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দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয অওতা ২০১৫-১৬ থ থফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যান 

প্রডতরফদরনয ওয ভন্ত্রণার/ডফবাগ ডবডিক াযংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণার/ডফবারগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভ ও ব্যরয তুরনা 

ডফডনরা

গ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

াতা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডডডএ

প ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভ ও 

ব্য 

উবআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভ 

ডতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন -

রফ থাচ্চ 

ব্য 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্য 

ডতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন -

রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও 

ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

৩টি ২ ১ - - ৩ ২৫%-

৩৩% 

- - 

০১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা: ৩টি   

০২। ভাপ্ত প্রকরেয ব্য ও মভাদ বৃডিয কাযণ: মকারনা ব্য বৃডি া নাআ। ংরাধনপূফ থক কাজ ভাপ্ত কযায জন্য মূরত: 

ভ বৃডি মররছ।  

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফারনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয: 

 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

০১. করিহরিব রিজাস্টায ম্যাহনজহভন্ট প্রকল্প 

১.১ ডডডএভড প্রকেটি কাডযগডয প্রকে ডররফ গ্রণ কযা ররও 

উরেখরমাগ্য ডযভাণ ডফডনরাগ প্রকরেয ডিভ গ্রণ ও ফাস্তফান 

কযা ররছ। 

১.১ মকারনা প্রকে কাডযগডয াতা প্রকে ডররফ গ্রণ কযা 

রর, যীো, ডনযীো ফা ম থরফেরণয ডনডভি ছাড়া মকারনা 

ডফডনরাগ প্রকরেয ডিভ গ্রণ ও ফাস্তফান কযা গ্রণরমাগ্য 

নর। পরর এ ধযরণয ডভশ্র প্রকে গ্রণ কযা মারফ না। 

১.২ ডডডএভড প্রকরেয টিডড প্রণরনয ভ প্রকেটিয ডফডবন্ন 

Intervention/ scheme/ component ডফবাগ, 

মজরা ও উরজরাওাডয াজারনা ফা তাডরকাভুক্ত কযা ডন। 

একআ ধযরণয প্রকে ডফডবন্ন স্থারন এররারভররাবারফ ডন্নরফন কযা 

ররছ। অফায একআ মজরায নাভ ডফডবন্ন স্থারন ংরগ্নবারফ 

পুনযাবৃডি ঘরটরছ। াভডগ্রকবারফ ফরা মা মম প্রকরেয টিডড 

মথামথবারফ প্রণন কযা ডন। 

১.২ প্রকরেয তাডরকা ডফবাগ/মজরা/উরজরা ফা প্রকরেয 

Component/ Intervention/Scheme এয 

ধযণ নুমাী ডডডড/ টিডড প্রণন কযরত রফ। 

 

১.৩ ডডডএভড প্রকেটিয উরেশ্য সুস্পষ্ট নর। পরর অউটপুট এফং 

অউটকাভ ডযভা কযা দুরু। প্রকেটিরত মকারনা কভ থডযকেনা 

নাআ ভরভ থ ডযরডেত । 

১.৩ প্রকরেয Objective (উরেশ্য) সুস্পষ্ট রত রফ। উরেশ্য 

এয ারথ াভঞ্জস্য মযরখ input এফং activity গ্রণ 

কযরত রফ।  এয পরর অউটপুট এফং অউটকাভ ডযভা 

কযা জতয । বডফষ্যরত প্রকে গ্ররণয ভ রডজকযার 

মেভওাকথ এফং কভ থডযকেনা ডডডড’য ারথ ংরমাজন 

কযরত রফ। 

১.৪ ডডডএভড প্রকরেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফান ংক্রান্ত মম ০৭ টি 

করপারনন্ট উরেখ কযা ররছ মখারন ডযভারণয একক ডররফ 

“LS” (lump sum) মদখারনা ররছ। ভাপ্ত প্রকরেয 

তরেয মেরে “LS” (lump sum) type of 

information গ্রণরমাগ্য নর। 

১.৪ ডডডড/টিডড প্রস্তুতকযরণয ভ মথাম্ভফ ডিভ / 

করপোরনন্ট/ ইন্টোযরবনোরনয নাভ রথ থয ডফবাজন এফং 

উডফবাজন সুস্পষ্ঠবারফ উরেখ থাকরত রফ মারত ডিরভয 

ব্যরয ারথ ডডডড/টিডড’য ভরে ন্ত:ডস্থত প্রাক্বডরত 

ব্যরয ডভর/গযডভর খ ুঁরজ াওা মা। 

১.৫ ডডডএভড প্রকরেয অওতা কক্সফাজায মজরায ১.৫ প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফারনয মেরে মটকআনীডত ফরম্বন কযা 

তযাফশ্যক। অর্ যোৎ, need based, viable and 
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ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

ভরখারী উরজরায কুতুফরজাভ আউডনরনয (১) 

ঘটিবাঙ্গা ভাটিয মকো যোয জন্য ৯৫ ডভটায দীঘ থ 

প্রডতযো মদওার (Retaining Wall) , 

কক্সফাজায মজরায মটকনাপ উরজরায মটকনাপ 

মৌযবায  সুর াডনয জন্য ডনডভ থত ডযাভ,  যাজফাড়ী 

মজরায মগাারন্দ উরজরায মদফগ্রাভ আউডনরনয যাস্তা,  

খরনা মজরায দারকা উরজরায ানখারী আউডনরনয 

বদ্রকান্ত গাআরনয ফাডড়য সুর াডনয জন্য ডনডভ থত প্রকে 

ডযদ থরন মদখা মা প্রকেগুররা মটকআ নর। 

sustainable প্রকল্প গ্রণ কযরে রফ। মকান প্রকে 

গ্ররণ ংখ্যা ফা ডযভাণ বৃডিয াডাড উক্ত প্রকে মথরক 

কী পর রাব রফ, কতডদন মটকআ রফ, কভ খযরচ 

াভডকবারফ ডনভ থাণ কযরর বডফষ্যরত মভযাভত ফা ংিারয 

কত টাকা যকারযয গচ্চা মারফ এফং স্বে ভরয ব্যফধারন 

একআ স্থারন পুনযা নুরূ একটি প্রকে গ্রণ কযায 

প্রররাজনীতা মদখা ডদরফ ডকনা ম ডফলটি ডফরফচনা ডনর 

মটকআ প্রকে গ্রণ কযরত রফ এফং গুণগত ভান ক্ষুন্ন 

যাখরত রফ। মকফরভাে ডযভান ফা ংখ্যারক গুরুত্ব মদা 

মারফ না।   
১.৬ প্রকল্প ভোপ্তিয য উক্ত প্রকরল্পয আওেোে প্তনপ্তভ যে 

অফকোঠোরভোয ংযক্ষণ, মভযোভে, এফং ব্যফস্থোনো 

প্তকবোরফ রফ েোয Exit Plan অপ্তধকোং প্রকরল্প 

অনুপ্তস্থে।  

১.৬ প্রকে গ্ররণয ভ ডডডড/টিডডরত  Exit Plan 

(ফোস্তফোপ্তেে প্রকল্পটিয ংযক্ষণ, মভযোভে এফং প্তযচোরনো) কী 

রফ েো সুস্পষ্টবোরফ  ডন্নরফন ফােতামূরক ওা প্ররাজন। 

১.৭ প্তপ্তিএভপ্ত প্রকল্পটি ভোপ্তিয য প্ররেোজনীে েথ্ম মোচোই 

ফোছোই কযোয জন্য প্ররেোজনীে নপ্তর্ত্র োওেো মোে নোই 

ফো উস্থোন কযো ে নোই।  

১.৭ মকান প্রকে ভাপ্ত রর প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন মূল্যান না 

ওা ম থন্ত প্রাডনক ভন্ত্রণার উক্ত প্রকরেয তোডদ , 

গুরুত্বপূণ থ নডথে এফং প্রকরেয ারথ ংডিষ্ট প্রকে 

ডযচারক ফা দাতা/াায্য ংস্থায কভ থকতথাগরণয ডফস্তাডযত 

তে ংযেণ কযরফন। প্রাডনক ভন্ত্রণাররয উন্নন 

নুডফবাগ ডধদপ্তয মূরয ারথ ভন্ব করয ডফলটি 

ডনডিত কযরফন। 

০২. “গ্রাভীণ যাস্তা মছাট মছাট (১২ ডভটায দদঘ থয ম থন্ত) মতু/কারবাট থ ডনভ থাণ (৩ ম থা) (ংরাডধত)” ীল থক প্রকে। 
২.১ মকারনা মকারনা মেরে খার মফ প্রস্ত, ডকন্তু ডিজ মছাট 

ওায কাযরণ ংরমাগ ডিজ/কারবাট থ এয দুআ ার 

ভাটি দ্বাযা খার বযাট কযায পরর খাররয াডন প্রফা 

মমভন ডফডিত রে, মতভডন ডিরজয ংরমাগ ড়ক াডন 

প্রফারয ধাক্কা মফ েডতগ্রস্ত রে। একআ খার, নদী-

নারায উয ডফডবন্ন ংস্থা কর্তথক ডফডবন্ন াআরজয ডিজ 

ডনভ থাণ কযা রে। খার / নদীনারায অতন , ব্যফায ও 

থ থননডতক কভ থকারেয উয ডবডি করয  খাররয/ নদীয 

ডনডদ থষ্ট মকাড/ অআডড/ ভাকাঠি না থাকা। থ থছাড় ফায 

য রনকাংর দ্রুত প্রকে াআট ডনফ থাচন কযা  মায 

পরর ঠিক াআট ডনফ থাচন কযা কষ্টাে । 

২.১ থ থ ফৎয  শুরু ওায অরগআ উরজরা প্ররকৌরীগণ /প্রকরে 

মকডিবারফ ডনরাগপ্রাপ্ত প্ররকৌরীগণ প্রকে  স্থান ডযদ থন 

করয াআররাডরক ডাট্টা ও ছডফ ংগ্রপূফ থক নকা  ও প্রাক্করন 

দতযী কযরত কযরফন মারত প্রকরেয ফাস্তফান শুরু ওায 

ারথ ারথআ  প্রকে াআট ডনফ থাচন ফা প্রকে ফাস্তফান িডত 

পরকথ ডঅআওগরণয মকারনা প্রকায স্পষ্টতা ফা জটিরতা না 

থারক। একআ খার, নদী-নারায ওয ন্য মকান ংস্থা ফা ব্যডক্ত 

ব্যফস্থানা ডিজ/কারবাট থ দতযী কযরত রর ংডিষ্ট কররয 

জন্য প্ররমাজয ডযরফ ফান্ধফ নীডতভারা প্রণন ও নুযণ কযা 

ভীচীন। প্ররেোজরন যোস্তো / ড়রকয ভরতা নদী /খারগুররায 

অতন, ব্যফায এফং বডফষ্যৎ থ থননডতক কভ থকারেয ডফলটি 

ডফরফচনা ডনর মকাডডং  কযরত রফ এফং মআ নুমাী ডিজ 

ডনভ থারণয প্রকে গ্রণ কযরত রফ। 

2.২ প্ররাজনীতা ও উরমাডগতা নুমাী ডিজ/কারবারট থয 

ডডজাআন প্রণন না করয াযারদরয জন্য একআ ডডজাআন/ 

নমুনায ডিজ ডনভ থাণ কযা মকারনা মকারনা জাগা ডিরজয 

েভতা এফং চরাচররয উরমাডগতা মরথষ্ট েভ ন ভরভ থ 

ডযরডেত ররছ।  

২.২ প্ররাজনীতা ও উরমাডগতা নুমাী ডিজ/কারবারট থয 

ডডজাআন প্রণন পূফ থক েভতা এফং চরাচররয 

উরমাডগতা বৃডি কযরত রফ।   

২.৩ উইং ওেোর , প্তনউরের এফং যোস্তোয উচ্চেোয োভঞ্জস্য 

র্োকো।  

২.৩ বডফষ্যৎ প্রকে গ্ররণয মেরে Wing Wall এয ারথ পৃক্ত 

Newel মেেডফররল ১০  পৄট Height এয ডযফরতথ অযও 

০৫ (াঁচ) পৄট Height বৃডি করয মভাট ১৫ পৄট কযরত রফ 

মায ৫-৭ পৄট থাকরফ যাস্তাংরগ্ন ভাটিয নীরচ এফং ৮-১০ পৄট 

থাকরফ ভাটিয উরয। এয পরর ডিজ ংরগ্ন যাস্তায ভাটি ফল থায 

মভৌসুরভ ফা নদীয াডন বৃডিয পরর েডতগ্রস্ত রফ না। Design 

ভন্ব কযায স্বারথ থ Wing Wall এয Slop এফং Newel 

এয দদঘ থয ভন্ব াধন কযরত রফ । প্ররাজরন ডযরটআডনং 

ওার ডনভ থাণ করয এযারপ্রারচয ভাটি ধরয যাখরত রফ। 
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ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুারয 

2.4 ডিরজ ব্যফহৃত যরডয ফডারবথ প্রদি প্লাস্টায/অস্তযরণয 

পুরুত্ব ঠিকবারফ না ওা মকারনা মকারনা ডিরজয যড 

আরতাভরে মফয র ডগররছ এফং প্রকরেয গুণগত ভান 

প্রশ্নডফি। উদাযণস্বরূ, নাযানগঞ্জ মজরায 

অড়াআাজায উরজরায শ্রীডনফাদী -জারাকাডন্দ যাস্তায 

খাররয উয  ডিজটি উরদ্বাধন কযা  ১০ জুরাআ ২০১৫ 

ডি.। ভোত্র ০২ (দুই) ফৎরযয ভরে ডিরজয ডফডবন্ন 

জাগা যড মফয র রড়রছ এফং এযারপ্রাচ মযাডটি 

চরাচররয জন্য খফ ঝুঁডকপূণ থ প্রতীভান ররছ 

2.4 ফকাঠারভা, স্থানা, ড়ক, ডিজ, কারবাট থ ডনভ থারণয ারথ 

জডড়ত ঠিকাদায প্রডতষ্ঠান এফং ডনভ থাণ শ্রডভকরদয মজরা ফা 

উরজরাডবডিক প্রডেণ ও ভটিরবরনয অওতা অনন 

কযা প্ররাজন। এ কারজয জন্য মজরা প্রাক ও উরজরা 

ডনফ থাী ডপাযগরণয নুকূরর প্ররাজনী ফযাে এফং 

প্রডেরকয তাডরকা ও ভসূডচ প্রণরনয কাম থকযী দরে 

গ্রণ কযা তীফ জরুডয।  

২.৫ উকূরফেী, রফণোক্ত, এফং ফন্যো প্রফণ এরোকোয প্তিজ , 

কোরবোর্ য প্তনভ যোরণ প্তফরল নক্সো প্রণেন নো করয োযো 

মেরয জন্য একই নক্সো প্রণেন।   

2.5 উকূরফতী রফনাক্ত এরাকা ডিরজয মম ং াডনয ডনরচ 

ফস্থান করয তা মারত  রফনাক্ততা েডতগ্রস্ত না  এ জন্য 

Antisalt admixture ব্যফায কযরত রফ। মেেডফররল 

Antisalt admixture এয ারথ Diamond Coastal 

Plus ফা ভভারনয Cement ংডিষ্ট এরাকায 

অফাওা/অদ্র থতা/রফনাক্ততা ডফরফচনা ডনর অনুাডতক 

ারয ব্যফায কযরত রফ। এ ব্যাারয ডফরলজ্ঞগরণয ভন্বর 

বা অফানপূফ থক প্ররাজনী দরে গ্রণ কযা তযাফশ্যক।   

২.৬ প্তযে যনকোপ্তরন মেখো মোে মম , প্তিজ/ কোরবোর্ য মকোন 

প্রকরল্পয আওেোে স্কীভ গ্রণ কযো রেরছ ফো  মকোন প্রকল্প 

মর্রক অর্ যোেন কযো রেরছ েোয নপ্তজয অপ্তধকোং প্তিজ / 

কোরবোরর্ যয নোভ পররক নোই।  

2.6 প্তিজ/ কোরবোরর্ যয উরদ্বাধনী/নাভ পরক এয ারথ উক্ত প্রকে 

াআরটয নাভ, উরদ্বাধনকাযী ব্যডক্তয নাভ, দডফ, তাডযখ, 

আতযাডদ যাখা মমরত ারয। তরফ ডিজ/কারবারট থয তে ম্বডরত- 

মমভন: দুরম থাগ ব্যফস্থানা ডধদপ্তরযয মম প্রকরেয ধীরন 

ডিজটি ডনডভ থত ররছ মআ প্রকরেয পূণ থ নাভ, প্রাক্বডরত ব্য, 

চুড়ান্ত ব্য, কাম থারদরয তাডযখ, ভাডপ্তয তাডযখ এফং 

ডনভ থাণকাযী ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয পূণ থ নাভ ও ঠিকানা থাকা 

তযাফশ্যক মারত গুণগতভান ডনর বডফষ্যরত ং মদখা 

ডদরর তাৎেডণকবারফ ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠানরক তরফ কযা এফং 

