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যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়েযয ২০১৫-১৬ থ থ ফছয়যয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন  

প্রডতয়ফদয়নয য ভন্ত্রণারে/ডফবাগডবডিক াযংয়ে 

 

ক্র. 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে  ব্যয়েয তুরনাে 

ডফডনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে  

ব্যে উবেআ 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

–য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

ডতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

ডতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থডনম্ন 

-য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। যুফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারে 

২টি ২টি - - ১ টি ১ টি ০%-৬৮.৫৮% ১ টি ০%-২.৭২% 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ২টি  

০২।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে  মভোদ বৃডিয কাযণ:   

 প্রডেণ এফং ঋণ ডফতযণ রেযভাত্রা জথয়নয রয়েয প্রকয়েয মভোদ ১ ফছয বৃডি  

 প্রকয়েয নতুনবায়ফ ৫৩টি ভটয াআয়কর  ন্যান্য যন্ত্রপাতি ংগ্র কাজ ন্তভু থক্তকযণ এবং 

 প্রকয়েয মভোদ এফং ফাজাযদয বৃডি াোে জনফর, ভ্রভণ, জ্বারানী, বাড়াে গাড়ী, ডপ বাড়া ডফডবন্ন খায়ত ব্যে বৃডি মা 

প্রকয়ে অফতথক ঋণ তডফর য়ত ভন্বেকরণ। 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাডয: 

ক.  “উত্তর বংগগর ৭টি জজায় জবকার যুবকগের কর্ মংস্থান এবং অত্মকর্ মংস্থাগনর সুগযাগ সৃতি (২য় ংগলাতিি)” লী মক প্রকল্প।  

ক্রর্ র্স্যা ক্রর্ সুপাতরল 

১. প্রকয়েয অতাে ব জেগড  প্রডেমণয জন্য মম ১০ ডদন 

মভোদকার ডনধ থাযণ কযা য়েয়ছ তা মেড নুমােী মথামথ/ম থাপ্ত 

েডন। এয ভয়ে ডফলেডবডিক মেয়ডয জন্য ৭ ডদন এফং ফাডক ৩ 

ডদন ার্াতজক   যুফ য়চতনতা বৃডিয জন্য ডফডবন্ন ডফলয়ে 

প্রডেণ মদো ে।  না থাযী মেয়ডয জন্য মম ভয়েয দযকায য়ফ 

মাডি, গাবী ারন  গরু মভাটাতাজাকযন, ছাগ  জেড়া 

পান মেয়ডয জন্য তুরনামূরক মফড ভয়েয প্রয়োজন য়ফ ফয়র 

ভয়ন ে। 

১. কভ থংস্থান  অত্মকভী সৃডিয রয়েয প্রডেজণয 

মভোদকার মেড নুমােী মমৌডক্তকবায়ফ ডনধ থাযণ 

কযয়ত য়ফ। প্রড েণ  প্রদায়নয ভে দ ে  

ফাস্তফ ডবজ্ঞতাম্পন্ন ডযয়া থ াযন ডনফ থাচয়নয 

ডফলেটি ডফয়ফচনা কযয়ত য়ফ। 

২. প্রকয়েয অতাে ১০ ডদনব্যাড প্রডেণ মফডযবাগ মেয়ত্র 

তাডিক, ব্যফাযডবডিক নে। স্বেয়ভোদী এ প্রডেয়ণ শুধুভাত্র 

মকা থ ম্পয়কথ ধাযন মদো য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে। পয়র 

প্রডডেতয়দয প্রকে ফাস্তফােয়নয ভে ডফডবন্ন ধযয়নয ভস্যায 

মু্মখীন য়ত ে। প্রডেয়ণ ংগ্রনকাযী ফ 

প্রডেণাথীয়দযয়ক মকান মূল্যােন ছাড়া নদত্র প্রদান কযা ে। 

এয়ত প্রডেণ পরপ্রসূ  ভানম্মত েনা ফয়র প্রতীেভান ে। 

ঋণ প্রাডপ্তয মেমত্র তথ পূযণ ছাড়া তা অয মকানবায়ফ মূল্যােন 

কযা েনা।    

২. প্রডেণমক পরপ্রসু  ভানম্মত কযয়ত য়র 

প্রডেণাথীয়দযয়ক তি জ্ঞায়নয াাাড 

ব্যফাডযক ডনব থয প্রড েমণয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 

এছাড়া মথামথ মূল্যােয়নয ভােয়ভ 

প্রডেণাথীয়দয ভায়ঝ নদত্র ডফতযণ কযা 

মময়ত ায়য। 
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৩. উৎাডদত ণ্য মথামথবায়ফ ং যেয়ণয/ফাজাযজাতকযয়নয 

বায়ফ খাভাযীযা ন্যায্য মূল্য ায়েনা।এয কাযয়ণ প্রড েণ 

গ্রয়নয য য়নক যুফআ উয়যাগ সৃডি/ প্রকে গ্রয়ন 

ডনযম্নৎাডত য়ে। ফাজাযজাতকযণ  ন্যায্য মূল্য ডনধ থাযয়ণয 

জন্য মথামথ ভন্বে ব্যফস্থায বাফ যয়েয়ছ। 

৩. েতবষ্যগি এ জািীয় প্রকল্প গ্রনকাগ  খাভাযী 

কর্তথক উৎাডদত য়ণ্যয ন্যায্য মূল্য ডনধ থাযয়ণয 

জন্য তা মথামথবায়ফ 

ংযেণ/ফাজাযজাতকযয়নয ব্যফস্থা র 

ংস্থান/ণ্য ফাজাযজাতকযন ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠায়নয 

ায়থ তংমকজ স্থায়নয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা র 

ংস্থান থাকগি গব । এয়ত খাভাযীযা উকৃত 

জবন এফং ন্যযা তা মদয়খ খার্ার সৃতিগি  
নুপ্রাডনত জবন। 

 

খ.  “অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ ২০১৬ উরয়েয ডনফ থাডচত মবনুযমূয়য মভযাভত, ংস্কায  উন্নেন” লী মক 

প্রকল্প।  

ক্রর্ র্স্যা ক্রর্ সুপাতরল 

১. ফাস্তফাডেত প্রকেটিয মফডযবাগ কাম থক্রভ যাজস্ব প্রকৃডতয য়র 

যাজস্ব ফায়জয়টয অতাে ডযচারন  যেণায়ফেণ ব্যয়েয জন্য 

ম থাপ্ত ফযাদ্দ প্রাডপ্ত ডনডিত েনা। মেডডোয়ভয ডযচারন  

যেণায়ফেণ খায়ত খুফ ে ডযভায়ণ ফাৎডযক ফযাদ্দ প্রদান 

কযা য়ে থায়ক মা ডদয়ে মেডডোয়ভয এতফড় ফকাঠায়ভায 

প্রয়োজনীে ংস্কায  মভযাভত কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ে 

না। 

১. যাজস্ব ফায়জয়টয অতাে ডযচারন  

যেণায়ফেণ ব্যয়েয জন্য ম থাপ্ত ফযাদ্দ প্রাডপ্ত 

ডনডিত কযয়ত য়ফ। ন্যথাে  জাতীেবায়ফ 

গুরুত্বপূণ থ  অন্তজথাডতক টুণ থায়ভন্ট অয়োজয়নয 

জন্য মবনুয ডয়য়ফ ডনফ থাডচত এফ মেডডোয়ভয 

ডজথত অে য়ত ফড় অকায়যয মূরধন ব্যে ছাড়া 

মবনুয ংস্কায  মভযাভত ংক্রান্ত কাম থক্রভ 

ডনজস্ব থ থােয়ন ফাস্তফােয়নয রয়েয তডফর গঠন 

কযা মময়ত ায়য। ন্যান্য মেডডোয়ভয মেয়ত্র 

ডযচারন এফং যেণায়ফেণ খায়তয ব্যে ংডিি 

মেডডোয়ভয ডনজস্ব তডফর য়ত ডনফ থা কযা 

মময়ত ায়য। 
২. প্রকয়েয অতাে খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লা 

এয জন্য বৃডিয াডন মথয়ক ভাঠ সুযোয জন্য মভাটয াম্প 

খায়ত ৪.৮০ রে ফযাদ্দ ডছর এফং এ খায়তয ম্পূণ থ থ থ ব্যে 

য়ে মগয়ছ। থচ ডযদ থনকায়র মেডডোয়ভ জরাফিতায মম ডচত্র 

ডযরডেত ে তায়ত এ মেডডোভ মখরা উয়মাডগ ম থায়ে মনআ 

র্গর্ ম প্রিীয়র্ান য় । প্রকগল্পর অিায় রবরাকৃি জর্াটর 

পাম্প তেগয় এি জবতল পাতন পারণ করা ম্ভব য়তন র্গর্ ম 

প্রকল্প ংতিিরা বতি কগরন। ঢাকায ডনকটফতী এরাকাে 

ফস্থায়নয কাযয়ণ এ মেডডোয়ভয ব্যফায উয়মাডগতা য়নক 

মফড তবিায় ডফডবন্ন ভয়ে ডফডবন্ন প্রকে ফাস্তফােয়নয ভােয়ভ 

ক্রভান্বয়ে এ মেডডোভ ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। যফতীয়ত ডফডবন্ন 

ভয়ে প্রকে/কভ থসূডচ গ্রয়নয ভােয়ভ প্রয়োজনীে মভযাভত  

ংস্কায কায মক্রর্ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। ডকন্তু এত ফড় অকায়যয 

ফকাঠায়ভা ম্বডরত এ মেডডোভয়ক পুনঃযাে মখরা উয়মাডগ 

কযয়ত অয প্রচুয ডযভায়ণ থ থ ব্যে য়ফ। 

২. জাতীে  অন্তজথাডতক মবনুয ডয়য়ফ 

ডনডভ থত/ডনডভ থতব্য মেডডোভ য়ত য়ফাচ্চথ 

উয়মাডগতা প্রাডপ্ত ডনডিত কযয়ত য়ফ। এগেগে 

খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লার 

জাবদ্ধিা তনরনকগল্প এর াগথ ংতিি তবতেন্ন 

েপ্তগরর র্ন্বগয় এ জেতডয়ার্গক পুনঃরায় জখা 

উপগযাতগ কর জি প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রন করা 

জযগি পাগর। 
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উত্তর বংগগর ৭টি জোর জবকার যুবকগের কর্মসংস্থান এবং আত্নকর্মসংস্থাগনর সুগযাগ সটৃি  

-প্রকগল্পর ভাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 

১. প্রকগল্পর নার্ : উিয ফংয়গয ৭টি মজরাে মফকায যুফয়দয কভ থংস্থান এফং অত্নকভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডি (২ে 

ংয়াডধত)।  

 

২. বাস্তবায়নকারী ংস্থা : যুফ উন্নেন ডধদপ্তয। 

 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে /ডফবাগ : যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে।   

 

৪. প্রকয়েয ফস্থান    

 

: উত্তরবগের ০৭ টি জজা যথাঃ (১) যংপুয (২) গাআফান্ধা (৩) কুডডগ্রাভ (৪) নীরপাভাযী (৫) 

রারভডনযাট (৬) ঞ্চগড় (৭) নায়টায এর ৪৬টি উপগজা। 

৫. প্রকে বাস্তবায়ন ভে  ব্যেঃ  

  (রে টাকাে) 

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

ডযকডেত বাস্তবায়নকা প্রকৃত 

বাস্তবায়নকা 

তিক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কডরত 

ব্যয়েয %) 

তিক্রান্ত 

ভে (মূর 

বাস্তবায়ন 

কায়রয %) 

মূর 

 

১ভ 

ংয়াডধত 

২ে 

ংয়াডধত 

মূর ১ভ 

ংয়াডধত 

২ে 

ংয়াডধত 

৬৩২৪.৫৭ ৬৪৯৬.১৪ ৬৪৯৬.১৪ ৬৪৮৩.১১ ০১.০২.২০১২ 

য়ত  

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০২.২০১২ 

য়ত  

৩০.০৬.২০১৫ 

০১.০২.২০১২ 

য়ত  

৩০.০৬.২০১৬ 

০১.০২.২০১২ 

য়ত  

৩০.০৬.২০১৬ 

১৭১.৫৭ 

(২.৭২%) 

২ ফছয 

(৬৮.৫৮%) 

        

৬.    াধাযণ ম থয়ফেণঃ  

 

 ৬.১  প্রকগল্পর উগেশ্যঃ  

 

 মডআযী  ণ্য াভগ্রীয উৎাদন বৃডিয রয়েয মডআযী পাভ থ প্রডতষ্ঠায ভােয়ভ মফকায যুফয়দয কভ থংস্থান  অত্নকভ থংস্থান সৃডি;  

 

 গরু মভাটা তাজাকযয়ণয ভােয়ভ মফকায যুফয়দয কভ থংস্থান  অত্ম- কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডি এফং মটকআ জীডফকােয়নয 

