
ননৌ-ররবণ মন্ত্রণায়ের অওতাে ২০১৫-১৬ থথবছয়রর এরিরভুক্ত মাপ্ত প্রকয়ের মূযােন 
প্ররতয়বদয়নর ওর মন্ত্রণাে/রবভাগরভরিক ারংয়ে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণালয়/ 

বফবাগের 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সভয় ও ব্যগয়র তুলনায়  

বফবনগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কাবরেরী 

সহায়তা 

প্রকগের 

সংখ্যা 

মেবিবসএপ 

ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সভয় 

বতক্রাগন্তর 

শতকরা হার 

(%) সফ ববনম্ন 

সগফ বাচ্চ 

ব্যয় 

তিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তর 

শতকরা হার 

(%) 

সফ ববনম্ন- 

সগফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। মনৌ-বরফহণ 

মন্ত্রণাে 
৪ ৪ - - ১ ৪ ১২০% 

২৭৫% 

১ ২০% 

 

 

০১।  সভাপ্ত প্রকগের সংখ্যা: ০৪টি। 

 

০২।  সভাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মভয়াদ বৃবির কারণ:   

 দযত্রেয ব্যয় বৃতি, জাাত্রজয তিজাআত্রনয তযফিতন ও নতুন অআত্রেভ ন্তুর্ভ ততিকযত্রেয পত্রর ব্যয় বৃতি ায়  

 নতুন ননৌ রুে ন্তর্ভ তিকযে, তিতযি নেজায ও মন্ত্রাতি ংগ্র আিযাতদ কাযত্রে ভয় বৃতি ায় । 

 

০৩।  ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফায়গনর মেগে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাবরশ: 

 
 

ক্রভ সভস্যা ক্রভ সুাবরশ 

১. 
র্ ত তফবাগ কর্ততক জাযীকৃি ঈন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ংক্রান্ত অতর্ তক ক্ষভিা নুমায়ী অত্ররাচ্য প্রকল্পটি ‘ক’ 

নেতেয ন্ততর্ভি। প্রকল্পটিয তফতবন্ন ঙ্গ ফাস্তফায়ত্রন 

প্রকল্প তযচ্ারত্রকয নম অতর্ তক ক্ষভিা র্াকায কর্া 

িায নকানোআ তির না। এয পত্রর প্রকত্রল্পয কাজমূ 

ফাস্তফায়ত্রন তফতবন্ন ভস্যা নমভন - দযে নুত্রভাদন 

প্রতক্রয়ায় তফরম্ব , াআত্রে দ্রুি তিান্ত গ্রত্রে তফরম্ব , 

প্রত্রয়াজত্রন াআত্রে িাৎক্ষতেক কাম তম্পাদন কযত্রি না 

াযা আিযাতদ কাযত্রে প্রকল্পটিয ১২০% োআভ ওবায 

যান ত্রয়ত্রি। 

 

১. 
বতফষ্যত্রি প্রকল্প ফাস্তফায়ত্রন ংতিষ্ট ংস্থামূত্রক 

‘ঈন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত অতর্ তক ক্ষভিা ’ এয 

তযে মর্ামর্বাত্রফ নুযে কযত্রি ত্রফ। 

 

২. প্রকত্রল্পয নভয়াদকার নল ত্ররও এয াত্রযন কাজ 

তযচ্ারনায জন্য ম তাপ্ত দক্ষ জনফর ননআ ফত্রর ংতিষ্ট 

কভ তকিতাত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না কত্রয জানা মায়। প্রকল্প 

চ্রাকারীন ভত্রয় ংস্থায তফতবন্ন  নজরায় ফস্থানযি 

দক্ষ জনফর দ্বাযা নেতজং এয াত্রযন কাজ 

তযচ্ারনা কযা ত্রিা। তকন্তু ফিতভাত্রন ত্রনক নরাক 

চ্াকুযী ত্রি ফয গ্রে কযায় নেতজং এয াত্রযন 

কাজ তযচ্ারনা কযা কষ্ট ত্রে। পত্রর 

প্রকল্পটিযSustainability (নেকআকযে) তনত্রয় 

ভস্যা নদখা মাত্রে। 

২. 
প্রকত্রল্পয কা ম তক্রভ নেকআ (sustainable) 

কযায রত্রক্ষয ভন্ত্রোরয় কর্ততক প্রত্রয়াজনীয় জনফত্ররয 

তনত্রয়াত্রগয ব্যফস্থা কযা দযকায। প্রত্রয়াজনত্রফাত্রধ যাজস্ব 

বৃতিয রত্রক্ষয যীক্ষামূরকবাত্রফ স্বল্প ভত্রয়য 

জন্য ব্যতি  ভাতরকানাধীন/প্রাআত্রবে নকাম্পাতনয 

 কাত্রি  জাাজ ২টি আজাযা  নদয়া  নমত্রি াত্রয। 

 

 



 

 

৩. প্রকত্রল্পয অওিায় ক্রয়কৃি নেজায ন্যান্য 

মন্ত্রাতিত্রি নকান প্রকত্রল্পয অওিায় , কত্রফ যফযা 

কযা ত্রয়ত্রি , ব্যয় আিযাতদ িথ্য ননআ , মা র্াকা 

িযাফশ্যক।  এ ভস্ত িথ্যাতদ র্াকত্রর প্রকত্রল্পয 

অওিায় ক্রয়কৃি মন্ত্রাতিমূ ত্রজআ Identify 

কযা মাত্রফ। নেজায ক্রত্রয়য জন্য প্রায় প্রতি ফিযআ প্রকল্প 

াত্রি ননয়া ত্রে। 

৩. প্রকত্রল্পয অওিায় ক্রয়কৃি নেজায , োগত্রফাে, ক্রু-

াঈজত্রফাে, নক্রনত্রফাে  ন্যান্য মন্ত্রাতিত্রি নকান 

প্রকত্রল্পয অওিায় কত্রফ যফযা কযা ত্রয়ত্রি এয ব্যয় 

কি আিযাতদ িথ্য ঈত্রেখ কযত্রি ত্রফ। 

 

৪. 
প্রকল্পটিয মাধ্যমম ঢাকা- ফররলা ননৌ- রুমে রনরাদ ও 

দক্ষ যাত্রী নেফা প্রদান এফং ননৌ মথ নযাগামযাগ 

ব্যফস্থার সুরফধারদ বৃরি নমও প্রকল্পটির ঈত্রেশ্য 

পুত্রযাপুতয তজতি য়তন।  জাহাজ ২টি ২০১৫ োম চালু 

হমও অদ্যাফরধ নকান রাজস্ব আয় করমত ামররন ফম 

জানা নগমে।  তনতভ তি জাাজ দুটিত্রি অধুতনক সুত্রমাগ 

সুতফধা ও তনযা ত্তায সুব্যফস্থা র্াকত্ররও কারিত যাত্রী 

না াওয়ায় প্ররতরদন প্রায় ১/২ ক্ষ োকা নাকোন  

হচ্ছে। ফচ্ছ সরকারী চ্ছথ ের পচয় হচ্ছে। 

৪. ভাপ্ত প্রকল্পটিয যাজস্ব বৃতিয রত্রক্ষয ংতিষ্ট 

ভন্ত্রোরয় কর্ততক জরুতযতবতত্তত্রি প্রত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা  

গ্রে কযা দযকায। 

৫. 
প্রকত্রল্পয োআভ বায যানত্রয়ত্রি ২৮ ভা ২00%। 

োআভ বায যাত্রনয কাযত্রে কস্ট বায যান ত্রয়ত্রি  

৯০৮.৭০৬ রক্ষ োকা ২0%। 

 

৫. 
বতফষ্যত্রি এ ধযত্রনয প্রকত্রল্প মাত্রি োআভ বাযও 

কস্ট বায যান  না য় ন জন্য Project 

Evaluation & Review Technic 

(PERT) ও CPM িতি ফরম্বন কত্রয প্রকল্প 

গ্রে কযা ঈতচ্ি । 

 

 

 

 

 



 

ভাদাযীপুয-চ্যমুগুতযয়া-নেত্রকযাে-নগাারগঞ্জ ননৌ-র্ খনন (২য় ংত্রাতধি)

-শীর্ বক সভাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

 

০১। প্রকগের নাভ  : 
ভাদাযীপুয-চ্যমুগুতযয়া-নেত্রকযাে-নগাারগঞ্জ ননৌ-র্ খনন (২য় ংত্রাতধি) প্রকল্প।  

০২। ফাস্তফায়নকারী সংস্থা  : 
ফাংলাগদশ বযন্তরীণ মনৌ-বরফহণ কর্তবে (বফঅআিবিউটিএ)    

০৩। প্রশাসবনক ভন্ত্রণালয় : 
ননৌ-তযফে ভন্ত্রোরয় 

    

০৪। প্রকগের ফাস্তফায়নকাল ও ব্যয় :         

           (লে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

নভাে 

োকা 

(প্রঃ সাঃ) 

নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাল  

 

প্রকৃত           

ফাস্তফায়নকাল  

 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

নুগভাবদত 

ব্যগয়র %) 

বতক্রান্ত  

সভয় 

 (মূল 

ফাস্তফায়ন

কাগলর 

%) 

মূল 

নভাে 

োকা 

(প্রঃ সাঃ) 

সফ বগশর্ 

সংগশাবধত 

(২য় 

সংগশাবধত) 

 

 

মূল 

সফ বগশর্ 

সংগশাবধত 

(২য় 

ংত্রাতধি) 

ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগরগক 

মভয়াদ বৃবি 

(১ভ ফার) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৪৮৪৫.০০ 

১৪৮৪৫.০০ 

 

(--) 

১৩৯৬৭.০০ 

১৩৯৬৭.০০ 

 

(--) 

১৩১৬৯.৯২ 

১৩১৬৯.৯২ 

 

(--) 

োনুয়াতয, 

২০১১ হগত   

জুন, ২০১৩ 

োনুয়াবর, 

২০১১ হগত   

জুন, ২০১৬ 

 

োনুয়াবর, 

২০১১ হগত   

জুন, ২০১৪ 

 

োনুয়াবর, 

২০১১ হগত   

জুন, ২০১৬ 

 

(--) 

 ০৩ ফিয 

১২০% 

 

০৫। প্রকল্প এরাকা  : 

 

তফবাগ নজরা ঈত্রজরা 

ঢাকা 

ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয ও যাজজয 

নগাারগঞ্জ নগাারগঞ্জ দয 

 

০৬ প্রকল্প র্ তায়ন :       তজওতফ 

 

০৭. প্রকত্রল্পয ঈত্রেশ্য  : 

ভাদাযীপুয-চ্যমুগুতযয়া-নেত্রকযাে-নগাারগঞ্জ ননৌ-ত্রর্য নেতজং ও খনত্রনয ভাধ্যত্রভ প্রস্তাতফি ননৌ -ত্রর্য নাব্যিা ঈন্নয়ন কত্রয 

াযা ফিয তনযফতেন্ন ও তনযাদ ননৌ-চ্রাচ্ত্ররয ঈত্রমাগী কযা।   
 

 

 

০৮. প্রকত্রল্পয েভূতভ  : 

৮.১ ফাংরাত্রদ নদীভার্ততক নদ। এ নদত্র তযফন নক্টত্রয ননৌ -র্ একটি স্বল্পব্যয়ী নমাগাত্রমাগ ভাধ্যভ। ননৌ -র্মূত্রয 

নাব্যিা তপতযত্রয় এত্রন এ নক্টত্রযয ঈন্নয়ন ম্ভফ , মায পরশ্রুতিত্রি নদত্রয তফতবন্ন ঞ্চত্ররয অর্ ত -াভাতজক ঈন্নয়ন ঘোত্রনা ম্ভফ। 

ভাদাযীপুয-চ্যমুগুতযয়া-নেত্রকযাে-নগাারগঞ্জ ননৌ-ত্রর্য নাব্যিা নেতজং /খনত্রনয ভাধ্যত্রভ তপতযত্রয় এত্রন এ ঞ্চত্ররয জনগত্রেয 

অর্ ত-াভাতজক ঈন্নয়ত্রনয রত্রক্ষয প্রকল্প প্রেয়ন কযা ত্রয়ত্রি। এ রুত্রে বৃটি অভত্রর ননৌ-াতব ত চ্ালু তির। দীঘ ততদন মাফি অতিয়ার 



 

খাঁ নদী ও নরায়ায কুভায নত্রদয িরত্রদ বযাে ওয়ায় তর নদীয িরত্রদ ত্রি াযে না কযায় এ কভ দূযত্রেয গুরুেপূে ত 

ননৌ-র্টি িায নাব্যিা াতযত্রয় ননৌ-চ্রাচ্ত্রর নুত্রাত্রমাগী ত্রয় ত্রিত্রি। এত্রি এ ঞ্চত্ররয এক কাত্ররয াে তল্প ও াে ব্যফায 

জন্য তফখ্যাি চ্যমুগুতযয়া ফন্দয খ্যাতি াতযত্রয় নপত্ররত্রি । এ ননৌ -ত্রর্য নদীয িীত্রয ভাদাযীপুয এ , অয াওরাদায জুে তভর , 

চ্যমুগুতযয়া জভাোয জুে তভর , নভাস্তপা নেক্সোআর তভর, যাআ তভর ত্রনক নিাে নিাে তল্প কাযখানা , াে ফাজায ও ব্যফা 

নকন্দ্র যত্রয়ত্রি। নেতজং /খনত্রনয ভাধ্যত্রভ এ ননৌ -ত্রর্য নাব্যিা তপতযত্রয় অনা ত্রর ননৌ -ত্রর্ ঢাকা-খূরনা স্বল্প দূযে ও স্বল্প ভত্রয় 

ননৌ-তযফন ব্যফস্থা পুনযায় গত্রি ঈঠত্রফ। নগাারগঞ্জ নজরায তযদাপুত্রয একটি Power Plant স্থান কযায তযকল্পনা 

যকাত্রযয যত্রয়ত্রি, মায জ্বারাতন তযফত্রে এ ননৌ -র্ এক গুরুেপূে ত ভূতভকা যাখত্রফ। ঈত্রযাি নপ্রক্ষাত্রে ননৌ -তযফন ভন্ত্রোরয় 

কর্ততক অত্ররাচ্য প্রকল্পটি ফাস্তফায়ত্রনয ঈত্রযাগ গ্রে কযা ত্রয়ত্রি। 

 

০৯. প্রকল্প নুত্রভাদন: মূর প্রকল্পটি ১৪৮৪৫.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যত্রয় জানুয়াতয , ২০১১ ত্রি জুন , ২০১৩ ম তন্ত ফাস্তফায়ন 

নভয়াত্রদ একত্রনক কর্ততক ২৫/০১/২০১১ িাতযত্রখ নুত্রভাতদি য় এফং ননৌ -তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক ০৭/০৩/২০১১ িাতযত্রখ 

প্রাতনক অত্রদ জাতয য়। যফিীত্রি প্রকত্রল্পয নভয়াদ ও নভাে ব্যয় তযফতিতি নযত্রখ তকছু ত্রঙ্গয তযভাে ও ব্যত্রয়য হ্রা -

বৃতি কত্রয ভন্ত্রোরয় কর্ততক ০৪/০৯/২০১২ িাতযত্রখ প্রকল্পটিয ১ভ ংত্রাধন কযা য়। িঃয প্রকল্পটিয ব্যয়বৃতি ব্যতিত্রযত্রক 

নভয়াদ ১ভ দপায় জুন, ২০১৪ ম তন্ত ১ ফিয বৃতি কযা য়। ফ তত্রল , প্রকল্প ফাস্তফায়নকাত্রর জতভ তধগ্রে , পত্ররয ক্ষতিপূযে ও 

স্পীিত্রফাে ক্রত্রয়য প্রত্রয়াজন না ওয়ায় এফ খাত্রি র্ ত ােয় য়। নভাে নেতজং এয তযভাে তযফতিতি নযত্রখ 

তফঅআিতিঈটিএ এয নেজায এফং প্রাআত্রবে নেজায দ্বাযা নেতজং এয তযভাে তযফিতন কত্রয ােয়কৃি র্ ত দ্বাযা নতুনবাত্রফ 

নেতজং এয জন্য নভাস্তপাপুয -য়াযাে ননৌ -র্ ন্তর্ভ তি, নভাে  প্রাক্কতরি ব্যয় হ্রা এফং প্রকত্রল্পয নভয়াদ বৃতি কত্রয ২য় 

ংত্রাধন কযা য় , মা ১৩৯৬৭.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যত্রয় জানুয়াতয , ২০১১ ত্রি জুন , ২০১৬ নভয়াত্রদ ফাস্তফায়ত্রনয জন্য 

ভাননীয় তযকল্পনা ভন্ত্রী কর্ততক নুত্রভাতদি য়। 

 

১০.      প্রকত্রল্পয মূর কাম তক্রভ : 

 

ক্রতভক 

নং 

অআত্রেত্রভয নাভ ২য় ংত্রাতধি DPP নুমায়ী তযভাে 

১ ভাটিয িাআক তনভ তাে ২২.২২ রক্ষ ঘনতভোয 

২ নফযকাতয নেজায দ্বাযা নেতজং ৫৬.৯০ রক্ষ ঘনতভোয 

৩ তফঅআিতিঈটিএ এয নেজায দ্বাযা নেতজং ২০.০০ রক্ষ ঘনতভোয 

৪ এক্সকযাত্রবেয দ্বাযা ননৌ-র্ খনন ১৯.০০ রক্ষ ঘনতভোয 

৫ তফঅআিতিঈটিএ নেজায এয এনতরাতয কাজ ২০.০০ রক্ষ ঘনতভোয 

৬ িযজায নফিা  নর্াক 

৭ াআত্রোগ্রাতপক াত্রব ত ৮১.৯৩ তকঃতভঃ 

 

১১.      প্রকত্রল্পয ঙ্গতবতত্তক ফাস্তফায়ন : তযতষ্ট ‘ক’  

 

১২.      প্রকত্রল্পয কাজ ভাপ্ত র্াকত্রর িায কাযে :  তিতত নুমায়ী প্রকত্রল্পয অওিায় নকান ত্রঙ্গয কাজ ভাপ্ত ননআ। 

১৩.      মূল্যায়ন িতি : প্রকল্পটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন প্রেয়ত্রন তনত্রনাি তফলয়/িতি তফত্রফচ্না কযা ত্রয়ত্রি- 

 

 প্রকত্রল্পয তিতত ম তাত্ররাচ্না 

 তযদ তন প্রতিত্রফদন ম তাত্ররাচ্না (পূফ তফিী কভ তকিতা কর্ততক তযদত তি) 



 

 ততঅয িথ্য ম তাত্ররাচ্না 

 কাত্রজয ফাস্তফ গ্রগতি মাচ্াআ এফং িথ্য ংগ্রত্রয জন্য যজতভত্রন তযদ তন 

 প্রাপ্ত িত্রথ্যয তবতত্তত্রি ংতিষ্ট কভ তকিতাত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না। 

 

১৪. প্রকল্প তযদ তন : গি ০৭/০৮/২০১৭ তরঃ ও ০৮/০৮/২০১৭ তরঃ িাতযত্রখ ভাদাযীপুত্রযয দয , চ্যমুগুতযয়া ও নভাস্তপাপুয 

ত্রযজতভত্রন তযদ তন কযা য়। তযদ তনকাত্রর প্রকল্প ংতিষ্ট কভকতিতাগে ঈতস্থি তিত্ররন। এিািা , গি ২১/০৯/২০১৭ তরঃ 

িাতযত্রখ প্রকল্প তপত্র তযদ তন কত্রয ক্রয় ংক্রান্ত িথ্যাতদ ংগ্র কযা য়। 

 

