1 eQi e„w× Kiv nq| ‰e‡`wkK hš¿cvwZ µ‡q `icÎ Avnevb Kiv 
m‡Ë¡I mgqgZ `icÎ bv cvIqvq Ges cyivZb wewìs Gi ms¯‹vi Kv‡R wej¤̂ nIqvq †gqv` AviI 1 eQi A_©vr 
Ryb, 2011 ch©š— e„w× Kiv nq| G mKj Kvi‡Y g~j Aby‡gvw`Z †gqv‡`i †gvU 66.67% †gqv` e„w× Ki‡Z 
n‡q‡Q| 

 
11.2| Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv`vb: cÖK‡íi Aby‡gvw`Z †gqv` Ryb 2011 gv‡m mgvß n‡jI cÖK‡íi 

e¨vsK GKvD‡›U 18.12 j¶ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q| G Ae¨wqZ A‡_©i g‡a¨ 4.52 j¶ UvKv msM„nxZ hš¿cvwZi 
cvid‡g©Ý wmwKDwiwU eve` Rgv ivLv i‡q‡Q| Aewkó Ae¨wqZ A‡_©i g‡a¨ wmwWDj wewµi A_© 2.57 j¶ UvKv 
Ges e¨vsK mỳ  11.03 j¶ UvKv wewa †gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Rgv w`‡Z n‡e hv cwi`k©‡bi w`b ch©š— Rgv 
Kiv nqwb| cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kv‡ai ci Aewkó Ae¨wqZ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡e 
e‡j cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU ‡_‡K Rvbv hvq| 

 

11.3| msM„nxZ hš¿cvwZi i¶Yv‡e¶Y t 

          cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~n AwZgvÎvq ms‡e`bkxj| GmKj hš¿cvwZi wbqwgZfv‡e i¶Yv‡e¶‡Yi 
Rb¨ Avw_©K eivÏ cÖ‡qvRb Ges ms¯’vi ivR¯̂ ev‡RU n‡Z G e¨q en‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e e‡j 
cÖKí cwiPvjK Rvbvb|  

 

12|      gZvgZ t 

12.1|   fwel¨‡Z cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î ev —̄evqbKvix ms¯’v wba©vwiZ †gqv‡` cÖKí mgvwßi wel‡q m‡Pó _vK‡e (Aby‡”Q` 
11.1)| 

12.2|  cÖK‡íi GKvD‡›U RgvK…Z hš¿cvwZi cvid‡g©Ý wmwKDwiwUÕi A_© cwi‡kvac~e©K Aewkó Ae¨wqZ A_© 
wewa‡gvZv‡eK miKvix †KvlvMv‡i Awej‡¤̂ Rgv w`‡Z n‡e (Aby‡”Q` 11.2)| 

12.3|  ms¯’v cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZmg~‡ni myôz I wbqwgZ i¶Yv‡e¶Y wbwðZ Ki‡e; (Aby‡”Q` 11.3)| 
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িম ম ণালয় 

িম 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 াঃ ২০১০-২০১১ অথ বছেরর এিডিপ  িম ম ণালেয়র িবপরীেত অ  

০১  ক  সমা  হেয়েছ। এর মে  ০১  কে র িপিসআর পাওয়া িগয়ােছ এবং পিরদশন বক 
সমা  ায়ন িতেবদন উপ াপন করা হেয়েছ হেয়েছ। 

২। সমা  কে র য় ও ময়াদকালঃ সমা  ১  কে র মে  ১  ক  ল অ েমািদত েয়র 
মে  সমা   হেয়েছ িক  ল অ েমািদত ময়ােদর মে  সমা  হয়িন।  

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) ‘‘(Char Development and Settlement Project-III(CDSP-III) (2nd Revised)” চর 

ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩( িম ম ণালয় অংশ)’’(২য় সংেশািধত) শীষক কে র 
সম া ও পািরশ িনে  দয়া হেলা:-   

সম া পািরশ 

১।  কাি ত ল মা া অিজত না হওয়া : ক র কাি ত 
ল মা া েরা ির অিজত হয়িন। িডিপিপেত বিণত ৪২  র 
খনেনর পিরবেত ৩১  র খনন করা হেয়েছ। ১৪৪  ইন 
হাউজ, রা াঘর ও াি েনর পিরবেত ১২৮  ইন হাউজ ও 

াি ন িনমাণ করা হেয়েছ। তাছাড়া কে র আওতায় ৯৫০০ 

িমহীন পিরবারেক খাস জিম িবতরেণর লে  খিতয়ান দােনর 
কথা থাকেলও অ াবিধ ায় ৮২০০ জনেক খিতয়ান দান করা 
হেয়েছ। মাট ১৩৭৩  পিরবার যারা বিড় বা  িনমােণর ফেল 

ত  ও পেরা ভােব িত ্ হেয়েছ তােদরেক নবাসেনর 
কথা থাকেলও কে র আওতায় ৭৭৪  পিরবারেক নবাসন করা 
হেয়েছ। বরাে র অপযা তা, সময়মত অথ অব ি র অভােব 
শতভাগ কায ম সমপ  করা যায়িন। ফেল কে র কাি ত 
ল মা া েরা ির অিজত না হওয়ায় উে ে ও েরা ির অিজত 
হয়িন। কে র CDSP-III  আইএমইিড ক ক সমা  ায়ন 
করার েব CDSP-IV হণ করা হেয়েছ। ফেল  CDSP-IV এ 

CDSP-III  এর অেনক  (অ ে দ ১৫.১-১৫.১০) রেয়েছ। 

েলা সংেশাধন না করা হেল সরকারী অেথর অপচয় ঘটেত 
পাের। CDSP-IV  হেণর ে  পিরক না লা িবি ত 
হেয়েছ।  

২।  কে র মাট েয়র িহসােবর অসংগিত : কে র 
আওতায় ইন হাউজ, রা াঘর ও াি ন িনমাণ, র খনন ও 

১।  ভিব েত ণ এ ধরেণর কে  সময়মত অথ 
অব ি র াপাের সংি  ম ণালয়েক আেরা 
তৎপর হেত হেব। িবেশষকের পরবত েত 
হীত/ হীত  কে  এ ধরেনর সম ার নরা ি  

যােত না ঘেট স াপাের কে র সােথ জিড়ত 
সংি  কমকতােদর সজাগ থাকেত হেব।  

২।  আেলাচ  ক র মাট ত েয়র ত  সংি  
ম ণালয় ক ক খিতেয় দেখ তা আইএমই িবভাগেক 
অবিহত করেত হেব।  

৩।   ক  শেষ ক  সমাি  িতেবদন রেণ 
গািফলিত কান ভােবই হণেযা  নয়। ভিব েত 
সময়মত ও িন ল িপিসআর ণয়ণ ও রেণ সংি  
ম ণালয়েক আেরা তৎপর হেত হেব।  

৪।  ক  ণয়নকােল সংি  ম ণালয় ক ক 
যথাযথভােব িফিজিবিল  ািড অ সরণ বক ক  
হােত নয়া উিচত। বতমােন য সম  ইন হাউজ 

েলার বড়া ভংেগ গেছ বা ভাংগার উপ ম হেয়েছ 
তা পরবত  পযােয়র আওতায় মরামত করা উিচত। 
পযা  বরা  ি বক বতমােন িনিমত বা ভিব েত 
িনিমত  ইন হাউজ িভট ও বড়া পাকা, চাল েনর 
এবং াি েনর বড়া েনর ও সব েলা ঁ  
আরিসিস িপলার ারা িনমাণ করা উিচত।   

৫।  ক  একলাকায় য সম  ইন হাউেজর াি েন 
াব সরবরাহ করা হয়িন অিচেরই তার সরবরাহ 
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সম া পািরশ 
িমহীন পিরবােরর নবাসেনর জ  সংেশািধত িডিপিপেত মাট 

৬৫৭.৭৬ ল  টাকা বরা  িছল। বরা ত অেথর ৫৮৯.৫৩ ল  
টাকা নায়াখালী জলা শাসেন রণ করা হয়। নায়াখালী জলা 

শাসন িনমাণ কাজ বাবদ ৪,৮৬.৩৩ ল  টাকা য় কের বাকী 
অ িয়ত অথ ১০৩.২ ল  টাকা সমপণ কের। িক  িপিসআের এ 
খােত মাট ৫৭৮.৮২ ল  টাকা খরচ দখােনা হেয়েছ যা জলা 

শাসন, নায়াখালী থেক া  খরেচর সােথ অসংগিত ণ। 
বেদিশক সহায়তা তহিবেলর মা েম ২৫  এবং সরকারী 

অ দােনর মা েম ৬  র খনন করা হয়। গত ১১/০১/২০১১ ও 
১২/০১/২০১১ তািরেখ িম ম ণালেয়র -সিচব ক  পিরদশন 
কেরন। পিরদশন িতেবদেন উে  করা  হয় বেদিশক সহায়তা 
তহিবেলর আওতায় খনন ত ২৫  েরর মে  ২  র ২০১০ 
সােল আইলার আঘােত স ণ ভের যায়। গত ১৮/১২/২০১২ 
তািরেখ সংি  পিরচালক এবং সহকারী পিরচালক, আইএমইিড 

নায়াখালী জলা শাসেনর একজন সহকারী কিমশনার ও ানীয় 
তহিশলদারসহ ক  বা বায়ন সেরজিমেন পিরদশন কােল 
আইলার ভের যাওয়া র র ান পিরদশন কেরন। ানীয় 
বািস ােদর িনকট থেক জানা যায় এ  র বয়ার চেরর 
কািজর টক চয়ার ান খােল িতন  বল ব ধ িনমােণর মা েম 
তরী করা হয়িছল। এক  া িতক খােল ব ধ িদেয় র ি র 

িবষেয় বতমান অিতির  জলা শাসক(রাজ ), নায়াখালীর 
সােথ আেলাচনা করেল িতিন জানান য এই  র খনন ত 
মাট েরর তািলকায় নই। িক  কে র িত  অংগিভি ক 
েয়র িহসাব জলা শাসন বা ক  পিরচালেকর কাযালয়/ িম 

ম ণালয় থেক না পাওয়া ত র ব   হয়িন। এছাড়া 
িপিসআর এ িত  অংগিভি ক য় দখােনা হয়িন।  

৩।  িবলে  িপিসআর রণ ও ণ িপিসআর : ক  
সমা  হয় িডেস র ২০১০ সােল । ক  সমাি র পর ক  সমাি  

িতেবদন (িপিসআর) ৩ মাস ১৫ িদেনর মে  আইএমইিডেত 
রেণর বা বাধকতা থাকেলও অেনক িবলে  গত ০২/১০/২০১২ 

তািরেখ িপিসআর পাওয়া যায়। আইএমইিড ক ক ম ণালেয় ৩ 
দফা তািগত ও িডও প  রণ করার পর ম ণালয় িপিসআর 

রণ কের যা ণ। িপিসআর এর িব,০৫ অ ে েদ মাট 
া িলত য় দখােনা হয়িন এবং বা ব ল মা া কলােম য 

পিরমাণ দখােনা হেয়েছ তা অ েমািদত িডিপিপর সােথ 
সংগিত ণ নয়। বিণত অব ায়, িবলে  িপিসআর রেণর কারেণ 
আইএমইিডর িনয়িমত ায়ন কায ম মারা কভােব িবি ত 
হেয়েছ।   

৪।  ইন হাউজ িনমােণ স ক/যথাযথ পিরক নার অভাব : 

িনি ত করেত হেব। এ কােজ অবেহলার জ  দায়ী 
ি েদর িব ে  সংি  ম ণালয় ক ক শাসিনক 
ব া িনেত হেব।  
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সম া পািরশ 
ইন হাউেজ নবািসত িত  পিরবারেক মাট ০.০৮ একর জিম 

(বসত িভটাসহ) দান করা হেয়েছ। িষর জ   জিম না দয়ার 
ফেল ত  অ েল যখােন কমসং ােনর অভাব রেয়েছ সখােন 
ত েদর জীিবকা িনবাহ করা স ব নয়। য সকল ইন হাউজ দয়া 

হেয়েছ স েলা অত  িন মােনর ৩৬'׳১০' (িভ  ক চা, ব েশর 

বড়া তাও অত  খারাপ অব া) হওয়ায় ত রা  শীত ও বষায় 
/ া ও িশ সহ মানবেতর জীবন যাপন করেছন। উপ লীয় 

এলাকায় া িতক বরী পিরেবেশ পাকা ঘর কমপে  আধাপাকা 

ঘর তরী করা সমীচীন। িত  ১৮'׳১০' আয়তেনর ইউিনট ৫/৭ 

জেনর পিরবার ( িত পিরবাের ছেল- মেয়র সং া ৩-৫ জন) 

বসবাস করা বই ক ন। এসকল ঘেরর আয়তনও বড় করা 
েয়াজন। সেরজিমেন দখা যায় য অিধকাংশ ইন হাউজ ভংেগ 
গেছ।   

৫।  রা াঘর িনমাণ ও াি েন াব সরবরাহ না করা : 
িডিপিপেত পাকঘর ও পায়খানা িনমােণর কথা িছল। িক  এক  
পাকঘরও তরীকের দয়া হয়িন এবং পায়খানার জ  চার  কের 
িসেমে র ঁ  ছাড়া িক ই ( াব, বড়া, দরজা) দয়া হয়িন। তাই 
বািস ারা বা  হেয় মা েত গত কের লতাপাতা এবং অপযা  
বড়া িদেয় েয়াজন সারেছন। এেত রাগ জীবা  ছড়াে  এবং 
া  সম া দখা িদে । ইন হাউেজর বািস ারা এ িবষেয় 
তর অিভেযাগ জািনেয়েছন। পিরদশেন অংশ হণকারী ানীয় 

কমকতা/কমচারীেদর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় য াি েন 
াব সরবরােহর দািয়  দয়া হেয়েছ জলা জন া  িনবাহী 
েকৗশলীর উপর। এত  সে ও, নায়াখালী জলা শাসন/ িম 

ম ণালয় যেহ  ক  বা বায়ন করেছ তাই াব াপেনর 
িবষয়  তােদর িনি ত করা উিচত িছল।  
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108. চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩( িম ম ণালয় অংশ) 
(২য় সংেশািধত) 

(সমা : িডেস র  ২০১0) 
 

১। কে র নাম          : চর ডেভলপেম  ও সেটলেম  ক -৩( িম ম ণালয় অংশ)’’ শীষক (২য় 
সংেশািধত) ক । 

২। বা বায়নকারী সং া :  িম ম ণালয় ও নায়াখালী জলা শাসন। 

৩। শাসিনক িবভাগ/ম ণালয় :  িম ম ণালয় । 

৪।  কে র অব ান  : চ াম িবভােগর নায়াখালী জলার নায়াখালী সদর ও হািতয়া থানা এবং  ল র 
জলার রামগিত থানায় কে র কায ম এলাকা িহসােব হণ করা হেয়েছ।  

 
৫।   কে র বা বায়নকাল ও া িলত য় : 

                          (ল  টাকায়) 
cÖv°wjZ e¨q  cÖK…Z 

e¨q 
cwiKwíZ ev¯ZevqbKvj cÖK…Z 

ev¯Zevqb 
Kvj 

AwZµvš
Z 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 ৯৩৫.০০ 
UvKv t ৪৩৯.০০ 
cÖtmvt ৪৯৬.০০ 

‡gvU t ১০১২.০০ 
UvKv t ৫১৬.০০ 
cÖtmvt ৪৯৬.০০ 

৮০৩.৯৪ লাই,২০০৫ 
হেত ন, 
২০09পয  

লাই,২০০৫ 
হেত িডেস র, 
২০১০ পয  

লাই,২০০৫ 
হেত 

িডেস র, 
২০১০ পয  

- 1 eQi ৬ 
মাস  

(৩৭.৫%) 
 

6।   কে র সাধারণ ত ািদঃ 

 6.১ পট িমঃ 

   ক  ৬  কায েমর সম েয় ণীত সমি ত কে র ১  অংশ। সমি ত কে র ৬  কায ম ৬  িভ  িভ  
ম ণালয়/সং া যথা- বাপাউেবা, এলিজইিড, িডিপএইচই, িডএই, িম ম ণালয় ও বন অিধদ র ক ক বা বািয়ত হেয়েছ। 
সমি ত ল কে র ক  সার-প  (িপিসিপ) িবগত ২৩-১০-২০০৫ তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় ১৩০৬৭.৬৩ ল  
টাকা ( ানীয় া ১০১২৭.৮৯ ল  + ক  সাহা  ২৮৪৯.৭৪ ল ) া িলত েয় অ েমািদত হয়। একেনক এর িস া  
অ সাের িবগত ১৫-১২-২০০৫ তািরেখ অ ি ত িডিপইিস সভার মা েম িম ম ণালয় ক ক কে র িম ম ণালেয়র 
অংেশর িপিপ ৯৩৫.০০ ল  টাকায় ( ানীয় া ৪৩৯.০০ ল  + ক  সাহা  ৪৯৬.০০ ল ) টাকা ড়া  করা হয়। 

ক র অ েমাদেনর পর  ি জিনত কারেণ ১০১২.০০ ল  টাকা ( ানীয় া ৫১৬.০০ ল  + ক  সাহা  
৪৯৬.০০ ল ) টাকা  েয় ০৬-১১-২০০৯ তািরেখ িডিপইিস সভার মা েম ১ম সংেশা্ধন হয়। বতমােন ইন হাউজ, রা াঘর 
ও াি ন িনমাণ কাজ; কি উটার য াংশ য়, অিফস য পািত েয়  ি  এবং অংগিভি ক া িলত  েয়র 
আ :খাত সম য় বক ১ম অ েমািদত য় অপিরবিতত রেখ বা বায়ন ময়াদ িডেস র ২০১০ পয  ি  কের ক  ২য় 
বার সংেশাধন করা হয় যা গত ১০-১১-২০০৯ তািরেখ যথাযথ ক প  ক ক অ েমািদত হয়।  

6.২ । কে র উে ঃ 

ক)  উপ লীয় চর এলাকায় অিধবাসীেদর আথ-সামািজক অবকাঠােমার উ য়ন; 
খ)  ক  এলাকায় জনগেণর িম ও স দ িবতরেণর লে  ট  ট জিরপ কায পিরচালনা; 
গ)  ানীয় পযােয় খাস িম িবতরেণর লে  নানীর মা েম িমহীন পিরবারেক িনবািচত করা;  
ঘ)  অিধকতর িত  িমহীন পিরবারেক ােম নবাসন করা।  

7।   কে র ল কায ম :  িম জরীপ আ িনকীকরণ, ইন হাউজ, রা াঘর ও াি ন িনমাণ, র খনন এবং িমহীন 
পিরবােরর মে  খাসজিমর খিতয়ান িবতরণ ও নবাসনই হে  কে র ল কায ম।  
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৮।  ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 

নাম ও পদবী ণকালীন/ 
খ কালীন 

এেকর অিধক 
কে র 

দািয়ে  
িনেয়ািজত 

িকনা 

যাগদােনর 
তািরখ 

বদলীর তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
০১।  জনাব মা: রজাউল কােদর, উপ-

সিচব 
খ কালীন না  লাই ২০০৫ ফ য়ারী 

২০০৭ 
০২।  জনাব মা: সামস আল জািদদ, 

উপ-সিচব  
খ কালীন  না ফ য়ারী ২০০৭ আগ  ২০০৮ 

০৩।  জনাব মা: আ ল কালাম আজাদ, 
উপ-সিচব  

খ কালীন  না  আগ  ২০০৮ জা য়ারী 
২০০৯ 

০৪।  জনাবা বগম আফেরাজা 
মায়াে ম, উপ- ধান  

খ কালীন  না  জা য়ারী ২০০৯ িডেস র 
২০১০ 

৯।  সংেশািধত এিডিপ বরা  ও অ গিত :  

(ল  টাকায়) 
আিথক 
বছর 

সংেশািধত বরা  ও ল  মা া টাকা 
অব ি  

য় ও বা ব অ গিত 

 মাট টাকা ;সা: বা ব 
অ গিত 

 মাট টাকা ;সা: বা ব 
অ গিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
২০০৫-০৬ ১০০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০  ৫০.০০ ১৫.২৪ ১৫.২৪ ০.০০  
২০০৬-০৭ ১৫৬.২৫ ১২৫.০০ ৩১.২৫  ১২৫.০০ ২৩.৭৬ ২০.১৮ ৩.৫৮  
২০০৭-০৮ ৩৮৩.০০ ১৮৩.০০ ২০০.০০  ১৮৩.০০ ১২৯.৭৫ ৬৯.০২ ৬০.৭৩  
২০০৮-০৯ ৫৪৯.০০ ২৫৭.০০ ২৯২.০০  ২৫৭.০০ ১৪৯.৩৯ ৬৮.১৫ ৮১.২৪  
২০০৯-১০ ৫৪৯.০০ ২৫৭.০০ ২৯২.০০  ২৫৭.০০ ২৬৯.৬৮ ১১৩.৬৮ ১৫৬.০০  
২০১০-১১ ৪২৪.১৮ ২২৯.৭৩ ১৯৪.৪৫  ২২৯.৭৩ ২১৬.২১ ১৫৯.০৪ ৫৭.০৮  

মাট = ২১৬১.৪৩ ১১০১.৭৩ ১০৬৯.৭  ১১০১.৭৩ ৮০৩.৯৪ ৪৪৫.৩১ ৩৫৮.৬৩  
 
10।   ক  িবিভ  অংেগর বা বায়ন অ গিতঃ 

(ল  টাকায়) 
নং অংেগর নাম একক সংেশািধত িপিপ অ যায়ী 

া িলত  য় (ল মা ) 
বা ব অ গিত ম  

   আিথক বা ব 
(পিরমাণ) 

আিথক  বা ব  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১।  কমচারীেদর বতন এবং 

ভাতািদ  
জন ৪৯.২০ ২২ ৪৮.৪১ ১৮  

০২।  সরবরাহ ও সবা  থাক ১১৫.৬৪ - ৯২.০০ -  
০৩।  মরামত ও র ণােব ণ  - ৯২.২৫ - ৭১.২১ -  
০৪।  স দ সং হ  থাক ৩১.২৫ - ১৩.৫০ -  
০৫।  বাস হ িনমাণ ও নবাসন  থাক ৬৫৭.৭৬ ১৪৪  ইন হ, 

৪২  র  
৫৭৮.৮২ ১২৮  ইন হ, 

৩১  র 
 

০৬।  ীিত - - - - -  
 সবেমাট =    ৮০৩.৯৪   
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িব: : িপিসআের মাট া িলত েয়র যাগফল  (৯৪৬.১০) ল  টাকা যা দখােনা হয়িন এবং ইহা সংেশািধত িডিপিপর 
া িলত েয়র (১০১২.০০ ল  টাকা) সােথ অসংগিত ণ।  

 

১১। কে র ধান অংেগর িববরণ :  

11.1।  কমচারীেদর বতন ও ভাতািদ : িডিপিপেত কে র আওতায় ২২ জন কমচারীেদর বতন ও ভাতািদ বাবদ ৪৯.২০ 
ল  টাকা বরা  িছল। এে ে  ১৮ জন কমচারীেদর বতন ও ভাতািদ বাবদ ৪৮.৪১ ল  টাকা য় হেয়েছ বেল 
িপিসআর থেক জানা যায়।  

11.2।  সরবরাহ ও সবা : কে র আওতায় সরবরাহ ও সবা খােত ১১৫.৬৪ ল  টাকা বরাে র িবপরীেত ৯২.০০ ল  
টাকা য় হেয়েছ। কমচারীেদর মন য়, টিলেফান, মাবাইল, ই ারেনট, ডাক, যানবাহন রিজে শন িফ, 
িব ৎ িবল, ালানী, শনারী, মিশনারী ও ওয়াকশপ, আ ায়ন, ণ ও কাশনা এবং ফেটাকিপ ইত ািদ বাবদ 
এ অথ খরচ হেয়েছ।  

11.3।  মরামত ও র ণােব ণ : কে র আওতায় এখােত িডিপিপেত বরা  িছল ৯২.২৫ ল  টাকা। এখােত য় হেয়েছ 
৭১.২১ ল  টাকা । িয়ত অথ ারা যানবাহন মরামত ও র ণােব ণ, আসবাবপ  মরামত, কি উটার ও 
অিফস য াংশ মরামত এবং িসিডএসিপ-১ ও ২ কে র র ণােব ণ কােজ য় হেয়েছ বেল জানা যায়।  

১১.৪।  স দ সং হ : আেলাচ  কে  এখােত ৩১.২৫ ল  টাকা বরাে র িবপরীেত ১৩.৫০ ল  টাকা খরচ হেয়েছ বেল 
িপিসআের উে খ রেয়েছ। িয়ত অথ ারা ৫  মাট সাইেকল য় করা হেয়েছ। মাটরসাইেকল েলা বতমােন 
CDSP-IV কে  ব ত হে ।  

১১.৫।  বাস হ িনমাণ ও নবাসন : কে র আওতায় এখােত বরা  িছল ৬৫৭.৭৬ ল  টাকা। িডিপিপেত এ খােত 
সেবা  বরা  িছল । এখােত য় হেয়েছ ৫৭৮.৮২ ল  টাকা যা িপিসআের উে খ রেয়েছ। এ খােতর টাকা 
নায়াখালী জলা শাসেনর মা েম খরচ হেয়েছ। তেব নায়াখালী জলা শাসন থেক জানা  যায় য, তারা মাট 

৫৮৯.৫৩ ল  টাকা বরা  পেয়েছন এবং খরচ কেরেছন ৪৮৬.৩৩ ল  টাকা। বাকী অ িয়ত অথ চালােনর 
মা েম সমপণ কেরেছন। নায়াখালী জলা শাসেনর িহসাব এর সােথ িপিসআেরর েয়র িহসােবর গড়িমল 
পিরলি ত হেয়েছ।  

১২।    ক  এলাকায় বা বািয়ত কায ম পিরদশনঃ 

গত ০৪/১১/২০১২ তািরেখ আইএমইিডর সহকারী পিরচালক এবং ১৮/১২/২০১২ তািরেখ আইএমইিডর সহকারী 
পিরচালক ও পিরচালক ক ক ক  এলাকার নায়াখালী জলার হািতয়া উপেজলার বয়ারচর সেরজিমেন  পিরদশন করা 
হয়। পিরদশনকােল িম ম ণালেয়র উপ- ধান, নায়াখালী জলা শাসেনর সহকারী কিমশনার, হািতয়া উপেজলার িম 
অিফেসর সহকারী গালাম ফা ক, নায়াখালী সদর উপেজলার িম অিফেসর সহকারী ফােয়জ উপি ত িছেলন। তাছাড়া 
নায়াখালী জলা শাসেনর অিত: জলা শাসক (রাজ ) জনাব আতাউর রহমান ও নািজর হারাধন মার িবিভ  ত  িদেয় 

সহায়তা কেরন। পিরদশেন দখা যায় গড় িত ২.৫০ একর আয়তন িবিশ  িজওিব অথায়েন ৬  এবং ক  সাহাে র 
মা েম ২৫  মাট ৩১  র খনন করা হেয়েছ। িপিপেত িজওিব অথায়েন ৯  র খনন এবং ক  সাহাে র মা েম 
৩৩  র খনন করার কথা িছল। এে ে  িজওিবর মা েম ৬  র খনন এবং ক  সাহাে র মা েম ২৫  র 
খনন করা হেয়েছ। েয়াজনীয় বরাে র অভাব এবং সময়মত অথ অব ি  না হওয়ায় কাি ত ল মা া অজন করা স ব 
হয়িন। সংেশািধত িডিপিপেত ১৪৪  ইন হাউজ, রা াঘর ও াি ন করার কথা িছল। এে ে  ১২৮  ইন হাউজ, রা াঘর 
ও াি ন িনমাণ করা হেয়েছ। এে ে ও সময়মত অথ অব ি  না হওয়ায় জলা শাসন ক ক অথ ফরত দান করায় 
কাি ত ল মা া অিজত হয়িন।  

িত  িজওিব র পােড় ১৬  কের ইন হাউজ িনমাণ করা হয়। বাকী েটা আরিপএ র পােড় ১৬  কের ইন 
হাউজ িনমাণ করা হয়। মাট ইন হাউজ িনমাণ : িজওিব (০৬  ×১৬  পিরবার) ৯৬  পিরবার। আরিপএ (০২  র  
×১৬  পিরবার) ৩২  পিরবার। মাট = ২৫৬  পিরবার।  
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এক নজের ইন হাউেজর তািলকা :-  

নং ােকজ নং অব ান জিমর পিরমাণ ম  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

০১।  CDSP-III/ /01 মাহা দ র সমাজ ২.৫২ একর ১০  ইন হাউজ 

০২।  CDSP-III/02 মাহা দ র সমাজ ২.৫২ একর ৬  ইন হাউজ 

  ফিত সমাজ  ২.৫৪ ,, ৪  ইন হাউজ 

০৩।  CDSP-III/03 ফিত সমাজ ২.৫৪ ,, ১০  ইন হাউজ 

০৪।  CDSP-III/04 নবী র  ২.৫২ ,, ৫  ইন হাউজ 

  ফিত সমাজ ২.৫৪ ,, ২  ইন হাউজ 

  ফরািজ াম  ২.৫২ ,, ৩  ইন হাউজ 

০৫।  CDSP-III/05 ফরািজ াম  ২.৫২ ,, ১০  ইন হাউজ  

০৬।  CDSP-III/06 নবী র  ২.৫২ ,, ১০  ইন হাউজ 

০৭।  CDSP-III/07 ফরািজ াম  ২.৫২ ,, ৩  ইন হাউজ  

  আল আিমন াম  ২.৫১ ,, ৭  ইন হাউজ 

০৮।  CDSP-III/08 নবী র  ২.৫২ ,, ১  ইন হাউজ  

  টাংিক সমাজ  ২.৫১ ,, ৯  ইন হাউজ  

০৯।  CDSP-III/09 টাংিক সমাজ  ২.৫১ ,, ৭  ইন হাউজ  

  ১০ নং আদশ াম  ২.৫১ ,, ৩  ইন হাউজ  

১০।  CDSP-III/10 ১০ নং আদশ াম  ২.৫১ ,, ১০  ইন হাউজ  

১১।  CDSP-III/11 ১০ নং আদশ াম  ২.৫১ ,, 3  ইন হাউজ  

  আল আিমন াম ২.৫১ ,, 7  ইন হাউজ  

12।  CDSP-III/12 ঢাকাইয়া সমাজ  ২.৫৬ ,, ১০  ইন হাউজ 

  ঢাকাইয়া সমাজ  ২.৫৬ ,, ৬  ইন হাউজ 

13 CDSP-III/13 আল আিমন াম  ২.৫১ ,, ২  ইন হাউজ 

 মাট =   ১২৮  ইন হাউজ 

 

  

* িসিডএসিপ-৩ কে র খনন করা র এবং র পােড় িনিমত এক  ইন হাউজ। 
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** িসিডএসিপ-৩ ক  পিরদশনকারীর সােথ িম ম ণালেয়র উপ- ধান, জলা  শাসেনর কমকতা ও ানীয় বািস াগন।   

ইন হাউজ েলা ৮  আরিসিস ঁ , ৮  ব েশর ঁ ,ঁ বড়া ব েশর এবং েনর চাল ারা তরী। ইন হাউেজর পা শন তরী 
করা হেয়েছ ইেটর দয়ােলর মা েম। ইন হাউেজর েনর মান ভাল হেলও েনর চােল  এর পিরবেত তারকাটা বহার 
করা হেয়েছ। এ েলা বড় ধরেণর ঝড়  হেল চাল থেক ন উেড় আলগা হেয় চেল যেত পাের। ইন হাউজ এবং াি েনর 
বড়া বাে র হওয়ায় অিধকাংশ াি েনর বড়া ভাংগা এবং খালা অব ায় রেয়েছ। তাছাড়া, কেয়ক  র পােড়র াি েন 

জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক াভ সরবরাহ  করার কথা থাকেলও তা এখনও সরবরাহ করা হয়িন। ফেল উপকারেভাগীরা 
এ েলা বহার করেত পারেছ না।  

কে র আওতায় বাংলােদেশর দি ণ- ব উপ লীয় এলাকায় ৯৫০০  পিরবােরর মে  খাস িম িবতরেণর লে  িম 
অিধদ েরর মা েম এক  জরীপকায চালােনা হয়। তাছাড়া আ : জলা জরীপ কিম  গঠন করা হয়। উ  কিম  নানীর 
মা েম ৯২১৪  পিরবারেক খাস িমর খিতয়ান িবতরেণর জ  িনবািচত কের। এেত ক িলয়ত রিজে শন কের ৮৩১০  
পিরবার এবং খিতয়ান িবরতণ করা হয় ৭৯৩৫  পিরবােরর মে । বাকী খিতয়ান িবতরণ ি য়াধীন রেয়েছ বেল সংি  
জলা শাসন থেক জানা যায়।  

সংেশািধত িডিপিপেত উপ লীয় এলাকার হািতয়ার বয়ারচের পািন উ য়ন বাড ক ক বিড়ব ধ ও খাল িনমােণর ফেল 
১৩৭৩  িমহীন পিরবারেক নবাসন করার কথা িছল। এ ে  মাট ৭৭৪  পিরবার যারা ত  বা পেরা ভােব িত ্ 
হেয়েছ তােদরেক নবাসন করা হেয়েছ। িক  লাক িনজদািয়ে  ক  এলাকায় র পােড় বাড়ীঘর িনমাণ বক বসবাস  
করায়, েয়াজনীয় বরাে র অভাব এবং সময়মত অথ অব ি র অভােব শতভাগ নবাসন কায ম স  হয়িন। নবাসন 
হওয়া কিতপয় পিরবােরর সদ েদর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় য, তারা কে র আওতায় ৮৫০০/- টাকা (পিরবার িত) 
পেয়েছন িক  হােত এখনও খিতয়ান পানিন। তারা ত খিতয়ান দােনর দাবী জানান।  

CDSP-III কে র আওতায় কেয়কজন কমচারী জািনেয়েছন য, তােদর এ/িডএ বেকয়া রেয়েছ। অথচ কে র আওতায় 

এখােত সম য় অথ খরচ হেয়েছ বেল জানা যায়। তাছাড়া ক  এলাকায় িব ৎ না থাকায় তারা জনােরটর এর মা েম 
অিফেস িব ৎ সরবরাহ কেরেছন এবং তােদর ায় ৬২০০০/- হাজার টাকা এখনও বেকয়া রেয়েছ। এ টাকা পিরেশােধর জ  
তারা দাবী জািনেয়েছন।  

এখােন উে  য, িসিডএসিপ-৩ কে র আওতায় নায়াখালী জলা শাসেন মাট ৫,৮৯,৫৩০৯৯.৯৯ টাকা বরা  দান করা 
হয়। ত ে  র খনন, ইন হাউজ িনমাণ, িমহীন পিরবােরর নবাসন কায ম মাট ৪,৮৬,৩৩০১৪.৫৫/-  টাকা য় হয় 
এবং ১,০৩,২০০৫.৪৪/- টাকা অ িয়ত থােক যা, সমপন করা হয়। িন  জলা শাসন থেক া  অথ বৎসর ওয়ারী য়  ও 
বরাে র িহসাব দান করা হেলা:-   
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অথ বছর মাট বরা  মাট য় অ িয়ত/সমপন ত 

(১) (২) (৩) (৫) 

২০০৭-০৮ ১,২৪,১৮,০২৭.০০ ৮৫,১৪,৭৮২.৫৭ ৬৩,৮২,২৪৪.৪৩ 

২০০৮-০৯ ১,২৪,১৮,৫৩৪.৯৯ ৯৬,৮৪,৪৫১.১২ ২৭,৩৪,০৮৩.৪৩ 

২০০৯-১০ ১,১০,৬৪,০০০.০০ ১,০০,৪৫,৪৬২.০০ ১০,১৮,৫৩৮.০০ 

২০১০-১১ ২,০৫,৭৩,৫৩৮.০০ ২,০৩,৮৮,৩৯৮.৮৬ ১,৮৫,১৩৯.১৪ 

 ৫,৮৯,৫৩,০৯৯.৯৯ ৪,৮৬,৩৩,০৯৪.৫৫ ১,০৩,২০,০০৫.৪৪ 

িব: : িপিসআের ইন হাউজ িনমাণ ও নবাসন কায েম বরা  রাখা হেয়েছ ৬৫৭.৭৬ ল  টাকা এবং য় দখােনা 
হেয়েছ ৫৭৮.৮২ ল  টাকা যা জলা শাসন থেক া  েয়র িহসােবর সােথ সংগিত ণ নয়। এখােন আরও উে  য, 
িসিডএসিপ-৩ কে র আওতায় ল ী েরর রামগিতর একাংশ এবং নায়াখালীর বণচেরর একাংশ কে র আওতাধীন 
িছল। ঐ এলাকা েলা সীমানা সং া  িবেরাধ িছল। পরবত েত ানীয় পযােয় এবং আ : জলা সীমানা কিম র মা েম এ 
সম  এলাকা হািতয়ার অ  হওয়ায় ল ী েরর রামগিত এবং নায়াখালীর বনচের কে র কান কায ম নই।  

13।   কে র উে  অজনঃ  

িডিপিপ অ যায়ী পিরকি ত ল মা া িপিসআর অ যায়ী অিজত ল মা া 

ক)   উপ লীয় চর এলাকার অিধবাসীেদর আথ-
সামািজক অবকাঠােমার উ য়ন; 

ক) উপ লীয় চর এলাকায় অিধবাসীেদর আথ-সামািজক অবকােঠােমার 
উ য়েনর লে  ক  এলাকায় ১২৮  ইন হাউজ ও ৩১  র খনন 
করা হেয়েছ।  

খ)   ক  এলাকায় জনগেণর িম ও স দ 
িবতরেণর লে  ট  ট জিরপ কায 
পিরচালনা; 

খ)  জনগেনর িম ও স দ িবতরেণর লে  এক  আ : জলা জরীপ কায 
পিরচালনা করা হেয়েছ।  

গ)   ানীয় পযােয় খাস িম িবতরেণর লে  
নানীর মা েম িমহীন পিরবারেক িনবািচত 

করা;  

গ) খাস িম িবরতেণর লে  নানীর মা েম ৮৩১০  পিরবারেক িনবাচন 
করা হেয়েছ এবং ৬১৮৫  পিরবারেক খিতয়ান িবতরণ করা হেয়েছ।  

ঘ)   অিধকতর িত  িমহীন পিরবারেক 
ােম নবাসন করা।  

ঘ)  পািন উ য়ন বাড ক ক বড়ী বাে র ফেল অিধকতর িত  ৭৭৪  
িমহীন পিরবারেক নবাসন করা হেয়েছ।  

 

১4।    কে র উে  েরা ির অিজত হেয়েছ িক না: আেলাচ  কে র িডিপিপেত ১৪৪  ইন হাউজ িনমাণ এবং ৪২  
র খনন করার কথা িছল। এে ে  ১২৮  ইন হাউজ িনমাণ এবং ৩১  র খনন করা হেয়েছ। েয়াজনীয় বরা  

ও অথ অব ি র িবলে র ফেল নায়াখালী জলা শাসন ক ক  টাকা ফরত দান করায় কে র স দয় কায ম 
স  করা হয়িন ফেল কে র উে ে  েরা ির অিজত হয়িন। 

১৫।   সম াঃ 

১৫.১।  কাি ত ল মা া অিজত না হওয়া : ক র কাি ত ল মা া েরা ির অিজত হয়িন। িডিপিপেত বিণত ৪২  
র খনেনর পিরবেত ৩১  র খনন করা হেয়েছ। ১৪৪  ইন হাউজ, রা াঘর ও াি েনর পিরবেত ১২৮  ইন 

হাউজ ও াি ন িনমাণ করা হেয়েছ। তাছাড়া কে র আওতায় ৯৫০০ িমহীন পিরবারেক খাস জিম িবতরেণর 
লে  খিতয়ান দােনর কথা থাকেলও অ াবিধ ায় ৮২০০ জনেক খিতয়ান দান করা হেয়েছ। মাট ১৩৭৩  
পিরবার যারা বিড় বা  িনমােণর ফেল ত  ও পেরা ভােব িত ্ হেয়েছ তােদরেক নবাসেনর কথা থাকেলও 

কে র আওতায় ৭৭৪  পিরবারেক নবাসন করা হেয়েছ। বরাে র অপযা তা, সময়মত অথ অব ি র অভােব 
শতভাগ কায ম সমপ  করা যায়িন। ফেল কে র কাি ত ল মা া েরা ির অিজত না হওয়ায় উে ে ও 

েরা ির অিজত হয়িন। কে র CDSP-III  আইএমইিড ক ক সমা  ায়ন করার েব CDSP-IV হণ 

করা হেয়েছ। ফেল  CDSP-IV এ CDSP-III  এর অেনক  (অ ে দ ১৫.১-১৫.১০) রেয়েছ। েলা 
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সংেশাধন না করা হেল সরকারী অেথর অপচয় ঘটেত পাের। CDSP-IV  হেণর ে  পিরক না লা িবি ত 

হেয়েছ।  

১৫.২।  কে র মাট েয়র িহসােবর অসংগিত : কে র আওতায় ইন হাউজ, রা াঘর ও াি ন িনমাণ, র খনন ও 
িমহীন পিরবােরর নবাসেনর জ  সংেশািধত িডিপিপেত মাট ৬৫৭.৭৬ ল  টাকা বরা  িছল। বরা ত অেথর 

৫৮৯.৫৩ ল  টাকা নায়াখালী জলা শাসেন রণ করা হয়। নায়াখালী জলা শাসন িনমাণ কাজ বাবদ 
৪,৮৬.৩৩ ল  টাকা য় কের বাকী অ িয়ত অথ ১০৩.২ ল  টাকা সমপণ কের। িক  িপিসআের এ খােত মাট 
৫৭৮.৮২ ল  টাকা খরচ দখােনা হেয়েছ যা জলা শাসন, নায়াখালী থেক া  খরেচর সােথ অসংগিত ণ। 
বেদিশক সহায়তা তহিবেলর মা েম ২৫  এবং সরকারী অ দােনর মা েম ৬  র খনন করা হয়। গত 

১১/০১/২০১১ ও ১২/০১/২০১১ তািরেখ িম ম ণালেয়র -সিচব ক  পিরদশন কেরন। পিরদশন িতেবদেন 
উে  করা  হয় বেদিশক সহায়তা তহিবেলর আওতায় খনন ত ২৫  েরর মে  ২  র ২০১০ সােল আইলার 

আঘােত স ণ ভের যায়। গত ১৮/১২/২০১২ তািরেখ সংি  পিরচালক এবং সহকারী পিরচালক, আইএমইিড 

নায়াখালী জলা শাসেনর একজন সহকারী কিমশনার ও ানীয় তহিশলদারসহ ক  বা বায়ন সেরজিমেন 
পিরদশন কােল আইলার ভের যাওয়া র র ান পিরদশন কেরন। ানীয় বািস ােদর িনকট থেক জানা যায় 
এ  র বয়ার চেরর কািজর টক চয়ার ান খােল িতন  বল ব ধ িনমােণর মা েম তরী করা হয়িছল। এক  

া িতক খােল ব ধ িদেয় র ি র িবষেয় বতমান অিতির  জলা শাসক(রাজ ), নায়াখালীর সােথ আেলাচনা 
করেল িতিন জানান য এই  র খনন ত মাট েরর তািলকায় নই। িক  কে র িত  অংগিভি ক 

েয়র িহসাব জলা শাসন বা ক  পিরচালেকর কাযালয়/ িম ম ণালয় থেক না পাওয়া ত র ব   হয়িন। 
এছাড়া িপিসআর এ িত  অংগিভি ক য় দখােনা হয়িন।  

১৫.৩।  িবলে  িপিসআর রণ ও ণ িপিসআর : ক  সমা  হয় িডেস র ২০১০ সােল । ক  সমাি র পর ক  
সমাি  িতেবদন (িপিসআর) ৩ মাস ১৫ িদেনর মে  আইএমইিডেত রেণর বা বাধকতা থাকেলও অেনক িবলে  
গত ০২/১০/২০১২ তািরেখ িপিসআর পাওয়া যায়। আইএমইিড ক ক ম ণালেয় ৩ দফা তািগত ও িডও প  রণ 
করার পর ম ণালয় িপিসআর রণ কের যা ণ। িপিসআর এর িব,০৫ অ ে েদ মাট া িলত য় দখােনা 
হয়িন এবং বা ব ল মা া কলােম য পিরমাণ দখােনা হেয়েছ তা অ েমািদত িডিপিপর সােথ সংগিত ণ নয়। 
বিণত অব ায়, িবলে  িপিসআর রেণর কারেণ আইএমইিডর িনয়িমত ায়ন কায ম মারা কভােব িবি ত 
হেয়েছ।   

১৫.৪।  ক  পিরচালেকর ঘনঘন বদলী : আেলাচ  ক   হয় লাই ২০০৫ সােল এবং সমা  হয় িডেস র ২০১০ 
সােল। ণ এ ক েত চার জন ক  পিরচালক িছেলন। সবেশষ ক  পিরচালক গত িডেস র ২০১০ সােল 
দািয়  শষ কেরন অথচ িপিসআর পাওয়া যায় ২০১২ সােলর অে াবর মােস। ঘনঘন ক  পিরচালেকর বদলীর 
কারেণ কে র ত  সং হ করার ে  অেনকটা অ িবধার স ুখীন হেত হেয়েছ।  

১৫.৫।  ইন হাউজ িনমােণ স ক/যথাযথ পিরক নার অভাব : ইন হাউেজ নবািসত িত  পিরবারেক মাট ০.০৮ একর 
জিম (বসত িভটাসহ) দান করা হেয়েছ। িষর জ   জিম না দয়ার ফেল ত  অ েল যখােন কমসং ােনর 
অভাব রেয়েছ সখােন ত েদর জীিবকা িনবাহ করা স ব নয়। য সকল ইন হাউজ দয়া হেয়েছ স েলা অত  
িন মােনর ৩৬'×১০' (িভ  ক চা, ব েশর বড়া তাও অত  খারাপ অব া) হওয়ায় ত রা  শীত ও বষায় / া ও 
িশ সহ মানবেতর জীবন যাপন করেছন। উপ লীয় এলাকায় া িতক বরী পিরেবেশ পাকা ঘর কমপে  আধাপাকা 
ঘর তরী করা সমীচীন। িত  ১৮'×১০' আয়তেনর ইউিনট ৫/৭ জেনর পিরবার ( িত পিরবাের ছেল- মেয়র সং া 

৩-৫ জন) বসবাস করা বই ক ন। এসকল ঘেরর আয়তনও বড় করা েয়াজন। সেরজিমেন দখা যায় য অিধকাংশ 
ইন হাউজ ভংেগ গেছ।   
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*** ইন হাউেজর ভাংগা ব েশর বড়ার একাংশ। লতাপাতা িদেয় াি েনর বড়া দয়া হেয়েছ। 

 

১৫.৬।  রা াঘর িনমাণ ও াি েন াব সরবরাহ না করা : 
িডিপিপেত পাকঘর ও পায়খানা িনমােণর কথা িছল। িক  
এক  পাকঘরও তরীকের দয়া হয়িন এবং পায়খানার জ  
চার  কের িসেমে র ঁ  ছাড়া িক ই ( াব, বড়া, দরজা) 
দয়া হয়িন। তাই বািস ারা বা  হেয় মা েত গত কের 

লতাপাতা এবং অপযা  বড়া িদেয় েয়াজন সারেছন। এেত 
রাগ জীবা  ছড়াে  এবং া  সম া দখা িদে । ইন 

হাউেজর বািস ারা এ িবষেয় তর অিভেযাগ জািনেয়েছন। 
পিরদশেন অংশ হণকারী ানীয় কমকতা/কমচারীেদর সােথ 
আেলাচনা কের জানা যায় য াি েন াব সরবরােহর 
দািয়  দয়া হেয়েছ জলা জন া  িনবাহী েকৗশলীর উপর। 
এত  সে ও, নায়াখালী জলা শাসন/ িম ম ণালয় যেহ  

ক  বা বায়ন করেছ তাই াব াপেনর িবষয়  তােদর 
িনি ত করা উিচত িছল।  

 

 **** াভ সরবরাহকরণ এবং ড়া তীত াি ন 

 

১৫.৭।  কমচারীেদর বেকয়া ভাতা দান না করা : আেলাচ  ক  সমা  হয় িডেস র ২০১০ সােল । এ কে র আওতায় 
ানীয় কমচারীেদর এ/িডএ দােনর সং ান থাকেলও কেয়কজন কমচারী তােদর া  এ/িডএ ভাতা পায়িন বেল 

অিভেযাগ কেরেছন। অথচ কে র আওতায় এখােত স দয় অথ খরচ হেয়েছ বেল িপিসআের উে খ রেয়েছ।  

১৫.৮। িব ৎিবল খােত বরা  অপযা  : কে র আওতায় ৭  অিফেসর িব ৎ িবল খােত ১.৫০ ল  টাকার সং ান িছল। 
এ খােত েরা টাকাই য় হেয়েছ বেল জানা যায়। ল ক  এলাকা হািতয়ায় প ী িব েতর িবধা না থাকায় 

ানীয় ভােব জনােরটেরর সাহা  িব ৎ সরবরাহ করা হেয় থােক। জেনেরটেরর মা েম িব ৎ সরবরােহ 

CDSP-III কে  হািতয়া অিফেস কমচারীেদর অিতির  ায় ৬০,০০০/- (ষাট) হাজার টাকা পিরেশাধ করেত 

হেয়েছ বেল কমচারীরা অিভেযাগ কেরেছন। এ টাকা পিরেশােধর াপাের তারা দাবী জািনেয়েছন।  

১৫.৯।  ভাবশালীেদর দৗরা  ও জীিবকার অভাব : আল আিমন ােমর মইনউি ন পাড়ায় দখােগেছ ১৬  ইন হাউেজর 
মে  ৩  ইউিনট অৈবধভােব বডার কালাম নােম একজন ি র দখেল রেয়েছ এবং আেরা ৪  ঘর খািল রেয়েছ। 

ানীয়েদর কাছ থেক জানা যায়, দখলী স া মৗিখকভােব এ েলা িবি  কের জীিবকার েয়াজেন এরা অ  
চেলেগেছ ।   
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১৫.১০। অ া  মৗিলক চািহদার অপযা তা : বয়ার চের ায় ১২০০০ পিরবার বসবাস করেলও কান সরকারী াথিমক 
িব ালয় এবং উ  িব ালয় নই। ২২  সাইে ান স াের াথিমক পাঠদান চালােনা হে । কাঠােমাগত বলতার 
কারেণ িশ েকর পাঠদান সে াষজনক নয়। কান কিমউিন  ি িনক না থাকায় া  সবা থেক বািস ারা বি ত 
হে ন। য সকল র খনন করা হেয়েছ ঐ সকল ের উ ত প িতেত মাছ চােষর লে  র েলার পােড় 

নবািসত লাকজনেক কান ধরেনর িশ ণ দয়া হয়িন। যিদও ক  পিরক নায় র থেক আয় এর চারপােশ 
নবািসত লাকজেনর আেয়র ধান উৎ  িহেসেব িবেবচনা করা হেয়িছল। এক কথায় জীবনধরেণর জ  েয়াজনীয় 

মৗিলক চািহদাস হ এ কে র আওতায় নবািসত পিরবার েলার রণ হে না। তােদর জীিবকার জ  েয়াজন 
িছল নতম আবাদেযা  জিম দান করা এবং বতমান ক  সংি  ম ণালয় েলা/িবভাগসহ (এলিজইিড/পািন 
উ য়ন বাড, পিরেবশ ও বন ম ণালয়, জন া  েকৗশল অিধদ র, িষ স সারণ অিধদ র), া  ও পিরবার 
ক াণ ম ণালয়, মৎ  ও ািনস দ ম ণালয়, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় এবং ব ম ণালয়েক স ৃ  কের 
এক  ণা  কায ম হণ করা । িপিপিপর আওতায় ি  উে াগ হেণর েযাগ তরী কের িষ িভি ক িশ  

িত া করা এবং ণা  শাসিনক অবকাঠােমা গেড় তালা। উে , এখেনা বয়ার চর এলাকায় ইউিনয়ন াপন 
করা হয়িন। ফেল শাসিনক অবকাঠােমার অপযা তার কারেণ আইন লা পিরি িত বই না ক।  

১৬।  পািরশ :  

 ১৬.১।  ভিব েত ণ এ ধরেণর কে  সময়মত অথ অব ি র াপাের সংি  ম ণালয়েক আেরা তৎপর হেত হেব। 
িবেশষকের পরবত েত হীত/ হীত  কে  এ ধরেনর সম ার নরা ি  যােত না ঘেট স াপাের কে র সােথ 
জিড়ত সংি  কমকতােদর সজাগ থাকেত হেব।  

১৬.২।  আেলাচ  ক র মাট ত েয়র ত  সংি  ম ণালয় ক ক খিতেয় দেখ তা আইএমই িবভাগেক অবিহত 
করেত হেব।  

১৬.৩।   ক  শেষ ক  সমাি  িতেবদন রেণ গািফলিত কান ভােবই হণেযা  নয়। ভিব েত সময়মত ও িন ল 
িপিসআর ণয়ণ ও রেণ সংি  ম ণালয়েক আেরা তৎপর হেত হেব।  

১৬.৪।  ক  ণয়নকােল সংি  ম ণালয় ক ক যথাযথভােব িফিজিবিল  ািড অ সরণ বক ক  হােত নয়া উিচত। 
বতমােন য সম  ইন হাউজ েলার বড়া ভংেগ গেছ বা ভাংগার উপ ম হেয়েছ তা পরবত  পযােয়র আওতায় 
মরামত করা উিচত। পযা  বরা  ি বক বতমােন িনিমত বা ভিব েত িনিমত  ইন হাউজ িভট ও বড়া পাকা, 

চাল েনর এবং াি েনর বড়া েনর ও সব েলা ঁ  আরিসিস িপলার ারা িনমাণ করা উিচত।   

১৬.৫।  ক  একলাকায় য সম  ইন হাউেজর াি েন াব সরবরাহ করা হয়িন অিচেরই তার সরবরাহ িনি ত করেত 
হেব। এ কােজ অবেহলার জ  দায়ী ি েদর িব ে  সংি  ম ণালয় ক ক শাসিনক ব া িনেত হেব।  

১৬.৬।  ক  শষ হেলও কমচারীেদর বেকয়া এ/িডএ দয়া হয়িন, অথচ এ খােত স দয় খরচ দখােনা হেয়েছ। ম ণালয় এ 
িবষেয় খিতেয় দেখ কমচারীেদর ভাতা দােনর েয়াজনীয় ব া নয়া েয়াজন।  

১৬.৭।  পরবত  কে র আওতায় ক  এলাকা হািতয়ায় দা িরক অিফেসর বেকয়া িব ৎ িবল পিরেশােধর েয়াজনীয় 
সং ান রাখা যেত পাের।  

১৬.৮।  ক র মা েম গরীব ও :  মা েষর জ  মৗিলক মানিবক েয়াজন িক টা রণ হেলও ক  এলাকায় 
কমসং ান, িশ া ও জন াে র কান েযাগ- িবধা নই। এ াপাের েয়াজনীয় উে াগ িনেত সংি  ম ণালেয়র 
ি  আকষণ করা যেত পাের। েয়াজেন এনিজওেক অ  করা যেত পাের।  

১৬.৯।  আইলায় িত  র ’ র েয়র িহসাব  নয়। িম ম ণালয় র খনন সং া  েয়র িহসাব  

যথাযথভােব পরী া কের দখেত পাের।  
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মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 

মৎ  ও ািণস দ 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 াঃ ২০১০-২০১১ অথ বছেরর এিডিপ  মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র িবপরীেত অ  
০৪  ক  সমা  হেয়েছ। এর মে  ৪  কে র িপিসআর পাওয়া িগয়ােছ এবং পিরদশন বক সমা  ায়ন 

িতেবদন রণ করা হেয়েছ। 

২। সমা  কে র য় ও ময়াদকালঃ সমা  ৪  কে র মে  ৩  ক  ল অ েমািদত য় ও বা বায়ন ময়ােদর 
মে  সমা  হেয়েছ এবং ১  কে র য় ও ময়াদকাল ি  পেয়েছ যা ৪৪.৭১% ও ৯১.৬৬%। 

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 
 

সম া পািরশ 
১। ঘন ঘন ক  পিরচালক এবং কে  

িনেয়ািজত জনবল অ  বদলী। 
যা  ও দ তা স  ক   পিরচালক িনেয়াগ, বদলী 

পিরহার এবং বদলী েয়াজন হেল িনধািরত কিম র 
মা েম ি য়া করা। 
 

২। দশী জােতর ষােড়র অ লতা, ি ম 
জনেনর  জ  িসেমেনর অভাব। ানীয় জাত 
যমন আরিসিস স ে  পযা  ডাটােবেজর 

অভাব। 

ি ম জনন এর পাশাপািশ া িতক জনেনর জ  
িবএলআরআই থেক ােভন ষাড় ক  এলাকায় সরবরাহ 
করা যেত পাের এবং সােথ সােথ মাঠ পযায় আরিসিস এর 
উ তমােনর ষাড় সং েহর মা েম বীজ উৎপাদেনর ব া 
রাখেত হেব। আরিসিসসহ সকল দশী/িবেদশী জােতর ডাটা 
সংর ণ করেত হেব। 
 

৩। াবন িমেত মাছ চােষর ে  মানস ত 
পানার অভাব। 

হৎপিরসের দশ াপী সমাজিভি ক মৎ  চাষ কায ম 
স সারেণর লে  ন ন ক  হণ করেত হেব এবং 
তােত মানস ত পানার সরবরাহ িনি ত করেত হেব। 
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মৎ  অিধদ র 
 

109. িম া জলার াবন িমেত মৎ  চাষ অবকাঠােমা িনমাণ (দাউদকাি  মেডল) 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
1. শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
2. বা বায়নকারী সং া : মৎ  অিধদ র। 
3. কে র অব ান : িম া জলার দাউদকাি , রাদনগর, িততাস হামনা ও মঘনা উপেজলা। 
4. কে র বা বায়নকাল : লাই, ২০০৬ হেত ন, ২০১১ পয । 
5. কে র বা বায়ন য় :  

(ল  টাকায়) 

া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়ন কাল 
ত 

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত  ল সবেশষ 

সংেশািধত    

২৪৩৪.৮৯ ২৪৩৪.৮৯ ২৪০৩.০৬ লাই, 
২০০৬  
হেত  

ন, ২০১১ 
(৬০ মাস) 

লাই, 
২০০৬  
হেত  

ন, ২০১১ 
(৬০ মাস) 

লাই, ২০০৬  
হেত  

ন, ২০১১ 
(৬০ মাস) 

- - 
 

 
6. কে র অংগিভি ক 

বা বায়ন 
: মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) 

অ যায়ী কে র অংগিভি ক আিথক ও বা ব অ গিত িনে  দয়া হেলাঃ 
 (ল  টাকায়) 

কােজর িবিভ  অংেগর নাম একক 

আরিডিপিপ অ যায়ী 
ল মা া ত বা বায়ন 

আিথক বা ব আিথক 
(%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১) জনবল জন ১৩১.৯৮ ১৩ ১২১.৪৯ 

(৯২.০৫%) 
১৩ 

(১০০%) 
২) এ/িডএ থাক ১৩.৭৯ থাক ১৩.৭৮ 

(৯৯.৯৩%) 
থাক 

৩) েয়ল, তল ও ি েক  থাক ২০.৮২ থাক ২০.৭০ 
(৯৯.৪২%) 

থাক 

৪) মৎ  চাষীেদর িশ ণ জন ৪০.০০ ৯০০০ ৪০.০০ 
(১০০%) 

৯০০০ 
(১০০%) 

৫) কমকতা ও কমচারীেদর িশ ণ জন ০.৮০ ৪০ ০.৮০ 
(১০০%) 

৪০ (১০০%) 

৬) ানীয় সিমনার, ওয়াকশপ জন ৮.০০ ১২০০ ৬.৪২ 
(৮০.২৫%) 

১৪০০ 
(১১৬%) 

 
৭) মতামত িবিনময় পিরদশন জন ৪.০০ ৯৬০ ৪.০০ 

(১০০%) 
৯৬০ 

(১০০%) 
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কােজর িবিভ  অংেগর নাম একক 

আরিডিপিপ অ যায়ী 
ল মা া ত বা বায়ন 

আিথক বা ব 
আিথক 
(%) বা ব (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
৮) িশ ণ সর াম ( কেলট, া য়াল, 
ি ফচাট, পা ার ইত ািদ। 

থাক ৪.০০ থাক ৪.০০ 
(১০০%) 

থাক 

৯)এনিজও সােপাট সং া ৩৩.০০ ০২ ৩১.৭৩ 
(৯৬.১৫%) 

০২ 
(১০০%) 

১০) কি েজি স থাক ৮৭.৮০ থাক ৮৩.৫০ 
(৯৫.১০%) 

০২ 
(১০০%) 

১১) যানবাহন মরামত ও র ণােব ণ থাক ১৪.১৬ থাক ১৪.১৫ 
(৯৯.৯৩%) 

থাক 

১২) এয়ারকি শনার সং া ২.০৭ ০২ ১.৯৯ 
(৯৬.১৪%) 

০২ 
(১০০%) 

১৩) কি উটার, ি ার ও সর ামািদ সং া ৪.০০ ০৪ ৩.৯৯ 
(৯৯.৭৫%) 

৪ (১০০%) 

১৪) ফেটাকিপয়ার সং া ৩.০৫ ০৪ ৩.০৩ 
(৯৯.৩৪%)  

০৪ 
(১০০%) 

১৫) আসবাবপ  সট ৮.৮০ ১১ ৮.৭৮ 
(৯৯.৭৭%) 

১১ (১০০%) 

১৬) মাটরসাইেকল/বাইসাইেকল সং া ৮.৬৩ ০৮ ৮.৬৩ 
(১০০%) 

০৮ 
(১০০%) 

১৭) এম াংকেম  এ  ােটক ভ ওয়াক িকঃিমঃ ১১৫১.৮৭ ১০৬ ১১৪১.১০ 
(৯৯.০৬%) 

১০৬ 
(১০০%) 

১৮) কালভাট/ওয়াটার কে াল াকচার সং া ৩৫৬.০০ ৭৫ ৩৫২.৮৫ 
(৯৯.১৬%) 

৭৫ 
(১০০%) 

১৯) ক ােনল/খাল এ েকেভশন িকঃিমঃ ৮৩.৪৮ ১৬ ৮৩.৪৮ 
(১০০%) 

১৬ 
(১০০%) 

২০) বিনিফিসয়ারী অপােরশন খরচ - ৪৫৮.৬৪ - ৪৫৮.৬৪ 
(১০০%) 

- 

সবেমাটঃ  ২৪৩৪.৮৯  ২৪০৩.০৬ 
(৯৮.৬৯%

) 

 

ন/২০১১ পয  ক  কােজর বা ব অ গিত ১০০ %। 
 
০7। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ ক  পিরচালেকর দয়া ত  মেত কে র আওতায় উে খেযা  পিরমাণ কান 

কাজ অসমা  নই। 
 
০৮। সাধারণ পযেব ণঃ 
৮.১। ক  হেনর পট িমঃ 
 মৎ  স র দেশর জনসাধারেণর ািণজ আিমেষর চািহদা রেণর জ  অত  ণ ও কাযকরী িমকা পালন 

কের আসেছ। বাংলােদেশর ামা েল মৎ  চাষ মা েষর কমসং ােনর েযাগ ি , পািরবািরক আয় ি  এবং 
জনসাধারেণর া  উ য়েন অবদান  রাখেছ যা কারা ের দেশর দাির  রীকরেণ সহায়ক িমকা পালন কের 
আসেছ। দেশর মৎ  স র বেদিশক া অজেন ২য় ােন রেয়েছ। দেশর র ািন আেয়র ৪.৯% এবং িজিডিপ 
এর ৪.০৭% আেস মৎ  স র থেক। মাছ এেদেশর মা েষর ায় ৫৮% ািণজ আিমেষর চািহদা মটায়। দেশর 

ায় ২.৮ িমিলয়ন হ র াবন িম বৎসের ৩-৭ মাস পািনর িনেচ থােক। মৎ  চােষর জ  এই াবন িম বহার 
করা যায়। িক  িক  পািরপাি ক সীমাব তা ও পিরকি ত ব াপনার অভােব ািবত অ ল েলার সব  মৎ  
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উৎপাদন ি  করা স ব হে  না। বতমােন অিধকাংশ ব া ািবত এলাকায় হ র িত মৎ  উৎপাদন ায় ১৫০ 
কিজ মা । আবার িক  িক  এলাকা যমন িম া জলার দাউদকাি েত ব া ািবত এলাকায় সমাজিভি ক 

মৎ চাষ মাণ কেরেছ য, হ র িত ২.৭৩  মি কটন মাছ উৎপাদন স ব। 
  

৮.২। ক  হেণর উে ঃ  

1) িম া জলার িনবািচত াবন িম (দাউদকাি , মঘনা, হামনা, রাদনগর, ও িততাস) এলাকায় মাছচােষর 
অ ল পিরবেশ ি র লে  ব ধ িনমাণ/ নিনমাণ ও খাল খনন/ নঃখনন; 

2) াবন িম এলাকায় মাছ চােষর মা েম দির  জনেগাি র আ -কমসং ােনর েযাগ ি ; 
3) িম া জলায় সমাজিভি ক মৎ  চাষ কায ম স সারণ; 
4) সরকারী ও বসরকারী সং া এবং মৎ  চাষীেদর মে  সংেযাগ াপন। 

৮.৩। ল ক  মাননীয় অথ ও পিরক না ম ী ক ক গত ১২/০৯/২০০৬ তািরখ মাট ২৪৩৪.৮৯ ল  টাকা েয় 
অ েমািদত হয়। এর মে  িজওিব ১৯৭৬.২৫ ল  টাকা এবং িবধােভাগী ক ক েদয় অথ ৪৫৮.৬৪ ল  টাকা। 
এবং বা বায়ন ময়াদ কাল লাই ২০০৬ থেক ন ২০১১ পয । পরবত েত ১২/০১/২০১০ তািরেখ ক র মাট 

য় ও বা বায়ন ময়াদকাল অপিরবিতত রেখ িডিপিপ সংেশাধন করা হয়। 

৮.৪। কে র সািবক অ গিতঃ  ন/২০১১ পয  কে র কােজর আিথক  ৯৮.৬৯%ও বা ব অ গিত ১০০%। 

৮.৫। কে র ধান অংগস েহর বা বায়নঃ ক র আওতায় মৎ চাষী ও কমকতােদর িশ ণ, ব ধ ও ব ধ র াকারী 
কাঠােমা িনমাণ, কালভাট এবং ইস গট িনমাণ করা হেয়েছ।  

৯। কে র উে  অজনঃ  
পিরকি ত অিজত 

ক) ব ধ তরী খাল খনেনর মা েম িম া জলার  
াবন িমেত মাছ চােষর উপ  পিরেবশ গেড় 
তালা; 