ভােয়ভ উিযফয়েয দাডযদ্র  হ্রাকযণ ; 

 

 যুফয়দয কডভউডনটি উন্নেনমূরক কায়জ ম্পৃক্তকযণ এফং 

 

 প্রকল্প এাকায় গথ মর জযাগান। 

       

 ৬.২  প্রকল্প গ্রগণর পটভূতর্ঃ 

 

       মদয়য মভাট জনংখ্যায এক র্ততীোং র যুফ। এয়দয ডফযাট ং গ্রাভাঞ্চয়র ফা কয়য এফং কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ প্রতুর। এয 

ভয়ে মদয়য উিযাঞ্চয়রয মজরামূয় কায়জয বাফ থাকাে মফকাযয়ত্বয ংখ্যা তুরনামূরকবায়ফ মফী। এয়দয ডধকাং কৃডল 

ডনব থয োে ফছয়যয ফ ভে তায়দয কাজ থায়ক না। ডফয়ল কয়য মপব্রম্নোডয-য়টাফয ভয়ে এ ঞ্চয়র কায়জয বাফ থায়ক। 

এছাড়া ফন্যা, খযা আতযাডদ কাযয়ণ উৎাদন কাজ ব্যাত ে। মফকায যুফয়দয কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডি কয়য তায়দয উৎাদনমূরক 

কায়জ রাডগয়ে দাডযদ্র হ্রা কযা ম্ভফ। এ প্রকে বাস্তবােয়নয পয়র মফকায যুফযা দেতা বৃডিমূরক প্রডেণ গ্রয়ণয ভােয়ভ স্বাফরম্বী 

োয সুয়মাগ ায়ফ। পয়র মদয় দাডযদ্র ডফয়ভাচন  থ থননডতক উন্নেয়ন তা ব্যাক ফদান যাখয়ফ।  
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৬.৩  প্রকগল্পর নুগর্ােন বস্থাঃ 

প্রকেটি ম্পূণ থ ডজডফ নুদায়ন মভাট ৬৩২৪.৫৭ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে মপব্রম্নোডয, ২০১২ য়ত জুন, ২০১৪ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য গত ১৪/০২/২০১২ তাডযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাডদত ে। মূ নুগর্াতেি প্রকগল্প ৩টি জেগড (১.গােী পান; 

২. গরু জর্াটািাজাকরণ এবং ৩. না মাতর) প্রতলেণ প্রোগনর ংস্থান তছ।  পরবিীগি অর দুটি জেড (১.জপাতি পান  ২. জেড়া 

 ছাগ পান) ন্তর্ভ মক্ত কগর প্রকল্প ব্যয় ১৭১.৫৭ রে (২.৭১%) টাকা বৃডি এফং মভোদ ১ ফছয বৃডি কয়য যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে 

কর্তথক প্রকল্পটি ১র্ বার ংগলািন করা য়।  এযয প্রকয়েয মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৬৪৯৬.১৪ রে টাকা ডযফডতথত মযয়খ এফং 

মভোদ ১ ফছয থ থাৎ জুন, ২০১৬ ম থভত্ম বৃডি কয়য এবং নতুন তকছু ে ন্তর্ভ মক্ত কগর  প্রকয়েয ২ে ংয়াধয়নয প্রস্তাব গত 

১১/০৯/২০১৫ তাডযয়খ ভাননীে থ থ  ডযকেনা প্রডতভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাডদত ে।  
 

    ৬.৪   প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ  নুয়ভাডদত অযডডডড নুমােী প্রাক্কডরত ব্যেঃ  
 

       প্রকয়েয অতাে মূর কাম থক্রভ এবং এর ডফযীয়ত ব্যে প্রাক্করন প্রদড থত র।  
 

ক্রঃনং ংয়গয ডফফযণ ংখ্যা/ ডযভাণ অযডডডড নুমােী ব্যে (ব্যয়েয %) 

১. প্রডেণ প্রদান ৩৭৯৫০ জন ৩১.০০ রে টাকা (.৪৮%) 

২. প্রডেণ উকযণ ংগ্র ১৫১৮ টি ৫৮.৮৩ রে টাকা (.৯১%%) 

৩. ঋণ প্রদান ৩৭৯৫০ জন ৫৪৭৯.৭৬ রে টাকা (৮৪.৩৫%) 

৪. মানফান, মন্ত্রাডত,কডম্পউটায  অফাফত্র 

ংগ্র 

৪৬+১৭+৪৬+৩৩ টি ১৪৬.২৯ রে টাকা (২.২৫ %) 

৫. ন্যান্য (জনফয়রয মফতন  বাতাডদ, মভযাভত 

 যেণামফেণ ,ন্যান্য যফযা  মফা) 

মথাক ৭৮০.২৬ রে টাকা (১২.০১ %) 

মভাট ৬৪৯৬.১৪ রে টাকা (১০০%) 
 

৬.৫    প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যঃ  
 

ক্রঃনং কভ থকতথায নাভ  দফী োতয়গের িরণ মভোদকার 

১)  জনাফ মভাঃ এরলাদুর রতলে, উপ-পতরচাক তিতরক্ত োতয়গে ২০/০৫/২০১২ গি ০৫/০৬/২০১২ 

২)  জনাফ নজরুর আরাভ, উপ-পতরচাক পূণ ম কাীন ০৬/০৬/২০১২ গি ০৯/১২/২০১৪   

৩)   জনাব জর্াঃ জর্াস্তাতিজুর রর্ান, উপ-পতরচাক পূণ ম কাীন ১০/০৫/২০১৫ য়ত প্রকে মভোদ ভাডপ্ত ম থন্ত 

     

৬.৬    প্রকয়েয বাস্তবায়ন গ্রগডতঃ  
 

            প্রকয়েয নুয়ভাডদত মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ৬৪৯৬.১৪ রে টাকায ডফযীয়ত ৬৪৮৩.১১ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ (৯৯.৮০%) এফং 

বাস্তব কাজ ১০০% ম্পন্ন য়েয়ছ ভয়ভ থ ডডঅয য়ত জানা মাে।  
  

৬.৭    ফছয ডবডিক অরএডডড ফযাদ্দ এফং এয ডফযীয়ত ব্যয়েয ডাফঃ 

(রে টাকাে) 

থ থ ফছয ংয়াডধত ফযাদ্দ থ থ ছাড় খযচ  বাস্তব গ্রগডত 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ বাস্তব গ্রগডত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১১-১২ ১০০.০০ ১০০.০০ - ৪১.০৩ ৩৯.৩৩ ৩৯.৩৩ - ০.৬০% 

২০১২-১৩ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ১০০০.০০ ৯৮৯.৩৬ ৯৮৯.৩৬ - ১৫.২৬% 

২০১৩-১৪ ৫৪৪.০০ ৫৪৪.০০ - ৫৪৪.০০ ৫৪১.৯৬ ৫৪১.৯৬ - ৮.৩৬% 

২০১৪-১৫ ৩৭৫১.৭৫ ৩৭৫১.৭৫ - ৩৭৫১.৭৫ ৩৭৩০.৪৮ ৩৭৩০.৪৮ - ৫৭.৫৪% 

২০১৫-১৬ ১১৯৫.০০ ১১৯৫.০০ - ১১৯৫.০০ ১১৮১.৯৮ ১১৮১.৯৮  ১৮.২৩% 

মভাট = ১২১৭০.১০ ১২১৭০.১০ - ৬৫৩১.৭৮ ৬৪৮৩.১১ ৬৪৮৩.১১ - ৯৯.২৫% 
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৭.        প্রকগল্পর তবতেন্ন ংগগর বাস্তবায়ন গ্রগতি (তপতঅর এ প্রেত্ত িগের তেতত্তগি) t     

         (রে টাকাে)  

Items of work (As per RDPP) Physical 

(Quantity) 

Financial Target 

(as per RDPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantify) 

Financial 

1 2 3 4 5 

Pay of officers 02 21.20 02 20.99 

Pay of staff 04 10.20 04 9.67 

Allowances 06 30.12 06 24.93 

Travel cost 54 60.00 54 60.00 

Office  rent 01 11.96 01 11.17 

Postage 47 0.83 47 0.83 

Telephone  02 1.49 02 1.15 

Fax & Internet 01 0.37 01 0.37 

Water - - - - 

Electricity 01 1.80 01 1.40 

Petrol & Lubricant 53 53.00 53 52.99 

Printing & binding 37950 31.00 37950 31.00 

Stationery & seal 54 34.00 54 34.00 

Impact/Midterm Evaluation 01 7.50 01 7.50 

Advertisement 84 12.03 84 11.11 

Materials 1518 58.83 1518 58.83 

Seminar/Workshop 60 54.49 60 54.49 

Meeting cost 4592 42.02 4592 42.02 

Transportation cost/Transport 

hire 

01 40.69 01 40.69 

Honorarium - 335.64 - 334.99 

Miscellaneous 54 39.87 54 39.86 

Repairing and maintenance  of 

computer & others 

96 23.00 96 23.00 

Motorcycle 46 83.00 46 79.02 

Machinery & equipment 15 13.32 15 13.32 

Computer & accessories 48 47.85 48 47.85 

Furniture 33 2.12 33 2.12 

Revolving Credit Fund 21919 5479.81 21919 5479.81 

Total  6496.14  6483.11 

 

৮.     কাজ ভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণঃ  
 

        প্রকগল্পর অিায় মুেয় কাজ র্াপ্ত গয়গছ র্গর্ ম তপতঅর গি জানা যাে। 

 

৯.     ডযদড থত এরাকাঃ  

ভাপ্ত এ প্রকয়েয ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ ম থায়রাচনায জন্য এ ডফবায়গয সংটিি কাযী ডযচারক কর্তথক গত ১১/০৫/২০১৭ তাডযয়খ 

নীিার্াতরর তকগলারগঞ্জ উপগজা  ং, ১২/০৫/২০১৭ তাডযয়খ পঞ্চগগড়র জবাো উপগজা ংল  এফং ১৩/০৫/২০১৭ তাডযয়খ 

গাআবান্ধার পালবাড়ী উপগজা ং ডযদ থন কযা ে।  
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১০.   ডযদ থন ম থয়ফেণঃ 
 

ডনয়ম্ন ডযদড থত এরাকাে প্রকয়েয অতাে  ফাস্তফা ডেত এফং ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম থক্রয়ভয ংডেপ্ত ফণ থনা   ফাস্তফােন  

ভস্যা মদো য়রাঃ 
  

 ১০.১ নীিার্াতর জজার তকগলারগঞ্জ ংলঃ 

 

অগাচয প্রকগল্পর অিায় ২০১৩-১৪ থ মবছগর নীিার্াতর জজার তকগলারগঞ্জ উপগজা র বাাতগী আউতনয়গন গােী পাগনর 

পর ১০ তেগনর প্রতলেণ প্রোন করা য়।  প্রতলেণ কায মক্রর্টি উত্তর দুরাকুটি (জচয়ারম্যান পাড়া ) যুব তর্তির েস্যগের তনগয় 

(জকন্দ্র নং -১৩)বাাতগী আউতনয়ন পতরগে  গি ২০/১২/২০১৩ আং গি ২৯/১২/২০১৩ আং পয মন্ত  পতরচাতি য়।  ২৫ জন 

েস্যগের তনগয় একটি জকন্দ্র গঠন করা য় এবং প্রতি জকগন্দ্র ০১ (এক) জন জকন্দ্র জনিা  ০১ (এক) জন জকন্দ্র উপগনিা থাগক। এ 

জকগন্দ্র ২৫ জন েস্যগের র্গে ২০ জন র্তা এবং ৫ জন পুরু েস্য তছ। পতরেল মনকাগ এ জকগন্দ্রর ১৮ জন েস্যআ উপতস্থি 

তছগন। প্রকগল্পর অিায় প্রতলেণাথী বার জন্য র্াগর ২৫ াজার টাকা কগর ঋগণর ংস্থান থাকগ এ জকগন্দ্র ঋণ গ্রীিার 

ংখ্যা তছ ১৬ জন যা গি ২৪/০৮/২০১৫ িাতরগখ তবিরণ করা য়। ঋণ পতরগলাগি বিমর্াগন িাগের ১৮ নং তকতস্ত চগছ বগ 

জানা যায়। িাগের াগথ অাপকাগ জানা যায় , প্রকগল্পর অিায় প্রতলেণ তনগয় িারা জবল উপকৃি গয়গছন। অগগ জথগক িারা 

গােী পান করগ িারা গােী পাগনর ঠিক তনয়র্ , জরাগ-বাাআ এবং তচতকৎা পদ্ধতি ম্পগকম জানি না যা প্রতলেগণর 

র্ােগর্ জানা জগগছ এবং এব তবগয় গচিনিা বৃতদ্ধ জপগয়গছ। িগব প্রকগল্পর অিায় গােী ক্রগয়র জন্য জয পতরর্াণ ঋণ জেয়া 