প্ররাজনী দরে গ্রণ কযা মা। 
2.7 প্রকরেয অওতা ডনডভ থত ডিজ ংিায ও ওভযাভরতয 

মকান ডযকেনা থ থাৎ প্রকরে এ জাতী মকারনা এডক্সট 

প্লযান না থাকা।  

2.7 প্তিজ ফো কোরবোর্ য প্তনভ যোমণয যফেী ম যোরে যক্ষোরফক্ষণ ও 

ংস্কোরযয জন্য যোজস্ব খোরে ফোৎপ্তযক ফযোদ্দ র্োকো প্ররেোজন।  
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গ্রাভীণযাস্তারছাটরছাট (১২ডভটাযনদঘ থযম থন্ত) মতু/কারবাট থডনভ থাণ (৩ম থা) (ংরাডধত)  

-ীল থক প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যান প্রডতরফদন 

 

প্রকল্পেয নাভঃ “গ্রাভীণযাস্তায়ল্প াটল্প াট (১২মভটাযদদঘ্যম্ন্ত) সত/ুকারবাট্মনভ্াণ (৩য়ম্ায়) (ংল্পামধত)” -ীল্ক প্রকে। 
 

১। প্রকল্পের অবস্থান : খাগড়াছড়ড়, বান্দরবান ও রাাংগামাটি জজলা ব্যড়িি জেল্পের ৬১টি জজলার ৪৬১টি 

উপল্পজলা। 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : দুল্প্ যাগ ব্যবস্থাপনা অড়িেপ্তর। 

৩। প্রোসড়নক ভন্ত্রণারয় : দুল্প্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

 

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:       (অাংকসমূহ লক্ষ টাকায়)  

প্রাক্কড়লি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় 

(জুন ২০১৬ 

প্ যন্ত) 

পড়রকড়েি বাস্তবায়নকাল প্রকৃি 

বাস্তবায়নকাল 

অড়িক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কড়লি 

ব্যল্পয়র %) 

অড়িক্রান্ত সময় 

(মূল বাস্তবায়ন 

কাল্পলর %) 

মূল সব যল্পেষ 

সাংল্পোড়িি 

মূল সব যল্পেষ 

সাংল্পোড়িি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৯৫০০.০০ ১০৮৫০৯.০০ ১০৮৩৬১.১৪
1
 জুলাই ২০১২ 

হল্পি জুন ২০১৫ 

জুলাই ২০১২ 

হল্পি জুন ২০১৬ 

জুলাই ২০১২ হল্পি 

জুন ২০১৬ 

*১৪৭.৮৬ 

০.১৪% 

৩৩.৩৩% 

প্রকেটির অড়িক্রান্ত ব্যয় মূল প্রাক্কড়লি ব্যল্পয়র তুলনায় ১৪৭.৮৬ লক্ষ টাকা কম। 

 

5। প্রকল্পের অাংগড়িড়িক বাস্তবায়নঃ                   (অাংকসমূহ লক্ষ টাকায়) 

 

ক্রড়মক 

নাং/ 

জকাড নাং 

 

 

সাংল্পোড়িি ড়ডড়পড়প অনু্ায়ী অাংগ 
একক রযভান 

সাংল্পোড়িি ড়ডড়পড়প 

অনু্ায়ী পড়রকড়েি 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃি বাস্তবায়ন 

কম/জবেী 

আড়থ যক বাস্তব আড়থ যক বাস্তব 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(ক) রাজস্ব  
      

4501 কম যকিযাগল্পণর জবিন জন 5 39.14 5 37.50 5 1.64 

4601 কম যচারীল্পের জবিন ’’ 6 10.39 6 10.39 6 - 

 
জমাট=  

 
49.54 

 
47.90 

 
1.64 

4700 িািাড়ে -- 
      

4701 মহাঘ য িািা ’’ 6 9.90 6 5.03 6 4.87 

4705 বাড়ী িাড়া ’’ 6 28.31 6 21.59 6 6.71 

4709 শ্রাড়ন্ত ড়বল্পনােন িািা ’’ 6 1.20 6 - 6 1.20 

4713 উৎসব িািা ’’ 6 7.17 6 5.44 6 1.72 

4717 ড়চড়কৎসা িািা ’’ 6 3.10 6 2.20 6 0.91 

4755 টিড়িন ’’ 6 0.34 6 0.18 6 0.16 

4765 ্ািায়াি িািা ’’ 6 0.34 6 0.18 6 0.16 

4773 ড়েক্ষা িািা ’’ 6 1.26 6 0.58 6 0.68 

4795 অন্যান্য (গ্রাচুইটি) ’’ 6 11.95 6 11.78 6 0.17 

 
জমাট=  

 
63.56 

 
46.98 

 
16.58 

4800  সরবরাহ ও অন্যান্য   
     

                                                 
1
প্রকে ডযচাররকয দপ্তয মথরক প্রাপ্ত তোনুমাী।  
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ক্রড়মক 

নাং/ 

জকাড নাং 

 

 

সাংল্পোড়িি ড়ডড়পড়প অনু্ায়ী অাংগ 
একক রযভান 

সাংল্পোড়িি ড়ডড়পড়প 

অনু্ায়ী পড়রকড়েি 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃি বাস্তবায়ন 

কম/জবেী 

আড়থ যক বাস্তব আড়থ যক বাস্তব 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4801 ভ্রমন ব্যয় ( ৩বৎসল্পরর জন্য) ’’ 5 10.48 5 6.36 5 4.12 

4808 
মাইল্পক্রাবাস িাড়া ( ৩বৎসল্পরর 

জন্য) 

সাংখ্যা 
1 3.58 1 3.58 1 - 

4814 অন্যান্য (প্রকে মুল্যায়ন ব্যয়) জথাক জথাক 6.00 জথাক - জথাক 6.00 

4816 
জিান ড়বল (ড়পএসটিএন ৫টি , 

ইন্টারল্পনট মল্পডম ড়সম সহ ৫টি) 

জন 

5 2.50 5 0.66 5 1.84 

4818 
জরড়জল্পেেন (০১টি ড়জপ এবাং ১৬৩টি 

মটরসাইল্পকল ) 

সাংখ্যা 
164 26.45 164 26.45 164 - 

4823 
জিল, গ্যাস এবাং লুল্পেড়কটিাং {৮ 

জীপ} 

সাংখ্যা 
164 138.38 164 89.98 164 48.40 

4827 মুদ্রণ (পড়রপত্র ও অন্যান্য) জথাক জথাক 2.98 জথাক 2.98 জথাক - 

4828 জেেনারী, সীল এবাং েযাম্প জথাক জথাক 29.15 জথাক 29.05 জথাক 0.10 

4831 সাংবােপত্র/ম্যাগাড়জন 
জথাক জথাক 

20.29 
জথাক 

20.16 
জথাক 

0.13 

4840 প্রড়েক্ষণ সাংখ্যা 461 10.94 461 10.94 461 - 

4883 সম্মানী িািা জথাক জথাক 10.95 জথাক 8.00 জথাক 2.95 

4887 অনুড়লড়প ব্যয় জথাক জথাক 15.80 জথাক 15.72 জথাক 0.08 

4899 

অন্যান্য ব্যয় (উপল্পজলা অড়িষ 

আনুষাাংড়গক ব্যয় এবাং প্রল্পজক্ট 

মূল্যায়ন ব্যয়) 

জথাক জথাক 

373.18 

জথাক 

367.44 

জথাক 

5.74 

 
জমাট  

 
650.68 

 
581.32 

 
69.36 

4901 
মটর ্ানবাহন {৪ ড়জপ, (১নতুন+৩ 

পুরািন) এবাং মটর সাইল্পকল ১৬৩} 

সাংখ্যা 
167 75.00 167 19.24 167 55.76 

4911 
কড়ম্পউটার, সিটওয়যার এবাং 

অন্যান্য 

জথাক 
জথাক 6.25 জথাক 3.98 জথাক 2.27 

 
জমাট  

 
81.25 

 
23.22 

 
58.03 

 
উপ-জমাট (রাজস্ব)  

 
845.02 

 
699.41 

 
145.61 

(খ) মুলিন   
     

6807 জীপ -০১ টি, মটর সাইল্পকল ১৬৩ টি সাংখ্যা 164 330.04 164 330.04 164 - 

6817 সিটওয়যার এবাং কড়ম্পউটার সাংখ্যা 1 5.00 1 4.80 1 0.20 

6819 
কড়ম্পউটার -০২ টি, িযাক্স ০২টি, 

িল্পটাকড়পয়ার ০১টি 

সাংখ্যা 
5 9.86 5 9.79 5 0.07 

7026 েীজ / কালিাট য  ড়মটার 
 

107,319.07 46,295 107,317.09 46341 1.99 

 
উপ-জমাট (মুলিন) 

-- -- 107,663.97 
 

107,661.72 
 

2.25 

জমাট-(ক+খ) 
-- -- 108,509.00 

 
108,361.14 

 
147.86 

 িথ্য সূত্রঃ ড়পড়সআর। 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্ররমাজয ন।  

 

৭।  টবূমভঃ স্বাধীনতা যফত্ী ভল্পয় গ্রাভীণ সমাগাল্পমাগফযফস্থা উন্নয়ল্পনয জন্য আউএএআড এয মএর-৪৮০ টাআল্পটর-২ 

এফং মফশ্ব খাদয কভ্ূচীয অওতায়কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয কভ্ূচীয ভাধযল্পভ ১৯৭৫-৭৬ ার ল্পত গ্রাভীণ কাাঁচা যাস্তা 
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উন্নয়ল্পনযকাজ রৄরু য়। মকন্তু এ ভস্ত যাস্তায ভাল্পে প্রল্পয়াজনীয় সতু/কারবাট্ মনভ্াণ না কযায়এফং ামফ্কবাল্পফ 

সমাগাল্পমাগ ফযফস্থায উল্পেখল্পমাগয উন্নমত না ওয়ায় ১৯৮২ ার ল্পত মএর-৪৮০টাআল্পটর-২ এয অওতায় প্রদত্ত 

গল্পভয মফক্রয়রব্ধ থ্ দ্বাযা ীমভত অকাল্পয গ্রাভীণ ড়ল্পক  ‘সকয়ায ফাংরাল্পদ’ এয তত্ত্বাফধাল্পন নুর্ধ্্ ৪০ পুট (১২ 

মভটায ম্ন্ত) দদঘ্য মন্্তল্পতু/কারবাট্ মনভ্াণ কাম্ক্রভ ১৯৯৩ ার মন্্ত ফাস্তফাময়তয়। 

   

 যফত্ীল্পত কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয কভ্ূচীয অওতায়মনমভত্ যাস্তায় “স াট স াট (১২ মভঃ দদঘ্যম্ন্ত) সত/ুকারবাট্ 

মনভ্াণ (১ভ ম্ায়)” ীল্ক প্রকল্পেয অওতায় জরুাআ ১৯৯৪ ল্পতজুন২০০৯ ম্ন্ত ভল্পয় ৪ ,৯৪৮মট সতু/কারবাট্ও 

মদ্বতীয় ম্াল্পয় জুরাআ২০০৯ ল্পত জনু২০১২ম্ন্ত ভল্পয় ১৬১৫মট সতু/কারবাট্ মনভ্াণ কযা য় এফং ৩য়ম্াল্পয় 

সদল্পয াফ্তয সজরা ফযমতত ৬১মট সজরায ৪৬১মট উল্পজরায় ৪৬২৯৫ মভটায সত/ুকারবাট্মনভ্াল্পণয রল্পযয সভাট 

১০৮৫.০৯ সকামট টাকা ফযল্পয় জুরাআ২০১২ সথল্পক জনু২০১৬ সভয়াল্পদ৪৬২৯৫ মভটায সত/ুকারবাট্ মনভ্াল্পণযরল্পযয 

সভাট ১০৮৫.০৯ সকামট টাকা ফযল্পয় জুরাআ২০১২ সথল্পক জনু২০১৬ সভয়াল্পদপ্রকেমট গত ২৭/০১/২০১৫ তামযল্পখ ২য় 

ংল্পামধত অকাল্পয নুল্পভামদত য়। প্রকে এমপ্রর ২০১৪ মি. অআএভআমড কত্ৃক ভধযফত্ী ভূরযায়ন কযা ল্পয়ল্প । 
 

৮। উরেশ্য: 

(ক) “কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয কভ্ূচী” এফং “আভপ্লয়ল্পভন্ট সজনাল্পযন সপ্রাগ্রাভ পয দযা ুওল্পযস্ট (আমজমম)” ীল্ক কভ্ূচীয 

ভাধযল্পভ মনমভ্ত ভামটয যাস্তায গযাল্প সত/ুকারবাট্ মনভ্াণ কল্পয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ; 

(খ) ামন মনষ্কান ফযফস্থা উন্নয়ল্পনয ভাধযল্পভ রৃল্পম্াগ জমনত েুাঁমক হ্রাকযণ; 

(গ) সদল্পয স্থানীয় াট-ফাজায, সগ্রাথ সন্টায, মযা প্রমতষ্ঠান ও আউমনয়ন মযলল্পদয াল্পথ কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয কভ্ূচীয 

অওতায় মনমভ্ত যাস্তাভলূ্পয ংল্পমাগ স্থাল্পনয ভাধযল্পভ কৃমল উকযণ জবাল্পফ মযফণ ও মফণল্পন ায়তা প্রদান গ্রাভীণ 

সমাগাল্পমাগ ফযফস্থায উন্নয়ন াধন; 

(ঘ) ফকাঠাল্পভা মনভ্াণকারীণ ভল্পয় াভময়ক কভ্ংস্থাল্পনয সুল্পমাগ ৃমি কল্পয গ্রাভীণ এরাকায় দামযদ্র্য দূযীকযণ। 
 

৯। প্রকে নুরভাদন এফং ংরাধনঃ 

 

একল্পনক সিা কর্তযক অনুল্পমােনঃ ২৪/০৭/২০১২ ড়রঃ 

পড়রকেনা ড়বিাগ কর্তযক অনুল্পমােনঃ ১৪/০৮/২০১২ড়রঃ 

দুল্প্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তযক অনুল্পমােনঃ  ১৫/০৮/২০১২ড়রঃ 

জময়াে বৃড়ির িাড়রখঃ ২৭/০১/২০১৫ ড়রঃ 

সব যল্পেষ সাংল্পোিনঃ ১৮/০২/২০১৫ ড়রঃ 
 

 

১০। ক্র কাম থক্রভঃ ১টি জী, ১৬৩টি ভটয াআরকর, ২মট কডপউটায, ডডডজটার পযাক্স মভডন, ডপ্রন্টায ও পরটাকডায ক্র  

এফং ফ্টওায দতযী কাম থক্রভ পন্ন ররছ।  

 

১১। প্রকরেয াডফ থক গ্রগডতঃ 

 

অথ য বছর সাংল্পোড়িি এড়ডড়প বরাদ্দ অথ য অবমুড়ি ব্যয় 

জমাট  টাকা প্রঃ 

সাঃ 

অগ্রগড়ি 

(%) 

জমাট  টাকা প্রঃ 

সাঃ 

অব্যড়য়ি অথ য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011-12 14,090.00  14,090.00  - 12.86% 14,090.00  13,983.54 13,983.54 - 106.46 

2013-14 35,676.00  35,676.00  - 32.56% 35,676.00  35,621.86 35,621.86 - 54.14 

2014-15 40,500.00  40,500.00  - 36.96% 40,500.00  39,584.21 39,584.21 - 915.79 

2015-16 19,319.00  19,319.00  - 17.63% 19,319.00  19171.5৩ 19171.53  147.46 

জমাট 109,585.00  109,585.00  - 100% 109,585.00  108,361.1৪ 108,361.14 - 1,223.8৬ 
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১২। উকাযরবাগীরদয ভতাভতঃ 

 

ডযদ থন কারর ফাস্তফাডত ডিজ /কারবাট থমূরয উকায মবাগী জনাধাযরণয ারথ অররাচনা জানামা মম , মছাট মছাট 

ডিজ/কারবাট থ ডনভ থাণ কায্যথক্রভ গ্রাভীণ াডফ থক গ্রগডতরত গুরুত্বপূণ থ ফদান যাখরছ । এছাড়া মমাগারমাগ ব্যফস্থায উন্নন , কৃডল ও 

ন্যান্য ণ্য ডযফরণ সুডফধা সৃডষ্ট , ডো প্রডতষ্ঠারন মাতাাত এফং ংডিষ্ট ন্যান্য প্রডতষ্ঠারন রজ মমাগারমাগ কযা এফং 

ডযক্সা, বযান আতযাডদ চরাচররয সুরমাগ সৃডষ্ট ররছ । এতদ্বযতীত দুরম থারগয ঝডিঁ হ্রারয পরর কৃলক স্থানী জনরগাষ্ঠীয 

েভতা বৃডি মররছ। তরফ ডকছু ডকছু মেরে ডিজ /কারবারট থয দদঘ থয প্ররাজন নুমাী ডনভ থাণ নাওা , ডিজ/কারবারট থয উব 

ার এযারপ্রাচ মযারড ম থাপ্ত ডযভাণ ভাটি বযাট না কযা , এযারপ্রাচ মযাড েডতগ্রস্ত ওা চরাচরর ঝুঁডক ওা , প্ররাজন ও 

গুরুত্ব নুমাী ঠিকস্থারন গ্রাডধকায ডবডিরত প্রকরেয স্থান ডনফ থাচন নাওা এফং রফ থাডয প্রকরেয মকান মকান ডিরজয 