১৫.   ম তত্রফক্ষে : 

১৫.১  প্রকত্রল্পয ন্যিভ প্রধান ঙ্গ ত্রে নফযকাযী নেজায দ্বাযা ৫৬.৯০ রক্ষ ঘনতভোয নেতজং কযা। এ নক্ষত্রে নভাে 

৫৪.৮৪ রক্ষ ঘনতভোয নেতজং কাজ কযা ত্রয়ত্রি। নেতজং কাজ তযদ তত্রনয জন্য ভাদাযীপুয ত্রযয তফঅআিতিঈটিএ এয  

রঞ্চঘাে ত্রি ট্ররাযত্রমাত্রগ অতিয়ার খাঁ ও নরায়ায কুভায এফং অায কুভায নদীত্রি ভ্রভে কযা য়। ভ্রভত্রে তননফতে তি কাত্রজয 

িথ্য ংগ্র কযা য়- 

 নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা বযােকৃি স্থানমূ তযদ তন ও অত্ররাকতচ্ে ংগ্র। 

 নেতজংকৃি চ্যাত্রনত্ররয গবীযিা মাচ্াআ। 

 

 

িতফ- নেতজংকৃি অতিয়ার খাঁ নদীত্রি ট্ররাত্রয ভ্রভে 

 

১৫.২  প্রকল্প এরাকায় তযদ তন কত্রয নদখা মায় নম, নেতজংকৃি ভাটি নদীয াত্রি এফং সুতফধাজনক স্থাত্রন নমভন-স্কুর,কত্ররজ, 

ভাদ্রাা, কফযস্থান, ইদগা ভাঠ আিযাতদ জনকল্যােমূরক প্রতিষ্ঠাত্রনয নীচুঁ জায়গায় বযাে কযা ত্রয়ত্রি।  নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা   

ভাদাযীপুত্রয নমভস্ত জনকল্যাে কাত্রজ ব্যফায কযা ত্রয়ত্রি িা ত্ররা--  

 আঈনাআত্রেি আরাতভয়া স্কুর ভাঠ 

 নাতজভঈতেন যকাতয কত্ররজ ভাঠ 

 তল্পকরা একাত্রিতভ নীচুঁ জায়গা  

 াঠককাতন্দ িীর্ তস্থাত্রনয নীচুঁ এরাকা 

 মুতিত্রমািা কভত্রেক্স এয নীচুঁ এরাকা 

 কুকযাআর ভতজদ ও ভাদ্রাায নীচুঁ এরাকা 

 চ্যমুগুতযয়ায ইদগা ভাঠ ও গার ত স্কুত্ররয ভাঠ 

 নয়াযচ্য গুে গ্রাত্রভয নীচুঁ এরাকা  

 চ্যমুগুযতয়ায গরুয াে 

 ভাদাযীপুয নৌযবায কফযস্থান 

 ভাদাযীপুয ী াত্র তাত্রনর নট্রতনং আনতস্টটিঈে স্থান চ্রভান প্রকত্রল্পয অওিায় নীচুঁ জায়গায়।  

 ভাদাযীপুয টি তকারচ্ায নন্টায  



 

 

িতফ- নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা বযােকৃি আঈনাআত্রেি আরাতভয়া স্কুর ভাঠ   িতফ- নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা বযােকৃি নাতজভঈতেন যকাতয কত্ররজ ভাঠ 

 

িতফ- নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা বযােকৃি ভাদাযীপুয ী াত্র তাত্রনর নট্রতনং আনতস্টটিঈেিতফ- নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা বযােকৃি চ্যমুগুতযয়ায ইদগা ভাঠ 

 

১৫.৩  তযদন তকাত্রর নেতজংকৃি চ্যাত্রনত্ররয কভত্রক্ষ ২০ টি স্থান ৫ ফুে ন্তয ন্তয রীি ও যতয াাত্রে াতনয গবীযিা 

মাচ্াআ কযা য়। এত্রি নদখা মায় নম , াতনয গবীযিা নকার্াও ১৫, নকার্াও ১৮ অফায নকার্াও ২১ ফুে। গি গবীযিা প্রায় ১৫-

১৬ ফুে। স্থানীয় জনগত্রেয াত্রর্ অত্ররাচ্না কত্রয  জানা মায় নম , নেতজং কযায য শুকত্রনা নভৌসুত্রভ নদীত্রি প্রায় ৭-৮ ফুে াতন 

র্াত্রক এফং প্রায় াযা ফিযব্যাী ননৌ-মান চ্রাচ্র কত্রয। এিািা, অত্রগয নচ্ত্রয় নফী তযভাত্রে ভাি াওয়া মাত্রে। 

 

িতফ- নদীত্রি াতনয গবীযিা ভাা ত্রে 

 

১৫.৪ নরায়ায কুভায নদীয নেতজং এয কাজ ত্রযজতভত্রন তযদ ত ন কযা য়। স্থানীয় তধফাীত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না কত্রয 

জানা মায় নম, এটি তির মৃি একটি নদী মায দদঘ তয নভাস্তপাপুয ত্রি নেত্রকযাে ম তন্ত প্রায় ১৮ তকঃতভঃ । এটিয নকান নকান ং 



 

প্রায় বযাে ত্রয় তগত্রয়তির। নদীয Alignment  এয ভত্রধ্য ভানুত্রলয ঘয -ফাতি, নতভাকা বফন, গািারা, তফতবন্ন প্রতিষ্ঠান 

দ্বাযা নফদখত্রর তির। প্রকল্পটিয ভাধ্যত্রভ স্থানীয় প্রাত্রনয ত্রমাতগিায় তএ ম্যা নুমায়ী নদীয  ীভানা তচ্তিি কযা ত্রয়ত্রি। 

নম ভস্ত ফিফাতি তির িা ঈত্রেদ কত্রয নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা ফাতিয স্থান ঈচুঁ কত্রয িাত্রদযত্রক স্থানান্তয কযা য়। নদীটি 

এক্সকযাত্রবেয দ্বাযা খনন কযা য়। খননকৃি ভাটি দ্বাযা নদীয দু ’াত্রবত যাস্তা দিযী কযা ত্রয়ত্রি এফং যাস্তায াত্রবত তফতবন্ন জাত্রিয 

বৃক্ষ নযাে কযা ত্রয়ত্রি।  

 

  

িতফ- খননকৃি নরায়ায কুভায নদীয এফং নদীয াত্রি নযােকৃি গািারা      

টি তকারচ্ায নন্টায এফং প্রাতনক বফন 

িতফ- খননকৃি নরায়ায কুভায নদীয ভাটি দ্বাযা বযােকৃি ভাদাযীপুয 

 

 

 

িতফ- খননকৃি নরায়ায কুভায নদীয ভাটি দ্বাযা বযােকৃি ভাদাযীপুয টি তকারচ্ায নন্টায 

 



 

১৫.৫ প্রকত্রল্পয অওিায় নমকর নদী নেতজং কযা ত্রয়ত্রি িা তনত্রনফতে তি ভানতচ্ত্রে নদখাত্রনা ত্ররা -

 

 

১৬.প্রতকঈযত্রভন্ট ংক্রান্ত িথ্য:প্রকল্পটিয অওিায় অযতিততত্রি নেতজং কাত্রজয প্যাত্রকজ নং -৩ নক ১৪টি রত্রে বাগ কযা 



 

ত্রয়ত্রি। ঈি রেগুত্ররা OTM িতিত্রি ক্রত্রয়য ংস্থান যাখা তিত্ররা। তনত্রন ততঅয নুমায়ী ১৪ টি রত্রেয ক্রত্রয়য িথ্যাতদ 

তুত্রর ধযা ত্ররা- 

 

ক্রয়কাম ত 

(Works) 

এয নাভ 

তিতত 

নুমায়ী 

ক্রয়মূল্য 

 

চতিমূল্য 

দযে 

অহ্বাত্রনয 

িাতযখ 

চতি 

ম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

 

কাম তম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

 

প্রকৃি িাতযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) ব্যতিভাতরকানাধীন নেজায দ্বাযা নেতজং  

রে-০১ ভাদাযীপুয-

চ্যমুগুতযয়া 

৪৪৯.০০ ৪৪৯.০০ ১৩/০২/২০১১ ১৯/০৪/২০১১ ১৫/০৩/২০১২ ৩০/১১/২০১১ 

রে-০২ চ্যমুগুতযয়া-

নভাস্তপাপুয 

৫৫৮.৭১ ৫৫৮.৭১ ১৩/০২/২০১১ ২৭/০৪/২০১১ ২৭/০৪/২০১২ ৩০/০৩/২০১২ 

রে-০৩ 

তযদাপুয-

নেত্রকযাে, তফর 

রুে 

১০৪৭.২৯ ১০৪৭.২৯ ০৯/০৬/২০১১ ১৫/০১/২০১২ ৩০/১২/২০১২ ০৬/১১/২০১২ 

রে-০৪ তযদাপুয-

নেত্রকযাে, তফর 

রুে 

১০৩২.৮৬ ১০৩২.৮৬ ০৯/০৬/২০১১ ১৪/১০/২০১১ ৩০/০৯/২০১২ ০৭/০৯/২০১২ 

রে-০৫ 

ভতত্রলযচ্য- 

নভাস্তপাপুয 

২৮৮.৪৮ ২৮৮.৪৮ ০৩/১১/২০১১ ২৬/০২/২০১২ ৩০/০৬/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৩ 

রে-০৬ াজযা 

খার- 

াঈজতদফাজায 

২৭৬.২৪ ২৭৬.২৪ ০৩/১১/২০১১ ২৪/০৭/২০১২ ২৪/০৭/২০১৩ ২৭/০৫/২০১৩ 

রে-০৭ 

নভাস্তপাপুয- 

অাত 

৩১৩.৫০ ২৯২.০০ ২৩/০৫/২০১২ ১৫/০৩/২০১৩ ০৭/০২/২০১৪ ২০/০১/২০১৪ 

রে-০৮ অাত- 

দূগ তাফাযতদ 

৩১৩.৫০ ২৯৬.০০ ২৩/০৫/২০১২ ৩০/০১/২০১৩ ০৭/০২/২০১৪ ২৫/০১/২০১৪ 

রে-০৯ দূগ তাফাযতদ- 

যাজজয 

৩১৩.৫০ ২৯৮.০০ ২৩/০৫/২০১২ ১১/০২/২০১৪ ১১/০৩/২০১৫ ১৫/০২/২০১৫ 

রে-১০ ভাদাযীপুয-

কুনত 

১০৯৬.০০ ১০৯৫.০০ ২৩/০৫/২০১২ ২৯/০৬/২০১২ ১০/০৭/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৪ 

রে-১১ কুনত-

নেনকযাে 

১০৩০.৫০ ১০৩০.৫০ ২৩/০৫/২০১২ ২৫/০৬/২০১২ ১০/০৭/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৪ 

রে-১২ যাজজয-

নেত্রকযাে 

২১০.০০ ২১০.০০ ২৩/০৫/২০১২ ১৫/০৩/২০১৩ ০৯/০২/২০১৪ ২০/০১/২০১৪ 



 

ক্রয়কাম ত 

(Works) 

এয নাভ 

তিতত 

নুমায়ী 

ক্রয়মূল্য 

 

চতিমূল্য 

দযে 

অহ্বাত্রনয 

িাতযখ 

চতি 

ম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

 

কাম তম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

 

প্রকৃি িাতযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রে-১৩ 

নভাস্তপাপুয- 

য়াযাে 

১০৭৫.০০ ১০৬৬.০০ ১৩/০১/২০১৫ ২৫/০৩/২০১৫ ২৯/০৭/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৬ 

রে-১৪ 

নভাস্তপাপুয-

য়াযাে 

৯২২.০০ ৯১৭.০০ ১৩/০১/২০১৫ ২৯/০৩/২০১৫ ২৯/০৭/২০১৬ ৩০/০৫/২০১৬ 

খ) তফঅআিতিঈটিএ 

নেজায দ্বাযা নেতজং 

২৪০০.০০ ২৪০০.০০ - - - নভ’১৬ 

 

১৭.    চতিমূ মাচ্াআ এফং ম তাত্ররাচ্নায প্রাপ্ত িথ্যাতদ : প্রকত্রল্পয পূিতকাজ (works) ক্রত্রয়য চতিমূত্রয ভত্রধ্য ফাতল তক ক্রয় 

তযকল্পনা নুত্রভাদন , দযে অহ্বান , তফতবন্ন প্রচ্ায , দযে নখারা , দযে মূল্যায়ন , চতি স্বাক্ষত্রযয জন্য ননাটি প্রদান 

(NOA) চতি ম্পাদন আিযাতদ নক্ষত্রে ততঅয তফতধভারা-২০০৮ মর্ামর্বাত্রফ নুযে কযা ত্রয়ত্রি তকনা িা মাচ্াআত্রয়য জন্য 

তননফতে তি পযম্যাত্রে পূিতকাত্রজয ক্রয় প্যাত্রকজ-৩ এয ৩টি রত্রেয িথ্য ংগ্র কযা য়- 

 

রে-১ (ভাদাযীপুয-চ্যমুগুতযয়া) 

 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

১ ফাতল তক ক্রয় -তযকল্পনা নুত্রভাদন ত্রয়ত্রি 

তকনা? 

তফতধ ১৬ (৫),১৬ (৭) নুমায়ী 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি ত্রি ত্রফ। 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি 

ত্রয়ত্রি। 

২ তফজ্ঞতপ্ত প্রকা কযা ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ৯০ (২ক)  নুমায়ী ১টি ফাংরা, ১ টি আংত্রযজী 

তেকায় 

ফাংরাত্রদ টুত্রি, দদতনক ভকার 

৩  ততটিআঈ’য ওত্রয়ফাআে প্রকা কযা 

ত্রয়ত্রি তকনা? 

তফতধ ৯০ (২ঝ)নুমায়ী প্রাক্কতরি মূল্য ১.০ নকাটিয 

উত্রবত তফধায় CPTU Website-এ 

প্রকাত্রমাগ্য 

প্রকা কযা ত্রয়ত্রি 

৪ কিটি দযে তফক্রয় ত্রয়তির? - ২ টি 

৫ কি জন দযত্রে ংগ্রে কত্রযতির? - ২ জন 

৬ দযে দাতখত্ররয জন্য কিতদন ভয় নদয়া 

ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৬১ (৪) নুমায়ী কভত্রক্ষ ২১ তদন ১৬/০৩/২০১১ িাতযখ 

৩০ তদন 

৭ দযে ঈন্ুিকযে কতভটিয (টিওত) দস্য 

ংখ্যা কি জন? 

তফতধ ৭ নুমায়ী ৩ জন ৩ জন 

৮ টিওতত্রি টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৭ নুমায়ী ২ জন ২ জন। ওয়াা ও তফতক 

৯ টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী কভত্রক্ষ ৫, ফ তাতধক ৭ জন ৭ জন 

১০  টিআত-নি ফতঃস্থ দপ্তত্রযয দস্য ংখ্যা তফতধ ৮ (১) নুমায়ী ২ জন ২ জন 



 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

কি জন? 

১১ দফধ (Responsive) দযত্রেয ংখ্যা 

কিটি? 

- ২ টি 

১২ ক) ফাতির তফত্রফতচ্ি (Non-

responsive) দযত্রেয ংখ্যা 

কিটি? 

খ) দযে ফাতির তফত্রফতচ্ি ওয়ায কাযে 

তক তক? 

- - 

- 

১৩ দযে গ্রত্রেয কি তদত্রনয ভত্রধ্য মূল্যায়ন 

কাজ ম্পন্ন ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী ৩ প্তা ৩০/০৩/২০১১ িাতযখ 

১৫ তদন 

১৪ মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন যাতয 

নুত্রভাদনকাযী কর্ততত্রক্ষয তনকে নপ্রযে 

কযা ত্রয়তির তকনা? 

- Hope এয তনকে নপ্রযে কযা 

ত্রয়ত্রি 

১৫ ততঅয এয ংতিষ্ট তফতধ নুমায়ী 

মর্াভত্রয় দযে নুত্রভাদন ত্রয়তির 

তকনা? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন প্রাতপ্তয 

২ প্তাত্রয ভত্রধ্য 

০৭/০৪/২০১১ িাতযখ 

৮ তদন 

১৬ ক) দযত্রেয দফধিায নভয়াদ কিতদন 

তির? 

খ) দযত্রেয মূর দফধিায নভয়াদ চতিে 

স্বাক্ষতযি ত্রয়ত্রি তকনা? 

দযত্রেয  িত নুমায়ী (ক) ১২০ তদন।  

(খ) যাঁ 

১৭ ক) দফধিায নভয়াদ ফতধ তি কযা ত্রয়তিত্ররা  

তকনা? 

খ) চতি স্বাক্ষত্রযয িাতযখঃ 

- না 

১৮ মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি ত্রয় 

না র্াকত্রর িায কাযে তক তিত্ররা? 

- না 

১৯  ক) চতি নুমায়ী কাজ ম্পদত্রনয 

িাতযখঃ 

খ) প্রকৃি ম্পাদত্রনয িাতযখঃ 

গ) কাজ ম্পাদত্রন তফরম্ব ত্রর িায কাযে 

তক? 

ঘ) তফরত্রম্বয জত্রন্য জতযভানা (L.D) 

অত্রযা কযা ত্রয়তিত্ররা তকনা ? ত্রর িায 

তফফযেঃ 

- (ক) ১৫/০৩/২০১২ িাতযখ (২৭০ 

তদন) 

(খ) ৩০/১১/২০১১  িাতযখ 

(গ) প্রত্রমাজয নয় 

(ঘ) প্রত্রমাজয নয় 

 



 

রে-১৩ (নভাস্তপাপুয-য়াযাে) 

 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

১ ফাতল তক ক্রয় -তযকল্পনা নুত্রভাদন ত্রয়ত্রি 

তকনা? 

তফতধ ১৬ (৫),১৬ (৭) নুমায়ী 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি ত্রি ত্রফ। 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি 

ত্রয়ত্রি। 

২ তফজ্ঞতপ্ত প্রকা কযা ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ৯০ (২ক)  নুমায়ী ১টি ফাংরা, ১ টি আংত্রযজী 

তেকায় 

২৫/১১/২০১৪, ২৬/১১/২০১৪ 

তনঈজ টুত্রি, নিআতর ননন, 

দদতনক ংফাদ, নবাত্রযয কাগজ 

৩  ততটিআঈ’য ওত্রয়ফাআে প্রকা কযা 

ত্রয়ত্রি তকনা? 

তফতধ ৯০ (২ঝ)নুমায়ী প্রাক্কতরি মূল্য ১.০ নকাটিয 

উত্রবত তফধায় CPTU Website-এ 

প্রকাত্রমাগ্য 

প্রকা কযা ত্রয়ত্রি 

৪ কিটি দযে তফক্রয় ত্রয়তির? - ২ টি 

৫ কি জন দযত্রে ংগ্রে কত্রযতির? - ২ জন 

৬ দযে দাতখত্ররয জন্য কিতদন ভয় নদয়া 

ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৬১ (৪) নুমায়ী কভত্রক্ষ ২৮ তদন ১৩/০১/২০১৫ িাতযখ 

৪৮ তদন 

৭ দযে ঈন্ুিকযে কতভটিয (টিওত) দস্য 

ংখ্যা কি জন? 

তফতধ ৭ নুমায়ী ৩ জন ৩ জন 

৮ টিওতত্রি টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৭ নুমায়ী ২ জন ২ জন। ওয়াা ও তফতক 

৯ টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী কভত্রক্ষ ৫, ফ তাতধক ৭ জন ৭ জন 

১০  টিআত-নি ফতঃস্থ দপ্তত্রযয দস্য ংখ্যা 

কি জন? 