য় িা পয মাপ্ত য়না। তিযকারোগব গােী ক্রগয়র জন্য ঋগণর টাকা বৃতদ্ধ এবং ঋণ প্রাতপ্তর ল িমাবী অগরা তলতথ করগ ো ি 

বগ িারা জানায়। উৎপাতেি দুগ্ধ বাজারজািকরগণ িারা জবল র্স্যার মু্মখীন য় এবং গনক র্য় উপযুক্ত বাজার    মূল্য পায় 

না। 

   

তচেঃ নীিার্াতরর তকগলারগগঞ্জর উপকারগোতগগের াগথ র্িতবতনর্য়কাগ। 

 
  

তচেঃ উপকারগোতগর গরুর খার্ার। 
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এ কারগণ িারা বড় অকাগরর খার্ার করগি অগ্রী য়না। এছাড়া প্রতলেণ র্াতপ্তর প্রায় জেড় বছর পর িারা ঋগণর টাকা পায় 

এবং প্রতলেণাথীর গনগক ঋণ প্রাতপ্তর লিমাবী পূরণ করগি না পারার কারগন ঋণ পানতন। এ জকগন্দ্র জকান ঋণ জখাতপ জনআ এবং 

ঋণ অোগয়র ার প্রায় লিোগ বগ জানা যায়। এ  প্রকগল্পর একজন সুতবিাগোতগ এবং একজন জকন্দ্র েস্য যার নার্ জর্াঃ 

জেগায়ার জাগন এর খার্ার পতরেল মন করা য়। তিতন মূিঃ পল্লী তবদুযগি আগকতেতলয়ান তগগব কর্ মরি অগছন। িার 

খার্াগর বিমর্াগন ২টি গােী অগছ (তিতজয়ার্ জাগির)। একটি (বাছুর অগছ) গি দেতনক ১২ তটার এবং ন্যটি (বাছুর জনআ) গি 

দেতনক ৯ তটার দুি পায়া যায়। মূিঃ দুি এবং বাছুর তবতক্রর র্ােগর্ িাগের অতথ মক স্বচ্ছিা বৃতদ্ধ পায়।   
     

১০.২  পঞ্চগড় জজার জবাো উপগজা ংলঃ 
 

প্রকগল্পর পঞ্চগড় জজার জবাো উপগজার াগকায়া আউতনয়গনর কায মক্রর্ পতরেল মন করা য়।এ এাকায় জর্াট জকন্দ্র ংখ্যা ৩৩টি 

যার অিায় জর্াট ৮২৫ জনগক প্রতলেণ প্রোন করা গয়গছ।  এর র্গে পুরু ৪৭০ জন এবং র্তা ৩৫৫ জন। পঞ্চগগড়র জবাো 

উপগজার জন্য বরােকৃি ঋগণর পতরর্াণ তছ ১,১৯,১২,৬২৯/-(এক জকাটি উতনল ে বার াজার ছয়লি উনতেল টাকা ) যার 

র্গে এ পয মন্ত (পতরেল মন র্গয়) তবিরণ করা গয়গছ জর্াট ৩৬,২৫,০০০/- (ছতেল ে পতিঁল াজার ) এবং ঋণ গ্রীিার ংখ্যা 

 ১১৮ জন। তবিরণকৃি ঋগণর র্গে ২৭,৮০,৫৫০/-(ািাল ে অতল াজার পাঁচলি পঞ্চাল ) টাকা অোয় গয়গছ। ঋণ 

অোগয়র ার ৯৯%। পতরেতল মি এ এাকায় ২০১১-১২ থ মবছগর প্রতলেণ প্রোন করা  য়। প্রতলেণাথীগের র্গে ২০ জন ঋণী 

তছগন এবং বাতক ৫ জন প্রগয়াজনীয় কাগজপগের কারগণ বাে যায়। ঋণী রা ১র্ েিায় ২৫ াজার টাকা কগর ঋণ পতরগলাি জলগ 

এখন ২য় েিায় ৪০  

 

 
 

তচেঃ পঞ্চগগড়র জবাো উপগজার ১নং জকন্দ্র পতরেল মগনর র্য় যুব উন্নয়গনর ংতিি জনবগর াগথ। 

 

 

(চতল্লল) াজার টাকা কগর ঋণ তনগয়গছন এবং ঋগণর ১৬নং তকতস্ত পতরগলাি জল।  এ এাকায় প্রতলেণ  ঋগণর প্রচুর চাতো 

রগয়গছ। এখাগন বগচগয় বড় সুতবিা  বাজারজািকরগণর। তর্ল্ক তেটার লাখা থাকায় এ এাকায় গােী পাগনর চাতো গনক 

জবতল। উপতস্থি উপকারগোতগরা জানান, এ প্রকগল্পর প্রগয়াজনীয়িা অগছ এবং প্রতলেগণর জর্য়াে অগরা বৃতদ্ধ করা জযগি পাগর।  

 

১০.৩  গাআবান্ধা জজার পালবাড়ী উপগজা ংঃ 
 

গাআবান্ধা জজার পালবাতড় উপগজার সুআগ্রার্ ের আউতনয়গনর ১৫ নং জকন্দ্রটি পতরেল মন করা য়। ২০১৩-১৪ থ মবছগর এ 

প্রতলেণ কায মক্রর্টি পালবাতড় উপগজা  পতরে কর্গেগে ১০ তেন ব্যাপী নুতিি য়।  ২৫ জন েস্যগের র্গে ১৫ জন েস্য 

ঋণ জপগয়গছন এবং বাতক ১০ জন ঋণ পানতন।  ঋণীগের ২২ নং তকতস্ত পতরগলাি গয় জগগছ র্গর্ ম জানা যায়।  এ জকগন্দ্রর ১টি গ্রুপ 

(প্রতি গ্রুগপ ০৫ জন কগর েস্য থাগক ) ঋগণর তকছু টাকা তেগয় জতর্ ীজ তনগয়  িাগি ঘা (গােীর খাদ্য তগগব ব্যবহৃি য় ) 

উৎপােন কগর যার স্থানীয় চাতো গনক জবতল য়ায় জবল ােজনক। এর পালাপতল গােী পাগনর াগথ ম্পৃক্ত অগছন। 
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প্রকগল্পর অিায় প্রতলেণ তনগয়গছন এর্ন একজন উপকারগোতগর গরুর খার্ার পতরেল মন করা য় যার নার্ জর্াাম্মৎ াগজো 

জবগর্। তিতন জানান , প্রকগল্পর অিায় প্রতলেণ তনগ তিতন ঋণ পানতন। মূিঃ ঋণ প্রাতপ্তর অলায় তিতন প্রতলেণ কগরগছন। 

খার্ার দিতর  পতরচানায় প্রগয়াজনীয় থ ম প্রাতপ্তর োব এবং র্াগকমটিং র্স্যার কথা তিতন উগল্লখ কগরন। িার খার্াগর 

বিমর্াগন তিতজয়ান জাগির ২টা গােী এবং ১টা বাছুর অগছ।গােী গি প্রতিতেন গগড় প্রায় ২৫ তটার দুি পায়া যায়।এব গােী 

পান  পতরচয মায় প্রচুর খরচ রগয়গছ যা দুি তবতক্র গি তনব মা করগি য়। তকন্তু উপযুক্ত মূগল্য দুি তবতক্রর তনতেমি বাজার এবং 

গ্রাক না থাকার কারগণ িারা এর সুি পুগরাপুতর পায়না। ব র্স্যার কারগণ এবং অতথ মক র্স্যায় পগড় গনগক প্রকগল্পর 

ঋগণর টাকায় ক্রয়কৃি গােী কগর তেগয়গছ বগ জানা যায়। িগ প্রকগল্পর অিায় স্বাবম্বী করার জয উগদ্যাগ তছ িা তকছুটা 

তবতিি গয়গছ বগ প্রিীয়র্ান য়।   

 

 
   

              তচেঃ (ক) গাআবান্ধায় উপকারগোতগর াগথ। (খ)‘জপাতি পান’ প্রতলেণ তনগয় ব্রয়ার খার্ার দিতরর উগদ্যাগ। 

 

১০.৪   ন্যান্য ম থয়ফেণঃ 
 

     (ক)   প্রকগল্পর অিায় প্রতলতেি যুবগের র্গে গােী পাগন  ৫৮%, গরু জর্াটা িাজাকরগণ ৪০% এবং ন্য ০৩টি জেগড (জপাতি পান, 

ছাগ  জেড়া পান এবং না মারী ব্যবস্থাপনা ) বাতক ২% যুব প্রতলেণ তনগয়গছন।  জর্াট প্রতলতেি ৩৭,৯৫০ জন যুবগের র্গে 

প্রকল্প জর্য়াগে ২১,৯১৯ জনগক ২৫ াজার টাকা কগর র্াগর  ঋণ তবিরণ করা গয়গছ।  প্রকগল্পর অিায় তনব মাতচি ব জেগড 

র্াগর ঋণ তবিরণ জযৌতক্তক গয়গছ বগ প্রিীয়র্ান য়না।  প্রগেয় প্রতলেগনর পতরংখ্যান নুযায়ী জেখা যায় জয , গােী পান 

জেগড বগচগয় জবতল প্রতলেণ তনগয়গছন এবং এ জেগড অগ্রীর ংখ্যা গনক জবতল। িগব জডআতর খার্ার সৃতিগি উন্নি জাি 

(জযর্নঃ ততিন তিতজয়ান , জাত ম, লাীয়া, ততন্ধ আিযাতে ) এবং ংকর জাগির গােী ক্রগয় জবতল অগ্র এবং ােজনক 

পতরতেি য়। তকন্তু এ জাগির ১টি গােী ক্রগয় কর্পগে এক গি জেড় ে টাকা প্রগয়াজন যা এ প্রকগল্পর অিায় তবিরণকৃি 

ঋগণর তুনায় গনক জবতল। িাআ জেগডর াগথ ার্ঞ্জস্য জরগখ ঋগণর পতরর্াণ তনি মারণ করা বাঞ্চনীয়।     
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    (খ)   অগাচয প্রকগল্পর অিায় তনব মাতচি উত্তরবগের এব এাকা গােী পান , গরু জর্াটািাজাকরণ, জপাতি পান, না মারী ব্যবস্থাপনা 

এবং ছাগ  জেড়া পাগনর জন্য জবল উপগযাতগ।  এব এাকায় র্তন্বি খার্ার ব্যবস্থা পনা জবল কায মকর ি। তকন্তু এ তবগয় 

যুব উন্নয়ন তিেপ্তগরর পালাপাতল কৃত এবং র্ৎস্য  প্রানী ম্পে র্ন্ত্রনাগয়র বাস্তবাতয়ি/বাস্তবাতয়িব্য কায মক্রগর্র র্ন্বয় থাকা 

প্রগয়াজন। িা না গ কায মক্রর্ বাস্তবায়গনর দৈিিা য়ার ম্ভবনা রগয়গছ।  
 

(গ)    োতরদ্র্য তবগর্াচগনর গেয উত্তরবগের এ ৭ টি জজাগক অাোোগব তবগবচনা কগর অগাচয প্রকল্পটি গ্রন করা গয়গছ।  বিমর্াগন 
যুব উন্নয়ন  তিেপ্তর কর্তমক র্জািীয় অগরকটি  প্রকল্প বাংাগেগলর বাতক ৫৭ টি জজার ব উপগজায় বাস্তবাতয়ি গচ্ছ  যা 

তডগম্বর’১৭ জি র্াতপ্তর জন্য তনি মাতরি। এছাড়া এ প্রকয়েয অতাে মময়তু গাবী ারন, গরু জর্াটািাজাকরণ , জপাতি পান  

আিযাতে ডফলয়ে প্রডেণ মদো য়েয়ছ এফং প্রডডেতযা গরু/মুরগীর খাভায কয়যয়ছ তাআ এয ায়থ যুব উন্নেন ডধদপ্তয কর্তথক 

বাস্তবাডেত অয়যকটি প্রকয়েয (ফায়োগ্যা স্দান্ট স্থান) ভন্বে াধয়নয ডফলেটি কর্তথ ে ডফয়ফচনা কযয়ত ায়য। এয়ত প্রকল্প 

গি েীঘ মগর্য়ােী সুি পায়া যাগব এবং গ্রাভফাী উকৃত য়ফ।  
 

(ঘ)     র্াপ্ত এ প্রকগল্পর কায মক্রর্ পতরচানার জন্য অাো জকান জনব তছনা। যুব উন্নয়ন তিেপ্তগরর তনজস্ব জনব ৈারা কায মক্রর্ 

পতরচাতি গয়গছ। অগাচয প্রকগল্পর অিায় প্রগেয় প্রতলেণ যুব উন্নয়ন তিেপ্তর কর্তমক প্রাতিিাতনক কর্ মসূতচর অিায় 