ক) াবন িমেত মাছ চােষর জ  ১০০ িকঃিমঃ ব ধ, 
৬িকঃিমঃ ব ধ র াকারী কাঠােমা, ১৬ িকঃিমঃ খাল/ র 
খনন এবং ৭৫  কালভাট/ ইচ গট িনমাণ করা হেয়েছ 

খ) ানীয় জনগনেক স ৃ করেণর মা েম হ র 
িম া জলার াবন িমেত সমাজিভি ক মাছ 

চােষর সার ঘটােনা। 

খ) ক র মা েম হ র িম া জলার ৫  উপেজলার 
৬৩  াবন িমেত সমাজ িভি ক মাছ চােষর চলন করা 
হেয়েছ। এছাড়া আরও ৭২  াবন িম সমাজ িভি ক মাছ 
চােষর আওতায় আনা হে । 

গ) ামীন দির  জনেগাি েক াবন িমেত মাছ 
চােষ স ৃ  কের তােদর িনভর কের তালা। 

গ) াবন িমেত মৎ চােষর িবিভ  কায ম যমন- পানা 
পালন, িফিডং, পানা পিরবহন, মােছর খাবার ও মাছ 
বাজারজাতকরণ, ব েশর িড় তরী ও জাল তরী িতেত 

ায় ৯০০০ ষ ও মিহলােক িনেয়ািজত কের তােদরেক 
িনভর কের গেড় তালা হেয়েছ। 

ঘ) সরকারী, বসরকারী সং া এবং মাছ চাষীেদর 
মে  সম য় করা। 

ঘ)  বসরকারী সং া ক র সােথ সং  রেয়েছ। 
তরাং সরকারী, বসরকারী সং া ও মাছ চাষীেদর মােঝ 

শি শালী সম য় রেয়েছ। 
 

১০।  পিরদশেনর বা ব অব াঃ ক  গত ০৫/০৫/২০১২ তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশনকালীন সমেয় 
অিধকাংশ াবন িম কেনা িছল। ফেল াবন িমেত মাছ িছলনা। লত বষা মৗ েম াবন িমেত মাছ চাষ  হয়। খাল, 
ব ধ, ব ধ র াকারী কাঠােমা িনমাণ করা হেয়েছ। ানীয় জনগেনর মে  ক র িবষেয় াপক সাড়া রেয়েছ। পিরদশেনর 
সমেয় কেয়কজন দির  ষেকর সােথ আলাপ করা হয়। তােদর কাছ থেক জানা যায় য, ক র মা েম মােছর উৎপাদন 
যমন ি  পেয়েছ তমিন ানীয় দির েদর কােজর সং ান হেয়েছ। পানা পালন, মােছর খাবার ও মাছ বাজারজাতকরণ, 
পানা পিরবহন, ব েশর িড় তরী এবং জাল বানা িত কােজর মা েম আ কমসং ােনর েযাগ তরী হেয়েছ এবং ানীয় 

অিধবাসীেদর শতকরা ৫২ ভাগ পিরবােরর জীবনযা ার মান যমন বসতবাড়ীর উ য়ন, শৗচাগার িবধা, িনরাপদ পানীয় জেলর 
উৎ , খা  হণ ইত ািদর উ য়ন হেয়েছ। 
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১১। ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 

িমক
নং 

ক  পিরচালেকর নাম ও 
পদবী ণকালীন খ কা

লীন 

দািয়  পালেনর ময়াদ 
ম  

যাগদােনর তািরখ 
অ াহিতর 

তািরখ 

 মৎ  অিধদ র অংশ      

1. এএসএম জাহাি র 
িবভাগীয় মৎ  কমকতা 

ণকালীন  
 

১১/০৪/২০০৭ ২৪/১২/২০০৭  

2. লতান আহেমদ 
সহকারী পিরচালক 

ণকালীন  
 

২৪/১২/২০০৭ ১০/০৭/২০০৪ ভার া  
দািয়  

৩. ফিরদা বগম 
িবভাগীয় মৎ  কমকতা 

ণকালীন  ১০/০৭/২০০৮ ৩০/০৬/২০১১  

 এলিজইিড অংশ      
৪. সােয়মা সাদ অিধকারী 

িনবাহী েকৗশলী 
ণকালীন  ০১/০৭/২০০৬ ০১/১১/২০০৭  

৫. মাঃ জামাল উ ীন 
িনবাহী েকৗশলী  

ণকালীন  ১/১১/২০০৭ ৩০/০৬/২০১১  

 

১২। বা বায়ন সম াঃ 

১২.১ ক  চলাকালীন সমেয় ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী হেয়েছ যা ক  বা বায়েন সম া ি  কেরেছ। 
১২.২ ক  এলাকার দির  মাছ চাষীেদর জ  পযা  াংক ঋেণর ব া নই। 
১২.৩ াবন িমেত মাছ চােষর জ  মানস ত পানা সরবরাহ িনি ত করা অেনক সময় স ব হয়না। 
 
১৩।  পািরশমালাঃ 
১৩.১ দির  মৎ  চাষীেদর জ  কম েদ ঋেণর ব া করেত হেব। 
১৩.২ ইেতামে  হ াচারী আইন কাযকর হেয়েছ। হ াচারী আইন কাযকর করার মা েম নগত মানস  পানার সরবরাহ  

িনি ত করেত হেব। 
১৩.৩ ক  সমাি র পর হ র পিরসের াবন িমেত  দশ াপী সমাজ িভি ক মৎ  চাষ কায ম স সারেণর লে  

ন ন ক  হণ করেত হেব। 
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ািণস দ অিধদ র 
110. ািণস দ অিধদ েরর ািত ািনক উ য়ন ও জারদারকরণ 

(সমা ঃ মাচ,২০১১) 
 

1. শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
2. বা বায়নকারী সং া : ািণস দ অিধদ র। 
3. কে র অব ান : িবভাগ জলা উপেজলা 

ঢাকা -ঢাকা, নারায়নগ , ময়মনিসংহ, 
জামাল র। 

সাভার, ঢাকা। 

চ াম রাংগামা , বা রবন, খাগড়াছিড়, 
নায়াখালী, ল ী র। 

- 

রাজশাহী রাজশাহী, গাইবা া, িদনাজ র - 
লনা লনা, ি য়া। আলমডাংগা, 

য়াডাংগা। 
িসেলট িসেলট। - 
বিরশাল বিরশাল। -  

 
4. কে র বা বায়ন সময় ; আর  সমাি  
 ল (অ েমািদত) ; লাই/২০০৫ ন/২০০৮ 
 সংেশািধত (অ েমািদত) 

ময়াদ ি  (অ েমািদত) 
 

; লাই/২০০৫ 
লাই/২০০৫ 

 

ন/২০১০ 
মাচ/২০১১ 

5. কে র বা বায়ন য় ;  
া িলত য় 

ত য় 

পিরকি ত বা বায়ন কাল 
ত      

বা বায়ন 
কাল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 

কােলর %) 
ল সবেশষ 

সংেশািধত ল সবেশষ 
সংেশািধত 

 
৬৯৯.৫৩ 

 
১০২৫.৬৫ 

 
১০১২.২৮ 

লাই/২০০৫ 
হেত 

ন/২০০৮ 
(৩৬ মাস) 

লাই/২০০৫ 
হেত 

মাচ/২০১১ 
(৬৯ মাস) 

লাই/২০০৬ 
হেত 

মাচ/২০১১ 
(৬৯ মাস) 

৪৪.৭১% (৯১.৬৬%) 
(৩৩ মাস) 

    
 

6. কে র অংগিভি ক 
বা বায়নঃ 

 মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) 
অ যায়ী কে র অংগিভি ক আিথক ও বা ব অ গিত িনে  দয়া হেলাঃ 

 
   (ল  টাকায়) 

কােজর িবিভ  অংেগর নাম একক 
আরিডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

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

রাজ ঃ      
মণ য় থাক ১.০০ থাক ১.০০ (১০০%) ১০০% 

টিলেফান িবল থাক ০.৬০ থাক ০.১৭  (২৮.৩৩%) ২৮.৩৩% 
পে াল ও ি ক া  থাক ২২.০০ থাক ১৯.১৯ (৮৭.২৩%) ৮৭.২৩% 
শনারী, িসল ও া স থাক ৭.৩৮ থাক ৬.৯২ (৯৩.৭৬%) ৯৩.৭৬% 
িশ ণ য় থাক ১৪৭.৬৫ থাক ১৪৭.২৭ (৯৯.৭৪%) ৯৯.৭৪% 
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   (ল  টাকায়) 

কােজর িবিভ  অংেগর নাম একক 
আরিডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

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

স ানী ভাতা থাক ০.৫২ থাক ০.৫২ (১০০%) ১০০% 
অ া  য় থাক ১৭.৬২ থাক ১৭.৬২ (১০০%) ১০০% 
মাট যানবাহন মরামত  ১২.১৩ ৫  ১১.১৩ (৯১.৭৫%) ৫  

(১০০%) 
অিফস ভবন মরামত ক  ১৭.৪৭ ১০  ক  ১৫.৪৩ (১০০%) ৮  

(১০০%) 
মাট=  ২২৬.৩৭  ২১৯.২৫  

লধন      
াপটপ ও মাি িমিডয়া য়  ৯.৯০  ৯  ৯.৮৭ (৯৯.৭০%) ৯  

(১০০%) 
কি উটার য়  ২০.৮৬ ৩৫  ২০.৮৫ (৯৯.৯৫%) ৩৫  

(১০০%) 
ফেটাকিপয়ার য়  ১৪.৩৯ ৬  ১৪.৩৯ (১০০%) ৬  

(১০০%) 
আসবাবপ  য় থাক ২০.০০ থাক ১৯.৯৯ (৯৯.৯৫%) (৯৯.৯৫%) 
টিলেযাগােযাগ সর াম  ০.০৬ ১  ০.৬০ (১০০%) ১  

(১০০%) 
ফ া  মিশন য়  ১.২৫ ৫  ১.২৪ (৯৯.২০%) ৫  

(১০০%) 
িম উ য়ন থাক ৮.৫৩ থাক ৮.৫২ (৯৯.৮৮%) ১০০% 

অিফস ভবন িনমাণ  ৫৪৪.৩৭ ১৪  ৫৪২.৮১ (৯৯.৭১%) ১৪  
(১০০%) 

বাউ ারী ওয়াল, সংেযাগ স ব, 
এম এস, গট 

থাক ১৭৫.৯২ থাক ১৭১.৫৫ (৯৭.৫১%) ১০০% 

গণ ত অিধদ েরর য় থাক ৪.০০ থাক ৩.৭৫ (৯৩.৭৫%) ১০০% 
মাট য়ঃ - ৭৯৯.২৮ - ৭৯৩.০৩  
সবেমাটঃ - ১০২৫.৬৫ - ১০১২.২৮ 

(৯৮.৭০%) 
 

৯৮.৭০% 

  
মাচ, ২০১১ পযা  কােজর আিথক ও বা বায়ন অ গিত ৯৮.৭০%। 

 
০৭। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ ক  পিরচালেকর দয়া ত  মেত, কে র আওতায় উে খেযা  পিরমাণ কান 

কাজ অসমা  নই। 
০৮। সাধারণ পযেব ণঃ 
৮.১। ক  হেণর পট িমঃ িষ িনভর বাংলােদেশর শতকরা ৮০ জন লাক িষর উপর িনভরশীল। খা , মৎ  এবং  

ািণস দ িষর অিবে  অংশ। ািণস েদর অবদান ধ, মাংস ও িডম উৎপােনর মে  সীমাব  নয়। 
ািণস দ চাষ, সার, মাড়াই এবং যাতায়ােতর মা েম িষেত  অবদান রােখ। িজিডিপেত  ািণস েদর অবদান 

২.৯৩% এবং িষখােত এর অবদান ১৭% (জাতীয় অথৈনিতক সমী -২০০৪)। ািণস দ চামড়া র ানীর ে ও 
অবদান রােখ যা মাট র ানীর ৪.৩%। 

 বাংলােদেশর াণীস েদর সব ধরেণর উ য়ন, িচিকৎসা ও িতপালন স েক খামারী পযােয় সব ধরেণর সবা 
দান করার দািয়  ািণস দ অিধদ েরর। িক  ািণস দ অিধদ েরর ািত ািনক উ য়েনর উে খেযা  কান 
ব া হণ না করায় একিদেক িত ান র  েযাগ িবধার অভাব কট হে , অ িদেক িত ােনর সবার মান 
মশ াস পাে । দেশর সকল িবভাগ, জলা ও উপেজলা পযােয় ািণস দ অিধদ েরর কায ম অ াহত 
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থাকেলও সকল ােন অবকাঠােমাগত িবধা এবং েয়াজনীয় য পািতর অ লতা রেয়েছ। এ সকল েয়াজনীয় 
িবধািদর অভােব অিধদ েরর সবার মােনর উ য়ন ঘটেছ না। এত তীত, খামারীেদর মােঝ কািরগরী ােনর 

অ লতা, গা-খা  ও ষম পাি  খাে র অভাব, গবািদ প  ও হ স- রগী খামােরর পিরমাণগত  ও ণগতমান 
উ য়ন ইত ািদ ে  অিধকতর সবা িনি ত করার জ  ািণস দ অিধদ েরর কমকতা/কমচারীেদর দ তা 
আরও ি  করা েয়াজন। এ লে  ািণস দ অিধদ েরর ািত ািনক উ য়ন জারদারকরেণর জ  “ ািণস দ 
অিধদ েরর ািত ািনক উ য়ন ও জারদারকরণ” শীষক ক  াথিমকভােব িতন বছর ময়ােদ বা বায়েনর 
লে  ণয়ন করা হয়। 

৮.২। ক  হেণর উে ঃ 

ক)  উ ত সবা দােনর লে  টকেনালিজ হ া র এবং ত  ি র ে  ািণস দ অিধদ েরর কমকতােদর 
ান ও দ তা ি  করা। 

খ)  স ক ব াপনা ও সবা দান িনি ত করার লে  িবভাগীয় ও জলা পযােয় ািণস দ অিধদ েরর 
অবকাঠােমাগত উ য়ন করা। 

৮.৩। কে র অ েমাদন, ময়াদ ি  ও সংেশাধনঃ িবগত ২৩/০২/২০০৬ তািরেখ পিরক না কিমশেনর সদ  জনাব 
আলী ইমাম ম মদার ( িষ, পািনস দ ও প ী িত ান িবভাগ) এর সভাপিতে  ক র িপইিস সভা অ ি ত 
হয়। িপইিস সভার িস াে র আেলােক ৬৯৯.৫৩ ল  টাকা েয় মাননীয় অথ ও পিরক নাম ী ক ক ১৮/০৫/২০০৬ 
তািরেখ ক  অ েমািদত হয় এবং ২৯/০৫/২০০৬ তািরেখ মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় ক ক শাসিনক 
অ েমাদেনর িজ.ও জারী করা হয়। ১৭/০৬/২০০৯ তািরেখ ১০২৫.৬৫ ল  টাকা া িলত েয় কে র ময়াদ 

ন/২০১০ পয  ০২ বছর ি  কের ১ম সংেশাধন করা হয়। পরবত েত য় ি  িতেরেক ই দফা সময় ি  কের 
ক  ৩১/০৩/২০১১ তািরেখ সমা  হয়।  

৮.৪। কে র সািবক অ গিতঃ মাচ/২০১১ পয  কে র কােজর আিথক ও বা ব অ গিত ৯৮.৭০%। 

৮.৫। কে র ধান অংগস েহর বা বায়নঃ 

8.5.1 অবকাঠােমা উ য়নঃ কে র আওতায় ৬  িবভােগ ১৩  কে  িবভাগীয়/ জলা ািণস দ ভবন এবং ১  কে  
কি উটার াবেরটরী িনমাণ করা হেয়েছ।  

8.5.2 মরামত ও সংর ণঃ কে র আওতায় অিফস ভবন মারামেতর জ  ১১.১৩ ল  টাকা য় করা হেয়েছ।  
8.5.3 িশ ণ কায মঃ কে র আওতায় ৬৫৪ জন কমকতা এবং ১৫০০জন কমচারী ক িশ ণ দান করা 

হেলা। িশ ণ কায ম বা বায়েনর জ  ১৪৭.২৭ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 
8.5.4 াপটপ ও মাি িমিডয়াঃ ৯.৮৭ ল  টাকা েয় ৫  াপটপ ও ৪  মাি িমিডয়া য় কের াণীস দ অিধদ েরর 

সংি  িশ ণ িত ােন সরবরাহ করা হেয়েছ। 
8.5.5 কি উটারঃ ২০.৮৫ ল  টাকা েয় ৩৫  কি উটার য় কের কে র আওতায় িনিমত কি উটার াবেরটরী, 

সাভার, ঢাকা ও সংি  িশ ণ িত ােন ৩৪  কি উটার সরবরাহ দয়া হেযেছ এবং ক  অিফেস ১  
কি উটার ব ত হেয়েছ।  

8.5.6 ফেটাকিপয়ারঃ ১৪.৩৯ ল  টাকা ােয় ৬  ফেটাকিপয়ার য় কের সংি  িশ ণ িত ােন ৪  ফেটাকিপয়ার, 
মৎ  ও াণীস দ ম ণালেয় ক  অিফেস ১  ফেটাকিপয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ।  

8.5.7 আসবাবপ ঃ কে র আওতায়  িনিমত ভবনস েহ এবং ক  অিফেস বহােরর জ  ১৯.৯৯ ল  টাকা েয় 
আসবাবপ  য় করা হেয়েছ।  

০৯। পিরদশেনর বা ব অব াঃ িবগত ৩১/০৭/২০১১ এবং ০১/০৮/২০১১ তািরেখ আইএমই িবভাগ ক ক ক র 
ময়মনিসংহ, জামাল র এবং নারায়নগ  অংশ এবং ০৪/১২/২০১১ তািরেখ বিরশাল অংশ পিরদশন করা হয়। 
পিরদশেনর আেলােক বা ব অব া িন পঃ 

৯.১ Veterinary Training Institute, ঢালািদয়া, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহঃ VTI এর অ  জনাব ড. 
মলয় মার দ –এর দয়া ত  মেত, ৩৭ ল  টাকা েয় মাঠ পযােয়র ৬৮০ জন স সারণ কম েক ািত ািনক 
দ তা ি র জ  এখােন িশ ণ দান করা হেয়েছ।  

৯.২ পাথিলয়া ািণস দ অিফস, জামাল র সদর উপেজলা, জামাল রঃ ২০০৯-২০১০ সােল ১৯ লাখ ৫৯ হাজার টাকা 
েয় ািণস দ অিফেসর উ খী স সারণ এবং মরামত এর কাজ করা হেয়েছ। 

৯.৩ জলা ািণস দ কাযালয়, নারায়নগ ঃ ২০১০-১১ সােল ৫৩.০৬ ল  টাকা েয় জলা ািণস দ কাযালেয়র ৩য় 
তলা উ খী স সারণ, মা  ভরাট, সীমানা াচীর, ব  কালভাট িনমাণ এবং ভবেনর মরামত কাজ করা হেয়েছ। 
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৯.৪ িবভাগীয় ািণস দ দ র, বিরশাল িবভাগ, বিরশালঃ ২০০৯.১০ সােল ৯৮.১৭ ল  টাকা েয় চার তলা িভত িবিশ  
িতন তলা ািণস দ ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। ২৪.৮৬ ল  টাকা েয় ৩৮৫.৮৫ বগিমটার মা  ভরাট এবং ২.৬৩ 
ল  টাকা েয় ২০৪.৩৮ বগিমটার সংেযাগ সড়ক িনমাণ করা হেয়েছ। 

৯.৫ অ া  পযেব ণঃ 

৯.৫.১ িসেলেট িব মান িডিড অিফস স সারেণর ভৗত কাজ সমা  হেলও ল পিরক না দিলেলর ন ার সােথ িনমাণ 
কােজর সাম তা নই মেম দখা যায়। বতমান ভবেন ১৬৩ বগ িমটার আয়তেনর ২য় এ ১০৭ বগিমটার আয়তেনর 
৩য় তলায় ভা ক াল এ েটনশন করার কথা থাকেলও কান পযােয়র  অ েমাদন ছাড়াই গণ ত িবভাগ মা  ২য় 
তলােতই হিরজ াল এ েটনশেনর িভি েত স দয় কাজ শষ কেরেছ এবং স দয় অথ ছাড় করা হেয়েছ। এ িবষেয় 
গণ ত িবভােগর িসেলট জলার িনবাহী েকৗশলী জনাব মাঃ আ র রউফ িকংবা ািণ স েদর িবভাগীয় উপ-
পিরচালক জনাব মাঃ মাহিসন আলী ন া বিহ ত কােজর ত েয়র অ েল কান অ েমাদন বা মাণািদ 
উপ াপন করেত পােরন নাই। 

৯.৫.২ অব া ে  িতয়মান হয়, কে র িনমাণ কােজর সময় ািণস দ িবভাগ ও গণ ত িবভােগর কমকতােদর মে  
সম য় ও ভৗত কােজর মিনটিরং এর অভাব িছল কট। যখােন কে র অথায়ন িকংবা আইনগত কান জ লতা 
িছল না সখােন িনধািরত সমেয় অেপ া ত কম পিরসর এবং বােজেটর কােজ িনধািরত  সমেয় শষ হেব এটাই 

াভািবক। সময় ি র িবষয়  গতা গিতক বণতা অ েময়। এিডিপ পযােলাচনা িকংবা ি য়ািরং কিম র সভার 
আেলােক েবই এ িবষেয় তদারকী জারদার করেল এ জাতীয় সম ার সমাধান করা যেতা। তাছাড়া কে র 
ময়াদ শষ হওয়ার ৩ মাস আেগই ময়াদ ি র িবধান ও মানা হয়িন। তিড়ঘিড় ি য়ািরং কিম র িস া  অ যায়ী 

সময় ি র যৗি কতা ল শাসিনক দায়-দািয়  এড়াবার িবক  হেত পাের না। ভিব েত  অনাকাংিখত এ সম া 
রীকরেণর  সংি  সং া, অিধদ র িকংবা ম ণালয় আেরা য বান হওয়ার ােথ চলিত ক  বা বায়েনর ধীর 

গিতর উৎস েঁজ দখা েয়াজন। 

৯.৫.৩ ক  পিরচালকেক িচ  এবং ফােনর মা েম অবিহত করা সে ও পিরদশেনর সময় ক  পিরচালক বা ক  
সংি  কউ উপি ত িছেলন না। ফােনর মা েম ক  পিরচালেকর সােথ যাগােযাগ করা হেল িতিন বেলন িতিন 
মা  িতন মােসর জ  ক  পিরচালক িছেলন, সমেয় সমেয় িবিভ  তে র জ  তার েঠা ফােন যাগােযাগ করা 
হেল িতিন বেলন কে র কাথায় িক কাজ হেয়েছ তা িতিন জােনন না। ক  পিরচালেকর এেহন অসহেযািগতার 
কারণ বাধগ  নয়। 

১০। ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 

িমক 
নং ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী 

দািয়  পালেনর ময়াদ 
ম  

যাগদােনর তািরখ অ াহিতর তািরখ 

(১) ডাঃ এ. ক. এম গালাম কািদর 
এসএসও 

১০/০৯/২০০৫ ২৯/০৯/২০০৯ ািণস দ গেবষণা িত ান, 
মহাখালী, ঢাকায় কমরত। 

(২) ডাঃ শহীদ মাতাহার হােসন 
এ.িড.এল.ও 

২৯/০৯/২০০৯ ২৩/১২/২০১০ াণ ম ণালেয় উপ সিচব 
িহেসেব কমরত। 

(৩) মাঃ মাদাে র িব াহ  
সহকারী পিরচালক 

২৩/১২/২০১০ ০৩/০১/২০১১ ািণস দ অিধদ ের 
কমরত। 

(৪) ডাঃ এ.িব. এম শহীদ উ াহ  
ড  িকউেরটর 

০৩/০১/২০১১ ৩১/০৩/২০১১ িকউেরটর (ভার া )  
িহেসেব ঢাকা িচিরয়াখানায় 
কমরত। 

 

১১। বা বায়ন সম াঃ 

১১.১  ঘন ঘন বদলীঃ ঘন ঘন পিরচালক বদলীর ফেল ক  বা বায়েন সম া হেয়েছ। 
১১.২ জনবল সম াঃ কে  ৯ জন কমচারী ষেণ িনেয়ােগর অ েমাদন িছল। িনেয়াগকারী ক প  ক ক েয়াজনীয় 

জনবল িনেয়াগ না দয়ায় কে র রেত ৮ জন কমচারী িনেয়ািজত িছল। পরবত েত কমচারীর বদলীর ি েত 
ক  বা বায়েনর পযােয় ৭ জন কমচারী িনেয়ািজত িছল এবং শষ পযােয় ৫ জন কমচারী দািয়  পালন কেরন। 

ফেল ক  বা বায়েন সম া হেয়েছ 
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১১.৩  সম য় এবং মিনটিরং এর অভাবঃ ক  পিরচালক, িনবাহী েকৗশলী (গণ ত) াণী স দ অিধদ র এবং 
ম ণালেয়র সািবক সম য় এবং পযা  মিনটিরং এর অভােব ক  বা বায়েন সম া হেয়েছ। 

 
১২।  পািরশমালাঃ 
১২.১  যা  ও দ তাস  ক  পিরচালক িনেয়াগ এবং ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী পিরহার এবং ক  এলাকা 

পিরদশেনর সময় ু পিরবী ণ ও ায়েনর ােথ ক  পিরচালেকর উপি িত িনি ত করার জ  ািণস দ 
অিধদ র, ম ণালয়সহ সংি  সকেলর ি  আকষণ করা হেলা। 

১২.২  ক  জনবল সম া সমাধান করার জ  সংি  ম ণালেয়র ি  আকষণ করা হেলা। 

১২.৩ িসেলেট িব মান িডিড অিফস স সারেণর ভৗত কােজর ল পিরক না দিলেলর ন ার সােথ িনমাণ কােজর 
সাম তা না থাকার িবষয়  খিতেয় দখা েয়াজন এবং ভিব েত িনিবড় তদারকী িনি ত করা আব ক।  

১২৪.  িতেবদেনর ১০.৫.৩ নং অ ে দ অ সাের ক  পিরচালেকর অসহেযািগতার ি েত েয়াজনীয় ব া নয়া 
 যেত পাের। 
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বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট 
 

111. রড িচটাগাং ক ােটল জাত উ য়ন ও সংর ণ ক  
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১. শাসিনক ম ণালয় : মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
২. বা বায়নকারী সং া : বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট। 
৩. কে র অব ান : ঢাকা ও চ াম জলা। 
৪. কে র বা বায়ন সময় : আর  সমাি  
 ল (অ েমািদত) : লাই/২০০৬ ন/২০১১ 
 সংেশািধত (অ েমািদত)  লাই/২০০৬ ন/২০১১ 
৫. কে র বা বায়ন য় :  
   (ল  টাকায়) 

া িলত য় 

ত য় 

পিরকি ত বা বায়ন কাল 
তবা বায়ন
কাল 

অিত া য়
ল া িলত

েয়র 

অিত া  
সময়  

লবা বায়ন
কােলর 

ল সবেশষ 
সংেশািধত ল সবেশষ 

সংেশািধত 

 
৬২৯.৬০ 

 
৬৯০.০০ 

 
৬৭৯.৯৮ 

লাই/২০০৬ 
হেত 

ন/২০১১ 
(৬০ মাস) 

লাই/২০০৬ 
হেত 

ন/২০১১ 
(৬০ মাস) 

লাই/২০০৬ 
হেত 

ন/২০১১ 
(৬০ মাস) 

- - 

    
৬. কে র অংগিভি ক 

বা বায়নঃ 
 মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন (PCR) 

অ যায়ী কে র অংগিভি ক আিথক ও বা ব অ গিত িনে  দয়া হেলাঃ 
 

   (ল  টাকায়) 

কােজর িবিভ  অংেগর নাম একক 
আরিডিপিপ অ যায়ী ল মা া ত বা বায়ন 

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

জনবল জন  ৯৯.২৮ ২১  ৮৮.৮৪ 
(৮৯.৪৮%) 

৮৯.৪৮% 

কস এ  জানাল LS ১২.০০ LS ১২.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

াণী (গ ) সং া ১১.৮০ ৪০  গ  এবং 
৫  ষ ড়  

১১.১৭ 
(১০০%) 

৯৯.৭৫% 

খা , ঘাস, ঔষধ এবং অ া  বৎসর ৫২.০০ ৫ ৫২.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

গেবষণা সং া  বৎসর ৫১.৫০ ৫ ৫১.৫০ 
(১০০%) 

১০০% 

িপএইচিড সং া ১২.২২ ২  ১২.২২ 
(১০০%) 

১০০% 

িনং LS ১০.০০ LS  ১০.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

কাশনা  ৬.০০ - ৬.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

ালানী ও র ণােব ণ LS ১০.৫০ LS  ১০.৫০ 
(১০০%) 

১০০% 

টিলেফান সং া  ০.২০ ২ ০.২০ 
(১০০%) 

১০০% 
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েরাপণ এবং র ণােব ণ LS ২.৮০ LS  ২.৮০ 
(১০০%) 

১০০% 

অ া  বৎসর ৪৫.০০ ৫  ৪৫.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

মরামত ও র ণােব ন বৎসর ১৪.০০ ৫  ১৪.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

মটর সাইেকল সং া ৬.৪০ ৭  ৬.৪০ 
(১০০%) 

১০০% 

বাই-সাইেকল সং া ০.৬০ ১০  ০.৬০ 
(১০০%) 

১০০% 

াব য পািত LS ১১৭.১৬ LS  ১১৭.১৬ 
(১০০%) 

১০০% 

এ আই য পািত সং া ৪৯.২৫ ৭  ৪৯.২৫ 
(১০০%) 

১০০% 

কি উটার ও অ া  সং া ৯.৭২ ১৩  ৯.৭২ 
(১০০%) 

১০০% 

আসবাবপ  LS ৮.৯৮ LS ৮.৯৮ 
(১০০%) 

১০০% 

সড িনমাণ বগ িমঃ ২৭.৪০ ৫১৮.০ ২৭.৪০ 
(১০০%) 

১০০% 

মড াওিয়ং এবং সড বগ িমঃ ৪৭.৭৮ ২৭৯.০ ৪৭.৭৮ 
(১০০%) 

১০০% 

এআই াবঃ এবং িফড 
গাডাউন 

LS ৩০.৬০ LS ৩০.৬০ 
(১০০%) 

১০০% 

পািন সরবরাহ LS ১০.০০ LS ১০.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

রা া LS ৩৫.০০ LS ৩৪.৯৮ 
(৯৯.৯৪%) 

৯৯.৯৪ 

িব ৎ LS ৮.৯১ LS ৮.৯১ 
(১০০%) 

১০০% 

েকৗশলী িফ  ২.০০ - ২.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

ডঃ ই ট িডউ  এবং ভ াট - - - -  
ক ািপটাল ক এ  িবিবধ 
লধন য় 

LS ৮.৯০ LS  ৯.৩৭ ১০৫.২৮*
* 

সবেমাটঃ  ৬৯০.০০ - ৬৭৯.৯৮ 
(৯৮.৫৬%) 

৯৮.৫৬% 

 
০৮। কাজ অসমা  থাকেল তার কারণঃ ক  পিরচালেকর দয়া ত  মেত কে র আওতায় উে খেযা  পিরমাণ কান 

কাজ অসমা  নই। 
 
০৯। সাধারণ পযেব ণঃ 
৯.১। ক  হেণর পট িমঃ িষ িনভর বাংলােদেশ ািণস দ ণ িমকা পালন কের আসেছ। আিমষ জাতীয় খা  

যমনঃ ধ, মাংস, িডম িতর জ  আমরা ািণস েদর উপর িনভরশীল যা আমােদর দেহ া েনর অভাব 
রণসহ এক  মধাস  জািত গঠেন ণ িমকা পালন কের আসেছ। এিশয়ার অ া  উ য়নশীল দেশর মত 

বাংলােদেশও অেনক ণ এ ািনেমল জেন ক িরেসাস (এএনিজআর) িব মান। এ সকল এএনিজআর এর মে  
গ  উে েযা  িমকা পালন কের আসেছ এবং গেবষণা ত  থেক জানা গেছ য, মাট গবািদপ র ায় ১০ 
শতাংশ িবেদশী জাত ারা সংকরািয়ত হে । ফেল ধীের ধীের দশী জােতর গ র িব ি  ঘটেছ। িক  দশী জােতর 
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াণীর বিশ  এরা জলবা  পিরবতন, অ ল খা  এবং িন মােনর ব াপনায় সহেজই খাপখাইেয় জীবন ধারন 
করেত স ম। 
বতমােন সরকারী ব াপনায় ািণস দ উ য়েনর য পিরক না নয়া হে  তা অেনকাংেশই অসংগ তভােব 
স ািদত বা স   হে । ফেল, িবকাশমান বাজার ব ার সােথ ািণস দ িমকা রাখেত স ম হে  না। দেশ 

ািণস েদর উ য়েনর জ  বাজার ব াপনার সােথ প  ি য়াকরেণর যাগ  াপন এবং বসরকারী সং ার 
িবিনেয়ােগর মা েম ঈি ত লে  পৗঁছােনা স ব। 
বাংলােদেশ িবেশষ কের ামীণ এলাকায় জনন ষ েড়র চ  অভাব রেয়েছ। গবািদ ািণস েদর উ য়েনর জ  এ 
দেশ এক  ি িডং পিলিস িব মান থাকেলও মাঠ পযােয় এর বা বায়েন অেনক  রেয়েছ। ত া সাের এ দেশ 
ায় ৪৫ বছর যাবৎ িবেদশী জােতর ষ েড়র বীজ ারা ি ম জনেনর মা েম গবািদ জাত উ য়েনর চ া করা 

হেলও এখনও পয  আশা প ফল লাভ করা স ব হয় নাই। অ িদেক এ দেশর স াবনাময় অেনক দশীয় জােতর 
মে  য সম  গবািদ প র অেনক স াবনা আেছ তাও সংর েণর অভােব ধীের ধীের িব  হওয়ার উপ ম হেয়েছ 
এবং এখন পয  কান িনিদ  িসেলকশন প িত বহার কের দশীয় জােতর ািণস দ উ য়েনর কায ম হণ 
করা হয়িন। 
দেশর ডইরী িশে র সার ও গবািদ প র জাত উ য়ন বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট এর এক  ধান 

দািয় । স লে  পাবনা ক ােটল জােতর উপর ইিতমে  গেবষণা কাজ  করা হেয়েছ এবং গেবষণা কায ম  
এক  আশা প পযােয় এেস উপনীত হেয়েছ। িক  রড িচটাগাং ক ােটল জাত (আরিসিস) উ য়েনর জ  অতীেত 
কান গেবষণা কায ম হােত নয়া হয় নাই। এই জাত র উৎপি ল বাংলােদেশর চ াম জলায়। এই জােতর িক  

িক  উৎপাদন বিশ  অ া  িবেদশী জােতর চেয় অিধক ণ। ত ে  আরিসিস এর রাগ িতেরাধ মতা 
বশী এবং ইহা িত বছর এক  কের বা া দয় ও ব কম খাবার খেয় জীবন ধারন করেত পাের এবং এ দেশর 

জলবা  ও আবহাওয়ায় পালন উপেযাগী। এ জােতর ক াটেলর ষ াণী েলা মাংস উৎপাদেনর জ  বই 
উপেযাগী। 
গবািদপ র জাত উ য়ন িবএলআরআই এর দািয় েলার মে  এক  অ তম ণ দািয় । দশীয় িবিভ  
জােতর গবািদপ  সংর ণ এবং জাত উ য়ন এক  দীঘ ময়াদী গেবষণা ও উ য়ন কায ম। বাংলােদেশ রড 
িচটাগং গ  দশীয় অ া  গ র লনায় এক  ণ জাত। উ  গ র জাত িবিভ  পযােয় সংকরায়ন হেয় ধীের 
ধীের িব  হেয় যাে । অথচ খামারী পযােয় রড িচটাগং গাভীর (আরিসিস) অথৈনিতক এবং সামািজক  
অেনক বশী। দশী  উ  জােতর গ  সংর ণ এবং উ য়ন করা হেল খামারী পযােয় ধ ও মাংস উৎপাদন ি  পােব 
এবং ামীণ দাির  িবেমাচন ও কমসং ােন সহায়ক িমকা রাখেব। 
এ লে  ইেতামে  িবএলআরআই ক ক মাঠ পযােয় এক  সংি  সােভ করা হেয়েছ। উ  সােভর ফলাফল 
অ সাের দখা যাে  য, রড িচটাগং ক াটল (আরিসিস)  ান ও  ভেদ ৩৫-৭০ শতাংশ ইেতামে  
সংকরািয়ত হেয়েছ। এরফেল  ময়ােদ উ  জােতর গ র িব তার িব ি  ঘটেব বেল আশংকা করা যায়। 
তাছাড়া জনন ষ েড়র অভাব এবং সংর েণর কম চী না থাকায় উ  আরিসিস  িব ি  তরাি ত হে । 
িবএলআরআই এর গেবষণায় দখা যায় য, দশী গ র জাত েলার মে  আরিসিস  এক  উ ত ও িব  জাত 
িহেসেব পিরিচত। আরিসিস গাভী িত বছর বা া দয়, েধর ননীর শতকরা হার ায় ৫.৫-৬.০% ও বা া দয়ার 
পর নঃগভধারেণর সময় মা  ৪০-৬০ িদন। গড় দিনক ধ উৎপাদন ২.৫০-৩.৫০ িকেলা এবং কান কান ে  
সেবা   উৎপাদন ৬.০ িকেলা। এমতাব ায়, উ ত জনন ব ার মা েম আরিসিস গাভীর দিনক ধ উৎপাদন 
ি  করা হেল ইহা অথৈনিতক ণ দশী ধােলা জােত পিরণত হেত পাের। গেবষণায় আেরা দখা যায় য, 

আরিসিস ষ ড় েলা গাভীর লনায় অেনক বশী দিহক ওজন স । গেড় িত  ষ েড়র পিরপ  বয়েসর ওজন 
৩৫০-৪০০ িকেলা। আরিসিস এর অথৈনিতক  িবেবচনা কের িবএলআরআই উ  গ র এক  পাল ২০০২ ীঃ 
থেক সংর ণ কের আসেছ। উ ত জনন প িত পিরচালনার জ  উ  আরিসিস  এর পাল ব ণ ি  করা 
েয়াজন। এ লে  িবএলআরআই এর বতমান আরিসিস এর পাল েক জনন খামার িহেসেব এবং খামারীেদর 

সংি  কের জাতীয়ভােব আরিসিস  জনন ও উ য়ন কায ম পিরচালনার উে ে  আেলাচ  ক  হােত নয়া 
হেয়েছ। 
আরিসিস জাতেক সংর ণ ও উ য়ন করার জ  বাংলােদশ িষ িব িব ালয় এবং ািণস দ অিধদ েরর 
সহেযািগতায় িবি ভােব িক  গেবষণা কাজ করা হেলও  তার ডাটােবজ এবং ত  সং িহত হেয়েছ যা েয়াজেনর 

লনায় আশা প নয়। বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট বা ািণস দ অিধদ র থেক আরিসিস এর 
উ য়েনর জ  অতীেত তমন কান গেবষণা পিরক না হন করা হয় নাই। এমতাব ায়,  আরিসিস জােতর 
অথৈনিতক  ও েয়াজনীয়তা উপলি  কের “ রড িচটাগাং জাত উ য়ন ও সংর ণ ’’ শীষক  ৫ বছর ময়াদী এক  

ক  হােত নয়া হেয়েছ এবং এই কে র কায ম  িবএলআরআই, সাভার, ঢাকাসহ চ াম জলার ৫  উপেজলা 
যমন, সাতকািনয়া, চ নাইশ, প য়া, আেনায়ারা ও রাউজান এ বা বািয়ত হয় । 
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৯.২। ক  হেণর উে ঃ 

ক)  রড িচটাগাং ক ােটেলর জাত উ য়ন ও সংর ণ (ইন িসেটা/এ  িসেটা/ইন িভে া)। 
খ)  রড িচটাগাং ক ােটেলর বিশ , জনন িম ও উহােদর উৎপাদন সম াস হ িচি তকরণ। 
গ)  রড িচটাগাং ক ােটেলর আথ-সামািজক  ায়ন, এবং উৎপাদন, ন ৎপাদন ও া  সম া সমাধােন 

ি  উ াবন, এবং মাঠ পযােয় পরী ণ এবং খামারীেদর  িশ ণ দান। 
ঘ)  খামারী পযােয় রড িচটাগাং ক ােটেলর িতপালন ও সংর েণর জ  জনসেচতনতা ি র লে  েজনী 

দশনীর আেয়াজন। 
 

৯.৩। কে র  উে  অ যায়ী সফলতা/অজন িনে  উে খ করা হেলাঃ 
.নং. কে র  উে  কে র  উে  অ যায়ী সফলতা/অজন 
(১) রড িচটাগাং ক ােটেলর 

জাত উ য়ন ও সংর ণ (ইন 
িসেটা/এ  িসেটা/ইন 
িভে া)। 

িবএলআরআই ক ােটল গেবষণা খামাের (এ  িসেটা) ১২৫  আর িস িস 
গ র এক  জনন খামার হেয়েছ, যখােন িনবািচত বাছাই ি য়ায় 

জনেনর মা েম উ  গ র জাত উ য়ন এবং সংর েণর দীয়েময়াদী 
কায ম বা বায়নাধীন রেয়েছ। এছাড়াও চ াম জলার প চ  উপেজলায় 
আরিসিস পালনকারী খামারীেদরেক িনেয় আরিসিস কিমিনউ  গঠেনর 
মা েম খামারীেদর মােঝ (ইন-িসেটা) আরিসিস গ র উ য়ন ও সংর ণ 
কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ।  
আরিসিস কিমিনউ  খামারীেদরেক িব  এবং ভালমােনর আরিসিস ষ েড়র 
বীয সরবরােহর জ  ািণ স দ অিধদ রেক  িবএলআরআই আরিসিস 
খামাের উৎপািদত ভাল মােনর ষ ড় সরবরাহ করা হেয়েছ। ফল িতেত 
খামারীেদর মােঝ আরিসিস গ  পালেনর বণতা ি  পেয়েছ। 

(২) রড িচটাগাং ক ােটেলর 
বিশ , জনন িম ও 

উহােদর উৎপাদন 
সম াস হ িচি তকরণ। 

ক  এলাকায় আরিসিস গ র সং া, খা  ও ি  ব াপনা, রাগ বালাই 
এবং তােদর দমন ি য়া, ধ ও গ র বাজার ব া স িলত িব ািরত 
ত  সং হ করা হেয়েছ। খামারী পযােয় আরিসিস পালন সং া  সম ািদ 
িচি তকরেনর জ  িবএলআরআই, িচটাগাং ভেটিরনারী এ  এ ািনেমল 
সাইে স িব িব ালয় এবং বাংলােদেশ িষ িব িব ালয় আরিসিস গ র 
উপর গেবষণা কায ম পিরচালনা কেরেছ (সং )। 

(৩) রড িচটাগাং ক ােটেলর 
আথ-সামািজক  

ায়ন, এবং উৎপাদন, 
ন ৎপাদন ও া  সম া 

সমাধােন ি  উ াবন, 
এবং মাঠ পযােয় পরী ণ 
এবং খামারীেদর  িশ ণ 

দান। 

ক  প চ  উপেজলায় আরিসিস গ  পালেনর আথ-সামািজক  
ায়ন করা হেয়েছ এবং া  ায়ন িতেবদন িপিসআর এ সং  করা 

হেয়েছ। 
িপএইচিড গেবষণা 

কে র অথায়েন আরিসিস পালেন িনিদ  সম া িচি ত করন এবং তা 
রীকরেনর উপর ই জন ছা  তােদর িপএইচিড গেবষণা কায ম স  

কেরেছন। এেদর একজন আথ-সামািজক, উৎপাদন এবং ন ৎপাদন 
স িকত সম াস হ এবং অপর জন খামারী পযােয় আরিসিস গ র 
খা ব া স িকত সম া এবং ানীয়ভােব া  সহজলভ  খা  
উপাদান ারা িকভােব আরিসিস গ র খা  ব াপনা প িত তরী করা যায় 
তার উপর গেবষণা কায ম পিরচালনা কেরেছন। 
উৎপাদন, ন ৎপাদন এবং া  সম া 
িনয়মতাি ক গেবষণার মা েম আরিসিস গ র উৎপাদন, ণ ৎপাদন এবং 

া  সম াস হ িচি ত করা হেয়েছ। গেবষণা ফলাফল িপিসআর এ 
সং  করা হেয়েছ। 
খামারী িশ ণ 
খামারীেদর মােঝ আরিসিস গ র  এবং তা সংর েণ সেচতনতা ি র 
জ  খামারী িশ ণ আেয়াজন করা হেয়িছল। এ িশ েণর মা েম 
খামারীেদরেক উ ত খা , জনন ও গ র া  ব াপনা িবষেয় 

িশি ত করা হেয়েছ। এছাড়াও িবএলআরআই এর িব ানী এবং আরিসিস 
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.নং. কে র  উে  কে র  উে  অ যায়ী সফলতা/অজন 
কিমউিন েত ি ম জনন কায ম স সারেণর জ  ি ম জনন 
মাঠকম েদরেক িশ ণ দয়া হেয়েছ। এসকল মাঠকম  ক  এলাকায় 
িব জােতর আরিসিস গ র জাত উ য়ন ও সংর ণ কায ম বা বায়েন 

ণ িমকা রাখেছ। 
আরিসিস কিমউিন  খামারীেদরেক ৫০০০ ডাজ কা, ৩৫০০ ডাজ 

িমনাশক, ৭৫০০০  অিধক উৎপাদনশীল জােতর ফডার কা ং এবং ৭  
আরিসিস ষ ড় িবতরণ করা হেয়িছল। 

(৪) খামারী পযােয় রড িচটাগাং 
ক ােটেলর িতপালন ও 
সংর েণর জ  
জনসেচতনতা ি র লে  

েজনী দশনীর আেয়াজন। 

রড িচটাগাং ক ােটেলর িতপালন ও সংর েণর জ  জনসেচতনতা ি র 
লে   খামারী পযােয় ১০  েজনী দশনীর আেয়াজন হয় ক  ৫  
উপেজলায়। দশনীর সময় িবিভ  িবষেয়র উপর ৫০০০  পা ার এবং 
৩০০০  িলফেলট কিমউিন   খামারী পযােয় িবতরণ করা হয়। 

৯.৩। কে র অ েমাদন, ময়াদ ি  ও সংেশাধনঃ িবগত ১৬/৩/২০০৬ তািরেখ পিরক না কিমশেনর সদ  জনাব আলী 
ইমাম ম মদার ( িষ, পািনস দ ও প ী িত ান িবভাগ) এর সভাপিতে  ক র িপইিস সভা অ ি ত হয়। 
িপইিস সভার িস াে র আেলােক ৬২৯.৬০ ল  টাকা েয় মাননীয় অথ ও পিরক নাম ী ক ক ২৫/৬/২০০৬ 
তািরেখ ক  অ েমািদত হয় এবং ২৫/০৬/২০০৬ তািরেখ মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় ক ক শাসিনক 
অ েমাদেনর িজ.ও জারী করা হয়। ০৩/০২/২০১০ তািরেখ ৬৯০.০০ ল  টাকা া িলত েয় সংেশাধন বক ক   

ন/২০১১ তািরেখ সমা  হয়।  

৯.৪। কে র সািবক অ গিতঃ ন/২০১১ পয  কে র কােজর আিথক ও বা ব অ গিত ৯৮.৫৬%। 

৯.৫। কে র ধান অংগস েহর বা বায়নঃ 

9.5.1 অবকাঠােমা উ য়নঃ কে র আওতায় কাউেসড ও ল সড (২৮৩.৩০ ব: িম:), িফড গাডাউন (২৭৯ ব: িম), 
বা র সড (৫১৮ ব: িম:) ও রা া  (১ িক: িম:) ১২৫.৭৮ ল  টাকা েয় িনমাণ করা হেয়েছ। 

9.5.2 সরবরাহঃ কে র আওতায় আর িস িস খামাের পািন সরবরাহ (১০.০০ ল  টাকা) ও িব ৎ  সরবরাহ (৮.৯১ ল  
টাকা) করার জ  ১৮.৯১  ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 

9.5.3 িশ ণ কায মঃ কে র আওতায় কমকতা, কমচারী ও খামারীেদর  িশ ণ দান করা হেয়েছ। িশ ণ 
কায ম বা বায়েনর জ  ১০.০০ ল  টাকা য় করা হেয়েছ। 

9.5.4 জন সেচতনতা ি  করাঃ খামারীেদর মােঝ সেচতনতা ি র জ  এ পয  ৯  ক াটল দশনীর আেয়াজন করা 
হেয়েছ এবং খামারীেদর মােঝ  ২৫০০  পা ার, ািণস দ লালন-পালন, ফডার চাষ িবষয়ক ২০০০  িলফেলট 
িবতরণ করা হেয়েছ (পিরিশ -ক)। 

9.5.5 াণী য়ঃ  কে র আওতায় ৪০  আর িস িস গ  এবং ৫  ষ ড় য় করা হেয়েছ। 
9.5.6 কি উটারঃ ৯.৭২ ল  টাকা েয় ১৩  কি উটার য় কের কে র আওতায়  চ াম ািণ স দ দ র ও 

বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি েট ব ত হেয়েছ (পিরিশ -ক)। 
9.5.7 মাটর সাইেকল ও বাই-সাইেকলঃ ৭.০০ ল  টাকা েয় ৭  মাটর সাইেকল ও ১০  বাই-সাইেকল য় করা 

হেযেছ  
9.5.8 আসবাবপ ঃ কে র আওতায়  ক  অিফেস বহােরর জ  ৮.৯৮ ল  টাকা েয় আসবাবপ  য় করা 

হেয়েছ(পিরিশ -ক)। 
9.5.9 য পািতঃ কে র আওতায়  াব-য পািত ( ডইরী) ও াব-য পািত (এ,আই) এর জ  ১৬৬.৪১ ল  টাকা য় 

করা হেয়েছ (পিরিশ -খ)। 
9.5.10 খা , ঘাস, ঔষধ এবং অ া ঃ  ৫২.০০ ল  টাকা েয় কে র আওতায় খা , ঘাস, ঔষধ এবং অ া  িজিনস 

য় করা হেযেছ। 
 

১০।  পিরদশেনর বা ব অব াঃ পিরদশেন দখা যায়  উৎপি  ল ছাড়াও িবএলআরআই- ত সাফ জনকভােব উৎপাদন 
ও ন ৎপাদন মতা দশন কের যাে  এবং অন- শন গড় ধ উৎপাদেনর পিরমান ায় ২.৫-৩.৫০ িলটার এবং 
গাভী েলা িত বছর এক  কের বা া দান করেছ। 

 চ ােমর ক  এলাকায় আরিসিস ০৬/০৪/১২ তািরেখ পিরদশন করা হয়। পিরদশনকালীন সময় সাতকািনয়ার 
কিমউিন  খামারীেদর সােথ িব ািরত আেলাচনা করা হয় এবং কিমউিন  আরিসিস খামারীগণ আরিসিস পালেনর 
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ফেল লাভবান হে ন। ক  র আেগ তােদর আরিসিস লালন-পালেনর এবং সংর েণর িবষেয় তােদর কান 
ধারণা িছল না। তাছাড়া, কে র মা েম িমনাশক, ঘােসর কা ং এবং কা দয়ার ফেল উৎপাদন ি  পেয়েছ 
এবং ভিব েত আরও ি  পাের বেল খামারীেদর িনকট থেক জানা যায়। 
 

১১। ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ 

িমক
নং ক  পিরচালেকর নাম ও পদবী 

দািয়  পালেনর ময়াদ 
ম  

যাগদােনর তািরখ অ াহিতর তািরখ 

(১) ড. খান শহী ল হক, 
 ব ািনক কমকতা 

১৮-১০-২০০৫ ১৬-০৫-২০১০ মহাপিরচালক িহসােব দািয়  
হণ করায় 

(২) ড. না রাম সরকার, 
উ তন ব ািনক কমকতা 

১৭-০৫-২০১০ ৩০-০৬-২০১১  

১২। বা বায়ন সম াঃ 

১।  আরিসিস কিমউিন েত দশী জােতর ষােড়র অভাব রেয়েছ।  
২।  আরিসিস গ  স ে  পযা  ডাটােবেজর অভাব রেয়েছ।  
৩।  আরিসিস উৎপি েল ি ম জনেনর জ  িসেমেনর অভাব রেয়েছ ফেল িনিদ  িসেলকশন প িত 

কাযকর না হওয়ায় আরিসিস জািত িব  হওয়ার স ূখীন।  
৪।   কে  িনেয়াগ পাবার পর অিভ তা অজন কের িশি ত জনবল চা রী ছেড় চেল যায়। কারণ, ক  শেষ 

দখা যায় অেনেকর সরকারী চা রীেত বয়স থােক না। এর ফেল কে র কােজ িক টা িব   হয়। আবার 
ন ন িনেয়াগ িদেত সময় লােগ। ক  জনবল ঘন ঘন চা রী ছেড় চেল যাওয়ায় মাঠ পযােয় কে র 
কােজর তদারিক ও কে র কােজর অ গিত াহত হয়।  

 

১৩।  পািরশমালাঃ 
 

ক  যেহ  গবািদ াণীর জাত উ য়ন ও সংর ণ িবষয়ক সেহ  িনয়িমত ি িডং কায ম ও গণসেচতনতা লক কায ম 
পিরচালনা করা অত াব ক এবং এ জ  দীঘ ময়ািদ গেবষণা কায ম পিরচালনা করা েয়াজন । ‘‘ রড িচটাগাং ক ােটল জাত 
উ য়ন ও সংর ণ ’’ শীষক কে র অন- শন গেবষণা পযােলাচনা, মাঠ পযােয় খামারীেদর সােথ মতিবিনময়, সেরজিমন মাঠ 
পিরদশন, ধান ক হা ার ও মাঠ পযােয় িবেশষ েদর সােথ আেলাচনার ি েত িন িলিখত  পািরশ েলা দান করা 
হলঃ  
 

(১) িবএলআরআই এর অন- শন গেবষণায় ইহা মািণত য, আবাস ল ছাড়াও Ex-situ অব ায় আরিসিস পালন লাভজনক এবং ধ ও 
মাংস উৎপাদেনর  জ  উপেযাগী। তরাং বাংলােদেশর অ া  এলাকােত স সারণ কের  আকােরর  খামার গঠেনর 
মা েম খামারীেদর জীিবকায়েন ণ িমকা রাখার জ  ক র ২য় ফজ বা বায়েনর পািরশ করা যেত পাের।  

(২) আরিসিস এর আথ-সামািজক  ও বতমান কে র কােজর ধারাবািহকতা বজায় রাখার জ  থম পযােয়র কে  অ  
উপেজলা সহ আরিসিস পালেন উপেযাগী চ াম জলার আরও ৩  উপেজলা অ  কের ২য় পযােয় ক  হণ করা যেত পাের। 

(৩) আরিসিসর উৎপি ল চ াম জলার পাশাপািশ দেশর অ া  সমতল িমেত এর উৎপাদন ও ন ৎপাদন মতা যাচাই করার 
কায ম  ২য় পযােয়র কে  অ  করা যেত পাের। 

(৪) মাঠ পযােয় আরিসিস বীজ এক  বড় সম া। তাই এ,আই কায েমর পাশাপািশ া িতক জনেনর জ  িবএলআরআই থেক 
ােভন ষ ড় ক  এলাকায় সরবরাহ করা যেত পাের এবং সােথ সােথ মাঠ পযায় থেক আরিসিস এর উ তমােনর ষ ড় সং েহর 

মা েম বীজ উৎপাদেনর ব া করেত হেব। 
( ৫) কিমউিন  খামােরর মে  থেক  বাজারজাতকরেণর জ  উে া া িনবাচন বক বসরকারী াংক বা অথল ী সং া থেক 

েয়াজনীয় আিথক সহায়তার জ  পািরশ করা যেত পাের। 
(৬) কিমউিন েত ঘাস উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণর মা েম আ -কমসং ােনর েযাগ ি র লে  উ ত জােতর ঘােসর কা ং 

সরবরােহর ব া করেত হেব। 
(৭) কে র কায ম গিতশীল করার জ  ২য় পযায় কে র Community Extension Worker (CEW) তরী কের তােদরেক 

কায ম বা বায়েন সং  করা যেত পাের। 
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112. সমাজিভি ক ও বািণিজ ক খামাের দশী ভড়ার উ য়ন ও সংর ণ 
(কে ােন -এ+িব) 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১। বা বায়নকারী সং া  :  বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট (িবএলআরআই) ও  
    ািণস দ অিধদ র।  
২। শাসিনক িবভাগ/ম ণালয়   :   মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।  
৩। কে র অব ান  :  কে ােন -এ সভার, ঢাকা টাংগাইল/নওগ  ও নায়াখালী এবং  
   কে ােন -িব: দেশর হ র  ২২  জলার ১৫৮  উপেজলা।  
৪।   কে র বা বায়নকাল ও া িলত য় : 

                          (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) 
৪১৪.৯০ 
কে া-এ 

৪৫৬.৩৯ ৪৫৪.২৩ ০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

০১/০৭/২০১১ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

৯.৪৮% - 

৩৫১.১৬ 
কে া-িব 

৩৮৬.০০ ৩৭৯.১৮ ০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

৭.৯৭% - 

৭৬৬.০৬ ৮৪২.৩৯ ৮৩৩.৪১ ০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

০১/০৭/২০০৬ 
হেত 

৩০/০৬/২০১১ 

৮.৭৯% - 

 
৫।    ক  িবিভ  অংেগর বা বায়ন অ গিতঃ- মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় হেত া  ক  সমাি  িতেবদন 
 (PCR) অ যায়ী ক র অংগিভি ক আিথক ও বা ব অ গিত িনে  দয়া হল :  

কে ােন  -এ 
(ল  টাকায়) 

নং আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অংেগর নাম  

একক সংেশািধত িপিপ অ যায়ী 
া িলত  য় 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব 
(পিরমাণ) 

আিথক  বা ব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 (ক) লধন :       

১।  ভড়ার সড-৪   ব: িম: ৬৫.০০ ৬০০ ৬৫.০০ 
(১০০%) 

৬০০ 
(১০০%) 

২।  আইেসােলশন সড  ব: িম: ২৫.০০ ১০০ ২৫.০০ 
(১০০%) 

১০০ 
(১০০%) 

৩।  ভড়ার ইয়াড ও সংেযাগ রা া িক:িম: ২০.০০ ৩ ২০.০০ 
(১০০%) 

৩(১০০%) 

৪।  পািনর লাইন ( ভড়ার থামার) থাক  ৩.০০ থাক ৩.০০ 
(১০০%) 

১০০%) 

৫।  িমিন এ ােবটর ও রি জােরটর  ব: িম: ২৫.০০ ২০.০০ ২৫.০০ 
(১০০%) 

২০০ 
(১০০%) 

৬। িম উ য়ন ও কে াজ িপট  ব:িম:  ১১.০০ ১১.০০ ১১ (১০০%) (১০০%) 
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৭। অভ রীন রা া কােপ ং  িক:িম: ২৪.০০ ১ ২৪.০০ 
(১০০%) 

১ (১০০%) 

৮। িব ৎলাইন  থাক  ১০.০০ থাক  ১০.০০ 
(১০০%) 

(১০০%) 

৯। বাউ ারী ওয়াল সং ার  িক:িম:  ৫.০০ ১ ৫.০০ 
(১০০%) 

(১০০%) 

১০। ইনি িনয়ািরং কনসালেটি   - ২.০০ - ২০০ (১০০%) (১০০%) 
 মাট= - ১৯০.০০ - ১৯০.০০ 

(১০০%) 
১০০% 

 স দ সং হ :      
১।  মটর সাইেকল  সং া  ৫.২০ ৫  ৫.২০ 

(১০০%) 
৫ (১০০%) 

২।  বাই-সাইেকল  সং া ০.২০ ৩   ০.২০ 
(১০০%) 

৩ (১০০%) 

৩।  গেবষণা সাম ী  সং া  ২৭.০০ ৩০০  ২৭.০০ 
(১০০%) 

৩০০ 
(১০০%) 

৪।  কি উটার ও অ া   সং া  ৫.০০ ৭  ৫.০০ 
(১০০%) 

৫ (১০০) 

৫।  ফেটাকিপ মিশন, ফ া , িডিজটাল 
ক ােমরা ইত ািদ  

সং া ২.৬০ ৪  ২.৬০ 
(১০০%) 

৪ (১০০%) 

৬।  ফািনচার  সং া  ৪.০০ ৫০  ৪.০০ 
(১০০%) 

৫০ 
(১০০%) 

 মাট = - ৪৪.০০ - ৪৪.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

 (ক) মাট লধন =   ২৩৪.০০  ২৩৪.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

 (খ) রাজ  :      
১।  অিফসারেদর বতন  মাস  ৩১.৩০ ৫১ ২৯.৮০(১০০

%) 
৫১(১০০%) 

২।  কমচারীেদর বতন  মাস  ১৭.২০ ৫১ ১৬.৫৪ 
(১০০%) 

৫১(১০০%) 

৩।  ভাতািদ  মাস  ৫.১০ ৫১ ৫.১০(১০০%) ৫১(১০০%) 
৪।  ভড়া য়  সং া ১০.০০ ৩০০  ১০.০০ 

(১০০%) 
৩০০ 

(১০০%) 
৫।  িশ ণ ( ষক/অিফসার)  সং া  ২৩.২০ ৩০০  ২৩.২০(১০০

%) 
৪২৯ 

(১০০%) 
৬।  খা  য়  ম: টন  ২৬.৩০ ১২০ ২৬.৩০ 

(১০০%) 
১২০ 

(১০০%) 
৭।  বই ও জানাল  সং া ৫.০০ ৮৯  ৫.০০(১০০%) ৮৯ 

(১০০%) 
৮।  মণ  সং া ৪.০০ - ৪.০০(১০০%) ১০০% 
৯।  টিলেফান িবল  মাস  ২.০০ ৫২ ২.০০(১০০%) ৫২(১০০%) 
১০।  কাশনা ও চারনা সং া ১২.০০ ২০  ১২.০০ 

(১০০%) 
১২(১০০%) 

১১।  গেবষণা  ১২  ৫০.০০ ১২  ৫০.০০ 
(১০০%) 

১২(১০০%) 

১২।  ালানী ও মরামত  িলটার  ১২ ২৪৫০০ ১২.০০ 
(১০০%) 

২৪৫০০ 
(১০০%) 
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১৩।  িব ৎ িবল  - - - - - 
১৪।  ক  ায়ন  - ৩.০০ - ৩.০০ 

(১০০%) 
১০০% 

১৫।  িমক (বীজ, সার, ঔষধ ইত ািদ) থাক ১৪.০০ থাক ১৪.০০ 
(১০০%) 

১০০% 

১৬।  অ া   থাক ৬.৪৯ থাক ৬.৪৯(১০০%) ১০০% 
 (খ) মাট রাজ  =  ২২২.৩৯  ২২০.২৩ 

(৯৯%) 
- 

 সবেমাট (ক+খ) =  ৪৫৬.৩৯  ৪৫৪.২৩ 
(৯৯.৫২%) 

৯৯% 

 
কে ােন  -িব 

(ল  টাকায়) 
নং আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  

অংেগর নাম  
একক সংেশািধত িপিপ 

অ যায়ী 
া িলত  য় 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব 
(পিরমাণ) 

আিথক  বা ব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 (ক) লধন :       

১।  ভড়ার সড িনমাণ  ব: িম: ১৮.৮৯ ২০০ ১৮.৮৯ 
(১০০%) 

২০০ 
(১০০%) 

২।  া  সড িনমাণ  ব: িম: ৪.৭৫ ১৫০ ৪.৭৫(১০০%) ১৫০ 
(১০০%) 

৩।  খা  দাম িনমাণ  ব: িম: ৫.৮২ ৫০ ৫.১৯(১০০%) ৫০ 
(১০০%) 

৪।  ক টা ত েরর বড়া  িমটার ১.৯৩ ৫০০ ১.৯৩(১০০%) ৫০০ 
(১০০%) 

৫।  ব িতক কাজ  থাক ১.৮১ থাক ১.৮১(১০০%) ১০০% 
৬। পািন সরবরােহর কাজ  থাক ১.৭৬ থাক ১.৭৬(১০০%) ১০০% 
৭। ন, রা া কালভাট তরীর কাজ ব:িম: ৯.৯২ ১১২০ ১০.৫১ 

(১০০%) 
১১২০ 

(১০০%) 
৮। ফেটাকিপয়ার মিশন য়  সং া ১.১০ ১  ১.১০(১০০%) ২(১০০%) 
৯। কি উটার সট য়  সং া ২.০০ ২  ১.৪৯(১০০%) ১(১০০%) 
১০। অিফস আসবাব প  য়  সট ১.০৫ ২ ১.০৫(১০০%) ২(১০০%) 
১১।  টিলেফান সট য়  সট ০.১৮ ২ ০.১৮(১০০%) ২(১০০%) 
১২।  ফ া  য়  সট  ০.৭০ ২ ০.৭০(১০০%) ২(১০০%) 
১৩।  ফােমর য পািত য়  সট  ৩.০০ ২ ২.৮৮ 

(১০০%) 
২(১০০%) 

১৪।  মাটসাইেকল য়  সং া ০.৯৯ ১ ০.৯৯(১০০%) ১(১০০%) 
১৫।  বাই-সাইেকল য়  সং া ০.১০ ১ ০.১০(১০০%) ১(১০০%) 

  মাট লধন=   ৫৪.০০ - (৯৮.৭৪%) ১০০% 
 (খ) রাজ  :      

১।  ভড়ার খামারী িশ ণ ভাতা (  
খামারী) 

াচ  ৭০.২৮ ২৫১ ৭০.২৮ 
(১০০%) 

২৫১ 
(১০০%) 

২।  ভড়ার খামারী িশ ণ ভাতা 
(এ ারে নাস)  

াচ  ৩.০৮ ১১ ৩.০৮ 
(১০০%) 

১১(১০০%) 

৩।  িশ ণাথ েদর জ  িনং মেটিরয়াল  াচ  ১৮.৬২ ২৬২ ১৮.৬২ ২৬২ 
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নং আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অংেগর নাম  

একক সংেশািধত িপিপ 
অ যায়ী 

া িলত  য় 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব 
(পিরমাণ) 

আিথক  বা ব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(১০০%) (১০০%) 

৪।  িশ ণাথ েদর স ানী ভাতা - ৩৬.৬৮ ২৬২ ৩৬.৬৮ 
(১০০%) 

২৬২ 
(১০০%) 

৫।  ালানী তল  িলটার  ১১.৫০ ২৪০০০ ১১.৫০ 
(১০০%) 

২৪০০০ 
(১০০%) 