তফতধ ৮ (১) নুমায়ী ২ জন ২ জন 

১১ দফধ (Responsive) দযত্রেয ংখ্যা 

কিটি? 

- ২ টি 

১২ ক) ফাতির তফত্রফতচ্ি (Non-

responsive) দযত্রেয ংখ্যা  

কিটি? 

খ) দযে ফাতির তফত্রফতচ্ি ওয়ায কাযে 

তক তক? 

- - 

- 

১৩ দযে গ্রত্রেয কি তদত্রনয ভত্রধ্য মূল্যায়ন 

কাজ ম্পন্ন ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী ৩ প্তা ১৬/০২/২০১৫ িাতযখ 

৩৩ তদন 

১৪ মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন যাতয 

নুত্রভাদনকাযী কর্ততত্রক্ষয তনকে নপ্রযে 

কযা ত্রয়তির তকনা? 

- Hope এয তনকে নপ্রযে কযা 

ত্রয়ত্রি 

১৫ ততঅয এয ংতিষ্ট তফতধ নুমায়ী 

মর্াভত্রয় দযে নুত্রভাদন ত্রয়তির 

তকনা? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন প্রাতপ্তয 

২ প্তাত্রয ভত্রধ্য 

০৯/০৩/২০১৫ িাতযখ 

২১ তদন 

১৬ ক) দযত্রেয দফধিায নভয়াদ কিতদন দযত্রেয  িত নুমায়ী (ক) ১২০ তদন।  



 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

তির? 

খ) দযত্রেয মূর দফধিা য নভয়াদ চতিে 

স্বাক্ষতযি ত্রয়ত্রি তকনা? 

(খ) যাঁ 

১৭ ক) দফধিায নভয়াদ ফতধ তি কযা ত্রয়তিত্ররা 

তকনা? 

খ) চতি স্বাক্ষত্রযয িাতযখঃ 

- না 

১৮ মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি ত্রয় 

না র্াকত্রর িায কাযে তক তিত্ররা? 

- না 

১৯  ক) চতি নুমায়ী কাজ ম্পদত্রনয 

িাতযখঃ 

খ) প্রকৃি ম্পাদত্রনয িাতযখঃ 

গ) কাজ ম্পাদত্রন তফরম্ব ত্রর িায কাযে 

তক? 

ঘ) তফরত্রম্বয জত্রন্য জতযভানা (L.D) 

অত্রযা কযা ত্রয়তিত্ররা তকনা ? ত্রর িায 

তফফযেঃ 

- (ক) ২৯/০৭/২০১৬ িাতযখ  

(খ) ৩০/০৬/২০১৬  িাতযখ 

(গ) প্রত্রমাজয নয় 

(ঘ) প্রত্রমাজয নয় 

 

রে-১৪ (নভাস্তপাপুয-য়াযাে) 

 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

১ ফাতল তক ক্রয় -তযকল্পনা নুত্রভাদন ত্রয়ত্রি 

তকনা? 

তফতধ ১৬ (৫),১৬ (৭) নুমায়ী 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি ত্রি ত্রফ। 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি 

ত্রয়ত্রি। 

২ তফজ্ঞতপ্ত প্রকা কযা ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ৯০ (২ক)  নুমায়ী ১টি ফাংরা, ১ টি আংত্রযজী 

তেকায় 

২৫/১১/২০১৪, ২৬/১১/২০১৪ 

তনঈজ টুত্রি, নিআতর ননন, 

দদতনক ংফাদ, নবাত্রযয কাগজ 

৩  ততটিআঈ’য ওত্রয়ফাআে প্রকা কযা 

ত্রয়ত্রি তকনা? 

তফতধ ৯০ (২ঝ)নুমায়ী প্রাক্কতরি মূল্য ১.০ নকাটিয 

উত্রবত তফধায় CPTU Website-এ 

প্রকাত্রমাগ্য 

প্রকা কযা ত্রয়ত্রি 

৪ কিটি দযে তফক্রয় ত্রয়তির? - ২ টি 

৫ কি জন দযত্রে ংগ্রে কত্রযতির? - ২ জন 

৬ দযে দাতখত্ররয জন্য কিতদন ভয় নদয়া 

ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৬১ (৪) নুমায়ী কভত্রক্ষ ২৮ তদন ১৩/০১/২০১৫ িাতযখ 

৪৮ তদন 

৭ দযে ঈন্ুিকযে কতভটিয (টিওত) দস্য 

ংখ্যা কি জন? 

তফতধ ৭ নুমায়ী ৩ জন ৩ জন 

৮ টিওতত্রি টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৭ নুমায়ী ২ জন ২ জন। ওয়াা ও তফতক 



 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

৯ টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী কভত্রক্ষ ৫, ফ তাতধক ৭ জন ৭ জন 

১০  টিআত-নি ফতঃস্থ দপ্তত্রযয দস্য ংখ্যা 

কি জন? 

তফতধ ৮ (১) নুমায়ী ২ জন ২ জন 

১১ দফধ (Responsive) দযত্রেয ংখ্যা 

কিটি? 

- ১ টি 

১২ ক) ফাতির তফত্রফতচ্ি (Non-

responsive) দযত্রেয ংখ্যা 

কিটি? 

খ) দযে ফাতির তফত্রফতচ্ি ওয়ায কাযে 

তক তক? 

- ক) ১ টি 

খ) দযে এয ততকঈতযটিয 

দফধিায নভয়াদ না র্াকায় 

১৩ দযে গ্রত্রেয কি তদত্রনয ভত্রধ্য  মূল্যায়ন 

কাজ ম্পন্ন ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী ৩ প্তা ১৬/০২/২০১৫ িাতযখ 

৩৩ তদন 

১৪ মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন যাতয 

নুত্রভাদনকাযী কর্ততত্রক্ষয তনকে নপ্রযে 

কযা ত্রয়তির তকনা? 

- Hope এয তনকে নপ্রযে কযা 

ত্রয়ত্রি 

১৫ ততঅয এয ংতিষ্ট তফতধ নুমায়ী 

মর্াভত্রয় দযে নুত্রভা দন ত্রয়তির 

তকনা? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন প্রাতপ্তয 

২ প্তাত্রয ভত্রধ্য 

০৯/০৩/২০১৫ িাতযখ 

২১ তদন 

১৬ ক) দযত্রেয দফধিায নভয়াদ কিতদন 

তির? 

খ) দযত্রেয মূর দফধিায নভয়াদ চতিে 

স্বাক্ষতযি ত্রয়ত্রি তকনা? 

দযত্রেয  িত নুমায়ী (ক) ১২০ তদন।  

(খ) যাঁ 

১৭ ক) দফধিায নভয়াদ ফতধ তি কযা ত্রয়তিত্ররা 

তকনা? 

খ) চতি স্বাক্ষত্রযয িাতযখঃ 

- না 

১৮ মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি ত্রয় 

না র্াকত্রর িায কাযে তক তিত্ররা? 

- না 

১৯  ক) চতি নুমায়ী কাজ ম্পদত্রনয 

িাতযখঃ 

খ) প্রকৃি ম্পাদত্রনয িাতযখঃ 

গ) কাজ ম্পাদত্রন তফরম্ব ত্রর িায কাযে 

তক? 

ঘ) তফরত্রম্বয জত্রন্য জতযভানা (L.D) 

অত্রযা কযা ত্রয়তিত্ররা তকনা ? ত্রর িায 

তফফযেঃ 

- (ক) ২৯/০৭/২০১৬ িাতযখ  

(খ) ৩০/০৫/২০১৬  িাতযখ 

(গ) প্রত্রমাজয নয় 

(ঘ) প্রত্রমাজয নয় 

 



 

ঈত্রয ফতে তি িত্রথ্য নদখা মায় নম , রে নং-১ –এ ক্রয় কাত্রজয নুত্রভাদনকাযী কর্ততক্ষ তির প্রকল্প তযচ্ার ক। নমত্রতু 

এ রেটিয চতিমূল্য তির ৪৪৯.০০ রক্ষ োকা। তকন্তু এটি Hope কর্ততক নুত্রভাতদি ত্রয়ত্রি। এখাত্রন  Delegation of 

Financial Power নভত্রন চ্রা য়তন। দযে নুত্রভাদত্রনয নক্ষত্রে নদখা মায় নম , ফ রত্রেয মূল্যায়ত্রনয য ংস্থা প্রধান 

র্ তাৎ তফঅআিতিঈটিএ নচ্য়াযম্যান কর্ততক নুত্রভাতদি ত্রয়ত্রি। রে - ১৩ ও রে-১৪-এ  ক্রয় কাত্রজয নুত্রভাদত্রন ৭ (াি)তদন 

নফী ব্যয় ত্রয়ত্রি, মা ততঅত্রযয াত্রর্ ংগতিপূে ত নয়। 

 

১৮.   প্রকল্প তযচ্ারক ম্পতকতি িথ্য: 

 

ক্র  

নং  

প্রকল্প তযচ্ারত্রকয নাভ দফী পূে তকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১।  নভাঃ াআদুয যভান িত্ত্বাফধায়কপ্রত্রকৌরী খন্ডকারীন ২১ জুন, ২০১১ - ৩০ জুন, ২০১৬ 

 

১৯.প্রকল্প ফাস্তফায়ত্রনয প্রবাফ:  প্রকত্রল্পয নেতজংকৃি ভাটি দ্বাযা স্কুর , কত্ররজ, ভাদ্রাা ও ন্যান্য নীচুঁ জায়গা বযাে কত্রয ভূতভ 

ঈন্নয়ন কযা ত্রয়ত্রি। নাফাতদ নীচুঁ জায়গা বযাে কযায় কৃতল জতভয তযভাে বৃতি নত্রয়ত্রি , ননৌ-ত্রর্য নাব্যিা বৃতি াওয়ায় 

তফতবন্ন ননৌ-মান চ্রাচ্ত্ররয ব্যফস্থা সুগভ ত্রয়ত্রি। চ্াল অফাত্রদয জন্য নদী নর্ত্রক নচ্ সুতফধা াওয়ায় ভূ-গবতস্থ াতনয ব্যফায কভ 

ত্রে, প্রকল্প এরাকায জরাফিিা হ্রা নত্রয়ত্রি। নদীত্রি ভাত্রিয তযভাে বৃতি নত্রয়ত্রি এত্রি নদীয Ecosystem এয ঈয 

তজটিব প্রবাফ তফস্তাত্রয ায়ক ত্রয়ত্রি। 

 

২০.প্রকত্রল্পয ঈত্রেশ্য জতন: 

 

তযকতল্পি রক্ষযভাো জতন 

ভাদাযীপুয-চ্যমুগুতযয়া-নেত্রকযাে-নগাারগঞ্জ ননৌ-ত্রর্য 

নেতজং ও খনত্রনয ভাধ্যত্রভ প্রস্তাতফি ননৌ -ত্রর্য নাব্যিা 

ঈন্নয়ন কত্রয াযা ফিয তনযতফতেন্ন ও তনযাদ ননৌ -চ্রাচ্ত্ররয 

ঈত্রমাগী কযা।   

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ত্রনয পত্রর ভাদাযীপুয -চ্যমুগুতযয়া-

নেত্রকযাে-নগাারগঞ্জ ননৌ -ত্রর্য নেতজং ও খনত্রনয পত্রর 

প্রস্তাতফি ননৌ -ত্রর্য নাব্যিা ঈন্নয়ন কত্রয াযা ফিয 

তনযতফতেন্ন ও তনযাদ ননৌ -মান চ্রাচ্র ঈত্রমাগী তনতিি 

ত্রয়ত্রি।   

 

২১.ঈত্রেশ্য পুত্রযাপুতয তজতি না ত্রয় র্াকত্রর িায কাযে: প্রকল্পটিয ঈত্রেশ্য পুত্রযাপুতয তজতি ত্রয়ত্রি। 

 

২২. ফাস্তফায়ন ভস্যা: 

 

২১.১ Delegation of Financial Power মর্ামর্ নুযে না কযা :র্ ত তফবাগ কর্ততক জাযীকৃি ঈন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত অতর্ তক ক্ষভিা নুমায়ী অত্ররাচ্য প্রকল্পটি ‘ক’ নেতেয ন্ততর্ভি। প্রকল্পটিয তফতবন্ন  ঙ্গ ফাস্তফায়ত্রন প্রকল্প 

তযচ্ারত্রকয নম অতর্ তক ক্ষভিা র্াকায কর্া িায নকানোআ তির না। এয পত্রর প্রকত্রল্পয কাজমূ ফাস্তফায়ত্রন তফতবন্ন ভস্যা 

নমভন- দযে নুত্রভাদন প্রতক্রয়ায় তফরম্ব, াআত্রে দ্রুি তিান্ত গ্রত্রে তফরম্ব, প্রত্রয়াজত্রন াআত্রে িাৎক্ষতেক কাম তম্পাদন কযত্রি না 

াযা আিযাতদ কাযত্রে প্রকল্পটিয১২০% োআভ ওবায যান ত্রয়ত্রি। 

 

২৩. সুাতযমূ: 

২৩.১ বতফষ্যত্রি প্রকল্প ফাস্তফায়ত্রন ংতিষ্ট ংস্থামূত্রক ‘ঈন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত অতর্ তক ক্ষভিা ’ এয তযে 



 

মর্ামর্বাত্রফ নুযে কযত্রি ত্রফ। 
[[ 
 

২৩.২  প্রকল্প ফাস্তফায়ত্রন োআভ ওবায যান মাত্রি না য় ন ব্যাাত্রয ংতিষ্ট ভন্ত্রোরয়ত্রক অত্রযা মত্নফান ওয়া প্রত্রয়াজন। 
 
 

২৩.৩ বতফষ্যত্রি এ ধযত্রনয ননৌ-ত্রর্য নমফ ংত্র নে তজং এয প্রত্রয়াজন যত্রয়ত্রি নেজায Deploy  কযায পূত্রফ তআ নফ 

স্থাত্রন নেতজং এয ভাটি প্রতিস্থান/নপরায জন্য সুতফধাজনক জায়গা খুত্রেঁ নফয কত্রয প্রনয়াজন নুমায়ী িাআক তনভ তাে কযা ঈতচ্ি , 

মাত্রি নেজায  Deploy  কযায য িাআক তনভ তাে কাত্রজয জন্য ভয় নক্ষে কযত্রি না য়। 
 

 

২৩.৪ নেতজংকৃি ভাটি নদীয াত্রি তনযাদ দূযত্রে িাআত্রকয ভত্রধ্য নপরা  প্রত্রয়াজন মাত্রি বৃতষ্টয ভয় Dredging 

Spoil ধুত্রয় মূর নদীত্রি নপত্রয না অত্রি াত্রয। 
 

[ 

 

২৩.৫  ননৌ-নমাগাত্রমাগ একটি ােয়ী ও তযত্রফফান্ধফ তযফন ব্যফস্থা। ননৌ-র্ ঈন্নয়ত্রন নতুন নকান ভূতভ/জতভয প্রত্রয়াজন য় 

না। কাত্রজআ ননৌ -রুে পুনুরূিাত্রযয জন্য ংতিষ্ট ভন্ত্রোরয় কর্ততক অত্ররাচ্য প্রকল্পটি গ্রে নমৌতিক ও মর্ামর্ ত্রয়ত্রি। নদত্রয 

ন্যান্য স্থাত্রন বযাে ত্রয় মাওয়া ন দ-নদীমূত্রয নাব্যিা পুনুরূিাত্রয ংতিষ্ট ভন্ত্রোরয় কর্ততক প্রত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে কযা ত্রর 

নদত্রয র্ তজনতিক ঈন্নয়ত্রন ায়ক ত্রফ।  

 



 

তযতষ্ট-ক 

প্রকত্রল্পযঙ্গতবতত্তক ফাস্তফ ও অতর্ তক গ্রগতিঃ 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      (রক্ষ োকায়) 

ক্রতভক নং ত্রঙ্গয নাভ একক তিতত নুমায়ী রক্ষযভাো প্রকৃি ব্যয় 

অতর্ তক ফাস্তফ অতর্ তক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ কভ তকিতাত্রদয নফিন জন ২.৩৫ ১ জন ২.৩৫ ১ জন 

(১০০%) 

০২ কভ তচ্াযীত্রদয নফিন জন ১৩.৭৫ ৭ জন ১২.৬৬ ৬ জন 

(৮৫%) 

০৩ বািাতদ নর্াক ১৬.০০ নর্াক ১৩.৪০ নর্াক 

 

০৪ যফযা ও নফা  

ক) যাভ তক 

নর্াক ২০.০০ নর্াক ১৯.৭৯ নর্াক 

০৫ পত্রোকতয়ায ংখ্যা ৩.০০ ৩ টি ৩.০০ ৩ টি 

(১০০%) 

০৬ কতম্পঈোয, তপ্রন্টায, 

ল্যাে 

ংখ্যা ৫.০০ ৪ টি ৫.০০ ৪ টি 

(১০০%) 

০৭ মানফান 

ক) জী  

খ) িাফর নকতফন 

তকঅ 

ংখ্যা ৫৩.০০ 

২৫.০০ 

১ টি 

১টি 

৫৩.০০ 

২৫.০০ 

১ টি 

১টি 

০৮ প্রত্রকৌর জতয নর্াক ১০.০০ নর্াক ৮.০১ নর্াক 

০৯ ভাটিয িাআক তনভ তাে ঘনতভোয ১০০০.০০ ২২.২২ রক্ষ 

ঘনতভোয 

১০০০.০০ ২২.২২ রক্ষ 

ঘনতভোয 

(১০০%) 

১০ ব্যতিভাতরকানাধীন 

নেজায দ্বাযা নেতজং 

ঘনতভোয ৮৫৩০.০০ ৫৬.৯০ রক্ষ 

ঘনতভোয 

৮০৩৮.৩০ ৫৪.৮৪ রক্ষ 

ঘনতভোয 

(৯৬%) 

১১ তফঅআিতিঈটিএ নেজায 

দ্বাযা নেতজং 

ঘনতভোয ২৪০০.০০ ২০.০০ রক্ষ 

ঘনতভোয 

২১২১.১৯ ১৭.৬৮ রক্ষ 

ঘনতভোয 

(৮৮%) 

১২ এক্সকাত্রবেয দ্বাযা ননৌ-র্ 

খনন 

ঘনতভোয ১৫২০.০০ ১৯.০০ রক্ষ 

ঘনতভোয 

১৫১৯.১৫ ১৮.৫০ রক্ষ 

ঘনতভোয 

(৯৭%) 

১৩ তফঅআিতিঈটিএ নেজায 

এয এনতরাতয কাজ 

ঘনতভোয ১০০.০০ ৩০.০০ রক্ষ 

ঘনতভোয 

১০০.০০ ২০.০০ রক্ষ 

ঘনতভোয 

(৬৬%) 

১৪ িযজায নফিা  নর্াক ১০০.০০ নর্াক ৯৪.৭৬ নর্াক 

১৫ াআত্রোগ্রাতপক াত্রব ত তকঃতভঃ ২৫.০০ ১৩০.০০ 

তকঃতভঃ 

১৯.৬৪ ৮৯.০০ 

তকঃতভঃ 

(৬৮%) 

১৬ ননতবত্রগনার এআি : 

তত,পুর স্থান  

ংখ্যা ৫৩.৬০ ৯৪ টি ৪৪.৫৬ ৮০ টি 

(৮৫%) 

১৭ তফতফধ নর্াক ৯০.৩০ নর্াক ৯০.০৭ নর্াক 

 ফ তত্রভাে  ১৩৯৬৭.০০  ১৩১৬৯.৯২ (৯৪.২৯%) 

 

 



 