গুণগতভান ডনডিত না ওায ডফলটি উথ্থাডত ররছ। 

 

১৩। প্রকে ডযচারক পডকথত তেঃ 

 

নামওপেবী পূণ যকালীন খন্ডকালীন জ্াগোল্পনরিাড়রখ বেলীরিাড়রখ 

জমাহাম্মে আব্দুল ওয়াল্পজে 

(অড়িড়রি সড়চব) 

মহাপড়রচালক ও প্রকেপড়রচালক 

পূণ যকালীন খন্ডকালীন ১৫/১০/২০১২ ১৯/০৪/২০১৫ 

জমাঃড়রয়াজ আহল্পমে 

(অড়িড়রি সড়চব) 

মহাপড়রচালক ও প্রকেপড়রচালক 

পূণ যকালীন খন্ডকালীন ২১/০৪/২০১২ ৩০/৬/২০১৬ 

 

১৪। প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য অজযনঃ 

 

পড়রকড়েি উল্পদ্দশ্য অড়জযি িলািল 

(ক) “কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয কভ্ূচী ” এফং “আভপ্লয়ল্পভন্ট 
সজনাল্পযন সপ্রাগ্রাভ পয দযা ুওল্পযস্ট  (আমজমম)” 
ীল্ক কভ্ূচীয ভাধযল্পভ মনমভ্ত ভামটয যাস্তায গযাল্প 
সত/ুকারবাট্ মনভ্াণ কল্পয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ;  

(খ) ামন মনষ্কান ফযফস্থা উন্নয়ল্পনয ভাধযল্পভ রৃল্পম্াগ জমনত 
েুাঁমক হ্রাকযণ;  

(গ) সদল্পয স্থানীয় াট -ফাজায, সগ্রাথল্পন্টায, মযা প্রমতষ্ঠান 
ও আউমনয়ন মযলল্পদয াল্পথ কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয 
কভ্ূচীয অওতায় মনমভ্ত যাস্তাভূল্পয ংল্পমাগ স্থাল্পনয 
ভাধযল্পভ কৃমল উকযণ জবাল্পফ মযফণ ও মফণল্পন 
ায়তা প্রদান গ্রাভীণ সমাগাল্পমাগ ফযফস্থায উন্নয়ন 
াধন; 

(ঘ) ফকাঠাল্পভা মনভা্ণ কারীণ ভল্পয় াভময়ক কভ্ংস্থাল্পনয 
সুল্পমাগ ৃমি কল্পয গ্রাভীণ এরাকায় দামযদ্র্য দূযীকযণ। 

(ক) সদল্পয স্থানীয় াট -ফাজায, সগ্রাথ সন্টায , মযা প্রমতষ্ঠান 
ও আউমনয়ন মযলল্পদয ংল্পমাগ স্থাল্পনয ভাধযল্পভ কৃমল 
উকযণ জবাল্পফ মযফণ ও মফণল্পন ায়তা প্রদান 
গ্রাভীণ সমাগাল্পমাগ ফযফস্থায উন্নয়ন াধন ও জরাফদ্ধতা 
রৃযীকযল্পণ প্রবূত উন্নমত ল্পয়ল্প । 

(খ) ামন মনষ্কান ফযফস্থা উন্নয়ল্পনয ভাধযল্পভ রৃল্পম্াগ জমনত েুাঁমক 
হ্রা সল্পয়ল্প । 

(গ) সদল্পয স্থানীয়াট-ফাজায, সগ্রাথ সন্টায, মযা প্রমতষ্ঠান ও 
আউমনয়ন মযলল্পদয াল্পথ কাল্পজয মফমনভল্পয় খাদয কভ্ূচীয 
অওতায় মনমভ্ত যাস্তাভূল্পয ংল্পমাগ স্থাল্পনয ভাধযল্পভ কৃমল 
উকযণ জবাল্পফ মযফণ ও মফণল্পন ায়তা প্রদান 
গ্রাভীণ সমাগাল্পমাগ ফযফস্থায উন্নয়ন াধন কযা ম্ভফ ল্পয়ল্প । 

(ঘ) ফকাঠাল্পভা মনভা্ণ কারীণ ভল্পয় াভময়ক কভ্ংস্থাল্পনয 
সুল্পমাগ ৃমি ওয়ায় গ্রাভীণ এরাকায় দামযদ্র্য হ্রাল্প ায়ক 
ল্পয়ল্প । 
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১৫। উরেশ্য পুরযাপুডয ডজথত না রর এয কাযণঃ প্রকরেয কাডিত উরেশ্য থ থাৎডিজ ডনডভ থত ররছ। তরফ ডিরজয গুণগতভান, 

যেণারফেণ, ডিরজয েভতা এফংডিজগুররা কতখাডন মটকআ রফ মব্যাারয স্থানী প্রান , জনপ্রডতডনডধ ও সুপররবাগীরদয 

ভরে ডভশ্র প্রডতডক্রা যররছ। 
১৬। ডডটঃ স্থানী ও যাজস্ব ডডট ডধদপ্তয ০১/০৯/২০১৩ ও ২৯/০৬/২০১৫ তাডযরখ ডডট কাম থক্রভ পন্ন ররছ। 

 

১৭। প্রকে বাস্তবায়ন সমস্াঃ 

 

মকারনা মকারনা উরজরা ডডডউর ডফডক্রয ভ স্থানী প্রানরক অআন শংখরা যোকাযী ফাডনীয দস্যরদয রমাডগতা ডনরত ররছ । 
এক উরজরায প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথা একাডধক উরজরায দাডরত্ব থাকা কাজ ভডনটডযং এয মেরে মম ডযভান ভ ও শ্রভ মদা 

প্ররাজন তা মদা রনকাংর ম্ভফ ডন। থ থ ফছরযয মলারধ থ থ থ ছারড়য কাযরণ মটোয ডফজ্ঞডপ্ত, কাম থারদ প্রদান এফং ডনধ থাডযত ভরয 

ভরে কাম থপাদরন স্থানী প্রানরক মফ মফগ মরত ররছ। ডফরল করয ফল থায মভৌসুরভ কাম থ পাদন কযায কাযরণ ডনডভ থত ডিজগুররায 

মৌন্দম থ যো কযা মকারনা মকারনা মেরে ম্ভফ ডন।  

 

১৮। প্রকে বাস্তবায়ল্পন ড়বলম্ব (Time over run):ড়বলম্ব হয়ড়ন। 

 

১৯। ঘন ঘন প্রকে পড়রচালক পড়রবিযন (if any):প্রল্প্াজয নল্পহ। 

 

20। চুড়ি বাস্তবায়ল্পন ড়বলল্পম্বর কারণঃপ্রল্প্াজয নল্পহ। 

 

২১। ডযদ থন ম থরফেণঃ 

 

২১.১ মকারনা মকারনা মেরে খার মফ প্রস্ত, ডকন্তু ডিজ মছাট ওায কাযরণংরমাগ ডিজ/কারবাট থ এয দুআার ভাটি দ্বাযা খার 

বযাট করযখার /নদীয স্বাবাডফক াডন প্রফা ডফডিত ওা। মায পরর খাররয াডন প্রফা মমভন ডফডিত রে, মতভডন ডিরজয 

ংরমাগ ড়ক াডন প্রফারয ধাক্কা মফ েডতগ্রস্ত রে। একআখার, নদী-নারায উয ডফডবন্ন ংস্থা কর্তথক ডফডবন্ন াআরজয ডিজ 

ডনভ থাণ এফং খার /নদীনারায অতন , ব্যফায ও থ থননডতক কভ থকারেয উয ডবডি করযখাররয /নদীয ডনডদ থষ্ট 

মকাড/অআডড/ভাকাঠি না থাকা।  

 

২১.২ থ থছাড় ফায য রনকাংর দ্রুত প্রকে াআট ডনফ থাচন কযা  মায পরর ঠিক াআট ডনফ থাচন কযা কষ্টাে । থ থ 

ফৎয শুরু ওায অরগ মজরামূ াআররাডরক ডাটা ও ছডফ ম্ভাব্য ডিজ/কারবাট ডনভ থারণয একটি তাডরকা  প্রস্তুত না থাকা 

এফং ফহুরাংর প্ররকৌরীগণ কর্তথক প্রকেস্থান ডযদ থন না করয নকা ও প্রাক্করন দতযী কযা।  

 

২১.৩ বৃৎ জনরগাষ্ঠীয চাডদা ও প্ররাজন ডফরফচনা মযরখ গ্রাডধকায ডবডিরত প্রকে স্থান ডনফ থাচন না কযা মেে ডফররল 

জনপ্রডতডনডধরদয ভরে মরথষ্ট ডভশ্র প্রডতডক্রা মদখা মদওা।  

 

২১.৪ প্ররাজনীতা ও উরমাডগতা নুমাী ডিজ/কারবারট থয ডডজাআন প্রণন না করয াযারদরয জন্য একআ ডডজাআন/নমুনায 

ডিজ ডনভ থাণ কযা মকারনা মকারনা জাগা ডিরজয েভতা এফং চরাচররয উরমাডগতা মরথষ্ট েভ ন ভরভ থ ডযরডেত 

ররছ।  

২১.৫ ডিরজয এযারপ্রাচ মযারডয মলা মকারনা জাগা মফ উচু ভরন ররছ মায দরুন ভার মফাঝাআ বযান ফা মান চরাচর মফ 

কষ্টাে ভরন ররছ।  
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২১.৬ মকারনা মকারনা ডিরজয ছাদ/ট ঢারাআরয মেরে প্ররাজন নুমাী মলা ফা াডন ডনষ্কারনয ব্যফস্থা ভানম্মত না 

ওা ডিরজয উয াডন জরভ মাওা এফং ২ ফছরযয ভরে ডিজ েডতগ্রস্ত ফায সুষ্পষ্ট নমুনা াওা ডগররছ।  

২১.৭ ডিরজ ব্যফহৃত যরডয ফডারবথ প্রদি প্লাস্টায/অস্তযরণয পুরুত্ব ঠিকবারফ না ওা মকারনা মকারনা ডিরজয যড আরতাভরে 

মফয র ডগররছ এফং প্রকরেয গুণগত ভান প্রশ্নডফি। উদাযণস্বরূ,নাযানগঞ্জ মজরায অড়াআাজায উরজরায শ্রীডনফাদী-

জারাকাডন্দ যাস্তায খাররয উয  ডিজটি উরদ্বাধন কযা  ১০ জুরাআ ২০১৫ ডি .। ভাে ০২ (দুআ) ফৎরযয ভরে ডিরজয ডফডবন্ন 

জাগা যড মফয র রড়রছ এফং এযারপ্রাচ মযাডটি চরাচররয জন্য খফ ঝুঁডকপূণ থ প্রতীভান ররছ  (ছডফ ংযুক্ত)। 
২১.৮ ডিজ-কারবারট থযারথউবারযযাস্তাযঢার (slope) ফা এযারপ্রাচ মযাড মথামথবারফ ডনডভ থত না ওা ফা অরদৌ ডনডভ থত 

না ওা।  

২১.৯ ডিজ/কারবারট থ এয এযারপ্রারচয ভাটি ধরয যাখায জন্য উআং ওাররয দদঘ থয , উচ্চতা ও ঢার  (slope) ঠিকবারফ ডনডভ থত 

না ওা ফা দৃডষ্টরগাচয না ওা।  

২১.১০ ডিজ-কারবারট থয উব ারবথয এযারপ্রাচ মযাড মকারনা মকারনা মেরে ঝুঁডকপূণ থ প্রতীভান ওা।  

২১.১১ প্রকরেয অওতা ডনডভ থত ডিজ ংিায ও ওভযাভরতয মকান ডযকেনা থ থাৎ প্রকরে এ জাতী মকারনা এডক্সট প্লযান না 

থাকা।  

২১.১২ একজন উরজরা প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথা একাডধক উরজরায ডতডযক্ত দাডরত্ব থাকা প্রকে ফাস্তফারন ঠিকবারফ 

ভরনাডনরফ না কযা।  

২১.১৩ ডঅআও কর্তথক ডনভ থাণ কাজ সুষ্ঠুবারফ তদাযকী কযায জন্য উরজরা ম থার মকান মভাটযাআরকর না থাকা। 
 

 

২২। অআএভআডড’য ভতাভত/সুাডয: 

 

২২.১ মকারনা প্রকে নুরভারদরনয প্রডক্রাধীন থাকা ফস্থা /একরনক কর্তথক মকান প্রকে নুরভাদরনয ারথ ারথআ উরজরা 

প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথাগরণয ভন্বর ডফবাগওাডয ফা মকডিবারফ বা অফান কযা মারত প্রকরেয রেয , উরেশ্য ও 

কামক্রভ পরকথ ডঅআওগণ একটা ম্যক ধাযণা ান এফং থ থছারড়য পূরফ থআ /থ থ ফৎয শুরুওায অরগআ উরজরা 

প্ররকৌরীগণ/প্রকরে মকডি  বারফ ডনরাগপ্রাপ্ত প্ররকৌরীগণ প্রকেস্থান ডযদ থন করয াআররাডরক ডাটা ও ছডফ ংগ্রপূফ থক 

নকা ও প্রাক্করন দতযী কযরত ারযন মারত প্রকরেয ফাস্তফান শুরু ওায ারথ ারথআ  প্রকে াআট ডনফ থাচন ফা প্রকে 

ফাস্তফান িডত পরকথ ডঅআওগরণয মকারনা প্রকায স্পষ্টতা ফা জটিরতা না থারক। একআখার , নদী-নারায ওয ন্য মকান 

ংস্থা ফা ব্যডক্ত ব্যফস্থানা ডিজ/কারবাট থ দতযী কযরত রর ংডিষ্ট কররয জন্য প্ররমাজয ডযরফ ফান্ধফ নীডতভারা প্রণন ও 

নুযণ কযা ভীচীন। প্ররাজরন যাস্তা/ ড়রকয ভরতা নদী/খারগুররায অতন, ব্যফায এফং বডফষ্যৎ থ থননডতক কভ থকারেয 

ডফলটি ডফরফচনা ডনর মকাডডং কযরত রফ এফং মআ নুমাী ডিজ ডনভ থারণয প্রকে গ্রণ কযরত রফ। গ্রাডধকায ডবডিক 

ম্ভাব্য ডিজ ডনভ থারণয আউডননডবডিক একটা খড়া তাডরকা উরজরা ডঅআওগণ প্রস্তুত যাখরফন মারত যকারযয উন্নন 

কাম থক্রভ মকারনা প্রকায ফাধাগ্রস্ত না । 

 

২২.২ প্রকরেয স্থান ডনফ থাচন কযায মেরে স্থানী জনপ্রডতডনডধরদয গ্রাডধকায ফা প্রডতশ্রুডতয ডফলটি অভরর মনা প্ররাজন । 
তরফ প্রকে ফাস্তফারনয মেরে উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথাগণ কারজয স্বেতা ও জফাফডদডতা যোরথ থ অযও দৃঢ় ভূডভকা ারন 
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কযরফন এফং মেেডফররল অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযরফন। প্রকরেয ডফর ডযরারধয মেরে ডপল্ড মভজাযরভন্ট বুক মথাযীডত 

পুযণ াররে ডফর ডযরাধ কযরফন এফং নডথরত স্বােরযয ডনরম্ন ডর মভায ব্যফায কযরফন।  

  

২২.৩ বডফষ্যৎ প্রকে গ্ররণয মেরে Wing Wall এয ারথ পৃক্ত Newel মেে ডফররল ১০ পৄট Height এয ডযফরতথ 

অযও ০৫ (াঁচ) পৄট Height বৃডি করয মভাট ১৫ পৄট কযরত রফ মায ৫ -৭ পৄট থাকরফ যাস্তা ংরগ্ন ভাটিয নীরচ এফং ৮ -১০ 

পৄট থাকরফ ভাটিয উরয। এয পরর ডিজ ংরগ্ন যাস্তায ভাটি ফল থা মভৌসুরভ নদীয াডন বৃডিয পরর েডতগ্রস্ত রফ না । Design 

ভন্ব কযায স্বারথ থ Wing Wall এয Slop এফং Newel এয দদঘয ভন্ব াধন কযরত রফ। প্ররাজরন ডযরটআডনং ওার 

ডনভ থাণ করয এযারপ্রারচয ভাটি ধরয যাখরত রফ । ডিজ-কারবারট থয উব ারবথয এযারপ্রাচ মযারড স্বাবাডফক উচ্চতায উরয ভাটি 

মপররত রফ মারত ভাটি ডস্থত ওায য কাম্য উচ্চতা ভাটি থারক  এফং মান/জনাধাযরণয চরাচর সুডফধাজনক । এ 

ব্যাারয স্থানী PIO এফং প্ররকৌরীরদয ভতাভত গ্রণপূফ থক নকা ডযফতথন ফা ডযভাজথন কযা প্ররাজন। 
 

২২.৪ ডিরজ ব্যফহৃত যরডয ফডারবথ প্রদি প্লাস্টায/অস্তযরণয পুরুত্ব ঠিকবারফ না ওা মকারনা মকারনা ডিরজয যড 