পতরচাতি য়। তবতেন্ন র্গয়  রাজস্ব বাগজগটর অিায় তবতেন্ন িরগনর কর্ মসূতচ বাস্তবাতয়ি য়। এছাড়া তিেপ্তগর জনব 

ংকগটর কারগণ গনক কর্ মকিমা/কর্ মচাতরগক তিতরক্ত োতয়ে পান করগি য়।িগ াতব মকোগব সুিুোগব কায মক্রর্ বাস্তবায়গন 

র্স্যা য়। 

 

 ১১.     প্রকয়েয উয়দ্দয়ে  জমনঃ 
  

ক্রঃ 

নং 

উয়দ্দয়ে জথন 

১. মডআযী  ণ্য াভগ্রীয উৎাদন বৃডিয 

রয়েয মডআযী পাভ থ প্রডতষ্ঠায ভােয়ভ 

মফকায যুফয়দয কভ থংস্থান  

অত্নকভ থংস্থান সৃডি 

প্রকজল্পয অতাে বাস্তবাতয়ি ০৭টি জজার ৪৬টি উপগজায় জর্াট ২২,১৯৫ জন 

যুবগক গােী পাগনর পর েেিা বৃতদ্ধমূক প্রতল েণ জেয়া গয়গছ। এর িগ 

জডআরী িার্ ম প্রতিতিি গয়গছ , জডআরী পণ্য ার্গ্রীর উৎপােন বৃতদ্ধ জপগয়গছ এবং 

কর্ মংস্থান  অত্নকর্ মংস্থান সৃতি গয়গছ।  
 

২. গরু মভাটা তাজাকযয়ণয ভােয়ভ মফকায 

যুফয়দয কভ থংস্থান  অত্ম- 

কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃডি  

প্রকল্প এাকায় গরু  জর্াটািাজাকরগণর পর জর্াট ১৫,৩৫৫ জন যুবগক েেিা 

উন্নয়নমূক প্রতলেগণর র্ােগর্ িাগেরগক অত্ন -কর্ মংস্থাগন তনগয়াতজি করা 

জগগছ। 
 

৩. যুফয়দয কডভউডনটি উন্নেনমূরক কায়জ 

ম্পৃক্তকযণ  

 

প্রতলেণ ততডউগ তবতেন্ন ার্াতজক র্স্যা জযর্নঃ জযৌতুক , এতড তনগেপ , 

নারী তনয মািন , এআড, আেটিতজং, ড্রাগ আিযাতে ম্পতকমি জলন ন্তমর্ভক্ত তছ।  

এর র্ােগর্ প্রতলতেি যুবরা এগুগা  জথজক তকোগব পতরোণ জপগি  য় জ 

তবগয় জানগি জপগরগছ। পালাপতল র্াগজর ন্যগেরগক এব তবয় প্রতিি 

করগি উৈুদ্ধ করগছ।  
 

৪. মটকআ জীডফকােয়নয ভােয়ভ 

উিযফয়েয দাতরদ্র্য হ্রাকযণ এফং 

প্রকল্প জর্য়াগে ব মগর্াট ৩৭,৯৫০ জন জবকার যুবগক প্রতলেগণর অিায় অনা 

জগগছ। পরবিীগি প্রতলেণব্ধ জ্ঞানগক কাগজ াতগগয় প্রতলতেি জবতলরোগ যুব  

স্ব-উগদ্যাগগ প্রকল্প গ্রণ কগর স্বাবম্বী গয়গছ। 
 

৫. প্রকল্প এাকায় গথ মর জযাগান প্রকগল্পর অিায় প্রতলতেি যুবরা কর্ মংস্থান  অত্ন -কর্ মংস্থানমূক প্রকল্প 

গ্রগণর র্ােগর্ অয় উপাজমগনর পথ সৃতি কগরগছ যার র্ােগর্ প্রকল্প এাকায় 

স্থানীয় ম্পগের জযাগান বৃতদ্ধ জপগয়গছ। 
                                                                                                                                                                     

 

১২.    উয়দ্দয়ে পুয়যাপুডয ডজথত না য়র উায কাযণঃ 
    

মটকআ জীডফকােয়নয ভােয়ভ উিযফয়েয দা তরদ্র্য হ্রাকযণ অগাচয প্রকগল্পর ন্যির্ উগেশ্য থাকগ িা পুগরাপুতর 

বাস্তবাতয়ি য়তন বগ র্গন য়। পতরেল মনকাগ জেখা যায় জয , প্রকল্প বাস্তবায়নকাীন র্গয় জযব যুব প্রকগল্পর অিায় প্রগেয় 

প্রতলেণ  ঋণ প্রাতপ্তর র্ােগর্ জীতবকা তনব মা করগিন িাগের র্গে তকছু যুব অতথ মক োব, খার্ার পতরচান ব্যয় তনব মাগ 
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র্থ ম এবং উৎপাতেি পণ্য বাজারজািকরগণ র্স্যা তবতবি  কারগণ ঐ জপলা জথগক গর এগগছ । িগ দ্র্াতরদ্র্য হ্রাকরগণ 

জীতবকায়গনর জটকআকরণ উগেশ্য অংতলক ব্যাি গয়গছ বগ প্রিীয়র্ান য়।  

 

১3.    ভস্যাঃ 
 

(ক)   প্রতলেণ ংক্রান্তঃ 

 

১৩.১  প্রকয়েয অতাে ব জেগড প্রডেমণয জন্য মম ১০ ডদন মভোদকার  ডনধ থাযণ কযা য়েয়ছ তা মেড নুমােী মথামথ/ম থাপ্ত েডন।  

এয ভয়ে ডফলেডবডিক মেয়ডয জন্য ৭ ডদন এফং ফাডক ৩ ডদন ার্াতজক   যুফ য়চতনতা বৃডিয জন্য ডফডবন্ন ডফলয়ে প্রড েণ 

মদো ে। না থাযী মেয়ডয জন্য মম ভয়েয দযকায য়ফ মাডি, গাবী ারন  গরু মভাটাতাজাকযন, ছাগ  জেড়া পান মেয়ডয 

জন্য তুরনামূরক মফড ভয়েয প্রয়োজন য়ফ ফয়র ভয়ন ে।  

     

১৩.২  প্রকয়েয অতাে ১০ ডদনব্যাড প্রডেণ মফডযবাগ মেয়ত্র তাডিক, ব্যফাযডবডিক নে। স্বেয়ভোদী এ প্রডেয়ণ শুধুভাত্র মকা থ 

ম্পয়কথ ধাযন মদো য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান ে। পয়র প্রডডেতয়দয প্রকে ফাস্তফােয়নয ভে ডফডবন্ন ধযয়নয ভস্যায মু্মখীন 

য়ত ে।  

১৩.৩  প্রডেয়ণ ংগ্রনকাযী ফ প্রডেণাথীয়দযয়ক মকান মূল্যােন ছাড়া নদত্র প্রদান কযা ে। এয়ত প্রড েণ পরপ্রসূ  ভানম্মত 

েনা ফয়র প্রতীেভান ে। ঋণ প্রাডপ্তয মেমত্র তথ পূযণ ছাড়া তা অয মকানবায়ফ মূল্যােন কযা েনা।    
 

১৩.৪  প্রকগল্পর অিায় ৪ (চার) ঘন্টাব্যাপী (প্রতি জলন ১ ঘন্টা কগর প্রতিতেন ৪ জলন) প্রগেয় এ প্রতলেণ কায মক্রগর্ তরগিলগর্গন্টর 

জকান ব্যবস্থা জনআ। কর্ মের্ এ র্গয়র জন্য প্রতলেণাথীগের জন্য াি খরগচর ব্যবস্থা /যািায়াি োিার জকান সুতবিা জনআ। 

 

(খ)   ঋণ ংক্রান্তঃ 

  

১৩.৫   ঋণ প্রাডপ্তয তথ পূযণ ায়য়ে প্রডেণপ্রাপ্ত ফ যুফয়দয জনপ্রডত ২৫ াজায টাকা কয়য ঋণ প্রদায়নয ংস্থান যয়েয়ছ। প্রডেণ 

ময়ল কর মেয়ড প্রডডেতয়দয জন্য একআ ডযভাণ টাকা ঋণ ডয়য়ফ যফযা কযা ে। প্রকয়েয অতাে মেডডবডিক এফং 

চাডদাডবডিক ঋয়ণয ডযভান ডনধ থাযণ কযা েডন।  

 

১৩.৬  ঋণ প্রদায়নয মেয়ত্র যুফ উন্নেন ডধদপ্তয়যয ডনজস্ব নীডতভারা নুযণ কযা ে। ঋণ প্রাডপ্তয মমাগ্যতা ডয়য়ফ মমফ তথ পূযণ 

কযয়ত ে তা ডকছুটা জটির প্রকৃডতয। এছাড়া  অনুলডেক খযচ জনপ্রডত ২৫ াজায টাকা ঋণ ডয়য়ফ প্রদান খুফআ নগণ্য 

(ডফয়ল কয়য গরু মভাটাতাজাকযন  গাবী ারন মেড)। প্রকৃিপগে এত াভান্য ডযভান টাকা ডদয়ে প্রকয়েয উয়দ্দে 

মথামথবায়ফ ডজথত য়ফনা থ্যথাৎ যুফয়দয স্বাফরম্বী কযায রয়েয তায়দয ভায়ঝ ফড় প্রকে গ্রয়নয অগ্র থাকয়ফনা/ উয়যাগ মনো 

মায়ফ না। 

 

 (গ)    ন্যান্য তবয় ংক্রান্তঃ 

 

১৩.৭  উৎাডদত ণ্য মথামথবায়ফ ং যেয়ণয/ফাজাযজাতকযয়নয বায়ফ খাভাযীযা ন্যায্য মূল্য ায়েনা।এয কাযয়ণ প্রড েণ গ্রয়নয 

য য়নক যুফআ উয়যাগ সৃডি/ প্রকে গ্রয়ন ডনযম্নৎাডত য়ে। ফাজাযজাতকযণ  ন্যায্য মূল্য ডনধ থাযয়ণয জন্য মথামথ ভন্বে 

ব্যফস্থায বাফ যয়েয়ছ।  
  

১৩.৮  উয়জরা ম থায়ে প্রকয়েয ধীয়ন প্রড েণপ্রাপ্ত  ঋণপ্রাপ্ত যুফয়দয কভ থংস্থান  অত্মকভী সৃডি ংক্রা ন্ত মকান তথ্য 

ংগ্র/ংযেণ কযা েনা। এফ  মেমত্র ডযর ডেত অভরয়মাগ্য ফাধামূ ডচডিত কয়য তা ভাধান কযায উয়যাগ গ্রন কযা 

য়র কভ থংস্থান  অত্মকভীয ায য়নক ফাড়ত ফয়র ভয়ন ে। এ মেমত্র ডনেডভত পয়রাঅ/মথামথ ভডনটডযং এয বা ফ 

যয়েয়ছ।  
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১4.    সুাডযঃ 
 

(ক)     প্রতলেণ ংক্রান্তঃ 

 

 ১৪.১  কভ থংস্থান  অত্মকভী সৃডিয রয়েয প্রডেজণয মভোদকার মেড নুমােী মমৌডক্তকবায়ফ ডনধ থাযণ কযয়ত য়ফ। প্রড েণ  প্রদায়নয 

ভে দে  ফাস্তফ ডবজ্ঞতাম্পন্ন ডযয়া থ াযন ডনফ থাচয়নয ডফলেটি ডফয়ফচনা কযয়ত য়ফ।  

১৪.২   প্রডেণমক পরপ্রসু  ভানম্মত কযয়ত য়র প্রডেণাথীয়দযয়ক তি জ্ঞায়নয াাাড ব্যফাডযক ডনব থয প্রডেমণয ব্যফস্থা 

কযয়ত য়ফ। এছাড়া মথামথ মূল্যােয়নয ভােয়ভ প্রডেণাথীয়দয ভায়ঝ নদত্র ডফতযণ কযা মময়ত ায়য।   

১৪.৩ প্রকয়েয অতাে ৪ ঘন্টাব্যাী প্রয়দে এ প্রড েণ কাম থক্রয়ভ প্র প্রড েণাথীয়দয জন্য ারকা ডযয়েয়ভনন্টয ব্যফস্থা যাখা মময়ত 

ায়য। এছাড়া প্রডেণাথী যুফয়দয ভয়ে কাজ কযায/উয়যাগ সৃডিয অগ্র বৃডিয রয়েয কভ থেভ এ ভয়েয জন্য প্রড েণথীয়দয 

জন্য াত খযয়চয ব্যফস্থা/মাতাোত বাতায সুডফধা যাখয়র বার পর াো মায়ফ।    

 

(খ)   ঋণ  ংক্রান্তঃ 
 

১৪.৫  প্রডণপ্রাপ্ত ফ যুফয়দয জন্য ভায়য ঋণ প্রদান না কয়য মেডডবডিক এফং চাডদাডবডিক ঋয়ণয ডযভান (স্বেয়ভোয়দয জন্য 