৬।  কেলট ণ  সং া ৪.২৬ ২৫০০০ ৪.২৬ 
(১০০%০ 

২৫০০০ 
(১০০%) 

৭।  িলফেলট ণ  সং া  ০.৩৬ ২৫০০০ ০.৩৬ 
(১০০%) 

২৫০০০ 
(১০০%) 

৮।  ফা ার ণ  সং া ৩.৫৬ ২৫০০০ ৩.৫৬ 
(১০০%) 

২৫০০০ 
(১০০%) 

৯।  বসলাইন সােভ  সং া ৯.৯০ ১১০০০ ৯.৯০ 
(১০০%০ 

১১০০০ 
(১০০%) 

১০।  িনং মিডউল ণ  সং া ০.৫৯ ১০০০ ০.৫৯(১০০%) ১০০০ 
(১০০%) 

১১।  িনং মিডউল ণ স ানী ভাতা থাক ০.২০ - ০.২০(১০০%) ১০০% 
১২।  ভড়ী য়  সং া  ১.২৬ ৪৫ ১.২৬(১০০%) ৪৫(১০০%) 
১৩।  ভড়া য়  সং া  ০.৪১ ১৫ ০.৪১(১০০%) ১৫(১০০%) 
১৪।  দানাদার খা  য় ভড়ার জ   ম:টন ৯.৬৬ ৫০ ৯.৬৬ 

(১০০%) 
৫০ 

(১০০%) 
১৫।  স জ ঘাস য় ভড়ার জ   ম:টন  ১.০০ ১৪৪ ১.০০(১০০%) ১৪৪ 

(১০০%) 
১৬।  ইউিরয়া মালােসস  য় ভড়ার জ   ম:টন ১.৭৫ ৫৪ ১.৭৩(১০০%) ৫৪(১০০%) 
১৭।  দানাদার খা  য় াে র জ   ম:টন  ৪.০০ ২২ ৪.০০(১০০%) ২২(১০০%) 
১৮।  স জ ঘাস য় াে র জ   ম:টন ০.৩০ ৪৪ ০.৩০ 

(১০০%) 
৪৪(১০০%) 

১৯।  ইউিরয়া মালােসস  য় াে র জ   ম:টন  ০.৯০ ২৪ ০.৮৯ 
(১০০%) 

২৪(১০০%) 

২০।  ফডার কা ং য়  কা ং 
(আ ) 

৪.০০ ৪৯০০০ ৪.০০(১০০%) ৪৯০০০ 
(১০০%) 

২১।  কা য়  ডাজ  ৪.৩৬ ৮০০০০০ ৪.৩৬ 
(১০০%) 

৮০০০০০ 
(১০০%) 

২২।  িমনাশক ও জ রী ঔষধ য়  ডাজ  ৩৪.৬০ ৩৫০০০০ ৩৪.৫২ 
(১০০%) 

৩৫০০০০ 
(১০০%) 

২৩।  া িতক েযােগর জ  িমনাশক ও 
জ রী ঔষধ য়  

ডাজ ১.৪২ ১৫০০০ ১.৪২(১০০%) ১৫০০০ 
(১০০%) 

২৪।  িব ৎ িবল  বছর  ০.৭৫ ৫ ০.৫২(৬৯%) ৫(১০০%) 
২৫।  টিলেফান িবল  বছর  ০.৭২ ৫ ০.৫৮(৮১%) ৫(১০০%) 
২৬।  মণ ভাতা  বছর  ৮.০০ ৫ ৮.০০ 

(১০০%) 
৫(১০০%) 

২৭।  র ার িবরতণ  বছর  ১৬.৫০ ৫ ১৬.৩০ 
(৯৯%) 

৫(১০০%) 
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নং আরিডিপিপ অ যায়ী ক  কােজর িবিভ  
অংেগর নাম  

একক সংেশািধত িপিপ 
অ যায়ী 

া িলত  য় 

ত বা বায়ন 

আিথক বা ব 
(পিরমাণ) 

আিথক  বা ব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৮।  সিমনার  সং া  ৩.০০ ১ ১.৮১(১০০%) ১(১০০%) 
২৯।  ম বত  ায়ন  সং া  ১.৮১ ১ ১.৮১(১০০%) ১(১০০%) 
৩০।  কন নেজি   বছর  ৩৫.০০ ৫ ৩৫.০০ 

(১০০%) 
৫(১০০%) 

৩১।  ওিসিস  বছর  ১৪.০০ ৫ ১৪.০০ 
(১০০%) 

৫(১০০%) 

৩২।  মরামত, র ণােব ণ ও নবাসন (গাড়ী 
ফােমর য পািত) 

বছর  ৬.০০ ৫ ৬.০০ 
(১০০%) 

৫(১০০%) 

৩৩। অিফসারেদর বতন  মাস  ৩.৮৩ ৪৮ ৩.৮৩ 
(১০০%) 

৪৮ 
(১০০%) 

৩৪। কমচারীেদর বতন  মাস  ৬.১৫ ৬০ ৫.৫৫(৯০%) ৬০ 
(১০০%) 

৩৫।  ভাতািদ  মাস  ১৩.৫৫ ৬০ ৮.৭৩(৬৪%) ৬০ 
(১০০%) 

 (খ) মাট রাজ  = - ৩৩২.০০ - ৩২৫.৮৬ ১০০% 
 সবেমাট (ক+খ) = - ৩৮৬.০০  ৩৭৯.১৮ 

(৯৮.২৩%) 
৯৮% 

 

৬।  কে র কাজ অসমা  থাকেল তার কারণ: ক  পিরচালকেদর দয়া ত  মেত কে র আওতায়   
              উে েযা  পিরমাণ কান কাজ অসমা  নই।  

৭।   সাধারণ পযােব ণ :  

৭.১। ক  হেণর পট িম (কে ােন  - এ+িব) :  

        দেশর বতমান জনসং ার ায় ৪০% দির সীমার নীেচ বাস কের। এেদর দিনক খা  হণ গেড় ১৬০০ 
িকেলাক ােলারীর নীেচ। যিদও জাতীয় পযােয় খাে  াণীজ আিমষ হেণর পিরমাণ দিনক তম ২০ াম িক  
ামীন পযােয় এর পিরমাণ ায় ে র কাটায়। ফেল দেশর িবশাল জনেগাি  ি হীনতায় গেছ। এেত ামীণ 

নাগিরেকেদর শারীিরক ি  ও মধা িবকাশ াহত হে । জনসং া ত ্ি  এবং আবাদেযা  িম ােসর কারেণ 
বকার  এবং দির তা থেক সহেজ ি  পাে না। International Food Research Institute, এর মেত 

দি ণ ব এিশয়ার িষ অথনীিতেত ািণস েদর অবদান ি  পেয় ২০২০ সােল ৩০% এ দ ড়ােব, যা এ অ েলর 
দাির  িবেমাচন, আ কমসং ান ও ি  সরবরাহেক তরাি ত করেব। যথাযথ পিরক না হণ ও বা বায়েনর 
মা েম বাংলােদেশ ািণস েদর অ প িমকা রাখা স ব। সং া এবং জাতীয় আেয়র অবদােনর িদক থেক 
বাংলােদেশ ািণস েদর মে  ভড়ার  চ থ। এেদেশ া  ভড়া স হ ঊ  আ  পিরেবেশ খাপ খাইেয় বছের 
বার এবং িতবার ২-৩  বা া দয়। এেদর রাগ িতেরাধ মতা বশী ও বা া র হার অত  কম। চরম 

অবেহিলত অব ায় কেনা খড় এবং শে র অবিশ  অংশ খেয়ও এক  া  বষ  ভড়া ১৫-২০ কিজ ওজেনর 
হেত পাের, যা থেক ৬-৮ কিজ মাংস পাওয়া যায়। তাছাড়া এক  ভড়া বছের  ১.৫-২.০ কিজ পিরমান উল 
উৎপাদন কের।     

  বাংলােদেশ ভড়ার ঘন  িবেশষ িক  জলায় বশী। দেশর মাট ১.৬৯ িমিলয়ন( িবিবএস ১৯৯৬) ভড়ার মে  
০.৫৪৭ িমিলয়ন (িডএলএস ২০০৪) ভড়াই হ র ২২  জলায় পািলত হয়। এসব জলা েলা ধানত: বের  
এলাকা, য নার অববািহকা এবং উপ লীয় এলাকায় তাই অ ত াথিমক ভােব এই ২২  জলায় ভড়া পালেনর 
কম িচ হণ করা হেয়েছ। গত ২৯/০৯/২০০৩ইং তািরেখ ভড়া উৎপাদন ি র কম িচ হেণর লে  মাননীয় 

ধানম ীর  সিচেবর সভাপিতে  এক  সভা অ ি ত হয়। পরবত েত উ  ২২  জলার জলা শাসক, জলা ও 
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উপেজলা ািণস দ কমকতাসহ সংি  সকলেক িনেয় মাননীয় মৎ  ও ািণস দ িতম ী উিকল আ স সা ার 
ইয়া মেহাদেয়র সভাপিতে  এবং মাননীয়  সিচেবর উপি িতেত বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি েলর সে লন 

কে  অ ি ত সভায় ভড়া পালন কম িচ হেণর িস া  হীত হয়। এই কম িচ বা বায়েনর লে  মৎ  ও 
ািণস দ ম ণালেয়র ১১-০১-২০০৪ ইং তািরেখর ারক নং-মপম/পস-২/িবিবধ( ভড়া)-৬/২০০৩/১৫ মাতােবক 

এক  কমপিরক না ণয়েনর জ  কিম  গঠন করা হেয়িছল। যার ি েত উ  ক  হণ করা হয়। 

৭.২ । কে র উে ঃ 

কে ােনে  –এ :  

৭.২.১।  বাংলােদেশর িবিভ  এলাকার ভড়ার জাত িচি তকরণ, সংর ণ ও উ য়েন জনন (Breeding) ও 
কৗিলিব ােনর (Genetics) আ িনক ি  বহােরর মা েম ামীণ পিরেবেশ ও  বািণিজ ক িভি েত 
ভড়া উৎপাদন ি  করা।  

৭.২.২।  দেশর িবিভ  অ েল া  খাে র উপর িভি  কের  ও বািণিজ ক খামারীেদর জ  ভড়ার খা  ব াপনা 
ি  উ াবন।  

৭.২.৩।  ভড়ার িবিভ  রােগর া ভাব, িব ার প িত িনণয়, রাগবালাই দমন প িত উ াবন এবং উ ািবত দমন প িত 
বহাের িবিভ  কার ভড়ার উৎপাদন  ি  লাভজনক করা।  

কে ােনে  –িব:  

৮.২.১। দশীয় ভড়ার জাত উ য়েনর লে  আ িনক ি  বহার কের কৗিলক নগত মানস  ভড়া উৎপাদন 
ি েত সহায়তা করা।   

৮.২.২। ভড়া পালেন উ ু  কের ভড়া উৎপাদন ি র েচ া নয়া।  

৮.২.৩।  িশ েণর মা েম  ও মাঝারী খামারীেদর ি গত ত  সরবরাহ কের ভড়া উৎপাদন ি র সহায়তা 
করা এবং ভড়া পালেন উে া া উ য়েনর েচ া নয়া।  

৮.২.৪।  ভড়া পালেনর মা েম আ -কমসং ােনর েযাগ ি  করা এবং দাির  িবেমাচেন সহায়ক িমকা পালন 
করা।  

৮.২.৫।  মাংস উৎপাদন ি  কের ি র চািহদা রণ করা এবং পশেমর সেবাৎ  বহার করার সহায়তা করা।  

৮.৩।  কে র অ েমাদন, ময়াদ ি  ও সংেশাধন : িবগত ২৯/০৩/২০০৬ তািরেখ িষ, পািন স দ ও প ী িত ান 
িবভােগর সদে র সভাপিতে  ক র িপইিস সভা অ ি ত হয় এবং ০২/০৪/২০০৬ তািরেখ িপইিস সভার 
িস া েমাতােবক ২৯/০৬/২০০৬ তািরেখ ক  অ েমািদত হয়। িবগত ০১/০১/২০১০ তািরেখ কে ােন -এ অংশ 
কমকতা/কমচারীেদর বতন খাত, িশ ণ, মটরসাইেকল, জনসেচতনতা, ালািনেতল, িড র ইত ািদ অংগ 
আ :খাত সম য় কের সংেশাধন করা হয়। কে ােন -িব অংশ ০৬/১১/২০১১ তািরেখ ১ম সংেশাধন (অ েমািদত 
িডিপিপেত রাজ  বােজেটর  িহসােব  ল, িশ ণ সম ী এবং িশ েকর স ানী ি  এবং ব ড়ার সংেযাগ সড়ক 
িনমাণ ইত ািদ কারেণ) এবং ২৩/০৩/২০১১ তািরেখ আ :খাত সম য় কের ২য় সংেশাধন ( ভড়ার খাে র পিরমাণ 
ি ) করা হয।  

৮.৪।  কে র সািবক অ গিত : কে ােন  –এ এর ন ২০১১ ইং পয  ক  কােজর আিথক অ গিত ৯৯.৫২% এবং বা ব 
অ গিত ৯৯%। কে ােন -িব ন ২০১১ পয  আিথক অ গিত ৯৮.২৩% এবং বা ব অ গিত ৯৮%।  

৮.৫। কে র ধান ধান অংগ স হ :  

 কে ােন  -এ : 

 ভড়ার সড, খা  দাম ও আইেসােলশন সড িনমাণ, ভড়ার ইয়াড ও সংেযাগ রা া িনমাণ, পািনর লাইন াপন, 
িমিন এ ােবটর ও রি জােরটর য়, িম উ য়ন ও কে াজ িপট তরী, অভ রীণ রা া কােপ ং, িব ৎলাইন ও 
অ া  াপন, বাউ ারী ওয়াল সং ার( ভড়ার খামােরর পােশ), কনসালেটি , মটর সাইেকল/বাই-সাইেকল/ 
গেবষণা সাম ী/ কি উটার ও অ া  য়, ফেটাকিপ মিশন, ফ া , িডিজটাল ক ােমরা ইত ািদ য়, ফািনচার 

য়, ভড়া য়, িশ ণ( ষক/অিফসার), খা  য়, বই ও জানাল/ কশনা ও চারণা, ক  ায়ন, বীজ, সার  
ও ঔষধ য়।  



744 
 

 কে ােন  -িব:  

 ১  ডেমােনে শন ভড়ার খামার াপন, খামাের ২  ভড়ার সড, ১  া  সড ও ১  খা  দাম িনমাণ, ১১২০ 
ব:িম: রা া, ৫০০ িমটার কাটা তাে র  বড়া িনমাণ, ব িতক লাইন, পািনর লাইন াপন, ৪৫  ভড়ী ও ও ১৫  
ভড়ার প ঠা য়, ভড়ার জ  খা  য় (দানাদার খা , স জ খা , ইউিরয়া, মালােসস, মালােসস  ও ফডার 

কা ং), ভড়ার খামারীেদর িশ ণ দান, সফল ভড়ার খামারীেদর র ার দান, ক  থেক কেলট, িলফেলট, 
িনং মিডউল ও ফা ার ণ ও িবতরণ, বসলাইন সােভ, ভড়ার াডা স এর উপর সিমনার, িশ ণ া  

ভড়ার খামারীেদর ভড়ার জ  কা, িমনাশক ও জ রী ঔষধ িবতরণ।  

৮.৬।  কে র ধান ধান অংগ স েহর বা বায়ন : 

কে ােন  -এ : 

১১০.০০ ল  টাকা েয় িবএলআরআই, সভার, ঢাকায় ভড়ার সড-৪ , খা  দাম ও আইেসােলশন সড, 
ভড়ার ইয়াড ও সংেযাগ রা া িনমাণ করা হেয়েছ। ১.০০ ল  টাকা েয় িম উ য়ন ও কে াজ িপট তরী করা 

হেয়েছ। ৫৪.০০ ল  টাকা েয় অভ রীণ রা া কােপ ং, িমিন এ ােবটর িনমাণ ও বাউ ারী ওয়াল সং ার করা 
হেয়েছ। ৮.০০ ল  টাকা েয় পািনর লাইন াপন ও িব ৎ লাইন াপন করা হেয়েছ। ৪৪.০০ ল  টাকা েয় 
মটর সাইেকল/ বাই-সাইেকল/ গেবষণা য পািত/ কি উটার/ ফেটাকিপ মিশন/ ফ া / িডিজটাল 
ক ােমরা/ফািনচার ও রি জােরটর য় করা হেয়েছ। ১০.০০ ল  টাকা েয় ৩০০  ভড়া য় করা হেয়েছ। 
২৩.২০ ল  টাকা েয় ২০০ জন খামারী ও ৬৫ জন কমকতােক িশ ণ দান করা হেয়েছ। ২৬.০০ টাকা েয় 
১২০ ম: টন খা  য় করা হেয়েছ। ১৭.০০ ল  টাকা েয় কাশনা ও চারণার জ  বই ও জানাল ণ করা 
হেয়েছ। ১৪.০০ ল  টাকা েয় বীজ, সার ও ঔষধ করা হেয়েছ।  

কে ােন  -িব: 

৪৪.৮৪ ল  টাকা েয় শর র, ব ড়ায় ১  ডেমােনে শন ভড়ার খামার াপন করা হেয়েছ। খামাের ২  বয়  
ভড়ার সড, ১  া  সড ও ১  খা দাম, ১১২০ ব:িম: রা া িনমাণ, ৫০০ িমটার ক টা তােরর বড়া দওয়া 

হেয়েছ। ব িতক লাইন, পািনর লাইন াপন করা হেয়েছ। ২১/১০/২০০৭ইং তািরেখ খামার  হ া র করা 
হেয়েছ। ৪৫  ভড়ী ও ১৫  ভড়ার প ঠা ১.৬৭ ল  টাকা িদেয় য় কের ৪/২/২০০৮ইং তািরেখ খামার  চা  
করা হেয়েছ। ইিতমে  ১০২  ভড়া ও প ঠা িশ ণ া  খামারীেদর মে  িবতরণ করা হেয়েছ। বতমােন খামাের 
১৩০  ভড়া আেছ। ক  শেষ িশ ণ া  খামারীেদর মে  দশী ভড়ার জাত উ য়েনর জ  সরকার 
িনধািরত ে  ভড়া িবতরণ করা হেব এবং ব ড়া সরকারী গবাদী প র খামার হেত খা  য় িনবাহ করা হেব। 
খামােরর ভড়ার জ  খা  য় কের খামাের  বহার করা হে । ৩৩৮ ম: টন (দানাদার খা , স জ ঘাস, 
ইউিরয়া, মালােসস ও মালােসস ) খা  ১৭.৬১ ল  টাকা িদেয় য় করা হেয়েছ। ইহা ছাড়া ৪.০০ ল  টাকায় 
খামােরর জ  ৪৯০০০ আ  ফডার কা ং য় করা হেয়েছ। ৫২৪০ জন ভড়ার খামারীেদর  িশ ণ দান করা 
হেয়েছ। ক   জলার িত উপেজলায় ২ জন কের মাট ৩১২ জন সফল ভড়ার  খামারীেক ৫,০০০/- 
টাকা ও িত জলায় কে  িনধািরত ২  উপেজলায় ৪৪ জন উে া া খামারীেক ১০,০০০/- টাকা কের ার 

দান করা হেয়েছ। এখােত বরাে র ১৬.৫০ ল  টাকা থেক ার দান ও অ ােনর খরচসহ ১৬.৩০ ল  
টাকা খরচ হেয়েছ, ক  থেক কেলট, িলফেলট, িনং মিডউল ও ফা ার ণ কের ও সেচতনতা ি র জ  
আ হী খামারীর মােঝ িবরতণ করা হেয়েছ, িক  উপেজলা িনধািরত ন না প িতর মা েম বসলাইন সােভ করা 
হেয়েছ, ভড়ার াডা   এর উপর সিমনার করা হেয়েছ, ক  হেত িত উপেজলায় িশ ণ া  ভড়ার  
খামারীেদর মােঝ ভড়ার জ  কা, িমনাশক ও জ রী ঔষধ িবতরণ করা হেয়েছ।  

৮.৭।   পিরদশেনর বা ব অব া : িবগত ০৪/১০/২০১১ইং তািরখ আইএমইিড ক ক ক  রাজশাহী িবভােগর নওগ  
সদর উপেজলা ও ব ড়া জলার শর র উপেজলার ডেমােনে শন ভড়ার খামার এবং ০৫/১০/২০১১ইং তািরখ 
ঢাকা িবভােগর টাংগাইল জলার টাংগাইল সদর উপেজলা ও সাভােরর িবএলআরআই এ কে ােন -এ ক ক িনিমত 
ভড়ার সডসহ অ া  াপনা সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর বা ব অব া িন প :  

৮.৭.১।  জলা ািণস দ কমকতার কাযালয়, নওগ : নওগ  জলা ািণস দ কমকতার কাযালেয়, রানীনগর উপেজলা, 
নওগ  সদর উপেজলা এবং মহােদব র উপেজলা থেক আগত ক  হেত িশ ণ া  ২০/২৫ জন খামারীেদর সােথ 
মতিবিনময় করা হয়। খামারীগণ ক  থেক ভড়ার খা , িশ ণ, পশম সং েহর ব া করা, প ঠা িবতরেণর 

ব া করার কথা বেলন। মতিবিনময় শেষ কে ােন -এ ক ক িনবািচত নওগ  সদর উপেজলায় চক বািড়য়া 
এলাকার (১) মােমনা খা ন, (২) নািগস আ ার, (৩) হািসনা বওয়া ও (৪) রিহমা এর খামার পিরদশন করা হয়। 
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ভড়ার ঘর েলা চািহদার লনায় ছাট এবং মেঝেত ভড়া লালন পালন করা হে । খামারীেদর সােথ আলাপ কােল 
জানা যায়, ক  চা  অব ায় খা , ঔষধ ও অ া  িবধা পত; ক  হেত লাক এেস ভড়া দখা না করত।  

৮.৭.২।  ভাড়ার ডেমােনে শন খামার, শর র, ব ড়া : কে ােন  -িব ক ক ডেমােনে শন ভড়ার শর র, ব ড়ােত 
২  ভড়ার সড, ১  া  সড ও ১  গাডাউন িনমাণ করা হেয়েছ এখন বতমােন ১৩৫  ভড়া আেছ। খামার 
হেত ৭৯  ভড়া ও ভড়ী িশ ণ া  খামারীেদর মে  িনধািরত ে  িবতরণ করা হেয়েছ। খামাের কান 
অিফস িবি ং নই। গাডাউেনর এক  অংশ অিফস িহেসেব বহার করা হে ।  

৮.৭.৩।  জলা ািণস দ কাযালয়, টাংগাইল সদর, টাংগাইল : টাংগাইল জলায় কে ােন -এ ক ক িনবািচত খামার 
পিরদশনকােল দখা যায়, অিধকাংশ খামারীেদর ভড়ার ঘর ছাট ও তারা মেঝেত ভড়া পালন করেছ। 
খামারীেদর সােথ আলাপ কােল খামারীগণ অ েরাধ কেরন খা , ঔষধ ও ভড়ার ঘর িনমােণ সহায়তা দান 
করার জ ।  

৮.৭.৪।  বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট, সাভার, ঢাকা: সাভার িবএলআরআই এ কে ােন -এ ক ক িনিমত 
ভড়ার সডসহ িবএলআরআই এর গেবষণাগাের ব ত য পািত, রাসায়িনক ািদ, মাটর সাইেকল ও 

কি উটার পিরদশন করা হয়। কােজর মান সে াষজনক।  

 ০৯। কে র উে  অজন (িপিপ অ যায়ী) : 

কে ােন  -এ : 

পিরকি ত অিজত 

বাংলােদেশর িবিভ  এলাকার ভড়ার জাত 
িচি তকরণ, সংর ণ ও উ য়েন জনন 
(Breeding) ও কৗিলিব ােনর 
(Genetics) আ িনক ি  বহােরর 
মা েম ামীণ পিরেবেশ ও  বািণিজ ক 
িভি েত ভড়া উৎপাদন ি  করা। 

িবএলআরআই এ ৬০০ ব:িম: এর ওেপন িনউি য়াস ি িডং খামার 
াপন করা হেয়েছ এবং িসেলকশন ি িডং এর মা েম ভড়ার জাত 

উ য়েনর কায ম চলেছ। ফেনাটাইিপক ক ােরকটারাইেজশেনর 
মা েম ভড়ার জাত িচি ত করা হেয়েছ এবং তা সংর ণ ও 
উ য়েনর কায ম চলেছ। জেনাটাইিপক ক ােরকটারাইেজশেনর কাজ 
চলেছ, িডএনএ এ াকশন করা হেয়েছ। প ঠার বীেযর ণা ণ 
যাচাই বক ি ম জনেনর উপ তা যাচাই করা, ঋ িভি ক ও 
িবিভ  বয়সী ভড়ার বীেযর বিশ স হ সনা করণ এবং তরল বীষ 
িদেয় ভড়ার ি ম জনন করা হেয়েছ।  

দেশর িবিভ  অ েল া  াে র উপর 
িভি  কের  ও বািণিজ ক খামারীেদর 
জ  ভড়ার খা  ব াপনা ি  
উ াবন।  

ভড়ার খা  উৎপাদন ও খা  ব াপনা ি  উ াবন এবং 
িশ েণর মা েম মাঠ পযােয় পৗছােনা;  

িবিভ  বয়স ও উৎপাদন ভেদ ভড়ার উপ  ি মান িনধারেণর 
গেবষণা করা হেয়েছ এবং বা ার জ  িবক  ধ এবং ি া  
ভড়ার া  াটার উ াবন করা হেয়েছ।  

ইউিরয়া মালােসস , ইউিরয়া ি েয়েটট  এবং ক চা ঘাস বহার 
কের লনা লক পারফরেম  দখা হেয়েছ। ৬-৭ মাস বয়সী ২৪  
ভড়ার খাসীেক ৪  েপ ভাগ কের গেবষণা করা হেয়িছল। এেত দখা 

িগেয়েছ য, ১ কিজ দিহক ওজন ি র জ  ক চা ঘাস ৪৭/- টাকা, 
ইউিরয়া মালােসস  ১১১/- টাকা এবং ইউিরয়া ি েয়েটট  ৯৩/- 
টাকা েয়াজন হয়। ইউিরয়া মালােসস , ইউিরয়া ি েয়েটট  

ি  খামারীেদর মােঝ সরবরাহ করা হেয়েছ।  
মাঠ পযােয় বা ার ি র জ  দানাদার খাে র িমকা বর করা 
হেয়েছ। এেত দখা িগয়ােছ য, দিনক ওজেনর ১.৫% হাের দানাদার 
খা  সরবরাহ করেল বা ার দিনক ওজন ি  পায় এবং তা 
অথৈনিতকভােব লাভজনক হয়।  

ভড়ার িবিভ  রােগর া ভাব কাল, িব ার 
প িত িনণয়, রাগবালাই দমন প িত উ াবন 
এবং উ ািবত দমন প িত বহাের িবিভ  

এলাকািভি ক, ঋ িভি ক ও বয়সিভি ক দশী ভড়ার রােগর 
া ভাব িনণয় করা হেয়েছ। উ ত ব াপনার মা েম ইেতামে  
রােগর া ভাব ও হার কমােনা হেয়েছ এবং এ ােরাটি িময়া 
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পিরকি ত অিজত 

কার ভড়ার উৎপাদন  ি  লাভজনক 
করা।  

রােগর টে ােয়ড উ াবন করা হেয়েছ। ভড়ার খামাের বা ার র 
হার ১০% এর নীেচ নামােনা হেয়েছ। েব র হার িছল ২০%-
৩০% ।  

 
কে ােন  -িব: 

পিরকি ত অিজত 

দশীয় ভড়ার জাত উ য়েনর লে  আ িনক ি  
বহার কের কৗিলক নগত মানস  ভড়া 

উৎপাদন ি েত সহায়তা করা।   

এক  ডেমােনে শন ভড়ার খামার াপন কের বের  
এলাকা, উপ লবত  এলাকা ও য না অববািহকা এলাকা হেত 
৬০  ভড়া িদেয় খামার  চা  করা হেয়েছ। খামার হেত 
৬৩  ভড়ার প ঠা ও ৩৯  ভড়ী িশ ণ া  খামারীেদর 
মে  ভড়ার জাত উ য়েনর জ  িবতরণ করা হেয়েছ।  

ভড়া পালেন উ ু  কের ভড়া উৎপাদন ি র 
েচ া নয়া। 

ভড়া পালেন উ ু  করার জ  ক  হেত কেলট, িলফেলট, 
ফা ার ণ কের খামারীেদর মে  িবতরণ করা হেয়েছ।  

িশ েণর মা েম  ও মাঝারী খামারীেদর 
ি গত ত  সরবরাহ কের ভড়া উৎপাদন ি র 

সহায়তা করা এবং ভড়া পালেন উে া া উ য়েনর 
েচ া নয়া।  

িশ েণর মা েম ১৫৮  উপেজলায় ৫২৪০   খামােরর 
উ য়ন এবং ৪৪  উপেজলায় ৬৬০  ক া ে ািয়ং খামােরর 
উ য়ন করা হেয়েছ।  

ভড়া পালেনর মা েম আ -কমসং ােনর েযাগ 
ি  করা এবং দাির  িবেমাচেন সহায়ক িমকা 

পালন করা। 

ভড়া পালেনর মা েম আ -কমসং ােনর েযাগ ি র লে  
ক  উপেজলায় খামারীেদরেক িমনাশক ও জ রী ঔষধ 

ও কা িবতরণ করা হেয়েছ। ক  ২২  জলার িত  
উপেজলায় একজন কের ৩১২ জন সফল  খামারীেক 
৫,০০০/- টাকা ও ২২  জলার িনধািরত ২  উপেজলায় 
একজন কের ৮৮ জন উে া া খামারীেক ১০,০০০/- টাকা 
কের ার দান করা হেয়েছ।  

মাংস উৎপাদন ি  কের ি র চািহদা রণ করা 
এবং পশেমর সেবাৎ  বহার করার সহায়তা 
করা। 

ভড়ার মাংস ি য়াজাতকরণ ও িবপণন ব ার উপর ১  
সিমনার করা হেয়েছ।  

১০।  ক  পিরচালক সং া  ত ািদঃ  

িমক নং নাম  ণকালীন/ 
খ কালীন 

সময়কাল  ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
কে া-এ ড: মা: এরসা ামান  

০১৭১৬৪৮৪২৩৮ 
ণকালীন ০১/০৭/২০০৬ 

হেত 
৩০/০৬/২০১১ 

বতমােন িবভাগীয় ধান, 
ছাগল ও ভড়া উৎপাদন 

গেবষণা িবভাগ, 
িবএলআরআই, সভার এ 

কমরত।  
কে া-িব এ, ক,এম, আজাদ 

০১৭১২৮৭০২০৭ 
ণকালীন ০১/০৭/২০০৬ 

হেত 
৩০/০৬/২০১১ 

বতমােন সহকারী পিরচালক, 
ক ীয় রগীর খামার, 

িমর র, ঢাকায় কমরত।  

১১। কে র উপকািরতা ও  িবধািদর বহার :  

 কে ােন  -এ : 
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 িবএলআরআই এ ৬০০ বগিমটার এর ওেপন িনউি য়াস ি িডং খামার াপন করা হেয়ছ । সখােন ায় ৫৬৫  দশী 
জােতর ভড়া সংর ণ করা আেছ এবং িসেলকশন ি িডং এর মা েম ভড়ার জাত উ য়ন করা হেয়েছ। 

 ভড়ার বা া ( া ) উৎপাদন মতা ি  করা হেয়েছ।   
 ভড়ার া  ব াপনা ােকজ উ াবন করা হেয়েছ।  
 িবিভ  জায়গা ( নায়াখালী, টাংগাইল এবং নওগ ) ১৬০  প ঠা উৎপাদন কের সরবরােহর ফেল আ : জনন রাধ করা 

স ব হেয়েছ এবং অিধক জনন ম ও মাংস উৎপাদনশীল ভড়া উৎপাদন স ব হেব।  
 সমাজিভি ক ও বািণিজ কভােব ভড়ার খামারীেদর সেচনতা ি  পেয়েছ।  
 দির  মিহলা ও ষেদর কমসং ােনর ি  হেয়েছ।  
 ভড়া উৎপাদন ি  দেশ মবধমান জনসং ার দির তা াস এবং বািড়িত া ন সরবরােহ কাযকর িমকা রাখেব।  
 কে ােন  -িব: 

1. ক  বা বায়েনর ফেল ভড়ার উৎপাদন ি  পেয়েছ। ক  হেণর েব িডএলএস ২০০৪ গণনা অ সাের ক  
এলাকায় ভড়ার সং া িছল ৫.৫০ ল , ক  বা বায়ন কাল ২০০৮ সােলর বাংলােদশ অথনীিত িরিভউ কাউি ল এর 
জরীপ অ সাের ক   এলাকায় ভড়ার সং া ১৫ ল ।  

2. ভড়া পালেনর মা েম িশ ণ া  ৫২৪০ জন খামারীর আ কমসং ান ি  হেয়েছ এবং তােদর দখােদিখ আরও 
অেনক খামারী খামার করার জ  উ ু  হেয়েছ।  

3. িশ ণ া  ভড়া পালনকারী মিহলােদর পািরবািরকভােব আয় রাজগার ি  পেয়েছ।  
4. িসেলকশন ীড এবং আ িনক জনন প িত স ে  সেচতনতার ি র ফেল দশীয় ভড়ার জাত উ য়ন হেয়েছ।  
5. ভড়ার খামারীেদর ভড়া পালন িবষেয় সেচতনতা ি  পেয়েছ।  
6. ভড়ার মাংস ও পশেমর বহার স েক সেচতনতা ি  পেয়েছ। পশেমর িবপণেনর জ  বাংলােদশ পাট গেবষণা 

ইনি উট ও বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট যৗথভােব  পাট ও ভড়ার পশম িদেয় ক ল তরী করেছ।  

১২।  বা বায়ন সম া :  

১২.১।   উ ািবত ি  খামারী পযােয় ায়াল এর জ  পযা  জনবেলর অভাব িছল এবং ক  জনবল ঘনঘন চা রী ছেড় চেল 
যাওয়ায় মাঠ পযােয়  কােজর অ গিত হত হেয়িছল।  

১২.২।  উ ত জােতর প ঠা ও ভড়ী িশ ণ া  খামারীেদর চািহদা থাকা সে ও সরবরাহ করার জ  যানবাহন িছল না এবং যানবাহন 
না থাকায় কে র কাজ তদারিক যথাযথ ভােব পিরচালনা স ব হয় নাই। মাঠ পযােয় উৎসাহী ভড়ার খামারীর সং া িছল 
অেনক। খামারীেদর চািহদা মাতােবক কে র বােজট বরা  কম িছল িবধায় সকলেক িশ ণ দান করা স ব হয় নাই।  

১২.৩।  মাঠ পযােয় (নওগ , নায়াখালী ও টাংগাইল) ি ম জনেনর জ  ি ম জনন গেবষণাগার, য পািত, িমিন গেবষণা খামার 
নাই। রােগর া ভাব কমােনার সহজ, সা য়ী এবং টকসই ি  উ াবন করার জ  এবং রাগ িনণেয়র জ  উপেক  কান 
ডায়াগনি ক াবেরটির ও িডিপং বাথ নই। ফেল ক  বা বায়েনর সম া পিরলি ত হেয়েছ।  

১২.৪।  ভড়ার জাত উ য়ন বশ সময় সােপ  াপার। যমন:-৬-১০ জনােরশেনর মা েম দশী ভড়ার উ ত জাত পাওয়া যােব। তাই 
৬-১০ জনােরশন ািড করেত সময় লাগেব ১০-১৫ বছর । এর জ  েয়াজনীয় সময় দরকার। দশীয় ভড়ার উ য়েনর িনিম  
জাতস েহর মে  সংকরায়েনর মা েম গেবষণা কায েমর জ  দীঘেময়াদী (১০-১২ বছর) গেবষণা পিরক না েয়াজন।  

১৩।  পািরশ :  

১৩.১।  কে র স ক বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় জনবল এবং যানবাহন এর সং ান রাখা উিচত। মাঠ পযােয় ভড়ার প ঠার া তা 
এক  বড় সম া। তাই মাঠ পযােয় জনেনর জ  িডএলএস ও িবএলআরআই হেত উ ত মােনর প ঠা খামারীেদর মে  
সরবরাহ দওয়ার ব া রাখা উিচত িছল।  

১৩.২।  খামারী, বকার বক ও :  মিহলােদর কমসং ােনর েযাগ ি র লে  খামার াপেনর জ  ভৗত ও অবকাঠােমাগত 
সহায়তা দওয়া, খা  ও জ রী ঔষধ দােনর ব াসহ কম েদ খামারীেদর মােঝ াংক ঋেণর ব া করা যেত পাের।  

১৩.৩।  বাংলােদেশর অ া  জলায় কে র কায ম িব ত করা যেত পাের। িশ েণর মা েম ভড়া পালন িবষেয় সেচতনতা 
ি র জ  িশ েণর েযাগ আেরা বাড়ােত হেব এবং িরে সাস িনং এর মা েম সেচতনতা ি  করা যেত পাের। আ িনক 
ভড়া পালন প িত স ে  বা ব ান অজেনর জ  বেদিশক র ও িশ েণর ব া রাখা যেত পাের। ভড়ার মাংেসর 
ণা ণ িবষেয় চার চারণা, ভড়ার মাংস, পশম সং হ ও বাজারজাত ব ার উ য়েনর জ  কম িচ হণ করা যেত পাের।  
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মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়  

 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii 
GwWwcfy³ mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
সমা  কে র সং া ও ধরণঃ 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র অধীেন ২০১০-১১ অথ বছেরর এিডিপ- ত অ  ক স েহর মে  মাট ০২  
ক  সমা  হয়। সমা  ক ই িবিনেয়াগ ক । 

 

(২) সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 
সমা  ক  ২ র ল অ েমািদত য় অেপ া ত য় ৬-৪৯% পয  ি  পায় এবং ত বা বায়নকাল ল 
অ েমািদত ময়াদকাল অেপ া ২০-১০০% পয  অিত া  হেয়েছ। 

 
(৩) সমা  কে র য় ও ময়াদ ি র কারণঃ 

সমা ত কে র য় ি র কারণ হে - GKwU cÖK‡í Rwg AwaMÖn‡Y wej‡¤̂i Kvi‡Y wbg©vY KvR wejw¤̂Z nq| 
ফেল কে র য় ি  পায়। 

             
অ িদেক ময়াদ ি র ধান কারণ হে - GKwU cÖK‡í †ewbwdwkqvix wbe©vP‡b RwUjZv এবং ণ ক  ণয়েনর 
Kvi‡Y wej¤̂ হয়। 

 
(৪) সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 
 

সম া পািরশ 
নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি -
স রাল া াম (২য় পব) শীষক কে  

অেনক ে  িভকটীম িনযাতেনর 
আলামত স হ ন  কের ফলায় 
অপরাধীেক সনা  করা স ব হয় না।  

িডএনএ’র পরী া ও শারীিরক পরী ার ব পয  িনযাতেনর 
আলামত ন  না করার িবষেয় িভকটীমেদর অবিহত করার জ  
সংি  কাউি লর গণেক িনেদশনা দান করেত হেব 

এক  কে র অ তম উে  হে  
ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক 
রােগর িচিকৎসার পাশাপািশ মিহলা ও 

িশ েদর থাইরেয়ড ও অ া  হরেমান 
সং া  রাগ স েক গেবষণা এবং এর 
ফলাফল তােদর া েসবার কােজ 
লাগােনা। িক  এ স িকত কান 
Research wing ািপত হয়িন। কােজই 
এসব রাগ স েক গেবষণা িকভােব হেব 
এবং গেবষণার ফলাফল িকভােব মিহলা ও 
িশ েদর া েসবায় কােজ লাগােনা হেব 
তা  হয়িন। 

হাসপাতাল েত ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর 
িচিকৎসার পাশাপািশ মিহলা ও িশ েদর থাইরেয়ড ও অ া  
হরেমান সং া  রাগ স েক গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং 
এর ফলাফল া েসবার কােজ লাগােনার জ  হাসপাতাল 
ক প েক েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব। 
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113. নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল া াম (২য় পব) 
((সমা ঃসমা ঃ  নন,,  ২০১১২০১১))  

 
১.০ কে র অব ান :  ঢাকা, রাজশাহী, চ াম, িসেলট, লনা ও বিরশাল িবভাগীয় সদের মিডেকল  
                                       কেলজ হাসপাতাল এবং জলা পযােয়র ২  হাসপাতাল ( রং র ও ফিরদ র )।  
২.০ শাসিনক ম ণালয় :  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়। 
৩.০ ev¯—evqbKvix সং া :   (ক) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 
      (jxW I mn‡hvwM)     (খ) া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়  
    (গ) রা  ম ণালয়,  
     (ঘ) সমাজ ক াণ ম ণালয় 
     (ঙ) আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 
     (চ) ধম িবষয়ক ম ণালয় 
     (ছ) িশ া ম ণালয় 
৪.০ কে র বা বায়নকাল ও য়  :  
                      (ল  টাকায়) 

া িলত য় ত 
য় 

মাট 
টাকা 
ঃসাঃ 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়ন 

অিত া   
য় ( ল 

া িলত েয়র 
%) 

অিত া  সময় ( ল 
া িলত বা বায়ন 

কােলর %) 
ল 

মাট 
টাকা  

( ঃসাঃ) 
 

সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
টাকা  

( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১৬৭৮.৬৩ 
৩৬৯.৭৮ 

(১৩০৮.৮৫) 

১৮৪৫.৮৪ 
২৪৫.৯৯ 

(১৫৯৯.৮৫) 

১৭৭৮.১৯ 
১৯৯.৭৯ 

(১৫৭৮.৪০) 

লাই ’ 
২০০৮ 

হেত 
িডেস’ ২০১০ 

লাই ’ ২০০৮ 
হেত 

ন ’ ২০১১ 

লাই ’ ২০০৮ 
হেত 

ন ’ ২০১১ 

৯৯.৫৬ 
(৬%) 

 

০৬ মাস  
(২০%) 

 
৫.০ কে র িবিভ  অে র বা বায়ন (PCR-এ দ  তে র িভি েত) :  
             (ল  টাকায়) 

ঃনং 
 

িবিভ  অংেগর নাম পিরকি ত ল মা া  
(িপিপ অ যায়ী) 

 ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
০১) জনবল  ৭৯৮ জনমাস ২৫৪.৫৯ ৭৪৮ জনমাস (৯৪%) ২৩৮.৩১ 

(৯৩.৬০%) 
০২) পরামশক  ৫২২ জনমাস ১৯৫.১১ ৫২২ জনমাস (১০০%) ১৯৪.৯২(৯৯.৯০%) 
০৩) সিমনার ও ওয়াকশপ ৭২  ১০৭.০৬ ৭২  (১০০%) ১০৬.৯৩ (৯৯.৮৭%) 
০৪) জনসেচতনতা কায ম থাক ১৯১.৭৪ থাক ১৯১.২১ (৯৯.৭২%) 
০৫) িশ ণ ৭৬  ১৭৫.৩০ ৭৬  (১০০%) ১৭৪.৮৮ (৯৯.৭৬%) 
০৬) আসবাবপ  ২৭২  ৩৮.৮৫ ২৭২  (১০০%) ৩৮.৪৮ (৯৯.০৪%) 
০৭) অিফস য পািত ৯৫  ৯৪.৫৯ ৯৫  (১০০%) ৯৪.৩৬ (৯৯.৭৫%) 
০৮) মিশনারী ও অ া  

য পািত 
থাক ১৬০.৩৩ থাক ১৬০.১৯ (৯৯.৯১%) 

০৯) অ া  য় থাক ৬২৮.২৭ থাক ৫৭৮.৯১ (৯২.১৪%) 
 সবেমাট = - ১৮৪৫.৮৪ - ১৭৭৮.১৯ 

(৯৬.৩৩%) 
  

৬৬..০ ০   কে র অসমা  কাজ অসমা  থাকার কারণঃকে র অসমা  কাজ অসমা  থাকার কারণঃ েযাজ  নয়। 
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৭৭..০০  সাধারণ পযেব ণঃসাধারণ পযেব ণঃ    
৭.১ কে র পট িম : 

১৯৯৫ সােল বইিজং এ অ ি ত িব  নারী সে লেন হীত কমপিরক না বা বায়েনর জ  বাংলােদেশর অ ীকার 
বা বায়েনর িনিম  নারী িনযাতন িতেরােধ মাি েস রাল া াম হেণ ডনমাক সরকােরর সহেযািগতা চাওয়া 
হয়। ফল িতেত ১৯৯৭ সােলর ন মােস ঢাকায় এক  আ জািতক িবেশষ  দেলর সভা অ ি ত হয়। এ সভার 

পািরশ অ যায়ী মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ক ক াথিমকভােব ৭৯১.৫১ ল  টাকা েয় 'বছর ময়াদী 
এক  সারথী ক  (Pilot Phase) নেভ র ২০০০ সােল  কের িডেস র ২০০৩ এ সমা  করা হয়। সারথী 
পেবর ধারাবািহকতায় মাট ১৯৩৫.১৫ ল  টাকা (িজওিব ১৯১.৮৭ ল  টাকা এবং ডািনডার ক  সাহা  
১৭৪৩.২৮ ল ) েয় "নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল া াম (১ম পযায়) শীষক এক  ক  হণ 
করা হয়, যা জা যারী ২০০৪ তািরেখ  হেয় ন, ২০০৮ সমা  হয়। এ সমেয়র মে  দেশর ৬  িবভাগীয় সদের 
অবি ত মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ওয়ান- ট াইিসস স ার (ওিসিস) চা  করা হয়। এ সমেয় ৪৯৬৩ জন 
মিহলা ও িশ  ওিসিস হেত সবা হণ কেরেছ। অিধক  এ পেব ঢাকা মিডেকল কেলেজর াশনাল ফেরনিসক 
িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী এবং প চ  িবভাগীয় সদের িডএনএ ি িনং াবেরটরী চা  করা হয়। এ সব 

াবেরটরীেত এ পয  মাট ৩৩৪  ন না ১২০৫  িডএনএ পরী া স  হয়। কে র থম পেবর ধারাবািহকায় 
লাই ২০০৮ হেত িডেস র ২০১০ পয  ময়াদকালীন "নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল া াম লাই 

২০০৮ হেত িডেস র ২০১০ পয  ময়াদকালীন "নারী িনযাতন িতেরাধকে  মাি েস রাল া াম (২য় পব)" 
শীষক ক  বা বায়েনর লে  বাংলােদশ সরকার এবং ডনমাক সরকােরর মে  িবগত ২২ ন, ২০০৮ 
তািরেখ এক  সমেঝাতা ারক া িরত হয়। উ  সমেঝাতা ারেকর িভি েত মাট ১৬৭৮.৬৩ ল  টাকা 
(িজওিব ৩৬৯.৭৮ ল  টাকা এবং ডািনডার ক  সাহা  ১৩০৮.৮৬ ল ) েয় আেলাচ  ২য় পযায় ক  দিলল 

ণয়ন কের অ েমাদেনর ি য়াকরেণর জ  পিরক না কিমশেন রণ করা হয়। গত ০৭.১০.২০০৮ তািরেখ 
অ ি ত িপইিস সভায় কিতপয় শত সােপে  এ ক েক অ েমাদেনর জ  পািরশ করা হেয়েছ। গত 
০৬.০১.২০০৯ তািরেখ যথাযথ ক প  ক ক ক  অ েমািদত হয়। 
 

৭.২ কে র ধান ধান কায েমর মে  রেয়েছ জনবল িনেয়াগ, পরামশক িনেয়াগ, জনসেচতনতা কায ম, ওয়াকশপ 
ও সিমনার, িশ ণ, আসবাবপ  ও য পািত য়, মিশনারী ও অ া  য পািত য় এবং িবিবধ ইত ািদ।  

 

৭.৩ অ েমাদন কায মঃ  
আেলাচ  ক র ল িডিপিপ িবগত ০৬-০১-২০০৯ তািরেখ মাট ১৬৭৮.৬৩ ল  টাকা া িলত েয় লাই, 
২০০৮ হেত িডেস র, ২০১০ ময়ােদ পিরক না কিমশন ক ক অ েমািদত হয়| সংেশািধত িডিপিপ গত ২৭-১২-
২০১০ তািরেখ িডিপইিস সভার পািরশ েম ৩১.০১.২০১১ স ণ মাট ১৮৪৫.৮৪ ল  টাকা া িলত েয় মিহলা 
ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ক ক লাই, ২০০৮ থেক ন, ২০১১ ময়ােদ অ েমাদন দান 
কেরন।    

 

৭.৪ কে র উে ঃ  
কে র উে  হল সমি ত ব খী আ ঃম ণালয় উে ােগর মা েম বাংলােদেশর িনযাতেনর িশকার নারীেদরেক 
টকসহ, কাযকর ও দ  সমি ত সবা দান, নারী িনযাতেনর িব ে  জনসেচতনতা ি  এবং নারী িনযাতন 
িতেরাধকে  সরকােরর হীত পদে প/কায ম স েক জণগণ ও সংি  িত ানেক সেচতন কের এতদসং া  
সবাস হ হেণর জ  উ  করার পাশাপািশ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র কম মতা জারদারকরণসহ নারী 

িনযাতন স িকত আ ঃম ণালয় সম য় ও কায ম উ য়ন করাই আেলাচ  ক র ল উে । 
 

৭.৫ এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ                                                                                                                                                                                                                     
 

(ল  টাকায়) 
আিথক
বছর 

এিডিপ বরা  (সংেশািধত) অব ি  য় 
মাট টাকা ঃসাঃ  মাট টাকা ঃসাঃ  মাট টাকা ঃসাঃ 

২০০৮-
২০০৯ 

৩০৫.১৪ ১৫.৩৮ ২৮৯.৭৬ ৩০৭.৭৬ ১৮.০০ ২৮৯.৭৬ ৩০৫.১৪ ১৫.৩৮ ২৮৯.৭৬ 

২০০৯-
২০১০ 

৬২২.২
৬ 

৮২.৯৯ ৫৩৯.২৭ ৬৬৪.২৭ ১২৫.০০ ৫৩৯.২৭ ৬২২.২
৬ 

৮২.৯৯ ৫৩৯.২৭ 
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আিথক
বছর 

এিডিপ বরা  (সংেশািধত) অব ি  য় 
মাট টাকা ঃসাঃ  মাট টাকা ঃসাঃ  মাট টাকা ঃসাঃ 

২০১০-
২০১১ 

৯১৮.৪৪ ১৪৭.৬
২ 

৭৭০.৮২ ৯৫৯.০২ ১৯০.০০ ৭৬৯.০২ ৮৫০.৭৯ ১০১.৪২ ৭৪৯.৩৭ 

মাট মাট ==  ১৮৪৫১৮৪৫..৮৪৮৪  ২৪৫২৪৫..৯৯৯৯  ১৫৯৯.৮৫ ১৯৩১১৯৩১..০৫০৫  ৩৩৩৩৩৩..০০০০  ১৫৯৮.০৫ ১৭৭৮১৭৭৮..১৯১৯  ১৯৯১৯৯..৭৯৭৯  ১৫৭৮.৪ 
 
৭.৬ ক  পিরদশন : 

ক র সমা  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড হেত গত ৩০-০৭-২০১১ তািরেখ চ াম অংশ, ১০-
০৮.২০১১ তািরেখ লনা অংশ, ০৪-০৯-২০১১ তািরেখ বিরশাল অংশ এবং ০৬-০৯-২০১১ তািরেখ ঢাকা অংেশর 
বা বািয়ত কায ম সেরজিমেন পিরদশন বক ক  সংি  কমকতােদর সােথ আেলাচনা করা হয়। িনে  
পযায় েম কে র অংগিভি ক কােজর িববরণ (অ ে দ-০৮), সম ািদ (অ ে দ-১১) এবং পািরশ/িদক-
িনেদশনা (অ ে দ-১২) উে খ করা হেয়েছ।    

৭.৭ ক  ব াপনাঃ 
ক  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ক ক বা বািয়ত হেয়েছ এবং িনে  বিণত কমকতা কে র ণকালীন 
ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছনঃ  

ঃনং কমকতারনাম তািরখ 
যাগদান বদলী 

১ ২ ৩ ৪ 
০১) ড.  আ ল হােসন, ক  পিরচালক ২২.১০.২০০৬  

 
৮৮..০০  কে র অংগিভি ক কােজর িববরণঃকে র অংগিভি ক কােজর িববরণঃ    
৮.১ জনবলঃ  
 এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ৭৯৮ জনমােসর জ  বরা ত ২৫৪.৫৯ ল  টাকার িবপরীেত ২৩৮.৩১ ল  

টাকা য় করা হেয়েছ এবং পিরকি ত ল মা ার িবপরীেত ৭৪৮ জনমাস অিজত হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ 
উে খ করা হেয়েছ।  

 
৮.২ পরামশকঃ 
 এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ৫২২ জনমােসর জ  বরা ত ১৯৫.১১ ল  টাকার িবপরীেত ১৯৪.৯২ ল  

টাকা য় করা হেয়েছ এবং পিরকি ত ল মা ার িবপরীেত েরা ির (১০০%) অিজত হেয়েছ বেল দ  
িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ।  

 
৮.৩ সিমনার ও ওয়াকশপঃ 
 এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ৭২  সিমনার ও ওয়াকশপ-এর জ  বরা ত ১০৭.০৬ ল  টাকার 

িবপরীেত ১০৬.৯৩ ল  টাকা য় করা হেয়েছ এবং পিরকি ত ল মা ার িবপরীেত েরা ির (১০০%) অিজত 
হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ।  

 
৮.৪ জনসেচতনতা কায মঃ 

এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী থাক বরা  িহেসেব বরা ত ১৯১.৭৪ ল  টাকার মে  ১৯১.২১ ল  টাকা 
য় করা হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ।  

 
ঃনং জনসেচতনতা কায ম য় (ল  টাকায়) 
১) যৗন হয়রািন, মা কাউে িলং, যৗ ক, সামািজক িনরাপ া, িডএনএ ট  

িবষেয় িভ ামা, িশ  ম, িশ  যৗন হয়রািন, নারী িনযাতন িতেরােধ 
হলপ লাইন, এবং এিসড িনযাতন িবষয়ক িভ ট ত এবং বাংলােদশ 
টিলিভশেন চার , ওিসিস ও িডএনএ কায ম িবষেয় রিডও ট, রিডও 
াগািজন বাংলােদশ বতাের চার। কে র িবিভ  কায ম স িলত 

ড েম ির ত।  

৫৫.৫৫ 
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ঃনং জনসেচতনতা কায ম য় (ল  টাকায়) 
২) নারী িনযাতন িতেরাধ লক কাশনা, পা ার তরী, ক , ওিসিস, িডএনএ 

াবেরটরী, াশনাল মা কাউে িলং স ােরর িশউর, কেলট, মািসক 
িনউজেলটার। 

১১৮.০৭ 

৩) আ জািতক নারী িদবস এবং আ জািতক নারী িনযাতন িদবস উপলে  
চারণা, াড়প  কাশ 

২.৫৭ 

৪) িডিজটাল বাংলােদশ মলা, বাংলােদশ ডেভলপেম  ফয়ার,  আ জািতক 
মানিসক া  িদবস উপলে  মলা, জ ার এবং ডেভলপেম  মলায় 
অংশ হণ| 

১২.৬৪ 

৫) ওিসিস, িডএনএ াবেরটরী, াশনাল মা কাউে িলং স ার িবষয়ক 
জনসেচতনার জ  পি কায় িব াপন কাশ 

২.৩৮ 

                                                   মাট য়= ১৯১.২১ 

 

৮.৫ িশ ণঃ 
 এ খােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ৭৬  িশ েণর জ  বরা ত ১৭৫.৩০ ল  টাকার িবপরীেত ১৭৪.৮৮ ল  

টাকা য় করা হেয়েছ এবং পিরকি ত ল মা ার িবপরীেত েরা ির (১০০%) অিজত হেয়েছ বেল দ  
িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ।  

  

৮.৬ আসবাবপ ঃ 
 এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ২৭২  আসবাবপ  েয়র জ  বরা ত ৩৮.৮৫ ল  টাকার িবপরীেত 

৩৮.৪৮ ল  টাকা য় করা হেয়েছ এবং পিরকি ত ল মা ার িবপরীেত েরা ির (১০০%) অিজত হেয়েছ বেল 
দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ।  

  

৮.৭ অিফস য পািতঃ 
 এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী ৯৫  অিফস য পািত েয়র জ  বরা ত ৯৪.৫৯ ল  টাকার িবপরীেত 

৯৪.৩৬ ল  টাকা য় করা হেয়েছ এবং পিরকি ত ল মা ার িবপরীেত েরা ির (১০০%) অিজত হেয়েছ বেল 
দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ। িনে  অিফস য পািতর ত ািদ দয়া হ’লঃ  

 

ঃনং অিফস 
য পািত 

সং া অব ান 

০১) জনােরটর ১ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী 
০২) অন লাইন 

ইউিপএস 
১ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী 

০৩) ফ া  মিশন ৫ াশনাল মা কাউে িলং স ার,  াশনাল ফেরনিসক িডএনএ 
াফাইিলং াবেরটরী,  ওিসিস 

০৪) মাি িমিডয়া 
েজ র 

৪  রং র ও ফিরদ র ওিসিস, াশনাল মা কাউে িলং স ার, মিহলা ও 
িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

০৫) েজ র 
ি ন 

৫ রং র ও ফিরদ র ওিসিস, াশনাল মা কাউে িলং স ার, মিহলা ও 
িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং 

াবেরটরী 
০৬) াপটপ ৭ বিরশাল, রং র, ফিরদ র ওিসিস, াশনাল ফেরনিসক িডএনএ 

াফাইিলং াবেরটরী, ক  বা বায়ন ইউিনট, মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

০৭) ‡iwd«Rv‡iUi ৩ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, রং র ও ফিরদ র ওিসিস 
০৮) এয়ার লার ২৭ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী, াশনাল মা 

কাউে িলং স ার, ঢাকা, রাজশাহী, রং র ওিসিস 
০৯) আইিপএস ০১ ক  বা বায়ন ইউিনট 
১০) কি উটার ৮ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ক  বা বায়ন ইউিনট, াশনাল মা 
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ঃনং অিফস 
য পািত 

সং া অব ান 

কাউে িলং স ার, রং র ও ফিরদ র ওিসিস 
১১) ি ার ৯ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী, রং র, ফিরদ র 

ওিসিস, াশনাল মা কাউে িলং স ার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম নালয় 

১২) ইউিপএস ৯ াশনাল মা কাউে িলং স ার, মিহলা ও িশ  িবষয়খ ম ণালয়, 
রাজশাহী, িসেলট, রং র ও ফিরদ র ওিসিস 

১৩) িডিজটাল 
ক ােমরা 

৩ াশনাল মা কাউে িলং স ার, রং র ও ফিরদ র ওিসিস 

১৪) িভিডও 
ক ােমরা 

১ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

১৫) িপএিবএ  
িসে ম 

১ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী 

১৬) টিলিভশন ২ রং র ও ফিরদ র ওিসিস 
১৭) ানার ৬ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, াশনাল মা কাউে িলং স ার, ক  

বা বায়ন ইউিনট,ঢাকা ওিসিস 
১৮) ফেটাকিপয়ার ২ রং র ও ফিরদ র ওিসিস 

 মাট= ৯৫  
 
৮.৮ মিশনারী ও অ া  য পািতঃ 

এ খােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী থাক বরা  িহেসেব বরা ত ১৬০.৩৩ ল  টাকার মে  ১৬০.১৯ ল  টাকা 
য় করা হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ।  

 
মিশনারী য় (ল  টাকায়) 

াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী এবং িবভাগীয় 
িডএনএ ি িনং াবেরটরীস েহর মিশনারী 

১৬০.১৯ 

 
৮.৯ অ া  য়ঃ 

এখােত অ েমািদত িডিপিপ অ যায়ী থাক বরা  িহেসেব বরা ত ৬২৮.২৭ ল  টাকার মে  ৫৭৮.৯১ ল  টাকা 
য় করা হেয়েছ বেল দ  িপিসআর-এ উে খ করা হেয়েছ। য় িববরণী িনে  দয়া হ’লঃ   

ঃনং েয়র ধরন য় (ল  টাকায়) 
০১) ওিসিস, াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী, 

াশনাল মা কাউে িলং স ার, িডএনএ ি িনং াবেরটরী এবং 
ক  বা বায়ন ইউিনেটর পিরচালনা য় 

২১৯.০৩ 

০২) ওিসিসেত আগত িভক মেদর জ  ফেলা-আপ সভা ৩৪.৩৩ 
০৩) ওিসিস িভক মেদর নবাসন য় ৫৫.৭৩ 
০৪) ওিসিস, িডএনএ াবেরটরীর যাতায়াত য় ১১.৫৭ 
০৫) ওিসিস, িডএনএ াবেরটরী, াশনাল মা কাউে িলং স ােরর 

সং ার সাধন 
৬৯.১৩ 

০৬) িডএনএ পরী ার জ  েয়াজনীয় িরএেজ   ১৫০.৫৭ 
০৭) িরিভউ, অিডট ৩৮.৫৫ 

 মাট= ৫৭৮.৯১ 
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৯.০ কে র উে  উে  ও অজনঃ 
  

পিরকি ত উে  অজন 
কে র উে  হল সমি ত ব খী আ ঃম ণালয় 

উে ােগর মা েম বাংলােদেশর িনযাতেনর িশকার 
নারীেদরেক টকসহ, কাযকর ও দ  সমি ত সবা 

দান, নারী িনযাতেনর িব ে  জনসেচতনতা ি  
এবং নারী িনযাতন িতেরাধকে  সরকােরর হীত 
পদে প/কায ম স েক জণগণ ও সংি  

িত ানেক সেচতন কের এতদসং া  সবাস হ 
হেণর জ  উ  করার পাশাপািশ মিহলা ও িশ  

িবষয়ক ম ণালেয়র কম মতা জারদারকরণসহ 
নারী িনযাতন স িকত আ ঃম ণালয় সম য় ও 
কায ম উ য়ন করাই আেলাচ  ক র ল 
উে । 

 কে র আওতায় িতি ত ওিসিসস হ হেত লাই ২০০৮ 
হেত ন ২০১১ পয  মাট ৬২৮৯ জন িনযাতেনর িশকার 
নারী ও িশ েক ওিসিস হেত েয়াজনীয় া  সবা, 
মানিসক কাউে িলং, িলশী সহায়তা, িডএনএ পরী া, 
আইনী সহায়তা, নবাসন এবং আ য়েসবা দান করা 
হেয়েছ ; 

 াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী হেত 
মাট ১০২৮  মামলার িডএনএ পরী া স  হেয়েছ ; 

 িনযাতেনর িশকার নারী ও িশ েদর জ  মেনাসামািজক 
কাউে িলং সহায়তােক অিধকতর জারদার এবং ফল  
করার লে  ২০০৯ সােল িতি ত াশনাল মা 
কাউে িলং স ার হেত মাট ৩৯৯ জন নারী ও িশ েক 
মেনাসামািজক কাউে িলং দান করা হেয়েছ ; 

 পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও র া ) আইন ২০১০ 
, জাতীয় িশ  নীিত এবং জাতীয় নারী উ য়ন নীিত ণয়েন 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়েক সািবক সহায়তা করা 
হেয়েছ ;  

 নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ াপক গণসেচতনতা 
কায মসহ িবিভ  সিমনার, কমশালার আেয়াজন করা 
হেয়েছ। এছাড়াও নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ সি  
পশাজীিবেদর জ  িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ।  

  
১০১০..০০  উে  েরা ির অিজত না উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃহেয় থাকেল তার কারণঃ    

েযাজ  নয়।  

১১১১..০০  বা বায়ন সম া বা বায়ন সম া :  
১১.১ চ াম কে  সরবরাহ ত য পািত েলার মে  এক  াপটপ, এক  ভাে জ ািবলাইজার, ০৫  ল  পাখা, 

০২  া  ফ ান অেকেজা অব ায় দখা যায়। এছাড়া িমকে  ওিসিস’র কেয়ক  দয়াল ফাটল ধের গেছ ; 
 

১১.২ যৗন িনযািততেদর কাপড়- চাপেড় আলামত আেছ িক-না তা পরী ার জ  বতমােন সকল িনযািততেদর কাপড়-
চাপড় ঢাকায় রণ করেত হয়। িক  Phadebas াবেলট সকল কে  সরবরাহ করা হেল িরএেজ  ত কের 

পরী া  ানীয় পযােয় করা স ব যা সময় ও অথ উভয়ই সা য় হেব ; 
 

১১.৩ ঢাকা মিডক াল কেলেজ ওিসিস ওয়ােড িলেশর ০২ জন উপ-পিরদশেকর পদ থাকেলও বদলী/পেদা িতজিনত 
কারেণ পদ   রেয়েছ ;   

 

১১.৪ আইনজীিব ও িলশ বািহনীর সদ েদর িনকট হেত জানা যায়-অেনক িভকটীম িনযাতেনর আলামত স হ ন  কের 
ফলায় অপরাধীেক সনা  করা স ব হয় না।  

 

১১.৫ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরীেত আকাইভ কে  দখা যায়- া ল (কাপড়, হাড় ইত ািদ) 
স হ অিব ভােব রাখা হেয়েছ। আলিমরার অভােব এ অব ার ি  হেয়েছ বেল সংি  টকিনক াল এডভাইজার 
হেত জানা যায়; 

 

১১.৬ াশনাল মা কাউি িলং স াের ০৫ (প চ) িদন াপী িশ ণ কােস অংশ হণকারী এনিজও কম  ও ল 
িশ কেদর িশ ণ দান করা হেলও এে ে  মা াসা িশ কেদর অ  করা হয়িন ;   

 

১১.৭ িজওিব খােতর অ িয়ত অথ সরকারী কাষাগাের জমা দান করা হেয়েছ িক-না তা িপিসআর-এর উে খ নই ;  
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১২১২..০০  পািরশপািরশ//িদক িনেদশনাঃিদক িনেদশনাঃ  
১২.১ ঢাকা ওিসিস- ত  পদ েলােত ত পদায়েনর ব া করেত হেব ; 

১২.২ িডএনএ’র পরী া ও শারীিরক পরী ার ব পয  িনযাতেনর আলামত ন  না করার িবষেয় িভকটীমেদর অবিহত 
করার জ  সংি  কাউি লর গণেক িনেদশনা দান করেত হেব ;  

১২.৩ জ রী িভি েত আকাইভ কে র জ  েয়াজনীয় আসবাবপ  সং হ বক সরবরাহ করা েয়াজন ; 

১২.৪ িডএনএ টে র মা েম া  ফলাফল িন ল হওয়া বা নীয় কারণ এর মা েম দাষীগণ শাি  ও িনেদাষীগণ ি  
পেয় থােকন। াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরীেত কমরত ব ািনক কমকতাসহ অ া  
টকিনক াল পেদ িনেয়াগ া েদর সবেশষ ি  স েক পিরিচত হওয়া অত  জ রী। এ লে  সংি গণেক 