বযন্তরীণ মনৌ-গথর নাব্যতা রোগথ ব ২টি মেোর, মক্রনগফাট,ক্রু-হাঈেগফাট এফং টােগফাটসহ অনুর্বিক 

সরঞ্জাভাবদ সংগ্রহ (২য় ংত্রাতধি) -শীর্ বক সভাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

০১। প্রকগের নাভ  : বযন্তরীণ মনৌ-গথর নাব্যতা রোগথ ব ২টি মেোর, মক্রনগফাট,ক্রু-হাঈেগফাট এফং 

টােগফাটসহ অনুর্বিক সরঞ্জাভাবদ সংগ্রহ (২য় ংত্রাতধি) প্রকে 

০২। ফাস্তফায়নকারী সংস্থা  : 
ফাংলাগদশ বযন্তরীণ মনৌ-বরফহণ কর্তবে (বফঅআিবিউটিএ)   

০৩। প্রশাসবনক ভন্ত্রণালয় : 
ননৌ-তযফে ভন্ত্রোরয় 

    

০৪। প্রকগের ফাস্তফায়নকাল ও ব্যয় :         

          (লে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয়  

 

প্রকৃত ব্যয় 

নভাে 

োকা 

(প্রঃ সাঃ) 

নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাল  

 

প্রকৃত           

ফাস্তফায়নকাল 

 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

নুগভাবদত 

ব্যগয়র %) 

বতক্রান্ত  

সভয় 

 (মূল 

ফাস্তফায়ন

কাগলর 

%) 

মূল 

নভাে 

োকা 

(প্রঃ সাঃ) 

সফ বগশর্ 

সংগশাবধত 

(২য় 

সংগশাবধত) 

 

 

 

মূল 

সফ বগশর্ 

সংগশাবধত 

(২য় 

ংত্রাতধি) 

ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগরগক 

মভয়াদ বৃবি 

(১ভ ফার) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৭০০০.০০ 

১৭০০০.০০ 

 

(--) 

১৫১২৮.৯৩ 

১৫১২৮.৯৩ 

 

(--) 

১৫০৩৬.১০ 

১৫০৩৬.১০ 

 

(--) 

োনুয়াতয, 

২০০৯ হগত   

বিগসম্বর, 

২০১০ 

োনুয়াবর, 

২০০৯ হগত   

জুন, ২০১৫ 

 

োনুয়াবর, 

২০০৯ হগত   

জুন, ২০১৬ 

 

োনুয়াবর, 

২০০৯ হগত   

জুন, ২০১৬ 

 

(--) 

৫.৫ ফিয 

২৭৫% 

 

০৫। প্রকে এলাকা : 

 

তফবাগ নজরা ঈত্রজরা 

ঢাকা নারায়ণেঞ্জ নারায়ণেঞ্জ সদর 

 

০৬. প্রকে থ বায়ন : তজওতফ (নজতিতএপ) 

০৭.      প্রকত্রল্পয ঈনেশ্যঃ   

বযন্তরীণ মনৌ-গথর নাব্যতা রোগথ ব ক্রভফধ বভান মেবেং চাবহদা পূর মণর লগেয বফঅআিবিউটিএ এর মেবেং সেভতা 

২৬.০০ লে ঘনবভটার হগত ৪৪.০০ লে ঘনবভটাগর বৃবি করা।  

 

০৮. প্রকত্রল্পয েভূতভঃ  

৮.১ তযকল্পনা কতভন কর্ততক ভাচ্ ত, ২০০৯- এ প্রেীি “Inland Water Transport (IWT)master 

Plan”ীল তক প্রতিত্রফদত্রন গুরুেপূে ত ননৌ-রুত্রে ফাতল তক নেতজং চ্াতদা নদখাত্রনা ত্রয়ত্রি ১৮০.০০ রক্ষ ঘনতভোযমাত্রি 

নপযী রুেন্তর্ভ তিযত্রয়ত্রি। তফঅআিতিঈটিএ’য নেজায ফত্রয ফিতভাত্রন ১০ টি নেজায যত্রয়ত্রি। এয ভত্রধ্য ৭ টি নেজায 

স্বাধীনিা যফিীকাত্রর ংগৃীি। ঈি ৭ টি নেজাত্রযয ভত্রধ্য ফত্রচ্ত্রয় পুযাত্রনা ২ টি নেজায (নিল্টা-১ ও নিল্টা-২) 

‘‘Rehabilitation of BIWTA’s 2 Dredgers and Related Ancillary Crafts’’ 

ীল তক প্রকত্রল্পয ভাধ্যত্রভ জুন, ২০১০ এ পুনফ তানকাজ ম্পন্ন কযা ত্রয়ত্রি। পত্রর নেজায ২ টিয ফাতল তক ঈৎাদন ক্ষভিা 



 

বৃতি নত্রয়ত্রি। ফতষ্ট নেজাযগুত্ররায ভত্রধ্য ২/৩ টি নেজায পুন তফাত্রনয প্রত্রয়াজন যত্রয়ত্রি। যতদত্রক ৩ টি নতুন 

নেজায ২০১১ াত্রর ংগ্র কযায় তফঅআিতিঈটিএ’য ফাতল তক নেতজং ক্ষভিা ৪৬.০০ রক্ষ ঘনতভোয এয কািাকাতি 

তফযভান র্াকত্রফ। র্ তাৎ ফাৎতযক নেতজং চ্াতদায তফযীত্রি ঘােতিয তযভাে ত্রফ ১৩৪.০০ রক্ষ ঘনতভোয। 

যতদত্রক ফাংরাত্রদ াতন ঈন্নয়ন নফাি ত এফং নফযকাতয ঈত্রযািাত্রদযও নেজাযমূত্রয ফাতল তক ঈৎাদন ক্ষভিা ধযা 

ত্রয়ত্রি ৪১.৫০ রক্ষ ঘনতভোয মা ফতে তি Master Plan-  ঈত্রেখ কযা ত্রয়ত্রি। িএফ ফ তত্রভাে  ঘােতিয 

তযভাে ত্রফ ৯২.৫০ রক্ষ ঘনতভোয। ঈি ঘােতি পূযত্রেয রত্রক্ষয নজতিতএপ র্ তায়ত্রন ননৌ-তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক 

অত্ররাচ্য প্রকল্পটি গ্রে কযা ত্রয়ত্রি। 

 

০৯. প্রকল্প নুত্রভাদনঃ মূর প্রকল্পটি ম্পূে ত নজতিতএপ র্ তায়ত্রন ফাস্তফায়ত্রনয জন্য নভাে ১৭০০০.০০ রক্ষ োকা 

প্রাক্কতরি ব্যত্রয় জানুয়াতয, ২০০৯ নর্ত্রক তিত্রম্বয , ২০১০ নভয়াত্রদ ফাস্তফায়ত্রনয তনতভত্ত ১৩/০১/২০০৯ িাতযত্রখ একত্রনক 

কর্ততক নুত্রভাতদি য় এফং ১৫/০৪/২০০৯ িাতযত্রখ ননৌ-তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক প্রাতনক নুত্রভাদন রাব কত্রয। 

তফতবন্ন ত্রঙ্গয ব্যয় ভন্বয় ও ন্যান্য মন্ত্রাতি ংগ্রত্রয রত্রক্ষয ১৭০০০.০০ রক্ষ োকা  ব্যত্রয় জানুয়াতয , ২০১০ নর্ত্রক 

জুন, ২০১৩ নভয়াত্রদ ফাস্তফায়ত্রনয তনতভত্ত ১ভ ংত্রাতধি তিতত ০৮/০৮/২০১১ িাতযত্রখ ননৌ-তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক 

নুত্রভাতদি য়। যফিীত্রি ােয়ীকৃি র্ ত দ্বাযা তিতযি ১ টি নেজায ন্যান্য মন্ত্রাতি ংগ্রত্রয রত্রক্ষয প্রকত্রল্পয 

২য় ংত্রাতধি তিতত নভাে ১৫১২৮.৯৩ রক্ষ োকা ব্যত্রয় জানুয়াতয , ২০০৯ নর্ত্রক জুন , ২০১৫ নভয়াত্রদ ফাস্তফায়ত্রনয 

জন্য তযকল্পনা কতভন ত্রি ১৩/১০/২০১৪ িাতযত্রখ ভাননীয় তযকল্পনা ভন্ত্রী কর্ততক নুত্রভাতদি য়। ফ তত্রল ,প্রকত্রল্পয 

নভয়াদ ব্যয় বৃতি ব্যতিত্রযত্রক এক ফিয র্ তাৎ জুন, ২০১৬ ম তন্ত বৃতি কযা য়। 

 

১০. প্রকত্রল্পয মূর কাম তক্রভঃ 

 

ক্রতভকনং 

 
অআত্রেত্রভযনাভ মূরনুত্রভাতদি DPP 

নুমায়ীতযভাে 

২য়ংত্রাতধি DPP 

নুমায়ীতযভাে 

১ ১৮ নেজায ২ টি ৩ টি 

২ নক্রনত্রফাে ২ টি ৩ টি 

৩ োগত্রফাে ১ টি ১ টি 

৪ ক্রু-াঈজত্রফাে ২ টি ৩ টি 

৫ স্পীি নফাে ১ টি ১ টি 

৬ নলাটিং াআ ৩০০ টি ৪৫০ টি 

৭ নায াআ ২২৫ টি ৩৫০ টি 

৮ নলাোয ১৫০ নজািা ২৫০ নজািা 

৯ এপএওয়যায নযা ৩০ কত্রয়র ৪০ কত্রয়র 

১০ খুচ্যা মন্ত্রাং (নেজায, নক্রনত্রফাে 

ওোগত্রফাে) 

১ রে ১ রে 

 

১১. প্রকত্রল্পয ঙ্গতবতত্তক ফাস্তফায়নঃ তযতষ্ট ‘ক’ 

 

১২. প্রকত্রল্পয কাজ ভাপ্ত র্াকত্রর িায কাযেঃ  তিতত নুমায়ী প্রকত্রল্পয অওিায় নকান ত্রঙ্গয কাজ ভাপ্ত ননআ। 

১৩.      মূল্যায়ন িতিঃ প্রকল্পটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন প্রেয়ত্রন তনত্রনাি তফলয়/িতি তফত্রফচ্না কযা ত্রয়ত্রি- 

 প্রকত্রল্পয তিতত ম তাত্ররাচ্না 



 

 তযদ তন প্রতিত্রফদন ম তাত্ররাচ্না (পূফ তফিী কভ তকিতা কর্ততক) 

 ততঅয িথ্য ম তাত্ররাচ্না 

 কাত্রজয ফাস্তফ গ্রগতি মাচ্াআ এফং িথ্য ংগ্রত্রয জন্য যজতভত্রন তযদ তন 

 প্রাপ্ত িত্রথ্যয তবতত্তত্রি ংতিষ্ট কভ তকিতাত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না। 

১৪.  প্রকল্প তযদ তনঃ গি ৩০/০৭/২০১৭ তর  িাতযত্রখ প্রকল্প দপ্তত্রয , ০৭/০৮/২০১৭ তর িাতযত্রখ নাযায়েগঞ্জ তটি 

কন তাত্রযন এরাকা এফং ০৮/০৮/২০১৭ িাতযত্রখ ভাদাযীপুত্রয ত্রযজতভন  তযদ তন কযা য়। তযদ তত্রন 

তফঅআিতিঈটিএ এয ংতিষ্ট কভ তকিতাবৃন্দ ঈতস্থি তিত্ররন। 

 

১৫. ম তত্রফক্ষেঃ   

১৫.১ প্রকত্রল্পয প্রধান ঙ্গ তির ″ কাোয াকন নেজায ক্রয়। এখাত্রি নুত্রভাতদি তিততত্রি ব্যয় ধযা ত্রয় তির 

৫৯৭৩.০২০ রক্ষ োকা। নভাে ৫১৬২.২৯ রক্ষ োকা ব্যত্রয় তিনটি  ″  কাোয াকন নেজায ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি। 

ক্রয়কৃি ৩টি নেজাত্রযয নাভ-কে তফুতর, মমুনা ও কত্রািাক্ষ। এয ভত্রধ্য কে তফুতর নাযায়েগত্রঞ্জ য ীিরক্ষযা নদীত্রি, মমুনা 

ভাদাযীপুত্রযয অতিয়ার খাঁ নদীত্রি এফং কত্রািাক্ষ মুন্পী গত্রঞ্জয দ্মা নদীত্রি ফস্থান কযত্রি। মমুনা ও কত্রািাক্ষ 

াত্রযত্রন যত্রয়ত্রি। কে তফুতর নেজাযটি এখত্রনা াত্রযত্রন মায়তন। নেজাযটিয িতকং ম্পন্ন ত্রয়ত্রি , LWV Oil 

ম্পন্ন ওয়ায য াত্রযত্রন মাত্রফ ফত্রর ংতিষ্ট কভ তকিতা জাতনত্রয়ত্রিন। 

 

 

 

িতফ- নেজায কে তফুতর 



 

 

িতফ- নেজায মমুনা 

 

১৫.২   প্রকত্রল্পয তদ্বিীয় প্রধান ঙ্গ তির নক্রনত্রফাে। এ খাত্রি ব্যয় ধযা ত্রয়তির ২৩০৬.৬০ রক্ষ োকা। নভাে 

২২৯১.৩০ রক্ষ োকা ব্যত্রয় ৩ টি নক্রনত্রফাে ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি। নক্রনত্রফােগুত্ররা ফিতভাত্রন ভাদাযীপুত্রয , 

নদৌরিতদয়া ও মুতন্পগত্রঞ্জ যত্রয়ত্রি। এয ভত্রধ্য ভাদাযীপুত্রয অতিয়ার খাঁ নদীত্রি ফস্থানযি নক্রনত্রফােটি চ্র 

ফস্থায় তযদ তত্রন াওয়া মায়। ফাতক দুটি নক্রনত্রফাে চ্র যত্রয়ত্রি ফত্রর ংতিষ্ট কভ তকিতা জাতনত্রয়ত্রিন। 

১৫.৩   প্রকত্রল্পয র্তিীয় প্রধান ঙ্গ তির ১ টি োগত্রফাে ক্রয়। োগত্রফাত্রেয াাত্রে নেজায ন্যান্য অনুলতঙ্গক 

মন্ত্রাতি নদীত্রি ফন কত্রয তনত্রয় মাওয়া  য়। ২৮৭৪.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যত্রয় একটি োগত্রফাে ক্রয় কযা 

ত্রয়ত্রি। ঈি োগত্রফােটি ভাদাযীপুত্রযয দ্মা নদীয কাঠাঁরফাতি নপযী ঘাত্রে ফস্থান কযত্রি এফং াত্রযত্রন 

যত্রয়ত্রি। 

১৫.৪   প্রকত্রল্পয ন্যিভ ংস্থান তির ১টি স্পীিত্রফাে ও ৩ টি ক্রু-াঈজত্রফাে ক্রয়। নভাে ৭.৭৫ রক্ষ োকা ব্যনয় ২০১১ 

াত্রর ১টি স্পীিত্রফাে ক্রয় কযা ত্রয়তির। তকন্তু তকছুতদন চ্ারাত্রনায য এটি ত্রকত্রজা ত্রয় মায় ফত্রর তযদ তত্রন 

ংতিষ্ট কভ তকিতা জাতনত্রয়ত্রিন। ফিতভাত্রন এটি নস্টাত্রয যত্রয়ত্রি। যাত্রিয নফরায় নদীত্রি ফস্থান এফং নেতজং 

কাজ িদাযতক কযায রত্রক্ষয ক্রু -নদয জন্য ৯৩৩.৬৮ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যত্রয় ৩ টি ক্রু-াঈজত্রফাে ক্রয় কযা 

য়। এগুত্ররা ফিতভাত্রন  নাযায়েগঞ্জ, ভাদাযীপুয ও মুতন্পগত্রঞ্জ দ্মানদীত্রি ফস্থান কযত্রি। িন্ত্রধ্য নাযায়েগঞ্জ 

ফন্দয এরাকায় ফস্থানযি ক্রু -াঈজত্রফােটি যজতভত্রন তযদ তন কযা য়। তযদ তত্রন নদখা মায় নম , ক্রু-

াঈজত্রফােটিয তফতবন্ন ংত্রয যি ও নিক ভতযচ্ায় অক্রান্ত ত্রয়ত্রি। ঈি ক্রু -াঈজত্রফােটি ২০১১ াত্রর 

যফযা কযা ত্রয়ত্রি। 

 

 

িতফ- ভতযচ্া অক্রান্ত ক্র-াঈজত্রফাে 



 

 

১৬. প্রতকঈযত্রভন্ট ংক্রান্ত িথ্যঃপ্রকল্পটিয অওিায় অযতিততত্রি নভাে ২ টি প্যাত্রকত্রজ OTM িতিত্রি মন্ত্রাতি 

ক্রত্রয়য ংস্থান তিত্ররা। ততঅত্রয নদখা মায় নম, ৪ টি প্যাত্রকত্রজ মন্ত্রাতি ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি মা তননরু - 

 

ক্রয়কাম ত 

(Goods) এয 

নাভ 

তিতত 

নুমায়ী 

ক্রয়মূল্য 

 

চতিমূল্য 

দযে 

অহ্বাত্রনয 

িাতযখ 

চতি 

ম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

কাম ত 

ম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

 

প্রকৃি িাতযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রয় -২টি 

৪১২৮.০০ ৪১২৮.০০ ২৯/০৬/২০০৯ ২৬/১০/২০১০ ২৫/০১/২০১১ ০৮/০৪/২০১১ 

ক্রয়-২ 

টি, োগত্রফাে ক্রয়- 

১টি 

৪৮২২.৬০ ৪৮২২.৬০ ০১/১২/২০০৯ ২৩/০৬/২০১০ ২২/০৬/২০১১ ২২/০৬/২০১১ 

ক্রু-াঈজত্রফাে-২ 

টি, নলাটিং াআ 

৩০০ টি,নায 

াআ ২২৫ টি, 

নলাোয ১৫০ 

নজািা, এপএ 

ওয়যায াআ ৩০ 

কত্রয়র 

২৪৫০.১০ ২৪৫০.১০ ০১/১২/২০০৯ ২৩/০৬/২০১০ ২২/০৩/২০১১ ২২/০৩/২০১১ 

ক্রয় -

১টি, ক্রয়-

১ টি, ক্রু-

াঈজত্রফাে-১ টি, 

নলাটিং াআ 

১৫০ টি, নায 

াআ ১০০ টি, 

নলাোয ১০০ 

নজািা, এপএ 

ওয়যায ১০ কত্রয়র, 

খুচ্যা মন্ত্রাং-১ 

রে 

৩৫২৬.৫০ ৩৫২৬.৫০ ২৬/১০/২০১১ ১২/১২/২০১২ ১২/০২/২০১৪ ০৮/০২/২০১৬ 

 

১৭. চতিমূ মাচ্াআ এফং ম তাত্ররাচ্নায প্রাপ্ত িথ্যাতদঃপ্রকত্রল্পয ণ্য (Goods) ক্রত্রয়য চতিমূত্রয ভত্রধ্য ফাতল তক 

ক্রয় তযকল্পনা নুত্রভাদন , দযে অহ্বান , তফতবন্ন প্রচ্ায, দযে নখারা , দযে মূল্যায়ন , চতি স্বাক্ষত্রযয জন্য ননাটি 



 

প্রদান (NOA) চতি ম্পাদন আিযাতদ নক্ষত্রে ততঅয তফতধভারা -২০০৮ মর্ামর্বাত্রফ নুযে কযা ত্রয়ত্রি তকনা িা 

মাচ্াআত্রয়য জন্য তননফতে তি পযম্যাত্রে ১টি প্যাত্রকত্রজয িথ্য ংগ্র কযা য়- 

 

প্যাত্রকজ নং-১ 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

১ ফাতল তক ক্রয়-তযকল্পনা নুত্রভাদন ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ১৬ (৫),১৬ (৭) 

নুমায়ী 

Hope কর্ততক 

নুত্রভাতদি ত্রি ত্রফ। 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি 

ত্রয়ত্রি। 

২ তফজ্ঞতপ্ত প্রকা কযা ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ৯০ (২ক)  নুমায়ী 

১টি ফাংরা, ১ টি 

আংত্রযজী তেকায় 

২৯/০৬/২০০৯ িাতযখ 

আত্রত্তপাক, মৄগান্তয, তনঈজ 

টুত্রি, নিআতর ফজাযবায 

তেকা 

৩  ততটিআঈ’য ওত্রয়ফাআে প্রকা কযা ত্রয়ত্রি 

তকনা? 