আরতাভরে মফয র ডগররছ এফং প্রকরেয গুণগত ভান প্রশ্নডফি। উদাযণস্বরূ, নাযানগঞ্জ মজরায অড়াআাজায উরজরায 

শ্রীডনফাদী-জারাকাডন্দ যাস্তায খাররয উয  ডিজটি উরদ্বাধন কযা  ১০ জুরাআ ২০১৫ ডি .। ভাে ০২ (দুআ) ফৎরযয ভরে 

ডিরজয ডফডবন্ন জাগা যড মফয র রড়রছ এফং এযারপ্রাচ মযাডটি চরাচররয জন্য খফ ঝুঁডকপূণ থ প্রতীভান ররছ (ছডফ 

ংযুক্ত)। 
 

২২.৫ ডিজ-কারবারট থয ারথ উব ারয যাস্তায ঢার  (slope) মমৌডক্তক ভাো রত রফ মারত ডফযীত ডদক মথরক অগত 

মানফান সুস্পষ্টবারফ মদখা মা এফং ডযক্সা/বযানচরাচরর চারক/মােী ডফড়ম্বনায ডকায না ন। 

 

২২.৬ এআ প্রকরেয ডিজ ডযদ থরনয ভ রযজডভরন মদখা মা , পূফ থফতী প্রকরেয মমভস্ত ডিরজয অয়ুষ্কারভাে ৫ -৬ ফছয 

ররছ তা আরতাভরে মকারনা-মকারনা মেরে েভতা াডযররছ মা অরদৌ কাম্যন । উদাযণস্বরূ, আনডস্টটিউট ফ মকাস্টার 

ফারাডাআবাযডটি এে মভডযন ডপাডযজ , চট্টগ্রাভ মবরটডযনাডয ও এডনম্যার াআরে ডফবডফদ্যার , চট্টগ্রাভ প্ররফরয রথ োণ 

ও পুনফ থান ডধদপ্তয কর্তথক ২০১১ -১২ থ থ ফছরয ফড় ছড়া খাররয উয ডিজ ডনভ থাণ কযা  মা ভাে ০৫ -০৬ ফছরযয ভরে 

করুন দা ডনডতত ররছ মা গবীযবারফ মূল্যারনয দাডফ যারখ (ছডফ ংযুক্ত)। এআ প্রকরেয অওতা ২০১২ -১৩ থ থফছরয 

এফং তদযফতী ভর মমভস্ত ডিজ ডনভ থাণ কযা ররছ তা ও ংিায এফং যঙকযায জন্য প্রডতফছয এডডডরত এআ খারত মভাট 

ফযারেয ৫% এফং HBB দ্বাযা Approach Road ডনভ থারণয জন্য কভরে ১৫ % থ থ ংযেণ কযা প্ররাজন । ন্যথা 

ংিারযয বারফ ডিজ রকরজা র মাওায কাযরণ একআ স্থারন ফাযফায ডিজডনভ থারণযপ্র মাজনীতা মদখা ডদরফ। মায পরর 

ডযরফরয বাযাম্য নষ্ট রফ এফং জনভরন ডফভ্রাডন্তয সৃডষ্ট রফ। 
 

২২.৭ উকূরফতী রফনাক্ত এরাকা ডিরজয মম ং াডনয ডনরচ বফস্থান করয তা মারত রফনাক্ততা েডতগ্রস্ত না  এজন্য 

Antisalt admixture ব্যফায কযরত রফ । মেে ডফররল Antisalt admixture এয ারথ Diamond Coastal 

Plus ফা ভভারনয Cement ংডিষ্ট এরাকায অফাওা /অদ্র থতা/রফনাক্ততা ডফরফচনা ডনর অনুাডতক ারয ব্যফায 

কযরত রফ। এব্যাারয ডফরলজ্ঞরদয ভন্বর বা অফানপূফ থক প্ররাজনী দরে গ্রণ কযা তযাফশ্যক।  
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২২.৮ উরদ্বাধনী /নাভপররকয ডনম্নবারগ ডনভ থাণকাযী /ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনযপূণ থ নাভ ও ঠিকানা ডনডিত কযা প্ররাজন মারত 

গুণগতভান ডনর বডফষ্যরত ং মদখা ডদরর তাৎেডণক বারফ ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠানরক তরফ কযা এফং প্ররাজনী দরে 

গ্রণ কযা মা। এ ডফলর উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথাগণ প্ররাজনী দরে গ্রণ কযরফন।  

 

২২.৯ ডযদ থনকাডরন ডপরয নডথ মাররাচনা মদখা মা ফতথভারন ০১ (এক) ফছযয Performance Security মপযৎ 

মদা । পরর ০২ ফা ০৩ ফছয য ডিজটি ফহুরাংর েডতগ্রস্ত রর চুডক্ত নুমাী উক্ত ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয মকারনা অআনানুগ 

দাফিতা থারকনা । এভতাফস্থা, ডনভ থাণকাডরন ডিরজয গূণগতভাণ উন্নন এফং মটকআ কযায ররেয ডডঅয নুমাী 

Contract স্বােরযয ভ Performance Security ০১ ফছরযয ডযফরতথ ০২ (দুআ) ফা ০৩  (ডতন) ফছয ম থন্ত জাভানত 

ডররফ যাখায ডফধান ডনডিত কযা প্ররাজন। 
 

২২.১০ ডনভ থাণ াভগ্রী এফং ডনভ থাণ মকৌর পরকথ ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারন কভরে একজন ডফরলজ্ঞ থাকা প্ররাজন । 
ডমডনStructural Design ম্যক বারফ নুধাফনপূফ থক ডনভ থাণ কাম থ পন্ন কযায মেরে ডনভ থাণ শ্রডভকরদয প্ররাজনী 

ডদকডনরদ থনা ডদরত ারযন । এ ডফলর দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণার ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয মমাগ্যতা ও কতথব্য পরকথ 

একখানা ডনরদ থডকা প্রণন কযা ভীচীন। আরতাভরে এ ংক্রান্ত মকান ডনরদ থনা থাকরর তা ঠিকবারফ ফাস্তফাডত রে ডকনা 

তা তদাযডক কযা প্ররাজন।   

 

২২.১১ ডধকাং মেরে মদখা মা ডনভ থাণ কারজ ডনরাডজত শ্রডভকগণ ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয ডধক রারবয অা ডনভ থাণ 

কারজয গুণগত ভান ডফনষ্ট করয মপরর। এয পরর যাস্ট্রী পরদয মমভন চ , মতভডন ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয সুনাভ নষ্ট  

মায মকানটিআ কাম্য ন । এআ ভস্যা ভাধারন প্রডত ফছয কভরে ০১ ফায ডনভ থাণ শ্রডভকরদয ভন্বর উরজরাডবডিক একটি 

ভতডফডনভ বা অরাজন কযা প্ররাজন । মমখারন মজরা প্রাক /মজরা প্রারকয একজন প্রডতডনডধ , উরজরা ডনফ থাী 

কভ থকতথা, স্থানী জনপ্রডতডনডধ, ডভডডা কভী এফং ভারজয গণ্যভান্য ব্যডক্তফরগ থয উডস্থডত ডনডিত কযা প্ররাজন।  

 

২২.১২ মকারনা-মকারনা মেরে যকায কর্তথক ডনধ থাডযত মূরল্যয মচর এভন কভ মূরল্য দযে দাডখর কযা  মা ফাজায দরযয 

ারথ অরদৌ াভঞ্জস্য পূণ থ ন । এয পরর ফ থ ডনম্ন দযদাতারক ডনফ থাচন কযায পরর কারজয গুণগত ভান ডনডিত কযা মকান 

বারফআ ম্ভফ না। এভতাফস্থা, যাষ্ট্রীস্বারথ থ ডডঅয ২০০৮ নুমাী টিআড বা উক্ত দযরেয করপারনন্ট /উআডনটডবডিক 

ফাজাযদয সুস্পষ্ট উরেখ পূফ থক এফং অনুলডঙ্গক ডফলাডদ ডফরফচনা ডনর ফ থডনম্ন দযে কারজয গুণগতভান ডনডিত কযরত 

মরথষ্ঠ ন ভরভ থ ভতাভত প্রদানপূফ থক ডফডধ মভাতারফক মমাগ্য প্রডতষ্ঠানরক ডনরাগদারনয জন্য প্ররাজনী দরে গ্রণ কযরত 

ারযন। 

 

২২.১৩ ফতথভারন াযা মদরয জন্য কভরফী ১২ ডভটায দদরঘ থযয ডিরজয জন্য একআ নকা এফং একআ ধযরনয Estimate কযা 

 মা অরদৌ Feasible ন। এভতাফস্থা, াওড়/উকূরী ঞ্চর এফং ভভূডভ ঞ্চররয ওাটায মররবর , 

খাররয/নদীযররাত/গডতরফগ, রফনাক্ততা/াডযাডবক ফস্থা ডফরফচনা ডনর ডিজ ডডজাআরনয মেরে ক্লাস্টায কযা মমরত ারয  

(মমভন ১০ ডভটায/১২ ডভটায/১৪ ডভটায/১৫ ডভটায) এয ক্লাস্টাযপূফ থক পৃথক ডডজাআন কযা মমরত ারয।  

 

২২.১৪ গ্রাভীণ ড়রকয মম ডিজগুররা কভ -মফী ১২ডভটায রে তায Average Load Capacity ১৫ টন ভরভ থ ংডিষ্ট 

কভ থকতথাগণ জানান। ডকন্তু Load Capacity যীো কযা ররছ ডকনা ফা উক্ত Load Capacityযীো িডত কী তায 
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মকারনা দুিয উরজরা ম থার াওা মাডন। ডিজমূরয Load Capacity ঠিকবারফ ডনরুণ কযা প্ররাজন । তানারর 

ডিজ ংরগ্ন যাস্তা এআচডফডফ/কার থটিং ওায য উক্তডিরজয উয ডদর বাযী মানফান চরাচর ঝুঁডকপূণ থ রফ। 
 

২২.১৫ আরতাভরে দুরম থাগ ব্যফস্থানা এফং োণভন্ত্রণার কর্তথক মকারনা ডিজ ডনভ থারণয ডযকেনা গ্রণ কযরর /DPP প্রণন কযা 

রর তা মথা ডনরভ ংরাধন পূফ থক ডনডভ থতব্য ডিজ  েভ ও  মটকআ কযায ররেয উডেডখত সুাডযমূ  ও ডফরলজ্ঞরদয 

ভতাভরতয অররারকতা ফাস্তফান কযরত রফ। 
 

২২.১৬ উরজরা প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথারদয াোতকায ডনর মদখা মা ডিজ /যাস্তায কারজ ব্যফহৃত Material Test 

কযায ভরতা মকারনা মন্ত্রাডত ংডিষ্ট দপ্তরয নাআ । উক্ত ডনভ থাণ প্ররকৌররয উয উরজরা প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথারদয 

প্ররাজনী প্রডেণও নাআ । এভন ডক ডনভ থাণ কারজ ব্যফহৃত Material/Component রন্দ বাজন রর তা যীো কযায 

ভরতা মকারনা ফযাে নাআ । মায পরর কারজয ভান ডনডিত কযা ফহুরাংর ম্ভফ না । এ ভস্যা ডনযরনয জন্য ডিজ / 

কনস্ট্রাকন কারজয ভান মাচাআরয উয ংডিষ্ট কভ থকতথাগরণয ডফরল করয উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা/কাযী কডভনায 

(ভূডভ) ও ডঅআওগরণয কভরে ০১ (এক) প্তারয একটা ডনডফড় প্রডেরণয ব্যফস্থা, মজরা ম থার এ জাতী মন্ত্রাডত 

যফযা এফং মেে ডফররল প্ররাজনী ফযাে প্রদান তীফ জরুডয ফরর ভরন কডয। এয পরর উন্নন প্রকেমূ তদাযডক কযা 

াভডগ্রকবারফ জতয রফ।   

 

২২.১৭ এআ ডযদ থন প্রডতরফদরনয অররারক প্ররতযক উরজরায উরজরা প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথারক “গ্রাভীণ যাস্তা মছাট 

মছাট (১২ ডভটায দদঘ থয ম থন্ত ) মতু/কারবাট থডনভ থাণ (৩ম থা) (ংরাডধত)” ীল থক প্রকরেয অওতা তাঁয ডধরেরে ডনডভ থত 

ডিজমূ রযজডভরন ডযদ থনপূফ থক কারজয গুণগত ভান ডনণ থপূফ থক উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথায প্রতযন প্রকে দপ্তরয মপ্রযণ 

এফং মকারনা প্রকায ঙ্গডত ডযরডেত রর ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয ারথ মমাগারমাগ স্থানপূফ থক তা ংিায এফং প্ররমাজয  

মেরে ঠিকাদায প্রডতষ্ঠারনয ডফরুরি প্ররাজনী অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ ডনডিত কযা প্ররাজন।  

 

২২.১৮ ভাঠ ম থার ডযদ থন কারর মদখা মা , একজন প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথা একাডধক উরজরায দাডরত্ব অরছন । এয 

পরর প্রকে তদাযডক এফং প্রকরেয ভান মুন্নত যাখা ম্ভফ রে না ভরভ থ উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা , উরজরা প্রকে ফাস্তফান 

কভ থকতথা ও স্থানী জনপ্রডতডনডধগণ জানান। এভতাফস্থা, ভাঠ ম থার উরজরা প্রকে ফাস্তফান কভ থকতথায দপূযরন প্ররাজনী 

দরে গ্রণ কযায জন্য সুাডয কযা ররা। 

 

২২.১৯ এআ ডযদ থন প্রডতরফদরনয অররারক দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণার কর্তথক গৃীত ব্যফস্থা পরকথ অগাভী ০২ (দুআ) 

ভারয ভরে অআএভআডডরক ফডত কযায জন্য নুরযাধ কযা ররা।  
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ংযুডক্ত-’ক’ 
  

ডচে ১: নাযানগঞ্জ মজরায অড়াআাজায উরজরায শ্রীডনফাদী-জারাকাডন্দ যাস্তায খাররয উয  ডিজ ডনভ থাণ কাজ ভাপ্ত কযা 

 ১০ জুরাআ ২০১৫ ডি.। ভাে ০২ (দুআ) ফৎরযয ভরে ডিরজয ডফডবন্ন জাগা যড মফয র রড়রছ। 

 

 

 

 

ডচে ২: নাযানগঞ্জ মজরায অড়াআাজায উরজরায শ্রীডনফাদী-জারাকাডন্দ যাস্তায খাররয উয  ডিজ। ডনভ থাণকার : ১০ জুরাআ 

২০১৫ ডি.। ভাে ০২ (দুআ) ফৎরযয ভরে ডিরজয এযারপ্রাচ মযাড চরাচররয জন্য ঝুঁডকপূণ থ। 
 

 

 

ডচে ৩: টৃাখারী মজরায করাাড়া উরজরায নীরগঞ্জ আউডনরনয দগাতরা খাররয উয ১২ ডভটায ডিরজয নাভপররকয 

দৃশ্য।  
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ডচে ৪: টৃাখারী মজরায করাাড়া উরজরায নীরগঞ্জ আউডনরনয একটি ডিরজয নাভপররকয দৃশ্য।   

 

 

 

 

ডচে ৫: চট্টগ্রারভয আনডস্টটিউট ফ মকাস্টার ফারাডাআবাযডটি এে মভডযন ডপাডযজ , মবরটডযনাডয ও এডনম্যার াআরে 

ডফবডফদ্যার, প্ররফরয রথ োণ ও পুনফ থান ডধদপ্তয কর্তথক ২০১১-১২ থ থ ফছরয ফড় ছড়া খাররয উয ডিজ ডনডভ থত ডিরজয 

ফতথভান দৃশ্য।  

 

 

 

 

ডচে ৬: চট্টগ্রারভয আনডস্টটিউট ফ মকাস্টার ফারাডাআবাযডটি এে মভডযন ডপাডযজ , মবরটডযনাডয ও এডনম্যার াআরে 

ডফবডফদ্যার, প্ররফরয রথ োণ ও পুনফ থান ডধদপ্তয কর্তথক ২০১১-১২ থ থ ফছরয ফড় ছড়া খাররয উয ডিজ ডনডভ থত ডিরজয 

ফতথভান দৃশ্য।  
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দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফন উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণ  
-ীল্ক প্রকল্পেয ভামি ভরূযায়ন প্রমতল্পফদন 

 
 

নুল্পভামদত ফযয় প্রকৃত ফযয় 

 

নুল্পভামদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

(ফযয় ফৃদ্ধর্দ্ 

ফযদ্ধতরযরে 

মভয়োদ ফৃদ্ধর্দ্) 

মতক্রান্ত 
ফযয় (ভূর 
নুল্পভামদত 
ফযল্পয়য %) 

মতক্রান্ত 
ভয় (ভূর 
ফাস্তফায়ন 
কাল্পরয 
%) 

ভূর ফ্ল্পল 
ংল্পামধত 

ভূর ফ্ল্পল 
ংল্পামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৩৩.৬০ - ১১৫২.৩২ জুরোই/২০১৩ 

রত 

দ্ধিরম্বয/২০১৫ 

- জুরোই/২০১৩ 

রত 

জুন/২০১৬ 

- ৬ ভো 

(২৫%) 

 