িডএনএ স েক সবেশষ ি / ান আহরেণর িনিমে  সিমনার/িসে ািজয়াম, ব ািনক গেবষণায় অংশ হণ 
িনি ত করা েয়াজন ;  

 
১২.৫ াশনাল মা কাউি িলং স াের ০৫ (প চ) িদন াপী িশ ণ কােস অংশ হণকারী এনিজও কম  ও ল 

িশ কেদর পাশাপািশ মা াসা িশ কেদরও অ  করা েয়াজন িছল। এছাড়া ভিব েত িশ ণ মিডউেল 
আলামত অিব ত রাখার িবষেয় ত ািদ অ  করার ব া করেত হেব ;   

 
১২.৬ াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং াবেরটরী, াশনাল মা কাউি িলং স ার এবং ওিসিস সহ সকল 

কমকাে র Sustainability িবষয়ক Kg©KvÛ wba©vwiZ mg‡qi c~‡e©B MÖnY Ki‡Z n‡e ;  

১২.৭ ভিব েত এ জাতীয় কায েমর িনিবড় মিনটিরং-এর ােথ ক  পিরচালেকর পাশাপািশ সংি  ম ণালয়, 
পিরক না কিমশন ক ক সেরজিমেন পিরদশেনর িবষয়  িনি ত করেত হেব ;  

১২.৮ ভিব েত িন ল ও ত ব ল িপিসআর ণয়েন আ িরক হওয়ার পরামশ দয়া হ’ল ; 

১২.৯ ভিব েত এ জাতীয় কায ম হেণর সময় বেদিশক ও ানীয় িশ েণর িবষয়  িডিপিপ- ত ভােব উে খ 
রাখেত হেব এবং এে ে  ক  সংি েদর সকলেক অ  করেত হেব ;  

১২.১০ িজওিব খােতর অ িয়ত অথ থাকেল তা যথাসমেয় সরকারী কাষাগাের জমা দান করা হেয় থাকেল টাকা 
জমাদােনর রিশেদর/চালােনর সত ািয়ত কিপ এ িবভাগেক দান করেত হেব ;  

 
১২.১১ জলা, উপেজলা পযােয় ওিসিস এবং িডএনএ াবেরটরীর কায ম স েক জনসেচতনতা লক কায ম ি  করা 

েয়াজন ; এবং 
 
১২.১২ ি মার ও লে  নারী িনযাতন িতেরাধ লক কায ম স িকত িব াপন চার করা যেত পাের।  
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114. মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 
১.০ কে র অব ান : স নবািগচা, ঢাকা।  
২.০ ম ণালয়/িবভাগ : মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়। 
৩.০ বা বায়নকারী সং া : মিহলা িবষয়ক অিধদ র এবং বাংলােদশ ডায়ােব ক সিমিত। 
৪.০  কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় 

মাট 
টাকা  

(সং ার 
িনজ ) 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত  
বা বায়ন 

কাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

 

অিত া  সময়  
( ল  

বা বায়ন কােলর 
%) 

ল 
মাট 

টাকা  
(সং ার 
িনজ ) 

সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
টাকা  

(সং ার 
িনজ ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

৩৬৫৮.৯৬ 
২৭২৬.৩৪ 
(৯৩২.৬২) 

৫৪৫৫.০৫ 
৩৭৬১.২৫ 

(১৬৯৩.৮০) 

৫৪৫৫.০৫ 
৩৭৬১.২৫ 

(১৬৯৩.৮০) 

লাই, ২০০৫ 
হেত 

ন, ২০০৮ 

লাই, ২০০৫ 
হেত 

ন, ২০১১ 

লাই, ২০০৫ 
হেত 

ন, ২০১১ 

১৭৯৬.০৯ 
(৪৯%) 

৩ বছর 
(১০০%) 

 
৫.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন (ম ণালয় হেত া  ক  সমা  িতেবদন (িপিসআর) এর িভি েত): 

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কােজর 
অংগ 

একক 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। িনমাণ বঃিমঃ ২৫৪১.০২ ১১৫৩০.৭৫ ২৫৪১.০২ ১১৫৩০.৭৫ 
০২। িম অিধ হণ একর ২৭৭.০৩ ০.৬৩ ২৭৭.০৩ ০.৬৩ 
০৩। য পািত সং া ২৩৩০.৬২ ২১২০ ২৩৩০.৬২ ২১২০ 
০৪। রাতন অবকাঠােমা ভা া সং া ৫৬.৩৮ ১ ৫৬.৩৮ ১ 
০৫। িসিডভ াট থাক ২৫০.০০ - ২৫০.০০ - 

 মাটঃ  ৫৪৫৫.০৫ - ৫৪৫৫.০৫ ১০০% 
৬.০ কাজ অসমা  থািকেল উহার কারণঃ সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী কে র আওতা  সকল অংেগর কাজ স  

করা হেয়েছ। 
 
৭.০ সাধারণ পযেব ণঃ 
৭.১  পট িমঃ ডায়ােব স এক  জ ল রাগ। ডায়ােব স রাগীেদর সবা দােনর উে ে  ১৯৫৬ সােল স নবািগচায় 

ডায়ােব স সিমিত িত ার মা েম ডায়ােব স রাগীেদর িচিকৎসােসবা  হয়। পরবত কােল রাগীর সং া 
মশঃ বেড় যাওয়ায় বাংলােদশ ডায়ােব স সিমিত এবং বাংলােদশ সরকােরর যৗথ উে ােগ ১৯৭৪ সােল 

শাহবােগ বারেডম হাসপাতাল িতি ত হয়। বতমােন বাংলােদেশ ায় ৫০ ল  লাক ডায়ােব েস আ া । িক  
বারেডম তার িবিভ  অ -সংগঠেনর মা েম মা  ১৫ শতাংশ রাগীেক িচিকৎসা সহায়তার আওতায় আনেত স ম 
হেয়েছ। এছাড়াও বতমােন বারেডেম ায় ৩ ল  রিজ াড ডায়ােব ক রাগীর মে  শতকরা ায় ৪৫.৫০ ভাগ 
মিহলা ও িশ । বারেডেম বতমােন ষ ও মিহলা রাগীর চাপ এত বশী য, মিহলােদর ত ভােব য  ও িচিকৎসা 
সবা দান করা অস ব হেয় দ িড়েয়েছ। া েসবায় িপিছেয় থাকা মিহলা ও িশ েদর জ  ত  হাসপাতাল 
িত ার লে  বাংলােদশ ডায়ােব স সিমিত ঢাকার স নবািগচায় সিমিতর িনজ  জিমেত ১০০ শ া িবিশ  

আেলাচ  ক  হণ কের। 
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৭.২ উে ঃ 

ক) ১০০ শ া িবিশ  মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল াপেনর মা েম মিহলা ও 
িশ  রাগীেদর িচিকৎসা সবা দান করা; 

খ) ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর িচিকৎসার পাশাপািশ মিহলা ও িশ েদর থাইরেয়ড ও অ া  
হরেমান সং া  রাগ স েক গেবষণা এবং এর ফলাফল তােদর া েসবার কােজ লাগােনা; 

গ) হরেমান সং া  রাগ ছাড়া সাধারণ অ া  িচিকৎসােসবা দয়ার মা েম মিহলা ও িশ  রাগীেদর াে  
সািবক উ িত িবধান করা; 

ঘ) সাধারণ জনেগা ী, িবেশষতঃ মিহলােদরেক ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর িতকর িদক স েক 
অবিহত করা। ডায়ােব স আেরা েযা  নয়, িক  এ রাগ িনয় ণেযা । তাই এ রােগর িতকার এবং িনয় ণ 
রাখার িশ ণ ও তােদরেক এ িবষেয় সেচতন কের তালা; 

ঙ) ডায়ােব সসহ অ া  রােগর িচিকৎসােসবা স সারেণর মা েম বারেডম হাসপাতােলর ওপর থেক রাগীেদর 
মা ািতির  চাপ াস করা। 

৮.০ কে র অ েমাদন ও সংেশাধনঃ  

৮.১ ক  অ েমাদনঃ ক র িপিসিপ’র উপর ০৪/০৩/২০০৪ তািরেখ ি -একেনক সভা অ ি ত হয়। কে র িপিসিপ 
৩৬৫৮.৯৬ (িজওিব ২৭২৬.৩৬ ল  টাকা এবং সং ার িনজ  ৯৩২.৬০ ল  টাকা) ল  টাকা া িলত েয় 

লাই, ২০০৫ হেত ন, ২০০৮ ময়ােদ বা বায়েনর লে  ২৬/১২/২০০৫ তািরেখ অ ি ত একেনক ক ক 
অ েমািদত হয়।  

৮.২ ১ম সংেশাধনঃ িপডি উিড’র রট িসিডউল পিরবতন, পাইিলং কায ম, কে র ময়াদ ি  এবং ক  বা বায়েন 
িবল , কে র িডজাইন পিরবতন ইত ািদর কারেণ ক  ১ম বার সংেশাধন করা হয়। ১ম সংেশািধত িডিপিপ 
৪৬৩৫.০০ ল  টাকায় (িজওিব ৩৩১২.০০ ল  টাকা এবং সং ার িনজ  তহিবল ১৩২৩.০০ ল  টাকা) লাই, 
২০০৫ হেত ন, ২০১০ ময়ােদ গত ১১/০৬/২০০৮ তািরেখর একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ। 

৮.৩ ২য় সংেশাধনঃ ২০০২ সােলর বাজার দেরর িভি েত িচিকৎসা য পািতর দর িনধারণ কের ল ক  অ েমািদত 
হেয়েছ। িক  ইেতামে  িচিকৎসা িব ােন অেনক পিরবতন সািধত হেয়েছ এবং অেনক ে  িচিকৎসা উপকরেণর 
নাম ও মেডেল পিরবতন এেসেছ। যার ফেল িচিকৎসার ে  ন ন ন ন য পািতর আগমন ঘেটেছ এবং অেনক 
য পািত সেকেল হেয় গেছ। ফেল ন ন মেডেলর মিডেকল য পািত য় ও িচিকৎসার জ  ণ আইেটম 
মিডেকল াস িডিপিপ’ ত সংেযাজেনর িনিম  ক  ২য়বার সংেশাধন করা হয়। ২য় সংেশািধত িডিপিপ 

৫৪৫৫.০৫ ল  টাকায় (িজওিব ৩৭৬১.২৫ ল  টাকা এবং সং ার িনজ  তহিবল ১৬৯৩.৮০ ল  টাকা) লাই, 
২০০৫ হেত ন, ২০১১ ময়ােদ গত ০৯.১১.২০১০ তািরেখর একেনক ক ক অ েমািদত হয়। হাসপাতাল ভবনেক 
অিধকতর কেমাপেযাগী করার লে  বাংলােদশ ডায়ােব ক সিমিত ও াপত  অিধদ র ক ক অ েমািদত নকশা ও 
ন না অ যায়ী িবিভ  আইেটম যমন- জড হােমািজিনয়াস ার টাইলস, িমরর পিলশড টাইলস, িসরািমক 
পিভং ও িপিভং টাইলস িবেশষ ধরেনর দরজা, ীল, রিলং, গটসহ সীমানা াচীর ৩ সািরেত কলাম ও গট 

ইত ািদ উপ-খােত য় ি র কারেণ আ ঃখাত সম য় 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 ২০.০০ ২০.০০ - - - - - 
২০০৬-২০০৭ ১৫৭৭.০০ ১৫৭৭.০০ - ৩৯৪.২৫ ৩৯৪.২৫ ৩৯৪.২৫ - 
২০০৭-২০০৮ ১৪২৫.০০ ১৪২৫.০০ - ৩৫৬.২৫ ৩৫৬.০০ ৩৫৬.০০ - 
২০০৮-২০০৯ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ - 
২০০৯-২০১০ ১০৩৯.০০ ১০৩৯.০০ - ১০৩৯.০০ ১০৩৯.০০ ১০৩৯.০০ - 
২০১০-২০১১ ১২২২.০০ ১২২২.০০ - ১২২২.০০ ১২২২.০০ ১২২২.০০ - 

মাটঃমাটঃ  ৬২৮৩.০০ ৬২৮৩.০০ - ৩৭৬১.৫০ ৩৭৬১.২৫ ৩৭৬১.২৫ - 
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১০.০  ক  পিরচালক স িকত ত ঃ   
ক  বা বায়নকােল বাংলােদশ ডায়ােব ক সিমিতর িনে  বিণত কমকতাগণ ক  পিরচালেকর দািয়  পালন 

কেরেছনঃ  
 

ঃ নং কমকতার নাম যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 
০১ জনাব এেকএম শাহজাহান ০১.০৭.২০০৫ ৩১.০১.২০০৯ 
০২ জনাব গালাম িকবিরয়া ইঁয়া ০১.০২.২০০৯ ৩০.০৬.২০১১ 

 
১১.০ ক  পিরদশনঃ 

ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড হেত গত ১৯/০৭/২০১২ তািরেখ স নবািগচা  
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 হাসপাতাল ভবন িনমাণঃ ২  বইজেম  ারসহ ১৫তলা িভতিবিশ  ৬তলা হাসপাতাল ভবেনর ৫ম তলা পয  
িনমােণর িনিম  ১৭/০৫/২০০৭ তািরেখ দিনক অবজারভার ও ১৯/০৫/২০০৭ তািরেখ দিনক ইে ফাক পি কায় 
িব ি  কািশত হয় এবং ১৪/০৬/২০০৭ তািরখ িছল দরপ  জমাদােনর শষ তািরখ। মাট ১০ জন দরপ দাতা 
দরপ  দান কের যার মে  ৬ জন দরপ দাতার দরপ  রসপি ভ হয়। সকল ি য়া শেষ যা  কাদােরর 
অ েল ২০/০৮/২০০৭ তািরেখ NOA দান করা হয় এবং ১০/০৯/২০০৭ তািরেখ কাদােরর সােথ ১৮৬৬.২৩ ল  
টাকায় ি  া িরত হয়। ি  অ যায়ী কাজ সমাি র তািরখ ০৯/০৯/২০০৯ িনধািরত থাকেলও লত 
৩১/০৩/২০১১ তািরেখ কাজ সমা  হয়। হাসপাতাল ভবেনর ৬  তলা িনমােণর িনিম  ১২/০৯/২০০৮ তািরেখ দিনক 

থম আেলা, ১৮/০৯/২০০৮ তািরেখ দিনক অবজারভার ও ০৯/০৯/২০০৮ তািরেখ দিনক আমােদর সময় পি কায় 
িব ি  কািশত হয় এবং ১৫/১০/২০০৮ তািরখ িছল দরপ  জমাদােনর শষ তািরখ। মাট ২ জন দরপ দাতা 
দরপ  দান কের যার মে  ২ জন দরপ দাতার দরপ  রসপি ভ হয়। সকল ি য়া শেষ যা  কাদােরর 
অ েল ১৭/০২/২০০৯ তািরেখ NOA জারী করা হয় এবং ০৫/০৩/২০০৯ তািরেখ কাদােরর সােথ ৩২৯.২০ ল  
টাকায় ি  া িরত হয়। ি  অ যায়ী কাজ সমাি র তািরখ ০৪/১২/২০০৯ িনধািরত থাকেলও ৩১/০৩/২০১১ 
তািরেখ কাজ সমা  হয়। পিরদশেনর সময় হাসপাতাল র িনমাণ কাজ বািহ ক ি েত সে াষজনক মেন হেয়েছ। 
বতমােন হাসপাতাল ভবন র ৬  তলা মিহলা ওয়াড, ৫ম তলা িশ  ওয়াড িহেসেব ব ত হে । অপােরশন 
িথেয়টার ৪থ তলায়, ক ােফটিরয়া ও শাসন সকশন ৩য় তলায় অবি ত। জন িত ৫০/= (প াশ) টাকা িফ’র 
িবিনমেয় ২য় তলায় অবি ত বিহঃিবভােগ সকাল ০৭.৩০টা - র ০২.০০টা পয  গাইনী, িশ , চ  ও মিডিসন 
িবভােগ রাগী দখা হয়। নীচ তলা ক াশ কাউ ার ও অভ থনার জ  ব ত হয়। এছাড়াও নীচ তলার িক  ম এ -
র এবং ২য় তলার িক  ম াথলজী িবভােগর জ  ব ত হয়। 

 

১১.২ য পািত য়ঃ বিণত কে র আওতায় মাট ২৩৩০.৬২ ল  টাকা (িজওিব ১১১০.৩৯ ল  টাকা এবং সং ার 
িনজ  ১২২০.২৩ টাকা।) েয় ২১২০  য পািত েয়র সং ান িছল। িডিপিপ সং ান অ যায়ী এ টাকা িদেয় মাট 
২১২০  য পািত য় করা হেয়েছ। 

 
১২.০ কে র উে  উে  ও অজনঃ 

পিরকি ত উে  অজন 
ক) ১০০ শ া িবিশ  মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, 

এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল াপেনর 
মা েম মিহলা ও িশ  রাগীেদর িচিকৎসা সবা 

দান করা। 

১০০ শ া িবিশ  মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, 
এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল ািপত হেয়েছ 
এবং মিহলা ও িশ  রাগীেদর িচিকৎসা সবা দান 
করা হে । 

খ) ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর 
িচিকৎসার পাশাপািশ মিহলা ও িশ েদর থাইরেয়ড 
ও অ া  হরেমান সং া  রাগ স েক গেবষণা 
এবং এর ফলাফল তােদর া েসবার কােজ 
লাগােনা; 

এসব রাগ স েক গেবষণার জ  হাসপাতােল থক 
কান Research wing ািপত হয়িন। কােজই এসব 
রাগ স েক গেবষণা িকভােব হেব এবং গেবষণার 

ফলাফল িকভােব মিহলা ও িশ েদর া েসবার 
কােজ লাগােনা হেব তা  হয়িন। 

গ) হরেমান সং া  রাগ ছাড়া সাধারণ অ া  মিহলা ও িশ  রাগীেদরেক হরেমান সং া  রাগ 
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পিরকি ত উে  অজন 
িচিকৎসােসবা দয়ার মা েম মিহলা ও িশ  
রাগীেদর াে  সািবক উ িত িবধান করা। 

ছাড়াও সাধারণ অ া  িচিকৎসােসবা দয়া হে  যা 
তােদর াে র সািবক উ িত িবধােন সহায়ক িমকা 
পালন করেব বেল আশা করা যায়। 

ঘ) সাধারণ জনেগা ী, িবেশষতঃ মিহলােদরেক 
ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর 

িতকর িদক স েক অবিহত করা। ডায়ােব স 
আেরা েযা  নয়, িক  এ রাগ িনয় ণেযা । তাই 
এ রােগর িতকার এবং িনয় ণ রাখার িশ ণ ও 
তােদরেক এ িবষেয় সেচতন কের তালা। 

সবা িনেত আসা রাগীেদরেক এসব াপাের সেচতন 
করা হে  এবং তারা পরবত েত অ েদরেক সেচতন 
করেব বেল আশা করা যায়। 

ঙ) ডায়ােব সসহ অ া  রােগর িচিকৎসােসবা 
স সারেণর মা েম বারেডম হাসপাতােলর ওপর 
থেক রাগীেদর মা ািতির  চাপ াস করা। 

ডায়ােব সসহ অ া  রােগর িচিকৎসােসবা 
স সারেণর মা েম বারেডম হাসপাতােলর ওপর 
থেক রাগীেদর মা ািতির  চাপ াস পেয়েছ। 

 

১৩.০ উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ হাসপাতাল িত ার উে  অজেনর িনিম  ১০০ শ া িবিশ  
মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল ভবন িনমাণ করা হেয়েছ এবং মিহলা ও িশ  
রাগীেদর িচিকৎসা সবা দান করা হে । িক  এর র সারী উে  অিজত হেয়েছ িকনা তা এখনই বলা স ব 

নয়। 

১৪.০ বা বায়ন সম াঃ 
১৪.১ কে র িডিপিপেত ভােব উে খ রেয়েছ য, হাসপাতাল র নাম হেব “মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, এে াি ন ও 

মটাবিলক হাসপাতাল” এবং অথায়েন মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় যা হাসপাতােলর ধান ফটেক উে খ করেত 
হেব। মাননীয় ধানম ী ক ক উে াধন ত ফলেক এ  উে খ রেয়েছ যা হাসপাতাল ভবেনর েবশ পেথর দয়ােল 
সংরি ত আেছ। িক  ল হাসপাতাল ভবেনর বািহের ি তীয় তলা বরাবর সাইনেবােড বড় অ ের উে খ রেয়েছ 
“বারেডম জনােরল হাসপাতাল–২”, যা থেক আশংকা করা যায় য, কে র উে  অ যায়ী এ  এক  িবেশষািয়ত 
হাসপাতাল না হেয় জনােরল হাসপাতােল পা িরত হেয় যােব। 

 

১৪.২ কে র অ তম উে  হে  ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর িচিকৎসার পাশাপািশ মিহলা ও িশ েদর 
থাইরেয়ড ও অ া  হরেমান সং া  রাগ স েক গেবষণা এবং এর ফলাফল তােদর া েসবার কােজ লাগােনা। 
িক  এ স িকত কান Research wing ািপত হয়িন। কােজই এসব রাগ স েক গেবষণা িকভােব হেব এবং 
গেবষণার ফলাফল িকভােব মিহলা ও িশ েদর া েসবায় কােজ লাগােনা হেব তা  হয়িন। 

 

১৪.৩ পিরক না কিমশেন গত ০২/০৪/২০০৮ তািরেখ অ ে য় িপইিস সভায় হাসপাতােল ৩০% দির /অসহায় রাগীেক 
িবনা ে  িচিকৎসা সবা দান িনি ত করেত হেব এবং মাট বড সং ার ৩০% বড িবনা ে  দােনর িবষেয় 
িনিদ  কের রাখেত হেব মেম িস া  হীত হয় (িডিপিপ া- ৬৪, ৭০) এবং িবষয়  আরিডিপিপেতও উে খ 
রেয়েছ। পিরদশেনর সময় সমাজেসবা অিধদ র ক ক ই ত কাড অ যায়ী িক  দির  রাগীেক িবনা ে  
িচিকৎসা দান করেত দখা যায়, তেব এ সং া মাট রাগীর শতকরা কত ভাগ তা জানা যায়িন। সংি  ক পে র 
ত  অ যায়ী গাইনী ও িত সবা দােনর িনিম  ৬  বড দির  রাগীেদর িবনা ে  িচিকৎসা দােনর জ  
িনধািরত রেয়েছ, যা িনচ তলায় অবি ত। িক  গাইনী ও িত সবার ল িচিকৎসা কায ম ভবেনর ৬  তলায় 

দান করা হেয় থােক এবং সংি  ডা ারগণ সখােনই অব ান কেরন। এ ে  দির  রাগীেদর সবা দান াহত 
হেত পাের বেল তীয়মান হয়। 

 

১৫.০ পািরশ/িদক-িনেদশনাঃ 
১৫.১ ল হাসপাতাল ভবেনর বািহের ি তীয় তলা বরাবর সাইনেবােড হাসপাতােলর নাম “বারেডম জনােরল হাসপাতাল–২”, 

এর পিরবেত “মিহলা ও িশ  ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল” এবং অথায়েন মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় লখা সংেশাধন করেত হেব। কে র ল ল  ও উে  অ যায়ী এ হাসপাতােল যন িবেশষভােব মিহলা 
ও িশ েদর ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক িচিকৎসা সবা দান করা হয়, সজ  সংি  ক প েক সেচতন 
থাকেত হেব। 
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১৫.২ হাসপাতাল েত ডায়ােব স, এে াি ন ও মটাবিলক রােগর িচিকৎসার পাশাপািশ মিহলা ও িশ েদর থাইরেয়ড ও 
অ া  হরেমান সং া  রাগ স েক গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং এর ফলাফল া েসবার কােজ লাগােনার 
জ  হাসপাতাল ক প েক েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব। 

 
১৫.৩ কে র আওতায় িনিমত এ হাসপাতােল দিনক মাট কতজন রাগীেক িচিকৎসা সবা দান করা হে  এবং ত ে  

শতকরা কত ভাগ দির /অসহায় রাগীেক িবনা ে  িচিকৎসা সবা দান করা হয়, তার স ক ত  সংর ণ রাখেত 
হেব। িপইিস সভার িস া  এবং আরিডিপিপ অ যায়ী ৩০% দির /অসহায় রাগীেক িবনা ে  িচিকৎসা সবা দান 
এবং ৩০% বড িবনা ে  সবা দােনর জ  সংর ণ রাখেত হেব। এছাড়াও হাসপাতােলর ল িচিকৎসা কায ম 
যখােন স  হয়, ি  বড িলও সখােন াপন করেত হেব। 
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ি  িবষয়ক ম ণালয়  

ি  িবষয়ক 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 াঃ 
ি  িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন ২০১০-১১ অথবছের এিডিপ  মাট ১  িবিনেয়াগ ক  সমা  হয়। 

 
২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 

ক  ল া িলত েয়র মে  সমা  হয়। তেব ক  বা বায়েন ল অ েমািদত বা বায়নকােলর চেয় ৫ 
বছর অথাৎ ৬২.৫০% সময় অিত া  হেয়েছ। 

 
৩। সমা  কে র ময়াদ ি র কারণঃ 
 সমা  ক র ময়াদকাল ি র ধান ধান কারণস হ হে - অিডটিরয়াম ও াজা িনমােণ িবল , িক  িক  

কে ােনে র কাজ িনধািরত সমেয় স  না হওয়া, চা  ও কা িশ কলা সংি  কাযািদ িনমােণ িবল , ঘন ঘন 
ক  পিরচালক বদলী এবং ক  িনেয় সংি  ম ণালেয়র উদাসীনতা ইত ািদ। 

 
৪। সমা  কে র অসমা  কােজর পিরমাণ ও ধরন/ িতঃ   
 কে র আওতায় াজা িনমাণ ও অিডটিরয়ােম িনিমত েজর পাটাতেন কােঠর কাজ অসমা  রেয়েছ। এছাড়াও 

জা ঘেরর েবশ পেথ জািতর জনক ব ব  শখ মিজ র রহমােনর গােল হাত দওয়া বাংলার িদগে র পােন ি  
িনব ন িচ  (১৭’×১০’) াপন করা হয়িন, জাতীয় ন ে র ৩’×২’ পিরমােপর তলিচ  (ফজ ল হক, হােসন 
শহীদ সাহরাওয়াদ , আ ল হািমদ খান ভাসানী, সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজউি ন আহেমদ, ক াে ন ন র আলী, 
এ.এইচ.এম. কামা ামান, কমেরড মিন িসং, আব র রশীদ তকবাগীশ, অ াপক জাফফর আহমদ খ) 
পিরদশেনর সময় পাওয়া যায়িন এবং াধীনতা সং াম ও ি ে র িবেশষ ণ ঘটনা ও েতর হদাকােরর 
৩০  তলিচ  তিরর কথা থাকেলও এরকম ২৪  তলিচ  পাওয়া গেছ। এছাড়াও ক  স ণভােব সাধারণ 
জনগেণর জ  উ ু  করা হয়িন। 

 
৫। সমা ত ক  বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশঃ 

সম াস হ পািরশস হ 
ক র িবিভ  কাজ অস  থাকা, যমন- াজা 

িনমাণ, অিডটিরয়াম িনমাণ, অিডটিরয়ােমর েবশ 
পেথ এস এস রিলং না দয়া, জািতর জনক ব ব  
শখ মিজ র রহমােনর িচ  াপন না করা, 
কাদােরর িবল পিরেশাধ না করা, জাতীয় ন ে র 

তলিচ  তির না করা, াধীনতা সং াম ও 
ি ে র িবেশষ ণ ঘটনা ও েতর 
তলিচ  সং ায় কম হওয়া, িক  আসবাবপ  িন  

মােনর হওয়া, ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী ইত ািদ 

আমােদর াধীনতার অ তম ণ ান গণ জাত ী 
বাংলােদেশর থম সরকােরর শপথ হেণর ান িজবনগেরর 
আ কানেন হীত ক  দীঘ ১৩ ( তর) বছেরও স ণ বা বায়ন 
করেত না পারা অত  ঃখজনক এবং জািত িহেসেব আমােদর জ  
তা বমানান। ি  িবষয়ক ম ণালয় ক ক সম া িল খিতেয় 
দেখ তার কারণ উদঘাটন বক দাষী ি েদর িব ে  েয়াজনীয় 

পদে প হণ করেব এবং তা আইএমইিড’ ক অবিহত করেত হেব। 
কে র ু বা বায়েনর জ  যা  ি েক ক  পিরচালক 

িহেসেব িনেয়াগ করেত হেব এবং সংি  ক পে র অ েমাদন 
তীত ক  পিরচালক বদলী করা যােব না। 

আমােদর জাতীয় জীবেন ক র  অন ীকায 
এবং এরকম এক  Unique ানেক িনেয় হীত 

ক  ১৩ ( তর) বছেরও স ণ বা বায়ন করেত 
না পারা ও ক র ল মা া অ যায়ী সব েযাগ-

িবধা ভিব ৎ জ  তথা সাধারণ জনগেণর জ  
উ ু  করেত না পারার িবষেয় সংি  ক পে র 
উদাসীনতা িছল বেল মেন হেয়েছ। 

জাতীয়ভােব অতীব ণ এই ক  স কভােব বা বািয়ত না 
হওয়ার িপছেন কােরা অবেহলা বা উদাসীনতা িছল িকনা ম ণালয় তা 
তদ বক েয়াজনীয় পদে প হণ করেব। কারণ জািত িহেসেব 
আমরা আমােদর াধীনতার সােথ সংি  ণ এই ানেক িনেয় 
কান আেপাষ করেত পািরনা। একই সােথ িনিমত এই াধীনতা 
িত  সবসাধারেণর জ  উ ু  করার জ  েয়াজনীয় 

পদে প হণ করেত হেব। 
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115. িজবনগর ি  িতেক  াপন (২য় সংেশািধত) 
(সমা ঃ ন, ২০১১) 

 

১.০ কে র অব ান   : মেহর র জলার িজবনগর উপেজলায়। 
২.০ শাসিনক ম ণালয়    : ি  িবষয়ক ম ণালয়। 
৩.০ বা বায়নকারী সং া  : ি  িবষয়ক ম ণালয় ও গণ ত িবভাগ। 
৪.০ কে র বা বায়নকাল ও য়  :  

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকা
ল 

অিত া  য় 
( ল া িলত 

েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল 

বা বায়ন 
কােলর %) 

ল 
মাট 

টাকা 
( ঃসাঃ) 

 

সবেশষ 
সংেশািধত 

মাট 
টাকা 

( ঃসাঃ) 

মাট 
টাকা 

( ঃসাঃ) 

ল সবেশষ 
সংেশািধ

ত 

৪৫২৫.৫২ 
৪৫২৫.৫২ 

(-) 

৪৭০৭.৫৪ 
৪৭০৭.৫৪ 

(-) 

৪৫০৬.৩৯ 
৪৫০৬.৩৯ 

(-) 

লাই 
১৯৯৮ 
হেত 

ন ২০০৬ 

লাই 
১৯৯৮ 
হেত 

ন ২০১১ 

লাই 
১৯৯৮ 
হেত 

ন ২০১১ 

- 

৫ বছর 
(৬২.৫%) 

 

 
৫.০ কে র অংগিভি ক বা বায়ন (ম ণালয় হেত া  ক  সমা  িতেবদন (িপিসআর) এর িভি েত): 

(ল  টাকায়) 
ঃ

নং 
সবেশষ িডিপিপ অ যায়ী িবিভ  অংেগর নাম একক পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 

বা ব আিথক বা ব আিথক 
১ অিফসারেদর বতন জন ১ ১৭.২২ ১ ১৪.৬৭ 
২ িত ান কমচারীেদর বতন জন ৪ ১৪.৩৫ ৪ ১৩.২২ 
৩ বাড়ী ভাড়া থাক - 

১৮.০৭ 

- 

১৪.৬২ 

৪ াি  িবেনাদন ভাতা থাক - - 
৫ উৎসব বানাস থাক - - 
৬ িচিকৎসা ভাতা থাক - - 
৭ িফন ভাতা থাক - - 
৮ ষণ ভাতা থাক - - 
১০ মণ য় থাক -  -  
১১ আয়কর িরটাণ থাক -  -  
১২ অিতির  কােজর ভাতা থাক -  -  
১৩ অিফস ভাড়া থাক -  -  
১৪ ডাক থাক -  -  
১৫ টিলেফান থাক -  -  
১৬ াস ও ালানী থাক -  -  
১৭ পে াল ও ি েক  থাক - ৬৫.৭১ - ৫৪.৪৪ 
১৮ শনারী, িসল, া স থাক -  -  
১৯ বইপ  ও সামিয়কী থাক -  -  
২০ চার ও িব াপন থাক -  -  
২১ আ ায়ন য় থাক -  -  
২২ স ানী ভাতা থাক -  -  
২৩ কিপ/অ িলিপ য় থাক -  -  
২৪ কি উটার সাম ী থাক -  -  
২৫ অিডট িফ থাক -  -  
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বা ব আিথক বা ব আিথক 

২৬ অ া  য় থাক -  -  
২৭ কনসালেট ী ( েয়ট)  - ৩০.০০ - ২৯.০০ 
২৮ যানবাহন মরামত সং া ১  ১  
২৯ আমবাগান পিরচযা ও উ য়ন থাক - ২৯.৩৪  ১২.৪৬ 
৩০ অ া  মরামত ও সংর ণ থাক -    
৩১ জা ঘেরর েবশ পেথ জািতর জনক ব ব  

শখ মিজ র রহমােনর গােল হাত দওয়া 
বাংলার িদগে র পােন ি  িনব ন িচ  
(১৭’×১০’) 

সং া ১ ১.৭৫ ১  

৩২ জাতীয় ন ে র ৩’×২’ পিরমােপর তলিচ  
(ফজ ল হক, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ , 
আ ল হািমদ খান ভাসানী, সয়দ নজ ল 
ইসলাম, তাজউি ন আহেমদ, ক াে ন ন র 
আলী, এ.এইচ.এম. কামা ামান, কমেরড 
মিন িসং, আব র রশীদ তকবাগীশ, অ াপক 
জাফফর আহমদ খ) 

সং া ১০ ২.০০ ১০ ১০৪.৫০ 

৩৩ াধীনতা সং াম ও ি ে র িবেশষ 
ণ ঘটনা ও েতর হদাকােরর তল 

িচ  

সং া ৩০ ১০০.৮০ ৩০  

৩৪ জা ঘের াধীনতা সং াম ও ি  এবং 
িজবনগর সরকােরর ঐিতহািসক দিললপ  ও 

ত াবলী সংর ণ 

জব ১ ৫.০০ ১  

৩৫ ক ােমরাব ী ইিতহােসর ঘটনা িমক 
হদাকােরর ি র িচ  

জব ১ ৪.০০ ১ ২৩.৭৫ 

৩৬ ি  ও ি েযা ােদর িতিচ  জব ১ ১৫.০০ ১  
৩৭ ধান সনাপিত, উপ- ধান সনাপিত, স র 

কমা ার, ৭ জন বীরে  ি েযা া, খতাব 
া  ২ জন মিহলা ি েযা া, ি ে  

িবেশষ অবদােনর জ  াত ও খতাব া  
ি েযা ােদর আব  িত িত তরী 

(আ মািনক ৪০ ) 

সং া ৪০ ৮৪.৮০ ৪০ ৮৪.৬০ 

৩৮ যানবাহন য় (মাইে াবাস) সং া ১ ১২.০০ ১ ১২.০০ 
৩৯ আসবাবপ  সং া ১৮০ ৩৬.৬১ ১৮০ ৩৬.৫৮ 
৪০ য পািত সং া ৮ ১৪.৭৫ ৮ ১৪.৭৫ 
৪১ িম অিধ হণ/ য় একর ৪০.৬৬ ৬৫.০০ ৪০.৬৬ ৬৫.০০ 
৪২ বাংলােদেশর মানিচ  িনমাণ জব ১ ১৭৬০.৩৫ ১ ১৭২৬.০৪ 
৪৩ শাসিনক ভবন িনমাণ বঃিমঃ ১৫৭১.৯১ ১৮৮.১৪ ১৫৭১.৯১ ১৭৩.১৪ 
৪৪ অিডটিরয়াম ভবন িনমাণ .িম. ১৪৯২.৯৩  

৭৯৩.২৫ 
১৪৯২.৯৩ 

৭২২.৩৬ 
৪৫ াজা িনমাণ বঃিমঃ ১০৬০.০১ ১০৬০.০১ 
৪৬ বিহ:  পািন সরবরাহ জব ১  ২৮.১৩ ১ ২৪.৮৬ 
৪৭ বিহ:  ব িতকরণ     ০.০০ 
৪৮ ব িতক সাব শন (৫০০ কিভএ)     ০.০০ 
৪৯ ১০০ কিভএ জনােরটর     ০.০০ 
৫০ সীমানা াচীর িনমাণ আর.এম ২৫৯২.২২ ১১৯.৬৪ ২৫৯২.২২ ১১৯.৬৪ 
৫১ পােয় চলার পথ িনমাণ বঃিমঃ ৮৩৬.১২ ৮.৬৩ ৮৩৬.১২ ৬.৬৩ 
৫২ িম উ য়ন িকউ.িম. ৬৭১৬৯.৫ ১১০.৮৬ ৬৭১৬৯.৫২ ১১০.৮৬ 
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বা ব আিথক বা ব আিথক 

২ 
৫৩ িব িমনাস কােপ  রা া   ২.৯৬  ২.৯৬ 
৫৪ ন িনমাণ আর.এম ১৬৭১.৭২ ২৫.৮ ১৬৭১.৭২ ২০.৮০ 
৫৫ গট িনমাণ     ০.০০ 
৫৬ গািড় ােরজ িনমাণ   ১.৮৬  ১.৮৬ 
৫৭ কি নেজ ী   ৪৭.২৭  ১২.৭৪ 
৫৮ অ া  (কাযিভি ক ািত ািনক খরচ)     ০.০০ 
৫৯ বাংলােদেশর মানিচে র িভতের ও বািহের 

ভা য, ভা য কাম রি কা ও িডওরমা তরী 
এবং উ  কােজর া  িপং ও অ া  
আ ষি ক অিতির  কাজ 
 

জব ১ ৮৭৯.৬৬ ১ ৮৭৯.৪৮ 

৬০ িমলনায়তন ভবেনর গােয় টাইলস-এর রাল 
িচে র মা েম বাংলােদেশর ষড়ঋ েক 

মান কের তালা 

জব ১ ১৫.০০ ১  

৬১ ক  এলাকার যেথাপ  ােন জাতীয় প  
রেয়ল ব ল টাইগার এর আ িতেত জােগা 
জােগা বা ালী জােগা; জাতীয় পািখ দােয়েলর 
আ িতেত  িম ক, আিম ক? বা ালী-
বা ালী; জাতীয় মাছ ইিলেশর আ িতেত 
‘ তামার আমার কানা প া- মঘনা-য না’ 
এবং জাতীয় ফল ক ঠােলর আ িতেত ‘ তামার 
দশ-আমার দশ-বাংলােদশ বাংলােদশ’ 

াগান উৎকীণ জাতীয় অজনস হ িনমাণ 

জব ১ ৮০.০০ ১ ১১০.০০ 

৬২ জয় বাংলা াগান উৎকীণ ১০’×৫’ পিরমােপর 
 এবং ে র উপের উে  উিচেয় ধরা 

রাইেফেলর নেল বাধা াধীন বাংলার পতাকার 
িত িত িনমাণ 

জব ১ ১৫.০০ ১  

৬৩ িতেকে র ধান েবশপেথ ি ে র ৪ 
আদেশর তীক িহেসেব ২০ ট াসােধর 
গালা িতর পািনর আধাের ভাসমান পাতাসহ 

৪  সাদা শাপলা িড়র ফায়ারা িনমাণ 

সং া ১ ৯০.০০ ১ ৮৯.৪৩ 

৬৪ ক  এলাকার যেথাপ  ােন 
১৭’×১০’×১.৫’’ পিরমােপর পাথেরর অথবা 
টাইলেসর ফলেক সাদা জিমেন লাল-স জ 
বডােরর িভতর কােলা অ ের াধীনতার 
ঘাষণাপ  খাদাই কের িলিপব করণ। 

জব ১ ৫.০০ ১  

৬৫ াধীনতা ঘাষণাপে র পােশ ১৭’×১০’×১.৫’’ 
পিরমােপর পাথেরর অথবা টাইলেসর ফলেক 
সাদা জিমেন লাল-স জ বডােরর িভতর কােলা 
অ ের পািক ানী সনা বািহনীর আ -
সমপেনর দিলল খাদাই কের িলিপব করণ 

জব ১ ৫.০০ ১  

৬৬ জা ঘেরর সামেন ি কালীন জাতীয় 
পতাকা ও িজবনগর সরকােরর তীক িনমাণ 
(মা  থেক ২’ উ তা িবিশ  বদীর উপর বা 
িদেক ৪’ উ তা িবিশ  এক  ধারেকর উপর 

জব ১ ১০.০০ ১ ২৬.০০ 
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১০’×৬’ পিরমােণর পতাকা এবং বদীর উপর 
ডান পােশ ১০’ ােসর সরকােরর তীক 
িনিমত হেব 

৬৭ ক  এলাকার যেথাপ  ােন পাথেরর 
অথবা টাইলেসর ফলেক িজবনগর সরকােরর 

চার প : িহ - সলমান, বৗ -ি ান-আমরা 
সবাই বা ালী াগান াপন 

জব ১ ৫.০০ ১  

 মাটঃ   ৪৭০৭.৫৪  ৪৫০৬.৩৯ 
(৯৬%) 

  
৬৬..০ ০   কে র অসমা  কাজ অসমা  থাকার কারণঃকে র অসমা  কাজ অসমা  থাকার কারণঃ  

কে র আওতায় াজা িনমাণ ও অিডটিরয়ােম িনিমত েজর পাটাতেন কােঠর কাজ অসমা  রেয়েছ। এছাড়াও 
জা ঘেরর েবশ পেথ জািতর জনক ব ব  শখ মিজ র রহমােনর গােল হাত দওয়া বাংলার িদগে র পােন ি  
িনব ন িচ  (১৭’×১০’) াপন করা হয়িন, জাতীয় ন ে র ৩’×২’ পিরমােপর তলিচ  (ফজ ল হক, হােসন 
শহীদ সাহরাওয়াদ , আ ল হািমদ খান ভাসানী, সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজউি ন আহেমদ, ক াে ন ন র আলী, 
এ.এইচ.এম. কামা ামান, কমেরড মিন িসং, আব র রশীদ তকবাগীশ, অ াপক জাফফর আহমদ খ) 
পিরদশেনর সময় পাওয়া যায়িন এবং াধীনতা সং াম ও ি ে র িবেশষ ণ ঘটনা ও েতর হদাকােরর 
৩০  তলিচ  তিরর কথা থাকেলও এরকম ২৪  তলিচ  পাওয়া গেছ। কাজ অস  থাকার িবষেয় সংি  
ক প  বা ক  পিরচালক থেক ি সংগত কান কারণ া া করা হয়িন। 

 

৭.০ সাধারণ পযেব ণঃ  
৭.১ কে র পট িমঃ 

আমােদর াধীনতার অ তম আকষণীয় িদক হে  ১৯৭১ সােলর নয় মাস াপী ি । ১৯৭১ সােলর ২৬ মাচ 
াধীনতা ঐিতহািসক ঘাষণার পর বা ালী জািতর াধীন ও সাবেভৗম রাে র জ  “গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার” 

নােম থম সরকার গ ত হয় ১৯৭১ সােলর ১০ এি ল। এই ন ন সরকার ১৯৭১ সােলর ১৭ এি ল মেহর েরর 
িজবনগর উপেজলায় আ কানেন শতশত ি েযা া, ানীয় জনগণ, িবেদশী সাংবািদক এবং গণমা ম ি ে র 

উপি িতেত শপথ হণ কেরন। গণ জাত ী বাংলােদেশর থম সরকােরর শপথ হেণর ান ( িজবনগেরর 
আ কানন) আমােদর জাতীয় ইিতহােস অ  এবং রণীয় ঘটনা। িজবনগর বাংলােদেশর াধীনতা ইিতহােসর 
এক  মাইলফলক। এ ান  ঐিতহািসকভােব অত  ণ িবধায় ভিব ৎ জ  ও িবেদশী পযটকেদর িনকট 
আকষণীয় কের উপ াপনােথ এর উ য়েনর জ  সরকার িস া  হণ কের। স ি েত লাই ১৯৯৮ হেত ন 
২০০৬ ময়ােদ মাট ৪৫২৫.৫২ ল  টাকা া িলত েয় আেলাচ  ক  সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র উে ােগ 
বাংলা একােডমী ক ক হণ করা হয়। পরবত েত ি  িবষয়ক ম ণালয় গঠেনর পর এ ক  ি  িবষয়ক 
ম ণালেয়র আওতা  হয়। লত এর পরই কে র কায ম  হয়। 

 
৭.২ কে র উে ঃ এই কে র ল উে  হে  িজবনগেরর ঐিতহািসক ঘটনােক মিহমাি ত করা এবং ি ে র 

আদশ এেদেশর জনগণ, ভিব ত জ  ও িবে র িনকট েল ধরা। এছাড়াও িন িলিখত উে ে  ক  হীত হয়ঃ 
 মেহর র জলার িজবনগর উপেজলাধীন আ কানেন বাংলােদেশর থম সরকার শপথ হণ কেরেছ। এ 

ঐিতহািসক ান েক ইিতহােসর অংশ িহেসেব সংর ণ ও উ য়েনর মা েম ভিব ৎ জে র িনকট উপ াপন 
করা; 

 ভিব ৎ জে র িনকট াধীন সাবেভৗম বাংলােদেশর ইিতহােসর ঘটনাবলী কােশর জ  অবকাঠােমা িনমাণ। 
 
৭.৩ অ েমাদন কায মঃ 

আেলাচ  ক  গত ১০.০৭.২০০১ তািরেখ লাই ১৯৯৮ হেত ন ২০০৬ ময়ােদ মাট ৪৫২৫.৫২ ল  টাকা 
া িলত েয় ‘একেনক’ ক ক অ েমািদত হয়। পরবত েত যথাযথ ক প র অ েমাদন েম কে র য় ি  
িতেরেক ময়াদ ৩ বার অথাৎ ন ২০০৯ পয  ি  করা হয়। ণ এ ঐিতহািসক ান  ভিব ত জে র 

িনকট উপ াপন করার লে  ি  সং া  িতস হ সংর ণ, িডওেরামা, রি কা এবং িমিন বাংলােদশ গঠন 
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ইত ািদ কায ম বশ , জ ল ও সময় সােপ  হওয়ায় ক  কায ম বা বায়েন অিতির  সময় লােগ। তাই 
ক র ১ম সংেশািধত িডিপিপ লাই ১৯৯৮ হেত ন ২০১০ ময়ােদ ৪৫২৫.৫২ ল  টাকায় বা বায়েনর জ  

১৪/০১/২০০৯ তািরেখ অ ি ত একেনক ক ক অ েমািদত হয়। কে র আওতায় ািবত অিডটিরয়াম ও াজা 
িনমােণর ে  অিডটিরয়াম ভবন কাজ  অেনকটা টকিনক ালধম  িবধায় উ  কাজ  স  করার জ  এবং িক  
িক  কে ােনে র কাজ অসমা  থাকায় অিতির  এক বছর সমেয়র েয়াজন দখা দয়। এছাড়াও অ া  িক  
অংেগর য় ি  পাওয়ায় এবং চা  ও কা িশ কলা সংি  কাযািদ ইিতহােসর সােথ স ণ িমল রেখ করার 

েয়াজনীয়তায় ক  ২য় বার সংেশািধত আকাের গত ০৯/১২/২০১০ তািরেখ ৪৭০৭.৫৪ ল  টাকা েয় লাই 
১৯৯৮ হেত ন ২০১১ ময়ােদ বা বায়েনর জ  মাননীয় পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হয়। 

  
৭.৪ এিডিপ বরা , অব ি  ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
আিথক বছর এিডিপ বরা  (সংেশািধত) অব ি  য় 

মাট টাকা ঃসাঃ মাট টাকা ঃ
সাঃ 

১৯৯৮-২০০১ - - - - - - - 
২০০১-২০০২ ৪০.০০ ৪০.০০  ২৫.০০ ১২.৫০ ১২.৫০  
২০০২-২০০৩ ৪০০.০০ ৪০০.০০  ৪০০.০০ ৩৯০.০০ ৩৯০.০০  
২০০৩-২০০৪ ১০০.০০ ১০০.০০  ৮৫.৫০ ২৭.৪২ ২৭.৪২  
২০০৪-২০০৫ ১২৫.০০ ১২৫.০০ - ১২৫.০০ ২৫.৪৫ ২৫.৪৫ - 
২০০৫-২০০৬ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - ১২৮০.০০ ১২৬২.৫৬ ১২৬২.৫৬ - 
২০০৬-২০০৭ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - ৩৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ - 
২০০৭-২০০৮ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ - ১০০০.০০ ৮৪৬.০০ ৮৪৬.০০ - 
২০০৮-২০০৯ ৮৪৫.০০ ৮৪৫.০০ - ৮০০.০০ ৪৬১.০৭ ৪৬১.০৭ - 
২০০৯-২০১০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ - ৩০০.০০ ২৫১.৮৯ ২৫১.৮৯ - 
২০১০-২০১১ ১২২৬.০০ ১২২৬.০০  ১২২৬.০০ ১০৫৪.৫০ ১০৫৪.৫০  
মাট মাট ==  ৭৮৩৬.০০ ৭৮৩৬.০০ - ৫৬১৬.৫০ ৪৫০৬.৩৯ ৪৫০৬.৩৯ - 

 
৭.৫ ক  পিরচালক সং া  ত ঃ 
িনে বিণত কমকতাগণ কে র খ কালীন ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছনঃ 

 নং কমকতার নাম তািরখ 
যাগদান বদলী 

০১ জনাব িদদা ল আহসান ০১/০৭/২০০১ ১৯/০৭/২০০৩ 
০২ জনাব মাঃ রেদায়া ল হক ২০/০৭/২০০৩ ১০/০৮/২০০৬ 
০৩ জনাব এস.এম. আব র রিশদ ১৩/০৮/২০০৬ ২৮/০৫/২০০৭ 
০৪ জনাব মাঃ আেনায়া ল হক ২৮/০৫/২০০৭ ০১/১১/২০০৭ 
০৫ জনাব মাঃ মা ন কিবর খান ০৪/১১/২০০৭ ২৪/০২/২০০৮ 
০৬ জনাব মাঃ আেনায়া ল হক ২৫/০২/২০০৮ ১২/০৮/২০০৮ 
০৭ জনাব েদাষ কাি  দাস ১২/০৮/২০০৮ ৩০/০৬/২০১১ 

 
৮.০ ক  পিরদশনঃ 

ক র সমাি  ায়ন িতেবদন ণয়েনর লে  আইএমইিড হেত গত ০৫/০৮/২০১২ তািরেখ মেহর র জলার 
িজবনগর উপেজলায় ািপত ি  িতেক  সেরজিমন পিরদশন বক ক  সংি  কমকতা ও িক  উপকারেভাগীেদর 

সােথ আেলাচনা করা হয়। িনে  পযায় েম কে র ণ অংগিভি ক কােজর িববরণ (অ ে দ- ৯), সম ািদ (অ ে দ- 
১২) এবং পািরশ (অ ে দ- ১৩) উে খ করা হেয়েছ। 
  
৯৯..০০  কে র অংগিভি ক কােজর িববরণঃকে র অংগিভি ক কােজর িববরণঃ    
৯.১ অিডটিরয়াম ভবন ও াজা িনমাণঃ অিডটিরয়াম ভবন ও াজা িনমােণর জ  িডিপিপ’ ত বরা  িছল ৭৯৩.২৫ ল  
টাকা। অিডটিরয়াম ভবন ও াজা িনমােণর জ  মাট ৫ জন দরপ দাতা দরপ  জমা দন। তার মে  ৪ জন দরপ দাতা 
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দরপ  রসপি ভ হয় এবং ৭২২.৩৬ ল  টাকা েয় যা  কাদােরর সােথ ৩১/০৩/২০১০ তািরেখ ি  া িরত হয়। ি  
অ যায়ী ৩১/০৩/২০১১ তািরেখ িনমাণ কাজ স  হওয়ার কথা এবং িপিসআর-এর ত  অ সাের ৩১/০৬/২০১১ তািরেখ 
িনমাণ কাজ স  হয়। সেরজিমন পিরদশেন দখা যায়, াজা িনমাণ স  হয়িন এবং অিডটিরয়ােম িনিমত েজর 
পাটাতেন কােঠর কাজ করা হয়িন। এছাড়াও অিডটিরয়াম এর েবশ পেথর ’পােশ SS Railing দয়া হয়িন। 
 
৯.২ বাংলােদেশর মানিচ  িনমাণঃ েয়েটর কনসালেট  টীেমর িনেদশনা মাতােবক বাংলােদেশর মানিচ  িনমাণ করা 
হয়। মানিচ  িনমােণর জ  ১৭২৬.০৪ ল  টাকায় কাদােরর সােথ ১০/১১/২০০৫ তািরেখ ি  া িরত হয়। ি  অ যায়ী 
২৯/০৬/২০০৯ তািরেখ িনমাণ কাজ স  হওয়ার কথা এবং িপিসআর-এর ত  অ সাের সই তািরেখ িনমাণ কাজ স  
হয়। সেরজিমন পিরদশেন দখা যায়, মানিচ েক িঘের য ালারী িনমাণ করা হেয়েছ তার বশ কেয়ক  ােন পািন জেম 
রেয়েছ। এছাড়াও মানিচে র িবিভ  জায়গায় পই  ( টিনস কােটর পই ) উেঠ গেছ। 
 
৯.৩ বাংলােদেশর মানিচে র িভতের ও বািহের ভা য, ভা য কাম রি কা ও িডওরমা তরী এবং উ  কােজর া  

িপং ও অ া  আ ষি ক অিতির  কাজঃ চা কলা ইনি উট বাংলােদেশর মানিচে র িভতের ও বািহের ভা য, ভা য 
কাম রি কা ও িডওরমা তরী। কে র এ অংেগর জ  িডিপিপ’ ত বরা  িছল ৮৭৯.৬৬ ল  টাকা এবং য় হেয়েছ ৮৭৯.৪৮ 
ল  টাকা। 
 
১০.০ কে র উে  উে  ও অজনঃ 

পিরকি ত উে  অজন 
মেহর র জলার িজবনগর 

উপেজলাধীন আ কানেন বাংলােদেশর 
থম সরকার শপথ হণ কেরেছ। এ 

ঐিতহািসক ান েক ইিতহােসর অংশ 
িহেসেব সংর ণ ও উ য়েনর মা েম 
ভিব ৎ জে র িনকট উপ াপন 
করা। 
 

বাংলােদেশর থম সরকােরর শপথ হেণর ান, মেহর র জলার 
িজবনগর উপেজলাধীন আ কানন  ইিতহােসর অংশ িহেসেব সংর ণ 

ও উ য়েনর মা েম ভিব ৎ জে র িনকট উপ াপন করার িনিম  
িবিভ  াপনা িনমােণর মা েম শংসনীয় উে াগ হণ করা হেয়েছ, 
িক  অ েমািদত কে র আওতায় স াদন ত িক  িনমাণ কাজ 
অস  রেয়েছ।  িনিমত সকল াপনাস হ স কভােব সাধারণ 
মা েষর জ  উ ু  করা স ব হয়িন বেল উে  স ণভােব অজন 
হয়িন বেল তীয়মান হয়। 

ভিব ৎ জে র িনকট াধীন 
সাবেভৗম বাংলােদেশর ইিতহােসর 
ঘটনাবলী কােশর জ  অবকাঠােমা 
িনমাণ। 

ভিব ৎ জে র িনকট াধীন সাবেভৗম বাংলােদেশর ইিতহােসর 
ঘটনাবলী কােশর জ  ১৩ বছর ধের িক  অবকাঠােমা িনমাণ করা 
হেয়েছ িক  জা ঘর, অিডটিরয়াম, বাংলােদেশর মানিচ  ও ালাির 
িনমাণ, বাংলােদেশর মানিচে র িভতের ও বািহের ভা য, ভা য কাম 
রি কা ও িডওরমা তির ইত ািদ াপনা েলা সাধারণ জনগেণর জ  

উ ু  না হওয়ায় ভিব ত জ  বাংলােদেশর থম সরকােরর শপথ 
হেণর ানসহ মহান াধীনতার িবিভ  ণ িদক স েক জানেত 

পারেছ না যা তােদরেক াধীনতার তাৎপয স েক অবিহত করার পেথ 
অ রায় বেল মেন হেয়েছ। 

  
১১.০ উে  েরা ির অিজত না হেয় থাকেল তার কারণঃ  
গণ জাত ী বাংলােদেশর থম সরকােরর শপথ হেণর ান ( িজবনগেরর আ কানন) আমােদর জাতীয় ইিতহােস অ  
এবং রণীয় ঘটনা। িজবনগেরর ঐিতহািসক ঘটনােক মিহমাি ত করা এবং ি ে র আদশ এেদেশর জনগণ, ভিব ৎ 

জ  ও িবে র িনকট েল ধরার মহান উে ে  ক  হীত হেয়িছল। আেলাচ  ক র মা েম বাংলােদেশর মানিচ  
িনমাণ, অিডটিরয়াম ও াজা িনমাণসহ চা  ও কা িশ কলা সংি  ইত ািদ কাযািদ স াদেনর মা েম িজবনগেরর 
ঐিতহািসক ঘটনােক মিহমাি ত করার এবং ি ে র আদশ এেদেশর জনগণ, ভিব ৎ জ  ও িবে র িনকট েল ধরার 
চ া করা হেয়েছ। িক  ক র িক  অংেগর কাজ অস  থাকা এবং এ  সবসাধারেণর জ  উ ু  করার ব া হণ না 

করা, মানিচ েক অিধক আকষণীয় করার জ  মানিচে  কান জলার অব ান কাথায় বা, াধীনতা ে র সময় ১১  
স েরর অব ান কাথায় িছল বা, াধীনতা ে র সােথ স ৃ  ণ ান িলর অব ান কাথায় ইত ািদর ব া না 

থাকায় ক র উে  েরা ির অিজত হয়িন বেল মেন হেয়েছ এবং সেবাপির িব ৎ সংেযাগ না থাকায় কান কার 
িডসে  এবং অিডটিরয়াম ও জা ঘর চা  করা যাে  না। 
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১২.০ বা বায়ন সম াঃ 
১২.১ াজা িনমাণ অস ণঃ কে র কম পিরক না এবং গণ ত িবভােগর িশিডউল অ যায়ী াজা িনমাণ কাজ স  করা 

হয়িন, িক  এ খােত বরা ত অথ খরচ দখােনা হেয়েছ। (সংল ী-ক, িচ -১, ২) 
১২.২ অিডটিরয়াম িনমাণ অস ণঃ অিডটিরয়ােম িনিমত েজর পাটাতেন কােঠর কাজ করা হয়িন, যার ফেল জ  কান 

অ ান আেয়াজেনর জ  উপেযাগী নয়। (সংল ী-ক, িচ -৩) 
১২.৩ িডিপিপ বিহ ত কাজ স াদনঃ যথাযথ ক পে র অ েমাদন িতেরেক িডিপিপ বিহ তভােব অিডটিরয়াম ভবেন 

এক  ৫০০ কিভএ সাবে শন াপন করা হেয়েছ, িক  সখােন িব ৎ সংেযাগ না থাকায় এ  আেদৗ কাজ করেছ 
িকনা তা দখা স ব হয়িন। এছাড়াও িবিভ  ই ইপেম  যমনঃ এিস, মাি িমিডয়া, মাইে ােফান ইত ািদ কমত 
কাজ করেছ িকনা সটাও পরী া করা স ব হয়িন। (সংল ী-ক, িচ -৪) 

১২.৪ অিডটিরয়ােমর েবশ পেথর অস ণ কাজঃ অিডটিরয়াম-এর েবশ পেথর ’পােশ SS Railing করার কথা 
থাকেলও তা করা হয়িন এবং অিডটিরয়াম-এর েবশ পেথর বারা ায় পািন জেম থাকেত দখা িগেয়েছ। যার ফেল 
সখানকার মাজাইেকর উ লতা ন  হে । এছাড়াও অিডটিরয়ােম েবশ করেত িবকলা েদর জ  কান ব া রাখা 

হয়িন। (সংল ী-ক, িচ -৫, ৬) 
১২.৫ কাদােরর িবল পিরেশাধ না করাঃ পিরদশনকােল জানা যায়, অিডটিরয়াম ভবন ও াজা িনমাণ কােজ িনেয়ািজত 

কাদােরর া  ৭.৯২ ল  টাকার িবল পিরেশাধ করা হয়িন। কাদার কেয়কবার ক পে র িনকট আেবদন করেলও 
িবল পায়িন। িবষয় র াপাের সংি  িনবাহী েকৗশলীও সত তা ীকার কেরন। 

১২.৬ জািতর জনক ব ব  শখ মিজ র রহমােনর িচ  াপন না করাঃ জা ঘেরর েবশ পেথ জািতর জনক ব ব  শখ 
মিজ র রহমােনর গােল হাত দওয়া বাংলার িদগে র পােন ি  িনব ন িচ  (১৭’×১০’) াপন করার কথা থাকেলও 
তা করা হয়িন িক  এ খােত বরা ত অথ খরচ দখােনা হেয়েছ। 

১২.৭ জাতীয় ন ে র তলিচ  তির না করাঃ জাতীয় ন ে র ৩’×২’ পিরমােপর তলিচ  (ফজ ল হক, হােসন শহীদ 
সাহরাওয়াদ , আ ল হািমদ খান ভাসানী, সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজউি ন আহেমদ, ক াে ন এম. ন র আলী, 

এ.এইচ.এম. কাম ামান, কমেরড মিন িসং, আব র রশীদ তকবাগীশ, অ াপক জাফফর আহমদ খ) 
পিরদশেনর সময় পাওয়া যায়িন এবং এ খােত বরা ত অথও খরচ দখােনা হেয়েছ। 

১২.৮ াধীনতা সং াম ও ি ে র িবেশষ ণ ঘটনা ও েতর তলিচ  সং ায় কম হওয়াঃ াধীনতা সং াম ও 
ি ে র িবেশষ ণ ঘটনা ও েতর হদাকােরর ৩০  তলিচ  তিরর কথা থাকেলও পিরদশেনর সময় 
শাসিনক ভবেনর কনফাের  েম এ রকম ২৪  তল িচ  পাওয়া গেছ। 

১২.৯ আসবাবপে র অ ব াপনা ও িন মােনর আসবাবপ ঃ শাসিনক ভবেনর জ  সরবরাহ ত আসবাবপ িল ( চয়ার, 
টিবল, আলমারী ইত ািদ) িবিভ  জায়গায় পাকাের জমা কের রাখা হেয়েছ। ফেল আসবাবপ িল ন  হেয় যাওয়ার 

স াবনা রেয়েছ, িবেশষ কের বারা ায় সংরি ত ফােমর চয়ার িল এখনই ন  হওয়ার উপ ম হেয়েছ। এছাড়াও 
সরবরাহ ত ীেলর আলমারী অত  িন মােনর। (সংল ী-ক, িচ -৭-১২) 

১২.১০ কােজর ওভার ািপং হওয়াঃ মাট ২৩.৭৫ ল  টাকা েয় জা ঘের াধীনতা সং াম ও ি  এবং িজবনগর 
সরকােরর ঐিতহািসক দিললপ  ও ত াবলী সংর ণ, ক ােমরাব ী ইিতহােসর ঘটনা িমক হদাকােরর ি র িচ  
এবং ি  ও ি েযা ােদর িতিচ  এই ৩ (িতন)  কাজ স  করার কথা িপিসআর-এ উে খ থাকেলও 
ি  ও ি েযা ােদর িতিচে র আওতায় কান কাজ  হেয়েছ পিরদশেনর সময় তা থকভােব িচি ত করা 

স ব হয়িন। 
১২.১১ জা ঘেরর দয়ােল উেডন েমর িন মােনর কাজ, খতাব া  ি েযা ােদর আব  িত িত ন  হওয়ার উপ ম ও 

এিস অকাযকর থাকাঃ জা ঘেরর দয়ােল উেডন েমর য কাজ করা হেয়েছ তা েণ ধের ন  হেয় যাে । িব ৎ 
সংেযাগ না থাকায় জা ঘের সংেযাগ ত ৬ (ছয়)  এিস চালােনা স ব হে  না, ফেল এ িল অকাযকর হওয়ার 
স াবনা রেয়েছ। শাসিনক ভবেনর এক  েম এক  এিস সরবরােহর কথা থাকেলও তা সরবরাহ করা হয়িন। এছাড়া 
জা ঘেরর ছাদ ত েত হেয় গেছ। ফেল জা ঘের সংরি ত খতাব া  ি েযা ােদর আব  িত িত (নামফলক 
উেঠ যাে ) ন  হওয়ার উপ ম রেয়েছ। (সংল ী-ক, িচ -১৩, ১৪, ২৪) 

১২.১২  বাংলােদেশর মানিচ েক আকষণীয় না করাঃ  ১৭২৬.০৪ ল  টাকায় বাংলােদেশর মানিচ  এবং ালাির িনমাণ করা 
হেয়েছ িক  মানিচে  কান জলার অব ান কাথায় বা, াধীনতা ে র সময় ১১  স েরর অব ান কাথায় িছল বা, 

াধীনতা ে র সােথ স ৃ  ণ ান িলর অব ান এমনিক িজবনগেরর আ কানেনর অব ান িচি ত করা 
নাই। মানিচে  এ েলা িচি ত করা থাকেল এবং দশেনর ব া থাকেল দশনাথ রা এেথেক উপ ত হেত পারত, যা 
আইএমইিড ক ক পিরদশেনর সময় অ ত হেয়েছ। (সংল ী-ক, িচ -১৫, ১৬) 

১২.১৩ ালারীেত পািন জেম থাকাঃ বাংলােদেশর মানিচ েক িঘের য ালারী িনমাণ করা হেয়েছ তার বশ কেয়ক  ােন 
পািন জেম থাকেত দখা িগেয়েছ। (সংল ী-ক, িচ -১৭) 

১২.১৪ বাংলােদেশর মানিচ েক িঘের িনিমত ালািরেত িনিমত ভা েয অ ব াপনা ও অসংগিতঃ  বাংলােদেশর মানিচ েক 
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িঘের িনিমত ালািরর নীচ তলায় িক  ভা য তির করা হেয়েছ িক ৃ এ েলা র ণােব েণর অভাব ন  হেয় যাে । 
পিরদশেনর সময় এ েলা অপির ার মেন হেয়েছ এবং পািখ এসব ােন মল ত াগ কের। এছাড়াও এক  ভা েয 