ফ থডনম্ন  দীঘ থয়ভোয়দয জন্য য়ফ থাচ্চ ীভা) ডনধ থাযণ কযা মময়ত ায়য। উয়যাক্তা গঠয়নয ডনডভি অগ্রীয়দয অয়ফদয়নয 

ডযয়প্রডেমত ফড় ংয়কয ঋণ প্রদায়নয মেমত্র মথামথ মূল্যােয়নয  ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়ন বাস্তব ফস্থা ডফয়ফচনাে যুব 

উন্নয়ন তিেপ্তগরর ঋগণর ডফযভান নীডতভারা নুযায়ী ১০% াগর াতে ম চাজম ন্যান্য তবয় ংয়াধন/ডযভা জমগনর 

প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য। 

 

১৪.৬  জেডডবডিক স্বে মভোদী  ঋ মণয মেমত্র ঋণ প্রাডপ্তয মমাগ্যতা ডয়য়ফ মমফ তথ পূযণ কযয়ত ে তা ফাস্তফতায মপ্র তেমত ডকছুটা 

ডডথর কযা মাে ডকনা তা কর্তথ ে ডফয়ফচনা কযয়ত ায়য। এয়ত প্রড েণ গ্রয়নয য প্রাথডভকবায়ফ কাজটি শু রু কযায াভডেক 

ােতা াো মায়ফ। পয়র প্রডেমণ মফকায যুফয়দয অগ্র বৃডি ায়ফ এফং াাাড অত্মকভীয ংখ্যা ফাড়য়ফ।  

১৪.৭  অনুলডেক খযচ জনপ্রডত ২৫ াজায টাকা ঋণ ডয়য়ফ প্রদান খুফআ নগণ্য। প্রকৃতপগে এত াভান্য ডযভান টাকা ডদয়ে 

প্রডেণাথীয়দয ফড় প্রকে গ্রমণয অগ্র থাকয়ফনা/ উয়যাগ মনো মায়ফ না। 
 

(গ)   ন্যান্য তবয় ংক্রান্তঃ 
 

১৪.৮  েতবষ্যগি এ জািীয় প্রকল্প গ্রনকাগ  খাভাযী কর্তথক  উৎাডদত য়ণ্যয ন্যায্য মূল্য ডনধ থাযয়ণয জন্য তা মথামথবায়ফ 

ংযেণ/ফাজাযজাতকযয়নয ব্যফস্থা র ংস্থান /ণ্য ফাজাযজাতকযন ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠায়নয ায়থ তংমকজ স্থায়নয প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থার ংস্থান থাকগি গব। এয়ত খাভাযীযা উকৃত জবন এফং ন্যযা তা মদয়খ খার্ার সৃতিগি নুপ্রাডনত জবন। 
  

১৪.৯  বডফষ্যয়ত প্রকে গ্র মণয মেয়ত্র  প্রকয়েয অতাে ডনজস্ব জনফর ডনয়োয়গয ংস্থান না থাকয়র এ কায়জ ডনযুক্ত যাজস্ব জনফয়রয 

ডতডযক্ত দাডেত্ব ারয়নয জন্য বাতায ব্যফস্থা যাখা মময়ত ায়য  এবং রাজস্ব বাগজগটর অিায় পতরচাতি কায মক্রগর্র াগথ 

র্ন্বয় করা জযগি পাগর।  
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অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ ২০১৬ উরয়েয ডনফ থাডচত মবনুযমূয়য মভযাভত, ংস্কায  উন্নেন  

-প্রকগল্পর ভাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়ফদন 

 
 

১. প্রকয়েয নাভ : “অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ ২০১৬ উরয়েয ডনফ থাডচত মবনুযমূয়য 

মভযাভত, ংস্কায  উন্নেন”।  
 

২. ফাস্তফােনকাযী ংস্থা :  জাতীে ক্রীড়া ডযলদ। 
 

৩. উয়যাগী ভন্ত্রণারে /ডফবাগ : যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারে।   

 

৪. প্রকয়েয ফস্থান    

 

: ডফবাগ মজরা উয়জরা/ থানায নাভ 

ঢাকা ঢাকা  ডভযপুয  

নাযােণগঞ্জ পতুল্লা 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ  দয 

কক্সফাজায দয 

ডয়রট ডয়রট দয 
 

৫. প্রকে ফাস্তফােন ভে  ব্যে    :   

               (রে টাকাে) 

প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

ডযকডেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

ডতক্রান্ত ব্যে 

(মূর ব্যয়েয %) 

ডতক্রান্ত ভে (মূর 

ফাস্তফােনকায়রয %) মূর 

 

১ভ ংয়াডধত 

 

মূর ১ভ ংয়াডধত 

১৫৯২.৯৬ - 

 

১৫৭৬.৮৭ ০১.১০.২০১৫ য়ত  

৩০.০৬.২০১৬ 

- ০১.১০.২০১৫ য়ত  

৩০.০৬.২০১৬ 

- - 

        

৬.    াধাযণ ম থয়ফেণঃ  
 

 ৬.১  প্রকয়েয উয়দ্দেঃ  

       অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ-২০১৬ অয়োজয়নয উরয়েয ডনফ থাডচত ডক্রয়কট মেডডোভগুয়রায়ক ডফশ্বকা 

উয়মাডগ কযায জন্য  মভযাভত, ংস্কায  উন্নেন কযা। 
  

 ৬.২  প্রকে গ্রয়ণয টভূডভঃ 

       অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ২০১৬ ায়র ফাংরায়দয় নুষ্ঠায়নয ডনডভি এয়দয়য ৭টি মেডডোভ মথাঃ  ১.ময়য ফাংরা 

জাতীে ডক্রয়কট মেডডোভ , ডভযপুয; ২.খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ , পতুল্লা; ৩. জহুয অাম্মদ মচৌধুযী ডক্রয়কট মেডডোভ , 

চেগ্রাভ; ৪. এভ.এ অডজজ মজরা মেডডোভ, চেগ্রাভ; ৫. মখ কাভার ডক্রয়কট মেডডোভ,কক্সফাজায; ৬.ডয়রট ডফবাগীে মেডডোভ, 

ডয়রট এফং  ৭. ডয়রট মজরা মেডডোভ , ডয়রট- মক ডফশ্বকা মখরা -উয়মাডগ কযায জন্য প্রয়োজনীে ংস্কায, মভযাভত এফং 

উন্নেয়নয রয়েয অয়রাচয প্রকেটি গ্রন কযা য়েয়ছ।  
 

৬.৩  প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

প্রকেটি ম্পূণ থ ডজডফ নুদায়ন ১৫৯২ .৯৬ রে টাকা প্রাক্কডরত ব্যয়ে য়টাফয ২০১৫ য়ত জুন,২০১৬ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়েয  

গত ৩০/১১/২০১৫ তাডযয়খ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাডদত ে।  
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৬.৪  প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ  নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী প্রাক্কডরত ব্যেঃ  

         প্রকয়েয অতাে মূর কাম থক্রভ এফং এয ডফযীয়ত ব্যে প্রাক্করন প্রদড থত র।  

ক্রঃনং ংয়গয ডফফযণ ংখ্যা/ডযভাণ   প্রাক্কডরত ব্যে (ব্যয়েয %) 

১. ময়য ফাংরা জাতীে ডক্রয়কট মেডডোভ, ডভযপুয মভযাভত,ংস্কায  

উন্নেন 

মথাক  ৫০২.০০ রে টাকা (৩১.৫১%) 

২. খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লা ংস্কায  মভযাভত  মথাক ১০০.০০ রে টাকা (৬.২৮%) 

৩. জহুয অাম্মদ মচৌধুযী ডক্রয়কট মেডডোভ, চেগ্রাভ ংস্কায  

মভযাভত 

মথাক ১০০.০০ রে টাকা (৬.২৮%) 

৪. এভ.এ অডজজ মজরা মেডডোভ, চেগ্রাভ ংস্কায  মভযাভত মথাক ২০০.০০ রে টাকা ( ১২.৫৬%) 

৫. মখ কাভার ডক্রয়কট মেডডোভ,কক্সফাজায ংস্কায  মভযাভত মথাক ২৯৪.৯৬ রে টাকা (১৮.৫২ %) 

৬. ডয়রট ডফবাগীে মেডডোভ,ডয়রট ংস্কায  মভযাভত মথাক ৩০০.০০ রে টাকা (১৮.৮৩ %) 

৭. ডয়রট মজরা মেডডোভ, ডয়রট ংস্কায  মভযাভত মথাক  ৯২.০০ রে টাকা (৫.৭৮%) 

মভাট ১৫৯২.৯৬ রে টাকা (১০০ %) 

 

৬.৫   প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যঃ  

ক্রঃনং কভ থকতথায নাভ  দফী দাডেয়ত্বয ধযণ মভোদকার 

১) জনাফ নাযােণ চন্দ্র মদফনাথ, 

ডযচারক   (ডযকেনা  উন্নেন) 

ডতডযক্ত দাডেয়ত্ব ১৩/০৮/২০১৫ য়ত প্রকে 

মভোদ ভাডপ্ত ম থন্ত  

     

৬.৬   প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রগডতঃ  

           প্রকয়েয নুয়ভাডদত মভাট প্রাক্কডরত ব্যে ১৫৯২ .৯৬ রে টাকায ডফযীয়ত মভাট  ১৫৭৬.৮৭ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ মা  নুয়ভাডদত 

মভাট প্রকে ব্যয়েয ৯৮.৯৯% এফং বাস্তব কাজ ১০০% ম্পন্ন য়েয়ছ ভয়ভ থ ডডঅয য়ত জানা মাে।  

  

৬.৭   ফছয ডবডিক অযএডডড ফযাদ্দ এফং এয ডফযীয়ত ব্যয়েয ডাফঃ  

                                                                                                 (রে টাকাে)  

থ থ ফছয ংয়াডধত ফযাদ্দ থ থ ছাড় খযচ  বাস্তব গ্রগডত 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ বাস্তব 

গ্রগডত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১৫-১৬ ১৫৯৩.০০ ১৫৯৩.০০ - ১৫৯২.৯৬ ১৫৭৬.৮৭ ১৫৭৬.৮৭  ১০০% 

মভাট = ১৫৯৩.০০ ১৫৯৩.০০ - ১৫৯২.৯৬ ১৫৭৬.৮৭ ১৫৭৬.৮৭ - ১০০% 

 

৭.        প্রকয়েয ডফডবন্ন ংয়গয ফাস্তফােন গ্রগডত (ডডঅয এ প্রদি তয়থ্যয ডবডিয়ত) :     

                                                                                                   (রে টাকা) 

ক্রঃনং  ডডডড নুমােী য়েয নাভ ডডডড নুমােী প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

ডযভাণ টাকা ডযভাণ টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক)  যাজস্ব ব্যেঃ 

১. মিনাযী মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ 

২. ম্মানী মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ 

৩. মটন্ডায প্রডক্রোকযণ, ডফজ্ঞান ডফর আতযাডদ মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ 
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ক্রঃনং  ডডডড নুমােী য়েয নাভ ডডডড নুমােী প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

ডযভাণ টাকা ডযভাণ টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

                                উয়ভাট (যাজস্ব)=   ৪.০০ -  

(খ)  মূরধন ব্যেঃ   

৪. ময়য ফাংরা জাতীে ডক্রয়কট মেডডোভ, ডভযপুয মভযাভত ংস্কায  উন্নেনঃ 

ক) ীভানা প্রাচীয়যয য ডগ্রর  ডজঅআ মনট 

পুনঃডনভ থাণ 

 