১। প্রকল্পের নাম : দুহম যাগ ব্যফস্থানা বফন উর্দ্যমূখী িাযণ 

২। প্রোসড়নক মন্ত্রণালয় : দুহম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : দুহম যাগ ব্যফস্থানা অরধদপ্তয 

৪।    প্রকল্পের অবস্থান : দুহম যাগ ব্যফস্থানা অড়িেপ্তর, ভাখারী, ঢাকা 

৫।   প্রকে গ্রহল্পনর পটভূড়ম  :  

  

ফাংরাহদ পৃরথফীয অন্যতভ প্রাকৃরতক দুহম যাগ প্রফণ দদ। প্রহতেক ফছয এখাহন ফন্যা, াইহলান, নদী বাঙ্গন এফং 

জহরাচ্ছ্বাহয ভত দুহম যাগগুরর প্ররতরনয়ত ঘহে। দুহম যাগ ব্যফস্থানা অরধদপ্তয একর দুহম যাহগয পূহফ য এফং দুহম যাগকারীন 

দুহম যাহগয পূফ যাবা রদহয় দুহম যাহগয ম্ভাব্য ঝুঁরক হ্রা, ত্রাণ ও প্রহয়াজনীয় হমারগতায াাার ক্ষরতগ্রস্থহদয পুনফ যান 

কহয। ঢাকায ভাখারীহত অফরস্থত দুহম যাগ ব্যফস্থানা বফনটি ৭তরা রফরষ্ট এফং এয ১০তরায রবরিপ্রস্তয যহয়হছ। দুহম যাগ 

ব্যফস্থানা অরধদপ্তহযয রফরবন্ন দপ্তয এই বফহন অফরস্থত। দুহম যাগ ব্যফস্থানা অরধদপ্তয এফং এয আওতাধীন প্রকল্প মূহ 

কভ যযত কর কভকতযা কভ যচাযীহদয দপ্তহযয জন্য এই বফহন স্থান ংকুরান য় না। দকাযহণ ১০তরায রবরিপ্রস্তয রফরষ্ট 

৭তরা দুহম যাগ ব্যফস্থানা বফনটিয অরপ দে বৃরর্দ্য জন্য ১০ তরা ম যন্ত উর্দ্যমূখী িাযহণয প্রকল্প গ্রণ কযা য়। 

প্রকল্পটি ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক ০৯/১০/২০১৩ তারযহখ দভাে ১৩৩৩.৬০ রক্ষ োকা ব্যহয় অনুহভারদত য়। 

 

৬।      প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য  : ক) ৭তরা রফরষ্ট দুহম যাগ ব্যফস্থানা বফন ৮ভ, ৯ভ ও ১০ভ তরা ম যন্ত উর্ধ্যমূখী 

িাযণ; 

   খ) দুহম যাগ ব্যফস্থানা অরধদপ্তহযয প্রধান কাম যারহয় মাযা কভ যযত আহছন তাযা 

ররিএভর ও ইরজরর প্রকহল্প কভ যযতহদয জন্য ম যাপ্ত অরপ দেহয ংস্থান 

কযা; এবাং 

   গ) দুহম যাগ ঝরিঁ হ্রা এফং জরফায়ু রযফতযন রফলহয় রফরবন্ন প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

রযচারনায জন্য আধুরনক সুহমাগসুফধা প্রদান।  

 

৭। প্রেরেয অনুরভোদন  : ভোননীয় দ্ধযেেনো ভন্ত্রী েতৃযে নুল্পভাদন- ৩০/০৪/২০১৩ 

যেোযী আরদ-০৯/১০/২০১৩ 

৮। প্রকল্পেয ফযয় :                                      (রয টাকা) 

৯। প্রকল্পেয প্রধান প্রধান 
ংগমবমত্তক ফাস্তফায়ন 

: দুরমযোগ ফযফস্থোনো ভন্ত্রণারয় ল্পত প্রাি প্রকে ভামি প্রমতল্পফদন (PCR) এফং ভাঠ 
মযদ্নকাল্পর প্রাি তথযামদ নুমায়ী প্রকল্পেয ংগমবমত্তক অমথ্ক ও ফাস্তফ 
গ্রগমত মযমি ‘ক’-সত ংমুক্ত কযা ল্পরা। 
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১৩। 
 
মযদ্নকৃত মফমবন্ন ংগ মবমত্তক গ্রগমত: 

 

 
 
ক) মপ মফমডং মনভ্াণ:  
প্রেেদ্ধিয ভূর অঙ্গ এদ্ধি। এয আওতোয় বফনদ্ধিয ৮ভ মথরে ১০ভ তরো মযন্ত উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণ েযো য় (দ্ধিত্র-০১। গণতূয 
অদ্ধধদপ্তয দ্ধিরোদ্ধজিদ্ধয ওয়োেয এয আওতোয় এদ্ধি দ্ধনভযোণ েরয। অনুরভোদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধ অনুমোয়ী এই খোরত ফযোদ্দ দ্ধির ১১৮১.৬০ রক্ষ 

িোেো মো প্রেরেয মভোি অনুরভোদ্ধদত ফযরয়য ৮৮.৬০ তোাং। এই খোরত ফযয় রয়রি ১০৭৫.৩৬ রক্ষ িোেো। দুরমযোগ ফযফস্থোনো 
বফনদ্ধি উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণ েযোয় রূফয ৭ভ তরো মযন্ত স্থোদ্ধত দুদ্ধি দ্ধরপট্ বফরনয ১০ভ তরো মযন্ত এই প্রেরেয আওতোয় াংমুক্ত 

েযো য়। আোত দদৃ্ধিরত দ্ধনভযোণ েোরজ দ্ধফরল মেোন ত্রুদ্ধি দ্ধযরদ্ধক্ষত নো ররও দ্ধনভযোণ েোরজয দ্ধপদ্ধনদ্ধাং মেোথোও মেোথোও 

রন্তোলজনে নয় (দ্ধিত্র-০২ ও দ্ধিত্র-০৫)। মেোথোও মেোথোও োরেো ময়োযক্র্যোে দ্ধযরদ্ধক্ষত য় (দ্ধিত্র: ০৫)। 
 

 

 
 

৮ভ মথরে ৯ভ তরো মযন্ত উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণেৃত দুরমযোগ 

ফযফস্থোনো বফন: দ্ধিত্র-০১  

 
 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফরনয ৮ভ তরোয অবযন্তযবোগ: দ্ধিত্র-০২ 

  

১০। প্রকল্পেয ামফ্ক গ্রগমত : মূ্পণয দ্ধজওদ্ধফ অথযোয়রন াংরোদ্ধধত দ্ধিদ্ধদ্ধ অনুমোয়ী মভোি ১৩৩৩.৬০ রক্ষ িোেো ফযয় 

াংফদ্ধরত প্রেেদ্ধিয মভোি ফযয় রয়রি ১১৫২.৩২ রক্ষ িোেো। ম দ্ধররফ প্রেেদ্ধিয 

আদ্ধথযে অগ্রগদ্ধত ৮৬.৬০%। প্রেরেয ফোস্তফ অগ্রগদ্ধত ৯৮.২৮% (দ্ধদ্ধআয 

অনুোরয)।  
 

১১।     কাজ ভাি থাকল্পর তায 
কাযণ 

: প্রেরেয আওতোয় দ্ধিররয ততদ্ধয জরুযী ফদ্ধগযভন দ্ধিঁদ্ধি ও ট্রোে মি দ্ধনভযোণ েযো 
ম্ভফ য়দ্ধন। এয েোযরণ প্রেরেয আদ্ধথযে ও মবৌত অগ্রগদ্ধত রন্তোলজনে নয়।  
প্রেরেয আওতোয় দ্ধিররয ততদ্ধয জরুযী ফদ্ধগযভন দ্ধিঁদ্ধি দ্ধনভযোণ েযো ম্ভফ য়দ্ধন। 
েোযণ অদ্ধিেোরডিয ভয় দ্ধিররয ততদ্ধয জরুযী ফদ্ধগযভন দ্ধিঁদ্ধি েোমযেয রফ নো। এয 

দ্ধযফরতয োংক্র্ীরিয দ্ধিঁদ্ধি দ্ধনভযোণ েযো প্ররয়োজন। দ্ধেন্তু মই দ্ধযভোন অথয দ্ধিদ্ধদ্ধরত 

ফযোদ্দ দ্ধির নো। এিোিোও জরুযী ফদ্ধগযভন দ্ধিঁদ্ধি দ্ধনভযোরণয জন্য মযোপ্ত জোয়গোও দুরমযোগ 

ফযফস্থোনো বফন প্রোঙ্গরন মনই। এই প্রেরে সুদ্ধনদ্ধদযি দ্ধযেেনো িোিোই ট্রোে মি 

দ্ধনভযোণ এফাং দ্ধিররয ততদ্ধয জরুযী ফদ্ধগযভন দ্ধিঁদ্ধি দ্ধনভযোরণয াংস্থোন যোখো দ্ধির। দ্ধিদ্ধদ্ধ 

ততদ্ধযয ভয় সুস্পি েোদ্ধযগযী দ্ধনরদযনো নো থোেোয েোযরণ ভয় অিয় রয়রি দ্ধেন্তু 

অঙ্গ দুইদ্ধিয েোজ েযো ম্ভফ য়দ্ধন। 
 

১২।    মযদ্ল্পনয ফাস্তফ ফস্থা : আইএভইদ্ধিয েোযী দ্ধযিোরে জনোফ মভোোঃ ভোহ্ফুফ জোভোন েতৃযে  ঢোেোয 

ভোখোরীরত অফদ্ধস্থত দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফন এফাং অদ্ধধদপ্তরযয প্রধোন েোমযোরয় 

দ্ধযদযন েযো য়। মযদ্নকাল্পর ংমিি প্রল্পকৌরী এফং মধদিল্পযয ংমিি 
কভ্কত্া-কভ্চাযী উমস্থত ম ল্পরন। দ্ধযদযনেোরর প্রোপ্ত তথয ও উোত্ত এয ওয 

দ্ধবদ্ধত্ত েরয িিূোন্ত ভোপ্ত প্রদ্ধতরফদন প্রণয়ন েযো রয়রি। 
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প্রেরেয আওতোয় দ্ধনদ্ধভযত বফরন স্থোদ্ধত েরয়েদ্ধি েোরেয দযজো ভোনম্মত ভরন য়দ্ধন। দযজোয় রোগোরনো দ্ধপদ্ধিাংগুদ্ধরও উমুক্ত 

ভরন য়দ্ধন (দ্ধিত্র: ০৩)। 
 

 

 
প্রেরেয আওতোয় দ্ধনদ্ধভযত েরক্ষয দযজো: দ্ধিত্র-০৩ 

 

 
প্রেরেয আওতোয় দ্ধনদ্ধভযত অদ্ধিরিোদ্ধযয়োভ: দ্ধিত্র-০৪ 

 

 
বফরনয ৮ভ তরোয় ৮০১ নাং েরক্ষয দযজো াংরি ময়োযক্র্যোে: 

দ্ধিত্র-০৫ 

 
অফাফত্র: মচত্র-০৬ 

 

 

 
 

অফাফত্র: মচত্র-০৭ 

 
 

অফাফত্র: মচত্র-০৮ 
  

খ) অফাফত্র:  
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ভূর দ্ধিদ্ধদ্ধ অনুমোয়ী প্রেরেয আওতোয় ৩৫ রক্ষ িোেোয আফোফত্র াংগ্র েযোয াংস্থোন দ্ধির। মোয ভরধয ৩৪.৫৫ রক্ষ িোেোয 

আফোফত্র গণতূয অদ্ধধদপ্তরযয ভোধযরভ দ্ধিরোদ্ধজিদ্ধয ওয়োেয দ্ধোরফ াংগ্র েযো রয়রি। াংগ্রেৃত আফোফরত্রয ভরধয েোে ও 

দ্ধিররয আফোফত্র যরয়রি। েোে ও দ্ধিররয দ্ধেিু আফোফত্র ভোনম্মত ভরন য়দ্ধন (দ্ধিত্র: ৬,৭ ও ৮)। 
 

গ) জরুযী ফমঃমনগ্ভন মাঁমড় (মিকাল্পন্ডয ভয়): 
জরুযী ফদ্ধোঃদ্ধনগযভন দ্ধিঁদ্ধি দ্ধনভযোরণয জন্য অনুরভোদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধরত ১৫.০০ রক্ষ িোেো ফযোদ্দ দ্ধির। স্থোতয অদ্ধধদপ্তরযয ভতোভত 

অনুয়োয়ী উক্ত দ্ধিঁদ্ধি োংক্র্ীরিয দ্বোযো ততদ্ধয েযো প্ররয়োজন এফাং এদ্ধিয দ্ধনভযোণ ফযয় দ্ধিদ্ধদ্ধরত দ্ধনধযোদ্ধযত ফযয় অরক্ষো অরনে মফী। 
তোই দ্ধিঁদ্ধি দ্ধনভযোণ নো েরযই প্রেরেয েোজ ভোপ্ত েযো য়। এই খোরত মূ্পণয িোেো অফযদ্ধয়ত যরয়রি। 
 

ঘ) ট্রাক সড মনভ্াণ: 
প্রেরেয আওতোয় অনুরভোদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধ অনুমোয়ী ট্রোে মি দ্ধনভযোরণয জন্য ৪০.০০ রক্ষয িোেো ফযোদ্দ থোেররও প্রেে মভয়োরদ ট্রোে 

মি দ্ধনভযোরণয জন্য প্ররয়োজনীয় স্থোন ফুরে নো োওয়োয় তো দ্ধনভযোণ েযো য়দ্ধন। এই খোরত মূ্পণয িোেো অফযদ্ধয়ত যরয়রি। 
 

১৪।        প্রকল্পেয উল্পেশ্য জ্ন:   

                                            (দ্ধদ্ধআয অনুোরয) 
মযকমেত মজত্ 

ে) ৭তরো দ্ধফদ্ধি দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফন ৮ভ, ৯ভ ও ১০ভ 

তরো মযন্ত উর্ধ্যভূখী ম্প্রোযণ; 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফন ৮ভ মথরে ১০ভ তরো মযন্ত উর্ধ্যভূখী 
ম্প্রোযণ েযো রয়রি এফাং এয পরর ২৩৪৩.৪৮ ফগয দ্ধভিোয 

অদ্ধপ মস্প ফৃদ্ধর্দ্ মরয়রি। খ) দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তরযয প্রধোন েোমযোররয় মোযো 
েভযযত আরিন তোযো দ্ধদ্ধিএভদ্ধ ও ইদ্ধজদ্ধদ্ধ প্রেরে 

েভযযতরদয জন্য মযোপ্ত অদ্ধপ মস্পরয াংস্থোন েযো; এফাং 
গ) দুরমযোগ েুদ্ধেিঁ হ্রো এফাং জরফোয়ু দ্ধযফতযন দ্ধফলরয় দ্ধফদ্ধবন্ন 

প্রদ্ধক্ষণ েোমযক্র্ভ দ্ধযিোরনোয জন্য আধদু্ধনে সুরমোগসুফধো 
প্রদোন। 

এেদ্ধি প্রদ্ধক্ষণ মেন্দ্র দ্ধিত েযো রয়রি। 

 

১৫। প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথযামদ:   

ক্রমভক 
নং 

প্রকে মযচারল্পকয নাভ ও দফী নূক্ারীন খন্ডকারীন 
দাময়ত্ব ারল্পনয সভয়াদ 

ভন্তফয 
সমাগদাল্পনয তামযখ ফযামতয তামযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. সভাঃ াভসুয যভান (মতমযক্ত মচফ) - খন্ডকারীন ১৫/১২/২০১৩ ০৮/০৫/২০১৬ - 

২. মভোোঃ ইপরতখোরুর ইরোভ (দ্ধযিোরে, ত্রোণ) - খন্ডকারীন ০৯/০৫/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৬ - 

 

১৬। ামফ্ক মফল্পিলণ: 
  

১৬.১ অল্পরাচয প্রকেমট ভূরত এেদ্ধি মনভা্ণ প্রকে। প্রেেদ্ধিয দ্ধিদ্ধদ্ধ দ্ধিজোইরন ত্রুদ্ধি দ্ধির। মোয েোযরণ প্রেরেয দুদ্ধি 

অরঙ্গয ফোস্তফোয়ন ম্ভফ য়দ্ধন। এিোিোও প্রেরেয ভূর অঙ্গ দ্ধনভযোণ েোজ এফাং আফোফত্র াংগ্ররয দোদ্ধয়ত্ব গণতূয অদ্ধধদপ্তযরে 

প্রদোন েযো রয়দ্ধির। োদ্ধফযে দ্ধফরফিনোয় প্রতীয়ভোন য় গণতূয অদ্ধধদপ্তয তোয উয অদ্ধযত দোদ্ধয়ত্ব দ্ধেেবোরফ োরন েযরত 