তফতধ ৯০ (২ঝ)নুমায়ী 

প্রাক্কতরি মূল্য ১.০ 

নকাটিয উত্রবত তফধায় 

CPTU Website-এ 

প্রকাত্রমাগ্য 

২৯/০৬/২০০৯ িাতযখ 

৪ কিটি দযে তফক্রয় ত্রয়তির? - ১৮ টি 

৫ কি জন দযনে ংগ্রে কত্রযতির? - ৫ 

৬ দযে দাতখত্ররয জন্য কিতদন ভয় নদয়া ত্রয়ত্রি? তফতধ ৬১ (৪) নুমায়ী 

কভত্রক্ষ ২১ তদন 

০২/০৯/২০০৯ িাতযখ 

৬৪ তদন 

৭ দযে ঈন্ুিকযে কতভটিয (টিওত) দস্য ংখ্যা 

কি জন? 

তফতধ ৭ নুমায়ী ৩ জন ৫ জন 

৮ টিওতত্রি টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৭ নুমায়ী ২ জন ২ জন। ওয়াা ও াতন ঈন্নয়ন 

নফাি ত 

৯ টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী 

কভত্রক্ষ ৫, ফ তাতধক ৭ 

জন 

৭ জন 

১০  টিআত-নি ফতঃস্থ দপ্তত্রযয দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী ২ 

জন 

২ জন 

১১ দফধ (Responsive)  দযত্রেয ংখ্যা কিটি? - ২ টি 

১২ ফাতির তফত্রফতচ্ি (Non-responsive) দযত্রেয 

ংখ্যা কিটি? 

- ৩ টি 

১৩ দযে গ্রত্রেয কি তদত্রনয ভত্রধ্য মূল্যায়ন কাজ 

ম্পন্ন ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী 

৩ প্তা 

২৯/০৯/২০০৯ িাতযখ 

১৪ মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন যাতয নুত্রভাদনকাযী - Hope এয তনকে নপ্রযে কযা 



 

ক্রতভকনং কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

কর্ততত্রক্ষয তনকে নপ্রযে কযা ত্রয়তির তকনা? ত্রয়ত্রি 

১৫ ততঅয এয ংতিষ্ট তফতধ নুমায়ী মর্াভত্রয় 

দযে নুত্রভাদন ত্রয়তির তকনা? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী 

প্রাতপ্তয ২ প্তাত্রয ভত্রধ্য 

যাঁ 

১৬ ক) দযত্রেয দফধিায নভয়াদ কিতদন তির? 

খ) দযত্রেয মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি 

ত্রয়ত্রি তকনা? 

দযত্রেয  িত নুমায়ী (ক) ১৮০ তদন।০২/০৩/২০১০ 

ম তন্ত 

(খ) যাঁ 

১৭ ক) দফধিায নভয়াদ ফতধ তি কযা ত্রয়তিত্ররা তকনা? 

খ) চতি স্বাক্ষত্রযয িাতযখঃ 

- না 

১৮ মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি ত্রয় না 

র্াকত্রর িায কাযে তক তিত্ররা? 

- - 

১৯  ক) চতি নুমায়ী কাজ ম্পদত্রনয িাতযখঃ 

খ) প্রকৃি ম্পাদত্রনয িাতযখঃ 

গ) কাজ ম্পাদত্রন তফরম্ব ত্রর িায কাযে তক? 

ঘ) তফরত্রম্বয জত্রন্য জতযভানা (L.D) অত্রযা কযা 

ত্রয়তিত্ররা তকনা?ত্রর িায তফফযেঃ 

- (ক) ২৫/০১/২০১০ িাতযখ 

(খ) ০৮/০৪/২০১১  িাতযখ 

(গ) চতি স্বাক্ষত্রযয য 

তরটিকযার অনত্রযস্ট এয 

কাযত্রে েতভকত্রদয িকআয়তাত্রি 

কাত্রজ নমাগদান না কযায় , 

নেজাত্রযয প্রধান আতঞ্জন , 

াম্প, spud, নরিায 

তনভ তােকাত্রজ ব্যফহৃি তকছু 

ক্ষুদ্র মন্ত্রাং 

(Accessories) তফতবন্ন 

জটিরিায কাযত্রে মর্াভত্রয় 

চ্ট্টগ্রাভ ফন্দয ত্রি িাি 

কযাত্রনা ম্ভফয়তন।  

এ তফরত্রম্বয তফলয়টি 

ঠিকাদাত্রযয তনয়ন্ত্রে ফত তভূি 

ওয়ায কাযত্রে কর্ততত্রক্ষয 

তফজ্ঞ অআন ঈত্রদষ্টায 

ভিাভি গ্রে কযিঃ 

Force Majeure এয 

অওিায় মর্ামর্ কর্ততত্রক্ষয 

নুত্রভাদন াত্রত্রক্ষ যফযা 

কাত্রজয ভয়ীভা বৃতি কযা 

য়। 

(ঘ) প্রত্রমাজয নয় 

 



 

১৮. প্রকল্প তযদ তন ম্পতকতি িথ্যঃ 

 

ক্র  

নং  

প্রকল্প তযচ্ারত্রকয নাভ দফী পূে তকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১।  নূয জাভাি তফবা ঈ-প্রধান প্রত্রকৌরী খন্ডকারীন ০১ জুরাআ, ২০০৮ ত্রি ২১ 

নপব্রুয়াতয, ২০১১ 

২।  নভা  অিাায অরী যদায তি  প্রধান প্রত্রকৌরী খন্ডকারীন ২২ নপব্রুয়াতয, ২০১১ ত্রি ৩০ 

জুন, ২০১৬ 

 

১৯. প্রকল্প ফাস্তফায়ত্রনয প্রবাফঃপ্রকল্পটি ফাস্তফায়ত্রনয পত্রর তফঅআিতিঈটিএ এয নেজাত্রযয ংখ্যা বৃতি নত্রয়ত্রি এফং নেতজং 

কযাাতটি পূত্রফ তয তুরনায় বৃতি নত্রয়ত্রি। জরত্রর্ মানফান জ এফং দ্রুি তযফন কযায় Cargo এয ংখ্যা বৃতি নত্রয়ত্রি। 

চ্ট্টগ্রাভ/ভংরা মুদ্র ফন্দত্রযয াত্রর্ ঢাকা , নাযায়েগঞ্জ, খুরনা এফং ঈত্তযফত্রঙ্গয তকছু ংত্রয শুষ্ক নভৌসুত্রভ ননৌ ত্রর্য নাব্যিা বৃতি 

কযা ম্ভফ ত্রয়ত্রি। 

 

২০. প্রকত্রল্পয ঈত্রেশ্য জতনঃ 

 

তযকতল্পি রক্ষযভাো জতন 

বযন্তরীণ মনৌ-গথর নাব্যতা রোগথ ব ক্রভফধ বভান মেবেং 

চাবহদা পূরমণর লগেয বফঅআিবিউটিএ এর মেবেং সেভতা 

২৬.০০ লে ঘনবভটার হগত ৪৪.০০ লে ঘনবভটাগর বৃবি 

করা। 

 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ত্রনয ভাধ্যত্রভ ৩ টি নেজায, ৩ টি নক্রনত্রফাে, ৩ টি ক্র-

াঈজত্রফাে, ১ টি োগত্রফাে, ১ টি স্পীিত্রফাে এফং অনুলতঙ্গক মন্ত্রাতি 

ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি। এয পত্রর তফঅআিতিঈটিএ এয নেতজং ক্ষভিা 

২৬.০০ রক্ষ ঘনতভোয ত্রি বৃতি নত্রয় ৪৪.০০ রক্ষ ঘনতভোত্রয ঈন্নীি 

ত্রয়ত্রি। 

 

২১. ঈত্রেশ্য পুত্রযাপুতয তজতি না ত্রয় র্াকত্রর িায কাযে: প্রকল্পটিয ঈত্রেশ্য পুত্রযাপুতয তজতি ত্রয়ত্রি।  

২২. ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

 

২২.১. দক্ষ জনফত্ররয বাফঃ প্রকল্পটিয নভয়াদকার নল ত্ররও এয াত্রযন কাজ তযচ্ারনায জন্য ম তাপ্ত দক্ষ জনফর নন আ 

ফত্রর ংতিষ্ট কভ তকিতাত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না কত্রয জানা মায়। প্রকল্প চ্রাকারীন ভত্রয় ংস্থায তফতবন্ন নজরায় ফস্থানযি দক্ষ 

জনফর দ্বাযা নেতজং এয াত্রযন কাজ তযচ্ারনা কযা ত্রিা। তকন্তু ফিতভাত্রন ত্রনক নরাক চ্াকুযী ত্রি ফয গ্রে কযায় 

নেতজং এয াত্রযন কাজ তযচ্ারনা কযা ক ষ্ট ত্রে। পত্রর প্রকল্পটিয Sustainability (নেকআকযে) তনত্রয় ভস্যা 

নদখা মাত্রে। 

 

২২.২ ত্রকত্রজা স্পীি নফােঃ প্রকত্রল্পয অওিায় ৭.৭৫ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি ব্যত্রয় একটি স্পীিত্রফাে ক্রয় কযা য়। তকন্তু তকছুতদন 

চ্ারাত্রনায য স্পীি নফােটি ত্রকত্রজা ত্রয় মায় ফত্রর তযদ তত্রন জানা মায়। এিািা , প্রকত্রল্পয অওিায় ২০১১ াত্রর যফযাকৃি 

ফিতভাত্রন ীিরক্ষযা নদীত্রি ফস্থানযি ক্রু-াঈজত্রফােটিয তফতবন্ন ংত্রয যি ও নিক ভতযচ্া দ্বাযা অক্রান্ত ত্রয়ত্রি। 

 

২২.৩ ক্রয়কৃি নেজাত্রয প্রকত্রল্পয নাভ না র্াকাঃ  প্রকত্রল্পয অওিায় ক্রয়কৃি নেজায ন্যান্য মন্ত্রাতিত্রি নকান প্রকত্রল্পয  



 

অওিায়, কত্রফ যফযা কযা ত্রয়ত্রি, ব্যয় আিযাতদ িথ্য ননআ, মা র্াকা িযাফশ্যক।  এ ভস্ত িথ্যাতদ র্াকত্রর প্রকত্রল্পয অওিায় 

ক্রয়কৃি মন্ত্রাতিমূ ত্রজআ Identify কযা মাত্রফ। নেজায ক্রত্রয়য জন্য প্রায় প্রতি ফিযআ প্রকল্প াত্রি ননয়া ত্রে। 

 

২২.৪ পূে তকারীন প্রকল্প তযচ্ারক না র্াকাঃ এনআত-একত্রনক ও ভন্বয় নুতফবাগ ত্রি ২২/০৯/২০১৫ তরঃ জাযীকৃি তযে 

নুমায়ী নমত্রকান প্রকত্রল্পয প্রাক্কতরি ব্যয় ৫০.০০ নকাটি ফা িদু তব ত্রর একজন পূে তকারীন তবজ্ঞ ও নমাগ্য প্রকল্প তযচ্ারক 

তনত্রয়াত্রগয ংস্থান র্াকত্ররও অত্ররাচ্য প্রকত্রল্প ২ জন প্রকল্প তযচ্ারক ন্ততফ িীকারীন দাতয়ত্রে তিত্ররন। এিািাও ২ জন প্রকল্প 

তযচ্ারক এত্রকয তধক প্রকত্রল্পয দাতয়ত্রেও তিত্ররন মা তযত্রেয াত্রর্ ংগতিপূে ত। 

 

২২.৫ ক্রুটিপূে ত ততঅযঃ  ভন্ত্রোরয় ত্রি নপ্রতযি ততঅযটি ম তাত্ররাচ্না কত্রয নদখা মায় নম , ০.৫ নুত্রেত্রদ ঙ্গতবতত্তক 

ফাস্তফায়ন গ্রগতিয িত্রথ্য  ২ টি ক্রু -াঈজত্রফাে ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি ফত্রর ঈত্রেখ যত্রয়ত্রি। যতদত্রক ৮.১ নুত্রেত্রদ ৩টি ক্রু -

াঈজত্রফাে ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি ফত্রর ঈত্রেখ যত্রয়ত্রি। 

 

২৩. সুাতযমূঃ 

২৩.১ প্রকত্রল্পয কাম তক্রভ নেকআ (sustainable) কযায রত্রক্ষয ভন্ত্রোরয় কর্ততক প্রত্রয়াজনীয় জনফত্ররয তনত্রয়াত্রগয ব্যফস্থা 

কযা দযকায। 

২৩.২ প্রকত্রল্পয অওিায় ক্রয়কৃি স্পীি  নফােটি ত্রকত্রজা ত্রয় মাওয়ায তফলয়টি ভন্ত্রোরয় কর্ততক খতিত্রয় নদখা প্রত্রয়াজন।ভতযচ্ায় 

অক্রান্ত ক্রু-াঈজত্রফােটি যং দ্বাযা প্রত্রর নদয়া প্রত্রয়াজন মাত্রি বতফষ্যত্রি পুনযায় ভতযচ্া না ধত্রয। 

২৩.৩ প্রকত্রল্পয অওিায় ক্রয়কৃি নেজায , োগত্রফাে, ক্রু-াঈজত্রফাে, নক্রনত্রফাে  ন্যান্য মন্ত্রাতিত্রি নকান প্রকত্রল্পয অওিায় 

কত্রফ যফযা কযা ত্রয়ত্রি এয ব্যয় কি আিযাতদ িথ্য ঈত্রেখ কযত্রি ত্রফ। 

২৩.৪ বতফষ্যত্রি এ ধযত্রনয প্রকত্রল্প  ংতিষ্ট ভন্ত্রোরয় কর্ততক তযে নভািাত্রফক পূে তকারীন প্রকল্প তযচ্ারক তনত্রয়াত্রগয ংস্থান 

যাখত্রি ত্রফ। 

২৩.৫ তনর্ভ তর ততঅয প্রেয়ত্রন ংতিষ্ট ভন্ত্রোরত্রয়য কভ তকিতাত্রদয অযও মত্নফান ওয়া ঈতচ্ি। 

 

 



 

তযতষ্ট-ক 

প্রকত্রল্পয ঙ্গতবতত্তক ফাস্তফ ও অতর্ তক গ্রগতিঃ 

      (রক্ষ োকায়) 

ক্রতভক 

নং 

ত্রঙ্গয নাভ একক তিতত নুমায়ী রক্ষযভাো প্রকৃি ব্যয় 

অতর্ তক ফাস্তফ অতর্ তক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১.  ংখ্যা ৫৯৭৩.০০  ৫৯৬৬.৭৯ 

১০০%) 

০২.  ংখ্যা ২৩০৬.৬০  ২২৯১.৩০ 

১০০%) 

০৩.  ংখ্যা ২৮৭৪.০০  ২৮৭৪.০০ 

১০০%) 

০৪.  ংখ্যা ৭.৭৫  ৭.৭৫ 

১০০%) 

০৫.  ংখ্যা ৯৩৭.০০ ২  ৯৩৩.৬৮ ২

১০০%) 

০৬.  ংখ্যা ৬৫৮.০০  ৬৫৬.৪৩ 

১০০%) 

০৭.  ংখ্যা ৪৮০.৫০  ৪৭৮.৩৮ 

১০০%) 

০৮.  নজািা ১২৬৫.৫০  ১২৫৯.৬৮ 

১০০%) 

০৯.  কত্রয়র ৬৭.৬০ 

 

৬৭.৬০ 

১০০%) 

১০ 

 

রে ৩৬৫.০০  ৩৩২.০২ 

১০০%) 

১১. 

 

ংখ্যা ৫.৬৯  ৫.৬৯ 

১০০%) 

১২.  ংখ্যা ২.৯৯  ২.৯৯ 

১০০%) 

১৩.  নর্াক ৭৯.২৯ নর্াক ৭১.৩০৯৭ নর্াক 

১৪.  নর্াক ৫০.০০ নর্াক ৩৭.৩৩ নর্াক 

১৫. 