- ১৯.২৮ - ১৯.২৮ 

খ) প্রাকটি ভায়ঠ ডডকউডযটি মনট কবায - ২৭.৭১ - ২৭.৭১ 

গ) যাস্তা  ফুটায়তয উন্নেন - ১৮.৮৬ - ১৮.৮৬ 

ঘ) বাো  েডতগ্রস্থ মচোয াযণ এফং নতুন মচোয 

স্থান 

 ১৯৯.৮৮ - ১৯৯.৮৮ 

ঙ) ডভডডো মন্টায গ্রান্ডেযান্ড গ্যারাডয ংস্কায  

মভযাভত 

জফ ৫৪.৯৫ - ৫৪.৯৫ 

চ) মআডন্টং কাজ জফ  ২৪.৫৬ - ২৪.৫৬ 

ছ) স্যায়নটাডয কাজ জফ ১৪.১১ - ১৪.১১ 

জ) বফদ্যযডতক কাজ জফ ১৪২.৬৫ - ১৪২.৬৫ 

উয়ভাট (৪)= ৫০২.০০ - ৫০২.০০ 

৫.   খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লা  মভযাভত  ংস্কাযঃ 

ক) ফাআয়যয ভায়ঠয মেন ংস্কায জফ ৩.৩৬ - ৩.৩৬ 

খ) বৃডিয াডন ডনষ্কান জফ ১.৮০ - ১.৮০ 

গ) ডটাডরটি ফক্স মভযাভত  ংস্কায  জফ ৯.১৭ - ৮.৯৭ 

ঘ) Signage কাজ জফ ০.৫০ - ০.৫০ 

ঙ) টেয়রট মভযাভত জফ ৩.৮৩ - ৩.৮৩ 

চ) ডগ্রর  প্রধান পটক ংস্কায  মভযাভত জফ ২.৪৮ - ২.৪৮ 

ছ) নুীরন প্যাডবডরেন ডছয়ন ফাডর বযাট  জফ ১.৩০ - ১.৩০ 

জ) মআডন্টং কাজ  জফ ৫.৯৩ - ৫.৯৩ 

ঝ) বযন্তযীণ যাস্তা মভযাভত জফ ২.৩৩ - ২.৩৩ 

ঞ) ফ্লাড রাআট ফাল্ব  ন্যান্য জফ ৫৫.৬৭ - ৫৫.৬৭ 

ট) গ্রান্ডেযান্ড  ডভডডো মন্টয়যয জন্য এড  ১টি ৬.৩৪ - ৬.৩৪ 

ঠ) াফ-মেন মভযাভত জফ ২.৪৯ - ২.৪৯ 

ড) বৃডিয াডন মথয়ক ভাঠ সুযোয জন্য মভাটয াম্প জফ ৪.৮০ - ৪.৮০ 

উ-মভাট (৫)= ১০০.০০ - ৯৯.৮০ 

৬.  জহুয অয়ভদ মচৌধুযী ডক্রয়কট মেডডোভ, চট্টগ্রাভ ংস্কায  মভযাভতঃ 

ক) ডডবর কাজ  স্যাডনটাডয কাজ জফ ৭৪.৯৩ - ৭৪.৬৪ 

খ) বফদ্যযডতক কাজ জফ ২৫.০৭ - ২৫.০৫ 

উ-মভাট (৬)= ১০০.০০ - ৯৯.৬৯ 

৭.   এভ এ অডজজ মজরা মেডডোভ, চট্টগ্রাভ ংস্কায  মভযাভতঃ 

ক) ডডবর  স্যাডনটাডয কাজ জফ ২০.৫২ - ২০.৪৯ 

খ) বফদ্যযডতক কাজ জফ ২৪.৪৫ - ২৪.৪৫ 

গ) ফ্লাড রাআট মভযাভত  অয়গ্রয়ডন জফ ১৫৫.০৩ - ১৫৪.৯৮ 

                                                                        উ-মভাট (৭)= ২০০.০০ - ১৯৯.৯২ 

৮.   মখ কাভার ডক্রয়কট মেডডোভ, কক্সফাজায ংস্কায  মভযাভতঃ 

ক) নুীরন এরাকাে মেডং রুভ জফ ৪৫.০৭ - ৪৫.০২ 

খ) অনায এফং গ্রাউন্ড ম্যান মড জফ ২৪.৩০ - ২৪.২৬ 

গ) ডনযািা গাড থ মাে ৩ জন ৯.২১ - ৯.১৯ 
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ক্রঃনং  ডডডড নুমােী য়েয নাভ ডডডড নুমােী প্রাক্কডরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

ডযভাণ টাকা ডযভাণ টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ঘ) ডফযভান মেডং রুয়ভ ান কযায়নাড যফযা  

স্থান 

জফ ৪.২৪ - ৪.২৪ 

ঙ) অআডড কভ থকতথায়দয জন্য ফাথরুভ ডনভ থাণ জফ ৩.৭৫ - ৩.৭৫ 

চ) মনট নুীরন উআয়কয়ট মনয়টয ব্যফস্থা জফ ২০.১১ - ২০.০০ 

ছ) ডােডফন ডনভ থান, াশ্বথ দ থা  তাকা েযান্ড মভযাভত জফ ৫.৪৪ - ৫.৩৯ 

জ) প্যাডবডরেন বফয়নয মভযাভত  ংস্কায জফ ১৬.০৯ - ১৬.০৫ 

ঝ) ডনযািা রাআট মাে যফযা  স্থান জফ ৬.৩৬ - ৬.৩৬ 

ঞ) LT Cable (4C-95m ফঃডঃ NYY) জফ ৬১.৩৭ - ৬১.৩৭ 

ট) প্যাডবডরেয়নয জন্য বফদ্যযডতক কাজ জফ ৫.৩২ - ৫.৩১ 

ঠ) গ্রাউন্ড যঞ্জাভ জফ ৯৩.৭০ - ৮০.২২ 

উ-মভাট (৮)= ২৯৪.৯৬ - ২৮১.১৬ 

 

৯.   ডয়রট ডফবাগীে মেডডোভ, ডয়রট ংস্কায  মভযাভতঃ 

ক) প্যাডবডরেন বফন/ গ্রান্ড েযান্ড জফ ৫৫.৪৪ - ৫৫.২২ 

খ) ডভডডো মন্টায  জফ ৩৯.১৯ - ৩৮.৮২ 

গ) আনয়ডায মনট প্রাকটি জফ ২৩.৭০ - ২৩.৬৫ 

ঘ) প্রধান পটয়কয মভযাভত  Signage মভযাভত  

নতুনবায়ফ স্থান 

জফ ৩.০০ - ৩.০০ 

ঙ) টিয়কট কাউন্টায়যয টাআর  প্লাোয মভযাভত জফ ৩.৩২ - ৩.৩০ 

চ) গ্যারাডযয চাডযডদয়ক বযন্তযীণ অযডড যাস্তা জফ ২৮.০০ - ২৮.০০ 

ছ) প্রধান অযডড যাস্তায ডনয়চ নতুন মেন জফ ২১.৬১ - ২১.৪৯ 

জ) াফডরক টেয়রট, ডরাযকক আতযাডদ মভযাভত  

ংস্কায 

জফ ২.০০ - ২.০০ 

ঝ) ভায়ঠয যঞ্জাভাডদ যফযা জফ ৪৮.৬০ - ৪৮.৪৫ 

ঞ) কাঁটাতায ীভানা প্রাচীয জফ ৫৬.৭১ - ৫৬.৬৫ 

ট) ডএ ডয়েভ CCTV (াডব থডং) জফ ২.০০ - ১.৯৯ 

ঠ) এডযো রাআটিং জফ ৬.০০ - ৫.৯৬ 

ড) াফ মেন, ফ্লাড রাআট টাোয যেণায়ফেণ জফ ১০.৪৩ - ১০.৩৬ 

উ-মভাট (৯)= ৩০০.০০ - ২৯৮.৮৯ 

১০. ডয়রট মজরা মেডডোভ, ডয়রট মভযাভত  ংস্কাযঃ 

ক) প্যাডবডরেন ডফডডং জফ ৩৫.৪১ - ৩৪.৯০ 

খ) ডভডডো মন্টায জফ ১৯.৫১ - ১৯.৪৮ 

গ) ফ্লাড রাআট াফ মেন মভযাভত কাজ জফ ৩৭.০৮ - ৩৭.০৩ 

উ-মভাট (১০)= ৯২.০০ - ৯১.৪১ 

উয়ভাট (মূরধন) ১৫৮৮.৯৬ - ১৫৭২.৯৬ 

ফ থয়ভাট ( যাজস্ব+ মূরধন)= ১৫৯২.৯৬ - ১৫৭৬.৮৭ 

 

৮.     কাজ ভাপ্ত থাকয়র উায ডফফযণঃ  

 

        প্রকয়েয অতাে মুদে কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ ভয়ভ থ ডডঅয য়ত জানা মাে। 



268 

 

৯.    ক্রে ংক্রান্ত তথ্যাডদঃ 

           প্রকয়েয অতাে মভাট ১৪ টি প্যায়কয়জয অতাে ক্রে কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ মায ডফস্তাডযত তথ্যাডদ ংয়মাজনী ‘খ’ মত 

প্রদি র। 
 

১০.   ডযদড থত এরাকাঃ  

ভাপ্ত এ প্রকয়েয ফাস্তফােেত কাম থক্রভ ম থায়রাচনায জন্য এ ডফবায়গয ংতিি কাযী ডযচারক কর্তথক গত ১৩ /০৯/২০১৭ 

তাডযয়খ নাযােণগঞ্জ  মজরা ং এফং ১৬ /১০/২০১৭ তাডযয়খ ঢাকায  ময়য ফাংরা জাতীে ডক্রয়কট মেডডোভ, ডভযপুয ডযদ থন 

কযা ে।  

 

১১.   ডযদ থন ম থয়ফেণঃ 

 

ডনয়ম্ন ডযদড থত এরাকাে প্রকয়েয অতাে ফাস্তফvডেত এফং ম্পাডদত প্রধান প্রধান কাম থক্রয়ভয ংডেপ্ত ফণ থনা  ফাস্তফvেন 

ভস্যা মদো রঃ  

  

১১.১   নাযােণগঞ্জ মজরা ংঃ  

 

অয়রাচয প্রকয়েয অতাে খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লা মভযাভত  ংস্কায খায়ত মভাট ১০০.০০ রে টাকা 

ফযাদ্দ ডছর। এয ভয়ে প্রকে মভোয়দ এ মেডডোয়ভয নুকূয়র মভাট ৯৯.৮০ রে টাকা ব্যে য়েয়ছ। এ মেডডোয়ভয নুকূয়র 

মূরতঃ ডডবডর  স্যাডনটাডয োকথ এফং আয়রকডেকযার োকথ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ।  
 

(ক) ডডবর  স্যাডনটাডয োকথঃ  

 

এ য়েয ভয়ে ফাআয়যয ভায়ঠয মেন ংস্কায খায়ত ৩.৩৬ রে, বৃডিয াডন ডনষ্কান খায়ত ১.৮০ রে, ডটাডরটি ফক্স মভযাভত 

 ংস্কায খায়ত ৯.১৭ রে, Signage কাজ খায়ত ০.৫০ রে, টেয়রট মভযাভত খায়ত ৩.৮৩ রে, গ্রীর  প্রধান পটক 

ংস্কায  মভযাভত খায়ত ১২.৪৮ রে, নুীরন প্যাডবডরেন ডছয়ন ফাডর বযাট খায়ত ১.৩০ রে, মআডন্টং কাজ খায়ত ৫.৯৩ 

রে,বযন্তযীণ যাস্তা মভযাভত খায়ত ২.৩৩ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর।ফযাদ্দকৃত য়থ থয ভয়ে ডটাডরটি ফক্স মভযাভত  ংস্কায 

খায়ত ০.২০ রে টাকা (াশ্রেকৃত থ থ) ফায়দ ফ থ থ ব্যে য়ে মগয়ছ। 
 

(খ) আয়রকডেকযার োকথঃ 

 

ফ্লাড রাআট ফাল্ব  ন্যান্য খায়ত ৫৫.৬৭ রে, গ্রান্ডেযান্ড  ডভডডো মন্টয়যয জন্য এড খায়ত ৬.৩৪ রে, াফ-মেন মভযাভত 

খায়ত ২.৪৯ রে এফং বৃডিয াডন মথয়ক ভাঠ সুযোয জন্য মভাটয াম্প খায়ত ৪.৮০ রে টাকা ফযাদ্দ যয়েয়ছ এফং এফ খায়তয 

ফযাদ্দকৃত ম্পূণ থ থ থ ব্যে য়ে মগয়ছ। 
 

২২ াজায দ থক ধাযণেভতা ম্পন্ন এ মেডডোয়ভ অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডফশ্বকা ডক্রয়কয়টয মবনুয ডয়য়ফ মভাট ১০টি ম্যাচ 

নুডষ্ঠত য়েয়ছ। ডযদ থয়নয ভে এ মেডডোভয়ক ম্পূণ থ চরাফস্থাে ডযরডেত ে। বৃডিয াডন মথয়ক ভাঠ সুযোয জন্য 

মভাটয াম্প  ৪.৮০ রে টাকা ব্যয়ে মভাটয াম্প ক্রে কযা য়র ভায়ঠ প্রচুয ডযভায়ণ াডন জয়ভ যয়েয়ছ। এছাড়া ফাআয়যয 

ভায়ঠয মেন ংস্কায খায়ত ৩.৩৬ রে এফং বৃডিয াডন ডনষ্কান খায়ত ১.৮০ রে টাকা ব্যে কযা য়েডছর। এযয জরাফিতায 

কাযণ ম্পয়কথ জানায়না ে মম, ডতডযক্ত বৃডিাত এফং ায় ফডস্থত ডাআং পযাটডযয ফজথযডভডশ্রত দ্যগন্ধথযুক্ত াডন মেডডোয়ভ 

প্রয়ফ কযাে এরু চরাফস্থায সৃডি য়েয়ছ। মভাটয াম্প ডদয়ে এত মফড ডযভায়ণ াডন ডনষ্কান কযা ম্ভফ েডন। পয়র াডন 