ক্ষভ য়দ্ধন। েোযণ দ্ধনভযোণ েোরজয অন্যতভ অাং দ্ধির এেদ্ধি দ্ধভরনোয়তন দ্ধনভযোণ েযো। দ্ধেন্তু এদ্ধিয দ্ধিজোইন ত্রুদ্ধিণূয। 
দ্ধভরনোয়তরনয ভোে ফযোফয দ্ধফোর আেৃদ্ধতয দুদ্ধি স্তম্ভ যরয়রি (দ্ধিত্র: ০৪)। এজন্য এখোরন মম মেোন অনুষ্ঠোরনয আরয়োজন েযো 
রর দ্ধফঘ্ন দৃ্ধি রফ। দ্ধফোর আেৃদ্ধতয দুদ্ধি স্তরম্ভয েোযরণ দযে ও ভরেয ভোেখোরন প্রদ্ধতফন্ধেতো ততদ্ধয য়। দ্ধযদযনেোরর 

প্রেরেয মভয়োদ মল ররও দ্ধভরনোয়তনদ্ধি দ্ধনভযোরণয েোজ িরভোন দ্ধির। এই প্রদ্ধতরফদন প্রণয়নেোরর (০২/১০/২০১৭) 

প্রেেদ্ধিয ফযরল দোদ্ধয়ত্বপ্রোপ্ত প্রেে দ্ধযিোরে জনোফ মভোোঃ ইপরতখোরুর ইরোভ, দ্ধযিোরে (ত্রোণ), দুরমযোগ ফযফস্থোনো 
অদ্ধধদপ্তয এয োরথ মিদ্ধরমপোরন েথো য়। দ্ধতদ্ধন জোনোন অমূ্পণয েোজ ম্পন্ন েযোয দ্ধফলরয় গণতূয অদ্ধধদপ্তরযয াংদ্ধিি 

েভযেতযোরদয োরথ প্রেে েতৃযরক্ষয তফেে রয়রি, ীঘ্রই েোজ ম্পন্ন রফ। 
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১৬.২ প্রেেদ্ধিয দ্ধনভযোণ েোরজয জন্য দ্ধনফযোী প্ররেৌরী, ভোখোরী গণতূয দ্ধফবোগ রত দ্ধনধযোদ্ধযত দ্ধেেোদোযরে ০২-০১-২০১৪ 

তোদ্ধযখ েোমযোরদ মদয়ো য়। মোয মপ্রদ্ধক্ষরত দ্ধনরয়োদ্ধজত দ্ধেেোদোয মভোয এইি. এভ. মরোর এডিোযপ্রোইজ মম েভযদ্ধযেেনো ততদ্ধয 

েযরি, তোরত বফরনয দ্ধনভযোণ েোজ ভোদ্ধপ্তয ভয় মপব্রুয়োদ্ধয, ২০১৬ এয ভরধয মল ফোয েথো থোেররও তো য়দ্ধন। 
 

১৬.৩ দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফন উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণ প্রেেদ্ধিরত স্থোয়ী জনফর দ্ধনরয়োরগয াংস্থোন দ্ধির নো। প্রেরেয মভয়োদ জুরোই, 

২০১৩ মথরে শুরু ররও প্রেে দ্ধযিোরে (অদ্ধতদ্ধযক্ত দোদ্ধয়ত্ব) দ্ধনরয়োগ েযো রয়রি ২০১৩ োররয নরবম্বয ভোর। এয েরয়ে 

ভো রয উ-প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধনরয়োগ মদয়ো য়। এ েোযরণ প্রেরেয েোজ শুরু রত প্রোয় ৬ (িয়) ভো দ্ধফরম্ব রয়রি। প্রেে 

মল ফোয ভোত্র দ্ধতন প্তো আরগ প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধযফতযন েযো রয়রি (দ্ধদ্ধআয এয ষৃ্ঠো ০৪)। মো প্রেে সুষ্ঠবুোরফ 

ফোস্তফোয়রনয অন্তযোয়।  
 

১৬.৪ প্রেে ভোদ্ধপ্তয য মম প্রেে ভোদ্ধপ্ত প্রদ্ধতরফদন ফো দ্ধদ্ধআয আইএভইদ্ধি-মত মপ্রযণ েযো রয়রি তো অমূ্পণয। দ্ধনয়ভ 

অনুমোয়ী দ্ধদ্ধআরয অনুরভোদ্ধদত দ্ধিদ্ধদ্ধ অনুোরয অঙ্গদ্ধবদ্ধত্তে ফযরয়য দ্ধফফযণ উরেখ েযরত য়। দ্ধেন্তু এই প্রেরেয দ্ধদ্ধআয-এ 

তো উরেখ েযো য়দ্ধন। যফতযীরত দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয মথরে অঙ্গদ্ধবদ্ধত্তে ফযরয়য দ্ধফফযণ াংগ্র েযো য়। মদ্ধি অনুোরয 

মভোি ফযয় ১১৫৩.১২৪১৫ রক্ষ িোেো মদখোরনো রয়রি। দ্ধেন্তু আইএভইদ্ধি-মত মপ্রদ্ধযত দ্ধদ্ধআয-এ ১১৫২.৩২ রক্ষ িোেো তো 
উরেখ যরয়রি। অথযোৎ ০.৮০৪১৫ রক্ষ িোেো ফযরয়য োথযেয যরয়রি, মো মফোধগভয নয়। 
 

১৬.৫ যদ্ধদযনেোরর ৮ভ মথরে ১০ভ তরো মযন্ত উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণেৃত বফনদ্ধিয দ্ধফদ্ধবন্ন অাং দ্ধযদযনেোরর ভরন রয়রি মম, 

বফনদ্ধিয Maitanance দ্ধেেবোরফ রে নো। দ্ধফরল েরয মৌিোগোয দ্ধযেন্ন নয়।  
 

১৭। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভস্যা:   

  

১৭.১ োভগ্রদ্ধগে েোরজয মফল্পফচনায় ত্কতায াল্পথ মডমম প্রণয়ন কযা য়মন। পরর মডমমল্পত উরেদ্ধখত ের েোজ 

ম্পন্ন েযো ম্ভফ য়দ্ধন;  

১৭.২ গণতূয অদ্ধধদপ্তয িদু্ধক্ত অনুোরয দ্ধনধযোদ্ধযত ভরয় েোজ ম্পন্ন েযরত োরযদ্ধন; 

১৭.৩ প্রেরেয অনুরভোদ্ধদত মভয়োদ শুরু ফোয ৪ ভো য প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধনরয়োগ েযো রয়রি। প্রেরেয মল মযোরয় 

প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধযফতযন েযো রয়রি এফাং প্রেরে ণূযেোরীন প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধির নো। পরর প্রেেদ্ধি দ্ধেেবোরফ 

তদোযদ্ধে েযো ম্ভফ য়দ্ধন;  

১৭.৪ মপ্রলরণ প্রেে দ্ধযিরে দ্ধনরয়োগ েযোয পরর প্রেে দ্ধযিোররেয ফদদ্ধর ফো দোয়ন দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয ফো 
দুরমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য দ্ধনয়ন্ত্রণোধীন নয়;  

১৭.৫ প্রেরেয দ্ধদ্ধআয দ্ধেেবোরফ প্রণয়ন েযো য়দ্ধন। েোযণ তরথযয ঘোিদ্ধত যরয়রি; এফাং 
১৭.৬ প্রেরেয আওতোয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো বফনদ্ধিয উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণেৃত ৮ভ মথরে ১০ভ তরো মযন্ত Maitanance 

এয অবোফ যরয়রি। 
 

১৮। সুামযভারা:  
 

  

 অল্পরাচয প্রকেমটয ফাস্তফায়ল্পনাত্তয ামফ্ক ভূরযায়ল্পনয অল্পরাল্পক অআএভআমড’য সুাময মনম্নরূ:  
 

 ১৮.১ দুরমযোগ ফযফরস্থোনো অদ্ধধদপ্তয বদ্ধফষ্যরত মেোন উন্নয়ন প্রেরেয দ্ধিদ্ধদ্ধ প্রণয়রনয ভয় তেয রফ এফাং এই 

প্রেে ফোস্তফোয়নেোরর রব্ধ অদ্ধবজ্ঞতো বদ্ধফষ্যরত প্রেে ফোস্তফোয়রনয ভয় েোরজ রোগরফ; 

 ১৮.২ দ্ধনধযোদ্ধযত ভরয় েোজ ম্পন্ন নো ফোয দ্ধফলরয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয ও গণতূয অদ্ধধদপ্তয সুদ্ধনদ্ধদযি েোযণ এফাং 
এ দ্ধফলরয় তোযো েী ফযফস্থো গ্রণ েরযরি তো আইএভইদ্ধি-মে অফদ্ধত েযরফ; 

 ১৮.৩ দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয গণতূয অদ্ধধদপ্তয েতৃযে ম্পন্ন েোজ িদু্ধক্ত অনুোরয ফুরে মনওয়োয দোপ্তদ্ধযে অনুদ্ধরদ্ধ 

আইএভইদ্ধি-মত মপ্রযণ েযরফ; 
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 ১৮.৪ দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয িরভোন ও গৃীতফয প্রেে ভূর ণূযেোরীণ প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধনরয়োগ মদফোয 

ফযোোরয রিি রফ এফাং প্রেে মভয়োরদ মমৌদ্ধক্তে েোযণ িোিো প্রেে দ্ধযিোরে দ্ধযফতযন নো েযোয দ্ধফলয়দ্ধি 

রফযোচ্চ গুরুত্ব েোরয দ্ধফরফিনো েযরফ; 

 ১৮.৫ প্রকে মযচারক মনল্পয়াল্পগয সযল্পত্র দুরমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় এফাং দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তরযয 

দ্ধনজস্ব জনফর মথরে দক্ষ েোউরে দ্ধনরয়োগ মদফোয দ্ধফলয়দ্ধি মবরফ মদখরত োরয; 

 ১৮.৬ বদ্ধফষ্যরত দ্ধদ্ধআয মপ্রযরণয রূফয দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয এফাং দুরমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

দ্ধেেবোরফ মোিোই েরয মপ্রযণ েযরফ; 

 ১৮.৭ প্রকল্পেয ফযময়ত টাকা (মজওমফ) মথামথবাল্পফ ভ্ণ কযা ল্পয়ল্প  মকনা তা দুরমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ 

ভন্ত্রণোরয় খমতল্পয় সদখল্পফ এফং অআএমভমডল্পক ফমত কযল্পফ; 

 ১৮.৮ প্রেরেয External Audit  দ্রুত মল েরয আইএভইদ্ধিরে অফদ্ধত েযরফ; এফং 

 ১৮.৯ দুরমযোগ ফযফস্থোনো অদ্ধধদপ্তয তোরদয প্রধোন েোমযোররয়য উর্দ্যভূখী ম্প্রোযণেৃত (৮ভ মথরে ১০ভ তরো মযন্ত) অাংরয 

দ্ধনয়দ্ধভত Maitanance েযরফ। 

১৯। উম্ুক্ত সুামযভূল্পয অল্পরাল্পক গৃীত ফযফস্থা এ প্রমতল্পফদন প্রামিয ০২ (রৃআ) ভাল্পয ভল্পধয অআএভআমড -সক ফমত 
কযল্পত ল্পফ। 
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    রযরষ্ট ‘ক’ 

Component-wise Progress  (As per latest   approved   DPP):                                                              

 

(In Lakh Taka)        

Items of work (As per DPP) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress Reasons 

for 

deviation 

(±) 

Financial Physical Financial Physical 

(Quantity) (Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

4800 SUPPLIES & OTHER       

4808 Micro Bus Rent 1 10.00 1 9.98415 1 0.02 

4827 Printing LS 1.00 LS 0.10 LS 0.90 

4828 Stationery, Seels and stamps       LS 4.00 LS 2.99 LS 1.01 

4831 Newspaper/Magazine LS 1.00 LS 0.25 LS 0.75 

4833 Advertisement & Circular LS 2.00 LS 0.00 LS 2.00 

4883 Honorarium   L.S 2.00 L.S 1.84 L.S 0.16 

4888 Computer, Printer LS 1.50 LS 1.49 LS 0.01 

4899 Other Expenditure L.S 4.90 L.S 1.75 L.S 3.15 

   Sub Total  ''A''   26.40   18.40   8.00 

  Sub-total (Revenue component)   26.40   18.40   8.00 

        

(b) Capital component       

6800 CAPITAL PURCHASE       

6815 Computer Accessories L.S 0.60 L.S 0.60 L.S 0.00 

6821 Furniture L.S 35.00 L.S 34.55 L.S 0.45 

Sub-Total " B" 35.60   35.15   0.45 

        

7006 Construction of Office Building 1 1181.60 1 1075.36 1 106.24 

7006  Construction of Emergency Exit 

Stair (Fire Escape) 

1 15.00 0 0.00 0 15.00 

7006 Earthquake  Resilient Test 1 30.00 1 19.21 1 10.80 

7016 Construction of Truck Shead 1 40.00 0 0.00 0 40.00 

7056 Installation of Solar System 1 5.00 1 5.00 1 0.00 

Sub-Total " C" 1271.60   1099.57   172.03 

        

Sub-total (Capital component) "B"+"C" 1,307.20   1134.72   172.48 

Grand Total (A+B+C)   1333.60   1,153.12   180.48 
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েদ্ধম্প্ররদ্ধিব দ্ধিজোিোয ভযরনজরভডি মপ্রোগ্রোভ (২য় মযোয়)  
-ীল থক প্রকরেয ভাডপ্ত মূল্যান প্রডতরফদন 

 

প্রকরেয নাভঃ কডিরডেব ডডজাস্টায ম্যারনজরভন্ট  (ডডডএভড) মপজ-২  

 
১।  প্রকরেয ফস্থান : দুরম থাগ ব্যফস্থানা ডধদপ্তয  

২।  ফাস্তফানকাযী ংস্থা  :        দুরম থাগ ব্যফস্থানা ডধদপ্তয 

৩।  প্রাডনক ভন্ত্রণার/ডফবাগ : দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণার  

৪।  প্রকরেয  ফাস্তফান ভ ও ব্য:  জানুাডয ২০১০ রত জুন ২০১৬ ম থন্ত; ব্য=৫৮৮ মকাটি ১ রে ৮ াজায টাকা।  

 

                                                   ( রে টাকা) 

প্রাক্কডরত ব্য প্রকৃত ব্য
2
 

(জুন ২০১৬ 

ম থন্ত) 

ডযকডেত  ফাস্তফানকার প্রকৃত 

ফাস্তফানকার 

ডতক্রান্ত 

ব্য (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যরয %) 

ডতক্রান্ত  ভ 

(মূর ফাস্তফান 

কাররয %) 
মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

মূর ফ থরল 

ংরাডধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩৬১১৬.৯১ ৫৮৮০১.০৮ ৪৮১৯৭.২৫ জানুাডয ২০১০ রত 

ডডরম্বয ২০১৪ 

জানুাডয ২০১০ 

রত জুন ২০১৬ 

জানুাডয 

২০১০ রত 

জুন ২০১৬ 

১২০৮০.৩৪ 

৩৩.৪৫% 

মফড 

১৮ ভা 

৩৩.৩৩% 

মফড 

 

৫। প্রকরেয ংগডবডিক ফাস্তফান: 
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       (রে টাকা) 

ক্রডভক 

নং 

ংরাডধত ডডডড নুমাী ংগ একক ংরাডধত ডডডড নুমাী 

ডযকডেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফান  

( জুন ভো ২০১৬ ফছয ম থন্ত) 

ফাস্তফ অডথ থক ফাস্তফ  (%) অডথ থক (%)
3
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

01 OUTCOME 1- 

Development and 

Strengthening of 

Professional 

Institutional Network 

LS 4% 2,099.99 3% 1,586.95 

02 OUTCOME 2-  

Rural Risk Reduction 

LS 35% 20,641.87 26% 15,188.96 

03 OUTCOME 3- 

Urban Risk Reduction 

 

LS 15% 8,656.73 13% 7,466.65 

04 OUTCOME 4-

Strengthening disaster 

preparedness and 

response management 

System 

 

LS 11% 6,338.54 9% 5,240.96 

05 OUTCOME 5- 

Mainstreaming Disaster 
LS 14% 8,263.61 12% 7,260.73 
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ক্রডভক 

নং 

ংরাডধত ডডডড নুমাী ংগ একক ংরাডধত ডডডড নুমাী 

ডযকডেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফান  

( জুন ভো ২০১৬ ফছয ম থন্ত) 

ফাস্তফ অডথ থক ফাস্তফ  (%) অডথ থক (%)
3
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

Risk Reduction and 

Climate Change 

Adaptation across 

important line ministers 

and agencies  

06 OUTCOME 6- 

Addressing Climate and 

disaster convergence  

LS 1% 865.27 1% 767.4375044 

07 MSU 7-  

Technical Assistance 

and Operational Support 

LS 13% 7,777.54 13% 7,359.68 

08 UNDP-GMS LS 6% 3,500.30 5% 2,980.43 

09 GOB (CD/VAT, others) LS 1% 657.24 1% 345.45 

10 TOTAL  100% 58,801.08 82% 48,197.25 

  

তে সূেঃ ডডঅয। 

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ   দফরদডক াায্যপুষ্ট প্রকে ওা দাতা ংস্থা এফং আউএনডডড’য ারথ ডফডবন্ন 

তে অদান প্রদান, ডিান্ত গ্রণ এফং ফাস্তফারন দদনডন্দন কাম থক্ররভয গডতীরতা হ্রা া  ভরভ থ ারফক প্রকে 

ডযচারক জনাফ মভাঃ অব্দুর কাআয়ুভ জানান । মকান ধযরণয প্রকে কতটুকু ফাস্তফাডত ররছ এফং কতটুকু 

ফাস্তফান কযা ম্ভফ  নাআ ম পরকথ মকান তে াওা মা নাআ। তরফ প্রকরেয ারথ ংডিষ্ট  উক্ত প্রকে 

ডযচারক জানান, প্রকেমূ মথামথবারফ ফাস্তফান কযা ররছ এফং ডপল্ড মভজাযরভন্ট বুক ডভর মযরখআ ডফর 

ডযরাধ কযা ওা টাকা মপযত মদা ররছ।  

 

৭।   টভূডভঃ  Bangladesh is a cyclone and flood prone country in the world. 