 

নর্াক ৫০.০১ নর্াক ৫০.০১ নর্াক 

১৬.  নর্াক 
৬.০০ 

নর্াক 
৫.৬৪ 

নর্াক 

 ফ তত্রভাে  ১৫১২৮.৯৩ ১০০% ১৫০৪০.৬০ ১০০% 

 



 

াতন ম্পদ ভন্ত্রোরয় এফং ননৌ তযফন ভন্ত্রোরত্রয়য জন্য অনুলতঙ্গক যঞ্জাভাতদ ও সুতফধাতদ৬টি নেজায 

ংগ্র (তফঅআিতিঈটিএ-৩টি, তফিতিঈতিতফ-২টি এফংমভাংলা ফন্দর কর্তবে  -১টি) 

-শীর্ বক সভাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 
০১। প্রকয়ের নাম  : “ানন  ম্পদ  ভন্ত্রণারয়  এফং  ননৌ  নযফন  ভন্ত্রণারয়য়য  জন্য অনুলনিক  

যঞ্জাভানদ  ও সুনফধানদ ৬নি নেজায  ংগ্র  (নফঅআডনিউনিএ -৩নি, 

নফডনিউনডনফ -২নি এফংনমাংা বন্দর কতৃথে  -১রি) ” - লীথক প্রকে  (নমাংা 
বন্দর কতৃথে   ং ) 

০২। বাস্তবােনকারী ংস্থা  : নমাংা বন্দর কতৃথে   

০৩। প্রলারনক মন্ত্রণাে : ননৌ-নযফণ ভন্ত্রণারয় 

 

০৪। প্রকয়ের বাস্তবােনকা ও বযে :         

                                                                                                                   (ে িাকাে) 
নুয়মারদত বযে  

 
প্রকৃত বযে 
নভাি 
িাকা 

(প্রঃ াঃ) 

নুয়মারদত বাস্তবােনকা  
 

প্রকৃত           
বাস্তবােনকা 

 
রতক্রান্ত 
বযে (মূ 
নুয়মারদত 
বযয়ের %) 

রতক্রান্ত  
মে 

 (মূ 
বাস্তবােন
কায়র 
%) 

মূ 
নভাি 
িাকা 

(প্রঃ াঃ) 

বথয়ল 
ংয়লারধত 

(১ম 
ংয়লারধত) 

 

 
 

মূ 

বথয়ল 
ংয়লারধত 

(২য় 

ংয়ানধত
) 

বযে বৃরি 

বযরতয়রয়ক 

নমোদ বৃরি 

(১ম বার) 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 

10425.71 

২৬৫১.৫৭ 
(৭৭৭৪.১৪) 

10425.71 

২৬৫১.৫৭ 
(৭৭৭৪.১৪) 

8884.54 

২২৩৭.১৯ 
(৬৬৪৭.৩৫) 

অগস্ট 
২০১০ য়ত   
জুন, ২০১২ 

অগস্ট 
২০১০ 
য়ত   
জুন, 
২০১৬ 

 

অগস্ট 
২০১০ য়ত   
জুন, ২০১6 

অগস্ট ২০১০ 
য়ত   

জুন, ২০১6 

 

(--) 

৪ ফছয 
২00% 

 

০৫। প্রকে এাকা    : 

 

নফবাগ নজরা উয়জরা 

খরুনা বায়গরাি নমাংা 

 

০৬.   প্রকে থথােন :  নজওনফ ও বাযতীয় নভনীয় ঋণ (১ভ) 

০৭. প্রকয়েয উয়েশ্যঃ   

নমাংা বন্দয়রর জাাজ চাচয়র জন্য প্রয়োজনীে গভীরতা ংরেয়ণর য়েয ০১রি ১৮ আরি বযায়র কািার াকলান 

নেজার ও  অনুরিক জযান ংগ্র করা। 

০৮. প্রকয়েয িবনূভঃ 

৮.১ ফন্দয়যয রৄরুয নদয়ক ৮.৫ নভিায োপয়িয জাাজ নবড়ায়নায জন্য প্রয়য়াজনীয় নাফযতা থাকয়রও ফততভান ফস্থায়ন নজনি 

ননভতায়নয য নাফযতা ংকি নদখা নদয়। তঃয ফন্দয়যয নজনি মূ্মখ ও এযায়প্রাচ চযায়নয়র ননয়নভত নেনজং কযায প্রয়য়াজন নদখা 



 

নদয়। ংযক্ষণ নেনজং ভূরতঃ ফাংরায়দ ানন উন্নয়ন নফাডত, ফাংরায়দ বযন্তযীণ ননৌ-নযফন কতৃতক্ষ ও চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয 

নেজায দ্বাযা ম্পাদন কযা য়। নকন্তু এ ফ ংস্থায নেজাযভূ ফ ভয় প্রয়য়াজন নভাতায়ফক না াওয়ায কাযয়ণ ভয়ভত 

ংযক্ষণ নেনজং কযা ম্ভফ য়না। এছাড়া, ১৯৯০-৯১ ও ২০০০-২০০৪ ভয়কায়র যকাযী থতায়য়ন রৃনি কযানিার নেনজং 

প্রকে ফাস্তফায়ন কযা য়রও ননয়নভত ংযক্ষণ নেনজং কযয়ত না াযায কাযয়ণ নাফযতা ংকি নদখা নদয়। এআ ভস্যা নথয়ক 

উত্তযয়ণয রয়ক্ষয নভাংরা ফন্দয়যয জন্য ০১ নি নেজায ও য়মাগী জরমান ক্রনয়য নননভত্ত অয়রাচয প্রকেনি ায়ত ননওয়া য়। 

উয়েখয, প্রকেনিয ভাধযয়ভ ননৌ নযফন ভন্ত্রণারয়য়য ধীন নফঅআডনিউনিএ’য জন্য ৩নি নেজায ক্রয়য়য ংস্থান থাকয়রও তা 

ক্রয় কযা মায়নন ফয়র ভন্ত্রণারয় য়ত জানা মায়। রৄধ ুনভাংরা ফন্দয়যয জন্য ০১ নি নেজায ও য়মাগী জরমান ক্রয় কযা য়য়য়ছ। 

 

০৯. প্রকে নুয়ভাদনঃ ভূর প্রকেনি মূ্পণত বাযতীয় ঋয়ণয অওতায় ফাস্তফায়য়নয জন্য নভাি ১০৪২৫.৭১ রক্ষ িাকা 

প্রাক্কনরত ফযয়য় অগস্ট ২০১০ য়ত জুন ২০১২ নভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয নননভত্ত ১৭/০৮/২০১০তানযয়খ একয়নক কতৃতক নুয়ভানদত 

য় । নফনবন্ন য়িয ফযয় ভন্বনয়য রয়ক্ষয ১০৪২৫.৭১ রক্ষ িাকা ফযয়য় অগস্ট, ২০১০ য়ত জুন, ২০১২ নভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয 

নননভত্ত ১ভ ংয়ানধত নডনন ১২/০৫/১৬ তানযয়খ ননৌ-নযফন ভন্ত্রণারয় কতৃতক নুয়ভানদত য়। ফতয়ল,ফযয় ফৃনি ফযনতয়যয়ক 

প্রকয়েয নভয়াদ জুন, ২০১৬ মতন্ত ফৃনি কযা য়। 
 

১০. প্রকয়েয ভরূ কামতক্রভঃ 

ক্রনভকনং 
 

অআয়িয়ভয নাভ 
ভূরনুয়ভানদত DPP 

নুমায়ীনযভাণ 
২য় ংয়ানধত DPP নুমায়ী নযভাণ 

১ ১৮ আনি নেজায ১ নি ১ নি 

২ নক্রনয়ফাি ১ নি ১ নি 

৩ িাগয়ফাি 
 

১ নি ১ নি 

৪ নপাত াউজ নফাি ১ নি ১ নি 

৫ কু্র-াউজয়ফাি ১ নি ১ নি 

৬ নলানিং াআ 80 নি 80 নি 

৭ নায াআ 160 নি 160 নি 

৮ নলািায 
 

৫০ নজাড়া ৫০ নজাড়া 

৯ এপএওয়যায নযা 

 

২৫ কয়য়র ২৫ কয়য়র 

১০ নেজায়যয নেয়ায ািত 

 

১ রি ১ রি 

১১ নক্রনয়ফায়িয নেয়ায ািত 

 

১ রি ১ রি 

১২ িাগয়ফায়িয নেয়ায ািত 

 

১ রি ১ রি 

 



 

১১. প্রকয়েয িনবনত্তক ফাস্তফ ও অনথতক গ্রগনতঃ 

      (রক্ষ িাকায়) 

ক্রনভক 

নং 

য়িয নাভ একক নডনন নুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফযয় 

অনথতক ফাস্তফ অনথতক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. 18" KvUvi mvKkb 

‡WªRvi 

ংখযা ২৫০০.০০ ১ নি ২৩৭৮.১০ ১ নি (১০০%) 

০২. ‡µb‡evU ংখযা ১০০০.০০ ১ নি ৮৮০.৮৮ ১ নি (১০০%) 

০৩. UvM‡evU ংখযা ২১৫৩.০০ ১ নি ১৭৭০.৫২ ১ নি (১০০%) 

০৪. µz-nvDR‡evU ংখযা ৩৫০.০০ ১ নি ৩৩২.৪২ ১ নি (১০০%) 

০৫. নপাত nvDR‡evU ংখযা ৪০০.০০ ১ নি ৩৮৮.৬৩ ১ নি (১০০%) 

০৬. ‡d¬vwUs cvBc ংখযা ১০০.০০ ৮০ নি ৭০.৫০ ৮০ নি (১০০%) 

০৭. ‡mvi cvBc ংখযা ১৯৪.০০ ১৬০ নি ১৪০.৯৯ ১৬০ নি (১০০%) 

০৮. ‡d¬vUvi নজাড়া ২৫০.০০ ৫০ নজাড়া ১৮৬.৫১ ৫০ নজাড়া 

(১০০%) 

০৯. যাফায না াআ ংখযা ১১৫.০০ ৪০ নি ১০৯.০২ ৪০ নি (১০০%) 

১০ GdGm Iq¨vi †ivc 

(নফনবন্ন াআয়জয) 

কয়য়র ৩৮.০০ ২৫ কয়য়র 

(নফনবন্ন 

াআয়জয) 

৩০.৯২ ২৫ কয়য়র 

(নফনবন্ন াআয়জয) 

(১০০%) 

১১ নেজায়যয নেয়ায ািত  রি ২৫০.০০ ১ রি ২৩৮.৪৮ ১ রি(১০০%) 

১২ নক্রন নফায়িয নেয়ায 

ািত 

রি ৮৮.০০ ১ রি ৫৭.১৭ ১ রি (১০০%) 

১৩. িাগ নফায়িয নেয়ায ািত রি ১০০.০০ ১ রি ৬৩.২১ ১ রি (১০০%) 

১৪. ‡jvKvj †iwR‡óªkb নথাক ৫০.০০ নথাক ০.০০ নথাক 

১৫. নপ্রন্িং াফনরয়কন নথাক ১.০০ নথাক ০.২৭ নথাক 

১৬. নেনাযী, ীর ও স্টাম্প নথাক ১.০০ নথাক ০.৯০ নথাক 

১৭. প্রচায ও নফজ্ঞান নথাক ১.০০ নথাক ০.৯২ নথাক 

১৮. Gjwm PvR© নথাক ১৯৭.৫০ নথাক ১৪৫.০৬ নথাক 

১৯. নএ্ডএপ চাজত নথাক ১০০.০০ নথাক ২৪.৪৩ নথাক 

২০. নিএনডএ, মানফান, 

ম্মানী বাতা আতযানদ 

নথাক ৪.৫০ নথাক ৪.৫০ নথাক 

২১. Kw¤úDUvi (†jRvi 

wcÖ›Uvi, BDwcGm, 

‡Uvbvi) 

নি ১.৫০ ১ নি ১.৫০ ১ নি (১০০%) 

২২. অফাফত্র নথাক ২.০০ নথাক ১.৮৭ নথাক 

২৩. ননড-বযাি নথাক ২২৯৩.০৭ নথাক ২০৫৭.৭৪ নথাক 

ফতয়ভাি ১০৪২৫.৭১ ১০০% ৮৮৮৪.৫৪ ১০০% 



 

 

১২. প্রকয়েয কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ নড নন নুমায়ী প্রকয়েয অওতায় নক ান য়িয কাজ ভাপ্ত ননআ। 

১৩. ভূরযায়ন িনতঃ প্রকেনিয ভাপ্ত ভূরযায়ন প্রনতয়ফদন প্রণয়য়ন ননয়নাক্ত নফলয়/িনত নফয়ফচনা কযা য়য়য়ছ- 

 প্রকয়েয নডনন মতায়রাচনা 
 ননঅয তথয মতায়রাচনা 
 কায়জয ফাস্তফ গ্রগনত মাচাআ এফং তথয ংগ্রয়য জন্য যজনভয়ন নযদতন 

 প্রাপ্ত তয়থযয নবনত্তয়ত ংনিে কভতকততায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

১৪.  প্রকে নযদতনঃ গত ৩০/১১/২০১৭ নরঃ তানযয়খ প্রকে দপ্তয়য, ১/১২/২০১৭ নরঃ তানযয়খ য়যজনভয়ন নেজাযনি 

নযদতন কযা য়। নযদতয়ন নভাংরা ফন্দয়যয ংনিে কভতকততাফৃন্দ উনস্থত নছয়রন। 

১৫. মতয়ফক্ষণঃ  

১৫.১ প্রকয়েয প্রধান ি নছর ০১ নি18″ কািায াকন নেজায ক্রয়। এখায়ত নুয়ভানদত নডননয়ত ফযয় ধযা য়য়য়ছ 

২৫০০.০০ রক্ষ িাকা। নভাি ২৩৭৮.১০ রক্ষ িাকা ফযয়য় কািায াকন নেজাযনি ক্রয় কযা য়য়য়ছ। ক্রয়কতৃ 

নেজায়যয নাভকযণ কযা য় ননড আভাভ াপী। নেজাযনিয বফনেয ও উাপ্ত নননরূ: 

           নেনজং গবীযতা ১৪.০০নভিায, নডয়জর নভনযন আনঞ্জন, গনত ৩৫ অযনএভ,রযাি ও াআয়োনরক নয়স্টভ ংমুক্ত। 

নেজাযনি নযদতয়ন ায়যয়ন াওয়া নগয়য়য়ছ।  

 

 

 

ছনফ:নেজায আভাভাপী 

 



 

ছনফ:নেজায়যয আনঞ্জন 

 

 

ছনফ: আয়কা াউ্ডায  

 

১৫.২ প্রকয়েয নদ্বতীয় প্রধান ি নছর নক্রনয়ফাি। এ খায়ত ফযয় ধযা য়য়নছর ১০০০.০০ রক্ষ িাকা। নভাি ৮৮০.৮৮ রক্ষ 

িাকা ফযয়য় ১ নি নক্রনয়ফাি ক্রয় কযা য়য়য়ছ। নক্রনয়ফািনিয বফনেয ও উাপ্ত নননরূ: 

 

         বদঘতয ১২.০০নভিায, প্রস্ত ৬.০০নভিায, গবীযতা ১.৮০ নভিায এফং গনত ৬.৫ নি। নক্রনয়ফািনি চর ফস্থায় 

নযদতয়ন াওয়া মায়। 

 

 

ছনফ: নক্রনয়ফাি 

 

১৫.৩  প্রকয়েয তৃতীয় প্রধান ি নছর ১ নি িাগয়ফাি ক্রয়। িাগয়ফায়িয াায়ময নেজায ন্যান্য অনুলনিক মন্ত্রানত নদীয়ত 

ফন কয়য ননয়য় মাওয়া য়। এখায়ত নুয়ভানদত নডননয়ত ফযয় ধযা য়য়নছর ২১৫৩.০০ রক্ষ িাকা। ১৭৭০.৫২ রক্ষ িাকা 

প্রাক্কনরত ফযয়য় একনি িাগয়ফাি ক্রয় কযা য়য়য়ছ।িাগয়ফািনিয বফনেয ও উাপ্ত নননরূ: 

 

বদঘতয ২৬.০০নভিায, প্রস্ত ৮.০০নভিায, গবীযতা ৩.০০ নভিায এফং গনত ১০.৫০ নি। উক্ত িাগয়ফািনি চর ফস্থায় নযদতয়ন 

াওয়া মায়। 



 

 

১৫.৪ প্রকয়েয ন্যতভ ংস্থান নছর ১নি নপাত াউজ নফাি ও ১ নি কু্র-াউজয়ফাি ক্রয়। এআ রৃআনি নফায়িয নুয়ভানদত 

নডননয়ত ফযয় ধযা য়য়নছর মথাক্রয়ভ ৪০০.০০ও ৩৫০.০০ রক্ষ িাকা। নফাি রৃআনি মথাক্রয়ভ ৩৮৮.৬৩ও ৩৩২.৪২ 

রক্ষ িাকা ফযয়য় ক্রয় কযা য়য়নছ। উক্ত নফাি রৃআনি চর ফস্থায় নযদতয়ন াওয়া মায়। 

 

  

ছনফ-নপাত াউজ নফািছনফ-কু্র-াউজয়ফাি 

 

১৫.৫ এছাড়া, প্রকয়েয অওতায় ৮০ নি নলানিং াআ, ১৬০ নি নায াআ, ৫০ নজাড়া নলািায, ৪০ নি যাফায না াআ, 

২৫ কয়য়র এপএওয়যায নযা, ১ রি নেজায়যয নেয়ায ািত, ১ রি নক্রনয়ফায়িয নেয়ায ািত এফং ১ রি 

িাগয়ফায়িয নেয়ায ািতক্রয়য়য ংস্থান নছর। এ ফাফদ নডননয়ত নভাি নুয়ভানদত ফযয় ধযা য়য়নছর ১১৩৫.০০ রক্ষ 

িাকা। এআ ভারাভারভূ নভাি ৮৯৬.৮০ রক্ষ িাকা ফযয়য় ক্রয় কযা য়য়য়ছ। ভারাভারগুয়রা ফন্দয়যয বা্ডায়য ংযনক্ষত 

অয়ছ। 

 

  

ছনফ-নেয়ায ািত 

 



 

১৬. প্রনকউযয়ভ্ি ংক্রান্ত তথযঃ প্রকেনিয অওতায় অযনডননয়ত নভাি ০১ নি যায়কয়জ OTM (ICT)িনতয়ত মন্ত্রানত 

ক্রয়য়য ংস্থান নছয়রা। ননঅয়য নদখা মায় নম, ০১ নি যায়কয়জআ মন্ত্রানত ক্রয় কযা য়য়য়ছ মা নননরু- 

 

ক্রয়কামত(Goods) এয 

নাভ 

নডনন 

নুমায়ী 

ক্রয়ভূরয 

চনুক্তভূরয দযত্র 

অহ্বায়নয 

তানযখ 

চনুক্ত ম্পাদয়নয 

তানযখ 

কামত ম্পাদয়নয 

তানযখ 

প্রকৃত তানযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮" KvUvi mvKkb ‡WªRvi 

-১নি,  

‡µb ‡evU-১ নি, 

িাগয়ফাি- ১নি, 

নপাত াউজ নফাি- 

১নি, কু্র-াউজয়ফাি-১ নি, 

৮০ নি নলানিং াআ,  

১৬০ নি নায াআ,  

৫০ নজাড়া নলািায,  

৪০ নি যাফায না াআ, 

২৫ কয়য়র এপএওয়যায 

নযা,  

১ রি নেজায়যয নেয়ায 

ািত,  

১ রিনক্রনয়ফায়িয নেয়ায 

ািত এফং 

১ রি িাগয়ফায়িয নেয়ায 

ািত 

7538.00 ৬৬৮৩.৪৮ 10/12/12 20/07/201৩ 05/04/2015 ৩১/০৫/২০১৬ 

 

১৭. চনুক্তভূ মাচাআ এফং মতায়রাচনায প্রাপ্ত তথযানদঃ প্রকয়েয ণয (Goods) ক্রয়য়য চনুক্তভূয়য ভয়ধয ফানলতক ক্রয় 

নযকেনা নুয়ভাদন, দযত্র অহ্বান, নফনবন্ন প্রচায, দযত্র নখারা, দযত্র ভূরযায়ন, চনুক্ত স্বাক্ষয়যয জন্য ননানি প্রদান 

(NOA) চনুক্ত ম্পাদন আতযানদ নক্ষয়ত্র ননঅয নফনধভারা-২০০৮ মথামথবায়ফ নুযণ কযা য়য়য়ছ নকনা তা মাচাআয়য়য জন্য 

নননফনণতত পযভযায়িতথয ংগ্র কযা য়- 

 

ক্রনভকনং কামতক্রভ (Activity) প্রয়মাজয নফনধ 

নভাতায়ফক কযণীয় 

প্রকৃত ফস্থা 

১ ফানলতক ক্রয়-নযকেনা নুয়ভাদন য়য়য়ছ নকনা? নফনধ ১৬ (৫), ১৬ (৭) 

নুমায়ী 

Hope কতৃতক 

নুয়ভানদত য়ত য়ফ। 

Hope কতৃতক নুয়ভানদত 

য়য়য়ছ। 

২ নফজ্ঞনপ্ত প্রকা কযা য়য়য়ছ নকনা? নফনধ ৯০ (২ক)  নুমায়ী 21/12/12 আং তানযয়খ 



 

ক্রনভকনং কামতক্রভ (Activity) প্রয়মাজয নফনধ 

নভাতায়ফক কযণীয় 

প্রকৃত ফস্থা 

১নি ফাংরা, ১ নি আংয়যজী 

নত্রকায় 

বদননক কায়রযক্ঠ এফং 

২২/১২/১২ আং তানযয়খ 

নডআনর ননউ এজ 

৩  নননিআউ’য ওয়য়ফাআি প্রকা কযা য়য়য়ছ নকনা? নফনধ ৯০ (২ঝ)নুমায়ী 

প্রাক্কনরত ভূরয ১.০ 

নকানিয ঊয়বত নফধায় 

CPTU Website-এ 

প্রকায়মাগয 

য়য়য়ছ 

৪ কতনি দযত্র নফক্রয় য়য়নছর? - ৫ নি 

৫ কত জন দযয়ত্র ংগ্রণ কয়যনছর? - ২ 

৬ দযত্র দানখয়রয জন্য কতনদন ভয় নদয়া য়য়য়ছ? নফনধ ৬১ (৪) নুমায়ী 

কভয়ক্ষ ২১ নদন 

৩১/০১/১৩ তানযখ 

৪১ নদন 

৭ দযত্র উনু্মক্তকযণ কনভনিয (নিওন) দস্য ংখযা 

কত জন? 