জয়ভ থাকায কাযয়ণ মেডডোয়ভয ফকাঠায়ভা মমভন েডতগ্রস্থ য়েয়ছ মতভডন ভাঠটি ক্রভান্বয়ে মখরায নুয়মাডগ য়ে মায়ে। 
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১১.২   ঢাকা মজরা ংঃ 

 

প্রকয়েয অতাে ময়য ফাংরা জাতীে ডক্রয়কট মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভত খায়ত য়ফ থাচ্চ ফযাদ্দ (৫০২.০০ রে টাকা) প্রদান 

কযা য়েডছর। ফযাদ্দকৃত য়েয ভয়ে আনয়ডায ডক্রয়কট গ্রাউয়ন্ড ডফযভান ীভানা প্রাচীয়যয য ডগ্রর  ডজঅআ মনট পুনঃডনভ থাণ 

খায়ত ১৯.২৮ রে, প্রযাকটি ভায়ঠ ডডকউডযটি মনট কবায খায়ত ২৭.৭১ রে, যাস্তা  ফুটায়তয উন্নেন খায়ত ১৮.৮৬ রে, 

বাো  েডতগ্রস্থ মচোয াযণ এফং নতুন মচোয স্থান খায়ত ১৯৯.৮৮ রে, ডভডডো মন্টায গ্রান্ডেযান্ড গ্যারাডয ংস্কায  

মভযাভত খায়ত ৫৪.৯৫ রে, মআডন্টং কাজ খায়ত ২৪.৫৬ রে, স্যাডনটাডয কাজ খায়ত ১৪.১১ রে এফং বফদ্যযডতক কাজ খায়ত 

১৪২.৬৫ রে টাকা ফযাদ্দ যাখা য়েডছর এফং এফ খায়তয ফযাদ্দকৃত ম্পূণ থ থ থ ব্যে য়ে মগয়ছ ভয়ভ থ ডডঅয য়ত জানা মাে। 
 

ডফডডফ’য চাডদা নুমােী মভাট ৬৯৯০টি মচোয যফযা কযা য়েয়ছ ফয়র জানা মাে। ডযদ থনকায়র প্রকয়েয অতাে 

ংগৃীত  স্থাডত মচোয়যয ভয়ে ২/১ টি মচোয বাংগা ডযরডেত ে। জাতীে এ মেডডোয়ভ প্রডতডনেত ডফডবন্ন টুণ থায়ভন্ট 

অয়োডজত য়ে থায়ক ডফধাে টুণ থায়ভন্ট চরাকারীন ভয়ে ফভে ডকছু মচোয ডফয়ল কয়য গ্যারাডয মচোয েডতগ্রস্থ ে। এছাড়া 

মযাদ-বৃডিয কাযয়ণ উমু্মক্ত জােগাে স্থাডত মচোযগুয়রায ডনধ থাডযত স্থাডেত্ব কয়ভ মাে ফয়র ডফডডফ’য ংডিি আডঞ্জডনোয জানান। 
এ ভায়ঠয ডযচারন  যেনায়ফেয়ণয জন্য ডফডডফ’য প্রয়োজনীে জনফর যয়েয়ছ। 
 

২৮,১২৫ জন দ থক ধাযণ েভতাম্পন্ন এ মেডডোয়ভ অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ-২০১৬ এয মভাট ৯ টি 

ম্যাচ নুডষ্ঠত য়েডছর। 
 

১১.৩   ন্যান্য ম থয়ফেণঃ 

 

     (ক)   প্রকয়েয  অতাে ডডট কাম থক্রভ ংক্রান্ত অয মকান তথ্য ডডঅয়য উয়ল্লখ কযা েডন। তয়ফ যাফডধ এ প্রকয়ে মকান 

আন্টাযনার/এক্সটাযনার ডডট কাম থক্রভ ডযচাডরত েডন। 
 

    (খ)    প্রকয়েয  অতাে ব্যডেত থ থ (১৫.৭৩ রে টাকা) মথাডনেয়ভ যকাডয মকালাগায়য জভা মদো য়েয়ছ এফং এ ংক্রান্ত চারায়নয 

কড ডডঅয এয ায়থ ংযুক্ত কযা য়েয়ছ।  
 

    (গ)    জাতীেবায়ফ গুরুত্বপূণ থ  অন্তজথাডতক টুণ থায়ভন্ট অয়োজয়নয জন্য মবনুয ংস্কায  মভযায়ভয রয়েয এ জাতীে স্বেয়ভোডদ প্রকে 

গ্রন কযা ে। মবনুয ডয়য়ফ ডনফ থাডচত এফ মেডডোয়ভয ডজথত অে য়ত ফড় অকায়যয মূরধন ব্যে ছাড়া মবনুয ংস্কায  

মভযাভত ংক্রান্ত কাম থক্রভ ডনজস্ব থ থােয়ন ফাস্তফােয়নয রয়েয তডফর গঠন কযা মময়ত ায়য। 
 

      (ঘ)   মফডযবাগ মেডডোয়ভয ংস্কায  মভযাভত ংয় ফ্লাড রাআট ডয়েভ ন্তথভূক্ত থায়ক। এয়েয়ত্র ফ্লাড রাআয়টয যফযাকৃত 

ফাল্বগুডর মায়ত অয়যকটু বারভায়নয ে এফং তুরনামূরক মটকআ ে মডদয়ক রেয যাখয়ত য়ফ। এয়ত ঘন ঘন ফাল্ব ডযফতথন 

ডকছুটা হ্রা ায়ফ ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। 
 

      (ঙ)  ডডঅয এ উয়ল্লখ কযা ে, মখ কাভার ডক্রয়কট মেডডোভ, কক্সফাজায ংস্কায  মভযাভত ংয়য গ্রাউন্ড আকুযআয়ভন্ট ংগ্র 

খায়ত ৯৩.৭০ রে টাকা ফযাদ্দ ডছর মায ভয়ে ১০.০০ রে টাকা ব্যয়েয ১টি উখাত Toro Truck (Golf Truck 1.5 

Ton) ডফডডফয ডনয়দ থনা মভাতায়ফক ডনডদ্দথি মকাম্পানী, USA য়ত অভদাডন কযায ডিান্ত গৃীত োয মপ্রডেয়ত উক্ত 

প্রডতষ্ঠায়নয ডত ঠিকাদাডয প্রডতষ্ঠান Delco Bussiness Associates এয ভােয়ভ মমাগায়মাগ কযা ে। তয়ফ উক্ত ডনভ থাতা 

প্রডতষ্ঠায়নয ঐ  Product এয mould change কযায মপ্রডেয়ত Toro Truck (Golf Truck 1.5 Ton), made in 

USA এবং mould change য়েয়ছ মা নুয়ভাডদত ভেীভায ভয়ে উক্ত ডদয়ত েভ ডছরনা ডফধাে প্রকে ম্পাদন কযায 

স্বায়থ থ ডফডডফ’য ডত অয়রাচনা মভাতায়ফক Toro Truck  যফযা ব্যডতয়যয়কআ ঠিকাদাযয়ক চূড়ান্ত ডফর প্রদান কযা 
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য়েয়ছ। ফাস্তফােনকাডয ংস্থা কর্তথক যফযাকৃত প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত তয়থ্য ঠিকাদাডয প্রডতষ্ঠায়নয চুডক্ত মূয়ল্যয ম্পূণ থ টাকা 

ডযয়াডধত মদখায়না য়েয়ছ। ১০.০০ রে টাকায Toro Truck (Golf Truck 1.5 Ton) ণ্য যফযা ব্যডতয়যয়কআ 

ঠিকাদাডয প্রডতষ্ঠান Delco Bussiness Associates মক চূড়ান্ত ডফর প্রদায়নয ডফলেটি ংডিি ভন্ত্রনারে খডতয়ে মদখয়ফ। 
 

১২.     প্রকয়েয উয়দ্দয়ে  জথনঃ 

  

ক্রঃ নং উয়দ্দয়ে জথন 

১. অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ-

২০১৬ অয়োজয়নয উরয়েয ডনফ থাডচত ডক্রয়কট 

মেডডোভগুয়রায়ক ডফশ্বকা উয়মাডগ কযায জন্য  

মভযাভত, ংস্কায  উন্নেন কযা। 
 

নুয়ভাডদত ডডডড নুমােী ডনফ থাডচত মবনুযমূয় প্রয়োজনীে 

ংস্কায, মভযাভত  উন্নেন কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ মায 

পরশ্রুডতয়ত অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফশ্বকা ফাংরায়দ-

২০১৬ গত ২২ জানুোডয- ১৪ মপব্রুোডয, ২০১৬ ম থন্ত ভয়ে মভাট 

১৫ টি মদয়য ংগ্রয়ন সুষ্ঠুবায়ফ নুডষ্ঠত য়েডছর।   
 

 

১৩.    উয়দ্দয়ে পুয়যাপুডয ডজথত না য়র উায কাযণঃ 

    

মম উয়দ্দয়ে প্রকেটি গ্রন কযা য়েডছর তা মথামথবায়ফ ডজথত য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রতীেভান ে।  
 

১৪.    ফাস্তফােন ভস্যাঃ 

 

১৪.১  ফাস্তফাডেত প্রকেটিয মফডযবাগ কাম থক্রভ যাজস্ব প্রকৃডতয য়র যাজস্ব ফায়জয়টয অতাে ডযচারন  যেণায়ফেণ ব্যয়েয জন্য 

ম থাপ্ত ফযাদ্দ প্রাডপ্ত ডনডিত েনা। মেডডোয়ভয ডযচারন  যেণায়ফেণ খায়ত খুফ ে ডযভায়ণ ফাৎডযক ফযাদ্দ প্রদান কযা 

য়ে থায়ক মা ডদয়ে মেডডোয়ভয এতফড় ফকাঠায়ভায প্রয়োজনীে ংস্কায  মভযাভত কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ে না।  
           

১৪.২  প্রকয়েয অতাে খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লা এয জন্য বৃডিয াডন মথয়ক ভাঠ সুযোয জন্য মভাটয াম্প খায়ত 

৪.৮০ রে ফযাদ্দ ডছর এফং এ খায়তয ম্পূণ থ থ থ ব্যে য়ে মগয়ছ। থচ ডযদ থনকায়র মেডডোয়ভ জরাফিতায মম ডচত্র 

ডযরডেত ে তায়ত এ মেডডোভ মখরা উয়মাডগ ম থায়ে মনআ র্গর্ ম প্রিীয়র্ান য়। প্রকগল্পর অিায় রবরাকৃি জর্াটর পাম্প 

তেগয় এি জবতল পাতন পারণ করা ম্ভব য়তন র্গর্ ম প্রকল্প ংতিিরা  বতি কগরন। ঢাকায ডনকটফতী এরাকাে ফস্থায়নয 

কাযয়ণ এ মেডডোয়ভয ব্যফায উয়মাডগতা য়নক মফড তবিায় ডফডবন্ন ভয়ে ডফডবন্ন প্রকে ফাস্তফােয়নয ভােয়ভ ক্রভান্বয়ে এ 

মেডডোভ ডনভ থাণ কযা য়েয়ছ। যফতীয়ত ডফডবন্ন ভয়ে প্রকে/কভ থসূডচ গ্রয়নয ভােয়ভ প্রয়োজনীে মভযাভত  ংস্কায 

কায মক্রর্ ম্পন্ন  কযা য়েয়ছ। ডকন্তু এত ফড় অকায়যয ফকাঠায়ভা ম্বডরত এ মেডডোভয়ক পুনঃযাে মখরা উয়মাডগ কযয়ত 

অয প্রচুয ডযভায়ণ থ থ ব্যে য়ফ।  
 

১৪.৩ মেডডোয়ভ ডনডভ থত ফকাঠায়ভা যেণায়ফেয়ণয জন্য ংডিি মজরা ক্রীড়া ংস্থায ম থাপ্ত জনফর মনআ। াধাযণতঃ টুণ থায়ভন্ট 

চরাকারীন ভয়ে মেডডোভয়ক ডযস্কায-ডযেন্ন কযা ে। এছাড়া ন্য ভে ব্যফায কভ ে ডফধাে প্রয়োজনীে ডযস্কায 

ডযেন্নতা কাম থক্রভ ডযচাডরত েনা। 
 

     ১৪.৪ প্রাপ্ত তথ্য উাি ডফয়িলণপূফ থক মদখা মাে মম, ফাস্তফােনকাডয ংস্থা কর্তথক যফযাকৃত প্রকয়েয ক্রে ংক্রান্ত তয়থ্য ঠিকাদাডয 

প্রডতষ্ঠায়নয চুডক্ত মূয়ল্যয ম্পূণ থ টাকা ডযয়াডধত মদখায়না য়েয়ছ। ১০.০০ রে টাকায Toro Truck (Golf Truck 