াংেকর ঢাকনা সিনেকর েখর সামেন াপন করা হেয়েছ যা সংগিত ণ মেন হয়িন। (সংল ী-ক, িচ -১৮, ১৯, ২০) 
১২.১৫ জাতীয় ন ে র ভা য াপেনর জ  িনিমত পাটাতন ভে  যাওয়াঃ  
 বাংলােদেশর মানিচে র উ র িদেক জাতীয় ন  ও াধীনতার িবিভ  ঘটনার উপর বশিক  ভা য াপন করা 

হেয়েছ। এসব ভা য াপেনর জ  য পাটাতন িনমাণ করা হেয়েছ তার কেয়ক  পাটাতেনর িক  ান ইেতামে  
ভে  িগেয়েছ  এবং ায় েত ক  পাটাতেন পািন জেম থােক। (সংল ী-ক, িচ -২১-২৩) 

১২.১৬ ক পে র উদাসীনতাঃ আমােদর জাতীয় জীবেন ক র  অন ীকায এবং এরকম এক  Unique ানেক িনেয় 
হীত ক  ১৩ ( তর) বছেরও স ণ বা বায়ন করেত না পারা ও ক র ল মা া অ যায়ী সব েযাগ- িবধা 

ভিব ৎ জ  তথা সাধারণ জনগেণর জ  উ ু  করেত না পারার িবষেয় সংি  ক পে র উদাসীনতা িছল বেল 
মেন হেয়েছ। 

  
১৩.০ পািরশঃ 
১৩.১ আমােদর জাতীয় জীবেনর  অজন আমােদর মহান াধীনতা। দীঘ নয় মােসর র য়ী ে  আমরা পািক ানী 

হানাদার বািহনীেক পরািজত কের আমােদর াধীনতা িছিনেয় আনেত স ম হেয়িছ, িক  আমােদর ি ে র মহান 
িতেক এেদেশর আপামর জনসাধারেণর িনকট অ ান করার িনিম  াধীনতার অ তম ণ ান গণ জাত ী 

বাংলােদেশর থম সরকােরর শপথ হেণর ান িজবনগেরর আ কানেন হীত ক  দীঘ ১৩ ( তর) বছেরও 
স ণ বা বায়ন করেত না পারা অত  ঃখজনক এবং জািত িহেসেব আমােদর জ  তা বমানান। ক র সমাি  

ায়ন িতেবদন তিরর িনিম  আইএমইিড ক ক ক  এলাকা পিরদশেনর সময় বশ িক  সম া পিরলি ত 
হেয়েছ, যা অ ে দ ১২.১ –১২.১৬ পয  বিণত হেয়েছ। ি  িবষয়ক ম ণালয় ক ক সম া িল খিতেয় দেখ তার 
কারণ উদঘাটন বক দাষী ি েদর িব ে  েয়াজনীয় পদে প হণ করেব এবং তা আইএমইিড’ ক অবিহত করেত 
হেব। জাতীয়ভােব অতীব ণ এই ক  স কভােব বা বািয়ত না হওয়ার িপছেন কােরা অবেহলা বা উদাসীনতা 
িছল িকনা ম ণালয় তা তদ বক েয়াজনীয় পদে প হণ করেব। কারণ জািত িহেসেব আমরা আমােদর াধীনতার 
সােথ সংি  ণ এই ানেক িনেয় কান আেপাষ করেত পািরনা। একই সােথ িনিমত এই াধীনতা িত  
সবসাধারেণর জ  উ ু  করার জ  েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। 

 
১৩.২ ক র বা বািয়ত কায ম অ াবিধ ি  িবষয়ক ম ণালয় ক ক আ ািনকভােব হীত হয়িন। এ পযােয় 

এক  আ ঃম ণালয় কিম  গঠেনর মা েম ক র হ া র ি য়া স  করা হেল, আইএমইিড ক ক 
পিরদশেনর সময় া  সম া িল যথাযথভােব বা বায়েনর াপাের িস া  হেণ সহায়ক হেব। 
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বও ীড়া ম ণালয় 
 

hye I µxov 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 াঃ 

ব ও ীড়া ম ণালয় অধীেন ২০১০-২০১১ অথ বছের ০৮  ক  সমা  হেয়েছ। ত ে , ব ও ীড়া ম ণালেয়র  
আওতায় ১  কািরগরী সহায়তা ও ১  িবিনেয়াগ ক  সমা  হেয়েছ।  

 
২। সমা ত কে র ত য় ও ময়াদকালঃ 
 সমা  ৮  কে র মে  ২  ক  ল অ েমািদত য় এর মে  সমা  হেয়েছ এবং অপর ৬ র য় ি  

পেয়েছ।  ৮  ক ই সমাি র ে  ল বা বায়নকাল অিত ম কেরেছ।   
 

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। 
িবিসিব/আইিসিস বে র সামেন থাই াস ঝেড় 

িত  হেয়েছ। িডয়াম এলাকা  স ে র 
িনকটবত  হওয়ায় ভিব েত এ জাতীয় ঝেড় বার বার 
াস ভংেগ পড়ার িঁক থেক যায় (চ াম অংশ) । 

স ে র িনকটবত  হওয়ায় তী  বেগর বাতাস থেক 
র ার জ  িডয়ােমর িবিসিব/আইিসিস বে র সামেন 
সাধারণ মােনর ােসর পিরবেত ভালমােনর ট াড াস 

িত াপন করেত হেব। 
ঘন ঘন ক  পিরচালক িনেয়াগ/বদিল ( ীড়া 
পিরদ র অংশ)  

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।  

শারীিরক িশ া কেলেজর ভাষক ভবন ও 
কমচারীেদর জ  িনিমত কায়াটারস হ দীঘিদন 
অ ব ত থাকায় তার র ণােব ণ াহত হে  
( লনা অংশ)।  

ভিব েত এ জাতীয় কে র িবিভ  অংেগর চািহদা 
িন পেন আেরা বা ব িভি ক ও িনরেপ  হেত হেব। 
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116. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  িহসােব চ াম জ র আহেমদ চৗ রী 
িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন 

(mgvß t ন,২০১১) 
 
01| cÖK‡íi bvg t আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  িহসােব চ াম জ র 

আহেমদ চৗ রী িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন  
02| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  জাতীয় ীড়া পিরষদ। 

03| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়।  
04| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t সাগিরকা, চ াম।  
05| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q t 

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  

ত য় 
cwiKwíZ ev¯—evqb Kvj ত 

বা বায়ন 
অিত া   

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j ms‡kvwaZ 

৫২৪৭.১
১ 

৭১২৭.৭৮ ৬৮৪১.৩৩ লাই '০৯ 
হেত 
িডেস র'১০ 

লাই'০৯ 
হেত  

ন'১১ 

লাই'০৯ হেত  
ন'১১ 

   ১৫৯৪.২২ 
(৩০.৩৮) 

  ৬ মাস 
  (৩৩.৩৩) 

         
6.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
6.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q চ াম জ র আহেমদ চৗ রী িডয়ামেক আ জািতক মােনর 

ি েকট িডয়াম িহসােব পা র করা এবং ি েকট খেলায়াড়েদর উ তর িশ ণ িবধািদ দান ও িব কাপ 
ি েকট ২০১১ অ ােনর িবক  ভ  উপেযাগী কের গেড় তালা।  

 
6.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t g~j cÖKíwU  ৫২৪৭.১১ j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ ০৮-১১-২০০৯ Zvwi‡L 

Aby‡gvw`Z nq|  পরবত েত ৩০-১১-২০১০ Zvwi‡L ৭১২৭.৭৮ j¶  UvKvq cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z 
nq|  

  
6.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t (১) আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ (২) মােঠর বাইেরর উ য়ন (৩) 

িমিডয়া স ার উ য়ন (৪) সাধারণ ালারীর উ য়ন (৫) এলইিড জায়া  ীন াপন (৬) াড লাইট উ য়ন (৭) 
কার পািকং,বাউ ারী ওয়াল এবং গইট িনমাণ ইত ািদ উে খেযা ।  

 
6.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  

নং নাম ও পদবী ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| জনাব আ র রহমান 
পিরচালক(পিরক না ও  উ য়ন 
(খ কালীন) 

০১-০৭-২০০৯ ৩০.০৬.২০১১ 

 
6.5  cÖK‡íi বা বায়ন AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ৭১২৭.৭৮ j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU ৬৮৪১.৩৩ j¶ UvKv 

e¨q n‡q‡Q (৯৫.৯৮%)| g~j Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ মােঠর বাইেরর উ য়ন, আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  
এিরয়া উ য়ন/িনমাণ, িমিডয়া স ার উ য়ন, সাধারণ ালারীর উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন াপন, াড লাইট 
উ য়ন, কার পািকং,বাউ ারী ওয়াল এবং গইট  ইত ািদ িনমাণ m¤úbœ n‡q‡Q|  
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7.0 cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb (PCR-G cÖ̀ Ë Z‡_¨i wfwË‡Z) t  
                                (j¶ UvKvq) 

ঃ
নং 
 

িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

01. Playing Field     - 
 i)Civil  works 

 
sqm 149.05 23355.0

0 
5.00 
(3.35) 

785 
(3.36) 

 ii) sprinkler 
 

each --  --  

 iii) deep tube well each --  --  
 Sub-total  149.05  5.00  
02. Outer drainage system      
 i) Outer Radial R.C.C drain 

with cover 
Rm 49.50 900.00 36.60 

(73.93) 
665.40 
(73.93) 

03. ICC Hospitality BOX/Area      
 i) Civil works Sqm 64.56 950.00 64.56 

(100) 
950.00 
(100) 

 ii) Electrical works Ls 10.00 -- 10.00 
(100) 

100% 

 iii) Sanitary works Ls 10.00 -- 10.00 
(100) 

100% 

 iv) Air-condition works Ton 36.00 60.00 36.00 
(100) 

60.00 
(100) 

 v) Interior decoration works Sqm 95.00 950.00 95.00 
(100) 

950.00 
(100) 

 Sub-total  215.56  215.56  
04. BCB Hospitality Area       
 i) Civil works Sqm 64.56 950.00 64.56 

(100) 
950.00 
(100) 

ii) Electrical works Ls 10.00 -- 10.00 
(100) 

100% 

iii) Sanitary works Ls 10.00 -- 10.00 
(100) 

100% 

iv) Air-condition works ton 36.00 60.00 36.00 
(100) 

60.00 
(100) 

v) Interior decoration works Sqm 95.00 950.00 95.00 
(100) 

950.00 
(100) 

Sub-total  215.56  215.56  
05. Players & Umpires area      
 i) Civil works Sqm 64.56 500.00 64.56 

(100) 
500.00 
(100) 

 ii) Electrical works Ls 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 
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ঃ
নং 
 

িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

 iii) Sanitary works Ls 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

 iv) Air-condition works ton 27.00 45.00 27.00 
(100) 

45.00 
(100) 

 v) Interior decoration works Sqm 50.00 500.00 50.00 
(100) 

500.00 
(100) 

 Sub-total  151.56  151.56  
06. Other important offices at the 

Pavilion  
     

 i) Electrical works Ls 10.00 350 10.00 
(100) 

350 
(100) 

 ii) Sanitary works Ls 10.00 350 10.00 
(100) 

350 
(100) 

 iii) Air-condition works Each 10.80 18.00 10.80 
(100) 

18.00 
(100) 

 iv) Interior decoration works Sqm 20.00 200.00 20.00 
(100) 

200.00 
(100) 

 Sub-total  50.80  50.80  
07. Other viewing at Pavilion area       
 i) Civil works Sqm 19.37 150.00 19.37 

(100) 
150.00 
(100) 

 ii) Electrical works Ls 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

 iii) Sanitary works Ls 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

 iv) Air-condition works Ton 8.40 14.00 8.40 
(100) 

14.00 
(100) 

 v) Interior decoration works Sqm 15.00 150.00 15.00 
(100) 

150.00 
(100) 

 Sub-total  52.77  52.77  
08. Grand stand with roof Canopy      
 i) Civil works Sqm 251.78 1950.00 251.78 

(100) 
1950.00 
(100) 

 ii) Electrical works Ls 10.00 -- 10.00 
(100) 

100% 

 iii) Sanitary works Ls 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

 iv) 15 person lift Each 30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 v) Grand stand canopy Sqm 294.85 4300.00 294.16 
(100) 

4300.00 
(100) 
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3 4 5 6 7 

 vi) Air-Condition works Ton 66.00 110.00 66.00 
(100) 

110.00 
(100) 

 vii) Chair (Folding with arm 
for VIP) 

Sqm 97.29 1500.00 97.29 
(100) 

1500.00 
(100) 

 Sub-total  754.92  754.23  
09. Media Center: International 

Standard with minimum 400 
Capacity 

     

 i) Civil works Sqm 167.34 1296.00 167.34 
(100) 

1296.00 
(100) 

 ii) Electrical works Ls 15.00 -- 15.00 
(100) 

100% 

 iii) Sanitary works Ls 10.00 -- 10.00 
(100) 

100% 

 iv) Air-condition works Ton 51.00 85.00 51.00 
(100) 

85.00 
(100) 

 v) 20 person lift 1-nos Each 40.00 1.00 40.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 vi) Interior decoration works Sqm 194.40 1296.00 194.40 
(100) 

1296.00 
(100) 

 Sub-total  477.74  477.74  
10. Camera Platform:      
 i) Steel frame structure, Over 

head shed, Floor finish 
Each 20.00 10.00 10.00 

(50) 
5.00 
(50) 

11. Construction of new Gallery      
 i) Ground floor gallery 

Foundation in/c piling (west 
side) 

Sqm 419.34 3135 419.34 
(100) 

3135 
(100) 

 ii) Superstructure Sqm 414.36 3675 414.36 
(100) 

3675 
(100) 

 iii) 2nd stage gallery Sqm 600.11 5576.00 553.00 
(92.16) 

5137.37 
(92.13) 

 iv) Sand filling (under gallery) Cum 106.14 22299 104.89 
(98.82) 

22045.2
0 
(98.86) 

 v) Land development cum 72.27 31558 69.75 
(96.51) 

31558 
(100) 

 Sub-total  1612.22  1561.94  
12. Gallery :      
 i) Gallery façade treatment 

repair and painting  
Sqm 24.50 1400.00 24.50 

(100) 
1400.00 
(100) 
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 ii) General gallery toilet Each 60.00 20.00 60.00 
(100) 

20.00 
(100) 

 ii) Chair  --  --  
 a) Fixed Chair (Without arm) 

(14000 nos. 3000 nos fixed 
chair will be sifted from sheil 
abu Naser stadium Khulna.) 

Each 189.64 11000 189.64 
(100) 

11000 
(100) 

 b) Folding chair (Without 
arm) 

Each 107.90 2400 107.90 
(100) 

2400 
(100) 

 Sub-total  382.04  382.04  
13. Modern Flood lights: 

Installation of modern flood 
lights 

     

 i) 2000 kva substation Each 80.00 1.00 80.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 ii) Lattice tower Each 282.00 4.00 282.00 
(100) 

4.00 
(100) 

 iii) Flood light with Reflector  Each 673.03 610.00 659.90 
(98.04) 

420.00 
(68.85) 

 iv) LT & ST cables LS 290.40 2420.00 290.40 
(100) 

2420.00 
(100) 

 v) Construction of Sub-station 
building 

- 10.00 1.00 10.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 Sub-total  1335.43  1322.30  
14. LED Giant Screen (Video 

Board) with Scoring Facilities: 
     

 i) Supply & Installation of 
sight screen 

Each 50.00 2.00 50.00 
(100) 

2.00 
(100) 

 ii) Score board with video 
screen (50’X20’) Including 
civil work 

Each 650.00 1.00 650.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 iii) Security CC TV (indoor) Each 60.00 24.00 60.00 
(100) 

24.00 
(100) 

 iv) Public address system 
(CCTV) out door) 

Each 3.00 12.00 3.00 
(100) 

12.00 
(100) 

 Sub-total  763.00  763.00  
15. Surrounding development of 

the stadium area: 
     

 i) Approach road Sqm 130.00 13000.0
0 

96.24 
(74.03) 

9624.00 
(74.03) 

 ii) Car parking Sqm 36.60 3660.00 36.60 3660.00 
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(100) (100) 
 iii) Gate & gate house Each 30.00 3.00 30.00 

(100) 
3.00 
(100) 

 iv)Boundary wall      
 v.a) Boundary wall RCC with 

Barbed wear fencing 
Rm 27.33 500.00 27.33 

(100) 
500.00 
(100) 

 v.b) Vertical extention of 
Boundary wall with Barbed 
wear fencing 

Rm 24.00 1200 12.00 
(50) 

600 
(50) 

 vi) Footpath, pavement Sqm 48.00 1600.00 48.00 
(100) 

1600.00 
(100) 

 vii)Ticket collection 
both/Counter 

Each 12.50 5.00 12.50 
(100) 

5.00 
(100) 

 viii) External sanitary works LS 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

 x) External electrical works LS 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

 Sub-total  318.43  272.97  
16. Stadium dressing & coloring: 

Dressing and clearing of 
whole stadium, inside outside 
color wash 

     

 i) Civil 
works(Repair,dressing)  

Sqm 60.00 8000.00 60.00 
(100) 

8000.00 
(100) 

 ii) Inside outside coloring Sqm 67.20 48000.0
0 

67.20 
(100) 

48000.0
0 
(100) 

 Sub-total  127.20  127.20  
17. Ground Equipments:      
 i) Tractor With Trailer each 30.00 1.00 30.00 

(100) 
1.00 
(100) 

 ii) Mower each  30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 iii) Roller(10 ton) each  30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 iv) Roller( 3  ton) each  10.00 1.00 10.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 v)Air-compressor each  2.00 1.00 2.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 vi)Pesticide applicator each  2.00 1.00 2.00 
(100) 

1.00 
(100) 
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 vii) Scissor lift each  20.00 1.00 20.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 viii) Truck each  10.00 1.00 10.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 ix) Aerator each 6.00 1.00 6.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 x)Block & Tackle each 5.00 1.00 5.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 xi) Super shopper each 40.00 1.00 40.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 Sub-total  185.00  185.00  
18. Signage:( 2gate, stadium 

grand stand,media 
center,gallery gate-outer 
&inner-Toilets,stair, direction 
signs,parking,food outlet & 
merchandise) 

Each 20.00 200.00 20.00 
(100) 

200.00 
(100) 

19. Purchase of inspection vehicle 
(4 WD Jeep) 

nos 43.00 1.00 43.00 
(100) 

1.00 
(100) 

20. Consultancy fee (3% of 
construction work for design-
drawing & supervision) 

3% 145.00 -- 143.90 
(99.24) 

100% 

21. Preparation of DPP, 
Stationary, Computer 
equipment, Photocopy 
machine etc 

LS 5.00 -- 5.00 
(100) 

100% 

22. Tender preparation, 
advertisement Bill & other 
items 

LS 2.00 -- 1.18 
(59) 

100% 

23. Honorarium of Steering 
Committee, PIC & TEC and 
others entertainment 

L.S 2.00 -- 1.60 
(80) 

100% 

24.  Unexpected & Misc. 
Expenditure, Transport, Fuel 
etc. 

L.S 20.00 -- 19.20 
(96) 

100% 

25. Foreign stadium visit to gather 
experience 

 30.00 -- 23.18 
(77.26) 

100% 

 Sub-Total(18-22)=  7127.78  6841.33  
 Grand Total=      
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8.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  
 
িডিপিপেত খলার মােঠর উ য়ন বাবদ ায় দড় কা  টাকার ল মা া িছল। তেব সমেয়র তার কারেন িবিসিবর চািহদা 
অ যায়ী ২৩৩৫৫ বগিমটােরর েল মা  ৭৮৫ বগিমটার মােঠর উ য়েনর কাজ করা হেয়েছ যা বাবদ য় হেয়েছ ৫ ল  টাকা। 
ম ণালয় হেত জানা গেছ মােঠর কাজ শষ করার জ  এক  থক কম চী ইেতামে  হােত নয়া হেয়েছ। তেব কে র 
অ া  স দয় কাজ শষ হেয়েছ বেল ক  অিফস থেক জানা গেছ।      
 
9.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ 06-05-2012 Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 
উপ-cwiPvjK KZ©„K যথা েম cÖKí GjvKv চ াম  সাগিরকায় অবি ত চ াম জ র আহেমদ চৗ রী ি েকট িডয়াম 
cwi`k©b Kiv nq| D³ cwi`k©b Kv‡j কে র েকৗশলী সহ mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z wQ‡jb|িনে  কে র 
আওতায় স ািদত ধান ধান কায েমর সংি  বণনা দয়া হেলাঃ  
 
৯.১  া া ঃ ১৬০ ট ল া রাতন ভবন  সং ার কের তার সােথ আ িমক ৩২০ ট ি  কের ৪তলা 

া া  িনমাণ করা হেয়েছ। ২য় তলায় ভ  ােনজােরর ক  রেয়েছ। এই কে  েয়াজনীয় আসবাবপ সহ এিস লাগােনা 
হেয়েছ। ফল  িসিলং এবং াের টাইল  বহার করা হেয়েছ। একই াের খেলায়াড়েদর জ  ২  ক  তরী করা হেয়েছ।  
এই  কে  ফল  িসিলং লাগােনা হয়িন। পিরদশেনর সময় লীগ পযােয়র এক  খলা অ ি ত হি ল িবধায় ক   

ব ত হেত দখা যায়। এসব কে  েয়াজনীয় আসবাবপ সহ আ িনক মােনর ডেকােরশন িবধািদ িব মান রেয়েছ। 
খেলায়াড়েদর েমর সােথ আ িনক েযাগ িবধা স িলত ডাইিনং ম এবং পি  ম তরী করা হেয়েছ। এছাড়া এক  

আক  ম, ১  িবিসিব অিফস ম, ও িসিকউির  ম তরী করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় িসিকউির  েমর সামেনর  
াস ভাংগা অব ায় দখা গেছ। কাদারী িত ান ক ক তা মরামত করেত দখা গল। া া  এর ৩য় তলায় ১০  

হসিপটািল  ব  িনমাণ করা হেয়েছ। িত  বে  এিস, ফলস িসিলংসহ উেডন েজর উপর ২০  চয়ার াপন ,ডাইিনং 
টিবল ইত ািদ সরবরাহ করা হেয়েছ। ব িলর সামেন প চ এমএম ে র থাই াস লাগােনা হেয়েছ। এই াের এ পানশন 

জেয় স এর কারেন িক টা ফাটল পিরলি ত হেয়েছ। ি  হেল এই ফাটেলর মা েমর ২য় তলার য়ারেদর িসং েম পািন 
েবশ কের বেল উপি ত িবিসিবর কমকতা জানান। এই াের ষ ও মিহলােদর জ  থক টয়েলট িনমাণ করা হেয়েছ। 

তয় তলার কিরেডাের ািপত বশ িক  ফলস িসিলং ভংেগ গেছ। ৪থ তলায় িসেড  ব  বা িভিভআইিপ ব  িনমাণ করা 
হেয়েছ। এখােন উেডন েজ ায় ৭৬  চয়ারসহ সামেনর সািরেত কেয়ক সট সাফা রাখা হেয়েছ। এখােন এটাচড টয়েলট 
িনমাণ করা হেয়েছ। িসেড  বে  এিস, ফািণচার ডাইিনং টিবল সরবরাহ করা হেয়েছ। িসেড  বে র পাে  পি ম 
তরী করা হেয়েছ। ৪থ তলায় আেরা ১০  হসিপটািল  ব  রেয়েছ। এই বে র সামেনর থাই াস কেয়ক  ােন ঝেড় ভংেগ 
গেছ।  া া  এর নীচতলায় ডপ ট ,২  বড ও ১  এটাচড টয়েলটসহ ডেকােরেটড মিডক াল ম,এক  আ িনক 
েযাগ িবধা িবিশ  কমন ডাইিনং ম, িজম ম, চ  ম, ার ম এবং ষ ও মিহলােদর জ  থক টয়েলট িনমাণ 

করা হেয়েছ। া াে  ১  িলফট াপন করা হেয়েছ।  
 
৯.২      ক ােমরা াটফমঃ খলা স চােরর জ  িডয়ােম মাট ৫  ােন াটফম িনমাণ করা হেয়েছ। ১০  াটফম 
িনমােণর কথা থাকেলও আেয়াজকেদর চািহদার কারেন মা  ৫  িনমাণ করা হেয়েছ বেল জানা গেছ।  
 
৯.৩  াউ  ই পেম ঃ ১১  ই পেম  য় ও সরবরাহ করা হেয়েছ। এ িল হেলা-Tractor with trailer, Mower, 
Roller (10 ton), Roller (3 ton), Air compressor, Pasticide applicator, Scissor lift, Truck, 
Aerator, Block & Tackle, Supper Shopper পিরদশেনর সময় ই পেম িল ভাল অব ায় দখা গল।  
 
৯.৪      িমিডয়া স ারঃ ৬০ ট ল া ৩তলা িবিশ  রাতন িমিডয়া স ােরর সং ােরর কাজ করা হেয়েছ। রাতন ভবেনর 
উভয় পাে  আ িমক ৪০ ট ি  কের মাট ১৪০ ট দঘ  িবিশ  বতমােন ৪তলা ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। নীচতলায় িভ 

ডাকশন ক , েয়াজনীয় আসবাবপ সহ াচ পরবত  ১  কনফাের  ক  ও ফেটা াফস ওয়ািকং ম রেয়েছ। িমিডয়া 
স াের ১  িলফট াপন করা হেয়েছ। ৪থ তলায় িনিমত ২  িভ এবং ২  রিডও কেমি  েম আ িনক েযাগ িবধাসহ 
েয়াজনীয় আসবাবপ ও সরবরাহ করা হেয়েছ। এছাড়া এলইিড জায়া  িভ কে াল/ ার কে াল ম, ই পেম সহ ভ  

অপােরশন  ম িনমাণ করা হেয়েছ। এসম  কে ও পযা  এিস, ফল   িসিলং,আসবাবপ  াপন এবং ভ  অপােরশন েম 
২  িভ সট সরবরাহ করা হেয়েছ। িমিডয়া স ােরর ছােদ ১৮০ ট িবিশ  ক ানিপ  িনমাণ করা হেয়েছ।  ৩য় তলায় িমিডয়া 
কম েদর খলা দখার জ  ায় ২০০ আসনিবিশ  িমিডয়া ালারী িনমাণ করা হেয়েছ। ালারী কে র সামেন ট াড াস 

বহার করা হেয়েছ বেল উপি ত েকৗশলী জানান। ২য় তলায় ন নভােব আ িনক েযাগ িবধাসহ িমিডয়া িরেপাট ম, 
ডাইিনং ম,সাভ ড সহ ড েসিসং ম িনমাণ করা হেয়েছ । এসব কে  েয়াজনীয় টিবল চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। 
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ফল   িসিলং, এিস  এবং মােঠর িদেক াস াপন করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় এসব াপনা ভাল অব ায় দখা গেছ। এই 
ােরর কিরেডাের সাফা ও টয়েলট িবধাসহ এক  ািকং জানও িনমাণ করা হেয়েছ।  

 
৯.৫       ালারীঃ এই িডয়ােমর দশক ধারণ মতা ায়  ১৮৫২৫ । ব ালারীর উপেরর অংশ ( সক  জ) ন ন কের 
তরী করা হেয়েছ । অ িদেক পি ম ালারীর অংেশ ৫৪০ ট দঘ  িবিশ  ন ন ালারী িনমাণ করা হেয়েছ। এর িপছেন 

ভা ক াল এ েটনশেনর জ   ত করা হেয়েছ। অথাৎ ভিব েত সেক  জ িনমােণর েযাগ রেয়েছ। ালারী 
স েহর  নীেচ বািল িদেয় ভরাট করা হেয়েছ। া াে র সামেন ায় ৮০ জেনর জ  এক  ালারী িনমাণ করা হেয়েছ। 

ালারীর সেক  েজ ষ ও মিহলােদর জ  যেথ  সং ক টয়েলট িনমাণ করা হেয়েছ। ালারীেত ড কাট িনমাণ 
করা হেলও তার আকার ছাট বেল তীয়মান হেলা। তেব এইসব ডেকােট কান আসবাবপ  পিরলি ত হয়িন।   
 
৯.৬ িডয়ােম ৫০ × ২০ সাইেজর  এলইিড ি ন াপন করা হেয়েছ। এ  মজ ত কাঠােমার উপর ািপত রেয়েছ। 
িবিসিবর কমরত কমকতা জানান  এই ীেনর বহার হেয়েছ এবং এখন অি  ভাল অব ায় রেয়েছ।  
 
৯.৭ এছাড়া িডয়ােমর বাইের কার পািকং, ৪  গইট িনমাণ,আউটার রিডয়াল েনজ, াড লাইট  াপনসহ এে াচ 
রাড ,বাউ াির ওয়াল িনমাণ ইত ািদ কাজ িনধািরত সমেয়র মে  শষ করা হেয়েছ। তেব ািপত াড লাইেটর িক  বা  ন  

হেয়েছ। পিরদশেনর সময় দখা যায়, ােকজ-২ এর সংি  কাদারী িত ান ক ক মরামেতর ি য়া চলেছ।    
 
১০.০ ট ার সং া  ত ঃ ৫  ােকেজর আওতায় ট ার আহবান করা হয় ১২/১১/২০০৯ তািরেখ দিনক 
জনক , দিনক ডস িন ও িদ ডইিল ার পি কায় এবং িসিপ উ এর ওেয়বসাইেট কািশত হয় । অ িদেক ৬নং 

ােকজ র জ  ট ার আহবান করা হয় ১৬/১০/২০১০ তািরেখ দিনক জনক , দিনক ইনিকলাব ও িদ িনউ এজ পি কায় 
এবং িসিপ উ এর ওেয়বসাইেট। িনে  ােকজ িভি ক ট ােরর ত ািদ সি েবিশত করা হেলাঃ 
 
১০.১  ােকজ ১ এর আওতায় construction of playing field with drainage system, Approch road, 
Grand stand, Media center, General gallery and Out side development জ  ২১,৩২,৭৩,৮৮৮.৮৪ 
টাকার া িলত েয়র িবপরীেত সবিন  দরদাতা িত ান দশ উ য়ন িলঃ এ  বংগ িব াস ক ২০,০২,৭৩,২৮৯.৫০ টাকা 

ািয়ত দের ২২/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর 
তািরখ হেত ০৭ (সাত) মাস।  উে , া  ৩  দরপে র মে  ৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়।  
 
১০.২ ােকজ ২ এর আওতায় Supply, installation, testing, & commissioning of Modern flood 
light system (Lattice tower) with 2000 KVA Sub-station াপেনর জ  12,52,82,355.00 টাকা 

া িলত েয়র িবপরীেত া কম ইেলক িন  িলঃ ক ১২,৩৮,৩৭,৬৮০.০০ টাকা ািয়ত দের ০৩/০৩/২০১০ তািরেখ 
কাযােদশ দান করা হয়।  কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , 

া  3  দরপে র মে  2  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
১০.৩ ােকজ ৩ এর আওতায় Supply, Installation, Testing & Commissioning of scoreboard with 
video screen, Tri-Vision sight screen, CCTV & PA system াপেনর জ  ৭,৩২,৯৯,৯৪২.৫৫ টাকা 

া িলত েয়র িবপরীেত ফাইভ আর ীলািভ  কনেসা য়ামেক ৭,২৪,৯৮,০০০.০০ টাকা ািয়ত দের ০৮/০৩/২০১০ 
তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। 
উে , া  ৫  দরপে র মে  ৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
১০.৪ ােকজ ৪এর আওতায় Construction of gallery shed (roof canopy) াপেনর জ  ৪, ৪০,০৫,৭২০.০০ 
টাকা া িলত েয়র িবপরীেত িকউ এইচ মা দ এ  কাং ক ৪,৩১,৯৮,১২০.০০ টাকা ািয়ত দের ০৯/০৩/২০১০ 
তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। 
উে , া  ৫  দরপে র মে  ২  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
১০.৫    ােকজ ৫ এর আওতায় Supply & Installation of Chairs & Grounds Equipments াপেনর জ  
৩, ০৩,৯০,০০০.০০ টাকা া িলত েয়র িবপরীেত ডলেকা িবজেনস এেসািসেয়টস িলঃ ক ৩,০০,৯৮,৭১৭.০০ টাকা 

ািয়ত দের ০৮/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর 
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তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ৭  দরপে র মে  ৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়।  
 
১০.৬    সবেশষ ােকজ ৬ এর আওতায় Land development of outer side, sand filling (under gallery) 
and construction of Walk-way, RCC road,water reservoir and security grill fencing াপেনর জ  
২,৬৪,০০,০০২.২১ টাকা া িলত েয়র িবপরীেত মসাস আ ার এ ার াইজ ক ২,৬৩,৯৬,৭৩০.৮৪ টাকা ািয়ত দের 
২০/১২/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০১ 
(এক) মাস। উে , া  ৪  দরপে র মে  ২  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। উে , পরবত েত বা ব েয়াজেন িবিভ  

ােকেজ ভিরেয়শন অডােরর কাযােদশ দান করা হয়।  
 
1১.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
চ াম জ র আহেমদ চৗ রী িডয়ামেক 
আ জািতক মােনর ি েকট িডয়াম িহসােব 
পা র করা এবং ি েকট খেলায়াড়েদর উ তর 
িশ ণ িবধািদ দান ও িব কাপ ি েকট ২০১১ 

অ ােনর িবক  ভ  উপেযাগী কের গেড় তালা।  

া  া , িমিডয়া স ার, সাধারণ ালারীর উ য়ন, 
এলইিড জায়া  ীন াপন, ক ােমরা াটফম িনমাণ, াড 
লাইট িনমাণ,  গইট িনমাণ ইত ািদ স ে র মা েম 
আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  িহসােব  এই 

িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন করা হেয়েছ ।    
 
1২.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  
 
১৩.০   mgm¨v t  
১৩.১  া  াে র ৩য় তলায় এ পানশন জেয় স এ িক টা ফাটল ি  হেয়েছ। ি  হেল এই ফাটেলর মা েম ২য় তলায় 

অবি ত   য়ারেদর িসং েম পািন েবশ কের তা িত  হে  ।  
১৩.২  য়ারেদর িসং েম ফলস িসিলং লাগােনা হয়িন। এেত সািবকভােব েমর সৗ হািন হেয়েছ।  
১৩.৩  একই ােরর কিরডের ািপত বশ কেয়ক  ােন ফলস িসিলং েল পেড়েছ। ত মরামত না করেল অ  িলও 

মা েয় েল পড়ার আশংকা রেয়েছ।  
১৩.৪  িবিসিব/আইিসিস বে র সামেন থাই াস ঝেড় িত  হেয়েছ। িডয়াম এলাকা  স ে র িনকটবত  হওয়ায় 

ভিব েত এ জাতীয় ঝেড় বার বার াস ভংেগ পড়ার িঁক থেক যায়।   
১৩.৫  ালারীেত িনিমত ডেকাট িল  ভালভােব িফিনিশং করা হয়িন এবং এসব ডেকাট িলেত আসবাব প ও সরবরাহ 

করা হয়িন। এর ফেল খলা চলাকালীন দশকেদর চািহদা মািফক সবা দান করা হ হেয় পড়েব।   
 
১৪.০  mycvwik t 
১৪.১   া  াে র ৩য় তলায় এ পানশন জেয় স এর ফাটল ত মরামত করেত হেব।  
১৪.২   য়ারেদর িসং েম ফলস িসিলং লাগােত হেব।   
১৪.৩  া  াে র ৩য় তলার কিরডের িত  ফলস িসিলং ত মরামত করেত হেব।   
১৪.৪  স ে র িনকটবত  হওয়ায় তী  বেগর বাতাস থেক র ার জ  িডয়ােমর িবিসিব/আইিসিস বে র সামেন সাধারণ 

মােনর ােসর পিরবেত ভালমােনর ট াড াস িত াপন করেত হেব।  
১৪.৫  ালারীেত িনিমত ডেকাট িল  ভালভােব িফিনিশং কের তােত েয়াজনীয় আসবাবপ  সরবরাহ করেত হেব।   
১৪.৬  া  া  ও িমিডয়া স ােরর ণ ােনর মরামত কােজর জ  ইেলকি ক সংেযােগর অ িবধা র করেত  

িবিভ  কমন পেয়ে  েয়াজনীয় ব িতক সংেযাগ াপন করেত হেব।  
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117. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  িহসােব লনা আ  নােসর িডয়ােমর 
সং ার ও উ য়ন 

(mgvß t ন, ২০১১) 
 
01| cÖK‡íi bvg t আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  িহসােব লনা আ  নােসর 

িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন। 
02| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  জাতীয় ীড়া পিরষদ।  

03| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়। 
04| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t লনা সদর, লনা ।  
05| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  

ত য় 
cwiKwíZ ev —̄evqb Kvj ত বা বায়ন অিত া   

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল া িলত 
বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j ms‡kvwaZ   

৫১৫৬.৬৭ ৫৬৪৬.৭৮ ৫৬৩৩.১৮ লাই '০৯ 
হেত 
িডেস র'১০ 

লাই'০৯ 
হেত  

ন'১১ 

লাই'০৯ হেত  
ন'১১ 

৪৭৬.৫১ 
(9.২৪) 

৬ মাস 
(৩৩.৩৩) 

  
6.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
6.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q লনা আ  নােসর িডয়ামেক আ জািতক মােনর ি েকট িডয়াম 

িহসােব পা র করা এবং ি েকট খেলায়াড়েদর উ তর িশ ণ িবধািদ দান ও িব কাপ ি েকট ২০১১ অ ােনর 
িবক  ভ  উপেযাগী কের গেড় তালা।  

  

6.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t g~j cÖKíwU  ৫১৫৬.৬৭ j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ ০৮-১১-২০০৯ Zvwi‡L Aby‡gvw`Z 
nq| MZ ১২-০১-২০১১ Zvwi‡L ৫৬৪৬.৭৮ j¶  UvKvq cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z nq|  

 

6.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t (১) খলার মােঠর উ য়ন,(২)আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ (৩) 
িমিডয়া স ার উ য়ন (৪) সাধারণ ালারীর উ য়ন (৫) এলইিড জায়া  ীন াপন (৬) াড লাইট উ য়ন (৭) 
কার পািকং এবং গইট িনমাণ ইত ািদ উে খেযা ।  

 
6.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  

নং নাম ও পদবী ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| জনাব আ র রহমান 
পিরচালক (পিরক না ও  উ য়ন, জাতীয় ীড়া 
পিরষদ)  

িডেস র,২০০৯ ন,২০১১ 

 
6.5  cÖK‡íi ev¯তevqb AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ৫৬৪৬.৭৮ j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU ৫৬৩৩.১৮ j¶ UvKv 

e¨q n‡q‡Q (৯৯.৭৬%)| g~j Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ, িমিডয়া 
স ার উ য়ন, সাধারণ ালারীর উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন াপন, াড লাইট উ য়ন, কার পািকং এবং গইট 

ইত ািদ িনমাণ m¤úbœ n‡q‡Q|  
 
7.0 cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb (PCR-G cÖ̀ Ë Z‡_¨i wfwË‡Z) t  
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(j¶ UvKvq) 
ঃ

নং 
 

িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 
1 3 4 5 6 7 
01. Playing Field     - 
 i) Civil  works 

 
sqm 331.72 23133.0

0 
331.67 
(99.99) 

23130.00 
(100) 

 ii) sprinkler 
 

each 54.00 6.00 54.00 
(100) 

6.00 
(100) 

 iii) deep tube well each 30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 Sub-total  415.72  415.67  
02. Outer drainage system      
 i)Box culvert drain Rm 35.75 325.00 35.64 

(99.70) 
324.00 
(99.70) 

 ii) Outer Radial R.C.C 
drain with cover 

Rm 49.50 900.00 49.44 
(99.88) 

899.00 
(99.99) 

 Sub-total  85.5  85.08  
03. ICC Hospitality BOX/Area Ls 0.52 Ls 0.27 

 (52) 
- 

 i) Civil works Sqm 96.84 750.00 96.84 
(100) 

750.00 
(100) 

 ii) Electrical works Sqm 30.00 750.00 30.00 
(100) 

750.00 
(100) 

 iii) Sanitary works Sqm 22.71 750.00 22.71 
(100) 

750.00 
(100) 

 iv) Air-condition works ton 21.00 35.00 21.00 
(100) 

35.00 
(100) 

 v) Interior decoration 
works 

Sqm 37.50 375.00 37.50 
(100) 

375.00 
(100) 

 Sub-total  208.05  208.05  
04. BCB Hospitality Area       
 i) Civil works Sqm 96.84 750.00 96.84 

(100) 
750.00 
(100) 

ii) Electrical works Sqm 30.00 750.00 30.00 
(100) 

750.00 
(100) 

iii) Sanitary works Sqm 22.71 750.00 22.71 
(100) 

750.00 
(100) 

iv) Air-condition works ton 21.00 35.00 21.00 
(100) 

35.00 
(100) 

v) Interior decoration 
works 

Sqm 37.50 375.00 37.50 
(100) 

375.00 
(100) 

Sub-total  208.05  208.05  
05. Players & Umpires area      
 i) Civil works Sqm 206.59 1600.00 205.59 

(99.52) 
1600.00 
(100) 
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িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 
1 3 4 5 6 7 
 ii) Electrical works Sqm 30.00 1600.00 30.00 

(100) 
1600.00 
(100) 

 iii) Sanitary works Sqm 20.00 1600.00 20.00 
(100) 

1600.00 
(100) 

 iv) Air-condition works ton 27.00 45.00 27.00 
(100) 

45.00 
(100) 

 v) Interior decoration 
works 

Sqm 50.00 500.00 50.00 
(100) 

500.00 
(100) 

 Sub-total  333.59  333.59  
06. Other important offices at 

the Pavilion  
     

 i) Electrical works Sqm 20.00 350.00 20.00 
(100) 

350.00 
(100) 

 ii) Sanitary works Sqm 15.00 350.00 15.00 
(100) 

350.00 
(100) 

 iii) Air-condition works ton 10.80 18.00 10.80 
(100) 

18.00 
(100) 

 iv) Interior decoration 
works 

Sqm 25.00 350.00 25.00 
(100) 

350.00 
(100) 

 v) 15 person lift(1nos)  
Each 

30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 vi)VIP chair Each 225.00 3000.00 225.00 
(100) 

3000.00 
(100) 

 Sub-total  325.80  325.80  
07. Other viewing at Pavilion 

area  
     

 i) Civil works Sqm 19.37 150.00 19.37 
(100) 

150.00 
(100) 

 ii) Electrical works Sqm 15.00 250.00 15.00 
(100) 

250.00 
(100) 

 iii) Sanitary works Sqm 10.00 250.00 10.00 
(100) 

250.00 
(100) 

 iv) Air-condition works ton 8.40 14.00 8.40 
(100) 

14.00 
(100) 

 v) Interior decoration 
works 

Sqm 15.00 150.00 15.00 
(100) 

150.00 
(100) 

 Sub-total  67.77  67.77  
08. Media Center: International 

standard with minimum 
400 capacity 

     

 i) Civil works Sqm 251.40 2514.00 251.40 
(100) 

2514.00 
(100) 

 ii) Electrical works Sqm 40.00 2514.00 40.00 2514.00 
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িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 
1 3 4 5 6 7 

(100) (100) 
 iii) Sanitary works Sqm 35.58 2514.00 35.58 

(100) 
2514.00 
(100) 

 iv) Air-condition works ton 8.40 14.00 8.40 
(100) 

14.00 
(100) 

 v) 20 person lift 1- nos each 40.00 1.00 40.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 vi) Interior decoration 
works 

Sqm 167.25 1115.00 167.25 
(100) 

1115.00 
(100) 

 Sub-total  542.63  542.63  
09. Camera Platform:      
 i) Steel frame structure, 

Over head shed, Floor 
finish 

each 4.00 2.00   

 Sub-total  191.97  191.97  
10. General gallery (General 

gallery, Club house, & 
other gallery with chair and 
gallery shed, Up gradation 
of existing toilets, all 
facilities to disable 
spectators) 

     

 i) Gallery facade treatment 
repair and painting  

Sqm 24.25 1400.00 24.25 
(100) 

1400.00 
(100) 

 ii) Gallery shed Sqm 189.82 1295.00 188.46 
(99.28) 

1250.00 
(96.53) 

 iii) General gallery toilet  each 60.00 20.00 60.00 
(100) 

20.00 
(100) 

 iv) Gallery chair each 297.85 1400.00 297.85 
(100) 

1400.00 
(100) 

11. LED Giant Screen (Video 
Board) with scoring 
facilities: Installation of 
modern video board(LED 
Giant Screen) with 
electronic score board 

 572.17  570.81  

 i)Supply & Installation of 
sight screen 

 50.00 2.00 52.24 
(104.48) 

2.00 
(100) 

 ii) Score board with video 
Screen 
(50'0''x20'0'')including civil 
works 

LS 620.00 1.00 604.10 
(97.44) 

1.00 
(100) 

 iii) Security CC tv(indoor) LS 60.00 24.00 40.09 
(66.82) 

57.00 
(238) 
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িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 
1 3 4 5 6 7 
 iv) Public address 

system(cctv-outdoor) 
each 5.00 20.00 35.27 

(705) 
60.00 
(300) 

 Sub-total  735.00  733.70  
12. Modern Flood lights: 

Installation of modern 
flood lights 

     

 i) 2000 kva substation Each 80.00 1.00 191.20 
(239) 

1.00 
(100) 

 ii) Lattice tower Each 282.00 4.00 753.49 
(267) 

4.00 
(100) 

 iii) Flood light with 
Reflector  

Each 719.37 652.00 300.60 
(41) 

440.00 
(67.48) 

 iv) LT & ST cables LS 290.40 2420.00 121.25 
(41.75) 

1619.00 
(66.90) 

 v) Construction of Sub-
station building 

-     

 Sub-total  1371.77  1366.54  
13. Surrounding development 

of the stadium area: 
     

 i) approach road Sqm 63.46 6346.00 63.46 
(100) 

6346.00 
(100) 

 ii) Car parking Sqm 36.60 3660.00 36.60 
(100) 

3660.00 
(100) 

 iii) Gate & gate house Each 27.50 2.00 27.50 
(100) 

2.00 
(100) 

 iv)Boundary wall Rm 87.84 854.00 87.84 
(100) 

854.00 
(100) 

 v) Footpath, pavement Sqm 30.00 1000.00 30.00 
(100) 

1000.00 
(100) 

 vi) Ticket collection 
booth/counter 

Each 12.50 5.00 12.50 
(100) 

5.00 
(100) 

 vii) External sanitary works LS 5.00 - 5.00 
(100) 

 

 viii) External electrical 
works 

LS 5.00 - 5.00 
(100) 

 

 Sub-total  267.90  267.90  
14. Stadium dressing & 

coloring: Dressing and 
clearing of whole stadium, 
inside outside color wash 

     

 i) Civil works(Repair, 
dressing)  

Sqm 60.00 8000.00 60.00 
(100%) 

8000.00 
(100%) 

 ii) Inside outside coloring Sqm 67.20 48000.0 67.20 48000.00 
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িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 
1 3 4 5 6 7 

0 (100) (100) 
 Sub-total  127.20  127.20  
15. Signage:( 2 gate, stadium 

grand stand, media center, 
gallery gate-outer &inner-
Toilets, stair, direction 
signs, parking, food outlet 
& merchandise) 

Each 10.00 100.00 10.00 100.00 

16. Ground equipments:      
 i) Tractor each 30.00 1.00 30.00 

(100) 
1.00 
(100) 

 ii) Mower each  30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 iii) Roller(10 ton) each  30.00 1.00 30.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 iv) Roller( 3  ton) each  10.00 1.00 10.00 
(100%) 

1.00 
(100%) 

 v) Air-compressor each  2.00 1.00 2.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 vi) Pesticide applicator each  2.00 1.00 2.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 vii) Scissor lift each  20.00 1.00 20.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 viii) Truck each  10.00 1.00 10.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 ix) Aerator each 6.00 1.00 6.00 
(100%) 

1.00 
(100%) 

 x) Block & Tackle each 5.00 1.00 5.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 xi) Super shopper each 40.00 1.00 40.00 
(100) 

1.00 
(100) 

 Sub-total  185.00  185.00  
17. Purchase of inspection 

vehicle 
(4 WD Jeep) 

nos 43.00 1.00 43.00 
(100) 

1.00 
(100) 

18 Consultancy fee (3% of 
construction work for 
design-drawing & 
supervision) 

3% 120.88  119.47 
(98.83) 

 

19 Preparation of DPP, 
Stationary, Computer 
equipment, Photocopy 
machine etc 

LS 2.00  1.98 
(99) 

 

20 Tender preparation, LS 2.00 - 1.998  
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িবিভ  অংেগর নাম  cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 
1 3 4 5 6 7 

advertisement Bill & other 
items 

(99.99) 

21 Honorarium of Steering 
Committee, PIC & TEC 
and others entertainment 

L.S 2.00 - 1.97 
(98.5) 

 

22 Unexpected & Misc. 
Expenditure, Transport, 
Fuel etc. 

L.S 17.00 - 16.9 
(99.41) 

 

 Sub-Total(18-22)=  143.88 - 125.70 - 
 Grand Total=  5646.78 - 5633.18 - 

 
8.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  
 

িপএ িসে ম ও িসিস িভ াপন করা হয়িন। এ য েলা এক  কে  সংর ণ কের রাখা হেয়েছ ।  
 

9.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ০৮-০৪-২০১২ ও ২৩-৪-২০১২ Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G 
wefv‡Mi mswkó উপ-cwiPvjK KZ©„K যথা েম cÖKí GjvKv লনা আ  নােসর িডয়াম ও ক  অিফস cwi`k©b Kiv 
nq| D³ cwi`k©b Kv‡j কে র েকৗশলী সহ mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw¯’Z wQ‡jb| িনে  কে র আওতায় 
স ািদত ধান ধান কায েমর সংি  বণনা দয়া হেলাঃ 
 

৯.১ া া ঃ িডয়ােমর দি ণ ািভিলয়েন ১৬০ ট দঘ  িবিশ  রাতন ৪থ তলা ভবেনর উভয়পাে  ১২০ ট 
ি  কের ৩য় তলা পয  করা হেয়েছ। অিধক  ভবেনর িপছেন ব িদেক ৪০০' x ২২' স সারন করা হেয়েছ। রাতন 

ভবেনর েয়াজনীয় সং ারও করা হেয়েছ। া াে  ১  িলফট াপন করা হেয়েছ। িল  চা  অব ায় দখা গেছ। 
আমি ত অিতিথেদর জ  া াে র মােঝ ৩য় তলায় িভিভআইিপ এিস  লাউ  ( িসেড  ব )িনমাণ করা হেয়েছ। 
ছাট বড় ৩৬  সাফা এবং টেপ াস িবিশ  ৩৬  টিবল সরবরাহ করা হেয়েছ। এছাড়া ত কাজ যমন মেলস াস ও 

ফলস িসিলং াপন করা হেয়েছ। একই ােরর পি ম ও ব পাে  আইিসিস ও িবিসিব নােম ১১  এবং ৪থ তলায় ৪  সহ 
১৫  ক  িনমাণ করা হেয়েছ। িত  কে র াের টাইলস বহার করা হেয়েছ। এসব কে  কান চয়ার বা ফািণচার দখা 
যায়িন। উপি ত েকৗশলী জানান ােকজ ৫ এর আওতায় ত কাজ িবেশষ কের া া  এর কেলবর ি  পাওয়ায় চয়ার 
সরবরাহ করা যায়িন। িতিন জানান,িবিসিব এসব কে  চয়ার াপন করেব। হসিপটািল  বে র কিরেডাের কেয়ক  টাইল   
ভাংগা দখা গেছ। িভিভআইিপ ব , িবিসিব ও আইিসিস হসিপটািল  বে র িপছেন িত েত ষ ও মিহলােদর বহােরর 
জ  ১  কের আ িনক টয়েলট িনমাণ করা হেয়েছ। া াে র ২য় তলায় খেলায়াড়েদর জ  ২  িসং ম িনমাণ করা 
হেয়েছ। এ  ক েত এিস, াট,ফলস িসিলং এবং টয়েলট িবধািদও দখা গল। উপি ত িবিসিব’র কমকতা জািনেয়েছন 
খেলায়াড়েদর জ  আইস বােথর চৗবা া থেক িনমাণ র কারেণ এটা বহােরর সময় পািন বর হেয় আেস এবং াের 

জেম থােক। এই াের িনরাপ া সং া  ১  এিস  আক  ক , ট কাট, লিব ও থাড আ ায়ার চ  ম িনমাণ করা 
হেয়েছ। আক  েম ািপত ফলস িসিলং ’এক  েল পেড়েছ। হসিপটািল  েমর িপছেন অ া  অিধকাংশ েমর দয়ােলর 

া ার িভেজ ন  হেয়েছ। আক  েমর িভতের ফল  িসিলং িভেজ পািন পড়েত দখা গেছ। উপেরর তলায় ািনটারী 
পাইেপর র কারেন িসিলং িভেজ যাে  বেল উপি ত কমকতারা জানান। থাড আ ায়ােরর চ  েমর সামেন দয়ােল 
ফাটল দখা গল। া াে র নীচতলায় বড় আয়তেনর িজম সং া  ৩  ক , য়ার ম, ভ  েক ং,লিব, ভ  

েনজার ম, া া  এর জ  িসিস িভ িনয় ণ ক , ২  এিস  মিডক াল ক , িরেসপশন, অেপ মান লাউ , ১  
এিস  ডাপ ট  ক , াউ  ই পেম  ম ও টয়েলট িবধািদ িনমাণ করা হেয়েছ।  
 

৯.২    খলার মাঠ উ য়নঃ ২৩১৩০ বগিমটােরর মাঠ উ য়ন করা হেয়েছ। মাঠ করণ,পারেফােরেটড পাইপ , েনজ ব া 
এবং মােঠ পািন সরবরােহর জ  ৬  ি লার াপন করা হেয়েছ । পিরদশেনর সময় ি লার িদেয় মােঠ পািন  
করেত দখা গেছ। এ েলা ভাল অব ায় আেছ বেল তীয়মান হেয়েছ।  
 

৯.৩ াউ  ই পেম ঃ িডিপিপ অ সাের ১১  াউ  ই পেম  সরবরাহ করার কথা থাকেলও তার মে  মা  ৪  দখা 
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গল। এ িল হেলা tractor with trailer, Mower, Roller(10 ton), Roller(3 ton)। অবিশ  ৭  আইেটম এখােন 
দখা যায়িন। উপি ত কমকতা জনান, এ েলা ঢাকা  শের বাংলা নগর জাতীয় ি েকট িডয়ােম সরবরাহ করা হেয়েছ। এ 
াপাের েয়াজনীয় অ েমাদনও নয়া হেয়েছ মেম জানা গেছ।  

  

৯.৪    কার পািকং: িডয়ােমর বাইের দি ণ- ব, উ র- ব এবং দি ণ-পি ম কণাের ৩  ােন কার পািকং িনমাণ করা 
হেয়েছ। পািকং লেটর িক  এলাকা অসমতল দখা গেছ। কেয়ক  ােন  িসেমে র া ার পিরলি ত হেয়েছ যা কাথাও 
কাথাও উেঠ গেছ। পািকং এর গাড়ীর জ  কান মািকং বা পািকং এলাকার সীমা  বরাবর ছাট উ তায় বাউ ারীও করা 

হয়িন।  
 

৯.৫ িমিডয়া স ারঃ ালারীর উ র পাে  ৪তলা িবিশ  িমিডয়া স ার িনমাণ করা হেয়েছ। এখােন ১০০ ট দঘ  িবিশ  
এক  রাতন িতন তলা ভবন িব মান িছল। রাতন ভবেনর উভয় পাে  ৫৭ ট ি  কের তা  ৪থ তলা পয  করা হেয়েছ ।  
িমিডয়া স াের এক  িলফট াপন করা হেয়েছ। এখােন ন ন ি িড় িনমাণ এবং িব মান রাতন ভবেনর ি িড়ও সং ার 
করা হেয়েছ।  নীচতলায় টিলিভশেনর জ  ডাকশন ক , াচ পরবত  সংবাদ সে লন ক  িনমাণ করা হেয়েছ। সংবাদ 
সে লন কে  ম  তরী করা হেলও আসন সং া পযা  নয় বেল তীয়মান হেয়েছ। ২য় তলায় সাংবািদকেদর জ  এক  
পি  ম, ডাইিনং ম এবং স সাংবািদকেদর জ  ত  রেণর এক  ম তরী করা হেয়েছ। ৩য় তলায় রিডও ও িভ 

ধারাভাে র জ  ২  কের ক  িনমাণ করা হেয়েছ। এ সম  েম এক  কের এিস াপন করা হেলও তােত কান ফলস 
িসিলং দয়া হয়িন। একই তলায় ২  কে  এলইিড িভ ও ার বােডর িনয় েণর ব া করা হেয়েছ। িপএ িসে ম এসম  
ক  থেক িনয় ণ করার কথা। এখােন কান ই পেম  বা আসবাবপ  পিরলি ত হয়িন। তেব া  াে র নীচতলায় 
িজেমর এক  কে  িপএ িসে মসহ িসিস ক ােমরা ও আ ষংিগক য াংশ রেখ দয়া হেয়েছ। জানা গল,সরবরাহকারী সং া 
এবং িবিসিব যৗথভােব একে র িনয় ণ কের থােক। এসকল ইেলক িন  আইেটম িনমাণ কাজ শষ হওয়ার এতিদন পরও 

াপন না কের ােকট ব ী করা রাখার িবষেয় উপি ত কমকতারা জানান য, িনরাপ ার কারেণ এ েলা লাগােনা হয়িন। ৪থ 
তলায় িমিডয়া কম েদর খলা দখার জ  এক  িমিন ালারী িনমাণ করা হেয়েছ। এখােন ৮০  চয়ার ও েয়াজনীয় সং ক 
টিবল সরবরাহ করা হেয়েছ মেম দখা গল। এ েমর সামেন ট াড াস ,ফলস িসিলং এবং এিসর সং ান করা হেয়েছ। 

অব  িত  ােরই ষ ও মিহলােদর জ  থক টয়েলট িবধা তরী করা হেয়েছ।  
 

 ৯.৬    সাধারণ ালারীর জ  ৯১৫৫  হাতলিবহীন poly propylene চয়ার বসােনা হেয়েছ। ১৪০০০ চয়ার কনা হেলও 
ব িক েলা নারায়নগ  ও চ াম িডয়ােম সরবরাহ করা হেয়েছ।  
 

৯.৭ িডয়ােম ৫০’× ২০ ’ সাইেজর  এলইিড ীন াপন করা হেয়েছ। এ  মজ ত কাঠােমার উপর ািপত রেয়েছ। 
উপি ত েকৗশলী এবং িবিসিবর কমকতা জানােলন ীন  ভালভােবই চলেছ। িডয়ােমর বাইের ৩০০০০ ালন ধারণ 

মতা স  পািন িরজাভার,িডপ উবওেয়ল ও পা  হাউজ িনমাণ করা হেয়েছ। িডয়ােমর চািরপাে  দয়াল 
িনমাণ/সং ার করা হেয়েছ।  পি ম পাে র দয়াল ন ন করা হেয়েছ। অ া অংেশ ৭ ট িবিশ  ইেটর দয়াল সং ার এবং 
সকল অংেশর উপর ক টাতােরর বড়া িনমাণ করা হেয়েছ। ালারীর েবশ পেথ সাধারণ দশকেদর জ  টয়েলট িবধাসহ 
এক  কের ড কাট িনমাণ করা হেয়েছ। এছাড়া, এে াচ রাড এবং আউটার েনজ ব া ইত ািদ িনমাণ করা হেয়েছ। 
এসকল াপনা ভাল অব ায় রেয়েছ দখা গল।  
 

১০.০ ট ার সং া  ত ঃ ৫  ােকেজর আওতায় ট ার আহবান করা হয় 10/১1/২০০৯ তািরেখ কািশত হয়। িনে  
ােকজ িভি ক ট ােরর ত ািদ সি েবিশত করা হেলাঃ 

 

১০.১  ােকজ ১ এর আওতায় construction of playing field with drainage system, Approach road, 
Grand stand, Media center, General gallery and outside development িনমােণর জ  
১৮,৬২,০০,৬২৩.০০ টাকার া িলত েয়র িবপরীেত সবিন  দরদাতা িত ান পািরশা ড িসে ম িলঃ ক 
১৭,৫০,৯৭,২৪৪.০০ টাকা ািয়ত দের ১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় 
িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৭ (সাত) মাস। উে , া  ০৭  দরপে র মে  ০৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত 
হয়।  
 

১০.২ ােকজ 2 এর আওতায় Supply, Installation,Testing & Commissioning of modern Flood 
light system(Lattice tower) with 2000 KVA sub-station াপেনর জ  ১২,৫২,৮২,৩৫৫.০০ টাকা া িলত 

েয়র িবপরীেত িদ ব ল ইেলকি ক িলঃ- ক ১২,৩৫,৯০,৫০০.০০ টাকা ািয়ত দের  ১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ 
দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৬  

দরপে র মে  ০১  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
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১০.৩ ােকজ 3এর আওতায় Supply,Installation,Testing & Commissioning of LED Giant Screen 
(video board) with score-board,Tri-Vision sight screen, CCTV & PA system াপেনর জ  
৭,৩২,৯৯,৯৪২.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত িদ িব াস ইি িনয়ািরং ক ৭,২৯,৯৬,৫৪১.০০ টাকা ািয়ত দের  
১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ 
(ছয়) মাস। উে , া  ০৪  দরপে র মে  ০২  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 

১০.৪ ােকজ ৪এর আওতায় construction of Indoor shed Supply, repair & servicing of existing 
Flood light & accessories  াপেনর জ  1,৮৯,৫৮,২৮০.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত 
এম,এ,আর,িব,িস,িস( জিভ)- ক ১,৭০,৮৪,২০৫.০০ টাকা ািয়ত দের  ১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। 
কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৬  দরপে র মে  
০২  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 

1০.5 সবেশষ ােকজ ৫ এর আওতায় Supply & Installation of Chair & Ground equipments াপেনর 
জ  ৭,৩১,৯০,000.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত মসাস আইকন আিকেট স িলঃ- ক ৬,৯৫,৪৭,৫০০.০০ টাকা 

ািয়ত দের  ১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর 
তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৪  দরপে র মে  ০১  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 

1১.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  
D‡Ï‡k¨ AR©b 
আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  
িহসােব লনা আ  নােসর িডয়ােমর সং ার ও 
উ য়ন।  

আইিসিস ও িবিসিব হসিপটািল  এিরয়া, িমিডয়া 
স ার,সাধারণ ালারীর উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন 
াপন,ক ােমরা াটফম িনমাণ, াড লাইট িনমাণ ও গইট 

িনমাণ স ে র মা েম আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর 
িবক  ভ  িহসােব লনা আ  নােসর িডয়ােমর সং ার ও 
উ য়ন করা হেয়েছ।    

 

1২.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t 
কে র আওতায় েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা ইেতামে  ি  হেয়েছ। কে র আওতায়  িবধািদর বহার 

িনি ত হেল কে র উে  েরা ির অিজত হেব বেল আশা করা যায়।  
 

11৩৩..০০  mgm¨v t   
১৩.১  িপএ িসে মসহ িসিস ক ােমরা ও আ ষংিগক য পািত াপন না কের কে  ব ী অব ায় রাখা হেয়েছ যা মা েয় 

ন  হেয় যেত পাের।  
১৩.২ খেলায়াড়েদর জ  আইস বােথর চৗবা া থেক িনমাণ র কারেণ এটা বহােরর সময় পািন বর হেয় াের 

জমায় চলাচেল অ িবধা হয়। 
১৩.৩    আক  েম ািপত কেয়ক  ফলস িসিলং েল পেড়েছ। হসিপটািল  বে র কিরেডাের িক  টাইল   ভাংগা বা 

কাথাও উেঠ গেছ। থাড আ ায়ােরর চ  েমর সামেন দয়ােল ফাটল এবং িভতের ফল  িসিলং িভেজ পািন 
পড়েত দখা গেছ। 

১৩.৪      হসিপটািল  েমর িপছেন অ া  অিধকাংশ েমর দয়ােলর া ার িভেজ ন  হেয়েছ।   
১৩.৫ িডয়ােমর পািকং েলা অসমতল এবং কাথাও কাথাও উপেরর আ রণ উেঠ গেছ। পািকং এর জ  কান মািকং 

করা হয়িন। সং ার না হেল পািকংটা বহােরর অ পেযাগী হেয় পড়েব।  
১৩.৬    িডয়ােমর পি ম ালারীর নীেচ িবভাগীয় ীড়া সং ার অিফস। এই সং ার গাডসহ 'একজন কমচারীেক এসব 

ােন অ ায়ীভােব াপনা িনমাণ কের বসবাস করেত দখা গেছ। এখােন িবি ভােব রা ার আেয়াজন করেতও 
দখা গল যা েরা িডয়ােমর জ  িঁক ণ বেল তীয়মান হেয়েছ। 
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1৪.0 mycvwik t 
1৪.1 হসিপটািল  ব  এলাকার যসম  ােনর ফলস িসিলং/ ার/ া ার/আইস বােথর চৗবা া িত  হেয়েছ তা ত 

সং ার করা েয়াজন। 
১৪.২ িডয়ােমর বাইের কার পািকংস হ সং ার করা েয়াজন। 
১৪.৩ িপএ িসে মসহ িসিস ক ােমরা ও আ ষংিগক য পািত ত াপন করা েয়াজন। 
1৪.৪ িডয়ােমর বাইের িনয়িমত পির ার পির তাসহ িসেড  ব  ও অ া  ােন ািপত ফািণচার ও উপকরণ 

িনয়িমতভােব র ণােব ণ করা েয়াজন। 
১৪.৫     িবভাগীয় ীড়া সং ার কমচারী যারা িডয়ােমর ালারীর নীেচ পিরবারসহ অ ায়ীভােব বসবাস করেছ তােদর 

অ   নবাসেনর ব া করা েয়াজন।   
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118. অবিশ  ৪১  জলায় ইেলকি ক াল এ  হাউজওয়ািরং, ৫৫  জলায় ইেলক িন  এবং 
৫৫  জলায় রি জােরশন এ  এয়ারকি শিনং িবষেয় িশ ণ কায ম স সারণ  

(3q ms‡kvwaZ) 
(mgvß t Ryb, 2011) 

 
1.0 ev¯—evqbKvix ms¯’v t  hye Dbœqb Awa`ßi| 

2.0 D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t hye I µxov gš¿Yvjq| 
3.0 cÖK‡íi Ae ’̄vb    t evsjv‡`‡ki 55 wU †Rjv| 
4.0 cÖKí ev¯Zevqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  ত য় cwiKwíZ ev¯Zevqb Kvj ত 