The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters estimates that 

nearly 229 million people directly affected by natural disasters between 

1979 and 2008 with over 191,415 persons death and US$5.6 billion damage. 

During Monsoon 20% of the country becomes flood affected by regular 

river floods. In November 2007, Cyclone Sidr hit Bangladesh coastal areas 

and killed 3406 with economic cost approximately US $ 2.3 b. On an 

average around 8700 hectors of land are lost through river erosion and two 

hundred thousand people are displaced in the northern and middle part of 

Bangladesh. Approximately 47% of the country’s landmass and 53% of the 

population are affected due to drought. In June 2007 one hundred twenty 

people died because of land slid in Chittagong district. 7140 fire incidents 

were occurred in 2004 and in 2006 3193 people died by accident.  
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৮। উরেশ্যঃ To reduce the country’s vulnerability to adverse natural and anthropogenic 

events- including cyclones, hurricanes, floods, tidal surges, earthquakes, tsunamis, 

climate change and variability, avian flu, fire, toxic chemical/gas/pollutant leaks, 

building collapse road and river traffic accidents- through technical assistance in risk 

reduction and comprehensive disaster management activities. 

 

৯।   প্রকে নুরভাদন এফং ংরাধনঃ    
প্রকে নুরভাদনঃ- ১ জানুাডয ২০১০ -৩১ ডডরম্বয ২০১৪ । 

ফ থরল ংরাধনঃ-  ১ জানুাডয ২০১০-৩০ জুন ২০১৬ ।  

 

১০।  ক্র কাম থক্রভঃ  প্রকরেয ডধকাং কাম থকভ প্রতযন্ত ঞ্চর ও দুগ থভ এরাকা ওা এফং প্রকরেয সুপর 

তাৎেডণক প্রাডপ্তয প্রতযাা ডধকাং প্রকে আউডনন ডডজাস্টায ম্যারনজরভন্ট কডভটি এফং উরজরা ডডজাস্টায ম্যারনজরভন্ট 

কডভটি’য ভােরভ পন্ন কযা ররছ।  
        

১১. (ক) প্রকরেয াডফ থক গ্রগডতঃ 

  

থ থ ফছয  ংরাডধত এডডড ফযাে ফমুডক্ত ব্য ব্যডত 

থ থ  মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ মভাট  টাকা  প্রঃ াঃ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০০৯-১০  - - - -  ২১০   

২০১০-১১ ৫,০৭০.০০ ৭০.০০ ৫,০০০.০০ ৬০.০০ ৪,৩৮৪.৫৩ ৫২.৪ ৪,৩৩২.১৩  

২০১০-১২ ৪,০৭০.০০ ৭০.০০ ৪,০০০.০০ ৭০.০০ ৫,৬৮২.৩৭ ৫৯.০৬ ৫,৬২৩.৩১  

২০১২-১৩ ৭,০৮০.০০ ৮০.০০ ৭,০০০.০০ ৮০.০০ ১২,০২২.৫৯ ৬৪.১ ১১,৯৫৮.৪৯  

২০১৩-১৪ ৮,২৬৯.০০ ১০০.০০ ৮,১৬৯.০০ ১০০.০০ ১২,০১৬.৫৩ ৬৫,২৭ ১১.৯৫১.২৬  

২০১৪-১৫ ১৫,১৮২.০০ ১৮২.০০ ১৫.০০০.০০ ৯১.০০ ১১,৩৮৮.৯৯ ৬০,৩৯ ১১,৩২৮.৬০  

২০১৫-১৬ ৩,১০০.০০ ৭০.০০ ৩,১০০.০০ ৭০.০০ ২,৪৯২.২৪ ৪৪.২৩ ২,৪৪৮.০১  

মভাট ৪২,৭৭১.০০ ৫৭২.০০ ৪২,২৬৯.০০ ৪৭১.০০ ৪৮,১৯৭.২৫ ৩৪৫.৪৫ ৪৭,৮৫১.৮০  

 

১১.(খ):  

 

Source 

(S) 

Currency 

as per 

agreemen

t  

Amount 

in US $ 

(Million) 

Nature 

(Loan/Gra

nt/supplier

’s/credit) 

Dater of 

Agreement 

Date of 

Effectiveness 

Date of closing 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
UNDP 4,639.31 $A6.00 Grant 25 Sep.2009 1 Jan 2010 31 Dec. 

2014 

31 Dec. 2015 

DFID 15,464.34 $20.00 Grant 20Dec.2009, Jul. 

2015 (revised ) 

1 Jan 2010 31 Dec. 

2014 

31 Dec. 2015 

EU 13,144.72 $17.00 Grant 16 Dec.2009 1 Jan 2010 31 Dec.2014 31 Dec. 2015 

SIDA 5,412.53 $7.00 Grant 1 Dec. 2009 1 Jan 2010 31 Dec. 

2014 

31 Dec. 2015 

Aus 

AID 

6,430.58 $8.32 Grant 27 Apr. 2010, 20 

Feb 2012, 19  

Mar. 2013 

(revised) 

27 Apr.2010 31 Dec.2014 31 Dec. 2016 

NORAS 13,052.31 $ 16.88 Grant 11 July 2010 11 Jul 2010 31 Dec.2014 31 Dec. 2015 

TOTAL 58,143.85 $75.20 Grant     
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১২।  উকাযরবাগীরদয ভতাভতঃ  

এআ প্রকরেয উরেশ্য বাররা ডছর, ডকন্তু প্রকেমূ মটকআ কযায জন্য মকারনা ফাস্তফ দরে গ্রণ কযা  নাআ। ডধকাং 

প্রকে স্বে মভাদী ডযকেনায ংডফরল গ্রণ কযা । সুর াডনয প্রকে প্রা ফআ রকরজা এফং ব্যফায নুরমাগী। 

ডযাভ, ফাঁধ, আতযাডদ েডতগ্রস্ত; াআরক্লান মল্টাযমূ ংিারযয প্ররাজন।  

 
 

১৩। প্রকে ডযচারক পডকথত তেঃ 

 
নাভ ও দফী পূণ থকারীন খেকারীন মমাগদারনয তাডযখ ফদরীয তাডযখ 

Md.Mushfiqur Rahman  

National Project Director  

(Additional Secretary) 

Yes no 11/05/2010 

 

14/07/2010 

Mohammad Abdul 

Qayyum  

National Project Director  

(Additional Secretary) 

Yes no 15/07/2010 25/02/2016 

       

 

১৪।  প্রকরেয উরেশ্য জথনঃ 

 
ডযকডেত উরেশ্য ডজথত পরাপর 

(1) Construction of Cyclone Centre 

to reduce vulnerability 

(1) It was achieved accordingly.  

(2) Embankment to reduce 

vulnerability from flood 

(2) It was partially achieved because a large number of 

embankments, roads, dams have already been 

damaged and no budget to repair it periodically 

(3) Supply of drinking water  (3) Most of the fresh water system have been collapsed 

because there is no revenue budget to repair as well as 

the community has no mechanism to make those pumps 

and equipment usable 

(4) Capacity building and disaster 

awareness building 

(4) It has been achieved optimally.  

 

১৫।  উরেশ্য পুরযাপুডয ডজথত না রর এয কাযণ:  The DPP was formulated in line with 

the demand and need without  estimating the depth of vulnerabilities and 

ensuring sustainable mechanism to reduce and remove hazards with a 

large extent. The project ended without exit plan and lacks in sustainability.  
 

১৬।   ডডট: All audit objectsions are settled as per note in PCR but no 

document was submitted.  

 

১৭।  প্রকে ফাস্তফান ভস্যা: ডফডবন্ন দুগ থভ এরাকা প্রকেমূ গ্রণ কযা । ডধকাং প্রকে আউডনন এফং উরজরা 

ডডজাস্টায ম্যারনজরভন্ট কডভটি  কর্তথক ফাস্তফাডত । ঠিক ভর প্ররাজনী জনফর প্রাডপ্তও একটা চযাররঞ্জ ডছর ভরভ থ 

প্রতীভান ররছ।   

 

১৮।  প্রকে ফাস্তফারন ডফরম্ব (Time Over-run):  প্রকে ডযচাররকয তোনুমাী প্রকেটি ংরাধরনয জন্য 

দীঘ থ ভ ডতফাডত । দফরদডক াায্যপুষ্ট প্রকে ওা দাতা ংস্থা এফং আউএনডডড’য ারথ ডফডবন্ন তে অদান প্রদান, 

ডিান্ত গ্রণ এফং ফাস্তফারন দদনডন্দন কাম থক্ররভয গডতীরতা হ্রা া।   

 

১৯ ।   ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফতথন (If any):  ঘন ঘন প্রকে ডযচারক ডযফডতথত  নাআ।  
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২০ ।  চুডক্ত ফাস্তফারন ডফররম্বয কাযণ: প্রকে ফাস্তফানকাযী ংস্থায ারথ প্রাডনক ভন্ত্রণাররয মম চুডক্তে স্বােডযত 

রডছর তা মথামথবারফ ফাস্তফাডত ররছ ভরভ থ ডযরডেত ররছ।  তরফ াভডগ্রকবারফ প্রকেটি ১৮ ভা ডফররম্ব ভাপ্ত 

ররছ।  

 

২১।  প্তযে যন ম থরফেণঃ 
 

২১.১ প্রকরেয টিএডড ম থাররাচনা মদখা মা মম, প্রকেটি কাডযগডয প্রকে ডররফ গ্রণ কযা ররও উরেখরমাগ্য ডযভাণ 

ডফডনরাগ প্রকরেয ডিভ গ্রণ ও ফাস্তফান কযা ররছ মা ভীচীন নর।  

২১. ২ প্রকেটিয টিএডড প্রণরনয ভ প্রকেটিয ডফডবন্ন Intervention/ scheme/ component ডফবাগ, 

মজরা ও উরজরাওাডয াজারনা ফা তাডরকাভুক্ত কযা ডন। একআ ধযরণয প্রকে ডফডবন্ন স্থারন এররারভররাবারফ 

ডন্নরফন কযা ররছ। অফায একআ মজরায নাভ ডফডবন্ন স্থারন ংরগ্নবারফ পুনযাবৃডি ঘরটরছ। াভডগ্রকবারফ ফরা 

মা মম প্রকরেয টিডড মথামথবারফ প্রণন কযা ডন। 

২১.৩ প্রকেটিয উরেশ্য সুস্পষ্ট নর। পরর অউটপুট এফং অউটকাভ ডযভা কযা দুরু। প্রকেটিরত মকারনা কভ থডযকেনা 

নাআ ভরভ থ ডযরডেত ।  

২১.৪ প্রকরেয ডডঅয ম থাররাচনা মদখা মা, প্রকৃতরে ফাস্তফ গ্রগডত (physical progress) পডকথত 

উরেখরমাগ্য মকারনা তে নাআ। মকফর অডথ থক গ্রগডতয তকযা ায ডদরআ ফাস্তফ গ্রগডত মদখারনা ররছ। 

প্রকরেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফান ংক্রান্ত মম ০৭ টি করপারনন্ট উরেখ কযা ররছ মখারন ডযভারণয একক ডররফ 

“LS” (lump sum) মদখারনা ররছ। ভাপ্ত প্রকরেয তরেয মেরে “LS” (lump sum) type of 

information গ্রণরমাগ্য নর। 

২১.৫ প্রকরেয াডফ থক গ্রগডত পরকথ ংরাডধত টিডড নুমাী ২০১০-১১ মথরক ২০১৫-১৬ থ থ ফছয ম থন্ত মভাট প্রকে 

াতা খারত ফযাে ৪২২৬৯.০০ রে টাকা, ডকন্তু উক্ত খারত ব্য কযা ররছ ৪৭৮৫১.৮০ রে টাকা মা ফযারেয 

মচর ৫৫৮২.৮০ রে টাকা মফড।  

২১.৬ ডযকেনা কডভরনয ১৬/০৪/২০১৫ ডি. তাডযরখ নুরভাডদত ২ ম থা ১ভ ংরাডধত কাডযগডয াতা এআ 

প্রকেটিরত মদখা মা একটি প্রকরেয ভরে ডফযাজভান ৩ টি Risk Reduction Intervantion (RRI) 

এয মেরে রথ থয ডফবাজন পৃথকবারফ মদখারনা ডন। প্ররতযকটি RRI এয ডফযীরত উক্ত প্রকরেয মুদ থ থ 

মদখারনায পরর প্রকরে মভাট ফযারেয ০৩ (ডতন) গুণ ভরভ থ ডযরডেত ররছ মা ফাস্তফ ম্মত ন। উদাযণস্বরূ: 

কক্সফাজায মজরায ভরখারী উরজরায কুতুফরজাভ আউডনরনয (১) ঘটিবাঙ্গা ভাটিয মকো যোয জন্য ৯৫ ডভটায 

দীঘ থ প্রডতযো মদওার (Retaining Wall) ডনভ থাণ ফাফদ প্রাক্কডরত ব্য ডছর ৬,৯০,৬১৮ টাকা; (২) ঘটিবাঙ্গা 

াআরক্লান মল্টায মভযাভত (Cyclone Shelter Reconstruction)-এয জন্য প্রাক্কডরত ব্য ডছর 

২,৩৪,৬৮৩ টাকা এফং (৩) উক্ত আউডনরনয নুন্ধান ও উিায যঞ্জাভ (Livelihood Support) ফাফদ 

প্রাক্কডরত ব্য ডছর ৫,২৫,০০০ টাকা। থ থাৎ, ৩টি Risk Reduction Intervantion (RRI)  এয 

ডফযীরত মভাট প্রাক্বডরত ব্য ডছর ১৪,৯৩,৮১০ টাকা মায নুকূরর মভাট ফযাে ডছর ১৩,৪৪,৪২৯ টাকা। ডকন্তু উক্ত 

RTAP এয প্ররতযকটিয RRI এয নুকূরর মভাট প্রাক্বডরত ব্য মদখারনা ররছ ১৪,৯৩,৮১০ টাকা এফং ফযাে 

ডছর ১৩,৪৪,৪২৯ টাকা। পরর উক্ত ডযরাট থ নুমাী কুতুফরজাভ আউডনরনয ৩ টি RRI এ মভাট প্রাক্বডরত ব্য 

মদখারনা ররছ (১৪,৯৩,৮১০ x ৩)= ৪৪,৮১,৪৩০ টাকা এফং ফযাে মদখারনা ররছ (১৩,৪৪,৪২৯ x ৩)= 

৪০,৩৩,২৮৭ টাকা মা অরদৌ ভীচীন নর, ফা মফাধগম্য নর। প্রকরেয উডফবাজরন পটওযারযয মকারনা 

ম্পূণ থতা থাকরর কাডযগডয াতা এআ প্রকেটি প্রণরনয ভ ঠিকবারফ ডনরূন কযা প্ররাজন ডছর। যাজফাড়ী 

মজরায মগাারন্দ উরজরায মদফগ্রাভ আউডনরনয প্রকে জর স্থারন এআ ধযরণয ডাটা, ফা তে ডযরডেত ররছ 

মা গ্রণরমাগ্য নর। 

২১.৭ টিএডড প্রনরণয ভ কতটি ডিজ, কারবাট থ, াআরক্লান মল্টায, ফাঁধ ডনভ থাণ, পুকুয খনন, সুর াডনয ব্যফস্থা, 

আতযাডদ ডনভ থাণ কযা প্ররাজন ডছর তায সুস্পষ্ট ংখ্যা ও ডযভাণ ডনধ থাডযত না থাকা মকফর মথাক ফযারেয ডবডিরত 

প্রকে গ্রণ কযা ররছ এফং প্রকেটিয কারজয মশ্রডণ ফা মজরা ফা ডফবাগ নুমাী তাডরকায মকান  সুষ্পষ্ট 

ধাযাফাডকতা  ফজা না থাকা  প্রকেটিরত মকান মজরা মকান প্রকারযয কতটি ডিজ, কারবাট থ, াআরক্লান মল্টায, 

ফাঁধ ডনভ থাণ, পুকুয খনন, সুর াডনয ব্যফস্থা, আতযাডদ ডনভ থাণ ফা স্থান কযা ররছ তা ডনধ থাযণ কযা এফং খ ুঁরজ মফয 
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কযা দুরু র রড়রছ। ডডঅয প্রডতরফদরনয করাভগুররা মথামথবারফ পুযণ কযা রর এ ধযরণয ভস্যা 

রনকাংর রাঘফ কযা মমত। ংডিষ্ট ভন্ত্রণার এফং ডধদপ্তরয প্রা ২ ভা ধরয আরভআরর এফং মটডররপারন 

মমাগারমাগ কযা ররও তরেয ারাটি থং মকারনা ডকুযরভন্ট ফা উরেখরমাগ্য মকারনা পর রাব ডন।  

২১.৮ এআ প্রকে গ্রণ, ফাস্তফান, ডযদ থন, ভডনটডযং এয কারজ UNDP এয কভ থকতথাগণ এফং কনারট্যান্ট 

ওতরপ্রাতবারফ জডড়ত ডছররন । ডকন্তু প্রকেটিয ডধকাং স্থানা ও ডনভ থাণ কাজ মটকআ  নাআ। তারর কাডযগডয 

এআ প্রকে মথরক ফাংরারদ আউএনডডড’য কাছ মথরক উরেখরমাগ্য ডকছু মররছ ভরভ থ প্রতীভান  না।  

২১.৯ কক্সফাজায মজরায ভরখারী উরজরায কুতুফরজাভ আউডনরনয (১) ঘটিবাঙ্গা ভাটিয মকো যোয জন্য ৯৫ ডভটায 

দীঘ থ প্রডতযো মদওার (Retaining Wall) , কক্সফাজায মজরায মটকনাপ উরজরায মটকনাপ মৌযবায  

সুর াডনয জন্য ডনডভ থত ডযাভ,  যাজফাড়ী মজরায মগাারন্দ উরজরায মদফগ্রাভ আউডনরনয যাস্তা,  খরনা মজরায 

দারকা উরজরায ানখারী আউডনরনয বদ্রকান্ত গাআরনয ফাডড়য সুর াডনয জন্য ডনডভ থত প্রকে ডযদ থরন মদখা 

মা প্রকেগুররা মটকআ নর।  

২১.১০ প্রকরেয টিএডড’য ৫২ পৃ: ক্রডভক নং ৫.১৭ এ উরেখ কযা ররছ “The project had limited 

vehicle facilities during the project cycle and used rental facilities.” 