1.5 Ton) ণ্য যফযা ব্যডতয়যয়কআ ঠিকাদাডয প্রডতষ্ঠান Delco Bussiness Associates মক চূড়ান্ত ডফর 

প্রদায়নয ডফলেটি ংডিি ভন্ত্রনারে খডতয়ে মদখয়ফ। 
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১৪.৫   প্রকেটি ডজডফ থ থােয়ন ফাস্তফাডেত এফং যকায়যয য়থ থয মথামথ ব্যফায ডনডিতকযয়ণ ডডট কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা 

অফেক। ডকন্তু প্রকয়েয অতাে মকান আন্টাযনার  এক্সটাযনার ডডট কাম থক্রভ ম্পন্ন েডন। 
 
 

 ১৫.   ভতাভত/সুাডযঃ 

 
 

১৫.১  ফাস্তফাডেত প্রকেটিয মফডযবাগ কাম থক্রভ যাজস্ব প্রকৃডতয। াধাযণতঃ যাজস্ব প্রকৃডতয কাম থক্রভয়ক প্রকে অকায়য উন্নেন ফায়জয়টয 

অতাে ফাস্তফােন ডনরুৎাডত কযা ে। এ ধযয়ণয ংস্কৃডত/চচ থা ক্রভান্বয়ে ডযায কযা ফাঞ্চনীে। 
 

১৫.২  প্রকে ফাস্তফােন স্বেয়ভোডদ (৯ ভা মভোডদ) োে এফং মফডযবাগ কাম থক্রভ যাজস্ব প্রকৃডতয ডফধাে প্রকয়েয অতাে 

ফাস্তফাডেত কাম থক্রয়ভয মটকআ উন্নেন ডনডিত েনা।  
 

১৫.৩ জাতীে  অন্তজথাডতক মবনুয ডয়য়ফ ডনডভ থত/ডনডভ থতব্য মেডডোভ য়ত য়ফাচ্চথ উয়মাডগতা প্রাডপ্ত ডনডিত কযয়ত য়ফ। এগেগে 

খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লার জাবদ্ধিা তনরনকগল্প এর াগথ ংতিি তবতেন্ন েপ্তগরর র্ন্বগয় এ জেতডয়ার্গক 

পুনঃরায় জখা উপগযাতগ করজি প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রন করা জযগি পাগর। 

  

১৫.৪  যাজস্ব ফায়জয়টয অতাে ডযচারন  যেণায়ফেণ ব্যয়েয জন্য ম থাপ্ত ফযাদ্দ প্রাডপ্ত ডনডিত কযয়ত য়ফ। ন্যথাে  জাতীেবায়ফ 

গুরুত্বপূণ থ  অন্তজথাডতক টুণ থায়ভন্ট অয়োজয়নয জন্য মবনুয ডয়য়ফ ডনফ থাডচত এফ মেডডোয়ভয ডজথত অে য়ত ফড় অকায়যয 

মূরধন ব্যে ছাড়া মবনুয ংস্কায  মভযাভত ংক্রান্ত কাম থক্রভ ডনজস্ব থ থােয়ন ফাস্তফােয়নয রয়েয তডফর গঠন কযা মময়ত ায়য। 
ন্যান্য মেডডোয়ভয মেয়ত্র ডযচারন এফং যেণায়ফেণ খায়তয ব্যে ংডিি মেডডোয়ভয ডনজস্ব তডফর য়ত ডনফ থা কযা 

মময়ত ায়য। 
 

    ১৫.৫   প্রকগল্পর অিায় ১০.০০ রে টাকায Toro Truck (Golf Truck 1.5 Ton) ণ্য যফযা ব্যডতয়যয়কআ ঠিকাদাডয 

প্রডতষ্ঠান Delco Bussiness Associates মক চূড়ান্ত ডফর প্রদায়নয ডফলেটি ংডিি ভন্ত্রনারে খডতয়ে মদখয়ফ। 
 

১৫.৬ মেডডোয়ভ ডনডভ থত ফকাঠায়ভা যেণায়ফেয়ণয জন্য ম থাপ্ত জনফর ডনডিত কযয়ত য়ফ। প্রয়োজয়ন অউটয়াডং এয ভােয়ভ এ 

কাম থক্রভ ফাস্তফােন কযা মময়ত ায়য। 
 

১৫.৭ প্রকয়েয নুকূয়র ফযাদ্দকৃত য়থ থয মথামথ ব্যফায ডনডিতকযয়ণ এক্সটাযনার ডডট কাম থক্রভ ম্পন্ন কয়য ডডট ডযয়াট থ 

অআএভআডড ংডিি ন্যান্য েপ্তগর মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 
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ংয়মাজনী-১ 

 

ডযদ থনকারীন ধাযণকৃত ডস্থয ডচত্রঃ 

 

         

ডচত্র (১  ২): খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লায ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ ডযদ থনকায়র প্রকে  মেডডোভ ংডিি জনফয়রয 

ায়থ। 
  

       

ডচত্র (৩  ৪):  খান ায়ফ ভান অরী মেডডোভ, পতুল্লা মেডডোয়ভয ডবতয়য  ফাডয়যয জরাফিতায ডকেদং। 
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ডচত্র (৫  ৬):  প্রকয়েয অতাে ডভযপুয আনয়ডায মেডডোয়ভয ডনযািা মফিনী ডনভ থাণ কায়জয ং এফং যফযাকৃত প্রযাকটি মনট। 
 

  
ডচত্র (৭  ৮):  প্রকয়েয অতাে ডভযপুয জাতীে ডক্রয়কট মেডডোয়ভয প্রডতস্থাডত মচোয়যয ডকেদং  এফং ফ্লাড রাআয়টয ডফযভান 

ফস্থা।  
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ংয়মাজনী -২ 

 

১) প্রকয়েয নাভঃ 
 “অআডড নুর্ধ্থ-১৯ ডক্রয়কট ডফফকা ফাংরায়দ-২০১৬ উরয়েয ডনফ থাডচত 

মবনুয মূয়য মভযাভত, ংস্কায  উন্নেন” -ীল থক ডফডনয়োগ প্রকে। 

২) দযত্র অফায়নয তাডযখঃ 
 ০৯-১২-২০১৫ ডরঃ। 

৩) দযত্র দাডখয়রয তাডযখঃ 
 ২৯-১২-২০১৫ ডরঃ। 

৪) দযত্র মূল্যােয়নয তাডযখঃ 
 ০৩-০১-২০১৬  ০৪-০১-২০১৬ ডরঃ। 

৫) দযত্র মূল্যােন কডভটিয সুাডয ভাননীে 

মচোযম্যান কর্তথক নুয়ভাদয়নয তাডযখঃ 
 ১৭-০১-২০১৬ ডরঃ। 

৬) Notification of Award প্রদায়নয 

তাডযখঃ 
 ১৭-০১-২০১৬ এফং ১৮-০১-২০১৬ ডরঃ।  

 

 

৭) কায়জয নাভ, ডনফ থাডচত ঠিকাদাযী প্রডতষ্ঠায়নয নাভ, ফযাদ্দকৃত য়থ থয ডযভান, প্রাক্কডরত মূল্য, চুডক্ত মূল্য, আতযাডদ তথ্যমূ ডনম্নরুঃ-                                                                                                                 

(রে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

কায়জয নাভ ডনফ থাডচত 

ঠিকাদায়যয নাভ 

ডডডডয়ত 

য়থ থয 

ডযভান  

প্রাক্কডরত 

মূল্য  

চুডক্ত মূল্য  ডযয়াডধ

ত ডফয়রয 

ডযভান 

দযত্র 

অফান 

িডত 

০১ Repair, Renovation and 

Development of Sher-E-Bangla 

National Cricket Stadium at 

Mirpur, Dhaka 

মভা থ ভূআো 

এন্ড ভূআো 

মডবরায ডরঃ 

১৫৯.৪৭ ১৫৯.৪৬ ১৫৭.৮৭ ১৫৭.১৪ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০২ Supply, Installation, Testing and 

Commissioning of Lift and 

Flood light accessories and 

Repair, Renovation of others 

electrical work of Sher-E-

Bangla National Cricket 

Stadium at Mirpur, Dhaka 

মভা থ কথ মেড 

আন্টাযন্যানার 
১৪২.৬৫ ১৪২.৬৫ ১৪২.৬০ ১৪২.১২ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০৩ Taking out of existing damaged 

Chair and Supply, fitting, fixing 

of New Seats/Chair and Repair, 

renovation of existing Chair of 

Sher-E-Bangla National Cricket 

Stadium at Mirpur, Dhaka 

মভা থ মডরয়কা 

ডফজয়ন 

এয়াডয়েট 

১৯৯.৮৮ ১৯৯.৮৭ ১৯৯.০৮ ১৯৮.৮৬ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০৪ Repair, Renovation and 

Development (Civil, Sanitary 

and Electrical work) of Khan 

Shaheb Osman Ali Stadium, 

Narayangonj  

মভা থ যানা 

অডভয ভান 
১০০.০০ ৯৯.৯০ ৯৯.৫৬ ৯৯.৪৬ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০৫ Repair, Renovation and 

Development (Civil, Sanitary 

and Electrical work) of Zahur 

Ahmed Chowdhurry Cricket 

Stadium at Chittagong  

মভা থ জাভান 

ডফডা থ এন্ড 

মকাং 

১০০.০০ ৯৯.৯৯ ৯৯.৪০ ৯৯.০৬ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০৬ Repair, Renovation and 

Development (Civil, Sanitary, 

Electrical) and upgradation of 

existing Flood Light of M.A Aziz 

Stadium at Chittagong  

মভা থ মদ 

উন্নেন ডরঃ 
২০০.০০ ১৯৯.৯৫ ১৯৯.৯৫ ১৯৯.৭০ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০৭ Supply and Laying of L.T. মভা থ মক ৬৬.৬৯ ৬৬.৬৮ ৬৬.৩৫ ৬৫.৯০ ীডভত 
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Cable and Repair, Renovation 

of existing electrical system for 

Pavilion Building of Sheikh 

Kamal Cricket Stadium at Cox's 

Bazar  

এন্টাযপ্রাআজ দযত্র 

িডত 

০৮ Construction of Dressing room, 

Ansar shed, Ground's man 

shed, Security Guard post, 

Repair and Renovation of 

existing dressing room & 

canopy, etc. of Sheikh Kamal 

Cricket Stadium at Cox's Bazar  

মভা থ অডনকা 

এন্টাযপ্রাআজ 
১৩৪.৫৭ ১৩৪.৫৭ ১৩৩.৯০ ১৩৩.৪৫ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

০৯ Supply, fitting and fixing of 

Ground equipments for Sheikh 

Kamal Cricket Stadium at Cox's 

Bazar and Sylhet Divisional 

Stadium at Sylhet  

মভা থ মডরয়কা 

ডফজয়ন 

এয়াডয়েট 

১৪২.৩০ ১৪২.২০ ১৪১.২১ ১৪১.২১ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

১০ Repair and Renovation of 

Pavilion Building/Grand Stand, 

Media Centre, Main Gate, 

Ticket Counter, Internal Road, 

Drain around the Stadium and 

Public Toilet of Sylhet Divisional 

Stadium at Sylhet  

মভা থ ডফডনভে 

কনস্ট্রাকন 

মকাং 

১৫২.৫৬ ১৫২.৩০ ১৫১.৪৫ ১৫০.৫১ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

১১ Repair and Renovation of 

Indoor Net Practice shed, 

Construction of Retaining wall, 

Grill fencing including Boundary 

wall , Media Centre, Main Gate, 

Ticket Counter, Internal Road of 

Sylhet Divisional Stadium at 

Sylhet  

মভা থ যীপ 

এন্ড ন্স 
৮০.৪১ ৮০.৩৩ ৭৯.৮৫ ৭৯.৪৯ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

১২ Repair, Renovation and 

Maintenance of existing Flood 

Light, PA Systems, CCTV and 

Aria lighting of Sylhet Divisional 

Stadium at Sylhet  

মভা থ যীপ 

এন্ড ন্স 
১৮.৪৩ ১৮.৪২ ১৮.৩০ ১৭.৯৪ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

১৩ Repair, Renovation of Pavilion 

Building, Supply, fitting and 

fixing of Flood light and Sub-

Station Accessories of Sylhet 

District Stadium at Sylhet  

মভা থ ভডনয 

কনস্ট্রাকন 
৭২.৪৯ ৭২.৪৮ ৭২.৪১ ৬৯.৩৯ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

১৪ Supply of Furniture and 

Electrical goods of Sylhet 

District Stadium at Sylhet  

মভা থ আয়ভন্স 

এন্টাযপ্রাআজ 
১৯.৫১ ১৯.৫০ ১৯.৪৮ ১৮.৬৪ 

ীডভত 

দযত্র 

িডত 

ফ থয়ভাট  ১৫৮৮.৯৬ ১৫৮৮.৩০ ১৫৮১.৪১ ১৫৭২.৮৭  
 

সূত্রঃ ফাস্তফােনকাডয ংস্থা য়ত প্রাপ্ত 

 