বা বায়ন 
অিত া   

য় ( ল 
া িলত েয়র 

%) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j ms‡kvwaZ  
 

g~j ms‡kvwaZ 

2498.88 4280.00 
 

3982.22 RyjvB,2005 
n‡Z 
Ryb, 2007 

RyjvB,2005 
n‡Z 
Ryb,2011 

3 †g, 
2006 n‡Z 
Ryb, 2011 

1484.34  
(59.42%) 

48gvm 
(200%) 

         
5.0     mvavib ch©‡e¶Y t  
5.1 cUf‚wg t   
RvZxq Dbœqb cÖwµqvq m¤¢vebvgq hye kw³‡K mwVKfv‡e Kv‡R jvMv‡bv, ¯v̂ej¤x̂, AvZ¥-wbf©ikxj I `¶ gvbe m¤ú‡` 
iƒcvšZi Kivi j‡¶¨ †`‡ki mKj †Rjvq wkw¶Z †eKvi hye‡`i KvwiMix cÖwk¶Y cÖ̀ v‡bi Rb¨ 55wU †Rjvq 
(bvivqbMÄ, Kzwgjv, e¸ov I 6wU wefvMxq kni ev‡`) B‡jKwUªK¨vj G¨vÛ nvDR Iq¨vwis, B‡jKUªwb· Ges †iwd«Rv‡ikb 
GÛ GqviKwÛkwbs G wZbwU †Uª‡W 24160 Rb †eKvi hyeK‡K cÖwk¶Y †`qvi Rb¨ hye Dbœqb Awa`ßi KZ…©K Av‡jvP¨ 
cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q|   
  

5.2 D‡Ïk¨ t   
(K) †eKvi hyeK‡`i `¶ Rbkw³‡Z iƒcvšZi Kivi j‡¶¨ B‡jKwUªK¨vj I nvDRIq¨vwis Ges B‡jKUªwb· I 

†iwd«Rv‡ikb wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb; 
(L)  †eKvi hyeK‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb I AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi †¶Î ˆZix Kiv Ges  
(M)  ̀ vwi ª̀ I †eKvi mgm¨v n«v‡m mnvqZv Kiv|  

  
6.0  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t  
(K)  cÖKíwUi g~j wWwcwc †gvU 2497.88 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2007 †gqv‡` 

ev¯Zevq‡bi Rb¨ MZ 3/5/2006 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| MZ 9/4/2007 wLªt Zvwi‡L cÖK‡íi e¨q e„w× 
e¨wZ‡i‡K †gqv` 30 Ryb, 2008 wLªt ZvwiL ch©šZ e„w× Kiv nq|  

(L)  cÖK‡íi Kvw¶Z j¶¨gvÎv AR©‡bi j‡¶¨ MZ 10/2/2008 wLªt Zvwi‡L †gvU e¨q AcwiewZ©Z †i‡L 1g 
ms‡kva‡bi gva¨‡g 30 Ryb, 2009 ch©šZ ewa©Z Kiv nq|  

(M)  5/11/2009  Zvwi‡L GK‡bK KZ…©K 2q ms‡kva‡bi gva¨‡g cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 3145.00 j¶ UvKv Ges 
†gqv`Kvj RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2010 wba©viY Kiv nq|  

(N)  GK‡bK KZ…©K 26/10/2010 Zvwi‡L 3q ms‡kva‡bi gva¨‡g cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 4280.00 j¶ UvKv Ges 
†gqv`Kvj RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2011 wba©viY Kiv nq|  
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7.0  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 
নং নাম ও পদবী ‡gqv`Kvj 

ïi“ ‡gqv` 
1) Rbve Gm Gg IqvwjDi ingvb 

mv‡eK gnv-cwiPvjK I cÖKí cwiPvjK 
04-06-2006  07-11-2006 

2) Rbve †K Gg Avgvbyi ingvb  
cwiPvjK (cÖwk¶Y) I cÖKí cwiPvjK  

08-11-2006 24-02-2008 

3) Rbve †gvt Avãym mvËvi  
cÖKí cwiPvjK 

07-02-2008 Pjgvb 

  
8.0  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  
cÖKíwUi g~j Kvh©µg n‡”Q- cÖwk¶Y cÖ̀ vb, cÖwk¶K cÖwk¶Y, cȳ ZK I mvgwqKx mieivn, AvmevecÎ, cÖwk¶Y 
hš¿cvwZ, Awdm miÄvgvw` BZ¨vw` msMÖn I weZiY Kiv|   
 
9.0 cÖK‡íi ms‡kvwaZ GwWwc Abyhvqx eivÏ Ges AMÖMwZ t 

 ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ I 
j¶¨gvÎv 

  

†gvU UvKv 
2005-06 10.00 10.00 10.00 10.00 
2006-07 1570.00 1570.00 1570.00 1533.94 
2007-08 508.00 508.00 508.00 471.84 
2008-09 434.98 434.98 434.98 412.32 
2009-10 607.74 607.74 607.74 587.55 
2010-11 1000.00 1000.00 1000.00 964.57 
‡gvU t 4130.72 4130.32 4130.72 3982.22 

 
10.0  A½wfwËK ev¯Zevqb AMÖMwZ t  gš¿Yvjq †_‡K cÖvß wcwmAvi Gi wfwË‡Z cÖKíwUi A½wfwËK AMÖMwZ wb‡gœ 
eY©bv Kiv nj t 

(j¶ UvKvq) 
নং কােজর িবিভ  অংেগর নাম cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 

ev¯Ze Avw_©K ev¯Ze  Avw_©K (%) 
1 2 3 4 5 6 
1|  cÖwk¶Y hš¿cvwZ 30800 wU 1082.35 30800 wU (100%) 1082.35(100%) 
2| Awdm hš¿cvwZ 1281 wU  37.33 1281wU (100%)  37.33(100%) 
3|   AvmevecÎ Ges †givgZ 6377 wU 284.28 6377wU (100%) 284.28(100%) 
4|   †eZb-fvZv 360 Rb 1622.44 360 Rb (100%) 1327.90 (81%) 
5|  eBcÎ I mvgqKx 11965 wU 60.00 11965wU (100%) 60.00(100%) 
6|  cÖwk¶K cÖwk¶Y 302 Rb 20.42 264 Rb (87%) 20.42 (100%) 
7| ågY fvZv L.S 58.50 L.S 58..50 (100%) 
8|  Awdm fvov 151 wU 370.00 151 wU (100%) 370.00 (100%) 
9| WvK I †Uwj‡dvb 2 wU 1.90 2wU (100%) 1.45(76%) 
10| we`ÿ r, M¨vm I cvwb L.S 55.00 L.S 52.21 (94%) 
11| gỳ ªY I †÷kbvix L.S 132.95 L.S 132.95 (100%) 
12|  cÖwk¶Y DcKiY L.S 421.75 L.S 421.75 (100%) 
13| Kw›Ub‡RÝx L.S 110.08 L.S 110.08 (100%) 
14| fvZv I m¤§vbx L.S 23.00 L.S 23.00 (100%) 
 ‡gvU t   4280.00  3982.22 (93%) 
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10.1  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  wcwmAvi n‡Z Ges cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ n‡Z †`Lv hvq †h, cÖK‡íi 
AvIZvq mgỳ q Kvh© mgvß n‡q‡Q|   
 
11.0    cÖK‡íi cªavb cÖavb A‡½i weeiY t  
11.1 cÖwk¶Y hš¿cvwZ t cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 30800wU cÖwk¶Y miÄvgvw`, LyPiv hš¿vsk µq I †givgZ 

eve` 1082.35 j¶ UvKv eivÏ wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| e¨wqZ A_© Øviv 
B‡jKwUªK¨vj, B‡jKUªwb· Ges †iwd«Rv‡ikb I Gqvi KwÛkwbs Gi wewfbœ hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q| 
hš¿cvwZ¸‡jv cÖKí †kl n‡jI cÖwk¶Y Kvh©µg Pvjy _vKvq G¸‡jv e¨eüZ n‡”Q|   

11.2   Awdm hš¿cvwZ t cÖK‡íi AvIZvq 1281 wU Awdm hš¿cvwZ µq, †givgZ I cÖwZ ’̄vcb eve` 37.33 j¶ UvKv 
eivÏ wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| e¨wqZ A_© Øviv wewfbœ Awdm miÄvg †hgb- 
Kw¤úDUvi, wcÖ›Uvi, d‡UvKwcqvi †gwkb, †Uwj‡dvb I  AvmevecÎ BZ¨vw` µq Kiv n‡q‡Q|   

11.3 AvmevecÎ µq I ‡givgZ t cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ cÖwk¶Y †K‡› ª̀i 6377wU  AvmevecÎ µq I †givgZ 
eve` 284.28 j¶ UvKv eivÏ wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q e‡j cÖvß wcwmAvi n‡Z 
Rvbv hvq|  

11.4 ‡eZb-fvZv t cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 360 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvixi Rb¨ †eZb fvZv eve` 1622.44 j¶ 
UvKv eivÏ wQj| GLv‡Z e¨q n‡q‡Q 1327.90 j¶ UvKv| cÖKí PjvKvjxb mg‡q wKQy Kg©KZ©v-Kg©Pvix PvKzix 
†_‡K B¯Zdv †`Iqvq GLv‡Z LiP Kg n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq|   

11.5 eBcÎ I mvgqKx t cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 11965wU eBcÎ I mvgqKx eve` 60.00 j¶ UvKv eivÏ 
wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q Ges j¶¨gvÎv Abyhvqx eBcÎ I mvgwqKx µq/msMÖn m¤úbœ 
Kiv n‡q‡Q|   

11.6 cÖwk¶K cÖwk¶Y t wWwcwc‡Z 302 Rb cÖwk¶K cÖwk¶Y eve` 20.42 j¶ UvKv eivÏ wQj| 302 Rb 
cÖwk¶‡Ki cwie‡Z© 264 Rb cÖwk¶K‡K cÖwk¶Y †`qv n‡jI  eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| 
e¨wqZ A_© Øviv cÖwk¶K I mnKvix cÖwk¶K‡`i wewfbœ †gqv‡` cÖwk¶Y †`qv n‡q‡Q|  

11.7 ågY fvZv t cÖK‡íi AvIZvq ågY fvZv eve` 58.50 j¶ UvKv e¨‡qi ms ’̄vb wQj| Dnvi cy‡iv UvKvB e¨q 
Kiv n‡q‡Q|  

11.8 Awdm fvov t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 151wU Awdm fvov eve` 370.00 j¶ UvKvi wecix‡Z 
cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K †Rjv kn‡ii fvov evwo‡Z 3wU †Uª‡Wi  cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvwjZ 
n‡q‡Q|   

11.9 WvK I †Uwj‡dvb t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z D³ A‡½i AvIZvq 02wU †Uwj‡dv‡bi wej I wPwVcÎ 
†cÖiY eve` 1.90 j¶ UvKv eivÏ wQj| Dnvi wecix‡Z 1.45 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.10 we`ÿ r, M¨vm I cvwb t cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ Awd‡mi we ỳ̈ r, M¨vm I cvwbi wej eve` 55.00 j¶ UvKv 
eivÏ wQj| Dnvi wecix‡Z 52.21 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.11   gỳ ªY I †÷kbvix t  cÖK‡íi AvIZvq  gỳ ªY I †÷kbvix  AvIZvq 132.95 j¶ UvKvi wecix‡Z cy‡iv UvKvB 
e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.12  cÖwk¶Y DcKiY t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y KvuPvgvj DcKiY eve` 421.75 j¶ UvKv eivÏ wQj| 
eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z cÖ‡qvRbxq A‡_©i eivÏ Kg _vKvq wewfbœ cÖwk¶Y †K‡› ª̀ 
cÖwk¶Y DcKi‡Yi NvUwZ cwi`k©bKv‡j cwijw¶Z n‡q‡Q|   

11.13 Kw›Ub‡RÝx t  cÖK‡íi AvIZvq Kw›Ub‡RÝx eve` 110.08 j¶ UvKvi wecix‡Z cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q|  
11.14  fvZv I m¤§vbx t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq fvZv I m¤§vbx  eve` 23.00 j¶ UvKv eivÏ wQj| Dnvi cy‡iv 

UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| wewfbœ KwgwUi m¤§vbx †hgb-cÖK‡íi w÷qvwis KwgwU, wb‡qvM KwgwU, †UÛvi KwgwU‡Z 
m`m¨‡`i m¤§vbx I Avc¨vqb eve` G A_© e¨q n‡q‡Q|   

 
 12.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
(K) †eKvi hyeK‡`i `¶ Rbkw³‡Z 
iƒcvšZi Kivi j‡¶¨ B‡jKwUªK¨vj I 
nvDRIq¨vwis Ges B‡jKUªwb· I 
†iwd«Rv‡ikb wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb; 

(K) †eKvi hyeK‡`i `¶ Rbkw³‡Z iƒcvšZi Kivi j‡¶¨ 
B‡jKwUªK¨vj I nvDRIq¨vwis Ges B‡jKUªwb· I †iwd«Rv‡ikb 
wel‡q 34287 Rb‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  
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D‡Ï‡k¨ AR©b 
(L) †eKvi hyeK‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb I 
AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi †¶Î ˆZix Kiv Ges 

(L) cÖK‡íi AvIZvq 34287 Rb‡K 03wU †Uª‡Wi gva¨‡g 
†eKvi hyeK‡`i‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| G‡Z `¶ 
†eKvi kw³ wnmv‡e †`‡k I we‡`‡k Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó 
n‡q‡Q|  

(M) `vwi ª̀ I †eKvi mgm¨v n«v‡m mnvqZv 
Kiv|  

(M) cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y wb‡q A‡b‡KB Kg©ms¯’vb I 
AvZ¥Kgx© wnmv‡e cÖwZwôZ n‡q‡Q| G‡Z `vwi ª̀ I †eKvi mgm¨v 
n«v‡mi †¶‡Î mnvqK n‡q‡Q|   

13.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q|  
 
14.0 cwi`wk©Z GjvKv t wmivRMÄ 
cÖKíwUi ev¯Zevqb Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi j‡¶¨ MZ 10-10-2011 wLªt Zvwi‡L AvBGgBwWÕi mswkó Kg©KZ©v 
KZ…©K cÖKí GjvKv cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j hye Dbœqb Awa`ßi Gi Dc-cwiPvjK (fvicÖvß) Rbve ¯ĉb Kzgvi 
Kg©Kvi Dcw ’̄Z wQ‡jb| wb‡gœ cÖKí GjvKvi cwi`k©b weeiYx D L Kiv n‡jv- RyjvBÕ2010 †_‡K ïi“ K‡i RybÕ2011 
ch©šZ cÖwk¶Y Z_¨vw` t 
  

A_© eQi ‡Uª‡Wi bvg j¶gvÎv AwR©Z j¶gvÎv 
 B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIqvwis  30 Rb 20 Rb 

B‡jKUªwb· 30 Rb 24 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs 30 Rb 17 Rb 

 B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis  30 Rb 22 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 17 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs  30 Rb 20 Rb 

 B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis  30 Rb 26 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 12 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs  30 Rb 15 Rb 

  
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, kn‡ii DcK‡Ú GKwU fvov evox‡Z cÖwk¶Y Kvh©µg Pj‡Q| cÖwk¶Y †K‡› ª̀ 03wU †Uª‡Wi 
Rb¨ 03wU K¬vm i“g, 03wU e¨envwiK K¬vk I 03wU †óvi i“g i‡q‡Q| cwi`k©bKvjxb  mg‡q ZvwË¡K I e¨envwiK K¬vm 
PjwQj| ZvwË¡K K¬v‡mi mgq 1 N›Uv Ges e¨envwiK K¬v‡mi mgq 2 N›Uv| cÖwk¶Yv_x©‡`i Dcw ’̄wZ †gvUvgywU m‡šZvlRbK 
wQj| cÖwk¶Yv_x©‡`i g‡a¨ A‡b‡KB K‡j‡Ri Aa¨qbiZ QvÎ| cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y MÖnY K‡i G kn‡ii A‡b‡KB 
mvejw¤ ̂ n‡q‡Qb e‡j mswkó †K‡›`ªi Kg©KZ©v Rvwb‡q‡Qb| Z‡e cÖwk¶Y †k‡l KZRb cÖwk¶Yv_x© AvZ¥-Kgx© wn‡m‡e 
cÖwZôv jvf K‡i‡Qb Gi msL¨v Rvbv hvqwb| cÖwk¶Y †K‡› ª̀ cÖwk¶Y hš¿cvwZ, KvuPvgvj Gi e„w× Kiv cÖ‡qvRb e‡j 
cÖwk¶KMY Rvwb‡q‡Qb| cÖwk¶Yv_x©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq †h, Zviv cÖK‡íi AšZM©Z cÖwk¶Y KvwiKzjvg, 
mgq I cÖwk¶Y c×wZ m¤ú‡K© mšZzó, Z‡e Zviv hy‡Mvc‡hvMx I AvaywbK †UªW wfwËK †Kvm© †hgb- MÖvwd· wWRvBb I 
†gvevBj mvwf©wms wel‡q cÖwk¶Y wb‡Z AvMÖnx| cÖwk¶Y †Kv‡m©i wd gIKzdmn cÖwk¶Yv_x©‡`i‡K gvwmK e„wË cÖ̀ v‡bi `vex 
Rvwb‡q‡Q|  
 
14.1  cwi`wk©Z GjvKv t †fvjv  
cÖKíwUi ev¯Zevqb Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi j‡¶¨ MZ 11-01-2011 wLªt Zvwi‡L AvBGgBwWÕi mswkó Kg©KZ©v 
KZ…©K cÖKí GjvKv cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j hye Dbœqb Awa`ßi Gi Dc-cwiPvjK (fvicÖvß) Rbve Avey Zv‡ni 
†gvt Ievq ỳjvn Dcw¯’Z wQ‡jb| wb‡gœ cÖKí GjvKvi cwi`k©b weeiYx উে খ Kiv n‡jv-   
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RyjvBÕ2010 †_‡K ïi“ K‡i RybÕ2011 ch©šZ cÖwk¶Y Z_¨vw` 
 A_© eQi ‡Uª‡Wi bvg j¶gvÎv AwR©Z j¶gvÎv 
 B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIqvwis  30 Rb 30 Rb 

B‡jKUªwb· 30 Rb 25 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs 30 Rb 30 Rb 

 B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis  30 Rb 30 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 30 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs  30 Rb 0 Rb 

 
cÖwk¶Y †K‡› ª̀ 03wU †Uª‡Wi Rb¨ 03wU K¬vk i“g, 03wU e¨envwiK K¬vk I 03wU †óvi i“g i‡q‡Q| cÖwk¶Yv_x©‡`i 
Dcw ’̄wZ fvj| cÖwk¶Yv_x©‡`i g‡a¨ A‡b‡KB K‡j‡Ri Aa¨qbiZ QvÎ| cÖK‡íi AvIZvq G kn‡ii A‡b‡KB cÖwk¶Y 
MÖnY K‡i ¯̂vej¤x̂ n‡q‡Q Ges GjvKvi 5-6 Rb hye‡Ki Kg©ms¯’vb n‡q‡Q e‡j mswkó †K‡›`ªi Kg©KZ©v Rvwb‡q‡Qb| 
GKRb AvZ¥-Kgx© whwb B‡jKUªwb· wel‡q cÖwk¶Y wb‡q‡Qb Zvi wUwf I wd«R †givgZ ‡m›Uvi cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| Zvi 
gvwmK Avq 40-50 nvRvi UvKv|  Zvi Aax‡b Av‡iv 3/4 Rb hyeK‡K KvR Ki‡Z †`Lv hvq|  
 
1155..00    mmggmm¨̈vv  tt  
  
1155..11||  Dcw ’̄wZ nvi Kg t cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, cÖwk¶Yv_x©‡`i Dcw ’̄wZi nvi Avkve¨ÄK wQjbv| cÖwk¶YwU 

m¤ú~Y© AbvevwmK Ges cÖwZwU †K› ª̀ †Rjv m`‡i wWwW I GwWi Kvh©vj‡q| cÖwk¶Yv_x©‡`i †ekxi fvMB `wi ª̀ I 
S‡o cov QvÎ| cÖwk¶Yv_x©‡`i cÖwk¶Y Kvh©µ‡g AvK…ó Kivi Rb¨ cÖK‡í †Kvb cÖwk¶Y fvZv/Bb‡mbwUf Gi 
e¨e¯’v bv _vKvq Dc‡Rjvi ~̀i- ~̀ivšZ †_‡K ˆ`wbK hvZvqvZ fvov w`‡q cÖwk¶Yv_x©iv cÖwk¶Y †bqvi AvMÖn 
nvwi‡q †d‡j| ZvQvov h‡_ó cÖPvi I †gvwU‡fk‡bi Afve Ges cÖwk¶Yv_x©i b~̈ bZg my‡hvM myweavi Achv©ßZvi 
Kvi‡YI Dcw ’̄wZi nvi Kg cwijw¶Z n‡q‡Q|   

 
  1155..22||  ¯v̂ej¤x̂ Kgx©‡`i mwVK Z_¨ bv _vKv t cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y MÖnY K‡i KZRb 

cÖwk¶Yv_x© G ch©šZ ¯v̂ej¤x̂ n‡q‡Qb Zvi mwVK †Kvb Z_¨ cÖwk¶Y †K› ª̀ †_‡K cvIqv hvq bv| ZvQvov 
KZRb cÖwk¶Yv_x© cÖwk¶Y wb‡q we‡`‡k cvwo Rwg‡q‡Qb Gi †Kvb Z_¨ cvIqv hvqbv| cÖwk¶Yv_x©iv cÖK‡íi 
AvIZvq cÖwk¶Y MÖnY K‡i †K, †Kv_vq, Kx K‡i‡Qb Gi †Kvb Z_¨ Zviv cÖwk¶Y ‡K‡› ª̀ Rvbvb bv| d‡j 
cÖK‡íi mwVK Out-Put Abyaveb Kiv †ek Kómva¨|  

  
1155..33||    mnKvix cÖwk¶K‡`i PvKzix n‡Z B¯Zdv t wWwcwc‡Z cÖwk¶K wb‡qvM wewagvjv Abyhvqx †`Lv hvq †h, cÖwk¶K 

c‡` wb‡qvM †c‡Z mswkó wel‡q cÖ_g †kªYx  wW‡cvgvmn 03 eQ‡ii AwfÁZv PvIqv nq| Ab¨w`‡K mnt 
cÖwk¶K c‡` wb‡qvM †c‡Z mswkó wel‡q wØZxq †kªYx wW‡cvgvmn 02 eQ‡ii AwfÁZv PvIqv nq| G‡Z †`Lv 
hvq mswkó wel‡q wW‡cvgvavix n‡jI ïaygvÎ cÖvß K¬v‡mi Kvi‡Y mnt cÖwk¶K I cÖwk¶K‡`i g‡a¨ †eZb-fvZv 
Zdvr i‡q‡Q| wWwcwc‡Z ewY©Z, wb‡qvM wewagvjvi Kvi‡Y mnt cÖwk¶K‡`i g‡a¨ KwZcq cÖwk¶K ‡¶v‡f 
PvKzix n‡Z B¯Zdv w`‡q‡Qb e‡j cwi`k©bKv‡j Rvbv hvq| G‡Z K‡i cÖwk¶Y Kvh©µg mvgwqKfv‡e Pj‡jI 
Avkvbyiƒc mvdj¨ AwR©Z nqwb|  

  
1155..44||    wbR¯̂ Awdm feb I cÖwk¶Y feb bv _vKv t  m‡iRwg‡b cwi`wk©Z GjvKvq hye fe‡bi wbR¯̂ ’̄vcbv bv _vKvq 

fvov evmvq ¯í̂ cwim‡i G RvZxq cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbvq wKQyUv Amyweav m„wó n‡q‡Q| wcwmAv‡i 151wU 
Awdm fvovi K_v D‡jL Kiv n‡q‡Q| wKš‘ 2q ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwci 284 c„ôvq 55wU Awdm fvovi 
K_v D‡jL i‡q‡Q|   

 
15..5|  `¶ cÖwk¶Yv_x©‡`i cÖwk¶Y Kvh©µg †k‡l F‡Yi e¨e ’̄v bv _vKv t cwi`wk©Z GjvKvq cÖwk¶Yv_x©MY‡`i mv‡_ 

Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq Zviv cÖwk¶Y Kvh©µg †kl K‡i A‡_©i Afv‡e †Kv_vI †Zgb †Kvb Kv‡Ri my‡hvM 
cv‡”Qb bv| hw` cÖwk¶‡Yi ci miKvixfv‡e F‡Yi e¨e ’̄v Kiv n‡Zv Zvn‡j wb‡Riv FY wb‡q cÖ‡qvRbxq mvgMÖx 
wK‡b AvZ¥Kgx© wn‡m‡e wb‡R‡K cÖwZwôZ Ki‡Z cviZ|  
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1166..00||      mmyyccvvwwiikk  tt  
  
16.1 evsjv‡`‡ki gZ Mixe †`‡k cÖwk¶Y fvZv cÖ̀ vb K‡i gwU‡fkb Kiv †M‡j Dcw ’̄wZi nvi 100% Uv‡M©U AR©b 

Kiv m¤¢e| KvwiMix cÖwk¶Y †K› ª̀ (wUwUwm) I Ab¨vb¨ †emiKvix ms¯’v cÖwk¶Y fvZv cÖ̀ v‡bi gva¨‡g  G 
RvZxq cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K| d‡j cÖwk¶YKvjxb mg‡q †Uv‡Kb fvZvi e¨e ’̄v MÖn‡Yi D‡`¨vM 
wb‡j cÖwk¶Y Kvh©µg Av‡iv djcÖm~ n‡e; 

 
16.2 G RvZxq cÖK‡í OOuutt--PPuutt Abyave‡bi Rb¨ ¯v̂ej¤x̂ Kgx©‡`i mwVK WvUv/Z_¨ _vKv Avek¨K, hv cieZx© 

ch©v‡qi cÖK‡íi Rb¨ LyeB mnvqK;  
 
16.3|  wWwcwc‡Z ewY©Z wb‡qvM wewagvjv cwieZ©‡b mswkó ms¯’vi cÖ‡qvRbxq c`‡¶c †bqvi cÖ‡qvRb wQj| fwel¨‡Z 

G ai‡bi cÖKí nv‡Z ‡bqv n‡j wb‡qvM wewa wb‡q hv‡Z †Kvb mgm¨v bv nq †m e¨vcv‡i mswkó ms ’̄vi `„wó 
AvKl©Y Kiv n‡jv;  

 
16.4| cÖwk¶Y Kvh©µ‡gi ˆØZZv cwinv‡ii j‡¶¨ †h mg¯Z †Rjvq KvwiMix cÖwk¶Y †K› ª̀ (wUwUwm) i‡q‡Q †m mg¯Z 

†Rjvq G RvZxq  cÖwk¶Y e¨e ’̄v ivLv hyw³hy³ bq| ZvQvov G RvZxq cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ †h 
mg¯Z †Rjv kn‡i hye cÖwk¶Y †K› ª̀ i‡q‡Q †mLv‡b G Kvh©µg Pvjy Ges †h mg¯Z †Rjvq hye cÖwk¶Y †K›`ª 
†bB ev †Rjv kn‡i †bB †mLv‡b fvov evwo‡Z cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i|  

 
16.5 cÖwk¶Yv_x©‡`i cÖwk¶Y  Kvh©µg †k‡l `¶/mdj cÖwk¶Yv_x©‡`i Rb¨ FY cÖ̀ v‡bi welqwU we‡ePbv Kiv 

Avek¨K| 
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118. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  িহসােব নারায়নগ  খান সােহব ওসমান 
আলী িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন 

(mgvß t ন,২০১১) 
 

01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  জাতীয় ীড়া পিরষদ। 

02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়। 
03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t ফ া, নারায়নগ ।  
04| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  ত য় cwiKwíZ ev¯—evqb Kvj ত 

বা বায়ন 
অিত া   

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j ms‡kvwaZ 

৫৭১৩.২৪ ৬২৮২.০২ 6032.47 লাই '০৯ 
হেত 
িডেস র'১০ 

লাই'০৯ 
হেত  

ন'১১ 

লাই'০৯ হেত 
ন'১১ 

9.96% ৬মাস 
(৩৩.৩৩%) 

         
5.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
 
5.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q খান সােহব ওসমান আলী িডয়ামেক আ জািতক মােনর ি েকট 

িডয়াম িহসােব পা র করা এবং ি েকট খেলায়াড়েদর উ ততর িশ ণ িবধািদ দান ও িব কাপ ি েকট 
২০১১ অ ােনর িবক  ভ  উপেযাগী কের গেড় তালা।  

 
5.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t g~j cÖKíwU  ৫৭১৩.২৪ j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ ২৫.০৮.২০০৯ Zvwi‡L 

Aby‡gvw`Z nq| পরবত েত ৬২৮২.০২ j¶  UvKvq cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z nq|  
  
5.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t (১) খলার মােঠর উ য়ন,(২)আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ (৩) 

িমিডয়া স ার উ য়ন (৪) সাধারণ ালারীর উ য়ন (৫) এলইিড জায়া  ীন াপন ও ক ােমরা াটফম িনমাণ 
(৬) াড লাইট উ য়ন (৭) ভ  অপােরশন স ার উ য়ন (৮) কার পািকংএবং গইট িনমাণ ইত ািদ 
উে খেযা ।  

 
5.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

নং নাম ও পদবী ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| মা ািফ র রহমান,উপ-সিচব ২০-১২-২০০৯ ১৪-১০-২০১০ 
২। আ র রহমান,  সিচব ১৪-১০-২০১০ ৩০-০৬-২০১১ 

 
5.5   cÖK‡íi ev¯তevqb AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ৬২৮২.০২ j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU 6032.47 j¶ 

UvKv e¨q n‡q‡Q (৯৬%)| g~j Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨  আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ, 
িমিডয়া স ার উ য়ন, সাধারণ ালারীর উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন াপন ও ক ােমরা াটফম িনমাণ , াড 
লাইট উ য়ন এবং গইট  ইত ািদ িনমাণ m¤úbœ n‡q‡Q|  
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6.0 cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb (PCR-G cÖ̀ Ë Z‡_¨i wfwË‡Z) t  
                            (j¶ UvKvq) 

 
নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

01. Playing Field     - 
 i) Civil  works(sand filling) sqm 150.00 22153 13.04 

(14.78%) 
1925.00 
(9%) 

 ii) sprinkler each   0.00 0.00 
 iii) deep tube well each 4.20 1 0.00 0.00 
       
 Sub-total  154.20  13.04  
02. Outer drainage system      
 i) Civil works(water 

reservoir, rain water pipe & 
pit etc) 

Rm 130.00 1000 130.00 
(100%) 

1000.00 
(100%) 

 ii) Outer Radial R.C.C Drain 
with cover 

Rm 10.00 181.8
2 

10.00 
(100%) 

181.82 
(100%) 

 Sub-total  140.00  140.00  
03. ICC Hospitality Box/Area: Ls 0.52 Ls 0.27 

(52%) 
- 

 i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC 
work, Frameless glass, 
Plaster, Grill, Paint etc) 

Sqm 159.51 950 159.51 
(100%) 

950 
(100%) 

 ii) Electrical works Sqm 25.00 950 24.00 
(96%) 

912.00 
(96%) 

 iii) Sanitary works Sqm 18.00 950 18.00 
(100%) 

950 
(100%) 

 iv) Air-condition works ton 21.42 35 21.42 
(100%) 

35 
(100%) 

 v) Interior decoration works Sqm 88.00 950 88.00 
(100%) 

950 
(100%) 

 Sub-total  311.93  310.93  
04. BCB Hospitality Area:       
 i) Civil works(dismantling 

work, Brick works, RCC 
work, Frameless glass, 
Plaster, Grill, Paint etc) 

Sqm 159.51 950 159.51 
(100%) 

950 
(100%) 

ii) Electrical works Sqm 25.00 950 24.00 
(96%) 

912.00 
(96%) 

iii) Sanitary works Sqm 18.00 950 18.00 
(100%) 

950 
(100%) 

iv) Air-condition works ton 21.42 35 21.42 
(100%) 

35 
(100%) 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

v) Interior decoration works Sqm 88.00 950 87.07 
(99%) 

940.00 
(99%) 

Sub-total  311.93  311.00  
      

05. VIP Gallery      
 i) Civil works( RCC casting 

for gallery,Steel shed,floor 
finish & paint railing etc) 

Sqm 171.56 1486 171.56 
(100%) 

1486.00 
(100%) 

 ii) Electrical works Sqm 22.11 1486 22.11 
(100%) 
 

1486.00 
(100%) 

 iii) Sanitary works Sqm 15.92 1486 15.92 
(100%) 

1486.00 
(100%) 

 iv) 15 person lift 2 nos Each 63.58 2 63.58 
(100%) 

2 
(100%) 

 v) gallery shed Sqm 125.00 1450 125.00 
(100%) 

1450.00 
(100%) 

 vi) 1000 nos VIP chair Each 70.00 1000 70.00 
(100%) 

1000 
(100%) 

 Sub-total  468.17  468.17  
06. Players & Umpires area:       
 i) Civil works (RCC casting 

for gallery, Steel shed, floor 
finish & paint railing etc) 

Sqm 101.00 2290 99.00 
(98%) 

2245 
(98%) 

 ii) Electrical works Sqm 24.68 2290 24.68 
(100%) 

2290 
(100%) 

 iii) Sanitary works Sqm 17.52 2290 17.52 
(100%) 

2290 
(100%) 

 iv) Air-condition works ton 36.72 60 36.72 
(100%) 

60 
(100%) 

 v) Interior decoration works Sqm 70.00 2290 70.00 
(100%) 

2290 
(100%) 

 Sub-total  249.92  247.92  
07. Other Important Offices at 

the pavillion: 
     

 i) Electrical works Sqm 12.00 1400 12.00 
(100%) 

1400.00 
(100%) 

 ii) Sanitary works Sqm 9.00 1400 9.00 
(100%) 

1400.00 
(100%) 

 iii) Air-condition works ton 15.30 25 15.30 
(100%) 

25.00 
(100%) 

 iv) Interior decoration works Sqm 35.00 1400 35.00 1400.00 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

(100%) (100%) 
 Sub-total  71.30  71.30  
08. Other viewing at Pavillion 

area: 
     

  i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC 
work, Frameless glass, 
Plaster, Grill, Paint etc) 

Sqm 45.00 2680 45.00 
(100%) 

2680.00 
(100%) 

 i) Electrical works Sqm 8.00 2680 8.00 
(100%) 

2680 
(100%) 

 ii) Sanitary works Sqm 4.00 2680 4.00 
(100%) 

2680 
(100%) 

 iii) Air-condition works ton 8.57 14 8.57 
(100%) 

14.00 
(100%) 

 iv) Interior decoration works Sqm 23.00 2680 23.00 
(100%) 

2680 
(100%) 

 Sub-total  88.56  88.56  
09. Media Center: International 

standard with minimum 400 
capacity 

     

 i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC 
work, Frameless glass, 
Plaster, Grill, Paint etc) 

Sqm 221.64 2942 221.64 
(100%) 

2942.00 
(100%) 

 ii) Electrical works Sqm 12.50 2942 12.50 
(100%) 

2942 
(100%) 

 iii) Sanitary works Sqm 6.00 2942 6.00 
(100%) 

2942 
(100%) 

 iv) Air-condition works ton 70.38 115 70.38 
(100%) 

115 
(100%) 

 v) 20 person lift 1- nos each 31.79 1 31.79 
(100%) 

1 
(100%) 

 vi) Interior decoration works Sqm 217.23 2942 212.23 
(98%) 

2874.00 
(98%) 

 Sub-total  559.54  554.54  
10. Camera Platform: as 

requirement placed by 
broadcaster in secured place  

     

 i) Steel frame structure, Over 
head shed, Floor finish 

each 30.00 2 30.00 
(100%) 

2.00 
(100%) 

 Sub-total  30.00  30.00  
11. Gallery: (General gallery,      
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

Club house & other gallery 
with chair & gallery shed, 
upgradation of existing 
toilets, all facilities for 
disables spectators 

 i) Gallery shed (steel frame 
with shed) 

Sqm 231.22 2682 231.22 
(100%) 

2682 
(100%) 

 ii) Gallery facade treatment 
repair and painting 

Sqm 24.50 1400 23.41 
(96%) 

1338.00 
(96%) 

 iii) Gallery chair Nos 298.00 14000 298.00 
(100%) 

14000 
(100%) 

 iv) General gallery toilet each 50.00 16 50.00 
(100%) 

16 
(100%) 

 Sub-total  603.72  602.63  
12. Modern flood lights : 

Installation of modern 
floodlights 

     

 i) 2000 kva substation each 190.73 1 190.73 
(100%) 

1 
(100%) 

 ii) Lattice tower( steel truss) each 289.60 4 289.60 
(100%) 

4 
(100%) 

 iii) Flood lights with 
reflector 

each 685.12 444 685.12 
(100%) 

444 
(100%) 

 iv) LT & ST cable Rm 236.00 2420 236.00 
(100%) 

2420 
(100%) 

 v) Construction of sub-
station Building 

each 11.00 1 11.00 
(100%) 

1 
(100%) 

   1412.45  1412.45  
13. LED Giant Screen (Video 

Board) 
     

 Installation of modern video 
board)LED Giant Screen 
Size-50'0''x20'0'') 

     

 i) Supply & Installation of 
sight screen 

each 62.50 2 62.50 
(100%) 

2 
(100%) 

 ii) Score board with video 
screen(50'x 20') (Including 
civil work) 

each 606.37 1 606.37 
(100%) 

1 
(100%) 

 iii) Security CC TV (Indoor) each 50.00 24 50.00 
(100%) 

24 
(100%) 

 iv) Public address system 
(CC TV) Out door) 

 21.90 12 21.90 
(100%) 

12 
(100%) 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

 Sub-total  740.77  740.77  
14. Ground Equipments :      
 i) Wicket Roller (3 Ton) each 10.00 1 10.00 

(100%) 
1 
(100%) 

 ii) Out Field Roller (10 Ton) each 30.00 1 30.00 
(100%) 

1 
(100%) 

 iii) Super Shopper each 40.00 1 40.00 
(100%) 

1 
(100%) 

 iv) Grass Cutter  0.00 0 0.00 0 
 v) Other Equipment lot 36.50 1 36.50 

(100%) 
1 
(100%) 

 Sub-total  116.50  116.50  
15. Indoor Practice Facilities : 

International Standard indoor practice facilities with out door practice wicket should 
be placed at the north-western corner of the site, adjacent with stadium. 

 i) Steel frame structure 
(Triple height structure) 

Sqm 178.00 600 178.00 
(100%) 

600 
(100%) 

 ii) Sanitary Sqm 5.00 600 5.00 
(100%) 

600 
(100%) 

 iii) Electrical Sqm 30.00 600 30.00 
(100%) 

600 
(100%) 

 iv) Play field turfing & 
development field (Outdoor 
field) 

Sqm 20.00 1200 20.00 
(100%) 

1200 
(100%) 

 Sub-total  233.00  233.00  
16. Surrounding development of the stadium area: 

(Approach road as per design, outer play ground cum parking area development 
players official and VIP parking, 2-nos gate with boundary wall, Pavements of out 
side adjacent gallery area. Location for food out lets and event merchandising, 
ticket boother. Landscaping park with plantation) 

 i) Approach road Sqm 98.00 9800 98.00 
(100%) 

9800 
(100%) 

 ii) Car parking Sqm 36.60 3660 36.60 
(100%) 

3660 
(100%) 

 iii) Gate & Gate house each 27.43 3 27.43 
(100%) 

3 
(100%) 

 iv) Boundary wall Rft 76.00 3750 76.00 
(100%) 

3750 
(100%) 

 v) Footpath, pavement Sqm 46.00 1600 34.80 
 

900 
(.56%) 

 vi) Ticket collection booth 
Counter 

each 12.00 5 0.00 0.00 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K (%) ev¯—e (%) 

1 
 

3 4 5 6 7 

 vii) External sanitary works each 5.00 1 0.00 0.00 
 viii) External Electrical 

works 
each 25.00 25 25.00 

(100%) 
25 
(100%) 

 Sub-total  326.00  297.83  
17. Stadium dressing & coloring : 

Dressing and cleaning of whole stadium, inside outside color wash 
  Sqm 30.00 8000 30.00 

(100%) 
8000 
(100%) 

 ii) Inside outside coloring Sqm 60.00 48000 60.00 
(100%) 

48000 
(100%) 

 Sub-total  90.00  90.00  
 
18. Signage : 

(2-gate, stadium grand stand 
media center, gallery gate 
(outer & inner), Toilets, stair, 
direction signs, parking, food 
outlets & merchandise.) 

Each 20.00 -- 00.00 -- 

 
19. Replacement of Electric pole 

by DPDC 
Each 22.00 4 22.00 

(100%) 
4.00 
(100%) 

 
20. Outer stadium development 

(East side) 
Cum 67.00 1488

9 
56.53 
(84%) 

12563.00 
(84%) 

 
21. Approach road with footpath 

one side from main road 
Sqm 15.00 1500 15.00 

(100%) 
1500 
(100%) 

 
22. Ancillary :      
 (a) Consultancy Fee (3% of 

construction work for 
design-drawing & 
supervision) 

3% 171.00  168.77 
(99%) 

100% 

 (b) Cost of Preparation of 
DPP Stationary, Computer 
equipment, Photocopy 
machine etc. 

 10.00  5.91 
(59.10%) 

 

 (c) Tender preparation, 
advertisement Bill & other 
items. 

 4.00  1.01 
(25.25%) 

 

 (d) Honorarium of Steering 
Committee. PIC & TEC and 

 5.00  1.48 
(29.60%) 
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others entertainment. 
 (e) Unexpected & Misc. 

Expenditure, Transport, Fuel 
etc 

 60.00  33.13 
(55.22%) 

 

 Sub-total  6282.02  6032.47  
 
7.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  
 
খলার মাঠ উ য়েনর জ  মা , পাথর ও বা  ভরাট এবং েনজ ব ার অংশ িহসােব ম  মাঠ পয  perforated পাইপ 
াপেনর কথা িছল। তেব সময়াভােব ২২১৫৩ বগিমটার আয়তেনর েল মা  ১৯২৫ বগিমটার ােন বা  ভরাট করা হেয়েছ 

বেল ক  েকৗশলী জানান। এছাড়া Sprinkler ও Deep tubewell েয়াজন না হওয়ায় াপন করা হয়িন। মােঠর 
বাইের িনিমত আরিসিস েনেজর িক  অংশ খালা অব ায় দখা গেছ।  
 
8.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ০২-০৪-২০১২ Zvwi‡L cÖK‡íi ev¯তevqb Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 
উপ-cwiPvjK KZ©„K cÖKí GjvKv নারায়নগে র ফ া  নারায়নগ  খান সােহব ওসমান আলী িডয়াম cwi`k©b Kiv nq। 
D³ cwi`k©b Kv‡j কে র েকৗশলীসহ 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 হসিপটািল  ব ঃ িডয়ােমর দি ণ ািভিলয়েন ৩য় তলা িবিশ  হসিপটািল  ব  সং ার ও আংিশক 
ন নভােব করা হেয়েছ। এই ভবেনর মােঝ একতলার এক  াপনা িছল। তার পােশ েয়াজনীয় পাইিলং সহ িতনতলা ভবন 
এবং রাতন াপনার উপর ২য় ও ৩য় তলা ন নভােব করা হেয়েছ। হসিপটািল  বে র ৩য় তলায় পি ম ও ব পাে  
যথা েম আইিসিস হসিপটািল  ব  নােম ৭  এবং িবিসিব হসিপটািল  ব  নােম আেরা ৭  ক  তরী করা হেয়েছ। িত  
কে  ১৫  হাতল  ফাি ং চয়ার  এবং ৮  চয়ারসহ ডাইিনং টিবল ও ১  কিবেনট সরবরাহ করা হেয়েছ। উ য়েনর 
অংশ িহসােব ত কাজ যমন দরজা, ফ স িসিলং,এিস, টমপাড াস, ািনটারী কাজ ইত ািদ করা হেয়েছ। তেব এই 
াস েলার মান উ ত নয় বেল িতয়মান হেয়েছ। াের আরিসিস ঢালাই করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় দখা যায় এসব 
াপনা ভাল অব ায় রেয়েছ। আইিসিস এবং িবিসিব হসিপটািল  বে  ২  িলফট াপন করা হেয়েছ।  

 
8.২ আমি ত অিতিথেদর জ  হসিপটািল  বে র মােঝ ৩য় তলায় িভিভআইিপ এিস  লাউ  ( িসেড  ব  িহসােব 
পিরিচত) িনমাণ করা হেয়েছ। উ তমােনর সাফা এবং কেয়ক  ডাইিনং টিবল সরবরাহ করা হেয়েছ। এছাড়া ত কাজ যমন 

মেলস াস, ফলস িসিলং াপন করা হেয়েছ। িভিভআইিপ ব  , িবিসিব ও আইিসিস হসিপটািল  বে র িপছেন িত েত 
১  কের ড কাট এবং ষ ও মিহলােদর বহােরর জ  ২  কের আ িনক টয়েলট িনমাণ করা হেয়েছ। িসেড  বে র 
জ  টয়েলট ব া এটা  ড করা যেত পারেতা। তেব এ সকল াপনা ভাল অব ায় রেয়েছ দখা গল।  
 
8.৩ হসিপটািল  বে র ২য় তলায় খেলায়াড়েদর জ  ২  িসং ম িনমাণ করা হেয়েছ । এিস  ক  ২ েত 
আ িনক ফািণচার এবং টয়েলট িবধািদও িনমাণ করা হেয়েছ। হসিপটািল  বে র নীচতলায় বড় আয়তেনর িজম, মিডক াল 
ক ,িনরাপ া সং া  আক  ক , ট কাট, অেপ মান লাউ , dope ট  ক  এবং ভ  ক  িনমাণ করা হেয়েছ। তেব 
কান কে ই ফািনচার বা উপকরণ সরবরাহ করা হয়িন।  মিডক াল কে   ১  একক িবছানা ও 2  চয়ার দখা গেছ।  

  
8.৪ িমিডয়া স ারঃ ালারীর উ র পাে  ৪তলা িবিশ  িমিডয়া স ার িনমাণ করা হেয়েছ। এখােন ৮০ ট দঘ  িবিশ  
এক  রাতন িতন তলা ভবন িব মান িছল। রাতন ভবেনর উভয়পােশ স সারেণর মা েম ১০০ ট দেঘ র ৪ তলা িবি ং 
এ উ ীত করা হেয়েছ।  রাতন ভবেনর িব মান ি িড় া ার িবহীন অব ায় রেয়েছ। এ  সং ার করা েয়াজন। িমিডয়া 
স াের এক  িলফট াপন করা হেয়েছ। নীচতলায় টিলিভশেনর জ  ডাকশন ক  ও াচ  পরবত  সংবাদ সে লন ক  

িনমাণ করা হেয়েছ। এছাড়া নীচতলায় জাতীয় ীড়া পিরষেদর এক  ক সহ অ া  অিফস ক  রেয়েছ। ডাকশন কে  
কান আসবাবপ  সরবরাহ করা হয়িন। ২য় তলায় িকেচন,িমিডয়া ডাইিনং ম(আসবাবপ সহ) এবং স িমিডয়ার কম েদর 

সংবাদ তরী ও রেণর জ  ফািণচারসহ আ িনক িবধািদ স িলত িমিডয়া স ার িনমাণ করা হেয়েছ। ৩য় তলায় লতঃ 
সাংবািদকেদর জ  এিস  ালারী িনমাণ করা হেয়েছ। এখােন টিবলসহ ১৫০   হাতল  ফাি ং চয়ার সরবরাহ করা 
হেয়েছ । এই াের বশ কেয়ক  ােন ফলস িসিলং ভাংগা আবার কাথায়ও ফ কা অব ায় দখা গেছ। ৪থ তলায় ইেল িনক 
িমিডয়ার জ  যথা েম বতার ও টিলিভশেনর জ  ২  কের এিস  ক  িনমাণ করা হেয়েছ। এসম  কে  কান 
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আসবাবপ  সরবরাহ করা হয়িন। িত  ােরই ষ ও মিহলােদর জ  থক টয়েলট িবধা তরী করা হেয়েছ। এছাড়া 
এখােন েয়াজনীয় উপকরণসহ ভ  কে াল ম ও ার বাড কে াল ম িনমাণ করা হেয়েছ।  
 
8.৫      সাধারণ ালারীর জ  ১৭০০০   হাতলিবহীন poly propylene চয়ার বসােনা হেয়েছ। লনা িডয়ােমর জ  

য় ত ৩ হাজার এই জাতীয় চয়ার এখােন বহার করা হেয়েছ। জানা যায়, লনায় আপাতত েয়াজন নই িবেবচনায় এবং 
নারায়নগে  েয়াজেনর লনায় কম চািহদা (১৪০০০) দয়ায় এই চয়ার আনা হেয়েছ। হসিপটািল  বে র নীচ তলায় ২  
এবং মিডয়া স ােরর সামেন নীচতলায় ২  সডসহ মাট ৪  সড িবিশ  ালাির িনমাণ করা হেয়েছ। উে ,এ্ই 

িডয়ােম েব কান চয়ার িছল না। বতমােন ধারণ মতা ১৭০০০।  সাধারণ ালারীর গেট দশকেদর জ  িনিমত ৮  ড 
কােটর জ  সরবরাহ ত বশ িক  গালা িত টিবল রাখা হেয়েছ। িক  চয়ারও দখা গেছ। 

 
 8.৬ িডয়ােমর পি ম ালািরেত ৫০’× ২০’ সাইেজর  এলইিড ীন াপন করা হেয়েছ। এ  মজ ত কাঠােমার উপর 

ািপত রেয়েছ। উে , এই ীেনর নীেচ েবর ফ কা জায়গায় িনরাপ া ও দশকেদর বাড়িত চািহদার িবেবচনায় অিতির  
১২০ ট ালারী িনমাণ করা হেয়েছ।  
 
8.৭ এছাড়া িডয়ােমর বাইের কার পািকং, ৩  গইট িনমাণ, ইনেডার াি স িবধািদ িনমাণ,হসিপটািল  বে র 
উপর এবং িমিডয়া স ােরর উপের শ   িভত িবিশ  ২  সড িনমাণ করা হেয়েছ যা লতঃ ক ােমরা াটফম িহসােব 

ব ত হেব, আউটার রিডয়াল েনজ, আউটার িডয়ােম বা  িফিলং , াড লাইট  াপনসহ এে াচ রাড ইত ািদ কাজ 
িনধািরত সমেয়র মে  শষ করা হেয়েছ বেল জানা যায়। কার পািকং  অ ব ত রেয়েছ । বতমােন কার পািকং এলাকা   
আগাছােত ণ। ক  সংি  েকৗশলী জানান য, সমেয়র তার কারেন  খায়া কনসিলেডশন কের রাখা হেয়েছ। কান 

কার িফিনিশং করা হয়িন। 
 
9.০ ট ার সং া  ত ঃ ৫  ােকেজর আওতায় ট ার আহবান করা হয় ০৭/১০/২০০৯ তািরেখ যা ২২/১১/২০০৯ 
তািরেখ সংেশািধত আকাের নরায় কািশত হয় ।িনে  ােকজ িভি ক ট ােরর ত ািদ সি েবিশত করা হেলাঃ 
 
9.১  ােকজ ১ এর আওতায় construction of playing field with drainage system, outer stadium 
development, Approach road, Grand stand, Media center, General gallery and outside 
development-এর জ  ২১,৭২,৭৮,৩০৩.০০ টাকার া িলত েয়র িবপরীেত সবিন  দরদাতা িত ান মাঃ ওয়ািহদ 
িময়া( জিভ) ক ২১,৩৬,৫২,৩৪৩.০০ টাকা ািয়ত দের ২৮/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র 
জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৭ (সাত) মাস। উে , া  ০৬  দরপে র মে  ৩  রসপি ভ 
িহসােব িবেবিচত হয়।  
 
9.২ ােকজ 2 এর আওতায় Supply , Installation, Testing & Commissioning of Flood light 
system াপেনর জ  ১২,৫০,৬১,০০৫.০০ টাকা া িলত েয়র িবপরীেত িকেকা িলঃ( জিভ) ক ১২,৩৩,৯৬,৪৩৯.০০ 
টাকা ািয়ত দের  ০৯/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ 

দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৫  দরপে র মে  ০৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
9.৩ ােকজ 3এর আওতায় Supply, Installation,Testing & Commissioning of LED Giant 
Screen with score-board, Tri-vision sight screen, CCTV & PA system াপেনর জ  
7,33,00,754.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত ফাইভ-আর ীলািভ া কনেসা য়াম- ক ৭,২৪,৯৪,০০০.০০ টাকা 

ািয়ত দের  ১১/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর 
তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৫  দরপে র মে  ০৪  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
9.৪ ােকজ ৪এর আওতায় Construction of Indoor practice facilities & pre-fabricated steel shed  
িনমােণর জ  ৫,৩৫,৮২,৪২৫.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত তানিজর কন াকশন- ক ৫,২৬,৬৯,০৮০.০০ টাকা 

ািয়ত দের  ১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর 
তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৫  দরপে র মে  ০১  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
9.৫ সবেশষ ােকজ ৫এর আওতায় Supply & Installation of Chair & Ground equipment সরবরােহর  



807 
 

জ  ৪,৯৭,০০,০০০.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত আইকন আিকেট  িলঃেক ৪,৮৩,৭২,৫০০.০০ টাকা ািয়ত দের  
১৪/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ 
(ছয়) মাস। উে , া  ০৪  দরপে র মে  ২  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
10.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  ভ  
িহসােব নারায়নগ  খান সােহব ওসমান আলী 

িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন করা। 

া  া , িমিডয়া স ার, সাধারণ ালারীর উ য়ন, 
এলইিড জায়া  ীন াপন, ও াড লাইট িনমাণ ইত ািদ 
কাজ স ে র মা েম আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর 
িবক  ভ  িহসােব নারায়নগ  খান সােহব ওসমান আলী 

িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন করা হেয়েছ।   
 
11.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq।  
 
1122..00  mgm¨v t  
  
12.1 হসিপটািল  ব  ও িমিডয়া স ােরর কেয়ক  াের ফলস িসিলং ভাংগা বা কাথাও নই। এ েলা ত সং ার না 

হেল সৗ যহানী হওয়ার পাশাপািশ পযায় েম পােশর িসিলং ভংেগ পড়ার স াবনা রেয়েছ। 
১2.২ কার পািকং  যথাযথভােব িনমাণ শষ করা যায়িন। ার িফিনিশং না করায় আগাছায় ভের যাে ।  
১2.৩ মােঠর িভতর েনজ ব া সময়াভােব স াদন করা হয়িন। আউটার রিডয়াল েনজ িডয়ােমর বাইের ল 

সড়ক পয  স সারণ করা হয়িন। এর ফেল িডয়ােম জলাব তা ি  হেত পাের। এছাড়া আউটার রিডয়াল 
েনেজর িক  অংশ খালা দখা গেছ।  

১2.৪  িমিডয়া স ােরর রাতন ভবেনর ি িড় া ার িবহীন অব ায় রেয়েছ। ইেভ  চলাকােল িবক  পথ িহসােব এই 
ি িড়েত চলাচেল অ িবধা হেব। 

১2.৫ িডয়ােমর েরা এলাকা  ায় ২৫ একর। িডয়ােমর বাইের িবি ণ অংশ পির ার পির  নয় বেল পিরদশেনর 
সময় ি েগাচর হেল উপি ত িডয়ােমর শাসক তার লাকবেলর তী  সংকেটর কথা উে খ কেরন।  

 
13.0 mycvwik t 
 
13.1 িডয়ােমর বাইের কার পািকং  বহােরর উপেযাগী করার জ  আগাছা অপসারণ বক খায়া কনসিলেডশন এর 

উপর িফিনিসং এর কাজ ত শষ করা েয়াজন। 
১3.২ আউটার রিডয়াল েনজ িডয়ােমর বাইের ল সড়ক সংল  েনজ ব ার সােথ সংেযাগ করা েয়াজন। 

িডয়ােমর িভতের েনজ িসে ম করা হয়িন। ন ন কম চী ণয়েনর মা েম মােঠর িভতের েনজ িনমাণ এবং 
বাইেরর রিডয়াল েনজ ব ােক ল রা া পয  স সারণ করা যেত পাের। 

১3.৩ হসিপটািল  ব  ও িমিডয়া স ােরর যসম  ােনর ফলস িসিলং িত  হেয়েছ তা ত সং ার করা েয়াজন। 
িনমােণর এক বছেরর মে  এ জাতীয় সম া দখা িদেল কাদারী িত ােনর মা েম এ সব কােজর সং ার ত 
করা যেত পাের। 

13.৪ িমিডয়া স ােরর রাতন ভবেনর িব মান ি িড়  সং ার করা েয়াজন।  
১3.৫ িডয়ােমর বাইের িনয়িমত পির ার পির তাসহ হসিপটািল  ব   ও অ া  ােন ািপত ফািণচার ও উপকরণ 

িনয়িমতভােব র ণােব ণ করা েয়াজন। 
১3.৬ েয়াজনীয় লাকবল িনেয়ােগর ব া হণ করা যেত পাের।  
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119. আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর উে াধনী অ ােনর জ  ব ব  জাতীয় 
িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন 

(mgvß t এি ল,২০১১) 
 
01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  জাতীয় ীড়া পিরষদ। 

02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়।  
03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t প ন, ঢাকা ।  
04| cÖKí ev¯—evqb mgq I e¨q t 

 (j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q  

ত য় 
cwiKwíZ ev¯—evqb Kvj ত 

বা বায়ন 
অিত া   

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 

া িলত 
বা বায়ন 
কােলর %) 

g~j ms‡kvwaZ g~j ms‡kvwaZ 

৩১০৬.৬৬ ৩৫০৮.২২ ৩৪৩৯.৬৮ লাই '০৯ 
হেত 
িডেস র'১০ 

লাই'০৯ 
হেত  
এি ল'১১ 

লাই'০৯ 
হেত  
এি ল'১১ 

১০.৭২% ২২.২২% 

         
5.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
 
5.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q ব ব  জাতীয় িডয়ামেক আইিসিস িব কাপ ি েকট ২০১১ এর 

উে াধনী অ ােনর উপেযাগী কের গেড় তালার লে  ভৗত িবধা ি করা।  
  
5.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t g~j cÖKíwU ৩১০৬.৬৬ j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ ২৫-০৮-২০০৯ Zvwi‡L cÖKíwU 

Aby‡gvw`Z nq| MZ ২২-১২-২০১০ Zvwi‡L ৩৫০৮.২২ j¶  UvKvq cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z nq|  
  
5.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t (১) আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ (২) িমিডয়া স ার উ য়ন (৩) 

সাধারণ ালারীর উ য়ন (৪) এলইিড জায়া  ীন াপন ও ক ােমরা াটফম িনমাণ (৫) াড লাইট উ য়ন (৬) 
ভ  অপােরশন স ার উ য়ন (৭) কার পািকংএবং গইট িনমান ইত ািদ উে খেযা ।  

 
5.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

নং নাম ও পদবী ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| মাঃ ফা ক আলম,উপ-সিচব 
( বতন লঃ ২২২৫০-৩১২৫০) 

২৫-১০-২০০৯ ১৫-০৫-২০১১ 

 
5.5   cÖK‡íi ev evqb AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ৩৫০৮.২২ j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU ৩৪৩৯.৬৮ j¶ UvKv 
e¨q n‡q‡Q (৯৮.০৫%)| g~j Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ, িমিডয়া স ার 
উ য়ন, সাধারণ ালারীর উ য়ন,  এলইিড জায়া  ীন াপন ও ক ােমরা াটফম িনমাণ , াড লাইট উ য়ন, ভ  
অপােরশন স ার উ য়ন, কার পািকংএবং গইট  ইত ািদ িনমান m¤úbœ n‡q‡Q|  
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6.0 cÖK‡íi wewfbœ A‡½i ev¯Zevqb (PCR-G cÖ̀ Ë Z‡_¨i wfwË‡Z) t  
       (j¶ UvKvq) 

 
নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  

 
একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
01. Main ceremonial stage for 

speech and formal opening at 
VIP end 

    - 

 Club house/players seating 
(lower gallery of VIP stand) 

     

 i) 2000 seats (chair) Each 90.53 1600.00 90.53 1600.00 
 Sub-total  90.53  90.53  
02. ICC Hospitality: VVIP BOX 

capacity 250 seats with A/C 
Lounge and Toilet facilities at 
Western part of VIP stand 

Ls 0.52 Ls 0.27 
(52%) 

- 

 i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC work, 
Frameless glass, Plaster, Grill, 
Paint etc) 

Sqm 60.40 604.00 60.40 604.00- 

 ii) Electrical works Sqm 5.00 604.00 5.00 604.00 
 iii) Sanitary works Sqm 5.00 604.00 5.00 604.00 
 iv) Air-condition works ton 27.00 45.00 27.00 45.00 
 v) Interior decoration works Sqm 95.67 604.00 95.67 604.00 
 Sub-total  193.07  193.07  
03. BCB Hospitality: VIP seats 

with A/C Lounge and Toilet 
capacities.  

     

 i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC work, 
Frameless glass, Plaster, Grill, 
Paint etc) 

Sqm 60.40 604.00 60.40 604.00- 

ii) Electrical works Sqm 5.00 604.00 5.00 604.00 
iii) Sanitary works Sqm 5.00 604.00 5.00 604.00 
iv) Air-condition works ton 27.00 45.00 27.00 45.00 
v) Interior decoration works Sqm 72.48 604.00 72.48 604.00 
Sub-total  169.88  169.88  
      

04. Invited guest seating with A/C Lounge & toilet facilities. Capacity 400 person( at old 
press box area) 

 i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC work, 
Frameless glass, Plaster, Grill, 
Paint etc) 

Sqm 51.20 512.00 51.20 512.00 

 ii) Electrical works Sqm 5.00 512.00 5.00 512.00 
 iii) Sanitary works Sqm 5.00 512.00 5.00 512.00 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  

 
একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
 iv) Air-condition works ton 24.00 40.00 24.00 40.00 
 v) Interior decoration works Sqm 66.43 512.00 66.43 512.00 
 Sub-total  151.63  151.63  
05. Venue operation center, performing stage with green room facilities, Venue 

operation office, Venue control room: Venue ticketing & accreditation, PA system, 
CCTV, music control Lighting & fire works control, Medical room, IDI partners 
office, Main Signage(name of stadium)(At western side) 

 i) Civil works(dismantling 
work, Brick works, RCC work, 
Frameless glass, Plaster, Grill, 
Paint etc) 

Sqm 98.00 1040.00 98.00 1040.00 

 ii) Electrical works Sqm 11.00 1040.00 11.00 1040.00 
 iii) Sanitary works Sqm 10.00 1040.00 10.00 1040.00 
 iv) Air-condition works ton 36.00 60.00 36.00 60.00 
 v) Interior decoration works Sqm 98.00 1040.00 98.00 1040.00 
 Sub-total  253.00  253.00  
06 Hospitality Box: Southern pavilion ) Up gradation of Existing corporate hospitality 

box 
 i) Civil works(Door, Frameless 

glass, False ceiling, Paint etc) 
Sqm 77.95 550.00 77.95 550.00 

 ii) Electrical works Sqm 5.00 550.00 5.00 550.00 
 iii) Sanitary works Sqm 3.00 550.00 3.00 550.00 
 iv) Air-condition works ton 21.60 36.00 21.60 36.00 
 v) Interior decoration works Sqm 84.42 550.00 84.42 550.00 
 Sub-total  191.97  191.97  
07. Media Center      
 i) Civil works(dismantling 

work, Brick works, RCC work, 
Frameless glass, Plaster, Grill, 
Paint etc) 

Sqm 112.00 1120.00 112.00 1120.00 

 ii) Electrical works Sqm 10.00 1120.00 10.00 1120.00 
 iii) Sanitary works Sqm 5.00 1120.00 5.00 1120.00 
 iv) Air-condition works ton 36.00 60.00 36.00 60.00 
 v) 20 person lift 1- nos each 35.00 1.00 35.00 1.00 
 v) Interior decoration works Sqm 141.00 1120.00 141.00 1120.00 
 Sub-total  339.00  339.00  
08. Camera Platform: as requirement placed by broadcaster in secured place  
 i) Steel frame structure, Over 

head shed, Floor finish 
each 10.00 10.00 0.50 1.00 

 Sub-total  191.97  191.97  
09. General gallery(steel frame 

with shed, Gallery chair etc) 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  

 
একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
 i) Gallery shed (steel frame 

with shed) 
Sqm 209.00 3800.00 209.00 3800.00 

 ii) Gallery facade treatment 
repair and painting 

Sqm 6.98 1395.00 5.70 1139.00 

 iii) Gallery chair Nos 320.60 20000.0
0 

320.60 20000.0
0 

 iv) General gallery toilet each 4.40 22.00 4.40 22.00 
10. LED Giant Screen (Video 

Board) 
     

 Installation of modern video 
board)LED Giant Screen Size-
50'0''x20'0'') 

     

 i) LED Giant Screen LS 530.00 1.00 528.54 1.00 
 ii) Civil works LS 30.00 1.00 30.00 1.00 
 iii) Electrical works (ST cable) LS 5.00 1.00 5.00 1.00 
 Sub-total  565.00  565.00  
11. Outdoor car park & area 

development(for players, 
umpires, VVIP) 

     

 i) Civil works (Brick soling, 
Pavement, Bitumen carpeting 
etc) 

Sqm 75.20 3200.00 75.20 3200.00 

 ii) Electrical  LS 10.00 1.00 10.00 1.00 
 iii) Sanitary LS 5.00 1.00 5.00 1.00 
 Sub-total  90.20  90.20  
12. Flood lights: Up gradation of 

existing flood light 
     

 i) Flood Light( Fitting, Fixing 
& Aiming of Flood light) 

Each 123.00 410.00 123.00 410.00 

 ii) Reflector (Light shed) Each 35.00 50.00 35.00 50.00 
 iii) Cables & Other Accessories 

in/c servicing Transformer etc) 
LS 8.00 1.00 8.00 1.00 

 Sub-total  166.00  166.00  
13. Construction of Gates      
 i) Main gate Each 110.00 2.00 110.00 2.00 
 ii) Others gate Each 60.00 2.00 60.00 2.00 
 Sub-total  170.00  170.00  
14. Beautification works at inner 

and outer side of the (including 
replica of world cup and logo) 

     

 i) Landscape nos 35.25 7.00 35.25 7.00 
 ii) Lighting nos 20.00 1.00 20.00 1.00 



812 
 

 
নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  

 
একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
 iii) Replica nos 55.00 3.00 55.00 3.00 
 iv) Civil works nos 15.00 1.00 15.00 1.00 
 Sub-total  125.25  125.25  
15. Signage works, event 

merchandising , concessions, 
stadium dressing, cleaning, 
coloring etc. 