প্রকরেয ারথ জডড়ত ারফক প্রকে ডযচারক জনাফ মভাাম্মদ অব্দুর কাআয়ুভ জানান, ৬টি গাড়ী UNDP কর্তথক 

ক্র কযা রডছর এফং তা ডধদপ্তয/ভন্ত্রণাররয জভা মদা ররছ। ডকন্তু  PCR- এ এতদংক্রান্ত মকান ডফল 

উরেখ কযা নাআ। পরর উক্ত প্রকরেয ৬টি গাড়ীয ঠিক তে প্রাডপ্তরত ঘাটডত যররছ। 

২১.১১ ডফডবন্ন প্রডেরণয জন্য ফা কারজয জন্য Computer ক্র কযা রডছর ভরভ থ জানা মা । ডকন্তু উক্ত 

কডপউটারযয ংখ্যা, প্তযভোণ, স্তোন্তয ফো প্তিরোজোর প্তফলরে ডডঅয-এ উরেখ নাআ। 

২১.১২ ২৯টি মজরা ২৮৩.৮০ ডকঃডভঃ (প্রা) ফাঁধ ডনভ থাণ কযা ররছ। ৬৩২টি cyclone Resilient houses 

ডনভ থাণ; ১,৫০,০০০ টি গাছ রাগারনা  প্রডেণ ও গণরচতনতামূরক ব্যাক কাম থক্রভ গৃীত  ভরভ থ ডডঅয এ 

উরেখ যররছ। অফকোঠোরভোগে প্তনভ যোণ এফং স্থোনো টিপ্তকরে যোখরে প্রকল্পটি ক্ষভ নো ররও প্তিজোস্টোয ম্যোরনজম্যোন্ট 

এয প্তফপ্তবন্ন Volunteer প্তনরেোগ, প্রপ্তক্ষণ, আকুযআরভন্ট যফযা ,  ফন্যা ও ঘূডণ থঝ মড়য ভ প্রস্তুডত গ্রণ , 

জনগণরক তথককযণ, অফাওা ডধদপ্তযরক ডক্তারীকযণ আতযাডদ ডফলর ব্যাক কাম থক্রভ ডযচাডরত ডছর ভরভ থ 

PCR প্রডতরফদরন প্রডতপডরত ররছ। ভন্ত্রণার এফং ডধদপ্তরযয প্ররাজনী রমাডগতা াওা মগরর  এফং  

Stakeholder Analysis কযোয সুরমোগ মরর েে প্রকরল্পয োভপ্তগ্রক োপল্য পরকয সুস্পষ্ট ভেোভে 

মেেো ম্ভফ ে। ডকন্তু ভন্ত্রণার এফং ডধদপ্তরযয উরেখরমাগ্য মকারনা রমাডগতা াওা মা নাআ।  

 

২২  অআএভআডড’য  সুাডয:  

২২.১ মকারনা প্রকে কাডযগডয াতা প্রকে ডররফ গ্রণ কযা রর, যীো, ডনযীো ফা ম থরফেরণয ডনডভি ছাড়া মকারনা 

ডফডনরাগ প্রকরেয ডিভ গ্রণ ও ফাস্তফান কযা গ্রণরমাগ্য নর। পরর এ ধযরণয ডভশ্র প্রকে গ্রণ কযা মারফ না।  

২২.২ প্রকরেয তাডরকা ডফবাগ/মজরা/উরজরা ফা প্রকরেয Component/ Intervention/Scheme এয ধযণ 

নুমাী ডডডড/ টিডড প্রণন কযরত রফ। 

২২.৩ প্রকরেয Objective (উরেশ্য) সুস্পষ্ট রত রফ। উরেশ্য এয ারথ াভঞ্জস্য মযরখ input এফং activity গ্রণ 

কযরত রফ।  এয পরর অউটপুট এফং অউটকাভ ডযভা কযা জতয । বডফষ্যরত প্রকে গ্ররণয ভ রডজকযার 

মেভওাকথ এফং সুস্পষ্ট কভ থডযকেনা ডডডড’য ারথ ংরমাজন কযরত রফ। 

২২.৪ প্রকরেয মকফর অডথ থক (Financial) গ্রগডতয তকযা ায ডদরআ ফাস্তফ (Physical) গ্রগডত মদখারনা মারফ 

না। প্রকরেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফান ংক্রান্ত সুস্পষ্ট তে ংযেণপূফ থক ডডঅয এ ডন্নরফ কযরত রফ। মমভন: মূর 

প্রাক্বররনয ারথ তুরনাক্ররভ কত ডভটায ডিজ; কত ডক.ডভ. যাস্তা; কতটি াআরক্লান মল্টায ডনভ থাণ কযা ররছ তায 

তকযা ায ফাস্তফ (Physical)  গ্রগডত এফং উক্ত স্থানায ডফযীরত ব্যডত থ থ অডথ থক (Financial) গ্রগডত 

ভরভ থ সুস্পষ্টবারফ মদখারত রফ।  ভাপ্ত প্রকরেয তরেয মেরে “LS” (lump sum) type of 

information ডযায কযরত রফ।  

২২.৫ প্রকরেয ংরাডধত টিডড নুমাী ২০১০-১১ মথরক ২০১৫-১৬ থ থ ফছয ম থন্ত মভাট প্রকে াতা খারত ফযাে 

৪২২৬৯.০০ রে টাকা, ডকন্তু উক্ত খারত ব্য কযা ররছ ৪৭৮৫১.৮০ রে টাকা মা ফযারেয মচর ৫৫৮২.৮০ রে টাকা 
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মফড। ফযারেয মচর ডতডযক্ত ব্য ডকবারফ কযা ররা এফং উক্ত থ থ মকান খাত মথরক ডনফ থা কযা ররা ফা ভন্ব কযা 

ররা তা প্রাডনক ভন্ত্রণার ডডট ডযরাট থ যীো ডনযীো করয অআএভআডড’মক ফডত কযরফন।  

২২.৬ ডডডড/টিডড প্রস্তুতকযরণয ভ মথাম্ভফ ডিরভয নাভ রথ থয ডফবাজন এফং উডফবাজন সুস্পষ্ঠবারফ উরেখ 

থাকরত রফ মারত ডিরভয ব্যরয ারথ ডডডড/টিডড’য ভরে ন্ত:ডস্থত প্রাক্বডরত ব্যরয ডভর/গযডভর খ ুঁরজ াওা 

মা। 

২২.৭ প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফারনয মেরে মটকআনীডত ফরম্বন কযা তযাফশ্যক। মকান প্রকে গ্ররণ ংখ্যা ফা ডযভাণ বৃডিয 

াডাড উক্ত প্রকে মথরক কী পর রাব রফ, কতডদন মটকআ রফ, কভ খযরচ াভডকবারফ ডনভ থাণ কযরর বডফষ্যরত 

মভযাভত ফা ংিারয কত টাকা যকারযয গচ্চা মারফ  ম ডফলটি ডফরফচনা ডনর মটকআ প্রকে গ্রণ কযরত রফ এফং 

গুণগত ভান ক্ষুন্ন যাখরত রফ। মকফরভাে ডযভান ফা ংখ্যারক গুরুত্ব মদা মারফ না।   
২২.৮ কক্সফাজায মজরায ভরখারী উরজরায কুতুফরজাভ আউডনরনয (১) ঘটিবাঙ্গা ভাটিয মকো (Retaining Wall) ; 

(২) কক্সফাজায মজরায মটকনাপ উরজরাস্থ মটকনাপ মৌযবায  Dam; (৩) যাজফাড়ী মজরায মগাারন্দ উরজরায 

মদফগ্রাভ আউডনরনয ভাটিয যাস্তা; এফং (৪)  খরনা মজরায দারকা উরজরায ানখারী আউডনরনয বদ্রকান্ত গাআরনয 

ফাডড়য সুর াডনয প্রকে ভাে ৩-৪ ফছরযয ভরে মকরনা ডফনষ্ট, রকারজ ফা ব্যথ থ ররা তায কাযণ, প্রডতকায এফং 

মটকআ নীডত ডনধ থাযরণয জন্য প্রাডনক ভন্ত্রণার কর্তথক মকআ স্টাডড কযা প্ররাজন। ডরটায প্রডত ১ (এক) টাকা ারয 

গ্রাভডবডিক কডভউডনটি মফআজড সুর াডন; দ্মা, মভঘনা, মমুনা ন্যান্য বৃৎ ও ম্ভাফনাভ চয স্য উৎাদন, 

অফান এফং ম থটন অকল থরণয ডনডভি াআররারডজকযার এফং মফআজ রাআন ারব থপূফ থক ডজও টিউফ ডফরলবারফ 

কংডক্ররটয ঢারাআ যাস্তা ডনভ থাণ কযা মমরত ারয।  

২২.৯ মকান প্রকে ভাপ্ত রর প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন মূল্যান না ওা ম থন্ত প্রাডনক ভন্ত্রণার উক্ত প্রকরেয তোডদ , 

গুরুত্বপূণ থ নডথে এফং প্রকরেয ারথ ংডিষ্ট প্রকে ডযচারক ফা দাতা/াায্য ংস্থায কভ থকতথাগরণয ডফস্তাডযত তে 

ংযেণ কযরফন। প্রাডনক ভন্ত্রণাররয উন্নন নুডফবাগ ডধদপ্তয মূরয ারথ ভন্ব করয ডফলটি ডনডিত কযরফন। 

২২.১০ প্রকরেয টাকা ব্যর ক্রকৃত ০৬ (ছ) খানা গাড়ী প্রকে ভাডপ্তয য কী কযা ররছ এ ডফলর প্রাডনক ভন্ত্রণাররয 

সুস্পষ্ট তে অআএভআডড’মক ফডত কযরত রফ।   

২২.১১ মম কাজ প্রকরেয ভােরভ আরতাভরে মদর পন্ন কযা ররছ এফং মায কাডযগডয েভতা  ও ডফজ্ঞানম্মত ডবডি সুস্পষ্ট 

এফং ফাস্তফ উদাযণ ডফযাজভান ম ভস্ত কা মজয জন্য াআরটিং মকারনা ভরতআ  গ্রণরমাগ্য নর। বডফষ্যরত এ ধযরণয 

াআরটিং ডযায কযরত রফ।  

২২.১২ প্রকে গ্ররণয ভ ডডডড/টিডডরত Exit Plan (ফোস্তফোপ্তেে প্রকল্পটিয ংযক্ষণ, মভযোভে এফং প্তযচোরনো) কী রফ 

েো সুস্পষ্টবোরফ  ডন্নরফন ফােতামূরক ওা প্ররাজন।  

২২.১৩ প্রকরেয জনফর কাঠারভা ডনরূণ , ডনরাগদান এফং প্রকে ভাডপ্তয য উক্ত জনফররয কী ফস্থা রফ ম ডফলরও সুস্পষ্ট 

ফক্তব্য ডডডড/ টিএডড মত থাকা ভীচীন। 

২২.১৪ মম ভস্ত কারজয জন্য মজরা ফা উরজরা ম থার দপ্তয অরছ এফং  প্ররাজনী জনফর অরছ তা যাজস্ব ফারজরটয অওতা 

ডনর ফাস্তফান কযা প্ররাজন। এরেরে জনফর কাঠারভা যুডক্তঙ্গত ভাো বৃডি, শূন্যদ পূযণ, অডথ থক ব্যফস্থানা, 

কাডযগডয দেতা এফং প্রকে ফাস্তফারনয েভতা বৃডিয ডফলটি প্রাডনক ভন্ত্রণার ডনডিত কযরফন। 

২২.১৫ প্রকরেয ডডঅয প্রণন এফং মূল্যান মফ ভারে এফং ডযশ্ররভয ব্যাায। প্রকে গ্ররণয ভ ডডঅয প্রণন 

এফং মূল্যারনয জন্য মথাক্ররভ ৭০% এফং ৩০% ারয রথ থয ংরিল থাকা প্ররাজন।  

২২.১৬ প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফারনয মেরে মটকআনীডত ফরম্বন কযা তযাফশ্যক। থ থাৎ Need based, viable and 

sustainable project গ্রণ  কযরত রফ। মকান প্রকে গ্ররণ ংখ্যা ফা ডযভারণয াডাড উক্ত প্রকে মথরক 

কী পর রাব রফ, কতডদন মটকআ রফ, কভ খযরচ াভডকবারফ ডনভ থাণ কযরর বডফষ্যরত মভযাভত ফা ংিারয কত 

টাকা গচ্চা মারফ, স্বে ভরয ব্যফধারন একআ স্থারন পুনযা নুরূ একটি প্রকে গ্রণ কযায প্রররাজনীতা মদখা ডদরফ ডকনা 

ম ডফলটি ডফরফচনা ডনর গুণগত ভান ক্ষুন্ন মযরখআ প্রকে গ্রণ কযরত রফ। 

২২.১৭ দুরম থাগ ব্যফস্থানা ভাটিয ডকো ডনভ থাণ ফাংরারদর খফআ পরদাক ভরন ররছ। তরফ ফন্যা  পূফ থফতী ফা যফতী ভর 

উক্ত স্থানটি মারত মখরায ভাঠ- মেেডফররল ডশু াকথ ডররফ ব্যফায কযা মা তা ডনডিত কযা প্ররাজন। উক্ত ভাটিয 

মকো ফন্যা প্রফণ এরাকা ফা নদীয তীযফতী রর ডযকডেতবারফ স্থানী প্রারনয উরদ্যারগ বৃে মযান কযা জরুডয। 

২২.১৮ এআ ডডঅয মূল্যান প্রডতরফদরনয উয দুরম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণার কর্তথক গৃীত কাম থক্রভ পরকথ অগাভী ৬০ 

(লাট) কাম থ ডদফরয ভরে অআএভআডড’মক ফডত কযায জন্য নুরযাধ কযা ররা।  
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ডযডষ্ট-‘ক’ 

 

যাজফাড়ী মজরায মগাারন্দ উরজরায মদফগ্রাভ আউডনরনয ডনডভ থত যাস্তায জানুাডয ২০১৮ এয 

ফস্থা এফং কক্সফাজায মজরায ভরখারী উরজরায কুতুফরজাভ আউডনরনয ঘটিবাঙ্গা গ্রারভ 

ডনডভ থত Retaining wall এয মপব্রুাডয ২০১৮ এয ডচে। 
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কক্সফাজায মজরায ভরখারী উরজরায কুতুফরজাভ আউডনরনয ঘটিবাঙ্গা গ্রারভ ডনডভ থত 

Retaining wall এয মপব্রুাডয ২০১৮ এয ডচে। 
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কক্সফোজোয মজরোয মর্কনোপ উরজরোয মর্কনোপ মৌযবোে সুরে োপ্তন ংযক্ষরণয 

জন্য োপ্তন উন্নেন মফোরি যয রমোপ্তগেোে িযোভ প্তনভ যোণ কযো ে । প্তকন্তু িযোভটি প্ররেোজরনয 

তুরনোে দুফ যর ওেোে প্তনভ যোমণয অল্পপ্তেরনয ভরে মবরে মোে এফং ফোপ্তি ঘয প্লোপ্তফে ে। 

ফেযভোরন উক্ত এরোকোয জনোধোযণ সুরে োপ্তনয প্তনেোরুন করষ্ট ভুগরছন (প্তনরেয প্তচত্র 

দু’টি েে দ্রষ্টব্য) 

 

 
 

 

 