নফনধ ৭ নুমায়ী ৩ জন ৩ জন 

৮ নিওনয়ত নিআন’য দস্য ংখযা কত জন? নফনধ ৭ নুমায়ী ২ জন নিআন য়ত ০১ জন এফং 

ংনিে ক্রয়কাযী য়ত ০২ জন 

৯ নিআন’য দস্য ংখযা কত জন? নফনধ ৮ (১) নুমায়ী 

কভয়ক্ষ ৫, ফতানধক ৭ 

জন 

৭ জন 

১০  নিআন-নত ফনঃস্থ দপ্তয়যয দস্য ংখযা কত জন? নফনধ ৮ (১) নুমায়ী ২ 

জন 

২ জন 

১১ বফধ (Responsive)  দযয়ত্রয ংখযা কতনি? - ১ নি 

১২ ফানতর নফয়ফনচত (Non-responsive) দযয়ত্রয 

ংখযা কতনি? 

- ১ নি 

১৩ দযত্র গ্রয়ণয কত নদয়নয ভয়ধয ভূরযায়ন কাজ 

ম্পন্ন য়য়য়ছ? 

নফনধ ৩৬ (৬) নুমায়ী ৩ 

প্তা 

২৭/০৩/১৩ তানযখ 

৫৬ নদন 

 

১৪ ভূরযায়ন প্রনতয়ফদন যানয নুয়ভাদনকাযী 

কতৃতয়ক্ষয ননকি নপ্রযণ কযা য়য়নছর নকনা? 

- CCGPএয ননকি নপ্রযণ 

কযা য়য়য়ছ 

১৫ ননঅয এয ংনিে নফনধ নুমায়ী মথাভয়য় 

দযত্র নুয়ভাদন য়য়নছর নকনা? 

নফনধ ৩৬ (৬) নুমায়ী 

CCGPএয জন্য 

দযত্র নভয়ায়দয 

বফধতায ভয়ধয 

হ্াাঁ 

১৬ ক) দযয়ত্রয বফধতায নভয়াদ কতনদন নছর? 

খ) দযয়ত্রয ভূর বফধতায নভয়াদ চনুক্তত্র স্বাক্ষনযত 

য়য়য়ছ নকনা? 

দযয়ত্রয  তত নুমায়ী (ক) ১৮০ নদন। 

৩০/০৭/২০১৩মতন্ত 

(খ) হ্াাঁ 



 

ক্রনভকনং কামতক্রভ (Activity) প্রয়মাজয নফনধ 

নভাতায়ফক কযণীয় 

প্রকৃত ফস্থা 

১৭ ক) বফধতায নভয়াদ ফনধতত কযা য়য়নছয়রা নকনা? 

খ) চনুক্ত স্বাক্ষয়যয তানযখঃ 

- (ক) না 

(খ) ২০/০৭/১৩ 

১৮ ভূর বফধতায নভয়াদ চনুক্তত্র স্বাক্ষনযত য়য় না 

থাকয়র তায কাযণ নক নছয়রা? 

- - 

১৯ ক) চনুক্ত নুমায়ী কাজ ম্পদয়নয তানযখঃ 

খ) প্রকৃত ম্পাদয়নয তানযখঃ 

গ) কাজ ম্পাদয়ন নফরম্ব য়র তায কাযণ নক? 

ঘ) নফরয়ম্বয জয়ন্য জনযভানা (L.D) অয়যা কযা 

য়য়নছয়রা নকনা?য়র তায নফফযণঃ 

- (ক) ০৫/০৪/২০১৫ তানযখ 

(খ) ২৮/০২/২০১৬  তানযখ 

(গ) চনুক্ত স্বাক্ষয়যয য এরন 

খরুয়ত নফরম্ব ওয়া, এফং 

নেজায ন্যান্য জরমান 

ফন্দয়য অায য কােভ 

য়ত খারাূফতক স্তান্তনয 

নফরম্ব ওয়া। এ নফরয়ম্বয 

নফলয়নি নঠকাদায়যয ননয়ন্ত্রণ 

ফনতবূত ওয়ায কাযয়ণ 

মথামথ কতৃতয়ক্ষয নুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ যফযা কায়জয 

ভয়ীভা ফৃনি কযা য়। 

(ঘ) প্রয়মাজয নয় 

 

১৮. প্রকে নযচারক ম্পনকতত তথযঃ 

 

ক্রঃ নং প্রকে নযচারয়কয নাভ দফী ূণতকারীন/খ্ডকারীন ভয়কার 

১।  নভাঃ কাওছায অরী প্রধান প্রয়কৌরী  

(নঃ ও াঃ) 

খ্ডকারীন প্রথভ য়ত ২৫ 

নয়েম্বয ২০১৪ 

২।  নভাঃ অরতাপ নায়ন খান প্রধান প্রয়কৌরী (ননৌ) খ্ডকারীন ২৫ নয়েম্বয ২০১৪ 

য়ত ৩০ জুন, ২০১৬ 

 

১৯. প্রকে ফাস্তফায়য়নয প্রবাফঃপ্রকেনি ফাস্তফায়য়নয পয়র নভাংরা ফন্দনযয নজনিয াভয়ন ননয়নভত ংযক্ষণ নেনজং কযা ম্ভফ 

য়ে। পয়র ফন্দয়যয জাাজ অগভন তথা কায়গতা হ্া্ডনরং ফৃনি নয়য়য়ছ এফং যাজস্ব অয় ফৃনি নয়য়য়ছ। 

 

২০. প্রকয়েয উয়েশ্য জতনঃ 
নযকনেত রক্ষযভাত্রা জতন 

নমাংা বন্দয়রর জাাজ চাচয়র জন্য প্রয়োজনীে গভীরতা 
ংরেয়ণর য়েয ০১রি ১৮  ইরি  বযায়র কািার াকলান 
নেজার ও  অনুরিক জযান ংগ্র করা। 

প্রকেনি ফাস্তফায়য়নয ভাধযয়ভ ১নি নেজায, ১নি নক্রনয়ফাি, ১নি 
াউজয়ফাি, ১নি িাগয়ফাি, এফং অনুলনিক মন্ত্রানত ক্রয় কযা 
য়য়য়ছ। এয পয়র নভাংরা ফন্দয়যয নজনিয াভয়ন ননয়নভত ংযক্ষণ 

নেনজং কযা ম্ভফ য়ে। 



 

২১. উয়েশ্য ুয়যাুনয নজতত না য়য় থাকয়র তায কাযণ: প্রকেনিয উয়েশ্য ুয়যাুনয নজতত য়য়য়ছ।  

২২. ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

২২.১. দক্ষ জনফয়রয বাফঃ প্রকেনিয অওতায় ক্রয়কৃত নেজায এয ায়যন কাজ নযচারনায জন্য মতাপ্ত দক্ষ জনফর ননআ 

ফয়র ংনিে কভতকততায়দয ায়থ অয়রাচনা কয়য জানা মায়।পয়র প্রকেনিয Sustainability (নিকআকযণ) ননয়য় ভস্যা নদখা 

মায়ে। 

২২.২ ক্রয়কৃত নেজায ন্যান্য জরমানভূয় প্রকয়েয নাভ না থাকাঃ প্রকয়েয অওতায় ক্রয়কৃত নেজায ন্যান্য 

জরমানভূয় নকান প্রকয়েয অওতায়, কয়ফ যফযা কযা য়য়য়ছ, ফযয় আতযানদ তথয ননআ, মা থাকা তযাফশ্যক। এ ভস্ত 

তথযানদ থাকয়র প্রকয়েয অওতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রানতভূ য়জআ Identify কযা মায়ফ।  

 

২৩. সুানযভূঃ 

২৩.১  প্রকয়েয কামতক্রভ নিকআ (sustainable) কযায রয়ক্ষয ভন্ত্রণারয় কতৃতক প্রনয়াজনীয় জনফয়রয ননয়য়ায়গয ফযফস্থা কযা 

দযকায; 

২৩.২  প্রকয়েয অওতায় ক্রয়কৃত নেজায, িাগয়ফাি, কু্র-াউজয়ফাি, নক্রনয়ফাি ন্যান্য মন্ত্রানতয়ত নকান প্রকয়েয অওতায় 

কয়ফ যফযা কযা য়য়য়ছ এয ফযয় কত আতযানদ তথয উয়েখ কযয়ত য়ফ; 

২৩.৩  নেনজং কায়জ প্রনক্ষণ প্রদায়নয জন্য নকান নফয়দী ংস্থায ায়থ নমাংা বন্দর কতৃথয়ের স্বে/দীর্থয়মোদী ািথনারলী 

গয়ে নতাা নযয়ত ায়র; এবং 

২৩.৪ অন্তজতানতক ট্রাননজয়িয কাযয়ণ বনফষ্যয়ত নফয়দ য়ত নমাংা বন্দয়র জাাজ অা যাওোর ম্ভাবনা রয়েয়ছ। ন 

রয়য়ব নমাংা বন্দরয়ক একরি অধুরনক বন্দয়র উন্নীত করার ররকেনা গ্রণ করা যাে। 



 

বযন্তরীণ মনৌ গথ বরচালনার লগেয তফঅআিতিঈটিত’য জন্য ২টি মােীফাী জাাজ তনভ তাে (২য় 

ংত্রাতধি) -শীর্ বক সভাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

 

০১. প্রকগের নাভ  : “বযন্তরীণ মনৌ গথ বরচালনার লগেয  তফঅআিতিঈটিত’য জন্য ২টি মােীফাী 

জাাজ তনভ তাে (২য় ংত্রাতধি)” -শীর্ বক প্রকে। 

০২. ফাস্তফায়নকারী সংস্থা  : 
তফঅআিতিঈটিত । 

০৩. প্রশাসবনক ভন্ত্রণালয় : 
ননৌ-তযফন ভন্ত্রোরয় । 

    

০৪. প্রকগের ফাস্তফায়নকাল ও ব্যয় :         

                                                                                                                       (লে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয়  

 

প্রকৃত ব্যয় 

নভাে 

োকা 

(প্রঃ সাঃ) 

নুগভাবদত ফাস্তফায়নকাল  

 

প্রকৃত           

ফাস্তফায়নকাল 

 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

নুগভাবদত 

ব্যগয়র %) 

বতক্রান্ত  

সভয় 

 (মূল 

ফাস্তফায়ন

কাগলর 

%) 

মূল 

নভাে 

োকা 

(প্রঃ সাঃ) 

সফ বগশর্ 

সংগশাবধত 

(২য় 

সংগশাবধত) 

 

 

 

মূল 

সফ বগশর্ 

সংগশাবধত 

(২য় 

ংত্রাতধি) 

ব্যয় বৃবি 

ব্যবতগরগক 

মভয়াদ 

বৃবি ( ২য় 

ফার) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 

৪৫২১.৬0 

৪৫২১.৬0 

- 

৫৪৩৬.৫২ 

৫৪৩৬.৫২ 

- 

৫৪৩0.৩0৬ 

৫৪৩0.৩0৬ 

- 

এবপ্রল 

২০১২ হগত   

জুন, ২০১৩ 

এবপ্রল 

২০১২ হগত   

জুন, ২০১৪ 

এবপ্রল 

২০১২ হগত   

বিগসম্বর, 

২০১৫ 

এবপ্রল ২০১২ 

হগত   

বিগসম্বর, 

২০১৫ 

৯০৮.৭০৬ 

(২০%) 

২৮ভা 

২00% 

 

০৫. প্রকল্প এাকা    : 

 

ববভাগ জো উপচ্ছো 

ঢাকা ও ববরলা ঢাকা ও ববরলা ঢাকা ও ববরলা সদর 

 

  0৬. প্রকল্প অথ থায়ন : সংস্থার বিেস্ব। 

0৭. প্রকচ্ছের উচ্ছেশ্যঃ   

ঢাকা- ফররলা ননৌ- রুমে রনরাদ ও দক্ষ যাত্রী নেফা প্রদান এফং ননৌ মথর মাধ্যমম নযাগামযাগ ব্যফস্থার   

সুরফধারদ  বৃরিকরণ। 

 

0৮. প্রকচ্ছের পটভূবমঃ 

৮.১ দীঘ ত তদত্রনয পুযািন ত্ররও ফাংরাত্রদ বযন্তযীে ননৌ তযফন কত্র তাত্রযন (তফঅআিতিঈটিত) এয স্টীভায াতব ত ননৌ ত্রর্ 

চ্রাচ্রকাযী ন্যান্য ননৌ মাত্রনয তুরনায় মােীত্রদয তনকে ফ তাত্রক্ষা গ্রেত্রমাগ্য ফত্রর তফত্রফতচ্ি।তফঅআিতিঈটিত’য জাাজমূ 

ফার নযত্রখ এফং এয ফত্রয তফত্রলি:ঢাকা-ফতযার, ঢাকা-নবারা,চ্ট্রগ্রাভ-ফতযার রুেমূত্র অত্রযা নতুন জাাজ ন্তর্ভ তি কযায 

জন্য ভত্রয় ভত্রয় তফতবন্ন ভর নর্ত্রক দাফী এত্রত্রি। এ নপ্রতক্ষত্রি ননৌ তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক তনজস্ব র্ তায়ত্রন অত্ররাচ্য প্রকল্পটি 

গ্রে কযা ত্রয়ত্রি। 



 

০৯. প্রকল্প নুত্রভাদনঃ মূর প্রকল্পটি ংস্থায তনজস্ব ত্রর্ ত ফাস্তফায়ত্রনয জন্য নভাে ৪৫২১.৬0 ক্ষ োকায় প্রাক্কতরি ব্যত্রয় এবপ্রল, 

২০১২ হগত  জুন ২০১৩ নভয়াত্রদ ০৫/০৬/২০১২ িাতযত্রখ ননৌ তযফন ভন্ত্রোরত্রয়য ভাননীয় ভন্ত্রী  কর্ততক নুত্রভাতদি য়। 

দযত্রেয ব্যয় বৃতিজতনি কাযত্রে  প্রকে ব্যয় ৫১৪৩.00 ক্ষ টাকায়  বৃতি কত্রয এবপ্রল, ২০১২ হগত বিগসম্বর, ২০১৩ নভয়াত্রদ 

ফাস্তফায়ত্রনয তনতভত্ত ১ভ ংত্রাতধি তিতত ননৌ -তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক নুত্রভাতদি য়। যফিীত্রি , ব্যয় বৃতি ব্যতিত্রযত্রক 

প্রকত্রল্পয নভয়াদ জুন , ২০১৪ ম তন্ত বৃতি কযা য়। মােীফাী জাাত্রজয তিজাআত্রনয তযফিতন এফং নতুন  অআত্রেভ ন্তর্ভ তি কত্রয 

প্রকল্পটিয ২য় ংত্রাধন কযা য়। ি:য প্রকে ব্যয় ৫৪৩৬.৫২ ক্ষ টাকায় বৃতি কত্রয এবপ্রল, ২০১২ হগত  জুন, ২০১৪ নভয়াত্রদ 

ফাস্তফায়ত্রনয তনতভত্ত ২য় ংত্রাতধি তিতত ননৌ -তযফন ভন্ত্রোরয় কর্ততক নুত্রভাতদি য়। ফ তত্রল , ব্যয় বৃতি ব্যতিত্রযত্রক 

প্রকত্রল্পয নভয়াদ বিগসম্বর, ২০১৫ ম তন্ত বৃতি কযা য়। 

 

১০. প্রকত্রল্পয মূর কাম তক্রভঃ 

 

ক্রতভকনং 

 

অআত্রেত্রভয নাভ মূর নুত্রভাতদি DPP নুমায়ী 

তযভাে 

২য় ংত্রাতধি DPP নুমায়ী 

তযভাে 

১ জী গািী ংগ্র ১ টি ১ টি 

২ মােীফাী জাাজ ংগ্র ২টি ২ টি 

 

১১. প্রকত্রল্পযঙ্গতবতত্তক ফাস্তফ ও অতর্ তক গ্রগতিঃ 

      (রক্ষ োকায়) 

ক্রতভক 

নং 

ত্রঙ্গয নাভ একক তিতত নুমায়ী রক্ষযভাো প্রকৃি ব্যয় 

অতর্ তক ফাস্তফ অতর্ তক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. মােীফাী জাাজ ংগ্র ংখ্যা ৫৩৬০.০২ ২টি ৫৩৫৩.৮0৬ ২টি (১00%) 

০২. জী গািী ংগ্র ংখ্যা ৭৬.৫০ ১ টি ৭৬.৫0 ১ টি(১00%) 

০৩. ফিফিক্যাল ক্ফিনজিন্সী   - - - - 

০৪. প্রাইস ক্ফিনজিন্সী  - - - - 

 ফ তত্রভাে  ৫৪৩৬.৫২ ১00% ৫৪৩0.৩0৬ ১00% 

 

১২. প্রকত্রল্পয কাজ ভাপ্ত র্াকত্রর িায কাযেঃ তিতত নুমায়ী প্রকত্রল্পয অওিায় নকান ত্রঙ্গয কাজ ভাপ্ত ননআ। 

১৩. মূল্যায়ন িতিঃ প্রকল্পটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন প্রেয়ত্রন তনত্রনাি তফলয়/িতি তফত্রফচ্না কযা ত্রয়ত্রি- 

 

 প্রকত্রল্পয তিতত ম তানরাচ্না 

 ততঅয িথ্য ম তাত্ররাচ্না 

 কাত্রজয ফাস্তফ গ্রগতি মাচ্াআ এফং িথ্য ংগ্রত্রয জন্য যজতভত্রন তযদ তন 

 প্রাপ্ত িত্রথ্যয তবতত্তত্রি ংতিষ্ট কভ তকিতাত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না। 

১৪.  প্রকে পবরদল েিঃ গত 0৮/১/২0১৮ বরঃ তাবরচ্ছে প্রকে দপ্তর এবং সচ্ছরেবমচ্ছি যাত্রীবাহী োহাে ২টি পবরদল েি করা হয়। 

পবরদল েিকাচ্ছ প্রকে পবরচাক ও ন্যান্য কম েকতোবৃন্দ উপবস্থত বিচ্ছি। 

 

১৫. ম তত্রফক্ষেঃ  

১৫.১ প্রকত্রল্পয প্রধান ঙ্গ তির  ০২টি মােীফাী জাাজ ক্রয়। এখাত্রি নুত্রভাতদি তিততত্রি ব্যয় ধযা ত্রয়ত্রি ৫৩৬০.৫২ 

রক্ষ োকা। নভাে ৫৩৫৩.৮০৬ রক্ষ োকা ব্যত্রয় ০২টি মােীফাী জাাজ ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি। ক্রয়কৃি জাাত্রজয নাভকযে 



 

কযা য় এভ তব ফাঙ্গারী ও এভ তব ভধুভতি। তনতভ তি জাাজ দুআটিয দফতষ্টয ও ঈাত্ত তননরূ: 

 

             এভ এ নেে , এভ এ এযাংত্রগর , তিত্রজর নভতযন আতঞ্জন ১২০০ ত াওয়ায ও ১১ নে, গতি ১০০০ অযতএভ, 

যািায, তজতএ ও াআত্রোতরক তত্রস্টভ ংমৄি। কাতি ফ তযতজন জাান। জাাজ দুটিয দদঘ তয ৭৬.৫ তভোয। 

জাাজ দুটিয তনভ তােকাযী প্রতিষ্ঠাত্রনয নাভ Western Marine Shipyard Ltd. 