     

 i) Internal Civil (Repair & 
dressing) 

Sqm 51.53 6870.00 51.53 6870.00 

 ii) Inside coloring Sqm 30.10 21500.0
0 

30.10 21500.0
0 

 iii) Outside coloring Sqm 45.08 32200.0
0 

45.08 32200.0
0 

 iv) Signage Each 20.00 200.00 20.00 200.00 
 v)External electrical works 

(Street light) 
Each 35.00 70.00 35.00 70.00 

 vi)External Civil works with 
road 

Sqm 70.00 14000.0
0 

70.00 14000.0
0 

 vii) External sanitary 
works(Rain water) 

Rm 5.00 3000.00 5.00 3000.00 

 viii) External Electrical works 
(Generator facilities, Cables, 
connection etc) 

nos 5.00 1.00 5.00 1.00 

 Sub-total  261.71  261.71  
16. Existing Score board shifting nos 40.00 1 8.00 1 
17. Ancillary      
 (1) Consultancy fee( 3% of 

construction work for design-
drawing & supervision 

% 89.00 3 88.70 99.66% 

 (2) Cost of preparation of DPP, 
stationary, Computer 
equipment, Photocopy machine 
etc. 

 10.00 - 0.90 09% 

 (3) Tender preparation, 
advertisement Bill & other 
items 

LS 3.00 - 0.48 16% 

 (4) Honorarium of Steering 
Committee, PIC & TEC and 
others entertainment 

L.S 4.00 - 1.78 44.50% 

 (5) Unexpected & Misc. 
Expenditure, Transport, Fuel 
etc. 

L.S 44.00 - 33.84 76.93% 

 Sub-Total=  150.00 - 125.70 - 
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নং 

 
কােজর িবিভ  অংেগর নাম  

 
একক 

cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
 Grand Total=  3508.22 - 3439.68 - 

 
7.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  
 উে াধনী অ ান স চােরর জ  ালারীেত ১০  ক ােমরা াটফম িনমােণর সং ান থাকেলও মা  এক  

াটফম িনমাণ করা হেয়েছ। অ ানমালা স চােরর জ  সংি  সং া িনজ  উে েগ মােঠর বাইের এই জাতীয় াপনা 
িনমাণ করায় বািক ৯  াটফম িনমােণর েয়াজন পেড়িন বেল জানা গেছ।  
 
8.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ১০-০১-২০১২ ও ০২-০২-২০১২ Zvwi‡L cÖK‡íi ev evqb Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G 
wefv‡Mi mswkó উপ-cwiPvjK KZ©„K যথা েম cÖKí GjvKv প ন  ব ব  জাতীয় িডয়াম ও ক  অিফস cwi`k©b 
Kiv nq| D³ cwi`k©b Kv‡j কে র েকৗশলী সহ 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 হসিপটািল  ব ঃ িডয়ােমর দি ণ ািভিলয়েনর ৪থ তলায় কেপােরট হসিপটািল  ব  িডিপিপ অ যায়ী 

াথিমকভােব সং ােরর কথা থাকেলও বল অবকাঠােমার কারেন তা অপসারণ কের শষ প   স ণ ন নভােব করা 
হেয়েছ। ১৫  ক  তরী কের তােত ২৭২  হাতল  চয়ার াপন করা হেয়েছ। উ য়েনর অংশ িহসােব ত কাজ যমন 
দরজা ফ স  িসিলং,এিস, টমপাড াস, ািনটারী কাজ ইত ািদ করা হেয়েছ। পােশ বড় এক  সাইড টিবল, াের 
আরিসিস ঢালাই এবং াট াপন করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় দখা যায় এসব াপনা ভাল অব ায় রেয়েছ।  
 
8.২ আইিসিস হসিপটািল  ব ঃ িভআইিপ াে র পি ম পাে  আইিসিস হসিপটািল  িনমােণর জ  ত কাজ যমন 
এিস লাউ সহ ২৫০ িসেটর িভিভআইিপ ব , মেলস াস, ি ল ইত ািদ াপনা করা হেয়েছ। এছাড়া এক  িব াম ক , 
কনফাের  ম, ড কণার, টয়েলট িনমাণ, ইেলকি ক কাজসহ অভ রীণ ডেকােরশেনর কাজ করা হেয়েছ। ছাট আকােরর 
িব াম ম েত বাথ ম, িসং টিবল, ছাট এক  খাট ও কােপট াপন করা হেয়েছ। িভিভআইিপ বে র বিদেক ৫০০ 
িসেটর এিস লাউ  িনমাণ করা হেয়েছ যখােন িব কাপ ি েকেটর উে াধনী অ ােন মি পিরষেদর সদ  ও সংসদ সদ গণ 
আসন হণ কেরন। ােকজ-১ এর অধীেন িমিডয়া স ােরর উ য়ন কায েমর মে  ২০ জন বহন মতাস  এক  িল ট 

াপেনর িবষয়  িডিপিপেত উে খ থাকেলও েয়াজেনর িনরীেখ এবং িমিডয়া স াের এক  িলফট বতমান থাকায় তা 
আইিসিস হসিপটািল র িভিভআইিপ বে  াপন করা হেয়েছ।  
 
8.৩ আমি ত অিতিথেদর জ  িভিভআইিপ বে র পি েম এবং মােঠ েবেশর জ  ধান গেটর বামিদেক ালারীর 
১ম ও ২য় লেভেল এিস  লাউ   এবং নীচ তলায় সডসহ ২৯২  আসেনর ফাি ং চয়ার িবিশ  বসার ব া করা হেয়েছ। 
১ম লেভেল ১৪৪  আসন এবং ২য় লেভেল ১০০  আসেনর ব া করা হেয়েছ। ২য় লেভেলর িপছেনর িদেক  টয়েলট 
িনমাণ করা হেয়েছ। ১ম লেভেল টয়েলট ব া না থাকার কারন বাধগ  হয়িন। আরিসিস াব এর উপর ীেলর ম াপন 
কের আমি ত অিতিথেদর জ  লাল রংেয়র এই ব র ল কাঠােমা  িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় দখা যায় এসব 

াপনা ভাল অব ায় রেয়েছ।  
 
8.৪ িমিডয়া স ােরর (পি ম পাে ) ৩য় তলায় লতঃ িভিভআইিপেদর জ  ৩০০  এবং ২য় তলায় ১৬৮  হাতল  
চয়ার াপন করা হেয়েছ। এছাড়া াের মট াপন, টয়েলট সং ার এবং ভতের রং করা  হেয়েছ।  

 
8.৫      সাধারণ ালারীর জ  লাল ও ছাই বেণর ২০০০০   হাতলিবহীন poly propylene চয়ার ছাড়াও িবিভ  
হসিপটািল  ব  সহ অ া  িভআইিপ এলাকার জ  ১৬০০  হাতল  চয়ার সরবরাহ ও াপন করা হেয়েছ। উে  , 
বতমােন সা ে  ায় ২৫০০০ দশেকর জ  আসন ব া রেয়েছ।  
 
8.৬ িডয়ােমর ব ালািরেত ৫০’× ২০’ সাইেজর  এলইিড ি ন াপন করা হেয়েছ। এ  মজ ত কাঠােমার উপর 

ািপত রেয়েছ। পিরদশেনর িদন আেরা পেরর িদেক টবল খলা থাকায় ক তখনই এই ীেনর বহার পিরলি ত হয়িন। 
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উপি ত েকৗশলী এবং িডয়ােমর শাসক জানােলন ীন  ভালভােবই চলেছ। এএলইিড জায়া  ি ন াপেন িসিভল 
কােজর জ  য় হেয়েছ ৩০.০০ ল  টাকা। এই য় বশী বেল তীয়মান হেয়েছ।  
 
8.৭ এছাড়া ভ  অপােরশন স ার এলাকায় িবিসিবর িক  জায়গা িনেয় খেলায়াড়েদর জ  আ িনক  ীন ম তরী, 

িডয়ােমর বাইের কার পাকং  , ৪  গইট িনমাণ, াড লাইেটর উ য়নসহ এে াচ রাড ইত ািদ কাজ িনধািরত সমেয়র মে  
শষ করা হেয়েছ। বতমােন কার পািকং এর চািহদা থাকা সে ও বািণিজ কভােব তা বüত হে  না। শাসক জানােলন, 

র ণােব েনর অিনি য়তায় কার পািকং বািণিজ কভােব বহার করেত দওয়া হে  না ।  
 
9.০ ট ার সং া  ত ঃ ৪  ােকেজর আওতায় ট ার আহবান করা হয় ০৭/১০/২০০৯ তািরেখ যা ২২/১১/২০০৯ 
তািরেখ সংেশািধত আকাের নরায় কািশত হয় ।িনে  ােকজ িভি ক ট ােরর ত ািদ সি েবিশত করা হেলাঃ 
 
9.১  ােকজ ১ এর আওতায় construction of ICC, BCB , Existing Hospitality, Invited Guest 
Lounge, Main Ceremonial Stage, Gate, Beautification, Media, Venue operation Center, 
Camera Platform, Gallery shed িনমােণর জ  ১৬,৯৯,১৮,২৬৮.০০ টাকার া িলত েয়র িবপরীেত সবিন  
দরদাতা িত ান তমা কন াকশন এ  কাং িলঃ ক ১৬,৬৫,৭৬,৬২৯.৩০ টাকা ািয়ত দের ২৫/০২/২০১০ তািরেখ 
কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৭ (সাত) মাস।  উে , 

া  ০৮  দরপে র মে  ৬  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়।  
 
9.২ ােকজ 2 এর আওতায় Supply , Installation, Testing & Commissioning of LED Giant 
Screen CCTV & PA system াপেনর জ  ৫,৭৪,৮৫,১২৪.০০ টাকা া িলত েয়র িবপরীেত টকেনা এইচ,িভ,এ, 
িস িসে ম িলঃেক ৫,৬৫,৬৬,৬৭৯.০০ টাকা ািয়ত দের  ২৫/০২/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র 
জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৮  দরপে র মে  ৪  রসপি ভ 
িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
9.৩ ােকজ 3এর আওতায় Supply & Installation of Chair াপেনর জ  ৩,৭৯,০০,০০০.00 টাকা া িলত 

েয়র িবপরীেত াশনাল ডেভলপেম  ইি িনয়াস িলঃেক ২,৮১,০০,০০০.০০ টাকা ািয়ত দের  ২৫/০২/২০১০ তািরেখ 
কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  
১১  দরপে র মে  ৫  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
9.৪ সবেশষ ােকজ ৪এর আওতায় Supply, repair & servicing of existing Flood light & 
accessories াপেনর জ  1,67,15,000.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত মসাস এস ক ডাস- ক 
১,৬৫,৬০,২০৮.০০ টাকা ািয়ত দের  ২৫/০২/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় 
িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৭  দরপে র মে  ০৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
10.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
ব ব  জাতীয় িডয়ামেক 
আইিসিস িব কাপ ি েকট ২০১১ 
এর উে াধনী অ ােনর উপেযাগী 
কের গেড় তালার লে  ভৗত 

িবধা ি  করা। 

আইিসিস ও িবিসিস হসিপটািল  এিরয়া, িমিডয়া স ার, সাধারণ ালারীর 
উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন াপন ও ক ােমরা াটফম িনমাণ, াড লাইট 
উ য়ন, কালািরং, ভ  অপােরশন স ার উ য়ন, কার পািকংএবং গইট 
িনমাণ স ে র মা েম ব ব  জাতীয় িডয়ামেক আইিসিস িব কাপ 
ি েকট ২০১১ এর উে াধনী অ ােনর উপেযাগী কের গেড় তালা  n‡q‡Q| 
  

 

11.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  
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12.0 mgm¨v t 
  

12.1 িডয়ােমর বাইের বািনিজ ক এলাকা হওয়ায় এবং র লাকজেনর উপি িতর কারেণ িডয়ােমর বাইের 
পির ার পির তার অভাব পিরলি ত হেয়েছ।  

 

13.0 mycvwik t 
 

13.1 িডয়ােমর বাইের িনিমত কার পািকং  বতমােন অ ব ত অব ায় রেয়েছ। িডয়ােমর বাইের র দাকান পাট 
এবং বসা িত ান থাকায় তােদর গািড় িবি ভােব পািকং করা হয়। যথাযথ িনয় ণ ব া বহাল সােপে  কার 
পািকং লাভজনকভােব বহার করা যেত পাের।  

 
13.১ বতমােন িডয়াম  টবল মাঠ িহসােব ব ত হে  । এর ফেল সাধারণ ালাির ব ত হেলও  িনিমত িবিভ  

হসিপটািল  ব  অ ব ত থেক যাে । িনয়িমতভােব এসকল াপনা র ণােব ণ করা েয়াজন।  
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120. আইিসিস মানস  ি েকট িডয়ােম পা েরর জ  শর-ই-বাংলা ি েকট 
িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন 

(mgvß t ন,২০১১) 
 
01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  জাতীয় ীড়া পিরষদ। 

02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়।  
03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t িমর র, 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 

৬৩৮৯.৮৪ ৭৮৪৯.৬০ ৭৮১২.৪৫ লাই '০৯ 
হেত 
িডেস র'১০ 

লাই'০৯ 
হেত  

ন'১১ 

লাই'০৯ হেত  
ন'১১ 

১৪২২.৬১ 
(২২.২৬) 

  ৬মাস 
(৩৩.৩৩) 

         
5.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
5.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q আইিসিস িব কাপ ি েকট ২০১১ এর ধান ভ  িহসােব এই 

িডয়ামেক গেড় তালা এবং ি েকট খেলায়াড়েদর উ তর িশ ণ িবধািদ দান। শর-ই-বাংলা জাতীয় ি েকট 
িডয়ামেক  েয়াজনীয় েযাগ- িবধা দােনর মা েম আ জািতক মােনর ি েকট িডয়াম িহসােব পা র করা।  

 

5.2 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t g~j cÖKíwU  ৬৩৮৯.৮৪ j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ ০৩/১১/২০০৯ Zvwi‡L Aby‡gvw`Z 
nq| পরবত েত ০৩/০২/২০১১ Zvwi‡L ৭৮৪৯.৬০ j¶  UvKvq cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc Aby‡gvw`Z nq|  

  

5.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t (১) িভআইিপ হসিপটািল  এিরয়া  ও কেপােরট/হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ (২) িমিডয়া 
স ার উ য়ন (৩) সাধারণ ালারীর উ য়ন (৪) এলইিড জায়া  ীন াপন (৫) াড লাইট উ য়ন (৬) কার পািকং, 

এে াচ রা া, গইট  এবং ছয়তলা িভত িবিশ   একতলা দাকান ভবন িনমাণ ইত ািদ উে খেযা ।  
 

5.4    cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

µwgK bs Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| িপ জ কাি  নাথ, উপ-সিচব  ৩১.১২.২০০৯ ১৬.০৬.২০১১ 
২।    

 

5.5   cÖK‡íi বা বায়ন AMÖMwZ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ৭৮৪৯.৬০ j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU ৭৮১২.৪৫ j¶ UvKv 
e¨q n‡q‡Q (৯৯.৫২%)| g~j Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨  িভআইিপ হসিপটািল  এিরয়া উ য়ন/িনমাণ, িমিডয়া স ার উ য়ন, 
সাধারণ ালারীর উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন াপন, াড লাইট উ য়ন, কার পািকং, দাকান ভবন এবং গইট  ইত ািদ 
িনমাণ m¤úbœ n‡q‡Q|  
 

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 (%) 

1 3 4 5 6 7 
01. Vip Hospitality Area:     - 
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µt 
bs 
 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
 a) Suspended steel porch with S.S 

frame spider and tempered glass 
 

Sqm 31.45 115.00 31.45 
(100) 

115.00 
(100) 

 b) VIP Gallery (Grand stand) 
Folding fiber chair 

Nos 74.21 868.00 74.21 
(100) 

868.00 
(100) 

 Sub-total  105.66  105.66  
02. International Standard media 

Center: 
     

 a) Steel frame roof shed with tent Sqm 207.92 780.00 205.92 
(99.03) 

715.78 
(91.77) 

 b) Imported chair for gallery Nos 168.06 2245.00 168.06 
(100) 

2245.00 
(100) 

 Sub-total  375.98  373.98  
03. General Gallery:      
 a) Completion of uplift plaza with 

rams 
Sqm 448.04 6500.00 447.50 

(99.88) 
6005.00 
(92.28) 

 b) Gallery shed (General gallery 
& Grand stand) 

Sqm 319.00 5800.00 319.00 
(100) 

4810.93 
(82.94) 

 c) General gallery chair (Armless) Each 329.35 14376.00 329.35 
(100) 

14376.00 
(100) 

 Sub-total  1096.39  1095.85  
04. Ground Equipments:      
 a) Tractor With Trailer Each 9.90 1.00 9.90 

(100) 
1.00 
(100) 

 b) Mower Each  29.90 1.00 29.90 
(100) 

1.00 
(100) 

 c) Roller(10 ton) Each  29.80 1.00 29.79 
(99.96) 

1.00 
(100) 

 d) Roller( 3  ton) Each  10.00 1.00 9.99 
(99.9) 

1.00 
(100) 

 e)Air-compressor Each      
 f)Pesticide applicator Each  0.55 1.00 0.54 

(98,18) 
1.00 
(100) 

 g) Scissor lift Each  10.00 1.00 9.99 
(99.9) 

1.00 
(100) 

 h) Truck Each      
 i) Aerator Each 6.00 1.00 5.99 

(98.83) 
1.00 
(100) 

 j)Block & Tackle Each 5.20 1.00 5.19 
(99.8) 

1.00 
(100) 

 k) Super shopper Each 54.98 1.00 54.98 
(100) 

1.00 
(100) 

 l) Const of work shop storage & 
curator 

Sqm 41.43 800.00 40.21 
(99.45) 

780.00 
(97.5) 

 Sub-total  197.76  196.48  
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µt 
bs 
 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
05. LED Giant Screen (Video Board) 

with scoring facilities: Score 
board with video screen 
(20stx50ft) 

Each 650.00 1.00 649.23 
(99.88) 

1.00 
(100) 

06. Modern Flood lights:      
 a) 2500 kva substation Each 91.20 1.00 91.20 

(100) 
1.00 
(100) 

 b) Tubular Tower Each 799.00 6.00 799.00 
(100) 

6.00 
(100) 

 c) Flood light with Reflector  Each 973.02 470.00 973.02 
(100) 

470.00 
(100) 

 d) LT & ST cables Rm 219.77 6130.00 215.98 
(98.27) 

40223.00 
(656.16) 

 e) Construction of Sub-station 
Room 

Each 15.00 1.00 14.99 
(99.93) 

1.00 
(100) 

 Sub-total  2097.99  2094.19  
07. Tri Vision side Screen: Supply & 

Installation of Sightscreen 
Each 60.00 2.00 60.00 

(100) 
2.00 
(100) 

08. Venue Operations Centre:      
 a) CC TV (Indoor) Each 6.00 24.00 6.00 

(100) 
24.00 
(100) 

 b) CC TV (Out door) Each 17.92 56.00 17.92 
(100) 

56.00 
(100) 

 c) Out door Speaker Each 3.60 18.00 3.60 
(100) 

60.00 
(333) 

 d) Concealed Speaker Each 6.00 60.00 6.00 
(100) 

60.00 
(100) 

 e) Dimmer switch Each 2.40 48.00 2.40 
(100) 

48.00 
(100) 

 f) TV (29’’) Each 3.00 6.00 3.00 
(100) 

5.00 
(100) 

 g) Cable Coil 10.00 250.00 10.00 
(100) 

375.66 
(150) 

 Sub-total  48.92  48.92  
09. Venue Ticketing & Accreditation 

Centre:  
     

 a) Ticket Collection booth Each 25.00 10.00 25.00 
(100) 

4.00 
(40) 

 b) Fencing Gate house (Turnstile) Each 248.80 5.00 248.80 
(100) 

5.00 
(100) 

 Sub-total  273.80  273.80  
10. Car parking Facilities & Others 

works:  
     

 a) Car parking and road payment 
pavement 

Sqm 222.63 11678.00 222.63 
(100) 

12339.00 
(105) 



819 
 

µt 
bs 
 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv  
(িডwcwc Abyhvqx) 

 cÖK…Z ev¯—evqb 

Avw_©K  ev¯—e Avw_©K 
(%) 

ev¯—e (%) 

1 3 4 5 6 7 
 b) Footpath Sqm 30.00 980.00 30.00 

(100) 
720.00 
(73) 

 Sub-total  252.63  252.63  
11. Stadium Dressing & Coloring Ls 88.00  88.00 

(100) 
 

12. Corporate Area/Hospitality area:      
 a) Development of corporate steel 

canopy 
Sqm 516.00 5200.00 516.00 

(100) 
5488.13 
(105.54) 

 b) Civil Works: corporate 
members lounges, glass partition 
wooden portion & paneling, floor 
finish, internal paintings, false 
ceiling and other furniture 
including plantation works. 

Sqm 1021.65 17246.00 1020.54 
(99.89) 

17550.00 
(101) 

 c) Electrical works L.S/Sq
m 

71.94 7292.00 68.25 
(94.47) 

5200.00 
(71.31) 

 d) Sanitary works L.S/Sq
m 

41.20 7292.00 46.20 
(112) 

5000.00 
(68) 

 e) Gallery chair (Without folding) Each 477.25 10615.00 477.25 
(100) 

10616.00 
(100) 

 f) Lift with all interior & civil 
works (15 person passenger lift 
with LT cable) 

Each 85.50 3.00 57.00 
(66.88) 

2.00 
(66.66) 

 Sub-total  2213.54  2186.13  
13. Others Requirements: 

Construction of single storied 
shop building including six 
storied foundation for existing 
shop Relocation  

     

 a) Foundation up to PL Sqm 105.00 950.00 105.00 
(100) 

827.00 
(87) 

 b) Super structure internal road Sqm 178.41 950.00 178.41 
(100) 

827.00 
(87) 

 c) Sanitary works L.S 1.96  1.67 
(85) 

L.S 

 d) Electrical works L.S 3.56  3.67 
(103) 

L.S 

 Sub-Total  288.93  288.75 
(99.93) 

 

14. Ancillary (Details appendix-A) L.S 100.00  98.83 
((98.83) 

 

 Sub-Total(18-22)=  7849.60  7812.45  
 Grand Total=      

 
8.0  KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t স দয় কাজ শষ হেয়েছ বেল ক  অিফস থেক জানা গেছ । 
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9.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ১২-০৫-২০১২ Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 
উপ-cwiPvjK KZ©„K cÖKí GjvKv ঢাকার িমরপর  শর-ই-বাংলা জাতীয় ি েকট িডয়াম cwi`k©b Kiv nq| 
D³ cwi`k©b Kv‡j কে র েকৗশলী সহ mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQ‡jb|িনে  কে র আওতায় 
স ািদত ধান ধান কায েমর সংি  বণনা দয়া হেলাঃ 

 
৯.১ কেপােরট ব  িনমাণঃ  িডয়ােমর দি ণ ািভিলয়েন ২য় ও ৩য় তলায় ২২  কেপােরট ব  িনমাণ করা হেয়েছ। 

িত  বে  ১০ জেনর খলা দখার জ  হাতলসহ ফাি ং চয়ার, স ার টিবল,ওয়াল কিবেনট, উেডন পস   
ার,মেনািলিথক ফলস িসিলং(সামেনর অংেশ পারেফােরেটড মটাল িসিলং লাগােনা হেয়েছ) এবং ১  ক ােসট 

টাইপ এিসও সরবরাহ করা হেয়েছ।  িত  কে র সামেন ট াড াস লাগােনা হেয়েছ। ২২  কেপােরট বে র 
মে  ২  লনা লকভােব বড়। কেপােরেট কিরডের ডেকাের ভ( সরােবােডর) ফলস িসিলং লাগােনা হেয়েছ। একই 

াের ৪  আইিসিস ডাইিনং ম িনমাণ করা হেয়েছ। এসব কে ও েয়াজনীয় ফািনচার সহ,মেনািলিথক ফলস 
িসিলং(সামেনর অংেশ পারেফােরেটড মটাল িসিলং লাগােনা হেয়েছ) এিস ইত ািদ াপন করা হেয়েছ। কেপােরট 
বে র িপছেন নামােজর জ  ান করা হেয়েছ। ৩য় তলায় ট কাট,টয়েলট িবধাসহ এখােনও নামােজর ান করা 
হেয়েছ। ৪থ তলায় ১৮৪ ট িবিশ  এবং ায় ২০০ জেনর আসন িবধাসহ ফলস িসিলং ও এিস  আইিসিস ব  
িনমাণ করা হেয়েছ। আইিসিস ব েক াস পা শান  িদেয় িতনভােগ ভাগ করা হেয়েছ । েত কভােগ ৫ প কের 

ালারী িনমাণ এবং তােত হাতলিবহীন চয়ার বসােনা রেয়েছ দখা গল। ক িলেত াট াপন করা হেয়েছ । 
আইিসিস বে র সামেন ট াড াস বহার করা হেয়েছ। পিরদশেনর েব ি  হওয়ায় এসম  কে র সামেন 
লাগােনা ট াড ােসর িভতর িদেয় পািন েবশ কেরেছ এবং াের তা জেম থাকেত দখা গেছ। াস াপন 

 বেল তীয়মান হেয়েছ। এ েলা ত সং ার করা েয়াজন। এছাড়া এই ক েলােত ফলস িসিলং িফ ংও 
ভাল হয়িন। কেয়ক  ােন তা েল পেড়েছ।  

 
৯.২     ক ােমরা াটফমঃ খলা স চােরর জ  িডয়ােম মাট ৪  ােন াটফম িনমাণ করা হেয়েছ। এর মে  

আইিসিস ব  এবং িমিডয়া স েরর সামেন ২  বড় আকােরর এবং ালারীর অ া  ােন ২  ছাট আকােরর ।  
 
৯.৩   াউ  ই পেম ঃ ১১  ই পেম  য় ও সরবরাহ করা হেয়েছ। এ িল হেলা tractor with trailer, Mower, 

Roller (10 ton), Roller (3 ton), Air compressor, Pasticide applicator, Scissor lift, 

Truck, Aerator, Block & Tackle, Supper Shopper। এছাড়া লনা ি েকট িডয়াম হেতও িক  
াউ  ই পেম  এখােন সরবরাহ করা হেয়েছ।    

 
৯.৪    িমিডয়া স ারঃ ৪তলা িবিশ  িব মান িমিডয়া স ােরর সং ােরর কাজ করা হেয়েছ। নীচতলায় েয়াজনীয় 

আসবাবপ সহ িভ ডাকশন ক , াচ পরবত  কনফাের  ক  এবং িব মান টয়েলট সং ার করা হেয়েছ। ২য় 
তলায় ন নভােব আ িনক েযাগ িবধাসহ িমিডয়া লাউ ,িমিডয়া িরেপাট ম িনমাণ করা হেয়েছ। ৩য় তলায় 
িমিডয়া কম েদর জ  ডাইিনং ম,সাভ ড সহ ড েসিসং ম িনমাণ করা হেয়েছ । এসব কে  েয়াজনীয় 
টিবল চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। ফল   িসিলং, এিস  এবং মােঠর িদেক াস াপন করা হেয়েছ। পিরদশেনর 

সময় এসব াপনা ভাল অব ায় দখা গেছ। একই াের নামােজর জ  ব া করা হেয়েছ। ৪থ তলায় িনিমত ২  
িভ এবং ৩  রিডও কেমি  েম আ িনক েযাগ িবধাসহ েয়াজনীয় আসবাবপ ও সরবরাহ করা হেয়েছ। 

এছাড়া এলইিড জায়া  িভ কে াল/ ার কে াল ম, ই পেম সহ ভ  অপােরশন  ম এবং িমিডয়া কম েদর 
খলা দখার জ  িমিডয়া ালারী িনমাণ করা হেয়েছ। এসম  ক েলােতও পযা  এিস, ফল   িসিলং,আসবাবপ  
াপন করা হেয়েছ। এছাড়া ভ  অপােরশন েম ২  িভ সরবরাহ করা হেয়েছ। িমিডয়া স ােরর ছােদ াপলন 

িনমাণ করা হেয়েছ। ছােদর খালা ােন বশ িক  টিবল ও চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। িমিডয়া স াের িল  ট 
াপন করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় এই িলফেট উঠানামা করা হেয়েছ। িলফ  ভাল অব ায় রেয়েছ। িত  
ােরই ষ ও মিহলােদর জ  থক টয়েলট িবধা তরী করা হেয়েছ।   

 
৯.৫    ালারীর উ র িদেক ন ন গট িনমাণ এবং িব মান আপিল  াজা স সারণ করা হেয়েছ।  িডয়ােমর বাইের 

াি স মােঠর পি েম ১৬  একতলা দাকান িনমাণ করা হেয়েছ । উপি ত েকৗশলী জানান এই দাকান ৬তলা 
িভত িবিশ  এবং িনমােণ ফাউে শেন পাইিলং করেত হেয়েছ । অ িদেক িডয়ােমর বাইের দি ণ িদেক আেরা 
এক  স ণ ন ন আপিল  াজা িনমাণ করা হেয়েছ।   

 



821 
 

৯.৬    ােকজ ৪ এর আওতায় কেপােরট ব  এলাকায় ালারীসহ  শড এবং িডয়ােমর দি ণ িদেক ট াড াস 
এবং এসএস ম াইডার িবিশ  সাসেপে ড ীেলর পাচ িনমাণ করা হেয়েছ। িমিডয়া স ার ও া  াে র 
সামেন  ( াব হাউজসহ) মাট ৪  সড িবিশ  িভআইিপ ালাির িনমাণ করা হেয়েছ। এসব ােন ফাি ং 
চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। ােকজ ৫ এর আওতায় সাধারণ ালারীর জ  য় ত ২৭০০০  হাতলিবহীন poly 

propylene চয়ার বসােনা হেয়েছ।     
 
৯.৭ িডয়ােমর ব ালািরেত ৫০’× ২০ ’ সাইেজর  এলইিড ি ন াপন করা হেয়েছ। এ  মজ ত কাঠােমার উপর 

ািপত রেয়েছ। স িত শষ হওয়া এিশয়া কাপ ি েকট াচ চলাকােল  এই ীেনর বহার পিরলি ত হেয়েছ ।   
 
৯.৮ এছাড়া িডয়ােমর বাইের কার পাকং, ৫  গইট িনমাণ,ক ােমরা াটফম, আউটার রিডয়াল েনজ, াড লাইট  

াপনসহ এে াচ রাড ইত ািদ কাজ িনধািরত সমেয়র মে  শষ করা হেয়েছ।  
 
৯.১০   পিরেশেষ কে র িবিভ  অংেগর বা বায়ন ত  (চলিত িতেবদেনর ৭ নং অ ে দ) মাতােবক কিতপয় অংগ 

যমন-Gallery shed (General gallery & Grand stand), LT & ST cables, Outdoor 
Speaker, Cable, Ticket Collection booth, Footpath, Development of corporate steel 
canopy, Sanitary works, Foundation up to PL, Super structure internal road ইত ািদ 
িনমােণ সংেশািধত িডিপিপর সােথ আিথক ও পিরমাণগত িক  তারত   পিরলি ত হেয়েছ। কাথায়ও ি  পেয়েছ 
আবার কাথায়ও াস পেয়েছ। ক  অিফস ও সংি  েকৗশলী জানান, আ জািতক মােনর ি েকট ভ  িহসােব 

ণগত মান বজায় রাখা, সীিমত সমেয়র মে  কাজ শষ করার তািগদ এবং শষ েত িবিসিব ও িডজাইন 
সকশেনর চািহদা বা বায়েন িডিপিপ'র সােথ এই তারত  হেয়েছ।  

 
১০.০ ট ার সং া  ত ঃ ৫  ােকেজর আওতায় ট ার আহবান করা হয় ০৭/১০/২০০৯ তািরেখ দিনক জনক , 

দিনক ভােরর কাগজ ও িদ িনউ এজ পি কায় এবং িসিপ উ এর ওেয়বসাইেট যা ২২/১১/২০০৯ তািরেখ সংেশািধত 
আকাের নরায় কািশত হয়। িনে  ােকজ িভি ক ট ােরর ত ািদ সি েবিশত করা হেলাঃ 

 
১০.১  ােকজ ১ এর আওতায় construction of shop building, Uplift plaza, Corporate Stand, Outer 

facade development িনমােণর জ  14,61,89,837.22 টাকার া িলত েয়র িবপরীেত সবিন  দরদাতা 
িত ান াশনাল ডেভলপেম  ইি িনয়াস িলঃ ক ১৪,৩৫,১৫,৫২৬.২৭ টাকা ািয়ত দের ০৩/০৩/২০১০ 

তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) 
মাস।  উে , া  ১০  দরপে র মে  ৫  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়।  

 
১০.২ ােকজ ২ এর আওতায় Supply, repair & servicing of existing Flood light(Tubular tower) 

including 2000 KVA sub-station াপেনর জ  18,49,68,946.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত 
াশনাল ডেভলপেম  ইি িনয়াস িলঃ ক ১৮,১০,৫০,১৮৮.০০ টাকা ািয়ত দের  ০৩/০৩/২০১০ তািরেখ 

কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। 
উে , া  ০৫  দরপে র মে  ০২  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 

 
১০.৩ ােকজ ৩ এর আওতায় Supply, Installation, Testing & Commissioning of LED Giant 

Screen with score-board (EDB),Tri-Vision sight screen, CCTV & PA system াপেনর 
জ  ৭,৩৩,০০,৭৫৪.০০ টাকা া িলত েয়র িবপরীেত াক কনেসা য়ামেক ৭,২৮,৯০,২০০.০০ টাকা ািয়ত 
দের  ১৮/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর 
তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৪  দরপে র মে  ৩  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 

 
১০.৪ ােকজ ৪এর আওতায় Construction of pre-fabricated steel shed াপেনর জ  ১০,১৭,৮৭,৫১০.০০ 

টাকা া িলত েয়র িবপরীেত মসাস পাতলী িব াস ক ৮,৪৯,৪২,৬৪০.০০ টাকা ািয়ত দের  ২৩/০৩/২০১০ 
তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) 
মাস। উে , া  ০৭  দরপে র মে  ১  রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 
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১০.৫   সবেশষ ােকজ ৫ এর আওতায় Supply & Installation of Chairs & Grounds Equipments 
াপেনর জ  12,26,50,000.00 টাকা া িলত েয়র িবপরীেত ডলেকা িবজেনস এেসািসেয়টস িলঃ ক 

১২,১১,৮০,৮৩৭.০০ টাকা ািয়ত দের ০৮/০৩/২০১০ তািরেখ কাযােদশ দান করা হয়। কায সমাি র জ  
িনধািরত সময় িছল কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস। উে , া  ০৬  দরপে র মে  ০৩  
রসপি ভ িহসােব িবেবিচত হয়। 

 
1১.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 
আইিসিস িব কাপ ি েকট ২০১১ এর ধান ভ  
িহসােব শর-ই-বাংলা ি েকট িডয়ামেক গেড় 
তালা এবং ি েকট খেলায়াড়েদর উ তর িশ ণ 
িবধািদ দান। এই িডয়ামেক েয়াজনীয় 
েযাগ- িবধা দােনর মা েম আ জািতক মােনর 

ি েকট িডয়াম িহসােব পা র করা।  

আইিসিস ও িবিসিব হসিপটািল  এিরয়া, িমিডয়া স ার, 
সাধারণ ালারীর উ য়ন, এলইিড জায়া  ীন াপন, 
ক ােমরা াটফম িনমাণ, াড লাইট িনমাণ ও গইট িনমাণ 
স ে র মা েম আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর ধান 
ভ  িহসােব  শর-ই-বাংলা ি েকট িডয়ােমর সং ার ও 

উ য়ন করা হেয়েছ ।    
 
1২.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t েযাজ  নয় 
              
11৩৩..00  mgm¨v t  
1৩.1 া  াে র িবিভ  বে র সামেন ট াড ােসর িফ ং ভাল না হওয়ায় ি র পািন েবেশর েযাগ তরী 

হেয়েছ। ি র পািন িভতেরর কে  জেম থাকেত দখা গেছ। এর ফেল কে র আসবাবপ সহ ার ন  হেয় পড়ার 
স াবনা রেয়েছ।  

১৩.২    া  াে র আইিসিস বে র বশ িক  িসিলং েল পেড়েছ। সৗ যহানী সহ ভিব েত অ া  িসিলংও েল 
পড়ার আশংকা রেয়েছ।  

 
1৪.0 mycvwik t 
1৪.1 া  াে র সামেনর ট াড ােসর  িফ ংস হ ত সং ােরর ব া হণ করেত হেব।   
১৪.২     আইিসিস বে র েল পড়া ফল   িসিলং ত মরামত করেত হেব।  
1৪.3 া  াে র উপর িবশাল আকােরর ি ল ক ানিপ িনমাণ করা হেয়েছ যার নীেচ িবিভ  ালারীর ব া রেয়েছ। 

দশকেদর িনরাপ ার জ  এসকল াপনাসহ সরবরাহ ত আসবাবপ  ও ই পেম  িনয়িমতভােব র ণােব ণ 
করেত হেব।   
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121. ইেনােভ ভ ােনজেম  অব িরেসােসস ফর পাভা  এিলিভেয়শন া কমি েহি ভ 
টকেনালিজ (ই া ) 

mgvß t ন,২০১১ 
 
01| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  ব উ য়ন অিধদ র। 
02| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়। 

03| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t দশ  জলার দশ  উপেজলা।  
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 

২০০০.০০ ২০০০.০০ ১৯৮৯.১০ লাই 
'200৬ 
হেত 

Ryb,২০০৯ 

লাই'200৬ 
হেত 

ন'2011 

এি ল'2007 
হেত 

ন'2011 

- ২৪ মাস 
(33) 

 

         
৫.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
 
৫.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t  
৫.১.১    ামীণ জনগেণর আথ সামািজক উ য়েনর জ  ানীয় স েদর বহােরর মা েম ামীণ বেদর স াবনার ার 

উে াচন করাই আেলাচ  ক র ল উে ।  
৫.১.২   কে র িবেশষ উে স হঃ 

ক)  দশজ বহার যা  ক চামাল যমন রগীর িব া, গাবর ও অ া  পচনশীল বেজ র  যথাযথ কািরগরী ি  
েয়ােগর মা েম েয়া াস া  িনমাণ এবং িবক  ালানী িহসােব উৎপািদত াস ও িব ৎ গবািদ প  ও 

মরগীর খামাের সরবরাহ করা এবং ালানী কাঠ বহার াস কের পিরেবেশর ভারসা  বজায় রাখা; 
খ)  ােমর বকার ব এবং ব ও ঃ  মিহলােদরেক বােয়া াস া  বহার স েক সেচতন কের ামীণ পযােয় 

ানীয় গবািদ প  ও রগীর খামােরর উে া ােদর বােয়া াস া  াপেন উ ু  করা; 
গ)  বােয়া াস াে র বজ  জিমর উৎ  জব সার িহসােব সরবরাহ কের রাসায়িনক সােরর বহার াস করার 

মা েম জিমর উবরা শি  ি  করা; 
ঘ)  া , সিনেটশন, েরাপন, জ ার বষ , আেসিনক সম াসহ িবিভ  সামািজক সম া স েক সেচতনতা 

গেড় তালার লে  সনেসটাইেজশন সভার মা েম অথৈনিতক উ য়েনর পাশাপািশ সামািজক উ য়ন িনি ত করা।  
 
৫.১.৩  পট িমঃ  

ামীন দাির ােস গবািদ প  ও হ স রগী পালন কম চী অিধকাংশ ে  িবরাট সাফ  অজন কেরেছ। িক  
ামীন অবকাঠােমােত গবািদ প  ও হ স রগীর বেজর গে র কারেণ িশি ত বরা াম পযােয় গবািদ প  ও 

হ স রগীর খামার াপেন িতেবশীেদর িনকট হেত ব ধার স ুখীন হন। সমি ত খামার বােয়া াস কম চীর 
মা েম এ সম া থেক উ রণ স ব। এমতাব ায় , বকার বেদর কমসং ান ি র লে  গবািদ প  ও হ স 
রগীর খামার স সারণ,খামার বজ  যথাযথ ব াপনার মা েম িবক  ালানী িহসােব াস ও িব ৎ 

উৎপাদেনর মা েম আথ সামািজক উ য়েনর লে  ক  হণ করা হয়। 
 
৫.২ cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  

ক  মাট ২০০০.০০ ল  টাকা া িলত েয় লাই,২০০৬ হেত ন, ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  একেনক 
ক ক ১৯-১০-২০০৬ তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত ক র া িলত অথ অপিরবিতত রেখ ১ম সংেশাধেন 
ময়াদকাল লাই,২০০৬ হেত ন,২০১০ এবং সবেশষ সংেশাধেন ময়াদকাল লাই,২০০৬ হেত ন,২০১১িনধারণ 

করা হয়।  
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৫.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  
ক র ল কায ম হে - ানীয় ও বেদিশক িশ ণ, ওয়াকশপ, সিমনার/ সি টাইেজশন ,শট িফ  
তরী,বােয়া াস া  াপেন কািরগরী সহায়তা ও সাবিসিড দান এবং িরভলিভং িডট ফা  তরী ইত ািদ ।   

 
৫.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
 

µwgK bs Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 
ïi“ ‡kl 

1| ‡gvt রিবউল আলম, ড  ডাইের র  ০১-০৭-2007 ৩১-১০-২০০৭ 
২। মাঃ মিহউি ন আহেমদ, -সিচব ২০-০৯-২০০৭ ০১-০৯-২০০৯ 
3| ‡gvt িমজা র রহমান,উপ সিচব ০১-১০-২০০৯ ১৭-১০-২০০৯ 
4| ‡gvt েশনচ  দাস, -সিচব ১৮-১০-২০০৯ ০৫-০৪-২০১১ 
৫। মাঃ আ স সালাম,উপ-সিচব ০৫-০৪-২০১১ ০৬-০৬-২০১১ 
৬। এম এম শাম ল আলম,উপ-পিরচালক(উ য়ন) ০৮-০৬-২০১১ ৩০-০৬-২০১১* 

 
 * িডিপিপ অ সাের ক  ময়াদ শেষ ব উ য়ন অিধদ েরর আওতায় ১০  ক  এলাকায় িরভলিভং িডট ফা  

কাযকরী থাকায় জনাব এম এম শাম ল আলম, উপ-পিরচালক বতমান সময় পয  অিতির  দািয়ে  ক  পিরচালেকর 
দািয়  পালন করেছন।   

 
৫.5  cÖK‡íi বা বায়ন AMÖMwZ t  
  

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 2000.00 j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU 1989.10 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q (৯৯.45%)| g~j 
Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ ানীয় ও বেদিশক িশ ণ, ওয়াকশপ, সিমনার/ সি টাইেজশন ,শট িফ  তরী,বােয়া াস া  

াপেন কািরগরী সহায়তা ও সাবিসিড দান এবং িরভলিভং িডট ফা  তরী ইত ািদ m¤úbœ n‡q‡Q|  
  
৬.0  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 (%) 

1 2 3 4 5 ৬ 7 

01. Technical Personnel 
(contract basis) 

m.m 19.07 53 mm 19.07 43 mm 
(100 ) 

02. Support Staff (contract 
basis) 

m.m 355.69 578 mm 352.00 5600 mm 
(98.96) 

03. Monitoring Support & 
Travel Cost 

LS 37.39 LS 37.37 -- 
(99.94) 

04. Office rent No 3.35 10 nos 3.01 10 nos 
(89.85) 

05. Postal No 0.10 11 nos 0.10 11 nos 
(100) 

06. Tele., E-mil, Fax etc. No 3.51 12 nos 2.27 12 nos 
(64.67) 

07. Fuel & Lubricant No 1.27 Nos 0.77 Nos 
(60.62) 
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µt 
bs 
 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv 
(িডwcwc Abyhvqx) 

cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K 
(%) 

ev —̄e (%) 

1 2 3 4 5 ৬ 7 

08. Guide Book-4, 
Curriculum-2 

No 17.63 15000 nos 17.63 15000  
nos 
(100) 

09. Short Film Making  no 8.00 2 nos 8.00 2 nos 
(100) 

10. Adv., Impl. Action Plan 
Promo. 

No 20.51 166 nos 20.03 125 nos 

11. Training (Local) Per 59.28 10330 
pers 

59.17 10320 pers 

12. Training (Abroad) Per 16.79 18 pers 16.79 18 pers 
(100) 

13. Training (Scientific visit) Per 41.11 32 pers 41.11 32 pers 
(100) 

14. Workshop, Seminar, 
Sensitization 

No 22.94 274 nos 22.93 285 nos 
(100) 

15. Mission Cost -- -- -- -- -- 
16. Local 

Consultant/Consulting 
firm 

m.m 10.57 38 mm 10.56 38 mm 
(100) 

17. Honorarium -- 4.00 -- 2.52 -- 
(63) 

18. Survey &Dissemination 
(Base Line, End line) 

No 8.37 2 nos 8.37 2 nos 
(100) 

19. Vehicle Hire 
(Car/Mic./Jeep/Tr./P.up) 

No 20.63 1 no 17.64 1 no 
(85.50) 

20. Expendable equip. & 
Stationary 

-- 17.02 -- 17.02 -- 
(100) 

21. Maintenance of Gen., 
Vehicle etc. 

-- 0.50 -- -- -- 

22. Subsidy for beneficiaries 
(B.Gas/Pw. 

No 189.20 3768 nos 189.20 3471 nos 
(100) 

23. Biogas Plant No -- 3768 nos -- 3471 nos 
(100) 

B. Capital Component      
24. AC, Fan, IPS, Deep 

freeze, cold chain Box 
No 4.57 38 nos 4.57 38 nos 

(100) 
25. One Movie & one Digital 

Camera 
No 0.99 2 nos 0.99 2 nos 

(100) 
26. a) Portable Generator No 0.91 1 no 0.91 1 no 

(100) 
27. b) Heavy Duty 

Photocopier 
No 2.14 1 no 2.14 1 no 

(100) 
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µt 
bs 
 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv 
(িডwcwc Abyhvqx) 

cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K 
(%) 

ev —̄e (%) 

1 2 3 4 5 ৬ 7 

28. a) Computer, Printer, 
UPS, Volt.S. 

No 9.63 12 nos 9.63 12 nos 
(100) 

29. b) Server & Networking -- 7.44 -- 7.44 -- 
(100) 

30. c) Multimedia Projector No 2.00 1 no 2.00 1 no 
(100) 

31. d)Laptop No 1.00 1 no 1.00 1 no 
(100) 

32. Computer Software No 5.99 1 no 5.99 1 no 
(100) 

33. Furniture’s No 5.41 90 nos 5.41 90 nos 
(100) 

34. Sundry (mis, Unseen 
exp) 

No 5.65 -- 5.62 -- 
(100) 

35 Revolving Credit Fund per 1097.34 6089 pers 1097.34 5292 pers 
(100) 

 Total   2000.00  1989.10 (100) 
 
৭.0    KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  

স দয় কাজ শষ হেয়েছ বেল ক  অিফস থেক জানা গেছ । 
   
৮.0 cwi`wk©Z GjvKv t MZ ১১-0৭-2012 Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G wefv‡Mi mswkó 

উপ-cwiPvjK KZ©„K ব ড়ার শাহাজাহান র  ক  এলাকা 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 উপেজলা র সািবক কায ম এবং 
স ািদত ধান ধান কায েমর সংি  বণনা দয়া হেলাঃ  

 
৮.১    কে র আওতায় এই উপেজলার সািবক কায েমর সংি  িচ  িন পঃ 
       
      ক)  উপেজলা ব উ য়ন কমকতা (অিতির  দািয় )- ১জন, উপেজলা িডট এ  মােক ং অিফসার-১জন,উপেজলা 

বােয়া াস সাব এ ািসঃ ইি িনয়ার-১জন , কি উটার অপােরটর-১জন এবং কিমউিন  পারভাইজার-১০ জন।  
     খ)   ধান কাযালয় থেক া  ঋণ তহিবল-১,১৫,৫০,০০০.০০ টাকা, িবতরণ ত ঋেণর পিরমান-২,১৭,৩০,০০০.০০ 

টাকা, আদায় ত (আসল) টাকার পিরমান-১,৫৮,৪৫,৭৪৪.০০ টাকা , আদােয়র হার-৮৮%, ঋণ হীতার সং া-
৫৬৪ (নারী-৯১, ষ-৪৭৩) 

      গ)  বােয়া াস িনমােণর সং া-৩৫৭  ( ২০১১-২০১২ অথ বছেরর ৬৭  সহ),সাবিসিড দােনর সং া ৩২৩ জন , 
সাবিসিড দােনর টাকার পিরমান( িত  ৫,০০০.০০ টাকা)-১৬,১৫,০০০.০০ টাকা।  

     ঘ)  সমি ত পািরবািরক গবাদী প র খামার াপন-৩৮  (অংশ হণকারীর সং া-১১৪০জন), সমি ত ছাগল/ ভড়া 
পালন িশ ণ -০৫  (অংশ হণকারীর সং া-১৭৫জন), রাজিম ী িশ ণ-১  (অংশ হণকারীর সং া-১০জন)। 
পিরদশেনর সময়  কেয়কজন মিহলা ও ষ িশ ণাথ েদর সােথ কথা হয়। তারা জানান, িশ ণ পেয় তারা 
উপকার পেয়েছন। তেব ঋেণর  পিরমান বতমােনর সেবা  ৫০,০০০ টাকা থেক ি  করা েয়াজন। িশ ণ া  
ব এম শাহীন আলম জানান, তার ািপত বােয়া াস া  তারই পাি  ফােম ব ত হে । উপি ত িশ ণাথ রা 

আেরা জানান, ২িদন াপী িশ ণ কায েমর িতিদন েত েকর জ  মা  ৩০ টাকা স ানী িছল। এই স ানীর 
পিরমানও বাড়ােনা েয়াজন; এবং   

    ঙ)  সনিসটাইেজশন সভা-২১  (অংশ হণকারীর সং া-১০৫০) এবং ঋণ কিম র সভা ৩১  (অংশ হণকারীর সং া-
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৫৬৪জন) 
 
৮.২       পিরদশনঃ 
কাটাবাড়ীয়া ামঃ ঢাকা-ব ড়া মহাসড়েকর সংল  এই ােমর জনাব মাঃ আ র রিশদ আল রােয়শীর বাড়ীেত ািপত ১০০ 
ঘন ট উৎপাদন মতা স  বােয়া াস া  পিরদশন করা হয়। ২০০৯ সােল ািপত াে র জ  িতিন ১৫,০০০ টাকা ঋণ 
িনেয়িছেলন। সাবিসিড িহসােব ৫,০০০ টাকা পেয়েছন। ইেতামে  এই অথ পিরেশাধ কেরেছন। তার ২  গ  থেক া  গাবর 

বহার কের বাসায় িনয়িমত রা ার কােজ এই াস বহার করেছন। পিরদশেনর সময় তার বাসায় রা ার কােজ াস বহার 
করেত দখা গল। তার িতেবশীরা জানান এই া  াপেনর ফেল পিরেবেশর কান িব প ভাব পেড়িন। গাবেরর গ ও 
নই। তেব এই া  পােয় চলা রা ার পাে  হওয়ায় রিস য়াল চৗবা া খালা থাকায় পথচারী িকংবা গবাদী প েদর 

চলাচেল এক  িঁক থেক যায়। এ  ঢাকা রাখার ব া হণ করেলই সম া র সমাধান করা স ব।  
 
রিহমাবাদ ামঃ রিহমাবাদ ােমর জনাব ীন জায়ার ার তার াে র রিস য়াল চৗবা া  ঢাকনা ারা ঢেক 
িদেয়েছন। তার া  বাড়ীর অভ ের াপন করা হেয়েছ। এেত কের তােদর কান অ িবধা হে  না । িতিন কান কার ঋণ 
ননিন। িতিন জানান, িব ৎ উৎপাদেনর জ  া  বড় করেবন। বতমােন াস রা ার কােজ বহার করেছন।  

 
বীর ামঃ  বীর াম বাস া  জােম মসিজেদর টয়েলেটর (Human excreta)সােথ সংেযাগ কের এই া  াপন করা 
হেয়েছ। ঢাকা-ব ড়া মহাসড়ক থেক ায় ই িকিমঃ রে  এই াে  সাবিসিড দান করা হেলও ঋণ নই। অ দান থেক 
মসিজদ কিম   এ  াপন কেরেছন। মসিজদ  বাস া  সংল  হওয়ায় টয়েলেটর সং াও বশী। এই াে র মা েম 
উৎপািদত াস পাে র লয়ার রগীর দাকােন িসং কােজ ব ত হে । িবিনমেয় বহারকারী মসিজেদর যাবতীয় 
ব িতক য় বহন কের । 

 
দািনকামািরপাড়া ামঃ দািনকামািরপাড়া ােমর মাঃ আ ল বারী তার পাি  ফােমর বজ  বহার কের ১৬০ ঘন ট াস 
উৎপাদেনর জ  বাড়ীর আিঙনার বাইের া  াপন কেরেছন। বাড়ী থেক ছশ-সাত শ গজ ের ািপত পালি  ফােমর 
রগীর সং া ১৬০০। পিরদশেনর সময় দখা গল াে  গাবর দয়া হেয়েছ । জানা যায়, পালি  ফাম  ের হওয়ায় 

িনয়িমত পালি  বজ  দয়া হয়না । তােদর ৩  গ  রেয়েছ। গাবর িদেয়ই য াস উৎপাদন হয় তােত রা ার কাজ স  
হে । তেব হকত  জানান, আেগর লনায় াস কম হে । এ িবষেয় উপি ত েকৗশলী জানান, পালি  বজ  থেক 

লনা লক বশী াস উৎপাদন হয়। পালি  বেজ র পিরবেত বতমােন তারা গাবর বহার করেছন, িবধায় কম াস 
পাে ন। ৫,০০০ টাকা সাবিসিড সহ ১৫,০০০ টাকা ঋণ িনেয়েছন। ইেতামে  লান পিরেশাধ করা হেয়েছ।  
 
দির ামঃ মাদলা ইউিনয়েনর দির ােমর জৈনক রিহ ল ইসলাম, ১০০ ঘন ট উৎপাদন মতা স  বােয়া াস া  
িনমাণ করেছন। তার  গ  রেয়েছ। গাবর িভি ক এই াে র জ  মাট য় হেব ২২,০০০ টাকা। িতিন কান ঋণ িনে ন 
না । সাবিসিডর টাকা পেয়েছন। পিরশেনর সময় দখা গল কে র আওতায়  িশ ণ া    রাজিম ী কাজ করেছন। িতিন 
জানান ৪-৫ িদেন েরা া  িনমাণ শষ হেব।  
 
  ৮.৩    অ া  পযেব ণঃ  

ক) িপিসআেরর ত  থেক জানা যায়, ক  বা বায়নকােল ৬জন কমকতা ক  পিরচালেকর দািয়  পালন কেরেছন। মাঠ 
পযােয় পিরদশেন সংি  কমকতা জানান , এত কের ক  বা বায়েন াঘাত ঘেটেছ। উপি ত েকৗশলী জানান া  
থেক লার র  ১৬০০ ট পয  ােসর চাপ াভািবক থােক। িবেশষ ধরেনর এই াে  উৎপাদেনর ায় ৫০ ভাগ 

ােরজ থােক। বহার না হেল ব িকঅংশ অপচয় হেয় যায়। তেব এখন পয  বহারকারীর িনকট উৎপাদেনর এই 
আ পািতক িহসাবটা অিভ তার িভি েত িনধািরত হে ।  

 
খ)  ক  দিলল অ সাের, ক  শষ হেয় যাবার পর ব উ য়ন অিধদ েরর ত াবধােন কে র িশি ত িক  লাকবল 

বহার কের কম চী আকাের মাঠ পযােয় িবতরণ ত ঋেণর এবং সািভস চাজ আদােয়র িস া  িছল। পিরদশেনর সময় 
দখা যায় গত ২০১১-২০১২ অথ বছের িডট কায ম অ হত িছল। উ  কায ম পিরচালনা বাবদ য় হেয়েছ ৭৯.১০ 

ল  টাকা। ক  ময়ােদ সািভস চাজ ও াংেক রি ত অেথর লভ াংশ থেক া  অথ বাবদ আয় হেয়েছ ২৫৩.১৪ ল  
টাকা । ২০১১-২০১২ অথ বছেরর য় বাদ িদেল ১৭৩.৬৭ ল  টাকা জমা রেয়েছ।  

 



828 
 

৯.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  
D‡Ï‡k¨ AR©b 

১। দশজ বহার যা  ক চামাল যমন রগীর 
িব া, গাবর ও অ া  পচনশীল বেজ র  যথাযথ 
কািরগরী ি  েয়ােগর মা েম েয়া াস া  
িনমাণ এবং িবক  ালানী িহসােব উৎপািদত াস 
ও িব ৎ গবািদ প  ও রগীর খামাের সরবরাহ 
করা এবং ালানী কাঠ বহার াস কের 
পিরেবেশর ভারসা  বজায় রাখা। 
 

২। ামীণ বসহ জনগেনর মে  পাি  ও ডইরী 
ফােমর বািণিজ কভােব উৎপাদন এবং চািহদা 
অ যায়ী শাকসি  ও ফল ল উৎপাদন বাড়ােনার  
মা েম অ ি  ও দাির  াস 
 

৩। বােয়া াস াে র বজ  জিমর উৎ  জব সার 
িহসােব সরবরাহ কের রাসায়িনক সােরর বহার 
াস করার মা েম জিমর উবরা শি  ি  করা; 

 

৪। া , সিনেটশন, েরাপন, জ ার বষ , 
আেসিনক সম াসহ িবিভ  সামািজক সম া 
স েক সেচতনতা গেড় তালার লে  
সনেসটাইেজশন সভার মা েম অথৈনিতক 

উ য়েনর পাশাপািশ সামািজক উ য়ন িনি ত করা।  

১। ক  এলাকাস েহ দশজ বহার যা  ক চামাল যমন 
রগীর িব া, গাবর ও অ া  পচনশীল বেজ র  যথাযথ 

কািরগরী ি  েয়ােগর মা েম েয়া াস া  িনমাণ এবং 
িবক  ালানী িহসােব উৎপািদত াস ও িব ৎ গবািদ প  ও 
রগীর খামাের সরবরাহ করা হে  এবং ালানী কাঠ বহার 
াস কের পিরেবেশর ভারসা  বজায় রাখা হে ।  

 

২। ক  এলাকা স েহ ১২০  পাি  ও ডইরী ফাম 
বািণিজ কভােব উৎপাদন  কেরেছ এবং চািহদা অ যায়ী 
শাকসি  ও ফল ল উৎপাদন ি র  মা েম অ ি  ও দাির  
ােস অবদান রাখেছ।  

 

৩।  বােয়া াস াে র বজ  জিমর উৎ  জব সার িহসােব 
সরবরাহ কের রাসায়িনক সােরর বহার াস করার মা েম 
জিমর উবরা শি  ি  করা এবং মৎ  খামাের খাবার িহসােব 

ব ত হে ।  
 

৪। ক  এলাকা স েহ া , সিনেটশন, েরাপন, জ ার 
বষ , আেসিনক সম াসহ িবিভ  সামািজক সম া স েক 

সেচতনতা গেড় উেঠেছ এবং সনেসটাইেজশন সভার মা েম 
অথৈনিতক উ য়েনর পাশাপািশ সামািজক উ য়ন িনি ত করা 
হে ।  

 
1০.0 D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  
 
১১.০   mgm¨v t  
  

১১.১   ক  সংি েদর মাঠ পযােয় যাতায়ােতর জ  পিরবহন িবধা িছল না।  
১১.২  িশ েণর ময়াদ িদন হওয়ায় সািবকভােব ত  দান পযা  হয়িন।   
১১.৩   া  াপেনর ে  বািণিজ ক অেপ া হ ালীেত বহােরর বণতা বশী হেয়েছ।     
১১.৪   াে র অবিশ  বজ  অংশ খালা থাকায় তার িঁক  রেয় যায়।   
১১.৫   ঘন ঘন ক  পিরচালেকর বদলীেত কে র কাজ িবি ত হেয়েছ। 

 
১২.০  mycvwik t 

১২.১   ক  সমেয়াপেযাগী ক  । া ,পিরেবশ, ালানী ও দাির  িবেমাচেন িবেশষ িমকা পালন কের 
যাে  িবধায় পযায় েম কে র জ  উপেযাগী সকল উপেজলায় এই কায ম চা  করার জ  কে র 
২য় পযায় হণ করা যেত পাের।  

১২.২    ভিব েত কে র ি তীয় পযায় হণ করা হেল ১ম পযােয়র িশি ত কমকতা/কমচারীেদর অ ািধকােরর 
িভি েত কে র ি তীয় পযােয় অ  করা যেত পাের। 

১২.৩   াে র অবিশ  বজ  অংশ িনরাপ ার কারেণ িঘের রাখা েয়াজন।    
১২.৪  আিথকভােব ল পিরবােরর জ  বােয়া াস া  াপেন  কািরগরী সহায়তা দওয়া যেত পাের।  
১২.৫  ব ও দির  ামীণ জনগেণর আ -কমসং ােনর জ  ঋেণর পিরমাণ বাড়ােনা যেত পাের। 
১২.৬  িশ েণ সময় ও স ানী উভয়ই বাড়ােনা যেত পাের।  
১২.৭  ভিব েত এ জাতীয় কে র ক  পিরচালক িনেয়ােগ ঘন ঘন বদলীেরােধ েয়াজনীয় ব া রাখেত হেব।  
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122. ঢাকা,চ াম ও লনা(বােগরহাট) িবভাগীয় শারীিরক িশ া কেলেজর িবধাবলীর 
অিধকতর উ য়ন 

(mgvß t ন,২০১১) 
 
 

01| cÖK‡íi bvg t ঢাকা,চ াম ও লনা(বােগরহাট) িবভাগীয় শারীিরক িশ া কেলেজর 
িবধাবলীর অিধকতর উ য়ন 

02| ev¯—evqbKvix ms¯’v t  ীড়া পিরদ র  

03| D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t ব ও ীড়া ম ণালয়। 
04| cÖK‡íi Ae ’̄vb    t ঢাকা, PÆMÖvg I Lyjbv(বােগরহাট)।  
05| 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 

1677.13 1445.40 ১৪৩২.৫৪ লাই 
'2007 
হেত 

 Ryb,2009 

লাই'2007 
হেত  

ন'2011 

লাই'2007 
 হেত  
ন'2011 

-   ২৪ মাস 
  (১০০) 
 

        
6.0     সাধারণ পযেব ণঃ  
 
6.1 D‡Ïk¨ I cUf‚wg t  

            ০৩  শারীিরক িশ া কেলজর েযাগ- িবধার সং ার, মরামত এবং সমেয়র সােথ তাল িমিলেয় চািহদা অ যায়ী 
িক  আ িনক িবধািদ ি  করাই আেলাচ  ক র ল উে ।  

 

6.3 cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  
            ক  মাট ১৬৭৭.১৩ ল  টাকা া িলত েয় লাই,২০০৭ হেত ন, ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ  একেনক 

ক ক ০১.০৫.২০০৭ তািরেখ অ েমািদত হয়। পরবত েত ক  ১ম সংেশাধেন া িলত অথ অপিরবিতত রেখ 
ময়াদকাল লাই,২০০৭ হেত ন,২০১১ এবং সবেশষ ২য় সংেশাধনীেত লাই,২০০৭ হেত ন,২০১১ ময়ােদ 

িনমাণ কােজর য় ি  পাওয়ায় এবং ত চািহদা িন পণ কের য় নঃ া লন করা হয় ১৪৪৫.৪০ ল  টাকায়।  
  

6.3  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  
            ক র ল কায ম হে - খলা লার সর াম ও আসবাবপ  সরবরাহ, খলার মাঠ উ য়ন,একােডমী ভবন 

স সারণ,  ভাষক কায়াটার,কমচারী কায়াটার, ছা  ও ছা ী হাে ল স সারণ,অিডেটািরয়াম িনমাণ,সীমানা 
াচীর,বাে ট বল কাট, টিনস কাট ও অভ রীণ রা া িনমাণ ইত ািদ।  

 

6.4 cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t  
µwgK 

bs 
Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 

ïi“ ‡kl 
1| ‡gvt †gvkvid †nv‡mb  22-11-2007 07-09-2009 
২। Avb›` P›`ª wek¦vm 07-09-2009 20-03-2011 
3| ‡gvt IevB`yj nK 21-03-2011 28-05-2011 
4| ‡gvt Ave ỳj mvjvg 29-05-2011 30-06-2011 
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6.5   cÖK‡íi ev Í̄evqb AMÖMwZ t  
  

cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q ১৪৪৫.৪০ j¶ UvKvi wecix‡Z †gvU ১৪৩২.৫৪ j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q (৯৯.১১%)| g~j 
Kvh©µgmg~‡ni g‡a¨ আসবাবপ  সরবরাহ, খলার মাঠ উ য়ন,একােডমী ভবন স সারণ, ভাষক কায়াটার,কমচারী 
কায়াটার, ছা  ও ছা ী হাে ল স সারণ,অিডেটািরয়াম িনমাণ,সীমানা াচীর,বাে ট বল কাট, টিনস কাট ও 

অভ রীণ রা া ইত ািদ িনমাণ m¤úbœ n‡q‡Q|  
 
7.0 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 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

01. Sports Goods (Chittagong) LS 26.68 LS 26.68 
(100) 

LS 

02. Sports Goods  (Khulna) LS 26.77 LS 26.77 
(100) 

LS 

03. Consultant LS 18.29 LS 18.14 
(99.17) 

LS 

04. Honorarium LS 5.00 LS 2.14 
(42.8) 

LS 

05. Computer Goods LS 5.00 LS 4.99 
(99.8) 

LS 

06. Miscellaneous LS 6.00 LS 6.00 
(100) 

LS 

07. Furniture’s (Dhaka) LS 34.34 LS 34.34 
(100) 

LS 

08. Furniture’s (Chittagong) LS 36.77 LS 36.74 
(99.91) 

LS 

09. Furniture’s (Khulna) LS 39.29 LS 39.29 
(100) 

LS 

10. Play Ground Development 
(Dhaka) 

cum 27.53 7983.20 27.53 
(100) 

7983.20 
(100) 

11. (Development of Play Ground and 
College Campus) (Chittagong) 

cum 67.18 30174.60 67.15 
(99.95) 

20174.60 
(100) 

12. Development Play Ground 
(Khulna) 

cum 46.50 15474.15 44.23 
(95.11) 

15474.15 
(100) 

13. Extension of the one Storied 
Academic Building (Khulna) 

sqm 67.41 500 66.83 
(99.13) 

500 
(100) 

14. Further Construction of 1st, 2nd & 
3rd floor of Class rooms, Seminar 
room, Modern Gymnastics 
apparatus room (Dhaka) 

sqm 57.20 400 57.17 
(99.94) 

400 
(100) 

15. Lecturer Quarter (3) storied 
(Khulna) 

sqm 168.00 180 167.00 
(99.40) 

180 
(100) 

16. 3rd  & 4th Class Employers Quarter 
(Chittagong) 

sqm 95.46 135 94.64 
(99.14) 

135 
(100) 

17. Construction of 3rd  & 4th Class 
Employers Quarter (Khulna) 

sqm 107.18 135 106.40 
(99.27) 

135 
(100) 

18. Extension of the Two Storied 
(Male) Hostel (Khulna) 

sqm 99.84 625 99.43 
(99.58) 

625 
(100) 

19. Extension of the Two Storied 
(Female) Hostel (Khulna) 

sqm 60.08 345 60.01 
(99.88) 

345 
(100) 
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µt 
bs 
 

wewfbœ As‡Mi bvg BDwbU cwiKwíZ j¶¨gvÎv 
(িডwcwc Abyhvqx) 

cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Construction of Auditorium 
(Chittagong) 

sqm 170.30 400 169.76 
(99.68) 

400 
(100) 

21. Boundary Wall (Around the 
Principal Quarter) (Chittagong) 

rm 10.05 130 9.84 
(97.91) 

130 
(100) 

22. Boundary Wall (Around the 
Principal Quarter) (Chittagong) 

rm 13.06 140 12.72 
(97.39) 

140 
(100) 

23. Construction of Boundary Wall 
(Around the Female Hostel) 
(Khulna) 

rm 2.50 40 2.50 
(100) 

40 
(100) 

24. Construction of Boundary Wall 
(Around the Principal Quarter) 
(Khulna) 

rm 1.50 25 1.50 
(100) 

25 
(100) 

25. Construction of Boundary Wall 
(Khulna) (South Corner of the 
Field) 

rm 2.38 170 2.38 
(100) 

170 
(100) 

26 Construction of tennis court & 
Basket Ground with Gallery 
(Dhaka) 

sqm 67.05 1460 67.00 
(99.92) 

1460 

27 Basket Ball Court (Chittagong) sqm 13.58 512 13.47 
(99.18) 

512 
(100) 

28 Basket Ball Court (Khulna) sqm 12.54 512 12.54 
(100) 

512 
(100) 

29 Tennis Court (Chittagong) sqm 22.91 670 22.75 
(99.30) 

670 
(100) 

30 Construction of Tennis Court 
(Khulna) 

sqm 21.91 670 21.88 
(99.86) 

670 
(100) 

31 Construction of Internal Road of the 
College Campus including Boys & 
Girls Hostel road & Wall (Dhaka) 

sqm 40.27 2000 38.20 
(94.85) 

2000 
(100) 

32 Construction of Internal Road 
(Khulna) 

sqm 59.77 1500 59.58 
(99.68) 

1500 
    (100) 

33 Construction of Internal Road 
(Chittagong) 

sqm 13.06 650 12.94 
(99.08) 

650 
(100) 

 Total=  1445.40  1432.54 100% 
 

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 0৮-0৪-2012 ও ০৬.০৫.২০১২ Zvwi‡L cÖK‡íi বা বায়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ G 

wefv‡Mi mswkó উপ-cwiPvjK KZ©„K যথা েম বােগরহাট এবং চ াম  ক  এলাকাস হ সেরজিমেন cwi`k©b 

Kiv nq| D³ cwi`k©b Kv‡j কে র সহেযাগী েকৗশলী সহ mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©vMY Dcw¯ ’Z wQ‡jন। িনে  

কে র আওতায় স ািদত ধান ধান কায েমর সংি  বণনা দয়া হেলাঃ  
৯৯..১   ১         লনা (বােগর হাট) শারীিরক িশ া কেলজঃ 

৯.১.১   ভাষক ভবনঃ ৩ তলা িবিশ  এক  ভাষক ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। িত  াের ১০০০ বগ েটর ২  বাসার 
েত ক েত ৩  বড,১  ডাইিনং, ১  িকেচন ও  টয়েলট িবধা রেয়েছ। ার সাধারণ মােনর অথাৎ নট 

িসেম  িফিনিশং করা । বাসা িলেত েয়াজনীয় িফ ংস ও ফ ান াপন করা হেয়েছ। িডজাইন র কারেন ছােদর 
পািন গেড় নীেচর াের জমা হয় বেল ি ি পাল জানান। এছাড়া িত  ােরর খালা অংেশ যেথ  িনরাপ া 
ব নীও নই। বছর দেড়ক েব িনমাণ কাজ শষ হেলও এই ভবেন কান কমকতা এখন পয  বরা  ননিন। 
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বতমােন ি ি পাল সহ ৫ জন িশ ক কমরত আেছন। ি ি পাল বােদ অ  কান িশ ক ক া ােস বসবাস কেরন 
না। এখােন িশ ক সংকট কট। স িবেবচনায় এই ভবন আেরা পের িনমােণর উে াগ নয়া যেতা। 

৯.১.২   ছা ী হাে লঃ রাতন ২ তলা ভবেন উ খী স সারণ কের ৩তলা করা হেয়েছ। ৮  ম িনমাণ করা হেয়েছ। েম 
টাইলস দয়া হেয়েছ। িত  েম ৪  আসন ব া করা হেয়েছ। ন ন েমর িত েত বড, চয়ার টিবল ও 
আলনা সরবরাহ করা হেয়েছ।  ৪০ জেনর আবাসেনর ব া থাকেলও বতমােন ছা ীর সং া মা  ৮ জন।  

 
৯.১.৩   ছা  হাে লঃ ছা  হাে লও রাতন ২তলা ভবেনর উ খী স সারণ কের ৩তলা করা হেয়েছ। ১০  ম িনমাণ 

করা হেয়েছ। এখােনও আসন ব া ও েযাগ িবধা ছা ী হাে েলর ায়। হাে েল ১২০ জন ছা  থাকার ব া 
রেয়েছ। বতমােন কেলজ েত ছা  সংখা মা  ৩০ জন। 

 
৯.১.৪   াফ কায়াটারঃ ৩ তলা িবিশ  এক  াফ ভবন তরী করা হেয়েছ। ২  কের ইউিনট। িত েত ২  বড, িকেচন 

টয়েলট িবধািদসহ অ া  িফ ংস াপন করা হেয়েছ। তেব এখােন কান কমচারী বসবাস কেরন না। একজনেক 
অ ায়ীভােব বসবাস করেত দখা গেছ।  

 
৯.১.৫  একােডমী ভবেনর উ খী স সারণঃ একােডমী ভবেনর উ খী স সারণ কের ২য় তলা িনমাণ করা হেয়েছ। 

স সািরত ভবেনর এই াের এক  লাইে রী ক  ও এক  ণীক  িনমাণ করা হেয়েছ। পিরদশেনর সময় াস 
েম াস চলমান দখা গল। তেব আেরা  াস ম িনমােণর কথা থাকেলও তার পিরবেত বতমােন েয়াজন নাই 

িবেবচনায়  গ  হাউজ িনমাণ করা হেয়েছ। গ  হাউজ র মে  এক  িভআইিপ মযাদার এবং অ  সাধারণ 
মােনর । উভয় কে   েয়াজনীয় আসবাবপ  সরবরাহ করা হেয়েছ। কত রত ি ি পাল জানান ক  বিহ ত ফা  
থেক এই সম  আসবাবপ  যাগান দয়া হেয়েছ। িতিন আরও জানান, কেলজ ক া াস  বােগরহাট  এবং লনা 

শহর থেক অেনক ের হওয়ায় স ািনত অিতথীেদর থাকার কান ব া িছল না । তাই তােদর কথা িবেবচনায় 
এেন বাড়িত এই ব া করা হেয়েছ। 

 
৯.১.৬   টিনস কাট ও বাে ট বল কাট িনমাণঃ লনা শারীিরক িশ া কেলেজ ন ন কের টিনস কাট ও বাে ট বল কাট 

তরী করা হেয়েছ। ছা -ছা ী এবং কমকতােদর সং া কম িবধায় এ সেবর বহার ল  করা যায়িন।  
 

  এছাড়া, অ ে র বাসভবেনর সীমানা াচীর, মিহলা হাে েলর সীমানা াচীর, খলার মােঠর দি ণ কানার সীমানা 
াচীর, েনজ ব া এবং অভ রীণ রা া িনমাণ করা হেয়েছ। কে র আওতায় খলার সাম ী ও ফািণচার 

সরবরাহ করা হেয়েছ। এখােন িব মান িজম ভবন অেথর অভােব দীঘিদন সং ার করা হয়িন। ফেল উপি ত ছা -
ছা ীরা সখােন াক স করেত ভয় পান বেল তারা জানান।  

 
৯.২       চ াম শারীিরক িশ া কেলজঃ 

৯.২.১   অিডেটািরয়াম িনমাণঃ এখােন ন ন এক  অিডেটািরয়াম তরী করা হেয়েছ। তেব, কান ফািনচার সখােন দখা 
যায়িন। িনয় ণ ব া না থাকায় উ ািরত শ  ব েন িত িনত হে । ফেল অিডেটািরয়াম তরীর পর এখােন 
কান অ ান করা স ব হয়িন। উপি ত কাদারী িত ােনর িতিনিধ এ িবষেয় জানান িডিপিপেত শ  িনয় েণর 

িবষয় উে খ বা া লন িছল না িবধায় তা করা হয়িন। ভাইস ি ি পাল জানান িক  চয়ার অিডেটািরয়ােমর জ  
সরবরাহ পাওয়া  গেছ। তেব, অিডেটািরয়াম  ব ত না হওয়ায় স েলা বতমােন াের রাখা হেয়েছ।  

 
৯.২.২  টিনস কাট ও বাে ট বল কাট িনমাণঃ চ াম শারীিরক িশ া কেলেজ ন ন কের টিনস কাট ও বাে ট বল 

কাট তরী করা হেয়েছ। তেব ভাইস ি ি পাল জানান ি  হেল মােঠর মাঝ বরাবর পািন জেম থােক এবং 
সখানকার রং ও উেঠ গেছ। পিরদশেনর সময় িবষয় র পে  মাণ পাওয়া গল। উপি ত েকৗশলী জানান কাট 

 িনমােণর ােন েব বড় গত িছল যা ভরাট করা হেয়েছ। স কারেন ক াকশেনর সামা   থেক যেত 
পাের।  

 
৯.২.৩  াফ কায়াটারঃ ৩য় ও ৪থ ণীর কমচারীেদর জ  িতন তলা াফ কায়াটার িনমাণ করা হেলও এখােন ায় বাসা 

ফ কা রেয়েছ। িত  বাসা ৩০০ বগ েটর এবং িত াের  কের ইউিনট রেয়েছ। বাসা েলায় েয়াজনীয় 
িফ ংস লাগােনা হেয়েছ।  
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এছাড়া, েরা ক া ােসর নী  জায়গাস হ ভরাট,অ ে র বাসভবেনর সীমানা াচীর, মিহলা হাে েলর সীমানা াচীর, 
েনজ ব া এবং অভ রীণ রা া িনমাণ করা হেয়েছ। কে র আওতায় খলার সাম ী ও ফািণচার সরবরাহ করা হেয়েছ।    
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1০.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  

D‡Ï‡k¨ AR©b 

িব মান  শারীিরক িশ া কেলজ ০৩ েত 
েযাগ- িবধার সং ার, মরামত এবং সমেয়র 

সােথ তাল িমিলেয় চািহদা অ যায়ী িক  
আ িনক িবধািদ ি  করাই আেলাচ  

ক র ল উে ।  

খলা লার সর াম ও আসবাবপ  সরবরাহ, খলার মাঠ 
উ য়ন,একােডমী ভবন স সারণ, অিডেটািরয়ােমর উ খী 
স সারণ, ভাষক কায়াটার,কমচারী কায়াটার, ছা  ও ছা ী 
হাে ল স সারণ,অিডেটািরয়াম িনমাণ,সীমানা াচীর,বাে ট বল 
কাট, টিনস কাট ও অভ রীণ রা া িনমাণ ইত ািদর মা েম 

শারীিরক িশ া কেলজস েহর েযাগ- িবধা ি  সহ আ িনক 
িবধািদ ি  করা হেয়েছ। 

 

1১.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖ‡hvR¨ bq|  
 

১২.০   mgm¨v t  
   ১২.১  লনা শারীিরক িশ া কেলেজর ভাষক ভবন ও কমচারীেদর জ  িনিমত কায়াটারস হ দীঘিদন অ ব ত থাকায় 

তার র ণােব ণ াহত হে ।  

   ১২.২   চ াম শারীিরক িশ া কেলেজর অিডেটািরয়ামেক বহার উপেযাগী করেত শ  িনয় ণ ব া না থাকায় তা 

বহার করা যাে  না।  

   ১২.৩  লনা শারীিরক িশ া কেলেজর িজেমর জীণ অব ার জ  তার িভতের াক স করা িঁক ণ তাই ছা -ছা ীরা 

সখােন যেত শংকা বাধ কেরন। এেত শারীিরক িশ া কেলেজর ল কায ম হত হে ।  

   ১২.৪  লনা শারীিরক িশ া কেলেজর সরবরাহ ত ফািণচার েয়াজেনর লনায় বশী বেল অিতির  ফািণচার বতমােন 

াের অযে  পেড় আেছ।    

   ১২.৫  লনা শারীিরক িশ া কেলেজর কায়াটােরর ভাড়া সরকারী রেট পিরেশাধ করেত হেল তা ানীয় বসরকারী বাসার 

লনায় অেনক বশী পেড় িবধায় কান কমকতা বা কমচারী সখােন থাকার াপাের অিনহা কাশ কেরেছন।  

  ১২.৬   লনা ও চ াম শারীিরক িশ া কেলেজর ক া ােসর াপক পিরসের ক াপািস র লনায় অিত নগ  সং ক 

ছা -ছা ী রেয়েছ। উপ , িশ কেদর অ লতা িশ া কায ম হত করেছ।  
 

১৩.০  mycvwik t 
১৩.১   চ াম শারীিরক িশ া কেলেজর িনিমত অিডেটািরয়ােমর শ  িনয় ণ ব া াপেন েয়াজনীয় উে াগ নয়া 

আব ক।    
১৩.২   লনা শারীিরক িশ া কেলেজর িজম ভবেনর সং ার বক ছা -ছা ীেদর িনয়িমত াক স করার িবধা কের 

িদেত হেব।    
১৩.৩   চ াম শারীিরক িশ া কেলেজর বাে ট বল ও টিনস কােটর িনমাণ  ত মরামত করেত হেব।  
১৩.৪   ন ন িশ াথ েদর আ  করেত েয়াজনীয় ও বা ব স ত ব া হণ করা এবং িশ কেদর সং া ি র 

িবষয় েক িবেবচনা   করা যেত পাের।   
১৩.৫   লনা ও চ াম শারীিরক িশ া কেলেজর  ক া ােসর িনয়িমত সং ার কােজর জ  েয়াজনীয় অেথর যাগান 

দয়া বা নীয়  হেব।   

১৩.৬   ভিব েত এ জাতীয় কে  চািহদা িন পেন আেরা বা ব িভি ক ও িনরেপ  হেত হেব।  
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123. অবিশ  ৪১  জলায় ইেলকি ক াল এ  হাউজওয়ািরং, ৫৫  জলায় ইেলক িন  এবং 
৫৫  জলায় রি জােরশন এ  এয়াকি শিনং িবষেয় িশ ণ কায ম স সারণ 

(3q ms‡kvwaZ) 
(mgvß t Ryb, 2011 wLªt) 

 
1.0 cÖK‡íi bvg t ÒAewkó 41wU †Rjvq B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIqvwis, 55wU †Rjvq 

B‡jKUªwb· Ges 55wU †Rjvq †iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs wel‡q 
cÖwk¶Y Kvh©µg m¤cÖmviY (3q ms‡kvwaZ)Ó kxl©K cÖKí| 

2.0 ev¯ZevqbKvix ms ’̄v t  hye Dbœqb Awa`ßi| 

3.0 D‡`¨vMx gš¿Yvjq /wefvM t hye I µxov gš¿Yvjq| 
 

4.0 cÖK‡íi Ae ’̄vb    t evsjv‡`‡ki 55 wU †Rjv| 
5.0 cÖKí ev¯Zevqb mgq I e¨q  t  

(j¶ UvKvq) 
cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q cwiKwíZ ev¯Zevqb Kvj cÖK…Z 

ev¯Zevqb 
Kvj 

AwZµvšZe¨q 
(g~j cÖv°wjZ 
e¨‡qi %) 

AwZµvšZ 
mgq (g~j 
ev¯Zevqb 
Kv‡ji %) 

g~j ms‡kvwaZ  
 

g~j ms‡kvwaZ 

2498.88 4280.00 
 

3982.22 RyjvB,2005 
n‡Z 

Ryb, 2007 

RyjvB,2005 
n‡Z 

Ryb,2011 

3 †g, 
2006 n‡Z 
Ryb, 2011 

1484.34  
(59.42%) 

48gvm 
(200%) 

         
6.0     mvavib ch©‡e¶Y t  
6.1 cUf‚wg t   

RvZxq Dbœqb cÖwµqvq m¤¢vebvgq hye kw³‡K mwVKfv‡e Kv‡R jvMv‡bv, ¯v̂ej¤x̂, AvZ¥-wbf©ikxj I `¶ gvbe 
m¤ú‡` iƒcvšZi Kivi j‡¶¨ †`‡ki mKj †Rjvq wkw¶Z †eKvi hye‡`i KvwiMix cÖwk¶Y cÖ̀ v‡bi Rb¨ 55wU 
†Rjvq (bvivqbMÄ, Kzwgjv, e¸ov I 6wU wefvMxq kni ev‡`) B‡jKwUªK¨vj G¨vÛ nvDR Iq¨vwis, B‡jKUªwb· 
Ges †iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs G wZbwU †Uª‡W 24160 Rb †eKvi hyeK‡K cÖwk¶Y †`qvi Rb¨ hye 
Dbœqb Awa`ßi KZ…©K Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q|    

6.2 D‡Ïk¨ t   
(K) †eKvi hyeK‡`i `¶ Rbkw³‡Z iƒcvšZi Kivi j‡¶¨ B‡jKwUªK¨vj I nvDRIq¨vwis Ges B‡jKUªwb· I 
†iwd«Rv‡ikb wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb; 
(L) †eKvi hyeK‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb I AvZ¥-Kg©ms¯’v‡bi †¶Î ˆZix Kiv Ges  
(M) `vwi ª̀ I †eKvi mgm¨v n«v‡m mnvqZv Kiv|  

  
7.0  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  

(K) cÖKíwUi g~j wWwcwc †gvU 2497.88 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2007 †gqv‡` 
ev¯Zevq‡bi Rb¨ MZ 3/5/2006 Zvwi‡L Aby‡gvw`Z nq| MZ 9/4/2007 wLªt Zvwi‡L cÖK‡íi e¨q e„w× 
e¨wZ‡i‡K †gqv` 30 Ryb, 2008 wLªt ZvwiL ch©šZ e„w× Kiv nq|  
(L) cÖK‡íi Kvw¶Z j¶¨gvÎv AR©‡bi j‡¶¨ MZ 10/2/2008 wLªt Zvwi‡L †gvU e¨q AcwiewZ©Z †i‡L 1g 
ms‡kva‡bi gva¨‡g 30 Ryb, 2009 ch©šZ ewa©Z Kiv nq|  
(M) 5/11/2009  Zvwi‡L GK‡bK KZ…©K 2q ms‡kva‡bi gva¨‡g cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 3145.00 j¶ UvKv 
Ges †gqv`Kvj RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2010 wba©viY Kiv nq|  
(N) GK‡bK KZ…©K 26/10/2010 Zvwi‡L 3q ms‡kva‡bi gva¨‡g cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 4280.00 j¶ UvKv 
Ges †gqv`Kvj RyjvB, 2005 n‡Z Ryb, 2011 wba©viY Kiv nq|  
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8.0  cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t 
µt bs Kg©KZ©vi bvg I c`ex ‡gqv`Kvj 

ïi“ ‡gqv` 
1) Rbve Gm Gg IqvwjDi ingvb 

mv‡eK gnv-cwiPvjK I cÖKí cwiPvjK 
04-06-2006  07-11-2006 

2) Rbve †K Gg Avgvbyi ingvb  
cwiPvjK (cÖwk¶Y) I cÖKí cwiPvjK  

08-11-2006 24-02-2008 

3) Rbve †gvt Avãym mvËvi  
cÖKí cwiPvjK 

07-02-2008 Pjgvb 

  
9.0  cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  

cÖKíwUi g~j Kvh©µg n‡”Q- cÖwk¶Y cÖ̀ vb, cÖwk¶K cÖwk¶Y, cȳ ZK I mvgwqKx mieivn, AvmevecÎ, 
cÖwk¶Y hš¿cvwZ, Awdm miÄvgvw` BZ¨vw` msMÖn I weZiY Kiv|   

 

১০ cÖK‡íi ms‡kvwaZ GwWwc Abyhvqx eivÏ Ges AMÖMwZ t 
Avw_©K eQi ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ I j¶¨gvÎv 

 
Aegy³ e¨q 

†gvU UvKv 
2005-06 10.00 10.00 10.00 10.00 
2006-07 1570.00 1570.00 1570.00 1533.94 
2007-08 508.00 508.00 508.00 471.84 
2008-09 434.98 434.98 434.98 412.32 
2009-10 607.74 607.74 607.74 587.55 
2010-11 1000.00 1000.00 1000.00 964.57 
‡gvU t 4130.72 4130.32 4130.72 3982.22 

 
10.1  A½wfwËK ev¯Zevqb AMÖMwZ t  gš¿Yvjq †_‡K cÖvß wcwmAvi Gi wfwË‡Z cÖKíwUi A½wfwËK AMÖMwZ wb‡gœ 

eY©bv Kiv nj t 
(j¶ UvKvq) 

µtbs wewfbœ A‡½i bvg cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯Zevqb 
ev¯Ze Avw_©K ev¯Ze  Avw_©K (%) 

1 2 3 4 5 6 
1|  cÖwk¶Y hš¿cvwZ 30800 wU 1082.35 30800 wU (100%) 1082.35(100%) 
2| Awdm hš¿cvwZ 1281 wU  37.33 1281wU (100%)  37.33(100%) 
3|   AvmevecÎ Ges †givgZ 6377 wU 284.28 6377wU (100%) 284.28(100%) 
4|   †eZb-fvZv 360 Rb 1622.44 360 Rb (100%) 1327.90 (81%) 
5|  eBcÎ I mvgqKx 11965 wU 60.00 11965wU (100%) 60.00(100%) 
6|  cÖwk¶K cÖwk¶Y 302 Rb 20.42 264 Rb (87%) 20.42 (100%) 
7| ågY fvZv L.S 58.50 L.S 58..50 (100%) 
8|  Awdm fvov 151 wU 370.00 151 wU (100%) 370.00 (100%) 
9| WvK I †Uwj‡dvb 2 wU 1.90 2wU (100%) 1.45(76%) 
10| we`ÿ r, M¨vm I cvwb L.S 55.00 L.S 52.21 (94%) 
11| gỳ ªY I †÷kbvix L.S 132.95 L.S 132.95 (100%) 
12|  cÖwk¶Y DcKiY L.S 421.75 L.S 421.75 (100%) 
13| Kw›Ub‡RÝx L.S 110.08 L.S 110.08 (100%) 
14| fvZv I m¤§vbx L.S 23.00 L.S 23.00 (100%) 

 ‡gvU t   4280.00  3982.22 (93%) 
 

10.2   KvR Amgvß _vK‡j Dnvi weeiY t  wcwmAvi n‡Z Ges cwi`k©bKv‡j cÖvß Z_¨ n‡Z †`Lv hvq †h, cÖK‡íi 
AvIZvq mgỳ q Kvh© mgvß n‡q‡Q|   
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11.0    cÖK‡íi cªavb cÖavb A‡½i weeiY t  
11.1 cÖwk¶Y hš¿cvwZ t cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 30800wU cÖwk¶Y miÄvgvw`, LyPiv hš¿vsk µq I †givgZ 

eve` 1082.35 j¶ UvKv eivÏ wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| e¨wqZ A_© Øviv 
B‡jKwUªK¨vj, B‡jKUªwb· Ges †iwd«Rv‡ikb I Gqvi KwÛkwbs Gi wewfbœ hš¿cvwZ µq Kiv n‡q‡Q| 
hš¿cvwZ¸‡jv cÖKí †kl n‡jI cÖwk¶Y Kvh©µg Pvjy _vKvq G¸‡jv e¨eüZ n‡”Q|   

11.2   Awdm hš¿cvwZ t cÖK‡íi AvIZvq 1281 wU Awdm hš¿cvwZ µq, †givgZ I cÖwZ ’̄vcb eve` 37.33 j¶ 
UvKv eivÏ wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| e¨wqZ A_© Øviv wewfbœ Awdm miÄvg †hgb- 
Kw¤úDUvi, wcÖ›Uvi, d‡UvKwcqvi †gwkb, †Uwj‡dvb I  AvmevecÎ BZ¨vw` µq Kiv n‡q‡Q|   

11.3 AvmevecÎ µq I ‡givgZ t cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ cÖwk¶Y †K‡› ª̀i 6377wU  AvmevecÎ µq I †givgZ 
eve` 284.28 j¶ UvKv eivÏ wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q e‡j cÖvß wcwmAvi n‡Z 
Rvbv hvq|  

11.4 ‡eZb-fvZv t cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 360 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvixi Rb¨ †eZb fvZv eve` 1622.44 j¶ 
UvKv eivÏ wQj| GLv‡Z e¨q n‡q‡Q 1327.90 j¶ UvKv| cÖKí PjvKvjxb mg‡q wKQy Kg©KZ©v-Kg©Pvix PvKzix 
†_‡K B¯Zdv †`Iqvq GLv‡Z LiP Kg n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq|   

11.5 eBcÎ I mvgqKx t cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 11965wU eBcÎ I mvgqKx eve` 60.00 j¶ UvKv eivÏ 
wQj| eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q Ges j¶¨gvÎv Abyhvqx eBcÎ I mvgwqKx µq/msMÖn m¤úbœ 
Kiv n‡q‡Q|   

11.6 cÖwk¶K cÖwk¶Y t wWwcwc‡Z 302 Rb cÖwk¶K cÖwk¶Y eve` 20.42 j¶ UvKv eivÏ wQj| 302 Rb 
cÖwk¶‡Ki cwie‡Z© 264 Rb cÖwk¶K‡K cÖwk¶Y †`qv n‡jI  eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| 
e¨wqZ A_© Øviv cÖwk¶K I mnKvix cÖwk¶K‡`i wewfbœ †gqv‡` cÖwk¶Y †`qv n‡q‡Q|  

11.7 ågY fvZv t cÖK‡íi AvIZvq ågY fvZv eve` 58.50 j¶ UvKv e¨‡qi ms ’̄vb wQj| Dnvi cy‡iv UvKvB e¨q 
Kiv n‡q‡Q|  

11.8 Awdm fvov t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z 151wU Awdm fvov eve` 370.00 j¶ UvKvi wecix‡Z 
cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K †Rjv kn‡ii fvov evwo‡Z 3wU †Uª‡Wi  cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvwjZ 
n‡q‡Q|   

11.9 WvK I †Uwj‡dvb t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc‡Z D³ A‡½i AvIZvq 02wU †Uwj‡dv‡bi wej I 
wPwVcÎ †cÖiY eve` 1.90 j¶ UvKv eivÏ wQj| Dnvi wecix‡Z 1.45 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.10 we`ÿ r, M¨vm I cvwb t cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ Awd‡mi we`ÿ r, M¨vm I cvwbi wej eve` 55.00 j¶ UvKv 
eivÏ wQj| Dnvi wecix‡Z 52.21 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.11   gỳ ªY I †÷kbvix t  cÖK‡íi AvIZvq  gỳ ªY I †÷kbvix  AvIZvq 132.95 j¶ UvKvi wecix‡Z cy‡iv UvKvB 
e¨q Kiv n‡q‡Q|  

11.12  cÖwk¶Y DcKiY t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y KvuPvgvj DcKiY eve` 421.75 j¶ UvKv eivÏ wQj| 
eivÏK…Z A‡_©i cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| GLv‡Z cÖ‡qvRbxq A‡_©i eivÏ Kg _vKvq wewfbœ cÖwk¶Y †K‡› ª̀ 
cÖwk¶Y DcKi‡Yi NvUwZ cwi`k©bKv‡j cwijw¶Z n‡q‡Q|   

11.13 Kw›Ub‡RÝx t  cÖK‡íi AvIZvq Kw›Ub‡RÝx eve` 110.08 j¶ UvKvi wecix‡Z cy‡iv UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q|  
11.14  fvZv I m¤§vbx t Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq fvZv I m¤§vbx  eve` 23.00 j¶ UvKv eivÏ wQj| Dnvi cy‡iv 

UvKvB e¨q Kiv n‡q‡Q| wewfbœ KwgwUi m¤§vbx †hgb-cÖK‡íi w÷qvwis KwgwU, wb‡qvM KwgwU, †UÛvi KwgwU‡Z 
m`m¨‡`i m¤§vbx I Avc¨vqb eve` G A_© e¨q n‡q‡Q|   

 

12.0  cÖK‡íi D‡Ï‡k¨ I AR©b t  
D‡Ï‡k¨ AR©b 

(K) †eKvi hyeK‡`i `¶ Rbkw³‡Z iƒcvšZi 
Kivi j‡¶¨ B‡jKwUªK¨vj I nvDRIq¨vwis Ges 
B‡jKUªwb· I †iwd«Rv‡ikb wel‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb; 

(K) †eKvi hyeK‡`i `¶ Rbkw³‡Z iƒcvšZi Kivi 
j‡¶¨ B‡jKwUªK¨vj I nvDRIq¨vwis Ges B‡jKUªwb· I 
†iwd«Rv‡ikb wel‡q 34287 Rb‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv 
n‡q‡Q|  

(L) †eKvi hyeK‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb I AvZ¥-
Kg©ms¯’v‡bi †¶Î ˆZix Kiv Ges 

(L) cÖK‡íi AvIZvq 34287 Rb‡K 03wU †Uª‡Wi 
gva¨‡g †eKvi hyeK‡`i‡K cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 
G‡Z `¶ †eKvi kw³ wnmv‡e †`‡k I we‡`‡k 



838 
 

D‡Ï‡k¨ AR©b 
Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q|  

(M) `vwi ª̀ I †eKvi mgm¨v n«v‡m mnvqZv Kiv|  (M) cÖK‡íi AvIZvq cÖwk¶Y wb‡q A‡b‡KB Kg©ms¯’vb I 
AvZ¥Kgx© wnmv‡e cÖwZwôZ n‡q‡Q| G‡Z `vwi ª̀ I †eKvi 
mgm¨v n«v‡mi †¶‡Î mnvqK n‡q‡Q|   

 
13.0  D‡Ï‡k¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z n‡q‡Q|  
14.0 cwi`wk©Z GjvKv t wmivRMÄ 
  

cÖKíwUi ev¯Zevqb Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi j‡¶¨ MZ 10-10-2011 wLªt Zvwi‡L AvBGgBwWÕi mswkó 
Kg©KZ©v KZ…©K cÖKí GjvKv cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j hye Dbœqb Awa`ßi Gi Dc-cwiPvjK (fvicÖvß) 
Rbve ¯ĉb Kzgvi Kg©Kvi Dcw ’̄Z wQ‡jb| wb‡gœ cÖKí GjvKvi cwi`k©b weeiYx D‡jL Kiv n‡jv-   

 RyjvBÕ2010 †_‡K ïi“ K‡i RybÕ2011 ch©šZ cÖwk¶Y Z_¨vw` t 
  

A_© eQi ‡Uª‡Wi bvg j¶gvÎv AwR©Z j¶gvÎv 
RyjvB, 2010 n‡Z wW‡m¤̂i, 
2010 

B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIqvwis  30 Rb 20 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 24 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs 30 Rb 17 Rb 

Rvbyqvwi, 2011 n‡Z Ryb, 
2011 

B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis  30 Rb 22 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 17 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs  30 Rb 20 Rb 

RyjvB, 2011 n‡Z wW‡m¤̂i, 
2011 

B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis  30 Rb 26 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 12 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs  30 Rb 15 Rb 

  

cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, kn‡ii DcK‡Ú GKwU fvov evox‡Z cÖwk¶Y Kvh©µg Pj‡Q| cÖwk¶Y †K‡› ª̀ 03wU 
†Uª‡Wi Rb¨ 03wU K¬vm i“g, 03wU e¨envwiK K¬vk I 03wU †óvi i“g i‡q‡Q| cwi`k©bKvjxb  mg‡q ZvwË¡K I 
e¨envwiK K¬vm PjwQj| ZvwË¡K K¬v‡mi mgq 1 N›Uv Ges e¨envwiK K¬v‡mi mgq 2 N›Uv| cÖwk¶Yv_x©‡`i 
Dcw ’̄wZ †gvUvgywU m‡šZvlRbK wQj| cÖwk¶Yv_x©‡`i g‡a¨ A‡b‡KB K‡j‡Ri Aa¨qbiZ QvÎ| cÖK‡íi 
AvIZvq cÖwk¶Y MÖnY K‡i G kn‡ii A‡b‡KB mvejw¤̂ n‡q‡Qb e‡j mswkó †K‡› ª̀i Kg©KZ©v Rvwb‡q‡Qb| Z‡e 
cÖwk¶Y †k‡l KZRb cÖwk¶Yv_x© AvZ¥-Kgx© wn‡m‡e cÖwZôv jvf K‡i‡Qb Gi msL¨v Rvbv hvqwb| cÖwk¶Y 
†K‡› ª̀ cÖwk¶Y hš¿cvwZ, KvuPvgvj Gi e„w× Kiv cÖ‡qvRb e‡j cÖwk¶KMY Rvwb‡q‡Qb| cÖwk¶Yv_x©‡`i mv‡_ 
Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq †h, Zviv cÖK‡íi AšZM©Z cÖwk¶Y KvwiKzjvg, mgq I cÖwk¶Y c×wZ m¤ú‡K© 
mšZzó, Z‡e Zviv hy‡Mvc‡hvMx I AvaywbK †UªW wfwËK †Kvm© †hgb- MÖvwd· wWRvBb I †gvevBj mvwf©wms wel‡q 
cÖwk¶Y wb‡Z AvMÖnx| cÖwk¶Y †Kv‡m©i wd gIKzdmn cÖwk¶Yv_x©‡`i‡K gvwmK e„wË cÖ̀ v‡bi `vex Rvwb‡q‡Q|  
 

14.1  cwi`wk©Z GjvKv t †fvjv  
cÖKíwUi ev¯Zevqb Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi j‡¶¨ MZ 11-01-2011 wLªt Zvwi‡L AvBGgBwWÕi mswkó 
Kg©KZ©v KZ…©K cÖKí GjvKv cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j hye Dbœqb Awa`ßi Gi Dc-cwiPvjK (fvicÖvß) 
Rbve Avey Zv‡ni †gvt Ievq`yjvn Dcw ’̄Z wQ‡jb| wb‡gœ cÖKí GjvKvi cwi`k©b weeiYx D‡jL Kiv n‡jv-   

 

 RyjvBÕ2010 †_‡K ïi“ K‡i RybÕ2011 ch©šZ cÖwk¶Y Z_¨vw` t 
A_© eQi ‡Uª‡Wi bvg j¶gvÎv AwR©Z j¶gvÎv 

RyjvB, 2010 n‡Z wW‡m¤̂i, 
2010 

B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIqvwis  30 Rb 30 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 25 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs 30 Rb 30 Rb 

Rvbyqvwi, 2011 n‡Z Ryb, 
2011 

B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis  30 Rb 30 Rb 
B‡jKUªwb· 30 Rb 30 Rb 
‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs  30 Rb 0 Rb 
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cÖwk¶Y †K‡› ª̀ 03wU †Uª‡Wi Rb¨ 03wU K¬vk i“g, 03wU e¨envwiK K¬vk I 03wU †óvi i“g i‡q‡Q| cÖwk¶Yv_x©‡`i Dcw ’̄wZ 
fvj| cÖwk¶Yv_x©‡`i g‡a¨ A‡b‡KB K‡j‡Ri Aa¨qbiZ QvÎ| cÖK‡íi AvIZvq G kn‡ii A‡b‡KB cÖwk¶Y MÖnY K‡i 
¯̂vej¤x̂ n‡q‡Q Ges GjvKvi 5-6 Rb hye‡Ki Kg©ms ’̄vb n‡q‡Q e‡j mswkó †K‡› ª̀i Kg©KZ©v Rvwb‡q‡Qb| GKRb AvZ¥-
Kgx© whwb B‡jKUªwb· wel‡q cÖwk¶Y wb‡q‡Qb Zvi wUwf I wd«R †givgZ ‡m›Uvi cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| Zvi gvwmK Avq 
40-50 nvRvi UvKv|  Zvi Aax‡b Av‡iv 3/4 Rb hyeK‡K KvR Ki‡Z †`Lv hvq|  
 

1155..00    mmggmm¨̈vv  tt  
  
1155..11||  DDccww¯̄’’wwZZ  nnvvii  KKgg  tt  ccwwii`̀kk©©bbKKvv‡‡jj  ††`̀LLvv  hhvvqq  ††hh,,  ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©‡‡`̀ii  DDccww¯̄’’wwZZii  nnvvii  AAvvkkvvee¨̈ÄÄKK  wwQQjjbbvv||  ccÖÖwwkk¶¶YYwwUU  mm¤¤úú~~YY©©  

AAbbvveevvwwmmKK  GGeess  ccÖÖwwZZwwUU  ††KK››`̀ªª  ††RRjjvv  mm`̀‡‡ii  wwWWwwWW  II  GGwwWWii  KKvvhh©©vvjj‡‡qq||  ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©‡‡`̀ii  ††eekkxxii  ffvvMMBB  `̀wwii`̀ªª  II  SS‡‡oo  ccoovv  
QQvvÎÎ||  ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©‡‡`̀ii  ccÖÖwwkk¶¶YY  KKvvhh©©µµ‡‡gg  AAvvKK……óó  KKiivvii  RRbb¨̈  ccÖÖKK‡‡íí  ††KKvvbb  ccÖÖwwkk¶¶YY  ffvvZZvv//BBbb‡‡mmbbwwUUff  GGii  ee¨̈ee¯̄’’vv  bbvv  
__vvKKvvqq  DDcc‡‡RRjjvvii  `̀~~ii--`̀~~iivvššZZ  ††__‡‡KK  ˆ̂`̀wwbbKK  hhvvZZvvqqvvZZ  ffvvoovv  ww`̀‡‡qq  ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©iivv  ccÖÖwwkk¶¶YY  ††bbqqvvii  AAvvMMÖÖnn  nnvvwwii‡‡qq  ††dd‡‡jj||  
ZvQvov h‡_ó cÖPvi I †gvwU‡fk‡bi Afve Ges cÖwk¶Yv_x©i b~̈ bZg my‡hvM myweavi Achv©ßZvi Kvi‡YI Dcw ’̄wZi 
nvi Kg cwijw¶Z n‡q‡Q|   

  1155..22||  ¯̂̂̄vveejj¤¤^^xx  KKggxx©©‡‡`̀ii  mmwwVVKK  ZZ__¨̈  bbvv  __vvKKvv  tt  ccwwii`̀kk©©bbKKvv‡‡jj  ††`̀LLvv  hhvvqq  ††hh,,  ccÖÖKK‡‡ííii  AAvvIIZZvvqq  ccÖÖwwkk¶¶YY  MMÖÖnnYY  KK‡‡ii  KKZZRRbb  
ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©  GG  cchh©©ššZZ  ¯̂̂̄vveejj¤¤^^xx  nn‡‡qq‡‡QQbb  ZZvvii  mmwwVVKK  ††KKvvbb  ZZ__¨̈  ccÖÖwwkk¶¶YY  ††KK››`̀ªª  ††__‡‡KK  ccvvIIqqvv  hhvvqq  bbvv||  ZZvvQQvvoovv  KKZZRRbb  
ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©  ccÖÖwwkk¶¶YY  wwbb‡‡qq  wwee‡‡`̀‡‡kk  ccvvwwoo  RRwwgg‡‡qq‡‡QQbb  GGii  ††KKvvbb  ZZ__¨̈  ccvvIIqqvv  hhvvqqbbvv||  ccÖÖwwkk¶¶YYvv__xx©©iivv  ccÖÖKK‡‡ííii  AAvvIIZZvvqq  
ccÖÖwwkk¶¶YY  MMÖÖnnYY  KK‡‡ii  ††KK,,  ††KKvv__vvqq,,  KKxx  KK‡‡ii‡‡QQbb  GGii  ††KKvvbb  ZZ__¨̈  ZZvviivv  ccÖÖwwkk¶¶YY  ‡‡KK‡‡››`̀ªª  RRvvbbvvbb  bbvv||  dd‡‡jj  ccÖÖKK‡‡ííii  mmwwVVKK  
OOuutt--PPuutt  AAbbyyaavveebb  KKiivv  ††eekk  KKóómmvvaa¨̈||    

1155..33||    mmnnKKvviixx  ccÖÖwwkk¶¶KK‡‡`̀ii  PPvvKKzziixx  nn‡‡ZZ  BB¯̄ZZddvv  tt  wwWWwwccwwcc‡‡ZZ  ccÖÖwwkk¶¶KK  wwbb‡‡qqvvMM  wweewwaaggvvjjvv  AAbbyyhhvvqqxx  ††`̀LLvv  hhvvqq  ††hh,,  ccÖÖwwkk¶¶KK  
cc‡‡`̀  wwbb‡‡qqvvMM  ††cc‡‡ZZ  mmsswwkk óó  wweell‡‡qq  ccÖÖ__gg  ††kkªªYYxx    wwWW‡‡cc vvggvvmmnn  0033  eeQQ‡‡iiii  AAwwffÁÁZZvv  PPvvIIqqvv  nnqq||  AAbb¨̈ww`̀‡‡KK  mmnntt  ccÖÖwwkk¶¶KK  
cc‡‡`̀  wwbb‡‡qqvvMM  ††cc‡‡ZZ  mmsswwkk óó  wweell‡‡qq  wwØØZZxxqq  ††kkªªYYxx  wwWW‡‡cc vvggvvmmnn  0022  eeQQ‡‡iiii  AAwwffÁÁZZvv  PPvvIIqqvv  nnqq||  GG‡‡ZZ  ††`̀LLvv  hhvvqq  mmsswwkk óó  
wweell‡‡qq  wwWW‡‡cc vvggvvaavviixx  nn‡‡jjII  ïïaayyggvvÎÎ  ccÖÖvvßß  KK¬¬vv‡‡mmii  KKvvii‡‡YY  mmnntt  ccÖÖwwkk¶¶KK  II  ccÖÖwwkk¶¶KK‡‡`̀ii  gg‡‡aa¨̈  ††eeZZbb--ffvvZZvv  ZZddvvrr  ii‡‡qq‡‡QQ||  
wwWWwwccwwcc‡‡ZZ  eewwYY©©ZZ,,  wwbb‡‡qqvvMM  wweewwaaggvvjjvvii  KKvvii‡‡YY  mmnntt  ccÖÖwwkk¶¶KK‡‡`̀ii  gg‡‡aa¨̈  KKwwZZccqq  ccÖÖwwkk¶¶KK  ‡‡¶¶vv‡‡ff  PPvvKKzziixx  nn‡‡ZZ  BB¯̄ZZddvv  
ww`̀‡‡qq‡‡QQbb  ee‡‡jj  ccwwii`̀kk©©bbKKvv‡‡jj  RRvvbbvv  hhvvqq||  GG‡‡ZZ  KK‡‡ii  ccÖÖwwkk¶¶YY  KKvvhh©©µµgg  mmvvggwwqqKKffvv‡‡ee  PPjj‡‡jjII  AAvvkkvvbbyyiiƒƒcc  mmvvddjj¨̈  AAwwRR©©ZZ  
nnqqwwbb||    

1155..44||    wbR¯̂ Awdm feb I cÖwk¶Y feb bv _vKv t  m‡iRwg‡b cwi`wk©Z GjvKvq hye fe‡bi wbR¯̂ ’̄vcbv bv _vKvq fvov 
evmvq ¯̂í cwim‡i G RvZxq cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbvq wKQyUv Amyweav m„wó n‡q‡Q| wcwmAv‡i 151wU Awdm fvovi 
K_v D‡jL Kiv n‡q‡Q| wKš‘ 2q ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwci 284 c„ôvq 55wU Awdm fvovi K_v D‡jL i‡q‡Q|   

15..5|  `¶ cÖwk¶Yv_x©‡`i cÖwk¶Y Kvh©µg †k‡l F‡Yi e¨e ’̄v bv _vKv t  
cwi`wk©Z GjvKvq cÖwk¶Yv_x©MY‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Rvbv hvq Zviv cÖwk¶Y Kvh©µg †kl K‡i A‡_©i Afv‡e 
†Kv_vI †Zgb †Kvb Kv‡Ri my‡hvM cv‡”Qb bv| hw` cÖwk¶‡Yi ci miKvixfv‡e F‡Yi e¨e ’̄v Kiv n‡Zv Zvn‡j wb‡Riv 
FY wb‡q cÖ‡qvRbxq mvgMÖx wK‡b AvZ¥Kgx© wn‡m‡e wb‡R‡K cÖwZwôZ Ki‡Z cviZ|  
 

1166..00||      mmyyccvvwwiikk  tt  
16.1 evsjv‡`‡ki gZ Mixe †`‡k cÖwk¶Y fvZv cÖ̀ vb K‡i gwU‡fkb Kiv †M‡j Dcw ’̄wZi nvi 100% Uv‡M©U AR©b Kiv m¤¢e| 

KvwiMix cÖwk¶Y †K›`ª (wUwUwm) I Ab¨vb¨ †emiKvix ms ’̄v cÖwk¶Y fvZv cÖ̀ v‡bi gva¨‡g  G RvZxq cÖwk¶Y Kvh©µg 
cwiPvjbv K‡i _v‡K| d‡j cÖwk¶YKvjxb mg‡q †Uv‡Kb fvZvi e¨e ’̄v MÖn‡Yi D‡`¨vM wb‡j cÖwk¶Y Kvh©µg Av‡iv 
djcÖm~ n‡e; 

16.2 G RvZxq cÖK‡í OOuutt--PPuutt Abyave‡bi Rb¨ ¯̂vej¤x̂ Kgx©‡`i mwVK WvUv/Z_¨ _vKv Avek¨K, hv cieZx© ch©v‡qi cÖK‡íi 
Rb¨ LyeB mnvqK;  

16.3  wWwcwc‡Z ewY©Z wb‡qvM wewagvjv cwieZ©‡b mswkó ms ’̄vi cÖ‡qvRbxq c`‡¶c †bqvi cÖ‡qvRb wQj| fwel¨‡Z G ai‡bi 
cÖKí nv‡Z ‡bqv n‡j wb‡qvM wewa wb‡q hv‡Z †Kvb mgm¨v bv nq †m e¨vcv‡i mswkó ms ’̄vi `„wó AvKl©Y Kiv n‡jv;  

16.4 cÖwk¶Y Kvh©µ‡gi ˆØZZv cwinv‡ii j‡¶¨ †h mg¯Z †Rjvq KvwiMix cÖwk¶Y †K› ª̀ (wUwUwm) i‡q‡Q †m mg¯Z †Rjvq 
G RvZxq  cÖwk¶Y e¨e ’̄v ivLv hyw³hy³ bq| ZvQvov G RvZxq cÖwk¶Y Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ †h mg¯Z †Rjv kn‡i 
hye cÖwk¶Y †K› ª̀ i‡q‡Q †mLv‡b G Kvh©µg Pvjy Ges †h mg¯Z †Rjvq hye cÖwk¶Y †K›`ª †bB ev †Rjv kn‡i †bB 
†mLv‡b fvov evwo‡Z cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v Kiv †h‡Z cv‡i|  

16.5  cÖwk¶Yv_x©‡`i cÖwk¶Y  Kvh©µg †k‡l `¶/mdj cÖwk¶Yv_x©‡`i Rb¨ FY cÖ̀ v‡bi welqwU we‡ePbv Kiv Avek¨K| 
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রলপথ ম ণালয় 

†ijc_ 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 
‡ijc_ gš¿Yvj‡qi Aax‡b 2010-2011 A_©eQ‡i GwWwcfy³ †gvU 5wU cÖKí (wewb‡qvM cÖKí 
4wU Ges †RwWwmGdfy³ cÖKí 1wU) mgvß nq|  
 

2|  mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t 
mgvß 5wU cÖK‡íi g‡a¨ gvÎ 1wU cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨q I mg‡qi g‡a¨ mgvß n‡q‡Q| 1wU 
cÖKí g~j Aby‡gvw`Z e¨‡q mgvß n‡jI  †gqv`Kvj e„w× †c‡q‡Q| Ab¨w`‡K 4wU cÖK‡íi e¨q I 
†gqv`Kvj DfqB e„w× †c‡q‡Q| mgvß cÖKí¸‡jvi g~j Aby‡gvw`Z mgq n‡Z e¨q e„w×i nvi M‡o 
30% n‡Z 60% Ges †gqv` e„w×i nvi 66% n‡Z 300%| 
 

3|  mgvß cÖK‡íi e¨q I †gqv` e„w×i KviY t 
mgvß cÖKímg~‡ni e¨q I †gqv`Kvj e„w×i KviYmg~‡ni g‡a¨ D‡jL‡hvM¨ n‡”Q- h_vh_ mgx¶v 
e¨ZxZ cÖKí cÖYqb, cÖKí ev¯—evqbKv‡j  ev¯—eZvi wbwi‡L e¨q cÖv°jb bv Kiv, mwVK 
cwiKíbvi Afve, `ye©j cÖKí e¨e¯’vcbv, f~wg AwaMÖn‡Y RwUjZv, cÖKíwfwËK wVKv`vi wb‡qvM 
bv K‡i †QvU †QvU c¨v‡K‡R Avw_©K eQiwfwËK AbwfÁ wVKv`vi wb‡qvM Kivi cÖeYZv, cÖK‡íi 
wecix‡Z mgqgZ A_© Qvo bv nIqv, Nb Nb cÖKí cwiPvjK cwieZ©b BZ¨vw`| Aciw`‡K mgvß 
cÖKímg~‡ni †gqv`Kvj e„w×i cÖavb KviYmg~n n‡”Q- µq Kvh©µg m¤úv`‡b `¶Zvi NvUwZ 
BZ¨vw`|  
 

4|  mgvßK…Z cÖKí ev¯—evq‡bi †¶‡Î cÖavb mgm¨v I mycvwik t 
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124. কে ইনার পিরবহেনর জ  এয়ার ক স িলত ৫০  এমিজ াট ওয়াগন (িব এফ িস ) 
এবং ৫  ক ভ ান সং হ 

(mgvß  t Ryb, 2011) 
  
1| cÖK‡íi Ae ’̄vb  t  PÆMÖvg|    
2| wbe©vnx ms¯’v t  evsjv‡`k †ijI‡q|  
3| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t   রলপথ 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 
3275.50 - 2795.80 01.7.2008 

n‡Z 
30.06.2011 

- 01.7.2008 
n‡Z 
30.06.2011 

- - 

  
5|   AsMwfwËK AMÖMwZ t gš¿Yvjq n‡Z cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) cvIqv wMqv‡Q| cÖvß cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b 
(wcwmAvi) Gi Z‡_¨i wfwË‡Z cÖK‡íi AsMwfwËK AMÖMwZ wbgœiƒc t                                                 

(j¶ UvKvq) 
µwgK 
bs 

wWwcwc 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|             ivR¯ ̂LvZ      
       
(K) wW- cÖ‡mwms ‡_vK   38.00  0.96(2.53%)  
(L) wewea ‡_vK 50.00  52.31(104%)  
(M)       
2|            g~jab LvZ      
(K) GgwR d¬̈ vU IqvMb msL¨v 1750.00 50 wU 1750.00(100%) 100% 
(L) GgwR †eªK f¨vb msL¨v 220.00 05 wU 220.00(100%) 100% 
(M) ক াwcU¨vj †¯úqvim ‡_vK 73.00 -  100% 
3| wmwW f¨vU ‡_vK 817.20 - 817.00 (100%) 100% 
(K)   msL¨v     
(L)  Kw›Ub‡RÝx (1%) ‡_vK 29.48 - -  
(M)  Kó G‡¯‹‡jkb msL¨v 294.82 - -  
 ‡gvU t  3272.50  2795.80 

(85.5%) 
 

  

6|   KvR Amgvß _vK‡j Zvi KviY t   †Kvb KvR Amgvß †bB e‡j cÖK‡íi mgvwß cÖwZ‡e`‡b উে খ Kiv n‡q‡Q| 
 

7|   g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t Av‡jvP¨ cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ AbymiY Kiv 
n‡q‡Q t 

 AviwWwcwc ch©v‡jvPbv ; 
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 gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖKí সমা  িতেবদন(িপিসআর) পযােলাচনা ; 
 PEC/DPEC mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ; 
 Kv‡Ri ev¯—e AMÖMwZ hvPvB Ges Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b ; 
 cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv ; 

 

8| mvaviY ch©‡e¶Y t 
8.1|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  †ijc‡_ PÆMÖvg পাট †_‡K  XvKv¯’ অভ রীন K‡›UBbvi wW‡cv‡Z K‡›UBbvi cwien‡bi 

Rb¨ 50wU wgUvi †MR (Gg wR ) d¬̈ vU IqvMb Ges 5wU †eªK f¨vb msMÖn| 
 

8.2|  cÖK‡íi cUf~wg I ািবত g~j Kvh©µg t 
cÖK‡íi cUf~wg t  1986-87 mv‡j evsjv‡`k †ijI‡q XvKv‡Z 10920 etdzt AvqZ‡bi GKwU AvBwmwW 
(ই ার াল কে ইনার িডেপা) ‰Zix K‡i, hv‡Z eQ‡i 5000wU BD K‡›UBbvi n¨vÛwjs Kiv †h তা| 1987 
mv‡ji 11 Gwcªj cÖ_g K‡›UBbvi mvwf©m Pvjy Kiv nq| cieZx©‡Z 1991 mv‡ji 5B AvM‡÷ cy‡ivcywi 
K‡›UBbvi †Uªb mvwf©m Pvjy Kiv nq| 1996-2002 mv‡j XvKv AvBwmwWÕi AvqZb e„w× K‡i 90000wU BD-†Z 
DbœwZ Kiv nq| PÆMªvg †cvU© 2000,2002,2003 mv‡j h_vµ‡g 486289,526353 I 624560wU BD 
K‡›UBbvi n¨vÛj K‡i| Gfv‡e K‡›UBbvi n¨vÛwjs Gi msL¨v µgvMZ e„w× cv‡”Q| G সম  K‡›UBbv‡ii 70% 
XvKvgyLx hvi 8-10% evsjv‡`k †ijI‡q eZ©gv‡b cwienb Ki‡Z cv‡i| 2002-03 I 2004-05 mv‡j 
evsjv‡`k †ijI‡q h_vµ‡g 70247 I 71981wU BD K‡›UBbvi  cwienb K‡i‡Q| †ijI‡qi gva¨‡g Gfv‡e 
K‡›UBbvi cwien‡bi †ek Pvwn`v Av‡Q|  
eZ©gv‡b evsjv‡`k †ijI‡q‡Z 328wU K‡›UBbvievnx d¬̈ vU IqvMb Av‡Q, hvi g‡a¨ 180wU Pvqbv †_‡K I 
110wU fviZ †_‡K h_vµ‡g 1992 I 2002 mv‡j msM„nxZ n‡qwQj|  Aewkó 148wU we`¨gvb d¬̈ vU IqvMb‡K 
Avwki `k‡Ki †kl w`‡K K‡›UBbvievnx d¬̈ vU IqvM‡b পা র Kiv n‡qwQj| G সম  পা িরত IqvM‡bi 
Avqy®‹vj BwZg‡a¨ AwZµv  nIqvq G¸‡jv cÖwZ ’̄vcb Kiv cÖ‡qvRb| Ab¨w`‡K K‡›UBbvi cwien‡bi µgea©gvb 
Pvwn`vi Kvi‡Y evsjv‡`k †ijI‡q K‡›UBbvi d¬̈ vU IqvM‡bi msL¨v AviI e„w× Kiv `iKvi| G লে  AviI 
৫০  d¬̈ vU IqvMb I 5wU †eªK f¨vb msMÖ‡ni Rb¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 

cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  cÖK‡íi AvIZvq †ijc‡_ PÆMÖvg পাট †_‡K XvKv¯’ অভ রীন K‡›UBbvi wW‡cv‡Z 
K‡›UBbvi cwien‡bi Rb¨ 50wU wgUvi গজ াট ওয়াগন Ges 05wU †eªK f¨vb msMÖn|  

 
8.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b I ms‡kvab t   
 
8.4| cÖK‡íi mvwe©K ev —̄evqb t cÖKíwUi ev¯ZevqbKvj RyjvB, 2007 †_‡K Ryb,2011 ch©šZ । cÖv°wjZ e¨q 

29287.17 j¶ UvKvi g‡a¨ Avw_©K AMÖMwZ 29280.00 j¶ টাকা Ges ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 
 
8.5| cÖK‡íi AvIZvq M„nxZ µq Kvh©µg t evsjv‡`k †ijI‡q KZ…©K বা বািয়ত  cÖK‡íi Dci cÖvß cÖKí mgvwß 

cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Ges gvV chv©‡q cÖvß µq m¤úwK©Z Z‡_¨ mvgwMÖK KvRwU we`¨gvb miKvwi wbqgbxwZ   
অথাৎ cvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v± 2006/ (PPA-2006), cvewjK cÖwKDi‡g›U wewagvjv 2008 (wcwcAvi 
2008) h_vh_fv‡e AbymiY K‡iB µq Kvh©µg m¤úv`b Kiv n‡q‡Q g‡g© বা বায়নকারী ক প  ক ক 
জানােনা হয়|  

 
8.6| cwi`k©‡b ev¯Ze Ae ’̄v t  সমা  cÖKíwUi g~j¨vq‡bi D‡Ï‡k¨ Z_¨ msMÖ‡ni wbwgË MZ 22/09/2012 Zvwi‡L 

cÖK‡íi AvIZvq বা বািয়ত KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| m‡iRwg‡b cwi`k©b, ms¯’v †_‡K cÖvß cÖKí 
mgvwß cÖwZ‡e`‡bi Z_¨ I gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖK‡íi AMÖMwZ Z‡_¨i wfwË‡Z ev¯ZevwqZ cÖKíwUi 
AsMwfwËK AMÖMwZi eY©bv wb‡gœ †`qv n‡jv t   

 
8.6.1| m‡iRwg‡b cwi`k©b, cÖKí bw_ ch©v‡jvPbv Ges Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbvq Rvbv hvq, cÖKíwU g~jZt য় 

সং া | cÖK‡íi AvIZvq 50wU GgwR d¬̈ vU IqvMb I 5wU GgwR †eªK f¨vb µ‡qi Rb¨ cÖKí cwiPvjK I 
cÖavb hvwš¿K cÖ‡KŠkjx©( ব), wmAviwe, PÆMÖvg Gi `ßi n‡Z OTM (ICB) প িতেত এ `icÎ Avnevb Kiv 
nq| `icÎwU wmwUwUBD’র I‡qemvBUসহ ˆ`wbK RbKÉ, ˆ`wbK BbwKjve I ˆ`wbK dvBbvbwmqvj G·‡cÖm 
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cwÎKvq cÖKvk Kiv nq Ges 08/12/2008 Zvwi‡L `icÎ †Lvjv nq| মাট 23wU `icÎ wewµ nq এবং 7 Rb 
`i`vZv `icÎ †Lvjvi mgq Dcw ’̄Z িছেলন g‡g© Rvbv hvq| cieZ©x‡Z `icÎ ায়েন M/s. China 
Shipbuilding Offshore International Co. Ltd., No. 10 Tuetan Beixiaofie, Beiling 
100861, China wWRvBb, g¨vby‡dKPvwis, সা াই, Kwgkwbs Ges Uªvqvj ivbmn cÖwZwU GgwR d¬vU ewM I 
K‡›UBbvi ওয়াগেনর জ  ২৯৮৯৬২১.০০ BDGm ডলাের `i D×„Z K‡i mŸ©wbgœ `i`vZv িনবািচত হন। cieZ©x‡Z 
D³ `‡i ি  া র Ges ি  মাতােবক 19.07.2010 Zvwi‡L cÖKí ক প  µqK…Z cb¨mg~n ey‡S পান g‡g© 
Rvbv hvq| পিরদশেনর সময় Rbve Avey mywdqvb, Dc-mnKvix েকৗশলী( ব), PÆMÖvg পাটBqvW© Gi mv‡_ 
Av‡jvPbvq Rvbv hvq IqvMb¸‡jv wVKgZ Pj‡Q Ges এখন পয  ওয়াগন েলা বহার কের প  পিরবহেনর ে  
†Kvb mgm¨v †`Lv hvqwb|  

 
8.7| cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ t cÖKíwUi ev¯ZevqbKvjxb mg‡q (RyjvBÕ2007 †_‡K Ryb Õ2011) 48 gvm 

mgq ch©šZ LÛKvjxb `vwq‡Z¡ wZbRb cÖKí cwiPvjK wb‡qvwRZ wQ‡jb| wb‡gœ cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨ 
†`qv nÕj t 
µt 
bs 

Kg©KZ©vi bvg c`ex c~Y©Kvjxb/ 
LÊKvjxb 

mgqKvj gšZe¨ 

1 2 3 4 5 6 
1| Rbve iZb Kzgvi 

miKvi 
AwZt cÖavb hš¿ 
cÖ‡KŠkjx c~e© 

LÛKvjxb 01.07.08-
26.09.10 

- 

2| Rbve †gvt 
nvwdRyi ingvb 
†PŠayix 

AwZt cÖavb hš¿ 
cÖ‡KŠkjx c~e© 

LÛKvjxb 29.11.10-
30.06.11 

- 

 
9| cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b t 

cwiKwíZ D‡Ïk¨ AwR©Z 
†ijc‡_ PÆMÖvg ‡cvU© †_‡K  XvKv ’̄ 
অভ রীন K‡›UBbvi wW‡cv‡Z K‡›UBbvi 
cwien‡bi Rb¨ 50wU wgUvi †MR (Gg 
wR ) d¬̈ vU IqvMb Ges 5wU †eªK f¨vb 
msMÖn Kiv| 

৫০  GgwR d¬̈ vU IqvMb Ges ০৫  ‡eªK f¨vb msMÖn Kiv 
n‡q‡Q| d¬̈ vU IqvMb েলা PÆMÖvg ‡cvU© †_‡K XvKv¯’ Af¨šZixY 
K‡›UBbvi wW‡cv‡Z K‡›UBbvi cwien‡bi Rb¨ wbqwgZ e¨eüZ 
n‡”Q|  

 
10| D‡Ïk¨ cyivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t  বা বায়নকারী ms¯’v KZ…©K †cÖwiZ Z_¨ Abyhvqx িডিপিপ’ ত উি িখত 

৫০  GgwR d¬̈ vU IqvMb, ‡eªK f¨vb I K¨vwcUvj †¯úqvm© msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges †m¸‡jv K‡›UBbvi cwien‡bi 
Rb¨ wbqwgZ e¨eüZ n‡”Q| এ থেক তীয়মান হয় য D‡Ïk¨ cyivcywi AwR©Z n‡q‡Q|  

 
12|     mycvwik/gZvgZ t  
12.1| ‡cvU© এর কে ইনার জট রীকরেণ এ কে র আওতায়  য় ত GgwR d¬̈ vU IqvMb েলা ণ িমকা পালন 

করেছ। সংি  রলওেয় ক প েক এ সকল ওয়াগেনর যথাযথ বহার ও র ণােব েণ সজাগ ি  রাখেত হেব। 
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	_Toc345241640
	_Toc345574820
	_Toc348967731
	_Toc358017406
	_Toc345574821
	_Toc348967732
	_Toc358017407
	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
	 
	32. মংলা বন্দরের জন্য কাগো হ্যান্ডেলং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ



	_Toc345574822
	_Toc348967733
	_Toc348967734
	_Toc358017408
	_Toc358017409
	_Toc345574824
	_Toc348967735
	_Toc358017410
	 
	 
	33. এ্যাপয়নমেন্ট অফ কনসালটেন্ট ফর প্রিপারেশন অফ দ্যা ডিজাইন এন্ড কষ্ট Gষ্টিমেট



	_Toc160655948
	_Toc160662676
	_Toc345241644
	_Toc345574825
	_Toc348967736
	_Toc358017411
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	_Toc160662677
	 
	 
	34. �টেকিনক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফর সেকন্ড চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রুর¨vল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিএইচআরডিপি-2)



	_Toc345574826
	_Toc348967737
	_Toc358017412
	_Toc345241646
	_Toc345574827
	_Toc348967738
	_Toc358017413
	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

	_Toc345574828
	_Toc348967739
	_Toc358017414
	 
	 
	35. বাংলাদেশ কৃষি শুমারী-২০০৭



	_Toc160655951
	_Toc160662681
	_Toc345241648
	_Toc345574829
	_Toc345574830
	_Toc348967740
	_Toc348967741
	_Toc358017415
	_Toc358017416
	_Toc276380063
	_Toc276380066
	 
	 
	36. স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)



	_Toc160655953
	_Toc160662683
	_Toc345241650
	_Toc345574831
	_Toc348967742
	_Toc358017417
	 
	 
	37. জাতীয় হিসাব, মূল্য ও মজুরী পরিসংখ্যান



	_Toc160655954
	_Toc160662684
	_Toc345241651
	_Toc345574832
	_Toc348967743
	_Toc358017418
	 
	 
	38. �কৃষি দাগগুচ্ছের হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ এবং ফসল উৎপাদন খরচ জরিপ



	_Toc160655955
	_Toc160662685
	_Toc348967744
	_Toc358017419
	পরিকল্পনা বিভাগ
	 
	39. ফরমুলেশন অফ আউটলাইন পার্টিসিপেটরী পার্সপেক্টিভ প্ল্যান (৩য় সংশোধিত)



	_Toc160655956
	_Toc160662686
	_Toc345241652
	_Toc345241653
	_Toc345574834
	_Toc345574835
	_Toc348967745
	_Toc348967746
	_Toc358017420
	_Toc358017421
	_Toc345574836
	_Toc348967747
	_Toc358017422
	বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনষ্টিটিউট
	 
	40. ট্র্যান্সফার ওব টেকনলজী ইন ব্যাম্বু শ্যুট প্রোডাকসন, প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং
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	_Toc160655966
	_Toc160662696
	_Toc345241661
	_Toc345574853
	_Toc348967763
	_Toc358017438
	_Hlk319921046
	 
	 
	53. �রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন (১ম সংশোধিত)



	_Hlk318880227
	_Toc160655967
	_Toc160662697
	_Toc345241662
	_Toc345574854
	_Toc348967764
	_Toc358017439
	 
	 
	54. �মাধবকুন্ড জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়)



	_Toc160655968
	_Toc160662698
	_Toc345241663
	_Toc345574855
	_Toc348967765
	_Toc358017440
	 
	 
	55. ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন



	_Toc160655971
	_Toc160662701
	_Toc345241666
	_Toc345574856
	_Toc348967766
	_Toc358017441
	 
	 
	56. �চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)



	_Toc160655972
	_Toc160662702
	_Toc345241667
	_Toc345574857
	_Toc348967767
	_Toc358017442
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	149. ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্র্টি রাইটস প্রজেক্ট (সংশোধিত)
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