 

 

 

িতফ: প্রকত্রল্পয অওিায় তনতভ তি মােীফাী জাাজ 

 

১৫.২ তযদ তত্রন জাাজ দুটি চ্র ফস্থায় াওয়া মায় । এয ভত্রধ্য জাাজ এভ তব ফাঙ্গারী চ্ালু য় ২০১৪ াত্রর এফং এভ 

তব ভধুভতি চ্ালু য় ২০১৫ াত্রর । তযদ তত্রন নদখা মায় নম, তনতভ তি জাাজ দুটিত্রি অধুতনক সুত্রমাগ সুতফধাম্বতরি ও 

তনযাত্তায সুব্যফস্থা যত্রয়ত্রি। ৭৬০ জন মােীফাী প্রতিটি জাাত্রজ যত্রয়ত্রি তবঅআত নকতফন , ১ভ নে নীয নকতফন ,২য় 

নেনীয নকতফন ও নিক মােীত্রদয ফায ব্যফস্থা । প্রতিটি জাাত্রজ যত্রয়ত্রি একটি কনপাত্রযন্প রুভ ও একটিিাআতনং রু ভ। 

এিািা, প্রতিটি জাাত্রজয তনযাত্তায জন্য যত্রয়ত্রি RADAR,GPS,Life Buoy ,Life 

Jaket,Electrohydraulic Remote Control System । জাাত্রজয বাযাত্রম্যয জন্য  িাফর 

নফােভ তত্রস্টভ ন্তর্ভ তি কযা ত্রয়ত্রি মায জন্য জাাজ ত্রজআ ঈল্টাত্রফনা । জাাত্রজয প্রত্রকৌরী , ভাস্টায ও ন্যান্য 

কভ তচ্াযীত্রদয াত্রর্ অত্ররাচ্না কত্রয জানা মায় নম , তনতভ তি জাাজ দুটি ঘন কুয়াায ভত্রধ্যও িায কাতিি গন্তত্রব্য 

নৌছঁত্রি াত্রয। 

 

িতফ: জাাত্রজয নিত্রকয ং                                 িতফ: যািায,তজতএ ও ন্যান্য মন্ত্রাং 

 



 

 

িতফ: জাাত্রজয িাআতনং ও কনপাত্রযন্প রুত্রভয একাং 

 

 ১৫.৩ তনতভ তি জাাজ দুটিত্রি অধুতনক সুত্রমাগ সুতফধা ও তনযাত্তায সুব্যফস্থা র্াকত্ররও কারিত যাত্রী না াওয়ায় প্ররতরদন প্রায় 

১/২ ক্ষ োকা নাকোন রদমত হমে ফম ররদল থমন জানা যায়।  প্রথমত: োহােটির জেটি সদর ঘাচ্ছটর মূ টাবম েিা 

হচ্ছত চ্ছিক দূচ্ছর । ফচ্ছ যাত্রীরা দূচ্ছর এচ্ছস োহাচ্ছে উঠচ্ছত চায়িা । বিতীয়ত: ন্যান্য জিৌ যাচ্ছির  প্রচাচ্ছরর ব্যবস্থা  

থাকচ্ছও সরকারী এ জিৌ যাচ্ছির প্রচাচ্ছরর ব্যবস্থা জকাি জিআ। তৃতীয়ত: বডবপবপচ্ছত বিজদ েবলত রুট নুযায়ী োহাে ২টি 

চাচ করচ্ছিিা। প্ররবতবদি সন্ধ্যা ৬ টায় সদর ঘাট হচ্ছত োহােটি জিচ্ছে যায়। এরপর চাঁদপুর ও বাচ্ছগরহাচ্ছটর জমাচ্ছেগঞ্জ 

হচ্ছয় ববরলা জপৌচ্ছেঁ রাত ৪টায়। ফচ্ছ জভার হওয়া পয েন্তযাত্রীচ্ছদরচ্ছক োহাচ্ছের মচ্ছে চ্ছপক্ষা করচ্ছত হয়। এ সব কারচ্ছণ 

োহােটিচ্ছত অলানুরূপ যাত্রী পাওয়া যাচ্ছেিা । োহােটি যবদ রাত ৮টায় ঢাকা  িােত এবং সরাসবর ঢাকা- ববরলা 

চত তচ্ছব অলানুরূপ যাত্রী পাওয়া জযত বচ্ছ োহাচ্ছের কম েচারীচ্ছদর সাচ্ছথ অচ্ছাচিা কচ্ছর োিা যায়। 

 

১৫.৪ প্রকত্রল্পয ন্যিভ প্রধান ঙ্গ তির একটি জী গািী ক্রয়। ৭৬.৫০ রক্ষ োকা প্রাক্কতরি মূত্রল্য গি ২৪/০৭/২০১২ িাতযত্রখ 

প্রগতি ত্রি একটি জী গািী ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি ফত্রর ততঅত্রয ঈত্রেখ যত্রয়ত্রি। গািীটি যকাযী তযফে পুত্রর জভা নদওয়া 

য়তন। তফঅআিতিঈটিত’য পুত্রর জভা নদওয়া ত্রয়ত্রি ফত্রর তযদ তত্রন প্রকল্প তযচ্ারক জাতনত্রয়ত্রিন।  

 

১৬. প্রতকঈযত্রভন্ট ংক্রান্ত িথ্যঃ প্রকল্পটিয অওিায় অযতিততত্রি  Goods -এ নভাে  01টি প্যাত্রকত্রজ DPM (NCT) 

িতিত্রি গািী ক্রত্রয়য ংস্থান তিত্ররা। ততঅত্রয নদখা মায় নম , 1টি প্যাত্রকত্রজআ  DPM (NCT) িতিত্রি গািী ক্রয় 

কযা ত্রয়ত্রি । Works-এ নভাে 01টি প্যাত্রকত্রজ OTM (NCT) িতিত্রি ২টি জাাজ ক্রত্রয়য ংস্থান তিত্ররা।  01 টি 

প্যাত্রকত্রজ OTM (NCT) িতিত্রি ২টি জাাজ ক্রয় কযা ত্রয়ত্রি। মা তননরু- 

 

ক্রয়কাম ত(Goods) এয 

নাভ 

তিতত 

নুমায়ী 

ক্রয়মূল্য 

চতিমূল্য দযে 

অহ্বাত্রনয 

িাতযখ 

চতি 

ম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

কাম ত 

ম্পাদত্রনয 

িাতযখ 

প্রকৃি িাতযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২টি যাত্রীবাহী িাহাি ক্রয় ৫৩৬0.0২ ৫৩৫৩.৮0৬ ২৫/0৬/১২ 0৪/১0/২0১২ 0৪/১0/২0১৩ ১৫/0৫/২0১৫ 

 

১৭. চতিমূ মাচ্াআ এফং ম তাত্ররাচ্নায প্রাপ্ত িথ্যাতদঃ  প্রকত্রল্পয ণ্য (Goods) ক্রত্রয়য চতিমূত্রয ভত্রধ্য ফাতল তক ক্রয় 

তযকল্পনা নুত্রভাদন , দযে অহ্বান , তফতবন্ন প্রচ্ায , দযে নখারা , দযে মূল্যায়ন , চতি স্বাক্ষত্রয য জন্য ননাটি প্রদান 

(NOA) চতি ম্পাদন আিযাতদ নক্ষত্রে ততঅয তফতধভারা-২০০৮ মর্ামর্বাত্রফ নুযে কযা ত্রয়ত্রি তকনা িা মাচ্াআত্রয়য জন্য 

তননফতে তি পযম্যাত্রেিথ্য ংগ্র কযা য়- 

 



 

ক্রতভক 

নং 
কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

১ ফাতল তক ক্রয়-তযকল্পনা নুত্রভাদন ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ১৬ (৫),১৬ (৭) 

নুমায়ী 

Hope কর্ততক 

নুত্রভাতদি ত্রি ত্রফ। 

Hope কর্ততক নুত্রভাতদি 

ত্রয়ত্রি। 

২ তফজ্ঞতপ্ত প্রকা কযা ত্রয়ত্রি তকনা? তফতধ ৯০ (২ক)  নুমায়ী 

১টি ফাংরা, ১ টি 

আংত্রযজী তেকায় 

2৯/৬/12 আং তাবরচ্ছে দদবিক 

যুগান্তর এবং ৩0/৬/১২ আং 

তাবরচ্ছে জডআব স্টার 

৩  ততটিআঈ’য ওত্রয়ফাআে প্রকা কযা ত্রয়ত্রি 

তকনা? 

তফতধ ৯০ (২ঝ)নুমায়ী 

প্রাক্কতরি মূল্য ১.০ 

নকাটিয উত্রবত তফধায় 

CPTU Website-এ 

প্রকাত্রমাগ্য 

ত্রয়ত্রি 

২৯/০৬/২০১২ তর: 

৪ কিটি দযে তফক্রয় ত্রয়তির? - ২টি 

৫ কি জন দযত্রে ংগ্রে কত্রযতির? - ২ জন 

৬ দযে দাতখত্ররয জন্য কিতদন ভয় নদয়া ত্রয়ত্রি? তফতধ ৬১ (৪) নুমায়ী 

কভত্রক্ষ ২১ তদন 

১৯ তদন 

৭ দযে ঈন্ুিকযে কতভটিয (টিওত) দস্য ংখ্যা 

কি জন? 

তফতধ ৭ নুমায়ী ৩ জন ৩ জন 

৮ টিওতত্রি টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৭ নুমায়ী ২ জন টিআত ত্রি ০১ জন এফং 

ংতিষ্ট ক্রয়কাযী ত্রি ০২ 

জন 

৯ টিআত’য দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী 

কভত্রক্ষ ৫, ফ তাতধক ৭ 

জন 

৭ জন 

১০  টিআত-নি ফতঃস্থ দপ্তত্রযয দস্য ংখ্যা কি জন? তফতধ ৮ (১) নুমায়ী ২ 

জন 

২ জন 

১১ দফধ (Responsive) দযত্রেয ংখ্যা কিটি? - ১ টি 

১২ ফাতির তফত্রফতচ্ি (Non-responsive) দযত্রেয 

ংখ্যা কিটি? 

- ১ টি 

১৩ দযে গ্রত্রেয কি তদত্রনয ভত্রধ্য মূল্যায়ন কাজ 

ম্পন্ন ত্রয়ত্রি? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী 

৩ প্তা 

১ ভা 

 

১৪ মূল্যায়ন প্রতিত্রফদন যাতয নুত্রভাদনকাযী 

কর্ততত্রক্ষয তনকে নপ্রযে কযা ত্রয়তির তকনা? 

- ভন্ত্রোরত্রয় নপ্রযে কযা ত্রয়ত্রি 

১৫ ততঅয এয ংতিষ্ট তফতধ নুমায়ী মর্াভত্রয় 

দযে নুত্রভাদন ত্রয়তির তকনা? 

তফতধ ৩৬ (৬) নুমায়ী 

CCGPএয জন্য দযে 

নভয়াত্রদয দফধিায ভত্রধ্য 

যাঁ 

১৬ ক) দযত্রেয দফধিায নভয়াদ কিতদন তির? 

খ) দযত্রেয মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি 

ত্রয়ত্রি তকনা? 

দযত্রেয  িত নুমায়ী (ক) ১২০ তদন। 

(খ) যাঁ 

১৭ ক) দফধিায নভয়াদ ফতধ তি কযা ত্রয়তিত্ররা তকনা? 

খ) চতি স্বাক্ষত্রযয িাতযখঃ 

- (ক) না 

(খ) ০৪/১০/২০১২ 

১৮ মূর দফধিায নভয়াদ চতিে স্বাক্ষতযি ত্রয় না 

র্াকত্রর িায কাযে তক তিত্ররা? 

- - 

১৯ ক) চতি নুমায়ী কাজ ম্পদত্রনয িাতযখঃ 

খ) প্রকৃি ম্পাদত্রনয িাতযখঃ 

গ) কাজ ম্পাদত্রন তফরম্ব ত্রর িায কাযে তক? 

ঘ) তফরত্রম্বয জত্রন্য জতযভানা (L.D) অত্রযা কযা 

- (ক) ০৪/১০/২০১৩ িাতযখ 

(খ) ৩১/০৫/২০১৫  িাতযখ 

(গ) েতয়ং, তিজাআত্রনয 

তযফিতন ও ভাননীয় ননৌ 



 

ক্রতভক 

নং 
কাম তক্রভ (Activity) প্রত্রমাজয তফতধ 

নভািাত্রফক কযেীয় 

প্রকৃি ফস্থা 

ত্রয়তিত্ররা তকনা?ত্রর িায তফফযেঃ তযফন ভন্ত্রীয তনত্রদ তনায 

প্রতক্ষত্রি জাাজটি নতু ন 

অআত্রেভ ন্ততর্ভি কযায় কাজ 

ম্পাদত্রন তফরম্ব ত্রয়ত্রি 

প্রকল্পতযচ্ারক জাতনত্রয়ত্রিন। 

(ঘ) প্রত্রমাজয নয় । 

 

১৮. প্রকল্প তযচ্ারক ম্পতকতি িথ্যঃ 

 

ক্র  নং  প্রকল্প তযচ্ারত্রকয নাভ দফী পূে তকারীন/খন্ডকারীন ভয়কার 

১।  নভাঃ তজয়াঈর আরাভ তনফ তাী প্রত্রকৌরী (নভতযন) খন্ডকারীন 0২-0৮-২0১২ হচ্ছত 

৩১-১২-২0১৫ 

 

১৯. প্রকল্প ফাস্তফায়ত্রনয প্রবাফঃ  প্রকল্পটি ফাস্তফায়ত্রনয পত্রর তফঅআিতিঈটিত ’য ননৌ ফত্রয ২টি অধুতনক মােীফাী জাাজ 

ংত্রমাজন ত্রয়ত্রি ঠিকআ তকন্তু এয পত্রর তফঅআিতিঈটিত’য যাজস্ব অয় বৃতি ায়তন। প্রকল্পটিয আতিফাচ্ক প্রবাফ তজতি য়তন। 

 

২০. প্রকত্রল্পয ঈত্রেশ্য জতনঃ 

 

তযকতল্পি রক্ষযভাো জতন 

ঢাকা- ফররলা ননৌ- রুমে রনরাদ ও দক্ষ যাত্রী নেফা 

প্রদান এফং ননৌ মথর মাধ্যমম নযাগামযাগ ব্যফস্থার 

সুরফধারদ বৃরিকরণ। 

ঢাকা- ফররলা ননৌ- রুমে রনরাদ ও দক্ষ যাত্রী নেফা প্রদান এফং ননৌ মথর 

মাধ্যমম নযাগামযাগ ব্যফস্থার সুরফধারদ বৃরি নমও উমেশ্য পুমরাপুরর 

অরজথত হয়রন । আংরলক উমেশ্য  অরজথত হময়মে।  

 

২১. ঈত্রেশ্য পুত্রযাপুতয তজতি না ত্রয় র্াকত্রর িায কাযে: প্রকল্পটিয আংরলক উমেশ্য  অরজথত হময়মে। প্ররকমল্পর রিররমত ২টি 

জাহামজর ফাৎেররক রাজস্ব আয় ধরা হময়মে ১৯৫৮.৫০ ক্ষ োকা ও ব্যয় ১২৬৫.৫৭ ক্ষ োকা। নীে আয় ৬৯২.৯৩ ক্ষ োকা। 

রকন্তু জাহাজ ২টি ২০১৫ োম চালু হমও অদ্যাফরধ নকান রাজস্ব আয় করমত ামররন। কারিত যাত্রী না াওয়ায় প্ররতরদন প্রায় 

১/২ ক্ষ োকা নাকোন রদমত হমে ফম ররদল থমন জানা যায়।  পম ঢাকা- ফররলা ননৌ- রুমে রনরাদ ও দক্ষ যাত্রী নেফা 

প্রদান এফং ননৌ মথর মাধ্যমম নযাগামযাগ ব্যফস্থার সুরফধারদ বৃরি নমও োরফ থক উমেশ্য  অরজথত হয়বি। 

 

২২. ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

 

২২.১ পুত্রযাপুতয ঈত্রেশ্য তজতি না ওয়া: প্রকল্পটিয মাধ্যমম ঢাকা- ফররলা ননৌ- রুমে রনরাদ ও দক্ষ যাত্রী নেফা প্রদান এফং 

ননৌ মথ নযাগামযাগ ব্যফস্থার সুরফধারদ বৃরি নমও প্রকল্পটির ঈত্রেশ্য পুত্রযাপুতয তজতি য়তন।  জাহাজ ২টি ২০১৫ োম চালু 

হমও অদ্যাফরধ নকান রাজস্ব আয় করমত ামররন ফম জানা নগমে। তনতভ তি জাাজ দুটিত্রি অধুতনক সুত্রমাগ সুতফধা ও তনযাত্তায 

সুব্যফস্থা র্াকত্ররও কারিত যাত্রী না াওয়ায় প্ররতরদন প্রায় ১/২ ক্ষ োকা নাকোন হচ্ছে। ফচ্ছ সরকারী চ্ছথ ের পচয় হচ্ছে। 

 

২২.২ োআভ বায যান কস্ট বায যান: প্রকত্রল্পয োআভ বায যান  ত্রয়ত্রি ২৮ ভা ২00%। োআভ বায যাত্রনয কাযত্রে কস্ট 

বায যান ত্রয়ত্রি ৯০৮.৭০৬ রক্ষ োকা ২0%। 

 

২২.৩ ততঅয প্রাতপ্তনি তফরম্ব: প্রকল্পটিয নভয়াদ তিত্রম্বয ২০১৫ াত্রর ভাপ্ত ত্ররও এয প্রকল্প ভাতপ্ত প্রতিত্রফদন (ততঅয) 



 

গি তিত্রম্বয, ২০১৭ াত্রর াওয়া নগত্রি। মর্া ভত্রয় ততঅয না াওয়া প্রকল্পটিয স্বাবাতফক মূল্যায়ন প্রেয়ন কাম তক্রভ ব্যাি 

ত্রয়ত্রি। 

 

২৩. সুাতযমূঃ 

 

২৩.১ ভাপ্ত প্রকল্পটিয যাজস্ব বৃতিয রত্রক্ষয ংতিষ্ট ভন্ত্রোরয় কর্ততক জরুতযতবতত্তত্রি প্রত্রয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রে কযা দযকায; 

২৩.২ জাাজ ২টিয িািায ভয় তযফিতন কযা অফশ্যক। দয ঘাে ত্রি ফতযাত্ররয ঈত্রেনশ্য যাি ৮ োয় িািা নমত্রি াত্রয; 

২৩.৩ তিততত্রি ফতে তি রুে নভািাত্রফক শুধু ফতযাত্ররয ঈত্রেত্রশ্য জাাজ ২টি চ্রাচ্র কযত্রি ত্রফ; 

23.4 প্রত্রয়াজনত্রফাত্রধ যাজস্ব বৃতিয রত্রক্ষয যীক্ষামূরকবাত্রফ স্বল্প ভত্রয়য জন্য ব্যতি  ভাতরকানাধীন/প্রাআত্রবে নকাম্পাতনয  কাত্রি  

জাাজ ২টি আজাযা  নদয়া  নমত্রি াত্রয; 

২৩.৫ বতফষ্যত্রি এ ধযত্রনয প্রকত্রল্প মাত্রি োআভ বাযও কস্ট বায যান  না য় ন জন্য Project Evaluation & 

Review Technic (PERT) ও CPM িতি ফরম্বন কত্রয প্রকল্প গ্রে কযা ঈতচ্ি; এফং 

২৩.৬ মর্া ভত্রয় ততঅয প্রযত্রেয তফলত্রয় ংতিষ্ট ভন্ত্রোরয়ত্রক অত্রযা িৎয ওয়া প্রত্রয়াজন । 


